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 شهر بوی شهید می دهد
کنگره  1400 شهید خط شکن فالورجان با سخنرانی فرمانده کل سپاه آغاز به کار کرد

 وقتی پرسپولیس، استقالل و سایپا متعلق به »ایران« هستند و نماینده اصفهان ماِل »هیچ کجا«!

این ذوب آهن ایرانه

موزه هنرهای معاصر
مروری بر فعالیت های هنری 

گالری کالسیک اصفهان
1 الی 30 آذر

اجرای موسیقی پروژه تیو
اتوبان شهید چمران هنرسرای 

خورشید /10 آذر

یادگرفتن یه موضوع جدید؛
دستور یه غذای جدید  یا 

 یادگرفتن
 یه فن جدید از طریق اینترنت و 
کتاب، فرقی نمی کنه.. امروز می 
خوایم حتما یه اکر جدید یاد بگیریم
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فرهنگ سازی مصرف آب 
متوقف نشده است

 مدیر روابط عمومی آبفای
 استان اصفهان:

3

سپاهان با کسب تساوی برابر ماشین 
سازی، موقتا به رده اول صعود کرد؛

صدر به رنگ زرد

»اصفهان« در جایگاه سوم 
زندانیان مهریه

 سکه ۲ هزار و ۲۹۷ نفر را راهی 
زندان کرد؛
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شهردار در مراسم روز اصفهان از فرصت هایی که این روز در اختیار 
اسطوره شهر ما قرار می دهد سخن گفت؛

خوانش دوباره اصفهان
شهردار اصفهان گفت: اول آذر به عنوان روز نمادین اسطوره شهر اصفهان به دلیل اینکه قابلیت خوانش 
دوباره اصفهان را فراهم می آورد باید مغتنم شمرده شود و با خوانش های جدید از شهر  به اصالح روندها 
غلط روی آوریم. قدرت ا... نوروزی در مراسم نکوداشت روز اصفهان، اظهار کرد: نکوداشت فقط توسط شهروندان 
نباید انجام گیرد، وظیفه همه ایرانیان و جهانیان است تا این جهان شهر را گرامی بدارند، این اسطوره شهر باید 

با تمام دستاوردهای مدنی، شکوه فرهنگی و تجربه غنی و...
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       فرمانده کل سپاه: لشکرهای اصفهان خط شکن بودند       

صفحه  7

والدت حضرت رسول اکرم)ص(  و  امام جعفرصادق)ع( را تبریک می گوییم

س
فار
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تایید حکم انتخــاب »پیروز حناچی« به ســمت 
شهرداری تهران در حالی هنوز از سوی وزارت کشور 
تایید نشده که گمانه زنی ها مبنی بر قوت گرفتن رد 
صالحیت او قوت گرفته است. بر اساس اعالم وزارت 
کشور، وزارت اطالعات هنوز جواب استعالم خود در 
مورد حناچی را به این وزارت خانه ارائه نداده است.  
آنگونه که سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت 
کشور گفته است: »پس از معرفی گزینه پیشنهادی 
شورای شهر تهران، بالفاصله بررسی ها در وزارت 
کشور آغاز شد و جهت احراز صالحیت های عمومی 
در همان روزی که نامه شورا واصل شد، استعالمات 
الزم از وزارت اطالعات به عمــل آمده اما تا کنون 
پاسخ اســتعالم به وزارت کشور ارائه نشده است«.

وی تاکید کرد: طی مکاتبه با وزیر اطالعات، با اشاره 
به مســتندات قانونی و تاکید بــر مهلت ۱۰ روزه 
وزارت کشور برای اعالم نظر، از ایشان خواسته شد 
به منظور رعایت موازین قانونی، نتیجه بررسی ها 
و نظر آن وزارتخانــه را حداکثر تاپایان وقت اداری 
پنجشــنبه به وزارت کشور ارســال کنند.سامانی 
افزود: اظهار نظر نسبت به صالحیت های عمومی 
افراد صرفا در حیطه وظایف وزارت اطالعات است 
و اعــالم نظر نهایــی وزارت کشــور و صدورحکم 
شــهردار تهران منوط به وصول پاســخ از وزارت 
اطالعــات خواهد بود. گفته می شــود دلیل تعلل 
وزارت اطالعات در تایید صالحیت پیروز حناچی 
به عنوان منتخب شورای شهر تهران برای ریاست 

بر شــهرداری این شــهر به دلیل همکاری برادر و 
برخی دیگر از اعضای خانواده او با سازمان منافقین 
اســت؛ اما شــایعه عدم تایید صالحیت حناچی با 
واکنش های تندی از ســوی اعضای شورای شهر 

تهران روبه رو شده است. 
در همین زمینه »مرتضی الویــری« در واکنش به 
شایعه تایید صالحیت نشدن حناچی گفت: اگر تا 
آن زمان حکم صادر نشود شورا باید دو کار را انجام 
دهد؛ یکی آن که در انتخاب خود تجدیدنظر کند و 
دیگری این که این موضــوع به هیئت حل اختالف 
ارسال شود.رییس شــورای عالی استان ها گفت: با 
توجه به اینکه شورای شــهر تهران بر تصمیم خود 
مصر اســت و انتخاب ما همچنان حناچی اســت 

بنابراین در صورتی که تا روز یکشنبه حکم حناچی 
توسط وزارت کشــور صادر نشــود این موضوع به 
هیئت حل اختالف ارسال خواهد شد. وی در پاسخ 
به این پرسش که »آیا شما هم اطالعاتی در خصوص 
عدم تایید حکم آقای حناچی دارید یا خیر؟« گفت: 
در این مورد عنوان می شــود که حدود سی و چند 
ســال پیش یکی از برادران حناچی از کشور خارج 
و عضو منافقین شــده که در روزهای اخیر به این 
موضوع به صورت ویژه پرداخته شده است.الویری 
ادامه داد: البته این موضوع چیز جدیدی نیست چرا 
که برخی از مسئوالن کشور در پست های مختلف 
چنین مشکالتی را داشــته اند، البته این استنباط 
اصال قابل پذیرش نیســت، ضمن اینکه به صورت 

غیررســمی و از طرف یکی از نهادهای امنیتی این 
موضوع به ما اعالم شده است. وی در پاسخ به این 
سوال که »با توجه به این شرایط پیش بینی می کنید 
که حکم حناچی صادر خواهد شد یا خیر؟« گفت: 
البته پیگیری های ما نشــان می دهد که اطالعات 
سپاه مشــکلی در این خصوص ندارد و امیدواریم 
 ســایر دســتگاه های امنیتی نیز در ایــن زمینه 
مشکلی نداشته باشند و حکم آقای حناچی صادر 

شود. 
از ســوی دیگر حجت نظری، عضو شــورای شهر 
تهران درباره  اینکه کدام دستگاه ها باید صالحیت 
حناچی را تایید کنند، گفت: »اصوال مشخص ترین 
و بارزترین دستگاه ذی ربطی که می توان از آن نام  
برد، وزارت محترم کشور اســت که مطابق قانون 
باید حکم شــهردار را در کالن شهرها صادر کند و 
مشخصا درمورد شــهر تهران هم این اتفاق خواهد 
افتاد؛ اما برای صدور این حکم، وزیر محترم کشور 
از مراجع چهارگانه اســتعالم می کند. البته تجربه 
نشــان داده در بعضی از موارد وزیر کشور خودش 
تصمیم گرفته و چندان به نظــر مراجع چهارگانه 
منوط نکرده. چون ایشــان می تواند با مســئولیت 
خود هم این حکم را صادر کنــد.« اگر چه رییس 
شورای شهر تهران نســبت به تایید حکم حناچی 
ابراز امیدواری کرده است؛ اما باید دید آیا منتخب 
شورای شهر تهران این بار نیز می تواند از پیچ و خم 
تاییدهای اطالعتی مراجع امنیتی کشور عبور کند 
یا بار دیگر طلســم صندلی بهشت دامن ریاست بر 

شهرداری را خواهد گرفت.

انفجار و کشتار پاکستان را 
فراگرفت

پلیس پاکســتان اعالم کرد که در پی وقوع یک 
انفجار در بــازاری محلی واقع در شــمال غربی 
پاکستان حداقل ۳۱ نفر کشته و ۵۰ نفر نیز مجروح 
شدند.»امین ا...« یکی از مقام های محلی توضیح 
داد که این حادثه حاصل انفجار یک بمب جاسازی 
شده در محموله سبزیجات یک وسیله نقلیه باری 
بوده است. همچنین منابع پلیس پاکستان اعالم 
کردند در نتیجه حمله به ساختمان کنسولگری 
چین در بندر کراچی دستکم دو پلیس پاکستانی 
کشته شدند و یک مامور امنیتی هم زخمی شده 
اســت.ارتش آزاد بلوچســتان، یک گروه جدایی 
طلب در پاکستان مسئولیت این حمله را برعهده 

گرفته است. 

کشته  شدن دست راست 
البغدادی در دیالی

یکی از رهبران برجســته داعش که دست  راست 
ابوبکر بغدادی به حساب می آمد، در حمله هوایی 
در دیالی به هالکت رســید.یک منبــع امنیتی 
عراقی اعالم کرد: در پی حمالت هوایی ارتش به 
مقر داعشــی ها در منطقه ای در مرزهای دیالی و 
صالح الدین، این سرکرده داعش که ملقب به ابوعمر 

العراقی بود، بر اثر شدت جراحت ها کشته شد.

آناتولی خبر داد:
 »نتانیاهو«

 به زودی به بحرین می رود
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در دومین سفر 
خود به کشــورهای عربی حــوزه خلیج فارس به 

زودی عازم بحرین می شود. 
در همین رابطه چند روز قبل اعالم شــده بود که 
تماس ها و گفت وگوهایی به منظور فراهم کردن 
مقدمات سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی به یک کشــور عربی دیگر که روابط 
دیپلماتیک هم با این رژیم ندارد، انجام شده است. 
بر اساس این گزارش، منبع مذکور اشاره کرد که 
»مئیر بن شاباک« رییس شــورای امنیت قومی 
رژیم صهیونیستی اکنون به طور مخفیانه به این 
کشور سفر کرده اســت تا مقدمات سفر نتانیاهو 

را فراهم کند. 

گرفتن عکس یادگاری با بن سلمان؛ 
کابوس نشست سران گروه ۲۰

یک رسانه انگلیســی با اشــاره به این که ولیعهد 
عربستان ســعودی با اتهامات عدیده ای در زمینه 
حقوق بشر مواجه است، متذکر شد که حضور وی 
در نشست گروه »جی-۲۰« او را در معرض خطر 
بزرگ یعنی بازداشت شدن قرار خواهد داد.»ساره 
لیا ویتسون« اعالم کرد: »خطر بزرگی یعنی وارد 
کردن اتهاماتی علیــه او وجــود دارد و این بدان 
معنا نیست که محمد بن سلمان به عنوان رییس 
حکومت، می توانــد از حق مصونیــت برخوردار 
شود.«وی متذکر شد، ولیعهد عربستان سعودی 
 در صورتی که برای مشــارکت در نشســت گروه 
»جی- ۲۰« در ســی ام نوامبر به آرژانتین برود، 

احتماال با خطر بازداشت روبه رو شود.

سفیر امارات پرونده جاسوس 
انگلیسی را جدی خواند

دو روز پس  ازآنکه دادگاهی در امارات متحده عربی 
»متیو هجز« دانشجوی ۳۱ ساله دکترای دانشگاه 
دورهام را به جرم جاسوسی به حبس ابد محکوم 
کرد، »ســلیمان حمید المزروعی« در بیانیه ای 
اعالم کرد: این یک پرونده غیرعادی اســت چون 
ساالنه بســیاری از محققان انگلیســی آزادانه به 
امارات سفر می کنند و قوانین ما را نقض نمی کنند.

وی درعین حال اضافه کرد که خانواده این جاسوس 
انگلیسی از دولت او تقاضای بخشش کرده و»دولت 

امارات در حال بررسی این درخواست است.« 

حکم شهردار تهران در پیچ اما و اگرها ۵ نفر از مرزبانان ربوده شده در 
میرجاوه به کشور بازگشتند؛

 مرزبان اصفهانی 
در آغوش خانواده

روابــط عمومــی نیــروی زمینــی ســپاه 
در اطالعیــه ای از آزادی و بازگشــت ۵ نفر 
از مرزبانــان ربوده شــده توســط گروهک 
تروریســتی در میرجــاوه به کشــور خبر 
داد. یکــی از مرزبانان اصفهانی که توســط 
گــروه تروریســتی جیش العــدل ربــوده 
شــده بود،در یک مراسم اســتقبال رسمی 
بــه اصفهــان بازگشــت و از آزادی بقیــه 
مرزبانــان در آینــده نزدیــک خبــر داد. 
وی تاکیــد کــرد: مرزبانان وطــن همگی 
 در ســالمت هســتند، خانواده  هــا نگران 

نباشند.

»آمانو« کیفیت فعالیت 
هسته ای ایران را تایید کرد

دبیــرکل آژانــس بین الملی انــرژی اتمی 
بار دیگــر منطبق بــودن کیفیــت فعالیت 
هســته ای ایران را بــر اصول برجــام تایید 
کرد.با اســتناد بر وب ســایت رسمی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، آمانو در بخشــی از 
بیانیه ای کــه برای هیئــت حاکمان آژانس 
نوشته، فعالیت هســته ای ایران را بار دیگر 
تایید کرده اســت.در متن این بیانیه چنین 
آمده اســت: گزارش من پیرامــون تایید و 
نظارت در جمهوری اسالمی ایران بر اساس 
قطعنامه ۲۲۳۱ )سال۲۰۱۵( شامل فعالیت 
متناســب و درســت آژانس در این کشــور 
طی چند ماه گذشته اســت.ایران تعهدات 
مربوط به مسائل هســته ای خود را بر اساس 
 برنامه جامع اقدام عمل مشــترک را بر جای 

می آورد.

 »نوری المالکی« 
 عازم تهران شد

»نــوری المالکی« نخســت وزیر ســابق و 
دبیرکل حزب الدعوه عــراق برای انجام یک 
سفر رســمی عازم تهران شــد.رهبر ائتالف 
دولت قانون عراق، بغــداد را به مقصد تهران 
پایتخــت جمهوری اســالمی ایــران ترک 
کرد. این سفر در پاســخ به دعوت رسمی از 
وی برای شــرکت در کنفرانس بین المللی 
وحدت اســالمی در تهران صورت می گیرد. 
ســی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت 
اســالمی با موضوع »قــدس، محور وحدت 
امت« ســوم تا پنجم آذر ماه جاری با حضور 
نخبــگان، اندیشــمندان، علمــا و مفتیان 
 8۰ کشــور جهان اســالم در تهران برگزار 

می شود. 

جیمز جفری: 
ایران از سوریه هم خارج شود، 

تحریم ها کاهش نمی یابد
نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه اعالم کرد 
که اگر ایران حتی از ســوریه هم خارج شود، 
تحریم های آمریکا علیه این کشــور کاهش 
نخواهــد یافت.»جفری« برخــالف مواضع 
گذشــته دولت آمریکا در قبال اســد گفت، 
»این ملت سوریه است که تصمیم می گیرند، 
چه کسی رییس جمهور این کشور باشد و ما 
به دنبال تغییر هیچ حکومتی نیســتیم، اما 
ســعی می کنیم رفتار این حکومت را قبل از 
هر چیزی به سمت شــهروندان، همسایگان 
و سپس جامعه جهانی تغییر دهیم«.وی در 
بخشی از اظهاراتش به حضور نیروهای ایرانی 
در سوریه اشــاره کرد و از روسیه خواست تا 
به ایران برای خروج از ســوریه فشار بیاورد.

نماینــده آمریکا در امور ســوریه تاکید کرد 
که تحریم هــای آمریکا علیــه ایران کاهش 
نخواهد یافت، حتی اگر این کشور از سوریه 

خارج شود.

شهیندخت موالوردی
دستیار رییس جمهور :

امام جمعه مشهدمقدس گفت: قریب به چند ماه است 
آمریکا از برجام خارج شده و اروپا شما را بازی داده و 
یک قران پول نداده است، مسئوالن نظام باید بسیجی 

وار عمل کنند.
 آیت ا...سیداحمد علم الهدی اظهار داشت:حضرت 
علی)ع( تعبیری داشــتند که قابل توجه است و آن 
این است که ایشان می فرماید کســانی که توسط 
شیطان استخدام می شوند، شیطان آنها را به عنوان 
دام انتخاب کرده و اینها کسانی هستند که شیطان 

در سینه اینها رسوخ کرده است.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: در هر 
عرصه انقالبی، اگر عده ای آن طرف میز ایستادند و با 
نظام و رهبری بد شدند و در مقابل نظام و رهبری و 
امت مقابله کردند و مطالبه آنها مزد گذشته شان بود؛ 
بدانید این جریان، جریان شیطانی و در زمره ناکثین 
است و امروز در کشور و جامعه ما برخی جریان های 

سیاسی را این آدم ها هدایت می کنند.

مسئوالن نظام باید بسیجی وار 
عمل کنند

امام جمعه مشهد: 

کافه سیاست

عکس  روز 

عکس عجیبی که به 
وزیر کشور اهدا شد

مسئوالن نظام باید بسیجی وار عمل کنند

پیشنهاد سردبیر:

شــهیندخت موالوردی گفت: استقبال خوب 
و گسترده مردمی از سفر اخیر رییس جمهور 
به آذربایجان غربی نشــان داد، برخالف تصور 
جریان رقیب مردم هنوز به دولت امیدوارند و 
هنوز به برنامه های دولت دل بسته اند.دستیار 
رییس جمهور در امور حقوق شهروندی درباره 
اظهارنظر محمدرضا باهنر که گفته »جدایی 
حساب اصالح طلبان از دولت بی معرفتی بود« و 
میزان چسندگی تعبیر »بی معرفت« به اصالح 
طلبان یادآور شد: باید دید آقای باهنر براساس 
چه مصادیق و شــواهدی این صحبت را انجام 
داد، دقیقا چه کســی از اصالح طلبان کاسه و 
سفره خود را از دولت کرد؟ چون ظاهرا چنین 
اتفاقی نیفتاده اســت.موالوردی درباره علت 
عصبانیت دلواپســان از صحبت های ظریف 
راجع به پولشویی گفت: اینها دلواپسند دیگر؛ 

کال مشی و مرام شان دلواپسی است. 

 برخالف تصور
مردم به دولت امیدوارند

خاتمی 
امام جمعه تهران:

عضو پیشــین مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: ما توانســتیم شــرایط ســخت سال های 
نخســت انقالب را با خزانه خالی و عدم سازمان 
یافتگــی نهاد هــا و وزارت خانه هــا و اقتصاد از 
هم پاشــیده، از پیش رو برداریم.محمد هاشمی 
رفســنجانی با بیان اینکــه از نظر تشــکیالتی 
امروز هیچ شباهتی با اوایل انقالب ندارد، اظهار 
داشــت: پس از پیروزی انقالب و براندازی نظام 
شاهنشاهی ساختار نظام جمهوری اسالمی برای 
مدت     ها به صورت کامل شــکل نگرفته و تثبیت 
نشده بود؛ امروز اما اســتحکام نظام و قرارگیری 
همه ارکان در جای خود شرایط را کامال متفاوت 
کرده اســت. هاشــمی ادامه داد: بنابراین از این 
جهت هم نمی   توانیم شــرایط حال حاضر را که 
ساختارهای اقتصادی تثبیت شده و منابع کشور 
محفوظ است را با سال های تحریمی آغاز انقالب 

مقایسه کنیم. 

هیچ شباهتی با سال   های اول 
انقالب نداریم

عضو پیشین مجمع تشخیص: 

امام جمعه تهران با اشــاره بــه اظهارات اخیر 
ترامپ در تروریست خواندن ملت ایران اظهار 
کرد: ترامپ لقبی را به مردم نسبت داده است 
که این لقــب برازنده خودش اســت و باید به 
او گفت که شما تروریســت و تروریست پرور 
هستید و کسی نیست که نداند تروریست ها را 
به سوریه فرستاده اید. خاتمی با اشاره به حضور 
گسترده مردم در یوم ا... ۱۳ آبان خاطرنشان 
کرد: مســئولین گرامی بدانند مردم شایسته 
بهترین تکریم هــا و تجلیل ها هســتند، آنها 
در ۱۳ آبان چه حماســه بزرگی آفریدند. چرا 
باید برخــی کاال ها که ربطی به خارج کشــور 
و تحریم ها ندارد، ۳ برابر و یــا حتی ۱۰ برابر 
شود؟وی با اشاره به اظهارات بی شرمانه ترامپ 
در مورد ملت ایران افزود: ترامپ ملت ما را علت 
تروریست نامیده است، دقیقا لقبی که برازنده 

خود اوست.

ملت ایران همواره آمریکا را 
تحقیر کرده و خواهد کرد

پیشخوان

بین الملل

وزیر خارجه قطــر با بیان اینکــه مجادله میان ایــران و آمریکا 
کشورش را در موقعیت دشواری قرار داده، برای میانجیگری میان 
ایران و آمریکا اعالم آمادگی کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی 
تاکید کرد که به رغم بازگشت تحریم های ایاالت متحده کشورش 
پیوندهای خود با ایران را حفظ می کند. وی آمادگی قطر را برای 
میانجیگری میان ایران و امریکا اعالم کرد و گفت که اختالفات با 

عربستان همچنان باقی است. وزیر خارجه قطر، تلویحا آمادگی 
کشــورش را برای میانجیگری میان ایــران و آمریکا اعالم کرد.
وزیر خارجه قطر گفــت: »مجادله میان ایــران و آمریکا ما را در 
موقعیت دشواری قرار داده، زیرا می بینیم که قوی ترین متحد ما 

با همسایه مان رویاروی هم قرار گرفته اند«.
آل ثانی در یک کنفرانس بین المللــی در رم تصریح کرد که قطر 

به روابط خود با ایران ادامه خواهد داد، چــرا که ایران در دوران 
محاصره این کشور توسط عربستان و ســه کشور عربی دیگر در 
کنار قطر بود و به این کشور کمک کرد. وزیر خارجه قطر گفت که 
برای حل اختالف میان ایران و آمریکا باید راهی وجود داشته باشد 
و افزود: »اگر قطر بتواند میان ایران و آمریکا پلی ایجاد کند، از این 

امر خودداری نخواهد کرد«.

وزیر خارجه قطر: 
برای میانجیگری میان ایران و آمریکا آماده ایم

 دست »حناچی« در حنا باقی مانده است؛ 

اســتیضاح اســتیضاح 
کنندگان

راه پولشویی را ببندیم

کــه  بازنشســتگانی 
بازنشسته اند 

وقاحت آمریکایی

»الیاس حضرتی« کاندیدای قطعی ریاست جمهوری 14۰۰
رییس جبهه اصالح طلبان با بیان اینکه نباید برای انتخابــات ۱۴۰۰ آدرس و کد انحرافی بدهیم، گفت: 
اطالع موثق داریم که الیاس حضرتی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برنامه ریزی می کند و بنا دارد نامزد 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شود.مجید بهمن زاده درباره اظهارات الیاس حضرتی مبنی 
بر اینکه عارف و جهانگیری گزینــه قطعی اصالح طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ هســتند، گفت: ورود به 
مباحث انتخاباتی زودهنگام است و امروز باید به معیشت و اقتصاد مردم توجه داشته باشیم.رییس جبهه 
اصالح طلبان با بیان اینکه ورود به بحث انتخابات ۱۴۰۰ توسط حضرتی از منظر روان شناسی فردی بیانگر 
این است که خودش را در قامت نامزد ریاست جمهوری می داند، گفت: بعد از تعامالت و رقابت های حزبی 
و تصفیه های سیاسی در حزب اعتماد ملی و به کنار گذاشتن منتجب نیا مشخص است که الیاس حضرتی 
قائم مقام حزب اعتماد ملی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برنامه ریزی می کند و بنا دارد نامزد سیزدهمین 

دوره انتخابات ریاست جمهوری شود.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اتهام شیمیایی آمریکا علیه ایران
سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام وارد شده از ســوی آمریکا علیه ایران را رد و تاکید کرد چنین ادعاهایی 
صرفا از ســر خصومت با ملت ایــران و برای انحــراف افکار عمومی جهــان از نقض تعهدات آمریکاســت.
بهرام قاســمی در خصوص اتهام واهی تازه آمریکا به کشــورمان در خصوص نقض کنوانســیون منع سالح 
های شــیمیایی اظهار داشــت: هیئت آمریکا در سازمان منع ســالح های شــیمیایی  در جریان برگزاری 
کنفرانس بازنگری کنوانســیون منع سالح های شــیمیایی در الهه اتهامات بی پایه و اساسی را طبق عادت 
مالوف و همیشــگی خود علیه جمهوری اســالمی مطرح کرد که ایــن اتهامات را قویا مــردود می دانیم.

ســخنگوی وزارت خارجه همچنین افزود: آنچه که مســلم و کامال عیان می باشد این اســت که آمریکا به 
عنوان تنها کشــور عضو سازمان، دارنده زرادخانه تســلیحات شیمیایی اســت که تا کنون به تعهدات خود 
 برای نابودی آنها عمل نکرده، بلکه همزمان از برنامه تســلیحات شــیمیایی رژیم صهیونیســتی جانبداری

 می کند.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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مسئوالنصدایزنگخطرزلزلهخاموشراشنیدهاند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

 اتاق بازرگانی

 رییس موسسه آموزشی و پژوهشی
 اتاق بازرگانی ایران:

 بند ناف صنعت و دانشگاه
 به دولت بسته است

رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی 
ایران گفت: متاســفانه در ایــران رابطه صنعت، 
دانشگاه و دولت شبیه سه دایره تو در تو است و بند 
ناف دو بخش صنعت و دانشگاه به دولت وابسته 
است.حســین میرمحمدصادقی   اظهار کرد: در 
ســال های بعد از انقالب رویکرد مقابله با ثروت 
آفرینی در کشور شکل گرفت و نقدهای بسیاری به 
این موضوع وارد شد، اما امروز به دنبال تغییر این 
نگاه هستیم.وی با تاکید بر اینکه آثار علمی این 
همایش ها می تواند منجر به حل مشکالت کشور 
شــود، گفت: اگر بخواهیم دانشگاه ها از وضعیت 
فعلی رها شوند و ناامیدی دانشجویان برطرف شود 
نیازمند تعامل صنعت و دانشگاه هستیم، از سوی 
دیگر آموزش های دانشگاه ها باید جنبه کاربردی 
داشته باشد.رییس موسسه آموزشی و پژوهشی 

اتاق بازرگانــی ایران با بیان اینکه خوشــبختانه 
اکنون اعضای هیئت علمی فرصــت مطالعاتی 
خود را در بخش صنعت آغاز کرده اند، گفت: باید 
از کارآفرینان موفق در تدریس دانشگاه ها استفاده 
شود، همچنین در حال حاضر دفاتر ارتباط صنعت 
و دانشگاه در اتاق های بازرگانی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه در دنیا اعضای هیئت امنای 
دانشگاه ها صاحبان بزرگ صنایع هستند، اظهار 
کرد: متاسفانه در ایران رابطه صنعت، دانشگاه و 
دولت شبیه سه دایره تو در تو است و بند ناف دو 
بخش صنعت و دانشگاه به دولت وابسته است که 

این جلوی شکوفایی هر دو بخش را گرفته است.

بازار

کیف

طی شش ماه امسال؛
بیش از دو هزار کارآموز فنی و 
حرفه ای اصفهان شاغل شده اند

مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه طی شش ماه امســال از تعداد هشت هزار و 
۳۸۸ کارآموز رهگیری شده دو هزار و ۱۰۴ نفر به 
اشتغال رسیده اند، گفت: بر اساس آمارهای موجود 
۲۵ درصد از مهــارت آموختگان فنی و حرفه ای به 
اشتغال رسیده اند.»آرش اخوان« از حضور ۱۳ نخبه 
اصفهانی در مرحله اول اردوی آماده سازی چهل و 
پنجمین مسابقات جهانی مهارت کازان ۲۰۱۹ در 
کشور روسیه در هشت رشته مهارتی خبر داد.وی 
همچنین به آمار 6 ماهه عملکــرد فنی و حرفه ای 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: ۵۴ مرکز دولتی، 
۳۸۸ کارگاه ثابت شهری، ۱۷6 کارگاه جوار شهری، 
۱۷۹ کارگاه جوار روســتایی، ۲۴۰ کارگاه صنایع 
ضمن کار، ۳۸ کارگاه صنایــع اصناف، ۷۴ کارگاه 
جوار دانشگاه، 6۴ کارگاه جوار پادگان و ۵۹ کارگاه 
جوار زندان تحت پوشش این اداره کل هستند که 
خدمات رایــگان ارائه می دهنــد.وی همچنین به 
برگزاری ۲۳۰  دوره آموزشــی در صنایع و اصناف 
استان اصفهان در شــش ماهه امسال اشاره کرد و 
افزود: این آموزش ها در رشته های فرهنگ و هنر، 

کشاورزی، خدمات و صنعت بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
حقوق های سال آینده 
۲۵درصد افزایش می یابد

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
می گوید حقوق و دستمزد سال آینده بین ۲۰ تا 
۲۵ درصد افزایش می یابد.»محمد حســینی« با 
اشاره به تغییرات در بودجه ســال ۹۸ و احتمال 
افزایش سطح حقوق و دســتمزدها اظهار داشت: 
طبق حکم قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، 
افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم هر 
سال صورت گیرد، از آنجایی که تورم در سال ۹۷ از 
تک رقمی به ۲ رقمی رسیده است، انتظار می رود 
حقوق سال آینده افزایش چشمگیری پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس 
گفت: با این حســاب باید حقوق های سال آینده 
از افزایش قابل قبولی برخوردار باشــد تا حداقل 
قدرت خرید اقشار جامعه تغییر نکند و سطح رفاه 
و معیشت شان دست خوش تغییرات منفی نشود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس 
دهم شورای اسالمی ادامه داد: دولت برای افزایش 
حقوق های سال آینده نرخی را در نظر گرفته است، 
هر چند این نرخ متناســب با نرخ تورم نیست؛ اما 
افزایش قابل توجهی برای حقوق ها و دستمزدها 
در نظر دارد.وی با اشاره به نحوه افزایش حقوق ها 
در سال ۹۷ بیان داشت: در بودجه سال ۹۷ افزایش 
حقوق ها پلکانی دیده شده بود به نحوی که حقوق 
افراد باال ۵ میلیون تومــان افزایش پیدا نمی کرد 
و حقوق های دیگر تا ۲۰ درصــد افزایش یافت؛ 
مکانیزم این افزایش نیز به ایــن گونه بود هر که 
حقوق کمتری دریافت می کرد، با درصد افزایش 

بیشتر رو به رو می شد.

 خط و نشان آمریکا
 برای بایکوت »هواوی«

روزنامــه وال اســتریت ژورنال گــزارش داد که 
دولت آمریکا در اقدامی کم ســابقه، از هم پیمانان 
خارجی خود خواسته اســت که به دالیل امنیتی 
از تجهیزات ساخت شرکت چینی هواوی استفاده 
نکنند؛ درخواســتی که تحلیلگران آن را چندان 
بی ارتباط با جنگ تجاری دو کشــور نمی دانند.

منابع خبری به وال اســتریت ژورنال گفته اند که 
آمریکا حتی در حال بررسی امکان ارائه کمک  مالی 
به شرکت هایی است که درخواست این کشور برای 
عدم استفاده از تجهیزات هواوی را اجابت کنند.

در همین ارتباط اخیرا شــبکه خبری بلومبرگ 
هم در گزارشی، این احتمال را مطرح کرده بود که 
در تجهیزات ســخت افزاری چینی مورد استفاده 
توسط شرکت های آمازون و اپل، تراشه های بسیار 
کوچکی جاسازی شده باشند که امکان جاسوسی 
از این شــرکت ها را فراهــم کنند.چندماه پیش 
هم نهادهای اطالعاتی آمریکا از مردم این کشور 
خواســته بودند که تلفن های همراه شرکت های 
چینی مانند هــواوی و ZTE را خریداری نکنند.

آنگونه که نیویورک تایمز گزارش داده، مقام های 
چینی، تماس های تلفنی ترامپ را استراق سمع 
می کنند تا بدانند او چگونه فکر می کند، تحت تاثیر 
چه استدالل هایی است و به گوش کردن حرف چه 

افرادی عالقه دارد.

M1 کیف اداری مردانه مدل

 390,000
تومان

کیف دستی زنانه کایا چرم تبریز 
مدل گلستان کدK2060 ترکیبی

 139,000
تومان

کیف دستی زنانه پارینه 
PLV82- 12 مدل

 322,000
تومان

»بورس« در حالی روزهای ابتدایی نهمین ماه 
از سال را شروع می کند که شرکت های بزرگ 
اصفهانی حاضر در بورس با پیشتازی هفته را 
به پایان رساندند و به رغم عقب گرد شش هزار 
پله ای بازار سرمایه، روند رو به رشدی داشتند. 
عالوه بر این نمادهای گروه بانک و موسسات 
اعتباری و همچنین گروه خودرو و ســاخت 
قطعات در برخی از روزها با صف های فروش و 
برخی از روزها با صف های خرید همراه بودند؛ 
به طوری که به نظر می رسد شرکت هایی که 
زیان انباشته بیشتری دارند طی روزهای اخیر 
بیشترین تاثیر را نیز در نوسانات غیر منتظره 
بازار سهام می گذارند؛ اما آنچه در این بازار پر 
نوسان همواره رو به رشد بوده است و نوسانات 
اندکی داشته شرکت های فوالدی و شیمیایی 
بودند که نام برخی از شرکت های مهم اصفهانی 

در میان آنها دیده می شود.
بورس در آتش تنش های سیاسی

ریزش ارزش سهام در هفته های اخیر به دلیل اوج 
گیری تحریم ها و تنش های سیاسی میان ایران و 
آمریکا ادامه دار بود. بورس معامالت آبان را در سایه 
شدیدترین ریسک های محیطی پشت سر گذاشت 
و به همین دلیل ۴/ 6 درصد از ارزش خود را در یک 
ماه اخیر از دســت داد. در میــان عوامل متعدد که 
دادوستدهای بورس تهران را تحت الشعاع قرار دادند، 
ادامه تنش های تجاری بین اقتصادهای بزرگ جهان 
در کنار شکست کاخ سفید در اجرای تمام و کمال 
تحریم های نفتی ایران در موعد مقرر، بیشترین تاثیر 
را در معادالت حاکم بر بازارهای جهانی و همچنین 
بورس ایران داشــتند. عالوه بر این، محدودیت در 
صدور کاال با آغاز دور نهایی تحریم های آمریکا، سهام 
صادرکنندگان بورس را دستخوش عرضه های نسبتا 
زیادی کرد. برآیند این عوامل موجب کاهش تقریبا 
۵۰ درصدی حجم و ارزش معامالت سهام در آبان 
شد و ضعیف ترین ماه سهام را از حیث میزان بازدهی 
شاخص کل طی ۴ سال اخیر رقم زد. از طرف دیگر، 
سرمایه های خرد هم پس از 6 ماه تصمیم به خروج 
از بازار ســهام گرفت و به این ترتیب، مالکیت سهام 

مجددا به نام سهامداران عمده تغییر کرد.
اصفهانی ها همچنان در صدر

طی یک بررســی در عملکرد چند مــاه اخیر غول 

های بورســی و خریدارهای عمده و خرد می توان 
فهمید که گروه بانک ها ، گروه شیمیایی و همچنین 
گروه خودرو با دادوستدی و گروه فلزات اساسی در 
صدر شرکت هایی هســتند که در بورس خواهان 
بســیاری دارند و به همین علت در مــاه های اخیر 
ارزش سهام شرکت های بزرگ اصفهانی مانند فوالد 
 مبارکه و پاالیشــگاه اصفهان رشد داشته و سودآور 

بوده است.
 در میان شرکت های اصفهانی حاضر در بورس، روند 
رشد ارزش سرمایه در دو نماد شــپنا و فوالد بیش 
از بقیه نمادها مشاهده شد.شــاخص بورس اوراق 
بهادار در ابتدای این هفته  با ریزش ۳۱۷۴ واحدی 
از ارزش معامالت خود، روز خوبی را به ثبت نرساند 
که این موضوع به فرابورس نیز سرایت کرده و دچار 
افت۴۵/۵۳ واحدی شد.این روند کاهش و ریزشی 
به گفته بســیاری از کارشناســان بازار سرمایه، به 
طور قطع بیانگر زیان و ضرر نیست و عمدتا به علت 

نوسانات بازار ارز، تاثیر آن در ارزش برخی سهام به 
این صورت مشهود می شــود.در ادامه هفته جاری 
یعنی ۲۸ آبان ماه شــاخص کل بورس با جهشــی 
۲۲۵۸ واحدی پله های صعود را باال رفت و به یکباره 
رشد چشــمگیری را به ثبت رساند. شرکت پاالیش 
نفت اصفهان)شپنا( رشد ارزش سهام خود را در این 
روز به ثبت رساند.این روند رو به رشد در ۲۹ آبان ماه 

نیز با شیب مالیم تری مشاهده شد.
آینده بازار سهام ایران چه خواهد شد؟

اگر چه  طی هفته گذشته بازار سرمایه با فراز و نشیب 
های زیادی همراه بوده اســت و شاخص بورس،در 
هفته ای که گذشت 6 هزار پله عقب گرد داشته و از 
پله ۱۸۲ هزار واحدی درابتدای هفته به پله ۱۷6 هزار 
واحدی تنزل کرده است؛ اما کارشناسان امیدوارند تا 
با انتشار صورت های مالی شرکت ها در شش ماهه 
دوم شرکت های سودآور شاخص ها را جابه جا کنند. 
از سوی دیگر دالر نیز می تواند درآینده بازار تعیین 

کننده باشد اگر روند افزایشی قیمت ها مانند شش 
ماه ابتدایی امسال رو به افزایش باشد. بی شک ارزش 
سهام نیز رشد داشــته و تابع هیجانات بازار خواهد 
بود؛ اما اگر قیمت ها به ثبات نســبی برسد خبری 
از خرید های هیجانی و ورود ســرمایه های خرد به 
بازار ســرمایه نخواهد بود. در شرایط کنونی ریزش 
های سرمایه ای بزرگ ترین نگرانی فعاالن این بازار 
است و به دلیل شکنندگی ساختارهای بازار و اقتصاد 
در ماه های گذشته یک بهانه کوچک کافی است که 
فعاالن بازار سرمایه رویکردی جدید در پیش گیرند، 
به عنوان نمونه عرضه اولیه اخیر فرابورس حداکثر 
 ۴۰۰ میلیارد تومان بود اگر چه به دلیل ارزش پایین

 نمی توانســت آنچنان تعیین کننده باشد؛ اما عمال 
بورس را ملتهب ساخت. از سوی دیگر شائبه دریافت 
نفت در برابر غذا از سوی برخی از شرکای مهم تجاری 
ایران مانند عراق و افغانستان و حتی هند نیز بازار را 

ناآرام کرده است.

سوداصفهاندربورس
  وقتی  اصفهانی ها نبض بازار سرمایه را در اختیار دارند؛    

 در حالی توزیع سود ســهام عدالت حدود 6میلیون نفر از مشــموالن کمیته امداد و بهزیستی به مبلغ ۱۷۵هزار 
تومان آغاز شده است که بقیه مشموالن سهام عدالت امسال حدود ۹۰هزار تومان سود سهام عدالت می گیرند.

دیگر مشموالن سهام عدالت هم سال گذشته حدود ۸۰ هزار تومان سود سهام عدالت گرفته بودند که پیش بینی 
می شود این رقم در ســال جاری به حدود ۹۰ هزار تومان برسد.این مبلغ پرداختی در یک نوبت به حساب بانکی 
مشمولین که در سامانه سهام عدالت به نشانی WWW.samanese.ir اعالم نموده اند به طور یکجا و به حساب 

شخصی همان سهامدار واریز خواهد شد.

سود سهام عدالت هر 
ایرانی، حدود ۹۰هزار 

تومان است

خبر

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:
مسئوالن صدای زنگ خطر زلزله خاموش را شنیده اند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با اشاره به هشــدار برای به صدا درآمدن زنگ خطر 
فرونشست  زمین در اصفهان، گفت: بعد از اعالم این زنگ خطر مسئوالن پیگیر موضوع شده اند.غالمحسین 
عسکری اظهار کرد: قرار است نظام مهندسی برای اثبات ادعای خود یک گزارش همراه با استدالل های فنی و 
مصداق های عینی این موضوع را که »زلزله خاموش« نامیده ایم، به مدیریت بحران ارائه کند.وی تصریح کرد: 
تنها راه حل این مسئله بحرانی، به جریان درآمدن آب در رودخانه است تا از پیشرفت فرونشست های استان 
اصفهان جلوگیری شود.عسکری خاطر نشان کرد: شاید سال ها طول بکشد تا این خسارت جبران شود؛ اما برای 
جلوگیری از پیشرفت آن در حال حاضر فقط باید آب به رودخانه برگردانده شود.وی افزود: باید در کارخانه های 

سازنده کیفیت کنترل شود وما نیز به تبع کنترل کیفی آنها به برچسب کنترل کیفی اطمینان کنیم. 

 شناخت اکوسیستم کارآفرینی اصفهان
 زیرساخت  رشد و توسعه آن را فراهم می کند

مدیر کارآفرینی و اشــتغال اداره کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه شناخت 
اکوسیســتم کارآفرینی در اســتان اصفهان می تواند زیرســاخت الزم برای ایجاد فرهنــگ کارآفرینی را 
فراهم کند، گفت: اگر اجزای این اکوسیســتم را شناســایی کنیم، گام بزرگی برای رشد و توسعه این حوزه 
برداشــته ایم.»کمال الدین میرهادی« با تاکید بر اینکه در قالب این اکوسیســتم، فعالیت های کارآفرینان 
هماهنگ تر و هدفمند تر خواهد شد، گفت: یکی از مهم ترین اجزای اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه ها هستند 
که اکنون فقط دفاتر مشاوره کارآفرین و مراکز رشد در آنها فعال است. وی با بیان اینکه ایجاد کمپ کارآفرینی 
دانش آموزی نیز می تواند در اشاعه فرهنگ کارآفرینی تاثیر بسزایی داشته باشد، گفت: مطالعات اولیه ایجاد 

این کمپ در استان در حال انجام است وامید است با همکاری آموزش و پرورش این مهم صورت گیرد. 

دیگر نیازی به حمل کردن کارت های 
بالاستفاده ندارید. فقط با انتخاب 
یک گزینه، شماره کارت خود را برای 
دیگران ارسال کنید. پیامک های 
گردش حساب خود را از دسترس 
دیگران خارج کنید. بدون نیاز به 
کارت، قبض خود را پرداخت کنید. 
بدون نیاز به کارت، شارژ ایرانسل یا 
همراه اول یا رایتل خریداری کنید. 
بدون نیاز بــه کارت، از موجودی 

حساب خود مطلع شوید. 

کارت بانک

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیر روابط عمومی آبفای استان اصفهان گفت: مردم اصفهان 
ظرف 6 تا ۷ ماه گذشــته بیش از ۷ درصد مصــارف خود را 
کاهش دادند که نتیجه فرهنگ سازی، تالش و اطالع رسانی 
 رســانه های جمعی و همراهــی مردم اصفهان بوده اســت.

»سید اکبر بنی طبا« مدیر روابط عمومی آبفای استان اصفهان 
با اشاره به اینکه مردم اصفهان از شهریور امسال با افت فشارآب 
مواجه نبوده اند، گفت  : مردم اصفهان ظرف 6 تا ۷ ماه گذشته 
بیش از ۷ درصد مصارف خود را کاهش دادند که نسبت به سال 
گذشته رقم قابل توجه و معنی داری در سطح کشور است. وی 
این کاهش را  نتیجه فرهنگ سازی گروه های مرجع،  تالش 
و اطالع رسانی رســانه های جمعی و همراهی مردم  اصفهان 
عنوان کرد.  بنی طبا همچنین بر ادامه روند فرهنگ سازی های 
مدیریت مصرف درپاییز و زمستان تاکید کرد و اذعان داشت: 
فعالیت های فرهنگی کنترل مصرف آب در اصفهان از صدا و 
سیما متوقف نشده و فقط به تابستان بسنده نمی کنیم و این 
فعالیت ها را ادامه خواهیــم داد.مدیر روابط عمومی اداره آب 

و فاضالب استان اصفهان درباره کیفیت و کمیت آبرسانی به 
روستاها گفت : آب مصرفی ۳۰۰ روستا در حوزه آبریز زاینده 
رود که متولی آن شــبکه آب و فاضالب روســتایی است؛ از 
شبکه شــهری اصفهان تامین می شود ولی آب مصرفی سایر 
روستاهای استان اصفهان از شــبکه آبی و فاضالب روستایی 
تامین می شود.وی با اشاره به سیاست های وزارت نیرو و برنامه 
های اســتاندار اصفهان درباره کاهش یا قطع  وابستگی های 
صنایع پرمصرف به آب زاینده رود گفت : برنامه هایی تا پایان 
سال هدف گذاری کرده ایم تا صنایعی که میزان مصرف شان 
قابل توجه اســت، وابستگی شــان به آب زاینده رود به صفر 
برسد.وی در ادامه افزود: صنایعی مانند ذوب آهن مکلف شده 
است تا ۳ سال آینده میزان وابســتگی به آب زاینده رود را به 
صفر رسانده و از پساب استفاده کنند؛همچنین چنین تدابیری 
برای پاالیشــگاه های اصفهان ، فوالد مبارکه و حتی صنایع 
کوچک تر هم اتخاذ شده اســت.وی در پایان درباره حفرچاه 
برای جبران کمبود آب شــرب گفت : در زمســتان ۹6 که با 

کاهش شدید میزان بارش روبه رو بودیم، هدف گذاری هایی 
برای حفر ۷۰ حلقه چاه داشــتیم که امسال با توجه به میزان 
بارش ها برای افزایش این میزان حفر چاه برنامه ای نداریم و 

همان ۷۰ حلقه چاه کفایت می کند.

مدیر روابط عمومی آبفای استان اصفهان:

فرهنگ سازی مصرف آب متوقف نشده است

مرضیه محب رسول
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۴۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۳۰ با کمبود انسولین 
مواجه می شوند

پیشنهاد سردبیر:

مفاد آراء
9/28 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
1- رأی شــماره2182مورخ 97/8/14 هیــأت : آقــای فرامــرز بامداد نــوش آبادی 
فرزندغالمحسین شــماره شناسنامه6190024475 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
142/65مترمربع شــماره پــالک392 فرعی مجزا از شــماره 318 فرعــی از پالک8 
 اصلی واقع درمعین آبــاد نوش آباد  بخــش 2 حوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعی از

 مالک رسمی  
2- رأی شماره2224مورخ 97/8/14 هیأت : موقوفه شهید علی علی آبادی به  تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه آران وبیدگل  به شناسه ملی 14003505268  ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت237/40 مترمربع شــماره پالک 31 فرعی مجزا از شماره1و2و3و5فرعی و 
قسمتی از مشاعات  فرعی از پالک 244 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی 
3- رأی شماره 2211مورخ 97/8/14. هیأت : آقای ســید ابوالفضل میرحسینی بیدگلی  
فرزندسید حسین شماره شناســنامه 2338 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 216/40 
مترمربع شــماره پالک 1 فرعی مجزا از شــماره7و8 فرعی از پالک 273 اصلی واقع در 

اماکنبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مالک رسمی
4- رأی شماره2212مورخ 97/8/14 هیأت : آقای ســید ابوالفضل میر حسینی بیدگلی 
فرزندسید حسین شماره شناسنامه 2338ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 199/80مترمربع 
شماره پالک 2 فرعی مجزا از شــماره 15و7و8 فرعی از پالک 273 اصلی واقع در اماکن 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
5- رأی شماره 2223مورخ 97/8/14 هیأت : خانم فاطمه کنعانی بیدگلی  فرزندعلی محمد 
شماره شناسنامه 152 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 187/15 مترمربع شماره پالک 11 
فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک297 اصلی واقع دراماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی.
6- رأی شماره2058مورخ 97/7/30 هیأت خانم زهرا صالحی پور بیدگلی فرزند حسین  
شماره شناسنامه 318 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت205 مترمربع شماره پالک16 
فرعی مجزا از شماره 8و9و10فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 899اصلی واقع دراماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
7- رأی شماره 2221و2222مورخ 97/8/14 هیأت : خانم فاطمه محمد رضائی بیدگلی  
فرزندمنده علی شماره شناسنامه 44و خانم معصومه احمدی بیدگلی فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 137 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 45/32 مترمربع 
شماره پالک 3فرعی مجزا از پالک 1083 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
8- رأی شماره 2057مورخ 97/7/30 هیأت : آقای حسن خبازی فرزندرحمت اله شماره 
شناسنامه 499 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت360 مترمربع شماره پالک22 فرعی مجزا 
از شماره های 2و3و4و5و13و14و15فرعی و مشاعات  از پالک1242 اصلی واقع دراماکن 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
9- رأی شماره 2218مورخ 97/8/14 هیأت : خانم ام البنین صائمی آرانی  فرزند آقارضا  
شماره شناسنامه 156 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172/50مترمربع شماره پالک19 
فرعی مجزا از شــماره 10و13فرعی و قسمتی  از مشــاعات از پالک 1372 اصلی واقع 

دراماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
10- رأی شــماره2059و2060و2065مورخ 97/7/30 هیأت : آقای امیرحسین عرشی 
نیاسر فرزند مجیدشــماره شناســنامه 1250672295نســبت به 2دانگ  و خانم طیبه 
مســعودابادی آرانی  فرزند عباس  شماره شناسنامه145  نســبت به 2دانگ و اقای علی 
عرشی نیاسر فرزند مجید شماره شناســنامه 1250506794نسبت به 2دانگ )بالسویه( 
ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 98/20 مترمربع شــماره پالک 9444فرعی مجزا از 
شماره1189 فرعی از پالک2637 اصلی واقع درمســعوداباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
11- رأی شماره2074مورخ 97/8/6 هیأت : آقای علی خلیق آرانی  فرزند رحمت اله شماره 
شناسنامه 199 ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان  به مساحت 128/80 مترمربع شماره 
پالک 9448 فرعی مجزا از شــماره 830 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعوداباد  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی
12- رأی شماره 2170مورخ 97/8/14. هیأت : آقای علی سرکاری آرانی  فرزندسیف اله  
شماره شناسنامه220 ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 146/90مترمربع شماره 
پالک 3224 فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمد آباد  بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
13- رأی شماره 2217مورخ 97/8/14 هیأت : آقای احمد آقا سالمی آرانی فرزندحسین  
شماره شناسنامه 134 ششــدانگ یکباب انباری به مســاحت 195/40مترمربع شماره 
پالک3225 فرعی از پــالک 2638 اصلی واقع در احمداباد بخــش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی از مالک رسمی 
14- رأی شماره 2066و2067مورخ 97/7/30هیأت : آقای محسن تقی زاده میدانی آرانی  
فرزندرضا شماره شناسنامه16 و خانم سمیه ســادات عباس زاده آرانی  فرزندسید محمد 
شماره شناسنامه 12180 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 122/70 مترمربع 
شماره پالک 1949 فرعی مجزا از شــماره 133 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآران 

دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکین رسمی
15- رأی شماره2068و2069مورخ 97/7/30 هیأت : آقای عباس اعظمی آرانی  فرزندعلی 
محمد شماره شناسنامه125 و خانم کبری زینل زاده آرانی  فرزندعباس شماره شناسنامه 
409 )بالمناصفه( ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 263/65 مترمربع شماره پالک 6290 
فرعی مجزا از شماره 37 فرعی از پالک 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار آران بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
16- رأی شــماره2070مورخ 97/7/30 هیأت : آقای محمــد کرمانی نصرآبادی  فرزند 
رضا  شماره شناسنامه1167 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 290/75 مترمربع شماره 
پالک1383 فرعی از پالک21 اصلی واقع درنصرابــاد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از مالک رسمی .
17- رأی شــماره 2056مورخ 97/7/30 هیــأت : آقای محمد نصیریــان نوش آبادی  
فرزنداسمعیل  شماره شناسنامه 1250054850 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 136 
مترمربع شماره پالک 3931فرعی مجزا از شماره 6و قسمتی از مشاعات 2352فرعی از 
پالک 40اصلی واقع درنوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی 
18- رأی شماره 2141مورخ 97/8/14 هیأت : آقای احسان گرامی نوش آبادی فرزندعلی 
شماره شناسنامه 127ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 180مترمربع شماره پالک 593 
فرعی از پالک 43اصلی واقع در غیاث آباد نو ش آبــاد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ایتیاعی از مالک رسمی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :97/9/3

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/9/18       
 م الــف: 291517 عبــاس عبــاس زادگان  رییــس اداره ثبت اســناد و امالک

 آران و بیدگل

تحدید حدود اختصاصی
9/29 شماره صادره:1397/04/533421-1397/8/27 چون تمامی ششدانگ پنج قطعه 
زمین متصل بهم معروف ارجه سه قفیزی  پالک شماره 594 فرعی از 100- اصلی واقع 
در طامه جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ابوالفضل مهدی 
زاده طامه فرزند رمضان در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1397/09/27  ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف:297689 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )148 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ اجراییه

9/14 شــماره پرونــده: 139704002003001950/2، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139703802121000068 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700520 ، تاریــخ صدور: 
1397/08/19 ، دفترخانه ازدواج 133 شهر اصفهان استان اصفهان، آگهی ابالغ اجرائیه 
پرونده اجرایی 9700520 بدین وســیله به آقای مجید کاشی درچه نام پدر: ناصر ، تاریخ 
تولد: 1359/01/15 شماره شناسنامه: 72 به نشانی: اصفهان درچه خیابان امام کوچه دروازه 
حبیب پالک37 ابالغ می شود که خانم مهری سلحشور جهت وصول هدیه یک جلد کالم 
اهلل مجید به ارزش ظاهری پنجاه هزار ریال و مقدار ده مثقال طالی ساخته شده هیجده 
عیار و مقدار سی کیلوگرم ظروف روی و مبلغ دو میلیون ریال بابت خرید عروسی و مبلغ 
هشتصد هزار ریال بابت بهای فرش و تعداد چهارده عدد سکه کامل بهار آزادی به استناد 
مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 4044 - 1381/10/22 دفترخانه ازدواج 133 اصفهان 
استان اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9600520 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/06/18 مامور آدرس به شرح متن سند 
شناخته نشد لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی جریان 
خواهد یافت. م الف : 292591  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )228 کلمه، 1 کادر(
مزایده

9/15 شماره آگهی: 139703902121000019 ، شماره پرونده: 8404002121000025 
، تاریخ آگهی: 1397/08/24 ، آگهــی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالســه 
8400034 ، تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 1231 فرعی از 119 اصلی 
که با پالک 119/1215 توام می باشد واقع در خمینی شــهر بخش 14ثبت اصفهان به 
آدرس خمینی شهر خیابان حافظ منطقه صنعتی دوشاخ مقابل پمپ بنزین طالبی که حسب 
نامه شماره 970720671699962 - 1397/04/12 ثبت اسناد خمینی شهر تمامت سه 
دانگ مشاع از شــش دانگ پالک 119/1231 بنام فتح اله ظهیرفرد ذیل ثبت 116674 
صفحه 264 دفتر 542 و سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 119/1215 به نام فتح اله 
ظهیرفرد ذیل 109975 صفحه 341 دفتر 507 ثبت و ســند صادر گردیده و ششــدانگ 
پالک 119/1231 محدود است شماال: به طول 7 متر دربها و دیواریست به خیابان شرقا: 
به طول 2 متر دیواریست به دیوار قسمتی از جوی متروکه که در تصرف مجاور می باشد 
جنوبا: به طول 6/90 متر خط مفروض است به پالک 119/1215 غربًا:به طول 1/10 متر 
دیواریست به قسمتی از جوی متروکه که در تصرف مجاور می باشد حقوق ارتفاقی ندارد و 
ششدانگ پالک 119/1215 محدود است شماال: به طول 6/90 متر خط مستقیم مفروض 
به قطعه متصرفی مالک از جوی متروکه شرقا: به طول 18/90 متر دیواریست به دیوار و 
دیواریست به پالک 119/504 باقیمانده جنوبا: به طول هفت متر دیواریست به دیوار پالک 
119/504 باقیمانده غربًا: به طول 18/80 متر دیواریســت به پالک 119/504 باقیمانده 

حقوق ارتفاقی شامل حق العبور از قسمت جوی متروکه می باشد. که طبق نظر کارشناس 
مقدار سه دانگ مشاع بدهکار با مقدار دیگر از پالک های فوق به مساحت 141/7 مترمربع 
و به صورت یک باب مغازه دارای بنای مســقف حدود 105 مترمربع و غیر مسقف حدود 
 37 مترمربع کف از سنگ و درب و پنجره از فلز است بدنه ها تا ارتفاع 1/5 متر از سنگ و
 بقیه گچ و سفیدکاری می باشــد دیوار باربر و سقف ضربی اســت و دارای بالکن داخلی 
21 مترمربع و در قســمت غیر مسقف دارای ســرویس بهداشتی اســت درب ورودی 
فلزی می باشد پالک فوق دارای اشتراکات گاز و برق ســه فاز بوده که مقدار سه دانگ 
مشــاع ملکی فتح اله ظهیری فرد فرزند فرج اله از ششــدانگ پالک مذکور به انضمام 
قدرالســهم از مشــترکات آب  و برق و گاز که قباًل در مقابل طلب شــکوفه علیرضایی 
ورنوســفادرانی و نیم عشــر اجرایی  متعلقه  موضوع پرونده اجرایی کالسه 8400034 
بازداشــت گردیده و بموجب گزارش کارشــناس به مبلغ یک میلیارد و نهصد وسی و دو 
میلیون و پانصد هزار ریال )1/932/500/000 ریال( ارزیابی شــده اســت که از ساعت 
9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 1397/09/27 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی 
شــهر از طریق مزایده حضوری به فروش می رســد مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط 
 کارشــناس شــروع و به هرکس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته 
می شــود الزم به ذکر اســت  پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز  اعم از حق 
انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد 
و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
 گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
م الف: 294525 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )592 

کلمه، 6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/16 شماره ابالغنامه: 9710100350409121 شماره پرونده: 9609980350401121 
شماره بایگانی شعبه: 961299  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
باقر عبدالکریمی صومعه سرائی فرزند صادق، خواهان  آقای ابراهیم سوسنی غریب وند 
فرزند علیداد دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای باقر عبدالکریمی صومعه سرائی فرزند 
صادق به خواسته تامین خواسته )صدور قرار تامین خواسته به مبلغ 334/000/000 ریال 
به قید فوریت با وصف اجرای قبل از ابالغ مســتندا به مادتیــن 108 و 117 قانون آ.د.م  
بلحاظ بیم تضییع و تفریط خواسته( اعسار از پرداخت هزینه دادرسی )صدور حکم اعسار 
خواهان از پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ 11/090/000 مورد تمناست(  مطالبه وجه 
چک ) تقاضای رســیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت 334/000/000 
 ریال وجه چک شــماره 111237 مورخــه 1396/10/18 عهده بانک ســپه به انضمام 
خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید لغایــت زمان وصول با لحاظ شــاخص بانک 
مرکزی و مطلق خســارات دادرســی( به مبلغ 334/000/000 ریال، مطالبه خســارات 
دادرســی، مطالبه خســارت تاخیر تادیه، مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
308(  ارجاع و به شــماره پرونــده کالســه 9609980350401121 شــعبه 4 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان ثبت و  وقت رســیدگی  مــورخ  1397/11/02 
ساعت 11 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست 
و ضمائــم را دریافــت و در وقت مقرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف:278710 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)277 کلمه، 

3 کادر(

افرادی که غذاهای تند  می خورند 
چه خصوصیاتی دارند؟

»تندی« معموال یک طعم و مزه نیست، بلکه واکنش 
بدن به حس حضور مواد شیمیایی خاص است. مواد 
شــیمیایی موجود در فلفل و دیگر غذاهای تند یک 
نوع عامل بازدارنده برای بعضی از حیوانات اســت و 
برای یک گیاه حکم سیســتم دفاعی را دارد.جالب 
اینجاســت که به تازگی محققــان دریافته اند که 
این عالقه به تندی به برخی خصوصیات فردی نیز 

مربوط می شود.
 اگر تندی این غذاها را دوســت دارید ممکن است 
کسی باشــید که به دنبال هیجان است. افرادی که 
غذاهای تند را دوســت دارند به احســاس سوزش 
یک ترکیب به نام کپسایسین تمایل دارند که وقتی 
خورده می شود مقداری احســاس درد را در فرد به 
وجود می آورد. فلفل ها معموال با حس تندی همراه 
هســتند چون حاوی کپسایســین باالیی هستند.

تحقیقات همچنان نشان دادند افرادی که مکرر به 
دنبال استفاده از فلفل قرمز هستند هیجانی هستند 
و یا به دنبال احساســی جدید و پیچیده هســتند، 
این موارد نظریــه محققان دربــاره تاثیر خلقیات 
 فرد روی دوست داشتن یا نداشــتن تندی را ثابت 

می کند. 
خوردن فلفل در کنار طعــم ماجراجویانه ای که به 
غذا می دهد برای ســالمت نیز مزایایی دارد.در یک 
تحقیق که در ســال 2014 انجام گرفت مشــخص 
شد، ترکیبات ســالمی در غذاهای تند وجود دارد، 
یعنی فالونوئیدها که مانند آنتی اکسیدان ها عمل 
می کنند و خطر بروز بیماری های مزمن را کاهش 
می دهند. کپسایسین به طور گســترده در ارتباط 
با کاهش خطر ابتال به ســرطان مــورد مطالعه قرار 

گرفته است. 
این خاصیت حتی اگر ســرطان در ســطح پایین 
یا متوســط خود نیز باشــد همچنان تاثیــر دارد.

کپسایســین موجود در این فلفل ها از سطح عادی 
و متوسط بســیار باال تر اســت. معموال کسانی که 
به دنبال هیجان و تجربه احساســات شدید هستند 
 به دنبال این نــوع غذاهای فوق العاده ســوزاننده 

می روند.

محققان استنفورد گزارش دادند:
۴۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۳۰ با 

کمبود انسولین مواجه می شوند
محققان استنفورد با انجام یک مطالعه جدید گزارش 
دادند که 40 میلیون تا سال 20۳0 با کمبود انسولین 
مواجه می شوند.با توجه به میزان افرادی که در معرض 
ابتال به دیابت هستند، کارشناسان نگران  شده اند که ما 
نمی توانیم تقاضا برای انسولین را حفظ کنیم. بر اساس 
یک مطالعه جدید انجام شــده در دانشگاه استنفورد، 
40 میلیون نفر مبتال به دیابت نوع 2 تا سال 20۳0 به 
هورمون نجات زندگی دسترسی ندارند.یافته های این 
تحقیق نشان می دهد که تعداد کل افراد مبتال به دیابت 
نوع 2، 20٪ افزایش خواهد یافت، یعنی از 406 میلیون 
در سال 2018 تا 551 میلیون در سال 20۳0 می رسد. 
نیمی از این افراد از چین )1۳0 میلیــون(، هند )98 
میلیون( و ایاالت متحده آمریکا )۳2 میلیون( هستند.
محققان در نشریه The Lancet اظهار داشتند که از 
تمام این بیماران دیابتــی، 79 میلیون نفر واقعا نیاز به 

انسولین برای مدیریت دیابت خود دارند.

آدامس های قورت دادنی که 
موجب تقویت حافظه می شود

محققان کشور با اســتفاده از رزین های درخت پسته 
وحشی، آدامس هایی را تولید کردند که موجب تقویت 
حافظه و درمان بیماری های گوارشی می شود.حسین 
کاردان، مجری طرح با بیان اینکه آدامس های موجود در 
بازار بر اساس رزین های مصنوعی تولید می شوند، گفت: 
به منظور ارتقای ارزش غذایی این محصول در مطالعات 
خود با حذف این نوع رزین هــا محصولی طبیعی و بر 
پایه مواد گیاهی تولید کردیم. وی با اشاره به جزئیات 
این آدامس گیاهی یادآور شد: رزین های مورد استفاده 
در این آدامس از رزین های درخت »پسته وحشی« یا 
»بنه« که به آن »ســقز« می گویند، بوده است.کاردان 
اضافه کرد: استفاده از این رزین های درختی موجب شد 
خواص سقز در این آدامس ها ایجاد شود و از آنجایی که 
پایه این نوع آدامس طبیعی است، بر خالف آدامس های 
موجود می توان آن را قورت داد.این محقق خاطرنشان 
کرد: این نوع آدامس ها سوزش معده را کاهش می دهد، 

ضمن آنکه درمان کننده یبوست نیز به شمار می رود.

طی ماه های اخیر مصرف لبنیات در کشــور به دلیل باال 
رفتن قیمت ها و چند برابر شدن هزینه های تولید آنها افت 
محسوسی داشته اســت. خطر و عوارض ناشی از کاهش 
مصرف لبنیات به حدی جدی اســت که مقامات وزارت 
بهداشت در کشورمان را نیز به واکنش واداشته است و در 
یک ماه اخیر دو بارنسبت به کاهش مصرف این ماده غذایی 
و عوارض آن هشــدار داده اند. چندی پیش  ســخنگوی 
وزارت بهداشت با اشــاره به افزایش قیمت شیر و لبنیات 
در کشور، گفت: افزایش قیمت شــیر و لبنیات و کاهش 
 قدرت خرید مردم باعث کاهش سن بروز پوکی استخوان

 می شود.
 حریرچی گفت: به رغم اینکه حدود 60 درصد مردم ایران 
چاق هستند یا اضافه وزن دارند و مصرف غذاهای چرب و 
شور نظیر فست فودها و نیز مواد مضر شیرین نظیر نوشابه 
ها در کشور شایع است، مصرف سرانه شیر و فرآورده های 
آن در کشور ما 190 گرم در روز است که از مقدار توصیه 

شده که 250 گرم است، کمتر است.
90 درصد مــردم کمتر از حد مجــاز لبنیات

 می خورند 
بر اساس آماری که اخیرا وزارت بهداشت اعالم کرده است 
در حال حاضر 90 درصد مردم کشور کمتر از میزان نیاز 
لبنیات مصرف می کنند. خطر پوکی اســتخوان و سایر 
عوارض مانند کاهش ضریب  هوش و قــدرت فراگیری، 
کاهش تــوان کاری، کاهش طول عمــر و از کارافتادگی 
زودهنگام از عوارض مصرف نکردن روزانه شیر و لبنیات 
است. شــیر به دلیل دارا بودن ترکیبات خاص تنها ماده 
شناخته شده در طبیعت است که می تواند به طور متعادل 
تمام نیازهای بدن شامل رشــد، تامین انرژی، ساخت و 
ترمیم بافت ها را تامین کند و حاال با حذف تدریجی آن از 
سبد تغذیه ای خانوار عمال باید منتظر عواقب ناخوشایندی 

برای سالمت افراد جامعه باشیم.
ضرری که حذف لبنیات به اقتصاد کشور وارد 

می کند
براساس اعالم رییس اتحادیه صنایع لبنی ایران، درحال 
حاضر سرانه مصرف شــیر در ایران، 50 لیتر است؛ یعنی 
با این اوضاع گرانی، گروه هــای کارگر، تقریبا لبنیات را از 
سبد تغذیه ای شــان حذف کرده اند، درحالی  که در دنیا 
برای پیشــگیری از ابتال به بیماری ها و تامین ســالمت 

مردم، شیر را به صورت رایگان به مردم می دهند؛ چراکه 
می دانند سود کرده اند و الزم نیســت در آینده هزینه ای 
برای درمان پرداخت کنند. حاال شما همین االن سری به 
دندانپزشکی ها و متخصصان ارتوپد بزنید تا عوارض ناشی 
از کمبود کلسیم را در میان مراجعه کنندگان شان ببینید. 
پیامدهای ناشی از کاهش ســرانه مصرف لبنیات را خود 
مردم باید پرداخت کنند؛ چرا که بیماری ها گریبان آنها را 
می گیرد. اما این همه ماجرا نیست، در حال حاضر گرایش 
مردم به استفاده از شیرهای سنتی باال رفته است؛ در حالی 
 که شیرهای ســنتی احتمال ابتال به تب مالت را افزایش 
می دهند. این محصوالت تنهــا گرما دیده اند در حالی  که 
برای پاستوریزه شــدن، شیر نیاز به ســرمادهی هم دارد. 
دمای شیر باید کنترل شود، میکروب ها در فضای گرم بهتر 

می توانند رشد کنند تا در فضای سرد.
ماده ای که هیچ جایگزینی ندارد

کارشناســان تغذیه ای معتقدند لبنیات و ارزش آن برای 
سالمتی هیچ جایگزینی ندارد حتی برخی از سبزیجاتی 
که گفته می شود منبع کلســیم هستند نیز قادر نیستند 
تا میزان الزم کلســیم را به بدن برســانند. عالوه بر این  
کالنشهرهای کشور در پاییز و زمستان دچار وارونگی هوا 
می شوند و یکی از راه های مقابله با مسمومیت ناشی از این 
شرایط جوی، استفاده از لبنیات اســت، چرا که لبنیات 
منجر به کاهــش بیماری ها و افزایــش مقاومت و ایمنی 
بدن می شــود. اگر چه وزارت بهداشــت به عنوان یکی از 
متولیان تغذیه و سالمت حاال چند وقتی است که نسبت 
به کمبود مصرف شیر هشدار می دهد؛ اما برخی معتقدند 
سیاســت های وزارت بهداشت در ســال های اخیر خود 
یکی از اصلی ترین عامالن ایجاد این وضعیت اســت چرا 
که در نظام سالمتی که در ســال های اخیر اجرایی شده 
اســت عمال جایی برای تقویت ســبد مصرفی خانوارها و 
فرهنگ تغذیه ای پیش بینی نشده و به همین دلیل اکنون 
تامین ســالمتی تنها بر عهده خود افراد است آن هم در 
شرایطی که عمال نه دولت و نه وزارت بهداشت روی قیمت 
 کاالهای ضروری برای سالمت خانواده  کنترل و نظارتی

 ندارند.

وارونگی شیر در سفره ایرانی ها
  زنگ خطر به دلیل کاهش مصرف لبنیات به صدا درآمد؛

پریسا سعادت
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کلینیک فوق تخصصی »نورون« در اصفهان آغاز 
به کار کرد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

 آغاز عملیات باروری ابرها
 از دو هفته دیگر

مدیر مرکز تحقیقات و مطالعــات باروری ابرها 
گفت: پس از امضای چند قرارداد از سوی وزارت 
نیرو با ســازمان هوافضا و شــرکت هواپیمایی 
تهران، استارت عملیات باروری ابرها از دو هفته 
آینده، زده خواهد شــد.پیش از این اعالم شده 
که باروری ابرها در ایران طی ۲۰ سال گذشته، 
توسط مرکز ملی باروری ابرها وابسته به وزارت 
نیرو در استان یزد و در استان های شمالی، شمال 
غربی و غربی کشور از جمله استان های گیالن، 
زنجان، آذربایجان غربی و شــرقی، کرمانشــاه، 
چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد 
به اجرا درآمده اســت )۱۶ اســتان کشور تحت 
پوشش عملیات بارورسازی ابرها قرار گرفته اند(.

فرید گلکار، با بیان این که تمام اقدامات الزم برای 
شروع این کار انجام شده است، اظهار کرد: انتظار 
داریم مدیران ارشــد وزارت نیــرو، قراردادهای 
منعقد شده را در ســریع ترین زمان ممکن امضا 
کنند که بتوانیم عملیات اجرای کار را آغاز کنیم.

به گفته مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری 
ابرها، متاسفانه با وجود این که قرار بود در آبان ماه 
پرواز داشته باشــیم، اما متاسفانه به دلیل وجود 
برخی مشکالت، از برنامه عقب ماندیم. وی درباره 
چگونگی انجام عملیات باروری ابرها تاکید کرد: 
در حال حاضر با یک هواپیمای تاسیس شــده از 
سوی ســپاه، کار را پیش خواهیم برد و اگر امور 
به خوبی پیش برود، دو فرونــد دیگر نیز اضافه 
خواهیم کرد.وی با تاکید بر این مسئله که قرار 
است وزارت نیرو بخش قابل توجهی از هزینه های 
اجرای این کار را عهده دار شود، ابراز کرد: طبق 
پیش بینی ها، نهایتا تا دو هفته آینده در استان 
مرکزی، کرمانشاه، خراسان جنوبی، چهار محال و 
بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، عملیات را آغاز 
خواهیم کرد.ماه های پایانی ســال قبل سازمان 
هواوفضای ســپاه تصمیم گرفت در این پروژه 
همکاری کند که طبق اعالم دست اندرکاران این 
حوزه، تاکنون کار به خوبی پیش رفته و یک فروند 
هواپیما برای انجام عملیات به طور کامل تجهیز 
شده تا شــاید از این طریق هزینه های سنگین 
نگهداری و اجاره هواپیما کاهش یابد؛ البته باید 
به این مسئله نیز توجه کرد که طبق ارزیابی های 
صورت گرفته، انجام ایــن فرآیند تنها ۱۰ تا ۱۵ 

درصد در افزایش بارش ها تاثیر دارد.

سکه ۲ هزار و ۲۹۷ نفر را راهی زندان 
کرد؛

»اصفهان« در جایگاه سوم 
زندانیان مهریه

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشــاره به اینکه 
۲هزار و ۲۹۷ نفر در کشــور بــه دلیل ناتوانی 
در پرداخــت مهریه در زندان هســتند،گفت: 
استان فارس با ۲۳۳ زندانی، تهران و اصفهان به 
ترتیب با ۱۷۵ و ۱۶۷ زندانی به ترتیب رکوردار 
زندانی مهریه هستند.اســدا...جوالیی افزود: 
استان های خراسان شــمالی با ۱۹ محبوس 
مهریه، کرمانشاه ۲۴ بدهکار، سمنان ۲۵ نفر و 
خراسان جنوبی ۲۶ زندانی دارای کمترین آمار 
مبحوسان مهریه هستند.مدیر عامل ستاد دیه 
کشور گفت: در بین جرایم غیرعمد، زندانیان 
چک با ۷۵۰۰ نفر و زندانیــان مهریه و نفقه با 
۲۳۵۰ بدهکار بیشترین آمار محکومان مالی را 

به خود اختصاص داده اند.

آمادگی ایران برای پذیرش 
سهمیه مازاد حج سایر کشورها

معاون حج و  عمره سازمان حج و زیارت اظهار 
کرد: ممکن است در برخی از کشورها حدنصاب 
زائران کمتر از ســهمیه آن ها باشد که در این 
صورت ما اعالم آمادگی کردیم تا از ســهمیه 
مازاد استفاده کرده و ســهمیه خود را در حج 
۹۸ باال ببریم.اکبر رضایی با اشــاره به سهمیه 
ایران در حج تمتع ۹۸ اظهار داشــت: هر سال 
عربســتان بنا بر جمعیت هر کشور سهمیه ای 
را در نظر گرفته و اعالم می کند که امسال نیز 
سهمیه کشورمان برای حج حدود ۸۶ هزار نفر 
بود.وی دربــاره امکان افزایش ســهمیه ایران 
در حج ۹۸، خاطر نشــان کرد: ما تنها در قالب 
سهمیه ای که عربستان به ما تخصیص می دهد، 
می توانیــم عمل کنیم. البته ممکن اســت در 
برخی از کشــورها حدنصاب زائــران کمتر از 
سهمیه آن ها باشــد که در این صورت ما اعالم 
آمادگی کردیم تا از سهمیه مازاد استفاده کرده 
و سهمیه خود را باال ببریم.رضایی با بیان اینکه 
برنامه ریزی ها برای حج تمتع آغاز شده است، 
گفت: برای تعیین قیمت هزینه حج تمتع نیز 
پس از مذاکرات با عربســتان و تمهیدات الزم 
در آن جا زمستان ســال جاری هزینه ها اعالم 
می شود. گفتنی اســت؛ حدود یک میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر از کشورمان در نوبت حج تمتع 
هستند که در صورت عدم افزایش سهمیه ها، 
اعزام های متقاضیان حج تمتع حدود ۱۵ سال 

طول خواهد کشید.

در دومین دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اقتصادی اصفهان؛

پرونده متهم ح.ش با اتهام گران 
فروشی و احتکار رسیدگی شد

دومیــن دادگاه علنی ویژه رســیدگی به جرایم 
اخاللگران و مفاسد اقتصادی استان اصفهان روز 
پنجشنبه تشکیل شد.پرونده متهم »ح_ش« به 
اتهام احتکار عمده و اختفا و امتناع از فروش لوازم 
یدکی خودروهای ســنگین به منظور اخالل در 
توزیع مایحتاج و نیازمندی های عمومی به ارزش 
یک میلیارد و ۲۴۱ میلیون و ۸۲۲ تومان و اخالل 
در امر اقتصادی از طریق گران فروشی کالن اقالم 
و لوازم و قطعات یدکی خودرو با لحاظ سه درصد 
سود مجاز عمده فروشــی به میزان یکصد و ۳۴ 
میلیون و ۱۶۶ تومان با شــکایت سازمان صنعت 
معدن و تجارت اســتان اصفهان و در شعبه ویژه 
رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگستری نیکبخت 
برگزار شد. طی این محاکمه، قاضی نجف پور ضمن 
اعالم محرز نشــدن اتهام احتکار نسبت به گران 
فروشی از وی توضیح خواست که متهم در قالب 
آخرین دفاعیه خود ضمن رد هرگونه گران فروشی 
از دادگاه خواستار تبرئه و اجرای عدالت شد. قاضی 
نجف پور در خصوص حکم نهایی پرونده اعالم کرد 
که پس از بررسی های نهایی حکم اعالم می شود.

رییس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان 
یافته پلیس فتا خبر داد:

 الزام بانک ها و موسسات مالی
 به ارائه رمز های یک بار مصرف

رییس مرکز مبارزه با جرایم ملی و ســازمان یافته 
پلیس فتای ناجا از الزام بانک ها و موسســات مالی 
به ارائه رمز های یک بار مصرف خبر داد.ســرهنگ 
مصطفی نوروزی اظهار کرد: در راســتای اقدامات 
ایجابی با پیگیری پلیس فتای ناجــا و با همکاری 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در راستای 
جلوگیری از سهولت دسترسی مجرمان به اطالعات 
حساب بانکی شــهروندان در فضای وب از ابتدای 
آذر ماه ســال جاری تمامی بانک ها و موسســات 
مالی ملزم به ارائه سرویس رمز دوم یک بار مصرف 
شدند.این مقام انتظامی گفت: شهروندان در هنگام 
عملیات بانکی خود اگر بانک یا موسســه ای از ارائه 
این سرویس خودداری کند و برداشت غیر مجازی 
از حساب شهروندان اتفاق بیفتد بانک مربوطه باید 
نسبت به جبران خســارت وارده به مشتریان اقدام 
کند.ســرهنگ نوروزی در ادامه گفت: شهروندان 
برای بهره مندی از این سرویس ارزشمند می توانند 
با مراجعه به بانک یا موسســه ای که در آن حساب 
دارند درخواســت فعال ســازی رمز یکبار مصرف 
کنند.وی ادامه داد: این سرویس در برخی از بانک ها 
با استفاده از دستگاه های ســخت افزاری یا توکن 
otp و یا نرم افزار های کاربردی موبایل پایه و برخی 
دیگر در قالب استفاده از ســامانه ussd و یا ارسال 
پیامک پشتیبانی می شــود.این مقام انتظامی در 
پایان گفت: با راه اندازی این ســرویس شهروندان 
می توانند در هر نوبت خرید اینترنتی از رمز یک بار 
مصرف که صرفا برای یک تراکنش و با مدت زمان 
کوتاه فعال و دارای اعتبار اســت، استفاده کرده و 
از دسترســی مجرمان و هکر ها به رمز حساب های 
 بانکی خــود جلوگیری کنند و از حضــوری امن و
 بی خطر در حوزه بانکــداری الکترونیک در فضای 

وب بهره مند شوند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
استان خبر داد:

یک کشته براثر واژگونی 
کامیون روی ریل راه آهن

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان گفت: در پی واژگونی کامیون روی ریل 
در مسیر ایستگاه راه آهن زواره به نائین، راننده 
کامیون جان خود را از دست داد.»غفور راستین«  
اظهار داشت: یک دســتگاه خودروی کامیون در 
مسیر ایستگاه راه آهن زواره به نائین، روی ریل 
واژگون شد که در پی این حادثه با اطالع به موقع 
مردم جلوی فاجعــه بزرگ تر و برخورد قطار یزد 
-تهران به کامیون  گرفته شد.وی با اشاره به اینکه 
در این حادثه راننده کامیون جان خود را از دست 
داد، گفت: پس از اطالع مردم به اورژانس نائین و 
اردستان، مراتب حادثه به مدیریت بحران استان 
اصفهان گزارش شد و در پی تماس با معاون راه 
آهن دو طــرف ریل تا ســاعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه، 
بسته شد.وی گفت: در صورت عدم اطالع رسانی 
به موقع مردم به اورژانــس، قطعا با برخورد قطار 
یزد تهران با کامیون روبه رو  شاهد وقوع فاجعه 
بزرگ و کشته شدن بســیاری ازمردم می شدیم 
 که خوشــبختانه به خوبی ایــن حادثه مدیریت

 شد.

سرپرســت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان اصفهان گفت: مشخصات ۲۴ هزار 
کانون فرهنگی هنری مســاجد و یک هزار و ۸۷۰ 
کانون استان اصفهان در سامانه سجا به نام »بچه های 
مسجد« ثبت شده است.حجت االسالم محمدرضا 
نیستانی، با بیان اینکه تالشگران عرصه کانون های 
مساجد، جهادی فعالیت می کنند، اظهار داشت: در 
دبیرخانه اصفهان تالش کردیم تا حد ممکن بستر 
خدمت رســانی را فراهم کنیم.وی افزود: تحوالت 
اساسی در ســتاد عالی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد رخ داد و اساسنامه به تصویب شورای عالی 

انقالب فرهنگی رسیده است.
سرپرســت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان اصفهان بیان کرد: در مرحله نخست 
ثبت کانون های در سامانه ســجا به نام »بچه های 
مســجد« به صورت کامل انجام شــده و ۲۴ هزار 
کانون در کشــور و  یک هزار و ۸۷۰ کانون استان 
اصفهان با مشــخصات کامل در این ســامانه ثبت 
شده است.وی ادامه داد: فاز دوم طرح، ثبت اعضای 

کانون هاست چراکه به هویت بخشی کانون ها کمک 
شایانی می کند به عالوه که جامعه هدف ما مشخص 
خواهد شــد و برای هر یک از اعضا کارت هوشمند 

صادر می شود.
نیستانی تصریح کرد: ستاد عالی هدف خود را برای 
امســال بر ثبت و ســاماندهی کانون های مساجد 
گذاشــته بود و در ســال آینده به ســراغ مباحث 

محتوایی و فرهنگی و فعالیتی خواهیم رفت.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان خبر داد:
ثبت کانون فرهنگی هنری مساجد اصفهان در سامانه »بچه های مسجد«

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناســی استان 
اصفهان با اشــاره بــه وجود خشکســالی بلند مدت 
گفت:انتظار داریم بــارش های ســال زراعی ۹۷در 
حد نرمال بلند مدت باشــد.»نوید حاجــی بابایی« با 
اشــاره به میزان بارندگی ها از ابتدای مهر ماه اظهار 
کرد:حجم کل بارش ثبت شده در استان ۲/۲۳میلی 
متر بوده اســت.وی با بیان اینکه افزایــش بارندگی 
ها نسبت به ســال گذشــته در اکثر نقاط قابل توجه 
بوده،عنوان کرد:ایستگاه های هواشناسی استان حاکی 
از  افزایش۴۳درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلند 
مدت اســت.حاجی بابایی ادامه داد:پاییز و زمستان  
آبی گذشــته یکی از بی بارش ترین ســال های اخیر 
بود و بارش های نرمال امســال نمی تواند خشکسالی 
بلند مدت را جبــران کند.وی از شــروع بارش ها در 
روزهای آتی خبر داد و گفت: طــی روزهای آینده در 
نیمه غربی استان و سرچشمه های زاینده رود بارش 
برف و باران پیش بینی می شود.حاجی بابایی ضمن 
بیان کاهش نســبی بارندگی ها در دی ماه ودهه آخر 
آذرماه تصریح کرد: به دلیل برودت هوا ممکن اســت 

شرایط برای افزایش غلظت آالینده های جوی مستعد 
باشد.وی افزود: با تدابیر اندیشیده شده و اجرای طرح 
جامع کاهــش آلودگی،تمهیداتی برای کالن شــهر 
اصفهان مطرح کردیم.رئیــس اداره پیش بینی اداره 
کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به بارندگی های 
پاییزی در استان بیان داشت: به واسطه فعالیت سامانه 
جوی،پاییزی با تعداد روزهای پاک تری را نســبت به 

سال گذشته پشت سر می گذاریم.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اعالم کرد:
پیش بینی بارش های نرمال سال جاری

آب  هواکانون های فرهنگی

مادر با بچه هایش فیلم هندی می بیند، یک دختر 
خردسال قهرمان فیلم پس از فراز و نشیب های زیاد 
خود را حلق آویز می کند و دوباره زنده می شــود، 
فیلم با یک پایان خوش تمام می شود؛ اما ماجرای 
خانواده ای که این فیلم را دیده اســت با یک داغ 
بزرگ ادامه می یابد آن هم وقتی دختر نه ســاله 
خانواده به تقلید از قهرمان فیلم خود را حلق آویز 
می کند به امید اینکه مثل قهرمان فیلم دوباره زنده 
شود. خواندن این خبر می تواند نکته های زیادی را 
به ذهن متبادر کند؛ اینکه در دنیای کنونی قهرمان 
ســازی تا چه حد به الیه های فکــری مخاطبان 
رســوخ می کند و یا اثرات ژرف رسانه تا چه اندازه 
 می تواند مخاطبان را تحت تاثیــر خود قرار دهد؛

 اما اصلی ترین نکته مورد توجه این نوشتار موضوع 
درجه بندی سنی فیلم های سینمایی و تلویزیونی 
 اســت که به رغم هشــدارهای جــدی همچنان 

سخت گیرانه دنبال نمی شود.
محدوده سنی، جدی گرفته نمی شود 

محدودیت سنی فیلم در بیشتر کشورها به عنوان 
یک اصل پذیرفته شــده و در خصوص فیلم هاي 
سینمایی و برنامه هاي تلویزیونی اعمال می شود 
که دست اندرکاران سینما با این روش سعی دارند 
تا افراد کم سن و سال در معرض تصاویر خشونت 
آمیز و جنســی قرار نگیرند. محدودیت سنی فیلم 
از ســال ها پیش در جهان آغاز شده به طوري که 
در ســال ۱۹۰۷ جمعی از مسئوالن در شیکاگوي 
آمریکا به  کشورهاي دیگر نیز به تبع آن قوانینی را 
براي منع نمایش برخی فیلم ها براي افراد زیر ۱۹ 
 TV PG ســال وضع کردند. در آمریکا طبق قانون
Parental Guidelines) که به عنوان رده بندی 
سنی شبکه های تلویزیونی آمریکا شناخته می شود، 
والدین راهنمایی می شوند تا به راحتی برنامه های 
مناسب افراد خانواده خود را انتخاب کنند. در ایران 
اما چه درتلویزیون و چه در سینما تنها تالش های 
گذرا و بدون دوامی در این راستا صورت گرفته که 
حتی گاه به جای تعیین حــد و مرز، بدل به ابزاری 

برای تبلیغات بهتر برای اثر شــده است و  به رغم 
هشدارهای داده شده توســط کارشناسان رسانه و 
روان شناسان  درج رده بندی سنی تنها به یک شبکه 
از تلویزیون خالصه شــده است ولی در شبکه های 
دیگر هنوز جدی گرفته نمی شــود و البته گاهی با 
فشار ها و کشمکش های فراوان به چند فیلم محدود 
ســینمایی نیز رده محدودیت سنی داده شود. این 
عدم جدی گرفتن موضــوع مخاطبان تنها محدود 
به تلویزیون نمی شود و حتی در ســینما و رسانه 
های تولید کننده فیلم ها و سریال های خانگی نیز 

مشاهده می شود. 
این نگاه از این فکر اشتباه ناشی می شود که در ایران 
به طور طبیعی فیلترهای اخالقی الزم در ســاخته 
شــدن فیلم ها وجود دارد و اساسا فیلمی که بتواند 
برای کودکان مضر باشد در سینما و تلویزیون ایران 
ساخته نمی شود. حال آنکه سینما و تلویزیون ایران 
مملو از آثاری است که تماشــای آنها نه تنها برای 
کودکان بلکه برای رده ســنی بزرگساالن نیز مضر 
محسوب می شود؛ اما به دلیل تسامح و سهل انگاری 
مدیران فرهنگی نوعی ولنگاری فرهنگی در تولید 
آثار نمایشــی بدون در نظر گرفتــن امنیت روانی 
جامعه وجود دارد که مشابه آن در کشورهای غربی 

نیز دیده نمی شــود حتی برخی از فیلم هایی که با 
اندک پز روشــنفکری در ایران با استقبال خانواده 
ها مواجه شــد و همه برای دیدن آن صف کشیدند 
 فیلم »جدایی نادر از ســیمین« بود که در آمریکا
 برای کودکان زیر ۱۳ سال دیدن آن ممنوع اعالم 

شد.
خشونتی که جدی گرفته نمی شود

خشونت به برخوردهای کالمی و یا فیزیکی محدود 
نمی شــود، گاهی فیلم ها در قالب شخصیت ها و 
موضوعات جذاب خود اقدام به ترویج خشونت می 
کنند و به دلیل اینکه کودکان اصوال ابزار دفاعی در 
برابر این موج ندارند و یا در مورد آن به آنها آگاهی 
الزم داده نشــده اصال نمی دانند یا نمــی توانند با 
این پدیده مقابله کنند و به راحتی تحت تاثیر این 
خشونت قرار گرفته و آسیب می بینند. خشونت های 
اجتماعی در آثار نمایشی مسئله ای است که بیش از 
پیش از سوی مراکز متولی امر آموزش در کشورهای 
توسعه یافته مورد توجه قرار می گیرد؛ اما هنوز در 
ایران حساسیت های الزم روی آن وجود ندارد. برای 
مثال سال هاست که در فیلم های غربی در صورت 
امکان سیگار را تنها در دســت کاراکترهای منفی 
می بینیم و تا جایی که ممکن باشــد کاراکترهای 

مثبت سیگار نمی کشند؛ اما این مسئله در سینمای 
ایران روندی معکــوس دارد و نمونه آن را می تواند 
در سریال پرطرفدار »شــهرزاد« به وفور دید، حال 
آنکه جامعه و ســینمای ما بیش از ســایر کشورها 
ادعای سالم بودن محتوا دارد یا برای مثال خشونت 
خانوادگی حداقل در سریال های تلویزیونی غرب تا 
حد باالیی حذف و جای آن را تحکیم خانواده گرفته 
است؛ اما سریال ها و فیلم های ایرانی آکنده از رواج 

خشونت پیدا و پنهان خانوادگی است.
والدین یا مســئوالن؟ کدام یک مقصر 

هستند 
برخی از دست اندرکاران سینما و تلویزیون معتقدند 
این والدین و خانواده ها هســتند که باید در مورد 
فیلم هایی که کودکان می بیننــد نظارت و توجه 
داشته باشند. این مسئله اگر چه یکی از فاکتورهای 
الزم برای حفاظت از بچه ها از آسیب های تلویزیون 
و فیلم هاست؛ اما بدون شک شرط اصلی نیست چرا 
که هم اغلب افراد از سرنوشــت فیلم ها و اثرات آن 
آگاهی ندارند و هم نمی توانند کنترل الزم و کافی 

را در همه زمان ها اعمال کنند. 
از ســوی دیگر برخی نیز رده بندی ســنی را یک 
حرکت تشــریفاتی می دانند و به دلیــل نبود زیر 
ســاخت های الزم و عدم فرهنگ ســازی در این 
زمینه معتقدند که نمی توان آن را در ایران اجرایی 
کرد؛  اما حقیقت این اســت که بسیاری معتقدند 
اعمال رده بندی ســنی بــرای تمــام برنامه های 
تلویزیون و فیلم های ســینمایی و نمایش خانگی 
به نوعی سانســور شــرافتمندانه ای است که می 
تواند خانــواده و کودکان را از آســیب های جدی 
محفوظ بدارد. از ســوی دیگر بایــد همانگونه که 
وجود برخی از محتواهای مبتــذل از برنامه های 
تلویزیونی و ســینمایی حذف می شود مخاطبان 
نیز برای برنامه ها دســته بندی شوند به خصوص 
 آنکه در شرایط کنونی و گستردگی رسانه ها عمال

 نمی توان محدودیــت های زیــادی اعمال کرد 
پس بهتر اســت با آگاهی دهی در ایــن زمینه از 
آسیب های بیشتر بر گروه سنی کودک و نوجوان 

جلوگیری کرد.

چیزی شبیه شوخی!
 رده بندی سنی فیلم های سینمایی و تلویزیونی در ایران هنوز هم با سهل انگاری مواجه است؛

مدیر عامل کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب نورون:
کلینیک فوق تخصصی »نورون« در اصفهان آغاز به کار کرد

کلینیک فوق تخصصی نورون به منظور ارائه خدمات تخصصی روانپزشکی در اصفهان آغاز به کار کرد.مدیر عامل 
کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب نورون با بیان اینکه این مرکز چهارمین کلینیک مرکز تخصصی استان های 
کشور اســت، اظهار کرد: دو مرکز در کرج و یک مرکز در یزد تا پیش از این احداث شده است.وی با بیان اینکه 
سال گذشته پیشرفته ترین دستگاه  EEG  آمریکایی را  تهیه کردیم، افزود: بر این اساس در بخش توانبخشی 
مجهز هم جهت ارائه خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، با خدمات فیزیوتراپی تخصصی بیماری های مغز و اعصاب، 
آسیب های ورزشی، تکنیک های دستی و ماساژ، ارزیابی و درمان اختالالت ستون و کف لگن و بخش های متفاوت 
دیگر به بیماران خدمات رسانی می شود.بصیری یادآور شد: در مجموع این مرکز فوق تخصصی مغز و اعصاب با 

ارائه خدمات نورلوژی و روانپزشکی، روان شناسی و توانبخشی به بیماران فعالیت می کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
ارائه خدمات درمانی به بیمار در مراکز دولتی اولویت کار پزشکان باشد

سخنگوی کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس گفت: ارائه خدمات درمانی در مراکز دولتی، اولویت کار پزشکان 
برای درمان بیماران اســت.حیدرعلی عابدی اظهار کرد: معتقدم که مردم اصفهان الیق این نوع خدمات هستند و 
امیدواریم در این زمینه شاهد پیشرفت های بیشتری باشیم.وی با بیان اینکه پیشرفت های حوزه بهداشت و درمان 
یکی از دستاوردهای بزرگ و مهم نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده است، افزود: اوایل انقالب یکی از گرفتاری های 
جامعه بیمارانی بود که مرتب به  شورای عالی پزشکی معرفی می شدند تا بتوانند در خارج از کشور مداوا شوند، اما 
امروز بسیاری از درمان ها در کشور انجام می شود.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه امروزه 
اغلب پزشکان درآمدشان را صرف توسعه و پیشرفت علم پزشکی می کنند، گفت: از این زاویه نگاه کردن به شغل و 

حرفه پزشکی مهم است و این نگاه در کشور در حال توسعه است.

همزمان با سراسر کشور، مرحله مقدماتی سی امین المپیاد ریاضی در خانه 
ریاضیات اصفهان برگزار شد. 

مدیر خانه ریاضیات اصفهان و مسئول برگزاری این المپیاد یک روزه گفت: 
۹۷ گروه سه نفره از دانش آموزان دوره متوسطه اول در رقابتی نفس گیر در 
هشت ساعت؛ مسئله های ریاضی را حل کرده و بهترین راه حل از برترین ها 

به کشور هلند ارسال می شود.

»فروزان خرد پژوه«، مبنای اصلی این رقابت ها را ریاضی کاربردی بیان کرد 
و افزود: مسئله غیر ریاضی واجتماعی با ایده های ریاضیات حل می شود از 
این رو بهترین راه حل ها به عنوان راه حل های برتر انتخاب می شــود.وی 
گفت: سواالت حوزه مرتبط با واکسیناسیون پرسش های دور مقدماتی این 
رقابت علمی است که از طریق موسسه بین المللی کشور هلند به سراسر دنیا 

ارسال می شود.

خبر

مرحله مقدماتی المپیاد 
ریاضی در اصفهان 

برگزار شد

سمانه سعادت
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روزهای خوب ذوب آهن با منصوریان

سپاهان با کسب تساوی برابر ماشین 
سازی، موقتا به رده اول صعود کرد؛

صدر به رنگ زرد

تســاوی یک بر یک، نتیجه یک دیــدار زیبا 
بین ماشین سازی تبریز و ســپاهان اصفهان 
بود؛دیداری که می توانست شــاگردان قلعه 
نویی را حداقل تا پایان دیدار پدیده و ســایپا 
به صدر جــدول برســاند. هجومی ترین تیم 
لیگ روز گذشــته به مصاف تیمــی رفت که 
به نوعی رکوردار کسب تســاوی در لیگ هم 
هست و باز هم یک تســاوی دیگر دشت کرد. 
ماشین سازی که در 6 مسابقه اخیر لیگ برتر 
هیچ بــردی نداشــته و پنج مســاوی متوالی 
کســب کرده بود، در حالی برابر سپاهان قرار 
گرفت که »مهاجری« امید زیادی داشــت تا 
شــاید بتواند در این مســابقه خانگی به روند 
شکســت ناپذیری خود ادامه داده و به برتری 
برسد . شکست ناپذیری شــان حفظ شد؛ اما 
برتری ماشــین ســازان در دقیقه 88 با ضربه 
»کومن« از دســت رفت.در این دیــدار که با 
قضاوت »یاسر همرنگ« انجام شد، تماشاگران 
تبریزی اســتقبال بهتری نسبت به بازی های 
قبلی داشــتند و حدود 4 هزار تماشــاگر در 
ورزشگاه حاضر بودند.هرچند هوا سرد بود اما 
بازی گرمی شاهد بودیم.  در دقیقه 36 ،موسوی 
با نفوذ در زمین سپاهان به خرم الحسینی پاس 
داد که او بعد از دریبل خالد شفیعی با روی پای 
راست شوت زنی کرد و  ضربه او بعد از برخورد به 
یک بازیکن تبدیل به گل اول ماشین سازی شد.

برتری ماشین سازان تا دقیقه 88 ادامه داشت 
و به خوبی توانستند از تک گل زده خود دفاع 
کننــد. در دقیقه 88 اما نفــوذ علی محمدی، 
بازیکن تعویضی سپاهان از جناح راست زمین 
و ارسال کوتاه او را والدیمیر کومان با بغل پای 

تک ضرب تبدیل به گل تساوی سپاهان کرد.
پس از این گل، سپاهانی ها بازهم فرصت برای 
زدن گل بعدی و کسب پیروزی داشتند. دقیقه 
90 استنلی نزدیک بود باز هم با ضربه سر گل 
پیروزی بخش برای ســپاهان به ارمغان بیاورد 
ولی دوباره توپ تبدیل به گل نشد و به بیرون 
رفت. دقیقه 1+90 هم سانتر خطرناک محمدی 
و ضربه سر استنلی در دســتان »دخسوس« 
جای گرفت. این دیدار در نهایت با تساوی یک 
بر یک به پایان رسید. حاال سپاهان با 12 بازی 
و 26 امتیاز در صدر قــرار گرفته در حالی که 
پدیده با یک بازی کمتر و همین تعداد امتیاز 
در رده دوم قرار  دارد. صدر جدول موقتا به رنگ 

زرد درآمد. 

آلکانتارا:
حرف های پدرم اشتباه بود

رافینیــا آلکانتــارا، هافبک برزیلی بارســلونا 
حرف های پــدرش درباره 
وضعیــت او در این 
تیم را تکذیب کرد.

پدر رافینیا اخیرا 
در مصاحبــه ای 
عجیــب، وضعیت 
پسرش در بارسلونا را 
دیوانه وار و نیازمند به 
تغییر دانست.  رافینیا که در مراسمی مختص 
به بیماران ســرطانی شــرکت کــرده بود، به 
خبرنگاران گفت: حرف های پدرم اشتباه بود. 

روزهای خوب ذوب آهن با منصوریان

پیشنهاد سردبیر:
مستطیل سبز

فوتبال جهان

در حاشیه

پیشخوان

قلعه نویی: به فکر منافع 
مردم نیستند

گروه بندی لیگ قهرمانان 2019 آســیا انجام 
شد و پرسپولیس، اســتقالل، سایپا و ذوب آهن 
به عنوان چهارنماینده ایــران در این رقابت ها 

حریفان خود را شناختند.
پس ازپایــان قرعه کشــی، صــدای اعتراض 
 مســئوالن باشــگاه ذوب آهن نســبت به یک 
بی مهری آشکار نسبت به تیمی که فینالیست 
لیگ قهرمانان بوده و ســابقه حضور درخشان 
در این رقابت هــا را هم در کارنامــه دارد و تیم 
ناشــناخته ای برای مســئوالن  AFC و صدا و 
سیما و رسانه های کشــورمان نیست، بلند شد. 
 این اعتراض کــه البته کامــال منصفانه به نظر 
می رســید، به این خاطــر بود که در مراســم 
قرعه کشی لیگ قهرمانان آســیا نام سه باشگاه 
استقالل، پرسپولیس و سایپا به عنوان نماینده 
ایران درج شــد؛ اما نام باشــگاه ذوب آهن نه به 
عنوان ذوب آهن ایــران که به عنوان باشــگاه 
ذوب آهن اصفهان معرفی شــد کــه این رفتار 
 غیرحرفــه ای AFC تعجــب برانگیــز به نظر 
می رسید و باعث شد تا مدیرعامل باشگاه ذوب 
آهن نیز نســبت به این موضوع واکنش نشــان 
دهد. ســعید آذری که خودش اصفهانی است 
در این باره گفت: »ما نســبت به این مسئله به 
شــدت به کنفدراسیون فوتبال آســیا اعتراض 
خواهیم کرد زیرا نام باشگاه ذوب آهن را جدا از 
سه نماینده دیگر کشورمان در این مراسم درج و 

اعالم کردند.«
آذری با اشــاره به تکرار همین رفتــار در صدا و 
سیمای جمهوری اســالمی ایران گفت: »برایم 
عجیب است که رســانه ملی نیز نام ذوب آهن 
اصفهان را به جای ذوب آهن ایران در اخبار خود 
درج و اعالم کرد. فصل گذشته نیز صدا و سیما 

چنین رفتــاری را در قبال 
ذوب آهن تکرار کرد و ما را 

به عنوان ذوب آهن اصفهان 
مقابل اســتقالل ایران قرار دارد 

که برای ما تعجب آور بود و هســت ما 
افتخار می کنیم نماینده یک شــهر با فرهنگ و 
تاریخی در فوتبال آسیا هستیم اما واقعیت این 
است که ما نماینده ایران عزیز در این مسابقات 
هستیم و نمی دانم چرا چنین رفتارهایی در قبال 

ذوب آهن انجام می شود.«
مدیرعامل ذوب آهن در یک پست اینستاگرامی 
هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در 
بخشی از این پست نوشت: »... اگر قصد حذف ما 
را از نقشه ایران دارید، بدانید از اصفهانی ایرانی 
تر پیدا نمی کنید ... جالب تر از سال گذشته این 
است که همان صفت اصفهانی را هم برداشته اند. 
پس سوال می کنم ما ذوب آهِن کجاییم؟! شاید 

ذوب آهِن خداییم.«
در زیرنویس قرعه کشــی لیگ قهرمانان که از 
شبکه خبر پخش شــد هم کنار نام سه نماینده 
دیگر کشورمان یعنی اســتقالل، پرسپولیس و 
سایپا پسوند »ایران« آمد و احتماال نمی دانستند 

»ذوب آهن« مال کجاســت و 
متعلق به چه اســتانی است که 
نامش خالی و خلوت بدون پیشوند 
و پسوند آمد. بودجه را که می خواهند 
بنویســند اما نام »اصفهان« خوب یادشان 
هســت. ذوب آهن و ســپاهان را هم خوب می 
شناسند! مالیات که بخواهند بگیرند، »اصفهان« 
در صدر است. فراموش نمی شود و پررنگ تر از 
هر استانی حضور دارد! ردیف بودجه که بخواهند 
اختصاص بدهند، ما »برخوردار« می شــویم و 
می رویم انتهای جدول! بحث جانفشــانی برای 
انقالب و نظام که پیش بیاید، همه از »اصفهان« 
حرف می زنند که بیشترین شهید را تقدیم کرده 
و مایه افتخار ماست، بحث دفاع از حرم که باشد، 
اصفهان باز هم با افتخار و غرور در صف اول است، 
حرف »معین« بودن برای پایتخت و سایر استان 
ها به وقت خطر و بحران که هست، »اصفهان« 
باید در صحنه حاضر باشــد )که هســت چون 
توانمند است( ، برای بسیاری از حساس ترین و 
استراتژیک ترین مسئولیت های نظام، به دنبال 
چهره های موجه و کاربلد که باشند، قطعا مدیران 
اصفهانی در صدر لیست قرار می گیرند و خالصه 

»اصفهان« همیشه بوده و هست و خواهد بود؛ اما 
گاهی اوقات واقعا تصور می کنیم »اصفهان« خار 
چشم شده است. به راحتی حقش را می خورند 
و مهر بی پایانش را با بی مهری پاسخ می دهند و 
مسئوالن استانی هم یا غیر بومی هستند و دغدغه 
دفاع از اصفهان را ندارند و یا بومی هستند و توان 
و جرئت و جسارت ایســتادن و اعتراض کردن و 
گرفتن حق این استان را ندارند. فقط تصور کنید 
اگر یکی از تیم های آذربایجان نماینده ایران بود 
و این جفای آشکار در حق تیم های ترک زبان رخ 
داده بود، یکی مثل »نادر قاضی پور« چه می کرد. 
هیچ جور نمی شود خودمان را قانع کنیم که فقط 
یک اشتباه بوده ؛ بار اول نیست که چنین اتفاقی 
می افتد )حتی اگر برای جبران احتمالی، چنین 
اشتباهی برای استقالل هم تکرار شود و بنویسند 
استقالل تهران( و احتماال بار آخر هم نخواهد بود. 
تنها می توانیم امیدوار باشیم رسانه های استان و 
از جمله صدا و سیما که معلوم نیست چه نقشی 
برای خود در چنین مواقعی تعریف کرده است، 
همصدا با یکدیگر تا انتهای این داســتان پیگیر 
باشند و کاری کنند که نه تنها AFC که به ویژه 
رسانه ملی و رسانه های سراسری خوب یادشان 
بماند »اصفهان« نامی نیســت که بشــود از آن 
گذشت و اگر کسی با این شهر و مردمانش مشکل 
دارد، این مشکل خودش است. آن هایی که دنبال 
 هیزم برای شــعله ورکردن آتش قومیت گرایی 
مــی گردند، بــه جایی نمی رســند چــون به 
قــول ســعید آذری »ایرانــی تــر از اصفهانی 
پیدا نمــی کنید.« پرچــم ما تا ابد باالســت و 
حرف مــان را در عمــل می زنیم وبــا تمام بی 
مهری هایی که مــی بینیم و گالیــه هایی که 
داریم،  بــاز هم پــای دفــاع و ایثــار و کمک 
 کردن باشــد، در صــف اول مــی مانیم چون

 اصفهانیم. 

این ذوب آهن ایرانه
 وقتی پرسپولیس، استقالل و سایپا متعلق به »ایران« هستند و نماینده اصفهان ماِل »هیچ کجا«!

  عکس روز

»یزدی زاده« با عشق در کنار 
تیم فوتبال ذوب آهن

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن با حضور در کنار 
بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: من به 
عشق نام بزرگ ذوب آهن و تک تک بازیکنان، 
سعید آذری و علیرضا منصوریان در کنار شما 
حضور دارم چرا که فعالیت شــما در راندمان 

و کار پرسنل زحمتکش کارخانه تاثیر دارد.
یزدی زاده گفت: ســه اصل اخــالق مداری، 
بازی خوب و برد تیم برای ما مهم است، ضمن 
اینکه من همه ورزشکاران رشته های مختلف 

باشگاه را مثل فرزندان خودم می دانم.

1/5 میلیون  پیشــنهاد 
دالری برای علیپور

آگهی فراخوان عمومی فروش امالک و مستغالت  )نوبت دوم (

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تعداد محدودی از واحدهای 
تجاری و قطعات زمین کارگاهی واقع در محله های شهر جدید مجلسی ، خطوط تلفن ثابت و اجاره سالن 
ورزشی پیامبر اعظم )ص( شهر جدید مجلسی را از طریق برگزاری فراخوان عمومی ) مزایده( واگذار نماید. 
متقاضیان محترم می توانند از تاریح نشــر آگهی نوبت دوم به مدت ده روز به امور مسکن و واگذاری این 
شرکت مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن های 2284 و 52472228 – 031 تماس 

حاصل فرمایند.
نشانی : اصفهان-  کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی-  بلوار ارم-  شرکت عمران مجلسی 

WWW.MAJLESSI-NTOIR.GOV.IR : سایت اینترنتی

م الف: 295654 شرکت عمران شهر جدید مجلسی

مسابقات چوگان نکوداشــت روز اصفهان، با استقبال پر شور مردم 
اصفهان و حضور شهردار در میدان نقش جهان آغاز شد.

در افتتاحیه روز نکوداشت اصفهان ســه تیم هیئت چوگان استان 
اصفهان، شهرستان برخوار و شهرســتان اصفهان در میدان تاریخی 
نقش جهان با پرتاب توپ چوگان توسط شهردار اصفهان رقابت خود 

را شروع کردند.
قدرت اله نوروزی در حاشــیه برگزاری این مسابقات اظهار کرد: اگر 
چه تیم های داخلی در این مسابقه چند جانبه حضور داشتند ولی از 
میهمانان خارجی برای بازدید آن دعوت به عمل آمد که خوشبختانه 

استقبال خوبی صورت گرفت.
شــهردار اصفهان در خصوص تاثیر برگزاری این گونه برنامه ها در 
جامعه تصریح کرد: چــوگان به عنوان یکی از بازی های ســنتی و 

تاریخــی منحصر به فرد ایران اســت و 
تالش می کنیم که با انجام چنین 

برنامه هایی بتوانیم مســیری را 

ایجاد کنیم تا این ورزش احیا شود.
رییس هیئت چوگان استان اصفهان نیز گفت: استقبال مردم خوب 
بوده، باتوجه به اینکه چوگان یک ورزش حماســی است امیدواریم 
بتوانیم در روزهای آینده حضور پررنگ تری از مردم را شاهد باشیم و 
اصفهان بتواند جایگاه و خواستگاه خود را در عرصه جهانی به عنوان 
شهر زادگاه چوگان داشت باشد.وی ادامه داد: هرچند چوگان بیش 
از صد سال اســت در میدان نقش جهان انجام نشــده ولی برگزاری 
مناســبتی چنین مســابقات نمادینی می تواند باعث شود چوگان 
به جایگاه واقعی خود برســد، البته 
این ورزش نیاز به زیر ســاخت 
های خاصی دارد و امیدواریم 
بتوانیم این زیر ســاخت 
ها را فراهــم کنیم تا 
مسابقات جهانی 
در  چــوگان 
اصفهان برگزار 

شود.

سرپرســت تیم فوتبال ذوب آهن گفت: تمــام تمرکزمان روی دو 
 بازی ابتدایی پلی آف اســت و اگر صعود کردیم، در مرحله گروهی 

می توانیم شرایط بهتری داشته باشیم.
»حاجی رسولی ها« درباره قرعه کشی و هم گروهی های سبزپوشان 
اصفهانی بیان کرد: تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در گروه نخست 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا با تیم های الوصل امارات، الزورا 
عراق و برنده پلی آف نمایندگان عربستان، ازبکستان و تاجیکستان 
هم گروه اســت و به طور ظاهری گروه آســان تری نسبت به دیگر 
نمایندگان ایران داریم؛ اما ذوب آهن باید در دو بازی پلی آف 23 و 
30 بهمن به مصاف حریفان برود که این بازی ها بسیار سخت است.
وی افزود: تمام تمرکزمــان روی دو بازی ابتدایی پلی آف اســت 
و اگر صعود کردیم، در مرحله گروهی می توانیم شــرایط بهتری 
داشــته باشــیم و با تمام تمرکز مقابل حریفان بازی کنیم. تالش 
می کنیم ذوب آهن با تغییر ســرمربی به روزهای خوب بازگردد و 
حضور علیرضا منصوریان پر انرژی در تیم سبب شده تا این انرژی به 

بازیکنان منتقل شود و می توانیم نتایج خوبی بگیریم.
حاجی رســولی ها ادامه داد: در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر 
باید با پارس جنوبی جم در اصفهان بازی کنیم و اگر پیروز شــویم 
که امیدوارم این اتفاق رخ دهد، به روزهای خوب مان بازمی گردیم.

گفتنی است، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان فصل گذشته با هدایت 
در رده دوم جدول رده بندی لیگ قرار گرفت و به آسیا رسید. این 
تیم باید نخستین بازی خود را در صورت صعود به مرحله گروهی، 
13 اسفند در اصفهان با الزورا عراق برگزار کند و در آخرین دیدار هم 

مقابل النصر عربستان در صورت صعود بازی کند.

جوالن اسب ها در میدان چوگان نقش جهان اصفهان

بیرانوند:مردم از تیم ملی 
دور شده اند

عزت اللهی: 99 درصد به 
جام ملت ها می رسم

امیر علی مرآتی

علی دایی هیچ وقت 
پرسپولیسی نبوده است

شــیث رضایــی، بازیکن ســابق تیــم فوتبال 
پرســپولیس در گفــت و گویی بیــان کرده:» 
من همیشــه گفته ام علی دایی پرسپولیســی 
نیســت، بار دیگر هم حرفم ثابت شد. تیمی که 
شــما در آن بازی کردی و می دانــی مردم چه 
تعصبی به آن دارند، چرا برای کســب تساوی 
و گلزنی بــه این تیم، مشــت گــره می کنی؟ 
حاال ایــرادی ندارد، مشــتت را گــره کن، اما 
حساســیت ها را هم ببین. همین آقا مصاحبه 
کرد و گفــت افتخار می کنم خــدا به من عزت 
داد تیمم باالتر از پرسپولیس ایستاده، اما حاال 
همه فهمیدند پرســپولیس از این آقا بزرگ تر 
است. پرسپولیس قابل مقایســه با هیچ اسمی 
نیست. پرســپولیس خیلی گنده تر از آن است 
 که بازیکن یا مربی بخواهــد علیه اش مصاحبه

 کند«.

 پیشکسوتان
 مشاوره غلط می دهند

مهدی امیر آبادی، مدافع ســابق تیم استقالل 
با انتقاد از مدیریت گذشــته اســتقالل گفت: 
مســئوالن قبلی باشــگاه تیم را نابود کردند و 
 رفتنــد ولی من مــی بینم »فتحــی« زحمت
 می کشد.البته یکســری پیشکسوت دور آقای 
فتحی هســتند که ول کن باشــگاه نیســتند! 
امیدوارم آقایــان به مدیرعامل فعلی مشــاوره 
ندهند! فتحی باید هوشــیار باشــد چون لیگ 
قهرمانان آسیا برای هواداران خیلی مهم است 
 ضمن آنکه اســتقالل اصال نباید در لیگ ناامید

 باشد.

 هواداران پرسپولیس را 
به فحش می شناسند!

محســن فــروزان، دروازه بــان جنجالی تیم 
فوتبال تراکتورســازی در آســتانه دیدار این 
تیم برابــر پرســپولیس انتقاد تنــدی متوجه 
هواداران پرســپولیس کرده و گفته: همه جای 
ایران هواداران پرســپولیس را با فحش و ناسزا 
می شناسند. متاسفانه کمیته انضباطی هم آنها 
را محــروم نمی کند. انگار مســئوالنی که برای 
بازی های پرســپولیس بــه آزادی می آیند، یا 
نمی شنوند یا خودشان را به نشنیدن می زنند! 
آنهــا وقتی بــه علی دایــی که اسطوره شــان 
 اســت رحم نکردند، به محســن فروزان رحم

 می کنند؟

 »برانکو« در یک قدمی
 چونبوک موتورز!

 رســانه های کــره مدعی شــدند که باشــگاه
» چونبوک موتورز« به دنبال جذب ســرمربی 

کروات پرسپولیس است.
یک رســانه عربی به نقــل از رســانه های کره 
جنوبی خبــر داد که باشــگاه چونبوک موتورز 

کره در آستانه امضای قرارداد 
با برانکو ایوانکوویچ، سرمربی 

پرسپولیس اســت. بنا به 
ادعای این رسانه عربی 

 باشــگاه کره ای
 مــی خواهد 

ی  چــو
کانــگ هی، 
بی  مر ســر

فعلی خودش 
را برکنــار کند و 

برانکو جانشــین او 
می شود.

سما مطیعی 
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اول آذر قابلیت خوانش دوباره اصفهان را 
فراهم می کند

پیشنهاد سردبیر:

خـبرچهره ها

در جلسه هیئت دولت مطرح شد:
 توصیه آبی روحانی

 به استاندار جدید اصفهان
در جلســه هیئت دولت که به ریاســت حجت 
االسالم حسن روحانی برگزار شد، عباس رضایی، 
اســتاندار پیشــنهادی اصفهان از هیئت وزیران 
رای اعتماد گرفت. در این جلســه عباس رضایی 
به عنوان اســتاندار اصفهان از هیئت وزیران رای 
اعتماد گرفت و اعضای دولت از خدمات محسن 
مهرعلیزاده، استاندار پیشــین این استان تقدیر 
کردند.رییس جمهور از اصفهان به عنوان استانی 
مهم با ویژگی های خاص و قــرار گرفتن در قلب 
کشور، با مردمانی انقالبی، پرشور، متدین و عالقه 
مند به ایران یاد کرد که ســهم باالیی در شــکل 
گیری و پیروزی انقالب اسالمی و مقاومت تاریخی 

مردم ایران در جنگ تحمیلی داشته است.
روحانی، استاندار را به رعایت اعتدال و میانه روی 
توصیه کــرده و همه جناح های فعــال در عرصه 
سیاسی را فرزندان انقالب و ایران دانست و افزود: 
بدون اعتدال، در داخل، منطقه، جهان اسالم و کل 

جهان سیاسی اداره امور میسر نخواهد بود.
وی امنیت، هم زیســتی مسالمت آمیز و یاری به 
یکدیگر را از ثمرات اعتدال و میانه روی دانســته 
و خاطرنشان کرد: قرآن کریم مسلمانان را الگوی 

اعتدال همه مردم معرفی می کند.
رییس جمهــور، اســتان اصفهان را بــه دلیل 
برخورداری از حوزه علمیه مهم، علمای بزرگ و 
با عظمت، ستود و وجود شخصیت بزرگی چون 
آیت اله مظاهری از اســاتید بزرگ فقه و اصول و 
اســتاد واالی اخالق را برای استان مغتنم شمرد 
و استاندار را به رعایت رهنمودهای ایشان توصیه 
کرد. روحانی از »زاینده رود« بــه عنوان یکی از 
مظاهر مهم زیبایی های استان و جذب گردشگر و 
توسعه کشاورزی یاد کرد و مسئله حفظ و احیای 
این رودخانه در چارچوب سیاست های آبی کشور 
را از ماموریت های وزارت نیرو و استاندار برشمرد.

وی همچنین پیگیری موضوع تنش آبی و اتخاذ 
تدابیر مناســب برای بهبود وضعیت آبی استان 
را مورد تاکید جدی قرار داد و همه دستگاه های 

مسئول را به همکاری در این باره دعوت کرد.

برگزاری ویژه برنامه میالد پیامبر 
)ص( و امام صادق )ع( در ۷۰ 

امامزاده استان اصفهان
معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: به مناســبت میالد پیامبر اکرم)ص( و امام 
صادق)ع(، مراسم جشن در تمام امامزاده های استان 
و به طور ویژه در ۷۰ بقعه متبرکه برگزار می شــود. 
حجت االســالم ولی ا... روان، با اشاره به فرا رسیدن 
میالد فرخنده پیامبر )ص( و امام صادق )ع(، اظهار 
داشت: ویژه برنامه های میالد در تمام بقاع متبرکه 
استان برگزار می شود. وی افزود: با هماهنگی های 
انجام شــده و برنامه ریزی های به عمل آمده، ویژه 
برنامه های میالد پیامبر و امام صادق)ع( به صورت 

ویژه در ۷۰ بقعه متبرکه استان برگزار می شود.
حجت االســالم ولی ا... روان  ادامــه داد: برگزاری 
محفل انس بــا قرآن، برپایــی خیمه های معرفت، 
سخنرانی، مداحی، مراســم جشن، پاسخگویی به 
مسائل شرعی، خدمات مشــاوره ای و ایستگاه های 
همه واقف باشــیم از جمله برنامه هاست. وی ادامه 
داد: از جمله امامزاده های شاخص استان می توان به 
امامزاده آقاعلی عباس، هالل بن علی، سید محمد ، 

ابوالعباس، بی بی زینب، شاهرضا )ع(و... اشاره کرد.

 حمایت کمیته امداد اصفهان از 
۳ هزار و ۷۶۳ بیمار صعب العالج

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان 
گفت: ۳ هزار و ۷۶۳ بیمار خــاص، صعب العالج و 
زمین گیر، زیر پوشــش کمیته امداد اصفهان قرار 
دارند. »جــالل یزدانی«  اظهار داشــت: حمایت از 
بیماران صعب العالج و خانواده هــای آنان، یکی از 
خدمات این نهاد است. وی افزود: در حال حاضر به 
۳ هزار و ۷۶۳ بیمار خاص، صعب العالج و زمین گیر، 
خدمات داده می شود که ۳۰ درصد بیشتر از سایر 
مددجویان از خدمات درمانی بهره مند می شــوند. 
وی با بیان اینکه این نهاد برای همه مددجویان زیر 
پوشــش، بیمه تکمیلی، درمان ایجاد کرده است، 
گفت: خدمات این بیمه تکمیلی در دو ســطح به 
مددجویان داده می شود که سطح اول به همه آنها و 
سطح دوم به ۳ هزار و ۷۶۳ بیمار خاص، صعب العالج 

و زمین گیر زیر حمایت ارائه می شود.

علی مقواســاز، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق)ع( ظهر  روز 
گذشته در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اصفهان با اشاره به 
فعالیت های بسیج اظهار کرد: 9 هزار طرح در راستای اقتصاد مقاومتی 
انجام شــده و 1۰ هزار شغل برای مردم در اســتان ایجاد شده است، 
بسیجیان در زمینه های کشاورزی 12 هکتار را در استان بیابان زدایی 
کرده اند؛ همچنین با حضور در 2۰۰ روستا برای باال بردن بهره وری از 

زمین های کشاورزی خدمات خوبی انجام داده اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام صادق)ع( تاکید کرد: صدها طرح 
عمرانی توسط بسیجیان در استان انجام شده است و ساالنه ۳۰ هزار 
نفر از بسیجیان در عرصه های مختلف علمی، بهداشتی و خدماتی در 
اردو های جهادی شــرکت کرده و به مردم مستضعف کمک کرده اند، 
 همچنین درمان افراد نیازمند توســط پزشــکان بســیجی صورت 

می گیرد.
وی همچنین بیان داشــت: طرح پیوند آســمانی توســط بسیجیان 

خیر در سطح اســتان به تهیه جهیزیه و کمک به زوج های جوان را در 
دســتور کار قرار داده اند، طرح ازدواج  آســان نیز برای فرهنگ سازی 
این موضوع صورت می گیرد؛ حضور در حاشــیه شهر و کاستن چهره 
حاشیه نشینی، انجام فعالیت های آموزشی و فنی حرفه ای در راستای 
اقتصاد مقاومتی، توانمند سازی خانواده ها در مباحث اقتصادی، تحکیم 
 بنیان خانواده ها و فعالیت های تربیتی و قرآنــی از دیگر فعالیت های 

بسیجیان است.

شهردار اصفهان گفت: اول آذر به عنوان روز نمادین 
اسطوره شهر اصفهان به دلیل اینکه قابلیت خوانش 
دوباره اصفهان را فراهم می آورد باید مغتنم شمرده 
شود و با خوانش های جدید از شهر  به اصالح روندها 

غلط روی آوریم.  قدرت ا... نوروزی در 
مراسم نکوداشت روز اصفهان، اظهار 
کرد: نکوداشت فقط توسط شهروندان 
نباید انجام گیرد، وظیفه همه ایرانیان 
و جهانیان اســت تا این جهان شهر را 
گرامی بدارند، این اســطوره شهر باید 
با تمام دســتاوردهای مدنی، شــکوه 
فرهنگی و تجربه غنی و منحصر به فرد 

شهرسازی که از خالل هزاره ها تکرار و تکثیر ایجاد 
شده است، مورد تکریم همه و الگو باشد.

وی افزود: باید به این نکته دقت کنیم که این شهر 
از یک سو هویت آفرین و از سوی دیگر افتخارآمیز 
است. جهان شــهری، ظرفیت افتخار آفرینی این 
دیار را نشــان می دهد که از پی پیشینه تاریخی، 
نقش اثرگذار در جاده ابریشم و توانایی گفت و گو در 
سطح بین المللی نشأت  می گیرد. شهردار اصفهان 
افزود: دومین ظرفیت اصفهان ویژگی اسطوره ای 
آن است، این سرزمین مقدس بوده و قابلیت نمادین 
برای الگو شدن را دارد. این اسطوره به دست اهالی 
هنر و عالم و باریک اندیش شــکل گرفته اســت. 
اسطوره شهری دارای هویت های گوناگون است 
که برای جهان امروز، هنوز هم تازگی دارد.نوروزی 

با طرح ســوالی مبنی بر اینکه چرا باید اصفهان را 
گرامی داشت و برای آن نکوداشت گرفت؟ گفت: 
دو ویژگی اگر در چیزی وجود داشــته باشد باید 
برای آن نکوداشــت گرفت اول آنکه برای بشریت 

افتخاری آفریده باشد به طوری که انسان ها به آن 
ببالند و دوم آنکه از چنان معنایی برخوردار باشد 
که انسان هویت خود را بر اساس آن تعریف کند، 
اصفهان نه یک ویژگی که هــر دو را یکجا در خود 
جمع آوری کرده و برای همه افتخار آفرین و هویت 
ساز اســت، پس باید همه برای پاسداشت چنین 
شــهری تالش کنند.  وی تاکید کرد: اول آذر به 
عنوان روز نمادین این اسطوره شهر به دلیل اینکه 
قابلیت خوانش دوباره اصفهان را فراهم می آورد باید 
مغتنم شمرده شود و با خوانش های جدید، از شهر 
به اصالح روندها غلط روی آوریم. شهردار اصفهان 
اظهار کرد: اصفهان باید قدمت پرمعنای خود را در 
روایت های اسطوره ای درهم آمیزد تا تجربه ای از 

زندگی مهربانانه به جهانیان ارائه کند. 

 شهردار در مراسم روز اصفهان از فرصت هایی که این روز در اختیار اسطوره شهر ما 
قرار می دهد سخن گفت؛

خوانش دوباره اصفهان
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: آنچه 
اصفهان را بعد از ظهور اســالم همچنان درخشان 
نگه داشــته، پیروی از دین پیامبر اسالم و زندگی 
مردم اصفهان به صورت مسالمت آمیز با دیگر ادیان 
الهی بوده است. فتح اله معین، شامگاه پنجشنبه در 

آیین گشایش روز اصفهان با اشاره به آیه ای از قرآن 
اظهار کرد: در قرآن کریم مطرح شده است: »ما بر 
شما کتابی نازل کردیم که تصدیق کننده ادیان و 
کتبی است که قبل از قرآن بر بشر نازل شده بود« و 
همه دین هایی که منشأ الهی داشت دین اسالم به 
رسمیت شناخت و همه آن ها را دعوت به اشتراک و 
رعایت توحید الهی کرد. رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان افزود: سابقه شهر اصفهان به دوران دوری 
برمی گردد و آثاری در شهر اصفهان وجود دارد که 
ازجمله نمونه های عبادتگاه های دوران کهن است؛ 
این عبادتگاه ها نشــان می دهد که تمدن اصفهان 
متعلق به بیش از هزار و 5۰۰ سال است که در کمتر 
شهری می توان چنین سابقه تاریخی مشاهده کرد. 
وی خاطرنشان کرد: آنچه اصفهان را بعد از ظهور 

اسالم همچنان درخشان نگه داشته است پیروی 
از دین پیامبر اســالم و زندگی مــردم اصفهان به 
صورت مسالمت آمیز با دیگر ادیان الهی بوده است، 
ادیان الهی در ساختن تمدن اصفهان با اهالی این 
شهر هم قدم بوده اند. معین عنوان کرد: جهانگردان 
بزرگ تاریخ همــواره از آثار، آب وهوا، 
خلقیات و روحیات مــردم اصفهان 
اشاره به خوبی کرده اند و آنچه امروز در 
اصفهان می بینیم ساخته دست همین 
مردم و مبتنی بر منطق، علم و دانش 
بوده است؛ در کمتر جایی می بینید که 
آثار تاریخی ارزشمندش به این شکل 
دست به دست چرخیده و به این شکل 
مانده است. رییس شــورای اسالمی شهر اصفهان 
اذعان داشت: برخی اندیشمندان نامه ای برای ما 
نوشــتند تا برنامه ای برای روز نخست آذر داشته 
باشیم و سابقه تاریخی را برای ما زنده کرد که این 
تمدن افتخارآمیز را به نسل بعدی انتقال دهیم و 
تالش کنیم که ابعاد این تمدن را بشناسند؛ در هیچ 
رشته ای از هنر و علم نبوده که اصفهانی ها در کشور 

صاحب نام نبوده باشند.
 معین گفت: در هیچ کجای کشــور تعدد مراکز 
آموزش عالــی و مراکز آموزش هنــر را به اندازه 
اصفهان نداریم، این مطلب نشان می دهد روحیه 
خالقیت و پژوهشــگری در اصفهان زنده است و 
ناشی از ســابقه کهن فرهنگی مردم این منطقه 

است.

رییس شورای شهر اصفهان مطرح کرد:
زندگی مسالمت آمیز ادیان در اصفهان پس از اسالم

فرمانده بسیج امام صادق)ع( مطرح کرد:
بیابان زدایی 12 هکتاری توسط بسیجیان اصفهان

داستان شهدا با هر داستان دیگری فرق دارد؛ داستانی واقعی و برگرفته از حقیقت ایثار 
و جانفشانی و جان پناه شدن که نتیجه اش می شــود همین عزتی که خدا می دهد؛ 
 همین خون سرخی که پس از شهادت هم ساری و جاری است و همین برکتی که تمام
 نمی شود . هرچه باشد ما خادمان آستان اربابی هستیم که خدایش به او قول داده بود در 
ازای کار بزرگی که روز عاشورا کرد، کاری کند که تا خدا خدایی می کند، نام »حسین« 

هم »آقایی« کند. 
داستان شهدا فرق می کند؛ وسط تمام سرشلوغی ها، شهدا دلت را گرم می کنند. میان 
این همه مشکالت اقتصادی و معیشتی که داد مردم را درآورده و از هفت تپه گرفته تا 
همین اصفهان، صدای کارگر است که به گوش می رسد و هیچ مسئولی هم نیست که 
برود میان مردم و از دردشان بپرسد، این شهدا هستند که بازهم به دادمان می رسند. اصال 
حرف شهدا که درمیان باشد، همه چیز را کنار می گذاریم . چون می دانیم حساب آن ها 
با هر چیز و همه کس جداست. چون یادمان نرفته به شهدا مدیونیم تا زنده ایم.  مردم 
»فالورجان« مشتی نمونه خروار هستند؛ خروار خروار ارادتی که تمام نمی شود، ارادتی 
که همیشگی است ؛ ارادت به شهدایی که این روزها در شهرشان به یاد آن ها کنگره برپا 
شده است و کنگره ای که برای برپایی اش هم هزینه بسیار شده و هم تالش و وقت شبانه 
روزی برای هرچه آبرومندانه تر برگزارشدنش به کارگرفته شد . بچه های سپاه صاحب 
الزمان)عج( استان و روابط عمومی کنگره هم انصافا در اطالع رسانی از روزها قبل سنگ 
تمام گذاشتند. هم از فضای مجازی و هم از ظرفیت رسانه ها برای اطالع رسانی استفاده 
کردند و این کنگره عظیم ســرانجام صبح روز پنجشنبه با سخنرانی فرمانده کل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی رسما استارت خورد. 
وارد شهر فالورجان که بشوی، از همان ابتدا بنرها و پوسترهای رنگارنگ  مزین به تمثال 
نورانی شهدای فالورجانی را در گوشه و کنار شهر و بر سر هر کوچه و خیابان می بینی. 
شهر، این روزها بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی شهدا را به خود گرفته است. صدای 
مداحی است که از ایستگاه های صلواتی به گوش می رسد؛ »سیدرضا« می شنوی که 
در وصف شهدا می خواند. در بعضی موکب ها آش نذری و چای  هم می دهند. آدم به یاد 
 موکب های اربعین می افتد و ناخودآگاه دلش هوای حرم می کند.  به محل کنگره که 
می رسیم، قبل از هرچیز استقبال پرشور مردم از مراسم است که به چشم می آید. مردمی 
که آمده بودند تا نشان دهند وفادار هستند. برنامه های تدارک دیده شده مفصل و متنوع 
است؛ از اجرای نمایشی جذاب به مناسبت میالد پیامبر خوبی ها و سپس نمایشی در 
خصوص پیروزی انقالب اسالمی تا سخنرانی مســئوالن و پخش سرود درباره شهدا و 
دفاع مقدس . ظرفیت سالن این قدر زود تکمیل می شود که مسئوالن سالن مجبور می 
شوند بقیه مردم را بیرون از سالن و روی صندلی های تعبیه شده جای دهند.  رونمایی 
از کتاب های »بوسه آخر« سردار شهید محمدعلی رضایی دینانی، نویسنده علی علیان؛ 
»از میقات تا میعاد« سردار شهید عبداله جمالی، نویسنده زهرا دهقانی؛ »کفش های ننه 
نبی« خاطرات جبهه های حسن محمدی، نویسنده حمیدرضا امساکی؛ »ققنوس در 
آتش« سردار شهید مصطفی غدیری، نویسنده حجت اله عبادیان؛ »خاک خشت خدا« 
سردار شهید قربانعلی حشمت، نوشته مریم رواقی؛ »هشت غواص« خاطرات رزمنده 
نصر ا... مرادی، نوشته عباسعلی صباغی و »صوفی نشود صافی« خاطرات آزاده قربانعلی 
صافی، نوشته عباســعلی صافی از برنامه هایی بود که در حاشیه کنگره و پس از پایان 
سخنرانی ها صورت گرفت. هم چنین سردار جعفری، میهمان ویژه روز اول کنگره ، از 
تمبر مخصوص کنگره 14۰۰ شهید خط شکن فالورجان رونمایی کرد. به جز فرمانده 
کل سپاه، نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس و تعدادی از مسئوالن ارشد اداری و 
نظامی استان اصفهان و البته خانواده های معظم شهدا نیز از حاضران در این مراسم بودند. 

کنگره  1400 شهید خط شکن فالورجان با سخنرانی فرمانده کل سپاه آغاز به کار کرد
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فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان:ش
دستاوردهای انقالب اسالمی سرآغاز 
تحوالت بزرگی در دنیای امروز است

فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( گفت: دستاوردهای 
انقالب اسالمی ســرآغاز تحوالت بزرگی در دنیای امروز 
اســت و یکی از آثار آن ویرانی پایه های ظلم و اســتکبار 

جهانی در منطقه غرب آسیاست.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی کنگــره ســرداران 
و یــک هــزار و 4۰۰ شــهید شهرســتان فالورجــان، 
 ســردار غالمرضا ســلیمانی پیــش از ظهر پنجشــنبه 
در مراسم افتتاحیه کنگره ملی سرداران و یک هزار 4۰۰ 
شهید شهرســتان فالورجان با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدا و هفته بسیج اظهار داشــت: دستاوردهای انقالب 
اســالمی ســرآغاز تحوالت بزرگی در دنیای امروز است 
یکی از آثار آن ویرانی پایه های ظلم و اســتکبار جهانی 
 در منطقه غرب آســیا بود در این شرایط استکبار ساکت
  ننشســت و ناجوانمردانه ملــت ایران را مــورد هجوم

 قرار داد.
 فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان بیان کرد: 
شهرستان انقالبی و والیتمدار فالورجان در پهنه این دفاع 
مقدس افتخارات بزرگی آفرید اگر ما اجالسیه سرداران و 
بیش از 14۰۰ شهید فالورجان را برگزار می کنیم در این 

جا سخن از فتوحات نیست.
سردار سلیمانی گفت: با همه ظرفیت های شهرستان و با 
کمک مردم و مسئوالن این کنگره برگزار شده است؛ همه 
و همه کمک کردند و با میدان داری پیشکسوتان و همت 
واالی فرماندهی و کارکنان ســپاه فالورجان در محضر 
یادگار دفاع مقدس، سرلشــکر پاسدار ســردار جعفری 

توفیق برگزاری این اجالسیه را داریم. 
وی با بیان اینکه تا چند روز آینــده برنامه های مختلفی 
برای این کنگره پیش بینی شــده اســت، اظهار داشت: 
نمایشگاه، چاپ کتاب و رونمایی از آثار فرهنگی فاخر از 

جمله برنامه های پیش بینی شده است.

فرمانده سپاه فالورجان:
98 هزار سند از شهدای خط شکن 

فالورجان جمع آوری شد

سرهنگ علی فتحیان، فرمانده ناحیه سپاه فالورجان شامگاه 
پنجشنبه در ویژه برنامه کنگره ملی سرداران و یک هزار و 4۰۰ 
شهید فالورجان در مسجد جامع باغکومه شهر بهاران اظهار 
داشت: برگزاری کنگره شهدای فالورجان از سال 1۳9۳ توسط 
رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس در شهرســتان 
فالورجان کلید خورد، اختصاص کنگره ملی به شهرستان ها 
مرســوم نبود اما به این دلیل که تعداد شهدای شهرستان از 
یک هزار شهید باالتر اســت، کنگره ملی شهدای شهرستان 

فالورجان تصویب و ابالغ شد.
وی افزود: جمع آوری 98 هزار ســند از شهدا، ضبط 5 هزار 
مصاحبه و جمع آوری بیش از ۶۰ درصد خاطرات رزمندگان 
از جمله اقداماتی است که در راستای اجرای کنگره شهدای 
فالورجان اجرا شــد، البته فعالیت ها، دیر هنگام آغاز شــد و 
بخشی از پدران و مادران شهدا از دنیا رفته بودند و بخشی از 

خاطرات دست خوش فراموشی شده بود.
وی گفت: 4۳ عنوان کتاب در راستای برگزاری کنگره شهدای 
فالورجان در اختیار نویسندگان قرار گرفت و تدوین 1۷ عنوان 

کتاب انجام و امروز تعداد ۷ کتاب رونمایی شد.
فرمانده ناحیه سپاه فالورجان بیان کرد: برنامه های فرهنگی، 
همایش های علمی و یادواره های مختلف شهید در سال 1۳95 
و 1۳9۶ آغاز شــد و بیش از 2۰۰ برنامه فرهنگی و علمی به 
مرحله اجرا رسید، همچنین با همکاری صدا و سیمای مرکز 

اصفهان بسیاری از برنامه ها از شبکه اصفهان پخش شد.  
فرمانده ناحیه ســپاه فالورجان با بیان اینکه استان اصفهان 
رتبه نخســت اعزام به جبهه را دارد، افزود: بر اساس آمارها، 
شهرستان فالورجان به تناســب جمعیت خود، رتبه نخست 
اعزام رزمندگان در استان را به خود اختصاص داده است؛ این 
شهرستان جزو شهرستان های پیشتاز در دوران دفاع مقدس 
است و رزمندگان این شهرســتان در پیروزی عملیات های 

مختلف، موثر بوده اند.

زینب ذاکر

سردار جعفری در کنگره 1400 شهید خط شکن فالورجان مطرح کرد:
 لشکرهای اصفهان خط شکن بودند

سرلشکر محمدعلی 
جعفری در افتتاحیه 
کنگره 14۰۰ شهید 
خط شکن فالورجان 
گفــت: در لشــکر 
8 نجف اشــرف که 
بسیار سرنوشت ساز 
بود، گردان های آن 
در خط شکنی و دور 

زدن نقش بسزایی داشتند، عملیات فتح المبین مدیون یک حرکت استراتژیک حاج 
احمد کاظمی بود، لشکرهای 8 و 14 در دفاع مقدس خط شکنی می کردند.

در ادامه گزیده ای از مهم ترین سخنان سردار سرلشکر جعفری، فرمانده کل سپاه در 
این مراسم را می خوانید:

 امید است آن هایی که باید از راه و استقامت شهدا درس بگیرند، کمال بهره برداری 
از این چنین مجالس را داشته باشند، بزرگداشت شــهدا به خصوص در این شرایط 
ارزش باالیی دارد، رهبر معظم انقالب بزرگداشت شهدا را ادامه حرکت جهادی شهدا 

و شهادت می دانند.
 رهبر معظم انقالب تاکید دارند هرروز باید نام و یاد شهدا در جامعه رواج پیدا کند. 
اگر چنین شود مسئله شهادت در جامعه رواج خواهد داشت و در این صورت دیگر شکست معنایی ندارد، این 
همان راهی است که ملت ایران در حال پیمودن آن هستند و شکست هایی به دشمن در عرصه های مختلف 

وارد کرده است.
  فالورجان از ویژه ترین مناطقی است که می توان از تاثیرگذاری باالی آن در نقش آفرینی سرنوشت دفاع 
مقدس از آن نام برد.در دوران دفاع مقدس شاهد بودم که لشکرهای 8 و 14 از استان اصفهان دوش به دوش 

هم از جمله لشکرهای خط شکن دفاع مقدس بودند.
  گاهی مسئوالن گوش شان سنگین است و پیام شهدا را نمی شنوند، اگر مسئوالن لیاقت شنیدن پیام شهدا 
را پیدا کنند دیگر گرایشی به غرب و شرق، کفر و الحاد نخواهیم داشت، اگر پیام شهدا را بشنویم روحیه ها قوی 

شده و روحیه ما قوی تر خواهد شد.
  آمریکا توان ندارد یک آتش سوزی را در جنگل های خود خاموش کند. آمریکایی که امروز دیگر توان 4۰ 
سال پیش خود را ندارد؛ اما این گونه جنون آمیز از حامیان تروریست مانند عربستان سعودی دفاع می کند و 

برای دوشیدن آل سعود، وقیحانه به ملت ایران توهین می کند.
  فتنه دی ماه سال 9۶ و مرداد ماه سال جاری آخرین حربه دشمن بود که این توطئه نیز خنثی شد و شکست 

خورد، مردم با آن که مطالبات به حقی داشتند ولی اجازه سوءاستفاده دشمن را ندادند.
 دشمنان اذعان دارند تهران با تهدید و تحریم ها منفعل نخواهد شد و احتمال دارد 
مانند تهدیدات قبلی و برخالف انتظارات، فشارهای وارده بر ایران نتیجه عکس بدهد، 

این تحلیل آمریکایی هاست.
 تا زمانی که آمریکا خود را مظهر ظلم و اســتکبار می داند ایســتادگی ملت ایران 

ادامه دارد. 
 اگر ما کوتاه بیایم آمریکا رها نمی کند و آن قدر جلــو می آید تا خیالش از انقالب 

اسالمی و ملت ایران راحت شود.
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یادداشت

شــادی آنقدرها که فکر می کنید به وضعیت زندگی شــما 
ارتباطی ندارد؛ شادی احساسی است که تحت کنترل ماست 
و نتیجه عادت ها و دیدگاه ما به زندگی اســت. روان شناسان 
دریافته اند کــه ژنتیک و شــرایط زندگی تنهــا ۵۰ درصد 
 شــادی ما را می تواند تامین کند بقیه آن بستگی به خودمان

 دارد.
ناراحتی کامال ناگهانی ما را به دام می اندازد و بیشتر شادی ما با 
عادت ها تعیین می شوند؛ عادت هایی که باید آن ها را کنترل 

کرده و اطمینان حاصل کنیم که ما را به دام غم نمی اندازند.
عادت هایــی که بیشــترین تاثیر را در غمگین شــدن دارند 

بشناسید و آن ها را مهار کنید.
سرکوب احساسات

یکی از سوءتعبیرهای مربوط به هوش عاطفی سرکوب کردن 
احساســات و نگه داشــتن آن ها در درون مان است. درست 
اســت افرادی که دارای هوش عاطفی باالیی هســتند اجازه 
نمی دهند احساسات به طور ناخودآگاه بروز داده شود؛ اما این 
به معنای ابراز نکردن احساسات نیست. هوش عاطفی یعنی 
به احساسات احترام بگذاریم و به خودمان اجازه دهیم تخلیه 
روانی حاصل از پذیرفتن آن احساسات را تجربه کنیم. تنها در 
این صورت می توانید آن ها را طوری ابــراز کنید که به جای 
عقب ماندن از اهداف در رسیدن به اهداف به شما کمک کنند.
بیش از حد برای به دست آوردن چیزی تالش کردن
کســانی که در فقر زندگی می کنند وقتی به شــرایط مالی 
خوبی می رسند شادی بیشــتری را تجربه می کنند؛ اما این 
شادی خیلی زود فروکش می کند. تحقیقات نشان داده است 
مادیات نمی تواند آدم ها را شــاد کند. وقتی عادت می کنید 
برای به دست آوردن چیزی زیاد تالش کنید احتمال این که 
غمگین شوید بیشتر است. بعد از به دست آوردن آن ها عالوه 
بر نا امیدی در می یابید که آن ها را به قیمت از دســت دادن 
چیزهایی که می توانستند زمانی شــما را شاد کنند به دست 

آورده اید مثل دوستان، خانواده و سرگرمی ها.
منتظر آینده بودن

یکی از بدترین عادت هایی که به دامش می افتیم این است که 
به خودمان بگوییم: خوشحال می شوم وقتی پایان کار )مثل 
ترفیع، درآمد باال یا ازدواج( اهمیت چندانی ندارد زیرا باعث می 
شود تاکید بیشتر روی موقعیت باشد و موقعیت بهتر هیچ وقت 
منجر به شادی نمی شــود. هیچوقت وقت تان را برای انتظار 

چیزی که تاثیری در روحیه شما ندارد صرف نکنید. 
مبارزه با تغییر

تغییر یک بخش انکارناپذیر از زندگی اســت، کسانی که با آن 
مبارزه می کنند می خواهند در کنترل باقی بمانند. دیدگاه آنها 
این است که مبارزه با تغییر باعث محدودیت کنترل مان روی 
شرایط می شود زیرا بین ما و فعالیت هایی که برای بهتر کردن 

شرایط نیاز داریم سد ایجاد می کند.
باید برای تغییر آمادگی داشته باشیم. آمادگی به معنای حدس 
زدن و پیش بینی نیست بلکه به معنای فکر کردن درباره نتایج 

تغییرات است. 
بدبینی

هیچ چیزی به اندازه بدبینی احســاس ناراحتی را شارژ نمی 
کند. وقتی انتظار چیزهای بد را داشته باشید همان چیزهای 
بد اتفاق می افتند. افکار بدبینانه زمانی کنار گذاشته می شوند 
که تشخیص دهید چقدر غیرمنطقی هستند. سعی کنید روی 
واقعیات تمرکز کنید و این که قرار نیست اتفاقات به آن اندازه 

که شما فکر می کنید بد باشند.

شاد زندگی کنیم

زهرا میری

عکس روز

دوخط کتاب

دِر شیشــه را بردارید، بوی 
این درد کشیدن را به خوبی 
می شنوید، کمی تند، تلخ و 

البته گس...

»راهنمای مردن با 
گیاهان دارویی«
عطیه عطار زاده

حتــی گیاهان هــم وقت 
تغییر درد می کشند. فرق 
نمی کنــد زنــده باشــند یا 
مرده. اگر دقت کنیم این 
درد را در حالتی تشخیص 
می دهیم. مثال اگر وقتی 
میــوه ای دارد در ســرکه 
تخمیر و تجزیه می شــود 

یک تحلیلگر و مجری شبکه ای محلی در ترکیه به هنگام پخش زنده برنامه 
دچار سکته قلبی شد.»شــوکرو اویتان« که مجری یک شبکه ورزشی در 
»اسکی شهر« است، در اســتودیو و به هنگام تفسیر یکی از مسابقات ملی 
دچار سکته قلبی شد. وی در برنامه زنده تلویزیون سرش را پایین می گیرد 
و سخنش را متوقف می کند. سپس سرش را روی میز قرار می دهد و پس 
 از آنکه تعادلش را از دســت می دهد، از روی صندلی می افتد. این مجری

 ترکیه ای بالفاصله پس از حادثه به بیمارســتان منتقل می شود و تحت 
مراقبت قرار دارد و وضع وی پایدار گزارش شده است.

سکته مجری وسط برنامه زنده

انتشار گزارش هایی مبنی بر بازداشــت یک روانپزشک قالبی که با جعل 
مدارک تحصیلی، به مدت 22 سال در انگلیس طبابت کرده، خشم مردم 
این کشور را برانگیخته است. این پزشک قالبی سال 1992 میالدی برای 
کار از نیوزیلند به انگلیس مهاجرت کرد؛ اما به دلیل اهمال نظام پزشــکی 
عمومی انگلیس )جی ام سی( در کنترل مدارک وی، توانست از سال 199۵ 
میالدی، بدون داشــتن مدرک پزشــکی بیش از دو دهه در این کشور به 
طبابت بپردازد. افشای این ماجرا باعث شده است تا مدارک و سوابق 3 هزار 

پزشک مهاجر دیگر نیز در انگلیس مورد بازبینی قرار بگیرد.

روانپزشک قالبی که 22 سال طبابت کرد!

معرفی بدترین سال در تاریخ بشریت

انسان در طول حیات خود در کره زمین شاهد روزگاری پرفرازونشــیب بوده و روزهای سخت و دشواری را پشت سر گذاشته است. در 
این میان اما مطالعات جدید پژوهشگران نشان می دهد که بدترین سال در تاریخ حیات انسان در کره زمین، سال ۵3۶ میالدی است.

پژوهشگران اعتقاددارند که با بررسی تاریخ ملل مختلف و شرایط زندگی انسان در دوران مختلف تاریخی، موفق به کشف بدترین زمان 
برای زندگی انسان در کره زمین شدند. محققان می گویند که شواهد جدید به آن ها کمک کرده تا زمانی که انسان بدترین دوره زندگی 

در زمین را داشته را شناسایی کرده و از طریق تاریخ و به دنبال برخی از بدترین لحظات زندگی در این سیاره بپردازند.
در سال ۵3۶ میالدی زمین دچار مشکالت متعدد و جدی شــده و به دلیل کاهش شدید تابش آفتاب، مشکالتی عدیده برای انسان به 
وجود آمد. در پی این ســال زمین به مدت 1۸ ماه در تاریکی فرورفته و ابرهای ضخیمی در آسمان روی خورشید را پوشاند و به همین 

دلیل محصوالت کشاورزی عمل نیامده، دمای هوا به شدت کاهش یافته و در پی آن قحطی به وجود آمد.
بر این اساس مشخص شد که سال ۵3۶ میالدی یکی از بدترین و نامناسب ترین دوره ها برای زندگی بشر در کره زمین محسوب می شده 

و این سال را می توان سخت ترین سال زندگی انسان در کره زمین دانست.
میشائیل مک کورمیک )Michael McCormick( باستان شــناس و تاریخ دان در این رابطه اعالم کرد: »سال ۵3۶ میالدی سرآغاز 
یکی از بدترین دوران زندگی انسان در کره زمین بوده و اگر آن را بدترین سال تاریخ زندگی بشر محسوب نکنیم، این سال یکی از بدترین 
سال های حیات انسان در این سیاره محسوب می شود.«به گفته پژوهشگران، در این دوران زمین دچار مشکالت متعدد و جدی شده و 
به دلیل کاهش شدید تابش آفتاب، مشکالتی عدیده برای انسان به وجود آمد. در این سال زمین به مدت 1۸ ماه در تاریکی فرورفته و 
ابرهای ضخیمی در آسمان روی خورشید را پوشاند و به همین دلیل محصوالت کشاورزی عمل نیامده، دمای هوا به شدت کاهش یافته 

و در پی آن قحطی به وجود آمد و زمین یک فوران آتش نشانی شدید را هم در ایسلند تجربه کرد. 

دانستنی ها

امیل راتلباند، مردی ۶9 ساله اهل هلند با ادعایی عجیب راهی دادگاه شد تا 
قاضی را برای اجابت درخواست خود متقاعد کند.او اصرار داشت که سنش را به 
49 سالگی تغییر دهد به عبارتی 2۰ سال جوان تر شود.استدالل مرد نامبرده 
برای درخواستش این بود که با سنش احساس راحتی نمی کند و خود را مردی 
49 ساله می داند که در جسم انسانی ۶9 ساله گرفتار شده است.او حتی برای 
جلب رضایت قاضی اعالم کرد که از حقوق بازنشستگی اش می گذرد و تنها 

موافقت با همین درخواست، حس مثبتی به زندگی تزریق می کند. 

مردی سالخورده که به زودی 2۰ سال جوان تر می شود

خاطرات »میشل اوباما« رکورد زد
کتاب خاطرات میشل اوباما، همسر باراک اوباما رییس جمهور 
سابق آمریکا در اکثر کتاب فروشی های این کشور رکورد فروش 
را شکسته است. در معروف آمازون و فروشگاه کتاب بارنز و نوبل، 
این کتاب گوی سبقت را از دیگران ربوده است.میشل اوباما در 
کتاب خاطرات خود با عنوان »شدن« دوران زندگی سیاسی و 
غیرسیاسی خود را نوشته است. فروش این کتاب در آمریکای 
شمالی و بریتانیا آنقدر زیاد است که گفته می شود در هر ثانیه 9 
نسخه از این کتاب فروش می رود.روزنامه نیویورک تایمز عنوان 
مروارید درخشان را برای توصیف کتاب خاطرات میشل اوباما 
استفاده کرده است. منتقد ادبی روزنامه گاردین سطح باالیی از 
صداقت را برای خاطرات اوباما عنوان کرده است.طبق آمارهای 
منتشر شده در سایت های آنالین و فروشــگاه های زنجیره ای 
کتاب نزدیک به دو میلیون نســخه از این کتاب در مرحله اول 
چاپ شده است. انتشارات پنگوئن اعالم کرده ۸۰۰هزار نسخه 
دیگر از کتاب را در حال چاپ دارد. طبق گفته این انتشــارات، 
72۵هزار نســخه از این کتاب تنها در روز اول چاپ آن فروش 
رفت. در بریتانیا نیز بیش از ۶4هزار نسخه در پنج روز اول چاپ 
کتاب فروش رفت.گفتنی است ؛ باراک اوباما نیز مشغول نگارش 

کتاب خاطرات خود است. 

 دستمزد باالی کی روش
 او را از ایرلند دور کرد

یک روزنامه انگلیسی نوشت: »کی روش« سالیانه 1/9 میلیون 
یورو می گیرد.روزنامه ایندیپندنت اعالم کرد او 1/9میلیون یورو 
برای هر سال می خواهد. البته مسئوالن فدراسیون می گویند 
دستمزد کی روش 1/4میلیون یورو است و ظاهرا بعد از جام ملت 
ها حاضر نیست دیگر با این رقم کار کند. این نشریه همچنین 
مدعی شددستمزد باالی کی روش باعث شــده تا ایرلندی ها 
قصد نداشته باشند از او برای هدایت تیم ملی فوتبال کشورشان 
اســتفاده کنند.کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران به تازگی مد نظر فدراســیون فوتبــال ایرلند قرار گرفته 
است.گفته می شود مسئوالن فوتبالی ایرلند عالقه فراوانی برای 
جذب کی روش با توجه به فعالیتش در باشــگاه هایی همچون 
منچســتر یونایتد و یا رئال مادرید و یا تیم ملی فوتبال پرتغال 
دارند.حاال اما شنیده می شود که مسئوالن فوتبال ایرلند به این 
نتیجه رسیده اند که دستمزد سرســام آور9/1 میلیون یورویی 
کی روش برای آن ها مشکل ساز خواهد بود و همچنین حضور 
او همراه با تیم ملی فوتبال ایران در مســابقات جام ملت های 
 آسیا 2۰19 ، زمان تمرینی فراوانی را از تیم ملی فوتبال ایرلند 

می گیرد. 

می خواستم برم بازار خرید کنم... سوار مترو شدم وسطای راه 
خریدم تموم شد برگشتم.

تو نونوایی یه کارتن کوچیک گذاشــته بود روش نوشته بود 
عیدی یادت نره.. هیچــی دیگه منم از تــوش ده تومن عیدی 

برداشتم برا خودم، دمش گرم به یادمون بود.
آقاهه زنگ زده بانک میگه اگه من وام ماشــین رو ندم بانک 
ماشین رو از من می گیره؟بانک:بله آقا حتما این کار رو خواهیم 

کرد.آقاهه:در مورد وام ازدواج هم همین شرایط رو دارین؟!
اعتراف می کنم اون بچه مردمی که همیشه پدر مادرتون ازش 
 تعریف می کنــن و بهتون سرکوفتشــو میزنن، منــم ! حالااال

 کنید.
اعتراف می کنم که وقتی کوچیک بودم حدودا ۶ ساله بودم 
داداشم چند ماهه بود.یه روز که مامانم نبود دیدم داداشم داره گریه 
میکنه گفتم شاید گرسنش باشه رفتم شیشه پستونکشو گرفتم 
دیدم پره دادم بهش بعد دیدم دهنش کف کرد. بعدا فهمیدم مامانم 

توش مایع ریخته بود گذاشته بود اونجا تا بعدا بشوره!
یکی از فانتزیام اینه که در حال رانندگی با عوض شدن آهنگ 

تغییر سرعت بدم...ولی حیف با پراید نمیشه امتحانش کرد.
یه خونه دوبلکس هم نداریم ، پله داشته باشه، با خانواده که 
حرفمون شد ، بغض کنیم ! دستمونو بگیریم جلو دهنمون ، بدو 

بدو پله ها رو بریم باال.خیلی کالس داره المصب!

خندوانهکتابکیوسک

 پاییز 
حاشیه زاینده رود 

احسان محمدحسینی

اینستاگردی

یانیک کاراسکو، هافبک بلژیکی 
تیم فوتبال دالیان ایفانگ چین 
در یک پیام ویدئویــی از یکی از 
هم تیمی هایش که بــا ضربه او 
بینی اش شکست عذرخواهی کرد. 
بازیکن سابق اتلتیکومادرید عالوه 
بر عذرخواهی به هم تیمی اش که 
نام او جین پنگ ژیانگ است، 10 

هزار یورو هم پیشنهاد داده است.

حســین ماهینی، کاپیتان سرخ پوشان 
تهرانی واکنش کنایه آمیزی در قبال قرعه 
آبی پوشان در آسیا داشــته و این گروه 
سخت را هم به وزیر ورزش ربط داده است. 
در طول ماه های اخیر طرفداران استقالل 
اعتراضاتی را بابت جانبداری وزیر ورزش 
و در کل مجموعه ورزش از پرســپولیس 
داشــتند و وزیر ورزش را پرسپولیسی 

خطاب کردند. 

آزاده نامداری در اینســتا 
پستش نوشت: ما را کبوترانه 
وفادار کرده است/آزاده کرده 
اســت وگرفتار کرده است/ 
بامت بلندباد که دلتنگی ات 
مرا/ ازهرچه هســت غیر تو 

بیزار کرده است
پ.ن.مســجد نصیرالملک، 

شیراز،پاییز ٩٧

اللــه صبــوری با انتشــار 
ایــن عکس در کنــار گالب 
آدینه و شهره ســلطانی در 
اینســتاگرامش نوشت:ناِن 

قلبی ویژه 
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