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

  دیگرشوقی
 برای ورزش ندارم

  گالیه قهرمان اصفهانی پاورلیفتینگ
 از بی مهری ها؛
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مدیرکل صدا و سیمای اصفهان خبر داد:

 زمان پخش اخبار
 تغییر کرد

خطر سکته را جدی 
بگیرید

 سکته، ساالنه ۲۵۰۰ اصفهانی را
 به کام خود می کشاند؛
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سرنوشت حمام خسروآقا در انتظار عصارخانه؛

عالج حادثه پیش از وقوع باید کرد
اگرچه وجود بافت های تاریخی متعدد در اصفهان که از دوره های مختلف 
تاریخی به جای مانده، آوازه نصف جهان را به تمام جهان رسانده است؛ اما 
این روزها بســیاری از این بناها در معرض نابودی قرار گرفته و حتــی برخی از آنها تا پای 
تخریب پیش رفته اند. بی توجهی مسئوالن مربوطه به نابودی این بافت های تاریخی که 

صفحه   7در اصفهان موجبات ناراحتی...
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: از سال ۸۷ تا ۹۲ حجم 
سرمایه گذاری بخش خصوصی    در اجرای تاسیسات فاضالب شهری   ۲۷۴ 
میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم  از سال ۹۲ تا ۹۷ به بیش از ۱۱۶۴۲ 

میلیارد ریال رسیده که بیانگر رشد ۴۲۰ درصدی 
در این زمینه است.

مهنــدس هاشــم امینی بــه انــواع روش های 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در تاسیســات 
فاضالب شــهری  اشــاره و تصریح  کرد: در پنج 
سال اخیر بخش خصوصی به روش های مختلف 
از جمله  بیــع متقابل به مبلــغ  ۵۷۸۴ میلیارد 
ریال،فایناس جاری به مبلغ ۱۲۲۸ میلیارد ریال، 
 ۳۰  BOT ،فایناس خارجی ۴۶۰۰ میلیارد ریال
میلیارد ریال در اجرای تاسیسات فاضالب شهری  

استان اصفهان سرمایه گذاری کردند. وی به اجرای شبکه فاضالب در شهر 
های مختلف استان  که با روش ســرمایه گذاری بیع متقابل  در دستور کار 
قرار گرفت پرداخت و بیان داشت:اجرای شبکه فاضالب در شهرهای مبارکه 
و لنجان با ســرمایه گذاری شــرکت فوالدمبارکه به مبلغ ۱۲۱۵ میلیارد 
ریال،اجرای شبکه فاضالب و احداث تصفیه خانه فاضالب در شهر نجف آباد 
با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیاردریالی شرکت سازه گستر منفرد ،اجرای شبکه 
فاضالب شــهر دولت آباد با ســرمایه گذاری۱۴۰ میلیارد ریالی شهرداری 
دولت آباد، اجرای شبکه فاضالب شــهر نجف آباد با سرمایه گذاری ۱۲۰۰ 
میلیارد ریالی  شــهرداری نجف آباد، اجرای شبکه فاضالب شهرخورزوق با 
سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد ریالی شهرداری خورزوق،اجرای شبکه فاضالب 
شهر دستگرد با سرما یه گذاری ۸۰ میلیارد ریالی شهرداری دستگرد،اجرای 

شبکه فاضالب شهر گرگاب با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد ریالی شهرداری 
گرگاب ، اجرای شبکه فاضالب شهر دهق با ســرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد 
ریال شهرداری دهق،اجرای شــبکه فاضالب شهر های زیبا شهر و دیزیچه 
با ســرمایه گذاری ۴۸۹ میلیارد ریالی شــرکت 
فوالد مبارکه،اجرای شبکه فاضالب فوالدشهر با 
ســرمایه گذاری ۲۱۰۰ میلیارد ذوب آهن  بوده 
اســت.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان حجم ســرمایه گذاری فایناس جاری را 
۱۲۲۸ میلیارد ریال برآورد کرد و اظهار داشــت: 
اجرای شبکه فاضالب نجف آباد با اعتباری بالغ بر 
۶۸۰ میلیارد ریال ، اجرای شبکه فاضالب درچه 
با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال ،اجرای شبکه 
فاضالب تیران با اعتباری بالغ بر ۳۴۶میلیارد ریال 
و اجرای شبکه فاضالب در شهر اصفهان با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیاردریال 
بوده  که ازطریق  فایناس جاری تامین شــد. وی بازســازی شبکه فرسوده 
فاضالب شهر اصفهان را ضروری خواند وتصریح کرد: حدود نیم قرن است 
از قدمت شبکه فاضالب شهر اصفهان می گذرد این درحالی است که  از ۳ 
هزار و۷۰۰ کیلو متر شبکه فاضالب شهر اصفهان، حدود ۲۴۰ کیلومتر آن 
را خطوط اصلی با اقطاربیش از ۵۰۰ میلیمتر تشکیل می دهد که از این رقم 
بیش از ۱۵۰ کیلومتر آن فرسوده است که در حال حاضر  بازسازی و اصالح 
آن با سرمایه گذاری ۴۶۰۰میلیارد ریالی فایناس خارجی در دستور کار قرار 
گرفت .رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
افزود: احداث  نیروگاه بیوگاز تصفیه خانه جنوب با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد 

ریالی به روش BOT   در دستور کار قرار دارد.

طی  پنج سال  اخیر در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان صورت گرفت؛
رشد ۴۲۰درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای تاسیسات فاضالب شهری

جواد نصری- شهردار  فالورجان

آگهی مزایده
شهرداری فالورجان براســاس مصوبه شماره ۵/۹۲۲ مورخ ۹۷/۰۹/۱۷ شــورای محترم اسالمی شهر 
فالورجان در نظر دارد زمین واقع در پارکینگ ترمینال مســافربری را جهت سکوی اتوبوسرانی با شرایط 

مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت دوسال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید .
۱- دویست متر مربع زمین واقع در پارکینگ ترمینال مســافربری جهت سکوی اتوبوسرانی می باشد که 
قیمت پایه اجاره برای سال اول براساس قیمت کارشناســی ماهیانه مبلغ ۶/۰۵۰/۰۰۰ ریال و برای سال 

دوم با ده درصد افزایش نسبت به سال اول می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود .
۲- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

۹۷/۱۰/۰۴ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند .
۳- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

۴- شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند .
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

نوبت اول

ما آب را از پدران مان به ارث نبرده ایم 

بلکه از فرزندان مان به امانت گرفته ایم

رونق خرید و فروش طالی دست دوم

 رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید
 در شرایط فعلی، حتی  شب یلدا هم نمی تواند قفل رکود بازار طالی نو را بشکند؛
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  رییس جمهور در جلسه با مدیران وزارت راه و شهرسازی از
 زیبایی های اصفهان گفت و از میدانی که مثل گل می ماند اما...

مرگ تدریجی یک شهر
دیروز رییس جمهور با مدیران ارشــد وزارت راه و شهرســازی 
جلسه داشــت. با مدیران همان وزارتخانه ای که تا چندی پیش 
یکی از موردانتقادتریــن و بحث برانگیزتریــن وزارتخانه ها بود 
آن هم به واســطه اقدامات و رفتار و گفتار وزیری که نمایندگان 
مجلس گفتــه بودند بهتر اســت خودش محترمانــه کنار برود 
قبل از اینکه با رای باال در بهارســتان از کاربرکنار و اســتیضاح 
شــود... و خودش رفت بعد از آن که مردم، رســانه هــا و اهالی 
سیاســت بارها و بارها از رییــس جمهور خواســتند در رابطه 
 با ایــن وزارتخانه فکری اساســی کنــد و »آخونــدی« را کنار

 بگــذارد. دیــروز حســن روحانــی در جمــع مدیــران 
وزارتخانــه ای کــه حــاال »محمــد اســالمی« ســکاندار 
هدایــت آن اســت، بعــد از کنایه زدن بــه مخالفــان برجام و 
FATF ، کمی هم در باب مقاوم ســازی ســاختمان ها ســخن 
گفت و ابراز امیــدواری کرد کــه برخی پروژه های در دســت 
 اجــرا از جمله قطار ســریع الســیر اصفهان-تهــران زودتر به 
بهره برداری برســد و عمر دولت قد بدهد این بهره برداری ها را 
ببیند. روحانی در بخشی از سخنانش گفت: »چرا مشکل داریم؟ 
چرا در زلزله تا این اندازه تلفات می دهیم؟ چرا در کرمانشــاه و 
سرپل ذهاب خانه ساخته می شود؛ اما در زلزله ای که اخیرا آمد اثر 
نداشته است، در دنیا ساختمانی را می سازند که ۳۰۰ سال عمر 
می کند. در ایران قدیم نیز ساختمان هایی درست می شد که هزار 
سال عمر می کرد. مساجدی داریم که قدمت آنها به ۸۰۰-۷۰۰ 

سال می رسد. طاق کســرا را داریم که برای بیش از ۱۴۰۰ سال 
پیش است. همه اینها کار ایرانیان است. «

 و بعد رییس جمهور »اصفهــان« را مثــال زد :»اصفهانی را در 
کشور داریم  که برای ۵۰۰ سال پیش است. چگونه است که این 
ساختمان ها با این زیبایی می درخشــند، شما اگر می خواهید 
 چشــم تان بدرخشــد به کجا می روید. میدان نقش جهان مثل

 گل می ماند. چــرا وقتی به ســاختمان هایی که بــرای هزار  و 
۵۰۰ ســال پیش اســت نگاه می کنیم لذت می بریم، اما اکنون 
ساختمان هایی درست می کنیم که بعد از ۱۵ سال به آن کلنگی 

می گویم.«
دیروز روحانی از اســتانی نام برد که از قضا به خاطر عدم تحقق 
وعده های دولت او )و البته دولت های پیشــین( این روزها دیگر 
نشانی از آن همه سرزندگی و شادابی ندارد و گویا روح زندگی از 
این شهر رفته است؛ شــهری که »زاینده رود« ندارد. شهری که 
ساختمان های استوار و چندصد ساله و حتی آثار تاریخی زیبایش 
به خاطر خشکســالی در خطر فرونشست و تخریب و ویرانی قرار 
گرفته است؛ شهری که کویر تا پشت درهای آن رفته و عنقریب 
است که کالنشهر مرکزی ایران به خاطر بی توجهی های دولت، 
به وضعیتی اسفناک دچار شود که قطعا کل ایران را تحت الشعاع 
قرارخواهد داد؛ اما گویا برای دولت اهمیتی ندارد. تک و پاتک های 
سیاســی همچنان ادامه دارد. اصفهان زیبا هم که میدان نقش 
جهانش مثل گل می درخشــد و تاریخ و معمــاری آن جهان را 
به تحســین واداشــته، به مرگ تدریجی دچار شده .»این مرگ 

تدریجی تو جان دادن بی شماره«

زینب ذاکر

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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بودجه سال 98، طی روزهای آینده در مجلس مورد 
بررسی قرار می گیرد. جدای از مجراهای اقتصادی 
و هزینه کردهای دولتی که هر ســال مورد بحث و 
بررسی قرار می گیرد، بخشی از بودجه نیز مصارف و 
سهم خواهان سیاسی دارد که اتفاقا بیشترین مورد 
مناقشه هر ساله میان موافقان و مخالفان دولت است. 
مواردی که بیشتر از آنکه اقتصادی باشد مربوط به 
حوزه های فرهنگی اســت؛ اما معموال رنگ و بوی 
جناحی و سیاسی به خود می گیرد. امروزه در تمام 
دنیا بودجه نویسی بر اساس اهداف و عملکرد به عنوان 
مالک عمل قرار می گیرد و صرف نوشتن برنامه هایی 
که در هر مرحله دستخوش تغییر می شود شاید یک 
نوع عقبگرد برنامه ای و توسعه ای برای کشور تلقی 
شــود که از علل این نافرجامی بتوان سایه سنگین 
سیاســت بر اقتصاد و برنامه های آمایش سرزمین را 

برشمرد.
بودجه هایی که حسابرسی نمی شود

یکی از بزرگ ترین نقاط سیاســی چالشی بودجه 
مربوط به ردیف های متفرقه است، مبالغ چشمگیری 
که بدون سرفصل مشخصی و تحت عنوان سرفصل 
متفرقــه تخصیص داده می شــود که نه ســازمان 
حسابرسی و نه ســایر ارگان های نظارتی می توانند 
نظارت کامل داشــته باشــند و این ارقام حدود ۲۳ 
درصد بودجه ســاالنه را در بر می گیــرد. برخی از 
کارشناســان اقتصادی از این ردیف های بودجه به 
رانت تعبیر می کنند؛ اما برخــی دیگر آن را مجاری 
تنفس دولت برای پیاده ســازی اهداف سیاسی می 

دانند. طی روزهای اخیر یکی از صریح ترین سخنان 
را مشاور روحانی عنوان کرده است. حسام الدین آشنا 
که توییت ها و نظراتش به تریبون غیر رسمی دولت 
تبدیل شده است در تازه ترین اظهارات خود در انتقاد 
برخی از دانشجویان نسبت به ردیف های بودجه ای 
گفته است» نظام بودجه ریزی در کشور و بودجه های 
پرداختی به نهادهای فرهنگی و... و شائبه هدر رفت 
بودجه موضوع جدیدی نیست.« وی تصریح کرد: »در 
این زمینه نیازمند همت و اراده ای هستیم تا تغییراتی 
حاصل شود. تالش برای تغییر در نظام بودجه ریزی 
در دولت های هاشــمی، اصالحــات، احمدی نژاد و 
روحانی انجام شده اســت«. وی ادامه داد:» بودجه 
مظهر تعارض و تفاوت ها در کشــور و تجسم واقعی 

نظام قدرت اســت. با شــفاف کردن بودجه همگان 
می توانند راجع به روابط قدرت بفهمند؛ در طول زمان 
ردیف های بودجه ای پادار شده اند. به این صورت که 
در ابتدا فردی با البی، فشار، تماس و توافق یک بند در 
بودجه ساالنه کشور به عنوان کمک به فالن موسسه 
باز کرد کــه در آغاز نیز اعتبار ایــن بند 10 میلیون 
تومان بوده، اما به مرور زمان این بند و مبلغ اعتبار آن 
رشد کرده اســت. هر رییس جمهوری فکر کرده که 
دوستانی دارد و باید آنها را تقویت کند به همین دلیل 
نیز در بودجه ردیف هایی برای حمایت از آنها قرار داده 
است«. این مسئله به خوبی در ردیف های بودجه ای 
امسال قابل مشاهده اســت، یکی از بیشترین ردیف 
های بودجه نهادهای فرهنگی متعلق به نهاد نشــر 

آثار امام)ره( نزدیک به جریــان اصالح طلب و مورد 
حمایت روحانی بود.

گروکشی سیاسی به بهانه بودجه
جدیدترین واکنش ها نسبت به بودجه را نمایندگان 
اصفهان داشته اند؛ استفعای دسته جمعی این افراد 
اگر چه با اســتقبال زیادی از سوی مردم و نهادهای 
اقتصادی و سیاسی در استان همراه بود؛ اما می توان 
آن را نوعی گرو کشی سیاسی و احقاق حق در آستانه 
تصویب بودجه دانست. این مسئله در سال های اخیر 
نه به این شکل و شدت اما به صورت جریان های فشار 
همواره بر دولت ها اعمال می شده است؛ موضوعی 
که »حسام الدین آشنا« نیز به آن اذعان داشته و می 
گوید: پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و 
مادر قرار دارد،اگر چه بعضا اسمی از نهادهای خاص 
برده می شــود ولی هزار نهاد دیگر وجود دارند که 
اصال اسم شان را هم نشنیده اید. وقتی می خواهیم 
بودجه شان را قطع کنیم، کل بودجه کشور را گروگان 
می گیرند تا تکلیف آن یک ردیف مشخص شود. وی 
ادامه داد: زمانی که بودجه مورد مطالعه قرار بگیرد به 
روابط قدرت و توانایی چانه زنی پی برده می شود. در 
این زمینه به طور مثال درباره آموزش و پرورش که به 
عنوان یک نهاد بسیار بزرگ در بودجه است؛ اگر این 
ساختار بزرگ و نظام مدرسه داری مورد پذیرش قرار 
بگیرد، بودجه آن نیز رقمی است که امروز مشاهده 
می کنید و هیچ گاه نمی توان به آن دست زد. برهمین 
مبنا نیز اگر صداوســیما و ساختار آن پذیرفته شود، 
باید از بودجــه عمومی کشــور 1800 میلیارد و از 
محل فروش آگهی ها ۲000 میلیــارد تومان به آن 

پرداخته شود.

آمادگی رژیم صهیونیستی 
برای پذیرش پناهجو از فرانسه

در پی افزایــش اعتراضــات به سیاســت های 
اقتصادی دولت در فرانســه، رژیم صهیونیستی 
برای پذیرش پناهجو از این کشور اعالم آمادگی 

کرد.
خبرگزاری یدیعوت آحارونوت، نخســتین بار با 
اعالم این خبر گزارش داد کــه »نفتالی بنت«، 
رییس حــزب خانه یهودی رژیم صهیونیســتی 
تخمین زده است که حدود ۲00 هزار یهودی در 
فرانسه می توانند در آینده ای نزدیک به تل آویو 
بیایند. بر اساس گزارش کمیســیون اروپا علیه 
نژادپرستی و بیگانه ستیزی، در پی تشدید بحران 
پناهجویان در اروپا، سطح پوپولیسم )عوام گرایی( 
و اظهارات نژادپرســتانه در این منطقه افزایش 
یافته است. بر اساس این گزارش، اینگونه اقدامات 
مانع از همبستگی اجتماعی و باعث تشدید اعمال 

خشونت آمیز و تبعیض گرایانه می شود.

ارتباط روس ها با نزدیکان 
ترامپ 

روزنامه واشــنگتن پســت، طی گزارشی درباره 
دخالت احتمالی روســیه در انتخابات ریاســت 
جمهوری ۲01۶ نوشــت: برخــی از روس ها به 
نزدیکان دونالد ترامپ در کمپین انتخابات ریاست 
جمهوری پیشــنهاد کمک و توسعه تجارت داده 
و برخی دیگــر از آنها پیشــنهاد خرابکاری علیه 
»هیالری کلینتون« دموکرات و رقیب پیشــین 
ترامپ در انتخابــات ۲01۶ را دادند.رابرت مولر، 
نماینده ویژه آمریکا تحقیقاتی را درباره دخالت 
روســیه در انتخابات ۲01۶ این کشور و روابط 
احتمالی ترامپ با کرملیــن آغاز کرده و در حال 
بررسی آن است، اما ترامپ تحقیقات مولر را رد 

کرده است.

با الگوبرداری از »جلیقه زردها« ؛
جنبش »جلیقه قرمزها« رسما 

در تونس اعالم موجودیت کرد
فعاالن تونســی رســما از آغاز جنبش اعتراضی 
»جلیقــه  قرمزها« بــا هدف درخواســت برای 
تغییرات و اصالح در کشــور خبر دادند.گروهی 
از جوانان تونسی با الگوگیری از جنبش »جلیقه  
زردها« در فرانســه جنبــش اعتراضی »جلیقه  
قرمزها« در تونس به راه انداختند.فعاالن تونسی 
در بیانیه ای که در شــبکه های اجتماعی منتشر 
شــد، اعالم کردند: جنبش جلیقه قرمزها گامی 
در مسیر مبارزه برای بازپس گیری کرامت و عزت 
تونسی هاست. این جنبش به اعتراضات مسالمت 

آمیز پایبند خواهد بود.

  دولت ائتالفی بلژیک از هم
 فرو پاشید

دولت ائتالفی بلژیک اکثریــت پارلمانی خود را 
به دلیل خروج یکی از احزاب ائتالفی از دســت 
داد. ســه وزیر کابینه دولت ائتالفی در مخالفت 
با سفر نخست وزیر این کشــور به مراکش برای 
امضای توافق نامه مهاجرتی سازمان ملل متحد 

استعفا کردند.
عالوه بر ژان ژامبــون، وزرای دارایــی و دفاع و 
همچنین معــاون وزارت مهاجــرت بلژیک نیز 
استعفا کردند. این اقدام درســت پنج ماه مانده 
به انتخابات پارلمانی بلژیک انجام گرفته اســت.
با خروج حزب راســت »ائتالف فلمیش نوین« 
از ائتالف، دولت بلژیک بــا ائتالفی از لیبرال ها و 
دموکرات مسیحی ها دیگر از اکثریت آرا برخوردار 

نیست.

ردیف های نامشخص و هزینه های حمایت از دولت
سردار در تهران، شایعه 

دستگیری در دبی
به تازگی و پس از جایگزینی سردار محمد سعید 
به جای سردار عبادا... عبداللهی در فرماندهی 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص(، شایعاتی 
علیه سردار عبداللهی در رسانه های ضدانقالب 
و شبکه های اجتماعی منتشر شد. این رسانه ها 
مدعی شــدند که وی با 100 میلیون دالر پول 
نقد در دبی دستگیر شــده است. درحالی برای 
چندمین بار شــایعه ای درباره فرمانده ســابق 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص(منتشــر شــد که وی 
نه تنها در دبی دستگیر نشــده بلکه به عنوان 
»مشاور فرمانده کل سپاه در امور سازندگی« در 
کشور مشغول به فعالیت است.در همین رابطه 
هم سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، 
سخنگو و مســئول روابط عمومی کل سپاه با 
تکذیب شایعات اظهار کرد: پس از انجام تغییرات 
مدیریتی در مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا)ص(، با تدبیر سرلشکر جعفری، سردار 
ســرتیپ پاســدار عبادا... عبداللهی در سمت 
»مشاور فرمانده کل در امور سازندگی« در حال 

انتقال تجارب ارزنده در مسیر سازندگی است.

»ترکان« هم رفت
اکبر ترکان، دبیر پیشــین شورای هماهنگی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و 
مشاور رییس جمهور از مقام خود استعفا کرد. 
 ترکان، علت اســتعفای خود را بازنشستگی 
عنوان کرد و گفت: رییس جمهور با استعفای 
بنده موافقت کرده است.از زمان اجرایی شدن 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان حدود 10 
نفر از مسئوالن نهاد ریاست جمهوری از مقام 

خود کنار رفته اند.

ادعای مضحک »العبادی« 
درباره ایران

حیدرالعبادی، نخست وزیر سابق عراق دریک 
گفت و گوی تلویزیونی مدعی شــد که دلیل 
نخست وزیر نشــدن دوباره وی، دخالت ایران 
در این کشــور بوده اســت.العبادی در گفت 
وگو با شــبکه تلویزیوین الشرقیه عراق مدعی 
شــد: به اعتقاد من دخالت ایران مانع نخست 
وزیر شــدن دوباره من شــد و دلیل آن هم به 
پایبندی من به تحریم های آمریکا علیه تهران 
برمی گردد.وی همچنین مدعی شد: ایرانی ها 
از این موضوع احســاس خطر کردند، بنابراین 
از عادل عبدالمهدی حمایــت کردند.العبادی 
افزود: موضع من نسبت به تحریم های آمریکا 
علیه تهران روشن بود که من خالف آن تحریم 
ها هستم ولی در عین حال هرگز کشورم را در 
معرض خطر قرار نمی دهم.نخست وزیر سابق 
عراق با تکرار ادعاهای خود افزود: ایران با ایجاد 
فضای تضاد اراده ها در عراق برای جلوگیری از 

نخست وزیر شدن دوباره من تالش کرد.

رقابت سنگین ایران و آمریکا 
برای دستگیری »البغدادی«

العربی الجدید نوشــت: منطقــه مرزی عراق-
ســوریه بیــن االنبــار و بوکمــال، تحت نظر 
بالگردهایی اســت که به صــورت روزانه ده ها 
کیلومتر از مناطق صحرایی و زراعی در حاشیه 
فرات را تحت نظر دارند. این در حالی است که 
نیروهای زمینی از ملیت های مختلف، عراقی، 
ســوری، آمریکایی و فرانســوی، در کنار شبه 
نظامیان عراقی کــه در بین آنها مستشــاران 
ایرانی هم حضور دارند، در مناطق مرزی صعب 
العبور، به جست و جو مشغول هستند. به گفته 
مسئوالن عراقی در وزارت دفاع، این طرف های 
مختلف تالش می کنند بر سر به قتل رساندن یا 
بازداشت رهبر داعش، از یکدیگر سبقت بگیرند. 
بازداشت بغدادی یا کشتن او، به موضوعی تبدیل 
شده که ایران و آمریکا بر سر آن با یکدیگر رقابت 
می کنند و این امر به یک مســئله حیثیتی، 
سیاســی و مجالی برای قدرت نمایی این دو 

کشور تبدیل شده است. 

سیدابراهیم رییسی
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

نایب رییــس مجلس اظهار کرد: حــدس بنده این 
اســت که احتماال مردم هم با افزایش قیمت بنزین 
موافق هستند. مطهری ابراز داشــت: فعال تا پایان 
سال افزایش قیمت نداریم؛ اما طرح هایی مطرح است 
که هر از گاهی به بیــرون درز می کند. باید با قاچاق 
سوخت مبارزه کنیم و اگر قیمت بنزین بنا به افزایش 

داشته باشد، احتمال زیاد چند نرخی خواهد بود.
نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات و اسالم شهر 
در مجلس شــورای اســالمی معتقد است: حدس 
بنده این است  که مردم هم با افزایش قیمت بنزین 
موافق هســتند.وی  ادامه داد: استعفای نمایندگان 
اصفهان بجاست، از مشــکالت اصفهان به خصوص 
شرق اصفهان آگاه هستم و زمانی که نماینده نتواند 
از حقوق مردم خود دفاع کند، حق استعفا دارد. نایب 
رییس مجلس شورای اسالمی در جمع دانشجویان 
اصفهانــی گفت: همه دنیــا اذعان دارنــد ایران به 
معنای واقعی کلمه مســتقل ترین کشور دنیاست و 
 و کســی برای مردم ما جز خودشان تصمیم گیری 

نمی کند.

 استعفای نمایندگان اصفهان 
بجاست

نایب رییس مجلس: 

کافه سیاست

عکس  روز 

 درگیری معترضان 
»ترزا می« با پلیس لندن

اختیارات رییس جمهور فقط ۲۵ درصد است

پیشنهاد سردبیر:

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ 
به سوال یکی از دانشجویان که پرسید »فکر 
می کنید اگر رییس جمهور می شدید، وضع 
کشور بهتر از این بود؟« گفت: خدا رحم کرد 
من رییس جمهور نشدم که دالر 5هزار تومان 
شود.تولیت آستان قدس رضوی و عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: ماهیت جنبش 
دانشجویی عدالت خواهی است.وی با اشاره 
به اینکه اصالح گری همواره در نگاه جنبش 
دانشجویی است و اگر نقصی ببیند همواره از 
در نقادی وارد می شــود، اظهار داشت: این 
خصلت دانشجویان است که اگر نقصی ببینند، 
برنتابند و عکس العمل نشان دهند.رییسی، 
حضور دانشجویان را همواره امیدآفرین خواند 
و تصریح کرد: بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
دانشگاه را به عنوان جایی که دغدغه انقالب 

دارد، می شناسیم. 

 خدا رحم کرد 
من رییس جمهور نشدم 

محسن صفایی فراهانی
 فعال سیاسی اصالح طلب: 

یک نماینــده اصولگرا  گفت: طبیعتا تــا زمانی که 
عذرخواهــی از جانب محصورین صــورت نگیرد از 
جانب نظام هم نمی توان توقعی داشت چراکه نظام 
نمی تواند پاســخگوی افکار عمومی باشد.مجتبی 
ذوالنوری ادامه داد: در واقع برخی دوســتان اصالح 
طلب که کاسب حصر هســتند نگذاشتند روند رفع 
حصر جلو بــرود ؛ چراکه در صورت آزادی ســران 
فتنه، آنها دیگر خریدار ندارند و دســتاویزی برای 
 افکار عمومی و تاثیــر بر آنها برای کاســبان حصر 
وجود ندارد. لذا زمانی که رفع حصر داشت صورت می 
گرفت، اصالح طلبان زمینه آن را خراب کردند تا از آن 

جلو گیری کنند.
نماینده قم در مجلس تصریح کرد: فعال گشایشی در 
خصوص حصر صورت نخواهد گرفت؛ چراکه از سوی 
آن افراد هم اقدام مثبتی صورت نگرفته است. وی با 
بیان اینکه اصالح طلبان صحنــه بازی رفع حصر را 
برهم زدند تا به نتیجه نرســد، گفت: محصورین در 
شرف عذرخواهی بودند؛ اما برخی اصالح طلبان مانع 

این موضوع شدند.

 گشایشی درباره حصر 
صورت نمی گیرد

نماینده اصولگرا:

فعــال سیاســی اصالح طلب اظهــار کرد: 
اختیارات رییس جمهور فقط ۲5 درصد است. 
محســن صفایی فراهانی تصریح کرد:البته 
دولت اصالحات و دولــت تدبیر و امید  با هم 
تفاوت هایی هم دارند. تفاوت دولت روحانی 
با دولت  اصالحات این اســت که بحران های 
دولت  قبل سیاسی بود، مثل کوی دانشگاه؛ اما 
االن با FATF مشکل دارند. 15 هزار میلیارد 
دالر قاچاق را ســاالنه چه کسانی می آورند؟ 
آیا کولبرها می آوردند؟ نه. آن کســانی که به 
راحتی با تریلی و کشــتی از منابع غیر مجاز 

قاچاق وارد می کنند.
 این فعال سیاســی ادامــه داد: ســران قوا 
می گویند با الیحه پولشویی موافقیم و رهبری 
هم می گویــد خودتان تصمیــم بگیرید؛ اما 
 چه چیزی موجب شــده تا ایــن الیحه گیر

 بیفتد؟

اختیارات رییس جمهور 
فقط ۲۵ درصد است

پیشخوان

بین الملل

 ســخنگوی قوه قضائیه گفت: بحث »بودن و عدم پولشــویی« 
نیســت؛ بحثی که از آقای ظریف توضیح خواســتند این بود که 
صحبت طوری مطرح شده بود که گویی افراد مخالف این لوایح، 
پولشویی می کنند که ایشان هم گفتند من کلی گفتم و به کسی 
نسبت ندادم. محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که دادستان در 
خصوص سخنان وزیر امورخارجه نامه ای به این وزارتخانه ارسال 
کرده آیا پاسخی آمده یا خیر گفت: دو نامه ارسال شده یکی من 

به دادســتان نوشتم که براســاس مطالبی که منصوب به ایشان 
است، توضیح بخواهید. یک نامه هم آقای منتظری به آقای ظریف 

نوشتند که ایشان هم پاسخ دادند.
 وی افزود: البته دادســتان گفتند اســناد و مدارکی ارائه نشده 
اســت. بحث البته این نبود که چرا ایشــان گفتند پولشــویی؛ 
این مســئله در همه جای دنیا وجــود دارد و در کشــور ما هم 
عده ای به این جرم دستگیر شــدند، مثال همان فردی که با تیم 

هســته ای فعالیت می کــرد در همان زمان با شــرکتی خارجی 
فعالیت کرده و خواســته بود پول را به حســاب دیگری بریزند. 
پس بحث بودن و عدم پولشــویی نیســت، بحثــی که توضیح 
خواســتند این بود که صحبت طوری مطرح شده بود که گویی 
افراد مخالف این لوایح، پولشــویی می کنند که ایشان هم گفتند 
 من کلی گفتم و به کسی نســبت ندادم و ایشــان نامه را پاسخ 

دادند.

»ظریف« به نامه دادستان کل کشور پاسخ داد

 سهم خواهان سیاسی بودجه فعال شده اند؛

روحانی زیرتیغ رقبا

تریبون آزاد برای رقبا

نسخه های مرگبار

یک نفر علیه مجلس

رییس جمهور با بیان اینکه من تفکیک وزارتخانه ها را ضرورت می دانستم 
و می دانم، گفــت: نمایندگان به هر دلیلی در ایــن زمینه با ما همراهی 

نکردند، در حالی که تفکیک وزارتخانه ها به نفع کشور بود. 
حسن روحانی، رییس جمهور در نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد 
وزارت راه وشهرسازی اظهار کرد: ما از اواسط دولت یازدهم به این نتیجه 
رســیدیم که بعضی از وزارتخانه ها باید تفکیک شــوند و در این راستا 
الیحه ای به مجلس داده شد. معتقد بودیم باید وزارت مسکن و شهرسازی 
و راه و حمل و نقل و همچنین وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن 
از یکدیگر تفکیک شــوند. رییس جمهور با تاکید بر اینکه در شــرایط 

حاضر نیاز به وزارتخانه فعال بازرگانی داریم، گفت: بدون این وزارتخانه 
کارها پیش نمی رود. رییس دولت تدبیر و امیــد  ادامه داد: وزارت راه و 
شهرسازی نیز یک وزارتخانه سنگین است. در شرایط تحریم نیاز به کار 
ویژه در زمینه حمل و نقل داریم. وی خاطرنشــان کرد: چرا آمدن یک 
دانشمند خارجی و ســرمایه گذار بزرگ به کشورمان اشکال دارد!؟ اگر 
ما می گذاشتیم آن سرمایه گذار خارجی فرودگاه امام)ره( را بسازد، ۲0 
سال پیش این اتفاق می افتاد اما متاسفانه اندرخم یک کوچه مانده ایم. 

روحانی افزود:اشــکال ما این اســت که فرصت ها را می سوزانیم و هدر 
می دهیم. وی  اظهار داشت: بدون کارکردن با بانک های خارجی، اقتصاد 

ما قطعا حل می شــود؛ اما ۲0 درصد گران تر حل می شود. باید پس از 
آنکه جنس به کشــور وارد می کنیم از این صرافی به آن صرافی برویم و 
هزینه ها ۲0 درصد افزایش می یابد اما اگر با سیســتم بانکی باشد، ۲0 
درصد هزینه ها ارزان تر خواهد شد. رییس جمهور تصریح کرد: یک نفر 
نمی گوید که اگر FATF باشد یعنی هزینه ها ۲0 درصد ارزان تر می شود 
و اگر FATF نباشد، هزینه ها ۲0 درصد گران تر خواهد شد. وی با بیان 
اینکه آن کسی که شعار می دهد هزینه های اضافی را هم پرداخت کند، 
یادآور شد: نمی شود در این کشور فردی شعار دهد و آثار شعارش را برای 

مردم ترجمه نکند؛ باید ترجمه کنیم.

چهره ها

روحانی:
تفکیک وزارتخانه ها به نفع کشور بود؛ اما مجلس همراهی نکرد

علیرضا کریمیان
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رونق خرید و فروش طالی دست دوم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اصناف

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان 
 می گوید  در شرایط فعلی، حتی

 »شب یلدا« هم نمی تواند قفل رکود 
بازار طالی نو را بشکند؛

رونق خرید و فروش طالی 
دست دوم

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با پیش بینی 
بازار طال و ســکه گفــت: معمــوال همزمان با 
فرارسیدن اعیاد و مناسبت های مختلف همچون 
شب یلدا، بازار رونق بیشتری پیدا می کند؛ اما در 
حال حاضر به دلیل نوسان قابل توجه نرخ ارز در 
ماه های اخیر، بازار سکه و طال با فراز و نشیب های 
بسیاری روبه رو شده است.هوشنگ شیشه بران 
اظهار کرد: به دلیل کاهش محسوس نرخ ارز و 
تغییرات ایجاد شــده در محاسبه اونس جهانی 
بر مبنای قیمت ارز در بازار، پیش بینی می شود 
قیمت طال نیز به همین نسبت کاسته شود.وی 
با تاکید بر اینکه قیمت طال بــا در نظر گرفتن 
هفت درصد اجرت ســاخت برای مغازه دار و 9 
درصد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود، 
اظهار کرد: در چنین شرایطی مردم برای خرید 
طال بســیار احتیاط می کنند، بنابراین رونقی 
که به دلیل شــب یلدا به بازار تزریق می شــود 
آن چنان قوی نخواهد بود.وی در خصوص رونق 
خریدوفروش طالی دســت دوم در بازار، گفت: 
خریدوفروش هرگونه طالی دست دوم و کهنه 
در سراسر کشور از ســوی اتحادیه غیرقانونی 
اعالم شــده و اگر اتحادیه از این موضوع مطلع 
شود، واحدهای مرتکب را جریمه خواهد کرد.

شیشه بران افزود: در چنین معامالتی به دلیل 
عدم پرداخت اجرت ساخت و همچنین حذف 
ارزش افزوده، فروشنده مایل به فروش بیشتر و 
مشــتری مایل به خرید طالی دست دوم است.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان در پاســخ 
به این ســوال که آیــا اکنون آمــاری از میزان 
خریدوفروش طال در بازار وجــود دارد یا خیر؟ 
اظهار کرد: به طورکلی نمی تــوان درباره میزان 
خریدوفروش طال از تمــام واحدهای تولیدی و 
توزیعی آماری گزارش داد، بنابراین دسترسی 

دقیقی به این اطالعات وجود ندارد.

بازار

برنج

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اصفهان از استعفای نمایندگان 

استان حمایت کرد
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، 
اقدام نمایندگان محترم استان در مجلس شورای 
اسالمی، در راستای حفظ و حراست از محیط زیست 
و منابع طبیعی که موهبت و میراث الهی اســت را 
ارج نهاده و اعالم می دارد بر اساس دیدگاه علمی و 
تخصصی کارشناسان این سازمان، فرونشست زمین 
در نواحی مختلف استان اصفهان به دلیل استفاده 
بی رویه از آب های زیر زمینی و خشکی زاینده رود، 
خطر وقوع خسارات جانی و مالی فراوانی برای مردم 
اصفهان در پی داشته و الزم است برای برون رفت از 
این بحران، هرچه زودتر تدابیــر و راهکارهای الزم 
توسط مراجع مسئول اتخاذ شــود؛ چرا که فاجعه 
فرونشست زمین یا زلزله خاموش در کمین اصفهان 
است و در صورت عدم احیای رودخانه زاینده رود، 
تمدن کهن اصفهان در خطر نابودی خواهد بود.لذا 
سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن تشکر مجدد 
از اقدام شــجاعانه نمایندگان مــردم و تالش برای 
بازگرداندن جریان آب به زاینده رود، آمادگی خود را 
جهت همکاری برای دستیابی به راهکارهای فنی- 

کارشناسی برون رفت از این بحران اعالم می کند.

 بهای شیر و فرآورده های لبنی ۹ 
درصد کاهش می یابد

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران اعالم کرد: براساس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت خرید شیرخام درب 
دامداری ها هر کیلوگرم دو هزار تومان تعیین شد و با 
ابالغ آن به تمامی واحدهای دامداری و کارخانجات 
لبنی توسط ســازمان حمایت از مصرف کنندگان، 
تولیدکنندگان و انجمن صنایــع لبنی ایران، همه 
ملزم به اجرا و رعایت آن هستند.وی افزود: براساس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار،  قیمت خرید شیرخام  درب 
دامداری ها هر کیلوگرم ۲۰۰۰ تومان تعیین شد.وی 
تصریح کرد: طبق این مصوبه قیمت هر بطری شیر 
کم چرب ۴۱۰۰ تومان، شــیر نیــم چرب ۴۲۰۰ 
تومان، شیر پرچرب ۴۴۵۰ تومان، شیرکامل ۴۵۰۰ 
تومان، هر بسته شیر نایلونی ۲۶۰۰ تومان، ماست دبه 
ای کم چرب ۱۰ هزار و 9۰۰ تومان، ماست دبه ای 
پرچرب ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان، ماست 9۰۰ گرمی 
کرم چرب ۴۳۵۰ تومان، ماست 9۰۰ گرمی پرچرب 
۴۷۵۰ تومان و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی ۶9۰۰ تومان 

خواهد بود.

 آسیب صنعت نمایشگاهی 
از برپایی نمایشگاه های رایگان 

مجري برگزارکننده نخستین نمایشگاه صنایع خالق 
اصفهان گفت: تعداد نمایشگاه های رایگان و بي اثر در 
کشور به دلیل حضور رایگان بخش های مختلف زیاد 
شده و آنها براي بازاریابي و فعالیت اقتصادی انگیزه 
ای ندارند که این آسیب بزرگی به صنعت نمایشگاهی 
کشــور می زند. »عادل دهدشــتی« با بیان اینکه 
نخستین نمایشگاه صنایع خالق از سوي مجموعه 
سامان گستر و شرکت نمایشــگاه هاي اصفهان با 
نگاه سرمایه گذاري و مســئولیت اجتماعي برگزار 
مي شــود، افزود: تقریبا براســاس فعالیت ماه هاي 
گذشــته در 9۰ درصد حوزه هــاي صنایع خالق 
شرکت کننده خواهیم داشــت.وی با بیان اینکه با 
توجه به شرایط اقتصادي و عدم شناخت مخاطبان 
با چالش هایي در برگزاری این نمایشــگاه مواجه 
هستیم، تاکید کرد: متاسفانه برخی از سازمان ها و 
ارگان هاي دولتي از این نمایشگاه حمایتي نکردند 
و نمایشــگاه صنایع خالق تنها با مشارکت بخش 

خصوصي برگزار می شود.

 ادامه درخشش طال 
در بازارهای جهانی

تازه ترین نظرسنجی »کیتکو نیوز« نشان می دهد 
که روند صعودی قیمت طــال در هفته آینده نیز 
ادامه خواهد داشت. در نظرســنجی جدید اکثر 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران 
بین المللی پیش بینی کردنــد که قیمت طال در 
هفته آینده با افزایش روبه رو خواهد شد.بر اساس 
این گزارش انتشار آمارهای ناامید کننده اشتغال 
آمریکا در ماه نوامبــر موجب کاهش ارزش دالر و 
افزایش قیمت جهانی طال در پایان مبادالت هفته 
گذشته شده است.۱۴ کارشناس ارشد اقتصادی 
وال استریت در این نظرسنجی شرکت کردند که 
۸ نفر معادل ۵۷ درصد پیش بینی کردند قیمت 
طال طی روزهای آینده افزایش خواهد یافت. ۳ نفر 
معادل ۲۱ درصد اعالم کردند قیمت طال با کاهش 
روبرو خواهد شد و همین تعداد نیز بر این باورند که 

قیمت طال تغییری نمی کند.

برنج طارم فامیال مقدار 
4.5 کیلوگرم

 76,000
تومان

برنج طارم ممتاز گلستان 
مقدار 4.5 کیلوگرم

 89,000
تومان

برنج هاشمی چاپار 
مقدار 5 کیلوگرم

 93,000
تومان

محصــوالت ارگانیک در دنیا یکــی از تولیدات پر 
طرفداری اســت که هر روز طرفداران بیشــتری 
پیدا می کند. علــم ثابت کرده اســت که کودها و 
مغذی های صنعتی برای ســالمتی مضر هستند و 
حاال موجی از روی آوری بــه غذاهای ارگانیک در 
میان مــردم و به خصوص ثروتمنــدان دنیا ایجاد 
شده است. این مســئله بازار پر سود و رونقی را در 
دنیا برای این محصوالت رقم زده اســت. تولیدات 
کشــاورزی که اتفاقا در ایران نیز تولیدشان زیاد 
است به خصوص آنکه در بسیاری از نقاط دور افتاده 
ایران کشاورزی همچنان به روش های سنتی انجام 
می گیــرد و به همین دلیل محصــوالت ارگانیک 
تولید شده در ایران از ارزش زیادی برخوردار است 
خرمای تولید شــده در روتک،  منطقه مرزی بین 
خاش و پاکستان و پسته وحشی لرستان از جمله 
پر طرفدار ترین محصوالت کشاوری ایران در میان 

اروپایی هاست.
ایران، چقدر محصوالت ارگانیک تولید 

می کند
گردش مالی غــذا در جهان به مــرز ۴/9 تریلیون 
دالر می رســد که از ایــن میزان ســهم تولیدات 
ارگانیک حدود ۳۳۰۰میلیارد دالر برآورد شــده 
است. اســترالیا، بزرگ ترین تولید کننده و آمریکا 
و آلمان اصلی ترین مصــرف کنندگان محصوالت 
ارگانیک هستند. از تولیدات این محصول در سطح 
جهانی حدود ۶۸درصد در آسیا و در نیمکره شمالی 
مصرف شده و ایران نیز در میان کشورهای جنوب 
آسیا جایگاه ممتازی در تولیدات ارگانیک را به نام 
خود ثبت کرده است. ایران، ترکیه و عراق از جمله 
اصلی ترین تولید کننــدگان محصوالت ارگانیک 
در آســیای غربی هســتند. ترکیه سال هاست که 
روی تولید این محصوالت ســرمایه گذاری کرده 
و یکی از بزرگ ترین کنسرســیوم های کشاورزی 
با مشــارکت اروپایی ها در این کشــور مشــغول 
تولید خوراکی های ارگانیک اســت. در ایران نیز 

بر اســاس برنامــه پنجم 
توسعه باید ۲۵ درصد از 
کل محصوالت کشاورزی 
به صورت ســالم یا تحت 
مدیریت تلفیقــی آفات 
)IPM( تولید شوند و ۲۵ 
درصد، یعنی ۴۰۵ میلیون 
هکتار از اراضی کشاورزی 

نیز تحت مدیریت ارگانیک قــرار بگیرند. در حال 
حاضر ایران تنها سهم اندکی از تولیدات، چیزی در 
حدود یک درصد را در اختیار دارد .پسته وحشی، 
پسته معمولی، عسل، برنج، چای، زعفران، خرما، 
رب گوجه فرنگــی، گالب، اســانس گل، انار، آب 
انار، انگور، آب انگور، کشــمش، کیــوی از جمله 
محصوالت صادراتی ارگانیک در کشورمان هستند.
اصفهــان بــه جمــع تولیدکنندگان 

ارگانیک ها می پیوندد
بر اســاس اعالم رییس انجمن ارگانیــک ایران، 
اصفهان به همراه ســه اســتان دیگر بــه عنوان 
پایلوت تولید محصوالت ارگانیک توســط وزارت 
جهاد کشــاورزی انتخاب شده اســت. با توجه به 

قابلیت تولیــد باالی گل 
محمدی،پســته و انار در 
اســتان و خریداران زیاد 
آن در میان کشــورهای 
خارجی، اصفهان قابلیت 
خوبــی در ســوددهی 
در زمینــه کشــت های 
ارگانیک دارد. روغن گل 
رز و انــار ارگانیک دو محصول اصفهان اســت که 
تقریبا صد در صد صادر می شوند. عسل، گالب پیاز، 
سیب زمینی،گردو ، بادام و به از جمله محصوالتی 

هستند که از اصفهان گواهی نامه ارگانیک دارند.
چطور محصوالت ارگانیک را تشــخیص 

دهیم
تشــخیص محصول ارگانیــک از غیر آن شــاید 
بزرگ ترین دردسر استفاده از این محصوالت باشد. 
هر چند این مســئله در اروپا و آمریکا با تاســیس 
یک اتحادیه بــرای اعطای گواهینامــه ارگانیک 
به محصوالت وارداتی و یا تولیدی حل شــده؛ اما 
این موضوع هنوز در ایــران چندان جا نیفتاده و به 
همین دلیل تقلب در میان ایــن محصوالت دیده 

می شــود. رییس انجمن ارگانیک ایران، در مورد 
این که چگونه می توان محصــوالت ارگانیک را از 
غیر ارگانیک تشخیص داد، اظهار کرد: اگر بازاری 
خواهان بیشتری داشته باشــد، قطعا تقلب در آن 
افزایش پیدا می کند؛ امــا انجمن ارگانیک ایران با 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه های 
متولی تفاهم نامه ای را امضا کرده و درصدد است تا 
با متولیان امر جلوی تقلب را در این زمینه بگیرد، 
اما مردم به هنگام خرید محصوالت ارگانیک حتما 
از فروشــندگان آن گواهی اش را دریافت کرده و 
محصوالتی را که به صورت بسته بندی شده و دارای 
کد ۱۸ رقمی اســت را خریداری کنند، چراکه از 
طریق این شناســه ۱۸ رقمی، می توان به ســایت 
انجمــن ارگانیک ایران مراجعه کــرده و از اصالت 
آن اطمینان حاصل کرد. این صحبت ها در حالی 
در مورد صحت و سقم سالمت ارگانیک ها مطرح 
می شــود که در اغلب فروشــگاه های عرضه این 
محصوالت مواد و محصوالتی عرضه می شــود که 
لیبل و برچسب خاصی ندارند؛ در این میان حتی 
برخی از فروشگاه ها مجوزهای الزم را نیز ندارند و 
تنها با یک تابلوی سبز رنگ محصوالت به اصطالح 

ارگانیک شان را عرضه می کنند.
محصــوالت ارگانیــک کجــا مصرف 

می شود؟
برخی از بزرگ تریــن و مهم ترین شــرکت های 
دارویی و غذایــی در اروپا و آمریکا از مشــتریان 
محصوالت ارگانیک ایران هســتند. روغن گل رز 
تولید شده در ایران در صنایع گران قیمت آرایشی 
مصارف زیادی دارد.همچنین از پســته وحشی و 
پودر انار و زعفران نیز در تولید شکالت های هلندی 
و فرانسوی استفاده می شود. این محصوالت رقبای 
جدی هم دارد، در افغانســتان اروپایی ها در حال 
سرمایه گذاری روی تولید پسته و زعفران ارگانیک 
به جای کشت خشخاش هســتند این محصوالت 
عمدتا در شیرینی و یا شــکالت های برند اروپایی 

استفاده می شود.

الگوهای بومی برای رسیدن به بازارهای جهانی
 اصفهان پایلوت کشت محصوالت ارگانیک در کشور می شود؛

تشکل های اقتصادی وصنعتی استان اصفهان از استعفاي نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی در اعتراض به حذف اعتبار پروژه هاي آب 
رساني این استان در بودجه سال آینده حمایت کردند. متن کامل این 
بیانیه به این شرح اســت: زاینده رود به عنوان یکی از ماندگارترین و 
هستی بخش ترین گنجینه های سرزمین شکوهمند ایران ،عالوه بر 
اهدای بی دریغ حیات و طراوت به مردم، سرشــار از زیبایی های ناب 
و ارزشمندی بود که گردشــگران اقصی نقاط دنیا را برای بهره مندی 
از مواهب چشم نواز این موهبت خدادادی به پایتخت تاریخ و فرهنگ 
ایران اسالمی فرا می خواند و اکنون در اثر اهمال  دولت های گذشه و 
حال به یکی از غم انگیزترین نتایج سوء تدبیر در مدیریت کشور تبدیل 

شده است .جایگاه ویژه ای که مجلس شورای اسالمی به عنوان عصاره 
فضائل یک ملت از آن برخوردار است و نقش مهم این نهاد در انعکاس 
خواست ها و مطالبات  مردم موجب شده تا بنیان گذار فقیدجمهوری 
اسالمی حضرت امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب  بارها و بارها 
در سخنا ن شان بر این جایگاه مهم و بنیادی  پای فشرده و بر آن تاکید 
کنند.نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی  در 
راستای همین نقش  و مسئولیت مهم در ســال های اخیر ، پیگیری 
بحران آب در فالت مرکزی کشور و رودخانه زاینده رود را در دستور کار 
خود قرار داده و بر حل این بحران ملی همت گمارده اند.  تشکل های 
اقتصادی و صنعتی استان اصفهان به نمایندگی از جامعه کار و تولید 

ضمن قدردانی و حمایت قاطع از اقدامات نمایندگان راســتین ملت 
به خصوص استعفای اخیر آنان در  اعتراض به عدم تحقق وعده های 
مکرر رییس محترم جمهور و دولت تدبیــر و امید در احیای رودخانه 
زایند رود، بر احقاق حق مردم قدرشناس، فهیم، شهید پرور، انقالبی و 
مومن استان اصفهان تاکید کرده و مجددا خطر عدم امکان تامین آب 
شرب و سایر نیازهای آبی ساکنان فالت مرکزی را در آینده نه چندان 

دور یادآور می شود.
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان
خانه صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان         

کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان

برای کســانی که دوســت ندارن 
ریســک کنن تنها گزینه بانک ها 
نیستند. اوراق بدهی یا همون اوراق 
قرضه و صندوق هــای درآمد ثابت 
هم مثل بانک ها سود بدون ریسک 
به شــما ارائه می دن.با اپلیکیشن 
کاپا، می تونین به صورت لحظه ای 
بیشترین سود رو از بین بانک ها و 
اوراق بدهی و صندوق های درآمد 
ثابت مشاهده کنین و پولتون رو در 
بیشترین سود سرمایه گذاری کنید.

بهترین سود بدون 
ریسک )کاپا(

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

چهارمین برنامه از دهمین جشــنواره نخستین واژه آب با حضور 
بیش از ۴۰۰ دانش آموز اول ابتدایی با همکاری آبفای منطقه ۲ و 
آموزش و پرورش ناحیه ۳ برگزارشد.مدیر آبفای منطقه ۲ اظهار 
کرد: در چندسال اخیر با هماهنگی دفتر روابط عمومی برنامه های 
متنوع فرهنگی پیرامون ترویج مصرف بهینه آب برای تمام گروه 
های هدف به ویژه دانش آموزان در دستور کار قرار دادیم. رحیمی 
ادامه داد:در ســال جاری عالوه بر برگزاری دهمین جشــنواره 
نخستین واژه آب ، برگزاری مراسم زنگ آب، جلسه آموزش مصرف 
بهینه آب برای اولیا و مربیان، برگزاری مسابقه نقاشی آب مساوی 
زندگی و بازدید آموزگاران پایه اول ابتدایی از تصفیه خانه آب در 

دستور کار قرار گرفت.
مدیر آبفای منطقه ۲ برگزاری برنامه های فرهنگی را بسیار موثر 
در ترویج مصرف صحیح آب دانست و عنوان کرد:برگزاری برنامه 
هایی مانند جشنواره نخســتین واژه آب می تواند دانش آموزان 
را به مصرف بهینه آب ترغیب کنــد و مربیان هم با مبانی مصرف 
صحیح آب بیش از پیش آشنا می شــوند. رحیمی  اعالم کرد:  با 

اجرای اقدامات فنی مانند ســاخت حوضچه های فشارشــکن و  
تعدیل فشار، آب عادالنه میان مشــترکین توزیع شد  همچنین 
با پرداختن به فعالیــت های فرهنگی مردم را بــه مصرف بهینه 
آب ترغیب کردیم که در نهایت کاهش مصرف سرانه را به دنبال 
داشت.در ادامه مهدی اسماعیلی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ 
اصفهان گفت: اداره آموزش و پرورش با همکاری شرکت آبفا اقدام 
به برگزاری جشنواره نخستین واژه آب، کرده است چرا که مطمئن 
هستیم برگزاری چنین جشنواره ای بسیار موثر در فرهنگ سازی 

مصرف صحیح آب در جامعه می شود.
وی افزود:حدود ۷۵ هزار در مقاطع مختلف تحصیلی در آموزش 
و پرورش ناحیه ۳ مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۳۸ 
هزار دانش آموز در مقطع اول ابتدایی هستند  که ما از کارشناسان 
آبفا خواستیم با حضور در مدارس، راهکارهای مصرف صحیح آب 
را به دانش آموزان آموزش دهند که این امر به خوبی در دســتور 

کار قرار گرفت.
 اسماعیلی، استفاده از تحهیزات کاهنده مصرف را بسیار ضروری 
برشمردو خاطر نشان کرد:تمام مدارس که در محدوده ناحیه ۳ 
آموزش و پرورش قرار دارند ملزم به استفاده از تجهیزات کاهنده 
مصرف شدند که این رویداد در نهایت منجر به مصرف بهینه آب 

در مدارس شد.وی آموزش ســرایداران را یکی دیگر از اقدامات 
مصرف بهینه آب برشمرد و تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون 
آموزش  راه های مصرف صحیح آب به سرایداران تمام مدارس در 
دستور کار قرار گرفت  و با کاهش آب بهایی که در قبوض مدارس 
مشاهده می شود می توان به این نتیجه رسید که آموزش راه های 
مصرف صحیح آب به سرایداران بســیار موثر بوده است.در این 
برنامه »عادله رحیمی« که ۲۷ سال سابقه تدریس در مقطع اول 
ابتدایی را دارد،گفت:طی سال هایی که آموزش مقطع اول ابتدایی 
را برعهده داشتم سعی کردم با اشاره به نقطه نظرات و نکاتی که 
دانش آموزان پیرامون چگونگی مصرف بهینه آب عنوان می کنند 
آنها را تشویق به مصرف صحیح آب کنم، به نوعی با رفع اشکال در 
نحوه مصرف، راه صحیح را به دانش آموزان آموزش دهم. در پایان 
برنامه »نرگس داوری« دانش آموز کالس اول ابتدایی گفت: در 
این جشنواره یاد گرفتم اگر شیر آبی را دیدم که باز است یا از آن 
آب چکه می کند شیر را محکم کنم و اگر نتوانستم از بزرگ ترها 

کمک بگیرم.      

حمایت تشکل ها و فعاالن اقتصادي از استعفاي نمایندگان مجلس؛ 

دولت تدبیر و امید وعده هاي خود به مردم اصفهان را فراموش کرده است 

اصفهان به همراه سه استان دیگر 
به عنوان پایلوت تولید محصوالت 

ارگانیک توسط وزارت جهاد 
کشاورزی انتخاب شده است

 برگزاری چهارمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب
 با حضور بیش از ۴۰۰ دانش آموز مقطع اول ابتدایی در آبفای منطقه ۲ اصفهان
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با دم کردن این گیاه هوای خانه را خوشبو و 
کامال ضدعفونی کنید

پیشنهاد سردبیر:

 جنجال های یک تبلیغ
  به بهانه تبلیغ آمپول »نالوکسان« از جانب سلبریتی مشهور؛ 

مفاد آراء
9/109 آگهــي  موضوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف  اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس 
 از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند:
1- برابر راي شماره 139760302013000169 مورخ 1397/08/03 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي محمد 
خداپرست فرزند خدابخش بشماره شناســنامه 792 صادره از فریدونشهر در شش دانگ 
یک باب خانه بمساحت 683 متر مربع از پالک 58 فرعی از 227 اصلی، مفروز و مجزی 
شده از 1 فرعي از 227 اصلي واقع در فریدونشهر، روستای دهسور سفلی، بخش 13 حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر، خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي ملک محمد خداپرست 

محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 139760302013000172 مورخ 1397/08/09 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم قمر سلطان 
بختیاري مقدم فرزند بازعلي بشماره شناســنامه 71 صادره از فریدونشهر در شش دانگ 
یک باب خانه بمساحت 200 متر مربع، تحت پالک 23 فرعی از 61 اصلي، مفروز و مجزی 
شده از پالک 61 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای زمستانه، بخش 13 حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر، خریداري از مالک رسمي )شــخص متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز 

گردیده است.
3- برابر راي شماره 139760302013000178 مورخ 1397/08/13 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حســین 
شاهرخي موگوئي فرزند حیاتقلي بشماره شناسنامه 4713 صادره از فریدونشهر، در شش 
دانگ یکباب خانه بمســاحت 108/30 متر مربع تحت پالک 2605 فرعی از 237 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 2566 فرعی از 237 اصلي )قباًل پالک 237/536/1 بوده که 
در اجرای استانداردسازی به پالک 237/2566 اصالح شده( واقع در فریدونشهر، خیابان 
طالقانی، کوچه شهید کالهدوز، بخش ســیزده حوزه ثبت فریدونشهر خریداري از مالک 

رسمي )شخص متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
4- برابر راي شماره 139760302013000180 مورخ 1397/08/21 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسعلي 
سپیاني فرزند محمد بشماره شناسنامه 16 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک باب 
ساختمان پرواربندی بمساحت 1600 مترمربع، تحت پالک 2655 فرعی از 238 اصلی، 
مفروز و مجزی شده از 14 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر، جاده چغیورت، مزرعه 
مایه بالغ، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشــهر خریداري از مالک رســمي )شخص 

متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/05
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/20

م الف: 297916  محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

مفاد آراء
9/110  شماره صادره:533010 /1397/31- تاریخ ثبت صادره:1397/8/25آگهي مفاد 
آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

ثبت دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي 
ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت 
 به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشــار و محلي آگهي مي شــود تا شخص یا

 اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشــته باشند در شــهر از تاریخ انتشار آگهي و در 
روســتاها از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دومــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل 
 وقوع ملک تسلیم و رســید اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض

 به اداره ثبــت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محــل نماید و 
 گواهي تقدیم دادخواســت را به ثبــت محل ارائــه نمایند. بدیهي اســت در اینصورت

 اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــي دادگاه خواهــد بــود در صورتي 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــي واصــل نشــود یــا معتــرض گواهــي تقدیم 
دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت به صدور ســند 
 مالکیــت خواهد نمــود. صدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضرر بــه دادگاه

 نخواهد بود.
1- رأي شــماره 139760302019000320-1397/07/02- خانم زهرا یونسی فرزند 
یوسف تمامت یکباب خانه مجزی شــده از پالک 2118 فرعی از 121 اصلی به مساحت 

169/45 متر مربع واقع در ابنیه دهاقان.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/05 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/20    
م الف: 295279  زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

مفاد آراء
1397 آگهــي ابــالغ  /8 /28-1397 /04 9 شــماره صــادره: 533810/ /112
مفاد راي موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامــه قانون تعییــن تکلیف اراضي 
 وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رســمي مســتقر در اداره ثبت اسناد و

 امالک نطنز
 نظر بــه اینکه برابــر راي شــماره 139760302033000053 مــورخ 1397/08/26 
هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیــف اراضي تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ســاختمانهاي فاقد سند رســمي مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات 
و مالکیــت آقــای علی کثیــری بیدهنــدی فرزند عبــاس کدملــی 1239560184 
شــماره شناســنامه 36 در ششــدانگ یکدرب باغ محصور با بنای احداثی  به مساحت 
333/85 متــر مربع مفــروزی از پــالک 829 فرعی از شــماره 15- اصلــی واقع در 
روســتای بیدهند جزء بخش 10 حــوزه ثبتی نطنــز خریداری عادی و مع الواســطه از 
مالکین رســمی آقای عبــاس کثیــری بیدهندی محرز گردیده اســت لــذا در اجراي 
 مــاده 3 قانون مذکــور در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز و بــه منظور اطــالع عموم از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلي آگهي مي شــود تا چنانچه شخص یا اشخاصي به 
راي مذکور اعتراضي داشته باشند از تاریخ انتشار آگهي ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل تســلیم و رسید اخذ نماید و معترض بایســتي ظرف مدت یکماه از 
 تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح

 قضایي نموده و گواهي تقدیم دادخواســت را به این اداره تســلیم نماید بدیهي اســت 
 در صورتي کــه اعتــراض در مهلت قانوني واصل نشــد یــا معترض گواهــي تقدیم

 دادخواســت بــه دادگاه محــل را ارائــه ننمایــد اداره ثبت مبــادرت به صدور ســند 
 مالکیــت خواهد نمــود صدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضرر بــه دادگاه

 نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/20 

م الف: 298741  عباسعلي عمراني رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

مفاد آراء
9/111 شــماره صادره: 1397/03/537526-1397/9/17 آگهی مفاد آراء قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
1- رای شماره 139760302032000054 مورخ 1397/8/7 آقای سید نوراله میراحمدیان 
فرزند سید دخیل ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از مزرعه بابااحمد پالک 
79 اصلی سفلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان  به مساحت 293/53 متر مربع مالک 

رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/5 

م الف: 309862 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
حصر وراثت

9/92  آقاي محمد زارعي مرزآبادي داراي شناســنامه شماره 540 به شرح دادخواست به 
کالسه  422/97 از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان دخیل عباس زارعي مرزآبادي به شناسنامه 143 در تاریخ 97/4/2 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فاطمه 
نوري، ش.ش 1054 فرزند قدرت اله نسبت همسر 2- محمود زارعي مرزآبادي، ش.ش 
125 فرزند دخیل عباس نســبت فرزند 3- یداله زارعي مرزآبادي، ش.ش 2712 فرزند 
دخیل عباس نسبت فرزند 4- مسعود زارعي مرزآبادي، ش.ش 2101 فرزند دخیل عباس 
نســبت فرزند 5- احمد زارعي مرزآبادي، ش.ش 1614 فرزند دخیل عباس نسبت فرزند 
6- محمد زارعي مرزآبادي، ش.ش 540 فرزند دخیل عباس نسبت فرزند 7- ناهید زارعي 
مرزآبادي، ش.ش 4597 فرزند دخیل عباس نســبت فرزند 8- اعظم زارعي مرزآبادي، 
ش.ش 3603 فرزند دخیل عباس نسبت فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر 
خواهد شد.  م الف: 305192 شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان زواره 

)195 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/104  آقای غالمرضا اسماعیل حسنی چادگانی داراي شناســنامه شماره 14 به شرح 
دادخواست به کالســه 710/97  از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان جمیله اســمعیل حسن به شناســنامه 238 در تاریخ 
89/6/28 اقامتــگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- غالمرضا اسماعیل حســن چادگانی، ش.ش 14، 2- صفدر اسمعیل حسن،ش.ش 
241 )پسران متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد 
 شد. م الف: 309647  شعبه اول حقوقي شــوراي حل اختالف چادگان )122 کلمه،

1 کادر(  

مزايده اموال منقول
9/77 اجراي احکام حقوقي دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص پرونده 
اجرایي کالسه 970275 ج/2 له آقاي احمدرضا کمالي علیه شرکت پارس مشعل مبني بر 
مطالبه مبلغ 151/181/686 ریال بابت محکوم به و هزینه هاي اجرایي و حق االجراي 
دولتي در تاریخ 97/10/10 ساعت 8/30 صبح در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفي که توسط کارشناس رسمي دادگستري 
به شرح ذیل ارزیابي شده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
 طالبین خرید مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــاني اصفهان شــهرک

 صنعتي محمودآباد شرکت پارس مشعل مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملي در وجه اجراي احکام 
حقوقي در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد شد. هزینه هاي اجرایي برعهده محکوم علیه مي باشد و مابقي ثمن حداکثر ظرف 
یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزي به نفع دولت ضبط خواهد شــد. لیست اموال مورد 
مزایده:محل شرکت به آدرس شــهرک صنعتي محمودآباد شرکت پارس مشعل حضور 
پیدا کرده و از دستگاه هاي توقیف شده بازدید به عمل آورده که به شرح زیر است: 1- یک 
دستگاه جوش آرگون ساخت شــرکت ایران ترانس مدل TIG 315   P  AC/DC  به 
شماره سریال SER  95040200 حدود 3 ســال کارکرد که قیمت کنوني این دستگاه 
110/000/000 )یکصد و ده میلیون ریال( مي باشــد. 2- یک دستگاه جوش رکتیفایر 
ساخت شرکت پارس الکتریک تحت لیسانس شرکت گام الکتریک آلمان 631 آمپرحدود 
10 ســال کارکرد با کد اموال 130026 که قیمت کنوني دستگاه 40/000/000  ) چهل 
میلیون ریال( مي باشد که جمعًا مبلغ 150/000/000 )یکصد و پنجاه میلیون ریال( برآورد 
مي گردد. م الف: 276222 اجراي احکام حقوقي شــعبه دوم اصفهان )297کلمه،3 

کادر(  
حصر وراثت

9/107  خانم هنگامه کرمی هومانی دارای شناســنامه شماره 30  به شرح دادخواست به 
کالسه 851/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی کرمی به شناســنامه 357 در تاریخ 97/9/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالقاسم کرمی، ش.ش 5 
پدر متوفی 2- نصرت کرمی، ش.ش 4 مادر متوفی 3- محمد امین کرمی به شماره ملی 
5490148691 ، 4- محمد صالح کرمی به شــماره ملی 5490222239 فرزندان ذکور 
متوفی و هنگامه کرمی هومانی، ش.ش 30 همسر متوفی می باشد و متوفی به غیر از ورثه 
فوق ورقه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 309374  

احمدی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف تیران  )160 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

9/120  آقای غالمرضا یسلیانی دارای شناسنامه شماره 23 به شرح دادخواست به کالسه  
427/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
جمیله اصالنی آخوره به شناسنامه 2911 در تاریخ 1397/8/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
 زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت  به ســه فرزند پسر  به نام های
 1- حســینعلی یســلیانی با کدملــی 1129590402، 2- محمد یســلیانی با کدملی 
1128874733، 3- غالمرضا یســلیانی با کدملــی 1129585131 و چهار فرزند دختر 
به نامهای 1- ســرور یســلیانی آخوره علیایی بــا کدملــی 1129550125، 2- ایران 
یسلیانی،ش.ش 11، 3- توران یســلیانی با کدملی 1129563065، 4- طلعت یسلیانی، 
ش.ش 38 و غیر از نامبردگان فوق وراث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 312937 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان فریدونشهر)170 کلمه، 2 کادر(

بر خالف تمام دنیا که دارو ها و مکمل ها بخش بزرگی از تبلیغات در دنیای مجازی و تصویری را در اختیار دارند، تبلیغات برای مصرف دارویی خالص و یا مکمل های دارویی در کشور ما رایج نیست. این 
موضوع طی سال های اخیر شاید به دلیل زیاد بودن موانع و حساسیت ها هیچ گاه توسط شرکت های دارویی و پخش و واردت نیز پیگیری نشده است؛ اما اخیرا تبلیغ یک دارو از سوی بازیگر مشهور سمانه سعادت

اما پر حاشیه این روزها جنجال آفرین شده است.  »مهناز افشار«  اخیرا با انتشار ویدئویی تبلیغ استفاده از آمپول »نالوکسان« برای افراد معتاد به مواد مخدر به منظور پیشگیری از مسمومیت را پیشنهاد داده است. این بازیگر ضمن 
معرفی این آمپول عنوان کرده که او فقط نقش اطالع رسانی داشته است. ظاهرا» افشار« این تبلیغ را به پیشنهاد یک خواننده خارج نشین و برخی از افراد فعال در زمینه اعتیاد که در خارج از مرزها فعالیت دارند، انجام  داده است. پس 

از انتشار این ویدئو موجی از انتقادها و شکایت ها از نوع این تبلیغ منتشر شد و حاال افشار به دادسرای رسانه احضار شده است تا توضیحاتی در مورد این تبلیغ جنجالی ارائه دهد. 

»اوردوز« و جنجال نالوکسان
»اوردوز« در میان معتادان یکی از اصلی ترین علل مرگ و میر است. آمار این مشکل طی چند ســال اخیر نه تنها در ایران بلکه در تمامی نقاط دنیا رو به افزایش بوده است. سوء مصرف مواد مخدر رتبه چهارم  
بیماری ها در ایران  را دارد. اعتیاد پس از حوادث ترافیکی، دومین علت مرگ های غیرطبیعی در ایران  محسوب می شود. اوردوز،  عالئم زیادی دارد که بسته به نوع مخدر، میزان مصرف آن و فیزیولوژی فرد 
ممکن است همه یا برخی از آنها ظهور کنند. مهم ترین نشانه های اوردوز عبارتند از: مشکالت تنفسی، حالت تهوع، اسهال و استفراغ، گرفتگی شکم، خواب آلودگی، سرگیجه، از دست دادن تعادل، تشنج، توهم، 
کبودشدگی، ناتوانی در حرکت، خونریزی داخلی و کما. برای درمان اوردوز، پزشکان با تجویز داروهایی مانند نالوکسان که مسدود کننده تریاک نامیده می شوند، گیرنده های خالی که هنوز مولکول های تریاک 

به آنها نرسیده اند را پر می کنند و مانع از این می شوند که این گیرنده ها با مولکول های تریاک پر شوند. این داروها مانع از قطع تنفس و انقباض عضالنی شده و از مرگ فرد جلوگیری می کنند.

واکنش ها به یک تبلیغ؛
»افشار« سرت به کار 

خودت باشد
بســیاری از مراجع علمی و پزشکی 
کشور به تبلیغ این دارو توسط »مهناز 
افشار« واکنش نشــان دادند، برخی 
ها هم  حمایت کردنــد؛ اما اکثرا آن 
را نوعی دخالت و ماجراجویی در علم 
پزشکی دانسته اند. هر چند سازمان 
غذا و دارو اعالم کرده است که از این 

بازیگر شکایتی ندارد؛ اما سخنگوی این سازمان هشدار داده که این دارو نباید به صورت خودسرانه توسط افراد استفاده شود. کیانوش 
جهانپور تصریح کرد: هرچند آمپول نالوکسان برای اوردوز مواد مخدر کاربرد دارد؛ اما استفاده آن عموما بیمارستانی و با تجویز پزشک 
است، چون امکان دارد حین تزریق عوارض خطرناک و حتی مرگ آوری برای بیمار در پی داشته باشد، چنان که بسیاری از داروها برای 
مشکالت مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما خود درمانی و خود تجویزی آنها ممکن است فاجعه آفرین باشد. جهانپور بیان کرد: 
تبلیغ و فروش این دارو در فضای مجازی نیز تخلف است، بهتر است این ســلبریتی تبلیغ دارو و درمان را به اهلش بسپارد، این دارو به 
هیچ عنوان بدون نسخه قابل عرضه نیست. کولیوند، سرپرست اورژانس کشور نیز اظهار کرد: داروی نالوکسان حتما باید با تجویز پزشک 
استفاده شود زیرا تداخل این داروی حساس در بدن ممکن است منجر به مرگ افراد شود، فروش نالوکسان در داروخانه ها ممنوع است. 
حمید خیری، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز در این باره گفت:   تعجب می کنم که چنین چیزی توسط افراد غیر متخصص 
در فضای مجازی تبلیغ می شود. اگر کسانی که مردم را به تزریق نالوکسان تشویق می کنند کوچک ترین اطالعی از دارو و داروسازی و 

پزشکی داشتند، می دانستند که این دارو اصال در داروخانه ها به فروش نمی رسد و یک داروی بیمارستانی است.

ترک و چالش ها ی استفاده 
خودسرانه از دارو

ترک اعتیاد به وسیله داروهای جایگزین، چند سالی است 
که به یک راه شناخته شــده و پر طرفدار در ایران تبدیل 
شده، هر چند توزیع این داروها تقریبا بی سر و سامان است 
و اگرچه قرار بود زیر نظر وزارت بهداشت و بر اساس ضوابط 
و قوانینی به متقاضیان عرضه شــود؛ اما در عمل هر کس 
با هر میزانی می تواند داروهای شــبه مخدر را از بازار آزاد 
تهیه و مصرف کند. به همین دلیل به نظر می رسد بخشی 
از جنجال های اخیر بر سر ویدئوی منتشر شده نیز ترس 
از مصرف خودسرانه این دارو در میان معتادان باشد؛ چرا 
که اصوال مصرف دارو در کشور ما متولی و نظارت قوی ندارد. 
عالوه بر این، تشکیالت مدون و درستی نیز در مورد برخورد با 
معتادان و متقاضیان ترک وجود ندارد و تقریبا هر کس می تواند 
در کشور راهکار ترک و یا مصرف را انتخاب کند.  در سال 95 
رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد که وزارت بهداشت 
در تالش است تا اسپری نالوکسان را در داخل بومی سازی کند 
تا به این روش از اووردوز و میزان بــاالی آن در میان معتادان 
جلوگیری شود؛ اما به نظر می رسد تا کنون این موضوع در ایران 
موفقفیت آمیز نبوده و همچنــان از روش های تزریقی در این 

مورد استفاده می شود.

»نالوکسان« چیست؟
نالوکســان، دارویی اســت که باعث بلوکه یا 
معکوس شدن  اثرات مواد مخدر، شامل خواب 
آلودگی شــدید، تنفس و یا از دســت دادن 

هوشیاری می شود. 
نالوکسان،  برای درمان مصرف بیش از حد مواد 
مخدر در شرایط اضطراری استفاده می شود. 
این دارو نباید به جای مراقبت های اضطراری 
پزشــکی برای مصرف بیش از حد مواد مخدر 
استفاده  شــود. نالوکســان، همچنین  برای 
کمک به تشــخیص اینکه آیا یک فرد بیش از 
حد از  یک مخدر استفاده کرده است، استفاده 

می شود.
 ایــن داروی تزریقــی، براي برطــرف کردن 
تضعیف تنفسي ناشي از داروهاي شبه تریاک، 
جهت درمان مسمومیت با ترکیبات اوپیوئید 
و همچنین به عنوان داروي کمکي در درمان 
شوک ســپتیک استفاده  مي شــود. این دارو 
تا پیش از توصیه خانم بازیگــر به مصرف آن 
 تنها با تجویز پزشک قابل خریداری و مصرف

 بود. 
متخصصان می گویند نالوکسان یا نارکان فقط 
درهنگام اوردوز، کاربرد دارد و به هیچ عنوان 
برای نشئه کردن قابل اســتفاده نیست. اگر 
شخصی که از مواد استفاده نکرده از نالوکسان 
 اســتفاده کند هیــچ تاثیر مثبتــی نخواهد

  داشــت. اســتفراغ، بــی اشــتهایی، تهوع، 
 اختالل تمرکز و حواس، تغییرات فشار خون
  از جملــه عــوارض مصرف ایــن دارو عنوان

 می شود. 

با دم کردن این گیاه هوای خانه 
را خوشبو و کامال ضدعفونی کنید

دارچین با عطر عجیــب و غریبش، مبــارز خوبی برای 
قند خون و بیماری های قلبی اســت. این چوب خشک 
همچنین بــا عفونت های بــدن مقابله مــی کند.چای 
دارچینــی، کیک دارچینــی، عود دارچینــی، آدامس 
دارچینی و بســیاری دیگر از مواد مصرفــی روزانه ما به 
عطر دل انگیز دارچین آغشته است! و البته دارچین یک 
جایگزین بسیارمفید برای اســپری های خوشبو کننده 
هواست. فقط کافی اســت یک فنجان قهوه را در محیط 
کار یا منزل خود قراردهید. زمانی نمی گذرد که عطر آن 
تمام فضا را خوشبو می کند. البته برای محیط های وسیع 
تر فنجان را بزرگ تر انتخاب کنید تا عطر قوی قهوه در 
همه جا پراکنده شود. اسپری های شیمیایی چیزی جز 
یک مقدار گاز و اسانس نیستند و خطرات زیادی را برای 
سالمتی به همراه دارند.آزمایشاتی که روی اسپری های 
خوشبو کننده هوا انجام شده نشان می دهد که آرایش 
مولکولی این دسته از گازها به نوعی است که سبب بروز 
بیمارهای ریوی و تشکیل تومورها می شوند.یکی از این 
formal� (مواد تشــکیل دهنده این گازها فرمالدئید 

dehyde( نام دارد که به راحتی روی مجاری تنفسی، 
حلق و بینی تاثیر می گذارد. درضمن ســموم تدخینی 
در ساختار آنها به کار رفته است که سرطان خون، ریه و 
مشکالت کبدی را تقویت می کند. بد نیست بدانید وجود 
فتاالت دراین نوع از اســپری ها باعث ایجاد اختالل در 
غدد درون ریز می شود.زمانی که شما دارچین را دم می 
کنید مقدار زیادی از ترکیبات موجود دراین گیاه مانند 
ســینامالدئید و اوژنول آزاد می شود، این دو عامل سبب 

رفع سردرد و میگرن و کاهش خواب آلودگی می شوند.
دانشــمندان ثابت کرده اند که بــوی دارچین در جهت 
افزایش عملکرد حافظه نیز بســیار مفید اســت.همان 
طور کــه این عطرخوشــبو خــواص پزشــکی درمانی 
دارد، ضد قارچ، ضــد باکتری وهمچنیــن ضد ویروس 
نیز هســت.به راحتی یک لیوان آب یا شــیر را به جوش 
آوریــد و یک تکه چــوب دارچیــن در آن بیندازید و از 
خواص بی نظیرش بهره مند شــوید.توجه داشته باشید 
که زنان باردار بــه هیچ وجه نباید از این عطر خوشــبو 
اســتفاده کنند.دارچین در روند رشد جنین اختالالت 
 شدیدی ایجاد کرده و احتمال ســقط جنین را افزایش 

می دهد.
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ثبت ۲۱ وقف برای نماز  در استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

کمیته امداد

راهکار

مددجویان مناطق محروم 
اصفهان بیش از 5 میلیارد تومان 

خدمات دریافت کردند
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد اصفهان 
گزارشی از خدمات این نهاد به مددجویان ساکن 
در مناطــق محروم روســتایی ارائه کرد.جالل 
یزدانی، بابیان اینکه ۶۷۴ روســتای محروم در 
استان اصفهان وجود دارد، گفت: ۱۳ هزار و ۵۰۰ 
خانوار در این مناطق تحت حمایت کمیته امداد 

اصفهان هستند.
وی بابیان اینکه ۲۴ هزار و ۳۰۰ نفر از مددجویان 
ساکن در مناطق محروم استان در هشت ماهه 
نخست امسال خدمات حمایتی دریافت کردند، 
گفت: پنج میلیارد و ۶۰۲ میلیون تومان در این 
مدت توســط کمیته امداد اصفهــان پرداخت 
شــده و کمک به هزینه های ازدواج، تحصیل، 
لوازم ضروری زندگی، بهداشت و درمان ازجمله 
مهم ترین خدماتی هســتند که به مددجویان 
ســاکن در این مناطق پرداخت می شود.معاون 
حمایت و سالمت کمیته امداد بابیان اینکه عالوه 
بر کمک های یادشــده در نیمه نخست امسال 
۷۸۱ قلم کاالی ضروری به مددجویان ســاکن 
در مناطق محروم اهداشده است، گفت: بیش از 
۱۲۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی به 
این امر اختصاص یافت و کاالهایی نظیر یخچال، 
منبع آب، پنکه، کولر، آبگرمکن و بخاری به منظور 
افزایش کیفیت زندگی نیازمندان تحت حمایت 
کمیته امداد در این مناطق در اختیار آن ها قرار 
گرفت.یزدانی با اشــاره به کاهش نزوالت جوی 
در ســال آبی گذشــته گفت: خشکسالی تاثیر 
مســتقیمی بر کیفیت زندگی روستانشــینان 
و آســیب پذیری آن هــا دارد و جامعــه تحت 
حمایت کمیته امداد در روســتاها که بیشــتر 
سالمندان باالی ۶۰ سال هســتند، بیشتر در 
 معرض آسیب های ناشی از این پدیده جوی قرار

 دارند.

خوراکی هایی که برای 
درمان آسم مفید هستند

یک متخصص بیمــاری هــای داخلی گفت: 
مهم ترین درمان مفید برای آســم استفاده از 
افشانه یا اسپری دارویی است.کیوان محمدی 
به اشاره به بروز بیماری آسم و تنگی نفس در 
فصل ســرما، اظهار کرد: با توجه به بروز پدیده 
وارونگی و تشــدید آلودگی هوا در فصل سرما 
بیماری آسم و تنگی نفس وجود دارد. به طور 
میانگین در جوامع حدود پنج تا ۱۰ درصد افراد 
با این بیماری دســت به گریبان هستند.وی با 
بیان اینکه این بیماری بیشــتر در میان گروه 
ســنی کودکی تا جوانی بــروز می کند، افزود: 
در خانواده هایی که آسم یا آلرژی وجود دارد، 
ناخودآگاه بروز این بیماری هم بیشــتر است.
متخصــص بیماری های داخلــی  گفت: البته 
زمانی این بیماری را  یک بیماری روان شناسی 
و ناشی از فریاد سرکوب شده فرد می دانستند 
و درمان هــای روانکاوی را بــرای بهبود بیمار 
اســتفاده می کردند؛ اما اکنون آگاه هســتیم 
که تنگی مجاری تنفســی به دلیــل التهاب 
 و آلودگی شــدید هوا باعث بروز عالیم آســم

 می شود.
محمدی با تاکید به موارد تشدید کننده بیماری 
آسم گفت: ورزش کردن،  فعالیت بدنی و مواجه 
شدن با ســرما، قطعات مو یا پوست حیوانات و 
آلودگی هوا از جمله موارد تشــدید کننده این 
بیماری اســت که موجب بروز حمالت تنگی 
نفس و آسم می شــود.این متخصص بیماری 
های داخلی یادآور شــد: آلودگی هوا می تواند 
ناشی از آالینده های داخل یا خارج از خانه باشد، 
در مورد این بیماری رعایت نکاتی وجود دارد 
که برای کنترل بیمــاری و اجتناب از حمالت 
می تواند کمک کننده باشد یکی از مهم ترین 
آنها اجتناب از استنشاق دود سیگار است.وی 
با بیان اینکه درمورد بیماری آسم ، افراد درگیر 
با این بیماری محدودیتی در زمینه رژیم غذایی 
خاصی را ندارند، گفت: اشخاص می توانند رژیم 
غذایی عادی و متعادل خودشان را داشته باشند 
و تنها زمانی که به ماده خاصی حساسیت دارند 
بایستی رژیم غذایی شان محدود شود.محمدی 
تاکید کرد: اشــخاص درگیر با بیماری تنگی 
نفس و آسم می توانند با کنترل گرد و غبار در 
سطح خانه و اســتفاده از دستگاه های تصفیه 
کننده هوا و جارو کشــیدن مکرر و گرد گیری 
در محیط به زندگی روزانه و معمولی خودشان 
ادامه دهند.وی درباره اثرات مفید مواد غذایی 
برای کنترل بیماری آسم تصریح کرد: مصرف 
گروهی از مواد غذایی مــی تواند اثر مفیدی بر 
روی کنترل بیماری آسم داشــته باشد که به 
موز،  عسل،  شلغم، موسیر و زنجبیل می توان 

اشاره کرد.

کارشناس فنی مرکز کنترل کیفیت هوای 
محیط زیست اصفهان:

فرهنگ رویارویی با آلودگی 
هوا را در خانواده ها ارتقا دهیم

کارشناس فنی مرکز کنترل کیفیت هوای محیط 
زیست اصفهان گفت: یکی از اساسی ترین نیازهای 
فعلی جامعه، ارتقای فرهنگ خانواده ها در استفاده 
نکردن از خودروهای شــخصی در زمان آلودگی 
هواست.ســتار مصری پور اظهار کرد:  متاسفانه 
زمانی که مدارس به دلیل آلودگــی هوا تعطیل 
می شوند بســیاری از خانواده ها همراه با فرزندان 
خود برای خرید و تفریح به مرکز شهر می روند.وی 
یکی از اساسی ترین نیازهای فعلی جامعه را ارتقای 
فرهنگ خانواده ها در استفاده نکردن از خودروهای 
شخصی در زمان آلودگی هوا دانست و گفت: زمانی 
که شهروندان برای کنترل آلودگی هوا همکاری 
نمی کنند به جای تبعات مثبت از تعطیلی مدارس 
در کاهش آالینده ها، شاهد افزایش تبعات منفی 
ناشی از تعطیلی هستیم.کارشــناس فنی مرکز 
کنترل کیفیت هوای محیط زیست اصفهان با اشاره 
به پایش میزان آالینده های هوا از طریق تجهیزات 
به روز دنیا در شهرداری خاطرنشان کرد: از طریق 
این تجهیزات داده های هوا روزانه مورد پایش قرار 
می گیرد و به طور دقیق جزییات مربوط به گازهای 
سمی بررسی می شــود.وی با بیان اینکه خشکی 
رودخانه زاینده رود در افزایش آلودگی هوای شهر 
تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: در زمان جاری 
بودن رودخانه، ذرات معلق آالینده به آب رودخانه 
جذب می شــد، اما اکنون به دلیل خشــک بودن 
رودخانه، این ذرات در هوا معلق می شود، همچنین 
با توجه به نوع جایگاه اصفهان که اطراف آن را کوه 
فرا گرفته است، آلودگی ها در فصولی از سال در این 

شهر پایدار می شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان خبرداد:

 ثبت ۲۱ وقف برای نماز 
در استان اصفهان

 معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان گفت: از آغاز سال جاری 
تاکنون ۲۱ وقف جدید برای اقامه نماز در استان 
اصفهان به ثبت رسیده اســت.ولی ا...روان اظهار 
کرد: براساس پیروی از رهنمودهای مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و در راستای ترویج فرهنگ 
اقامه نماز فعالیت هایی در سال جاری در ادارات 
اوقاف و امور خیریه سراسر استان اصفهان توسط 
معاونت فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف استان 
برنامه ریزی و اجرا شده است. وی افزود: در همین 
راستا شورای اقامه نماز در استان به صورت مستمر 
تشکیل شده است تا برای برپایی منظم و با کیفیت 
اقامه نماز جماعت در بقاع متبرکه استان و ادارات 
تابعه برنامه ریزی کند و در این جهت هیئت ارزیابی 
و رتبه بندی واحدهای استانی و شهرستانی تشکیل 
شده که براساس شــاخص های ارائه شده توسط 
ستاد اقامه نماز استان فرم هایی تهیه و از فعالیت 
های اقامه نماز در سراسر استان بازرسی به عمل 
می آید.معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: امسال در 
همایش یاوران وقف و رســانه و نماز نیز از ۲۷ نفر 
فعال حوزه اقامه نماز در ادارات اوقاف سراسر استان 
نیز تجلیل و قدردانی شــد.وی خاطر نشان کرد: 
امسال تاکنون ۲۱ وقف جدید برای اقامه نماز در 
استان به ثبت رسیده است که این موقوفات شامل 
زمین ها و امالکی هستند که برای ساخت مسجد 

و یا توسعه مساجد وقف شده اند.

معاون آموزشی وزارت علوم مطرح کرد:
زمان اعالم رشته محل های 

بدون آزمون
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: فهرست رشته 
محل هایی که نیــاز به آزمون ندارنــد به صورت 
جداگانه  اعالم و تا پایان دی ماه نهایی می شــود.

مجتبی شــریعتی نیاســر بیان کرد: داوطلبان تا 
سال گذشته می توانستند در رشــته های بدون 
کنکور شرکت کنند؛ اما امسال برنامه را به گونه ای 
تغییر دادیم که دانشــجویانی که نمی توانند در 
کنکور شرکت کنند از این پس در رشته محله های 
خودشان پذیرش شوند و احساس نیاز در کنکور 
را نکنند.معاون آموزشی وزارت علوم گفت: حذف 
کنکور حداقل ۳ ســال به طول می انجامد و این 
هماهنگی باید با وزارت آموزش و پرورش صورت 
بگیرد، داوطلبان باید از ابتدای دوران دبیرستان 
توجیه شوند که با روش غیرکنکوری وارد دانشگاه 
شوند، از این رو باید به گونه ای تربیت یابند که در 
جهت باالرفتن معدل خود توجــه کامل و الزم را 

داشته باشند.

ســخنگوی قوه قضائیه درباره موضــوع آزار اذیت 
کودکان در اصفهان گفت: نباید کاری کنیم که افشای 
این مســائل ظلمی را به بچه و خانواده اش تحمیل 
کند، زیرا برخی اوقات ممکن اســت باعث اشــاعه 
فحشا شود.غالمحسین محســنی اژه ای اظهار کرد: 
شاید فردی مطلبی را بگوید؛ اما نتواند ثابت کند در 
نتیجه همین مطرح کردن موضوع، آبروی این بچه و 
خانواده را از بین می برد. آیا به مصلحت بچه و خانواده 
است؟ باید به این مســائل توجه کنیم. فکر نکنیم با 
افشای این مســائل به بچه کمک می کنیم بلکه در 
پاره ا ی از موارد باعث ایجاد مشــکالتی برای بچه و 
خانواده اش می شویم.وی افزود: نکته دیگر این است 
که در خیلی از موارد موضوعی مطرح می شود و قابل 
اثبات نیست؛ مثال مطرح می شود که عمل جنسی 
واقع شده است و ادعایی از سوی برخی از رسانه ها و 
مردم مطرح می شود که بعد خود خانواده می گویند 
این موضوع مورد تایید ما نیست. گاهی اوقات هرچه 
قدر تالش می کنیم شواهد و قرائن برای قاضی روشن 
نمی شود و نمی توان اثبات کرد این موضوع وقوع پیدا 
کرده است. محسنی اژه ای با اشاره به موضوع آزار و 

اذیت کودکان در   اصفهان گفت: در موضوع اصفهان 
نه خود طرف ادعا دارد که عملی جنسی واقع شده و  
نه پزشکی قانونی این موضوع را تایید کرده است؛ پس 
چرا فضاسازی می کنیم؟ حتی جایی شنیدم برخی از 
افراد خانواده ها را مجبور کرده اند که بروند و شکایت 
کنند البته هنوز برای خــود من صحت این موضوع 
ثابت نشده اســت.وی افزود: خیلی وقت ها بچه ۱۰ 
ســاله یا کمتر می خواهد در پزشکی قانونی معاینه 
شود و این بسیار خرد کننده است. اگر چنانچه شاکی 

خصوصی نباشد نباید این کار را کنند. 

سخنگوی قوه قضائیه  در واکنش به  موضوع آزار اذیت کودکان در اصفهان:

فضاسازی نکنیم
در نشست رســانه ای رییس ســازمان نظام پزشکی 
اصفهان و نمایندگان مراکز تشخیصی و درمانی بخش 
خصوصی، بدهی سنگین بیمه ها و مشکالت نقدینگی 
مراکز خصوصی، افزایش نیافتن تعداد بیمارستان ها و 
کمبود تخت در ۱۰ ســال آینده، تهدیدی جدی برای 
استان اصفهان با توجه به روند رو به رشد نرخ سالمندی 
مطرح شــد.دکتر سید امین ابن الشــهیدی، نماینده 
بخش خصوصی، با اشــاره به مطالبات بیمارستان ها 
گفت: دغدغه ما یک طرفه نیست و با توجه به فعالیت 
فقط ۱۲ بیمارستان خصوصی، ۹ کلینیک جراحی و ۳ 
بیمارستان در حال احداث، اشتغال ۱۰ هزار نفر، انجام 
ماهیانه ۱۰ تا ۱۲ هزار عمل جراحی و پذیرش سالیانه 
۱۵۰ هزار بیمار، کیفیت ارائه خدمات تخصصی و فوق 
تخصصی در بخش خصوصی بهتر است.ابن الشهیدی 
معوقه دریافتی از بیمه ها را ۱۶ ماه اعالم کرد و با اعتراض 
به نحوه محاسبه مالیات، از مشکالت فراوان در تجهیز 
و تامین وسایل مورد نیاز بیمارستان ها خبر داد و افزود: 
هرچند در بخش خصوصی هزینه بیمار زیاد است، ولی 
پاسخگوی مخارج بیمارستان ها نیست.دکتر عباسعلی 
جوادی، رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان نیز عدم 

احداث بیمارستان خصوصی پس از انقالب و مشکالت 
کمبود تخت را عنوان کرد و افــزود: با این روند در ۱۰ 
سال آینده، ۶ هزار تخت بیمارستانی کم خواهیم داشت 
و با توجه به ۳ میلیارد ریال هزینه هر تخت بیمارستانی، 
در حال حاضر ۱۸ هــزار میلیارد تومــان اعتبار برای 
تخت های بیمارستانی داریم.وی با بیان آنکه ۵۵درصد 
 تخت بیمارســتانی هر اســتان باید خصوصی باشد، 
افزود: اکنــون کمتر از ۳۵درصد تخت بیمارســتانی 
داریم؛ ضمــن آنکه ماهیانه ۴.۵ میلیــارد ریال هزینه 

پرسنل است.

رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان اعالم کرد:

کمبود ۶ هزار تخت بیمارستانی تا ۱۰ سال آینده

نظام پزشکیواکنش

سکته، از جمله بیماری های رایجی است که تقریبا 
نمی توان جلوی وقوع آن را گرفت، هر چند پزشکان 
معتقدند که برخی از فاکتورها مانند چاقی و فشار 
خون باال از جمله عالئمی است که نشان از محتمل 
بودن ســکته را می دهد؛ اما در مجموع نمی توان 
الگوی ثابتی برای آن در نظر گرفت. سکته در دنیا 
ساالنه جان ۶میلیون نفر را می گیرد. طبق برآوردها 
ســاالنه چیزی در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در 
ایران دچار سکته می شوند که البته کشورمان جزو 
پر تعدادترین کشورهای دنیا نیست؛ اما همین آمار 
و قربانیان فوتی ناشی از این بیماری نگران کننده و 

رو به افزایش است.
پیری؛ متهم اول افزایش سکته 

بر اساس اعالم وزارت علوم، پیر شدن جمعیت و باال 
رفتن سن افراد در جامعه یکی از اصلی ترین علل 
افزایش سکته در ایران اســت. نکته نگران کننده 
این است که اگر چه طی ســال های گذشته افراد 
سالخورده و میانســال دچار این عارضه می شدند 
ولی  اکنون چند سالی است که آمار جوانان مبتال به 
سکته رو به افزایش است. پزشکان ایرانی می  گویند 
افراد در ایران ۱۰سال زودتر از ســایر کشورها به 
سکته مغزی مبتال می  شوند. براساس آمار میدانی، 
ســکته  های مغــزی در مردان ایرانــی ۲۵ درصد 
بیشتر از زنان اســت. از ســوی دیگر، پژوهش  ها 
نشان می  دهند افرادی که در ســخن گفتن به دو 
زبان مهارت دارند، احتمــال بهبودی و درمان آنها 
در صورت بروز ســکته مغزی، دو برابــر دیگران 
است. شــیوع ســکته مغزی در ایران طی چندین 
مطالعه که انجام گرفته به صورتی بوده که مشخص 
شده جوانان ایرانی بیشــتر مبتال به سکته مغزی 
می شــوند؛ البته منظور از جوانان افــراد کمتر از 
۵۰ ســال اســت. طی مطالعه ای که در اصفهان 

انجام گرفته بروز ســکته 
مغــزی در جوانان هفت 
برابــر میانگیــن جهانی 
اســت. بر اســاس یافته 
های پزشکی، سکته یک 
بیماری قابل پیشــگیری 
است . پیشــگیری اولیه 
برای سکته مغزی کنترل 

فاکتورهای  خطر از جمله،  فشار خون باال،  دیابت،  
بیماری های قلبی به ویژه ریتم نامنظم قلب،  مصرف 
دخانیات،  مصرف قرص های هورمونی در خانم ها،  
بی تحرکی،  چاقی و چربی باالست که بروز سکته 

مغزی را در بین افراد جامعه افزایش می دهد.
ساکنان کالن شهرها؛ بیشترین قربانیان 

سکته
بر اساس اعالم دبیر علمی کنگره نورولوژی ایران، 
ارتباط بین آلودگی هوا و ســکته مغــزی به اثبات 
رسیده است زیرا آلودگی هوا می تواند  روی سیستم 

گردش خــون تاثیرگذار 
باشد و باعث سکته مغزی 
شود. این مسئله قربانیان 
ســکته و افزایش آن در 
کالن شــهرها را به دلیل 
آلودگــی هوا نشــان می 
دهد. آلودگی هوا می تواند 
سالمتی انســان ها را به 
شــدت تحت تاثیر قرار دهد. با تنفس هوای آلوده، 
ذرات بزرگ و کوچک مضر وارد ریه شده و مشکالت 
شدید تنفسی ایجاد می کنند؛ بعضی از ذرات آلوده 
هم وارد معده شــده و ممکن اســت موجب انواع 
بیماری ها شــود. نانوذرات موجود در هوای آلوده 
از طریق تنفس وارد ریه شــده و سپس وارد جریان 
خون می شــوند. این مواد خطرناک از طریق خون 
در بدن حرکت کرده و بعضی از آنها مغز را نیز آلوده 
می کنند. وقتی نانوذرات وارد مغز می شوند، به طرق 
مختلف به سلول های مغزی آسیب می رسانند. هر 

چند گفته می شــود تغذیه می تواند بخشی از این 
اثرات تخریبی را جبران کند؛ اما محققان این موضوع 
را تایید نمی کنند. بر اساس اعالم عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اخیرا تحقیقاتی در 
کانادا صورت گرفته مبنی بر اینکه آلودگی هوا در بروز 
سکته مغزی تاثیرگذار است؛ اما تحقیقاتی مبنی بر 
اینکه نوعی تغذیه،  آلودگی هوا را خنثی کند، انجام 
نشده است و آنچه مطرح می شود که مصرف شیر یا 
سیر در دفع سموم آلودگی هوا و دخانیات تاثیرگذار 

است،  صحت ندارد.
قربانیان ســکته در اصفهان هر ســال 

2500نفر
مدیر گروه رشته بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان با اشــاره به تحقیقات ۱۰ 
ساله ای که در خصوص سکته مغزی در ایران انجام 
شده، گفت: هر پنج دقیقه یک ایرانی دچار  سکته 
مغزی می شود و این موضوع افزایش میزان شیوع 
سکته مغزی را در ایران نشــان می دهد.»سعادت 
نیا« تصریح کرد:  تقریبا هر سال در استان اصفهان 
نزدیک به ۲۵۰۰ نفر دچهار سکته مغزی می شوند 
که البته این آمار به جز شهرســتان کاشان است.

وی تصریح کرد: میانگین سن شیوع سکته مغزی 
در ایران ۱۰ سال نسبت به کشــورهای پیشرفته 
پایین آمده اســت.  این در حالی اســت که ســن 
شیوع در نواحی مختلف کشــور بر اساس رعایت 
نکردن ریزفاکتورهای خطر متفاوت است. بر اساس 
تحقیقات صورت گرفته در اصفهان، مردان بیشتر 
از زنان در معرض خطر ســکته قرار دارند هر چند 
اصفهان در زمینه درمان این بیماری پیشرو است؛ 
اما نگرانی ها از آمار نســبتا باالی سکته با توجه به 
کمبود تحرک و افزایش بیماری های دیابت و فشار 
خون در اصفهان و نیز بــاال رفتن آمار روزهایی که 
آلودگی هوا در مرز هشدار اســت، همچنان رو به 

افزایش است.

خطر سکته را جدی بگیرید
سکته ساالنه 2500 اصفهانی را به کام خود می کشاند؛

معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:
راه اندازی اتاق اسباب بازی در مدارس از اول بهمن

معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی اتاق اســباب بازی در مدارس۱۰ استان به 
صورت آزمایشی از اول بهمن ماه خبر داد. 

»رضوان حکیم زاده« به اعالم برنامه وزارت آموزش و پرورش برای راه اندازی اتاق اسباب بازی در مدارس 
پرداخت و در این باره اظهار کرد: از ابتدای بهمن ماه این برنامه را در برخی از مدارس کشــور به صورت 
پایلوت آغاز می کنیم.وی  با بیان اینکه هدف از راه اندازی اتاق اسباب بازی، صرفا بازی و سرگرمی نیست 
گفت: هدف این است که از اسباب بازی به عنوان یک بستر مناسب برای آموزش و تربیت در دوران کودکی 
استفاده شود.معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره خرید تجهیزات  و اسباب بازی برای 
مدارس پایلوت گفت: مدارسی که در طرح آزمایشی قرار می گیرند و تجهیزات و اسباب بازی نیاز دارند 

را سعی می کنیم به لحاظ امکانات تامین کنیم.

عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
الیحه رتبه بندی معلمان به سال جاری نمی  رسد

عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: شاید دولت به دلیل بودجه  ناکافی و یا این که 
اعتبار کافی وجود ندارد و یا به هر دلیل دیگر هنوز طرح نظام رتبه بندی معلمان را در صحن دولت تصویب نکرده  
است.سید محمد جواد ابطحی اظهار کرد: الیحه رتبه بندی معلمان باید توسط دولت به مجلس ارائه شود؛ چراکه 
اگر این طرح توسط مجلس ارائه می شد دارای بار مالی بود و طبق اصل ۷۵، شورای نگهبان آن  را ابطال می کرد.

این عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: شاید دولت به دلیل بودجه  ناکافی و یا این که اعتبار کافی 
ندارد و یا به هر دلیل دیگر هنوز طرح نظام رتبه بندی معلمان را تصویب نکرده  است، اگرچه الهیارترکمن، معاون 
پشتیبانی مالی آموزش و پرورش این خبر را اعالم کرده که حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظر 
گرفته شده  است.وی تصریح کرد: برآورد ما این است در صورت تصویب این طرح و کلیه  بندهایش حداقل ۱۱ هزار 

میلیارد تومان بودجه نیاز است، اما در هر صورت دولت هیچ واکنشی نداشته است.

رییس مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع حادثه رانندگی در شاهین شهر 
و مصدومیت هفت سرنشین خبر داد.

غفور راستین با اشــاره به حادثه رانندگی در محور شاهین شهر اظهار کرد: 
این تصادف در اثر برخورد پژو ۴۰۵ با سمند در شاهین شهر، اتوبان آزادگان 
مقابل پمپ بنزین تاج اتفــاق افتاد.وی با تاکید به اینکه ســه کد نیروهای 
امدادی اورژانس آمبوالنس ۱۱۵ به محل این حادثه رانندگی اعزام شــدند، 

گفت: خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت و  هفت نفر مجروح این تصادف 
که ســه مرد و چهار زن بودند به وســیله نیروهای امدادی به بیمارســتان 
گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.راســتین خاطرنشان کرد: شاهین شهر 
در ۱۷ کیلومتری شمال شرق  شهر اصفهان قرار دارد و با سه پایگاه شهری 
 و ۶ پایگاه جاده ای در حــال ارائه خدمات به مصدومان حــوادث رانندگی

 است.

س
ژان

ور
۷ نفر در تصادف محور  ا

شاهین شهر مجروح 
شدند

پریسا سعادت

پزشکان ایرانی می  گویند 
افراد در ایران ۱۰سال زودتر 
از سایر کشورها به سکته 

مغزی مبتال می  شوند
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مهاجم خارجی الهالل 
عربستان به دنبال جدایی

مهاجــم ونزوئایی الهــال، با نامــه ای که به 
باشگاه نوشت خواستار 
جدایی خود از آبی 
پوشان شد.یکی از 
بازیکنان خارجی 
فوتبــال  تیــم 
الهــال عربســتان 
که در فصــل جدید 
لیگ قهرمانان آســیا با استقال هم گروه است 
»ریواس ونزوئا«یی است.ریواس در دیدارهای 
اخیر تیمش نیمکت نشین بوده و به نظر می رسد 
ژسوس، ســرمربی تیم اعتمادی به این بازیکن 
ندارد. رسانه های عربستانی از نامه رسمی مهاجم 
ونزوئایی الهال برای جدایی از این تیم سخن به 
میان آوردند.الهال عربستان در فصل قبل لیگ 
قهرمانان آســیا نتایج ناامید کننده ای به دست 
آورد. این تیم به دنبال شروع بهتر در فصل جدید 
است و باید منتظر خریدهای گران قیمت آنها در 

فصل نقل  و انتقاالت زمستانی بود.

»آنفیلد« دژ تسخیرناپذیر
شاگردان کلوپ در این فصل از رقابت های لیگ 
برتر انگلیس عملکردی 
درخشــان در خط 
دفاعی داشــته اند 
و تنها یــک بار در 
آنفیلد دروازه شان 
بــاز شــده اســت.
لیورپول موفق شد در 
پایان هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر انگلیس 
در صدر جدول قرار بگیرد.شــاگردان کلوپ در 
شرایطی صدرنشین شدند که یکی از مهم ترین 
نقاط قوت آن ها در جزیره خط دفاعی شان بوده 
است.قرمزپوشان آنفیلد، تنها 6 گل تا به این هفته 
دریافت کرده  و بهترین عملکرد را از خود برجای 
گذاشته اند. نکته جالب تر اینکه شاگردان کلوپ 
تنها یک گل در ورزشگاه آنفیلد دریافت کرده اند، 
این در شرایطی است که در میان تیم های مدعی 
منچستر ســیتی 5 گل در اتحاد خورده،دروازه 
تاتنهام 6 بار در لندن باز شــده، چلسی و اورتون 
هم در لندن و گودیسون پارک 7 گل خورده اند.

به نوعی آنفیلد دژی مستحکم و نفوذناپذیر برای 
مهاجمان زهردار تیم های رقیب بوده است.

آرین روبن:
 اگر پیشنهاد خوبی نباشد 

بازنشسته می شوم
آرین روبن، ستاره  هلندی و کهنه کار باشگاه بایرن 
مونیخ که سال هاســت 
یکی از استوانه های 
اصلــی ایــن تیم 
آلمانی به حســاب 
می آید هفته  پیش 
در خبــری عجیب 
اعام کرد که در پایان 
فصل از بایرن جدا خواهد شــد. این هفته نشریه  
آلمانی کیکر به سراغ آرین روبن رفته تا با او درباره  
آینده اش بعد از بایرن مونیــخ صحبت کند ولی 
روبن به »کیکر« می گوید هنوز درباره  آینده  بعد از 
بایرن خود تصمیم قطعی نگرفته است.آرین روبن 
گفت: تصمیمی مثل این جدایی طبیعتا برای هر 
فوتبالیستی یک اتفاق بزرگ است. هیچ کس راجع 
به چنین مسئله ای یک روزه تصمیم نمی گیرد. 
روبن در ادامه در مقابل اصرارهای خبرنگار کیکر 
به گرفتن اطاعات، احتمال بازنشســته شدن را 
رد نمی کند ولی در نهایت اقــرار می کند که اگر 
پیشنهاد خوبی از راه برسد آن را رد نخواهد کرد. 

 طعنه »زالتان«
 به توپ طالی مودریچ

زالتان ابراهیموویچ می گوید که فلورنتینو پرس 
رییــس باشــگاه رئال 
مادرید در موفقیت 
لوکا مودریچ برای 
غلبه بر لیونل مسی 
و بردن توپ طای 
2018 نقش داشته 
اســت.مهاجم تیــم 
فوتبال لس آنجلس گلکســی، اشاره ای به رقابت 
10 ساله لیونل مســی و کریستیانو رونالدو برای 
توپ طا داشــت و گفت: حاال می فهمیم که این 
فلورنتینو پرس بوده است که برای بردن توپ طا 
با لیونل مسی رقابت می کرد نه رونالدو.در یکی دو 
فصل اخیر از جمله فصل گذشته که رونالدو برنده 
توپ طا شد، شائبه هایی درباره نفوذ فلورنتینو 
پرس برای تعیین برنده مهم ترین جایزه انفرادی 
دنیای فوتبال وجود داشــت و ایبرا هم باور داد 
که فلورنتینو پرس دلیل پیــروزی دوباره یکی از 
بازیکنان رئال مادرید برای تصاحب توپ طاست.

»فغانی« شده قلدرخان فوتبال ایران

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

استقال در نیم فصل دوم برنامه های ویژه ای دارد و به دنبال تقویت 
خود در پســت های مختلف از جمله خط حمله است. مدیرعامل 
باشگاه استقال در سفری که به امارات داشت وضعیت مهاجمی 
آفریقایی که سابقه حضور در لیگ ایران را هم دارد جویا شده است. 
»ابراهیم توره« که سابقه بازی در پیکان، پرسپولیس و سپاهان را 

دارد عملکرد بسیار خوبی را از خود به جای گذاشت.

یک خارجی آشنا در رادار استقالل

روزنامه  اســتاد الدوحه قطر، ترکیب تیم منتخب هفته پانزدهم 11
لیگ ســتارگان را منتشــر کــرد که نــام محمدرضــا خانزاده 
از تیم االهلــی نیز در میان آنها دیده می شــود. تیــم االهلی در 
بازی هفتــه پانزدهم با حضــور 90 دقیقه ای امیــد ابراهیمی و 
 خانــزاده، دو ملی پوش ایرانی بــا نتیجه 3 بر یک از ســد الغرافه 

گذشت.

خانزاده در ترکیب منتخب لیگ قطر قرار گرفت 
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»احمدزاده« در فشار؛ 
قد کوتاه و زبان دراز!

حرف های فرشاد احمدزاده باعث عصبانیت عده 
زیادی از پیشکسوتان پرسپولیس شده است. او 
گفته بود پیشکســوتان حق ندارند از بازیکنانی 
که جدا شــده اند، انتقاد کنند. روی صحبت های 
احمدزاده بیشتر با فرشاد پیوس بود؛ اما تعدادی 
از همبازیان پیوس بــه احمدزاده جواب داده اند. 
ضیا عربشــاهی در این باره گفته اســت: »گویا 
فرشــاد احمدزاده گفته بود که بازگشــت من، 
امیــری و طارمی به پیشکســوتان ربطی ندارد. 
باید به او بگویم پســر خوب! تو کوچک تر از آن 
هستی که درباره بزرگان تیمی مثل پرسپولیس 
اظهارنظر کنی! در اندازه ای نیســتی که در باره 
امثال درخشان، پیوس و... حرف بزنی. احمدزاده 
قد کوتاهی دارد؛ اما متاسفانه زبانش دراز است و 
به او توصیه می کنم هر زمان یک بازی ملی داشت 

درباره این مسائل اظهارنظر کند.«

دیدار مسئوالن فدراسیون فوتبال 
کلمبیا با کی روش در اروپا

خولیو بوالنیوس، مشاور رســانه ای کلمبیایی از 
دیدار چند تن از مســئوالن فدراسیون فوتبال 
کلمبیا با کارلوس کی روش خبر داد و از احتمال 
حضور این مربی به جای »پکرمن« در رأس تیم 
ملی کلمبیا خبر داد.این صحبت ها پیش از دیدار 
برگشــت فینال کوپا لیبرتادورس مخابره شد و 
اعام شد چند تن از مسئوالن فدراسیون فوتبال 
کلمبیا که برای دیدار برگشت لیبرتادورس بین 
ریورپاته و بوکاجونیورز در اروپا هستند، از این 
فرصت اســتفاده کردند و بــا کارلوس کی روش 

سرمربی 65 ساله دیدار داشتند.

طیبی و توکلی، کاندیدای 
برترین فوتسالیست جهان شدند

دو ملی پــوش ایرانی، کاندیدای کســب عنوان 
برترین  بازیکن فوتســال جهان در سال 2018 
شدند. ســایت فوتســال پلنت در ادامه معرفی 
کاندیداهای کســب عنوان برترین های فوتسال 
جهان، اسامی 10 نامزد برترین بازیکن 2018 را 
اعام کرد.در این فهرست نام دو ملی پوش ایرانی 
نیز به چشــم می خورد و حسین طیبی به همراه 
 فرهاد توکلی با هشــت رقیب دیگرشــان برای 
 کســب عنوان بهتریــن بازیکن ســال 2018 

می جنگند.

در حاشیه

پیشخوان

 فغان ســپاهان از فغانی؛ 
تساوی شکست ناپذیرها اسماعیل حسن زاده، رییس کمیته انضباطی درباره دیدار پرسپولیس 

و سپاهان، گفت : بخشی از اتفاقات این دیدار را از طریق پخش مستقیم 
دیدیم و با ارتباطی که با ناظر ویژه انضباطی داشتیم از برخی اتفاقات 
انضباطی دیگر هم مطلع شــدیم و با توجه به اطاعاتی که از طریق 
اخبار منتشر شده در رسانه ها به دست ما رسیده، در واقع مطلع شدیم 
که این مسابقه حواشی انضباطی داشته است. وی در بخش دیگری از 

صحبت های خود، اضافه کرد: هنوز گزارش کتبی از مقامات برگزاری 
مسابقه و ناظر به دست ما نرسیده و مطمئنا در اولین فرصت ممکن که 
گزارشات کامل به دست مان رسید، وظیفه خود را انجام خواهیم داد.

رییس کمیته انضباطی، ادامه  داد: البته بدیهی است که ابتدا تخلفات 
به افرادی که از آنها گزارش شده است اباغ خواهد شد و فرصت دفاع به 
آنها داده می شود و سپس در اسرع وقت رای مقتضی صادر خواهد شد.

وی در پایان گفت : این نکته را هم اضافه کنم که با توجه به شرایطی که 
در مسابقه حاکم بوده و تاش هایی که برای برقراری نظم انجام شده 
بود، همچنین به دلیل پخش مستقیم مسابقه، فکر می کنم که ما باید 
در کمیته انضباطی در خصوص حواشی انضباطی مسابقه دقت و شدت 
بیشتری به خرج دهیم تا میزان بازدارندگی تنبیهات در رفتارهای 

بعدی تاثیر گذار باشد.

رییس کمیته انضباطی: 
با تخلفات بازی سپاهان-پرسپولیس به شدت برخورد می کنیم

کسب یک مدال طا و سه مدال برنز؛ حاصل کار دو 
برادر اصفهانی در رقابت های پاورلیفتینگ نابینایان 
و کم بینایان قهرمانی جهان بود که اخیرا در کشور 
مصر برگزار شد. در این رقابت ها که با نایب قهرمانی 
تیم ملی ایران به پایان رســید، مهــدی و مهرداد 
بهارزاده به همراه دیگر ورزشکاران اصفهانی حاضر 
دراین مسابقات توانســتند رکورد ویژه ای را به نام 
خود ثبت کنند و هر چهار نفر با دست پر به کشور 

بازگشتند.
مهدی بهارزاده، ملی پوش با ســابقه پاور لیفتینگ 
نابینایان و کم بینایان که سابقه چندین دوره مدال 
آوری در مســابقات جهانی را دارد در گفت و گو با 
»زاینده رود« از ورودش به این رشته می گوید و این 
که فیزیک بدنی اش او را سمت پاورلیفتینگ سوق 
داده است:» از کودکی به ورزش کردن عاقه خاصی 
داشتم و بعد از این که مربیان تشیخص دادند که در 
این رشته استعداد دارم ورزش را به صورت حرفه ای 

از سال 1379 آغاز کردم«
بهــارزاده که پشــتکار و ممارســت زیــادی در 
پاورلیفتینگ از خود نشان می دهد در سال 1381 
به عضویت تیم ملی در می آید: » از آن سال تاکنون 
همواره در تیم ملی حضور داشته ام و به همراه این 
تیم در مسابقات مختلف بین المللی شرکت کرده ام 
که کســب 8 مدال طا، دو نقره و یک برنز حاصل 

کار من در رقابت های مختلف جهانی در این مدت 
بوده است.« مهدی که در پیکارهای پاورلیفتینگ 
نابینایان و کم بینایان قهرمانی جهان در سال جاری 
در دسته 82/5کیلوگرم نیز بر سکوی قهرمانی تکیه 
زده است، پشتکار ورزشکاران اصفهانی و تمرینات 
خوب و حضور علی محمد سیانی در کادر فنی تیم 
ملی را عامل موثر شــرکت پرتعداد اصفهانی ها در 
مسابقات جهانی 2018 دانســته و تاکید دارد تیم 
ملی پاورلیفتینگ نابینایان و کم بینایان باحمایت 

خوب فدراسیون راهی این رویداد شده است.

فعالیــــت ورزشـــــی بــــرای کم بینایـــان و 
نابینایـــان دشواری های خاص خودش را دارد، اما 
اهدافی که بهارزاده بــرای خود تعریف کرده، باعث 
شــده به جنگ مشــکات برود:» به دلیل مشکل 
بینایی، در تمام سالن ها امکان تمرین نداریم و برای 
ایاب و ذهاب نیز بادردســرهای زیادی مواجه می 
شویم؛ اما با پشتکاری که داشتیم به اینجا رسیدیم«.
مهدی که برادرکوچک ترش  نیز در این مســابقات 
موفق به کســب مدال شــده با ابراز خوشحالی از 
 قدم گذاشــتن »مهرداد« در این مسیر می گوید:

»فیزیک بدنی مناسب مهرداد و حضور من در این 
رشته سبب شد تا او هم به پاورلیفتینگ عاقه مند 
شود و خدا را شکر در دومین حضورش در مسابقات 
جهانی موفق شد روی سکو برود.«چهار قهرمان پاور 
لیفتینگ کم بینایان و نابینایان درحالی دست پر از 
مسابقات جهانی به کشور برگشتند که نه کسی از 
رفتن آنها خبر دار شــد و نه از برگشت آنها: » اصا 
کســی نفهمید از مســابقات جهانی برگشته ایم، 
دل مان می خواست مراسم استقبالی برگزار شود؛ 
اما اتفاقی نیفتاد. نمی دانــم مقصر هیئت نابینایان 
استان است یا تربیت بدنی. حتی نمی دانم کسی به 
تربیت بدنی اطاع داده که چهار ورزشکار اصفهانی 
در مســابقات جهانی مدال گرفتند یــا نه. اگر یک 
تماس تلفنی هم داشتند و تبریک می گفتند، باز هم 
دلخوش می شدیم. مدال گرفتن در مسابقات جهانی 
پاورلیفتینگ کار ساده ای نیست. وزنه های سنگینی 
را باید مهار کنیم. ورزشکاران شهرهای دیگر وقتی 
برگشتند، مسئوالن ورزشــی به دیدارشان رفتند و 

پاداش گرفتند، اما در اصفهان خبری نبود.«
بهار زاده که دل پردردی از این بی توجهی ها دارد 
در پایان اضافــه می کند: » آن قــدر حمایتی از ما 
صورت نگرفته که دیگر شــوقی برای ادامه مســیر 
ورزشــی نداریم، نمی دانم چرا باید این مسائل در 
اصفهان باشد آن هم شهری که به پایتخت فرهنگ 
و ایران اسامی معروف است و همه آن را به بزرگی 

می شناسند.« 

 دیگرشوقی برای ورزش ندارم
 گالیه قهرمان اصفهانی پاورلیفتینگ از بی مهری ها؛

  عکس روز

نمایی جالب از پایان دیدار پرسپولیس و سپاهان

 عکس زیردر حاشیه دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در اصفهان به تصویر کشیده 
شده است که حضور نیروهای یگان ویژه در ورزشگاه برای کنترل شرایط بازی را نشان می دهد.

فغانی همه چیز را تقسیم 
کرد؛ دستی در کار بود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان: 
ورزش کردن برنشاط و افزایش بهره وری تاثیر بسیاری دارد

  مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با بیان اینکه از کارکنانی که در عرصه ورزش برای شرکت 
افتخار آفریدند انتظار می رود در انجام وظایف محوله هم سرآمد باشند، عنوان کرد:اولویت و دغدغه اصلی 
شرکت آب و فاضاب تامین پایدار آب شرب و دفع بهداشتی فاضاب مشترکین در سطح استان است، 
بنابراین کارکنانی که  دررقابت های ورزشی در سطح استان و کشور به موفقیت هایی دست می یابند باید 
درانجام وظایف سازمانی هم سرآمد دیگر کارکنان باشند.مهندس هاشم امینی با اشاره به افزایش کیفیت 
خدمات اعام کرد: افزایش کیفیت خدمات یکی از راهبردها و سیاست گذاری های اصلی صنعت محسوب 
می شود بدین ترتیب در چندسال اخیر تمام تاش ها در شرکت آبفای استان حول محور توسعه خدمات با 
بهترین کیفیت بوده است.وی توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی را بسیار حائز اهمیت برشمرد و خاطرنشان 
کرد: در چندسال گذشته توسعه اماکن و فضای ورزشی به همراه تجهیزات  ورزشی در دستور کار قرار گرفت 
به گونه ای که سالن ورزشی باران یکی از مجهزترین سالن های ورزشی در استان محسوب می شود.مهندس 
هاشم امینی  در اختیارقراردادن امکانات ورزشی آبفای استان را به متقاضیان امری انسانی برشمرد  و تصریح 
کرد:معتقدیم به لحاظ انسانی و نیز توسعه ورزش در استان امکانات وتجهیزات ورزشی شرکت آبفای استان 
در اختیار  سایرمتقاضیان  قرار گیرد و این امکانات فقط مختص به کارکنان شرکت آبفای استان اصفهان 
نیست.رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای استان یکی از راه های  تقویت روحیه نشاط و شادابی 
را میان کارکنان پرداختن به ورزش برشمرد و اظهارداشت:کارکنانی که در طول شبانه روز زمانی را به ورزش 
کردن می پردازند نسبت به افرادی که ورزش نمی کنند از نشاط و شادابی بیشتری برخوردار هستند که 
مطمئنا این ویژگی در افزایش بهره وری آنها تاثیر بسزایی دارد.وی اعام کرد:هزینه کردن برای ورزش 
نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود؛ چرا که با ارتقای سطح سامت روحی و جسمی افراد، شاهد انجام 

بهتر کارها می شویم که این همان هدف نهایی است.  

سرمربی سپاهان در فاصله چند ساعت بعد از اتفاقات رخ داده 
در بازی این تیم برابر پرسپولیس، صحبت های تندی علیه داور 
سرشناس ایران انجام داد.امیر قلعه نویی درباره بازی تیمش با 
پرسپولیس گفت:بازی خوبی بود. فیزیکی و درگیرشونده اما دروغ 
چرا؟ انتظاری که از تیم خودم داشتم برآورده نشد به خصوص از 
جانب برخی بازیکنان که حساب ویژه ای روی آنها باز کرده بودم 
که در این دیدار عصای دست سپاهان شوند. واقعا در حد و اندازه 
های خود بازی نکردند که این هم طبیعی است . باالخره 16 ، 17 

بازی انجام دادند و تیم با افت روبه رو می شود؛ اما در همین بازی 
که در اندازه های سپاهان نبودیم هم لیاقت برد را داشتیم ولی  برد 
را از ما گرفتند.تعجب می کنم چرا این رفتارها با امیر قلعه نویی 
می شــود. با تیم کار ندارند و تنها به شخص امیر قلعه نویی کار 
دارند. شما دقت کنید ببینید در بازی رفت سپاهان با ذوب آهن 
در فصل گذشته چه بالیی سر من و تیمم آوردند. بازی نساجی و 
سپاهان در این فصل را هم ببینید. من بازی هایی را می گویم که 
آقای فغانی سوت زده است. او با من مشکل دارد با شخص امیر 
قلعه نویی و من هم به او گفتم.به نظرم این آقا یک خودشیفتگی 
کاذب پیدا کرده و از باال به پایین به همه تیم های فوتبال، بازیکنان 
و مربیان نگاه می کنید. خودش را قلدرخان فوتبال ایران می داند. 

هیچ کس هم جرات ندارد به او بگوید باالی چشمت ابرو ست. نگاه 
کنید ببینید هفته قبل در قائمشهر چه جنجالی به راه انداخته 
است. آیا کسی بود به اشــتباهات محرز او واکنش نشان بدهد.
بازیکن خارجی تیم من در رختکن بــا ناراحتی گالیه می کند 
که داور در زمین مدام به او توهین می کند. خارجی ها که دیگر 
دروغ نمی گویند، می گویند؟! می گوید در زمین توهین می کند و 
فحاشی. نه دپارتمان داوری نه کمیته داوران هیچ کس با او برخورد 
نمی کند و تنها موضعش هم امیر قلعه نویی است. وقتی هم حرف 
می زنی می گوید اخراجت می کنــم! رفتی یک موفقیت خوب 
به دست آودی خب خدا پدرت را بیامرزد باید بیایی و در ایران 

افتاده تر باشی نه این که بیایی قلدربازی در بیاوری.

سرمربی تیم سپاهان:
»فغانی« شده قلدرخان فوتبال ایران

جنگ و فحش از خیابان به 
میدان کشیده شــد، فینال 

هنرهای رزمی

خط تیــره ســپاهان و 
پرســپولیس در جدول دست 
نخورد، جنــگ نبازها به نفع 
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صنعت توریسم، نقطه عطف رسیدن به موفقیت است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

مدیر منطقه 15 شهرداری هشدار داد:
حفاری هایی که به نقاط 
حادثه خیز تبدیل می شود

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
شــهرداری ها از اصلی ترین متولیان پروژه های 
کف سازی و روکش معابر از بُعد اجرایی و نظارتی 
هستند، افزود: توجه به معابر به عنوان شریان های 
اصلی نقش مهمی در هدایــت و کنترل ترافیک 
شهر خواهد داشت؛ لذا اهمیت و ضرورت اجرای 
این پروژه ها که در حیطه وظایف شهرداری ها برای 
تامین رفاه شهروندان است، بسیار مهم و ضروری 
بوده که باید زمان و اندیشه کافی برای برنامه ریزی 
اینگونه پروژه ها در نظر گرفته شود.مسعود قاسمی 
ادامه داد: بســیاری از حفاری های انجام شده در 
معابر شــهری با وجود تعهدات پیمانکاران برای 
مرمت آسفالت بعد از عملیات حفاری، همچنان 
بدون آسفالت باقی می ماند و نشست آنها در طول 
زمان باعث تبدیل شدن آنها به نقاط حادثه خیز 
شده است. وی در پایان  از اجرای لکه گیری، ترمیم 
و آسفالت تراشی برخی از خیابان ها و معابر سطح 

منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد .

مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان :
تصفیه خانه ثانویه پساب شمال 
شهر آماده بهره برداری است

مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان  با اشــاره 
به پروژه های آماده بهره بــرداری در منطقه ۱۲ 
شهرداری اصفهان اظهارکرد: خط انتقال و توزیع 
پساب تصفیه شده به طول ۱۸هزار و ۵۰۰ متر با 
اعتباری افزون بر ۸۵ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال 
تکمیل شده است.علی باقری تکمیل نیروگاه ۱۰ 
کیلوواتی پنل خورشیدی ســاختمان اداری به 
ظرفیت ۱۰ کیلووات را از دیگر پروژه های آماده 
بهره برداری خواند و افزود: این پروژه با صرف یک 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار تکمیل شده و 
قرار است بخشی از برق مورد نیاز ساختمان اداری 
شهرداری منطقه ۱۲ را فراهم کند. مدیر منطقه 
۱۲ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: به زودی 
مرکز مشارکتی آموزش و توانمندسازی کودکان و 
نوجوانان در محله کم برخوردار امیرالمومنین)ع( 
راه اندازی می شــود که قرار اســت در این مرکز 
آسیب های اجتماعی رصد شــده و مورد بررسی 

قرار گیرد.

کرسی درس نهج البالغه در 
حوزه اصفهان راه اندازی شد 

عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان در 
حاشیه آغاز به کار کرســی درس نهج البالغه در 
حوزه علمیه اصفهان اظهــار کرد: خداوند توفیق 
داد که کرسی نهج البالغه در حوزه علمیه اصفهان 
آغاز شود. حجت االسالم علی رهبر، با بیان اینکه 
چنانچه بخواهم ســاده بیان کنم، مــا همواره به 
دنبال کتاب خداوند هســتیم، کتاب نازل شده 
از ســوی خداوند قرآن کریم اســت و  مفسرانی 
همچون چهارده نفر معصوم و نور پاک در جهان 
پیدا نخواهیم کرد، گفت: ما در حقیقت به دنبال 
تفســیر قرآن کریم هســتیم.مدیر موسسه نهج 
البالغه اصفهان تصریح کــرد: امام علی)ع( قرآن 
کریم را به زیبایی هرچه تمــام تر در نهج البالغه 
تفســیر کردند، با حوادث و رویدادها این تفسیر 
صورت گرفته است.وی با تاکید براینکه اگر کسی 
نهج البالغه را مطالعه کند خیلــی بهتر و زیباتر 
قرآن کریم را می فهمد، خاطرنشان کرد: چنانچه 
نهج البالغه همراه با قرآن کریم شــود، انسان به 
الیه های درونی و باطن قرآن کریم بهتر دســت 
یافته است.حجت االسالم رهبر  بیان کرد:شناخت  
حوادث و رویدادهــا در این کتاب و نحوه برخورد 
صحیح بااین حوادث از ثمرات مطالعه نهج البالغه 
اســت و راه آینده در این کتاب نشان داده شده و 
همه توصیه های حضرت امیــر)ع( در مواجه با 
مسائل بسیار کارساز اســت. مدیر موسسه نهج 
البالغه در اصفهان عنوان کرد: موسسه نهج البالغه 
ســعی کرده در حیطه های مختلف به امر ترویج 
معارف علوی در ســطح جامعه بپــردازد که به 
 منظور تحقق امر مهجوریت زدایی از نهج البالغه

 برنامه ها و طرح های مختلفی در دســتور کار 
قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان:

صنعت توریسم، نقطه عطف 
رسیدن به موفقیت است 

اولین نشست شورای سیاست گذاری و توسعه پایدار 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با حضور 
مدیر کل، مدیران اداره میراث فرهنگی اســتان و 
فعاالن گردشگری استان در هتل سپاهان اصفهان 
برگزار شد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان در این نشست مطرح 
کرد: در اولین قدم برای آغاز کاری بزرگ می  بایست 
سایر دولتمردان و فعاالن این حوزه جهت  تجمیع 
نظرات و پیشبرد اهداف به این حوزه ورود کنند و این 
شورا نیز مصوبات آن را تدوین خواهد کرد. فریدون 
الهیاری  ادامه داد: اقدام فعالین این حوزه با اولویت 
بندی و برنامه برای سال ۹۸ از هم اکنون  به خوبی 
می تواند در شناسایی راه های درست در رسیدن به 
توسعه پایدار کمک رسان باشد. وی اذعان داشت: 
همچنین با تدوین اطلس رویداد های گردشگری 
برای سال ۹۸ از هم اکنون و با ارائه پیشنهادات مفید 
و کارســاز برای برنامه ریزی  فعالیت ستاد نوروزی 
اقدام  کرد. مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان، ورود و همکاری فعالین 
حوزه های گردشگری و صنایع دستی  با دبیرخانه 
شورای سیاست گذاری و هماهنگی توسعه پایدار 
گردشگری را نقطه عطف رسیدن به موفقیت عنوان 
کرد و افزود: تا زمانی که دســتان مان در دست هم 
نباشد، رسیدن به توسعه پایدار گردشگری و صنایع 
دستی همچنان یک رویا خواهد ماند؛ اما با تالش و 
حضور موثر در این عرصه موفقیت برای همه ما رقم 
خواهد خورد.  الهیاری با اشاره به اینکه فعالیت همه 
انجمن ها  مجامع و نهادها ذیل سیاست گذاری این 
شورا  مطرح می شــود، درخصوص ارائه طرح ها و 
پیشنهاداتی که به این شورای سیاست گذاری سپرده 
شده است، گفت: از این پس سیاست گذاری و پایش 
همه فعالیت های حوزه گردشگری و صنایع دستی با 
همکاری همه سازمان ها و نهادهای عمومی و مجامع 
ذی نفع در استان ذیل این شورای سیاست گذاری 

صورت می گیرد. 

مدیرکل صدا و سیمای اصفهان خبر داد:
زمان پخش اخبار تغییر کرد

مدیرکل صدا و ســیمای مرکز اصفهان با اشاره به 
تغییرات جدید در ســیمای مرکز اصفهان اظهار 
کرد: کنداکتور ســیمای مرکز اصفهــان نیازمند 
تغییراتی بود که این کار انجام شد و تحولی در پخش 
برنامه های سیما صورت گرفت.بهرام عبدالحسینی 
با بیان ایــن که درصدد جلوگیــری از برنامه های 
تامینی ســیمای مرکز اصفهان هســتیم، افزود: 
طی ماه گذشــته از میزان برنامه های تامینی در 
سیمای اصفهان بسیار کاهش یافته و تا پایان سال 
جاری نیز تعداد این برنامه ها را به صفر می رسانیم.

مدیرکل صدا و ســیمای مرکز اصفهان ادامه داد: 
اگر یک برنامه بــا کیفیت و محبــوب 4 مرتبه از 
سیما پخش شود بهتر از آن است که در کنداکتور 
برنامه های بی کیفیت و کم مخاطب وجود داشته 
باشد؛ برنامه های تامینی یعنی یک برنامه تولیدشده 
در جایی غیر از ســیمای مرکز اصفهان را برای پر 
کردن کنداکتور، وارد برنامه های ســیمای مرکز 

اصفهان کنیم و این کار جالبی نیست.
وی از تغییر زمان پخش اخبار در سیمای اصفهان 
خبر داد و خاطرنشــان کرد: زمان پخش اخبار در 
ســیمای مرکز اصفهان از ۱6:4۵، ۲۰:4۵ و ۲4 به 
ترتیب به ۱6، ۲۰ و ۲3 تغییر پیدا کرد و دلیل آن 
ســاماندهی و چیدمان بهتر کنداکتور سیما بود.
عبدالحسینی اذعان داشت: تغییر دکور برنامه های 
ســیمای مرکز اصفهان نیز از دیگر اقداماتی است 
که در حال انجام است که تغییر دکور بخش خبر 
سیمای اصفهان نیز طی روزهای اخیر انجام شد؛ 
استودیوی جدید خبر ســیمای مرکز اصفهان با 
همت مدیرکل سابق طراحی، تجهیز و راه اندازی 
شد.وی از هزینه ۱۰ میلیارد تومانی راه اندازی است.

اگرچه وجود بافت هــای تاریخی متعدد در 
اصفهان که از دوره های مختلف تاریخی به 
جای مانده، آوازه نصف جهان را به تمام جهان 
رسانده اســت؛ اما این روزها بسیاری از این 
بناها در معرض نابودی قــرار گرفته و حتی 

برخی از آنها تا پای تخریب پیش رفته اند. 
بی توجهی مســئوالن مربوطه به نابودی این بافت 
های تاریخی که در اصفهان موجبات ناراحتی عالقه 
مندان میراث فرهنگی را فراهم کرده است، سبب 
شــد تا رییس کمیسیون عمران شــورای شهر در 
جلسه روز یکشنبه این شورا خواستار رسیدگی به 
این بافت ها و جلوگیری از نابودی آنها شود. شیرین 
طغیانی، در این جلسه با اشاره به اینکه پیشگیری 
باید قبــل از وقوع حادثه انجام شــود، گفت: هفته 
گذشــته در بازدید از منطقه 3 شهرداری اصفهان 
با یک بافت ارزشمند تاریخی که متاسفانه به دلیل 
نبود مدیریت مناسب درحال نابودی است، روبه رو 

شدیم.
وی با بیــان اینکه نباید بگذاریم سرنوشــت حمام 
خسروآقا برای عصار خانه جماله تکرار شود، افزود: 
هرچند مدیریت شــهری در این زمینه وظیفه ای 
ندارد؛ اما باید نسبت به حال این بافت تاریخی فکری 
کند. زمان احداث حمام خسروآقا که به گفته رییس 
کمسیون عمران شورای شــهر، این روزها پس از 

تخریب در معرض نوسازی قرار گرفته است به 3۰۰ 
سال پیش بر می گردد، جایی که دو برادر نیکوکار 
اصفهانی در زمان صفوی تصمیم به ساخت حمام در 

دو نقطه شهر گرفتند.
حمام  بزرگ خسروآقا که در نزدیکی میدان نقش 
جهان در آن روزگار ساخته شــد، سرنوشت کامال 
متفاوتی با حمام علیقلــی آقا پیدا کرد که در محله 
بید آباد بنا شد. حمام خسروآقا  که زمانی با معماری 
خاص خود در اوج شــکوه بــود روزگاری متفاوت  
نسبت به  حمام علیقلی آقا پیدا کرد و در حالی که  

این روزها پذیرای بسیاری از گردشگران خارجی و 
داخلی است در اثر بی توجهی مسئولین تخریب شد. 
این حمام که پیش از انقالب و به سرپرستی رییس 
میراث فرهنگی وقت اصفهان به نحو احسنت مرمت 
و به شــکل اولیه خود باز آفرینی شده و به صورت 
نمایشگاهی در معرض عالقه مندان قرار گرفته بود 
در سال ۱3۷4 توسط شهرداری یک شبه تخریب 
شد تا مجمتع تجاری که مدیریت شهری در خیابان 

حکیم احداث کرده بود رونق یابد. 
در اواخر سال گذشــته در شرایطی که بیست سال 

از تخریب این حمام می گذشت سازمان شهرداری 
منطقه سه با همکاری ســازمان نوسازی وبهسازی 
شهرداری تصمیم گرفتند تا دوباره دست به مرمت و 
بازسازی حمام خسروآقا بزنند ؛کاری که به گفته یک 
کارشــناس میراث فرهنگی عذر بدتر از گناه است، 
چرا که چیزی  که االن درحال ساخت است یک دهم 
آن بنای اولیه ای است که وجود داشته و خواه ناخواه 
مخاطب نمی تواند بفهمد که این حمام چه شکلی 

بوده و اصال قابل قیاس با قبل نیست.
و حاال بافت تاریخی عصارخانه که در محله جماله 
قرار گرفته اســت  و تاریخ چند صدساله را خود به 
یادگار گذاشته،سرنوشت مشابهی با این حمام پیدا 
می کند و در حالی که باید مورد توجه مســئوالن 
میراث فرهنگی قراربگیرد روزگار ناخوشی را پشت 
سر می گذارد. دیری نمی پاید همان طور که مردم 
ساکن خیابان ســپه یک روز صبح متوجه تخریب 
حمام خسروآقا شدند، مردم این محله هم با تخریب 
این بنا روبه رو شوند و آن روز دیگر کار از کار گذشته 

است. 
هرچند در تخریب حمام خسروآقا شهرداری وقت 
مقصر بود ولی نمی توان از کنار بی توجهی مسئوالن 
میراث فرهنگی استان و تخریب بافت های تاریخی 
به راحتی عبور کرد. مســئوالن نباید اجازه دهند 
بناهای تاریخی اصفهان که هویت و فرهنگ نصف 
جهان را در خــود جای داده اند به ســادگی از بین 

بروند.

عالج حادثه پیش از وقوع باید کرد

شهردار اصفهان  در مراسمی که  صبح دیروز به مناسبت سالگرد 
درگذشــت عالمه حاج آقا رحیم ارباب در گلزار شهدای اصفهان و 
در جوار مقبره این عالم دینی برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی 
از حضور در این مراســم، تجدید میثاق با شــهدا و به طور خاص 
گرامیداشت آیت ا... حاج رحیم ارباب، زیارت و ذکر خاطراتی از رفتار، 
گفتار و اخالق این عالم بزرگوار بود.قدرت ا.. نوروزی افزود: آیت ا... 
حاج رحیم ارباب یکی از نادرترین اشخاصی بودند که در مواجهه با 

جوانان نقش اثرگذاری داشتند و بیان خاطرات و شخصیت ایشان 
برای جوانان در برهه کنونی می تواند موثر واقع شود؛ به خصوص اگر 

بزرگان این منش را الگوی خود برای ارتباط با جوانان قرار دهند.
شهردار اصفهان با اشاره به مشاهیر و بزرگانی که هم اکنون در قید 
حیات بوده و از سرمایه های شهر هستند، ادامه داد: بخشی از عملکرد 
فرهنگی شهر قدردانی از مشاهیر، هنرمندان و اندیشمندان زنده و 
همچنین گرامی داشتن یاد و خاطره بزرگانی است که در تخت فوالد 

و گلستان شهدا دفن هســتند، به طور حتم گرامیداشت و تجلیل 
 از مشاهیر و نام آوران شــهر می تواند الگویی برای دنیای کنونی، 
جوانان و مردم باشد.نوروزی گفت: تاکنون احیا و ساخت مقبره برای 
بزرگان از سوی شهرداری انجام شده است و به همین ترتیب، هم 
اکنون نیز شهرداری برای دیگر افرادی که در دوران گذشته نقشی 
ایفا کرده اند و اکنون شــرایط مکانی آرامگاه شان مناسب نیست، 

برنامه دارد.

شهردار اصفهان  خبرداد:
برنامه شهرداری برای مناسب سازی آرامگاه های مشاهیر اصفهان

   سرنوشت حمام خسروآقا در انتظار عصارخانه؛  

مفاد آراء)اصالحیه(
9/116 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 2431 مورخ 97/04/30 و رای اصالحی شماره 2706 مورخ 97/05/15 و 
رای اصالحی شماره 4613 مورخ 97/09/10 هیات اول آقاي غالمعلي قاسمي به شناسنامه 
شــماره 9 كدملي 1170910963 صادره لنجان فرزند حســن بر ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت16/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 17 فرعي از 3310 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
اصالحــی  رای  و   95 /06/27 مــورخ   8733 شــماره  رای   -2 
شــماره 4288 مورخ 97/08/21 و رای اصالحی شــماره 4644  مورخ 97/09/12 هیات 
 اول آقاي حسن كریمي انداني به  شناسنامه شماره 14141 كدملي 1140514792 صادره 
بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ  بــر  عبدالرحمــن  فرزنــد  شــهر  خمینــي    
مساحت 131/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 58 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/05

م الف: 311805  اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

 بدینوسیله به اطالع می رساند معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد در محله
 زمان آباد شهر دولت آباد برخوار مجوز تاســیس داروخانه جایگزین صادر نماید ، لذا از کلیه داروسازان 
عالقمند به تاسیس داروخانه در آن محل درخواســت می گردد حداکثر تا یکماه بعد از تاریخ درج آگهی 

تقاضای کتبی خود به انضمام مدارک مربوطه را در مهلت مذکور به آن معاونت تحویل یا ارسال نمایند.

م الف: 313327

آگهی تاسیس داروخانه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان 
اظهارکــرد: با توجه به اساســنامه ســازمان 
ساماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده های 

کشــاورزی شــهرداری اصفهان، 
کاالهایی که در فروشگاه های کوثر 
عرضه می شــود، بدون واســطه از 
مبدأ تولید کشاورزی یا واحدهای 
 تولیدی به دســت مصرف کنندگان 

می رسد.
محمــد مجیــری بــا تاکیــد بر 
اهمیــت کیفیت کاالهــای عرضه 
شــده در بازارهــای کوثــر، گفت: 

بازرسان سازمان ســاماندهی مشاغل شهری 
دقت و نظارت کافی را بر ایــن موضوع دارند، 
همچنین در هر کدام از بازارهای کوثر ناظران 
بهداشت و شبکه دامپزشکی مستقر هستند و 
 کاالهای پروتئینی و موارد بهداشــتی را رصد 

می کنند.
وی با بیان اینکــه ۱4 فروشــگاه کوثر که در 
نقاط مختلف ســطح شــهر پراکنده هستند، 
نســبت به تامین مایحتاج عمومی شهروندان 
اقــدام می کننــد، ادامــه داد: چنان چــه 
شــهروندان از نحــوه ارائه کاال یــا قیمت آن 
شــکایت داشــته باشــند، می توانند مراتب 
را از طریــق تمــاس بــا شــماره تلفن های 

4- 3۲6۸36۰۱  بــا واحــد روابــط عمومی 
و رسیدگی به شــکایات و بازرســی سازمان 
ساماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده های 
کشــاورزی شــهرداری اصفهان مطرح کنند 

 تا در اســرع زمــان پیگیری هــای الزم انجام 
شود.

 مجیری، با بیان اینکه فروشــگاه کوثر شماره 
۱۵ در منطقه مســکونی شهیدکشــوری در 
حال احداث است، افزود: پانزدهمین بازار روز 
کوثر شــهرداری اصفهان در  سال آینده مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: محل احــداث بازار روز 
کوثــر شــماره ۱6 در منطقه ۱۵ شــهرداری 
اصفهــان جانمایی شــده و در حــال تملک 
زمین هســتیم کــه امیــدوارم بتوانیم هرچه 
 زودتــر عملیات اجرایــی احــداث آن را آغاز

 کنیم.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اعالم کرد:

نظارت مستمر ناظران بهداشتی بر فعالیت بازارهای کوثر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: هر پسماندی که فسادپذیر 
باشــد، شــیرابه تولید کند و بــو بدهد، جزو 
پسماندهای تر محسوب می شــود و پسماند 

خشــک اقالمی همچون کاغذ، الک، فلز، پت، 
شیشه و ... اســت.علی دهنوی افزود: در کنار 
پسماندهای تر و خشک، پســماندهای ویژه و 
خطرناک مثل تیغ صورت تراشی، سر سرنگ، 
باتــری موبایل در منــزل تولید می شــود که 
خطرناک، تیز و برنده هســتند. در گذشــته 
راهکاری برای جمع آوری آنها وجود نداشــت 
و عموما داخل پســماندهای تر ریخته می شد؛ 
اما با تدابیر اندیشــیده شده، جعبه های ایمنی 
برای جمع آوری پسماندهای خطرناک توزیع 

می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه از ۱۵ روز پیش جعبه های 

ایمنــی )safety box( زرد رنــگ به عنوان 
پایلوت در مناطق سه، ۱4 و ۱۵ توزیع شده تا 
پسماندهای خطرناک جمع آوری و آنالیز شود، 
خاطرنشان کرد: این جعبه ها از اواخر امسال یا 
اوایل ســال آینده در تمام مناطق 

۱۵ گانه شهر توزیع خواهد شد.
وی ادامــه داد: طبــق برآوردهای 
انجام شده توزیع جعبه های ایمنی 
ســاالنه بین ســه تا چهار میلیارد 
تومــان بــرای ســازمان مدیریت 
پســماند هزینه خواهد داشت؛اما 
برای ســالمت شهر و شــهروندان 
ارزش دارد، از این رو انتظار می رود 
مردم همکاری الزم را داشــته باشــند و اقالم 
مورد نظر را در این جعبه های ایمن قرار دهند.

دهنوی با بیــان اینکه همراه بــا این جعبه ها، 
کیســه های قرمــز رنــگ توزیع می شــود، 
گفت: شــهروندان باید مواد عفونــی، باندها، 
اسپری ها و داروهای از تاریخ گذشته را داخل 
 کیســه های قرمز رنگ قــرار دهند تــا آنالیز 

شود.
safe� )وی تاکید کرد: توزیع جعبه های ایمنی 

ty box( زرد رنــگ و کیســه های قرمز رنگ 
برای نخستین بار در کشور از سوی شهرداری 
 اصفهان و ســازمان مدیریت پســماند انجام 

می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

پسماندهای خطرناک را در جعبه های ایمنی بریزید

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

یادداشت

 اعتراف به اشتباه؛ یکی از ســخت ترین کارهایی است که همه  
ما شــاید در طول عمرمان تجربه کرده باشیم و همین سخت 
بودن باعث می شود که بســیاری از ما در پی راهی باشیم تا به 
اشتباه خود اعتراف نکنیم، درحالی که اگر هرکس مسئولیت 
کار خود را بپذیرد راحت تر می توانــد از عواقب آن  در زندگی 
اش بکاهد.پذیرش عواقب کارتان می تواند راه حلی برای برون 
رفت از این اشتباهات باشد. در این مطلب به نکاتی در این باره 

اشاره می کنیم .
پذیرش پیامدها

پذیرش پیامدهای هر اشــتباهی ممکن است ترسناک باشد. 
به خصوص اگر از عواقب آن باخبر باشید. در چنین شرایطی 
اعتماد به نفس خود را باال ببرید و با شــجاعت تمام با چنین 
مشکلی برخورد کنید.این شرایط ممکن است برای هر شخصی 
پیش بیاید. به یاد داشته باشید که شما تجربه این کار را از قبل 
داشته اید. ســعی کنید یکپارچگی شــخصیتی خود را در هر 
شرایطی حفظ کنید.برخی از اشتباهات ممکن است به حدی 
جدی باشند که مجبور شــوید کار خود را ازدست بدهید و یا 
تبعات خیلی سنگین تری را تجربه کنید؛ اما دلیل نمی شود که 
یک عمر به خاطر یک اشــتباه از خود و دیگران فراری باشید.

شاید وجود یکســری واکنش ها باعث شود، مسیر زندگی تان 
تغییر کند؛ اما فرار کردن از اشــتباهی که از شــما سر زده، 

نمی تواند ایده خوبی باشد.
واقع بین باشید

شــاید فرصت برای جبران اشتباهی که از شــما سر زده، کم 
باشد. کمی واقع بین باشــید و نگذارید اشتباه شما باعث بروز 
انواع مشکالت جدیدتر شــود.مدیریت روی زمان و رفتارتان 
می تواند به کمک تان بیاید. مشــورت گرفتن از افراد دانا و با 
تجربه بی شک به سودتان خواهد بود. در هر محیطی که زندگی 
می کنید با افراد باتجربه و دانا در تعامل باشید.وجود این گونه 
افراد می تواند، پشتوانه بسیار خوبی برای مجموعه کاری باشد.

عجله نکنید
دیده شده است، افرادی که دچار اشــتباه می شوند، به خاطر 
استرس آن اشــتباه، دچار اشــتباهات بزرگ تری می شوند.

از این رو وقتی اشــتباهی مرتکب شــدید خونسردی خود را 
حفظ کنید و در صورت ممکن چند نفس عمیق بکشید. وقتی 
آرامش تان حفظ شد، اقدامات مقتضی را انجام دهید.به عنوان 
مثال، ممکن است در صورت بروز اشتباه عجله کنید و همین 
عجله کردن در پاره ای از اوقات کار را خراب تر کرده و مجموعه 

کاری تان را بیش از پیش متضرر کند.
مراقب تجربه های تازه باشید

سعی کنید در مورد کارهایی که به شما ســپرده می شود، با 
اشخاص خبره و یا دیگر همکاران مشــورت کنید. شاید شما 
به فکر ابداع و یا آزمایش جدید در عملکرد کاری خود باشید.
قبل از انجام چنین گزینه هایی با همکاران خود صحبت کنید. 
شاید چنین روشی اصال کاربردی نباشد و احتمال بروز اشتباه 
را چندین برابر افزایش دهد. این در حالی اســت که شما فکر 
می کنید، کارتان درست است.ســعی کنید هر کاری را طبق 
اصولی که از شــما خواسته شــده، انجام دهید. در پشت این 
درخواست ها و راهنمایی ها ســال ها تجربه وجود دارد. تصور 
اینکه کاری که از شما خواسته شده، نتیجه سال ها تفکر افراد 
با تجربه است، شاید به شــما کمک کند، هر کاری را آزمایش 
نکنید.سعی کنید برای اینکه کار خود را بدون نقص انجام دهید 
و مرتکب اشتباه نشــوید، از تجربه همکاران خود بهره ببرید. 

توجه داشته باشید، ندانستن خیلی بدتر از نپرسیدن است.

از اعتراف به اشتباه نترسید )2(

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

بدن است که شاید 
هنوز روحی در آن 
باقی باشد ...!

»کوری«
ژوزه ساراماگو

روحی که در 
چشم ها باقی است

 من عمرم را با نگاه 
کردن در چشم 
مردم گذرانده ام، 
چشم تنها جای 

»جنویوه پورینتون« زن 88 ساله ای است که بعد از 69 سال دخترش را پیدا 
کرد. ماجرا از این قرار است که 69 ســال پیش، پزشکان »جنویوه« را فریب 
دادند و به او گفتند که فرزندش مرده به دنیا آمده است؛ اما در حقیقت نوزاد را 
به خانواده دیگری سپردند.پس از سال ها دختر گمشده که متوجه شد  در کنار 
پدر و مادر اصلی خود بزرگ نشده، به دنبال مادر حقیقی خود گشت.سرانجام 
با کمک پیشرفت پزشکی و آزمایشات DNA،  موفق شد مادر واقعی اش که 
اکنون 88 ساله شده را پیدا کند. لحظه به هم رسیدن این مادر و دختر بسیار 

احساسی بود، به طوری که اطرافیان نتوانستند اشک های خود را نگه دارند.

لحظه دیدار مادر و دختری پس از ۶۹ سال !

مردی با ۲6 هزار پوند تتو بر بدن خود ادعا می کنــد تا جایی که می تواند 
بازهم خالکوبــی خواهد کرد.»کایــل جرمی« از مجریان ســابق رادیو و 
تلویزیون بریتانیا با صرف هزینه ۲6 هزار پوندی تا کنون بیشتر نقاط بدنش 
را خالکوبی کرده اســت.او که میهمان یک برنامه تلویزیونی بود  گفت که 
به خالکوبی اعتیاد دارد و تا جایی که امــکان دارد باز هم حالکوبی خواهد 
کرد.این مرد ادعا می کند به خاطر بیماری دخترش و بســتری شدن او در 
بیمارستان به خالکوبی اعتیاد پیدا کرده و زمانی که احساس کند دخترش 

از خالکوبی ها ناراحت می شود، آن ها را با لیزر بر خواهد داشت.

مردی که به خالکوبی اعتیاد دارد!

علت تعطیلی ۱۳۰ کتابخانه در بریتانیا چه بود؟
نزدیک به ۱۳۰ کتابخانه عمومی سال گذشته در بریتانیا بسته شدند، در حالی که ۳ هزار داوطلب برای راه اندازی سرویس های باقی مانده اعالم 
آمادگی کرده اند و مقامات محلی همچنان به کاهش بودجه های شدید می پردازند.بررسی ساالنه کتابخانه های بریتانیا توسط موسسه مالی و 
حسابداری دولتی از سال ۲۰۱۰ تصویر مشابهی را نشان می دهد که شامل شعبه هایی است که بسته می شوند و کارکنانی که کاهش پیدا می کنند.

در طول سال گذشته هزینه بودجه کتابخانه ها از سوی مقامات محلی ۳۰ میلیون پوند کاهش یافت. ۱۲۷ کتابخانه عمومی در انگلیس، ولز و 
اسکاتلند بسته شد، ۷۱۲ کارمند تمام وقت کارشان را از دست دادند یا آن را رها کردند و تعداد داوطلبین با ۳ هزار نفر افزایش به ۵۱۳9۴ نفر رسید.

از آنجایی که شوراها از داوطلبین می خواهند که خدمات رسانی به کتاب هایشان را تعطیل کنند، راه اندازی شعبه های کتابخانه هایی که توسط 
مردم اداره می شود به یک پدیده عادی در بریتانیا تبدیل شده است. در سال ۲۰۱۰ تخمین های اخبار کتابخانه های عمومی نشان داد که تنها 
حدود ۱۰ کتابخانه در دست داوطلبان قرار دارد؛ تا سال ۲۰۱۷ این رقم به حدود ۵۰۰ رسید. محاسبات موسسه مالی و حسابداری دولتی نشان 
می دهد که در طول سه سال گذشته ۱۰ هزار داوطلب جدید به سرویس کتابخانه های بریتانیا اضافه شد و از ۴۱۴۰۲ در سال ۲۰۱۴ به ۵۱۳9۴ 
در سال ۲۰۱8 رسید.راب وایتمن، مدیرعامل موسسه مالی و حسابداری دولتی گفت که کتابخانه ها به خاطر آنچه در سرتاسر بخش دولتی اتفاق 

می افتد مثل یک قناری در معدن زغال سنگ هستند.
وایتمن گفت: »کمبود بودجه، بسیاری از انجمن ها را به صرافت انداخته تا بتوانند در ارائه خدمات خود خالقیت داشته باشند و در کتابخانه های 
عمومی مان شاهد این هستیم که از دســت دادن کارمندان باعث ایجاد اعتماد به داوطلبان می شــود. تغییر هزینه های مشابه تقریبا در تمام 
سرویس های محلی دولتی در حال اتفاق است و دیگر چیزی برای جوامع در دسترس نیست. از آنجایی که شکاف بودجه همچنان به وخیم تر 

شدن این مسائل منجر خواهد شد، حقیقتا نیاز است که گفت وگوهای صادقانه ای درباره مسیر شوراها و نقش آنها صورت بگیرد.«
 در حالی که تعداد بازدیدکنندگان امســال ۱۰ میلیون نفر کاهش داشته و به ۲۳۳ میلیون نفر رسیده، ســه تا از معروف ترین کتابخانه های 

بریتانیا-کتابخانه مرکزی منچستر و کتابخانه های ومبلی و وولویچ در لندن- شاهد بازدید بیش از یک میلیون نفر در سال گذشته بودند.

وبگردی

 چین موفق شــد برای اولین بار یک پل عابر پیاده با چاپ سه بعدی بسازد، 
این پل بسیار جالب ماه آینده در شانگ های به بهره برداری می رسد.مواد به 
کار رفته در این پل، پالســتیک بوده که مقاومت باالیی در برابر گرما، آب و 
شرایط بد آب و هوایی از خود نشــان می دهد.به گفته مهندسین طراح، هر 
متر مربع از این پل قادر به تحمــل ۲۵۰ کیلو گرم وزن بوده، در واقع چیزی 
معادل وزن ۴ فرد بزرگسال.ساخت و چاپ سه بعدی این پل تنها ۳۵ روز به 

طول انجامیده است.

پل عابر پیاده با چاپ سه بعدی

 طرح ملی تالوت ویژه خواهران
 اجرا می شود

طرح ملی »تالوت« از جمله طرح های موفــق در تربیت قاریان 
نوجوان قرآن کریم اســت که طی ســال های اخیر توانســته 
استعداد های درخشانی را شناســایی و پرورش دهد. این طرح 
کار خود را از ســال ۱۳9۱ با همت معاونت قرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و موسسه قرآنی صراط آغاز کرد و پس 
از اجرای آن برخی دیگر  نهاد ها هم وارد گود شــده و برنامه های 
مشابهی در زمینه شناسایی و پرورش استعداد های تالوت را اجرا 
کردند.حســین مقدم کیا، دبیر طرح ملی تالوت در گفت وگو با 
فارس درخصوص برنامه های طرح در سال 9۷ گفت: طرح امسال 
به دلیل نرسیدن بودجه فقط در حوزه آموزش جلو می رود و دیگر 
برنامه های ما از جمله برگزاری مسابقات و از همه مهم تر جذب 
قرآن آموزان جدید به دلیل مشکالت مالی فعال اجرایی نشده است. 
مقدم کیا از طراحی برنامه آموزشی برای خواهران خبر داد و گفت: 
طبق وعده ای که داده بودیم طرحی برای آموزش به خواهران هم 
آماده شده و در صورت رســیدن بودجه امسال آن را هم اجرایی 
خواهیم کرد. همچنین اجرای طرح ملی تالوت ویژه خواهران در 
فاز نخست در چند استان آغاز و در سال های بعد در همه موسسات 

مجری طرح اجرایی می شود.

بیست سال و سه روز 
کتاب »بیست ســال و سه روز« سرنوشت شــهید سید مصطفی 
موسوی، جوان ترین شهید مدافع حرم است که در زمان شهادت، 
بیست سال و سه روز بیشــتر نداشــته، این کتاب زندگی شهید 
موســوی از ابتدای کودکی تا آخرین روزهای حضورش در حلب 
سوریه را به تصویر می کشــد و از زندگی جوانی روایت می کند که 
مبدع و مبتکر بود؛ اما دانشگاه را رها کرد و برای دفاع از حرم زینبی 
به سوریه رفت. در بخشی از این کتاب چنین آمده:»...وقتی خیال 
سید مصطفی راحت شد که مادر سراغ کارهایش رفته، برگه دومی 
را از الی کتابش بیرون کشــید و به آقا ســید گفت: »رضایت نامه 
دوم. امضا می کنی؟« آقا ســید لبخندی زد و گفــت: »ای کلک. 
فکرشو می کردی مامان بیاد نه؟« ســید مصطفی لبخندی زد و 
به امضایی که آقا سید پای برگه می انداخت، نگاه کرد و گفت: »به 
مامان نگو. باشه؟« آقا سید نگاهی به چهره خندان پسرش انداخت 
و گفت: »حاال که امضا کردم و خیالت راحت شــد، بگو چرا آن قدر 
 اصرار داری بری؟ برو دانشــگاه. درس بخــون. االن مملکت ما به

 آدم های تحصیل کرده بیشــتر احتیــاج داره. جنگ حاال حاالها 
هست.« چهره سید مصطفی جدی و لحنش جدی تر شد. نگاهی 
به چشمان آرام پدر انداخت و گفت: »شاید جنگ حاالحاال ها تموم 

نشه؛ اما ممکنه من عوض بشم. هیچ تضمینی نیست«.

شهرداری عکس یه آدم ویلچری رو چاپ کرده و روی بیلبورد 
نوشته: »اســتفاده از امکانات شهری حق همه است.« انگار مثال 
همه جا واسه ویلچری ها امکانات شهری ساختن ولی ما با نانچیکو 

وایسادیم نمی ذاریم استفاده کنن! 
تولیدکننده محترم، یک طوری تولید کن که انگار می خوای 
ببری خونه خودت، نه این که بکنی تو پاچــه ما دوبله پولش رو 

بگیری! 
یکی رو داشتیم تو دانشگاه ۱۴-۱۳ ترم داشت می خوند. روز 
دانشجو مثل شب یلدا بچه ها رو جمع می کرد دور خودش و از 

قدیما براشون خاطره می گفت!  
دوستان استقاللی این ۵ تا گل که زدین دیدید چقد حال داد؟ 

ما 6تاشو بهتون زدیم! 
می دونستین ماهی که حقوق بخونه میشه چی؟! میشه فیش 

حقوقی... هارهارهار!
بابابزرگم خدابیامرز یک لیوان داشت مخصوص چای، این قدر 
گنده بود که هر دفعه توش چای می خورد پول قبض آب خونه دو 
برابر می اومد. یک بار هم از سازمان آب اومدن به عنوان مشترک 

پر مصرف انشعاب مون رو قطع کردن!
مادرم روزی ۱۰ تا میس کال داره 8 تاش از خونه خودش به 
گوشیش زده که پیداش کنه ۲ تاش هم بابام زده اونم واسه اینکه 

گوشی مامانم رو پیدا کنه، تازه میگه یه آیفون باید بخرم.

خندوانهخبرکتاب

ماشین عروس 
متفاوت در کرمان

در یکی از مراســمات 
عروســی شــهر انار 
خودروی عروس و داماد 
که معموال یک خودروی 
سواری است یک وانت 
مزدا بود کــه به زیبایی 

گل آرایی شده بود.

اینستاگردی

»نسرین مقانلو« و آرزوی شکیبایی برای »زیبا بروفه«

 »بهاره کیان افشار« 
در نقش خاله سوسکه

 عموپورنگ جدی و سیبیلو!

»نســرین مقانلو« با انتشار این عکس نوشت: 
تسلیت به تو زیبای مهربان و داغدیده،دوست 
و همکار نازنینم برای غم از دست دادن همسر 
مهربانت از خداوند برایت صبر و شــکیبایی را 
خواهانم، می دانم که هیــچ چیز نمی تواند در 
این لحظه غم تو را تسکین دهد. آن هم غم از 
دست دادن نابهنگام وی. همسر مهربان و پدری 
دلسوز زیبای عزیزم، پیام صابری عزیز دوست 
همه ما بود و یادش همیشــه با ما باقی خواهد ماند. آرزوی صبر و شکیبایی برای تو نازنینم و 
والدین ایشــان را از خداوند بزرگ خواهانم و از خداوند سالمتی پسر کوچک تان »اهورای« 
نازنینم   را در دامان پر مهر تو مادر و همسر مهربان از ایزد منان خواهانم. روح پیام عزیز شاد و 

یادش در دل مان باقی.

بهاره کیان افشار با انتشار این عکس نوشت:» با 
سریال خاله سوسکه در شبکه نمایش خانگی 
به تهیه کنندگی حسن مصطفوی و کارگردانی 
محمد مســلمی و با زحمت جمــع زیادی از 
دوستان و همکاران نازنینم به زودی در منازل 

شما هستیم.«

داریوش فرضیایی با انتشار این عکس 
در صفحه اش نوشت:  تست گریم... 

 شیطنت های پسر
 »بابک جهانبخش«

بابک جهانبخش با انتشار این عکس 
نوشت: سالم همین االن بعد از اینکه 
کلی شــیطنت کرد تونستم ازش 
چند تا عکس بگیرم موهاشام رو هوا 
از بس بازی کرده، دندوناشم افتاده 

دیگه داره مرد میشه این وروجک.
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