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جناب آقای سید حبیب مرتضوی باباحیدری 
بدینوســیله انتصاب شایســته حضرتعالی را به عنــوان رییــس دادگاه عمومی 

 بخش بلداجی صمیمانه تبریک عرض نمــوده و موفقیت شــما را از درگاه ایزد یکتا

 خواهانیم.
ارادتمند شما، علیرضا رحمانی بلداجی

آگهي مناقصه عمومي
با توجه به اینکه شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات  » نگهداري و پشتیباني شبکه فیبرنوري شهرداري 
اصفهان در ســال98-1397 « را از طريق مناقصه عمومي و به شرح مندرج در اســناد مناقصه عمومي به پيمانكار 
واجد شــرايط واگذار نمايد؛ لذا در صورت تمايل مي توانيد با واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب جاري سيبا به شماره 
0103347072002 در وجه سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان و تحويل رسيد آن حداكثر تا تاريخ 
1397/10/13 به سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شــهرداري اصفهان، مدارك مناقصه را دريافت و پس از تكميل 
حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 1397/10/23 به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن بست سپيده، سازمان فاوا 

شهرداري اصفهان، واحد حراست تحويل نماييد.
تذكر: شركت در مناقصه عمومی مذكور و ارايه پيشنهاد به منزله قبول شــروط و تكاليف شهرداری اصفهان مندرج در 

ماده10 آئين نامه مالی معامالتی شهرداری می باشد.  
مبلغ تضمین شركت در مناقصه :  200.000.000 ريال 

مدت انجام كار : يكسال شمسي
اعتبار قیمت ها : حداقل سه ماه شمسي

 ict.isfahan.ir برای كســب اطالعات بيشــتر می توانيد به درگاه الكترونيكی سازمان فاوا شهرداری اصفهان به نشــانی 
)قسمت مناقصات( مراجعه و يا با شماره 7- 36617325-031 داخلی 230، مديريت بازرگاني و تداركات تماس بگيريد.

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطاتشهرداری اصفهان
شهرداری اصفهان

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان امور تدارکات و انبارها 

شركت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومی 
دو مرحله ای اجرا نماید.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 97/10/03 تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/08 در قبال فيش 
بانكی به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاری سپهر صادرات بشماره 0101673314007 بنام شركت توزيع برق 

استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات: از روز يكشنبه مورخ 97/10/09 لغايت به ترتيب جدول فوق تا ساعت 7/30 و 8 صبح روز دوشنبه 

مورخ 97/10/24 
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهار باغ باال خيابان شريعتی دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول: پيشــنهاد دهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شــركت در مناقصه را بصورت يكی از طرق ذيل: 1- 
ضمانتنامه بانكی معتبر 2- ضمانتنامه صادره از موسســات بيمه گر و بيمه مركزی 3- گواهی خالص مطالبات قطعی تاييد 
شده از سوی شركت 4- فيش واريزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شركت توزيع برق 
استان اصفهان ارائه دهند، به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده های كمتر از ميزان مقرر و چک شخصی ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
سایر توضیحات:

1- هزينه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های زاينده رود و اصفهان امروز بعهده برنده مناقصه می باشد.
2- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی 4274 واحد مناقصات تماس 

حاصل نمايند.
اسناد و مدارك و اطالعات كامل اين مناقصه در سايت اينترنتی معامالت توانير به آدرس http://tender.tavanir.org.ir قابل 
دسترسی می باشد همچنين آگهی اين مناقصات در سايت پايگاه ملی مناقصات ايران به آدرس http://iets.mporg.ir و سايت 

شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسی می باشد.
به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا 

پيشنهاداتی كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

موضوع مناقصهردیف
شماره 
مناقصه

تاریخ بازگشایی 
پاكات مناقصه

ساعت بازگشایی 
پاكات مناقصه

مبلغ سپرده شركت 
در مناقصه )ریال(

مناقصه برونسپاری بهره برداری برق 1
شهرستان خمینی شهر

1656/971397/10/248:301/072/000/000

2

مناقصه تامین اجناس و اجرای پروژه 
تبدیل شبکه فشار ضعیف به كابل 

خود نگهدار واقع در شهرستان های 
خمینی شهر، شهرضا، نطنز و برخوار 

بصورت كلید در دست )پیشنهاد 
قیمت به تفکیک، شهرستان به 

شهرستان(

1657/971397/10/249:008/764/000/000

شركت توزیع برق استان اصفهان

 تا هفت سال دیگر
 آبی در اصفهان باقی نمی ماند

 عضو هیئت مدیره انجمن
 صنایع بازیافت استان:

3

 مدیر امور برق جنوب غرب مطرح كرد:

برنامه ریزی های منسجم و 
مدون برای روزهای داغ 

تابستان 98

بودجه محیط زیست در کف 
همه بودجه های کشور است

 روابط عمومی حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان:

5

3

 رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان:

جایگاه خوبی در 
گردشگری حالل نداریم

7

رییس ستاد هماهنگی و اجرایی بزرگداشت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی:

 وظیفه داریم  تمام  ظرفیت ها را 
پای کار بیاوریم

7

صبح ديروز، جــزو اولين نمايندگانی بودند كه در بهارســتان حضور 
پيدا كردند. اينكه استعفای دسته جمعی كه به يک ماه هم نكشيد، تا 
چه اندازه اثربخش بوده، سوالی اســت كه برای دريافت پاسخ آن بايد 
منتظر زمان باشــيم. البته اگر اين زمان به درازا نكشــد و اوضاع آبی 
اصفهان وخيم تر از همينی كه هســت، نشود. روز گذشته حسينعلی 
حاجی دليگانی نماينده مردم شــاهين شهر و ميمه در مجلس گفت: 
نمايندگان استان اصفهان 7 صبح پيش از شروع جلسه علنی مجلس 
تصميم گرفتند با توجه به موافقت رييس جمهور با تشكيل ستاد احيای 
زاينده رود و تاكيد نماينده ولی فقيه در استان اصفهان، همگی در جلسه 

علنی مجلس شورای اسالمی شركت كنند.
اين تصميم پس از جلسه شبانه نمايندگان استان با امام جمعه اصفهان 

گرفته شــد. در اين جلســه كه پنجشنبه شب برگزار شــد، نماينده 
ولی فقيه در استان و امام جمعه اصفهان ضمن قدردانی بر مواضع درست 
نمايندگان در خصوص احيای زاينده رود، ســفارش كرد كه ماندن بر 
استعفا به صالح كشور و اســتان اصفهان نيست و نمايندگان در همه 

جلسات خانه ملت شركت كنند.
همزمان علی بختيار، نماينــده مردم گلپايــگان در مجلس كه تنها 
نماينده ای بود كه در استعفای دسته جمعی شركت نكرد، ديروز و در 
نطق پيش از دســتور خود در مجلس كه موضوعات مختلفی از جمله 
وابستگی به نفت، فراكسيون پاسخگو و مديران فاسد را دربرمی گرفت، 
اشــاره ای هم به علت همراهی نكردن خود با نمايندگان استان برای 
عدم حضور در صحن علنــی مجلس  كرد و گفت: هــر چند بنده در 
جريان استعفا همكاران مجمع را همراهی نكردم؛ اما به نظر و تصميم 

آنها احترام گذاشتم.

رييس نمايندگی وزارت امور خارجه در اصفهان صبح ديروز  در جمع اصحاب رســانه اظهار داشت: 
نمايندگی وزارت خارجه اصفهان از سال 1388 در راستای ارتقا و تقويت جايگاه بين المللی استان در 
عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سياسی و دانشگاهی و ارائه خدمات كنسولی به شهروندان اصفهانی 

ايجاد شده است...

سما مطیعی

ادامه در صفحه 2

 رییس كل دادگستری استان
 خبر داد:

کشف فرار مالیاتی یک هزار 
میلیاردی در اصفهان
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  منتظر وعده های دوران پسااستعفا هستیم  
  نمایندگان استان در جلسه علنی مجلس شركت كردند؛  
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فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی انتظامی: 

کاری کنید که نیروی انتظامی در چشم مردم مقتدر، عادل و هوشیار باشد
حضرت آيت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر 
ديروز در ديدار فرماندهان و مســئوالن نيروی انتظامی با 
تشــكر از تالش های حافظان نظم و امنيت، اين نيرو را در 
معرض نگاه و قضاوت عمومی دانستند و تاكيد كردند: بايد 
به نحوی عمل كنيد كه برداشــت مردم از نيروی انتظامی 
يک نيروی مقتدر، عادل و هوشــيار باشد. فرمانده كل قوا، 
الزمه رسيدن نيروی انتظامی به جايگاهی در تراز انقالب و 

نظام اسالمی را پيشرفت بدون توقف خواندند و افزودند: بخش های مختلف نيروی 
انتظامی از جمله كالنتری ها، پاسگاه ها و گشت های انتظامی در پيش چشم مردم 
قرار دارد و قضاوت درباره عملكرد نيروی انتظامی به مجموعه نيروهای مسلح و 
نظام اسالمی تعميم پيدا می كند. ايشان با اشــاره به پيشرفت های خوب نيروی 
انتظامی از جمله بهبود رفتار با مردم و مراجعان در مراكز انتظامی نسبت به گذشته، 
بر لزوم استمرار پيشرفت ها تاكيد كردند و افزودند: عملكرد نيروی انتظامی بايد 

عاقالنه، مدبرانه و برای مردم كامال اطمينان بخش و اعتمادآفرين باشد.
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 ماجراهای »درازهی« و »گمــرک« همچنان ادامه 
دارد. هــرروز فاز تــازه ای از این داســتان رونمایی 
می شود و هرچه بیشتر پیش می رویم، بیشتر متوجه 
»عصاره فضائل ملت« بودِن نمایندگان مجلس می 

شویم! 
روز گذشــته ســخنگوی هیئت نظارت بــر رفتار 
نمایندگان گفت: پرونده نماینده ســراوان در هیئت 
نظارت باز است و به زودی این هیئت بعد از برگزاری 

جلسه نتیجه را اعالم می کند.
»محمدجواد جمالی« با تاکید بر این که هیچ گاه نگفته 
پرونده نماینده سراوان مختومه شده است، توضیح 
داد: روز سه شنبه هفته گذشــته که مجلس شورای 
اسالمی جلسه غیرعلنی را برای بررسی حواشی فیلم 
منتشر شده از آقای درازهی نماینده سراوان برگزار 
کرد، رییس مجلس در همان روز دســتور پیگیری 
داد. به دنبال این دستور جلسه ای با حضور پزشکیان 
رییس هیئت نظارت، دو نفر از اعضای هیئت رییسه، 
معاون پارلمانی رییس جمهور، وزیر اقتصاد، رییس 
گمرک، نماینده ســراوان و بنده تشکیل شد. در آن 
جلسه از ابتدا تا انتهای فیلم مورد بررسی قرار گرفت، 
توضیح نماینده ســراوان این بود که برای پیگیری 
مشــکالت گمرکات در مرز ســراوان و پاکستان به 
گمرک رفته که این اتفاق پیــش آمد. آقای درازهی 
قبل از این جلسه هم در صحن مجلس شورای اسالمی 
عذرخواهی کرده بود. در جلســه این صحبت مطرح 
شد که وقتی نماینده ای به سازمانی مراجعه می کند 
چون هدف پیگیری کار مردم است حتی اگر از قبل 
برای برگزاری جلســه ای هماهنگی به عمل نیامده 
باشد مسئوالن آن سازمان یعنی نگهبانان به گونه ای 
آموزش داده شوند که نماینده را به سمت اتاق رییس 

راهنمایی کنند و این درگیری ها پیش نیاید.
البته حواشی ادامه دار این داستان حکایت از این دارد 
که نماینده سراوان نه برای پیگیری کار مردم که به 
منظور راه انداختن کار یک واردکننده معروف خودرو 
همراه با این شخص و با لکســوس شاسی بلند خود 
راهی اداره گمرک شــده بود. این جلسه با مدیرکل 
گمرک هماهنگ شده بود؛ اما کارمند در جریان آن 

نبوده است. 
طی مدتی که از این ماجــرا می گذرد، صحبت های 

زیادی در این باره شــنیده شــده و حتی صحبت از 
برخورد با کارمند گمرک و ارباب رجوعی است که  با 
نماینده سراوان برخورد کالمی و فیزیکی داشته اند. در 
برخی شبکه های مجازی اینچنین عنوان شده که در 
همان جلسه غیرعلنی مجلس قرار بر این شده که صبر 
کنند تا آب ها از آسیاب بیفتد و بعد به سراغ کارمند 

مربوطه بروند و به حسابش برسند! 
الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس هم 
شنبه شب در توئیتی نوشت که از »باسط درازهی« 
خواســته با حضور در اداره گمــرک و عذرخواهی از 
کارمندان ثابت کنــد که نماینده تنهــا خدمتگزار 
مردم است و نه هیچ چیز دیگر. بر این اساس قرار بود 
نماینده سراوان دیروز جهت عذرخواهی راهی اداره 

خبرساز شود. 
و اما در همین رابطه روز گذشــته خبری هم درباره 
مشخص شدن نام نماینده ای که از جلسه غیرعلنی 

مجلس فیلمبــرداری کرده بود، منتشرشــد.در این 
جلســه که وزیر اقتصاد هم حضور داشــت، نماینده 
سراوان پشــت تربیون توضیحاتی ارائه کرد. پس از 
آن، فیلمی از جلسه غیرعلنی مجلس منتشر شد که 
در آن نماینده سراوان در حال توضیح نسبت به اتفاق 
رخ داده اســت. به دنبال آن هیئت رییسه مجلس به 
حراست مجلس برای پیگیری منشأ انتشار فیلم جلسه 
غیرعلنی ماموریت داد تا مشخص شود که این فرد چه 
کسی بوده و چرا این فیلم را منتشر کرده است؟ حاال 
نماینده ای که به گفته عضو هیئت رییسه مجلس از 
جلسه غیرعلنی مجلس فیلم برداری کرده است، گفت: 
در انتشار فیلم جلسه غیرعلنی مجلس نقشی نداشتم. 
دیروز عضو هیئت رییســه گفت این فیلم را »علیم 
یارمحمدی« منتشــر کرده اما یارمحمدی، نماینده 
زاهدان ضمن تایید مطالب فراهانی درباره فیلم جلسه 
غیر علنی مجلس گفت: فیلم منتشــر شده از سوی 

بنده ضبط شده است. وی با بیان اینکه در انتشار این 
فیلم نقشی نداشته  ام، ادامه داد: این کلیپ را بنده به 
آقای درازهی دادم تا وی بخش مربوط به عذرخواهی 
وزیر را در فضای مجازی منتشــر کند. آقای درازهی 
 تمام فیلم را منتشــر کرده و قرار نبــود، این اتفاق

 بیفتد.
خالصه فعال که »فان« و »فکاهی«های مجلسی که 
قرار بوده در رأس امور باشــد، تمامی ندارد. در حالی 
که رییس مجلس خودش تاکید می کند »کشــور 
شــرایط عادی ندارد« و می گوید باید این غیرعادی 
بودن شــرایط را قبول کنیم، فعــال مجلس مان هم 
شرایط عادی ندارد و باید قبول کرد به چنین مجلسی 
نمی شود چندان دل بست و علی مطهری باید در دل 
بهارستان به دنبال چرایی های »نادیده گرفته شدن 
مجلس« بگردد و بابت آن معترض باشد نه بیرون از 

بهارستان!

دادگاه های »اعدام« پاکستان با 
خرج مالیات دهندگان انگلیس

براســاس جزئیات جدیدی که از برنامه محرمانه 
کمک انگلیس فاش شده است، مالیات دهندگان 
انگلیســی در حال تامین مالی پیگردهای قضائی 
در پاکستان هستند که به اجرای ده ها حکم اعدام 
منجر شده است. این اسناد فاش می کند که وزارت 
خارجه انگلیس از دادگاه های غیرنظامی تخصصی 
در پاکستان حمایت به عمل می آورد که مظنون های 
تروریستی را تحت پیگرد قرار می دهد و در استراتژی 
امنیت جهانی دولت انگلیس از آن به عنوان برنامه 
»اجرای قانون«در پاکستان یاد می شود.فعاالن این 
بنیاد خیریه تاکید دارند که پاکستان حکم اعدام را 
در مواردی مثل آدم ربایی هم اجرا می کند و این در 
حالی است که قوانین بین الملل حکم اعدام جز در 

مورد قتل را منع می کند. 

 تعطیلی دولت آمریکا 
تا بعد از کریسمس ادامه دارد

رسانه های آمریکا گزارش داده اند با توجه به اینکه 
جلســات کنگره تا پنجشــنبه هفته آینده برگزار 
نخواهد شــد، تعطیلی دولت فدرال احتماال تا بعد 
از کریســمس ادامه دارد.   چاک شومر، عضو ارشد 
دموکرات در مجلس سنای آمریکا خطاب به »دونالد 
ترامــپ«، رییس جمهور آمریکا گفــت: پرزیدنت 
ترامپ، اگر می خواهی دولت باز شود باید ایده احداث 
دیوار را کنار بگذاری.اعضــای مجلس نمایندگان 
آمریکا پنجشنبه شب با الیحه بودجه موقت دولت 
که با هــدف جلوگیری از تعطیلــی وزارتخانه ها و 
ادارات دولتی ارائه شد، موافقت کردند. در این الیحه 
درخواست »دونالد ترامپ« برای تخصیص بودجه 

جهت ساخت دیوار مرزی در نظر گرفته شده بود.

مدارکی درباره دریافت رشوه 
توسط نتانیاهو وجود دارد

»لیئات بن آری« دادستان ویژه جرایم مالیاتی و 
اقتصادی رژیم صهیونیستی اعالم کرد که مدارک 
محکمی درباره دریافت رشــوه توســط نخست 
وزیر این رژیم وجــود دارد.وی افزود که مدارک 
جمع آوری شده مربوط به پرونده ۲۰۰۰ است که 
خطرناک ترین پرونده در میان سه پرونده فساد 
متعلق به نتانیاهو به شــمار می آید.نتانیاهو در 
عین حال، دو پرونده فساد دیگر با نام های ۱۰۰۰ 
و ۴۰۰۰ دارد که پلیس و دادســتانی کل رژیم 
صهیونیستی خواســتار محاکمه او در خصوص 
این پرونده ها شده اند.این در حالی است که سارا 
همسر نتانیاهو و وکیل وی نیز پرونده های فساد 
مالی در سیستم قضائی رژیم صهیونیستی دارند.

 خشنودی رسانه های ترکیه
 از استعفای »مک گورک«

بسیاری از رســانه های نزدیک به آکپارتی و حتی 
رسانه های مخالف دولت، از استعفای نماینده ویژه 
رییس جمهور آمریکا در ائتالف مبارزه با داعش در 
عراق و سوریه اظهار خشنودی کردند. ینی شفق 
با به کار بردن تیتر »فیش او را کشیدند«، از کنار 
رفتن مک گورک اظهار خشــنودی کرده و اعالم 
داشت که او در تحوالت سوریه همواره بزرگ ترین 
حامی نیروهای پ.ک.ک و  ی.پ.گ بوده اســت.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، پیش تر 
و در دوران مسئولیت باراک اوباما، رییس جمهور 
آمریکا به سفرهای مک گورک به شمال سوریه  و 
گفت وگوهای او با مسئولین پ.ک.ک در کوبانی 
اعتراض کرده و در دوران اخیر نیز خواهان تغییر 
او شده بود.دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در 
یک پیام توییتری در مورد استعفای مک گورک 
نوشته است: من او را نمی شناســم. ظاهرا اوباما 
این مســئولیت را به او داده بود و تا چند ماه دیگر 
کارش به پایان می رسید، اما شاید برای جلب توجه 
رسانه ها پیش از آن که دوران مسئولیتش به پایان 

برسد، استعفا داده است.

پرونده ناتمام

 روحانی با »بودجه«
 به مجلس می رود

رییس جمهور برای ارائه الیحه بودجه سال۹۸ به 
مجلس می رود. حجت االسالم حسن روحانی، 
رییس جمهور فردا  الیحه بودجه سال ۱3۹۸ 
کل کشــور را به مجلس ارائه می دهد.اســدا... 
عباسی، عضور هیئت رییســه مجلس شورای 
اسالمی در این باره گفت:  طبق برنامه ریزی های 
انجام شده، روز سه شنبه قرار است حجت االسالم 
حسن روحانی، رییس جمهور الیحه بودجه سال 
۹۸ کل کشور را به پارلمان ارائه کند.محمدباقر 
نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
برنامه و بودجه کشــور نیــز از احتمال تقدیم 
بودجه۹۸ به مجلس در روز سه شــنبه)فردا( 

خبر داده بود. 

روابط عمومی ارتش: 
سرلشکر موسوی هیچ فعالیتی 
در شبکه های اجتماعی ندارد

روابط عمومی ارتش با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده 
کل ارتش جمهوری اســالمی ایران هیچ گونه 
فعالیت و صفحه شخصی در شبکه های اجتماعی 
ندارد. روابط عمومی ارتش با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد: به اطالع عموم مــردم به خصوص 
کاربران فضاهای سایبری و شبکه های اجتماعی 
می رســاند، امیر سرلشکر ســیدعبدالرحیم 
موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
ایران هیچ گونــه فعالیتی در فضــای مجازی 
ندارد و هر گونه کانال، صفحــه و گروه مرتبط 
 با نام ایشان در شــبکه های اجتماعی نامعتبر و 

غیر رسمی است.

نمایندگان استان در جلسه علنی 
مجلس شرکت کردند؛

 منتظر وعده های 
دوران پسااستعفا هستیم

... ادامه از صفحه  اول
 او دلیل عدم همراهی خود را فارغ از مســائل 
حزبی و سیاســی دانســت و گفــت: معتقدم 
مشکالت آب کشور مقطعی و منطقه ای نیست. 
بحران آب و محیط زیست جدی است و راه آن 
اصالح ساختار است و باید در چنین جریاناتی 

نگاه ملی و چندگانه داشته باشیم.
و خب نگفت راه اصالح ســاختار چیست و این 
ساختاری که از آن سخن می گوید، چه زمانی 
قرار است اصالح شود؟ و آیا مردم استان باید تا 
زمان خشک شدن کامل این استان و رسیدن به 
مرحله ای که حتی آب شرب هم برای خوردن 
نداشته باشند، صبر کنند تا شاید مقام مسئولی 
دلش به رحم آمده و فکری برای نجات این استان 

استراتژیک و مرکزی ایران کند؟
سال گذشته نماینده گلپایگان هشدار داده بود 
که در اثر خشکسالی، ۱۰ هکتار از اراضی خشک 
و یا در حال خشک شدن است که دلیل آن انتقال 
آب حوزه الیگودرز از گلپایــگان به قم و نادیده 

گرفتن حقابه گلپایگان بود.
بختیار، همچنین گفته بود که اگر انتقال آب به 
استان یزد از محل تاالب گاوخونی صورت می 
گرفت، باعث خشک شدن رودخانه زاینده رود 
نمی شــد و در انتقال آب به قم نیــز اگر آب از 
خروجی رودخانــه اناربار صــورت می گرفت 
و از پشت ســد این کارانجام  نمی شد، حقابه 

شهرستان گلپایگان نیز دیده می شد.
تابستان امسال بود که اعالم شد آب انتقالی از 
سد کوچری گلپایگان به قم در نهایت تا چهار 
سال آینده توانایی تامین آب این منطقه را دارد 
و از همین حاال مســئوالن قم باید راهکاری را 
برای تامین منابع مالی خود در ســال های آتی 
پیدا کنند؛ موضوعی کــه در عین حال فراتر از 
قم، آینده گلپایگان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. آن هم در شــرایطی که بخــش عمده ای 
از فعالیت ها و تولیدات اقتصــادی این منطقه 
با کشــاورزی و دامداری درگیر بــوده و از این 
نظر، این مسئله اهمیت دوچندانی برای آینده 
اقتصادی گلپایگان خواهد داشت. یکی از اعضای 
شــورای شهرســتان گلپایگان در همین باره 
هشدار داد که در این خصوص باید تصمیمات 
جدی اتخاذ شود و فعال شورا به این موضوع ورود 
نکرده است . انتقال آب گلپایگان به قم، انتقال 
آب اصفهان به یزد، زمزمه ها درباره انتقال آب 
سمیرم به رفسنجان ، انتقال آب از چادگان به 

بروجن و ... 
آقای بختیار! به موازات نگرانی برای مســائل 
ملی، زودتر راه حلی اساسی برای اصالح ساختار 
پیدا کنید تا شیره جان مان کشیده نشده و به 
شرایط خرید آب معدنی و ایستادن در صف برای 

دریافت آب نرسیده ایم! 

روانبخش
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری: 

نماینده مردم بوشــهر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: استعفای نمایندگان اصفهان، طبق آیین نامه 
باید مورد بررســی در صحــن علنی قــرار گیرد.

عبدالحمید خدری، طی تذکری شفاهی با اشاره به 
استعفای نمایندگان اصفهان، گفت: ضمن خیرمقدم 
به نمایندگان اصفهان بــرای حضور در مجلس، اما 
باید اظهار تاسف کنم که چرا هنوز آیین نامه درباره 
این موضوع اعمال نشــده اســت.وی ادامه داد: از 
رییس جلسه انتظار داریم به سوگند خود مبنی بر 
اجرای آیین نامه داخلی مجلس پایبند باشد و این 
موضوع را در دستور کار مجلس قرار دهد.نماینده 
مردم بوشــهر افزود: همچنین نمایندگان اصفهان 
قطعا انتظار دارند که مجلــس مطابق با آیین نامه، 
این استعفا را در دستور کار قرار داده و بررسی کند.

وی در پایان خاطرنشــان کرد: حضور نمایندگان 
اصفهان در مجلس تا زمانی که استعفای آنان مورد 
بررسی قرار نگرفته است، درست نیست و باید طبق 

آیین نامه، این موضوع رسیدگی شود.

استعفای نمایندگان اصفهان 
باید در دستور کار قرار گیرد

نماینده مردم بوشهر در مجلس:

کافه سیاست

سرمقاله

اصالح طلبان فکر می کنند مردم کم حافظه اند

پیشنهاد سردبیر:

عضو شــورای مرکزی جبهه پایــداری گفت: 
اصالح طلبــان می خواهنــد طی یک ســال 
باقی مانــده تا انتخابــات مجلــس، از طریق 
شــعارهای تند و افراطــی علیــه دولتی که 
خودشــان ایجادکننــده آن بوده انــد، نقش 
اپوزیســونی بگیرند و فکــر می کنند حافظه 
ملت ایران کم اســت و دوبــاره می توانند در 
انتخابات، هم چنان نقــش اول را بازی کنند.

حجت االسالم قاســم روانبخش با بیان اینکه 
راهبرد اصالح طلبان جــواب نمی دهد، اظهار 
داشت: آن ها راه دیگری ندارند و فکر می کنند 
اگر با همین فرمان همراه با دولت جلو بروند،  
مرگ سیاسی شان قطعی است. همچنین فکر 
می کنند اگر یک مقدار لبه انتقاداتشان به دولت 
را تیز کنند و حرکت های رادیکالی انجام دهند 
شاید بتوانند میدان را از دست منتقدان قبلی 

دولت بگیرند.

اصالح طلبان فکر می کنند 
مردم کم حافظه اند

محسن کوهکن
عضو شورای مرکزی فراکسیون والیی:

رییس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: قبول 
مذاکره از سوی عربســتان به عنوان رهبر ائتالف 
متجاوز به یمن خود یک پیــروزی برای نیروهای 
مقاومت انصارا...به حســاب می آید.ســید کمال 
خرازی، اظهار داشــت: جمهوری اســالمی ایران 
از مذاکرات صورت گرفته در اســتکهلم استقبال 
کرده، چرا که این موضوع نشان دهنده اقتدار ملت 
یمن است. وی گفت: عربستان سعودی که همواره 
در راستای مبارزه با مردم یمن تالش می کرد تا با 
بمباران های متعدد آنها را وادار به تســلیم کند، با 
جنگی نافرجام مواجه شــد و در نهایت مجبور به 
نشستن پای میز مذاکره شــد. خرازی بیان کرد: 
جمهوری اسالمی ایران از مذاکرات یمنی یمنی و 
به دست آمدن نتایج مثبت از آن در راستای ایجاد 
صلح ثبات و امنیت در آن کشــور همواره استقبال 
کرده و خواهد کرد.وی خاطرنشــان کرد: دستگاه 
دیپلماسی کشور در تالش است در جهت حمایت از 

ملت یمن اقدامات الزم را تداوم بخشد .

ایران تالش می کند مردم یمن 
به خواسته خودشان برسند

رییس شورای راهبردی روابط خارجی: 

نماینده مــردم لنجان در مــورد انتصاب افراد 
منصوب به مســئوالن و اقوام درجه یک و دو 
مقامات عالی رتبه در ســمت ها و پست های 
عالی کشور از جمله معاون وزیر که طی روزهای 
اخیر شاهد گسترش آن بودیم و در جامعه از آن 
به عنوان فامیل بازی و دامادپروری یاد می شود، 
اظهار داشت: اگر مسئوالن خود را خادم مردم 
بدانند، انقالبی زندگی کنند و انتظارات شــان 
را در ســطح رفتارهای انقالبــی تنظیم کنند، 
به طــور قطــع از انجــام اموری کــه موجب 
بدبینی علیــه نظام می شــود، پرهیز خواهند 
کرد.محســن کوهکن افزود: برای مسئولی که 
خود را انقالبی و خادم مــردم می داند، به طور 
قطع باید عدم ایجاد بدبینی نســبت به نظام و 
حاکمیت و دولت مهم باشد و این فرد قطعا به 
 سمت و سوی انجام انتصاب های شائبه برانگیز

 نمی رود.

دامادپروری در انتصاب ها به 
صالح نظام و کشور نیست

پیشخوان

بین الملل

حاشیه های ماجرای نماینده سراوان هرروز وارد فاز تازه تری می شود؛

توضیحات »حداد عادل« درباره بازنشستگی اش
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت:یک بازنشسته نمی تواند رییس موسساتی که از دولت بودجه 
می گیرند باشد؛ اما من هنوز بازنشسته نشده ام. حدادعادل در پاسخ به پرسشی درباره شمول قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان درباره  خودش، گفت: یک بازنشسته نمی تواند رییس موسساتی که از دولت بودجه می 
گیرند باشد؛ اما من هنوز بازنشسته نشده ام. این قانون همانطور که رهبری فرمودند نیاز به اصالحاتی دارد و 

ما هرجا باشیم ان شاءا... قصدمان خدمت است. 
وی تصریح کرد: در فضای مجازی ادعا کردند آقای والیتی 37 شغل دارد؛ اما تا قبل از تصدی دانشگاه آزاد هیچ 
کس حرفی از مسئولیت های ایشان نمی زد و باید قدری بصیرت داشت و هرچه در فضای مجازی هست باور 
نکنیم. مثال من عضو هیئت امنای فرهنگستان ها هستم؛ اما چندسال جلساتش برگزار نمی شد. حقوق من از 

دانشگاه تهران است و ان شاا... هرجا هستیم در پی  خدمت  باشیم.

مالقات دیپلمات های ایرانی و آمریکایی کذب است
سفیر ایران در انگلیس ادعای روزنامه الجریده کویت درباره دیدار پنهانی دیپلمات های ایرانی و آمریکایی در لندن 

را تکذیب کرد و آن را یک دروغ پردازی صرف خواند.
حمید بعیدی نژاد به خبر منتشر شــده درباره دیدار پنهانی دیپلمات های ایرانی و آمریکایی در لندن واکنش 
نشان داد و در صفحه توئیترش نوشت: »برخی رســانه ها خبری به نقل از روزنامه الجریده کویت نقل کرده اند 
که این روزنامه ادعا کرده اســت برخی دیپلمات های ایرانی و آمریکایی به طور پنهانی در لندن دیدار کرده اند 
و مذاکرات یمنی ها در سوئد نتیجه این دیدارها بوده اســت. این خبر یک دروغ پردازی صرف می باشد و کامال 

تکذیب می شود.«
روزنامه الجریده با انتشار خبری مدعی شد که توافقات حاصل شده در استکهلم در نتیجه نشست های پنهانی 

دیپلمات های ایرانی و آمریکایی با وساطت برخی کشورهای اروپایی و عمان به دست آمده است.

چهره ها

دوئل فرهنگ و بازار کار در  
بودجه 98

امید اقتصاد به »نیما«

سرنوشت سیاه سلطان قیر

نماینده مجلــس 99 فحش 
می شنود  یکی را جواب کمی دهد

زینب ذاکر
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دولت موانع پیش روی تولید و تولیدکنندگان را حذف کند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اتاق بازرگانی

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
دولت موانع پیش روی تولید و 

تولیدکنندگان را حذف کند
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به وجود 
مسائل و مشــکالت متعدد در بخش اقتصادی 
گفت: دولت مانند ابتدای انقالب اسالمی که یک 
شبه سربرگ های اداری تغییر یافت، موانع پیش 

روی تولید و تولیدکنندگان را حذف کند.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی تصریح کرد: مسائل 
صنعت به صورت پیچیده در هم تنیده شده و به 
یک اقدام شجاعانه برای حل آن نیاز است.سهل 
آبادی، خواستار تقسیم تقصیر بین بخش دولتی 
و بخش خصوصی در پــی چالش های اقتصادی 
پیش رو شــد و گفت: بخش خصوصی مسئول 
بروز شــرایط کنونی اقتصاد و نوسانات نرخ ارز 
نیســت و نباید تمام هزینه های این نوسانات را 
بپردازد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره  به حادثه آتش ســوزی در زاهدان، گفت: 
یک حادثه چندین بار باید در کشور اتفاق بیفتد 
و اقدام اساســی صورت نگیرد؟ وی تاکید کرد: 
دولت در راستای وظایف قانونی اش باید مدارس 
را ایمن سازد تا شاهد این قبیل اتفاقات دلخراش 
نباشیم.بهرام سبحانی، رییس کمیسیون صنایع 
اتــاق بازرگانی اصفهــان نیز در این جلســه  با 
اشاره به مسائل و مشــکالت صنعتگران استان 
اصفهان گفت: اصالح ســاختاری بروکراســی 
اداری اســتان بایســتی در دســتور کار بخش 
دولتی و خصوصــی قرار گیرد تا شــرایط برای 
 تولید و تجــارت فعــاالن اقتصادی تســهیل 

شود.

بازار

کرم مرطوب کننده

مدیركل مدیریت بحران استانداري 
اصفهان عنوان كرد:

رونمايي از نقشه هاي مديريت 
بحران راه ها براي اولین بار

 مدیرکل مدیریت بحران استانداري اصفهان گفت: 
نقشه هاي مدیریت بحران راه هاي استان اصفهان 
براي اولین بار در کشور توسط اداره کل راهداري 
و حمل ونقل جاده اي اســتان اصفهان رونمایي 
شد.منصور شیشــه فروش اظهار کرد: آماده باش 
دائم، انســجام و با ثبات بودن و داشتن نقشه راه و 
استراتژي سه کلید طالیي مدیریت بحران  هستند.  
وي ادامه داد: اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده 
اي به عنوان کارگروه حمل ونقل جاده اي مدیریت 
بحران این نقشــه ها را به منظــور برنامه ریزي و 

مدیریت بحران تدوین کردند.

به منظور حراست از اراضی دولتی؛
رفع تصرف بیش از هزار هکتار 

از اراضی دولتی در اصفهان
بیش از هزار هکتار از اراضی دولتی استان اصفهان 
رفع تصرف شده است.معاون امالك و حقوقي راه 
و شهرسازي استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تا کنون، هزار و 100 هکتار از اراضی شهری استان 
که به صورت غیرقانونی آپارتمان سازی و ویالسازی 
شــده بود، از تصرف متخلفان خارج شد.حسین 
ســاالري مقدم افزود: در این مدت همچنین هزار 
و 200ســند تک برگی برای اراضــی دولتی نیز 
اخذ شده اســت.وی گفت: واگذاري اراضي مورد 
نیاز شهرها برای احداث مدرسه، حوزه، دانشگاه، 
مســکن، مغازه، مســجد، کارگاه، مراکز رفاهي و 
تفریحي و گورستان  از دیگر اقدامات این اداره کل 

در این مدت بوده  است. 
 

دبیر صنف كشاورزان استان اصفهان:
نمايندگان مستعفی با مردم و 

خودشان صادق باشند
دبیر صنف کشــاورزان اصفهان گفت: بازگشت 
نمایندگان مستعفی به مجلس با نام ادای دین 
توجیه می شــود، چرا آنها تمایلی به ادای دیون 
خود در ارتباط با وعده هــای حمایتی از مردم 
اصفهان ندارند.اسفندیار امینی اظهار داشت: دل 
بستن کشاورزان به استعفای نمایندگان مجلس 
به عنوان پشــتیبانی از آنها، تنها از ساده دلی و 
مظلومیت آنها بوده است که هنوز هم هر حرف و 
صحبتی از برخی مسئوالن را به راحتی قبول می 
کنند. وی از نمایندگان مستعفی که از عهد خود 
برگشتند خواست با مردم و خودشان صادق تر 
باشند و ادامه داد: نمایندگان مجلس که امروز 
به راحتی زیر قول خود زدنــد، بدانند که مردم 
همه  واکنش های این ایام را در اذهان خود ثبت 
می کنند و به موقع به طور مثال در ایام انتخابات 
عکس العمل های الزم را بروز می دهند.امینی 
با اعالم اینکه بعضی از نمایندگان که استقالل 
و شجاعت استعفا ندارند، دلیلی ندارد وارد این 
تصمیمات بشوند و خودشــان را دچار چالش 
کرده و به مردم امید واهی بدهند، ادامه داد: در 
شرایطی که هنوز هیچ دستاورد قابل ارائه برای 
مردم از نتیجه استعفای نمایندگان وجود ندارد، 
بهتر بود نمایندگان مستعفی مجلس مستحکم 
بر سر قول خود بایســتند و به مجلس نروند تا 

تکلیف اصفهان مشخص شود.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بازیافت 
استان:

 تا هفت سال ديگر
 آبی در اصفهان باقی نمی ماند

خزانه دار و عضو هیئت مدیــره صنایع بازیافت 
اســتان اصفهان گفت: اســتان اصفهان همواره 
در بازیافت ســردم دار بوده است.محمد اکلیلی 
اظهار کرد: مشــکالت بازیافت بایــد به صورت 
گروهی بر طرف شود. در این چند دهه در اصفهان 
شرکت های خوبی در این زمینه فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: باید از خود بپرســیم منابع تا چه 
روزی وجود خواهند داشت. جهان معتقد است 
منابع خام تا ســال 202۵ تمام خواهد شــد و 
اگر بازیافــت به عنوان یک اصــل در نظر گرفته 
نشود همه بازنده خواهیم بود. عضو هیئت مدیره 
صنایع بازیافت اســتان اصفهان گفت: در شرق 
اصفهان، پسماند مشکالت بسیاری ایجاد کرده که 
با قرارگیری این صنایع در شرق می توان مشکالت 
را برطرف کرد.اکلیلی ادامه داد: تا هفت سال دیگر، 
آبی در اصفهان باقی نخواهد ماند. باید در بازیافت 
آب نیز سرمایه گذاری کنیم که در امر بازیافت به 

نیاز به دانش و نخبه باوری داریم.

کرم نرم و مرطوب 
کننده عطر آگین 

 11,000
تومان

کرم مرطوب کننده نیوآ 
حجم 100 میلی لیتر

 20,000
تومان

ژل کرم مرطوب کننده 
24 ساعته ایو روشه 

 98,000
تومان

ایران بــا دارا بودن یک درصــد از جمعیت جهان، 
حدودا دو درصد از انرژی دنیا را مصرف می کند. این 
درحالی است که رشد مصرف انرژی در ایران طی 
ده سال به طور متوسط ســاالنه ۵ درصد بوده که 
طی سال های اخیر به 8 درصد رسیده است . رشد 
مصرف انرژی در جهان ساالنه 1 تا 2 درصد است  و 
به عبارت دیگر رشد مصرف انرژی در ایران حدود 
۵ برابر متوسط مصرف در جهان است که عمده این 
رشد 40 درصدی در زمستان و به واسطه استفاده 

از وسایل گرمایشی است .
ایرج مصیب، مدیر امور برق جنوب غرب در جمع 
خبرنگاران  به 390پروژه کوچک و بزرگ خدمت 
رســانی با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه ، 
برق رسانی به متقاضیان انشــعاب جدید، کاهش 
خاموشــی ها، ایجاد تعادل بــار ، افزایش قابلیت 
مانور، اســتفاده از فناوری های نوین، روشــنایی 
معابر و زیباســازی مبلمان شهری اشــاره کرد و 
اظهار داشــت: این امور 143241 مشترك را در 
خود جای داده اســت که از این تعداد 131103 
مشــترك تک فاز و 11204 مشترك ســه فاز و 
همچنین تعداد 934 مشــترك دیماند هستند. به 
عبارتی 12 درصد از مشترکین شرکت توزیع برق 
اصفهان به این امور اختصاص دارد که این مرکز با 
وسعت 93 کیلومتر مربع از سمت شمال به رودخانه 
زاینده رود، از سمت شرق به خیابان های چهارباغ 
باال، هزار جریب و جاده شــیراز تا پل راهداران و از 
ســمت غرب تا ابتدای درچه و زندان دستگرد و از 
سمت جنوب نیز تا سپاهان شــهر و جاده منتهی 
به شهر ابریشــم ختم می شــود که با اجرای این 
تعداد پــروژه عمرانی و تعمیراتــی ، اعتباری بالغ 
 بر 8 میلیارد تومان در ســال 1397 محقق شــده

 است .
مصیب، به تاسیســات زیر بار این امور اشاره کرد و 
گفت : 711 دستگاه پست و ترانسفورماتور زمینی 
و هوایی و 280کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی 

و هوایی و 844 کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی 
و هوایی برق رسانی پایدار و مطمئن را به مشترکین 

و شهروندان این منطقه ارائه می دهد .
وی در ادامه افزود:با انجام این امور ســعی شد در 
سال جاری مشارکت مردم در احداث سامانه برق 
خورشــیدی تا قدرت 100کیلو وات جلب شود و 
تاکنون 6 مشــترك این ســامانه را به کار گرفته و 
درآمد حاصل از این انرژی را به صورت دو ماه یک 

بار دریافت خواهند کرد.
مدیر امور برق جنوب غرب، کاهش خاموشــی را 
از راهبردها و اســتراتژی های اصلی این سازمان 
برشمرد و تصریح کرد : به طور کلی در سال جاری 
پروژه بزرگ فیــدر گیری از پســت 63 کیلو ولت 
فوق توزیع شهید وطن پور ) سیتی سنتر( با متراژ 
1۵00 متر و شــبکه دو مداره و بــا هزینه ای بالغ 
بــر ۵۵0 میلیون تومان کاهش خاموشــی ها را به 
عنوان مهم ترین هــدف در دســتور کار قرارداد و 
همچنین پروژه فیدر گیری از پســت فوق توزیع 

جاده شیراز نیز در قالب 4 مدار به متراژ 3200 متر و 
هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 200میلیون تومان 
در کنار قابلیت مانور شبکه فشــار متوسط و برق 
 رسانی پایدار به کاهش خاموشــی ها نیز پرداخته 

است .
وی تاکید کرد: کاهش خاموشــی ها تنها با پروژه 
های اجرایی محقق نمی شود بلکه انسجام و همدلی 
مردمــی در مدیریت مصرف نیز مــی تواند به این 
مهم بپردازد. اســتفاده از NGO ها و سازمان های 
مردم نهاد نیز می توانــد در کاهش مصرف مردم و 
فرهنگ ســازی موثر باشــد به طوری که با ارسال 
1۵00 برگه بروشــور در اصناف و مجامع مختلف 
مذهبی و فرهنگی در تابســتان امسال توانستیم 
مدیریت مصــرف و جدیت آن را بــرای مردم بیان 
کرده و راهکارهای دیگری از جمله استقرار پیمانکار 
مدیریت مصرف در امور و تکمیل 330 تفاهم نامه 
با مشترکین اداری و تجاری ، نصب و راه اندازی ۵ 
مورد پنل خورشیدی توسط مشترکین با مجموع 

 90کیلو وات توان خریداری شــده ، تماس تلفنی
  با 467 مشــترك پر مصرف برای کاهش مصرف
  و... بــرای ایــن امــر مهــم در نظر گرفته شــده

 است .
مصیب، با بیان اینکه تمام مشترکین و متقاضیان 
تامین روشــنایی معابــر و خیابان هــا را به توزیع 
برق نســبت می دهند و آن را رسالتی نهادینه می 
بینند ، خاطر نشان کرد: این ســازمان توانست با 
طرح های جدید روشــنایی نزدیک به 6 کیلومتر 
شــبکه روشــنایی و نصب تعداد 390 دســتگاه 
چراغ جدید را بــا هزینه ای بالغ بــر 4۵0 میلیون 
تومان در اتوبان میثمی ، ســپاهان شــهر و کنار 
 گذر حبیب الهی اجــرا و مورد بهره بــرداری قرار 

دهد.
مدیر امور برق جنوب غــرب در پایان ابراز کرد : در 
کنار توسعه و نوســازی باید تعمیرات و نگهداری 
شــبکه را لحاظ کرد تا بتوانیم شــبکه ای پایدار و 

مطمئن را در اختیار مردم قرار دهیم.
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 مدیر امور برق جنوب غرب مطرح كرد:

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران از حضور 
این شرکت در نمایشگاه »معرفی تقاضای ســاخت و تولید تجهیزات، 
قطعات، مواد و سیســتم های موردنیــاز صنایع« خبــر داد.مهندس 
محمدرضا بیدخام با بیان این مطلب خاطرنشــان کرد: این نمایشــگاه 
همزمان با هفته پژوهش، تا روز پنجشنبه ششم دی ماه در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران برپا خواهد شــد که شرکت مخابرات 
ایران با توجه به نیازســنجی های صورت گرفته در این نمایشگاه حضور 

فعال خواهد داشت.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در توضیح 
هدف از برگزاری این نمایشــگاه اعالم کرد: این نمایشــگاه در راستای 
نیازمندی هــا و تقاضاهایی که در دنیا به عنوان »نمایشــگاه معکوس« 
شناخته شــده برگزار می شــود و بازیگران اصلی این نمایشگاه به جای 

عرضه کنندگان، تقاضاکنندگان هستند.
وی در همین رابطــه اضافه کرد: در نمایشــگاه های معکوس، برخالف 
نمایشــگاه های مرســوم که به عرضه محصوالت، خدمات و توانمندی 
شرکت ها اختصاص دارد و بازیگران اصلی آن عرضه کنندگان هستند، بر 

تقاضاهای موردنیاز تمام مشتریان و جامعه هدف تمرکز شده و درواقع، 
متقاضیان محصوالت و خدمات، بازیگران اصلی آن هســتند.مهندس 
بیدخام همچنین ادامــه داد: با برگزاری این نمایشــگاه در بخش های 
مختلف کشــور ازجمله ارتباطات و فناوری اطالعات، انرژی، سالمت و 
بهداشــت و صنایع حمل ونقل تاثیرات قابل مالحظه ای در جهت مثبت 
ایجاد می شود و همچنین با توجه به رویکرد نمایشگاه، از سیاست های 
اقتصــاد مقاومتی، تولیــد ملی و رفع نیازهای صنایع کشــور توســط 

متخصصان داخلی حمایت ویژه ای به عمل می آید.

این نرم افزار هــر آنچه كه باید 
در مورد ثبت شركت ها بدانید  
را  با  بیش از 120 عنوان مطلب 
حقوقی در مورد ثبت شركت ها 

در اختیارشما قرار می دهد.
مورد نیاز برای عموم مردم ، وكال 

و دانشجویان.

حقوق تجارت - 
ثبت شرکت

شن مالی
معرفی اپلیکی

یازدهمین برنامه از دهمین جشــنواره از »نخستین واژه آب« با حضور 
300 دانش آمــوز مقطع اول ابتدایــی در شهرســتان مبارکه برگزار 
شد.سیف اله بستاکی، مدیر آبفای شهرستان مبارکه گفت: چندسالی 
است که شهرستان مبارکه برنامه های فرهنگی در راستای مصرف بهینه 
آب در دستور کار قرار داده است به عنوان مثال در تابستان سال جاری 
که با محدودیت شدید منابع آبی مواجه بودیم ، مردم با مصرف بهینه، 

ما را درتامین آب شرب یاری کردند.
وی افزود: در تابســتان سال جاری ادارات و ســازمان ها در شهرستان 
مبارکه 20 درصــد و مشــترکین در واحدهای مســکونی 10 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل آب کمتری مصرف کردند. مدیر آبفای 
مبارکه اعالم کرد: در سال گذشــته مصرف سرانه آب در بخش خانگی 
در شهرستان مبارکه 16۵ لیتر در شــبانه روز بود در حالی که این رقم 
هم اکنون به 1۵4 لیتر در شبانه روز کاهش یافت.بستاکی با بیان اینکه 
تعامل و همکاری با اداره آموزش و پرورش در راســتای فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب در بین دانش آمــوزان به قوت خود باقی مانده، اعالم 
کرد:آبفای مبارکه نه تنها با اداره آموزش و پرورش تعامل دوســویه در 
زمینه فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب میان دانش آموزان دارد بلکه 
سعی کرده با برگزاری برنامه هایی متنوع در خصوص مصرف صحیح آب 
در پارك ها همه اقشار مختلف مردم را به مصرف درست آب ترغیب کند.

وی افزود: برگزاری جلسات توجیهی برای مشترکین پرمصرف از دیگر 

اقداماتی است که در کاهش مصرف سرانه آب بسیار موثر به شمار می 
رود که این امر همچنان در دســتور کار قرار دارد. همچنین از ظرفیت 
ائمه جمعه و جماعات پیرامون ارائه رهنمودهایشان به مردم در خصوص 

پرهیز از مصرف بی رویه آب بهر مند شدیم.
مدیر آبفای شهرستان مبارکه عنوان کرد: کشف بیش از 8۵ فقره پمپ 
غیر مجاز، شناسایی بیش از 100 فقره انشعاب غیر مجاز ،ارسال 21 هزار 
اخطار به مشــترکین پرمصرف از دیگر اقداماتی بود که مانع از مصرف 

بی رویه آب شد. 
بســتاکی با بیان اینکه برگزاری جشنواره نخســتین واژه آب ،دانش 
آموزان مقطع اول ابتدایی را با مصرف صحیح آب بیش از پیش آشنا می 
کند خاطر نشان کرد:جشنواره نخستین واژه آب با استفاده از ظرفیت 
هنرمندان به خوبی راه های مصرف صحیح آب را بــه دانش آموزان با 
زبان طنز آموزش می دهد که انتظار می رود اجرای  برنامه هایی از این 
قبیل تداوم داشته باشد.در ادامه این برنامه زهرا کرمی، معاون آموزش 
ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرســتان مبارکه اعالم کرد: در حال 
حاضر بیش از 14 هزار دانش آموز ابتدایی در شهرستان مبارکه مشغول 
به تحصیل هستند که از این رقم حدود 2 هزار و ۵00 نفر آنها را دانش 
آموزان ابتدایی تشــکیل می دهد ، این درحالی است که در این برنامه 
بســیار آموزنده که به خوبی هنرمندان با زبان طنز و موسیقی راه های 
مصرف صحیح آب را به دانش آموزان گوشزد می کنند، تنها حدود 300 
دانش آموز مقطع اول ابتدایی شرکت کرده است.وی افزود: اگر تدبیری 
صورت می گرفت که تمام دانش آموزان مقطع اول ابتدایی شهرستان 
مبارکه در این برنامه شرکت می کردند قطعا برگزاری این برنامه مثمر 

ثمرتر واقع تر می شد.
کرمی گفت: اداره آموزش و پرورش شهرســتان مبارکه با انجام طرح 
پرورش خالقیت دانش آموزان ابتدایی آنها را ترغیب به مصرف صحیح 
آب می کند و تاکنون دانش آمــوزان ایده های جدیدی را پیرامون این 
مهم ارائه دادند. در ادامه این برنامه ســمیه باقری، آموزگار کالس اول 
مدرسه دخترانه سماء گفت: من سعی می کنم با پخش فیلم هایی که 
نشان دهنده  تبعات ناشــی از وقوع پدیده خشکسالی است به عینه به 

دانش آموزان یادآوری کنم که اگر آب را درســت مصرف نکنند شاهد 
مرگ ماهی ها ،درختان و... خواهند بود که این امر سرنوشت انسان ها 
را با مخاطراتی مواجه می کند. وی افزود: برای اینکه دانش آموزان بهتر 
باتبعات کم آبی آشنا شوند گلدانی که در کالس وجودارد را بعضی روزها 
به آن آب به اندازه کافی نمی دهم تا دانش آموزان بینند که اگر آب به 

اندازه کافی به گل و گیاه نرسد زرد و پژمرده می شوند.
 در ادامه اکرم قربانی، یکی دیگر از آموزگاران کالس اول ابتدایی گفت: 
در حال حاضر از طریق آمــوزش هایی که به دانش آمــوزان پیرامون 
مصرف صحیح آب داده می شود آنها نسبت به مصرف آب بسیار حساس 
شده اند به طوری که می توان گفت به نوعی نگهبان آب به شمار می آیند 
و در محیط خانه به اعضای خانواده که آب را درست مصرف نمی کنند 
تذکر می دهند. مهیار صادقی، دانش آموز کالس اول از مدرسه ایمان 
گفت: در مدرسه یاد گرفتم که با مصرف درست آب از این مایه حیاتی 
به خوبی مراقبت کنم. متاسفانه پدر و مادرم  آب را بسیار هدر می دهند،  
مثال مادرم موقع شســتن ظرف، آب را باز می گذارد و پدرم هم حیاط 
را  با آب مصرفی می شوید.. رها ایرانپور هم یکی دیگر ازدانش آموزان 
کالس اول ابتدایی مدرسه سماء گفت:یاد گرفتم که آب را بیش از اندازه 
باز نگذارم چون هدر می رود . چند روز پیش دختر همســایه مان آب 
بطری را روی زمین می ریخت که به او گفتم حداقل آب اضافه را داخل 

گلدان گل بریزد.

برگزاری يازدهمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب در شهرستان مبارکه

مدیركل روابط عمومی و امور بین الملل شركت مخابرات ایران خبر داد: 
حضور شرکت مخابرات ايران در نمايشگاه معرفی تقاضای ساخت و تولید سیستم های موردنیاز صنايع

حدیث زاهدی
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الغری با روش های ذهنی!

پیشنهاد سردبیر:

الغری با روش های ذهنی!

برای درمان چاقی، راه های گوناگونی وجود دارد؛ از رژیم های 
مختلف تا انواع قرص های الغر کننده و عمل های جراحی. اما 
در کنار این روش های عملیاتی بخشی از کسانی که از چاقی 
رنج می برند و طیفی از دانشمندانی که در مورد این مسئله 
تحقیق کرده اند معتقدند چاقی پروسه ای ذهنی است! باید 
به جای مدیریت بدنی از طریق ذهن و تمرکز روی برخی از 

عادت ها و مشکالت روانی آن را مدیریت و حل و فصل کرد. 
ذهن، قدرت های خارق العاده ای دارد که نه تنها روح بلکه 
همه اجرای بدن را تحت تاثیر خود قرار می دهند. اضطراب، 
استرس، ترس و حتی خوشحالی از جمله ویژگی های روانی 
است که ممکن است فرد را به پر خوری غیر ارادی وادار کند. 
اگر چه شاید غیر ممکن به نظر برسد؛ اما در سال های اخیر 
این روش به عنوان یکی ازمتدهای الغری در ســطح دنیا 

پذیرفته شده است.

سمانه سعادت

آیا چاقی ناشی از عملکردهای ناقص ذهنی است؟
عده ای کارشناسان روان شناســی معتقدند این ذهن برخی از افراد است که 
موجب می شود تا بدن آنها چاق شود. بر اســاس تحقیقاتی که اخیرا صورت 
گرفته بخش عاطفی مغر مرکز اصلی برای وزن و افراط به صورت کل است. این 
قسمت بخش های ترس، پاداش و گرســنگی را در خود دارد. وقتی که مغز در 
حالت استرس باشد، تمام این ۳ بخش فرمان به خوردن و اضافه وزن می دهند. 
ما اشتیاق زیادی نســبت به کارهایی داریم که می دانیم مضر هستند. کاری 
از دست مان برنمی آید، باالخره مغز در اســترس به سر می برد. استرس باعث 
می شود که پاداش غذا خوردن و میزان گرسنگی بیشــتر شود و با کم کردن 
میزان سوخت  وســاز به طور طبیعی وزن را افزایش می دهد. به خاطر استرس 
نئوکورتکس )neocortex( که بخش مهمی از مغز برای تفکر است خاموش 

شده و بخش عاطفی تمام تصمیم ها را خواهد گرفت. 

آیا باورهای ما در چاقی نقش دارند؟
چاقی از بدو تولد در هیچ جسمی وجود ندارد؛ اما به مرور با ایجاد افکار و باورهایی در ذهن افراد که نتیجه آن چاقی است، 
برنامه چاق شدن برای مغز تعریف می شود و مغز انسان پاســخ هایی از خود صادر می کند که نتیجه آن چاقی است. به 
عنوان مثال فرمان پرخوری صادر می کند، فرمان افسردگی صادر می کند، فرمان ترس از چاقی ایجاد می کند. همه این 
فرمان ها که سبب چاقی افراد می شود تنها واکنش مغز افراد نسبت به کدنویسی ذهنی آنان است. فردی که در ذهن خود 
کدهای، چاقی من ارثی است، چاقی من از بی تحرکی است، چاقی من از بیماری است و هر باور اینچنین دیگر را ایجاد می 
کند برای مغز خود این برنامه را ایجاد کرده است که مرا به سمت چاقی هدایت کن. برخی از انسان ها با کدنویسی ذهن 
خود از مغزشان می خواهند که در شرایط چاق جسمی قرار بگیرند و مغز آنها دقیقا مانند یک کامپیوتر بهترین پاسخ را 
به درخواست می دهد بدون اینکه نتیجه آن درخواست برایش مهم باشد. تمام افرادی که اضافه وزن دارند، کدنویسی 
ذهن خود را برای چاقی بیشتر نوشته اند در حالی که از طریق مختلف تالش می کنند تا الغر شوند و دلیل شکست همه 
آنها در روش هایی که به کار می گیرند، ناتوانی آنها در متناسب شدن نیست بلکه در ثبت کدهای ذهنی اشتباه در ذهن 
آنان است. در نهایت مهم نیست شما چقدر تالش می کنید که الغر شوید چون نتیجه نهایی را کدهایی که در ذهن خود 

ثبت کرده اید، مشخص می کنند.

آیا ذهن افراد به چاقی آنها کمک می کند؟
ذهن، بر اساس برنامه ریزی های ثابت شده پیش می رود برای همین بسیاری از افراد چاق دارای ذهنی هستند که برای چاقی بیشتر آنها و تامین مواد برای نگه داشتن 
چاقی برنامه ریزی می کند و افراد ناخودآگاه برای اجرای این فرامین عمل می کنند. رفتار غذایی افراد چاق مانند منوی یک رستوران در ذهن آنها ثبت شده است.همانطور 
که سرآشپز از قبل می داند که امروز چه غذاهایی را باید برای ارائه به مشتری ها تهیه کند، ذهن یک فرد چاق هم به خوبی می داند که امروز برای اضافه کردن میزان چربی 
بدن چه رفتاری را باید در دستور کار خود قرار دهد. به همین دلیل است که همه افراد چاق در مقابل غذاهای متفاوت رفتاری تقریبا یکسان از خود بروز می دهند. به عنوان 
مثال رفتاری که ما در خانه و در برابر میز غذای خود داریم چندان تفاوتی با رفتار ما در برابر میز سلف سرویس یک رستوران ندارد. چون در دو حالت ما تا نهایت توان، 
غذا می خوریم، تنها تفاوت رفتار ما تنوع در انتخاب غذای مصرفی است. اگر به این رفتار غذایی خود توجه کنیم به وضوح مشخص است که دستور رفتار غذایی ما از 
منبعی صادر می شود که اهمیتی به محتوا و تنوع غذایی نمی دهد و تنها میزان غذای مصرفی مالک عمل آن است. چشم ما تفاوت را می بیند، زبان ما تفاوت را می 
چشد، گوش ما تفاوت را می شنود و دست ما تفاوت را لمس می کند. تنها عضوی که تفاوت را درک نمی کند قدرت ذهن ماست که منبع صدور دستورات و رفتار غذایی 
ماست. به دلیل اینکه ذهن ما فقط روی حجم و مقدار تمرکز دارد توجهی به تنوع ندارد و این کامال طبیعی است چون از هر غذایی به مقدار زیاد مصرف شود از مقدار مورد 

نیاز بدن بیشتر بوده و مقداری از آن به چربی تبدیل می شود و به ذخیره چربی بدن ما افزوده می شود.

توصیه هایی برای الغر شدن از طریق ذهن
مسئولیت چاقی خود را به عهده بگیرید

 هیچ کس دیگری مسئولیت اضافه وزن شما را ندارد. شما باید مسئولیت 
افکار و رفتار غذایــی خود را به عهده بگیرید و پاســخگوی وضعیت خود 

باشید.

برای چاقی خود متاسف نباشید و معذرت خواهی نکنید
همه ما عذرخواهی می کنیم تا سعی کنیم رفتارمان را توجیه کنیم؛ اما 
این گونــه عذرخواهی ها در مورد کاهش وزن به شــما کمک نمی کند. 
خودتان را مجبور کنید که شکســت های خود را بپذیرید و برای بهبود 

آنها تالش کنید.

احساسات خود را مدیریت کنید
برای بسیاری از مردم، غذاها ابزار مقابله با احساسات عاطفی و رها شدن 
از فشارهای عصبی است و این روش در زندگی به تنهایی می تواند باعث 
اضافه وزن آنها شود. اگر می خواهید ذهنیت خود را در مورد بدن خود تغییر دهید، 

ابتدا باید یاد بگیرید چگونه با این احساسات قدرتمند مقابله کنید.

 مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرید
هیچ کس غذا را به گلوی تان فرو نمی برد یا شما را از ورزش کردن منع 
نمی کند. هنگامی که شما مسئولیت شــرایط خود را به عهده بگیرید 
انجام اقدامات جدید برای بهبود وضعیت جسمی و سالمتی خود کار ساده تری 

است و شما را به رویای خود نزدیک تر می کند.

از تصویر سازی ذهنی استفاده کنید 
با خود فکر کنید از دست دادن وزن، بدن متناسب و سالمت شخصی 
می تواند چه تاثیری در زندگی و تغییر شرایط احساسی شما ایجاد کند. 
اگر احساس خود از شرایط متناسبی که دوست دارید داشته باشید را در ذهن خود 
مجسم کنید تصمیمات شما در زندگی بر اســاس خواسته جدیدتان تنظیم می 
شود.به عنوان مثال، احساسات ما ممکن است به ما بگویند یک قطعه کیک را بعد 
از یک روز سخت نیاز داریم؛ اما تفکر منطقی ما می گوید که این کار فقط در مورد 

خودتان احساس بد ایجاد می کند.

 برنامه نویسی ذهن خود را تغییر دهید
بســیاری از ما مغزمان را برنامه ریزی کرده ایم تا فکر کنیم که چاق، 
ناسالم هســتیم و هرگز نگاهی خوش بینانه که احساسی خوب در ما 
ایجاد کند به خود نداریم.فکر کردن به چاق تر شدن، در واقع به معنای پیشگویی 
وضعیت جسمانی خود است، اما با تغییر برنامه های ذهنی شما می توانید تصویری 
که از خود در ذهن تان دارید را به گونه ای تغییر دهید که در شما احساس خوبی 

ایجاد کند و این کار یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در متناسب شدن است.

مفاد آراء
10/21 شماره: 139760302016000354-1397/09/12 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 139760302016000329 مورخ 97/08/20 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیــران تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای روح اله 
مصطفایی نجف آبادی فرزند قاسمعلی به شماره شناسنامه 221 صادره از حوزه یک نجف 
آباد به شماره ملی 1091238642 در ششــدانگ یک واحد پرورش بوقلمون به مساحت 
10667/31 متر مربع مجزی شــده از پالک 102 اصلی واقع در موسی آباد مزرعه قیزلر 
بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی با واسطه از آقای عباسعلی پور پیر علی 
آبپونه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/18 
م الف: 323712 سید محمد حسن مصطفوی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران 

مفاد آراء
10/22 شماره: 139760302016000353-1397/09/12 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 139760302016000316 مورخ 97/08/10 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای حیدر مختاری 
اسفیدواجانی فرزند یداله به شماره شناسنامه 62 صادره از حوزه یک تیران به شماره ملی 
5499528691 در قسمتی از ششــدانگ پالک 2420 فرعی از 2 اصلی که با ششدانگ 
پالک 2421 فرعی از دو اصلی به صورت یکدرب باغ در آمده است  به مساحت ششدانگ 
1355/36 متر مربع که از این مساحت 717/61 مترمربع آن کل ششدانگ  پالک 2421 
فرعی و مقدار 637/75 مترمربع آن قسمتی از پالک 2420 فرعی را  شامل می شود واقع 
در رضوانشهر بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالک رســمی خانم فاطمه مختاری 
اسفیدواجانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/18 
م الف: 323683 سید محمد حسن مصطفوی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران 

مفاد آراء
10/23  شماره صادره:539245 /1397/31-1397/9/22 آگهي مفاد آراء قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 

قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي که 
به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139760302019000408-1397/08/22- آقای حســین مباشری 
همگینی فرزند قربانعلی ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با ســاختمانها و تاسیسات 
موجود در آن ) محل پرورش بوقلمون گوشــتی( به مساحت 5893/81 مترمربع از پالک 
های 9 الی 13 فرعی از 175 اصلی و 175 اصلی باقیمانده واقع در امالک همگین بخش 

ثبتی دهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسن مباشری همگینی- مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/03 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/18    
م الف: 318925  زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

مفاد آراء
10/24  شماره صادره:539098 /1397/31-1397/9/22 آگهي مفاد آراء قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي که 
به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 139760302019000417-1397/08/26- آقای مجید امینی دهاقانی 
فرزند سیف اله ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 206/67 متر مربع مجزی شده از 
پالک 262 فرعی از 126 اصلی که قبال شماره 22 و 29 فرعی بوده است واقع در اراضی 

خیرآباد دهاقان.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/03 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/18    
م الف: 318910  زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

تحدید حدود اختصاصی
10/25 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک پالک شماره 2810 واقع در کوی 
باب الرحی اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام خانم صدیقه نایبی اردستانی فرزند عبدالصمد و غیره در جریان ثبت می باشد و 
تحدید حدود آن به علت عدم حضور مالکین از نوبت تحدید حدود خارج گردیده اینک بنا 
به درخواست متقاضی و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخه 1397/10/29 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 

موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته  خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. م الف:322507 خیراله عصاری  رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/26 کالسه پرونده 960829 شماره دادنامه: 9709976803800128-97/2/22 مرجع 
رسیدگی: شعبه 38 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رفعت زارع به نشانی اصفهان 
جاده شیراز جاده قلعه شور جنب شرکت بتن توسعه اصفهان کوی بهار پ 2،  خوانده: ولی 
اله رئیسی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 163/110/800 ریال به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و تامین خواسته، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی خانم رفعت زارع به طرفیت آقای ولی ا... رئیسی به خواسته مطالبه مبلغ 
163/110/800 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و تامین خواسته با این 
توضیح که خواهان در جلسه مورخه 96/11/18 عنوان داشته که کارخانه تولید قارچ دارد 
و خوانده تا مدتها از وی مقادیر زیادی قارچ خریداری می کرده و بابت خرید قارچ مقادیری 
را به کارت خواهان واریز می نموده و بعد از مدتی بد حساب شده و مبلغ مندرج در ستون 
خواسته را به خواهان بدهکار گردیده اســت و جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود 
استناد نموده که شورا پس از اســتماع گواهی گواهان و نظر به اینکه شهادت آنها مثبت 
ادعای خواهان و مورد قبول شورا واقع گردید و با عنایت به اینکه خوانده نیز علی رغم ابالغ 
قانونی )نشر آگهی( در جلسه شورا حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی نسبت به خواسته خواهان 
به شورا ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 
و 519 و 522 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 163/110/800 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 2/148/890 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از زمان تقدیم دادخواست 96/10/4 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد و در خصوص تامین خواسته نظر به اینکه در مهلت مقرر نسبت به واریز خسارت 
احتمالی اقدام ننموده است مستندا به بند د از ماده 108 ق.آ.د.م قرار رد درخواست صادر و 
اعالم می گردد قرار صادره قطعی می باشد. م الف:324128 شعبه 38 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان )389 کلمه، 4 کادر(
آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هیات موضوع بند 2 ماده 1 قانون 

الحاق مستقر در اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان اصفهان
10/27 شماره: 97/2027036115 نظر به اینکه طبق آراء صادره باستناد مدارک تسلیمی 
تصرفات مالکانه مفروزی افراد متقاضی زیر در مجموعه زاینده رود پالک های 15316/29 
و 15241/3150 بخش 5 احراز گردیده اســت، لذا طبق قسمت اخیر بند 2 مذکور و ماده 
10 آئین نامه اجرائی مراتب برای یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی نسبت به آنها 
اعتراضی داشته باشد از تاریخ الصاق آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت 
مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق تسلیم و سپس از تاریخ تسلیم اعتراض 
ظرف یک ماه دادخواست خود را به دادگاه  صالحه تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این 
واحد ارائه نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض و گواهی طرح دعوی ظرف 
مدت مقرر در اجرای رای صادره اقدام و ســند مالکیت به نام متقاضیان صادرخواهد شد. 
ضمنا برابر تبصره 2 ماده 1 فوق الذکر صدور سند مالکیت مانع مراجعه معترض به محاکم 

قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض نمی باشد.
1- رای شماره 511 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/83 متر مربع به شماره 3468 
فرعی مجزی شده از 29 فرعی از 15316- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای حسین 
پهلوانی دولت آبادی فرزند محمد به نســبت دو دانگ و آقای مهدی پیرجمالی نیسیانی 

فرزند رمضانعلی به نسبت چهار دانگ واقع در مجموعه زاینده رود
2- رای شماره 512 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 121/38 متر مربع به شماره 3476 
فرعی مجزی شده  از 29 فرعی از 15316- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام خانم مریم 

حسین زاده فرزند عباس واقع در مجموعه زاینده رود
3- رای شماره 513 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/07 متر مربع به شماره 3498 
فرعی مجزی شــده از 29 فرعی از 15316- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای سید 

رضا تقوی فرزند سید لطف اله واقع در مجموعه زاینده رود 
4- رای شماره 514 ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 140/88 متر مربع به شماره 
3428 فرعی مجزی شده از 29 فرعی از 15316- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام خانم 

شیرین احمدی دستجردی فرزند رضا واقع در مجموعه زاینده رود
5- رای شماره 515 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/57 مترمربع به شماره 3454 
فرعی مجزی شده از 3150 فرعی از 15241- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای علی 

اکبر زندیه فرزند حسن واقع در مجموعه زاینده رود 
6- رای شماره 516 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/13 متر مربع به شماره 3365 
فرعی مجزی شــده از 3150 فرعی از 15241- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به نام خانم 

سوسن ذوالفقاری انارکی فرزند محمد واقع در مجموعه زاینده رود
7- رای شماره 517 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/00 متر مربع به شماره 3484  
فرعی مجزی شــده از 3150 فرعی از 15241- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به نام خانم 

زهرا صادقی فرزند عبدالحسین واقع در مجموعه زاینده رود
8- رای شماره 518 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 142/26 متر مربع به شماره 3393  
فرعی مجزی شــده از 3150 فرعی از 15241- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای 

حمیدرضا پارسی زاد فرزند نعمت اله واقع در مجموعه زاینده رود
9- رای شماره 519 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/06 متر مربع به شماره 3452  
فرعی مجزی شــده از 3150 فرعی از 15241- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به نام خانم 

مرضیه کرمی پور اصفهانی فرزند محمد واقع در مجموعه زاینده رود
10- رای شماره 520 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 151/24 متر مربع به شماره 
3358  فرعی مجزی شده از 3150 فرعی از 15241- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به نام 

آقای مجتبی خیرخواه دهقی فرزند علی واقع در مجموعه زاینده رود
11- رای شماره 521 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 137/99 متر مربع به شماره 
3343  فرعی مجزی شده از 3150 فرعی از 15241- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به نام 

آقای محسن سیفی فرزند نصرت اله واقع در مجموعه زاینده رود
12- رای شماره 522 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 153/00 متر مربع به شماره 
3479  فرعی مجزی شده از 3150 فرعی از 15241- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به نام 

آقای محمد مسعود شوشتری فرزند احمد واقع در مجموعه زاینده رود
13- رای شماره 523 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 152/00 متر مربع به شماره 
3435  فرعی مجزی شده از 3150 فرعی از 15241- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به نام 

آقای مهدی پژوهان فرزند حبیب اله واقع در مجموعه زاینده رود
14- رای شماره 524 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 144/35 متر مربع به شماره 
3445  فرعی مجزی شده از 3150 فرعی از 15241- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به نام 

خانم روشنک صیادی فرزند حیدر واقع در مجموعه زاینده رود
  م الــف:324354 مهــدی شــبان رئیــس اداره ثبت اســناد و امــالک منطقه

 شرق اصفهان
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بیش از 2 هزار مددجوی اصفهانی صاحب شغل شدند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

محیط زیست

روابط عمومی حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان:

بودجه محیط زیست در کف 
همه بودجه های کشور است

روابط عمومی حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان گفت: بودجه سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور در کف همه بودجه ها قرار دارد.

مصطفی قادریان اظهار کرد: ایران به کشوری 
مصرف کننده تبدیل شده که هر روز با انبوهی 

از دور ریزها و زباله روبه رو است. 
وی ادامه داد: باید بپذیریم منابع ایران بســیار 
محدود است و حرکت به ســوی بازیافت یک 
الزام به شــمار می رود. باید صنعت بازیافت با 
همه صنایع و همه آحــاد جامعه ارتباط برقرار 
کند و راهی جــز این وجود نــدارد. همچنین 
قوانین و آیین نامه های اجرایی باید به صنعت 
بازیافــت کمک کند.روابــط عمومی حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان افــزود: تنها 
کشــوری که از ابتدای انقــاب برنامه جامع 
محیط زیستی داشت دولت یازدهم بود؛ اما با 
این حال بودجه این سازمان در کف بودجه های 
کشور اســت و باید تقویت شود.قادریان گفت: 
متاسفانه کان اندیشــی در این زمینه ضعیف 
است. در بخش قانون گذاری جزو پیشروترین 
کشورها هستیم؛ اما قانون آنطور که باید اجرا 
نمی شــود. برخی قانون هایی که در این زمینه 
داریم تنها چهار کشور در جهان دارند؛ اما این 

قوانین ضمانت اجرایی ندارد. 
وی افزود: همــه زیر ســاخت های الزم برای 
صندوق ملی محیط زیســت آماده است ولی 
بهبود شرایط اقتصادی و توان مالی این صندوق 
با توجه به مشــکات اقتصــادی امروز ممکن 
نیســت. در حالی که قانون می گوید باید یک 
در هزار درآمد هــای صنایع بــه این صندوق 

ریخته شود.
روابط عمومی حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهــان ادامــه داد: در دانــش از دنیا عقب 
نیستیم؛ اما در تکنولوژی های محیط زیستی 
بســیار عقب هســتیم. امروز محیط زیســت 
می تواند ذوب آهــن راتعطیل کنــد؛ اما باید 

پرسید چه بحرانی با این اقدام رخ می دهد. 

استفاده از رحم اجاره ای برای 
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست با اشــاره به اینکه برنامه جدید 
این سازمان برای حفاظت و احیای یوزپلنگ، 
ایجاد یک محیط محصــور، بزرگ و حفاظت و 
تکثیر یوز به شکل نیمه طبیعی است، گفت: در 
صورت شکست در جفت گیری طبیعی و لقاح 
مصنوعی، گزینه انتقال جنین و رحم اجاره ای 

را مد نظر قرار خواهیم داد.
حمید ظهرابی افزود: سعی داریم با ایجاد یک 
محیط محصور بــزرگ جمعیت یوزپلنگ را به 
شکل نیمه طبیعی تحت مدیریت قرار و تعداد 
آن هــا را افزایش دهیم. امیدواریــم بتوانیم از 
موالید یوزپلنگ های موجود در پارک پردیسان 
برای ایجاد یک جمعیت نیمه طبیعی و معرفی 

آن به یکی از زیستگاه ها استفاده کنیم.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست در پاســخ به پرسش دیگری در 
مورد احتمال اســتفاده از رحــم اجاره ای یک 
ماده یوز آفریقایی گفت: بــه منظور تکثیر یوز 
در اسارت سطوح مختلفی را طراحی کرده ایم. 
ســطح اول این اســت که یوزهای موجود در 
 پردیســان به شــکل طبیعی جفــت گیری 
کنند. این جفــت گیری بین »کوشــکی« با 
»دلبر« یا بین »کوشــکی« با »ایران« باشــد.

وی ادامه داد: اگر در جفت گیری طبیعی یوزها 
موفق نشــویم موضوع تلقیح مصنوعی مطرح 

می شود. 

رییس اداره حفاظت محیط زیست 
کاشان:

شکارچیان فراری در کاشان 
دستگیر شدند

 رییس اداره حفاظت محیط زیســت کاشان 
گفت: شکارچیان متخلف که با شکار در منطقه 
حفاظت شــده از محل متواری شــده بودند، 

دستگیر شدند.
حسین خادمی با بیان این مطلب اظهار داشت: 
با شنیده شدن صدای شلیک  گلوله در منطقه 
حفاظت شده قمصر- برزک در ارتفاعات درین، 
محیط بانان منطقه با پشــتیبانی گشت سیار 
اداره محیط زیســت کاشــان به تعقیب آنها 

پرداختند.
وی با بیان اینکه شــکارچیان از تاریکی شب 
استفاده کرده و متواری شــدند، افزود: یگان 
حفاظت اداره حفاظت محیط زیســت کاشان 
با توجه به اطاعات به دست آمده از متخلفان 
موفق به دســتگیری آنها در حین جابه جایی 

حیوان شدند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:
حکم اعدام قاتل »ملیکا« تایید شد

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: رای 
اعدام صادره در پرونده قتل »ملیکا«ی 5 ســاله 
که چندی پیــش در شــعبه اول دادگاه کیفری 
یک استان رســیدگی شــد، مورد تایید قضات 
دیوان عالی کشور قرار گرفت. احمد خسروی وفا 
ضمن اعام خبر تایید حکم اعــدام ملیکا اظهار 
کرد: رای اعدام صادره در پرونده قتل »ملیکا«ی 
5 ساله اهل و ساکن فاورجان که چندی پیش 
در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان رسیدگی 
شــد، مورد تایید قضات دیوان عالی کشور قرار 
گرفت.رییس کل دادگستری اســتان اصفهان 
افزود: دستگاه قضائی اســتان اشد مجازات های 
قانونی را برای متجــاوزان به جان، مال و ناموس 
مردم و نیز مخان نظم و امنیــت جامعه اعمال 
خواهد کرد.»ملیکا«ی 5 ســاله در مهر ماه سال 
جاری قربانی یک معامله شوم مواد مخدر شده بود 
که با اقدامات سریع قضائی قاتل او دستگیر و پس 
از انجام تحقیقات در شــعبه اول دادگاه کیفری 

یک استان اصفهان محاکمه شد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
اصفهان:

بیش از 2 هزار مددجوی 
اصفهانی صاحب شغل شدند

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اصفهان 
گفت : دو هزار و ۷۱5 نفر از جامعه تحت حمایت 
این نهاد با دریافت وام اشــتغال و یــا معرفی به 
مراکز صنعتی و خدماتی صاحب شــغل شدند.

بهرام ســوادکوهی، بابیان اینکه بزرگ ترین گام 
برای توانمندی نیازمندان کمک به اشــتغال و 
کســب درآمد پایدار آنهاست، گفت:  برنامه های 
این نهاد درزمینــه تحقق خودکفایــی جامعه 
تحت حمایت با محوریت مددجویان دارای توان 
اشتغال همه مراحل آموزش، اجرا و پشتیبانی را 

شامل می شود.
وی به فعالیــت کاریابی کمیته امــداد اصفهان 
اشــاره کرد و گفت : اســتخدام مددجویان در 
مشــاغل تولیدی و خدماتی می تواند با سرعت 
بیشتری به اجرای طرح های اشتغال به توانمندی 
و خودکفایی آن ها منجر شــود و بــرای کمیته 
امداد نیز درمجمــوع هزینه کمتــری دارد و بر 
همین اساس یکی از نقاط توجه و تمرکز این نهاد 
درزمینه اشــتغال مددجویان گسترش کاریابی 
است.معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد 
اصفهان تعداد مددجویانی را که در هشــت ماهه 
امسال به واســطه فعالیت های کاریابی این نهاد 
صاحب شغل و درآمد شــده اند ، ۶۲۹ نفر اعام 
کرد و افزود: ۲ هزار و 8۶ نفر نیــز با دریافت وام 
اشــتغال اقدام به راه اندازی کسب وکار شخصی 
خود کرده انــد که هرکدام از این کســب وکارها 
حداقل یک نفر را مشغول به کار خواهد کرد و با 
احتساب این آمار حداقلی ، کمیته امداد اصفهان 
درمجموع موفق به ایجاد دست کم دو هزار و ۷۱5 

شغل برای نیازمندان شده است.

 اولتیماتوم یک هفته ای
 ثبت احوال به مردم

ســخنگوی ســازمان ثبت احوال گفت: افرادی 
که در اســفند ۹۶ برای کارت هوشمند ثبت نام 
کرده اما تاکنــون کارت های خــود را دریافت 
نکرده اند، طــی هفته آینده اعتبــار کارت های 
قدیمی آنها تمام می شــود.وی با اشاره به اینکه 
۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مراحل تکمیل ثبت 
نام کارت ملی هوشــمند را انجام داده اند، گفت: 
تاکنون ۴۴ میلیون و 5۰۰ هزار کارت صادر شده 
 که ۴۴ میلیون کارت نیز به اســتان ها ارســال

 کرده ایم.
ابوترابی تصریح کرد: تعدادی از کارت های ملی 
هوشمند در ادارات ثبت احوال باقی مانده که بر 
اســاس آخرین مصوبه افرادی که در اسفندماه 
ســال ۹۶ درخواست کارت هوشــمند را داده و 
مراحل تکمیل ثبت نام را ســپری کرده اند؛ اما 
برای دریافت کارت اقدام نکرده اند، اعتبار کارت 
قدیمی آنها هفته آینده به اتمام می رسد و باطل 
می شود به همین دلیل باید هر چه سریع تر برای 

دریافت کارت های خود مراجعه کنند.
به گفتــه وی، افرادی کــه از ابتدای ســال ۹۷ 
درخواســت کارت کرده اند و در ســامانه ثبت 
شــده و تکمیل ثبت نام نیز انجــام داده اند؛ اما 
کارت برای آنها صادر نشــده، نگران نباشند چرا 
که کارت های قبلی آنها تا پایان سال ۹۷ اعتبار 
دارد و به تمامی دستگاه های ارائه دهنده خدمات 
 اعام کرده ایم که با آنها همکاری الزم را داشته 

باشند.

سوختگی، درد جانکاهی است که هر از چند 
گاهی قربانی می گیــرد. زنان و مردان و البته 
کودکانی که معموالدرآتش غفلت و ســهل 
انگاری می سوزند که این اتفاق هم از ناآگاهی 
سرچشــمه می گیرد و هم از  چشم پوشی از 
اصول اولیه ایمنی. سال هاست حوادث آتش 
سوزی به خصوص با آغاز زمستان کام ایرانی 

ها را تلخ می کند. 
حادثه شین آباد، پاسکو و به تازگی هم پر پر شدن 
چند کودک بــی گناه در زاهدان؛ مشــتی از همین 
خروارهای ناگوار اســت و البته قربانیان مظلومی تا 
سال ها تنها نام شان و حسرت شان بر دل ها باقی می 
ماند. کمبود امکانات در مناطق محروم، سهل انگاری 
در ایمن سازی تجهیزات گرمایشی در شهرهای بزرگ 
و البته بی احتیاطی در مــورد دور کردن کودکان از 
وسایل گرمازا اصلی ترین دالیلی است که سوختگی 

ها را پدید می آورد.
کودکان؛ اصلی ترین قربانیان ســوختگی در 

ایران
بر اساس آمارهای رسمی در کشور ساالنه در حدود 
۳۰ هزار نفر دچار سوختگی های شــدید منجر به 
بســتری می شــوند و از این تعداد ۳ هزار نفر فوت 
می کنند. پزشــکی قانونی در ســال گذشته اعام 
کرد میزان مرگ و میر ناشی از سوختگی در استان 
اصفهان 5۴ نفر بــوده  و البته آمار مصدومان چیزی 
بیشتر از این آمار است. بر اساس اعام مرکز تحقیقات 

پیشگیری از ســوختگی، میزان سوختگی در ایران 
هشت برابر آمار جهانی است در این میان ۴۰ درصد 
از قربانیان را کودکان تشکیل می دهند. بسیاری از 
ســوختگی ها هم البته به صورت رسمی ثبت نمی 

شود.
سوختگی، ارتباط مستقیمی با سطح اقتصادی دارد

 رییس کمیتــه پیشــگیری از ســوختگی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعام کرده است 
که سوختگی به شدت به سطح اقتصادی و اجتماعی 
یک کشور وابسته اســت. تجربه ثابت کرده که اگر 
کشوری در ســطح اجتماعی و اقتصادی مطلوب به 
سر ببرد مردم کمتر دچار سوانح سوختگی می شوند 

و اصوال آمارها در این کشورها پایین تر است این در 
حالی اســت که در کشــوری مانند ایران که درصد 
سوختگی ها باالست حتی امکانات کافی و پوشش 

های بیمه ای برای درمان وجود ندارد.
ناآگاهی؛ اصلی ترین عامل پیشرفت سوختگی
باورهای غلط و تجویز های خانگی در مورد سوختگی 
اصلی ترین عاملی اســت که درمان ســوختگی را 
پیچیده و دشوار می کند این مسئله به خصوص در 
مورد کودکان شــدیدتر هم هست. فریبرز مکاریان، 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 
مورد توصیه های پیشگیری از سوختگی و درمان آن 
گفت: ما امروز این حســاس سازی و اطاع رسانی را 

برای پیشگیری از سوختگی نیاز داریم تا مادران به 
کودکان خود توجه بیشتری داشته باشند و بدانند به 
هنگام بروز سوختگی از بهترین روش یعنی گرفتن 
زیر آب استفاده کنند و سپس سریع به پزشک مراجعه 
کنند .مکاریان با اشاره به اینکه سوختگی همواره از 
ساده ترین روش هایی ایجاد می شود که مورد غفلت 
خانواده هاســت، گفت:مثا مادران باید بدانند نباید 
فرزند خود را بغل کرده و اقدام به آشــپزی کنند یا 
مراقب کتری آبجوش روی اجاق گاز باشند و کتری 
آب جوش را به همراه خود به وسط اتاق نیاورند و به 
طور کلی کودک را از وسایل داغ و احتمال سوختگی 
دور نگه دارند.وی با اعام اینکه زیر آب گرفتن محل 
سوختگی در همان 5 دقیقه و زمان طایی به بهبودی 
سوختگی و روند درمان کمک بسیار می کند، ادامه 
داد: بر خــاف اعتقاد عمومی که همــان ابتدا روی 
ســوختگی نباید آب ریخت چراکه باعث عفونت و 
آب آوردگی می شود، این مطلب یک اشتباه محض 
است و باید محل سوختگی را بافاصله زیر آب گرفت.

باورهای اشتباهی که  جان می گیرد
دقیقه های ابتدایی ســوختگی در درمان آن نقش 
بسزایی دارد، این در حالی است که بسیاری از مردم 
معتقدند نباید پس از سوختگی از آب استفاده کرد؛ اما 
پزشکان می گویند درمان های خانگی مانند قرار دادن 
در آرد و یا استفاده از عســل و  خمیر دندان بدترین 
تجویزی است که می توان برای سوختگی انجام داد. 
حتی استفاده از موادی مانند سفیده تخم مرغ باعث 

ایجاد عفونت و پخش شدن باکتری ها می شود.

اپیدمی نگران کننده سوختگی در ایران

شادابی و نشاط نیاز اصلی مدارس است که بسیاری از آسیب های 
اجتماعی را با ترویج فعالیت های ورزشــی می تواند کاهش داد. 
معاون تربیت بدنی و ســامت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با بیان اینکه زنگ ورزش به عنــوان درس تربیت بدنی 
 محسوب شــده و در پایان ســال از دانش آموزان ارزشیابی کلی 
می شــود، گفت: با توجه به مهارت ها و کســب دانش از سوی 

دانش آمــوزان در درس تربیــت بدنی به آنها نمــره قبولی داده 
می شــود و امکان دارد یک دانش آموز حتــی از این درس نمره 
قبولی را دریافت نکند.عبدالرضا رییســی با اشاره به اینکه در هر 
پایه تحصیلــی درس تربیت بدنی به صــورت تخصصی تدریس 
می شود، افزود: در پایه ابتدایی بیشــتر ترویج و فرهنگ ورزش 
آموزش داده می شود و در پایه های متوسطه اول و دوم رشته های 

تخصصی با مهارت های آن به دانش آموزان ارائه خواهد شد.وی 
با بیان اینکه همسو با تغییرات در نحوه آموزش درس تربیت بدنی 
معلمان و مربیان، این درس هم در استان اصفهان تخصصی شده 
افزود: بیش از ۹۰درصد مربیان و معلمان ورزش مدارس استان 
فارغ التحصیل رشته های علوم ورزشی از مدارک کارشناسی تا 

دکترا هستند.

تدریس تخصصی تربیت بدنی در مدارس استان اصفهان

  آمار قربانیان سوختگی در ایران 8 برابر آمار جهانی است؛  

نیازمند ایجاد زیرساخت های شهری برای معلوالن هستیم
مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان گفت: ایجاد زیرســاخت های متناسب با شرایط مالی و جسمانی 
تمامی اقشار مردم به ویژه معلوالن و توانخواهان در این منطقه ضروری است.محمود ابراهیمی افزود : در سال 
های گذشته به توسعه زیرساخت های شهری و زیربنایی از جمله ناوگان حمل و نقل عمومی برای معلوالن و 
توانخواهان کمتر بها داده شده و این امر نیازمند اصاح و توجه بیشتر است.وی ادامه داد : مناسب سازی امکانات 
و فضاهای شهری باید به گونه ای باشد که تمامی افراد یک شهر از خدمات عمومی به صورت عادالنه استفاده 
کنند.وی به ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی در این منطقه به ویژه کانشهر اصفهان تاکید کرد و ادامه داد: 
توسعه زیرساخت ها در کنار فرهنگ سازی به استفاده بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی منجر خواهد شد.به 
گفته وی، اگرچه اکنون دو دستگاه اتوبوس ویژه معلوالن به همت بخش خصوصی برای استفاده افراد توانخواه 

در ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان قرار گرفت؛ اما این میزان باید افزایش یابد.

نرم افزار »حاضر باش« رونمایی شد
نرم افزار »حاضر باش« در ناحیه ۶ آموزش و پرورش اصفهان رو نمایی شد.علیرضا اعتباریان، رییس آموزش 
و پرورش ناحیه ۶ اصفهان در این خصوص اظهار کرد: این نرم افزار به منظور تعامل بیشتر والدین و معلمان با 
کادر مدرسه طراحی شده است تا حضور و غیاب دانش آموزان، کنترل نمره ها و وضعیت انضباطی و موارد دیگر  
به طور دقیق تری بررسی و به والدین و معلمان اطاع رسانی شود.وی با بیان اینکه این نرم افزارهای نمونه های 
مشابه دیگر نیز داشته است، افزود: نرم افزاری که در ناحیه ۶ رونمایی شد کامل تر از نمونه های قبلی و دارای 
ویژگی های منحصر به فرد اســت. این نرم افزار با همت تیم فناوری هنرستان کار دانش معتمدی تهیه و در 
مدت یک سال به وسیله یکی از دبیران همین هنرستان طراحی شده است.اعتباریان با تاکید به اینکه ایجاد 
تعامل بین والدین، معلمان و کادر مدرســه از کارکردهای اصلی این نرم افزار است، افزود: از طریق این نرم 
افزار نمره امتحانی دانش آموزان یا بی انضباطی و دیرآمدگی آن ها در لحظه به اطاع والدین می رسد.رییس 

پریسا سعادت

نشست تخصصی کاربردی »روش های تقویت رویکرد پیشگیری اولیه 
از اعتیاد« با حضور مدیران عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان در دانشگاه آزاد اسامی اصفهان برگزار شد. سرگرد طاهر زاده 
رییس دایره مبارزه با مواد مخدر شــهر اصفهان  با بیان اینکه اعتیاد 
در بین قشر تحصیلکرده و آگاه نیز رسوخ کرده است، گفت : مصرف 
کنندگان مواد مخدری مانند دستمال، ترامادول ،ریتالین ، گل و ... 
را اغلب افراد تحصیلکرده ای تشکیل می دهند که برچسب شهروند 
خوب هم دارند. وی با اشاره به اینکه برخی از افراد قشر تحصیلکرده 
بین مواد مخدری مانند کراک که تاثیر ملموس تری بر ظاهر انسان 
دارد و مواد مخدری مانند ماری جوانا تمیز قائل می شوند، گفت : به 
طور کلی مواد مخدر توانایی لذت بری مغز را کاهش می دهد  و هیچ 
بایی بدتر از این نیست؛ چرا که در این شرایط همه چیز برای انسان 
بی اهمیت می شــود و فرد برای جبران کاهش لذت بری مغز از مواد 

مخدر سنگین تر و با دوز بیشتر استفاده می کند .
700 نوع ماده مخدر جدید تولید و مصرف می شود

ســرگرد طاهر زاده ، حال  بشــر قرن ۲۱ را حتی  بــا برخورداری از 
تکنولوژی های جدید نامســاعد توصیف کرد و اظهار داشت : طبق 
آمار ســازمان ملل متحد ، تولید مواد مخدر طی دهه های گذشــته 
در جهان رشد چند برابری را شاهد بوده است به گونه ای که تنها در 
کشور افغانستان تولید مواد مخدر از ۲۰۰ تن در سال ۲۰۰۱ به ۱۰ 
هزارتن در سال گذشته رسیده است .وی با بیان اینکه ۷۰۰ نوع مواد 
مخدر جدید تولید و در سطح جهان مصرف می شود گفت: درحالی 
که علوم انسانی نتوانســته تعهد خود را نســبت به جامعه ایفا کند؛ 
علومی نظیر شیمی و داروسازی هر روز مواد مخدر جدیدی را کشف 

و عرضه می کند.
 شادی عمومی، مهم ترین راه پیشگیری از اعتیاد است

دکتر قدوســی، معاون علوم پزشکی دانشــگاه آزاد اصفهان با بیان 
اینکه معتادان به دنبال یک نوع حس شــادی ، دست به مصرف مواد 

مخدر می زنند گفت : شادی به دو دسته شادی های عمومی و شادی 
های درونی تقسیم می شــود که هر دو این نوع شادی می توانند در 
پیشگیری از اعتیاد موثر باشــند. وی با بیان اینکه شادی عمومی در 
پی فعالیتی مانند حضوردر یک میهمانی خوب و شادی درونی در اثر 
اتمام دوره ای از سختی ها در انســان به وجو می آید اظهار داشت : 
اگرچه شاید به ظاهر این موارد با مســئله اعتیاد سنخیتی ندارد؛ اما 
مطالعات اجتماعی نشان داده است که شادی عمومی مهم ترین راه 
پیشگیری از اعتیاد است.قدوسی اجرای عدالت را مهم ترین عامل در 
به وجودآمدن شادی عمومی توصیف کرد و ادامه داد: شادی درونی 
نیز با برنامه ریزی و پس از تحمل ســختی ها ) مانند کسب رتبه باال 
در کنکور ( به وجود می آید و بر همین اســاس الزم است در تربیت 

فرزندان بر تاب آوری آنان توجه بیشتری داشت. 
 در اصفهان 20 درصد نگرش مثبت به اعتیادوجود دارد

دکتر احسان شریفی، استاد دانشگاه آزاد اسامی اصفهان و مسئول 
تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان  گفت: 
در بخش سخت افزاری مبارزه با اعتیاد فعالیت های بسیاری در طول 
دهه های گذشته انجام شــده؛ اما به رغم این تاش ها کاهشی را در 
سطح عرضه و مصرف مواد شــاهد نبوده ایم . احسان شریفی با بیان 
اینکه در مبارزات سخت افزاری با مواد مخدر۳ هزار شهید و ۱۲ هزار 
جانباز داشته ایم اظهار داشت : از طرف دیگر 5 میلیون نفر را در رابطه 
با اعتیاد وارد زندان و هزاران نفر را اعدام کرده ایم؛ اما نتیجه مطلوب 
حاصل نشده اســت. وی با اشــاره به اینکه همگام با افزایش توانایی 
پلیس قاچاقیان نیــز توانایی های خود را افزایــش می دهند گفت : 
به رغم اعمال  شدیدترین شــرایط امنیتی در مرزهای افغانستان و 
پاکستان نظیر:حفر خندق ،احداث دیوارهای بتنی ، حضور سربازان 
مرزی و ...  باز هم قاچاقچیان با انواع ترفند ها مواد مخدر را به کشور 

قاچاق می کنند.
اجتماعی کردن باید اساس مبارزه با اعتیاد باشد 

کورش محمدی، رییس کمیســیون اجتماعی شورای شهر اصفهان 
در این نشســت با تاکید بر اینکه سیاســت های قهری و انتظامی به 

تنهایی برای مبارزه با اعتیاد کافی نیست، گفت : رویکرد قابل قبول 
در دنیای امروز اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد اســت و تنها فعالیت 
هایی می توانند نتایج مطلوب را حاصل کنند که اجتماعی شده باشد.

وی خانواده را رکن اســاس در اجتماعی کردن مواد مخدر دانست و 
ادامه داد : در گذشــته آموزش هایی که در این زمینه به خانواده ها 
داده می شد مبتنی بر تئوری وحشــت بود که این دیدگاه سودی را 
برای جامعه به دنبال نداشــت چرا که فقط  جامعه را  می ترساندیم 
ولی هیچگاه آموزش صحیحــی را به خانواده ها ارائــه نمی کردیم 
.رییس کمیسیون  اجتماعی شورای شــهر اصفهان  با اشاره به اینکه 
درزمینه اعتیاد الگوهای مناســب را دیر یاد گرفته ایم، اظهار داشت: 
سیاست های گذشته نتوانسته حساسیت اجتماعی را نسبت به  پدیده 
اعتیاد در بطن جامعه ایجاد کند و به همین دلیل اســت که امروز با 
آنکه آثار و پیامدهای اعتیاد برای همه آشــکار اســت؛ اما باز شاهد 
گرایش افراد به مواد مخدر هســتیم. وی  مشــارکت خانواده ها در 
اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر را شرط الزم و  اساسی در مبارزه 
با مواد مخدر دانست و اضافه کرد:  نمی توان  با صدور بخشنامه و نگاه 
مدیریتی از باال به پایین در برابر مواد مخدر ایستادگی کرد بر همین 
اساس الزم است تا همه اقشــار جامعه  در این مسئله مشارکت فعال 
داشته باشند و دستگاه های مسئول نیز به همین سمت حرکت کنند.

محمدی، ریشه نداشتن حساسیت نسبت به مواد مخدر در نگرش های 
جامعه را عامل برخی مقاومت ها و عدم حصول نتیجه قابل قبول در 
این زمینه دانست و گفت: مشکل جامعه ما در برخورد با مواد مخدر 
بی سوادی نیست بلکه مشکل آنجاست که ما نتوانستیم نگرش،  باور 

صحیح و حساسیت الزم را به جامعه تزریق کنیم.
وی جایگزینی مدل مشارکتی و اجتماعی به جای مدل طبی و پزشکی 
در برخورد با مواد مخدر را یک اولویت برای جامعه برشــمرد و اضافه 
کرد : بســیج تمامی امکانات برای درمان و برخورد قهری نتوانسته  
نتایج مطلوبی را برای مــا به ارمغان آورد و امروز وقت آن اســت که 
تمامی امکانات و اقشار مختلف را نیز برای اجتماعی کردن این معضل 

بسیج کنیم.

در نشست تخصصی اعتیاد مطرح شد:

  مواد مخدر تبدیل به یک سبک زندگی جدید بین افراد تحصیلکرده شده است

حمید رضا مظاهری
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چرا اماراتی ها »راموس« را 
هو   می کردند؟

کاپیتان رئال مادرید به رغم گلزنی و قهرمانی، در 
امارات محبوب نیست. 
در دیدار  شنبه شب  
رئال مادرید مقابل 
العین که با قهرمانی 
رئــال مادرید در 
جام باشــگاه های 
جهان به پایان رسید، 
هربار که توپ به راموس می رســید، او از سوی 
بخش عمده ای از ورزشــگاه هو می شد. به نظر 
می رسد که مصدومیت محمد صالح در فینال 
لیگ قهرمانان به دست راموس، دلیل اصلی این 
اعتراضات باشــد. صالح، محبوبیت بسیاری در 
کشــورهای عربی دارد و کاپیتان رئال این نکته 
را در بازی به وضوح دریافت. سرخیو راموس، در 
جریان بازی شنبه شب  تیمش مقابل العین یکی 
از گل های تیمش را به ثمر رساند و قهرمانی جهان 

را هم به خانه برد.

 عثمان دمبله 
مهارنشدنی تر از همیشه

عثمان دمبله، ســتاره فرانســوی بارسا پس از 
پشــت ســر گذاشتن 
حواشــی مربوط به 
بی انضباطی های 
اخیــر، روی نوار 
گلزنی قــرار دارد.

بارسا  شــنبه شب 
موفق شد با دو گل بر 
سلتا غلبه کرده و سال 2018 را صدرنشین به 
اتمام برساند. هر دو گل بارســا در نیمه اول به 
ثمر رسید و این دمبله بود که ابتدا قفل دروازه 
میهمان فیروزه ای پوش را باز کرد. او روی ریباند 
ضربه مسی بود که توانســت گلزنی کند. این 
هفتمین گل دمبله در اللیگا و در مجموع دهمین 
گل فصل او بود. بهترین رکــورد گلزنی دوران 
فوتبال دمبله به فصل 16-2015 و زمانی که در 
رن فرانسه بازی می کرد، برمی گردد که توانسته 
بود 12 گل در 26 بازی به ثمر برساند. اگر اتفاق 
خاصی نیفتد، او در ادامه فصــل این رکورد را 
پشت سر خواهد گذاشت.در حال حاضر دمبله 
پس از مسی 15 گله و سوارز یازده گله، بهترین 

گلزن بارسا در اللیگاست.

 تکرار پارک »ژوراسیک«
 برای اسطوره  سوئدی؟

باشــگاه ســوئدی »ای آی کی« اعالم کرد که 
هواداران باشگاه می توانند 
نمونه های کریستالیزه 
شده  »دی ان ای« 
اریــک  نیلــس 
یوهانسون کاپیتان 
اسطوره این باشگاه 
را بــا پرداخت 3499 
کرون سوئد خریداری کنند. 
اسطوره ای که در ماه فوریه سال جاری به دلیل 
عارضه  قلبی مجبور به کنار گذاشتن فوتبال و 
بازنشستگی شــده بود. نیلس اریک یوهانسون 
عالوه بر این باشگاه ســوئدی، به مدت کوتاهی 
ســابقه  بازی در بایرن مونیخ آلمان را هم دارد 
و ممکن اســت هواداران این تیم آلمانی هم به 
خرید نمونه های دی ان ای او عالقه نشان دهند.

دی ان ای آقای یوهانسون در لوله های مخصوص 
به هواداران فروخته خواهد شــد و هر نمونه تا  
500 سال دوام خواهد داشــت. یوهانسون در 
گفت وگو با رسانه ها در این باره گفت:» مثل فیلم 
پارک ژوراسیک می ماند. 500 سال دیگر شاید 
یک عالمه یوهانسون ببینید که این طرف و آن 

طرف می دوند، کسی چه می داند؟«

سنگ بزرگ الدحیل؛
 مهاجم آکادمی بارسلونا

 تیم الدحیل در آستانه عقد قرارداد با لی سیونگ 
وو، هافبــک هجومــی 
و 20 ســاله تیــم 
ورونای ایتالیاست. 
بازیکــن  ایــن 
اهــل کره جنوبی 
پرورش یافته آکادمی 
باشــگاه بارســلونای 
اسپانیاســت و در تیم دوم این 
باشــگاه نیز بازی کرد. او قرار اســت جایگزین 
نام تاهی، هموطنش در تیم الدحیل شــود که 
به دلیل مصدومیت تا 6 مــاه از میادین فوتبال 

دور خواهد بود.
 تیم هــای الدحیــل قطــر و اســتقالل 14 
اســفند ماه ســال جاری در نخســتین بازی 
 گــروه C لیگ قهرمانان آســیا بــه مصاف هم 

می روند.

فغانی؛ داور اولین تست VAR  در ایران

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 VAR فغانی؛ داور اولین تست 
در ایران

با تالش و پیگیری مهدی تاج، رییس فدراسیون 
فوتبال و پیگیری داود رفعتــی، رییس دپارتمان 
داوری فدراسیون قرار است که کمک داور ویدئویی 
در نیم فصــل دوم لیگ برتربه صــورت محدود 
استفاده شود. در حال حاضر نیز مقدمات استفاده 
از این کار در حال انجام است و ظاهرا یک شرکت 
ایرانی به دنبال ایجاد این سیستم در فوتبال ایران 
است. قرار است تســت های اولیه این کمک داور 
ویدئویی به دور از چشم رسانه ها و در یک مسابقه 
فوتبال و بــا حضور علیرضا فغانــی صورت گیرد. 
فغانی، داور بین المللی کشورمان است که در جام 
جهانی 2018 تجربه استفاده از این سیستم را دارد.

انتظار عراقی ها؛
  صعود به همراه یمن

 و حذف ایران!
 تیم ملی فوتبال ایران با هدایت کارلوس کی روش 
در گروه D جام ملت های 2019 آسیا با تیم های 
ملی ویتنام، عراق و یمن  هم گروه است. عبدالخالق 
مسعود، رییس فدراســیون فوتبال عراق درباره 
شانس تیمش برای صعود به دور بعد جام ملت های 
آسیا، گفت: »در گروه سختی قرار گرفته ایم. ایران 
تیم قوی و آماده ای است. آنها حریف اصلی ما در این 
گروه به شمار می آیند. با این حال تیم های ویتنام و 
یمن را هم دست کم نخواهیم گرفت. به همه تیم ها 
احترام خواهیم گذاشت. ایران قوی ترین حریف ما 
در این گروه است. با این حال برابر یمن و ویتنام هم 
کار سختی پیش رو خواهیم داشت. امیدوارم که 
دو تیم عربی یعنی عراق و یمن از این گروه به دور 

بعد راه پیدا کنند.«

 جام ملت های آسیا 
جنگ مربیان بزرگ

روزنامه الرای قطر، جام ملت های آسیا را رقابت و 
جنگ مربیان بزرگ برای قهرمانی دانست.

به نقل از الرای، تا آغاز جام ملت های آسیا 2019 
امارات تنها دو هفتــه دیگر باقی مانده اســت. 
روزنامه الرای قطر در گزارشــی نوشت که جام 
ملت های آســیا جنگ مربیان بزرگ اســت.این 
روزنامه قطری با تصویری که از کارلوس کی روش، 
مارچلو لیپی و موریاسو، سرمربی ژاپن منتشر کرد 
از رقابت مربیان بزرگ برای فتح جام ســخن به 
میان آورد و بخشی از سخنان کی روش را قبل از 

سفر به قطر منتشر کرد.

در حاشیه

پیشخوان

شفر: شهرآورد را ببرم به 
برانکو قرمه سبزی می دهم! مسابقات دوگانه بانوان قهرمانی کشــور برگزار شد و ورزشکاران 

اصفهانی خوش درخشــیدند. مســابقات دوگانه قهرمانی کشور 
و مرحله ســوم لیگ دوگانه بانوان به صورت همزمان به میزبانی 
شهرستان اشتهارد استان البرز برگزار شد.در این مسابقات که به 
صورت اســپرینت یا مســافت کوتاه )5 کیلومتر دو، 20 کیلومتر 
دوچرخه و 2/5 کیلومتر دو( برگزار شد، 55 ورزشکار از 11 تیم در 

سه رده سنی جوانان، امید و بزرگساالن حضور داشتند که از این 
تعداد 35 ورزشکار در قالب 8 تیم در مرحله سوم لیگ نیز به رقابت 
پرداختند. در رده بزرگساالن قهرمانی کشور هم چون سال گذشته 
ساناز پرهیزی از استان فارس به مقام قهرمانی دست یافت و اسماء 
بیک زاده از کرمان و زهرا رییسی از اصفهان به ترتیب در جایگاه دوم 
و سوم ایســتادند؛ در بخش تیمی این رقابت ها اصفهانی ها خوش 

درخشیدند و در هر سه رده قهرمان کشور شدند.در رقابت لیگ تیم 
جوان کرج موفق شد مقام قهرمانی این مرحله که سومین و آخرین 
مرحله از لیگ سال 97 بود را کسب کرده و به عنوان قهرمان لیگ 
سال 97 معرفی شود؛ در بخش انفرادی لیگ نیز ساناز پرهیزی به 
مقام قهرمانی دست یافت و اسماء بیک زاده از هیئت کرمان و شکوه 

طیاره از جوان کرج در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

مسابقات دوگانه بانوان قهرمانی کشور؛
همه قهرمانی ها به اصفهان رسید

مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان اصفهان 
عصر شنبه با حضور دبیر فدراسیون کشتی، 
مدیرکل ورزش و جوانان استان و نامزدهای 
این هیئت برگزار شد تا تکلیف ریاست یکی 
از پرحاشیه ترین هیئت های استان طی چند 
سال گذشته مشخص شود. اواخر سال گذشته 
بود که رییس هیئت کشتی اصفهان همزمان 
با اولین استعفای  »رســول خادم« از ریاست 
فدراسیون کشتی خواســتار کناره گیری از 
ریاست این هیئت شد؛ استعفایی که به گفته 
محمد مجیری ربطی به کنــاره گیری خادم 
نداشته و به دلیل اختالفات میان این هیئت و 
اداره کل ورزش و جوانان استان صورت گرفته 

است.
مجیری که ســی ام مهرماه 1393 به ریاست هیئت 
کشتی استان رســیده بود در بیان دالیل این استعفا 
گفته بود:» باید مشخص شود  متولی ورزش در این 
استان کیست؟ اداره کل ورزش و جوانان یا هیئت های 
ورزشی؟ آیا اداره کل باید زمینه برای توسعه فضاهای 
ورزشــی را فراهم کند یا خیر؟ از زمانی که ریاست 
هیئت کشتی استان را برعهده گرفتم، در این مدت 
با اداره کل ورزش و جوانان مشکل داشتیم؛ اما رفتار 
اخیر این اداره، قابل قبول نیست. ورزشکاران ما برای 
تمرین به ســالن تختی رفته و با در قفل شده مواجه 

شــده اند. وقتی دلیل آن را جویا شدیم، می گویند: 
این مکان در مزایده به هیئت ناشنوایان واگذار شده 
است. سالن های تختی و پوریای ولی، امکانات محدود 
سخت افزاری کشتی اصفهان هستند که از 50، 60 
سال گذشــته محل تمرین رشته کشــتی بوده اند و 
پهلوانان بســیاری همانند قنبری، مقرب و طالیی از 
این سالن به ورزش کشور معرفی شده اند و حاال می 
گویند سالن را به مزایده گذاشته اند و هیئت ناشنوایان 
در مزایده برنده شده؟ خب چرا اطالع رسانی نکردند 
تا ما هم مطلع شویم و در مزایده شرکت کنیم. تاکنون 

دو نامه به مدیرکل ورزش و جوانان نوشته ام؛ اما هیچ 
جوابی نداده اســت. من چنین روحیه ای ندارم که 
در سالن ورزشــی ما را بدون اطالع قبلی قفل زده و 
ورزشکاران ما پشت دربسته بمانند و واکنشی نشان 
ندهم. در این موقعیت چه کاری از دســت من بر می 
آید؟ بنابراین تصمیم گرفتم اســتعفا بدهم تا افراد 
دیگری سرکار بیایند،  شاید آنها بیشتر به رشته کشتی 

کمک کنند.«
رییس هیئت کشتی اصفهان 21 فرودین ماه استعفای 
کتبی خود را بــه مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 

اصفهان ارائه کرد؛ اما با بازگشــت رســول خادم به 
ریاست فدراسیون کشتی با این استعفا موافقت نشد تا 
هم چنان مجیری، سکان دار هیئت کشتی در استان 
باقی بماند ولی او بار دیگر با تکرار انتقادات خود از عدم 
همراهی مدیرکل ورزش و جوانان اســتان با هیئت 
کشتی تنها دو ماه مانده به پایان دوران ریاستش بار 
دیگر از سمت خود استعفا داد که این بار مورد قبول 

فدراسیون کشتی قرار گرفت.
با برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت کشــتی استان 
اصفهان، مصطفی میرزایی کــه از چند ماه پیش به 
عنوان سرپرست هیئت کشتی اســتان فعالیت می 
کرد با کســب 15 رای از 17 رای ممکن برای 4 سال 

به عنوان رییس هیئت کشتی اصفهان انتخاب شد.
میرزایی که پیش از انتخاب بــه اقداماتش در زمان 
سرپرستی اش اشــاره کرد، پس از رای گیری اظهار 
امیدواری کرد که با همدلی و حمایت یکدیگر بتوانیم 

کشتی اصفهان را به روزهای خوب بازگردانیم.
مدیر کل ورزش و جوانان اصفهان نیز در این مجمع 
گفت: طی بررسی که از سال های دور هیئت کشتی 
اصفهان انجام داده ام تقریبا هیئت کشتی با تراکم های 
متعددی مواجه بوده است که نیازی نیست دالیل آن 

بازگو شود و نمی خواهیم گذشته را واکاوی کنیم.
محمد سلطان حســینی ادامه داد: مطمئن هستم 
همان طور که اداره کل در سال های اخیر  برای ورزش 
کشتی تالش کرده است از این به بعد هم همین گونه 

خواهد بود .

 دوبنده کشتی اصفهان، صاحب دار شد
پس از چند ماه بال تکلیفی؛

بیرانوند: کل دنیا از ایران 
انتظار قهرمانی دارند

دادکان: نوســتراداموس 
نیستم

واکنش پرسپولیسی ها به 
موضع گیری رضاییان ؛ جواب 

رامین بماند بعد از جام ملت ها

پرسپولیسی ها دو خرید خارجی برانکو را دیپورت کردند
سرمربی پرسپولیس یک مهاجم کروات و یک مهاجم اهل مجارســتان را از مدت ها پیش برای تیمش 
مدنظر داشت؛ اما قیمت باالی این بازیکنان باعث شده باشگاه پرسپولیس فعال نتواند هیچ کدام از این دو 
بازیکن را به خدمت بگیرد. سرپرست باشگاه پرسپولیس در نشست های اخیرش با برانکو او را در جریان 
مشکالت مالی قرار داده و از او برای جذب بازیکنان مدنظرش فرصت خواسته است.جذب مهاجم مدنظر 
برانکو حدود 800 هزار دالر هزینه در بر دارد و طبیعی است در این شرایط مالی باشگاه پرسپولیس عقد 
قرارداد با این بازیکن خیلی سخت باشد. اگر شرایط مالی باشگاه پرسپولیس مهیا باشد، برانکو حتی مدافع 
خارجی هم به لیست تیمش اضافه خواهد کرد؛ اما با اوضاع فعلی احتمال اینکه برانکو مجبور شود تمام 

کمبود های تیمش را با جذب بازیکنان داخلی جبران کند، زیاد است.

واگذاری باشگاه پدیده در گرو امضای نهایی
روز شنبه  جلسه مهمی با حضور رییس هیئت مدیره شــرکت پدیده مادر، مسئوالن این باشگاه، استانداری 
و مسئوالن شرکت شهر خودرو به عنوان متقاضی خرید باشــگاه در استانداری شهر مشهد برگزار شد و طی 
توافقاتی قرار شد باشگاه پدیده پس از طی مراحل اداری به شرکت شهر خودرو واگذار شود.پس از این جلسه 
مقرر شد امضای نهایی این انتقال انجام شود؛ اما شــرکت پدیده مادر، برای نهایی کردن این انتقال، اقدامی 
انجام نداده و از امضای نهایی ســر باز زده است. در این وضعیت استانداری خراســان دستور داده کار انتقال 
باشگاه پدیده خراسان نهایی شــود؛ اما شرکت پدیده مادر برخالف این دســتور عمل کرده و با وجود اینکه 
مراحل انتقال باشگاه پدیده طی شده و موانع زیادی برای این انتقال از ســر راه برداشته شده؛ اما فعال قصد 

امضای نهایی را ندارد.

باشــگاه ذوب آهن خواهان اســتفاده از فناوری کمک داور ویدئویی در بازی های این تیم شد. مجید 
حاج رسولی ها، سرپرســت ذوب آهنی ها در این باره گفت: اعالم شــده که چهار ورزشگاه در مرحله 
اولیه به سیستم VAR مجهز خواهند شد؛ اما ســوال اینجاست در صورتی که نصف بیشتر اشتباهات 
 داوری در اصفهان و برای تیم ذوب آهن اتفاق افتاد چرا ورزشگاه فوالدشهر نباید به این سیستم مجهز

 شود!؟
وی در این باره ادامه داد: واقعا عجیب است که مســئوالن فدراسیون فوتبال به خوبی می دانند کدام 
تیم ها بیشترین ضرر را از داوری دیدند؛ اما وقتی می خواهند برای کمتر شدن این اشتباهات و احقاق 
حق بیشتر تیم ها از سیستم وار استفاده کنند، ورزشگاه فوالدشهر را در مرحله بعدی می گذارند و در 

چهار ورزشگاهی که در این باره معرفی شده، نام ورزشگاه فوالدشهر را نمی آورند.
سرپرست ذوبی ها ادامه داد: به هرحال این آرزوی ماست که مشــکالتی همچون مسائل داوری هر 
چه سریع تر برطرف شــود و از هر راه حلی که برای این کار درنظر گرفته شــود، استقبال می کنیم 
چرا که ما یکی از تیم هایی هستیم که بیشــترین ضرر را دیده ایم و در صورتی که این اتفاقات برای 
 ما نمی افتاد یا کمتر می افتاد در همین فصل اول لیگ می توانســتیم بــه راحتی در کورس مدعیان 

قرار بگیریم.
حاج رســولی ها در پایان گفت: امیدوارم از این دست اتفاقات در سراســر ایران بیفتد و همانطور که 
تصمیم گرفتند فعال چهار ورزشگاه را مجهز به این سیستم کنند به زودی در ورزشگاه های مهم ایران 
 این عمل را انجام دهند تا تیم هایی همچون ذوب آهن با کمترین حق کشی بازی های خود را به پایان 

برسانند.

سرپرست باشگاه ذوب آهن:
فوالدشهر باید مجهز به VAR شود

سعید آقایی، مدافع چپ سپاهان که قبال در تراکتورسازی و 
گسترش فوالد حضور داشــت، بابت چکی که به باشگاه سابق 
خودش داده بود همچنان درگیر است. آقایی که به صورت قرضی 
در لیگ پانزدهم از گسترش فوالد به تراکتورسازی رفته بود، در 
پایان فصل باید به تیم سابقش برمی گشت ولی با توجه به نیاز 

باشگاه تراکتورسازی حاضر شــد در ازای دادن چک شخصی 
خود به مبلغ 1/5میلیارد تومان در جمع سرخ پوشان تبریزی 
بماند. چکی که قرار بود باشگاه تراکتورسازی آن را پاس کند ولی 
موفق به انجام آن نشد تا آقایی فصل بعد و با وجود بسته بودن 
پنجره تراکتوری ها مجبور شود به سپاهان برود تا این چک پاس 
شود. سپاهان در آن زمان تحت مدیریت محسن طاهری بود و 
در مذاکره با باشگاه گسترش فوالد چک 1/5میلیاردی سعید 
آقایی را تحویل گرفت و چک 1/2 میلیاردی باشگاه را داد تا با 

300 میلیون تخفیف، مدافع چپ آن زمان تیم ملی را به خدمت 
بگیرد؛ چکی که البته مثل چک اول هرگز رنگ نقد شدن ندید. 
حاال بعد از گذشت یک سال و نیم این بدهی دوباره دارد برای 
سپاهان و آقایی دردسرساز می شود و خبر می رسد در صورت 
پرداخت نشدن بدهی، طی روزهای آینده احتماال این مدافع باید 
به تبریز برگردد. باید دید سپاهانی ها که به دنبال تقویت خود و 
عقب نیفتادن از کورس قهرمانی هستند مشکل آقایی را برطرف 

می کنند یا یکی از مهره های کلیدی خود را از دست می دهند.

دردسر چک 2میلیاردی »آقایی« برای سپاهان

سمیه مصور

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 شرکت عمران شــهر جدید بهارســتان در نظر دارد اجرای امور خدماتی به شــرح زیر را در بهارســتان از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید ، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس WWW.SETADIRAN. IR  انجام خواهد شد . الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .

تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1397/10/03 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1397/10/09

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت : تا ساعت 19 روز پنجشنبه 97/10/20
زمان بازگشایی پاکت ها در سایت : ساعت 10صبح روز شنبه 97/10/22 

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف ) ضمانتنامه ( به آدرس بهارستان- خ الفت شرقی- خ امیر کبیر ) با 
شماره تماس 36861090 الی 6 داخلی 232 ( مراجعه نمایند .

الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و یا نقدی اقدام نماید .
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 – دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه ) ریال(

سپرده شرکت در 
مدت پیمانمناقصه ) ریال(

انجام خدمات نقلیه 1200971352000009
شرکت عمران بهارستان

گواهی صالحیت انجام خدمات 
12ماه 6/060/000/000303/000/000موضوع مناقصه از مراجع ذیصالح

نوبت اول

م الف:326128
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جایگاه خوبی در گردشگری حالل نداریم
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

بامسئوالن

رییس ستاد هماهنگی و اجرایی 
بزرگداشت چهلمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی:
 وظیفه داریم  تمام  

ظرفیت ها را پای کار بیاوریم
جلسه ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی با حضور نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، 
استاندار اصفهان و دیگر مسئوالن شهری 

صبح چهارشنبه  برگزار شد.
نماینده ولی فقیــه و امام جمعه اصفهان 

در این جلســه اظهــار داشــت: تبین 
دســتاوردهای انقالب اســالمی یکی از 
بهتریــن کارهایی اســت که مــی توان 
در چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب 
اســالمی در نظر داشــت؛ چراکه کشور 
ما با وجــود همه تحریم هــا و تهدیدها 
توانسته پیشرفت داشته باشد که من این 

دستاوردها را به نوعی معجزه می دانم.
آیت ا...ســید یوســف طباطبایی نژاد با 
انتقــاد از عملکرد گروه های سیاســی 
در فضای مجــازی افزود: ایــن گروه ها 
تنها بــه دنبال نشــان دادن ضعف گروه 
مقابل هســتند و به جای اینکه بر اساس 
دســتورات قرآن کریم در میان یکدیگر 
مهربان باشــند و با دشمن مبارزه کنند، 
برای تخریب گروه و یا جناح مقابل تالش 

می کنند.
نماینده ولــی فقیه در اســتان اصفهان 
با اشاره به دســتاوردهای مختلف نظام 
اسالمی بیان کرد: شیطان، دشمنی را در 
میان مومنان ایجاد مــی کند و هنگامی 
که این دشمنی ایجاد شد، لذت می برد؛ 
امروز نیز دشــمنان ما دســتاوردهای 
انقالب اســالمی را سانســور خبری می 
کنند امــا اگر مشــکل یا کاســتی و یا 
اختالفی را دیدند، آن را در رســانه های 

خود انعکاس می دهند.
وی با تاکید بر همکاری مردم و مسئوالن 
در برگزاری مراسم های دهه فجر عنوان 
کرد: مردمی بودن برنامه های دهه فجر 
خوب است؛ اما مســئوالن هم از جنس 
مردم هستند و در کنار مردم می توانند 
دستاوردهای دستگاه و ســازمان های 
مختلف را برای نسل جوان معرفی کنند 
و پوزه دشــمن را به خاک بمالند.رییس 
ســتاد هماهنگی و اجرایی بزرگداشت 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقالب 
اســالمی نیز  در این جلســه با اشاره به 
تشکیل ستاد چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی با 17 کارگــروه اظهار 
داشت: دشــمنان ما اعالم کرده اند که 
اجازه نمی دهیم ملت ایــران چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب خود را جشن 
بگیرنــد بنابراین همه مــا وظیفه داریم 
تا در حد بضاعت، ظرفیت ها را پای کار 
بیاوریم، هر چند تا کنــون فعالیت های 
خوبی در این ستاد انجام شده است؛ اما 
بیشتر کارگروه ها، حق چهلمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی را ادا نکرده اند.
جعفــر عســکری افــزود: بازخوانی و 
تبییــن کارنامه و دســتاوردهای چهل 
ساله انقالب اســالمی در قالب آثار فاخر 
و باور پذیر همچون برپایی نمایشــگاه، 
بیان هنرمندانه اقدامات و دستاوردهای 
برگــزاری  مختلف، هــای  دســتگاه 
مسابقات فرهنگی و اســتفاده از فضای 
مجــازی و تولید کلیپ هــای تصویری، 
فضاســازی تبلیغــی، تبییــن موضوع 
فتنه و فتنه گــران در دهــه بصیرت از 
9 تا 19 دی و تزریق نشــاط و شــادابی 
به مردم با شــعار »افتخار به گذشــته، 
امید به آینده« از جمله مواردی اســت 
 که در اجرای برنامه هــا باید بدان توجه

 شود.
وی بــا تاکیــد بر لــزوم ایجــاد امید و 
نشــاط در مردم تصریح کرد: پیشــنهاد 
می شود مراسم آیینی در هر شهرستان 
با برگزاری یــک همایش همــه جانبه 
اجرا شــود و از 40 فرد تاثیرگذار در هر 
شهرستان تجلیل معنوی صورت پذیرد 
تا این افراد به عنوان الگو به نســل جوان 

معرفی شوند.

رییس کل دادگستری استان خبر داد:
کشف فرار مالیاتی یک هزار 

میلیاردی در اصفهان
 رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: یک 
هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در استان اصفهان 
کشــف شــده و  دو نفر دراین رابطه بازداشــت 
شده اند.خســروی وفا ادامه داد: این افراد با سوء 
اســتفاده از ضعف اطالعات حقوقی اشخاص و 
با ثبت چندین شــرکت به نام دیگــران، منافع 
شرکت ها را به جیب زده و یک هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی داشته اند.این مقام قضائی در استان 
اصفهان در ادامه افزود: این پرونده در دادسرا در 

جریان رسیدگی است.

استاندار اصفهان:
 جهت ایمن سازی مدارس
 اقدام جدی صورت گیرد

 استاندار اصفهان اظهار کرد: یکی از اصلی ترین و 
مهم ترین جلسات، جلسه شورای عالی آموزش و 
پرورش است؛ چرا که در این جلسه در مورد آینده 
کشــور بحث و برای تامین نیازهای آن تصمیم 
گیری می شــود.عباس رضایی خاطرنشان کرد: 
هرگونه سرمایه گذاری در آموزش و پرورش آینده 
ساز، قانونی و نشاط آور و در نهایت تکلیف شرعی 
خواهد بود.وی ادامه داد: جلسات شورای آموزش 
و پرورش باید موضوعی باشــد تا بتوان به همه 
مسائل و مشکالت این حوزه مهم رسیدگی و بحث 
و بررسی کرد زیرا بهتر و بیشتر به نتیجه مطلوب 
خواهیــم رسید.اســتاندار اصفهان بــا تاکید بر 
اهمیت مسائل مربوط به حوزه آموزش و پرورش 
بیان کــرد: با توجه به مشــغله کاری اما حاضرم 
هفته ای یک مرتبه در جلســات شورای آموزش 
و پرورش شــرکت کنم.رضایی با اشاره به آتش 
ســوزی در یکی از مدارس زاهدان اظهارداشت: 
باید در راســتای ایمن ســازی مدارس اقدامات 
جدی صورت گرفته و تذکرات الزم اعمال شــود 
تا مناطقی که فضای آموزشی آن ها دچار مشکل 
است با چنین حوادثی مواجه نشوند.وی با اشاره 
به افتتاح مجتمع آموزشی شهید حججی نجف 
آباد یادآور شد: در این جلســه عنوان کردم که 
شهید حججی فقط متعلق به نجف آباد نیست و 
درخواستم این بود که با توجه به اینکه 26 سال از 
عمر با برکت این شهید می گذشت 26 مجموعه 

آموزشی به افتتاح و بهره برداری برسد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار شهرداری اصفهان: 

 شیوه های مدیریتی 
باید به روز شود

مدیرعامل ســازمان مدیریت حمــل و نقل بار 
شهرداری اصفهان در آیین رونمایی از طرح های 
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: یکی از مولفه های پیشرفت 
شهرها، سیستم حمل و نقل عمومی آن است که 
بر این اســاس پایه گذاری شهرها انجام می شود. 
امروز با توجه به رشــد روز افــزون جمعیت در 
شهرها و تقاضای استفاده از وسایل نقلیه سبک 
و سنگین باید شــیوه های مدیریتی شهر تغییر 
کرده و به روز شــود.مجید طهماسبی افزود: در 
این راستا امروز رونمایی از سند بار درون شهری، 
مانیتورینگ نظارت تصویری مراکز معاینه فنی، 
اپلیکیشــن حمل و نقل بار درون شهری و طرح 

دیده بان آلودگی هوا انجام می شود.
مدیرعامل ســازمان مدیریت حمــل و نقل بار 
شهرداری اصفهان با اشاره به سند حمل بار درون 
شــهری اصفهان گفت: بارنامه سندی مشخص 
کننده مالکیت بار و دارای کد رهگیری از سوی 
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری 
اصفهان است که با هدف شناسنامه دار کردن و 
هویت بخشی به بارهای درون شهری و جلوگیری 
از قاچاق کاال و مدیریت مصرف سوخت اجرایی 

می شود.
طهماسبی با اشاره به الزامات سند حمل بار درون 
شهری تصریح کرد: این سند در شورای اسالمی 
شهر به تصویب رسیده اســت. از این رو سوخت 
یارانه ای به راهبرانی تخصیص داده می شود که 

برای آن ها سند حمل بار صادر شده است.
وی در خصوص اپلیکیشن حمل و نقل بار درون 
شهری خاطرنشان کرد: ایجاد بستر امن و سریع 
در حوزه حمل و نقل بار درون شهری، مدیریت و 
کنترل تعداد سفرها با موضوع حمل و نقل درون 
شــهری و به تبع آن کاهش و کنتــرل ترافیک، 
امکان رصد بار از مبدأ تا مقصــد و امکان صدور 
بارنامــه الکترونیکــی و اخذ امضــای دیجیتال 
و دریافت و تحویــل بار از اهــداف طراحی این 

اپلیکیشن است.

رییس نمایندگی وزارت امــور خارجه در اصفهان 
صبح دیروز  در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: 
نمایندگی وزارت خارجه اصفهان از سال 1388 در 
راستای ارتقا و تقویت جایگاه بین المللی استان در 
عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 
دانشــگاهی و ارائه خدمات کنسولی به شهروندان 

اصفهانی ایجاد شده است.
علیرضا ســاالریان بیان کــرد: وزارت امور خارجه 
در اصفهان نقش هماهنگ کننــده بین اداره های 
وزارت امور خارجــه و ســفارتخانه های ایران در 
خارج از کشور و سفارت های خارجی مقیم تهران با 
سازمان های دولتی و خصوصی استان، ارائه و انجام 
خدمات کنسولی به شهروندان، معرفی ظرفیت های 
استان از طریق وزارت امور خارجه و نمایندگی های 
کشور در خارج و ســفارت های خارجی، تسهیل و 
هماهنگی ســفر با هیئت های خارجی به استان و 
کمک به توسعه اقتصادی اســتان از طریق جذب 
سرمایه گذاری خارجی، توسعه گردشگری و ارتقای 

همکاری های علمی و فناوری است.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگی وزارت امور خارجه 
در بخش اقتصادی اقــدام به تهیــه گزارش های 
اقتصــادی در مــورد همکاری هــای بین المللی 
اقتصادی اســتان کرده، همچنیــن گزارش های 
توجیهی و محورهای مذاکراتی برای مدیران استان 
به مناسبت سفرهای هیئت های خارجی به اصفهان 
ارائه می کند؛ همکاری در برگزاری ســمینارها یا 
نمایشــگاه های اقتصادی و تالش جهــت تبادل 
هیئت های اقتصــادی و بازرگانی خارجی و تنظیم 
مالقات نیز توسط وزارت امور خارجه انجام می شود.
فعالیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 

نمایندگی وزارت خارجه در اصفهان
ســاالریان ادامــه داد: اطالع رســانی و انجــام 
هماهنگی هــای الزم جهــت مشــارکت فعــال 
شرکت های اصفهان در نمایشــگاه های تخصصی 
و بازرگانی خارج از کشــور، تعامل مستمر و منظم 
با سازمان ها و دســتگاه های اقتصادی و حمایت و 
پشــتیبانی نمایندگی جهت جذب سرمایه گذاری 

خارجی و همکاری با دستگاه های اقتصادی استان 
جهت پذیرش و اعزام هیئت ها با هماهنگی وزارت 

خارجه از اقدامات در بخش اقتصادی است.
رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با 
اشــاره به وظایف این نمایندگی در امور اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی عنوان کرد: همکاری 
در انعقاد تفاهم نامه های خواهرخواندگی و برقراری 
همکاری های دو جانبه اســتانی و پیگیری جهت 
اجرایی کردن تفاهمات، معرفی سرمایه گذاری های 
خارجی در اســتان بــه ســرمایه گذاران و معرفی 
جاذبه های گردشگری اصفهان از طریق سفارتخانه و 
کنسولگری در خارج از کشور و تالش جهت تسهیل 
ورود گردشگران خارجی به اصفهان از طریق صدور 
روادید فرودگاهی شرح وظایف نمایندگی در امور 

مختلف است.
وی با بیان این که آمار فعالیت نمایندگی وزارت امور 
خارجه طی سال های حضور در استان اصفهان رو به 
افزایش بوده است، تصریح کرد: آمار صدور روادید 
فرودگاهــی طبق گراف منحنی پیوســت از 350 
روادید فرودگاهی در ســال 1391 به نزدیک به 5 
هزار روادید در سال 96 ارتقا یافته و در 6 ماهه اول 

سال 97 بالغ بر 2 هزار فقره ویزا صادر شده است.
شهر نیاز به اتاق های فکر برای فعال شدن 

در حوزه گردشگری است
ساالریان، شــرکت در نشســت برند گردشگری 
اصفهــان را کاری تخصصی و حرفه ای دانســت و 
گفت: این کار به معنای داشتن کلیه استاندارهایی 
فعالیت های گردشــگری مورد نیاز در اصفهان یا 
ایران است، لوگوی برند شهری و برند گردشگری 
می تواند با هم متفاوت و یک شهر می تواند همزمان 
چندین نماد داشته باشد، در حوزه گردشگری نیاز 

به اتاق های فکر در بخش های مختلف است.
رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان در 
خصوص وظایف نمایندگی وزارت امور خارجه در 
اصفهان گفت: ارائه خدمات کنسولی به هم وطنان 
ایرانی داخل و خارج کشــور، تایید اســناد مالی، 
آموزشی و سجلی، پیگیری امور اداری و مشکالت 
قضائی ایرانیان در خارج از کشور، رسیدگی به امور 
اتباع خارجی مقیم استان و ارائه خدمات کنسولی 
به آن ها، تالش جهــت ارتقای روابــط خارجی و 
همکاری هــای بین المللی، طراحــی برنامه ریزی 
و اقدام در جهت اســتفاده از ظرفیت های فکری، 

علمی فنی اقتصــادی و فرهنگــی ایرانیان مقیم 
خارج در فرآیند توسعه استان با هماهنگی مقامات 
محلی و تنظیم سفر هیئت های خارجی به استان و 
هماهنگی با مقامات استانی ازجمله ماموریت های 
نمایندگی وزارت امور خارجه است.وی در خصوص 
وضعیت فرودگاه ها ابراز داشت: در این مورد خطوط 
هواپیمایی ترکیش ایر اکنون موجود هســت و به 
زودی قطری هم از بهمن اضافه می شــود، تاکنون 
هر چه به صنعت هواپیمایی رونق داده شده است و 
سبب فعال شدن ایرالین ها شده، پروازهای خروجی 
ایرانی هایی اســت که بــه خارج ســفر می کنند، 
ایرالین های قطری اینقدر بنیه مالی قوی دارند که 
حتی اگر هواپیما خالی باشد سفرهایی که به 160 

کشور دارند، لغو نمی شود.
قصد توریست ها از سفر به ایران تفریح 

نیست
ســاالریان با بیان اینکه در دنیا موضوعی به اســم 
گردشگری حالل مطرح شده اســت، تاکید کرد: 
ایران نتوانســته رتبه اول این موضــوع و پرچم دار 
برند گردشگری حالل باشــد، ترکیه در این مورد 
رتبه خوبی دارد و این برای ما جای تاســف است، 
قصد توریست ها از سفر به ایران قطعا تفریح نیست، 
تفریحات شان را جای دیگری می روند و برای دیدن 
جاذبه های گردشگری اســت که وارد کشور ایران 

می شوند.
رییس نمایندگی وزارت امــور خارجه در اصفهان 
اذعان داشت: یکی از مشــکالت ورود گردشگر به 
ایران، گران بودن خدمات تور گردشگری است، به 
عنوان مثال هزینه سفر ایران برای یک تور چینی 
دو برابر تور ده روزه ای اســت که ایرانیان به ترکیه 
بروند، همچنیــن در گردشــگری چینی که یک 
مسئله عظیم است، مســئوالن چینی تعطیالت را 
جوری برنامه ریزی می کنند کــه در جهت تقویت 
گردشگری داخلی باشد، اگر ایران فقط برای افزایش 
میزان گردشــگری چینی به ایران کار کند و این 
تعداد را توســعه دهد، اتفاق بزرگی در گردشگری 

رخ خواهد داد.

جایگاه خوبی در گردشگری حالل نداریم
 رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان:

یک کارشناس معماری مطرح کرد:
نمای ساختمان ها متناسب با شناسنامه شهر باشد

یک کارشناس معماری اظهار کرد: در طرح جامع جدید شهر باید ضوابطی مبنی بر تناسب بدنه ساختمان ها 
با هویت شــهری در نظر گرفته شود به طوری که نمای ساختمان ها متناســب با شناسنامه شهر باشد.حامد 
شفیعی افزود: اصول شهرسازی و معماری در یک شهر باید به گونه ای باشد که بدنه ساختمان های آموزشی، 
اداری و مسکونی با یکدیگر متفاوت باشند؛ اما متاسفانه امروزه ساختمان های با اهمیت در شهر گم می شوند 
و ساختمان های مسکونی با نماهای عجیب که با فرهنگ شهر اصفهان هم هماهنگ نیستند خودشان را نشان 
می دهند؛ در گذشته مرکز شهر با رویت گنبد و مناره مشخص بود، اما امروزه با ساخت و سازهای غیر اصولی دیگر 
گنبد و مناره به سختی قابل رویت است .این کارشناس معماری ادامه داد: در گذشته شکل بیرونی کاروانسراها، 

ادارات و ... متناسب با نوع کاربری آن ها بود؛ اما اکنون هویت و کاربری این اماکن فراموش شده است.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان:
کلنگ  احداث ۵ پل غیرهمسطح در اصفهان به زمین می خورد

معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهارکرد: پروژه مجموعه پل های غیر همسطح جنب کارخانه قند یکی 
از تقاطع های بزرگ حلقه حفاظتی شهر اصفهان است که در قالب پنج پل در چهار سطح اجرا می شود.ایرج 
مظفر با بیان اینکه کلنگ این پروژه ظرف 15 روز آینده به زمین می خورد، افزود: در این پروژه سطح منهای 
هفت زیرگذر، سطح همکف حرکت به سمت خیابان جی و سطح مثبت هفت عبور حلقه حفاظتی از این ارتفاع 
و گردش به چپ از قسمت شرق به جنوب در ارتفاع 14 متر است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه 
داد: طول پل شماره یک 495 متر، طول پل های دو، سه و چهار 500 متر و پل پنجم 130 متر است، ارتفاع آن 
نیز از 14 متر تا منهای هفت متر پیش بینی شده که در چهار سطح اجرا می شود.وی خاطرنشان کرد: همزمان 

با این پروژه یک المان بسیار زیبا در ورودی شرق اصفهان همزمان با این تقاطع اجرا می شود.

سال گذشته بود که تمام اعضای لیســت امید انتخابات شورای شهر 
توانستند به دنبال انتخاب مردم به شورا راه یابند و برای اولین بار شورا 
را با نگاه تمام اصالحاتی اداره کنند؛ اتفاقی که به مذاق طیف اصولگرای 
شهر چندان خوش نیامد و از همان زمان انتقادات نسبت به عملکرد این 

اعضا در رسانه ها و فضای مجازی شروع شد.
 البته برخی از رفتار و اقدامات اعضای این شورا مانند تغییر نام خیابان ها  
و .... مزید بر علت شد تا این انتقادات ادامه پیدا کند به طوری که اخیرا 
در فضای مجازی بحث لغو عضویت یکی از اعضای شورای شهر بسیار 
داغ شده است و هر روز خبر هایی در این زمینه به گوش می رسد.  خبر 
هایی که سبب شد، رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر 
در شصتمین جلسه علنی این شورا که صبح دیروز برگزار شد نسبت به 
انتشار  آن  و بی اخالقی های صورت گرفته، موضع بگیرد و از همراهی و 

همدلی اعضای شورای شهر سخن گفت.
فریده روشن، در این جلسه بیان کرد: الزم می دانم تذکر دهم که شورای 
اسالمی شهر بر اساس قسمی که به کالم ا...مجید یاد کرده است تنها به 
مصالح مردم و عدل جمعی اتکا دارد و همه فعالیت های اعضای شورای 
شهر نیز بر این اساس انجام شــده است. همه 13عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان همراه و همدل هستند و از این رو انتظار داریم بداخالقی ها 
پایان یابد. مهدی مقدری نیز در این جلسه از صحبت ها و رفتار هایی که 

نسبت به اعضای شورای شهر از سوی برخی افراد صورت می گیرد گالیه 
کرد و گفت: عده ای شورای شهر را  تندرو خطاب می کنند. خسارت وارد 
شده به تابلوی بزرگراه آیت ا... هاشمی و خیابان دکتر فاطمی از دیگر 
گالیه هایی بود که این عضو شورای شــهر در جلسه صبح دیروز به آن 
اشاره کرد و گفت : یک صد میلیون ریال برآورد هزینه آسیبی است که به 
این تابلو وارد شده است.وی با بیان اینکه ما نباید بگذاریم به چهره های 
فاخر ایرانی هتک حرمت شود، گفت: باید قانون جلوی این حرکت های به 

ظاهر سازماندهی شده در آسیب زدن به اموال عمومی را بگیرد.
مقدری همچنین بار دیگر از نبود برنامه های شاد در شهر انتقاد کرد و 
گفت: با وجود صدور مجوز برنامه هــای مردمی گذر فرهنگی چهارباغ 

عباسی به مناسبت شب یلدا، پیش از شروع این مراسم و در حالی که 
اطالع رسانی عمومی باعث حضور پرشمار شهروندان در محل اجرای 
برنامه شده بود، دستور لغو آن داده شد. این عضو شورای شهر با تاکید 
بر اینکه ما به دنبال حاکمیت قانون هستیم و آن ها که جلوی اراده ملت 
می ایستند ضعیف هستند، افزود: تا کی باید اینگونه اقدامات را تحمل 

کنیم؟
مقدری ادامه داد: اگر دولت می خواهد مردم شــاد باشــند نباید فقط 
ادعای رفع مشکل افسردگی جامعه را داشته باشد. بنابراین از استاندار 
درخواست می کنم جلوی برخی مداخله ها را گرفته و به  جای رفتارهای 

سلبی و حذفی کنش های ایجابی و انگیزه بخش را تقویت کند.

گالیه اعضای شورای شهر از بی اخالقی های صورت گرفته در فضای مجازی؛

جلوی  مداخالت بی مورد را بگیرید 
 نرگس طلوعی

شهردار اصفهان در آیین رونمایی از طرح های سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان اظهار کرد: از 26 آذر تا 29 دی ماه امسال طی 33 روز اجرای 100 
برنامه در حوزه حمل و نقل در شهر اصفهان پیش بینی شده است در این راستا از چند پروژه در سازمان حمل و نقل بار رونمایی شد. قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه هر 
اقدامی در شهر باید پشتوانه علمی و منطقی داشته باشد، افزود: امروز در شهرداری اصفهان در تمام حوزه ها شاهد تحوالت خوبی هستیم و ارزیابی ها نشان می دهد که 
به سوی اهداف حرکت کرده ایم؛ از روز اول فعالیت ها را با برنامه آغاز کردیم بنابراین با عزم راسخ برای تحقق آن ها تالش خواهیم کرد. شهردار اصفهان با بیان اینکه  اداره 
کل محیط زیست به عنوان دستگاه متولی حفظ محیط زیست با شهرداری اصفهان همکاری های خوبی داشته و دارند که از این بابت تشکر می کنم، افزود: هوای سالم 

حق مسلم بشر است؛ اما با وجود آب یا هوای آلوده حفظ کرامت انسان ممکن نیست.

کرامت انسان با وجود 
 آب یا هوای آلوده 

حفظ نمی شود

شهردار اصفهان:

گاه
ید
د
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  امام علی علیه السالم:
 زن مسلمان بايد خود را براى شوهرش خوش بو 

سازد. 
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یادداشت

یکی از دغدغه های ما در زندگی امروز، تجربه حال خوب است 
که عمدتا هم از سوی افراد به عنوان گمشده زندگی های امروزی 
از آن صحبت می شود؛ اما اگر بخواهیم خوب به موضوع توجه 
کنیم می بینیم که دلیل نبود حال خوب، خود ما هستیم و قانون  
های دست و پاگیری که نانوشته سعی در اجرای آن داریم ولی 
از عهده آن بر نمی آییم باید بگوییم برای رسیدن به حال خوب 
گاهی به جای دونده معمولی بودن، پرش از مانع را باید تمرین 
کرد. بزرگ ترین موانع زندگی را می توان قوانین درونی و نانوشته 
خود ما دانست که در ادامه با ارائه راهکارهایی دستیابی به حال 

خوب را معرفی می کنیم.
مقایسه، ممنوع!

هرکدام از ما شرایط زندگی متفاوتی را تجربه کرده ایم. در یک 
خانواده که بسیاری از شرایط یکسان است بازهم بین خواهر و 
برادرها و شرایط زندگی شان تفاوت وجود دارد. درست است که 
بخش بزرگی را خودمان می سازیم؛ اما با توجه به شرایط اطراف، 
نتیجه این ساختن متفاوت است. شاید هم در بخشی از زندگی، 
کم کاری های خودمان باعث شده که نتیجه زندگی امروزمان 
ازآنچه توقع داریم دور باشــد و از نزدیکان مــان فاصله گرفته 
باشیم. درهرصورت شرایط امروزتان را باید بپذیرید تا بتوانید از 
کاستی هایش درس بگیرید.بی تردید، چند لحظه ایستادن، به 
عقب نگاه کردن و تحلیل بی طرفانه اتفاقات زندگی می تواند به 
شما کمک کند. بهتر است هرروزتان را با دیروز خودتان مقایسه 
کنید ، اگر گرفتار دور باطل مقایسه با دیگران شوید، توانایی لذت 
بردن از داشته هایتان را از دست می دهید و چیزهایی که به دست 
آوردید نمی تواند باعث حال خوب تان شود؛ درحالی که چشم تان 
به ویترین ساختگی اســت که بقیه از زندگی خودشان نشان 
می دهند.شما هرگز وقت و انرژی بی نهایتی ندارید که صرف رصد 
زندگی دیگران کنید. پس تمرکزتان بر زندگی خودتان باشد تا 
حال بهتری را تجربه کنید.این روزها، همه ما به لطف شبکه های 
اجتماعی در جریان گزارش تصویری و مشروح زندگی یکدیگر 
قرار می گیریم. از میز غذاهای رنگی گرفته تا چندمین سالگرد 
ازدواج و هدایــای خاص تولد و مســافرت های رویایی. یادتان 
باشد که عکس های شبکه های اجتماعی بسیار پرزرق وبرق تر 
از واقعیت است. توجه داشته باشــید که ما هرگز وقت و انرژی 

بی نهایتی نداریم که صرف رصد زندگی دیگران کنیم.
تغییر، یک قدم به جلو!

شک نداشته باشید که اگر مسیر همیشگی را امروز هم بروید، 
به همان نقطه تکراری خواهید رســید. چگونه توقع دارید که 
آدم دیگری نشــوید و کارهای دیگری نکنید اما زندگی تان و 
حال تان به صورت جدی تغییر کند؟ شما برای رسیدن به آرامش 
و آرزوهایتان نیاز دارید تا نوع زندگی تــان را تغییر دهید. اگر 
می خواهید بدن سالمی داشته باشید نمی توانید مثل گذشته 
مداوم فست فود بخورید، ورزش نکنید و خودتان به استرس ها 
دامن بزنید؛ اما انتظار سالمتی داشته باشید. اگر امروز سرحال 
نیســتید، نگاه تان به زندگی مثبت نیست و در کل حال خوبی 
ندارید، پس باید برنامه ای بنویســید تا آدم دیگری در نوع نگاه 
به رفتار و موضوعات اطراف تان شوید. برای این کار با خودتان 
صادق باشید. سعی کنید علت حال بد و نارضایتی تان را از ذهن 
و قلب تان استخراج کنید. وقتی می گویم استخراج؛ فکر نکنید 
همان دالیل اولیه و سطحی می تواند به شما کمک کند، چون 
در اکثر مواقع این دالیل نوعی فرافکنی اســت. اینکه قیمت ها 
باال رفته است و نمی توانید ماشینی که مدنظرتان بود را بخرید 
و... می تواند چند روزی حال تان را خــراب کند؛ اما اگر به طور 
کل زندگی تان را دچار مشکل کرده اســت، این  موارد بهانه ای 
شده تا مشکالت ریشــه دارتری در شما فعال شود. تا زمانی که 
 علت حال بد خود را ندانید، نمی توانیــد آرامش را به قلب تان 

وارد کنید.

چگونه حال مان را خوب کنیم

عکس روز

دوخط کتاب

می کشــه تعریف می شــه. 
رازهــای مــا هویتمــون رو 
تشــکیل مــی دن! تــو اگــر 
می خــوای بــا مــن باشــی و 
باهــام زندگــی کنــی، باید 
قبــول کنــی کــه ممکنــه 
چیزهایــی در گذشــته ام 
باشــه کــه نمی خــوام تــو 
بدونی. از االن به بعد مهمه.

»دختری از بروکلین« 
گیوم موسو

 »رازهایــی که برای 
فاش نکردن داری«

کــه  داری  قبــول    پــس 
رازی رو بــا خــودت یــدک 
می کشی!طبیعیه! هرکس 
در این دنیــا رازهایــی داره 
رافائل! این خیلی هم خوبه! 
اصال به نظر من شــخصیت 
واســطۀ  بــه  هرکــس 
رازهایی که با خودش یدک 

خدمه و مسافران هواپیمایی ترکیه ای در یکی از پروازهای خود با زایمان 
زودرس یکی از مسافران و یک میهمان ناخوانده مواجه شدند. »موسوامبو 
میچوکایمبه« 21 ســاله زن پا به ماه با پروازش بی گدار به آب نزد، چون 
همراه او همسرش بود که یک پزشک است.پس از آنکه زن باردار احساس 
درد شدید کرد، همسرش به کمک خدمه و مسافران کامال حرفه ای، بچه 
را به دنیا آوردند. نوزاد پسر تازه به دنیا آمده میهمان ناخوانده این پرواز شد 
و خوشبختانه پس از بررسی ها مشخص شــد که مادر و نوزاد در سالمت 

کامل قرار دارند.

به دنیا آمدن نوزاد در هواپیمای ترکیه

مرد آمریکایــی که در طول 10 ســال گذشــته به کمک دو پســرش 
 هزاران آهو را بــه صورت غیرقانونی و بدون مجوز شــکار کرده اســت، 
بــه پرداخــت هــزاران دالر جریمــه و دیــدن کارتــون »بامبــی« 
 که یکــی از محصوالت قدیمی شــرکت والــت دیزنی اســت، محکوم

 شد.
  او بــه مدت یک ســال باید ماهــی یک بار ایــن کارتون را کــه درباره
  آهــوی کوچکی اســت، نگاه کنــد. این مرد و پســرانش بعــد از قطع

 سر و مفاصل حیوان، الشه آن را در طبیعت رها می کردند.

تنبیه عجیب برای شکارچی حیوانات

بزرگ ترین کرسی ایران به عنوان نماد حرارت، گرمی و دورهمی در شهرستان 
مشگین شهر همزمان با یلدا طوالنی ترین شب سال رونمایی شد.نادر فالحی 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان اردبیل گفت: 
این کرسی 100 مترمربع است. رکورد بزرگ ترین کرســی ایران به اندازه 
۸1 مترمربع مربوط به شهرستان دامغان در استان سمنان بود که شهرستان 
مشگین شهر با رونمایی از این کرسی گوی سبقت را از دامغان ربود.کرسی در 

ایران به ویژه منطقه آذربایجان نماد حرارت گرمی و دورهمی است.

رونمایی از بزرگ ترین »کرسی« شب یلدا

 حال و هوای گنج 
نامه در روزهای 

برفی همدان
تاریخــی،  منطقــه 
گردشــگری و تفریحی 
گنج نامه در فاصله حدود 
پنــج کیلومتری غرب 
همدان و در انتهای دره 
عباس آباد واقع شده و 
در تمام طول سال میزبان 

گردشگران است.

 درباره دفاع مقدس باید جوری فیلم ساخت 
که باعث ماندگاری این تاریخ شود

پروانه معصومی، بازیگر ســریال دفاع مقدســی »مینو« که این شــب ها در 
کنداکتور پخش شبانگاهی شبکه یک ســیما قرار دارد با گالیه از اینکه چرا 
کمتر از قبل به سراغ داســتان های دفاع مقدس می رویم، گفت: نسل فعلی 

نمی داند که چنددهه قبل مردم چه سختی هایی که نکشیدند. 
خود من در تهران جنگ را فقط با موشک لمس می کردم؛ اما در خرمشهر و 
غیره ماجراهایی رقم خورده که عمدتا ناگفته مانده اســت.معصومی متذکر 
شد: شاید یکی مثل من در دل جنگ بوده باشم؛ اما بچه های االن واقعا خبر 
 از ماجرا ندارند. نسل االن باید بداند که مردم و رزمندگان ما در آن سال ها چه 

کشیده اند.
این بازیگر با بیــان اینکه چهل ســالگی انقالب بایــد دوره پختگی انقالب 
باشد، ادامه داد: االن جای این سوال اســت که آیا به آنچه که می خواستیم، 

رسیده ایم؟ و اینکه توانسته ایم در برابر این همه شهید ادای دین کنیم؟
پروانه معصومی  همچنین عنوان کرد: درباره انقالب و دفاع مقدس باید جوری 
فیلم و سریال ساخت که باعث ماندگاری این تاریخ شود وگرنه آرمان این همه 
شهید کمرنگ می شود. واقعا حیف است انقالب مثل درختی که با این همه 

زحمت بزرگ شده را به راحتی فراموش کنیم.

دیدگاه

جناب آقای حضرت حجت االسالم والمسلمین 
حاج شیخ یدا... رحمانی بلداجی، امام جمعه محبوب 
 و محترم شهر و بخش بلداجی، برخود فرض و الزم 
می دانیم از تالش های شــبانه روزی حضرتعالی در 
تکمیل مصالی نماز جمعه این شهر صمیمانه ترین 
قدردانی و سپاسگزاری را به عمل آورده و به حکم 
وظیفه لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق از زحمات 
شما تقدیر و تشکر کنیم؛ البته ناگفته نماند خداوند 
بزرگ پاسخ هر عمل صالحی را خواهد داد. تا چند سال پیش مصالی نماز جمعه بلداجی یک 
ساختمان نیمه تمام در وسط شهر بال تکلیف مانده بود که با تشریف فرمایی حضرتعالی و 
پیگیری شبانه روزی شما و همکاران تان این پروژه به اتمام رسید. از کلیه شهروندان بلداجی 
و مقیم شهرستان های دیگر از جمله  شیراز، اصفهان و... صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم.

جمعی از شهروندان شهر بلداجی
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