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  رد  فقر بر چهره روستاییان اصفهانی  
   رشد خط فقر در ایران نگران کننده است؛  

  معاون شهردار اصفهان از سهم 70 درصدی خودروهای شخصی در ترددهای درون شهری خبر داد؛  

کابوس تک سرنشین ها
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اصفهان در ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی پیشتاز است

سرپرست کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان:
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  ذوب آهن- نفت مسجد سلیمان در 
ایستگاه پایانی نیم فصل اول؛

 سبزپوشان
در اندیشه کسب اولین برد 

خانگی

 تکمیل پروژه ریل ملی
 با تولید شمش ریل

 مدیرعامل ذوب آهن در گفت و گو با 
صدا وسیمای مرکز اصفهان مطرح کرد:
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رهبر معظم انقالب:

دفاع مقدس تمام شدنی نیست
بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار دســت اندرکاران کنگره  شهدای استان 
خراسان جنوبی که در تاریخ ۱۴ آبان ۹۷ برگزار شده بود، صبح روز گذشته در محل این 
همایش در بیرجند منتشر شد.حضرت آیت ا...خامنه ای در این دیدار، استان خراسان جنوبی را 
استانی مومن خیز و عالم پرور خواندند و با تجلیل از سابقه حضور پر شور و موثر مردم این استان در 
نهضت انقاب اسامی و دفاع مقدس، گفتند: امروز بزرگداشت شهیدان از بهترین و شریف ترین 

صفحه  2کارهاست و کشور به آن احتیاج دارد.رهبر انقاب اسامی ...
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گالری نگرش/ جبر محیطی
16 الی 28 آذر

روز کوه؛
 UN امروز  روزیه که توسط سازمان 
 به عنوان روز کوه تعیین شده.  

در این روز می خوایم یادآوری 
 کنیم  که کوه ها چقدر از لحاظ 
 زیست محیطی و اقتصادی

 مهم هستند.

گالری گذار/ سهراب پرواز
باد عقربه ها را جا به جا می کند

9 آذر الی 3 دی ماه

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

آگهی مزایده مرحله سوم)نوبت اول(
شهرداری اردستان در راســتای مصوبات هیات محترم وزیران و آیین نامه 
اجرایی وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر 
در نظر دارد ، تعداد ســه )3( قطعه زمین با کاربری مسکونی از امالک شهرک 
شهید مطهری )209( را از طریق مزایده عمومی و با بیشترین و بهترین پیشنهاد 
، واگذار نماید . لذا متقاضیان دارای صالحیت حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
سه شــنبه مورخ 97/09/27 جهت دریافت اطالعات و اخذ  اسناد مزایده به 
واحد امورمالی شهرداری اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را 
به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا 

تمامی پیشنهادها مختار است .

محسن حیدری  _  شهردار اردستان
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بیانات رهبــر معظم انقــاب اســامی در دیدار 
دســت اندرکاران کنگره  شهدای اســتان خراسان 
جنوبی که در تاریخ ۱۴ آبان ۹۷ برگزار شــده بود، 
صبح روز گذشته در محل این همایش در بیرجند 
منتشر شد.حضرت آیت ا...خامنه ای در این دیدار، 
استان خراســان جنوبی را اســتانی مومن خیز و 
عالم پرور خواندند و با تجلیل از سابقه حضور پر شور 
و موثر مردم این اســتان در نهضت انقاب اسامی 
و دفاع مقدس، گفتند: امروز بزرگداشت شهیدان 
از بهترین و شــریف ترین کارهاست و کشور به آن 
احتیاج دارد.رهبر انقاب اسامی با اشاره به تهاجم 
خطیر دشمنان در مســائل معنوی، افزودند: البته 
رویش های انقاب در سراسر کشور محسوس است 
و با تاش و گسترش این رویش ها، دشمن در تهاجم 
به معنویات نیز همچون جنگ ســخت، شکســت 
خواهد خورد.ایشــان با تاکید بر لــزوم برگزاری با 
کیفیت بزرگداشت شهیدان و ثبت و ضبط خاطرات 
و شرح احوال آنان، گفتند: شهیدان عزیز در زمان 
حیات شــان با جان خود وارد میدان دفاع شدند و 
امروز با هویت و معنویت خود از کشور و اسام دفاع 
می کنند، بنابراین دفاع مقدس تمام شدنی نیست و 

یک حقیقت در حال پیشرفت است.
متن بیانات رهبر معظم انقاب بدین شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
یکی از بهترین کارها و شریف ترین کارها به خصوص 
در روزگار ما، بزرگداشــت شهداست؛ به خصوص 
در بعضی از مناطق- که گرایــش عمومی مردم به 
سمت مسائل دینی و انقابی است- این کار، رونق 
و شکوه بیشتر و بهتری می گیرد؛ استان شما از این 
قبیل است بحمدا....بنده البته با بیرجند و آن استان 
مومن خیز و عالم خیز از قدیم آشــنا هستم؛ استان 
خراســان جنوبی این جور بوده؛ هم مردم مومنی 
در آن اســتان بوده اند- چه در خــود بیرجند، چه 
در قائن و چه در بقیه  شهرهای استان-هم علمای 
برجسته ای و بزرگی در این استان بوده اند که حاال 
در زمان ما و  آنچه خود ما از نزدیک دیده ایم، مرحوم 

آقــای تهامــی، مرحوم 
آقای آیتی، مرحوم آقای 
عارفی، این سه نفر مای 
بزرگ که دو نفــر از اینها 
تحصیل کرده هــای نجف 
بودند. مرحوم آقای آیتی 
شــاگرد مرحوم آقاضیاء 
بود؛ مرحوم آقای تهامی 

شــاگرد آقای نائینی بود؛ آقای عارفی هم شاگرد 
مرحوم حاج شــیخ در قم بود، از فضای قم بود و 
دین داری مردم را هم آنجا دیده بودیم. سال ۴۲ که 
هیچ خبری در آنجا از مسائل نهضت وجود نداشت، 
بنده آمدم آنجا و مسائل نهضت را روی منبر مطرح 
کردم، یک استقبال و جوشــش درونی ای از مردم 
مشاهده شــد که واقعا تعجب آور بود! نشان دهنده  
عاقه مندی اینها بود.خب بحمدهلل در دوران دفاع 
مقدس هــم خیلی تاش کردنــد، کار کردند و دو 
هزار و اندی شــهید؛ غیر از جانبازهــا و آزادگان و 
مفقوداالثرهــا و مانند اینها، بیــش از دو هزار نفر، 
این استان شهید داده؛ آن شهدایی که مشخصند؛ 

و امیدواریم که ان شاءا... 
برکات این شــهدا شامل 
حال مردم استان و آینده  
اســتان و روحیه  استان 
بشود.امروز کشــور ما به 
بزرگداشت اینها احتیاج 
دارد. تهاجم دشمنان در 
ســطح مســائل معنوی، 
بسیار خطیرتر و مشکل سازتر است از سطح مسائل 
عادی و حمات سخت و مانند اینها و تاش دشمن، 
امروز این اســت. البته همچنان  که در زمینه  فشار 
سخت و جنگ سخت، دشمن ناکام مانده، در اینجا 
هم ناکام مانده، در اینجا هم بحمدهلل، رویش انقابی 
در کشور به طور محسوسی مشاهده می شود، لکن 
این به تاش احتیاج دارد؛ ایــن با تاش، این جور 
شــده و اگر تاش بود، این رویش هــا ادامه پیدا 
خواهد کرد و پیش خواهد رفت و ان شــاءا... پیش 
خواهد رفت، در این تردیدی نیســت.لذا تشکیل 
این جلسات و بزرگداشت شهیدان خیلی باارزش و 
خیلی بااهمیت است. شــما این کار را دنبال کنید؛ 

این کنگره  بزرگداشت شهیدان را هرچه می توانید، 
باکیفیت برگزار کنید؛ شــرح حال این شــهدا را 
بنویسید.ما می بینیم که یک شــهید گمنام، یک 
شــهیدی که نه ســردار بوده، نه فرمانده بوده، نه 
شخصیت معروفی بوده، وقتی شرح حالش نوشته 
می شــود و می آید در اختیار افکار عمومی، دل ها 
را در موارد زیادی منقلب مــی کند؛ البته وقتی که 
درســت و با رعایت جوانب گوناگون، این شــرح 
حال ها نوشــته بشــود؛ این کار را بکنید.خب سی 
سال از پایان جنگ گذشته لکن قضایای مهم دفاع 
مقدس تمام  شدنی نیســت، روز به  روز اینها رو به 
پیشرفت است. شــهدای عزیز ما در زمانی که زنده 
بودند، دفاع کردند؛ با جان خودشان رفتند میدان؛ 
امروز با هویت خودشان، با معنویت خودشان دارند 
از هویت کشور دفاع می کنند، از اسام دارند دفاع 
می کنند؛ این خیلی چیز مهمی است.سراغ پدرها 
و مادرها بروید. حاال متاســفانه بسیاری از پدران و 
مادران شــهیدان از دنیا رفته اند لکن سراغ آنهایی 
که هستند-پدران شــان، مادرانشــان، آنهایی که 
همسر داشــتند، همسران شــان- بروید، بپرسید، 
بخواهید شرح حال این شــهدای عزیز را و آنها را 
ثبت کنید و سعی کنید که با کیفیت از آب درآورید؛ 
حاال کمیات قابل توجه است لکن مهم تر از کمیات، 
 کیفیات است که آنها را بایستی ان شاءا... ماحظه 

کنید. 
به هرحال مــا ســام صمیمانــه و درود حقیقی 
خودمان را به شــهیدان عزیز و خانواده های شهدا 
عرض می کنیم-شــهدای استان خراسان جنوبی، 
بیرجند و بقیه شــهرها- و به مردم آن منطقه هم 
ســام می رســانیم.جناب آقای عبادی سام ما 
را بــه مــردم بیرجند و مــردم خراســان جنوبی 
برســانند و امیدواریم ان شــاءا... همیشه مشمول 
الطاف الهی باشــند و آقای استاندار هم همان طور 
که گفتند، ان شــاءا... به مشــکات مردم برسند و 
 کارهای الزمی را که در آنجا باید انجام بگیرد، انجام

 بدهند.

اخراج 705 مقام دولتی روسی 
به جرم فساد

دیمیتری باسناک، رییس اداره امور خدمات عمومی 
وزارت کار روسیه اعام کرد:در سال ۲۰۱۷، ۷۶۹ نفر 
اخراج شدند.باسناک اعام کرد: در کل ۷۶۹ نفر از 
کارکنان شهرداری و دولتی در سال ۲۰۱۷ به دلیل 
نبود اعتماد و ۴۷۸ نفر از کارکنان در ســال ۲۰۱۶ 
اخراج شــدند. همچنین تا هفتم دســامبر ۲۰۱۸ 
نزدیک به ۷۰۵ نفر به دلیل فساد اخراج شده اند.وی 
افزود: در ســال ۲۰۱۷ تعداد موارد فساد ثبت شده 
توسط کارکنان شهرداری و دولتی انجام شده است 
که از ۳۶ هزار و ۵۰۰ مورد بــه ۴۰ هزار و ۵۰ مورد 
رسید. همچنین ۲۴ هزار ۱۰۰ نفر از کارکنان دولتی 
و شهرداری در سال ۲۰۱۷، به کمیته های انضباطی 

فرستاده شدند.

نیکی هیلی:
 آمریکا حتی یک دالر هم نباید 

به پاکستان بدهد
ســفیر آمریکا در ســازمان ملل ضمن اعام اینکه 
پاکستان همچنان به پناه دادن به تروریست هایی 
که آزادانه می گردند و سربازان آمریکایی را می کشند 
ادامه می دهد، تاکید کرد که واشنگتن نباید تا زمانی 
که اسام آباد به این مسئله رسیدگی کند حتی یک 
دالر هم به آن بدهد.هیلی گفت: باید به پاکســتان 
گفته شود که پیش از آنکه ما به شما کمک نظامی 
کرده یا در مقابله با تروریسم به شما کمک کنیم، یک 
سری کارها را انجام دهید.در سپتامبر سال جاری 
میادی دولت ترامپ کمــک نظامی ۳۰۰ میلیون 
دالری به اسام آباد را به خاطر عدم همکاری کافی  
علیه گروه های تروریســتی که در خاک پاکستان 

فعالیت دارند، لغو کرد.

کانادا تعیین وثیقه مدیر هوآوی 
را به تعویق انداخت

دادگاهــی در کانادا تصمیم گیــری درباره تعیین 
وثیقه برای مدیر مالی شرکت هوآوی را تا ساعت ۱۰ 
صبح روز سه شنبه به وقت محلی به تعویق انداخت.

دادگاهی در کانادا تصمیم گیری درباره تعیین وثیقه 
برای مدیر مالی شرکت هوآوی را به تعویق انداخت.

تصمیم دادگاه برای تعویــق تصمیم گیری درباره 
تعیین وثیقه برای مدیر مالی شرکت هوآوی تا صبح 
روز سه شنبه )به وقت محلی( به این معناست که وی 

یک شب دیگر در بازداشت خواهد ماند.

موافقت سلطان قابوس با عبور 
هواپیماهای اسراییلی از عمان

شــبکه ۱۰ رژیم صهیونیســتی به نقل از بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعام کرد 
که سلطان قابوس بن سعید، پادشاه عمان موافقت 
خود با عبور هواپیماهای تجاری ال عال،  شــرکت 
هواپیمایی حامل پرچم اســراییل از حریم هوایی 
عمان را به وی اباغ کرده است.مقامات عمان تا بدین 
لحظه درباره اظهارات نتانیاهو هیچگونه اظهار نظری 
نکرده اند.نتانیاهو گفت: برای اینکه» ال عال« بتواند 
پروازهای خود به هند و جنوب شرقی آسیا را کوتاه 

کند همچنان نیاز به تایید عربستان داریم.

 افشای موافقت سعودی ها 
با ترور »یاسر عرفات«

بسام ابوشــریف، مشاور یاســر عرفات از دخالت 
ســعودی ها در ترور عرفات خبر داد و اعام کرد، 
ترور عرفات با موافقت سعودی ها و پس از دیداری 
میان »آرییل شــارون« نخســت وزیر وقت رژیم 
صهیونیستی و »جرج بوش پسر« صورت گرفت.وی 
به خبرگزاری فلسطینی شهاب گفت: جورج بوش، 
رییس جمهور اسبق آمریکا به دنبال نشستی که با 
آرییل شارون نخست وزیر اسبق اسراییل داشت، 
در آن طرح ترور عرفات مطرح شد، با سعودی ها 

گفت وگو کرد و آنها نیز موافقت کردند.

دفاع مقدس تمام شدنی نیست

هشدار تهران به شهروندان 
ایرانی در مورد سفر به فرانسه

وزارت امور خارجه کشورمان در اطاعیه ای 
به شهروندان ایرانی که قصد سفر به فرانسه 
دارند، هشــدار داد و توصیه های مسافرتی 
ارائه کــرد. در اطاعیــه وزارت امور خارجه 
آمده است: با توجه به درگیری ها و اتفاقات 
اخیر در پایتخت و برخی شهرهای فرانسه و 
به  خشونت کشیده شــدن روند حوادث و با 
عنایت به احســاس ناامنی شهروندان ایرانی 
 مقیم و خانــواده های آنان، به شــهروندان 
ایرانی مقیم فرانسه و مسافران و جهانگردان 
ایرانی که در حال حاضر در فرانســه حضور 
دارند یــا طی روزهای آتی عازم این کشــور 
می باشــند، توصیه جدی می شــود  ضمن 
مراقبت و هوشیاری الزم، از حضور در مراکز  و 

مکان های درگیری جدا اجتناب کنند.

تکذیب ادعای انتساب مهمات 
مکشوفه در غزنی به ایران

ســفارت کشــورمان در کابل ادعای انتساب 
مهمات مکشوفه در غزنی به ایران را تکذیب 
کرد.سفارت جمهوری اسامی ایران درکابل 
ضمن تکذیب شدید ادعای مطرح شده از سوی 
برخی مقامات محتــرم محلی و عضو محترم 
مجلس نمایندگان مبنی بر انتســاب مهمات 
مکشــوفه اخیر در والیت غزنی به جمهوری 
اســامی ایران، اعام می دارد: در حال حاضر 
جمهوری اسامی ایران و جمهوری اسامی 
افغانستان در بهترین وضعیت روابط سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی خود می باشــند و نباید 
اجازه داد در روند رو به رشد مناسبات فی مابین 
دولت های دوست هیچ گونه خللی ایجاد شود.

سفارت جمهوری اسامی ایران در کابل مراتب 
ناخرسندی خود را در این خصوص با مراجع 
رسمی ذی ربط در میان گذاشــته و مجدانه 
پیگیر دریافت مستندات روشن در این رابطه 

شده است.

 رایزنی جابری انصاری
 و هلگا اشمید

دســتیار ارشــد وزیر امور خارجــه در امور 
ویژه سیاســی، با معاون مســئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا، در بروکســل دیدار 
و رایزنی کــرد.در ایــن دیدار کــه در مقر 
اتحادیه اروپا در بلژیک انجام شــد، حسین 
جابری انصــاری و هلــگا اشــمید دربــاره 
تحوالت منطقه ای با تمرکز بر وضعیت یمن 
و ســوریه و راه های کمک به پیشــبرد روند 
گفت وگوهــای یمنی - یمنی در اســتکهلم 
و روش های تســهیل آغــاز بــه کار کمیته 
 قانون اساســی ســوریه، رایزنی و گفت وگو 

کردند.

تست اخیر موشک بالستیک 
تایید شد

فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه بــا تایید 
خبر تســت موشــکی اخیر گفت: واکنش  
آمریکایی ها نشــان می دهد که این تســت 
برای آنها بسیار مهم بود که فریادشان درآمد.

سردار امیرعلی حاجی زاده با تایید خبر تست 
موشــکی اخیر اظهار داشــت: ما تست های 
موشکی مان را انجام می دهیم و این کار اخیر 
هم تست مهمی بود. وی درخصوص واکنش 
آمریکایی ها به این تســت که از سوی مایک 
پمپئو وزیر خارجه این کشور هم اعام شد، 
گفت: این واکنش ها نشــان می دهد که این 
موضوع برای آنها بسیار مهم بود که فریادشان 
درآمد.وی با بیان اینکه در سال بیش از ۴۰ 
یا ۵۰ تست انجام می دهیم، تاکید کرد: اینکه 
آمریکایی ها نسبت به برخی از این آزمایش ها 
واکنش نشان می دهند نشان دهنده فشار به 
آنهاست.ســردار حاجی زاده البته به نوع این 

موشک اشاره ای نکرد.

حسینی  شاهرودی
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس :

سرپرســت جدیــد معاونت امــور فضــای مجازی 
دادســتانی کل کشور با بیان اینکه بســیاری از علما 
خواهــان فیلترینگ اینســتاگرام هســتند، گفت: 
مقام معظم رهبری بارها و بارهــا وضعیت نامطلوب 
این فضا و اینکه ایــن فضا به قتلــگاه جوانان تبدیل 
شده است را گوشــزد کرده اند. جواد جاویدنیا گفت: 
اینستاگرام باید چند سال پیش فیلتر می شد، متاسفانه 
میزان جرایمی که در بســتر جرم خیز اینســتاگرام 
به وجود آمده و هر روز رو به رشــد اســت را می توان 
به عنوان یک فاجعــه نام بــرد و خانواده های زیادی 
 درگیر آسیب های آن شده و از این مسئله گایه مند
 هســتند. دبیر کارگروه تعیین مصادیــق محتوای 
مجرمانه افزود: بسیاری از علما و اســاتید دانشگاه و 
دانشجویان هر کدام با استدالل خود خواهان فیلترینگ 
این نرم افزار هستند. حتی برخی تمام مسئوالن فضای 
مجازی کشور را که هر کدام به نحوی در این فضا نقش 
دارند به خاطر عدم جلوگیری و برخورد با این پدیده 
مسئول گمراهی تک تک افراد جامعه و به ویژه کودکان 

و نوجوانان می دانند .

بسیاری از علما خواهان 
فیلترینگ اینستاگرام هستند

سرپرست جدید معاونت فضای مجازی:

کافه سیاست

عکس  روز 

دفاع مقدس تمام شدنی نیست

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
افزایش حقوق ها به اندازه تورم تاثیری در بهبود 
معیشــت مردم ندارد و به ضرر آنان است.سید 
حســن حسینی شــاهرودی گفت: طبق قانون 
باید حقــوق کارمندان دولت متناســب با تورم 
افزایش پیدا کند؛ اما در قانون قید نشــده است 
که این اتفاق در وسط ســال رخ دهد که طبیعتا 
دولت باید پیش بینی هــای الزم در این زمینه را 
برای بودجه ۹۸ داشته باشد.وی ادامه داد: البته 
در وهله اول ضروری اســت که دولت تمهیدات 
الزم را در نظر گیرد تا به واســطه افزایش حقوق 
کارمندان و دیگر کارکنان کشــور دچار افزایش 
حجم نقدینگی و تورم مضاعف مجدد نشــویم.
حسینی شــاهرودی افزود: بعضا گفته می شود 
که اگر مثا تورم کشور۵۰ درصد است، افزایش 
حقوق ها هم باید ۵۰ درصد باشد اما این مسئله 
منجر به تورم مضاعف می شود و در آن صورت هر 
چقدر هم که حقوق ها  افزایش پیدا کند، تاثیری 
در بهبود معیشت مردم ندارد و به ضرر آنان است.

 افزایش حقوق ها 
به ضرر مردم تمام می شود

امیر دریادار »حبیب ا... سیاری«
معاون هماهنگ کننده ارتش:

عضو فراکسیون والیی مجلس با بیان اینکه ادبیات 
روحانی در شــأن یک رییس جمهور نیست، گفت: 
برخاف ادعای روحانی هیچ یــک از نمایندگان و 
منتقدان نگفته اند اگر FATF را امضا کنید، اسام به 
خطر می افتد.محسن کوهکن اظهار داشت: اگر قرار 
است هزینه مخالفت با موارد مذکور پرداخت شود، 
آیا کســانی هم که طبق قانون اساسی مسئولیت 
اداری و مالی کشور را بر عهده دارند حاضر هستند 
خسارت های عهدشکنی آمریکا و اجرا نشدن برجام 
را پرداخــت کنند؟وی با بیان اینکــه باید خدمت 
رییس جمهــور عرض کنم که از آســمان به زمین 
می بارد نه از زمین به آسمان، ادامه داد: روحانی باید 
در دور دوم ریاســت جمهوری خود دقت بیشتری 
کند و به نوعی ســخن بگوید که هزینه های اداره 
کشــور را باال نبرد.کوهکن ادامه داد: پس از خروج 
آمریکا از برجام حتی یک عذرخواهی کوچک هم 
از مخالفان برجام نشــد با آنکه پیش بینی درستی 
 FATF کرده بودند و االن هم با همان شیوه منتقدان

به باد انتقاد گرفته می شوند.

هیچ منتقدی نگفته باامضای 
FATF اسالم درخطر است

عضو فراکسیون والیی مجلس:

معــاون هماهنــگ کننده ارتــش جمهوری 
اسامی ایران گفت: اســتکبار جهانی با حربه 
ایران هراســی ۸۰۰ میلیارد دالر اســلحه در 
منطقه فروخت و منابع کشورهای اسامی را 
غارت کرد.امیر دریادار »حبیب ا... ســیاری« 
اظهار داشــت: نفوذ ایران در منطقه، معنوی 
و اسامی اســت، ما هیچ گاه به دنبال تصرف 
ســرزمین دیگــری نبــوده و نیســتیم. وی  
با یادآوری این که دشــمن بــه دنبال جنگ 
 اقتصــادی و فرهنگــی بــا ملت مــا و ایجاد 
بی ثباتی در کشور اســت، عنوان کرد: دشمن 
با اســتفاده از جنگ نرم می خواهــد فکر ما را 
تغییر دهد تا دیگر انقابی نیندیشــیم، وقتی 
فکر عوض شــود، عمل هم تغییر می کند.وی 
تاکید کرد: هزینه های جنگ سخت زیاد است 
اما جنگ نرم هزینه های چندانی برای دشمنان 
ندارد، استکبار فکر می کند که ما نیاز به قیم و 
بزرگ تر داریم؛ آنها نمی خواهند عظمت ملت 

ایران را باور کنند.

آمریکا با حربه ایران هراسی 800 
میلیارد دالر اسلحه فروخت

پیشخوان

بین الملل

  رهبر معظم انقالب: 

 رییس جمهور در پایان نشست سران قوا اظهار کرد: این جلسه عمدتا 
مربوط به مسائل اقتصادی کشــور بود و راجع به مســائل سیاسی و 

منطقه ای هم بحث هایی داشتیم.
حسن روحانی در مورد مســائل اقتصادی  این جلسه گفت: در مورد 
اقتصــاد در هفته های گذشــته چارچوبی را تنظیم کــرده بودیم که 
این چارچوب به نحوی مسئله بودجه ســال آینده را در بر می گرفت. 
مقام معظم رهبری رهنمودی را ارائــه دادند که بر مبنای آن رهنمود 

جلسه ای داشتیم که این سیاست را چگونه عملیاتی کنیم.
رییس قوه مجریه بیان داشت:  بخشی از جلسه ما در مذاکره با وزیر نفت 

و شرایط فروش نفت گذشت، بحمدهلل شرایط مناسب و خوبی داریم، 
آمریکایی ها هدف شــان این بود که جلوی صادرات نفت ما را بگیرند 
و به صراحت به مردم می گویند که صادرات نفت ما بعد از ۱۳ آبان به 
مراتب از قبل از آن بهتر شده است. گزارش وزیر نفت هم امیدوار کننده 
 بود و مواردی که تسهیات می خواست مورد توافق جمع سران سه قوه

 است.
روحانی تصریح کرد: آمریکایی ها در زمینه نفت ناموفق بودند، آنها در 
زمینه اوپک خیلی تاش کردند که تولید شــرکت های عضو اوپک در 
نفت کاهش پیدا نکند که الحمدا... کاهــش پیدا کرد و غیر اوپک هم 

همین تصمیم را داشتند، آمریکایی ها در اجاس اوپک این بار ناموفق 
بودند و جمهوری اسامی ایران خوشــبختانه موفقیت های خوبی به 
دست آورد.رییس جمهور با تاکید بر اینکه همه تاش خود را می کنیم 
تا روند اشــتغال را بتوانیم برای ســال آینده حفظ کنیم و مردم ما در 
کاالهای اساســی دچار مضیقه نباشــند، اعام کرد: اولین اولویت ما 
در بودجه سال آینده همین اســت که مردم از لحاظ کاالهای اساسی 
و مواد ضروری اطمینان داشته باشند و ارز در بازار ثبات داشته باشد و 
بتوانیم حقوق افرادی را که حقوق ثابت دارند در حدی که توان داریم 

رشد بدهیم.

چهره ها

شهیدان عزیز در زمان حیات شان 
با جان خود وارد میدان دفاع شدند 
و امروز با هویت و معنویت خود 
از کشور و اسالم دفاع می کنند

رییس جمهور در پایان نشست سران قوا:
حقوق افرادی که دریافتی ثابت دارند را در حد توان، افزایش می دهیم

میزان ســود ســرمایه 
گذاری های کوثر و هومروس در 

پروژه بندر خشک؟!

وعده ارزانی 20 درصدی با 
FATF پــس از گرانــی 200 

درصدی با برجام!

رییســی: خدارحم کردما 
رییس جمهور نشدیم تا دالر 5 

هزار تومان شود!

خوشامد گویی خاله جهانگیری 
در سفر به هرمزگان
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دولتمردان حقوق استان اصفهان را فراموش نکنند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و 
شهرسازی اصفهان:

5521 واحد مسکن امید در 
اصفهان احداث می شود

معــاون بازآفرینــی و مســکن اداره کل راه و 
شهرسازی اصفهان، احداث مســکن امید را از 
راهبردهای دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: 
این طرح با مشــارکت این اداره کل و ســرمایه  
گذاران اجرایی می  شــود. ایمان طاهر، با بیان 
این که مسکن امید برای زوج  های جوان و اقشار 
ویژه در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: در 
مرحله اول، این نهاد در ســاخت حدود 500 تا 
600 واحد از این تعداد مشــارکت دارد و بقیه 
به سرمایه گذار و انبوه ســازان واگذار می شود. 
وی تصریح کرد: دولت بایــد حداقل 50 درصد 
هزینه های ساخت این واحدها با تسهیالت نرخ 
ارزان و دوره بازپرداخت طوالنی در اختیار انبوه 
سازان و متقاضیان قرار دهد. معاون بازآفرینی و 
مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان تاکید 
کرد : باید انبوه سازان را برای ساخت این واحدها 
در بافت های فرسوده با ارائه تسهیالت مناسب 
تشویق کرد. طاهر، بازآفرینی شهری را طرحی با 
ابعاد گسترده دانست و بیان کرد: طرح بازآفرینی 
شهری یکی از برنامه  های اساسی دولت است که 
امسال به صورت جدی پیگیری می شود. وی با 
اشاره به اینکه در طرح باز آفرینی شهری، عالوه 
بر نوسازی محله های بافت فرسوده نیاز به اجرای 
دیگر طرح  هاســت، گفت: در اجرای این طرح 
مصوب شــده که هر اداره  و یا دستگاه  خدمات  
رســانی 30 درصد از اعتبارات عمرانی را به این 
بخش در حوزه کاری خود اختصاص دهد. وی با 
اشاره به این که سال گذشته 200 میلیارد ریال 
به عنوان هزینه 50 درصد تخفیف صدور پروانه 
ها در بافت فرسوده به شــهرداری های استان 
پرداخت شد، افزود: شهرداری ها در قبال دریافت 
این مبلغ، ملزم به اجرای طرح بازآفرینی و هزینه 

چند برابری در این بافت شدند. 

بازار

جاکفشی

در بزرگ ترین کارخانه تولید فرآورده های 
لبنی اتفاق افتاد؛

افزایش ظرفیت تولید 
محصوالت با اجرای طرح های 

توسعه
با اجرای طرح های توسعه بزرگ ترین کارخانه تولید 
فرآورده های لبنی استان اصفهان ظرفیت تولید این 
واحد به 50تن در روز افزایش یافت.برای اجرای این 
طرح ها شامل راه اندازی خط جدید بسته بندی با 
ظرفیت 18تن، مخزن محصــوالت لبنی با قابلیت 
ذخیره 10تنی و تولید پودر قوام دهنده محصوالت 
لبنی 20میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.با 
اجرای این سه طرح توسعه ظرفیت تولید کارخانه از 
30به50 تن در روز افزایش یافت.مدیرعامل صنایع 
شیر ایران در آیین افتتاح این طرح ها گفت: شرکت 
پگاه اصفهان با مجهز بودن بــه فناوری های نوین 
صادرکننده نمونه کشور شناخته شد و محصوالت 
باکیفیت ایرانی به کشــورهای اروپایی و روســیه 
صادر می شود.ســیدابراهیم حسینی افزود: در این 
کارخانه بزرگ صنعتی بــا تولید 470تن محصول 
زمینه اشتغال 400نفر مســتقیم و هزار و 500نفر 
غیرمستقیم فراهم شده است.بزرگ ترین کارخانه 
لبنی استان اصفهان با تولید 30تن کره حیوانی درماه 

به قطب زرد کشور شهرت دارد.

رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان:
قیمت گز متاثر از رشد چشمگیر 

نرخ پسته افزایش یافته است
رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان گفت: قیمت 
مغز پســته از هر کیلو 65 هزار تومان به 265 هزار 
تومان رسیده است و این افزایش قیمت چند برابری 
باعث افزایش قیمت تمام شده گز اصفهان شده است.
مهدی رهگذر اظهار کرد: افزایش قیمت آجیل و مغز 
پسته عامل اصلی، افزایش قیمت گز در اصفهان بوده 
زیرا یکی از عناصر اصلی تهیه گز مرغوب، مغز پسته 
و مغز بادام است.وی افزود: افزایش قیمت مغز پسته 
و مغز بادام به قدری بوده که افزایش قیمت مواد اولیه 
گز همچون تخم مرغ و افزودنی های دیگر چشمگیر 
نباشد، در این بین مواد اولیه بســته بندی گز نیز 
افزایش قیمت داشته است و این مجموعه از افزایش 
قیمت ها دست به دست یکدیگر داده تا قیمت گز 

تفاوت اساسی با قبل داشته باشد.

کاهش 1۰ درصدی قیمت 
لوازم خانگی تا پایان هفته

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران 
از کاهش قیمت 10 تا 15 درصــدی چهار برند 
معروف تولید کننده لوازم خانگی داخلی و خارجی 
خبرداد و گفت: قطعا دیگر تولیدکنندگان هم به 
این 4 برند خواهند پیوســت.محمد طحانپور با 
بیان اینکه کاهش 10 تــا 15 درصدی قیمت ها 
در دستور کار این 4 برند لوازم خانگی قرار گرفته 
است، گفت: این در حالی است که تولیدات این 
کارخانه ها با استفاده از ارز دولتی نیست بلکه این 

کارخانجات از ارز نیمایی استفاده می کنند. 

 نوسانات قیمت میوه
 در رتبه نخست تورم

میوه با تــورم قریب به 78 درصدی، بیشــترین 
افزایش قیمت را به نســبت مدت زمان مشــابه 
ســال قبل به خود اختصاص داده است.این در 
شــرایطی اســت که غیر از  محدودی از میوه ها 
همچون موز و...که در مناطق گرمسیری کشت 
می شوند،تقریبا تمامی میوه های موجود در بازار 
از امکان کشت و تولید داخلی برخوردار هستند و 
اساسا طبیعت و اقلیم چهار فصل ایران،به گونه ای 
است که امکان تولید بسیاری از میوه ها در داخل 

کشور را فراهم کرده است.

نماینده مجلس: 
خودروی کارکرده از افغانستان 

وارد کنیم
یک عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
گفت: هم اکنون بــا وجود اعمــال تحریم ها و 
عدم امکان واردات خــودروی صفر کیلومترمی 
توان خودروهــای کم کارکرد را از کشــورهایی 
مانند افغانســتان وارد کرد.محمدرضا منصوری 
با بیان اینکه تولید قطعات خودرو در کشــور به 
دلیل افزایش ارزش دالر توجیه اقتصادی دارد، 
افزود: این در حالی اســت که از تمامی ظرفیت 
قطعه سازان داخلی اســتفاده نمی شود و حتی 
 برخی از قطعه ســازان نیروهای خود را تعدیل

 کرده اند.

SR1 جاکفشی مدل

 229,000
تومان

جاکفشی مدل 204

 320,000
تومان

جاکفشی صنایع چوب 
K604 قائم مدل

 340,000
تومان

اینکه مردم در ســال 1397 فقیرتر و دارای قدرت 
خرید کمتری شــده اند، مســئله ای است که هر 
کس با هر مقدار ســواد و دانشی به آن پی برده؛ اما 
در یک برآورد رسمی، مرکز پژوهش های مجلس 
با انتشار گزارشی تایید کرده است که مردم ایران 
به خصوص در شهرهای بزرگ و مناطق روستایی 
به نسبت بیشتری از سال های گذشته به خط فقر 
نزدیک تر و یا زیر آن قرار گرفته اند. چند روز پیش، 
مرکز پژوهش های مجلس خط فقر ســال 95 را 
محاسبه کرد. طبق این محاســبه خط فقر خانوار 
4 نفره تهران 2 میلیــون و 79 هزار تومان تخمین 
زده شده بود؛رقمی که امسال با وجود تورم شدید 
حتما با تغییراتی همراه شده است. حاال در گزارشی 
جدید این مرکز خط فقر تابســتان 97 را بررسی 

کرده است. 
خطی که هر روز پر رنگ تر می شود

خط فقر یا آســتانه فقر، حداقل درآمدی است که 
برای زندگی در یک کشــور خــاص در نظر گرفته 
می شود. در سال های اخیر این خط از سوی مراجع 
رسمی در ایران اعالم نشده و کارشناسان بازار کار 
می گویند نگرانی دولت ها از بیان جزییات، این است 
که برخی مقایسه ها در جامعه صورت گیرد. آخرین 
گزارش خط فقر مربوط به سال 1395 می شود که 
بر اساس آن، خط فقر زندگی در پایتخت 2 میلیون 
و 700 هزارتومان برای یک خانوار 5 نفره بوده که 
سهم هر فرد در این بخش ماهیانه 540 هزارتومان 
است؛ اما طبق گزارشی که منتشر شده، برآورد خط 
فقر در تابستان 1397 نشان از کاهش قابل توجه 
قدرت خرید خانوار دارد. درحالــي که در بهترین 
حالت درآمدهای خانوار در تابستان 1397 نسبت 
به بهار 1397 ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای 
یک خانوار چهار نفره در شهرســتان تهران، 300 
هزار تومان و برای کالن شهری مانند اصفهان 200 
هزار تومان افزایش یافته اســت. با توجه به اینکه 
فقرا، نسبت به ســایر افراد جامعه، سهم بیشتری 

از هزینه هــای خود را به 
گروه خوراکي تخصیص 
مــي دهند، پیــش بیني 
مي شود با توجه به رشد 
قابل توجه شاخص قیمت 
برخي گــروه هــا )نظیر 
گروه خوراکي( در ســال 
1397 نسبت به سال های 

گذشته، خط فقر نیز در ادامه سال 1397 با مقدار 
رشد بیشتری روبه رو باشــد. همچنین، خط فقر 
معادل با شــهریورماه 1397 نیز محاسبه شد که 
برای شهرســتان تهران، مقدار سرانه آن  در حدود 
دومیلیون و هفتصد و بیســت و هشت هزار تومان 
برآورد شده اســت و برای خانوار چهار نفره حدود 
2850 هزار تومان برآورد شــد. بــا توجه به اینکه 
فقرا، نسبت به ســایر افراد جامعه، سهم بیشتری 
از هزینه های خود را به گــروه خوراکي تخصیص 
مي دهند، پیش بیني مي شــود با توجه به رشــد 
قابل توجه شــاخص قیمت برخي گروه ها )نظیر 
گروه خوراکي( در سال 1397 نسبت به سال های 
گذشته، خط فقر نیز در ادامه سال 1397 با مقدار 

رشــد بیشــتری روبه رو 
باشــد. همچنیــن، خط 
فقر معادل با شهریورماه 
1397 نیــز محاســبه 
شــد که برای شهرستان 
تهران، مقدار ســرانه آن 
حدود 1050 هزار تومان 
و بــرای خانــوار چهــار 
 نفــره حــدود 2850 هــزار تومــان بــرآورد

 شد.
روســتاییان اصفهان در رده فقیر ترین 

افراد ایران
نکته قابل توجه و تاســف در گزارش منتشر شده 
از ســوی مرکز پژوهش های مجلس پایین بودن 
جامعه روســتایی ایران و البته برخی از استان ها 
در مقایسه با خط فقر است. هر چند بیشترین خط 
فقر برای روستاییان تهران و البرز عنوان شده است 
اما اصفهان نیز از جمعیت فقیر روســتایی زیادی 
برخوردار اســت که با توجه به مشکالت حوزه آب 
و بیکاری کشــاورزان قابل پیش بینی بوده است. 
نکته قابل توجــه در خصوص مقایســه خط فقر 

روستایي و شهری آن اســت که خط فقر روستایي 
در تمامي خوشه ها در تابســتان 1397 نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، رشــد بیشتری را نسبت به 
خط فقر شهری داشته است. این موضوع مي تواند 
 نشــان دهنده افزایش شــدت فقر در این مناطق

 باشد. 
تورم فقرا چقدر است؟

از دیگر نتایج به دست آمده از مطالعه مرکز پژوهش 
های مجلس، استخراج سبد مصرفي فقرا و محاسبه 
نرخ تورم فقراست. منظور از تورم فقرا، رشد قیمت 
ســبد مورد اســتفاده همه فقراســت، یعني سبد 
مصرفــي خانوارهایي که زیر خط فقــر قرار دارند 
استخراج شده و با توجه به شاخص قیمت ها، رشد 
آن محاسبه شده اســت. بر اساس مطالعه محاسبه 
خط فقر در سال 1395، خانوارهای فقیر شناسایي 
شده و ســبد مصرفي آنها استخراج شده است. این 
سبد به عنوان ســبد فقرا در نظر گرفته شده و نرخ 
رشــد هزینه این ســبد، نرخ تورم فقرا را به دست 
خواهد داد. نرخ تورم فقرا در کنار نرخ تورم کل به 
تفکیکي هر خوشه و مناطق جغرافیایي در جداول 
زیر ارائه شده اســت.نرخ تورم محاسبه شده برای 
فقرا در بهار و تابســتان 1397 نشان مي دهد که 
هرچند اختالف اندکي بین نرخ تــورم فقرا و تورم 
کلي وجود دارد، اما در هــر صورت تورم فقرا کمتر 
از تورم کلي در هر خوشه به دست آمده که با نتایج 
تورم دهکي مرکز آمار کــه تورم دهک اول را کمتر 
از دهک دهم مي داند نیز هماهنگي دارد. این رقم 
برای فقرا رقم قابل مالحظه ای اســت و لزوم توجه 
به سیاســت های حمایتي را مي رســاند. در این 
راستا باید توجه داشــت که هماهنگ و یکپارچه 
سازی سیاســت های حمایتي که توسط نهادهای 
مختلف اتخاذ مي شــود و همچنیــن هدفمندی 
این سیاست ها در شناســایي گروه های نیازمند 
)که الزمه آن دسترســي کلیــه نهادهای تصمیم 
گیر و پژوهشــي به داده ها و اطالعــات مربوط به 
 خانوار است( از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار

 است.

رد  فقر بر چهره  روستاییان اصفهانی
 رشد خط فقر در ایران نگران کننده است؛

مدیر روابط عمومی شــرکت فــوالد مبارکه گفت: فــوالد مبارکه در 
پروژه های مختلف ملی ســرمایه گذاری کرده است؛ اما این حضور به 
معنای این نیست که در ساختار بودجه کشور اصفهان را فراموش کنیم.

محمد ناظمی هرندی با اشــاره به حمایت مجتمع فــوالد مبارکه از 
اســتعفای نمایندگان اصفهان، اظهار کرد: نمایندگان استان اصفهان 
فارغ از طیف ها و وابستگی های سیاسی که دارند به صورت دسته جمعی 
استعفا دادند و فوالد مبارکه با توجه به درستی این کار، از آنان حمایت 
کرد.مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه گفت: دلیل استعفای 
نمایندگان عدم حمایت حاکمیت اعم از مجلس و دولت، از آب اصفهان 
و مقابله با خشکی زاینده رود اســت و مجتمع فوالد مبارکه از این کار 
حمایت کرد به دلیل اینکه اعتقاد دارد مسئوالن و دولت محترم باید از 

حد حرف بگذرند و به عمل برسند.
وی با اشــاره بــه توانمندی و پیش قــدم بودن اصفهانی هــا در همه 

زمینه ها، افزود: شــرکت فوالد به عنوان بخشی از کل صنعت اصفهان 
فعالیت هایی اعم از کاهش مصرف آب از زاینده رود، استفاده از پساب 

را سرلوح کار خود داده و صدها هزار میلیارد سرمایه گذاری کرده است.
ناظمی هرندی بیــان کرد: فوالد مبارکــه در پروژه های مختلف ملی 

سرمایه گذاری کرده اســت؛ اما این حضور به معنای این نیست که در 
ساختار بودجه کشور اصفهان را فراموش کنیم.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه ادامه داد: زاینده رود نیازمند نگاه ملی 
است و مردم اصفهان انتظار ندارند که این مسئله مهم فراموش شود.وی 
با اشاره به حمایت معنوی و مادی فوالد مبارکه از انتقال آب خلیج فارس 
به اصفهان، گفت: طرحی مطرح شد و فوالد مبارکه به عنوان پیشتاز، 

محور اجرای این پروژه شد و به سرعت شرکتی را تاسیس کرد.
ناظمی هرندی افزود: چند صنعت و دستگا ه های دیگر به همراه فوالد 
مبارکه در کنار هم جمع شــدند و اعالم آمادگی کردند که انتقال آب 
شــیرین از خلیج فارس به اصفهان را انجام دهند.مدیر روابط عمومی 
فوالد مبارکه اضافه کرد: پیام این استعفا مهم است  که باید به مسئولین 
رسیده باشــد و آنها حمایت کرده و حقوق استان اصفهان را فراموش 

نکنند.

با استفاده از این برنامه شما می توانید 
بدون مراجعه به شــعبه از خدمات 

متنوع زیر استفاده کنید.
۱- دریافت لیســت حســاب ها و 

کارت های سپه
۲- دریافت موجودی از حســاب و 

کارت سپه
۳- انتقــال وجه )به حســاب ها و 

کارت های همه بانک ها(
۴- خرید شارژ

۵- پرداخت قبض
و .....

همراه بانک سپه

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

 اصفهان نیز از جمعیت فقیر 
روستایی زیادی برخوردار است که با 
توجه به مشکالت حوزه آب و بیکاری 
کشاورزان قابل پیش بینی بوده است

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه:

دولتمردان حقوق استان اصفهان را فراموش نکنند

 مدیرعامل شــرکت ذوب آهن در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری صدا وســیمای مرکز اصفهــان به تکمیل 
شدن پروســه تولید ریل ملی با اجرای پروژه های جدید 
پرداخت .مهنــدس منصور یزدی زاده گفــت: بیش از صد 
سال اســت که ریل و راه آهن وارد کشور شــده و تولید ریل 
ملی ، آرزوی دیرینه ایرانیان به ویژه صنایع فوالد بود که بتوانند 
از این موقعیت اســتراتژیک بهره مند شــوند و صنعت حمل و نقل 
ریلی را خودکفا سازند .وی با اشاره به اینکه تولید ریل شامل دو بخش 
تولید فوالد ریل و نورد آن می شــود، افزود : در این پروسه ، ابتدا کارگاه 
نورد 650 را به کلیه امکانات و اســتاندارد روز دنیــا ) EN13674 ( مجهز 
کردیم سپس با راه اندازی ایســتگاه VD ) گاززدایی( تولید فوالد ریل نیز به 
افتخارات صنعت افزوده شــد.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : تولید 
ریل در کارگاهی از کارخانه انجام می گیرد که سایر مقاطع سنگین مانند تیرآهن 
H   که جزو تولیدات استاندارد صنعت ساختمان کشور به شمار می رود و جایگزین 
تیر ورق محسوب می شــود نیز در همین محل تولید می شــود.این مقام مسئول در 
ادامه به برنامه ذوب آهن در خصوص صادرات ریل پرداخت و خاطر نشــان کرد : اگر 
تمرکز روی تولید ریل باشــد حجم باالیی از این محصول استراتژیک قابل تولید است 
و بازاریابی آن نیز آغاز شده که پیشــنهادات خوبی هم دریافت کرده ایم.در این بخش 
خبری ، گزارشــی با موضوع تولید شمش ریل پخش شــد که در این گزارش مهندس 
مهرداد توالئیان، معاون بهره برداری شــرکت از تولید ریل ملی با شــمش های ذوب 
آهن با اجرای پروژه گاز زدایی خبر داد .همچنین مهندس خسرو جوادی، مدیر بخش 
فوالدســازی شــرکت در خصوص این پروژه گفت: برای تولید شمش ریل، مطابق 

اســتانداردهای جهانی ، گازهای مضر باید از ذوب خارج و همچنیــن عملیات VD موجب 
تمیز شدن شمش می شود .مهندس شهرام هاشــمی، سرپرست ایستگاه ریخته گری بخش 
فوالدسازی نیز گفت : فوالد ریل ، پرآلیاژ است و ریخته گری حساس دارد و از اتمسفر محیط 
باید جدا باشــد تا از خصوصیات الزم و اســتحکام فیزیکی برخوردار شود.شایان ذکر است ، 
تولید فوالدهای کیفی و صنعتی، فوالدهای کم کربن جهت مصرف در صنعت خودروســازی 
و ... از جمله دستاوردهای کسب این دانش فنی اســت .همچنین ذوب آهن اصفهان در گام 
 بعدی با ارتقای این ایســتگاه گاز زدایی ، امــکان تولید فوالد ضدزنــگ را در برنامه خواهد

 داشت.

مدیرعامل ذوب آهن در گفت و گو با صدا وسیمای مرکز اصفهان مطرح کرد:

تکمیل پروژه ریل ملی با تولید شمش ریل
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تاثیر مصرف شوینده های سر و بدن در بلوغ زودرس دختران

پیشنهاد سردبیر:

»افســردگی« بیماری خطرناکی است؛ چرا که اغلب 
افراد آن را جدی نمی گیرند و حتی تشخیص آن هم 
در مواقعی دشوار است. این بیماری در خانم ها معموال 
عوارض  بارزتری دارد و بهتر قابل تشخیص است؛ اما در 
مردان به دلیل بعضی از باورهای غلط و یا مقاومت فرد 
و عقب راندن عالیم افسردگی، این تشخیص سخت تر 

صورت می گیرد. 
همان قدر که درمان و شروع افسردگی برای افراد دشوار است، 
باورهای غلط در مورد این بیماری نیز گاهی روندهای بهبود 

را با مشکل مواجه می کند.
 اگر چه در مواردی که بیماری پیشــرفت داشته باشد حتی 
خطرات جانی برای فرد و اطرافیانش وجود دارد؛ اما معموال 
این بیماری توسط فرد انکار می شود به همین دلیل تشخیص 
آن برای اطرافیان کار دشواری است. اینکه افسردگی دقیقا 
چیست و آیا هر نوع غم و ناراحتی در افراد را می توان منتسب 
به این بیماری دانست، جواب های مختلفی دارد. اینکه افراد 
به واسطه یک واقعه ناگوار احساس ناراحتی و غم داشته باشند 
طبیعی به نظر می رســد؛ اما اگر این احســاس تا مدت های 
زیادی با آنها باشد و هر روز و هر موقعیتی احساس ناراحتی 
داشته باشند مســئله ای اســت که باید جدی گرفته شود. 
بسیاری از باورهای غلط در مورد درمان افسردگی وجود دارد 
که گاهی روند بهبود را به تاخیر می انــدازد به همین دلیل 
بهتر است افراد برای بازگشت به روزهای سالمتی تنها نظر و 
توصیه های متخصصان روانپزشکی را در این زمینه اجرا کنند.

افرادی که مبتال به افسردگی هستند ممکن است فکر کنند 
هیچ امیدی برای زندگی بهتر وجود ندارد. این نا امیدی بخشی 
از بیماری است نه واقعیت. با شــروع درمان به تدریج افکار 
مثبت جایگزین افکار منفی خواهند شــد. خواب و اشتهاب 
بهبود پیدا کرده و خلق و خوی فرد افســرده بهتر می شود و 
با روان درمانی مهارت های مقابله ای با فشــارهای زندگی را 

می آموزید.
کار زیاد، افسردگی را مغلوب می کند؟

تقریبا در هر لحظه افسردگی روی یک ششم افراد در برهه ای 
از زندگی تاثیر می گــذارد. بنابراین حقایق و باورهای غلطی 
در مورد این بیماری در بین مردم رایج است. مثال تصور می 
کنند کار زیاد می تواند بر بســیاری از ناراحتی ها غلبه کند 
ولی کار بیش از حد می تواند نشانه ای از افسردگی بالینی به 

خصوص در مردان باشد.
این بیماری واقعی نیست؟

افســردگی یــک بیماری جــدی پزشــکی اســت و علت 
اصلــی ناتوانــی در بزرگســاالن آمریکایــی محســوب 
می شــود؛ اما هنوز هم بــا ناراحتی های عادی اشــتباه می 
گیرنــد. در افــراد افســرده، مدارهــای عصبــی کــه در 
 قســمت خلــق و خــوی مغز واقــع شــده اند بــه صورت

 غیر طبیعی عمل می کنند.
مردان افسردگی نمی گیرند؟

شــاید نزدیکان یک مرد افســرده حتی پزشــک او نتوانند 
افسردگی او را تشــخیص دهند. علت آن این است که مردان 
نســبت به زنان، کمتر در مورد احساسات شــان صحبت می 
کنند و برخی از مردان افسرده، ناراحتی و غم خود را بروز نمی 
دهند. در عوض تحریک پذیر، عصبانی و بی قرار می شــوند. 
برخی ممکن است به دیگران سخت بگیرند و برخی با رفتار 
بی پروا مثل نوشیدن الکل یا مصرف مواد مخدر با افسردگی 

خود کنار می آیند.
افسردگی فقط دلسوزی برای خود است؟

فرهنگ ما قدرت و اســتقامت فکری را ستایش کرده و روی 
هر کسی که خالف آن باشد برچســب می زند. ولی افرادی 
که افسردگی بالینی دارند تنبل نیســتند یا برای خودشان 
احساس ناراحتی ندارند و نمی توانند افسردگی را از خود دور 

کنند. افسردگی، یک بیماری بالینی است که با تغییرات ایجاد 
شده در مغز مرتبط است و مانند سایر بیماری ها نیاز به درمان 

مناسب برای بهبود دارد.
هر کسی می تواند افسرده شود

چه شاعر باشی یا ورزشکار، خجالتی یا برونگرا، هر کسی از هر 
قومیتی ممکن است دچار افسردگی شود. این بیماری در زنان 
دو برابر بیشتر از مردان است ولی شاید دلیل این آمار برای این 
باشد که زنان بیشتر به دنبال درمان می روند. افسردگی برای 
اولین بار در اواخر نوجوانی و ۲۰ سالگی دیده می شود ولی در 
هر سنی می تواند رشد کند. گاهی اوقات تجربه های شخصی 
ممکن است موجب افسردگی در افرادی شود که مستعد این 

بیماری هستند.
افسردگی به آرامی رشد می کند

افســردگی می تواند به تدریج افزایش پیدا کنــد، بنابراین 
تشخیص آن را نســبت به بیماری هایی که به یکباره ایجاد 
می شوند، سخت تر می کند و ناگهان یک روز بد همه چیز را 
به هم ریخته و شما را از کار، درس یا مکان های اجتماعی دور 
می کند. این بیماری ســال ها به صورت مزمن و کم کم رشد 
کرده و به یکباره شــما را تضعیف می کند. معموال افراد پس 
از شروع درمان در عرض ۴ تا ۶ هفته بهبود قابل مالحظه ای 

پیدا می کنند.
آیا تنها راه درمان افسردگی دارو است؟

دارو، تنها یکی از روش های درمانی افسردگی است و پزشک 
ممکن اســت در برخی موارد، لزومی برای تجویز دارو نبیند 
گرچه اغلب برای درمان افســردگی می توان از دارو استفاده 
کرد که البته در زمان مناسب باید مصرف آن را کنار بگذارید.

آیا افراد افسرد ه زیاد گریه می کنند؟
همیشه این گونه نیســت؛ برخی افراد افسرده عمیقا غمگین 
می شــوند ولی گریه نمی کنند در عوض احساس پوچی، بی 
ارزشــی و بی فایده بودن به آن ها دســت می دهد و مانع از 
تالش شان برای رسیدن به کمال شــده و خانواده ها عوارض 

زیادی را از این مشکل متحمل می شوند.
سابقه خانوادگی نقش زیادی در افسردگی ندارد

افرادی که ســابقه خانوادگی افســردگی دارنــد به احتمال 
بیشتری مبتال به افسردگی خواهند شد ولی حتمی نیست، 
بنابراین باید با مشاهده اولین عالیم افسردگی سریعا اقدامات 
الزم مثل کاهش استرس، ورزش و مراجعه به مشاور را انجام 

دهید.
آیا افسردگی بخشی از روند افزایش سن است؟

اغلب مردم چالش پیری را بدون افسردگی طی می کنند. افراد 
سالمند ممکن اســت غم و انده خود را پنهان کنند یا عالیم 
متفاوتی داشــته باشــند مثال دیگر طعم غذا را حس نکنند، 
دردشان بیشتر شود یا الگوی خواب شان تغییر کند. مشکالت 
پزشکی در افراد ســالمند از قبیل حمله قلبی یا جراحی می 

تواند افسردگی آن ها را بیشتر کند.
افسردگی در سالمندان روی حافظه تاثیر می گذارد

افســردگی در ســالمندان می تواند عامل اصلی مشــکالت 
حافظه، ســردرگمی و در برخــی موارد توهمات باشــد که 
مراقبین و پزشکان ممکن است این عالیم را با مشکالت زوال 
عقل یا کم شدن حافظه بر اثر افزایش ســن، اشتباه بگیرند. 
روان درمانی نقش مهمی در درمان افسردگی سالمندان دارد.

صحبت کردن همه چیز را بدتر می کند؟
قبال به افراد توصیه می شــد که با صحبــت نکردن در مورد 
مشکل شان، آن را بهتر حل می کنند. امروزه شواهدی وجود 
دارد که بحث هدف دار با یک حرفه ای می تواند همه چیز را 
بهتر کند. الگوهای روان درمانی افسردگی منفی، احساسات 
ناخودآگاه یا مشکالت ارتباطی به درمان افسردگی کمک می 
کند.یکی از قدیمی ترین توصیه ها برای درمان افســردگی 
برجسته کردن نکات مثبت اســت. رفتار ها و تفکرات مثبت 
باید جایگزین تفکرات منفی گرایانه فرد افســرده شود. این 

روش برای بسیاری از افراد موثر واقع شده است.

افسردگی و باورهای غلطی که درمان را سخت می کند
پریسا سعادت

تاثیر مصرف شوینده های سر و بدن 
در بلوغ زودرس دختران

پژوهشگران هشدار می دهند قرارگیری در معرض مواد 
شیمیایی موجود در طیف وسیعی از محصوالت بهداشتی 
با بلوغ زودرس در بین دختران مرتبط اســت.برخی مواد 
شــیمیایی خاص نظیر فتاالت ها، پارابن هــا و فنول ها 
در طیف وســیعی از محصوالت نظیر عطرها، صابون ها، 
شامپوها، الک ها، لوازم آرایش، خمیردندان، اسپری های 
مو و لوسیون ها پوست یافت می شوند.»کیم هارلی«، عضو 
تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: »این 
مواد شــیمیایی از طریق جذب توسط پوست یا از طریق 
استنشاق یا بلعیدن وارد بدن می شــوند. زمانی که وارد 
بدن می شوند، به سرعت متابولیز شده و سپس از طریق 
ادرار دفع می شــوند.«به گفته هارلی، مطالعات حیوانی 
قبلی نشان داده بودند که قرارگیری منظم در مقابل این 
مواد شیمیایی می تواند موجب اختالل در زمان بندی بلوغ 
شود.حال تیم تحقیق دریافته است هر چقدر میزان مواد 
شیمیایی در بدن مادران یا دختران بیشتر باشد، زمان بلوغ 
در دختران زودتر خواهد بود، اما چنین رابطه ای در مورد 

زمان بلوغ پسران مشاهده نشده است.

از کجا بفهمیم آهن مورد نیاز 
کودک مان تامین شده است؟

یک متخصص اطفال اظهار کرد: بهترین راه برای اطمینان 
از کافی بودن آهن، گنجاندن حجم زیادی مواد غذایی غنی 
از آهن در رژیم غذایی روزانه کودک است؛ برخی مواد برای 
تامین آهن بدن کودکان مفید است که با به کارگیری آن 
می توان آهن مورد نیاز بدن آنهــا را تامین کرد، از این رو 
خوب است آنها را در هر وعده غذای کودک گنجاند.علی 
محتشمی افزود : این مواد شــامل تخم مرغ، نان، غالت، 
صبحانه غنی شده با آهن، گوشت قرمز بدون چربی مثل 
گاو، گوساله یا گوسفند، قسمت های تیره گوشت مرغ یا 
بوقلمون مثل ران و باالی ران، ســبزیجات با رنگ ســبز 
تیره مثل بروکلی یا تره، حبوبات مثل لوبیای پخته شده، 
عدس و یا نخود، میوه خشــک مثل زردآلو،انجیر خشک، 
کشمش و مویز و آجیل و مغزهاست.وی تشریح کرد: سعی 
کنید هفته ای یک تا ۲ بار ماهــی در رژیم غذایی کودک 
بگنجانید، ماهی های پرچرب را بیشــتر از هفته ای ۲ بار 
مصرف نکنید زیرا مقدار بسیار کمی تاکسین دارند که به 

مرور زمان انباشته و دردسر ساز می شود.

مفاد آراء
9/122 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان هاي 

فاقد سند رسمی وماده 13 آئين نامه اجرائي آن
برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان زیبا چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی بمدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
بخش یک ثبتي شهرضا

یكم : شماره فرعي از 2 – اصلي فضل آباد
1. رای شــماره 139760302008005225 –  18 / 09 / 97 –  اســماعيل ادیب فرزند 

سيف اله ششدانگ :
الف ( قسمتي ازیک باب خانه مجزي شده ازپالک 451 فرعي به مساحت ده متروبيست 
صدم مترمربع که به انضمام قســمتي ازپالک 440 فرعي جمعًا تشــكيل یک باب خانه 

راداده است  
ب ( قسمتي ازیک باب خانه مجزي شــده ازپالک 440 فرعي به مساحت یكصدوبيست 
ودومترمربع که به انضمام قسمتي ازپالک 451 فرعي جمعًا تشكيل یک باب خانه راداده 

است  
تاریخ انتشار نوبت اول : 21 / 09 / 1397                                  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 06 / 10 / 1397                                               
م الف: 311582  سيد اسداله موسوی رئيس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا

حصر وراثت
9/105  آقای غالمرضا اسماعيل حسنی داراي شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به 
کالسه 709/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان هاجر اسمعيل حسن به شناسنامه 237 در تاریخ 59/9/24 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- غالمرضا اسمعيل حسنی چادگانی، 
ش.ش 14، 2- صفدر اسمعيل حسن، ش.ش 241، 3- حسن اسمعيل حسن، ش.ش 239، 
4- جعفر اسمعيلی حسن، ش.ش 24 )پسران متوفی( 5- جميله اسمعيل حسن، ش.ش 
238 )دختر متوفی(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از 
تاریخ نشر نخستين آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 309640  شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف چادگان )142 کلمه،1 کادر(  

حصر وراثت
9/113 آقای ابراهيم تيموری نيا دارای شناسنامه شماره 70 به شرح دادخواست به کالسه 
706/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
خليفه تيموری نيا به شناسنامه 100 در تاریخ 97/9/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- حسين بس کهن فرزند خلف علی، ش شناسنامه 
1981 متولد 1332 صادره از شيراز )همسر متوفی( 2- ابراهيم تيموری نيا فرزند خليفه، 
ش شناسنامه 70 متولد 1359 صادره از ســميرم )پسر متوفی( 3- زهرا تيموری نيا فرزند 
خليفه، ش شناسنامه 6/1 متولد 1363 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 4- زینب تيموری 
نيا فرزند خليفه ، ش شناسنامه 5120004474 متولد 1369 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 
5- عاليه تيموری نيا فرزند خليفه ، ش شناسنامه 101 متولد 1356 صادره از شهرضا )دختر 

متوفی( 6- ثریا تيموری نيا فرزند خليفه، ش شناسنامه 71 متولد 1361 صادره از سميرم 
)دختر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 310547 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )206 کلمه،2 کادر(  

ابالغ وقت رسیدگی
9/114 شماره پرونده: 1836/97 حل12 مرجع رسيدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ساعت 11:45 صبح روز یكشنبه 
مورخه 1397/10/30 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگــی: خدیجه کریمی ، با 
وکالت: اکرم مانيان ، نشانی: اشرفی اصفهانی چهارراه اول روبروی درب ورودی دادسرا 
موسسه حقوقی عدالت گسترانـ  وکيل: اصفهانـ  بوستان سعدی پل فلزی ساختمان 52 
ط3 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:محسن خدادی ، نام پدر: حسن، خواسته و 
بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسيدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر آگهی در 
یكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 309733  

رئيس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر)192 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

9/115 شماره: 382/97 حل1 مشخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی: حازم القریشی 
، شغل: آزاد ، نشانی: مجهول المكان ؛ مشــخصات محكوم له:نام و نام خانوادگی: حسن 
کوبيدان ، نام پدر: محمود ، با وکالت خانم زهرا حاج حيدری ، نشــانی: خمينی شهر بلوار 
آزادگان روبروی ایران خودرو مجتمــع اطلس ط2 واحد3 ، محكــوم به:به موجب رای 
شماره 899 تاریخ 97/06/30 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که 
قطعيت یافته است. محكوم عليه محكوم است به: پرداخت مبلغ دویست ميليون ریال با 
احتساب خسارات تاخير و تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال به عنوان هزینه های دادرسی و حق الوکاله 
وکيل که طبق تعرفه در اجرای احكام محاســبه می گردد و پرداخت نيم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت. ماده34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 309835 علی اصغر ترابی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خمينی شهر 

)225 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم

9/117 خواهانهــا خانــم جميل و بتــول جملگی غــالم زاده طامه فرزندان حســين 
دادخواســتی بطرفيت خانمها 1- اعظم 2- ناهيد 3- نســيم جملگــی وثوقی فرزندان 
جعفر دائم بر الزام به تنظيم سند رســمی که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983734100682 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان نطنز ثبت و وقت 
رسيدگی برای روز یكشنبه 97/10/23 ســاعت 11 صبح تعيين که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیين دادرســی مدنی بعلت مجهول المكان بودن خواندگان 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثيراالنتشار آگهی می گردد تا 
خواندگان ظرف یكماه پس از تاریخ نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

در دادگاه  حاضر گردند. م الف: 311860 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز )138 
کلمه،1 کادر(  

فقدان سند مالکیت
9/118 شــماره صادره: 1397/03/537095-1397/9/17 نظر به اینكه سند مالكيت 4 
دانگ مشاع از 6 دانگ پالک ثبتی شماره 14742 فرعی واقع در اردستان 1 اصلی گرمسير 
بخش 17 اصفهان ذیل شماره دفتر الكترونيک 139720302032001802 به نام عليرضا 
قادر زاده  صادر و تســليم گردیده است، ســپس خانم فاطمه نجاری اردستانی به موجب 
وکالتنامه 56403-97/8/19 دفتر 50 اردستان به وکالت از نامبرده  با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده: 970320541814587-97/9/8 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 37750-97/9/1 به گواهی دفتر خانه 50 اردستان رسيده 
است مدعی است که سند مالكيت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی سند مالكيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیين نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالكيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت یا سند معامله 
به این اداره تسليم و رســيد اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف:312089 عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان )231 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/119  خواهان محسن دادخواه تهرانی دادخواستی به خواسته صدور حكم محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ بيســت ميليون ریال به انضمام کليه خسارات قانونی، خسارات 
دادرسی و تاخير تادیه از تاریخ سررسيد در ســفته مورخ 1390/1/15 لغایت زمان اجرای 
کامل حكم به طرفيت خوانده پژمان بيدکانی بختياروند به شورای حل اختالف شعبه اول 
شهرستان تيران و کرون تسليم نموده که پس از ارجاع به شماره 865/97 ثبت گردیده و 
وقت دادرسی به تاریخ 97/10/24 ساعت 9/30 تعيين گردیده عليهذا چون خوانده مجهول 
المكان دارای آدرس و نشانی معينی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئيس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیين دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های رسمی کثيراالنتشار 
محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یكماه 
به دبيرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسی تعيين شده حضور یابد بدیهی اســت در صورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسيدگی نموده و تصميم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نياز به انتشار مجدد 
آگهی باشد فقط یک نوبت درج  خواهد شــد.  م الف:312124 شعبه اول شورای حل 

اختالف تيران )192 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

 9/106  آقای محمــد نصرالهــی رزوه داراي شناســنامه شــماره 1150119446 به
  شــرح دادخواست به کالســه 405/97  از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت 
 نموده و چنين توضيح داده که شادروان رعنا هاشمی به شناسنامه 3353 در تاریخ 90/9/19 
اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفتــه ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد 
نصرالهی رزوه، ش.ش 1150119446 )پســر متوفی( 2- الهام نصرالهی رزوه، ش.ش 
5750045560 )دختر متوفی( 3- غالمرضا نصرالهــی رزوه فرزند یداله، ش.ش 2661 
)همسر متوفی( 4- فاطمه بهمن زیاری فرزند یداله، ش.ش 47 )مادرمتوفی(. اینک با انجام 
 تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي

 دارد و یا وصيتنامه اي از متوفي نزد او مي باشــد از تاریخ نشر نخستين آگهي ظرف یک 
 ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شــد. م الف: 309523  شعبه اول 

حقوقي شوراي حل اختالف چادگان )141 کلمه،1 کادر(  

ابالغ رای
9/121  مرجع رسيدگی: شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشــهر، شماره پرونده: 
398/96 و 399، شــماره و تاریخ دادنامــه: 5 و 354-97/9/13 خواهان: آقای حســين 
سورانی فرزند محمد به نشانی فریدونشهر برف انبار سنگباران حسين سورانی، خواندگان: 
1- آقای مهدی فریدنيا فرزند منوچهر 2- فرشــيد )نيكدل( هــر دو به مجهول المكان، 
خواسته: مطالبه وجه، گردشــكار: بتاریخ 97/9/12 در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم 
شورای حل اختالف فریدونشهر تشكيل است. شورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
پایان رســيدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در 
خصوص دادخواست آقای حسين سورانی فرزند محمد به طرفيت آقایان مهدی فریدنيا 
فرزند منوچهر و فرشيد)نيكدل( تيموری فرزند علی بخواسته مطالبه مبلغ یكصد و شصت 
ميليون ریال به استناد یک فقره چک به شماره 9535/594173-12 عهده بانک ملی به 
انضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخير تادیه نظر به اینكه خواندگان عليرغم دعوت از 
طریق نشر آگهی در جلسه رسيدگی حاضر نشده و الیحه ای در دفاع تقدیم ننموده اند لذا 
شورا با بررسی محتویات پرونده و وجود اصل چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده دارد و با استصحاب بقای دین و اینكه خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه نكرده 
است و اصالت چک و بدهی خویش را تایيد نموده است خواسته خواهان ثابت تشخيص 
داده و به اســتناد مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیين دادرسی مدنی و مواد 313 و 314 
ناظر به مــاده 249 قانون تجارت و مواد 1258 و 1275 از قانــون مدنی و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب سال 1377 
مجمع تشخيص مصلحت نظام رای بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ یكصد و شصت 
ميليون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو ميليون ریال بابت هزینه دادرسی بر اساس تعرفه 
قانونی و پرداخت خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررســيد چک تا زمان پرداخت بر اساس 
شــاخص تورم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غيابی و ظرف مهلت 
بيست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و پس از گذشت این مدت ظرف 
بيست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می 
باشد.  م الف:312988 شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر )362 کلمه، 4 کادر(

آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات پدیده ارتباطات پویا سهامی 
خاص به شماره ثبت 40544 و شناسه ملی 10260582243

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/08/14 ســعید موبدی کدملی 
1292425806 بســمت مدیرعامل و رئیس هیــات مدیره ، حســین فیضی کدملی 
1290393672 بسمت عضو هیات مدیره و نفیسه موبدی کدملی 1292425814 بسمت 
نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار 
تعهد آور شــرکت به امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ضمنًا 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
)296238( 

آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات پدیده ارتباطات 
پویا سهامی خاص به شماره ثبت 40544 و شناسه ملی 

10260582243
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/15 مرکز اصلی 
شرکت به استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
منوچهری ، خیابان مجمر ، خیابان منوچهری ، پالک -11 ، پالک قدیمی20 ، طبقه 
دوم ، واحد غربی - کدپستی 8143835955 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)296237(
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کارت های ملی قدیمی تنها تا پایان سال اعتبار دارند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

 رییس پژوهشکده پیشگیری اولیه 
از بیماری های غیر واگیر اصفهان:

۲۵ درصد از کودکان مبتال به 
اختالل چربی خون هستند

 رییس پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های 
غیرواگیر اصفهــان گفت: براســاس پژوهش 
صورت گرفته در این پژوهشــکده مشــخص 
شــد که از هر چهار کودک، یک نفــر مبتال به 
اختالل چربی خون است.رویا کلیشادی اظهار 
داشت: ۲۵ درصد از جمعیت کودکان مبتال به 
 اختالل چربی خون هســتند که بیشتر شامل 
 »تری گلیسیرید: باال و پایین بودن چربی مفید

 »اچ.دی کلسترول« است.وی بیان داشت:  این 
بدان معناست که از هر چهار کودک یک کودک 
مبتال به اختالل چربی خون اســت که به شیوه 
زندگی یعنی بی تحرکی، تغذیه ناسالم و مصرف 
بیش از حد مواد قندی و چربی برمی گردد.رییس 
پژوهشــکده پیشــگیری اولیه از بیماری های 
غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره 
به اینکه در گذشته تصور بر این بود که اختالل 
چربی خون، پرفشاری خون،  کلسترول باال و تری 
گلیسیرید باال مختص سنین باالست، ادامه داد: 
در این پژوهش متوجه شــدیم که عوامل خطر 
ساز بیماری های غیر واگیر در کودکی و نوجوانی 
نمود پیدا می کند.وی اظهار داشــت: به دنبال 
تغییر شیوه زندگی و صنعتی شدن زندگی ها و 
تغییرات محیطی شاهد افزایش بار بیماری های 
غیر واگیر از جمله مرض قند، بیماری های قلبی 
و عروقی،  پر فشاری خون، بیماری های کبدی 
و کلیوی و پوکی اســتخوان هستیم.کلیشادی 
با بیان اینکــه بیماری های غیــر واگیر درمان 
قطعی ندارد  بنابرایــن بهترین راه دوری از ابتال  
پیشگیری است،  اضافه کرد: پیشگیری ها باید 
از سنین شیرخوارگی و کودکی صورت گیرد تا 
اثر گذاری باالتری داشته باشد .وی اعالم کرد: در 
همین راستا در مطالعه ای تحت عنوان کاسپین 
اقدام به بررسی رفتارهای مخاطره آمیز سالمت 

در بین کودکان و نوجوانان در ۳۰ استان کردیم.
رییس پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های 
غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در 
گذشته تنها بیماری های عفونی در مدارس مورد 
بررسی قرار می گرفت و امروز به صورت دوره ای 
عوامل و رفتارهای خطرســاز چک می شود که 
به ارتقای ســالمت آینده ســازی کشور کمک 
می کند. وی ادامــه داد: پروژه کاســپین یک 
مطالعه کشــوری اســت که با حمایت وزارت 
بهداشت از سال ۸۴ آغاز شــد و  برای اولین بار 
در منطقه و خاورمیانه به شکل علمی رفتارهای 
مخاطره آمیز و عوامل ایجاد کننده آن در سنین 
کودکــی و نوجوانی مورد بررســی قرار گرفت.

رییس پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های 
غیرواگیر دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه 
داد: طی این سال ها آگاهی  و آموزش خانواده ها 
در ارتباط با مراقبت از شــیوه زندگی فرزندان 
بیشتر شده اســت تا بتوانند از بار بیماری های 

غیر واگیردار در کودکان خود پیشگیری کنند.

نگاه

 زنانگی و افول زندگی
 دو روی یک سکه

نتایج یک تحقیق نشــان می هد سازگاری در 
زنان میانسال با تغییرات باروری در جامعه ایران 
طیفی در حرکت است که بخشی از این طیف را 
احساس افول، غروب زنانگی و خاموشی جنسی 
تشکیل می دهد. میترا ریحانی دانشجوی دکتری 
رشته بهداشت باروری به بررسی »طراحی و روان 
ســنجی ابزار اندازه گیری سازگاری با تغییرات 
باروری در زنان میانسال« پرداخت. این پژوهش 
به تجارب زنان میانسال از سازگاری با تغییرات 
باروری در قسمت کیفی تبیین و در قسمت کمی 
به روان سنجی گویه های ابزار طی یک مطالعه 
مقطعی پرداخته است.نتایج این مطالعه نشان 
می دهد سازگاری در زنان میانسال با تغییرات 
باروری در جامعه ایران طیفی در حرکت است 
که بخشی از این طیف را احساس افول، غروب 
زنانگی و خاموشی جنسی تشکیل می دهد. این 
موضوع بیشتر در زنانی  دیده می شود که مفهوم 
زنانگی خود را در فرزند آوری و باروری و جذابیت 
ظاهری می دانند.همچنین بخش دیگر طیف 
احساس کمال، تعالی و شروع دوره جدید زندگی 
نمایان بود که بیشتر در زنانی دیده می شد که 
زنانگی خود را با احســاس کارآمدی، والدی و 

توانمندی گره زده بودند.

رییس اداره سالمت و تندرستی آموزش و 
پرورش استان:

عرضه خوراکی غیربهداشتی در 
بوفه های مدارس ممنوع است

رییس اداره سالمت و تندرستی آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: عرضه خوراکــی ها و مواد 
غذایی غیربهداشتی در بوفه های مدارس ممنوع 
است.حســین عباســیان افزود: از ابتدای ســال 
تحصیلی در قالب بخشنامه هایی با همکاری مرکز 
بهداشت محیطی استان، فهرست مواد غذایی مجاز 
و غیر مجاز در بوفه ها تهیه و به مدارس اعالم شده 
است.وی اضافه کرد: در این بخشــنامه بر عرضه 
مواد غذایی ســالم، دارای مجوز وزارت بهداشت 
شــامل خشــکبار از جمله خرما، کشمش، مغز و 
دانه ها، نخودچی، توت خشک، انجیر خشک و انواع 
برگ ها، برنجک و همچنین لقمه سالم در مدارس 

تاکید شده است.
رییس اداره سالمت و تندرستی آموزش و پرورش 
اصفهان ادامه داد: همچنین عرضه مواد غذایی غیر 
مجاز شامل توزیع مواد انواع لواشک، بستنی یخی، 
سوســیس و کالباس، ســس، فالفل، سمبوسه و 
استفاده از نوشابه ها و دوغ های گاز دار در بوفه های 
مدارس ممنوع است.وی با بیان اینکه فهرست مواد 
غذایی ســالم بر دیوار بوفه ها برای مشاهده دانش 
آموزان و اولیای آنها نصب است، گفت: همچنین 
توزیع شیر، ماست و پنیرهای استرلیزه شده و غنی 
از ویتامین دی، نوشیدنی دوغ بدون گاز و آب معدنی 
در بوفه ها مجاز است.عباسیان یادآور شد: مطابق 
دستورالعمل بهداشت مکان هایی با استاندارهای 
ایمنی و با فاصله از آزمایشــگاه ها و سرویس های 
بهداشتی برای بوفه ها به عنوان پایگاه های تغذیه 

سالم در مدارس باید پیش بینی شود.
وی از والدیــن دانش آموزان خواســت در صورت 
مشــاهده هر نوع تخلفی در بوفه هــای مدارس و 
توزیع مواد غیر بهداشــتی و توجــه نکردن مدیر 
مدرســه به این مهم، موارد را با شماره تلفن های 
۳۲۲۰1۰1۴ ۲ بــه متولیــان امــر در آموزش و 
پرورش گزارش دهند.عباسیان با تاکید بر فرهنگ 
سازی برای تغذیه ســالم بین دانش آموزان گفت: 
در این رابطه حدود چهار ســال اســت که برنامه 
ســفیران ســالمت در مدارس اجرا می شود و در 
 این برنامه از هر کالســی پنج دانش آموز انتخاب

 می  شوند و دستورالعمل های بهداشتی و نوع تغذیه 
 بهداشــت بدن و محیط به این ســفیران آموزش

 داده می شود.

معاون اجتماعی بهزیستی کشور خبر داد:
 کاهش ۱۱ درصدی تحرک 

در دختران ایرانی
معاون اجتماعی بهزیستی کشور گفت: در طراحی 
سیاســت های اجتماعی باید نگاه سیستماتیک 
و توانمندسازی داشته باشــیم به طوری که طبق 
مطالعه انجام شده روی دختران، ظرفیت حیاتی و 
سالمتی آنها طی 1۵ سال گذشته به دلیل کمبود 
فضا و تحرک 11 درصد کاهش یافته است.حبیب 
ا... فرید ادمه داد: اگر به این مقوله ها توجه نکنیم، 
افزایــش بیماری های غیرواگیــر را نیز به صورت 
فزاینده خواهیم داشــت و این مســئله در مورد 

سالمندی نیز مصداق پیدا می کند. 
فرید با اشــاره به بحث اورژانس اجتماعی گفت: 
همه ممکن است از وضعیت موجود راضی نباشیم، 
 اما نــگاه امیدوارانه با روند آســیب ها نیز ضروری

است، چرا که ما هم اکنون در منطقه، کشوری موفق 
در بحث مداخله در آسیب های اجتماعی هستیم، 

هر چندبا ایده آل هایمان فاصله کمی داریم.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای 
استان:

غلظت آالینده ها در اصفهان 
افزایش می یابد

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان 
گفت: به دلیل پایداری جو و ســکون نســبی هوا 
در مناطق صنعتی و پر جمعیت اســتان از جمله 
کالنشــهر اصفهان روند افزایش غلظت آالینده ها 
پیش بینی می شود.ساناز جعفری با اشاره به بررسی 
نقشه های هواشناسی استان اصفهان طی روزهای 
آینده اظهار کرد: در این بــازه زمانی، جو پایدار بر 
آسمان استان حاکم خواهد شد. بر این اساس در 
اکثر نقاط، آســمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی 
وزش باد مالیم  پیش بینی می شــود.وی با بیان 
اینکه به دلیل پایداری جوی و ســکون نسبی هوا 
در مناطق صنعتی و پر جمعیت اســتان از جمله 
کالنشهر اصفهان روند افزایش غلظت آالینده ها 
پیش بینی می شــود، افزود: بر این اساس تا پایان 
آن کاهش کیفیت هوا در مرکز استان  پیش بینی 

می شود.

کارشناس مدارس آموزش از راه دور اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان گفت: ۷۳ مدرسه و 1۲ هزار 
۳۷۴ نفر دانش آموز در ســطح اســتان اصفهان در 
مدارس آموزش از راه دور تحصیل می کنند.مسعود 
مفیدی با اشاره شکل گیری مراکز آموزش از راه دور 
در کشور، اظهار کرد: ششــم آذرماه 1۳۷۵ شورای 
عالی انقالب فرهنگی شکل گیری آموزش از راه دور 
را مصوب کرد و در نهایت التزام به اجرای آن از سال 
1۳۸۳ اتفاق افتاد و مراکز آموزش از راه دور تاسیس 
و پس از آن به مدرسه تبدیل شدند.وی درباره روند 
آموزش در این مدارس تصریح کرد: در واقع آموزش 
از راه دور با اولویت پذیرش بازماندگان از تحصیل راه 
اندازی شده است. تنها راه کمک به آموزش کسانی 
که به هر دلیلــی از تحصیل در مــدارس عادی جا 
مانده اند. مدارس آموزش از راه دور به عنوان شــیوه 
ای نوین در آموزش و پرورش اســت.وی با تاکید به 
شرایط تحصیل دراین مدارس گفت: این نوع مدارس 
یک فرصت طالیی اســت برای تمام هموطنانی که 
تحصیالت ابتدایی دارند و بعــد از آن هرکس در هر 

سن و شغلی می تواند ادامه تحصیل دهد.کارشناس 
مدارس آموزش از راه دور اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان با اشاره به اینکه فراگیران مدارس آموزش از 
راه دور به دو دسته بزرگساالن افراد باالی 1۸ سال و 
الزم التعلیم تقسیم می شوند، افزود: الزم التعلیمی ها 
افرادی هستند که شرایط سنی برای تحصیل را دارند 
اما به دلیل برخی موارد خاص، امکان ادامه تحصیل 

در مدارس عادی و روزانه را ندارند.

کارشناس مدارس آموزش از راه دور اداره کل آموزش و پرورش استان:

۷۳ مدرسه آموزش از راه دور در استان اصفهان فعال است
سرپرست کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: 
شرایط ۵۰ کتابخانه استان اصفهان برای ایجاد بخش 
کودک بررسی می شــود.امیر هالکویی با بیان اینکه 
اصفهان از استان های برتر و پیشگام کشور در ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی و توسعه کتابخانه هاست، اظهار 
داشت: در حال حاضر ۳۷ ایستگاه مطالعه در سطح 
شــهر اصفهان راه اندازی شــده و این ایستگاه ها در 
مناطق پر تردد شهر از جمله ترمینال ها، بیمارستان ها 
و فرمانداری ها نصب شده است.وی با بیان اینکه در 
سه ســال اخیر ۷۰۰ جلد کتاب با 9۰ عنوان کتاب 
در این ایستگاه ها قرار گرفته اســت و عالقه مندان 
در ایســتگاه های مطالعه هزینه ناچیزی را در برابر 
کتاب انتخابی خود می دهند، افــزود: در نظر داریم 
۵۰۰ تا هزار ایســتگاه برای امانت کتاب در ســطح 
شهر قرار دهیم که عالقه مندان در آن مکانی کتابی 
را به امانت گرفته و سپس تحویل کتابخانه ها دهند.

سرپرست کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه برنامه های فرهنگی مختلفی در طول 
سال در کتابخانه های عمومی برگزار می شود، تصریح 

کرد: مردم در طرح نذر کتاب با این نهاد مشارکت و 
همکاری دارند و ۲۰ کتابخانه در دســت ساخت در 
استان اصفهان داریم که 9۵ درصد تکمیل شده و تا 
پایان سال تکمیل و افتتاح می شود.هالکویی با اشاره 
به ارتباط و مدیریت همه کتابخانه های این استان با 
نرم افزار جامع ســامان، بیان کرد: افراد می توانند به 
صورت همزمان از عضویت سراسری در کتابخانه های 

کل کشور استفاده کنند.

سرپرست کتابخانه های عمومی استان اصفهان:

اصفهان در ترویج فرهنگ کتاب خوانی پیشتاز است

دیدگاهآموزش و پرورش

پس از کاهش ارزش پاسپورت ایرانی و بسته 
بودن ورودی برخی از کشورها بر روی ایرانی ها 
حاال چشــم مان به ضرب و شتم شهروندان 
ایرانی در یکی از کشورهای کوچک و ضعیف 

آسیای میانه نیز روشن شد. 
طی ماه های اخیر میل ورود ایرانیان برای مسافرت 
و خرید و راه اندازی کســب و کار در گرجستان به 
حدی باال گرفته که رفت و آمد ایرانیان به یک اتفاق 
روتین در این کشور تبدیل شــده است؛ اما حاال و 
در آستانه دهمین ســال مراودات دو کشور هر روز 
اخباری از بدرفتاری این کشــور  با مسافران ایرانی 
و سخت گیری ها برای ورود مسافران به خاک این 

کشور به گوش می رسد.
چرا گرجستان از ایران روی گردان شده 

است؟
خبر بدرفتاری با ایرانیان در مرزهای گرجســتان 
موجی از گمانه زنی ها را در داخل کشــور و عرصه 
بین المللی به دنبال داشــته اســت. کار به جایی 
رسیده که ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران در 
گفت وگو با یکی از رســانه های داخلی از مسافران 
ایرانی بخواهــد تا اطالع ثانوی از ســفر به تفلیس 
خودداری کنند. برخی از تحلیلگران این فرضیه را 
مطرح کرده اند که آیا تهران پس از یک دهه اعتماد 
و روابط دوستانه با این کشور، باید در سیاست های 
خود با تفلیس تجدید نظر کنــد؟ مروری بر روابط 
این دو کشــور، هیچ گونه عالیــم تنش آلودی را 
نشــان نمی دهد. بیش از یک دهه است که روابط 
این دو کشــور مبتنی بر تفاهم و اعتمــاد متقابل 
بوده است. پس از اســتقالل گرجستان، ایران یکی 
از اولین کشــورهایی بود که تمامیــت ارضی این 
کشــور را به رسمیت شــناخت و همچنین پس از 
جنگ اوستیای جنوبی در ســال ۲۰۰۸ میالدی، 
از طرح الحاق این منطقه به روســیه حمایت نکرد. 
همچنین پس از باال گرفتن تنش ها و قطع واردات 
گاز طبیعی روسیه به گرجستان در فصل زمستان، 
رایزنی هایی برای جایگزینی گاز طبیعی ایران انجام 
شد. بنابراین روابط این دو کشــور در حوزه قفقاز 
سالیان متمادی مثال زدنی بوده و حتی چند سالی 
 است که تفلیس مقصد بسیاری از گردشگران ایرانی 
شده است. با این حال ماجرای دیپورت 11۲ ایرانی 
در مرزهای گرجستان و اخبار بدرفتاری های پلیس 

این کشور با این مسافران، 
بــه نگرانــی ایرانی ها در 
داخل دامن زده است. در 
چند روز اخیــر برخی از 
تحلیلگران، ناف این ماجرا 
را به ادعای پولشویی علیه 
ایرانیــان پــس از پلمپ 
1۲ صرافــی ایرانــی در 

گرجستان گره زده اند. هر چه باشــد این اتفاق، به 
کالفی سردرگم بدل شده که نه طرف گرجستانی 
حاضر اســت،  آن را به گردن بگیرد و مسئولیت آن 
را بپذیرد و نه کسی می تواند راز سربسته بدرفتاری 
علیه هموطنان ما را بگشــاید. ریشه ابهام پیش رو 
در کجاســت؟ اگر چه وزارت خارجه گرجستان از 
پذیرفتن مسئولیت و شفاف سازی درباره آن شانه 
خالی می کند، اما به نظر می رســد که این ماجرا 
احتماال بی ربط به فشــارهای آمریــکا علیه ایران 

نباشد.
گرجستان نگران مسافران غیر قانونی

برخی دیگر اما می گویند 
گرجســتان نگران ورود و 
اقامت غیر قانونی ایرانیان 
در خاک این کشور است 
دبیر انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرتی ایران 
کــه حــدود پنج ســال 
چارترکننــده پروازهای 
مستقیم گرجستان بوده اســت، درباره مسافرانی 
که با بلیت یک طرفه به این کشور سفر کرده اند و در 
هفته های اخیر دیپورت شده اند، گفت: برخی گمان 
می کنند چون گرجستان مثل ترکیه لغو ویزا شده، 
پس می توان با »بلیت یک طرفه« به این کشور سفر 
کرد، درحالی که اینطور نیســت. دولت گرجستان 
مدت ها پیش به مسافران متذکر شده باید بلیت دو 
طرفه با تاریخ مشخص برای برگشت به کشور خود، 
پیش از ورود به خاک این کشور همراه داشته باشند 

و در مبادی ورودی ارائه دهند.
وقتی گرجستان سوگلی» ناتو« می شود

اخیرا اعالم شــده همکاری با گرجســتان یکی از 
اولویت های اصلی ناتو اســت، این مسئله به خوبی 
نشان می دهد که قرار است شرایط دوری این کشور 
از ایران مهیا شود و شاید این مسئله سیگنال هایی 
مانند خشــونت و بدرفتاری با ایرانیــان را در پی 
داشته است. از ســوی دیگر روی کار آمدن رییس 
جمهور جدید نیز موجب شده تا سخت گیری های 
زیــادی در زمینه مهاجــرت در این کشــور ایجاد 
شود هر چند برای کشــوری با درآمد اندک مانند 
گرجستان ســخت باشــد که از درآمد 66 میلیون 
دالری مسافرت ایرانیان به این کشــور بگذرد؛ اما 
به نظر همکاری بیشــتر با امریکا و ناتو می تواند به 
راحتی این خألهای درآمدی را پرکند؛ اما مشخص 
نیست سرنوشــت ۳۰ هزار ایرانی مســتقر در این 
کشور که سرمایه گذاری کرده اند؛ اما کارت اقامت 
ندارند چه خواهد شــد و در این میان اعتبار و عزت 
نفس ایرانیانی قربانی می شــود که به هر قیمت به 
دنیال یافتن آرامش در خارج از مرزهای کشورشان 

هستند.

رویای خارج نشینی در گرجستان »کابوس« شد
  راز سربسته بدرفتاری علیه ایرانیان در گرجستان؛  

پس از استقالل گرجستان، 
ایران یکی از اولین کشورهایی 

بود که تمامیت ارضی این 
کشور را به رسمیت شناخت

کارت های ملی قدیمی تنها تا پایان سال اعتبار دارند
سخنگوی سازمان ثبت احوال با تاکید بر اینکه کارت های ملی قدیم در ســال 9۸ فاقد اعتبار خواهند 
 بود به هموطنان توصیه کرد که ثبت نام و دریافت کارت ملی هوشــمند را به پایان سال موکول نکنند. 
ســیف ا... ابوترابی ادامه داد: حدود  ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت برای مردم ارسال شده و همین تعداد 
کارت نیز با تفاوت اندک، تحویل مردم شده اســت. وی با بیان اینکه کارت های ملی به دفاتر درخواست 
شده، ارسال می شوند، افزود: هنگام ثبت نام اسکن اثر انگشت دریافت می شود و برای فعال سازی کارت، 
باید به همان دفتر و تطبیق مجدد اثر انگشت، فرد به دفاتر ثبت نامی مراجعه کنند.به گفته ابوترابی، 19۰ 
سازمان و وزارتخانه تفاهم نامه امضا کرده اند که برای احراز هویت از نقاط مختلف کشور با ما در ارتباط 
 باشند و بر اساس مصوبه هیئت وزیران کارگروهی شکل گرفته تا کارت هوشمند مشابه در سایر دستگاه ها 

ارائه نشود.

کمک 9۲ میلیاردی اصفهانی ها به کمیته امداد طی هشت ماهه سال جاری
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: در هشت  ماهه نخست سال جاری مردم اصفهان 
بیش از 9۲ میلیارد و 6۲ میلیون تومان به مددجویان نیازمند کمک کردند.محمدرضا متین پور با اشــاره به 
اینکه در هشت ماهه نخست امسال بیش از 1۷ میلیارد و ۷۸ میلیون تومان صدقه، ۲۳ میلیارد و ۲۲۴ میلیون 
تومان در طرح اکرام ایتام و فرزندان محســنین، ۲1 میلیارد و ۷۳6 میلیون تومان زکات و ۳۰ میلیارد تومان 
جهت کمک به مددجویان جمع آوری شد، خاطر نشان کرد: با توجه به فشارهای معیشتی و گرانی های اخیر 
حمایت مردم از مددجویان چشمگیر و فداکارانه بود.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
با اشاره به سرفصل کمک های مبتنی بر نیاز، گفت: بسیاری از کمک های مردم که با نیت هزینه کرد در امور 
خاصی مانند جهیزیه، تحصیل، درمان، معیشــت، زیارت، اطعام و ... در اختیار این نهاد قرار می گیرد در این 

سرفصل جمع بندی می شود و دقیقا بر اساس نیت خیران و نیکوکاران در همین مسیر هزینه خواهد شد.

حجت االسالم والمسلمین مومنی گفت: طی تفاهم بین معاونت تهذیب و تبلیغ 
حوزه اصفهان و مسئوالن مدارس تیزهوشان، مبلغین دینی کارآزموده و آموزش 
دیده باهدف تربیت دینی و ارتقای اخالقی دانش آموزان، به مدارس اعزام می شوند. 
وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت  مســائل تربیتی و دینی در مدارس تیزهوشان 
آموزش و پرورش و اینکه بسیاری از نوجوانان این مدارس در آینده دارای مشاغل 
حساس و کلیدی جامعه  را در دســت خواهند گرفت، جلسه ای مشترک فی ما 

بین  معاونت تهذیب و تبلیغ حوزه اصفهان و مسئول اداره قرآن و عترت  و مسئول 
مدارس تیزهوشان آموزش و پرورش تشــکیل شد. وی بیان کرد: درهمین راستا 
مسئولین مربوطه آموزش و پرورش ضمن موافقت با این درخواست، خواستار اعزام 
مبلغین دینی، کارآموزده، متخصص درامر تربیت دینی و فعال دراجرای برنامه های 
دینی  و تربیتی و همچنین همکاری بیش از پیش فی ما بین آموزش و پرورش  و 

معانت تهذیب و تبلیغ در ابعاد مختلف  شدند.

روحانیون به مدارس خبر
تیزهوشان اصفهان اعزام 

می شوند 

 با هدف تربیت دینی
 دانش آموزان نخبه؛ 

سمانه سعادت
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 دیدار بارسلونا و خیرونا 
در میامی برگزار نمی شود

باشگاه بارســلونا  دو شنبه شــب اعالم کرد در 
میامی به مصاف خیرونا 
نخواهــد رفت. پس 
از ایــن تصمیم، 
باشــگاه خیرونــا 
نیز به احترام تیم 
نخســت کاتالونیا از 
بازی کردن در آمریکا 
صرف نظر کرد و اعالم کرد در این کشــور بازی 
نخواهد داد.به همین خاطر اللیگا مجبور شد در 
بیانیه ای اعالم کند دیدار دو تیم بارسلونا و خیرونا 
در میامی برگزار نخواهد شد.خاویر تباس،رییس 
اللیگا تصمیم داشــت یکی از بازی های اللیگا را 
در میامی برگزار کند که با مخالفت فدراســیون 
فوتبال اســپانیا و دیگر باشــگاه ها رو به رو شد. 
قرار بود بارسلونا و خیرونا ۲۶ ژانویه در آمریکا به 

مصاف هم بروند.

توقف مذاکرات میالن با زالتان
زالتان ایبراهیموویچ، از محبوبیت زیادی در بین 
هواداران میالن برخوردار 
اســت و آخریــن 
قهرمانی روسونری 
در ســری A بــه 
فصل درخشش او 
بر می گردد.زالتان 
در گلکســی در لیگ 
آمریکا بازی می کند. در روزهای 
اخیر خبرهای زیادی درباره بازگشت او به میالن 
به گوش رســیده اســت.»گاتزتا دلو اسپورت« 
نوشت که مذاکرات باشگاه میالن با زالتان برای 
بازگشت در زمستان به بن بست رسید و باشگاه 
ایتالیایی بی خیال جذب این بازیکن سرشناس 
شد.لئوناردو، مدیر ورزشی باشگاه میالن هم به 
صراحت تاکید کرد که زالتــان بار دیگر پیراهن 
روسونری را بر تن نخواهد کرد تا همه چیز درباره 
بازگشت ابراهیموویچ به میالن تمام شود.میالن 
در فصل جاری رقابت های سری A شانس بسیار 
کمی برای کسب عنوان قهرمانی دارد؛ اما با قرار 
داشتن در رده چهارم جدول رده بندی این شانس 
را دارد که بعد از مدت ها سهمیه لیگ قهرمانان 

اروپا را به کسب کند.

طوفان در الغرافه؛
» اسنایدر« هم می رود

الغرافــه در فصل جــاری لیگ ســتارگان قطر 
نتوانسته عملکرد خوبی 
از خود نشان دهد. 
وزلی اســنایدر و 
طارمی  مهــدی 
باالیی  هماهنگی 
در این تیم داشته اند، 
به ویژه در فصل قبل 
که از بهترین های تیم خود بودند. به نظر می رسد 
که عملکرد ضعیف تیم فوتبال الغرافه در فصل 
جاری باعث شــده تا این تیم به دنبال تغییرات 
اساسی باشــد. روزنامه الرای خبر داد که وسلی 
اســنایدر، فصل پایانی حضور خود در الغرافه را 
پشت سر می گذارد و به احتمال خیلی زیاد راهی 
لیگ آمریکا خواهد شــد. البتــه او از الریان هم 
پیشنهاد دارد و شاید در لیگ ستارگان قطر باقی 
بماند. اسنایدر در فصل جاری آماری ناامید کننده 
از خود نشان داده و با وجود این که تا تابستان با 
الغرافه قرارداد دارد؛ اما به احتمال خیلی زیاد در 

همین زمستان از آنها جدا شود. 

واکنش اسپالتی به شایعه 
پیوستن ایکاردی به رئال

مائورو ایکاردی، بهترین و آماده ترین مهاجم اینتر 
طی دو ســه فصل اخیر 
بوده است.خبرهای 
زیــادی دربــاره 
عالقه رئال مادرید 
به جذب ایکاردی 
به گوش می رســد. 
این بازیکن آرژانتینی 

شنبه  به مادرید سفر کرد و همین باعث شد روز 
تا شایعاتی درباره مذاکره او با باشگاه رئال مادرید 
به گوش برسد.اسپالتی در این زمینه گفت : »بله، 
ایکاردی به مادرید سفر کرد؛ اما او برای مذاکره با 
رئال نرفت. این بازیکن برای دیدن دیدار ریورپالته 
و بوکاجونیورز به اسپانیا رفت و هیچ دلیل دیگری 
غیر از این نداشت. ما مشکلی با سفر او نداشتیم و 

همه چیز روشن و شفاف است«.
اینتر در بازی پایانی خود در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانــان اروپا باید به مصــاف آیندهوون برود 
و برای صعــود حتما باید پیروز شــود و از طرف 
دیگر هم بارسلونا برابر تاتنهام به پیروزی و یا به 

تساوی برسد.

نتیجه۷بازیراداورانبهماتحمیلکردهاند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

محرک آبی ها؛ 
ببرید تا جریمه ها پاک شود

 از کمپ آبی ها خبر رســید مســئوالن این باشگاه 
که اوضــاع را بر وفق مرادشــان می بینند و قطعا از 
رقم خوردن ۳ پیروزی و ۹ امتیاز پیاپی خوشــحال 
هستند برای باال بردن روحیه بازیکنان، قصد دارند 
به زودی بخشی از جریمه های گذشته را ببخشند. 
یکی از نزدیکان باشــگاه در این بــاره گفت: »اگر 
استقالل بتواند با توجه به روندی که در پیش گرفته، 
پدیده مشــهد را در آخرین بازی نیم فصل اول که 
روز پنجشنبه برگزار می شــود، شکست بدهد، ۱۰ 
درصد از جریمه های قبلی بازیکنان بخشیده خواهد 
شد.« این وعده می تواند بازیکنان را برای رسیدن به 
چهارمین برد متوالی امیدوار و سرشار از انگیزه کند.

قول »تاج« برای استعفای 3 
عضو بازنشسته هیئت رییسه

بعد از اینکه ماندن مهدی تاج در فدراسیون فوتبال به 
عنوان رییس قطعی شد، نظر مسعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و رضا صالحی امیری رییس کمیته المپیک 
روی استعفای دسته جمعی بازنشسته های هیئت 
رییسه بود که تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداده 
است.در میان کشمکش های موجود درباره رفتن 
یا نرفتن بازنشســته ها اما تصمیمات کالنی درباره 
مدیران فوتبالی گرفته شــده که مهدی تاج رییس 
فدراسیون نیز در جریان این مسئله قرار دارد.ظاهرا 
تاج در جلسه ای که با صالحی امیری و سلطانی فر 
چند روز قبل برگــزار کرد، قــول داده محمدرضا 
ساکت، علی کفاشیان و فریدون اصفهانیان که عالوه 
بر عضویت در هیئت رییسه سمت های اجرایی نیز 
دارند، قبل از اینکه مجمع ۹ دی ماه برگزار شود، از 

سمت های خود استعفا کنند.

بلیت دیدار تراکتورسازی - فوالد؛
 500 تومان!

 باشــگاه تراکتورســازی تبریز قیمت بلیت دیدار 
این تیــم مقابل فــوالد خوزســتان را کاهش داد.

باشگاه تراکتورسازی تبریز اطالعیه ای در خصوص 
بلیت فروشی دیدار این تیم مقابل فوالد خوزستان 
در هفته پانزدهم لیگ برتر به شرح زیر صادر کرد:»با 
توجه به ملزم شدن باشــگاه تراکتورسازی به انجام 
عملیات بلیت فروشــی در دیدار روز جمعه ۲۳ آذر 
مقابل تیم فوالد خوزســتان، در راســتای تسهیل 
شــرایط برای حضور بیش از پیــش طرفداران در 
ورزشگاه یادگار امام)ره(، قیمت بلیت این بازی برای 

هواداران،پانصد تومان اعالم می شود«.

در حاشیه

پیشخوان

 قلعه نویی: آقای برانکو از 
شما بعید است!

درچارچوب رقابت های لیگ برتر، هفته پانزدهم؛ تیم ذوب آهن اصفهان 
در شرایطی  در ورزشگاه فوالد شهر از تیم نفت مسجد سلیمان پذیرایی 
می کند که این تیم تاکنون در این دوره از بازی ها نتوانسته به بردخانگی 
دســت یابد.ذوبی ها در حالی در آخرین بازی نیم فصل اول هجدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر مقابل تیم آماده نفت مســجد سلیمان صف 
آرایی می کنند که این تیم با کسب ۱۲ امتیاز از ۱4 بازی شرایط بدی را 
پشت سر می گذارد. سبزپوشان  که عنوان بهترین تیم نیم فصل دوم لیگ 
هفدهم را در اختیار داشتند، این روزها با هر بازی یک پله به قعر جدول 
نزدیک تر شده و هواداران را ناامیدتر می کنند.  ذوب آهن اگرچه به دنبال 
نتیجه گیری ضعیف امید نمازی زاده، علیرضا منصوریان را جایگزین او 
روی نیمکت این باشگاه کردند؛ اما با ســرمربی جدیدشان هم عملکرد 
خوبی را به دســت نیاورده اند به طوری که این تیم از سه دیدار گذشته 
تنها موفق به کسب یک امتیاز شده اند.سبزپوشان اصفهانی در شرایطی 
در آخرین بازی مقابل تیم پرســپولیس به شکست تن دادند که آنها در 
مقابل تیم فوالد، نمایش قابل قبولی را ارائه داده و یک امتیاز ارزشمند را 
کسب کرده بودند، اما مقابل پرسپولیس ناامیدکننده ظاهر شده تا روند 
ناکامی های آنها همچنان ادامه داشــته باشد. نوع بازی ذوب آهن مقابل 
پرسپولیس را می توان نمایشی بدون پرده از مشکالت این تیم دانسته و 
گویای این واقعیت است که منصوریان راه بسیار سختی  برای بازگرداندن 

تیمش به لیگ را پیش رو دارد.
شاگردان منصوریان در این دیدار به هیچ عنوان عملکرد خوبی نداشته 

یکی از نکات منفی و در تمامی خطوط، ضعیف ظاهر شــدند. 
ذوب آهن در این بازی، گیج و سرگردان 
بودن بازیکنان این تیم در انجام وظایف 

محوله بود و بازیکنان، درک 
درســتی از خواســته های 
ســرمربی خود نداشــتند. 
امری که به عقیده بسیاری از 
کارشناسان ماحصل تغییرات 

زیــاد در کادر 

فنی ذوب آهن است.ذوبی ها مقابل پرسپولیس، برخالف بازی های قبلی 
خود، پاس های اشتباه متعددی را  رد و بدل کرده و عالوه بر آن، زیاد بودن 
فاصله بین خطوط موجب شده بود تا فضاهای بسیاری در اختیار بازیکنان 

پرسپولیس قرار گرفته و بارها روی دروازه ذوب آهن خطرساز شوند.
 اما سبزپوشان اصفهانی که ۹ هفته است رنگ برد را ندیده اند امیدوارند 
در آخرین بازی نیم فصل اول به اولین پیروزی خانگی دســت یابند و  با 

کسب سه امتیاز این دیدار راهی تعطیالت نیم فصل شوند.
از آن طرف تیم نفت مسجد ســلیمان این روزها در شرایط خوبی به سر 
می برد و در حالی کــه تا هفته دهم هیچ پیــروزی در کارنامه آنها ثبت 
نشده بود؛ اما  به یکباره در 4 هفته قبلی ۳ پیروزی و یک تساوی کسب 
کرده اند تا با آمادگی کامل در مقابل تیم ذوب آهن قرار بگیرند و به نظر 
می رسد با توجه به شرایطی که شاگردان مرزبان دارند این تیم  حریف 
سرسختی برای شاگردان علی منصور محسوب شود.تیم ذوب آهن در این 
دیدار حساس رحیم زهیوی و ارسالن مطهری را به دلیل مصدومیت در 
اختیار ندارد و میالد فخر الدینی هم به دلیل محرومیت قادر به همراهی 
سبز پوشــان نیســت؛ نفت هم محروم 
نــدارد و بازیکنان با 

فنــی صالح دیــد کادر 
بــه میــدان خواهنــد رفت. 
گفتنــی اســت ایــن بازی 
از ســاعت ۱5 امــروز و در 
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان 
آغاز خواهد شــد و علی بای، 
قضــاوت ایــن دیــدار را برعهده 
دارد، سعید علی نژادیان، یوسف مغروری 
و امیــر عرب براقی نیــز او را در این 
امر همراهــی می کنند؛ علیرضا 
 یزدانــی نیــز ناظر ایــن دیدار

است. 

سبزپوشان
دراندیشهکسباولینبردخانگی

  ذوب آهن- نفت مسجد سلیمان در ایستگاه پایانی نیم فصل اول؛

  عکس روز

 پیام اینستاگرامی کی روش پس از اعالم لیست تیم ملی
کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال پس از اعالم لیســت تیم ملی در صفحه 
اینستاگرام خود پست جدیدی به اشتراک گذاشت که به شرح زیر است:»زمان صعود،این 
زمانی نیست که همه چیز آسان و راحت باشد. این زمان برای ارائه، تمرکز کامل، تعهد و 
عزم است. برای رسیدن به برتری باید تهدیدات و فداکاری های بسیاری را انجام بدهیم. 
شما باال می روید و صعود کرده و درخشش می کنید و یا صعود نمی کنید و به پایین تاریکی 

سقوط می کنید«.

دست رفاقت قلعه نویی و 
برانکو شــل شــد، انقضای 

صلحنامه امیرویچ؟

از سوی باشگاه ذوب آهن اعالم شد: 
نتیجه ۷ بازی را داوران به ما تحمیل کرده اند

باشگاه ذوب آهن مدعی شد نتیجه ۷ مسابقه این تیم در لیگ برتر از سوی داوران به آنها تحمیل شده است.
باشــگاه ذوب آهن با انتشار صحنه های کارشناســی داوری بازی با پرســپولیس، اعالم کرد که پنالتی 
پرسپولیس به هیچ عنوان درست نبوده  و امید عالیشــاه هم باید از زمین مسابقه اخراج می شد. باشگاه 
ذوب آهن در ادامه با کنایه به برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس نوشته است: »از ۱5 بازی نیم فصل 
اول داور نتیجه ۷ بازی را به ذوب آهن تحمیل کرده و باعث تعجب است که مربیان برخی تیم ها که با کمک 

داوران در چند فصل اخیر موفقیت های زیادی کسب کرده اند به داور حمله می کنند.«
برانکو در روزهای گذشته طی مصاحبه هایی مدعی شده بود که پرسپولیس بیشترین ضرر را از اشتباهات 

داوری متحمل شده است.

لیست اولیه تیم ملی ایران اعالم شد؛
پنج باالی »سی سال« در تیم ملی

لیست اولیه تیم ملی ایران برای رقابت های جام ملت های آســیا اعالم شد و کارلوس کی روش ۳5 نفر را به 
اردوی قطر فراخواند. در این لیست اعالم شده تنها 5 بازیکن ۳۰ و باالی ۳۰ سال دارند و الباقی نفراتی هستند 
که اکثرا کمتر از ۲۶ ساله هســتند و نیروی جوان در بدنه تیم ملی به چشم می خورد.پژمان منتظری با ۳5 
سال سن مسن ترین بازیکن تیم ملی در اردوی قطر به شمار می رود که باید دید می تواند مانند جام جهانی 
در بین ۲۳ نفر نهایی باشد یا مثل سید جالل در آستانه یک تورنمنت بزرگ کنار گذاشته می شود. در سوی 
مقابل جوان ترین ملی پوش دعوت شده بازهم یک مدافع است. مجید حســینی با ۲۲ سال سن این عنوان 
را مال خود کرده است. او حدود ســه ماه از علی قلی زاده جوان تر است و کوچک ترین بازیکن از لحاظ سن و 

سال به شمار می رود.

رییس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان اصفهان:

بستر مسابقات موتورسواری ۲50 سی سی در اصفهان 
وجود ندارد

رییس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان اصفهان در خصوص برگزاری 
مسابقات درگ شهرســتان اصفهان اظهار کرد: این مسابقات با حضور ۸۰ شرکت 
کننده و با نظارت هیئت اســتان برگزار شد.امیر اســماعیلی با بیان اینکه پیست 
اســتاندارد برای برگزاری مســابقات درگ در اصفهان وجود ندارد، افزود: در این 
دوره مســابقات از باندهای فرودگاه که محل دپوی هواپیماهای بالاستفاده است، 
بهره بردیم؛ ما همواره برای برگزاری مسابقات مجبور به رایزنی با جهاد کشاورزی و 
امانت گرفتن زمین ها برای برگزاری مسابقات هستیم.رییس هیئت موتورسواری  و 
اتومبیلرانی شهرستان اصفهان در خصوص عدم برگزاری مسابقات درگ بانوان نیز 
گفت: شرکت کننده در بخش بانوان هم داریم ولی متاسفانه روز جمعه تعداد شرکت 
کننده به حد نصاب نرسید و کالس تشکیل نشد. وی در خصوص برنامه های سه ماهه 
پایانی سال هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان اصفهان نیز گفت: برگزاری 
مســابقات رالی خانوادگی همزمان با ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، برگزاری 
نمایشگاه خودروهای کالسیک و مدرن، برگزاری مسابقه درگ خودروهای مدرن و 
برگزاری همایش از مهم ترین برنامه های این هیئت است.اسماعیلی اظهار کرد:  این 
هیئت بستری ندارد که بتوانیم عالقه مندان به موتورهای باالی ۲5۰ سی سی را در آن 
به بازی بگیریم؛ تامین این نیاز مستلزم همکاری مسئوالن انتظامی استان است که 
مانند سنوات گذشته کمک کنند و موتورها را سازمان دهی کنیم و بتوانیم مسابقات 

استانی و برون شهری را برای آنها برگزار کنیم.

طارمی و گوچی، در خط حمله تراکتورســازی؛ این زوج ایده آل 
باشــگاه تبریزی خواهد بود. انتقال گوچی بــه تراکتور زمانی 
محتمل تر به نظر می رسد که متوجه شوید مدیر برنامه او مشترکا 
مدیر برنامه مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و احسان حاج صفی 

هم هســت. رابطه محمودرضا فاضلی با زنوزی، مالک باشــگاه 
تراکتورسازی بسیار نزدیک اســت و در واقع او پشت پرده این 
انتقال ها قرار داشت. حاال زنوزی برای جذب رضا گوچی هم سر 
وقت فاضلی رفته است. از سویی منابع خبری در تبریز می گویند 
اشکان دژاگه هم برای رضا از مزایای حضور در تبریز گفته است.
پیشنهاد تراکتور به رضا در بهترین شرایط رسیده؛ چراکه به هر 
حال او دیگر مشتری بین المللی ندارد؛ مگر اینکه بخواهد دوباره 

به هلند بازگردد. گوچی در آپوئل نیمکت نشــین شده و به دلیل 
اختالف با سرمربی اش امیدی به بازی کردن ندارد. اوضاع پیچیده 
او باعث شده تا به دنبال گرفتن رضایتنامه باشد. از سویی تراکتور 
مذاکرات مثبتی هم با مهدی طارمی داشــته و این یعنی تقوی و 
زنوزی برای خط حمله تیم شان زوج طارمی-گوچی را می خواهند. 
باید دید آیا این دو انتقال عملی می شود و تراکتور تبدیل به تیم 

کهکشانی لیگ برتر خواهد شد یا نه؟

راز انتقال احتمالی گوچی به تبریز؛ 

نقطه مشترک

 فغان ژنرال از فغانی

 قلعه نویی: فغانی قلدرخان 
فوتبال ایران شده است

حدادی فر:
 ذوب آهن را دوست دارم
 و می خواهم کمک کنم

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان در مورد اینکه چرا 
نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر به این روز افتاده، اظهار 
کرد: لیگ را خوب شروع نکردیم و هرچه گذشت هم شرایط 
ما بدتر شــد و االن هم در پایین جدول هستیم. امیدوارم که 
در تعطیالت نیم فصل شرایط ذوب آهن خوب و مشکالت تیم 
برطرف شود.قاســم حدادی فر در مورد اینکه تعطیالت 5۰ 
روزه به سود ذوب آهن خواهد بود، ادامه داد: تعطیلی 5۰ روزه 
لیگ معقول نیست و به همه تیم ها ضربه می زند چه تیم های 
باالی و چه تیم های پایین جدول؛ اما باید با این برنامه کنار 
آمد زیرا فدراسیون و سازمان لیگ اعالم کرده  است و ما هم 
در این تعطیالت باید ســخت کار کنیم تا شرایط تیم خوب 
شــود.کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در مورد اینکه چرا در 
این فصل کمتر بازی می کند گفت: در زمان ســرمربیگری 
امید نمازی زاده از ۱۱ بازی حدود ۶ بازی را در ترکیب بودم؛ 
منصوریان هم صالح دانست که مقابل پرسپولیس بازی نکنم.

حدادی فر در مورد جدایی اش از ذوب آهن و اینکه از شرایطش 
در تیم راضی نیست، خاطرنشان کرد: من دوست دارم برای 
تیم مثمرثمر باشــم و بتوانم به تیم کمک کنم؛ اما اگر به من 
اعتقاد نداشته باشند و شرایط خوب نباشد شاید جدا شوم و 
به تیم دیگری بروم. البتــه تالش خواهم کرد که نظر مربیان 

را جلب کنم تا بتوانم خودم را به ترکیب ثابت تیم برسانم.
وی در مورد اینکه در  فصول گذشته از پرسپولیس پیشنهاد 
داشت و آیا هنوز همچنین پیشنهادهایی دارد، تصریح کرد: 
من شش، هفت پیشــنهاد خوب داشــتم اما در ذوب آهن 
ماندم نه برای اینکه به کســی دینی داشتم بلکه چون ذوب 
آهن را دوست داشتم، ماندم و جدا نشــدم؛ خیلی ها به من 
می گویند اشتباه کردی که از این تیم نرفتی! االن هم شرایط 
سنی ام باال رفته و پیشــنهادهایم کمتر شده با این حال اول 
دوســت دارم بمانم و به تیم کمک کنم اگر نشــد به تیمی 
می روم که بتوانم مثمرثمر باشم. گفتن این حرف ها به عنوان 
کاپیتان تیم  برایم ســخت اســت.حدادی فر در مورد دیدار 
مقابل نفت مسجدســلیمان، گفت: بازی سختی داریم؛ نفت 
مسجدسلیمان هم تیم خوب است و خوب نتیجه گرفته اند؛ 
اگر می خواهیم کاری کنیم بایــد در آخرین بازی نیم فصل 
پیروز شویم و از انتهای جدول خودمان را جدا کنیم. شرایط 
ســختی داریم اما با همدلی و اتحاد می توانیــم به موفقیت 

برسیم.

سمیه مصور

روابطعمومیشرکتآبمنطقهایاصفهان

اطالعیه
قابلتوجهکلیهمجاورینومالکان

اراضیحاشیهرودخانهکهنرودگلپایگان

به اســتناد تبصره یک ماده دو قانون توزیع عادالنه آب مصوب 
مجلس شورای اسالمی و به استناد ماده سه آیین نامه مربوط به 
حریم و بستر رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های 
طبیعی و شبکه های آبرسانی و آبیاری و زهکشی به اطالع می 
رساند، میزان بستر و حریم رودخانه کهن رود گلپایگان تعیین 
گردیده است، لذا الزم است برای کسب اطالع از حدود بستر و 
حریم تعیین شده و رعایت آن به شرکت آب منطقه ای )مدیریت 
منابع آب گلپایگان( مراجعــه نموده و در صورت اعتراض ظرف 
حداکثر مدت یک ماه از تاریخ این اطالعیه اعتراض خود را جهت 

رسیدگی تسلیم و رسید دریافت نمایند.
بدیهی است پس از پایان مهلت اعالم شده رسیدگی به اعتراض 
های واصله مقدور نبوده و نظر شرکت آب منطقه ای که در حکم 

نظر وزارت نیرو محسوب می گردد، قطعی است.
م الف: 315096
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نباید قول پولی که نیامده را به کشاورز داد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

دیدگاه

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر 
داد:

بهره برداری از ورزشگاه 
دستگرد تا پایان سال

مدیر منطقــه ۱۳ شــهرداری اصفهان گفت: 
عملیات اجرایی احداث ورزشــگاه دســتگرد 
تاکنون بیش از ۹۵ درصد پیشــرفت داشــته 
است که امیدواریم تا پایان امسال با همکاری 
بخش خصوصی به بهره برداری برســد.محمد 
شرفا اظهارکرد: ورزشگاه دستگرد در زمینی به 
مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در حال احداث است و 
در صدد هستیم با همکاری سرمایه گذار بخش 
خصوصی آن را به اتمام برسانیم.وی با اشاره به 
مهم ترین پروژه های این منطقه، تصریح کرد: 
در سال جاری عالوه بر پیاده روسازی و اصالح 
هندســی معابر این منطقه، اتمام پروژه های 
شاخص را در دســتور کار قرار دادیم؛ فاز اول 
خیابان آزادگان اوایل امســال افتتاح شده، اما 
برای اجــرای فاز دوم حــدود ۷۶۰۰ مترمربع 
آزادســازی نیاز دارد که با اجــرای این پروژه 
دسترسی مردم از بلوار کشاورز به بافت قائمیه 
آســان می شــود.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: مقدمات آزادسازی 
فاز دوم خیابان آزادگان آغاز شده و ۴۰ درصد 
پیشرفت داشــته اســت که با همکاری مردم 
می توان مراحل اجرای آن را ســرعت بخشید.

شــرفا گفت: »ترافیک« یکی از مشکالت مهم 
منطقه اســت، از این رو در ســال جاری پروژه 
زیرگذر پل اندیشه را در دستور کار قرار دادیم 
تا موتورسوارانی که از شــهرهای اطراف قصد 
ورود به شــهر اصفهان را دارنــد، بتوانند از آن 

استفاده کنند.

یک کارشناس حمل و نقل مطرح کرد:
اصفهان باید به سمت توسعه 
سیستم های ریلی حرکت کند

یک کارشــناس حمل و نقل با بیان اینکه شــهر 
اصفهان از نظر حجم تردد خــودرو در خیابان ها 
در رده شــهر تهران قرار دارد، ادامه داد: با توجه 
به شرایط شهر اصفهان،»توسعه سیستم ریلی« 
بهترین و با صرفــه ترین راهکار بــرای کاهش 
مشکالت ترافیکی اســت، آمارها نشان می دهد 
که در اصفهان به ازای هر کیلومتر توســعه مترو 
حدود ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه صرف شــده، 
این هزینه شــامل تمام هزینه های احداث تونل، 
ایســتگاه ها، بسترســازی، ریل گذاری، تجهیز 
کردن مسیر و عالیم و تجهیزات ایمنی بوده است، 
حال اگر بخواهیم یک کیلومتر مسیر برای عبور 
اتوبوس های شهری ایجاد کنیم برای عبور آسان 
وسایل و حفظ حریم  مسیر برای حرکت اتوبوس 
ها باید حداقل چهار هزار مترمربع تملک شود و 
با توجه به وجود بافــت  تاریخی و بناهای قدیمی 
در سطح شهر اصفهان، توســعه زیرساخت های 
حمل و نقلی در شهر با هزینه های هنگفت صورت 

می گیرد.
 احمدرضا جعفریان افزود: تملک اراضی بســیار 
پرهزینه و گاهی اجرای طرح را غیرممکن می کند، 
اگر هزینه تملک هر مترمربع را حدود ۲۵ میلیون 
تومان در نظر بگیریم، برای احداث یک کیلومتر 
مســیر حرکت اتوبوس های شهری حداقل ۱۰۰ 
میلیارد تومان به منظور تملک اراضی الزم است و 
این تنها هزینه تملک اراضی است و اگر هزینه های 
دیگری مانند بسترسازی و آسفالت مسیر و خرید 
تجهیزات و وسایل را در نظر بگیریم، مطمئنا هزینه 
یک کیلومتر مسیر اتوبوس شهری بسیار بیشتر از 
یک کیلومتر احداث مترو اســت، به همین دلیل 
اصفهان باید به سمت توسعه سیستم های ریلی 
حرکت کند.این کارشناس حمل و نقل پیشنهاد 
داد: مدیریت شهری با اســتفاده از سیستم های 
RITS هوشمندسازی حمل و نقل زمینه استفاده 
بهینه از امکانــات و زیرســاخت های موجود را 
فراهم کنــد،  RITS یک سیســتم حمل و نقل 
ریلی در عصر جدید است که فناوری الکترونیک، 
فناوری کامپیوتر، فناوری ارتباطات مدرن، فناوری 
پردازش اطالعات ، فناوری اتوماسیون هوشمند 
و ... را ادغام می کند.این کارشــناس حمل و نقل 
تاکید کرد: با توجه به اهمیت سیســتم ریلی در 
توسعه پایدار شهری و کاهش مشکالت ترافیکی 
و آالینده ها، توصیه می شود توسعه شهری مبتنی 
بر سیستم های حمل و نقل ریلی مدنظر مسئوالن 
شهر اصفهان قرار گیرد، زیرا توسعه شهری مبتنی 
بر سیستم ریلی می تواند آینده بسیار متفاوتی را 

برای شهر رقم بزند.

رییس بسیج سازندگی اصفهان خبر داد:
بیابان زدایی ۱۲ هزار هکتاری 

در اصفهان
رییس بسیج سازندگی اصفهان اظهار داشت: بسیج 
سازندگی استان اصفهان عالوه بر برنامه های مصوب 
ســاالنه در خصوص خدمت رســانی و محرومیت 
زدایی، فوق برنامه هایی نیز دارد که در بحث کمک 
به دولت انجام وظیفه می کند.سرهنگ احسان ا... 
رضاپور افزود: طبق مصوبه مجلس، بسیج سازندگی 
در موضوع کمک به دولــت در پروژه های کوچک 
و زود بازده، محرومیت زدایــی، عام المنفعه و غیر 
انتفاعی موظف شــده و در این راســتا برنامه های 
خوبی در حال اجراســت.رییس بسیج سازندگی 
اســتان اصفهان گفت:  پروژه های بیابان زدایی در 
۱۲ هزار هکتار از بیابان های استان اصفهان و در پنج 
منطقه آران و بیدگل، برخوار، نایین، شرق اصفهان 
و خورو بیابانک انجام شده که بیش از  دو میلیون و 
۲۰۰ هزار اصل نهال از گونه های گز، قره داغ، آتری 
پلکس و تاغ کاشته شــده که بسیار مثمر ثمر بوده 
است.سرهنگ رضاپور با اشاره به مبارزه با ریزگردها 
و شن های روان شــهر اصفهان که ســاالنه باعث 
آلودگی هوا و حرکت شــن ها به سوی شهر است، 
تصریح داشــت: مرکز  این ریزگردها دشــت های 
سگزی بوده که ۴۰۰ هکتار در سال گذشته و ۳۰۰ 
هکتار در حال حاضر، کشت انجام شده است که ۹۸ 
درصد رشد سبز را شاهد بوده ایم که به زودی تحویل 

منابع طبیعی خواهد شد. 

ریاست دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان:
 در برابر صبر زینب گونه

 مادران شهید باید تعظیم کرد
به مناسبت روز دانشجو و سالگرد شهادت دانشجویان 
استکبار ستیز، ریاســت دانشگاه فرهنگیان استان 
اصفهان با مادر شهید دانشــجوی معلم »مرتضی 
پاگیری« دیــدار و از صبر و بردبــاری وی تقدیر و 
تجلیل کرد.شهرام عروف زاد، ضمن تشکر و قدردانی 
از مادرگرامی شــهید، اظهار داشــت: جامعه ایران 
اسالمی همیشــه به این دالورمردان مدیون است 
و روحیه بــاالی خانواده معظم شــهدا بزرگ ترین 
درس برای ماســت و وظیفه همگی را برای حفظ و 
ادامه راه آنان سنگین می کند. صبر مادران شهید 
زینب گونه و ستودنی است و باید در برابر آن تعظیم 
کرد.وی با اشاره به مقام واالی شهدا گفت: شهدای 
عزیز به خصوص شهدای دانشجو و معلم پیام های 
بسیاری برای ما داشته اند که در جامعه ، زندگی و 
کار ما باید جاری باشــد. آنها از تعلقات دل بریدن و 
جان خود را فدای آرمان های نظام اسالمی کردند 
و در برابر ظلم و ستم سر خم نکردند و این برای ما 
درس بزرگی است.ریاست دانشگاه فرهنگیان عنوان 
کرد: ما امروز در ایامی که به نام روز دانشجو ثبت شده 
به دیدار مادر شهید دانشجو معلم آمدیم که خود را 
باغبان گلی می داند که خداوند به او داده و در راه خدا 
و اسالم این گل را نثار کرده است. دانشجویان امروز 
دانشگاه فرهنگیان در سنگر شهید پاگیری هستند و 
باید این را قدر بدانند.وی تصریح کرد: حضور دانشجو 
معلمان در اینجا نشان از تجدید عهد و پیمان با شهدا 
و خانواده شهدا دارد و این را نشان می دهد که آنها 
با آگاهی از جایگاه دانشجو معلمی تالش می کنند 
که برای ادامه دادن راه شــهدا از هیچ تالشی دریغ 
نکنند و هرگز به مسائل انحرافی آلوده نشوند. ما و به 
خصوص دانشجویان می دانیم که رسالت بزرگی بر 
دوش داریم و برای به  سرانجام رساندن این رسالت 

باید از ائمه اطهار )ع( و شهدا کمک بگیریم.

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:
 اتمام مرمت بخش جنوبی

 سقف ایوان کاخ چهلستون 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان از اتمام عملیات مرمت تزئینات بخش 
جنوبی سقف ایوان کاخ چهلستون که در بارندگی 
های چند دهه قبل دچار آسیب شده بود پس از قریب 
به یکصد سال خبر داد.فریدون الهیاری، اظهار کرد: به 
منظور ادامه عملیات مرمت سازه عظیم چوبی »ایوان 
شرقی« مجموعه جهانی کاخ چهلستون، بخش هایی 
از سقف بخش جنوبی ایوان کاخ چهلستون که دچار 
لکه های ناشی از رطوبت باران در اثر عوامل بیولوژیک 
در نزدیک به یکصد ســال گذشته شــده بود، داغ 
برداری و مرمت شد. وی ادامه داد: با مطالعه و انجام 
آزمایشات متعدد و بررسی آسیب های وارده، کار داغ 
برداری روی قسمت های جنوبی ایوان پس از قریب 
به یکصد سال و انجام کار مرمت و حفاظت تزئینات 
سقف ایوان کاخ چهلستون در بخش جنوبی به اتمام 
رسید.مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح 
کرد: این بخش از عملیات مرمت ســقف ایوان کاخ 
چهلستون با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و چهارصد 

میلیون ریال انجام شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: 
این روزها همه ما با معضل آلودگی هوا درگیر 
هستیم و این قصه پرغصه ای است که مردم را 

دچار چالش کرده است.
»علیرضا صلواتی« از نواختن زنگ شهر به مناسبت 
روز حمل و نقل خبر داد و افزود: ۱۵ ایستگاه دوچرخه 
با شیوه جدید در شهر اصفهان افتتاح خواهند شد و 
۵ ایستگاه مکانیزه هوشــمند دوچرخه نیز تا پایان 
سال جاری به بهره برداری می رسد که ایستگاه های 
دوچرخه شهر اصفهان به ۵۰ ایستگاه خواهد رسید.

وی از رونمایــی از طرح توزیــن چمدانی خبر داد و 
گفت: طــرح دیده بان آلودگی هوا بــرای برخورد با 
هنجارشکنی های حمل و نقل و ترافیک شهری اجرا 
می شود؛ همچنین از ۶۳۷ دوربین نظارت تصویری 
تجهیزات هوشــمند ترافیکی بهره برداری خواهد 
شد.صلواتی خاطرنشان کرد: به رغم کیفیت پایین 
خط کشــی عابر پیاده چهارراه ها، باالی ۸۵ درصد 
رانندگان اصفهانی پشــت خط عابر پیــاده توقف 

می کنند. 
ورود ۳0 اتوبوس بازسازی شده به ناوگان 

اتوبوسرانی
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان از 
آغاز عملیات عمرانی خط دو قطار شهری خبر داد و 
اذعان داشت: ورود ۳۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده 
به ناوگان اتوبوسرانی شــهری، رونمایی از نرم افزار 

موقعیت یابی اتوبوس، برگزاری جشن راننده حرفه ای 
و اجرای طرح بفرمایید موتور برقی با عنوان »چشم 
شهر روشن« تا پایان دی ماه صورت می گیرد.وی با 
اشاره به طرح سفرهای فیروزه ای تصریح کرد: تقدیر 
از رانندگان نمونه تاکســی، ارائه بسته حمایتی ویژه 
تاکسیرانان و تکریم از تاکسیرانان از جمله اقداماتی 
است که در قالب این طرح اجرا خواهد شد.صلواتی 
یادآور شد: به مناســبت ۲۶ آذرماه، اصول ترافیک 
شهری به ۳۰ هزار دانش آموز در بیش از  ۱۰۰ مدرسه 

شهر اصفهان آموزش داده می شود.
نباید در خصوص دوچرخه سواری بانوان 

حساسیت ایجاد کرد
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با 
بیان این که شکایات مربوط به پارکینگ های شهری 

اصفهان به زیر یک درصد رسیده است، تاکید کرد: 
درصدد اضافه کردن کارواش در کلیه پارکینگ های 
شهر اصفهان هستیم تا در مدت زمان غیاب رانندگان، 
خودروی آنان شست وشو داده شود.وی با بیان این که 
نباید درخصوص دوچرخه سواری بانوان حساسیت 
ایجاد کرد، بیان داشــت: کســانی که عالقه مند به 
دوچرخه سواری هســتند باید بتوانند از این امکان 
بهره مند شوند.صلواتی با بیان این که سعی می کنیم 
تحریم تاثیری بر پروژه ها نگــذارد، تاکید کرد: ۲۰۰ 
میلیارد تومان اوراق مشارکت برای خطوط اتوبوس 
تندرو تا پایان سال برای نوســازی و توسعه خطوط 

تندروی شهر اصفهان توزیع خواهد شد.
تردد 200 هزار خودروی فاقد معاینه فنی در 

اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان 
این که خط دو قطار شهری اصفهان در سال ۱۴۰۲ به 
بهره برداری می رسد، ابراز داشت: برای ساکنان طرح 
محدوده ترافیک شهری اصفهان تسهیالت ویژه در 
نظر گرفته شده اســت.وی با بیان این که ۲۰۰ هزار 
خودروی فاقد معاینه فنی در ســطح شهر اصفهان 
تردد می کنند، اضافه کرد: دو عامل آالیندگی و ترمز 
بیشترین عوامل مردودی خودروها در مراکز معاینه 
فنی اســت.صلواتی با بیان این که درآمد حاصل از 
جرایم راهنمایــی و رانندگی به خزانــه دولت واریز 
می شــود، گفت: براســاس قانون ۴۲ درصد از کل 
ســهم جرایم راهنمایی و رانندگی باید به شهرداری 
پرداخت شود؛ اما تاکنون تنها یک درصد از آن معادل 
 ۵۰۰ میلیون تومان به شــهرداری اصفهان پرداخته 

شده است.
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
ادامــه داد: از جمله ایــرادات طــرح زوج و فرد این 
بود که شهروندان را به اســتفاده از خودروی دوم و 
موتورســیکلت ترغیب می کرد که در طرح جدید با 
در نظر گرفتن این ایرادات طرح اجرایی می شود.وی 
با بیان این که مصرف روزانه بنزین در شهر اصفهان 
باالی دو میلیون لیتر است، متذکر شد: سهمیه بندی 
بنزین تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک شهر اصفهان 
خواهد داشــت.صلواتی در پایان با بیان این که ۷۰ 
درصد خودروهای شهر اصفهان تک سرنشین هستند، 
افزود: روزانه ۹۰۰ هزار خودرو در سطح شهر اصفهان 
تردد می کنند؛ ۱۰۰ اتوبوس آالینده از ســطح شهر 

اصفهان حذف شده اند.

کابوس تک سرنشین ها

یک کارشناس برنامه ریزی شهری، تاب آوری یک شهر را نوعی پدافند 
غیرعامل دانست و گفت: خوشبختانه طی دو سال اخیر حساسیت ها 
نســبت به تاب آوری شــهر اصفهان بیشتر شده اســت.الهام ایزدفر 
اظهار کرد: اصفهان در مقایسه با سایر شــهرهای کشور از تاب آوری 
مناسب تری در برابر حوادث و بحران ها قرار دارد که این جایگاه بدون 
تالش های مدیریت شهری امکان پذیر نبود؛ مدیریت دقیق در جهت 

افزایش تاب آوری، تشکیل اتاق های فکر و شفاف سازی از مهم ترین 
مسائل تاثیرگذار در زمینه پیشروی تاب آوری در شهر اصفهان بوده 
است.این کارشناس برنامه ریزی شهری با اشــاره به آلودگی هوای 
اصفهان خاطرنشان کرد: متاسفانه اصفهان به دلیل صنعتی بودن و 
وجود ریزگردها دومین شهر آلوده کشور محسوب می شود که بدون 
شــک نبود جریان آب در رودخانه زاینده رود بر این بحران ها افزوده 

است.ایزدفر با بیان اینکه مقاوم سازی بافت های فرسوده می تواند کمک 
شایانی به افزایش تاب آوری شهر اصفهان کند، تصریح کرد: با توجه 
به اینکه زلزله می تواند یکی از بحران های غیر قابل پیش بینی باشد، 
باید قبل از وقوع این پدیده بافت های فرســوده مقاوم سازی شود که 
خوشبختانه طبق بررسی نقشه های زمین در اصفهان جایگاه گسل ها 

به طور کامل مشخص است و بر اساس آن می توان برنامه ریزی کرد.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری پیشنهاد داد:
مقاوم سازی بافت  فرسوده به تاب آوری شهر کمک می کند

  معاون شهردار اصفهان از سهم 70 درصدی خودروهای شخصی در ترددهای درون شهری خبر داد؛

استاندار اصفهان در جلسه کارگروه استانی ســازگاری باکم آبی با اشاره به 
اینکه از ۴۵۰ میلیارد تومانی که قرار بود در راستای مصوبات سازگاری باکم 
آبی از صنایع استان اخذ شود بر اساس گزارش ها تاکنون ۹۰ میلیارد تومان 
وصول و هزینه شده است، اظهار کرد: نباید قول بودجه و اعتباراتی که هنوز 
اخذ نشده را به مردم و کشاورزان داده شود. عباس رضایی بابیان اینکه وظیفه 
ما تنها تشکیل جلسه و تصویب مصوبات نیســت، ادامه داد: وظیفه اصلی 
مدیران اجرای مصوبات است و در این گونه جلسات باید هماهنگی های الزم 
در خصوص حل مشــکالت پیرامون اجرای مصوبات صورت گیرد.استاندار 

اصفهان با اشــاره به اینکه در حال حاضر صنعت نیز با مسائل و مشکالتی 
روبه رو اســت، تصریح کرد: هر اقدامی که باید انجام شود صاحبان فرایند 
نیز باید در مراحل تصمیم گیری حضورداشته باشند و در جلسات مربوط به 
حل مشکالت کشاورزان حضور اعضای صنف و نمایندگان آنان و نمایندگان 
صنایع نیز الزامی اســت.رضایی بــا تاکید بر اینکه با همدلــی، هم زبانی و 
هماهنگی ابر بحران استان که مسئله آب است حل وفصل خواهد شد، ابراز 
داشــت: همه مدیران و کشــاورزان باید باهم و در کنار هم حرکت کنند تا 
مسائل و مشکالت رفع شود.وی حقابه را حق کشاورزان خواند و افزود: حقابه 

به عنوان یک حق برای کشاورزان اســت و در این موضوع هیچ شکی وجود 
ندارد.استاندار اصفهان به طرح های موجود برای حل مشکل آب استان اشاره 
کرد و متذکر شد: باید در جلسه ای با حضور کارشناسان ذی ربط و نمایندگان 
کشاورزان و در فضایی همراه با آرامش و به دوراز هرگونه مشکل این طرح ها 
به صورت فنی و اجرایی در تمامی ابعاد بررسی شود و سپس در خصوص اجرا 
و یا عدم اجرای آن تصمیم گیری گردد.استاندار اصفهان در پایان اضافه کرد: 
وزارت نیرو باید به این موضوع واقف باشد که برخی از اقدامات پیشین این 

وزارتخانه باعث ایجاد مشکالت امروز شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با انتقاد از کســانی که اســتعفای نمایندگان را 
اشتباه دانســته و یا بی نتیجه می دانند، توضیح 
داد: باید به برخی از ایــن آقایان گفت که تازه به 

دوران رسیده اید و ما از گذشته مجلس 
بوده ایم و بهتر از شما مسائل بودجه و 
زوایای بودجه و مسائل را می فهمیم و 
در اختیارمان هست، شأن و جایگاه 

نمایندگان را بدانید!
حجت االسالم احمد سالک با اشاره 
به خواســته های نماینــدگان برای 
پس گرفتن استعفا گفت: مسئوالن 

در دولت باید به این نتیجه برســند که سریع تر 
قوانین ۹ ماده ای شــورای عالی آب را عملیاتی 
کنند، ردیفی برای آب شرب و سد تعیین کنند، 
مقدمات تونل بهشــت آباد را فراهم کنند که آب 
به فالت مرکزی منتقل بشود؛ این خواسته ما و 
همه مردم اســت و ما آن را دنبال می کنیم تا به 
نتیجه برســیم.وی با بیان اینکه ما برای ارتقای 
استان اصفهان یک طراحی انجام دادیم، گفت: 
موضوعات مهمی در این طراحی مطرح شــد و 
اولین موضــوع بحث مدیریت بود. همیشــه در 
دولت ها ۷ یا ۸ وزیر اصفهانی داریم ولی هیچ کدام 
قدمی برای استان اصفهان برنداشته اند؛ بنابراین 
در این موضوع بحث مدیریت مطرح است. بنده 
اینجا با صراحت عرض می کنم که بالغ بر ۲۰ سال 
است که اصفهان گرفتار ضعف مدیریتی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
در ادامه ابراز داشت: معتقدم اصفهان آزمایشگاه 
پرش مدیران غیربومی برای جایگاه های دیگر در 
کشور است و این یک نوع نادیده گرفتن مدیران 

خوب و بومی اســتان اصفهان است. ما در جنگ 
ده ها فرمانده شهید همچون خرازی ها و کاظمی ها 
در ایــن صحنه های مدیریتی داریــم و قدرت و 
ظرفیت اصفهان باالســت ولی بی مهری دولت 
نهم و دهم و...هســت.وی در پایان توصیه کرد: 
من به تمامی مسئولین دستگاه های دولتی عرض 
می کنم که مدیرانی در تراز مردم اصفهان تعیین 
کنید. همیشه اصفهان در یک رکود قرار گرفته 
و واقعا  قابل تحمل نیســت. این نکته ای اســت 
که دولتمردان ما باید توجه کافی به آن داشــته 
باشند؛ آقای نوبخت شــما به وظایف نمایندگان 
واقف هســتید، این نوع صحبت کردن و تحقیر 
کردن کســانی که به خاطر حقوق مردم استعفا 
 دادند، از شخص شــما قابل قبول و قابل تحمل 

نیست.

حجت االسالم سالک:

استان اصفهان آزمایشگاه مدیران شده است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار 
کرد: مســجد امام خمینی)ره( در میدان نقش 
جهان متعلق به اوقاف است و با اینکه حتی بلیت 
فروشــی آن در اختیار اداره کل میراث فرهنگی 

است، بخشی از هزینه های آن را اداره کل اوقاف 
متحمل می شود. 

حجت االسالم رضا صادقی ادامه داد: اداره اوقاف 
و امور خیریه اصفهان عالقه ای به تملک موقوفات 
ندارد و ترجیــح می دهد تنها نقــش نظارتی بر 
تحقق نیت واقف داشته باشد.مدیر کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان افزود: برای مثال اگر 
وقفی برای نیازمندان اســت باید تحت نظارت 
اداره کل اوقاف در اختیار کمیته امداد باشــد یا 
اگر وقفی در رابطه با دانش آموزان نیازمند است، 
باید با نظارت اداره کل اوقاف در اختیار آموزش و 

پرورش قرار بگیرد.
صادقی تصریح کرد: یک زمانی وقف برای قهوه و 
قلیان روضه ها بود و امروز باید برای محیط زیست 
باشــد. در جامعه وقف باید برای رفع مشکالت 

جاری انجام شود. اگر امروز مشکالت اجتماعی 
وجود دارد باید واقفان بزرگوار این وقف ها را برای 
رفع این مشــکالت اجتماعی داشته باشند.وی 
افزود: وقف برای زوج های جوان، وقف برای ایجاد 
اشــتغال، وقف برای علم و فناوری و 
حتی وقف برای بهداشت و سالمت از 
نیازهای امروز اصفهان و حتی ایران 
است. روزگار این که برای کاروانسرا 
وقف انجام شود گذشته است و در این 
زمینه باید روی وقف های گذشــته 
سرمایه گذاری شود.مدیر کل اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
برخی از امامزاده ها زیارتی و سیاحتی است، برخی 
از امامزاده ها بیشتر سیاحتی است. به همین دلیل 
است که روی گردشــگری برخی از امامزاده ها از 
جمله آقا علی عباس)ع( فعالیت می شود. برخی 
امامزاده ها نیز همچون امامزاده اســماعیل)ع( 
تاریخی اســت و برخی برای تاریخی بودن آن و 

برخی برای زیارت می آیند.
صادقی در پاســخ به ســوال خبرنگار ایسنا در 
خصوص شناســنامه امامزاده ها ادامه داد: نباید 
دنبال شجره نامه امامزاده ها باشیم. در سال ۱۳۹۵ 
مقام معظم رهبری در جمع مدیران ادارت اوقاف 
گفتند» ارادت خاصی نسبت به همه امامزاده ها 
دارند«. ایشــان به نقل از یکی از بزرگان مذهبی 
گفتند »امامزاده ها این همه دل  را به هم نزدیک 

کرده  و همین اهمیت دارد.«

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان :

 به دنبال شجره نامه امامزاده ها نباشید

استاندار اصفهان:
نباید قول پولی که نیامده را به کشاورز داد

حدیث زاهدی
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  امام حسن علیه السالم:
  هیچ قومى با همدیگر مشورت نكنند، مگر آن 

كه به رشد و كمال شان هدایت شوند.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

خشــم و عصبانیت را می توان  از مبغوض ترین صفات انسانی 
دانست که اگر به درستی کنترل نشــود آثار جبران ناپذیری را 
به جای خواهد گذاشــت ولی با این وجود کنترل آن چندان کار 
مشکلی نمی تواند باشــد؛ چرا که  عصبانیت برخالف چیزی که 
خیلی ها فکر می کنند در یک لحظه اتفاق نمی افتد پس نباید 
انتظار داشته باشید که در یک چشم به هم زدن هم فروبنشیند. با 
این حال حتی شدیدترین خشم ها هم قابل مدیریت هستند. برای 

آنکه خشم مان را مدیریت کنیم باید چند نکته را رعایت کنیم:
خشم تان را تشخیص دهید : اغلب زمانی که در موقعیت های 
تجربه هیجاناتی مثل خشم قرار می گیریم در این حالت ها غرق 
می شویم و متوجه احساس و هیجان درونی مان نیستیم. آگاهی 
نداشتن از این احساسات باعث ایجاد رفتارهایی می شود که چون 
ناشی از هیجان هستند رفتارهای صحیحی نیستند. آگاهی ما 
از اینکه در یک موقعیت عصبانی هســتیم، خودآگاهی هیجانی 

نامیده می شود.
موضوع را رها کنید: از جر و بحث خســته می شوید و ترجیح 
می دهید که صحنه را ترک کنید. انتخاب خوبی است، چون وقتی 
که بر می گردید با آرامش بیشتری می توانید موضوع را بررسی و 

نظرات خود را ابراز کنید.
حواس تان را منحرف کنید :گاهی بهتر اســت برای مدیریت 
خشم مان از شیوه های حواس پرتی استفاده کنیم. آنچه در حواس 
پرتی اتفاق می افتد این است که دقت و توجه ما از موضوع اصلی 
منحرف می شود و موضوعات فرعی مورد توجه قرار می گیرند. 
تمرکز در حین یادگیری و در ارتباط اجتماعی امری الزم و مفید 
اســت؛ اما با این حال موقعیت هایی هم وجــود دارد که تمرکز، 
کارکرد طبیعی و سازگارانه خود را از دست می دهد. غرق شدن 
در احساس ها و هیجانات ناخوشایند از قبیل خشم، غم و... وقتی 
به وجود می آید که فرد تمرکز خود را بر این حالت ها قطع نکند. 

خودتان را نجات دهید:وقتی دعوایی شروع می شود، بازنده 
کسی است که صحنه را با زخم های بیشتر ترک می کند. در حالی 
که شما می توانید با عوض کردن موضوع خودتان را نجات دهید. 
سعی کنید از طرف مقابل معذرت بخواهید، موافقت خود را با نظر 
او اعالم کنید یا حتی قول بدهیــد که دنبال راه حل می گردید و 
همه این کارها را قبل از اینکه حرف نامناســب یا حرکت بدی از 

شما سر بزند، انجام دهید.
سه مرتبه  نفس عمیق بکشید: وقتی عصبانی می شوید، بدن 
دچار تنش می شود. نفس عمیق کشیدن به کاهش خشم داخلی 
کمک می کند. پس در حالی که تنها روی تنفس خود متمرکز می 

شوید سه مرتبه آرام نفس عمیق بکشید.
خشم خود را درک کنید:موقعیــت و افرادی که خشم تان را 
تحریک می کنند را شناسایی کنید. همین که از آنها آگاه شدید، 
ســعی کنید در صورت امکان از آنها دور شــوید. اگر نمی توانید 
دوری کنید، حداقل می توانید پیش بینی شان کنید، پس فرصت 
بیشتری برای آماده سازی خود دارید و می توانید تاثیر منفی آنها 

را کاهش دهید.
کنترل خود را از دست ندهید:هرکسی کنترلش را از دست 
بدهد، باخته است. وقتی کنترل تان را از دست می دهید و از کوره 
در می روید برای همه شبیه به آدم بد می شوید، مهم هم نیست 
تقصیرکار واقعی چه کسی اســت. برای اینکه در کنترل خشم 
خود بهتر شوید، صحنه ای را تصور کنید که عصبانی می شوید 
 و ســپس چندین بار مرورش کنید، هر بار خود را تصور کنید که

 واکنشی متفاوت نشان می دهید. با این کار در واقع واکنش های 
 متفــاوت را تمرین می کنیــد و به خــود انتخاب های جدیدی

 می دهید.

با رعایت این نکات خشم تان را کنترل کنید

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

و حرفه ام. این اســت که 
دیگــر انتظــار معجزه ای 
را نمی کشــم و در نتیجه 
هیچ وقت هم توی ذوقم 

نمی خورد!

»آن سوی حریم 
فرشتگان«
ادوارد مورگان فورستر

من هیچ شق القمری 
در زندگی نکردم!

بعضــی هــا اصال بــه این 
خاطر به دنیا مــی آیند که 
کاری نکننــد. مــن هــم 
یکی از همان ها هستم: 
نــه در محیــط درس و 
دانشــکده شــق القمری 
کردم و نــه در محیط کار 

محققان طی مطالعــه ای که در آن ۲۰۰۰ فرد بزرگســالـ  که در ۱۲ ماه 
گذشته در بیرون غذا خورده بودندـ  مورد بررسی قرار گرفتند، اینستاگرام 
و فیس بوک نقش کلیدی برایشان داشــت.بیش از یک سوم افراد این کار 
را برای تحت تاثیر قرار دادن دوستان و فالوورهایشان انجام می دادند و ۴۲ 
درصد نیز صرفا به خاطر پیشــنهاد دادن یک مکان خوب برای صرف غذا 
این کار را انجام می دادند. تقریبا نیمی از افرادی که به رستوران می روند، 
شبکه های اجتماعی خود را روی لب تاپ ها، آیپد ها و موبایل خود به همراه 

خود دارند.

کدام عکس ها بیشتر الیک می خورند؟
یک معلم زن آمریکایی که دســت به اقدام عجیبــی در کالس درس زده بود 
توسط پلیس این کشور بازداشت شد.»مارگارت گیسزینگر« 5۲ ساله در این 
عمل عجیب دانش آموزان را وادار به نشستن روی یک صندلی کرده و اقدام به 
کوتاه کردن موهای آنها می کند. در این ویدئو که از این معلم منتشرشده است، 
مارگارت حین کوتــاه کردن موی دانش آموزان اقدام به خواندن ســرود ملی 
آمریکا می کند. این معلم در این ویدئو یکی از دانش آموزان را روی صندلی که 
در جلوی کالس قرار دارد نشانده پس از کوتاه کردن موی سر او آن را به اطراف 

پرتاب می کند. 

اقدام عجیب معلم در کالس درس! 

دیوانه ترین دانشمندان جهان!
دانشمندان بزرگی که نام آن ها در تاریخ بشر به عنوان بزرگ ترین ها به ثبت رسیده است در زمان حیات خود نسبت به دیگر افراد به گونه ای 
غیرعادی به شمار می آمده اند.نشریه علمی الیوساینس به منظور معرفی این افراد که در دوره خود از برترین ها به شمار می رفته اند، طی 
گزارشی جالب لیست  تعدادی از این دانشمندان که به دلیل باال بودن بیش از حد سطح هوشی از نظر بسیاری از افراد زمان خود دیوانه به 

شمار می رفته اند را منتشر کرده است.در ادامه اسامی چند نفر از آنها آمده است: 
آلبرت اینشــتین:وی به طور قطع با ارائه نظریات فیزیکی متعددی که جهان را متحول کرده  از نابغه ترین های این لیست ۱۰ نفره 
 به شــمار می رود. اینشــتین، علم فیزیک را با ارائه نظریه نســبیت احیا کرده و در زمینه های گرانش و کوانتوم به موفقیت های زیادی

 دست یافت.
 لئوناردو داوینچی:این دانشمند و نقاش محبوب ایتالیایی به گونه ای از میان تمامی شــاهکارهای دوران رنسانس این فرصت را پیدا 
می کرد تا به جهان نامتعارف نیز سرکی بکشد. در کتاب طراحی های این دانشمند ایتالیایی که اکثرا به صورت قرینه نگاشته شده، سرزمین 
 عجایبی از ماشین ها و طراحی های شگفت انگیز نهفته است که بسیاری از آن ها نهفته باقی مانده و برخی از آن ها قرن ها بعد به واقعیت

 تبدیل شد.
یکوال تسال:تسال، فردی است که هنگام روشن کردن یک سوئیچ بزرگ الکتریکی باید تصویر  او را در ذهن داشت. وی به عنوان مخترع 
 رادیوی بی ســیم و ژنراتورهای ای-سی که کلید آغاز عصر الکتریک به شمار می رود، شناخته می شــود. همچنین به عنوان نابغه دیوانه 
 نیز شــناخته می شــد زیرا بســیار کم خوابیده و از بدن خود به عنوان ابزاری رســانا برای نمایش دســتاوردهایش در جمع استفاده

 می کرد.
  جیمز الوالک:این دانشمند زیست محیطی مدرن و مخترع فرضیه بزرگ جهان ابر ارگانیسم، در ارائه پیش بینی های وحشتناک درباره 
تغییرات جوی شهرت زیادی داشته است که اکنون می توان به خوبی دید بسیاری از پیش بینی های وی به حقیقت پیوسته اند. بر اساس 

پیش بینی الوالک، مرگ تدریجی در حدود ۸۰ درصد از جمعیت بشر تا سال ۲۱۰۰ امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

وبگردی

طراحی مجتمع مسکونی آینده جدیدترین کار گروه معماری MVRDV است 
که در شهر پون )هشتمین شهر بزرگ هند( واقع شده است و با ۱۰۶۸ آپارتمان از 
زیرساخت های مهم در برابر رشد جمعیت این شهر به شمار می رود. این مجتمع 
مسکونی که بخشی از پارک بزرگ آنوراماست، در واقع یک روستای عمودی است 
که برای مدیریت و پوشــش پنج هزار نفر در یک ساختمان طراحی شده است. 
طراحی مجتمع مسکونی آینده به لطف توسعه  شهرسازی و ثبت قانون توسعه  

شهرک های مسکونی در حومه شهر ارائه شده است.

 اولین روستای عمودی طراحی شد 

 آفرینش صحنه میالد حضرت مسیح)ع( 
در قالب یک اثر هنری شنی

۷ دسامبر )۱۷ آذر( واتیکان در ادامه سنت ساالنه خود در ایام منتهی 
به کریســمس، از صحنه میالد حضرت مسیح)ع( در قالب یک اثر 
هنری در میدان سنت پیتر پرده برداری کرد؛ اثری که با سال های 
گذشته یک تفاوت اساسی دارد و آن استفاده از شن برای اولین بار 
است.در طول ۲ هفته گذشته »ریچ وارانو« هنرمند متخصص شن، 
رهبری تیمی سه نفره و مجسمه ساز از کشورهای هلند، روسیه و 
جمهوری چک را برعهده داشت تا با استفاده از ۷۲۰ تن شن صحنه 
میالد حضرت مسیح)ع( را خلق کنند؛ اثری که ۱۶ متر عرض و 5 
متر ارتفاع دارد. وارانو، خالق این مجسمه غول پیکر، ۶۰ ساله و اهل 
آمریکاست که بیشتر وقت خود را در رفت و آمد به ایتالیا می گذراند. 
او را مرد شــنی می نامند زیرا به گفته خودش، شن عشق و زندگی 
اوست.ریچ وارانو درباره این اثر گفت: برای من خلق یک اثر در جایی 
مثل اینجا بسیار خاص است؛ جایی با این سابقه فرهنگی، تاریخی 
و هنری که استادان بزرگ بر آن سایه افکنده اند. این کار تجربه ای 
به شدت عجیب و فروتنانه بود.میدان سنت پیتر در طول چند روز 
گذشته شاهد رفت و آمد و تخلیه ماشین های سنگینی بوده است 
که شن مناسب مجسمه سازی را از نواحی شمال ایتالیا و سواحل 

شهر خسولو در نزدیکی ونیز را بارگیری کرده بوده اند. 

بادیگارد
شــماره یازدهم از مجموعه مدافعان حرم به زندگی شهید عبدا... 
باقری اختصاص یافته است که سال ۱39۴ در سی و سه سالگی، در 
حلب سوریه به شهادت رسید. این کتاب مجموعه یادداشت هایی از 
خانواده، دوستان، نزدیکان و همکاران شهید باقری است که به همت 

افروز مهدیان گردآوری شده است. 
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است:  »عبدا...جمع اضداد بود، هم 

خشن و جدی، هم رئوف و شوخ و شنگ.
 توی کار آن قدر جدی می شــد که همه ازش حساب می بردند و 
وقت استراحت آن قدر می خندید که نفس کم می آورد. گاهی آن 
قدر بی رحم می شد که شوخی هایش با برادر و رفیقش رنگ و بوی 
شکنجه می گرفت و گاهی آن قدر رقیق القلب، که می شد مادر تمام 

گربه های کوچه.
عبدا...از همان بچگی محافظ بود. محافظ پدر و مادر و برادرهایش. 

بعد هم همسر و فرزند و حتی دوست و رفقایش. 
 خیلی ها تــوی حریــم حفاظتــش بودند. انــگار همــه را زیر 
 پرو بالش داشــته باشــد، عاشــق خانه و خانواده بود، اهل سفر و 
 درســت کردن کباب و دورهمی اما وقتی اســم ســوریه می آید 
 دلش تــاب نمــی آورد، همــه دلخوشــی هایش را ول می کند و

 می رود.«

یکی از راه های پولدار شدن با گوشــی اینه که  گوشی رو 
بذاری کنار بری دنبال زندگیت!

کافیه به دانش آموزها بگی فالنی رو تشویق کنین، در سه 
ثانیه کالس رو به مجلس عروسی تبدیل می کنن!

ما هنوز داریم قسط های وامی که پارسال واسه آجیل شب 
چله گرفتیم رو میدیم!

یه پیامــک تبلیغاتــی اومده کــه BMW جایــزه میده، 
 بعد شــعارش اینه: با BMW به ورزشــگاه بروید. بابا اگه من
  BMW برنده شــم مگه دیگه میرم ورزشــگاه بــازی ۲۲ نفر
  کــه میفتن دنبــال تــوپ رو ببینــم؟ اونــا باید بیــان منو 

ببینن!
تنها تغییری که فیلم و سریال های کره ای نسبت به گذشته 
دارن حذف عبارت »لطفا مرا بکشــید« بوده، ولی برای حفظ 
اسکلت و پایه های سینماشون عبارت »چطور جرئت کردی؟« 

رو هنوز استفاده می کنن!
به بچه سه ساله گفتم سه تا حیوون تخم گذار نام ببر، گفت: 
تمساح، کرکودیل، سوسمار، اونوقت من تا حاال فکر می کردم 

اینا سه تاشون یکی ان مسخره بازی در میارن.
ما یلدای امسال فقط تخمه می ذاریم و به هر مهمونی که به 
تخمه ها دست نزنه به قید قرعه یک عدد پسته می دیم! شاید 

شما برنده خوش شانس ما باشید.

خندوانهخبرآخرکتاب

 مرقد مطهر سلمان 
فارسی

تلگرامــی  کانــال 
دلنوشته های یک عراقی 
تصویری از مرقد جناب 
سلمان محمدی )سلمان 
فارســی( در منطقــه 
مدائن )حومه بغداد( را 
منتشــر کرد و نوشت: 
مشــهورترین روایتی 
که از پیامبر )ص( درباره 
سلمان نقل شده و نشان 
دهنده عالقه آن حضرت 
به اوست روایت »سلمان 
منا اهل البیت« اســت. 

اینستاگردی

»آرش مجیدی« در نقشی متفاوت

صف طوالنی برای نماز صبح

 کدبانوگری به سبک
 »مریم کاویانی«

آرش مجیدی با انتشــار این عکس در 
صفحه اش نوشت:در سریالی نقش یک 
ترکمن را داشتم نقشی که بسیار دوست 
می داشــتم و در کنار دیگر بازیگران و 
عوامل ســعی کردم به بهترین و موثر 
ترین نحو اجرا شود؛اما سرانجام این کار 
، متاسفانه دلچسب و راضی کننده نبود.

تا به این اندازه که نام ســریال را هم با 
شــما در میان نمی گذارم؛ اما با وجود 
تمام سختی های کار و تلخی  های پخش، حالوت و شیرینی مرور خاطرات با دوستان ناب 

و رفیق های جان فرصتی داد تا این تصاویر را با شما به اشتراک گذارم .

یک فعال رســانه ای در اینستاگرام تصویری 
از صف طوالنی نمازخانه فرودگاه هنگام نماز 
صبح را منتشر کرد. » چقدر حالم خوب شد، 
توی صف طوالنی جا بــرای نماز صبح بودیم 

توی فرودگاه«

مریــم کاویانی ایــن عکــس را در 
اینستاگرامش منتشر کرد.

خواهر امام موسی صدر، 
پاسدار حقوق کودکان 

صفحه موسســه امام موسی صدر 
در اینستاگرام باانتشار تصویری از 
سیده رباب صدر، خواهر امام موسی 
صدر نوشت: »قدردانی از رباب صدر 
برای پاسداری از حقوق کودکان و 
زنان در مراســم بزرگداشت هفته 

حقوق بشر«

وایات روزی سلمان وارد مسجد شد وحاضرین به احترام اش او را در صدر مجلس جای دادند ولی یک 
نفر به بهانه عجمیِت )عرب نبودن( او بر این کار حاضرین خرده گرفت.  پیامبر )ص( با دیدن این صحنه بر 
منبر رفت وخطبه ای خواند و ضمن اشاره به اینکه انسان ها از نظر نژاد ورنگ پوست بر هم برتری ندارند 

فرمود: »سلمان از ما اهل بیت است.«
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