در نشست خبری تشریح فعالیت بخش حمل و نقل ستاد مهر شهرداری اصفهان اعالم شد:

راهاندازی اتوبوس ویژه معلوالن برای نخستین بار در کشور
نشست خبری «سه شنبهها با رسانه پاسخگویی در مسیر امید» ،صبح دیروز با هدف
تشریح فعالیت بخش حمل و نقل ستاد مهر شهرداری اصفهان با شعار «یک شهر مهر»

برگزار شد.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان در این نشست اظهار
کرد :مطابق ماده  ۹قانون حمل و نقل ،همچنین توافق وزارت صنعت ،معدن و وزارت کشور فعالیتهای

تاکسیهای اینترنتی از ابتدای مهرماه سال جاری...

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

صفحه 7
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روز شعر و ادب پارسی
و روز بزرگداشت استاد شهریار؛
امروز میخوایم یه کتاب شعر انتخاب
کنیم و شعر بخونیم ،البته لکیات
اشعار شهریار هم میتونه جزو
انتخابهامون باشه !

به بهانه توسعه تبلیغات استارت آپ ها در فضای شهری اصفهان؛

رییس اتحادیه نوشتافزار استان:

ِ
استارت آپ ها در شهر

 60درصد نوشت افزارها در
بازار اصفهان تولید داخل است

3

3

مدیرکل پزشکی قانونی استان اعالم کرد:

افزایش آمار غرق شدگی
و برق گرفتگی در اصفهان

5

نمایش عقربه ها هنوز به خواب
فکر میکنند
کارگردان :علیرضا شمس
تماشاخانه ماه

نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر
فوتسال در ایستگاه پایانی؛

جدال با طعم انتقام در تبریز

کتاب خوانی دوزن و دو مد
در آکواریوم
 28شهریور
موسسه رویش مهر

ضرر و زیان میلیاردی داروسازیهای اصفهان از تخلفات «شبنم نعمت زاده»؛
برمودا
کارگردان:رهبر قنبری
سیتی سنتر اصفهان

سایه ژن خوب بر سر دارو

5

6

2

عکس روز

وقتی کتاب ،زیرپایی
نتانیاهو میشود!

یک گزارشگر اسراییلی عکسی را طی مصاحبه
خود با بنیامیــن نتانیاهو منتشــر کرد که در
این عکس نتانیاهو کتاب «صد ســال هنر در
اسراییل» را زیرپایش گذاشته است.

کافه سیاست

دیدار روحانی و «آبه»
به زودی اتفاق می افتد
نخســتوزیر ژاپن اعالم کرد که به زودی با
رییس جمهور کشورمان دیدار خواهد کرد.
شینزو آبه ،نخســتوزیر ژاپن روز سهشنبه
گفت که در پایان ماه جاری میالدی با حسن
روحانی ،رییس جمهــور ایران دیدار خواهد
کرد .آبه در نشســت حزب لیبرال دموکرات
[ژاپن] تمایلش برای مذاکره با روحانی را در
حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل
در نیویورک دوباره ابراز کرد.

برخی نمایندگان برای
اعالم شفاف آرایشان
داوطلب شدند
دبیر کمیســیون اصل  90مجلس با اشاره به
موضوع شــفافیت آرای نمایندگان گفت :من
از موضوع شــفافیت آرای نمایندگان حمایت
میکنم و آن را یک امر مثبت و مفید میدانم.
محمدرضا امیرحسنخانی افزود :به همراه تعداد
دیگری از نمایندگان در نامهای خطاب به رییس
مجلس خواستهایم تا آرای ما در رای گیریهای
مختلف در صحن اعالم شود و چه رای منفی و
چه رای مثبت ما را از طریــق تریبون مجلس
اعالم کنند .دبیر کمیســیون اصل  90مجلس
اظهار داشــت :با وجود درخواست من و تعداد
دیگری از نمایندگان برای این موضوع ،جهت
اعالم آرایمان به صورت علنی و شــفاف این
کار به دلیل نبــود راهکار قانونــی هنوز انجام
نشده و هیئت رییسه برای این منظور راهکاری
ندارد .امیرحسنخانی خاطرنشان کرد :بر همین
اساس طرحی تهیه شده که در آن طرح موضوع
شفافیت آرا مطرح شد ،البته فوریت آن در صحن
رای نیاورد و طرح به صورت عادی در دستورکار
مجلس قرار گرفته است.

کارت دعوت روحانی
برای پوتین و اردوغان
ششمین نشست رؤسای جمهور ایران ،روسیه
و ترکیه به میزبانی جمهوری اســامی ایران
برگزار میشــود .در پایان پنجمین نشست
سه جانبه سران ایران ،روســیه و ترکیه که
در آنکارا برگزار شد ،با دعوت حجت االسالم
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری
از همتایان روس و ترک خود ،قرار شــد که
نشست بعدی سران ســه جانبه ،به میزبانی
ایران برگزار شــود .بر اســاس توافق ایران،
روسیه و ترکیه ،این نشست به صورت نوبتی
به میزبانی هر سه کشور برگزار میشود.

انگلیس،پرداخت غرامت
از سوی ایران را رد کرد
ســفیر کشــورمان در لندن گفت :دادگاه
عالــی انگلیس درخواســت آمریــکا برای
محکومیت ایران بــه پرداخت حداقل ۵۱۲
میلیون دالر را رد کــرد .حمید بعیدینژاد
اظهار کــرد :دادگاه عالــی بریتانیا بعداز ۷
ســال ،درخواســت وکالی آمریکایی برای
محکومیت ایران بــه پرداخت حداقل ۵۱۲
میلیون دالرخســارت بابت تلفات نظامیان
آمریکادر پایگاه خُ بر عربســتان (Heiser
 )Caseرا مردود دانســته واعالم کرد که
رای محاکم آمریکایی علیه دیگر کشــورها،
در سیســتم قضایی انگلیس قابل پیگیری
نیســت .رای دادگاه عالــی بریتانیــا بدین
وســیله امکان طرح دعــاوی جدید وکالی
آمریکایی علیه ایران را مانع میشــود .این
رای با توجه بــه تصمیم اخیــر کانادا برای
فروش امــوال دولت ایران در این کشــور،
اهمیت بیشتری مییابد و نشان میدهد که
چگونه آمریکا و کانادا اصولیترین مقررات
بین المللی را نقض میکنند.

پیشنهاد سردبیر:

مسئوالن ،یکصدا معتقدند که با آمریکا در هیچ
سطحی مذاکره نخواهد شد
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رهبر انقالب در درس خارج فقه:

پیشخوان

مسئوالن ،یکصدا معتقدند که با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد
حضرت آیت ا ...خامنــه ای ،رهبر معظم انقالب صبح
دیروز در ابتدای جلســه درس خارج فقه در آغاز سال
تحصیلی حوزههای علمیه ،مجالس عزاداری حضرت
اباعبدا ..علیهالسالم در محرم امسال را پر رونقتر از هر
سال دانستند و خاطرنشان کردند :این حقیقت پر معنا
نشان میدهد که پیوند مردم با اهلبیت علیهمالسالم
یک پیوند مســتحکم اســت و به رغم انبوه تبلیغات
دشمنان علیه مقدســات و با وجود انواع سرگرمیها و
جاذبههای گوناگون برای جوانان ،با فرا رسیدن محرم،
امواج عظیــم مردمی که اغلب نیز جوانان هســتند به
سمت خیمه حسینبنعلی علیهالسالم حرکت میکند
و ملت ما در زیر خمیه حضرت اباعبدا(...ع) به راه خود
ادامه میدهد.
ت ا ...خامنهای در ادامه با اشــاره به برخی
حضرت آیــ 
مســائل مهم روز ،گفتند :ملت ایران در مواجهه با موج
تبلیغاتی گســترده ،عظیم و عمیق دشمن علیه کشور
و مقدسات در حال تصمیمگیری است ،البته در مقابل
این امواج غالبا پنهان و زیرزمینی که گاهی در گوشهای
از کشور نیز خود را نشان میدهد ،دستگاههای مختلف
هوشیار هستند؛ اما مهم ،نقش مردم است .ایشان با تاکید
بر اینکه زمام بهبود امور کشور به دست مردم و به ویژه
جوانان اســت ،افزودند :عزم ،تصمیم ،بصیرت و ایمان
مردم میتواند کشور را به نقطه مطلوب برساند و بر همین
اســاس اســت که مکررا بر جدی گرفتن ظرفیتهای
داخلی در همه بخشهای فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی
و امنیتی تاکید و تکیه میکنیم .رهبر انقالب اسالمی
با اشاره به پیشــرفتهای کشــور در علم و فناوری و
همچنین خبرهای خوب از بخش تولیــد ،گفتند :در
بخش تولید ،غفلتها و کوتاهیهایی وجود داشته است؛
اما حرکتهای خوبی به سمت اهداف مطلوب در جریان
است که انشاءا ...مردم آثار آن را خواهند دید .ایشان با
تاکید بر اینکه عالج مشکالت گوناگون در دست مردم
است ،افزودند :به بیگانه نباید نگاه کرد ،به فالن دولت و
فالن دولت نباید امید بســت ،به نشست و برخاست با
دیگران نباید اتکال کرد .رهبر انقالب اسالمی افزودند:
البته این حرف به معنای بستن باب مراوده با دولتهای
عالم نیســت ،ما اهل مراوده و گفتوگو و نشســت و
برخاست هستیم؛ اما نباید کارهای کشور را به نشست
و برخاســت با دیگران موکول کرد .هر چه میتوانید از
امکانات دنیا استفاده کنید؛ اما عالج در داخل کشور و

حل مشکالت به دست مردم است .ایشــان با اشاره به
حرف نو و راه جدیدی که جمهوری اســامی ایران در
دنیا پیش گرفته است ،استقبال بیگانگان و عوامل نظام
پوسیده سرمایهداری غربی از این راه پر افتخار را ناممکن
دانستند و افزودند :آنها هر چه بتوانند دشمنی کرده و
میکنند؛ اما بحول و قوه الهی این کارها به جایی نرسیده
و نخواهد رسید و ملت بر دشمنان خود به ویژه آمریکا
پیروز خواهد شد .حضرت آیتا ...خامنهای در خصوص
هدف آمریکاییها از مطرح کردن مجدد موضوع مذاکره
با ایران گفتند :همه باید بدانند و توجه کنند که این یک
ترفند است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مواضع متفاوت مقامهای
آمریکایی در خصوص مذاکره افزودند :گاهی میگویند
مذاکره بدون پیششرط ،گاهی نیز میگویند مذاکره
با  ۱۲شرط .اینگونه سخنان یا ناشی از سیاست آشفته
آنها است و یا ترفندی برای سردرگم کردن طرف مقابل.
البته جمهوری اسالمی سردرگم نمیشود ،چرا که راه
ما روشن اســت و میدانیم چه میکنیم.ایشان هدف
آمریکاییها از مذاکره را نه یافتن راهحل عادالنه ،بلکه
تحمیل خواســتههای گستاخانه دانســتند و گفتند:
این حرف را که هدف آمریکا از مذاکره ،تحمیل اســت
قبال بنده میگفتم؛ اما آنها اینقدر گستاخ شدهاند که
امروز این واقعیت را خودشــان هم بــه زبان میآورند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان اخیر یک مقام
آمریکایی که گفته بــود باید با ایران ســر میز مذاکره

بنشینیم و ما فالن چیزها را بگوییم و ایران قبول کند،
خاطرنشــان کردند :برای این نوع مذاکره باید به سراغ
همان کســانی بروند که بهعنوان گاو شیرده آنها عمل
میکننــد .جمهوری اســامی ،جمهــوری مؤمنین،
جمهوری مسلمینهلل و جمهوری عزت است.
حضرت آیــتا ...خامنهای در ادامه بــه تبیین اهداف
آمریکا از سیاســت فشــار حداکثری و در عین حال،
تالش برای کشاندن ایران پای میز مذاکره پرداختند و
گفتند :سیاست دولت آمریکا ،فشار حداکثری به ایران
در قالب تحریمهای گوناگون ،تهدید و یاوهگوییهای
مختلف است ،چرا که دولت کنونی آمریکا معتقد است
با رودربایستی و تعارف نمیتوان جمهوری اسالمی را
به زانو درآورد و وادار به تواضع و قبول کرد.رهبر انقالب
اسالمی افزودند :رژیم ایاالت متحده به دنبال آن است
که هم برای رقبای داخلی خود و هم برای اروپاییها این
را بهعنوان یک سیاســت قطعی جا بیندازد که تنها راه
مواجهه با ایران ،فشار حداکثری است .ایشان با اشاره به
اذعان آمریکاییها و متحدان آنها به ناکام ماندن سیاست
فشار حداکثری در به زانو درآوردن ایران ،گفتند :هدف
آنها از مذاکره این اســت که به همه ثابت کنند فشــار
حداکثری جواب داد و مسئوالن جمهوری اسالمی بر
خالف آنکه میگفتند مذاکره نمیکنیم مجبور شدند
پای میز مذاکره بیایند ،بنابراین تنها راه مواجهه با ایران،
فشار حداکثری اســت.حضرت آیتا ...خامنهای تاکید
کردند :اگر دشمن توانست اثبات کند که فشار حداکثری

عالج کار ایران و موثر بر ایران است ،ایران و ملت عزیز ما
دیگر روی آسایش را نخواهند دید ،چون پشت سر همه
سیاستهای مستکبرانه آمریکا این سیاست قرار خواهد
گرفت و از این به بعد ،هر چیزی را که قلدرانه از جمهوری
اسالمی مطالبه کنند ،اگر به آنها «چشم» گفتیم ،مسئله
تمام است؛ اما اگر «نه» گفتیم دوباره فشار حداکثری
آغاز خواهد شــد .ایشــان ،علت اصرار آمریکاییها و
واســطه کردن برخی اروپاییها برای مذاکره و دیدار را
در همین چارچوب دانستند و افزودند :البته من راجع
به اروپاییها در یک وقت دیگــر صحبت خواهم کرد؛
اما علت اصرار آنها به اینکه اگر با رییسجمهور آمریکا
یک جلسه بگذارید همه مشکالت شــما حل خواهد
شد ،این است که اثبات کنند فشار حداکثری در مقابل
ایران یک سیاست موفق است و باید همین سیاست را
به کار بست .رهبر انقالب اســامی تاکید کردند :ما در
مقابل باید ثابت کنیم که سیاست فشار حداکثری در
مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد .حضرت آیتا...
خامنهای ســخنان خود در خصوص مذاکره با آمریکا
را در دو نکته جمعبندی کردنــد )۱ :مذاکره با آمریکا
یعنی تحمیل خواستههای آنان بر جمهوری اسالمی)۲ ،
مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری
آمریکا .ایشان افزودند :برای همین است که مسئوالن
کشــور از رییسجمهور و وزیر امور خارجه و دیگران،
یکصدا اعالم کردند که با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد
نه مذاکره دوجانبه نه چند جانبه.رهبر انقالب اسالمی
تاکید کردند :چنانچه آمریکا حرف خود را پس گرفت و
توبه کرد و به معاهده هستهای که آن را نقض کرده است،
بازگشت ،آنوقت در جمع کشورهای عضو معاهده که
شرکت و با ایران صحبت میکنند ،آمریکا هم میتواند
شرکت کند؛ اما در غیر اینصورت هیچ مذاکرهای در هیچ
سطحی بین مسئوالن جمهوری اسالمی و آمریکاییها
اتفاق نخواهد افتاد نه در نیویورک و نه غیر آن .حضرت
ت ا...خامنهای با بیان اینکه در طول  ۴۰سال گذشته
آی 
جمهوری اسالمی در مواجهه با انواع ترفندها قرار داشته
است و دشمنان نتوانستهاند ایران عزیز را مغلوب کنند،
خاطرنشان کردند :سیاستهای آنان یکی پس از دیگری
مغلوب سیاستهای جمهوری اســامی شده است و
بعد از این نیز جمهوری اســامی بحول قوه الهی آنها
را مغلوب خواهد کرد و پیروز و سربلند از میدان خارج
خواهد شد.

رییسی ،لیست اموال خود و خانوادهاش را به رهبر انقالب اعالم کرد

اعضای دفتر سیاسی طالبان به تهران آمدند

سخنگوی قوهقضاییه گفت :رییس قوه قضاییه لیست اموال خود و اعضای خانوادهاش را به رهبر انقالب ارائه
کرده است .غالمحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا رییس قوه قضاییه لیست اموال خود را ارائه
کرده است یا خیر گفت :ریاست قوه قضاییه به موجب قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود و خانوادهاش
را به مقام معظم رهبری یا دفتر ایشان یا مرجعی که ایشان مشخص کنند ،اعالم و انعکاس دهند و این اقدام
از ناحیه آیتا ...رییسی انجام شده است .اسماعیلی گفت :در پرونده خصوصیسازی بسیاری از واگذاریهای
دوره قبل مورد بررسی قرار میگیرد و اکنون در حال کارشناسی است .وی افزود :واقعا روند خصوصیسازی
در کشور برای مردم به یک غصه مبدل شده است .چرا در خصوصیسازی که باید به رونق تولید کمک کند،
رونق فعالیتهای اقتصادی را شاهد نیستیم و موجب غصه و گالیه مردم شده است؟!

اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر در دومین سفر خارجی خود پس از لغو مذاکرات این گروه با آمریکا به تهران
سفر کردهاند .طالبان در جریان این سفر طی گفتوگو با مقامات وزارت امور خارجه و همچنین برخی مقامات
سیاسی ،پیرامون «مذاکرات صلح افغانستان» رایزنی میکنند« .بررسی روند صلح ،مذاکرات بیناالفغانی و
توقف مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا» از جمله موضوعات مورد بحث میان اعضای دفتر سیاسی طالبان و
مقامات جمهوری اسالمی ایران است .سفر نمایندگان این گروه به ایران در حالی انجام شده است که براساس
جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ،قرار است انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا  ۱۲روز
دیگر ( ۲۸سپتامبر) برگزار شود .جمهوری اسالمی ایران در تالش است با نزدیک کردن دولت و گروه طالبان
به یکدیگر ضمن کاهش درگیریهای خونبار در این کشور زمینه برقراری صلح در این کشور را فراهم کند.

چهره ها
فعال سیاسی اصالح طلب:

جریان اصالحات
نیازمند بازتعریف است
یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت :موافقم که
اصالحطلبی نیاز بــه بازتعریــف دارد و الزمه این
بازتعریف اندیشمندی است .محمد عطریانفر اظهار
کرد :منتظریم شــرایط کشــور انتخاباتی شود ،به
طور طبیعی حول محور رییس دولت اصالحات که
مسئولیت کالن جریان اصالحات را بر عهده دارد به
جمعبندی برای ارائه لیســت میرسیم .وی ادامه
داد :هر فعالیت سیاســی نقاط قوت و ضعفی دارد،
فراکسیون امید هم از این مسئله مستثنی نیست.
این فعال سیاسی ازود :مردم شاید نمایندگان خود
برای انجام وظایفشــان را تغییر دهند ،از این سو
نمیتوانیم به دلیــل عملکردها تصور کنیم جریان
اصالحات تضعیف شــده ،بلکــه جریان اصالحات
یک جریان پایدار است که صاحب آن مردم طبقه
متوسط شهری هستند .عطریانفر اظهار کرد :باید
متناســب با اقتضائات زمان ببینیــم رویکردهای
اصالحطلبانــه ما چگونه اســت ،تغییر شــرایط و
صحنه رقابــت در تعریف روزآمــد اصالحات موثر
خواهد بود.
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عضو کمیسیون امنیت ملی:

سلیمینمین
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ:

مصادره اموال ایران در
کانادا مصداق دزدی است

تناقضات روحانی درباره
مبارزه با فساد طبیعی است
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با بیان
اینکه روند مقابله با فساد رو به جلو است ،گفت:
تناقض گوییهای رییــس جمهور در موضوع
مبارزه با فساد طبیعی است؛ چراکه او به گونهای
باید ناراحتی خودش را از وضعیت فساد برادرش
ابراز کند .به هرحال امروز شاهد دستاوردهای
چشــمگیری در خصوص مبارزه با فســاد به
نسبت گذشته هستیم .عباس سلیمی نمین
اظهار داشــت :نباید انتظار داشت که ما یک
واکنش ایدهآل را از سیاستمداران شاهد باشیم،
آنچه که مسلم است در ســالهای اخیر روند
اعمال قانون درباره حاشیه امن مسئوالن عالی
رتبه سیاسی و حتی قضایی افزایش چشمگیری
یافته است .وی ادامه داد :رییس جمهور چندان
نمیتواند در این وادی اقدامی برای جلوگیری
از اعمال قانون کند که این امر دستاورد باالیی
محسوب میشود و باید قدر دانست.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ،گفت :مصادره
و فروش اموال ایران از ســوی دولت کانادا دزدی
آشکار است .محمد ابراهیم رضایی ،با اشاره فروش
غیر قانونی اموال ایران از سوی دولت کانادا به بهانه
حمایت از قربانیان مدعی ترور در سراســر جهان،
گفت :این اقدام نقض فاحــش مقررات بین المللی
است.
وی ضمن انتقاد از رویکرد دولت کانادا در مصادره
اموال ایران ،اظهار داشــت :حکــم دادگاه کانادا،
تصمیمی مبتنی بــر واقعیت نبــوده و یک اقدام
سیاســی اســت .رضایی با تاکید بر اینکه مصادره
اموال ایران از سوی دادگاه کانادا ،تاثیرات مخربی
در روابط میان دو کشــور دارد ،گفت :قطعا اگر در
هیئت حاکمــه کانادا عقالنیتی وجــود دارد ،باید
آنها نسبت به اصالح احکام صادره از سوی دادگاه
اقدام کنند در غیر این صورت ایــن اقدام قطعا به
ضرر روابط دو کشــور خواهد بود .وی ،افزود :اقدام
دولت کانادا خالف منشــور ملل متحد است و باید
پاسخگوی اقدام غیر قانونی خود باشند.
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اکبر ترکان
عضو حزب اعتدال:

نباید از روحانی انتظار
داشت اصالحطلب باشد
عضو حزب اعتدال و توســعه گفت :روحانی
اصالحطلب نیست .ضمنا به عرف متداول ،از
اصولگرایان افراطی هم نیســت .آدم متعادلی
است .این سیاستهای متعادل آقای روحانی
برخی اوقات با نظــرات اصالحطلبان تطبیق
ی وقتها هم تطبیق پیدا نمیکند.
مییابد بعض 
اکبر ترکان افزود :افرادی که به رییسجمهوری
حمله میکنند همراه ترامپ هســتند ،چون
ترامپ برای ضربه زدن بــه اقتصاد ایران همه
تالشش را میکند .نباید از روحانی انتظار داشته
باشیم اصالحطلب باشد ،بلکه باید انتظار داشته
باشیم به این رویه متعادل خودش عمل کند.
وی ادامه داد:کسانی که این روزها شدیدترین
انتقادات را به روحانــی وارد میکنند در نظر
نمیگیرند که به خاطر اقدامات ایاالتمتحده
و ضرباتی که آنها به ایران میزنند اقتصاد ایران
تحت فشار است.
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روحانی و پوتین پشــت
درهای بسته
شبنم دارو خوار

گام های اقتصادی _ دفاعی
سه متحد
محاکمه ملکه دارو

بین الملل

قرارداد سری فرانسه و آلمان
با عربستان
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمــان و امانوئل مکرون،
رییس جمهور فرانسه ،در قراردادی محرمانه ،توافق
کردند با کاهش مقررات صادرات جنگ افزار ،اسلحه
بیشتری به رژیمهایی همچون عربستان سعودی
بفروشــند .روزنامه تایمز در ادامه نوشت :با انعقاد
این قرارداد مخفی ،برلین با فروش جنگ افزارهای
فرانسوی که از قطعات آلمانی در تولید آنها استفاده
میشود ،به کشورهای ناقض حقوق بشر ،مخالفت
نخواهد کرد .به نوشته تایمز ،سیاست حقوق بشری
آلمان موجب خشم فرانسویان شده است زیرا به نظر
فرانسه ،مانع تشکیل نیروی دفاعی مشترک اتحادیه
اروپا میشود.

تشکیل جبهه داعش
و القاعده علیه طالبان
فایننشال تایمز در خبری ادعا کرد سران القاعده
و داعش در این اواخر تالشهای مشترکی را برای
ایجاد جبهه ضد طالبانی آغاز کردهاند .همچنین
شماری از اعضای تندروی طالبان که از مذاکرات
طالبان با آمریکا دربــاره خروج نیروهای خارجی
در مقابل تعهد این گروه برای مبارزه با تروریسم
خشمگین هســتند نیز به احتمال زیاد به داعش
میپیوندند .مقامات روسی نیز بارها ضمن اشاره به
انتقال اعضای داعش توسط بالگردهای ناشناس،
آمریکا را به حمایت از داعش متهم کردهاند.

گوانتانامو ،گرانترین
بازداشتگاه جهان شد
زندان گوانتانامو که  ۱۸ســال پیش برای نگهداری
بازداشتشــدگان به اتهامات تروریستی تاسیس
شد ،گران قیمتترین زندان جهان شده است .هزینه
نگهداری هر یک از  ۴۰زندانی که در زندان گوانتانامو
نگهداری میشوند حدود  ۱۳میلیون دالر است .بنا
بر گزارش نیویورک تایمز ،هزینــه کلی نگهداری
زندانیان گوانتانامو ،نیروهای نگهبانی ،دادگاه جنگی
و هزینههای تاسیساتی در سال گذشته بیش از ۵۴۰
میلیون دالر بوده است .با توجه به هزینه  ۱۳میلیون
دالری برای هر زندانی ،میتوان گفت که گوانتانامو
گرانترین تاسیسات بازداشتی جهان است.

اعالم آمادگی تشکیالت
خودگردان برای آشتی با حماس
نخستوزیر دولت تشکیالت خودگردان میگوید،
هر زمانی حماس اعالم آمادگی کند وی به نوار غزه
سفر خواهد کرد« .محمد اشتیه» نخستوزیر دولت
تشکیالت خودگردان اعالم کرد ،وی در هر شرایطی
آماده رفتن به غزه است و گزینهای جز آشتی ندارد.
اشتیه ادامه داد :دیگر هیچ چیزی وجود ندارد که ما
را به هرگونه رابطهای با طرف اسراییلی پیوند دهد
نه در زمینه توافقنامهها نه در صحنه میدانی .پس از
 ۱۷سپتامبر ما در برابر مرحله جدیدی قرار گرفتهایم
چه بنیامین نتانیاهو برگردد (منصب نخستوزیری
را دوباره بر عهده گیرد) چه برنگردد.

احتمال تولید «اس »400
در هند
یک مقام ارشد روسیه اعالم کرد ،مسکو در حال انجام
مذاکراتی با دهلینو بر ســر آغاز تولید سامانههای
دفاع هوایی اس ۴۰۰-در خاک هند است .سرگئی
چمزوف ،مدیر عامل شرکت دولتی روستک خاطر
نشــان کرد :ما تا کنون به همراه هند موشکهای
 BrahMosرا در خاک این کشــور و با مشارکت
دانشمندان خود آنها تولید کردهایم .هند یک قرارداد
به ارزش  ۵.۴۳میلیارد دالر با روسیه بر سر خریداری
پنج سامانه دفاع هوایی اس ۴۰۰-در ماه اکتبر سال
گذشته میالدی امضا کرد؛ اتفاقی که موجب شد
آمریکا بر مبنای آن هند را تهدید به تحریم کند.
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کافه اقتصاد
مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان
نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

برگزاری نمایشگاه نوشتافزار و
لوازمالتحریر در اصفهان
مدیرعامل شــرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه
بین المللی استان اصفهان از برگزاری نمایشگاه
عرضه مســتقیم کاال خبــر داد و گفت :در این
نمایشگاه که به مناســبت شروع سال تحصیلی
برگزار میشــود ،تولیــدات ایرانــی در زمینه
لوازم التحریــر و کیف و کفــش عرضه خواهد
شــد .حســین ســیدمعلمی ،درباره نمایشگاه
عرضه مســتقیم کاال که به مناســبت شــروع
ســال تحصیلی برگزار میشود ،اظهار کرد :این
نمایشــگاه در روزهای  ۲۶تا  ۲۹شهریورماه در
محل برپایی نمایشــگا ههای بینالمللی استان
واقــع در پل شهرســتان برگزار خواهد شــد و
تولیدات ایرانی بــا حمایت اتحادیه لوازم تحریر
و کیف و کفــش در این نمایشــگاه عرضه می
شــود .وی افزود :از جمله برندهــای حاضر در
این نمایشگاه میتوان به فاکتیس ،ژارس مداد،
صدف و آریا اشــاره کرد .ســیدمعلمی با اشاره
به اینکــه این نمایشــگاه چند ســال متمادی
برگزار نشده اســت ،گفت :امســال با حمایت
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان ،اتاق
اصنــاف و اتحادیههای مربوطه این نمایشــگاه
برگزار میشود.

رییس اتحادیه صنف توزیعکنندگان
لوازم خانگی ایران مطرح کرد:

پیشبینی کاهش قیمت
لوازم خانگی

رییس اتحادیــه صنف توزیعکننــدگان لوازم
خانگی ایران گفت :از اردیبهشت امسال تاکنون
با وضعیت پایداری در بازار لوازم خانگی مواجه
هســتیم و عالوه بر افزایش نیافتــن قیمتها،
رکود بر بازار حاکم است .به گفته سید مرتضی
میری ،با توجه به ایــام محرم و صفر پیشبینی
میشود دست کم تا  ۴۵روز آینده تغییر خاصی
را در بازار شاهد نباشــیم .وی خاطرنشان کرد:
اکنون تولید شرکتهای مختلف لوازم خانگی
در مقایســه با ســال گذشــته افزایش یافته و
مشکالت ارزیشان نیز تا حدودی برطرف شده
است .میری ،بیان داشت :سه برند مطرح کرهای
نیز که در ماههای گذشــته به دلیل تحریمها تا
حدودی از بازار کشورمان حذف شده بودند ،تا
دو تا سه ماه آینده ،برندهای بومیسازی شده
با اســتفاده از امکانات و توانمندیهای داخلی
خود ،تولیدشان را از سر میگیرند ،به طوری که
پیشبینی میشود بتوانند بازار را از محصوالت
جدید خود اشــباع کرده و کاهش قیمتها را
رقم بزنند.

رییس اتحادیه نوشتافزار استان:

رییس اتحادیه نوشتافزار استان اصفهان گفت:
حدود  60درصد از اجناس تولید ایران اســت و
باید مردم با خرید تولیــدات داخلی به صنایع
و کارخانه و کارگــر ایرانی کمــک کنند .اکبر
چیتســاز اظهار کرد :به تمام اعضای اتحادیه

آن عمال بقیه اپلیکیشن های پرداختی درتبلیغات
تلویزیونی از دور خارج شــدند .یکی از اصلیترین
راههای تبلیغات در تلویزیون پرداخت مشــارکتی
سود اســت که اغلب مشــتریان معتقدند بسیار
ناعادالنــه و عمال بدون ســود برای آنهاســت .بر
این اســاس تنها  10تا  15درصد از سود حاصل از
تبلیغات بر اساس قرار داد به صاحبان استارت آپ
تبلیغ شده در تلویزیون میرســد و مابقی هزینه
پرداخت مالیات و تبلیغات میشــود .در تبلیغات
تلویزیونــی البته اپراتورها هم مشــارکت دارند و
بخشی از سود را برداشت میکنند ،همین مسائل
موجب شــده تا پای تبلیغات اســتارت آپ ها از
تلویزیون بریده شود.
تبلیغات نامحسوس در فضای مجازی
باز شــدن ناگهانی صفحاتی که به شما اپلیکیشن
جدید معرفــی کند و یا از مزیتهای اســتفاده از
استارت آپ دیگری ،فیلم کوتاهی پخش کند ،یکی

افزایش قیمت دالر ،واردات کیف را از صرفه انداخت
رییس اتحادیه سراجان اصفهان ،میانگین قیمت کیف مدرســه در بازار را بین  30تا  160هزار تومان اعالم کرد و
افزود :ممکن است کیفهای  200تا  300هزارتومانی هم در بازار عرضه شوند؛ اما این محصوالت برند هستند و به
همین دلیل قیمت باالتری دارند .فالح خرم آرایی ،افزایش قیمت دالر را باعث بهصرفه نبودن واردات کیف از چین
دانست و گفت :کیفهایی که در داخل تولید میشوند از نظر کیفیت و شکل ظاهری ،بسیار مناسب و قابلرقابت
با اجناس خارجی هستند به همین دلیل مصرفکنندگان نیز از خرید آنها استقبال میکنند .وی 90 ،تا  95درصد
کیفهای موجود در بازار را تولید کارگاههای داخلی دانست و ادامه داد :ازنظر کیفیت ،محصوالت تولید اصفهان
پس از تهران در بازار حرف اول را میزنند.خرم آرایی ،وضع خریدوفروش کیف مدارس در بازار را نیز مناسب دانست
و گفت :باوجود کاهش واردات اجناس چینی طی یکی دو سال اخیر ،کارگاههای تولید داخل نیز با مشکل گرانی
مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید روبه رو هستند و به همین دلیل ناگزیر به افزایش قیمت تولیدات بودهاند.

نماینده مردم میمه و شاهین شهر در مجلس گفت :در صورتی که مصوبه حذف سود مرکب را مجمع تشخیص
مصلحت تایید کند ،به وصول معوقات بانکی کمک میکند .حســینعلی حاجی دلیگانی درخصوص وضعیت
اجرای قانون بخشودگی سود و جرائم تســهیالت کمتر از صد میلیون تومان اظهار کرد :به دلیل مبهم بودن
وضعیت اجرای مصوبه بخشودگی سود و جرائم این تسهیالت ،بانکها از مردم جریمه و دیرکرد دریافت میکنند
حال آنکه براساس این مصوبه نباید پولی از مردم در این زمینه دریافت شود .وی افزود :با وجود تالش زیاد برای
اجرایی شدن این مصوبه ،تاکنون نتیجهای حاصل نشده به همین دلیل در نامهای به دیوان محاسبات ،خواستار
رسیدگی به عملکرد بانک مرکزی و بانکهای عامل در این زمینه شدم .وی تصریح کرد :اگرچه در حال حاضر
بانکها در سندهای مالی خود بابت سود مرکب و وامهای معوق از مردم طلبهای بسیاری دارند؛ اما وصول این
رقمها مشکل است و مردم نیز انگیزهای برای بازپرداخت وامهای خود ندارند.

صادرات انواع
فرآوردههای دامی
از اصفهان
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تاکید وزارت اقتصاد بر حمایت بخش خصوصی
با محوریت اتاق بازرگانی

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان گفت :وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بر حمایت
از فعاالن بخش خصوصی کشور و تولید کنندگان با محوریت اتاق بازرگانی تاکید دارد .مسعود گلشیرازی
اظهار کرد :جوامع مدنی همواره رو به اعتال و بهبود هستند و باید در مسیری حرکت کنیم که فردایی بهتر
از امروز در حوزه مسائل اقتصادی داشته باشیم .وی افزود :وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر وزارتخانههای
دارای وظیفه در حوزه اقتصاد کشــور ،برای سیاســت گذاریهای اقتصادی نیاز به برقراری یک رابطه
تنگاتنگ با بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی دارند و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور
نیز با همین هدف تشکیل شده است .گلشیرازی با اشاره به سفر اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی به استان
اصفهان و شرکت در جلسات مختلف ،اظهار کرد :در سفر وزیر به اصفهان ،تصمیمات مهم و مناسبی در
تعامل با بخش خصوصی اتخاذ شد و همچنین بر نقش اتاق بازرگانی در تبیین مسائل و حل مشکالت بخش
خصوصی تاکید کرد .رییس اتاق بازرگانی اصفهان خاطر نشــان کرد :حاصل برگزاری جلسه در شورای
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اســتان اصفهان با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی تصویب بیش از
 ۲۰مصوبه کشوری و اســتانی در موضوعات مختلف بود که میتواند نقش مهمی در ایجاد سهولت برای
فعالیت فعاالن اقتصادی داشته باشد .گلشیرازی اضافه کرد :بی شک بهزودی تاثیرات این  ۲۰مصوبه را
در کسب و کار اهالی اقتصاد اصفهان و کشور شاهد خواهیم بود .مهمترین موضوعی که در جلسه شورای
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد مطرح شد؛ مسئله مقررات زدایی و جلوگیری از
ایجاد قوانینی بود که فعالیت اقتصادی و تولید را سخت میکرد .وی ادامه داد :همچنین در این جلسه مقرر
شد که بخشنامهها و قوانین متناقضی که فعالیت را برای تولید کنندگان و صادرکنندگان سخت کرده بود،
در هیئت مقررات زدایی که بخش خصوصی و قوه قضاییه نیز در آن مشارکت دارند ،از میان برداشته شود.
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فراخوان جنجالی «مرسدس»
در کره
یک روزنامه کــرهای اعالم کرد که شــرکت
مرســدسبنز کرهجنوبی بنا دارد شاسیبلند
جدید خود را با نام «جیالای» که بهتازگی و
در سوم سپتامبر وارد بازار کره شده ،فراخوان
دهد .دلیل این اقــدام نیز وجود نقص فنی در
سیستم تهویه این خودرو اعالم شد.
مشخص شده که نمایندگی مرسد سبنز در
کره به درســتی در روزهای گذشته ،مالکان
این خودرو را از نحوه انجــام فراخوان مطلع
نســاخته و این موضوع ،ابهامی مبنی بر رفتار
تبعیضآمیز مرسدس با مشتریان کرهجنوبی
ایجاد کرده است.
در همین راســتا وزارت زیرساخت و ترابری
اعالم کرد که قرار است ،این خودروساز ۵۲۹
دستگاه شاسیبلند جیالای را فراخوان دهد.
نقص سیســتم تهویه میتواند منجر به نشت
آب در کابین خودرو شــود .در صورت ادامه
این روند ممکن است خودرو دچار حریق شده
یا سیستم تماس اضطراری آن مسدود شود.
مرســدسبنز همچنین بنا دارد تا شاسیبلند
دیگر خود را با عنوان «جــیالاس» به دلیل
همین نقص در روزهای آتی فراخوان دهد.

بازار

هدفون بی سیم
2,390,000
تومان

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت :از ابتدای سال تا کنون حدود  ۸میلیون کیلوگرم انواع فرآورده از استان
اصفهان صادر و بیش از  ۹میلیون و  ۷۰۰هزار دالر ارزآوری داشته است .شهرام موحدی با اشاره به صادرات انواع
فرآوردههای خوراکی و غیرخوراکی دام به اقصی نقاط جهان گفت :استان اصفهان در حوزه تولید فرآوردههای خام
دامی از جمله شیر خام ،گوشت قرمز ،تخم مرغ رتبه برتر دارد .مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت :پای مرغ،
عسل ،پودرگوشت ،آالیش خوراکی مرغ ،آالیش غیر خوراکی دام ،تخم مرغ ،مرغ منجمد ،هزارالگاوی ،ماهی تازه،
میگو تازه ،ماهی منجمد ،میگو منجمد ،پنیر خامهای و  ،UFپر شترمرغ ،پرنده زینتی ،کبک و ماهیان زینتی از
دیگر انواع محمولههای صادراتی این استان به دیگر کشورهای جهان است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

بخشنامه کردیم که میتوانند فروش فوقالعاده
بگذارند و با کم کردن ده درصد ســود ،اجناس
خود را بفروشــند .رییس اتحادیه نوشــتافزار
استان اصفهان تصریح کرد :حدود شصت درصد
از اجنــاس تولید ایــران اســت و خبرنگاران و
صداوسیما باید فرهنگســازی کنند که مردم
با خرید تولیدات داخلی بــه صنایع و کارخانه و
کارگر ایرانی کمک کنند .وی افزود :بعد از 45
ســال ادعا میکنم که برندهای ایرانی به نحوه
احسن تولید شده و این نوشتافزار داخلی ،اگر
بهتر از برندهای خارجی نباشد کمتر هم نیست.
چیتساز عنوان کرد :برگزاری نمایشگاه بهصرفه
نیست چون هزینههای سرسامآوری دارد ،حتی
درآینده کتابفروشیها هم نمایشگاه نمیزنند.
وی در ادامه افزود :در نمایشگاه ،که موقت است
اگر خریدی نامرغوب بود قابل برگشت نیست،
اما در واحدهای صنفی قانونمند اگر جنســی
خراب بود از  24ساعت تا  48ساعت آن جنس
را پس میگیرند.

جمله نمونههای موفــق کمپینهای تبلیغاتی در
اینستاگرام هستند که توانستند بازدهی خوبی از
این فضا بگیرند.
تبلیغات شــهری ،موثرترین نســخه
تبلیغاتی
اســتارت آپ ها در ایران ترجیح میدهند به جای
پرداخت هزینههای هنگفت تبلیغات در شبکههای
سراســری رادیو و تلویزیون ،خودشان در شهرها
تبلیغ کنند .این مسئله البته به نفع شهرداریها و
بخشهای درآمدی همان شهر هم خواهد بود .این
موضوع به خصوص برای کسب و کارهای محلی در
شهرهای کوچک میتواند به خوبی جواب دهد .هر
چند رفتارهای تبلیغاتــی در میان مردم در حوزه
استفاده از استارت آپ ها اندکی سخت پیش بینی
میشود؛ اما هوشــمندی در تبلیغات محیطی به
راحتی میتواند هزینه های انجام شده دراین راه را
با افزایش سود جبران کند.

تایید حذف سود مرکب؛ گامی برای وصول معوقات بانکی

خبر

 60درصد نوشت افزارها در
بازار اصفهان تولید داخل است

ِ
استارت آپ ها در شهر

از حربههای معرفی کسب و کارهای اینترنتی است.
حتی برخی از این اســتارت آپ ها با نقض قوانین
سایتهای پر طرفدار و به صورت غیر متعارف این
تیلیغات را انجام می دهند .سال گذشته اسنپ به
خاطر تبلیغات در صفحات کافه بازار مدتی از این
اپلیکیشن تعلیق شد .اســنپ به دلیل آنچه زیر پا
گذاشتن قوانین انتشار عنوان شد ،تا مدتی از کافه
بازار تعلیق شد.
استفاده از سلبریتیها و اینفلوئنسرها
تبلیغات در فضای اینستاگرام شــاید ارزا نترین
راه برای استارت آپ ها باشد ،حتی خدمات دهی
رایــگان به ســلبریتیها و یا ســاپورتهای مالی
آنها هــم می توانــد راهی برای معرفــی خدمات
اپلیکیشنها باشد .در فضای اینستاگرام به راحتی
میتوان کمپینهــای تبلیغاتــی راه انداخت که
هزینههای به مراتب کمتری در فضای شــهری و
تلویزیونی داشته باشد .لیمومی ،اسنپ فود و ...از

تالش عربستان در بازار جهانی
برای واردات گازوییل
ریاض که خود صادرکننــده خالص گازوییل
بود ،پس از حمالت به تاسیسات نفتیاش ،به
دنبال گازوییل کمگوگرد برای تحویل فوری
است .سه منبع تجاری به رویترز گفتند بازوی
تجاری شــرکت آرامکوی عربستان به دنبال
حمالت روز شــنبه به تاسیســات نفتی این
کشور ،به دنبال محصوالت نفتی برای تحویل
سریع است .این حمالت ســبب شده است تا
ظرفیــت پاالیش نفت آرامکو بــه میزان یک
میلیون بشکه در روز متوقف شود.
یک منبع آگاه که مدعی است اجازه مصاحبه
با رســانهها را ندارد ،گفت« :آنها از زمانیکه
فعالیت برخی از پاالیشــگا هها کم شدند ،به
دنبال محصوالت نفتی هســتند ».وی افزود،
کل حجمی که عربســتان به دنبال آن است
مشخص نیست؛ اما قیمت در بازار تحویلهای
فوری افزایش یافته بود.
به گفته وی ،عربستان در مذاکرات خصوصی
به دنبال گازوییل کمگوگرد است و درخواست
تحویل فوری به هرشکل ممکن را داده است.
مسئله آرامکو این اســت که چگونه تعهدات
خود برای تحویل محصوالت نفتی در سپتامبر
و اکتبر را انجام دهد.

به بهانه توسعه تبلیغات استارت آپ ها در فضای شهری اصفهان؛

مرضیه محب رسول
مد تهاســت بیلبوردهای غول پیکر شهر ،محل
تبلیغات استارت آپ ها و کسب و کارهای آنالین
هستند .پس از اسنپ و تپ ســی که تبلیغات پر
هزینهای در شــهر انجام دادند ،چند وقتی است
تبلیغات وسیع یک فروشگاه اینترنتی در اصفهان
به چشم میخورد .به همین بهانه در این گزارش،
روشهای تبلیغاتی و هزینههای اســتارت آپ ها
برای رونق کسب و کارشان بررسی شده است.
تبلیغات ،راه فرار از شکست استارت آپها
بر اساس آمار ،در همه جای دنیا ساالنه  90درصد
استارت آپ ها با شکســت روبه رو میشوند ،این
مسئله نشــان میدهد که ســرمایه گذاری برای
تبلیغات چه کار پرخطری در حوزه اســتارت آپ
خواهد بود .از سوی دیگر استارت آپ ها مانند هر
کسب و کاری معموال با مشــکالت تامین سرمایه
مواجه هستند ،از سوی دیگر امروز اعتماد کردن
و شناختن این کسب و کارها هم به راحتی صورت
نمیگیرد .در کشــور ما هنوز فرهنگ اســتفاده
از روشهای غیر حضوری خرید و یــا انجام امور
توسط اپلیکیشن ها چندان فراگیر نیست ،هر چند
تاکسیهای اینترنتی موجب شناخته شدن بیشتر
کسب و کارهای مجازی و صرفه جوییهای ناشی
از آن شدند .پس از تجربه موفق و درآمدزای اسنپ
حاال تبلیغات اپلیکیشــن ها و اســتارت آپهای
بیشتری دیده میشود که نشان میدهد این مدل
از درآمد و تجارت به زودی به رکنی اساســی در
اقتصاد روزمره مردم تبدیل خواهد شد؛ اما مشکل
عمده بر سر راه یک استارت آپ ،شناخت و اعتماد
مشتریان اســت؛ موضوعی که یکی از اصلیترین
راههای آن تبلیغــات و شناســاندن ویژگیهای
مثبت اســتارت آپ به مخاطبان اســت؛ اما این
دسته از کسب و کارها راه سخت و پر هزینهای را
در تبلیغات پیش رو دارند.
تلویزیــون و باجی که اســتارت آپ ها
میپردازند
روبیکا و اپلیکیشــن های پرداخــت الکترونیکی
و خرید شــارژ از اســتارت آپ هــای اولیه بودند
که بــه تلویزیون راه پیدا کردنــد ،هر چند پس از
انحصار روبیکا و مشــارکت صدا و سیما در سهام
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هدفون بی سیم موتوروال مدل
VerveOnes Plus Music Edition

عکس روز

«کبریت سازی» در تبریز

کبریت چند ســالی پس از اختراعش به ایران آمد و ابتدا در لوکسفروشــیها و بعدها در
سیگارفروشــیها فروخته و عرضه شــد .با افزایش کارخانجات کبریتسازی ،سندیکای
کبریتسازان نیز در سال  ۱۳۳۰خورشیدی شکل گرفت .مدتی بعد از آن خانوادههای توکلی
و خوئی به طور جدی نسبت به اقدام کارخانه و تولید کبریت با کیفیت مرغوب اقدام کردند.

1,320,000
تومان

هدفون بی سیم نوکیا مدل
True Wireless Earbuds

1,760,000
تومان

هدفون بی سیم جی
بی ال مدل FREE X
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دانستنی ها

مصرف قارچ خطر سرطان
پروستات را کاهش میدهد
محققان دانشکده پزشکی دانشگاه توهوکو ژاپن
در مطالعه اخیر خود دریافتند مصرف قارچ برای
مردان میانسال و مسن سودمند است چراکه خطر
سرطان پروستات را کاهش میدهد .محققان در
این مطالعه در مجموع 36/499مرد در رده سنی
 40تا  79سال را مورد بررسی قرار دادند .در طول
مدت مطالعه این شــرکت کنندگان3/3 ،درصد
افراد مبتال به سرطان پروستات شدند .محققان
مشاهده کردند در مقایسه با مصرف قارچ به میزان
کمتر از یکبار در هفته ،مصــرف یکبار یا دو بار
قارچ در هفته با کاهش  8درصدی خطر سرطان
پروستات و مصرف سه بار یا بیشــتر در هفته با
کاهش  17درصدی ریســک ابتال به این بیماری
مرتبط بود« .شو ژانگ» ،سرپرست تیم تحقیق ،در
این باره میگوید« :از آنجایی که اطالعات مربوط
به نوع قارچ مصرفی جمع آوری نشده بود از این رو
دشوار اســت که بگوییم کدام نوع قارچ در جواب
یافتههای ما نقش دارد ».همچنین محققان عنوان
میکنند که هنوز مکانیسم تاثیر قارچ بر سرطان
پروستات مشخص نیست و نیاز به انجام مطالعات
بیشتری در این زمینه است.

احتمال درمان ناباروری زنان
با مغز استخوان
محققان دریافتند مغز اســتخوان زنان میتواند
توانایی یــک زن را برای شــروع و حفظ بارداری
تعیین کند .نتایج مطالعات محققان دانشگاه یل
آمریکا نشان داد زمانی که تخمک بارور میشود،
سلولهای بنیادی مغز استخوان را ترک کرده و
از طریق جریان خون به رحم میروند تا به تغییر
پوشش درونی رحم برای النه گزینی کمک کنند.
اگر در طول این تغییرشــکل ضروری ،پوشــش
درونی رحم ناموفق باشد ،جنین در رحم کاشت
نمیشود و بدن به بارداری پایان میدهد .محققان
در دو موش آزمایشگاهی دارای نقص ژنتیکی که
میتوانست موجب ایجاد آندومتر ناقص و معیوب
شود ،مشاهده کردند پیوند مغز استخوان سالم از
یک دهنده ســالم میتواند موجب بهبود باروری
شود .سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید:
درصدد آزمایش این پیوند در انسانها هستیم
تا دریابیم که آیا ســلولهای بنیادی میتواند
موجب بهبود روند باروری شود.

پیشنهاد سردبیر:
احتمال درمان ناباروری زنان با مغز استخوان
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره | 2795چهارشنبه  27شهریور  18| 1398محرم 1441

مطالعات محققان کانادایی نشان میدهد؛

زیبایی

داروی دیابت ،عامل محافظ در برابر بیماری قلبی
اینگونه داروها میتوانند با ترمیم سلولهای آسیب دیده از قلب
محافظت کنند .دکتر «ســوبود ورما» ،جراح قلب و دانشمند در
مرکز تحقیقات علوم بیومدیکال کینان تورنتو کانادا ،در این باره
میگوید« :ما با بررسی شمار زیادی از آزمایشات بالینی مشاهده
کردیم که بازدارندههای  SGLT۲میتوانند از بیماران دیابتی در
مقابل بیماری قلبی هم محافظت کنند ».بیماری قلبی ،مشکل

داروی  empagliflozinدر گــروه داروهــای موســوم بــه
بازدارندههــای  SGLT۲قرار میگیرد کــه قندخون را کاهش
میدهد .تحقیقات نشــان می دهد که سلولهای پیشرو درحال
گردش در خون که در مغز اســتخوان یافت شده و نقش مهمی
در سالمت قلب دارند ،با این داروی دیابت تنظیم میشوند .برای
بیماران مبتال به دیابت و بیماران در معرض خطر بیماری قلبی،

اصلی افراد مبتال به دیابت اســت؛ چراکه اکثــرا درترمیم عروق
خونی با مشکل روبه رو هستند و از این رو بسیار در معرض خطر
مشکالت قلبی-عروقی قرار دارند .محققان در این مطالعه مشاهده
کردند در افراد مبتال به دیابت ،نه تنهــا این دارو موجب افزایش
سلولهای پیشرو شد ،بلکه التهاب و فشار اکسایشی که میتواند
در بیماری قلبی عروقی نقش داشته باشد هم کاهش یافت.

خوشمزهترین مواد غذایی که حافظهتان را هدف میگیرند!

داشتن حافظه قوی ،موضوعی است که برای بسیاری از ما چه در دوران
تحصیل و چه در زندگی روزمره از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت،
ورزش کردن و داشتن تغذیه سالم باعث میشود مغز کاراتری داشته
باشد؛ اما در مقابل یکی از مواردی که موجب کندی حافظه میشود،
ورزش نکردن و بیتحرکی است .عالوه بر این خوردن برخی مواد غذایی
برای حافظه مضر است و با مصرف آنها نمیتوان به کارایی خوب مغز
امیدوار بود ،چرا که با مرور زمان به ســامتی جسم ما آسیب میزند؛
در ادامه با برخی از این مواد غذایی مضــر و کاهنده قدرت حافظه
آشنا میشویم.
فست فودها و غذاهای فرآوری شده
اغلب فست فودها مثل انواع ســاندویچها و پیتزاهای آماده در
رستوران دارای نمک و چربی باال هســتند و به سالمت قلب،
عروق و بالطبع ذهن آسیب میرسانند .این غذاها اغلب حاوی
چربیهای ترانس هســتند که برای قلب و مغز انســان مضر
است .همچنین مقادیر زیادی شکر و سایر مواد تشکیل دهنده
مصنوعی در این غذاها یافت میشود .زمانی که غذاهای فرآوری
شده به صورت منظم مصرف میشود ،میتواند جایگزین غذاهای
واقعی شوند که مواد مغذی را برای مغز فراهم میکند .همچنین این
غذاها میتواند باعث چاقی و التهاب شود.
شیرین کنندههای مصنوعی
شکر ،قند و شیرین کنندههای مصنوعی ،مانند آسپارتام ،آسیبهای
دائمی به سیستم عصبی وارد میکنند .گروهی از محققان ،مطالعهای
را انجام دادند که نشان میدهد ،زمانی که افراد شیرین کنندههای بدون
کالری را مصرف میکنند ،باکتریهــای درون روده به گونهای تغییر
پیدا میکند که راه را برای ایجاد دیابت نوع دو هموار میسازد .ابتال به
بیماری دیابت ۴ ،برابر بیشتر از سایر زمانها خطر ابتال به بیماریهای
شناختی همچون آلزایمر را در فرد افزایش میدهد.
چربیهای اشباع شده
چربیهای اشباع شده مثل روغنهای حیوانی و پنیر ،چربیهای

مفاد آراء
 6/ 191آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده
 1قانون و ماده  8آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده  3قانون در دو نوبت به
فاصله  15روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســليم و
رسيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت محل
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را
به ثبت محل ارائه نمايند .بديهي اســت در اينصورت اقدامات ثبــت منوط به ارائه حکم
قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض
گواهي تقديم دادخواســت به دادگاه محل ارائــه ننمايد اداره ثبت مبــادرت به صدور
ســند مالکيت خواهد نمــود .صدور ســند مالکيت مانــع از مراجعه متضرر بــه دادگاه
نخواهد بود.
 -1راي شــماره  -1398/05/15-139860302019000254آقــای مســعود
حســین زاده دهاقانی فرزند اکبر ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت  195/90متر
مربع مجــزی شــده از پــاک شــماره  233فرعــی از  123اصلــی واقــع در خلف
جمبد دهاقان.
تاريخ انتشار نوبت اول1398/06/12 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/06/27 :
م الف 578689:زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء
 6/192آگهی مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی» هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت
اســناد و امالک اردســتان صادر گردیده ودر اجرای ماده  3قانون مذکــور در دو نوبت
به فاصله ی  15روز از طریــق روزنامه های کثیر االنتشــار محلی آگهی می شــود تا
شخص یا اشــخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اســناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند واز
تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقديم دادخواســت را اخذ و به ثبت اردستان تسليم
نمايند،در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی
که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد و یــا معترض،گواهی تقدیم دادخواســت
به دادگاه عمومی محــل را ارائه نکند ،ثبت اردســتان مبادرت به صدور ســند مالکیت
مــی نمایــد .ضمنــ ًا صــدور ســند مالکیــت مانــع ازمراجعــه متضــرر بــه
دادگاه نیست:
 -1رای شــماره  139860302032000059مورخ  98/6/6آقــای یداله رضاپور فرزند
صفرعلی به کدملی  1189660954ششــدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از
پالک  11اصلی علیا واقع در اردستان روستای پنارت بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت
 185/10متر مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/6/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/27 :
م الف 582408 :ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
ابالغ فقدان سند مالکیت
 6/194شــماره 98/6/24 - 98/2027021792 :چون علی قاسمی تودشکچویی فرزند
حسین با تسلیم  2برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به
تایید دفتر  86اصفهان رسیده مدعی شــده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک 13894
فرعی از  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان که به موجب ســند  94427دفترخانه 12
اصفهان به نامبرده منتقل گردیده و طبق دفتر  15صفحه  176ذیل شــماره  123869به
نامش ثبت و ســند چاپی شــماره  023215صادر و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و
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ترانس کره مارگارین جامد ،خامه شــیرینی و کیک ،پیتزای یخزده،
خمیر منجمد ،خامه قهوه و پاپکورنها همگی تاثیر منفی بر حافظه
دارد.

بازداشت نبوده و به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی مــاده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ( غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت
به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره
مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .م الف 598308 :شبان رئیس منطقه ثبت اسناد
و امالک شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت
 6/195شــماره 98/6/24 - 98/2027021791 :چون علی قاسمی تودشکچویی فرزند
حسین با تسلیم  2برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به
تایید دفتر  86اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1767فرعی
از  11548واقع در بخش  5ثبت اصفهان که به موجب سند  60074مورخ 1397/11/29
دفترخانه  97اصفهان بــه نامبــرده منتقل گردیده و طبــق دفتر الکترونیک شــماره
 114120 139720302027029511به نامش ثبت و سند چاپی شماره  943996صادر
و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت نبوده و به علت جابجایی سند مالکیت مفقود
گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده
 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ( غیر از
آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد .م الف 598315 :شبان
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت
 6/196شــماره صادره 1398/6/12 -1398/42/582957 :نظر به اینکه سند مالکیت
سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره  285از  4793اصلی واقع در بخش 5
اصفهان دفتر امالک الکترونیکی به شماره  139620302024020853سند کاداستری
به شماره چاپی  105226الف  96بنام آقای علی عبداللهی سابقه ثبت و صدور سند مالکیت
دارد و ســپس طی درخواست کتبی به شــماره وارده  139821702024016780مورخ
 1398/6/5بانضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 46070
مورخ  1398/6/4به گواهی دفترخانه  15اصفهان رســیده است مدعی اند سند مالکیت
ایشان به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی سند مالکیت ملک
فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید
اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 597962 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 6/197شــماره 98/6/21-98/2027021813 :نظر به اینکه آقای محمد علی عزیزی
خیرآبادی فرزند سیف اله با تســلیم دو برگ استشهاد شهود به شــماره  855486مورخ
 98/06/05دفترخانه اســناد رسمی شــماره  229اصفهان ،مدعی شــده یک جلد سند
مالکیت دفترچه ای به شــماره چاپی  755829یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ زمین
پالک  44772فرعی از  15190اصلی کــه در صفحه  47دفتر  104امالک بخش  5ثبت
اصفهان به نامش سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد مفقود گردیده و تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به
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بیسکویت آماده
اسیدهای چرب ترانس که برای تولید این ترکیبات مورد استفاده قرار
میگیرد ،موجب کوچک شدن مغز ،التهاب و ایجاد اختالل در سیستم
انتقال عصبی میشــود؛ مطالعات انجام شده نشــان میدهد که این
اسیدها میتواند آسیب بسیار جدی به مغز وارد کند.
گوشت قرمز و ماهیهای حاوی جیوه
گوشت قرمز باعث سردی مغز میشــود و میزان چربی اشباع
باالیی دارد؛ بیشــتر افراد فکر میکنند کــه جیوه تنها روی
سیستم شناختی انســان تاثیر میگذارد؛اما این ماده روی
مخچه هم اثر گذار است .مخچه ،بخشی از مغز انسان است
که تعادل ،هماهنگی و بینایــی را تحت تاثیر قرار میدهد؛
اســتفاده از تن ماهی بیشــتر از یک بــار در هفته توصیه
نمیشود.
آرد سفید
بهتر است از نانهایی استفاده کنید که با آرد کامل پخته
شدهاند.
نوشیدنیهای شیرین
با مصرف نوشیدنیهای شــیرین ،سیستم تنظیم
کننده مغز نمیتواند از عهده کالریهای موجود در
آن برآید .سلولهای عصبی در هیپوتاالموس به طور
معمول نمیتواند کالری مصرف شــده را با انرژی سوزانده
شده از طریق ورزش مطابقت دهد .شواهد نشان میدهد
که نوشیدنیهای شــیرین گرســنگی را همانند غذاهای
جامد کاهش نمیدهد .به همین خاطر مقدار بیشتری از این
نوشیدنیها مصرف میشود.
بستنی
مطالعات متعدد نشــان دادهاند که رژیمهای غذایی حاوی شــکر
و چربی اشــباع باعث کاهش مهارتهای شــناختی و حافظه کالمی
میشوند.

ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت
ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 598061 :شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
ابالغ تعیین وقت افراز
 6/198شــماره 1398/6/21-139885602033001569 :نظر بــه اینکه آقای داوود
حق شناس فرزند دخیل احدی از مالکین مشاعی ششدانگ قطعه زمین به شماره پالک
 1533فرعی از شماره  -33اصلی واقع در شهر نطنز جزء بخش  9حوزه ثبتی شهرستان
نطنز خواهان افراز سهم خود به طرفیت خواندگان ســایر مالکین مشاعی پالک مرقوم
(حسن آقا حق شناس و زهرا حق شــناس فرزندان عباس) نموده است و اعالم نموده که
از مالکین مشاعی فوق الذکر -آدرسی در دست نمی باشد لذا طبق ماده  3آئین نامه افراز
و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه سال  1357به خواندگان ابالغ می گردد که در روز
یکشــنبه مورخ  1398/7/21جهت انجام خواســته خواهان در محل وقوع ملک حضور
بهم رسانند بدیهی اســت عدم حضور مانع از رســیدگی و اقدامات قانونی نخواهد بود.
م الف 595502 :عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
حصر وراثت
 6/200آقای حســین رحمانی فر دارای شناسنامه شماره  181به شــرح دادخواست به
کالسه  280/98از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان ناصر رحمانی فر به شناسنامه  3129در تاریخ  98/1/19اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1خدیجه ذوالفقار فرزند
حسین ،ش.ش  438همسر متوفی  -2حسین رحمانی فر فرزند ناصر ،ش.ش  181فرزند
متوفی  -3الهام رحمانی فر فرزند ناصر ،ش.ش  10961فرزند متوفی می باشند و به جز
نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهــد شــد .م الــف 597824 :شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختالف
شهرستان نطنز
ابالغ راي
 6/181کالسه پرونده ، 297/98:شــماره دادنامه ، 1272:تاريخ رسيدگي ، 98/05/30
مرجع رسيدگي :شــعبه سوم شوراي حل اختالف خميني شــهر خواهان :حميد اصالني
به نشاني:خميني شهر خ جانبازان خ معلم 22؛ خوانده :حســن ظهرابي نشاني :مجهول
المکان  ،خواسته :مطالبه وجه چک ،گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت
آن به کالسه فوق و طي تشــريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضاءقاضي شورا ختم
رســيدگي را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .راي قاضي شورا :در
خصوص دعوي آقاي حميد اصالني فرزند محمد عليه آقاي حسن ظهرابي فرزند محمود
به خواسته مطالبه مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال  150/000/000ريال وجه يک فقره
چک به شــماره  97/11/30 - 0511535551به انضمام خسارات دادرسي و تاخير تاديه
نظر به مفاد دادخواســت و مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت و
اينکه وجود اصول مستندات در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدين
آن دارد و اينکه از ناحيه خوانه دليلي که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشــته اند با
استصحاب دين دعوي خواهان ثابت تشخيص مي گردد با استناد به مواد  9و  18و  19و
 25و  27قانون شوراهاي حل اختالف و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره
الحاقي به ماده  2قانون صدور چــک و مواد 198و  519و  522از قانون آئين دادرســي
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدنــي حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ
 150/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  2/905/000ريال بابت خسارات
دادرسي و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک لغايت استهالک کامل دين
بر مبناي شــاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد.
اين راي غيابي اســت و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شــورا و
سپس ظرف مهلت  20روز قابل اعتراض در محاکم عمومي و حقوقي خميني شهر است.
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تکنیکهایی ارزان
برای داشتن لبخندی زیبا
لبخند سالم ،لبخندی است که دندانهای زیبایی
را به نمایش میگذارد .در ادامه از روشهایی برای
مراقبت از دندانهایتان خواهیم گفت که عالوه بر
کاهش مشکالت دهان و دندان به شما لبخندی
زیبا و سالم را هدیه میدهند .داشتن دندانهای
سالم نیاز به بهداشت و مراقبت صحیح از دندانها
دارد .شــما باید با تکنیکهای صحیح مراقبتی از
مسواک زدن گرفته تا نخ دندان واستفاده از دهان
شویه آشنا شوید.
درست مسواک زدن :بهتر است دندانهایتان
را  ۴بار در روز مســواک بزنید .به خصوص بعد از
خوردن غذاهای شیرین و شیرینی جات این امر
ضروری است .البته این کار را باید خیلی آرام انجام
دهید ،اگر دندانهایتان را سخت و با فشار مسواک
کنید به مینــای دندان و لثهها آســیب میزنید.
حرکات دایرهای روی دندان اثر بخشــی بیشتری
دارد .توصیه میشــود از خمیردندانهای حاوی
فلوراید اســتفاده کنید .این ماده از مینای دندان
محافظت میکند و باعث میشود پالک دندان ایجا
نشود و باکتریهایی که موجب پوسیدگی دندان
میشــوند را از بین میبرد .اگر در شــرایطی قرار
گرفتید که به مسواک دسترسی نداشتید دهانتان
را با آب بشویید .البته خوردن سیب سبز و بعد ازآن
شستن دندانها یکی دیگر از گزینههاست.
نخ دندان :الزم و ضروری اســت که حتما بعد از
مسواک زدن از نخ دندان اســتفاده کنید چراکه
مســواک بعضا نمیتواند به درســتی ال به الی
دندانها راهم تمیز کند در نتیجــه غذا بین آنها
میماند و عالوه بر ایجاد جرم باعث بوی بد دهان
هم میشود .سه وسیله برای این کار وجود دارد؛ نخ
دندان ،برس بین دندانــی و نخ دندان آبی هریک
برای این کار بهترین هستند.
دهان شــویه :یکی از مهمترین ابزار مراقبت از
دندان ،دهان شویهها هستند .ماده به کار رفته در
اکثر آنا ضد جرم هستند ،دندان را سفید میکنند،
التهابات لثه را از بین میبرند و باعث خوشــبویی
دهان میشوند.

م الف 594357 :مصطفي زيبايي فر قاضي شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان
خميني شهر
ابالغ اخطاریه ماده  87آئين نامه اجرا
 6/199بدينوسيله به ســیامرز حمزوی فرزند کرم اله متولد  1331/04/10به شماره ملي
 2293663965ش  0ش  787و علی داد حمزوی فرزنــد کرام اله متولد 1339 /05 /26
به شــماره ملي  1209562332ش  0ش  89و شــهناز حمزوی فرزند کــرام اله متولد
 1347/06/10به شماره ملي  2293667650ش  0ش  1154و جان افروزفرهادی فرزند
پرویز متولد  1334/10/10به شماره ملي  2293632156ش  0ش  862و فریده حمزوی
فرزند کرام اله متولد  1351/04/10به شــماره ملــي  2293667677ش  0ش  1156و
بهزادحمزوی فرزند کرام اله متولد  1341/05 /26به شماره ملي  1209562340ش  0ش
 90و اردوان حمزوی فرزند حمداله متولد  1357/11/01به شماره ملي 1209670860
ش  0ش  257و نازیــا حمزوی فرزند حمدالــه متولد  1356 / 07/01به شــماره ملي
 1209827506ش  0ش  16و الهام حمزوی فرزند حمداله متولد  1365 / 12 /15به شماره
ملي  1209978261ش  0ش  67و میثم حمزوی فرزنــد حمداله متولد 1370/03 /09
به شماره ملي  1200066121و محمدامین حمزوی فرزند حمداله متولد 1362/05 /01
به شــماره ملي  1209849658ش  0ش  3و بیگم جان ســهرابی فرزند شــانواز متولد
 1334 /06 /07به شــماره ملــي  2293664325ش  0ش  824و منیره حمزوی فرزند
حمداله متولد  1360 / 06 / 25به شماره ملي  1209839180ش  0ش  30همگی آحادی
ازوراث مرحوم کرام اله حمزوی که برابرگزارش ماموراداره پســت ســمیرم نامبردگان
درآدرس مندرج دراجرائیــه ( آدرس متن ســندازدواج ) موردشناســائی واقع نگردیده
اندوامکان ابالغ واقعی میســرنبوده اســت  ،ابالغ میگردد درموضوع پرونده اجرائی به
شماره بایگانی ( 9700652له جان افروزفرهادی وعلیه شــما) بدینوسیله طبق ماده 87
آئين نامه اجرا اخطارمیگردد تمامت چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی شماره
یک هزاروهفتصدوچهل ویک فرعی ازچهاراصلی واقع دربخش یک ثبتی شهرضا ملکی
مورث شــما مرحوم کرام اله حمزوی درقبال طلب بستانکاروحق االجرابازداشت گردیده
است لذاازهرگونه انتقال اعم ازرســمی یاعادی خودداری نمائید که ازدرجه اعتبارساقط
میباشــد این آگهی یکنوبت دريكي ازروزنامه هاي كثيراالنتشــارچاپ اصفهان جهت
ابالغ به شمادرج ومنتشر میگردد .م الف 599888 :زهراجهانی مسئول واحد اجرای
اسنادرسمی شهرضا
دادخواست وضمائم
ال مجهول المــكان ابالغ مي گرددكه
 6/193بدينوســيله به آقاي رضا محمد بیگی فع ً
خواهان ابوالفضل قاسمی فرزند مجید به نشانی شــهرضا خ پاسداران روبروی مخابرات
طبقه دوم پست بانک دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به اين شورا تسليم كه بكالسه
 386 / 98ش 6ح ثبت و وقت رسيدگي براي روز سه شــنبه مورخ  98 / 7 / 30ساعت
 5عصر تعيين گرديده اينك حسب درخواســت خواهان و به تجويزماده  73ق  0آ  0د  0م
مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاريخ انتشارظرف يك
ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره  6حقوقي شهرضا حاضرشويدواگربعداً
احتياج به نشــرآگهي باشــد يك نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 598176 :رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره  6حقوقي شهرضا
حصر وراثت
 6/201آقای تقی صالح زاده علیائی دارای شناسنامه شماره  113به شرح دادخواست به
کالسه  304/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان محمد صالح زاده علیائی به شناسنامه  2576در تاریخ  1395/6/6اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1مرتضی صالح
زاده علیائی فرزند محمد ،ش.ش  1739صادره از تهران -2 ،اصغر صالح زاده علیائی فرزند
محمد ،ش.ش  2152صادره از تهران -3 ،تقی صالــح زاده علیائی فرزند محمد ،ش.ش
 113صادره از نطنز -4 ،معصومه صالح زاده علیائی فرزند محمد ،ش.ش  4034صادره از
تهران .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 601029 :شعبه
دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز
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کیفرخواست راننده پورشه
جنجالی به دادگاه ارسال شد
دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت :در پرونده
تصادف راننده پورشــه با عابر پیاده کیفرخواست با
محوریت ایراد صدمه غیرعمــدی منجر به فوت به
دلیل بیاحتیاطی در امر رانندگی صادر شده است.
علی اصفهانی با اشــاره به اینکه این حادثه از لحاظ
قانونی قتل عمد محسوب نمیشــود ،عنوان کرد:
در دادسرا کیفرخواســت با محوریت ایراد صدمه
غیرعمدی منجر بــه فوت به دلیــل بیاحتیاطی
در امر رانندگی صادر شــده و اعالم نتیجه برعهده
دادگاه است.
 28اردیبهشت ماه سال جاری بود که رییس پلیس
راهور شهرســتان اصفهان از تصادف یک دستگاه
پورشــه با پراید خبر داد که در ساعت  2بامداد 26
اردیبشهت در خیابان کارگر اصفهان رخ داده بود .به
گفته چلمقانی در این حادثه ،خودرو پورشه به دلیل
عدم رعایت فاصله طولی و سرعت غیرمجاز از جلو به
پهلو یک دستگاه پراید برخورد میکند که به دلیل
شدت جراحات راننده جوان پراید پس از انتقال به
بیمارستان جان خود را از دست میدهد.

دستگیری یک سارق با 52
رگالتور و کنتور گاز مسروقه
یک ســارق حرفهای بــا  52رگالتور کنتــور گاز
مسروقه در اصفهان دستگیر شد .فرمانده انتظامی
شهرســتان اصفهان گفت :در پی وقوع چند فقره
سرقت رگالتورهای شیرگاز شهری از مجتمعهای
مسکونی بزرگ در شهر اصفهان ،بررسی موضوع در
دســتور کار ماموران انتظامی قرار گرفت .سرهنگ
محمدرضا خدادوست افزود :ماموران کالنتری 20
ملک شهر یک سارق را شناسایی و دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه در بازرســی از مخفیگاه سارق 12
عدد رگالتور شیرگازشهری قدیمی و  40عدد کنتور
گاز کشف شد ،گفت :مالخر این اموال نیز شناسایی
و دستگیر شد.

حکم جالب قاضی سرعین
برای یک متهم

شرایط خروج سربازان از کشور
برای حضور در پیاده روی اربعین
معاون مشــموالن و امور معافیتهای ســازمان
وظیفه عمومــی نیــروی انتظامــی ،ضوابط و
مقررات خروج از کشور ســربازان حین خدمت
را تشــریح کرد .رحمان علیدوســت اظهار کرد:
صدور مجوز خروج از کشور برای سربازان حین
خدمت در صــورت تایید ردههــای نظارتی در
اختیار فرماندهان آنهاست .آن دسته از کارکنان
وظیفه که تمایل به حضور در پیاده روی معنوی
اربعیــن حســینی را دارند ،باید بــرای دریافت
مجوز خروج از کشــور از طریق نیروی انســانی
رده خدمتی خود اقدام کنند .معاون مشــموالن
و امور معافیتهای ســازمان وظیفــه عمومی
نیــروی انتظامی تصریح کرد :بــا توجه به اینکه
حضور سربازان در ماموریتهای دفاعی ،امنیتی،
انتظامــی و خدماتی به ویــژه درخصوص حفظ
امنیت زائران اربعین حسینی حائز اهمیت است،
لذا صدور مجوز خروج از کشــور برای این دسته
از عزیزان در این ایام محدود اســت .علیدوست
گفت :میزان وثیقه برای این دســته از عزیزان،
براســاس مدرک تحصیلی و مدت خدمت آنان
تعیین میشود.

نوبت اول

آموزش

قاضی محمدی ،رییس دادگســتری شهرســتان
سرعین که احکام جالب توجه و عام المنفعه به جای
حبس و شــاق در نظر میگیرد و مورد توجه عامه
مردم نیز قرار گرفته است ،طی حکمی متهمی که
به یکسال حبس محکوم شــده را با لحاظ حسن
سابقه و اظهار ندامت و تمایل به خدمات عمومی و
عام المنفعه به خرید کفش ایرانی باکیفیت به مبلغ
 ۱۵میلیون تومان برای دانش آموزان بی بضاعت و
یتیم شهرستان ســرعین که به تعدادی در حدود
 ۱۱۰جفت با اخذ شــماره کفشها استعالم شده
محکوم کرد.

شبنم نعمت زاده ،به عنوان یکی از
متخلفان بزرگ در بــازار داروی
کشــور پای میز محاکمه رفت .آنچه در خالل این
محاکمه به چشــم آمــد ،ضرر و زیانی اســت که
فعالیتهای غیر قانونی ایــن ژن خوب به صنایع
داروسازی استان اصفهان وارد کرده است؛ صنایعی
که همواره جزو استراتژیک ترین و پولساز ترین
صنایع استان بودهاند؛ اما چند وقتی است به دلیل
همین عملکردهــای غیر قانونی ،دچار انباشــت
بدهی و مشکالت دیگری شدهاند .عالوه بر این در
شــرایط تحریم نیز بدهیهای میلیاردی شرکت
پخشــی که تخت نظر نعمت زاده اداره میشده،
عمال توانایی تامین مواد اولیه را از این شــرکتها
گرفته است .بر اساس صورتهای مالی حسابرسی
شــده ســال  ۹۶شــرکت تحت تملک شــبنم
نعمتزاده  ۴۸.۱میلیارد تومان از بدهیهای خود
را به داروسازی فارابی پرداخت نکرده و همین امر
باعث بروز مشکالت شدید نقدینگی در این شرکت
شده است .داروسازی فارابی در سال مالی ۱۳۹۶
با مشکالت متعدد تامین نقدینگی روبهرو شده و
جمع بدهیهای خود را بــا  ۳۱درصد افزایش به
 ۴۲۰میلیارد تومان رساند .نتیجه سلسله اتفاقات
مذکور ،کاهش  ۲۳درصدی فروش این شــرکت
اصفهانــی ،تحقق زیــان عملیاتی بــه میزان ۳۵
میلیارد تومان ،افزایش  ۴۷درصدی هزینه مالی و
ســقوط  ۶۷درصدی قیمت ســهام آن در ســال
مذکور بود.
این مســئله زمانــی ابعــاد بزرگتــری به خود
میگیرد کــه به نقش مهم داروســازی فارابی در
تامین آنتیبیوتیک کشــور به عنوان بزر گترین
آنتیبیوتیک ســاز خاورمیانه و اهمیت تولیدات
این شــرکت در زمان تحریــم دارو توجه کنیم.
این شــرکت از منظر فــروش ریالــی ،پنجمین
شــرکت بزرگ دارویی در کشــور محسوب شده
و بزرگتریــن تولیدکننده محصــوالت مرتبط با
آموکسی در کشــور اســت و حدود  ۴۰درصد از
تولید کپسول آموکسی ســیلین ۱۳.۸ ،درصد از
تولید سفکسیم ۳۲.۵ ،درصد از قرص کوآموکسی
کالو و  ۶۲درصد از قرص کالریترومایسین کشور
در این شرکت تولید میشــود .داروسازی فارابی
همچنین  ۱۰درصــد از قرص فارژزیک کشــور
(مسکن) و  ۱۱.۴درصد از قرص تاداالفیل کشور
را تامین میکند که نبود هــر یک از این اقالم ،به
خصوص اقالم آنتیبیوتیک به دلیل تنوع مصرف،
در شرایط تحریم میتواند سالمت و آرامش جامعه

احتمال تشکیل مدارس
دو و سه شیفته در اصفهان
وجود دارد

سایه ژن خوب بر سر دارو

را با تهدیدی جدی روبه رو سازد و اهمیت پرونده
اتهامات اقتصادی شــرکت پخش رسا در تضعیف
صنعت دارو و ضربه زدن به شــرکتهای کلیدی
این صنعت از جمله فارابی به همین دلیل بســیار
زیاد شده است.
از دیگر سو ،کارشناســان دارویی کشور معتقدند
آنتیبیوتیک به دلیل تنوع فــراوان مصرف و نیاز
ســطوح مختلف جامعه اعم از اطفــال ،بیماران
خاص ،سالخوردگان و  ...و همچنین فوریت مصرف
این نوع دارو برای رساندن بیمار به شرایط طبیعی
از اهمیت خاصی در سبد دارویی کشور برخوردار
است و اغلب کشورهای پیشــرفته دنیا نیز فارغ از
هزینههای تولید این دارو ،به دلیل اســتراتژیک
بودن آن ،تولید آن را توســعه دادهانــد .به گفته
متخصصان پزشکی ،فوریت مصرف آنتیبیوتیک به
این معناست که نبود آن حتی برای یک ساعت نیز
میتواند باعث بروز تشنج یا سکته مغزی و به کما
رفتن بیمارانی همچون بیماران مننژیت باشد .در
کشــور ما همچنین ،آنتیبیوتیک یکی از معدود
داروهایی است که تغییرات قیمتی آن در شاخص
تورم کشور نیز محاســبه میشود و هر گونه ضربه

زدن به تولید این دارو در کشور و همچنین احتکار
آن به منظور ایجاد کمبود عرضه و افزایش قیمت،
مصداق بارز دستکاری ســطح عمومی قیمتها
در کشور است .مضاف بر این ،میزان اشتغالزایی
مستقیم داروسازی فارابی در استان اصفهان برابر
با  ۵۶۰نفر بوده که با توجه به تغذیه شــرکتهای
پخش دارویــی از فروش داروهــای تولیدی این
شرکت ،میزان اشــتغا لزایی غیرمستقیم آن در
سطح کشور ،چند برابر اشتغال مستقیم آن خواهد
بود .سهامداران داروســازی فارابی از بزرگترین
متضرران اقدامات پخش دارویی رسا و مشکالت
به وجود آمده پس از آن بودند و نگاهی به ترکیب
سهامداری داروســازی فارابی نشان میدهد که
این مســئله تا چه حد به تضعیف ثروتهای ملی
کمک کرده اســت .آناهیتا خاکی در همین رابطه
در خصوص ترکیب سهامداران داروسازی فارابی
اظهار کــرد :در حال حاضر شــرکت پارسدارو با
 ۵۱.۳۹درصد ،ســرمایهگذاری دارویی تامین با
 ۱۳.۵۳و ســرمایهگذاری البرز (متعلق به دارویی
برکت) با  ۸.۳۹درصد و سرمایهگذاری سپه با ۵.۶
درصد از جمله سهامداران عمده داروسازی فارابی

معاون پژوهش ،برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان
اصفهان معتقد است اگر طی ســالیان آینده همکاری خیرین کمرنگ شود،
تشکیل مدارس دو شیفت و سه شــیفت دور از انتظار نخواهد بود .غالمحسن
سخایی ادامه داد :در سال تحصیلی آینده ۸۳ ،هزار و  ۲۷۰دانش آموز کالس
اولی در ســطح اســتان اصفهان راهی مدرســه میشــوند .معاون پژوهش،
برنامهریزی و نیروی انســانی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در

مدت آمار فوتشــدگان ناشی از غرقشدگی 55
نفر ( 10زن و  45مرد) بوده که نســبت به مدت
مشابه سال قبل که  25نفر ( 2زن و  23مرد) بوده
افزایش داشته است و آمار تلفات غرقشدگی در
طی پنج ماهه اول ســال جاری در رودخانه ،13
دریاچه مصنوعی و ســد  ،4اســتخر کشاورزی
 ،10استخرشنا  ،9کانال  ،12چاه  3و سایر  4نفر
بوده است.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

 13معدن سنگ گچ در اصفهان تعطیل شد
رییس اداره معادن سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اصفهان گفت ۱۳ :معدن ســنگ گچ در شــرق و
محدوده شــعاع  ۵۰کیلومتری اصفهــان با هدف
کاهش آالیندگی هــوا و ریزگردها تعطیل شــد.
محمد سلجوقیان در جلسه شورای معادن استان
اصفهان در سالن اجتماعات استانداری افزود :یکی
از واحدهای معدنی سنگ گچ تا سال  1400مجوز
کار داشــت؛ اما به دلیل تاکید مدیریت اســتان بر
مقابله با عوامل آالیندگی هوا ،این واحد نیز با توافق
صورت گرفته تعطیل شــد .رییــس اداره معادن
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان با بیان
اینکه در زمان حاضر در شرق اصفهان هیچ معدن
گچ خاکی فعال نداریم ،اظهار داشــت :یک واحد
معدنی گچ خاکی در خارج از شعاع  ۵۰کیلومتری
اصفهان فعالیت میکند.
وی ،با اشاره به اینکه با وجود تعطیلی معادن گچ،
کورههای گچ پزی در شعاع  50کیلومتری اصفهان
فعال هســتند ،تصریح کرد :این واحدها با کمبود
مواد اولیه مواجه هســتند و دست به برداشتهای

م الف601877:

غیرمجاز شبانه میزنند که به دلیل نداشتن نیروی
انســانی کافی در ارگانهای مربوطه این موضوع،
قابل کنترل و نظارت نیســت .ســلجوقیان با بیان
اینکه تعدادی از آنها پلمب های انجام شده توسط
دادستانی و نیروی انتظامی را شکستند ،تاکید کرد:
اگر اجماع نظر کلی درباره آالیندگی کورهها وجود
دارد ،الزم است نظارت مستمر و جدی بر فعالیت
آنها انجام شود.

رنگ قانونی یک عمل
غیرقانونی
پرنده فروشــی در
عاطفه قلع ریز
ردیف مشاغل کاذب
قرار می گیرد مثــل چایخانههای امروز یا
داللی گری که به مرور شــغل محســوب
شــدند ،هرچند تاثیری در رونق تولید و
پیشرفت جامعه ندارند؛ اما در عمل بخشی
از جامعــه درآمدهــای کالن از طریــق
شغلهای کاذب به دست میآورند .اگر چه
در دید عام ،حیــوان آزاری یعنی برخورد
خشــن و بی رحمانه با حیوان و آســیب
رســاندن جســمی به حیوانات که شامل
ضرب و شتم می شود و تنها در این مواقع
شاهد عکس العمل شدید از سوی جامعه
هســتیم؛ اما باید بدانیم که حیوان آزاری
شــامل گرفتن آزادی از حیوانــات که از
حقوق اولیــه موجودات زنــده و از جمله
حیوانات است و آزار روحی به حیوانات در
حدی که مبتال به افســردگی شوند و در
مدت مدید نگهداری در قفس حتی با غذا،
سبب تلف شدن آنها خواهیم شد .استفاده
از حیوانات به شــکل تزئینــی ،نگهداری
حیوانات در منازل و بهره بردن از آنها برای
پر کردن اوقات تنهایی و در نهایت تبدیل
شدن آن به یک شغل و حتی مجوز قانونی
دادن بــرای فروش حیوانــات یک خالف
آشکار است که به خاطر عادی بودن ،رنگ
قانونی به خود گرفته است.
خیابان عطار نیشابوری در منطقه  ، 10به
جوالنگاه پرنده فروشی تبدیل شده وعالوه
بر فــروش پرنده اقدام بــه خرید و فروش
سگ ،گربه ،الک پشت ،سنجاب ،مار و ...نیز
میکنند و آنقدر فروش سگهای خارجی
شدت یافته است که ساکنان این خیابان با
صدای سگ روز را سپری میکنند و با بوی
بد پرنده فروشیها زندگی میگذرانند.این
در حالی اســت که صدای گالیه ساکنان
این منطقه ،نه مدیران شهرداری را بر آن
داشــت که اقدام جدی بــرای انتقال آنها
انجام دهند و نه مرکز بهداشــت اســتان
اصفهان از قرار گرفتن مــردم این خیابان
در معرض انواع آالیندههــا از جمله ورود
موشها هشــداری صادر کرد.دامپزشکی
هم خود را مکلف بــه ورود در این مباحث
نمی داند.

علوم پزشکی

در استفاده از پالستیکها
به عنوان ظروف غذا باید
بسیار محتاط بود
مســئول واحد تغذیه معاونت بهداشــتی
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت:
در اســتفاده از پالســتیکها بــه عنوان
ظروف غذا باید بســیار محتــاط بود و هر
نوع پالســتیکی مجوز بســتهبندی مواد
غذایی را ندارد و بــرای هر نوع غذایی باید
از ظرف مخصوصی اســتفاده کرد .سکینه
جعفری ،کارشــناس واحد تغذیه معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با
بیان اینکه بسیاری از اشخاص بر این باور
هستند که استفاده از ظروف غذای یکبار
مصرف بســیار خوب و آسان بوده و ارزش
غذایی را هم حفظ میکنــد ،اظهار کرد:
اکنون استفاده از این ظروف درسفرههای
غذایی و نذری دادن در اولویت است .وی با
بیان اینکه اشخاص باید بدانند که استفاده
از ظروف غذای یکبار مصــرف قوانین و
مقررات خاصی را دارد ،گفت :در استفاده از
پالستیکها به عنوان ظروف غذا باید بسیار
محتاط بود .کارشناس واحد تغذیه معاونت
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان
تاکید کرد :با توجه به اینکه احتمال تولید
و تهیه تعــدادی از ظروف غــذای یکبار
مصرف در کارگاههــای غیر مجاز و از مواد
بازیافتی وجود دارد ،بایستی مردم از خرید
ظروف غذای یک بار مصرف بســیار ارزان
خودداری کنند و حتما به برچســب این
ظروف توجه کنند که در کارگاههای مجاز
تولید شده باشند.

اعتبار مقابله با سالک در استان اصفهان پرداخت نشد

شهرداری زیار

 98/6/26اقدام نماید .لذا از متقاضیانی که قصد شــرکت در مزایده را دارند
دعوت بعمل میآید جهت شــرکت در مزایده حداکثر تا مورخ  98/7/11به
دبیرخانه شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهی و اطالعات مزایده اقدام
نمایند.

سید رسول داودی -شهردار زیار

خصوص وضعیت آموزشی استان اصفهان برای سال آینده گفت :ما برای بهبود
وضعیت سعی میکنیم؛ اما این کمبود نیروی  ۱۲هزار نفری امسال ،سال آینده
به  ۱۶هزار نفر افزایش مییابد .وی ،در خصوص دیگر چالشهای پیش روی این
معاونت اظهار کرد :کمبود فضای آموزشی چالش بزرگی است زیرا تعداد زیادی
از مدارس استان اصفهان تخریبی و فرسوده هســتند و اگر همکاری خیران
نباشد تشکیل مدارس دو شیفت و سه شیفت دور از انتظار نیست.

با هدف کاهش ریزگردها صورت گرفت؛

افزایش آمار غرق شدگی و برق گرفتگی در اصفهان

آگهی مزایده

محسوب شده و با نظر به مالکیت دارویی تامین در
پار سدارو ،به طور غیر مستقیم  ۶۵درصد از این
شرکت تحت تملک ســازمان تامین اجتماعی و
 ۸.۳۹درصد آن در اختیار هلدینگ دارویی برکت
است .مدیر امور سهام شــرکت داروسازی فارابی
همچنین یادآور شــد :ذینفعان اصلی ســازمان
تامین اجتماعی ۴۶ ،میلیــون نفر کارگر ،کارمند
و مستمریبگیر تحت پوشــش این سازمان بوده
و قســمت اعظمی از درآمدهای هلدینگ دارویی
برکت نیز با توجه به ماهیت ســهامدار اصلی آن
صرف امور خیریــه و عمران و آبادانی در کشــور
میشود .وی خاطرنشان کرد :مضاف بر این ،مابقی
سهامداران شــرکت را نیز حدودا  ۴هزار سهامدار
خرد حقیقی تشــکیل میدهند که اغلب آنها از
بازنشســتگان صنعت دارو و کارگــران مجموعه
فارابی هستند و در چنین شــرایطی ،این افراد و
ذینفعان مذکــور در ماههای پایانی ســال  ۹۶و
ابتدای ســال  ۹۷به دلیل تخلفات شرکت پخش
دارویی رســا و تبعات زیانبار آن بــرای فارابی،
 ۶۷درصد از ارزش دارایی ســهام خود را از دست
دادند.

صنعت

مدیرکل پزشکی قانونی استان اعالم کرد:

با عنایت به مصوبه شــماره  56مورخ  98/5/20شــورای محترم اســامی
شهر ،بدینوسیله به اطالع میرساند شــهرداری زیار در نظر دارد تعداد 13
پالک با کاربری تجاری جمعاً به مســاحت  796متر مربــع واقع در خیابان
امام خمینی با شــرایط منــدرج در آگهی مزایده شــماره  98/2519مورخ
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ضرر و زیان میلیاردی داروسازیهای اصفهان از تخلفات «شبنم نعمت زاده»؛

پزشکی قانونی

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان گفت:
طی پنج ماهه سال جاری 487 ،نفرکه در حوادث
ترافیکی جان خود را از دســت دادند به اداره کل
پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شدهاند
که این آمار در مقایســه با مدت مشابه سال قبل،
( 481نفر)1/25 ،درصد افزایش داشــته اســت.
علی سلیمانپور اظهار داشت :همچنین در مرداد
ماه ســال جاری  115نفر ( 23زن و  92مرد) در
حوادث ترافیکی اســتان جان خود را از دســت
دادهاند که نســبت به مرداد ماه ســال گذشــته
 103نفر ( 15زن و  88مرد) 11/7درصد افزایش
داشته اســت .مدیرکل پزشــکی قانونی استان
اصفهان بیان داشت :در پنج ماهه اول سال جاری
تعداد  15مورد فوتــی ( 2زن و  13مرد) به دلیل
برقگرفتگی به مراکز پزشــکی قانونی اســتان
اصفهان ارجاع شده که مرگ ناشی از برقگرفتگی
در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه
ســال قبل 13،نفر (همگی مرد) افزایش داشته
اســت .وی خاطرنشــان کرد :همچنین در این
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یادداشت

مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت اصفهان از پرداخت نشدن اعتبارات طرح مقابله و پیشگیری از بیماری سالک در این استان خبر داد .رضا فدایی ،بدون اشاره به
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح اظهار داشت :این مرکز طرح مقابله و پیشگیری از بیماری سالک را از اسفند سال گذشته در برخی مناطق این استان به ویژه در نواحی
شرقی آغاز کرد؛ اما به رغم مکاتبات انجام شده با استانداری و وزارت بهداشت تاکنون اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح تامین نشده و در این راستا این مرکز هیچ اعتباری
را دریافت نکرده است .وی ادامه داد :با در نظر گرفتن این پیش بینیها مرکز بهداشت استان اصفهان فعالیتهای جدی خود برای مبارزه با بیماری سالک را از هفت ماه قبل
آغاز و سه برابر سال گذشته در زمینه جونده کشی فعالیت کرد.
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نماینده مردم خمینیشهر در مجلس:

اگر بنا بر سیاسیکاری است
حداقل یک جوان متولی
شود

نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای
اســامی پیرامــون
حواشی پیرامون
انتصاب مدیرکل
ورزش و جوانان
استان اصفهان
اظهــار داشــت:
برخی از نمایندگان
مردم استان در مجلس به دالیلی خواهان
عزل یا استعفای سلطانحسینی ،مدیرکل
فعلی ورزش و جوانان استان هستند و تالش
زیادی هم در این زمینه انجام دادهاند .سید
محمدجواد ابطحی افزود :حتی در این زمینه
استاندار اصفهان هم به این نتیجه رسیده که
شخص دیگری سکاندار اداره کل ورزش و
جوانان استان اصفهان باشد .وی ادامه داد:
به نظر میرسد برخی پیش از انتخابات به
قصد مهندسی در انتخابات پیش رو سعی
دارند تا با این تغییــرات وضعیت را به گونه
دلخواه خود رقم بزنند و ما هم از این موضوع
اطالع داریم.
ابطحی خاطرنشــان کرد :این حق طبیعی
وزیر اســت که مدیــران کل را در ســطح
استانها انتخاب کند؛ اما از دولتی که شعار
تدبیر و امید و جوانگرایــی میدهد ،قابل
قبول نیست که فردی را که سنی از او گذشته
و شنیده شــده که مقامات امنیتی هم در
تایید این فرد دچار تردید هستند ،به سمت
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان
منصوب کند .عضو فراکسیون والیی مجلس
بیان داشت :بهتر است دولت اگر هم در فکر
مهندســی انتخابات به نفع خود اســت ،از
پتانسیل جوانان بهره ببرد و قطعا بهرهگیری
از جوانان مثمر ثمــر خواهد بود ،در همین
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز
نیروهای جوان موفقی وجود دارند؛ قصد ما
این است که ورزش استان اصفهان با آمدن
یک فرد انقالبی متحول شود.
ابطحــی در پایــان بیان داشــت :مجمع
نمایندگان اســتان در این زمینه اتفاق نظر
ندارند ،ولی دولت و افرادی کــه با این کار
گمان میکنند میتواننــد درباره انتخابات
مهندســی کنند بدانند با این دست فرمان
راه به جایــی نخواهند برد و بهتر اســت
دغدغــه آنهــا شــغل ،ازدواج و مســکن
جوانان باشد.

یادداشت روز

دربی ،شاید فرصت آخر
«استراماچونی»
استراماچونی از بدو حضور در استقالل بر
طبل ناسازگاری کوبیده
و بارهــا خواهــان
فسخ قراردادش
شده است .او با
مدیران باشگاه
مشکالت بسیار
بزرگــی دارد؛ از
جملــه این کــه مترجم
ایتالیایی قبول نمیکند یا زیر بار پذیرفتن
دستیار ایرانی نمیرود .همه اینها را میشد
بخشید اگر استرا تیم خوبی میساخت؛ اما
هنوز از این نظر هــم نکته دلگرمکنندهای
وجود ندارد .استقالل هیچکدام از سه بازی
اولش را نبرده و اگر چه گاهی بدشانس به
نظر میرسیده؛ اما اثری از رشد کیفی تیم
هم در این ســه بازی دیده نشده است .به
این ترتیب شــاید بازی هفته آینده برابر
پرسپولیس ،آخرین فرصت استراماچونی
باشــد و در صورت ناکامی ،مدیران باشگاه
به یک راه توافقی برای قطــع همکاری با
این مربی بیندیشند .نکته بسیار مهم این
است که اســتراماچونی تیم بسیار خاصی
هم بسته؛ تیمی که کلی بازیکن مهم مثل
ســیدمهدی رحمتی ،پژمــان منتظری،
پاتوسی ،ایســما ،منشــأ ،روحا ...باقری،
آرمیــن ســهرابیان و ...را از دســت داده
و اتکایش بیشــتر روی ســتارههای فصل
گذشته تیمهای متوسط لیگ بوده؛ کسانی
همچون ســیاوش یزدانی ،مسعود ریگی،
علی دشتی و آرش رضاوند که قرار بود بار
تغییر نسل در استقالل را به دوش بکشند؛
اما معلوم نیســت در تیمی بسیار بزرگتر
مثل استقالل هم موفق خواهند شد یا نه.
االن اگر اســتراماچونی با این تیم نتیجه
نگیرد ،کار مربی بعدی هم بســیار سخت
خواهد بود.

پیشنهاد سردبیر:

بازگشت «رضا گوچی» به تیمملی جدیتر شد
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نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر فوتسال در ایستگاه پایانی؛

مس سونگون
تبریز -گیتی پسند اصفهان
سرخ پوشــان اصفهانی در حالی آماده آخرین دیدار نیم فصل اول این دوره از
رقابتهای لیگ برتر فوتسال مردان کشور میشوند که هم اکنون صدر جدول را در اختیار
دارند .گیتیپســند با  6برد 5 ،مســاوی و تنها یک شکست و کســب  23امتیاز در رده اول جدول
ردهبندی قرار گرفته است .شاگردان بی غم که هفته گذشته در ورزشــگاه پیروزی بازی برده را با نتیجه
تساوی به پایان رساندند برای کسب عنوان قهرمان نیم فصل اول این رقابتها نیاز به کسب سه امتیاز دیدار پیش
رو دارند .در آن سو تیم مس سونگون ،قهرمان فصل گذشته این رقابتها این روزها با تغییر سرمربی روبه رو شده است،
تیم تبریزی که در رقابتهای جام باشگاههای جهان عملکرد ضعیفی را از خود به نمایش گذاشت هم اکنون با چهار بازی
سمیهمصور
کمتر و با  18امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفته است .مس سونگون هفته گذشته مهمان شاهین کرمانشاه بود
نیم فصل اول فصل جاری رقابتهای لیگ برتر فوتسال مردان باشگاههای کشور
که این دیدار با برتری نتیجه  2بر یک این تیم به پایان رسید.دیدار تیمهای گیتی پسند اصفهان و مس سونگون را میتوان
حساسترین و جذابترین بازی این هفته از رقابتهای لیگ برتر دانست ،جایی که سرخ پوشان اصفهانی که در دیدار نهایی
در حالی امروز به ایستگاه پایانی میرسد که تیم گیتی پسند در حساسترین
فصل گذشته این رقابتها در دقایق پایانی جام قهرمانی را به تیم مس سونگون واگذار کردند به دنبال انتقام از تیم تبریزی
دیدار این هفته به مصاف قهرمان فصل گذشته این رقابتها میرود و تیم هایپر
هستند .حضور حمید بیغم و علیرضا افضل روی نیمکت دو تیم نیز از دیگر نکات حساسیت زا و هیجان آمیز این بازی است.
شاهین شهر در خانه از تیم شاهین کرمانشاه پذیرایی میکند.
حمید بی غم ،سرمربی کنونی تیم گیتی پسند سابقه کســب عنوان قهرمانی با تیم مس سونگون را در کارنامه میبیند
و علیرضا افضل نیز با سرخ پوشان اصفهانی جام قهرمانی در رقابتهای لیگ برتر فوتسال را باالی سر برده است.از
دیگر ویژگیهای جالب این بازی تقابل برخی بازیکنان از هر دو تیم با تیمهای فصل پیش خود است .محمدرضا
سنگ سفیدی و مرتضی عزتی که فصل پیش برای مس بازی میکردند ،در این بازی با لباس گیتی پسند
برابر تیم سابق خود قرار میگیرند .همچنین مهدی جاوید و محمد شجری نیز با لباس مس برابر
هایپر شاهین شهر -شاهین کرمانشاه
تیم فصل گذشته خود قرار خواهند گرفت.ابراهیم مهرابی افشار به کمک حسین امیری،
فصل
نیم
دیدار
تیم هایپر شــاهین شــهر در حالی در آخرین
محمد داودپور و کمال بایزیدی وظیفه قضاوت این بازی را برعهده خواهند
اول رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشــور در شاهین شهر میزبان تیم شاهین
داشت .همچنین علی رجبی ناظر داوری این دیدار است.
کرمانشاه است که این تیم هفته گذشته موفق شد به دومین پیروزی خود در این رقابتها
دست یابد .هایپری ها که این نیم فصل را خوب آغاز کرده و تیم سن ایچ ساوه را با شکست بدرقه
کرده بودند در ادامه این رقابتها دچار افت شده و بسیاری از امتیازهای این نیم فصل را ازدست دادند،
اتفاقی که موجب برکناری سعید رستمی از سرمربی گری این تیم شد .شاگردان مصطفوی که هفته گذشته
موفق به پیروزی یک بر صف مقابل تیم ارژن شیراز شدند برای جدا شدن از ردههای پایینی جدول نیاز مبرمی به
کسب سه امتیاز این دیدار خانگی دارند تا با شرایط بهتری آماده تعطیالت نیم فصل شوند.
هایپر در  2بازی قبلی خود تنها  2پیروزی کسب کرده و  5تساوی و  5شکســت در کارنامه دارد و با  11امتیاز در رده
یازدهم جدول قرار گرفته است .در آن سو تیم شاهین کرمانشاه که هفته گذشته مقابل تیم مس سونگون نتیجه را واگذار
کرد با  2برد 4 ،مساوی و  6باخت و کسب  10امتیاز در رده دوازدهم حضور دارد .تازه وارد بودن ،ویژگی مشترک دو
تیم هایپر شاهین شهر و شاهین کرمانشاه است ،تیمهای هایپر و شاهین سال گذشته در فینال لیگ یک نیز
با یک دیگر بازی کردند که شاهین پیروز آن دیدار بود؛ اما تقابل این دو تیم در لیگ برتر و در شهر اصفهان
ممکن است ،شرایط را به گونهای دیگر رقم بزند .شاهینیها در هفتههای اخیر به خوبی نشان دادهاند
که در کارهای دفاعی به شدت منسجم هستند و نتایج دیدارهای اخیر آنها نشان از کم گل خوردن
آنها میدهد ،که این موضوع به شدت کار را برای بازیکنان هایپر سخت خواهد کرد.قضاوت این
بازی بر عهده انور ابراهیم پور ،علی اسماعیل ســزاری ،محمد بیاتی و مصطفی زینی خواهد
بود .صدرالدین موسوی نیز ناظر داوری این بازی است .تمام دیدارهای هفته پایانی
نیم فصل اول رقابتهای فوتسال مردان باشگاههای کشور عصر امروز و از
ساعت  18برگزار میشود.

جدال با طعم انتقــام
در تبـریز

در حاشیه

«برانکو» قربانی توطئه  5نفره
برانکو ایوانکوویچ روز دوشــنبه رســما با ابالغ
مسئوالن باشگاه االهلی عربستان از سرمربیگری
این تیم برکنار شد .این برکناری زمینه افشاگری
خورخه فوساتی ،ســرمربی اروگوئهای که سال
گذشــته هدایت االهلی را بر عهده داشت و مثل
برانکو اخــراج شــد را فراهم کرد .فوســاتی در
گفت وگویی که روزنامه «الریاضیه» عربســتان
آن را منتشر کرده اســت ،از دخالت و توطئه ۵
بازیکن در االهلی خبر داده که در واقع گرداننده
اصلی باشگاه هســتند و تصمیمات اصلی را آنها
میگیرند .او گفت« :این پنج بازیکن در شیوههای
بازی تیم و ترکیب دخالت میکنند ».این مربی
همچنین زکی الصالح ،مدیر تیم را هم به همراهی
این پنج بازیکن متهم کرد .فوساتی از نام بردن این
بازیکنان خودداری کرد ولی گفت که نام حسین
عبدالغنی ،بازیکن باتجربه االهلی در این باند پنج
نفره نیست.

پیمانکار گیت ورزشگاه آزادی
دستگیر شد
به دنبال حادثه برق گرفتگی برای یک پسربچه در
حین عبور از گیت ورزشگاه آزادی ،رییس پلیس
پیشــگیری تهران بزرگ با اعالم ورود پلیس به
این پرونده از دســتگیری پیمانکار متخلف خبر
داد .ســردار کیوان ظهیری در اینبــاره گفت:
دوشنبه شــب پس از مرگ پسربچه هشت ساله
به دلیل برقگرفتگی در گیت ورزشــگاه آزادی،
رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار
گرفته و تیمی در کالنتری  ۱۴۱شهرک گلستان
رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
وی با با بیان اینکه جسد این پسربچه به پزشکی
قانونی انتقال داده شــد ،گفت :مقام قضایی نیز
دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد و در
همین راستا مظنونین شناسایی و در همان شب
پیمانکار متخلفی که اقدام به نصب داربستها و
آمادهسازی گیت کرده بود ،بازداشت شد.

بلیت داربی گران نمیشود
واکنش احمد نوراللهی به بازوبند کاپیتانی پرسپولیس

بازگشت «رضا گوچی» به تیمملی جدیتر شد

احمد نوراللهی در بازی برابر نفت آبادان با بازوبند کاپیتانی تیمش را همراهی کرد تا اکنون در آستانه دربی
از انگیزه زیادی برای نمایش موفق برابر استقالل برخوردار باشد .هافبک پرسپولیس که در این دیدار بازوبند
کاپیتانی تیمش را بر بازو داشت ،در اینباره اینطور گفت :بستن بازوبند کاپیتانی تیم افتخار بزرگی است .البته
بازوبند برای سید جالل و حسین ماهینی و امید عالیشاه است که دقایقی به دست من امانت بود و خوشحالم
که این افتخار نصیبم شد .کاپیتانی پرسپولیس حس خیلی خوبی بود که آرزوی هر کسی است ولی مهمترین
چیز برد تیم بود و اینکه هواداران خوشحال به خانه بروند و اینکه توانستیم خودمان را به صدر جدول نزدیک
کنیم و شرایطمان بهتر شود .این  3امتیازها برای قهرمانی مهم است ،خصوصاً اینکه قرعه سختی در هفتههای
ابتدایی به ما خورده است.

مهاجم سابق تیمملی شاید به زودی دوباره پیراهن ایران را به تن کند .رضا قوچان نژاد ،مهاجم تیم ملی
شاید درخواست مارک ویلموتس را قبول کند و به تیم ملی بازگردد.
این بازیکن که گلهای بســیار مهمی برای تیم ملی ایران به ثمر رسانده است ،بعد از جام جهانی روسیه
تصمیم گرفت از فوتبال ملی خداحافظی کند .او به خاطر نیمکت نشــینی محض در رقابتها شاکی بود
و خیلی زود هم خداحافظی کرد ،در حالی که هواداران اعتقاد داشتند میتواند چند سال دیگر پیراهن
ایران را به تن کند .حاال ویلموتس به گوچی پیشنهاد داده دوباره بازگردد .رضا هم تاکید کرده بود منتظر
است تکلیف باشگاهش روشن شــود و بعد تصمیم نهایی را بگیرد .گوچی با  4گلی که اخیرا در هلند زد
نشان داد چقدر آماده است.

احتمال غیبت «شجاع» در دربی

شجاع خلیل زاده که در دیدار پرسپولیس برابر نفت آبادان برای
این تیم به میدان رفته بود ،از دقایق ابتدایی با مصدومیت از ناحیه
زانو مواجه شد؛ اما بیش از  ۸۰دقیقه در ترکیب این تیم با همان
وضعیت ادامه داد .این مصدومیت احتماال باعث می شود او طی
تمرینات آتی پیش از جدال برابر اســتقالل نتواند در کنار دیگر
بازیکنان حضور یابد و احتمال غیبت او در دربی زیاد است.
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رییس هیئت بدمینتون استان اصفهان در رابطه با مدالهایی که تیم اصفهان در مسابقات استعدادهای
برتر کسب کرده است ،اظهار کرد :امسال تیم ما یک مدال نقره انفرادی در بخش پسران داشت .بیژن
رجایی ادامه داد :تیم ما در بخش گروهی با قرعه سختی مواجه شد و تیم آقایان با اختالف کم سکوی
سوم را از دست داد .رییس هیئت بدمینتون استان اصفهان اضافه کرد :تیم نونهاالن این رشته در کشور
قهرمان شدند ،ردهای که برای مسابقات استعدادهای برتر در نظر گرفته شده بود ردهای بین نونهاالن
و نوجوانان است که این ســن در هیچکدام از ردهها نبود .اصفهان تیم نونهال خود را به این مسابقات
اعزام کرد و همین امر سبب شد که تیم اصفهان نتیجه ضعیفی را کسب کند .اصفهان در دوره بعدی
این مسابقات جزو مدعیان اصلی قهرمانی است .رجایی افزود :در هر استانی پتانسیل این رشته زیاد
است ،ولی تفاوت فرهنگی ،بدنی و سخت افزاری باعث میشود که سطح بدمینتون پایینتر برود .در
اصفهان نیروی انســانی مناسبی داریم ولی زیر ساختهای مناســبی وجود ندارد و همین امر سبب
میشود که تیم اصفهان در مسابقاتی مانند استعدادهای برتر نتایج و مدالهای خوبی کسب نکند .وی
در رابطه با سطح مربی تیمهای بدمینتون استان گفت :در استان مربیهای خوبی داریم؛اما امکانات
سخت افزاری کم است و مربیان نمیتوانند با بازیکنان تیم کار کنند .رییس هیئت بدمینتون استان
اصفهان با اشاره به اینکه طی چند سال حضورم در این هیئت ،اداره کل حمایتهای الزم را انجام داده
است ،ادامه داد :باید زیر ساختهای مناسب وجود داشته باشد تا استعدادهای این رشته شکوفا شوند
و به قهرمانی برسند و امیدوارم در سالهای آینده بدمینتون اصفهان ارتقا پیدا کند و جزو مدال آوران
باشد.
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خاطرهبازی «علی دایی» از  15سال پیش

اگر بدمینتون مدالآور نیست
به دلیل زیرساخت نامناسب است

E-MAI

علیرضا منظمی که گفته میشود رشته اصلی او دو و میدانی است در
 17سالگی موفق شد به ترکیب ذوب آهن در لیگ برتر رسیده به عنوان
پدیده جدید این باشگاه در پست وینگر راست همه نگاهها را به خود
معطوف کند .این بازیکن بارها از جناح راست پایه گذار حمالت تیمش
شد گرچه تالشهای او راه به جایی نبرد؛ اما همین نمایش کافی بود
تا نام این بازیکن سر زبانها بیفتد.

اینستاگردی

رییس هیئت بدمینتون استان اصفهان:

zayanderoud8108@gmail.com

پدیدهای که ذوب آهن رو کرد

علی دایی با انتشــار عکســی متعلق به پانزده ســال پیش از دیدار ایران و بحرین با دنبال
کنندگان صفحه اینستاگرامش خاطری بازی کرد .این بازی در مقدماتی جام جهانی 2006
در منامه برگزار شد و تیم ملی ایران موفق شد پس از ژاپن در رده دوم گروه قرار بگیرد و به
جام جهانی صعود کند.
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ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

حســن کریمی ،مدیرعامل شــرکت توســعه و
نگهداری اماکن ورزشــی دربــاره تغییر قیمت
بلیت داربی که به میزبانی استقالل برگزار خواهد
شد ،اظهار کرد :بازی داربی بر اساس قیمت قبلی
فروخته خواهد شــد و هیچ تغییــری در قیمت
بلیتها ایجاد نمی شود .البته بعد از بازی داربی
بر اساس اینکه کدام باشگاه میزبان خواهد بود،
قیمتها تغییر خواهد کرد و هر قیمتی که میزبان
پیشنهاد کند ،سازمان لیگ آن را تایید و اجرا می
کند؛ اما برای بازی داربی هیــچ افزایش قیمتی
برای بلیتفروشی نخواهیم داشت.

منهای فوتبال

چرا عبدولی
روی سکو اشک میریخت؟
ســعید عبدولی که بــه عنــوان باتجربهترین
فرنگیکار ایرانی راهی رقابتهای جهانی ۲۰۱۹
قزاقستان شــده بود ،بازهم از تکرار مدال طالی
خود در سال  ۲۰۱۱بازماند و با کسب مدال برنز
به تهران برمی گردد .این فرنگی کار اندیمشکی
که قبل از شــروع مســابقات هم گفته بود اگر
طال نگیرد ،خداحافظی خواهد کرد ،در آخرین
مصاحبه خود فاش کرده کــه قصد خداحافظی
در نورســلطان را داشته اســت .عبدولی در این
باره به فارس میگوید« :تصمیم داشــتم بعد از
دیدار رده بندی چهار گوشه تشک را ببوسم و از
دنیای قهرمانی خداحافظی کنم؛ اما مربیام مانع
این کار شد و اجازه نداد ».تصاویر منتشر شده از
کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی ایران روی سکو
نشان میدهد او اشــک میریزد.عبدولی که با
رویای تکرار مدال طالی جهان بعد از  ۸ســال
به قزاقســتان رفته بود ،حتی نمیخواست برای
کسب مدال برنز روی سکو برود« :دوست نداشتم
روی سکو بروم؛ اما با اصرار مربیان برای دریافت
مدال رفتــم .مدال
برنــز بــرای من
ارزشــی نداشت،
اما مربیانم گفتند
 10سال بعد
متو جــه
ارزش آن
خواهــی
شد».
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تعویض کتاب و دفتر کهنه با لوازم التحریر در مراکز بازیافت
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پیشرفت  ۵۰درصدی عملیات
مرمت خانه تاریخی امین التجار
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهان
ازپیشــرفت  ۵۰درصــدی عملیــات مرمــت
وســاماندهی خانه تاریخی امین التجاراصفهان
خبرداد .فریدون الهیاری با اعالم این مطلب اظهار
کرد :خانه تاریخی «امین التجار» اصفهان یکی از
فاخرترین خانههای اصفهان که متعلق به دوران
قاجار است و با توجه به بررسیهای کارشناسان
و برآوردهای نیازهای مرمتی آن ،عملیات مرمت
این خانه تاریخی از تابستان سال جاری آغاز شد.
وی در ادامه با اشاره به تخریبهای صورت گرفته
دراین خانه تاریخی دربیش از  ۷۰ســال گذشته
گفت :متاسفانه بخش اعظم این خانه تاریخی از
جمله حیاط مرکزی آن در دوران پهلوی اول به
دلیل احداث خیابان «عبدالرزاق» تخریب شد،
با این وصف خوشــبختانه بخش «شاه نشین» و
اتاقهای جانبی آن که دارای تزیینات نفیســی
است همچنان سالم باقی مانده و توسط اداره کل
میراث فرهنگی استان محافظت میشود .مدیر
کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین در
رابطه با ویژگیهای عملیات مرمت خانه تاریخی
امین التجار تصریح کرد :عملیــات مرمت خانه
تاریخی امین التجاراصفهان با اعتباری بالغ بر دو
میلیارد ریال که شامل؛ تعویض تیرهای فرسوده
و آسیب دیده ســقف ،مرمت تزیینات گچبری
ونقاشی های با سبک «شــیر و شکری» ایوان و
همچنین مرمت فضاهای داخلی این خانه تاریخی
میشود .الهیاری ،همچنین به عملیات ساماندهی
این خانه تاریخی نیز اشــاره کرد و گفت :اجرای
تاسیسات در بخشهای مختلف خانه و همچنین
ایجاد تاسیســات الکتریکال از جمله برنامههای
درحال اجرا درخانه امین التجار است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان
خبر داد:

تعویض کتاب و دفتر کهنه با
لوازم التحریر در مراکز بازیافت
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در جلسه
هماهنگی ســتاد معاونت خدمات شــهری اظهار
کرد :زیباسازی شهر ،ایمنسازی خیابانها و معابر
منتهی به مدارس و دانشــگاهها ،اجــرای تدابیر
ترافیکی و ویــژه و برنامههای فرهنگــی از جمله
اقدامات شــهرداری اصفهان در آستانه بازگشایی
مدارس است.حسین امیری با بیان اینکه با نزدیک
شدن به ایام بازگشایی مدارس ،شهر چهره دیگری
به خود میگیرد ،اظهار کــرد :رنگآمیزی جداول
و مبلمان شــهری محــدوده مــدارس ،نظافت و
پاکیزگی محیط اطــراف مدارس ،پاکســازی و
رنگآمیزی همه پانلهای نصب شــده در ســطح
شهر به منظور زیباسازی شــهر انجام میشود.وی
ادامه داد :پاکسازی زمینهای بایر و شست و شوی
اثرات شیرابه در معابر عمومی شهر و هماهنگی در
خصوص جمع آوری نخالههای ساختمانی از سطح
معابر و پیادهروهای شهر به خصوص معابر منتهی
به مدارس از دیگر اقدامات شــهرداری به منظور
ســهولت در رفتوآمد دانشآموزان و دانشجویان
اســت.وی تاکید کرد :خشــکه بری از درختان و
همچنین هرس و فرمدهــی پرچینهای مورت به
ویژه معابر منتهی به مدارس بــرای زیبایی منظر
و بهبود و ایمنی تردد دانشآمــوزان با هماهنگی
سازمان پارکها و فضای سبز انجام میشود.معاون
خدمات شهری شــهرداری اصفهان افزود :امحای
همه دیوار نوشــتههای سطح شــهر به خصوص
طرحها و دیوار نوشــتههای غیرقانونی دیوارهای
مدارس همچنین نظافت و شست و شوی مبلمان
شهری ،ایستگاههای اتوبوس ،تابلوهای ترافیکی،
جداول ،پلهای عابرپیــاده و  ...از جمله اقداماتی
است که پیش از بازگشــایی مدارس اجرا میشود.
وی با بیان اینکه ایستگاههای ثابت و سیار بازیافت
به اقالم مناســبتی از جمله لــوازم التحریر مجهز
میشــود ،تاکید کرد :طرح تعویض کتاب و دفتر
کهنه با لوازم التحریر نو در ســطح ایســتگاههای
بازیافت اجرا میشود.

راهاندازی اتوبوس ویژه معلوالن برای نخستین بار در کشور
حدیث زاهدی
نشست خبری «سه شــنبهها با رسانه پاسخگویی
در مسیر امید» ،صبح دیروز با هدف تشریح فعالیت
بخش حمل و نقل ستاد مهر شهرداری اصفهان با
شعار «یک شهر مهر» برگزار شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شــهرداری اصفهان در این نشســت اظهار کرد:
مطابق ماده  ۹قانون حمل و نقل ،همچنین توافق
وزارت صنعت ،معدن و وزارت کشور فعالیتهای
تاکسیهای اینترنتی از ابتدای مهرماه سال جاری
تحت نظارت شــهرداری انجام خواهد شد .هادی
منوچهری ادامه داد :براین اساس تمامی رانندگان
فعال در تاکسیهای اینترنتی مستلزم شرایطی که
رانندگان ناوگان تاکسیرانی دارند از جمله حداقل
سن  ۲۳سال ،نداشتن سوء پیشینه ،داشتن کارت
سالمت و گواهینامه رانندگی میشوند .مدیرعامل
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری
اصفهان با بیان اینکه درحال حاضر هیچ اطالعاتی
از میزان شکایات از فعالیت تاکسیهای اینترنتی
وجود نــدارد ،تصریح کرد :توافــق وزارت صنعت
و معدن با وزارت کشــور درخصوص ســاماندهی
فعالیت تاکســیهای اینترنتی قطعا رضایت مردم
را در پی خواهد داشت.
وی با اشــاره به خدمات ســازمان تاکســیرانی
شــهرداری اصفهان در آســتانه ســال تحصیلی
جدید گفت :امســال بیش از  ۷۲هزار دانشآموز
با اســتفاده از هشــت هزار خــودرو در قالب ۵۱
شــرکت حمل ونقل دانش آموزی راهی مدرسه
میشوند .منوچهری با اشاره به فعالیت اکیپهای
بازرسی ســرویسهای دانش آموزی اظهار کرد:
در ســال تحصیلی جدیــد  ۱۳۰نفر بــازرس در
قالب  ۷۵اکیپ به صورت ســیار در ســطح شهر
تردد کرده و نحوه فعالیت ســرویسهای مدارس
را نظارت و بازرســی خواهند کرد .وی تاکید کرد:
تمام رانندگان سرویسهای دانش آموزی دارای
گواهینامــه رانندگــی ،گواهی ســامت ،کارت
شهری و سایر مجوزهای الزم هستند .مدیرعامل

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری
اصفهان ادامه داد :بعضی از والدین اصرار دارند که
راننده ســرویس فرزند آنها خانم باشد درحالی
که تفاوتی بین رانندگان خانــم و آقا وجود ندارد
و تمام رانندگان مجوزهای الزم را دارا هســتند.
وی خاطرنشــان کرد :درحال حاضــر  ۵۰درصد
راننــدگان ناوگان خانــم و  ۵۰درصــد از آقایان
هستند .منوچهری با اشاره به متحدالشکل شدن
لباس فرم رانندگان سرویس مدارس گفت :درحال
حاضر براســاس هماهنگی انجام شده لباس فرم
رانندگان آقا متحدالشکل شــده و برای بانوان نیز
یک فرم مشخص طراحی شــده است .وی گفت:
سال  ۹۷نسبت به سال  ۹۶میزان شکایت والدین
از فعالیت سرویسهای مدارس  ۴۰درصد کاهش
یافته که امیدواریم امســال نیز شاهد کاهش آمار
شکایات باشــیم .مدیرعامل ســازمان مدیریت و
نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان تاکید
کرد :تلفن رسیدگی به شکایات درخصوص نحوه
فعالیت تاکسیها به ویژه سرویس مدارس شماره
 ۳۵۶۸۸۱۰۰است.
وی گفت :با توجه به اینکه از امســال اســتفاده از
گواهینامه پایه سه به جای پایه دو برای متقاضیان

سرویس مدارس بالمانع اعالم شده است ،کسری
خــودرو و راننده در بخش ســرویس مدارس رفع
میشود.
افزایش چهار رام شهری در خط یک مترو
مدیرعامل شــرکت متروی منطقه اصفهان نیز در
این نشســت اظهار کرد :خط یک متروی اصفهان
اسفند  ۹۶با سرمایهگذاری حدود سه هزار میلیارد
تومان به اتمام رســید و مورد بهره بــرداری قرار
گرفت .وی افــزود :درحال حاضر خــط یک مترو
اصفهان با  ۱۲رام ،از ســاعت 6:30صبح تا21:30
شب فعال بوده و درحال جابه جایی مسافران است
و ســرفاصله زمانی رامهای آن  ۱۱دقیقه محاسبه
می شود .مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان
تاکید کرد :با افزایش چهار رام شهری در خط یک
مترو ،درصدد کاهش سرفاصله زمانی حرکت این
وسلیه ایمن و پاک هســتیم .وی با بیان اینکه در
حال حاضر روزانه  ۷۰هزار مســافر با اســتفاده از
مترو جابه جا میشوند ،گفت :پیش بینی میشود
با آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش ترددها ،این
آمار به صــد هزارنفر در روز افزایــش یابد .فاتحی
تاکید کرد :برای سرویس دهی بهتر به شهروندان
به ویژه دانش آموزان و دانشــجویان در مترو تمام

پایان مهرماه امسال؛

مرحله اول برنامهریزی طرح جامع اصفهان به پایان میرسد

کارشناس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی
شــهر اصفهان گفت :با وجود اینکه مشکالتی
پیش رو داشتیم ،روند برنامهریزی طرح جامع
جدید شهر اصفهان تا االن به خوبی انجام شده
اســت .احســان مالکی پور اظهار کرد :فرآیند

برنامهریــزی تهیه طرح جامع شــهر اصفهان
شامل چهار مرحله کالن شناخت وضع موجود،
تحلیل یا ریشه یابی وضع موجود ،آینده نگری
و تجویز و ارائه راهکار اســت .وی افزود :طرح
جامع شــهر اصفهان هــم اکنــون در مرحله
توصیف و تحلیل یا تشخیص است و تصمیم بر
آن است این مرحله تا  ۱۵مهرماه سال جاری به
پایان برسد ،مرحله بعدی آینده نگری و تجویز
است .کارشــناس مرکز پژوهشهای شورای
اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به مشکالت
پیش روی طرح جامع ،گفت :زمانی که رویکرد
جدیدی بــرای تهیه طرح جامع شــهر اتخاذ
شود ،ابهامات زیادی وجود دارد به عالوه اتخاذ
روش مشارکتی تعداد افراد بیشتری را در روند

تهیه طرح درگیر میکند .مالکی پور ادامه داد:
رویکرد مشارکتی و دخیل کردن افراد بیشتر
برای تهیه طرح موجب افزایش ســایق میان
اعضا شــده و روند برنامهریزی طــرح جامع با
ســرعت کمتری پیش میرود .وی افزود :در
نهایت  ۱۰نفر نیروی شرکت مشاور
روی تهیه طر حهــای جامع قبلی
شــهر اصفهان کار میکردند و این
طر حها پس از تاییــد وزارت راه و
شهرسازی اســتان به شورای عالی
برنامهریزی منتقل میشد در حالی
که روند تهیه طرح جامع فعلی شهر
اصفهان متفاوت اســت .کارشناس
مرکز پژوهشهای شورای اسالمی
شــهر اصفهان تصریح کــرد :بیش
از  ۳۰۰شــهروند ،در حــدود ۸۸
نهاد و بخش خصوصــی و دولتی و  ۲۷۱نفر از
بخشهای مختلف در جلسات طرح جامع شهر
اصفهان حضور داشتند .مالکی پور تاکید کرد:
افرادی که از بخشهای مختلف در این جلسات
شــرکت میکنند ابتدا باید توجیه شوند که به
چه علت در این جلســات حضور دارند و قرار
اســت چه اقدامی در فرآیند تهیه طرح جامع
داشته باشند .وی با اشاره به ماهیت مشارکتی
بودن طرح جامع ،عنوان کرد :روند برنامهریزی
طرح جامع جدید شهر در سالی شروع شد که
شاخص امید اجتماعی و اعتماد متقابل مردم
و مســئوالن در بدترین زمان خود است ،البته
دیدگاه مشــارکتی در جلب اعتمــاد و ارتقای
شاخص امید اجتماعی اثرگذار است.

پیرو آگهی مناقصه شــماره  7443مورخ  98/5/6شهرداری آران و بیدگل
در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شــهر به شماره  703مورخ
 1398/4/13نســبت به انتخاب پیمانکار جهت خرید آسفالت معابر سطح
شهر در محدوده ناحیه یک به مبلغ  7/000/000/000ریال از طریق مناقصه
عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید .لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط

مشکلی برای تامین منابع مالی پروژه مرکز همایشها نداریم

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان اظهار
کرد :در حال حاضر حدود  ۶۶۰میلیارد تومان
قرارداد پروژه فعال در ســطح شــهر اصفهان
وجود دارد کــه  ۳۳۰میلیارد تومــان آن در
منطقه شــش و  ۳۰۰میلیارد از این قراردادها
برای اجالس منعقد شــده اســت.
ایــرج مظفر افــزود :پــروژه مرکز
همایشهای امــام خامنهای در دو
بخش تعریف شــده که یکی از این
بخشهــا مرکز همایشها شــامل
ســالن اصلی و ســالنهای جنبی،
محوطــه ،ویالهــا ،موتورخانــه و
تاسیســات جنبی اســت .معاون
عمران شــهری شــهردار اصفهان
تصریح کــرد :مرکــز همایشهای
بینالمللــی امام خامنــهای دارای
یک ســالن چند منظوره با ورودی  ،VIPسن
متحــرک و پارکینــگ اختصاصی اســت که
ظرفیت آن دو هــزار و  ۴۰۰نفر با پتانســیل
برگزاری همایشهای بینالمللی بوده و ۱۲۰۰
نفر میتوانند به صورت هیئت مستقر و ۱۲۰۰
نفر نیز به صورت تماشاگر در آن حضور یابند.
وی ،مساحت ســالن پروژه مرکز همایشهای
امام خامنهای را  ۳۱۰۰مترمربع و ارتفاع آن را
بین  ۲۵تا  ۵۰متر عنوان کرد و افزود :این سالن
مجهز به تمام دســتگا هها و لوازم و تجهیزات
برگزاری یک ســمینار بینالمللی و مطابق با
استانداردهای جهانی خواهد شد .مظفر گفت:
فضای ارتباطی بین ســالن اصلی و سالنهای
جنبی پروژه مرکز همایشهای امام خامنهای
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با عنوان «فضای کنکورس» به وســعت چهار
هزار مترمربع در نظر گرفته شده و محلی برای
برگزاری نمایشگاهها و دیدارهاست .وی با بیان
اینکه یک سالن چندمنظوره برای انجام مراسم
پذیرایی یا نمایشــگاه با ظرفیت شش هزار نفر

در حال احداث اســت ،اظهار میکند :ســالن
برگزاری همایشهای کوچــک امکان پخش
نمایش ،تئاتر و سمینارهای علمی و کوچک با
ظرفیت  ۶۰۰نفر را دارد .وی خاطرنشان کرد:
به رغم شرایط سخت اقتصادی تمام بدهیهای
پروژه مرکــز همایشهای امــام خامنهای به
پیمانکاران پرداخت شده است و مشکلی برای
تامین منابع مالی آن نداریم.
مظفر گفت :عالوه بر قراردادهایی که در داخل
پروژه مرکز همایشهای امام خامنهای منعقد
شده ،پروژههای جنبی پل خروجی در خیابان
شــهید روح االمیــن در حال ســاخت بوده و
تاکنون بیش از  ۷۰درصد پیشــرفت فیزیکی
داشته است.

آگهی مزایده نوبت اول

دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط ،اخذ مدارک و شرکت در مناقصه
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و
بیدگل مراجعه نمایند.
الزم بذکر اســت هزینه درج آگهی به عهــده برنده مناقصه می باشــد و
کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

رضا رمضانی -شهردار آران و بیدگل

امکانات و تجهیزات مهیا شده است .وی با اشاره به
هزینههای نگهداری مترو در اصفهان تصریح کرد:
درحال حاضر شهرداری ماهانه سه و نیم میلیارد
تومان برای هزینههای جاری مترو هزینه میکند
از این رو انتظار میرود شــهروندان برای کاهش
ترافیک ،هزینهها و کمک بــه کاهش آلودگی هوا
برای انجام ســفرهای درون شــهری خود از این
وســیله پاک اســتفاده کنند .مدیرعامل شرکت
متــروی منطقه اصفهــان با بیان اینکــه خط دو
متروی اصفهان با سرعت و پیشرفتی قابل توجه در
حال احداث است ،گفت :با راهاندازی خطوط دو و
سه مترو همچنین تکمیل شبکه حمل ونقل ریلی
شهر ،بیشک استقبال شــهروندان از این امکان
افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیر عامل سازمان اتوبوســرانی اصفهان و حومه
نیز به فعالیتهای خود در ســتاد مهر شهرداری
اصفهان اشــاره کرد و گفت :بازسازی  ۶۰دستگاه
اتوبوس با صرف هزینــهای بالغ بــر  ۱۰میلیارد
تومان انجام شده است.قدرت ا ..افتخاری با اشاره
به شرایط ســخت موجود برای خرید اتوبوسهای
نو تصریح کرد :باتوجه به شــرایط تحریم ظالمانه
دشــمنان متاســفانه کارخانجات تولید اتوبوس
نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و
حومه اظهار امیــدواری کرد :بــا اعتبارات خوبی
که در قالب اوراق مشــارکت جذب شده ،امسال
بتوانیم در راستای خرید اتوبو سهای نو گا مهای
ارزشمندی برداریم.
وی ادامه داد :در شــهر اصفهان برای نخســتین
بار در کشــور یک اتوبوس ویژه معلوالن تجهیز و
راه اندازی شــده و مورد اســتفاده این قشر قرار
گرفته است.
وی با اشاره به حادثهای که برای یکی از روشندالن
شهر در مســیر بی آرتی اتفاق افتاد ،تصریح کرد:
وقتی حادثهای اتفــاق میافتد تمام دالیل در یک
زمان و مکان مشخص جمع شده و به حادثه تبدیل
میشود و قطعا دور از انصاف و قضاوت است که در
رابطه با حادثه تنها راننده را مقصر بدانیم.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

آگهی مناقصه (مرحله دوم)

نوبت اول

اعطای نشان عالی اورژانس
به رییس اورژانس اصفهان

در نشست خبری تشریح فعالیت بخش حمل و نقل ستاد مهر شهرداری اصفهان اعالم شد:

چهره ها
مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد:

چهره روز

م الف601410:

به شماره  98/607146مورخ 98/6/25

اوقاف و امور خیریه شهرستان
شاهین شهر و میمه

واگذاری به اجاره یکباب آپارتمان خدماتی از موقوفه مسجد و حسینیه قائم (عج) واقع در شاهین شهر خیابان
فرخی طبقه اول مسجد به مدت یکسال پیشنهادی اجاره ماهیانه  8/000/000ریال مهلت ثبت نام تا پایان
وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  98/7/11جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  45247060تماس
حاصل فرمایند.
م الف601496:

مهدی قربانی -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
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روز دوشنبه هیئت اعزامی از اورژانس اصفهان
در همایش ســالروز تاســیس اورژانس پیش
بیمارستانی کشور که در دانشگاه علوم پزشکی
ایران برگزار شده بود ،حضور پیدا کردند .در این
همایش درجه عالی سازمان اورژانس کشور از
ســوی دکتر جهانگیری ،معاون اول ریاســت
جمهوری به دکتر غفور راستین ،مدیر حوادث
و فوریتهای پزشکی استان اصفهان اعطا شد.

اخبار

برپایی نمایشگاه خط و نقاشی
در کتابخانه مرکزی اصفهان
این روزها نمایشگاهی از آثار خط و نقاشی چهارنفر
از اســاتید بنام این رشــته و هنرجویان آنها در
گالری شــماره  ۳کتابخانه مرکزی برگزار شده
اســت که عواید آن دراختیار بیمــاران مبتال به
پســوریازیس قرار خواهد گرفت .پســوریازیس
یا بیمــاری پوســتی صــدف (داءالصــدف) از
بیماریهــای خود ایمنی ،غیر مســری و مزمن
پوستی است که به علت تولید سریع سلولهای
پوســتی ایجاد شــده و با پوســته پوسته شدن
سطح پوســت همراه است .از نشــانههای شایع
پســوریازیس التهــاب و قرمزی ناحیه آســیب
دیده است ،فلسهای پوســتی در پسوریازیس
معمولی به رنگ نقرهای ســفید و ضخیم اســت
که روی زخمهای قرمز رنگ کشــیده شــده و
گاهی زخمها ترک خــورده و خونریزی میکند.
گفتنی است نمایشــگاه خط و نقاشی به همت
اداره مشارکتهای فرهنگی و اجتماعی سازمان
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان
و انجمن داءالصدف ایرانیان برپا شــده اســت.
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه خط و
نقاشی میتوانند تا فردا از ساعت  ۸تا  ۲۰به گالری
شماره ســه کتابخانه مرکزی واقع در خیابان باغ
گلدسته مراجعه کنند.

نصب تزیینات نقاشی
دیوارهای عالیقاپو
مدیر پایگاه جهانی میدان امــام اصفهان گفت:
تزیینات نقاشی پرده سازی عمارت عالیقاپو که
در دهه  50به وسیله هیئت مرمتی ایتالیایی برای
مرمت اضطــراری از دیوارهای عالیقاپو به روش
استراپو (جداسازی الیه رنگ) از بنا جدا شده بود،
پس از بررسی و مشخص شدن جایگاه اصلی در
مسیر راهپلههای شاهی در اتاق انتظار و در محل
اولیه نصب شد .فریبا خطابخش با اشاره به اینکه
نقاشیهای استراپو شده از زمان جداسازی تاکنون
در طبقه چهارم عالیقاپو در یکی از اتاقهای این
عمارت تحت شــرایط خاص نگهداری میشد،
افزود :در مراحل مرمتی پارچه اســتراپو از روی
نقاشی جداشده و پس از مشخص شدن طرح ،پرده
سازی و هماهنگی طرح با محلهای کمبود طرح
در بنای عالی قاپو ،تزیینات استراپو شده در جای
اصلی خود قرار گرفت .وی با بیان اینکه در حال
حاضر جایگاه چهار عدد از این نقاشهای استراپو
شده مشخصشده گفت :پس از نصب نقاشیهای
استراپو شده ،عملیات موزونسازی و تثبیت در
دستور کار قرار گرفت و اقدامات الزم مرمتی انجام
شد .خطابخش افزود :جداسازی تزیینات وابسته
به معماری به سه روش استراپو (جداسازی الیه
رنگ) استاکو (جداسازی با بستر گچی) و استاکو
آماسلو (جداسازی دیوار) انجام میشود.

یاددهی و یادگیری نجوم
به روایت ابوریحان بیرونی
سرپرست مرکز نجوم ادیب اظهار کرد۱۹۵ :امین
نشســت باشــگاه نجوم اصفهان با موضوع نجوم
به روایت ابوریحــان بیرونی در خصوص گنجینه
ریشــههای کهن ایرانی در آثار ابوریحان بیرونی،
امروز از ســاعت  ۱۷تا  ۱۹برگزار میشــود .رضا
شــهباز ادامه داد :مرکز نجوم ادیب وابســته به
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهان ،برنامههای باشــگاه نجوم را به صورت
ماهیانه برگزار میکند و هر ماه به موضوعی خاص
میپردازد .وی در ادامه با بیان اینکه این نشست
در ســالن اجتماعات کتابخانه مرکــزی برگزار
میشود ،گفت :آریا آقایان ،پژوهشگر تاریخ نجوم
و لیال میرشمشیرگران ،مدرس و پژوهشگر نجوم
سخنرانی این نشست را به عهده دارند.

امام صادق علیه السالم:
جان و مالت را بر دوستت ،بخشش و حضورت
را بر آشنايانت و گشادهرويى و مهربانیات را بر
عموم مردم نثار كن .

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
چاپخانه :آینده

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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خطرناکترین خواستگاری جهان

خواننده زن به دلیل نگهداری مار به دردسر افتاد

یک جوان مالزیایی تصمیم گرفت از مارتا ،دختر مورد عالقهاش خواستگاری
کند .برای همین ایده جالبی به ذهنش رسید .او به همراه دوست فیلمبردارش
به چین ســفر کرد و برای عملی کردن ایدهاش روی بلندترین پل جهان به
ارتفاع  570متر که در کشور چین قرار دارد ،رفت .این جوان مالزیایی به هر
زحمتی که بود به همراه دوستش خود را به باالی پل رساند و در حالی که روی
یک جرثقیل ایستاده بود و پالکارد پیشنهاد ازدواج را در دست داشت از دختر
مورد عالقهاش خواستگاری کرد .پس از آن فیلم و عکسها را در فیسبوک به
اشتراک گذاشت تا نامزدش را در جریان کارش قرار دهد.

یک خواننده زن در پاکستان به دلیل نقض قانون در نگهداری از حیوانات
وحشی به عنوان حیوانات خانگی تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گرفت.
رابی پیرزاده حیواناتی مانند مار ،تمساح و شــیر نگهداری میکند .طبق
قانون حیات وحش در پاکستان داشــتن چنین حیواناتی غیرقانونی است
و میتواند منجر به حبس دو تا سه ســال و جریمه نقدی تا  20هزار روپیه
شود .رابی پیرزاده ،خواننده پاپ و مجری تلویزیون است .وی ،مدتی پیش
در گفت وگو با رسانههای پاکســتان گفته بود که از زمان کودکی درگیر
حیواناتی از این قبیل بوده است و دوست داشته با آنها زندگی کند.

هزینه یک شب خوابیدن در کتابخانه
در روســتایی کوچک در شــمال منطقه ولز بریتانیا ،کتابخانــهای با نام
گالدســتون و با ویژگی منحصر به فرد و ویژهای وجود دارد که با  ۲۶اتاق
برای استراحت پذیرای بازدیدکنندگان از سراسر جهان است؛ به نحوی که
مسافران و جهانگردان در خالل بازدید خود از این کتابخانه میتوانند اتاقی
را اجاره کرده و خوابی آرام را میان انبوهــی از کتابهای گوناگون تجربه
کنند .اجاره یک شب اقامت در اتاقهای این کتابخانه از  ۷۰تا  ۱۲۰پوند ،با
توجه به اندازه اتاق ،امکانات و فصول مختلف متغیر است.

عکس روز
دوخط کتاب

کســانی کــه بــه زمین
معنای دیگر میبخشند
هســتند کســانی که از آنچه
دارنــد بــا شــادی میدهنــد و
پاداش آنها همان شادیست
و هســتند کســانی که با درد
میدهنــد و آن درد تعمیــد
آنهاست .هستند کسانی که
میدهنــد و از َدهــش دردی
نمیکشند ،حتی شــادی هم
نمیخواهنــد و نظــری بــه

ثواب هم ندارند؛ اینها چنان
میبخشــند کــه در درههای
دوردســت ،بتهای عطر خود را
در فضــا میپراکند .با دســت
این کسان اســت که خداوند
سخن میگوید و از پس چشم
این کسان است که او به زمین
لبخند می زند.

«پیامبر و دیوانه»
جبران خلیل جبران

اینستاگردی

«ریحانه پارسا» در خانههای قدیمی جزیره هرمز

ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت :معجزه خود باوریست ،معجزه ،خود باوریست...
هنوز دیر نشده.

قهوه سنتی و بومی
یزد

قهوه یزدی ،نوعی قهوه
ســنتی و بومی در شهر
یزد اســت که به جهت
اســتفاده از هل ،گالب و
نبات در تولید آن دارای
طعم دلچسبی است ،این
نوشیدنی در سال جاری
در فهرست آثار ناملموس
کشور به ثبت رسید.

وبگردی

آداب غذا خوردن و رستوران رفتن در کشورهای مختلف
در ژاپن انعام داده نمیشود:انعام دادن به یک فرد برای خدمات ارائه شده در بسیاری از کشورها مرسوم است؛ اما برعکسش در
ژاپن صــدق میکند که این کار بســیار نــادر اســت و در برخی مکانهــا ،آنها حتی ایــن پــول را رد میکنند و از پیشــنهاد انعام
ناراحت میشوند.
اگر در حین غذا کمی استراحت میکنید ،چوب غذاخوری خود را در برنج قرار ندهید :در فرهنگ ژاپنی ،این حرکت نماد
رفتار بدی است و بد شانسی میآورد .این قانون برگرفته از یک سنت بودایی است و جایی که چوب غذاخوری به صورت عمودی در برنج
قرار داده شود به مجلس مردگان لقب خواهند داد .در ژاپن «چاپ استیک» (چوب غذاخوری) را افقی روی میز و کنار ظرف غذا بگذارید.
اگر در کره شام میخورید ،تا شخص بزرگتر در مهمانی غذا نخورده است خوردن غذایتان را شروع نکنید :در بسیاری
از کشورها ،مرسوم است که صبر کنید تا تمام غذاها خورده شود .با این حال ،در کره سنتش کمی متفاوت است ،چون شما باید انتظار
داشته باشید که افراد پیر اول غذا بخورند و بنابراین اگر پدر بزرگت به آرامی غذا میخورد ،شما هم باید این کار را بکنید و اگر آنها یک
بشقاب به شما میدهند ،همیشه آن را با هر دو دست قبول کنید :مطمئن شــوید که غذا را محکم و با هر دو دست نگه میدارید ،چون
احترام و قدردانی شما را نشان میدهد.
در پرتغال درخواست نمک (یا فلفل) نکنید :در پرتغال ،درخواست نمک یا فلفل برای سرآشپز توهین آمیز محسوب میشود.
در تایلند ،خوردن غذا با چنگال غیر معمول است :در تایلند ،اســتفاده از چنگال برای خــوردن ،نشان دهنده ضعیف بودن
شماست و در عوض ،شما باید از چنگال برای هل دادن غذا به قاشق خود استفاده کنید و از چنگال فقط برای غذا خوردن با قاشق کمک
بگیرید و با چنگال تنها غذا نخورید!
در شیلی ،استفاده از دستان برای خوردن صحیح نیست :در شیلی ،شما نمیتوانید از دستان خود برای خوردن استفاده کنید
 -حتی اگر سیب زمینی سرخ کرده باشد!

یادداشت
ترفندهای «تنظیم خواب» دانش آموزان
میناحمیدی
خیلی از بچهها به تعطیالت عادت کردهاند و دیر میخوابند و
نمیتوانند صبح بدون غر و لند و به موقع بیدار شوند .بسیاری از
والدین هستند که در مقابل این وضعیت ناراحت هم میشوند
ولی اقدام موثر و قاطعی ندارند.
علتهایی هســت که باعث دیــر خوابیدن بچههــا و اذیت
شدن آنها میشــود .باید این دالیل را بشناسیم تا محصالن
هم به موقع بخوابند و هم روز درســی بهتری داشــته باشند.
نزدیک آغاز ســال تحصیلی اســت و یکی از مشــکالتی که
همه خانوادههــا و محصالن دارند ،ماجــرای تنظیم خواب و
بیخوابی است .بیخوابی و بدخلقی هم که رابطه قوی با هم
دارند .بــه همین علت دانشآموزان و حتی دانشــجویانی که
از تعطیالت خوشایندشــان برگشــتهاند ،بدخلق و بهانهگیر
میشوند.
به خصوص والدین دانشآموزان اول دبستانی سختی بیشتری
میکشند تا کودکشان به وضعیت جدید عادت کند .تمرکز
این محصالن هم وقتی با آنهایی که به موقع میخوابند مقایسه
میشود ،به گرد پای آنان نمیرسد .تمرکز درسی هم که نباشد،
یادگیری نصفه و نیمهای اســت که حتــی نمیدانیم علتش
چیســت .خیلی از همین مسائل ریشــه در خواب محصالن
دارد.
از اهمیت خواب که بگذریم علتهایی هستند که حتی وقتی
سعی میکنیم خواب را تنظیم کنیم ،موفق نمیشویم:
تغییر عادت :یکی از مهمترین عوامل کــه اول از همه باید
درست شود ،عادت است .بهتر اســت ما قبل از اینکه مهرماه
فرابرسد ،شــروع به زودتر خواباندن بچهها و زودتر خوابیدن
خودمان بکنیم.
در این حالت قبل از اینکه مهر ماه شــروع شود عادتی ایجاد
کرده ایم که فرد کمتر اذیت میشود و دچار بی خوابی نخواهد
شــد .خیلی از بیخوابیها علــت خاصی نــدارد و فقط باید
مدتی تالش کنیم ،درســت مانند کســی که به واسطه سفر،
ســاعت خوابش جابهجا شــده و تا چند روز مشــکل خواب
دارد.
بی توجهی به وســایل تکنولوژیک :بچه مدرســهایها
و دانشــجویان میل به تلویزیون دیدن ،بــازی ،فیلم دیدن و
اینترنتگردی دارند همین ماجرا حواسشان را از خواب پرت
میکند و میل به خوابیدن ندارند.
برای بچهها ســاعت تعیین کنیم .اگر بچههــا هر زمانی که
خواســتند تلویزیون ببینند ،بازی کامپیوتــری انجام دهند
و کارتــون ببینند ،حواسشــان مــدام در پــی آن میماند.
بهتر اســت ما برای بچههــا و حتی برای خودمان ســاعت
تعییــن کنیــم و در یک محــدوده و چارچوب مشــخص از
وســایل تکنولوژیکی اســتفاده کنیم .اگر بچهها به مقایسه
روی آوردنــد ،بگویید هر خانه مقررات خــود را دارد و قاطع
باشید.
مهمانداری :وقتی مهمان داریم بسیاری از بچهها حواسشان
پرت مهمان است و نمیتوانند دل به خواب بدهند .بهتر است
حداقل در اوایل سال تحصیلی مهمانیها را مدیریت کنیم تا
عادت فرزند ما شکل بگیرد.
وقتی به مهمانی میرویم هم ســعی کنیم طوری بلند شویم
که در خواب فرزندمــان خللی ایجاد نشــود .کودک را برای
رفتن به اتاق خواب تشــویق کنید و او را هر شــب از برنامه
شــبانه آگاه کنیــد که وقــت خواب اســت و در ایــن کار
مصمم باشید.

شباهت بهروز پرستویی با پرویز پرستویی
مصطفی کیایی با انتشار این عکس
نوشت :با تشــکر از بهروز پرستویی
و درنــا مدنــی عزیز که بــه خاطر
شباهتشون با آقای پرستویی و خانم
تیموریان نقــش جوونیهای پدر و
مادرشــون رو بازی کردن ،با وجود
اینکه هیچ عالقه ای به بازیگری نداشــتن برای انجام این کار به من
لطف داشتن#.همگناه#

خانم مجری شناسنامهاش را رو کرد
راحله امینیان با انتشــار
این عکس نوشت :سالم،
ســالی دیگر هــم اضافه
شد به ســن شناسنامه.
خدایــا شــکرت  ،خدایا
فقــط و فقــط عاقبت به
خیــری از تــو طلــب و
تمنا میکنم .دلنوشــت:
دوستان محترمم بیشتر
از همیشه ،به دعاهاتون دلخوش و امیدوارم
#خدایا_شکرت #خدایا_دوباره_سالم#شهریور_ماهی#

کتاب
آفرینشهای هنری در نهج البالغه
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کتاب «آفرینشهای هنری
در نهج البالغه» نوشته سید حسین سیدی ،مدیر گروه و عضو
هیات علمی گروه پژوهشــی هنر و تمدن اسالمی پژوهشکده
اسالم تمدنی را منتشر کرده است.
این کتــاب در چهار فصل تدوین شــده و نویســنده در فصل
نخست به مبانی نظری پژوهش ،در فصل دوم به تصویر هنری
و مبانی و کارکردها ،در فصل سوم به بحث اصلی پژوهش یعنی
آفرینش هنری و ســازوکارهای آن در نهــج البالغه و در فصل
چهارم و پایانی بــه گونههای تصویر در نهــج البالغه پرداخته
اســت .نگارنده در مقدمه این کتاب به بررسی چگونگی شکل
گیری آفرینش هنــری در متن نهجالبالغــه پرداخته و عنوان
کرده است که آفرینش هنری که بر اصل تصویر هنری بنا شده،
یعنی بررسی سازوکارهای شکل گیری آفرینش ادبی و هنری
در یک متن است .نویســنده در مقدمه عنوان کرده است :متن
نهج البالغه از این حیث ،متنی است سرشار از زیباییهای ادبی
و هنری که حکایت از گویندهای دارد بــا توانایی و حس ادبی
سرشــار که ســخن بی هیچ تکلفی بر زبانش جاری می شود.
نهج البالغه از منظر متن شناســی ،تمام ویژگیهای یک متن
ادبی را داراست.

دیدگاه

خبر
برنامه «چهل ستون» در هفته دفاع
مقدس روی آنتن میرود

نقش راهپیمایی اربعین
در انتقال پیام عاشورا

برنامه «چهل ستون» هفته دفاع مقدس هر شب از شبکه پنج و افق
سیما پخش میشود .این برنامه با موضوع اقتدار ایران در منطقه از
یکشنبه ( ۳۱شهریور ماه) در  ۱۰قسمت ،شبها ساعت  ۲۱از شبکه
پنج سیما و  ۲۲از شبکه افق پخش خواهد شد .بنا بر این گزارش ،در
این برنامه فرماندهان ارشد هر نیرو با نشستن رو به روی جوانان نسل
چهارم انقالب به سواالتشان پاسخ میدهند .برنامه «چهل ستون»
به طراحی و تهیهکنندگی محمدحسین ســعادتی و اجرای آرش
رضوانی ،میزبان تمامی فرماندهان نیروهای سپاه و ارتش خواهد
بود .برنامه تلویزیونی «چهل ستون» به تهیهکنندگی محمدحسین
سعادتی و مجری طرحی موسسه فرهنگی هنری رهپویان صراط
هدایت ،محصول معاونت سیاسی سازمان با مشارکت سپاه پاسداران
انقالب اسالمی و ارتش جمهوری اسالمی ایران است .از دیگر عوامل
این برنامه میتوان به سردبیر :آبتین شمس ،کارگردان هنری :محمد
پیوندی ،مدیر اجرایی پروژه :حسین نیرومند ،مدیر تولید :رضا الهی،
نویسنده :فاطمه افشاریان و ...اشــاره کرد .سی و یک شهریورماه
سالروز آغاز جنگ تحمیلی اســت؛ جنگی که عراق با کمک ایادی
اســتعمار علیه ایران انجام داد؛ اما جوانان مومن و انقالبی ایران
نگذاشتند یک وجب از خاک کشور از دست برود.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در دیدار
با اعضای ســتاد برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی در تهران
و شهرســتان ری ،ضمن تشــکر از زحمات و تالشهای همه
خدمتگزاران این عرصه گفت :راهپیمایی اربعین حســینی در
کشور عراق و نیز راهپیمایی جاماندگان از آن مراسم باعظمت
در تهران ،یکی از مهمترین اقداماتی است که در شرایط فعلی
جهان با اهداف بلند عاشورایی برگزار میشود .آیت ا ...محمدی
ری شهری بیان کرد :این راهپیمایی حاوی پیام اهل بیت (ع)،
در ابعاد مختلف فرهنگی ،سیاســی و اجتماعی اســت و البته،
سخنان حضرت سیدالشهدا (ع) نیز در منازل مختلف از مدینه
تا کربال همه پیام مقاومت است که مناسب است این پیامها به
نحو شایسته به مردم و مخاطبان این راهپیمایی عظیم منتقل
شود .رییس دانشگاه قرآن و حدیث گفت :این راهپیمایی عظیم
در ســطح فردی و همچنین در ســطح اجتماعی و بینالمللی
میتواند تحول آفرین باشد و میبایست از ظرفیتهای عظیم
آن برای ارتقای ســطح معنویت فــردی و اجتماعی و اقتدار و
عزت جهان اسالم و رساندن پیام عاشورابه جهانیان بهرهگیری
کنیم.

