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ترس از رانندگى و چند راه ساده براى غلبه بر آنشناسنامه هاى صادره تا روز انتخابات تحویل مى  شودزمان پخش «پایتخت6» معلوم شددور دوم انتخابات مجلس 29 فروردین برگزار مى شود تا ریال آخرمان را از اسکوچیچ مى گیریم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عمر مفیداستفاده از 
ماسک ها 

چقــدر است؟

دریافت پول نقد در مطب تبعات قضایى دارد
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حداقل دستمزد کارگران 
چه زمانى تعیین مى شود؟

واکنش سامسونگ
 به پایین کشیده شـدن 
تابلوهایش در ایران

آلودگى، امروز 
از هواى اصفهـان 

مى رود

5

افزایش شدید 
جرائم فضاى مجازى 

در اصفهان

این روز ها با شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا، استفاده از 
ماسک براى جلوگیرى از ابتال به این بیمارى در بین مردم رایج 
شده است. تحقیقات نشان مى دهد تنها ماسکى که مى تواند از 

ورود ویروس ها به بدن جلوگیرى کند، ماسک نانو است. 
ماسک نانو به دلیل دارا بودن الیه نانو الیاف عالوه بر الیه هاى...

رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: بیشترین 
فراوانى جرایم در حوزه اقتصادى است که در رتبه 
اول، برداشت هاى غیرمجاز از حساب هاى بانکى 

شهروندان قرار دارد.
سید مصطفى مرتضوى در گفتگو با «فارس» با 
اشاره به جرایم فضاى مجازى در استان اصفهان 
اظهار کرد: در دى ماه امسال وضعیت جرایم در 
حوزه فضاى مجازى در استان اصفهان 71 درصد 
افزایش وقوع نســبت به دى ماه ســال گذشته 

داشته است که ...
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آسیب دیدگى 695695 نفر در برف و کوالك هفته گذشته اصفهان نفر در برف و کوالك هفته گذشته اصفهان
در این مدت به دلیل بارش برف و کوالك در استان اصفهان در این مدت به دلیل بارش برف و کوالك در استان اصفهان 1919 حادثه رخ داد حادثه رخ داد
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نیمى از پزشکان اصفهان که هنوز در سامانه مالیاتى ثبت نام نکرده اند براى این کار فقط تا پایان بهمن فرصت دارند

من و سام درخشانى 
نگرانیم تکرارى شویم

سپاهان با قدرت 
آماده بازى با السد مى شود

روزنامه «الشــرق» قطر از زوایاى مختلفى به 
بررســى بازى تیم هاى السد و ســپاهان ایران در هفته 
دوم لیگ قهرمانان آســیا پرداخت. در بخشى از گزارش 
روزنامه «الشرق» قطر در نســخه چاپى دیروز آمده است: 

تیم سپاهان با قدرت آماده بازى با السد    ...
3

7

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

برداشت هاى غیرمجاز در صدر جرایم
 فضاى سایبرى است

هوشمندسازى 
پلیس اصفهان؛

 ازکشف جرم تا باز کردن 
گره هاى ترافیکى

آنها 10 روزه بیمارستان مى سازند، ما...!
یک تفاوت خیلى اساسى بین ایرانى ها و چینى ها
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معاون روابط کار وزارت کار در نشســت خبرى با اشاره 
به اینکه دستمزد کارگران در کمیته دستمزد که یکى از 
کمیته هاى زیرمجموعه وزارت کار است در حال بررسى 
است، اظهار کرد: براساس ماده 41 قانون کار قرار است 
هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد تعیین و 
سپس در شوراى عالى کار عدد و رقم دستمزد نهایى شود.

شــاه کرمى ادامه داد: هزینه سبد معیشت کارگران قرار 
اســت متناســب با اطالعات مرکز آمار به دست آید و 
اوایل هفته آینده در نشست کمیته مزد رقم سبد معیشت 

کارگران تعیین شود.
معاون روابط کار وزارت کار بــا بیان اینکه یکى از موارد 

مهم در تعیین دستمزد توجه به حفظ مشاغل موجود است، 
گفت: بحث هاى کارگران و کارفرمایان در کمیته دستمزد 
حول و حوش ماده 41 قانون کار مى چرخد. شاه کرمى 
ادامه داد: پس از تعیین سبد معیشت در کمیته دستمزد در 
ابتداى اسفندماه بحث عدد و رقم مزد به صورت نهایى 

تعیین خواهد شد. 
شاه کرمى با بیان اینکه براســاس بررسى هایى که در 
کمیته مزد انجام شده است امیدواریم بتوانیم به رقم خوبى 
برسیم، تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادى بنگاه ها و 
هزینه زندگى کارگران شرایط براى تعیین دستمزد امسال 

دشوارتر از سال گذشته است.

وزیرکشور گفت: اطلس امنیتى براى همه شهر ها داریم 
و اولویت بندى و تدابیر ویژه اى دیده شده است. فضاى 
کشورمان، انتخاباتى است و همه جناح ها، فهرست هاى 

انتخاباتى خود را ارائه کردند.
عبدالرضا رحمانى فضلى با حضور در برنامه «نگاه یک» 
شبکه یک سیما با اشاره به اینکه قانون فقط روز جمعه را 
براى رأى گیرى در نظر گرفته است و در صورت تمدید 
زمان رأى گیــرى، حداکثر تا 12 شــب مى توانیم آن را 
تمدید کنیم، افزود: از اکنون به مردم مى گویم که شعبه ها 
رأس ساعت 12 شب تعطیل مى شوند و همه باید تالش 

کنند پیش از این ساعت، رأى دهند.

رحمانى فضلى گفت: 57 میلیون و 918 هزار و 159 نفر 
واجد شرایط رأى دادن هستند که از این تعداد دو میلیون 
و 931 هزار نفر رأى اولى هستند. از این تعداد حدود 28 
میلیون و 872 هزار نفر بانوان و حــدود 29 میلیون نفر 

آقایان هستند.
رحمانى فضلى گفت: با شــوراى نگهبــان هماهنگ 
کردیم و این شورا 29 فروردین را براى برگزارى دور دوم 
احتمالى انتخابات تعیین کرد. اگر مردم پرشکوه شرکت 
کنند انتخابات در حوزه هاى کمترى به دور دوم کشیده 
مى شود و این موضوع هزینه هاى برگزارى انتخابات را 

کاهش مى دهد.

حداقل دستمزد کارگران 
چه زمانى تعیین مى شود؟

دور دوم انتخابات مجلس
 29 فروردین برگزار مى شود

نامه نگارى کرونایى با 
رئیس جمهور؟!

   ایلنا | رئیس اداره بیمارى مشترك بین انسان 
و حیوان وزارت بهداشــت ، نامه   منتشــره معاون 
درمان وزارت بهداشت به رئیس جمهورى مبنى بر 
ابتالى 35 نفر از هموطنان به کرونا و مرگ چهار 
نفر از آنان را تکذیب کرد. حســین عرفانى گفت: 
چنین نامه اى از طرف معاونت درمان و هیچ یک از 
معاونان وزیر بهداشت منتشر نشده است و این اخبار 
به طور کلى از طرف وزارت بهداشت رد مى شود. 
وى در ادامه گفت: پرونده ارتکاب به این تخلف در 

دست حراست وزارت بهداشت است. 

خیابان ها را اجاره مى دهند!
   پانــا | مدیرعامل شرکت ساماندهى صنایع و 
مشاغل شهر تهران درباره فعالیت دستفروش ها 
در پایتخت با بیان اینکه امکان ساماندهى تمامى 
دستفروشان وجود ندارد، اظهار کرد: این کار شدنى 
نیست و قانون نیز این اجازه را به ما نمى دهد، ضمن 
اینکه همه این افراد دســتفروش نیستند؛ برخى 
مغازه دارانى هســتند که ســطح خیابان را اشغال 
کرده اند و یا عده اى مافیاى این کار هستند و کاسب 
نیستند و با زور و گردن  کلفتى سطح خیابان هایى را 

گرفته اند و به عده  اى دیگر اجاره مى دهند.  

رقم دقیق سود سهام عدالت 
   بهار | رئیس سازمان خصوصى سازى گفت: 
از سوم اســفند ماه به ازاى هر سهم یک میلیون 
تومانى عدالت به صورت على الحساب 205 هزار 
تومان واریز مى شــود. علیرضا صالح گفت: چون 
هنوز بخشــى از سود شرکت هاى ســرمایه پذیر 
عدالت دریافت نشده است این مبلغ را فعًال پرداخت 
مى کنیم تا بعداً که سود کامل شرکت ها دریافت 
شد، سود قطعى براى عملکرد سال 97 به حساب 

مشموالن سهام عدالت واریز  شود.

اضافه خدمت ها 
بخشیده شد

   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | طــرح 
بخشــش زندان و اضافه خدمت سربازان غایب و 
فرارى از 26 بهمن ماه همزمــان با «روز مادر» تا 
18 اسفند ماه «روز پدر» اجرایى مى شود. بر اساس 
قوانین خدمــت وظیفه فــرار از خدمت، مجازات 

حبس دارد.

دامپزشک ها مى خواستند 
پزشک شوند!

   مهر | رئیس دانشگاه آزاد درباره اقدام دانشگاه 
در خصوص لغــو تحصیل 134 دانشــجوى این 
دانشگاه در رشته پزشــکى اظهار کرد: براساس 
مصوبه شوراى ســنجش و پذیرش دانشجو مقرر 
شد تحصیل 134 دانشجوى پزشکى که از رشته 
دامپزشکى به پزشکى تغییر رشته داده بودند متوقف 
شود. طهرانچى ادامه داد: این دانشجویان به دلیل 
منع از ادامه تحصیلشان در رشته پزشکى به دیوان 
عدالت ادارى شکایت کرده اند و پیگیر این ماجرا 

هستند.

او الهام بخش بود
   ایســنا | نهاد زنان سازمان ملل در کارزارى 
براى تشویق زنان به کســب علم و هموار کردن 
موانع و تبعیض هاى پیش روى زنان در مسیر علم 
و دانش، به معرفى هفت دانشــمند زن تأثیرگذار 
پرداخته که یکى از آنها مریم میرزاخانى، زن ایرانى 
برنده مدال فیلدز اســت. نهاد زنان سازمان ملل 
نوشته مریم میرزاخانى در سال 2017 بر اثر ابتال به 
سرطان درگذشت؛ اما شیوه تالش و کار او در زمینه 
ریاضى، الهام بخش بسیارى از زنان جوان در جهان 

براى گام گذاشتن در این رشته شد.

انتقام خون شهید سلیمانى 
گرفته مى شود

   فارس | آیت ا... ســید ابراهیم رئیسى، رئیس قوه 
قضاییه در سفر به استان کرمان گفت: یقین داریم پاکى 
و طهارت خون شهید سلیمانى موجب خواهد شد انتقام 
از قاتالن ایشان یعنى آمریکایى ها گرفته شود و تردید 
نداریم بــه برکت خون این بزرگى کــه به خون مطهر 
ابا عبدا... الحسین(ع) متصل شــده انتقام خون او گرفته 

خواهد شد.

اگر FATF تصویب نشود... 
   انتخاب | غالمرضا انصارى، معاون دیپلماســى 
 FATF اقتصادى وزارت امور خارجه تصریح کرد: اگر
تصویب نشود تمام حساب هاى بانکى ایرانیان در دنیا را 
مى بندند و هر ایرانى براى داشتن حساب بانکى در خارج 
از کشور باید پاسپورت دیگر کشــورها را داشته باشد. 
اسالم دین تدبیر و عقل گرایى است؛ تعقل را ریشه و پایه 

تصمیمات خود قرار دهیم.

انتقاد زیباکالم به کارگزاران
   انتخاب | یک استاد علوم سیاسى دانشگاه گفت: 
اقدام روزنامه «ســازندگى» و اساســًا تالش حزب 
کارگزاران براى بهره بردارى  از اعتبار مرحوم آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى را مى توان اقدامى سئوال برانگیز 
ارزیابى کرد. صادق زیباکالم تأکید کرد: رغبت دارم 
از «سازندگى» و کارگزاران این پرسش را مطرح کنم 
که آنها این اطمینان را از کجا به دست آورده اند که 
تحت عنوان «یاران هاشمى» لیست ارائه مى دهند 
و حتى فراتر از آن، خود را تحــت حمایت او معرفى 

مى کنند؟

روحانى دستور رفراندوم نداده 
   برنــا |معــاون پارلمانى رئیس جمهــور در ارتباط 
با «پیش نویس الیحــه برگزارى همه پرســى درباره 
صالحیت داوطلبان انتخاباتــى» گفت: رئیس جمهور 
دستور رفراندوم نداده است. حســینعلى امیرى گفت: 
برگزارى رفراندوم در قانون اساسى نیازمند به یک فرایند 
خاصى است، دستور رئیس جمهور به هیئت سه نفره که 
من هم عضو آن هستم، براى تهیه الیحه اصل 99 قانون 

اساسى براى نظارت شوراى نگهبان است.

تورم در آلمان
 باالخره مثبت شد!

   بهــار | نرخ تــورم بزرگ ترین اقتصــاد اروپایى 
یعنى آلمان در 12 ماه منتهى به ژانویه با 0/2 درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به 1/5 درصد 
رســید. این نرخ تورم باالترین تورم ثبت شده در این 
کشور از ژوئیه سال 2019 تاکنون محسوب مى شود. 
متوسط نرخ تورم آلمان در سال هاى 1950 تا 2019 
برابر با 2/37 درصد بوده است که باالترین رقم مربوط 
به اکتبر 1951 با 11/54 درصد و کمترین نرخ تورم 
نیز تورم منفى 7/62 درصدى ماه ژوئن ســال 1950 

بوده است.

هزینه هاى نجومى
 حقوق هاى نجومى

   رویداد24 | علیرضا ســلیمى، نماینده محالت 
در مجلس شــوراى اســالمى تأکید کرد: متأسفانه 
برخى امروز بــراى حضور در انتخابــات هزینه هاى 
نجومى مى کنند؛ طبیعتًا کسى که هزینه هاى نجومى 
در انتخابات دارد حتمــًا در مقابل حقوق هاى نجومى 
چشــم هایش را مى بندد. وى ادامه داد: شخصى که 
هزینه هاى نجومى مى کند قطعاً در مقابل رانت خوارى 
سکوت مى کند و وابستگى به صاحبان قدرت و ثروت 
پیدا مى کند و مردم فرودســت را فراموش مى کند، 
چنین فردى شجاعت بیان حقیقت را ندارد و در مقابل 

دیگران کرنش انجام مى دهد. 

خبرخوان

حجت االسالم علیرضا پناهیان، واعظ معروف در ویژه 
برنامه والدت حضرت فاطمه(س) کــه با حضور بیش 
از 500 زوج شرکت کننده در پانزدهمین کاروان مراسم 
ازدواج دانشجویى در مشهد برگزار شد، شرکت کرد و به 
ایراد سخنرانى پرداخت. پناهیان در اظهاراتش نکات کمتر 
شنیده شــده اى را بیان کرد که بخشى از آن را به نقل از 

خبرگزارى «شبستان» مى خوانید. 

  خدا انســان را براى چیزى جز لذت بــردن نیافریده 
است. برخى معتقدند انســان براى کمال آفریده شده در 
حالى که کمال، چیزى جز افزایش استعداد لذت بردن از 
زندگى نیست، حتى عبادت هم به انسان سعه وجودى مى 
دهد براى لذت هاى جدیدتر و گناه، لذت ها را مخدوش 
مى کند و پیش از آنکه رابطه ما با خدا را از بین ببرد، رابطه 

ما با لذت از دنیا را به هم مى ریزد.
  اصوًال خداوند انســان را به بهشــت مى برد تا لذت 
بیشترى ببرد لذا کسانى در بهشت جایگاه بهترى دارند 
که در دنیا لذت بیشترى از زندگى و بندگى خدا برده اند و 
کسانى به جهنم مى روند که دنیا را هم براى خود و هم 

دیگران، جهنم کرده اند.
  لذت بردن هرگز منافاتى با آخرت و معنویت ندارد، تمام 

دستورات دینى مانند منع نگاه به نامحرم براى این است 
که امکان لذت بردن انسان از زندگى بیشتر شود چنان که 

یافته هاى علمى نیز به این مهم معترف است.
  همسر شما اگر به ظاهر هم باب میلتان نباشد، وسیله 
امتحان شماســت و اگر او را کنــار بگذارید به طور حتم 

همسرى با معایب بیشتر نصیبتان خواهد شد.
  تربیت فرزند آنقدر ســخت نیســت که بعد از ازدواج، 
هفت یا ده سال براى کسب آمادگى صبر کنیم؛ مگر براى 
سالمت قلب یا سالم ماندن ماشــینمان به دنبال کسب 

تخصص قلب یا مکانیکى مى رویم؟

احمد توکلى از چهره هاى سرشناس فضاى سیاسى ایران 
به پایگاه اطالع رسانى به «اعتماد آنالین» گفته است:

این دولت ها و دولتمردان بودند که از مردم فاصله گرفتند. 
این فاصله گرفتن باعث شد امر به معروف و نهى از منکر 
توسط مسئولین ادا نشود. در حالى که مهمترین مخاطب 
این توصیه مهم دینى حکومت است. دلیلش هم چیزى 
جز این نبود که حکومت هاله اى از تقدس را دور خودش 
کشید. معلوم است در چنین حالتى نقد آنها از سوى افکار 
عمومى کمرنگ و محصول چنین اتفاقى روى کار آمدن 
اشرار مى شود. البته نه شرورى که قمه مى کشد. منظور 
از اشرار، یقه سفیدهایى جنتلمن و اتوکشیده هستند که 
تحصیالت عالیه هم دارند. آنها در مسیر فعالیت خودشان 
ضررهاى زیادى را به همــه تحمیل مى کنند. آن هم در 
شرایطى که شــرور قمه به دست مثًال چهارنفر را زخمى 
مى کند، اما شرور یقه ســفید خودکارش را از جیبش در 
مى آورد، نامه اى را امضا مى کند و مثــًال 2000 میلیارد 

تومان از بیت المال را به یک نفر وام مى دهد. این در حالى 
است که در همان زمان وام دو میلیون تومانى از دیگران 
دریغ مى شود. این کارها به پیکره اقتصاد لطمه اى بزرگ 
زده و در نتیجه مردم را با مشــکالت بیشــترى روبه رو 
مى کند تا در جمهورى اسالمى با همه سابقه درخشانش، 

تبعیض و اختالف خودنمایى کند.

چینى ها بــراى مقابله بــا کرونا ویروس جدیــد، ده روزه 
بیمارستانى 1000 تختخوابى ســاختند، حال سئوال این 
است؛ بیمارستان هاى ایران چند روزه و یا چند ساله ساخته 

مى شوند؟
البته این اولین بار نیست که چین در یک بازه زمانى کوتاه 
اقدام به ساخت بیمارســتان مى کند و در سال 2003 و در 
بحبوحه شیوع بیمارى ســارس نیز یک بیمارستان 1000 
تختخوابى در مدت شش روز و هفت شب در پکن ساخته 
شد. با شنیدن این خبر بود که این سئوال در ذهن بسیارى 
شکل گرفت که در کشــور ما چقدر امکان ساخت فورى 
بیمارستان هاى بزرگ در مواقع بحران وجود دارد و آیا چنین 

پتانسیلى در ایران داریم؟
با وجــود همــه برنامه ریزى ها براى ســاخت پروژه هاى 
بهداشــتى و درمانى در کشــور، اما در عمل مى بینیم که 
ساخت و ساز مراکز بهداشتى و درمانى، به ویژه بیمارستان ها 
در کشورمان بسیار زمانبر است و سال هاست که پروژه هاى 

بر زمین مانده اى در این حوزه وجود دارد.
پیگیرى هاى «ایسنا» از وزارت بهداشت حاکى از آن است 
که پروژه هاى نیمه تمام زیادى هستند که حتى برخى از آنها 
قدمت چندین ساله دارند و هنوز به دالیلى از جمله کمبود 
منابع مالى، به سرانجام نرسیده اند؛ از جمله این پروژه هاى 
بیمارســتانى مى توان به بیمارستان ولیعصر بهبهان اشاره 
کرد که کلنگزنى آن به ســال 1364 بازمى گــردد و البته 
گفته مى شود دو بلوك از این پروژه  بیمارستانى باالخره به 
مرحله نهایى و بهره بردارى نزدیک شــده است. همچنین 
یکى دیگر از این پروژه هاى بیمارســتانى در قلب پایتخت 
حدود هفت سال است که نیمه تمام مانده است و اخیراً وزیر 
بهداشت در بازدید از این پروژه بر لزوم تسریع ساخت و ساز 

آن تأکید کرد.
شــاید در ایران جدى ترین تجربه ساخت بیمارستان هاى 
فورى براى امدادرســانى در بحران به زمان جنگ هشت 
ساله عراق علیه کشورمان و طى دفاع مقدس برمى گردد؛ 
به طورى که طى جنگ براى امدادرســانى به مجروحان 
بیمارستان هایى ایجاد شد که از مجروحان مراقبت و آنها را 

درمان مى کردند. حتى در این بیمارستان ها و زیر گلوله باران 
دشمن، جراحى هاى ســنگین نیز انجام مى شد. به گفته 
بسیارى از پزشکانى که در جنگ تحمیلى حضور داشتند، 
گاهى بیمارســتانى زیر خاکریز و در یک منطقه جنگى، با 
چند صد تخت و در شرایط جنگى خدمت ارائه مى کرد، اما 
متأسفانه این بیمارستان ها به شکل مناسبى نگهدارى نشدند 

یا از سوى دشمنان بمباران شده و قسمت قابل توجهى از 
آنها تخریب شد. هرچند که برخى از این بیمارستان ها طى 
سال هاى اخیر بازسازى شده اند، اما شاید اگر این تجربیات 
مستند مى شد، مى توانست در ســوانح طبیعى مانند سیل، 
زلزله و... و حتى براى مقابله با بیمارى هاى واگیر نوپدید و 

بازپدید به داد ایرانیان و بیماران نیازمند برسد.

در روزهاى گذشــته تغییر تابلوهاى شرکت سامسونگ و 
ال جى خبرساز شــد، اما این داســتان حواشى دیگرى هم 

داشت.
اردیبهشت ماه امسال مطالبى مبنى بر خروج برخى برندهاى 
لوازم خانگى کره اى از ایران منتشر شد،  اما یک مقام مسئول 
در این شرکت ها آن را تکذیب کرد. البته چند روز بعد مدیرکل 
صنایع فلزى و لوازم خانگى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
(صمت) نیــز اعالم کرد کــه خطوط تولید شــرکت هاى 
سامسونگ و ال جى (در ایران) فعال است و این دو شرکت 
براى خروج از ایران برنامه اى ندارند. اما گزارش هاى میدانى 
نشان مى دهد که در روزهاى گذشته تابلوهاى سامسونگ 
و ال جى از سطح شهر و فروشــگاه ها در حال جمع آورى و 
قرار است از این به بعد برندهاى سام و جى پالس جایگزین 

آنها شود.
اما آنچه همه مقامات صنفى بر آن تأکید دارند، تداوم خدمات 
پس از فروش و گارانتى این شرکت هاســت؛ تا جایى که در 
آخرین واکنش ها به انتشار اخبار تغییر تابلوهاى شرکت هاى 
کره اى، شرکت سامســونگ طى بیانیه اى اعالم کرده که 
«تعهد خود براى پشــتیبانى و ارائه خدمات پس از فروش 
به محصوالت سامسونگ در بازار ایران را به صورت کامل 

ادامه خواهد داد.»
همچنین در این بیانیه آمده: «شــرکت سامسونگ همواره 

نهایت احترام را براى خانواده هواداران و مصرف کنندگان 
خود در ایران قائل بــوده و حضور و ارتباطى قــوى با بازار 
بزرگ ایران داشته است. با وجود تحوالت اخیر و مشکالت 
ایجاد شده در مســیر تبادالت مالى و کاالیى، سامسونگ 
همچنان متعهد به حفظ دسترسى کاربران و هواداران خود به 
جدیدترین محصوالت و فناورى هاى خود است. سیاست ما 
مبتنى بر حفظ حضور در بازار ایران در سال هاى اخیر و با وجود 
تماى تحوالت تغییر نکرده است. در همین راستا و با وجود 
همه مشکالت، سامسونگ رسمًا اعالم کرده که تعهد خود 
براى پشتیبانى و ارائه خدمات پس از فروش به محصوالت 
سامسونگ در بازار ایران را به صورت کامل ادامه خواهد داد. 
در نتیجه کاربران محصوالت این شــرکت هیچ نگرانى در 

زمینه پشتیبانى و تأمین قطعات در آینده نخواهند داشت.»

یک تفاوت خیلى اساسى بین ایرانى ها و چینى ها

آنها 10 روزه بیمارستان مى سازند، ما...!

اشرار یقه سفید از شرور قمه به دست خطرناك ترندپناهیان: همسر شما وسیله امتحان شماست

واکنش سامسونگ
 به پایین کشیده شدن تابلوهایش در ایران

با افشاى این خبر که دولت چین در ووهان یک آزمایشگاه 
مخفى داشته اســت، این فرضیه ســالح زیستى بودن 
ویروس کرونا در میان کاربران اینترنتى دست به دست 
مى شود، ادعایى که دانشمندان آشنا به این ویروس آن 

را رد مى کنند.

ویروس مرگبار کرونا که شیوع آن از دسامبر 2019 (دى 
ماه امسال) در ووهان چین آغاز شد، تاکنون به بیش از 24 
کشور جهان سرایت پیدا کرده و بیش از 69 هزار نفر را در 
جهان آلوده کرده است. تاکنون 1669 نفر در اثر ابتال به 

این ویروس جان خود را از دست داده اند.
براساس تئورى توطئه هایى که در فضاى آنالین دست به 
دست مى شود، این ویروس قرار بود یک اسلحه زیستى 

باشد که به طور تصادفى آزاد شد.
گمانه زنى ها در این باره با افشاى خبر فعالیت آزمایشگاه 
مخفى دولت چین در ووهان که مرکز شــیوع کرونا بود، 
قوت گرفته اند. اما دانشمندانى که مطالعات مفصلى را بر 
روى ساختار کروناویروس جدید انجام داده اند، مى گویند 
هیچ چیز در مورد این ویروس وجود ندارد که نشان دهد 

توسط انسان یا دستگاه مهندسى و ویرایش شده است.
به گفته «ترور بدفورد» از مرکز تحقیقات ســرطان فرد 
هاچینسون در واشنگتن، جهش هاى این ویروس از هیچ 
تغییر عجیب یا غیر منتظره اى ناشى نشده و ظاهراً حاصل 

تکامل طبیعى بوده است.

آیا کرونا یک سالح زیستى بود؟
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افتتاح موزه اسناد خمینى شهر 
رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
خمینى شهر اظهار کرد: موزه اسناد خمینى شهر افتتاح و 
موزه مشاهیر توسعه یافت. سید محمدهادى موسوى با 
اشاره به موزه اسناد که در بخشى از خانه تاریخى مجیر قرار 
دارد، گفت: موزه اسناد با 160 تابلو از اسناد و مدارك تاریخى 
خمینى شهر سیر تاریخى شهرستان خمینى شهر را از بناى 

مهربین تا تشکیل شهرستان خمینى شهر دنبال مى کند.

مترو، 100 هزار نفرى شد
شهردار اصفهان با اشاره به وضعیت مسافران مترو بیان 
کرد: این روزها تعداد مســافران مترو از روزانه صد هزار 
مسافر تجاوز کرده اســت. قدرت ا... نوروزى اضافه کرد: 
تالش داریم مترو امسال در ایام نوروز هم خدمات رسانى 
کند که در خصوص ساعات پایان و شروع کار مترو در این 

ایام اطالع رسانى هاى الزم را انجام خواهیم داد.

اجراى 4693 متر شبکه فاضالب 
در ادامه توسعه شبکه فاضالب و با برنامه ریزي انجام شده 
طی سه ماهه آخر سال جاري، بیش از 4693 متر شبکه 
فاضالب با اقطار لولــه (500،400،250،200) در نقاط 
مختلف شهر نجف آباد در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد 
این عملیات با هزینه اي بیش از ده میلیارد ریال با اعتبار 
جاري و عمرانی انجام و بیش از 400 انشــعاب فاضالب 

آماده واگذاري شد.

یک خیابان به نام
 آیت ا...طاهرى شد

الیحه پیشنهادى نامگذارى چهارخیابان، دو پارك سوار، 
یک مجموعه فرهنگى، دو مجموعه ورزشى، یک خانه 
کودك، سه بن بست، دو بوستان، یک مجموعه فرهنگى 
ورزشى و یک ســالن اجتماعات در جلسه علنى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان مورد بررسى و تصویب قرار گرفت. 
بر این اساس خیابان شهداى صفه حد فاصل صفه و بلوار 
جانبازان درمحدوده شهردارى منطقه 5 به نام خیابان آیت 

ا... طاهرى نامگذارى شد.

افتتاح خط 3 بى آرتى
 در فروردین

مدیر پروژه سامانه تندرو شــهردارى اصفهان با اشاره به 
اجراى پروژه ســامانه اتوبوس تندرو خیابان عبدالرزاق، 
اظهار کرد: این طرح از 24 شــهریور ماه سال جارى آغاز 
شده و تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است و 
با تکمیل آن مسیر ارغوانیه از خیابان هاى جى، ولى عصر 
(عج)، عبدالرزاق و مسجد ســید به پایانه صمدیه وصل 
مى شود. على ملک زاده با بیان اینکه این خط به طول 4 
کیلومتر تا پایان فروردین ماه راه اندازى خواهد شد، عنوان 

کرد: این خط شامل هشت ایستگاه است.

برخورد با خودروهاى 
شیشه دودي 

رئیس پلیس راهور اســتان گفت: طبق قانون استفاده از 
شیشه دودى ممنوع اســت و خودروهاى داراى شیشه 
دودى که نتوان از فاصله 3 مترى داخل آنها را رؤیت کرد 
مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت. سرهنگ محمدرضا 
محمدى اظهار کرد: براى این خودروها در داخل شــهر 

اصفهان 50 هزار تومان جریمه اعمال مى شود.

آموزش حفظ فضاى سبز
 به دانش آموزان 

به همت واحد آموزش سازمان «سیما، منظر و فضاى سبز 
شهردارى شاهین شهر» در راستاى افزایش سطح آگاهى 
دانش آموزان مدارس شهر با فضاى سبز، کارگاه آموزشى 
برگزار کرد. در این کارگاه آموزشــى که در محل گلخانه 
سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهردارى برگزار شد 
نحوه کاشت گیاهان فضاى سبز، آشنایى با گل  هاى زینتى 
مورد استفاده در فضاى ســبز، روش هاى تکثیر گیاهان 
و آشنایى با گلخانه و کشــت هاى گلخانه اى، همچنین 
آموزش اصول صحیح نگهدارى از فضاى سبز به صورت 

تئورى و عملى  به دانش آموزان آموزش داده شد.

خبر

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: گروه فــوالد مبارکه با 
بیش از 11 میلیون تن آهن اسفنجى در سال بزرگ ترین 

تولیدکننده آهن اسفنجى در جهان است.
حمیدرضا عظیمیان در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: فوالد 
مبارکه با سهم بیش از 50 درصدى در بین شرکت هاى 
بزرگ فوالدســازى کشــور و ســهم 22 درصدى در 
MENA (خاورمیانه و شــمال آفریقــا) بزرگ ترین 
تولیدکننده ورق هــاى فوالدى تخــت در خاورمیانه و 
شمال آفریقاست. وى بیان کرد: ارزش کنونى گروه فوالد 
مبارکه معادل 840 هزار میلیارد ریال است و این شرکت 
در تولید ناخالص داخلى (GDP) سهم یک  درصدى و 

در تولید ناخالص داخلى بخش صنعت سهم 5 درصدى 
دارد. عظیمیان با اشاره به اینکه در زنجیره تأمین گسترده 
فوالد مبارکه نیز 2800 تأمین کننــده خدمات و کاال با 
حدود 80 درصد ســاخت داخل حضور دارند بیان کرد: 
شبکه گسترده مشتریان شرکت به طور مستقیم شامل 
1000 کارخانه و کارگاه و به طور غیرمســتقیم شــامل 
ســه کارخانه و کارگاه اســت.  مدیرعامل فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: حدود 105 میلیون تن از محصوالت این 
شرکت از ابتدا تاکنون در بازارهاى داخلى و صادراتى به 
فروش رسیده و حدود 20 میلیون تن محصوالت فوالدى 

تخت به مقاصد مورد نظر صادر شده است.

 رئیس انجمن تغذیه استان اصفهان گفت: از مهدکودك 
تا پنجم ابتدایى با مشکل الغرى و سوءتغذیه کودکان 
اصفهانى مواجه هستیم، درحالى که بعد از این مقطع با 
چاقى و اضافه وزن روبه رو مى شویم که دلیل آن مصرف 

نان و غالت بیش از حد است.
حمیدرضا طغیانى با بیان اینکه متأسفانه مناطق محروم 
شــهر اصفهان با معضل پر وزنى مواجه انــد، گفت: از 
مهدکودك تا پنجم ابتدایى با مشکل الغرى و سوءتغذیه 
کودکان مواجه هســتیم، درحالى که بعد از این مقطع و 
با ورود به مقطع تحصیلى باالتر بــا چاقى و اضافه وزن 
روبه رو هستیم که دلیل آن هم مصرف نان و غالت بیش 

از حد است، چراکه کودکان و نوجوانان اصفهانى الگوى 
صحیحى براى تغذیه و دریافت غذا ندارند.

رئیس انجمــن تغذیه اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
وضعیت تغذیه اســتان اصفهان نسبت به سایر استان ها 
مناسب است، تصریح کرد: تغییر ســاعات بیولوژیک، 
تغذیه سالم، بهداشت سالم و حرکت هاى اصالحى راهى 
براى مبارزه با ژن هاســت، همانگونه که کشــور ژاپن 
با انجام این فاکتورها طى 50 ســال حدود 10 سانت به 
قد مردم کشــور خود اضافه کرد.  وى گفت: شهروندان 
حتمًا در صورت نیاز باید به مشــاوره و کارشناس تغذیه 

مراجعه کنند.

کودکان اصفهانى 
الگوى صحیح تغذیه ندارند

فوالد مبارکه، بزرگ ترین 
تولیدکننده آهن اسفنجى 

نصف جهان فرمانده انتظامى استان اصفهان در حاشیه 
بازدید از نمایشگاه دســتاوردها و کشفیات سه سال 
اخیر پلیس اصفهان که با حضور مســئوالن استانى 
در محل ستاد فرماندهى انتظامى استان اصفهان برپا 
شده بود، با اشاره به این نمایشگاه گفت: بخش قابل 
توجه این نمایشــگاه مربوط به هوشمندسازى پلیس 
است که به عنوان یکى از راهبردهاى اساسى در پلیس

 اصفهان پیگیرى مى شــود. ســردار مهدى معصوم 
بیگى افزود: هوشمندســازى پلیس به ما این امکان 
را مى دهد که بتوانیم ظرفیت هــا و نیازها را منطبق 

کنیم.
وى با ذکر یک مثال تصریح کرد: زمانى که ســرقت 
یا جرمى انجام مى گیرد یا هنجارشــکنى شده است 
یا نزاعى صورت مى گیرد این امکان فراهم است که 
نزدیک ترین واحد گشتى را به محل بفرستیم زیرا در 
سیستم هوشمند مشخص است که واحد گشتى پلیس 
کجا قرار دارد و چه مدت زمانى طول مى کشد که در 
محل وقوع جرم حاضر شود و این اتفاق جدیدى است.

فرمانــده انتظامــى اســتان اصفهــان در ارتباط با 
سیســتم هاى فعال در جاده ها و خیابــان ها و معابر  
اضافه کرد: با اســتفاده از این سیســتم ها مى توان 
دقیقًا مشــخص کرد کــه کجا گــره ترافیکى وجود 
دارد و کجــا تصادف شــده و همچنین کجــا امداد 
خواهى نیاز اســت که بتوانیم به موقع پاســخگوى 

مردم باشیم.
ســردار معصوم بیگى با اشــاره به حوزه پیشگیرى از 
سرقت مطرح کرد:  ظرفیت هاى جدیدى ایجاد شده 
است که از سرقت هاى خشن و سرقت هاى به عنف 
به ویژه در اماکن حســاس که باید از آن مراقبت شود 
پیشــگیرى مى کند.  وى در ارتباط با موضوع کشف 
علمى جرم بیان کرد: بعضى مواقع حساســیت هاى 
بســیار خاصى وجود دارد یعنى باید سرعت کشف به 
اندازه اى سریع باشد که بتواند شرایط را مدیریت کند،  
به عنوان مثال ممکن است قتل یا جنایتى اتفاق افتاده 
باشد که به روش کشف علمى جرم با سرعت مى توان 

به علت و چگونگى قتل یا جرم پى برد.

فرمانــده انتظامى اســتان اصفهــان با اشــاره به
 نوآورى ها و خالقیت هاى نیــروى انتظامى با مثالى 
عنوان کرد: در گذشــته اگر تصادفى مى شــد یا پیچ 
خطرناك بود، الستیک آتش زده مى شد که به مردم 
موضوع را اطــالع دهند اما در حال حاضر دو ســرى 
تجهیزات نوآورى تحت عنوان آتش ســرد و طراحى 

اپلیکیشن همپا طراحى شده است.
ســردار معصوم بیگى در همیــن راســتا ادامه داد: 
کارکردآتش سرد توســط برق است و آلودگى زیستى 
و محیطى ندارد و اعالم مى کند که در کجا چه اتفاقى 
افتاده اســت و همچنین اپلیکیشن همپا نیز 500 متر 
مانده به پیچ هاى خطرناك هشــدار مى دهد. وى با 
اشــاره به بخش دیگر نمایشــگاه اذعان کرد: بخش 
دیگرى از نمایشــگاه مربوط به کشفیات 15 روز اخیر 
در حوزه ســرقت و قاچاق کاالســت که در میان این 
کشفیات انواع اجناس قاچاق، مواد مخدر از نوع شیشه 
و هروئین و گل، اسلحه، مشروبات الکلى و... به چشم 

مى خورد.

آلودگى هواى کالنشــهر اصفهان که از شنبه شب تشــدید شده بود، روز گذشــته به جایى رسید که در تمامى 
ایستگاه هاى سنجش کیفیت، هوا در وضعیت قرمز و براى عموم ناسالم اعالم شد. این در حالى است که میانگین 

شاخص کیفیت هوا در روز شنبه در شهر اصفهان، ناسالم براى گروه هاى حساس گزارش شده بود. 
این تغییر در کیفیــت هوا بعد از 
یک هفتــه که اصفهانــى ها از 
هواى سالم بهره مند بودند اتفاق 
افتاد. اما حاال هواشناسى استان 
پیش بینى کــرده روند افزایش
 آالینده ها در هوا از امروز کاهش 

پیدا خواهد کرد.
اما این آلودگــى ناگهانى از کجا 
به اصفهان رســید؟ مدیر گروه 
مهندسى بهداشت محیط استان 
اصفهان مى گوید: ورود ریزگردهاى جنوب سمنان و اضافه شدن آن بر آلودگى کالنشهر اصفهان سبب افزایش 
شاخص کیفى هوا شد. سید مهدى میرجهانیان افزود: براســاس پیش بینى هواشناسى وضعیت موجود ناشى از 
افزایش هاى لحظه اى و مسائل غیرقابل پیش بینى مانند ورود ناگهانى ریزگردها بوده است اما هواشناسى به هیچ 
وجه انباشت آالینده ها را پیش بینى نکرده بود و نباید این اتفاق مى افتاد اما ورود ریزگردها باعث شد که به صورت 
لحظه اى شاخص کیفى هوا افزایش یابد. گفتنى اســت این چندمین باردر سال هاى اخیر است که ریزگردهاى 

سمنان باعث تغییر کیفیت هواى اصفهان مى شود.

در هشتاد و پنجمین جلسه شــوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى اســتان اصفهان که به 
بررسى بسته حمایتى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از فعاالن اقتصادى در راستاى تحقق 
رونق تولید اختصاص یافت، عنوان شد پیشرفت صنعت و توســعه صنایع نباید سالمتى مردم را 

تحت الشعاع قرار دهد. 
 عباس رضایى، استاندار اصفهان و رئیس شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى استان در این 
جلسه در خصوص رفع محدودیت استقرار صنایع سبز و توسعه صنایع موجود داراى مجوز در شعاع 
50 کیلومترى گفت: با توجه به افزایش تعداد روزهاى آلوده در شهر اصفهان طى ماه هاى گذشته، 
الزم است سالمتى مردم در اولویت تصمیم گیرى ها قرار گیرد. وى توجه به سند آمایش سرزمین 
و جذب هوشمندانه سرمایه گذار براى توسعه صنایع را بسیار ضرورى دانست و خواستار تشکیل 
جلسه ویژه اى با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکى و اداره کل هواشناسى براى تعریف کارشناسى 

صنایع سبز براى جلوگیرى از آسیب به سالمتى مردم شد. 
استاندار اصفهان همچنین درباره وصول مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، همچنین  صنایع 
فوالدسازى، نساجى ها و پیمانکاران بخش خصوصى از دستگاه هاى اجرایى و شرکت هاى دولتى 
گفت: باید با پیگیرى سازمان صمت و همکارى بانک ها از روش هاى LC داخلى مشکالت این 

صنایع مرتفع شود.  

پروژه ورودى – خروجى شهرك صنعتى نجف آباد 2 اصفهان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارك 
فجر، با حضور استاندار و جمعى از مدیران استانى به بهره بردارى رسید. 

این پروژه  به طــول 1700 متر با اعتبارى بالــغ بر 17 میلیارد ریال، با حضور اســتاندار، معاون
 اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان، رئیس ســازمان صمت اســتان، مدیرعامل شــرکت
 شهرك هاى صنعتى استان و مســئوالن ادارى، اجرایى، نظامى و انتظامى شهرستان، به بهره 

بردارى رسید.
محمدجواد بگى، مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در حاشیه این افتتاحیه 
با اشاره به اقدامات این شرکت جهت تأمین زیرساخت هاى الزم و ارائه امکانات زیربنایى براى 
شــهرك ها و نواحى صنعتى اســتان تصریح کرد: در فضاى رقابتى کنونى، تأمین زیرساخت 
مورد نیــاز واحدهاى تولیــدى و صنعتى، نقش ویژه اى در افزایش ســرمایه گــذارى و بهبود

شــاخص هاى اقتصــادى و افزایــش اشــتغال اســتان خواهد داشــت. وى شــهرك ها 
و نواحى صنعتى اســتان را بســتر مناســبى براى فعالیت هاى تولیدى و صنعتى دانســت و 
افزود: این شــرکت در گام دوم انقالب، برنامه ویژه براى تأمین زیرســاخت هاى شــهرك ها 
و نواحى صنعتى استان و همچنین کمک به توسعه شهرك هاى تخصصى و اقتصاد دانش بنیان 

خواهد داشت.

در صد و سیزدهمین جلسه علنى شوراى شهر اصفهان که روز گذشته برگزار شد، بودجه سال 99 
شهردارى اصفهان با 13 رأى موافق تصویب شد.

شهردار اصفهان در این جلسه با قدردانى از اعضاى شوراى شهر، اظهارکرد: در نیمه دوم سال شرایط 
جذب و تأمین بودجه ها سخت است، اما در یک ماه باقى مانده هم امیدواریم اتفاقات خوبى بیافتد 

تا جذب بودجه کمتر از پارسال نباشد. 
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه امیدوارم سال آینده با کمک هایى که صورت مى گیرد شاهد تحقق 
بودجه 6000 میلیارد تومانى شهردارى باشیم، افزود: این بودجه رقم سنگینى است، اما با همراهى 
همه بخش ها قابل تحقق است. وى با یادآورى اینکه قصد داشتیم اصالحى براى افزایش بودجه 
امسال داشته باشیم، تصریح کرد: اگر شرایط مثل نیمه اول سال بود مى توانستیم بودجه را افزایش 
دهیم ولى شرایط در نیمه دوم سال سخت شد، گرچه شرایط اصفهان از شهرهاى دیگر بهتر است.
شــهردار اصفهان با تأکید بر اینکه پروژه ملى باید بودجه ملى داشــته باشــد، گفت: بسیارى از
 پروژه هاى اصفهان ملى است ولى محلى دیده مى شود. وى با بیان اینکه تعداد نیروهاى شهردارى 
اصفهان در حال حاضر سیر نزولى دارد، خاطرنشان کرد: حدود 1000 نفر بازنشسته شده اند و نیروى 
جدید نگرفته ایم، این در حالى است  که باید تکلیف نیروهاى قراردادى مشخص شود که مسائل 

متعددى دارد.

هوشمندسازى پلیس اصفهان؛ ازکشف جرم تا باز کردن گره هاى ترافیکى آلودگى، امروز از هواى اصفهان مى رود

تصویب بودجه 6000 میلیارد تومانى 
شهردارى اصفهان

افتتاح پروژه ورودى- خروجى
 شهرك صنعتى نجف آباد 2

توسعه صنایع اصفهان 
نباید سالمتى مردم را به خطر اندازد

مدیرکل امــور مالیاتى اســتان اصفهان در نشســت 
خبرى با اصحاب رســانه با بیان اینکه پایان بهمن ماه 
آخرین فرصت استفاده پزشــکان از کارتخوان و ثبت 
نام در ســامانه مالیاتى اســت گفت: تا قبــل از اینکه 
تفاهمنامه اى در خصوص ثبت نام پزشــکان به منظور
 بخشــودگى جرایم منعقد شــود حدود 42 درصد آنها 
ثبت نام کــرده بودند که پس از آن ایــن روند افزایش 

پیدا کرد.
بهروز مهدلو در ارتباط با ثبت نام ها ادامه داد: حتى در 
روزهاى جمعه نیز امکان ثبت نام براى پزشکان فراهم 
بود و با استقبال پزشکان مواجه شــدیم به طورى که 
بیش از 3680 پزشک از 6829 پزشک یعنى 54 درصد 
پزشکان در ســامانه مالیاتى ثبت نام کرده اند. وى در 
همین راســتا بیان کرد: البته ما متوجه شــدیم جامعه 
آمارى ما ایراد دارد و تعــدادى از اصناف تحت عنوان 
پزشــک ثبت نام کرده بودند که در حــال اصالح این 

آمار هستند.
مهدلو با بیان اینکه پزشــکانى که مطــب ندارند نیاز 
به نصــب دســتگاه کارتخــوان ندارند، اظهــار کرد:
پزشکانى که مســتقیم از مردم پول دریافت نمى کنند 
الزم نیســت کارتخــوان داشــته باشــند و آنها نیز 
از آمار پزشــکانى که بایــد کارتخــوان دریافت کنند 
کم خواهند شــد و انتظار مى رود تا پایــان بهمن ماه 
آمار پزشــکان داراى کارتخوان به بــاالى 90 درصد 

برسد.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان نداشتن کارتخوان 
و دریافت نقدى وجوه از سوى پزشکان را داراى تبعات 
قضایى و موجب برخورد قانونــى عنوان کرد و تصریح 
کرد: امیدواریم پزشــکان در ایــن خصوص همکارى 
الزم را داشــته باشند و شــاهد تخلفاتى نظیر دریافت 
پول نقد از مردم نباشــیم و ما به جامعه پزشــکى این 
قول را داده ایم که نگاه این نیســت کــه مالیات آنها 
چند برابر شود، بلکه تنها اطالعات مالیاتى آنها شفاف 

خواهد شــد و حتى بیش از 80 درصد جامعه پزشکى از 
این سامانه ســود خواهند برد و صندوق مکانیزه باعث 
مى شود از طریق على الرأس و برآورد براى اخذ مالیات 

اقدام نشود.
مهدلو با اشــاره به ضرورت ثبت نام تمام دستگاه هاى 
کارتخوان فعال و متصل به حســاب توســط پزشکان 
و ســایر اصنــاف اذعــان کــرد: کارتخوان هایى که 
اعالم نشود و وارد ســامانه نشده باشــد با هماهنگى 
صورت گرفته با بانک مرکزى غیرفعال خواهند شــد 
و اقدامات الزم براى جلوگیرى از فــرار مالیاتى انجام 

شده است.
وى با اشــاره بــه مشــخص شــدن کارتخوان هاى 
متصل به ســازمان امور مالیاتى از طریق حک شــدن

 آرم ســازمان مالیاتى به روى رســید ارائه شــده به 
مشــترى تصریح کرد: ســامانه ثبت نام در ســازمان 
امور مالیاتى بســته نخواهد شــد ولى پزشــکانى که 
بعد از 30 بهمن در این ســامانه ثبت نام کنند مشمول 

جریمه مى شوند.
مهدلو با اشاره به مشــکالت متعدد مالیات على الرأس 
براى اصناف مختلف، تصریح کرد: در گذشــته اصناف 

باید ثابت مى کردند مالیات آنها کمتر از چیزى اســت 
که براى آنها در نظر گرفته شــده اســت اما از ســال 
95 به بعد این ســاختار در حال اصالح شــدن است و 
اکنون ما باید میزان مالیات مؤدیــان مالیاتى را اثبات 
کنیم و همه چیز براســاس اســناد و مدارك ما و اسناد

 و مــدارك ارائه شــده از ســوى اصناف محاســبه 
خواهد شــد. وى در همین راســتا افزود: فرار مالیاتى

 و اعــالم نکــردن درآمدهــا از طریــق جریمه هاى 
بازدارنــده و اقداماتــى نظیــر 30 درصــد جریمــه

 غیرقابل بخشــودگى مورد برخــورد قانونى صورت 

خواهد گرفت.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان در ادامه مطرح 
کرد: حمایــت از تولید یکى از برنامه هاى ماســت که 
براى نخســتین بار در کشــور اداره کل امور مالیاتى 
اســتان اصفهــان خدماتى نظیــر تقســیط مالیات و 
بخشــودگى جرایم و کاهش 70 درصدى على الرأس 
را بــراى تولیدکننــدگان انجام داده اســت و همواره 
سیاســت هاى ما در راســتاى حمایت از تولید خواهد 
بود و از ســال آینــده با حــذف کامل علــى الرأس 
مى توان شــاهد کاهش جــدى مشــکالت مالیاتى 

تولیدکنندگان بود.
مهدلو با اشاره به اجرایى شــدن قانون استرداد مالیات 
صادرکنندگان، تصریح کرد: تا به امــروز 270میلیارد 
تومان اســترداد مالیاتى داشــته ایم اما آمــار مالیاتى 
که باید بــه صادرکننــدگان بازگردانده شــود پس از 
پیگیرى هــاى آنــان مشــخص خواهــد شــد و
نیازمنــد این اســت که وضعیــت نحوه اســترداد به 
صادرکنندگان با توجه به درخواســت آنها مشــخص 

شود . 
وى ادامه داد: در ذات قانون مالیــات بر ارزش افزوده 
این اســت کــه هیچ فعــال اقتصــادى ایــن ارزش 
افــزوده را از جیــب خــود پرداخــت نخواهــد کرد

 و در صورتى که فعالیت هاى او شــفاف نباشد ممکن 
است مالیات بر ارزش افزوده به دلیل این عدم شفافیت 

به او تحمیل شود. 
مدیرکل امــور مالیاتى اســتان اصفهــان تأکید کرد: 
اصفهان پایلوت مبارزه با فرار مالیاتى اســت و البته با 
وجود این اکنون 30 هزار میلیــارد تومان فرار مالیاتى 

داریم. 
مهدلو با اشــاره به پیش بینى ده هــزار میلیارد تومانى 
مالیات اســتان اصفهان، اظهار کرد: تا کنون حدود 70 
درصد این میزان وصول شده اســت و از نظر پرداخت 
مالیات اســتان اصفهان معموالً در رتبه  دوم یا ســوم 

قرار دارد.

نیمى از پزشکان اصفهان که هنوز در سامانه مالیاتى ثبت نام نکرده اند براى این کار فقط تا پایان بهمن فرصت دارند

 دریافت پول نقد در مطب تبعات قضایى دارد
محیا حمزه
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پژمان جمشــیدى، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
پیرامون ایفاى نقش در فیلم سینمایى «ارتش سرى» یا 
همان «خوب، بد، جلف 2» گفت: هنگام تماشاى «ارتش 
سرى» خیلى استرس داشــتم، زیرا این فیلم به واسطه 
طوالنى شدن زمان فیلمبردارى حذفیات زیادى داشت، 
اما از تماشاى آن بسیار لذت بردم، به نظر من این فیلم 
از نسخه اول «خوب، بد، جلف» بسیار بهتر و تکنیکى تر 

ساخته شده بود.
وى در همین راستا ادامه داد: شاید در برخى موقعیت ها 
برخى دوستان بگویند که نسخه اول بیشتر مخاطب را 
مى خنداند، اما از لحاظ کیفى و ساختار فیلم به نظر نسخه 
دوم «خوب، بد، جلف» چند ســر و گردن از نسخه اول 

باالتر است.
بازیگــر فیلــم «ارتش ســرى» درباره 
احتمال تکرارى شــدن زوج خودش با 
سام درخشــانى افزود: خود ما هم خیلى 
نگران این اتفاق هســتیم که زوجمان 
تکرارى شود، البته مخاطب آثارى که 
ما بازى مى کنیم را مى بیند اما باور 
کنید 20 برابر بیشــتر از چیزى که 
ما بازى مى کنیم بهمان پیشنهاد

 مى شود که آنها را رد مى کنیم. 
وى در همین رابطــه تأکید کرد: 
هر دو ما به همیــن دلیل مراقب 
انتخاب هاى خود هســتیم، البته 

در سطح جهان «لورل» و «هاردى» 
سال ها بازى کردند و دل مخاطب را هم 

نزدند اما در کل فرهنگ ما کامًال متفاوت 
اســت و باید حواس خود را جمع کنیم، البته 

من و ســام کًال دو فیلم بازى کردیم و هر دو به نسخه 
دوم کشیده شد. 

بازیگــر فیلم ســینمایى «تگزاس» افــزود: من فکر 
مى کنم کــه تهیه کنندگان اینقدر باهوش باشــند که 

فیلم هایى را بســازند که گیشه داشــته باشد اما در هر 
صورت فعًال قصــد داریم در نســخه ســوم دو فیلم 
«خوب بد جلــف» و «تگــزاس» همکارى داشــته

 باشیم. 
وى درباره عالقه شخصى خود براى ایفاى نقش هاى 
خود تصریح کرد: امســال در دو فیلم بــا دو ژانر کامًال 
متفاوت بازى کردم که این اتفاق برایم جذابیت زیادى 
داشت، قطعًا اگر فیلمنامه اى باشــد که احساس کنم 
مى توانــم در آن بازى کنــم برایم ژانــرش متفاوت 
نیســت، البته ژانــر کمــدى را خیلى دوســت دارم، 
برخــالف برخــى که فکــر مــى کنند کمــدى ژانر 
مهمى نیســت امــا مــن اعتقــاد دارم کــه کمدى 

مهمترین ژانر سینماست. 
بازیگر سریال «پژمان» با اشــاره به بازگشت 
خود به تلویزیون افزود: من از ابتداى ســال 
روى پرده سینما فیلم داشتم و آثار زیادى 
از من اکران شد، سینما کالً  دو میلیون 
مخاطب دارد و ما 80 میلیون جمعیت 
داریم، از آنجایى که دوست دارم ارتباط 
بیشــترى با مخاطبان داشــته باشم 
پیشنهاد بازى در ســریالى کمدى به 
کارگردانى جلیل سامان را پذیرفته ام. 
جمشیدى با اشــاره به حال و هواى 
سریال جلیل سامان خاطرنشان کرد: 
داستان این ســریال از زمان پیش از 
انقالب اسالمى آغاز شده و به دوران 
بعد از انقالب اســالمى مى رسد، این 
سریال براى تلویزیون ساخته مى شود و 

از تیر ماه جلوى دوربین رفته ام.

تهیه کننده مجموعه «کتاب باز» از حضور مهران مدیرى 
در قسمت پایانى این برنامه خبر داد.

محمدرضا رضائیان با اشاره به پخش قسمت هاى پایانى 
«کتاب باز» و حضور مهران مدیرى در این برنامه بیان 
کرد:  این برنامه چهارشنبه 30 بهمن پخش مى شود و به 

نظرم مخاطب با وجوه دیگرى از مهران مدیرى آشــنا 
مى شود که برایش تازگى دارد.

رضائیان اضافه کرد: مخاطب در ایــن برنامه وجهى از 
مهران مدیــرى را مى بیند که تاکنون ندیده اســت به 
نظرم در این برنامه مى فهمیــم که چرا مدیرى خواننده 
است یا چرا طنزپرداز قوى اى است و چطور 
در حوزه هاى مختلــف ورود کرده و 
تقریبًا در عموم آنها هم موفق بوده 
اســت. درواقع این برنامه نوعى 
رمزگشــایى از توفیقات مهران 

مدیرى به وسیله مطالعه است.
تهیه کننــده «کتــاب باز» 
دربــاره ایــن فصل از 
برنامه و بازخوردها 

اضافه کــرد: بازخوردهاى این فصل خــوب بود و حتى 
مى توان گفت بهترین فصل «کتاب باز» بود. بخش هاى 
مختلفى داشــتیم که این فصل به برنامه اضافه شــد و 
«کتاب باز» به پختگى کاملى رســیده بود که توانست 
ذائقه هاى زیادى را پوشش دهد. وى درباره فصل جدید 
«کتاب باز» نیز بیان کرد: سیاســت شبکه این است که 
«کتاب باز» را در نیمى از ســال روى آنتن داشته باشد، 
پیش از ایــن درباره فصل جدید «کتــاب باز» صحبت 
شده بود و محمد احســانى مدیر شبکه نسیم اقبال دارد 

که ادامه یابد.
این تهیه کننده همچنین دربــاره تغییر مجرى در فصل 
جدید نیز گفت: سروش صحت هویت «کتاب باز» شده 
اســت و باید با او ادامه داد. ما سه فصل با او کار کرده ایم 
و مخاطب به او عادت کرده اســت. دلیلى ندارد مجرى 
برنامه اى را که برند مى شــود دائم تغییــر داد چون این 
برنامه بخشى از زندگى او شده است.  وى درباره بازگشت 
دوباره «کتاب باز» تصریح کــرد: کار ما در «کتاب باز» 
تمام نمى شود دفتر برنامه مشغول کار است، سردبیرى 
سوژه یابى را انجام مى دهد فقط ممکن است بازه زمانى 
کوتاهى استراحتى داشته باشیم و بعد دوباره کار را شروع 
کنیم. ما در هر فصل تقریبًا حدود 100 تا 120 قســمت 
برنامه داشته ایم و این میزان از برنامه نیاز به پیش تولید 

جدى دارد.

مدیر شبکه یک سیما درباره سریال «پایتخت6» به 
کارگردانى سیروس مقدم و اینکه آیا با تغییر نویسنده 
این سریال باز هم شــاهد کیفیت «پایتخت» مثل 
فصل هاى گذشته خواهیم بود گفت: همانطور که در 
جریان هستید تقریبًا پنج فصل از این سریال به قلم 
مرحوم خشایار الوند نگارش شــده بود و گروه تولید 
براى «پایتخت 6» از نویسنده جدیدى استفاده کردند.

مجید زین العابدین ادامه داد: به طور قطع مجموعه 
تلویزیونى «پایتخــت6» از کیفیت باالیى برخوردار 
خواهد بود و حتمــًا در قالب یک ســریال جذاب و 
پرمخاطب برروى آنتن شــبکه یک خواهد رفت که 

بسیار شیرین و طنز خواهد بود.
مدیر شبکه یک سیما در پاســخ به سئوالى مبنى بر 
شروع پخش این سریال بیان کرد: به دلیل همزمانى 
روز اول فروردین با شــهادت امام موسى کاظم (ع) 

اولین قسمت از این سریال طبق روال هر ساله یک 
شب مانده به روز اول فروردین نیست و امسال اولین 
قســمت «پایتخــت6» در روز اول فروردین پخش 
مى شود.گفتنى است تصویربردارى «پایتخت6» به 
کارگردانى سیروس مقدم، نویسندگى آرش عباسى 
و تهیه کنندگى الهام غفورى نیمه آذرماه در شیرگاه 
مازندران آغاز شــد. گروه تولید این ســریال بعد از 
تصویربردارى در شیرگاه و بخش هایى در تهران راهى 

یکى از کشورهاى اروپایى مى شوند.
محسن تنابنده، احمد مهرانفر، ریما رامین فر، هومن 
حاجى عبداللهى، نسرین نصرتى، مهران احمدى، سارا 
و نیکا فرقانى اصل از بازیگرانى هستند که در فصل 
جدید این سریال حضور دارند. یکى از بازیگرانى که 
در فصل جدیــد «پایتخت»  حضور نــدارد علیرضا 

خمسه است.

فیلــم ســینمایى «پیشــى میشــى» بــه تهیه 
کنندگــى احمــد احمــدى و کارگردانى حســین 
قناعت، تنهــا گزینه کودك متقاضــى اکران نوروز 
1399 شــد. ایــن فیلم یــک کمدى شــاد براى 
کودکان و نوجوانان اســت که فیلمبــردارى آن در 
تهران انجام شده اســت و هم اکنون آماده نمایش 

است.
در فیلم «پیشــى میشــى» رضــا شــفیعى جم، 
بهــاره رهنما، ارژنــگ امیرفضلى، علــى کاظمى، 

ســاعد هدایتــى، محمــد شــیرى و بــا حضور 
نفیســه روشــن، یوســف صیادى، صدیقه کیانفر، 
عبــاس محبــوب بــه عنــوان بازیگــران اصلى 
و طاها و ماهان عابدى هــم دو بازیگر کودك فیلم 

هستند.
با توجه به فیلم هاى قبلى احمداحمدى،  تهیه کننده 
«ردکارپــت» (رضا عطاران) و «الزانیا» (حســین 
قناعت) پیش بینى مى شــود «پیشــى میشى» از 

فیلم هاى موفق امسال باشد.

مهرانه مهین ترابى، بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى 
درباره انتخاب مســیر زندگى و اینکــه بازیگرى را 
انتخاب کرده، به روزنامه «جام جم» گفته است: من 
در رشته مدیریت ادارى در دانشگاه درس خواندم و 
بعد از فارغ التحصیلى به عنوان ارزیاب گمرك شروع 
به کار کردم. اما چند ماهى که صبح ساعت 6 از خواب 
بیدار شدم و سرکار رفتم، دیدم من اصًال آدم زندگى 
کارمندى نیستم و نمى توانم این زندگى را ادامه بدهم. 
براى همین تصمیم گرفتم بروم دنبال رشته اى که به 
آن عالقه مند بودم. به بازیگرى و هنر عالقه داشتم 
و براى همین کنکور شــرکت کردم و در دانشــگاه 
هنرهاى زیبا قبول شدم و همزمان هم کار مى کردم 
و هم درس مى خواندم که این اصًال کار آسانى نبود. 
نمى توانســتم کارم را رها کنم چون به حقوقش نیاز 
داشتم. از آن طرف خانواده ام هرچند مانع این تصمیم 
من نشدند اما حمایتى هم از آن نکردند.آنها ترجیح 
مى دادند من کارم را حفظ کنــم و کارمند بمانم اما 
رؤیاى من چیز دیگرى بود و بابــت آن باید هزینه 

مى دادم که دادم.
مهین ترابى مى گوید: راســتش من مى توانستم به 
همــان آب باریکه حقوق کارمندى راضى باشــم و 
خودم را به دردسر نیاندازم؛ اما نشستم و با خودم فکر 
کردم آیا با این سبک زندگى چند سال مى توانم دوام 
بیاورم؟ آیا دو ســال دیگر هم خوشنود خواهم بود؟ 
همین تحلیل و روراســت بودن با خودم باعث شد از 
ســایه امنیت بیرون بیایم. داشتن زندگى هدفمند و 
آن طور که دوست دارى با راحت طلبى و تنبلى به دست 
نمى آید. من خیلى تالش کردم و بابت همین تالشى 
که کردم االن از جایى که در آن قرار دارم راضى ام. 
رضایتم بابت شهرت بازیگرى نیست. بابت این است 
که روحم راضى است. مسیرى را طى کرده ام که دلم 
مى خواسته به جایى رســیده ام که هدفم بوده. این 
رضایتمندى درونى است که خوشحالم مى کند. من با 
آگاهى و به دور از هر هیجانى تصمیم گرفتم. با آگاهى 
مسیر و هدفم را انتخاب کردم و مرحله به مرحله پیش 

رفتم و همین است که راضى ام مى کند.

تهیه کننده برنامــه «کودك شــو» از آخرین وضعیت 
ساخت سرى این برنامه در شبکه نسیم سخن گفت. 

رضا نصیرى گفت: پیش تولید این برنامه آغاز شده است 
و طبق برنامه ریزى هاى انجام شــده تصمیم داریم از 
10 اسفند ماه ضبط «کودك شو» را آغاز کنیم و از اواخر 
اســفند در قالب ویژه برنامه نوروز 99 روى آنتن شبکه 

نسیم برویم.
وى ادامه داد: در ســرى جدید «کودك شو» قرار است 
حدود 200 قســمت را تا پایان ســال 99 ضبط کنیم. 
در عین حال احتمال اضافه شــدن قسمت ها نیز وجود 
دارد. اگر بتوانیم این برنامه را قبل از ســال جدید روى 
آنتن ببریم در عید نوروز 99 هر شــب برنامه داریم و به 
دنبال ساختارى هستیم که بتوانیم چهره هاى آشنا را با 
خانواده هایشان به مسابقه دعوت کنیم. این چهره هاى 
آشــنا مى تواند در قالب مشــاغل مختلف، هنرمندان، 
ورزشکاران و در واقع هرکس که یک چهره آشنا براى 

مردم دارد، باشد.
تهیه کننده «کودك شو» در پاســخ به این پرسش که 
ســرى جدید این برنامه با چه تغییراتــى روبه رو بوده 
اســت، بیان کرد: در فصل هاى گذشته ما شاهد حضور 
یک خانواده در هر قســمت بوده ایم اما در سرى جدید 
در هر قسمت دو خانواده در برنامه حضور دارند که بحث 
رقابت را نیز جذاب تر مى کند. همچنین برخى آیتم هاى 
مشارکتى نیز براى کودکان تدارك دیده شده است که با 
طراحى بازى ها در این آیتم قصد داریم اهمیت مشارکت 

و همکارى متقابل را به کودکان آموزش دهیم.
نصیرى افزود: یکسرى آیتم هاى مســابقه جذاب نیز 
براى والدین کودکان طراحى کرده ایم که در این آیتم 

قصد داریم کودك درون بزرگ ترها را فعال کنیم و آنها 
را به دوران کودکى ببریم. در میان آیتم ها بخش هاى 
کارشناسى در زمینه کودك نیز داریم و نکاتى را به آنها 
مى آموزیم. یکى دیگــر از بخش هاى برنامه به تصویر 
کشیدن بک اســتیج «کودك شــو» و نمایش نحوه 

انتخاب خانواده ها براى حضور در مسابقه است.
وى درباره تغییراتى که در دکور این برنامه اتفاق افتاده 
است نیز بیان کرد: «کودك شو» چهار دکور دارد؛ دکور 
اصلى این برنامه به طور کامل تغییر کرده اســت و بقیه 
دکورها نیز جدید ساخته شــده اند. به عنوان مثال یکى 
از دکورهــاى برنامه که اتاق کودك اســت در فضایى 

مینیمال و کودکانه براى بچه ها ساخته شده است.
تهیه کننده «کودك شو» درباره نحوه انتخاب خانواده ها 

براى شــرکت در این برنامه گفت: انتخاب خانواده ها از 
طریق ثبت نام هایى بوده کــه در این چند فصل انجام 
داده و در نوبت بوده اند. همچنین شماره اى را نیز اعالم 
کردیم که براى ثبت نام تماس بگیرند. خانواده هایى که 
براى شرکت در این برنامه مایل هستند کودکانشان باید 

از نظر سنى بین 3 تا 5 سال باشند.
نصیرى در پایان عنوان کــرد: یکى از بخش هاى دیگر 
این برنامه انتخاب برنده نهایى در هر هفته است. بدین 
صورت که زمان پخش برنامه روزهاى شنبه تا سه شنبه 
است و در این چهار شب، هر شــب یک خانواده برنده 
مسابقه مى شود. مردم مى توانند از طریق سامانه پیامکى 
به برنده هاى هر مسابقه در هر هفته رأى بدهند و برنده 

نهایى آن هفته را مشخص کنند. 

پژمان جمشیدى:

من و سام درخشانى نگرانیم تکرارى شویم
ون ز و و ر ر

 فیلم سینمایى «ارتش سرى» یا 
2» گفت: هنگام تماشاى «ارتش 
اشــتم، زیرا این فیلم به واسطه 
مبردارى حذفیات زیادى داشت، 
من این فیلم  لذت بردم، به نظر

، جلف» بسیار بهتر و تکنیکى تر 

ه داد: شاید در برخى موقعیت ها 
که نسخه اول بیشتر مخاطب را 
یفى و ساختار فیلم به نظر نسخه 
چند ســر و گردن از نسخه اول

ش ســرى» درباره 
ن زوج خودش با 
 خود ما هم خیلى
تیم که زوجمان
طب آثارى که 
 بیند اما باور 
چیزى که   از
ن پیشنهاد

ى کنیم. 
أکید کرد: 
یل مراقب 
ـتیم، البته 

 و «هاردى» 
ل مخاطب را هم

گ ما کامًال متفاوت 
جمع کنیم، البته  ود را

و ر و م ر ز م و م نو
دوم کشیده شد. 

ر ن زو س ز ى م ر ز
اینقدر باهوش باشــند که  مى کنم کــه تهیه کنندگان

ز ىر م
صورت فعًال قصــد داریم در نسـ
«خوب بد جلــف» و «تگــزاس

 باشیم.
وى درباره عالقه شخصى خود بر
فی خود تصریح کرد: امســال در دو
ب متفاوت بازى کردم که این اتفاق
داشت، قطعًا اگر فیلمنامه اى باشـ
مى توانــم در آن بازى کنــم برای
خ نیســت، البته ژانــر کمــدى را
برخــالف برخــى که فکــر مــى
مهمى نیســت امــا مــن اعتقــ

مهمترین ژانر سینماست. 
بازیگر سریال «پژمان» با
خود به تلویزیون افزود:
روى پرده سینما فیلم
از من اکران شد، س
مخاطب دارد و ما
داریم، از آنجایى ک
بیشــترى با مخا
پیشنهاد بازى در
کارگردانى جلیل
جمشیدى با اشــ
سام سریال جلیل
داستان این ســر
آ انقالب اسالمى
بعد از انقالب اســ
سریال براى تلویزیو
تیر ماه جلوى دور از

زمان پخش «پایتخت6» معلوم شد

«پیشى میشى»
 تنها فیلم کودك گزینه نوروز 99

رسد، این 
مى شود و 

مهین ترابى؛
 ارزیاب گمرك که 
بازیگر مشهورى شد

ااست یا چرا طنزپرداز قوى اىا
در حوزه هاى مختلــف
تقریبًا در عموم آنها هم
این اســت. درواقع
رمزگشــایى از توفی
مدیرى به وسیله مط
هتهیه کننــده «ک
دربــاره ایـ
برنامه

اطالعات جدید درباره حضور مجرى و بازیگر معروف در برنامه سروش صحت

«کتاب باز»، با مهران مدیرى به پایان مى رسد

همه تغییرات «کودك شو» در آستانه سال نو

در آســتانه انتشار ســریال «هم گناه» و با معرفى 
گروهى دیگــر از بازیگران این ســریال، از گریم 
رؤیا تیموریان، مسعود رایگان، هنگامه قاضیانى و 
مهدى پاکدل رونمایى شد. پیش تر تصاویر بازى 
هدیه تهرانى و محســن کیایى در این مجموعه 

منتشر شده بود.
«هم گناه» سریالى پربازیگر با قصه اى خانوادگى 
است که پرویز پرســتویى، هدیه تهرانى، حبیب 
رضایى، محسن کیایى و گروه پرتعداد دیگرى از 

بازیگران در آن ایفاى نقش  مى کنند.
مصطفــى کیایى بعــد از کارگردانــى فیلم هاى 
بلنــد ســینمایى از جمله «مطــرب»، «بارکد»، 
«عصریخبندان»، «خط ویژه»، «ضد گلوله» و... 
حاال سراغ ساخت ســریال بیست وچهار قسمتى 
«هم گناه» رفته و شبکه نمایش خانگى را براى 
انتشار آن انتخاب کرده است. او در اولین تجربه 
تلویزیونى خود، پرویز پرستویى، هدیه تهرانى، 

حبیب رضایى، محســن کیایى، رؤ یا تیموریان، 
مســعود رایگان، هنگامه قاضیانى، مهدى پاکدل 
و گروه پرتعــداد دیگرى از بازیگــران را انتخاب 
کرده اســت تا در فیلمنا مه اى که به طور مشترك 
توسط محسن کیایى و على کوچکى نوشته شده، 

نقش آفرینى کنند.
«هم گناه» که مراحل آماده سازى فنى را پشت سر 
مى گذارد، از روزهاى ابتدایى اسفند، هر دوشنبه در 

شبکه نمایش خانگى توزیع خواهد شد.

رونمایى از چهره ها 
در «هم گناه»
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 روزنامه «الشرق» قطر از زوایاى مختلفى به بررسى بازى تیم هاى السد و سپاهان ایران در هفته دوم لیگ 
قهرمانان آسیا پرداخت.

در بخشــى از گزارش روزنامه «الشــرق» قطر در نسخه چاپى دیروز آمده اســت: تیم سپاهان با قدرت 
آماده بازى با السد در شهر دوحه مى شــود. این تیم براى از دست ندادن زمان چند روز زودتر به دوحه آمد 
تا آماده سازى خود را براى این بازى دنبال کند. این مسئله نشان دهنده اشتیاق 

سپاهانى ها براى رویارویى با السد و نیازمندى به کسب 
یک نتیجه خوب است.

این روزنامه قطرى سپس با اشاره به قیمت 
50 ریالى بلیت بازى تیم هاى السد و سپاهان 
و آغاز فروش در فروشگاه  رسمى این باشگاه 

نوشت: هراس السد در روزهاى باقیمانده تا این بازى، عدم مصدومیت بازیکنانش است. پس از مصدومیت 
سالم الهاجرى و على اسد که بازیکنان اصلى السد بودند احتیاط بیشترى در برنامه هاى کادر فنى این تیم 
قرار گرفته است. هراس از مصدومیت بازیکنان اصلى در تیم السد با توجه به در پیش روبودن بازى هاى مهم 
لیگ قهرمانان آسیا همچنان وجود دارد. کادر فنى السد نیازمند تمامى بازیکنان کلیدى در چالش هاى آینده 

است و مراقب سالمت جسمانى آنها خواهند بود.
«الشرق» در پایان این گزارش آورده است: بغداد بونجاح، مهاجم الجزایرى تیم السد پس از گلزنى در بازى 
هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا با تیم النصر عربســتان برابر سپاهان نیز به دنبال ادامه این روند خواهد 
بود. السد براى صدرنشــینى در گروه به پیروزى در این بازى نیاز دارد و بغداد بونجاح نیز در اندیشه تداوم 
موفقیت هایش است. تیم هاى السد و سپاهان ساعت 19 و 15 دقیقه سه شنبه هفته جارى در 

بازى هفته دوم گروه D لیگ قهرمانان آسیا رو در روى هم قرار مى گیرند.

نگاه روزنامه قطرى به بازى مهم فردا شب

سپاهان با قدرت آماده بازى
 با  السد مى شود

تیم فوتبال سپاهان از لحاظ آمارى تاکنون برابر تیم هاى قطرى نتایج خوبى به دست آورده است.
تیم هاى فوتبال سپاهان و السد قطر در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه به مصاف یکدیگر مى روند و تقابل هاى این 

دو تیم را بررسى کردیم که از نظر خواهیم گذراند.
سپاهان و السد قطر تاکنون چهار بازى به مصاف یکدیگر رفتند که حاصل آن سه پیروزى براى سپاهان و تنها یک برد سهم 
السد بوده است. نخستین بازى این دو تیم روز 23 شهریور 90 برگزار شد که سپاهانى ها با وجود برترى در این بازى به علت 

محرومیت رحمان احمدى این بازى را با نتیجه 3 بر صفر بازنده شدند.
دومین بازى دو تیم فوتبال سپاهان و السد قطر در 6 مهر 90 برگزار شد که زردپوشان اصفهانى موفق شدند با نتیجه 2 بریک 

این بازى را پیروز شوند.
سومین بازى این دو تیم به 7 اسفند 92 برمى گردد که تیم السد قطر توانست با نتیجه 3 بر یک از سد سپاهان عبور کند.

آخرین دیدار این دو تیم مربوط به 26 فروردین ماه 93 اســت که سپاهانى ها با چهار گل برابر تیم السد قطر به برترى دست 
یافتند و پیروزى پرگلى به دست آوردند.

به هر حال سپاهان تاکنون در لیگ قهرمانان آسیا در ده بازى برابر تیم هاى قطرى قرار گرفته است که حاصل آن شش برد و 
چهار شکست بوده است. سپاهان در این بازى ها 15 گل زده و 14 گل نیز دریافت کرده است.

آمار خوبتان را ادامه بدهید

رقیب سپاهان در شب دوم لیگ قهرمانان آسیا با ریسک بزرگ سرمربى 
اسپانیایى موفق شد به سختى از سد رقیب خود عبور کند و به نیمه نهایى 

جام حذفى قطر برسد.
ژاوى هرنانــدز، مهندس ســابق فوتبال اســپانیا ترجیــح داد در 
بازى مرحله یــک چهارم نهایى جــام حذفى قطــر از ترکیب زیر
 23 ساله هاى السد مقابل القطر بهره ببرد و خود نیز از روى سکوها 
نظاره گر تالش ایــن بازیکنان جوان براى رســیدن به نیمه نهایى 

دومین جام معتبر قطر باشد.
مرد جوان اســپانیایى که سه شنبه شب در ورزشــگاه جاسم بن حمد 

میزبان سپاهان ایران در شب دوم مرحله گروهى ACL2020 خواهد 
بود در جام حذفى ریسک بزرگى انجام داد و تیم زیر 23 ساله هاى السد را 

به مصاف القطر فرستاد، تیمى که از جمع ستاره هاى سرشناس تیم 
بزرگساالن تنها عبدالکریم حسن، مرد سال سابق آسیا و مدافع 

چپ تیم ملى را در کنار خود مى دید.
با وجود این الســدى ها در پایان وقت قانونى و اضافه با 
تساوى 1-1 به کار خود پایان دادند تا در ضیافت پنالتى 
ها با نتیجه 5-4 به برترى رسیده و راهى نیمه نهایى 
جام حذفى شوند. به نوشته رسانه هاى دوحه ریسک 
بزرگ ژاوى در استراحت دادن به تیم اصلى براى 
عدم آنالیز شاگردانش از ســوى سپاهان ایران 

بود چون نماینده این تیم در ورزشــگاه براى 
تماشاى بازى حضور داشت.

 دراگان اسکوچیچ، سرمربى تیم ملى چند هفته قبل و با کش و قوس هاى فراوان طبق یک توافقنامه به طور رسمى از صنعت 
نفت آبادان جدا شد. او بعد از جدایى از نفت خیلى سریع با مسئوالن فدراسیون فوتبال به نتیجه رسید و هدایت تیم ملى ایران 
را برعهده گرفت و این مسئله به مذاق مسئوالن نفت خوش نیامده است. ظاهراً در توافقنامه اى که نفت آبادان و اسکوچیچ 
براى جدایى به امضا رسانده بودند، آمده بود که اگر این مربى کروات بخواهد در تیم ایرانى دیگرى به کارش ادامه بدهد باید 
غرامتى 140 هزار دالرى به باشگاه آبادانى پرداخت کند. از این رو حضور اسکوچیچ در تیم ملى باعث شد تا باشگاه صنعت 
نفت آبادان تا شنبه اى که گذشت به او فرصت بدهد تا غرامت مذکور را پرداخت کند. سرمربى تیم ملى تا این لحظه مبلغ 140 
هزار دالر را به باشگاه نفت پرداخت نکرده و به همین دلیل در صورتى که این پول  به حساب باشگاه نرود آنها به فدراسیون 
جهانى فوتبال از اسکوچیچ شکایت خواهند کرد. حسن نصراصفهانى، رئیس هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان در این 
خصوص  گفته است:  در صورتى که  اسکوچیچ اقدامى به پرداخت غرامت خود نکند ما به فیفا شکایت خواهیم کرد. او متعهد 
شده که این پول را بدهد. تیم ما اکنون دچار مشکل شده است. اگر ریشه مشــکالت را بررسى کنیم به چند نکته مهم مى 
خوریم که نشان مى دهد به تیم ما ظلم شده است. تیمى که در این چند ســال روى پایه هاى خود کار کرده و شاکله تیم را 
بازیکنان بومى و آکادمى باشگاه تشکیل مى دهد اکنون دچار مشکل شده و این ظلمى است که از سوى عده اى به این باشگاه 
تحمیل شد. اسکوچیچ مدت ها بود به ما اعالم مى کرد که بیمارى پوستى دارد. در آبادان بیمارستان نفت که یکى از بهترین
 بیمارستان هاست را معرفى کردیم و او را نزد متخصصین فرســتادیم اما معتقد بود که آنها خوب نیستند. حتى به این مربى 
پیشنهاد دادیم به مدت ده روز به خرج باشگاه به اروپا برود که هم خودش را درمان کند هم به خانواده اش سر بزند اما قبول 
نکرد. ما براى تیم ملى و شخص او در تیم ملى آرزوى موفقیت مى کنیم و دوست داریم تیم ملى موفق شود و قطعاً بخاطر تیم 
ملى خود را سانسور کرده ایم وگرنه اگر پاى تیم ملى وسط نبود با اسکوچیچ طور دیگرى برخورد مى کردیم. با توجه به این 

شرایط از حق حقوقى و مالى خود قطعاً نمى گذریم و تا ریال آخر غرامت را خواهیم گرفت.

تا ریال آخرمان را از اسکوچیچ مى گیریم

تیم  هاى اصفهانى سپاهان و ذوب آهن در اسفند ماه بازى هاى دشوارى 
پیش رو خواهند داشت که در سرنوشت پایان فصل آنها تأثیر بسزایى دارد.

به گزارش «فارس»، با مشخص شــدن برنامه بازى هاى هفته بیست 
و دوم تا بیست و ششــم لیگ برتر فوتبال، تیم هاى اصفهانى سپاهان و 

ذوب آهن اسفند ماه سختى را پیش رو خواهند داشت.
سپاهان در اســفند باید در شــش دیدار به میدان برود که پنج دیدار در 
چارچوب لیگ برتر و یک بازى هم از لیگ قهرمانان آسیاست؛ ذوب آهن 
هم در پنــج بازى در لیگ برتــر باید به مصاف تیم هــاى مدعى چون 

استقالل، سپاهان و شهر خودرو برود.
طالیى پوشان سپاهان در هفته بیستم لیگ برتر فوتبال باید روز یک شنبه 
4 اسفند با پرسپولیس در اصفهان بازى کنند، سپس در قالب هفته بیست 
و یکم روز پنج شنبه 8 اسفند شهرآورد اصفهان با ذوب آهن را برگزار کنند. 
شاگردان امیر قلعه نویى در ادامه سه شنبه 13 اسفند باید در هفته سوم لیگ 
قهرمانان آسیا با النصر عربستان دیدار داشته باشند و بعد از آن یک شنبه 

18 اسفند در نقش جهان میزبان گل گهر سیرجان در هفته بیست و دوم 
لیگ برتر باشند.

سپاهان روز جمعه 23 اسفند در تهران و در هفته بیست و سوم لیگ برتر 
باید به مصاف سایپا برود و باالخره در چهارشنبه 28 اسفند در اصفهان 

پذیراى پارس جنوبى از هفته بیست و چهارم لیگ باشد.
ذوب آهن اصفهان نیز در اســفند ماه بازى هاى دشوارى دارد و در هفته 
بیستم روز یک شنبه 4 اســفند باید در تهران با اســتقالل بازى کند و 
سپس پنج شنبه 8 اسفند در فوالدشهر میزبان سپاهان همشهرى باشد. 
سبز پوشان در هفته بیست و دوم لیگ برتر یک شنبه 18 اسفند در مشهد به 
مصاف شهر خودرو خواهند رفت و در هفته بیست و سوم جمعه 23 اسفند 

باید در فوالدشهر از پیکان آخر جدولى میزبانى کنند.
شــاگردان میودراگ رادولوویچ در آخرین دیدار خود در سال جارى روز 
چهارشنبه 28 اسفند ماه از هفته بیست و چهارم لیگ برتر در بوشهر به 

مصاف شاهین شهردارى بوشهر خواهند رفت.

اسفند ماه داغ در انتظار سپاهان و ذوب آهن

ریسک خطرناکى بود مهندس!

سیدمهدى سیدصالحی، بازیکن سابق پرسپولیس، اســتقالل، سپاهان و تراکتور با 
اشاره به درگیرى دروازه بان سابق استقالل با سیدحسین حسینى مى گوید: سیدمهدى 
رحمتى رفیقم است اما االن زمان کارهایی نیست که تیم را به حاشیه می برد. از طرفی 
سید مهدي خیلی از سیدحسین بزرگ تر است و اصًال حسینی نباید به خودش اجازه 
مى داد جواب رحمتى را بدهد. رحمتی ســال ها دروازه بان تیم ملی ایران و استقالل 
بوده است. این نشان دهنده بى تجربگى حسینى بود. چون با این کار تمرکز خودش را 
به هم می ریزد. غیر از خودش تمرکز هم تیمى هایش را هم به هم مى  زند. فرهاد باید 
با حسینى حرف بزند چرا که او ذخیره اى هم ندارد و با این رفتارها کار دست خودش 

و تیمش مى دهد.

ماجراى رضا شکارى و باشگاه ذوب آهن در چند سال اخیر محل مناقشه طرفین بوده 
و با وجود اینکه حکم نهایى فیفا چندى پیش صادر شد و به نظر مى رسید این پرونده 

مختومه شده، ولى ظاهراً اینطور نیست و همچنان ماجرا ادامه دارد.
شکایت ذوب آهن مربوط به فسخ قرارداد شکارى از این باشگاه بود و ذوبى ها خواستار 
دریافت غرامت در این بخش شدند. فیفا در رأى ابتدایى خود براى این بخش ایراد عدم 
استماع دعوا را پیش کشیده بود. یعنى از آنجا که کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال 

ایران روى این پرونده رأى داده، فیفا دیگر قادر به بررسى آن نیست.
ذوبى ها مدعى هستند کمیته انضباطى ایران رأى را به سود این باشگاه صادر کرده 

است ولى از آنجا که رأى ضمانت اجرایى نداشته به فیفا شکایت کرده اند.

درخواست سید از آن 2 سید ماجراى شکارى ادامه دارد
قهرمانان آسیا با ریسک بزرگ سرمربى 
سد رقیب خود عبور کند و به نیمه نهایى 

بق فوتبال اســپانیا ترجیــح داد در 
ى جــام حذفى قطــر از ترکیب زیر

 بهره ببرد و خود نیز از روى سکوها 
جوان براى رســیدن به نیمه نهایى 

نبه شب در ورزشــگاه جاسم بن حمد 
0وم مرحله گروهى ACL2020 خواهد 
3انجام داد و تیم زیر 23 ساله هاى السد را 

ه از جمع ستاره هاى سرشناس تیم 
ن، مرد سال سابق آسیا و مدافع 

دید.
ن وقت قانونى و اضافه با 
دند تا در ضیافت پنالتى
ه و راهى نیمه نهایى
 هاى دوحه ریسک 
ه تیم اصلى براى 
ى سپاهان ایران 

شــگاه براى 

ناکىبود مهندس!
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804001015002324/2 شــماره بایگانى پرونده: 9800858 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802129000030 تاریخ صدور: 1398/11/26 آگهى ابالغ اجراییه 
پرونده کالسه 9800858 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان و کالسه 9802324 اداره اجراى 
اسناد رسمى تهران- بدین وسیله به وراث سید جواد قریشــى مدیسه نام پدر: سید رسول 
تاریخ تولد: 1358/05/28 شماره ملى: 1753660300 شماره شناسنامه: 1881 به نشانى: 
اصفهان شهرك زرین شهر چهارصد دستگاه خیابان موسوى پالك 100، 1- صغرى رنجبر 
مدیســه نام پدر: مندعلى تاریخ تولد: 1338/04/20 شــماره ملى: 1755661525 شماره 
شناسنامه: 158، 2- سید رسول قریشى مدیسه نام پدر: سید على تاریخ تولد: 1333/03/06 
شماره ملى: 1170866832 شماره شناســنامه: 8، 3- گیتا معینى نام پدر: قربانعلى تاریخ 
تولد: 1360/09/04 شــماره ملى: 0074186949 شماره شناسنامه: 7091، 4- سیده بهار 
قریشى مدیسه نام پدر: ســید جواد تاریخ تولد: 1388/12/03 شماره ملى: 0152377158 
شماره شناســنامه: 0152377158، 5- سیده ارغوان قریشى مدیســه نام پدر: سید جواد 
تاریخ تولد: 1391/11/18 شماره ملى: 0153304049 شماره شناسنامه: 0153304049، 
6- عطیه سادات قریشى مدیسه نام پدر: سید جواد تاریخ تولد: 1386/11/24 شماره ملى: 
0151698880 شماره شناسنامه: 0151698880، همگى به آدرس قید شده مورث ابالغ 
مى شود که خانم فاطمه نورى نام پدر: محمدعلى جهت وصول تعداد پانصد و چهارده قطعه 
سکه طالى تمام بهار آزادى و هزینه یک سفر حج واجب به استناد سند ازدواج 5082 مورخ 
1393/12/27 تنظیمى دفترخانه ازدواج شــماره 78 شهر تهران استان تهران علیه مورث 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9802324 در اداره پنجم اجراى اسناد 
رسمى تهران و کالسه 9800858 واحد اجراى اسناد رســمى لنجان تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1398/11/7 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا 
به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 و 19  آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى 
از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 772163 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى لنجان /11/362

ابالغ رأى
شــماره پرونده: 380/98 شــماره دادنامه: 619- 98/10/19 مرجع رسیدگى: شعبه دوم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: کاظم جعفرى فرزند مرتضى- نشان: زرین 
شهر خ بهشتى نمایشگاه اتومبیل پیمان خوانده: شمس اله حسینى فرزند عزت اله- خواسته: 
مطالبه وجه چک گردشــکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. 
رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى کاظم جعفرى فرزند مرتضى بطرفیت آقاى 
شمس اله حسینى فرزند عزت اله بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک بالمحل به شماره 
734/101016 بانک صادرات به مبلغ 40/000/000 ریال به انضمام مطلق هزینه دادرسى 
و نیز خســارات تأخیر تأدیه به شرح تقدیمى شــورا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى و 
مستندات ابرازى خواهان منجمله رونوشــت مصدق چک شماره فوق الذکر و گواهى عدم 
پرداخت شــماره 89/3462/0000235 صادره از بانک محال علیه و بقاء اصول مستندات 
ابرازى در ید خواهان اینکه خوانده دفاع و ایراد موثرى نسبت به دعوى خواهان و مستندات 
ابرازى وى به عمل نیاورده است نتیجتًا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به 
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک فوق الذکر بابت 
اصل خواسته و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه 
چک از تاریخ سررسید آن در تاریخ 89/12/15 لغایت زمان اجراى حکم بر اساس شاخص 
اعالمى از ناحیه بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران (که زمان اجراى حکم توسط دایره 
اجرا محاســبه مى گردد) در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. رأى صادره غیابى و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. د/10/15 م الف: 770251 
محمدرضا ملت- قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)  /11/363

مزایده (نوبت اول)
واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 981381 جلسه 
مزایده اى در روز چهارشنبه مورخ 98/12/21 رأس ساعت 9 صبح و به جهت فروش میزان 
شش دانگ یک باب منزل مسکونى یک طبقه قدیمى فاقد سابقه ثبتى داراى قولنامه عادى 
بنام مرحوم صادق ساعدى به مســاحت عرصه 180 مترمربع و اعیانى 90 مترمربع داراى 
اسکلت دیوار باربر با ســقف تیر چوبى و دیوار آجر و گل، فاقد نما، داراى سیستم گرمایشى 
بخارى گازى و داراى انشعابات آب، برق و گاز، ملک داراى عقب نشینى و فاقد پایان کار از 
شهردارى مى باشد که میزان 1/5 دانگ ملک مذکور توسط مرحوم صادق ساعدى به خانم 
مرضیه سلطانى صلح گردیده است. واقع  در سده لنجان، خیابان امام، کوچه شهید شریفى، 
کوچه موئید، پالك 3 کدپستى 8474165151 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 1/200/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد 
نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را 
نقداً پرداخت و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 30 روز پرداخت نمایند. م الف: 

769817 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /11/364

ابالغ رأى
شماره پرونده: 402/98 شماره دادنامه: 575- 98/9/19 آمار- مرجع رسیدگى: شعبه اول 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: محسن مجیرى فرزند نصراله- نشانى: خمینى 
شهر بلوار توحید ك 22 پ 56 خوانده: 1- رضا رســتم پور فرزند اکبر- نشانى: چمگردان 
خ ابوذر 2- بتول خورشیدى فرزند عباس- نشــانى: مجهول المکان خواسته: انتقال سند 
گردشکار: شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى 
اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دادخواست آقاى محسن مجیرى فرزند نصراله به طرفیت آقاى 1- رضا رستم 
پور  فرزند اکبر 2- بتول خورشــیدى فرزند عباس به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند 
قطعى یک دســتگاه اتومبیل پراید مدل 78 به شــماره انتظامى 18113 ن 41 به ارزش 
50/000/000 ریال با احتساب مطلق خســارت قانونى به شرح متن دادخواست تقدیمى و 
با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اســتعالم از مدیریت راهور که بیانگر مالکیت 
خوانده ردیف دوم خانم بتول خورشــیدى فرزند عباس نســبت به اتومبیل فوق الذکر مى 
باشد لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مســتندا به ماده 219 و 220 قانون مدنى 
حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم (بتول خورشــیدى) حضور در یکى از دفاتر اســناد 
رسمى و انتقال سند رسمى خودروى پراید ســوارى مدل 78 به شماره انتظامى 18113 ن 
41 به نام خواهــان و پرداخت مبلغ 645/000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. رأى صــادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان لنجان مى باشــد و در خصوص خوانده ردیف اول آقاى رضا رستم پور 
فرزند اکبر با توجه به اینکه خواهان دلیل و مدرکى دال بر مالکیت ایشان به شورا ارائه نداده 
لذا شورا دعوى خواهان را در این خصوص محرز ندانســته و به استناد ماده84 قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم به رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره حضورى و 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى 
باشد. /ش م الف: 771183 محمد سلیمانى- قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

لنجان /11/366

ابالغ رأى
راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 815/98 دادنامه 
1028/98-98/11/16 مرجع رسیدگى شعبه 5 شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
مجتبى سفرى  وکیل : مجتبى حقیقى – سمیه رستمى نشانى : نجف آباد خ امام دفتر وکالت 

خواندگان: 1-شرکت آتیه جوان بین الملل 2- على صفایى3- میر هدایت موسوى  نشانى: 
1و2و3 تهران امیر آباد شمالى خ 7 پ 43 و9 کدپستى 67811-14396  به خواسته: مطالبه 
گردشــکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى  به طرفیت 1-شــرکت آتیه 
جوان بین الملل 2- على صفایى3- میر هدایت موسوى  بخواسته صدور حکم بر حکومیت 
خواندگان  به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار تومان بابت صدور 
و ضمانت یک فقره چک به شــماره  352309 مورخ 96/10/30 بــه انضمام محکومیت 
خواندگان به پرداخت جمیع خســارات و هزینه هاى دادرســى و تاخیر تادیه و حق الوکاله 
،  شورا با توجه به بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  
نظر به  وصف تحریرى چک و از آنجا که خواهان شــخص ثالث با حسن نیت دارنده چک 
مى باشد و از آنجا که خوانده ردیف اول و دوم و سوم با وصف ابالغ قانونى  در جلسه حاضر 
نگردیده اند و لیکن خوانده ردیف دوم الیحه اى ارائه نموده و طبق آن دفاعیات ضد و نقیض 
نموده بدین نحو که در سال 95 دســته چکهاى بنده سرقت شده و شکایت به علت جعل و 
کالهبردارى نموده ام و در جهت اثبات هیچ مدرك موثرى که حکایت از شکایت کیفرى 
نسبت به خواهان داشته باشد به شورا ارائه ننموده اســت على الحال شورا دعوى خواهان 
را مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و  قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ سیزده میلیون وپانصد هزار 
تومان بابت اصل خواسته و  مبلغ سیصد و بیســت و نه هزار تومان بعنوان هزینه دادرسى و 
خسارات تاخیر و تادیه از زمان سررسید 96/10/30 لغایت اجراى حکم  و حق الوکاله وکیل 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى و 
از تاریخ ابالغ بمدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهى درمحاکم حقوقى دادگسترى نجف 
آباد مى باشدو در خصوص خوانده ردیف اول و سوم راى صادره غیابى و از تاریخ ابالغ بمدت 
بیست روز قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى 
در محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد..772151/م الف، قاضى شعبه 5 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 11/373

 حصروراثت 
حسینعلى مهدیه نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 732 به شرح دادخواست به کالسه 
1827/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان نصراله مهدیه نجف آبادى بشناسنامه 42 در تاریخ 98/9/2 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عباس مهدیه نجف 
آبادى ش ش 2934 ، 2. اکرم مهدیه نجف آبادى ش ش 2681 ، 3. محسن مهدیه نجف 
آبادى ش ش 27249 ، 4. حســینعلى مهدیه نجف آبادى ش ش 732 ، (فرزندان متوفى)، 
6. بیگم معینى نجف آبادى ش ش 244 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 770792/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/374

 حصروراثت 
یداهللا صالحى کهریزســنگى داراى شناســنامه شماره 3 به شــرح دادخواست به کالسه 
1821/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان سلیمان صالحى کهریزسنگى بشناسنامه 12 در تاریخ 97/11/28 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. یداله صالحى 
کهریزسنگى ش ش 3 ، 2. محمدرضا صالحى کهریزسنگى ش ش 84 ، 3. سیف اله صالحى 
کهریزسنگى ش ش 83 ، 4. فرشته صالحى کهریزسنگى ش ش 10 ، 5. شکوفه صالحى 
کهریزســنگى ش ش 1080106626 (فرزندان متوفى)، 6. سکینه صالحى کهریزسنگى 
ش ش 20 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واالگواهى صادرخواهد شد. 771999/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 
اختالف نجف آباد/ 11/375

 حصروراثت 
کبرى مظاهرى داراى شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به کالسه 1823/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا 
سفرى ملک آبادى بشناســنامه 22579 در تاریخ 98/11/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. امید سفرى ملک آبادى ش 
ش 2243 ، 2. محمد سفرى ملک آبادى ش ش 817 ، 3. زهرا سفرى ملک آبادى ش ش 
13494 ، 4. حسینعلى سفرى ملک آبادى ش ش 1080835490 ، 5. مهدى سفرى ملک 
آبادى ش ش 1090316951 (فرزندان متوفى)، 6. کبرى مظاهرى ش ش 29 (همســر 
متوفى)، 7. فتح اله ســفرى ملک آبادى  ش ش 244 (پدر متوفى ) ، 8. رباب امینى نجف 
آبادى ش ش 237 (مادر متوفى )متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 772134/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد  /11/376

 حصروراثت 
خدیجه خزائیلى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1010 به شرح دادخواست به کالسه 
1833/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان اشــرف پورقورئیان نجف آبادى بشناســنامه 470 در تاریخ 96/10/15 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. خدیجه 
خزائیلى نجف آبادى ش ش 1010 (مادر متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 772213/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/377
 

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 366/98 شــماره دادنامه: 479 تاریخ: 98/9/30 مرجع رسیدگى: شوراى 
حل اختالف باغبادران خواهان: احمدرضا ایزدى فرزنــد غالمرضا- باغبادران خ معلم ك 
ش پویا ایزدى پ 48 خوانده: امید صادقى فرزند سیاوش- زرین شهر خ امام شمالى پاساژ 
الغدیر واحد 120 فعال مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شورا داشــته که پس از ثبت به کالسه فوق 
شــورا در وقت مقرر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
خواهان احمدرضا ایزدى فرزند غالمرضا به طرفیت امید صادقى فرزند سیاوش به خواسته 
صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت وجه دو فقره 
سفته به انضمام کلیه خسارات قانونى وارده و تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و کپى 
مصدق دو فقره سفته مدرکیه به شــماره خزانه دارى 157155 مورخ 98/7/7 و 202704 
مورخ 98/7/7 حاضر نگردیده و الیحه اى نیز ارســال ننموده است، لذا دعوى خواهان را 
ثابت دانسته و با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا به شرح صورتجلسه مورخ 98/9/30 
مستندا به 9 قانون شــوراهاى حل اختالف و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 3/495/000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 98/7/18 لغایت اجراى حکم در شعبه اجراى احکام 
طبق شاخص قیمتها محاسبه و اجراى احکام مکلف است نسبت به استیفاى حقوق خواهان 
اقدام نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه 
عمومى باغبادران مى باشــد. م الف: 767889 کافى- قاضى شعبه 1 حقوقى شوراى حل 
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مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت: اداره هاى ثبت احوال 
تمامى شهرستان ها و دفاتر پیشخوان استان تا 30 بهمن 
آماده تحویل شناسنامه هاى صادره به متقاضیان براى 

شرکت در انتخابات هستند.
حسین غفرانى افزود: در روزهاى منتهى به انتخابات و 
روز انتخابات همه دفاتر پیشخوان و اداره هاى ثبت احوال 
استان آماده رســیدگى به مغایرت هاى شناسنامه هاى 
صادره هستند. وى در دست داشــتن اصل شناسنامه را 
براى رأى دادن الزامى دانســت اما در مورد کارت ملى 
افزود: اگر افراد کارت ملى را به همراه داشته باشند روند 
رأى گیرى سرعت مى گیرد اما در صورت نداشتن کارت 

ملى، ارائه شماره ملى هم کفایت مى کند.
مدیرکل ثبت احوال اصفهان بیان کــرد: چهار میلیون 
و 25 هزار نفر در اســتان اصفهان واجد شرایط دریافت 
کارت ملى هوشمند هستند که سه میلیون و 655 هزار 
درخواست براى صدور کارت هوشمند ملى اخذ شد و 91 
درصد شهروندان استان تاکنون موفق به دریافت کارت 
هوشمند ملى شده اند. وى درباره آمار واجدان شرایط رأى 
دادن در اســتان گفت: این آمار به صورت واحد از سوى 
ستاد انتخابات کشور اعالم مى شــود. بنا بر اعالم ستاد 
انتخابات استان سه میلیون و 600 هزار نفر واجد شرایط 

رأى دادن در استان هستند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: پایگاه هاى هالل احمر فعال در ســطح اســتان 
اصفهان و کشور در شرایط ســرما و کوالك، اتاق هایى 
براى اسکان کوتاه مدت و حفظ جان افرادى که به دلیل 
بارندگى، ریزش کوه و... در راه هــا گیر مى افتند در نظر 

گرفته اند.
داریوش کریمى در گفتگو با «ایسنا»، با اشاره به اینکه 
در هفته گذشته به دلیل بارش برف و کوالك در استان 
اصفهان 19 حادثه رخ داد، اظهار کرد: در مجموع 695 
نفر در این حوادث آســیب دیدند که یــک نفر از آنها به 
بیمارستان منتقل شد. وى با اشاره به اسکان موقت 435 

نفر در این مدت، افزود: 319 نفر در تیم هاى عملیات هاى 
امدادرسانى فعال بودند و 15 مورد عملیات رهاسازى از 
برف وکوالك صورت گرفت. وى در خصوص چگونگى 
آمادگى تیم هاى هالل احمر اصفهان براى سرمایى که 
در روزهاى آتى در پیش اســت، گفــت: کل پایگاه ها و 
شعب مربوطه در این راستا تمهیداتى اندیشیده اند، مثل 
پیش بینى محل اسکان موقت و تغذیه هاى اورژانسى از 
جمله بیسکویت، نان خشک و کنسرو در مسیرهایى که 
احتمال بسته شدن راه هاى آن وجود دارد، این درحالى 
است که این امکانات در کل سال آماده مى شود و تقریبًا 

همیشه وجود دارد.

شناسنامه هاى صادره تا روز 
انتخابات تحویل مى  شود

آسیب دیدگى 695 نفر در برف 
و کوالك هفته گذشته اصفهان

تجلیل از زنان شاغل
 در ذوب آهن

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در مراسـم آیین جشن 
میالد حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: باعث خرسندى 
و افتخار است که بخشى از جامعه ذوب آهن اصفهان 
را بانوان تشـکیل مى دهند و این همـکاران پرتالش 
عالوه بـر اینکـه در منـزل مسـئولیت هـاى مختلف 
دارند، با فعالیت در این مجتمـع عظیم صنعتى، هم در 
صنعت کشور ایفاى نقش مى کنند و هم بار اقتصادى 
خانواده را به دوش مى کشند. منصور یزدى زاده اظهار 
کرد: پروردگار بارى تعالى، وعده بهشـت را به مادران 
داده اسـت که نشـان دهنده ارزش واالى آنهاست. در 
مجموع باید قدر بانوان را دانسـت تا حرکت جامعه به 
سـمت تعالى و پیشرفت با سـرعت انجام شود و بنیان 

خانواده حفظ شود.

برگزارى مسابقات مینى گلف 
مسـابقات مینى گلف ویـژه بانوان در مخابـرات منطقه 
اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومى مخابرات 
منطقه اصفهان، به مناسـبت دهه مبـارك فجر و هفته 
بزرگداشـت مقـام زن و روز مادر، مسـابقات مینى گلف 
ویژه بانوان مخابرات منطقه اصفهان براساس هماهنگى 
انجام شده با اداره ارتباطات و معاونت ورزشى- تفریحى 
سازمان فرهنگى، ورزشى و شهردارى و همکارى هیئت 
گلف اسـتان اصفهان برگزار شـد. گفتنى اسـت در این 
مسابقات بانوان شـاغل در مخابرات منطقه اصفهان در 

محیطى شاد به رقابت پرداختند.

خبر

رئیس پلیس فتا اســتان اصفهان گفت: بیشترین فراوانى 
جرایم در حوزه اقتصادى است که در رتبه اول، برداشت هاى 

غیرمجاز از حساب هاى بانکى شهروندان قرار دارد.
ســید مصطفى مرتضوى در گفتگو با «فارس» با اشاره به 
جرایم فضاى مجازى در استان اصفهان اظهار کرد: در دى 
ماه امسال وضعیت جرایم در حوزه فضاى مجازى در استان 
اصفهان 71 درصد افزایش وقوع نســبت به دى ماه ســال 
گذشته داشته است که در کنار آن افزایش 57 درصدى کشف 

جرایم هم داشته ایم.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان با بیان اینکه نسبت به سال 
گذشته درصد وقوع جرایم در مرکز استان بیشتر شده است، 
افزود: در شهر اصفهان رشــد وقوع جرایم 79 درصد بوده 
در صورتى که میانگین اســتانى مان 71 درصد اســت، در 
میانگین ســاالنه، نرخ وقوع جرایم 108 درصد بوده است. 
وى با بیان اینکــه بیش از دو برابر جرایــم در حوزه فضاى 
مجازى امسال افزایش پیدا کرده است، گفت: شهروندان باید 
حساسیت بیشترى نسبت به جرایم سایبرى داشته باشند و به 

امنیت بخشى این حوزه بیشتر توجه کنند.
مرتضوى با بیان اینکه با افزایش دو برابرى جرایم سایبرى 
در استان اصفهان با افزایش 98 درصدى کشف نیز روبه رو 
بوده ایم، اظهار کرد: نزدیک دو برابر عملکرد، کشف جرایم در 
سال 98 بوده است. رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره 
به فراوانى جرایم در اصفهان عنوان کرد: بیشترین فراوانى 
جرایم در حوزه اقتصادى است که در رتبه اول، برداشت هاى 
غیرمجاز از حساب هاى بانکى شهروندان قرار دارد، امسال 

204 درصد افزایش داشته یعنى نسبت به سال قبل سه برابر 
شده است. وى با اشــاره به اینکه در رتبه دوم کالهبردارى 
رایانه اى با 10 درصد افزایش قرار دارد، خاطرنشــان کرد: 
با وجود فعال شــدن رمز پویا، هنوز برداشت از حساب هاى 
بانکى اتفاق مى افتد به این دلیل که شهروندان درگاه جعلى 
را تشخیص نمى دهند و رمز پویا را در آن ثبت مى کنند، پایه 
امنیت بخشى در جرایم اقتصادى، شــناخت درگاه اصلى از 
جعلى است، اگر کاربر به این مهارت دست پیدا کند، دیگر در 

درگاه هاى جعلى گرفتار نمى شود.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان با بیان اینکه مزاحمت هاى 
اینترنتى با افزایش 39 درصدى رتبه سوم را به خود اختصاص 
داده اســت، اضافه کرد: مزاحمت اینترنتــى دو عامل دارد 
نخست اینکه کاربر در هر محیطى قرار مى گیرد، اطالعاتش 
را خوب مدیریــت نمى کند و یا اینکه شــماره خــود را در 

شبکه هاى اجتماعى پنهان نمى کند.
مرتضوى با بیــان اینکه مزاحمت اینترنتى در دامنه ســنى 

نوجوانى تا میانسالى است اما بیشتر متوجه بانوان است، گفت: 
هتک حیثیت و نشــر اکاذیب با رشد 8 درصدى رتبه چهارم 
جرایم ســایبرى را به خود اختصاص داده است. وى با بیان 
اینکه عمده فراوانى جرایم سایبرى اقتصادى است، عنوان 

کرد: دو مسئله مردم با آن در جرایم اقتصادى مواجه مى شوند 
و باید آن را مدیریت کنند، نخست درگاه هاى جعلى است که 
اگر مى خواهند در کســب و کارهاى اینترنتى پرداخت هاى 
الکترونیک داشته باشند، تنها به رمز پویا اکتفا نکنند، حتمًا 
اصالت درگاه را 
کنترل کنند، در 
پروتکل  جایى 
امنیتى و جایى 
دیگر نماد اعتماد 
نیــک  و لکتر ا
کــه  اســت 
مى تواند به آنها 

کمک کنند.

برداشت هاى غیرمجاز در صدر جرایم فضاى سایبرى است

افزایش شدید جرائم فضاى مجازى در اصفهان

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان 
گفت: 240 طــرح نیمه کاره و متوقف آموزشــى 
در اســتان وجود دارد که براى اتمام آنها به تأمین 
اعتبارات الزم دولتى و به کمــک نیکوکاران نیاز 
است. سید مهدى میربُد برآورد هزینه براى تکمیل 
طرح ها را افزون بر 2000 میلیارد تومان اعالم کرد 
و افزود: در صورت تأمین اعتبار و کمک بیشــتر 
خیران در یک بازه زمانى دو سه ساله مى توان این 

طرح هاى نیمه کاره را به اتمام رساند.
وى با اشــاره به افزایش قیمــت مصالح و قیمت 
تمام شده احداث ســاختمان ها ادامه داد: از خرداد 
تا شهریور سال قبل قیمت در ساخت و ساز افزون 
بر سه برابر شد و این قیمت ها به طور قطع امروزه 
بیشتر هم شده است، لذا تأمین اعتبارات و کمک 

هرچه بیشتر خیران را نیاز داریم.
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان 
تصریح کرد: پروژه هاى نیمه تمام در این خطه به 
طور میانگین 50 درصد پیشرفت فیزیکى داشته اند 
و با توجه به کمبود فضاهاى آموزشــى در استان، 

تکمیل آنها ضرورى است.

رایانه اى با 10 درصد افزایش قرار دارد، خاطرنشــان کرد: 
با وجود فعال شــدن رمز پویا، هنوز برداشت از حساب هاى 
بانکى اتفاق مى افتد به این دلیل که شهروندان درگاه جعلى 
را تشخیص نمى دهند و رمز پویا را در آن ثبت مى کنند، پایه 
امنیت بخشىدر جرایم اقتصادى، شــناخت درگاه اصلى از 
جعلى است، اگر کاربر به این مهارت دست پیدا کند، دیگر در

درگاه هاى جعلى گرفتار نمى شود.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان با بیان اینکه مزاحمت هاى 
9اینترنتى با افزایش 39 درصدى رتبه سوم را به خود اختصاص 
داده اســت، اضافه کرد: مزاحمت اینترنتــى دو عامل دارد 
نخست اینکه کاربر در هر محیطى قرار مى گیرد، اطالعاتش 
را خوبمدیریــت نمى کند و یا اینکه شــماره خــود را در

شبکه هاى اجتماعى پنهان نمى کند.
مرتضوى با بیــان اینکه مزاحمت اینترنتى در دامنه ســنى 

جرایم ســایبرى را به خود اختصاص داده است. وى با بیان 
اینکه عمده فراوانى جرایم سایبرى اقتصادى است، عنوان 

اگرمى خواهند در کســب و کارهاى اینترنتى پرداخت هاى
الکترونیک داشته باشند، تنها به رمز پویا اکتفا نکنند، حتم
اصالت درگاه ر
کنترل کنند، در
پروتکل جایى
امنیتى و جایى
دیگر نماد اعتماد
نیــک و لکتر ا
کــه اســت 
مى تواند به آنه

کمک کنند.

240 طرح نیمه کاره 
آموزشى در اصفهان 

وجود دارد



سالمتسالمت 07073700 سال شانزدهمدوشنبه  28 بهمن  ماه   1398

نرگس جوزدانى، متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: 
تمام مواد غذایى مانند گوجه سوخته، کباب سوخته، برنج 
سوخته و... به علت ایجاد ترکیبات کربن مى توانند براى 

سیستم ایمنى بدن مشکالتى به وجود آورند.
او افزود: مصرف ســبزیجاتى مانند گوجــه فرنگى به 
صورت خام، پخته یا کبابى همراه با غذا توصیه مى شود، 
اما حرارت دادن زیاد آنها باعث سوخته شدن پوستشان 
خواهد شد. در این گونه مواقع باید قبل از مصرف پوست 
ســوخته شــده آنها را جدا کرد؛ چرا که مصرف پوست 
ســوخته گوجه فرنگى عاملى در جهت افزایش شانس 

ابتال به سرطان است.
جوزدانى با اشــاره به از بین رفتن ویتامین C موجود در 
گوجه فرنگى هنگام برش دادن اظهار کرد: برش دادن، 
پختن و قرار دادن گوجه فرنگــى در معرض هواى آزاد 

باعث از دست رفتن ویتامین هاى C آن خواهد شد.
او تصریح کرد: پلى فنول هاى موجود در گوجه فرنگى از 
ترکیبات دیگر آنتى اکسیدان ها هستند که در جلوگیرى از 
بروز انواع سرطان هاى گوناگون مانند سرطان پروستات 

نقش مؤثرى ایفا مى کنند.
جوزدانى درباره نحوه صحیح کبابى کردن گوجه فرنگى، 
گفت: مؤثر ترین و ساده ترین تکنیک براى کبابى کردن 
گوجه فرنگى به گونه اى که آب خود را از دســت ندهد 

پیچاندن آن در فویل است.
این متخصص تغذیه و رژیــم درمانى اظهار کرد: گوجه 
فرنگى که پررنگ تر و تازه تر باشد براى تقویت سیستم 

ایمنى بدن مفید تر خواهد بود. 

کارشناس ارشد تغذیه درباره فواید سیرابى گفت: سیرابى و 
شیردون جزو اغشاى درونى بدن نشخوارکنندگان و یکى 
از غذا هاى سنتى ایران است که مصرف آن باعث تقویت 

معده مى شود.
فرزانه خدا قلى زاده افزود: سیرابى از نظر ویتامین ها، مواد 
معدنى و چربى ها با امالح معدنى ســایر گوشت ها کمى 
متفاوت اســت، اما یک منبع غنى از پروتئین به حساب 

مى آید. 
خدا قلى زاده  با اشــاره به کالرى هاى سیرابى نسبت به 
گوشت گفت: در 100 گرم سیرابى، حدود 7 گرم پروتئین، 
3/5 گرم چربى، 5 میلى گرم آهن، 7/5 گرم سلنیوم، 6/5 
میلى گرم زینک، 90 میلى گرم کلسیم وجود دارد که براى 
سالمت جسمانى و تقویت استخوان ها یک غذاى مغذى 

و مفید به حساب مى آید. سیرابى نسبت به سایر گوشت ها 
مانند گوشت گاو و مرغ از کالرى کمترى برخوردار است.

این کارشناس ارشد تغذیه درباره فواید سلنیوم در سیرابى 
گفت: سلنیوم یک آنتى اکسیدان قوى است که نقش آن 
خنثى کردن ســموم در بدن و جلوگیرى از بروز سرطان 
است. براى تأمین حدود 7/5 گرم سلنیوم در بدن، مى توان 

سیرابى را مصرف کرد.
خداقلى زاده دربار زینک موجود در سیرابى گفت: زینک 
داراى فواید بسیار زیادى اســت که مصرف آن به شدت 
توصیه مى شــود و از آنجایى که در داخل سیرابى مقدار 
زیادى زینک وجــود دارد اســتفاده از آن باعث افزایش 
اشتها، افزایش حس چشــایى و بویایى، تقویت سیستم 

ایمنى و بهبود زخم مى شود.

این کارشناس ارشد تغذیه با اشــاره به کلسترول موجود 
در سیرابى گفت: کلسترول موجود در سیرابى از گوشت 
حیوانات دیگر کمتر است و به هیچ وجه کلسترول خون 
را افزایش نمى دهد اما عملکرد کله پاچه در مقایســه با 

سیرابى در این موضوع بسیار کمتر است.
خدا قلى زاده اظهار کرد: سیرابى سرشار از ویتامین هاى 
گــروه B و A اســت که مصــرف آنها باعــث تنظیم 
واکنش هاى شیمیایى بدن و حفظ سالمتى بدن مى شود.

خدا قلى زاده  گفت: افراد مبتال به کم خونى، مبتالیان به 
زخم معده و روده و افرادى که از ریزش مو و افســردگى 
رنج مى برند با قرار دادن ســیرابى در برنامه رژیم غذایى 
خود مى توانند از فواید این غذاى دارویى لذیذ و خوشمزه، 

بهره مند شوند.

طبق نتایج یک مطالعه جدید، بازى گلف مى تواند ریسک 
مرگ زودهنگام را کاهش دهد.

محققان در این مطالعه حدود 5900 فرد بزرگســال 65 
سال به باال را به مدت ده سال تحت نظر داشتند و دریافتند 
افرادى که به طورمنظم گلف بــازى مى کردند (حداقل 
ماهى یکبار) بیش از 8 درصد با احتمال کمتر مرگ به هر 
علتى مواجه بودند. به گفته محققان، بازى گلف مى تواند 
گزینه مناسبى براى افراد سالمندى باشد که مى خواهند 

تحرك فیزیکى داشته باشند.
دکتر عدنان قریشى، عضو تیم تحقیق از دانشگاه میزورى، 
در این باره مى گوید: شدت تحرك در این بازى به قدرى 
اســت که مى تواند براى مدت طوالنى ترى حفظ شود و 

عالقه فرد را نیز براى ادامه بازى حفظ مى کند. 
به گفته محققان، فعالیت و تحرك فیزیکى با هر شدتى با 
کاهش ریسک مرگ مرتبط است و پیاده روى منظم به 

اندازه بازى گلف براى سالمت و طول عمر مفید است.

این روز ها با شــیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا، 
استفاده از ماسک براى جلوگیرى از ابتال به این بیمارى 
در بین مردم رایج شده است. تحقیقات نشان مى دهد تنها 
ماسکى که مى تواند از ورود ویروس ها به بدن جلوگیرى 
کند، ماسک نانو است. ماسک نانو به دلیل دارا بودن الیه 
نانو الیاف عالوه بر الیه هاى فیلتر دیگر، توانایى باالیى 
در جلوگیرى از ورود آالینده هــا و ذرات معلق در هوا به 

بدن را دارند.
یکى از انواع ماسک نانو، ماسک هایى با پسوند N هستند 
که به دسته هاى N99 ،N95و N100 تقسیم مى شوند. 
 NIOSH در این ماسک ها طبق استاندارد N عدد بعد از
آمریکا نشــان دهنده درصد بازده فیلتراسیون ماسک 
است. یکى دیگر از انواع ماســک هاى نانو، ماسک ها با 
 FFP3 و FFP2 هستند که دو دســته FFP پسوند
از آنها وجود دارد. این ماســک ها فیلتــر ثابت دارند و با 

استانداردEN 1490:2001 نامگذارى شده اند.
این باور که ماسک ها را مى توان با شستشو مجدد استفاده 
کرد، از اساس یک باور غلط است؛ چراکه به دلیل بازشدن 
منافذ الیاف موجود در ماسک و همچنین تغییر در ساختار 
فیزیکى و شیمیایى، ماسک قابلیت تأثیرگذارى خود را 
از دست مى دهد و داراى آلودگى شدید میکروبى است. 
بر اساس اســتاندارد هاى موجود، عمر مفید استفاده از 
ماسک ها حداکثر یک شــیفت کارى یا 8 ساعت است. 
حتى معتبرترین شرکت هاى تولید کننده ماسک به هیچ 
وجه توصیه نمى کنند که از ماسک تولیدى آنها بیشتر از 

یک شیفت کارى استفاده شود.

 روش صحیح استفاده از ماسک 
1. قبل از دست زدن به ماسک، دست هایتان را بشویید 

و آنها را تمیز کنید.

2. از ســالم بودن ماسک و نداشتن ســوراخ و منافذ باز 
مطمئن شوید.

3. پس از قرار دادن ماسک روى صورت، تیغه روى بینى 
را فشار داده و آن را محکم کنید.

4. قبل از قرار گرفتن در محل آلوده، چندبار داخل ماسک 
نفس بکشــید تا از نفوذ نکردن هــوا از جداره هاى آن 

مطمئن شوید.
5. هرگز از ماسک مخصوص بزرگساالن براى کودکان 
استفاده نکنید. ماسک باید کامًال بر روى صورت کودکان 

قرار گیرد.

 روش صحیح برداشتن ماسک
1. قبل از برداشتن ماسک دست هایتان را بشویید.

2. براى برداشتن ماسک از بند هاى آن کمک بگیرید و به 
قسمت جلویى و فیلتر آن دست نزنید چرا که امکان انتقال 

آلودگى به بدن شما وجود دارد.
3. ماسک را پس از استفاده در سطل زباله در دار بیاندازید.

4. پــس از برداشــتن و دور انداختن ماســک دوباره 
دســت هایتان را بشــویید تا آلودگى منتقل شــده به 

دست هایتان را از بین ببرد.

 مزایاى ماسک نانو نسبت به ماسک هاى 
معمولى

پیشــگیرى از عفونت هاى ریوى و اختالالت تنفسى، 
قابلیت استفاده در محیط هاى کار صنعتى و بیمارستانى، 
توانایى جلوگیرى از عبور ذرات ریزگرد ها تا 0/3 میکرون 
و انواع ویروس ها از جمله مزایاى ماســک نانو هستند. 
ماســک هاى معمولى توان جلوگیرى از ورود ذرات ریز 
آالینده را ندارند و اســتفاده از آنها مانع انتقال بیمارى و 

ویروس ها نمى شود.

رانندگى کردن به ویژه براى افرادى که در شــهرهاى پرجمعیت و 
شلوغ زندگى مى کنند امرى ضرورى است. زیرا استفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومى براى همه افراد امکانپذیر نیســت. با این حال، 
ترس از رانندگى مشکلى شــایع و نگران کننده است. مهم نیست 
کجا زندگى مى کنید و چه ماشینى دارید چون ترسیدن از رانندگى 
مى تواند براى همه افراد اتفاق بیافتد. اما جاى نگرانى نیست چون 

مى توان بر این ترس غلبه کرد.
چهار دلیل اصلى براى ترســیدن افراد از رانندگــى وجود دارد که 

عبارتند از:

1-داشتن تجربه ناخوشایند یا آسیب زا
مثًال زمانى که افراد دچار حادثه تصادف مى شوند ترس از رانندگى 
در آنها ایجاد مى شــود. بدین صورت که وجود جراحت یا از دست 
دادن عزیزان در تصادفــات نوعى تداعى ناخوشــایند با رانندگى 
کردن را موجب مى شــود. این افراد در ماشــین احســاس امنیت 
نمى کنند و دچار کابوس و یا فلش بک مى شــوند. ممکن است در 
خوابیدن مشکل داشته باشند و از سوار اتومبیل شدن و یا رانندگى 

کردن اجتناب کنند.

2-تجربه حمله پانیک و وحشت زدگى در حین رانندگى
گاهى اوقات وجود حمالت وحشت زدگى در حین رانندگى و یا قبل از 

رانندگى موجب امتناع فرد از رانندگى و یا ترس او مى شود. گاهى 
این افراد هیچ تجربه اى از انجام رانندگى نیز ندارند اما دچار چرخه 
معیوب افکارى مى شوند که آنها را متقاعد مى کند که از رانندگى 
کردن خوددارى کنند. نمونه این افکار منفى عبارتند از ترس از دست 

دادن کنترل ماشین و مواجهه با صحنه تصادف.
مشــکل این اســت که این افکار منفى و اســترس زا چرخه اى 
ناخوشایند ایجاد مى کند و با عالیم وحشت زدگى (تپش قلب، عرق 

کردن، استرس، تنگى نفس و...) همراه مى شود.

3-ترس از قضاوت دیگران
برخى افراد چنین تصور مى کنند که آنها راننده بدى هستند و نوع 
رانندگى آنان موجب مى شود که دیگران اذیت شوند و حتى ترافیک 
و یا تصادف را به بار آورند. آنها در حین رانندگى مدام احساس مورد 
قضاوت قرار گرفتن یا داورى مى کنند به همین دلیل دچار ترس از 

رانندگى مى شوند.

4-بى اعتمادى به توانایى هاى خود
دســتکم گرفتن توانایى هاى خود و بى اعتمادى در حین رانندگى 
باعث ترس مى شــود و این افــراد احتماالت مختلفــى را در نظر 

مى گیرند که باعث اخالل در عملکرد آنها مى شود.
شناسایى علل ترس از رانندگى براى درمان و غلبه بر آن مهم است 
زیرا ترسیدن از رانندگى قابل درمان است که در ادامه به راه حل هاى 

آن اشاره مى شود.

راه هاى درمان 
ترس از رانندگى

اولین راه حل شناسایى ماهیت 
خاص ترس از رانندگى است. اگر 

ترس شما به دلیل وحشت کردن از 
عمل رانندگى است بهتر است خود را از 

این چرخه معیوب برهانید زیرا این ترس واقعى 
نیست یعنى راه حل اصلى یادگیرى نحوه برخورد 

بهتر با حمالت هراس است.
براى رفع این ترس مى توانید از روش هاى حساسیت زدایى منظم 

استفاده کنید. بدین صورت که بهتر است این افراد در ابتدا خودشان 
محدودیت هایى در خصوص زمان و محــل رانندگى اعمال کنند 
(مثًال در زمان هاى خلوت و محل هاى کم تردد). از رانندگى کردن 

در بزرگراه ها خوددارى کنند.
در صورت داشتن احساس وحشــت فردى مطمئن را با خود همراه 
کنند تا به تنهایى از پل ها، تونل ها و یا شــرایط جاده اى خطرناك 
عبور نکنند. از انحراف به چپ خوددارى کنند و اصول رانندگى را در 
جاده رعایت کنند. این افراد نباید عجله کنند و بهتر است با سرعت 

مطمئنه حرکت کنند.
دومیــن راه حل شناســایى عوامل مختل کننده رانندگى اســت. 

همچنین 
از عواملى که باعث 

حواس پرتى تان مى شــود جلوگیرى کنید. مثــًال آواز خواندن، با 
گوشى موبایل صحبت کردن، پیامک فرســتادن و... اگر به تازگى 
شــروع به رانندگى کردن کرده اید از کارهایى که موجب کاهش 
ایمنى و تمرکزتان براى رانندگى مى شود اجتناب کنید (به عنوان 

مثال خوردن تنقالت و...).
سومین راه حل بهتر است براى غلبه بر ترس خود از قضاوت دیگران 
بى باك باشید. حفظ خونسردى و آرامش در حین رانندگى و داشتن 
تمرکز بر عملکرد خود موجب مى شــود که احساس بهترى داشته 

باشــید و کمتر به 
قضاوت دیگران فکر کنید.

چهارمین راه حل توجه خــود را از 
عوامل منفى به عوامل مثبت انتقال دهید. نگرانى 
از حوادث پیش بینى نشده موجب افزایش ترس شما مى شود. این 
نگرانى ها باعث توجه منفى مى شود. با انجام مشاوره هاى فردى 
و همچنین تمرین مداوم رانندگى تحت آموزش این ترس و توجه 

منفى را کاهش دهید.
اگر هنوز از رانندگى کردن مى ترسید بهتر است عملکرد خود را بهبود 
بخشــید و این کار با تمرین  مداوم رانندگى تحت تعلیم امکانپذیر 
است. شما مى توانید از همان تکنیک هایى که افراد مبتال به حمالت 

هراس به  کار مى برند نیز استفاده کنید.

 صابون هاى سنتى از ترکیب چربى یا روغن با یک ماده قلیایى مانند 
سود سوزآور ساخته مى شوند. اما اغلب پاك کننده هاى بدن در واقع 
مواد دترجنت (شوینده) مصنوعى هســتند. امروزه کمتر صابون 
خالص در بازار یافت مى شــود و اغلب مواد شوینده مصنوعى به 

فروش مى رسند.
علت مصرف بیشــتر مواد دترجنت یا شوینده نسبت به صابون به 
واکنش صابون با آب مربوط مى شود. مواد شوینده یا دترجنت به 
آسانى با آب شسته مى شوند، اما براى زدودن صابون نیاز به شستن 
با آب صاف وجود دارد. آب هاى سخت (حاوى امالح) دشمن صابون 
هستند و باعث مى شود الیه اى از صابون روى پوست تشکیل شود 
که به سادگى از پوست شسته نمى شــود. اما مواد شوینده چنین 

مشکلى ایجاد نمى کنند.
فرآورده اى صابون شمرده مى شــود که این مشخصات را داشته 

باشد:

- براى اینکه فرآورده اى به عنوان صابون شــناخته 
شــود، باید نمک هاى قلیایى اسیدهاى چرب تنها 
ماده پاك کننده در آن باشد. اگر فرآورده حاوى مواد 
شوینده مصنوعى باشــد، یک ماده آرایشى شمرده 

مى شود، نه صابون.
- براى اینکــه فرآورده  به عنوان صابون شــناخته 

شــود، باید فقط به عنوان صابون برچسب زده 
و بازاریابى شــود. اگر براى مثال فرآورده 
براى مرطوب کردن پوست، خوشبو کردن 
مصرف کننده یا ضد تعریق باشــد، ماده 

آرایشى شمرده مى شود.
- اگر فرآورده براى کشــتن میکروب ها 

یا درمان عارضه هاى پوستى مانند آکنه یا 
اگزما باشد، دارو شمرده مى شود.

اه ساده براى غلبه بر آن ترس از رانندگى و چند راه ساده براى غلبه بر آن 

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندســى ابتکار سازه پدیده 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 45220 و 
شناســه ملــى 10260631719 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/07/29 علــى زعفرانى به شــماره 
ملــى1281840084 بعنــوان رئیــس 
هیئت مدیره - ســعید کاروان به شــماره 
ملى1290859256 بعنــوان نائب رئیس 
هیئت مدیــره - محمد نورائى به شــماره 
ملــى1280439051 بعنــوان مدیر عامل 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار مالى شرکت اعم از چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و بطور کلى 
هرگونه قراردادى که براى شــرکت ایجاد 
تعهد نماید با امضاى دو نفر از اعضاى هیئت 
مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است . مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (771485)

صابون بهتر است یا مواد شوینده؟عمر مفید استفاده از ماسک ها چقدر است؟

طبق نتایج یک مطالعه جدید، بازى گلف مى تواند ریسک
مرگ زودهنگام را کاهش دهد.

5 فرد بزرگســال 65 محققان در این مطالعه حدود 5900
ببببهبهبه مدت ده سال تحت نظر داشتند و دریافتند سال به باالررر را
افرادى که به طورمنظم گلف بــازى مى کردند (حداقل
ککککى یکبار) بیش از 8 درصد با احتمال کمتر مرگ به هر 8ماه
علتى مواجه بودند. به گفته محققان، بازى گلف مى تواند
افراد سالمندى باشد که مى خواهند گزینه مناسبى براى

تحرك فیزیکى داشته باشند.
دکتر عدنان قریشى، عضو تیم تحقیق از دانشگاه میزورى، 
ىىىىىىىىىىىىىىىىازىبههبهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبه قدرى  در این باره مى گوید: شدت تحرك در این ب
اســت که مى تواند براى مدت ططططططططططوالنى ترى حفظ شود و 

ککککىکمى کندندند.  عالقه فرد را نیز براى ادامه بازى حفظ 
كككرك فیزیکى با هر شششدتى با  گفته محققان، فعالیت و تح به
ررروىمنظم به  دداده پپپپپپیو پی است  کاهش ریسک مرگ مرتبط

م مم م مم ممر مفففففیداست. اندازه بازى گلف براىسالمت و طول ع

بازى گلف موجب 
افزایش طول عمر

 مى شود؟

خوردن  پوست سوخته 
گوجه کبابى چه بالیى 

سرتان مى آورد؟

خوردن کدام قسمت کله پاچه معده درد را 
آرام مى کند؟
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در نماز پرصالبت و دشمن شکن جمعه هفتمین روز از دهه فجر چهل 
و یکسالگى انقالب شکوهمند اسالمى، ســید محمد اطیابى، شهردار 
طالخونچه و اعضاى شوراى اسالمى شــهر پس از اقامه نماز جمعه به 

پاسخگویى سئواالت و مشکالت شهروندان پرداختند. 
در ابتدا مهندس اطیابى، شهردار طالخونچه ضمن تبریک ایام ا... دهه 
فجر و گرامیداشت یاد سردار دل ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى به 
محضر نمازگزاران اظهار کرد: انقالب اســالمى ایران به لطف خداوند 
متعال و رهبرى هاى امام شــهدا و مقام عظماى والیت حضرت امام 
خامنه اى «دام ظله» اکنــون به قدرتى عظیم در برابــر یاوه گویان و 

استکبار جهانى مبدل شده است. وى افزود: جاى بسى مباهات و افتخار 
است که با وجود تحریم ها و فشارهاى تحمیل شده بر کشور توانسته ایم 
از لحاظ اقتصادى، علمى، تکنولوژى و... به دستاوردهاى بزرگ و قابل 
توجهى دســت یابیم که مایه یأس و ترس استعمارگران و صهیونیسم 

جهانى شده است. 
شــهردار طالخونچه در ادامه به روند پیشــرفت پروژه هاى عمرانى و 
فرهنگى جارى شهر اشاره کرد و نوید بهره بردارى از جاده سالمت، فاز 
دوم بوستان بزرگ الله، زمین چمن مصنوعى، والیبال ساحلى، زیباسازى 
میادین و معابر و همچنین آغاز عملیات اجرایى بلوار سردار سپهبد  شهید 

حاج قاسم سلیمانى در ایام فجر انقالب را اعالم کرد.
■■■

حجت ا... کریمیان، رئیس شــوراى اسالمى شــهر نیز پس از تبریک 
ایام بهار انقالب، به مشکالت شهرى و چگونگى رفع آنها و همچنین 
شروع مجدد پروژه فاضالب شهرى در آینده نزدیک پرداخت و تشکر از 

همراهى شهروندان را وظیفه خادمین ایشان دانست. 
تشویق به حضور پرشور و گسترده شهروندان در راهپیمایى یوم ا... 22 
بهمن و انتخابات پیش رو از نکات مطرح شده در خطبه هاى نماز جمعه 

و سخنان شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر بود.

شهردار طالخونچه در نماز جمعه هفتمین روز از دهه مبارك فجر:

انقالب اسالمى به قدرتى عظیم در برابر
 استکبار جهانى تبدیل شده است

حضور امت همیشه در صحنه و والیت مدار شهر طالخونچه در راهپیمایى 22 بهمن 1398

با حضور مهندس ســیدمحمد اطیابى شهردار طالخونچه، 
مهندس کریمیان ریاست شــوراى اسالمى شهر، حجت 
االسالم والمسلمین مطهر خو امام جمعه شهر طالخونچه و 
جمعى از بانوان بسیجى این شهر، نمایشگاه بزرگ عفاف و 
حجاب و اقتصاد مقاومتى در سالن شماره 2 مجموعه فرهنگى 
شهید آوینى شهردارى در ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمى 

افتتاح شد.

در ششــمین روز از چهل و یکمین بهار آزادى، غبارروبى 
از  گلــزار مطهر شــهداى شــهر طالخونچه بــا حضور 
مهندس اطیابى شــهردار، اعضاى شــوراى اســالمى 
شــهر، حجت االســالم مطهرخو امام جمعه، نیروهاى 
نظامى و انتظامى، خانــواده معظم شــهدا و ایثارگران و 
شهروندان والیتمدار طالخونچه با شــکوه معنوى انجام 

شد.

افتتاح نمایشگاه عفاف و حجاب و 
اقتصاد مقاومتى در طالخونچه

غبارروبى گلزار شهداى 
طالخونچه

گــوگل پیکســل 3a نیــز یکى دیگــر از گوشــى هاى 
هوشمند برتر و با کیفیت جهان به شــمار مى رود که 
از نظر بســیارى از کارشناســان، قابلیــت و امکانات

 بى نظیرى را در اختیار کاربرانش قرار خواهد داد.

این گوشــى که طراحى جدید و شــگفت 
انگیــزى دارد، بــه دوربین پیشــرفته 
اى مجهز شــده کــه به گفته بســیارى از 
کارشناسان بسیارى دیگر از رقباى آن از 

چنین دوربینى محرومند.

از نظر بســیارى از کارشناســان و تحلیلگــران فعال در 
حوزه فناورى، این گوشــى با توجه به امکاناتى که دارد، 
از نظر اقتصادى بســیار مقرون به صرفه است و از لحاظ

 نرم افزارى نیز عملکرد بســیار مناســب و قابل قبولى 
دارد.

بدون شک کیفیت صفحه نمایش و 
وضوح تصویر از بزرگترین مزایاى 
ایــن گوشــى هوشــمند و جدیــد 
سامســونگ محســوب مى شــود. 
همچنین از دیگر نــکات مثبت آن 
مى توان به پردازنده و مودم هاى 
قدرتمنــد و دوربیــن هــاى 
پیشرفته و مجهز به لنز 

wide اشاره کرد.

این گوشــى بــا اینکه هنــوز تفــاوت زیــادى با 
گوشى هاى هوشمند کنونى موجود در بازارهاى 
جهانى دارد، اما بســیارى از قابلیــت و امکانات 
گوشى هاى هوشمند را داراســت و به کاربران 
اجازه مى دهد در عین اســتفاده از یک گوشــى 
مدل قدیمى تر، از دستیارهاى صوتى هوشمند 
نیز بهره مند شــوند و بدون نیاز به تایپ کردن، 
نوشــته هاى مورد نظر خود را تنهــا با حرف زدن 

نوشته و بر روى گوشى خود ثبت کنند.

از مهمتریــن نــکات مثبت این 
گوشــى مى توان به طــول عمر 
باترى و عملکرد مناسب و قابل 

قبول آن اشاره کرد.

یکى از گوشــى هــاى جدیــدى که براى نخســتین 
بار به ســه لنــز دوربیــن پیشــرفته مجهــز بود، 
آیفون 11 پرو به شــمار مى رود که بــه کاربران و 
عالقمندان به عکاســى ، این امــکان را مى دهد تا 
با اســتفاده از دوربین گوشــى تصویرهاى بهتر و

 باکیفیت ترى بگیرند. این مدل گوشى همچنین به 
قابلیت کاربردى دیگر همچون دو سیم کارته بودن 

نیز تجهیز شده است.

بهره مندى از قلم اختصاصى و بهبود 
طول عمــر باتــرى از مهمترین مزایاى 
این گوشى هوشمند به شمار مى رود.

بهره مندى از یــک کیبــورد فیزیکى همــواره یکى 
از مواردى اســت که شــرکت بلک برى بــراى جذب 
طرفداران این نوع خاص از گوشى در نظر مى گیرد. 
همچنیــن از قابلیت هاى این گوشــى مى تــوان به 

سرعت عملکرد باال و نرم افزارهاى آن اشاره کرد.

از مهمتریــن ویژگى هاى برجســته و 
مزایاى این گوشى مى توان به قابلیت 
شــارژ بى ســیم و بهره منــدى از یک 

پردازنده قدرتمند اشاره کرد.

بهترین گوشى هایى 
که امسال

 مى توان خرید

سامسونگ گلکسى نوت 10 پالس

آلکاتل گو فلیپ 3

بلک برى کى2 ال اى

موتوروال موتو جى7 پاور

3a گوگل پیکسل

گوگل پیکسل 4

وان پالس 7 پرو

سامسونگ گلکسى اس10 اى

اپل آیفون 11 پرو
اپل آیفون 8
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