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استاندار در گردهمایی فرمانداران و مدیران کل استانداری تاکید کرد هیچ 
یک از مسئولین شرعا و قانونا نمی توانند گرایش سیاسی خود را در کار و اجرا 

دخالت دهند؛

پدِر شهرستان ها باشید
استاندار اصفهان  در گردهمایی فرمانداران و مدیران کل استانداری اصفهان که با حضور معاونان 
و مشاوران استاندار برگزار شد، اظهار داشت: مدیران باید در زمان کوتاه خدمت خود به گونه ای عمل کنند 
که نام نیک از خود باقی گذارند و نیت خود را در جهت رضای خدا خالص کنند.عباس رضایی، بر ساده 

صفحه   7زیستی و پرهیز از هرگونه تجمل گرایی تاکید کرد ...

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

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

جواد نصری -  شهردار فالورجان

آگهی مزایده
شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 5/882 مورخ 97/09/05 شورای محترم اسالمی 
شهر فالورجان در نظر دارد نســبت به برگزاری مزایده فروش درختان خشک شده مجاور 
رودخانه در جاده گردشگری محله گارماسه فالورجان طبق شــرایط ذیل و براساس قیمت 

کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.
1- درختان خشک شده سرپا شامل چنار – نارون )وسک( - صنوبر و ... به همراه سرشاخه ها از 

قرار هر کیلوگرم 3/500 ریال می باشد .
2- متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز 

یکشنبه مورخ 97/10/23 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند .
3-  کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی ، ارزش افزوده و ... به عهده برنده مزایده می باشد .

4- شهرداری ) کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
5- جهت کســب اطالعات بیشتر به ســایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه 

فرمایید.

نوبت دوم

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

*رضا عباسی، استاد بنام خطاطی و مینیاتور 
و  مهمترین هنرمند مکتب اصفهان اســت. 
از آثار باقی مانده از وی می تــوان به طراحی 
کاشــی های ســقف و زیــر گنبــد عظیم 
مســجد امام )ره( اصفهان اشــاره کرد.  *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

بومی سازی بیش از 60 گروه 
 کاالی مواد مصرفی

 فوالد مبارکه

 باتکیه بر دانش صنعتگران داخلی
 صورت گرفت؛

3

  نمره منفی برای هواداران اصفهانی فوتسال؛

 قهرمانی به چوپ و  چماق
 نیاز ندارد

روابط عمومی ذوب آهن 
اصفهان  موفق به  کسب دو  
شاهین طالیی و نقره ای  شد

درچهارمین جشنواره تبلیغات ایران؛

3

6

   به گفته کارشناس مسئول آزمایشگاه محیط زیست، 
نمی توان گفت کدام قسمت شهر اصفهان آلوده تر است؛  

دردی که درمان 
ندارد!

5

رییس پلیس آگاهی استان:

 داروهای دامپزشکی قاچاق 
در اصفهان کشف شد

5

ویدئوی کوتاهی از برخورد استاندار 
جدید خراسان شــمالی در فضای سها نریمانی 

مجازی منتشرشد که نشان از تاثیرپذیری این استاندار از استاندار سابق 
استان اصفهان دارد. »محمدعلی شجاعی« که معاون »مهرعلیزاده« در 
اســتانداری اصفهان بود و یکی از گزینه های جانشــینی او بعد از رفتن 

مهرعلیزاده هم به شمار می رفت، به خراسان شمالی رفت.  
در ویدئوی منتشرشده شجاعی در جلسه شورای اداری استان، سرپرست 
سازمان صمت را از جلسه بیرون می کند و با لهجه خاص خود می گوید 
»استان صاب»صاحب« داره« و تاکید می کند که به عنوان استاندار اجازه 
نمی دهد فالن وزیر از یک استان دیگر گزینه خود را بیاورد و در سازمانی 

که با سرپرست اداره می شود، جایگزین کند! و بعد باز هم تاکید می کند که 
اجازه نمی دهد که این فرد تازه معرفی شده در هیچ کدام از جلسات شرکت 

کند و به سایر مدیران هم دستور داده او را به جلسات راه ندهند. 
چقدر در اصفهــان خودمان به ایــن »قاطعیت« نیازمندیــم . به اینکه 
مدیرانی از جنس مهرعلیزاده و شــجاعی ببینیم کــه حتی اگر »بومی« 
 هم نیســتند؛ اما بیشــتر از بومی هــا دغدغه مندنــد و با انگیــزه کار 
می کنند. درد بزرگ اینجاست که اینها مدیران ما هستند؛ مدیران اصفهانی 
که در اســتان های دیگر کارآمد هســتند و در همه حوزه ها خوش می 
درخشند و آن وقت ما اینجا در شهر و استان خودمان، باید چشم بدوزیم به 

مدیرانی که تا بخواهند...

بیشتر شهرهای بزرگ ایران در فصل سرما با آلودگی و هزاران مشکل ناشی از آن  دست و پنجه 
نرم می کنند، در روزهایی که از آســمان انتظار برف و باران می رود تنها آلودگی اســت که 
محاصره مان کرده است. اصفهان هم البته چند سالی می شود به جرگه شهرهای آلوده ایران پیوسته، سال 

گذشته آلودگی به حدی وسعت یافت که در چندین نوبت مدارس ...

ادامه در صفحه 2

  رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان:  

 ساختمان ها را به سمت
 هوشمند سازی سوق دهیم

3

به کمی »قاطعیت« اصفهانی نیازمندیم!
نماینده اصفهان در مجلس می گوید »اصفهان ستیزی« مانع از پیگیری ستاد احیای زاینده رود شده  است؛
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بار دیگر صحبت ها پیرامون مذاکره ایران و آمریکا 
با صحبت هــای ترامپ در خبرهای سیاســی داغ 
شــد این موضوع البته مانند صحبت های پیش از 
این رییس جمهور ایاالت متحــده مبنی بر تمایل 
ایران برای مذاکــره با واکنش هــای تند و منفی 
مقامات کشورمان روبه رو شده است. روز یکشنبه 
ترامپ که از ســوی نهادهای اقتصادی و اجتماعی 
داخلی آمریکا به دلیل تعطیلی دولت تحت فشــار 
قرار دارد، مدعی شــد »وضع ایران خوب نیست؛ 
آن ها می خواهند مذاکره کننــد!« دونالد ترامپ 
در این خصوص مدعی شد: »کنار گذاشتن توافق 
وحشتناک هســته  ای با ایران )برجام(، اثر زیادی 
بر آن  ها داشــت. آن هــا دارند نیروهایشــان را از 
همه جا عقب می  برند«.این در حالی است که وی 
پیش تر نیز با طرح ادعایی مشابه به دنبال جلب نظر 
جمهوری خواهان تندروی ضــد ایرانی به منظور 
پیشــبرد اهداف خود در آمریکا بوده اســت. این 
سخنان از ســوی دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
با شــدیدترین ادبیات رد شــد. علی شمخانی در 
همایش بین المللی دفاع و امنیت در غرب آســیا، 
در واکنش به ســخنان ترامپ با بیان اینکه آمریکا 
با خصوصیات فعلی نمی توانــد طرف مذاکره هیچ 
کشوری قرار بگیرد، اظهار کرد:» ایران راهبرد عدم 
تســلیم در برابر آمریکا و مایوس سازی او را اتخاذ 
کرده است. وی با تاکید بر اینکه ایران هیچ سیگنال 
و پیامی برای مذاکره با آمریکا نداده اســت، گفت: 
»آمریکایی ها ثابت کرده اند که قابل اعتماد نیستند 
و تاریخ مذاکرات نیز این موضوع را تایید می کند. 
امروز این آمریکایی ها هستند که پیام می دهند و 
برای مذاکره اعالم آمادگی می کنند، نه جمهوری 
اســالمی ایران«. دبیر شــورای عالی امنیت ملی  
در پاسخ به پرسشــی درباره ارائه پیشنهاد آمریکا 
برای مذاکره با ایران در جریان ســفر اخیر خود به 
افغانستان اظهار کرد: آنها توســط نمایندگانی به 
ما اعالم کردند که آماده مذاکره با ایران هســتند. 
سخنان ترامپ همچنین از سوی سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان نیز رد شد. قاسمی به بیان 
اینکه ترامپ تنها آرزوهای خود را به ایران نسبت 
می دهد تصریح کرد: »رییــس جمهوری آمریکا 
همچون همیشــه، بی آموختن درســی از تاریخ 
تحوالت دهه های اخیر و بازبینی سیاست های سراپا 

غلط اسالف خود در قبال این منطقه و ایران بار دیگر 
سخنانی بی منطق و از سر نفرت را نسبت به مردم 
این سرزمین باستانی مطرح کرده که باز تکرار همان 
زیاده خواهی و جاه طلبی هــای قدرت های قرون 
وسطایی و تاریخ مصرف گذشته است«. وی افزود: 
خیال پردازی و اقدامات خصمانــه ایاالت متحده 
آمریکا تاکنون با وجود همه تالش های کینه توزانه 
آنها نســبت به مردم ایران راه به جایی نبرده و بی 
شک در آینده نیز نخواهد برد.سخنگوی وزارت امور 
خارجه عنوان کرد:» ترامــپ صرفا آرزوهای باطل 
و محال خــود را بیان می کند که بــا واقعیت های 
موجود هیچ تطابقی ندارد. او مــی داند جمهوری 
اسالمی ایران دهه هاست با فشارها و سیاست های 

تحریمی آمریکا آشنا و رو در رو است«.
موج تایید ها و تکذیب هــا در مورد مذاکره ایران و 
آمریکا در حالی هر از گاهی از تیترهای خبری سر 
در می آورد که معموال این آمریکایی ها هستند که 
این اخبار را منتشر می کنند. بسیاری از کارشناسان 
معتقدند ترامپ و دولتش بــرای ماندن در عرصه 

سیاســی آمریکا به ایران و تنش با کشورمان نیاز 
دارد این مسئله به خصوص برای تامین هزینه های 
رویارویی با ایران و ماجراجویی های ترامپ ضروری 
اســت. همچنین ترامــپ نمی خواهد شــرکای 
اروپایی اش از مدار ســلطه این کشور خارج شوند 
و به دنبــال راهی برای وقت کشــی و یافتن راهی 
برای بازگشت به مذاکرات با ایران است؛ چرا که می 
داند اگر اروپا راهی بــرای کمک به ایران در جریان 
برجام پیدا کند مذاکره و ایجاد شروط تازه بر سر راه 
ایران و متحدان اروپایی بســیار سخت خواهد شد 
به خصوص اینکه  بارها نشــان داده که در سیاست 
فردی معامله گر اســت. این مسئله موجب شده تا 
تحلیلگران سیاسی داخلی آمریکا نیز نسبت به این 
پیشنهاد ترامپ بدبین باشند. »هالی داگرز« یکی 
از اعضای مرکز اســکوکرافت در اندیشکده شورای 
آتالنتیک و سردبیر سایت »ایران سورس« در مورد 
پیشــنهادات آمریکا به ایران برای مذاکره معتقد 
اســت: »به گفت وگوی مبتنی بر احتــرام متقابل 
اعتقاد دارند. تا این لحظه، دولت ترامپ با خروج از 

برجام ثابت کرده که بازیگری غیرقابل اعتماد است.« 
وی ادامه می دهد: »دونالــد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا، هیچ کاری برای اعتمادسازی انجام نداده و 
دولتش نیز ثابت نکرده است که به قول هایش عمل 
خواهد کرد. ترامپ برای آن کــه ایرانی ها حاضر به 
دیدار با او شوند، باید فاصله زیادی را که ایجاد کرده، 
جبران کنــد و پل بزند.« دیوار بلنــد بی اعتمادی 
میان ایران و آمریکا که حاصل ســال ها سیاســت 
دروغ و فریب  علیه کشورمان بوده است.باید به این 
نکته توجه داشــت که با هر بار رد شدن پیشنهاد 
مذاکره آمریکا این ایاالت متحده اســت که برای 
اجرای سیاست های قلدر مابانه خود در خاورمیانه 
با مشکالت زیادی روبه رو خواهد شد.به همین علت 
برخی از کارشناسان معتقدند در آینده آمریکا تالش 
خواهد کرد تا مذاکرات خود را به واســطه برخی از 
کشورهای نزدیک تر به ایران در منطقه پیش ببرد تا 
به این طریق راهی برای برون رفت از بحران سیاست 
 های به بن بســت رســیده خــود در منطقه پیدا

کند.

»بایدن«  به زودی برای ریاست 
جمهوری تصمیم می گیرد

معاون رییس جمهور ســابق آمریکا نســبت به 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 
2020 آمریکا ابراز تمایل کــرده و گفته ظرف دو 
هفته آینده تصمیم نهایی را می گیرد.هم حزبی های 
دموکرات بایدن که با او صحبت کرده اند، به روزنامه 
آمریکایی نیویورک تایمز گفته اند که بایدن تصمیم 
خــود را در خصوص کاندیدا شــدن در انتخابات 
ریاســت جمهوری احتماال ظرف دو هفته آینده 

خواهد گرفت.
در صورتی که بایدن بخواهد در انتخابات ریاست 
جمهوری 2020 به عنوان کاندیدای دموکرات ها 
شــرکت کند ابتدا بایــد در مبــارزات انتخاباتی 
درون حزبی پیروز شــود. در نهایت کنوانســیون 
 حزب دموکــرات باید نامزد نهایــی این حزب را 

معرفی کند.

اردن، میزبانی گفت وگوهای 
یمنی را تکذیب کرد

یک مسئول وزارت خارجه اردن تاکید کرد که این 
کشور هیچ گونه درخواست رسمی برای میزبانی 
دور دوم مذاکرات صلح یمن دریافت نکرده است.
پیش از این »محمــد علی الحوثــی« از رهبران 
جنبش انصارا... پس از دیدار با فرســتاده سازمان 
ملل در یمن، در مصاحبه با خبرگزاری فرانســه 
گفته بود که احتمــال دارد دور دوم مذاکرات که 
به نابسامانی اوضاع اقتصادی یمن در نتیجه جنگ 
اختصاص خواهد داشت، در امان و از طریق ویدئو 

کنفرانس برگزار شود.
با وجود گذشــت حدود یــک مــاه از مذاکرات 
بین طرف های یمنی در ســوئد، ســازمان ملل 
 در اجــرای توافقات صورت گرفته با مشــکالتی

 مواجه است.

 هشدار »ترزا می« 
به پارلمان انگلیس

نخست وزیر انگلیس هشــدار داد اگر پارلمان این 
کشور توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا را تصویب 
نکند، کشورش با مرز های نامشخص مواجه خواهد 
شد.پارلمان انگلیس قرار است طی روز های آینده 
در ارتباط با این توافقنامه نشســت تشکیل دهد 
 و هفته آینده نیــز دربــاره آن رای گیری خواهد 

کرد.
او در گفت وگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت: 
»ما با افرادی مواجه هستیم که به منظور متوقف 
کردن برکسیت خواهان برگزاری یک همه پرسی 
دیگر هســتند و همچنین افــرادی را داریم که 
خواهان انجام یک برکسیت کامل هستند. خطری 
که وجود دارد این اســت که ممکن اســت اصال 

برکسیتی انجام نشود.«

 ادعای تل آویو درباره سفر
 ۳ هیئت عراقی به اسرائیل

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی ادعا کرده است، 
سه هیئت از عراق شامل ۱۵ فرد طی سال گذشته 
میالدی به سرزمین های اشغالی سفر کردند.در 
این بیانیه این گونه ادعا شــده که این هیئت ها 
شامل شخصیت های سنی، شیعه و رهبران محلی 

تاثیرگذار عراقی بودند.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی هدف سفر این 
هیئت را مشخص نکرده اســت اما ایدی کوهن، 
تحلیلگر و شــخصیت آکادمیک اســرائیلی در 
صفحه رسمی خود در توییتر این گونه ادعا کرده 
است، دولت عراق به منظور عقب نشینی ایرانی ها 
از جنوب ســوریه در ازای توقف حمالت هوایی 
به خاک سوریه آنها را فرستاده بود تا با اسرائیل 

مذاکره کنند.
تاکنون بغداد هیچ واکنش رســمی بــه بیانیه 
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی یا ادعای کوهن 

نداشته است. 

تک و پاتک مذاکره میان ایران و آمریکا

رییس کل بانک مرکزی:
الیحه حذف ۴ صفر از پول 

ملی تقدیم دولت شد
رییس کل بانک مرکزی گفت: الیحه حذف 
چهار صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی 
تقدیم دولت شده اســت و امیدوارم هر چه 

سریع تر این مهم به نتیجه برسد.
عبدالناصــر همتی  تاکید کــرد: اصل مهم 
بانک مرکزی در پیشبرد طرح اصالح نظام 
بانکی صیانت از ســپرده های مردم و ثبات 

بازار پول است. 
وی افزود: شــاخص بهــای تولیدکننده در 
آذر ماه نســبت به آبان ماه ۴.۵ واحد درصد 
کاهش داشته اســت و با کاهش رشد بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در ماه های آبان و 
آذر امیدواریم با ثبات ایجاد شــده در بازار 
 و روند نرخ ارز شــاهد کنترل بیشــتر تورم 

باشیم.

واکنش مجلس به تکذیبیه سازمان 
هدفمندی یارانه ها؛

ایرانیان خارج از کشور 
یارانه دریافت می کنند

رییس هیئت تحقیق و تفحص از ســازمان 
هدفمندی یارانه ها در واکنش به تکذیبیه 
سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: ما اسناد 
یارانه بگیران خارج از کشــور را در اختیار 

داریم.
جبــار کوچکی نــژاد اظهار داشــت: طبق 
اظهارات دولتمــردان ۷۸ میلیون نفر یارانه 
دریافت می کننــد در حالی کــه مطابق با 
اطالعات مرکز آمار، جمعیت کل کشورمان 

۸۱ میلیون نفر است.
وی افزود: از سوی دیگر دولت ادعا می کند 
که یارانه ۴ میلیــون نفر چون قضات و افراد 
دارای حقوق باال را حذف کرده اســت، پس 
چگونــه ۷۸میلیون نفر یارانــه دریافت می 
کنند و این ســوال مطرح است که جمعیت 
خارج از کشــور کجا قرار دارند؟ما گزارش 
های خود را به صحــن علنی ارائه می دهیم 
 و ایــن افراد بهتر اســت در آنجا پاســخگو 

باشند.

ابراهیمرحیمپور
معاونپیشینوزیرامورخارجه:

رییس دفتر رییس جمهور گفت: کســانی که االن 
فکر می کنند انتقاد از دولــت در انتخابات به نفع 

آن ها می شود، اشتباه می کنند.
محمود واعظی در پاســخ به این پرسش که چرا 
کمیته مشــترک اصالح طلبان و دولــت تاکنون 
تشکیل نشده اســت، بیان کرد: ما از تشکیل این 
کمیته استقبال می کنیم، ولی نمی دانم چرا هنوز 

این کمیته تشکیل نشده است.
وی ادامه داد: به هرحال همه چیز دو طرف دارد؛ 
یک طرف همان ها)اصالح طلبان( و یک  طرف هم 
ما هستیم. همان زمان با من صحبت کردند و من 
گفتم که این کمیته مشترک می تواند مثبت باشد، 

االن هم همین عقیده را دارم.
واعظــی در پایان گفت: عــده ای اکنــون انتقاد 
کرده و خودشــان هم مقداری دولــت را تضعیف 
می کنند. آن ها فکر می کنند که این انتقاد موجب 
رای آوری در انتخابات می شــود در حالی که این 
 روند هم به ضرر خودشــان می شود و هم به ضرر 

دولت.

 عده ای دولت را تضعیف
 می کنند

رییس دفتر رییس جمهور: 

کافه سیاست

سرمقاله

نماینده اصفهان در مجلس می گوید 
»اصفهان ستیزی« مانع از پیگیری 
ستاد احیای زاینده رود شده است؛

به کمی »قاطعیت« اصفهانی 
نیازمندیم!

... ادامه از صفحه اول
مدیر و منشی و معاون همفکر و هم حزب خود 
را بیاورند و اتوبوســی تغییــر و تحول بدهند، 
نوبت رفتن شان رســیده و با کلی هزینه روی 
دســت گذاشــته برای مدیر بعدی و کارهای 
نیمه تمام می روند. روز گذشــته خبر رســید 
که ۱0۵ نماینده مجلــس به منظور اختصاص 
3۵0 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای 
احیای دریاچه ارومیه بــه رهبر معظم انقالب 
نامه نوشــته اند. همــان نمایندگانی که چند 
روز قبل همزمان با حضــور رییس جمهور در 
مجلس برای تقدیم بودجه 9۸ دور او را گرفته و 
تهدید کردند که نباید »اصفهان را خاص و ویژه 
ببیند« و نگران بودند مبادا دولت برای احیای 

زاینده رود کاری کند!
همان نمایندگانــی که نماینده اســتان مان 
می گوید »همه جا علیه اصفهان صحبت کرده 
اند« و با انتقال بهشت آباد به یزد مشکلی ندارند 
اما می گویند به اصفهان نیاید! همان نماینده 
هایی که »حیدرعلی عابدی« می گوید اعتراض 
شان باعث تعویق طرح ستاد احیای زاینده رود 
در هیئت دولت شد. حاال شــورای عالی آب، 
مامور رســیدگی به موضوع احیــای رودخانه 

زاینده رود و کارون شده است. 
هیئت وزیران به این شــورا ماموریت داده تا با 
تشکیل کارگروه هایی، موضوع احیای رودخانه 
زاینده رود و ساماندهی کمی و کیفی رودخانه 
کارون را در دســتور کار قرار دهــد. اگر بحث 
»کارون« و پیگیری نمایندگان خوزستان نبود، 
شاید دولت مجبور نمی شد از سر رودربایستی 
نگاهی هم به »زاینده رود« بیندازد و حاال این 
سوال برای ما مطرح است ، نمایندگان استان 
که استعفا داده بودند و یک ماه نشده استعفا را 
پس گرفتند و به صندلی های خود در پارلمان 
برگشــتند و قرار بود سفت و ســخت پای کار 
مشکالت آبی استان و زاینده رود و کشاورزان 
 بایســتند، االن دقیقــا کجــا هســتند و چه 

می کنند. 
دوباره ســکوت کرده اند و کم پیدا شــده اند. 
پایداری و پیگیری نمایندگان »اصفهان ستیز« 
همان قدر قابل تحسین است که مسکن های 

موقتی برای اصفهان دردناک! 

کشاورزان، امنیت آفرین هستند

پیشنهاد سردبیر:

معاون پیشــین وزیر امور خارجه با اشاره به 
برگزاری مذاکرات سیاســی ایران و طالبان 
در تهران اظهار کرد: ایران این مذاکرات را در 
راستای امنیت خود و همچنین تحقق صلح و 
ثبات در افغانســتان و منطقه انجام می دهد.

ابراهیم رحیم پور خاطرنشان کرد : پیش از این 
کابل نسبت به انجام این مذاکرات مالحظاتی 
داشت و می خواست این مذاکرات با هماهنگی 
کابل  صورت بگیرد و یا از نتایج آن آگاه باشد 
و ما نیز در این موضوع استدالل های خود را 
داشتیم.این دیپلمات سابق کشورمان با بیان 
اینکه در حال حاضر شاهد انجام مذاکراتی از 
سوی آمریکا، روسیه، پاکستان با گروه طالبان 
هستیم، اظهار کرد: واقعیت این است که در 
حال حاضر بخشی از افغانســتان در اختیار 
طالبان است، اگرچه جزو حاکمیت افغانستان 

نیست ولی در این کشور طرفدارانی دارد .

امنیت، عامل اصلی مذاکره 
با طالبان است

محمدغرضی
فعالسیاسی:

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه استانی شدن 
انتخابات به نفع مردم نیست، گفت: اجرایی شدن این 
الیحه باعث حضور نمایندگان جریان های خاص و 
افراد پرنفوذ به مجلس می شود.حجت االسالم مجتبی 
ذوالنور،  با اشاره به طرح اصالحی از قانون انتخابات 
مجلس، گفت: استانی شدن انتخابات نیز در این طرح 
مطرح شــده  و برخی نمایندگان معتقد هستند که 
استانی شدن انتخابات پارلمان به نفع مردم نیست.
وی افزود: با استانی شدن انتخابات مجلس، همواره 
افرادی که به جریان های خاصی متصل بوده و از توان 
مالی و تبلیغی باالیی برخوردار هستند یا افراد با نفوذ 
به مجلس ورود می کننــد و پارلمان دیگر طراوت و 

تازگی نخواهد داشت.
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه با استانی 
شــدن انتخابات قوه مقننه، مراکز استان ها بیشتر 
بهره مند خواهند شد، تصریح کرد: با استانی شدن 
انتخابات مجلس، حضور وکالی ملت در شهرستان ها 
و روســتاها نیز کاهش یافته و دسترســی مردم به 

نمایندگان محدود می شود.

  استانی شدن انتخابات
  به نفع مردم نیست

نماینده مردم قم:

محمد غرضــی، فعال سیاســی اظهار کرد: 
معموال در دولت اول افراد بدون شــناخت از 
یکدیگر کنار هم قرار می گیرند؛ اما بعد از مدتی 
که با هم کار می کنند، انتظارات شان برآورده 
نمی شود بنابراین کم کم به اختالف می خورند 

و از هم فاصله می گیرند.
محمد غرضی  درباره چرایــی خروج ژنرال 
ها از دولت حســن روحانی ادامــه داد: این 
وضعیت منحصر به دولت روحانی نیســت، 
دولت های گذشته هم چنین دورانی را تجربه 
کرد. وزرایی که دوره اول خدمت یک رییس 
جمهور وارد کابینه شــدند اکثرا وســط کار 
رفتند یا کنار گذاشته شدند. وقوع این حالت 
در دوره احمدی نژاد از همــه دوران ها بدتر 
بود.وی افزود: آقای هاشــمی به دوستان من 
گفته بود که روحانی جواب تلفن وزرایش را 

هم نمی دهد.

روحانی جواب تلفن 
وزرایش را هم نمی دهد

پیشخوان

بین الملل

  ایران ادعای »ترامپ« مبنی بر پیشنهاد مذاکره به آمریکا را به شدت رد کرد؛  

حجت االسالم و المســلمین  حســن روحانی در دیدار وزیر ، معاونان و 
مدیران ارشد وزارت جهاد کشــاورزی حفظ همزمان قدرت خرید مردم 
و صرفه تولیدات کشاورزی را ضروری دانســت و اظهار کرد: کشاورزان، 
دامداران و باغداران عزیز امنیت آفرین هستند و وظیفه دولت نیز تامین 
امنیت برای فعالیت آنهاست.رییس جمهور با اشــاره به اینکه بار اصلی 
امنیت کشور بر دوش کشاورز قرار دارد، اظهار داشت: وقتی کلمه امنیت 
به کار برده می شود، معموال نیروهای نظامی و انتظامی به اذهان عمومی 
متبادر می  شود و این در حالی است که بخش بزرگی از  تامین امنیت به 

دست کشاورزان عزیز است. بی تردید اگر مردم برای تامین خوراک و غذای 
خود دغدغه خاطر داشته باشند، امنیتی نیز وجود نخواهد داشت.رییس 
جمهور تصریح کرد: بخش بزرگی از آرامش و امنیت خاطر مردم در سایه 
تامین مواد غذایی مورد نیاز حاصل می شــود و در گذشته چنین بود که 
هرکسی مواد مورد نیاز سالیانه خود را ذخیره می کرد و در تامین امنیت 
خود نقش اساسی داشت؛ اما امروز مسئولیت تامین امنیت به واسطه تغییر 
شرایط زندگی در مرکزیتی به نام دولت و وزارت جهاد کشاورزی متمرکز 
شده است که مسئولیت بسیار سخت و سنگینی محسوب می شود.روحانی 

با بیان اینکه دولت در مقابل کشاورزی که مسئولیت تامین امنیت غذایی 
مردم را برعهده دارد، وظیفه دارد که امنیت خود کشاورز را تامین کند، 
اظهار داشت: بدون تردید اگر کشاورز برای تولید و فروش محصول خود 
امنیت خاطر نداشته باشد، نمی تواند برای جامعه و مردم امنیت بیافریند.

روحانی با تاکید بر اینکه باید شرایط مساعد را برای کشورمان مهیا کنیم، 
گفت: اگر چه در زمین کشــاورزی و آب محدودیت داریم؛ اما توانمندی 
فکری ایرانیان و علم و طراحی های جوانان عزیزمان، نامحدود است که با 

این توانمندی می توانیم آثار دو محدودیت قبلی را کاهش دهیم.

چهره ها

رییس جمهور:
کشاورزان، امنیت آفرین هستند

علیرضا کریمیان

 جرمی کوربیــن متهم به 
حمایت از ایران

تنهایی بی هیاهوی رییس 
جمهور

مارش میلیشیای نفاق

مجمع صادق مجلس  علی و 
تایید »پالرمو«
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بومی سازی بیش از 60 گروه کاالی مواد 
مصرفی فوالد مبارکه

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 اتاق بازرگانی

در دیدار رییس اتاق بازرگانی اصفهان و 
فعاالن اقتصادی گرجستان مطرح شد؛

تاکید بر توسعه روابط 
اقتصادی اصفهان و گرجستان

در دیــدار رییس اتــاق بازرگانــی اصفهان و 
فعاالن اقتصادی گرجســتان بر توسعه روابط 
اقتصادی دو طرف در زمینه ســرمایه گذاری 
تاکیــد  مصالــح ســاختمانی  تامیــن   و 

شد.
 رییس هیئــت مدیره هلدینگ ســاختمانی 
وایزمند گرجســتان در این دیدار خواســتار 
همکاری با شرکت های ساختمانی این استان 
در تامین مواد اولیه به ویژه مصالح ساختمانی  
و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش 
ساختمان شــد. نیکا مرابیشــویلی، ظرفیت 
تولید مصالح ساختمانی در استان اصفهان را 
ستودنی دانســت و گفت: باتوجه به پرمصرف 
بودن کاالهای ساختمانی آهن، آجر و سیمان 
در گرجستان  عالقه مند به خرید این مصالح 

از استان اصفهان هستیم.رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان هم در این دیدار خواســتار توســعه 
روابط اقتصادی ایران و گرجســتان به ویژه از 
سوی دولت گرجســتان شد.سید عبدالوهاب 
ســهل آبادی همچنین از آمادگی تشــکیل 
شرکت مشترک  بین فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان و گرجســتان خبــر داد و گفت:این 
شــرکت می تواند نیازهای صنعت ساختمان 

و دیگر بخش های گرجستان را تامین کند.
تــاق بازرگانــی را محــل تجمــع  ا وی،
تولیدکننــدگان و بازرگانــان  معرفــی کرد 
و افزود:اتاق هــا می توانند نقــش مهمی در 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری و جذب 
ســرمایه گذار  ایفا کنند.رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان همچنین  ســرمایه گذاری ایرانیان 
در گرجستان  در ســال های گذشته را قابل 
توجه دانست و گفت:بســیاری از خریداران 
 ساختمان ها در گرجستان را ایرانیان تشکیل 

می دهند.

مدیر تعاون اداره کل تعاون استان اصفهان:
109 شرکت تعاونی در استان 
مجوز فعالیت دریافت کردند 

مدیر تعاون اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 109 
شرکت تعاونی با عضویت بیش از چهار هزار و 333 

نفر  در استان مجوز فعالیت دریافت کردند. 
علیرضا تیغ ســاز به افزایش 14 درصــدی تعداد 
تعاونی های استان در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل اشاره کرد و افزود: این تعاونی ها در بخش های 
خدمات ،کشــاورزی و صنعت دایر شده اند . وی با 
بیان اینکه شهرستان های اصفهان،خوانسار ،نطنز 
و شهرضا بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در این 
مدت را داشــته اند، افزود: با راه انــدازی این تعداد 
تعاونی برای بیش از هزار نفر در استان اشتغال زایی 

شده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس:
وزارت کار در ایجاد مشاغل 

کوچک کار جهادی کند
نماینده مردم شاهین شــهر و میمــه و برخوار در 
مجلس شورای اســالمی گفت: وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی، برای ایجاد مشاغل کوچک در مناطق 
روستایی و مشــاغل خانگی به حرکت جهادی نیاز 
دارد.حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: سازمان 
برنامه و بودجه، هنوز تســهیالت ویژه اشتغال های 
فراگیر سال 97 را به اســتان ها ابالغ نکرده است، 
عالوه بر این، پرداخت تسهیالت اشتغال خانگی که 
رقم آن هم برای هر متقاضی کم بوده، عمال متوقف  

شده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت و سازمان برنامه و بودجه 
با توجه به اصل 32 قانون اساسی که دولت را مکلف 
کرده اســت، برای هر فرد ایرانی شغل متناسب با 
شئوناتش ایجاد کند، در اجرای این طرح نتیجه قابل 
قبولی به دست نیاورده است.حاجی دلیگانی موافقت 
رهبر معظم انقالب را با برداشت1/5 میلیارد دالر از 
محل صندوق ذخیره ارزی را یادآوری و تصریح کرد: 
قرار بود این طرح از سال گذشته تاکنون، ده ها هزار 

شغل جدید در مناطق روستایی ایجاد کند.

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده 
درافزایش رفاه اجتماعی

از میــزان 9 درصد مالیات بــر ارزش افزوده یک 
درصد آن به حوزه  سالمت و درمان اختصاص داده 
می شود که در این خصوص می توان نقش سهم 
مالیات را در موفقیت طرح جامع نظام سالمت که 
به اجرا درآمده است و پوشش هزینه های درمان 

مشاهده کرد. 

همچنین میزان 3درصد از مالیات بر ارزش افزوده 
به شهرداری ها داده می شــود که در توسعه زیر 
ساخت های شــهری نقش اثرگذاری دارد. یکی 
از بزرگ ترین چالش های پیش روی کشورهای 
توسعه نیافته و یا در حال توســعه، عدم توانایی 
در توسعه زیرســاخت های اصلی و مهم به ویژه 
از لحــاظ تامین منابــع مالی اســت. از آنجا که 
مالیات نقش موثر و مســتقیمی در تامین منابع 
مالی کشورها بر عهده داشته و انجام پروژه های 
عمرانی و توسعه زیرساخت ها ارتباط مستقیمی 
با میزان مالیات های وصول شــده دارد، مالیات 
 و توســعه عمرانی ارتباط معناداری با همدیگر

 دارند . 
طرح های عمرانی همچون بزرگراه ها، خیابان ها، 
جاده ها و پل ها، حمل و نقل عمومی، فرودگاه ها 
و خطوط هوایی، منابع آبی، مدیریت شــهری ، 
تولید جریان برق و مخابرات ، ارتباطات ، مدیریت 
سالمت جامعه ، توسعه زیرساخت های آموزشی 
و گســترش خدمات در مناطق محروم نیازمند 
بودجه قابل توجهی اســت که بخشــی از آنها از 

محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد.
بنابراین می تــوان نتیجه گرفت کــه مالیات و 
نظام مالیاتی بی شــک نقش موثــری در روند 
توســعه و رفاه کشــور ایفا می کند و با تاثیر بر 
فعالیت بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاست 
 گذاری های توســعه صنعتی نیــز نقش کلیدی

 بر عهده داشته باشد .

رییس ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان اصفهان با بیان اینکه فرونشست هایی 
که در اثر خشکی زاینده رود و برداشت های 
بی رویه پیش آمده، زلزله خاموشی است که 
در کنار گوش مردم اتفاق افتاده است، گفت: 
روزی در حفره ای فرو می رویم که به دســت 

خودمان ایجاد شده است.
»غالمحســین عســگری« صبح دیروز در نشست 
خبری اولین نمایشــگاه بین المللی بهره وری آب و 
انرژی در ســاختمان، صنعت، حمل و نقل و اولین 
همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی، اظهار کرد: 
هدف از برگزاری این نمایشگاه و همایش این است 
که مردم و مسئوالن بدانند انرژی های فسیلی تمام 
شدنی نیست و رو به اتمام است. در تامین آب، گاز و 
سایر انرژی ها به مشکل خورده ایم و اگر به این صورت 
پیش برویم برای آیندگان چیــزی باقی نمی ماند.

رییس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان 

اصفهان افزود: این همایش هشــت محور دارد که 
یکی از آنها، مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است 
و این مقررات الزم االجراست،  متاسفانه به این قانون 
بی توجهی شده و اگر این قانون در ساختمان ها اجرا 
شــود، از حجم زیادی از هدررفت انرژی جلوگیری 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه ساختمان پایدار، ساختمانی است 
که از نظر انرژی خودکفا باشــد کــه از آن به عنوان 
ساختمان سبز یاد می شود، افزود: کاربرد انرژی های 
تجدید پذیر در ســاختمان ها مســئله مهمی است 
که ناچاریم به سمت اســتفاده از آن حرکت کنیم.

عســگری با بیان اینکه طی ســالیان گذشته هیچ 
نوآوری در مصالح ســاختمانی اتفاق نیفتاده است، 
 گفت: در این همایش سعی داریم این نوآوری ها را 

ارائه دهیم.
استفاده بهینه از انرژی ها در ساختمان باید 

فرهنگ سازی شود
رییس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان 
اصفهــان بــا تاکید بــر نقــش و جایگاه مــردم و 

دستگاه های مختلف در اجرای قوانین، اظهار کرد: 
در اســتفاده بهینه از انرژی ها در ســاختمان باید 
فرهنگ سازی شود. در این نمایشــگاه از مجموعه 
فناوری های آب، برق و گاز رونمایی خواهد شــد تا 
ببینیم در ساختمان ها، صنعت و حمل و نقل از چه 
مصالحی اســتفاده کنیم تا حداکثــر بهره وری را از 
انرژی داشته باشیم.وی اظهار امیدواری کرد که این 
همایش و نمایشگاه قدمی برای هوشیار کردن مردم 
به منظور صرفه جویی باشد و افزود: در بیشتر مواقع 
میزان انرژی که در ســاختمان ها مصرف می شود 
بیش از حد نیاز اســت بنابراین باید ســاختمان ها 
را به سمت هوشمندسازی ســوق دهیم تا حداقل 
انرژی را مصرف کنند.رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه حساسیت های جامعه باید نسبت 
به بحران انرژی موجود، افزایش یابد، گفت: بر اساس 
آمار شــرکت آب منطقه ای، در 37 سال گذشته به 
طور متوســط 40 متر آب زیر زمینی کشور کاهش 
پیدا کرده  و باید برای این بی توجهی هزینه سنگینی 

را پرداخت می کنیم.
 روزی در حفره ای فرومی رویم که به دست 

خودمان ایجاد شده  است
عســگری با بیان اینکه فرونشســت هایی که در اثر 
خشکی زاینده رود و برداشــت های بی رویه پیش 
آمده، زلزله خاموشــی است که در کنار گوش مردم 
اتفاق افتاده اســت، افــزود: روزی در حفره ای فرو 
می رویم که به دست خودمان ایجاد شده است.وی 
اضافه کرد: قوانین الزم وجود دارد؛ اما حساســیتی 
برای اجرای آن نیست، با گشــتی ساده در اصفهان 
ساختمان هایی را که در زمین فرو می رود و تجهیزات 
شهری که آسیب دیده است را می بینیم و همه این 

فاجعه ها به دلیل بی توجهی مسئوالن است.
موضوع آب، سیاسی شده است

رییس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان 
اصفهان با بیان اینکه اکنون مســئله آب سیاســی 
شــده اســت، گفت: بحران کمبود آب، یک فاجعه 
زیســت محیطی فالت مرکزی است و راهی به غیر 
از برانگیختن حساسیت های جامعه به منظور حفظ 
حق و حقوق آیندگان وجود ندارد.  عسگری افزود: 
ممیزی انرژی موتورخانه هــا با همکاری 19 ارگان 
در استان اصفهان، برای پنج هزار موتورخانه از آخر 
دی ماه شروع می شود، هیچ طرحی موفق نمی شود 
مگر آن که مردم همکاری کنند.وی با اشاه به اجرای 
پایلوت طرح بازیافت آب خاکستری در کاشان، گفت: 
به زودی استفاده از این روش ها برای همگان الزامی 
خواهد شد همانطور که در صنایع به دلیل اضطراری 
که به وجود آمده و دیگر آبی وجــود ندارد، این کار 
در حال انجام اســت.رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان اســتان اصفهان با بیان اینکه مردم باید 
همت کننــد و از انرژی ها بی حد و اندازه اســتفاده 
نکنند، گفت: در یک کیلومتری زمین آب وجود دارد؛ 
اما نباید از آن اســتفاده کنیم چون در آینده چیزی 
باقی نمی ماند. عســگری با اشاره به اینکه بیشترین 
هدررفت انرژی توسط مردم و در ساختمان ها اتفاق 
می افتد، گفت: باید مردم مطالبه گر باشند و بخواهند 
تا قوانین اجرا شود.وی افزود: گاهی اوقات اتفاقی که 
در اطراف ما رخ می دهد، فکــر می کنیم فقط برای 
همسایه است و به ما ربطی ندارد، اما اینطور نیست، 
محاسبات ســاختمانی نیز به همین دلیل در حال 
تغییر است تا از این به بعد شاهد صدمات فرو نشست 

به ساختمان ها نباشیم.

ساختمان ها را به سمت هوشمند سازی سوق دهیم
  رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:  

مالیات

در چهارمین جشنواره تبلیغات ایران که با شعار خالقیت، نوآوری و 
حق انتخاب مشتری  با حضور صدها مدیر و کارشناس آژانس های 
تبلیغات، دســت اندرکاران روابط عمومی ها و مدیران بنگاه های 
اقتصادی،در محل ســالن همایش های صدا و سیمای در تهران 
برگزار شــد، روابط عمومی ذوب آهن اصفهان موفق به کسب دو 
شاهین طالیی و نقره ای و لوح ســپاس شد. دراین جشنواره آثار 
تبلیغاتی از ســوی سازمان ها، شــرکت ها و همچنین کانون های 
آگهی و تبلیغات و افراد حقیقی در 1۶ شاخه به دبیرخانه جشنواره 
رسید که پس از غربالگری اولیه، قریب به 350 اثر بر پایه معیارهای 
دقیق و از پیش طراحی شــده در بوته داوری قرار گرفتند و 45 اثر 

برتر توسط هیئت داوران برگزیده شدند.
روابط عمومی ذوب آهــن اصفهان با ارائه  برخــی از آثار و نمونه 
فعالیت های خود در زمینه تبلیغات،  توانست در بخش» فعالیت 
های روابط عمومی« شاخه »فعالیت های ترویجی روابط عمومی« 
، شــاهین طالیی و لوح ســپاس و در بخش »طراحی و معماری 
گرافیکی« ، شــاخه طراحی غرفه نمایشــگاهی )طرح غرفه» با 
 اطمینان بســازید«( شــاهین نقره ای و لوح ســپاس را دریافت

 کند.

چرا برخی تبلیغات ماندگارند و برخی نه؟ در این رویداد 
بزرگ تبلیغاتی که به همت موسســه آرمان برگزار شد عالوه بر 
سخنرانی چند تن از اســاتید برجســته علوم تبلیغات، طراحی 
،گرافیک و ارتباطات، دکترمحمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی و 
اطالع رسانی وزارت ارشــاد در خصوص وظایف دست اندرکاران 
صنعت تبلیغات گفت: درآمدزایی و رونق کسب و کار بسیار مهم 
است. توجه به زیبایی شناسی مسئله بســیار مهمی است است.
ایجاد روحیه شادی و نشاط هم از دیگر وظایف فعاالن این حوزه 

باید باشد.
وی با اشــاره به وجود رابطه مســتقیم  بین ثبــات در جوامع و 
میزان تبلیغات گفت: ما باید به تبلیغات از این منظر هم بنگریم. 
پژوهش ها نشان می دهند که هرچه ثبات سیاسی و اقتصادی در 
کشورها بیشتر باشد، میزان تبلیغات در ابعاد مختلف بیشتر است.
وی، گره خوردن تبلیغات با فریبکاری را بسیار خطرناک دانست 
و گفت:بحث اطالع رسانی و رعایت صداقت در زمینه تبلیغات هم 
مهم اســت.ما نمونه های فراوانی از تبلیغات داریم که بیش از نیم 
قرن از عمر آنها گذشته وهمچنان اثرگذار هستند. من از اساتید 
وکارشناسان  می خواهم در این زمینه بررسی کنند که چرا برخی 

تبلیغات ماندگارند و برخی نه؟ سلطانی به تبلیغات نادرست و اثر 
مخرب آن در افکار عمومی اشاره کرد و گفت: در بحث جریان آزاد 
اطالعات، بحث تبلیغات سالم بســیار مهم است.االن در دنیا عده 
ای می گویند باید با ایجاد رگوالتــوری، راه را برتبلیغات ناصحیح 
 بســت؛ حتی اگر جریــان آزاد اطالعات در مــواردی مخدوش

شود.
در ادامه  دکتر هوشــمند سفیدی، رییس جشــنواره اظهار کرد: 
شعار» خالقیت، اثربخشــی و نقش آن در توســعه حق انتخاب 
مشتری« را از آن جهت برگزیدیم که آن را  رویکردی دموکراتیک 

در تبلیغات می دانیم.

درچهارمین جشنواره تبلیغات ایران؛

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان  موفق به  کسب دو  شاهین طالیی و نقره ای  شد

حدیث زاهدی

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

آگهی مزایده
شهرداری درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 97/1103/ ش شــورای اسالمی شهر واگذاری کیوسک 
مطبوعات واقع در درچه، میدان امام ایستگاه اتوبوس شهری را به مدت سه سال بصورت اجاره بهاء با مبلغ پایه 
7,500,000 ریال برای سال اول و 15% افزایش نسبت به ســال قبل برای دو سال دیگر از طریق مزایده واگذار 
نماید. لذا از متقاضیان  درخواست می گردد جهت دریافت اسناد به امور مالی شهرداری درچه مراجعه نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده:  16,000,000 ریال می باشد.
تاریخ چاپ آگهی مزایده: چاپ نوبت اول 1397/10/18 و نوبت دوم 97/10/25

تاریخ دریافت اسناد مزایده: تا یکشنبه مورخ 97/11/7
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهرداری: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/11/8 

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات : ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/11/9 در ساختمان 
اداری شهرداری درچه 

1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
آدرس دریافت اسناد مزایده: درچه - میدان امام - ابتدای خیابان نواب صفوی - ساختمان شهرداری

www.dorchehcity.ir :وب سایت شهرداری
تلفن: 333762045-031 داخلی 17 و18

تاکنــون ۶0 گــروه کاالی مــواد مصرفــی 
شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان در ســال 
های تحریم، بومی سازی شــده است.مدیر 
خرید مواد مصرفی شــرکت فــوالد مبارکه 
اصفهان گفت: بــا به کارگیــری راهبرهای 
اقتصــاد مقاومتی و حمایت از شــرکت های 
ســازنده داخلی تاکنون ایــن کاالهای  مواد 
مصرفی مورد نیاز خطوط تولید صنعت فوالد 
کشور بومی ســازی شده اســت.محمدرضا 
ممتاز تاکید کرد: فوالد مبارکه با تکیه بردانش 
داخلی پرچم دار بومی ســازی اقالم وارداتی 

موردنیاز صنعت فوالد است.وی گفت: مواد نسوز، قطعات سرامیکی استراتژیک، ریخته گری، روغن ها، 
رنگ ها، روانکارها، مواد شیمیایی، کاتالیست ها، وسایل بسته بندی، وســایل ایمنی، ادوات برقی و 
ابزارآالت ازجمله کاالهای مصرفی بومی سازی شــده  اســت.مدیر خرید مواد مصرفی شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان گفت: دست یابی به دانش فنی برخی اقالم دیگر ازجمله نوار نقاله های خاص، سیم 
بکسل ها و مواد شیمیایی خاص از دیگر برنامه های در دست اجرای این شرکت در زمینه طرح های 
اقتصاد مقاومتی است.محمدرضا ممتاز افزود:بسیاری از کاالهای تولید شده این شرکت بزرگ صنعتی 

بهتر از انواع مشابه وارداتی است و صنعت فوالد کشور را از وابستگی به واردات بی نیاز کرده است.

باتکیه بر دانش صنعتگران داخلی صورت گرفت؛
نوبت اولبومی سازی بیش از 60 گروه کاالی مواد مصرفی فوالد مبارکه
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این دردها را جدی بگیرید

پیشنهاد سردبیر:

خوردنی های نجات بخش  در هوای آلوده
آلودگی هوا اثرات مخربی بر بدن انسان دارد، عالوه بر برخی از اقدامات مانند استفاده از ماسک های فیلتر دار و عدم تردد در مناطق با آلودگی باال، تغذیه  الهه زین الدین
نیز می تواند در روزهایی که آلودگی هوا بیشتر از حد مجاز است بخشی از تاثیرگذاری آالینده ها بر سالمتی را کاهش دهد. تحقیقات نشان داده است تعدادی 

از غذا ها و نوشیدنی ها می توانند به لوله های تنفسی  کمک کرده و آنها را  پاکسازی کنند.در ادامه به مرور برخی از این غذا ها و خوراکی های مفید خواهیم پرداخت.

شیر و لبنیات، اولین گزینه روزهای آلوده
اگرچه این روزها لبنیات رکورددار گرانی در سوپر مارکت هاست؛ اما باید توجه کرد که حذف این ماده از سبد تغذیه ای 
می تواند صدمات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد به خصوص آنکه ساکنان شهرهای آلوده به منظور سم زدایی 
ناشی از تنفس سموم موجود در هوا باید حتما از شیر در تغذیه روزانه خود استفاده کنند. هر چند لبنیات برای از میان 
بردن آثار ذرات معلق موجود در هوا مفید است؛ اما تاثیری بر بهبود مسمومیت  ناشی از آالینده ها همچون سردرد، تهوع، 
ســرگیجه، تنگی نفس و... ندارد و تنها راه درمان، دریافت اکسیژن است.  مصرف روزانه حداقل دو 
لیوان شیر با چربی زیر 1/5 درصد و پنیر به دلیل داشتن فسفر، منیزیم، کلسیم و پروتئین باکیفیت، 
خنثی کننده سموم به خصوص سربی است که از سوختن بنزین و گازوئیل در هوا منتشر می شود 
و از جذب ریزمغذی هایی ازجمله کلسیم، آهن و روی در بدن جلوگیری می کند.همچنین شیر 
و فرآورده های لبنی با لینت مزاج و کمک به دفع ادرار به خروج سموم و مواد آالینده کمک 
می کند. ضمن این که محصوالت لبنی غنی از پروبیوتیک با تقویت باکتری های مفید بدن 

سبب کاهش جذب همه فلزات سنگین موجود در هوای آلوده می شوند.

از آلودگی به مایعات پناه ببرید
ورود سموم به بدن بیشتر ین تاثیر را در میزان غلظت خون 
دارد به همین علت کارشناســان بهداشتی توصیه می کنند 
در زمان آلودگی هوا از مایعات زیادتری استفاده شود. هنگام 
آلودگی هوا، بهترین توصیه افزایش مصرف مایعات مختلف در 
طول روز اســت.این مایعات می تواند، آب، انواع نوشیدنی ها، 
میوه، انواع سبزی، سوپ و آش باشد. در هنگام آلودگی هوا، 
مصرف شیر بیش از همیشه، توصیه می شود. مایعات دارای 
هزاران خاصیت بوده و سبب دفع آالینده ها از بدن می شود، 
بهتر است مصرف مایعاتی را مورد توجه قرار دهیم که حاوی 
آنتی اکسیدان باشد و مانع از فعالیت رادیکال های آزاد و تخریب 

سلول ها شود.

 بزرک یا تخم کتان 
نجات دهنده قلب های بیمار 

تحقیقات نشان داده که خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدان فیتو 
استروژن ها به طور موثری آسم و آلرژی را کاهش داده و گونه ای 
از فیتو استروژن در بعضی از غذاها مانند بذر کتان یا بزرک وجود 
دارد.اســید های چرب امگا 3 در بذر کتان عالوه بر اینکه ریسک 
مبتال شدن به آسم را کاهش می دهد برای کسانی که بیماری قلبی 
عروقی دارند خاصیت پیشگیری کننده دارد. روزانه مقداری از بذر 
را در غذاها مانند سوپ و ساالد اضافه کنید.آسیاب شده این بذر 
راحت تر استفاده می شود ولی آن را برای حفظ اثر موقع مصرف 
آســیاب کرده و یا مقداری را برای چند روز آسیاب و در یخچال 
در ظرف بســته نگه دارید. تخم کتان را از عطاری هایی که قابل 

اعتمادتان هســتند خریداری 
کنید. تخم کتان قهوه ای روشن 

و شفاف و کمی از زیره بزرگ 
تر است.

سبزیجات و میوه های تازه مصرف کنید
بر اساس تحقیقات انجام شده، گروهی از مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان 
اعم از ویتامیــن  C ، ویتامین A و به خصــوص بتاکاروتن ها، ویتامین E و 
سلنیوم می توانند بدن را در برابر دود و تاثیرات مخرب حاصل از آالینده های 
سمی محافظت کنند. مکانیسم حفاظتی این مواد بسیار تاثیرگذار است.

مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان خود را قربانی حفاظت از سلول های بدن 
می کنند. زمانی که آالینده ها وارد بدن می شوند، سلول های مختلف بدن 
را به عنوان هدف انتخاب می کنند. طی فرآیند خاصی که پراکسید شدن 
چربی نام دارد، رادیکال های اسید چرب تولید می شوند. مواد غذایی نظیر 
گشنیز، سیب  سبز، چغندر، موز، کاهو، کلم، انگور، بروکلی، هویج و مرکبات 
حاوی پکتین یا ژالتین گیاهی هستند. میزان حداکثر این ترکیب شیمیایی 

منحصربه فرد را می توان در میوه های سبز و 
کمی نارس جست وجو کرد. پکتین 

از بدن سم زدایی می کند و مصرف 
مواد غذایــی حــاوی پکتین به 

شــدت در زمان اوج آلودگی هوا 
موثر است.

این دردها را جدی بگیرید
درد در بدن انسان یک عالمت و زنگ هشدار است و به عبارتی یعنی در سیستم طبیعی بدن اختاللی به 
وجود آمده است. به هر حال دانستن اینکه منشــأ هر درد به چه عامل یا عواملی بازمی گردد، می تواند در 
پیگیری و درمان موثر باشد. به همین دلیل بد نیست با چند درد و دالیل به وجود آمدن آنها بیشتر آشنا 
شویم.بعضی از دردها عمق شان کم است و نیازی به پیگیری اورژانسی نیست ولی در مواردی ، دردهایی 
در بدن وجود دارد که نیاز به بررسی سریع پزشک دارند به طور کلی دردهایی که اهمیت بیشتری داشته 

و نیازمند به بررسی جدی متخصص دارند، دارای چند ویژگی هستند.
دردهای ناگهانی 

دردهایی که به صورت حاد و ناگهانی شروع می شوند ، دردهای اسپاسمی و گرفتگی به خصوص در ناحیه 
شکم همراه با تهوع و استفراغ باشد و در دو طیف سنی کودکان و بزرگساالن مشاهده می شود. این نوع 
دردها طبیعی نیستند و شخص باید سریع به پزشــک مراجعه کند . گروه دیگری از دردهای خطرناک ، 
درد هایی هستند که به مدت طوالنی در بدن ، فرد را آزار می دهند که این نوع ممکن است شدتی نداشته 
باشد؛ اما مدت زمان زیادی فرد با آن دست و پنجه نرم می کند این نوع دردها نیز درد های طبیعی نیستند 

و نیاز به بررسی پزشک دارد .
دردهای غیر قابل کنترل

دردهای دیگری هم وجود دارند که با مصرف هر نوع مسکن و دارو باز هم قابل کنترل نیستند ، به عبارتی 
فردی که دچار سردرد ، پا درد ،دست درد و ... است و با خوردن مسکن دردش آرام نمی شود باید سریع تر 
به اورژانس مراجعه کند؛ چرا که این نوع از درد های غیر قابل کنترل بسیار خطرناک هستند.درد هایی که 
با عالئمی مانند درد با تهوع ، درد با تنگی نفس ، درد با سرگیجه و ... همراه می شوند جزو عوامل خطرناک 
و جدی هستند که نیاز به بررسی اساسی دارد. هر کدام از عالئم ذکر شده می تواند یک بیماری مهلک را در 
پی داشته باشد .درد در ارگان های حیاتی بدن مانند مغز ، قلب ،ریه و ...بسیار مهم و حائز اهمیت است . از 
میان انواع دردهای مزمنی که ممکن است برای افراد پیش بیاید، درد در ناحیه قفسه سینه نگران کننده 
ترین آنهاست. دردهایی مانند احساس فشار شدید به قفسه سینه، درد در نزدیک بازوها، تنگی نفس به 

خاطر فشار به سینه و دردهای مشابه در دسته دردهای جدی طبقه بندی می شوند .
دردهای ناحیه کمر

دردهایی که در ناحیه کمر ایجاد می شوند نیز باید جدی گرفته شود. کمردرد از دردهای شایع بسیاری 
از افراد مسن است. متخصصان تاکید می کنند که اگر دردهای ناحیه پشت، در فردی بیش از دو هفته به 
طول بیانجامد، بهتر است فرد تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرد. چرا که این دردها می توانند به ناتوانی 
های جدی حرکتی در آینده منجر شوند.افراد ممکن است به هر دلیلی و در جریان شیوه غلط زندگی با 
جابه جایی دیسک و فشار عصب نخاعی دچار مشکل شده باشند و این دردها را گاهی خفیف و گاهی شدید 

تجربه کنند؛ اما اگر همیشه با آن سروکار دارید پس نسبت به آن بی تفاوت نباشید.
سردردهای مشکوک

افراد حتما باید حواس شــان به ســردردهای ناگهانی که دچار می شــوند باشــد؛ چرا که ســردرد ها 
انواع مختلفی دارند.ســردردهایی وجود دارند که به هیــچ یک از عوامل محیطی ارتبــاط ندارند؛ این 
ســردردها به طور ناگهانی ســراغ تان می آیند و به مرور شــدت می گیرند؛ به گونه ای که فرد نسبت به 
نور و صدا دچار حساســیت می شود.این سردردها می توانند در گروه ســردردهای میگرنی قرار بگیرند. 
.ســردردهای دیگری نیز هســتند که ناگهانی ســراغ تان می آیند و با عالئمی مثــل کاهش بینایی، 
حالت تهوع و استفراغ، از دست دادن هوشــیاری و بی حسی به ویژه در ناحیه ســر همراه هستند؛ این 
 سردرد ها طبیعی نیســتند و خود شــخص تفاوتش را با سردرد میگرنی تشــخیص می دهد و توصیه

 می شود در این نوع از سردرد ها حتما به متخصص مراجعه کنند.

با روغن زیتون راحت نفس بکشید
روغن زیتــون حاوی »الفا توکو فــرول« که یک نوع 
از ویتامین E اســت؛ نقش موثــری در بهبود وضع 

تنفس دارد. 
این روغن عالوه بر توکو فرول اسید چرب غیر اشباعی 
از نوع MONO دارد که خاصیــت کاهش دهندگی 

التهاب را دارد.
اگر در روزهای معمولی از روغن مایع 
گیاهی معمول استفاده می کردید 
در روزهایی که هوا آلوده اســت حتما 
روغن زیتون را برای مصارف پخت غذا 
مصرف کنید و حتی ساالد را بیشتر 
از معمول با روغن زیتون و لیموی 
تازه خوش طعم کنید 
تا همه افراد خانواده 
مصــرف  آن  از 

کنند.

مفاد آراء
10/119 شــماره: 139760302016000354-1397/09/12 آگهــی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 

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: 323728 سید محمد حسن مصطفوی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران 

مفاد آراء
10/122 شــماره: 139760302016000353-1397/09/12 آگهــی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 

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: 323694 سید محمد حسن مصطفوی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران 

مفاد آراء
10/120  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
10/121  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

فقدان سند مالکیت
10/123 شماره: 1397/20/543898-97/10/15  نظر به اینکه آقای هوشنگ محمدی 
فرزند غالمرضا با ارائه یک برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسمًا گواهی گردیده 
مدعی مفقود شدن ســند مالکیت دفترچه ای 562642 صادره بر روی پالک ثبتی 704 
فرعی از 8 اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان شده که در دفتر 130 صفحه 278ذیل شماره 

21535 به نام نامبرده صادر شده است.  اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می 
گردد. م الف: 339382 سید محمد حسن مصطفوی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

تیران وکرون)170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/124 شماره دادنامه: 551-97/9/29 شماره بایگان: 97/326 ش 2  مرجع رسیدگی 
کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف شهرســتان اردستان، خواهان: عبدالکریم کریمی 
فرزند جعفر به نشانی اردستان مسکن مهر بلوک 3 واحد 12، خواندگان: 1- محمد جواد 
اشرفی مهابادی فرزند  غالمحسین به نشانی اردستان مسجد جامع جنب مسجد حجت 
کوچه قدمگاه 2- مجتبی فروتن فرزند عبدالرســول به نشانی برخوار خ طالقانی خ باغ نو 
منزل شخصی 3- صفر کریمی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: انتقال سند، قاضی 
شــورا با عنایت به محتویات پرونده و نظریه اعضا محترم شورا ختم دادرسی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل رای صادر می نماید. ابالغ رای قاضی شورا: در 
 خصوص دادخواست تقدیمی آقای عبدالکریم کریمی فرزند جعفر به طرفیت خواندگان
 1- محمد جواد اشرفی مهابادی فرزند غالمحسین 2- مجتبی فروتن فرزند عبدالرسول 
3- صفر کریمی به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه خودرو پراید سواری 
به شماره انتظامی 461 د 35 ایران 43 در دفتر خانه اسناد رسمی اردستان و هزینه دادرسی 
و خسارات قانونی شــورا با عنایت به محتویات پرونده و جوابیه استعالم از راهور اردستان 
 پیرامون مالکیت خوانده ردیف ســوم وعدم حضور خواندگان جهت دفــاع یا ایراد موثر
 با وصف ابالغ قانونی دعوی خواهان را محرز دانسته مستندا به مواد 198 و 519 ق.آ.د.م 
و ماده 220 قانون مدنی خوانده ردیف سوم را محکوم به انتقال سند رسمی اتومبیل فوق و 
خوانده ردیف اول آقای محمد جواد اشرفی مهابادی را به پرداخت 485/000 ریال هزینه 
دادرسی و نســبت به خوانده ردیف اول و دوم نسبت به خواسته اصلی به لحاظ عدم توجه 
موضوع مســتندا به ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره پیرامون محکومیت غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل  واخواهی در این 
شورا و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم عمومی حقوقی 
 اردســتان می باشــد و در خصوص رد دعوی وفق قســمت اخیر قابل اعتراض میباشد. 
م الف: 339892 شعبه دوم مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اردستان)326 

کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرايي

10/125 شماره: 25/97 به موجب راي شــماره 216  مورخ  97/7/10 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالرضا سلیمانی 
فرزند ابوالفضل شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی سند خودرو به شماره انتظامی 218 ب 27 ایران 43 به نام محکوم له و پرداخت 
مبلغ 626/250 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم  له غالمرضا حصومی فرزند 
اسحاق شغل آزاد به نشانی فریدونشهر خ شریعتی ک شهید محمد عراقی پ 5 و نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت. رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامیست. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:340387 شعبه دوم شوراي 
حل اختالف فریدونشهر )186 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/126 مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی دهاقان به نشانی دهاقان 
پشت بانک ملی مجتمع شوراهای حل اختالف کالســه پرونده 666/97 وقت رسیدگی 
مورخ 97/11/24 ساعت 5 عصر مشخصات خواهان علی عاشوری فرد به نشانی گلشن 
دولت آباد خ ش صادقی ف 6 مشــخصات خواندگان بهرام فدایی دولت فرزند سهراب و 
محمد نور راشدی فرزند راشد هر دو مجهول المکان به خواسته انتقال سند رسمی خودروی 
پیکان وانت به شماره انتظامی 816 ج 64 ایران 73 به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر 
و تادیه گردشکار خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادنامه و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی وفق ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و دریافت و در وقت مقرر 
در جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:340407  شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف دهاقان )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

10/134 بدینوسیله به 1- اکبرســوراني یانچشــمه 2- رقیه قرباني 3- حسین قرباني 
فعاًل مجهول المکان ابــالغ مي گرددکه خواهــان صندوق قرض الحســنه منتظران 
به مدیرعاملي ســیدنوراله تقوي به نشــاني شهرضا میدان شهیدیوســفیان جنب بانک 
پاسارگاد دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به این شــورا تسلیم که  بکالسه 97 / 710 
ش 3 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز شــنبه مورخ 25 / 12 / 97 ساعت 30 / 5  عصر 
تعیین گردیده اینک حسب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب 
یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه 
بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً 
 احتیاج به نشــرآگهي باشــد یک نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود.

 م الف: 323457 عکاشه  رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي 
شهرضا )134 کلمه، 1 کادر(

آگهی تغییرات شرکت شیمیائی سانلی سپاهان سهامی خاص به شماره 
ثبت 50208 و شناسه ملی 10260686792

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/29 موارد ذیل به موضوع 
فعالیت شرکت ماده دو اساسنامه الحاق گردید : "ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد : ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تولید و ساخت و مونتاژو راه 
اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، صنایع تبدیلــی و انجام کلیه فعالیت های تجاری 
و بازرگانی اعم از تهیه مواد اولیه ،تولید و صادرات، خریــد و فروش، تهیه و توزیع و پخش و 
بسته بندی کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و واردات 
دام و طیورزنده و فرآورده های دام وطیور، نهاده های خوراک دام وطیور، داروی دام و طیور و 
تجهیزات مربوطه، صادرات حیوانات مجاز خانگی و صادرات و واردات کلیه محصوالت مجاز 
دام و طیور ومحصوالت باغی و زراعی ،ترخیص کاال از گمرکات داخلی، شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر 
داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، اخذ وام و اعتبارات داخلی 
و خارجی، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی ، پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیصالح" اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )339378(
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پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

محیط زیست

دانشگاه اصفهان دانشجوی ارشد 
بدون آزمون پذیرش می کند

دانشگاه اصفهان برای ســال تحصیلی 98-99 
دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون پذیرش 
می کند.مهلت ثبت نام برای شرکت در دوره های 
بدون آزمون کارشناســی ارشد دانشگاه اصفهان 
از ۱۱ دی ماه آغاز شــده و تا ۳ بهمــن ماه ادامه 
دارد.پذیرش متقاضیان در ایــن دوره برمبنای 
بررسی ســوابق و امتیاز مصاحبه خواهد بود که 
زمان مصاحبه از طریق گروه های آموزشی اعالم 

خواهد شد.
دانشجویان و دانش آموختگان واحدهای پردیس 
دانشــگاه های دولتی، دوره های مجازی، نیمه 
حضوری، غیرحضوری، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام 
نور، موسسات غیرانتفاعی، دانشگاه جامع علمی 
کاربردی، حوزه های علمیه و دانشگاه های وابسته 
به دستگاه های اجرایی مجاز به شرکت در فراخوان 

دانشگاه اصفهان نیستند.

سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش استان:
معلمان نسبت به حقوق و 

مزایای دریافتی اعتراض دارند
ســخنگوی اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: اعتراض صنفی معلمان نســبت 
به حقوق و مزایاســت؛ چرا که با توجه به شرایط 
کنونی اقتصاد کشور این حقوق کفاف هزینه های 

امرار معاش خانواده هایشان را نمی دهد.
علیرضا مهدی با اشاره به اعتراض های اخیر صنف 
معلمان، اظهار کرد: معلمان معترض نسبت حقوق 
و مزایای خودشان با توجه به اوضاع اقتصادی و 
گرانی کنونی شاکی هســتند که کفاف مخارج 
زندگی شان را نمی دهد و خواستار اقدام دولت در 

این زمینه و رسیدگی به مشکالت شان هستند.
 معترضان بیشتر از گروه معلمان بازنشسته بودند و 
تعدادی از معلمان شاغل هم در این گروه هستند.

وی با تاکید به اینکه اعتبارات و بودجه آموزش و 
پرورش ملی است، افزود: این بودجه و اعتبارات 
ملی از طریق از وزارتخانه ابالغ و مصوب می شود 
و انجام امور و رسیدگی به مســائل و مشکالت 
معلمان وابسته به دیدن سهم آموزش و پرورش 
در الیحه بودجه به وسیله وزارتخانه است که این 

سهم به استان ها ابالغ می شود.

مدیرکل انتقال خون استان:
خون گیری از اتباع خارجی 

انجام نمی شود
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه 
خون گیــری از اتباع خارجی انجام نمی شــود، 
گفت: تنها افراد دارای کد ملی می توانند نسبت 
به اهدای خون اقدام کنند.مجید زینلی با بیان 
اینکه طی 9 ماه امسال ۱۲۳ هزار نفر برای اهدای 
خون به مراکز انتقال خــون مراجعه کرده اند، 
اظهار کرد: از این تعداد مراجعــه کننده ۱۰۴ 
هزار نفر موفق به اهدای خون شدند.وی افزود: 
عمده ترین دلیل معافیت از اهدای خون مراجعه 
کنندگان فشــار خون باال و یا پایین افراد بوده 
است.مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان به 
افزایش دو درصــدی مراجعــات اهدای خون 
در اســتان اصفهان اشــاره کرد و ادامه داد: در 
مجموع 9۷ درصد از اهدا کنندگان خون اصفهان 
مرد و سه درصد زن هســتند.زینلی به کاهش 
تعداد مراجعات بــرای اهدای خون با آغاز فصل 
سرما اشاره کرد و گفت: در روزهای عادی تعداد 
مراجعات اهدای خون به صورت میانگین ۴۵۰ 
مورد است و این در حالی است که در فصل سرما 
این آمار به میانگین مراجعات ۳۵۰  نفر کاهش 

می یابد.

 تعداد محیط بانان 
دو برابر می شود

فرمانده یــگان حفاظت محیط زیســت با بیان 
اینکه در پنج سال آینده شــمار محیط بانان دو 
برابر می شود ، گفت: حدود هشتاد پاسگاه محیط 
بانی کشور با همه امکانات به دلیل کمبود نیروی 
انســانی خالی است و در این شــرایط متخلفان 
به راحتی جوالن می دهند.ســرهنگ جمشید 
محبت خانی اظهار کرد : ۱۲۳ تن از محیط بانان 
در دفاع از طبیعت به شــهادت رسیدند و آخرین 
شهید محیط بان ما سه ماه پیش »شهید باشقره« 
بود که در پارک ملی گلستان جان خود را از دست 
داد.سرهنگ محبت خانی گفت :۱۱ درصد اراضی 
ملی کشور در حوزه مناطق چهارگانه شامل ۳۱ 
پارک ملی، ۳8 اثر طبیعی ملی، ۴۶ پناهگاه حیات 
وحش و ۱۶9 منطقه حفاظت  شده است و جمعا 
مناطق چهارگانه   ۲8۴ منطقه با مساحت حدود 
۱۷ میلیون هکتار است .وی خاطر نشان کرد: از 
همین هفته ثبت نام ها انجام می شود و از شب عید 
پس از آموزش در مراکز آمــوزش محیط بانی به 

پاسگاه ها اعزام می شوند.

رییس پلیس آگاهی استان:
 داروهای دامپزشکی قاچاق 

در اصفهان کشف شد
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان از 
کشف یک محموله دارو و مکمل خارجی قاچاق به 
ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در بازرسی 
از انباری در حاشیه شــهر اصفهان خبر داد.سعید 
سلیمیان اظهار کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیس آگاهی استان اصفهان در ادامه برنامه 
های مقابله ای خود با قاچاقچیان کاال، طرح بازرسی 
از انبارهای حاشیه شهر را اجرایی کردند.وی خاطر 
نشــان کرد: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۲۱۷ 
کیسه دارو و مکمل دامپزشکی خارجی از یک انبار 
کشف شــد.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با 
اشــاره به این که مالک انبار از ارائه مدارک قانونی 
خودداری کرد از دســتگیری وی خبر داد و افزود: 
ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان یک 

میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعالم شده است.

رییس پلیس راهور استان:
تلفات تصادفات موتورسیکلت 
اصفهان ۱۵ درصد کاهش یافت

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: میزان 
تلفات حوادث موتورســیکلت استان اصفهان طی 
هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۵.۱ درصد کاهــش یافته است.ســرهنگ رضا 
رضایی با بیــان اینکه حدود ۵۰ درصــد از تلفات 
حوادث ترافیکی در اســتان اصفهــان مربوط به 
موتورسیکلت است، اظهار کرد: استان اصفهان در 
این زمینه باالتر از میانگین کشوری است.وی با بیان 
اینکه تنها راهکار بهبود این شرایط همکاری بیشتر 
مردم و رعایت قوانین اســت، افزود: برخورد قهری 
مطابق با قانون در دستور کار است؛ اما برای کاهش 
حوادث احتمالی نیازمند همکاری مردم و نهادهای 
فرهنگی هستیم.رییس پلیس راهور استان اصفهان 
با بیان اینکه به دنبال برنامه ریزی های صورت گرفته 
طی هشت ماه نخست سال جاری موفق به کاهش 
۱۵.۱ درصدی تلفات ناشی از حوادث ترافیکی موتور 
سیکلت شدیم، ادامه داد: در این بازه زمانی ۱۳۴ نفر 
به دنبال این حوادث جان خود را از دســت داده اند 
که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۵8 مورد 

بوده است.

تکذیب ضرب و شتم دانش آموز 
اصفهانی توسط مدیر مدرسه

مدیر روابــط عمومی اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: ضرب و شــتم دانش آموز 
توسط مدیر و کادر مدرســه صحت ندارد و مسئله 
اصلی یک درگیری بین دانش آموزان بوده اســت.

به تازگی خبری مبنی بر تنبیه بدنی و ضرب و شتم 
دانش آموزی ۱۳ ساله در مدرسه خیام سپاهان شهر 
در فضای مجازی منعکس و پخش شــده بود و در 
ادامه از پیگیری مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان در این رابطه نیز ســخن به میان آمده بود.
علیرضا مهدی، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان در همیــن رابطه ضمن 
تکذیب ضرب و شتم دانش آموز توسط مدیر و کادر 
مدرسه اظهار کرد: طرح موضوع به این نحو صحت 
ندارد و مسئله اصلی یک درگیری بین دانش آموزان 
بوده اســت.مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان ضمن تاکید بر این که مدیر 
و کادر مدرسه هیچ دخالتی نداشته اند، خاطرنشان 
کرد: البته پیگیری مدیرکل آمــوزش و پرورش به 
صورت ویژه در این رابطــه صحت دارد که پیگیری 
شد و به این نتیجه رسیدیم که خود دانش آموزان با 

هم درگیر شده اند.

شکایت از عضو شورای شهر 
تهران به دلیل »توئیت هایش«

رییس کمیته سالمت شورای شهر تهران در مورد 
شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان از 
او توضیحاتی ارائه کرد. وی با بیان اینکه ستاد امر به 
معروف نهی از منکر اصفهان مدعی شده است که به 
خاطر توئیت ها و مصاحبه هایی که در مورد حجاب 
داشــته ام مردم را تشــویق به بی حجابی کرده ام، 
افزود: من هر جا که نظر داده ام مبتنی بر بررســی 
بوده است و معتقد هستم که باید تجدید نظری در 
قوانین فرهنگی داشته باشیم؛ چرا که قواعد کنترلی 
مورد تایید نیست.خداکرمی با بیان اینکه جای سوال 
است که چگونه ســتاد امر به معروف و نهی از منکر 
یک استان دیگر می تواند از عضو شورای یک استان 
دیگر شکایت کند، گفت: این در حالی است که موارد 
بی عدالتی و فساد اقتصادی که ناقض قوانین کشور و 
شهر است اتفاق می افتد، اما هیچ کس از هیچ کس 

شکایت نمی کند.

 رییس تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص 
ارتباط انحراف ستون فقرات و کوله پشتی های سنگین، اظهار کرد: انحراف 
ستون فقرات از سنین پایین شکل می گیرد، دانش آموزان ابتدایی بیشتر 
درگیر و دار مشکالت ستون فقرات ناشــی از مدرسه رفتن هستند، هنوز 
راهکار مناسبی برای این مسئله در مدارس پایه ابتدایی در نظر گرفته نشده 
است، باید توجه کنیم که در دوره ابتدایی هر پایه تنها یک معلم دارد که 
تمام دروس را تدریس می کند و دانش آموز مجبور به بردن تمام و یا بیشتر 
کتاب هایش برای یک روز اســت. مجتبی نوریان، تصریح  کرد: تغییرات 
در ســاختار قامتی با عادت های غلط و ناصحیح باعث ایجاد مشکالت در 
دانش آموزان می شود، ادامه این عادات نادرست پیشرفت معضالت اسکلتی 
را در بر دارد و بیشتر در دوره ابتدایی این موارد دیده می شود، وقتی دانش 
آموز ملزم به آوردن تمام کتاب های خود شود، ناگزیر باید وزن زیاد کوله 
پشتی خود را تحمل کند ، شــاید با نیاوردن یک کتاب از آن درس عقب 
بیفتد. نوریان افزود: ناهنجاری های اسکلتی یا به صورت مادرزادی است و یا 
به دالیل اکتسابی مانند حمل نادرست وسایل، وزن کوله پشتی، عادت های 
نا صحیح نشستن و راه رفتن، کم تحرکی، اضافه وزن و ...  باید برنامه ریزی 
و مدیریتی در دوره ابتدایی انجام شود تا دانش آموز کتاب کمتری با خود به 
مدرسه ببرد و یا توسعه طرح مدارس بدون کیف که در برخی مدارس اجرا 
می شود نیز راهکار موثری در این زمینه خواهد بود. وی گفت : تعداد زیادی 
از دانش آموزان دوره ابتدایی از مشکالت ساختار قامتی مانند انحراف ستون 

فقرات رنج می برند، اگر در مدرسه برای دانش آموزان کمدهایی تعبیه شود 
تا وسایل غیر ضروری خود مانند وسایل کمک آموزشی که برای تدریس 
ریاضی و ... استفاده می شود، را در کمد بگذارند و مدام بین خانه و مدرسه 
وسایل اضافی را جا به جا نکنند، کمی از فشار روی کمر و ستون فقرات شان 
کم می شود.رییس تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با تاکید اینکه اداره تربیت بدنی مهر ماه امســال طرح غربالگری سالمت 
ســتون فقرات برای دانش آموزان را در مدارس اجرایی کرده است، اضافه 
کرد:این طرح برای سنجش ناهنجاری های اسکلتی و ساختار قامتی در 
دانش آموزان پایه ششم ابتدایی الزامی شده اســت.نوریان با بیان اینکه 
مربیان تربیت بدنی در مدارس دانش آموزانی را که مشکالت ستون فقرات 
و ساختار قامتی دارند را شناسایی می کنند، گفت: دانش آموزان شناسایی 

شده را به کانون های حرکات اصالحی که در همه مناطق و نواحی هستند، 
معرفی می کنند تا افــراد متخصص در زمینه تربیت بدنی با تشــخیص 
مشکل، حرکات اصالحی را به افراد بدهند و اگر مشکل با حرکات اصالحی 
حل نشود، افراد را برای درمان به پزشکان متخصص در این زمینه معرفی 
می کنند تا قبل از پیشرفت بیشتر انحراف ستون فقرات و سایر مشکالت 
قامتی فرد درمان شود.نوریان خاطر نشان کرد: خانواده ها باید دراین زمینه 
حساسیت داشته باشــند و حداقل در خرید کوله پشتی سبک و مناسب، 
کفش سبک و اســتاندارد دقت کافی را به خرج بدهند تا از احتمال بروز 
بسیاری ازمشــکالت مانند تغییر شــکل بدن، تغییر در نوع راه رفتن و ... 
جلوگیری شود، ما گاهی برای موارد غیر ضروری مانند خریدن لباس هایی 
با مارک خارجی هزینه های گزافی را می پردازیم؛ اما برای خرید کوله پشتی 
استاندارد و کفش که یکی از مهم ترین مواردی است که با سالمتی و ساختار 
قامتی فرزند ما در ارتباط مستقیم است، دقت نمی کنیم.رییس تربیت بدنی 
اداره کل آموزش و پرورش افزود: فقط کوله پشتی سنگین و کفش نامناسب 
نیست که مشکالت اسکلتی را ایجاد می کند، بلکه روش های نادرستی که 
دانش آموزان در خانه برای انجام تکالیف شان اســتفاده می کنند، مانند 
نشستن  روی میز و صندلی غیر استاندارد، درس خواندن در حالت خوابیده 
و ... نیز از جمله علت های این مشکل هســتند و در بیشتر اوقات والدین 
این گونه مسائل را جدی نمی گیرند، پس شاید باز هم بتوان انجام بیشتر 

فعالیت ها در مدارس را بهترین گزینه دانست.

رییس تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:
رفع مشکالت ستون فقرات دانش آموزان، دغدغه نیست

آموزش و پرورش

بیشتر شهرهای بزرگ ایران در فصل سرما با 
آلودگی و هزاران مشکل ناشی از آن  دست و 
پنجه نرم می کنند، در روزهایی که از آسمان 
انتظار برف و باران می رود تنها آلودگی است که 

محاصره مان کرده است. 
اصفهان هم البته چند سالی است به جرگه شهرهای 
آلوده ایران پیوسته است. سال گذشته آلودگی به حدی 
وسعت یافت که در چندین نوبت مدارس تعطیل شد 
و میزان روزهای آلوده از زمان های پاکی هوا پیشــی 
گرفت. با نگاهی به آمار و ارقام پایگاه های ســنجش 
آلودگی هوا چیزی که جلب توجه می کند این است که 
برخی از نقاط شهر اصفهان همیشه میزان باالتری از 
آلودگی را نشان می دهد. محدوده خیابان های پروین 

و استانداری از جمله این مناطق هستند.
آلوده ترین هوا متعلق به کدام نقطه از شهر 

اصفهان است؟
به نظر می رســد محــدوده خیابان هــای پروین و 
استانداری همیشه بیشترین میزان آالینده ها را دارند 
اگر چه حجم ترافیک در خیابانی مانند اســتانداری 
بتواند این میزان از آلودگی را توجیه کند؛ اما منطقه ای 
خلوت تر مانند محدوده پروین چرا تا به این حد آلوده 
است؟ محمود مزارع، کارشناس مسئول آزمایشگاه 
سازمان محیط زیست اصفهان در مورد این چرایی به 
»زاینده رود« گفت: نمی توان مدعی شد که خیابان 
هایی مانند پروین و حتی استانداری آلوده ترین نقاط 
شهر هستند. اعالم این مناطق در خبرهای مربوط به 
آلودگی هوا به دلیل اســتقرار ایستگاه های سنجش 
آلودگی در این مناطق است. وی افزود: به دلیل نبود 
ایستگاه در تمام نقاط شــهر نمی توانیم این آلودگی 
را به صورت دقیق به کل شــهر تعمیم دهیم و حتی 
نمی توانیم بگوییم کدام قسمت ها  آلوده ترین نقطه 
شهر هســتند؛ اما از بین ایستگاهای سنجشی که در 
بافت مســکونی و مناطق ترافیکی شهر مستقر است 
معموال اســتانداری و خیابان پروین و ایستگاهی در 
اتوبان خرازی جزو مناطق با بیشترین آلودگی و ذرات 
معلق است. به گفته این کارشــناس محیط زیست، 
علت آلودگی در منطقه پروین به دلیل مسیر بادهای 

غالبی است که در اصفهان از سمت غرب به شرق می 
وزد به همین دلیل با وزرش باد آلودگی ها از ســمت 
غرب و مرکز به شرق منتقل می شود و ایستگاه طائبین 
در خیابان پروین نیز در این منطقه بیشــترین میزان 

آالینده را نشان می دهد.
به دنبال یک نقطه با هوای پاک در اصفهان

در تهران و برخی دیگر از شهرهای آلوده مانند اراک 
می توان مناطقی را یافت که هوای پاک تری به نسبت 
مرکز شهر و یا سایر مناطق دارند. شناخت این مناطق 
به خصوص برای ســکونت بیماران قلبی و ریوی می 
تواند مفید باشــد. برخالف تهران اما اصفهان تقریبا 
هیچ منطقه پاکی برای نفس کشــیدن در زمان باال 
رفتن آلودگی هوا ندارد. این موضوع را کارشــناس و 
مسئول آزمایشگاه محیط زیست هم تصریح می کند 
به گفته وی، جابه جایی هوا در سطح شهر ممکن است 
پاک ترین مناطق را نیز آلوده کند. زارع در این زمینه 
خاطر نشان کرد : به دلیل تجمع آالینده ها به واسطه 
جابه جایی هوا نمی توان گفت یک منطقه پاک ترین و 
یا آلوده ترین است .مثال در ایستگاه سگزی که در ۳۵ 
کیلومتری اصفهان قرار دارد در میزان آلودگی هوای 
اصفهان  معموال هوا پاک و سالم است؛ اما بعد از وزش 
باد که هوای اصفهان خوب می شــود آلودگی در این 

ایستگاه باال می رود در واقع جابه جایی هوا آالینده ها 
را به پایین دست منتقل می کند . عالوه بر این اصفهان 
به دلیل قرار گیری در دشتی نسبتا هموار و هم سطح 
بودن مناطق مختلف شهر آلودگی در تمام نقاط وجود 
دارد. وی همچنین ادامه داد: تهران به دلیل موقعیت 
شــمال به جنوب و قرارگیری بخش هایی از شهر در 
ارتفاع قسمت هایی از شهر معموال دارای هوای آلوده 
نیست؛ اما در اصفهان اختالف آلودگی میان مناطق 

شهری کم است.
ساختمان هایی تنفس شهر را مختل کرده 

اند
 موضوع ساختمان سازی های بلند مرتبه نیز دغدغه 
دیگری اســت که تا کنون هشــدارهایی نســبت به 
جلوگیری از جابه جایــی هوا در اصفهان از ســوی 
کارشناسان داده شده؛ اما کارشناس مسئول محیط 
زیست معتقد است وجود ساختمان های بلند مرتبه 
در اصفهان به حدی نیســت که بتوان گفت موجب 
ایجاد آلودگی هوا شده اســت. در مقابل این نظر اما 
رییس کمیسیون انرژی، اســتاندارد مصالح و محیط 
زیست ســازمان نظام مهندسی کشــور هشدار داد: 
ساخت ســاختمان ها در مســیر ورود و خروج هوا و 
عدم کنترل سیستم های گرمایشی و سرمایشی هوا 

موجب ایجاد پدیده وارونگی می شود.وی بیان داشت: 
به دنبال بررسی این موضوع هستیم که چرا با وجود 
مبحث ۱9 مقررات ملی ســاختمان و قوانین مصرف 
بهینه انرژی در گام نخست قانون ایستاده ایم و هنوز 
بهینه ســازی مصرف آب و استفاده از آب خاکستری 
انجام نمی شود.طاهری ادامه داد: دلیل پدیده وارونگی 
هوا در ماه های آذر تا بهمن تنها حمل و نقل نیست و 
حمل و نقل، آلودگی غیر ثابت اســت.وی با اشاره به 
اینکه موتورخانه های گازسوز، بخاری منازل، عوامل 
اصلی آلودگی هوا هســتند، ادامه داد: در واقع بیش 
از ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور از آلودگی در بخش 

ساختمان رخ می دهد.
هوا برای تنفس مناســب نیســت، چاره 

چیست؟
سال گذشته اعالم شد میزان آلودگی هوای اصفهان در 
برخی از روزها از تهران نیز بیشتر است، اگر چه تردد 
و ترافیک در تهران چند برابر اصفهان است اما برخی 
از آیتم ها اصفهان را از تهران آلوده تر کرده است. یکی 
از این مســائل وجود نیروگاه ها و کارخانجات آالینده 
در اطراف اصفهان عنوان شده است. چسبیدگی این 
صنایع به شــهر و محل اســتقرار آنها به دلیل وزش 
بادهای سیار نیز عامل دیگری است که بر حجم آالینده 
های اصفهان می افزاید. سال گذشته دانیالی، رییس 
اداره محیط زیست اصفهان از تولید بیشترین میزان 
سوخت نفت کوره در اصفهان گالیه و خواستار تعدیل 
این وضعیت شــد. همچنین مدیرکل پایش فراگیر 
سازمان محیط زیست با اشــاره به آخرین آمار وجود 
صنایع آالینده در کشور اعالم کرد طی بررسی  و اعالم 
لیست صنایع آالینده در  سال 9۵ که برای اجرا در سال 
9۶ اعمال شده، استان اصفهان با داشتن 9۱۶ صنایع 
آالینده رتبه نخست در کشــور را دارد. طی سال های 
گذشته وعده هایی مبنی بر جابه جایی کوره های آجر 
پزی و گچ از نزدیکی اصفهان نیز داده شــد که به نظر 
نمی رسد تا کنون اقدام عملی در این زمینه انجام شده 
باشد؛ اما در مقابل کودکان به عنوان آسیب پذیر ترین 
قشر جامعه باید به دلیل برخی از مالحظات اقتصادی و 
اجتماعی  با وجود هوای آلوده باز هم به مدرسه بروند و 
البته هیچ کس نیست که حتی تذکری به صنایع بدهد.

دردیکهدرمانندارد!
  به گفته کارشناس مسئول آزمایشگاه محیط زیست؛ نمی توان گفت کدام قسمت شهر اصفهان آلوده تر است؛  

۱۶۰۰ زوج در سامانه ملی »همسفر تا بهشت« ثبت نام کردند؛ 
دانشگاه اصفهان در رتبه نخست ازدواج دانشجویی

مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری دانشگاه اصفهان گفت: از استان اصفهان یک هزار و ۶۰۰ زوج دانشجو در سامانه  
ملی »همسفر تا بهشت« ثبت نام کرده اند و این سامانه تا پایان دی باز است.محمدجواد جرستانی پور ، پیرامون 
آمار ثبت نامی زوج های دانشجو در سامانه ملی »همسفر تا بهشت« اظهار داشت: تا این لحظه از استان اصفهان 
یک هزار و ۶۰۰ زوج در سامانه  ملی »همسفر تا بهشت« ثبت نام کرده اند و این سامانه تا پایان دی باز است و به 
احتمال زیاد تمدید خواهد شد.وی افزود: به تفکیک دانشگاه های استان، دانشگاه اصفهان با ۱۶۵ زوج در رتبه 
اول، دانشگاه صنعتی با ۱۱۱ زوج در رتبه بعدی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان با ۱۰۷ زوج در رتبه سوم 
آمارها قرار دارند و در تاریخ های ۲۷ دی و ۳ بهمن اعزام زوج ها به مشهد مقدس را داریم.وی با اشاره به میزان 
موفقیت ازدواج های دانشجویی گفت: طبق آمارهای کشوری که از طرف نهاد رهبری و آقای رستمی ارائه شده 

تنها ۷ درصد از ازدواج های دانشجویی منجر به شکست شده اند .

مدیر سرپرستی بیمه سالمت شمال استان:
بیماران خاص تحت پوشش بیمه پایه سالمت قرار می گیرند

مدیر سرپرستی بیمه سالمت  شمال استان گفت:  بیماران خاص که فاقد هرنوع بیمه ای هستند به صورت رایگان 
تحت پوشش خدمات بیمه ســالمت قرار می گیرند و با دریافت دفترچه بیمه از خدمات بستری و سرپایی این 
دفترچه  استفاده می کنند.مسلم آشوری، اظهار کرد: بیماری های خاص به آن گروه از بیماری هایی گفته می شود 
که بیمار مجبور است مدتی طوالنی یا تا پایان عمر تحت درمان و نظارت پزشکان متخصص بوده و یا از خدمات 
پزشکی و دارویی استفاده کند.وی تصریح کرد: در حال حاضر پنج گروه از بیماران خاص از جمله بیماران کلیوی، 
تاالسمی، MS، هموفیلی و دیالیز از طرف وزارت بهداشت به بیمه سالمت معرفی شده اند و در سراسر کشور تحت 
پوشش بیمه ای پایه سالمت قرار دارند.آشوری گفت: در حوزه شمال استان اصفهان ۲۰۰ نفر از بیماران خاص 
تحت پوشش بیمه سالمت هستند که از این تعداد ۲۴ نفر بیماران هموفیلی، 8۵ نفر دیالیز ، ۱۰ نفر تاالسمی، ۱۷ 

نفر پیوند کلیه و ۶۴ نفر دچار بیماری ام اس هستند.

کارشناس سازمان هواشناسی از ادامه بارش برف و باران در بسیاری از مناطق کشور 
خبر داد. احمدی با بیان اینکه آخرین نقشه های هواشناسی از ادامه سامانه بارشی 
در بخش هایی از کشور حکایت دارد، گفت: در غالب مناطق جنوب غرب، دامنه ها و 
ارتفاعات البرز غرب، تا حدی شمال غرب، سواحل غربی دریای خزر، ارتفاعات البرز، 
بخش هایی از مرکز، شرق و شمال شرق بارش برف و باران را خواهیم داشت. وی 

با اشاره به اینکه بارش در نواحی سردسیر و کوهستانی به شکل برف است، گفت: 
در ارتفاعات زاگرس، غرب اصفهان و شمال خوزستان بارش برف باعث اختالل در 
حرکت خودروها در مناطق کوهستانی می شود. هسته بارش عمدتا در بخش هایی 
از زاگرس و شرق کشور خواهد بود و وزش باد نیز از پدیده هایی است که در جنوب 

شرق ممکن است باعث گرد و خاک شود.

هوا
 و 

ادامه بارش برف و باران آب
در بیشتر نقاط کشور

پریسا سعادت
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برخورد عجیب توخل با رابیو
آدریــن رابیو، روزهــای ســختی را در پاری 
 ســن  ژرمن پشت سر 
یــن  ا . د ر ا می گذ
بازیکــن جــوان 
و بــا اســتعداد 
حاضر نشــده که 
قراردادش را با پاری 
 سن  ژرمن تمدید کند 
و به نظر می رسد که این باعث ناراحتی سران 
باشگاه و سرمربی تیم شــده است.پاری  سن  
ژرمن در جام حذفی به مصــاف پونتیو رفت و 
توانســت با چهار گل به پیروزی برســد. نکته 
جالب این که تیم پاریســی در این دیدار تنها 
پنج بازیکن نیمکت نشین داشت و توخل حتی 
اجازه نداد که رابیو روی نیمکت هم بنشــیند.

روزنامــه لوپاریزین اعالم کرد که ســرمربی 
آلمانی پاری  سن  ژرمن به این اقدام خود نشان 
داد که اصال عالقه ای بــه رابیو ندارد.خبرهای 
زیادی درباره توافق بارســلونا با رابیو به گوش 
می رسد و آن چه که روشن است این است که 

این بازیکن راهی تیم دیگری خواهد شد.

 احتمال معاوضه »رمزی« 
و بن عطیه

احتمال دارد دو بازیکن یوونتوس و آرسنال با 
یکدیگر معاوضه شوند.

آرون رمــزی کــه 
مورد توجه باشگاه 
یوونتــوس قــرار 
گرفته، قراردادش 
با آرسنال در پایان 
ایــن فصــل تمــام 
می شــود و احتماال به صورت آزاد راهی یووه 
خواهد شــد.در این میان یکی از رســانه های 
ایتالیایی اعالم کرده که احتمال معاوضه رمزی 
با یکی از بازیکنان یوونتوس وجود دارد. یووه 
نمی خواهد تا پایان فصل برای رمزی صبر کند 
و به همین دلیل قصــد دارد این بازیکن ولزی 
را در ژانویه به تورین ببرد.این در حالی اســت 
که مدهی بن عطیه، مدافع یوونتوس هم ســاز 
جدایی را کوک کرده و شنیده می شود احتمال 
معاوضه وی با رمزی وجود دارد. با این شرایط 
باید منتظر ماند و دید در نهایــت چه اتفاقی 

برای این دو بازیکن رخ می دهد.

اتهام استفاده از کلیشه های 
نژادی به »اینیستا«

عکسی که توسط اینیســتا در توییتر منتشر 
شده و او را به همراه دو 
نفر که صورت خود 
را ســیاه کرده اند 
نشــان می دهــد 
باعث شــده این 
اســطوره بارسلونا 
با انتقادهــای زیادی 
مواجه شــود، انتقادهایی که معتقدند توییت 
اینیستا نسبت به سیاه پوســتان توهین آمیز 
بوده و حاوی کلیشــه های نژادی بوده است.

این عکس، اینیستا را به همراه چند نفر از افراد 
حاضر در جشن مربوط به روز سه پادشاه نشان 
می دهد، جشنی مســیحی که در کشورهای 
کاتولیــک، روز اول ژانویــه در مراســم عید 
موسوم به سه پادشاه برگزار می شود. در عکس 
منتشر شده توسط اینیستا دو نفر در حالی که 
صورت های خود را به رنگ سیاه، رنگ آمیزی 
کرده اند دیده می شــوند؛ اما ایــن اولین باری 
نیست که یک فوتبالیست در مورد این جشن با 

انتقاد مواجه می شود. 

شوک بزرگ به تیم ملی 
فوتبال عربستان

تیم   ملی فوتبال عربســتان بــا ترکیبی جوان و 
کم تجربه بــه جام ملت 
هــای آســیا آمده 
اســت. عربستان 
در نخستین دیدار 
خود به مصاف کره 
شمالی خواهد رفت.
خبر بد برای هواداران 
فوتبال در عربستان اینکه سرمربی این تیم مجبور 
شد که سلمان الفرج، بازیکن تاثیرگذار و کلیدی 
خود را به خاطر تشدید آسیب دیدگی در تمرینات 
خط بزند و نوح الموســی را به جای او فرا بخواند.
سلمان الفرج، هافبک الهالل قلب تپنده عربستان 
در میانه میدان بود و بدون شک غیبت او در جام 
ملت های آسیا بدترین خبر برای هواداران فوتبال 
سعودی و همچنین سرمربی تیم است. این تنها 
خبر نگران کننده در اردوی عربســتان نیست، 
چرا که عبدا... الخیبری دیگر بازیکن تاثیر گذار 
سعودی ها هم با آسیب دیدگی مواجه شده  است.

قهرمانی به چوپ و  چماق نیاز ندارد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

رامین رضاییان که در جام جهانی روسیه نیز با مدل موی عجیب خود 
حاشیه های زیادی را به وجود آورده بود، این بار به دلیل اینکه رنگ 
موهای او شبیه به رنگ حناست، سوژه رسانه ها شده است .الزم به ذکر 
اســت که چندین روز قبل چهره جنجالی این بازیکن حاشیه های 
زیادی به وجود آورده بود و اکنون نیز سوژه ای جهانی شده است.

جنجال تازه رامین رضاییان که جهانی شد 

کوین کنستانت، بازیکن سابق باشگاه میالن ایتالیا که با قراردادی 33
5 میلیون یورویی به تراکتورســازی تبریز پیوســته در فرودگاه 
تبریز حاضر شد. کنســتانت به زودی به تمرینات تراکتور اضافه 
 خواهد شد تا در نیم فصل دوم برای تیم تبریزی در لیگ برتر بازی 

کند.

بازیکن 5 میلیون یورویی تراکتورسازی وارد تبریز شد
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سعداوی، مدیر فنی باشگاه 
فوالد خوزستان شد

با تصمیم دکتر حبیــب ا... رضایــی، مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره باشــگاه فوالد خوزســتان، 
نعیم سعداوی که پیش از این ســابقه هدایت تیم 
بزرگســاالن فوالد خوزســتان را به عهده داشت، 
به عنوان مدیر فنی این باشــگاه انتخاب شد.نعیم 
سعداوی در دوران حضور در فوتبال به عنوان بازیکن، 
معموال در پســت دفاع بازی می کرد. وی که جزو 
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایــران در جام ملت های 
آســیا ۱۹۹۶ و جام جهانی فوتبــال ۱۹۹۸ بود در 
تیم های پرسپولیس تهران، فوالد خوزستان بازی 
و همچنین در تیم فوالد خوزستان به عنوان مربی 
و سرمربی فعالیت کرده است.گفتنی است، باشگاه 
فوالد خوزستان با داشــتن تیم های مختلف از رده 
سنی زیر ۱۳ سال الی بزرگساالن در سطح لیگ برتر 
فوتبال کشور حضوری فعال دارد و برای دستیابی 
به اهداف از پیش تعیین شــده یکی پس از دیگری 

قدم های خود را بر می دارد.

اعتراض جوجیتسوکاران؛
150 سکه ما را بدهید!

چند تن از ملی پوشــان جوجیتسو کشــورمان با 
حضور در محل وزارت ورزش و جوانان، در خصوص 
پرداخت نشدن مطالبات شــان اعتراض کردند.در 
حالی که به پایان سال ۹7 نزدیک می شویم، ملی 
پوشان جوجیتسو هنوز سکه های وعده داده شده از 
سال ۹4 را دریافت نکرده اند و بر این اساس، چندی 
پیش با حضور در محل وزارت ورزش، نسبت به خلف 
وعده مسئوالن ورزش اعتراض خود را نشان دادند.
این ملی پوشان می گویند مسئوالن ورزش کشور 
می بایست بابت کسب مدال در مسابقات جهانی و 
قاره ای، ۱50 سکه پرداخت می کردند که این کار 
هنوز محقق نشده است.مدال آوران جوجیتسو قصد 
دیدار با »محمدرضا داورزنی« معاون ورزش قهرمانی 
وزارت ورزش را داشــتند که به دلیل حضور وی در 
مسافرت خارج از کشور، باز هم دست خالی و بدون 

نتیجه به خانه های خود بازگشتند.

واکنش رسانه های استرالیا؛
 به خانه برگردید!

 رسانه های استرالیایی بعد از شکست تیم شان در 
اولین بازی جام ملت های آسیا به تمجید از بازی تیم 
اردن پرداخته و از تیم ملی کشورشان که ملقب به 
»ساکروس« است خواسته اند که بعد از این شکست 
زودتر به استرالیا بازگردد. روزنامه االتحاد امارات با 
انتشار گزارشــی در این رابطه نوشت:» رسانه های 
استرالیایی ضمن تمجید از تیم اردن به  تیم شان که 
به ساکروس ملقب است لقب »شاکروس« که معنای 
شوکه کننده می دهد، داده اند. « در این گزارش به 
نقل از روزنامه های اســترالیا آمده : اولین شکست 
اســترالیا از زمان حضور گراهام آرنولد در بدترین 
شــرایط رقم خورد و آن هم در برابــر تیمی که در 
رنکینگ فیفا ۶۸ رتبه از استرالیا پایین تر است نشانه 

مشکالت  بزرگ در تیم ملی استرالیاست.

در حاشیه

پیشخوان

 گام اول ایــران در جام 
ملت هــا؛ نبــرد بــا حریف 

ناشناخته
قهرمانی به چوپ و  چماق نیاز ندارد

  نمره منفی برای هواداران اصفهانی فوتسال؛

  عکس روز

بازنشستگان فوتبال روی نیمکت تیم ملی
 حضور مهدی تاج، علی کفاشیان و محمد رضا ساکت در اردوی تیم ملی در مسابقات جام 

ملت های آسیا 20۱۹ به میزبانی امارات.

جام را از حــاال بچینید، 
طلوع آفتاب از پشت برج ها

نسق کشی یوزهای ایرانی

مدیر بدون تاریخ، بدون امضا!
با توجه به ممنوع االمضا و ممنوع الخروج بودن یک مدیر ورزشی، دسترسی به ایمیل ها نیز از این شخص 
گرفته شد. با نزدیک شدن به برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی که قرار است 25 دی ماه برگزار شود، با 
توجه به تصویب اساسنامه در این مجمع این روزها شایعات زیادی درباره تغییرات در کمیته ملی المپیک 
شنیده می شود.با استعالمی که کمیته ملی المپیک از کمیته بین المللی المپیک )IOC( گرفته انتخاب 
خزانه دار و دبیرکل از سوی رییس کمیته مشکلی ندارد، بر این اساس تغییرات در این بند در اساسنامه 
لحاظ شد. با توجه به اینکه دبیرکل کمیته همیشه از سوی اعضای مجمع معرفی می شد، با مطالعاتی که 
از سوی رییس کمیته صورت گرفته، در خیلی از کشورها رییس، دبیرکل را پیشنهاد می کند و بعد از تایید 
هیئت اجرایی، دبیرکل معرفی می شود. این تغییر بند در اساسنامه جدید نیز لحاظ شده است.عجیب اینکه 
بعد از این تغییرات شنیده شد یکی از مدیران ورزشی در تماس با اعضای مجمع از آنها خواست به تصویب 
اساسنامه رای ندهند! با توجه به اینکه شنیده شده این صحبت ها به گوش صالحی امیری رییس کمیته 
رسیده، اما مجمع روی تغییرات اساسنامه به اجماع رسیده و تغییرات در کمیته قطعی شده است. نکته 
جالب اینکه پس از اتفاقات اخیر، دسترسی به ایمیل ها و ارتباطات از این مقام مسئول که ممنوع االمضا و 
ممنوع الخروج است و در سال های اخیر نتوانسته از ایران خارج شود، گرفته شده و از همین رو مکاتبات و 
نامه ها با امضای اول شخص مجموعه، انجام می شود.اساسنامه کمیته ملی المپیک در تاریخ ۱0 آذرماه در 
نشست هیئت اجرایی به تصویب رسید و قرار است اعضای مجمع عمومی کمیته در نشست روز 25 دی 
آن را تصویب کنند. این اساسنامه همزمان به هیئت دولت و IOC ارسال خواهد شد. اساسنامه کمیته 
ملی المپیک در زمان کیومرث هاشمی با تغییراتی مواجه و به IOC ارسال شد؛ اما با توجه به اینکه این 
اساسنامه تا زمان انتخابات از سوی دولت تایید نشده بود، انتخابات با اساسنامه جاری برگزار شد تا اینکه 
بعد از ماه ها از حضور صالحی امیری تغییرات در برخی از بندها در دستور کار هیئت اجرایی قرار گرفت و 

در نهایت نیز تصویب شد.

حمله پســران ایران به 
طلسم 42 ساله؛ آغازی برای 

یک پایان

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه شرایط تیم 
خوب و تمرینات در حال پیگیری اســت، اظهار کرد: با توجه 
 به اینکه بازیکنان ما فقط ۳۰ درصد از مبلغ قراردادهایشــان 
 را دریافت کرده اند، بــه دنبال جذب منابع مالی هســتیم؛
 هرچند در نیم فصل نخست خوب نتیجه نگرفتیم اما به دنبال 
 تامین منابع مالی هســتیم تا به بازیکنان پرداختی داشــته 

باشیم.
ســعید آذری افزود: روز یکشنبه هم نشســتی با علیرضا 
منصوریان، سرمربی تیم داشتیم که او گزارشی از عملکرد تیم و 

تمرینات را به ما ارائه کرد؛ یک بازی دوستانه هم مقابل سپاهان 
نوین داشتیم که یک بر صفر به پیروزی رسیدیم. منصوریان 
ظاهرا بیشتر در این مدت روی فیزیک بازیکنان تاکید داشته 
است.مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در مورد اینکه سرمربی 
درخواســتی برای جذب بازیکن ارائه کرده یــا خیر، گفت: 
منصوریان درخواســت جذب دو بازیکن جدید، یک بازیکن 
خارجی و یک بازیکن ایرانی داشت؛ با این حال باشگاه ذوب 
آهن برای جذب بازیکن خارجــی آیین نامه ای دارد که خودم 
آن را نوشته ام و برای خرید بازیکن خارجی طبق آن آیین نامه 

عمل خواهیم کرد؛ ذوب آهن مثل برخی باشگاه ها توان خرید 
بازیکن 2۰۰-۳۰۰ هزار دالری را ندارد و به دنبال جذب بازیکن 

خارجی ارزان قیمت؛ اما با کیفیت  هستیم.
آذری درمورد شــکایت از قطر برای حضور در لیگ قهرمانان 
آســیا و اینکه تیم های این کشــور به تعداد استاندارد بازی 
باشــگاهی ندارند، تصریح کرد: ســومین نامــه را هم به 
کنفدراسیون فوتبال آســیا و فدراسیون فوتبال نوشتیم؛اما 
هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم؛ فقط شنیدیم که از فدراسیون 
گفته اند این مســئله را پیگیری نکنیــد! نمی دانم صحت و 
سقم این شنیده چقدر اســت اما باشگاه ذوب آهن به دادگاه 
 عالی ورزش هم شکایت خواهد کرد و این مسئله را پیگیری 

می کنیم.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:

بازیکن خارجی ارزان قیمت می خواهیم

عراقفوتبال
- 

 ویتنام
ساعت 

17

شبکه 
ورزش

عربستانفوتبال
 - 

کره شمالی
ساعت
19:۳۰

شبکه 
ورزش

تاتنهامفوتبال
 - 

چلسی
ساعت
2۳:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

سه شنبه 
18 دی

 ، پ چــو «
چمــاق،  چاقو، 

درگیــری، خــون« 
عصاره دیــدار نیمه تمام 

میان دو تیم فوتســال گیتی 
پسند و شهروند ساری است که 

در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد، 
دیداری که قرار بــود حکم به قهرمانی 
زود هنگام سرخ پوشــانی اصفهانی دو 
هفته مانــده به پایــان مرحله گروهی 
بدهد؛ اما با اتفاقات و حواشــی صورت 
گرفته در این بازی نیمه تمام باقی ماند 
تا  رای پنج بر صفری به ســود شهروند 
ســاری و محرومیــت دو جلســه ای 
تماشــاگران گیتــی پســند در انتظار 
باشــگاه اصفهانی باشــد.درچارچوب 
هفته بیست وچهارم لیگ برترفوتسال، 
تیم گیتی پســند در خانه میزبان تیم 
شــهروند ســاری بود که نیمه اول این 
بازی با برتری دو برصفــر تیم میهمان 
به پایان رســید. پس از اتمام این نیمه  
زمانی کــه تیم ها قصد خارج شــدن از 
زمین را داشــتند بازیکنان شهروند و 
گیتی پسند به شــدت با یکدیگر درگیر 
شــدند و بازی نیمه تمام ماند. ماجرای 
درگیری در این بازی به صحبت مربی 
دروازه بان گیتی پســند بــا کاپیتان 
شهروند ســاری برمی گردد که در آن 
هنگام دیگر بازیکنان شــهروند ساری 
با خیال اینکه مربی گیتی پســند قصد 
درگیری دارد وارد میدان شدند  که این 
اتفاق سرآغاز حواشی گسترده  در این 
دیدار بود، حواشی که با حمله تعدادی 
از تماشــاگران به رختکن تیم شهروند 
ســاری همراه شــد و این تیم به دلیل 
نبود امنیت در نیمه دوم در زمین بازی 

حاضر نشد.

برتر  لیگ 
فوتسال کشور در 
تمام سال های برگزاری 
این رقابت ها از جذابیت ها 
و هیجان خاصی برخوردار بوده 
و ایجاد حواشی و حوادث گوناگون 
جزو جدایی ناپذیر این مسابقات بوده 
است؛ اما تغییر سبک برگزاری رقابت های 
لیگ امســال  ورفتن چهار تیم به مرحله 
پلی اف باعث شــد تا حساسیت و حواشی 
دیدار های این لیگ نســبت به سال های 
گذشته فزونی یابد به طوری که با نزدیک 
شــدن به هفته های پایانی مرحله گروهی 
و رقابت تنگاتنگ تیــم هایی چون گیتی 
پسند، ارژن، ســن ایچ آذرخش، شهروند 
ســاری ، مس ســونگون و... برای رسیدن 
به مرحله پلی اف در ســالن های برگزاری 
مسابقات درگیری و فحاشی ها و اختالف به 
اوج خود رسیده است. این افزایش حاشیه 
ها در حالی صورت مــی گیرد که به دنبال 
استعفای علی کفاشیان از سرپرستی کمیته 
فوتسال و جانشینی داوود پرهیزکار به جای 
وی کسی پاسخگوی مسائل ایجاد شده در 
ورزشگاه ها نیست و سرپرست جدید کمیته 
فوتســال حتی در مصاحبه ای اعالم کرده 
است مسئولیت تیم های ملی را برعهده دارد 
و برگزاری لیگ در حیطه وظایف او نیست، 
مسئله ای که با واکنش باشگاه های مختلف 
روبه رو شده است و طی هفته های گذشته 
این تیم ها از اینکه نظارت بر بازی ها وجود 
ندارد و کســی هم در این زمینه پاسخگو 
نیست به شدت گالیه کرده اند. گالیه ای که 
تاکنون هیچ پاسخی درباره آن داده نشده و 
این سوال به ذهن متبادر می شود که راهکار  
مسئوالن کمیته فوتسال با توجه به حواشی 
و اختالف نظرها و حساسیت هایی که در این 
چند هفته اخیر در لیگ برتر اتفاق افتاده، 

چیست؟

هنوز چند هفته از دیدار پرحاشیه تیم سپاهان  و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور نمی گذرد؛ دیداری که با حواشی بسیاری از پیش آغاز مسابقه تا پایان آن همراه شد و امنیت بازیکنان 
تیم میهمان مورد سوال قرار گرفته بود و حاال  نوبت به دیدار تیم گیتی پسند با شهروند ساری این بار در قالب 

رقابت های فوتسال رسید و بازهم ایجاد حواشی  گسترده و نبود امنیت بازیکنان تیم میهمان.
روی دادن این اتفاقات برای فوتبال و فوتسال اصفهان که مدعی قهرمانی در کشور هستند نمی تواند به هیچ 
وجه قابل قبول باشد. هیئت فوتبال اصفهان باید با همکاری اداره کل ورزش وجوانان و نیروی انتظامی از تکرار 
این اتفاقات جلوگیری کند؛ چرا که اگر این مسائل باز هم تکرار شــود میزبانی نصف جهان از این رقابت ها با 

خاطره های تلخ و دلخراش همراه می شود و دیگر تیم ها با اکراه به این دیار سفر می کنند.

سمیه مصور
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تخفیف ۳۵ درصدی شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

 دیدگاه

شهرستان

 برگزاری مراسم بزرگداشت 
شهید کاظمی در ۳ شهر کشور

مراسم سیزدهمین سالگرد شهادت سردار شهید 
حاج احمد کاظمی و شــهدای عرفه طی روزهای 
19 و 20 دی ماه 97 برگزار می شود. جزئیات این 
مراسم گرامیداشت در شهرهای اصفهان، نجف آباد 

و دزفول به شرح زیر است:
اصفهان؛پنجشــنبه 20 دی ماه خیمه حسینی 
گلستان شهدا از ساعت 8:30 با سخنرانی حجت 
االسالم ابطحی و میزبانی سپاه صاحب الزمان)عج(

نجف آباد؛پنجشنبه 20 دی ماه،مراسم بزرگداشت 
شــهدای عرفه و یــادواره شــهدای مدافع حرم 
گلستان شهدای نجف آباد- یادمان شهدا از ساعت 
16 با شعرخوانی ابراهیم سنایی و محمدحسین 
ملکیان، همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، 
سخنرانی حجت االسالم ابطحی، قرائت دعای پر 
فیض کمیل و مداحی مجیــد صابری با میزبانی 

لشکر عملیاتی زرهی 8 نجف اشرف
دزفول؛چهارشنبه 19 دی ماه، مراسم میهمانی 
شهدا )ویژه خواهران( حسینیه حبیب ابن مظاهر 
واقع در خیابان 28 غربی، جنب پارک فرهنگ از 
ساعت 15 تا 17، ســخنران: مصطفی محبوب و 

مدیحه سرایی علی عالمه فر
سردار شــهید حاج احمد کاظمی در 19 دی ماه 
1384 مقارن بــا روز عرفه به همــراه 10 نفر از 
همرزمانش در پرواز 232 جــت فالکن تهران به 

مقصد ارومیه آسمانی شد. 

یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد:
»مشارکت مردمی« حکمرانی 

شهری را تحقق می بخشد
یک کارشناس شهرســازی به مشارکت مردم در 
زیباسازی شــهر اصفهان برای عید نوروز امسال 
اشــاره کرد و گفت: بدون شــک هر چه بتوان از 
مشارکت مردمی در امور شــهری استفاده کرد، 
می توانیم شــهر را به سمت توسعه یافتگی پیش 
ببریم.مهرداد کیهان فر اظهارکرد: وقتی شهروندان 
در سرنوشت خود و شهرشان دخیل باشند شور و 
نشاط شهر را فرا می گیرد، بدون شک به کارگیری 
این رویکرد در نوع خود برای یک شــهر امتیازی 
ویژه محســوب می شــود.وی افزود: با افزایش 
مشــارکت های مردمی نه تنها از ســرمایه های 
اجتماعی استفاده بلکه شــهروندان در استفاده 
بهینه از منابع و اموال شــهری دخیل می شوند.

این کارشناس شهرســازی تاکید کرد: مشارکت 
مردمی حکمرانی شهری را تحقق می بخشد، زیرا 
مشارکت از آرمان هایی است که شهر را به سمت 

توسعه یافتگی پیش می برد.

 آموزش مدیریت پسماند
 به شهروندان فالورجانی

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شــورای 
اسالمی شــهر فالورجان، بر اساس ماده 7 قانون 
مدیریت پســماند و لزوم اســتمرار امر آموزش 
جداســازی و تفکیک زباله های خانگی تصمیم 
گرفته شــد کلیه فرآیند های آموزش در سطح 
شهر به طور پیوسته پیگیری و اجرا شود. معاونت 
اجرایی و خدمات شــهری درتوضیح خود آورده 
است: یکی از مقوله های مهم زندگی شهر نشینی 
مدیریت پسماند است. عدم مدیریت شهروندان در 
پسماند پیامد های ناگواری در بر دارد که گریبان 
گیر عموم شهروندان می شود. مهندس حجت 
اله رضایی، میزان تولید پسماند شهر فالورجان 
در روزهای مختلف را متفاوت  دانســت و گفت: 
شــهروندان فالورجانی به طور میانگین روزانه 
در حدود 25 تن پســماند تولید می کنند که تا 
حد امکان بازیافت و باقی مانده آن دفن می شود. 
معاونت اجرایی و خدمات شهری در خاتمه بیان 
داشت: شهر خانه تک تک شــهروندان است  و 
داشتن شهری زیبا حق همه شهروندان محسوب 
می شود، گذاشتن زباله خارج از نوبت باعث پدید 
آمدن منظر زشت و سیمای مخدوش شهر شده و 
عالوه بر آن تحمیل هزینه های مازاد به شهرداری 
و شــهروندان را در پی دارد، که این هزینه های 
نا بجــا و تحمیلی می تواند صــرف امور عمرانی 
شهر  شــود. مهندس رمضان اسدی، مدیرعامل 
شــرکت بازیافت و مدیریت پسماند شهرستان 
فالورجان هم در این باره  گفت: آموزش های الزم 
در خصوص جداسازی و تفکیک پسماندهای تر و 
خشک و تحویل پسماندهای خشک تفکیک شده 
به وانت های سیار مخصوص یا غرفه های بازیافت  
مستقر در سطح شهر و همچنین حمل و بارگیری 
پسماندهای تر رأس ساعت 21 به صورت یک روز 
در میان در سطح شــهر، به شهروندان ارائه شده 
است؛ انتظار می رود کلیه شهروندان عزیز در این 
خصوص همکاری الزم را با پاکبانان شــهرداری 

داشته باشند.

استاندار در گردهمایی فرمانداران و 
مدیران کل استانداری تاکید کرد هیچ 

یک از مسئولین شرعا و قانونا نمی توانند 
گرایش سیاسی خود را در کار و اجرا 

دخالت دهند؛
پدِر شهرستان ها باشید

اســتاندار اصفهان  در گردهمایــی فرمانداران و 
مدیران کل اســتانداری اصفهان کــه با حضور 
معاونان و مشــاوران اســتاندار برگزار شد، اظهار 
داشــت: مدیران باید در زمان کوتاه خدمت خود 
به گونه ای عمــل کنند که نام نیــک از خود باقی 
گذارند و نیت خود را در جهت رضای خدا خالص 
کنند.عباس رضایی، بر ســاده زیستی و پرهیز از 
هرگونه تجمل گرایی تاکید کرد و افزود: مردم را با 
عمل و نه با گفتار خود دعوت به نیکی کنیم و باید 
حس کرامت بین کارمنــدان و ارباب رجوع حاکم 
شود.وی با تاکید بر اینکه نظم و انضباط اداری اولین 
وظیفه  هر مسئولی است، اظهار داشت: فرمانداران 
باید تمام وقت در محل خدمت خود حاضر باشند و 
اگر به هر دلیلی این امکان برایشان وجود ندارد باید 
از سمت خود استعفا دهد.رضایی با تاکید بر اینکه 
ماموریت ها باید با هماهنگی صورت گیرد، افزود: 
ماموریت ها و مرخصی مدیــران و فرمانداران باید 
با ذکر جانشین صورت پذیرد و در غیر این صورت 

برخورد الزم صورت می گیرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه فرمانداران باید حس 
پدر بودن خود را برای شهرستان ها به اثبات رسانند، 
افزود: هیچ یک از مسئولین شرعا و قانونا نمی توانند 
گرایش سیاسی خود را در کار و اجرا دخالت دهند.

نایب رییس شورای اسالمی شهر: 
نمی توان شهر را متوقف کرد

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
نمی توانیم به خاطر وضعیت مالی نامناسب شهر را 
متوقف کنیم بلکه با توجه و درایت بیشتر باید برای 
حفظ پویایی شهر تالش کرد.علیرضا نصر اصفهانی 
با تاکید بر اینکه موضوعات زیست محیطی باید در 
بودجه سال آینده شهرداری اصفهان لحاظ شود، 
افزود: حفظ و نگهداری فضای ســبز، زیباسازی 
شــهر و افزایش پاکیزگی معابر شــهری از دیگر 
مواردی است که جزو خواسته های مردم بوده و بنا 

به اولویت باید مورد توجه قرار گیرد.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: در راستای تحقق برنامه اصفهان 1400 باید 
به برخی شاخص ها توجه شود و در هنگام تصویب 
بودجه های ســالیانه نگاه ویژه به برنامه پنج ساله 

اصفهان داشته باشیم.
وی با بیان اینکه شورای شهر موضوع رسیدگی به 
مشکالت ناوگان حمل و نقل در بخش اتوبوس های 
عمومی، BRT و قطار شــهری را با جدیت دنبال 
می کند، افزود: در حــال حاضر مباحثی همچون 
برقراری امــکان تراموا در شــهر اصفهان مطرح 
اســت که این امکانات زیرساخت های مخصوص 
خود را نیاز دارد، البتــه هر چند هزینه ها افزایش 
چشــمگیری پیدا کرده، اما نمی توانیم به خاطر 
وضعیت مالی نامناسب شهر را متوقف کنیم زیرا 
شــهر یک موجود زنده اســت و نیازهای آن باید 

برطرف شود.

معاون امور هنری و سینمایی ارشاد 
اصفهان اعالم کرد:

  ۱۴ فیلم، سهم اصفهان
 از جشنواره فیلم فجر

معاون امور هنری و ســینمایی ارشــاد اصفهان 
گفت: نهمین جشــنواره فیلم فجــر از 12 تا 22 
بهمن با اکران 14 فیلم در اصفهان برگزار می شود.
محمدعلی جعفری، پیرامون برگزاری نهمین دوره 
از جشنواره فیلم فجر در اصفهان اظهار داشت: این 
جشنواره همانند سال های گذشــته از 12 تا 22 
بهمن ماه در اصفهان برگزار می شود که تا کنون 
با توجه به پرداخت حــق تهیه کنندگی فیلم ها از 
سوی وزارت ارشــاد، 14 فیلم در اختیار اصفهان 

قرار می گیرد.
معاون امور هنری و ســینمایی ارشاد اصفهان با 
بیان اینکه هنوز دســتورالعمل دقیق و جزئیات 
بیشتری از اکران ها و فیلم های جشنواره به دست 
ما نرســیده، تصریح کرد: با توجه به صحبتی که 
با مسئوالن در تهران داشــتیم در تالش هستیم 
که فیلم های بیشــتری را در طول جشــنواره در 
اصفهان اکران کنیــم. وی در واکنش به کاهش 
تعداد فیلم های جشنواره امسال در اصفهان نسبت 
به سال قبل گفت: افزایش تعداد فیلم های اکرانی 
در جشنواره های اســتانی فجر، مشارکت درون 
استانی را می طلبد که قرار اســت که با نهادهای 
دیگر مانند شــهرداری و حوزه هنــری به منظور 
 حمایت و پشــتیبانی برای افزایش تعداد فیلم ها 

صحبت شود.

»قرارگیری موضوع احیای رودخانــه زاینده رود 
در دســتور کار شــورای عالی آب« آخرین نتیجه 
اســتعفای دســته جمعی نمایندگان اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی است که »حسینعلی حاجی 
دلیگانی« از آن خبر می دهد تا مطالبه چند ساله 
کشــاورزان اصفهانی که اجرای مصوبات شورای 

عالی آب است، رنگ حیات به خود بگیرد.
یکشنبه شــب بود که نماینده  اصفهان در مجلس 
شواری اسالمی با تایید خبر ســتاد احیای زاینده 
رود گفت: با ایجاد ستاد احیای زاینده رود بستری 
فراهم خواهد شد که پیگیری های الزم در راستای 
 »زنده شــدن زاینده رود مرده« انجــام گیرد و از
  راه هــای ممکن بــرای جــاری شــدن آب در 
زاینده رود اســتفاده شود تا شــاهد احیای دوباره 

زاینده رود باشیم.
به دنبال این خبر رییس شــواری شهر اصفهان با 
ابراز خرسندی از تشکیل چنین ستادی در هیئت 
دولت اظهار کرد:باید توجه داشت که هیئت دولت 
با تشکیل این ســتاد موافق است، تاکنون جلسات 
مختلفی در خصوص زاینده رود برگزار شــده؛ اما 
متولی خاصی برای پیگیری مصوبات این جلسات 

وجود ندارد.
فتح ا...معین با بیان اینکه ســتاد احیای زاینده رود 
قرار نیست علیه استانی دیگر فعالیت کند که این 
چنین عکس العمل نشان می دهند، گفت:باید این 
مطلب را مد نظر قرار دهیم که در همه کشــور در 
خصوص انتقال آب بین حوزه ای برای مصرف شرب 
اتفاق نظر وجــود دارد و مخالفتــی در این زمینه 

وجود  ندارد.
رییس شواری شهر با اشاره به این که بخشی از آورد 
آب رودخانه زاینده رود برای شرب استفاده می شود 

افزود: این آب نباید از حقابه های مردم باشد.
وی با بیان اینکه از اهداف تشکیل ستاد ویژه احیای 
زاینــده رود جلوگیری  از برداشــت های غیرمجاز 
اســت، اضافه کرد: این امر قانونی و مطلوب است 
و به نظر می رسد کســانی که با تشکیل ستاد ویژه 
احیای زاینده رود مخالفت می کنند سودشان در بی 
قانونی و قانون شکنی است و احتماال قصد برداشت 
غیرمجاز و حرکــت دیگری را دارند کــه اینگونه 

مخالفت می کنند.

معین، در خصوص آخرین وضعیت مصوبه 9 ماده ای 
شورای عالی آب گفت: این مصوبه قانونی و غیر قابل 
برگشت است و باید دنبال شود؛ یکی از مطالبات ما 
این است که ستاد احیای زاینده رود اجرای مصوبه 
9 ماده ای را پیگیری کند و وزارت نیرو در این زمینه 

متولی امر است .
وی با بیان اینکــه وزارت نیرو معتقد اســت برای 
اجرای مصوبه 9 ماده ای شــورای عالی آب نیازمند 
همکاری وزارت کشور، دســتگاه قضائی و نیروی 

انتطامی است، ادامه داد: باید دادگاه ویژه و قاضی 
ویژه برای اجرای مصوبه 9 ماده ای آب تشکیل شود 
تا وزارت نیرو برای اجرای این مصوبه از قدرت مانور 

بیشتری برخوردار باشد.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
موضوع زاینــده رود بارها در شــورای امنیت ملی 
کشور مطرح شده است، تصریح کرد: دادستان کل 
کشور نیز عضو شورای امنیت است و در این زمینه 

اطالعات الزم را دارد.

 مطالبه کشاورزان اصفهانی رنگ حیات به خود می گیرد

مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان گفت: این منطقه به لحاظ 
داشتن زمین های بکر و امکان دسترسی آسان به نقاط مختلف 
و فراهم شدن پتانسیل بســیار مناسب جهت ســرمایه گذاری 
برای ساخت پروژه های بزرگ، برند ســرمایه گذاران شده است.

علی باقری اظهار کرد: شهرداری منطقه 12 اصفهان با مساحت 
8200 هکتار بزرگ ترین منطقه از نظر مســاحت است که 18 
درصد آن در محدوده قانونی و 82 درصد در حریم قرار دارد.وی 

با بیان اینکه شــهرداری منطقه 12 آمادگی هرگونه همکاری با 
سرمایه گذاران در بخش خصوصی در قالب پروژه های مشارکتی 
در سطح منطقه را دارد، افزود: با توجه به تراکم ساخت در هسته 
مرکزی شــهر بی شــک آینده اصفهان در مناطق حاشــیه رقم 
خواهد خورد.مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان با اشــاره به 
فعالیت های انجام گرفته در خصوص پروژه های مشــارکتی در 
منطقه 12 گفت: این منطقه در حال حاضر انعقاد قرارداد جهت 

ساخت مجموعه ورزشی چند منظوره در خیابان حکمت شهرک 
نگین ، همچنین پیگیری اجرای شــهرک خودرو را در مجاورت 
شهرک امیرکبیر در دست اقدام دارد که این مجموعه ها به نوبه 
خود شاخص هستند.باقری خاطرنشــان کرد: محدوده منطقه 
12 می تواند برند سرمایه گذاران در رزومه کاری خود باشد و این 
 شــهرداری همکاری های الزم را با تمام ســرمایه گذاران خواهد 

داشت.

منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان برند سرمایه گذاران

 با قرارگیری موضوع احیای رودخانه زاینده رود در دستور کار شورای عالی آب؛

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خبر داد:
بازگشایی مجدد بازار روز کوثر ۶

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: با توجه 
به تفاهم نامه غرفه داران با این سازمان در خصوص بهینه سازی و افزایش کیفیت بازارها، پوست اندازی و 
بازگشایی مجدد بازار روز کوثر 6 در راستای تکریم شهروندان انجام شد.محمد مجیری اظهارکرد: بازار 
روز کوثر 6 که با استقبال زیاد شــهروندان مواجه بود، با همت بهره برداران از بی نظمی خارج و با برخی 
اصالحات، نظافت بازار، اصالح بارانداز و انبار مجدد بازگشایی شد؛ اصالح و زیباسازی قفسه ها و چیدمان 
غرفات گوشــت، میوه، صیفی جات و هایپر بازار کوثر 6 تغییر کرد و نظارت ســازمان بر کیفیت و قیمت 
اجناس افزایش یافت.وی تصریح کرد: در صدد هستیم تا قبل از نوروز 98 با پوست اندازی و ایجاد تغییر 

در فضای بازارهای روز شهرداری اصفهان در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم گام برداریم.

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان خبر داد:
تخفیف ۳۵ درصدی شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی 

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه شــهرداری اصفهان برای رونق ساخت و ساز در شهر بسته 
تشویقی در قالب تخفیف برای صدور پروانه ساختمانی را در نظر گرفته است، اظهار کرد: این بسته صدور پروانه 

برای بخش تجاری و مسکونی را شامل می شود.
نادر آخوندی ادامه داد: با ارائه این بسته، نسبت به ارائه تخفیف در صدور پروانه ساختمانی در دو نوبت از 10 
دی تا 9 بهمن ماه با 35 درصد تخفیف و از 10 بهمن تا 15 اســفند با 30 درصد تخفیف اقدام شد.مدیر امور 
درآمد شــهرداری اصفهان تصریح کرد: علت کاهش تخفیف پنج درصدی در نوبت دوم این بسته تشویقی، 
ایجاد انگیزه در مردم به منظور استفاده از بسته 35 درصدی است و با ارائه این بسته پروژه های نیمه تمام بخش 

خصوصی فرصت تکمیل پیدا می کند.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: 
آستان مقدســه حرم حضرت زینب)س( می تواند به یکی از بهترین 
فضاهای فرهنگی شهر تبدیل شود، زیرا در این مکان مقدس می توان 

در قالب فرهنگسرا به مردم خدمات فرهنگی ارائه کرد.
مرتضی رشیدی در حاشــیه بازدید مدیران شهری از آستان مقدسه 
حضرت زینب)س( که بنا به خواســته تولیت آستان برای استفاده از 
ظرفیت های این مجموعه انجام شــد، اظهارکرد: برای افزایش نشاط 
اجتماعی و فرهنگ سازی در راستای کاهش معضالت اجتماعی باید 
اقدامات بیشتری انجام شــود، البته در این راستا از ارائه آموزش های 
فرهنگ شهروندی نباید غافل شد.وی افزود: با توجه به مستعدبودن 
منطقه 14 شهرداری اصفهان در زمینه آســیب های اجتماعی، باید 
تمام بســترها و ظرفیت های اجتماعی و فرهنگــی را به کارگیریم تا 
حاشیه، متن را تحت تاثیر قرار ندهد.معاون اجتماعی سازمان فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان با بیان اینکه آستان مقدسه حرم حضرت 
زینب)س( می تواند به یکی از بهترین فضاهای فرهنگی شهر تبدیل 
شود، گفت: در این مکان مقدسه می توان در قالب فرهنگسرا به مردم 
خدمات فرهنگی ارائه کرد.وی خاطرنشــان کرد: در آستان مقدسه 
حضرت زینب)س( ظرفیت مناســب برای برگزاری گردهمایی های 
بزرگ 40 تا 50 هزار نفری و خلق رویدادهای فرهنگی مردمی وجود 
دارد؛ ادارات وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان آماده همکاری تنگاتنگ با مدیریت آســتان مقدســه حرم 
حضرت زینب)س( اســت.وی با بیان اینکه در شرایط کنونی دوران 
ســاخت فرهنگســرا و دعوت از مردم برای حضور در ایــن مراکز به 
پایان رسیده است، گفت: ما باید به دل محالت شهر برویم و با اجرای 
برنامه های متنوع فرهنگی شهروندان را برای استفاده از این برنامه ها 
جذب کنیم.معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: به منظــور کاهش معضالت اجتماعی بخش های 

مختلف سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان از 
ظرفیت های بالقوه این آستان استفاده خواهد کرد.

رشیدی از تشکیل کمیته کاهش آســیب های اجتماعی در معاونت 
اجتماعی فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد و گفت: در این 
کمیته پنج منطقه شــهر اصفهان از جمله منطقه 14 درگیر شده و 
برای سال آینده برنامه های متنوعی در نظر گرفته که سیاست گذاری 
برای اجرای آنها در حال انجام اســت تا رویدادهای جامع و مشترکی 
در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در این منطقه داشته باشیم؛ 
البته گروه مخاطب هدف ما در برنامه های فرهنگی کودکان، نوجوانان 
و بانوان هستند.معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه امکانات فرهنگی منطقه 14 شهرداری اصفهان  
به رغم تالش های انجام شده، همچنان مطلوب نیست، گفت: در این 
منطقه ظرفیت مردمی نهفته باقی مانده که بایــد با حضورمان این 
ظرفیت ها را شناسایی، نقاط ضعف را به قوت و تهدیدها را به فرصت 
تبدیل کنیم تا محله هایی با نشــاط به دور از آســیب های اجتماعی 

بسازیم.
وی با بیان اینکه روز پنجشنبه هفته جاری، نخستین نشست بازسازی 
روابط آسیب دیده همسران ویژه بانوان در آستان مقدسه حرم حضرت 
زینب)س( با حضور دکتر حبشی برگزار می شود، گفت: این برنامه در 

ادامه سلسله برنامه هایی است که در مناطق محروم و مستعد آسیب 
برگزار خواهد شد.

حرم حضرت زینب)س(، مرکز ثقل برنامه های فرهنگی
مدیر اجرایی و عضو هیئت امنای آستان مقدس حضرت زینب)س( نیز 
در این مراسم اظهارکرد: آستان مقدسه حرم حضرت زینب)س( مرکز 
ثقل برنامه های ویژه فرهنگی برای خانواده ها به ویژه بانوان است.حجت 
االسالم و المسلمین محسن صادق زاده با بیان اینکه تمام فعالیت های 
آستان مقدســه حرم حضرت زینب)س( بر اساس یک هدف گذاری 
انجام می شود، افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: »همه 
بقاع و امامزادگان باید قطب فرهنگی شود«، برای تحقق این مهم از 
هیچ تالشی فروگذار نیستیم.وی ادامه داد: در حال حاضر حرم حضرت 
امام رضا)ع( در شهرمقدس مشهد به عنوان قطب اول زیارتی کشور، 
حرم حضرت معصومه)س( در شهر مقدس قم دومین، حرم حضرت 
شاهچراغ در شیراز ســومین، حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری قطب 
چهارم و حرم حضرت زینب)س( دختر حضرت موسی بن جعفر )ع( در 
اصفهان قطب پنجم زیارتی کشور به شمار می رود.مدیر اجرایی و عضو 
هیئت امنای آستان مقدسه حضرت زینب)س( با بیان اینکه طرح های 
توســعه منطقه برای ارتقای  ســطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
منطقه 14 است، تصریح کرد: تالش می کنیم به چشم اندازهای ترسیم 
شده برای این آســتان مقدسه دســت پیدا کنیم.وی اظهارکرد: روز 
پنجشنبه هفته جاری نخستین نشست بازسازی روابط آسیب دیده 
همسران ویژه بانوان در آستان مقدســه حرم حضرت زینب)س( با 
حضور دکتر حبشی برگزار می شود که از عموم عالقه مندان دعوت می 
شود با حضور خود بر غنای این برنامه بیفزایند. امسال شورای سیاست 
گذاری تجمعات بــزرگ مردمی تصمیم گرفته که در روز شــهادت 
حضرت زهرا)س(، آستان مقدسه حضرت زینب)س( مرکزیت تجمع 

هیئت های مذهبی شهر باشد.

در حاشیه بازدید مدیران شهری از آستان مقدس حضرت زینب )س( مطرح شد؛

حرم حضرت زینب)س( می تواند به بهترین فضاهای فرهنگی شهر تبدیل شود

 نرگس طلوعی
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 امام علی علیه السالم:
  هنگامی كه قدرت دارى، باگذشت بـاش 

و هنگام تنگدستی ات بخشنده، و در وقت 
نیازمندى، ايثارگر باش تا فضل تو كامل گردد.
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یادداشت

برای همه  ما پیش آمده که بعد از یک روز سخت کاری و زمانی که 
به خانه بازمی گردیم، بخواهیم تمام اتفاقات طول روز را فراموش 
کرده و کمی استراحت کنیم؛ اما گاهی اوقات مغزمان به اندازه ای 
درگیر می شود که نمی توانیم لحظه ای مشکالت را کنار بگذاریم 
و حتی بخوابیم، درواقع نمی توانیم تمرکز مغزمان را به موضوعات 
دیگری معطوف کنیم و حتی اگر موفق به خوابیدن شویم، چند 

ساعت بعد با هجوم افکار مختلف بیدار می شویم.
اضطراب و نگرانی و فکر اینکه بــرای انجام کاری به اندازه  کافی 
تالش نکرده ایم، یک لحظه رهای مان نمی کند و حتی شــاید 
به استعفا دادن از شــغل فعلی فکر کنیم؛ اما فراموش نکنید تا 
زمانی که طرز فکر خود را تصحیح نکرده باشید، این مشکل بعد 
از تعویض شغل نیز باقی خواهند ماند. اگر هنوز هم به این موضوع 
شک دارید بهتر است شرایط زندگی خود را کمی دقیق تر بررسی 
کنید. در ادامه  این به بررسی بیشتر راه هایی می پردازیم که کمک 
می کنند بعد از یک روز ســخت کاری، مغز خود را آرام کرده و 

آرامش بیشتری داشته باشید.
۱- موفقیت را تصور کنید: زمانی که محل کار را ترک می کنید 
و به ســمت خانه می روید، به موفقیت فکر کنید. هنگام روشن 
کردن ماشین یا سوار شدن به تاکســی یا اتوبوس، مغز کاری 
خود را خاموش کرده و تنها به خانه و خانــواده فکر کنید. اگر 
نمی توانید ذهن خود را خالی کنید، تصور کنید چه کاری است 
که باید بازگردید و تمامش کنید؟ ســعی کنید هر روز با تمام 
کردن این کارها، ذهن خود را برای بعدازظهر خالی کنید. رها 
شدن از فکر کسب  وکار تنها راه آرامش دادن به مغز و خاموش 

کردن آن است.
۲- غار تنهایی داشته باشید:گاهی اوقات استراحت کردن 
در یک خانه شلوغ به هیچ وجه امکان پذیر نیست؛ مخصوصا اگر 
بچه  کوچک داشته باشید. در این شرایط، تنهابودن بهترین راهی 
است که مغز را از دغدغه های دنیای کسب وکار جدا می کند. افراد 
مختلف معموال راه حل های مختلفی دارند. به عنوان مثال تمیز 
کردن پارکینگ، انباری یا حیاط راه حل خوبی برای کنار گذاشتن 
دغدغه های کار است. دقت داشته باشــید این کار باید بیشتر 
جنبه  فیزیکی داشته باشد نه فکری. در طول روز به اندازه  کافی 
از مغزتان کار کشیده اید و حال بهتر است کمی فعالیت فیزیکی 
داشته باشید. هرقدر عضله ها بیشــتر درگیر فعالیت های غیر 
فکری می شوند، خاموش یا همان آرام شدن مغز هم سریع تری 

پیش می رود.
۳- ورزش کنید:ورزش کــردن به طور منظــم، به آرامش 
فکری کمک می کند. به عنوان مثال دوی ماراتن و وزنه برداری 
تمرین های خوبی هستند. هر تمرین ورزشی که راحت تر هستید 
را انتخاب کرده و به طور منظم انجام دهید. ورزش منظم نه تنها 
سالمتی را تضمین می کند بلکه دغدغه های ذهنی را نیز کاهش 
می دهد. ورزش، سرگرمی سالمی اســت که تمرکز را افزایش 

می دهد.
۴- تمرکز مغز را روی کار دیگری بگذارید: معموال زمانی که 
ذهن شــروع به رویاپردازی می کند، آن را متوقف می کنیم تا 
از هدر رفتن زمان جلوگیری کنیــم. جلوگیری از فعالیت مغز 
مانع از رسیدن ســوخت کافی به آن می شــود. به جای توقف 
فعالیت مغز سعی کنید مسیر آن را با انجام کارهایی مانند حل 
ســودوکو، بازی های ویدئویی، جدول یا درست کردن پازل به 
سمت دیگری هدایت کنید. تغییر مسیر ذهن، آرامش فکری را 
افزایش و استرس و اضطراب ناشی از کار را کاهش می دهد. پیدا 
کردن سرگرمی مورد عالقه شاید کمی زمان ببرد؛ اما مطمئنا 

ارزش دارد.

داشتن آرامش ذهنی را تمرین کنید

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

درآمیزد، زیرا برای ایــن کار باید 
از ریشــه  خــود جــدا شــود و این 
ممکن نیســت. گل ها عطر خود 
را می پراکننــد و تخم خــود را به 
دست باد می سپارند، زیرا دوست 
دارند با یکدیگر آمیزش کنند. اما 
هیچ گلی نمی تواند گرده اش را 
به گلــی که می خواهد برســاند. 
ایــن کار به دســت باد اســت، که 
می آیــد و می رود و هــر جور که 

بخواهد می وزد.
»داستان دوست من« 
هرمان هسه

روح انسان ها هیچ وقت 
با هم آشنا نمی شوند

انســان ها هر یک روحــی دارند 
که با روح دیگران درنمی آمیزد. 
دو نفــر آدم می تواننــد نزد هم 
برونــد و با هم حــرف بزنند و به 
هم نزدیک شــوند، اما روح شان 
مثــل گلــی اســت کــه در جای 
خــود ریشــه دارد و نمی توانــد 
جابه جا شود و با گل های دیگر 

یکی از بزرگ ترین جشنواره های یخی جهان در شــمال  شرقی چین افتتاح 
شده است. جشنواره یخی بین المللی هاربین چین مملو از مجسمه و سازه های 
یخی اســت و در جای جای آن آدم برفی های فراوانی از دل یخ پدید آمده اند. 
ده ها زوج چینی مراسم جشــن ازدواج خود را در شهر یخی این کشور برگزار 
کردند.عروس و دامادهای شرکت کننده در این مراسم عالوه بر پوشیدن لباس 
عروس و دامادی، لباس گرم نیز روی آن پوشیده بودند.این جشنواره میلیون ها 
بازدیدکننده را ساالنه از گوشــه و کنار جهان به چین می آورد.۱۲۰ هزار متر 

مکعب یخ برای ساختن این دنیای یخی استفاده شده است.

جشن عروسی در شهر یخی

دوران بیرجان، نام یک جوان ترکیه ای اهل اســتان قیصری است که مدرک 
کارشناسی اقتصاد  دارد؛ اما از آنجایی که شغلی متناسب با مدرک تحصیلی خود 
پیدا نکرده، خانواده اش را راضی کرده و به روستای زادگاه پدری اش رفته و در 
آنجا کار جدیدی را شروع کرده است.او می گوید: به وزارت کشاورزی و اتحادیه 
دامداران مراجعه کردم و توانستم آن ها را اقناع کنم که ۳۰۰ رأس گوسفند در 
اختیار من بگذارند. حاال خودم چوپانی می کنم، گوسفند ها را می دوشم، از آن ها 
مراقبت می کنم و به یک دامپرور حرفه ای تبدیل شده ام. فکر می کنم هر کسی 

موظف است به شکلی به دولت و کشورش خدمت کند.

کارشناس اقتصادی که چوپان شد!

بهلول و استاد
روزی بهلول از مجلس درس استادی گذر می کرد. او را مشغول تدریس دید و شنید که استاد می گفت: »حضرت صادق علیه السالم 
مطالبی می گوید که من آنها را نمی پسندم. اول آنکه شیطان در آتش جهنم معذب خواهد شد در صورتی که شیطان از آتش خلق شده 
و چگونه ممکن است به واسطه آتش عذاب شود. دوم آنکه خدا را نمی توان دید و حال اینکه خداوند موجود است و چیزی که هستی 
و وجود داشت چگونه ممکن است دیده نشود. سوم آنکه فاعل و بجا آورنده اعمال خود بنی آدم هستند در صورتی که اعمال بندگان 

به موجب شواهد از جانب خداست نه از ناحیه بندگان.«
بهلول همین  که این کلمات را شــنید کلوخی برداشت و به سوی اســتاد پرت کرده و گریخت. اتفاقا کلوخ بر پیشانی استاد رسید و 

پیشانیش را کوفته و آزرده کرد. استاد و شاگردانش از عقب بهلول رفتند و او را گرفته، پیش خلیفه بردند.
بهلول پرسید: »از طرف من به شما چه ستمی شده است؟«
استاد گفت: »کلوخی که پرت کردی سرم را آزرده است.«

بهلول پرسید: »آیا می توانی آن درد را نشان بدهی؟«
استاد جواب داد: »مگر درد را می توان نشان داد؟«

بهلول گفت: »اگر به حقیقت دردی در سر تو موجود است چرا از نشــان دادن آن عاجزی و آیا تو خود نمی گفتی هر چه هستی دارد 
قابل دیدن است و از نظر دیگر مگر تو از خاک آفریده نشده ای و عقیده نداری که هیچ چیز به هم جنس خود عذاب نمی شود و آزرده 
نمی گردد؟ آن کلوخ هم از خاک بود پس بنا به عقیده تو من تو را نیازرده ام! از اینها گذشــته مگر تو در مســجد نمی گفتی هر چه از 
بندگان صادر شود در حقیقت فاعل خداوند است و بنده را تقصیر نیســت پس این کلوخ هم از طرف خداوند بر سر تو وارد شده و مرا 
 تقصیری نیست.« استاد فهمید که بهلول با یک کلوخ سه غلط و اشتباه او را فاش کرد. در این هنگام هارون الرشید خندید و عذر او را

 خواست.

داستانک

یک معلم ۳۳ ساله تمام صفحات word را با گچ های رنگی روی تخته سیاه 
می کشــد و به دانش آموزانش آموزش می دهد و ثابت کرده است که می 
توان حتی بدون سیســتم های کامپیوتری علم کامپیوتر را به دست آورد. 
»آپیا آکوتو«  بعد از منتشر کردن تصاویری از این کالس در فضای مجازی 
نامش بر ســر زبان ها می چرخد. آنتونی سالسیتو، معاون آموزش جهانی 
مایکروسافت او را به عنوان معلمی که تمام موانع و مشکالت را کنار می زند 

تا بتواند نیازهای دانش آموزانش را برطرف کند، تحسین می کند.

آموزش word  بدون استفاده از کامپیوتر

مرحوم »زرویی« طنز کشور را به ویژه بعد 
از انقالب به پختگی رساند

حســین انتظامی، سرپرست ســازمان ســینمایی درباره ویژگی 
شــخصیتی ابوالفضل زرویی نصرآباد گفت: متاسفانه برای چنین 
بزرگانی که جمع ادیبان را ترک می کنند دیگر نمی توانیم جایگزینی 

پیدا کنیم و جای خالی شان تا ابد احساس می شود.
وی ادامــه داد: مرحوم ابوالفضــل زرویی، دســت پرورده مرحوم 
کیومرث صابری بود. او در نشریه »گل آقا« فضایی را فراهم کرد که 
استعدادهایی همچون زرویی نصرآباد شکوفا شوند و بتوانند جریان 
طنز را به خوبی ایجاد کرده و راهبری کننــد. کیومرث صابری در 
وصف زرویی نصرآباد گفته بود که قلمی که عبید و دهخدا بر زمین 
گذاشته بودند، زرویی برداشت و به شیوه همان ها راه طنز را ادامه 
داد.سرپرست سازمان سینمایی تصریح کرد: ویژگی بارز قلم زرویی 
نصرآباد، صمیمیت، قابل فهم بودن، پختگی و اثرگذاری باالی آن 
بود. مردم زرویی را می شناختند و درک می کردند. قلمش به نحوی 
بود که همه حرفش را می فهمیدند. او می دانست که مردم چگونه 
مطلبی را دوســت دارند و از همین راه مهم ترین و اساســی ترین 
انتقادات را با زبان شیرین و طنزآمیز خود بیان می کرد. چنین افرادی 
بر افراد پس از خود بسیار اثرگذار هستند و قطعا جامعه امروز طنز 

کشور وامدار بزرگانی چون زرویی نصرآباد است.

 چطور در ثواب کتاب الغدیر 
شریک شویم؟

بیشتر ایرانیان و شــیعیان جهان »عالمه امینی« را به واسطه 
کتاب مشــهور»الغدیر« می شناســند. یک کتاب مذهبی که 
درصدد اثبات والیت امیرالمومنین)علیه السالم( بعد از پیامبر 
اکرم)صل ا... علیه و آله( است. این کتاب ۱۱جلد به زبان عربی 
و ۲۲جلد به زبان فارسی است؛ اثری که این عالمه بزرگ برای 
نوشــتن، تحقیق و دسترســی به متون مختلف درباره آن به 
کشورهایی زیادی مثل مصر، عراق، مراکش، هند و... سفر کرده 
و در نهایت برای نگارش آن چیزی نزدیک به ۱۰ هزار کتاب را 

مطالعه کرده است.
عالمه امینی ۷۰ ســال عمر و از این عمر ۵۰ سال آن را صرف 
نوشتن کتاب الغدیر کرد؛یعنی چیزی نزدیک به نیم قرن عمر. 
به دنبال همین هم این کتاب را می توان ثمره عمر این شخصیت 
بزرگ دانســت؛ تاجایی که یکی از روایات جالب درباره عالمه 
امینی را می شود مربوط به کتاب »الغدیر« دانست. روایتی که 
از زبان این عالمه نقل شــده و در آن گفته است: »هر کس بعد 
از صلوات »و عجــل فرجهم« بگوید من او را در ثواب نوشــتن 
کتاب »الغدیر« شریک خواهم کرد.« عالمه امینی سال ۱۲۸۱ 

در سراب متولد و در سال ۱۳۴۹ در نجف به خاک سپرده شد.

تو مترو و اتوبوس ملت اغلب سرشون توی گوشیشونه، اون 
تعدادی هم که سرشون تو گوشیشون نیست، دارن گوشی بقیه 

رو نگاه می کنن! 
عمو قنــاد تو اوجش وقتــی روزش بود یک متر و بیســت 

می پرید باال، از رکورد رونالدو ۱۰ سانت بیشتر! 
تحقیق کردم ۹۹/۹۹ درصد آدما از صدا و تصویر و حرکات 

خودشون تو فیلم متنفرن!
باگ مغز اینه که هر چیزی رو بیشتر زور می زنی فراموش 

کنی، بیشتر یادت می مونه!
همین که صبح از خواب بیدار می شیم و می بینیم امتحان 

نداریم خودش یک جور خوشبختیه!
جوری از حذف چهار صفــر از واحد پول کشــور صحبت 
می شود گویی قرار اســت فقط از قیمت ها چهار صفر کم شود.

خیر، از حقوق و درآمدها هم چهار صفر کم خواهد شــد.تنها 
 تاثیــرش جا شــدن رقــم اختالس ها در ماشــین حســاب 

است.
یارو با شاطر آشنا بود، یدونه نون بدون صف گرفته یه جوری 
قیافه می گیره انگار با مافیای سیسیل، کانکت شده. بربریتو بگیر 

زودتر برو خونه بدبخت.
تنها چیزی ک چینی ها نتونستن از روش یکی بسازن،مادر 

ایرانی بوده.

خندوانهدیدگاهروایت روز

روستای »ماخونیک« 
با معماری عجیب در 

بیرجند
روســتای ماخونیک  به دلیل 
معمــاری منحصر بــه فرد با 
خانه هــای گلی کــم ارتفاع 
وکوچه های بسیارباریک یکی 
از هفت روستای شگفت انگیز 
جهان اســت کــه  ۷۳۹ نفر 
جمعیــت دارد و در فاصلــه 
۷۸ کیلومتری شــرقی شهر 
سربیشه و در مســیر جاده 

سربیشه قرار گرفته است.

اینستاگردی

 عکس جالب 
یک گردشگر خارجی

تصاویری زیبا از یک مادر فوتبالیست با اعمال شاقه

یک کاربر فضای مجازی با انتشار این 
عکس نوشــت:» عکسی که گردشگر 
خارجی از جلد معــروف ترین کتاب 
راهنمای گردشــگری ایران به همراه 

مسجد شیخ لطف ا... گرفته است.

 علی خســروی، داور فوتبال با انتشــار این عکس نوشــت: تصاویری زیبا از یک مادر 
فوتبالیســت با اعمال شاقه. بازی 
روز جمعه گذشته لیگ برتر فوتبال 
بانوان بین تیم های آذرخش تهران 
و همیاری آذربایجان غربی حواشی 
جالبی داشت. یکی از بازیکنان تیم 
همیاری به همراه فرزندش در این 
بازی حاضر شــده بود و نیمه دوم 
بازی، وقتی مادر به زمین می رود، 
فرزنــدش را به یکــی از بازیکنان 
حاضــر روی نیمکــت مــی دهد.

نماینده فدراسیون و مسئول بازی 
وقتی متوجه حضــور یک کودک 
روی نیمکت می شــود از آنها می 

خواهد تا کودک را از زمیــن بازی خارج کنند. تیم همیــاری در این نیمه چهار گل به 
ثمر می رساند و مادر خوشحال از پیروزی پس از بازی فرزندش را به آغوش می کشد.

 صبا راد با انتشــار این عکس 
نوشــت: دیشــب در استودیو 
پاپ در کنــار هنرمندان عزیز 
آقای ســاالرعقیلی و همســر 
هنرمندشــون خانــم حریر 
شریعت زاده...و همسر عزیزم 

مانی جان رهنما.

دو خواننده مشهور در کنار همسران هنرمندشان
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