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   پاسخگویی وزیر دادگستری به نمایندگان اصفهان   
    به دنبال حذف روزنامه های کشور از انتشار آگهی های دادگستری؛  

  مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان هشدار داد:  

زلزله در کمین نصف جهان
روز جهانی داوطلبی؛

تا حاال اکر داوطلبانه انجام 
دادین؟ اگه نه  امروز شروع 

کنین. اینکه حضورمون برای 
کسی مفید باشه  خیلی خوشحال 

کننده است.
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مهم ترين هدف ذوب آهن 
 اصفهان، افزايش

 توليد است

»یزدي زاده« در دیدار فرماندهان بسيج 
شرکت ذوب آهن:

3

دیدار معوقه هفته یازدهم؛

ذوب آهن با علی منصور 
هم می بازد

سه شهرک صنعتی تخصصی 
در اصفهان احداث می شود

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان:

3
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در روز جهانی  داوطلبی به جنگ ناامیدی و افسردگی برویم؛

هر اصفهانی، یک داوطلب
پنجم دسامبر، مصادف با 14 آذرماه روز جهانی داوطلبی نام دارد. در همین راستا اداره 
مشارکت های فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان به تبلیغات و فرهنگ سازی در این 
زمینه با شعار »هر شهروند، یک داوطلب« اقدام کرده است.رییس اداره مشارکت های فرهنگی، 
اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در این خصوص اظهار داشت: 

اصلی ترین هدف از اجرای این طرح تشویق شهروندان به انجام کار داوطلبانه است...

6

گالری اکنون
نمایشگاه گروهی چشم انداز

9 الی 14 آذر

صفحه  7

  گزارش ویژه  »زاینده رود«
 از ليگ برتر هندبال؛  

 نوبت به هت تريک 
هندبال نصف جهان رسيد
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رهبر انقالب اسالمی درباره قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان در ابتدای جلسه درس 
خارج فقه، توضیحاتی ارائه کردند.حضرت آیت 
ا... خامنه ای صبح دیروز در ابتدای جلسه درس 
خارج فقه، ضمن تاکید بر اهمیت و لزوم اجرای 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان، توضیحاتی 
در خصــوص برخی خألهــای ایــن قانون و 
درخواست های برخی مسئوالن از ایشان برای 
کســب مجوِز ابقای تعداد معدودی از مدیران 

بازنشسته، بیان کردند.
متن بیانات رهبر معظم انقاب اســامی به این شرح 

است:
دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف آوردند جلو- 
بعد از درس که می بینید همینطور یُســرعوِن إلینا-  و 
با اوقات تلخی تمام گفتند که این بازنشسته هایی که 
طبق قانون باید برکنار بشوند، اینها را برمی گردانند و 
این را به پای شما می نویسند، یعنی به پای من. ]البته[ 
این محبت است، این نشــان دهنده  این است که این 
برادرمان نســبت به اینکه یک چیزی را به ما نســبت 
می دهند که ایشان نمی پســندد، ناراحت است. منتها 
اشکالش این بود که ســر من داد می کشید.من هم به 
ایشان یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد می کشید؟! به 
هر حال ما خواستیم از ایشان هم معذرت خواهی کنیم.  
این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این 
از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش 
هم خالی بود. این قانون  در واقع حلقه بسته  مدیریتی 
را که گاهی اوقات در بعضی از جاها ســال های ســال 
طول می کشد، این حلقه  مدیریتی بسته را باز می کند، 

می شــکند، راه را برای جوان ها می گشاید که بتوانند 
خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی. بنابراین اصل 
قانون، قانون خوبی اســت منتها اطاق قانون، اطاق 
درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشسته ای باید به کار 
گرفته نشود، این اطاق درست نیست. چون بعضی از 
افراد هستند بله، مثا سی ســال هم خدمت کرده اند، 
بازنشسته هم شده اند، فرض کنید که بیست ساله بوده، 
هجده ساله بوده استخدام شــده، حاال هم یک مردی 
چهل و هشت ساله، پنجاه ساله است، وقت کارش است 
و تجربه  خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این 
است دیگر؛ قانون این را هم شامل می شود، اما شمول 
قانون نســبت به این جور آدم هایی که کم و بیش پیدا 
می شوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست. 

خب حاال ]آن[ مسئول، آن مدیر چه کار کند برخاف 
قانون؟ اینجا به فکر والیــت فقیه می افتند که باالخره 
ولی فقیه اجازه بدهد. می آیند از ما سوال می کنند، ما هم 
مواردی را، بنده اینهایی را که ]نسبت به آنها[ می آیند 
سوال می کنند که نمی شناسم، مگر بعضی معدودشان 
را؛ ممکن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی 
از آنها را می شناسیم، آنهایی را هم که نمی شناسیم، اگر 
به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول می کنیم. مسئله 
این است و اال اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم 
اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان 
محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصاح 
کنند که دیگر این اشکاالت پیش نیاید، مجبور نشوند 

که به اجازه  رهبری متوسل بشوند.

افشای دیدار لیبرمن با مسئوالن 
تشکیالت خودگردان فلسطین

رســانه های رژیم صهیونیســتی دیدار محرمانه 
وزیر جنگ مســتعفی ایــن رژیم با مســئوالن 
تشکیات خودگردان فلســطین را فاش کردند.

این هیئت افزود: ماجد فرج و حســین الشیخ از 
افراد نزدیک به محمود عباس، رییس تشکیات 
خودگردان فلسطین هستند.طبق این گزارش، 
این اولین دیدار مقامات تشــکیات خودگردان 
فلســطین با لیبرمن بوده و در ایــن دیدار ژنرال 
کمیل ابو رکــن، هماهنگ کننــده فعالیت های 
دولت اســراییل در کرانه باختری و نوار غزه نیز 
حضور داشــت.هیئت رسانه اســراییل به نقل از 
یک منبع رســمی تاکید کرد که در جریان این 
دیدار محرمانه در خصوص همکاری های امنیتی 
میان دو طرف و احتمال کاهش محدودیت های 
اعمال شده علیه فلســطینی ها در کرانه باختری 
و افکار عمومی فلسطینی ها رایزنی شد.در مقابل، 
هیئت فلسطینی نیز از لیبرمن خواست که ارتش 
اسراییل نباید وارد این مناطق در کرانه باختری 
شود و این رژیم باید به فلسطینیان اجازه دهد تا 
در مناطق تحت کنترل امنیتی و اداری اسراییل 
موسوم به »مناطق ج« سرمایه گذاری کنند و این 

منطقه را توسعه بخشند.

 سفر »بن سلمان« به اردن
 لغو شد

یک منبع اردنی از لغو سفر »محمد بن سلمان« 
ولی عهد سعودی به اردن خبر داد.این منبع اردنی 
افزود که هیئت همراه بن سلمان تمامی رزرو اتاق  
در هتل های اردن را لغــو کرده اند.طبق گزارش 
شبکه الجزیره، اگرچه این منبع اردنی به دالیل لغو 
سفر بن سلمان به اردن اشاره ای نکرد؛ اما برخی 
منابع گفتند که سفر »عبدا...ه دوم« شاه اردن به 
واشنگتن برای شــرکت در مراسم تشییع جنازه 
جرج بوش پدر، رییس جمهور پیشــین آمریکا، 
علت لغو سفر بن ســلمان به اردن بوده است.بن 
سلمان روز دوشــنبه در الجزایر به سر می برد که 
»عبدالعزیز بوتفلیقه« رییس جمهور این کشــور 
حاضر به دیدار با او نشــد و رسانه های این کشور 
گزارش دادند که علت عدم استقبال بوتفلیقه از 

بن سلمان، بیماری او بوده است.

»مکرون« عقب نشینی کرد
منابع خبــری مطلــع، از تصمیم دولت فرانســه 
برای تعلیــق افزایش مالیات بر ســوخت که یکی 
از خواسته های معترضان به شــمار می رود، خبر 
می دهند.خبرگزاری فرانسه اعام کرد که »ادوارد 
فیلیپ« نخســت وزیر فرانســه افزایــش مالیات 
سوخت را در این کشــور تعلیق می کند.این خبر 
در شرایطی منتشر می شود که »امانوئل ماکرون« 
رییس جمهور فرانسه پیش تر بر اجرای سیاست های 
اصاح اقتصادی مورد نظر خود تاکید داشت. این 
موضوع یکی از خواســته های معترضان است. در 
طول اعتراض های اخیر تظاهرات کنندگان، خواستار 

استعفای ماکرون شده بودند.

 والیت فاریاب افغانستان
 در محاصره طالبان

بر اثر ادامه محاصره مناطقــی در والیت فاریاب 
افغانستان توسط طالبان، دو نفر از گرسنگی جان 
باختند.مقامات محلی والیت فاریاب در شــمال 
افغانستان اعام کردند که از چند روز پیش تاکنون 
صدها خانواده در شهرستان پشتونکوت واقع در 
این والیت در محاصــره طالبان قرار دارند.جاوید 
بیدار، سخنگوی والی فاریاب نیز در این باره اعام 
کرد که طالبان ۳ روستا را در این منطقه محاصره 
کردند که تعــداد آنها به ۵۰۰ تــا ۶۰۰ خانواده 
می رسد.بر اســاس اعام سخنگوی والی فاریاب، 
طالبان تمام مســیرهای عبور و مرور را در مسیر 
این روستاها متوقف کردند و حتی اجازه رسیدن 

مواد غذایی را نیز به منطقه نمی دهند.

قانون را جوری تغییر دهید که نیاز به اذن رهبری نباشد
پروانه فعالیت بیش از ۸۰ حزب 
و تشکل سیاسی باطل می شود

وزارت کشور و کمیســیون ماده ۱۰ احزاب 
پروانه فعالیــت بیش از ۸۰ حزب و تشــکل 
سیاســی و صنفی را به دلیل انطباق نداشتن 
با قانون جدید احزاب باطل خواهد کرد.شنیده 
می شــود که در جدیدترین اســامی، وزارت 
کشــور بیش از ۳۰ حزب را قانونــی و واجد 
 شــرایط برای دریافت یارانه احزاب تشخیص 

داده است. 
بنابراین تاکنون از منظر وزارت کشــور تنها 
۸۰ حزب جزو تشــکل های قانونی کشــور 
شــناخته می شــوند.دیگر احزاب سیاسی و 
تشــکل های صنفی که تعداد آنها به بیش از 
۸۰ حزب می رسد به دلیل عدم انطابق با قانون 
جدید احزاب پروانه فعالیت آنها باطل خواهد 
شد.کارشناسان و منتقدان احزاب سیاسی و 
صنفی معتقدند  که برخــی از احزاب، احزاب 
کاغذی هســتند و هیچ تحرک تشکیاتی و 

موثری ندارند.

طبق مصوبه مجلس؛
سازمان هدفمندی مکلف به 
پرداخت بهای آب و برق شد

نمایندگان مجلس سازمان هدفمندی یارانه 
را مکلف کردنــد وجوه دریافتــی بابت آب 
بها و بهای بــرق مصرفی را ظــرف مدت دو 
 هفته به حساب شــرکت های ذی ربط واریز 

کند.
مبلغ ۳2 هزار میلیارد ریال مربوط به عوارض 
شــهرداری ها و دهیاری ها از محل فروش 
فرآورده های نفتی موضــوع ماده ۳۸ قانون 
مالیات بــر ارزش افزوده به حســاب تمرکز 
وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به نسبت 
پرداخت منابع و مصارف موجود براســاس 

مقررات قانونی توزیع  شود.

استیضاح »بطحایی« تقدیم 
هیائت رییسه مجلس شد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از 
ارائه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به 

هیئت رییسه مجلس خبر داد.

محمدجواد ابطحی با اشــاره به اینکه تعداد 
متقاضیان این استیضاح به ۶۰ نفر رسیده است، 
ادامه داد: پس از تعطیات یک هفته ای مجلس 
جهت سرکشــی به حوزه های انتخابیه، این 
استیضاح در کمیســیون آموزش و تحقیقات 

مورد بررسی قرار می گیرد.

 نام برخی از اصفهانی ها
 در لیست منظم های مجلس

هیئت رییســه مجلس شــورای اسامی در 
گزارشی، اسامی نمایندگانی که منظم ترین 
حضور را در جلسات علنی و کمیسیون متبوع 
طی سه ماهه دوم اجاسیه ســوم دوره دهم 

پارلمان داشته اند، اعام کرد.
 این نمایندگان عبارتند از:  محمدرضا تابش 
نماینــده اردکان،  علی اصغــر یوســف نژاد، 
نماینده ســاری و میاندورود، شــهروز برزگر 
کلشــانی، نماینده ســلماس، محمدحسین 
فرهنگی، نماینده تبریز، آذرشــهر و اســکو، 
علی اســماعیلی، نماینده نور و محمودآباد، 
ســیده فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران، ری، 
شمیرانات، اسام شهر و پردیس، فردین فرمند 
نماینده میانه، حســن کامران دســتجردی، 
نماینده اصفهان، حسینعلی حاجی دلیگانی 
نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار، شمس ا... 
شــریعت نژاد، نماینــده تنکابن، رامســر و 

عباس آباد.

محمود واعظی
 رییس دفتر رییس جمهور:

نایب رییس مجلس اظهار کــرد: برخی گروه های 
فشــار در کشــور وجود دارد که نمایندگانی را که 
آشکارا آرای خود را بیان می کنند، اذیت می کنند و 

در فشار می گذارند.
علی مطهری تصریح کرد: به اعتقاد من، اگر کشور 
ما در مسئله برجام متحد بود و از سمت اروپایی ها 
به مقداری در ایران سرمایه گذاری می شد، خروج 

ترامپ از برجام نیز به راحتی ممکن نبود.
 این که برخی می گویند رهبری برجام را ندیده اند، 
به هیچ وجه صحیح نیســت، . وی درباره مســئله 
علنی نبودن آرای نماینــدگان مجلس اظهار کرد: 
متاســفانه کشــور ما هنوز آمادگی این مسئله را 
ندارد که نمایندگان آرای خود را به صورت شفاف 
مطرح کنند؛ اما شــخصا از آشکار ســاختن آرای 
خود، هیچ ترس و واهمه ای از کســی ندارم. البته 
باید این را پذیرفت که برخی گروه های فشــار در 
کشور وجود دارد که نمایندگانی را که آشکارا آرای 
 خود را بیــان می کنند، اذیت می کنند و در فشــار 

می گذارند.

گروه های فشار برخی 
نماینده ها را اذیت می کنند

نایب رییس مجلس: 

کافه سیاست

عکس  روز 

زمین نشست نمایندگان 
مجلس در جلسه علنی

قانون را جوری تغییر دهید که نیاز به اذن رهبری نباشد

پیشنهاد سردبیر:

رییس دفتــر رییس جمهور گفــت: در دوره 
جدید دیگر تمرکز آمریکا بــر طرح موضوع 
حمله نظامی نیست و یک جنگ تبلیغاتی و 
روانی عظیم را علیه کشورمان برنامه ریزی و 
اجرا کرده اند.واعظی  ادامه داد: در دوره جدید 
دیگر تمرکز آمریکا بر طــرح موضوع حمله 
نظامی نیست و یک جنگ تبلیغاتی و روانی 
عظیم را علیه کشورمان برنامه ریزی و اجرا کرد 
تا در وهله اول در زمینه اقتصادی به جمهوری 
اســامی ایران ضربه بزند و بستر این هجوم 
تبلیغاتی نیز در طــرح بدخواهان جمهوری 
اسامی این بود که با خروج آمریکا از برجام، 
ایران نیز بافاصله از این توافق خارج خواهد 
شــد و زمینه برای بازگشــت قطعنامه های 
شــورای امنیت و بــه تبــع آن، تحریم های 
بین المللی علیه ایران، فراهم شود که با تدبیر 

دولت، این هدف آنها محقق نشد.

 تمرکز آمریکا به حمله 
نظامی نیست

آیت ا... یزدی 
عضو شورای نگهبان:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی شکست خود 
را از حماس الگــوی جنگ های نامتقــارن ایرانی 
می داند.حشــمت ا... فاحت پیشه تاکید کرد: این 
خالی کردن عرصه از سوی کشــورهای اروپایی و 
سایر کشورها برای این است که آنان منتظر هستند 
ببینند اختاف اخیر بین ایران و آمریکا مخصوصا 
بعداز برجام چه شــکلی به خود می گیرد ، آیا حل 

می شود یا به نوع دیگری ادامه پیدا می کند.
وی ادامه داد: اعتقاد دارم بعداز این شکســت های 
آمریکا در فضــای بین المللی اروپایی ها و ســایر 
کشــورها به این نتیجه رســیدند که آمریکایی ها 
مجبور هستند وارد فاز تنش زدایی با ایران شوند و 
این واقعیت تحوالتی است که وجود دارد.وی تاکید 
کرد: مسائلی مانند سوریه،  لبنان و سایر حوزه های 
استراتژیک ایران نســبت به این مسائل بنیادی تر 
هســتند به همین دلیل اســت که همه عرصه را 
خالی کرده اند که ایران با کشورهای اروپایی به یک 

نتیجه ای برسد.

واشنگتن مجبور است وارد 
فاز تنش زدایی با تهران شود

رییس کمیسیون امنیت ملی: 

عضو شــورای نگهبان گفت: خانم ها نقش و 
جایگاه بسیار عظیمی در اسام دارند و حق 
بزرگی بر انسان دارند ولی همین خانم ها هم 
می توانند با برخــی کیدها روی روند قضائی 
تاثیرگذار باشــند؛ حقوق دانان نباید زنان را 
در محل کارشان به تنهایی راه دهند و تا می 
توانند این روابط را کنترل کنند.آیت ا... یزدی 
افزود: نیروها، مهم ترین پشــتوانه دســتگاه 
حاکمه هستند و در بسیاری از کشورها حتی 
حق عزل رییس جمهور را هم دارند؛ دستگاه 
قضائی ضامن ســامت حکومت است ولی 
فعاالن ایــن بخش باید بدانند کــه در آینده 
مشــمول قضاوت های دیگران در خصوص 
عملکرد خود خواهند شــد.وی با تشبیه کار 
فعاالن قضائی به پزشکان گفت: فعاالن قضائی 
نیز بیماری های اجتماعی را درمان می کنند و 
باید به دردهای مردم به خوبی رسیدگی شود.

زنان را به تنهایی در محل 
کارتان راه ندهید

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور در سفر استانی به ســمنان با بیان این که امروز روز 
آزمایش و امتحان بزرگ تاریخی برای ملت ایران است، گفت: امروز 
روزی است که برای اولین بار بعد از 4۰ سال مبارزه با دشمن ظالم و 
ستمگر )آمریکا( به پیروزی های کم نظیری دست یافته ایم و ملت 
بزرگ ما نخواهد گذاشت لبخند بر لبان دشمن نقش ببندد. رییس 
دولت تدبیر و امید گفت: ایران قدرتمند غیر قابل تحمل برای آمریکا 

و صهیونیست هاست و ملت ایران ملت غیوری است که در برابر آن 
ها هرگز سر فرود نیاورده و نخواهد آورد.روحانی افزود: آمریکا بداند 
نفت خود را می فروشــیم و خواهیم فروخت و قادر نیست جلوی 
صادرات نفت ایران را بگیرد و باید بداند اگر روزی بخواهد جلوی نفت 
ایران را بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد.وی ابراز داشت: 
امروز بیش  از هر زمان دیگر در غرب ایران با عراق و ترکیه، در شمال 

با آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان و در شرق با افغانستان 
و پاکستان روابط صمیمی داریم و آمریکا قادر نیست رابطه ما را جدا 
سازد.وی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح، نظام اسامی، رهبری 
و ارکان نظام ما فقط برای ایران امنیتی نیاوردند، اضافه کرد: امروز 
ایران تاش می کند تا مردم مظلــوم یمن را در برابر متجاوزین آل 

سعود در صحنه نبرد نظامی و سیاسی موفق کند.

رییس جمهور:
جلوی صدورنفت ایران را بگیرند،نفتی از خلیج فارس صادر نمی شود

   بیانات رهبر انقالب درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان : 

کدام یــک؛ حریــت یا 
شفافیت

مجمع تشخیص نمی تواند 
قانون گذاری کند

درس آیــت ا... به هانت و 
ظریف

پــای مجمــع در کفش 
پارلمان

عضو کابینه دولت یازدهم:
 حکم ده ماه زندان برای »الیاس نادران« قطعی شده است

عضو کابینه دولت یازدهم گفت، حکم زندان نادران در تجدیدنظر تایید و قطعی شده، به اجرای احکام رفته است 
ولی آدرسی که آقای نادران ارائه داده طرف گرگان است که نشان می دهد سیاست اخاقی یعنی چه؟ این را 
باید مردم بدانند، کسانی که ادعای انقابی گری دارند، حاال که به قانون رسیدند آدرس جعلی می دهند و این 
برای سیاسیون فاجعه است. صالحی امیری همچنین گفت: در دادگاه باز هم ثابت شد، حرف های آقای کریمی 
قدوســی به نقل از آقایان نادران و توکلی بود. حرف هایی که مشخص شده بود حقیقت ندارند و آقای کریمی 
قدوسی هم از من طلب حالیت کرد. من قبول کردم اما آقای نادران حاضر به عذرخواهی کتبی نشد و در دادگاه 
محکوم به ده ماه حبس شد.وی افزود: در واقع دارم به رجال سیاسی پیام مهم می دهم. آقای نادران که محکوم 

شد و می خواست حکم به او اباغ شود، آدرسی جعلی خیابانی در گرگان را داده که اصا وجود خارجی ندارد. 

درخواست خانواده های آمریکایی های زندانی در ایران: 
ویزای آمریکا برای فرزندان مقامات عالی رتبه ایرانی باطل شود

دو منبع نزدیک به خانواده های آمریکایی های زندانی در ایران بــه NBC گفته اند که این خانواده ها از دولت 
ترامپ خواسته اند ویزای آمریکا برای فرزندان مقامات عالی رتبه ایرانی را رد کرده و باطل کند، اما کاخ سفید 
هنوز اقداماتی را در این خصوص انجام نداده است.خانواده های زندانیان آمریکایی، پاسخ و واکنش دولت به 
درخواست خود را به عنوان بخشی از ناتوانی وســیع تر در جهت تضمین آزادی بستگان خود می دانند، که به 
رغم وعده  رییس جمهور برای حل این مسئله اســت.خانواده های این افراد در پی این درخواست فهرستی از 
نام چندین تن از اتباع ایرانی که در ایاالت متحده آمریکا زندگی می کنند و فرزندان یا بستگان مقامات ارشد 
ایرانی، ازجمله بستگان رییس جمهور هستند را به دولت و قانون گذاران آمریکایی ارائه کرده اند.دو منبع در نهاد 
جامعه ایرانی-آمریکایی به NBC گفتند که این فهرست در شناسایی بستگان مقامات ایران بسیار دقیق است.

چهره ها

رهبری همه را در برابر قانون 
برابر دانستند

بازنشستگان شیفته خدمتی که این بار با باز کردن 
بحث اجازه رهبری برای ادامه کار تاش دارند تا 
به حربه ای جدید برای کنار نرفتن از پست و مقام 
خود دست یابند با بیانات اخیر مقام معظم رهبری 
آخرین سنگر خود را نیز از دست دادند. درخواست 
مسئوالن رده باال از رهبر انقاب برای گرفتن جواز 
و اصرار به ادامه کار تعدادی از مسئوالن بازنشسته، 
موج تازه ای از مباحث را بر انگیخت؛ کســانی که 
همه راه ها را  رفته اند و با ناکامی این بار دست به 
دامان اذن رهبری برای باقی ماندن در پست های 
خود شدند؛ اما پیام رهبری روشن و واضح است .هر 
چند ایشان پیش  از این نیز بارها بر جوان گرایی 
تاکید کرده بودند؛ اما گویا این پیام روشن از جانب 
برخی افراد دریافت نشد و دیروز با صحبت های 
صریح معظم له رنگ روشن تری به خود گرفت. 
با بیانات واضح رهبری حاال توپ در زمین مجلس 
است و باید دید این نهاد که با جسارت بازنشستگان 
را از میزهای مدیریتی ناکارآمدشان دور کرد بار 
دیگر دست به اصاح قانون خواهد زد. رهبر انقاب 
به خوبی با اعام آزادی قانون از اجازه ایشــان در 
مورد بازنشستگان به همگان اعام کردند که قانون 

باید برای همه برابر اعمال شود.

علیرضا کریمیان
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افزایش قیمت محصوالت پگاه  با مجوز بوده است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

آمار

تا پایان نیمه نخست سال جاری؛
کدام استان ها صنعتی تر 

شده اند؟

میــزان ســرمایه گذاری و تعــداد پروانه هــای 
بهره برداری صنعتی صادره به تفکیک استان های 
کشور تا پایان شش ماهه نخست سال جاری اعالم 
شد. در شش ماهه نخست سال جاری ۲۶۵۷ فقره 
پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۳۲ 
هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان و اشــتغال ۴۹ هزار و 
۳۶۰ نفر، صادر شده که در قیاس با مدت مشابه 
ســال گذشــته با کاهش ۱.۱ درصدی در تعداد 
صدور پروانه بهره برداری صنعتی، با رشد ۱۳۶.۷ 
درصــدی در ســرمایه گذاری و ۸.۷ درصدی در 
اشتغال همراه شده است.  استان هرمزگان با ۱۹ 
هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری، باالترین 
میزان ســرمایه گذاری منــدرج در پروانه های 
بهره برداری صادره در میان استان های کشور را 
به خود اختصاص داده و استان بوشهر نیز با حدود 
۱۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری، کمترین میزان 
سرمایه گذاری مندرج در پروانه های بهره برداری 
صادره در استان های کشور را تا پایان شش ماهه 
نخست سال جاری به خود اختصاص داده است. 
در خصوص مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی نیز در 
مدت مذکور تعداد ۱۳۲ فقره پروانه بهره برداری 
صنعتی بــا حجم ســرمایه گذاری ۷۵۸ میلیارد 
تومان و اشتغال ۲۴۹۴ نفر صادر شده که نسبت 
به شش ماهه نخست سال قبل به ترتیب با رشد 
۱۰.۹ درصــدی در تعــداد، ۱۳۸.۴ درصدی در 
میزان سرمایه گذاری و ۲۳.۸ درصدی در اشتغال 

همراه شده است.

بازار

دماسنج دیجیتال

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد 
مسکن استان:

ایجاد جاذبه در بافت های 
فرسوده از برنامه های بنیاد 

مسکن است
معاون بازسازی مسکن روســتایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان با بیان اینکه ایجاد جاذبه 
در بافت فرسوده از جمله برنامه های بنیاد مسکن 
است، گفت: ایجاد چنین جاذبه هایی باعث می شود 
افرادی که در بافت فرسوده صاحب ملک هستند 
و حتی ملک آنها متروکه شــده، اقدام به احیای 
آن کنند.»محســن قوی بیان« افزود: این نهاد، 
تســهیالتی را با عنوان » تســهیالت طرح ویژه 
بهسازی مســکن روســتایی« به مردم پرداخت 
می کند که هــدف آن ایجاد فرهنگ ســاخت و 
ساز اصولی در روستاهاســت.وی اضافه کرد: این 
تسهیالت با بهره کم و باز پرداخت اقساط بلندمدت 
است، بر اساس قانون هر ساله مبلغ این تسهیالت 
نســبت به ســال قبل، ۱۵ درصد افزایش یافته و 
اکنون مبلغ آن به ۲۵۰ میلیون ریال برای ساخت 

هر مسکن روستایی رسیده است.

مدیر عامل صنایع شیر ایران:
 افزایش قیمت محصوالت پگاه

 با مجوز بوده است
در بازدید مدیر عامل صنایع شــیر ایران از کارخانه 
شیر پگاه اصفهان به مناســبت افتتاح خط تولید 
دیگــری در کارخانــه، وی با اشــاره بــه افزایش 
۶۰درصدی قیمت شــیر، نهاده ها و مــواد اولیه، 
ادامه رونــد تولید را در چارچــوب رعایت قوانین و 
تعهد به مسئولیت شرکت عنوان کرد.سید ابراهیم 
حســینی،گفت: ما عالقه مند بــه افزایش قیمت 
نیستیم، ضمن آنکه افزایش قیمت در سطح پگاه با 
مجوز بوده است.وی بیان کرد: افزایش ۶۰درصدی 
قیمت شــیر، کمبود و گرانی نهاده ها و مواد اولیه، 
خللی در تولیــد و تامین نیاز مــردم ایجاد نکرده 
است؛ هرچند تولید بعضی محصوالت ما مربوط به 

سازمان های حمایت کننده است.

CF02 دماسنج امسیگ مدل

 31,000
تومان

IRT4520 دماسنج دیجیتال براون

 188,000
تومان

دماسنج دیجیتال بی 
WF-1000 ول مدل

 240,000
تومان

انتظار کاهش قیمت هایی که چند ماه به بهانه 
باال رفتن قیمــت ارز افزایش یافته بود هنوز 
محقق نشده اســت. اینکه چرا به رغم ثبات 
قیمت ارز هنوز خبری از ثبات و یا حتی کاهش 
قیمت ها به خصوص در زمینه اقالم خوراکی 
نیست؛ پرسشی است که امروز تقریبا همه 
آن را در ذهن می پرورانند. این انتظارات البته 
بی راه هم نیست؛ چرا که پیش از این بسیاری 
از متولیان بازار پایین آمدن قیمت ها را منوط 
به ارزان شدن نرخ ارز کرده بودند. در مهرماه 
امسال رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
مدعی شده بود مشکل گرانی مواد غذایی با 

کاهش نرخ ارزهای عمده بهبود می یابد.
 اگر چه در ابتدای سال خریدهای هیجانی و خارج 
از قاعده در کنار تنش های روانی باال رفتن نرخ ارز و 
دالر به گرانی ها دامن زد؛ اما اکنون با فروکش کردن 
این موج روانی باز هــم خبری از ارزانی مواد غذایی 

تولیدی نیست
 صنعتی که به صنعتی دیگر وابسته است

بررســی جدول تورم نقطــه ای اقــالم خوراکی و 
آشامیدنی در گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، 
افزایــش قیمت انواع گوشــت بــاالی ۵۰ درصد، 
ماهی ها باالی ۶۰ درصد و میوه و خشکبار باالی ۷۰ 
درصد بوده است. بر اســاس این گزارش، نرخ تورم 
نقطه ای محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده هم به 

مرز ۱۰۰ درصد رسیده است.
 یکی از اصلی ترین دالیل عــدم کاهش قیمت ها 
مربوط به ارزان نشــدن صنایع جانبی مانند بسته 
بندی و حمل و نقل است. به عنوان مثال تخم مرغ از 
جمله اقالم خوراکی است که درماه های اخیر گران 
شده است این گرانی یکی به علت باال بودن قیمت 
نهادهای مرغ داری ها به خاطر برخی از واسطه گری 
ها بوده و علت دیگر آن باال بودن قیمت کارتن های 

بسته بندی عنوان می شود.
همیشه پای دالالن در میان است

عالوه بر تولیدکنندگان که همچنان هزینه هایشان 
باالست دالالن نیز دستی بر آتش گرانی بازار دارند. 
بر اســاس آنچه »محمد آقا طاهر« رییس اتحادیه 
بنکداران مــواد غذایی می گوید قیمــت فرآورده 
های کشاورزی مانند حبوبات که ۱۰ درصد افزایش 
یافته است، به دلیل پایان یافتن فصل برداشت است 

 و محصوالت عمدتا توســط واســطه ها خریداری
  شــده انــد؛ بنابرایــن گرانی بــه علــت کمبود 

توزیع است.
تولید همچنان گران است  

هزینه های تولید همچنان باالســت،این مســئله 
مانع بزرگ دیگری اســت که قیمــت ها را کاهش 
نداده است. اگر چه ارز و نرخ خرید مواد اولیه پایین 
آمده؛ اما مزد کارگران و ســایر هزینه های تولید از 
 جمله حمل و نقل همچنان ســیر سعودی را طی

 می کند.
 دبیر سندیکای صنایع کنســرو ایران اعالم کرده 
اســت، اگر بخواهیم شــاهد کاهش محسوس نرخ 
مواد غذایی باشــیم باید قیمت دالر در بازار آزاد به 
زیر هشــت هزار تومان برسد.سیدمحمد رضوی با 
اشاره به این مطلب گفت: در شرایط کنونی هر گونه 
کاهش قیمت مواد غذایی برای تولیدکنندگان ضرر 

محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه کاالها و مایحتاج اساسی مردم 
از روغن گرفته تــا برنج مشــمول افزایش قیمت 

نشــده اند،افزود: زمانی که دالر از حدود سه هزار و 
۵۰۰ تومان به بیش از ۱۰ هزار تومان رسید شاهد 
گران شدن مواد غذایی در کشور بودیم؛ اما در شرایط 
کنونی درست اســت که نرخ ارز کاهش داشته ولی 
همچنان نــرخ دالر در بازار آزاد باالتــر از ۱۰ هزار 
تومان اســت و تولیدکنندگان مواد غذایی در این 
شرایط نمی توانند قیمت های افزایش یافته گذشته 

را کاهش دهند.
رضوی تصریح کرد: مواد غذایی از جمله مهم ترین 
نیازهای مردم است؛ اما در شرایط کنونی بسیاری 
از تولیدکنندگان مواد غذایی در کشور با مشکالت 
متعددی از تامین مــواد اولیه گرفتــه تا پرداخت 

دستمزد کارگران روبه رو هستند.
چیزی ارزان نشده اســت، مردم فریب 

نخورند
»هیچ ارزانی بی علت نیست«، مفهوم این جمله به 
آن دسته از افرادی برمی گردد که به هر دری خود را 
می زنند تا محصوالت تاریخ گذشته خود را بفروشند 
و یکی از آن راهکارها  ارزان کــردن اجناس تاریخ 

گذشته است. 
در کنار هیاهوی گرانی ها برخی از فروشــگاه های 
مواد غذایی ادعای ارزان فروشی دارند که البته بدون 
علت هم نیســت برای مثال، تخفیف های درصدی 
معموال از دو حالت خارج نیســتند؛ یــا برندهایی 
هستند که هرگز نام شــان به گوش تان نخورده و از 
این طریق می خواهند برای برندشــان تبلیغ کنند 
یا برندهای معتبری که مهلت مصرف شــان رو به 

اتمام است. 
 بر اساس اعالم کارشناســان بهداشتی، بسیاری از

  این اقالم کاالهای تاریخ گذشــته ای اســت که یا 
 تاریخ مصــرف آنهــا مخدوش شــده اســت و یا 
 برچســب ســالمت ندارد. شــگرد فروشــگاه ها
  برای عرضــه این محصــوالت، درج تاریخ مصرف

  با حروف بســیار ریز و الیتن اســت کــه معموال 
 برای افراد مسن قابل تشخیص نیست و یا بسیاری

  از افــراد تنها بــه قیمت هــا توجه مــی کنند و 
تاریخ مصرف معموال در این خریــد های هیجانی 

دیده نمی شود.

قیمت ها همچنان بر مدار گرانی
   زیر پوست ارزان فروشی برخی از فروشگاه های زنجیره ای چه می گذرد؟  

مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفت: عملیات احداث سه شهرک صنعتی 
تخصصی مصوب در آینده نزدیــک در این منطقه 
آغاز می شود.»محمد جواد بگی« افزود: این شهرک 
ها شامل شهرک تخصصی تولید دارو، صنایع پایین 
دستی پتروشیمی، تبدیالت گازی و تولید کاتالیست 
ها و همچنین اولین شــهرک تخصصــی فرآوری 
عناصر راهبردی نائین اســت.وی گفت: راه اندازی 
شــهرک های صنعتی تخصصــی گام موثری برای 
توسعه فراصنعتی اســتان و کمک به تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال دانش 
آموختگان دانشگاهی در صنایع دانش بنیان است.

مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان اظهار داشت: توسعه شهرک های تخصصی 
راهکار مناسبی برای توسعه صنعتی استان محسوب 
می شــود که باید توجه ویژه ای به توسعه آنها شود.

وی با اشاره به توانمندی های باالی استان اصفهان در 
بخش صنعت و رویکرد جدید حرکت به سمت اقتصاد 
دانش بنیان در این استان، افزود : اصفهان به عنوان 
صنعتی ترین استان کشور، می تواند به عنوان الگو و 

پایلوت صنایع کوچک دانش بنیان در کشور تبدیل 
شود.مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان افزود: بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی 
فعال، پنج هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی در حال ساخت، 
بیش از ۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی عملیاتی و بیش 
از ۱۳ هزار هکتار اراضی صنعتی در این استان وجود 
دارد.وی افزود: اســتان اصفهان هم اکنون در مسیر 
تبدیل شــدن به اســتانی فراصنعتی با مزیت های 
دانش بنیان، صادرات گرا، با قابلیت رقابت پذیری در 
حال حرکت است.»بگی« همچنین شهرک فناوری 

اصفهان را یکی از بسترهای مناسب میزبانی از شرکت 
های دانش بنیان استان دانست و افزود: توسعه این 
شهرک همراه با گسترش فعالیت کلینیک های کسب 
و کار، گام مهمی در راستای حمایت از اقتصاد دانش 
بنیان و کمک به رفع چالش های مدیریتی و فناوری 
شرکت های تولیدی و صنعتی استان است.۷۶ مجوز 
ایجاد شــهرک و ناحیه صنعتی در اســتان اصفهان 
صادر شــده که تاکنون از میان آنها ۷۰ شــهرک و 
ناحیه صنعتی با اشــتغال بیش از ۱۲۰ هزار نفر به 

بهره برداری رسیده است.

برای بسیاری از مردم این سوال 
مطرح است که سود سپرده های 
بانکی چگونه محاسبه می شود و 
یا در ازای وامی که از بانک دریافت 
می کنند چقدر سود باید پرداخت 
کنند. بســیاری از مشتریان با 
نحـــوه محاسبه آشنایی کافی 
ندارند. این نرم افزار اندرویدی به 
ساده ترین شکل ممکن، مناسب 
جهت محاسبه پیاده سازی شده 

است. 

محاسبه گر

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان:
سه شهرک صنعتی تخصصی در اصفهان احداث می شود

 همزمان با هفته بسیج، طرح نظارت و کنترل موتور خانه های ادارات، شرکت های دولتی، مساجد و حسینیه ها 
در استان اصفهان آغاز شد؛

نیروهای بسیجی برای کنترل مصرف بهینه گاز طبیعی بسیج شدند 

»یزدي زاده« در دیدار فرماندهان بسیج شرکت ذوب آهن:

مهم ترین هدف ذوب آهن اصفهان، افزایش تولید است

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، پایگاه 
مقاومت بسیج  این شرکت پیرو دستور العمل شرکت ملی گاز 
ایران در راستای صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، مبنی 
بر راه اندازی تیم های نظارت و کنترل ادارات، شرکت های 
دولتی،مساجد و حسینیه ها با تشکیل تیم های دو نفره در 

هر شهرستان کار خود را آغاز کرد.
علوی، با اشــاره به افزایش شــمار مشــترکین گاز استان 
اصفهان به بیش از یک میلیون ۷۴۲ هزار مشترک از اهمیت 
صرفه جویی در جهت پایداری جریان گاز تاکید کرد و از همه 
شهروندان به ویژه مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا با 

کنترل دمای ساختمان های اداری بین ۱۸ الی ۲۱ درجه در راه پایداری جریان گاز قدم بردارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، صرفه جویی را مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر دانست و بر مدیریت بیشتر مصرف 
گاز در استان تاکید کرد و گفت: پتانسیل بسیج در این زمینه قابل مالحظه بوده و انتظار می رود در مسیر ارتقای فرهنگ مصرف 
بهینه گاز طبیعی نیز اقدامات بزرگی را از این نیروی مردمی شاهد باشیم. وی، با تاکید بر بحث مدیریت مصرف در جامعه گفت: 
هم اکنون مصرف سوخت در کشورمان بیشتر از متوسط جهانی است و برای کنترل این وضعیت، نقش بسیج در پیاده سازی 
فرهنگ درست مصرف ضروری است. مهندس علوی، اظهار داشت: از سال های گذشته برنامه ریزی هایی صورت گرفته است تا از 
پتانسیل بسیج در مسائل فنی گاز نیز استفاده شود و در همین راستا با ابالغ  دستورالعملی از سوی فرماندهی بسیج شرکت ملی 
گاز ایران، اقداماتی برای بازرسی و اصالح ساختار موتورخانه های ادارات صورت گرفته است. وی بیان کرد: در هر یک از ادارات 
گاز استان، تیم های دو نفره انتخاب و آموزش الزم اجرا شد تا بر وضعیت موتورخانه های ادارات، شرکت های دولتی، حسینیه ها 
و مساجد نظارت کرده و وضعیت موجود را برای بهبود شرایط گزارش نموده و در صورت نیاز نسبت به ارائه راهنمایی و مشاوره 
تخصصی اقدام کنند. علوی بیان داشت: برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز در استان اقدامات بسیار خوبی در این استان 
انجام شده که هم اکنون نیز در حال اجراست  که می توان به آموزش فرهنگ ایمنی در مدارس استان، ترویج از طریق صدا و سیما، 
تریبون نماز جمعه،شبکه های اجتماعی، کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری، مراکز بهداشت سطح استان، بسیج دانش آموزی 
و ... اشاره کرد.  مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خاطر نشان کرد: مسئله صرفه جویی در کشور بسیار مهم و اساسی است به 

حدی که اگر یک درجه دمای منازل را کاهش دهیم، روزانه به مقدار قابل توجهی گاز طبیعی صرفه جویی خواهد شد.

   به مناسبت هفته بسیج، فرماندهان حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان با مهندس یزدي زاده،  مدیر عامل شرکت 
دیدار و گفت و گو کردند .در این دیدار مهندس یزدي زاده ضمن تبریک هفته بسیج و گرامیداشت رشادت های بسیجیان در عرصه 
های مختلف ، گفت:  افتخار من این است که خود بســیجي بوده و هم اکنون نیز مسئولیت اداره شرکتي را بر عهده دارم که بیش از 
۱۴۰۰۰ نفر بسیجي جان برکف و اعضای خانواده  هاي شهید و ایثارگر در آن به خدمت مشغول هستند . مهندس یزدي زاده با اشاره 
به شرایط اقتصادي امروز کشور و شرایط جاري شرکت یادآور شد: مهم ترین هدف شرکت افزایش تولید و رسیدن به تولید مطلوب 
۴ میلیون تن است و ما باید با پشتوانه همکاران خود و با کمک خداوند متعال و به کارگیري صرفه جویي و بهره گیري از اصول اقتصاد 
مقاومتي ، اهداف عالیه کارخانه را به ثمر برسانیم .وي وظیفه اصلي خود را دفاع از حریم ذوب آهن در برابر بدخواهان و مغرضان، افزایش 

تولید و سهیم کردن کارکنان در سود کارخانه و بهبود وضع معیشتي آنها دانست 
در این دیدار سرهنگ امیدي، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان شرکت با بیان اینکه بسیجیان شرکت ذوب آهن همراه با 
انجام وظایف کاري خود رسالت بسیجي خود را نیز انجام مي دهند با ارائه گزارشی از وظایف کاري بسیج و عملکرد آن در بخش هاي 
مختلف، آمادگي بسیجیان و فرماندهان را براي انجام وظایف توأمان  خود در بعد کاري و ابعاد نظامي و فرهنگي در شرایط موجود 
اعالم کرد . وي با تاکید بر حمایت جدی فرماندهان و بسیجیان ذوب آهن از مدیریت عالی شرکت، افزود: ما براي انجام وظایف خود با 
تمام مدیران شرکت و به ویژه روابط عمومي همکاري خوبي داشته و امیدواریم در دیدارهاي بعدي خواسته هاي مدیرعامل را برآورده 
کرده و موفقیت هاي بیشتري را گزارش دهیم .مجید مرادیان، معاون روابط عمومي شرکت و مسئول روابط عمومي بسیج نیز با اشاره 
به عملکرد مثبت بسیج در زمینه مسئولیت هاي اجتماعي ، بخشی از اقدامات عام المنفعه بسیج در زمینه هاي کمک رساني به زلزله 
زدگان، ساخت و تعمیر اساسی ۷ باب منزل مسکونی، جمع آوری و توزیع کمک هاي کارکنان بین نیازمندان مناطق محروم، مساعدت 
در برپایی موکب هاي اربعین در عراق و غیره را بیان نمود و افزود : باید اقدامات  و کمک هاي ذوب آهن اصفهان به کشور و خصوصا 

منطقه لنجان یادآوري و ثبت گردد .

مرضیه محب رسول
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مزایده اموال غیرمنقول
9/76 اجرای احکام حقوقی شعبه سیزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961321 ج/13 له خانم حمیده منصوری و علیه آقای مجید طاهری 
آفارانی مبنی بر مطالبه مبلغ 200 عدد ســکه بهار آزادی و 150 مثقال طال که به نرخ روز 
مزایده ارزیابی می گردد و مبلغ 1/399/674/976 ریال بابت سایر مطالبات حق االجرای 
دولتی در تاریخ 97/10/10 ساعت 10/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 1/5 سهم مشاع از 784 سهم 
شــش دانگ ملکی به پالک ثبتی شــماره 1 فرعی از 194 اصلی بخش 20 اصفهان با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای مجید طاهری 
آفارانی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه توســط کارشناس رسمی دادگستری به 
شــرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین  قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد 
و مابقی ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. اوصاف ملک مورد مزایده: موضوع ارزیابی: 1/5 سهم مشاع از 784 سهم پالک 94/1 
بخش 20 ثبت اصفهان، پس از مطالعه پرونده اجرایی و ثبتی و حضور در محل با معرفی 
و حضور و در معیت محکوم علیه، آقای مجید طاهری و پدر محکوم له، آقای منصوری، 
بدینوسیله گزارش کارشناسی بشرح ذیل باســتحضار می رساند: وضعیت ثبتی: بموجب 
سند شــماره 19153 مورخ 92/08/29 دفترخانه 122 اصفهان تمامیت یک جریب و نیم 
مشاع از 6/54 جریب از 32/70 جریب مشاع از 784 جریب شش دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی تحت پالک 94/1 بخش 20 ثبت اصفهان، اراضی برکان واقع در دهستان براآن 
با حق الشرب تابعه طبق قانون ملی شدن آبها که مقدار 32/70 جریب آن در اجرای ماده 
147 اصالحی مفروز گردیده با قدر الســهم از جمیع توابع و متعلقات و لواحق شــرعیه و 
عرفیه آن که مشــخصات و حدود آن مطابق است با یک جلد ســند مالکیت دفترچه ای 
به شماره ثبت 11342- شماره چاپی سند- 333661 شــماره دفتر 54 صفحه 107 می 
باشــد که صادر گردیده اســت و مقدار فوق به آقای مجید طاهری آفارانی فرزند علی با 
کدملی 1290652295 ش.ش 31 صادره از اصفهان انتقال قطعی گردیده است. آدرس 
ملک: اصفهان- جاده زیار- اصفهان - براآن جنوبی- خیابان امام خمینی ره- روســتای 
برکان- صحرای برکان- روبروی پمپ گاز- روبروی اراضی معروف به چنگیز، اوصاف 
و مشخصات فنی: مورد ارزیابی عبارتســت از یک قطعه محصور با اشجار خشکیده و در 
حال خشک و به عالوه درب آهنی و دیوار مســتحدثه با بلوک و سیمان، به ابعاد 30 متر 
ضربدر 50 متر به مســاحت 1500 مترمربع و تانک موجود برای آبیاری و سیستم آبیاری 
قطره ای فرسوده در قطعه مورد ارزیابی، با درب ورودی منصوبه و مشرف به جاده اسفالته 
روستایی. نتیجه کارشناسی: با عنایت به جمیع مراتب معروضه و قواره زمین و موقعیت و 
محل و دسترسی به معابر، لذا ارزش ملک موصوف به مساحت 1500 مترمربع و با توجه 
به نوسانات بازار روز معامالت زمین و مسکن به مبلغ 600/000/000 ریال معادل شصت 
میلیون تومان ارزیابی و اعالم می گردد. م الف: 278727 اجرای احکام حقوقی شعبه 

سیزده اصفهان )563 کلمه،6 کادر(  
مزایده اموال غیرمنقول

9/78 اجرای احکام حقوقی شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961748 ج/11 له خانم زهرا حاجیان و علیه آقای مرتضی محمودی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 1/061/155/250 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق 
االجرای دولتی در تاریخ 97/10/10 ساعت 9/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 69/457 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ 

ملکی به پالک ثبتی شــماره 97/79 بخش 20 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه 
کارشناســی که ذیال درج شده اســت ملکی آقای مرتضی محمودی و اکنون در تصرف 
مالکانه محکوم علیه و خانواده می باشــد توسط کارشناس رســمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید 
و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی 
ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: موضوع ارزیابی ملک شماره 97/79 بخش بیست ثبت اصفهان 
در معیت خواهان به محل به آدرس روستای کروه در شرق اصفهان کوچه شهید بهشتی 
کدپستی 8168194486 مراجعه و بازدید و معاینه فنی انجام و به شرح ذیل گزارش می 
شود. 1- ملک مورد نظر دارای سند دفترچه ای به شماره 070166 و شماره ملک 97/79- 
شماره ثبت 4429 دفتر 19 صفحه 170 مالک آقای مرتضی محمودی فرزند علی اکبر و 
به مساحت 319/19 متر مربع و با حدود اربعه. ذیل گزارش و دارای قدمت حدود 20 سال 
میباشد. در ملک مورد اشاره یک واحد مسکونی با مشخصات ذیل اسکلت دیوار آجری و 
ستون فلزی- سقف تیرچه بلوک - بدنه گچ و رنگ آمیزی- کف سیمانی- آشپزخانه بدنه 
کاشی و گچ و رنگ- کف سنگ- سرویس بهداشتی و حمام- کف سرامیک - بدنه کاشی 
دربهای داخلی چوبی- پنجره ها فلزی کابینت آشــپزخانه فقط: پایین دست و آبگرمکن 
گازی ایستاده- سیستم ســرمایش کولر و سیســتم گرمایش بخاری گازی- یک اطاق 
انباری با مســاحت 8 متر مربع روی سقف حمام ایجاد شده اســت و میزان متراژ اعیانی 
 منزل 145 متر مربع می باشد، انشــعابات گاز- برق- آب با پالک مجاور مشترک است. 
2- با توجه به مراتب فوق و جمیع جهات و عوامل موثر در ارزیابی ملک مورد اشاره ارزش 
شــش دانگ ملک به میزان 1/100/000/000 ریال) یک میلیارد و یکصد میلیون ریال( 
اعالم می شود. در نتیجه ارزش 69/457 حبه مشاع آن به مبلغ 1/061/155/250 ریال 
ارزیابی که مقدار 599/1000 حبه مشاع آن به مبلغ 9/155/250 ریال بابت حق االجرای 
دولتی و مقدار 68/858 حبه مشــاع آن به مبلــغ 1/052/000/000 ریال بابت مطالبات 
محکوم لها ارزیابی می گــردد. م الف: 276309 اجرای احکام حقوقی شــعبه یازده 

اصفهان )487 کلمه،5 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

9/79 شــماره صادره : 1397/42/536069-1397/9/10 چون آقای رسول مکتوبیان 
بهارانچی فرزند حســین در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه واقع در محدوده پالک 131 فرعــی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
را نموده و رای شــماره 1833 مورخ 1397/03/28 هیات حل اختــالف موضوع قانون 
مذکور نسبت به آن صادر شــده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق 
تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 4111 فرعی از 4483 اصلی 
مفروز ومجزی از 131 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای رسول مکتوبیان 
بهارانچی فرزند حسین در روز شنبه 97/10/8 از ســاعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا به موجــب این آگهی به کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد که در 
ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
 اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصــالح قضائی صورت پذیرد. 
م الف: 281273 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان)211 

کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائیه
9/80 شــماره پرونده: 139704002124000083/1 شماره بایگانی پرونده: 9700091 
شــماره آگهــی ابالغیــه: 139703802124000001 در خصــوص پرونده شــماره 
139704002124000083/1 بــه شــماره بایگانــی 9700091 در خصــوص صدور 
اجرائیه مهریه از ســوی خانم محترم باتوانی فرزند عزت اله علیه ورثه مرحوم آقای ایرج 
مومنی)زوج( که بر اساس گواهی حصر وراثت شماره 551/97-97/06/25 شورای حل 
اختالف نجف آباد ورثه مرحوم عبارتند از خانم محترم باتوانی فرزند عزت اله، خانم زهرا 
میرمعنائی فرزند محمد، آقای پرویز مومنی فرزنــد حبیب اله، خانم مریم مومنی و آقایان 
وحید، حمید، مجید همگی مومنی فرزندان ایرج مومنی، بــا توجه به گواهی مامور ابالغ 
و واحد اجرای اسناد رســمی نجف آباد ابالغ اجرایی به  آقایان وحید مومنی فرزند ایرج به 
کدملی 1120104092 و حمید مومنی فرزند ایرج بــه کدملی 1120025011 به آدرس 
نجف آباد- گلدشت- گلشهر- بلوار ابوذر- کوچه نسترن پ 22 و همچنین طبق گواهی 
مامور ابالغ واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شــهر ابالغ اجرایی به آقای مجید مومنی 
فرزند ایرج به کدملی 1120070783 به آدرس خمینی شــهر - کشتارگاه- فلکه هفت 
برادران خیابان هاتف- کوچه فرعی 6- پ 10 بصورت واقعی صورت نپذیرفته اســت، 
ضمنا اوراق اجرائی در تاریخ 97/09/01 به نامبردگان فوق به آدرس متوفی فریدونشهر- 
خیابان شریعتی طبق متن سند نکاحیه- ابالغ و به علت عدم ابالغ واقعی طی درخواست 
بستانکار از طریق نشر آگهی به شــما ابالغ میگردد، خانم محترم باتوانی فرزند عزت اله 
به استناد سند ازدواج شماره 10394-1383/04/09 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 90 
فریدونشهر، درخواست وصول مهریه یک جلد کالم ا... مجید به مبلغ یکصد هزار ریال  و 
مبلغ سی میلیون ریال معادل سه میلیون تومان وجه رایج که استناد به تبصره الحاقی به 
ماده 1082 قانون مدنی به مبلغ 206/273/911 ریال بانضمام تعداد 14 عدد ســکه تمام 
بهار آزادی را نموده است. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی االجرا مراتب فقط 
یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام نمائید و از تاریخ انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب می گردد به مدت ده روز 
فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائید در غیر این صورت عملیات اجرائی 
 برعلیه شــما جریان خواهد یافت مراتب فوق از طریق نشر آگهی به شما ابالغ می گردد. 

م الف: 303530 اداره اجرای اسناد رسمی فریدونشهر)364 کلمه، 4 کادر( 
حصر وراثت

9/81  آقای عباس پاشائی دارای کدملی به شماره 1129778975 به شرح دادخواست به 
کالسه  411/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جمیله پاشائی به شناسنامه 57 در تاریخ 97/6/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر به نام عباس پاشائی 
فرزند محمد به شــماره شناســنامه 7 و متولد 1356 و دو دختر به نام های ایران پاشائی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 19 و متولد 1339 و زهره پاشائی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 7 و متولد 1360 و یک همســر دائمی به نام محمد پاشائی فرزند محمد رحیم 
به شماره شناســنامه 948 و متولد 1312 و وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت 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 شــد. م الف: 303489 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان فریدونشهر)171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

9/82 کالسه پرونده: 460/97 شعبه اول شورای حل اختالف چادگان، وقت رسیدگی: روز 
یکشنبه 97/10/23 ســاعت 4 عصر، خواهان: مهدی صالحی، خوانده: 1- محمد هادی 
مشکوه ســادات فرزند نقی 2- معین محمد آقائی فرزند عباس، محل حضور: شعبه اول 
شورای حل اختالف چادگان واقع در جنب دادگستری، خواسته: الزام به انتقال سند رسمی، 

گردشــکار: خواهان مذکور دادخواستی به طرفیت خوانده تســلیم شورای حل اختالف 
شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شــعبه اول مجتمع شوراهای حل اختالف 
چادگان و ثبت کالسه فوق، وقت رسیدگی تعیین و به درخواست خواهان و دستور قاضی 
شورا و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی درج می گردد تا خوانده از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود وقت رسیدگی مذکور به خوانده 
ابالغ گردد و نســخه ثانی و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگی 
حضور به هم رساند چنان که بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر 
و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف:304955 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

چادگان )189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/83 شماره پرونده: 1323/97 حل12 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 10:17 صبح روز یکشنبه 
مورخه 1397/10/30 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مریم رضایی ، نام پدر: 
محمد ، نشانی: خمینی شهر بلوار امیرکبیر فرعی 85 ک6 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: علیرضا امل کولت ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، 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: 282797 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر)174 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی ســمند x7 مدل 1385 به رنگ نقره 
ای به شــماره پالک 13-724 س 18 و شــماره موتور 
12485075003 و شماره شاسی 15509474  و شناسه 
ملی خــودرو IRFC151V5VY509474 به نام غالمرضا 
آذریان فریمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد

اعالم مفقودی 
کارت خودرو و ســند خودرو و برگ ســبز خودروی 
پیــکان مــدل 83  به رنــگ ســفید به شــماره پالک 
13-677 ج 16 و شــماره موتــور 11283090401 و 
شــماره شاســی 766-8346  و شناســه ملــی 
IRFC831V0VA460766   بــه نــام غالمرضــا زمانــی 
 اســتکی مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

کشف یک میلیون و 250 هزار 
نخ سیگار قاچاق در فریدن

ســرهنگ»رضا محمــدی«  فریدن
فرمانده انتظامی شهرستان فريدن اظهار داشت: 
در راســتای برخورد با توزيع کنندگان کاالهای 
قاچاق، طــرح بازرســی از واحدهــای صنفی 
شهرستان »فريدن« توسط ماموران پلیس امنیت 

عمومی اين فرماندهی اجرا شد. 
وی گفت: در نتیجه اجــرای اين طرح تعداد يک 
میلیــون و 250 هزار نخ ســیگار خارجی از يک 
واحد صنفی کشف شد که مالک مدارک مربوطه 

را ارائه نداد.

 کشف 7 کیلوگرم تریاك
 در خوروبیابانک

ســرهنگ »نعمت خلیلي«  خور و بیانک
فرمانــده انتظامــی شهرســتان خوروبیابانک 
اظهارکرد : ماموران ايســتگاه بازرســی شهید 
رشیدی شهرســتان خوروبیابانک، حین کنترل 
خودروهای عبوری يک دستگاه سواری پرايد را 

متوقف کردند.
 وی افزود: در بازرســی از اين خــودرو مقدار 7 
کیلوگرم ترياک که در 12 عدد بطری آب معدنی 

جاساز و در باک خودرو بود، کشف شد.

 ثبت سمنوی سنتی شهرضا 
در فهرست میراث ناملموس

فرماندار شــهرضا گفت: ثبت  شهرضا
سمنوی ســنتی شــهرضا در فهرســت میراث 
ناملموس فرهنگی، امــکان ماندگاری و فرصت 
معرفی آن را به همگان فراهم می کند.علی اصغر 
رفیعی نژاد، فرماندار شهرضا  با اشاره به برگزاری 
يازدهمین جشنواره پخت ســمنوی سنتی اين 
شهرستان، اظهار کرد: پخت ساالنه دو هزار پاتیل 
سمنو در شهرضا و سابقه هزار ساله اين سنت که 
با انديشه های مذهبی و دينی همراه بوده است، از 
جلوه های فرهنگ اصیل مردم اين شهرســتان 

است.

چهره ها

 مردم شهرستان شما هم انرژی مثبت می خواهند!

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

فرماندار لنجان :
امسال سخت ترین سال آبی 

در لنجان را تجربه کردیم
فرماندار لنجــان گفت : 30  لنجان
سال اســت که لنجان را با جناح بازی اداره 
کردند و به همین دلیل لنجــان با 25 هزار 
بیکار، رتبه دوم بیکاری در استان را به خود 

اختصاص داده است.

 »مهدی صفرخانلو« گفت : شهرستان لنجان 
در همه شــاخص ها از ســاير شهرستان ها 
برتر اســت، ظرفیت های شهرستان بسیار 
باالست و در اين مدت بسیاری از مشکالت 
و پروژه های روی زمین مانده در روستاهای 
شهرستان به ســرانجام رسید.وی ادامه داد: 
يکی از پروژه ها که در اين مدت انجام شــد 
شــهرک حمل و نقل شهرســتان بود که به 
نوعی چهارمین شــهرک حمل نقل کشور 
محسوب می شــود .صفرخانلو بیان داشت: 
هزينه اين شــهرک 20 میلیارد تومان بود 
و در واقع به نوعی جايگزين شــهرک حمل 
و نقل امیرکبیر اســت ؛ با اين کار مشکالت 
کامیونداران بر طرف شــد .وی با بیان اينکه 
امسال تنها سالی بود که رودخانه زاينده رود 
در منطقه لنجان خشــک شد، افزود: بحران 
آب سختی را امسال پشــت سر گذاشتیم و 
کشاورزان ما کشت نداشتند؛ کشاورزانی که 
به کشــت برنج عادت کرده اند را به سختی 
توانستیم با برگزاری جلســات بیش از 60 
ســاعت خانگی با آنان 15 درصد کشــت را 
کاهش داديم.فرماندار لنجان با انتقاد از نگاه 
سیاسی و جناحی که در طول اين سال ها به 
اين شهرستان شده است، افزود: دوران جناح 
بازی مربوط بــه دهه 70 بــود و اين دوران 
 تمام شده اســت ؛ بايد به فکر اشتغال مردم

 بود.
وی ادامه داد: مديران شهرســتان در مدت 
فرمانداری من ساعت کاری خود را افزايش 
دادند و تالش مضاعفی در بیــن مديران به 

وجود آمد.

نماينده مردم نايین در مجلس شــورای اســالمی به 
اردوی بازيکنان تیم فوتبال ذوب آهن پیش از ديدار با 

پرسپولیس رفته تا به آنها انرژی بدهد. 
»عباســعلی پوربافرانی« در اين ديــدار گفته: »ما در 
جايگاه نمايندگان استان اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی موظف هستیم تا تمام توان خود را در حمايت 
از تیم ذوب آهن که توانســته طی پنج سال گذشته 
افتخارات زيادی در سطح کشور و آسیا کسب کند به 
کار ببنديم.« بعد هم در وصف ورزش و موفقیت های 

ذوب آهن سخنانی به زبان آورده است. 
شهرستان نايین مشکالت زيادی دارد؛ تا سال گذشته 
برخــی مناطق اين شهرســتان هنوز فاقــد گاز بود! 
خشکســالی های پیاپی، بخش کشاورزی اين استان 
را عمال فلج کرده و بــه گفته مســئوالن ، مردم اين 
شهرستان برای امرار معاش مجبور شدند به مشاغل 
صنعتی روی بیاورند. پوربافرانی پیش از اين با اشــاره 
به مشکالت نايین گفته بود که »اگر مردم در اين راه 
مسئوالن  راه همراهی نکنند نبايد از مسئوالن توقع 
داشت تا گامی برای مشکالت برداشته شود. « و البته 
تاکید کرده بود رسیدگی به وضعیت اقتصادی مردم 
دردستور کار دولت است ومردم هم دچار سختی های 
شديدی هستند وفشــار زيادی برمردم وارد می شود 
وتمام تالش ما درمجلس برای رفع مشکالت اقتصادی 
مردم مناطق کويری اســت .نماينده محترم نايین در 
شرايطی که دغدغه اصلی مردم و از جمله مردم حوزه 
انتخابیه اين نماينده، مشکالت معیشتی و اقتصادی و 

در رأس آنها بیکاری است و برخی کشاورزان حتی به 
نان شب خود هم محتاج شــده اند، به يکباره يادشان 
افتاده که بايد از تیــم فوتبال ذوب آهن حمايت کنند 
آن هم درست قبل از ديدار با پرسپولیس که دوربین 
و خبرنگار زيادی را هم به هتل و اســتاديوم و اردو می 
کشاند! حمايت از ورزش به ويژه رشته پرطرفداری مثل 
فوتبال امر پسنديده ای است؛ اما در حال حاضر مردم 
انتظار دارند نمايندگان شان که زياد هم به تعطیالت 
می روند)!( حداقــل در اين ايام بیشــتر به فکر حل 
مشکالت اساسی آن ها باشند نه سرزدن به تیم فوتبال 

استان و عکس گرفتن مقابل دوربین های عکاسان! 
در ضمن ذوب آهن و سپاهان در اين سال ها با مشکالت 
زيادی دســت و پنجه نرم کرده اند؛ بــه کرات قربانی 
اصفهان ســتیزی در ايران و فدراســیون و وزارتخانه 
شده اند، حق شان خورده شده و ناديده گرفته شده اند. 
جنگیده اند و حق خود را تا جايی که می توانســتند 

گرفته انــد و گاهی اوقات حتی بیشــتر از نمايندگان 
مجلس، برای اســتان ما ســودمند و افتخارآفرين و 
اعتبارآور بوده اند! و در تمام اين ســال ها نمايندگان 
استان کار خاصی در دفاع و حمايت از اين دوتیم انجام 
ندادند به جز گرفتن همین عکس های يادگاری به وقت 
موفقیت های بزرگ يا قبــل از ديدارهای مهم و مورد 
توجه مثل ديدار با ســرخابی ها که به دل نمی نشیند 
چون از آن بــوی اقدامات »مردم پســند« که از قضا 
می تواند در رای آوری هم تاثیر داشته باشد، به مشام 
می رسد.  نمايندگان استان بهتر است اين روزها بیش 
از اينکه به فکر استیضاح وزير خارجه يا سرزدن به تیم 
های فوتبال و روحیه دادن به آن ها باشند، کمی بیشتر 
به وظايف اصلــی خود به عنــوان »نماينده و وکیل« 
همین مردمی که به آنها رای داده اند، باشند و سخت 
نیست که بفهمیم خواســته و دغدغه اصلی مردم اين 

روزها چیست! 

 مردم شهرستان شما هم انرژی مثبت می خواهند!

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.1 ريشــتر ساعت  فریدون شهر
20:۴6 شامگاه دوشــنبه، حوالی فريدونشــهر در غرب استان 
اصفهان را لرزاند.اين زلزله در شهرستان بويین  میاندشت و فريدن 
نیز احساس شد. دهیار روستای مصیر و روستاهای منطقه پشتکوه 
اول که کانون زلزله در آن جا قرار داشــت، گفت: اين زمین لرزه 
خســارتی در پی نداشــت و تنها موجب ترک برداشتن برخی از 
خانه های قديمی شد. اسماعیل طاهری، دهیار روستای کلوسه و 

منطقه پشتکوه دوم، نیز گفت: زلزله با شدت بااليی در اين روستا 
احساس شد؛ اما خوشبختانه خسارتی به غیر از ترک هايی جزئی 
به همراه نداشت. ارســالم میسائی، دهیار روســتاهای منطقه 
پیشکوه فريدونشهر هم از به خیر گذشتن زلزله سخن گفت.اين 
زلزله در همه سطح شهرستان احســاس شد و با توجه به بزرگی 
نسبتا باالی آن، موجب شد تا در برخی روستاها مردم خانه ها خود 
را ترک کرده و به خیابان هــا بیايند.ريیس جمعیت هالل احمر 

فريدونشهر گفت: با وقوع زلزله 1/۴ ريشتری در فريدونشهر برای 
 جمعیت هــالل احمــر وضعیت نارنجــی و آماده بــاش کامل 

اعالم شد. 
سید حمیدرضا موسوی اظهار کرد: در پی اعالم وضعیت نارنجی 
در فريدونشهر تیم های امداد و نجات و آواربرداری شهرستان های 
فريدن، چادگان، خوانسار و گلپايگان برای مقابله با هرگونه حادثه 

غیرمترقبه ای در فريدونشهر مستقر شدند.

زمین لرزه ۴.۱ ریشتری فریدون شهر را لرزاند

رییس آب منطقه ای اردستان:  به بهانه حضور نماینده نایین در اردوی تیم فوتبال ذوب آهن قبل از دیدار با پرسپولیس؛  
فرونشست زمین در اراضی 

کشاورزی اردستان بیشتر است
ريیــس آب منطقه ای  اردستان
شهرستان اردستان گفت: شرق اردستان با 
مشکل فرونشست زمین مواجه است و اين 
فرونشست ها بیشــتر اراضی و دشت های 
کشاورزی را در بر می گیرد.»فريدون دری« 
اظهار کرد: در شهرســتان اردســتان به 
خصوص در قسمت شرق منطقه با مشکل 
فرونشســت زمین مواجه هستیم. البته به 
دلیل اينکه بیشتر فرونشست در دشت های 
کشاورزی است کشاورزان، اراضی را شخم 
می زنند و می پوشانند.وی افزود: تا زمانی که 
اين گونه فرونشست های ضعیف به منازل و 
تاسیسات زيربنايی آســیب نزند خطرات 
چندانی را به وجود نمی آورد و خوشبختانه 
در شهرســتان به آن شــدت با مشــکل 
فرونشســت مواجه نیســتیم.ريیس آب 
منطقه ای شهرستان اردستان با بیان اينکه 
در منطقه اردستان بیش از ۴00 چاه وجود 
دارد، گفت: از اين تعداد 2۴0 چاه مربوط به 
کشاورزی اســت و 160 چاه ديگر شرب و 
خدمات و صنعت اســت.  خوشــبختانه با 
برخوردهايی که انجام شده در سطح دشت 
اردستان چاه غیرمجاز وجود ندارد. ريیس 
آب منطقــه ای شهرســتان اردســتان 
گفت:طی دو دهه اخیر شوری آب از 3700 
به ۴700 رسیده است که باعث از بین رفتن 
قنات های ارزشمند در سطح دشت و پديده 

فرونشست زمین شده است.

سمیه پارسا
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برنامه دوم کاهش آلودگی هوا در حال تهیه است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

روانپزشکی

بیماری خواب
عضو هیئت علمی و گروه روانپزشــکی دانشگاه 
اصفهان گفت: خواب  ناگهانی یکی از اختالالت 
خواب محسوب می شود که عالئم اصلی آن عبارت 
اســت از میل ناگهانی و مقاومت  ناپذیر به خواب 
و خواب آلودگی بیش از حــد در طول روز؛ مهم 
ترین نشــانه این بیماری نیز از دست دادن توان 
عضالنی عنوان شده است.سید غفور موسوی، در 
خصوص علت بیماری خواب ناگهانی اظهار کرد: 
بیماری حمله خواب )نارکولپسی( یا خواب تازش، 
یک عارضه نســبتا نادر اســت و به خواب رفتن 
ناگهانی در طول روز و از دست دادن توان عضالنی 
از مهم ترین نشــانه های این بیماری محســوب 
می شود.وی با اشاره به اینکه تعداد حمالت خواب 
تعریف خاصی ندارد، افزود: »ممکن است در یک 
روز بیمار چند دفعه دچار حمالت خواب شود و یا 
حتی چند روز حمله ناگهانی خواب اتفاق نیفتد. 
مبتالیان به حمله خواب، در پی هیجان های شدید 
ممکن اســت دچار گرفتگی های عضالنی  شوند 
و در هر حمله میزان به خــواب رفتن بیمارچند 
دقیقه بیشتر به طول نمی کشد.« این روانپزشک 
با بیان اینکه مبتالیان بــه بیماری حمله خواب 
بالفاصله به خواب فرو می روند، ادامه داد: »امکان 
بروز این حمــالت در هر زمــان و مکانی وجود 
دارد، به همین دلیل می تواند حوادث خطرناکی 
برای بیماران مبتال به ایــن عارضه اتفاق بیفتد، 
تمایل به خواب تنها در موقعیت هایی که مناسب 
برای خوابیدن اســت محدود نمی شود و ممکن 
است تحت شــرایطی مثل فعالیت های نشسته 
و یکنواخت و حتی در شرایطی که فرد مشغول 
انجام وظایف پرتحرک اســت نیز رخ دهد.« وی 
با اشاره به اینکه افراد دچار بیماری حمله خواب 
به صورت ناگهانی توان عضالنی خود را از دست 
می دهند و به این حالت تعادل نداشــتن و زمین 
خوردن آن ها »کاتاپلکســی« اطالق می شــود، 
تصریح کرد: »بیماری خواب  تازش با عالئمی نظیر 
خواب آلودگی بیش از اندازه در طول روز، از دست 
دادن ناگهانی توان عضالنی یا شل شدن ناگهانی 
عضالت، فلج خواب، و توهم در شــروع و پایان 
خواب مشخص می شود و میل شدید به خواب در 
روز عالمتی است که در شروع بیماری رخ می دهد 
و طی ماه ها یا ســال ها بعد عالیم دیگر آن ظاهر 
می شود. دمای بدن مبتالیان به حمله خواب نیز 
پس از بیدار شدن افزایش می یابد.« وی افزود: با 
حمایت خانواده، دوستان، معلمان و ... افراد مبتال 
به این اختالل و با مشــارکت خود فرد می توان 
عالیم آن را به خوبی کنترل کرد، افرادی که از این 
مشکل رنج می برند باید در طول روز خواب سبک 
داشته باشــند زیرا این استراحت روزانه عالوه بر 
کاهش تعداد حمالت، سبب کاهش میزان داروی 

مصرفی این افراد نیز می شود.

با مسئوالن

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت:
  افزایش سهمیه حج 
فعال مشخص نیست

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت به آخرین 
جزییات ثبت نام متقاضیان حج تمتع در سامانه 
سازمان اشاره کرد و گفت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر متقاضی سفر حج در نوبت اعزام هستند.»اکبر 
رضایی« در مورد فراخــوان زائران حج تمتع در 
سامانه سازمان حج و زیارت افزود: زائرانی که در 
گذشته متقاضی سفر به حج تمتع بوده ثبت نام 
کرده و دارای فیش هستند، اطالعات خود را در 

سامانه reserve.haj.ir واردکنند.
 وی گفت: تعدادی از زائران نیز که باید در ســال 
های قبل مشرف می شدند و در فراخوان های قبلی 
اولویت آنها اعالم شــده بود می توانند در سامانه 
ثبت نام کنند و حق تشــرف آنها محفوظ است. 
معاون حج و عمره ســازمان حج و زیارت تاکید 
کرد: در این سامانه اطالعات تمامی زائران به روز 
می شود و اطالعاتی مانند تلفن، محل سکونت، 
آدرس و ... درج می شــود و در نهایت بر اساس 
اطالعات جدید زائران، برنامــه ریزی برای حج 
تمتع سال ۹۸ انجام می شود.رضایی گفت: این 
فراخوان می تواند در ارتباط با اعزام زائران و برنامه 
ریزی برای آنها به ما کمک کند. وی همچنین در 
مورد برنامه ریزی برای حج ۹۸ گفت: تعداد زائران 
اعزامی در سال ۹۸ ســهمیه و ظرفیت اعزام بعد 
از انجام مذاکرات و تفاهم نامه با طرف عربستان 
اعالم می شود . البته سهمیه کشورهای اسالمی 
بر اســاس فرمولی که از قبل اعالم شده، یعنی 
به ازای هر هزار نفــر جمعیت یک نفر اختصاص 
پیدا می کند.معاون حج و عمره ســازمان حج و 
زیارت اظهار داشــت: در برخی از شرایط ممکن 
اســت بعضی از کشورها از ســهمیه کامل خود 
استفاده نکنند که در این صورت ممکن است به 
کشوری دیگر ســهمیه اضافه داده شود.به گفته 
وی، تمامی این موارد نیز بعد از مذاکرات مشخص 
خواهد شد که البته در بعضی از سال ها این اتفاق 
 برای ایران رخ داده و سهمیه اعزام تعدادی زیاد

 شده است. 

رییس پلیس فتای استان:
فعالیت سایت های همسریابی در 

فضای مجازی غیر قانونی است
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: فعالیت 
سایت های همســریابی و صیغه یابی در فضای 
مجازی غیر قانونی است.سرهنگ سید مصطفی 
مرتضوی با بیان اینکه وجود کانال ها و سایت های 
اینترنتی همسریابی برای جامعه و مردم مسئله ای 
آسیب ساز اســت، اظهار کرد: پلیس فتا همواره 
با رصــد و پایش فضــای مجازی و ســایت های 
اجتماعی، ســایت های غیر مجاز همسریابی و 
صیغه یابی را شناسایی می کند و برای برخورد با 
آن ها به مراجع قضائی ارجاع می شود.وی با تاکید 
بر اینکه همــه کانال ها و ســایت های اینترنتی 
که تحت عنوان همســر یابی فعالیت می کنند 
غیر قانونی هســتند، افزود: فعالیت این سایت ها 
صرفا با نیت کالهبرداری و دسترسی به اطالعات 
خصوصی مردم و ســوء اســتفاده از آنهاســت. 
سرهنگ مرتضوی ادامه داد: کالهبرداران اقدام 
به بارگذاری درگاه های جعلی می کنند و اطالعات 
ماهیتی شــهروندان را به ســرقت می برند و در 
حقیقت  قصد نهایی آنها برداشــت غیر مجاز از 
حساب های بانکی شهروندان است. رییس پلیس 
فتای اســتان اصفهان با بیان اینکه پرونده های 
زیادی در خصوص جرائــم اینترنتی وجود دارد، 
تصریح کرد: طی 6 ماه نخست سال جاری حدود 
۵۰ وبسایت شناسایی کردیم که بیش از نیمی از 
آنها با عنوان صیغه یابی و همسریابی و به صورت 

غیر قانونی فعالیت می کردند.

تشدید طرح زوج و فرد 
خودروها در اصفهان

رییس پلیــس راهنمایــی ورانندگی اســتان 
اصفهان گفت: طرح جریمــــه ورود به محدوده 
زوج وفــــرد، جلوگیری ازورود خودروهــــای 
آالینــــده، دودزا و فاقد معاینه فنــی به دنبال 
افزایــــش آلودگی هــــوای اصفهان تشــدید 
می شود.سرهنگ رضایی با اشــاره به آغازفصل 
ســــرما و ایجاد پدیده وارونگی هوا در روزهای 
ســــرد این فصــــل اظهار کرد: پلیس راهور 
شهرســـتان اصفهان از هم اکنون اقدامات ویژه 
ای را بــرای مقابله با آلودگی هوا در دســتورکار 
خود قــــرار داده است.وی افزود:تشدید نظارت 
بر اجرای طرح محدودیــت زوج وفرد خودروها 
درهســته مرکزی شــهراصفهان برای مقابله با 
افزایش آلودگی هــــوا در محدوده خیابان های 
مسجد سید، عبدالرزاق، شهید بهشتی،کاشانی 
به ســمت هســته مرکزی، خیابان نشاط، چهار 
راه نقاشــی، چهارباغ و باغ گلدســته، حاشــیه 
ابتدای خیابان فردوسی، شــمس آبادی وآذر با 
جدیت اجرا می شــود.گفتنی اســــت؛ روزانه 
یک میلیون خــودرو در اصفهان کــه 6۰ تا 7۰ 
درصد سواری وتک سرنشــــین هستند، تردد 
می کنند و به همین دلیل ســــهم خودروهــا 
 درآلودگی هوای این کالن شهر بیش از 7۰ درصد

است .

 پلیس افتخاری اصناف هم 
راه اندازی شد

رییس پلیــس پایتخــت در همایــش آغاز به 
کار داوطلبــان پلیس افتخــاری اصناف گفت: 
راه اندازی پلیس افتخاری اصناف در راســتای 
رویکرد جامعه محوری و مــردم محوری نیروی 
انتظامی اســت کــه بر اســاس ایــن رویکرد، 
برقراری و حفــظ امنیت، موضوعــی اجتماعی 
و مردم پایه اســت و با توجه به نقــش بی بدیل 
بازاریان و اصناف در پیروزی انقالب اســالمی و 
دفاع مقــدس و اثر گذاری این قشــر در جامعه، 
تصمیم بــه راه انــدازی این پلیــس گرفته ایم.
 ســردار رحیمی اظهــار داشــت:دومین علت

 راه اندازی پلیس افتخاری اصناف ، خنثی سازی 
توطئه های دشــمن در ایجاد تفرقــه و اختالف 
بین آحاد ملت دانســت. وی ادامه داد: وحدت و 
اتحاد یک واجب دینی است و دشمن با عملیات 
رسانه ای گسترده، احساس امنیت را نشانه گرفته 
و به دنبال بــر هم زدن امنیت روانــی جامعه به 
ویژه امنیت حوزه اقتصادی اســت بر این اساس 
بازاریان و صاحبان اصناف بهترین افســران این 
جنگ اقتصادی هستند. سردار رحیمی  با اشاره 
به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت 
دادن مردم در امنیت عمومی بیان داشت: یکی از 
ساز و کار های مردمی شدن امنیت همین قانون 
جذب و به کارگیری پلیس افتخاری اســت که 
پلیس افتخاری اصناف نیز در راستای استفاده از 

ظرفیت قانونی این ماده ایجاد شده است.

مدیر عامل شــرکت بازیافت و تفکیــک زباله از 
مبدأ غرب اســتان اصفهان گفت: روزانه بیش از 
دو تن زباله خشــک در ســطح چهار شهرستان 
فریدن، فریدونشــهر، چادگان و بوئین میاندشت 
جمع آوری می شــود.»بهمن جاوید« افزود: این 
زباله ها شــامل چوب و محصوالت وابسته به آن، 
فلزات، انواع پالستیک، شیشه، کاغذ و مقوا و نان 
خشک اســت.جاوید گفت: فعالیت دوره گرد در 
شــهرهایی که در آن طرح مدیریت پسماند اجرا 
می شود ممنوع اســت؛ دوره گرد بخش مرغوب 
زباله خشک خانوارها را تنها در فصول گرم سال و 
روزهای آفتابی با قیمت ناچیز خریداری می کند؛ 
اما شرکت تفکیک زباله از مبدأموظف به خریداری 
کل زباله خشک تولیدی در تمام روزهای سال به 
ازای اعطای هدایایی از قبیل کیسه زباله، نمک و 
دستمال کاغذی است.جاوید، با بیان اینکه موافق 
حذف دوره گرد نیستیم، افزود: معتقدیم آنها باید 
در چارچوب قانون فعالیت کنند، بنابراین پیشنهاد 
ما این است که این افراد تحت نظر شرکت بازیافت 

و تفکیک زباله از مبــدأ کار خود را ادامه دهند؛ در 
این صورت عالوه بر ســاماندهی و برخورداری از 
مزایای شــرکت، به طور ثابت و پایــدار نیز به کار 
گرفته خواهند شد.جاوید افزود: با نصب دستگاه 
ردیاب روی ماشین آالت جمع آوری زباله و کنترل 
آن توســط دو نفر نیروی مستقر در دفتر مرکزی، 
چنانچه ماشینی بلوک مشــخص شده را پوشش 

ندهد و یا دچار خرابی شود رصد خواهد شد.

مدیر عامل شرکت بازیافت و تفکیک زباله خبر داد:

جمع آوری 2 تن زباله در طرح »تفکیک« از مبدأ غرب اصفهان 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
مدت زمان اجرای برنامه اول طرح جامع کاهش آلودگی 
هوای استان پایان یافته و برنامه دوم در حال تهیه است. 
»منصور شیشه فروش« افزود: برنامه اول طرح جامع 
کاهش آلودگی هوای اصفهان ســه ساله بود که با نظر 
استاندار وقت به مدت یک سال دیگر تمدید شد. وی 
اظهارداشت: طرح یاد شده توسط اداره حفاظت محیط 
زیست اســتان و با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی 
تهیه شــده بود که در آن وظایف هریک از دستگاه ها 
مشخص اســت. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان ادامه داد: قرار اســت برنامــه اول طرح جامع 
کاهش آلودگی هوا توسط محیط زیست استان بررسی 
و مورد بازنگــری قرار گیرد و بر این اســاس طرح دوم 
تهیه و ارائه شود. وی افزود: به احتمال زیاد این برنامه 
تا پایان ماه آینده تهیه و به مدیریت بحران استانداری 
اصفهان ارائه خواهد شد. شیشه فروش، درباره اقدام های 
مدیریت استان برای کاهش آلودگی هوای اصفهان طی 
چهارسال گذشته گفت: در این راستا اقدامات موثری 
از جمله حذف مازوت از سوخت نیروگاه های استان و 

گازسوز شدن آنها، افزایش ایستگاه های سی ان جی در 
سطح شهر اصفهان، توزیع یورو 4 و بهینه سازی سوخت 
خودروها و کاهش اتوبوس های دودزا و افزایش اتوبوس 
های گازسوز توسط دستگاه های ذی ربط انجام شد. وی 
با بیان اینکه در این راستا کارگروهی در استان تشکیل 
شده است، گفت: این کارگروه که دبیری آن را محیط 
زیست استان برعهده دارد، عملکرد هریک از دستگاه ها 

را نظارت می کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

برنامه دوم کاهش آلودگی هوا در حال تهیه است

شنیده ها

خشکســالی و تبعات جدی آن بــه حدی حیات و 
معیشت مردم در ایران را تهدید می کند که تقریبا 
از هر گزینه ای برای تامین آب مردم و رســیدن به 
آرامش ذهنی و روحی اســتقبال می شود؛ یکی از 
گزینه هایی که چند وقتی است در فضای مجازی و 
حقیقی منتشر و دست به دست شده خبر اکتشاف 
آب های ژرف زیر زمینی در مناطق مختلف از جمله 
سیستان به عنوان فرصتی خوب برای رفع کم آبی به 
خصوص در نواحی خشک است که اخیرا مسئوالن 
وزارت نیرو این مســئله را تکذیب کردنــد. بنابر 
اعالم معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، ادعاهایی از 
قبیل کشف سفره آب زیرزمینی با مقادیری نظیر 
۱۰۰۰ میلیارد مترمکعب در منطقه سیستان فاقد 
پشــتیبانی علمی بوده و از مســتندات قابل دفاع 

برخوردار نیست.
آب های ژرف از رویا تا واقعیت

چندی پیش اعالم شد قرار است یک شرکت روسی 
کار حفاری و اکتشــاف آب هــای ژرف را در ایران 
انجام دهــد. این پروژه در پی کشــف تصادفی آب 
در عمق بیش از ۵۰۰ متــر، در حین حفاری های 
شرکت ملی فوالد ایران مطرح شد. مسئوالن از این 
کشف نا به هنگام ذوق زده شدند و با سرعت اعالم 
کردند تحقیق و اکتشاف در این زمینه در حال انجام 
است و قراردادی به ارزش ۲۵۰میلیون دالر با یک 
شرکت روسی به امضا رسید. در زمان شروع پروژه 

دراینکه جزئیات و اهداف 
این پروژه چه بوده و تا چه 
حد راهگشای تامین منابع 
آبی است، ابهاماتی وجود 
داشت و اصوال کارشناسان 
معتقد بودنــد این طرح 
چندان انطباقی با واقعیت 
ندارد. آنچه از دل اعالمیه 

اخیر وزارت نیرو می توان فهمید این است که خود 
مدیران این نهــاد نیز در ابتدا نمی دانســتند قرار 
اســت از دل اجرای این طرح چه نتیجه ای حاصل 

شود! بر اســاس آنچه در 
اعالمیه آبفای وزارت نیرو 
مطرح شــده است، طی 
امضــای تفاهم نامه های 
مشترک بین وزارت نیرو 
و معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری و 
استانداری های سه استان 
سیستان و بلوچستان، خراســان جنوبی و کرمان، 
اقدامات اضطراری زودهنگام شامل انجام عملیات 
ژئوفیزیک )بــه روش فناورانــه مگنتوتلوریک( در 

استان های یاد شده صورت گرفت که منجر به تعیین 
محل حفر چاه اکتشافی در زابل به عنوان اولین چاه 
اکتشافی ژرف  شــد. عملیات حفاری اکتشافی این 
چاه در ابتدای ســال جاری آغاز و در تیرماه به پایان 
رســید که نتایج کمی و کیفی قابل قبولی تاکنون 
به همراه نداشته است. با وجود رضایت بخش نبودن 
نتایج حاصل از این چاه اکتشــافی تاکنــون، بنا به 
درخواست مشــاور دانش بنیان انتخاب شده برای 
طرح و تایید کمیته راهبری مربوطه، عملیات تکمیلی 
در این چاه جهت رســیدن به نتایــج قطعی ادامه 
خواهد یافت. در پایان ذکر این نکته ضروری اســت، 
که ادعاهایی از قبیل کشف ســفره آب زیرزمینی با 
مقادیری نظیر ۱۰۰۰ میلیارد مترمکعب در منطقه 
سیستان فاقد پشــتیبانی علمی بوده و از مستندات 
قابل دفاع برخوردار نیست و شــواهد به دست آمده 

تاکنون نیز تاییدکننده این ادعاها نبوده است.
چه کشورهایی از آب های ژرف استفاده 

کرده اند؟
پیش از این اعالم شد در کشــورهایی مانند لیبی و 
روسیه استفاده از آب های زیرزمینی در عمق بیش 
از ۱۰۰۰ متری زمین با موفقیت انجام شده است. 
گفته شده که بزرگ ترین سفره های آب زیر زمینی 
در کشورهای لیبی، چاد، مصر و الجزایر حفر شده، 
اگر چه اســتفاده از آب های ژرف امروز تنها در حد 
ایده است و موافقان و مخالفان زیادی نیز دارد؛ اما 
تاکنون در هیچ کشــوری به صورت کاربردی مورد 

استفاده قرار نگرفته است.

خبری از آب نیست

مدیر مرکز نجوم ادیب استان اصفهان گفت: ۲۲ تا ۲۳ آذر ماه شاهد 
اوج بارش شهابی جوزایی در آسمان هســتیم و در این زمان در یک 
آسمان تاریک می توان تا حدود ۱۲۰ شهاب را مشاهده کرد.مهدی 
اسحاقی با بیان اینکه جوزا نام یک صورت فلکی است که کانون رویت 
برخی شهاب ها در راستای آن به نظر می رســد، اظهار داشت:  این 
شهاب باران نتیجه عبور زمین از میان یک توده خرده سنگ باقی مانده 
از انفجار یک سیارک قدیمی است که با برخورد این خرده سنگ ها 

به جو زمین بارش شهابی به وجود می آید.وی با اشاره به اینکه بارش 
شهابی جوزایی در شامگاه پنجشنبه ۲۲ آذر و بامداد جمعه ۲۳ آذر 
به اوج خود می رسد، بیان داشت: در این زمان در یک آسمان تاریک 
می توان تا حدود ۱۲۰ شهاب را در یک ساعت تماشا کرد که در نوع 
خود بی نظیر است.مدیر مرکز نجوم ادیب استان اصفهان با بیان اینکه 
بهترین ساعت برای  مشاهده این پدیده ساعت دو بامداد جمعه ۲۳ 
آذر است، بیان داشت: این بارش شهابی جزو چند بارش شهابی بزرگ 

سال اســت که اوج این بارش به ۱۲۰ شهاب در ساعت می رسد.وی 
افزود: عالقه مندان به رصد بارش های شهابی می توانند در مکان هایی 
که آسمان کامال تاریک است، مانند مناطق کویری و کوهستانی این 
پدیده را به خوبی مشاهده کنند.اسحاقی همچنین از تمدید نمایشگاه 
عکس گنبد آسمان خبر داد و گفت: نمایشگاه  عکس گنبد  آسمان 
به  مناسبت روز اصفهان افتتاح  و به دلیل استقبال شهروندان  تا ۱۵ 

آذر ماه تمدید شد.

مدیر مرکز نجوم ادیب استان اصفهان:
22تا 2۳ آذر ماه بارش شهابی جوزایی به اوج می رسد

پرونده حفاری برای کشف آب های ژرف در ایران بسته شد؛

ادعاهایی از قبیل کشف سفره آب 
زیرزمینی با مقادیری نظیر 1000 

میلیارد مترمکعب در منطقه سیستان 
فاقد پشتیبانی علمی بوده است

اخذ سند برای بیش از ۱۸ میلیون متر مربع موقوفات استان اصفهان 
معاون حقوقی و اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 

برای ۱۸ میلیون و ۹ هزار و 444 متر مربع موقوفات استان اصفهان، سند اخذ شده است.
»محمود نصراصفهانی« افزود: از ۱۸ میلیون و ۹ هزار و 444 متر مربع موقوفاتی که سنددار شدند، 6۳۳ 
ســند مالکیت تک برگ و دو هزار و ۱44 رقبه دارای سند شــدند و این رقبات شامل تجاری، مسکونی، 

مزروعی و خدماتی بوده که با نیات مذهبی، فرهنگی و اجتماعی وقف شده اند.
معاون حقوقی و اوقافی اداره کل اوقاف اســتان با بیان اینکه  برای موقوفات، ســند اخذ شــده، گفت: 
بزرگ ترین موقوفه که سند برایش اخذ شده »موقوفه فاطمه نســاء«  در تیران و کرون با 7 میلیون متر 
مربع مساحت است.وی ادامه داد:  بیشترین تعداد ســند مالکیت متعلق به شهرستان خور و بیابانک با 

۱4۲ برگ سند مالکیت است.

تکثیر یوزپلنگ آسیایی با همکاری پژوهشگاه رویان اصفهان
رییس سازمان حفاظت محیط زیست، از تالش ها برای تکثیر یوزپلنگ آســیایي از طریق کشت بافت خبر 
داد.»عیســی کالنتری« اظهارکرد: سازمان حفاظت محیط زیســت تکثیر و پرورش یوزپلنگ ها را از طریق 
پژوهشگاه رویان پیگیري مي کند. در این جهت ســعي مي کنیم احیاي یوزپلنگ آسیایي را از طریق کشت 
بافت با کمک این پژوهشــگاه انجام دهیم.معاون رییس جمهوری در مورد روش  تامین منابع مالی برای این 
پروژه گفت: هزینه آن هم هر چقدر باشد، تقبل می کنیم.مجید خرازیان مقدم، مدیر کل حیات وحش سازمان 
حفاظت محیط زیست نیز در مورد تکثیر یوز از طریق کشت بافت گفت: از هر ظرفیتي براي حفظ یوزپلنگ 
آسیایي استفاده مي کنیم. طرف قرارداد سازمان حفاظت محیط زیست در این طرح، پژوهشکده محیط زیست 
و توسعه پایدار و مجري طرح نیز این پژوهشکده است که از طریق پژوهشگاه رویان امور مربوط به این موضوع 

را پیگري مي کند.

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان از اجرای ویژه برنامه 
»مدار سالمتی« در حوزه پیشگیری از ابتال به بیماری ایدز خبر داد و گفت: 
این برنامه با شــعار جهانی »برای آگاهی از سالمت خود، من هم آزمایش اچ 
آی وی می دهم« به مدت یک هفته در اماکن عمومی پر تردد اصفهان برگزار 
می شود.»فریناز توالئیان« اظهار کرد: این برنامه با مشارکت معاونت بهداشت 
اســتان اصفهان همزمان با هفته ملی اطالع رســانی و پیشگیری از ایدز در 

روزهای ۱۰ تا ۱6 آذرماه در ســه بخش ارائه خدمات آموزشی، تست خون 
و تشخیص بیماری ایدز و ارائه مشــاوره اجرا خواهد شد.وی هدف از اجرای 
این برنامه را توسعه آگاهی های عمومی شــهروندان در زمینه پیشگیری از 
ابتال به بیماری ایدز عنوان کرد و افزود: ارائه راهکارهای پیشگیرانه در حوزه 
بیماری های واگیردار می تواند تا حد زیادی در کاهش آمار مبتالیان موثر واقع 

شود و هزینه های درمانی را تا حد زیادی کاهش دهد.

ری
ردا
ه
اصفهانی ها راهکارهای ش

پیشگیری از بیماری ایدز 
را آموزش می بینند

پریسا سعادت
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 پایان سلطه مسی و رونالدو
 پس از ده سال؛

توپ طال در چنگ »مودریچ«
لوکا مودریچ، به سلطه کریستیانو رونالدو و لیونل 
مســی پایان داد و توپ 
طالی فوتبال جهان 
را به دســت آورد.
با نزدیک شدن به 
پایان سال ۲۰۱۸ 
میالدی، دوشــنبه 
شــب مراســم توپ 
طال برگزار شــد و لوکا مودریچ توانســت برای 
نخســتین بار این جایزه را کسب کند و به سلطه 
۱۰ ساله لیونل مسی و کریســتیانو رونالد پایان 
دهد.هافبک رئال مادرید به همراه تیمش در سال 
۲۰۱۸ توانست فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود و در 
جام جهانی نیز به کرواسی کمک کرد به باالترین 
افتخار خود دست یابد و به دیدار نهایی جام جهانی 
برسد.»مودریچ« پیش تر در مراسم بهترین های 
فیفا نیز عنوان بهترین بازیکن ســال را به دست 
آورد.»دیوید ژینوال« بازیکن سابق تیم ملی فرانسه 

این جایزه را در پاریس به مودریچ اهدا کرد.

خوبان فوتبال در یک باشگاه 
جمع شده اند

یک پــروژه جدید در اینترنت قــد علم کرده که 
باشــگاهی برای هواداران دیجیتال می خواهد 

باشد.پروژه جدیدی به 
نام »Otro« با هدف 
»باشگاه هواداری 
 ، » ل یجیتــا د
فوتبالیســت ها را 
از نسل های مختلف 
کنار هم جمــع کرده 
است. هرکدام از این ستارگان دنیای فوتبال عکس 
و کلیپی پیرامون این پروژه با هشتگ های یکسانی 
در صفحه های شــخصی خود در اینترنت، مانند 
اینستاگرام منتشر کرده اند. نکته قابل توجه این 
است که؛ فعال اطالعات دقیقی درباره چند و چون 
این پروژه، سرمایه گذاران و شیوه استفاده آن در 
دسترس نیست که قطعا این حرکت بدون توضیح 
هم از سیاست های عرضه، توسعه و بازاریابی این 
پروژه اســت. باید منتظر ماند و دید که »اوترو« 
چیست و از فوتبال و بازار میلیاردی مخاطبانش 

چه می خواهد.

رکورد جدید برای 
دروازه بان آبی اناری ها

دروازه بان آلمانی بارسلونا اشتباهات خط دفاعی 
تیمش را پوشــش می دهد.آندره ترشــتگن که 
»الیــور کان« را الگوی 
خــود در بــازی ها 
قــرار داده اســت 
افتضاحــات خط 
دفاع را می پوشاند 
و مانع از خوردن گل 
های زیــاد در بازی ها 
می شود.اسپورت، در گزارشــی آورده است که 
این دروازه بان پس از ۱۱ بازی متوالی گل خوردن 
از هفته دوم در بازی مقابل وایادولید، ســرانجام 
توانســت در دیدار با ویارئال کلین شــیت کند.
همچنین »موندو« نیز در گزارشــی مدعی شد 
که »ترشــتگن« و »یان اوبالک« بهترین دروازه 
بانان جهان هستند. یان اوبالک، از نظر دریافت 
گل عملکرد بهتری داشته و گل کمتری دریافت 
کرده است. در مقابل ترشتگن برد بیشتری مقابل 
اوبالک داشته و یکی از دالیل گل های دریافتی 
بیشتر این دروازه بان خط دفاعی تیم بلوگراناست 

که در فصل جدید ضعیف عمل کرده است.

حمله دوباره مورینیو؛
 ویروسی به نام »پوگبا«!

منچستریونایتد شنبه شــب در هفته چهاردهم 
لیگ برتر انگلیس در خانه ساوتهمپتون با جبران 
عقب افتادگــی ۲ بر صفر، 
در نهایــت نتیجه را 
به تســاوی ۲ بر ۲ 
کشاند و یک امتیاز 
از این بازی گرفت 
که ژوزه مورینیو بعد 
از این بازی از عملکرد 
بازیکنان خط میانــی اش ابراز 
نارضایتی کرد که به نظر می رسد منظور او بیشتر 
»پل پوگبا« بوده است.پوگبا در بازی ساوتهمپتون 
عملکرد ضعیفــی از خود ارائــه داد و در نیمی از 
3۰ نبرد تن به تــن ناموفق بود. مورینیو حتی در 
کنفرانس پس از بازی نیز به خط هافبک تیمش 
تاخت و از عملکرد بازیکنان خط میانی تیمش 
انتقاد کرد و گفت: »ما در خط میانی سگ های 
دیوانه زیادی نداشتیم که بخواهند توپ را گاز 
بگیرند و حاال به نظر می رسد این نقد بیشتر از 

پوگبا بوده است.«

استفاده از VAR  در لیگ برتر جدی شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 دستیاران خارجی قطبی 
رفتنی شدند

»افشــین قطبی« کار خود را به صورت رسمی روز 
دوشــنبه آغاز کرد و تمرین نوبت صبح و عصر این 
تیم را بر عهده گرفت.قطبی همانطور که در مصاحبه 
مراسم معارفه خود اعالم کرده بود همکاری خود را 
به دو سه تن از دستیاران سابق ادامه می دهد و قصد 
دارد دو مربی هم به کادرفنی اضافه کند.در همین 
راستا در تمرین روز دوشــنبه ایلی استان و روبرت، 
مربیان خارجی فوالد حضور نداشتند و به آنها اعالم 
شــده بود به تمرین نیایند و فقط ابراهیم میرزاپور، 
موسی ســواری و عزیز فریســات به تمرین رفتند.
بدین ترتیب مربیان خارجی فوالد جز نفرات مدنظر 
قطبی نیستند.همچنین قرار است یک مربی بدنساز 
خارجی که همیشه همراه افشین قطبی است در کنار 
یک آنالیزور ایرانی به جمع دستیاران او اضافه شوند.

نمایش جام ملت  ها در قطر
به نقل از روزنامه الشــرق قطر، جــام قهرمانی 
ملت های آسیا در ادامه تور بین المللی خود در برج 
البدع شهر دوحه تحت نظارت فدراسیون فوتبال 
قطر برای عموم به نمایش درآمد.تیم ملی فوتبال 
قطر در مرحله گروهی جام ملت های ۲۰۱9 آسیا 
که از ۱5 دی ماه ســال جاری به میزبانی امارات 
آغاز می شــود با تیم های ملی عربستان، لبنان و 
کره شــمالی رقابت  خواهد کرد. تیم ملی فوتبال 
ایران نیز به مصاف تیم های ملــی عراق، یمن و 

ویتنام می رود.

 VAR استفاده از 
در لیگ برتر جدی شد

»مهدی تاج« که در برهه ای رییس کمیته داوران 
بود و به  خوبــی می داند تا چه حد اشــتباهات 
داوری در سرنوشــت تیم ها تاثیرگذار است بار 
دیگر بر استفاده از سیســتم VAR در لیگ برتر 
تاکید کرد. به کارگیری ازاین سیســتم امروز در 
فوتبال ایران بیش از فوتبال هر کشوری ضرورت 
دارد به این خاطرکه میزان اشتباهات داوری در 
فوتبال ایران خیلی باالســت و گاها در هفته ها 
شاهد هستیم اشتباهات داوری روی نتیجه سه 
بازی تاثیر می گذارد.در نشســت روز دوشــنبه 
اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال بار دیگر 
مهدی تاج در خطاب به رییس کمیته داوران بر 
فراهم کردن اســتفاده از سیستم VAR یا همان 
تیــم داوری ویدئویی در اســتادیوم های ایران 
تاکید کرد. هر چند قرار اســت این سیستم ابتدا 
در استادیوم آزادی راه اندازی و تجربه شود و بعد 
از آزمون و خطاها در دیگر استادیوم های فوتبال 

ایران برقرار شود.

در حاشیه

پیشخوان

 بشار رسن: من می گویم 
بیرانوند بهترین آسیاست لیگ برتر هندبال کشور در شرایطی در کمتر 

از دو هفته دیگر به پایان رقابت های نیم فصل 
اول خود در ایــن دوره از رقابت ها نزدیک 
می شود که تیم باشگاهی هندبال سپاهان  
هم اکنون با 11 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت 
 به تیم اســام آباد زاگرس در صدر جدول 

رده بندی قرارگرفته است.
 فصل جدید رقابت های لیگ برتر هندبال آقایان 
کشــور در حالی از ۱9 مهرماه  ســال جاری با 9 
تیم شرکت کننده آغاز شــد که سه تیم باشگاهی 
ســپاهان، ذوب آهن و هیئت نجف آباد به عنوان 
نمایندگان اســتان اصفهان حضور داشتند که در 
پایان هفته ششم این مسابقات تیم سپاهان با ۱۱ 
امتیاز در رده اول، تیم ذوب آهن و هیئت نجف آباد 
با یک بازی کمتر به ترتیب با کسب ۲ و یک امتیاز 

در رده هفتم و هشتم جای گرفته اند.
 ســرمربی تیم هندبال ســپاهان در گفت وگو با 
»زاینده رود « با اشاره به شرایط خوب این باشگاه 
در این دوره از رقابت ها گفت: تیم سپاهان دو بازی 
دیگر تا پایان نیم فصل اول مسابقات در پیش دارد 
که امیداویم با برتری مقابل تیم مس کرمان و نیروی 
زمینی کازرون، صدرنشــین نیم فصل اول رقابت 

های لیگ برتر امسال شناخته شویم. 
محســن طاهری درباره شــرایط لیگ امســال و 
وضعیت تیم های شــرکت کننده افزود: امســال 
واقعا لیگ زیبایی داریم، بــا وجود اینکه چند تیم 
استطاعت مالی خوبی ندارند؛ اما بقیه تیم ها خوب 
هســتند و این فصل همه بازیکنــان در تیم های 
مختلف پخش شــده اند. می تواند گفت که لیگ 
برتر هندبال این فصل از تــک قطبی بودن بیرون 
آمده است و تاکنون همه بازی ها از نزدیک پیگیری 
شده و تیم های باالی جدول با تفاضل گل در رتبه 
های مختلف قرار گرفته انــد. وی ادامه داد: اگر به 
نتایج بازی ها نگاه کنیم می بینیم که همه بازی ها 
با اختالف یک یا دو گل به پایان می رسد و امسال 
شــاهد لیگ جذابی بوده ایم، همین موضوع باعث 
شده که بازی ها این فصل از حالت یکطرفه بودن 

خارج شود.
 سرمربی تیم هندبال ســپاهان درباره دو نماینده 

دیگر اصفهان در این مسابقات اظهار کرد: متاسفانه 
این دو تیم هنوز نتوانسته اند به نتایج قابل قبولی 
دست پیدا کنند که ان شاء ا... در ادامه این مسابقات 
شرایط بهتری می یابند. طاهری، تاثیر سه نماینده 
استان در مســابقات را در رشــد و پوپایی هندبال 
اصفهان بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: اصفهان 
همیشه به عنوان مهد هندبال کشور شناخته می 
شود و بازیکنان این تیم ها بدون شک شاکله تیم 
ملی را تشــکیل می دهند و امید اســت که با یک 
برنامه ریزی مناسب شرایط بهتری برای استفاده 
از این ظرفیت فراهم شود تا در آینده یک تیم ملی 

قوی داشته باشیم.
 رییس هیئت هندبال استان اصفهان نیز در گفت و 
گو با »زاینده رود«  حضور پنج تیم از استان اصفهان 
در ســطح اول هندبال کشور  ) ســه تیم آقایان و 
دو تیم بانوان ( را  را نشــان دهنده پتانسیل باالی 

اصفهان در هندبال  دانســت و گفــت : امیدواریم 
خروجی این استعدادها به تیم ملی راه پیدا کنند. 

حسن افتخاری با اشاره به  این که هندبال اصفهان 
در لیگ دسته یک و دست دو هم نمایندگانی دارد ، 
افزود:  تیم های پرواز، خمینی شهر و کاشان در لیگ 
دسته یک و دولت آباد، پیشگامان و فالورجان در 
لیگ دسته دو آقایان همچنین تیم بانوان شاهین 
شهر در لیگ دسته یک بانوان و تیم های نجف آباد 
و کاشان هم در لیگ دسته دوم بانوان نمایندگان 

اصفهانی حاضر در مسابقات هستند.
 وی با اشــاره به تاثیر صددرصدی حضور این تیم 
ها در رشــد و پویایی هندبال اصفهان عنوان کرد: 
ما در هیئت هندبال اســتان تالش کرده ایم که به 
صورت مداوم در مسابقات رسمی باشگاهی کشور 
به صورت مداوم جایگزین هایی داشــته باشیم تا 
نوجوانان و جوانان استان بتوانند از این ظرفیت به 

خوبی استفاده کنند.
رییس هیئت هندبال استان اصفهان وضعیت لیگ 
امسال را نسبت به سال های گذشته خوب توصیف 
کرد و گفت: در لیگ امسال فاصله بین تیم ها کاهش 
چشــمگیری یافته و نمی توان نتیجه هیچ بازی را 
از قبل پیش بینی کرد که این مســئله بر جذابیت 
بازی ها افزوده اســت به طوری که تقریبا برای هر 
بازی بیش از ۱۰۰۰ تماشاگر در ورزشگاه ها حضور 

می یابند.
افتخاری، درباره وضعیت  نمایندگان اســتان در 
لیگ هندبال کشــور هم گفت: تیم سپاهان زودتر 
از دیگر تیم ها خود را آماده کرد و با آمادگی کامل 
وارد این مسابقات شد که نتیجه آن هم صدرنشینی 
این تیم در جدول رقابت هاست. دو نماینده دیگر 
هم می توانند در ادامه رقابت ها شرایط بهتری پیدا 

می کنند.

 نوبت به هت تریک هندبال نصف جهان رسید
 گزارش ویژه  »زاینده رود« از لیگ برتر هندبال؛  

مسلمان به برانکو رسید، 
مهندس در نقش تخریبچی

دیدار تیم های پرســپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان با برتری تیم 
میزبان به پایان رسید تا هم چنان ناکامی های سبزپوشان در این دوره 

از رقابت های لیگ ادامه پیدا کند.
تیم های فوتبال پرســپولیس و ذوب آهن در تنها دیدار معوقه هفته 
یازدهم از ســاعت ۱۶:۱5 در ورزشــگاه آزادی در شرایطی به مصاف 
 هم رفتند که شــاگردان علیرضــا منصوریان برای پایــان دادن به

 ناکامی های هفته هــای اخیر نیاز مبرمی به پیــروزی در این دیدار 
داشتند ولی سرخ پوشان تهرانی که در این دوره از رقابت های لیگ برتر 

نیز هم چنان خود را به عنوان یکــی از  مدعیان اصلی قهرمان معرفی 
کرده اند توپ و میدان را از همان اوایل بازی در اختیار گرفتند تا این 
که در دقیقه ۱4 با گل شجاع خلیل زاده شاگردان برانکو پیش افتادند 

و نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید. 
تیم ذوب آهن در نیمه دوم هم نتوانست گل خورده شده را جبران کند 
تا در نهایت این دیدار با پیروزی ۱_۰ سرخپوشان خاتمه یابد و  رکورد 
شکست ناپذیری منصوریان برابر پرسپولیس و برانکو شکسته شود . 
تیم پرسپولیس  با این 3 امتیاز  ۲7 امتیازی شد و به رتبه سوم جدول 

بازگشت و تیم  ذوب آهن نیز با این شکست با همان ۱۲ امتیاز در رتبه 
چهاردهم باقی ماند.

اواخر سال گذشته بود که »رسول خادم« از ریاست فدراسیون 
کشتی استعفا کرد که بافاصله مسئوالن فدراسیون کشتی در 
حمایت از او و با این شعار که اگر خادم نباشد آنها هم نیستند از 
ســمت های خود کناره گیری کردند؛ اما پس از بازگشت دوباره 
رسول خادم به صندلی ریاست همه آنهایی که رفته بودند بار دیگر 

به محل کار خود برگشتند.پس از ناکامی تیم های ملی کشتی آزاد 
و فرنگی در رقابت های جهانی 2018 رسول خادم بار دیگر تصمیم 
به استعفا گرفت و هنوز قلم استعفا روی کاغذ خشک نشده بود که 
باز هم اهالی فنی و اداری فدراسیون در اقدامی دسته جمعی اعام 
کردند که دیگر حاضر به فعالیت در فدراسیون نخواهند بود، بعد 
داستان عوض شد، ابتدا حمید بنی تمیم نایب رییس و رضا الیق، 
دبیر فدراسیون اعام کردند تا زمان تشکیل مجمع فوق العاده و 
تعیین سرپرست، برنامه های کشتی کشور را پیگیری می کنند تا 

مشکلی در امور جاری ایجاد نشود. در همین مجال وزارت ورزش 
حمید بنی تمیم را به عنوان سرپرست معرفی کرد، با انتخاب بنی 
تمیم تمامی نفراتی که در دفاع از رســول خادم محل کار خود 
را ترک کرده بودند اســتعفاهای خود را پس گرفتند و بار دیگر 
مشغول به کار شدند. کاش اهالی فدراسیون همواره تصمیم گیری 
های منطقی داشته باشند تا اینطور نشود که متن نامه های استعفا 
با کلی سر و صدا نوشته شود؛ اما بازگشت به فدراسیون یواشکی 

صورت گیرد.

استعفا های احساسی و بازگشت های 
یواشکی به فدراسیون کشتی

نمایندگان سازمان بازرســی از چهارشنبه، ۱4 آذرماه 
در فدراســیون های ورزشــی مستقر می شــوند تا از 
فعالیت  بازنشستگان در پست های مدیریتی جلوگیری 
کنند. بازنشســتگان زیادی در مناصب مهم دولتی و 
استانداری ها استعفا داده و رفته اند؛ اما رفتن »مهدی 
تاج« از فدراسیون فوتبال همچنان مبهم ترین موضوعی 
است که در اجرای این قانون وجود دارد.کشمکش ها بر 
سر رفتن یا ماندن او به اینجا رسیده بود که وزیر ورزش 
با اســتفاده از ماده ۶۰ قانون جامع خدمت رسانی به 
ایثارگران، با ماندن تاج در ســمت ریاست فدراسیون 
فوتبال موافقت کرد. متــن ماده ۶۰ قانــون این بود: 
»دستگاه های موضوع ماده )۲( این قانون مکلفند حسب 
درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این 
قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری کرده اند 
صرفا برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام 
کنند. تبصرهـ  افرادی که به موجب رای صادره از مراجع 
قضائی یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر 
مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار بر کنار 

شده اند مشمول این ماده نخواهند بود.«
بر اســاس همین ماده اگر ایثارگری، مطابق با شرایط 
تعیین شــده در قانون، زودتر از موعــد قانونی خود را 
بازنشسته کرده باشد، به خواست رییس مجموعه اش 
می تواند به کار بازگردد که تاج هم مشمول این قانون 

می شد. هم شرایط ایثارگری را داشــت و هم زودتر از 
موعد خود را بازنشسته کرده بود. تازه مثل فرجی، رییس 
فدراسیون کاراته هم نبود که پیش از این از تسهیالت 
ایثارگری اش استفاده کرده باشد و به همین خاطر همه 

چیز برای استفاده او از این ماده قانون مهیا بود.
به نظر می رســید که همه چیــز همان طور که 
فدراسیون نشین ها می خواســتند تمام شده و 
مشکلی برای ادامه کار تاج وجود ندارد. کافی بود 

تاج نامه درخواست بازگشت به کار خود را به 
وزارت ورزش ارائه دهد و همه چیز 

حل شود؛ اما اوضاع آن طور که او 
می خواست پیش نرفت. احسان 
قاضی زاده هاشمی از مجلس و 
برخی مسئوالن در مرتبه های 
باالتر بحثی جدی را درباره این 
قانون و قابلیت اجرایش درباره 

بازنشســتگان مطــرح کردند که 
وضعیت تاج را معلق می کرد.

آنچه مطرح شد این بود که ماده ۶۰ 
قانون، زمانی برای تاج قابلیت اجرا 

داشت که او نامه درخواست بازگشت به کارش را پیش 
از ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان )4 شهریور 
ماه 97( به وزارت ورزش ارسال می کرد. حاال که قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان ابالغ شده، این درخواست 
دیگر از تاج پذیرفته شده نیست. البته که مهدی تاج 
در جلسه ای که با وزیر ورزش داشته این موضوع 
را پذیرفته و وعده داده که از سمت خود استعفا 
خواهد داد. حاال اما چند روزی از زمان وعده داده 
شده از سوی تاج می گذرد و هنوز استعفایی از 
سوی او به وزارت ورزش نرسیده است. 
هیچ کس هم نمــی داند در یکی، دو 
روز باقــی  مانده تــا آخرین مهلت 
بازنشستگان، چه تصمیمی در سر 

رییس فدراسیون فوتبال است.
شــاید یکی از دالیل تعلل تاج، 
بحثی باشد که حقوق دان های 
موافق او دربــاره ماده ۶۰ مطرح 
کرده اند. آن هــا می گویند، قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان، قوانین 
قبلی خود را نقض نمی کند، مگر اینکه 

تبصره ای در این قانون آمده باشد که امکان استفاده از 
قوانین قبلی را از بین ببــرد. چنین تبصره ای در قانون 
منع بازنشستگان وجود ندارد و مهدی تاج مشکلی برای 
استفاده از این قانون نخواهد داشت. آن ها البته همچنان 
بحث غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال را هم مطرح 
می کنند و تهدید تعلیق فوتبال از سوی فیفا، بیشترین 
فشاری اســت که برای اجرای این قانون درباره فوتبال 
این روزها به نهادهای دولتی وارد می شود. هرچند که 
در همین کشمکش ها مخالفان تاج بارها و بارها اعالم 
کرده اند که اساسنامه فدراســیون فوتبال قابل استناد 
نیســت و بعد از اینکه در زمان ریاست علی کفاشیان 
تدوین شد، هرگز تاییدیه هیئت وزیران را نگرفته است. 
کفاشیان فقط این اساسنامه را به نهادهای بین المللی 
ارسال کرد و تاییدیه داخلی آن را نگرفت. حاال همین 
اتفاق باعث شده که قید غیردولتی بودن آن در اساسنامه 
هم چندان مورد قبول واقع نشود. همه این ها اما وقتی با 
خلف وعده تاج برای نوشتن استعفایش همراه می شود، 
تهدید تعلیق را برای فوتبال ایران جدی تر و پررنگ تر از 
قبل می کند. کافی است که مهدی تاج در متن استعفای 
خود حرفی از اجبار و فشــاری بزند که برای اســتعفا 
 به او وارد شــده اســت. کاری که تا پیش از این وزارت
  ورزش شــاید از هرکســی انتظارش را داشــت جز 

مهدی تاج!

بندی که تاج را اسیر خودش کرده است؛

 یک قدم تا تعلیق فوتبال ایران

 یک جام و یک دربی طلب 
داشتیم!

پرسپولیس- ذوب آهن؛ 
نبرد قهرمان و نایب قهرمان 

لیگ 17

داالس بسکتبال
ماوریکس 
- پورتلند

ساعت 
5:00

سایت 
آنتن

شهرداری والیبال
ورامین - 
شهرداری 

گنبد

ساعت
16:30

شبکه 
ورزش

منچستر فوتبال
یونایتد - 

آرسنال

ساعت
23:30

شبکه 
سه

بارسلونافوتبال
 - 

لئونسا
ساعت
23:59

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

چهارشنبه 

14 آذر

سمیه مصور

دیدار معوقه هفته یازدهم؛
ذوب آهن با علی منصور هم می بازد
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بهره برداری از پروژه پردیس هنر تا یک ماه آینده
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 دیدگاه

یک کارشناس شهر سازی تاکید کرد:
  لزوم مناسب سازی شهر 
با افزایش جمعیت پیری

یک کارشــناس شهرســازی به ســن جامعه 
امروزی در کشور اشــاره کرد و گفت: با توجه 
به اینکه جمعیت سالمند رو به افزایش است، 
باید فکری به حال تامین خواسته های این قشر 
در آینده ای نه چندان دور کرد.»الهام ناظمی« 
اظهار کرد: مناسب سازی شــهر اصفهان تنها 
محدود به تامین خواسته های معلوالن نیست، 
بلکه طیف وسیعی از جامعه نیازمند دسترسی 
آسان به امکانات شهری هستند.وی با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته در شــهر اصفهان برای 
مباحث مناسب سازی افزود: در چند سال اخیر 
شاهد مناسب ســازی پیاده راه ها هستیم؛ اما 
هنوز تا کیفیت مطلوب فاصله داریم؛ متاسفانه 
هنــوز پارک ها و ســاختمان هایی که کاربری 
عمومی دارنــد، برای تردد معلوالن مناســب 
سازی نشــده اند این در حالی است که تنها در 
صورت مناسب سازی شــهر و اماکن عمومی و 
تفریحی می توانیم به نیازهای کم توانان پاسخ 
دهیم.یک کارشناس شهرسازی با اشاره به نیاز 
طرحی ویژه برای شناسایی گروه های کم توان 
در سطح مناطق شهری تصریح کرد: بر اساس 
این طرح باید یکپارچه و هماهنگ گروه های کم 
توان در شهر شناسایی شوند، سپس خواسته ها 
و نیازهای این گروه که در بسیاری موارد موازی 
با خواسته های گروه های پرتوان جامعه است، 

مرتفع شود.

یک کارشناس حمل ونقل  تاکید کرد:
ضرورت معاینه فنی مستمر 

موتورسیکلت ها
یک کارشــناس حمل و نقل با اشاره به نقش 
موتورسیکلت ها در تشدید آلودگی هوا گفت: 
طبق طرح مطالعاتی که به تازگی صورت گرفته 
است، موتورسیکلت  بیشترین سهم را در تولید 
آلودگی هوا دارد.محمد پورمیدانی اظهار کرد: 
متاسفانه موتورسیکلت ها که نقش آنها در تولید 
آالینده های هوا پررنگ است، مورد معاینه فنی 
مستمر قرار نمی گیرند و سطح تولید آالیندگی 
آنها پایش نمی شود.وی افزود: بر اساس نتایج 
به دست آمده از طرح پژوهشی »تعیین سهم 
منابع آالینده در آلودگی گازی جو پایین و تهیه 
سیاهه آالینده های گازی کالن شهر اصفهان« 
که از سوی شهرداری اصفهان تهیه شده است، 
سهم مسئولیت ارگان های تاثیرگذار در کاهش 
آلودگی هوای شهر مشخص شده است، در این 
طرح پژوهشــی منابع آالینده همچون صنایع 
کالن، صنایع خرد، خودروها، موتورسیکلت و 
ســوخت های خانگی مورد بررسی قرار گرفته 
است که در این میان موتورسیکلت ها بیشترین 
ســهم را در ایجاد آلودگی های هوا دارند.این 
کارشــناس حمل و نقل با تاکیــد بر ضرورت 
نظارت بر تردد موتورســیکلت ها، تصریح کرد: 
متاسفانه هنوز موتورســیکلت ها با تکنولوژی 
قدیمی ســاخته می شــوند و هیــچ نظارتی 
نیز بــر چگونگی عمر آنها و نحوه فعالیتشــان 
صورت نمی گیرد.پورمیدانی خاطرنشان کرد: 
نقش وســایل نقلیه در تولیــد آلودگی هوا از 
صنایع باالتر اســت و بین وســایل نقلیه نیز 
موتورسیکلت ها در صدر تولید آالیندگی قرار 
دارند و پس از آن نیز خودروهای سنگین نقش 

مهمی در افزایش آلودگی هوا ایفا می کنند.

خبر

تخت فوالد و وادی السالم 
خواهرخوانده می شوند

کاردار فرهنگی ســفارت عــراق، میزبان معاون 
فرهنگی شــهرداری اصفهــان و مدیر مجموعه 
تخت فوالد بود. محور ویژه این جلســه آشنایی 
گردشگران با جاذبه های گردشگری تخت فوالد 
و انعقاد تفاهم نامــه خواهرخواندگی بین اولین 
و دومین گورســتان بزرگ جهان تشــیع یعنی 

وادی السالم در نجف و تخت فوالد اصفهان بود.
سیدعلی معرک نژاد، مدیر مجموعه تخت فوالد 
درباره این جلسه اظهار کرد: یکی از سیاست های 
شهردار اصفهان که همیشه برآن تاکید داشتند 
گردشگری و اســتفاده از ظرفیت های در سطح 

شهر در این راستاست. 
وی با بیان این نکته که برای راهبرد اهداف خود 
نیازمند زیر ســاخت هایی هســتیم ،تاکید کرد: 
برای اینکه بتوانیم تخت فوالد را برای گردشگری 
داخلی و خارجــی مهیا و آماده کنیــم نیازمند 
زیرساخت هایی هســتیم. برنامه هایی در سطح 
شهر، ملی و بین المللی تدارک دیده ایم که شروع 
فعالیت های بین المللی ما با کشور عراق و محوریت 
امضای قرارداد خواهرخواندگی بین تخت فوالد 
اصفهان و گورستان وادی السالم نجف با همکاری 

سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری برگزار شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان هشدار داد:

زلزله در کمین نصف جهان!
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار 
داشت: باید از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان 
و مراکز تحقیقاتی بیشتر اســتفاده شود و انتظار 
می رود برای اجرایی شدن تفاهم نامه، هر دستگاه به 
وظایف خود عمل کند، تفاهم نامه به صورت کامل 
بررسی و نقطه نظرات به صورت مکتوب ارسال و از 
دســتگاه های برتر نیز تقدیر شود. »منصور شیشه 
فروش« اضافه کرد: در اجــرای این تفاهم نامه هر 
دستگاه وظیفه ای دارد و هر کس به اندازه خودش 
مسئول است، هر دستگاه اجرایی باید وظایف خود 
را برای اجرای آن لیســت کرده و ارائه دهد. شیشه 
فروش با اشاره به اینکه برخی مصوبات تفاهم نامه 
قبلی اجرا نشده است، افزود: عملکرد و چالش های 
اجرایی شدن مصوبات باید مورد بررسی قرار گیرد 
تا مشخص شــود چرا بعضی مصوبات اجرا نشده 
است و برای آن راهکار ارائه شــود. وی با اشاره به 
زلزله کرمانشــاه و مناطق بازســازی شده توسط 
دستگاه های اجرایی استان اصفهان، گفت: با توجه 
به اینکه بازسازی هابا کیفیت خوبی انجام گرفته با 
وجود زلزله های اخیر مشکلی برای این ساختمان ها 
پیش نیامده است. شیشه فروش، در بخش دیگری از 
سخنان خود با تاکید بر اینکه به منظور بهینه سازی 
مصرف انرژی مــردم باید آمــوزش ببینند، اظهار 
داشت: تفاهم نامه ها باید به گونه ای باشد که حداقل 
در یک مورد بازدهی کامل داشــته باشــد. رییس 
سازمان نظام مهندســی ساختمان اصفهان نیز در 
این جلسه با اشاره به اهمیت زلزله خاموش در استان 
اصفهان، گفت: خطر زلزله  در کمین اصفهان است 
و فرونشست زمین نیز از جمله مهم ترین مسائلی 

است که باید به صورت جدی پیگیری شود.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
رضایتمندی از نمایشگاه های 
کتاب با حمایت های بانک شهر

شهردار کالن شهر اصفهان با اشاره به اقدامات بانک 
شــهر در حمایت از برگزاری نمایشگاه های کتاب 
اســتانی گفت: این نمایشــگاه ها محلی برای ارج 
نهادن به فرهنگ و هنر محسوب می شود و حضور 
بانک شــهر در حوزه فرهنگی و توجه به مسئولیت 
اجتماعی، بسیار حائز اهمیت است.قدرت ا... نوروزی 
با بیان این مطلب اظهار کــرد: فراهم کردن زمینه 
های مناسب برای حضور عالقه مندان به حوزه کتاب 
و کتاب خوانی از طریق توزیع بن کارت های یارانه 
ای خرید کتاب با عاملیت بانک شهر فرصت مطلوبی 
برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه اســت.وی با 
بیان این که بانک شــهر عملکرد بسیار مطلوبی در 
توزیع بن کارت های یارانه ای خرید کتاب نمایشگاه 
های مراکز استان ها و به خصوص نمایشگاه کتاب 
اصفهان ایفا کرده است، خاطر نشان کرد: خدمات 
مطلوب این بانک، زمینــه رضایتمندی عمومی از 
برگزاری نمایشــگاه های کتاب و همچنین بهبود 
عملکرد مدیریت شــهری از این رویداد فرهنگی را 
فراهم کرده است.شهردار کالن شهر اصفهان افزود: 
استفاده عادالنه و برابر از فرصت تخفیف های طالیی 
نمایشــگاه کتاب، از مزایای توزیــع بن کارت های 
الکترونیکی و یارانه ای خرید کتاب از ســوی بانک 
شهر محسوب می شود که افزایش استقبال از این 

نمایشگاه ها را نیز به همراه داشته است.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری:

سرمایه اجتماعی مهم ترین هدف 
از برگزاری ایده کاپ شهر است

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شــهرداری اصفهان گفت: فــارغ از اینکه 
رویداد »ایده کاپ شهر« چه نتیجه ای داشته باشد، 
ایجاد ســرمایه اجتماعی مهم ترین هــدف ما از 
برگزاری اینگونه رویدادهاست. »شهرام رییسی« در 
دومین رویداد ایده کاپ شهر اصفهان که با موضوع 
درآمدهای شــهری در محــل کتابخانه مرکزی 
شــهرداری اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: جدای 
از نتیجه این رویداد، افزایش اعتماد عمومی، ایجاد 
ســرمایه اجتماعی و اینکه شــهروندان و مدیران 
شهری در کنار یکدیگر قرار بگیرند، حائز اهمیت 
است.وی افزود: مجموعه اتفاقاتی که ایده پردازی 
در دنیا را رقم زده ، درآمدزایی ایجاد کرده اســت.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان گفت: ما در ابتدای یک 
راه هستیم و ممکن است در این مسیر مشکالتی 
پیش آید که البته به دلیل تازگی این رویداد است، 
اما اســتوار به راه مان ادامه خواهیم داد و مهم این 
است که با حضور شهروندان و همکاری مدیریت 

شهری قدم هایی حتی کوچک برداشته شود.

پنجم دسامبر، مصادف با 14 آذرماه روز 
جهانی داوطلبی نام دارد. در همین راستا اداره 
مشارکت های فرهنگی، اجتماعی شهرداری 
اصفهان به تبلیغات و فرهنگ ســازی در این 
زمینه با شعار »هر شهروند، یک داوطلب« اقدام 

کرده است.
رییس اداره مشارکت های فرهنگی، اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان 
در این خصوص اظهار داشــت: اصلی ترین هدف از 
اجرای این طرح تشــویق شــهروندان به انجام کار 

داوطلبانه است.
فروغ صادقیان، سالمت جسم و روان، افزایش اعتماد 
به نفس و مقابله با افسردگی را از مهم ترین تاثیرات 
انجام کار داوطلبانه بر شخصیت افراد دانست و افزود: 
کار داوطلبانه می تواند باعث ایجاد احساس هدفمندی 
در افراد شده و محرک ذهن آنها شود و به ایجاد امید 
در زندگی منتهی شود، چون به جرأت می توان گفت 

در این عالم هیچ خطایی بزرگ تر از ناامیدی نیست.
وی ادامه داد: امید، ایمان و عشق ستون های اصلی 
روان آدمی را تشــکیل می دهند که با پیوســتن به 
اجتماع و شرکت در برنامه های گروهی و داوطلبانه 
حاصل می شــود، در واقــع وقتی افراد بــا هم برای 
راه اندازی یک نهاد مدنی یا خیریه یا پویش نیکوکاری 
دســت به همکاری می زنند، دست به تولید سرمایه 

اجتماعی زده اند تا امیدوار باشند.
رییس اداره مشارکت های فرهنگی، اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان درباره 
تاثیر کار داوطلبانه بر جامعه گفت: انجام فعالیت های 
داوطلبانه عالوه بر اینکه بر جسم و روان افراد اثرات 
مفیدی دارد، باعث معنادار شدن زندگی و رهایی از 
روزمرگی خواهد شد. مشارکت افراد در برنامه ریزی، 
پیشرفت و توسعه زمانی به وجود می آید که مردم در 
فرآیندهای اجتماعــی در حوزه های مختلف حضور 

فعال داشته باشند. 
صادقیــان، تصریح کرد: انســان های پویــا، فعال و 
دغدغه مند که هرگز زندگــی و آرامش خود را جدا 
از مطلوب زیســتن دیگر همنوعان خود نمی دانند، 
می کوشند به صورت فردی یا گروهی تاثیری هرچند 
ناچیز را در جســم، روح و روان افراد دیگر گذاشته و 
شرایط زندگی را از آنچه که هست به سوی آنچه باید 

باشد، به طور مطلوب برای آنان تغییر دهند.
وی بیان داشــت: آنــان دریافته اند کــه جامعه ای 
که همیشــه از آن ســخن به میان می آورند از نحوه 

زندگی، رفتارها، کنش ها 
و واکنش هایی کــه از هر 
فرد، گروه، نهاد و ... ســر 
می زند تشــکیل می شود، 
پس به این نتیجه می رسند 
کــه هرکــس به انــدازه 
خــود در بــروز هنجارها 
و ناهنجاری هــای جامعه 

دخیل است و نباید از نقش خود بگذرد.
رییس اداره مشارکت های فرهنگی، اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان 
اضافه کرد: این افراد با تاکید بر این اعتقاد دانسته اند 
که بهترین نمود اجتماعی برای ســالمت و نشــاط 
جامعه، همبستگی، وفاق و امید، انجام کار داوطلبانه 
و مشارکت جویانه خواه به صورت فردی و یا در قالب 

تیمی و نهادی است. 
صادقیان تصریح کرد: این مسیر هرچه اصولی تر و با 
روش های تحقیق شده و موردنیاز جامعه منطبق شود 
می تواند در میان مدت و بلندمدت تاثیر پایداری در 
سطح جامعه پدیدار کند و چون کار داوطلبانه بدون 
دخالت های مرسوم دولت ها و فرآیندهای پر پیچ و خم 

اداری آنها صورت می گیرد، 
در ســطوح مختلف مردم 
با هــر جایــگاه و پایگاه 
اجتماعی بهتــر نهادینه 
شده و مورد استقبال قرار 

می گیرد.
رییس اداره مشارکت های 
اجتماعــی  فرهنگــی، 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در برخی کشــورهای اروپایی 
افراد قبل از ورود به ادارات دولتی باید 100 ساعت کار 
داوطلبانه داشته باشند، اظهار داشت: در گام نخست 
و با طراحی پوسترهایی با 10 ســرفصل شامل کار 
داوطلبانه توسط معلم، پزشک، دانشجو، آتش نشان، 
مشــاور و مددکار، هنرمند و ... اقــدام به تبلیغات و 
فرهنگ ســازی در زمینه کار داوطلبانــه کردیم تا 
شهروندان به صورت بصری با مفهوم آن آشنا شوند 

و در آینده طرح هایی در این زمینه اجرا خواهد شد.
وی حمایــت از ســازمان های مردم نهــاد را یکی 
از اولویت هــای شــاخص و ســرفصل های مهم و 
ابالغی شورای اســالمی شــهر اصفهان به سازمان 

فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری دانست 
و درباره برنامه های مدیریت شــهری در راســتای 
تسهیل گری و بسترســازی توســعه فعالیت های 
داوطلبانــه گفــت: در روز جهانــی داوطلبی برای 
نخســتین بار تعــدادی از مراکز در ســطح مناطق 
پانزده گانه شــهرداری به ســازمان های مردم نهاد 
واگذار شــد و همچنین دســتورالعمل واگذاری به 
 ســازمان های مــرم نهــاد نیــز تنظیــم و تدوین 

شده است. 
صادقیان افــزود: این ســازمان ها عمدتــا با وجود 
فعالیت های گســترده ای که در سطح شهر دارند در 
تامین محل اســکان دچار مشکالت زیادی هستند 
که با همکاری با مدیریت شهری این چالش در حال 
رفع شدن است. همچنین در طرح بلندمدت این اداره 
رایزنی های گسترده ای با مدیران ارشد شهری جهت 
طرح تشکیل خانه تشــکل ها انجام خواهد شد تا در 
آینده ای نزدیک شاهد برطرف شدن قسمت اعظمی از 
مشکالت سازمان های مردم نهاد در زمینه تامین دفاتر 
آنان باشیم که این امر به شبکه سازی و تعامل هرچه 
بیشتر سمن ها در جهت خدمت رســانی به جامعه 

هدف کمک شایانی خواهد کرد.

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان گفت: پروژه پردیس هنر در محل سابق 
شهربازی آبشار در فضایی به مساحت ۷۵ هزار مترمربع در دست احداث 
است و تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.»محمدرضا برکت« اظهار 
کرد: پردیس هنر آبشــار یکی از پروژه های شاخص شــهرداری اصفهان 
محسوب می شود و با توجه به مشکالت کم آبی، در این پروژه از گونه های 
گیاهی مقاوم به کم آبی استفاده شده است؛ این پردیس شکل متفاوتی از 
پروژه هایی است که تا کنون همراه با آبنماها و نورپردازی ها انجام شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون ۳0 میلیارد تومان برای احداث این پروژه هزینه 
شده است، افزود: ویژگی بارز پردیس هنر سالن آمفی تئاتر روباز است که 

در این سالن دو هزار نفر می توانند حضور داشته باشند و از برنامه هایی که 
در آن برگزار می شود، اســتفاده کنند.مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه پروژه احداث پارکینگ طبقاتی گلســتان شهدا در دستورکار 
سال آینده این منطقه قرار گرفته اســت تا ترافیک این نقطه از شهر رفع 
شــود، گفت: البته احداث پارکینگ در خیابان های میر، شــیخ صدوق و 
چهارباغ باال نیاز است، بنابراین امیدواریم برای سال آینده دو تا سه پروژه 
پارکینگ تعریف شود و به صورت مشارکتی احداث کنیم.برکت با اشاره به 
پروژه های مشارکتی در منطقه6 شهرداری اصفهان، تاکید کرد: پتانسیل 
توسعه سرمایه گذاری در منطقه 6 مطلوب است، بنابراین سعی داریم بستر 

الزم را برای جذب سرمایه گذاران فراهم کنیم؛ از جمله پروژه های مشارکتی 
می توان به مشــارکت در احداث مجموعه تجــاری اداری میدان آزادی و 
مجموعه مسکونی فرایبورگ و مجموعه تجاری شهید کشوری اشاره کرد.

وی با اشاره به پروژه های آماده بهره برداری منطقه، اظهار کرد: یکی از این 
پروژه ها، پارک شهید روح االمین در 1۳0 هکتاری منطقه شهید کشوری به 
وسعت ۷0 هزار مترمربع است. برکت، با بیان اینکه برای احداث پارک شهید 
روح االمین حدود یک و نیم میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح کرد: در 
این پارک دستگاه های حرکت درمانی نصب شده  و پیست دوچرخه سواری، 

فضاسازی و نورپردازی اجرا شده و مراحل نهایی آن در حال انجام است.

همه چیز از یک بخشنامه آغاز شد؛ 
بخشنامه ای از سوی حجت االسالم 
محســنی  اژه ای، معاون رییس قــوه قضائیه که 
درخواســت قطع چاپ آگهی های دادگستری در 
نشــریات کشــور و اختصاص چاپ آنها صرفا در 
روزنامه »حمایت«)روزنامه قــوه قضائیه( را صادر 

کرد. 
انحصاری شــدن چاپ آگهی های دادگســتری با 
اعتراض مدیران مسئول بسیاری از نشریات کشور 
مواجه شــد. این انحصارطلبی که حــذف درآمد 
آگهی ها را در نشریات مکتوب به دنبال دارد، بدون 
شک ضربه اقتصادی سنگینی به این نشریات وارد 
کرده و سبب تعطیلی بسیاری از دفاتر و به تبع آن 

بیکاری کارکنان و خبرنگاران می شود. 
پیرو ایــن اتفاق، مدیران مســئول عضــو تعاونی 
مطبوعات کشــور در نامــه ای به آیــت اله آملی 
الریجانی، رییس قــوه قضائیه خواســتار لغو این 
دســتورالعمل و حمایت از مطبوعات که از ارکان 

قانون اساسی این نظام مقدس هستند، شدند. 
در شــرایطی که حجم آگهی های دادگســتری 
در رســانه های مکتوب و از جملــه روزنامه های 
شهرستانی هرروز بیشتر آب می رفت)و می رود( و 
در عوض روزنامه »حمایت« روزانه 8 الی 9 صفحه 
کامل آگهی ثبتی و دادگســتری دارد و در حالی 
که اعتراضات هرروز گسترده تر می شد و مدیران 
مسئول چشــم انتظار یاری بودند، خبر رسید که 

دیوان عدالت اداری بر ارســال آگهی ها به وزارت 
ارشاد و انتشــار آگهی ارگان های دولتی و عمومی 

بدون انحصار، رای داد. 
انتشــار آگهــی هــای دانشــگاه آزاد در روزنامه 
فرهیختگان، آگهی های ســازمان هالل احمر در 
روزنامه شهروند و آگهی های شهرداری تهران در 
روزنامه همشهری که همگی روزنامه های وابسته 
به این ارگان ها هستند، مصداقی بر انحصاری بودن 
آگهی ها و دورزدن قانونی است که باید اجرا شود و 
فعال هرکس به میل خــود آن را اجرایی می کند و 
گویا هر دســتگاهی برای خود یک قانون جداگانه 

دارد! 
با رای دیوان عدالت اداری اما بار دیگر تاکید شد که 
حسب قانون، آگهی های کلیه ارگان های دولتی و 
عمومی باید به ارشاد داده شود و ارشاد آگهی ها را 
بین روزنامه ها تقســیم کند. موضوعی که شامل 
دادگستری ها، بانک ها، بیمه ها، شهرداری ها و... هم 
می شود . همه آگهی ها باید به ارشاد برود، والسالم. 
روز گذشته هم »حســن کامران« نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شــورای اســالمی از  حضور 
وزیر دادگستری در کمیســیون قضائی مجلس به 
منظور پاسخگویی درباره علت عدم واگذاری انتشار 

آگهی های دادگستری به روزنامه ها خبر داد و گفت 
که قرار است وزیر در این باره پاسخگو باشد. 

در همین باره »صاحب نیوز« نوشت به دنبال حذف 
روزنامه های کشور از انتشار آگهی های دادگستری 
و انتشار آن در سایت ویژه قوه قضائیه، روزنامه های 
نسل فردا و کیمیای وطن در نامه ای از نمایندگان 
مجلس در خواست بررسی موضوع را مطرح کردند. 
»حســن کامران« از وزیر دادگســتری پیرامون 
علت عدم واگذاری انتشــار آگهی های دادگستری 
به روزنامه ها که بر خالف مــواد ۷۳ و ۳0۲ قانون 
دادرســی مدنی و مــواد ۲10 و ۳۴۳ قانون امور 
حسبی و مواد 1۷۴، ۳۴۴، ۳9۴ و 616 قانون آیین 
دادرسی کیفری اســت، طرح سوال کرد و قرار شد 
وزیر دادگستری در کمیسیون قضائی پاسخگو باشد.

یادآور می شود در تمامی مواد قانونی مذکور کلیه 
آگهی های مدنی، کیفری و امور حسبی باید در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار کشور منتشر شود که 
در صورت حذف روزنامه هــا از این گردونه موجب 
خسارت سنگین به روزنامه ها شده و حداقل ۲000 
نفر از نیروهای روزنامه های کشــور تعدیل و بیکار 

خواهند شد.
از طرفی چون یکی از معاونین قوه قضائیه دستور 
انتشــار آگهی ها به صورت انحصــاری در روزنامه 
حمایت را صادر کرده اســت، این انحصار نیز کاری 
معقول و پســندیده نخواهد بود؛ بلکــه احتمال 

مفاسدی را در بر خواهد داشت. 

به دنبال حذف روزنامه های کشور از انتشار آگهی های دادگستری؛

پاسخگویی وزیر دادگستری به نمایندگان اصفهان 

 در روز جهانی داوطلبی برای نخستین 
بار تعدادی از مراکز در سطح 

مناطق پانزده گانه شهرداری به 
سازمان های مردم نهاد واگذار شد

مدیر منطقه6 شهرداری اصفهان خبر داد:
بهره برداری از پروژه پردیس هنر تا یک ماه آینده

هر اصفهانی، یک داوطلب
در روز جهانی  داوطلبی به جنگ ناامیدی و افسردگی برویم؛
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امام حسین علیه السالم:
  چون پیشامد سختى بر عاقل در رسد، غم را 

با دورانديشى مى راند و درگاه عقل را براى 
چاره جويى مى كوبد.
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یادداشت

در بین تمامی فرهنگ ها فارغ از آیین و مذهب آن، اندیشیدن 
و فکر کردن را امری پســندیده می پندارند و به طور خاص در 
آیین اسالم به اهمیت آن بسیار اشاره شده است به طوری که در 
برخی روایات از بزرگان دینی ما، یک ساعت فکر کردن و تعقل 
از چندین سال عبادت افضل و برتر به شمار می آید. همچنین 
در آیات متعدد قرآن، تعقل و درســت فکــر کردن در تمامی 
نشانه های خدا الزمه یک انسان مومن است و مردم به تفکر و 

تعقل دعوت می شوند. 
مهم ترین آیه در خصوص اهمیت درســت فکر کردن آیه ۳۶ 
سوره مبارکه اســراء اســت: »َوال تَقُف ما لَیَس لََک بِِه ِعلٌم، از 
چیزی که نسبت به آن علم و دانشی نداری پیروی نکن«. علم 
و دانش محصول تفکر اســت و خداوند در این آیه به این نکته 
اشاره می کند که برای پذیرش و پیروی از هر باور و ایده ای فارغ 
از اینکه کدام مقام یا رهبر و پیشوایی آن را بیان می کند، اگر در 
مورد آن به درستی فکر نکرده ای و دانشی نداری، آن را نپذیر 
چراکه علم داشتن به مســائل جز از طریق درست فکر کردن 
به آن حاصل نمی شــود. اگر در مورد مسائل مختلف زندگی، 
درست بیندیشیم و کیفیت فکر کردن خود را افزایش دهیم، 
تصمیمات و انتخاب های ما بهتر شده  و نتایج خوبی را مشاهده 
خواهیم کرد که این نتایج موجب ارتقای سطح کیفی زندگی 

ما می شود.
دنیای اطراف ما پر از مواردی است که باعث عدم تمرکز و فکر 
کردن ما می شــود. حجم زیاد محتوا که از مجموع رســانه ها 
اعم از کتب و مجالت، ســایت های متنوع آموزشی و خبری 
و شبکه های اجتماعی دریافت می کنیم، آن قدر فراوان است 
که مجالی برای اندیشیدن نگذاشــته اند؛ بنابراین قبل از هر 
چیز باید کانال های ورودی ذهن خود را نســبت به رسانه ها 
محدود کرده و سپس روش های درست فکر کردن را فراگرفته 

و تمرین کنیم.  
زمانی برای فکر کردن در نظر بگیرید

در طول روز، بازه های زمانی برای فکر کردن اختصاص دهید 
و مطمئن باشید به نتایج بلندمدتی دســت می یابید. قبل از 
تصمیم گیری و اقدام به کاری، روی مسئله موردنظر فکر کنید. 
تمام زوایا و جوانب آن را در نظر بگیرید. تمامی احتماالت قابل 
وقوع را پیش بینی کرده و فکر کــردن را به عادت خود تبدیل 
کنید. یکی از بهترین روش ها برای این که فکر کردن را به یک 
عادت در زندگی خود درآوریم این است که به مدت نیم تا یک 
ساعت جایی را به عنوان خلوت خود در نظر بگیریم و در مورد 

مسائل خودمان فکر کنیم. این امر بسیار موثر است.
کار عملی

از همین امروز جایــی را در منزل یا محــل کار خود در نظر 
بگیرید و از عواملی که ایجاد مزاحمت می کنند ازجمله تلفن 
همراه و تلویزیون و نزدیکان و یا همکاران خود دوری کنید و 
به مدت نیم ســاعت وقت بگذارید و به ذهن خود اجازه دهید 
که در آرامش و ســکوت محیط، آرام گیرد. به کارهایی که در 
طول روز ملزم به انجام شان هستید، بیندیشید. به تمام زوایای 
مسائل زندگی خود و یا به اهدافی که برای سال جاری خود در 
نظر گرفته اید فکر کنید. مطمئن باشید به جواب می رسید و 
تصمیمات بهتری می گیرید و کیفیت زندگی شما بسیار باال 
خواهد رفت. بهترین زمان برای انجام تمرین، ســاعات اولیه 
روز است. از خلوت و هوای مطبوع صبح استفاده کنید. مقید 
و متعهد باشید که این کار را به طور مستمر انجام دهید. پس 
از مدتی شاهد بهبود کیفیت زندگی خود خواهد شد  وزندگی 

شما نظم بهتری به خود می گیرد.

با روش های درست فکر کردن آشنا شوید

 مرتضی یزدانی اصل 

عکس روز

دوخط کتاب

معنی زندگی را به 
کمال دریافتن،بهنگام 
مردن!کسی می تواند 

بهنگام بمیرد که 
بهنگام زندگی کرده 

است.باید معنی زندگی 
را به کمال دریافت تا 
بهنگام زندگی کرد.

»وقتی نیچه گریست« 
اروین یالوم

 تو زندگی ات را انتخاب 
کردی یا زندگی تو را؟

آیا زندگی خودت 
را زیسته ای یا با آن 

زنده بوده ای؟آیا آن را 
برگزیده ای یا زندگی ات 

تو را برگزیده است؟آیا 
آن را دوست داری یا 

پشیمانی از آن؟این است 

روز های پیش از جشن کریسمس، شــلوغ ترین فصل کار برای تولیدکنندگان 
ماده خوراکی است که یکی از اصلی ترین مشتریان آن خاندان سلطنتی انگلیس 
هستند.خاویار بلژیک، ماده غذایی بسیار گران قمیتی است که مشتری اصلی 
و ثابت آن خاندان ســلطنتی انگلیس اســت. در روزهای باقی مانده تا جشن 
کریسمس حسابی سر تولیدکنندگان آن شلوغ اســت و این ایام شلوغ ترین 
روزهای کاری برای آنها محسوب می شود تا برای جشن سال نو میالدی آماده 
باشند.بد نیست بدانید که قیمت هر کلیو از این خاویار مخصوص بلژیک تقریبا 

چیزی میان 1۳00 تا 4000 پوند است. 

غذای خاندان سلطنتی انگلیس با قیمت نجومی!
یک شهروند آمریکایی، بشقاب پرنده ای در آسمان کارولینای شمالی مشاهده 
کرد.یکی از ساکنان آمریکا فیلم بشقاب پرنده ای در شبکه »یوتیوب« به اشتراک 

گذاشته که گویا در آسمان کارولینای شمالی ظاهر شده است.
او گفت که 20نوامبر هنگام ماهیگیری این شیء را مشاهده کرده است. طی یک 
ساعت این شیء یا کم نور می شد و یا پرنور و گاهی لکه های دیگر نور در کنار آن 
ظاهر می شدند. در یک لحظه این لکه های نور به مدت 20 دقیقه ناپدید شدند 
 و بعد در مقابل چشم ماهیگیر و در نزدیکی جایی که ماهیگیر قرار داشت نمایان

 شدند.

بشقاب پرنده ای که در آمریکا مشاهده شد!

تاریخچه محبوب ترین اسباب بازی جهان!
»لِگو« را همه می شناسیم، قطعات کوچک رنگارنگ یا به اصطالح آجرهای لگو که با روی 
هم قرار دادن آن ها می توان اشکال گوناگونی را ساخت. لگو، با ظاهر ساده اما هوشمندانه 
اش چندین نسل است که اسباب بازی محبوب کودکان سرتاسر دنیا به حساب می آید و 
شاید بتوان آن را محبوب ترین اسباب بازی جهان هم به حساب آورد. این بازی در عین 
سادگی جنبه آموزشی باالیی دارد و باعث رشد خالقیت و مهارت های رفتاری و حرکتی 
در کودکان می شود. به همین دلیل در کشورهای مختلف دنیا اسباب بازی لگو یکی از 
محبوب ترین اسباب بازی ها به شــمار می رود؛ اما آیا در مورد تاریخچه لگو چیزی می 
دانید؟ می دانید کدام کشور اولین بار این اسباب بازی جالب و سرگرم کننده را اختراع 

کرده است؟ با ما همراه باشــید تا در مورد تاریخچه لگو و جزئیات دیگر با شما صحبت کنیم.شرکتی که برای اولین بار این آجرهای خالقانه را 
تولید کرد یک فروشگاه اسباب بازی کوچک در شهر »بیلوند« دانمارک بود. این شرکت در سال 1۹۳2 توسط Ole Kirk Christiansen راه 
اندازی شد و در ابتدا تنها محصوالتی مثل نردبان و صفحه های فلزی را تولید می کرد. با این حال، رکود مالی جهانی بزرگ آن سال ها باعث شد تا 
موسس این شرکت به فکر سودآوری و درآمدزایی بیشتر بیفتد. او تصمیم گرفت که اسباب بازی های مختلفی را از جنس چوب بسازد و از پسرش، 

»گادفرد« کمک می گرفت تا میزان سرگرم کننده بودن هر اسباب بازی را بسنجد و ارزیابی کند.
کم کم اسباب بازی های »کریستین سن« محبوبیت زیادی پیدا کرد و دیگر جای آن بود که یک نام و برند تجاری برای شرکت انتخاب شود. او 
نام »لگو« را برای شرکتش انتخاب کرد که از ترکیب دو کلمه دانمارکی leg و godt به معنای »خوب بازی کن« گرفته شده است. جالب است 
بدانید که لگو در التین هم به معنای »کنار هم قرار می دهم« است که از هر نظر اسمی جالب محسوب می شد. کریستین سن ،کارش را با تنها ۷ 
کارگر شروع کرد و 42 نوع اسباب بازی چوبی ساخت. این اسباب بازی ها به سرعت محبوب و پرطرفدار شدند و شرکت لگو روز به روز گسترش 

و توسعه بیشتری پیدا کرد.

وبگردی

»محمد بوراک اودزمیر«  سرآشــپز معروف ترکیه این بار یک همبرگر بزرگ را 
درست کرده است. اندازه همبرگر و ظرافت دست سرآشپز به معنای واقعی کلمه 
جذابیت دارد. به نظر می رسد که »بوراک« می تواند هر نوع غذا را با چشمان بسته 
درست کند. او یکی از معروف ترین آشپزها در ترکیه به شمار می رود و متخصص 
در پخت غذاهای سنتی ترکی و عربی است.پیش از این »نصرت« دیگر آشپز ترکیه 
ای به عنوان جذاب ترین آشپز جهان شناخته شد، وی به دلیل نوع ریختن نمک 

روی غذاهایش بسیار معروف شده بود.

پخت بزرگ ترین برگر جهان

سرداب »باب الرأس« حرم امام حسین 
)ع( نوروز ۹۸ افتتاح می شود

ســرداب »باب الرأس« حرم مطهر امام حسین )ع( تاکنون بیش 
از ۷0 درصد پیشرفت داشته اســت و تا پایان سال جاری تکمیل 
و نوروز ۹۸ افتتاح می شود. ســرداب »باب  الرأس« در حرم مطهر 
امام حسین )ع( پس از آماده شدن دو سرداب »الحجه« و »شهدا« 
در حال احداث است.این سرداب که در بخش جنوبی حرم مطهر 
سیدالشهدا )ع( در حال ساخت است، برای زیارت آقایان تدارک 
دیده شده تا عالوه بر پراکندگی جمعیت در اطراف ضریح، فضای 
زیارتی حرم امام حسین )ع( را توسعه دهد.سرداب »باب الرأس« 
حرم اباعبدا...)ع( به عمق هفت مترمربع و به مساحتی بالغ بر ۸00 
مترمربع است که با توجه به نزدیک بودن این سرداب به مرقد مطهر 
امام حسین )ع(، تربت های اصل استخراج شده در این بخش به انبار 
تربت حضرت سیدالشهدا )ع( منتقل می شود.سرداب »باب الرأس« 
حرم مطهر امام حســین )ع( تاکنون بیش از ۷0 درصد پیشرفت 
داشته و به گفته متولیان و خادمان حرم امام حسین )ع( تا پایان 
سال جاری تکمیل شده و نوروز ۹۸ به بهره برداری می رسد. این امر 
در حالی است که قرار بود این سرداب تا اربعین به بهره برداری برسد؛ 
اما با توجه به حساسیت های موجود در ساخت این سرداب، تکمیل 

آن به پایان سال موکول شد.

دل و دشنه 
 »محمد رضا آریان فر« از نویسندگان قدیمی تئاتر و از نویسندگان 
مکتب اصفهان در نمایشنامه نویســی به شــمار می رود. آریان فر 
که پیش از این نیز در کتاب نیســتان مجموعه نمایشنامه »مکث 
روی ریشتر هفتم« را منتشر کرده بود، در اثر تازه خود سعی کرده 
تا مضمونی تازه را در دل اثر نمایشی خود به تصویر بکشد. »دل و 
دشنه« مجموعه ای از سه نمایشــنامه است که همگی در پرسوناژ 
ایران عهد قجری و با مضمون پهلوانی نوشــته شده است.آریان فر 
در مقام نمایشنامه نویس نشــان داده که مضامینی چون عشق و 
عزت برای او محوریتی دو چندان دارد و همواره در متن های خود 
بر آنها تاکید کرده است. در نمایشنامه های مجموعه »دل و دشنه« 
نیز وی با تأسی به همین اتفاق به سراغ طرح دراماتیک موضوعات 
مد نظر خود کرده است.آریان فر بنا برآنچه خود روایت کرده است 
از دل مطالعه مجموعه آثاری درباره خصلت و خوی پهلوانی به سه 
درام داستانی با موضوع رفتار و مسلک پهلوانان ایرانی رسیده که در 
این مجموعه گردآوری شده است. درام هایی که ویژگی اصلی آنها 
مواجهه خیر و شر و نیکی و بدی در آنها با یکدیگر است. وی در قالب 
تصویری که از رویارویی پهلوانان و مقایسه آنها در رویارویی با خیر و 
شر در نمایشنامه های این مجموعه بیان کرده است به نوعی روایت 

اساطیری و کهن از انسان در نزاع میان خیر و شر دست می یابد. 

بــه استامینوفن میگین آسـتـامـیـنـوفـن؟ پــس پـانـی 
سـالـیـن بـزنـیـن تا سارما خاردگی تان خاب شه! 

سوالی که هیچ وقت جوابش رو پیدا نکردم اینه که پسری که 
تو دانشگاه کت شلوار می پوشه، وقتی عروسی بره چی میپوشه؟! 
نسل جدید با این جوراب های کوتاه هیچ وقت لذت خاروندن 

جای کش جوراب روی ساق پا رو تجربه نمی کنن! 
یک بار قرار شد بریم اسکی، بچه ها گفتن لباس اسکی بپوش. 
فرداش با یک پیرهن یقه اسکی رفتم پیست. نمی دونم چرا به 
 من گفتن ایــن جا وایســا مــا بریم بلیــت بگیریــم و دیگه

 برنگشتن!
اخبار نشون داد معلمه با موتور سرباالیی خاکی رو می رفت 
به یک دانش آموز تــو روســتا درس بده. بعد بــه بچه گفتن 
درخواستت از مسئوالن چیه؟ گفت می خوام جاده آسفالت باشه 

تا معلم های خوب بیان! 
اینســتا رو که باز می کنی اولین پســت معموالیه عکس 
زیباست که 5ثانیه بعد refresh میشه و باید ۳0 دقیقه دنبالش 

بگردی پیداش کنی! 
همون طور که ما از وقتی مدرسه نمیریم پنجشنبه ها تعطیل 

شد، پیر هم بشیم ساعت کاری از دوازده شروع میشه!
بعضی ها انقد سر سفره قاشقو به بشقاب میکشن که آدم دلش 

می خواد همون بشقابو تو سرش بکوبه.

خندوانهخبرکتاب

نمایی از خیابانی 
زیبا در رشت

ساختمان شــهرداری 
محوطــه  و  رشــت 
پیاده روی مقابل آن از 
زیباترین و محبوب ترین 
قسمت های شهر رشت 

هستند.

اینستاگردی

انتقاد اشکان خطیبی از پخش دوباره مسابقه »شام ایرانی«

تبریک تولد پدرانه عمو پورنگ برای »امیرمحمد«

تبریک »علی دایی« 
برای تولد دخترش

  گل یا پوچ مهرداد میناوند 
با خدا !

شبکه نسیم مدتی است که شروع به پخش 
مسابقه قدیمی »شام ایرانی« به کارگردانی 
بیژن بیرنگ کرده است.اشــکان خطیبی، 
در واکنش به پخش دوباره این مســابقه، در 
اینستاگرام نوشت: »مخالفت خودم را با پخش 
برنامه »شام ایرانی« از طریق شبکه نسیم در 
شرایط کنونی کشور و وضعیت بد معیشتی 
مردم ایــران اعالم مــی دارم، برنامه مذکور 
نزدیک به 10 سال پیش تولید شده است و در 
حال حاضر بنده هیچ فعالیت غیر هنری ندارم 

و البته نخواهم داشت.«

داریوش فرضیایی با انتشــار این 
 عکــس در صفحه اش نوشــت:

 » سال ها گذشت و کلی برای هم 
خاطره ســاختیم،تولدت مبارک 
دوســت و یار قدیمی و همیشگی 
من ، هم چون پــدری که از بزرگ 
شــدن فرزنــدش لــذت می برد 
خوشحال و مسرورم. عاقبت بخیر 

باشی پسرم« 

علی دایی با انتشــار این عکس 
در صفحه اش نوشــت:» تولدت 

مبارک دخترم.«

مهرداد میناوند با انتشــار این عکس 
در صفحه اش نوشــت: وقتی با خدا، 
گل یا پوچ بازی می کنــی، نترس! تو 
برنده ای چون خدا همیشه دو دستش 

پر است.#مهردادمیناوند
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