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امروز مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی زاهدان در اصفهان برگزار می شود. باز هم مردم این شهر روی شانه های اشک و درد و داغ و دریغ ، پیکر پاک 
27 آالله مرزبان وطن را تا گلستان شهدا بدرقه می کنند. اصفهاِن ما، از این روزها زیاد به خود دیده است. اصفهان ؛ این شهیدپرورترین شهر ایران،  این بار 
قرار است پاسدارهای به خون غلتیده  اش را به خاک بسپارد. »یاران خرازی«  در روزهای نزدیک به سالگرد شهادت بزرگ فرمانده سال های دفاع مقدس 
و قهرمان نام آشنای این شهر و دیار، به »خرازی« پیوستند. مردم اصفهان در مراسم استقبال از شهدا در فرودگاه و پس از آن در تشییع شهدا در شهر و 
روستاهای محل زادگاه شان و دیشب در مراسم وداع با شهدا با حضور پرشکوه خود، نشان دادند قدرشناس هستند... میان تمام تصاویر، یک عکس بیش از 
همه پیام داشت؛ یکی از مجروحان این حادثه روی تخت برانکارد ، عالمت پیروزی را نشان می دهد. »یاران خرازی« و نسل جنگ ندیده ای که به »خرازی« 
و »همت« و »باقری« و »زین الدین« و »صیاد« و »احمد کاظمی« اقتدا کرده اند ،  برای آنها که منتظرند تا زمین بخوریم و برای میزبانان و میهمانان نشست 

ورشو و مدعیان مبارزه با تروریسم و گزافه گویانی که زبانی جز تهدید بلد نیستند، یک پیام دارند :» ما شیشه عطریم، بگویید به سنگ« 
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صبح چهارشــنبه ،24 بهمن ماه 1397؛ نشست ورشو 
با حضور برخی کشورهای اروپایی، اعراب خاورمیانه و 
در رأس همه »آمریکا« آغاز می شود. نتانیاهو، نخست 
وزیر اسرائیل دوان دوان خود را به ورشو رسانده است. 
آقای »شومن« باز هم نقشه دارد، منتهی از شدت ذوق 
زدگی بابت تشکیل نشستی که قرار بوده با محوریت ضد 
ایرانی تشکیل شود، نمی فهمد چه می گوید. گاف اول 
را همان روز اول می دهد؛ وقتی در جمع خبرنگاران از 
ضیافت مشــترک با اعراب خبر می دهد و می گوید در 
این ضیافت درباره »جنگ« با ایران صحبت شده است. 
گافی که داده، آن قدر سنگین است که آمریکا هم شوکه 
می شود! دفتر آقای نخست وزیر به تقال می افتد تا سوتی 
رییس را ماست مالی می کند. می گویند فهم ازترجمه 
عبری اشتباه بوده و منظور نتانیاهو »جنگ« نبوده است. 
بلکه منظور »مبارزه« بوده است!خبرنگار آسوشیتدپرس 
که آنجا حضور داشــته، اما تایید و تاکیــد می کند که 
نتانیاهو دقیقا از واژه »جنگ« اســتفاده کرده اســت. 
توئیت دردسرساز درنهایت حذف می شود. توهمات و 
یاوه گویی های رییس رژیم جعلی اما انگار حذف شدنی 

نیست و تمامی ندارد. 
نمونه ای از تلخ ترین طنز تاریخ در نشســت ورشو در 
لهســتان شــکل می گیرد ؛ باید بخندیم یا گریه کنیم 
وقتی نتانیاهو و پمپئو مدعی »صلح جویی« می شوند 
و می گویند به اینجا آمده ایم تا درباره روند دستیابی به 
صلح و ثبات و امنیت در خاورمیانه صحبت کنیم و بعد 
»ایران« را عامل بی ثباتی در منطقه معرفی کرده و می 

گویند بدون کنارزدن ایران، صلح امکان پذیر نیست؟!
تازه این همه ماجرا نیســت. »پمپئو« صبح همان روز 
در ورشو اعالم می کند که ایران تروریست های خود را 
به اروپا می فرســتد و در اروپا عملیات تروریستی انجام 

می دهد!
»ترور« ؛ چه واژه چنــدش آوری ... ایران تا به یاد دارد، 
قربانی همین واژه چندش آور و لعنتی شــده است. از 
همان روزها که به تالفــی انقالبی که خمینی کبیر برپا 
کرد، در کوچه پس کوچه های شــهر، بــزرگان همین 
انقالب را مقابل درب مســجد و خانه به گلوله بســتند 
یا وقتی دفتر حزب جمهــوری را ناجوانمردانه منفجر 
کردند، وقتی »رجایی« را از این انقالب گرفتند، وقتی 
داغ جوان هایمان را به دل مان گذاشتند و این داغ ادامه 

داشت و هیچ وقت سرد نشد. 
اسرائیل از »امنیت« حرف می زند! اسرائیل از »صلح« 
حرف می زند! همان رژیمی که مزدورانش را فرســتاد 
تا اینجــا در قلب ایران، »صیاد شــیرازی« و »احمدی 
روشــن« و »رضایی نــژاد« را مقابل چشــمان زن و 
فرزندان شان ترور کنند و آمریکا محکوم که نکرد هیچ، 

حمایت هم می کرد...
چه ژســت های متهورانه و حال به هم زنــی ... کاش 

نتانیاهو خفه می شد...

غروب چهارشــنبه 24 بهمن ماه 1397 ؛ نشست ورشو 
ادامه دارد که ناگهان خبری تلخ- خیلی تلخ-دوباره بر 
سرمان آوار می شود. خبر می رسد »خاش« در »خون« 
تپید. خبر می رسد حمله تروریســتی انجام شده ، در 
زاهدان . این بار یــک اتوبوس حامل نیروهای ســپاه 

پاسداران هدف تروریست ها بوده؛ خبرهای اولیه 
وحشتناک است. گفته می شود حداقل 40 پاسدار 
در این حادثه به شهادت رسیده اند. اولین تصاویر 
از اتوبوس منفجرشده در شبکه های مجازی پخش 
می شود. شــباهتی به اتوبوس ندارد، مشتی آهن 
جزغاله شــده اســت که در هوا معلق مانده است.

کمی که می گذرد، اخبار تکمیلی تر به دست مان 
می رسد. حاال نوبت دل ماســت که بسوزد و آتش 

بگیرد از عمق ایــن حادثه تلخ ؛ حادثــه ای که در 
»خاش« روی داد. یــک وانت پر از مهمات 

و مواد منفجــره در منطقه ای کم تردد 
و در نقطه کــور مخابراتی، خود را به 
اتوبوس حامل بچه های سپاهی می 
رساند و پس از چندین بار شاخ به 

شاخ شدن،  از سمت شاگرد خود را به 
اتوبوس می زند و ...تمام . 

آمارهای بعدی از کاهش تعداد شــهدا 
حکایت دارد. درنهایت اعالم می شــود 

27 نفر شــهید شــده اند و 13 نفر 
هم مجــروح. حــال برخی 
مجروحــان هــم خــوب 

نیست و ممکن است 
در ســاعات آتی به 
جمع رفقای شهید 
خــود بپیوندنــد. 
شــهدا همگــی 

اســتان  ز  ا
اصفهــان و از 
نیروهای لشکر 

14 امام حسین)ع( 
بوده اند. همان ها که به 

»یاران خــرازی« معروف 
و شهره اند. »یاران خرازی« در 

ایام نزدیک به سالگرد شهادت فرمانده شهید و سرافراز 
خود، میهمان »حاج حســین« و اربابش »حسین«)ع( 

شده اند. 
در نشست ورشو هنوز هم درباره مبارزه با »تروریسم« 

حرف می زنند...

زمان زیادی از حادثه نگذشته که گروهک تروریستی به 
اصطالح »جیش العدل« مسئولیت جنایت تروریستی  
حمله به دستگاه اتوبوس حامل نیروهای مرزبان نیروی 
زمینی ســپاه در جاده خاش- زاهــدان را بر عهده می 
گیرد. همان گروهکی که هربار به داخل خاک کشورمان 
حمله کرده و پاســداران و مرزبانان را یا به شهادت می 
رســاند یا به گروگان می گیرد. پایگاه و پناه شــان هم 
کشور پاکستان است. از شــهریور91 تا 24 بهمن 97 
مرتب دست به ترور و ایجادناامنی در خاک سیستان و 
بلوچستان زده اند. دولت پاکستان توان و عرضه برخورد 
با این گروهک و گروهک های دیگر را ندارد و به راحتی 
اجازه می دهد »ســربازان ظلم« که خــود را »ارتش 
برابری« می نامند، علیه جمهوری اســالمی دســت به 
مبارزه مسلحانه بزنند و داعیه اسالم هم داشته باشند. 

به اســم اســالم، مســلمان می کشــند و افتخار هم 
می کننــد. گفته بودیم کــه ... اینها باقــی مانده های 
همان قوم کافری هســتند که نوه رســول خدا)ص( را 
به اســم اســالم و دفاع از اسالم به شــهادت رساندند. 
 وضو هــم گرفته بودنــد و بــه همدیگر وعــده دیدار 
رسول ا...)ص( در بهشــت را می دادند در ازای کشتن 

پاره تن رسول خدا !

هرکجای دنیا چنین حادثه ای رخ بدهد، سران و رهبران 
کشور حادثه دیده ، هر برنامه ای داشته باشند لغو کرده و 
خود را به محل حادثه یا مراسمات تشییع و دفن قربانیان 

حادثه 
رســانند.  می 
حتــی »ترامپ« هم 
چنین کاری می کنــد. »پوتین« هم...امــا اینجا در 
کشــور ایران، رییس جمهوری داریم کــه صبح روزی 
که پیکرهای پاک شهدا را از زاهدان به اصفهان منتقل 
می کردند، راهی »سوچی« می شــود تا در دیدارهای 
دوجانبه و ســه جانبه با همتایان روســی و ترکی خود 
شرکت کند. قبل از پرواز ، چندکالمی درباره این حادثه 
در جمع خبرنگاران سخن می گوید و تاکید می کند که 
تقاص خون شــهیدان مان را از این گروهک تروریستی 
خواهیم گرفت و بعد سوار هواپیما شده و راهی سوچی 
می شــود! در اکثر تصاویــر منتشرشــده از دیدارهای 
دوجانبه و سه جانبه هم لبخند به لب دارد! »پوتین« و 
»اردوغان« از همان سوچی پیام تسلیت می فرستند و در 
آغاز نشست هم این حادثه را به مردم ایران تسلیت می 
گویند. روحانی هم درباره مبارزه با تروریسم و رسیدن 
به صلح در سوریه و بازســازی این کشور حرف می زند. 
از همسایگان می خواهد که اجازه ندهند تروریست ها 
از خاک کشورهایشان سوء اســتفاده کنند. مشاورش 
»حسام الدین آشــنا« اینجا در ایران ژست روشنفکری 
گرفته و توئیت می کند کــه »ما در دام چرخه خونین و 
باطل انتقام نخواهیم افتاد.« کاربری در واکنش به این 
صحبت می نویسد: »آقای مشاور! اگر برادر خودت هم 
در اتوبوس سپاه پرپر شده بود، باز همین طوری ژست 
روشنفکری می گرفتی؟« واکشــن های منفی آن قدر 
زیاد می شود که آقای مشاور، چرخشی 180 درجه ای 
می دهد و این بار در توئیت دیگری تاکید می کند که اگر 
مرزها برای ما ناامن است، باید برای همسایه هم ناامن 
شود:»یا همسایگان به تعهدات خویش عمل می کنند یا 
آب به النه موریانه ها سرازیر خواهد شد. امنیت یا برای 

هر دو یا برای هیچ یک!«
همسایه پاکســتانی ما اما گویا گوشش بدهکار نیست. 
مذاکرات و توافقنامه ها حکم همانــی را پیدا کرده که 
»احمدی نژاد« می گفــت: »کاغذپاره« . همســایه یا 
نمی خواهد یا نمی تواند مرز را امن کند. هربار پس از یک 
اتفاق تلخ، مسئوالن کشورمان ، کشور همسایه را تهدید 

می کننــد که 
نید،  اگر نمی توا
خودمــان دســت 
به کار شــویم امــا باز 
هــا  تروریســت  هــم 
هرازچندگاهی به راحتی 
وارد خاک سیســتان شده 
و می زنند و می کشــند و 

می برند ...
این بــار امــا فرمانده کل 
نیروهای مسلح قاطعانه هشدار 
می دهد و به مقامات کشور همسایه 
یادآور می شود که چه مسئولیتی دارند 
و از آنها می خواهد با اتخاذ تصمیم های 
جدی و عملی و ارتقای تدابیر امنیتی و 
حفاظتی الزم، قاطعانه اجازه ندهند مناطق 
مرزی مشــترک خود با ایــران بیش از ایــن جوالنگاه 
تروریســت های تکفیــری تحــت حمایــت و هدایت 
ســازمان های جاسوســی برخی کشــورهای منطقه و 

فرامنطقه قرار گیرد.
در بیانیه سرلشــکر باقری تاکید می شــود که چنانچه 
دولت پاکستان به وظیفه خود عمل نکند، دراین صورت 
نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران در چارچوب 
قوانین و مقررات بین المللی، از حقوق خود برای برخورد 
با تبعات ناشی از کوتاهی همســایگان در رفع خألهای 
امنیتی و تهدیدات مرزی اســتفاده و نسبت به مجازات 
تروریســت ها و ســایر تهدیدگران امنیت کشور، اقدام 

خواهند کرد.
خالصه رییس جمهورمان به ســوچی رفــت و رییس 
مجلس مان هم در ژاپن بود وقتــی ما اینجا در غم پرپر 
شدن پاســدارهای کشورمان به ســوگ نشسته بودیم 

دوباره ... نه ...چندباره.

صبح پنجشــنبه پیکر پاک شهدا وارد اصفهان می شود. 
فرودگاه مملو از جمعیتی است که نماز ظهر خود را هم 
همان جا می خوانند. خانواده های شهدا بی تابند و هم 
قلم عاجز است و هم دوربین ناتوان از ثبت صحنه هایی 
که می بینیم. زن جوانی که همراه با کودک خود، روی 
زمین نشسته، چادر به روی صورت انداخته و آرام اشک 
می ریزد. پســر جوانی که پدر ازدســت داده و کمرش 
شکسته انگار. خمیده می آید، دســت پدربزرگ را هم 
گرفته . پدر پیری که فریاد می زند :»محسن ...محسنم... 
کجارفتی بابا؟« ... و مادران شــهدا ... به »مادر« که می 
رســیم ، فقط باید تماشــا کنیم اگر توان تماشا داشته 

باشیم . 
صدای نوحه جانسوز »حاج محمود کریمی« در گوشه 
ای از فرودگاه به گوش می رسید ...» به سمت گودال از/ 
خیمه دویدم من/ شمر جلوتر بود/ دیر رسیدم من/ سِر 
تو دعوا بود/ ناله کشیدم من/ سِرتورو بردن/ دیر رسیدم 
من / یه گوشه گودال/ مادر رو دیدم من/که رفته بود از 
حال/ دیر رســیدم من/ صدا زدی من رو/ خودم شنیدم 
من/ صدای رگ هات بود/ دیر رسیدم من/ افتان و خیزان 
و نفس بریدم من/ پیُرهن رو بردن / دیر رســیدم من/ با 
بوسه از رگ هات / به خون تپیدم من / میان خاک و خون 

/ دیر رسیدم من ...« 
در میان جمعیــت، چهره آشــنایی دیده می شــود؛ 

»سیدرضا نریمانی« هم آمده اســت. همراه با بچه های 
هیئت فداییان. آمده اند به استقبال رفیق هیئتی شان. 
همان که دِم »حســین« می گرفت میان هیئت  و حاال 
ســید و رفقا کنار تابوت »امید اکبری« ذکر »حسین« 

گرفته اند. اشک می ریزند و بی تاب و بی قرارند. 
از مسئوالن استان اما خبری نیست. اگر قرار بود یک مقام 
دولتی به اصفهان بیاید، در فرودگاه جای سوزن انداختن 
نبود و تا چشــم کار می کرد، مســئول مــی دیدی ، از 
نماینده گرفته تا شهردار و شورای شهری و استاندار و ... 

 
قسمت تلخ تر از زهر ماجرا، واکنش رسانه های فارسی 
زبان معاند به این اتفاق اســت. بی بی  ســی فارسی در 
پوشــش اخبار حادثه از به کاربردن واژه »تروریست« 
برای عامــالن حادثه خودداری می کند و می نویســد 
»گروهکی که ایران آنها را تروریست می نامد!« . »ایران 
اینترنشنال« یا همان شبکه ای که جیره خوار حکومت 
سعودی است و حقوق کارکنانش را عربستان می دهد، 
خوشحال است چون به تعبیر خودشان »پاسدار«ها در 
این حادثه به شهادت رسیده اند و حق شان بوده! و البته 
از مزدوران جیره و مواجــب بگیر و خائن توقعی بیش از 

این نمی توان داشت. 
 

»اصفهان« باز هم قرار است میزبان شهدا شود. اصفهان 
به این روزها عادت دارد و با تشییع شهدا الفتی دیرینه 
دارد. خدا می داند چقدر استخوان و پالک و تن پاره پاره 
آوردند و در همین شهر روی دســت ها تشییع کردند. 
زمان انقالب، پیشــگام مبارزه بود، بعــد از انقالب و در 
جنگ هشت ساله، بیشترین شهید را تقدیم کرد . سال ها 
پس از دفاع مقدس و در دفاع از حرم، باز هم در صف اول 

دفاع و مبارزه بود، هنوز هم هست. 
برای مردمی که در یک روز بیش از 350 شــهید را در 
اصفهان تشییع کردند، هرروز ، روز شهداست. ما روزهای 
آتش و انتظار و انفجار، یادمان نرفته است. چکمه های 
پرازخون، عشــق و ترکش و جنون، پاتک و تک و نبرد 
هنوز در یادمان است و راســت می گفت شاعر : »صدام 
رفت، حیله و نیرنگ عوض نشد/ دشــمن میان خلعت 
صد رنگ عوض نشــد.« و این بچه ها خــط کوفی را با 
خط عشق عوض کردند و سرانجام شان شد »شهادت«، 

همان که خودشان می خواستند. 
دیشب شب وداع با شهدا در ناحیه امام صادق )ع( سپاه 
صاحب الزمان )عج( برگزار شــد و امروز هم  مراســم 
تشییع برگزار می شود. شهدا در شهرهای خود به خاک 
سپرده می شوند. مراسم بزرگداشت برایشان گرفته می 
شــود و پس از چندروز حجله ها و پوســترها و بنرها از 
سطح شهر جمع می شود. خانواده های شهدا می مانند 
و جای خالی عزیزان شــان . لشکر 14 امام حسین)ع( و 
یاران خرازی محکم تر و اســتوارتر از قبــل به راه خود 
ادامه می دهند . ســپاه، به طور حتــم انتقام خون این 
شــهدا را خواهد گرفت. رییس جمهور به ایران برگشته 
و... و ماییم و نگرانی از فردایی که شــاید دوباره شاهد 
پرپرشدن جوانان سرزمین مان باشیم اگر چاره ای جدی 
برای برخورد با این سربازان شــیطان اندیشیده نشود. 
مگر نابودی سربازان فاروقی ، سخت تر از به دام انداختن 

»ریگی« در آسمان است؟
تاکی باید شــاهد چنین اتفاقات تلخ و ناگــواری برای 
پاسداران و مرزبانان کشورمان باشــیم؟ اتوبوس حامل 
نیروهای سپاه چطور در نقطه کور مخابراتی و 
جاده کم تردد در حال بازگشــت بوده ؟ چطور 
امنیت این اتوبــوس تامین نشــده؟ گروهک 
تروریســتی از کجا و چطور این قدر دقیق آمار 

بازگشت نیروها از ماموریت را داشته است ؟ 
رهبر معظم انقالب در پیام تسلیت خود تاکید 
کرده اند قصورهای احتمالــی صورت گرفته در 
این حادثه باید پیگیری شود... لطفا پیگیری شود! 

ما شیـشه عـطریم، بگویید به سنـگ

ما شیشه عطریم، بگویید به سنگ

پیشنهاد سردبیر:

 آغاز گام دوم انقالب با »یاران خرازی«

سمیه پارسادوست
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حل مشکالت اولیه پروژه قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

گزارش

افزایش ۹۷ درصدی سرمایه گذاری در 
صدور پروانه بهره برداری؛

اصفهان؛ در صدر صدور  بیشترین 
پروانه های بهره برداری

طی ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۷، ۳۷۴۱ فقره 
پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری ۳۸.۴ هزار 
میلیارد تومان صادر شده است که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته ۲.۱ درصد افزایش در 
تعداد و ۹۷.۱درصد در سرمایه گذاری داشته 
اســت. در ۸ ماهه ۱۳۹۷ تعداد ۱۴۶۸۳ فقره 
جواز تاســیس با پیش بینی سرمایه ۱۹۰هزار 
میلیــارد تومــان و پیش بینی اشــتغال ۳۴۳ 
هزار و ۶۶۰ نفر صادر شــده است.بیشــترین 
تعداد جواز تاسیس در اســتان های سمنان و 
خراســان رضوی به ترتیب با ۱۱۲۷ و ۱۱۱۸ 
فقره صادر شده است. از کل جواز تاسیس های 
صادرشده طی ۸ ماهه نخست امسال، بیشترین 
تعداد مربوط به گروه محصوالت غذایی، انواع 
آشامیدنی و سایر محصوالت کانی غیرفلزی با 

۲۰۶۹ و ۱۷۹۸ فقره است.
بیشــترین تعداد پروانه بهره بــرداری صادره 
در بین اســتان های کشــور مربوط به استان 
اصفهان بــا ۳۷۷ فقره و کمتریــن با ۱۲ فقره 
به استان خراسان شــمالی تعلق دارد.باالترین 
میزان ســرمایه گذاری مندرج در پروانه های 
بهره برداری صادره را، اســتان هرمزگان با ۱۹ 
هزار میلیــارد تومان با ســهم 5۰/۳ درصدی 
به خــود اختصــاص داده اســت .متوســط 
ســرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد در این 
دوره ۱۰/۲۷میلیــارد تومان اســت که علت 
باال بودن این رقم ســرمایه گذاری انجام شده 
در واحد »نفت ســتاره خلیج فارس« اســت.

با کســر ســرمایه گذاری این واحد، متوسط 
سرمایه گذاری در دوره مذکور ۶ میلیارد تومان 
است.باالترین اشــتغال ایجاد شده مربوط به 
استان های البرز و خراسان رضوی به ترتیب با 

۶۸۳۷ و ۶۱۲۳ نفر است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:
حل مشکالت اولیه پروژه قطار 
سریع السیر تهران – قم – اصفهان

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: از حدود سه هفته 
پیش مشــکالت اولیه پروژه قطار ســریع السیر 
تهران- قم- اصفهان برطرف شــده و مذاکراتی 
با فاینانســور و ســرمایه گذار صــورت گرفته تا 
هرچه زودتر گره مشــکالت آن باز شــود و این 
طرح با سرعت بیشــتری به بهره برداری برسد.

محمد اسالمی درخصوص میزان پیشرفت پروژه 
قطار سریع الســیر تهران- قم- اصفهان و زمان 
بهره برداری آن گفت: این پروژه حداقل ۳.5 سال 
دیگر به کار پیوســته نیاز دارد تا بتوانیم آن را به 
سرانجام برسانیم. موضوع مهمی که در این پروژه 
وجود دارد تکمیل زیرساخت و اتصال شبکه برق 
است تا بتوان ناوگان ویژه ای که منحصر به همین 
مسیر است را از طریق ســرمایه گذار در اختیار 

گرفته و سرویس برقرار شود.

رییس اداره حقوقی اداره کل راهداری استان:
تاخیر در حرکت اتوبوس عمده 
شکایت مسافران اصفهانی است

رییس اداره حقوقــی اداره کل راهداری اصفهان 
گفت: عمده شکایت دریافت شــده از مسافران 
در اســتان اصفهان تاخیر در حرکت اتوبوس ها، 
توقف های مکرر و حمل بار توسط ناوگان حمل و 
نقل است. احمد انصاری اظهار داشت: مسافران 
می توانند با تماس با ســامانه ۱۴۱ در ســامانه 
شهراه، از این امور شکایت کنند و این شکایت برابر 
ضوابط و قوانین توسط اداره کل راهدار ی و حمل 
ونقل جاده ای رسیدگی خواهد شد و با متخلفان  

احتمالی برخورد می شود.

نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق 
بازرگانی اصفهان:

اصفهان برنامه جامع و نقشه 
راهی برای گردشگری ندارد

نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: چالش مهم اصفهان این است که 
برنامه جامع و نقشه راهی در مباحث گردشگری 
ندارد در حالی که تنها راهکار توســعه اقتصادی 
استان موضوع گردشگری است. علی کرباسی زاده 
اظهار کرد: متاسفانه داده و اطالعات ساماندهی 
شده ای در حوزه گردشــگری وجود ندارد و این 
یک چالش اســت. وی با بیان اینکه کمیسیون 
گردشگری اتاق دو طرح مطالعاتی در این راستا 
مطرح کرده اســت تا برنامه جامع گردشگری را 
تعریف کند، خاطر نشــان کرد: یکی از طرح ها 
ارزیابی و شناســایی وضعیت موجود زیرساخت 
های گردشگری استان و ضرورت ها و نیازها برای 

رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴ است.

»عمان« از جمله معدود کشورهای حاشیه خلیج 
فارس است که با ایران روابط حسنه ای دارد و چه در 
زمان جنگ و چه طی دهه های پس از جنگ همواره 
این رابطه حفظ شده است. در سال های اخیر این 
کشور عربی هم مانند سایر کشورهای حاشیه خلیج 
فارس به مدد باال رفتن قیمت نفت و تحریم های هر 
از چند گاه ایران با درآمد بســیار باالی خود شروع 
به پوست اندازی و توســعه زیر ساخت های خود 
کرده است. هر چند شتاب توســعه ای این کشور 
به نســبت امارات متحده و قطر کمتر است؛ اما به 
دلیل موقعیت استراتژیک این کشور در تنگه هرمز، 
ساخت بنادر بزرگ و سرمایه گذاری های تجاری و 
نفتی عظیمی از سوی کمپانی های مطرح جهانی 

در این کشور صورت گرفته است. 
اقتصاد عمان ضعیف؛ اما رو به پیشرفت

عمان در میان اقتصادهــای غول پیکر نفتی خلیج 
فارس جایگاه ضعیفی دارد. موسسه اعتبارسنجی 
»فیچ«، یکی از سه نهاد معتبر اعتبارسنجی دنیا، 
در جدیدترین ارزیابی خود رتبه اعتباری عمان را به 
»بی ارزش« کاهش داد. این نزول به دلیل نوسانات 
قیمت نفت طی ماه های اخیر و افول ارزش بازدهی 
اوراق قرضه دولت این کشور بوده است. چند سالی 
اســت که دولت عمان تالش دارد تــا با جلب نظر 
چینی ها یکی از بزرگ ترین مناطق آزاد تجاری در 
دنیا را در بندر الدقم تشکیل دهد؛ هر چند به دالیل 
سیاسی »امارات« در این راه سنگ اندازی می کند. 
بی طرفی عمان از بحــران یمن و قطر و نزدیکی به 
ایران موجب شده تا اماراتی ها هزینه های زیادی را 
برای ضربه زدن به اقتصاد این کشور صورت دهند. 
کشــور امارات، با تمام قدرت درصدد بســط نفوذ 
خود در جنوب یمن است تا با سرمایه گذاری های 
عمان و چین در این منطقه که بر پروژه بندر عمانی 
در »الدقم« متمرکز اســت، رقابت کند. از آنجایی 
که منطقه آزاد الدقم پــل ارتباطی با دریای عرب 

است و در مسیر کشتیرانی 
بین خاورمیانــه، آفریقا و 
اروپا قرار دارد، اهمیت و 
جذابیــت آن دو چندان 
شده است. همچنین این 
منطقه در مجــاورت دو 
کشور پر جمعیت هند و 
پاکستان قرار گرفته است. 

از این رو منطقــه آزاد الدقم، پتانســیل های الزم 
برای تبدیل شــدن به قطب تجــاری منطقه را در 
خود دارد و این چیزی نیســت که مــورد رضایت 
امارات و عربستان باشــد. وجود این منطقه آزاد و 
نزدیکی آن به آب های ایران موجب شــده تا ایران 
از این بندر به عنــوان جایگزینی برای بنادر امارات 
و ادامه روند صادرات در زمان تحریم ها اســتفاده 
کند . تجار ایرانی طی ماه های اخیر در حال انتقال 
سرمایه های خود از دبی به عمان هستند و تالش 
می کنند تا از طریق بنادر این کشــور به صادرات 
خود ادامه دهنــد. این در حالی اســت که به رغم 
وابستگی اقتصادی عمان به واردات، سهم ایران از 

بازار این کشور در خوش 
بینانه ترین حالت چیزی 

کمتر از ده درصد است.
اصفهــان از بازار 

عمان جا مانده است
وجود معادن کانی متعدد، 
تولیــد فــوالد، ســنگ 
و مصالــح ســاختمانی 
که اصفهان در آن حرف اول را در کشــور می زند 
و بازار تشــنه عمان و وابستگی شــدید به صنایع 
و ملزومات ســاختمانی موجب شــده تا اصفهان 
 فرصت های طالیی برای همکاری با عمانی ها داشته 

باشد. 
هر چند طی یــک دهه اخیر این ســرمایه گذاری 
و همکاری در حد چنــد دیدار تجــاری و اندکی 
همکاری های ســاختمانی خالصه شده است. این 
در حالی است که برخی از استان های کمتر توسعه 
یافته مانند هرمزگان چند ســالی است که رایزنی 
های گســترده ای را با عمان برای گسترش روابط 
تجاری و برپایی نمایشگاه های فرصت های سرمایه 

گذاری انجام داده اند. در این شرایط اما به نظر می 
رسد بخش خصوصی در جهت فعال شدن در عرصه 
های اقتصادی این کشور در حال گام برداشتن است 
در این رابطه قرار است یک هیئت تجاری از عمان 

یک هفته میهمان اصفهانی ها باشد.
اصفهان؛ میزبان عمانی ها

نشست تجاری و فرهنگی بین اصفهان و »مسقط« 
پایتخت کشور عمان، با حضور ۴۰ تاجر و بازرگان 
عمانی به مدت یک هفته در اصفهان برگزار می شود. 
محمدجواد نصر اصفهانی در این رابطه اظهار کرد: 
بیش از ۴۰ نفر از تجار و بازرگانان کشــور عمان به 
مدت هفــت روز جهت برقراری جلســات B2B با 
صاحبان صنایع، تولیدکننــدگان و تجار اصفهانی 
به منظور توســعه و افزایش ارتباطــات و حمایت 
از کاالی تولید ملی میهمان جهان شــهر اصفهان 
خواهند بود. وی با بیان اینکه اصفهان از سوم تا نهم 
اسفندماه ۹۷ میزبان تجار و بازرگانان کشور عمان 
است، افزود: محورهای این رویداد مذاکره با تجار و 
بازرگانان و مالقات با سرمایه گذاران عمانی، آشنایی 
با نیازهای بازار عمان و صادرات بدون واسطه به آن 
کشور و آشنایی تجار و بازرگانان عمانی با توانمندی 
های صنعتگــران اصفهانی و معرفی شــرکت ها و 
تولید کنندگان موفق ایرانی برای امکان راه اندازی 
خطوط تولیدی در عمان است.مدیرعامل مجموعه 
سبک بتن پرتیکان در دانشــگاه صنعتی اصفهان 
ادامه داد: یک روز از یک هفتــه میزبانی، به عنوان 
»روز فرهنگی شــهر اصفهان« در نظر گرفته شده 
اســت و با هدف معرفی پتانســیل های فرهنگی و 
توریستی شــهر اصفهان، همچنین معرفی مراکز 
فرهنگی به همتایــان عمانی که در ایــن رویداد 
حضور دارند، خواهــد بود. نصــر اصفهانی اضافه 
کرد: برگزاری نمایشــگاه جانبــی در اصفهان به 
مدت ســه روز برنامه ریزی شــده تا پتانسیل های 
صنایع دســتی و برخی تولیــدات مجموعه های 
 تجاری اصفهــان در معرض دید تجــار عمان قرار

 گیرد. 

عمانی ها در تور تجار اصفهانی
   نشست تجاری و فرهنگی بین اصفهان و »مسقط« برگزار می شود؛  

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
پوست اندازی بازار روز کوثر ۵

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی و 
پوست اندازی بازار کوثر شماره پنج با صرف هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال با مشارکت بخش 
خصوصی انجام شده است. محمد مجیری اظهارکرد: اقدامات اصالحی و بهبود کیفیت در بازار روز کوثر شماره 
پنج شامل اصالح سنگ فرش، نورپردازی و زیباســازی بازار )دیواره ها، قفسه ها، تابلو غرفه ها و غیره(، تجهیز، 
اصالح و تعویض یخچال ها، اســتفاده از تابلوهای دیجیتال جهت اعالم قیمت کاالها، اصالح ساختاری غرفه 
آجیل و اصالح سقف بازار بوده است. وی با بیان اینکه در بازار کوثر شماره پنج اصالح ترافیکی و مکانیزه سازی 
 پارکینگ بازار برای رفاه هر چه بیشتر مراجعه کنندگان انجام شده است، افزود: این نوید را به شهروندان اصفهانی

 می دهم که تا قبل از پایان سال فضای بازارهای شهرداری اصفهان و خدمت رسانی به مردم در این بازارها به 
نحو مطلوب صورت گیرد.

رییس خوشه پالستیک و الستیک اصفهان:
رکود، مشکالتی را برای صنعت پالستیک و الستیک به وجود آورد

رییس خوشه پالستیک و الستیک اصفهان گفت: مشکالت اقتصادی و رکود به وجود آمده و ناهماهنگی در 
الیه های دولتی، مشکالتی را برای صنعت پالستیک و الستیک به وجود آمده است. محسن فروغی با اشاره 
به اینکه باید سیاست گذاری در برگزاری نمایشگاه ها به ویژه صنعت پالست به صورت واحد صورت بگیرد، 
افزود: برخی از تنگ نظری ها و خودخواهی ها باعث شد سیاست گذاری در این راستا واحد نباشد و با تغییر 
یک مدیر سلیقه ها تغییر کند. رییس خوشه پالستیک و الســتیک اصفهان اظهارامیدواری کرد با حمایت 
صنعتگران به سمتی حرکت کنیم که سیاست گذاری نمایشگاه ها در راستای واگذاری به مالکان باشد از این 
رو منظور از مالکان، صنعتگران هستند.به گفته وی، باید اختیارات و نفوذ دولت در برخی از صنعت ها به ویژه 
 صنعت پالست و برگزاری این قبیل نمایشگاه ها کمرنگ شــود و دولتی ها تنها به عنوان غرفه گذار حضور

 پیدا کنند.

شن مالی
معرفی اپلیکی

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی
 ) فشرده ( یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد ؛ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( زیر را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت ) ستاد ( 
به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۷/۱۱/۲۴ می باشد .
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ۱- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند ، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه
۲- فیش واریزی به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۹5۰۶۲۷۷۱۱۷ بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه شــرکت عمران شهر جدید فوالدشهر ) وجه نقد یا هرگونه چک به 

عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد (

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ تا روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۱

-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۲
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها

فوالدشهر - بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر- کدپستی ۸۴۹۱۷۴۱۱۱۱ ، صندوق پستی ۸۴۹۱5-۱۶۷
تلفن: 5-۰۳۱5۲۶۳۰۱۶۱  دور نویس : ۰۳۱5۲۶۲۴۱۸۱

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸5۱۹۳۷۶۸

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهردیف
فرآیند ارجاع کار)ریال(

شرایط شرکت 
نحوه پرداختکنندگان 

1

مناقصه شماره 
 ۹۷/۷43۷/ص

 ۹۷/10/4 – شماره مناقصه 
در پایگاه ملی مناقصات 

200۹۷1335000032

تهیه و ساخت و نصب 
چراغهای چشمک زن و 

تابلوهای اسامی بلوارها و 
خیابان های باقیمانده در 
برزن های ایثار و فرهنگ 
شهر جدید فوالدشهر به 
استناد مصوبات ششصد 

و پنجاه و چهارمین 
جلسه هیات مدیره 

شرکت عمران فوالدشهر

6/233/۹00/000
ریال

311/6۹5/000
ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج در گرایش راه 
و ترابری از سازمان 

برنامه و بودجه 
)سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی سابق (یا 
داشتن تاییدیه اداره 
کل ایمنی و حریم راه 
های سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای

پرداخت حداقل پنجاه 
درصد از مبالغ ناخالص 
صورت وضعیت های 

تاییدشده از طریق تهاتر با 
اراضی یا واحد های موجود 
با کاربری مختلف در شهر 
جدید فوالدشهر به قیمت 
کارشناسی روز و پرداخت 
مابقی یا به صورت نقدی و 
یا از طریق اوراق یا اسناد 
خزانه اسالمی درصورت 
تخصیص صورت می گیرد.

نوبت  دوم

م الف: 3۷۷463

هفت تن از کارشناسان آبفای اســتان اصفهان در پانزدهمین همایش و نهمین 
جشنواره ملی نظام پیشنهادها شرکت کردند. این همایش با شعار »نظام پیشنهادها، 
راهکار  برون رفت از مشکالت جاری کشور«  در تاالر عالمه امینی کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران برگزار شد. در این همایش یک روزه  که در حدود ۴۰۰ نفر از ۴۰ شرکت 
و دستگاه اجرایی کشور حضور داشتند، موضوعاتی همچون علل عدم باور مدیران به 
سودمندی نظام پیشنهادها به روش طوفان فکری، نقش نظام پیشنهادها در توسعه 
شایستگی و استقرار سازمان های کالس جهانی و همچنین موانع و چالش های نظام 
پیشنهادها در ســازمان های خدماتی  در قالب سخنرانی های کلیدی ارائه شد. دبیر 
علمی پانزدهین همایش و نهمین جشنواره ملی نظام پیشــنهادها اظهار کرد: ارائه 
طرح و برنامه از طرف دبیرخانه این جشــنواره برای ۳5 دستگاه اجرایی، تاکنون ۱۳ 
هزار میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی به همراه داشته است.محمد ولدخانی ادامه 
داد: امسال در بخش سازمانی این جشــنواره تندیس زرین به شرکت آب و فاضالب 
مشهد رسید و همچنین تندیس سیمین به شرکت برق منطقه ای سمنان و تندیس 
های برنزین به شرکت های معدنی و صنعتی گل و گهر سیرجان و شرکت پاالیش نفت 
اصفهان رسید. وی خاطرنشان کرد: در بخش پیشنهاد برتر در سطح ملی نیز شرکت 
های نفت و گاز آقاجاری، مپنا پارس، پاالیش نفت اصفهان و بهره برداری نفت و گاز 

گچساران به عنوان شرکت های برتر معرفی شدند.
الزم به ذکر است، از شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نیز آقایان مهرداد خورســندی،روح اله سعیدی، بهمن 
براتی، علیرضا قیصری، دانیال شینی،حامد کاوه و خانم 
ســمانه کارگر به عنوان اعضای کمیته و کارگروه های 
تخصصی پذیرش و بررســی پیشــنهادها و همچنین 
پیشنهاد دهندگان برتر در این همایش حضور داشتند.

حضور کارشناسان آبفای استان اصفهان در پانزدهمین 
همایش و نهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها

بازار

زودپز

زودپز خوش پز اصل موسوی 
مدل H21 گنجایش 3لیتر

 169,000
تومان

زودپز پارس استیل مدل 
پرشیا - گنجایش 4.5 لیتر

 420,000
تومان

زودپز هاس جوهر مدل 
کلیپسو گلکسی 5

 650,000
تومان

۷24  اپلیکیشــنی است که شما را 
به دنیای ارتباطات وارد می کند. با 
۷24 هر روز هفتــه می توانید از هر 
جایی که هستید انتقال پول از مبدأ 
بانک های مختلف را به راحتی انجام 
دهید. عالوه بر پرداخت قبض های 
مختلف مثل آب، برق، گاز و تلفن، 
قبض های جریمــه رانندگی را هم 
به آســانی پرداخت کنید. اگر سیم 
کارت اعتباری دارید، خرید شــارژ  

هم امکان پذیر است.

724

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

نشست تجاری و فرهنگی بین 
اصفهان و »مسقط« پایتخت 

کشور عمان، با حضور ۴۰ تاجر و 
بازرگان عمانی به مدت یک هفته 

در اصفهان برگزار می شود
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کاهش حس در »پا« نشانه چیست؟

پیشنهاد سردبیر:

بازار لوازم آرایش ایــران، مملو از کاالهای 
قاچاق و تقلبی است و البته در سایه وفور این 
اجناس می توان انواع مارک و برندها را تقریبا 
با چند نوع قیمت جست و جو کرد. بازار پر 
ســود و پر مصرف لوازم آرایشی در ایران 
موجب شده تا قاچاق همواره بر سر این بازار 
سایه افکنده باشد و طی ماه های اخیر البته به 
دلیل گرانی دالر و هزینه های ناشی از واردات 
از مبادی رسمی عمال قاچاق و تقلب دست به 
دست هم داده اند تا به شدت سالمت مصرف 

کنندگان را در معرض تهدید قرار دهند. 
برندهــای معروفی که حــاال تشــخیص اصل و 
تقلبی آن عمال بسیار ســخت است و در عین حال 
کارشناسان وزارت بهداشت رسما در مورد استفاده 
از برندهای تقلبی و خطرات اســتفاده از آن برای 
سالمتی هشدار داده اند. در آخرین هشدار رسمی 
کارشناسان این نهاد در مورد استفاده از برندهای 
آمریکایی عنوان شده که این برندها عموما تقلبی 

است.
بــه گفتــه مدیــر فــرآورده هــای آرایشــی 

 ســازمان غــذا و دارو، لــوازم آرایشــی رنگــی
Color cosmetics «، از آمریکا وارد نمی شوند 
و واردات آن بسیار محدود است. دکتر عبدالعظیم 
بهفر اظهار داشت:  مردم هنگام خرید لوازم آرایشی 
توجه کنند که  اگر برچســب محصول یا بســته 
بندی این نوع ســاخت آمریکا باشــد، درصورت 
عدم اطمینان از اصالــت کاال و واردات قانونی آن، 

از خرید محصول خــودداری کنند، چراکه آن کاال 
قاچاق، تقلبی و یا فاقد تاریخ مصرف اســت. وی با 
تاکید بر خطرناک بودن مصرف کاالهای قاچاق و یا 
تقلبی، یادآور شد: الزم است خانواده ها برای حفظ 
سالمت خود به برچسب اصالت کاال توجه کرده و 
هرگز فریب عده ای سودجو و متقلب را که هدفی 
جز منفعت طلبی نداشته و اهمیتی برای سالمتی 

مردم قائل نیستند را نخورند. مدیرکل فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، با اشاره به 
تکنیک های ســودجویان در مورد لوازم و فرآورده 
های آرایشــی و بهداشــتی، توضیح داد: معموال 
هنگام فروش محصوالت غیرمجــاز به خریداران 
گفته می شود که  این کاال به صورت چمدانی  یا از 
طریق مسافران از اروپا و آمریکا به صورت موردی 
وارد شده است،  که در اکثر موارد ناصحیح و ادعای 
نادرستی است .وی خاطرنشان کرد: سالمت مردم و 
حفظ و ارتقای آن از اولویت های کاری سازمان غذا 
و دارو بوده و اداره کل آرایشی و بهداشتی سازمان، 
با هماهنگی و همکاری دانشگاه های علوم پزشکی، 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ... با جدیت بیشتری به 
بازرسی ها در سطح عرضه اقدام و  موارد تخلف را به 
مردم اطالع رسانی می کند. این هشدارها در حالی 
ارائه می شود که بســیاری از مارک های به ظاهر 
مرغوب در فضای مجازی اقدام به فروش و ارســال 
کاالهای خود می کنند که این مسئله در سایه برند 
گرایی و  افراط در استفاده از لوازم آرایشی در ایران 
این روزها رونق زیادی دارد؛ اما آنچه نگران کننده 
اســت ناآگاهی مصرف کنندگان از مشخصات یک 

محصول سالم و دارای مجوز است.

حراج سالمتی زیر سایه برند بازی
هشدار در مورد استفاده از لوازم آرایشی تقلبی؛

مفاد آراء
11/84 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین/ آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، 
ظرف /مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نمایند 
1- رأی شــماره 3131و3132مورخ 97/11/9 هیأت : اقای علی اکبر رجب پور بیدگلی 
فرزند حســین شــماره شناســنامه 228وخانم فاطمه محلوجی بیدگلی فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 1864)بالمناصفه( ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 144مترمربع شماره 
پالک3137فرعی مجزا از شماره 67فرعی از پالک3 اصلی واقع درمعین آباد بیدگل  بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی حسین رجب پور. 
2- رأی شماره2986مورخ 97/10/24 هیأت :اقای قاسم کریمشاهی بیدگلی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 2175ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 160مترمربع شماره پالک 950 
فرعی مجزا از شماره102 از پالک 6 اصلی واقع در حسین اباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی نصراله داعی.
3- رأی شماره 3128مورخ 97/11/9. هیأت : آقای عقیل شــاطریان فرزند اکبر شماره 
شناســنامه  6190106226با والیت پدرش اقای اکیر شــاطریان  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 160مترمربع شماره پالک 951فرعی مجزا از شــماره 102فرعی  از پالک 6 
اصلی واقع در حسین اباد بیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از نصراله داعی 

مالک رسمی.
4- رأی شماره1980مورخ 97/7/17 هیأت : آقای حســن جامعی بیدگلی فرزند محمد 
اقا شماره شناسنامه 208 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 109/87مترمربع شماره پالک 
10فرعی از پالک 1فرعی از 297اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران وبیدگل 

ابتیاعی از مالک رسمی محمد اقا جامعی بیدگلی .
5- رأی شماره2992مورخ 97/10/24 هیأت : آقای حســین سلیمی بیدگلی فرزند علی 
شماره شناسنامه 214ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112مترمربع  شماره پالک 322اصلی 

واقع  در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی مالک رسمی حسین سلیمی.
6- رأی شماره 2996مورخ 97/10/24 هیأت : اقای حسین دالکی بیدگلی فرزند حسن  
شماره شناسنامه 8630ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 98/88مترمربع شماره پالک 6 
فرعی از 1فرعی از پالک 728اصلی و مشــاعات 726اصلی واقع دراماکن  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی.
7- رأی شــماره2997مورخ 97/10/24 هیأت اقای داود غائبی فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 7069 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 458/10مترمربع شماره پالک 7فرعی از 
پالک 1الی 6فرعی و مشاعات از پالک 896اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک رسمی. 
8- رأی شماره 3126 مورخ 97/11/9 هیأت : اقای حســین بابا پور فرد آران فرزند سیف 
اله شماره شناسنامه 274 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 132/50مترمربع شماره پالک 
214فرعی از پالک 9فرعی از پالک 972اصلی واقــع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی اران 

وبیدگل ابتیاعی از رحمت اله مهدیزاده مالک رسمی  .
9- رأی شــماره 2990و2989و2988مورخ 97/10/24 هیأت : خانم نفیسه گیاه دوست 
آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 481نسبت به 1دانگ و اقای محمد خدام حضرتی آرانی 
فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 1250015618نسبت به 2دانگ و خانم اسما ء ساجدین 
آرانی فرزند اصغر شماره شناسنامه 6190024599نســبت به 1دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 179/50مترمربع شــماره پالک12فرعی از پالک 2و4و5ومشاعت 

فرعی از پالک 1274اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکین رسمی . 
10- رأی شــماره 3133و3134مورخ 97/11/9هیأت : اقای عبدالکریم کریمیان فرزند 
علی اکبر شماره شناسنامه 260وخانم حوراءبنائی آرانی فرزند حسین آقا شماره شناسنامه 
446)بالمناصفه(ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 303/74مترمربع شماره پالک 
85فرعی از پالک 20فرعی از 2081اصلی  واقع دراماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالک رسمی.
11- رأی شــماره3137مورخ 97/11/9 هیأت : یکباب حسینیه مشــهور به حجتیه به 
تولیت هیات امناءبه شناسه ملی 14003505268با نمایندگی اقای احمد رهنما ششدانگ 
بمساحت 840/20مترمربع  شماره پالک 13فرعی مجزی شده از پالکهای 1الی 16فرعی 
و مشاعات تابعه  از 2170اصلی و 1الی 7فرعی و مشاعات تابعه از 2169اصلی واقع در اماکن 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل. مالک رسمی .
12- رأی شــماره2991مورخ 97/10/24 هیأت : آقای عباس شاکری زاده فرزند محمد 
شماره شناسنامه 42524ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 182/70مترمربع  مربع شماره 
پالک 107فرعی از 5فرعی از پالک 2257اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل . مالک رسمی
13- رأی شــماره 3129و3130مورخ 97/11/9 هیأت : آقای علیرضا شمس آبادی مفرد 
آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه9598نسبت به 2دانگ و خانم مریم طحان مجرد 
فرزند حسن شماره شناســنامه 48168نسبت به 4دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 119مترمربع شماره پالک 3689فرعی از پالک 2637اصلی واقع در مسعود آباد 

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی سید احمد تکیه آرانی.
14- رأی شماره 2962مورخ 97/10/22 هیأت :اقای علی اکبر آفتابی آرانی فرزند محمد 
شماره شناســنامه 515ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 22/50مترمربع شماره پالک 
9525فرعی از پالک 1226فرعی از 2637اصلی واقع در مســعود اباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل مالک رسمی.
15- رأی شــماره2953و2950مورخ 97/10/20 هیأت : خانم نجمه مومن آرانی فرزند 
نعمت اله شماره شناسنامه 553و اقای محمد روحانی بیدگلی فرزند جواد شماره شناسنامه 
2257)بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 120/42مترمربع شــماره پالک 
9526فرعی از 285فرعی از پالک 2637اصلی واقع در مسعود اباد بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی فروزنده جوبی .
16- رأی شــماره2956و2955مورخ 97/10/20 هیأت : خانم اعظم کمال آرانی فرزند 
غالمحسین شــماره شناســنامه 48و اقای علیرضا درخشــنده فر فرزند حسین شماره 
شناسنامه 8892)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 105/96مترمربع شماره پالک 
3246فرعی از 2638اصلی واقع در احمداباد بخــش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از 

مالکین رسمی محمد کدخدایی و میرزا ابوالقاسم کدخدایی. 
17- رأی شــماره2964مورخ 97/10/22 هیأت : خانم فاطمه اســتواره فرزند غالمعلی 
شماره شناسنامه 9813ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 121/80مترمربع شماره پالک 
 3247فرعی از 2638اصلی واقع در احمداباد بخــش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از 

مالکین مشاعی . 
18- رأی شماره 2994و2995مورخ 97/10/24 هیأت : اقای محسن کمال آرانی فرزند 
رمضانعلی شماره شناســنامه 1250055229و خانم زینب کریم پناه فرزند حسن شماره 
شناسنامه 6190066097)بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 193/50مترمربع 
شماره پالک 3249فرعی از 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 

.ابتیاعی از مالک رسمی احمد مالنژاد
19- رأی شماره 2949مورخ 97/10/20 هیأت : خانم کبری حاجی پور مفرد آرانی فرزند 
قدرت شماره شناسنامه 10044 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 146/60مترمربع شماره 
پالک 1956فرعی از پالک 302فرعی از پالک 2640اصلی واقع در اران دشــت بخش 
3حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از مالکین رسمی محمد حسین فزون مایه و فاطمه اقا 

بیکی ارانی . 
20- رأی شــماره 2960و2959مورخ 97/10/22هیأت : خانم زهرا ترابی برزکی فرزند 

اسمعیل شماره شناسنامه 2871واقای سید عباس شریفیان آرانی فرزند حسین اقا شماره 
شناسنامه 1250105137)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 109مترمربع شماره 
پالک 1202فرعی از 340فرعی ازپالک 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل .ابتیاعی از مالکین رسمی . 
21- رأی شماره2958و2957مورخ 97/10/22 هیأت : خانم سمیه غیاث پور آرانی فرزند 
محمد علی شماره شناسنامه1250168015واقای سید هادی هنرمند فرزند سید مصطفی 
شماره شناسنامه 532)بالمناصفه(ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمساحت 14مترمربع 
شماره پالک 1203فرعی از پالک 323فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد یخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل . ابتیاعی از بهروز امامی مالک رسمی .
22- رأی شــماره 2985مورخ 97/10/24 هیأت : خانم وجیهه قرنی آرانی فرزند محمود 
شماره شناســنامه 2997ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 116مترمربع شماره پالک 
1204فرعی از 350فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشــاد بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی مع الواسطه محمد جواد الماسی مقدم .
23- رأی شــماره 2614و2615مورخ 97/9/24 هیأت : اقای محمدرضا دخیلی بیدگلی 
فرزند علی شــماره شناســنامه 1358وخانم عارفه باصری آرانی فرزند مهدی شــماره 
شناسنامه 6190017215)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 85مترمربع شماره 
پالک 6302فرعی از پالک 61فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی فاطمه رمضان زاده بیدگلی . 
24- رأی شماره 2993مورخ 97/10/24مورخ هیأت : اقای محسن دالکی بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 70 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 186/46مترمربع شماره پالک 
6308فرعی از پالک 421فرعی از پالک2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار اران بخش 

3حوزه ثبتی اران وبیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی فاطمه ناظمی.
25- رأی شماره 2961مورخ 97/10/22مورخ هیأت : اقای ابوالفضل یوسفیان نوش آبادی 
فرزند جواد شماره شناسنامه 3928ششدانگ یکبابخانه بمساحت 184/85مترمربع شماره 
پالک 60فرعی از پالک 42اصلی واقع در نوراباد نوش اباد بخش 4حوزه ثبتی اران و بیدگل 

.ابتیاعی از مالک رسمی محمد بهزاد یوسفیان . 
26- رأی شماره 2987مورخ 97/10/24مورخ هیأت : اقای امیرحسین بهروزی نوش ابادی 
فرزند علی شماره شناسنامه 373ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160مترمربع شماره پالک 
598فرعی از پالک 43اصلی واقع در غیاث اباد نوش اباد بخش 4حوزه ثبتی اران و بیدگل 

.ابتیاعی از علی گرامی مالک رسمی.
27- رأی شــماره 3125مورخ 97/11/9مورخ هیأت : خانم فاطمه دیدار فرزند حسینعلی 
شماره شناسنامه 119ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160مترمربع شماره پالک 599فرعی 
از 43اصلی واقع در غیاث اباد نوش اباد بخش 4حوزه ثبتی اران و بیدگل .ابتیاعی مع الواسطه 

از مالکین رسمی .
28- رأی شــماره 3124و3123مورخ 97/11/9مورخ هیأت : خانم محبوبه بهتری نوش 
ابادی فرزند محمدرضا شماره شناســنامه 1196و محمد حسین نزادی نوش ابادی فرزند 
داود شماره شناســنامه 1250805351)بالمناصفه(با والیت اقای یداله نزادی ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 170مترمربع شماره پالک 600فرعی از 43اصلی واقع در غیاث اباد 
نوش اباد بخش 4حوزه ثبتی اران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی ابراهیم عمرانی نوش 

ابادی  .
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/11/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/12

م الف379329 عباس عباس زادگان ر ییس اداره ثبت اسناد و امالک  آران و بیدگل
فقدان سند مالكيت

11/85 نظر به اینکه سندمالکیت تمامت دو دانگ مشاع ازششدانگ پالک ثبتي شماره: 
1886 - فرعي از 21 - اصلــي که درصفحه 151 دفتر 287 به نــام زهرا دادنجاني ثبت 
وسندصادرگردیده است سپس بموجب سندشــماره 14173 – 29 / 11 / 94 دفتر 292 

شهرضا دررهن بانک مسکن شهرضا میباشــد اینک نامبرده باارائه درخواست کتبي به 
شــماره وارده 970920341865669 – 14 / 11 / 97  به انضمام دوبرگ استشــهادیه 
محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 486567 – 14 / 11 / 97 به گواهي دفترخانه 347 
- شهرضارسیده است مدعي است که سندمالکیت به علت جابجائي مفقودگردیده است 
ودرخواست صدورالمثناي سندمالکیت ملک فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره 
یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه 
کسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشد 
ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتباًضمن ارائه اصل سندمالکیت 
یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سندمستردگردد بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت 
اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق 
مقررات خواهدشــد. م الف: 377237 محمدحســن صمصامي مسئول دفترامالک 

شهرضا )184 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكيت

11/86 شــماره صادره: 1397/03/550552-1397/11/18  نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 6546 فرعی از 1 اصلی گرمسیر واقع در بخش 17 اصفهان 
ذیل ثبت 2488 در صفحه 307 دفتر 29 امالک به نام عفت کاظمی صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس فاطمه و فروغ مصطفوی از وارثین نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 970320541844526-97/10/17 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 37880-97/10/17 به گواهی دفتر خانه 50 اردستان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف:378672  عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان )221 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغییرات شرکت نوآوران عایق اسپادان 
سهامی خاص به شماره ثبت 50232 و شناسه ملی 

 10260687073
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1397/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - عفت بهمنی به شماره 
ملی 1290057702، رامین دشتی به شــماره ملی 1288954840 
و احسان دشــتی به شــماره ملی 1289225192 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - الهام کیانی 
هرچگانی به شماره ملی 1289245320 به عنوان بازرس اصلی و لیال 
امینی به شماره ملی 1289037825 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و صورتهای مالی 
و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )376102( 

سمانه سعادت

چهموادغذاییماراازشرجوشهایپوستیخالصمیکند؟
تقریبا پوست همه ما دچار جوش یا آکنه می شود و این موضوع می تواند به چربی بیش از حد پوست و یا 
آلوده بودن آن  بستگی داشته باشد، در واقع جوش زدن پاسخی ایمنی به آلودگی و چربی پوست است. 
البته در دوران نوجوانی هم تغییرات هورمونی باعث افزایش جوش های پوستی می شود؛ اما به طور کلی 
جوش زدن به هر دلیلی ناخوشایند و آزار دهنده است. می توان با یک رژیم غذایی درست و استفاده از 

برخی مواد غذایی این جوش های ناراحت کننده را در بدن کاهش داد.
کربوهیدرات

سطح انســولین با افزایش جوش های پوستی رابطه مســتقیم دارد و برای تنظیم انسولین بدن نیاز 
به کبوهیدرات داریم. کربوهیدارت مورد نیاز بدن را مــی توانیم از طریق مصرف نخود فرنگی، لوبیا و 
سبزیجات تهیه کنیم. البته شایان ذکر است که باید از آردهای غنی شده مصنوعی دوری کنید زیرا هرگز 
نمی تواند جایگزین آرد گندم شود. از سوی دیگر کربوهیدارت هایی مانند ماکارونی، آرد سفید، برنج 

سفید، سس و قند توصیه نمی شود زیرا باعث بروز جوش های پوستی خواهد شد.
روی

روی، یک ماده معدنی است که توسط بدن شما ذخیره نمی شود. اکثر افراد با خواص روی آشنا هستند و 
می دانند که روی از آسیب های سر، اختالالت تغذیه، پوکی استخوان، پیشگیری از سرطان و مشکالت 
پوستی جلوگیری خواهد کرد. روی می تواند متابولیسم بدن و سطح هورمون ها را تنظم می کند در 
نتیجه وجو روی به میزان کافی در بدن از بروز جوش ها و آکنه های پوستی جلوگیری خواهد کرد. برا 
اینکه روی کافی بدن تان تامین شود کافی اســت تا دانه های کدو، تخم مرغ؛ گوشت گاو  و بوقلمون، 

عدس و غذاهای دریایی را بیشتر مصرف کنید.
A ویتامین

سطح پایین ویتامین A با بروز جوش های پوستی رابطه مستقیم دارد، در نتیجه باید ویتامین A مورد 
نیاز بدن را تامین کنید. البته از آنجایی که ویتامین A می تواند سمی باشد باید قبل از مصرف با پزشک 
خود صحبت کنید. کمبود ویتامین A می تواند وضعیت بدن را تغییر دهد و وجود ویتامین A کافی چشم 
ها را تقویت خواهد کرد. ویتامین آ همچنین از بروز برخی سرطان ها و سردردها نیز جلوگیری می کند. 
برای دریافت این ویتامین ، کافی است تا چربی ماهی، انواع پنیر، تخم مرغ و سیب زمینی شیرین را به 

برنامه غذایی خود اضافه کنید.
E ویتامین

یکی دیگر از ویتامین های مرتبط با جوش ها پوستی ویتامین E است که باید قبل از مصرف آن با پزشک 
خود مشورت کنید. ویتامین E از زخم های شدید پوستی جلوگیری خواهد کرد و همچنین مانع بروز 
بیماری های قلبی، سرطان ها و اختالالت مغزی و عصبی می شود. ویتامین E به میزان الزم در گندم، 

فندق، بادام و تخم آفتابگردان یافت می شود.
امگا 3

اسیدهای چرب امگا 3 برای بدن سالم ضروری هستند. امگا 3 آنتی اکسیدان است و رادیکال های آزاد 
بدن شما را از بین می برد. اسید چرب امگا 3 یک روغن معجزه آساست. امگا 3 همچنین در مبارزه با آکنه 
و بهبود خلق و خو نقش مهمی را ایفا می کند )فشار خون پایین، افسردگی مبارزه، افزایش سطح انرژی، 
بهبود چشم چشــم...(. امگا 3 در ماهی های چرب )ماهی قزل آال(، دانه های کتان، برخی از روغن ها 

مانند زیتون و تخم مرغ یافت می شود.
پروبیوتیک

پروبیوتیک ها باکتری های خوبی هستند که در روده شما زندگی می کنند و کمک می کنند تا غذا را 
هضم و مواد مغذی را جذب کنید. از آنجایی که سیستم گوارشی سالم برای حمایت از یک بدن سالم 
ضروری است در نتیجه باید غذاهای رژیمی بخورید تا باکتری های روده شما سالم نگه داشته شود. 

 

روشیکهدرمانبیماریسرطانرادچارتحولمیکند
پژوهشگران دانشگاه آکسفورد برای شناسایی طیف گسترده تری از سلول های سرطانی، روشی 
ابداع کرده اند که تاریخچه زندگی سلول های سرطانی را درمی یابد. روش های درمانی کنونی 
برای درمان سرطان هنوز نتوانسته اند این تومورها را به کلی نابود سازند.حال محققان دانشگاه 
آکسفورد، روش جدیدی توسعه داده اند که به یک باره تاریخچه زندگی هزاران سلول سرطانی 
را تشخیص می دهد. این روش منجر به کشف روش های درمانی موثرتری خواهد شد.سلول های 
سرطانی، در ابتدا سلول های معمولی و عادی بوده اند که با بروز جهش های خاصی به این شکل 
درآمده اند و رشد و تکثیر آن ها از کنترل خارج شده است.سلول های سرطانی در داخل تومورها 
می توانند با روش های مختلفی جهش پیدا کنند تا جایی که روش های درمانی تنها روی برخی از 
سرطان ها موثر باشد. البته سلول هایی که هنوز سالم مانده اند می توانند در بدن به رشد خود ادامه 
دهند و گسترش یابند.این تکنیک جدید»TARGET-seq« نام دارد و به اندازه ای حساس 

است که می تواند جهش های مختلف در یک سلول را تشخیص دهد.

کاهشحسدر»پا«نشانهچیست؟
یک فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم گفت: اختالالت عصبی و کاهش حس پاها در افراد مبتال به دیابت منجر به مشکالت 
پا می شود. دکتر محمدرضا مهاجر با بیان اینکه بیماران دیابتی کاهش حس در پا دارند، اظهار کرد: بی حس شدن پای افراد 
مبتال به دیابت ابتدا خود را به صورت گزگز ،  مور مور و سوزن سوزن شدن پاها نشان می دهد. وی افزود: این امر درد ناراحت 
کننده ای را برای بیماران به وجود می آورد که بعد از مدتی این درد برطرف می شود؛ بنابراین بیمار گمان می کند که مشکلش 
رفع شده است درحالی که نشان دهنده این بوده که اعصاب پا از بین رفته است. این فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم ادامه 
داد: اعصابی که به ما هشدار دهنده بوده است به این معنا که اگر یک جسم خارجی همچون سوزن وارد پای  افراد معمولی شود 
به دلیل دردی که دارد، سریع متوجه می شود. مهاجر تهرانی اضافه کرد: فردی که مبتال به دیابت نیست در هنگام راه رفتن اگر 
کفش تنگ یا نامناسب بپوشد و منجر به اذیت شدن پا شود سریع متوجه می شود؛ اما فرد مبتال به دیابت به دلیل اینکه حسی 
در پای آنها وجود ندارد ممکن است جسم خارجی مثل سوزن، شیشه و میخ وارد پا شود و بیمار اصال متوجه نشود.وی یادآور 
شد: این مسئله منجر به زخم شدن پای فرد دیابتی می شود. این افراد  اگر کفش تنگ بپوشند و فشار به پای آنها وارد شود چون 

پای آنها حس ندارد در هنگام راه رفتن کنار پای  آنها زخم می شود.
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افزایشاهدایخوندربیناصفهانیها

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

محیط زیست

 ارسال ۱۳۰ مقاله علمی
 به چهارمین کنفرانس 

بازی های رایانه ای
دبیر اجرایی چهارمیــن کنفرانس بین المللی 
بازی های رایانه ای از ارسال ۱۳۰ مقاله علمی 
به این کنفرانس خبــر داد و گفت: این دوره از 

جشنواره در کاشان برگزار می شود.
 جواد سلیمی با بیان اینکه ۵۶ مقاله به صورت 
شــفاهی و ۳۳ مقاله نیز به صورت پوستر ارائه 
می شود، افزود: کنفرانس بازی های رایانه ای 
که به اختصــار CGCO نامیده می شــود در 
سال ۹۴ برای حمایت و راهنمایی پژوهشگران 
حوزه بازی های کامپیوتــری کار خود را آغاز 
کرد و جنبه هــای متفاوت پژوهــش بازی از 
جمله روان شناسی و جامعه شناسی را پوشش 

می دهد.
 وی، ضمن اشــاره بــه حضــور محققانی از 
کشــورهای آلمان، آمریکا، فنالند و عراق در 
چهارمیــن کنفرانس بین المللــی بازی های 
رایانه ای گفت: توان بخشــی شناختی و بازی 
های رایانه ای مهم ترین موضوع در دستور کار 
این دوره از کنفرانس  اســت و بر همین اساس 
پژوهش هــای مرتبط با این حــوزه از جایگاه 

ویژه ای برخوردار است.

 سهمیه ویژه معلوالن 
در آزمون استخدامی

رییس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان 
بهزیستی کشور از ســهمیه  ویژه  معلولین در 
آزمون اســتخدامی اســفندماه با هماهنگی 
سازمان امور اداری و اســتخدامی، نمایندگان 
مجلس و مدیران ۸ دســتگاه  تخصصی مرتبط 
با اشــتغال معلولین خبر داد. بــه گفته مهناز 
کاشــی، در این آزمون ۵۶ رســته شغلی ویژه 
افراد دارای معلولیت تعریف شده و افراد دارای 
معلولیت به شرط کسب نمره  الزم در آزمون، 
می توانند بدون در نظــر گرفتن بومی بودن یا 
نبودن، در اســتانی که در آن نمــره آورده اند 

مشغول کار شوند.

جشنواره ملی سازه های برفی 
در غرب استان آغاز به کار کرد

شهردار افوس گفت: ســومین جشنواره ملی 
ســازه های برفی روز پنجشــنبه به میزبانی 
اصفهان در شــهر افــوس بویین میاندشــت، 
واقع در غرب این اســتان آغاز به کار کرد. این 
جشنواره با عنوان»شهر برفی« به شکرانه بارش 
پر برکت بــرف و با هدف ایجاد روحیه نشــاط 
و تحــرک در بین مردم همزمــان با چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی می شود. روح 
اله بابایی ادامه داد: امســال بــرای میزبانی از 
۱۰۰ هزار گردشگر برنامه ریزی شده است. در 
دوره گذشته ۵۰ هزار گردشگر از شهرافوس و 
جشنواره سازه های برفی آن بازدید کردند. وی 
افزود: طبیعت، خاطرات قومی و بومی، ادبیات 
غنی، ضرب المثل ها، آداب و رسوم، نمادهای 
ارزشی و دیگر ایده های نو از جمله محورهای 
این جشنواره در طراحی، ساخت و اجرای حجم 
و سازه  های برفی اســت. به گفته کارشناسان 
هواشناسی، اکنون ارتفاع برف در پیست اسکی 
افوس بیش از یــک متر اســت و زمینه برای 

اجرای این جشنواره مهیاست.

ثبت تصویر پلنگ سیاه 
آفریقایی پس از یک قرن

تصویر یک پلنگ ماده مشکی برای نخستین بار 
طی صد سال گذشته توسط یک عکاس صبور 
و تیزبین در کنیا به ثبت رســید و دوستداران 
حیات وحش جهان را شگفت زده کرد. تصاویر 
این پلنگ سیاه در کنیا در حالی منتشر می شود 
که از ســال ۱۹۰۹ میالدی به بعد  تصویری از 
این نوع پلنگ دیگر مشــاهده نشده بود. نیک 
پیلفولد، دانشــمند باغ وحــش جهانی با بیان 
اینکه این تصاویر به صورت کامال شانسی گرفته 
شده اند، اظهار کرد: ما سال گذشته گزارشاتی 
تایید نشده مبنی بر مشاهده پلنگ سیاه در کنیا 
داشــتیم و به همین دلیل دوربین های حیات 
وحش و از راه دور خــود را در منطقه حفاظت 
شده»لویزابا«ی شهرستان »الیکیپیا«ی کنیا 
برای ردیابی جمعیــت پلنگ های منطقه قرار 
دادیم. رنگ پوســت این پلنگ مــاده به دلیل 
»مالنیسم«، نوعی جهش ژنی که در آن تعداد 
رنگدانه های پوست بیش از حد زیاد می شوند، 
سیاه قیری اســت. اگر چه پوست این پلنگ در 
طول روز سیاه دیده می شــود؛ اما در شب و با 
دوربین مادون قرمز نقش های خال خال پلنگی 

روی پوست آن قابل رؤیت است.

رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان 
خبر داد:

دو انتصاب جدید در فرماندهی 
انتظامی استان

سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور طی 
حکمی معاونان جدید اجتماعی و آموزش فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان را منصوب کرد. سرهنگ 
جواد درســتکار، رییس مرکز اطالع رسانی پلیس 
اصفهان گفــت: در  این حکم ســرهنگ جهانگیر 
کریمی، به سمت معاون تربیت و آموزش و سرهنگ 
مختار درخشان، به سمت معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان منصوب شده اند. در حکم 
فرمانده نیروی انتظامی کشــور آمده الزم است با 
پیروی از ولی فقیه و سلسله مراتب فرماندهی همواره 
تقوای الهی را نصب العین خویش قرار داده و برای 
اجرای مفاد دســتورالعمل قرارگاه جهادی تربیت 
و آموزش ناجــا در زمینه نمونه ســازی الگوهای 
مشارکت مردمی در امور انتظامی و تربیت وآموزش 
کارکنان کوشــا باشید. ســرهنگ درخشان پیش 
از این۶ ســال مســئولیت معاون تربیت و آموزش 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان  را برعهده داشت.

تکذیب شایعه اعمال شرط پلیس 
برای ادامه فعالیت سایت دیوار

رییس پلیس فتای پایتخت، شــایعه اعمال شروط 
پلیس برای ادامه فعالیت ســایت دیوار را رد کرد.
سرهنگ تورج کاظمی ، شایعه اعمال شرط پلیس 
فتا برای ادامه فعالیت سایت دیوار را رد کرد و گفت: 
ما درخواست خود مبنی بر جلوگیری از فعالیت این 
سایت را به مراجع قضائی ارسال کردیم. وی افزود: 
به عنوان رییس پلیس فتای تهران بزرگ هیچ گونه 
مصاحبه ای با هیچ خبرگزاری و یا روزنامه ای در این 
باره نداشته ام.ســرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: 
پس از ارسال درخواست پلیس مبنی بر جلوگیری 
از فعالیت ســایت دیوار به مراجع قضائی، این نهاد 
حکم نهایی را اعالم خواهد کرد.گفتنی است؛ پیش 
از این برخی رســانه ها شــروط پلیس برای ادامه 
فعالیت سایت دیوار را »تعهد این سایت به مراجع 
قضائی درباره برقراری امنیت پلتفرم خود و دیگری 
لزوم پرداخت خسارت به شــاکیان در صورت بروز 

مشکالتی اعم از کالهبرداری و... .« اعالم کردند.

دستگیری فروشنده اینستاگرامی 
کاالهای ممنوعه در اصفهان

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از شناسایی و 
دستگیری فردی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام، 
با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به تبلیغ و فروش 
کاالهای ممنوعه می کرد، خبر داد. سید مصطفی 
مرتضوی اظهار داشت: در پی رصد و پایش فضای 
مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، فروشگاهی 
اینترنتی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به 
تبلیغ و فروش کاالهای غیرمجاز می کرد شناسایی 
و پیگیری موضوع در دســتور کار کارشناسان این 
پلیس قرار گرفت. رییس پلیس فتای استان اصفهان 
افزود: با توجه مستندات به دست آمده مشخص شد 
گرداننده صفحه، کاالهــای غیر مجاز و تقلبی را در 
این فروشــگاه مجازی با تبلیغات اغواکننده عرضه 
می کرده که با اقدامات تخصصی و پلیســی، متهم 
شناســایی و در یک اقدام غافلگیرانه با هماهنگی 
مقام قضائی دستگیر شد. وی عنوان داشت: متهم در 
ابتدا هر گونه ارتباط با پرونده را انکار کرد ولی پس 
از مشاهده مستندات به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه 
خود را کسب درآمد اعالم کرد که در نهایت پرونده 

قضائی تکمیل و به مراجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:
دستگیری مرد زن نما در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: فردی 
که با پوشــش زنانه در حال تردد بین بانوان بود با 
اقدام به موقع ماموران فرماندهی انتظامی انتظامی 
شهرستان اصفهان شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ 
حسن یاردوستی اظهار کرد: ماموران گشت یکی از 
کالنتری های فرماندهی انتظامی شهرستان، هنگام 
گشت زنی به همراه نیروهای بسیج در سطح شهر، 
با فردی مذکر که با پوشــش زنانه در حال تردد در 
بین بانوان بود روبه رو می شــوند و بالفاصله نسبت 
به دســتگیری وی اقدام می کننــد.وی گفت: در 
بررسی های اولیه مشخص شد متهم مردی ۲۸ ساله 
است که با پوشــش چادر ،چکمه، روبنده،پیراهن 
زنانه،ســاپورت،کیف و ســاعت زنانه وارد پیاده رو 
شده و در بین بانوان تردد می کرد.فرمانده انتظامی 
شهرســتان اصفهان با بیان اینکه با اقدام به موقع 
ماموران از مزاحمت برای نوامیس مردم توسط این 
مرد جوان جلوگیری شد اضافه کرد: در این خصوص 
پرونده تشکیل و متهم به مراجع قضائی تحویل شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان با اشاره 
به آثار تلخ ناهنجاری های اجتماعی بر جامعه، گفت: 
امروز مقابله با آسیب های اجتماعی، وظیفه انسانی 
همه مردم و مسئوالن در هر جایگاهی است.سرهنگ 
جهانگیر کریمی، کار کردن در حوزه آســیب های 
اجتماعی را امری واجب و اجتناب ناپذیر ذکر کرد و 
افزود: می شود بسیاری از مسائل جامعه را به خوبی 
مدیریت کرد و از رشــد و گسترش آن جلوگیری به 
عمل آورد. وی تصریح کرد: مدرسه یکی از مکان هایی 
است که می توان دانش آموزان در معرض آسیب را 
شناســایی و با اجرای برنامه های ویژه پیشگیرانه از 
تبدیل شــدن آنان به یک بزهکار و مجرم در آینده 
جلوگیری کرد. وی یادآور شد: پلیس در سال های 
اخیر با اجرای طرح های مختلف از جمله، تحول در 
تولید محتواهای آموزشــی با تهیه فیلم های کوتاه، 
انیمیشن های مختلف و تیزرها توسط اداره هنری 
این معاونت و انتشار و آموزش در محیط های کارگری 
و واحدهای صنعتی و تولیدی به مقابله و پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی در بخشی از جامعه پرداخته 

است. کریمی، برپایی نمایشگاه های هفتگی آشنایی 
با آسیب های اجتماعی در ادارات، مدرسه ها، مساجد، 
فرهنگسراها و دیگر محافل عمومی را از دیگر اقدامات 
پلیس در این رابطه برشــمرد. وی مقوله حجاب را 
یکی از مصداق خرده فرهنگ ها در جامعه برشمرد 
و اظهارداشــت: در مواقعی سیاســت گذاری ها در 
تصمیمات حکومتی و دولتی در پایداری یا انقراض 

آنها تاثیرگذار است. 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان:

مقابله با آسیب های اجتماعی  وظیفه انسانی همه مردم است
نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اســالمی گفت: نبود اطالعات کافی و جامع مختص 
زنان کشــور یک کمبود اساســی در کشور است، بر 
همین اساس وزارت کار و رفاه اجتماعی و امور بانوان 
ریاست جمهوری تصمیم گرفتند تا اطلسی از بانوان 
به دست آورند و بر اساس آن برنامه ریزی کنند.سمیه 
محمودی اظهار داشــت: به برکــت انقالب، حضور 
بانوان پررنگ شــده و در فراکسیون زنان در مجلس 
شورای اسالمی نخســتین اولویت ما بحث خانواده 
بوده و کار فمینیســتی انجام نمی دهیم تا فقط برای 
زنان جایگاهی داشته باشد.وی، از راه اندازی اطلسی 
ویژه بانــوان خبر داد و تصریح کــرد: باید از ظرفیت 
خوب و شایســته زنان به خوبی استفاده شود و نبود 
اطالعات کافی و جامع مختص زنان کشور یک کمبود 
اساسی در کشور است، بر همین اساس وزارت کار و 
رفاه اجتماعی و امور بانوان ریاست جمهوری تصمیم 
گرفتند تا اطلسی از بانوان به دست آورند و بر اساس آن 
برنامه ریزی کنند. محمودی، با بیان اینکه مشکالت 
بانوان سرپرســت خانواده در مجلس مطرح شده اند، 

اذعان کرد: در دهاقان هم درباره بانوان شهرستان هیچ 
گونه اطالعاتی وجود ندارد، بحث سرپرست خانواده 
در مجلس مطرح شده زیرا بیشترین مشکالت را دارند 
و در برنامه بودجه کشور سهمی را به آنان اختصاص 
داده ایم. نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اســالمی گفت: زنان قالیباف هم مدنظر ما هستند و 
بودجه ای را برای آنــان در نظر گرفته ایم و بیمه زنان 

خانه دار نیز صورت گرفت.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان:

بانک جامع اطالعاتی بانوان کشور تدوین می شود

بامسئوالن

این روزها آمار طالق در جامعه باالست؛ هر چند 
که مسئوالن ترجیح می دهند با سنگ اندازی 
های غیر موثر جلویپیشــرفت این بحران را 
بگیرند؛ امــا تدبیر بدون پشــتوانه تاکنون 
نتوانسته است از باال رفتن آمار هر ساله طالق 

بکاهد. 
بر اساس اعالم رییس کانون ســردفتران ازدواج و 
طالق، یک ســوم ازدواج ها در ســال ۹۶ به طالق 
انجامیده است؛ چیزی  حدود هر ساعت ۲۱ طالق در 
ایران! این آمار نگران کننده در حالی رسانه ای شده 
است که چندی پیش مســئوالن اعالم کردند روند 
رشد طالق کند شده؛ اما به دلیل برخی از مشکالت 
مانند گرانی و تغییر خرده فرهنگ های شهر نشینی 
و در پی آن عدم تمایل به ازدواج، همچنان آمار طالق 

صعودی است.
آمار طالق بیشتر از آمار ازدواج!

ســال گذشــته معاون اجتماعی بهزیستی استان 
اصفهان گفت: اصفهــان جزو ۱۱ اســتان اول در 
زمینه آمار طالق است و به ازای هر ۳۸ هزار ازدواج 
۱۱ هزار طالق در استان اصفهان ثبت می شود؛ اما 
به نظر می رســد جایگاه اصفهــان در صدر جدول 
بیشترین میزان طالق باشد. بر اساس اعالم رییس 
کانون ســردفتران ازدواج و طالق، در سال ۹۶، ۱۰ 
اســتان تهران، خراســان رضوی، اصفهان، فارس 
خوزســتان، آذربایجان شــرقی، مازندران، البرز، 
گیالن و آذربایجان غربی دارای آمار طالق باال بودند. 
استان های ســمنان، چهارمحال و بختیاری و یزد 
کمترین آمار طالق را در سال ۹۶ داشتند. ۱۰ استان 
برتر در ازدواج نیز تهران، خراسان رضوی، خوزستان، 
فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمان، 
مازندران و سیســتان و بلوچستان بودند و کمترین 
ازدواج ها نیز در استان های سمنان، ایالم و خراسان 

جنوبی بوده است.
بر اســاس این آمار، اصفهان در حالی در رتبه سوم 
طالق در کشــور قرار دارد که این استان در زمینه 
ازدواج در جایگاه چهارم جای گرفته است. پیش از 
این رییس سازمان ثبت احوال نیز از پیشی گرفتن 
طالق بر ازدواج در استان خبر داده بود. این مسئله 
در حالی است که همچنان مدیران ارشد کشوری در 
حال بگو مگو در مورد کاهش یا افزایش آمار طالق 
هستند آن هم وقتی که مردم در جامعه و در میان 

اطرافیان خــود به خوبی 
روند رو به رشد این معضل 

را به چشم می بینند.
کدام زوجین بیشتر 

طالق می گیرند؟
طالق در میان دو دســته 
در جامعه ایران زیاد دیده 
می شود، بخشی به شدت 

ثروتمند و بخش دیگر به شــدت تهیدست، به بیان 
دیگر فقر و ثــروت بالی جان خانــواده های ایرانی 
شده اســت. از ســویی باال رفتن توقعات و نیازهای 
غیر واقعی و از ســوی دیگر بیکاری و عدم توانایی 
در تامین نیازهای مالی حداقلــی. تحقیقات مرکز 
پژوهش های مجلس نشان می دهد ازدواج در گروه 
سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با بیشترین طالق همراه بوده ، 
هر چند آمار طالق در ازدواج های قدمت دار نیز در 

حال افزایش است. 
بهمن ماه امســال معاون فنــاوری اطالعات و آمار 
جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان اعالم 
کرد: ۸۰۹ طالق برای خانواده هــای دارای بیش از 

۲۰ سال زندگی مشترک 
طی شش ماه اول امسال 
در اســتان اصفهان ثبت 
شده اســت که این میزان 
نشــان از افزایش آمار در 
ازدواج های باالی بیست 

سال دارد.
خرده فرهنگ هایی 

که تغییر می کند
در ســال های دور، اینکه یک زن و شوهر در روستا 
زندگی کنند یا شهرستانی کوچک یا شهری بزرگ 
در ایجاد پدیده طالق به شــدت تاثیر داشت. خرده 
فرهنگ های به شــدت مخالفی در مورد طالق در 
محیط های ســنتی رایج بود و معمــوال زوجین به 
جز در مواقع به شدت ســخت حاضر به انجام طالق 
نمی شــدند؛ اما به نظر می رســد این رویه در حال 
گسترش به همه نقاط و بخش های کوچک و بزرگ 
کشور است. اســتان اصفهان طی ســال های اخیر 
شــاهد افزایش آمار نگران کننده طالق در برخی از 
شهرســتان های خود مانند اردستان و بخش های 

شرقی بوده اســت. در ابتدای امســال رییس اداره 
ثبت و احوال اردســتان، آمار ازدواج و طالق در این 
شهرستان را نگران کننده دانست. وی هر چند آماری 
در این مورد ارائه نداد؛ اما از میزان کاهش موالید در 
این منطقه خبر داد. وضعیت در ســایر نقاط استان 
اصفهان به خصوص در نواحی شــرقی به دلیل بروز 
خشکسالی و بیکاری های گسترده هم وخیم است. 
گفته می شود آمار طالق در شهرستان های شرقی 

اصفهان به شدت رو به افزایش است.
افزایش طالق و میهمانان ناخوانده زندان ها
افزایش آمــار طالق را از باال رفتن میــزان زندانیان 
مهریه در اصفهان هم می توان فهمید. شهریور ماه 
امسال مدیرکل زندان های استان اصفهان از افزایش 
زندانیان مهریه نسبت به سال گذشته در استان خبر 
داد و گفت : هم اکنون ۴۳۰ اصفهانی به علت ناتوانی 
در پرداخت مهریه و نفقه در زندان به ســر می برند. 
معضل این زندانیان به دلیــل تحمیل هزینه های 
اقتصادی و اجتماعی به کشور امسال پای مجلس و 
قوه قضائیه را هم به میان کشید و صحبت از تعدیل 

این افراد و تغییراتی در قانون مهریه مطرح شد.

خردهروایتهایگسستیکپیوند
آمار طالق در اصفهان از ازدواج پیشی گرفت؛

اصفهان در حالی در رتبه سوم 
طالق در کشور قرار دارد که این 
استان در زمینه ازدواج در جایگاه 

چهارم جای گرفته است

وزیر بهداشت:
 خصوصی سازی بیمارستان های علوم پزشکی صحت ندارد

وزیر بهداشــت در خصوص تامین داروهای بیماران، گفت: برای تامین داروهای بیماران خاص و دیگر 
بیماران مشــکلی به نام کمبود دارو وجود ندارد و با وجود فشــار تحریم ها با تمهیدات اندیشیده شده، 
تدارک داروی مورد نیاز مردم در طول سال ۹۸ دیده شده است.سعید نمکی، در خصوص اخبار مربوط به 
خصوصی سازی بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی بیان کرد: چنین موضوعی صحت ندارد؛ 
اما قطعا برای کار، به بخش خصوصی میدان خواهیم داد. وی افزود: در کلیه بخش ها جهت سرمایه گذاری 
مردم حمایت خواهیم کرد؛ اما سعی می کنیم ســرانه مورد نیاز برای حمایت از بیماران  به شکل دولتی 
و حتی در بخش خصوصی به گونه ای باشــد که کوچک ترین فشــاری به مردم در هزینه های کمرشکن 

سالمت وارد نشود.

مدیرکل انتقال خون استان اعالم کرد:
افزایش اهدای خون در بین اصفهانی ها

مدیرکل انتقال خون استان  گفت: طی ۱۰ ماهه ابتدای امســال از ۱۴۳ هزار مراجعه کننده ۱۱۳ هزار واحد خون 
دریافت کردیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش داشته است. مجید زینلی اظهار داشت: طبق روال 
هر سال با شروع فصل سرما میزان مراجعه کنندگان به مراکز اهدای خون کاهش پیدا می کند. وی ادامه داد: طی 
۱۰ ماهه ابتدای امسال از ۱۴۳ هزار مراجعه کننده ۱۱۳ هزار واحد خون دریافت کردیم که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۲ درصد افزایش داشته است. زینلی در پاسخ به چرایی این افزایش تصریح کرد: فرهنگ سازی به کمک 
فراخوان ها و تبلیغات، آگاه سازی مردم و ارتباط با رسانه ها از جمله اقداماتی است که مرکز انتقال خون انجام داده تا 
برنامه ریزی هدفمند به این افزایش برسیم.زینلی یادآور شد: در حال حاضر نیاز مراکز درمانی را به طور کامل تامین 

می کنیم؛ اما با توجه به نیاز مستمر، از شهروندان می خواهیم که نسبت به اهدا خون اقدام کنند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه میزان استفاده از پالستیک 
و مشتقات آن در کشور بسیار زیاد و نگران کننده است، تاکید کرد: با هدف 
حفظ محیط زیست باید استفاده از کیسه های پالستیکی و سایر پلیمرها در 

ایران کاهش یابد. 
عیسی کالنتری، گفت: با هدف حفظ محیط زیست، باید استفاده از کیسه های 
پالستیکی و سایر پلیمرها در کشــور کاهش یابد.وی همچنین اظهارکرد: 

طرح انتقال آب به مرکز کشــور باید پیوست زیســت محیطی داشته باشد 
تا عوارضی متوجه طبیعت نشــود.رییس سازمان حفاظت محیط زیست در 
بخش دیگری از صحبت های خود اظهارکرد: امســال با توجه به بارندگی ها 
منشأ داخلی ریزگرد نداریم؛ اما دســتور مقام معظم رهبری است که سال 
 آتی برای رفع مشکل ریزگرد سیستان و بلوچستان به طور ویژه برنامه ریزی

 کنیم.

دار
ش
ه

میزان استفاده از 
پالستیک در کشور بسیار 

نگران کننده است

 رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست:

پریسا سعادت
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اولین ســمینار بین المللی توســعه ورزش های 
همگانی و فعالیت های بدنی در استان اصفهان روز 
پنجشنبه با  حضور نایب رییس فدراسیون در سالن 
کوثر ورزشگاه 22بهمن در اصفهان آغاز به کار کرد.
رییس هیئت ورزش همگانی اســتان اصفهان در 
این مراســم اظهار کرد: در این ســمینار  دو روزه، 
دستاوردهاي فدراسیون و هیئت ورزش همگاني 
بیان مي شود، همچنین برنامه هاي انجمن جهاني 
ارائه شده و پتانسیل اشتغال و کارآفریني در ورزش 
همگاني مطرح  خواهد شد.محسن آذرافروز افزود: 
در ورزش همگاني اســتان نیز اهدافي در راستاي 
اهداف راهبردي فدراسیون دنبال خواهد شد و در 
این مدت از افراد خبره استفاده کردیم و با سیستم 
مدیریتي جدید به اهداف خود رسیدیم. وی ادامه 
داد: اهداف هیئــت در توســعه ورزش همگاني، 
آموزشي، بانوان فرهنگي و سند تحول خواهد بود.

وي در خصوص توسعه ورزش همگاني افزود: توسعه 
امكانات و فضاي ورزشي، همچنین سروسامان دادن 
به اماکن آموزشــي جزو اهداف مان بود، همچنین 
چند رشته ورزشي را نیز توســعه دادیم و در ادامه 
بهره بــرداري از ورزش هاي طبیعــي و در اختیار 
گرفتن ظرفیت فضاهاي ورزشــي سایر دستگاه ها 

از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
رییس هیئت ورزش همگاني با بیان اینكه ارتقای 
سالمت بهزیستي و رفاه از طریق مشارکت عمومی 
و توســعه ظرفیت هاي ورزشي براي مردم از دیگر 
فعالیت هاي انجام گرفته اســت، ادامه داد: اهداف 
آموزشي ما شامل کیفي ســازي دوره ها، ارتقای 
دانش مدرســان، برگزاري کالس هاي مربیگري، 
بومي سازي مدرســان شهرســتان ها و برگزاري 

دوره هاي بین المللي و... است .
آذرافروز با اشــاره به اینكه ورزش بانوان در هیئت 
یك سروگردن از ورزش آقایان باالتر است، افزود: 
از اهداف هیئــت در خصــوص ورزش بانوان باید 
به دســتیابي زنان به فضاهاي ورزشي، قراردادن 

مادران به عنوان محوریت نهادینه ســازي ورزش 
همگانــی در خانــواده، فعــال کردن بانــوان در 
کمیته هاي هیئت و تربیت مدرســان و مربیان زن 

اشاره کرد.
 وي با اشــاره به اهــداف فرهنگــي هیئت ورزش 
همگاني تصریــح کرد: تهیــه برنامــه تلویزیوني 
ورزش همگاني در شبكه استان،برگزاري مسابقات 
ایستگاهي رشــته هاي ورزشي، توســعه ورزش 
همگاني با نهادینه کردن سیاست اقتصاد مقاومتي 
و برگزاري پیاده روي به مناســبت هاي مختلف از 
جمله این اهداف اســت. آذر افروز با اشاره به سند 
تحول هیئت گفت: طرح پایش ســالمت مردم در 
رویدادهاي ورزش همگاني، طرح احداث جاده هاي 
ورزش همگاني، طرح استفاده رایگان از سالن ها و 
اماکن ورزشي براي عموم مردم و طرح ساماندهی 
ایســتگاه ها همگاني در شهرستان ها از موارد ذکر 
شده براي ســند تحول اســت. وي افزود: بیش از 
٦٠٠ برنامه فرهنگي ورزشــي، ٩٠ دوره آموزشي 
و ٥٥ سمینار داشــته و طی ٩ ماه، ٩٠ مقام کسب 

کرده ایم.

ورزش قهرمانی و همگانی آمیخته به هم 
است

نایب رییس فدراسیون ورزش همگاني نیز در این 
مراســم گفت: امیدوارم در ایــن همایش مطالب 
مهمي بیان شود تا به عنوان مربي، معلوماتی کسب 
کنید.سید غالمرضا کمانه، با بیان اینكه اصل بناي 
ورزش آموزش است، افزود: ورزش هرم است و در 
دامنه این هرم آموزش قرار دارد. اهمیت این موضوع 
به این دلیل است که ورزش نكردن بهتر از بد ورزش 
کردن است.نایب رییس فدراسیون ورزش همگاني 
ادامه داد: در سال جاری ٣٨ تالیف از بحث مدیریت 
ورزش تا تخصصي رشــته هاي ورزشي داشته ایم.

وي با بیان اینكه توســعه ورزش همگاني بســیار 
اهمیت دارد، افزود: ســرانه ورزشي کشور ٠.٨ متر 
است که شامل هم فضاهاي ورزشي وزارت ورزش و 
هم ادارات و دستگاه هاست که این عدد نمي تواند 
بیش از ٥٠ درصد مردم را تشــویق به ورزش کند.

وي با بیان اینكه نیاز به همكاري بیشــتر اســت، 
افزود: خوشبختانه در اکثر شــهرها جاده سالمت 
ایجاد شــده، همچنین هم افزایي اتفــاق افتاده و 

نحوه همكاري آموزش و پرورش و شــهرداري ها 
نیز مشخص شــده است. وي با اشــاره به اهمیت 
آموزش عمومي و ســازمان یافته، افزود: دستاورد 
فدراسیون در سال گذشــته ١٠٤٠ دوره آموزشي 
بوده اســت، البته می دانیم که این عدد کم است، 
با توجه به اینكه 2٣ هزار باشــگاه در کشور داریم 
و عمده این باشــگاه ها حداقل یك رشته همگاني 
دارند، نیاز است که دوره هاي بیشتري برگزار شود.

کمانه، با بیــان اینكه در اصفهان جلســات خوبي 
براي موارد عنوان شــده برگزار شــده، گفت: اگر 
مي خواهیم موفق شویم نه هیئت و نه اداره کل به 
تنهایي نمي توانند پیش بروند. وي با بیان اینكه الیه 
بعدي این هرم، ورزش قهرماني است، گفت: ورزش 
قهرماني انگیزه است و رقابت، ایجاد انگیزه مي کند 
به همین دلیل بسیاري از رشته ها ورزشي تمریني 
هم براي خودشان مسابقه طراحي کرده اند.کمانه، با 
بیان اینكه ورزش قهرماني و همگاني آمیخته به هم 
است، افزود: بعد از قهرماني ورزش حرفه اي اهمیت 
دارد و بعد از آن به تیم هاي ملي مي رسیم که اگر 
مي خواهیم موفق باشیم باید به پایه ها اهمیت داد.

 همسر »وین رونی«
 به یک دلیل طالق می گیرد! 

وین رونی، با چالش مهمی در زندگی زناشویی 
مواجه شده است.گلزن 
صاحب  نام پیشین 
منچستریونایتد و 
سه شیرها)تیم ملی 
انگلیــس( ممكن 
است همسرش را به 
خاطر طالق، از دست 
بدهد. علت این امر را روزنامه سان گزارش کرد.

این نشریه نوشت شریك زندگی او، یعنی کالین 
تهدید کرده چنانچه رونی دست از مصرف الكل 
برندارد، او را برای همیشــه تــرک خواهد کرد.

این بازیكن تحت تاثیر مصــرف الكل ، تاکنون 
مرتكب اتفاقات ناخوشی شــده است. از جمله 
در دسامبر گذشــته به علت مست بودن و داد و 
فریادکشــیدن در امكان عمومی، به خصوص 
در فرودگاه واشنگتن توســط پلیس دستگیر 
شد.کالین رونی، همسرش که از سال 2٠٠٨ با 
او ازدواج کرده و اکنون ٤ فرزند دارد، از وضعیت 
موجود او خسته شده و به همین  خاطر رونی را به  

تهدید کرده است.

واکنش »سیمئونه« به تمدید 
قراردادش با اتلتیکومادرید

دیگو ســیمئونه، ســرمربی آرژانتینی اتلتیكو 
مادرید به تمدید قراردادش با این باشگاه تا سال 
2٠22 واکنش نشــان 
داد. ال چولــو که با 
روی  حضــورش 
نیمكــت اتلتیكو، 
تاریخ این باشگاه را 
دگرگون کرد و روخی 
بالنكوس را به یكی از 
غول های فوتبال اروپا تبدیل کرده، همان طور که 
انتظار می رفت، قراردادش با این باشگاه را تا سال 
2٠22 تمدید کرد تا نشان دهد این راه همچنان 
ادامه دارد. بــه گزارش مارکا، ســیمئونه پس از 
تمدید قراردادش گفت:از همــه اعضای اتلتیكو 
برای حمایت هایشــان و ادامه دادن به مسیری 
که از سال ها پیش شروع شــده است تشكر می 
کنم. با شور و اشتیاقی فراوان به دنبال آینده تیم 
در سال 2٠22 هستیم. مشتاق ادامه کار هستم 
و می بینم افرادی را کــه مایلند در این راه کمك 

حال ما باشند. 

»زیدان« سرمربی چلسی 
می شود!

مائوریتسیو ساری، مربی چلسی پس از شكست 
شــش بر صفر مقابل منچسترســیتی اوضاع 
متزلزلی در باشگاه دارد. 
چلسی با این باخت 
به رده ششم جدول 
لیگ برتر ســقوط 
کــرد و مدیــران 
باشگاه بیش از پیش 
به فكر جــذب زیدان 
افتاده اند. زیدان در لیگ قهرمانان فوق العاده کار 
کرده و طی سه سال مربیگری رئال مادرید، سه 
قهرمانی اروپا را کسب کرده است.این مربی ٤٦ 
ساله در حال حاضر هدایت تیمی را به عهده ندارد 
و بسیار دوســت دارد که در لیگ برتر مربیگری 
کند. ادن آزار، فوق ستاره چلسی هم بارها گفته 
که زیدان الگوی او بوده اســت. اگــر زیدان به 
چلسی برود، آزار شــاید حاضر شود در چلسی 
بماند و قرارداد جدیدی امضا کند.چلسی برای 
جذب زیدان باید با منچستریونایتد رقابت کند؛ 
چرا که این باشگاه همچنان به دنبال یك مربی 

دائم برای جانشینی ژوزه مورینیو است. 

قرارداد مسی را باز هم تمدید 
می کنیم

رییس بارسلونا از ماندن لیونل مسی در این تیم 
اطمینان دارد.»جوزپ بارتومئو« در جدیدترین 
مصاحبه خودش تاکید 
کــرده که باشــگاه 
بارســلونا بار دیگر 
قــرارداد لیونــل 
مســی را تمدیــد 
خواهد کرد و قرارداد 
ایــن بازیكن تا ســال 
2٠2١ اعتبار دارد.بارتومئو به RKB گفته:»مسی 
پیش ما خواهد ماند. رابطه مسی و بارسلونا ادامه 
خواهد داشت. در مورد جوردی آلبا هم باید بگویم 
که ما قرارداد ٥ ساله جدیدی به او پیشنهاد دادیم 
و در حال مذاکره هستیم. او هم می خواهد اینجا 
بماند. باور دارم والورده هــم در تیم باقی خواهد 
ماند. هدف ما این اســت که در فصل جاری فاتح 
همه جام ها شویم. حتی اگر موفق به این کار هم 
نشویم باز والورده سرمربی تیم باقی خواهد ماند.«

»تاج« در تله آسیایی برای کرسی کفاشیان؟

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

پرسپولیس با یك بازی بیشتر نسبت به رقیبان خود با ٣7 امتیاز 
در جایگاه نخست قرار دارد. ســید جالل حسینی از پرسپولیس، 
مرتضی منصوری از پدیده، وفا هخامنش از صنعت نفت و مسعود 
ریگی از پدیده بازیكنانی هستند که از ابتدای فصل تا پایان هفته 
هجدهم در تمام بازی ها حضور داشته اند؛ ١٦2٠ دقیقه حضور در 

زمین برای این بازیكنان به ثبت رسیده است.

کاپیتان پرسپولیس به ایستگاه 1620 رسید!

 تیم الغرافه پنجشنبه شب با نتیجه 2 بر یك مغلوب ام صالل شد. 04
مهدی طارمی، ملی پوش ایرانی ٩٠ دقیقه در ترکیب الغرافه بازی 
کرد.کریستین ژورکوف، ســرمربی الغرافه پس از پایان این بازی 
گفت: مهدی طارمی تالش بســیار زیادی در بازی برابر ام صالل 
انجام داد و او در مدت اخیر یكــی از بهترین بازیكنان الغرافه بود. 

تالش او را ستایش می کنم.

تمجید از مهدی طارمی با وجود شکست الغرافه
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کاندیداهای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰؛
 میزبانی گروهی

کشورهای آرژانتین، شیلی، پاراگوئه و اروگوئه قصد 
دارند پیشنهاد میزبانی مشترک جام جهانی 2٠٣٠ را 
به فیفا ارائه کنند. سباستین پینرا، رییس فدراسیون 
شیلی از طریق شبكه  های اجتماعی، موضوع را تایید 
کرد و گفت اروگوئه قصد دارد پس از ســال ١٩٣٠، 
برای اولین بار میزبان رقابت ها باشد. مراکش، اسپانیا و 
پرتغال نیز قصد دارند میزبان مشترک رقابت ها باشند 
و یونان، بلغارستان، صربستان و رومانی نیز از جمله 
کشورهایی هستند که قصد دارند به صورت مشترک 
میزبانی رقابت ها را بر عهده بگیرند.با این حال، این 
دو میزبان مشــترک باید با رقبــای قدرتمندی از 
آمریكای جنوبی روبه رو شوند.  جام جهانی 2٠١٤ در 
این قاره انجام شد و برزیل توانسته بود میزبانی اش 
را برعهده بگیرد. آرژانتین سال ١٩7٨ برای آخرین 
بار میزبان جام جهانی بود که موفق به کسب قهرمانی 
در رقابت ها نیز شد. جام جهانی 2٠22 در قطر و جام 
جهانی 2٠2٦ به میزبانی مشترک آمریكا، مكزیك و 

کانادا برگزار می شود.

در حاشیه

بررسی وضعیت »سهراب 
مرادی« توسط متخصصان دیگر

 مصدومیت سهراب مرادی از ناحیه کمر، نگرانی هایی 
در مورد وضعیت ایــن وزنه بردار به وجــود آورد و 
البته اینكه مرادی چه مدت از تمرینات دور است، 
هنوز مشــخص نیســت؛ چرا که وضعیتش نیاز به 
بررسی بیشــتر دارد و فعال اظهارنظری قطعی در 
مورد وضعیت او انجام نشده است. با توجه به اینكه 
فعال یك پزشك تشخیص به عمل با لیزر داده است، 
بنابراین قرار است این وزنه بردار توسط متخصصان 
دیگری هم معاینه شود. رییس کمیته ملی المپیك 
هم پیگیر وضعیت سهراب مرادی است و قرار است 
یك تیم پزشكی دیگر هم تشــكیل و پرونده او به 
خارج از کشور ارسال شود تا نظر پزشكان خارجی 

را هم جویا شوند. 

 احسان حدادی
 به اردوی آمریکا رفت

درگیــری و اختالفات شــدید احســان حدادی و 
فدراســیون دوومیدانی بر ســر برنامه ریزی برای 
اردوها و تمرینات این المپین تــا جایی ادامه پیدا 
کرد که سیدرضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی 
المپیك هم وارد ماجرا شد تا داستان حواشی پایان 
یابد. موضوع اصلی اختالفات میزان و نحوه پرداخت 
هزینه های حدادی برای آماده سازی در رویدادهای 
مهم از جمله المپیك پیش رو بود. با وساطت کمیته 
ملی المپیك این مشــكالت به نقطه پایان رسید و 
احســان حدادی بعد از بالتكلیفی چند ماهه راهی 
آمریكا شد تا اردوی تمرینی خود با مك ویلكینز را 
در کمپ سن دیه گو از سر بگیرد.این اردو حدود دو 

ماه تا رقابت های قهرمانی آسیا به طول می انجامد.

بازگشت کاپیتان سابق تیم ملی 
کاراته به ورزش قهرمانی

کاپیتان ســابق تیم ملی کاراته کشورمان و دارنده 
نشان برنز مسابقات جهانی کاراته که این روزها در 
 MMA تالش برای فعالیت حرفه ای در مســابقات
است، دوم اسفند ماه و در چارچوب سازمان FFC در 
شهر استانبول ترکیه به مصاف حریفی از ترکمنستان 
خواهد رفت.  کاپیتان سابق تیم ملی کاراته کشورمان 
که نزدیك به سه ســال در رشته MMA  به صورت 
حرفه ای تمرین کرده است، پیش از این پنج مرحله 
در این سازمان به مبارزه پرداخته است. الهامی در 
شش دوره مســابقات جهانی در ترکیب تیم ملی 

کاراته کشورمان حضور داشته است.

 منهای فوتبال

پیشخوان

دایی: به تیم ملی نمی روم توسعه ورزش همگاني با نهادینه کردن سیاست اقتصاد مقاومتي
 رییس هیئت همگانی استان اصفهان مطرح کرد:

  عکس روز

VAR راموس« طرفدار واقعی و سرسخت«
رئال مادرید در دیداری نزدیك موفق شــد آژاکس را 2-١ شكســت دهد. این برد به لطف 

تاثیر کمك داور ویدئویی رقم خورد تا راموس در پایان بازی از این تكنولوژی حمایت کند.

 بازی با نام های بزرگ و در 
نهایت انتخاب ایوانکوویچ

آبی ها  شــکایت نامه از 
سرمربی پرسپولیس را آماده 
کردند؛ اســتقالل برانکو را 

تهدید کرد!

تراکتورسازی – استقالل؛ 
جنگ ستارگان

 تراکتور سازی – استقالل؛ 
آبی ها به زمین سرد خوردند!

تقویم جهنمی در انتظار استقالل و شفر !
روز های سخت و فشرده ای که بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ برای استقالل در اسفندماه چیده شده 
باعث اعتراض استقاللی ها شد. لیگ قطر بعد از تعطیلی چندهفته ای به تازگی آغاز شده است. الدحیل 
حریف ١٤ اسفند استقالل در لیگ قهرمانان، با تیم السیلیه بازی دارد و شفر از باشگاه خواسته این بازی 
را ضبط کند و در اختیار ساشا قرار دهد تا در بازگشت کاروان استقالل از تبریز، ضمن اینكه خود مربیان 
بازی را می بینند، آنالیزور تیم روی فیلم بازی، کار های فنی اش را انجام بدهد تا سر فرصت برای بازیكنان 
درباره حریف قطری جلسه برگزار شود. آبی پوشان در روز اول اسفند با تیم پارس جنوبی، پنجم اسفند با 
ذوب آهن و نهم اسفند با فوالد بازی دارند، ١٤ اسفند در قطر با الدحیل و ١7 اسفند با نفت مسجدسلیمان 

بازی دارند که این برنامه فشرده، صدای استقاللی ها را درآورده است.

»تاج« در تله آسیایی برای کرسی کفاشیان؟
مهدی تاج در اردیبهشــت ماه باید به عنوان نامزد ایران در پســت نایب رییســی زون میانی آسیا با رییس 
فدراسیون ازبكستان رقابت کند. این کرسی پیش از این در اختیار علی کفاشیان بود و او گفته تا اردیبهشت 
ماه که این پست را دارد، در فوتبال می ماند. البته این ها فقط شنیده ها هستند!نكته مهم اما درباره این کرسی 
این است که رییس فدراســیون ازبكستان می گوید در توافق ٤ ســال قبل میان شیخ سلمان، شیخ احمد و 
کفاشیان با او، قرار شد دور اول برای این زون »کفاشیان« نامزد و رییس شود و دور بعد او رییس باشد . اگر این 
ادعا درست باشد، یعنی تاج برای پستی نامزد شده که برایش با فرد دیگری البی شده است!  تاج برای صندلی 
 کفاشیان حتی عضویت هیئت اجرایی را هم به دست نمی آورد و باز سهم فوتبال ایران از هیئت اجرایی هیچ 

خواهد بود.

پیشكسوت شــاخص کشــتی ایران و دارنده مدال های طالی جهان و نقره المپیك، پاسخ روشنی به 
تصمیمش برای حضور یا عدم حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی نداد. عباس جدیدی، درباره 
حضور در مراسم تجلیل مسئوالن فدراسیون کشتی از او  در جریان برگزاری رقابت های جام تختی، اظهار 
کرد: به هر حال به بنده محبت داشتند و معرفت به خرج دادند ما را دعوت کردند. در هر صورت محبت 
محبت می آورد و هر کسی که احترام بگذارد احترام می بیند. بعد از ٦، 7 سال محبت کردند و من هم با 
حضور در این مراسم جواب محبت شان را دادم. ما انسانیم و وظیفه اخالقی هر انسانی است که به دعوت 
دیگری روی خوش نشان دهد. شما را هم دعوت کنند قطعا می روید. مسئوالن فدراسیون اول از همه به 
خودشان احترام گذاشتند و من هم با احترام جواب دعوت آن ها را دادم.وی در پاسخ به این سوال که آیا 
پیشنهادی به او  برای حضور در فدراسیون کشتی شده است یا خیر، گفت: اصال این چیزها مطرح نبود. 
کشتی مملكت چه ما باشیم یا نباشیم به راه خود ادامه می دهد. برای کشتی، ناز کردن اصال معنا ندارد 
و کشــتی چه با ما چه بی ما راه خود را ادامه می دهد و عزت و بزرگی اش را حفظ می کند. ما هم هر چه 
در توان داریم برای خدمت به کشتی دریغ نمی کنیم. جدیدی در ادامه ، درباره در پیش بودن انتخابات 
ریاست فدراسیون کشتی و ویژگی هایی که رییس بعدی فدراسیون باید داشته باشد، گفت: اصال راجع به 
این موضوع صحبتی ندارم! این انتخاب بستگی به نظر جامعه کشتی دارد. این نیست که من خلق الساعه 
فكر کنم و نظر من مطرح باشد. جامعه کشتی آگاه، خبره و کارشناس هستند و رؤسای هیئت های کشتی 
نیز همه از اهالی کشتی و استخوان کرده این رشته هستند. قطعا نگاه و بصیرت آن ها خیلی بیشتر از من 
عباس جدیدی است که بیرون از گود حضور دارم. آن ها در بطن کار هستند و خیلی بهتر می دانند که چه 

کسی به درد کشتی می خورد. 

دارنده مدال نقره المپیک:

 برای کشتی، ناز کردن اصال معنا ندارد

سمیه مصور
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برگزاری یک رویداد بزرگ هنری در میدان امام علی)ع(
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

آیت اله مظاهری:
جنایت های شرارت بار، ملت 
ایران را در پیمودن راه اسالم 

دچار یأس نخواهد کرد
رییس حوزه علمیه اصفهان با ارسال پیامی 
شهادت جمعی از پاسداران انقالب اسالمی 
را تســلیت گفت.در پیام تســلیت آیت اله 
مظاهری به مناســبت شــهادت جمعی از 
پاسداران استان اصفهان در واقعه تروریستی 
سیستان و بلوچســتان آمده است: بار دیگر 
دست پلید و جنایتکار دشــمنان تکفیری 
اســالم و انقالب اســالمی، حادثه ای تلخ و 
اسفبار را به وجود آورد و جمعی از پاسداران 
عزیز و جان برکف را که از ماموریت صیانت از 
مرزهای جمهوری اسالمی باز می گشتند به 
شهادت رسانید.قطعا این گونه جنایت های 
شــرارت بار، ملت عظیم الشــأن ایران را در 
پیمودن راه نورانی اسالم و تشیع و اهل بیت 
عصمت و طهارت »علیهم الســالم«، دچار 

تردید و یأس نخواهد کرد. 
در ادامه این پیام عنوان شده است: با اظهار 
تاسف و تاثر، شــهادت این عزیزان را که از 
استان شــهیدپرور اصفهان بوده اند، به همه 
بازماندگان و خاندان این شهیدان راه خداوند 
تسلیت می گویم و از خداوند رحمان و رحیم، 
صبر و تسلی و سکینه برای قلب های داغدار 
و دل های ماتــم زده و عزادار آنان مســألت 
می کنم و از پیشگاه خداوند می خواهیم که 
این ملت بزرگ و امتحــان داده در راه او را از 

شر دشمنان جنایتکار حفظ فرماید.

ادای احترام گرافیست های 
اصفهانی به شهدای پاسدار

دبیر مجمع طراحان گرافیک انقالب اسالمی 
اصفهان با اشــاره به تشــکیل کمپین ادای 
احتــرام طراحان گرافیک انقالب اســالمی 
اصفهان به شهدای حادثه تروریستی زاهدان 
اظهــار داشــت: جمعی از گرافیســت های 
دارای دغدغــه در هر عرصه که احســاس 
کنند می توانند با هنر خــود در عرصه های 
محتلف حضور داشــته باشــند، اقــدام به 
طراحی گرافیک می کنند.مجتبی مجلسی 
افزود: هنرمندان گرافیست انقالب اسالمی 
اصفهان در عرصه های مختلــف به صورت 
کامال خودجوش با طراحی پوســتر به ویژه 
درباره شــهدای مدافع حرم، غــزه، حادثه 
تروریستی اهواز، میمانمار و یمن با هنر خود 

ادای احترام کردند.
 دبیــر مجمع طراحــان گرافیــک انقالب 
اســالمی اصفهان تصریح کرد: بــا توجه به 
اینکه اصفهان در حادثه تروریستی زاهدان، 
27 نفر از فرزنــدان خــود را تقدیم انقالب 
اســالمی کرده اســت، جمعی از طراحان 
گرافیک انقالب اسالمی اصفهانی به صورت 
خودجوش اقدام به طراحی پوستر کرده و تا 
کنون چند نمونه کار آماده شــده است. وی 
بیان کرد: تا برگزاری مراســم تشــییع این 
شهدا در اصفهان پوســترهای طراحی شده 
هم در فضای مجازی و  هم در فضای حقیقی 
به نمایش گذاشته می شود.مجلسی با بیان 
اینکه اکنون 400 طراح گرافیک در مجمع 
طراحان گرافیک انقالب اســالمی اســتان 
مشغول به فعالیت هســتند، گفت: با توجه 
به وضعیت زمانی کنونی تالش می شــود تا 
پوسترهای متفاوتی طراحی و برای مخاطبان 

به نمایش گذاشته شود.

خدمت رسانی ۲۵۰ دستگاه 
اتوبوس برای برگزاری 

مراسم تشییع شهدا
مدیر عامــل شــرکت واحد اتوبوســرانی 
اصفهــان و حومه اظهار کرد: بــا هماهنگی 
های به عمل آمده با فرماندهی سپاه صاحب 
الزمان)عج( بیشــتر از 40 دستگاه اتوبوس 
برای انتقــال پاســداران به پــل بزرگمهر 
اختصاص پیدا کرده اســت همچنین بیشتر 
از 2۱0 دســتگاه اتوبوس نیــز در قالب ۱۳ 
خط منتهی به پــل بزرگمهر، شــهروندان 
 را برای حضور در مراســم تشــییع شــهدا 
جابه جا می کنــد.وی افــزود: جمعا 2۵0 
دســتگاه اتوبوس آماده انتقال ملت شهید 
پرور از میادین و نقاط اصلی شــهر به محل 

برگزاری مراسم است.
 مدیر عامــل شــرکت واحد اتوبوســرانی 
اصفهــان و حومــه گفــت: اتوبــوس ها از 
میادین آزادی،شــیخ صدوق، سعادت آباد، 
سیمین، حکیم نظامی، جمهوری اسالمی، 
شــهدا،قدس،احمدآباد،الله انقالب،پــل 
فلزی،ارغوانیه و سایر نقاط شهروندان شهید 
پرور را برای شــرکت در مراســم به میدان 

بزرگمهر منتقل می کنند.

سخنگوی رزمایش مشترک بین 
بیمارستانی نیروهای مسلح در اصفهان:

ICUهوایی با خودکفایی نیروی 
هوایی ارتش راه اندازی می شود

سخنگوی رزمایش مشــترک بین بیمارستانی 
نیروهای مسلح مســتقر در منطقه اصفهان در 
حاشــیه رزمایش مشــترک بین بیمارســتانی 
نیروهای مسلح مســتقر در منطقه اصفهان در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: ایــن رزمایش 
با هــدف افزایش تــوان امداد، تخلیــه و درمان 
مصدومان و مجروحان در بالیای طبیعی، حوادث 

جنگی و نظامی برگزار شد.
امیر سهیل نصوحی افزود: منطقه هوایی شهید 
بابایی از مهم ترین پایگاه های نیروی هوایی است 
که با توجه به موقعیت خود می تواند حادثه خیز 
باشــد و باتوجه به این مســئله و ابالغ ستاد کل 
نیروهای مسلح قرار بر تعداد باالی تخلیه و امداد 

مجروحان در این منطقه بود.
سخنگوی رزمایش مشــترک بین بیمارستانی 
نیروهای مسلح مستقر در منطقه اصفهان گفت: 
هدف دوم، ایجاد هماهنگی بین نیروهای ارتش 
در منطقه و همچنین بین ارتش و سپاه در شهر 
اصفهان و محدوده آن است. وی ادامه داد: با توجه 
به حوادث بزرگ مانند زلزله کرمانشاه الزم است 
در امداد بــه مردم، نهادهــا و نیروهای مختلفی 
شرکت کنند، بنابراین این مانور در راستای هم 
افزایی بین نیروها در ارتش و سپاه حائز اهمیت 
است. نصوحی گفت: شــورای بهداشت و درمان 
نیروهای مســلح در اصفهان، پایگاه های هوایی 
منطقه، سپاه و هوانیروز و بخش های مختلف آجا 
 اقدامات خود را به خوبــی در این رزمایش انجام 
دادند و برطرف شدن اشــکاالت و نقایص هدف 
دیگر رزمایش اســت تا در جهت رفــع آن اقدام 

کنیم.
سخنگوی رزمایش مشــترک بین بیمارستانی 
نیروهای مســلح مســتقر در منطقه اصفهان از 
راه انــدازی ICU هوایی خبــر داد و گفت: برای 
حمل بیماران بدحال که نیاز بــه مراقبت قلبی 
و تهویــه مکانیکی دارند، نیازمنــد امداد هوایی 
با انتقال ICU هوایی هســتیم که با خودکفایی 
نیروی هوایی این اقدام در حال انجام است و در 
آینده رونمایی می شود. وی با بیان اینکه همواره 
در راستای رفع نقص ها باید تالش کنیم، گفت: 
قاطعانه عنوان می کنیم که نســبت به رزمایش 

قبلی پیشرفت بیشتری داشتیم.

رییس آزمایشگاه سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری خبر داد:

ارتقای کیفی تجهیزات 
آزمایشگاهی سازمان مدیریت 

پسماند
رییس آزمایشــگاه ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهــان از ارتقای ســطح کیفی 
خدمات آزمایشــگاه کنترل کیفیت این سازمان 
با بهره گیری از توان فنی و انســانی باال خبر داد.

احمدرضا تقــی پور اظهار کرد: این آزمایشــگاه 
خدمات مختلــف آزمایشــگاهی در زمینه های 
پایش کیفیت آب، پســاب، خاک و کمپوست را 
با دقت باال به مشــتریان ارائه می دهد.وی ادامه 
داد: آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت 
پسماند دارای گواهینامه اســتاندارد ۱702۵ و 
مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست و اداره 

استاندارد است.
رییس آزمایشــگاه ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری با بیان اینکه این گواهینامه تاییدی بر 
صالحیت آزمایشگاه در انجام آزمون های مربوط 
به انواع کودهاست، یادآور شد: این آزمایشگاه با 
داشتن فضای استاندارد، تجهیزات دقیق، به روز، 
کالیبره و نیز پرســنل متخصــص و مجرب قادر 
به انجام آنالیزهای مختلف روی نمونه های آب، 
پساب، خاک و کمپوست است و اصول استاندارد 
آزمایشگاهی در آن رعایت شــده است.تقی پور 
در خصوص بهبود کیفیت خدمات آزمایشــگاه 
ســازمان تصریح کرد: همزمان با توسعه سطح 
خدمات سازمان، این آزمایشــگاه هم در جهت 
ارتقا و به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی خود 
اقدام کــرده که می توان به خرید یک دســتگاه 
»اســپکتروفتومتر مرئی فرابنفش« اشاره کرد.

وی با اشــاره به جزییــات این دســتگاه گفت: 
اســپکتروفتومتر مرئی فرابنفش، بــرای اندازه 
گیری میزان انواع آنیون ها شامل نیترات، فسفات 
و... با دقت ppm )واحد در میلیون( و همچنین 
 ppb برخــی از آنیون ها مانند نیتریــت با دقت
)واحد در میلیارد( کاربرد دارد؛ این تجهیزات با 
سرمایه گذاری حدود یک میلیارد و ۶۵0 میلیون 

ریالی خریداری شده است.

نخســتین جشــنواره ملی صنایع دستی 
»آیــات« با هــدف ارتباط هرچه بیشــتر 
هنرمندان صنایع دســتی با قرآن و عترت 
عصر پنجشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه 
و  معرفی نفرات برگزیده در مجمتع فرهنگی 
و هنری استاد فرشچیان اصفهان به کار خود 

پایان داد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین اختتامیه 
این جشــنواره  که به همت دانشگاه فرهنگ و هنر 
اصفهــان و با مشــارکت وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان بر گزار شد؛ با اشاره به اینکه اولین هنرمند، 
خدای متعال است، ابراز داشت: خداوند در خلقت 
جهان هســتی تمام هنر خود را به کار برده است.

حجت االســالم و المســلمین محمدعلی انصاری 
گفت: هنر، نعمت خدادادی اســت کــه خداوند با 
شدت و ضعف آن را در وجود همه انسان ها قرار داده 
است. وی  با اشاره به اینکه نعمت الهی هنر در وجود 
هنرمندان به صورت ویژه نمود یافته است، افزود: 
شکر این نعمت در این است که از هنر در راستای 
خدمت به بشــر و انسانیت اســتفاده شود.حجت 
االسالم انصاری با بیان اینکه  یکی از ارزشمندترین 
و مهم ترین شــاخه های هنر همان صنایع دستی 
اســت که تاریخ آن به دوران نوســنگی در  هشت 
هزار سال قبل برمی گردد؛ بیان داشت:در سازمان 
یونسکو، تعداد ۶00 رشته هنری به ثبت رسیده که 
4۵0 رشته آن مربوط به کشور ایران است. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان درادامه این 
مراسم به رشته های متعدد صنایع دستی شناسایی 
شده در ایران اشــاره کرد و گفت که از 4۵0 رشته 
صنایع دستی شناسایی شده و ثبت شده در ایران، 

2۸7 رشته متعلق به اصفهان است.
وی با اشــاره به اینکه صنایع دســتی، بخشــی از 
هویت و تاریخ یک ملت است، بیان داشت: کشوری 

که صنایع دســتی بیشتر 
و فاخرتری داشــته باشد 
به همان میــزان هویت 
تاریخی غنــی تری دارد.

انصــاری اظهار داشــت: 
ایــران با تاریــخ چندین 
هــزار ســاله بــه عنوان 
یکــی از بــزرگ تریــن 

کشورهای دارنده صنایع دســتی در جهان مطرح 
اســت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان 
اصفهــان یادآور شــد: آمریکا درحالــی در جهان 
قلدری و زورگویی می کند و خود را صاحب جهان 
 می داند که تاریخ آن، تنها به حدود ۳00 سال پیش 

برمی گردد.
وی گفت: صنایع دستی می تواند یکی از ابزارهای 
توســعه اقتصادی هر کشور به شــمار رود که در 
شرایط امروز جامعه هم می تواند راهگشای وضعیت 
اقتصادی مردم باشد.انصاری بیان داشت: برگزاری 
جشنواره صنایع دستی آیات، یک حرکت ارزشمند 

در راستای ترویج فرهنگ 
قرآنی در جامعه است.

قلــب  در  قــرآن 
هنرمندان موج می زند
دبیر نخســتین جشنواره 
ملی صنایع دستی آیات 
نیز یکی دیگر از سخنران 
مراســم اختتامیــه این 
جشــنواره بود. محمد قلمکاریان  بــا بیان اینکه 
گستردگی موضوع و تعداد  آثار ارسالی به جشنواره 
»آیات« نشــان می دهد قرآن در قلب هنرمندان 
موج می زند، گفت: ۱۹ اســتان در این جشــنواره 
حضور فعال داشــتند. وی  با اشاره به این که چهل 
سالگی انقالب نشــان دهنده بلوغ انقالب اسالمی 
است، افزود: در جشن چهلمین سال پیروزی انقالب 
اسالمی هنرمندان، آثار مانایی را برای این جشنواره 

هنری- قرآنی به ارمغان آورده اند.
قلمکاریان تصریح کــرد: تعــداد ۳7۵ اثر صنایع 
دستی در چهار بخش ســفال، چوب، فلز و بافت از 

۱۹ استان به دبیرخانه جشنواره ملی صنایع دستی 
آیات ارسال شده بود که از بین این آثار تعداد ۱2۳ 
اثر به بخــش داوری راه یافت و نفــرات برتر در هر 

رشته شناسایی شدند.
وی ادامه داد: در بخش هنــر بافت »جالل ابراهیم 
زاده« از اصفهان رتبه نخست را کسب کرد و ناهید 
معقولی و توران اقوام کرباســی هــر دو از اصفهان 
عناوین دوم و ســوم را از آن خود کردنــد و فریبا 
ابوالقاســمی و فرحناز کرک یراق، شایسته تقدیر 

اعالم شدند.
قلمکاریان افزود: در هنر ســفال نیــز هیچ اثری 
به عنوان رتبــه اول و دوم معرفی نشــد و ریحانه 
کهنگیان از اصفهان موفق به عنوان سومی جشنواره 
شد و ساسان بهادری از خراسان شمالی نیز شایسته 
تقدیر معرفی شد. وی گفت: برگزیدگان هنر چوب 
این جشــنواره در دو بخش معرق و منبت معرفی 
شدند. در بخش منبت مریم کشتکاروندی از البرز، 
مســلم زارع مهرجردی از یــزد و مرضیه ارمانی از 

ایالم به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.
دبیر جشنواره افزود: مریم امین الرعایا از اصفهان 
در بخش هنر معرق با چوب مقام اول را کسب کرد و 
امین همتی از فارس و فاطمه مسیبی از چهارمحال 
و بختیاری به ترتیب دوم و سوم شدند.وی همچنین 
با بیان اینکه هفت نفر در بخش چوب شایسته تقدیر 
اعالم شــدند و ســید فرهاد پاک نژاد نیز در بخش 
مجسمه چوبی حجم ســازی به صورت ویژه تقدیر 
شد، گفت: در بخش فلز، کی قباد بذرافشان و مجید 
ملک زاده هر دو از اصفهان عناوین اول و دوم را به 
خود اختصاص دادند و شهرام رجایی، داوود جعفری 
قلعه شوری و بابک خویی همگی از اصفهان به مقام 
سوم مشترک دست یافتند. وی افزود: هشت اثر در 
این بخش شایسته تقدیر اعالم و نیز از استاد راعی 
به صورت ویژه تقدیر شــد و 20 نفر از برگزیدگان 
چهار بخش هنری بافت، فلز، سفال و چوب شایسته 

تقدیر اعالم و از آن ها تجلیل به عمل آمد.

 برگزاری جشنواره »آیات« حرکتی ارزشمند در راستای ترویج
 فرهنگ قرآنی در جامعه است

  در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی صنایع دستی آیات مطرح شد؛  

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان:
پروژه پردیس هنر آماده بهره برداری است

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان اظهار کرد: پروژه پردیس هنر آبشار یکی از پروژه های فرامنطقه ای و شاخص 
شهر اصفهان محسوب می شود که از سال ۹۵ کلنگ زنی شد و اکنون آماده بهره برداری است.محمدرضا 
برکت، با بیان اینکه این پروژه در دهه اول اسفندماه به صورت رسمی به بهره برداری می رسد افزود: بالغ بر ۳0 
میلیارد تومان برای این پروژه که 7۵ هزار مترمربع وسعت دارد، هزینه شده است.مدیر منطقه۶ شهرداری 
اصفهان ادامه داد: پارکینگی به مساحت ۱0 هزار مترمربع با ظرفیت حدود ۳00 خودرو نیز برای پردیس هنر 
پیش بینی شده است. برکت خاطرنشان کرد: در پروژه پردیس هنر ویژگی های خاصی وجود دارد، یکی از 
شاخص های آن احداث یک سالن آمفی تئاتر روباز با گنجایش حدود 2۵00 تا ۳000 نفر جمعیت است که 

می توان از آن برای برگزاری مراسم های فرهنگی و جشن ها استفاده کرد.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اعالم کرد:
برگزاری یک رویداد بزرگ هنری در میدان امام علی)ع(

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: این شهرداری با همکاری مرکز همایش ها و نمایشگاه های »کنام« به 
مدت ۱0 روز نمایشگاه سوغات، هدایای صنایع دستی و حمایت از کاالی ایرانی را در میدان امام علی)ع( برگزار 
می کند.حسین کارگر اظهار کرد: نمایشگاه سوغات، هدایای صنایع دستی و حمایت از کاالی ایرانی از 24 بهمن تا 
سوم اسفندماه سال جاری از ساعت ۱0 صبح تا 20 شب آماده بازدید شهروندان است.وی تصریح کرد: از مهم ترین 
اهداف برگزاری این نمایشگاه معرفی کاالهای ایرانی مرغوب با قیمت مناسب به بازدیدکنندگان همراه دیدن 
جاذبه های میدان امام علی )ع( است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه با 
بیش از 200 غرفه از جمله بزرگ ترین رویدادهایی است که در میدان امام علی)ع( رخ می دهد گفت: عالقه مندان 

به هنرها و صنایع دستی می توانند تا سوم اسفندماه سال جاری به این نمایشگاه مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان  
درباره اســتفاده از رنگ ها در فضا سازی شهری 
گفت: رنگ به عنوان یکی از عناصر بصری می تواند 
در بیشتر اثاثیه و المان های شهری مانند مبلمان 

شهری، ایستگاه های اتوبوس و حتی 
وســایل نقلیه عمومی استفاده شود 
و قطعا در روحیه مردم و روند روانی 
محیط تاثیر زیادی می گذارد. ماهیت 
رنگ مکانی نیست و بیشتر یک بحث 
ساختاری است چرا که در هر قسمت 
باید به مخاطــب آن مکان هم توجه 
شود و در نظر داشته باشیم که تاثیرات 
رنگ در هر گونه مخاطب فرق می کند، 

مثال قسمت هایی که برای بازی کودکان در نظر 
گرفته شــده را باید با رنگ های شاد و روشن که 
خلوص رنگ باالیی هم دارد کار کرد تا نشــاط و 
شادابی  کودکان حفظ شود. حسن موذنی،  افزود: 
سعی شده تا در فضاهای عمومی شهری بیشتر از 
رنگ های طبیعی مثل رنگ درختان در چهار فصل 
سال و رنگ انواع گل ها در فصل بهار  استفاده شود. 
به کارگیری رنگ های طبیعی موثرتر از رنگ های 
مصنوعی است و اکثر شــهروندان نیز استفاده از 

رنگ های طبیعی را ترجیح می دهند.
مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری 
اصفهــان ادامه  داد: در فضاهایــی مثل پارک ها 
باید به هارمونی رنگ ها دقت کنیم تا همخوانی 

و خودنمایی رنگ های طبیعی نیز حفظ شــود. 
نرده هایی که در پارک ها استفاده می شود بیشتر 
به رنگ ســبز اســت تا هماهنگی با فضا رعایت 
شود، همچنین استفاده از رنگ های خنثی برای 

پایه های روشنایی ها در پارک برای این است که 
رنگ درختان و گل ها خود را بیشتر نشان دهد.

موذنی با تاکید بر اینکه برای طرح های نوروزی 
باید بیشــتر از رنگ های طبیعی استفاده شود؛ 
تاکید کرد: نوروز زمان دوباره زنده شدن طبیعت 
است و نباید از رنگ های مصنوعی زیاد استفاده 
شود تا طبیعت بتواند شــکوفایی خود را بیشتر 
نشــان دهد و رنگ دلنشــین بهــار خودنمایی 
بیشتری کند تا شهروندان هم شــور و نشاط را 
ملموس تر حس کنند، برای نــوروز همه اثاثیه 
شهری که نیاز به رنگ و نو نوار شدن دارند، دوباره 
رنگ می شــوند تا خانه تکانی شهر تمام و کمال 

انجام شود.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری:

 برای طرح های نوروزی از رنگ های طبیعی
 استفاده می شود

 شهردار اصفهان با اشاره به پروژه سالن اجالس 
گفت: این پروژه در ســال ۹0 کلنگ زنی شد 
و قرار بود در شــهریور ماه ســال ۹۱ به اتمام 
برسد. قدرت اله نوروزی  داد: از وقتی عهده دار 

شهرداری اصفهان شدم، چندین مرتبه از محل 
پروژه اجالس بازدید و جلسات متعددی برگزار 
شــد و با پیگیری های مجدانه بخشی از بدهی 

پیمانکاران پرداخت شده است.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
پروژه اجالس پیشــرفت خوبــی دارد، اظهار 
امیدواری کرد: کســانی که متعهــد و بدهکار 
پروژه هســتند با پرداخت دیــون خود به رفع 
سریع تر مســائل کمک کنند.وی از پیشرفت 
۹0 درصدی پروژه ســالن اجالس بــه غیر از 
پروژه هــای جانبی آن خبــر داد و تاکید کرد: 
فعالیت های پروژه تا جایــی که راحت تر بوده 
پیشــرفت کرده، اما گاهــی ۱0 درصد پروژه 

باقی مانده انرژی مضاعفــی نیاز دارد. نوروزی 
تصریح کرد: ســالن اجالس پروژه های زیادی 
از جمله هتل و بــازار دارد که در این راســتا 
با بخش خصوصــی قراردادی منعقد شــده و 
چالش موجود نیز در همین بخش 
است، البته بخش های دیگری باید 
آزادســازی و دسترسی های پروژه 

هموار شود.
وی با بیان اینکه پــل دوربرگردان 
در مقابل سالن اجالس در محدوده 
اتوبان اشــکاوند افتتاح شده و در 
حال استفاده است، افزود: یک پل 
نیز در خیابان روح االمین در حال 
احداث است تا مســیرهای دسترسی به سالن 
اجالس ایجاد شــود، البته اگر مسائل مربوط 
به ساخت هتل و بازار رفع شود، می توان گفت 
که پروژه اجالس، مسیر پیشرفت را به سرعت 

طی می کند.
شــهردار اصفهان گفت: امکان بهره برداری از 
پروژه ســالن اجالس در صورتی که مشــکلی 
به وجود نیاید، یک ســال و نیــم آینده اتفاق 
خواهد افتــاد؛ اما بایــد به ســالن اجالس به 
صورت پکیج نگاه کرد، یعنی اگر سالن اجالس 
افتتاح شود؛اما هتل برای اقامت وجود نداشته 
 باشــد، ممکن اســت بازار این طــرح از رونق

 بیفتد.

شهردار اصفهان:

 بدهکاران پروژه اجالس با پرداخت دیون 
به پیشرفت پروژه  کمک کنند

برگزاری جشنواره صنایع دستی 
 آیات، یک حرکت ارزشمند 
در راستای ترویج فرهنگ 

قرآنی در جامعه است

نرگس طلوعی
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  امام علی علیه السالم:
 برترين شرافت ، آزار نرساندن و بی دريغ نیكی 

كردن است .
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یادداشت

تغییر شرایط زندگی بشری با توسعه علم و تکنولوژی و ارتباطات، 
همزاد با فوایدش، آسیب های اجتماعات را رنگ و لعاب دیگری 
داده و نسخه های جدیدی از مشکالت و آسیب های اجتماعی را 
تولید یا باز تولید می کند. با این همه، انسان همان انسان دیروز 
است و امروز تنها ابزارهای بیشتری برای پیشبرد خواسته های 
خود پیش روی خود می بیند. به عبارت دیگر، آسیب های جدید 
امروزی، از نظر ریشه ای پدیده تازه ای به شمار نمی آیند بلکه 
امروز، فرصت را برای ظهور در لباسی نو بازیافته اند. از این منظر، 
نگاه به عبارات ناب قرآنی در توصیف انســان قابل توجه است.

خداوند در قرآن می فرماید:» ما انسان را آفریدیم و وسوسه  های 
نفس او را می  دانیم« .  گرایش انسان به ناهنجاری ها، ریشه در 
همین وسوسه دارد. خانواده، به عنوان طوالنی ترین و موثرترین 
محیط تاثیرگذاری، مهم ترین نقش را برای ایجاد استحکامات 
درونی فرد برای ایستادگی در برابر دعوت اجتماع به ناهنجاری ها 
)وسوسه اجتماعی( دارد. روزگاری ارتباط با دنیای بیرون محدود 
بود و گاهی فراتر از روستا یا شهر مجاور نمی رفت؛ قطعا در چنین 
محدودیت هایی، ذهن انسان در همان محدوده  بوده و خواسته 
هایش را دنبال می کرد؛ اما امروزه با گسترش و تنوع ارتباطات، 
همان انسان، خواسته های دیگری را در سر می پروراند. مسلما 
انسان امروزی در مقایسه با قبل، باید مهارت های بسیار بیشتری 
را برای مواجهه غیر انفعالی بیاموزد تــا در اجتماع زمان خود 

آسیب نبیند. 
همین نمونه به خوبی گویای ضرورت مضاعف اســتحکامات 
فرهنگی خانواده هاست. دین اســالم، پا به پای توسعه زندگی 
بشــری، او را راهنمایی می کند و در این راه، عقل را به کمک 
انسان فرا می خواند. امام علی )علیه السالم( در مورد لزوم تطبیق 
تربیت فرزندان با زمان خویش می فرمایند:» فرزندان تان را به 
انجام آداب خودتان وا ندارید؛ زیرا آنان برای زمانی، غیر از زمان 
شما آفریده شده اند«. پس، عنصر زمان، در نوع نیازهای تربیتی 
انســان دخیل بوده و یکی از مهم ترین ریشه های این نیازهای 
تربیتی، گوناگونی آسیب هایی اســت که در هر زمان، اجتماع 
را درگیر کرده است.تسلط دنیای غرب و فرهنگ شهوت گرایی 
بر ابزارهای غول آســای ارتباطی امروزی، باعث شــد خانواده 
های ایرانی و اسالمی زیر بار بزرگ ترین و سنگین ترین آزمون 
اجتماعی بروند. در این میان، خطوط دفاعی خانواده ها به شدت 
مورد هجوم قرار گرفت و سیل تنوع و ارتباط، به عنوان رقیبی 

جدی برای روابط خانواده، پا به میدان کارزار گذاشت.
 این آزمون بی ســابقه، باعث شــد که خانواده ها با پدیده ای 
ناخوانده مواجه شده و واکنش های متفاوتی را از خود بروز دهند. 
برخی، راه بی تفاوتی و باری به هرجهت بودن را پیش گرفتند که 
ثمره آن، خارج شدن کنترل تربیت از دست آنها و سپردن زمام 
تربیتی به دست غول های رسانه ای دنیا شد.برخی دیگر، با شدت 
و بدون هیچ نرمشی درب خانه را روی زمانه جدید بستند. جدای 
از اینکه آیا در این راه موفق شدند یا خیر! ثمره اش واپس گرایی، 
عقب ماندگی و بستن دِر آینده روی فرزندان شد که سرانجامی 
جز افسردگی و تحقیر اجتماعی و عدم شکوفایی استعدادها نبود.
برخی هم سعی کردند ضمن شناخت این هماورد جدی، فرزند 
را برای مواجهه با دنیای تازه آماده کنند و با ارتباطی کنترل شده 
با اجتماع مجازی و حقیقی، واکسن های مورد نیاز را به تدریج 
تزریق کرده و در نهایت پس از ایمن شدن نرم و سخت، فرزند 
خود را به میدان زندگی روانه کنند.به نظر می رســد راهکار 
اخیر، راه چاره باشد و عامل همه کاره بی چون و چرای اصلی 

در این راهبرد، خانواده است.

 از اصل عنصر زمان در تربیت فرزندتان
 غافل نشوید

 محسن رفیعی 

عکس روز

دوخط کتاب

خود واقعی کسی بدانی 
پاسخ این سوال کمکت 
می کنــد: کتــاب مــورد 

عالقه ات چیست؟

»زندگی  داستانی«
گابریل زوین

کتاب مورد عالقه ات 
چیست؟

دروغ هــای  هــا  آدم   
ی  ه ا کســل کنند
درباره سیاســت، خــدا و 
عشــق می گوینــد !اگر 
بخواهــی چیــزی درباره  

متاسفانه شکایت و نارضایتی بین همسایگان و حل اختالفات در دادگاه ها 
مسئله نادری نیست؛ اما ساکن محله سنت مارگارت لندن به دالیل بسیار 
عجیب و نامعقول همسایه خود را محکوم کرد و پای او را به دادگاه کشاند.

کریستوف هانس و همسرش سیلویا، زوج گیاه خواری هستند که همسایه 
خود را متهم به پختن گوشت و به راه انداختن بوی آن کرده و به همین دلیل 
پای همسایه خود را به دادگاه کشاندند. زن و شوهر گوشت خوار می گویند 
هر بار به دلیل درست کردن غذای گوشتی با همسایه خود درگیر می شوند 

و یا حتی توسط آنها مورد فیلمبرداری قرار می گیرند.

عجیب ترین دلیل شکایت از یک همسایه!

یکی از شناخته ترین برندهای جهانی، برند گوچی است که برای اولین بار در 
سال 1921 میالدی در ایتالیا شــروع به کار کرد.این شرکت در صنعت مد و 
کاالهای چرمی بیشتر شناخته شده است و دارای طرفداران متعددی در سرتاسر 
جهان می باشد؛ اما این روزها دارای حواشی متعددی در سرتاسر جهان است. 
برای مثال اخیرا این شرکت معتبر ایتالیایی طی اقدامی عجیب تصمیم گرفت تا 
محصولی عجیب را با قیمت نجومی به فروش برساند.شرکت معتبر گوچی اخیرا 
در ســایت فروش خود، کتانی های کهنه ای که به چشم کامال کهنه بودن آن 

واضح است را با قیمت نجومی 615 پوند برای فروش گذاشت .

کفش کتانی کهنه با قیمت 8 میلیون در برند گوچی 

 ریشه ضرب المثل »من و گرز و میدان افراسیاب« از کجاست؟
ضرب المثل »من و گرز و میدان افراسیاب« که از حکیم فرزانه فردوسی طوسی است در مواردی به کار می رود که پهلوانی را از حریف 
و هماوردش بترسانند و او را به انصراف و امتناع از مقابله و محاربه با حریف و دشمن توصیه کنند. پهلوان موصوف چون به نیروی قدرت 

و توانایی خود اطمینان دارد، پوزخندی زده و مصلحین خیراندیش را با این نیم بیتی پاسخ می دهد.
به طوری که می دانیم فردوسی طوسی، شاعر حماسه سرای ایران، دربار سلطان محمود غزنوی را به علت اینکه نقض عهد کرده بود با 

خاطری آزرده ترک کرد و به وطن مألوف خویش بازگشت. 
سال ها از این واقعه گذشت تا سلطان محمود غزنوی لشکر به هندوستان کشید و در آنجا قلعه ای را محاصره کرد. چون از تسخیر قلعه 
مأیوس شد قاصدی نزد کوتوال قلعه فرستاد و او را به اطاعت و تسلیم دعوت کرد. سپس به وزیر خود خواجه حسین میکال )حسنک( 
گفت: اگر جواب بر وفق مراد نیاید تدبیر چیست؟ حسنک با اطمینان قاطع این شعر را خواند: اگر جز بکام من آید جواب/من و گرز و 

میدان افراسیاب
سلطان محمود پرسید: این شــعر از کیست که در آن روح مردانگی وجود دارد؟ حســنک که باطنا شیعی مذهب و از عالقه مندان و 
طرفداران جدی فردوسی بود و همیشه به دنبال فرصت می گشت که آب رفت را به جوی باز آرد، موقع را مغتنم شمرده جواب داد: از 
بیچاره ابوالقاسم فردوسی است که سی سال رنج برده و چنان کتابی تمام کرد ولی متاسفانه بر اثر سعایت ساعیان و حاسدان مغضوب 

و مطرود شد.
 ســلطان محمود بی نهایت متاثر شد که چرا چنین شــاعر بزرگواری را از خود آزرده و رنجیده خاطر کرده است. در آن موقع چیزی 
 نگفت و چون به غزنین بازگشت فرمان داد دوازده شــتر نیل بار کرده به طوس ببرند و ضمن عذرخواهی از ماوقع، تحویل فردوسی
 دهند ولی معل االسف هنگامی هدیه سلطان از دروازه رودبار طبران وارد شد که جنازه فردوسی را از دروازه رزان به گورستان می بردند.

وبگردی

چن داچینگ 6۰ ســاله، ســرمایه دار چینی تصمیم گرفت از روســتای 
دینتسیکیوا اســتان ســیچوان چین بازدید کند و با اهدای پول و هدایا، 
هم روستایی های سالمند خود را خوشــحال کرد.این تاجر چینی با هلی 
کوپتر خود به روستا آمد تا سالمندانی که عالقه دارند از نمای باال روستای 
خود را تماشا کنند، این امکان را داشته باشند. او به افراد سالمند 9 میلیون 
یوآن به صورت نقدی به همراه لوازم خانگی از جمله تهویه مطبوع، یخچال، 

فریزر و تلویزیون به مبلغ بیش از ۳ میلیون یوآن اهدا کرد.

بذل و بخشش به شیوه سرمایه دار چینی

هم قسم
مدیرعامل به نشــر از انتشار کتاب »هم قســم« شرح زندگی و 
خاطرات ام یاسر؛ همسر شهید ســید عباس موسوی، دبیرکل 
پیشین حزب ا... لبنان توســط به نشر)انتشارات آستان قدس 
رضوی( همزمان با بیســت و هفتمین ســالگرد شــهادت این 
شهید واالمقام خبر داد. حسین سعیدی اظهار کرد: »هم قسم« 
اثری است که خواننده در فراز و نشــیب داستان با روح بزرگ 
بانویی همراه می شــود که قدم به قدم در کنــار وجود معنوی 
شهید سید عباس موســوی می بالد و در قامت یک شهید قد 
می افرازد، لذا برای آنــان که دنبال یافتن نمونه ای از انســان 
ناب آن هم از نوع شــیعه هستند، ام یاســر قهرمانی کم نظیر 
است. وی با بیان اینکه »هم قســم« برگردان کتاب »الوصول« 
اســت که »عبدالقدوس االمین« نویســنده لبنانی به رشــته 
تحریر درآورده اســت، تصریح کرد: این اثر بــا ترجمه »احمد 
نطنزی« همزمان با بیســت و هفتمین ســالگرد شهادت این 
شهید منتشر می شود.مدیرعامل به نشر بیان کرد: »هم قسم« 
در چهار فصل به شــرح زندگی و خاطرات همســر این شهید 
بزرگوار می پردازد که در فصل چهــارم و پایانی این اثر آلبومی 
 از تصاویر این شــهید بزرگوار به همراه خانواده وی ثبت شده

 است.

از ظرفیت دفاع مقدس در ادبیات 
داستانی به خوبی استفاده نشده است

 محمد رضا سنگری، نویســنده حوزه ادبیات عاشورایی، دفاع 
مقدس و انقالب اسالمی گفت: ادبیات داستانی انقالب، همچون 
دیگر حوزه ها و گونه های ادبی، با فاصله زمانی اندک در ســال 
1۳59 به مقوله جنگ و دفاع مقدس رســید که این رخدادها 
خود در باروری ادبیات داستانی نقش و تاثیر بسزا گذاشت و بعد 
از جنگ و حتی تا به امروز، سهم عمده ادبیات داستانی انقالب به 
این پدیده و مسائل جانبی آن اختصاص دارد که باید همچنان 
پوینده پیش برود. اعتقاد من این است که ما هر چه برای دوره 
دفاع مقدس سرمایه گذاری و کار کنیم زیاد نیست؛ چون ظرفیت 
هنری و ادبی کشور برای تبیین این دوره خیلی گسترده و وسیع 
و عمیق است و از این ظرفیت تاکنون استفاده خوب و درخوری 
نشده، البته کتاب های خوبی نوشته شــده؛ اما این رشته باید 
استمرار پیدا کند. ادبیات داستانی دفاع مقدس به طور مستقیم 
و غیرمستقیم به مسائل دفاع مقدس و پس از آن مانند شهادت، 
اسارت، مسائل خانوادگی جنگ، آوارگی، ارزش های اعتقادی و 
انقالبی، آســیب های اجتماعی - روانی و دیگر عوارض جنگ و 
رشادت و ایثار رزمندگان و بمباران و موشک باران ها می پردازد. 

 آغاز نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس
 از امروز

ســردار احمد حق طلب، رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس ســپاه در ابتدای نشســت خبری نهمین نمایشگاه 
ملی کتاب دفاع مقدس، انقالب اسالمی و مقاومت ضمن تبریک 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به حضور انقالبی وپرشور 
مردم در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد و گفت: حادثه ای که روز 
چهارشنبه برای مرزداران غیور شرق کشورمان رخ داد نشان از آن 
دارد که دشمن و گروه های مزدور تکفیری در اوج خشونت پس از 
حماسه بزرگ مردم در 22 بهمن مترصد ضربه بودندتا این حادثه 
شیرین رابرای مردم ما تلخ کنند؛ اما چون با حضور پررنگ نیروهای 
امنیتی این امکان در عمق خاک جمهوری اســالمی ایران دست 
نداد آنها اقدام به تالش مذبوحانه در مرزها کردند.حق طلب، بابیان 
اینکه نهمین نمایشگاهی ملی کتاب دفاع مقدس، انقالب اسالمی 
و مقاومت از امروز  تا ۳ اسفند در حسینیه ثارا... استان کرمان برگزار 
خواهد شد، افزود: در راستای تحقق تدابیر، فرمایشات و تذکرات 
مقام معظم رهبری در حوزه ترویج کتاب وکتاب خوانی و توجه به آثار 
دفاع مقدس در طول سال های گذشته توفیقی فراهم شد تا مجددا 
نمایشگاه تخصصی رابه عنوان نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس با 

هماهنگی وزارت ارشاد برگزار کنیم.

خبرآخرکتابدیدگاه

انتقال مجروحان 
حمله تروریستی 
زاهدان به اصفهان
همراه با پیکر پاک 27 
شهید حادثه تروریستی 
سیستان و بلوچستان، 
تعــدادی از مجروحان 
این حادثه نیز به اصفهان 
انتقــال یافتند تا تحت 

درمان قرار گیرند.

فضایمجازی

 تصویر رژه یکی از شهدای حادثه تروریستی زاهدان
 در مقابل رهبر انقالب

تسلیت بانوی بازیگر
 به مناسبت شهادت تعدادی از پاسداران

کانال روضه گــرد ،تصویری از رژه 
پاسدار شهید »امید اکبری« را در 
مراســم دانش آموختگی دانشگاه 
امام حسین)ع( منتشر کرد. شهید 
اکبری از شهدای حمله تروریستی 
به اتوبــوس حامل پاســداران در 
زاهدان، از ذاکرین هیئت فداییان 
حســین )ع( بود. تعدادی دیگر از 
عزیزان این هیئت نیز در بین شهدا 

هستند.

پریناز ایزدیار، با گذاشتن یک استوری 
شهادت تعدادی از پاســداران انقالب 
اســالمی را تســلیت گفت.» اتوبوس 
پرسنل شــیفت ســپاه در سیستان و 
بلوچســتان  بر اثر عملیــات انتحاری 
گروهک تروریســتی جیش ... منفجر 
شده است. بیش از 4۰ نفر در این حادثه 

شهید و مجروح شده اند«.

 امیرمهدی ژوله در اینستاگرامش نوشت: 
باز هم تعدادی از مرزبانان عزیز کشورمون 
بــه شــهادت رســیدند.بازهم عملیات 
تروریست های تکفیری.تسلیت به پدران 
و مادران و همسران و فرزندان این عزیزان.

تسلیت به همه مون.خدا این مملکت رو از 
شر ترور و خشونت و تحجر محفوظ بداره.

تسلیت »امیرمهدی ژوله« برای شهادت مرزبانان
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