
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
چهارشنبه 13 تیر  1397 | 20 شوال 1439

شماره 2455 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2455.July 04. 2018
12 Pages

9

3

»سارا«ی خوب سینما
به بهانه اکران دو فیلم از بازیگر زن اصفهانی سینمای ایران؛
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افزایش قیمت »نان« یک تصمیم ملی است
استاندار اصفهان:
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»گل« دومین ماده مخدر پرمصرف بین معتادان اصفهان
کارشناس مسئول دفتر اعتیاد اداره کل بهزیستی استان :

8

مسئول اردویی سپاه استان اصفهان خبر داد:

بیشاز25هزاراصفهانیبهاردویراهیاننوراعزاممیشوند

سنگاصفهانرویدستمانده!
صنعت سنگ در استان، گرفتار پیچ و خم های تدابیر»ارزی« دولت شده است؛

 وقتی مدیران مطلع نیستند؛

رابطه ایران با »برن« و »وین« بــه چند دهه قبل مزارعاصفهانباپسابفاضالبآبیاریمیشود
برمی گردد. سفر روحانی به ســوئیس و اتریش در 
شرایط ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، اهمیتی 
دوچندان پیدا کرده اســت.  هیئت ایرانی در این 
ســفر تالش می کند راه هایی را برای محدودکردن 
آسیب ناشــی از تحریم های اقتصادی اعالم شده 
توسط آمریکا و حفظ بهترین سطح رابطه اقتصادی 
و تجاری میان ایران و شرکای بین المللی پیدا کند. 
اتریش به تازگی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به 
مدت شــش ماه بر عهده گرفت. نکتــه قابل توجه 
آنکه توافق هسته ای نیز در ســال ۲۰۱۵ میالدی 
در وین پایتخت آن کشور امضا شد. سوئیس نیز در 
شرایطی حافظ منافع آمریکا در ایران است که روابط 
دیپلماتیک رســمی میان تهران و واشنگتن وجود 
ندارد. در نتیجه، ســفر روحانی و دیدار با مقام های 
این کشورها هدفمند بوده است. آمریکا بر شرکای 
اقتصادی ایران فشار آورده است، به طوری که تا چند 
وقت دیگر، ایران قادر به انجام معامالت با استفاده 
از دالر آمریکا نخواهد بود؛ آن هم طبق ممنوعیت 
اعالم شده از سوی آمریکا و از چهارم نوامبر ارتباط 
ایران با سیستم های پرداخت بین المللی قطع خواهد 
شد. همچنین تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت 
ایران نیز از سر گرفته خواهد شد. شرکت های فعال 
در حوزه انرژی مانند توتال، سیتروئن – پژو تصمیم 
گرفته اند از بازار ایران خارج شوند تا با مجازات های 

تحریمی آمریکا مواجه نشوند...

اروپاگردی پسابرجام!

امیرعلی مرآتی 

ادامه در صفحه 2
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مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان با رد  ادعای  استانداری مطرح کرد؛

باقدرتمقابلپروژهفعالیتمعدندرحیاتوحشموتهمیایستیم
8

»اتحاد و وحدت میان دولت و مردم، نیازمند همدلی و همراهی است و تحقق این امر، نیازمند تغییر برخی قانون های سختگیرانه و اجرای عدل توام با احسان است.«
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در شورای اداری استان اصفهان، ضمن بیان این مطلب گفت: مدیران اجرایی و مسئوالن موظف به ارائه خدمات به خلق ا... 

هستند و عدم اجرای این مهم، ضعف مدیریت را نشان می دهد.
آیت ا... »طباطبایی نژاد« درتشریح سخن خود بیان کرد: چنانچه فردی در زمینی به مدت ۲۰ سال کار کشت و زراعت انجام دهد، سپس بعد از ۲۰ سال منابع 
طبیعی شکایتی مبنی بر غصب زمین توسط فرد کشاورز کرد و دادگاه طبق قانون، به نفع منابع طبیعی رای صادر نمود، این یک قانون سختگیرانه است که بعد از 
۲۰ سال بدون هیچ گوشزدی فرد را مجبور به پس دادن زمین کشاورزی  کرده است. راهکار رفع این مشکل، اجرای عدل توام با احسان است که ما در شرع و عرف 
آن را مهم می دانیم؛ زیرا گاهی اجرای عدل به تنهایی  منجر به سوءتعبیر و نگاه اجحافی حکومت به قشر مربوطه است که در نهایت با تبلیغات نادرست دشمنان، 
سرانجامی خوبی برای نظام و مردم نخواهد داشت. پس برای جلوگیری از چنین رفتارها و سوء برداشت هایی باید دولت، خادم مردم و مردم، مخدوم دولت باشند.

استاندار اصفهان نیز پیرو سخنان نماینده ولی فقیه، به ایراد سخن پرداخت و از فعالیت فعلی مسئوالن در استان انتقاد کرد و گفت: سرعت کارها کم است و توان 
برای رفع مشکالت در دستگاه ها کمتر دیده می شود. مســئوالن کمتر به بُعد معنوی کارها توجه دارند و این ضعف مدیریتی است که باید اصالح شود؛ در غیر 
این صورت کار را به دیگری واگذار کنند، تا افراد دلسوز  با هدف خدمت به خلق خدا وارد میدان شوند. »مهرعلیزاده« با بیان این مطلب عنوان کرد: مدیر، رییس 

مردم نیست بلکه اداره کننده کار و سازمان مربوطه است؛ بنابراین مدیران به عنوان خادمان مردم باید فرهنگ سازی کنند.
وی در ادامه به بحث »بحران آبی« استان اشاره و عنوان کرد:  امروز طرح تونل سوم کوهرنگ ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با نیاز به 4۵۰ میلیارد تومان، 

عملیات اجرایی آن انجام می شود. این درحالی است که 7۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تامین شده است.
رییس شورای اداری استان ضمن تقدیر و تشکر از صبرکشاورزان و باغداران استان، تصریح کرد: اولویت اول استان تامین آب شرب است که به یک سوم ظرفیت 
کاهش یافته اســت. پیرو این موضوع در بحث تامین آب حوزه کشاورزی باید گفت: تخصیص آب برای کشــاورزی به اندازه ای است که درختان خشک نشوند. 
خوشبختانه استان اصفهان به عنوان الگوی صحیح مصرف آب در کشور مطرح است؛ انتظار داریم مردم در این باره همچنان افتخارآفرینی کنند و با همراهی در 

بحث مدیریت مصرف آب، خوش بدرخشند.

 در شورای اداری استان تاکید شد:

مدیرانرییسمردمنیستند؛خادمانمردمهستند
نوین محمدی
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سازمان هواشناســی می گوید »ابردزدی« و »برف 
دزدی« و ...امکان ندارد. عیســی کالنتری، رییس 
ســازمان محیط زیســت هم گفته »وقتی سازمان 
هواشناســی به طور تخصصی اعالم مــی کند که 
امکانپذیر نیست؛ یعنی نیست«. سردار جاللی، رییس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور اشاره اما اخیرا و در 
رابطه با بحران آب و تغییر اقلیم کشور سخنانی گفته 
و مواضعی را بیان کرده است که با اصول علمی دانش 

هواشناسی همخوانی ندارد. 
سردار جاللی روز دوشنبه در یک نشست علمی در 
این باره گفت: »تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک 
به دخالت خارجی هاست؛ مراکز علمی که در کشور 
وجود دارد مطالعه ای در این خصوص انجام داده اند 
که نتیجه مطالعات این موضــوع را تایید می کند. 
تیم های مشترکی از اســرائیل و یکی از کشور های 
همســایه، ابر های در حال ورود به ایران را غیربارور 
می کنند؛ عالوه بر این ما با بحث ابــردزدی و برف 

دزدی نیز مواجه هستیم.«
با اینکه نشانه های وقوع بحران آب در نقاط مختلف 
کشور به خوبی قابل مشــاهده است و تا همین االن 
نیــز بار ها به چالش هــای جدی دامن زده اســت، 
گویا هنوز از این بحران تصویر روشــن و مشخصی 
در میان مســئوالن وجود ندارد؛ ایــن را می توان از 
موضع گیری های ضد و نقیض و گاه و بی گاه مسئوالن 
در مورد چرایی و چگونگی وقوع بحران آب در کشور 

برداشت کرد. 
مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع ســازمان 
هواشناسی کشور در واکنش به سخنان سردار جاللی 
به رسانه ها گفت: بر اساس اطالعات هواشناسی امکان 
اینکه کشــوری ابری را بدزدد و یا آن را نابارور کند 

عمال وجود ندارد و غیر ممکن است.
دکتر بهلول علیجانی، پدر دانش سینوپتیک کشور 
نیز یکی دیگر از کسانی است که در گفت و گو با یکی 
از ســایت های خبری، در رابطه با بارور و یا نا بارور 
کردن ابر ها گفت: برای اینکــه ابر ها را نابارور کنیم، 
باید آنقدر به ابر ها دمای گرم بدهیم که ذرات معلق 
آب در آسمان برعکس فرآیند ایجاد بارش نامرئی تر 
و پراکنده تر شوند، این اتفاق نیازمند هزینه و شرایط 
بسیار ســختی اســت که به لحاظ علمی عملیاتی 

نیست.

عیسی کالنتری، رییس سازمان محیط زیست هم که 
پیش از این گفته بود »دعا کنیم باد و باران بیاید تا 
مشکالت حل شود«  حاال می گوید: نمي توانیم نادیده 
بگیریم. قطعا از پیش شکست خورده ایم. نمي توانیم 
بگوییم باران غلط مي کند که نمي بارد. با این حرف 
که باران نمي بارد. وقتي بارش ها کم مي شود عقالنیت 
حکم مي کند ما هم سیاست هاي مان را تغییر دهیم و 

به سمت کاهش مصرف آب برویم«.
قبل از مدیریت مصرف و دعا برای وزش باد و باریدن 
باران، شاید بهتر است مدیران، شیوه مدیریت و سخن 
گفتن خود را مدیریت و کنتــرل و هدفمند کنند تا 
شاهد این همه ضد و نقیض گویی و سخنان عجیب 
و غریبی که نتیجه ای جز واکنــش های طنزآمیز 

کاربران ندارد، نباشیم. 
خشکسالی پدیده ای نیست که فقط ایران با آن مواجه 
باشد. همین حاال کشــورهای عراق و ترکمنستان، 
ازبکستان و آسیای میانه درگیر خشکسالی هستند، 
اما مسئوالن و مدیران در این کشــورها هیچ کدام 
این قــدر غیرعلمی و غیرمنطقــی و ناهماهنگ به 
موضوع نگاه نمی کنند و به جای ربط دادن مشکل 
به خارجی ها، به فکر حل مشکل از راه های عقالنی 

و علمی هستند. حتی اگر ریشه و منشأ این مشکل 
واقعا از کشورهای همسایه و دشمنان همیشه قسم 
خورده ایران همچون اســرائیل هم باشد، به جای 
اظهارنظر و نشست خبری و کنش و واکنش، باید به 
فکر راهکارهایی برای حل این مشکل و مقابله با این 
توطئه باشیم و تازه فقط بحث آب و ابر نیست. یکی 
از نمایندگان مجلس کشورمان در کنگره سراسری 
»برند ملی؛ اقتدار ملی« مدعی شده که وزارت خزانه 
داری آمریکا با اعالم اینکه ۲۲ میلیارد دالر ارز کشور 
در دســت مردم اســت، به دنبال باطل کردن این 

اسکناس هاست!
این نماینده گفته که این موضوع در صدر تصمیمات 
وزارت خزانه داری آمریکاســت و شــخص رییس 
جمهور آمریکا نیز به جد آن را دنبال می کند که اگر 
به اطالعات بنیادی برســد ابتدا این اسکناس ها را 

مشکوک و بعد باطل اعالم کند.
از نظر آقای نماینده، هدف آمریکا از این اقدام حادثه 
سازی است تا باعث ایجاد تجمع برای فروش دالر و 

پس دادن این پول ها بشود.
شاید این سخنان »محجوب« برای اثرگذاری بر بازار 
ارز و متقاعدکردن مردم به آوردن ارزهای خود به بازار 

باشد ولی برای متقاعدکردن مردم و اثرگذاری بر بازار، 
باید با عقالنیت بیشتری سخن گفت. به نظر می رسد 
باطل کردن ۲۲ میلیارد دالر از سوی ایاالت متحده، 
کار چندان آسانی نیست؛ به این دلیل که مشخص 
نیست، چه دالری با چه شماره ســریالی در دست 
چه کسی و در چه نقطه ای از جهان است. به همین 
جهت، پیگیری این مسئله از ســوی آمریکا تقریبا 

غیرممکن به نظر می رسد.
مســئله بعدی اینکه محجوب مدعی شــده، هدف 
آمریکا از این اقدام، حادثه سازی است تا باعث ایجاد 
تجمع برای فروش دالر و پس دادن این پول ها بشود؛ 
گویا ماجرا برعکس باشد. به این صورت که آمریکا با 
این اقدام، دالرها را از خانه های ایرانی به بازار اقتصاد 
ایران انتقال خواهد داد؛ یعنی کاری که دولت ایران 
نتوانســت انجام بدهد، انجام خواهــد داد و مردم با 
هجوم برای فروش دالر، زمینه های رونق اقتصادی 
کشــور را که مورد خواست واشنگتن نیست، فراهم 

خواهند آورد.
شــاید بهتر اســت قبل از اظهارنظرهــای فنی و 
تخصصی و غیرتخصصی، کمی به زوایای مختلف آن 

بیندیشیم. این طوری بهتر است. نیست؟!

ردپای شاهزادگان سعودی در 
پرونده های فساد دولت مالزی

رسـانه های محلـی مالـزی گـزارش داده اند که 
در بررسـی پرونـده فسـاد مالـی دولـت »نجیب 
عبدالـرزاق« ردپـای شـاهزادگان سـعودی و 
کمـک ۷۰۰ میلیـون دالری بـه نخسـت وزیـر 
سـابق ایـن کشـور مشـاهده مـی شـود.کمیته 
مبـارزه بـا فسـاد در مالـزی رونـد بازجویـی از 
»احمـد زاهـد حمیـدی« وزیـر کشـور سـابق 
ایـن کشـور در پرونـده هـای مربـوط به فسـاد و 

پولشـویی را آغـاز کـرده اسـت.
رسـانه هـای محلـی گـزارش داده انـد کـه در 
جریـان ایـن بازجویی هـا احتمـاال بـه اعترافات 
پیشـین او نیز رسـیدگی خواهد شـد که اعتراف 
کـرده بـود »نجیـب عبدالـرزاق« نخسـت وزیـر 
سـابق مالـزی از شـاهزادگان سـعودی، ۷۰۰ 
میلیـون دالر کمـک مالـی دریافـت کـرده بوده 

اسـت.

ماکرون:
 حضور نظامی فرانسه 
در آفریقا تداوم دارد

»امانوئـل ماکـرون« رییـس جمهـوری فرانسـه 
کـه بـرای نشسـت آفریقـا بـه موریتانـی سـفر 
کرده با اشـاره به سـوء قصدهـا در مالـی و اینکه 
تعـدادی غیرنظامـی کشـته و شـماری سـرباز 
فرانسـوی زخمی شـدند، اظهار داشـت: فرانسه 
حضـور نظامی-امنیتی خـود در آفریقـا را ادامه 
خواهـد داد. ایـن در حالی اسـت کـه فرانسـه از 
سـال ۲۰۱۳ میالدی تعـدادی از نظامیـان خود 
را در کشـور آفریقایـی مالی مسـتقر کرده اسـت 
که به زعـم برخی صاحب نظـران حضـور فعال و 

موثـری نداشـته اند.

سفیر تونس در بروکسل:
 آفریقا به اروپا قاطعانه

 »نه« می گوید
»طاهر شـریف« سـفیر تونـس در اتحادیـه اروپا 
با اشـاره بـه توافـق و درخواسـت اخیـر اتحادیه 
اروپـا مبنـی بـر راه انـدازی کمـپ پناهجویـان 
در کشـورهای آفریقـای شـمالی گفـت: تاکنون 
کشـورهای مراکـش، لیبـی و مصـر بـه عنـوان 
گـذرگاه های اصلـی بـرای اروپایی ها نسـبت به 
این درخواسـت واکنـش منفـی نشـان داده اند. 
وی در ادامـه افـزود: در چنیـن شـرایطی بایـد 
بگویـم کـه آفریقـا یـک »نـه« قاطـع بـه اروپـا 
گفته و می گوید. سـفیر تونـس همچنین اذعان 
داشـت که مـا نـه شـرایط و نـه امکانـات الزم را 
برای چنیـن اقدامی داریـم. اروپا بایـد برای حل 
بحـران مهاجـرت راهـکاری را در نظـر بگیرد که 

امـکان تحقق آن شـدنی باشـد. 

آغاز به کار »پروژه ویژه ایران« 
در ارتش رژیم صهیونیستی

»معاریـو« نوشـت: سـتادکل نیروهـای مسـلح 
رژیم صهیونیسـتی بـرای اولین بار »پـروژه ویژه 
ایـران« را در ارتـش ایـن رژیـم ایجـاد و فرمانده 
سـابق اداره عملیـات ارتـش رژیم صهیونیسـتی 
را به ریاسـت ایـن پـروژه منصـوب کرده اسـت. 
در گذشـته و زمـان نخسـت وزیری »آریـل 
شـارون« و »ایهـود اولمـرت«، رییـس وقـت 
سـازمان جاسوسـی رژیـم صهیونیسـتی؛ یعنی 
»مئیـر داگان« مسـئول ایـن پـروژه ضـد ایرانی 
بـود؛ امـا بعدهـا ایـن پـروژه بـه دسـتگاه های 
امنیتی سپرده شـد.جروزالم پسـت مدعی است 
با علنی شـدن نبرد ایـران و رژیم صهیونیسـتی، 
انتصـاب رییـس جدیـد بـرای ایـن پـروژه ویژه، 
 اهمیـت عظیـم تحـوالت منطقـه ای را نشـان

 می دهد.

در حسرت هماهنگی!

نمایندگان مجلس خواستار شدند؛
تعدیل سطح همکاری  ایران 

با آژانس
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
تردید در عزم اروپایی هــا درخصوص برجام، 
خواستار تعدیل ســطح همکاری های ایران با 

آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند.
در پایان جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، 
بیانیه ۱۶۰ نماینده مجلس خطاب به رییس 
جمهور از سوی هیئت رییسه قرائت شد.علیرضا 
رحیمــی، عضو هیئت رییســه مجلس پیش 
از قرائــت این بیانیه اعالم کــرد که امضاهای 
نمایندگان رو به افزایش اســت. وکالی ملت 
در این بیانیه با اشاره به خروج دولت آمریکا از 
برجام و پیگیری دولتمردان برای راستی آزمایی 
رفتار اروپایی ها در این زمینه و تردید در عزم 
عملگرایانه اروپا، خواســتار اقدام دولت برای 
اجرای »قانون اقدام متقابل و متناسب دولت 

ایران در اجرای برجام« شدند.
این نمایندگان همچنین خواستار تعدیل سطح 
همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی شده و تاکید کرده اند که دولت با توجه به 
سه اصل »عزت، حکمت و مصلحت« شرایط 

کنونی کشور را مدیریت کند.

گردهمایی برجامی  در 
»وین«

وزرای خارجه ایران و پنج کشــور باقی مانده از 
گروه پنج به عالوه یک )۱+۵ منهای آمریکا( روز 
جمعه در شهر وین دیدار می کنند تا درباره امکان 

حفظ برجام گفت وگو کنند.
یک منبع دیپلماتیک گفته است، »محمد جواد 
ظریف«  وزیر خارجه ایــران و همتایان وی از 
فرانسه،  آلمان، چین، روسیه و انگلیس درباره 
اینکه چگونه اتحادیه اروپا می تواند منافع ایران را 
از طریق ارائه یک بسته اقتصادی و ضمانت هایی 
حفظ کند، بحث و گفت وگو خواهند کرد. قرار 
است بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به منظور 
حفظ حقوق مردم ایران در برجام ظرف روزهای 

آینده به ایران ارائه شود.

فضاسازی رسانه های غربی و عبری:
ایران به دنبال ترور مقامات 

ارشد اسرائیل است!
رســانه های غربی و صهیونیســتی در ادامه 
ایجــاد فضــای ایران هراســی، مدعی تالش 
ایران برای تــرور مقامات ارشــد اســرائیل 
شدند.رســانه های مســلط جهانی همگام با 
رسانه های صهیونیستی بار دیگر در حرکتی 
نخ نما شــده هجوم رســانه  ای هدفمندی را 
 علیه بازوی توانمند نظامی کشــورمان به راه

 انداخته انــد.در همین راســتا، وب ســایت 
صهیونیستی »هاآرتص« روز دوشنبه مطلبی 
با عنوان »ترس اســرائیل از هدف  قرار گرفتن 
مقامات ارشدش از سوی ایران« منتشر کرد و 
به نقل از »تلویزیون اسرائیل« نوشت: مقامات 
امنیتی اســرائیل نگرانند که ایــران احتماال 
مقامات ارشد اسرائیل را خارج از سرزمین های 
اشغالی هدف قرار دهد.»هاآرتص« برای اثبات 
ادعای تصمیــم ایران به ترور مقامات ارشــد 
اسرائیل استدالل می کند:» در ماه های اخیر 
اســرائیل حمالت هوایی و موشکی به اهداف 
ایرانی در خاک سوریه انجام داده است. مقامات 
اسرائیلی آماده انتقام جویی احتمالی ایرانی ها 

هستند«. 

پورابراهیمی 
رییس کمیسیون اقتصادی:

رییس جمهور کشورمان گفت:  به دنیا اعالم می کنیم 
به قواعد بین المللی و تعهــدات مهم در زمینه عدم 
اشاعه، پایبند هستیم و پایبند خواهیم ماند.رییس 
قوه مجریه بیان داشــت: در دنیای امروز با توجه به 
مشکالتی که در ســطح جهان از لحاظ کمبود مواد 
اولیه، تغییرات آب و هوایی و همچنین ناامنی هایی 
که در سطح جهان وجود دارد، بهترین راه برای منافع 
همه ملت ها، ارتباط نزدیک تر دولت ها و کشورها با 
یکدیگر است. روحانی تاکید کرد: اساس سیاست ما 
همواره تعامل ســازنده با جهان است و ما در دوران 
مذاکرات هســته ای و بعد از توافق برجام به خوبی 
نشــان دادیم که به هر عهدی که می بندیم پایبند 
خواهیم بود. رییس قوه مجریه اعالم کرد: امروز در 
شــرایطی که حکمرانی برخی از کشورها به معنای 
آن است که دیگران در برابر آنها کامال تسلیم شوند، 
زمان و فرصتی اســت که ما باید یک جانبه گرایی را 
ترک کنیم، به قوانین بین المللــی احترام بگذاریم، 
 اصل برای مــا منافــع دو ملت، منطقــه و جهان

 باشد.

ایران به تمام تعهداتش 
متعهد است

رییس جمهور: 

یادداشت

خبر ازدواج مریم رجوی با ترکی الفیصل رسمی شد

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیسیون اقتصادی گفت: در مجلس 
کمیته ضد تحریم تشــکیل شــده و آقای  
حسین زاده بحرینی، مسئولیت این کمیته 
را بر عهده دارد. پورابراهیمی اظهارداشــت: 
در این کمیته بــه جز راهکارهــای کالن، 
موضوعات ضد تحریم را نیز بررسی می کنیم 
و معتقدیم باید آرایــش جنگ اقتصادی در 
کشــور بگیریم.خوشــبختانه آقای رییس 
جمهور بعد از تاخیر چند ســاله، شــرایط 
جنگ اقتصادی را تبیین کردند. کابینه را نیز 
فراخواندند، اگرچه این اقدام با تاخیر انجام 
شد؛ اما از آن استقبال می کنیم. وی تاکید 
کرد:  معتقدیم اگر دولت با همین فراخوانی 
که رییس جمهور گفتند پــای کار بیاید و 
با همراهی مردم با کمتریــن هزینه در این 
جنگ نابرابر اقتصادی، به فضل الهی پیروز 

خواهیم شد.

دولت و مجلس »آرایش 
جنگ اقتصادی« بگیرند

علی اصغر مونسان
 معاون رییس جمهور:

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: همان طور 
که قبال هم در پرونده هــای کالن اقتصادی بدون 
هیچ اغماضی با متخلفان برخورد شده به طور قطع 
با اخاللگران اقتصادی هــم در چارچوب مقررات 
قانونی برخورد خواهیم کرد.غالمحسین اسماعیلی 
اظهار داشت: در وضعیت فعلی کشور اولویت کاری 
ما در مجموعه دستگاه قضائی تامین امنیت در ابعاد 
مختلف اجتماعی، اقتصادی و اخالقی و برخورد با 
اخاللگران در این حوزه اســت.وی با بیان اینکه در 
نهایت دقت و قاطعیت با کســانی کــه قصد بر هم 
زدن نظم و آرامش جامعه را داشته باشند برخورد 
می کنیم، گفت: مردم مــا حق بزرگی به گردن این 
نظام دارند و اجازه نمی دهیم کســی نسبت به این 
مردم که تمام هســتی خود را پای نظام گذاشتند 
اجحافی کند.رییس کل دادگستری استان تهران 
تصریح کرد: همان طور که قبال هم در پرونده های 
کالن اقتصــادی بدون هیچ اغماضــی با متخلفان 
برخورد شده به طور قطع با اخاللگران اقتصادی هم 

در چارچوب ضوابط برخورد خواهیم کرد.

 بدون اغماض 
برخورد می کنیم

رییس کل دادگستری تهران:

علی اصغر مونســان درباره تاثیــر التهابات 
بازار ارز بر سفر گردشگران خارجی به ایران 
گفت: حتما اثری داشته اســت؛ اما در حوزه 
بازار ارز مســافری و گردشگری به ویژه برای 
گردشــگران ورودی، تصمیم خاصی وجود 
ندارد؛ البتــه همه تالش خودمــان را به کار 
گرفتیم تا این اثرات کاهش داشته باشد. وی 
با بیان اینکه تفاوت نرخ ارز نسبت به ریال باید 
تشویق کننده تورهای ورودی به ایران باشد، 
افزود: گردشگران ورودی به کشور سرگردان 
هســتند، آنها یا باید به بانــک های منتخب 
مراجعه و ارزشان را براساس هر دالر 4۲۰۰ 
تومان تبدیل به ریال کنند یا با توجه به اینکه 
اطالعات نرخ ارز به گوش شان می رسد شاید 
برای شان دشوار باشــد چنین کاری را انجام 
دهند؛ بنابراین متاسفانه دالل ها در این حوزه 

حضور پیدا کرده اند. 

 گردشگران خارجی 
در کشور سرگردانند

پیشخوان

بین الملل

ابرهای ما به تاراج رفته یا عقالنیت ما؟
مذاکرات فشرده ایران و 

اروپا

خبر ازدواج مریم رجوی با ترکی الفیصل رسمی شد
اولین بار خبر مربوط به ازدواج مریم رجوی با ترکی الفیصل در تیرماه ســال ۱۳9۵ منتشــر شد .مریم قجر 
عضدانلو، معروف به مریم رجوی پس از کشته شدن شــوهرش به عنوان همسر ترکی فیصل انتخاب شده و 
ارتباطات جدیدی را با سعودی ها ایجاد کرده اســت. در مورد رسمی شدن خبر ازدواج مریم رجوی با ترکی 
الفیصل باید گفت که اولین بار خبر مربوط به ازدواج مریم رجوی با ترکی الفیصل در تیرماه سال ۱۳9۵ منتشر 
شد .»ماجد زهیر شنتاف« یکی از نویسندگان و کارشناسان برجســته عراقی، اسراری از رابطه بین »ترکی 
فیصل« رییس سابق استخبارات عربستان ســعودی و »مریم رجوی« سرکرده گروهک تروریستی منافقین 
را فاش کرد و گفت ترکی الفیصل و مریم رجوی ازدواج کرده اند. به گزارش ســایت صوت العراق، ماجد زهیر 
اضافه کرد: اعالم خبر مرگ »مسعود رجوی« همسر سابق مریم رجوی در این کنفرانس توسط ترکی الفیصل 

شگفتی همه اعضای گروهک حاضر در کنفرانس را برانگیخت.

چهره ها

زینب ذاکر

20 دستگاه خودروی نمایندگان خانه ملت به سرقت رفته است
طی یک سال گذشته، حدود ۲۰ دستگاه خودرو متعلق به نمایندگان خانه ملت با برچسب مجلس شورای 
اسالمی به سرقت رفته است.شنیده شده که این خودروها به دلیل داشتن برچسب هولگرام دار مجلس 
شورای اسالمی توانایی عبور از گیت های اصلی ساختمان مجلس را دارند.الزم به ذکر است، این سرقت ها 
بیشتر از منطقه غرب تهران صورت گرفته است؛ اما در تازه ترین موضع گیری عضو هیئت رییسه مجلس 
ضمن تکذیب خبر سرقت ۲۰ دستگاه خودروی نمایندگان طی ۱۰ ماه اخیر، گفت: امکان سوءاستفاده 
از خودروهای دارای هولوگرام مجلس وجود ندارد.اســدا... عباسی ضمن تکذیب خبر منتشره در برخی 
رسانه ها مبنی بر سرقت ۲۰ دســتگاه خودروی نمایندگان مجلس طی ۱۰ ماه گذشته، گفت: این خبر 
صحیح نیست.نماینده مردم رودسر و املش در مجلس  اظهار داشت: اخبار منتشره مبنی بر اینکه تعدادی 

از خودروهای نمایندگان به سرقت رفته، صحیح نیست.

وزیر نافرمــان گزینه اول 
تغییر در دولت

فصل بی برقی

و اینک ابر دزدی

مردم مطالبات بر حقی دارند

اروپاگردی پسابرجام!
...ادامه از صفحه اول

و در چنین شــرایطی، دیدار سران دو کشور 
ایران و سوئیس شــاید به تعبیر رییس اتاق 
بازرگانی سوئیس، بیش از هرچیز، نشانه ای از 
مقاومت دو کشور در برابر فشارهای آمریکاست.

هرچند این مقام سوئیسی این را هم گفته که 
بازدید روحانی از سوئیس برای تغییر واقعیت 
سیاسی و تجاری کافی نخواهد بود و تردیدها 
آنجایی بیشتر می شــود که می بینیم منافع 
سوئیس بیشــتر ایجاب می کند که با آمریکا 
روابط داشته باشد. این فرضیه در رابطه با سایر 
کشورهای اروپایی و حتی برخی هم پیمانان 
ایران همچون روســیه هم قوت گرفته است. 
اینکه اروپایی ها، آمریکا را به خاطر ایران رها 
نخواهند کرد؛ اما به هرحــال رییس جمهور 
کشورمان همیشــه گفته که به اصل مذاکره 
ایمان و اعتقاد دارد و بعضــا مذاکره را در هر 
شرایطی کارساز دانسته است.باید ببینیم حاال 
که مذاکرات برجام همراه با روح و جسم آن به 
فنا رفت، مذاکره بــا اروپایی ها چه نتیجه ای 

خواهد داد!

کافه سیاست
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نمی توان با اعزام تیم های اقتصادی برای 
مشکالت نسخه پیچید!

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

مروری بر مزایای استفاده از 
صندوق های فروش

در عصر کنونی، اســتفاده از فناوری های روز و 
مدرن جزو جدایی ناپزیر زندگی است. بدیهی 
اســت این امر در کســب و کار و فعالیت های 
اقتصادی اهمیــت مضاعفــی دارد. از این رو 
صاحبان مشاغل اقتصادی رغبت بیشتری در 
به کارگیری این نوع فناوری ها دارند؛ زیرا عالوه 
بر تسریع و تسهیل امور، دقت و صحت باالیی 
نیز دارند. ســامانه های صندوق های مکانیزه 
فروش، از جمله آنهاســت که هرچند قدمتی 
دیرینه در جوامع توسعه یافته دارد، اما در کشور 
ما تاکنون روال اســتفاده و بــه کار گیری این 
سامانه ها، داوطلبانه و براساس احساس نیاز و 
مزیت های آن  بوده است؛ اما هم اکنون استفاده 
از سامانه صندوق های فروش الزام قانونی دارد. 
امــا اینکــه صندوق فــروش چیســت و چه 
مزیت هایــی دارد یــا الزامــات قانونــی آن 
چیســت؟ باید گفت: صندوق مکانیزه فروش، 
دستگاهی اســت که اطالعات خرید و فروش 
یک واحــد صنفــی را در کوتاه تریــن زمان 
ممکن و به صورت آنی محاسبه کرده و ضمن 
ثبت و ضبط دقیــق این اطالعــات، در پایان 
فرآیند مبادالت اقتصادی صورت حســاب را 
 با تمام جزئیــات صادر و در اختیار مشــتری

 می گذارد.
یقینا یکی از بزرگ ترین محاسن صندوق های 
فروش، این اســت که صاحبان مشاغل باتوجه 
به وسع مالی، نوع کارشان و اســتفاده ای که 
مدنظر دارند با کمتریــن هزینه از این فناوری 
ســاده و در عین حال مفید اســتفاده کنند و 
کارهای خود را با دقت و نظم هر چه بیشتری 
پیش ببرند. به کارگیری این ســامانه، موجب 
بهبــود چشــمگیر در وضعیت کســب و کار 
آنان شــده و افزایــش فــروش و متعاقب آن، 
 سود بیشــتری را برای شــان به دنبال خواهد 

داشت.

بازار

کیف دوربین

استاندار اصفهان:
 افزایش قیمت نان 

یک تصمیم ملی است
استاندار اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت نان 
یک تصمیم ملی اســت، گفت: برای رفع مشکل 
نانوایان، پیشــنهادهایی داده شــده که بتواند 
افزایش قیمت هزینه ها را تا حدودی جبران کند.
»مهرعلیزاده« به چگونگــی افزایش قیمت نان 
اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت نان تصمیمی 
ملی اســت و در این راستا بررســی های الزم از 
ســوی اســتان صورت گرفتــه و واقعیت های 
 مشــکالت نانوایان از جمله افزایش هزینه های
 تولید و ... مشــخص و به تهران منعکس شــده 

است.
 او با بیان اینکه باید راه حــل منصفانه ای برای 
برطرف شــدن این مشــکل به کارگرفته شود، 
افزود: برای رفع مشکل نانوایان پیشنهاداتی داده 
شده که بتواند افزایش قیمت هزینه ها تا حدودی 

جبران شود.

 رییس کمیسیون کشاورزی، آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان:
۱۳۰ هزارهکتار از اراضی 

کشاورزی، بدون کشت ماند
رییــس کمیســیون کشــاورزی، آب و محیط 
زیســت اتاق بازرگانــی اصفهان گفــت: ۱۳۰ 
هزار هکتار از اراضی کشــاورزی امســال بدون 
کشــت ماند؛ اراضی که محصوالتــی همچون 
 گندم، جــو، ذرت و محصوالت علوفه  کشــت 

می شد.
»حمیدرضا قلمکاری« اظهار داشت: در سال هایی 
مثل امســال که آبی برای کشت نداشتیم حدود 
۱۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی بدون کشت می 
ماند، اراضی که به شدت در معرض فرسایش بادی 
قرار دارند و در صورت ادامه وضعیت فعلی و عدم 
کشت در بحث تولید گرد و غبار به چالش جدی 
برای استان بدل خواهد شــد. او با اشاره به اینکه 
شوری آب یا »ای ســی« برای شرب باید زیر یک 
دسی زیمنس بر متر باشد، ادامه داد:  آب مصرفی 
در بخش کشاورزی تا هشت دسی زیمنس بر متر 
است یعنی با شوری هشت برابر یا بیشتر است که 
با این آب در استان می توان تولید محصول داشت 
و ســهم خاک و صنعت را نیز پرداخت؛ البته در 
صورتی که آب با همین کیفیت در اختیار بخش 

کشاورزی قرار گیرد. 
رییــس کمیســیون کشــاورزی، آب و محیط 
زیســت اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: در 
بحث الگوی کشــت فقط آب مهم نیســت بلکه 
باید در ایــن موضوع نوع خــاک، اقلیم منطقه و 
 شــرایط اقتصــادی کشــاورزی را هــم در نظر

 گرفت.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،982،000
تومان

1،456،000 نیم سکه
تومان

761،000ربع سکه
تومان

421،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

244،240
تومان

      قیمت سکه و طال

Oslo 47 کيف دوربين ونگارد مدل

 299,000
تومان

کيف دوربين ونگارد مدل 
ADAPTOR 14Z

 94,100
تومان

VK 35 کيف دوربين ونگارد مدل

 195,000
تومان

مرضیه محب رسول

صنعت ســنگ یکی از مهم ترین صنایع تبدیلی در 
استان اصفهان است. این استان با دارا بودن چیزی 
در حدود 2۰۰۰ واحد ســنگ بری از تعداد 6۰۰۰ 
هزار واحد در کل ایران، ســهمی بیش از ۳۰ درصد 
از تولید صنایع سنگ کشــور  را به خود اختصاص 
داده است و این مســئله، اصفهان را به عنوان قطب 
»صنعت ســنگ« در ایران مطرح کرده اســت. این 
موضوع زمانی اهمیت می یابد که بدانیم ایران دومین 
تولیدکننده ماده خام سنگ در دنیا پس از »چین« 
اســت و این جایگاه موجب شده تا ســنگ ایران در 
بازارهای خارجی طرفداران زیادی داشته باشد؛ هر 
چند ســهم واقعی ایران از این بازارها بسیار کمتر از 
قابلیت های آن است. این روزها صنعت سنگ اصفهان 
در البه الی موانع و راهکارهای فوری دولت وامانده 
و چندان روزگار خوبی ندارد. این مسئله را می توان 
به خوبی از مشکالت روزافزون صادرکنندگان پشت 
دروازه های اروپا و سرگردانی در بازار »ارز« ایران و 
در مواجهه با ســامانه نوظهور »نیما« دید. صنعتی 
که امروز باید به واســطه کاهــش ارزش پول ملی و 
به صرفه بودن صــادرات، روزهای طالیی را بگذراند 
هنوز در بالتکلیفی بــازار ارز و راهکارهای صادراتی 

دولت مانده است.
به جایگاه واقعی در بازار جهانی نرسیده ایم

دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اصفهان در 
گفت وگو بــا »زاینده رود« درمــورد وضعیت فعلی 
بازار سنگ اصفهان گفت: سنگ در اصفهان به عنوان 
مزیت شــغلی اول در اســتان مطرح  است هر چند 
هیچ گاه در بازارهای جهانــی به جایگاه واقعی خود 
نرسیدیم و این مسئله به دلیل  نبود کیفیت صادرات، 
استاندارهای جهانی و نهایتا نبود کمیت در تولید به 

منظور صادرات به بازارهای خارجی است.
»شــهریار شــعبانی« درباره موانع صادراتی پیش 
روی  ســنگ اصفهان  افزود: یکــی از اصلی ترین 
موانع صادرات ســنگ اصفهان، نبود ظرفیت باالی 
تولیــد در کارخانه های اصفهان بــه منظور گرفتن 

سفارشات خارجی است. 
این موضــوع به خصوص 
در برابر کشورهای رقیبی 
مانند عمان بســیار قابل 
توجه اســت در شــرایط 
کنونی صنعت سنگ ایران 
قادر به پاسخگویی نیازهای 

بازار جهانی نیست.این مسئله در حالی مطرح است 
که ماشــین آالت صنایع ایرانی بعضا بسیار مدرن و 
به روز اســت اما فرهنگ صــادرات و کاِر گروهی در 
صنعت ســنگ وجود ندارد. دبیر کمیسیون معادن 
و صنایع معدنی اصفهان در مــورد وضعیت کنونی 
صادرات ســنگ و مشــکالت صادرکنندگان گفت: 
همواره در شرایطی که نرخ ارز در برابر دالر افزایش 
می یابد صادرات رونق می گیرد؛ اما در شرایط فعلی 
صادرات توجیه اقتصادی نــدارد. به گفته او،  قبل از 
سامانه »نیما« مشکالت بی شــماری در مورد ورود 
ارز به ایران وجود داشــت و ما اسیر سیستم صرافی 
ها بودیم و تحریم ها نیز مشــکالتی را برای ما ایجاد 
می کرد؛  اما از روزی که ســامانه نیما افتتاح شــد، 
مشکالت نه تنها کم نشد بلکه زیادتر هم شد. شعبانی 

تصریح کرد: یکی از عمده 
مشکالت صادرکنندگان با 
ســامانه نیما این است که 
ارز معاملــه شــده در این 
سامانه، تقریبا ۱۰۰ درصد 
با بیرون تفاوت دارد و این 
مسئله در سال های پس از 
انقالب بی سابقه بوده است؛ ضمن اینکه  سیستمی 
که در نیما مســتقر اســت حتی قادر نیست از اروپا 
و به صورت ســویفت پول را به ایران منتقل کند. با 
این شــرایط یک صادرکننده چطور پول های خود 
را از بانــک های اروپایی به ایران منتقل ســازد. این 
موضوع نه تنها فعاالن صنعت سنگ بلکه بسیاری از 
صادرکنندگان در بخش های فوالد و سایر صنایع را 

نیز تقریبا زمینگیر کرده است. 
 صنعت سنگ اسفناک ترین دوران خود را 

می گذراند!
»احمدرضا بصیری« یکی از صادرکنندگان ســنگ 
اصفهان اســت که دل پردردی از شرایط ایجاد شده 
برای صادرکننــدگان دارد. بصیــری در گفت وگو 
با »زاینده رود« در مورد شــرایط ایجاد شــده برای 

صادرات ســنگ پس از استقرار ســامانه نیما گفت: 
صنعت ســنگ اصفهان و به طور کلی ایران، یکی از 
اسفناک ترین دوران خود را می گذراند و این مسئله 
به چند دلیل ایجاد شده اســت. به گفته بصیری، در 
شرایط کنونی تفکرات و ذهنیت دنیا نسبت به ایران 
چنان منفی است که مشــتریان جرئت مسافرت به 
ایران را ندارنــد و این موضوع در کنــار هزینه های 
باالی تولید در ایران موجب شــده تا عمال بازاریابی 
برای سنگ ایران دشوار شود. با توجه به اینکه سنگ، 
یک کاالی استراتژیک مانند نفت نیست، به راحتی 
مشــتریان در صورت فراهم نبودن شرایط سوییچ 
کرده و به سراغ تولیدکنندگان و کشورهای دیگر می 
روند. او افزود: مسئله دیگر مربوط به مشکالت انتقال 
پول اســت که عمال دســت و پای صادرکنندگان را 
بسته است. حتی در داخل، دولت هنوز نمی داند که 

می خواهد واقعا با ارزهای صادراتی چه کند؟!
 این فعــال اقتصادی افــزود: دولــت از طرفی می 
گوید: باید پول به حســاب نیما واریز شود و بعد در 
اختیــار واردکنندگان قــرار بگیــرد؛ از طرف دیگر 
مــی گویــد صادرکننــدگان بایــد ارز صادراتــی 
را  بــه دولــت 42۰۰ تومانی بفروشــند کــه این 
 در همــه جای دنیا شــامل حال قوانین پولشــویی

 می شود .
ســامانه »نیما« صادرات سنگ را متوقف 

کرده است!
رضا احمدی رییس کانون سراســری سنگ ایران با 
گالیه از وضعیت ناکارآمد ســامانه نیما و مشکالت 
آن برای صادرکنندگان سنگ اصفهان، به زاینده رود 
گفت: بر اســاس یک رویکرد کلی اگــر چه کاهش 
نرخ ریال در برابر دالر برای صــادرات امتیاز مثبتی 
است، ولی متاســفانه ســامانه نیما موجب شده تا 
عمال صادرات متوقف شــود. ثبت در سامانه نیما در 
حالی از سوی دولت اجباری شده است که سیستم 
بانکی ما فعال نیست و ســازمان توسعه تجارت نیز 
هیچ راهکاری در مورد ســامانه نیمــا اریه نکرده و 
 این ســامانه بدون هماهنگی با فعاالن بازار مستقر 

شده است. 

سنگ اصفهان روی دست مانده!
 صنعت سنگ در استان، گرفتار پیچ و خم های تدابیر ارزی دولت شده است

  عکس روز

توسعه همکاری دالیان چین و اصفهان

نایب رییس شورای توسعه تجارت خارجی دالیان چین  در دیدار با نایب رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان، نسبت به توسعه همکاری در زمینه های مختلف با اصفهان اعالم آمادگی کرد. وی 
همچنین خواستار همکاری اصفهان و دالیان در زمینه سرمایه گذاری مشترک شد.در این 
هیئت تجاری نماینده شــرکت های فعال دالیان چین در زمینه مواد شیمیایی، محصولت 
غذایی،کشاورزی، پتروشیمی، بازرگانی عمومی، مشاوره بازرگانی و سرمایه گذاری حضور 

داشتند.

این روزها صنعت سنگ 
اصفهان در البه الی موانع و 

راهکارهای فوری دولت وامانده 
و چندان روزگار خوبی ندارد

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:
مطالبات صنفی با تعامل و گفت وگو حل می شود

رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: مطالبات صنفی با تعامل و گفت وگو حل می شود، ما چیزی جز رزق حالل 
و گردش اقتصاد نمی خواهیم و نباید اجازه دهیم که دشمنان از مطالبات قانونی ما، سوءاستفاده کنند.

»رسول جهانگیری« اظهار داشت: اصناف و اتحادیه ها، افراد سیاســی نیستند و نمی توان برای گرفتن 
مطالبات شان به آنها انگ سیاسی زد. او تصریح کرد: مطالبات اصناف نباید ابتر و ناقص بماند و الزم است 
استاندار اصفهان هر چه زودتر در جهت رفع مشــکالتی که امروز اصناف مختلف با آن دست و پنجه نرم 
می کنند، اقدامات جدی صورت دهد. جهانگیری افزود: اصناف آخرین حلقه توزیع هســتند و تعزیرات 
نباید اصناف را جریمه کند، بلکه کسی که با ارز دولتی کاالیی را وارد کرده و با ارز آزاد فروخته است را باید 
جریمه  کند. او اظهار داشت: امنیت بزرگ ترین نعمتی است که خداوند به ما عطا کرده و باید قدر این امنیت 

را بدانیم اما مطالبات صنفی خود را از استاندار و دیگر مدیران نیز پیگیری می کنیم.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
نمی توان با اعزام تیم های اقتصادی برای مشکالت نسخه پیچید!

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید بین مردم قرار گیرد و این درخواست ما بود 
که تنها با ارسال تیم های اقتصادی نمی توان، نسخه غیر عملی پیچید.»عبدالوهاب سهل آبادی« اظهار داشت: در 
نشستی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم، خواستیم کمی بین مردم قرار بگیرد و مشکالتی که مردم و 
اصناف مختلف با آن دست و پنجه نرم می کنند را از نزدیک لمس کند.رییس اتاق بازرگانی اصفهان اعالم کرد: امروز 
وقت آن است که ارز را تک نرخی کنند زیرا از اول انقالب تاکنون به خاطر دو نرخی بودن ارز ضربه زیادی به اقتصاد 
وارد شده است. او بیان داشت: دولت، قبل از نسخه پیچیدن به نظر تشکالت گوش و ترتیب اثر دهد. سهل آبادی 
افزود: انقالب که شد همه بازارها بسته شد اما خودمان حقوق کارگران را دادیم و فروشگاه هایی را احداث کردیم که 
تامین ارزاق مردم را انجام می دادند. وی با بیان اینکه حاشیه سود اصناف کم شده است، مطرح کرد: مردم با بازی با 

طال، کشور را زمین می زنند، مردم کمی تحمل کنند چراکه مسئوالن در حال پیگیری مشکالت هستند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 97/۰4/۱2 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/۰4/۱6 در قبال فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب 
جاری سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱67۳۳۱4۰۰7 به نام شرکت توزیع برق استان اصفهان

مدت تحویل پیشنهادات : از روز یکشنبه مورخ 97/۰4/۱7 لغایت به ترتیب جدول فوق تا ساعت 7/۳۰ و 8/۰۰ و 8/۳۰  و 9/۰۰ و 9/۳۰  و ۱۰/۰۰  و ۱۰/۳۰  صبح روز سه شنبه 
مورخ 97/۰4/26

محل تحویل پیشنهادات : اصفهان چهارباغ باال – خیابان شریعتی -  دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول : پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت یکی از طرق ذیل :۱( ضمانت نامه بانکی معتبر 2( ضمانت نامه صادره از موسسات 
بیمه گر و بیمه مرکزی ۳( گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت 4( فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱67۳۳۱4۰۰7 به نام شرکت 

توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات :

۱- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های مناقصه مزایده و زاینده رود به عهده برنده مناقصه می باشد .
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۱۳-۳627۳۰۱۱ داخلی 4274 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

اسناد و مدارک و اطالعات کامل این مناقصه در سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسی می باشد .
 همچنین آگهی ایــن مناقصات در ســایت پایگاه ملی مناقصــات ایران بــه آدرس http://iets.mporg.ir و ســایت شــرکت توزیع برق اســتان اصفهــان به آدرس

 www.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد.
به پیشنهادات فاقد مهر و امضا یا مبهم و مشروط و مخدوش  یا بدون سپرده معتبر یا الک گرفته شده با الک غلط گیر  یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد. مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان

موضوع مناقصه و مزایدهردیف
شماره 
مناقصه

تاریخ بازگشایی 
پاکت های مناقصه

ساعت بازگشایی 
پاکت های مناقصه

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

۱6۱9/97۱۳97/۰4/268:۳۰64۰/45۰/۰۰۰مناقصه برونسپاری بهره برداری برق شهرستان آران و بیدگل۱
۱62۰/97۱۳97/۰4/269:۰۰8۱7/9۳۰/۰۰۰مناقصه برونسپاری بهره برداری برق شهرستان نجف آباد2
۱62۱/97۱۳97/۰4/269:۳۰5۰8/۱5۰/۰۰۰مناقصه برونسپاری بهره برداری برق شهرستان نایین۳
۱622/97۱۳97/۰4/26۱۰:۰۰6۱۳/5۰۰/۰۰۰مناقصه خرید انواع ایکناتور و چوک4
۱62۳/97۱۳97/۰4/26۱۰:۳۰9۱6/45۰/۰۰۰مناقصه برونسپاری بهره برداری برق شهرستان فالورجان5
۱624/97۱۳97/۰4/26۱۱:۰۰6۳2/86۰/۰۰۰مناقصه برونسپاری بهره برداری برق شهرستان شهرضا6
9۱/97۱۳97/۰4/26۱۱:۳۰۱/6۳۱/۰۰۰/۰۰۰مزایده فروش عرصه و اعیان ملک سابق اداره برق شهرستان برخوار7

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه و مزایده عمومی دو مرحله ای اجرا نماید.
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شب های به یادماندنی  در جشنواره تابستانه »خانواده شاد«

پیشنهاد سردبیر:

»سارا«ی خوب سینما
به بهانه اکران دو فیلم از بازیگر زن اصفهانی سینمای ایران؛

سما مطیع

راســتش اولین بار که این بازیگر اصفهانی را بر پرده سینما دیدیم، 
امید چندانی به ماندگاری اش نداشتیم. از قضا در کنار دیگر بازیگر 
اصفهانی سینمای کشورمان )حامد کمیلی( فیلمی به نام »ایتالیا-
ایتالیا« بازی کرد که بازی او در این فیلم امیدوارکننده بود؛ اما باز 
هم تصور نمی کردیم روزی به جایی برسد که در میان آن همه 
کاندیدای درجه یک بازیگری نقش اول زن در جشنواره فجر 
)مثل لیال حاتمی و مریال زارعی و ...( او سیمرغ را بر شانه های 

خود به خانه ببرد. 
»ســارا بهرامی« بازیگر جوان و موفق این روزهای سینما 
که حاال ســیمرغ بلوریــن بهترین بازیگر زن جشــنواره 
فیلــم فجــر را هــم بــر دوش دارد از جملــه بازیگران 
 پرکار ســینمای ایــران در فصل تابســتان محســوب

 می شود.
این بازیگر گمنام اما خوش ســابقه، ره صدساله را یک 
شــبه نرفت؛ اما به یکباره به موفقیت های متوالی رسید 
و با حضــورش در دو دوره متوالی جشــنواره فیلم فجر 
نگاه مثبت اکثــر منتقدین و اهالی ســینما را با خود به 
همراه برد. بازیگری که خوشــبختانه ثابــت کرد برای 
مانــدگاری و موفقیــت در ســینما همیشــه هم الزم 
نیست چشــم رنگی، شــوهر پولدار، روابط خاص پشت 
پرده و یــا فالوئرهــای میلیونی در صفحــات مجازی 
داشــته باشــی و حتی اگر نه بینی ات را عمل کرده 

باشــی و نه برق درخشــش دندان هایت حاصل لمینت، ایمپلنت 
 و کامپوزیــت و ... باشــد، باز هم مــی توانی بدرخشــی و در صدر

 باشی. 
بهرامی، بعد از سال ها فعالیت مســتمر در نقش های متفاوت ، حاال 
در جایگاهی قرار گرفته که می توان او را در عرصه ســینما و همین 
طور شــبکه نمایش خانگی از بازیگران موفق و پولســاز زن سینما 

محسوب کرد.
او که سال گذشــته در سی و ششمین جشــنواره فیلم فجر تمامی 
نگاه ها را به خود معطوف کرده بود، هم اکنــون با دو فیلم متفاوت 
»دارکوب« و »هزار پــا« حضور در چرخه اکران ســینمای ایران را 

تجربه می کند.
بهرامی، درباره نگاه خود به بازیگری می گوید:» سارا بهرامی مجموعه 
نقش هایی است که تا به حال بازی کرده است. انتخاب من در زندگی، 
بازیگری بوده و با تمام نقش هایی که تا به حال بازی کرده ام زندگی 
می کنم. این شیوه من در بازیگری است که در ابتدا نقش را در درون 
خود احساس کنم و بعد از آن، شخصیت را بیرونی کنم. من بازیگری 
را با تمام وجود دوست دارم و به نوعی برای رسیدن به نقش کنجکاوی 
می کنم. حال یک بار از درون به برون، نقشی را ایفا می کنم و گاه این 

اتفاق بلعکس می افتد«.
نتیجه این عشق و این اراده ، سیمرغی اســت که روی شانه هایش 
نشســت و ســینمایی که با لبخند او را در آغوش گرفته و به یکی از 
بهترین و پولسازترین بازیگران زن این روزهای سینمای ایران تبدیل 

کرده است. 

بهرامی«  متولد بهمن 1361 در »ســارا 
وی فارغ التحصیل در شهر اصفهان است. 

سالگی با ثبت نام در رشته تئاتر است و از 9 
پرورش فکری کودکان کالس های تئاتر کانون 

شد.و نوجوانان وارد این عرصه 
تلویزیونــی »پروانه« به شــهرت در سال 1392 با بازی در مجموعه 

رسید.  او اولین کار سینمایی خود را در ســال 1388 با فیلم ایرانی-فرانسوی 
»تهرون« به کارگردانی »نادر تکمیل همایون« تجربه کرد.

گیتا، من دیگو مارادونا هســتم، آینه های روبرو، یک عاشقانه ساده، خانه ای در 
خیابان چهل و یکم و ایتالیا ایتالیا از جمله فیلم هایی هستند که بهرامی تاکنون در 

آنها به ایفای نقش پرداخته است.
 بهرامی در دهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران جایزه بهترین 
 نقش مکمل زن را برای بــازی در فیلم »خانه ای در خیابــان چهل و یکم«  از آن

 خود کرد.

در شهر

شب های به یادماندنی  در 
جشنواره تابستانه »خانواده شاد«

جشنواره »خانواده شــاد« از 11 تیر تا 10 مردادماه 
در پارک ها و مراکز تفریحی مناطق پانزده گانه شهر 
اصفهان برگزار می شــود. مســئول امور رویدادهاي 
فرهنگــي ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان در این خصوص گفت: جشنواره 
»خانواده شــاد« که از 11 تیرماه در مناطق مختلف 
شهر اصفهان آغاز شــده، تا 10 مردادماه ادامه دارد.
سید ابراهیم حسینی در مورد مکان و زمان برگزاری 
این جشنواره افزود: جشنواره خانواده شاد از ساعت 
21 تا 23 در پارک ها و بوستان های مناطق پانزده گانه 
شهر اصفهان برگزار می شــود و حضور در این برنامه 

برای عموم مردم آزاد و رایگان است.
 وی با بیان اینکه رویکرد و هدف اصلی این جشنواره 
برگزاری جشن شاد خانواده  محور است، گفت: انتقال 
پیام بــه خانواده ها به صورت غیرمســتقیم، دومین 
هدف ماســت که در جهت پیشــگیری از گرایش به 
مواد مخدر بــر مبنای خانــواده دارایی محور صورت 
می گیرد. مسئول امور رویدادهای فرهنگی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: برنامه ریزی شده تا این جشن ها اجرای 
متفاوتی نسبت به جشــن های معمول داشته باشد 
و بدون حضور مجری برگزار شــود که تم این برنامه 
یک نمایش بوده که طنز، پخش کلیپ کارشــناس، 
 اجرای موسیقی و ... در قالب همین نمایش گنجانده

 شده است.

برگزاری سومین نشست »کتاب و 
سینما« به یادبود کیارستمی

سومین نشست »کتاب و سینما«  همزمان با دومین 
سالگرد درگذشت عباس کیارستمی، 14 تیر)فردا( 
در کتابخانه مرکزی برگزار می شــود.مجموعه های 
سینمایی نشر شــورآفرین از جمله »فضای نگاتیو«، 
»فیلم ها و احساســها« و »کلوزآپ« با حضور بابک 
کریمی، محمدرضا شیخی و علیرضا ارواحی در این 
نشست بررسی خواهد شــد.دفتر تخصصی سینما 
وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان همزمان با دومین سالگرد درگذشت عباس 
کیارستمی، ســومین نشســت »کتاب و سینما« را 
برگزار می کند.این برنامه فردا  ســاعت 18 در محل 
 سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی پذیرای شهروندان

 است. 

هم بازی شدن دوباره زوج 
هنری موفق سینمای ایران

»باران کوثری« مقابل دوربین هومن بهمنش در 
فیلم سینمایی »جان دار« به کارگردانی مشترک 
حســین امیری دوماری و پدرام پورامیری قرار 
گرفت. کوثری طی روزهای گذشته مقابل دوربین 
فیلم سینمایی »جان دار« به کارگردانی مشترک 
حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری و به تهیه 
کنندگی کامران مجیدی رفته است. فیلمبرداری 

این فیلم پربازیگر، از هفته های گذشته در تهران 
آغاز شده اســت و هنوز همه ســتاره های فیلم 
مقابل دوربین نرفته اند.در خالصه داستان »جان 
دار« آمده اســت: »به خدا اگه یه بار دیگه بگین 
شام چی شد، غذا چیه، همین وسط خودم رو دار 
می زنم که غذا خوردن یادتون بره. بابا از گشنگی 
نمردین که!؟«فاطمــه معتمدآریا، حامد بهداد، 
باران کوثری، جواد عزتی، مسعود کرامتی، علی 
شادمان، گیتی قاســمی، محمدعلی محمدی، 
امیراحمد قزوینی، بازیگران آن هستند که قرار 
است برای حضور در ســی و هفتمین جشنواره 

ملی فیلم فجر آماده شود.

 تاخیر در اکران فیلم »دوئت«
 با بازی نگار جواهریان

فیلم سینمایی »دوئت« اولین فیلم بلند سینمایی 
نوید دانش که قرار بود چندی پیش اکران خود را 
در سینماهای کشور آغاز کند، بدون اطالع رسانی 

قبلی از اکران کنار گذاشته شد. 
ماجرای فیلم ســینمایی »دوئــت« را از  طریق 
عوامل ایــن فیلم پیگیری کرده ایم. بررســی ها 
نشــان می دهد که »دوئــت« به درخواســت 
سازندگان فیلم کنار گذشته شده و اکران آن از 

فصل تابستان، به فصل پاییز منتقل شده است. 
فیلم سینمایی »دوئت« اولین تجربه   بلند »نوید 
دانش« اســت که از حضور در ســی و چهارمین 
جشــنواره فیلم فجر باز ماند. نوید دانش پیش تر 
فیلم کوتاهی با همین عنوان کارگردانی کرده که 
در فستیوال های بین المللی از جمله کن حضور 
داشــته و موفق به دریافت جوایز مختلفی شده 
است.  هدیه تهرانی، علی مصفا، نگار جواهریان، 
مرتضی فرشــباف، کاوه کاتب، پانته آ پناهی ها 
و علیرضــا آقاخانی از جمله بازیگــران این فیلم 
هستند. مهسا طهماسبی و مهدخت موالیی نیز 

در کنار این گروه به ایفای نقش پرداخته اند.

سینما

آگهی تغییرات موسسه انجمن خیریه حضرت فاطمه 
الزهرا شهرضا به شماره ثبت 140 و شناسه ملی 

 14003392282
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/12/25 و نامه شماره 
2039/1/330 مورخ 97/1/22 فرمانداری شهرضا تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ســید عباس قرشی به شــماره ملی 1199356131بعنوان رئیس 
هیات مدیره- محمد حسین شاملی به شماره ملی 1199060488بعنوان 
نایب رئیــس هیات مدیــره - محمــود ســبزواری به شــماره ملی 
1198993618بعنوان خزانه دار - رحمت اله قاســمی به شــماره ملی 
1199483869 بعنوان منشی هیات مدیره- ســید جمال الدین خلیفه 
سلطانی به شماره ملی 1198993618 بعنوان مدیرعامل به مدت دوسال 
انتخاب شدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء مدیرعامل 
و خزانه دار و درغیاب خزانه دار با امضای رئیــس هیئت مدیره و با مهر 
موسســه خیریه معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا )189006(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مجتمع معدنی هتن آباد اصفهان به 
شماره ثبت 20358 و شناسه ملی 10260412226 

به اســتناد نامه شــماره 25391 مورخ 1397/03/06 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان اصفهان و صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1397/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان اصفهان - شهرستان اصفهان 
- بخش مرکزی - دهستان قهاب جنوبی - روستا شهرک صنعتی جی - شهرک صنعتی 
جی - کوچه صحرا - خیابان 7 - پالک 4 - طبقه همکف به کدپستی 8159485566 
تغییر یافت و ماده 6 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )189007(

آگهی تغییرات شرکت شیمیائی سانلی سپاهان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 50208 و شناسه ملی 

10260686792
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : خانم سارا انصاریپور کد ملی 1272008533 به سمت 
رئیس هیئت مدیره - آقای صدرا انصاری پور کد ملی 1271358697 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد باقر انصاری پورکد 
ملی 1199005029 به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیر عامل و یکی از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشدواوراق 
عادی ونامه ها با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )196718(

آگهی تغییرات شرکت شیرین سفید گلپا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 1309 و شناسه ملی 

 14003055497
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1- آقای محسن جوهری کدملی 1219765831 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره 2- آقای مســعود جوهری کدملی 1219965103 بعنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره 3- آقای حسین عظمتی کدملی 1219077313 
بعنوان مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره 4- آقــای محمدجواد جوهری 
کدملی 1210055325 بعنوان عضو هیئــت مدیره برای مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و اداری 
شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشــد . ضمنأ مدیرعامل مجری مصوبات هیأت 
مدیره می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان )189004(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوا اردستان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 112 و شناسه ملی 

 10861076602
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/03/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســیدجالل طباطبایی به شــماره ملی 
1189581337 و معصومه طباطبایی به شماره ملی 0048444324 
و کبری عامری به شماره ملی 0041559851 بعنوان اعضای اصلی 
هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد. صبا املحی به 
شماره ملی 0084131225 ومســعود بهرامی حصاری به شماره ملی 
0069446741 بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت 
برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال 1396 تصویب شد و 
روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج اگهی های شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری زواره )196894(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوا اردستان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 112 و شناسه 

ملی 10861076602 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سیدجالل طباطبایی به شماره ملی 1189581337 
بعنوان رئیس هیئت مدیــره و معصومه طباطبایی به شــماره ملی 
0048444324 بعنــوان مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره و کبری 
عامری به شماره ملی 0041559851 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
است. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد اداره 
کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زواره )196898(

آگهی تغییرات شرکت مرمریت سنگ افق سهامی خاص به شماره 
ثبت 41358 و شناسه ملی 10260590738

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ماده 31 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: هیئت مدیره شرکت مرکب از 
سه الی هفت نفر عضو اصلی می باشد که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی به طور 
فوق العاده از بین سهامداران حداکثر برای مدت دو سال انتخاب می شوند. ضمنا هیئت 
مدیره می تواند یک یا دو نفر عضو علی البدل نیز داشــته باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )196934(

آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی محسن راعی دهقی و 
شرکاء شرکت تضامنی به شماره ثبت 54428 و شناسه ملی 

14005093762
 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/03/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه مالی و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 
1396/12/29 تصویب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )196939(

آگهی تغییرات شرکت نو اندیشان علم مواد اسپادانا با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 58220 و شناسه ملی 14006703075 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1397/01/20 محمدرضا بهمن 
پور به کدملی 1091007500 بســمت مدیرعامل و مجیــد عبداللهی به کدملی 
1091399557 بسمت رییس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ، قراردادهای 
 عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یا رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )196935(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه و سرمایه گذاری اسپادان 
پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26552 و شناسه ملی 

 10260472958
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : دارندگان حق امضاء اوراق عادی و اداری و اوراق واسناد بهادار از قبیل 
چک - سفته - برات - اسناد تعهد آور و قراردادها را هیات مدیره تعیین می کند وبا 
مهر شرکت معتبراست.ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )196936(

آگهی انحالل شرکت تیکا پرند سپاهان سهامی خاص به شماره 
ثبت 35574 و شناسه ملی 10860241426 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/30 شرکت منحل 
و بدری امین پور به کدملی 1287592023 بعنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال 
انتخاب گردید. نشانی شرکت منحله در حال تصفیه اصفهان - تاالر - کوچه بهجت 
11 - پالک 9 - طبقه همکف - کدپســتی 8199919456 تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )196937(
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 ساعت مخصوص 
طرفداران فوتبال

پیشنهاد سردبیر:

روی پا یا سر؛
با اتصال گجت Bcon  بازی رایانه ای انجام دهید

محققان یک دســتگاه کنترل بازی های رایانه ای ساخته اند که روی پا یا سر کاربر 
بسته می شود و با کمک آن می توان کاراکترهای بازی رایانه ای را به حرکت درآورد.

 Bcon  ،کاربر می تواند همــراه کیبورد و ماوس از آن اســتفاده کند. ایــن گجت
نام گرفته اســت. با کمک این دســتگاه می توان کاراکترهای بــازی رایانه ای را 
 به حرکــت درآورد، وضعیت آنهــا را تغییــر داد و فعالیت های دیگــری در بازی

 انجام داد.
این دســتگاه به طور مداوم وضعیت کاربر را رصد می کند؛ بنابراین زمانی کار می 
کند که به سر یا پای کاربر بسته شده باشــد. افراد معلول نیز به وسیله این دستگاه 

می توانند بازی رایانه ای انجام دهند.

باالخره یک نفر از اعضای »ناســا« 
درباره موضوعی صحبت کرد که میلیون ها نفر 
در سراسر دنیا منتظر شنیدن آن بودند: مقدار 
وسایل شــخصی که فضانوردان می توانند با 
خود به فضا ببرند چقدر اســت؟ این پرسش 
شامل دو بخش می شود: 1.چه آیتم هایی برای 
زنده ماندن فضانورد در فضا ضروری است؟ 
2.چه وسایلی را شرکت ها برای فضانوردان 
فراهم می کنند و چه مقدار را خودشان باید 

تهیه کنند؟

»رابرت فراست« مسئول آموزش در شرکت ناسا و 
کنترل کننده پروازهای فضایی درباره این پرسش 
گفت: در ماموریت های فضایی اســپیس شــاتل، 
یک کیت تجهیزات شــخصی برای حمل وسایل و 

متعلقات شخصی فضانورد طراحی شده بود.
این کیت تجهیزات شامل 20 آیتم شخصی با وزن 
کلی 600 گرم می شد. این کیت به شکل یک کیسه 
5 در 12 در 20 ســانتی متری توســط ناسا تهیه و 
طراحی شده اســت. البته در ماموریت های فضایی 
ســایوز، مقدار وزن مجاز کمی افزایش پیدا کرده و 
فضانورد می تواند تا یک کیلوگرم وسایل شخصی را 

همراه خود به فضا ببرند.
یکی دیگر از وسایلی که به فضانوردان داده می شود، 
»پک سالمتی« اســت که برای مراقبت از سالمت 
ذهنی فضانوردان طراحی شــده و شــامل کتاب، 
ســی دی، ادویه جات، تصاویر طبیعت و کتاب های 
مذهبی می شــود. ضمنا فضانوردان می توانند یک 
سری از لباس های شــان را تحت عنوان تجهیزات 
ضروری با خود به فضا ببرند. »کیت رسمی پرواز« 
نیز  شــامل یک ســری یادگاری ها بــرای اعضای 

خانواده و دوستان بر روی زمین می شود.
با وجود قوانین و محدودیت  در سفرهای فضایی، باز 
هم برخی از فضانوردان، برخی وسایل غیر ضروری و 

عجیب و غریب را با خودشان به فضا برده اند. 
»جان یانگ« یکی از فضانوردانی اســت که ســال 
1965 به فضا رفت. طبق گزارش هــا، او یک عدد 
ساندویچ استیک را هم با خودش به داخل کاوشگر 
برد و حتی آن را با خلبان ارشد کاوشگر تقسیم کرد.

از دیگر وسایل عجیب و غریبی که در این چند سال 
به فضا ارسال شــده ، می توان به چند عدد میز، اثر 

هنری، فیلم  و موزیک اشاره کرد.

عجیب ترین وســایلی کــه به فضا
 پرتاب شدند!

فضانوردان، بسیاری از وسایل را به طور معمول 
با خود به فضا می برند؛ اما جالب اســت بدانید 
برخی از آنها مثل »پیتزا« جــزو عجیب ترین 
چیزهایی اســت که فضانوردان با خود به فضا 

برده اند.
فضانــوردان و بســیاری از فضاپیماها تاکنون 

اشــیای عجیبی از پرچم گرفته تا اســباب 
بازی و پیتزای داغ را با خود به فضا برده اند. 
برخی از عجیب ترین اشیا را  برای تان معرفی 

می کنیم.
پنیر سوئیسی در فضا

در سال 2010 »اسپیس ایکس«، یک پنیر گرد 
گرویر)معروف ترین پنیر سوئیسی جهان( را به 
فضا پرتاب کرد. این  پنیر پس از مدتی صحیح و 

سالم به زمین بازگشت .

شمشــیر نوری اسکارواکر)شمشیر 
مشهور فیلم سینمایی جنگ ستارگان(

ارســال اشــیای عجیب و غریب بــه فضا، به 
شــرکت های خصوصی محدود نمی شود. در 
سال 2009 ناسا شمشــیر نوری لوک اسکای 

واکر را درون شاتل فضایی دیسکاوری قرار 
داد و به فضا پرتاب کرد. این شمشیر  

سالم به زمین بازگشت.

قوطی کوکا کوال 
و پپسی در فضا
در سال 1985 

بین ناســا و 
کوکا کوال 

جنگی 

درگرفت بر سر اینکه کدام برند محصول اش به 
فضا ارسال شود! در نهایت نوشیدنی گازدار دو 
شرکت در ماموریت شاتل فضایی چلنجر به فضا 

پرتاپ شدند.

ساعت نخستین خلبان زن 
»آملیا ارهارت« نخستین خلبان زنی است که از 
اقیانوس اطلس عبور کرده بود. در سال 2010، 
ساعت او به ایستگاه فضایی بین المللی برده شد 
وب سایت Space.com گزارش داد که شانون 
واکر ساعت پنجاه و پنجمین فضانورد زن، این 

ساعت را سالم به فضا رساند.

پیتزای داغ در فضا 
 در ســال 2001 ســازمان فضایی روسیه یک 
میلیون دالر بــرای تحویل پیتــزای داغ برای 
فضانورد روسی یوری یوساچف در فضا به یک 

مرکز فروش پرداخت کرد.

 اسلحه در فضا 
تفنــگ ســاچمه ای TP-82 . این اســلحه را  
فضانوردان روســی در ماموریت هــای خود تا 
ســال 2006 که قرار بود در پایان ماموریت در 
کشور غیر دوست با روسیه فرود بیایند، با خود 

همراه می بردند.

 فضانوردان چه وسایلی را با خودشان به فضا می برند؟
گجت

 گجت  Runvi کفی هوشمند کفش
تابه حال دستگاه های هوشمند زیادی برای دویدن ساخته شده که به دونده کمک می کند 
سریع تر و بهتر بدود. درهمین راستا محصول جدیدی به نام Runvi ساخته شده که با 
کمک هوش مصنوعی به یک مربی تبدیل می شود و به کاربر کمک می کند بهتر بدود. 

Runvi در حقیقت یک سیستم شامل کفی های هوشمند و اپلیکیشن iOS است.
هریک از کفی ها مجهز به ۳0 حسگر فشار پیشرفته و دو سرعت سنج هستند تا چشم اندازی 
دقیق از فرم  بدنی ورزشــکار هنگام دویدن فراهم کنند. این دستگاه به کاربر می گوید 
چه زمان باید وزن خود را روی پایش منتقل کند و اینکه  آیا ضربان قلبش کند شــده یا 
آنکه هنگام دویدن، پاشنه پایش را نخســت به زمین می کوبد یاخیر. تمام این موارد به 
تاثیرگذاری ورزش مرتبط هستند. به هرحال اطالعات جمع آوری شده و هوش مصنوعی 
آن را بررسی و بازخوردی از وضعیت دونده ارائه می کند تا شیوه ورزش او را ارتقا دهد. این 

بازخورد به شکل پیشنهادات صوتی از طریق هدفون برای کاربر پخش می شود.

 گجت Domo Pro سیستم صوتی مخصوص کاله ایمنی

سیســتم های صوتی کاله ایمنی، معموال نیازمند اتصال سیم است . از سوی دیگر 
بلندگوهای قابل حمل نیز  صدای بلندی دارند و حواس اطرافیان را پرت می کنند.  
اما گوش دادن به موســیقی هنگام انجام یک فعالیت لذت بخش اســت؛ به همین 
دلیل شرکت Elevety Sports یک نســخه جدید و ارتقا یافته ازدستگاه صوتی 
Domio برای کاله ایمنی ارائه کرده است. این دستگاه کاله امینی را به یک سیستم 
صوتی تبدیل می کند.این دســتگاه روی هر گونه کاله ایمنی  نصب می شــود و با 
یک بند اضافی در جای خود محکم می شــوند.  سیســتم مذکور با کمک فناوری 
Vibro-audio فعال می شــود. به عبارت دیگر سیستم با ارتعاشات میکرو داخل 
کاله ایمنی را به سیستم صوتی شخصی تبدیل می کند. این سیستم به جای انتشار 
صدا در فضای آزاد، پالس های ارتعاشات میکرو  را درون کاله ایمنی منتقل می کند. 
این امر سبب می شود کاربر فقط صدای موسیقی را بشنود و همزمان نسبت به فضای 

خارج هوشیار باشد.

برای استفاده نجومی؛
 گجت Hinui  تلسکوپ هوشمند

 گجت Hinui  تلسکوپ هوشمند، به یک اپلیکیشن متصل می شود و چشم اندازی واقعی 
از آسمان شب باالی سر فراهم می کند. 

تلســکوپ به طور اتوماتیک در موقعیتی قرار می گیرد که چشــم انــدازی ایده آل از 
صورت های فلکی، ســتارگان و ســیارات فراهم می کند. همچنین با کمک اپلیکیشن 
Hiuni دیگــر الزم نیســت کاربر به تلســکوپ مراجعه کنــد؛ در عــوض می تواند در 
موبایل خود چشــم اندازی زنده را در اپلیکیشــن برای کاربر فراهم ســازد. همچنین 
 اپلیکیشــن محتویاتی آموزشــی را به شــکل ویدئو، تصاویــر و صوت بــرای کاربران

  ارائه می کند.

  عکس روز

چندشآورترینقابهایگوشیکهتاکنونندیدهاید
به روز رسانی

 ساعت مخصوص 
طرفداران فوتبال

شرکت ساعت ســازی سوئیســی HubLot برای طرفداران 
فوتبال، ساعت مخصوص »جام جهانی« ساخته است.

شــرکت HubLot، شــرکتی معتبر در ســوئیس به تازگی 
ساعتی هوشمند مخصوص طرفداران فوتبال طراحی و تولید 
کرده است. این ســاعت هوشــمند با تم جام جهانی 2018 
روسیه طراحی شده است. این ســاعت قابلیت این را دارد که 
نتایج بازی های جام جهانی را لحظه بــه لحظه گزارش دهد، 
همچنین زمان باقی مانــده تا بازی هــا را نمایش می دهد و 
 هر اتفاقی که در زمین مســابقه بیفتد، بــا افکت های جذاب 

گزارش می کند.

انگشتری که به بلیت الکترونیک 
تبدیل می شود!

به تازگی انگشتری ساخته شده که اثر انگشت کاربر را اسکن 
می کند. می توان در این انگشتر اطالعات کلیدی را ذخیره و 
از آن برای انجام پرداخت هزینه یا به عنوان بلیت الکترونیک 

مترو استفاده کرد.
حلقه ای ســاخته شــده که می تواند جایگزیــن محتویات 
جیب صاحب خود از جمله کارت های بانکی او شود. انگشتر 
مذکور Token نام گرفته و مــی تواند تمام اطالعات کلیدی 
کاربر را در خود ذخیره کنــد. هنگامی که کاربر انگشــتر را 
به انگشــت می کند، گجت اثر انگشــت او را اسکن می کند.
اگر انگشــتر اثر انگشــت را شناســایی نکند، فعال نخواهد 
شــد. هنگامی که کاربر آن را از دســت بیرون بیاورد، گجت 
خاموش می شود. انگشــتر قابلیت ذخیره ســازی اطالعات 
کارت اعتباری کاربر را دارد؛ کافی اســت کاربــر آن را باالی 
اسکنر نگه دارد تا بقیه فرآیند پرداخت به راحتی انجام شود.
 همچنین می توان آن را با بلیت الکترونیک مترو و اتوبوس نیز

 همخوان کرد.

 شکار نخستین تصویر از 
لحظه تولد یک سیاره

دانشمندان برای نخستین بار از یک سیاره جوان در حال رشد 
عکس گرفته اند که فقط 5یا 6میلیون سال از عمر آن گذشته 
است. دانشمندان تصویری از سیاره ثبت کرده اند که به گفته 
آنان نخستین تصویر مستقیم از تولد یک سیاره در حال تشکیل 
به دور یک ستاره است. سیاره تازه کشف شده هرچند جوان، اما 
حجم زیادی دارد و چند برابر سیاره مشتری است.این سیاره 
 Very Large Telescope .نام گرفته اســت PDS۷۰b
)رصدخانه ای درشیلی( از این سیاره عکاسی کرده است. این 
رصدخانه می تواند تصاویر چهارتلســکوپ قدرتمند جهان را 

ترکیب کند.

اینستاگرام آخرین پست به روز شده را  اعالم می کند
اینستاگرام به تازگی قابلیتی را به اپلیکیشن خود اضافه کرده است که آخرین پستی را که از 
سری قبل در این اپلیکیشن دیده اید، به شما گزارش می دهد. زمانی که شما به طور کامل 
آپدیت شوید، پیام »You're all caught up« باالی پست آخری که سری قبل در این 
اپلیکیشن دیده شده، به شما نمایش داده خواهد شد. این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد: ما 
شنیده ایم که دنبال کردن پست های دیده شما برای تان سخت است. با پیام اضافه شده به 
اینستاگرام، فهم بهتری از فیدهای خود خواهید داشت و می دانید که عکس یا ویدئویی را 
از دست نداده اید. الگوریتم جدید اینستاگرام مدتی پیش، به حالت غیر زمانی تغییر کرد 
و با اضافه کردن این قابلیت، شکایت ها هم چنان از اپلیکیشن این شرکت پابرجا 

خواهند ماند؛ چراکه کاربران تمایل دارند پست های به اشتراک 
گذاشته شده را بر حسب زمان انتشــار ببینند نه اینکه تا آخرین 

پستی که از سری قبل دیده اند، پیش بروند.
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تولید» UF4« پس از ۹ سال 
توقف در اصفهان از سرگرفته شد

پس از دســتور رهبــر معظم  اصفهان
انقالب مبنی بر راه انــدازی بخش هایی از صنعت 
هســته ای در چارچوب برجام، عملیات اجرایی 
فرآیند تولید UF4 پس از ۹ سال توقف در مجتمع 

UCF اصفهان از سرگرفته شد.

عملیات اجرایــی فرآیند تولید UF4 شــامگاه 
دوشنبه با حضور محســن مهرعلیزاده، استاندار 
اصفهان، قائم مقام دوم و معاون ســوخت سازمان 
انرژی هسته ای کشور در مجتمع UCF اصفهان 
آغاز شد.عملیات اجرایی فرآیند تولید UF4 پس 
از بازدیدی 3 ســاعته در شــرکت تولید سوخت 
راکتورهای هســته ای)UCF( آغاز شد.با دستور 
رهبر معظم انقالب در 14 خردادماه ســال جاری 
و دستور رییس جمهور، راه اندازی این کارخانه در 

دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت.
با از ســرگیری فعالیت مجتمع UCF اصفهان و 
شــروع مجدد تولید UF6، با افزایش میزان این 
ماده استراتژیک که تامین کننده خوراک اصلی 
غنی ســازی اســت، عمال زمینه تحقق و اجرای 
فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر آمادگی برای 

افزایش ظرفیت غنی سازی فراهم شد.

بامسئوالن

بی آبی، شرایط مهاجرت را فراهم می کند

پیشنهاد سردبیر:

ویژه

فرماندار خمینی شهر خبر داد:
آب رسانی با تانکر به زمین های 

کشاورزی خمینی شهر
فرماندار خمینی شهر گفت:  خمینی شهر
به صورت ۲4 ســاعته آب رســانی به باغات و 
زمین های کشاورزی با تانکر در حال انجام است. 
در حال حاضر با کمبود تانکر مواجه هستیم که 
برنامه ریزی هایی برای حل این مشکل انجام 

شده است.
 محمود مسلم زاده در جلسه شورای هماهنگی 
مدیریت بحران شهرستان خمینی شهر گفت: 
باید بپذیریم رودخانه ای وجود ندارد و روی آب 
موجود در شهرستان مدیریت داشته باشیم که 
بابت این موضوع یــک میلیارد و 500 میلیون 
تومان اعتبار مالی پیش بینی شــده و سهمیه 
آب شــرب نیز در حال انتقال است و تعدادی 
چاه برای کمک در مدیریت مصرف پیش بینی 

شده است.
مســلم زاده خاطر نشــان کــرد: ادارات باید 
آمادگی هرگونه مقابلــه با معضل و تهدیدی را 
داشــته باشــند و با هم افزایی الزم و همیاری 
 مردم بتوانیم در برابر آســیب هــا و تهدیدات

 مقابله کنیم تا از مشــکالت خارج شویم و به 
مردم با بهترین وضع ممکن خدمت رســانی 

کنیم.

 رییس اداره اوقاف و امور خیریه 
نجف آباد مطرح کرد:

تجلیل از خادمان برتر بقاع 
متبرکه شهرستان نجف آباد

رییــس اداره اوقــاف و امور  نجف آباد
خیریه نجف آباد گفت: همزمان با دهه کرامت و 
به مناســبت ســالروز تکریــم امامــزادگان 
عظیم الشــأن، طی مراســمی از خادمان برتر 
 امامــزادگان شهرســتان نجف آبــاد تجلیل 

می شود.
 حجت االسالم اصغر توسلی اظهار کرد: براساس 
برنامه ریزی های انجام شده در راستای تقدیر 
از زحمــات خادمان بقاع متبرکــه همزمان با 
دهه کرامــت و به مناســبت ســالروز تکریم 
امامــزادگان عظیم الشــأن طی مراســمی از 
خادمان برتر امامزادگان شهرستان نجف آباد 
تجلیل می شــود.  وی افزود: این مراســم روز 
شنبه ۲3 تیر ماه در جوار حرم مطهر امامزاده 
 ســاره خاتون)س( جــوزدان برگــزار خواهد 

شد.

خشکسالی مدت هاســت چتر خود را در 
ایران باز کرده و هر روز شرایطی بحرانی تر از 
گذشته ایجاد می کند؛ چرا که نبود آب تمامی 
خاطرات کشاورزی را شسته و به خواب ابدی 

خواهد برد.
اصفهان، درگیر خشکســالی شــده و هــرروز که 
می گذرد، وضعیت بغرنج تر می شود. شهرستان های 
اصفهان که روزگاری ســرآمد کشاورزی و باغبانی 
بودند، حاال در دل کویر، روح و جان شان به همراه 

زمین ها و مزارع و باغ هاخشک شده است. 
»کره« نام یکی از روســتاهای دهاقان اســت که 
در فاصله 6 کیلومتری این شهرســتان قرار دارد.
در گذشته ای نه چندان دور، کشاورزی و باغبانی 
در این روســتا زبانــزد مردم شهرســتان بود و به 
ســبب همین موضوع مناظر زیبا و دل فریبی را از 
حاشیه جاده روستای کره ایجاد کرده بود و چشم 
هر رهگذری را به خــود خیره می کــرد؛ اگر چه 
خشکسالی دامن خود را در این روستا نیز پهن کرده 
واز زیبایی آن کاسته؛ اما هنوز درختانی هستند که 

اگر به دادشان نرسیم، نابود می شوند.
سلمان آقالر، دهیار روســتای کره دهاقان، با بیان 
اینکه وضعیت آب کشــاورزی این روستا مطلوب 
نیست، می گوید: اگر شرایط به همین صورت پیش 

برود، تمام درختان و باغ ها از بین می روند.
وی با اشاره به برگزاری جلســات متعدد با حضور 

کشاورزان می افزاید: درصدد هستیم از هرجایی که 
ممکن و میسر باشد، برای حفظ درختان کهنسال 
به وســیله تانکر آبرســانی کنیم و از بخشداری، 
شهرداری، اداره جهاد کشاورزی و...نیز می خواهیم 

مساعدت های الزم را انجام دهند.
آقالر با بیان اینکه بیشــترین باغ ها و درختان در 
روســتای کره وجود دارد، می گوید: خشکســالی 
باعث شــده بیش از 40 هزار درخــت و 300 هزار 
هکتار زمین کشاورزی در خطر نابودی قرار بگیرند؛ 
در واقع می توان گفت کشاورزی این روستا از مرز 
بحران نیز فراتر رفته و چشم کشــاورزان به باران 

رحمت خدا و همکاری مسئوالن دوخته شده است.
سایر روســتاهای این شهرستان هم دست کمی از 
»کره« ندارند. با این حال؛ هر چند سال هاست که 
از تداوم خشکســالی و کاهش آب های زیرزمینی 
در شهرســتان می گذرد؛ اما مردم دهاقان همیشه 
امیدوار به آینده هســتند البته همت و تالش برای 
اســتفاده از فرصت های موجود می تواند  در مهار 

معضل خشکسالی موثر باشد.
با توجه به قابلیت اراضی دهاقان و کم توقعی گونه 
موسیر و همچنین اقتصادی بودن کشت بذر یا پیاز 
موسیر عالوه بر رونق اقتصادی این گیاه ارزشمند 

می تواند الگویی جدید در کشــت دیم در اراضی 
شهرستان محسوب شود.

امیــر صفر پــور، رییــس اداره جهاد کشــاورزی 
شهرســتان دهاقان در این باره گفته است: کشت 
گیاه موســیر که مقاوم به خشکی است و راهکاری 
برای مقابله با خشکسالی به شمار می آید از امسال 
در سه هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان به 
صورت آزمایشی کشت شده که امیدواریم بازدهی 

خوبی داشته باشد.
صفرپور می گوید: با توجه به تداوم خشکســالی و 
کمبود منابع آبی، تغییر الگوی کشــت در منطقه 
یکی از اهداف مهم مختصصان بخش کشــاورزی 
اســت و در این راســتا محصوالتی دارای اولویت 
هســتند که نیاز آبی کمتری نسبت به کشت های 
قبل داشته باشــند؛ بنابراین کشــت گیاه موسیر 
می توانــد جایگزین مناســبی بــرای محصوالت 

همچون لوبیا، ذرت  با نیاز آبی باال باشد.
به گفته رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرستان 
دهاقان ،  برداشــت این محصول بــه زودی انجام 
می شود و اگر شاهد بازده خوب آن باشیم این طرح 

گسترش می یابد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
دهاقان هم خبر از کشــت موســیر در مراتع دزج، 
بودجان و دشــتک دهاقــان، داده و گفته که  بذر 
مورد نیاز این گیاه در ســطح اســتان یافت نمی 
 شود و مجبور به تامین بذر از منابع خارج از استان

 هستیم.

»دهاقان« پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

کاشان  حمیدرضا مومنیان، فرماندار کاشان  در جلسه 
شورای مشــترک حفاظت از منابع شهرستان کاشــان و آران و 
بیدگل اظهار کرد: در موضوع بحــران آب، تفاوتی در محل قرار 
گرفتن مرز و چاه آب وجود ندارد، اصل موضوع این است که دیگر 
آبی نیست. برخی براســاس تحقیقات پیش بینی می کنند که 
امکان مهاجرت تا سال های آینده وجود دارد که این یک واقعیت 

علمی بوده و نمی توان به آن نگاه سیاسی داشت.

وی با بیان اینکــه برخورد ســطحی با برخی نظــرات علمی و 
کارشناسی مایه تاسف اســت، افزود: موظف هستیم در راستای 
حفظ منافع مردم هر آنچه می توانیم انجــام دهیم و افرادی که 

قادر به همراهی نیستند، باید کنار بروند.
 وی افزود: در دولت های قبلی بدون مجوز، مردم را به حفر چاه و 
استخراج از آن توصیه کرده اند که این موضوع باعث بحران شده 
و امروز باید این معضل را مدیریت کنیم. فرماندار کاشان  گفت: 

در کاشان، کاشت یک هکتار جو و گندم در حدود هشت میلیون 
تومان درآمدزایی دارد؛ اما در مقابل آن یک هکتار زعفران که نیاز 
آبی آن در خارج از تابستان بوده بیش از 30 میلیون تومان برای 
کشــاورز درآمدزایی دارد، وقتی صحبت از تغییر الگوی کشت 
می شود نه اینکه کشاورز ضرر کند یا منافع آن تامین نشود، بلکه 
با تحقق این مهم کشاورزان سرمایه خود را حفظ کرده و درآمد 

بیشتری را کسب می کنند.

فرماندار ویژه کاشان:
بی آبی، شرایط مهاجرت را فراهم می کند

 وقتی به جای دست روی دست گذاشتن، به کشت جایگزین روی آورده می شود؛

مراسم تشییع و بزرگداشت 
پیکر جانباز شهید غالمحسین 

مهدی زاده دستجردی

عکس روز

سمانه خزائلی 

ابالغ وقت رسیدگی
4/39 شماره ابالغنامه: 9710100370100738 شماره پرونده: 9509980358700233 
شماره بایگانی شعبه: 950025  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به  آقای ستار میرزایی متواری، 
در خصوص اتهام آقای ستار میرزایی دائر بر نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمد مرحوم 
فرهاد محمدی پرونده که به این شعبه) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 453(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9509980358700233 شــعبه 1 دادگاه کیفری یک استان اصفهان)17 کیفری استان 
سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/30 ساعت 9  تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع تبصره یک  ماده 394 قانون آیین دادرســی کیفری به علت متواری بودن 
متهم در دو نوبت به فاصله 10 روز در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف:6933 شعبه 1 

دادگاه کیفری یک استان اصفهان )17 کیفری استان سابق( )161 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/250 چون علیرضا کنعانی هرندی فرزند مهدی به شــماره شناسنامه 5244  با تسلیم 
2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 246 
اصفهان رسیده مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پالک 15201/4216 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 435479    91/ د در صفحه 531 و دفتر 
227 به موجب سند انتقال 2221 مورخ 1393/2/2 دفترخانه 308 اصفهان به نام نامبرده 
فوق سابقه  ثبت و صادر و تســلیم گردیده 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 است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 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 شد. م الف: 198895 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )221 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139703902004000122 آگهــی:  شــماره   4 /251
139604002004000277 آگهــی مزایده پرونده اجرایی شــماره بایگانی: 9601056 
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 1426 فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 250 متر مربع به آدرس: اصفهان خیابان زینبیه روبروی حرم زینبیه 
خیابان آزادی کوچه منتظر المهدی بن بســت بقیه اله پالک 140 که سند مالکیت آن در 
صفحات 443 و 446 دفتر 285 امالک به شماره ثبتی 52115 و 52117 و باشماره چاپی 
561678 و 561679 ثبت و صادر شــده است با حدود: شــمااًل: در دو قسمت اول بطول 
7/30 متر دیوار به دیوار خانه جزء پــالک 58 و 61 از 15179 باقیمانده دوم بطول 2/70 
متر دیواریست به بن بست شرقًا: در دو قســمت اول بطول 4/05 متر درب و دیواریست 
به بن بست دوم بطول 20/95 متر دیواریست به دیوار خانه پالک 15179/1379 جنوبًا: 
بطول 10 متر دیواریســت به خانه های پالک باقیمانده مرقوم غربا: بطول 25 متر دیوار 
به دیوار خانه جزء باقیمانده مرقوم که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق ساختمانی 
است دو طبقه )زیر زمین + همکف( با زیربنای حدود 311/75 متر مربع و عرصه 250 متر 
مربع که ساختمان آن با دیوارهای آجری باربر و سقف تیر آهن و آجر با طاق ضربی و بدون 
نماسازی بنا شده است. کف ساختمان ســیمانی و موکت، بدنه سقف سفیدکاری با گچ و 
رنگ بلکا، درب های داخلی چوبی با چهار چوب فلزی، درب و پنجره های در نما فلزی با 
رنگ و شیشه، آشپزخانه کاشی کاری تا زیر سقف و کف موزائیک و کابینت فلزی، حمام 
و توالت کاشی کاری تا ارتفاع حدود 2 متر و کف سرامیک، گرمایش با بخاری، سرمایش 
با کولرآبی و دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشــد عمر ساختمان حدود 30 سال به 
نظر می رسد ملکی آقای محمدرضا داوری دولت آبادی و خانم صدیقه مهدیان هر کدام 
به نسبت ســه دانگ مشاع از ششدانگ که طبق سند رهنی شــماره 91/9/30-63130 
تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شــماره 89 اصفهان در رهن بانک ملت واقع می باشد 
و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 
97/4/30 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار 

راه اول »شهید صداقتی« ابتدای خیابان الهور ســمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
می شــود. مزایده ازمبلغ پایه 2/750/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 97/4/13 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رســمی بابت پرونده کالسه فوق  به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید.  م الف:198096 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)579 کلمه، 6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/252 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 39/162 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مرتضی معلم فرزند حسن در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره مفروز گردیده با توجه 
به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون 
ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 97/5/6 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. م الف:197378 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)189 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/253 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره 15200/294 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام نعمت اله اســمعیلیان مبارکه فرزند 
مسلم در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای 
شــماره 139660302027011571-96/10/26  مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل 
ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب 
ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه 
مورخ 97/5/6 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضیــات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 14 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. م الف:197379 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/285 شــماره صادره:1397/03/502994 -1397/4/9 نظر بــا اینکه تحدید حدود 
ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 568 واقع در کوی محال اردستان یک اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام توران محقق فرزند 
علی اکبر و غیره در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/5/6  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:198191 

خیراله عصاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )142 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/286  خانم سیده کتایون باقری با وکالت خانم سودابه کاظمی دارای شناسنامه شماره 
21 به شرح دادخواست به کالسه  149/97 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان روح اله جعفری حصوری به شناسنامه 72 در تاریخ 
1396/7/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو فرزند پسر به نام های 1- امیر مهدی جعفری حصوری، ش.ش 0202433617، 
2- محمد مهدی جعفری حصوری، ش.ش 1120327164 و یک همســر دائمی به نام 
1- سودابه کاظمی، ش.ش 21 و مادر نامبرده به نام زیبا دوست محمدی بوئینی، ش.ش 
4 و پدر نامبرده به نام محمدرضا جعفری حصــوری، ش.ش 18 و غیر از نامبردگان فوق 
وراث 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 باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 97/82 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)173 

کلمه، 2 کادر(
مزایده

4/287  شــماره نامه: 1397009000455251 شماره پرونده: 9409983632500961 
شماره بایگانی پرونده: 940274 دایره اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگستری خمینی 
شهر در پرونده کالسه 940274 اجرا له خانم فرشــته محمد صادقی به خواسته مطالبه 
مهریه به طرفیت آقای اسدا... خانی در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره 
انتظامی 395 س 38 ایران 23 جهت استیفای محکوم به در پارکینگ حجت خمینی شهر 
توقیف گردیده و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری به میزان 125/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده را از محل مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 1397/04/28 
ســاعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام شــعبه چهارم حقوقی واقع در بلوار پاسداران 
روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد و خریداران می توانند 
5 روز قبل از مزایده مورد را به نشانی پارکینگ واقع در میدان هفت برادران پارکینگ حجت 
می باشد بازدید نمایند خریدار کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار 
باید 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به 
حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. م الف: 1364 اجرای احکام شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/288  شماره دادنامه: 9709973633600375 شماره پرونده: 9609983633601163 
شماره بایگانی پرونده: 961175 خواهان: آقای علی ا... خدا فروشانی فرزند عبدالرضا به 
نشانی استان اصفهان شهر خمینی شهر خ بوعلی ک شهیدان میردامادی، خوانده: آقای 
حسام الدین خالقیان فرزند محمد به نشانی استان اصفهان شهر خمینی شهر منظریه خ 
ش حلوایی خ محمد طاهر خ فیاض شمالی ک 135 بریدگی اول سمت راست آخرین خانه 
سمت راست، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه،  دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست خواهان آقای علی ا... خدافروشــانی فرزند عبدالرضا به طرفیت آقای حسام 
الدین خالقیان فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 179772 به 
مبلغ سیصد میلیون ریال به تاریخ 1396/4/12 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات 
و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان 
مالحظه اصول چک متنازع فیه و گواهی عــدم پرداخت در ید وی که ظهور در مدیونیت 
خوانده دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ وقت رســیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه 
رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود و بی حقی خواهان بعمل نیاورده و 
مدارک تقدیمــی از هرگونه ایراد و انکاری در امان مانده اســت دادگاه دعوی خواهان را 
وارد تشخیص مستندا به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 2 قانون 
اصالحی قانون صدور چــک و تبصره آن و مواد 313 و 310 قانــون تجارت خوانده را به 
پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال وجه چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ 9/956/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان پرداخت 
طبق نرخ تورم کاال و خدمات اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 1349 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان خمینی شهر )351 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
4/289  کالسه پرونده: 1876/96 حل 8، شماره دادنامه: 292-97/3/23 مرجع رسیدگی: 
شورای حل اختالف حوزه 8 خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل 
اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمدرضا حســین زاده فرزند کریم به نشانی شهرک 
صنعتی محمودآباد خ 40 سنگبری سناتور، خوانده:  محمدعلی معزی فرزند عباسعلی به 
نشانی مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه چک، رای شورای حل اختالف: در خصوص 
دادخواست خواهان آقای محمدرضا حســین زاده با وکالت خانم پریسا غیاثی به طرفیت 
خوانده آقای محمد علی معزی فرزند عباسعلی و ظهرنویس چک به خواسته مطالبه مبلغ 
156/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانکی به شــماره 587195-96/8/27 عهده 
بانک سپه و حق الوکاله به انضمام خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی شورا از توجه به 
وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده 
می باشد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش و امانی بودن چک به شورا ارائه ننموده 
است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 بــا اصالحات و الحاقات بعدی و مواد 
519-522 قانون آیین دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و شش 
میلیون ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به 
عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق 
خواهان محکوم می نماید و پرداخت حق الوکاله وکیل. رای صادره غیابی اســت و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست 
روزدیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  
م الف: 1354 شعبه هشتم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )286 

کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

4/290 شماره: 1202/96 به موجب رای شماره 83 تاریخ 97/1/29 حوزه یک شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا الماسی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و هفت میلیون ریال 
با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 96/10/5 لغایت زمان پرداخت به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/962/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له 
محسن موگوئی فرزند نورا... به نشانی خمینی شهر منظریه فاز 4 اندیشه 6 پ 21 به انضمام 
پرداخت نیم عشــر دولت در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:1352 شعبه اول حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )194 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/291 شــماره: 1580/96 حل 4 به موجب رای شــماره 2236 تاریخ 96/11/7 حوزه 
یک شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
سید احسان موسوی زاده فرزند سید حسین به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/840/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له مسعود عباسی فرزند حسن با 
وکالت سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه 
راه معلم ک 136 پ 2 ط سوم و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1357 شعبه 
 چهارم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )206 کلمه، 

2 کادر(
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خالی کردن جیب مردم با استفاده از نام 
بیمه سالمت!

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

شهرستان

 معاون نظارت بر بهره برداری شرکت 
آب و فاضالب روستایی چهارمحال: 

تنها راه عبور از بحران کم آبی 
درکاج، مدیریت مصرف است

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب وفاضالب 
روستایی چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور 
گذر از بحران »کم آبی« در شهرها و روستاهای 
منطقه به خصوص شهر کاج، با مدیریت مصرف 
آب، مشکل تامین آب آشامیدنی این شهر مرتفع 

خواهد شد.
»سهراب بهرامی« با اشاره به قطعی آب شهر کاج 
از توابع شهرستان اردل، اظهار کرد: وظیفه ذاتی 
این شرکت تامین آب روستاهای باالی 20 خانوار 
استان است؛ لیکن آب آشامیدنی شهرکاج که به 
مجتمع های روستایی دزداران و سرداب متصل 

است، به میزان 20 لیتر در ثانیه تامین می شود.
وی افزود: هر ســاله در این فصل از سال آبدهی 
چشمه ها کاهش یافته  و افت سطح آب در چشمه 
دزداران را شاهد هســتیم که به منظور حل این 
مشکل الزم است پمپاژ مجددی از پایین دست 

چشــمه داخل خط انتقال صورت گیرد که نیاز 
به انجام هزینه و یک ســری عملیــات اجرایی 
دارد و همکاری شــرکت آبفا استان برای تامین 
هزینه ها را می طلبد. بهرامی در خصوص سرقت 
کابل در تاسیسات مجتمع ســرداب که دالیل 
قطعی آب شرب این شهر است، گفت: پرونده این 
سرقت در مراجع قضائی در حال پیگیری است 
و معموال پس از تامیــن هزینه خرید تجهیزات 
الزم، وصل شدن آب شهر و تامین آب و آبگیری 
مجدد خطوط انتقال و شــبکه هــای داخلی تا 
چند روز طول می کشــد. بهرامی با بیان اینکه 
میانگین کشــوری مصرف آب شرب و بهداشت 
در روستاهای کشور 150 لیتر در شبانه روز است، 
تصریح کرد: مصرف آب در شهرها و روستاهای 
مجتمع روســتایی دزداران و ســرداب باالتر از 
میانگین کشــوری است که با شــرایط کنونی 
می بایســت در راســتای مدیریت مصرف آب 

اقدامات جدی صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
چهارمحال و بختیاری اظهارکرد:

درخواست صرفه جویی در 
مصرف برق از مردم چهارمحال

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و 
بختیاری از مردم و مشترکان خواست صرفه جویی 

همه جانبه را در مصرف برق داشته باشند.
»مجید فرهزاد« با اشاره به کاهش سهم نیروگاه های 
آبی در تولید برق و افزایش دما، اظهار کرد: با توجه به 
کاهش بارندگی و نامناسب بودن ظرفیت آب سدها 
و به تناوب، کاهش سهم نیروگاه های آبی در تولید 
برق با کمبود 6000 مــگاوات تولید انرژی برق در 

سطح کشور هستیم.
 او افزود:  انتظار می رفت این کمبود با صرفه جویی 
10 درصدی مشــترکان جبران شود، اما با توجه به 
اینکه مدیریت مصرف مورد نظر، صورت نپذیرفت، 
موجب شد تا خاموشی هایی در شبکه سراسری برق 
کشور اعمال شود که به تناســب این خاموشی ها 
در شــبکه های برق رسانی اســتان نیز اعمال شد. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق چهارمحال 
و بختیــاری اســتفاده از دور کنــد کولرهای آبی، 
اســتفاده کمتر از کولرهای گازی، خاموش کردن 
المپ های اضافی و دستگاه های برقی غیر ضروری را 
از ساده ترین راه های صرفه جویی برق عنوان کرد و 
گفت: مشترکان می توانند جدول زمان بندی  ساعات 
خاموشی را در تمام استان  از سایت شرکت توزیع 

نیروی برق چهارمحال و بختیاری مشاهده کنند. 

مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری:
 زائران حج تمتع کاالهای 

مورد نیاز را از داخل تهیه کنند
مدیر حج و زیارت چهارمحــال و بختیاری از زائران 
خواست: با توجه به شعار ســال و حمایت از کاالی 
ایرانی، هموطنان قبل از سفر اقدام به خرید کاالهای 
مورد نیاز کنند. »یوسف آقابزرگی« با اشاره به اینکه 
امسال 435 زائر از چهارمحال برای انجام مناسک 
حج تمتع، راهی ســرزمین وحی می شوند، گفت: 
در این ســفر 15 نفر از عوامل اجرایی نیز زائران را 

همراهی می کنند.

کارشناس صنایع دســتي و هنرهاي سنتي  
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری، به 
یكــي از هنرهاي ســنتي و بومي اســتان 
که »رنگرزي ســنتي« نام دارد اشاره کرد و 
گفت:گرچــه از تاریخچه دقیــق رنگرزي 
استان اطالعي در دست نیست، اما براساس 
سفرنامه ها و کتب قدیمي، تاریخ »رنگرزي« 
ایران به حدود 500 سال قبل از میالد مي رسد؛ 
همین طور برحسب اشاره به فرش هاي معروف 
نظیر فرش پازیریك، بهارستان، قالي هاي بافته 
شده در گوشه وکنارکشور که به صورت مستند 
در دوران مختلف سخن به میان آمده، مي توان 
تاریخ رنگرزي در استان را به دوره بعد از ظهور 

اسالم منتسب دانست.
»مسلم اسدالهي« با بیان اینکه رنگرزي هاي استان 
معموال  روي موادي انجام مي گیــرد که از مواد آلي 
فسادپذیر )پشم(تشکیل شده اســت، لذا براساس 
آثار به جا مانده از گذشته هاي دور این مواد یا وجود 
ندارد یا اندك اســت. در ســفرنامه هاي مختلف از 
جمله »مقدســي« جهانگرد معروف عرب،  صحبت 
از قالي هاي ســبز رنگ و فیــروزه اي در خانه هاي 
مناطق بختیاري نشین )ایذه-ارجان( به میان آمده و 

تاییدکننده این مطلب است.
وی با بیان اینکه سابقه رنگرزي  استان از قدمت باالیي 

برخوردار اســت، گفت: رنگ، عنصــر جدایي ناپذیر 
طبیعت است که بیشتر موجودات عالم از جانداران 
و بي جان، کم و بیش از آن بهره برده اند. بســیاري از 
اشیا و پدیده ها به اشکال رنگین جلوه گر مي شوند؛ 
از رنگ هاي گوناگون ســنگ، آب و خاك گرفته تا 
رنگ گل ها، درخشــش بال و پر پرندگان، شکوه و 

خیال انگیز بودن رنگین کمان و ... .
اســدالهي افزود: به همین دلیل وجود نســاجي و 
بافته هاي داري از گذشــته هاي دور در استان نقش 
انکار ناپذیر رنگرزي و رنگ آمیزي را با اســتفاده از 

مواد موجود در طبیعت نشان مي دهد؛ تا جایی که 
مي توان گفت شــهرت جهاني قالي چالشتر و دیگر 
بافته هاي داري و نساجي اســتان، مرهون رنگرزي 

هنرمندان این هنر سنتي است.
وي اذعان داشــت : تا چند دهه قبــل، هنر رنگرزي 
تنها منحصر به استادان، هنرمندان و موي سپیدان 
این رشــته نبود؛ بلکه اکثر بافندگان قالي و ســایر 
دست بافت ها، با این هنر سنتي آشنایي کامل داشتند 
و بیشتر بافندگان ترجیح مي دادند رنگ هاي مورد 
نیاز بافت را شخصا رنگ آمیزي کنند. به همین دلیل 

از ویژگي فرش چهار محــال، به خصوص قالي هاي 
چالشتري، شهرکردي، پیربلوطي، قهفرخي، ساماني 
و... تنوع کیفیت برتر رنگ هاي به کار رفته در فرش 

ذکر شده قلمداد مي شود.
او در پایــان افــزود: با گذشــت زمــان و پیدایش 
تکنولوژي هاي نــو، کارگاه هــاي متمرکز رنگرزي 
به وجود  آمد و کم کم رنگرزي هــاي خانگي جاي 
خود را به رنگرزي هاي کارگاهي که قابلیت افزایش 
 کمیت در رنگرزي داشــته ســپرد و تــا کنون نیز 

 ادامه دارد.

رنگرزي سنتي؛ هنري به يادگارمانده ازگذشته هاي دور در چهارمحال

رییس اداره حراســت اداره کل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری 
از سوءاســتفاده برخــی از شــرکت ها و بازاریــان دروغیــن از نام 
»بیمه ســالمت« خبر داد و گفت: مشاهده شده در چند روز گذشته 
برخی شرکت های حقوقی یا افراد حقیقی تحت عنوان های مختلف 
از جمله »کارت هوشمند سالمت« از بیمه شــدگان به مردم وعده 
پرداخت هزینه هــای درمان از جمله هزینه های دندان پزشــکی را 

به صورت تلفنی می دهند. »مصطفی عباسی« با تاکید بر دروغگو بودن 
این شرکت ها، خاطرنشان کرد: مردم فریب این دروغ ها را نخورند. 

وی  با بیان اینکه متاسفانه همواره شاهد بروز برخی از سوء استفاده های 
ناروا از طریق شــرکت های حقوقی یا افراد حقیقی تحت عنوان های 
مختلف هستیم، گفت: هرگونه سوء استفاده از نام و اعتبار نهادهای 
دولتی به هر شکل توســط اشــخاص حقیقی و حقوقی از عناوین 

مجرمانه محسوب می شود .
عباسی با ابراز امیدواری از حمایت و همکاری مردم استان در کاهش 
تخلفات، بیــان کرد: مــردم می توانند جهت اعالم شــکایت از این 
شرکت ها یا افراد کاله بردار،  با شــماره تلفن واحد شکایات اداره کل 
بیمه سالمت استان 32225430 تماس حاصل فرمایند یا شکایت 

خود را از طریق شماره پیامک 3000231666  اعالم کنند.

رییس اداره حراست اداره کل »بیمه سالمت« چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
خالی کردن جیب مردم با استفاده از نام بیمه سالمت! 

کارشناس صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان مطرح کرد:  

سمانه زاغی نژاد

اخطار اجرایی
4/292 شماره: 1817/96 به موجب رای شــماره 2520 تاریخ 96/12/16 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه رشید 
پزشکی افشرد به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال بابت خســارات دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم 
له: مسعود عباسی فرزند حسن با وکالت سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر 
خ شریعتی شمالی نرســیده به ســه راه معلم ک 136 پ 2 ط 3.  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف1358 شعبه چهارم 
 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )201 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

4/293 آقای اصغر نادی ســدهی دارای شناســنامه شماره 92 به شــرح دادخواست به 
کالسه  288/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صفرعلی نادی سدهی به شناسنامه 16 در تاریخ 97/2/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- بتول شمسی خوزانی 
فرزند حسن، ش.ش 57 )همســر( 2- مهدی نادی سدهی فرزند صفرعلی، ش.ش 314 
)فرزند( 3- اصغر نادی ســدهی فرزند صفرعلی، ش.ش 92 )فرزند( 4- عباسعلی نادی 
سدهی فرزند صفرعلی، ش.ش 13463 )فرزند( 5- سعید نادی سدهی  فرزند صفرعلی، 
ش.ش 850 )فرزند( 6- فاطمه نادی سدهی فرزند صفرعلی، ش.ش 55 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1362 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )167 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/294 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 616/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه 
مورخه 1397/5/23، مشــخصات خواهان: مجتبی نظاماتی فرزند محمد علی به نشانی 
خمینی شهر خیابان پاسداران خ زاگرس پ هشتم،  مشخصات خوانده: محمد رامشی جان 
فرزند عوض و علی رحمانی، خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.

م الف: 1360 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )168 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/295 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 120/97 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 5/50 روز یک شنبه مورخه 1397/5/14، 
مشخصات خواهان: روح اله جوادی فر فرزند زین العابدین به نشانی خمینی شهر خ صفر 
امید جنب مدرسه شهید چاوشی،  مشــخصات خوانده: لیلی دوانلو فرزند رحمت، خواسته 
و بهای آن:  تقاضای مطالبه وجه یک فقره چک بانک کارآفرین به مبلغ 110/000/000 
ریال، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1348 شــعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )177 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/296 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 197/97 حل 2 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/45 بعد از ظهر روز 
شــنبه مورخه 1397/5/27، مشــخصات خواهان: علی حیدری زاده فرزند غالمرضا به 
نشانی خمینی شهر شــریعتی شمالی ک راشد فر بن بســت گلها پالک 92، مشخصات 
خوانده: احسان قائد امینی فرزند فریبرز، خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 1347 شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )168 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

4  شــماره صورتمجلــس: 9709002621500006 شــماره پرونــده:  /303
9209982631700086 شــماره بایگانــی شــعبه: 960717 بــه موجــب دادنامــه 
9409973630100719 صادره ازدادگاه عمومی جزایی تیران و پرونده کالسه 960717 
اجرای احکام کیفری دادســرای تیران محکوم له آقای حســین هدائــی با وکالت خانم  
معصومه شهیدی و محکوم علیه آقای اکبر دادخواه فرزند ابوالقاسم، ملک به مشخصات 
ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده 
است: مورد مزایده عبارت اســت از یک باب مغازه دارای پالک ثبتی 6800/1/6148 با 
سند شش دانگ دارای کاربری تجاری به مساحت 25/74 متر مربع به آدرس تیران بلوار 
امام رضا)ع( نبش کوچه شهید حمیدرضا دادخواه در طبقه همکف با مصالح اسکلت بتن و 
سقف تیرچه بلوک و درب شیشه سکوریت و کف و بدنه سرامیک و سنگ که هم اکنون به 
صورت مغازه سوپر مارکت فعال می باشد که در شرایط موجود و قیمت روز بازار و حسب 
نظریه کارشناس قیمت پایه برای ملک مذکور مبلغ 437/580/000 ریال معادل چهل و 
 سه میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار تومان از قرار هر متر مربع 17/000/000 ریال
) یک میلیون و هفتصد هزار تومان( تعیین و اعالم گردیده است مقرر گردید ملک موصوف 
در روز دوشنبه مورخ 1397/05/01 از ساعت 10/30 الی 11 صبح از طریق مزایده در دفتر 
اجرای احکام کیفری دادسرای تیران به فروش برســد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی 
شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نســبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج 
 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ازمال مورد مزایده داده شــود.  
م الف:175 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تیران 

و کرون  )308 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/302  خواهان سید محمد میر باقری دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده 
صابر رشی به شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 54/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 97/5/24 ساعت 11/30 
تعیین گردیده  علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد 
به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
 یک بار در روزنامه های رســمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار 
می گردد که از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه  و نسبت 
به دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده 
حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ  خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج 
 خواهد شد. م الف:174 شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف تیران  )152 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

4/304 کالسه 363/96 شماره دادنامه: 769 تاریخ رسیدگی: 96/11/23 مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم حقوقی شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: اسماعیل فرقانی فرزند ابراهیم 

به نشــانی تیران بلوار امام روبروی  پمپ بنزین ، خوانده: آرمان ملک پور فرزند محمد به 
نشانی مجهول المکان،  خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
شورا: در خصوص دادخواست اسماعیل فرقانی فرزند ابراهیم به طرفیت آرمان ملک پور 
فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 12/500/000 ریال قسمتی از وجه دو فقره چک به 
شماره های 225/5566953-95/4/7 و 225/5566952-95/3/7  عهده بانک توسعه 
تعاون شهر تیران به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک، از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/8/3 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و 
نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چکها حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور 
در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چکها نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/10/30 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به مواد  198 
و 519 و 522 از  قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 
12/500/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چکها تا زمان اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
1/702/500 بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از اتمام واخواهی ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی تیران می 
باشد. م الف:176 احمدی قاضی شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف تیران )336 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/300 کالسه پرونده: 961095 شــماره دادنامه:96/12/27-9609976794104773 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  حسین غزل گو فرزند 
همایون به نشــانی  اصفهان خ سجاد نبش میدان حســن قاضی ج پلیس 10+ کلینیک 
ســاختمانی غزل گو با وکالت افسانه غالبی ســیف آبادی به نشــانی اصفهان اردستان 
شهرک کاوه نبش میدان امام حسین موسســه حقوقی صدرای اردستان،  خوانده: آقای 
علیرضا باشنده خدائی فرزند قدرت ا... به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
سه فقره چک به شماره های 845/590888 -95/10/20 به مبلغ 20/000/000 ریال و 
845/590892-95/12/5 به مبلغ 20/000/000 ریال و 845/590889-95/7/28 به 
مبلغ 10/000/000 ریال جمعا به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام کلیه خســارات و 
هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای حسین غزل گو با وکالت خانم افسانه 
غالبی سیف آبادی به طرفیت علیرضا باشنده خدائی فرزند قدرت اله به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره های 590888-95/10/20 و 95/12/5-590892  
و 590889-95/7/28 عهده بانک مسکن به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشــر آگهی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یک میلیون و هشتصد و چهل هزار  ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )95/10/20 
و 95/7/28 و 95/12/5(  تا تاریخ اجرای حکم  و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:6952 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )398 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/305 شماره ابالغنامه: 9710100353702373 شماره پرونده: 9409980359501689 
شماره بایگانی شعبه: 970078   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 970078 

ک 111 شکایت مهدی جان نثاری علیه 1- همره عبدالمومنین 2- مجید شمس 3- گل 
آقا باریکزایی به اتهام مشــارکت در کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به 
موضوع به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه 
و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخ 
97/05/21 ساعت 9/30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اســت در صورت عدم حضور، مطا بق مقررات 
رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 193162 شعبه 111 دادگاه کیفری دو 
 مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 111 جزایی ســابق( )172 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/306 شماره ابالغنامه: 9710100353702374 شماره پرونده: 9609980359500234 
شماره بایگانی شعبه: 970086   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 970086 ک 111 شکایت سعید فرهام علیه اروجعلی ایمان 
فرزند جبرئیل به اتهام  کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- 
مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخ 97/05/22 
ساعت 9  تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم 
و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطا بق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 
خواهد آمد.  م الف: 193145 شــعبه 111 دادگاه کیفــری دو مجتمع امور تجاری و 

بازرگانی شهرستان اصفهان) 111 جزایی سابق( )172 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/307 شماره ابالغنامه: 9710100351002986 شماره پرونده: 9709980351000117 
شماره بایگانی شعبه: 970119  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  به شانتیا 
خزائی بیرجندی فرزند علی، خواهان  گل ریز صمیمی فرزند محمد دادخواستی به طرفیت  
خواندگان اسماعیل خزائی بیرجندی فرزند علی، غالمرضا خزائی فرزند اسماعیل، فاطمه 
کریمی و شانتیا خزائی فرزند علی به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه 
خسارات دادرســی مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 206(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9709980351000117 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/15 و ساعت 11 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان فاطمه کریمی لنجی و شانتیا خزائی بیرجندی فرزند علی و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان فاطمه کریمی  
لنجی و شانتیا خزائی بیرجندی فرزند علی  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:199360 شعبه 10 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)205 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/308 شماره ابالغنامه: 9710106839203479 شماره پرونده: 9709986839200091 
شماره بایگانی شعبه: 970092  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
فرزاد کاظمی زهرانی فرزند منصور، خواهان  شــرکت ســهامی بیمه دانا دادخواستی به 
طرفیت  خوانده آقای فرزاد کاظمی زهرانی به خواسته مطالبه  وجه مطرح که به این شعبه 
)اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی 
واحد 202(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986839200091 شعبه 16 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/05/13 و ساعت 12 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:199350 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) مجتمع شهید 

بهشتی( )172 کلمه، 2 کادر(
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 جذب دستیار پژوهش سرباز
 در استان اصفهان لغو شد

 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، اقدام به جذب دستیار پژوهش 
در مراکز تحقیقاتی چند شهر کشور کرده است؛ اما 
با جذب دستیار پژوهش سرباز در استان هایی مثل 

اصفهان وتهران موافقت نشده است.
به اطالعیــه معاونت تحقیقات و فنــاوری وزارت 
بهداشت، اطالع رسانی در دانشگاه های شهرهای 
مذکور باید بــا هدف جذب متقاضیــان در مراکز 
سایر دانشگاه ها انجام گیرد. عالقه مندان دستیار 
پژوهش سرباز در دیگر شــهرها می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر به ســامانه برنامه به نشانی 
http://rap.hbi.ir  مراجعه کند. نوبت تقســیم 
نیروی انســانی هر دو ماه یک بار و نوبت آینده در 

دی ماه است.
 جهان، وامدار ایران 

در راه مبارزه با مواد مخدر است
فرمانده انتظامی استان اصفهان در مراسم امحای 
بیش از ۴۰ تن انواع مــواد مخدر در اصفهان که در 
سالن ۲۵ آبان ورزشــگاه نقش جهان برگزار شد، 
اظهار داشت: بیش از سه هزار و ۶۰۰ شهید در راه 
مبارزه با مواد مخدر در کل کشــور داشتیم و مردم 
اصفهان نیز بیش از ۱۰۲ شهید در راه مبارزه با مواد 

مخدر تقدیم کردند.
سردار »مهدی معصوم بیگی« ادامه داد: بیش از ۲۹ 
هزار جانباز، مصدوم و مجروح، بیش از ســه هزار و 
۶۰۰ شهید و هزینه گزافی که ایران در این راه تقبل 

می کند، دلیل وامداری جهان به ماست.

 دانشگاه فرهنگیان ۴۰۰ 
عضو هیئت علمی جذب می کند

نوزدهمین جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان با 
حضور وزیر آموزش و پرورش، هیئت رییسه دانشگاه 
و اعضای هیئت امنا برگزار شد. در این نشست، پس 
از ارائه پیشنهاد طرح تغییر نام دانشگاه فرهنگیان 
به »دانشگاه تربیت معلم« با تغییر نام این دانشگاه 

به »دانشگاه تربیت معلم« موافقت شد.
همچنین طی این جلسه پس از بحث و تبادل نظر 
اعضا، جذب ۴۰۰ عضو هیئت علمی برای دانشگاه 
فرهنگیان مورد تایید قرار گرفت. تصویب آیین نامه 
پیشــنهادی فرصت هــای مطالعاتی دانشــگاه 
فرهنگیان به هیئت امنا، از دیگر مصوبات نوزدهمین 

جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان بود.

عقب ماندن ۹۰میلیاردی دولت 
درپرداخت حق بیمه روستائیان

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی در مورد پرداخت 
حق بیمه از سوی دولت به بیمه شدگان روستایی، 
کشاورزان و عشایر گفت: دولت معموال از پرداخت 
حق بیمه عقب است، البته امســال ۱۰۰ میلیارد 
تومان از تعهدات خود را پرداخت کرده اما همچنان 

۹۰ میلیارد تومان عقب است. 
»محمدرضا واعظ مهدوی« ادامه داد: یکی از دالیل 
عقب ماندگی دولــت در پرداخت این حق بیمه ها، 
استقبال باالی بیمه شــدگان بوده به طوری که در 
سه ماهه ابتدایی امسال ۹8 میلیارد تومان حق بیمه 
پرداخت شده و در این مدت ۱3۰ هزار نفر عضو این 

صندوق شده اند. 

 جمعیت روستایی کشور
 به ۲۰ میلیون نفر رسید

معاون امور دهیاری های ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور گفت: بر اساس سرشماری های 
سال ۱3۹۵ جمعیت روستایی ایران در ادامه روند 

کاهشی خود به ۲۰ میلیون نفر رسیده است.
»ســعیدرضا جندقیان« اظهار داشــت: با بررسی 
فرآیندها، ساالنه 7۰۰ هزار نفر جمعیت روستایی 
کاهش می یابد که دلیــل آن بنیان های اقتصادی 
است؛ ما نتوانســتیم بنیان های اقتصادی را دوام 

ببخشیم .
او گفت: در سال ۱3۵۹ برای نخستین بار در ایران 
جمعیت شــهری بیش از جمعیت روستایی شد 
و بررسی های آماری نشــان می داد که جمعیت 

روستایی در حال کاهش است

عکس  روز 

فعالیت ۱۲۰۰ نیروی امداد و نجات در طرح 
تابستانه

پیشنهاد سردبیر:

زندگی دشوار زلزله زدگان 
سرپل ذهاب درگرمای شدید

 مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
استان اصفهان خبر داد:

کشف و توقیف لوازم آرایشی 
قاچاق در اصفهان

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از 
کشف و توقیف انبار ذخیره لوازم آرایشی قاچاق 
در اصفهان خبر داد.»جواد محمدی فشارکی« 
افزود: ماموران مبارزه با قاچاق کاال در بازرسی 
از این انبــار تخلیه بار ۲۲۲ بســته پودر دکلره 
خارجی قاچاق کشف و جمع آوری کردند. مدیر 
بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ارزش 
این محموله قاچــاق را ۲۲۲ میلیون ریال بیان 
کرد و افزود: پرونده این واحد متخلف به مراجع 

قضائی تحویل شد.

جانشین معاونت تربیت و آموزش ناجا:
نیروی انتظامی با دشمنان فضای 

واقعی  و مجازی مقابله می کند
جانشــین معاونــت تربیت و آمــوزش ناجا در 
مراسم تحلیف و اعطای سردوشی به فراگیران 
مرکز علمی و تخصصی شهید بهشتی اصفهان، 
ضمن عرض خیرمقدم به کلیه حاضران در این 
مراسم اظهار داشــت: خدای متعال را شاکریم 
که در شــرایط آمادگی الزم بــرای خدمت به 
میهن اسالمی و انقالب هستیم و امروز در برابر 
دشمنان پنهان و آشکار جمهوری اسالمی ایران 

ایستاده ایم.
ســردار »علیرضا جهانگیــری« لحظه اعطای 
سردوشــی به فراگیــران را یکــی از بهترین و 
پرنشاط ترین لحظات زندگی آنان دانست و بیان 
داشــت: امیدوارم این روحیه، نشاط و آمادگی 
برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران همواره تداوم داشته باشد.
وی افزود: امروز مملکت اسالمی نیازمند جوانانی 
فرهیخته است و مشکالت کشــورمان با انجام 
فرامیــن و رهنمودهای مقام معظــم رهبری 
)مدظله العالی(، همت و پشتکار جوانان متدین 

و انقالبی کشور عزیزمان رفع خواهد شد.
جهانگیــری ادامه داد: امــروز تحت فرماندهی 
هوشمند فرمانده کل قوا که بر تمام امور، نظارت 
دارند با دشمنان در صحنه های مختلف از فضای 
مجازی، اجتماعی، فرهنگی تا فضای واقعی نبرد 
خواهیم کرد و اجازه فعالیــت به آنان نخواهیم 

داد.
جانشــین معاونــت تربیت و آمــوزش ناجا در 
پایان، نیروی انتظامی را حافــظ حریم امنیت 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دانست و 
خاطرنشان کرد: همه باید فرصت را از دشمنان 

سلب کنیم 

شناسایی ۲8 سایت شرط بندی 
فوتبال در عملیات پلیس فتا

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
استان اصفهان  گفت: با توجه به برگزاری 
مسابقات جام جهانی فوتبال در کشور روسیه، 
عده ای با سوءاستفاده از این موضوع اقدام به راه 
اندازی سایت هایی تحت عنوان شرط بندی 
فوتبال کرده و از این طریق کاربران فضای 
مجازی را فریب داده و از آنها کالهبرداری 
می کنند. سرهنگ »سیدمصطفی مرتضوی« 
افزود: در همین زمینه کارشناسان پلیس فتای 
استان با رصد و پایش فضای مجازی توانستند 
۲8 سایت قمار و شرط بندی فوتبال را شناسایی 
و در یک عملیات ویژه با هماهنگی مقام قضائی، 
گردانندگان اصلی این سایت ها را در اصفهان و 
چندین استان دیگر کشور دستگیر و تحویل 
مراجع قضائی کنند. این مقام انتظامی با بیان 
اینکه براساس قانون، شرط بندی و قمار جرم 
بوده و کسانی که در این گونه سایت ها فعالیت 
می کنند باید پاسخگوی اعمال خود باشند، 
گفت: بررسی پرونده های متعدد شرط بندی، 
گویای این واقعیت است که اکثر افراد شاکی 
نه تنها مال خود را در شرط بندی ها از دست 
می دهند بلکه زندگی شخصی آنها نیز در مرز 
فروپاشی قرار می گیرد.که سایت های مذکور 
به نحوی طراحی شده اند که طعمه را جذب و 
در نهایت خودشان پیروز پیش بینی ها باشند.

اخبار

معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان با اشــاره به طرح امداد و نجات تابســتانی 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان اظهار کرد:  
اکنون ۴۱ پایگاه امداد و نجات بین شــهری و یک 
فروند بالگرد هوایی، آمادگی کامل جهت پشتیبانی 
و عملیات امداد و نجات در حــوادث مختلف اعم از 

حوادث بین شهری و حوادث کوهستانی را دارند.
»داریوش کریمی« درخصوص راه اندازی پایگاه های 
کوهســتانی افزود: ســه پایــگاه کوهســتانی در 
شهرستان های نطنز، خوانســار و پادنای سمیرم به 
صورت ۲۴ ساعته مســتقر هستند و در صورت بروز 
حادثه، ارائه خدمات امداد و نجات به حادثه دیدگان 

را انجام می دهند. 
معاون امــداد ونجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان بــا بیان اینکه بیــش از ۱۲۰۰ نفر امدادگر 
به همراه ۱۰۰ نفر پرسنل رسمی در طرح تابستانه 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان مشارکت دارند، 
اضافه کرد: امدادگران با استقرار در پایگاه ها، حوادث 
ترافیکی را در جاده ها پوشش داده و بیشتر  در حوزه 

رهاسازی، امداد و نجات، کمک های اولیه و پیشگیری 
از حادثه به عنوان پشتیبان خدمات ارائه می کنند. 
او افزود : اعزام نیروهای امــداد و نجات هالل احمر  
برای حادثه کوهستانی، مراتع، حادثه آتش سوزی 
و ســایر حوادثی که نیاز به حضور تیم ها و نیروهای 
امدادی جمعیت هالل احمر باشد، برای پشتیبانی 

انجام می شود. 
وی ادامه داد: برای ارائه خدمات بهینه به مسافران در 
ایام تابستان و در زمان بروز حوادث آموزش های الزم 
به نیروهای داوطلب جمعیت هالل احمر ارائه شده و 
تنها نیروهای آموزش دیده می توانند در طرح امداد و 

نجات تابستانه مشارکت داشته باشند

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

فعالیت ۱۲۰۰ نیروی امداد و نجات در طرح تابستانه 
کارشــناس مســئول دفتر اعتیاد اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان، با اشاره به وجود بیش از دو میلیون و 
8۰۰ هزار نفر معتاد در کشور اظهار کرد: بیش از ۲8۰ 
هزار نفر از این معتادان »زن« هســتند. این در حالی 
است که این آمار معتادانی است که به صورت دائمی 

نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام می کنند.
»اکبر ابراهیمی« درخصــوص آمار اعتیاد در اصفهان 
گفت: 3/۲ دهم جمعیت ۱۵ تا ۶۵ ســال کل استان 
اعتیاد دارند و از بین بیش از پنج میلیون جمعیت استان 
به اســتناد آمار به دســت آمده در گزارشات شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چیــزی حدود ۱۲۰ 
هزار معتاد در اســتان وجود دارد که ۱۰ هزار نفر آنها 
زنان هستند. ابراهیمی با بیان اینکه سن اعتیاد کاهش 
داشته است، اظهار کرد: ســن اعتیاد از ۱۵ تا ۶۵ سال 
است اگرچه اعتیاد ممکن است قبل از این سن هم بروز 

کرده باشد اما سن مراجعه از این حدود است.
وی درخصوص درمان کامل اعتیاد گفت: بر اســاس 
اعالم سازمان بهداشت جهانی »اعتیاد شفا ندارد« شفا 
به معنی ریشه کنی بوده که این امر را آنگونه که باید در 

جامعه مشاهده نمی کنیم.
او یکی از مراحل اولیه بهبودی را سم زدایی دانست و 
گفت: برای این امر، سم زدایی جسمی و رفتاری وجود 
دارد؛ سم زدایی جســمی همان دارو درمانی است، اما 
روش هایی مانند TC یا اقامت بلندمدت، سبک زندگی 
فرد را تغییر می دهد و بهبودی تا پایان عمر ادامه دارد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه »تریاک« باالترین مصرف را 
در بین معتادان استان اصفهان دارد، گفت: گل دومین 
ماده مخدر پر مصرف کشور است که ۱۲ درصد معتادان 
در حال حاضر گل مصرف می کنند و ۵3 درصد تریاک 

و ۱۰ درصد از به مصرف شیشه تمایل دارند.

کارشناس مسئول دفتر اعتیاد اداره کل بهزیستی استان اعالم کرد:

»گل« دومین ماده مخدر پرمصرف بین معتادان اصفهان

معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت: واژگونی اتوبوس مشهد- اصفهان در محور سبزوار به نیشابور، هفت کشته و ۲۲ مصدوم برجا گذاشت.
»شاهین فتحی« در ارتباط با آخرین جزئیات واژگونی اتوبوس در محور سبزوار به نیشابور اظهارداشت: این حادثه ساعت ۲۰:۲۵ دقیقه دوشنبه شب در کیلومتر 

3۰ محورسبزوار به شاهرود در خراسان رضوی به وقوع پیوسته است. 
وی افزود: ۲۲ مسافر در این حادثه مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی هالل احمر و اورژانس به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال یافتند. معاون عملیات 
سازمان امداد و نجات خاطرنشان کرد: همچنین در اثر این حادثه هفت نفر جان خود را از دســت داده اند. گفتنی است این اتوبوس حامل زائران عراقی بود که 

متاسفانه دچار این حادثه شد  که علت حادثه در دست بررسی است.

خبر
   

بهزیستیهالل احمر

سمیه مصور

درشرایطی که مســئوالن مرتبط با موضوع مجوز 
بهره برداری معدن با وسعت 3۶ هکتار در دل منطقه 
»موته« از هرگونه پاســخی در این باره  خودداری 
کرده بودند، معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و 
 توســعه منابع اســتاندار اصفهان روزه سکوت در

 این باره را شکست و اعالم کرد: مجوز »موته« حتما 
با تایید محیط زیست به امضای استاندار  اصفهان 

رسیده است.
 ماجرا از جایی آغاز شــد که خبر رســید با تایید 
اســتاندار اصفهان مجوز بهره برداری  یک معدن 
در منطقه حیات وحش موتــه برخالف ممنوعیت 
فعالیت معادن در این منطقه صادر شــده اســت؛ 
زیرا براســاس توافق ســازمان محیط زیســت و 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت در ســال ۱3۵۴ 
مقرر شــده بود که داخل پناهــگاه حیات وحش 
موته به علت حساســیت بــاالی ایــن منطقه از 
 لحاظ زیســتگاهی،  نباید پروانه اکتشــاف معدن

 صادر شود.
پناهگاه حیات وحش و پارک ملی موته که با وسعت 
بیش از ۲۰ هزار هکتار مترمربع مابین ســه شــهر 
میمه، دلیجان وگلپایگان در اســتان اصفهان واقع 
شده اســت، مهم ترین زیســتگاه آهوی ایرانی در 
کشور است که بیشترین تعداد حیات وحش کشور 
را  به خود اختصاص داده و مهم ترین محل زندگی 
چهارپایان و علف خواران وحشی در کشور محسوب 
می شــود. اهمیت این منطقه از روزگار گذشــته 
سبب شــده بود تا فعاالن زیست محیطی به دنبال 
انتشار مجوز بهره برداری از معدن تراورتن در موته 
واکنش های تندی را ازخود نشان دهند و خواستار 

متوقف شدن فعالیت این معدن شوند.
فعاالن محیط زیســتی معتقدند: ســاخت معدن 
مســتلزم ورود تعداد قابل توجهــی از کارمندان و 
کارگران به منطقه ای امن برای حیات وحـــــش 
اســــت کـــه به طور حتم آمار شکار غیرقانونی 
حیات وحش را باال برده و امنیت منطقه را کاهش 
می دهد. به گفته آنها ســاخت معدن موجب ایجاد 

ریزگردهایــی می شــود 
کــه حیــات در منطقه 
 را بــه خطر می انــدازد و 
بهره برداری از این معدن 
موجــب می شــود منظر 
طبیعِی یکی از زیباترین 
کوه های این منطقه امن 

از بین برود. 
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس نیز در 
این باره موضعگیری کرد و خواســتار شفاف سازی 
مجوز بهره برداری معدن در منطقه موته از ســوی 

مسئوالن استان شد. 
 »حســینعلی حاجی دلیگانــی« در گفت وگــو با 
رسانه ها مطرح کرد: اگر فعالیت این معدن، مغایر با 
دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست است، 
چرا مسئوالن اســتانی مجوز فعالیت آن را واگذار 

کردند؟!
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس 
شورای اســالمی  تصریح کرد : مردم بخش میمه 
از خود می پرسند که چگونه ســازمان حفاظت از 

محیط زیست در ۱۰ سال 
اخیر با هرگونــه فعالیت 
ایــن معــدن در منطقه 
حفاظت شــده »موتــه« 
توســط تعاونــی فراگیر 
مردم این بخش مخالفت 
می کــرد و چگونه پس از 
سال ها پیگیری، مردم را از منافع این معدن محروم 
کرده و مجوز فعالیت، به ارگانی خاص داده  شــده 
اســت؟! به گفته حاجی دلیگانی موضوع مخالفت 
با فعالیت معادن در گذشــته تا بدان جا پیش رفته 
بود که اســتاندار قبلی با فعالیت معــدن تراورتن 
میمه مخالفت کرد؛ حتی در جلســه شورای عالی 
محیط زیســت به ریاســت رییس جمهوری هم با 

استخراج معدن توسط  مردم مخالفت شده بود.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه همچنین عنوان 
داشــت: دوگانگی در تصمیم گیری هــا و تبعیض 
در عدم واگذاری این معــدن به مردم بخش میمه، 
این پرســش را در ذهن مردم به وجود آورده مبنی 
بر اینکه چه اتفاقی افتاده اســت که اســتانداری 

اصفهان با فعالیت این معدن پس از سال ها مخالفت 
مسئوالن قبلی، موافقت کرده است!

به دنبال موضعگیری حاجی دلیگانی، برخی دیگر 
از نماینــدگان مجلس در این ماجرا وارد شــدند و 
اجازه فعالیــت معدن در منطقه موتــه را به خاطر 
اولویت صنعت برمحیط زیست دانستند؛ ولی معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار 
اصفهان در پاسخ به اظهارات این نمایندگان گفت: 
صنعت بر محیط زیســت اولویت نــدارد؛ اگر طرح 
متوازن باشد محیط زیست هم مورد توجه خواهد 

بود. 
»محمد شــجاعی« افزود: صنعت و محیط زیست 
هرکدام در چارچوب خود مهم هســتند و اجرای 
این طرح ها به دنبال بررسی در شوراهای تخصصی 
صورت می گیرد که محال است دستگاه تخصصی 

نظری بدهد و استاندار بخواهد آن را رد کند. 
 او همچنین درباره اظهارات مقامات محیط زیستی 
کشورکه گفته بودند اصال این طرح را ندیده اند که 
بخواهند تاییــد کنند، گفت: اگــر طرحی به تایید 
دستگاه تخصصی اش نرسد، استاندار هیچ اصراری بر 
اجرای آن ندارد که یکی از آنها همین فعالیت معدن 
در  موته است و اگر این طرح، تایید محیط زیست را 
نداشت، خود استاندار جلوی آن می ایستد.درحالی 
معاون هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتانداری اصفهان از تاییدیه محیط زیست برای 
بهره برداری از معدن در منطقه موته خبر می دهد 
که مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اصفهان در 
گفت و گو با رسانه ها ســخنی بر خالف این مطلب 

مطرح کرد. 
»ســیدرحمان دانیالــی«  با تاکید بــر اینکه هیچ 
مجوز بهره برداری بــرای معدن تراورتــن موته از 
سوی محیط زیست صادر نشده است، گفت: در این 
خصوص از ما استعالم شد اما پاسخ به این استعالم 
منفی بود. مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان  
با بیان اینکه ما با قدرت جلوی اجــرای این پروژه 
می ایستیم تصریح کرد: تاکنون به خاطر مقاومت 
محیط زیســت و همکاری مــردم عملیات اجرایی 

بهره برداری آغاز نشده است.

 با قدرت مقابل پروژه فعالیت معدن در حیا ت وحش موته می ایستیم
  مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان با رد  ادعای  استانداری مطرح کرد؛  

استاندار اصفهان:
اشتغال و نشاط اجتماعی راهکار مبارزه با  مواد مخدر است

استاندار اصفهان در مراسم امحای ۴۰ تن انواع مواد مخدر غیردارویی که در ورزشگاه نقش جهان برگزار 
شــد، با بیان اینکه قرارگرفتن ایران در مجاورت افغانستان نقطه شروع حمل نامیمون مواد مخدر است، 
اظهار کرد: ایران می توانست مانند بسیاری از کشــورها بی تفاوت به این مسائل نگاه کند و حتی مانند 

برخی از کشورها از این امور منافعی ببرد.
»محسن مهرعلیزاده« با بیان اینکه وجدان اسالمی در ایران اجازه نمی دهد جوانان در دام اعتیاد بیفتند، 
اضافه کرد: باید سازمان های بین المللی قدردان تالش  های کشور ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر باشند.

وی ادامه داد: شیوع مصرف مواد مخدر در استان اصفهان ۵۰ درصد کاهش داشته و استان اصفهان در این 
زمینه از رتبه ۲۴ به رتبه ۱۹ رسیده است.

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان:
5 هزار برنامه اوقات فراغت در اصفهان اجرا می شود

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، از اجرای پنج هزار برنامه اوقات فراغت در 
اســتان خبر داد.»رامین نعیمی« افزود: برنامه های اوقات فراغت تابستان امسال تحت نظارت و برنامه ریزی 
ستاد ساماندهی امور جوانان و ستاد اوقات فراغت استان اصفهان اجرا می شود. او بیان کرد: برنامه های یاد شده 
در زمینه های گردشگری، ورزشی، فرهنگی، هنری، علمی، مهارتی، اجتماعی و اعتقادی و در قالب کالس های 

آموزشی، برنامه های فرهنگی و اردوهای تفریحی، فرهنگی و علمی و مسابقات برگزار می شود.
معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان ادامه داد: فعالیت هایی نظیر پاکســازی 
محیط زیست، کمک به نیازمندان، خدمات رســانی در مناطق محروم و ارائه برنامه های فرهنگی در مناطق 

آسیب پذیر در طرح اوقات فراغت توسط سازمان های مردم نهاد جوانان در حال اجرا ست.

 ۲۹کشته و زخمی
  بر اثر واژگونی اتوبوس

 مشهد – اصفهان

۱۰۰ کلمه ای

تاکنون به خاطر مقاومت محیط 
زیست و همکاری مردم عملیات 

 اجرایی بهره برداری آغاز
 نشده است
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چراافرادباالی۸۰سالدیرترمیمیرند؟
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

  »آووکادو« از جمله میوه هایی است که فواید بسیار زیادی برای 
سالمتی دارد. کسانی که رژیم الغری دارند این اسموتی تابستانی می تواند 

یک صبحانه عالی و پر انرژی برای شان باشد.

مواد الزم:
موز یخ زده شــیرین : ۱ عدد، آووکادو : ۱ عدد، شیر بادام : یک دوم 

فنجان، عسل: مقداری
طرز تهیه:

تمامی مواد را درون مخلوط کــن ریخته وکامل میکس کنید.اگر 
شیرینی اسموتی مناسب بود نیازی به اضافه کردن عسل ندارید.

کسانی که رژیم الغری دارند این اسموتی تابستانی می تواند 
یک صبحانه عالی و پر انرژی برای شان باشد.می توانید به 
جای موز از میوه های تابســتانی، مانند انبه استفاده 

کنید.

اسموتی »آووکادو« و موز

افکار اتوماتیک
گاهی اوقات، به خصوص زمانی که 
مضطرب هســتید افکار ناخوشایند 
به شما هجوم می آورند و انگار هیچ 
ســدی نمی تواند جلو آنها را بگیرد.

راهکار، ساده است، باید این افکار را متوقف کنید؛ اما با گفتن اینکه 
»افکار متوقف شو« آنها دست از هجوم بر نمی دارند. تنهاراه حل این است که 

یک خاطره، یک صحنه یا یک واقعه را به یاد بیاورید، مثال می توانید به تعطیالت و باغی که رفتید فکر 
کنید؛ اما برای درست اجرا شدن روش باید خاطرات تان با جزئیات باشد و سعی کنید تمام جزئیات را به 
یاد بیاورید. می توانید همزمان از تصویر سازی هم استفاده کنید؛ به عنوان نمونه جا و مکان هرکدام از 
درختان یا سنگ ها و رنگ سنگ های داخل رودخانه حتی برگ های درخت ها را... این خاطره می تواند 
هرچیزی باشد؛ اما با جزئیات فراوان این کار باعث  شود تا شما خود به خود افکار مزاحم را دور بزنید. 
یکی از مراجعان من  موقع خواب همیشه به این موضوع فکر می کرد که خوابش نمی برد، کار به جایی 
رسیده بود که روزها هم به این موضوع فکر می کرد که شــب نمی تواند بخوابد، بعد از استفاده از این 

روش و مقداری ریلکس شدن حاال می تواند با خیال راحت بخوابد.

یادداشت های یک مشاور

آبیاری سبزیجات و محصوالت سیفی با فاضالب شهری همواره 
در موجی از تاییدها و تکذیب ها سرگردان بوده است. این مسئله 
آن قدر چندش آور و ناگوار است که تقریبا هیچ مدیر و مسئولی 
حاضر نیست در مورد آن شــفاف صحبت کند؛ اگر چه بر اساس 
آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی دیگر تقریبا حتمی است 
که سبزیجات و میوه هایی در بازار وجود دارد که سرشار از آلودگی 
های بی شمار پساب های غیر تصفیه فاضالب ها هستند. آبیاری 
سبزیجات با آب های آلوده، کابوســی است که هر از چند گاهی 
خواب مردم یک منطقه از کشور را آشفته می کند. پس از تهران 
در اصفهان نیز چند وقتی است که این مسئله چراغ خاموش، در 
حال انجام است؛ واقعیت دردناکی که از راه یافتن انواع و اقسام 
بیماری های خطرناک به سفره های غذای مردم خبر می دهد. هر 
بار بعد از انتشار این نوع اخبار، جامعه برای چند روز ملتهب می 
شود و دست آخر، بدون اقدامی مناســب از یادها می رود و فقط 
سبب می شود تا مردم سبزیجات با طعم فاضالب را مقابل خود 
داشته باشــند و حتی ندانند و مطلع نباشــند که چطور خود و 

عزیزان شان را در برابر این مواد غذایی آلوده مصون نگه دارند.
آبیاری 1500 هکتار از مزارع کشاورزی با آب فاضالب 

در تازه ترین خبرها که باز هراس را به جان مردم انداخت رییس 
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت مدعی استفاه از آب 
فاضالب درآبیاری بیش از ۱500 هکتار از اراضی کشاورزی شده 
است.  به گفته جنیدی، الگوی کشتی که از سال های دور وجود 
داشــته  و هنوز نیز ادامه دارد و همچنین تخلیه فاضالب شهری 
و صنعتی که باعث آلودگی آب های ســطحی می شود، توسعه 
ناکافی ســامانه های جمع آوری و تصفیه فاضالب، در دسترس 
بودن فاضالب به دلیل توســعه ناکافی سامانه های جمع آوری و 
تصفیه فاضالب، رشد جمعیت که به افزایش نیازهای آب شیرین 

در بخش آب آشامیدنی منجر می شود و همچنین خشکسالی در 
چند سال اخیر بخشی از دالیل آبیاری مزارع با فاضالب هستند.

تراژدی آبیاری مزارع با پســاب فاضالب این بار در 
اصفهان

خبر آبیاری مزارع در اطراف اصفهان با آب پساب فاضالب  شاید 
دور از ذهن باشد؛ اما طی پیگیری های خبرنگار »زایندرود« این 
مسئله از سوی محمد صادقی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز 

ایران تایید شد. به گفته صادقی، در بخش هایی از شرق اصفهان 
و در مناطقی مانند تیمارت، فسادون و برخی از نقاط دیگر مزارع 

کشاورزی با پساب آبیاری می شود.
 این عضو خانه کشاورز اذعان داشــت: مزارع معموال به صورت 
شبانه با این آب آبیاری می شــوند  و برای تامین امنیت این کار 
حتی دوربین هایی در اطراف این مزارع نصب شده و اجازه حضور 
افراد بیگانه داده نمی شود. به گفته صادقی، این آبیاری ها بیشتر 
در مورد مــزارع ذرت انجام می گیرد؛ اما در صورت دسترســی 

برای برخی از محصوالت جالیزی و ســیفی نیز از این آب آلوده 
استفاده می شود.

 خشکسالی نیز از جمله علت های این کار عنوان می شود. برخی 
بر این باورند که خشکسالی و کمبود آب در چند سال اخیر سبب 
شده تا  برخی از کشاورزان برای کشت محصوالت خود در اقدامی 
بی هزینه چاره را در استفاده از فاضالب ها و آب های آلوده بدانند. 
اقدام بی هزینه ای که  تاوان پرهزینــه ای را برای مردم به دنبال 

دارد و بیماری های مختلفی را روانه ســفره مــردم می کند.در 
همین زمینه یکی دیگر از فعاالن صنف کشاورزی در شرق استان 
معتقد است  کشاورزانی که به علت عدم مدیریت درست منابع به 
حال و روز بدی افتاده اند چاره ای به جز این کار ندارند. به گفته 
وی،کشاورزان که در ســایه بی توجهی مسئوالن دچار بدترین 
شرایط اقتصادی هستند، رو به این کار آورده اند. این فعال حوزه 
کشاورزی مدعی شــد در مناطقی که این کار صورت می گیرد 
برخی از اعضای شورای شهر با کشاورزان مذکور همکاری کرده و 

ذی نفع هستند و به همین علت تاکنون مقابله جدی با این افراد 
صورت نگرفته است.

جهاد کشاورزی: اطالع نداریم
به نظر می رسد جهاد کشــاورزی به عنوان متولی مستقیم امر 
کشت در کشور، وظیفه نظارت بر تولید محصوالت کشاورزی و 
سالمت آن را هم بر عهده دارد؛ هر چند که در پیگیری های ما سه 
مدیر معاونت کشاورزی، زراعت و محیط زیست و سالمت سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان هیچ گونه توضیحی در این رابطه 

ارائه نکرده و اظهار بی اطالعی کردند.
بی اطالعی مدیران، سالمت مردم را نشانه رفته است

بر اساس هشدار کارشناسان بهداشتی، سبزیجات آ بیاری شده 
با آب فاضالب های شــهری، آلودگی های میکروبی و شیمیایی 
را جذب خود می کنند و بیماری های مختلف را به بدن انســان 

منتقل می کند.
 آب فاضالب حامل انــواع میکروب ها و مواد شــیمیایی فلزی 
مانند سرب، جیوه و... است که سالمت انسان را تهدید می کند؛ 
بنابراین احتمال ابتال به بیماری های وبا، میکروبی و عفونی  وجود 
دارد.  کارشناسان سالمت تاکید دارند اگر چه ضد عفونی کردن 
سبزیجات آلوده با مواد ضدعفونی کننده تا حدی میکروب های 
موجود را از بین می برد؛ اما تاثیری در کاهش میزان مواد شیمیایی 
فلزی درسبزیجات ندارد چون سرب، جذب بافت های گیاه شده 
و آن را به طور کلــی آلوده می کند. مســئله آبیاری محصوالت 
کشــاوری با آب های آلوده مســئله ای بســیار جدی است که 
در برخی از شــهرها مانند تهران با رســانه ای شدن این مطلب 
برخوردهای قاطعی با آن صورت گرفت؛ اما به نظر می رســد در 
اصفهان هیچ عزم جدی برای دیدن و برخورد با این اقدام وجود 
ندارد و هنوز مشخص نیست سکوتی که بهای آن جان و سالمتی 
مردم اصفهان اســت کی قرار اســت از ســوی مدیران استانی 

شکسته شود.

پژوهشگران معتقدند آنچه می خورید می تواند در توانایی 
شما برای باروری موثر باشد. سالمت غذایی در بارداری بسیار مهم 
اســت زیرا مصرف مواد مغذی روی همه چیز، از سطح انرژی تا 
هورمون ها، تاثیر می گذارد. دستیابی به وزنی مناسب نیز از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. براساس اعالم انجمن ملی ناباروری، حدود 
30 درصد از مواردی که ناباروری تشخیص داده می شوند به دلیل 
وزن بیش از حد است. اضافه وزن و هم کمبود وزن می تواند موجب 
ناباروری شــود، عمــده دلیل آن نیــز بر هم خــوردن تعادل 
هورمون هاست. در ادامه خوراکی هایی را به شما معرفی می کنیم 

که می توانند برای  رسیدن به تعادل بدن  موثر باشند.

پروتئین گیاهی
پروتئین بخش مهمی از یک رژیم غذایی ســالم است؛ اما وزارت 
کشاورزی ایاالت متحده اعالم کرد بســیاری از آمریکایی ها برای 
دریافت پروتئین روزانه  خود بیش از حد به پروتئین های حیوانی از قبیل 
مرغ و گوشت گاو تکیه می کنند.کارشناسان در دانشکده بهداشت عمومی 
دانشگاه هاروارد دریافتند که جایگزینی پروتئین گیاهی از قبیل سبزیجات، 
حبوبات، آجیل یا توفو و یا فرآورده های لبنی با یک وعده گوشت می تواند 

احتمال باروری را افزایش دهد.

محصوالت شیر کامل
 نتایج مطالعات محققان روی شرکت کنندگان در مطالعه سالمت 
پرستاران، حاکی از آن بود که احتمال ناباروری تخمک در زنانی 
که روزانه حداقل یک وعده شیر کامل یا مواد غذایی لبنی، مانند ماست یا 
پنیر متشکل از شیر کامل مصرف می کردند، بسیار پایین است. لبنیات بدون 
چربی یا کم چرب تاثیر معکوسی بر بارداری دارد. مصرف روزانه یک وعده 
ماست پرچرب یا نوشیدن یک لیوان شیر کامل یا به طور مقطعی جایگزین 
کردن شیر و لبنیات کم چرب یا بدون چربی را با انواع پرچرب شان پیشنهاد 
می کنند.با این وجود این مطالعات مصرف بیش از حد بســتنی را تجویز 

نمی کند، زیرا حفظ وزن طبیعی برای بارداری حائز اهمیت است.

قرص آهن
تامین ذخایز آهن بدن قبل از بارداری بســیار مهم است. 
عادات ماهیانه یکی از عوامل اصلی فقر آهن اســت. عالوه 
بر این، زنان در طول بارداری اغلــب ذخایر آهن خود را در 
راستای تامین آهن بدن نوزاد از دست می دهند، همین امر می تواند مادر را 

در معرض خطر کم خونی که در نتیجه   نابودی گلبول های قرمز و کاهش غیر 
طبیعی آنها حاصل می شود، قرار دهد.

فرآورده های غالت
اگرچه اغلب گفته می شود که غالت سبوس دار بخورید؛ اما 
چنانچه قصد باردار شــدن دارید، باید بدانید که گنجاندن 
برخی از غالت تصفیه شده به رژیم غذایی می تواند به افزایش 
سطح اسید فولیک کمک کند.به منظور کاهش نقایص لوله عصبی نوزادان، 
در سال ۱۹۹۸ سازمان غذا و داروی تولیدکنندگان مواد غذایی را موظف 
کرد تا تمام فرآورده های غالت غنی شده )یا تصفیه شده( را با اسید فولیک 
غنی کنند. دکتر ربکا؛ معتقد است که اسید فولیک یک نوع از انواع ویتامین 

B است که به بدن در ساخت سلول های جدید و سالم کمک می کند.

چای گیاهی 
پژوهش ها درباره  اینکه چه میــزان کافئین بر باروری موثر 
است، متفاوت هستند؛ گرچه بسیاری از کارشناسان توصیه 
می کنند که مصرف کم و متوســط کافئیــن، حدودا ۳00 
میلی گرم در روز بی ضرر اســت و تاثیر مخربی بر باروری ندارد، اما برخی 
دیگر بر این باورند که این مقدار بسیار زیاد است.نتایج مطالعات اخیر که در 
مجله  اپیدمیولوژی اروپا به چاپ رسید، حاکی از آن است که مصرف ۱00 
میلی گرم کافئین در روز تا ۱4 درصد با سقط جنین و تا ۱۹ درصد با خطر 
مرده زایی مرتبط است. انجمن بارداری آمریکا اعالم کرد که کافئین می تواند 
مانع توانایی بدن در جذب کلسیم و آهن شود، این انجمن همچنین توصیه 

می کند زنان باردار مصرف آن را قطع کنند.

میوه ها و سبزیجات رنگی
قرمز، نارنجی، زرد و سبز؛ رنگ  های مختلف را مخلوط کنید تا 
غذایی متنوع و در عین حال سالم دریافت کرده باشید. میوه ها 
و سبزیجات در رنگ های مختلف حاوی مواد مغذی گیاهی 
و ترکیبات گیاهی ویژه ای هســتند که برای حفظ سالمت شما با یکدیگر 
همکاری می کنند.این مواد شــیمی گیاهی حاوی آنتی اکســیدان )مانند 
فالونوئیدها و کاروتنوئیدها( هستند که رنگ تولید کرده و شما را سالم نگه 
می دارند، در عین حال توان باروری را افزایش می دهند. دکتر هالی گرینجر، 
کارشناس تغذیه و سبک زندگی می گوید: بر خوراکی های رنگی، که ویژه  
همان فصلی که در آن قرار دارید، است تمرکز می کنید، زیرا هر خوراکی در 
فصل خود حاوی بیشترین مواد مغذی است. میوه ها و سبزی های رنگی مانند 

کدو، انار، کلم پیچ و فلفل آنتی اکسیدان دارند و مانند مولتی ویتامین های 
طبیعی عمل می کنند.

روغن زیتون
روغن زیتون چربی تک اشباع نشده ای است که به افزایش 
حساســیت به انســولین و کاهش التهاب کل بدن کمک 
می کند. التهاب می تواند در تخمک گذاری، لقاح و رشد اولیه  
جنین تداخل ایجاد کند.عالوه بر افزودن روغن زیتون به رژیم غذایی پیش 
از بارداری خود، کاهش مصرف چربی های ترانس نیز باید مدنظر گرفته شود  
که در بسیاری از محصوالت پخته شده، غذاهای سرخ شده و فرآوری شده 
موجود است. چربی های ترانس توان بدن در واکنش به انسولین را کاهش 

می دهد، همین امر زنان را مستعد تخمک گذاری نامنظم می کند.

ماهی وحشی
ماهی های وحشی مانند ماهی آزاد، میگو )از آالسکا و کانادا(، 
تیالپیا و گربه ماهی حاوی جیوه  کم و سرشــار از اسیدهای 
چرب امگا ۳  هستند. ماهی، مملو از اسیدهای چرب امگا۳ 
است و می تواند به تنظیم هورمون های تولید مثل و افزایش 
جریان خون به اندام های تناسلی کمک کند. متخصصان تغذیه ماهی وحشی 
و دیگر منابع اسیدهای چرب امگا ۳ را به کسانی که در تالش برای بارداری 
هستند، توصیه می کنند. اگر می خواهید باردار شوید از خوردن ماهی ها با 
جیوه  باال مانند کوسه، اره ماهی، شاه ماهی خال مخالی و کاشی ماهی از 
خلیج مکزیک اجتناب کنید، زیرا سازمان حفاظت محیط زیست ایاالت 

متحده درباره ی آنها هشدار می دهد.

ویتامین های قبل از بارداری
عالوه بر تمرکز روی بهبود رژیم غذایی و تغذیه  مناسب، 
مصرف مکمل ها به شما کمک می کند تا از دریافت تمام 
مواد مغذی مورد نیاز به صورت روزانه، مطمئن شوید. دکتر 

»ربکا اسکریتچ فیلد« بر این باور است که پیش از بارداری، 
تامین ذخایر مواد مغذی بدن بسیار مهم است. با وجود تمام تالش ها، همه 
ما همواره تمام مواد مغذی مورد نیاز خود را از طریق رژیم غذایی دریافت 
نمی کنیم.برای تامین همه نیازهای اساسی، به دنبال یک مولتی ویتامین 
کامل که اسید فولیک )400 میکروگرم( و DHA )۲00 تا ۳00 میلی گرم( 
فراهم می کند، باشید. مصرف این مکمل ها هم پیش، هم در حین و هم پس 

از وضع حمل مهم هستند.

درخت اکالیپتوس، درخت بومی استرالیاست که در ایران نیز به خوبی رشد 
می کند. روغن اکالیپتوس که از برگ این درخت گرفته می شــود، روغنی 

شفاف و خوشبو است که در محصوالت مراقبت از پوست کاربرد دارد.
 روغن اکالیپتوس، ســلول های مرده را از بین بــرده، آلودگی های موجود 
در منافذ پوســت را برطرف می کند و ساخت کالژن را افزایش می دهد؛ در 
واقع می توان گفت این ماده در خنثی کردن آســیب های عوامل محیطی، 
بی نظیر است.اســتفاده از محصوالت آرایشــی بهداشــتی حاوی روغن 
اکالیپتوس به خاطر داشتن خواص ضد میکروب، ضد ویروس، ضد تورم و 

ضد عفونی کنندگی به افرادی که دچار مشکالت پوستی 
هســتند، توصیه می شود.مواد شــیمیایی موجود در این 
روغن به عنوان تمیز کننده، روشن کننده و پاک سازی کننده 

پوســت عمل می کننــد و همچنیــن ایمنی 
سلول های پوستی را افزایش می دهند. این روغن 

برای از بین بردن باکتری های مضر و عفونت های پوســتی 
استفاده می شود. خوردن این روغن بسیار مضر است و هنگام 

استفاده از محصوالت حاوی آن، باید مراقب این نکته بود. 

مبارزه با پیری پوست با این روغن جادویی
»یوگا« به شکل موثری با تکنیک های تلفیقی آرامش سازی بدن و ذهن عمل 
می کند، در نتیجه موجب بهبود بســیاری از بیماری های سبک زندگی نظیر 

بیماری کلیوی می شود. در ادامه به برخی تاثیرات یوگا  اشاره می کنیم.
تاثیرات یوگا بر کنترل دیابت در بیماران کلیوی: درمان منظم با 
یوگا، به افزایش کنترل متابولیک قندخون، فشارخون و چربی ها کمک 
می کند. این کنترل قندخون به طورمستقیم منجر به کاهش احتمال 

ابتال به بیماری کلیوی ناشی از دیابت می شود که در ۳0 درصد تمام دیابتی 
ها متداول است. کنترل بیشتر قندخون همراه با یوگا، موجب بهبود 

عملکرد کلیه ها در کنار سایر معیارها می شود.
کنترل فشــارخون در بیماران کلیوی: 5 تا۸ میلی متر کنترل فشارخون 
در صورت انجام یوگا مشاهده می شود. کنترل فشــارخون رکن اصلی درمان 

نارسایی کلیوی است.
تاثیر یوگا بر افســردگی در بیماران کلیوی: اکثر بیماران کلیوی 
و بیماران دیالیزی از افســردگی رنج می برنــد و تحمل مصرف داروهای 
ضدافسرگی را ندارند. یوگادرمانی همراه با مدیتیشن و پرانایاما )یوگا هندی( 

به کنترل افسردگی در این بیماران کمک می کند.

 تاثیر»یوگا« بر حفظ سالمت کلیه ها

 چرا افراد باالی ۸۰ سال 
دیرتر می میرند؟

هرچه ســن باالتر مــی رود، خطر مرگ 
افزایش می یابد؛ اما مطالعات جدید نشان 
می دهد این تئوری با افراد باالی 80 سال 
ســازگار نبوده و بعد از 105 سالگی خطر 

مرگ کاهش هم می یابد.
محققان دانشگاه رم ایتالیا ، 4000 شهروند 
باالی 105 سال سن را از 2009 تا 2015 مورد 
آزمایش قراردادند. دیتای کسب شــده 
نسبت به مطالعات قبلی از صحت باالتری 
برخوردار بــوده و نتایج حاصل از تحقیق 
تئوری mortality plateau را تایید 
می کند که خطر مرگ از 80 سالگی به بعد 
روند کاهشــی به خود گرفته و بعد از 105 

سالگی به طرز عجیبی کاهش می یابد.
تئــوری mortality plateau مبتنی 
بر تاخیر در مرگ ومیر افراد کهن ســال و 
تضعیف مرگ ومیر در اواخر حیات است 
که مرگ افراد را با ســرعت آهسته تری 
می توان مشــاهده کرد؛البته این تئوری 
بســیار موردبحث و جــدل قرارگرفته 
است؛ چراکه می گویند یافتن یک دسته 
از مردم باالی 105 ســال سن که همگی 
متولد یک مکان بوده اند، ســخت است 
تا بتوان چنین تئوری  را بــه آنها تعمیم 
داد؛ همچنیــن پیدا کــردن افراد باالی 
105 ســال بدین معناست که حدود 1900 
 به دنیا آمده اند کــه آن زمان ثبت احوال 
رســمی نبوده و رقم دقیق موردشک و 

شبهه است.

مزارعاصفهانباپسابفاضالبآبیاریمیشود
 وقتی مدیران مطلع نیستند؛

رژیم غذایی قبل از بارداری برای حاملگی سالم؛

چنانچه قصد باردارشدن دارید، این 9 خوراکی را میل کنید

پریسا سعادت
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 »مارادونا« دست بردار 
راموس و بالتر نیست

»دیگو مارادونا« عادت دارد هر چند وقت یک بار 
اظهارنظرهــای جنجالی 
و حاشیه ســاز داشته 
بــار  او  باشــد. 
دیگر بــه انتقاد از 
»سپ بالتر« رییس 
سابق فیفا پرداخت 
و دربــاره »ســرخیو 
راموس« هم سخن گفت. دیگو 
درباره راموس، گفت : خواستار محرومیت دو ساله 
برای سرخیو راموس به خاطر خطای عمد او روی 
محمد صالح هستم. اگر بازیکنی از بارسلونا چنین 
خطایی را مرتکب می شد، قطعا فیفا او را جریمه 
می کرد اما رئال مادرید تیــم قوی و پر نفوذی در 
اروپاســت.همچنین مارادونا بار دیگر به انتقاد از 
رییس سابق فیفا پرداخت و گفت : دادن میزبانی 
جام جهانی در یک شب به روسیه و قطر، مشکالت 

جدی را به وجود آورد. بالتر یک دزد است!

 واکنش رسمی باشگاه رئال
 به جذب »نیمار«

روز دوشنبه از پیشــنهاد 310 میلیون یورویی 
رئال بــرای جــذب نیمار 
ســخن به میان آمد؛ 
تاجایی کــه یــک 
شــبکه تلویزیونی 
اســپانیایی تاکید 
کرد: رئال با پیشنهاد 
هفت ســاله و حقوق 
ســالیانه 45 میلیون یورو، به 
دنبال جذب »نیمار« است؛ اما باشگاه رئال مادرید 
رســما این خبر را تکذیب کــرد. رئال مادرید در 
بیانیه هایــی، تعجب خود را از نشــر اخبار دروغ 
اعالم و تاکید کرد: هیچ پیشنهادی به نیمار نداده 
است. نیمار در تابستان سال قبل بود که با 222 
میلیون یورو از بارسلونا جدا و پیراهن پاری  سن  
ژرمن را بر تن کرد. این بازیکن برزیلی نتوانست 
عملکرد خوبی در پاری  سن  ژرمن از خود نشان 
دهد و همین موجب شــده تــا خبرهای زیادی 
درباره جدایی او از این تیم فرانسوی و بازگشت به 

رقابت های اللیگا به گوش برسد.

 یوونتوس
»رونالدو« را می خواهد

به نظر می رسد بحث جدایی کریستیانو رونالدو 
از رئــال مادرید جدی 
است و اختالف این 
بازیکن سرشناس 
با فلورنتینو پرس 
موجــب شــده او 
بــه دنبــال جدایی 
در  کهکشــانی ها  از 
تابستان باشــد.روزنامه مارکا  نوشت: یوونتوس 
عالقه زیادی به جذب CR7 دارد و با پیشــنهاد 
به رئــال مادرید بــه دنبال جذب ایــن بازیکن 
اســت. یوونتوس عالقــه زیادی بــرای جذب 
رونالدو دارد تا جایی که پیشــنهاد چهارســاله 
به این بازیکن داده و حاضر اســت هر ســال 30 
میلیون یورو بــه او پرداخت کنــد؛ این درحالی 
اســت که حقوق کنونی رونالدو در رئال مادرید 
ســاالنه 21 میلیون یــورو اســت. روزنامه های 
گاتزتا دلو اســپورت و توتو اســپورت ایتالیا هم 
خبــر عالقه یوونتــوس به جذب »کریســتیانو 
رونالدو« را تایید کردند تا ثابت شــود که عالقه 
 بیانکونری ها به جذب ستاره پرتغالی رئال جدی

 است.

 فیورنتینا پدیده فوتبال 
فرانسه را به خدمت گرفت

سنگربان کهنه کار فوتبال ایتالیا به قدیمی ترین 
باشــگاه ایتالیا پیوست 
و باشــگاه فیورنتینا 
پدیده ســنگربانی 
فرانســه را جذب 
یکــو  ر فد « . د کر
مارکتی« سنگربان 
باسابقه التزیو، به تیم 
جنوا پیوست و دروازه بان آینده دار فوتبال فرانسه 
راهی فیورنتینا شد. او که در جام جهانی 2010 به 
جای بوفون مصدوم چند بــازی در دروازه ایتالیا 
ایستاد، درون دروازه التزیو روزهای خوبی داشت 
اما باشــگاه و خودش مایل به جدایی بودند و در 
نهایت این دروازه بان 35 ســاله با قراردادی آزاد 
راهی جنوا شد. همچنین باشگاه فیورنتینا موفق 
به جذب »آلبان الفون« دروازه بان تیم ملی زیر 19 
ساله فرانسه شد. او که به عنوان پدیده دروازه بانی 
فوتبال فرانسه شناخته می شــود با قراردادی 5 
ساله به ارزش 8 و نیم میلیون یورو راهی لباس تیم 

شهر فلورانس را پوشید.

 به تیمی توجه می شود 
که با ویدئو چک گل می زند!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

تراکتورســازی فصل جدید لیگ برتر را در حالی آغــاز خواهد کرد 
که بســیاری از بازیکنان قدیمــی این تیم از جملــه مهدی کیانی، 
محمدایران پوریان و محمد ابراهیمی از جمع سرخ پوشان جدا شده اند. 
تراکتورسازی از لحاظ بازیکن و کادر فنی با تغییرات گسترده ای مواجه 
شده و »محمد طیبی« مدافع جدید این تیم، یکی از گزینه های جدی 

برای گرفتن بازوبند کاپیتانی سرخ پوشان تبریزی به شمار می رود.

             محمد طیبی؛ کاپیتان جدید تراکتور 

»مجتبی مقتدایی« مدافع فصل گذشته تیم فوتبال صنعت نفت 02
آبادان، به عضویت ذوب آهن درآمد. وی جزو سهمیه زیر 23 سال 
باشگاه ذوب آهن محسوب شــده و 22 سال سن دارد. این مدافع 
جوان، سابقه حضور در تیم پاالیش آبادان را درکارنامه خود دارد 
 و در رده های جوانــان و نوجوانان پیراهن تیم ملی را پوشــیده

 است.

مدافع صنعت نفت آبادان راهی ذوب آهن شد
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پرسپولیس برای رضایت نامه 
ترابی چقدر هزینه کرد؟

»مهدی ترابی« با قراردادی دو سال و نیمه به تیم 
پرسپولیس پیوســت اما در نیم فصل اول به دلیل 
محرومیت سرخ پوشان در تیم سایپا بازی کردن 
را ادامه خواهد داد. باشگاه سایپا وقتی عالقه ترابی 
به رفتن به پرسپولیس را دید با این انتقال مخالفت 
نکرد اما مبلغ دریافتی این باشگاه هم یکی از دالیلی 
بود که باعث رضایت این باشگاه به این انتقال شد. 
پرسپولیســی ها مبلغی برای صدور رضایت نامه 
پرداخت کردند و مبلغی نیز بابت حضور در نیم فصل 
اول به ستاره ملی پوش ســایپا پرداخت می کنند 
تا سایپا استفاده شــش ماهه رایگان از این بازیکن 
داشته باشد. آنچه مشخص شده، این است که ترابی 
فعال تا اینجای کار حــدود دو میلیارد تومان برای 

پرسپولیس هزینه داشته است.

»بلبشو« در رشت؛ 
عزیزی مربی شد ؛ تن زاده  مدعی

پروانه مالکیت باشــگاه ســپیدرود بــه نام مالک 
جدید صادر شد. اداره کل ورزش و جوانان استان 
گیالن، پروانه مالکیت باشگاه ســپیدرود را به نام 
»محمد نوین« صادر کرد. این اتفاق در حالی رخ داد 
که »جواد تن زاده« مالک خلع شده باشگاه سپیدرود 
با دریافت حکمی از دادگاه اســتان گیالن مدعی 
اســت که هم چنان او مالک سپیدرود است و تمام 
قراردادهای مالک جدید این باشگاه غیرقانونی است.

همچنین »خداداد عزیزی« که از سوی محمد نوین 
به عنوان سرمربی سپیدرود انتخاب شده بود، روز 
دو شنبه پس از مراسم معارفه خود قراردادش را به 
طور رسمی در هیئت فوتبال گیالن به ثبت رساند.

حمله سرمربی تیم  بسکتبال به کی روش؛
 به تیمی توجه می شود 

که با ویدئو چک گل می زند!
ســرمربی تیم ملی بســکتبال، نســبت به رفتار 
رســانه ها و توجه آنها به تیم ملــی فوتبال انتقاد 
کرد. بازی دور برگشت انتخابی جام جهانی 2019 
چین در حالی انجام شــد که بازی، پخش زنده از 
صداوسیما نداشت و تنها راه دنبال کردن این بازی 
برای عالقه منــدان، اینســتاگرام آیدین مقیمی، 
گزارشــگر بســکتبال بود. ضمنا شــرایط سالن 
بسکتبال آزادی مساعد نبود، طوری که سبب شد 
بسیاری از تماشاگران قبل از پایان بازی ورزشگاه 
را ترک کنند.»مهران شاهین طبع« سرمربی تیم 
ملی بســکتبال در واکنش به این حواشی گفت: 
تماشاگران زیادی به ســالن آمده بودند و وضعیت 
سالن اصال مناســب نبود. بازیکنان از شدت گرما 
نمی توانستند نفس بکشند! چه کسی می خواهد 
پاسخگوی این وضعیت باشد؟ صحبت های سرمربی 
تیم ملی بســکتبال با حمله او به تیم ملی فوتبال 
همراه شــد: فوتبال ما در جام جهانی با یک گل به 
خودی برنده می شــود و با ویدئو چک گل می زند 
و سه پاس هم نمی تواند بدهد اما همه توجه ها را 
دارد؛ معلوم اســت وضعیت برای بسکتبال چنین 
می شود!  سرمربی تیم ملی در ادامه انتقادات خود و 
با طعنه به تیم کی روش افزود: اگر مسئول درستی 
داشته باشیم باید یقه کسی را بگیرد که چرا سالن 
اینقدر گرم است. رسانه ها باید با رسالتی که دارند 
این موضوع را عنوان کنند. نمــی دانم چرا اینقدر 
بی عدالتی در ورزش وجود دارد و تمام توجه ها برای 

رشته ای است که سه پاس در جام جهانی 
نمی دهد.

در حاشیه

پیشخوان

با این قضاوت ها به  بیراهه 
می رویم!

  عکس روز

»چیچاریتو« سوژه رسانه ها شد
بعد از آنکه »سردار آزمون« خداحافظی اش را از تیم ملی اعالم کرد و در 23سالگی مدعی شد دیگر برای 
این تیم بازی نخواهد کرد، این توقع منطقی به وجود آمد که »کارلــوس کی روش« او را هم مثل بقیه 
»نازکنندگان برای تیم ملی« در بلک لیست قرار بدهد و تا زمان حضورش در ایران، از دعوت آزمون به 

اردوها خودداری کند.
با این وجود بالفاصله جریانی دست به کار شد که نشان دهد مورد ســردار با داستان مهدی رحمتی و 
هادی عقیلی فرق داشته و او می تواند به تیم ملی برگردد. این مسائل در حالی مطرح می شود که به نظر 
می رسد دوستان دارند آدرس اشتباه می دهند! اصل مقایسه خداحافظی سردار با مهدی رحمتی غلط 
است؛ چرا که باید ماجرای او را با خداحافظی علی کریمی مقایسه کنیم. جادوگر فوتبال ایران در سال های 

آخر بازی هایش، عضو تیم ملی بود و رابطه بسیار خوبی هم با کارلوس کی روش داشت.
کی روش همان روزها یک بار درباره کریمی گفته بود: »معتقدم هنوز هم علی کریمی حرف  زیادی برای 
گفتن در فوتبال ایران دارد. ما همه می دانیم که کریمی دیگر بازیکن جوانی نیســت ولی او چیزی دارد 
که حتی ثروتمندترین آدم در ایران هم نمی تواند آن را بخرد و آن »تجربه« اســت. به این ترتیب واضح 
بود کی روش روی حضور کریمی در جام جهانی برزیل هم حســاب کرده است. با این وجود بهار92 بعد 
از شکست تلخ پرسپولیس برابر سپاهان در فینال جام حذفی، کریمی در تصمیمی احساسی از میادین 
فوتبال )و تازه نه فقط تیم ملی( خداحافظی کرد. او البته خیلی زود اعالم کرد از تصمیم اش منصرف شده، 
اما همان اعالم شفاهی خداحافظی بهانه دست کی روش داد و او دیگر کریمی را به اردو دعوت نکرد. جالب 
بود که کریمی در سال منتهی به جام جهانی در تیم باشگاهی اش بازی می کرد، اما کی روش می گفت: »از 
نظر من او خداحافظی کرده.« حاال شما پرونده »جادوگر« را با »آزمون« مقایسه کنید و ببینید در صورت 

حفظ اصول، آیا جایی برای دعوت از سردار توسط کی روش باقی می ماند یا  خیر؟!

آدرس اشتباه در ماجرای خداحافظی سردار آزمون؛

جایی برای دعوت »آزمون« باقی نمی ماند
چهره ستاره تیم ملی مکزیک با دروازه بان برزیل سوژه رسانه ها شده است. تیم ملی مکزیک 
در دیدار مقابل برزیل با نتیجه دو بر صفر مغلوب شــد. در این بــازی »چیچاریتو« مهاجم 
مکزیکی ها در گلزنی ناکام بود و در یکی از صحنه ها با »آلیسون بکر« دروازه بان برزیل درگیر 

شد که چهره او سوژه رسانه ها شده است.

ادعای رادو؛
 بیرانوند می ماند

آیا »علیرضا بیرانوند« از پرسپولیس می رود؟ پاسخ دادن به این پرسش کار سختی است؛ چون از یک طرف 
او قرارداد پنج ساله با پرسپولیس دارد و این تیم از نقل و انتقاالت تابستانی محروم است و از طرف دیگر 
پیشنهادات اروپایی دروازه بان تیم ملی، او را برای لژیونر شــدن وسوسه کرده است. در چنین شرایطی 
»رادو« رقیب بیرانوند در پرســپولیس، به ماندن این گلر در تیم اش اطمینــان دارد. خبرآنالین از قول 
رادوشوویچ نوشته است: علیرضا یک دروازه بان ششدانگ است و مشخص شد که تمرینات ما در کنار هم، 
چه تاثیری در درخشش او در جام جهانی 2018 روسیه داشت. ما هنوز با هم صحبت نکرده ایم، من به 
بیرانوند بابت درخشش در جام جهانی تبریک گفتم و حاال هم مطمئن هستم که او در جمع ما می ماند 

زیرا با باشگاه قرارداد دارد و پرسپولیس را رها نمی کند.

وضعیت عجیب استقالل؛
فقط یک هافبک!

کانال تلگرامی هواداری باشگاه استقالل، با اشاره به توافق »گابی« کاپیتان سابق آتلتیکو مادرید با السد، حریف 
استقالل در لیگ قهرمانان نوشته است: خط هافبک السد با حضور گابی بیش از پیش قدرتمند خواهد شد. این 
درحالی است که این تیم عالوه بر این سه، بازیکنان نامدار دیگری را نیز مانند اکرم عفیف در اختیار دارد. اما چه 

کسانی به مصاف این بازیکنان خواهند رفت؟      
»روزبه چشمی« که با مصدومیت  اردوی تیم ملی را ترک کرد وضعیتی مبهم دارد؛ »امید ابراهیمی« در قطر به سر 
می برد و در حال مذاکره با تیم االهلی است؛ »نورافکن« نیز به شارلوا پیوسته است؛ وضعیت »سرورجپاروف« نیز 
مشخص نیست؛ »داریوش شجاعیان« هم تا نیم فصل شرایط بازی را ندارد؛» فرشید اسماعیلی« نیز از بازی رفت 

مقابل السد محروم است و تنها هافبکی که استقالل هم اکنون در اختیار دارد »فرشید باقری« است.

رونمایی از نیمار در سامارا

صعود سلسائو با درخشش 
نیمار

حمله اروپایی ها به دروازه 
پرسپولیس، رقابت دو باشگاه 

اروپایی بر سر گلر ایرانی

 در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی »بسکتبال« در تهران، 
ملی پوش اصفهانی تیم ملی پس از پایان بازی ایران با قزاقستان به 
شکلی غیرمنتظره از تیم ملی خداحافظی کرد تا جامعه بسکتبال در 
شوک فرو رود. »اوشین ساهاکیان« که در دوران حضور در تیم ملی 
به آقای خاص بســکتبال ایران معروف شده بود، در سال 1364 در 

خانواده ای ارمنی تبار در اصفهان به دنیا آمد.
ملی پوش  اصفهانی تیم ملی بســکتبال  که عناوینی همچون 
مدال طالی مسابقات قهرمانی آسیا در سال های 2007 ،2009 
و 2013، مدال نقره و برنز رقابت های آســیایی در سال های 
2014 و 2010 و مدال طالی بازی های داخل سالن آسیا در 
ســال 2009 را در کارنامه  اش دارد و در مسابقات جام ملت 
های آسیا در ســال 2013 در فیلیپین عنوان بهترین پست 
4 آســیا ) فوروارد قدرتی ( را دریافته کرده بود، از بازیکنان 

 تاثیر گذار نسل طالیی بســکتبال ایران محسوب 
می شد.

 رییــس  هیئت بســکتبال اصفهان 
در گفت وگــو با »زاینــده رود«  

درباره خداحافظی ســاهاکیان 
از تیــم  ملی گفــت: هرچند 

خبــر خداحافظی اوشــین 
غیرمنتظره بــود، ولی او 

مطمئنا بهترین تصمیم 
را در این زمینه گرفته 
اســت تا در این زمان 
کــه هنــوز در اوج 
به ســر می برد، از 
رقابت هــای ملــی 

خداحافظی کند.
»جــواد داوری« با 
بیــان اینکــه بعد از 

شنیدن خبر خداحافظی 

ساهاکیان با دادن پیامی از سال های حضور او در تیم ملی تشکر کرده است، 
افزود: من و اوشین، ســال های ســال با هم همبازی بودیم؛ او  از بازیکنانی 
محسوب می شد که نمونه سخت کوشــی و تالش در جامعه بسکتبال بود و از 

این رو به اسطوره تالش در ایران معروف شده بود.
  رییس هیئت بســکتبال اصفهان ادامه داد: بی حاشــیه بودن ساهاکیان از

 مهم ترین ویژگی های ملی پوش اصفهانی بســکتبال کشــور است که باید 
جوانان این ویژگی او و سخت کوشــی را الگو قرار دهند تا بتوانند آنها نیز به 
موفقیت هایی که اوشین در ســال های حضورش در تیم ملی به آنها 

دست یافت، برسند.
همبازی ســابق ســاهاکیان تصریح کرد: امیدوارم هم چنان 
بتوانیم از اوشــین و تجربیاتــش در بازی های باشــگاهی به 

خصوص در اصفهان استفاده کنیم.
 رییس هیئت بسکتبال اصفهان در ادامه به برنامه های این هیئت 
نیز اشاره کرد و گفت: ما برای پیشــرفت بسکتبال استان اصالح 
زیرساخت ها را در دستور کار قرارداده ایم؛ چراکه با درست سازی 

زیر ساخت ها، هزینه های تیم داری کاهش پیدا می کند.
 داوری با بیان اینکه امروزه حمایت از بسکتبال نسبت به 
رشته هایی مانند فوتبال و والیبال خیلی کمتر است، 
تصریح کرد:  اگر باشــگاه هــای صنعتی مانند 
سپاهان و ذوب آهن  به باشگاه داری در این 
رشته روی آورند جوانان اصفهانی انگیزه 
بیشتری برای حضور در این رشته پیدا 
می کنند و کار ما در این زمینه خیلی 

راحت می شود.
رییس هیئت بســکتبال اصفهان 
با اشــاره به اینکه خوشــبختانه 
امروزه باشــگاه های خصوصی 
مانند گیتی پسند وفوالد ماهان و 
نامینو به سرمایه گذاری در زمینه 
ورزش روی آورده اند، عنوان کرد: 
اصفهان پتانسیل باالیی در بسکتبال 
دارد که اگر حمایت شود ساهاکیان های 

زیادی به تیم ملی وارد می شوند.

رییس هیئت بسکتبال استان: اصفهان ساهاکیان های فراوانی دارد
  به بهانه خداحافظی آقای خاص بسکتبال ایران؛  

»اوشین ساهاکیان« از سال 13٨3 سمیه مصور
بســکتبال حرفه ای را با باشگاه 
ذوب آهن اصفهان شــروع کرد 
 و تا ســال ٩1 بازیکن این باشگاه
 بود. پس از آن بــه فوالد ماهان 
سپاهان پیوست و یك سال برای 
فوالد ماهان بــازی کرد و بعد در 

سال ٩٢ به مهرام تهران پیوست.
 پــس از مهــرام به باشــگاه 
امــام  بنــدر  پتروشــیمی 
رفــت و از بازیکنــان کلیدی 
محســوب  باشــگاه   ایــن 

می شود.
ساهاکیان در حالی خداحافظی 
خود را از تیم ملی اعالم کرد، که 
تیم ملی ایران توانست با شکست 
قاطعانه قزاقســتان، به مرحله 
بعدی انتخابی جام جهانی برود. 
هم بازی هــای او در تیم ملی و 
تماشاچیان حاضر در سالن همگی 
تحت تاثیر این تصمیم غیرمنتظره 
او بودند. بعد از این خداحافظی 
»میثــم میرزایــی« او را روی 
شانه هایش گذاشت تا ساهاکیان 
با دور افتخار در ســالن آزادی 
از تیم ملــی خداحافظی کند. 
ســاهاکیان در تمام این سال ها 
برای تیم ملی بسکتبال بازیکنی 
کلیــدی و مهمی بــود و حاال از 
نسل طالیی بسکتبال ایران تنها 
 صمد ، حامد حــدادی و داوودی

 مانده اند.
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کاهش خطر تکدی گری مافیایی در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

سوژه

با مسووالن

اخبار

گردهمایی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد کشور در اصفهان

مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اســامی در اولین 
اجاس مسئوالن ستادی و استانی کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد کشــور در اصفهان با 
اشاره به اینکه مســاجد، نقش مهمی در هدایت 
دینی و اجتماعی مردم داشــته و جامعه را برابر 
آسیب ها مصون می سازند، گفت: امروز اولویت 
اصلی کار کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
»هدایت« افراد است.حجت االسام والمسلمین 
حبیب ارزانی با بیان اینکه »روحانی« »جلودار« 
حرکات مسجد اســت، افزود: همه بخش های 
مســجد باید این وظیفه جلــوداری روحانی را 
بپذیرند. دبیر ســتادعالی کانون های فرهنگی 
هنری مساجدکشور با اشاره به اینکه اصل انقاب 
اسامی هم با جلوداری امام)ره( و حرکت آحاد 
مردم پشت سر ایشان شــکل گرفت، گفت: این 

مدل امروز هم باید درمساجد هم پیاده شود.
وی ایجاد شکاف بین مردم و روحانیان را طراحی 
امروز  دشمن دانســت و افزود: در مساجد باید 
اصل »تعامل« و »انسجام« و »وحدت آفرینی« را 
تقویت کنیم.حجت االسام و المسلمین ارزانی 
ارتباط چهره به چهره و کار گروهی را در »توسعه 
اهداف« مهــم ارزیابی کرد و گفــت: قبل از هر 
چیز خودمان باید کارگروهی را یاد بگیریم.وی 
خدمت به مردم را نعمت الهی برشمرد و افزود: 
شاکر خدا برای این نعمت ها باشیم.گفتنی است؛ 
در این اجاس ازپرتال »اطاعات جامع بچه های 

مسجد« رونمایی شد.

 شب طنز خنداخند 
در پارک ایثارگران اصفهان

شــب طنز خنداخند، برنامه ای عمومی اســت 
که در آن طنزپردازان دفتــر طنز تازه ترین آثار 
خود را برای اســتفاده عموم ارائه می کنند.این 
 برنامه که با هدف آشنایی اصفهان با طنز برگزار 
می شود بخش های متنوع و متعددی از جمله به 
طنزخوانی)شعر و نثر(، استندآپ کمدی و مسابقه 
طبع آزمایی مخاطبان برپا می شود.عاقه مندان 
برای شرکت در شــب طنز خنداخند از ساعت 
21 روز پنجشــنبه)فردا( به پــارک ایثارگران 

مراجعه کنند.

بررسی فلسفه پیدایش تا سیر 
مدرن عکس یادگاری

نشســت تخصصی »عکس یادگاری؛ از فلسفه 
پیدایش تا سیر مدرن« با حضور »حامد قصری« 

در نگارستان امام خمینی)ره( برگزار می شود.
این نشست تخصصی از سوی کانون عکس انجمن 
سینمای جوان اصفهان، با حضور »حامد قصری« 
و با هدف بررسی عکس یادگاری به عنوان عکسی 
که کارکرد یادمانــی دارد و عنصر خاطره در آن 

برجسته است، برگزار می شود.
نشســت تخصصی »عکس یادگاری؛ از فلسفه  
پیدایش تا سیر مدرن« امروز  ساعت 1۷ تا 1۹:۳۰ 
در نگارســتان امام خمینی)ره(،  واقع در میدان 
فیض برگزار می شــود.حامد قصری نویسنده، 
روزنامه نگار و عکاسی است که در انجمن عکاسان 
اصفهان و ایران و همچنین انجمن هنری عکاسان 
جهان عضویت دارد. وی دانش آموخته دانشکده 
مهندسی برق است و درجشنواره های مختلفی 
ازجمله جشــنواره ملی عکس ایران، جشنواره 
عکس مشهد و در نمایشــگاه های مختلفی نیز 

شرکت داشته است.

رویکرد جدید حوزه هنری 
اصفهان در حمایت از تئاتر

رییس حوزه هنری اصفهان گفت: گروه های تئاتر 
»بچه های مســاجد« عاوه بر شهر اصفهان در 
دیگر شهرهای استان نیز شکل گرفته  و در آینده 
نزدیک شهرهای بیشتری را به گروه های کنونی 

اضافه می کنیم.
 مهــدی احمدی فر با اشــاره بــه فعالیت های 
حوزه هنری اصفهان از عرصــه تئاتر و حمایت 
از هنرمنــدان این عرصه در ســال جدید اظهار 
داشــت: ما در حوزه هنر نمایــش از نیمه دوم 
سال ۹۶ رویکرد جدیدی را در پیش گرفتیم که 
 امسال نیز آن را بسیار جدی تر از گذشته دنبال 

می کنیم. 
وی افزود: بدین ترتیب از همه گروه های باسابقه تا 
آماتور که در زمینه تئاتر در اصفهان فعالیت دارند 
استفاده می کنیم و سال گذشته و امسال از تولید 
و اجرای تعداد زیادی تئاتر صحنه ای و خیابانی 

حمایت کردیم.
رییس حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه 
سال گذشته حرکتی که سال ها اصفهان در عرصه 
تئاتر منتظر آن بود را کلید زدیم، ابراز داشــت:  
تئاتر بچه های مساجد از سال گذشته عملیاتی 
شد که امســال نیز آن را با گستردگی بیشتری 

جلو می بریم.

تخریب شبانه و پرحاشیه یک 
امامزاده

طاهری، عضو هیئت امنای امامــزاده احمدرضا 
باطان در خصوص تخریب این امامزاده می گوید: 
» از سال ۸۳ تاکنون به دنبال تخریب و بازسازی 
بقعه امامزاده بودیم. هر روز به اداره اوقاف، میراث 
فرهنگی و شهرداری مراجعه می کردیم و نتیجه ای 
نمی گرفتیم. نصف سقف امامزاده ایمن نبود و باید 

تخریب می شد.« 
به گفته طاهــری »بقعه باید تخریب می شــد تا 
مسئوالن به فکر ساختنش بیفتند«. او در پاسخ به 
این سوال که چرا تخریب در شب بیست و سوم و 
آن هم به صورت شبانه و بدون استفاده از وسایل 
مناسب انجام شد، می گوید: »چه فرقی می کرد 
با کلنگ یا بولدوزر؟ در هر صــورت باید این بقعه 
تخریب می شد .«  این عضو هیئت امنای امامزاده 
احمدرضا به صدور مجوز تخریب امامزاده توسط 
میراث فرهنگی اشاره می کند:» اسفندیار حیدری 
پور، مدیرکل اسبق میراث فرهنگی دستور تخریب 
بقعه را داده بود، اما مدیرکل فعلــی اصرار بر این 
داشت که قدمت تاریخی بقعه بررسی و بعد در این 
خصوص تصمیم گیری شود. میراث مانند جهنم 
ایرانی ها بود، یک روز قیر نبود و یک روز قیف هیچ 
کس مسئولیت این کار را عهده دار نمی شد و چون 

معطل کردند ما بقعه را تخریب کردیم.«
شهرام امیری، مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی 
استان اصفهان در این خصوص تنها به یک پاسخ 
اکتفا می کند » این امامزاده چندان قدمتی نداشته 
و فاقد ارزش تاریخی بوده و ثبــت ملی نیز نبوده 

است.« 
در عین حال؛ حامد جعفرزاده، مدیر روابط عمومی 
اداره کل اوقاف استان اصفهان صدور هر گونه مجوز 
کتبی برای تخریب امامزاده احمدرضا توسط این 
اداره کل را رد می کند :»هیئــت امنای امامزاده 
احمدرضا، هیچ مجوز کتبی برای تخریب بقعه از 

اوقاف نداشته اند.«

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان:
سالن اجالس، کارکردی 

فراملی دارد
آلودگی هوا، آورده توسعه صنعتی شهرهاست که 
با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی و مصرف 
بیشتر ســوخت فسیلی، بر شــدت آن روز به روز 
افزوده می شــود، از این رو باید برای رونق شهرها 

چاره دیگری اندیشید.
مرتضی طهرانی، معاون مالی و اقتصادی شهردار 
اصفهان در این باره گفت: پیــش از این اصفهان 
در زمینه صنعتی و مسکن رونق داشته؛ اما اکنون 
به دلیل مشکاتی که صنعت برای شهر به وجود 
آورده، مسائل دیگری همچون بهبود محیط زیست 
و گردشگری برای رونق این کان شهر مطرح  شده 
است که البته نیاز به کار و ســرمایه گذاری دارد، 
مرکز همایش ها نیز در راستای رونق گردشگری 

شهر اصفهان طراحی شده است. 
وی افزود: تاکنون برای احداث این مرکز، جلسات 
متعددی برگزار شــده که در آینده نتایج آن ارائه 
خواهد شد تا روند حمایت از ســرمایه گذاران به 

صورت منطقی آسان شود.
معاون مالــی و اقتصــادی شــهردار اصفهان با 
بیان اینکه شــهرداری نیازمنــد همکاری بخش 
خصوصی است، ادامه داد: سالن اجاس، کارکردی 
فراملی دارد و اگر به کارکرد خود برســد به جذب 
گردشگر کمک شایانی می کند؛ البته گردشگرها 
تقسیم بندی می شوند؛ از جمله گردشگران هنری، 
تاریخی و ورزشــی که ســالن اجاس با تشکیل 
همایش های بزرگ ملی، فراملی و ســمینارهای 
اقتصادی می تواند افراد بسیاری را از نقاط مختلف 
جهان به شــهر اصفهان دعوت کند و این خود به 
نوعی تقویت گردشگری اقتصادی یا سیاسی خواهد 
بود. طهرانی با اشاره به ظرفیت باالی اصفهان در 
زمینه گردشــگری ادامه داد: اصفهان پتانسیل ها 
و جاذبه های بسیاری دارد از جاذبه های تاریخی، 
فرهنگی، ورزشی، اقتصادی تا وجود نمایشگاه ها و 
بسیاری از جاذبه ها که در شهر اصفهان نهفته اند، 
پس باید ایــن جاذبه ها فعال شــوند تا به جذب 

گردشگر کمک کند.

در اصفهان برای نخستین بار طرحی 
مشترک بین شهرداری اصفهان، اتحادیه های 
صنوف، نیروی انتظامی و پلیس راهور به منظور 
رفع تخلفات سد معبر واحدهای صنفی به ویژه 
میــوه فروشــان، فروشــندگان اتومبیل و 
موتورسیکلت اجرا شد تا با تخلفات شهری این 
صنوف در اصفهان به صورت نظام مند برخورد 

 شود.
در ایــن طرح گشــت زنی های مشــترک بازرســان 
اتحادیه ها، اماکن و نیروهای آموزش دیده شهرداری، 
پلیس راهور و نیروی انتظامی انجام و نســبت به رفع 
تخلفات شهری صنوف به ویژه سدمعبر اقدام و تذکرات 
الزم به واحدهای صنفی متخلف اعام شد تا چنان چه 
باز هم بی توجهی صنــوف متخلف ادامــه پیدا کرد، 
برخورد قانونی انجام شود. مرحله نخست نظارت های 
مشترک از دو واحد صنفی میوه و موتورسیکلت فروشان 
خیابان های ســروش و الله و فروشندگان اتومبیل در 
حاشــیه اتوبان چمران و خیابان امام خمینی)ره( که 
ســد معبر آنها همواره باعث گایه مندی مردم بوده، 

انجام شد.
اقدامی مدبرانه و کم نظیر در اصفهان

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان 
اصفهان در خصــوص بازتاب های اجــرای این طرح 
گفت: طرحــی که به منظور رفــع تخلفات صنوف به 
ویژه ســد معبر واحدهای صنفی انجام شــد، اقدامی 
بســیار مدبرانه و کم نظیر در کشــور است.نوروزعلی 
اســماعیلی با بیان اینکه برای نخستین بار تصمیمی 
قاطعانه برای رفع ســدمعبر صنوف انجام شد، افزود: 
در گذشــته اجرای طرح های مقابله با تخلفات صنفی 
به ویژه معضل سدمعبر همچنین نظارت ها گذرا بود؛ 
اما این طرح مشــترک می تواند تاثیرگذاری بیشتری 
داشته باشــد، زیرا اجرای آن با همراهی دستگاه های 

ذی ربط انجام می شــود. رییس اتحادیه صنف میوه و 
سبزی فروش شهرســتان اصفهان تاکید کرد: برای 
حذف کامل تخلفات صنوف به ویژه رفع سدمعبر نیاز 
به فرهنگ سازی داریم. اسماعیلی گفت: اتحادیه طبق 
مواد 2۷ و 2۸ قانون نظــام صنفی حق پلمپ دارد؛ اما 
در گذشته همکاری شــهرداری با اتحادیه برای رفع 
تخلفات صنوف کمرنگ بود و تنها از متصدیان متخلف 

تعهد گرفته می شد.
کاهــش ۴۰ درصــدی تخلف ســد معبر 

موتورسیکلت فروشان
رییس اتحادیه صنف موتورســیکلت فروشــان شهر 

اصفهان نیز اجرای مرحله نخست طرح مشترک بین 
شهرداری اصفهان، اتحادیه های صنوف، نیروی انتظامی 
و پلیس راهور به منظور رفع تخلفات صنوف به ویژه سد 
معبر واحدهای صنفی را موفقیت آمیز خواند و گفت: 
از اجرای این گونه طرح ها برای آرامش هر چه بیشتر 
شهروندان و نظم بخشی به شــهر استقبال می کنیم. 
مهدی غفرانی افزود: طی روزهای گذشــته جلسه ای 
با مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان برگزار و البته پیشنهاد دادیم با توجه به شرایط 
اقتصادی حاکم در شهر و کشــور، ناآرامی های اخیر و 
اینکه عده ای از افراد مغرض منتظر اتفاقاتی هستند تا 

از آب گل آلود سوژه هایی را دست آویز بیگانگان کنند، 
برای اجرای مرحله دوم این طرح گر چه به حق است، 

دست نگهداریم.
وی با بیان اینکه اجرای مرحله نخســت طرح برخورد 
با تخلفــات صنوف تــا ۴۰ درصد تخلف ســد معبر 
موتورسیکلت فروشان شهر را کاهش داده، تصریح کرد: 

اجرای طرح موفقیت آمیز بوده است.
برگزاری دوره های آموزشــی بــرای ارتقای 

فرهنگ سازی
رییس اتحادیه فروشــندگان اتومبیل شهر اصفهان 
اظهارکرد: اجرای این طرح تا ۳۰ درصد موفقیت آمیز 
بوده؛ اما موفقیت کامل آن در گرو فرهنگ ســازی و 
برگزاری دوره های آموزشــی است. حمیدرضا قندی 
گفت: اتحادیه فروشندگان اتومبیل در شهر اصفهان 
طی روزهای گذشــته یک دوره آموزشی برگزار کرد 
که تعداد 1۰۰ نفر از فروشندگان در این دوره آموزشی 
شرکت کردند.  وی تصریح کرد: واقعیت این است که 
متراژ تمام مغازه ها زیر 1۰۰ متر نیســت و بر همین 
اساس پروانه کســب برای فروشندگان موتورسیکلت 
صادر می شــود، همین ابعاد ظرفیــت گنجایش تنها 
چهار دستگاه خودرو سواری را دارد، از این رو نمی توان 
فروشندگان اتومبیل را مجبور کرد که تمام خودروهای 
خود را در مغازه جا دهند. رییس اتحادیه فروشندگان 
اتومبیل شهر اصفهان ادامه داد: به نظر من شهرداری 
باید تعــداد پارکینگ های شــهر را افزایــش دهد تا 
فروشندگان اتومبیل خودروهای اضافه فروشگاه خود 
را در پارکینگ ها قرار دهند. وی با بیان اینکه اکثر کسبه 
برای افزایش فروش اقدام به قراردادن اجناس خود در 
خارج از محیط مغازه می کنند، در حالی که این نگرش 
صحیح نیست، گفت: با تخلف سد معبر مخالف هستیم 
و اعتقاد داریم که اجرای این گونه طرح ها می تواند ۵۰ 

درصد تخلفات سد معبر صنوف را کاهش دهد.

وقتی همه راضی هستند

یک کارشناس شهرسازی اظهار کرد: نظام فعلی حاکم بر مدیریت 
شهرهای کشور نیمه متمرکز است، زیرا اعضای شورای شهر از سوی 
مردم انتخاب می شوند و شورای شــهر انتخاب شهردار را بر عهده 
دارد؛ اما استاندار و یا وزیر کشور اختیاراتی را در زمینه رد گزینه های 

انتخابی شورا دارند.
همایون نورایی با بیان اینکه در نظام نیمه متمرکز، شــهرداری ها 

از لحاظ اختیارات محدودیت دارند و همین محدودیت ها چالشی 
برای این نهاد عمومی به حساب می آید، افزود: از سال ۷۸ تاکنون 
اعضای شوراهای شــهری به انتخاب مردم برگزیده می شوند؛ اما 
اکنون الزم است برای خدمات رسانی بهتر به مردم شوراهایی نیز 
در سطوح پایین تر که شامل شــوراهای مناطق و نواحی مختلف 

هستند، شکل گیرد. 

این کارشــناس شهرســازی عدم تطابــق وظایــف و اختیارات 
شــهرداری ها با امکانات و اختیارات آنها را چالش بزرگی دانست 
و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انتظارات از شهرداری در سطح 
باالیی است به همان نسبت اختیارات آن با محدودیت همراه است، 
زیرا همان طورکه شاهد هستیم شهرداری ها از طرف دولت مورد امر 

و نهی قرار می گیرند.

کارشناس شهرسازی مطرح کرد:
اختیارات محدود، چالش فعالیت های شهرداری

  بازتاب اجرای یک طرح در اصفهان؛  

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
اظهار کــرد: به دلیل برگزاری طــرح هایی که در 
شهر اصفهان انجام شده، خوشبختانه تصادفات به 
کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ اما متاسفانه 
سهم موتورسیکلت سواران در این آمار، سهم بسیار 

ناچیزی دارد.
علیرضا صلواتی افــزود: در اکثر نقاط 
کشور سهم موتورسیکلت سواران در 
تصادفات منجر به فوت زیر 2۵ درصد 
است؛ اما در اصفهان این آمار به باالی 
۵۰ درصد رسیده است. با توجه به این 
آمار برنامه های مختلف آموزشی برای 
کاهش تصادفات به خصوص تصادفات 
موتورسیکلت سواران پیش بینی شده 

است که می توان به برگزاری دوره های آموزشی در 
فرهنگسراها اشاره کرد.

صلواتی ادامه داد: از آنجایــی که میزان تصادفات 
موتورســواران در حاشیه شــهر اصفهان بیشتر 
است، دوره های آموزشــی در حواشی شهر برگزار 

می شــود، هدف ایــن دوره ها آموزش مســائل 
ایمنی به موتورسوران است.وی خاطرنشان کرد: 
با توجه به اینکــه ۸۰ درصد تصادفــات منجر به 
فوت در موتورسیکلت ها بر اســاس عدم استفاده 
از کاه ایمنی اســت، طرح تهیه کاه ایمنی برای 

موتورسواران اجرایی می شود، با اجرای این طرح هر 
موتور سوار موظف به استفاده از کاه ایمنی خواهد 
شــد.صلواتی تصریح کرد: آموزش مسائل ایمنی 
موتورسواری در شهر از طریق تبلیغات شهری نیز 

در دستور کار است.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار:

آموزش مسائل ایمنی موتورسواری به تابلو های شهری می آید
رییس کمیته اجتماعی شــورای اســامی شهر 
اصفهان با بیان اینکه ســاماندهی متکدیان باید با 
رویکرد بلند مدت همراه باشد، اظهار کرد: نمی توان 
نســبت به متکدیان در شــهر اصفهان بی تفاوت 
رفتار کرد.کوروش محمــدی همچنین از احداث 

مرکز نگهــداری تحت عنوان کمپ ســاماندهی 
متکدیان خبرداد و افزود: در حال حاضر ساختمانی 
برای نگهــداری از متکدیان در شــهر اصفهان در 
حال احداث اســت که پیش بینی می شود تا ۶ ماه 
آینده شــاهد بهره برداری از آن باشــیم. در حال 

حاضر مکان موقتــی به این امــر اختصاص داده 
شده اســت و مدیریت آن بر عهده خیریه کارتون 
خوابی »امید« بــوده و این خیریــه دارای تجربه 
کافی در امور مدیریتی متکدیان اســت.محمدی 
ادامه داد: با توجه به گنجایش این مرکز، هدایت و 
آموزش بخش وسیعی از متکدیان در 
این کمپ انجام می شود به طوری که 
متکدیان اصفهان آموزش می بینند 
و در صــورت نیــاز تحــت حمایت 
بهزیســتی قرار می گیرند و متکدیان 
 غیر بومی نیز به شهرهای خود اعزام 

می شوند.
به گفته وی، دســتگاه های مختلف 
از جمله اســتانداری اصفهان، مرکز 
بهداشــت و درمان، اداره کل بهزیســتی، نیروی 
انتظامی، سازمان زندان ها و ســایر دستگاه های 
ذی ربط در شکل گیری کمپ ساماندهی متکدیان 
نقش ویژه ای دارند و به نوعی سهم خودشان در این 

عرصه ایفا کرده اند. 

عضو شورای شهر خبر داد:

کاهش خطر تکدی گری مافیایی در اصفهان

مســئول مرکــز اردویی و گردشــگری ســپاه 
صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان پیش از ظهر  
دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص 
آغاز اردوهــای راهیان نور اظهار کــرد: اردوهای 
راهیان نور با این نیت آغاز شــد که آموزه هایی از 
مقاومت، ایثار و از خود گذشــتگی دفاع مقدس 
جوانان با دست های خالی در برابر استکبار به نسل 

بعدی انتقال پیدا کند.
عباس محمدی خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ بیش 
از 1۶ هزار نفر از مردم در قالب کاروان های راهیان 
نور از اســتان اصفهان به مناطق عملیاتی غرب و 
کردستان اعزام شــدند که این اردوها در سال ۹۷ 
به لحاظ کیفی با ایجاد تغییرات نسبت به قبل ارتقا 

خواهد داشت.

محمدی با بیــان اینکه اردوی راهیــان نور از 1۶ 
تیرماه و به مدت ۵۰ روز برگزار می شــود، اذعان 
داشــت: این اردوها ابتدا در قالب اعزام حلقه های 
صالحین در مساجد برگزار شده و تا سوم مردادماه 

سال جاری ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به به کارگیری 2۴۰ دستگاه اتوبوس 
برای این اردوها تصریح کــرد: خواهران در مرحله 
نخســت اعزام به اردوهای راهیان نور غرب کشور 
به مدت 1۵ روز و برادران در مرحله دوم به صورت 
مجزا در مناطق غرب کشــور حضور پیدا خواهند 
کرد. مســئول مرکز اردویی و گردشــگری سپاه 
صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان یادآور شد: از 
سوم مرداد تا 1۰ شــهریورماه امسال نیز اردوهای 
راهیان نور محلی برگزار می شــود که ثبت نام آن 
در پایگاه های بسیج سراسر استان اصفهان صورت 

می گیرد. 

وی بــا بیــان اینکه طــی 1۰ روز آینــده آدرس 
مکان های استقرار اعام و ثبت نام اردوهای راهیان 
نور با ماشین شخصی مشخص می شود، اضافه کرد: 
پیش بینی می شود در ســال ۹۷ بیش از 2۵ هزار 
اصفهانی به اردوی راهیان نور اعــزام و از مناطق 

عملیاتی استان کردستان بازدید کنند.
سرهنگ کیان نژاد، مسئول بسیج عشایری سپاه 
صاحب الزمان)عج( نیز در ادامه این نشســت به 
برگزاری اولین همایش تکریم شبانان و گله داران 
عشــایری اســتان اصفهان در 2۵ تیرماه اشاره و 
عنوان کرد: بالغ بر ۴۰۰ نفر از سران عشایر قشقایی 
و بختیاری با حضور برخی از مسئوالن استانی در 

این همایش حضور خواهند داشت.
وی افزود: محوریت این همایش بیان مشــکات 
عشــایر و ارائه راهکار برای حل و فصل مشکات 
اســت.کیان نژاد بیان کرد: در استان اصفهان بالغ 

بر ۵2 هزار عشایر کوچ و 1۸ هزار عشایر نیمه کوچ 
در سه شهر چادگان، فریدونشهر و جرقویه  استقرار 
دارند که به فعالیت پــرورش و تولید فرآورده های 

دامی مشغول هستند.
 وی با بیان اینکه تامین 2۵ درصد گوشــت قرمز 
و۳۰ درصد لبنیات استان توســط عشایر استان 
تامین می شــود، افزود: ســیاه چادر عشــایر به 
عنوان یک کارگاه اقتصادی اســت که انسان های 
تاشــگر و کم هزینه همچنان در تاش پرورش 
 دام و تولید لبنیات اســتان هســتند. این قشــر 
زحمت کش به دلیل پراکندگی مشکاتی از جمله  
کمبود آب، بحث بهداشــت، مباحــث فرهنگی و 
اجتماعی را دارند که ما برای مرتفع سازی برخی از 
این مشکات اقدام به ارائه سرویس های بهداشتی 
 و حمام ســیار برای اولین بار در کشــور به عشایر 

کردیم. 

مسئول اردویی سپاه استان اصفهان خبر داد:
بیش از 25 هزار اصفهانی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند 
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یادداشت

به گذشته فکر نکن، چون کابوســی بیش نیست و به آینده 
نیندیش؛ چرا که رویایی است که شاید هرگز دست یافتنی 
نباشــد! حال را دریاب چرا که هدیه ای زیباســت از طرف 

خداوند...
درست است که می گویند دنیا ارزش ندارد؛ اما باید جنگید و 
تالش کرد چون  راهی است برای رسیدن به سعادت ابدی...

زندگی گذر زمان است،زمانی که همانند برق و باد می گذرد 
و ما غافل از این گذر!

زمانی فرا می رســد که چیــن و چروک صورتــت و موهای 
ســپیدت گواهی این گذر خواهــد بود،روز بــه روز پیرتر و 
فرتوت تــر می شــوی، روز بــه روز خســته تر می شــوی 
 و بــی حوصله تــر و اینجاســت کــه معنــای زندگــی را 

درمی یابی.

اینجاست که درک می کنی نزدیک شدن به پایان را...و چقدر 
باورش سخت است پایان این زیبای شیرین...

 زندگــی، گاهــی شــیرین اســت و گاهــی تلخ،گاهــی 
سازش با تو کوک است و گاهی با ســاز تو نمی رقصد،گاهی 
کوله باری از سختی و مشکل پیش رویت صف کشیده است 
که حتی فکرش هــم آزارت می دهد و زمانی آنقدر شــاد و 
سرخوشــی که غافل می شــوی از ثانیه هایی که از پی هم 

می گذرند.
بعضی اوقات آنقدر تنهایی که غصه تو را در آغوشــش فشار 
می دهد و بغض امانت را می برد و کســی تو را درک نخواهد 

کرد جز خودت...این است زندگی!
دنیا،بی رحم و ناجوانمردانه عزیزانت را از چنگت در می آورد 
و هرآنچه دوســت داری از میان دســتانت مــی رباید و تو 

همچنان دل می بندی به دنیا و آدم هایش...
آدم هایــی کــه بــه راحتــی از تــو می گذرنــد و تنهایت 
می گذارنــد،آدم هایی که از پشــت خنجــر می زنند و عین 
خیال شان هم نیســت،آدم هایی که جواب اعتمادت را با بی 
اعتمادی می دهنــد و تو چه راحــت دل می بندی به همین 

آدم ها...
و عجیب اســت که خدایت را می فروشــی به همین آدم ها. 
بدان تنها کسی که از پشت خنجر نمی زند همین خداست؛ 
خدایی که در ذهن ها چیزی جــز مهربانی و آغوش گرمش 

نمی گنجد! 
حــال بنگر...انتخــاب کــن خــدا را یــا دنیــا را؟عشــق 
را یــا پایــان و نابــودی را؟ دنیــا همــان زمانی شــیرین 
خواهــد بــود که خدا باشــد که عشــق باشــد... بهشــت 
 همــان دنیایــی اســت کــه خــدا را در آن مــی یابــی!

و زندگــی را می تــوان به بهشــت مبدل کرد اگــر معبود، 
حضور داشته باشــد...معبودم من دنیارا برای رسیدن به تو  

می خواهم.

زندگی همین امروز است

افسانه مرادی

سلفی گرفتن 
وزیر امور 

خارجه بریتانیا 
با فیل های 

یک باغ وحش 
در »ویپسنید« 

انگلیس. 

عکس روز

 »حامد همایون« در فیلم ماموریت
 غیر ممکن بازی نمی کند

محســن رجب پور، مدیر برنامه هــای حامد همایــون درباره 
برنامه های این خواننده گفت: در حال تولید قطعات جدید برای 
انتشار در بازار موسیقی هستیم که فکر می کنم تا یک ماه دیگر 
آماده خواهد شد و پس از آن اجرای کنسرت های حامد همایون 

را شروع می کنیم.
وی در خصوص کنســرت های حامد همایــون تصریح کرد: 
کنســرت هایی که این روزها قرار است توســط حامد همایون 
برگزار شود، باقی مانده قراردادهایی است که از گذشته منعقد 
شده است.  کنســرت همایون در همدان برگزار شد، همچنین 
کنسرتی در شهر یزد خواهد داشــت که هنوز زمان دقیق آن 

مشخص نشده است.
رجب پور با اشاره به کنسرت های جدید همایون و شکل اجرای 
جدید این خواننده افزود: تور جدید کنسرت های حامد همایون 

از اواخر مردادماه آغاز خواهد شد.
وی درباره حضور این خواننده در فیلم »ماموریت غیر ممکن« 
بیان کرد: همایون در این فیلم بازی نمی کند بلکه در این فیلم 
چند کنسرت نمایش داده می شــود که یکی از این کنسرت ها 

متعلق به همایون و مربوط به اجرای »چتر خیس« است.

 بعضی مدیران استان خوزستان 
»احمدی نژادی« اند!

روزنامه »جمهوری اسالمی« با انتقاد از وضعیت نابسامان خوزستان 
نوشت:مدیریت قبلی اســتان که کارنامه قابل قبولی در استانداری 
خوزستان و چند استان دیگر را تجربه کرده بود به دلیل لجاجت وزارت 
کشور با شکل نامناسبی از کار برکنار شد و آقای شریعتی جوان را که 
یک پزشک هستند و تقریبا هیچ تجربه مدیریتی قابل اعتنایی نداشته با 
حمایت های خاصی که صورت می گرفت، به استانداری منصوب کردند. 
همان موقع بسیاری از دلســوزان و آگاهان گفتند که آقای شریعتی 
انســانی متدین و عالقه مند به کار اجرایی و جوان اســت؛ اما برای 
استان خوزستان که در حد یک کشور مسئله و مشکل دارد کار بسیار 
سنگینی است. واقعیت این است که ریشه مشکالت اخیر خرمشهر و 
آبادان حاصل ضعف شدید مدیریت در استان خوزستان است و عملکرد 
وزارت کشور در تحمیل انتصابات و سفارشی بودن برخی بخشداران و 
فرمانداران مسن که ضعف عملکردشان در دوره دولت های نهم و دهم 
خود را نشان داده بود، این شرایط را امروز به درستی آشکار می کند. 
هر شهروند عادی اهوازی که از کنار کارون عبور می کرد می گفت اگر 
دبی آب کارون افزایش نیابد، آب در آبادان و خرمشهر شور خواهد شد و 
بحران را به دنبال دارد. مسئوالن استان نتوانستند هشدارها را بشنوند  

و  در روز روشن متوجه وضع بحرانی کارون نمی شدند. 

دوخط کتاب

 بازگشت »مهرداد پوالدی« 
به کشور تکذیب شد

خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه مهرداد پوالدی، 
مدافع ســابق تیم ملی فوتبال ایران که پس از جام جهانی ۲۰۱۴ 
به دلیل مشکل خدمت ســربازی اش از ایران خارج شد و دیگر به 
کشورمان بازنگشــت، به تازگی وارد ایران شده است و قصد دارد 
با گذراندن خدمت مقدس سربازی در ایران به فوتبال خود ادامه 

دهد.
 پوالدی که در جام جهانی برزیل به عنــوان برترین بازیکن تیم 
ملی ایران انتخاب شد به دنبال جدایی از پرسپولیس در تیم های 

الشحانیه قطر و بانکوک یونایتد تایلند به فوتبال خود ادامه داد.
برای پیگیری صحت و سقم این خبر، یکی از سایت های خبری  با 
یکی از بستکان نزدیک مهرداد پوالدی تماس گرفت که او ضمن 
تکذیب بازگشت مدافع سابق تیم ملی به کشورمان گفت: متاسفانه 
با وجود اینکه مهرداد پوالدی می تواند طبق قانون ۱۲ سال غیبت 
خود برای گذراندن خدمت مقدس سربازی را خریداری کند؛ اما 
تاکنون موفق به انجام این کار نشــده اســت و در حال حاضر هم 
قصدی برای بازگشت به ایران ندارد. این خبر کذب است و تا جایی 
که من اطالع دارم مهرداد فصل آینده هم در تایلند به فوتبال خود 

ادامه می دهد.

کیوسک

درباره ی من بسازند.می 
دانم آنها آدمهایی بی 

شباهت به خودم نیستند و 
سعی دارند چشمشان را بر 

زشتی کردارشان ببندند.
باید اعتراف کنم مرتکب 
بعضی از گناهانی شده 

ام که در گذشته دیگران 
را به خاطر آن گناهان 

تحقیر می کردم.

زندگینامه مارلون براندو
رابرت لینزی

در بیست سالگی 
همیشه می خواستم 

بهترین باشم.ولی 
حاال واقعاً برایم مهم 

نیست.دیگر خودم 
را با دیگران مقایسه 

نمی کنم.دیگر نگران 
این نیستم که کسی 

بااستعدادتر از من 
باشد.یا اینکه مردم 
داستانهای ناجوری 

اینستاگرام

۲-در این عکس گریم جدید و عجیب امیر جعفری، بازیگر ایرانی در سریال نمایش خانگی 
»ممنوعه« به کارگردانی امیر پورکیان را مشاهده می کنید. جعفری، در سال ۵۳ متولد 
شده، او با ریما رامین فر ازدواج کرده است و یک پســر به نام آیین دارد. این بازیگر عالقه 

زیادی به ورزش فوتبال دارد و طرفدار تیم استقالل هم هست.

امیر جعفری

این قسمت: لو رفتن سواالت کنکور
یکی از کانال های تلگرامی ضدانقالب که مدعی مطلع بودن از پشت پرده اخبار است و 
تعداد زیادی از مطالبش روزانه تکذیب می شود مدعی است در نهادهای مهم کشور اعم 
از دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضائی نیرو دارد که اخبار اختصاصی را در اختیارش 
قرار می دهند. در یکی از همین موارد مدعی شد که طبق منابعی که در قوه قضائیه دارد 
»سواالت کنکور 97 لو رفته اســت و خاطی با دستور »علیرضا امینی« معاون آموزش و 

تحقیقات قوه قضائیه بازداشت شده است.«
هرچند از ابتدا به نظر می رسد که این کانال ضدانقالب در روزهای نارضایتی بازاریان از 
وضعیت اقتصادی و مردم جنوب کشور از شوری آب، قصد ایجاد ناامنی روانی دارد؛ اما با 

بررسی سند ادعایی  این کانال می توان اطالعات بهتری در اختیار مخاطبان قرار دهد.
نکته نخست:  این کانال ضدانقالب ادعا کرده که دستور بازداشت موقت فرد خاطی توســط  امینی، معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه 
صادر شده است. این درحالی است که نزدیک به  ۴ سال است که آیت ا... آملی الریجانی، حجت االسالم علیرضا امینی را به عنوان »معاون منابع 

انسانی« منصوب کرده است.
 نکته دوم: چندین سال است که از ادغام و معاونت آموزش و تحقیقات با معاونت اداری، معاونت »منابع انسانی« در قوه قضائیه به وجود آمده 

است  و طبیعتا تمام نامه های حجت االسالم امینی تحت سمت »معاون منابع انسانی« امضا و ابالغ می شود.
نکته سوم: هر فردی که اندک سواد حقوقی و یا حتی سیاسی داشته باشد، می داند نامه معاون قوه قضائیه در سربرگ همین قوه و با لوگوی قوه 
قضائیه منتشر می شود نه با آرم و لوگوی وزارت دادگستری که زیر نظر قوه اجرایی)دولت( اداره می شود. این موضوع به قدری ابتدایی است که 

نیازی به داشتن نفوذی در قوه قضائیه ندارد!
 نکته چهارم: دستور بازداشت و دستگیری متهمان توسط قاضی صادر می شود نه معاون نیروی انسانی قوه قضائیه.

از شایعه تا واقعیت

تکذیبیهخبر آخر

پوتین
۱.پوتین، رییس جمهور روســیه ثروتی در حدود ۱۵۰ میلیارد پونــد دارد. نقدینگی این 
رییس جمهور ،۳۳ برابر از دونالد ترامپ بیشتر است و زندگی بسیار الکچری دارد. به نوشته 
روزنامه دیلی استار؛ منتقدان مدعی  هســتند که ثروت والدیمیر پوتین، رییس جمهوری 
روسیه ۱۵۰ میلیارد پوند است و همین امر باعث شده تا او زندگی شاهانه ای داشته باشد؛ او 
یگانی از قایق های تندرو، خودرو، ویال و کاخ های زیبا دارد. پوتین در اکثر موارد از ثروت خود 
سخنی به زبان نمی آورد و همواره مدعی است که درآمدش ۱۰۰ هزار پوند است؛ اما براساس 

اسناد موجود رییس جمهوری روسیه یک قطعه زمین، دو آپارتمان و سه خودرو دارد.

در یکی از شهرهای سوئد، هتلی در اعماق یک معدن قدیمی وجود دارد که 
جایگاه مهم ترین معادن نقره اســت. این معدن به معدن »موریا« معروف 
است و در ۱۵۵ متر زیر زمین قرار دارد. اتاق هایی که برای اقامت ساخته 
شــده اند، دارای تهویه و صندلی های نقــره ای و تختخواب هایی لوکس 
هستند . این هتل عجیب در اعماق یک معدن قدیمی در شهر ساال در سوئد 
قرار دارد؛ جایی که قرن ها خانه بزرگ تریــن و مهم ترین معادن  نقره در 
کشور بوده اســت. حاال این فرصت پیش آمده تا عالقه مندان بتوانند شب 

خود را در اتاقک های زیرزمینی این هتل بگذرانند. 

اقامت در  عمیق ترین هتل جهان

یک مرد جوان تا به حال 8۰ هزار بار به قرار مالقات رفته، درخواست ازدواج 
کرده و جواب رد شنیده است. او که رکورد تازه ای را ثبت کرده با تابلویی در 
خیابان ایستاده و درخواست یک همســر را دارد. در حقیقت این مرد جوان 
چینی اخیرا به خاطر سال ها تالش برای یافتن همسر مناسب تبدیل به سوژه 
رسانه های ملی این کشور شده اســت. او مدعی است طی هشت سال اخیر 

از 8۰۰۰۰ زن درخواست آشنایی کرده  ولی هر بار جواب رد شنیده است.

خواستگاری که ۸۰ هزار بار جواب منفی شنید

مرد روســتایی که بعد از طالق دادن همسرش، پسر 7 ساله خود را به یک 
مزرعه برده و در شرایط بدی از وی نگهداری می کرد با شکایت همسایه ها از 
سوی پلیس دستگیر شد. این حادثه در یکی از شالیزارهای شهرستان خمام 
استان گیالن اتفاق افتاد. مرد سنگدل، پسر کوچولو را با خود به زمین های 
شالیزار اطراف روستا برد و در یک چادر بدون هیچ امکاناتی نگهداری کرد. 
بر اساس گفته های شاهدان؛ این کودک مورد شــکنجه و بدرفتاری های 
پدرش قرار داشت به گونه ای که پدر وی به جای استفاده از مواد شوینده او 

را با سموم کشاورزی موجود در مزرعه حمام می کرد.

شستن یک بچه توسط پدرش با سموم کشاورزی!
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