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 بازار نقره اصفهان در کما
 صنعت ۳۵۰۰ ساله چشم انتظار قوانین حمایتگر

  رییس مجمع نمایندگان استان در نشست خبری با خبرنگاران از پیشنهاد نمایندگان استان برای استانداری خبر داد:  

گزینه ما »سقائیان نژاد« بود
گالری اکنون

نمایشگاه گروهی چشم انداز
9 الی 14 آذر

آستیگمات  
کارگردان:مجیدرضا مصطفوی

سیتی سنتر اصفهان
پردیس سینمایی چهارباغ

امید داشتن؛
امروز باور داشته باش که 

»میشه«، حتی اگه همه عمرت 
نتونستی ولی اینجوری 

فکر کن!
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نمی توانیم با مردم برخورد 

سخت داشته باشیم

 مدیرکل اطالعات استان 
اصفهان:

7

  با پایان هفته چهاردهم رقابت های
 لیگ برتر صدای پای غول های سنتی

 فوتبال کشور به گوش رسید؛  

  جنگ تمام عیار 
در اتوبان اصفهان- تهران

 میوه شب یلدا 
گران می شود

رییس اتحادیه  میوه و تره بار اصفهان:
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120 دقیقه رو در رو با مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان؛

شهـر را بـرای شهـروندان زیبـا می کنیم
خيابان كاوه، نرسيده به سه راه ملك شهر،جنب ايســتگاه آتش نشاني،كوچه شهيد 
جوراب دوز، سازمان زيباسازي شهر اصفهان، قرارمان ساعت 12:30 در محل دفتر آقای 
مديرعامل. با تاخيری سی دقيقه ای در سازمان زيبا سازی  شهرداری اصفهان حاضر می شوم.  مهندس 
حسن موذنی كه چند ماهی است اين مسئوليت را برعهده گرفته با گفتن اين كه برای پاسخگويی در اين 

صفحه   7جا هستيم، يخ مصاحبه را آب می كند و با خوش رويی پذيرايی اين  گفت و گو  می شود...
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روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

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

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

تئاتر کمدی عروسی
مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان

5 آذر الی 5 دی ماه
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دیروز و همزمان با روز مجلس، خبرنگاران میهمان یک نشست خبری 
شدند؛ نشستی که حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوی 
الرگانی، رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای 

اسالمی برگزار کرد. 
از هردری گفتیم و شنیدیم. موسوی الرگانی در این جلسه با روی 
باز و سعه صدر شنوا و پاسخگوی سواالت خبرنگاران شد؛ سواالتی 
که حول دو محور اصلی می گشت: »استیضاح وزیر خارجه« و »آب 
اصفهان« . رییس مجمع نمایندگان استان در ابتدای سخنان خود با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدرس گفت : »در آن زمان که ایشان 
نماینده بودند در مقابل زورگویی طاغوت زمان ایستادند و جان خود 

را فدای دین مقدس اسالم کردند«.
موســوی الرگانی با بیان اینکه بعضی هم لباسان او با وی همراهی 
نکردند، عنوان کرد: بعضا در مقابــل او و دیدگاهش برای مقابله با 

طاغوت می ایستادند.
نماینده استان اصفهان در مجلس در بخش بعدی سخنانش با اشاره 
به نام گذاری امســال با عنوان حمایت از کاالی ایرانی بیان داشت: 
شهید مدرس لباس کرباسی می پوشید و نگاهش این بود که باید 
از لباس ایرانی حمایت کرد. متاسفانه امسال تراز واردات مثبت بود 

وآسیب به کشور و تولیدات داخل وارد کرد.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه مجلس باید 
خانه واقعی ملت شود، اضافه کرد:  اگر خانه واقعی شود تصمیمات 
خالف  نظر مقــام معظم  رهبری گرفته نمی شــود و به ضرر مردم 

نیست .
موســوی الرگانی در نشســت دیروز چندباری  با تاکید بر ترجیح 
مسائل سیاسی به ســایر مســائل در مجلس، با انتقاد از این رویه و 
رویکرد نمایندگان گفت: من زمانی که به عنوان نماینده مردم وارد 
مجلس می شوم باید گرایش سیاسی را کنار بگذارم و به فکر معیشت،  
اشتغال و آب مردم باشــم. برخی از همکاران دغدغه ها و گرایشات 
سیاسی خود را در جلسات دخیل می کنند که باید این اخالق کنار 

گذاشته شود.
دیروز درباره »ظریف« زیاد سوال شــد. از موسوی الرگانی درباره 
اینکه چرا وزیر خارجه به خاطر برجام استیضاح نشد؛ اما در شرایط 
کنونی، مجلس با »وقت نشناسی« و »اولویت نشناسی« استیضاح 
وزیر خارجه را کلید زد و چرا در این میان نمایندگان استان اصفهان 
که باید به دنبال دغدغه های استانی باشند و مشکل آب استان را حل 
کنند، همت و عزم خود را روی به مجلس کشاندن ظریف گذاشتند، 
سوال کردیم. درباره اینکه چرا تمام نمایندگان از سیاسی کاری در 
مجلس گالیه کرده و عنوان می کنند که در شــرایط فعلی، اولویت 
با رسیدگی به مشکالت معیشتی مردم است و درعین حال بازهم 
نمایندگان مسائل سیاسی را ارجحیت می دهند،پرسیدیم. یادآور 
شدیم که نماینده آذری زبان ها به خاطر تیم فوتبال تبریز در مجلس 
نطق می کند یا نمایندگان خوزســتان در اعتراض به وضعیت آبی 
استان شــان و احتمال انتقال آب از کارون استعفای دسته جمعی 
می دهند؛ اما نمایندگان استان حتی حاضر نیستند نمایشی هم شده 
استعفا بدهند تا حداقل توجهات را کمی به اصفهان معطوف کنند و 

همگی درگیر سیاسی کاری شده اند . 
رییس مجلس نمایندگان استان در پاسخ به سواالت خبرنگار »زاینده 
رود« با تایید این نکته که متاسفانه نمایندگان استان اصفهان آنجا 
که باید برای رسیدن به هدف اگر الزم است نمایشی هم شده استعفا 
بدهند یا به تعبیر موسوی الرگانی »شانتاژ خبری« برپا کنند، این کار 
را نمی کنند، گفت که با این حال به شخصه تالش کرده تا جایی که 

می تواند از حق استان دفاع کند و حی اگر الزم بوده در مصاحبه های 
خود از حق فوتبال و تیم های فوتبال این استان هم دفاع کرده است. 
موسوی الرگانی درباره اصرار برخی نمایندگان به استیضاح »ظریف« 
هم تاکید کرد که سخنان ظریف مبنی بر وجود پولشویی در کشور 
»دشمن شــادکن« بوده و آتو به دست دشــمنان نظام داده و وزیر 
خارجه هم هیچ شواهد و قرائنی در تایید سخنان خود به دادستانی 

ارائه نداد و نمایندگان نمی توانستند از این موضوع به سادگی عبور 
کنند چون بحث حیثیت و آبروی نظام درمیان بوده و این همه شهید 
ندادیم که حاال وزیر خارجه، کشــور را متهم به پولشــویی در بعد 
گسترده کند و دشمنان را خوشحال کرده و به آنها اجازه گستاخی 

بیشتر بدهد. 
رییس مجمع نمایندگان استان با این گزاره که نمایندگان استان جزو 
سیاسی کارترین نمایندگان مجلس هستند هم مخالفت کرد و گفت 
این موضوع را قبول ندارد. با این حال تلویحا اشاره کرد که نمایندگان 

استان آنچنان که باید و شاید »همراه« و »متحد« نیستند.
 موســوی الرگانی همچنین در خصوص برجام و  FATF گفت: در 
بحث برجام وقتی گزارشات به مجلس ارائه می شد، ظریف، صالحی 
و عراقچی متعهد شــدند و گفتند اگر برجام اجرایی شــود تمامی 
تحریم ها برداشته خواهد شد،  ولی در مورد FATF این را بیان کردند 
که هیچ تضمینی نیست که مشکالت کشــور حل شود و ما صرفا 

می خواهیم بهانه دست آمریکا ندهیم.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به فرمایش رهبر 
انقالب که اگر مسئله  هسته ای را حل کنیم دشمنان مسائل دیگری 
را مطرح می کنند، گفت: پس از برجام هیچ یک از مشکالت اقتصادی 
کشور حل نشد و طرف مذاکره کننده درخواست های جدیدش را 

مطرح کرد.
اما بخش عمده ای از جلسه دیروز به پرسش و پاسخ درباره  مشکالت 
کشاورزان و بی آبی استان اختصاص داشت. موسوی الرگانی که از 
مخالفان اصلی طرح بازچرخانی آب در زاینده رود بود، در این باره 
گفت: تصمیمی که »مهرعلیزاده« برای بازچرخانی آب گرفت، جامع 
نبود. در این طرح چند شهرستان نادیده گرفته شده اند، درواقع از 
شهرستان ها شناخت کافی ندارند. برای مثال در رابطه با غرب استان 
اصفهان عنوان شد که آب باغات غرب اســتان تامین خواهد شد و 
آب را تا پارک ناژوان انتقال می دهیم و از آنجا آب را بازچرخانی می 
کنیم و وقتی بستر اشباع شد این آب به طرف شرق اصفهان حرکت 
خواهد کرد. شهرستان نجف آباد قطعا کمتر از شهرستان فالورجان 
باغ دارد، فالورجان 18 هزار هکتار زمین دارد و 10 درصد از این 18 
هزار هکتار باغ است، یعنی 90 درصد از این اراضی زمین زراعی است 
و  اگر آب برای باغات تامین شود آن 90 درصد که هیچ راه در آمدی 

غیر از کشاورزی ندارند در تنگنا قرار می گیرند.
موسی الرگانی با کنایه به کتاب »پروژه های هفت گانه برای زاینده 
رود« که استاندار سابق تاکید داشت نسخه نجات بخش زاینده رود 

است، گفت: »کتاب برای مردم آب نمی شود!«
رییس مجمع نمایندگان استان با انتقاد از تصمیمات فکرنشده و سوء 
مدیریت در استان گفت: »25 سال داشتیم تونل می زدیم؛ اما به این 
فکر نکردیم که این تونل سد می خواهد. وقتی حفاری تمام شد، تازه 
ساخت سد شروع شد و این همه سال از شروع ساخت سد می گذرد، 
تنها 25 درصد کار پیشــرفت داشــته که در این باره کوتاهی شده 
اســت. ضمن اینکه دولت به اندازه دوبرابر از سهم حقابه کشاورزان 
اصفهانی را برداشت و به استان های دیگر داد. در حال حاضر کمتر از 
140 میلیون متر مکعب آب پشت سد وجود دارد در حالی که تنها 
برای تامین آب شرب مردم اصفهان حداقل 400 میلیون مترمکعب 

آب نیاز است.«

پوتین به زودی راهی عربستان 
می شود

سخنگوی رییس جمهوری روسیه از آماده شدن 
مقدمات ســفر رییس جمهوری این کشــور به 
عربســتان خبر داد. »دمیتری پسکوف« اظهار 
داشت که زمان سفر احتماال پس از دیدار پوتین 
با بن سلمان، ولیعهد عربستان در حاشیه اجالس 
»جی 20« مشخص خواهد شد. پسکوف در پاسخ 
به پرســش خبرنگاران مبنی بر تاریخ این سفر 
تاکید کرد این موضوع در دســت بررسی است و 

هنوز تاریخ قطعی آن مشخص نشده است.

 روسیه 3 ماهواره نظامی
 به فضا فرستاد

وزارت دفاع روســیه خبر از پرتاب ســه ماهواره 
نظامی به فضا داد که با موفقیت در مدار زمین قرار 
گرفته اند.این سه ماهواره به وسیله یک موشک 
ماهواره بر از نــوع »روکوت« از پایــگاه فضایی 
پلستسک در استان آرخانگلسک در شمال غربی 
روسیه به فضا پرتاب شد. براساس گزارش های 
منتشر شــده، ارتباط با این ماهواره های نظامی 
هم اکنون برقرار اســت و تحــت کنترل نیروی 

هوافضای روسیه قرار دارند.
 

سوال تحقیرآمیز CNN و پاسخ 
حقارت بار »ترکی الفیصل«

رییس سابق دســتگاه اطالعاتی عربستان گفت: 
کنار آمریکا زمانی که به شدت منفور بود ایستادیم 

و همچنان در کنار آمریکا هستیم.
ترکی الفیصــل در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی 
سی ان ان، در پاســخ به این سوال که واکنش شما 
به سخنان دونالد ترامپ مبنی بر اینکه »عربستان 
بدون حمایت واشــنگتن، دو هفته بیشــتر دوام 
نمی آورد! چیست؟«، گفت: عربستان هیچ گاه خود 
را در شرایطی قرار نمی دهد که باعث شود طرف 
دیگر در هر مسئله ای در موضع ضعف قرار گیرد. 
ما با آمریکا و هر کشــور دیگری براساس رایزنی و 
گفت وگو عمل می کنیم و امیدواریم درباره منافع 

مشترک به توافق نظر دست پیدا کنیم.

گزینه ما »سقائیان نژاد« بود

 فرزند »حدادعادل« هم 
در صداوسیما پست گرفت

طــی احکامی از ســوی مرتضــی میرباقری، 
معاون رییس ســازمان در امور سیما، اعضای 
جدید شورای اندیشــه ورزی شبکه سه سیما 
منصــوب شــدند. بنا بــر این گــزارش، علی 
اصغرپورمحمدی، میثم نیلی، فریدالدین حداد 
عادل، سیداحمدعبودتیان و جعفر عبدالملکی 
افراد جدیدی هستند که به تازگی از میرباقری 
حکم گرفته اند. پیش تر نیز علی فروغی فرزند 
باجناق »غالمعلی حداد عادل« به ریاست شبکه 

3 منصوب شده بود.

 حکم »هنگامه شهیدی« 
صادر شد

وکیل مدافع هنگامه شــهیدی از محکومیت 
موکلش به 12 ســال و 9 ماه حبــس خبر داد 
و گفت: این حکم از ســوی شــعبه 15 دادگاه 
انقالب به ریاســت قاضی صلواتی صادر شده 
اســت.مصطفی ترک همدانی اظهار داشت: به 
طور اجمالــی، موکلم عالوه بــر محکومیت به 
12 سال و 9 ماه حبس، به دو سال محرومیت 
از عضویت در گروه هــا و احزاب و فعالیت های 
مجازی و مطبوعاتی همچنین خروج از کشور 

محکوم شده است.
 

روایت یک اصالح طلب از 
زندگی لوکس روحانی

محمد عبداللهی، کارشناس مسائل سیاسی در 
توییتر نوشت: »علوی تبار«)فعال سیاسی( از 
جلسات روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک 
می گوید: روحانی کمی هم خوش گذران بود 
و سبک زندگی لوکسی داشــت. ما برای پروژه 
ها بودجه کم داشــتیم؛ اما برای درست کردن 
استخر بودجه کم نبود. اگر نان کنجدی، پنیر، 
گردو و سبزی آماده نبود ایشان جلسه را تشکیل 

نمی داد.

 اظهارات بی اساس
 »مایک پنس«  علیه ایران

معاون رییس جمهور آمریکا در یک کنفرانس 
آمریکایی - صهیونیستی با »فاجعه بار« خواندن 
توافق هسته ای اشــاره کرد که ترامپ با اعمال 
دوباره تحریم هایی که توســط دولت قبلی لغو 
شــده بودند، وارد عمل شد. مایک پنس ضمن 
درخواســت خود برای پایان بخشــی هر چه 
سریع تر به بمباران موشکی حماس در مناطق 
جنوبی اسراییل در ادعایی بی اساس و خصمانه ، 

حماس را »بازیچه حکومت ایران« خواند.

کافه سیاست

عکس  خبر

ناوشکن جمهوری اسالمی 
ایران- سهند به ناوگان نیروی 

دریایی ارتش ملحق شد

منافع ملی لبخند می آورد!

پیشنهاد سردبیر:

بین الملل

  رییس مجمع نمایندگان استان در نشست خبری با خبرنگاران از پیشنهاد 
نمایندگان استان برای استانداری خبر داد 

آگهی دعوت سهامداران شرکت ریسندگی نخکاران 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 8:30 مورخ 1397/10/05 به آدرس 
اردستان - شهرک صنعتی - خیابان )فرعی اول (- کوچه آرین کارتن - پالک 
129 - طبقه همکف  - کدپستی 8381794511 و تلفن 03154242290 تشکیل 

می گردد ، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : انتخاب اعضای هیات مدیره ، انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار می باشد.

هیات مدیره شرکت

) سهامی خاص ( ثبت شده به شماره 115 و شناسه ملی 10260031818 
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده.

عضو جامعه روحانیت مبارز:

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به 
اینکه آمریکا درک نمی کند که چرا یمن در مقابل 
آنها ایستادگی می کند، گفت: حمایت ایران از یمن، 
حمایت معنوی است.»امیر حاتمی« با بیان اینکه 
رژیم کودک کش ســعودی با چراغ سبز آمریکا به 
یمن تجاوز کرد، اظهار کــرد: آنها تصور می کردند 
یمن به زودی از پا در می آید، امــا  تفکر و روحیه 

بسیجی موجب ایستادگی مردم یمن شد.
وی ادامه داد: امروز آمریکا به ایران اتهام زنی می کند 
که ایران اجازه نداده است اقدامات آنها در یمن به 
نتیجه برسد. در حالی که آنها تفکر و روحیه بسیجی 
را درک نمی کنند. ما با افتخــار از همه ملت های 
 مظلوم دفاع مــی کنیم؛ اما حمایت مــا معنوی و
 کمک مستشــاری در برابر تروریســت هاست و 
 آنچه موجب پیروزی است، تفکر مقاومت خود این
 ملت هاســت که اجازه نمی دهد آنهــا تن به ظلم 

دهند.

حمایت ایران از یمن 
معنوی است

وزیر دفاع:  

 عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه ظریف 
در حال حاضر وزنه سیاســت خارجه کشور را بر 
دوش می کشــد گفت: وزیر امور خارجه ســعی 
دارد گسســتگی هایی که از قبــل پیش آمده یا 
پیش آورده اند را جبران کنــد؛ بنابراین نباید با 
مسائلی مثل اســتیضاح مانع کار او شویم و باید 
بگذاریم به کار خود ادامه دهد.حجت االســالم 
حســین ابراهیمی تاکید کرد: بدیهی اســت که 
تصمیم گیری در خصوص برخی مسائل در دست 
مجلس است و نمایندگان هم با مشورت با یکدیگر 
در خصوص این مسائل تصمیم گیری می کنند؛ 
اما در حال حاضر زمان را برای این امر مناســب 

نمی بینم.
 وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به استیضاح 
اعتقادی ندارد، اظهار داشــت: با توجه به شرایط 
فعلی، زمانی کــه زمامدار مســائل محمد جواد 

ظریف است، اعتقاد به استیضاح ندارم.

در شرایط فعلی، اعتقادی به 
استیضاح ظریف ندارم

چهره ها

نشســت گروه 20در بوینس آبرس آرژانتین، مثل 
همیشه پر از حاشیه های جالب توجه بود. صرف نظر 
از یک دندگی های »دونالد ترامپ« که دیگر تقریبا برای همه رهبران 
کشورهای عضو این گروه عادی و متعارف شده، شاهد برخی اتفاقات 
جالب توجــه دیگر بودیم. از میــان  همه این اتفاقــات، مصافحه و 
خوش وبش گرم و عجیب »پوتین« با محمد بن ســلمان، ولیعهد 
سعودی توجه افکار عمومی در سراسر جهان را به  شدت به خود جلب 
کرد. در شــرایطی که اکثر رســانه های دنیا اینگونه تیتر زدند که 
ولیعهد سعودی در این نشست منزوی شده و کمتر رهبری حاضر 
به دیــدار و خوش و بش با او شــده و در عکس دســته جمعی هم 
گوشه ای ایستاده، عکس گرفته و سریع از محل دور شده؛ اما خوش 
و بش گرم ولیعهد با رییس جمهور روسیه کمی عجیب بود! کاربران 
توییتر به  شدت به این مسئله واکنش نشان داده و دالیل مختلفی را 
برای آن مطرح کردند. برخی کاربران توییتر تا به آنجا پیش رفتند 

که این مصافحه را از پیش طراحی شده و جای گیری دو شخص در 
این صحنه را طبق یک ســناریوی از قبل مشخص شــده توســط 

مشاوران دانســته اند تا به این طریق، عمق رویکردهای یکسان دو 
کشور در این گروه و در خصوص مسائل دیگر را نشان دهند. حضور 
دونالد ترامپ در پس زمینه  این مصافحه از نگاه این کاربران، معنای 

مستتر در آن را جذاب تر می کند.
این در حالی است که نشریه تایم، با نگاهی متفاوت به این مصافحه 
پرداخته و نوشــت که این تهنیت گرم و گیرا، ناشــی از موقعیت 
انزوای مشابهی اســت که دو کشــور و دو مقام طی ماه های اخیر 
در فضای بین الملل تجربه کرده اند و از ســوی کشورهای غربی به 
دلیل رویکردهای استبدادی در سیاست داخلی خود مورد نقد قرار 
گرفته اند؛ اما جدا از تمامی این گمانه زنی ها باید گفت واقعیت امر نه 
یک صحنه پردازی از قبل تعیین شده است و نه شاید ربط چندانی به 
منزوی شدن دو کشور دارد. نگاهی به روابط رو به گسترش روسیه و 
عربستان سعودی طی یک سال گذشته به  خوبی نشان می دهد، این 
لبخندهای از سر رضایت از چه پس زمینه ای بلند می شود! درواقع 
زمینه های مصافحه پوتین و بن ســلمان، پررنگ و کامال مشخص 
است. منافع ملی دو کشور روسیه و عربستان اکنون هر دو را در کنار 

هم قرار داده است . همین و بس! 

راز خوش و بش های ولیعهد سعودی و رییس جمهور روسیه چیست؟

منافع ملی لبخند می آورد!

 استاندار پیشین گفت طرح بازچرخانی 
آب 450 میلیارد تومان هزینه دارد که این 
هزینه برای یک پروژه موقت اصال منطقی 
نیســت، ما اگر این 450 میلیارد تومن را 
در بحث آب پایدار ســرمایه گذاری کنیم 

مسلما نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
 کارد به استخوان کشاورزان رسیده است. 
یک نفر تعریف می کرد که کشــاورزی در 
شرق استان ده عدد نان خریده بود، پشت 
موتور گذاشــته و مقابل سوپری ایستاد تا 
پنیر هم بخرد. وقتی برگشــت دید نان ها 
را برده اند و برایش یادداشت گذاشته اند. 
کســی که نان ها را برده بود نوشــته بود: 
به خدا سه روز اســت هیچ چیز سر سفره 
زن و بچه ام نبــرده ام. من را حالل کن و 

راضی باش. کشــاورزان به چنین شرایطی 
رسیده اند.

 بازچرخانی آب با حفر دوچاه آب ممکن 
اســت و نیازی به این همــه هزینه کردن 

ندارد.
 علت غیبت نمایندگان استان در مراسم 
معارفه اســتاندار جدید، تنهــا این بود که 
ناگهانی به ما خبردادند قرار اســت مراسم 
تودیع و معارفــه برگزار شــود و ما هم در 
مجلس جلسه داشتیم. اگر قرار به دلخوری 
بود، خب پس چرا نمایندگان اصالح طلب 
استان شــرکت نکردند؟ بالطبع آنها که از 

این انتخاب راضی هستند!
 از رییس جمهوری که گفت تنها کسانی 
که به او رای دادند در حلقــه دولت و این 

سرزمین هستند و بقیه جایی ندارند، انتظار 
نداریم از ما نمایندگان استان برای انتخاب 

استاندار مشورت بگیرد! 
 پیشنهاد اول اکثریت نمایندگان استان 
برای اســتانداری اصفهان »دکتر سقائیان 
نژاد« بود. ایشان در دوران تصدی شهرداری 
اصفهان هم خدمات شایانی برای این شهر 
انجام داده بودند؛اما یکسری افرادی مطرح 
شدند که مشخص بود پشت این انتخاب ها 
نیت های سیاســی خفته است و در میان 
کسانی که گزینه استانداری اصفهان بودند، 

دکتر رضایی بهتر بود!
 اگر مشــکالت آب اســتان حل نشود، 
 ماندن ما نماینــدگان در مجلس بی فایده

 است. 

کوتاه از میان سخنان رییس مجمع نمایندگان استان در نشست خبری دیروز:

سمیه پارسادوست
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کارخانه های نامدار به »قبرستان ماشین آالت« 
تبدیل شدند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

اصناف

رییس اتحادیه  میوه و تره بار اصفهان:
میوهشبیلداگرانمیشود

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان در 
خصوص افزایش نرخ میوه، اظهار کرد: متاسفانه 
امسال به دلیل شرایط جوی و به خصوص صادرات 
شــاهد کمبود و افزایش نرخ میوه هستیم.ناصر 
اطرج ،  به افزایش قیمت سیب درختی اشاره کرد 
و افزود: امسال تولید سیب درختی نسبت به سال 
گذشته 60 درصد کاهش یافته، از سوی دیگر 40 
درصد بار موجود در بازار نیز صادر می شود که این 
عامل منجر به کمبود و گرانی این محصول در بازار 
شده اســت.رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان تاکید کرد: اگر صادرات ســیب درختی 
به همین شــکل ادامه یابد تا پایان امسال سیب 
حتی با نرخ کنونی در کشور وجود نخواهد داشت 
و ناچار به واردات می شــویم.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر هندوانه میناب ســر مزرعه با همان 
نــرخ 2400 تومان خریداری و صادر می شــود، 
تصریح کرد: در صورت تداوم صادرات برای شب 
یلدا با کمبود هندوانه مواجه می شــویم.اطرج با 
اشاره به قیمت برخی اقالم میوه در اصفهان، گفت: 
درحالی که سال گذشــته در همین مقطع زمانی 
قیمت ســیب درختی 3000 تومان بود، نرخ آن 
اکنون به 8000 تومان افزایش یافته، همچنین 
هر کیلو کیوی نسبت به ســال گذشته از 2000 
به 7000 تومان در میدان میــوه و تره بار عرضه 
می شــود.وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت انار 
بین 3000 تا 7000 تومان، نارنگی بین 3000 تا 
6000 تومان، پرتقال جنوب بین 2000 تا 4500 
تومان، پرتقال شمال بین 1500 تا 3000 تومان، 
خیار گلخانه ای 4000 تومــان، خیار ممتاز بین 
2000 تا 4000 تومان و خیار اصالح شده 5000 
تومان است که بخشی از آن صادر می شود.اطرج 
یادآور شد: متاسفانه در شــرایط کنونی پرتقال 
شمال صادر می شود که در صورت تداوم صادرات تا 
هفته های آینده به خصوص در شب یلدا با افزایش 

قیمت مواجه خواهیم شد.

بازار

ماسک تنفسی 

صرفهجویی۳۰میلیاردریالی
بهدستتالشگراناصفهانی

با بومی ســازی ماشین ســرباره گیر در کارخانه 
ذوب آهن اصفهان، صرفه جویی 30میلیارد ریالی 
حاصل شد. مدیر بخش فوالدسازی کارخانه ذوب 
آهن با بیان اینکه یکی از شاخص های اساسی در 
تولید فوالد تمیزو کیفی به ویژه فوالد ریل، داشتن 
سرباره مناسب روی ســطح ذوب در پاتیل فوالد 
است، گفت: متخصصان کارخانه ذوب آهن اقدام به 
طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه ماشین سرباره 
گیری در کارگاه ریخته گری کردند که برای این 
کارخانه افزون بر 30میلیارد ریال صرفه جویی به 

همراه داشت.
»خسرو جوادی« با اشــاره به تولید شمش ریل 
ملی در بخش فوالدســازی کارخانــه ذوب آهن 
افزود: سرباره موجود در سطح ذوب هنگام تخلیه 
از کنورتــور دارای مقادیر زیادی اکســید آهن و 
اکســید منگنز اســت که با ورود این دستگاه به 
مدار، این ســرباره نامرغوب از پاتیــل فوالد جدا 
شــده و ســرباره مصنوعی برای تولید فوالدهای 
کیفی جایگزین آن می شــود. وی گفت: حرکت 
های جلو و عقب بازو، چرخش با زاویه به ســمت 
 چپ و راســت و حرکت عمودی بازو از مهم ترین 
شاخصه های این دســتاورد صنعتی در کارخانه 

ذوب آهن اصفهان است.

ممنوعیتوارداتشیرخشک
نوزادلغوشد

طی جلســه ای با حضــور وزاری صنعت،معدن 
و تجارت و بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
و رییس ســازمان اســتاندارد و معاونین وزرا در 
محل گمــرک شــهریار)تهران(، بــدون حضور 
وزیر جهاد کشــاورزی، اعمال ممنوعیت وزارت 
جهادکشاورزی برای واردات ماده اولیه شیر خشک 
نوزاد )شیرخشک بدون چربی با ویژگی های خاص( 
به منظور جلوگیری از آنچه کمبــود احتمالی و 
جلوگیری از نگرانی های کمبــود و تامین ایمنی 

سالمت جامعه خوانده شده، برداشته شد.

ارزشلیرترکیه
دربرابردالرافزایشیافت

افزایش ارزش پول ملی ترکیه )لیر( در برابر ارزهای 
خارجی از جمله دالر که از حدود یک ماه پیش آغاز 
شده بود، بار دیگر تقویت شده و به باالترین رقم در 
چهار ماه اخیر رسید.هم اکنون هر دالر آمریکا به نرخ 
5/19 لیر و هر یورو به نرخ 5/90در بازار ارز ترکیه به 
فروش می رسد که باالترین رقم در چهار ماه اخیر 
است.پول ملی ترکیه از روزهای نخست سال میالدی 
جاری در اوایل زمستان گذشته به تدریج ارزش خود 
را در برابر ارزهای خارجی از دست داد.اواخر تابستان 
در پی ادامه تنش بین آنکاراـ  واشنگتن بر سر زندانی 
شدن »آندرو برونسون« کشیش آمریکایی متهم به 
جاسوسی در ترکیه، از ابتدای سال جاری میالدی 
کاهش ارزش لیر به حدود 80 درصد رســید و هر 
دالر حدود هفت لیر و هر یورو نیز نزدیک به هشت 
لیر خرید و فروش شــد.این روند با آزادی کشیش 
آمریکایی و اجرای برخی سیاست های مالی در ترکیه 
معکوس شده و روند تقویت ارزش لیر به تدریج آغاز 
شد.به گزارش وبســایت خبر7 ترکیه، تحلیلگران 
معتقدند که سیر مثبت ارزش لیر در بازارها قبل از 
اجالس جی.20، ادامه خواهد داشت.کارشناســان 
اقتصادی پیش بینی می کنند که ارزش لیر در برابر 
ارزهای خارجی در روزهای آینده نیز با شیبی مالیم 

باز هم تقویت شود.

افزایشبیسابقهنرخارز
درپاکستان

بانک مرکزی پاکستان اعالم کرد،قیمت دالر در 
این کشــور با 8 روپیه افزایش به باالترین سطح 
خود، در چند ماه اخیر رســیده است.طبق این 
گزارش قیمت یک دالر آمریکا از 134 روپیه به 
142 روپیه رسیده اســت که حجم بازپرداخت 
وام های بین المللی پاکستان را به 760 میلیارد 
روپیه رساند.کارشناســان اقتصادی بیان کردند 
کاهش ارزش روپیه در برابر دالر یکی از شرایط 
دریافت وام از صندوق بین المللی پول اســت.به 
گفته کارشناســان، افزایش قیمت دالر گرانی را 
به دنبال خواهد داشــت.مدیران مراکز صنعتی 
پاکستان اعالم کردند با افزایش دالر، قیمت مواد 
خام نیز افزایش می یابد که گرانی تولیدات داخلی 

را به دنبال دارد.

ماسک تنفسی صامو 
I 333 پرشین مدل

 4,000
تومان

ماسک تنفسی کلین 
HY8636 ایر مدل

 18,000
تومان

ماسک تنفسی ُادوا 
O2 Curve مدل

 390,000
تومان

صنایع دستی روایتگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر 
هنر و ذوق مردم هر کشور است و در روزگاران کهن، 
به عنوان صنعــت تمام عیار عهــد خویش حضور 
داشته است. این هنرهای صناعی سفیران فرهنگی 
یک قوم و قبیله هستند که هیچ گاه از گزارش پیام 
خود دست نمی کشند، در واقع تجلی گاه بخش قابل 
مالحظه ای از هنر وخالقیت اقوامی است که با این 

صنایع سر و کار دارند.
به گزارش تسنیم در این میان نقره سازی و قلم زنی 
ایران از دیربــاز در همه نقاط جهــان از معروفیت 
و محبوبیــت ویژه ای برخوردار بــوده و همواره در 
باالترین نقطه هنر جای داشــته است که اصفهان 
میراث دار تاریخ 3500 ســاله صنعت نقره سازی 
در ایران اســت؛ اما این هنر پرسابقه و با ارزش این 
روزها با مشکالت زیادی روبه رو است، از نبود مواد 
اولیه برای ســاخت مصنوعات نقره تا نبود انگیزه 
از سوی هنرمندان پیشکســوت و جوان این هنر با 
ارزش.»امیر اهتمام« اســتادکار هنر نقره ســازی 
درباره وضعیت بازار نقره در اصفهان گفت: در حال 
حاضر به دلیل کاهش تعداد توریســت، ســاخت 
بسیاری از اشــیای نقره انجام نمی شــود؛ چرا که 
خریداران داخلی تمایلی به اســتفاده از این گونه 
اجناس ندارند و به ناچار برای ادامه هنر نقره سازی 
هنرمندان به ساخت اشــیای خاص مانند آیینه و 
شمعدان و ظروف چای خوری و...که بیشتر مصرف 
داخلی دارند محدود شده اســت.وی با بیان اینکه 
اکنون به دلیل شــرایط اقتصادی نقره هم از سوی 
مردم و هم هنرمندان از رونق افتاده است، تصریح 
کرد: در حال حاضر فعالیت در این رشــته  از نظر 
اقتصادی به دلیل کاهش تعداد گردشــگر و قدرت 
پایین خرید مردم رونــق چندانی ندارد.»اهتمام« 
با بیان اینکه  دولت در جهــت حمایت صنعتگران 
و تولید کننــدگان صنایع دســتی اقداماتی انجام 
داده است، افزود: الزم اســت برای حل مشکالتی 
چون بیمه هنرمندان و معافیت از مالیات اقدامات 
موثرتری انجام شود؛ چرا که حل مشکالتی اینگونه، 
به رونق هنــری و اقتصادی صنایع دســتی کمک 

فراوانی می کند.
قوانین گمرکی، دست نقره کاران اصفهانی 

را بسته است
رییــس اتحادیه صنایع دســتی اصفهــان درباره 
وضعیت بازار صنایع دســتی اظهار داشت: اکنون 
بازار صنایع دستی به دلیل شرایط اقتصادی اوضاع 
خوبی ندارد و فروش این صنایع بســیار کم شــده 
است و گرانی مواد اولیه تولید صنایع دستی سبب 
شــده که هنرمندان این حوزه با مشکالت زیادی 

روبه رو شوند.
»عباس شیردل« با اشاره به وضعیت تولید و فروش 
صنایع دستی نقره در اصفهان گفت: در حال حاضر 
تولید و فروش در صنعت 3500 ســاله اصفهان به 
صفر رســیده و بازار نقره در تعطیلی کامل به سر 
می برد.وی درباره علت این رکود در بازار نقره بیان 
کرد: قوانین دســت وپا گیر گمــرک و گرانی مواد 
اولیه سبب شــده که هنرمندان این حوزه دست از 
کار بکشند زیرا نقره خام با تعرفه گمرکی و مالیات 
ارزش بر افزوده عرضه می شود، این در حالی است 
که کشورهای رقیب در این صنعت، موانع گمرکی 
را رد کرده و گوی ســبقت را در ایــن تجارت از ما 

گرفته اند.رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان 
درباره پیگیری این موضوع از سوی مسئوالن افزود: 
نامه نگاری های زیادی در این حوزه انجام شــده؛ 
اما تا کنون هیچ اعتنایــی به نابودی این صنعت در 

اصفهان نشده است.
وی با اشاره به مهاجرت هنرمندان نقره کار اصفهانی 
به ترکیه و چین تصریح کرد: در گذشته بیش از 2 
هزار واحد صنفی نقره در اصفهان وجود داشت که 
این تعداد اکنون به 300 تا 400 واحد رسیده و اکثر 
این هنرمندان به ترکیه و چین رفته اند زیرا در آنجا 
از این هنرمندان حمایت می شود.شیردل بیان کرد: 
چرا دولت جلوی مافیای قاچاق نقره را نمی گیرد این 
در حالی است که در کشورهایی مانند چین، ترکیه و 
هند، نقره بدون هیچ بروکراسی وارد کشور می شود؛ 
اما ما مجبور هســتیم که نقــره را از قاچاقچیان با 

ارزش افزوده باال خریداری کنیم.
تامین مواد اولیه برای هنرمندان وظیفه 

میراث نیست
این  در حالی اســت کــه معاون صنایع دســتی و 
هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان تصریــح کرد: تامیــن مــاده اولیه برای 

هنرمندان از وظایف ســازمان محسوب نمی شود؛ 
اما از آنجایی که هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع 
دستی همواره از حمایت های همه جانبه دستگاه 
ذی ربط خود بهره مند هســتند و ریاست سازمان 
و معاونت صنایع دســتی و هنرهای سنتی کشور 
در ســفر اخیر خود به موضوع تسهیل گری و انجام 
حمایت های الزم تاکید داشتند.جعفر جعفرصالحی 
بیان کرد: موضوع حمایت و تســهیل گری در این 
بخش از اولویت های مهم این حوزه در استان ها بوده 
که خوشــبختانه فعالیت های نهایی در این زمینه 
انجام و هنرمندان از خدمات حمایتی ســازمان در 

این رابطه نیز بهره مند می شوند.
آمادگی گمرک برای حمایت از هنرمندان 

نقره کار
مدیــرکل گمرک اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
گمرک تنها مجری اجــرای قوانین تصویب نامه ها 
و بخشنامه های مصوب است، اظهار داشت: ماخذ 
تعرفه واردات شمش نقره و طال صفر درصد است؛ 
اما به موجب قانون مصوبه مجلس شورای اسالمی، 
9 درصــد ارزش افــزوده و عوارض شــهرداری از 
کاالهای وارداتی از جمله شمش طال و نقره دریافت 
و به حســاب خزانه واریز می شود.اسدا... ونهری با 
اشاره به آمادگی گمرک برای حمایت از هنرمندان 
نقره کار اصفهانی افزود: با توجه به اینکه بیشترین 
میزان تولید نقره در کشور توسط هنرمندان استان 
اصفهان صورت می گیرد پیشنهاد ما این است که 
اتحادیه مربوطه طی مکاتبــه با نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی تســهیل بیشتر قوانین را 
در این زمینه خواستار شوند. اســتان اصفهان در 
روزگاری 2 هزار واحد صنفی نقره کار فعال داشت 
که شــرایط اقتصادی این تعداد را بــه 400 واحد 
رســانده اســت، حال باید دید با صحبت هایی که 
نشان از حمایت همه جانبه از هنرمندان این هنر 3 
هزار و 500 ساله داشت، بازار نقره همچون پیشینه 
تاریخی به رونق اقتصادی ایده آل خود می رسد یا 
چرخ های ســنگین اقتصاد و نبود قوانین حمایتگر 

امروز این هنر را به دست فراموشی می سپارد.

 بازار نقره اصفهان در کما
 صنعت ۳۵۰۰ ساله چشم انتظار قوانین حمایتگر

مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت :امسال شهرستان نجف آباد با تولید 40 
درصد از عسل تولید شده در استان ، رتبه اول شهرستان های تولید کننده عسل در استان را به خود اختصاص داده 
است.»زهرا فیضی« با اشاره به کاهش میزان تولید عسل در استان نسبت به سال گذشته به علت تغییرات آب و هوایی 
و کاهش بارندگی گفت: امسال حدود 3500 زنبورستان مرتبط با استان به ثبت رسید که از آن تعداد 4000 تن عسل 
برداشت شد.وی با بیان اینکه  سال گذشته میزان 4500 تن عسل در استان تولید شده بود ،افزود: میزان تولید عسل 
ارتباط بسیار نزدیکی به میزان بارنگی دارد ؛روشن است که  هرچه میزان بارندگی کم شود میزان تولیدات طیور و 

زنبور عسل و همچنین برداشت  محصوالت کشاورزی کاهش می یابد.  

نجفآبادپیشتازدر
تولیدعسلدراستان

اصفهان ان
ست

هر
  ش

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان: 
اقتصادخالقانهرونقاقتصادیشهررارقممیزند

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه تحول اقتصاد دنیا از اقتصاد صنعتی به اقتصاد فناورانه و پس از 
آن به اقتصاد خالقانه گویای اهمیت خالقیت در کسب درآمدهای شهری است، اظهار کرد: شهری که خالقانه 
اداره شود در مقایسه با شهری که صنعتگر باشد تفاوت فرهنگی قابل مالحظه ای دارد.نادر آخوندی افزود: ارزش 
افزوده  و اشتغال زایی که تفکر خالق و شرکت های کارآفرین در شهر ایجاد می کند با شرکت های تولیدی قابل 
مقایسه نیست، البته هر کدام ارزش های خاص خود را دارند و در کنار یکدیگر تکامل پیدا می کنند.مدیر امور 
درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه قرار نیست فکر و خالقیت را از سایر کشورها وارد کنیم و در کشور فقط 
صنعت آن را داشته باشیم، ابراز امیدواری کرد: با توجه به پتانسیل و ظرفیتی که در شهر اصفهان وجود دارد باید 

بتوانیم شهری خالق و فناور داشته باشیم که از نظر کسب درآمد شهری و ملی سرآمد باشد.

گالیه نماینده مجلس از بی توجهی دولت به صنعت اصفهان: 
کارخانههاینامداربه»قبرستانماشینآالت«تبدیلشدند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه از گذشته های دور اشتغال اصفهان متکی بر تولید در بخش 
صنعتی بوده؛ اما براساس رویکردی  که دولتمردان در مسائل مرتبط به اقتصاد کشور و صنعت داشته سبب شده 
حجم تعطیلی واحدهای صنعتی ما افزایش و تولیدات آنها کاهش یابد، گفت: طبیعی است که با تعطیلی این 
واحدها، تنزل تولید و کاهش فروش، نرخ بیکاری هم رشد خواهد کرد، اکنون برخی از کارخانه های نامدار فقط 
به قبرستان دستگاه ها و ماشین آالت تبدیل شده اند.»حسینعلی حاجی دلیگانی« پیرامون اینکه باید بپذیریم 
سهم استان اصفهان از آثار و تبعات ناشی از عدم رونق اقتصادی در کشور بیش از پیش بوده است، اظهار داشت: 
مهاجرت افراد بیکار برای کسب شغل از اســتان های دیگر به اصفهان و حتی به روستاهای استان را می توان 

یکی از دالیل آن دانست و این مسئله ایجاد فرصت های شغلی را براساس آمار جمعیت جویای کار می طلبد.

بانــک، نرم افزار حســابداری 
شخصی است که پایه اصلی آن 
بر سهولت در استفاده قرار داده 
شده اســت. در این نرم افزار از 
پیچیدگــی هــا و اصطالحات 
موجود در عموم نرم افزارهای 

این زمینه خبری نیست.
این نرم افزار به گونه ای طراحی 
شده است که بخش های مورد 
نیاز همیشه به سریع ترین روش 

در دسترس باشند.

حسابداری
شخصیبانک

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در نشســت خبری با اصحاب رســانه 
گفت: در زمینه اعتماد ســازی مردم برای حضور در بازار سرمایه می 
توان آینده خوبی را پیش بینی کرد. یــزدی زاده با بیان این مطلب 
در ادامه افزود: نیاز ارزی ما حدود ســاالنه 360 تا 370 میلیون یورو 
است؛ البته سال گذشــته بیش از این صادرات داشتیم؛ اما امسال با 
محدودیت های وضع شــده و بحث نیما، تا االن بیش از 50  میلیون 
دالر  در نیما عرضه شده  که 610 میلیارد تومان صادرات ریالی ذوب 
آهن بوده است. اطالعات به صورت ماهانه در کدال منتشر می شود. 
ذوب آهن ســعی کرد با تعامل با وزرات صمت کمترین آســیب را از 
تغییرات ارزی داشــته باشــد.به گفته وی، تا به امروز 500 تن ریل 
تحویل داده شده و 2500 تن در حال آماده سازی برای تحویل است. 
راه آهن هم همکاری خوبی داشته و بابت تولید شمش ریل هیچ گونه 
محدودیتی نداریم و برای سایر فوالدهای صنعتی نیز آمادگی تولید 
داریم.در زمینه صادرات ریل نیزاقداماتی  انجام صورت است. یزدی 
زاده ادامه داد: کمبود مواد اولیه مشکل جدیدی نیست، معادنی که در 
این زمینه تالش دارند امیر سنگان، سنگ آهن مرکزی و... هستند.

در زمینه سهام شســتا و فروش آن در مجمع صحبت هایی شد و اگر 
تصمیم قطعی باشد حتما اطالع رسانی می شود. سعی می کنیم تمام 
تالش ما به صورت واقعی منتشر شود.مدیر عامل ذوب آهن اصفهان 
گفت: یک ماه پس از حضور من  با زغال ســنگی ها بر سر افزایش 20 

درصدی قیمت توافق کردیم و نمی توانیم نســبت به آنها بی تفاوت 
باشیم. 17 هزار نفر در معادن زغال سنگ فعالیت دارند که نمی توان 
نسبت به آنها بی توجه بود. ما امروز با آنها دور یک میز می نشینیم و 
مذاکره می کنیم.وی افزود: بحث ما با آنها در یک فضای دوســتانه و 
کارشناسی است و ما در این فضا پارامترهای کیفی و قیمتی را مطرح 
کردیم.  قرار است به زودی  جلسه ای داشــته و موضوع را با دوستان 
زغال ســنگی نهایی کنیم.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در پاسخ به 
ســوال خبرنگاران درباره تامین مواد اولیه از جمله ســنگ آهن این 
چنین پاسخ داد: در زمینه تامین مواد اولیه خوشبختانه وزارت صمت 
شامل ایمیدرو و ایمپاســکو همکاری خوبی با ما داشته اند و اخیرا با 

همراهی دکتر سرقینی و دکتر ســعد محمدی و مهندس جعفری، 
برای اولین بار عرضه سنگ آهن در بورس انجام شد و امیدوار هستیم 
این نهضت ادامه داشته باشد.وی با اشاره به توافق همکاری 5 ساله با 
ایمپاسکو افزود: در زمینه همکاری 5 ساله  موضوعی را پیگیری می 
کنیم که کمیته نهاد ریاســت جمهوری نیز درگیر است تا 600 هزار 
تن از چاه گز و 800 هزار تن از سنگان دولتی به ذوب اهن آختصاص 
داده شــود.یزدی زاده همچنین درباره اینکه گفته می شود واردات 
زغال سنگ برای ذوب آهن توجیه اقتصادی دارد یا خیر گفت: ما یک 
مجموعه اقتصادی هستیم؛ زمانی که موارد را روی کاغذ بررسی می 
کنیم، با توجه به پارامترهای زغال سنگ های وارداتی استفاده از آن 
تاثیر مثبتی دارد.البته این موضوع مختص به امروز نبوده و سال های 
گذشته هم مطرح است؛ اما ما به دنبال این موضوع نیستیم.  زیرا این 
یک مسئولیت اجتماعی است و دست تک تک معدنکاران زغال سنگ 
را می بوســیم  و هیچگاه به خود اجازه نمی دهیم با وجود اقتصادی 
بودن تنها از زغال سنگ وارداتی اســتفاده کنیم. وی افزود: دوستان 
ما نرم افزار علمی را طراحی کردند تا براســاس آن مشخص شود چه 
ترکیبی از تمام معادن کشــور در کنار زغال سنگ  خارجی استفاده 
شــود تا بهترین بهره وری را شاهد باشــیم، ضمن آنکه ما خودمان 
 معدنکار بوده و امیدواریم روند رشد در زغال سنگ شاهرود ادامه پیدا 

کند.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان:

توافق۵ساله»ایمپاسکو«و»ذوبآهن«درحالپیگیریاست
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خرما  به کاهش وزن شما کمک می کند

پیشنهاد سردبیر:

حصر وراثت
9/64  آقای علیرضا عامری اردستانی دارای شناسنامه شماره 131 به شرح دادخواست به 
کالسه  471/97 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس عامری اردستانی به شناسنامه 5117 در تاریخ 97/8/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و شش 
دختر و یک همســر دائمی که عبارتند از:1- غالمحسین عامری به شماره شناسنامه 19 
متولد 37/1/15 صادره از اردســتان فرزند متوفی 2- علیرضا عامری اردستانی به شماره 
شناسنامه 131 متولد 55/5/29 صادره از اردستان فرزند متوفی 3- داود عامری اردستانی 
به شماره شناسنامه 202 متولد 51/6/31 صادره از اردستان فرزند متوفی 4- فاطمه عامری 
اردستانی به شماره شناسنامه 36 متولد 39/1/10 فرزند متوفی 5- توران عامری اردستانی 
به شــماره شناســنامه 211 متولد 49/1/3 فرزند متوفی 6- ریحانه عامری اردستانی به 
شماره شناسنامه 157 متولد 47/4/1 فرزند متوفی 7- شهناز عامری به شماره شناسنامه 
140 متولد 41/4/10 فرزند متوفی 8- مرضیه عامری اردســتانی به شــماره شناسنامه 
7714 متولد 53/6/20 فرزند متوفی 9- ایران عامری اردســتانی به شماره شناسنامه 43 
متولد 44/1/3 فرزند متوفی 10- جواهر مرادی به شماره شناسنامه 1 متولد 1316/11/2 
متولد اردستان همسر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 302303 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )248 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/67 شــماره صــادره: 1397/03/535670-1397/9/7 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 1346 فرعی واقع در اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان  ذیل ثبت 7963 در صفحه 219 دفتر 182 امالک به نام هوشنگ 
بشارت صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 
970320541812469-97/9/5 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شــماره: 19937-97/9/3 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف:303274  عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )217 کلمه،2 کادر(  

ابالغ وقت رسیدگي
9/61  خواهان محسن دادخواه دادخواستي به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 
پانزده میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسي و کلیه خسارات وارده و تاخیر تادیه  به طرفیت 
خوانده عباس خلیلي نجف آبادي به شوراي حل اختالف شــعبه اول شهرستان تیران و 
کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 566/97 ثبت گردیده و وقت دادرسي به 
تاریخ 97/10/15 ســاعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراي 
آدرس و نشاني معیني نمي باشد به تقاضاي خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک بار در روزنامه هاي رسمي کثیراالنتشار محلي آگهي 
مي شود و به خوانده اخطار مي گردد که ازتاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثاني دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسي تعیین شده حضور یابد بدیهي است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگي 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهي باشد فقط 
یک نوبت درج  خواهد شد.  م الف:301658 شعبه اول مجتمع شماره یک شوراي حل 

اختالف تیران و کرون )182 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگي
9/62  خواهان محســن دادخواه دادخواســتي به خواســته مطالبه مبلغ چهارده میلیون 
ریال وجه یک فقره چک با احتساب هزینه دادرســي و کلیه خسارات وارده و تاخیر تادیه  
به طرفیت خوانده محمد ستایش به شوراي حل اختالف شــعبه اول شهرستان تیران و 
کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 647 ثبت گردیده و وقت دادرسي به تاریخ 
97/10/15 ســاعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراي آدرس و 
نشاني معیني نمي باشد به تقاضاي خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسي مدني مراتب یک بار در روزنامه هاي رسمي کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود 
و به خوانده اخطار مي گردد که ازتاریخ نشــر آگهي ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسي 
تعیین شده حضور یابد بدیهي است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگي نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهي باشد فقط یک نوبت 
درج  خواهد شد.  م الف:301669 شعبه اول مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف 

تیران و کرون )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

9/59  خواهان محسن دادخواه دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه 
یک فقره چک با احتساب هزینه دادرسي و کلیه خسارات وارده و تاخیر تادیه  به طرفیت 
خوانده آذر آبیار به شوراي حل اختالف شعبه اول شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 568 ثبت گردیده و وقت دادرسي به تاریخ 97/10/15 ساعت 
9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراي آدرس و نشاني معیني نمي 
باشد به تقاضاي خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني 
 مراتب یک بار در روزنامه هاي رسمي کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود و به خوانده اخطار

 مي گردد که ازتاریخ نشــر آگهي ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسي تعیین شده حضور 
یابد بدیهي است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگي نموده و تصمیم شایسته 
 اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهي باشد فقط یک نوبت درج  خواهد شد.  
م الف:301682 شعبه اول مجتمع شماره یک شــوراي حل اختالف تیران و کرون 

)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

9/58  خواهان محسن دادخواه دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون و نهصد 
و چهل هزار ریال وجه یک فقره چک با احتساب هزینه دادرسي و کلیه خسارات وارده و 
تاخیر تادیه  به طرفیت خوانده مجید گلیار به شــوراي حل اختالف شعبه اول شهرستان 
تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 645 ثبت گردیده و وقت دادرسي به 
تاریخ 97/10/15 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراي آدرس و نشاني معیني نمي باشد به تقاضاي خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک بار در روزنامه هاي رسمي کثیراالنتشار محلي 
آگهي مي شــود و به خوانده اخطار مي گردد که ازتاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسي تعیین شده حضور یابد بدیهي است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگي نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهي 
باشد فقط یک نوبت درج  خواهد شد.  م الف:301688 شعبه اول مجتمع شماره یک 

شوراي حل اختالف تیران و کرون )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

9/60  خواهان محسن دادخواه دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون و پانصد هزار 
ریال وجه دو فقره چک با احتساب هزینه دادرسي و کلیه خسارات وارده و تاخیر تادیه  به 
طرفیت خوانده غالمرضا صباحي به شوراي حل اختالف شــعبه اول شهرستان تیران و 
کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 643 ثبت گردیده و وقت دادرسي به تاریخ 
97/10/15 ســاعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراي آدرس 
و نشاني معیني نمي باشد به تقاضاي خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسي مدني مراتب یک بار در روزنامه هاي رسمي کثیراالنتشار محلي آگهي مي 

شود و به خوانده اخطار مي گردد که ازتاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسي 
تعیین شده حضور یابد بدیهي است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگي نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهي باشد فقط یک نوبت 
درج  خواهد شد.  م الف:301662 شعبه اول مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف 

تیران  و کرون )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

9/66  خواهان محسن دادخواه دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 1617/744216/44 با احتساب هزینه دادرسي و کلیه خسارات 
وارده و تاخیر تادیه و بدوا صدور قرار تامین خواســته  به طرفیت خوانده مهران علی زاده 
حاجی آبادی به شوراي حل اختالف شعبه اول شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 573/97 ثبت گردیده و وقت دادرسي به تاریخ 97/10/15 ساعت 
11/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراي آدرس و نشاني معیني 
نمي باشد به تقاضاي خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسي 
مدني مراتب یک بار در روزنامه زاینده رود آگهي مي شود و به خوانده اخطار مي گردد که 
ازتاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسي تعیین شده حضور یابد بدیهي 
است در صورت عدم حضور شــورا به خواسته رســیدگي نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
 خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهي باشــد فقط یک نوبت درج  خواهد شد.  
م الف:301122 شعبه دوم مجتمع شماره یک شــوراي حل اختالف تیران و کرون 

)190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/69 شماره پرونده: 1669/97 حل12 مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 09:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/10/22 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: عبدالرضا اعالیی ، نام 
پدر: محمدعلی ، با وکالت: فاطمه جعفری ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه 
80 مجتمع اداری شقایق، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سیدمهدی حسینی 
حقیقی ، نام پدر: علی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال و خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک شماره 455596 مورخ 
97/7/10 و فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت و وکالتنامه ملحق به تمبر مالیاتی ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد.  م الف: 301468 رئیس شــعبه 

دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)217 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/70 شماره پرونده: 1787/97 حل3 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:40 بعدازظهر روز 
شنبه مورخه 1397/10/22 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدیرعلی کریمی 
قرطمانی ، نام پدر: اسداله ، نشانی: خمینی شــهر قرطمان خ امیرکبیر ک شهید محسن 
کریمی ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: ابوذر صالحی ، نام پدر: علی برات ، 
خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 50/000/000 ریال بابت معامله خودرو و خسارت ناشی از 
دادرسی و تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی مصدق قولنامه ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت 
شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون 

مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 301024  رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)201 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/71 شماره: 65/97 حل5 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: سعید قربانی ، 
نام پدر: عباسعلی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
محمدعلی هاشمی نژاد ، نام پدر: علی ، نشانی: نجف آباد خ رضائی، محکوم به:به موجب 
رای شماره 91 تاریخ 97/04/06 حوزه پنجم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/000/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
چکها 1- به تاریخ83/1/30 به مبلغ 30/000/000 ریال و 2-83/1/22 مبلغ 50/00/000 
ریال لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 300799 مصطفی زیبایی فر قاضی 

شعبه پنجم شورای حل اختالف خمینی شهر )202 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

9/63 شماره: 813328-97/9/6 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره

آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
که در اجراي ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه هاي کثیراالنتشار و محلي آگهي مي شود و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهي، راي هیئت با حضور نماینده شوراي اسالمي روســتا در محل الصاق مي گردد تا 
شخص یا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهي 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را 
اخذ و به اداره ثبت زواره تســلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعي دادگاه است در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا معترض گواهي 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت مي نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به  دادگاه نیست:
1- راي شــماره 139760302021000124 مورخ 97/09/01- آقای ســید محســن 
طباطبائی مزدآبادی فرزند ســید آقا بشــماره ملی 0067107656 ششدانگ یکبابخانه 
احداثی بر روی قســمتی از مزرعه گزالچه 145 اصلی دهستان ســفلی بخش 17 ثبت 
اصفهان بمساحت 251/66 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از علی آقاخان عامری.

2- رای شماره 139760302021000125 مورخ 97/09/06- خانم فاطمه خالقی زواره 
فرزند عباسعلی بشماره ملی 1189580561 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 1969 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

بمساحت 421/70 متر مربع خریداری رسمی از  آقای اصغر ترکیان.
3- رای شماره 139760302021000126 مورخ 97/09/06- آقای سید آقا طباطبائی 
فرزند سید اکرم بشماره ملی 1189694719 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از مزرعه گزالچه 145 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 1055/51 

متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از علی آقاخان عامری. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/26 

م الف: 302750 ذبیح اله فدائي رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

دانستنی ها

محققان نروژی توصیه می کنند؛
یک ساعت ورزش در هفته 
افسردگی را از بین می برد

تحقیقات محققان دانشگاه نیوساوث ولز بریتانیا 
نشان می دهد حتی مقادیر کم ورزش هم می تواند 
بدون توجه به سن یا جنسیت برای سالمت روان 
مفید باشــد و در مقابل افسردگی عاملی محافظ 
به شــمار رود.در بزرگ ترین مطالعه از این نوع، 
محققان 33/908 فرد بزرگسال نروژی را از لحاظ 
میزان ورزش و عالئم افسردگی و اضطراب به مدت 
بالغ بر 11 سال تحت نظر داشتند.این تیم تحقیق 
بین المللی دریافت که اگر افراد تنها یک ساعت 
در هفته فعالیت فیزیکی داشته باشند، 12 درصد 
موارد ابتال به افســردگی قابل پیشگیری است. 
ساموئل هاروی، سرپرســت تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »یافته های ما جالب اســت چراکه 
نشان می دهد حتی مدت اندک ورزش، مثال یک 
ساعت در هفته، هم می تواند تاثیر حفاظتی قابل 
توجهی در مقابل افسردگی داشته باشد.«وی در 
ادامه می افزاید:نتایج این تحقیق نشان داده است 
شرکت کنندگانی که هیچ ورزشــی انجام نمی 
دادند 44 درصد بیشتر در معرض ابتال به افسردگی 
در مقایسه با افرادی که یک تا دو ساعت در هفته 

ورزش می کردند، بودند.

نوسانات فشارخون ریسک ابتال 
به آلزایمر را افزایش می دهد

محققان دانشگاه »کیوشو« دریافتند افرادی که 
فشارخون سیستولیک شان )عدد باال( هر روز در 
نوسان است در مقایسه با افراد دارای فشارخون 
ثابت تر، بیش از دو برابر در معرض ابتال به انواع 
زوال عقل یا بیماری های آلزایمــر قرار دارند.

همچنین این مطالعه نشان داد این گروه از افراد 
حدود سه برابر بیشتر در معرض ابتال به »دمانس 
عروقی«، به دلیل سخت شدگی عروق خونی، 
قرار دارند. دمانس عروقی شایع ترین نوع زوال 
عقل بعد از آلزایمر است. دکتر »تامویکی اوهارا«، 
سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»یافته های اصلی ما نشــان می دهند افزایش 
روز به روز تغییرات فشــارخون، فاکتور پرخطر 
مهمی در ابتال به انواع زوال عقل و بیماری آلزایمر 
اســت.«با این حال وی تاکید می کند که این 
مطالعه اثبات نمی کند که نوسانات فشارخون 
موجب زوال عقل می شود، بلکه تنها ارتباط این 

دو را نشان می دهد.

 چرا باید در فصل سرد 
آب بیشتری بنوشیم؟

»آب« اغلب ماده ای فراموش شــده تلقی می شود 
چون در بیشتر مواقع به سادگی در دسترس است. در 
نیمه دوم سال که هوا رو به سرد شدن می رود، عالئم 
ظاهری نیاز بدن به آب، کاهش می یابند و متاسفانه 
عالئم ثانویه مانند گرفتگی عضالت، تند شدن تنفس 
و سردردهای مزمن، نمایان می شوند.در واقع فارغ از 
اینکه دمای هوا چند درجه باشد و حتی اگر احساس 
تشنگی نمی کنید و عرق نکرده اید، بدن برای انجام 
فعالیت های روزانه مثل رســاندن مــواد مغذی و 
اکسیژن به سلول ها، دفع کردن مواد زائد، محافظت 
از اندام ها، آب رسانی و مرطوب نگهداشتن پوست و 
چشم ها، تنظیم غلظت خون و متعادل نگهداشتن 
فشــار خون، به آب نیاز دارد. اما چرا باید حتی در 

فصل های سرد سال، به مقدار کافی آب بنوشیم؟
1- جلوگیری از ســوزش معده؛ عدم نوشیدن آب 

کافی می تواند باعث رفالکس اسید معده شود.
2- مقابله با خستگی مفرط؛ کمبود آب اولین علت 
خستگی است و می تواند سطح انرژی را کاهش دهد؛ 
چرا که ماهیچه ها نیازمند محیط متعادل الکترولیت 

برای انجام فعالیت ها هستند.
3-  جلوگیری از یبوست؛کمبود آب، سیستم دفع 
را مختل کرده و باعث باقی ماندن مواد ســمی در 

بدن می شود. 
4- جلوگیری از درد مفاصل؛ کم آبی شکننده شدن 
غضروف ها را به دنبال خواهد داشت و مانع از عملکرد 
صحیح آن ها می شود. وقتی غضروف ها ضعیف شوند، 
بین مفاصل اصطکاک به وجود خواهد آمد و درد و 

آسیب آن ها را در پی دارد.
5- جلوگیری از کمر درد؛ آب موجود در دیســک 
نخاعی حدود 75درصد از وزن بدن را تحمل می کند. 
اگر آب موجود در دیســک از بین برود، عملکرد آن 

مختل خواهد شد.
6-کاهش سردرد؛کمبود آب در بدن از علل عمده  
بروز سردرد و میگرن اســت. میگرن اغلب به علت 
گســترش بیش از حــد رگ های خونی ناشــی از 
استرس، گرما و آلرژی به وجود می آید. کم آبی بدن 

می تواند هرکدام از این فاکتورها را افزایش دهد.

 سوال روز

سازمان بهداشت جهانی )WHO( اخیرا طی 
گزارشی از افزایش شیوع بیماری سرخک در 
سراسر جهان خبر داد. بر مبنای این گزارش، این 
بیماری عفونی که به شدت کشنده و یا موجب از 
دست رفتن قدرت شنوایی و ایجاد اختالالت 
ذهنی در کودکان می شود در کشورهایی افزایش 
چشم گیری در سال های اخیر پیدا کرده است 
که در سال های گذشته مواردی از ابتال به این 
بیماری گزارش نشده بود. افزایش 30 درصدی 
بیماری سرخک در جهان نگرانی هایی را درباره 
ازدیاد  این بیماری در کشورمان به وجود آورده 
است تا راهکار های جدی برای پیشگیری از ابتال 
به این بیماری خطرناک بار دیگر مورد توجه جدی 

قرار بگیرد.
در گزارش اخیر ســازمان بهداشــت جهانی، در سال 
2017 حدود 173 هزار مورد ابتال به بیماری سرخک 
در سراسر جهان ثبت شده که نسبت به سال قبل آن 
بیش از 30 درصد رشد داشته  است. طبق گزارش این 
ســازمان، تعداد دقیق مبتالیان به سرخک در سال 
گذشته 6.7 میلیون نفر بوده  و در سال 2017 حدود 
110 هزار نفر که بیشتر کودک بوده اند بر اثر ابتال به این 
بیماری که با تزریق واکسن قابل پیشگیری است، جان 

خود را از دست داده اند.
پنجمین عامل مرگ ومیر در گذشته های دور

آمار ابتال به ایــن بیماری تا زمانی که واکســن زنده 
سرخک در ســال 1963 مجوز گرفت، بسیار باال بود 
و هر ساله تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان بر اثر 

این بیماری جان خود را از دســت می دادند به طوری 
که در ایاالت متحده ساالنه به طور متوسط 549 هزار 
مورد سرخک و 495 مرگ و میر ناشی از این بیماری 
گزارش می شد و در سراسر دنیا به طور متوسط سه تا 
چهار میلیون نفر به بیماری سرخک مبتال می شدند 
 و این بیماری بــه عنوان پنجمین عامــل مرگ ومیر 
در جهان شــناخته می شــد ولی با تولید واکســن 
 سرخک آمار این بیماری به طور چشمگیری کاهش
 یافت و بیشــتر کشــورهای جهان تــالش کردند تا 
با واکسیناســیون مردم شــان از افزایش مرگ و میر 

جلوگیری کنند.
عالئم بیماری سرخک

بیماری ســرخک یک بیماری تنفسی حاد است. این 
بیماری با یک ســری عالئم مانند بــاال رفتن تب )تا 
105 درجه فارنهایت( و ناراحتی و بی قراری، سرفه و... 

مشخص می شود. بثورات معموال حدود 14 روز پس از 
اینکه یک فرد در مواجهه با عامل بیماری قرار می گیرد، 

ظاهر می شود.
 بثورات از سر و تنه تا اندام های پایین گسترش می یابد. 
بیماری 4 روز قبل از مواجهه تــا 4 روز پس از بثورات 
ظاهر می شود. توجه داشته باشید که گاهی اوقات در 
افراد مبتال به اختالالت ایمنــی این ناراحتی ها ایجاد 

نمی شود.
یک ویروس، عامل بیماری سرخک می شود

ســرخک توســط یک ویروس RNA تک رشته ای، 
پوشش دار دارای یک ســروتایپ ایجاد می شود. این 
ویروس به عنوان یک عضو از جنس موربیلی ویروس 
)Morbillivirus( در خانــواده پارامیکســو ویریده 
)Paramyxoviridae( طبقه بندی شــده اســت. 
انســان تنها میزبان طبیعی ویروس سرخک به شمار 

می رود.
مبارزه با  بیماری سرخک در ایران

در ایــران قبل از اجرای برنامه  ایمن ســازی همگانی، 
موارد ســاالنه  ســرخک تا 150هزار نفر در سال های 
غیر اپیدمی و 500هــزار  نفر در ســال های اپیدمی 
گزارش شده است. اطالعات سیستم مراقبت بیماری 
سرخک در کشــور، بیانگرکاهش شــدید موارد بروز 
بیماری بوده اســت؛ به طوری که میزان بروز بیماری 
از 12 در 100هزار  نفر جمعیت در ســال های قبل از 
انجام واکسیناسیون سراسری ســرخک و سرخجه، 
 به میزان 1/4 در 100هزار  نفر در ســال های گذشته

 رسیده است.
 اگرچه تحلیل یافته های نظام مراقبت بیماری ها نشان 
دهنده موفقیت چشمگیر نظام سالمت در دستیابی 
به هدف حذف بیماری ســرخک است و در سال های 
گذشته سطح پایین پوشش برنامه های ایمن سازی 
در کشورهای همسایه شــرقی و تردد باالی اتباع این 
کشــورها به کشــور ایران از چالش های اصلی برنامه 
حذف سرخک در کشور محسوب می  شد ولی گزارش 
جدید سازمان بهداشت جهانی از افزایش 30 درصدی 
ابتال به بیماری سرخک آن هم در کشورهایی که طی 
سال های پیش مواردی از ابتال به این بیماری در آن ها 
گزارش نشده بود، نشان می دهد که مسئوالن بهداشت 
 کشــور باید مراقب افزایــش این بیماری در کشــور 
 باشند؛ چرا که بیشــترین شــیوع موارد ابتال به این 
 بیماری در ســال های اخیــر در کشــورهایی مانند 
آلمان، روســیه و ونزوئال گزارش شــده که البته قبال 
موفق شــده بودند  این بیماری را در کشورهایشــان 

کنترل کنند.  

برگشت بیماری کنترل شده
  افزایش 30 درصدی بیماری سرخک در جهان، زنگ هشدار را برای مسئوالن بهداشتی کشور به صدا درآورد ؛ 

 پریسا سعادت

»خرما« یکی از خشکباری است که در تمام فصول یافت می شود 
و ورزشــکاران از این ماده به دلیل انرژی بســیار زیادی که دارد 
اســتفاده می کنند؛ چرا که خرمــا انرژی تحلیل رفتــه بدن را 
برمی گرداند و باعث کنترل ضربان قلب می شود بنابراین مصرف 

این ماده مقوی برای همه افراد توصیه می شود.
تنظیم فرآیند گوارشــی بــدن، تقویت بینایی، رفع یبوســت، 

اســتحکام اســتخوان ها، درمان اختالالت روده، رفع کم خونی، 
 کاهش آلــرژی، کنترل دســتگاه عصبــی بــدن، جلوگیری از
  ســکته مغزی و قلبــی، درمان ضعــف قوای جنســی، درمان 
 اســهال، تنظیم رژیــم غذایی بــه دلیــل فیبر بــاال، کاهش
 کلسترول بدن، بهبود وضعیت پوست و ناخن و مو، جلوگیری از 
پیری پوست، تقویت ریشــه مو، جلوگیری از پوسیدگی دندان، 

تجزیه چربی های بدن و تعادل مایعات بدن از جمله فواید مصرف 
خرماست.

بر همین اساس، اکثر متخصصان طب سنتی مصرف خرما را برای 
همه افراد توصیه می کنند اما افرادی که قند دارند باید در مصرف 
خرما به دلیل شــیرینی باال احتیاط کننــد؛ همچنین خرما در 

کاهش وزن نیز موثر خواهد بود.

به گفته متخصصان طب سنتی:
خرما  به کاهش وزن شما کمک می کند
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آغاز طرح ثبت ملی اطالعات پرستاران در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

یادداشت

 آشنایی با جرم جعل 
و راه های پیشگیری از آن 

»جعل« یکی از جرایمی است که از قدیم االیام 
در جوامع مختلف رخ داده و عده ای ســودجو و 
فرصت طلب با جعل امضا،هویت و اسناد، مهر و... 
متعلق به اشخاص و یا نهادها و ارگان ها به اهداف و 
مقاصد خود دست پیدا کرده و با این کار مشکالت 
عدیده ای را برای مــردم و دولت ها به وجود می 
آوردند. امروزه »جعل« یکی از مهم ترین جرایمی 
است که پلیس آگاهی  به آن رسیدگی می کند 
و خوشبختانه با تجهیز این پلیس به آزمایشگاه 
های مجهز و دستگاه های مدرن راه های شناخت 
اسناد و مدارک جعلی و دستگیری مرتکبان جعل 

سریع تر و آسان تر انجام می شود.

تعریف جرم جعل:در قانون جرم جعل، ساختن 
سند یا نوشته یا ساختن مهریا امضاي اشخاص 
رسمي، خراشیدن، تراشیدن ، محو، اثبات کردن، 
سیاه کردن یا تقدم یا تأخر تاریخ سند یا الصاق 
نوشته به نوشته دیگر یا استفاده مهر دیگري به 

جاي خود به قصد تقلب، تعریف شده است.
بیشترین فراوانی جعل: بررسی های صورت 
گرفته در پرونده های جعل تشــکیل شــده در 
پلیس آگاهی نشان می دهد که بیشترین فراوانی 
جرم جعل، مربوط به جعل در اسناد ملکي است 
و تقریبا نیمی از جعل ها  را تشکیل می دهند که 
مي توانیم به جعل قولنامه، بونچاق، مبایعه نامه 
ها، وکالت نامه ها و ...در این زمینه اشــاره کنیم. 
دومین مــوردي که مورد جعل قــرار مي گیرد 
اسناد هویتي اســت که مي توانیم از این موارد 
به جعل شناســنامه، کارت شناســایي، کارت 
ملــي، گواهینامه، گذرنامه و... اشــاره کنیم که 
خوشبختانه با هوشمند ســازي گواهینامه ها، 
کارت ملي و گذرنامه شــاهد کاهش چشمگیر 

جعل در این زمینه ها بودیم.
جعل مقدمه 70 نوع جرم دیگر:موضوع حائز 
اهمیت این است که جرم جعل خود مقدمه 70 
نوع جرم دیگر اســت که مي توانیم از جرایمي 
چون کالهبرداري ها، اختالس ها ، قاچاق کاال و 
سایر جرایم در این رابطه اشاره کنیم. جرم جعل 
به خودي خود شاید به عنوان یك جرم مد نظر 
قرار بگیرد ولي وقتي که براي ارتکاب سایر جرایم 
از آن استفاده مي شود در اصل یك جرم مرکب 
شکل گرفته که مي تواند از آن طریق خساراتي را 

به مردم وارد کند.
علل و عوامل وقوع جرم جعل:عللي که باعث 
وقوع جعل مي شود بیشتر به خاطر ضریب امنیتي 
پایین اسناد بوده و گردش اسناد به صورت دستي 
صورت مي گیرد که الزم اســت از فناوري هاي 
جدید به خصوص اتوماسیون اداري جهت تبادل 
اسناد بین سازماني اســتفاده شود، ایجاد مراکز 
نگهداري داده هاي ملي و به اشتراک گذاري داده 
ها نیز مي تواند از بســیاري جعل ها جلوگیري 
کند. فراواني اســناد کاغذي و جعل پذیري این 
اســناد از دیگر زمینه هاي بروز جعل هســتند 
که در صورت اینکه این اســناد بــه کارت هاي 
هوشمند و سند هاي الکترونیکي تبدیل شوند 
بسیاري از جعل ها کاهش پیدا مي کند و در این 
زمینه مي توانیم به اسناد گمرکي اشاره کنیم که 
بعد از اینکه از حالت کاغذي و ســنتي به اسناد 
الکترونیکي تبدیل شدند به شدت جعل اسناد 

گمرکي در سطح کشور کاهش پیدا کرده است.
ویژگی های جاعالن :جاعــالن عمدتا  بین 
35 تا 50 ســاله هســتند، عمدتا مرد بوده و از 
نظر ســطح تحصیالت نیز بیــش از 85 درصد 
آنان مــدرک باالي فوق دیپلــم دارند و یکي از 
خصوصیات مرتکبان  جرم جعل این اســت که 
آنان از بهره هوشــي باالیي برخوردارند و داراي 
ظرفیت جنایي باالیي نسبت به دیگر مجرمان 

هستند.
توصیه های پیشــگیرانه پلیس: به منظور 
کاهش جرم جعل و جلوگیــري از وقوع آن در 
جامعه   به شهروندان توصیه مي کنیم از تحویل 
اســناد ملکي یا هویتي به غیر حتي به نزدیکان 
خود هم خودداري کنند و اسناد با ارزش و قیمتي 
خود را در جاهاي امن نگهــداري کرده و از رها 
کردن این اســناد در محل کار یا جاهاي دیگر 
خودداري کنند و به هیچ وجه این اسناد را داخل 
خودروها رها نکنند.توصیه دیگر ما این است که 
شهروندان براي معامالت به بنگاه ها و دفترخانه 
هاي مجاز مراجعه کرده و از روش هاي قانوني 
براي معامله استفاده کنند و از مراجعه به مراکز 
غیر مجاز خودداري شود و قبل از انجام هر معامله 
اي حتما اصالت اسناد را از مرکزي که صادر شده 
استعالم کنند و هرکس هر مطلبي که قصد دارد 

امضا کند حتما  بخواند و امضا کند.
سرتیپ دوم پاسدار مهدی معصوم بیگی 
فرمانده انتظامی استان اصفهان

محکومیت 104 میلیارد ریالی 
متخلفان اقتصادی در اصفهان

مدیر کل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان 
گفت: متخلفان اقتصادی استان اصفهان به 104 
میلیارد ریال جریمه محکوم شــدند.»غالمرضا 
صالحی« گفت: آبان امســال به دو هزار و 537 
فقره پرونده در شــعب این اداره کل رســیدگی 
و این میزان جریمــه برای دو هــزار و 42 فقره 
پرونده در بخش کاال وخدمــات ، 301 فقره در 
زمینه قاچــاق کاال و ارز و 194 فقــره در زمینه 
تخلفات بهداشتی ودرمانی صادر شد. وی افزود: 
شــهروندان گزارش و شــکایت خود از تخلفات 
صنفــی را از طریق شــماره تلفن هــای 124 
،36246050 و 36246070 مربوط به ســتاد 
خبری ســازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 

اصفهان اعالم کنند.

 هفته ای آلوده
 برای اصفهان در پیش است

شــاخص های AQI در پرتال اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان نشــان می دهد 
هوای اصفهان با میانگین 151، برای عموم ناسالم 
است.در همین رابطه ســاناز جعفری،کارشناس 
اداره هواشناســی اصفهان گفت: امروز از غلظت 
آالینده ها کاسته خواهد شد؛ اما از روز سه شنبه 
دوباره کیفیــت هوا کاهش خواهــد یافت و این 
آلودگی تا روز چهارشــنبه ادامــه می یابد.وی 
افزود: امروز با گذر مــوج ناپایدار ضعیف از روی 
اســتان، از میزان آلودگی ها کاسته خواهد شد؛ 
اما از فردا مجددا شــاهد روند افزایش آالینده ها 
تا روز چهارشــنبه خواهیــم بود.آلودگی هوای 
اصفهان ناشــی از پدیده »اینورژن« یا »وارونگی 
دمایی« اســت که به موجب آن آلودگی ناشــی 
از آالینده هــای متحــرک نظیــر خودروهــا و 
آالینده های ثابت نظیر منازل مســکونی، امکان 

خروج از جو شهر را ندارد.

مدرکی مبنی بر ورود گمشده به 
کویر مرنجاب در دست نیست

14 فروردین امســال بــود که جوانــی در کویر 
مرنجاب مفقود شــد و جســت وجوهای شبانه 
روزی نیروهای هــالل احمر  و ســایر نیروهای 
عملیاتی و امدادی اصفهان به نتیجه نرسید و پس 
از یك ماه پیکر گردشگر در 20 کیلومتری کویر 

نمك در محدوده استان قم پیدا شد.
این بار نیز جوانی بنا بــر ادعای خانواده اش، وارد 
کویر مرنجاب شــده و پــس از آن دیگر اطالعی 
از او در دست نیســت. به همین دلیل نیروهای 
امدادی جمعیت هــالل احمر، نیروی انتظامی و 
... پیگیر یافتن این گردشگر شدند.معاون امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در 
این مورد گفت: اطالع دقیقی از مکان گم شدن 
گردشگر کویر مرنجاب در دست نیست، ورودی ها 
و دوربین ها کنترل شده؛ اما مدرکی دال بر ورود 
این شــخص به کویر مرنجاب به دســت نیامده 
اســت.»داریوش کریمی« با اشــاره به گردشگر 
گمشــده کویر مرنجاب، اظهار داشت: اطالعات 
دقیقی مبنی بر گم شدن وی در کویر نداریم و بر 
اساس اعالم خانواده وی، جست وجو در این محل 

آغاز شده است.
وی افزود: چهارشــنبه گذشــته، خانــواده فرد 
گمشده، گزارش گم شــدن او را دادند و با وجود 
تالش ها و عملیات جست وجوی نیروهای امداد 
هالل احمر و نیروهای آفرود داوطلب، هیچ نشانی 

از این جوان پیدا نشده است.

رییس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران در مراســم 
بزرگداشت روز حماسه و ایثار شهرستان نطنز اظهار 
داشت:  باید فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت را به نسل 
چهارم انقالب آموخت و تالش شــود تا این فرهنگ 
در بین تمام نســل های جامعه نهادینه شود.حجت 
االسالم سید محمدعلی شــهیدی افزود: آرامش و 
امنیت امروز جامعــه را مدیون شــهدا و ایثارگران 
هستیم و باید تالش کرد تا یاد شهدا به عنوان خالقان 
امنیت کشور زنده نگه داشــته شود. وی تاکید کرد: 
در بین مقام های مورد افتخار جامعه، مقام و منزلت 
شهید از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا این شهدا 
بودند که فضای جامعه را برای کسب علم و دانش و 
درجات مختلف آرام و امن کردند.نماینده ولی فقیه 
با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: ایشان در 
زمان انتصابم به عنوان رییس بنیاد شهید فرمودند 
که بکوشــید در جامعه، مردم احترام خانواده شهدا 
را بیشتر داشته باشــند و  اینکه از پشت میز بیرون 
بیایید و با مردم و خانواده های معظم شهدا خانه به 
خانه دیدار داشته باشید.وی بیان کرد: هر چه توان 

و قدرت داریم از برکت شهداســت و اگر امروز مقام 
معظم رهبری در مقابل ترامپ می ایستند این قدرت 
را مدیون شــهدا و ایثارگران هستیم.حجت االسالم 
شهیدی  اذعان داشــت: انقالب اسالمی ایران برای 
ما گران تمام شده اســت؛ چرا که ما برای حفظ این 
انقالب و میهن اســالمی حدود 230 هزار شهید و 
565 هزار جانباز داده ایم، بنابراین باید حرمت خون 
شهید را حفظ کنیم و پدران شهدا با آرامش و احترام 

در جامعه زندگی کنند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

فرهنگ ایثار و شهادت باید در نسل چهارم انقالب نهادینه شود
فرمانده قرارگاه سیدالشــهدا)ع( اصفهان  در جمع 
بسیجیان شهرستان لنجان، یکی از زیباترین ابتکارات 
حضرت امام )ره( را تشــکیل بسیج بیست میلیونی 
دانســت و اظهار داشــت: امروز جوانان ما باید علت 
تشکیل بسیج را بدانند و در این بین باید گفت صدام با 
پشتیبانی استکبار جهانی، اروپا، رژیم صهیونیستی و... 
با هدف نابودی انقالب حمله نظامی را به ایران طراحی 
کردند و چنین فکر می کردند به راحتی می توانند نظام 
مقدس جمهوری اســالمی را شکست دهند.سردار 
جواد استکی عنوان کرد: امام خمینی)ره( با پیروی 
از ســیره پیامبر اکرم )ص( مردم را با تشکیل بسیج 
وارد صحنه کردند و در آن زمان دشــمن بسیاری از 
شهرهای استان های مرزی را به تسخیر درآورده بود 
و امید داشت ظرف یك هفته به پیروزی برسد؛ اما با 
حضور پرشور مردم در جبهه های حق علیه باطل این 
آرزو با شکست ســنگین مواجه شد.وی خاطرنشان 
کرد: با حضور مردم و بسیجیان در کنار سپاه و ارتش 
در صحنه جنگ و خلق مجاهدت های مختلف میدان 
نبرد به نفع نظام تغییر کرد و دشمن با شکست های 

متعدد روبه رو شــد؛ چراکه حتی زنان ایران اسالمی 
نیز احساس مسئولیت کرده و در بسیاری از صحنه ها 
حضور پرشور داشتند و این مهم مردم ساالری دینی 
را به نمایش گذاشت.وی تصریح کرد: اگر دولت امروز 
از قدرت بسیجیان و نخبگان و مدیران بسیجی خوب 
استفاده کند قطعا بر بسیاری از مشکالت فائق خواهد 
آمد از این رو فضای جامعه باید از شهدا و یاد و خاطره 
آنها همواره عطرآگین باشد چرا که جنگ تحمیل یك 

دانشگاه بود و رزمندگان همه در آن تعلیم دیدند.

فرمانده قرارگاه سیدالشهدا)ع( اصفهان:

دولت از ظرفیت بسیج برای حل مشکالت استفاده کند

بسیجبنیاد شهید

اولین بار نبود؛ از این دست گفت و گوهای چالشی 
و حاشــیه ای قبال هم دیده بودیم. مثل وقتی که 
گلزار در برنامه »شب شیشــه ای« ژست خروج 
از اســتودیو را گرفت ولی به خاطــر کاربلد بودن 
رشیدپور در برنامه ماند و پاســخ انتقادات را هم 
داد. برنامه کوله پشتی با اجرای »فرزاد حسنی« 
که میزبان »ســردار رادان« بود را به یاد بیاورید.  
حسنی )که به گســتاخی در اجرا معروف است( 
انتقادات تند و تیزی نســبت بــه عملکرد پلیس 
و گشت ارشاد به او داشــت. چیزی که حسنی در 
برابر میهمان برنامــه اش مطالبه می کرد، صدای 
اعتراض بســیاری از مردم بــود و لحن تیزی هم 
داشــت؛ اما در هیچ جا بی ادبی در کار نبود. این 
بار اما شاهد یك شوی بی ادبی از سوی مجری نه 
چندان کاربلد و غیرحرفه ای تلویزیون بودیم که تا 
همین سال گذشته کناردست »احسان علیخانی« 
در برنامه »ماه عسل« مشق اجرا تمرین می کرد 
و از قضا آن زمان برخی مخاطبان اعتقاد داشتند 
برخورد علیخانی بــا این مجری جــوان چندان 
شایســته نیســت و درواقع کمی هم تحقیرآمیز 
است. حاال انگار »آرش ظلی پور« که مستقل شده 
و توانســته اجرای یك برنامه گفت و گو محور در 
شبکه »شما« را برعهده بگیرد، می خواست تالفی 
همان روزها را دربیاورد که باد به غبغب انداخت و 
روبه روی »مسعود فراستی« نشست و حتی خاله 
زنك ترین مسائل را هم پیش کشــید تا شاید به 

زعم خودش میهمان برنامه را ناک اوت کند! 
»مســعود فراســتی« و مواضعش را شــاید همه 
به تنــدی و تفرعــن می شناســیم؛ امــا انصافا 
صحبت هــای او در برنامه »من و شــما«ی آرش 
ظلی پــور بی نهایــت منطقی و مســتدل و البته 
شــجاعانه بود؛ او کمدی هایی چــون خانم یایا و 
هزارپا را مستهجن می داند و مردمی که به دیدن 
چنین آثاری می روند را نکوهــش می کند، مگر 

قابل نکوهش نیستند؟ 
»ظلی پور« اما در مقابل تالش کرد تا انتقام همه 
آن هایی که در این سال ها زیر نقدهای تند و تیز 
فراســتی له و لورده شــده بودند، را یکجا بگیرد 

اما جواب عکس گرفت. فراســتی با ســعه صدر 
قابل تحســین در اعتراض به نحوه برخورد زننده 
مجری، صحبت خود را تمام و اســتودیو را ترک 
کرد. پس از پایان برنامه، فوج فوج پست و توئیت 
بود که روانه صفحات مجازی کاربران و چهره های 
مطرح ســینما و تلویزیون شــد؛ اکثریت برخورد 
ظلی پور را زشــت و خارج از حوزه ادب و اخالق 
اسالمی و دینی دانســته و رعایت حرمت میهمان 
در هر شرایطی را به این مجری جوان یادآور شده 
و حتی خواستار کنار گذاشتن او از اجرا شدند. در 
مقابل هجمه سنگین انتقادات، خبر رسید که این 
مجری توبیخ و برنامه هم موقتا تعطیل شده است. 
ظلی پور هم چندساعت پس از این توبیخ ، با انتشار 
بیانیه ای از فراستی عذرخواهی کرد؛ عذرخواهی 
 که البته از نیش و کنایات هم بــی نصیب نمانده 
بود! بد نیســت ظلی پور و ظلی پورهــا که هنوز 

آداب اجرا و برخورد بــا میهمان آن هم روی آنتن 
زنده تلویزیون را یاد نگرفته اند، بدانند در مبحث 
ادبیات و گفــت وگو »اوریانا فاالچــی« خبرنگار 
گفته که می توان مصاحبه شــونده را با حرف های 
خودش به صالبه کشید و از غرق شدن او لذت برد. 
اینکه بخواهیم میهمان مان را به خاطر رفتارهای 
گذشــته اش به باد انتقاد بگیریم، به خودی خود 
عیبی ندارد اما با روش و اصول درســت. روشــی 
که ظلی پور بلد نبود و درنهایت به باخت خودش 
منتهی شــد و فرصتــی طالیی برای بــه چالش 
کشــیدن منتقدی که از قضا در این سال ها از او 
هم کم بی ادبی در نقد تند فیلــم ها ندیده ایم را 
ازدست داد.  استایل نشستن و صحبت کردن ظلی 
پور و حتی خمیازه های مصنوعی در حین پاســخ 
میهمانش، نشان می دهد که او تصمیم گرفته بود 
به فراستی بگوید تو برایم مهم نیستی و بس! نکته 

اسفبار ماجرا اینجاست که ظلی پور ادعا دارد او و 
تیمش بیش از یك هفته در سواالت و ادای آنها در 
اتاق فکر تفکر کردند و با این حساب باید بر آن اتاق 
فکر صد افسوس خورد. حاال به پریدن وسط حرف 
میهمان و قطع مکرر صحبت های او که فراســتی 
تحمل کــرد کاری نداریم؛ اما اینکه از ســینما به 
روابط شخصی و خانوادگی و نحوه لباس پوشیدن 
فراســتی رفت و بحث را عوض کرد و فراستی هم 
از همین جا به بعد تصمیم به خروج از اســتودیو 
گرفت، تیر خالص بود. شــاید درس عبرتی باشد 
برای مدیران رسانه ملی که آنتن زنده را به راحتی 
در اختیار افراد قرار می دهند تا اعتبار این رسانه 
که قرار بود دانشگاه و فرهنگ ساز باشد را به حراج 
بگذارند و درس عبرتی هم بــرای مجری جوان و 
مجریان جوانی که بی ادبی و توهین کردن را با نقد 

عمقی و درست اشتباه می گیرند. 

اینجا خانه خاله نیست!
  به بهانه یک اتفاق تلخ در رسانه ملی؛  

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: با توجه به جذب تعدادی از 
پرستاران در آزمون سال گذشــته و نیز جذب آن ها به صورت قراردادی، 
تعداد زیادی از پرستاران شاغل شده و به نظر می رسد تعداد بیکاران این 
رشته زیاد نباشد. طاهره چنگیز با اشاره به تعداد کادر پرستاری شاغل در 
استان اصفهان اظهار داشت: تعداد کادر پرستاری شاغل در استان اصفهان 
به غیر از کاشان حدود 7 هزار و 400 نفر است که در هفته 44 ساعت در 
شیفت های صبح، عصر، شــب انجام وظیفه می کنند.وی افزود: با توجه 
به جذب تعدادی از پرســتاران در آزمون سال گذشته و نیز جذب آنها به 
صورت قرارداد با شرکت های پرستاری و جذب بیش از 260 نفر از پرستاران 

به صورت قرارداد کار معین، تعداد زیادی از آنها شاغل شده و به نظر می رسد 
تعداد بیکاران این رشته زیاد نباشد.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
بیان کرد: پرستارانی که موفق به گذراندن 2 ســال طرح نیروی انسانی 
شده اند، می توانند در ســامانه کار آفرینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
ثبت نام کنند تا در صورت پذیرش نیرو، جذب مراکز درمانی شــوند.وی 
درباره طرح ثبت ملی اطالعات پرستاران گفت: طرح ثبت ملی پرستاران و 
گروه های وابسته با توجه به ابالغیه معاون پرستاری وزارت بهداشت و بعد 
از اجرای موفق طرح در چند استان کشور از تاریخ دوشنبه، پنجم آذرماه 
همزمان با سراسر کشور، در اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

آغاز شده است.چنگیز خاطرنشان کرد: در این طرح، اطالعات دقیق و به 
روز کادر پرستاری در داخل و خارج از کشور، شامل همکاران پرستار، اتاق 
عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی، بهیار، کمك پرستار و کمك بهیار در 
داخل و خارج از کشور ثبت می شود.وی افزود: پرستاران و گروه های وابسته 
شامل افراد شاغل، بازنشسته، بیکار و منتظر در لیست طرح نیروی انسانی 
می توانند با مراجعه به سامانه Rn.behdasht.gov.ir نسبت به ثبت 
اطالعات و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. این کد به عنوان ثبت موقت 
اطالعات در سامانه ثبت ملی اطالعات پرستاران و گروه های وابسته مورد 

استفاده قرار می گیرد.

رییس پلیس راه اســتان از برخورد یك دستگاه سواری تیبا با گاردریل کنار 
جاده در محور »اصفهان-شهرکرد« خبر داد.سرهنگ »حسین پورقیصری« 
اظهار داشــت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر برخورد 
یك دستگاه سواری تیبا با گاردریل کنار جاده در محور »اصفهان-شهرکرد« 

بالفاصله ماموران پلیس راه این محور به محل اعزام شدند.
رییس پلیس راه استان اصفهان خاطر نشان کرد: متاسفانه در اثر این حادثه 

راننده و سرنشــین خودرو در دم فوت کردند و دیگر سرنشــین خودرو نیز 
مجروح شد که علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست 
بررسی است.سرهنگ پورقیصری در پایان به رانندگان توصیه کرد: با سرعت 
مجاز و مطمئنه رانندگی کنید و هنگام رانندگی از انجام کارهایی که موجبات 
 حواس پرتــی را فراهم می کند بپرهیزید تا شــاهد وقــوع اینگونه حوادث

 نباشیم.

س
پلی

 برخورد خودروی تیبا
  با گاردریل کنار جاده

رییس پلیس راه استان خبر داد:

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:
آغاز طرح ثبت ملی اطالعات پرستاران در اصفهان

 تصویر جالب از صندوق 
صدقات متفاوت در زمان قدیم! 
صندوق های صدقات در زمان قدیم به شــکل 
ستون های سنگی بودند. این صندوق ها حفره ای 
داشتند که دست درآن فرو می رفت و مشخص 
نبود که از آن پول برمی دارند یا پول می گذارند و 

به این ترتیب آبروی محتاج حفظ می شد.

اخبار

زینب ذاکر
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 گزینه »دروگبا«
 برای توپ طالی ۲۰۱۸

 تا آغاز مراسم انتخاب بهترین بازیکن جهان در 
سال ۲۰۱۸ زمان زیادی 
باقی نمانده اســت. 
دیدیــه دروگبــا، 
ســابق  ســتاره 
چلســی درباره دو 
گزینــه اصلی خود 
برای توپ طال سخن 

آورد.او گفت: »من دوست دارم این بــه میان 
جایزه به »کیلیان امباپه« برسد. درخشش در جام 
جهانی و لیگ قهرمانان اروپا آن هم در این سن 
و سال اصال آسان نیست. امباپه نشان داد که چه 
بازیکن بزرگی است«.ستاره سابق چلسی در ادامه 
صحبت های خود به کریستیانو رونالدو هم اشاره 
کرد و گفت: رونالدو این همه موفقیت را به صورت 
تصادفی به دســت نیاورده و او سال هاســت که 
بهترین مهاجم جهان است. نامزد من برای کسب 
توپ طال امباپه است؛ اما اگر بخواهیم منطقی رای 
و نظر بدهیم باید کریستیانو رونالدو را برنده این 
جایزه بزرگ بدانیم.رونالدو اگر بتواند توپ طال را 
به دست آورد، با 6 توپ طال رکورددار کسب این 

جایزه خواهد شد.

 ستایش اسطوره یووه
 از کریستیانو رونالدو

کریســتیانو رونالــدو در فصل نقــل و انتقاالت 
تابستانی با ۱۱۰ میلیون 
یورو از رئال مادرید 
یوونتــوس  بــه 
پیوســت. رونالدو 
در همــان فصــل 
نخست حضورش در 
یووه، توانست عملکرد 
درخشانی از خود نشــان دهد و در صدر جدول 
بهترین گلزنــان قرار گیرد. الســاندرو دل پیرو، 
اسطوره یوونتوس به ستایش از رونالدو پرداخت و 
گفت:» رونالدو در همان روزهای نخست حضورش 
در یوونتوس نشــان داد که چه بازیکن بزرگ و 
تاثیرگذاری اســت. او تا به امروز بسیار خوب کار 
کرده اســت«.دل پیرو ادامه داد: رونالدو، بازیکن 
بسیار باهوشــی اســت. او خطری برای هر خط 
دفاعی به شمار می آید. وقتی توپ به کریستیانو 
می رسد این اطمینان به وجود می آید که حتما 
تغییری در روند بازی به وجود می آورد. طبیعی 
اســت که مدافعان از چنین بازیکنی بترسند؛ او 

تهدیدی برای هر مدافع و خط دفاعی است.

گزینه جدایی از بارسا؛ 
»سوارز« از نوع »دنیس«

 نقل و انتقــاالت ژانویه نزدیک اســت و تیم ها 
می خواهنــد شــانس 
خود را برای تقویت 
ن  کیب شــا تر
امتحــان کننــد. 
یکی از گزینه های 
محتمل جابه جایی 
در ژانویه، دنیس سوارز 
است. او به اندازه کافی در ترکیب بارسلونا فرصت 
برای بازی پیدا نمی کند و در جست وجوی تیم 
جدیدی است. در این شرایط میالن و رم می توانند 
مقصد های احتمالی او باشند.دنیس سوارز توجه 
رم و میالن را به خود جلب کرده است. روسونری 
تا مدت ها »لوکاس بیلیــا« را در اختیار ندارد و 
باید هافبــک جدیدی به ترکیبــش اضافه کند. 
نام های زیادی پیرامون این تیم مطرح است، اما 
سوارز می تواند یکی از گزینه های لئوناردو باشد. 
مهم ترین مسئله برای میالن قیمت و نحوه خرید 
این بازیکن اســت. با توجه بــه محدودیت های 
فیرپلی مالــی، فرمول دلخواه ایــن انتقال برای 

میالن، قرضی با حق خرید خواهد بود.

میزبانی جام ملت  ها از 
کامرون گرفته شد

کنفدراسیون فوتبال آفریقا در جلسه اضطراری 
اخیر، میزبانی دوره آتی 
جام ملت های آفریقا 
در سال ۲۰۱9  را 
از کامــرون پــس 
گرفت. این اتفاق به 
دلیل تاخیر در روند 
آماده سازی اتخاذ شد 
و  کشــور جایگزین به زودی مشخص می شود. 
جام ملت های آفریقا همیشــه در ماه های ژانویه 
و فوریه برگزار می شــد؛ اما ایــن دوره از بازی ها 
در تابستان ســال آینده میالدی انجام می گیرد. 
گرفتن میزبانی از کامرون در حالی اتفاق افتاده 
که از هم اکنون میزبان سال ۲۰۲۱ این مسابقات 
مشخص است. گفتنی است در سال ۲۰۲۱ جام 
ملت های آفریقا در ساحل عاج برگزار خواهد شد.

هواداران قوت قلب سپاهان هستند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

اهواز در تدارک استقبال 
باشکوه از »امپراتور«

 فوالد خوزســتان یکی از تیم هایی است که در 
لیگ هجدهم نتایج دور از انتظاری کسب کرده 
و از دوران اوج خود به دور بوده است. مسئوالن 
این تیم بعد از حضور سیروس پورموسوی، ایلی 
استن و عزیز فریســات به عنوان سرمربی روی 
نیمکت، تصمیــم گرفتند با یــک مربی بزرگ 
برای ادامه فصل مذاکره کنند. گزینه نهایی آنها 

»افشین قطبی« بود.
 سرمربی پیشین پرســپولیس و تیم ملی پس 
از حدود ۷ ســال قرار است قرارداد رسمی خود 
را با باشــگاه فوالد امضا کند تا دوباره به عنوان 
سرمربی در فوتبال ایران کار خود را شروع کند.
حاال مردم اهواز و طرفداران فــوالد که پس از 
نتایج دور از انتظار، چشم به موفقیت های فوالد 
در آینده دوخته اند، بــی صبرانه منتظر حضور 
قطبی در اهواز هســتند و می خواهند استقبال 
ویژه ای از او به عمل بیاورنــد. آنها مدتی قبل 
افتتاح ورزشگاه فوالد آره نا را هم به عنوان یک 
اتفاق خوش پشت سر گذاشتند و از این به بعد 
می خواهند با امکانات فراهم شــده و مربی تازه 
واردشان، پیروزی های داخل زمین فوتبال را هم 

بیش از پیش جشن بگیرند.

 پرچم ژاپن 
در مراسم جشن عروسی!

پس از حمل پرچم ژاپن در ورزشگاه های مختلف 
و کری خوانی بــا این پرچم توســط هواداران 
تیم های تراکتورســازی، ســپاهان و استقالل، 
حاال نوبت به جشن عروسی رسیده است.گفته 
شده که در یک مجلس عروسی، میهمانان با در 
 دست داشــتن پرچم ژاپن به رقص و پایکوبی

 پرداخته اند!

لقب جالب بلژیکی ها برای لژیونر ایرانی؛ 
»شاهزاده علی«

 »علی قلی زاده« در این فصــل عملکرد خوبی 
در تیم شارلروا داشته است. این عملکرد خوب 
و درخشــش او در بازی های اخیر باشــگاهی و 
ملی مورد توجه رســانه اســپورت بلژیک قرار 

گرفته است.
این رسانه درباره قلی زاده و عملکردش اینطور 
نوشت: »چند بار لمس توپ و حرکات تکنیکی 
در ابتدای فصل نگاه هــا را به یک بازیکن جذب 
کرد. علی قلی زاده می خواســت با ریتم فوتبال 
بلژیک آشــنا شــود. این بازیکــن ایرانی حاال 
توانسته درخشش خودش را در شارلروا و فوتبال 

بلژیک شروع کند.«
قلی زاده که حاال در تیم ملــی هم یک بازیکن 
موثر محسوب می شود، بیش از حد مورد توجه 
این رســانه بلژیکی قرار گرفته است. اسپورت 
در ادامه درباره قلی زاده نوشــت: »قلی زاده یک 
استعداد ناب فوتبالی محسوب می شود؛ بازیکنی 
با حرکاتی سریع و فانتزی که بازی کردن مقابل 
او را دشوار می کند. وقتی روز، روز او باشد توقف 

شاهزاده علی خیلی دشوار می شود.«

در حاشیه

پیشخوان

 جایگاه یحیی در اختیار 
امیر، صدر طالیی شد

در اولین دیدار غول های ســنتی فوتبال ایران تیم 
پرسپولیس تهران عصر پنجشنبه در تبریز مقابل تیم 
شکست ناپذیر ماشین سازی تبریز قرار گرفت که در 
پایان این دیدار این شاگردان برانکو ایوانکوویچ بودند 
که به رغم خالی بودن نیمکت این تیم از ستاره ها  با گل 
دقیقه 90 شجاع خلیل زاده فاتح این بازی لقب گرفتند 
و خود را همچنان به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی 
در این دوره از رقابت های لیگ مطرح کردند. ســرخ 
پوشان تهرانی با پیروزی در این دیدار نشان دادند که 
برای بردن، به غیر از برنامه های تاکتیکی و بازیکنان 
خوب، به روحیه و شخصیت پیروزی نیاز است و آنها 
در سخت ترین شرایط هم تیمی نیستند که ببازند.تیم 
پرسپولیس برای رسیدن به صدر جدول در نیم فصل 
اول هفدهمین دوره رقابــت های لیگ برتر، دو دیدار 
حساس مقابل تیم های اصفهانی سپاهان و ذوب آهن را 
در پیش دارد؛ دیدار هایی که اگر شاگردان برانکو موفق 
به پیروزی در آنها شوند می توانند با خیال راحت نیم 

فصل دوم این بازی ها را آغاز کنند. 
در دومین دیدار، آبی پوشان تهرانی که در هفته های 
گذشته از رقابت های این دوره از مسابقات لیگ برتر  
نتوانسته بودند در حد و اندازه های باشگاه استقالل 
ظاهر شوند توانستند با ســه گل تیم صنعت نفت را 
بدرقه کنند.اســتقالل تهران در ورزشگاه آزادی در 
شرایطی توانست نفت آبادان را شکست دهد که کمتر 
کسی می توانســت چنین بردی را در پایتخت پیش 
بینی کند.استقالل در همین فصل و در هفته سوم نیز 
موفق شده بود تراکتور سازی تبریزرا با همین نتیجه با 
شکست بدرقه کند؛ اما  کیفیت وفرم بازی در روز بازی 
مقابل تراکتوردست و پا بسته  جان توشاک تا به  بازی 
روز پنجشنبه اختالف کامال مشهود بود؛ هر چند شاید 
تراکتور در کاغذ حریف  قدرتمند تری نسبت به نفت  

محسوب شود . 

 جنگ تمام عیار در اتوبان اصفهان- تهران
  با پایان هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر صدای پای غول های سنتی فوتبال کشور به گوش رسید؛  

  عکس روز

آسیب دیدن یک کشتی گیر در المپیاد استعدادهای برتر 
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشتی در رشته فرنگی با حضور 3۰۲ کشتی گیر در قالب 

۲9 تیم از سراسر کشور در سالن شهیدین قاسمی بیرجند برگزار شد.

  بازگشت صدر به ژنرال

حضور بشار و همام در جام ملت ها قطعی شد
سرمربی اسلوونیایی تیم ملی فوتبال عراق، فهرست نهایی ۲3 بازیکن را به فدراسیون فوتبال این کشور 
اعالم کرده است.»کاتانیچ« برای گذراندن دوره مرخصی ۱۰ روزه پیش از جام ملت ها به اسلوونی رفته 
و پیش از سفر به کشورش نام ۲3 بازیکن را به فدراســیون فوتبال عراق اعالم کرده است. لیست نهایی 
تیم ملی عراق فعال در اختیار رسانه ها قرار نگرفته؛ اما گفته می شود از بین بازیکنان شاغل در لیگ های 
خارجی نام بشار رسن و طارق همام، دو بازیکن عراقی شاغل در لیگ ایران هم در لیست نهایی کاتانیچ 
دیده می شــود.تیم ملی فوتبال عراق که یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام ملت های آسیا نیز 
به شمار می رود ، ۲۷ آذر برای برگزاری اردوی آماده سازی وارد قطر خواهد شد و در این اردو دو مسابقه 

تدارکاتی برابر تیم های ملی چین و فلسطین برگزار می کند.

وقتی پرسپولیس دیگر »پیروانی« را نمی خواهد!
»افشین پیروانی« که در اواخر فصل گذشته رقابت های لیگ برتر به دلیل آنچه تخلف از حکم مدیریتی خود در 
تیم ملی فوتبال ایران عنوان شده بود، با حکم کمیته اخالق فدراسیون فوتبال با محرومیت پنج ساله از حضور 
در کلیه فعالیت های ورزشی در رشته فوتبال روبه رو شد.پیروانی که مدیر تیم فوتبال بزرگساالن پرسپولیس 
بود بدون اینکه در جشن قهرمانی فصل گذشته این تیم شرکت کند از این تیم جدا شد و البته پیگیر محرومیت 
خود بود.بازیکن و مربی اسبق پرسپولیس پس از کش و قوس های فراوان توانست حکم لغو محرومیت خود 
را از کمیته استیناف فدراسیون دریافت کند تا بار دیگر صحبت هایی در خصوص بازگشت وی به پرسپولیس 
منتشر شود.با این حال مدیران باشگاه پرسپولیس تصمیمی برای اســتفاده از افشین پیروانی تا پایان فصل 

ندارند و »مصطفی قنبرپور« همچنان به عنوان مدیر تیم در سمت خود فعالیت خواهد کرد.

گالیه قهرمان اصفهانی بازی های پاراآسیایی:

چرا استاندار با ورزشکاران دیدار نمی کند
قهرمان پرتاب وزنه بازی های پاراآسیایی درباره حضور در بازی های پاراآسیایی و قهرمانی در این رقابت ها 
اظهار داشت: شرایط خوبی را در بازی های پاراآسیایی داشتم، رکورد پرتاب وزنه برای مکزیک بود که این 
رکورد را در بازی های پاراآسیایی جاکارتا پس از حدود ۱5 سال شکستم.»علیرضا مختاری« افزود: با این 
شرایط خوشبختانه وضعیت خوب است؛ اما متاسفانه در اصفهان حمایت نمی شویم؛ از اداره کل ورزش 
و جوانان اصفهان تا استانداری هیچ حمایتی نمی کنند. از بازی های آسیایی اینچئون، 5 سال گذشته و 
یک بار استاندارهای وقت و حتی آقای مهرعلیزاده مراسمی برای ما نگرفته اند، در حالی که همه گفتند 
مهرعلیزاده ورزشی است. قهرمان ماده پرتاب وزنه مسابقات پاراآسیایی خاطرنشان کرد: به استاندار سابق 
اصفهان پیشنهاد دادیم که یک جلسه ترتیب دهد تا حرف دل مان را بزنیم که هیچ گاه برگزار نشد، تنها با 
سهراب مرادی جلسه گذاشتند در صورتی که ما هم حق داریم و باید حمایت مان کنند.وی تصریح کرد: 
قبل از بازی های آسیایی قول هایی برای مراسم تجلیل دادند، البته نکته مثبت مهرعلیزاده این بود که 
حداقل اطرافیانش جوابگو بودند. در گذشته دفتردار استاندار به ما می گفت »شما حق ندارید اینجا بیاید«، 
در حالی که ما قهرمانان این استان هستیم و اهالی یک شهر تنها صنعتگر و کشاورز نیستند.مختاری بیان 
کرد: چطور آیت ا... طباطبایی نژاد هر سال با ورزشکاران دیدار دارد؛ اما چرا یک استاندار این کار را نمی کند؟ 
مدیرکل ورزش و جوانان هم فقط می گوید برگزار می کنیم، 5 سال گذشته و هیچ حمایتی نکردند. من یک 
سپاهانی هستم؛ اما در اصفهان ورزش فقط فوتبال نیست و ما هم زنده ایم و اهل این کشور هستیم.وی 
درباره انتظاراتش از مسئوالن استان به ویژه مسئوالن ورزشی اصفهان گفت: به وعده هایشان عمل کنند. 
پس از بازگشت از بازی های آسیایی ۲۰۱۰ استاندار وقت در آن زمان یک پراید به هر نفر جایزه داد. برای 
بازی های آسیایی اینچئون چیزی ندادند و شهردار وقت و مسئول ورزش شهرداری برای ما برنامه تجلیل 

برگزار کردند. سوالم این است که متولی ورزش استان و استاندار چه کاره هستند؟

 قلعه نویی:  سپاهان سال 
گذشته چندم بود؟

 قلعه نویــی: 2 روز لذت 
می بریم بعد به پرسپولیس فکر 

می کنیم

خیرونا - فوتبال
 اتلتیکو 
مادرید

ساعت 
18:45

شبکه 
ورزش

بارسلونا فوتبال
_ 

 ویارئال
ساعت

21

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه 
11 آذر

»محمد ایران پوریان« پس از پیــروزی تیمش مقابل پدیده 
مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: »بازی واقعا سخت 
بود و از قبل پیش بینی این بازی سخت را کرده بودیم و به نظر 
من تقابل تیم های سپاهان و پدیده، دو  نیمه متفاوت را به همراه 
داشت«.وی ادامه داد: در نیمه نخست با توجه به اینکه شرایط 

بازی به سود تیم حریف پیش می رفت و بازیکنان پدیده حفظ 
توپ خوبی را انجام می دادند، موقعیت های بیشتری را خلق 
کردیم و در نیمه دوم نیز توانستیم عالوه بر در دست گرفتن 
نبض بازی، موقعیت های بیشتری نسبت به پدیده خلق کنیم.
مدافع تیم فوتبال سپاهان پیرامون نتیجه این دیدار تصریح 
کرد: خدا را شاکریم که توانستیم از این بازی سخت سربلند 
بیرون بیاییم و 3 امتیاز را در اصفهــان از آن خود کنیم. جا 
دارد دســت تک تک هوادارانی که در این شــادی همراه ما 

بودند را ببوســم؛ چرا که در این دیدار سنگ تمام گذاشتند. 
یکی از عوامل پیروزی ما در این دیــدار هوادارانی بودند که 
از آغاز بازی تــرس و اضطراب را بر دل تــک تک بازیکنان 
پدیده انداختند. وی خاطرنشــان کرد: در تمــام بازی ها از 
هواداران این توقع را داریم که همچنان به هواداری خود ادامه 
دهند و در کنار ما باشند. هواداران ســپاهان باید بدانند که 
 انرژی مضاعفی به ما می دهند و حضورشان قوت قلبی برای

 ماست.

 مدافع زرد پوشان: هواداران
 قوت قلب سپاهان هستند

طعم این برد برای هواداران ،بازیکنان، و کادر فنی به مراتب 
شیرین تر از هر برد دیگر این تیم در طول فصل بود؛ چرا که 
این برد توام شــد با یک فوتبال قابل قبول که  همه را به یاد 
استقالل فصل قبل انداخت؛ اســتقاللی که تا آخرین هفته 
رقابت تنگاتنگی با تیم ذوب آهن اصفهان برای کسب عنوان 

نایب قهرمانی داشت. 
در ســومین بازی، تیم ســپاهان در یک فینال زود هنگام، 
جدال صدر نشینی با تیم پدیده مشهد که تا اینجای رقابت 
های لیگ برصدر جدول تکیه زده بود را به نفع خود به پایان 
رساند تا طالیی پوشــان نصف جهان به جایگاه اول جدول 
رده بندی دست یابند.شــاگردان امیر قلعه نویی در حالی با 
شکســت تیم پدیده بر صدر جدول تکیه زدند که از آخرین 
صدرنشینی این تیم  بیش از ۱۱93 روز می گذشت. این تیم 
آخرین بار در هفته پنجم لیگ پانزدهم پس از پیروزی ۲ بر 
صفر برابر سایپا در تهران با ۱3 امتیاز صدرنشین شده بود. در 
آن فصل سپاهان مدعی قهرمانی بود و حسین فرکی هدایت 
سپاهان را بر عهده داشت؛ اما از اواسط فصل کم کم سپاهان 
به حاشیه رفت و تصمیمات مدیریتی اشتباه باعث سه فصل 
ناکامی مدافع عنوان قهرمانی شد. شاگردان امیر قلعه نویی 
در حالی این صدرنشینی را پس از گذشت 9۸ هفته از آخرین 
صدرنشینی شان جشن گرفتند که  خوب می دانند حفظ این 
صدرنشینی با حضور مدعیانی مثل پرسپولیس و استقالل 
سخت خواهد بود. البته  سپاهانی ها نباید تیم های قدرتمندی 
مانند پدیده مشــهد و تیم تراکتور سازی تبریز که در هفته 
های اخیر متحول شده است را نیز دست بگیرند. شاگردان 
امیر قلعه نویی برای کسب عنوان قهرمانی در نیم فصل اول 
هفدهمین دوره بازی های لیگ برتر، دو دیدار حساس مقابل 
تیم های پرســپولیس تهران و استقالل خوزستان در پیش 
دارند. به نظر می رسد که در این دوره از رقابت های لیگ برتر 
جدال بر سر کسب جام قهرمانی تا هفته های پایانی لیگ ادامه 
پیدا کند و هواداران فوتبال دیدارهای جذاب و حساسی را در 

پیش داشته باشند.

سمیه مصور
هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر در شرایطی عصر دیروز با برگزاری دیدار تیم های پارس جنوبی   جم و تراکتور سازی تبریز به پایان رسید که پیروزی تیم های سپاهان اصفهان، پرسپولیس تهران 
و استقالل تهران در این هفته نویدبخش رقابت های جذاب و تنگاتنگ مدعیان قهرمانی این  دوره از   رقابت های لیگ برتر در دیدارهای باقی مانده از این فصل مسابقات و جنگ تمام عیار اصفهان 

و تهران خواهد بود. 
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نمی توانیم با مردم برخورد سخت داشته باشیم
پیشنهاد سردبیر:

اخباربا مسئوالن

اعزام زائران اولی به مشهد 
توسط واقفان اصفهانی

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره 
به تشرف زائران بار اولی به مشهد مقدس، اظهار 
داشت: در راستای اجرای طرح زائران حرم رضوی، 
امســال نیز 44 نفر از زائران بار اولی اصفهانی از 
محل موقوفات منطبق به زیارت حرم مطهر علی 
بن موسی الرضا)ع( به مشهد اعزام شدند.حجت 
االسالم و المســلمین ولی ا... روان با بیان اینکه 
این زائران از بین افرادی که ســن آنان باالی 40 
سال است و تا کنون به زیارت حرم مطهر، مشرف 
نشدند، گفت: هزینه این زائران از محل موقوفات 
منطبق، برای هر نفر 450 هزار تومان پرداخت شد.

»دونالد سلمان« در اصفهان 
افتتاح شد

نمایشگاه آثار  سید مسعود شجاعی طباطبایی، 
مدیــر مرکــز تجســمی حــوزه هنــری و 
کاریکاتوریست مطرح کشــور با عنوان »دونالد 
سلمان«،   پنجشنبه 8 آذر ماه در گالری شماره 
یک سعدی حوزه هنری اصفهان افتتاح شد.این 
نمایشگاه شــامل 85 اثر کاریکاتور  با موضوع 
استکبارستیزی اســت که  به نقد سیاست های 
آمریــکا، دولــت دونالــد ترامپ و عربســتان 
می پردازد. نمایشگاه دونالد سلمان، در دو بخش 
دایر شــده   و  45 اثر راجع بــه موضوعات روز، 
ترامپ، محمد بن سلمان و... به نمایش درآمده 

است.

رییس سازمان بسیج مداحان استان 
مطرح کرد:

همدلی مداحان 2 نسل قدیم و 
نوظهور از برنامه های بسیج 

رییس سازمان بسیج مداحان استان اصفهان گفت: 
با توجه به این که طرز تفکر مداحان قدیمی و نوظهور 
متفاوت است لذا این ســازمان برنامه های متفاوتی 
را برای نزدیکــی خط فکری این دو نســل جامعه 
برنامه ریزی کرده اســت.»مجید صابــری« درباره 
فعالیت های سازمان بســیج مداحان و برنامه های 
این سازمان اظهار داشت: یکی از برنامه های سازمان 
بســیج مداحان در برنامه های کوتــاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت تحقق فرامین مقام معظم رهبری 
در راستای اهداف مشخصی اســت.وی درباره این 
اهداف اظهار داشــت: جذب و سازماندهی، تربیت 
مداحان انقالبی و همیشه در صحنه در عرصه های 
انقالبی، اجتماعی و جهادی و وحدت و همدلی نسل 
قدیم و نسل جدید مداحان و هیئت های مذهبی از 
برنامه های این سازمان است. وی درباره تعامل این 
سازمان با قشر بســیج مداحان خاطرنشان کرد: با 
توجه به این که طرز تفکر مداحان قدیمی و مداحان 
نوظهور متفاوت اســت؛ لذا این سازمان برنامه های 
متفاوتی را برای نزدیکی خط فکری این 2 نســل 
جامعه برنامه ریزی کرده است.وی ادامه داد: سازمان 
بســیج مداحان با برگزاری جلسات همدلی از یک 
طرف و از سوی دیگر با به کارگیری مداحان جوان 
که تازه به عرصه مداحی پای گذاشته اند در نظر دارد 
تا این قشر از جامعه را از انحرافات، آفت ها و خطراتی 

که در جامعه وجود دارد در امان دارد.

مدیرکل اطالعات استان اصفهان در جلسه شورای 
اداری شهرستان اردستان، اظهار کرد: آمریکایی ها 
برای اینکه بتوانند در منطقه حاکم شــوند برابر 
اعالم خودشان بیش از شش هزار تریلیارد دالر 
هزینــه کردند.خداپرســت افــزود: غربی ها در 

هدف گذاری کوتاه مــدت خود قرار 
دارند که نظم و امنیت داخلی کشور 
را بر هم بزننــد. در هدف های میان 
مدت دنبال این هستند که با استفاده 
از ظرفیت های اجتماعی و مسئله های 
اقتصاد پایه حرکت هایی را انجام دهند.

مدیرکل اطالعات اســتان اصفهان با 
بیان اینکه مشکالتی که در موضوعات 
اقتصادی داریم را نمی توانیم نادیده 

بگیریم، افزود: دشــمنان دنبال این هستند که 
زمینه هــای اجتماعی و اقتصادی را در کشــور 
برجســته کنند. بالغ بر 800 سیستم تلویزیونی 
و ماهواره ای تبلیغ این موضوعــات را می کنند.

خداپرست با اشاره به اینکه هدف دشمنان بر هم 
زدن نظم کشور است، خاطرنشان کرد: چه کسی 
قرار است مشکالت کشور را برطرف کند. اگر در 
این نظام مســئولیت گرفتیم باید به سراغ مردم 
برویم و حرف های آنان را بشنویم. در هرجایی که 
مشکالتی به وجود آمده به نوعی ضعف مدیریت 

در حوزه اداره آن بوده است.
وی اضافه کرد: هرگاه ضعف و کم کاری در ادارات و 

سازمان ها مطرح می شود طرف حساب من و شما، 
مسئول هستیم. امروز اگر مسئله به وجود بیاید 
نشان ضعف مسئول است. مگر می شود مشکالت 
جامعه را بــدون توجه و حضــور در جمع ملت 
برطرف کرد.مدیرکل اطالعات استان اصفهان با 

بیان اینکه دشمنان از ایران ناراحت هستند چون 
ایران برنامه های آنان در منطقه را برهم زده و تمام 
خواســته های آنان را محدود کرده، گفت: وقتی 
موضوع اول سخنرانی رییس جمهور آمریکا، ایران 
است طبیعی است که دشــمنی های آنان هم با 
ایران باشد. باید در مقابل تهاجم های دشمن رفتار 
معکوس داشــته باشیم.خداپرست تصریح کرد: 
مدیران اگر قرار باشــد همه بودجه ها و نیروهای 
مورد نیاز را داشته باشــند پس عنوان مدیر چه 
لزومی دارد؟ اگر توانستیم با محدودیت ها اسباب 
آرامش و موفقیت را میسر کنیم آن وقت نشان از 

یک مدیر داریم.

مدیرکل اطالعات استان اصفهان:

 نمی توانیم با مردم برخورد سخت 
داشته باشیم

شهـر را بـرای شهـروندان زیبـا می کنیم

120 دقیقه رو در رو با مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان؛

با توجه به این که اصفهان شــهر گردشگری است و از سوی دیگر به 
عنوان پایتخت فرهنگ و هویت اسالمی شناخته می شود چقدر برای 

زیباسازی شهر بر اساس هویت فرهنگی و اسالمی تالش می شود؟
ما در این زمینه اساســنامه ای داریم که زیباسازی شــهری بر اساس هویت 
فرهنگی- اســالمی انجام می گیرد. برای مثال در برنامه 1404 مسجد محور 
برنامه ها قرار گرفته و فعالیت سازمان زیباسازی، طراحی و ساماندهی حاشیه 
مسجد است.همچنین در سیاست ها و برنامه سازمان های زیباسازی، موضوع 
تاریخی بودن شــهر مورد توجه قرار گرفته و به گفته بسیاری از اساتید ،شهر 

اصفهان از هویت اصلی خویش دور نشده است.
اصفهان از جمله کالن شهرهای ایران است که گردشگران خارجی 
زیادی آن  را به عنوان مقصد انتخاب می کنند. ســازمان زیباسازی 

تا چه میزان فعالیتش را براساس حضور گردشگران تنظیم می کند؟
اگرچه وظیفه اصلی سازمان، زیباسازی شهر برای شهروندان است ولی تالش 
می شود با توجه به حضور گردشگران خارجی، به اماکن گردشگری نگاه ویژه ای 
شود زیرا سیاست های کالن مدیریت شهری به گردشگری توجه خاص دارد و 
این امر در سطح شهر نیز مشاهده می شود. مثال نقشه های موجود در سطح شهر 
و تابلوهای راهنمایی کامال متناسب با گردشگران است. همچنین زیباسازی در 

زمینه معرفی مشاهیر اصفهان نیز فعالیت هایی را انجام داده است.
با توجه به این که  بخشی از فعالیت های ســازمان زیبا سازی میان 
بخشی است، بین فعالیت های شــما با فعالیت های سایر سازمان 

هماهنگی کامل هست یا اختالف نظر در این رابطه وجود دارد؟
از آن جایی که مباحث هنری با سلیقه افراد ســروکار دارد نمی توان به طور 
قطعیت درباره موضوعی نظر داد و طبیعتا اختــالف نظرهایی در زمینه های 
مختلف وجود دارد که البته این اختالف ســلیقه  ها مشکلی ایجاد نمی کند. 
کمیته ای در این باره وجود دارد که وظیفه بررسی ایده های مختلف طراحی 
شهر را عهده دار است و پس از بررســی کامل ایده ها در این کمیته در نهایت 

وحدتی در اجرای کار ایجاد می شود.
به نظر می رسد در بحث تبلیغات شهری  هماهنگی میان مجموعه های 
مختلفی که در این باره فعالیت می کنند وجود ندارد و در سطح شهر 
شاهد یک سری اغتشاشات و آلودگی های  بصری هستیم به طوری که 
برخی از اعضای شورای شهر خواستار تعیین متولی واحدی برای بحث 

تبلیغات شدند، نظر شما در این باره چیست؟
این که اصال تعاملی میان حوزه های مختلف شهری از جمله سازمان زیباسازی 
و سازمان فرهنگی و مجموعه های مختلف درباره تبلیغات وجود ندارد، صحیح 
نیســت و این موضوعی که در شورای شهر مطرح شــد مربوط به ساماندهی 
تبلیغات بود؛ چرا که تبلیغات ما صرفا به تبلیغات تجاری خالصه نمی شود و در 

سطح شهر تبلیغات فرهنگی نیز داریم که هرکدام متولیان خاص خود را دارند 
ولی باز هم در اجرای کار تداخل هایی صورت می گیرد.

زیباسازی تابلوی مغازه ها در حوزه فعالیت زیباسازی است که در این بخش نیز 
با سلیقه های مختلف روبه رو هستیم. طرحی از طرف شورا به شهرداری ابالغ 
شد که کمیته ای برای بررسی طرح مطالعاتی ساماندهی تبلیغات  تشکیل شود 
و این کمیته هم اکنون به ریاست شهردار اصفهان، دبیری مدیر روابط عمومی  
شهرداری و عضویت مدیران شهرسازی، زیباسازی، سازمان فرهنگی-تفریحی 

و سازمان مشارکت شکل گرفته است.  
فکر می کنید  با تشکیل این کمیته، اغتشاشات بصری که در سطح 

شهر مشاهده می شد کاهش  یابد؟ 
 کاهش آلودگی های بصری در سطح شهر نیازمند گذر زمان است زیرا نابسامانی 
های موجود در این باره به  عوامل مختلفی از جمله فرم تابلو، نوع تبلیغ و گرافیک 
بستگی دارد مثال شما یک بار تابلو را یک رنگ قرمز کامل می کنید. این قرمز 
به خاطر تاثیری که روی رفتار افراد جامعه دارد خود نوعی اغتشاش است.اگر 
درایت گرافیست نباشد تاثیرات منفی روی رفتار شهروندان می گذارد.هم چنین 
گسترش تکنولوژی بر تبلیغات تاثیر چشمگیر داشته است.تبلیغات یک بحث 
تخصصی و کارشناسانه است که  در جلسه اول تشکیل این کمیته فعال تالش 
شده است تبلیغات سازماندهی و دسته بندی شــود ولی به تدریج با گذشت 
جلسات دیگر و پیگیری امور قطعا تاثیرات آن در منظر شهر مشخص می شود. 
یکی از اهداف سازمان  زیباسازی ایجاد آرامش در شهر عنوان می شود 
ولی برخی از کارشناسان معتقدند که در دهه های گذشته که زیباسازی 
به این شکل مطرح نبود  آرامش در شهرها بیشتر به چشم می آمد ولی 

برخی هم با این نظر کامال مخالفند ،نظر شما چیست؟
ابتدا باید ببینیم که هر کدام از این افراد چه تعریفی از آرامش دارند، تعریفی 
که یک جوان از آرامش دارد با تعریف شخصی میانسال متفاوت است، جوان به 
دلیل هیجانات جوانی تمایل بیشتری به تنالیته های رنگی دارد و آرامش را در 
به کارگیری رنگ ها در سطح شهر می بیند ولی افرادی که دوران جوانی را پشت 
سر گذاشته اند بیشتر تمایل به وجود فضایی با رنگ بندی های ساده تر داشته 
و آرامش را در آن می بینند. از طرف دیگر در گذشته با این حجم از تکنولوژی 
روبه رو نبودیم و ترکیب بیشتر کارها سفید و سیاه بود که خود آن آرامش بخش 
است؛ اما امروزه با تنوع رنگ ســروکار داریم و تنوع رنگ نیز اغتشاش بصری 

ایجاد می کند.
نکته دیگری که در جواب این سوال باید به آن اشاره کنم، توجه به فضای تاریخی 
شهر است و این که فعالیت های زیباسازی  بر اساس استانداردهای شهرهای 
تاریخی صورت پذیرد. اصفهان یک شــهر تاریخی است و محورها و فضاهای 
تاریخی خط قرمز ما محسوب می شــوند. سازمان زیباسازی سعی در کاهش 

اغتشاش های بصری در محدوده های تاریخی شهر دارد.
برخی مواقع با این نظر روبه رو می شویم که المان های شهری جانمایی 

صحیحی ندارند؟ شما چقدر با این صحبت موافق هستید؟ 
من نمی گویم جانمایی المان های شــهری در اصفهان بدون نقص است ولی 
کمیته ای با عنوان کمیته جانمایی داریم که این مسئولیت را عهده دار است، به 
پسشنهاد طراح و همچنین بر اساس این که مکان جانمایی چه ارتباطی با المان 
مورد نظر دارد بهترین نقطه تعیین می شود .همچنین جانمایی برخی المان ها 
مربوط به کمیته خدمات شهری است و طبق مصوبه شهری جانمایی می شود.
آیا مجسمه یا سردیسی وجود دارد که جانمایی آن درست نبوده و شما 

آن را تغییر داده باشید؟
 بله، برای مثال مجسمه ای در جایی قرار گرفته که بعدها به دلیل توسعه پارک 

ها، محورها و میادین و مناسب نبودن مکان آن جابه جا شده است.
موضوع دیگری که در سطح شهر با سازمان زیباسازی ارتباط دارد 
بحث مبلمان شهری است ولی به نظر می رسد که این واژه چندان برای 
شهروندان آشنا نیست. شما می توانید ابتدا تعریفی از مبلمان شهری 
در اختیار ما قرار داده و در خصوص طرح هایی که در شهر انجام شده 

توضیح دهید؟
متاسفانه هرچند مبلمان شهری یک ادبیات کامال علمی، از علوم شهرسازی 
و حتی جزو دروس دانشگاهی اســت با این حال بسیاری افراد با این اصطالح 
چندان آشنایی ندارند. شهر نشینی منبعث از هویت و فرهنگ شهروندان است 
به عبارتی مسئوالن و برنامه ریزان شهری ســعی می کنند با تأسی به آداب ، 
فرهنگ و هویت شهروندان فضاهای شهری خود را طراحی و زیبا سازی کنند 

و این کار همان بحث مبلمان شهری است.
انسان موجودی زیبا پسند است از این رو می خواهد شهرها را به زیبایی طراحی 
کند و در این راه از فناوری های پیشرفته در زمینه های نور، صدا و سایر جلوه 
 های بصری برای زیبایی آن استفاده می کند تا آرامش بیشتری در شهر ایجاد  
کند. دامنه مفهومی و کاربردی مبلمان شهری بسیار گسترده است . مبلمان 
شهری به مجموعه وسیعی از وســایل ، اشــیا، نمادها، خرده بناها و فضاها و 
عناصری گفته می شود که به دلیل نصب در خیابان و فضای شهری و استفاده 
عمومی به این اصطالح معروف شده اند .وجود  مبلمان شهری در فضای شهری 
نیازهای عمومی شهروندان را تامین می کند و  حذف مبلمان شهری از فضاهای 
شهری یا نامناسب بودن آن ها ، موجب  اختالل در عملکرد نظام شهری می شود 

و نیازهای متعدد شهروندان بی پاسخ می ماند. 
در سال جاری نمایشگاهی در رابطه با مبلمان شهری در اصفهان برگزار 

شد، دستاوردهای سازمان زیباسازی از این نمایشگاه چه بود؟
بر اساس گفته شما، هنوز بحث مبلمان شهری در میان مردم ناشناخته است 

به طوری که بسیاری از تولید کنندگان نیز با این تخصص بیگانه هستند ولی 
سازمان زیباسازی در نهمین نمایشگاه مبلمان شهری الگوهایی را ارائه کرد که از 
یک سو پیمانکار و تولیدکننده و از سوی دیگر شهرداری دیگر شهرها از آن الهام 
بگیرند .هم چنین در این نمایشگاه با برگزاری جلساتی با موضوع نمونه سازی 

مبلمان چهارباغ نظرات مختلف درباره این مبلمان را اخذ کردیم.
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از لحاظ توانمندی در کشور چه 

جایگاهی دارد؟
 سازمان زیباسازی اصفهان در بیشــتر موضوعات کار شده در کالن شهرهای 
کشور پیشتاز بوده و ما در هشت ساله گذشته الگوی دیگر شهرها شدیم برای 

مثال در مورد مسجد ها و یا پاتوق ها همیشه پیشتاز بوده ایم.
چند وقت پیش عکس هایی از خالقیت سازمان زیباسازی در فضای 
مجازی دست به دست می شد که روی درخت های خشک شده انجام 
شده بود. این ایده از کجا شکل گرفت و در شهرهای دیگر هم چنین 

کاری انجام شده بود  یا نه؟
اصفهان در کارهایی که روی چوپ انجام می شود، سبقه تاریخی دارد به طوری 
که حتی در مبلمان شهری طراحی شده در شهر چنین مسئله ای به خوبی دیده 
می شود و ما حتی سمپوزیوم ملی مربوط  به چوپ نیز در شهر برگزار کردیم.
 ایده این کار در سال 93 شــکل گرفت که یک درخت به این صورت طراحی
  شــد و این کار ادامــه یافــت و به این شــکل در شــهرهای دیگــر انجام

 نشده است.

خیابان کاوه، نرسیده به سه راه ملک شهر،جنب ایستگاه آتش نشاني،کوچه شهید جوراب دوز، سازمان 
 زیباســازي شــهر اصفهان، قرارمان ســاعت 12:30 در محل دفتر آقــای مدیرعامل. بــا تاخیری سمیه مصور

سی دقیقه ای در سازمان زیبا سازی  شهرداری اصفهان حاضر می شوم.  مهندس حسن موذنی که چند ماهی است این مسئولیت را برعهده گرفته 
با گفتن این که برای پاسخگویی در این جا هستیم، یخ مصاحبه را آب می کند و با خوش رویی پذیرایی این  گفت و گو  می شود. سازمان زیباسازی 
از جمله زیرمجموعه های شهرداری اصفهان است که بیشتر فعالیت های شهری با آن ارتباط پیدا می کند. فعالیت های این سازمان تلفیقی از 
کارهای معماری و هنری است که بر سیما و منظر شهر تاثیر گذار است. طراحی گرافیک شهری، طراحی مبلمان شهری، نور پردازی ها و آب نماها 
و پاتوق ها از جمله وظایفی است که بر عهده این سازمان قرار گرفته است. سازمان زیبا سازی از سال 90  کارش را به عنوان یک سازمان مستقل 
شــهری خدمــات  حــوزه  نظــر  زیــر  ســازمان  ایــن  آن  از  پیــش  کــرد،  آغــاز  شــهرداری  مجموعــه   در 
 فعالیت می کرد. همه سواالتی که پیرامون وظایف سازمان زیباسازی و بحث های پیرامون آن وجود داشت، بهانه این مصاحبه هستند که در ادامه 

می خوانید:

شــهردار اصفهــان در برنامه رادیویی »ســالم 
اصفهان« اظهارکرد: بخشی از درآمدهای پایدار 
شهرداری برای اداره امور شهر از محل پرداخت 
قبوض عوارض است، در این راستا بسته تشویقی 
از سوی شهرداری برای شهروندان خوش حساب 

در نظر گرفته شده است. بر این اساس آن دسته از 
شهروندانی که قبوض عوارض را به موقع پرداخت 
کنند، از طرح بخشودگی جرایم دیرکرد عوارض 
نوسازی و عمران شهری برای امالک مسکونی و 
تجاری بهره مند می شوند. قدرت ا... نوروزی با بیان 
اینکه مبلغ بخشودگی روی قبوض عوارض درج 
شده است، اظهار امیدواری کرد: با همکاری مردم 
در پرداخت به موقع عوارض که تا 29 اسفند 9۷ 
مهلت دارد، از این هدیه بهره مند و از جریمه معاف 
شوند. شــهردار اصفهان تاکید کرد: شهروندانی 
که تا 15 دی ماه قبض عــوارض خود را دریافت 
نکرده باشــند، می توانند به شــهرداری منطقه 

محل ســکونت خود مراجعه، یا با سامانه 13۷ 
تماس گرفته و یا به درگاه الکترونیکی شهرداری 
اصفهان به نشانی www.isfahan.ir  قسمت 
بدهی عوارض نوســازی مراجعه کنند.نوروزی 
اظهارکرد: در هفته جاری عملیات اجرایی حلقه 
حفاظتی شهر به عنوان یک ابرپروژه 
مهم با حضور استاندار و نمایندگان 
شهرســتان اصفهان آغاز می شود؛ 
این پروژه از لحــاظ حجمی بزرگ 
ترین پروژه عمرانی شــهر اصفهان و 
از لحاظ اثرگذاری در رفع مشکالت 
ترافیکی شهر واجد ارزش باالیی است 
و به خوبی از جان شهروندان در برابر 
حوادث و تصادفات جلوگیری خواهد 
کرد؛ چرا کــه در حال حاضــر ورود خودروهای 
سنگین در بخش هایی از شهر به خصوص جنوب 
شــرق اصفهان، مشــکالتی را برای شهروندان 
ایجاد کرده است.  وی خاطرنشان کرد: همچنین 
عملیــات اجرایی تقاطع غیرهمســطح واقع در 
بزرگراه شهید اردستانی کلید می خورد و در واقع 
احداث حلقه حفاظتی شــهر اصفهان به عنوان 
ابرپــروژه از این نقطه آغاز خواهد شد.شــهردار 
اصفهان اظهار امیدواری کرد: تعامل و همکاری 
مسئوالن در تمام بخش ها در کنار خواست و اراده 
مردم، شهر اصفهان را به سمت زیست پذیری بهتر 

پیش خواهد برد.

شهردار اصفهان از  هدیه شهرداری به شهروندان خوش حساب خبر داد:

بخشودگی جرایم دیرکرد عوارض نوسازی برای امالک 
مسکونی و تجاری
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  امام علی علیه السالم:
   خرد آدمی ، سامان بخش اوست  و ادبش مايه 

 قوام او ، و  راستگويی اش پیشواى او، 
 و سپاس گزارى اش كمال او.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت 

 در زندگی واقعــا باید به چه چیز خود بنازیــم؟ چه چیز ما را 
یک پهلوان و قهرمان واقعی می کند ؟ یک عده هستند به علم 
خود می نازند؛ اما آیا واقعا علم چیزی اســت که انسان به آن 
بنازد؟ همین که می بیند چند کتاب نوشــته و یا چند  کتاب 
خوانده فکر می کند که دیگر برای خود کسی شده یا به درگاه 
خدا ثوابی کسب کرده اســت در حالی که اگر به سیره علما و 
 بزرگان نگاهی بیندازیم، می بینیم کــه آن ها هرگز اینگونه

 نبوده اند.
 شــخصی خدمت حضرت عالمه طباطبایی رســید و گفت:
 »آقا دیشــب خــواب پدرتــان را دیدم . از شــما شــکوه و
  گالیه داشــت . می گفت که چــرا محمد حســین ثوابی از

  ثواب کتــاب تفســیرالمیزان را بــرای من نمی فرســتد.« 
عالمه طباطبایی رو به آن شــخص کردند و فرمودند :»اصال 
فکر نمی کردم که تفســیر المیــزان در درگاه خداوند ثوابی 

داشته باشد!« 
طلبه ها یک اصطالح خیلی جالب دارند، می گویند:»در رفع 
حجب کوش نه در جمع کتب.« این جمله بســیار پرمفهوم 
اســت، این که بدانیم گاهی وقت ها علم ما ، برای ما حجاب 

می شود. 
شخصی به گمان خود چند کتاب خوانده بود و ادعای فراوان 
داشــت و فکر می کرد برای خود کسی شــده است. یک بار 
همین شــخص بیان کرده بود:»من به حضرت ابوالفضل )ع( 
 خیلــی ارادت دارم؛ اما ایشــان به اندازه من کتــاب نخوانده

 است!« ببینید علم آدم ممکن است چگونه حجاب شود برای 
انسان. آیا چنین شــخصی می تواند ادعا کند که من پهلوان 
هستم؟ آیا چنین شخصی می تواند ادعا کند که من یک عالم 

واقعی ام؟
پهلوان واقعی کیست؟ کســی که از نظر جسمی خیلی قوی 

است یا کسی که از نظر علمی قدرت دارد؟
حال برای اینکه معیار پهلوانی دســت مان بیاید به این روایت 
بسیار زیبا از پیامبر گرامی اسالم)ص( توجه می کنیم:خدای 
عزوجل مــی فرماید: هرگاه یــاد من بر بنده ام غالب شــود، 
خواهش و خوشی او را در یاد خود قرار دهم و چون خواهش و 
خوشی او را در یاد خود قرار دهم عاشق من شود و من نیز عاشق 
او گردم و چون عاشق یکدیگر شدیم حجاب میان خود و او را 
بردارم و عشق خود را بر جان او چیره گردانم، چندان که مانند 
مردم دچار سهو و غفلت نمی شود، سخن اینان سخن پیامبران 

است، اینان به راستی قهرمانند« .
آری اگر شأن غالب انسان به یاد خدا بودن باشد ، یعنی انسان 
نماز بخواند ، قرآن بخواند ، به فکر خدا باشد و... از فرستادن ذکر 
صلوات لذت می برد. با گفتن ذکــر »الحمدهلل رب العالمین« 

جان و دلش صفا می یابد. 
در اذن دخول حرم ائمه می خوانیم:» فتحت باب فهمي بلذیذ 
مناجاتهــم« ، یعنی چه ؟ یعنی اگر رفتی حــرم امام رضا )ع(  
و  از مناجات کردن با حضرتش ، از خوانــدن قرآن ، خواندن 
زیارت جامعه و امین ا...وغیره لذت بــردی بدان که به تو اذن 

دخول داده اند.
 اگر می خواهیــم در رفع حجاب بکوشــیم ، باید بزرگ ترین 
حجاب، یعنی »خودمان« را از ســر راه برداریم . اگر خودمان 
را از سر راه برداشــتیم گناهان مان نیز متعاقبا از سر راه کنار 
می روند. همه کارهای ما باید برای خدا باشد. نکند روزی فرا 
برســد که  به خاطر حضور  در  صف اول نماز به مسجد برویم. 
این کامال اشتباه است.خدا ان شاءا... همه ما را جزو قهرمانان 

واقعی قرار دهد .

پهلوان واقعی کیست؟

 محمد اسماعیل زاده

عکس روز

دوخط کتاب

اســت مــرد، بینایی هــر دو 
چشم اش را از دست بدهد.

پزشــک گفــت: کدام یک را 
انتخــاب می کنیــد؟ بینایی یا 
حافظه تــان را؟بیمــار کمی 
فکر کرد و گفت: بینایی ای 
را ترجیح می دهم که ببینم 
به کجا خواهــم رفت تا این 
که به خاطر بیــاورم به کجا 

رفته ام ...
»آینده  مقدس«
چارلز کترنیگ

بینایــی ات را ترجیــح 
می دهی یا حافظه ات 

را؟
حافظــه  مــردی بــه تدریــج 
در حــال از کار افتــادن بود. 
پزشــکی پــس از معاینــه  
دقیــق، گفت کــه می تواند 
بــا عمــل جراحــی حافظــه  
نــد؛ امــا  مــرد را برگردا
ایــن کار یــک خطــر بزرگ 
دارد و آن ایــن کــه ممکــن 

12 سال از زمان آغاز به کار مترجم گوگل می گذرد و از آن زمان تاکنون، گوگل 
همواره سعی کرده تا مطابق نیازهای روز مردم، این مترجم را بهبود دهد. در 
ابتدا، گوگل ترنســلیت، تنها توانایی ترجمه بین زبان های انگلیسی و عربی را 
داشت؛ اما حال  این مترجم آنالین به صورت ساالنه ۳۰ تریلیون جمله را به 1۰۳ 
زبان مختلف، ترجمه می کند.امــروزه Google Translate به ابزاری مهم 
برای برقراری ارتباط بین زبان های مختلف تبدیل شده و عده  کثیری از مردم 
در سراسر دنیا، از آن استفاده می کنند. اهالی »مانتین ویو« به تازگی به منظور 

هرچه ساده تر شدن رابط کاربری این مترجم، آن را بازطراحی کرده اند.

مترجم »گوگل« به روز شد

طراحان و سازندگان هتل ها امروزه روش هایی را برای معماری این اماکن به کار 
می گیرند که طرح نهایی آن ها بتواند در جلب توجه و عالقه گردشگران تاثیر 
فراوانی بگذارد و تعداد گردشگران را به دلیل تفاوت در طراحی و معماری هتل 

روز به روز اضافه کنند.
به تازگی در کشور چین یک معمار چینی، هتلی عجیب و جالب طراحی و ساخته 
که طرح اصلی آن از شکل اســباب بازی کودکان الهام گرفته شده است و این 
تفاوت ساده، اما عجیب، گردشــگران خارجی بسیاری را برای تماشای هتل و 

رزرو اتاقی در آن به چین می کشاند.

ساخت هتل با الهام از اسباب بازی کودکان

انگشتر از کجا آمده است؟ 
 انگشتر؛ جزو لوازم زینتی است که مورد اســتفاده مردان و زنان قرار می گیرد و آنطور که از شواهد پیداست، تاریخچه ای کهن دارد.

شواهد نشان می دهد که انگشتر، از مصر باستان، در پی تکامل »ُمهر« سرچشمه گرفته باشد؛ چون مهر ها نشانه قدرت بودند، افرادی 
که مهر های برجسته و انگشتر خاتم »مهر« داشتند، به عنوان اشخاص قدرتمند و بانفوذ، مورد احترام مردم قرار می گرفتند.مقامات 
باالی حکومت نیز با اعطای انگشترشــان به نماینده ها، برای اجرای فرامین شان، اختیار تام می دادند که در تورات نیز به نمونه ای از 
این عمل، اشاره شده است: »سپس فراهه، انگشترش را درآورد و به جوزف داد«. به احتمال زیاد، تغییر و تحول انگشتر خاتم و تبدیل 

شدن آن به یکی از آالت زینتی نیز در مصر باستان رخ داده است.
زنان ثروتمند مصری، انگشتر هایی از طال، دست می کردند و زنان طبقه پایین نیز از انگشتر هایی با قیمت های ارزان تر، از جنس نقره، 
برنز، شیشه یا سفال های رنگی اســتفاده می کردند.یونانیان و رومی ها در ساخت انگشــتر های زینتی، بیش از دیگر تمدن ها دقت و 
ظریف کاری به خرج داده اند. بین سال های ۳1 تا ۴۴۹ قبل از میالد، در روم باستان، شهروندان، فقط از انگشتر های آهنی استفاده 
می کردند. استفاده از انگشتر، برای برده ها ممنوع بود. با شــروع دوره امپراتوری )حدود ۳1 قبل از میالد(، تمامی این قوانین تغییر 
کردند یا کنار گذاشته شدند. انگشتر های طال نیز رواج یافتند و قانون، حق اســتفاده از انگشتر های طال را که در درجه اول، محدود 
به سفیران کبیر می شد، تغییر داده، به اعضای رسمی مجلس سنا، کنســول ها و افسران ارشد دولت نیز داده شد.برای نظارت دقیق 
به استفاده از انگشتر، قوانین گوناگونی در روم باستان )بعد از سال ۳1 قبل از میالد(، به تصویب رسید.رومی ها، تنها از انگشتر برای 
تعیین طبقه اجتماعی اســتفاده نمی کردند؛ بلکه از آن برای ازدواج نیز بهره می بردند. طی مراسم نامزدی، داماد، یک انگشتر ساده 
آهنی به نشانه تعهد و توانایی مالی برای حمایت از عروس، به خانواده عروس می داد. مراسم نامزدی که به طور ساده ای برگزار می شد، 
بسیار مهم تر از مراسم ازدواج قلمداد می شد و ارزش واالیی داشت. آیین مسیحیت نیز بعد ها این سنت را به عنوان بخشی از مراسم 
ازدواج پذیرفت.در میان بت پرستان باستان نیز به هنگام ازدواج، داماد، ریســمانی را به مچ دست و مچ پای عروس، به نشانه در بند 

کشیدن روح عروس و کنترل روح او می بستند.

وبگردی

یک زن روان شناس آمریکایی ادعا می کند همان طور که می تواند انسان ها 
را روانکاوی کند و ذهن آنها را بخواند، می تواند ذهن حیوانات خانگی را هم 
بخواند و به صاحبان شان بگوید آن ها چه کاری را دوست دارند و چه کاری 
را دوست ندارند یا در طول روز به چه چیزهایی فکر می کنند. این ادعای او 
بسیار پولساز بوده؛ چرا که مردم حاضرند برای نیم ساعت مشاوره حیوان 

خانگی شان به او 1۰۰ دالر بدهند. 

ذهن خوانی حیوانات خانگی

مسیر روایت زنان و مردان از آن چه در 
جنگ تجربه کرده اند، متفاوت است

نشست »تیپولوژی به تصویر کشیده شدن زنان در روایت ها و آثار 
هنری جنگ« به همت حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن 
جامعه شناسی چهارشنبه ۷ آذرماه در سالن کنفرانس این انجمن 
برگزار شد. در این نشســت حبیب احمدزاده، عضو هیئت علمی 
دانشگاه هنر تهران، نویســنده و مستندساز،  فریبا نظری، دکترای 
جامعه شناسی و پژوهشگر حوزه جنگ و الهام عدیمی، کارشناس 
ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و عضو حلقه مطالعات اجتماعی زنان 

درباره این موضوع سخنرانی کردند.
فریبا نظری در این نشست گفت: از سال 1۳۶۷ اولین آثار رسمی 
منتشر شــده در حوزه جنگ را که از حوزه هنری بیرون می آمد،  
خوانده ام. پس از خواندن روایت های متعدد از وقایع جنگ و به ویژه 
خاطره نگاری ها، توجهم به این نکته جلب شد که مسیر روایت زنان 
و مردان از آن چه در جنگ تجربه کرده اند، متفاوت اســت. جنگ 
پدیده ای اجتماعی عجیبی است که به تعداد کنشگرانی که آن را 
تجربه کرده اند می تواند روایت های متفاوتی داشــته باشد. جنگ 
پدیده ای میرا نیست که تاریخ شروع و پایان داشته باشد تا زمانی 
که پدیده سوگ در بازماندگان جاری است و خاطره، عکس و سند 

از جنگ برای نسل های آینده پابرجاست، جنگ تمام نشده است.

 بررسی زمینه ها 
و عوامل سهل انگاری در نماز

بررسی زمینه ها و عوامل ســهل انگاری در نماز اثر»مصطفی 
برغمدی« را انتشارات »ســتاد اقامه نماز«چاپ کرده است. اثر 

حاضر در چهار بخش تهیه و تنظیم شده است.
  آیات و روایات در مورد سبک شــمردن نماز، آیات و روایت در 
مورد تحقیر کردن نماز، نداشتن شناخت نسبت به خداوند وآشنا 
نبودن به فلسفه نماز و عبادت ، سخت گیری های بی مورد در 
مورد خانواده ، اصل اختیاری بودن مسائل دینی ، عدم پرداخت 
کافی رسانه به بحث نماز ، تغییر اولویت ها در میان اغلب عموم 
مردم جامعه  و... از جمله مســائلی است که در این کتاب به آن 

پرداخته شده است . 
این کتاب به بررســی زمینه ها و عوامل سهل انگاری در نماز با 

مطالعه منابع می پردازد.
 در راستای این تحقیق، آیات و روایات و سیره اهل بیت)ع( مورد 
بررسی قرار گرفته است. در آغاز واژه »ســهل انگاری«تبیین 
شــده، آن گاه عدم معرفت جایگاه نماز، آثار گناه و زمینه های 
فردی، خانوادگی و اجتماعی و آثار دوســتی با بدان ، از عوامل 
سهل انگاری نسبت به نماز  با اســتفاده از آیات  و روایات مورد 

مطالعه قرار می گیرد. 

دیدی یه لحظــه تموم وجودت چــای یا قهوه مــی خواد تا 
خستگیت در بره؟ من تمام لحظات زندگیم این جوری ام واسه پول! 
خیلی بده ته ساندویچ رو خالی میذارن. آدم به اندازه کافی از 
 این که آخرای ساندویچشــه ناراحت هســت، باید بــا اینم کنار 

بیاد! 
یکی از مهم ترین دالیلی که من جوراب هام رو نمی شورم اینه 
که وقتی گمشون می کنم به راحتی از روی بو، جاشون رو پیدا کنم!

 آگهی نوشته سوئیت دانشجویی در الهیه 12۰ میلیون ودیعه، 
ماهیانه ۵ میلیون اجاره. اون دانشجویی که بتونه ماهی ۵ میلیون 

اجاره بده کجاست که من برم شاگردش بشم؟!
توی اینستاگرام این جوریه که هر شخصیتی رو فالو می کنی 
دو دقیقه بعدش فن پیج هاش برات درخواســت فالو می فرستن. 
حتی یه بار فن پیج پسر خاله ام که کالس سومه برام درخواست فالو 

داد! 
میگن مصرف بی رویه کباب و گوشت قرمز باعث سرطان معده 
میشــه. معده ای که نتونه کباب و گوشــت قرمــز رو جذب کنه 
 آپاندیســه، باید بری دکتر بگی درش بیاره بنــدازه دور این عضو 

بی لیاقت رو!
یه مشــنگ درون دارم که تو جمع های جدی و خشک یا تو 
مراسم عزا و سر خاک یا وقتی جدی حرف می زنم، میاد منو قلقلک 

میده!

خندوانهدیدگاهکتاب

دوخت کامل 
قرآن توسط 
هنرمند سوری

»محمد هادی حاضری« 
هنرمند سوری پس از 12 
سال موفق شد کل آیات 
قرآن را به وسیله چرخ 
خیاطی روی پارچه های 

مخملی بدوزد. 

اینستاگردی

نمکــی«  ده  »مســعود 
کارگردان سینما و تلویزیون 
با انتشــار فیلمی از تفحص 

شهدا در اینستاگرام نوشت:
ز خون هر شــهیدی الله ای 
رســت/  مبــادا روی الله پا 

گذاریم

محمد جــواد آذری جهرمــی وزیر 
ارتباطات، تصویــری از مزار پدرش 
 را اینستاگرام منتشــر کرد و نوشت:

» ســواد نداشــت اما دریای معرفت 
بود دلش، گره گشای همه بود. هنوز 
هم گره ای در کار باشــد با فاتحه ای 
صدایش می کنم باز می شــود، قدر 

پدرها را بیشتر بدانیم«.

 حجت االسالم پناهیان در اینستاگرام 
عکس نوشــتی درباره ازدواج منتشر 
کرد. » راه رسیدن به شیرینی پایدار در 
زندگی مشترک این نیست که دنبال 
یک همســر بی عیب باشیم. شیرینی 
زندگی بیش از هــر چیز به نحوه رفتار 
خوب خود آدم بســتگی دارد، اگر چه 
پاســخ خوبی دریافت نکنــد. دنبال 
همسر بی عیب گشــتن خودش یک 

عیب بزرگ است!«

 عزت ا... ضرغامی در اینستاگرام با انتشار این تصویر 
نوشــت:» دو روز گذشته در دانشــگاه آزاد تبریز، 
دانشــگاه مراغه و همایش فعاالن مجازی اســتان 
آذربایجان شرقی سخنرانی داشتم. نمی دانم چرا 
فکر می کنم باید به همراهانم ) فالوورها( گزارش کار 
بدهم! با آقای آل هاشم امام جمعه سلبریتی تبریز 
هم مالقات مفصلی داشــتم، نیازمند رفتار امثال 

ایشان هستیم«.

مبادا روی الله ها پا بگذاریم 

دنبال همسر بی عیب نگردید

آذری جهرمی بر سر مزار پدرش

دیدار ضرغامی با امام جمعه سلبریتی 
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