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 قطار افتتاح پروژه های عمرانی در شهر سرعت گرفته است
  در مراسم بهره برداری از سه طرح عمرانی و خدماتی در منطقه 6شهرداری مطرح شد؛  

  اصفهان در صدر لیست ایجاد فرصت های شغلی؛

آیا بیکاری در نصف جهان مهار می شود؟

نگارخانه صفوی
مروری بر آثار بهار رضانیا

23 الی 28 آذر

نگارخانه طور 
ققنوس/نمایشگاه انفرادی 

نگارگری
 23 آذر الی 3 دی

ریلکس بودن؛
امروز هیچ نگرانی به خودتون 
راه ندین و هرچی استرسه  از 

خودتون دور کنید. امروز   خودتون 
رو از درگیری ها رها کنید.
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 اینجا خدا آشناست

  روایتی از حرکت ارزشی یک شهروند 
اصفهانی؛  
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   نیم فصل اول هجدهمین دوره رقابت های 
لیگ برتر در ایستگاه پایانی؛  

 یک امتیاز فاصله سپاهان
تا قهرمانی

ضرایب حق بیمه قرارداد 
بایدکاهش یابد

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
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فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج(  استان اصفهان:

 پیروزی انقالب اسالمی
 مهندسی قدرت استکبار را برهم زد

فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج(  استان اصفهان  پنجشنبه شب در محفل انس 
و مودت بازنشستگان سپاه استان بابیان اینکه مهم ترین و بزرگ ترین دستاورد انقالب 
اسالمی تشکیل نظام اسالمی بود گفت: مردم ساالری دینی یک الگوی جدید حکومتی متاثر از 
تفکر علمای اســالم در قرون متمادی به خصوص در ۱۵۰ سال اخیر و به ویژه امام خمینی )ره( 

صفحه   7بود...
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روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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امارات از جمله کشورهای عربی است که در 
ماه های اخیر فشارها بر ایران برای همراهی با 
تحریم های آمریکا را افزایش داده است. این 
در حالی است که این شیخ نشین خلیج فارس 
سالیانه به میلیون ها دالر به واسطه تجارت با 
ایران و سرمایه های در گردش ایرانی در این 
کشور دست می یافت؛ اما این درآمد حاال با 
کوچ ســرمایه های ایرانی عمال بخش مهمی 
از بودجه درآمدی این کشور را کاهش داده و 
مشکالت زیادی را برای دبی و امارات به وجود 

آورده است.
امارات چند سالی است که سیاست های متفاوتی 
را در خاورمیانه پیاده کرده است؛ از روی گردانی از 
قطر و همراهی با عربســتان در محاصره این کشور 
تا لشکر کشی به یمن و شرکت در ائتالف سعودی 
این سیاست ها موجب شده تا »بن زاید« در برخی 
مطبوعات عربی به »شــیطان عرب« معروف شود 
زیرا سیاســت های مخرب امارات در یمن، بحرین، 
شــاخ آفریقا و حتی علیه ایران، زیر سر اوست. در 
فضای رسانه ای جهان عرب معروف است که »محمد 
بن زاید«  خط دهنده اصلی به »محمد بن سلمان« 

محسوب می شود.
 طی ماهای اخیر تحرکات سیاســی این کشــور 
نه تنها در ارتباط مســتقیم با میــزان کاهش نفوذ 
ایران و مقابله با سیاست های منطقه ای کشورمان 
تدوین شــده اســت بلکه بخش بزرگی از دیدارها 
و رایزنی های سیاســی و حتی اقدامات عملی نیز 
در این زمینه انجام شــده است. یکی از اصلی ترین 
این موارد را می توان در نزدیکی امارات به ســوریه 
مشاهده کرد. داده های رسانه ای و سیاسی حکایت 
از این دارد که امارات و عربســتان به دنبال ورود به 
جریان بازسازی سوریه هســتند؛ آنها معتقدند که 
بازسازی سوریه می تواند فرصت خوبی برای رخنه 
به درون خاک ســوریه و تطهیر چهره خود باشد و 
از ســوی دیگر معتقدند که دور بودن از حاکمیت 

دمشق می تواند برای آنها 
هزینه های زیادی داشته 
باشــد. بنابرایــن اینکه 
شنیده می شود امارات به 
نیابت از عربستان سعودی 
به دنبــال عادی ســازی 
روابط با ســوریه است به 

این دلیل است که نخست، آنها از طریق عادی سازی 
روابط شــرکت های اقتصادی خــود را وارد خاک 
سوریه می کنند و دوم اینکه با پوشش این شرکت ها 
در قالب تیم های اطالعاتی و سیاسی می توانند در 
داخل ساختار آینده ســوریه دخل و تصرف کنند. 
بخشی از این عادی سازی عجوالنه، مربوط به کاهش 
حوزه نفوذ ایران در سوریه است؛ ریاض و ابوظبی در 
مرحله پساداعش به دنبال تســلط بر زمین سوریه 
هســتند و حتی مقامات این دو کشور معتقدند که 
نباید در مورد سوریه اشتباهات عراق را تکرار کنند. 
از ســوی دیگر امارات تالش دارد تا همچنان آتش 
اختالفات میان قطر و عربستان را شعله ور نگه دارد 
تا از این طریق بتواند جایگاه خود در میان اعراب و 
آمریکا را ارتقا دهد، این مسئله به خصوص با نزدیکی 

اخیر ایران و قطر شــدت 
بیشــتری نیز یافته است. 
در حالی که عربســتان از 
امیر قطر برای شرکت در 
اتحادیه کشورهای عربی 
در این کشور دعوت کرد 
وزیر امــور خارجه امارات 
بار دیگر با موضع گیری علیه این کشور مدعی شد تا 
زمانی که علت اختالفات حل نشود نمی توان قطر را 

به جمع کشورهای عربی راه داد.
اما عالوه بر چالش های سیاســی امــارات و ایران 
و دوری این دو کشــور از یکدیگــر، امارات حاال در 
آستانه یک تاوان دهی اقتصادی بزرگ در جریان این 
اختالف است. بر اســاس اطالعاتی که اخیرا نشریه 
فیگارو منتشــر کرده اســت ابوظبی، دبی را تحت 
فشــار قرار داده تا اقامت تجار ایرانی در این کشور 
را تمدید نکند.طبق آنچه نشریه فرانسوی گزارش 
کرده، امارات  نظارت بر فعالیت ســرمایه گذاران و 
تجار ایرانــی را افزایش داده و حتــی اقامت آنان را 
تمدید نکرده است؛ به خصوص اقامت کسانی که طی 
شش ماه گذشــته به ایران سفر کرده اند. بانک های 

محلی در دبــی دیگر به ایرانی هــا وام نمی دهند و 
برخی صرافی ها نیز به اتهام پولشویی به نفع ایران 
و سپاه پاسداران آن بسته شــده است.  این مسئله 
موجب شده تا دبی بخش زیادی از درآمدهای خود 
را از دست بدهد.»فاروج ورگزیان« از مدیران بانک 
الشارقه  می گوید، اعمال سیاست مالیات بر ارزش 
افزوده از ابتدای سال 2018 به کشور امارات امکان 
داده که همه  شرکت های موجود بازار را دسته بندی 
و معامالت آنان را به دقت زیــر نظر بگیرد از جمله 
تعامالتی که در ارتبــاط با ایران انجام می شــود. 
فیگارو می گوید که البته این مسئله به معنای پایان 
کامل تعامل با ایرانی ها نیســت. »پول ایران هنوز 
اینجاســت«. ایران یکی از ســرمایه گذاران اصلی 
سی سال گذشته در دبی بوده است. خروج سرمایه 
از دبی موجب ایجاد عملکــرد ضعیف اقتصادی در 
این کشور شده است این در حالی است که در دور 
قبلی تحریم ها امارات از جمله کشورهایی بود که 
همچنان روابــط اقتصادی خود با ایــران را حفظ 
کرد و از قبل آن میلیاردها دالر ســود به جیب زد و 
توانست با افزایش تقاضای اقتصادی و تجاری ایران 
بخش بزرگی از بنادر و تجهیزات دریانوردی خود را 
از پول حاصل از تجارت با ایران گســترش دهد؛ اما 
اکنون دبی دچار کمبود نقدینگی است و همین امر 
 تجارت با ایران را برای آن حیاتی کرده به خصوص

 که ســال گذشــته این مقدار به 18 میلیارد یورو 
رسید.

هر چند طی سال های اخیر بن زاید تالش کرده تا 
به احیای دوباره قدرت خود در خلیج فارس بپردازد؛ 
اما او رقیبان جدی در داخل و سایر امارت های این 
کشــور از جمله دبی دارد که با ایجاد تشــنج های 
اقتصادی در این کشور بی شــک معترضان و رقبا 
بیکار نخواهند نشست. حال باید دید حکومت امارات 
چطور می خواهــد هزینه های ایــن روی گردانی 
سیاسی در مقابل ایران را جبران کند  و آیا بار دیگر 
این کشور علی رغم میل آمریکا و عربستان به سوی 
ایران باز خواهد گشت و یا هزینه های ضرر اقتصادی 

خود را به صورتی دیگر جبران می کند.

گروه های یمنی پس از یک 
هفته مذاکره به توافق رسیدند

دبیر کل ســازمان ملل از توافق میان گروه های 
یمنی در ســوئد، در خصوص بنــدر الحدیده و 
همچنین کاهــش درگیری ها در شــهر »تعز« 
خبر داد. وی با بیان اینکــه طرف های گفت و گو 
توانستند نتایج خوبی را رقم بزنند تاکید کرد که 
آن ها می توانند شرایط را تغییر دهند. بحث اسرای 
حاضر در میان دو طرف نیــز از دیگر موضوعاتی 
اســت که به گفته دبیــر کل ســازمان ملل در 
خصوص آن توافق شده است.گوترش همچنین 
اعالم کرد که گفت و گوهای بعدی در ژانویه سال 

آتی برگزار می شود.

مطالبه ۳۳۱ میلیون دالری 
آمریکا از ریاض و امارات

وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد از عربستان سعودی 
و امارات متحده عربــی ۳۳1 میلیون دالر برای 
سوخت رســانی به جنگنده های ائتالف سعودی 

در جنگ یمن مطالبه می کند.
بر اســاس این گزارش، پنتاگون اعــالم کرد از 
عربستان ســعودی و امارات متحده عربی ۳۳1 
میلیون دالر برای سوخت  رسانی به جنگنده های 
ائتالف ســعودی در جنگ یمن مطالبه می کند.

سخنگوی پنتاگون پنجشنبه در بیانیه ای اعالم 
کرد که ســتاد فرماندهی مرکزی آمریکا بعد از 
مرور اســناد خود به این نتیجه رسیده که برخی 
محاســبات مربوط به هزینه های سوخت رسانی 
به جنگنده های ائتالف ســعودی نادرست انجام 
شده  و پول کمتری از امارات و عربستان سعودی 

گرفته شده است.

 دو قطعنامه سنای آمریکا
 علیه عربستان

مجلس سنای آمریکا پنجشنبه شب دو قطعنامه 
را علیه عربستان سعودی در ارتباط با جنگ یمن 
و تــرور روزنامه نگار منتقد ســعودی به تصویب 
رساند.جنگ عربســتان علیه یمن که با حمایت 
آمریکا و انگلیس از فروردین ســال 1۳۹۴ آغاز 
شــده، تاکنون ده ها هزار کشــته بر جا گذاشته 

است.
 روزنامه واشنگتن پســت ســوم آگوست 2018 
نوشت که آمار کشته ها از ۵0 هزار نفر فراتر رفته 
است. هنوز مشخص نیســت مجلس نمایندگان 
آمریکا این قطعنامه را به رای خواهد گذاشت یا 
خیر. پیش از این گزارش شــده بود  قانونگذاران 
حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا 
راه تصویب هر گونه قطعنامه در کنگره این کشور 
که خواســتار پایان دادن به حمایت واشنگتن از 
ائتالف متجاوز ســعودی در جنگ یمن است را 
مسدود کردند.این قطعنامه، بعد از رسوایی ترور 
»جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد سعودی 
در داخل کنسولگری عربستان در استانبول مورد 

توجه نمایندگان سنا قرار گرفت.

 فرمان آماده باش »مادورو«
 به نیروهای مسلح ونزوئال

رییس جمهور ونزوئال از آماده باش نیروهای مسلح 
این کشور برای شکست طرح های امپریالیستی 
و دفــاع از مردم خبــر داد.نیکالس مــادورو در 
شبکه توییتر نوشت: »به نیروهای مسلح دستور 
آماده باش داده ام و اینکه آمادگی، نظم و ورزیدگی 
خود را در باالترین سطح حفظ کنند تا توطئه های 
امپریالیستی را شکست دهند و از صلح و امنیت 
محافظت کنند. تکیــه گاه مردم ونزوئال شــما 

هستید«.
مادورو اخیرا جان بولتون، مشــاور امنیت ملی 
آمریکا، را متهم کرده که با همکاری رییس جمهور 
کلمبیا در حال طرح ریزی نقشه ترور و سرنگونی 
دولت او هستند.رییس جمهور ونزوئال مهرماه نیز 
فاش کرد آمریکا به دولت کلمبیا دستور داده تا 

او را ترور کند.

دیپلماسی تنش با لعاب ضرر اقتصادی

 برد موشک صیاد ۳
 افزایش می یابد

جانشــین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
االنبیــا )ص( ارتش جمهوری اســالمی ایران 
اعالم کرد: برد موشــک هــای پدافند هوایی 
صیاد ۳ افزایش پیدا خواهد کرد.امیر ســرتیپ 
علیرضا الهامی اعالم کرد: همچنین ســامانه 
پدافند هوایی باور ۳7۳ نیز آخرین مراحل آماده 
شدن خود را سپری می کند و به زودی رونمایی 
می شود.بر اساس اعالم مدیران وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح سامانه موشکی باور 
۳7۳ که به اس ۳00 ایرانی معروف اســت، با 
برد بیش از 200 کیلومتر و ارتفاع 27 کیلومتر 
از قابلیت هایی بیشــتری نسبت به سامانه اس 
۳00 روســی بهره می برد.مدیران وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح پیش از این اعالم 
کرده بودند که باور ۳7۳ آزمایش های خود را با 

موفقیت پشت سر گذاشته است.

احتمال افزایش سهمیه زنان 
در انتخابات مجلس

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با 
بیان اینکه اعطای سهمیه ۳0درصدی به زنان 
برای کارشناسی بیشــتر به کارگروه ویژه این 
کار ارجاع شده اســت گفت: پس از اعالم نظر 
این کارگروه تصمیم گیــری در این خصوص 
انجام می شــود.ابوالفضل ابوترابــی گفت: این 
موضوع در کمیســیون شــوراهای مجلس به 
سرانجام نرسیده و فعال برای کارشناسی بیشتر 
به کارگروه ویژه این کار ارجاع شــده و پس از 
اعالم نظر این کارگــروه تصمیم گیری در این 
خصوص انجام می شود. وی درباره کاهش سن 
کاندیداهای انتخابات به 28 ســال افزود: این 
موضوع برای انتخابات شــوراها پیشنهاد شده  
و فعال به جمع بندی خاصــی در این خصوص 
به منظــور رای گیری در کمیســیون صورت 

نگرفته است.

احتمال معاف شدن عراق از 
تحریم های آمریکا علیه ایران

رییس بانک مرکزی عراق اعالم کرد که طی 
چند روز آینده اخباری در رابطه با معاف شدن 
این کشــور از تحریم های آمریکا علیه ایران 
منتشر خواهد شــد.علی العالق، رییس بانک 
مرکزی عراق در رابطــه باتحریم های آمریکا 
علیه ایران و موضع بانک مرکزی عراق نسبت 
به این موضوع گفت که با تحریم های ضدایرانی 
آمریکا بانک مرکزی با مشکالتی مواجه شد و 
تعامالت دالری با ایران از سال 2012 متوقف 
شده اســت و عمال چنین نقل و انتقالی نمی 
توانیم انجام دهیم ،زیــرا هرگونه پرداخت با 
این ارز از سیســتم مالی آمریکا عبور می کرد 
و متوقف می شد، بنابراین کشور عراق مجبور 
شد تا برای رفع این مشکل از ارزهای دیگری 

استفاده کند.

رونمایی از توافق ایران، 
روسیه و ترکیه درباره سوریه

نماینده مخالفان دولت سوریه در مذاکرات 
می گوید کشــورهای ضامن روند آستانه با 
تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه موافقت 
کردند و تــا اواخر دســامبر اعــالم خواهد 
شد.ســه کشــور ایران، روســیه و ترکیه به 
عنوان کشــورهای تضمین کننده آتش بس 
و دســتاوردهای مذاکرات آستانه با تشکیل 
کمیته بررسی قانون اساسی سوریه موافقت 
کردند.»سلیم الخطیب«، نماینده مخالفان 
دولت سوریه موسوم به »ائتالف ملی« و عضو 
هیئت سیاسی مخالفان در مذاکرات آستانه 
مدعی شد سه کشور مذکور موافقت کردند 
که کمیته قانون اساسی ویژه تهیه و تنظیم 
پیش نویس قانون اساســی جدید در سوریه 

تشکیل شود.

نصرا... پژمانفر 
عضو فراکسیون روحانیت مجلس:

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: تحریم ها تا امروز 
بیش از یک هزار میلیارد دالر خسارت به کشور وارد 
کرده است، آیا آقایان دلواپس مسئولیت یک دالر آن را 
می پذیرند؟احمد خرم، با بیان اینکه دلواپسان تالش 
می کنند تا اوضاع همچنان مغشوش مانده و از حرکت 
در مســیر عقالیی جلوگیری می کنند، ادامه داد: در 
چنین آشفته بازاری نان افراد رانت خوار در روغن است.
وی افزود: سوال این است که این گروه چه بهره ای از 
مخالفت خود می برند؟ واقعیت این است که دلواپسان 
از درگیر شدن با دنیا ســود برده و نان می خورند به 
همین دلیل هم درباره هزینه های مخالفت با تصویب 
طرح هــای مرتبط با FATF هیــچ اظهارنظری نمی 
کنند.خرم با بیان اینکه مخالفت با FATF شق القمر 
نیست، گفت: دلواپسان می گویند ما آمریکا را به زانو 
درآوردیم، این چه حرف های بی اساسی است؟ آمریکا 
با قلدری و بی انصافی فشاری روی ایران می آورد که ما 
باید ۳0 سال وقت بگذاریم تا به روز اول خود برگردیم.

تحریم ها هزار میلیارد دالر 
خسارت داشته است

فعال سیاسی اصالح طلب: 

کافه سیاست

عکس  روز 

تصویری که صفحه اینســتاگرام سردار 
ســلیمانی در حاشــیه دیدار جمعی از 
خانواده های شهدای مدافع حرم منتشر 

کرد.

مشاوران روحانی  باید از نو درس بخوانند

پیشنهاد سردبیر:

عضو فراکســیون روحانیت مجلــس با انتقاد 
از ارســال لوایح FATF به مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به جای شورای نگهبان توسط 
رییس مجلس، گفت: رییس مجلس و رییس 
جمهور خود را باالتر از قانون می دانند و امروز 
جمهوری اسالمی از ناحیه رؤسای این دو قوه 
دچار دیکتاتوری شده  اســت.نصرا... پژمانفر 
گفت: با توجه به ســوگندی که نمایندگان و 
همچنین سوگندی که رییس و هیئت رییسه 
مجلس خوردند من نسبت به این روند بسیار 
نگران هستم که چرا در دورانی که تا به این حد 
دم از قانون و مسائل این چنینی زده می شود، 
رفتارهای مســتبدانه ای در فضای مجلس ما 
وجود دارد.وی افزود: رییس مجلس در بررسی 
لوایح FATF در صحن بی طرفی نسبت به طرح 
مســائل را رعایت نکرد و برخالف قانون از آن 

حمایت کرد.

 ارسال لوایح FATF به 
مجمع غیرقانونی است

 سردار حاجی زاده
فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

»مصطفی محقق داماد« خطاب به روحانی گفت: 
مشاوران شما باید بروند درس شان را از نو بخوانند.

رییس هیئت امنای دانشگاه خاتم با درخواست از 
نخبگان کشــور گفت که برای بهتر شدن کشومان 
درس بخوانیــد و ادامه داد: اگــر االن رتبه علمی 
صنعت در دانشــگاه به عرش هم رسیده باشد ولی 
در عمل از این علم استفاده نشود، هیچ مشکلی حل 
نخواهد شد.این استاد دانشگاه خطاب به مسئوالن 
دولت تاکید کرد: شما که برای ورزش از خارج یک 
نفر را می آورید خب اگر نمی توانید مشکالت کشور 
را حل کنید یک نفر را از همان جا بیاورید، البته که 
ما می دانیم دانشمندان بســیاری در داخل کشور 
داریم که مورد غفلت قرار گرفته اند.وی افزود: اگر 
برای ترافیک هم بلد نیســتند مشکل را حل کنند 
یک نفر را از خارج بیاورند. االن اقتصاد کشور علمی 
 اداره نمی شــود و به همین دلیل  این مشکالت را 

داریم.

 مشاوران روحانی
 باید از نو درس بخوانند 

رییس هیئت امنای دانشگاه خاتم:

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه گفت: همانگونه 
که در حوزه تسلیحاتی به ویژه در عرصه موشک، 
توانســتیم تحریم ها را بی خاصیــت کنیم، در 
حوزه های اقتصادی نیز باید با عمل تکلیف مدارانه 
و هدفمند به این مهم دست یابیم.سردار حاجی 
زاده با بیان اینکه تحریم های دشــمنان هیچگاه 
برداشته نخواهد شــد و باید آنها را بی خاصیت 
کنیم، گفت: همانگونه که در حوزه تســلیحاتی 
به ویژه در عرصه موشــکی به رغم تحریم های 
شدید توانســتیم با تالش شبانه روزی تحریم ها 
را به فرصت مبدل و آنان را بــی خاصیت کنیم 
در حوزه های اقتصادی نیــز باید با عمل تکلیف 
مدارانه و هدفمند به این مهم دست یابیم.سردار 
حاجی زاده در ادامه تصریح کرد: امروز دشمن به 
ضعیف ترین خاکریز ما که حوزه اقتصادی است 
هجوم آورده که با بهره گیری از ظرفیت عظیم 

نسل جوان می توان از مشکالت عبور کرد.

 تحریم هیچگاه برداشته 
نخواهد شد

پیشخوان

بین الملل

  هزینه ای که امارات از رویگردانی سیاسی با ایران می پردازد؛  

 ابوظبی، دبی را تحت فشار قرار 
داده تا اقامت تجار ایرانی در 

این کشور را تمدید نکند

اعتراض عضو هیئت رییسه مجلس به رانت ویژه برای نمایندگان
یک عضو هیئت رییسه مجلس نسبت به رانت ویژه برای نمایندگان واکنش نشان داد.اکبر رنجبرزاده با اشاره 
به اخبار منتشر شده مبنی برنامه ســازمان اداری مجلس به نمایندگان برای انجام هماهنگی در مورد تردد 
خودروهای نمایندگان در خط ویژه اتوبوسرانی سطح شهر، گفت: با اعطای این امتیاز برای نمایندگان مخالف 
هستم.وی با بیان اینکه اعطای مجوز تردد به خودروی نمایندگان برای عبور از خط ویژه ضرورتی ندارد، افزود: 
نمایندگان نیز باید مانند سایر شهروندان در سطح شهر تردد کنند.عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه 
این، یک امتیاز تبعیض آمیز برای وکالی  ملت است، اضافه کرد: بنده و بسیاری از نمایندگان موافق این مجوز 
تردد نیستند.رنجبرزاده با تاکید بر اینکه می توان این مجوز را به چند خودروی سازمانی که در اختیار مجلس 
است قرار داد تا در موارد و ماموریت های خاص استفاده کند، تصریح کرد: در چنین شرایطی نمایندگانی که 

در ماموریت های ویژه حضور دارند، می توانند از این خودروهای سازمانی استفاده کنند.

واکنش رییس دفتر رییس جمهور به سخنان »رییسی«
رییس دفتر رییس جمهور گفت: انتخابات 2۹ اردیبهشــت ۹۶ تمام شــد، االن همه در هرجایی که هستند 
 باید با هم در مقابل دشــمن مشــترک یعنی آمریکا همفکری و همکاری کنند تا بتوانیم از وضعیت موجود 

عبور کنیم.
محمود واعظی درباره کنایه  سید ابراهیم رییسی به دولت مبنی بر اینکه »خدا رحم کرد رییس جمهور نشدم« 
گفت: شنیدم که این سخنان در دانشگاه مطرح شد. باالخره این مطالب را اگر بخواهیم پاسخ بدهیم، مقدمه و 
موخره ای دارد اما اعتقاد ما بر آن است که انتخابات در 2۹ اریبهشت سال ۹۶ تمام شد و االن وقت این حرف ها 
نیست.وی با بیان اینکه نمی توانیم برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، از امروز خود را سرگرم این مسائل 
کنیم، افزود: االن همه در هرجایی که هســتند باید با هم در مقابل دشمن مشترک یعنی آمریکا همفکری و 

همکاری کنند تا بتوانیم از وضعیت موجود عبور کنیم.

چهره ها

چه کسی مســئول ارز 
جهانگیری است

رفراندوم  محلی

تقویت اقتصاد کشور

دستگیری باند کالهبرداران 
ایرانی

علیرضا کریمیان
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۳۰۰ فرصت شغلی در منطقه شرق ایجاد خواهیم کرد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اصناف

حمایت کشاورزان شرق 
اصفهان از استعفای جمعی 

نمایندگان مجلس
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان با اشاره 
به وعده های رییس جمهور در انتخابات ریاست 
جمهوری اصفهان، گفت: پیشنهاد می کنیم که 
رییس جمهــور و معاونانش، قــول های خود در 
میدان امام)ره( را یک بــار دیگر گوش دهند که 
در رابطه با زاینده رود به هیچ وجه عملی نشــده 
است.در دیداری که نمایندگان مستعفی اصفهان 
با کشاورزان شرق اســتان داشتند ، عضو هیئت 
مدیره نظام صنفی کشاورزان ابراز کرد: متاسفانه 
دیدگاه تهران به اصفهان دیدگاه مناسب و خدمت 
رسانی نیست.جعفری با اشاره به قول ها و وعده 
هایی که شــخص رییس جمهــور در انتخابات 
ریاست جمهوری در میدان امام)ره( اصفهان داد، 
تصریح کرد: پیشنهاد می کنیم که رییس جمهور 
و معاونانش قول های خــود را در میدان امام)ره( 
یک بار دیگر گوش دهند که در رابطه با زاینده رود 
به هیچ وجه عملی نشده است.در ادامه اسفندیار 
امینی، عضو نظام صنفی کشاورزان در این تجمع 
بیان کرد: اگر به سیر تاریخ کشور نگاهی بیندازیم 
مشاهده می کنیم که هرگاه اصفهان سقوط کرده، 
کشــورهم توســط بیگانگان تصرف شده  است.

نماینده صنف کشاورزان اذعان کرد: امروز مقصر 
اصلی خشکاندن زاینده رود، کسی است که کلنگ 
طرح استقالل آب استان ها را به مجلس داد و باعث 
بروز چنین مشکالتی در سطح کشور شده است، 
این  همان کسی است که پس از تصویب این طرح 
چندین ســال به آلمان و انگلیس رفت و دوباره 
امروزه وزیر شــده اســت.وی با بیان اینکه امروز 
همه خانواده های اصفهانی از خشکی زاینده رود 
متضرر شده اند، و این ضرر منحصر به کشاورزان 
شرق نیست، تاکید کرد: ما از استعفای نمایندگان 
مجلس خوشــحال نیســتیم، ما امروز از اتحاد 
نمایندگان مجلس و درک مشکالت کشاورزان 

خوشحال هستیم.

بازار

چمدان چرخ دار

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
ضرایب حق بیمه قرارداد 

بایدکاهش یابد
حمیدرضا فوالدگــر، رییس کمیســیون ویژه 
حمایت از تولید، در رابطه بــا ضرایب حق بیمه 
قرارداد در طرح اصالح قانون حداکثر استفاده از 
توان تولید داخل، گفت: در این طرح، اگر اینگونه 
تعبیر شــود که امکان افزایش ضرایب حق بیمه 
قرارداد وجود دارد، ما صــد در صد با آن مخالف 
هستیم و رفع ابهام می کنیم.وی درباره ماده ۱۱ 
طرح اصالح قانون حداکثر استفاده از توان تولید 
داخل افزود: در این ماده قرار است سازمان تامین 
اجتماعی هر سه سال یک بار در ضرایب حق بیمه 
قرارداد که سال  ها ثابت بود، تجدید نظر کند. از 
متن ماده ۱۱ این برداشت شده که سازمان تامین 
اجتماعی می تواند ضرایــب حق بیمه قرارداد را 
افزایش دهد. ما صد در صد بــا افزایش ضرایب 
مخالف هســتیم و می توانیــم در صحن علنی 
مجلس، رفع ابهام کنیم که منظــور این بود که 

ضرایب حق بیمه قرارداد کاهش پیدا کند.  

رییس انجمن قطعه سازان اصفهان:
راه برون رفت از بحران خودرو 
سازان خصوصی سازی واقعی 

است
رییس انجمن قطعه سازان اصفهان گفت: یکی از 
اصلی ترین راه حل های مشــکل خودروسازی در 
ایران، خصوصی ســازی واقعی این صنعت است. 
ابراهیم احمــدی، بابیان اینکــه صنعت خودرو 
در همه دنیا صنعتی اســت که خــود به تنهایی 
نمی تواند پیشرفت کند و با تعامل با دیگر صنایع 
در دیگر کشورها رشد می کند، اظهار کرد: یکی 
از اصلی ترین راه حل های مشکل خودروسازی در 
ایران، خصوصی ســازی واقعی این صنعت است. 
رییس انجمن قطعه ســازان اصفهان ادامه داد: 
زمانی که صنعتی به بخش خصوصی واگذار شود، 
این بخش تالش می کند برای تامین ارتباط و زنده 
نگه داشتن خود تالش کند و اگر کم کاری صورت 
گیرد مانند زمان حاضر نباید دولت ورود کند. وی 
با تاکید بر اینکه تولید سایپا، یک هشتم گذشته 
شــده اســت درحالی که یک نفر نیرو را تعدیل 
نکرده و یــک روز هم حقوق های کارکنانشــان 
عقب نیفتاده اســت، عنوان کرد: این امر فقط به 
این دلیل بوده که دولت پشتوانه آن است، اگر در 
بخش خصوصی چنین اتفاقی پیش بیایید انگیزه 
برای فعالیت و تالش بیشتر می شود و اگر تالش 

نشود سهامداران آن باید تاوان دهند.
 احمدی در پاسخ به این سوال که آیا دلیل نبود 
قطعه برای عدم عرضه خــودرو در بازار صحیح 
است یا نه گفت: خیلی از قطعات موجود نیست، 
یک خــودرو مانند ۴۰۵ بیــش از ده هزار قطعه 
در آن وجــود دارد که اگر یکــی از این قطعه ها 
نباشــد نمی تواند آن را حرکت داد. وی تصریح 
کرد: راه اصولی خروج از مشکالت خودروسازی، 
خصوصی سازی اســت اما افزایش قیمت راه حل 

موقتی است.

رییس کل گمرک ایران خبر داد:
 راه اندازی گمرک موبایلی

 تا عید نوروز
رییس کل گمــرک ایــران از راه اندازی گمرک 
موبایلــی تا عیــد خبــر داد و گفــت: انبارهای 
اختصاصی ویــژه تولیدکننــدگان در گمرکات 
توسعه می یابد.مهدی میراشرفی، با بیان اینکه 
استان مرکزی در بحث ایجاد انبارهای اختصاصی 
گمرک رتبه اول کشــور را داراست گفت: ایجاد 
انبار اختصاصی گمرک در جهت کمک به بخش 
تولید است به این نحو که هزینه هایی که مربوط 
به تخلیه، بارگیری، انبــارداری در این اماکن به 
صفر می رسد و شرکت های تولیدی یک بخشی از 
فضای تولیدی خود را به گمرک یا انبار اختصاصی 
گمرک اختصاص دهند که این موضوع به شدت 
هزینه های سربار تولید را کاهش می دهد.رییس 
کل گمرکات کشور این نوید را هم داد که در آینده 
نزدیک گمرک به سمتی خواهد رفت که کنترل 
ها عمدتا کنتــرل های غیرمزاحم و هوشــمند 
خواهد شــد و تا عید گمرک موبایلــی را افتتاح 
خواهیم کرد و گمــرک روی موبایل خواهد بود.

میراشــرفی افزود: عمال غیر از بحث الکترونیک 
و هوشمند شــدن ؛ با کمک به تولید و اشتغال، 
کاهش تورم و افزایــش ارزش پول ملی و جذب 
سرمایه گذاری چه داخلی و چه سرمایه گذاری 
خارجی، گمرک در راستای سیاست وزارت امور 

اقتصاد و دارایی حرکت خواهد کرد.

چمدان مدل H02 سایز بزرگ

 423,000
تومان

M سایز N67 چمدان زیناو مدل

 557,000
تومان

چمدان امریکن توریستر 
20-AA9 مدل

 900,000
تومان

رییس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در مراسم بهره برداری 
از طرح های اشتغال زایی اجتماع محور »سحاب« بنیاد برکت در اژیه 
گفت: در برخی مناطق به  علت بحران شــدید کم آبی، فعالیت های 
کشــاورزی دیگر جواب نمی دهد که در این صــورت باید به دنبال 
راهکارهای دیگر برای فعالیت و اشتغال در این مناطق بود.محمدمخبر 
افزود: باید یک همت جمعی برای برون رفت منطقه از این وضعیت 

شکل بگیرد. ان شــاءا... به کمک هم و با یاری گرفتن از خالقیت و 
مدیریت مردم اژیــه، منطقه را از این وضعیت خــارج خواهیم کرد.

وی از اســتاندار اصفهان و نمایندگان اســتان در مجلس شــورای 
اسالمی خواست که واسطه ای میان مردم و بنیاد برکت برای تعامل و 
هماهنگی بیشتر باشند.مخبر، پیش بینی ایجاد ۳۰۰ فرصت شغلی در 
اژیه را در راستای تحقق این مهم ارزیابی و تاکید کرد: با اشتغال زایی 

در این سطح، بخشی از مشکالت منطقه رفع خواهد شد. وی افزود: تا 
به امروز یک صد شغل کلید خورده و در مجموع ۳۰۰ فرصت شغلی را 
در منطقه ایجاد خواهیم کرد. وی  با اشاره به دیگر مشکالت شهرستان 
اژیه بیان کرد: شنیده ام بعضی از دانش آموزان به دلیل مشکل ایاب 
و ذهاب مجبور به ترک تحصیل می شوند که ان شاءا... به زودی این 

معضل برطرف خواهد شد.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در سفر به اصفهان:
۳۰۰ فرصت شغلی در منطقه شرق ایجاد خواهیم کرد

پس از مدت ها که تنها اخبار نگران کننده از وضعیت 
اشتغال و صنایع استان اصفهان به گوش می رسید 
این بار خبری منتشر شده است که به نظر می رسد 
اندکی وضعیت نگران کننده اشتغال و بحران بیکاری 
را بهبود ببخشد . بر اســاس اطالعاتی که از سوی 
سازمان برنامه و بودجه منتشر شــده است تفاهم 
نامه ای با عنوان برنامه های تولید و اشتغال در حوزه 
صنعت و معدن میان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است که 
بر اساس آن درمجموع ۲۱هزار میلیارد تومان شامل 
۱۰هزار میلیــارد تومان از محل تســهیالت ریالی 
صندوق توسعه ملی، ۱۰هزار میلیارد تومان از محل 
تسهیالت نظام بانکی و هزار میلیارد تومان از محل 
اعتبارات خزانه داری کل کشور برای پرداخت تفاوت 
نرخ سود تســهیالت درنظر گرفته شده است. نکته 
قابل توجه اینکه اســتان اصفهان در صدر فهرست 

دریافت این تسهیالت قرار دارد.
تفاهم نامه ای برای بهبود خط قرمزهای 

بیکاری
پیش بینی ایجاد فرصت های شغلی جدید به میزان 
۱۲986۲ نفر، پیش بینی ایجاد فرصت های شغلی 
جدید به میزان ۵۱7۱۰ نفر، پیش بینی ایجاد فرصت 
های شغلی جدید به میزان 87۴۲9 نفر و پیش بینی 
ایجاد فرصت های شغلی جدید به میزان ۱۰۰۰ نفر 
از جمله تعهدات دولت در این طرح  اشــتغال زایی 

است.استان های اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی 
به ترتیب بــا داشــتن  ۱۵/۳و8 و 7/۲ درصد دارای 
کمترین ســهم در فرصت های شغلی جدید در این 

طرح هستند.
براســاس اطالعات منتشر شده از ســوی سازمان 
برنامه وبودجــه، نرخ ســود تســهیالت در مناطق 
محروم ۱۲درصد و در مناطق غیرمحروم ۱۴درصد 
خواهد بود. براســاس این تفاهمنامه، در برنامه اول 
۲۰66واحد نیمه تمام صنعتی و معدنی با پیشرفت 
فیزیکی بــاالی 6۰درصد تکمیل خواهند شــد که 
با اجرای آن ۱۳۰هزار فرصت شــغلی جدید ایجاد 

می شــود. در برنامه دوم با رسیدگی به ۲۱6۵واحد 
صنعتی نیازمند بازسازی و نوسازی، ۵۲هزار فرصت 

شغلی جدید ایجاد خواهد شد. 
در برنامه سوم پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش 
برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی درنظر گرفته 
شده که براساس محاسبات با فعال شدن ظرفیت های 
خالی، 87هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. 
برنامه چهارم این تفاهمنامه مشتمل بر کمک های 
فنی و اعتباری برای توســعه خوشه های صنعتی و 
کلینیکی اســت که ۴6میلیارد تومان اعتبار برای 
اجرای آن درنظر گرفته شــده و با اجرای آن حدود 

هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. در این مراسم، 
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: 
هم اکنون باالی 8۰هزار واحد صنعتی فعال و ۱۰هزار 
معدن دارای پروانه فعالیت در کشــور وجود دارد و 
با امضای این تفاهمنامه امیدواریم شــاهد رشــد و 
بالندگی بیشــتر و رشــد روزافزون تولید و اشتغال 
در این بنگاه ها باشــیم. رحمانــی در ادامه بر لزوم 
بهره برداری از ظرفیت کامل داخلی و توسعه صادرات 

تاکید کرد. 
بیکارترین اســتان در صدر فهرســت 

تسهیالت اشتغال
اصفهان، چند وقتی اســت در صدر فهرست استان 
های دارای بیشــترین بیکار در کشور است. ضمن 
اینکه اصفهان اگر چــه در اغلب طرح های صنعتی 
و اشتغال زایی که در سطح کشــوری اجرا می شود 
به نوعی ســهم دار و جزو صدر جدول هاست؛ اما در 
نهایت آنچه عاید این استان می شود چیزی نیست 
که دردی از بیــکاری و اوضاع خراب صنعتی در این 

استان دوا کند. 
در سال های قبل طرح های صنعتی و اشتغال زایی 
در اصفهان نتوانسته موفق عمل کند از جمله طرحی 
که در سال ۱۳9۱ توسط وزارت صنعت اجرا شد و بر 
اساس آن چند هزار واحد صنعتی در رکود و آستانه 
ورشکستگی، تالش کردند تا با استفاده از وام اعطایی 
از این وزارتخانه اندکی اوضاع خود را بهبود ببخشند؛ 
اما در نهایت باز هم گره ای از صنعت راکد اصفهان 

باز نکرد.

آیا بیکاری در نصف جهان مهار می شود؟
  اصفهان در صدر لیست ایجاد فرصت های شغلی؛

افزایش قیمت ارز باعث رشد خرید و فروش در بورس شد.کارگزار بورس منطقه اصفهان در رابطه با افزایش قیمت ارز 
گفت: از تیر ماه امسال شاهد افزایش شاخص بورس و همچنین خرید و فروش هستیم. امیر هرتمنی در مورد مقایسه 
سرمایه گذاری در بورس و بانک افزود: سرمایه در بانک ریسک پایین دارد؛ اما اگر در بورس سرمایه گذاری شود عالوه 
بر رشد تولید ملی با برنامه ریزی بلند مدت می توان به مراتب سود بیشتر از بانک کسب کرد.وی افزود: وقتی شاخص 
های یک شرکت منفی می شود به معنای آن نیست که شرکت در ضرر یا ورشکستگی قرار دارد بلکه این نوسانات 
لحظه ای است.کارگزار بورس منطقه اصفهان اضافه کرد: البته با کاهش قیمت نفت و سردر گمی قیمت خودرو بازار 

برای خرید خاکستری شده که می توان با آرامش بیشتر در بازار، خرید و فروش رونق بیشتری بگیرد.

 رشد خرید و فروش
 در بورس اصفهان

کارگزار بورس منطقه اصفهان 
مطرح کرد: خبر

  عکس روز

 حضور خودروی گران قیمت پورشه
  در یکی از نمایشگاه های اتومبیل تهران چشم ها را به 

سوی خود خیره کرد.
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه سیب درختی امسال، به مرحله 
کیفی مناسب برای صادرات نرســید، گفت: صادرات ســیب از اصفهان از حدود 9۵۰۰ تن در سال 
گذشته به ۳6۰۳ تن در هفت ماهه سال جاری رسیده که البته صادرات این محصول در کل کشور نیز 

کاهش داشته است.
فرهاد حاجی مرادی ، در مورد کشورهای مقصد صادراتی سیب درختی اصفهان، اظهار کرد: کشورهای 
امارات، پاکستان، کویت، هند، عمان، ارمنستان، عراق، بحرین، قطر و سودان از خریداران اصلی سیب 

درختی اصفهان هستند.
وی با بیان اینکه بیشــترین میزان ســیب درختی اصفهان در شهرستان ســمیرم تولید می شود، 
افزود: سال گذشــته تولید ســیب درختی در اســتان اصفهان ۲۲۰ هزار تن بود، اما امسال میزان 
تولیدات این محصول به ۱۲۰ هزار تن رســیده اســت، بنابراین کاهش زیاد تولید سیب درختی در 
کشور سبب کاهش صادرات ســیب ایران نیز شده اســت.مدیر توســعه بازرگانی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: قیمت ســیب درختی نه تنها در اصفهان بلکه در کشــور افزایش چشمگیری 
پیدا کرده اســت زیرا خصوصیت محصوالت کشاورزی این اســت که کوچک ترین تغییر در میزان 
تولید آنها منجر به افزایش یا کاهش قیمت آنها خواهد شــد.فرهاد حاجی مــرادی اظهار کرد: علت 
اصلی کاهش تولید سیب در اصفهان، خشکســالی و منابع آبی محدود این استان است و استان های 
دیگر نیز که ســیب تولید کرده اند به علت سرمازدگی کاهش تولید ســیب را تجربه کرده اند و قابل 
 توجه است که آذربایجان غربی به عنوان قطب ســیب کشور بیشترین ثبات را در قیمت سیب داشته

 است.

 صادرات سیب درختی
 از اصفهان حدود ۶ هزار تن کاهش یافته است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تسهیالت کم بهره به مرور زمان و در شاخه های مختلف فعالیتی از نرخ سود ۴ 
درصد، 6 درصد تا ۱۵ درصد متناسب با هر فعالیتی فرق می کند و این تسهیالت فوق العاده هم در سرمایه 
گذاری زیر ساخت و هم در تولید و هم پس از تولید موثر است.»محمود حجتی« در حاشیه افتتاح طرح های 
شهرستان گلپایگان با اشاره به اینکه تســهیالت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالری با عنوان وام روستایی 
عشایری در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است، از تسهیالت جداگانه دیگری خبر داد و گفت: 
حدود ۱8 هزار میلیارد تومان تسهیالت توسط موافقت نامه ای که با ســازمان برنامه و بودجه، بانک ها و 
صندوق  توسعه ملی امضا شده است در بودجه 97 و 98 در مناطق محروم و کم برخوردار با نرخ بسیار پایین 

پرداخت می شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان:
پسته شب یلدا از 2۰۰ هزار تومان گذشت

عضو هیئت مدیره اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان در خصوص قیمت آجیل در آستانه شب یلدا، اظهار کرد: آجیل 
و خشکبار امسال به دلیل افزایش نرخ ارز با گرانی قابل توجهی روبه رو شد.حسین جوانی با بیان اینکه آجیل وارداتی 
نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است، گفت: قیمت آجیل تولید داخل نیز به دلیل افزایش 
هزینه های زندگی کشاورزان و باغداران نیز افزایش یافته است.وی با اشاره به گران شدن چشمگیر پسته، گفت: پسته 
عالوه بر اینکه به دلیل نوسانات اقتصادی در ماه های اخیر گران شده است، به دلیل سرمازدگی نیز با افزایش قیمت 
زیادی مواجه شد، به نحوی که تولید پسته در کشور از ۲۰۰ هزار تن نسبت به سال گذشته امسال به ۴۰ هزار تن 
رسید.جوانی درباره احتمال کاهش قیمت آجیل با توجه به کاهش نرخ ارز، گفت: قیمت آجیل و خشکبار با افزایش 

نرخ ارز افرایش یافت و درحال حاضر نیز این قیمت ها به صورت تدریجی کاهش خواهد یافت.

اپلیکیشن eCharGe نرم افزاری 
اســت که به صورت تخصصی در 
زمینه فروش شــارژ خطوط تلفن 
همراه فعالیت می کند. برای استفاده 
از امکانات این برنامه فرقی نمی کند 
که سیم کارت تان متعلق به کدام یک 
از اپراتورهای تلفن همراه باشد. شما 
می توانید با نصب این اپلیکیشن 
سیم کارت خود را شارژ کرده و از 
امنیت اطالعات و تراکنش های خود 

اطمینان داشته باشید. 

خرید شارژ 
eCharGe

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

وزیر جهاد کشاورزی در گلپایگان:
۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیالت کم بهره به مناطق محروم اختصاص یافت
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عوارض مصرف نمک های دریایی

پیشنهاد سردبیر:

وجود و ورود فلزات سنگین در بدن یکی از اصلی ترین دالیل 
ابتال به انواع بیماری ها در ســال های اخیر است. صنعتی 
شدن زندگی و ملزومات خانه  از مهم ترین دالیل ورود این 
ماده به بدن انسان ها به خصوص در شهرهای بزرگ به شمار 
می رود. هر چند مقدار اندکی از این فلز برای کارکرد بدن 

ضروری است؛ اما معموال مقدار بسیار بیشتری از آن وارد 
بدن می شود. مشکل عمده فلزات سنگین این است که در 
بدن متابولیزه نمی شوند. به این معنی که پس از ورود به بدن 
دیگر از بدن دفع نشده و در بافت های بدن انباشته می شوند 
و عوارض زیادی برای سالمتی ایجاد می کنند. تجمع بیش 
از اندازه جیوه در بدن در سیســتم عصبی اختالل ایجاد 
می کند و نهایتا منجر به بی حسی و خارش انگشتان دست، 

پا و لب ها می شود. همچنین سبب می شود تا کودکان دیرتر 
از موعد مقرر، شروع به صحبت کردن و راه رفتن کنند. از 
دیگر عوارض آن می توان به دردهای مفصلی و ماهیچه ای و 
افزایش خطر حمالت قلبی اشاره کرد. بسیاری از موادی که 
می خوریم و یا روزانه با آنها سر و کار داریم حاوی مواد مضری 
مانند جیوه و سایر فلزات سنگین هستند در ادامه به معرفی 

بخشی از این مواد پرداخته می شود.

با آلودگی ناشی از فلزات سنگین چه کنیم؟

مفاد آراء
9/124 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر با آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت بادرود، تصرفات مالكانه متقاضيان محرز گردیده 
است. لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نســبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشــند، از تاریخ انتشار اولين نوبت آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تسليم نمایند. بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
 صادر خواهد شد. همچنين صدور  سند مالكيت  مانع مراجعه معترضين به محاکم قانونی

 نخواهد بود .
1- برابر راي شماره 139760302022000300 مورخ 1397/08/22 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدی فتحی بادی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 21 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
145.5 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی 

محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 139760302022000301 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای محمد رضا قربيان 
بادی فرزند علی بشماره شناســنامه 132 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 287.76 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است. 
3- برابر راي شماره 139760302022000302 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای مجتبی خزاعی 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 4662 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
90.5 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی محققی 

محرز گردیده است.
4- برابر راي شماره 139760302022000303 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ثریا اکبری فرزند 
علی اکبر بشماره شناسنامه 3403 صادره از نطنز در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 216.9 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد 
نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
5- برابر راي شماره 139760302022000304 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي محمد طارمی 

بادی فرزند عليرضا بشماره شناسنامه 3918 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 162 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
6- برابر راي شماره 139760302022000305 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای داود فتحی مقدم 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 3124 صادره از نطنز در سه دانگ مشاع از .شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 216.9 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير 
آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای 

احمد علی محققی محرز گردیده است. 
7- برابر راي شماره 139760302022000306 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالناصر قاسمی 
بادی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 106 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 177.5 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
8- برابر راي شماره 139760302022000310 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای حسين محمدی 
یان بادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 13 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 168 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
9- برابر راي شماره 139760302022000311 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي مرتضی 
شفيعيان فرزند حسين بشماره شناســنامه 4813 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 168 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي  واقع در مزرعه خير آباد 
نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
10- برابر راي شماره 139760302022000312 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي حمزه قنبریان 
بادی فرزند روح اله بشماره شناسنامه 110 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 147 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي  واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد علی 

محققی محرز گردیده است. 
11- برابر راي شماره 139760302022000314 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي خانم زهرا محمدیان 
بادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 740 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 168 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد علی محققی 

محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/08   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/24   

م الف: 300695 ســيد مجتبی موســی کاظمی محمدی رئيس اداره ثبت اسناد و 
امالک بادرود

مزایده
9/125 شماره نامه: 1397009001338677 شــماره پرونده: 9209983749200558 
شماره بایگانی پرونده: 970408 دایره اجرای احكام کيفری دادسرای دهاقان در پرونده 
کالسه 970408 اجرا در نظر دارد جهت استيفای حقوق شــاکی رضا مرادی غریب وند 
فرزند حاجت سه باب منزل مسكونی شــماره 1- پالک ثبتی 90 فرعی از 175 اصلی به 
مســا حت عرصه 259 مترمربع و زیربنا حدود 140 متر مربع واقع در همگين بلوار شهيد 
یعقوبی کوی شهيد ولی اله یعقوبی کوچه حافظ 2 پالک 783 کدپستی 86431-16451 
به نام آقــای جعفر ممتاز و خانم آمنه اســحاقی معــادل هفتصد ميليون ریــال ارزیابی 
 گردیده و شــماره 2- پالک ثبتی 61 فرعی از 175 اصلی به مســاحت 268/8 مترمربع 
حدود 145 مترمربع زیربنا واقع در همگين کوی وليعصر نبش بن بســت شهيد بهشتی 
پالک 839کدپستی 16751-86431 به نام کمال اسحاقی معادل هفتصد و بيست ميليون 
ریال ارزیابی گردیده 3- پالک ثبتی 217 فرعی از مجزی شده از 175 اصلی به مساحت 
251 متر مربع و زیربنای حدود 147 متر مربع واقع در روستای همگين بلوار شهيد یعقوبی 
 کوی صاحب الزمان کوی اميرالمومنين )ع( پالک 74 کدپستی 11435-86431  به نام 
عليرضا اسحاقی فرزند سهراب معادل ششصد و پنجاه ميليون ریال ارزیابی گردیده و دارای 
سند در اجاره هيچ فردی نمی باشــد و قيمتی که مزایده از آن شروع می گردد به ترتيب 
مبلغ 1- هفتصد ميليون ریال 2- هفتصد و بيست ميليون ریال 3- ششصد و پنجاه ميليون 
ریال می باشد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده روز شنبه 97/10/22 
ساعت 9 صبح در محل اجرای احكام کيفری دادسرای دهاقان برگزار می گردد و طالبين 
می تواننــد 5 روز قبل از مزایده بــه آدرس دهاقان مراجعه و از ملک هــای مورد مزایده 
بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قيمت را پيشنهاد نماید خریدار می بایستی 
 10 درصد قيمت پيشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک مــاه از تاریخ مزایده

 به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید در غير این صورت 10 درصــد اوليه پس 
از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد و شــخص قبــل از وی که 
باالترین قيمت را پيشنهاد نموده برنده محســوب می گردد. م الف:311797 شعبه 
 اجرای احــكام کيفری دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان دهاقــان )354 کلمه،

 3 کادر(
حصر وراثت

9/126  آقای اکبر عباســی داراي شناسنامه شماره 90 به شــرح دادخواست به کالسه 
726/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
نوروز علی عباسی به شناسنامه 1014 در تاریخ 95/9/2 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اکبر عباســی، ش.ش90، 2- علی عباسی، 
ش.ش 19 )پســران متوفی( 3- اعظم عباســی، ش.ش 56، 4- اکرم عباسی، ش.ش 
110، 5- مریم عباســی، ش.ش 37 )دختران متوفی(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه 
اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستين آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 314181  شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف 

چادگان )134 کلمه،1 کادر(  
اخطار اجرایی

9/127 شماره: 1736/97 حل12 مشخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی: علی شه 
دوست ، نشانی: مجهول المكان ؛ مشخصات محكوم له:نام و نام خانوادگی: سعيد نعمتی 
، نشانی: خمينی شهر دوشاخ کوچه سنجدی سنگبری والیت، محكوم به:به موجب رای 

شماره 1686 تاریخ 97/07/09 حوزه دوازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمينی 
شهر که قطعيت یافته است. محكوم عليه محكوم است به: حضور در یكی از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال سند اتومبيل به شماره انتظامی 23955 ق 95 در حق خواهان و پرداخت 
نيم عشر دولتی به صندوق دولت رای غيابی است. ماده34 قانون اجرای احكام: همين که 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 313034 توازیانی قاضی شعبه دوازدهم شورای حل 

اختالف خمينی شهر )182 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/128 شماره پرونده: 913/97 حل8  مرجع رسيدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شــهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ســاعت 04:00 بعدازظهر روز 
چهارشنبه مورخه 1397/11/03 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حميد رضایی 
، نام پدر: مهدی ، نشانی: خمينی شهر خ اميرکبير فرعی 85 ، مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی:رضا سلمانی ، نام پدر: اروجعلی، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه چک ، دالیل 
خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی جهت استماع شهادت شهود 
به وی از طریق نشر آگهی در یكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات 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 رسيدگی 
حاضر گردد. م الف: 312102 رئيس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمينی 

شهر )186 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

9/132 زینب برزه کار دهاقانی دارای شناســنامه شــماره 69 به شــرح دادخواست به 
 کالســه 726/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح
 داده که شــادروان قربانعلی برزه کار دهاقانی به شناســنامه 4758 در تاریخ 89/1/27 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- تالن بهرامی 
عطاآبــادی فرزند علی اکبــر، ش.ش 1197 متولــد 1312 صادره از دهاقان )همســر 
متوفــی( 2- عيدی محمــد بــرزه کار فرزنــد قربانعلــی، ش.ش 87 متولــد 1336 
صــادره از دهاقان )پســر متوفــی( 3- حســين بــرزه کار فرزند قربانعلــی، ش.ش 
51 متولد 1345 صــادره از دهاقان)پســر متوفی( 4- کــرم بــرزه کار دهاقانی فرزند 
قربانعلــی، ش.ش 51298838888 متولــد 1353 صــادره از دهاقان )پســر متوفی( 
 5- عبدالــه بــرزه کار دهاقانــی فرزنــد قربانعلــی، ش.ش 38 متولــد 1355 
صادره از دهاقان )پســر متوفی( 6- جنت برزه کار فرزند قربانعلــی، ش.ش 173 متولد 
1332 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 7- شــهربانو برزه کار فرزند قربانعلی، ش.ش 73 
متولد 1339 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 8- زینب برزه کار فرزند قربانعلی، ش.ش 47  
متولد 1344 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 9- فاطمه برزه کار دهاقانی فرزند قربانعلی، 
ش.ش 59 متولد 1349 صــادره از دهاقان )دختر متوفی( 10- زینــب برزه کار دهاقانی 
فرزند قربانعلی، ش.ش 69 متولد 1351 صــادره از دهاقان )دختر متوفی(. اینک با انجام 
 تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
  دارد و یا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر نخســتين آگهی ظرف
 یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 316541 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )263 کلمه،3 کادر(  

سمانه سعادت

عوارض مصرف نمک های 
دریایی

یک متخصص تغذیه با هشدار به خانواده ها 
در مصرف نمک های دریایــی تاکید کرد: 
اســتفاده از این ماده در تهیــه غذا منجر 
به نارســایی های کبدی و انواع مشکالت 
جســمی در افراد می شود.یوسف نقیایی 
افزود: برخــی افراد با اســتناد به مطالب و 
تبلیغات شبکه های مجازی به مصرف نمک 
غیر یددار، نمک دریا و دیگر موارد مشــابه 
روی آورده اند. وی اضافــه کرد: نمک دریا 
هرگز نباید به مصرف خوراکی ها برســد ، 
عالوه بر اینکه ید ندارد حاوی عناصر سنگین 
و ناخالصی ها زیادی است که سالمت افراد 
را به خطر می اندازد.این کارشــناس ارشد 
بهداشت اظهار داشت: استفاده از نمک دریا 
زیان بسیاری برای سالمت افراد جامعه به 
دنبال دارد. نقیایی به شهروندان توصیه کرد 
که با پرهیز از مصرف نمک دریا، نمک های 
یددار را مصرف کنند، این کار عالوه بر تامین 
ید موردنیاز بدن، هیچ گونــه ضرر و زیانی 
ندارد.وی با اشــاره به اینکه نمک دریا ید 
کافی نــدارد، یادآور شــد: فقط نمک های 
یددار را باید مصرف کنیم که این کار عالوه 
بر تامین ید مورد نیاز بدن، هیچ گونه ضرر و 
زیانی ندارد. نقیایی با اشــاره به اینکه ید از 
عناصر کمیاب و نادر است، افزود: این ماده 
فقط در غذاهای دریایی چون ماهی و میگو 

وجود دارد.

یافته های محقق ایرانی ساکن 
آمریکا؛

ترکیبات قهوه به مقابله با 
پارکینسون کمک می کند

محققان دریافتند دو ترکیب موجود در 
قهوه همانند یک عامل درمانی در مقابله 
با بیماری پارکینســون و »دمانس بدن 

لووی« عمل می کند.
محققان دانشگاه راتگرز نیوجرزی آمریکا 
دریافتند کافئین موجود در قهوه همراه 
با ترکیب دیگر موجود در رویه دانه قهوه 
موجب کاهش روند زوال عقل در موش ها 
می شود.طبق نتایج مشخص شده است 
 که ترکیب جدید دانه قهوه موســوم به 
EHT (Eicosanoyl-۵-hydroxy-

tryptamide( موجــب حفاظــت از 
مغز موش ها در مقابل تجمع غیرعادی 
پروتئین مرتبط با بیماری پارکینسون 
و دمانس بــدن شــد. مطالعــه قبلی 
نشــان داده اســت که نوشــیدن قهوه 
می تواند موجب کاهش ریســک ابتال 
به بیماری پارکینسون شــود.مرادیان 
اذعــان می کنــد: »تحقیقــات بعدی 
برای تعیین میزان و نســبت مناســب 
این ترکیــب و کافئیــن موردنیاز برای 
تاثیــر حفاظتــی آن در مقابلــه بــا 
 بیماری پارکینســون در افراد ضروری 

است.

ماهی
ماهی به دلیل داشــتن پروتئین های با کیفیت باال و اســیدهای چرب 

 امگا 3 ، جــزو مهمی از یک رژیم غذایی ســالم محســوب 
می شــود و نقــش مهمــی در پیشــگیری از 

بیماری های قلبی- عروقــی دارد. لذا کلیه 
افراد جامعه، به ویژه زنان و کودکان بایستی 
ماهی را به خاطر فواید متعدد تغذیه ای آن در 

رژیم غذایی خود جای دهند.ماهی هایی که حاوی 
مقادیر باالیی جیوه هستند، عبارتند از: کوسه ماهی، مارلین، اره ماهی، 

نیزه ماهی، ماهی های درخشان، ماهی روغنی اروپای شمالی، و ماهی نارنجی دریایی.تقریبا در تمام 
ماهی ها مقدار بسیار کمی جیوه وجود دارد، ولی برای بیشتر افراد جامعه، در رابطه با مصرف ماهی و 
دریافت جیوه، مشکلی وجود ندارد.مقدار بسیار کمی از جیوه در آب حل شده و تحت تاثیر باکتری ها 
تغییر شیمیایی می یابد و به متیل جیوه که شکل سمی تر جیوه است، تبدیل می شود. متیل جیوه 
معموال پس از ورود به معده، به آسانی جذب و به آهستگی دفع می گردد.متیل جیوه هنگام عبور آب 
از آبشش های ماهی و تغذیه ماهی از ارگانیسم های آبزی و پالنکتون ها، جذب بدن ماهی می شود. 
ماهی های بزرگ تر که خود از ماهی های کوچک تر تغذیه می کنند، دارای مقادیر باالتری از متیل 
جیوه هستند.متیل جیوه در بدن ماهی، اتصاالت محکم را با عضالت و سایر بافت ها تشکیل می دهد. 
فرآیند پخت ماهی تاثیر چندانی در کاهش مقدار متیل جیوه ندارد.تقریبا تمام ماهی ها، حاوی مقادیر 
ناچیزی از متیل جیوه می باشــند که البته در بعضی گونه ها مقدار آن بیشتر است. مقدار جیوه در 
مناطقی که آلودگی های صنعتی جیوه )مانند پسآب های کارخانه های پتروشیمی( دارند، افزایش 

چشمگیری می یابد.

آب و هوا
هوا در شهرهای آلوده و آب در نقاطی که خشکسالی رایج است دارای 
مقادیر زیاد تری از جیوه و فلزات سنگین مضر است در این میان تردد 
و تنفس در این هوا بدون رعایت کردن ملزومات تغذیه ای ضرر این 

آب و هوا را بیشتر هم می کند. به عقیده کارشناسان 
تغذیه کمبود مصرف لبنیات و سبزیجات از جمله 
عواملی است که خطر وجود سرب و جیوه در هوا 

را برای بدن افزایش می دهد.

لوازم آرایشی و بهداشتی 
نتایج یک مطالعه جدید از سوی کارشناسان »مرکز علوم و کنترل آلودگی های محیط زیستی هند« 
نشان می دهد که بسیاری از لوازم آرایشــی نظیر کرم های روشن کننده پوست حاوی انواعی از فلزات 
سمی سنگین همچون جیوه، نیکل و کروم هستند.  همچنین رژلب ها، خمیردندان های سفیدکننده، 
خط چشم ها، الک های ناخن، محصوالت آرایشی مخصوص زیرسازی، کرم های ضدآفتاب، سایه های 
چشم، رژگونه ها، پوشاننده های گودی چشم، مرطوب کننده ها و حتی قطرات چشم می توانند حاوی 
سرب یا سایر فلزات سنگین باشــند.عالوه بر این  جیوه یکی از پر کاربرد ترین فلزات در ساخت مواد 
شیمیایی، صنعیت و کاربردهای برق و الکترونیک است این فلز سمی همچنین در چسب ها، فیلترهای 
صنعتی، لوازم آرایشی، دماسنج های شکسته، پرکننده های دندانی، ادرارآورها، نرم کننده های البسه، 
پولیش ها، پسماندهای صنعتی، ملین ها، رنگ ها، غذاهای دریایی، نگهدارنده های چوب و ... موجود 
است. استفاده از فلزات سنگین به عنوان مواد تشکیل دهنده لوازم آرایشی به نوبه خود توجه پزشکان 
و محققان را در رابطه با وجود این مواد به عنوان ناخالصی و اثرات سمیشــان جلب کرده است. فلزات 
سنگین در بخش هاي مختلفی در مواد آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند. فلزات سنگینی 
از جمله سرب و کادمیوم از آالینده هایی هستند که به طور معمول براي ماندگاري بیشتر مواد در مواد 

آرایشی مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند، با این حال دیگر فلزاتی 
نظیر آرســنیک، جیوه و آنتیموان از نگرانی هاي سم شناسی در مواد 

آرایشی هستند . اگر شــما از لوازم آرایشی از جمله رژلب طی 
روز چندین مرتبه استفاده می کنید باید بدانید که میزان باالیی 

ســرب به بدن خود وارد می کنید. بیشتر لوازم آرایشی از طریق 
پوست،  مواد شیمیایی و به خصوص ســرب را وارد بدن کرده و 

عوامل پیدایش سرطان را تشدید می کنند.

چه باید کرد؟
اما باتوجه بــه این  واقعیت که مــا در زندگی امروزه 
خواه ناخواه با فلزات ســنگین در تماس هســتیم و 
آن ها از طرق مختلف و حتــی از طریق موادغذایی 
مصرفی وارد بدن ما می شوند، پزشکان و متخصصان 

توصیه می کنند که برای پیشــگیری از آسیب این 
فلزات به بدن می تــوان از برخی راهکارهای طبیعی 
کمک گرفت. مصرف لبنیات، کلــم بروکلی، ماهی 
کیلکا و ساردین و سبزیجات یکی از این راهکارهای 
توصیه شده است. ویتامین E و سلنیوم نیز از جمله 

موادی هســتند که خنثی کننده آثار ســمی جیوه 
محسوب می شوند. مغزهای آجیلی، حبوبات، زرده 
تخم مرغ، ســبزیجات حاوی برگ سبز تیره و گوجه 
فرنگی نیز حاوی ریزمغذی هایی بــرای اجتناب از 

مسمومیت جیوه هستند.
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» مرغ ارگانیک« در کشور وجود ندارد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

محیط زیست

خطر انقراض بیخ گوش 
گربه سانان و سگ سانان اصفهان

دو مسئله دست درازی انسان به حیات وحش و 
تغییرات اقلیمی باعث شده تا روز به روز به تعداد 
گونه های در حال انقــراض حیات وحش اضافه 
شــود، گونه هایی که ادامه حیات ما به بقای هر 
کدام از آنهــا نیز بســتگی دارد. در همین زمینه 
حسین اکبری، سرپرست معاونت نظارت و پایش 
حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: 
برنامه های متنوع حمایــت از گونه های جانوری 
و گیاهی در سطح کالن کشوری برگزار می شود. 
اســتان اصفهان نیز برنامه هایی را برای حفاظت 
محیط زیست در دستور کار خود قرار داده است.

حفاظت از گونه های جانوری در زیســتگاه های 
مادری، حفاظت از مناطقی که گونه های در حال 
انقراض در آن زندگی می کنند، تالش  مســتمر 
محیط بانان و کارشناسان برای حفظ و حراست از 
انواع گونه های مختلف در استان از  جمله اقدامات 
در دستور کار اســت. تا کنون ۶۲ گونه پستاندار، 
۴۴ گونه خزنــده و نزدیک بــه ۳۰۰ گونه پرنده 
مقیم، بومی و مهاجر در استان اصفهان شناسایی 
شده که محیط زیست در صدد حفظ و حراست از 
این حیوانات است. وی تصریح کرد: طی ۱۵ سال 
گذشته محیط زیست آموزش هایی را در سطوح 
پایه ابتدایی در دســتور کار خود قرار داده است 
زیرا معتقد هستیم که  آموزش در مدارس  رویکرد 
و دیدگاه های جامعه را  نســبت به حفظ محیط 
زیست ارتقا می دهد. بر این اساس آموزش زیست 
محیطی در مدارس بسیار جدی گرفته شده است؛ 
محیط زیست هر ساله طرح ملی محیط یار را در 

استان های کشور اجرایی می کند. 

راه اندازی فرهنگسرای زیست 
محیطی کشور در اصفهان

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان گفــت: تفاهم نامه راه اندازی نخســتین 
فرهنگسرای زیست محیطی کشور در اصفهان، 
امضا شد.علی دهنوی با اشــاره به اینکه یکی از 
رویکردهای مهم این سازمان و سازمان های مرتبط 
با مسائل زیست محیطی، آموزش و فرهنگ سازی 
در جامعه است، اظهار کرد: تفاهم نامه راه اندازی 
پردیس نمایشگاهی زیســت محیطی کشور با 
همکاری ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان به امضا رسید. وی با بیان اینکه 
از مسائل زیست محیطی که در خصوص آن باید 
در جامعه فرهنگ سازی کرد و به مردم آموزش 
داد، مدیریت پسماند است، گفت: طرح راه اندازی 
این فرهنگسرا با هدف آموزش زیست محیطی به 
شــهروندان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان 
برای تجهیز، بهســازی و آماده سازی فضای آن 
پیش بینی شده که با توجه به امضای تفاهم نامه، 
تا پایان سال جذب خواهد شد. دهنوی اضافه کرد: 
یکی از اهداف بزرگ ایجاد این فرهنگسرا، متمرکز 
کردن سازمان های مردم نهاد و همکاری آنها در 
این مجموعه برای فرهنگ سازی زیست محیطی 
در جامعه است که می توانند در این خصوص ما 

را یاری کنند. 

 معاون محیط طبیعی سازمان 
محیط زیست مطرح کرد:

نگرانی از آسیب محصوالت 
تراریخته به محیط زیست

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با 
بیان اینکه نگرانی از آسیب محصوالت تراریخته 
به محیط زیســت وجود دارد، گفت: ســازمان 
محیط زیست وظیفه دارد پس از آنکه محصول 
تراریخته ای در کشور تولید شــد ارزیابی های 
زیست محیطی آن را انجام دهد.حمید ظهرابی 
در پاسخ به اینکه موضع سازمان محیط زیست 
دربــاره محصوالت تراریخته چیســت؟ گفت: 
بهبود محصوالت کشــاورزی و افزایش تولید را 
در پی دارد، اما نگرانی از آســیب زدن به محیط 
زیســت هم در کنار آن وجود دارد اگرچه هنوز 
اثبات نشده اســت.معاون محیط زیست ادامه 
داد: اینکه ســازمان حفاظت محیط زیست در 
قبال محصوالت تراریخته چه کار بکند، در قانون 
کامال مشخص اســت،  وظیفه ما این است که 
وقتی محصول تراریخته در کشــور تولید شود، 
سازمان محیط زیست وظیفه دارد که ارزیابی آن 
را در قبال محیط زیست انجام دهد و موافقت یا 
مخالفت خود را اعالم کند که چون هنوز محصول 
تراریخته در کشور تولید نشده سازمان محیط 
زیست به این مسئله ورود نکرده است.ظهرابی 
با بیــان اینکه معموال محصــوالت تراریخته یا 
وارد می شوند و یا محصوالتی هستند که در آنها 
تراریخته به کار رفته است، اضافه کرد:  بنابراین 
این کارها  بیشتر در حوزه وزارت جهاد کشاورزی 
و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
اســت و تاکنون تولید محصوالت تراریخته در 
کشور وجود نداشته تا ســازمان محیط زیست 

ارزیابی های زیست محیطی آن را انجام دهد. 

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 6 اصفهان:
 برخی مدارس ناحیه6
 قدمت ۵۰ ساله دارند

مدیر آموزش و پرورش ناحیــه ۶ اصفهان گفت: 
تعــدادی مــدارس ناحیه ۶ آمــوزش و پرورش 
اصفهان قدمت بیش از ۵۰ ســال دارند. علیرضا 
اعتباریان اظهار کرد: این ناحیه از وسعت زیادی 
برخوردار است که شامل بخش شهری و روستایی 
است و اولویت آموزش و پرورش این منطقه فراهم 
کردن فضای مناسب برای تحصیل دانش آموزان 
اســت.وی با بیان اینکه طی چهار سال گذشته 
هفت هزار نفــر به تعداد دانش آمــوزان ناحیه ۶ 
اصفهان اضافه شده، افزود: در حقیقت با افزایش 
این تعداد دانش آموز، نیازمند تاسیس ۲۰ مدرسه 
برای تحصیل آنها بودیم که با تالش و مساعدت 
خیران پانزدهمین مدرسه نیز طی دو ماه اخیر در 
این ناحیه افتتاح شد. وی یادآور شد: معتقدیم که 
مدرسه سازی در جامعه یکی از کارهای پسندیده 
و شایسته است که در مسیر تعلیم و تریبت انجام 
می شود. برخی از مناطق محروم اصفهان به شدت 
نیازمند تاسیس و راه اندازی مدارس برای تحصیل 
دانش آموزان هســتند تا بتوان تمام مدارس را از 
دو نوبته بودن خارج کرد. اعتباریان با اشــاره به 
اینکه در منطقه مدارســی داریم که قدمت ۵۰ 
ساله دارند و به دلیل رشد جمعیت هنوز موفق به 
بازسازی آنها نشده ایم، افزود: تعدادی مدارس دو 
نوبته هستند و برای بهبود فضای آموزشی در این 

منطقه به همکاری خیران نیاز داریم.

اتالف مواد غذایی بزرگ ترین 
تهدید امنیت غذایی در کشور

عضو هیئت مدیره انجمن تغذیــه ایران با تاکید 
بر هشدار نســبت به اینکه ضایعات و اتالف مواد 
غذایی و برخی الگوهای غذایــی، کمبود منابع 
آبی کشور را تشــدید می کند، گفت: این مسئله 
ضمن تهدید جدی امنیت غذایی، کشور را بیشتر 
خشــک کرده و تبعات جبران ناپذیر اجتماعی و 
اقتصادی به همراه دارد.علی میالنی  بناب، ضمن 
اشاره به اهمیت و ارزش مواد غذایی و تعبیرهایی 
که از گذشته درباره برکت نان و غذا در فرهنگ 
ما جاری بوده، اظهار کرد: این تعبیر از نان و غذا 
نیز مانند بســیاری از ارزش های غالب اجتماعی 
در طول سال ها متحول شده و ایران را به یکی از 
کشورهای با ضایعات و اتالف باالی مواد غذایی 
تبدیل کرده اســت.وی با بیان اینکه متاســفانه 
برخی سال ها میزان دور ریز غذای ما ایرانیان با 
میزان مواد غذایی وارد شده به کشور برابر است، 
گفت: به عنوان مثال، فقط در مــورد گندم این 
ضایعات برابر ۴ میلیون تن در ســال است که به 
عبارتی برابر مقدار گندم وارداتی، ضایعات و دور 
ریز گندم، آرد و نان در کشــور داریم. در شرایط 
کنونی این مســئله ضربه ای بزرگ به اقتصاد و 
محیط زیست و همچنین در تضاد با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی کشــور به شــمار می رود.  این 
متخصص سیاســت های غذا و تغذیه، افزود: اما 
اگر از زاویه ای دیگر به این موضــوع نگاه کنیم، 
برای تولید مواد غذایی مقــدار قابل مالحظه ای 
منابع آبی صرف می شود و اتالف و ضایعات مواد 
غذایی اساسا به معنی هدررفت آب نیز می باشد  
به گونه ای که فقط به واســطه ضایعات و اتالف 
گندم در کشور، در سال ۵ میلیارد و ۲۰۰میلیون 
لیتر آب هدر می رود. در این میان اگر ۳۵ میلیون 
تن محصوالت کشــاورزی که هر سال در ایران 
اتالف می شود را در نظر بگیریم، با احتساب اینکه 
برای تولید هر کیلوگرم از این محصوالت به طور 
متوسط یک متر مکعب آب صرف می شود، ساالنه 
۳۵ هزار میلیارد لیتر آب با اتالف و ضایعات مواد 
غذایی هدر می دهیم.وی با اشاره به سایر جوانب 
این فاجعه، اظهار کرد: عمــق این فاجعه زمانی 
بیشتر آشــکار می شود که ســوء تغذیه هنوز در 
بسیاری از نقاط کشور مشاهده می شود و غذایی 
که می تواند برای بسیاری حیاتی باشد، به واسطه 
این ضایعات و اتالف از میــان می رود و از طرفی 
با کاهش منابع آب برای تولیــد مواد غذایی، هر 
روز بســیاری از خانوارهایی که معیشــت آنها با 
کشاورزی تامین می شود را با فقر روبه رو می کند.

میالنی در پایان صحبت هایش گفت: تقریبا برای 
تولید حبوبات یک  دهم گوشت قرمز آب مصرف 
می شود، ضمن آنکه مصرف پروتئین های گیاهی 
از شیوع بســیاری از بیماری های مزمن شایع در 
کشــور جلوگیری می کند. الزم به ذکر است که 
مصرف پایین ســبزی ها و حبوبات، اصلی ترین 
عامل تغذیه ای مرگ و میر در کشــور به شــمار 
می رود و افزایش ســرانه مصرف این مواد غذایی 
می تواند ســالمت تغذیه ای را هر چه بیشتر در 

کشور ارتقا دهد.   

رییس شبکه دامپزشکی اردســتان گفت: هرگاه 
صحبت از مرغ ارگانیک می کنیم، یعنی مرغی که 
کلیه مسیر رشــد آن ارگانیک باشد که با قاطعیت 
اعالم می کنیم اصال مرغ ارگانیک در کشور وجود 
ندارد.میثم استکی، عدم اعتماد به تامین نهادها و 
عدم اعتماد به بازار را دالیلی بر کاهش جوجه ریزی 
واحدهای مرغداری عنوان و اظهار کرد: هر ساله با 
توجه به مشکالت دامداران و کشاورزان، هر اندازه 
که جلوتر می رویم آمار دام سبک کاهش می یابد. 
یکی از عللی که مرغداران میــل و رغبت ندارند، 
هزینه های جاری مرغداری و افزایش قیمت جوجه 
است.وی در خصوص مرغ ارگانیک که اصطالحا به 
»مرغ سبز« معروف است، گفت: هرگاه صحبت از 
مرغ ارگانیک می کنیم، یعنی مرغی که کلیه مسیر 
رشد آن ارگانیک باشد که با قاطعیت اعالم می کنیم 
اصال مرغ ارگانیک در کشــور وجود ندارد.رییس 
شبکه دامپزشکی اردستان اضافه کرد: با توجه به 
اینکه جوجه ها برای رشــد بیشتر آنتی بیوتیک و 
واکسن می خورند هیچ گونه مرغ بدون هورمونی 

هم در کشور وجود ندارد. اینگونه صحبت ها مواردی 
است که بیشــتر دالالن برای دریافت پول بیشتر 
مطرح می کنند.استکی خاطرنشان کرد: مرغ بدون 
آنتی بیوتیک در کشور و حتی استان اصفهان تولید 
می شود که شرایط و خصوصیات خود را دارد و به 
 دلیل اینکه در پاکت های سبز قرار می گیرد به مرغ 
 ســبز نیز معروف اســت؛ اما ارگانیک محســوب

 نمی شود.

رییس شبکه دامپزشکی اردستان:

» مرغ ارگانیک« در کشور وجود ندارد
معاون مشــارکت های بهزیســتی اســتان اصفهان 
گفت:برای ۸۳۳ نفر کاریابی بدون اختصاص تسهیالت 
در بخش های خصوصی مزدبگیری داشتیم که ۲۹۱ نفر 
از آنها معادل ۳۵ درصد افراد از معلوالن بوده اند و این 
نشانگر این امر است که بخش خصوصی چندان تمایلی 
به اشتغال زایی برای معلوالن ندارد.علی اصغر شاهزیدی 
اظهار کرد: ایجاد شرایط اشتغال برای معلوالن مهم ترین 
خدمتی است که بهزیستی انجام داده و به نظر می رسد 
اساســی ترین راهکار برون رفت از مشکالت معلوالن 
کمک به آنها برای اشــتغال زایی اســت. وی در مورد 
اختصاص تسهیالت خوداشــتغالی به معلوالن استان 
اصفهان گفت: از ابتدای ســال ۹۷ تاکنون ۶۰۷ نفر از 
مددجویان بهزیستی با اعتباری حدود هشت میلیارد 
تومان، وام خوداشتغالی قرض الحسنه با بازپرداخت پنج 
ساله پرداخت کرده ایم که ۷۷ درصد این وام گیرندگان 
از معلوالن بوده اند که به هر نفر از آنها تقریبا ۱۳ میلیون 
تومان وام اختصاص یافته است.شاهزیدی با ابراز تاسف 
از عدم عالقه منــدی کارفرمایان بــرای به کار گرفتن 
معلوالن افزود: برای ۸۳۳ نفر کاریابی بدون اختصاص 

تسهیالت در بخش های خصوصی مزدبگیری داشتیم 
که ۲۹۱ نفر از آنها معــادل ۳۵ درصد افراد از معلوالن 
بوده اند و این نشانگر این امر است که بخش خصوصی 
چندان تمایلی به اشتغال زایی برای معلوالن ندارد.وی 
اظهار کرد: کارفرمایانی که معلوالن را به کار بگیرند بین 
۱۰ تا ۵۰ درصد حقوق قانون کار را به صورت ماهیانه 
برای پنج ســال دریافت می کنند کــه در حال حاضر 

متاسفانه تعداد این افراد کم و تنها ۲۸ نفر است.

معاون مشارکت های بهزیستی استان:

بخش خصوصی  تمایلی به اشتغال زایی برای معلوالن ندارد

بهزیستیدامپزشکی

 

بانگ اذان ظهر که از ماذنه به پا می خیزد، پرده ای 
 جلوی مغازه اش می کشــد، کســب وکارش را رها

 می کند و برای برپایی نماز اول وقت راهی مســجد 
می شــود. همه اهل محل صاحب مغــازه را به این 
خصلت می شناسند که موقع اذان هیچ چیزی جز 
نماز برایش اهمیت ندارد. ایــن خصلت را از جوانی 
داشته است، حاج علی کاسب منصفی است که در 
مردمداری زبانزد عام وخاص است. ساعتی بعد از نماز 
میهمان مغازه اش می شــوم، می گویم اهالی محل 
گفته اند تا به حال ندیده اند هنگام اذان در مغازه اش 
باشد، لبخندی می زند و می گوید: »برکت زندگی 
من از نماز اول وقت است، این معنویت را با هیچ چیز 

عوض نمی کنم«
این کار حــاج علی که در اوج کســب روزی حالل، 
 معاملــه را رها کــرده و برای عبادت بــه خانه خدا 
می رود در این دوره و زمانه برای بعضی عجیب به نظر 
می رسد؛ اما خودش نظر دیگری دارد و در این باره 
می گوید: وظیفه هر مســلمانی اقامه نماز اول وقت 
است، باید در این زمان دست از کار شست و بندگی 
کرد. بعضی ها چون خودشان این کار را نمی کنند 

رفتار من برایشان تعجب آور است.
چند نفر دیگر هم از کاسب های محل حاج علی نیز 
موقعی که گلبانگ اذان طنین انداز می شود کرکره 
مغازه هایشان را پایین می کشند و بی خیال مشتری 
راهی مسجد می شــوند؛ اما تنها جلوی مغازه حاج 
علی پرده ای آویخته می شــود کــه جمله  هنگام 
نماز »طواف خانه خدا نیز تعطیل اســت« روی آن 
نمایان است. از او که دراین باره می پرسم، می گوید: 
»ما برای تشویق فرهنگ نماز اول وقت هم وظیفه 
داریم، بایــد کاری کنیم که مردم نســبت به ادای 
نماز در اول وقت مشتاق شوند، عموم مردم دوست 
دارند نماز بخوانند منتهی مشــکلی که در این باره 
وجود دارد این اســت که متاسفانه برخی افراد خود 
را موظف به اقامه این فریضه الهی در اول وقت نمی 
دانند.  بنابراین مشکل اعتقادی نیست بلکه عادت 
است یعنی فرد عادت کرده که نماز ش را آخر وقت 
 بخواند کــه بعضا احتمال قضا شــدن آن نیز وجود

 دارد.«

مسئولین دغدغه نماز اول وقت داشته باشند
کالم حاج علی برای تشــویق مردم بــه اقامه نماز 
اول وقت دغدغه بســیاری از کارشناسان حوزه نماز 
نیز هست، رییس ســتاد اقامه نماز استان اصفهان 
در این باره می گوید:» مقوله اقامــه نماز اول وقت 
در کشــور ما بیش از هر چیز دیگــری به مدیریت 
مومنانــه نیازمند اســت، یعنی مســئولین ما باید 
دغدغه اقامــه نماز اول وقت در کشــور را داشــته 
باشــند نه اینکه فقط خودشــان نماز بخوانند بلکه 
باید برای اقامه نماز توســط مردم هــم کار کنند« 
 حجت االســالم ابراهیــم رنجبر ادامه مــی دهد:
»سیاست های ما در ستاد اقامه نماز بر محوراصلی 
برپایی نماز در اول وقت و اقامه آن به صورت جماعت 
در مسجد است،مقام معظم رهبری نیز در بیانات شان 

به ســه نکته تاکید کرده و فرمودند: باید مخاطبان 
خصوصا جوانان را بــه انجام فریضه نماز و ســبک 
نشــمردن آن فراخواند و تالش هایی در راســتای 
مواظبت برکیفیت نماز و حصول خشوع و حضوری که 
روح و جوهر این عمل است صورت گیرد و هم چنین 
از مسئولین خواسته اند اقداماتی در جهت ساخت 
مسجد، ترتیب دادن نماز در مدارس و دانشگاه ها و 
یا فراهم آوردن زمینه اقامه نماز در سفرهای زمینی 
و هوایی با بهره گیری از شیوه های هنری و تصویری 

انجام دهند.« 
رییس ستاد اقامه نماز اســتان اصفهان از برگزاری 
برنامه های ویژه این ستاد در سال جاری جهت ترویج 
نماز به خصوص اقامه آن در اول وقت خبر می دهد و 
می گوید: » در جلسه شورای اقامه نماز قرار شد برای 

معلمان سوم ابتدایی دوره آموزشی نماز گذاشته شود 
و این اتفاق افتاد و بیش از ۴۰۰ گفتمان نماز شناسی 
را در ســطح مدارس برگزار کرده و بیش از ۲۰ هزار 
دانش آموز شــرکت کرده اند.برگزاری نشست ویژه 
خانواده ها، برگزاری اجالس نماز در ۹ شهرســتان، 
تولید برنامــه ای برای نماز و پخش هــر روزه آن به 
مدت ۶ دقیقه، برگزاری دوره هــای ویژه نماز برای 
طالب برادر و خواهر، برگزاری مسابقات کتاب خوانی 
در زمینه ترویج فرهنگ نماز از جمله دیگر اقدامات 
ستاد اقامه نماز استان است که حجت االسالم رنجبر 
به آن ها اشاره می کند و می گوید: » امیدواریم نماز 
اول وقت در همه جا برگزار شود و می خواهیم زمان 
نماز دستگاه ها زیاد و بیشتر از ۲۰ دقیقه نشود و در 

ساعت نماز،  ارباب رجوع نیز نماز جماعت بخواند.«

 اینجا خدا آشناست
  روایتی از حرکت ارزشی یک شهروند اصفهانی؛  

آماده باش اورژانس کشور برای طرح زمستانی
رییس اورژانس کشور از آماده باش نیروهای اورژانس برای طرح زمستانی امسال خبر داد.پیرحسین کولیوند 
افزود: در کمتر از دو ماه اورژانس بیش از ۴۰۰ دســتگاه آمبوالنس جدید را وارد ناوگان خود کرده اســت. 
امروز نیز در شرایطی طرح زمستانی را آغاز می کنیم که ظرفیت های ما در برخی از پایگاه ها و مناطق ۲۰ تا 
۳۰ درصد افزایش داشته است.رییس اورژانس کشــور اضافه کرد: همچنین ما افزایش آموزش ها و ارتقای 
مهارت کارکنان اورژانس را نیز در دستور کار قرار دادیم و با توجه به این که به دلیل مشکالت اعتباری امکان 
افزایش نیرو برای ما وجود نداشت، ساعت فعالیت نیروهایمان را افزایش داده و برخی از این عزیزان در ساعت 
استراحت خود در طرح زمستانی حضور دارند.وی با اشاره به این که امسال بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه 
آمبوالنس در طرح زمستانی حضو ردارند، گفت : تمامی پایگاه های ما و همچنین امداد هوایی در آماده باش 

کامل قرار دارند.

پایگاه های سالمت دانش آموزی در اصفهان راه اندازی می شود
رییس مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان گفت: راه اندازی پایگاه های سالمت دانش آموزی را به منظور تحویل 
دانش آموزان سالم به جامعه در دستور کار داریم.زهره میردامادیان اظهار کرد: بچه ها در خانواده و مدرسه نیازمند 
تعلیم و تربیت هستند و وجود مراکز سالمت برای تامین سالمتی آنها حائز اهمیت باالیی است و موجب تحویل دانش 
آموزانی کارآمد به جامعه می شود.رییس مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان با بیان اینکه وجود پایگاه های 
سالمت باعث می شود تا افراد سالم و توانمند به جامعه وارد شوند، گفت: در واقع با وجود این شرایط دانش آموزان 
می توانند با ایستادن روی پای خودشان در آینده کشور را اداره کنند. یکی از قوی ترین این نوع مراکز در این بخش 
مرکز مشاوره و پایگاه سالمت است که با راهنمایی که انجام می دهند موجب حل معضالت دانش آموزان و خانواده ها 
در مسائل مختلف با ارائه راهکار می شوند. میردامادیان گفت: پایگاه های سالمت، مراکزی امن برای تامین سالمت 

جسم و روح دانش آموزان  هستند و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت و آینده و تعلیم و تربیت آنها دارند.

کارشناس پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت: با توجه به پایداری جو و 
سکون نســبی هوا برای مناطق صنعتی و پر جمعیت استان افزایش میزان 

غلظت آالینده  طی چند روز آینده پیش بینی می شود.
فاطمه زهرا سیدان، کارشــناس پیش بینی هوای استان اصفهان با اشاره به 
بررسی نقشه های هواشناسی استان اصفهان طی روزهای آینده اظهار کرد: 
در این بازه زمانی، جوی پایدار بر آســمان اســتان حاکم خواهد بود؛ بر این 

اساس در اکثر مناطق آسمانی صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد مالیم 
پیش بینی می شود.

ســیدان خاطرنشــان کرد: در این بازه زمانی  آران و بیــدگل  با دمای ۲۲ 
درجه ســانتی گراد گرم تریــن و بویین میاندشــت با دمای هــوای هفت 
 درجه ســانتی گراد زیر صفر، خنک ترین نقطه اســتان اصفهان پیش بینی 

می شود.

هوا
 و 

افزایش غلظت آب
آالینده های جوی و 

غبار محلی در روزهای 
آینده

سمیه مصور
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جایزه ۵ میلیون دالری برای 
قهرمان لیگ برتر روسیه

سرگئی پریادکین، رییس ســازمان لیگ برتر 
روســیه اعالم کرد تیم 
قهرمان فصل 2019 
ایــن   2018  -
رقابت هــا پاداش 
نقــدی 5 میلیون 
دریافــت  دالری 
می کنــد.در جــدول 
رده بندی لیگ برتر روسیه تا پایان هفته هفدهم 
تیم زنیت سن پترزبورگ با 34 امتیاز صدرنشین 
اســت. تیم روبین کازان با بهره مندی از سردار 
آزمون و رضا شکاری، ملی پوشــان ایرانی رتبه 
ششم جدول رده بندی با 25 امتیاز را در اختیار 
دارد. یاران میالد محمدی در تیم احمد گروژنی 
نیز با اندوخته 23 امتیازی هشتم هستند.خبر 
دیگر از لیگ برتر روسیه انتقاد سرگئی سماک، 
سرمربی تیم زنیت سن پترزبورگ از کیفیت فنی 
پایین این رقابت هاست.وی در واکنش به صعود 
فقط دو تیم روســی به مرحله حذفی لیگ اروپا 
گفت: این نشان دهنده قدرت و سطح فنی فوتبال 
روسیه و لیگ برتر است. سطح فنی کنونی لیگ 
برتر روسیه نســبت به گذشته دچار افت شده و 

باید این هشدار را جدی بگیریم.

 آمار شگفت انگیز 
»پپ گواردیوال«

گواردیوال راه صدرنشــینی در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا را به 

خوبی می داند.
منچسترسیتی به 
راحتی بــه عنوان 
از  صدرنشــین 
گروه خــود در لیگ 
قهرمانان اروپا صعود 
کرد و پیش بینی می شود قرعه آسان تری نسبت 
به سایر مدعیان در انتظار این تیم باشد.گواردیوال 
دهمین فصل خود به عنوان ســرمربی در لیگ 
قهرمانان اروپا را تجربه می کنــد. او 4 فصل با 
بارسلونا، 3 فصل با بایرن مونیخ و 3 فصل با سیتی 
در این رقابت ها حاضر شده است. نکته مهم در 
مورد او اینکه تیم های پپ در این 10 فصل به غیر 
از یک مرتبه، همیشه به عنوان صدرنشین از گروه 
خود به دور بعدی صعود کرده اند. ســیتی فقط 
در اولین فصل حضور گواردیوال در این تیم، در 
گروهی که بارسلونا با 15 امتیاز صدرنشین شد، 

با 9 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد.

رونالدو برای جذب 
»وینیسیوس« دست به کار شد!

رونالدوی برزیلی اخیرا بــا خریداری 51 درصد 
ســهام رئال وایادولید 
مالک این باشــگاه 

شده است.
رونالدو که سابقه 
بازی بــرای هر دو 
تیــم بارســا و رئال 
را در کارنامــه دارد، 
حاال مالک باشگاهی اســت که به تازگی و پس 
از چند سال دوری از اللیگا به سطح اول فوتبال 
اسپانیا برگشــته و پس از گذشت 15 هفته، در 
رده دوازدهم قرار دارد.رونالــدو در مصاحبه با 
خبرنگاران و در پاسخ به احتمال خرید زمستانی 
بزرگ برای تیمش گفت:» )با خنده( شاید چند 
بازیکن کهکشــانی را برای بازدید از باشــگاهم 
دعوت کنم.«رونالدو ادامــه داد:» از پرز)رییس 
رئال( درخواســت انتقال قرضی وینیسیوس را 
کرده ام؛ اما معتقدم جذب او کار دشواری خواهد 
بود و رئال قصد از دســت دادن او را ندارد.« ال 
فنومنو در مورد وضعیت رئال در آســتانه جام 
جهانی باشــگاه ها گفت:» رئال شرایط خیلی 
خوبی ندارد ولی در جام جهانی باشگاه ها قدرت 

واقعی خودش را نشان خواهد داد.«

 نیمار و دمبله معاوضه می شوند!
به گفته برخی از رسانه های اسپانیایی دو باشگاه 
بارسلونا و پاری سن ژرمن در حال بررسی معاوضه 
عثمان دمبله و نیمار به 
همراه مقداری پول 
هستند. پاریسی ها 
از اینکه ممکن است 
به دلیــل رعایت 
نکردن فیرپلی مالی 
مجبور به فروش امباپه 
یا نیمار شوند به احتمال زیاد در این انتقال نهایت 
همکاری را می کنند و بارسلونا هم آماده است تا 
ستاره سابق و برزیلی خود را به این تیم برگرداند. 
دمبله هر چند امســال نمایش درخشانی داشته 
ولی بی انضباطی های او مسئوالن و کادرفنی آبی 

اناری ها را کالفه کرده است.

رییس کمیته داوران، باالخره عذرخواهی کرد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 طعنه عجیب وینفرد شفر
 به یک استقاللی!

وینفرد شفر در هفته های اخیر چند بار از بعضی از 
مدیران باشگاه استقالل به شکل زیرپوستی انتقاد 
کرده است. او چهارشنبه گذشته در نشست خبری 
خود از برخورد با »یرزی ســاناک« هم انتقاد کرد 
تا مشخص شود منظور او کســی نیست جز »علی 
خطیر«! شفر  البته در نشست خبری اش از مرحوم 
پورحیدری هم نام برد تا به زبان بی زبانی بگوید که 
استقالل جای امثال پورحیدری اســت! باید دید 
واکنش خطیر نسبت به این انتقادهای شفر چیست. 
او در اولین اقدام، ادعا کرده که متن گفت وگویش با 
ساناک را منتشر خواهد کرد تا مشخص شود که چه 
کسی دروغ می گوید. ساناک مدعی شده که خطیر او 

را تهدید به شکایت به فیفا کرده است.

 تندیس مهر حقوق بشر به
 »علی دایی« اهدا می شود

عضو هیئت رییسه کانون وکالی دادگستری استان 
کرمانشــاه از اهدای تندیس مهر حقوق بشــر به 
علی دایی، اســطوره فوتبال ایران خبر داد. شهاب 
تجری گفت: »این تندیس به واســطه فعالیت های 
بشردوستانه و خیرخواهانه یکسال اخیر علی دایی 
در مناطق زلزله زده کرمانشاه به او اهدا خواهد شد.« 
وی بابیان اینکه مراسم اهدای این تندیس 30 آذر 
در تاالر بهمن دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه برگزار 
می شود، گفت: »با هماهنگی های انجام شده، این 
شخصیت مطرح ملی در مراسم اهداتندیس حضور 
خواهد داشت. در این مراسم تندیس مهر حقوق بشر 

محلی را به جمعیت امام علی )ع( اهدا می کنیم.«

 »رحمتی« هوادار ناراحت را
 پیدا کرد

ناکامی های اســتقالل در هفته های ابتدایی فصل 
واکنش های زیادی را به همراه داشــت که یکی از 
این واکنش ها پخش ویدئوی هوادار ده ساله این تیم 
بود که با ناراحتی از استقاللی ها خواسته بود بیشتر 
بجنگند. او گفته بود: »دست تک تک شما را می بوسم 
، لطفا بیشتر تالش کنید. خواهش می کنم بجنگید 
تا این تیم درست شود.« همین مسئله باعث شد تا 
رحمتی به دنبال این هوادار استقالل باشد و در نهایت 
از طریق فضــای مجازی او را پیدا کنــد. دروازه بان 
استقالل پس از پیدا کردن عباس 10 ساله پیراهن 

خود را به عنوان هدیه و یادگاری برای او فرستاد .

در حاشیه

پیروزی در دربی با طعم قهرمانی؛ 
ذوب آهن؛ پیروز دربی والیبال 

بانوان
تیــم والیبال بانــوان ذوب آهــن درهفته پنجم 
رقابت های لیگ برتر کشــور، موفق شــد دربی 
اصفهان را با پیروزی پشــت  سر بگذارد و نامی نو 
را با نتیجه 3 بر صفر شکســت دهد.این دیدار در 
شرایطی برگزار شــد که ذوب آهن برای مسجل 
شــدن قهرمانی اش در نیم فصل به امتیاز کامل 
این بازی نیاز داشت و نامی نو نیز برای باقی ماندن 
در نیمه باالی جدول، به دنبــال پیروزی در این 
دیدار بود.دراین دیدار هر دو تیم بازی پایاپای و 
جذابی را به نمایش گذاشتند. تیم ذوب آهن در 
ست نخست بازی، برتری محسوسی داشت و با 
امتیاز25 بر 14 پیروز شد. در ست های دوم وسوم 
نیز، روند بازی نامی نو بهتر شده و بازی خوبی ارائه 
داد. شــاگردان صادقی برای پیروزی در 2 ست 
بعدی، کار سختی داشتند و با امتیازات نزدیک 
به هم 25 بر22 و 25بر19 موفق شدند نامی نو را 

شکست دهند.

منهای فوتبال

پیشخوان

ایرج دانایی فــرد خالق 
ماندگارترین تصویر جام جهانی 
آرژانتین را از دســت دادیم؛ 
خداحافظی با بزرگ مرد کوچک

تساوی ذوب آهن در برابر نفت مسجد سلیمان یک اتفاق تکراری با 
خود به همراه داشــت که آن هم اعتراض نماینده فوتبال اصفهان به 
قضاوت داور بازی بود که بنا بر نظر مدیرعامل و سرمربی تیم فوتبال 
ذوب آهن از اعالم یک ضربه پنالتی به سود ذوب آهن و اخراج مدافع 
تیم حریف خودداری کرده اســت. بنا بر گفتــه علیرضا منصوریان، 
سرمربی ذوب آهنی ها داور کم تجربه بازی ذوب آهن و نفت مسجد 

سلیمان با سوت های بی مورد و اشتباهش اعصاب بازیکنان اصفهانی 
را به هم ریخت و همین سوت ها سرنوشــت ذوب آهن در نیم فصل 
اول لیگ را هم تحت تاثیر قرار داد. البته آذری مدیرعامل ذوب آهن 
موضعی تندتر نسبت به این مسئله داشت و اشتباهات داوری را در 
ارتباط با تسویه حساب های مدیریتی با سعید آذری دانست که در 
جای خودش قابلیت بحث و بررسی دارد.این اتفاق در شرایطی بازی 

نماینده فوتبال اصفهان را تحت تاثیر قــرار داد که چند روز قبل هم 
این داستان در بازی دو تیم ســپاهان و پرسپولیس تکرار شده بود و 
طالیی پوشان اصفهانی هم نسبت به قضاوت علیرضا فغانی معترض 
شدند.با این حال اگر سری به هفته های گذشته رقابت های لیگ تا به 
امروز بزنیم با قاطعیت می توان گفت که هم سپاهان و هم ذوب آهن 

تحت تاثیر مشکالت داوری قرار گرفته اند.

اتفاقی تکراری در نیم فصل اول لیگ؛
سوت های اشتباه داوری روی اعصاب سپاهان و ذوب آهن

تیم فوتبال سپاهان در شرایطی  در آخرین 
بازی نیم فصــل اول هجدهمین دوره رقابت 
های لیگ برتر در اهواز به مصاف تیم استقالل 
خوزستان می رود که کسب تنها یک امتیاز 
هم می تواند این تیم را قهرمان نیم فصل اول 

این دوره از بازی ها کند .
نیم فصل اول هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشــور که از 4 مرداد ماه آغاز شده بود عصر 
امروز با برگزاری دیدار تیم های سپاهان اصفهان و 
استقالل خوزستان به پایان می رسد و تیم ها راهی 
تعطیالت  نسبتا طوالنی میان دو فصل این رقابت ها 
که در ســال جاری به دلیل برگزاری مسابقات جام 
ملت های آسیا نزدیک به 50 روز است می شوند تا 

خود را برای شروع  نیم فصل دوم آماده کنند.
 طالیی پوشان نصف جهان در حالی در این دیدار به 
مصاف تیم پایین نشین جدول رده بندی می روند که 
آنها در پایان هفته چهاردهم در رده نخست جدول 
رده بندی قــرار گرفته اند و این بــازی جدال میان 

صدرنشین و قعر نشین این رقابت هاست.
شاگردان امیر قلعه نویی که  در آخرین دیدار خود 
به مصاف پرســپولیس رفتند و با گل دقیقه نودی 
شاگردان برانکو به تساوی رضایت دادند در این بازی 
تنها به کسب سه امتیاز این دیدار می اندیشند تا بعد 
از چندین سال دوباره یک تیم اصفهانی صدرنشین 

نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر شود.
 به نظر می رســد پیش بینی نتیجه ایــن دیدار با 

توجه به شــرایط حاکم بر 
تیم اســتقالل خوزستان 
چندان ســخت نباشد و 
روی کاغذ هم ســپاهان 
را پیش برنــده می دانند. 
زیرا استقالل خوزستان در 
کنار تمامی مشکالت ریز 

و درشتی که دارد ۶ امتیاز هم با حکم فیفا از دست 
داده است! آبی پوشان اهوازی ۷ هفته است که بردی 
در لیگ برتر نداشته اند و آخرین برد این تیم مقابل 
ذوب آهن در 31 شهریور بوده است! بنابراین بعید 

است استقالل خوزستان 
بتواند از ســپاهان بدون 
شکست سه امتیاز بگیرد! 
در صورت مساوی بازهم 
این تیم قلعه نویی است که 
به لطــف تفاضل گل بهتر 
قهرمان نیم فصل خواهد 

شد. 
سپاهان با 2۷ گل زده خطرناک ترین خط حمله نیم 
فصل اول را در اختیار دارد و اســتقالل خوزستان با 
20 گل خورده صاحب دومین خط دفاع ضعیف لیگ 

است. با این آمار مشخص است که سپاهان را می توان 
از هم اکنون قهرمان نیم فصل دانست مگر اینکه آبی 
پوشان اهوازی شــگفتی خلق کنند و اولین باخت 
تیم قلعه نویی را رقم بزننــد که در آن صورت پدیده 
و پرسپولیس شــانس قهرمان شدن در نیم فصل را 

دارند که احتمالش بسیار ضعیف است.
یکی از نکات جالب توجه در دیدار تیم های فوتبال 
استقالل خوزستان و ســپاهان نیمکت متزلزل تیم 
خوزستانی اســت. خوزســتانی ها که پس از دیدار 
برابر استقالل تهران ســرمربی خود را اخراج کردند 
تا این لحظه نتوانستند گزینه ای را جایگزین کنند. 
البته طبق اعالم مدیران این باشگاه قرار است، کریم 
بوســتانی هدایت این تیم را بر عهده داشــته باشد 
تا در نقل و انتقــاالت نیم فصل زمســتانی تکلیف 
 ســکان هدایت آبی پوشان خوزســتانی مشخص 
شود.ســپاهان در این دیدار کی روش استنلی را به 
دلیل محرومیت در اختیار ندارد؛  اما رسول نویدکیا 
و میالد سرلک به دلیل مصدومیت قادر به همراهی 
طالیی پوشــان نیســتند؛ در ســوی دیگر میدان 
نیز وحید خشــتان از اســتقالل خوزستان محروم 
 اســت و نمی تواند تیمش را در این دیدار همراهی 

کند.
 قضاوت این دیدار که امروز از ساعت 15 در ورزشگاه 
غدیر اهواز برگزار می شود را سعید رحیمی مقدم به 
همراه آرمان اسعدی، هادی طوسی و روح ا... شریف 
بر عهده دارند و سعید بطحایی نیز ناظر داوری این 

بازی است.

یک امتیاز فاصله سپاهان تا قهرمانی
   نیم فصل اول هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر در ایستگاه پایانی؛  

  عکس روز

حرکتجالبلیورپولیها
بازیکنان و کادرفنی لیورپول روز پنجشــنبه با کاله های بابانوئل در بیمارستان »آلدرهی« 
حاضر شدند تا لحظاتی کنار کودکان بیمار باشند و با آن ها بازی کنند.بیمارستان »آلدرهی« 
یکی از بیمارستان های مهم کودکان در انگلیس اســت که ساالنه حدود 2۷5 هزار کودک 

بیمار در آن مورد درمان قرار می گیرند.

سپاهان را می توان از هم 
اکنون قهرمان نیم فصل 

دانست مگر اینکه آبی پوشان 
اهوازی شگفتی خلق کنند

گلر ملی پوش پرسپولیس 
به دنبال بازی در یکی از 5 لیگ 
معتبر اروپا؛ بیرانوند از فرانسه، 
ایتالیا و انگلیس پیشنهاد دارد

 روشن: آقایان! برای عکس 
صف بکشید

  اختتامیه با شــکوه برای
 نیم فصل

سه گزینه جدید در راه استقالل 
هر چند هنوز موضع گیری رسمی درباره آینده استقالل و تیم مدیریتی آن رخ نداده؛ اما همواره در ترکیب 
اعضای هیئت مدیره باشگاه ها وزارت ورزش و جوانان به دنبال تلفیقی از میان پیشکسوتان و متخصصان 
بود که طی این سال ها تقریبا تمامی انتخاب ها به ویژه در امور انتخاب افراد متخصص با ناکامی همراه بود و 
حتی چهره های موفق اقتصادی نیز نتوانستند اقدام شگرفی انجام دهند. با این وضعیت اما شایعات پیرامون 
استقالل  و تیم مدیریتی باشگاه حاکی از اضافه شدن پیشکسوتان تحصیلکرده است و وزارت ورزش گویا 
قصد دارد از ترکیبی جدید در هیئت مدیره استفاده کند. در این میان نام هایی مانند مجید رضایی دروازه بان 
پیشین استقالل که سابقه مدیریتی زیادی در امور ورزشی دارد در کنار پیشکسوتانی مانند میرشاد ماجدی 
به گوش می رسد که استفاده از این اسامی حاکی از تغییرات در سبک انتخاب مدیران جدید استقالل است.

رییس کمیته داوران، باالخره عذرخواهی کرد
در پی اشتباهات عجیب و غریب داوران در مسابقات اخیر لیگ برتر، فریدون اصفهانیان رییس کمیته داوران 
فدراسیون فوتبال از تیم هایی که از این امر متضرر شده اند و همچنین هواداران شان عذرخواهی کرد؛ اتفاقی 
که چندان ســابقه ندارد. اصفهانیان در گفت وگو با سایت فدراســیون فوتبال گفت: »داور وقتی با توجه به 
عملکرد خوب خود تشویق می شود، پس از اشتباه تاثیرگذار تنبیه خواهد شد و به طور حتم با داوران و کمک 
داورانی که مرتکب اشتباه تاثیرگذار شوند برخورد می شود. به هر حال تیم ها حق دارند، هواداران حق دارند 
و مردم حق دارند و اگر شرایطی در مسابقات به وجود آمده باشد که اشتباه تاثیرگذار رقم خورده است، از آنها 
عذرخواهی می کنیم. به طور حتم تالش همه جانبه رکن داوری فدراسیون فوتبال بر این مسیر استوار خواهد 

بود که کیفیت داوری ها هفته به هفته افزایش پیدا کند و امیدوارم اشتباهات تاثیرگذار به حداقل برسد.«

مسابقات وزنه برداری انتخابی برای تیم منتخب استان جهت شــرکت در مسابقات کشوری برگزار شد. 
رییس هیئت وزنه برداری استان درباره مسابقات وزنه برداری انتخابی تیم منتخب استان جهات شرکت در 
مسابقات کشوری، اظهار کرد: مسابقات منتخب استان روز پنجشنبه با حضور ۷2 ورزشکار از شهرستان های 
اصفهان، مبارکه، فالورجان، شهرضا، خمینی شهر و کاشان برگزار شد.حمید رضا فدوی افزود: منتخبان 
رقابت های انتخابی استان به اضافه ملی پوشان و ورزشکاران لیگ برتر وزنه برداری ماه آینده در امیدیه اهواز 
در قالب تیم استان اصفهان در مسابقات کشوری شرکت خواهند کرد و در امیدیه انتخابی تیم ملی نیز  برگزار 
می شود.وی در خصوص سطح کیفی این رقابت ها اذعان داشت: مسابقات از سطح کیفی باالیی برخوردار 
است، شرکت کنندگان در این مسابقات از تلفیق ورزشکاران جوان و ورزشکاران شاغل در لیگ برتر هستند 
و با وجود عدم حضور ملی پوشان در این رقابت ها عملکرد شرکت کنندگان رضایت بخش بوده و امیدواریم 
در مسابقات کشوری مقام های خوبی را کسب کنیم.فدوی در خصوص شرایط تیم داری در اصفهان و عملکرد 
باشگاه ذوب آهن در طی چند سال اخیر اضافه کرد: باشگاه ها بازوان توانمند هیئت ها محسوب می شوند و 
افتخار استان هستند؛ هر باشگاهی در هر رشته اگر بتواند پرچم استان را باال نگهدارد باعث ایجاد انگیزه در 
دل ورزشکاران جوان خواهد شد.رییس هیئت وزنه برداری استان ادامه داد: باشگاه ذوب آهن طی  چند سال 
اخیر در رشته وزنه برداری بهترین عملکرد را از خود نشان داده است، اگر ذوب آهن و یا سپاهان بخواهند در 
رشته  وزنه برداری تیم داری کنند هیئت استان با آغوش باز پذیرای آن ها خواهد بود و حمایت خود را از آن ها 
دریغ نخواهد کرد.وی در خصوص بحث استعداد یابی و برنامه های این هیئت پیرامون این موضوع گفت: 
هیئت وزنه برداری اصفهان طی جلساتی با آموزش و پرورش اســتان تفاهم نامه ای را امضا کردند؛ در این 

تفاهم نامه مقرر شد که جوانان و نوجوانان استان در قالب رقابت های استعداد یابی حاضر شوند.

رییس هیئت وزنه برداری استان اصفهان مطرح کرد:
عقد تفاهم نامه با آموزش و پرورش جهت استعدادیابی

سرمربی تراکتورسازی در حاشیه نشست خبری پیش از بازی با 
فوالد خوزستان، طعنه سنگینی به سرمربی ذوب آهن زد.زمانی 
که محمد تقوی به عنوان کارشناس در یکی از شبکه های خارجی 

فارســی زبان حضور داشــت، همواره یکی از منتقدان علیرضا 
منصوریان بود که در آن دوره هدایت استقالل را بر عهده داشت؛ 
حاال تقوی سرمربی تراکتور اســت و منصوریان نیز هدایت ذوب 
آهن را بر عهده دارد؛ اما در حاشــیه نشست خبری پیش از بازی 
تراکتورســازی و فوالد، دوباره تقوی راجع به منصوریان صحبت 
کرد و زمانی که در پایان کنفرانس مطبوعاتی، مشغول اظهار نظر 
در مورد فوتبال انگلستان بود. حدود دو سال پیش، منصوریان در 

مصاحبه ای، اعالم کرد که از انگلستان پیشنهاد دارد؛ تقوی هم در 
صحبت های خود به این مسئله اشاره کرد که زمانی که مارسلو بیلسا 
از آرژانتین برای هدایت یکی از تیم های انگلیسی وارد فوتبال جزیره 
شد، اتحادیه فوتبال انگلستان اعالم کرد که او نیاز به تایید یک مربی 
حاضر در لیگ برتر دارد! سرمربی تراکتورسازی صحبت های خود در 
این مورد را با لبخندی طعنه آمیز اینطور به پایان رساند: »حال برخی 

دوستان اعالم کرده اند که از انگلستان پیشنهاد دارند!«

متلک سنگین به »منصوریان«؛

 برخی دوستان اعالم کرده اند 
که از انگلستان پیشنهاد دارند

 نرگس طلوعی 
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مردم اصفهان از سر عزت سکوت کرده اند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

برگزاری پنجمین سالگرد 
شهادت دانشجوی شهید 

ابوالفضل شیروانیان
یــادواره فرماندهان و ۱۱۰شــهید و پنجمین 
سالگرد شهادت شهید مدافع حرم، دانشجوی 
پاســدار ابوالفضــل شــیروانیان در مجتمع 
مسکونی امام حسین )ع( اصفهان برگزار شد.در 
این آیین که در مسجد حضرت سیدالشهدا)ع(

مجتمع مســکونی حضرت امام حســین)ع( 
با حضور اقشــار مختلف مردم اصفهان بویژه 
خانواده شــهدا و ایثارگران برگزار شــد یاد و 
خاطره شــهدای هشت ســال دفاع مقدس و 
مدافعان حــرم گرامی داشــته شــد.در این 
مراســم ســردار حاج محمد کرمی، فرمانده 
دانشــگاه امیرالمومنین)ع( بر ادامه دادن راه 
شهدا و پاسداشت مقام آنان تاکید کرد.رزمنده 
دفاع مقدس و مدافع حرم ســرهنگ پاســدار 
عبدالمحمود محمودی نیز در این مراســم به 
خاطره گویی و روایتگری از دوران هشت سال 

دفاع مقدس پرداخت.

یک کارشناس طراحی شهری  تاکید کرد:
لزوم توجه به عدالت اجتماعی 

در تدوین طرح جامع شهری
یک کارشناس طراحی شهری با تاکید بر اینکه 
عدالت اجتماعــی یکی از مهم ترین مســائل 
در تدوین طرح جامع شــهری اســت، گفت: 
برنامه ریزی در طرح جامع باید به گونه ای باشد 
که اهداف بلندمدت در نظر گرفته شــود، زیرا 
در غیر این صورت شــاهد عقب گــرد به جای 

پیشرفت خواهیم بود.
نجما ایزدفر، اظهار کرد: اصــول همجواری و 
دسترســی ها نباید تنها به مراکز شــهر ختم 
شــود و ضوابط و مقررات ساختمانی باید برای 
همه قسمت های شهر یکسان باشد.وی افزود: 
برنامه ریــزی در طرح جامع بایــد به گونه ای 
باشد که اهداف بلندمدت در نظر گرفته شود، 
زیرا در غیر ایــن صورت شــاهد عقب گرد به 
جای پیشــرفت خواهیم بود به همین منظور 
باید مســائل اقتصادی، سیاســی و اجتماعی 
در یک شــهر مدنظر قرار گیرد.این کارشناس 
طراحی شهری با بیان اینکه در برخی از مناطق 
شــهر اصفهان جذابیت جمعیتی وجود دارد، 
خاطرنشــان کرد: باید آستانه کنترل جمعیت 
در محالت مختلف بررسی شود، زیرا برخی از 
محالت نیز دفع جمعیــت دارند که با توجه به 
این مسئله جمعیت باید عادالنه در شهر توزیع 
شــود.ایزد فر اضافه کرد: بدون شک اگر طرح 
تفصیلی و یا طرح جامع دور از واقعیت باشد از 
اهداف اصلی این طرح کاسته می شود، بنابراین 
باید برای ۲۰ ســال آینده نگاهــی بلندمدت 

داشته باشیم.
وی ضوابــط مختلف طرح جامــع را پیرامون 
مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطی  
دانست و تصریح کرد: یکی از مهم ترین عوامل 
نیز مباحث مربوط به کالبد شهر است که باید 
نوع و سن ساختمان ها از نظر فرسودگی مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.

یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد:
سرمایه گذاری مشارکتی مستلزم 
به کارگیری جوانان متخصص 

است
یک کارشــناس شهرســازی اظهار کرد: برای 
مشارکت و سرمایه گذاری در ابتدا باید تعریف 
پروژه به وســیله معاونــت مرتبط بــا حوزه 
سرمایه گذاری شــهرداری منطقه انجام شود، 
ســپس توجیه اقتصادی و علمی برای پروژه 
مورد نظر تدوین و پس از آن کلیه اسناد پروژه 
اعم از اسناد مالکیتی، حقوقی و مجوزهای الزم 
از ادارات مختلف مانند راه و شهرسازی، محیط 
زیست، جهاد کشــاورزی فراهم و طرح و ایده 
پیشنهادی ارائه شــود.فرزاد مومنی ادامه داد: 
پروژه مشــارکتی باید مدلی سه بعدی همراه 
با فیلم و انیمیشــن و »بیزینس پالن« باشــد 
تا سرمایه گذار به ورود و مشــارکت در پروژه 
تشویق شود؛ در این صورت سرمایه گذار بدون 
نیاز به بسته های تشویقی در کوتاه ترین زمان 
شروع به سرمایه گذاری می کند؛ اما متاسفانه 
این مولفه ها برای جذب ســرمایه گذار رعایت 

نمی شود. 
مومنی، با انتقاد از بروکراســی پیچیده اداری 
پیش روی سرمایه گذاران افزود: سرمایه گذار در 
روند بروکراسی اداری دچار سردرگمی خواهد 
شــد، بنابراین پس از گذشــت ماه ها و سال ها 
نمی تواند ســرمایه گذاری کنــد در حالی که 
باید بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش 

خصوصی فراهم شود.

امام جمعه موقت اصفهان:
مردم اصفهان از سر عزت سکوت 

کرده اند
امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز جمعه 
این هفته با اشاره به سخنرانی اخیر رییس جمهور 
مبنی بر اینکه در کشور مشکل کمبود آب نداریم 
و مشــکل ما تالش مسئوالن اســت، افزود: اصل 
این سخن پسندیده و خوب اســت اما در اصفهان 
چه برداشــتی باید کرد؛ نمایندگان منتخب مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی ۱۰ روز است که 
به دلیل تخصیص نیافتن بودجه برای آب اصفهان 
استعفا داده اند.آیت ا...ه سید ابوالحسن مهدوی با 
اشاره به دیدار مردم و مسئوالن این استان با مقام 
معظم رهبــری افزود: در آن زمــان از مقام معظم 
رهبری درخواست بودجه از صندوق توسعه ملی را 
برای آب اصفهان داشتیم که رهبری فرمودند دولت 
تا این لحظه درخواستی نداشته است و دولت عنوان 
کند تا دستور پرداخت را بدهیم.آیت ا...  مهدوی با 
اشاره به سخنان امام جمعه اصفهان در هفته گذشته 
افزود: مردم نگاه شان به تدبیر دولت است، رؤسای 
مجلس و دولت باید پس از ۱۰ روز  حرکتی انجام 
دهند زیرا اکنون مردم با دیــدن این بی تفاوتی ها 
نســبت به مشکالت شــان فکر می کنند که این 

رفتارهای دولت از روی عمد است.
خطیب نماز جمعه اصفهان، با اشاره به سفر معاون 
اول رییس جمهور به اســتان کرمــان خود افزود: 
جهانگیری در استان خود بی کاری را با کارآفرینی 
بسیار کاهش داده اســت که این امر بسیار خوب و 
پسندیده اســت اما این همت باید سراسری باشد، 
مردم اصفهان ۱۵ سال است که از سر عزت سکوت 
کرده اند اما باید بدانند که اگر این رویه ادامه دار باشد 
و دولت مجددا نسبت به مشکالت از خود بی تفاوتی 

نشان دهد در انتخابات جواب آن ها را خواهیم داد.

فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج(  
استان اصفهان:

پیروزی انقالب اسالمی مهندسی 
قدرت استکبار را برهم زد

فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان  پنجشنبه شــب در محفل انس و مودت 
بازنشستگان سپاه اســتان بابیان اینکه مهم ترین 
و بزرگ ترین دســتاورد انقالب اسالمی تشکیل 
نظام اســالمی بود گفت: مردم ساالری دینی یک 
الگوی جدید حکومتی متاثر از تفکر علمای اسالم 
در قرون متمادی به خصوص در ۱۵۰ ســال اخیر 
و به ویژه امــام خمینی )ره( بود.ســردار غالمرضا 
ســلیمانی یکی دیگــر از دســتاوردهای انقالب 
اســالمی را برهم زدن هندسه نظام استکباری در 
دنیا عنوان کرد و گفت: انقالب اســالمی توانست 
موقعیت های اســتراتژیک و مهم جهان اســالم 
را از چنگ آمریکا و نظام اســتکباری خارج کند.
سرتیپ پاســدار غالمرضا ســلیمانی با اشاره به 
دست اندازی بیگانگان به کشــورهای مختلف در 
۲۰۰ سال گذشــته گفت: کشورهای غربی باید از 
سابقه  ننگینی که برای آن ها وجود دارد و تجاوزات 
و دست اندازی هایی که به کشورهای دیگر ازجمله 
کشورهای اسالمی داشته اند، احساس شرمساری 
کنند.وی، غصب سرزمین فلسطین و بیرون راندن 
مردم از سرزمین شان و جعل یک رژیم تقلبی را در 
میان کشورهای اســالمی و اشغال کشور ما در دو 
جنگ جهانی اول و دوم و ایجاد قحطی که میلیون ها 
انسان در آن کشته شدند را نمونه هایی از این سابقه 
ننگین دانست.سردار سلیمانی بابیان اینکه پیروزی 
انقالب اسالمی مهندسی قدرت استکبار را برهم 
زد گفــت: آمریکایی ها تمــام برنامه ریزی خود را 
در غرب آســیا متوجه رژیم منحط پهلوی کردند 
تا این موقعیت اســتراتژیک جهــان را در اختیار 
بگیرند اما این موقعیت از دســت آن ها خارج شد 
و نظام مردم ســاالری دینی برخــالف میل آن ها 

شکل گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اصفهان خبر داد:

آغاز مرمت تزئینات محوطه 
بیرونی میدان امام)ره(

مرمــت و بازســازی تزئینات کاشــی های نمای 
جداره های بیرونی محوطه جهانی میدان امام)ره( 
اصفهان روز پنجشنبه آغاز شد.فریدون اللهیاری، 
مدیر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اصفهان با اشــاره به استحکام بخشی 
و مرمت تزئینات کاشی های لچکی های بیرونی 
میدان امام)ره( گفت: در حال حاضر مرمت کاشی 
های ســر در ورودی خیابان سپه)سپاه( آغاز شده 
که برای مرمت و استحکام بخشی تزئینات کاشی 
ها بیش از یک میلیارد ریــال اعتبار در نظر گرفته 

شده است.

سه طرح عمرانی و خدماتی در منطقه 6 با هزینه ای 
بالغ بر ۲۸۳ میلیارد ریال با حضور اعضای شورای 
شــهر، مدیران شــهری و اهالی منطقه 6 به بهره 
بــرداری رســید.قدرت ا... نــوروزی  در حاشــیه 
بهره بــرداری از پروژه هــای منطقه 6 شــهرداری 
اصفهان در جمع خبرنــگاران اظهار کرد:  امروز دو 
پروژه دوربرگردان شــهید باالیی و بوستان شهید 
روح االمین در منطقه 6 شهرداری اصفهان افتتاح 
شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت؛ دوربرگردان 
شــهید باالیی در مسیر ســالن اجالس قرار دارد، 
سالن اجالس مدت ها متوقف بود؛ اما در دور جدید 
مدیریت شــهری با پرداخت دیون آن، پیمانکاران 
وارد عمل شــدند و در حال حاضر بیش از ۲۰۰ نفر 
مهندس و کارشناس در آن فعالیت می کنند.وی با 
بیان اینکه پروژه های متعدد دیگری نیز در دست 
اجراســت که طی چند ماه آینده افتتاح می شود، 
افزود: هفته گذشته احداث حلقه حفاظتی به طول 
۷۸ کیلومتر کلید خورد، ۴۵ کیلومتر این پروژه در 
محدوده شــهر اصفهان قرار می گیرد و ۲۳ تقاطع 
غیر همسطح که هفت مورد آن تقاطع های بزرگ 

هستند در مسیر این حلقه احداث خواهد شد.
شهردار اصفهان ادامه داد: تقاطع غیرهمسطح در 
بزرگراه شهید اردســتانی در مسیر حلقه حفاظتی 
کلنگ زنی شده است و طی روزهای آینده نیز دیگر 
تقاطع غیرهمســطح را در مجــاورت کارخانه قند 

همجوار آرامستان باغ رضوان آغاز می شود.
نوروزی خاطر نشــان کرد: حلقه حفاظتی شــهر 
اصفهان منشــأ تحوالت بزرگی در شــهر خواهد 
بود و در کاهش ترافیک، ســوخت، آلودگی هوا و 
ایجاد ایمنی برای رفت و آمد شــهروندان و محل 
اتصال اصفهان به شهرهای اطراف بسیار تاثیرگذار 

خواهد بود.
وی از شــهردار منطقه 6 و مردم این منطقه تشکر 
کرد و گفت: طی این مدت کوتــاه تحول خوبی در 
منطقه 6 و شرق اصفهان ایجاد شده است.شهردار 
اصفهان تصریح کرد: بیش از یک ســال گذشته در 

کنار فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بسیار خوبی 
که انجام شــد پروژه های عمرانی نیــز رونق خوبی 
پیدا کرد به طــوری که تمام پروژه هــای بزرگ بر 
زمین مانده از قبل را رونق بخشیدیم و امروز شاهد 
پیشرفت های خوبی در ســطح پروژه های عمرانی 

هستیم.
دور برگــردان شــهید علــی باالیی از 

پروژه های شاخص منطقه6 است
در ادامه محمدرضا برکت در حاشیه بهره برداری از 
پروژه های منطقه 6 شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
مهم ترین شاخصه پروژه هایی که امروز در منطقه6 
به بهره برداری رســید، افزایش سرانه فضای سبز و 
رفع مشکالت ترافیکی منطقه بوده است.وی افزود: 
دوربرگردان شهید علی باالیی از پروژه های شاخص 
منطقه 6 به شــمار می رود و علــت آن همجواری 
دوربرگردان با سالن مرکز همایش های بین المللی 
است که در رفع مشکالت ترافیکی محدوده بسیار 
تاثیرگذار خواهــد بود.مدیر منطقه 6 شــهرداری 
اصفهان با اشاره به احداث بوســتان شهید سردار 
روح االمین گفت: این بوســتان به وســعت ۱۴۴ 
هزار مترمربع به منظور افزایش ســرانه فضای سبز 
منطقه در دستور کار قرار گرفته که امروز هفت هزار 

مترمربع آن افتتاح می شــود، فاز دوم این بوستان 
با پیش بینی بودجه در ســال آینده احداث خواهد 
شــد.برکت با بیان اینکه وجود دو کیلومتر پیست 
دوچرخه ســواری از شــاخصه های بوستان شهید 
سردار روح االمین است، گفت: با توجه به محدودیت 
منابع آبی این بوستان با اســتفاده از پساب آبیاری 

خواهد شد.
وی به احداث پردیس هنر آبشار اشاره و خاطرنشان 
کرد: این پروژه در محل ســابق شهربازی آبشار در 
فضایی به مســاحت ۷۵ هزار مترمربع در دســت 
احداث اســت و ظــرف یک مــاه و نیــم آینده به 

بهره برداری می رسد.
اجازه ندادیم نوســانات نــرخ ارز روند 
پیشرفت پروژه های شهر را تحت تاثیر خود 

قراردهد
معاون عمران شهری شهردار اصفهان  نیز در حاشیه 
بهره بــرداری از پروژه های منطقه 6 شــهرداری 
اصفهان اظهار کــرد: امروز در این منطقه شــاهد 
بهره برداری از پروژه هایی هســتیم که در نوع خود 
قابل توجه اســت و نمونه آن ۱۴۴ هــزار مترمربع 
بوستان اســت که در اختیار مردم قرار گرفت.ایرج 
مظفر تصریح کرد: علی رغم استنباط اشتباه مبنی 

بر رکود در پروژه های عمرانی شهر، خوشبختانه با 
تدابیر مدیریت شهری اصفهان، پروژه های عمرانی با 
قوت در حال اجراست و یکی پس از دیگری افتتاح 

می شود.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان 
کرد: امروز شــاهد افتتاح معادل ۲۸ میلیارد تومان 
پروژه فقط در یک منطقه شهر هستیم از این رو باید 
گفت مسیر خدمت رسانی به شهروندان پیشرفت 

خوبی داشته است.
مظفر، با بیان اینکه امروز دو کیلومتر حلقه حفاظتی 
شهر و دوربرگردان شهید باالیی نیز افتتاح می شود، 
تصریــح کرد: بــا برنامه ریزی های ویــژه مدیریت 
شــهری پروژه های مرکز همایش ها فعال تر شده 
به طوری که در حال حاضر ۱6 پروژه فعال اســت 
و در آن ۳۰۰ نفر مهندس و کارگر مشغول فعالیت 
هستند، همچنین مقرر شده تمام هزینه های مرکز 
همایش های بین المللی از سوی منطقه 6 شهرداری 
اصفهان پرداخت شود تا با انسجام و مدیریت بهتری 

این پروژه به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: شهرداری اصفهان با تدابیر ویژه اجازه 
نداده نوســانات نرخ ارز و گرانی ها روند پیشرفت 
پروژه های شــهر را تحت تاثیر قــرار دهد.مظفر با 
بیان اینکه در آینده پــارک منحصر به فرد پردیس 
هنر افتتاح خواهد شــد، گفت: این پروژه فرهنگی، 
تفریحی، گردشــگری به یکی از پارک های زیبای 
شهر اصفهان تبدیل خواهد شــد.وی خاطرنشان 
کرد: پروژه های حلقه حفاظتی شهر آغاز شده و هر 
۱۵ روز یک بار در جلســاتی که برای بررسی میزان 
پیشــرفت پروژه های عمرانی برگزار می شود روند 
پیشرفت آن بررسی و اطالع رســانی خواهد شد؛ 
تمام مدیران شهری با انســجام تالش می کنند تا 
پروژه حلقه حفاظتی طبق برنامه اجرا و در اختیار 
شــهروندان قرار گیرد.مظفر ادامــه داد: با اجرای 
بخشــی از حلقه حفاظتی ترافیک سنگین شمال 
شــرق اصفهان رفع شده و شــاهد کاهش آلودگی 
هــوا و بهبود ترافیــک خیابان هــای بعثت، چهار 
 راه عاشــق اصفهانی و ســه راه نقشــینه خواهیم

 بود.

 قطار افتتاح پروژه های عمرانی در شهر سرعت گرفته است
در مراسم بهره برداری از سه طرح عمرانی و خدماتی در منطقه 6 شهرداری مطرح شد؛

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان خبر داد:
آموزش و آشناسازی شهروندان با قانون مدیریت پسماند

مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان گفت: با توجه به ضرورت فرهنگ ســازی و آموزش شــهروندی، 
کارشناسان مدیریت پسماند معاونت خدمات شهری منطقه به صورت ویژه اقدام به گشت زنی و شناسایی 
نواقص مدیریت پسماند در سطح منطقه کرده اند.حمید اشرفی اظهار کرد: کارشناسان مدیریت پسماند 
معاونت خدمات شهری منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با همکاری مسئول آموزش این مدیریت اقدام به 
توزیع تقویم، نصب بنر زمان بندی حمل زباله در محالت، آموزش های فردی و محله محور شــهروندان 
به صورت چهره به چهره و آموزش اصناف منطقه کرده است.وی افزود: واحد امور شهر معاونت خدمات 
شهری این منطقه، رعایت قوانین مدیریت پسماند از جمله تفکیک پسماند تر و خشک از مبدأ، جلوگیری 
از تولید شیرابه، رعایت زمان حمل زباله و استفاده از مخازن استاندارد نگهداری پسماند تر و خشک در 

مجتمع ها و محل اصناف و ساماندهی اصناف و مشاغل پرزباله را در دستورکار خود قرار داده است.

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری  :
لرزه خیزی یک سال اخیر ایران ارزیابی می شود

نشست ارزیابی لرزه خیزی یک سال اخیر ایران با نگاه ویژه به ریسک زلزله در استان اصفهان  امروز در محل 
کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می شود.دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
در نشست ارزیابی لرزه خیزی یک سال اخیر ایران با نگاه ویژه به ریســک زلزله در استان اصفهان، »مهدی 
زارع« استاد پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی ایران سخنرانی خواهد کرد.احمدرضا مرادی افزود: با توجه 
به اینکه طی یک سال اخیر زلزله هایی به صورت زنجیره ای در کرمانشاه و برخی دیگر از شهرها اتفاق افتاد، 
دالیل وقوع این زمین لرزه ها توسط استاد زارع با توجه به تخصصی که دارد، بررسی و تحلیل می شود.وی ادامه 
داد: در نشست ارزیابی لرزه خیزی یک سال اخیر ایران با نگاه ویژه به ریسک زلزله در استان اصفهان همچنین  
گسل ها و ریسک زلزله در شهر و استان بررسی خواهد شد که امیدوارم نتایج این همایش برای شهر و استان 

اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان با اشاره 
به فعالیت های عمرانی ایستگاه عاشق اصفهانی 
خط دوم مترو اصفهان گفت: پس از مسدودسازی 

بخش شمالی زیرگذر عاشق اصفهانی 
صبح پنجشــنبه عملیــات اجرایی 

هسته مرکزی ایستگاه آغاز شد.
محمدرضا بنکدار هاشــمی با اشاره 
بــه فعالیت های عمرانــی خط دوم 
قطارشهری اصفهان اظهار کرد: پس 
از اجرای موفق عملیات مسدودسازی 
بخش شمالی زیرگذر عاشق اصفهانی 
با همکاری پلیس راهــور، عملیات 

اجرایی هسته مرکزی ایستگاه عاشق اصفهانی 
آغاز شد.وی تصریح کرد: ایستگاه عاشق اصفهانی 
در خط دوم مترو اصفهان به گونه ای اســت که 
بخشی از آن به صورت روباز اجرا خواهد شد و با 
توجه به این موضوع، ضرورت داشت که با بسته 
شدن این باند، زمینه آغاز فعالیت های عمرانی 
آن صورت گیرد.مدیرعامل سازمان قطارشهری 
 اصفهان ادامه داد: با همکاری مسئوالن مرتبط و
 جابه جایی لولــه آب و فاضالب و تاسیســات 
شهری گاز، برق، و مخابرات این اتفاق عملیاتی 
شد.بنکدار هاشمی افزود: خوشبختانه در حال 
حاضر و با هماهنگی صــورت گرفته و همکاری 
مردم و شهروندان عزیز، ترافیک روانی در منطقه 

جاری است و ضمن تشــکر از صبر و شکیبایی 
شهروندان خواهشمند هستیم که از مسیرهای 
جایگزین به منظور تردد خود استفاده کنند.وی 

خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه شورای ترافیک 
استان اصفهان و به دلیل ساخت هسته مرکزی 
ایستگاه عاشق اصفهانی از خط دوم قطار شهری 
اصفهان، از ۱6 آذر امســال، باند شمالی زیرگذر 
میدان عاشــق اصفهانی واقع در شمال اصفهان 
مســدود شــد؛ این عملیات عمرانی مربوط به 
ساخت پل در محل زیرگذر به منظور عبور قطار 
و ساخت ایستگاه عاشق اصفهانی خط دوم مترو 
است.مدیرعامل ســازمان قطارشهری اصفهان 
گفت: قرار است باند جنوب زیرگذر میدان عاشق 
اصفهانی مورد استفاده قرار گیرد و باند شمالی 
این خط تا زمان پایان عملیات عمرانی، مسدود 

بماند.

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان خبر داد:

 آغاز عملیات اجرایی هسته مرکزی 
ایستگاه عاشق اصفهانی

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: درآمدهای شهرداری اصفهان از طریق دریافت 
انواع عوارض مانند نوسازی، کسب و پیشه، خودرو 

و عوارض از محل ارزش افزوده و بهای خدمات به 
دست می آید.مهدی زارعی با بیان اینکه هر جریان 
مالی اعم از نقدی یا غیر نقدی که به شهرداری وارد 
شــود، جزو ردیف های درآمدی آن قرار می گیرد، 
افزود: برای کمک به تامین هزینه های شــهر باید 
عوارض به موقع پرداخت شــود تا شــهرداری ها 
برای توسعه و آبادانی شــهر با مشکالت کمتری 

رو به رو باشند.
رییــس اداره ممیزی درآمد شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: شــهروندان باید بدانند که ۵۵ تا 6۰ 
درصد بودجه شهر برای توسعه شــهر، ۱۵ تا ۲۰ 
درصد بودجه برای نگهداری شــهر، رفت و روب 
و نگهداری درختــان و ۲۵ درصد بودجه نیز برای 

جلوگیری از استهالک شــهر هزینه می شود؛ در 
شهرداری ها 6۰ ردیف فعال درآمدی به شکل های 
مختلف وصول و همــه آنها در مجمــوع بودجه 
شهرداری را تشکیل می دهد که صرف 
عمران و آبادانی شهر می شود.زارعی با 
بیان اینکه »عوارض« منبع تامین مالی 
شهرداری ها برای توسعه و آبادانی شهر 
است، تاکید کرد: هزینه کرد درآمدهای 
شهرداری در مسیر توسعه و آبادانی شهر 
است، از این رو شهروندان با پرداخت به 
موقع عوارض می توانند در تحقق اهداف 
مدیریت شهری گام بردارند.وی با اشاره 
به نحوه محاسبه نرخ عوارض، اظهارکرد: عوارض 
نوسازی و عمران شهری بر اساس یک و نیم درصد 
قیمت منطقه بندی همراه با برخی محاسبات دیگر 
انجام می شود که شهروندان می توانند مشروح آن 
را با مراجعه به شهرداری منطقه محل سکونت خود 
جویا شوند.رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: نحوه محاسبات عوارض کسب 
و پیشه نیز طبق آخرین مصوبه شورای اسالمی شهر 
اصفهان بر اســاس متراژ و قیمت موقعیت مکانی 
واحد تجاری، همچنین دفترچه مربوط به مشاغل 
صورت می گیرد؛ تعیین و ابالغ پایه عوارض توسط 
وزارت کشور انجام می شود و شهرداری تغییرات را 

بر اساس آن اعمال می کند.

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان مطرح کرد: 

 عوارض؛ منبع تامین مالی شهرداری ها 
برای توسعه و آبادانی شهر

حدیث زاهدی

دیدگاه
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 امام حسن عسکری علیه السالم:
جدال مکن كه ارزشت مي رود و شوخي مکن كه 

بر تو دلیر شوند.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

از آن جایی که هر انسانی به طور فطری به دنبال الگویی برای 
زندگی است، قرآن مجید به معرفی الگو ها می پردازد، در واقع 
با طرح قصص انبیاء الگوها را معرفی می کند. برای نوجوانانی 
که در جامعه جهل زده زندگی می کنند، نوجوانی ابراهیم)ع( 
را مطرح و معرفی می کند. برای کسانی که ناخواسته در مسیر 
گناه قرار می گیرند یوسف)ع( را سرمشق قرار می دهد، برای 
جوانانی که در جامعه ای زندگی می کنند که کاری از دست آنها 
بر نمی آید سرگذشت  اصحاب کهف را یاد آور می شود و... طرح 
الگوها در آیات کالم وحی، بیانگر اهمیت شناخت الگو در آیین 
اسالم است به گونه ای که الگوي مناسب براي هدایت انسان ها  
و رسیدن به  سرمنزل مقصود و سیر از ملك تا ملكوت درقالب 
کلمات به صورت »قرآن« ظهور یافته و در قالب اعمال به صورت  
اسوه حسنه انجام شده است.  این قرآن است که الگوها را می 
ســازد، پیامبر اکرم)صلی ا... علیه وآله (،امیر المومنین )علیه 
السالم(، حســین بن علی )علیه الســالم( همه دست پرورده 

قرآن هستند .
قرآن کتابی اســت که به انسان ها ســاختار جسمی ، روحی 
ومعنوی شــان را معرفی می کند. اینكه وجــود آدمی چگونه 
اســت واینكه همه انســان ها فطرت و نیازمندی های فطری 
و همانندی دارند، همه انســان ها ابزار تعقــل وتفكر وتدبر را 
دارند پــس همه به عنوان انســان بودن یك کرامت انســانی 
دارند و به عنوان اهل تقــوی بودن کرامتی ثانویــه. قرآن به 
بشــر تذکر می دهد که تو آزادی »اّما شــاکراً واًما کفورا« اما 
باید از عنصر عقل که در اختیار تو قــرار دارد به بهترین حالت 
استفاده کنی و به ســعادتی که مدنظر قرآن است دست یابی 
 از این رو برای هدایــت آدمی به معرفی الگوهــای خوب و بد

 می پردازد و ســرانجام آنها. الگوهای قرآنی مشخصاتی دارند 
که با آنها شناخته می شوند  از جمله مشخصاتی که برای آنها 

آورده شده عبارتند از:
1-  الگوهای قرآنی انســان های نمونه ای در اندیشــه الهی 
وخواهان تعالی مادی ومعنوی بشر هســتند. پیامبران مردم 
را از تاریكی های جهــل، نادانی و اســارت،  تفكرات انحرافی 
 و بیهوده و اوهام نجــات دادند و آنها را به روشــنایی نور وارد
 می کنند. جایی که همه چیز پیداست، هیچ مبهمی نیست آن 
هم با اجازه پروردگارشان ، در چارچوپ مقرراتی که خدا تعیین 

نكرده است نه از راه دروغ ویا نفاق و... 
2- الگوها عمل کننده آنچه که می گویند هستند. ای پیامبر! روز 
قیامت هر امتی شاهدی دارند و تو الگو وشاهد ومجسمه عملی 
برای همه، انسان کاملی هستی که میزان سنجش با تو مشخص 
می شود  و مشخص می شود  که چه کسانی عمل و گفتارشان 

با تو انطباق پیدا کرده و به چه مقدار همانند تو عمل کرده اند.
3- الگوها حقانیت کالم وپیشگویی خود را در عمل به اثبات می 
رسانند نه در حرف.   ای پیامبر! به مردم بگو هر طوری که می 
خواهید عمل کنید هرکس به فراخور حال خویش من هم به 

چیز های که می گویم عمل می کنم .
4- الگوها برهان قول وعمل خود را از طریق تطبیق آن با فطرت 
وعقل مخاطبان خود تبیین می کنند، یعنی به مخاطبان خود 
می گویند بروید وگفته ما را با عقل وفكر خود بسنجید که آیا 

درست می گوییم یا نه .
5- الگوها از طریق تبلیغ ایجاد تحــول می کنند وبه ابزارهای 
تهدیدی وتطمیعی متوسل نمی شوند.خداوند از زبان پیامبران 
چنین مطلبی را بیان می کند که پیامبران فقط وظیفه تبلیغ 
و خیرخواهی مردم را بر عهده داشــتند ودر سوره شعرا همه 

پیامبران قوم خود را با ابالغ، انذار وبشارت دعوت می کردند.

الگوهای قرآنی را بشناسید

سمیه مصور

عکس روز

دوخط کتاب

به چیزی کــه دیگران درباره 
مــا مــی گوینــد...! ممکــن 
اســت بدون قصد بدخواهی 
بــرای دیگــران بدی کــرد و 
مــی تــوان از روی ســهو و 
خطا ســبب بدبختــی دیگران 
شــد. بی فکری، عدم توجه 
به احســاس دیگــران و عدم 
تصمیم باعث چنین کارهایی 

می شود...!

»غرور و تعصب« 
جین اوستین

تــا  نبــاش  خودخــواه 
مغرور نشوی!

خودخواهــی و غــرور، دو 
چیــز متفاوتند، هــر چند که 
 معمــوال متــرادف گرفتــه 
مــی شــوند. ممکــن اســت 
کســی مغــرور باشــد؛ امــا 
خودخــواه نباشــد. غــرور 
بیشتر به تصور ما از خودمان 
برمــی گــردد، خودخواهی 

مرد تاجر ویتنامی که به شــكلی عجیــب  از جواهــرات گران قیمت برای 
خودنمایی استفاده می کند، سوژه رسانه ها شده است. » ترن انگوک پهاک« 
36 ساله حدود 13 کیلوگرم جواهرات و طال به خودش آویزان کرده که به طور 
دائم پنج محافظ شخصی از او و جواهراتش در برابر سارقان محافظت می کنند.

این مرد جوان پس از آنكه چند ویدئو در یوتیوب منتشر کرد، تبدیل به سوژه 
داغ شبكه های اجتماعی در ویتنام شد. در این ویدئوها »ترن« در حالی که 
یك گردن بند غول پیكر به گردنش آویزان کرده بود و همچنین دو دست بند 

و چهار انگشتر بزرگ دیگر در دست داشت، دیده می شود.

خودنمایی مرد ویتنامی با جواهرات 13 کیلویی! 

خودروساز اسپانیایی از یك سیســتم ایمنی رونمایی کرد که از تصادفات 
جاده ای با دوچرخه ســواران جلوگیری می کند.این فناوری پس از قربانی 
شدن تعداد زیادی از دوچرخه سواران بر اثر برخورد با خودرو عرضه شد. 
گفتنی است، این سیستم روی شاسی بلند کمپانی تراکو مورد آزمایش قرار 
گرفت.سیستم این خودرو به این صورت است که یك ریز پردازنده، سرعت 
و مسیر دوچرخه سوران را با خودرو مقایسه می کند و اگر تشخیص دهد 
که طی 2 ثانیه آتی احتمال برخورد وجود دارد، به راننده هشدار می دهد و 

در صورت نادیده گرفتن، خودرو را متوقف می کند.

ساخت خودرویی هوشمند با  یک سیستم ایمنی

کدام فیلم ها بیشترین سرچ را در گوگل داشتند؟
گوگل، فهرست عناوینی که از سوی کاربران بیشترین جست وجو را داشــتند، اعالم کرد.گوگل، برای رنكینگ و رسیدن به آماری دقیق از 
بیشترین بازدیدها و جست وجوها، چندین ترلیون جست وجو را با اســتفاده از الگوریتم ها تحلیل و به مقایسه درصدی جست وجوها در 
دوره یك  ساله مورد ارزیابی دقیق قرار داده است.نكته قابل ذکر، توجه مخاطبین به فیلم های ابر قهرمانی وژانرهای وحشتناک است. بر این 
اساس»پلنگ سیاه«، »شــگفت انگیزان2«، »ددپول2«، »انتقام جویان: نبرد ابدی« بیشترین تعداد جست وجو را در بین فیلم ها در موتور 

جست وجوی گوگل داشتند .
در ادامه به معرفی فیلم هایی می پردازیم که در این فهرست آمده است :

پلنگ سیاه، فیلمی در سبك ابرقهرمانی با کارگردانی »رایان کوگلر« است. داستان در مورد پادشاه کشور خیالی در آفریقا به نام واکانداست 
که به وسیله  تزریق دارویی گیاهی دارای قدرت های خاصی شده اســت. وی بعد از کشته شدن پدرش و شروع جنگ داخلی سعی در سر پا 
نگه داشتن تاج وتختش دارد؛ اما با دو دشمن قوی که برای سرنگونی او متحد شده اند مواجه می شود. این فیلم سومین فیلم پرفروش تاریخ 

ایاالت متحده و دهمین فیلم پرفروش تمام ادوار تاریخ سینماست.
انیمیشن شگفت انگیزان2 ، قسمت دوم انیمیشن بسیار محبوب و مشهور شگفت انگیزان است که توسط »برد برد« ساخته شده است. 
انیمیشن شگفت انگیزان 2 بر اساس شخصیت های قسمت قبلی این فیلم شكل گرفته ولی در قسمت دوم خانواده آقای شگفت انگیز شاهد 
قابلیت های جدید و خارق العاده ای از فرزند کوچك خانواده به نام جك جك هستند. در این قسمت نیز ماجراها بر اساس نبرد خانواده با یك 
شخصیت جدید به نام »آندر مینر« است ولی بار اصلی داستان بر دوش مادر خانواده، االستی گرل بوده و آقای شگفت انگیز باید با بزرگ ترین 

چالش خود، زندگی عادی مدیریت خانواده و سه فرزند خود، دست وپنجه نرم کند.
انتقام جویان- جنگ ابدیت، یك فیلم ابرقهرمانی آمریكایی به کارگردانی برادران روسو است. انتقام جویان که ازهم گسسته اند، دوباره باهم 
متحد می شوند و به نیروهای نگهبانان کهكشان می پیوندند تا با تانوس که به دنبال تصاحب همه سنگ های ابدیت و حكمرانی بر فضا، زمان و 

واقعیت است، مقابله کنند.

وب گردی

کیف پول متعلق به دایان کیتون، بازیگر برنده جایزه اسكار پس از 5۰ سال پیدا 
شد، این کیف پول را شخصی به نام آنتوان لوگجورای پیدا کرده است.لوگجورای، 
در این باره به نیویورک دیلی نیوز گفت که یك کمد قدیمی را طی یك حراج در 
نیویورک خریداری کرده است. او در این کمد یك کیف پول حاوی گواهینامه 
رانندگی متعلق به خانم دایان هال )نام اصلی دایان کیتون( را پیدا کرده است. 
یابنده این کیف افزود که نام این زن برایش چندان آشنا نبود، اما عكسش روی 

گواهینامه رانندگی برای او یادآور فیلم »پدرخوانده« )1۹۷2( بوده است.

پیدا شدن کیف پول یک بازیگر پس از ۵۰ سال!

»از یادها رفته« گزینه پخش در ماه 
مبارک رمضان

 علی اکبر تحویلیان، تهیه کننده سریال »از یادها رفته« از پخش 
این سریال در ماه رمضان سال ۹8 خبر داد.

»علی اکبر تحویلیــان« درباره زمان پخــش »از یادها رفته« 
گفت: به احتمال فراوان این ســریال ماه رمضان از شبكه یك 
سیما پخش خواهد شــد. وی ادامه داد: تصویربرداری سریال 
مدتی است که به پایان رسیده و در حال حاضر مراحل تدوین 
را سپری می کند. این در حالی است که در خبرها آمده یكی از 
گزینه های شــبكه یك برای ماه رمضان، سریال »الف ویژه« به 
کارگردانی کمال تبریزی و تهیه کنندگی محمد مسعود است 
و هنوز مشخص نیســت که کدام یك از این دو سریال از شبكه 
یك ســیما پخش می شــوند.»از یادها رفته« در مراحل فنی و 
صداگذاری و موســیقی است. داستان این ســریال به زندگی 
دختری جوان در ســال 131۹ می پردازد که به دلیل نداشتن 
شناخت از وضعیت کشــور و آداب رسوم دچار بحران شدیدی 
می شود؛ اما با کشــف حقیقت ســنت ها و رفتارها به آرامش و 
زندگی مشترک می رسد. بخش هایی از داستان این سریال که 
درباره خسرو )حسین یاری( و مهربانو )هلیا امامی( است نیز به 

کشف حجاب می پردازد.

خانه ی لهستانی  ها 
»خانه ی لهستانی  ها« اثر»مرجان شــیرمحمدی« است که نشر 
چشمه آن را روانه بازار نشر کرده اســت. مرجان شیرمحمدی در 
سال های گذشته چندین کتاب منتشر کرده که از اقبال مناسبی 
برخوردار بوده اند و پای شان به سینما نیز باز شده است. تازه ترین 
نوشته  او یعنی خانه ی لهســتانی ها احتماال متفاوت ترین شان هم 
هست. این رمان داستان آدم هایی ا ســت ساکن خانه ای بزرگ در 
جنوب تهران، خانه ای بازمانده از ســال های دور. داستان در زمانه 
پهلوی دوم می گذرد و قصه  آدم ها و رازهایی که هر کدام در سینه  
خود دارند موضوعی برای روایت های نویسنده می شود. در این خانه 
که هر کس اتاقی اجــاره ا ی دارد، عنصر »ندار بودن« گره خورده با 
گذشته ای وهم آلود که باعث شده ماجراهای خاص و حتی خشنی 
رقم بخورد. داستان خواهرانی سال خورده یا زنی که تنها گذاشته شده 
است. شیرمحمدی با زبانی داستان گو و تالش برای بازآفرینی یك 
هویت مكانی و گره  زدنش با وجوه شخصی هر یك از قهرمانان خود، 
قصه ای خواندنی نوشته است. خانه ی لهستانی ها، مملو از تكه های 
احساسی و روایی ا ســت که در آن ها می توان ردپای هراس از رها 
شــدن در دل شــهر را درک کرد. قصه ای از زن هایی که این خانه 
دنیای شخصی شان است و اگر کسی به این دنیا تعدی کند سرنوشت 

چندان خوبی در انتظارش نیست.

پســرخاله ام میــره  کالس عكاســی. امروز مــن رو برد 
کالس شون به عنوان مدل. استاده گفت هرکس بتونه از این یك 
عكس قشــنگ بگیره مدرکش رو میدم. خود استاده هم کلی 

سعی کرد ولی نتونست! 
یكی از تفریحات رایج تو استخر اینه موقعی که کسی از کنار 
حوضچه آب سرد، رد میشه خودتو بندازی تو آب تا بقیه کیف 

کنن!
 این قدر گرونی شده که گوشت و مرغ نمیشه خرید. حداقل 

بگیم گیاه خواریم که فكر کنن خودمون نمی خوایم بخوریم!
امیدوارم اینستاگرام در آپدیت بعدیش قابلیت هشدار روز 
تولد رو هم اضافه کنه تا دیگه در روز تولد هر کاربری، شــاهد 

پست و استوری هایی از قبیل »تولدت مبارک من« نباشیم! 
ولی درستش این بود وقتی سرما می خوری بهت کباب بدن 
که بدنت بتونه با بیماری مبارزه کنه. سوپ خودش عامل نفوذی 

این بیماریه واسه جنگ روانی!
آخر ترم ناگهان تعداد زیادی پدربزرگ فوت  می کنند، تعداد 
زیادی لپ تاپ  از کار می افتند، تعداد زیــادی ایمیل به مقصد 
نمی رسند و تعداد زیادی دانشجو فرض می کنند اولین کسانی 

هستند که چنین خالقانه ما را فریب داده اند.
 حالت خــودکار، تلویزیون یــا داره مختار نشــون میده یا 

پایتخت، مابینش هم مرگ خاشقجی رو تحلیل می کنن.

خندوانهخبر آخرکتاب

قبرستان عجیب 
هزار ساله سفیدچاه 

مازندران
قبرستان تاریخی روستای 
سفیدچاه در جنوب شرقی 
شهرستان بهشهر در شرق 
مازندران که براســاس 
کاوش هــای باســتان 
شناسی مهر قدمت هزار 
ساله بر پیشانی آن خورد، 
به دلیل نداشتن متولی رو 

به تخریب می رود.

اینستاگردی

اصفهان گردی »الله صبوری«

»علی ضیا« میهمان یک طایفه در سیستان و بلوچستان

 امیرحسین رستمی
 با گریم نقش »آقا موشه«!

الله صبــوری این عكــس  را در 
اینستاگرام به اشــتراک گذاشته 

است.

ســیدعلی ضیــا در اینســتاگرامش 
نوشت:»دست به دست عشق بدهیم، 
دنیا ساخته می شــود. تو آخرین خط 
نانوشته جهانی بیا و بنویس عشق را و 
جهان را بساز میانه چشمان مردمانم 
هزار سال عشق است که عشق تنها راه 
ساختن جهان است هزار و یك سال و 
هشت شــب.در جمع با صفای طایفه 

شه بخش.«

امیر حســین رســتمی با انتشار این 
عكس در صفحه اش نوشــت: گریم 
نقش #آقاموشه در ســریال شبكه 

خانگی

پوریا پورســرخ این عكس را در ورزشگاه 
آزادی در بــازی اســتقالل و پدیده در 

اینستاگرامش به اشتراک گذاشت.

 پوریا پورسرخ و مهدی 
ماهانی در ورزشگاه آزادی
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