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هستیم اما خسته ایم

به بهانه اظهارات تازه مدیرکل مطبوعات 
و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد که
 گفته »تهیه و توزیع کاغذ وظیفه ارشاد نیست«.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

70درصد از بودجه شهرداری مربوط به بخش عمرانی است
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت : بودجه سال ۹۸ حدود ۳۷ درصد نسبت به سال 
۹۷ افزایش داشــته که از این میزان ۷۰ درصد مربوط به پروژه های عمرانی است .ایرج مظفر 
در نشست خبری   دیروز خود  با اشاره به اینکه شــهرداری با ۷ معاونت و ۲۳ سازمان در حال خدمت رسانی 
به شهروندان اصفهانی است و هر معاونت شرح وظیفه  خاص خود را دارد افزود: نظارت بر امور عمرانی یکی از 

صفحه   7وظایف مهم معاونت عمرانی است که....

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد 
گفته، »تهیه و توزیع کاغذ وظیفه ارشاد نیست«.

ســیدمحمدرضا دربندی گفت: وظیفه این نهاد اعطــای یارانه کاغذ به 
مطبوعات است و از خردادماه به صورت شخصی و از جایگاه وجدان نه به 
عنوان وظیفه از مطبوعات حمایت کردیم و طی رایزنی با تولیدکنندگان، 

کاغذ به قیمت پنج هزار و ۵۰۰ تومان به مطبوعات اختصاص یافت.
آقای مدیرکل از قول مسئوالن بانک مرکزی نقل قول جالب توجهی هم 
آورده است: »تا یک ماه و نیم قبل کاغذ سهمیه ای بین مطبوعات توزیع 
شد و از این تاریخ بانک مرکزی ارز را به شرکت های تولید و توزیع کننده 
اختصاص داد و حرف بانک مرکزی این بود که اگر روزنامه تعطیل شود، 
اتفاقی نمی افتد اما اگر دارو نباشد مردم با مشکل مواجه می شوند با این 
حال شرکت ها کاغذ موجود را توزیع کرده اند و برای واردات کاغذ به ارز 

نیاز دارند که این میزان نیازمند ۱۰۰ میلیون دالر است.«
و البته »دربندی« یک توصیه هم برای حل شاید موقتی مشکل روزنامه ها 
داشته: »به مطبوعات توصیه شــده که تعداد صفحات و چاپ را کاهش 
دهند و تا اطالع ثانوی هیچ رســانه ای مشــمول ماده ۱۶ و ابطال مجوز 

نخواهد شد«.
و بعد به یکی از مهم ترین بخش های سخن مدیرکل می رسیم؛ دربندی 
با بیان اینکه ابالغیه ای صادر شده مبنی بر اینکه آگهی های ادارات تنها 
با هماهنگی ارشاد به رســانه ها اختصاص یابد، گفت: این موضوع هم به 
فشار استانداران به دستگاه ها مربوط است و هم همکاری رسانه ها؛ چرا که 
برخی رسانه ها آگهی را به نرخ پایین تر از نرخ مصوب منتشر می کنند که 
آسیب زاست و توزیع عادالنه را با مشکل مواجه می کند. قوه قضائیه اعالم 
کرده آگهی های این نهاد را از مطبوعات حذف و مبلغ ۳۰ میلیارد تومان از 
محل آگهی ها را از رسانه ها دریغ می کند که در این راستا پیگیری از سوی 

وزارت ارشاد صورت گرفته است.
چندروزی است ابالغیه ای که مدیرکل مطبوعات وزارتخانه از آن حرف 
می زند، به تمامی رســانه ها و ارگان های مشــمول ارسال شده است. 
برخی ها از همــان روز اول و عده ای کمی بعدتر بــه قانون تمکین کرده 
و قبول کردند تا زیرچتر قانــون ، ابالغیه را اجرایی کنند و امیدوار بوده و 
هستند که شاید از رهگذر تالش برای قانونمندشدن دریافتی ها از ممر 
درآمدی رسانه ها که ارگان های دولتی و نیمه دولتی هستند ، اوضاع کمی 
بهتر شود و عدالت بهتر اجرا شود و مالک رسانه ها برای دریافت آگهی، 
البی و رشــوه و ارتباطات خاص آنچنانی و دادن زیرمیزی و رومیزی و ... 

نباشد! مالک ؛ تنها و تنها تقسیم بندی های اداره کل ارشاد باشد. 

برخی اما هنوز راه نیامده اند . در روز روشــن قانون شکنی می کنند و از 
مخالف خوانی لذت می برند! و البته که مثل روز روشــن است درنهایت 
راهی جز تمکین به قانون ندارند؛ همان رســانه هایی که در این سال ها 
با توســل به همان راه ناصوابی کــه دربندی می گویــد، تالش کردند 
خودشــان را به هر قیمتی شــده باال بکشــند حتی اگر به قیمت زمین 
زدن بقیه باشد . همان هایی که »آگهی را به نرخ پایین تر از نرخ مصوب 
 منتشــر می کنند که آسیب زاســت و توزیع عادالنه را با مشکل مواجه

 می کند.« و البته دربندی گفته اجرایی شدن صد درصدی قانون نیازمند 
فشار استانداران هم هست. این گزینه را کال از معادالت و امیدهای مان 
خط زده ایم. کسی روزنامه با قیمت باال نمی خرد در حالی که قیمت کاغذ 
برای نشریات چند برابر شده است؛ اما برای اســتاندار و شهردار و اداره 
ثبت و ... چه اهمیتی دارد؟ چه اهمیتی دارد که هرروز بر تعداد نیروهایی 
که از رسانه کنار گذاشته می شوند تا شــاید دخل و خرج ها کمی با هم 
بخواند و بشود زیر بار هزینه های کمرشکن چاپ روزنامه قد راست کرد 
و خم نشد، افزوده می شود؟ بر تعداد خبرنگاران و طراحان و ویراستارانی 
که بیکار می شوند و باید به فکر بیمه بیکاری باشند آن هم با ده ها بند و 
تبصره و ... و دل مان خوش باشد که مجلسی ها بر سر افزایش حقوق ده 
درصدی و بیست درصدی بحث می کنند و مصوبه می دهند و دولت هم 
نامه می زند که اجرا نمی کنیم و رییــس مجلس هم جواب می دهد که 

»بیجا می کنید«! 
آقای اســتاندار اصال کجاســت؟ چه می کند؟ اصــال روزنامه می بیند؟ 
می خواند؟ می داند اصفهان چه تعداد روزنامه دارد ؟ استانداری اشتراک 
روزنامه های محلی را دارد؟ اگر یک هفته یا یک ماه هم چاپ نکنیم، اصال 

متوجه می شود؟ 
آقای دربندی! حرف های شما درســت است اما یک چیزهایی این وسط 
درست نیست، یک چیزهایی مثل اینکه ما اصال استاندار و شهردارمان را 
نمی بینیم و بخواهیم ببینیم و از مشکالت بگوییم هم وقت ندارند و وقت 
هم داشته باشند، وعده می دهند و می روند و باز ما می مانیم و دست های 
خالی رسانه هایی که برای نیفتادن روی زانو مانده اما تا کی؟ و تا کجا ؟... 
خدا می داند. تازه »وحدت« مال آن ســال هایی بود که زیر توپ و تانک 
دشمن ، آخ هم نگفتیم و کنار هم ایستادیم و همه »یکی« بودیم . از نان 
و مال خودمان می زدیم که دیگری گرســنه نماند و باالرفتن خود را به 
زمین زدن دیگری وصل نمی کردیم. نــه مال این روزها و روزگارمان که 
 برخی تمام اصول را زیر پا گذاشــته و تنها یک اصل برایشان معنا دارد : 

» سرخودم سالمت «!

 پیش بینی مدیرعامل بانک مسکن از وضعیت بازار مسکن در سال آینده :

خانه گران نمی شود
3

5
طرح تحول در کالنتری ها  اجرا می شود

فرمانده ناجا:  روز سرنوشت ساز فوتسال ایران
 فرا رسید؛ 

هیجان به وقت اصفهان

6

مدیرعامل بانک مسکن ضمن تاکید بر اینکه سال آینده مسکن گران نمی شود، اعالم کرد: زنجیره تامین مالی مسکن تابستان آینده نهایی و اجرا می شود که بر 
اساس آن هزینه های ساخت و ساز تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. ابوالقاسم رحیمی انارکی، درباره ایجاد زنجیره تامین مالی مسکن برای کاهش هزینه های 

ساخت و ساز، اظهار کرد: ایجاد این زنجیره در حال انجام است و بخشی از آنکه با بنیاد مسکن است، نهایی شده که امیدواریم بتوانیم...

3 مردمی کردن اقتصاد فقط شعار نیست
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

5
اولويت اصلي کمیته امداد

 توانمند سازي و اشتغال زايي است

 مدیرکل کمیته امداد اصفهان در نشست خبری مطرح کرد: 
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در پی مقصر شناخته شدن ایران در دادگاهی 
در هلند در مورد قتل »مجید کالهی« مجرم 
تحت تعقیب ایرانــی و بمب گذار دفتر حزب 
جمهوری اسالمی در این کشور، ایران دو تن 
از دیپلمات های هلندی را اخراج کرد و به آنها 
دو روز فرصت داد تا خاک کشور را ترک کنند.  
کشور هلند نیز در واکنش به این اقدام سفیر 
خود در ایران را بر آنچه مشورت بیشتر عنوان 

شده فراخواند. 
ادعای دخالت ایران در ایــن حادثه در حالی مطرح 
می شــود که دادســتان هلند در جریان برگزاری 
دادگاه به صراحت اعالم کرده که هیچ مدرکی دال 
بر مشارکت ایران در این قتل وجود ندارد. این مورد 
تنها مسئله مورد اختالف دو کشور نیست. طی ماه 
های اخیر ایرانی هــا در هلند متهم به انجام دو قتل 
تروریستی هســتند. ماجرا از آنجا آغاز می شود که 
ســازمان اطالعات و امنیت هلند )AIVD( بررسی 
دو پرونده قتل را در دستور کار قرار می دهد. پرونده 
اول مربوط به فردی است به نام احمد موال ابوناهض 
»مشهور به احمد نیسی« از سران گروه تروریستی 
»جنبش االحواز« که سال ۲۰۱۷ در مقابل منزلش 
توسط افراد ناشــناس از پای درآمده بود و دیگری 
فردی به نام »علی معتمد« که در ســال ۲۰۱۵ در 
شهر المیره در نزدیکی آمســتردام به ضرب گلوله 
کشته شد. اولی در کشتار مردم اهواز دست داشته 

اســت و ظاهرا در جریان 
یک تسویه حساب درون 
گروهی کشته شده است 
و دومی همان بمب گذار 
معروف اســت که سال ها 
به صورت گمنــام در این 
کشــور زندگی می کرده 

اســت. پس از چند ماه دولت هلند به سفارت ایران 
اعالم می کند کــه دو نفر از کارکنان این ســفارت 
در جریان انجام ایــن قتل ها بوده انــد و به عنوان 

عنصــر نامطلــوب باید 
خاک این کشــور را ترک 
کننــد. در آن زمان ایران 
اعتراض قابــل توجهی به 
این مسئله نشــان نداد؛ 
اما خصومت و حمله های 
خبری علیه ایران در این 
کشــور ادامه یافت و باالخره وزارت امور خارجه  را  
وادار به عمل متقابل کرد.بهرام قاسمی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه در مورد این اتفاق ابراز داشــت 

که دو دیپلمات هلندی به عنــوان عنصر نامطلوب 
و در چارچوب عمل متقابل از ایران اخراج شــدند. 
قاســمی افزود:»جمهوری اســالمی ایران خواهان 
تنش در روابط خود با کشورهای اروپایی نیست؛ اما 
هر حرکتی علیه منافع ملی اش را با عمل متقابل در 
زمان و مکان خود و متناســب با حفظ مصالح عالیه 
کشور پاسخ خواهد داد. ایران انتظار دارد مسئوالن 
هلندی با درک درست از شرایط حساس منطقه ای 
و بین المللی در جهت امیــال مخالفان و بدخواهان 
روابط دو کشور حرکت نکنند«.این اقدام وزارت امور 
خارجه در حالی انجام شده که طی ماه های اخیر این 
وزارت خانه از سوی نهادهای سیاسی داخلی به بی 
عملی و منفعل بودن در مورد فشارهای وارده به کادر 
سیاســت خارجه ایران در اروپا بوده است. چندین 
دیپلمات در مدت اخیر از کشورهای اروپایی مانند 
آلبانی، اتریش و فرانســه و هلند به بهانه های واهی 
اخراج شــده اند. وزارت خارجه که در برخی از این 
موارد ترجیح داد تا سکوت کند و فضای روابط میان 
ایران و اتحادیه اروپا را متشنج نکند، با سپری شدن 
چندین ماه و عدم اجرایی شــده وعده های حمایت 
اتحادیه اروپا از کشورمان به نظر می رسد راهکارهای 
مقابله جویانه را از سر گرفته است. این واکنش وزارت 
امور خارجه د رحالی است که ظریف در توییتی اروپا 
را  تهدید کرد که به زودی کاســه صبر ایران لبریز 
خواهد شد و این اتحادیه باید فکری به حال مواضع 

انفعالی خود در حمایت از ایران بگیرد.

اعتراف تلویزیون دولتی اسرائیل 
درباره سید حسن نصرا...

شــبکه صهیونیستی »کان« مســتندی درباره 
»ســید حســن نصرا..« دبیر کل حزب ا... پخش 
کرد.»ایهود اولمرت« نخست وزیر پیشین رژیم 
صهیونیســتی در این برنامه اعــالم کرد: در دام 
رســانه ای نصرا... افتادیم و پخش سخنرانی های 
وی در سال ۲۰۰6، اشــتباه بود؛ گویا وی وزیر 
خارجــه و رییس دولت ماســت؛ همین موضوع 
 به نصــرا... اجازه داد شــک در میان مــا ایجاد 
کند.وی افزود: شــیوه عقب نشــینی آشــفته 
و بی هدف ما از لبنان در ســال ۲۰۰۰، اســاس 
ســخنرانی »خانه عنکبوت« نصــرا... بود. وی 
افزود: نصرا...، رهبری نیســت که پســرش را به 
دانشگاه های خارجی بفرستد، بلکه او را به میدان 

نبرد می فرستد.

پلوسی: 
 در کنگره و دادگاه
 با ترامپ می جنگیم

رییس مجلس نماینــدگان آمریــکا اعالم کرد 
در صورتــی که ترامــپ از حق وتــوی خود در 
خصوص اعالم حالت فوق العاده استفاده کند، با 
او در کنگره، دادگاه و حتی انظار عمومی خواهد 

جنگید. 
پلوســی در این خصوص گفت: ما با او در کنگره 
می جنگیم. بــا او در دادگاه می جنگیم و با او در 
انظار عمومی هم می جنگیــم. کاری که او انجام 
می دهد اشتباه اســت و جمهوری خواهان این 
را می دانند. نانسی پلوســی در ادامه افزود: اعالم 
حالت فوق العاده ترامپ نظام بررسی و تعادل ما را 
تضعیف می کند. سناتور های جمهوری خواه هم 
از ترامپ درخواســت کردند که این طرح را کنار 
بگذارد، زیرا آن ها می دانند کــه این حالت فوق 

العاده قانون اساسی آمریکا را تضعیف می کند.

بحران در دولت کانادا؛
 یک وزیر دیگر استعفا کرد

رییس هیئت خزانه داری دولت کانادا در اعتراض 
به نقش آفرینی احتمالی دولت »جاستین ترودو« 
در فســاد مالی یک شــرکت عمرانی از سمتش 
استعفا کرد.به نوشته رویترز، »جین فیلپات« با 
کناره گیری از ســمتش به عنوان رییس هیئت 
خزانه داری کانادا دومین وزیر کابینه اســت که 
در اعتراض به ادعاها در خصوص مداخله ترودو 
برای محافظت از یک شــرکت مهندسی در برابر 
محاکمه فســاد مالی، از دولت او جدا می شــود.

شرکت اس.ان.سی متهم اســت بین سال های 
۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ نزدیک به ۴۸ میلیون دالر کانادا 
به مقام های لیبی رشــوه پرداخت کرده اســت. 
مقام های دولت کانادا، وزیر دادگستری این کشور 
را تحت فشار قرار داده بودند تا به جای محاکمه، 
با اخذ جریمه پرونده مربوط به فساد مالی آن را 

فیصله دهد.

»هیالری کلینتون« در انتخابات 
۲۰۲۰ کاندید  نمی شود

هیالری کلینتــون در گفت وگویی خبری گفته 
اســت که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
آمریکا کاندیدا نمی شود.کلینتون در ادامه گفت: 
می خواهم مطمئنم شوم که مردم درک می کنند 
که من به صحبت کردن ادامه می دهم. من هیچ 
جا نمی روم. آنچه برای کشــورم در حال حاضر 
اتفاق می افتد، من را به شــدت ناراحت می کند.

وی ادامه داد کــه قصد دارد تا نقشــی فعال در 
چرخه انتخاباتی آتی داشته باشد که کاندیداهای 
دموکرات در آن بیشــتر حضور دارنــد. کاماال 
هریس، الیزابــت وارن، امــی کلوبوچار، کوری 
بروکر و برنی ســندرز ســناتورهای دموکراتی 
هســتند که کاندیداتوری خود را برای حضور در 

انتخابات ۲۰۲۰ اعالم کرده اند.

تنش دیپلماتیک 

توضیحات ظریف در مورد 
میانجیگری بین هند و پاکستان

وزیر امورخارجه در خصــوص میانجیگری 
ایران بین هند و پاکســتان، اظهار داشت: با 
وزیرخارجه پاکســتان صحبت کــرده ام و با 
مســئوالن هندی نیز در تماس هســتیم تا  
کاری که مقدور است را انجام دهیم. محمد 
جواد ظریف با اشاره به التهابات بین پاکستان 
و هند، بیان کرد: ادامه این وضعیت به صالح 
منطقه نیست. وی در خصوص مسائل مرزی 
بین ایران و پاکستان، گفت: مسائل این حوزه 
را نیز پیگیری می کنیم، پاکستانی ها گفته اند، 
همه نوع اقدامی را انجام می دهند برای اینکه 

مانع از تکرار مشکالت گذشته شوند.

واکنش شمخانی به احیای 
مجدد داعش در عراق

دبیر شــورای عالی امنیت ملی در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر احتمال وارد کردن مجدد 
داعش به عراق از ســوی غرب، گفت: جبهه 
بی ثبات سازان از هر ابزاری برای ایجاد ناامنی 
اســتفاده می کنند و برای ایــن کار درصدد 
تقویت ابزار های تضعیف شده هستند که در 
واقع مســئله داعش هم این چنین است.وی 
ادامه داد: اما مردم عراق امروز با راهبرد امنیتی 
مقابله با داعــش اجازه ایــن کار را نخواهند 
داد، ولی قطعا از ســوی غرب چنین  اراده ای 
وجود دارد. شمخانی، پیرامون اظهارات برخی 
مقامات اروپایی درباره مسائل موشکی ایران، 
تصریح کرد: ما در ارتباط با برد، قدرت تخریب، 
دقت و آماده سازی سریع به عنوان چهار محور 
توانمندسازی موشــکی از هیچ کسی اجازه 

نخواهیم گرفت.

برگزاری نشست کارگروه 
اجرایی کردن لغو تحریم ها 

در وین
نشســت های کمیسیون مشــترک برجام و 
کارگروه اجرایی کردن لغو تحریم ها با حضور 
عراقچی در وین برگزار می شــود. در همین 
راســتا، مذاکرات کارشناسی دوجانبه و چند 
جانبه بین هیئت های کارشناسی ایران و سایر 
طرف ها در خصوص موضــوع مقابله با اثرات 
خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بازگشــت 
تحریم های این کشور و نحوه عملیاتی کردن 
تعهدات اعضای باقی مانــده در برجام در این 
ارتباط آغاز شــده است.سیدعباس عراقچی، 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان  وارد 
وین شد و  مالقات های دوجانبه ای با همتایان 
خود از جمله هلگا اشمید، دبیرکل سرویس 

اقدام خارجی اتحادیه اروپایی انجام داد. 

سفیر ژاپن در ایران:
شرکت های ژاپنی به آینده 

کار با ایران امیدوارند
سفیر ژاپن در ایران گفت: شرکت های ژاپنی 
با وجود تحریم ها به آینده کار با ایران امیدوار 
هستند. میتسوگو سایتو افزود: شرکت های 
ژاپنی به شدت درگیر تحریم ها هستند؛ اما با 
این وجود برخالف خروج بسیاری از شرکت 
های اروپایی همچنان در جمهوری اسالمی 
فعالیت می کنند. وی با بیــان اینکه آمریکا 
به قرارداد بین المللی برجــام اهمیتی نداد، 
گفت: جمهوری اســالمی ایــران همواره به 
این موضوع اهمیت داده و مــوارد را رعایت 

کرده است. 

محمد رضا تابش 
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه: 

فعال سیاســی اصالح طلــب گفت: به نظــر بنده 
حجت االسالم والمسلمین رییسی شایستگی ریاست 
بر قوه قضائیه را دارند.سیدمصطفی هاشمی طبا اظهار 
کرد: رییسی سوابق بسیار زیادی در قوه قضائیه دارند 
و به اصطالح با پیچ و خم های این دستگاه بسیار آشنا 
هســتند و به نظر بنده حجت االســالم والمسلمین 
رییسی شایستگی ریاست بر قوه قضائیه را دارند. وی با 
بیان اینکه اطاله دادرسی و همچنین انباشت پرونده، 
از جمله مشکالت دستگاه قضاســت که امیدواریم 
حجت االسالم والمسلمین رییســی در پی حل این 
مشکالت برآیند، گفت: آشنایی مردم با قوانین برای 
پیشــگیری از وقوع جرم، می تواند یکــی از اقدامات 
ویژه قوه قضائیه در زمان ریاست آقای رییسی باشد. 
هاشــمی طبا در پایان ضمن انتقــاد از اعمال برخی 
اقدامات سلیقه ای در دستگاه قضا در دهه ۷۰ اظهار 
کرد: دستگاه قضا در طول ۴۰ سال گذشته دستخوش 
تغییرات فراوانی شده و امیدواریم در سال های آتی با 
مدیریت آقای رییسی در مسند ریاست این قوه، ثبات 

بیشتری را در دستگاه قضا شاهد باشیم.

امیدواریم با آمدن رییسی 
قوه قضائیه ثبات یابد

فعال سیاسی اصالح طلب: 

کافه سیاست

عکس  خبر

رایزنی فالحت پیشه با سفیر 
جدید ترکیه در ایران

رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس با بیان 
اینکه روابطی پایدار و رو به رشــد میان ایران 
و ترکیه برقرار اســت، گفت: مواضــع ایران و 
ترکیه در موضوعات منطقــه ای به هم نزدیک 
است. رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس، 
هدف گذاری برای رسیدن به ارتقای اقتصادی 
ســی میلیارد دالری بین دو کشــور را عالی 
توصیف کرد که به رغــم تالش های دوطرف با 
موانع بین المللی، منطقه ای و مرزی روبه روست 
و الزم اســت با تقویت و توسعه همکاری های 

پارلمانی و سیاسی مرتفع شود.

پیشنهاد جدید مجلس؛ خروج از برجام با همه پرسی!

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی گفت که طبق اخبار موجود 
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به پالرمو 
منفی اســت. محمدرضا تابش با اشــاره به 
موکول شــدن اعالم نظر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام درباره الیحــه پالرمو به بعد از 
تعطیالت نوروز گفت: من متخصص این امر 
نیستم، متخصص آن مسئولین مالی، حقوقی 
و سیاسی هســتند که در همین رابطه خانم 
جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور، آقای 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و همکاران 
ایشان و آقای دکتر همتی، رییس کل بانک 
مرکزی هر سه تاخیر در تصویب لوایح مربوط 
به fatf را موجب خسارت های مالی، سیاسی 
و حقوقی برای کشور می دانند . وی اضافه کرد: 
من با اتکا به حرف این افراد می گویم که این 

تاخیر به ضرر کشور است. 

 FATF تاخیر در تصویب 
به ضرر کشور است

حاجی بابایی 
رییس فراکسیون نمایندگان والیی:

نماینده مــردم ارومیه اظهار کــرد: »موضوع تذکر از 
دســتگاه های نظارتی برای ثبت نام نکردن من  و رد 
صالحیت شــدنم کذب در کذب است و هیچ مطلبی 
تاکنون مطرح نشده است. والسالم«. قاضی پور در پاسخ 
به این سوال که اگر حتی این قانون هم به تایید نرسد؛ 
اما گویا تذکراتی از دستگاه های نظارتی به شما داده 
شده است که دیگر ثبت نام نکنید چون رد صالحیت 
می شوید گفت: »این موضوع کذب در کذب است.« 
وی درباره موضوع محدودیت نمایندگان و همچنین 
اخطار دستگاه های نظارتی برای رد صالحیت شدنش 
گفت: »درقانون اساســی به هیچ عنوان محدودیت 
نیست و این محدودیت یعنی حقوقی را از حقوق مردم 
کسر کردن.« قاضی پور در پاسخ به این سوال که آیا با 
این طرح مخالف هستید،  ادامه داد:»من فقط می دانم 
این با چند اصل قانون اساســی مغایر است. در قانون 
اساســی آزادی وجود دارد و شــما نمی توانید  مردم 
را از چیــزی که می خواهند محــروم کنید. خیلی از 
نمایندگان شش دوره نماینده شده اند معلوم است که 

مردم این نماینده را می خواهند.«

  نماینده نشوم
 کشاورزی می کنم

نماینده مجلس:

رییس فراکسیون نمایندگان والیی از آمادگی 
خود برای مناظره با محمدباقر نوبخت درباره 
حقوق ها خبــر داد.حمیدرضــا حاجی بابایی 
گفت: آقای نوبخت در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری درباره حقوق و دســتمزد سال آینده و 
مصوبه مجلس پیرامــون پرداخت حقوق ها، 
این اقدام نمایندگان ملت را غیرواقعی خواند 
و تاکید کــرد که مصوبه مخدوش اســت.وی 
ضمن ابراز تعجب از اظهارات رییس ســازمان 
برنامه و بودجه گفت: از ســازمان صداوسیما 
گالیه داریم که اخبار را یک طرفه به اطالع مردم 
می رساند، بهتر بود یک نفر نیز به نمایندگی از 
مجلس شورای اسالمی و در دفاع از این مصوبه 
نمایندگان مردم به صداوسیما دعوت می شد.

حاجی بابایی تاکید کرد که ما در مصوبه خود 
به دنبال یکسان سازی میزان افزایش حقوق 

کارمندان و مدیران بودیم.

 آماده مناظره با »نوبخت« 
هستم

پیشخوان

بین الملل

رییس قوه قضائیه از ارســال نامه به مقام معظم رهبری و تقاضا 
برای انتصاب رییس جدید دستگاه قضائی جهت تمرکز بیشتر 
خود بر امور مجمع تشــخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان 
خبر داد.آیت ا... آملی الریجانی در این باره تصریح کرد: فرصتی 
را برای رتق و فتق امور جاری در اختیار داشتم؛ اما معتقد بودم 
که به لحاظ اجرایی، جمع این مناصب ممکن نیست. بر همین 
اساس طی نامه ای از محضر معظم له خواســتم که با توجه به 
مدت قلیل باقی مانده از دوره ریاســت قوه قضاییه، برای اینکه 

خللی در امور پیش نیاید و بتوانم بر کارهای مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و شورای نگهبان که مسئولیت های مهمی در آنها 
تعریف شده است متمرکز شوم، اگر صالح می دانند قبل از پایان 
دوره اینجانب، ریاست جدید را منصوب کنند.متن کامل پاسخ 

مقام معظم رهبری بدین شرح است:
با سالم و تحیت و تبریک

با پیشــنهاد به حق جنابعالی موافقــم و آن را می پذیرم. الزم 
می دانم در پایان یک دوره پر تالش و سرشــار از اقدام و ابتکار 

در قوه قضائیــه بار دیگر از شــخص جنابعالی کــه بحمدهلل با 
شایستگی های برجســته علمی و عملی و با مجاهدت فراوان، 
خدمات بزرگی به حوزه های مســئولیت خــود تقدیم کردید 
و نیز از همــکاران صمیمی و مخلص که در مدیریت ســنگین 
قوه قضائیه در کنار شــما تــالش بی وقفه و ارزشــمند کردند 
تشــکر و قدردانی کنــم و از خداونــد متعــال دوام توفیق در 
 مســئولیت های تازه را برای شــما از خداوند متعال مســئلت 

نمایم.

در پاسخ به درخواست آیت ا... آملی؛
رهبر انقالب با معرفی زودهنگام رییس قوه قضائیه موافقت کردند

   دو تن از دیپلمات های هلند از ایران اخراج شدند؛  

استعفا شخصی نبود

را ه آهن به رشت رسید

افزایش حقوق گوشه رینگ 
تورم

دادستان هلند در جریان برگزاری 
دادگاه به صراحت اعالم کرده 

که هیچ مدرکی دال بر مشارکت 
ایران در این قتل وجود ندارد

حواشی یک انتصاب پرحاشیه در وزارت خارجه
مهر نوشت: بیش از یک ماه از انتصاب خانم »حمیرا ریگی« به عنوان اولین سفیر زن اهل سنت جمهوری 
اسالمی ایران در کشــور برونئی می گذرد؛ اتفاقی که اگر چه از سوی فعاالن شبکه اجتماعی مثبت قلمداد 
شده؛ اما همان زمان نیز در بین صاحب نظران عرصه دیپلماسی بحث برانگیز شد؛ اما عملکرد این سفارت 
مسائل جدیدی را نشان می دهد.طی  روزهای گذشته، وزارت خارجه عربستان با دیپلماسی عمومی فعال 
روز ملی برونئی را در صفحه توئیتر خود به مردم این کشور تبریک گفته است؛ در مقابل با مراجعه به صفحه 
توئیتر سفارت کشورمان در برونئی که تحت مسئولیت خانم ریگی فعالیت می کند، نه تنها اثری از پرداختن 
به این مناسبت ملی کشور میزبان نمی یابید بلکه متوجه می شوید این حساب توییتری عمال از چند روز قبل 
از انتصاب خانم ریگی تا به امروز به روز رسانی هم نشده و به اصطالح خواب تشریف دارد!همین اقدامات به 
ظاهر پیش پا افتاده در مجموع، کار را به آنجایی می رساند که در مناقشات بین المللی بین ایران و عربستان 

حکام سعودی با رای همین خرده کشورها معرکه را به سود خود تغییر داده اند.

پیشنهاد جدید مجلس؛ خروج از برجام با همه پرسی!
اخیرا بحث برگزاری همه پرسی از سوی طیفی از نمایندگان مجلس مطرح شده است. گروهی از نمایندگان طرح 
همه پرسی با ۴ محور را مطرح کرده اند، حاال گفته می شود به این طرح محور تازه ای نیز اضافه شده که در آن »برجام« 
به همه پرسی گذاشته می شود.چندی پیش رسانه ها اعالم کردند که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
طرحی فوریتی برای برگزاری همه پرسی درباره ۴ موضوع تدوین کردند و قرار است پس از جمع آوری امضا برای 
این طرح، آن را تقدیم هیئت رییسه مجلس کنند. براســاس گزارش ها طرح مورد نظر در ۴ محور »اف ای تی اف«، 
»هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین«، »پرداخت یارانه نقدی ماهیانــه ۲۰۰ هزار تومان به جای دالر ۴۲۰۰ تومانی از 
بابت ۱۴ میلیارد دالر کاالی اساسی« و »تعیین سقف ۷ میلیون تومان برای حقوق مدیران« تدوین شده است.هنوز 
مشخص نشده که این طرح در چه مرحله ای قرار دارد و اساســا طراحان آن چه کسانی هستند با این حال حاجی 
دلیگانی، نماینده شاهین شهر گفت: برخی از نمایندگان پیشنهاد داده اند کنار ۴ موضوع فوق، بحث خروج ایران از 

برجام نیز گنجانده شود. 
چهره ها

علیرضا کریمیان
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جایگزینی محصوالت فوالد مبارکه با فوالد وارداتی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

ایجاد مشوق های مالیاتی 
مشــوق های مالیاتی مفادی از قانون مالیاتی 
هســتند که بر مبنای آنها برخی فعالیت های 
اقتصادی نســبت به برخی دیگر از فعالیت ها، 
بعضی دارایی ها در مقابل سایر دارایی ها، دسته 
ای از بنگاه ها در مقایسه با سایر بنگاه ها و برخی 
روش های تامین مالی در برابر روش های دیگر 
با کاهش یا صفر شدن موقت نرخ مالیاتی مورد 
توجه قرار مــی گیرند. به طور کلــی می توان 
بیان کرد که اعطای مشوق های مالیاتی جهت 
تحریک ســرمایه گذاری، یکی از ویژگی های 

مشترک تمام سیستم های مالیاتی دنیاست.
توسعه سیستم اطالعات مالیاتی 

امروز گسترش جمعیت از یکسو و کمبود منابع 
طبیعی از سوی دیگر، انســان ها را با مشکالت 
روزافزون در اســتفاده بهینــه از منابع مواجه 
کرده اســت که از این رو ضرورت به کارگیری 
روش های نوین تکنولوژی و فناوری ارتباطات 
و اطالعات به عنوان یک تســهیل کننده برای 
کسب حداکثر کارآیی و کاربری باید لزوما طی 
چارچوبی یکپارچه در تمامی بخش ها به جریان 
افتد. تکنولوژی اطالعات ترکیبی از سخت افزار و 
نرم افزاری است که اطالعات را دریافت، ذخیره، 
نمایش و انتقال می دهند. موفقیت در تکنولوژی 
اطالعات، به توان کارایی و بهره وری که محصول 
معماری کلی سیستم و ارتباط آن با سازمان ها، 
انســان ها و محیط های خارجی است، بستگی 
دارد .سازمان  امور مالیاتی فعالیت های مالیاتی 
خود را به صورت اقتصاد دیجیتالی و مبتنی بر 
اســتفاده از فناوری های الکترونیکی پایه ریزی 
کرده است . این نوع اقتصاد تحت عنوان اقتصاد 
اینترنتی، اقتصاد تحت وب و اقتصاد جدید نیز 
نامیده می شود. در این شــکل جدید از اقتصاد 
زیر ساخت های دیجیتالی، بسترهای الزم برای 
همــکاری، ارتباط، جســت وجوی اطالعات و 
فعالیت های افراد و سازمان امور مالیاتی را فراهم 

می کند.

بازار

اسپری خوشبو کننده هوا

»رجیستری« باید بین گمرک و واردکننده 
انجام شود؛ 

ضرر فروشندگان از اختالفات 
ارگان ها

رییس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اصفهان 
گفت: دولت باید تمهیداتی بیندیشــد که گوشی 
تلفن همراه به صورت آسان تر وارد و در بدو ورود به 
کشور هزینه ها پرداخت شود. حسن میرشمشیری 
در ارتباط با قطعی سامانه رجیستری تلفن همراه 
که سبب اعتراضاتی شــده بود، اظهار داشت: این 
سامانه کشوری از هفتم اسفند قطع بود که دوباره 
فعال شد. وی تصریح کرد: صنف فروشندگان تلفن 
همراه مانند فروشندگان لوازم خانگی نیستند که 
کاال را آورده و بتوانند به صــورت پنهانی به فروش 
برسانند، ما یک گلوگاه داریم که بابت هر گوشی تلفن 
همراه به واسطه آن به دولت پول پرداخت می کنیم. 
میرشمشیری خاطرنشــان کرد: درخواست ما این 
است که سیاست ها به گونه ای طراحی شود که هر 
بار با ایجاد مشکل بین ارگان های باالدستی و قطعی 
سامانه، اعضای صنف ما دچار مشکل نشوند.رییس 
اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان گوشی تلفن 
همراه اصفهان گفت: اگر این کار غیرقانونی است آن 
را انجام نداده و تامین کاال را از طریق قانونی انجام 
دهند، اگر نمی توانند اینگونه اقدام کنند پس روش 
دیگری را به کار گیرند.وی با بیان اینکه گوشی در 
کشور با حجم زیادی وارد می شــود، اظهار داشت: 
مشکل ما این است شــرکت هایی که توان واردات 
دارند مقابل پای آنها مانع تراشــی می شود و فقط 
برندهای خاصی مورد توجه هستند، سایر شرکت ها 

نیز ضرر می کنند.

صادرات پوشاک از واردات 
آن پیشی گرفت

مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک ایران گفت: 
در ســال ۹۷ واردات انواع پوشاک، چرم و کفش به 
کشــور ۳۸ درصد کاهش و صادرات آن ۱۸ درصد 
افزایش یافت. افسانه محرابی، در خصوص عملکرد 
صنایع پوشــاک و نســاجی۱۰ ماهه نخست سال 
۹۷ اظهار کرد: آمار صادرات ۱۰ ماهه ســال ۹۷ در 
محصوالت حوزه نساجی، پوشاک، چرم و کفش ۲۶۰ 
هزارتن به ارزش ۹۵۵ میلیون دالر و واردات در این 
حوزه ۳۳۹ هزارتن به ارزش۹۴۷ میلیون دالر بوده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ 
وزنی و ارزشی در صادرات این حوزه به ترتیب ۱۸.۷ 
درصد و ۶.۵ درصد رشد و در واردات به ترتیب ۳۸.۴ 

درصد و ۳۶ درصد کاهش داشته یافته است.

پیش بینی مدیرعامل بانک مسکن از 
وضعیت بازار مسکن در سال آینده :

خانه گران نمی شود
مدیرعامل بانک مسکن ضمن تاکید بر اینکه سال 
آینده مسکن گران نمی شــود، اعالم کرد: زنجیره 
تامین مالی مســکن تابســتان آینده نهایی و اجرا 
می شود که بر اســاس آن هزینه های ساخت و ساز 
تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. ابوالقاسم رحیمی 
انارکی درباره ایجاد زنجیره تامین مالی مسکن برای 
کاهش هزینه های ساخت و ساز، اظهار کرد: ایجاد 
این زنجیره در حال انجام اســت و بخشی از آنکه با 
بنیاد مسکن است، نهایی شده که امیدواریم بتوانیم 
تا پایان ســال آن را عملیاتی کنیم.رحیمی انارکی 
درباره احتمال افزایش قیمت مسکن در سال آینده، 
گفت: بعید می دانم که قیمت مسکن در سال آینده 
افزایش یابد، چراکه اصال قدرت خریدی بین مردم 
وجود ندارد که بخواهد باعث افزایش قیمت مسکن 
شود. وی تاکید کرد که افزایش قیمت مسکن بسیار 
بعید است و احتماال در حد تورم هم افزایش قیمت 

نخواهیم داشت.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت:

۷۵۰۰ تن گوشت تنظیم بازاری 
در استان ها توزیع شد

مدیر دفتر خدمــات بازرگانــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه طی یک ماه گذشته 
۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت تنظیم بازاری در اختیار 
استان ها قرار گرفته اســت، به لزوم خودداری از 
اظهارنظرهای غیرواقعی که باعث ایجاد نگرانی 
و به هم ریختگی در بازار می شــود، تاکید کرد.

قبله ادامه داد: با تامین گوشت مورد نیاز صنوف 
عمده و صنایع فعــال، صف های طوالنی به مرور 
از بین خواهد رفت. وی با تاکید بر اینکه گوشت 
تنظیم بازاری نه فقط به تهران و صنوف پرمصرف 
بلکه در سراسر کشور توزیع می شود، تاکید کرد: 
اظهارنظرهــای غیرواقعی نتیجــه ای جز ایجاد 

نگرانی و به هم ریختگی در بازار ندارد.

اسپری خوشبو کننده هوا 
هلنسا 

 18,000
تومان

اسپری خوشبو کننده 
D1 دژاوو مدل

 22,500
تومان

اسپری خوشبو کننده هوا 
 Jasmine 3 inعطرینه مدل

 40,000
تومان

در آستانه عید و افزایش تقاضا برای خرید، قیمت 
شکر جهشی ســه برابری داشته و سناریوی مرغ و 
گوشت این بار به ایستگاه شکر رسیده است! قیمت 
شکر بسته بندی در اسفندماه افزایش زیادی داشته 
و بعضی فروشگاه ها شکر سفید بســته بندی را با 
قیمت بیش از ۸ هزار تومــان عرضه می کنند. این 
در حالی است که امســال نرخ فروش مصوب شکر 
 برای کارخانجات تولیدی، ۳ هــزار تومان تعیین

 شده بود. 
آمار های منتشره در مرکز آمار ایران نشان می دهد، 
قیمت هر کیلوگرم شکر طی یک ســال اخیر نیز 
رشد ۲۹ درصدی را تا پایان بهمن ماه سال جاری 
تجربه کرده است. این افزایش قیمت شکر در حالی 
اســت که این ماده خوراکی به عنــوان ماده اولیه 
تولید بسیاری از مواد غذایی است و افزایش قیمت 
آن می توانــد بر قیمت کاال هــای مختلف از جمله 

شیرینی و شکالت تاثیرگذار باشد.
افت تولید، دامن بازار را گرفت

یک بررسی آماری نشــان می دهد اگر چه طی ده 
سال گذشــته همواره روند تولید شکر در کشور رو 
به رشد بوده؛ اما امســال تولید این ماده غذایی با 
افتی ۱۲۰ درصدی همراه شــده اســت. بر اساس 
اعالم اتحادیه تولید کنندگان قند و شــکر ساالنه 
به حدود دو میلیون تــا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن 

شکر برای تامین مصرف داخلی نیاز داریم که سال 
گذشته دو میلیون تن شکر تولید کردیم و امسال 
به دلیل مشکالت جوی و سهمیه بندی شدن آب 
در استان خوزســتان، این میزان به یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تن رسید که میزان تقاضا از محل واردات 

تامین خواهد شد.
 قاســمعلی حســنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی مدعی شــده که به دلیل مســائل کم 
آبی در ســال جاری ۷۵ درصد کمتــر چغندر قند 
برداشت داشته ایم. این ادعا شاید مهم ترین عامل 

کاهش میزان تولید شکر در سال جاری بوده است. 
البته کارشناســان دالیل دیگری را نیز در کاهش 
میزان تولید شکر دخیل می دانند که از جمله این 
موارد می توان به نارضایتی کشاورزان از نرخ خرید 
تضمینی چغندرقند، تاخیر در تســویه مطالبات 

آنان، تاخیر در اعالم نرخ شکر و ... اشاره کرد.
گرانی های ساختگی

در واکنشی عجیب برخی از فعاالن بازار علت گرانی 
شکر را ساختگی بودن و عرضه عمدی کم به بازار 
دانسته و معتقدند تولیدکنندگان به عمد شکر کمی 

وارد بازار کرده اند تا با ایجاد شــوک روانی، تقاضا 
برای خرید شکر افزایش یافته و قیمت ها باال برود. 
بنا بر اعالم رســمی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، 
قیمت عمده فروشــی هر کیلو شکر روی تریلی به 
۵۶۰۰ تومان و در عمده فروشی ها به ۶ هزار تومان 
تا ۶۲۰۰ تومان رسیده است؛ این در حالی است که 
در ماه های گذشته گذشــته این محصول کمتر از 
۳۰۰۰ تومان قیمت داشت. عالوه بر فعاالن این بازار 
نیروی انتظامی هم خبر از کشف احتکار بزرگی از 

قند و شکر داده است.
ممنوعیت صادرات، افزایش واردات

مطابق ســناریوهای تکراری از این دســت باز هم 
نسخه ممنوعیت صادرات و افزایش واردات شکر در 
دستور کار قرار گرفته است تا شاید قیمت ها دراین 
بازار متعادل شــود این در حالی است که دولت از 
ابتدای سال جاری برای واردات شــکر ارز دولتی 

اختصاص داد.
 حتی هنگامی که در شانزدهم مرداد ماه سال جاری 
دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند که فهرست 
کاال های اساسی دریافت کننده ارز دولتی را کاهش 
دهند، شکرخام باز هم در بین ۲۵ قلم کاالی اساسی 
جای گرفــت و دولت بــرای واردات آن ارز دولتی 
به قیمــت ۴۲۰۰ تومان اختصــاص داد؛اما تجربه 
های مشــابه در بازار مرغ و گوشت نشان می دهد 
این نســخه چندان نمی تواند در قیمت ها تاثیری 

داشته باشد. 

تلخ کامی گرانی ها به »شکر« رسید
 هجوم اصناف برای خرید شکر؛

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان اصفهان گفت: متاسفانه امروز هر شرکت و کارخانه ای به سمت 
صادرات حرکت می کند، در حالی که برای استانداردسازی محصوالت صادراتی و یا برندسازی در این حوزه، اقدامات الزم 
را انجام نداده اند. اسماعیل نادری ، در خصوص افزایش ۴۷ درصدی درآمد گمرک اصفهان در سال جاری، اظهار کرد: 
باید توجه داشت که موضوع صادرات و بازرگانی، امری تخصصی است و میزان صادرات استان نسبت به سال گذشته به 
لحاظ ارزش و وزن رشد خوبی داشته است. وی با تاکید بر اینکه اصفهان با واقع شدن در مرکز کشور برای توسعه صادرات 
دسترسی به دریا و هیچ بندری ندارد، اظهار کرد: برای رفع این نقیصه طرح بندر خشک باید هر چه سریع تر به نتیجه 

می رسید که متاسفانه هنوز عملی نشده و نیازمند پیگیری بیشتر از سوی اتاق بازرگانی و دستگاه های ذی ربط است.

توسعه صادرات 
 اصفهان نیازمند 
بندر خشک است

معاون سازمان صمت اصفهان:

عت
صن

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
دستور روحانی، به درخواست رییس سازمان میراث فرهنگی است

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: دستور رییس جمهور مبنی بر جاری شدن آب در زاینده رود به درخواست 
رییس سازمان میراث فرهنگی بوده و صرفا برای مسائل گردشگری و فصل بهار اصفهان است.احمد سالک اظهار 
داشت: ۱۹۵ میلیون متر مکعب آب پشت سد وجود داشت که با نظر صنف کشاورزان و خود کشاورزان حدود 
۷۰ میلیون متر مکعب آن در بهمن ماه رها و به مدت ۲۰ روز در رودخانه جاری شد تا مورد مصرف کشاورزان 
واقع شود .وی افزود: به تعبیر کشاورزان قرار است که در دو مرحله دیگر اسفند ماه و سال آینده برای برداشت، آب 
باز شود، اما این به شرطی است که سقف آب به میزان مطلوبی برای رهاسازی.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
با بیان اینکه دستور رییس جمهور به درخواست آقای مونسان است، گفت: این درخواست صرفا برای مسائل 

گردشگری و دوران بهار اصفهان است و البته برای پر کردن چاه ها نیز مفید خواهد بود.

مدیر شیالت و امور آبزیان جهاد کشاورزی اصفهان:
شهرک های آبزی پروری، بیابان زدایی نمی کنند

مدیر شیالت و امور آبزیان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: شرط اول و اصلی ایجاد یک شهرک آبزی پروری در هر 
نقطه ای تامین منابع آبی مورد نیاز آن است و با توجه به اقلیم نامناسب بیابان برای این اقدام، ایجاد شهرک های آبزی 
پروری تاثیر چندانی بر این مسئله نخواهد داشــت. مجتبی فوقی، با بیان اینکه پرورش آبزیان در کشور در دو نوع 
آب های شیرین و شور صورت می گیرد، اظهار کرد: ایجاد شهرک های آبزی پروری در هر نقطه ای از کشور نیازمند 
تامین منابع آبی مورد نیاز آن شهرک است تا آب از شاخص های کمی و کیفی مناسب جهت پرورش آبزیان برخوردار 
باشد. وی با بیان اینکه  از مهم ترین شــاخص های ایجاد مراکز پرورش آبزیان، مطالعات دقیق آب و هوایی منطقه 
است، افزود: قرار بود منابع آبی مشخصی در اختیار بخش شرقی اصفهان قرار گیرد و شیالت اصفهان هم قول داد که 

یک شهرک پرورش ماهیان زینتی ایجاد کند، اما این طرح اجرایی نشد. 

با وجود تشــدید تحریم ها، روند صادرات فوالد کشــور تداوم 
داشته و بر اساس آمارهای اعالم شــده، طی ۹ ماهه ابتدایی 
امســال، میزان تولید و صادرات محصوالت فوالدی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ۹ و ۱۰۰ درصد رشد 
را نشان می دهد.بر همین اساس، در مرداد ماه امسال، 
صنعت فوالد ایران پیش از سایر صنایع و حتی نفت، 
در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفت و پس از 
آن نیز، نام فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 
فوالدساز خاورمیانه به فهرست به روز شده 
اشخاص و شرکت های تحریمی اضافه 
شد؛ با این تصور که با تحریم این 
شرکت، روند صادرات فوالد 
ایران نیز قطع شــده و 
فــوالد مبارکه در 
ادامه حیات 
د  خو

دچار مشکل می شود؛ اما وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورد و با وجود 
تشدید تحریم ها، روند صادرات فوالد کشــور و همچنین فوالد مبارکه 
هنوز ادامه داشته و بر اســاس آمارهای اعالم شده، طی ۹ ماهه ابتدایی 
امسال، میزان تولید و صادرات محصوالت فوالدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، به ترتیب ۹ و ۱۰۰ درصد رشد را نشان می دهد.در این بین، 
بیشترین رشــد تولید در میلگرد و برابر با ۲۳ درصد ثبت شده است و 
بیشــترین کاهش تولید در ورق های پوشش دار با ۸ درصد افت 
قابل مشاهده است و ورق گرم که مهم ترین 

محصول فوالد مبارکه است، در 
۹ ماهه امســال، ۵ درصد رشــد را 

نسبت به مدت مشــابه سال قبل تجربه 
 کرده و بــه ۶ میلیون و ۶۴ هزار تن رســیده

 است.
در بخش واردات، نوسانات ارزی موجب شده تا صرفه 

واردات کاهش یابد و تمایل مصرف کنندگان به استفاده 
از محصوالت وارداتی کمتر شــود و بر همین اساس، میزان 

واردات ۹ ماهه امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت ۵۶ 
درصدی را نشان می دهد و بیشترین افت واردات نیز در ورق گرم 

با ۷۴ درصد کاهش ثبت شده است؛ به بیان  دیگر، طی ۹ ماهه امسال، 
تمرکز فوالد مبارکه بر تامین نیاز داخل افزایــش یافته و تولیدات این 
شــرکت، جایگزین محصوالت خارجی شــده و حدود ۴۰۰ هزار تن از 
تولیدات این شرکت بیش از دوره قبل به بازار تزریق شده است.در بخش 
صادرات، با وجود همه مشکالت تحریم و فشارهای غرب، روندی کامال 
مثبت را می توان مشاهده کرد که برآیند آن منجر به دو برابر شدن این 
سرفصل شده است. بیشترین میزان رشد صادرات در ورق سرد با ۲۳۸ 
درصد رشد ثبت شده و کمترین میزان رشد نیز متعلق به تیرآهن با ۵۲ 

درصد رشد است.

همــراه کارت، اپلیکیشــنی 
رایگان و ســاده اســت که به 
وســیله آن مــی توانید در 
سریــــع ترین زمــان، برای 
دیگران پول واریز کنید و از آنها 

پول دریافت کنید. 
همراه کارت متعلق به شرکت 
»تجــارت الکترونیک ارتباط 
فردا« بوده که مورد تایید بانک 

مرکزی است.

همراه کارت

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: مصوبه 
بودجه امســال هزار میلیارد تومان مختص فقرزدایی و توســعه 
تعاونی ها از این طریق بود که البته می دانستیم دولت نمی تواند 
این مقدار را تامین کند؛ اما هر میزان که اختصاص یابد بســیار 
مثبت خواهد بود.  حمیدرضا فوالدگر افزود: مردمی کردن اقتصاد 
فقط شعار نیست که روی کاغذ بماند و در سخنرانی ها از آن یاد 

شود، باید آن را به صحنه عمل بیاوریم.وی با بیان اینکه شرکت 
های تعاونی، واحدهای صنفی و شــرکت های خصوصی اقتصاد 
مردمی را تشکیل می دهند و در شرایط جنگ اقتصادی روز به روز 
اهمیت توجه به تعاونی ها بیشتر می شود، اظهار داشت: اتحادیه 
ها و اتاق های اصناف، تعــاون و بازرگانی به منظور تاب آوری در 
چنین شرایطی به وجود آمد و امروز می دانیم اقتصاد تعاونی سهم 

کمی در اقتصاد کشور دارد و تا رسیدن به ۲۵ درصد فاصله داریم، 
بنابراین راهی جز تالش برای گسترش و تقویت تعاونی ها نیست.

فوالدگر، با بیان اینکه گسترش تعاونی ها یک امر دستوری نیست، 
خاطرنشــان کرد: قانون گذاری و تصمیمات دولت بسترســازی 
می کند؛ اما همه کار به عهده دولت نیست. البته نظارت صحیح، 

بسترسازی و رفع موانع تعاونی ها به عهده دولت است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
مردمی کردن اقتصاد  فقط شعار نیست

صادرات فوالد کشور 2 برابر شد؛

جایگزینی محصوالت فوالد مبارکه با فوالد وارداتی
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گردشگری
سفر به قلب شگفتی های اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

فقدان سند مالكيت
12/47 نظر به اينكه ســند مالكيت ششــدانگ يكبابخانه پالك ثبتي شــماره : 
825 فرعي از 176 – اصلي كــه درصفحه 289 دفتر 473 دفتــر امالك به نام 
سلب ناز فرهمند دندلو ثبت و ســند صادر و تســليم گرديده است كه بموجب 
سند شــماره 4130 – 5 / 5 / 90 دفتر 292 شــهرضا در رهن صندوق مهر امام 
رضا ) ع ( شهرضا ميباشد اينك نامبرده با ارائه درخواست كتبي به شماره وارده: 
970920341879398 – 2 / 12 / 97  به انضمام دو برگ استشــهاديه محلي 
كه امضاء شــهود آن ذيل شــماره 158186 –2 / 12 / 97 به گواهي دفترخانه 
293 -  شهرضا رسيده است مدعي است كه ســند مالكيت آن به علت جابجائي 
مفقودگرديده است و درخواست صدور المثناي سند مالكيت ملك فوق رانموده 
اند لذا مراتب به استنادتبصره يك اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهي مي شود چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم 
يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده 
سند مسترد گردد بديهي است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت 
المثني طبق مقررات خواهد شــد.   م الف: 400863 محمدحســن صمصامي 

مسئول دفتر امالك شهرضا )240 كلمه، 2 كادر(
مزایده اموال منقول

12/43 به موجب پرونده کالسه 122/90 ش اجرایی این اجرا فی مابین محکوم له اعظم 
چترایی فرزند حسینعلی و محکوم علیه حسین فرقانی فرزند حسینعلی مبنی بر فروش و 
مزایده اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس رسمی به شرح 
ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده اســت: مورد مزایده عبارت اســت از یک دستگاه 
خودروی پیکان وانت به شــماره انتظامی 52 ص 599 ایران 43 مدل 81 به رنگ سفید 
روغنی به شماره موتور 11518112934 و شماره شاسی 81912697 که دوگانه سوز بوده 
و بدنه نیاز به بازسازی دارد و به صورت روشن به پارکینگ داللت داده شده است و گلگیر 
جلو سمت راست تعویضی است و چهار حلقه الستیک فرسوده می باشد که در نهایت به 
مبلغ 72/000/000 ریال )معادل هفتاد و دو میلیون تومــان( ارزیابی  و مقرر گردید مال 
موصوف در روز سه شنبه 98/1/20 از ساعت 9/30 الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر 
اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت 
کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد 
اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدیــد می گردد. همچنین طالبین در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجــرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از 
مال مورد مزایده داده شود. م الف:400857 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان تیران و کرون )189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/44 آقای علی یبلوئی فرزند محمد علی دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به وکالت 
هادی ملیانیان به طرفیت آقای منصور مرتضی زاده فرزند موسی تقدیم نموده و خوانده را 
مجهول المکان اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدون 
شهر وقت رســیدگی برای رســیدگی به ادعای خواهان برای مورخ 97/1/24 روز شنبه 
ساعت سه بعد از ظهر در محل شوراهای حل اختالف شهرستان فریدون شهر واقع در بلوار 
گلستان شهدا- جنب دادگستری تعیین و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم 
و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود. م الف:400740 شعبه دوم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر )103 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
12/45 مرجع رســیدگی: شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشهر، شــماره پرونده: 
365/97، شــماره و تاریخ دادنامه: 441-97/10/22، خواهان: مصطفی قلی یســلیانی 
 فرزند عیدی محمد به نشــانی فریدونشــهر فلکه خلیج فارس مغــازه تعویض روغنی، 
خواندگان: یاسر افراســیابی فرزند ایرج به نشانی فریدونشــهر جنب بیمارستان رسول 
اکرم)ص( بنگاه اتومبیل اعتماد و محسن طهماســبی فرزند علیرضا به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: الزام به انتقال ســند خودرو، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی آقای مصطفی قلی یسلیانی فرزند عیدی 
 محمد به طرفیت آقایان 1- یاســر افراســیابی فرزند ایرج 2- محسن طهماسبی فرزند 
علیرضا به خواسته الزام به انتقال سند رســمی خودرو  پراید مدل 82 به شماره انتظامی 
97 د 56 ایران 88 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایت به دادخواســت تقدیمی،  
استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو و تصویر قرارداد 
عادی ارائه شده از طرف خواهان و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه شورا 
حضور نیافته و همچنین الیحه دفاعیه ای ارائه نکرده اند علی هذا شورا دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت تشــخیص داده، لذا به اســتناد ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امــور مدنی و مــواد 10، 219، 220، 221، 223 و 225 قانون مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده دوم به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و انتقال رسمی سند 
خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 812/500 ریال بابت هزینه 
دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ســپس ظرف بیست روز قابل 
 تجدیدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فریدونشهر می باشد. 
م الف:400753 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر )322 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

12/46 کالســه پرونــده: 97/634 شــماره دادنامــه: 723 تاریــخ رســیدگی: 
 97/11/28 مرجع رســیدگی: شــعبه اول شــورای حل اختالف شهرســتان دهاقان، 
خواهان:  علی عاشــوری فرد به نشانی دهاقان گلشــن دولت آباد خیابان شهید صادقی 
فرعی 6/7 منزل شــخصی، خواندگان: 1- بهرام فدایی دولت 2- محمد نور راشــدی 
هر دو به نشــانی مجهول المکان، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای آقای علی عاشــوری فرد فرزنــد قلی به طرفیت آقایــان بهرام فدایی 
دولت و محمد نور راشــدی به خواســته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان نســبت به 
انتقال ســند رســمی خودروی پیکان وانت به شــماره انتظامی 816/73 ج 64 در یکی 
از دفاتر اســناد رسمی به همراه خســارات قانونی و هزینه دادرسی شــورا توجها به مفاد 
دادخواست تقدیمی و کپی قولنامه فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و استعالم عمل 
آماده از پلیس راهور در خصوص مالک خودروی مذکور دعوای خواهان را وارد تشخیص 
مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 338 و 362  و367 
و 369 قانون مدنی و ماده 29 قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی حکم به محکومیت 
خواندگان به انتقال ســند رســمی خودرو موضوع دعوا در یکی از دفاتر اسناد رسمی به 
نام خواهان بابت اصل خواســته و پرداخت هزینه دادرســی به صورت تســاوی صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
 ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی دهاقان اســت. 
م الف:400879 شعبه اول حقوقی  شــورای حل اختالف شهرستان دهاقان )278 

کلمه، 3 کادر(

موضوع : موضوع و حدود عملیات شــرکت عبارتست از باالبردن سطح زندگی اعضاء 
تولید محصوالت زراعی و دامی با رعایت اهداف توســعه کشاورزی و موازین تعاونی 
از طریق بهره برداری جمعی و مشترک اراضی ملکی و یا استیجاری با انجام عملیات 
زیر: 1-انجام عملیات زیر بنائی کشــاورزی اعم از تسطیح اراضی و قطعه بندی های 
فنی،اقتصادی،اراضی در اختیار شــرکت و احداث راههای ارتباطی مورد لزوم. -حفر 
چاه عمیق ونیمه عمیق در زمین متعلق به شــرکت و اعضاء شرکت به منظور تامین 
آب کشاورزی و غیر کشاورزی با رعایت قانون ))ملی شــدن منابع آب(( نگهداری و 
بهره برداری چاه و قنوات و سایر تاسیسات آبرســانی. -تهیه وتدارک و یا تولید مواد و 
وسایل مورد احتیاج حرفه ای اعضاء از قبیل ماشــین آالت و ابزار و ادوات کشاورزی و 
دامی ووسایل حمل ونقل جمعی اعضاء و محصوالت تولیدی شرکت. -  انجام عملیات 
جمع آوری ،نگهداری،تبدیل،طبقه بندی،بسته بندی،حمل و نقل،بازاریابی و فروش 
محصوالت کشــاورزی و دامی اعضاء. -ایجاد واحدهای کشاورزی اعم از واحدهای 
زراعی وباغی،دامداری،دامپروری،پرورش آبزیان،کرم ابریشم،زنبور عسل و...وتاسیسات 
بهداشتی،بهداری،آموزشــی،انبارو دفتر کار و کلینیکهای الزم و تاسیسات مورد نیاز و 
مرتبط با فعالیت شرکت جهت بهره برداری مشترک اعضاء. -انجام خدمات به منظور 
بهبود امور حرفه ای اعضاء با توجه به نوع و رشته فعالیت شرکت. -ایجاد کارخانجات 
انواع صنایع تبدیلی کشــاورزی اعم از زراعی و دامی و تاسیســات و تجهیزات بسته 
بندی،درجه بندی،نگهداری،انبارهای سرد و چند منظوره و سردخانه جهت نگهداری 
محصوالت کشاورزی با رعایت موازین فنی و قانونی و ایجاد مراکز تعمیرگاهی ماشین 
آالت کشــاورزی و تجهیزات فنی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. -انجام هر گونه 
معامالت مجاز جهت تامین نیازهای شرکت با رعایت موضوع عملیات پیش بینی شده 
در اساسنامه مانند تهیه بذور مختلف،نهال،نشاء،کودهای حیوانی و شیمیائی،سموم دفع 
آفات نباتی و حیوانی و همچنین تهیه خوراک دام و طیور ،کرم ابریشم،زنبور عسل،ماهی 
و آبزیان و انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت. -شرکت می تواند با توجه به نوع 
فعالیت و در صورت وجود تولیدات با رعایت مقررات کسب و مجوزهای الزم از سازمان 
مرکزی تعاون روستائی و ســایر مراجع ذیربط اقدام به صدور آنها به خارج از کشور و یا 
نیازمندیهای شرکت و اعضاء را از خارج تأمین نماید همچنین با برگزاری نمایشگاه و یا 
شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و یا 
خارج از کشور ،بازاریابی و تولیدات خود را عرضه نماید. - شرکت مکلف است در جهت 
ارتقاء مهارتهای فنی و شغلی و آشنائی با شیوه های نوین زراعی و دامی اعضاء خود با 
دستگاهها و موسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت اعضاء هیأت مدیره و 
مدیر عامل ، بازرس یا بازرسان و دیگر اعضاء در دوره های آموزشی و تخصصی مربوط 
فراهم نماید . - تامین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء و تامین منابع مالی تکمیلی 
از طریق استقراض و تحصیل اعتبار و قرض الحسنه و استفاده از تسهیالت بانکی وفق 
عقود معینه . - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه 
شرکتهای تعاونی کشاورزی ذیربط درآید و یا در سایر انواع شرکتهای تعاونی کشاورزی 
مشارکت نمایند. - شرکت می تواند نمایندگی شرکتها و اتحادیه های تعاونی و بانک 

کشاورزی ، سازمان و موسسات و شرکتهای دولتی را برای عملیات و خدماتی که مورد 
نیاز آنها و یا شرکت تعاونی باشد بپذیرد یا برای انجام مقاصد شرکت نمایندگی بدهد . - در 
صورت بروز اختالف بین شرکت و سایر شرکتها و اتحادیه های تعاونی در صورت قبول 
طرف شرکت می تواند اختالف مذکور را به داوری سازمان تعاون روستائی شهرستان 
حوزه عمل خود ارجاء کند در این صورت نظریه سازمان تعاون روستائی شهرستان برای 
طرفین قطعی است . - شرکت می تواند سهام سازمان مرکزی تعاونی روستائی ایران ، 
بانک کشاورزی ، سازمان تعاونی مصرف شهر و روستا را خریداری و در سایر شرکتهای 
تعاونی تولید کشاورزی و روستائی با موافقت ســازمان مرکزی تعاون روستائی ایران 
سرمایه گذاری نماید . تبصره 1 شــرکت می تواند هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی 
را قبول کند . تبصره 2 به استثنای عملیات اعتباری که مخصوص اعضاء است ترتیب 
معامالت با غیر اعضاء در آئین نامه معامالت شــرکت که به تصویب مجمع عمومی 
عادی شرکت می رسد تعیین خواهد شــد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، 
شهرستان اردستان ، بخش مرکزی ، شهر اردستان، محال ، خیابان امام خمینی ، میدان 
نماز ، پالک 911 ، طبقه همکف کدپستی 8381865791 سرمایه شخصیت حقوقی : 
400000000ریال منقسم به 4000 سهم 100000 ریالی است که طی گواهی شماره 
315 مورخ 1397/11/21 بانک کشاورزی شعبه اردستان تماما پرداخت شده است اولین 
مدیران : سیدخالق هاشمی اونجی به شــماره ملی 1189797569 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 3 سال حیدرعلی هدایتی زفرقندی به شماره ملی 1189810980 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال حمیدرضا ابوطالبی به شماره ملی 
1188937480 و به سمت منشــی هیئت مدیره به مدت 3 سال احمدعلی رحمتی به 
شماره ملی 1189884844 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال مسلم رجب 
زاده به شماره ملی 1189302901 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال مهرداد 
خسروی فارسانی به شماره ملی 1292520175 و به سمت مدیرعامل)خارج از اعضا( به 
مدت 3 سال رضا سرمدی به شماره ملی 1189284766 و به سمت علی البدل به مدت 3 
سال مهرداد رحمتی به شماره ملی 1189961474 و به سمت عضو علی البدل به مدت 3 
سال علی داودی کدملی 1189559293به سمت بازرس اصلی تعاونی برای مدت 1 سال 
مالی تعیین شدند دارندگان حق امضا : کلیه چکها ، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد 
تعهد برای شرکت نماید و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد ، به استثنای مواردی که 
هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب 
هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مـدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
. اوراق عادی شرکت فقط با امضاء مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت 
مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت و در غیاب رئیس هیات مدیره 
نایب رئیس حق امضا خواهد داشت. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازگشت به 
نامه شماره 205/3/184/779/1627 مورخ 1397/12/1 اداره تعاون روستایی اردستان 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اردستان )400125(

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران تخم گذار چلچله شهرستان اردستان درتاریخ 1397/12/06 به شماره ثبت 955 به 
شناسه ملی 14008175223 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

گلپایگان و جاذبه های طبیعی و تاریخی را از دست ندهید
گلپايگان، اگر چه شهری كوچك در استان اصفهان است؛ 
اما به راحتی می توانيد با سفر به اين منطقه چند روزی 
را صرف گشــت و گذار در ميان آثــار تاريخی بی نظير و 
طبيعت بكر آن بكنيد. شهر گلپايگان در استان اصفهان 
در فاصله 352 كيلومتری تهران و 156كيلومتری شمال 
غربــی اصفهان قرار دارد.ســنگ نگاره هــای گلپايگان 
پيشينه اين شهر باستانی را نشــان می دهد. اين سنگ 
نگاره ها گويای دورانی است كه بشــر به ابزار نخستين 
شكار )سنگ های تيز( و رام كردن حيوانات و پس از آن 

كشاورزی و كاشــت گياهان روی آورد. مناره های گلپايگان و ارگ گوگد از جمله آثار باستانی است كه جذابيت 
زيادی دارد.مناره 18 متری شهر گلپايگان كه به آن »ميل گلپايگان« هم گفته می شود، در زمره بلندترين مناره 
های قرن پنجم هجری قمری و مربوط به دوره سلجوقی است و از جمله بلندترين مناره های ايران به شمار می رود. 
همچنين ارگ گوگد، يكی از بناهای قديمی و ديدنی شهرستان گلپايگان است. اين ارگ در پنج كيلومتری جاده 
گلپايگان به تهران و در شهری به نام گوگد )از شهرهای حومه گلپايگان( واقع شده است. از اين ارگ در زمان های 
صلح به عنوان كاروانسرا و در زمان جنگ يا حمله اشــرار به عنوان دژ نظامی استفاده می شده است.تنگه غرقاب، 
مهد 40 هزار سال تاريخ تنگ غرقاب- قيدو در كنار رودخانه گلپايگان در شرق شهرستان خمين و روستای فرنق، 
آشنا خور، هاجيله رضا آباد، نور آباد و نصر آباد و آشمسيان در اطراف رودخانه خمين و كنار سد جباده از جمله مهم 

ترين مراكزی است كه دارای بيشترين سنگ نگاره است.

سفر به قلب شگفتی های اصفهان

نوروز امسال بدون شک مسافران داخلی افزایش چشمگیری پیدا می کنند و البته عده زیادی هم به دلیل باال بودن هزینه های سفر، قید سفرهای نوروزی را می زنند. 
اصفهان اگر چه چند سالی است از مقصد نهایی سفرهای نوروزی کنار رفته اســت و دیگر خبری از روزهای شلوغ و پر از مسافر به این شهر نیست اما همچنان پر از 
 نقاط دیدنی و بکری است که می تواند  به عنوان مقصد سفرهای یک یا دو روزه  ارزان قیمت باشد. این گزارش مروری بر چند نقطه گردشگری بکر در استان اصفهان

 است.

به شهر آبشارها سفر کنید
»ســميرم« يكی از بهترين و زيباترين طبيعت های اســتان را دارد، در اين شهرســتان می توانيد عالوه بر آبشار 
معروفش به  چندين آبشار و منطقه طبيعی و كوهســتانی برويد. يكی از مهم ترين جاذبه های طبيعت 
گردی اصفهان را بايد آبشــار آب ملخ بدانيم كه گويا در اثر ســقوط تخته سنگ شكل گرفته و 
 در شهرستان سميرم قرار دارد. اين آبشار را يكی از آبشــارهای عجيب و خطرناك ايران

 می دانند. 
درباره اين شاهكار طبيعی نصف جهان آمده است كه همچون يك آفت كش، می 
تواند ملخ ها را نابود كند و سبب مرگ آن ها شود. همين ويژگی خاص سبب 
شده تا گردشگران به سمت اين مقصد آبشاگردی جذاب رهسپار شوند و 
از ديدن آن لذت ببرند. عالوه بر ســميرم می توانيد در نياسر نيز آبشار 
زيبايی را ببينيد.  منطقه تاريخی و ديدنی نياسر، دارای ظرفيت های 
طبيعت گردی مختلفی است كه آبشار نياسر، يكی از آنهاست. عالوه 
بر آبشار آب ملخ، آبشار نياسر را می توان دومين مقصد آبشارگردی 

نصف جهان دانست. 
جايی نزديك شهر تاريخی كاشــان كه يكی از مقصدهای درجه 
يك گردشگری روســتايی و تاريخی كشور به شــمار می رود.از 
چشمه ای موســوم به تاالر، سرچشــمه می گيرد و از روی سنگ 
های آهكی و رســوبی به پايين سرازير می شــود.  انحالل سنگ 
آهك توســط جريان های زير زمينی سبب شــده است تا در طول 
ساليان دراز، استاالكتيت ها و اســتاالگميت ها در بدنه آبشار ايجاد 

شده و بر زيبايی آن 
افزوده شــود. فصل 
پر آبی آبشــار نياسر، 
در فصل زمســتان است؛ 
امــا در بهــار نيــز زيبايــی 
رد.  هــای خــاص خــود را دا
يكــی ديگــر از مقصدهــای طبيعت 
 گــردی نصــف جهــان، آبشــار طامــه 
است. جايی در شهرســتان نظنز و در روستايی به 
نام طامه، آبشاری پر آب وجود دارد كه آب خود را از كوه های 
كركس تامين می كند. اين آبشار در مســير صعود به قله، در ميان 

طبيعتی ديدنی جای گرفته و حدود بيست متر ارتفاع دارد.

بيانه« يكی از معروف  »ا
ترين نقــاط ديدنی اصفهان 

اســت؛ اما در اطراف اين روســتا 
هنوز نقاط بكــر و زيبايی وجود دارد 

كه مــی توانيد يك طبيعــت گردی يك 
روزه را در آن تجربــه  كنيد.غــار پريان را 

بايد يكی از جذاب تريــن مقصد های طبيعت 
گردی اصفهان دانســت. اين غار كــه يكی از 

شــهرهای زير زمينی كشــور اســت، در هشت 
كيلومتری روســتای ديدنی و تاريخی ابيانه قرار 
دارد و در سال 1380 كشف شد. اين غار، يكی از 
صعب العبور ترين غارهای كشور بوده كه تحرك 
در آن بدون وســايل تقريبا امكان پذير نيســت. 
مناظر شگفت انگيزی را می توان در داخل غار 
پريان شاهد بود. فاصله غار از مركز اصفهان حدود يكصد و هشــتاد كيلومتر بوده و معموال در فهرست اصلی مقصدهای 

طبيعت گردی اصفهانی ها قرار نــدارد؛ اما اگر قصد اين مكان را كرديد، در صورت امكان  با راهنما راهی شــويد و با 
لوازم كامل و مخصوص غار نوردی. برای ديدن اين غار، می بايست به شــهر ميمه اصفهان رفته و از شرق آنجا، 

پس از حدود بيســت كيلومتر رانندگی به پانصد متری دهانه غار می رســيم. غار فريدون، از جمله ديگر 
مقصد های طبيعت گردی استان است. اهميت بااليی از نظر باستان شناسی داشته و در كتاب ها 

گفته شده كه وقتی فريدون پيشــدادی، به هنگام فرار از دست ضحاك بود، مدتی را در 
كوه های منطقه به ســر برد. پيمايش غار بدون طناب و ابزار كوه نوردی بسيار 

مشكل است. اين غار در هفتاد كيلومتری جنوب شرق اصفهان 
قرار دارد.

اگر عالقــه مند به ديدن مــكان های بكر و 
قديمی هستيد و البته از سرمای زمستان نيز خسته 

شده ايد، روستای گرمه واقع در منطقه خور و بيابانك يك 
پيشنهاد خوب است. روستای گرمه نقطه ای دنج در قلب كوير 

است. گرمه، تلفيقی از نخلستان های چشم نواز و چشمه های آب 
معدنی است.چشمه آب معدنی آن هزاران سال است كه از دل كوه می 

جوشد. در روزهای جاری در اين روستا ماهيان طبيعی موسوم به دكتر 
فيش زندگی می كنند كه جزو ماهيانی هستند كه برای پاك سازی پاها و 

مصارف آرايشی در گران ترين آرايشگاه های دنيا استفاده می شود. در اطراف 
گرمه، بيابان ها و مزارعی وجود دارد كه در هر گوشه از آن دسته های شتر به راهپيمايی مشغولند، ريگزارهای وسيع كه شن های 
روان آن به هنگام باد به رقص در می آيند.گرمه، منطقه ای اديب پرور است و افراد گرانقدری چون »يغما جندقی« شاعر عالی قدر و 

»حبيب يغمايی« سراينده شعر روباه و زاغ بر خاسته از اين منطقه هستند .
شب های زيبا و پر ستاره گرمه و ســكوت دل فريب كوير، صدای خش خش برگ های درختان خرما همه و همه باعث شده كه 
توريست های بی شماری به آن روی آورند، در آخر كوير يعنی خاك و خورشيد وپياده روی روی ماسه های روان دشت كوير 

با پاهای برهنه كه احساس توصيف نشدنی در آدم ايجاد می كند. با ديدار از گرمه می توانيد خود را به خريد های سنتی و 
صنايع دستی اين روستا ميهمان كنيد. برای اقامت می توانيد خانه ای بوم گردی به قدمت 400 سال را انتخاب كنيد.

در اين خانه اشيايی همچون چرخ نخ ريسی، كوزه و اتوی زغالی ديده می شود، اشيايی كه روزگاری در خانه هر 
كوير نشينی بوده به چشم می خورد و فانوس ها و چراغ های قديمی و زيبايی درجای جای اتاق های خانه 

آنقدر خودنمايی می كند وهمانند يك نيروی كشش و جاذبه ما را  به خود می كشاند تا برويم و 
از نزديك آنها را لمس كنيم، فانوس هايی آويزان كه در اين زندگی شهری شلوغ 

نمی بينيم، آخر ماهم آويزان اين مدرنيته شده ايم!

طبیعت گردی با سفر به غارهای زیر زمینی

گرمه، روستایی شگفت انگیز در قلب کویر اصفهان

سمانه سعادت
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بیش از 6 هزار زندانی در استان مشمول عفو شدند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:
 فرار مالیاتی پزشکان در 
بیمارستان های دولتی و 

خصوصی امکان پذیر نیست
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که »فرار مالیاتی پزشکان در 
بیمارستان های دولتی و خصوصی امکان پذیر 
نیست«، گفت: اگر پزشکان فرار مالیاتی داشته 
باشند نه در بیمارستان های خصوصی و دولتی 
بلکه صرفا در مطب ها امکان پذیر است که در این 
صورت هم اعداد و ارقام در حدی نیست که شایعه 
شده اســت. حیدرعلی عابدی به برخی اخبار 
منتشره مبنی بر فرار مالیاتی پزشکان و همچنین 
مصوبه مجلس شورای اسالمی برای الزام پزشکان 
به نصب دســتگاه پوز در مطب ها، اظهار کرد: 
دستگاه پوز برای رفاه مردم و بیماران است و قرار 
دادن آن نه تنها برای پزشــکان بلکه برای همه 
اصناف الزم اســت، در واقع نوعی الزام اخالقی 
اســت تا مراجعه کنندگان برای پرداخت پول با 
مشکل مواجه نشــوند. تمدن امروز نمی پذیرد 
که افراد بــرای خرید یا پرداخــت هزینه های 
درمانی پول نقد حمل کنند. متاسفانه مقاومتی 
که از سوی پزشکان یا برخی مراکز تشخیصی و 
درمانی برای نصب دستگاه پوز ایجاد شد جای 
گله دارد، نباید چنین مقاومتی صورت می گرفت 
زیرا این کار باعث ایجاد شبهاتی شد. سخنگوی 
کمیسیون بهداشت مجلس شــورای اسالمی 
اضافه کرد: از نظر الزام پرداخت مالیاتی چه در 
مراکز دولتی و چه خصوصی گریزی نیســت و 

کسی نمی تواند فرار مالیاتی داشته باشد.   

متخصص مغز و اعصاب:
درمان 75 درصد بیماران 
مصروع با دارو میسر است

یک متخصص مغز و اعصاب گفت : بررسی های 
انجام شده نشان می دهد که 75 درصد بیماران 
مبتال به  صرع با مصرف دارو معالجه می شوند.
مرضیه رحیمــی افزود: صرع بیمــاری اختالل 
سیستم اعصاب مرکزی است که در آن فعالیت 
سلول های عصبی در مغز مختل و باعث تشنج 
و بیمار دچار رفتار غیر عــادی و گاهی کاهش 
هوشیاری می شود. این متخصص مغز و اعصاب 
اظهارداشت: بیمارانی که دارو درمانی می شوند، 
پس از پایان دوره درمان هیچ مشکلی نخواهند 
داشــت و می توانند زندگی طبیعی مانند سایر 
افراد داشته باشند. وی درباره آمار ابتال به صرع 
یادآور شــد: در آمارهای ارائه شده، حدود یک 
میلیون نفر از جمعیت کشــور مبتــال به صرع 
هستند و بررسی ها و تحقیقات نشان می دهد که 
آمار صرع در ایران 2/5 برابر کشورهای اروپایی و 
حتی برخی از کشورهای منطقه است. رحیمی، 
با بیــان اینکه ضربه به ســر به ویــژه در دوران 
کودکی، صدمات ناشــی از تصادفات رانندگی و 
مجروحیت جنگی از علت های مهم  ابتال به صرع 
در کشورمان اســت، اضافه کرد: هرسال هزاران 
بیمار به این آمار اضافه می شود که اهمیت توجه 
به این بیماری را بیش از پیش مشخص می کند. 
وی خاطرنشان کرد: مادران باید نسبت به مصرف 
دارو در دوران بارداری دقت و زیرنظر پزشــک 
معالــج دارو مصرف کنند و والدینــی که دارای 
نوزاد هستند اگر عالئم مشکوک و غیرطبیعی در 
صحبت کردن، راه رفتن و همچنین خیره شدن 
کودک خود مشاهده کردند به پزشک متخصص 

مغز و اعصاب مراجعه کنند. 

با امضای تفاهم نامه مشترک میان مراکز 
علمی و تحقیقاتی برتر استان صورت گرفت؛
ایجاد کنسرسیوم فعالیت های 

بین المللی مراکز علمی و 
فناوری 

کنسرســیوم همکاری  های علمی بین  المللی 
مشــترک میان مراکز علمی و فناوری پیشرو 
اصفهان با امضــای تفاهم نامه میان رؤســای 
دانشــگاه های صنعتی اصفهان، اصفهان، علوم 
پزشکی، هنرو شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
تشکیل می شــود. دکتر ســیما فاخران افزود: 
موضوع این کنسرسیوم هم  افزایی ظرفیت  هاو 
مزیت  های دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری 
برتر اصفهان در جهــت ارتقای همکاری  علمی 
و بین  ا لمللی  و هدایت دانشگاه  ها به سطوح بین 
المللی  با انجام فعالیت  ها و پروژه  های مشترک 
است. وی با اشاره به اهداف پیش بینی شده در 
راستای تشکیل این مجموعه، تصریح کرد: بهره 
مندی دانشگاه ها و مراکز فناوری عضو از مزیت 
های مختلف یکدیگر از قبیــل توانمندی های 
تجربی، پژوهشی، ارتباطات بین المللی، فضای 
فیزیکی به منظور تشــکیل کالس  ها و هدایت 
پایان  نامه  ها و رساله  های دکتری و امکان بازدید از 
آزمایشگاه ها و واحدهای علمی پژوهشی طرفین 
برای ایجاد زمینه  های همکاری مشــترک بین  

المللی از جمله این اهداف است.

فرمانده ناجا:
طرح تحول در کالنتری ها  

اجرا می شود
فرمانده ناجا گفت: ایجاد تحول در کالنتری ها و 
پاسگاه ها، شایسته ساالری و جوان گرایی، اشراف 
اطالعاتی و توسعه و ارتقای یگان های عملیاتی، 
مقابله با تهیه و توزیع مواد مخدرو قاچاق کاال و 
ارز، اولویت های ناجا در ســال 98 است. سردار 
اشتری، بر لزوم استفاده از ظرفیت سربازان نخبه 
و دیدگاه ها و نظرات آنها در ماموریت ها اشاره و 
بیان کرد: مســئوالن و فرماندهان باید نسبت به 
سربازان، دیدگاه پدرانه و برادرانه داشته باشند و 
همان گونه که انتظار دارند با فرزند و یا برادر آنها 

رفتار شود، با سربازان وظیفه خود رفتار کنند.

کالهبرداری 40 میلیاردی با 
شگرد سرمایه گذاری در بورس

کارگزار قالبی بــورس که به بهانه ارائه ســودهای 
کالن به شیوه ســرمایه گذاری، 40 میلیارد ریال از 
شهروندان کالهبرداری کرده بود، توسط کارآگاهان 
پلیس استان دستگیر شد.ســردار مهدی معصوم 
بیگی با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی شکایت 
دو نفر به پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان مبنی کالهبرداری از آنان توسط فردی که 
خود را کارگزار بورس معرفی کرده بود؛ کارآگاهان 
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی این 
فرماندهی تحقیقات ویژه خود روی این پرونده را آغاز 
کردند. وی با بیان اینکه کارآگاهان در ادامه بررسی 
های صورت گرفته از شکایت مشــابه دو نفر دیگر 
نیز مطلع شــدند، افزود: متهم با راه اندازی دفتری 
در بازار اصفهان و استخدام چندین کارمند ادعای 
فعالیت اقتصــادی کرده و به بهانه ارائه ســودهای 
کالن از طریق ســرمایه گذاری در بورس اقدام به 
جذب سرمایه و طالهای شهروندان می کرد. سردار 
معصوم بیگی با اشاره به کالهبرداری 40 میلیاردی 
متهم از شاکیان پرونده اظهار داشت: شاکیان پس 
از اینکه سودی از ســوی متهم دریافت نمی کنند 
متوجه می شــوند که وی کارگزار بورس نبوده و با 
تعطیل کردن دفتر کار خود اقدام به فرار کرده است.
فرمانده انتظامی استان گفت: سرانجام با انجام یک 
سری اقدامات علمی و تخصصی مخفیگاه متهم در 
یکی از نقاط شهر اصفهان شناســایی و او که قصد 
داشت با برنامه ریزی از پیش طراحی شده با سرمایه 
های مردم به خارج از کشور فرار کند، طی عملیاتی 

ضربتی دستگیر شد. 

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:
 پلیس اصفهان چابک تر

 می شود 
جانشین فرمانده انتظامی استان از تحرک و چابکی 
بیشتر این فرماندهی در راستای ارتقای امنیت مردم 
در روزهای پایانی سال و احساس آرامش میهمانان 
نوروزی خبر داد. سرهنگ حسین حسین زاده گفت: 
تجربه انتظامی به ما می گوید که طی روزهای پایانی 
ســال همزمان با موج خریدها و مسافرت ها زمینه 
برای سوء استفاده توسط ســارقان و کالهبرداران 
هم فراهم می شــود و از طرفی هم با حجم انبوهی 
از سفرهای درون شهری مواجه هستیم که به تبع 
باعث بروز ترافیک های سنگین می شود. وی افزود: 
با توجه به اینکه همه چیز در این ایام در حال تغییر و 
دگرگونی است، می طلبد که پلیس هم نظارت های 
خود بر نظم و امنیت را بیشتر کند.سرهنگ حسین 
زاده خاطر نشان کرد:طی روزهای پایانی سال جایگاه 
های سوخت، طالفروشی ها، بانک ها، مراکز خرید، 
اماکن تفریحی و گردشگری نیازمند مراقبت های 
بیشتری است.سرهنگ حســین زاده با بیان اینکه 
ظرف 3 سال گذشته در سطح اســتان هیچ گونه 
سرقت مسلحانه ای در روزهای پایانی سال نداشتیم 
اظهار داشت: امسال هم تمهیدات ویژه ای پیش بینی 
شده تا امنیت و آرامش وصف ناپذیر استان همچنان 

تداوم داشته باشد.

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان اعالم کرد:
کشف 2 هزار و 500 ترقه 

غیرمجاز دراصفهان 
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان از کشف تعداد 
2 هزار و 500 عدد ترقه غیرمجاز توســط ماموران 
انتظامی این فرماندهی خبر داد. ســرهنگ حسن 
یاردوســتي اظهار داشت :در راســتاي مطالبات و 
تماس هاي مردمی با مرکز فوریت هاي پلیســی 
110 مبنی بر اینکه چند واحد صنفی اقدام به توزیع 
مواد محترقه غیر مجاز می کنند، بررسی موضوع در 
دستور کار قرار گرفت. وی افزود:پس از هماهنگي 
قضائي، ماموران به محل اعزام که در بازرســي از 3 
مغازه تعداد 2 هزار و 500 ترقه غیرمجاز کشف شد.

مدیر کل زندان های اســتان از اعطــای ۶4۶0 
نفرازتخفیف مجــازات وآزادی از عفو مقام معظم 
رهبری به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب خبرداد.اســدا... گرجی زاده  در تشــریح 
اعطای عفو به زندانیان گفت:در کمتر از 24 ساعت 
از اعالم اعطای عفو مقام معظم رهبری به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب به زندانیان،در 
برخی شهرســتان ها فرآیند اعطای عفو با وجود 
روز تعطیل آغاز و مجموعه دســتگاه قضائی اعم 
از رییس، دادســتان و قضات به همراه رؤســای 
زندان ها و کارشناســان اجرای احکام به بررسی 
آن پرداختند.وی  در ادامه اظهار داشت:از مجموع 
زندانیان استان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه، 
13 اســفندماه بالغ بر ۶4۶0 نفر زندانی مشمول 
عفو مقام معظــم رهبری قــرار گرفته اند.گرجی 
زاده در ادامه اظهارداشــت:از تعداد زندانیانی که 
مشــمول عفو قرار گرفته اند،تعــداد 335۶ نفر 
از زنــدان آزاد و به آغوش خانواده بازگشــته اند 
وتعداد 3104 نفر نیز  مشــمول تخفیف مجازات 

شده اند. مدیر کل زندان های اســتان در ادامه با 
اشاره به تکریم شــخصیت زندانیان و همچنین 
فرآیند عفو که موجب تحکیم خانواده ها می شود 
اظهارداشت: از مجموع مشمولین عفو 22 بهمن 
و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 98 درصد مرد 
و 2درصد زن بــوده اند.وی افــزود: 43 درصد از 
زندانیانی که مشمول این عفو شده اند مجرد و 57 

درصد نیزمتاهل بوده اند.

مدیر کل زندان های استان اصفهان:

بیش از 6 هزار زندانی در استان مشمول عفو شدند
عضو شــورای نظام روان شناســی اســتان اصفهان 
گفت: مهم ترین علت بیــش فعالی، ژنتیکی و عوامل 
محیطی است. بیش فعالی در سال های اخیر به دلیل 
آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی افزایش یافته است؛ 
همچنین زایمان زودرس که منجر به تولد بچه های 
نارس می شــود و ایجاد مشکالت برای جنین، منجر 
به افزایش این اختالل شده است.محسن لعلی، با بیان 
اینکه یکی از مهم ترین مشکالت رفتاری گروه سنی 
نوجوانان بیش فعالی اســت، اظهار کرد: بیش فعالی، 
نداشــتن تمرکز و اختالل یادگیری از شــایع ترین 
ویژگی های دوران دبستان است و از اختالالت رفتاری 
دوران نوجوانی است. وی با بیان اینکه اختالل رفتاری 
بی توجهی و بیش فعالی در دوره نوجوانی و بزرگسالی 
هم وجود دارد، اضافه کــرد: اگر اختالل بیش فعالی 
کودکان در دوران کودکی درمان نشــود، در دوران 
نوجوانی و بزرگسالی خودش را به شکل دیگری نشان 
می دهد. این مدرس دوره های تخصصی روان شناسی 
با بیان اینکه پژوهش ها نشان می دهد که آمار بیش 
فعالی در بین کودکان و نوجوانان حدود پنج  تا هشت 

درصد است، گفت: در بین بزرگساالن هم دو درصد 
بیش فعال وجود دارد؛ سه نشــانه مشکل در توجه، 
فعالیت زیاد و  انجام رفتارهای تکانشــی و ناگهانی از 
ویژگی های نوجوان بیش فعال اســت. لعلی، با بیان 
اینکه مهم ترین علت بیــش فعالی، ژنتیکی و عوامل 
محیطی است، گفت: بیش فعالی در سال های اخیر 
به دلیل آلودگی هوا و تغییــرات آب و هوایی افزایش 

یافته است.

عضو شورای نظام روان شناسی استان:

آلودگی هوا منجر به افزایش بیش فعالی کودکان شده است

هشدارخبر

مدیرکل کمیته امداد امــام خمینی )ره( همزمان 
باهفته احســان و نیکوکاري و در چهلمین ســال 
تاسیس این سازمان، طي نشســت مطبوعاتي در 
این  رابطه اظهار داشــت: جشــن نیکــوکاری در 
استان اصفهان تا 18 اسفندماه در سه بخش برگزار 
می شود. بدین ترتیب این جشن در مدارس، معابر 
و میدان ها و روز 18 اسفندماه در مصالی اصفهان 

برگزار می شود.
ارائه طرح های اشتغال کمیته امداد

محمدرضا متین پور افزود: همچنین طی روزهای 
17 و 18 اســفند بازارچه های خیریه ای در میدان 
قدس و باغ موزه چهلستون از صبح تا عصر دایر است 
که شــاهد ارائه توانمندی های افراد تحت حمایت 
خواهیم بود و تعدادی از طرح های اشتغال نیز در 

این دو بخش ارائه شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( با بیان اینکه 
امســال نیز در زمینه برگزاری جشــن نیکوکاری 
همکاری خوبی بــا آموزش و پرورش داشــتیم و 
خالقیت های خوبی در مدارس در راستای برگزاری 
این جشن انجام شده اســت، بیان داشت: نیازمند 
فرهنگ ســازی و آموزش درست از سنین کودکی 
در میان افراد جامعه هستیم؛ چرا که امروزه سنین 
خیران باال رفته و الزم اســت برای عموم جامعه از 

جمله جوانان فرهنگ سازی شود.
درآمد کمیته امداد از جشــن نیکوکاری 

حدود ۶ میلیارد تومان بوده است
وی با بیان اینکه سال گذشــته میزان کمک های 
مردمی و خیران در جشــن نیکوکاری به شــش 
میلیارد و 100 میلیون تومان رسید، ابراز داشت: با 
توجه به اینکه عمده این پول در مدارس جمع آوری 
می شود با هماهنگی با آموزش و پرورش در صورت 
تمایل مدارس، این درآمــد را دریافت نمی کنیم و 
برای دانش آموزان همان مدرسه استفاده می شود.

متین پور تاکید کــرد: بســیاری از دانش آموزان 

نیازمند شرایط الزم برای اینکه تحت حمایت کمیته 
امداد امام خمینی )ره( قرار بگیرند را ندارند بدین 
معنا که خانواده دچار فقر اقتصادی است و به دلیل 
اینکه فردی جوان و قادر به کار سرپرست خانواده 

است، نمی توانند تحت حمایت ما باشند.
۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد حاصل از جشــن 

نیکوکاری در مدارس استفاده می شود
وی اضافه کرد: حدود 80 تا 90 درصد درآمد حاصل 
از جشن نیکوکاری در مدارس استفاده می شود و در 
صورتی که مدرسه اعالم عدم نیاز به این هزینه کند 
کمیته امداد این درآمــد را دریافت و در جای خود 

برای نیازمندان استفاده می کند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( بیان داشت: 
میزان کمک در جشــن نیکوکاری به توانمندی و 
وسعت شهرستان ها بســتگی دارد و بر این اساس 
شهرستان هایی مانند کاشــان و نجف آباد از جمله 
فعال ترین شهرستان ها در بخش کمک های مردمی 

در جشن نیکوکاری محسوب می شوند.
محمدرضا متین پور، با بیان اینکــه ایجاد تعامل، 
هماهنگی، همبستگی و هم افزایی منابع و امکانات 

فعاالن عرصه خیر و احســان یکــی از برنامه های 
این نهاد در ســال های پیش روست، اظهار داشت: 
این نهاد و انجمن مددکاری امــام زمان )عج( که 
از مهم ترین و پر ســابقه ترین فعــاالن حمایت از 
نیازمندان در اصفهان هستند، به  منظور هم افزایی 
و استفاده بهینه از منابع و امکانات خود جهت ارائه 
خدمات بیشتر به ایتام اصفهانی در زمینه خرید و 
احداث مسکن، زیارت و درمان تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
وی، اصلی ترین هدف از این تفاهم نامه را تسهیل در 
خانه دار شدن ایتام مشترک تحت حمایت اعالم کرد 
و افزود: فرزندان یتیمی کــه تحت حمایت کمیته 
امداد و انجمن مددکاری امام زمان )عج( اصفهان 
قرار دارنــد از مزایــای این تفاهم نامــه برخوردار 

می شوند.
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان، کمک هزینه 
خرید و احداث مسکن ایتام به دنبال این تفاهم نامه 
را از 15 تا 50 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: سهم 
کمیته امداد اصفهــان در تامین این مبالغ از 10 تا 

20 میلیون تومان است.

وی تسهیل در سفرهای زیارتی ایتام مشترک بین 
این دو نهاد را از دیگر دستاوردهای این تفاهم نامه 
دانست و گفت: 30 درصد از هزینه سفر زیارتی ایتام 
مشــترک بین کمیته امداد و انجمن مددکاری از 
منابع در اختیار کمیته امداد اصفهان تامین و مابقی 

توسط انجمن مددکاری پرداخت می شود.
متین پور، با بیان اینکه توجــه همه فعاالن عرصه 
خیر و احســان به هم افزایــی امکانــات و منابع، 
یک ضــرورت انکارناپذیر در عرصــه از حمایت از 
نیازمندان اســت، افزود: تخصصی شدن و تمرکز 
مراکز خیریه بر مشــکالت عمده نیازمندان مانند 
درمان، مسکن و اشــتغال می تواند از گسترش فقر 
جلوگیری کند و منجر بــه توانمندی و خودکفایی 
 اقتصادی خانوارهای نیازمند در اســتان اصفهان

 شود.
محمدرضا متین پور، هدف از برگزاری نمایشــگاه 
بــرای مددجویان تحت پوشــش را نمایش میزان 
توانمندســازی این نهاد دانســت و تصریح کرد: 
مهارت آموزی در گام نخســت در دستور کار است 
تا بتوانند با اســتفاده از مهارت های خود نسبت به 

درآمدزایی نیز اقدام کنند.
وی با اشاره به آمار اشــتغال کمیته امداد، عنوان 
کرد: در سال جاری 95 میلیارد تومان تسهیالت به 
خانواده های مددجو تقدیم شده، 10 هزار نفر توسط 
کمیته آموزش دیدند و پنج هزار شغل ایجاد شده 
است و در مجموع هفت هزار و 500 نفر مشغول به 

کار شدند.
مدیرکل کمیتــه امداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان در ادامه گفت : همچنین حدود 750 نفر 
با معرفی به موسسات دیگر مشغول به کار شده اند.

وی افــزود: ایجاد یک شــغل موفق کار آســانی 
نیســت؛ در موسســات ایجــاد اشــتغال مانند 
اداره کار و... ، کمیتــه امــداد امــام خمینی )ره( 
جــزو موفق ترین هاســت و رتبــه اول را در ایجاد 
 شــغل موفــق و پایــدار در اســتان اصفهــان

 دارد.

اولويت اصلي كمیته امداد توانمند سازي و اشتغال زايي است
 مدیرکل کمیته امداد اصفهان در نشست خبری مطرح کرد: 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعالم کرد:
آماده باش نیروهای آتش نشانی در چهارشنبه پایانی سال

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: این سازمان همچون سال های 
گذشته برای مقابله با حوادث احتمالی آیین چهارشنبه ســوری، تدابیر ایمنی ویژه ای اندیشیده و تمام 
ایستگاه های خود را به حالت آماده باش درآورده است. محســن گالبی اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن 
چهارشنبه سوری جلساتی با حضور نمایندگان ادارات ذی ربط از جمله نیروی انتظامی، اورژانس، دانشگاه 
علوم پزشکی، آموزش و پرورش برگزار و تقسیم وظایف انجام شده است. وی از توزیع سی دی های آموزشی 
در مدارس شهر اصفهان خبر داد و افزود: طی هماهنگی انجام شده با اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان، تعدادی سی دی آموزشی که شامل کلیپ هایی از حوادث واقعی بازسازی شده و انیمیشن است از 
 سوی آتش نشانی اصفهان در اختیار این سازمان قرار می گیرد تا پس از تکثیر در مدارس بین دانش آموزان

 توزیع شود.

سرپرست دفتر امور کوکان و نوجوانان بهزیستی خبر داد:
فعالیت سامانه ملی»فرزندخواندگی« از سال آینده

سرپرست دفتر امور کوکان و نوجوانان بهزیستی از آغاز فعالیت سامانه ملی فرزندخواندگی در سراسر کشور 
از سال آینده خبر داد و گفت: برای هر کودک در کشور حدود 10 متقاضی فرزندخواندگی وجود دارد. دکتر 
منتظر شبر گفت: ســایتی را برای متقاضیان، یعنی پدرها و مادرهایی که تمایل دارند سرپرستی فرزندی را 
به عهده بگیرند، طراحی کردیم، متقاضیان در این ســامانه ثبت نام اولیه را انجام داده و مدارک اولیه شان را 
ارائه می دهند تا وارد سامانه شوند. وی با بیان اینکه پس از این مرحله بررسی اولیه از سوی سازمان بهزیستی 
انجام می شود، افزود: در مرحله بعد بهزیستی از این افراد به شکل حضوری دعوت می کند تا اگر شرایط اولیه 
را داشتند وارد نوبت فرزندخواندگی شوند. منتظر شــبر اظهار کرد: بخشی از مصاحبه ها در بهزیستی انجام 
می شود؛ برخی دیگر از اقدامات مثل گواهی آزمایش اعتیاد، نداشتن سوء پیشینه و سالمت روانی و جسمی 

از دیگر نهادهای مربوطه تهیه خواهد شد.

رییس اداره امــور داروخانه های ســازمان غذا و دارو گفــت: با تدابیر 
صورت گرفته، مــردم برای تهیــه دارو در تعطیالت نوروزی مشــکلی 

نخواهند داشت.
سعید برومند در خصوص خدمت رســانی داروخانه های سراسر کشور 
در ایام نوروز اظهار داشــت:                                                                                                                                                                                                                                                     بــا برنامه ریزی های صــورت گرفته تمام 
داروخانه های شبانه روزی سراسر کشــور در ایام تعطیالت نوروز بدون 

هیچ تعطیلی خدمت رسانی خواهند کرد. وی افزود: دانشگاه های علوم 
پزشکی نیز ملزم شده اند تا در شهرهایی که فاقد داروخانه شبانه روزی 
هستند، برای داروخانه های روزانه کشــیک تعیین کنند تا نیاز مردم به 

دارو مرتفع شود.
برومند در پایان گفت: با تدابیر صورت گرفتــه، مردم برای تهیه دارو در 

تعطیالت نوروزی مشکلی نخواهند داشت.

رو
و دا

ذا 
غ

فعالیت تمام داروخانه های 
شبانه روزی در تعطیالت 

نوروز

رییس اداره امور داروخانه های 
سازمان غذا و دارو مطرح کرد:

حدیث زاهدی
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»مورینیو« و این بار انتقاد از 
سرمربی جدید لستر!

چند روز قبل برندان راجــرز ایرلندی با انصراف 
از هدایــت ســلتیک 
اسکاتلند، به پیشنهاد 
ی  بیگر مر ســر
لسترسیتی پاسخ 
مثبــت داد؛ امــا 
مورینیو می گوید اگر 
جای او بود در چنین 
مقطعی سلتیک را ترک نمی کرد 
و در تابستان هدایت لستر را بر عهده می گرفت. 
ژوزه مورینیو در مورد تصمیم برندان راجرز گفت: 
در این شکی نیست که سلتیک باشگاه بزرگی 
محسوب می شود؛ اما به هر حال لیگ برتر، لیگ 
برتر است و من از تصمیم او مبنی بر ترک سلتیک 
و پذیرش پیشنهاد لسترسیتی تعجب نمی کنم.  
اگر من به جال برندان راجرز بودم در این مقطع 
چنین پیشنهادی را قبول نمی کردم و به مدیران 
لســتر می گفتم حاال نه، اما می توانم در آینده 

هدایت تیم شما را بر عهده گیرم. 

هواداران رئال مادرید باید 
پای »گرت بیل« را ببوسند!

نمایش ضعیف گرت بیل در ال کالســیکو باعث 
شــد هنگام تعویض این ســتاره ولزی در دقیقه 
61، تمامی حاضران در 
برنابئو علیه وی سوت 
زده و اینگونه گرت 
بیل را بدرقه کنند. 
در هفته های اخیر 
انتقــادات تندی از 
گرت بیل شده؛ اما مدیر 
برنامه وی معتقد است ستاره ولزی در سال های 
اخیر عملکرد بســیار خوبی داشــته و هواداران 
باید پای او را ببوسند. همچنین جاناتان بارنت بر 
خالف شایعاتی که طی روزهای اخیر در نشریات 
به کرات دیده می شود، آینده موکلش را در برنابئو 
توصیف کرده و مدعی شد گرت بیل قصد جدایی 
از رئال مادرید ندارد. جاناتان بارنت گفت: این نسل 
طرفداران رئال مادرید در مورد گل های گرت بیل 
در ســال های آینده صحبت خواهد کرد؛ اما آنها 
باید از خودشان خجالت بکشند. گرت بیل سزاوار 
بیشترین احترامات است؛ اما سبکی که طرفداران 

با او رفتار کرده اند، چیزی جز رسوایی نیست.

بوفون:
 استعدادیاب های »فرگوسن« 

مرا زیر نظر داشتند
جان لوییجی بوفون یکی از بهترین دروازه بان های 
تاریخ فوتبال ایتالیا به شــمار می آید.سنگربان 
پیشین یوونتوس بارها 
با پیشنهاد تیم های 
بــزرگ اروپایــی 
مواجــه شــد؛ اما 
بــه  ســال ها  او 
یوونتوس وفادار ماند 
و در نهایت راهی پاری 
سن ژرمن شد. بوفون فاش کرد که از دو باشگاه 
بزرگ شهر منچستر پیشــنهاد داشته است. او 
گفت: وقتی تازه در پارما چهره شــده بودم سر 
آلکس فرگوسن من را زیر نظر داشت. او دو سه 
سال پشت سر هم استعدادیاب های منچستر را 
می فرستاد تا من را زیر نظر داشته باشند. در آن 
زمان پارما به تیمی شناخته شده تبدیل شده بود 
و من هم به پیشنهاد منچستر پاسخ منفی دادم.

سنگربان پیشــین یوونتوس ادامه داد: عالوه بر 
منچســتریونایتد از منچسترســیتی پیشنهاد 
بســیار خوبی داشــتم. آن ها به دنبال ساختن 
 یک تیم بزرگ در اروپا بودند و مــن را زیر نظر

 داشتند.

 توافق اولیه آرسنال
 با ستاره بلژیکی

باشگاه آرسنال با وینگر تیم ملی بلژیک به توافق 
اولیه رســیده است.باشگاه آرســنال که مدتی 
است به فکر جذب یانیک 
فریرا کاراسکو، وینگر 
بلژیکــی ســابق 
یــد  ر د ما تلتیکو ا
افتاده، قصد دارد 
بعــد از ناکامی در 
اولین اقدام بــرای او، 
دوباره پیشــنهاد خود را برای وی ارسال کند.

این بازیکن که در تیم دالیان چین بازی می کند 
دستمزد باالیی دارد و این تنها موردی است که 
طرفین هنوز روی آن توافق نکرده اند. 11 میلیون 
دالر در سال مبلغی اســت که مدیر برنامه های 
کاراسکو برای این بازیکن از توپچی ها درخواست 
کرده و باید دید واکنش باشــگاه آرسنال به این 

موضوع چیست.

»ژاوی«بهدیدارباپرسپولیسمیرسد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

آلکس بروســک، کاپیتان تیم فوتبال ســیدنی درباره اضافه شدن 
قوچان نژاد به ایــن تیم، گفت: رضا، شــخصیت فوق العاده ای دارد و 
خیلی زود توانست خودش را با شرایط اینجا وفق دهد. او بازیکن بسیار 
محبوبی است و کالس باالی بازی خودش را توانسته در تیم ما نشان 
دهد. خیلی خوش شانس هســتیم که رضا در تیم مان حضور دارد و  
مطمئن هستم که او با عملکرد خوبش باعث قهرمانی  ما خواهد شد.

تمجید ویژه کاپیتان سیدنی از »گوچی«

کاپیتان تیم السد که دچار مصدومیت شده بود چند بازی تیم السد 16
را در لیگ ستارگان از دست داد و حاال با اعالم پزشکان باشگاه قطری 
مشکلی برای دیدارهای پیش رو و همچنین دیدار پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا ندارد. ژاوی با السد به عربستان نرفت چرا که فریرا او 
را برای بازی هفته آینده برابر پرسپولیس نگه داشته تا به نوعی یک 

سورپرایز ویژه برای نماینده ایران در ورزشگاه آزادی داشته باشد.

»ژاوی« به دیدار با پرسپولیس می رسد

23

 بازوبند خوش یمن
 برای »رشید مظاهری«

سال هاست محمدرشید مظاهری را با تیم ذوب 
آهن می شناسیم. گلر جام جهانی رفته ذوبی ها 
که پس از درخشش با استقالل اهواز و فوالد خود 
را به اصفهان رســاند، تقریبا از پنج فصل پیش 
از دروازه اصفهانی ها حراســت کرد و به همین 
دلیل نیز یکی از کاپیتان های این تیم محسوب 
می شود. رشــید که در فصل های قبل نیز گاهی 
بازوبند سرگروهی ذوبی ها را می بست در بازی 
های امســال و در جریان دور برگشت بازی ها و 
البته لیگ قهرمانان آســیا دو بار اقدام به این کار 
کرد و جالب اینکه بازوبند فوق برایش خوش یمن 
بوده و او در هر دو دیدار موفق به بسته نگه داشتن 
دروازه خود و ثبت کلین شیت شد. اولین دیدار 
مورد نظر بازی دو تیم ذوب آهن و نساجی بود که 
با تساوی بدون گل به پایان رسید و دومین دیدار 
نیز روز دوشنبه بود که سبزپوشان برابر الزورای 

عراق به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

مالیات برانکو را هم هدایتی 
داده بود!

در جلســه دوم رســیدگی به اتهامات حســین 
هدایتی باز هم حــرف از فوتبال و فوتبالی ها بود.

دادستان تهران در بخشی از اظهاراتش گفته که 
هدایتی مالیات یک فرد سرشــناس را هم داد تا 
در باشگاهش بماند. در اسنادی که خود هدایتی 
چندی قبل ارائه کرد مشخص شــد که مالیات 
برانکو را هم داده است. طی روزهایی که سرمربی 
کروات نمی توانســت به ایران بیایــد نژاد فالح، 
مدیر عامل اسبق پرسپولیسی ها مصاحبه کرد و 
گفت:»ما دست یاری به سوی هدایتی دراز کردیم 
و او هم محبت کرد و خواهش مــا را پذیرفت تا 

هزینه های برانکو را پرداخت کند.«

سوپراستار فوتبالدوست به بازی 
دختران رسید

مهناز افشــار را می توان از جملــه هنرمندانی 
دانست که همیشه پیگیر وضعیت ورزش بانوان 
و همینطور حضور خانم ها در ورزشــگاه ها بوده 
است. او  دیروز به تماشــای بازی تیم ملی ایران 
نشست.ملی پوشان دختر فوتبال ایران  دیروز و 
در دومین دیدار تدارکاتی خود در روزهای اخیر به 
مصاف تیم ملی بالروس رفتند و در نهایت با یک 
گل بازی را به این تیم واگــذار کردند. اما یکی از 
نکات جذاب حاشیه های آن بازی به عدم حضور 
مهناز افشار روی سکوهای ورزشگاه برای تماشای 
بازی دختران مربوط می شــد و تعجب برانگیز 
بود که او با حمایت های همیشــگی خود در آن 
دیدار روی ســکوها حضور ندارد.اما خیلی زود 
خانم سوپراستار در صدد رفع غیبت خود برآمد 
و عنوان کرد برای بازی در فیلمی در ژاپن حضور 
داشت و قطعا و برای بازی دومین تیم ملی خود 
را به ورزشگاه آرارات می رســاند تا دومین بازی 
دختران ایران را از سکوها نظاره کند. اتفاقی که 
دیروز افتاد و مهناز افشار در کنار سایر هواداران 
خانم به تشویق و البته تماشــای بازی تیم ملی 

بانوان ایران برابر بالروس نشست.

در حاشیه

پیشخوان

از حجازی و پورحیدری تا 
کی روش و برانکو

جنجال تازه ای فوتبال را فراگرفته است. جنجالی که درپی اظهارات 
رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مطرح شده است. هرچند 
قاضی اسماعیل حسن زاده درباره استفاده از واژه »شهرستانی« بعدا 
توضیح داد اما هشتک #با_افتخار_شهرستانی ام و #شهرستانی 
در شبکه های اجتماعی داغ شده است.اسماعیل حسن زاده، رییس 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز دوشنبه در مصاحبه ای تلفنی 
با رادیو با الفاظی نادرست به برخی از بازیکنان فوتبال تاخت.  وی در 

پاسخ به پست اینستاگرامی مهدی رحمتی درباره دوشغله بودنش 
گفت: »وقتی یک جوان شهرستانی که تازه به تهران آمده و مشهور 
شده، علیه وزیر حرف می زند یا از زمین و زمان صحبت می کند باید 
در یک برنامه کالبدشکافی شــود. ما یک مشکل با رسانه ها داریم 
که لذت می برند مســائل را وارونه جلوه دهند. چرا رادیو صحبت 
رحمتی علیه من را بزرگ می کند تــا از من حرفی دربیاید؟ « این 
اظهارات باعث شد که موجی در شبکه های اجتماعی علیه رییس 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال راه بیفتد. هرچند او بعدا درباره 
این اظهارات توضیح داد و تاکید کرد که برداشــت درستی از این 
حرف ها نشــده؛ اما هم چنان واکنش ها به این اظهارات ادامه دارد.

علی کریمی، مرتضی تبریزی، سجاد شهباززاده، بختیار رحمانی، 
بهنام برزای، میالد میداوودی، حنیف عمران زاده و برخی دیگر از 
چهره های مطرح و افراد فعال عادی در توئیتر و اینستاگرام به این 

موضوع واکنش نشان داده اند.

واکنش ها به اظهارات رییس کمیته انضباطی باال گرفت

هشتمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور 
در بخش آقایان به ایســتگاه پایانی می رسد و روز 
پنجشــنبه با برگزاری دیدار دور برگشت مرحله 
نهایی این مســابقات میان تیم های گیتی پسند 
اصفهان و مس سونگون، تکلیف قهرمان این دوره از 

بازی ها  مشخص خواهد شد. 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور در 
حالی به روزپایانی خود نزدیک می شود که امسال با 
اضافه شدن مرحله پلی اف، شکل و سیاق برگزاری 
مسابقات دچار تغییر شد و هشت تیم باالی جدول 
رده بندی این فرصت را پیدا کردند تا با حضور در 
مرحله حذفی شانس خود برای قهرمانی را امتحان 
کنند. با برگــزاری دیدارهای مرحلــه پلی اف در 
مرحله یک چهارم نهایی و نیمه نهایی، تیم فوتسال 
گیتی پسند و مس سونگون با برتری بر رقبایشان 

راهی دیدار نهایی شدند.
سرخ پوشــان اصفهانی در حالی پا به بازی فینال 
گذاشــتند که آنها برای رســیدن به این مرحله از 
همان ابتدای فصل برنامه ریزی ویژه ای را ترتیب 
داده بودند تا با فراموشی خاطرات تلخ سال گذشته 
بار دیگر خود را به عنوان اصلــی قهرمانی معرفی 
کنند. شــاگردان رضا لک در دیدارهــای مرحله 
گروهی نمایش خیره کننده ای را از خود به نمایش 
گذاشتند به طوری که برای اولین بار این تیم موفق 
شد به امتیاز باالی 65 دســت یابد و با کسب 67 
امتیاز از 26 دیدار برگزار شده با اقتدار به عنوان تیم 
صدر نشین پای به مرحله پلی اف بگذارد. تیم گیتی 
پسند در این مرحله با 111 گل زده عنوان بهترین 
خط حمله و با 58 گل خــورده عنوان بهترین خط 

دفاع لیگ را نیز به نام خود زد.
در آن سو، تیم مس سونگون که فصل پیش توانسته 
بود با شایستگی به مقام قهرمانی رقابت های لیگ 
برتر فوتسال دست یابد و راهی مسابقات جام باشگاه 
های آسیا شود، در این بازی ها نیز به مقام قهرمانی 
دســت یافت تا رقابت های فصل جاری فوتســال 
کشور را با شکل و شــمایل قهرمانانه ای آغاز کند.
با شروع رقابت های لیگ برتر این تیم نشان داد که 
قهرمانی در آسیا اتفاقی نبوده و مس سونگون یک 

تیم قدرتمند واقعی است.تبریزی ها در طول لیگ 
برتر سایه به سایه گیتی پسند را تعقیب کردند و در 
هفته های پایانی، زمانی کــه جایگاه آن ها در رده 
دوم ثابت شد این تیم به ریکاوری بدنی رفت و مقابل 
حریفان خود از بازیکنان اصلی استفاده نکرد. مدافع 
عنوان قهرمانی لیگ در پایــان رقابت های مرحله 
گروهی با کسب 55 امتیاز از 16 پیروزی و 7 تساوی 
با ثبت تنها سه شکست در جایگاه دوم جدول رده 

بندی جای گرفت.

سرخ پوشــان اصفهانی در بازی رفت مرحله نهایی 
در تبریز مقابل تیم ســونگون توانستند به تساوی 
ارزشمند دســت یابند تا کار راحت تری را در بازی 

برگشت در اصفهان در پیش داشته باشند.
شاگردان لک در قســمت آخر درخشش خود در 
این دوره از رقابت های لیگ برتر مقابل تیمی قرار 
گرفته اند که شباهت زیادی به تیم خودشان دارد و 
برای کسب عنوان قهرمانی در اصفهان به احتمال 
زیاد خود را به آب و آتش خواهــد زد تا بتواند جام 
قهرمانی را به تبریز ببرد. انجام هرگونه اشــتباه در 
این بازی به منزله از دست رفتن یک سال زحمت 
و تالش دو تیم خواهد بود به خصوص این که تیم 
گیتی پسند برای رسیدن به این مرحله با ظاهری 
کامال متفاوت نســبت به فصل گذشته پا به میدان 

گذاشته بود.
گیتی پســند با در اختیار داشــتن خط آتشــین 
حملــه ، خط دفاعی مســتحکم ، صخره ســنگی 
درون دروازه،  بازی ســازهای بی نظیر در فوتسال 
روز پنجشنبه بدون شــک با هواداران پرشور خود 
می تواند به هدف خــود در این فصــل لیگ برتر 
فوتسال دســت پیدا کند. در دیدار برگشت فینال 
هیچ کــدام از بازیکنان دو تیم مصــدوم و محروم 
 نیستند و با ترکیبی کامل به مصاف یکدیگر خواهند

 رفت.
 بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته سازمان لیگ، 
دیدار برگشت دو تیم گیتی پسند و مس سونگون 
از ساعت 17 روز پنجشنبه در  سالن پیروزی برگزار 
می شود که باشــگاه اصفهانی تماشای این بازی را 
برای هوادارانش رایگان اعالم کرده است. همچنین 
قرار است این بازی به صورت زنده از شبکه ورزش 

پخش شود.

هیجانبهوقتاصفهان
 روز سرنوشت ساز فوتسال ایران فرا رسید؛ 

  عکس روز

»اینیستا«ی عاشق فوتبالیست ها در نمایشگاه سوباسا
آندرس اینیستا، ستاره سابق و اسطوره باشگاه بارسلونا که این روزها در ژاپن بازی می کند، 
دیروز در ایستگاه قطار توکیو، نمایشگاه بزرگ انیمیشن ژاپنی فوتبالیست ها را افتتاح کرد.

 پرســپولیس ایــران- 
پاختاکور ازبکســتان؛ نایب 

قهرمان وارد می شود

مشکل بزرگ ذوب آهن از نظر »کربکندی«
کارشناس فوتبال در مورد تساوی خانگی ذوب آهن مقابل الزورای عراق گفت: شرایط ذوب آهن ایده آل 
نیست البته آنها مقابل این حریف عراقی خیلی خوب بازی کردند و دروازه بان حریف درخشید و مانع از 
پیروزی ذوب آهن شد. با این حال باید بگویم ذوب آهن در خط حمله زور ندارد و نمی تواند از موقعیت هایی 
که ایجاد می کند، استفاده کند. رسول کربکندی افزود: الزورای عراق فیزیکی و درگیرانه بازی می کرد و 
برای حفظ یک امتیازش تالش کرد ذوب آهن هم تیم برتر میدان بود؛ اما نتوانست از این برتری استفاده 
کند.کربکندی با اشاره به این تساوی خانگی عنوان کرد: تیمی که می خواهد در لیگ قهرمانان از گروهش 
صعود کند حداقل باید بازی های خانگی اش را با پیروزی پشت ســر بگذارد؛ اما می بینیم که خط حمله 
ذوب آهن زوری ندارد. وی در مورد اینکه منصوریان معتقد است در آسیا تیمش با صالبت بازی می کند، 

اظهار داشت: به نظر من بهترین نتیجه منصوریان با ذوب آهن همان مسابقه با الغرافه قطر بود.

دوران مصدومیت مهاجم سپاهان به پایان رسید
محمد ابراهیمی،  مهاجم سابق تیم تراکتورسازی که پس از جدایی از تیم دسته اولی اکسین البرز، در نیم فصل 
دوم مسابقات لیگ برتر به سپاهان پیوست، در اردوی ترکیه دچار مصدومیت شد و در هفته بیستم مسابقات 
لیگ برتر نتوانست تیمش را مقابل تراکتورســازی تبریز همراهی کند. مهدی صدیقی،  فیزیوتراپیست تیم 
فوتبال سپاهان در مورد وضعیت این بازیکن، اظهار کرد: ابراهیمی در حال پشت سرگذاشتن مراحل درمانی 
است؛ نظر کادر فنی برای حضور این بازیکن در زمین بسیار مهم است و آن ها باید تشخیص دهند که ابراهیمی 
از لحاظ بدنی آمادگی بازی دارد یا خیر.وی ادامه داد: ابراهیمی ۹5 درصد از مراحل درمانی خود را گذرانده و 
چیزی تا بهبودی کامل مصدومیت او باقی نمانده است. فیزیوتراپیست تیم فوتبال سپاهان در مورد مصدومیت 
ایران پوریان نیز گفت: محمد ایران پوریان دچار »این باالنس« عضالنی شده است و التهاب خفیفی در عضله 

همستیرینگ پا دارد که به دنبال از بین بردن التهاب هستیم.

سرمربی بسکتبال نامی نو:

 بازی سختی در تهران داریم
سرمربی تیم بسکتبال بانوان نامی نو اعتقاد دارد تیمش در بازی برگشت در تهران مقابل دانشگاه آزاد 
بازی سختی در پیش خواهد داشت، چراکه دانشــگاه آزاد برای پیروزی و بازگشت به جریان فینال 

مسابقات بی محابا حمله خواهد کرد.
سپیده جعفری اظهار کرد: بعد از یک روز استراحت تمرینات خود را شروع کردیم. می دانیم که بازی 
سختی در تهران مقابل دانشگاه در بازی برگشت خواهیم داشت. دانشگاه تیم خوب و با برنامه ای است 
و کادر فنی خوبی دارد که با توجه به باخت در اصفهان با آنالیزی که از ما می کنند به دنبال پیروزی در 
بازی برگشت هستند تا به جریان فینال برگردند و کار به بازی سوم کشیده شود؛ بنابراین در این بازی 

بی محابا حمله خواهند کرد.
سرمربی تیم بســکتبال بانوان نامی نو ادامه داد: ما نیز با آنالیزی که از بازی رفت در اصفهان داشتیم 
و شناســایی نقاط ضعف و قوت تیم خودمان و حریف به دنبال برتری در بازی دوم و گرفتن قهرمانی 
هســتیم. وی گفت: به جز فروغ طباطبایی و »لوســینه ســت آقایان« که در بازی قبل نیز مصدوم 
بودند بقیه بازیکنان در شــرایط خوبی هســتند، در بازی گذشته بیشتر شــوت هایی که داشتیم به 
نتیجه نشست و طی تمریناتی که تا روز اعزام خواهیم داشــت روی این موارد تمرین بیشتر خواهیم 
 کرد تا بتوانیم با توجه بــه مهره ها و توانایی که از آن ها داریم،  از ظرفیت آن ها در این بازی اســتفاده

 کنیم.
جعفری خاطرنشــان کرد: قبل بازی تمرین ســبکی در سالن مســابقه خواهیم داشت تا با وضعیت 
آنجا آشنا شویم و روز مســابقه مشکلی نداشته باشیم. گفتنی اســت؛ بازی برگشت فینال بسکتبال 
 بانوان کشور روز جمعه 17 اسفندماه ســاعت 11 در ســالن پیامبر اعظم )ص( دانشگاه آزاد برگزار 

می شود.

برانکو: ما پرســپولیس 
هستیم، فینالیست آسیا

 الدحیل- استقالل؛ امشب 
ساعت 18:45؛ مثلث سیاه

فوتبال
پورتو

- 
 آ اس رم

ساعت 
23:30

شبکه 
ورزش

پاری سن فوتبال
ژرمن - 
منچستر 

یونایتد

ساعت
23:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

چهار شنبه 

15 اسفند

سمیه مصور
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 تعداد واگن های مترو  افزایش می یابد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

صدور بلیت 8 مجموعه تاریخی 
استان به صورت الکترونیکی

سامانه یکپارچه فروش بلیت الکترونیکی به صورت 
آزمایشی در اصفهان راه اندازی شد.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهــان گفت: هشــت 
مجموعه عمارت عالی قاپو، مسجد شیخ لطف ا...، 
منارجنبان، باغ موزه چهلستون، مسجد امام)ره(، 
باغ فین، موزه فین و خانه بروجردی ها در استان 
اصفهان زیر پوشــش این ســامانه یکپارچه قرار 
گرفته اســت.فریدون الهیاری افزود: از این پس 
در این مجموعه ها صدور و فروش بلیت به صورت 
الکترونیکی خواهد بود. وی ادامه داد:از مرحله سوم 
سامانه یکپارچه فروش بلیت الکترونیکی موزه ها 
و اماکن تاریخی و فرهنگی در سه استان اصفهان، 
کرمانشاه و تهران بهره برداری شد.در حال حاضر 
28مــوزه و مجموعه تاریخی و فرهنگی کشــور 
مجهز به زیرساخت فروش بلیت الکترونیکی شده 
اند.استان اصفهان دارای 22هزار اثر تاریخی است 
که از این تعداد بیش از هزار و 850 اثر در فهرست 
میراث ملی و بیــش از 7 اثر در فهرســت میراث 

جهانی به ثبت رسیده است.

برگزاری نشست تخصصی 
اندیشوران انقالب در اصفهان  

معاون فرهنگیـ  تبلیغی حــوزه علمیه خواهران 
اصفهان گفت: وظیفه امروز حــوزه های علمیه، 
انقالبی بودن و انقالبی ماندن و حرکت در مســیر 
بالندگی انقالب با تکیه بر معنویات اســت که از 
جمله مطالبــات اصلی رهبر معظــم انقالب نیز  
محسوب می شــود. از این رو، معاونت فرهنگیـ  
تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشــور اقدام 
به برگزاری  » نشســت تخصصــی دانش افزایی 
اندیشوران انقالب در حوزه های علمیه خواهران« 
کرده است.صدیقه بهشتی ریزی گفت: این نشست 
با حضور اســاتید مرتبط با دروس انقالب و زن و 
خانواده و طالب رشــته مطالعات زن و خانواده و 
طالب و فارغ التحصیالن سطح تخصصی حوزه در 

اصفهان برگزار می شود.

شهردار اصفهان:
  تعداد واگن های مترو

 افزایش می یابد
شــهردار اصفهان در بازدید از ایستگاه های مترو 
میدان آزادی تا میدان امام حسین)ع( با شهروندان 
مسافر مترو هم صحبت شد و خبرهای خوشی به 
آن ها داد.طی این بازدید شهروندان پیشنهادهای 
خود را در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات مترو با 
شهردار شهرشان مطرح کردند همچنین برخی 
از آن ها انتقاداتی که به مترو و خطوط اتوبوسرانی 
داشتند را با شهردار در میان گذاشتند.  قدرت ا... 
نوروزی، شهردار اصفهان در این بازدید در پاسخ به 
سواالت شهروندان اظهار کرد: از  امروز با افزایش دو 
رام قطار، سرفاصله زمانی در کل روز با چهار دقیقه 
کاهش به ۱۱ دقیقه می رسد و در روزهای تعطیل 
پیش رو )دو جمعه آخر سال و روز 2٩ اسفند( مترو 
از ساعت 8:٣0 صبح تا 2۱:٣0 به شهروندان خدمت 
رسانی خواهد کرد تا شهروندان بتوانند راحت تر 
امور مربوط به پایان سال خود را انجام دهند.وی 
ادامه داد: در جلســات هیئت مدیره قطارشهری، 
فعال شدن مترو در روزهای تعطیل سال آینده و 
همچنین افزایش تعداد کابین ها بررسی می شود. 
نوروزی ادامه داد: تعداد واگن های مترو اصفهان، 
افزایش می یابــد و دو رام پنج واگن به مترو اضافه 
می شود؛ با اضافه شــدن واگن ها می توانیم شاهد 
کاهش ســرفاصله حرکت مترو باشیم.شــهردار 
اصفهان با بیان اینکه در سال آینده هم مانند سال 
٩7 ســاعت حرکت مترو از ۶:٣0 صبح تا ٣0:2۱ 
است، افزود: خوشبختانه روز به روز شاهد افزایش 

مسافران مترو هستیم.

 مدیر کل اداره راهداری و حمل و نقل
 جاده های استان مطرح کرد:

فعالیت 1800 دستگاه اتوبوس 
در استان اصفهان

مدیر کل اداره راهداری و حمل و نقل جاده های 
استان اصفهان  از تعهد کلیه تشکل های صنفی 
حوزه حمل و نقل به اضافه کردن سرویس های 
ویژه در ایام نــوروز خبر داد. مهــدی خضری با 
اشــاره به آغاز پیش فروش بلیت های سفرهای 
نوروزی گفت : شرکت های حمل و نقل به صورت 
اینترنتی و حضوری پیش فروش را آغاز کرده اند 
و به همین منظور جلساتی با تشکل های مجمع 
صنفی ، مجمع شــرکت های حمل و نقل مسافر 
جهت ارائه خدمات و ســرویس های مطلوب به 
مسافرین برگزار شــد. وی افزود :۱800 دستگاه 
ناوگان فعال در استان در حوزه اتوبوسی فعالیت 
دارند و همچنین حدود 2000 دســتگاه نیز در 
ناوگان ســواری در این ایام به صورت ویژه ارائه 
خدمات می دهند. مدیــر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان اصفهان تصریح کرد :کلیه 
تشکل ها متعهد شدند در صورتی که نیازبه اضافه 
کردن سرویس های ویژه در این ایام بود، اقدامات 
الزم را به عمل آورند. خضری، در خصوص نظارت 
و بازرسی بر ســرویس های حمل و نقل در ایام 
نوروز گفت : در این خصوص کمیته هایی متشکل 
از تشکل های صنفی و اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای تشــکیل شده و کلیه شرکت ها و 

ناوگان حمل و نقل بازدید می شوند.

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان گفت : 
بودجه سال ٩8 حدود ٣7 درصد نسبت به سال ٩7 
افزایش داشته که از این میزان 70 درصد مربوط به 

پروژه های عمرانی است .
ایرج مظفر در نشست خبری   دیروز خود  با اشاره به 
اینکه شهرداری با 7 معاونت و 2٣ سازمان در حال 
خدمت رسانی به شــهروندان اصفهانی است و هر 
معاونت شرح وظیفه  خاص خود را دارد افزود: نظارت 
بر امور عمرانی یکی از وظایف مهم معاونت عمرانی 
است که با اســتفاده از تجهیزات وآزمایشگاه های 

مناسب انجام می شود.
وی با اشاره به گزارشی از بودجه سال ٩8 و مقایسه 
آن با بودجه سال ٩7 گفت: در سال ٩8 بودجه کل 
شهرداری ٣7 درصد افزایش داشته و حدود ۴۱ هزار 

میلیارد تومان است.
وی افزود: حــدود 70 درصد از بودجه ســال ٩8 
به بخش عمرانــی اختصاص دارد که بیشــتر این 
مقدار برای طرح های مهمی مانند قطار شــهری با 
اختصاص ۴۱ درصدی از کل بودجه عمرانی، حلقه 
حفاظتی با بودجه ۱58 میلیــارد تومان و افزایش 
سه برابری بودجه نسبت به سال ٩7 و پروژه مرکز 
همایش ها با هزینــه ۱20 میلیارد تومان و افزایش 
حدود سه برابری نسبت به ســال گذشته که قرار 
 است تا پایان ســال ٩8 قســمت های مهم آن به 

بهره برداری برسد.

به گفته  مظفر؛ پیش بینی 
می شــود تا پایان ســال 
٩٩ حلقه حفاظتی شــهر 
کــه جمعــا 78 کیلومتر 
اســت، از کیلومتــر صفر 
کــه جنــب کارخانه قند 
اســت تا کیلومتر 7 آماده 

بهره برداری شود.
به گفته ی وی؛ پروژه های عمرانی در حال ســاخت 
با 2۴5 قرار داد و با هزینــه 5۴7 میلیارد تومان در 
حال فعالیت هستند و از جمله این طرح ها می توان 

به تعداد 8 خیابان سازی 
با مبلغ 2٣ میلیارد تومان، 
٩ پروژه پیاده رو سازی با 
هزینــه ۴ میلیارد تومان، 
7 طرح احــداث پارک و 
فضای سبز با هزینه ۴/٩ 
میلیارد تومان، ٣2 طرح 
شاخص و 20 طرح مربوط 
به مرکــز همایش های بین المللــی اصفهان و 7٩ 
قرارداد مربوط به آسفالت با ارزش ۶0/2۱ میلیارد 

تومان اشاره کرد.

مظفر ادامه داد: تعداد کل قرارداد هایی که طرح های 
آن ها آماده و تحویل داده شــده است در سال ٩7 
شــامل 8٩ طرح بــزرگ و ٣00 طــرح کوچک و 
درمجموع ٣8٩ طرح بــا ارزش 800/۱٣۱ میلیارد 

تومان است.
وی با اشاره به اینکه در ســال ٩7 به علت افزایش 
سه برابری قیمت قیر و تغییر سیاست بخش عمران 
شــهرداری برای حذف روکش هــای غیر ضروری 
میزان آســفالت به کار رفته در شهر کاهش داشته 
افزود: حدود 70 هزار تن آســفالت در ســال ٩7 

استفاده شده است.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان با اشاره 
به مهم تریــن طرح ها ی بخش عمران شــهرداری 
در ســال ٩7 گفت:پارکینگ خیابان اردیبهشت، 
پیاده راه ســازی محــور چهارباغ، مرکــز توانمند 
ســازی بانوان، احداث بلــوار فرزانــگان، احداث 
تقاطع شهید اردســتانی، احداث مجموعه ورزشی 
مادر و کودک در منطقــه 5، احداث پارک پردیس 
بوستان هنر،طرح های استفاده از پساب و... ازجمله 

مهم ترین این پروژه ها محسوب می شود.
مظفر، درباره توزیع طرح های عمرانی در ۱5 منطقه 
و رعایت عدالت در تمام مناطق شــهری گفت: ما 
بیشــتر مجری سیاســت ها و تصمیم گیری های 
گذشته هســتیم و سیاســت های کلی شهرداری 
براســاس اولویت بندی اســت و در حــال حاضر 
 اولویت شــهرداری کاهش آالینده ها و حمل و نقل 

است.

70درصد از بودجه شهرداری مربوط به بخش عمرانی است

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در 
نشســت»نقش تعامالت زنان در عصر صفوی« اظهار کرد: با وجود  
اینکه 50 درصد جمعیت را زنان تشکیل می دهند و از ظرفیت های 
خوبی برخوردار بوده و مســئولیت پذیری بیشتری دارند، آنطور که 
باید مورد توجه قرار نگرفته اند و از ظرفیت اجرایی آنها بهره کافی برده 
نشده است.  فریده روشن  با بیان  اینکه در کتاب های تاریخ به صورت 

عمدی  یا سهوی به نقش زنان در جامعه به درستی اشاره نشده  است، 
تصریح کرد: این در حالی اســت که در کتاب »فاطمه فاطمه است« 
دکتر شریعتی به جنبه های مختلف نقش همسری، مادری و فرزندی 
حضرت فاطمه )س( در زمان جاهلیت به خوبی پرداخته شده است. 
وی با بیان اینکه نقش زنان در جامعه با توجه به مسائل روز نسبت به 
گذشته گسترده تر و پیچیده تر شده است، اضافه کرد: زنان در  سمن ها  

این نقش را  به خوبی نشان دادند و در مباحث اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی فعالیت های چشمگیری داشته اند.وی فعالیت موثر سمن ها 
در جامعه را حائز اهمیت دانســت و گفت: سمن ها باید از ظرفیت و 
پتانسیل خود بیش از گذشته استفاده کنند؛ حس مطالبه گری زنان 
بیشتر از گذشته شده است تا آنها نیز مانند مردان از فضاهای شهری 

در همه شرایط به خوبی استفاده کنند.

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شهر:
زنان در جایگاه های سیاست گذاری، تاثیر بیشتری دارند

معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

بودجه سال ۹۸ حدود ۳۷ درصد 
نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته 

که از این میزان ۷۰ درصد مربوط 
به پروژه های عمرانی است

آگهی مزایده نوبت چهارم
شهرداری فالورجان بر اساس مصوبه شماره 5/۱27۱ مورخ ٩7/۱۱/٣0 شورای 
محترم اسالمی شهر فالورجان در نظر دارد زمین دفتر گاز و پارکینگ مینی بوس 
واقع در ترمینال مسافربری خود را با شــرایط مشروحه ذیل به متقاضیان واجد 

شرایط به مدت دو سال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید.
- قیمت پایه مزایده:

زمین دفتر کار به مســاحت تقریبی ۱07 متر مربــع و پارکینگ مینی بوس به 
مساحت تقریبی ٣0۶۶ متر مربع می باشد که قیمت پایه مزایده اجاره برای سال 
اول بر اساس قیمت کارشناســی ماهیانه مبلغ 2٩/700/000 ریال و برای سال 
دوم با ده درصد افزایش نسبت به سال اول می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی 

برنده مزایده خواهد بود.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز دوشــنبه مورخ ٩7/۱2/20 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل 

نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند.
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 www.falavarjan.ir جهت کسب اطالعات بیشــتر به ســایت اینترنتی
مراجعه فرمائید.

م الف: 394955جواد نصری- شهردار فالورجان

نوبت  دوم

آگهی مزایده
شهرداری تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره ٣۱2٣/٩7/۱00 
مورخ ٩7/05/۱8 و ٩7/۱00/۴5٣۴ مورخ ٩7/۱2/۱٣ شورای اسالمی شهر 

تیران نسبت به اجاره اماکن مشروحه ذیل:
۱-واحدهای مجتمع اداری، تجاری نگین )نوبت چهارم برای مدت یک سال(

2- محل استقرار کانکس های اغذیه فروشی پارک آزادگان برای مدت سه 
سال با افزایش ۱5% سالیانه

٣- محل پارک ترافیک آزادگان برای مدت ســه ســال با افزایش %۱5 

سالیانه
۴- سالن شــهربازی مجتمع نگین )برای مدت سه سال با افزایش %۱5 

سالیانه(
از طریق آگهی مزایده اقــدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کســب 
اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به شهرداری تیران مراجعه 
نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ ٩7/۱2/27 

به دبیرخانه حراست شهرداری تیران تحویل نمایند.

م الف: 404298پیمان شکرزاده - شهردار تیران

آگهی دعوت از سهامداران محترم شرکت آژانس مسافرتی و جهانگردی نوبت  اول
پرستیژ تور )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 2082 ثبت اصفهان و شناسه ملی 10260210143 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ســاعت ٩ صبح مــورخ ۱٣٩7/۱2/27 در محل 
شــرکت واقع در اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد ساختمان پورپونه، پالک 
یک ، کدپستی 8۱۶8۶۴5۴۶۱  و تلفن 0٣۱٣۶۶8٩02۱ برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.

2- بررسی و تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۱٣٩۶/۱2/2٩
٣- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.

۴- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت.
5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.

هیات مدیره

شــهردار منطقه ۱0 اصفهان اظهــار کرد: آیین 
درختکاری یادبود مدافعان حریم امنیت انقالب 
اسالمی  امروز ســاعت ۱5 در پارک الله، محوطه 
پرچم برگزار می شود. حمید شــهبازی تصریح 
کرد: در ویژه برنامــه روز درختکاری منطقه ۱0 
شــهرداری اصفهان به یاد شهیدان حریم امنیت 
جمهوری اسالمی ایران »شــهید امید اکبری«، 
»رضا رحیمی« و»شهید مرتضی فاضل« نهالی سبز 
کاشته می شود تا برای آیندگان یادگار بماند. وی 
افزود: در این برنامه که به همت معاونت فرهنگی 
اجتماعــی و همکاری معاونت خدمات شــهری 
منطقه برگزار می شود، آیتم های مختلفی همچون 
سخنرانی، نمایش، نمایشــگاه گل و کارگاه های 
کودک از قبیل رنگ آمیزی گلدان و کاردســتی 
برنامه ریزی شده است.شــهبازی، از شهروندان 

ساکن در این منطقه که برای دریافت نهال رایگان 
ثبت نام کرده اند در خواست کرد: از تاریخ ۱5 تا 2۱ 
اسفندماه سال جاری صبح ها از ساعت ٩ تا ۱2 و 
بعداز ظهرها از ساعت ۱۶ تا ۱٩ به مجتمع تجاری 
اداری میثم مراجعه کند.حمید شــهبازی با بیان 
اینکه ویژه برنامه روز درختکاری با عنوان »نهال 
آرزو« در باغ طلوع برگزار شــد، افزود: این برنامه 
با حضور بیش از ۴00 دانش آموز مقطع متوسطه 
برگزار و آموزش هایی در خصوص حفظ و حفاظت 
از محیط زیست ارائه شد.وی ادامه داد: ویژه برنامه 
»نهال آرزو« با هدف فرهنگ سازی برای نوجوانان و 
جوانان پسر که تاکنون کمتر در چنین برنامه هایی 
حضور می یافتند تدارک دیده شده و ارزش درخت 
و درختکاری و آموزه هایــی در این خصوص، به 

آنان داده شد.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان در جمع 
اعضای کمیته هدایت و اســکان ستاد اجرایی 
خدمات سفر شهر اصفهان با بیان اینکه انتخاب 
محل اقامت از نخستین دغدغه های هر گردشگر 
در سفر اســت، اظهار کرد: گردشگران در زمان 
ورود به شهر خواهان اسکان در محل مناسبی 
هستند، در صورتی که در بســیاری از مواقع با 
شهر مقصد و شرایط حاکم بر آن شهر آشنایی 
ندارنــد و در نتیجه باید زیرســاخت های الزم 
فراهم شــود تا گردشــگران بتواند به سهولت 
محل اقامت مناسبی را برای سفر خود انتخاب 
کنند.حســین امیری با بیان اینکه ایجاد یک 
ســامانه نرم افزاری مطمئن و کارآمد در زمینه 
رزرو منازل استیجاری و مراکز اقامت موقت به 
گردشــگران کمک می کند تا به راحتی محلی 

مناســب و مطمئن را برای اقامت خود در شهر 
مقصد انتخاب کنند، افزود: سامانه رزرو منازل 
استیجاری به نام » ایرزروینگ« برای رفاه حال 
گردشــگران و اسکان مناســب در اصفهان به 
نشانی Ereserving.com راه اندازی می شود 
که در این ســامانه امکان رزرو اینترنتی منازل 
برای گردشــگران فراهم شده اســت. امیری با 
اشاره به اینکه سامانه ایرزروینگ توسط سازمان 
فاوا شــهرداری اصفهان طراحی و تولید شده 
و پشــتیبانی از این نرم افزار نیز بــر عهده این 
ســازمان خواهد بود، خاطرنشان کرد: خدمات 
این سامانه شــامل ثبت مراکز اقامتی، ارزیابی 
مراکز، انتشــار اطالعات مراکــز اقامتی، انجام 
فرآیند رزرو، پرداخت هزینه ها و تحویل اقامتگاه 
به گردشگران و سپس تحویل آن به مالک است.

شهردار منطقه 10 خبرداد:

آیین درختکاری یادبود شهدای امنیت در پارک الله 
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

سامانه »ایرزروینگ« رونمایی می شود

دیانا سنابادی

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز ، ســند ســفید ، 
نیســان  خــودروی   کارت 
کامیونــت- وانت مــدل 1386به 
رنــگ آبــی روغنــی به شــماره 
پــاک 23-941 س 82 و شــماره 
موتور 453342 و شــماره شاسی 
 NAZPL140TBK099006
خــودرو  ملــی  شناســه  و 
  IRNC869O5KN099006
به نام آقای مصطفی  اسماعیلی 
تیرانچی به وکالت آقای محمدرضا 
قاسمی آغچه بدی مفقود گردیده و 

از درجه  اعتبار  ساقط می باشد.
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 امام علی علیه السالم:
  برترين مردانگی، شريك كردن برادران در 

اموال ، و برابرى با آنان در احوال است .
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

بیشــتر ما با شروع هر ســال فهرســتی طوالنی از کارهایی که 
می خواهیم آن ســال انجــام دهیم را برای خودمان  مشــخص 
می کنیم؛ امــا وقتی ســال به پایــان می رســد، می بینیم که 
نتوانســته ایم به بســیاری از برنامه ریزی  هایمان عمل کنیم.   از 
مهم ترین ویژگی های افراد موفق داشــتن برنامه ریزی و عمل 
کردن به برنامه هاســت. با یادگرفتن و عمل کردن به چند نکته 
می توانید از پس بسیاری از کارهایتان برآیید و آنها را طبق  برنامه 

انجام دهید.
کنیدگذاریهدفقدماولین

هدف گذاری، یعنی مشخص کردن آن چه می خواهید به دست  
 آورید. ابتدا ســه هدف بلند مدت برای یک ســال آینده تان را 
مشــخص کنید. ســپس اهداف کوتاه مدت خود را  در راستای 
رسیدن به اهداف بلندمدت خود مشخص کنید و بعد برنامه ریزی 
داشته باشــید. توجه کنید  اهداف باید سه ویژگی شفاف، دقیق 
و زمان دار را داشته باشــند. هدف ها به ما جهت می دهند، ما را 
 متمرکز و با انگیزه تر نگه می دارند. بهترین اهداف آنهایی هستند 
که مطابق با ارزش های شخصی تان باشند و برای دستیابی به آنها 

یک انگیزه قوی در شما وجود داشته باشد .
کنیدریزیبرنامهبینانهواقع 

قبل از نوشــتن هر برنامه ای، بین رویا و انتظارات واقعی تفاوت 
قائل شوید، در مسیر رسیدن به اهداف  همیشه عوامل غیر قابل 
کنترل و غیر قابل پیش بینی وجود دارند. اگر شرایط را ایده آل 
در نظر بگیرید  با ایجاد کوچک ترین اختــال در برنامه، ناامید 
می شــوید و برنامه را رها می کنید.تا جایی که می توانید خود را 
 برای اتفاق های غیر قابل پیش بینی آمــاده کنید و بپذیرید که 
وجود چالش ها و مســائل هم بخشی از مسیر  موفقیت است، در 
مسیرتان ثابت قدم باشید و هیچ وقت نگذارید چالش ها و مسائل 

باعث توقف تان شوند. 
کنیدشارژراتانانگیزه

وقتی برای هدفی برنامه ریزی می کنیــد در ابتدا انگیزه باالیی 
دارید؛ اما بعد از مدتی به ویژه بعد از مواجه  شــدن   با چالش ها 
مسیر انگیزه تان کمرنگ می شود .  برای ثابت قدم بودن در مسیر 
هدف هایتان نیاز دارید که هر چند وقت یک بار باتری انگیزه تان 
را شارژ  کنید. یکی از بهترین راهکار ها این است که با دیدن روزی 
که به اهداف تان رسیده اید و تجسم احساس  رضایتی که در آن 

لحظه خواهید داشت، انگیزه خود را دوباره شارژ کنید. 
کنیدگیریاندازهراتانپیشرفت

هر شــب زمانی بگذارید تا عملکردتان را بررســی کنید. نتایج 
کارهایی که انجام داده اید را در دفتری ثبت  کنید. این کار به شما 
نشان می دهد چقدر به هدف تان نزدیک شده اید؛ چقدر نسبت 
به قبل پیشرفت داشــته اید  و برای رسیدن به عملکرد بهتر باید 
چه تغییراتی را در روند برنامه ریزی تان ایجاد کنید. عاوه بر این 
 ثبت و بررسی نتایج ثبت شده در یک دفتر به شما نشان می دهد 
که تاش های شما تاثیر گذار است و این  به شما انگیزه می دهد.

کنیدبندیاولویتراتانکارهای
بعضی ها تمام روز مشغول کار هســتند ولی در نهایت به تعداد 
زیادی از کارهای مهم شان نرسیده اند.  دلیلش این است که آنها 
وقت خود را صرف کارهایی می کنند که اهمیت کمی دارند و در 
 عوض فرصت انجام کارهایی که اهمیت باالیی دارند را از دست 
می دهند. کارهایتــان را اولویت بندی کنید و  مهم ترین کارها را 
اول انجام دهید، معموال انجام یک کار مهم با یک کار غیر مهم به 
یک اندازه زمان  می برد؛ اما انجام کار مهم عاوه بر ارزش و تاثیر 
بیشتری که در زندگی ما دارند احساس رضایت  بیشتری را به ما 

می دهند.دست می دهند. 

با نحوه برنامه ریزی برای سال جدید آشنا شوید

مهسااحمدی

عکس روز

دوخط کتاب

عبارت است از رغبت جدی 
به زندگی و پرورش آنچه 
بــدان مهــر مــی ورزیم.

زمانــی کــه رغبــت جدی 
باشــد،  نداشــته  وجــود 
عشقی هم در کار نیست.

»هنر عشق ورزیدن«
اریک فروم

ننــد گیاه  عشــق ما
است و ما باغبان

اگر کســی به مــا بگوید 
که عاشــِق گل است، اما 
ببینیم که اغلب فراموش 
مــی کنــد بــه گل هایش 
آب بدهــد، عشــق او را به 
گل باور نمی کنیم .عشق 

هنرمندی به نام »دامین هیرست« در حال پرده برداری از گران ترین سوئیت 
هتل به مبلغ 200/000 دالر برای دو شب با استخر خصوصی مشرف به نوار 
الس وگاس و پیشخدمت 24 ساعته است؛ اما فقط ترن های بلند می توانند 
به این ویا برسند. »دامین هیرست« هنرمند مشهور جهان، از گران ترین 
اتاق هتل در دنیا پرده برداری کرد. 200هزار دالر برای دو      شب و یک اتاق 
مجلل در کازینو پالم در الس وگاس به اندازه ای است که حتی جزو با شکوه 
ترین هاست.این سوئیت زیبا یک ویای »آسمانی« است که به وسیله آثار 

عجیب و غریب هنرمند انگلیسی به نام هیرست طراحی شده است.

گران ترین هتل جهان با قیمت شبی 2 میلیارد تومان!

به تازگی تصاویری از دو خواهر در فضای مجازی منتشــر شد که آن ها را 
سوژه رسانه ها کرد.تصاویر مربوطه نشان می دهد که دو خواهر به نام های 
ماری و کتی کمپل از ۱۱ ســالگی غدا نخورده و با الغری بیش از حدشان 
خود را مورد تمسخر دیگران قرار داده اند. این دو خواهر در سن ۳۳ سالگی 
۱۶۵ سانتی متر قد و تنها ۳۳ پوند وزن دارند. آن ها اظهار داشتند که این 
کار را برای این که همیشه همچون کودکان به نظر برسند انجام داده و این 
کار موجب آزار و اذیت شان نشده اســت و از این که الغر و کودک به نظر 

می رسند، خیلی خوشحال هستند.

زندگی دو خواهر که از ۱۱ سالگی غذا نخورده اند!

بزرگ ترین جزایر دنیا را بشناسید!
بزرگ ترین جزیره دنیا را می شناسید؟ اگر فکر می کنید استرالیاست، اشتباه می کنید. اســترالیا یک قاره است. اگرچه قاره ها کاما با 
آب احاطه شده اند، اما در دسته بندی جزایر قرار نمی گیرند. استرالیا کوچک ترین قاره است، اما سه برابر بزرگ تر از بزرگ ترین جزیره 

جهان است.
 سریالنکا:سریانکا یک کشور جزیره ای در اقیانوس هند است که در جنوب آسیا و در ساحل هند قرار گرفته است.

جزیرهبنکس:جزیره بنکس یکی از اعضای بزرگ مجمع الجزایر کانادایی شمالگان است که در منطقه اینوویک در کانادا قرار دارد. این 
جزیره درخت ندارد و تنها سکونتگاه دائمی آن ساکس هاربر، در ساحل جنوب غربی آن قرار دارد.

ساخالین:ساخالین بزرگ ترین جزیره روسیه است، حدودا یک پنجم ژاپن است و نیم میلیون نفر جمعیت دارد.
هیسپانیوال:هیسپانیوال اولین مستعمره اروپایی دنیای جدید است که توسط کریستوف کلمب در سال ۱4۹2 و ۱4۹۳ بنیان گذاشته 
شد. این جزیره نهمین جزیره پرجمعیت جهان و پرجمعیت ترین جزیره آمریکاست. هیسپانیوال دومین جزیره بزرگ کارائیب و 22امین 

جزیره بزرگ جهان است.
هوکایدو:هوکایدو که قبا ایزو نام داشت، دومین جزیره بزرگ ژاپن است.

ایرلند:ایرلند از نظر سیاسی بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی تقسیم شده است.جمعیت ایرلند حدود ۶.4 میلیون نفر است که کمتر 
از 4.۶ میلیون نفر آن در جمهوری ایرلند و حدود ۱.۸ میلیون نفر در ایرلند شمالی زندگی می کنند.

میندانائو:میندانائو، شرقی ترین و دومین جزیره بزرگ فیلیپین است.
ایسلند:ایسلند کم جمعیت ترین کشور اروپاست و با وجود این که در عرض جغرافیایی باال قرار دارد، آب و هوای معتدلی دارد.

کوبا:این کشــور جزیره کارائیبی با ۱۱ میلیون نفر جمعیت، هفدهمین جزیره بزرگ جهان اســت. کوبا زمانی یکی از ثروتمندترین 
کشــور های جهان بود و اکنون با اقتصاد برنامه ریزی شده اش شــناخته می شود. فیدل کاسترو در ســال ۱۹۵۹ کوبا را به یک کشور 

کمونیستی تبدیل کرد.

وبگردی

 هفت درخت بن ســای به ارزش ۱۱۸ هزار دالر از جمله باارزش ترین بن 
سای جهان که یک سرو کوهی 400 ساله است، از باغی در نزدیکی توکیو 
دزدیده شد. این بن سای ۹0 هزار دالری قرار بود در رقابت درختان زیبای 
ژاپن شرکت داده شــود. همسر مالک این بن ســای به خبرنگاران گفت: 
»بیشتر از این که دزدیده شــدن این درخت برایمان اهمیت داشته باشد، 
نحوه آبیاری و مراقبت از آن توســط دزدان مهم است. از دزد خواهش می 

کنیم نهایت تاش خود را برای مراقبت از این درخت ارزشمند بکند.«

درخت بن سای 400ساله دزدیده شد!

۱22 هزار دقیقه برنامه برای نوروز 98 
دوبله شده است

مهرداد عظیمی، رییس مرکز تولید و فنی ســیما، در نشســتی با 
اصحاب رسانه درباره عملکرد دوباژ در سال گذشته و امسال گفت: 
ســال۱۳۹۶، ۳70 هزار دقیقه برنامه برای تلویزیون دوبله شد که 
این میزان در سال ۱۳۹7 به 422 هزار دقیقه رسید.وی افزود: برای 
نوروز ۱۳۹۸، ۱22 هزار دقیقه برنامه به همت گروهی حرفه ای از 
همکاران دوباژ رسانه ملی متشــکل از ۱۶0 دوبلور و صدا بردار و 
دیگر عوامل و کار شبانه روزی در ۱0 استودیو آماده می شود.بنا به 
گفته وی فیلم، سریال، انیمیشــن و مستندها به فراخور هر شبکه 
و زمانی که برای کنداکتور دارند، به شــبکه های متعدد سراسری 
و دیجیتال واگذار می شــوند.وی درباره استفاده از فیلم های خوب 
در تلویزیون برای دوبله، گفت: برای دوبله فیلم ها به ذائقه مخاطب 
و درخواست های مردمی هم توجه داریم و ما اینجا باید پاسخگوی 
همه نیازمندی ها و ذائقه ها باشیم. چون برای مردم کار می کنیم و 
آنتن تلویزیون متعلق به مردم است. رییس مرکز دوباژ صداوسیما 
درباره فیلم های ســینمایی ویژه نوروز گفت: فیلم هایی که برای 
نوروز آماده می کنیم، همه جذاب و دیدنی هســتند و رویکردمان 
 واقعا از ابتدا آوردن فیلم های خــوب و قابل اعتنا برای دوبله بوده 

و هست. 

زندگی به طعم اخالق؛ پنج گام در اخالق 
شهروندی

کتاب »زندگی به طعم اخاق؛ پنج گام در اخاق شــهروندی« 
نوشته محمدجواد فاح به همت دانشــگاه معارف اسامی در 
سال جاری منتشر شــد.این کتاب از پنج گام در ۱2۸ صفحه 
ســامان یافته و به همت دانشگاه معارف اســامی و همکاری 
شــهرداری قم منتشر شده اســت. این کتاب با توجه به برخی 
از مهم ترین دغدغه های محیط شــهروندی و با نگاه آموزشی و 
ترویجی به شکل کاربردی تدوین شده است. از ویژگی های این 
کتاب، تبیین عقانی مباحث اخاقی است که شهروندان را در 
معرض قضاوت اخاقی نسبت به عملکرد شهروندی خود قرار 
می دهد ضمن آن که با چنین تبیینی مهم ترین معارف دینی در 
حوزه اخاق، دل نشین و پذیرفتنی خواهد شد.گام هایی که در 
این کتاب پیموده شده عبارت است از: گام اول، پاسخ به پرسش 
چرا باید اخاقی زندگی کــرد و ویژگی های زندگی اخاق مدار 
چیست؟ در  گام بعدی با قانون طایی اخاق آشنا می شویم که 
برخی از مسائل اخاق شهروندی مانند صداقت، صبوری، خشم، 
عفو و.... بیان شــده است. در گام ســوم مثلث اخاقی تکریم، 
احترام، احترام و ادب را  می شناسیم. گام چهارم: برای دیگران 

خیرخواه باشیم. گام پنجم: با محیط زندگی خود آشنا باشیم.

 چشم و هم چشمی
 صله رحم را کمرنگ کرده است

عضو هیئت مدیره انجمن علمی مهدویت با تاکید بر این مطلب 
که فلسفه تاکید اســام بر صله رحم چیست؟ گفت: علت این 
است که همیشــه برای اصاح، تقویت و عظمت بخشی به یک 
اجتماع بزرگ از بعد اخاقی و اجتماعی باید از گام های کوچک 
آغاز کنیم. پیشــرفت و اصاح امور یک جامعه میسر نمی شود 
مگر اینکه انسان خود را اصاح کند. حجت االسام والمسلمین 
معصومی گفت: وقتی اجتماع کوچک که همان خانواده و اقوام 
هستند محکم و قوی باشند جامعه کمتر آسیب می بیند. دلیل 
اینکه می گویند قطع رحم باعث از بیــن رفتن عمران و آبادی 
می شود همین موضوع است؛ چرا که این امر می تواند در اجتماع 
تاثیر زیادی داشته باشد. یکی از موضوعاتی که در این امر مهم 

باید به آن توجه شود آسان گرفتن صله رحم است. 
وی  در پایان گفت: اینکه تا این اندازه صله رحم کمرنگ شــده 
است به دلیل چشم و هم چشمی هاست و بعضا فضای الکچری 
که بعضی ها به دنبال آن هستند. نباید برای یک میهمانی تا این 
اندازه هزینه و تشریفات داشته باشیم و چند نوع غذا و میوه تهیه 
کنیم. شــاید برای فردی این موضوع مشکلی نداشته باشد؛ اما 

ممکن است طرف مقابل نتواند اینگونه پذیرایی کند. 

دیدگاهخبرآخرکتاب

تاالب بین المللی 
چغاخور

المللیبیــنتــاالب
شهرستاندرچغاخور
از یکــی بروجــن
نظیر بی هایتفرجگاه
بختیاریوچهارمحالدر

است.

اینستاگردی

لیال اوتادی و مستندی درباره یک روستای زیبا

فلور نظری، استاد بازیگری شد

لیا اوتــادی با انتشــار ایــن عکس در 
صفحه اش نوشت: 

ایــن روســتای زیبــا #دوســیران یا 
#دوست_ایران #کازرون که 700سال 
پیش هفت برادر به دلیل ظلم حاکم شان 
از دیار شام به اینجا میان و اقامت می کنند 
وقلعه ای می سازند که به گفته ساکنین 
ازطرف میراث فرهنگی مبلغ۹۵میلیون 
بودجه برای بازســازی ومحافظت قلعه تخصیص پیدا کرده ومتاســفانه 
مجری طرح تنها با زدن کاهگل روی سقف وهزینه کمتر از۱0میلیون کار 

رو جمع می کنه و حاال سقف های قلعه درحال فروریزی است.

 فلور نظری با انتشار این عکس در 
صفحه اش نوشت:بادانشــجویان 
ترم جدید بازیگری دانشگاه علمی 
کاربردی،برای همه شما موفقیت 

آرزو می کنم.

حمید گودرزی با انتشــار 
این عکــس در صفحه اش 
نوشت:بچه ها،صادق ترین 

انسان ها

»حمید گودرزی« در کنار صادق ترین انسان ها

»جواد عزتی« بازیگری که در هر نقشی می درخشد

جواد عزتی با انتشــار این عکــس در صفحه اش 
نوشــت: ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم، پس 
اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر 
محبت کنیم و اگر نمی توانیم، دست کم دیگران را 

آزار ندهیم . »داالیی الما«
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