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   مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان  مطرح کرد:  

توجه به اشتغال زایی در اجرای پروژه های عمرانی

مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
ضمن درود بر روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسالمی و شهدا و آرزوی سالمتی 
برای رهبر انقالب و تبریک ایام دهه فجر  در نشست خبری با اصحاب رسانه، در خصوص قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی اظهار داشت: این قرارگاه به اذن مقام معظم رهبری، به جهت ایجاد هزار نقطه 

صفحه   7آباد برای الگوی آبادانی کشور، حدود دو سال است که تشکیل شده است...

جرایم دیرکرد عوارض 
نوسازی بخشیده می شود

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان:

7

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
خبر داد:

 برگزاری نمایشگاه »40سال 
اقتدار، 40 سال امنیت پایدار«

ایجاد بزرگ ترین بندر 
 خشک مرکز کشور

 در شهرضا

 رییس شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 
خبر داد:

3
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نمی شود فاطمیه بیاید و تو یادی از سربندهای یا 
فاطمه و یا زهرا مریدان به حق کوثر الهی نکنی، 

بچه های بسیجی و رزمنده ای که عشق به بانوی عالمیان در گوشه 
گوشه قلب شان  جای گرفته بود. دخت نبی مکرم اسالم )ص(  را 

مادر خودشان می دانستند و جایی هایی  که کار جنگ بدجور  گره 
می خورد... 

  حضرت زهرای بتول
مادر ما بود به خدا

   گوشه ای از ارادت رزمندگان دفاع مقدس به مادر سادات؛

 انقالب چهل ساله 
و »شبی که ماه کامل شد« 

چهل ســال گذشت، در آســتانه چهل سالگی 
انقالب، یک دیوانه متوهم فرسنگ ها آن سوتر 
از کشــورمان در گــزارش ســاالنه خــود به 
کنگره آمریــکا، توهمات ذهــن فانتزی اش را 
بیرون ریخــت و باردیگر ادعاهــای واهی علیه 
کشــورمان مطرح کــرد. عده ای هــم همین 
جا در دل مرزهای این ســرزمین افســانه ای، 
 با »ترامپ« همنوا شــده اند برای زدن ریشــه 
آرمان ها. همان آرمان هایی که پای بارورشدن 
شان خون هزاران هزار دسته گل این وطن ریخته 
شد. هنوز اســتخوانی و پالکی می آورند، هنوز 
اخبار از چشم فروبســتن پدران و مادران پیری 
حکایت می کنند که در حسرت برگشتن جوان 
رعناقامت شــان ماندند و مردند... و ما هرچقدر 
شاکی و ناراضی، حق نداریم کاری کنیم که پدر 
و مادر شهید افسوس بخورد از رفتن فرزندش. 
حق نداریم روی خون شــهید او پا بگذاریم و از 
نزدبان نام و نان و نوا باال برویم و اختالس و دزدی 
و رانت خواری کنیم . فامیل بازی و پارتی بازی 
کنیم. اشرافی گری و حقوق نجومی به جای آن 
که مایه ننگ مان باشد، وسیله فخرفروشی مان 
شــود. حق نداریم مثل همان آقایی باشیم که 
زیر لوای چفیه در راهپیمایی ها، عکس یادگاری 
گرفت و سر از کازینوهای کانادا درآورد آن هم 
وقتی به باور این مردم ضربه زده بود و هنوز که 
هنوز است اینترپل قرار است یک روز همان آقا را 

به ما برگرداند تا محاکمه اش کنیم!
 حاِل ایران مان خوب نیســت. مــردم آن قدر 
دغدغه های معیشتی دارند و تورم افسارگسیخته 
و گرانی های ساعتی، دمار از روزگارشان درآورده 
که حال خوشی برایشان نمانده؛ اما خب هنوز 
وفادارند. شــعار نمی دهیم، هذیان گویی های 
نتانیاهو و خیال بافی های ترامپ و گنده گویی 
های پمپئو را که می خوانیم و می شنویم، بیشتر 
از همیشه ایمان می آوریم که نباید اجازه بدهیم 
اینجا سوریه و عراق شــود و نباید زیر بار تکرار 
دوباره روزهای تلخ خاطرات کاپیتوالســیون و 
عیاشــی های درباری و به غارت رفتن سرمایه 
های ســرزمین مان برویم. نباید اجازه بدهیم 
برایمان تعیین تکلیف کنند و خط و مرز تعیین 
کنند و صبح شان با تهدید موشکی و غیرموشکی 
شب شــود. حتی اگر مســلمان آزاده نباشیم، 
ایرانی که هســتیم. شــهدای انقالب ، شهدای 
ســال های دفاع مقدس و البته شهدای مدافع، 
چشم شــان به غیرت ما دوخته شده است. این 
آب و خاک، ودیعه ای اســت به امانت پیش ما . 
البته که چهل سال پس از انقالب، مسئوالن مان 
با افتخار از اتومبیل های شاسی بلند و حقوق های 
نجومی خود می گویند، فرزندان شــان خود را 
»ژن خوب« می دانند و سبک زندگی شان هیچ 
نشانی از سبک زندگی ایرانی- اسالمی)انقالبی 
که هیچ( ندارد. البته که »مرگ برآمریکا« برای 
عده ای شعاری شده برای رسیدن به همه چیز اال 
آمریکا ستیزی واقعی، البته که ما دیگر »رجایی» 
و »باهنر« و »بهشتی« نداریم، مسئولی که پیکان 
سوار شود و ســی چهل تا محافظ نداشته باشد 
و درد مردم را بفهمد و خودش فقر را چشــیده 
باشد و مردم را به راستی ولی نعمت خود بداند و 
خدمت را منت نداند و دنبال اختالس و حقوق 
نجومی نباشد و پاکدست باشد و ریاکار نباشد، 
کمتر پیدا می کنیم. البته که حتی مداح و منبری 
ما هم پاکت می گیرد و روضه خود را شروع می 
کند و برای »سِر حسین« هم »نرخ« گذاشتند، 
البته که گرانی سربه فلک کشیده و مشکالت زیاد 
شــده اما ... اگر به آرمان های امام)ره( برگردیم 
و شــعارهای انقالب را عملی کنیم ، همه چیز 

درست می شود.
 شاید فقط کافی اســت ماده 29 اجرا شود. این 
مردم وفادارند، برای فهم بیشــتر و بهتر دلیل 
مواظبــت و محافظت از هرآنچــه به خاطرش 
مبارزه کردیم و جنگیدیم شــاید بهتر اســت 
 »23 نفر« را ببینیم یا »شــبی کــه ماه کامل 

شد« . 
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زینب ذاکر

فرا رسیدن  سالروز شهادت حضرت فاطمه )س( را تسلیت می گوییم

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی گفت: برای جاری ماندن آب در 
زاینده رود باید از سوء برداشت های آب توسط همه جلوگیری کنند؛ اما در دولت، مردی 

وجود ندارد که این کار را انجام دهد و همه منتظر یک لقمه رای هستند.
حسن کامران دستجردی در خصوص جاری ماندن آب در زاینده رود، تصریح کرد: اراده 
قوی برای جاری ماندن آب در زاینده رود اصفهان در وزارت نیرو وجود ندارد و باز شدن 

آب در اصفهان به خاطر فشارهای کشاورزان و بارش باران بود.
وی افزود: برای جاری ماندن آب در زاینده رود باید از ســوء برداشــت های آب توسط 
همه جلوگیری کنند، اما در دولت مردی وجود ندارد که ایــن کار را انجام دهد؛ همه 
منتظر یک لقمه رای هستند و هرکس به فکر انتخابات و انتخاب شدن خودش است. از 
طرف دیگر در اصفهان اینگونه است که برق چاه هایی که به صورت غیر قانونی برداشت 
می کنند را قطــع نمی کنند؛ امیدواریم در وزارت نیرو اراده ای بــه وجود بیاید و بتواند 

اقدامی جدی در این زمینه انجام دهد.
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی درخصوص استعفای نمایندگان 
برای زاینده رود گفت: برخی از علمای شهر متقاضی شــدند که به کارمان باز گردیم. 
البته بازگشت ما به مجلس به معنای پس گرفتن استعفا نیست و صرفا به صحن مجلس 
بازگشتیم. اســتعفا دادن در مجلس ســاز و کار خود را دارد و نمی شود به صرف اعالم 
استعفا از مجلس خارج شد؛ اما نمایندگان با این استعفا موضع خود را مشخص کردند.

کامران در خصوص افزایش زیرساخت های اماکن ورزشــی در استان اصفهان، اظهار 
کرد: سرانه اماکن ورزشــی در اصفهان پایین اســت؛ اصفهان قابلیت های بسیاری در 
بخش ورزش بانوان و آقایان دارد که اگــر این قابلیت های بالقوه را بــه بالفعل تبدیل 
کنیم، اصفهان می تواند در عرصه های مختلف رشته های ورزشی از قبیل وشوو، رزمی، 

فوتسال، اسکی، شمشیربازی و ... موفق باشد.
نماینده مــردم اصفهان در مجلس دهم گفت: تعدادی ســالن ورزشــی در قســمت 
شــرق و غرب اســتان احداث کردیم، اما با توجه بــه جمعیت جــوان اصفهان کافی 
 نیســت؛ امیدواریم مرکز و ســازمان مدیریــت بودجه توجــه ویژه ای بــه اصفهان 

داشته باشد.
وی افزود: اصفهان نسبت به اســتان های دیگر وضعیت خوبی ندارد، طی تفاهمی که 
با وزارت ورزش داشتیم قرار بر این شد در صورتی که هر دهیار و شهریار در شهرهای 
کوچک زیرساخت ورزشی را تامین کند، وزارت خانه چمن مصنوعی در اختیار آن ها قرار 
دهد؛ تفاهمی نیز بین وزارت ورزش، شهرداری اصفهان و بافت فرسوده برای زورخانه 

محمودآباد داشتیم.
کامران خاطر نشان کرد: اصفهان ارزش افزوده بســیاری می دهد. در مجلس پیشنهاد 
دادم یک درصد از بودجه دســتگاه های اجرایی را برای توســعه زیرساخت ها، ورزش 

همگانی و ورزش قهرمانی اختصاص دهند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این پرسش که آیا افتتاح 
یک زمین چمن مصنوعی در کالن شهر اصفهان در شأن وزیر ورزش و جوانان کشور و 
استان اصفهان است، اظهار کرد: این در شأن وزیر نیست؛ وزیر باید یک کار عمده و مهم 

برای اصفهان پیش بینی و به انجام برساند.
وی در خصــوص ورود بانــوان به ورزشــگاه گفت: حکومــت مخالــف ورزش بانوان 
نیست، اما حدود شــرعی باید رعایت شــود. گاهی وقت ها موردی پیش می آید که به 
 خاطر خالف یک فرد همه را با یک چوب می رانند. مســئوالن بایــد زمینه این امر را 

فراهم کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
اراده ای برای جاری ماندن آب در زاینده رود وجود ندارد
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سخنرانی سالیانه ترامپ در کنگره آمریکا با 
وجود کش و قوس های فراوان باالخره انجام 
شد. پس از شکاف عمیق میان دموکرات ها در 
کنگره و جمهوری خواهان در دولت این کشور 
بر سر تامین بودجه دیوار کشی در مکزیک 
و تعطیلی چندین هفتــه ای دولت و تهدید 
های کنگره مبنی بر لغو ســخنرانی سالیانه 
رییس جمهور در کنگره این کشور، ترامپ 
پشت تریبون مجلس نمایندگان قرار گرفت 
و سخنرانی خود را به همان سبک جنجالی 
و غیــر منتظره انجام داد. ایــن گردهمایی  
حاشیه های زیادی از جمله سفید پوش بودن 
نمایندگان زن کنگره در اعتراض به تبعیض در 
این کشور علیه زنان تا واکنش های خارجی 
نسبت به سخنان مداخله جویانه ترامپ را در 

پی داشت. 
به سبک و ســیاق یک دهه اخیر در این سخنرانی 
نکاتی نیز در مورد ایــران و محورهــای مقابله با 
کشورمان نیز مطرح شد که این بار عالوه بر داخل، 
واکنش هایی نیز در سایر کشــورها از جمله عراق 
بیان شــد. ترامپ در این ســخنرانی مدعی شــد 
از کشــوری که مرگ بر آمریکا می گوید، چشــم 
برنمی دارد و ســخت ترین تحریم ها را علیه مردم 

ایران اعمال کرده است. 
وی، درباره تصمیم خود برای خارج کردن آمریکا 
از توافق هسته ای با ایران مدعی شد: »برای اینکه 
اطمینان حاصل کنیم که این دیکتاتوری فاسد به 
تسلیحات اتمی دســت پیدا نمی کند، من ایاالت 
متحده را از توافق هســته ای فاجعه بار ایران خارج 
کردم.« رییس جمهور آمریکا با فخرفروشی درباره 
»ســخت ترین تحریم هایی« که علیه مردم ایران 
اعمال شده، افزود: »در فصل پاییز، ما سخت ترین 
تحریم هایی را که می شــد علیه یک کشور اعمال 
کرد، علیه ایران اعمال کردیم«. این سخنان البته 
موضوع تازه ای هم نبود؛ امــا آنچه مورد اعتراض 
ایران و البته عراق قرار گرفت، ادعای رصد حرکات 

ایــران از خــاک عــراق 
توسط آمریکا که ترامپ 
در مصاحبــه روز قبل از 
سخنرانی با شبکه خبری 
ســی بی اس مطرح کرد. 
رییس جمهــوری آمریکا 
در بخش دیگــری از این 

مصاحبه با اشــاره به اینکه قصد نــدارد نیروهای 
کشــورش را از عراق خــارج کند، اذعان داشــت: 
ما برای ســاخت پایــگاه در عراق هزینــه زیادی 
پرداخت کرده ایــم و باید آن را حفــظ کنیم. وی 
افزود: یکــی از دالیلی که می خواهــم این پایگاه 
)عــراق( را حفظ کنــم، رصد ایران اســت، چون 
معتقدم این کشور مشــکل اساسی است.ترامپ با 
رد این مســئله که حفظ پایگاه عــراق برای حمله 
احتمالی به ایران اســت، گفت: »دلیل این تصمیم 
این اســت که می خواهم ایران را زیر نظر داشــته 
باشم. این موضوعات را خیلی از مردم نمی فهمند، 
ما می خواهیم نیروهایمان را در عراق حفظ کنیم تا 
اگر اتفاقی در منطقه افتاد باخبر شویم و اگر کسی 
دنبال سالح هسته ای رفت، قبل از آن که او کاری 
انجام دهد، ما مطلع شــویم.« این ســخنان البته 

خشم عادل عبدالمهدی، 
نخســت وزیر عراق را بر 
انگیخت. وی در سخنانی 
خواســتار پــس گرفتن 
این ادعا از ســوی ترامپ 
شد.عبدالمهدی تصریح 
کرد: بارها این را گفته ایم 
که آمریکا پایگاه نظامــی در عراق ندارد و میان دو 
کشــور پیمان ســوفا )SOFA( برقرار نیست و هر 
چه نیرو در این کشور وجود دارد، صرفا نیروهایی 
برای آمــوزش ارتش عراق و یا نظامیانی هســتند 
که هر دو گــروه در چارچوب ائتــالف بین المللی 
قرار دارند و ماموریت شــان صرفا مبارزه با داعش 
است. نخســت وزیر عراق تاکید کرد: هیچ نیرویی 
در عــراق ماموریتی جز این نــدارد و این که گفته 
شود ماموریت این نیروها برای زیرنظر گرفتن یک 
کشور همسایه مثل ایران اســت، برایم قابل قبول 
نیست و اساسا قانون اساســی مانع این رویکرد در 

عراق می شود. 
عبدالمهدی اظهار داشت: ما نمی پذیریم که عراق 
عرصه درگیری بین یک کشــور با دیگری شــود 
چه برســد به این که چنین ســخنانی را بپذیریم. 

عبدالمهدی، در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر 
احتمال ابتکار عمل عراق برای کاهش تنش میان 
ایران و آمریکا گفت: ما به همه دوســتان خود در 
ایران و آمریکا می گوییم که عراق با همه همسایگان 
و کشورها روابط دوستانه دارد و می تواند نقش پل 
اساســی بین این طرف ها ایفاد کند. نخست وزیر 
عراق افزود: درخواست هایی از کشورهای منطقه 
و غربی وجــود دارد که ایران چنین نقشــی را ایفا 
کند.  این واکنش تند مقامــات عراقی اما موجب 
شد تا  »جوزف ووتل« فرمانده نیروهای آمریکا در 
خاورمیانه به صراحت ســخنان ترامپ را زیر سوال 
ببرد و بگوید که ماموریت نظامیان آمریکا در عراق 
تغییری نکرده و این ماموریت به اطالع دولت عراق 
رسیده است. ووتل ادعا کرد نظامیان آمریکا برای 
همکاری با ارتش عراق در مبارزه با تروریسم و گروه 
داعش در این کشــور حضور دارند.فرمانده ارشد 
آمریکایی، در پاســخ به سوال یک ســناتور مبنی 
بر اینکه آیا ارتش آمریــکا تمرکز فعالیت خود را بر 
نظارت بر ایران تغییر خواهد داد، گفت: »این کار را 

انجام  نداده ایم.«
منابع داخلی آمریکا نیز معتقدنــد میان ترامپ و 
منابع اطالعاتی ایاالت متحــده اختالف نظرهای 
جدی در مورد نوع ماموریــت نیروهای نظامی این 
کشور در عراق به خصوص در موضوع ایران وجود 
دارد. این مســئله پش از این و در دوران ریاســت 
جمهوری بوش پسر نیز در آمریکا به وجود آمده بود. 
بوش، در زمان حمله به عراق با ســازمان اطالعات 
این کشور اختالفات جدی داشت و در نهایت حمله 
به عراق به یک شکســت افتضاح تبدیل شد. حاال 
ترامپ در مورد ایران و سیســتم اطالعاتی داخلی 
در مورد بی خطر بودن فعالیت های هســته ای با 
بی اعتمادی می نگرد و به دنبال پیاده سازی نظریه 
های خود در برخورد با ایران اســت.  این مســئله 
موجب شــده تا ترامپ به هر شکل ممکن بخواهد 
تا سیســتم اطالعاتی آمریــکا را دور بزند تا بتواند 
مدارک بیشتری علیه ایران به دست آورد. هر چند 
با نزدیکی ایران به عراق این مسئله با دشواری هایی 
برای نیروهای آمریکایی در عراق مواجه خواهد بود.

 طرح محرمانه بریتانیا 
برای باز نگه داشتن مرز با ایرلند

روزنامه ســان گزارش داد، وزارتخانه بریتانیایی 
مسئول خروج از اتحادیه اروپا در حال بررسی یک 
طرح محرمانه جدید با فناوری پیشرفته است تا 
مرز ایرلند را باز نگه دارد و این طرح ماه مارس به 

صورت آزمایشی در جاده ها اجرا می شود.
با این حال، ســان گزارش داد طرح مذکور هفته 
گذشته پس از آنکه اعضای پارلمان به جایگزینی 
طرح »توقف پشت درب ایرلند« با یک طرح دیگر 
که شامل »تدابیر جایگزین« شــود رای دادند، 
دوباره در کانون توجه قرار گرفت. بر اســاس این 
گزارش، هدف طرح مذکور این است که تضمین 
کند نیازی به بازرســی فیزیکــی در مرز ایرلند 
شــمالی متعلق به بریتانیا و جمهــوری ایرلند 

نیست. 

سود ۱۰۷ میلیارد دالری 
بن سلمان از بازداشت ثروتمندان

پایگاه اینترنتــی بلومبرگ اعالم کــرد ولیعهد 
عربستان از بازداشت افراد ثروتمند در چارچوب 
طرح به اصطالح »مبارزه با فســاد« خود، بالغ بر 
۱۰۷ میلیارد دالر به دســت آورده است.کمیته 
مقابله با فساد به ریاست ولیعهد عربستان اعالم 
کرد در مجموع مبلغ ۱۰۷ میلیارد دالر شامل پول 
نقد، اموال غیرمنقول، شرکت و اوراق بهادر از ۸۷ 

نفر مصادره شده است. 
دولت عربســتان به غیر از پرداخت یک میلیارد 
دالری رییس ســابق گارد ملی به جزئیات دیگر 

اشاره ای نکرده است. 
به نوشــته بلومبرگ، تایید ادعا های این کمیته 
به دلیل عدم شــفافیت بازار سعودی کار آسانی 

نیست.

 ترامپ و رهبر کره شمالی
  با هم دیدار می کنند

ســر انجام پس از گمانه زنی  های متعدد درباره 
زمان برگزاری دیدار دوم کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی و دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
در ویتنام، ترامپ در ســخنرانی ساالنه خود در 
کنگره اعالم کرد این دیدار 2۷ و 2۸ فوریه )هفتم 

و هشتم اسفند( برگزار خواهد شد.
چند روز قبل یک مقام ارشد دولتی و یک منبع 
مطلع دیگر آمریکایی اعالم کرده بودند نشست 
دوم دونالد ترامپ و کیم جونگ اون قرار است در 
شهر »دا نانگ« ویتنام برگزار شود. سی ان ان در 
گزارشی نوشته است که میزبانی ویتنام از نشست 
دوم دونالد ترامپ و کیم جونــگ اون از مدت ها 

پیش مطرح شده بود.
 ۱۸ ژانویه گذشته بود که کاخ سفید تصمیم برای 
برگزاری نشستی دیگر بین ترامپ و کیم جونگ 

اون را اعالم کرد. 

طالبان، قانون اساسی افغانستان 
را مانع صلح خواند

گروه طالبان در نشست مسکو که با حضور بیش 
از ۷۰ تن از رهبران سیاســی افغانستان برگزار 
شد، قانون اساسی این کشور را بزرگ ترین مانع 
صلح دانســت.منابع خبری افغانستان به نقل از 
»شیرمحمد عباس اســتانکزی« رییس هیئت 
اعزامی طالبان در نشست مسکو نوشتند که قانون 
اساســی کنونی افغانســتان یکی از چالش های 
فرا راه صلح در افغانستان اســت، زیرا این قانون 

اساسی ساخته غرب است.
استانکزی در مراســم افتتاح این نشست گفت: 
طالبان در پی انحصار قدرت نیست؛ اما خواهان 
تاسیس نظام اســالمی در افغانســتان هست و 
 ما حقوق زنــان را مطابق قانون اســالم رعایت
 می کنیم نه همچون حقوق زنان در کشورهای 

غربی.

جاسوسی به سبک »ترامپ«

 روحانی سخنران مراسم 
یوم ا... ۲۲ بهمن خواهد بود

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
از سخنرانی رییس جمهور در مراسم 22 بهمن 
امسال خبر داد. نصرت اله لطفی با بیان اینکه 
مراسم ســاعت ۹ صبح در کل کشــور آغاز 
می شود، اعالم کرد: راهپیمایی از ۱2 مسیر در 
تهران آغاز خواهد شد و به سمت میدان آزادی 
ختم می شــود. وی ادامه داد: رییس جمهور 
سخنران مراسم راهپیمایی 22 بهمن است. 
شعار امسال هم در دســت مردم؛ »استقالل، 

آزادی و جمهوری اسالمی« خواهد بود.

معاون وزیر خارجه خبر داد:
تبادل سفرای ایران و فرانسه 

در آینده ای نزدیک
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان از مبادله 
سفرای ایران و فرانسه در آینده ای نزدیک خبر 
داد. »ژرژ مالبرونــو« روزنامه نگار لوفیگارو به 
نقل از ســید عباس عراقچی، معاون سیاسی 
وزیر خارجه ایران که برای شرکت در ششمین 
دور گفت وگو های سیاســی ایران و فرانســه 
به پاریس سفر کرده، نوشــت که بعد از شش 
ماه عدم حضور سفرای ایران و فرانسه، تبادل 
دیپلمات های دو کشــور می تواند در روز های 
آینده انجام شود. عراقچی در این خصوص به 
لوفیگارو گفته است: ما درباره تبادل سفرا توافق 
کردیم و این موضوع می تواند در آینده نزدیک و 

شاید ظرف روز های آینده صورت گیرد.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارا...:
رصدهای خود در مورد 
داعش را  ادامه می دهیم

 جانشــین فرمانده قرارگاه ثارا... اظهار کرد: 
داعشی ها قصد دارند ناآرامی هایی ایجاد کنند؛ 
اما اخیرا ضربه محکمی در افغانستان خوردند 
و ما هم مراقبت ها و رصدهــای خود را انجام 
می دهیم.»سردار کوثری« گفت: داعشی ها به 
افغانستان می آیند تا بین چین، روسیه  و ایران 
قرار بگیرند و در هر زمانی که صاحبان شــان 
آمریکا، صهیونیســت ها و عربستان سعودی 
خواستند در منطقه آشوب ایجاد کنند. قطعا 
با ضرباتی که درگذشــته خورده اند و آگاهی 
که نیروهای پایین دســتی پیدا کردند، توان 
گذشته را به هیچ عنوان ندارند. داعشی ها قصد 
دارد ناآرامی هایی ایجاد کنند اما اخیرا ضربه 
محکمی در افغانســتان هم خوردند و ما هم 
مراقبت ها و رصدهای خود را انجام می دهیم.

آن ها می خواهند به طرف غرب افغانســتان و 
شرق ایران حرکت کنند و مطمئنا نمی توانند 

در این منطقه حضور پیدا کنند.

امکان ارتقای سطح 
 همکاری های نظامی-فنی

 بین روسیه و ایران
یک مقــام نظامی روس از امکان وارد شــدن 
همکاری هــای نظامی- فنی روســیه و ایران 
به مرحله  جدیــدی، از جمله ایجاد ســامانه 
مشترک دفاعی در سواحل خلیج فارس خبر 
داده و تحقق این طرح در سال 2۰2۰ را بعید 
ندانست.»دمیتری شوگایف« مدیر سرویس 
فــدرال همکاری های نظامی-فنی روســیه 
اعالم کرد که در ســال 2۰2۰  همکاری های 
نظامــی- فنی با ایــران وارد مرحلــه تازه ای 
خواهد شــد. وی یادآور شــد، همکاری ها با 
طرف ایرانی از ســال 2۰۰۱  ادامه دارد، ولی 
محدودیت هــای خاصی به دلیــل قطعنامه 
شــورای امنیت مصوبه ســال 2۰۱5  در این 
زمینه وجود دارد. در همین رابطه تا سال 2۰2۰  
همکاری های نظامی- فنی در عرص تسلیحات 
تهاجمی جنبه محدودی خواهد داشت، البته 
 سامانه های دفاع موشکی شامل این تجهیزات

  نمی شوند.

علی اصغرصالحی 
رییس سازمان انرژی اتمی ایران:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
ابهاماتی در مورد FATF و پالرمو وجود دارد، گفت: تا 
زمانی که منافع پیوستن به این کنوانسیون ها تثبیت 
نشود، پیوســتن به آنها عاقالنه نیست.سردار احمد 
وحیدی اظهار کرد: موضوع FATF در مجمع بررسی 
نشد به این دلیل که هنوز به تایید هیچ مرجع رسمی و 

قانونی نرسیده است. 
وی ادامه داد: موضوع پالرمو در جلســه اخیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با بررســی ابعاد مختلف آن 
مطرح شد.عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
مورد اینکه آیا این موضوع مجددا در دستور کار مجدد 
کمیسیون های سیاسی و حقوقی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام قرار می گیرد یا خیر، گفت: کمیسیون ها 
بررســی های خود را انجام دادند و از این به بعد فقط 
در صحن مجمع بررسی خواهد شد. وی خاطر نشان 
 کرد: اشــکاالت و ابهامات فراوانی در مورد پیوستن
  ایران به کنوانســیون FATF مطرح اســت که باید 
 بــرای اشــکاالت و ابهامات فــراوان آن پاســخی 

پیدا شود.

منافع کشور تثبیت نشود 
پیوستن به FATF عاقالنه نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

کافه سیاست

عکس  روز 

زنان سفید پوش کنگره
نماینــدگان زن کنگره امریــکا در واکنش به 
تبعیض در این کشور بر علیه زنان لباس های 

یک دست سفید پوشیدند

غنی سازی اورانیوم را در سطوح باال انجام می دهیم

پیشنهاد سردبیر:

رییس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه 
برجام اخاللی در پروهش های هسته ای ایجاد 
نکرده اســت، اعالم کرد که در صورت کندی 
عملکرد اروپا در پایبندی به برجام گزینه های 
متعددی پیش روی ایران است. صالحی تصریح 
کرد: ما امروز قادر هستیم غنی سازی اورانیوم را 
در سطوح باال انجام دهیم و در سایر بخش های 
تکنولوژی هسته ای نیز پیشرفت های بزرگی 
کســب کرده ایم. ایران می توانــد در راهبری 
راکتورهای تحقیقاتی به هر یک از کشورهای 
اسالمی که تمایل داشــته باشند، کمک کند.  
دشمنان از همان ابتدا شروع به سنگ اندازی 
کردند و اتهاماتی را علیه ما مطرح کردند تا از 
ورود ایران به باشگاه هسته ای جلوگیری کنند. 
ایران از جمله کشورهایی است که قادر است به 
حق ادعا کند در میان کشورهای در حال توسعه 

از استقالل سیاسی برخوردار است.

غنی سازی اورانیوم را در 
سطوح باال انجام می دهیم

 امیر سیاری 
معاون هماهنگ کننده ارتش: 

سخنگوی فراکســیون مســتقلین مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه »راهکار پیشنهادی اتحادیه اروپا 
)اینستکس( نمی تواند همه گره های بسته را باز کند«، 
در عین حال بر لزوم حفظ باب مذاکــره با اروپایی ها 
تاکید کرد و گفت که اگر این مسیر ادامه یابد می توانیم 
به راهکار مشخصی با اروپایی ها برسیم. مهرداد الهوتی 
اظهار کرد: فکر می کنم راهکار پیشــنهادی اتحادیه 
اروپا )اینستکس( راهکاری نیست که امیدوار باشیم 
همه گره های بسته را باز کند؛ اما از زاویه دیگر همین 
که اروپایی ها با همه فشارهای موجود به امضای خود 
پایبند هستند قابل تامل است. وی با اشاره به خروج 
آمریکا از مذاکره برجام یادآور شد: اروپایی ها در مورد 
برخی مسائل مثل موضوع موشکی خیلی نگاه مثبتی 
به ما ندارند و در این زمینه با یکدیگر اختالف نظر داریم. 
ما معتقدیم همانطور که ایران در موضوع دفاع و امنیت 
دخالت نمی کنــد آنها هم نباید در ایــن زمینه ورود 
کنند؛ اما به هر حال اروپا به رغم داشــتن نگاه منفی، 
پای امضای خود در موضوع برجام هست و این نشان 

می دهد که آنها نمی خواهند فشار آمریکا را بپذیرند.

 باب مذاکره با اروپایی ها را 
باز نگه داریم

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس:

معــاون هماهنگ کننده ارتــش تاکید کرد 
حضور در آب های آزاد و اقیانوس ها از ســال 
۸۶ در تدابیر فرمانده کل قوا بیان شد؛ چون 
آب های آزاد متعلق به همه ملت هاســت ما 
نیز حق خودمان می دانیــم که در این آب ها 
حضور داشته باشیم. امیر سیاری گفت: ارتش 
جمهوری اسالمی تحت فرمان فرمانده کل قوا، 
برای انجام ماموریت خود که در قانون اساسی 
مشخص شده، آمادگی الزم و صددرصدی را 
دارد. وی افزود: بحث حضور در آب های آزاد 
و اقیانوس ها از سال ۸۶ در تدابیر فرمانده کل 
قوا بیان شد، چون آب های آزاد متعلق به همه 
ملت هاست ما نیز حق خودمان می دانیم که 
در این آب ها حضور داشته باشیم.امیر سیاری 
گفت: ارتش برای طی کردن عرض اقیانوس 
اطلس آمادگی دارد و هر وقت تدبیر شود این 

اقدام در دستور کار قرار می گیرد.

حضور در »آب های آزاد« 
را حق خودمان می دانیم

پیشخوان

بین الملل

  واکنش تند مقامات عراقی به ادعای رصد ایران از سوی آمریکا ؛ 
سکوت نفتی زنگنه

دوران انسداد گذشته است

باز هم دوگانه موشکی  - 
پراید 

رد خون در کمین سیمرغ

عراق با همه همسایگان و 
کشورها روابط دوستانه دارد 
و می تواند نقش پل اساسی 

بین این طرف ها ایفاد کند

اعتراض به عدم ضمانت اجرایی برای کارت زرد به وزرا
عضو هیئت رییسه مجلس معتقد اســت کارت زردهایی که نمایندگان به وزرا می دهند ضمانت اجرایی 
ندارد.اسداله عباسی، با اشــاره به مطرح شــدن برخی انتقادات درباره بی اثر بودن طرح سوال از وزرا در 
قوه مقننه، اظهار داشت: در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده وقتی وزیری 3 کارت از نمایندگان 
دریافت می کند دستگاه زیر نظر وی ناکارآمد اســت که باید تجدید نظری در این زمینه انجام شود. وی 
ادامه داد: این ضمانت اجرایی درباره اینکه وزیری پس از دریافت  3 کارت زرد از مجلس استیضاح شود 
وجود ندارد و این موضوع شفاف نیســت. نماینده مردم املش و رودسر در مجلس اضافه کرد: البته بهتر 
اســت وزیری که در مجلس حضور پیدا می کند و نمی تواند نمایندگان را اقناع کنــد، این کار چندین 
 بار تکرار می شود از سمت خود اســتعفا دهد و فردی که توانایی دارد از ســوی رییس جمهور جایگزین

 وی شود.

واکنش سازمان برنامه و بودجه به ادعای تشکیل پرونده علیه »نوبخت«
پایگاه اطالع رسانی دولت نوشت:پیرو انتشار گزارشــی با عنوان» پرونده نوبخت باید در قوه قضائیه و دیوان 
محاسبات بررسی شــود« در تاریخ ۱4 بهمن ۱3۹۷ مشــتمل بر انعکاس نامه ۹ نفر  از نمایندگان مجلس و 
استناد به بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹5 که سال گذشــته در مجلس قرائت شده است، جهت تکمیل و 
تصحیح به اطالع می رساند صرف نظر از اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور هیچ نقشی در فروش داخلی گاز 
طبیعی و همچنین واریز منابع حاصل از آن و نیز واریز منابع حاصل از فروش نفت و گاز به حســاب صندوق 
 توسعه ملی ندارد، الزم به تاکید است که دیوان محاسبات نیز نادرستی ادعای کذب اخیر مطرح شده را اعالم 
کرده است؛ لذا طرح ادعای  مذکور مبنی بر تخلف ســازمان برنامه و بودجه کشور و تشکیل پرونده در دیوان 
محاســبات و قوه قضائیه در این مورد کذب محض بوده و به دلیل تشویش اذهان عمومی قابل پیگرد قضائی 

است.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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کشتبرنجدرلنجانخالفواقعیتاست
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
سازمان جهاد کشاورزی استان:

307 طرح کشاورزی در اصفهان 
آماده بهره برداری است

307 طرح کشاورزی با هزار و 223 فرصت شغلی 
و اعتبار 2 هزار و 134 میلیــارد ریال همزمان با 
دهه فجر در اســتان اصفهان آماده بهره برداری 
شد. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: این 
طرح ها شامل 113 طرح در رابطه با آب، خاک و 
امور فنی و مهندســی، 75 طرح تولیدات گیاهی 
زراعی و باغی، 54 طرح تولیــدات دامی، طیور و 
آبزیان، 26 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری، 24 
طرح امور عشایر، هفت طرح حوزه تعاون روستایی، 
پنج طرح صنایع کشاورزی و سه طرح دامپزشکی 
است. مهرداد مرادمند افزود: اجرای این طرح ها 
به تثبیت 2 هزار و 558 فرصت شغلی منجر شده 
و 19 هــزار و 566 خانوار از نتایــج آن بهره بردار 
می شــوند. وی از جمله طرح های شاخص قابل 
بهره برداری در دهه فجر امســال را 45 طرح با 
اعتبار باالی 10 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: 
واحد پرورش مرغ تخم گذار با ظرفیت 200 قطعه 
و اشتغال 30 نفر در شــاهین شهر، طرح پرورش 
گاو شیری با ظرفیت 250 رأس و اشتغال 18 نفر 
در اصفهان، واحد پرورش تلیســه ) گاو ماده بالغ 
جوانی( و واحد فرآوری سیب زمینی در بویین و 
میاندشت از جمله آنهاست. مرادمند خاطرنشان 
کرد: استان اصفهان دارای 564 هزار هکتار اراضی 
کشاورزی است که 3/5 درصد از مساحت اراضی 
کشاورزی کشور را شامل می شــود. وی با بیان 
اینکه بیش از 180 هزار نفر در این بخش در استان 
مشغول کار هستند، اضافه کرد: به دلیل کمبود 
منابع آبی خشکسالی اخیر حدود 290 هزار هکتار 
از اراضی کشاورزی استان زیر کشت زراعی و باغی 
است.استان اصفهان در تولید گل شب بو، گوشت 
بوقلمون، شیر خام، گوشت مرغ و ماهیان زینتی و 

گرمابی در کشور رتبه نخست را دارد.

بازار

آب مرکبات گیر

شرکت گاز اصفهان پیشرو در گازرسانی؛
 99 و نیم درصد جمعیت استان
 از گاز طبیعی برخوردار هستند

هم اکنون 99 ونیم  درصد جمعیت استان اصفهان، 
معادل بیش از یک میلیون و 800 هزار مشترک از 
نعمت گاز برخوردار هستند. این شرکت همچنین  
در زمینه گازرسانی، شرکتی پیشرو و تاثیر گذار 
است و پس از انقالب از ســال 1378 با تمرکز بر 
گازرســانی در این استان در ســه بخش خانگی، 
عمومی و صنعتی به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
شرکت های توزیع کننده گاز طبیعی ساالنه حدود 
21 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در این استان 
اصفهان توزیع می کند.شرکت گاز استان اصفهان 
در حوزه ارائه خدمات الکترونیک برای ســهولت 
کاربران با راه اندازی ســامانه ارتباط با مشتریان، 
تلفن گویا، ارائه خدمات ازطریق وب سایت ، سامانه 
پیام کوتاه و دفاتر پیشــخوان همچنین در جهت 
ماموریت خود مبنی بر برقــراری جریان ایمن و 
پایدار گاز طبیعی نسبت به استقرار سامانه هوشمند 
نشت یابی، پیاده ســازی نرم افزار کنترل پروژه و 
توسعه نظام نگهداری و تعمیرات در قالب نرم افزار 

TMMS  گام های موثری برداشته است.

مدیرکل راهداری استان اعالم کرد:
افتتاح و آغاز ۴0 پروژه شاخص 

در حوزه راهداری اصفهان
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اصفهان گفت: به مناســبت چهلمین ســالگرد 
انقالب شــکوهمند اســالمی، عملیات اجرایی و 
افتتاح 40 پروژه شاخص درحوزه های راهداری، 
حمل و نقل و فنی و نظارت در محورهای مواصالتی 
اســتان اصفهان آغاز خواهد شد. مهدی خضری 
اظهار کرد: طی 40 سال اخیر صنعت حمل ونقل 
جاده ای، شبکه راه ها، ایمنی و ماشین آالت رشد 
و توسعه داشته اســت. وی افزود: با همت و تالش 
کارکنان اداره کل راهــداری و حمل ونقل جاده 
ای اســتان اصفهان، 33 پروژه با اعتباری بالغ بر 
60 میلیارد ریال در حــوزه نگهداری راه ها و ابنیه 
فنی به بهره برداری می رسد.مدیرکل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان از افتتاح دو 
پروژه شاخص ایمنی در حوزه اداره ایمنی و حریم 
راه ها با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد ریال خبر داد و 
گفت: پروژه ایمن سازی آزادراه ذوب آهن به وسیله 
حفاظ بتنی مفصلی و نیز روشــنایی محور قدیم 
نطنز در محدوده روســتای یحیی آباد و طرق رود 
از جمله پروژه های شــاخص این حوزه به شمار 
می آید.خضری تصریح کرد: پنج دستگاه ماشین 
آالت و تجهیزات جدیــد راهداری با اعتباری بالغ 
بر 20 میلیارد ریال خریداری شــد و در مدار بهره 

برداری قرار گرفت.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس:
برای تصویب مالیات پزشکان در 

صحن مجلس تالش می کنیم
عضو کمیســیون تلفیق با تاکید بــر اینکه برای 
تصویب مصوبات این کمیســیون درباره مالیات 
پزشــکان در صحن علنی مجلس تالش خواهیم 
کرد، گفت: پزشکان در پرداخت مالیات مستثنی از 
سایر اقشار جامعه نیستند و باید متناسب با میزان 
درآمدشان مالیات دهند. حســن کامران، درباره 
مصوبات این کمیســیون درباره مالیات پزشکان 
گفت: تاکید خاصــی بر تصویب ایــن ماده ها در 
کمیسیون تلفیق وجود داشت و تغییر و یا حذف 
آن ها دور از انتظار است، کشور نیازمند این چنین 

قوانین مالیاتی است. 

نماینده مردم لنجان: 
کشت برنج در لنجان  خالف 

واقعیت  است
نماینده مردم لنجان در واکنش به کلیپ منتشر شده 
پیرامون کشت برنج در استان اصفهان و شهرستان 
لنجان اظهار داشت: گزارشی توسط آقای دالوری در 
مورد کشت برنج در لنجان تهیه و منتشر شده که این 
گزارش خالف واقعیت، دستوری و حساب شده تهیه 
شده است. برخی افراد با هدف فضاسازی این فیلم 
در کمیسیون امنیت ملی اقدام به این کار کردند که 
بنده ناچار به اعتراض شدم. محسن کوهکن تصریح 
کرد: اینکه دولت تصمیم بگیرد و آن را تصویب کند 
که کشت برنج تنها در اســتان مازندران، گیالن و 
گلستان انجام گیرد و کشت برنج در سراسر کشور 
از خوزستان، لنجان و دیگر استان ها ممنوع باشد، 
جوابگو نخواهد بود. وی بیان کرد: بنده نماینده مردم 
هستم و حق اظهار نظر دارم و باید بگویم دولتی که 
کشت برنج را به جز سه استان در کشور ممنوع اعالم 
می کند باید گزارش علمی ارئه کرده تا ما اغناء شویم.

آب مرکبات گیری مچ 
JU-171 مدل

 159,000
تومان

آب مرکبات گیری بایترون 
BCJ-120S مدل

 330,000
تومان

آب مرکبات گیری کاراجا 
EMSAN مدل

 439,000
تومان

آمار تجارت خارجی ایران طی 10 ماه نخست 
امسال از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران 
منتشر شد؛ آماری که به خوبی نشان می دهد 
برخی از بزرگ ترین و اصلی ترین شــرکای 
تجاری ایران در حال خروج چراغ خاموش از 
عرصه تجارت خارجی با ایران هســتند. کره 
و چین، کشورهایی هســتند که طی ماه های 
اخیر  با افت قابل توجه خرید و فروش از ایران 
در صدر این لیست قرار دارند، هر چند چین با 
میزان افزون بر 5 میلیارد دالر همچنان بزرگ 
ترین صادرکننده به ایران باقی مانده؛ اما این 
میزان برابر با کاهشی 26 درصدی همراه بوده 
و  وضعیت در مورد کره و هند نیز به همین گونه 

است.
وقتی آمار شفاف می شود

هر چند در ماه های اخیر همــواره تراز تجاری ایران 
به دلیل وارد کردن آمار صادرات فرآورده های نفتی 
در میــان کاالهای غیر نفتی افزایش داشــته؛ اما در 
جدیدترین آماری که از ســوی گمرک منتشر شده 
ارقام به شــدت نزولی بوده است. برابر اعالم گمرک، 
متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی در نیمه نخست 
امسال 1.368 دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 2.89 درصد کاهش داشته است. همچنین 
بر اساس آمار گمرک، وزن واردات از چین به عنوان 
بزرگ ترین کشور صادرکننده کاال به ایران در نیمه 
نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
26/20 درصد کم شــد. واردات از امارات نیز از نظر 
وزنی 59/12 درصد و از نظر ارزشــی 19/30 درصد 

کاهش یافته است.
کره و چین در حال خروج از ایران

افت فاحش سطح روابط تجاری چین و ایران )حداقل 
از لحاظ ارزش صادرات و واردات( آن هم در شرایطی 
که دولت این کشور همواره مخالف تحریم های آمریکا 
علیه ایران بوده و بر ضرورت حمایت از برجام تاکید 
کرده، اتفاقی کامال غیرمنتظره قلمداد می شود. این 
مسئله در حالی است که طی سال های اخیر سه کشور 
هند چین و کره، اصلی ترین تامین کننده قطعات و 
تجهیزات ایران بوده اند؛ اما به سرعت در حال بستن 
دریچه های خــود روی ایران هســتند. کره جنوبی 
بیشــترین کاهش صادرات به ایران را در میان پنج 
کشور صادرکننده کاال به ایران دارد که میزان واردات 

از این کشور 11/24 درصد 
از نظر وزن و 89/16 درصد 
از نظر ارزش کاهش داشته 
اســت.هرچند واردات از 
چین کاهش داشته؛ اما این 
کشور همچنان بزرگ ترین 
صادرکننــده کاال به ایران 
اســت. ســال گذشــته 

صادرات چین به ایران حدود 7.3 میلیارد دالر بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد کاهش یافته 
است. در این میان هندوستان تنها کشوری بوده که 

صادراتش به ایران کاهش نداشته است.
ضریب تجاری مثبت، خوب یا بد؟

در ســایه کاهش واردات به کشــور، صادرات در تراز 
تجاری کشور رشد داشته است؛ اما این سوال مطرح 
می شــود که آیا این تراز مثبت نشــانه خوبی برای 
اقتصاد ایران اســت آن هم در شرایطی که در بخش 
صادرات، تنها صادرات ایران به کشــور عراق افزایش 
یافته و به باالترین حد خود رســیده اســت. بررسی 
مقاصد صادراتی و وارداتی نشــان می دهد، کشــور 
چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه 
مقصد اول صادرات ایران بوده و کشــورهای چین، 

امارات، ترکیــه، آلمان و 
هند مبدأ اصلی محصوالت 
وارداتی به کشور بوده اند. 
تراز تجاری و تنوع کشورها 
از نظر مبدأ واردات و مقصد 
صادرات ضریب نفوذ کشور 
در تجارت جهانی را نشان 
می دهــد و می تــوان این 
موضوع را به تراز تجاری منفی مثبت یا منفی ارجح تر 
دانست. بنابراین حفظ روابط تجاری یکی از مهم ترین 
رویکرد یک اقتصاد در راســتای تولیــد بهینه و کارا 
و داشــتن اقتصادی مبتنی بر کارایی و آزاد اســت. 
تکیه نفتی بر اقتصاد که در واقع ریشــه بســیاری از 
عدم کارایی ها در تولید و اقتصاد کشور است، شرایط 
تحریمی نیز در به تنگنا کشیدن اقتصاد ایران در حال 
خودنمایی کردن اســت؛ چرا که مقاصد صادراتی و 
مبدأ های وارداتی هر یک از محصوالت که در تجارت 
خارجی نقش بازی می کنند به نوعی همسو با آمریکا 
قدم برداشته اند که این موضوع می تواند به زیان ایران 

تمام شود .
وقتی صادرکنندگان به ستوه می آیند

آمار صــادرات با آنچــه در میــان تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان در داخل وجــود دارد تفاوت زیادی 
دارد و حاال پای صحبت هر فعال اقتصادی که بنشینی 
می توانی به راحتی صدای اعتراض و نارضایتی ها از 
سیستم صادرات و واردات کشور را بشنوی. در همین 
زمینه یکی از اعضای اتــاق بازرگانی اصفهان معتقد 
است صدور بخشنامه های متعدد یکی از موانع صادرات 
در سال جاری است. احمد خوروش ادامه داده: دولت 
از اوایل امســال، با صدور بخشنامه های متعدد، روند 
صادرات را مختــل کرد و بســیاری از واحدها با این 
مشکالت مجبور به کاهش تولید خود شدند. خوروش 
در خصوص وضعیت صادرات در ســال گذشــته و 
اثرگذاری تصمیمات دولت بــر این مقوله گفته: »در 
سال جاری مسائل متعددی گریبان گیر صادرات کشور 
شد و تصمیماتی در اولویت قرار گرفت که مانع توسعه 
صادرات بود«. صادرات بی سر و سامان ایران در حالی 
بازارهای خود در دنیا را از دســت می دهد که دولت 
عمال برنامه درست و روشنی برای تضمین و تسهیل 
جریان صادراتی ندارد، از سوی دیگر برخی از نهادها 
مانند مجلس نیز هر از گاهی در ســایه ناتوانی دولت 
در تنظیم بازارهای داخلــی به بحث ممنوعیت های 
صادرات ورود می کند و عمال چرخه بازار را با کندی 

مواجه می سازد.

سنگدولتزیرچرخصادرات
خروج بی سر و صدای چین از مبادالت تجاری با ایران؛

رییس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: با راه اندازی 
منطقه ویژه اقتصادی شــهرضا، بزرگ ترین بندر خشک مرکز کشور 
در شهرستان شــهرضا ایجاد می شــود.محمد جواد بگی، در جلسه 
بررسی مشکالت منطقه ویژه اقتصادی شهرضا اظهار داشت: شهرک 
صنعتی رازی با مصوبه  بیش از هزار و 500 هکتار و فاز عملیاتی بالغ 
بر 900 هکتار یکی از بزرگ ترین شهرک های صنعتی استان اصفهان 
و کشــور اســت که تاکنون بیش از 600 قرارداد  واگذاری زمین در 
این شــهرک منعقد شــده که حدود نیمی از این واحدها با اشتغالی 
بالغ بر 7000  نفر به بهره برداری رسید. رییس شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان با اشاره به این که شهرک صنعتی رازی اولین 
و بزرگ ترین شــیمی پارک تخصصی کشور اســت، افزود: در حال 
حاضر 600 واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی در این شهرک صنعتی 
به ثبت رسیده که 303 واحد آن با اشتغالی بالغ بر 6 هزار و 500 نفر 
به صورت مستقیم در حال فعالیت هستند.وی با بیان این که شهرک 
صنعتی رازی شهرضا، محور توسعه اقتصادی جنوب استان اصفهان 
و مکانی مناســب برای ســرمایه گذاری صنعتی است، گفت: مصوبه 
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در چهار شهرســتان کاشــان، لنجان، 
شهرضا و شرق اصفهان در سال 86 صادر شــد که از این میان، تنها 
منطقه ویژه شهرضا آماده بهره برداری است. بگی، با اشاره به این که 
شش یا هفت شهرستان استان اصفهان متقاضی ایجاد مناطق ویژه 
اقتصادی شــدند که مراحل زیادی را باید طی کنند تا به ســرانجام 

برسد، بیان کرد: مسئوالن استانی و ملی برای جابه جایی منطقه ویژه 
اقتصادی شهرضا از جنوب به شــمال این شهرستان موافقت کردند. 
رییس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
با تصویب اینکه شهرک شیمیایی رازی شهرضا به عنوان منطقه ویژه 
اقتصادی در نظر گرفته شود، واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک 
نیز متعهد می شوند که به منطقه ویژه ملحق شوند.وی با بیان این که 
بادهای غالب منطقه ای و معضالت زیست محیطی و تسهیل در تامین 
نیروی انســانی متخصص از علل این انتقال بوده است، تصریح کرد: 
تفاهم نامه ای بین شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با گمرک 
منعقد شده که بر اســاس آن گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهرضا 
تاسیس می شود که نقش زیادی در تسهیل فرآیند صادرات و واردات 

دارد. رییس شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان با اشاره به 
این که فعاالن اقتصادی این شهرک به مدت 15 سال از معافیت های 
گمرکی و مالیاتی برخوردار هستند و این معافیت ها قابل تمدید است، 
بیان کرد: با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی شهرضا، بزرگ ترین بندر 
خشک مرکز کشور در شهرستان شهرضا ایجاد می شود.وی با تاکید بر 
این که راه آهن سراسری، دسترسی به دو آزادراه بزرگ کشور، تامین 
برق، آب و گاز و فیبر نوری و فاصله اندک تا فرودگاه از امتیازات این 
منطقه اســت، تاکید کرد: تا پایان بهمن ماه شــهرک صنعتی رازی 
شهرضا به عنوان نخستین شــهرک صنعتی کشور به ماشین 26 تن 
سوپر فوماتیک، مجهز می شود. بگی، با اشاره به مشکل تامین آب در 
این شهرک، اظهار داشت: با استقرار تصفیه خانه در شمال شهرستان 
شهرضا امکان انتقال پساب تصفیه شده به منطقه ویژه اقتصادی فراهم 
می شود و 90 لیتر بر ثانیه از پساب تصفیه خانه شهرضا به این منطقه 
اختصاص داده می شود. رییس شــرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان با بیان این که با ایجاد اولین و طوالنی ترین خط انتقال پساب 
برای مصارف صنعتی کشــور در شهرضا، مشــکل تامین آب منطقه 
ویژه اقتصادی برطرف می شود، خاطرنشان کرد: ایجاد تصفیه خانه 
صنعتی در شهرک صنعتی رازی و انتقال فاضالب شهری شهرضا به 
این تصفیه خانه برای تامین آب فرآیندی صنعت و فضای ســبز این 
 شــهرک کمک به کاهش آالیندگی صنعت و حفظ محیط زیســت 

می کند.

رییس شهرک های صنعتی اصفهان خبر داد:

ایجاد بزرگ ترین بندر خشک مرکز کشور در شهرضا

کره جنوبی بیشترین کاهش 
 صادرات به ایران را در میان 

پنج کشور صادرکننده 
کاال به ایران دارد

»چک یار اوراش« ابزاری کاربردی 
جهت ثبت چک هــای دریافتی 
و پرداختــی نمایش یــادآوری 

سررسید چک هاست.
اگر روزانه بــا چک های مختلفی 
سر و کار دارید و اصطالحا بازاری 
هستید، چک یار اوراش می تواند 
یکی از بهترین پیشنهادهای ما به 
شما باشد. این برنامه رایگان است 
و هیچ پرداخــت درون برنامه ای 

ندارد.

چک یار اوراش

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان 
با بیان نامشــخص بودن فضای اقتصادی در ماه های اخیر کشــور 
 گفت: فعاالن اقتصادی در فضای کنونی در شرایط سرگردانی به سر

 می برند.قاســمعلی جباری، در پنجمین جلســه این کمیسیون 
اظهار کرد: فعاالن اقتصادی در فضای کنونی در شرایط سرگردانی 
به ســر می برند و از اطالعات کافی برای پیش بینی فضای آینده و 
در نتیجه انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری برخوردار 
نیستند. وی، وجود ارتباطات مناسب با کشورهای همسایه را بستر 
خوبی برای تجارت و فعالیت اقتصادی دانســت و تصریح کرد: در 
اغلب کشورهای توسعه یافته بیش از 50 درصد از تعامالت تجاری 
با کشورهای همســایه صورت می گیرد به عنوان نمونه بیش از 56 
درصد از مبادالت تجاری آلمان با کشورهای هم مرز خود در حوزه 
یورو اتفاق می افتد، این در حالی است که حجم این مبادالت درایران  
با وجود سابقه طوالنی اشــتراکات فرهنگی، دینی و حتی سیاسی 

با همسایگان خود، زیر 40 درصد و بســیار کمتر از استانداردهای 
جهانی است، آن هم در صورتی که طی سال های اخیر در چند نوبت 
کشور تحت تحریم های شدید در ســطح بین المللی قرار داشته و 
تبادالت تجاری با کشورهای همســایه می تواند یکی از مهم ترین 
راهکارهای دور زدن تحریم ها باشــد. رییس کمیســیون حمایت 
از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان، ترمیم وتقویت ارتباطات 
سیاسی و اقتصادی با کشورهای همســایه را ابتدایی ترین راهکار 
خروج از بحران و بهبود اقتصاد کشور دانســت.جباری در ادامه بر 
مشــارکت بیشــتر بخش خصوصی در اقتصاد و لزوم از بین بردن 
انحصارات دولتی به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد.
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان،  سیاستگذاری نامناسب 
اقتصادی کشــور به همراه صدور بخشــنامه ها و اتخاذ تصمیمات 
بعضا متناقض را یکی از چالش های بزرگ فعاالن اقتصادی دانست 
و تصریح کرد: در چند ماه اخیر شــاهد صدور بیش از 7 بخشنامه 

ارزی کامال متناقض از ســوی دولت و بانک مرکزی  بودیم و همین 
امر سردرگمی فعاالن اقتصادی را در پی داشته است؛ چراکه هیچ 
تضمینی برای تثبیت این بخشنامه ها و صادر نشدن بخشنامه جدید 

و متناقض با بخشنامه های موجود وجود ندارد.

رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان:
فعاالن اقتصادی در فضای کنونی در شرایط سرگردانی به سر می برند
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پایداری 
ذکر یا زهرا، آخرین کالم شهید کاظمی

پیشنهاد سردبیر:

 حضرت زهرای بتول، مادر ما بود به خدا
   گوشه ای از ارادت رزمندگان دفاع مقدس به مادر سادات؛ 

مفاد آراء
11/46  شماره صادره:545750 /1397/31-1397/10/23 آگهي مفاد آراء قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك دهاقان كه در اجراي 
ماده 1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشــار و محلي آگهي مي شــود تا شخص يا 
اشــخاصي كه به آراء مذكور اعتراض داشــته باشند در شــهر از تاريخ انتشار آگهي و در 
روســتاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملك تسليم و رسيد اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم 
دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي اســت در اينصورت اقدامات ثبت منوط 
به ارائه حكم قطعــي دادگاه خواهد بود در صورتي كه اعتــراض در مهلت قانوني واصل 
نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت 
 به صدور سند مالكيت خواهد نمود. صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود.
1- رای شــماره 139760302019000553-1397/10/13- آقای مجتبی محمدی 
فرزند محمد اسماعيل ششدانگ يك قطعه زمين محصور با ساختمانها و تاسيسات موجود 
در آن )محل پرورش بلدرچين( به مساحت 4132/19 متر مربع پالك شماره 2 فرعی از 
150 اصلی واقع در اراضی كوشك هادی دهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد 

صادقی عطاآبادی )مالك رسمی( 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/03 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/18    
م الف: 352716  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان

مزایده اموال غیرمنقول
11/59 اجرای احكام حقوقی شــعبه ششــم اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی كالســه 963043 ج/6 له آقای احمد علی جركانی و عليه آقای 
اصغر  ذوالفقاری مبنی بر مطالبه مبلغ 478/000/000 ريال بابت محكوم به و هزينه های 
اجرايی و حق االجرای دولتی در تاريخ 1397/12/15 ساعت 9/30 صبح در محل اجرای 
احكام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 18 جهت فروش 11/472 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ ملكی به پالك ثبتی شماره 213 فرعی از 66 اصلی بخش 14 اصفهان 
با مشــخصات مندرج در نظريه كارشناســی كه ذيال درج شده اســت ملكی آقای اصغر 
ذوالفقاری و اكنون در تصرف استيجاری خانم اشرف مظاهری با وجه الرحانه 13 ميليون 
تومان و ماهيانه 50 هزار تومان اجاره بهاء می باشد توسط كارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. 
طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملك 
بازديد و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چك تضمين شده بانك ملی در 
وجه اجرای احكام حقوقی در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت 
برنده مزايده خواهد بود. هزينه های اجرايی بر عهده محكوم عليه می باشد و مابقی ثمن را 
ظرف حداكثر يك ماه پرداخت و اال ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملك مورد مزايده: احترامًا عطف به ارجاع امر كارشناسی پرونده اجرايی كالسه 962043 
موضوع دعوی له آقای احمد علی جركانی عليه آقای اصغر ذوالفقاری در خصوص ارزيابی 
پالك ثبتی 66/213 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان باستحضار می رساند پس از مراجعات 
مكرر به اداره ثبت اسناد و امالك و مطالعه پرونده های مربوطه در معيت محكوم له طی 2 
مرحله از محل مورد نظر به آدرس اصفهان خيابان امام خمينی عاشق آباد خيابان مخابرات 
)53( كوچه حيدری كدپستی 8195657981 بازديد بعمل آمد و پس از معاينه فنی محل 
نظريه كارشناسی ذيل تهيه و به حضورتان ايفاد می گردد. مشخصات ثبتی پرونده پالك 
66/213 : در اجرای مقررات ماده 147 آقای اصغر ذوالفقاری به استناد سند انتقال 3800 
مورخ 1312/9/11 دفتر 10 معادل 3 حبه مشاع از 6 حبه از جمله 11 حبه مشاع از 72 حبه 

يكطاق از 24 طاق به آقای ذوالفقاری انتقال قطعی يافته است پس از سير مراحل قانونی 
ششدانگ تحت پالك 66/213 در صفحات 156 و 159 دفتر 715 ذيل شماره 110709 
و 110711 ثبت و 2 جلد سند مالكيت به شماره ســريال 494531 و 494532 بنام آقای 
حسن ذوالفقاری عاشق آبادی فرزند علی و خانم فريبا ذوالفقاری فرزند كرمعلی بالسويه 
صادر و تسليم شده به مساحت 599/2 متر مربع سپس بموجب صورتمجلس اجرای ماده 
45 به شماره 4/10414 مورخ 90/4/4 در مســير قرار گرفت كه ساناد اوليه ابطال و ذيل 
ثبت اوليه دو جلد سند جديد تحت شــماره های 557206 و 2621002 صادر گرديده كه 
ششدانگ به مســاحت 556/76 مترمربع با حدود شمااًل در ســه قسمت كه قسمت دوم 
غربی است به طولهای 4/60 و 0/22 و 5/82 متر ديواريست به پالك 66 باقيمانده شرقًا 
در پنج قسمت كه قسمت دوم جنوبی و چهارم آن شــمالی است به طولهای 3 و 3/60 و 
3/30 و 7/50 و 36/40 متر اول و دوم ديواريســت سوم و چهارم درب و ديواريست پنجم 
ديواريســت اول به پالك 66 باقيمانده دوم الی چهارم به كوچه بن بست پنجم به پالك 
باقيمانده جنوبًا در سه قسمت كه قسمت دوم غربی اســت اول در دو قسمت به صورت 
شكسته به طولهای 3/37 و 3/35 متر درب و ديواريست به كوچه دوم و سوم بطولهای 8 
و 8/50 متر ديواريست به پالك باقيمانده غربًا در دو قسمت به طولهای 23/50 و 11/90 
متر اول ديواريست دوم ديوار اشتراكی اســت هر دو قسمت به پالك 66 باقيمانده سپس 
به موجب صورتمجلس تفكيك عرصه پالك 213 فرعی از 66 اصلی بخش 14 اصفهان 
غرب به شــماره 4/16844 مورخ 90/5/24 پالك فوق تفكيك و ششدانگ يكباب خانه 
قطعه اول تفكيكی شماره 540 فرعی از شــماره 66 اصلی مفروز و مجزی شده از 213 
فرعی از اصلی مذكور به مساحت 229/82 متر مربع واقع در همكف با قدر السهم از عرصه 
و مشاعات و ساير مشتركات با حدود اربعه شــمااًل به طول 7/50 متر درب و ديواريست 
به معبر مجاور شرقًا به طول 36/40 متر ديواريست به عرصه ملك مجاور جنوبًا به طول 
3/40 متر درب و ديواريست به معبر غربًا در سه قسمت كه قسمت دوم آن جنوبی است به 
طولهای 11/97 متر و 3/70 متر و 25/10 متر اول تا سوم ديواريست اول تا سوم به خانه 
قطعه 2 شماره 213، 2- ششدانگ يكباب خانه قطعه دوم تفكيكی شماره باقيمانده 213 
فرعی از 66 اصلی مفروز و مجزی شده از 213 فرعی از اصلی مذكور به مساحت 327 متر 
مربع در همكف با قدر السهم از عرصه و مشــاعات و ساير مشتركات با حدود اربعه شمااًل 
در 3 قسمت كه قسمت دوم آن غربی اســت به طولهای 4/60 و 0/22 و 5/82 متر اول تا 
سوم ديواريست اول تا سوم به عرصه ملك مجاور شرقًا در شش قسمت كه قسمت پنجم 
آن شمالی قسمت دوم آن جنوبی است به طولهای 3 و 2/60 و 3/30 و 25/10 و 3/70 و 
11/97 متر اول و دوم ديواريست سوم درب و ديوار چهارم تا ششم ديواريست اول به عرصه 
ملك مجاور دوم و سوم به معبر مجاور چهارم تا ششم بخانه قطعه اول شماره 504 فرعی 
جنوبًا در سه قسمت كه قسمت دوم آن غربی است به طولهای 3/35 و 8 و 8/50 متر اول 
درب و ديوار است دوم و سوم ديواريســت اول به معبر دوم و سوم به عرصه ملك مجاور 
غربًا به طول 35/40 متر ديواريســت به عرصه ملك مجاور سپس به موجب تقسيم نامه 
رسمی شماره 164077 مورخ 90/5/27 دفتر 103 اصفهان تمامی ششدانگ يكبابخانه 
قطعه اول تفكيكی شماره 504 فرعی از شماره 66 اصلی به مساحت 229/82 متر مربع در 
سهم اختصاصی خانم فريبا ذوالفقاری قرار گرفت و تمامی ششدانگ يكبابخانه قطعه دوم 
تفكيكی شماره باقيمانده 213 فرعی از شماره 66 اصلی به مساحت 327 متر مربع در سهم 
اختصاصی آقای اصغر ذوالفقاری قرار گرفت كه سند برگی به شماره 273617 تحت پالك 
66/213 مفروز و مجزی شده از 213 به مساحت 327 متر مربع در صفحه 156 دفتر 715 
ذيل شماره 110709 به صورت ششدانگ بنام اصغر ذوالفقاری فرزند حسن واقع در خيابان 
امام خمينی عاشــق آباد كوچه مخابرات كوچه حيدريان كدپستی 819565798 صادر و 
تسليم شده سپس به موجب نامه شماره 139605802025001585 مورخ 96/8/23 اداره 
ثبت در پاسخ به نامه شماره 962043 مورخ 96/8/23 شــعبه ششم اجرای احكام مدنی 
اصفهان ششدانگ پالك 66/213 به مساحت 556/76 به نسبت سه دانگ از ششدانگ 
مالكيت اصغر ذوالفقاری بازداشت گرديده در قبال مبلغ 466/000/000 ريال به نفع احمد 
علی جركانی )قبل از تفكيك بازداشت شده است(. مشــخصات محل: ملك در تصرف 

محكوم عليه كه در يد مستاجر می باشد و با وضعيت ثبتی تطبيق گرديد طبق برگه عوارض 
نوسازی و عمران شهری صادره از شهرداری منطقه 12 دارای اعيانی به مساحت 119/27 
متر مربع در 1 طبقه و زيرزمين و حياط به مساحت حدود 168 متر مربع با ديوارهای بلوك 
سيمانی نمای خارجی ساختمان سنگ ســقف طاق ضربی و طاق چشمه ای ديوارهای 
 باربر با پوشش گچ و رنگ مستعمل كف ها سيمان و موزائيك با انشعابات آب و برق و گاز 
می باشد. نظريه كارشناسی: با عنايت به مراتب فوق و بررسی جميع جهات دخيل و با لحاظ 
نمودن كليه اوضاع و احوال و مولفه های موثر در قضيه منجمله مشخصات ثبتی موقعيت 
محلی و دسترسی به شبكه شوارع و معابر كاربری و متراژ نوع مصالح مصرفی و انشعابات 
ارزش 6 دانگ خانه قطعه دوم تفكيك به شماره باقيمانده 213 فرعی از شماره 66 اصلی 
ملكی محكوم عليه آقای اصغر ذوالفقاری به مبلغ 1/500/000/000 ريال معادل يكصد 
و پنجاه ميليون تومان ارزيابی می گردد. در نتيجه ارزش 11/472حبه مشــاع آن به مبلغ 
478/000/000 ريال ارزيابی كه مقدار 288/1000 حبه مشاع آن به مبلغ 12/000/000 
ريال حق االجرای دولتی و مقدار 11/184 حبه مشــاع آن به مبلغ 466/000/000 ريال 
بابت مطالبات محكوم له ارزيابی می گــردد. م الف: 332822  اجرای احكام حقوقی 

شعبه ششم اصفهان )1321 كلمه، 13 كادر(
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11/60 اجرای احكام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی كالســه 970984 ج/3 له خانم ليال دادخواهی و عليه آقای عليرضا وفائی 
مبنی بر فروش ملك ثبتی 371 فرعی از 4791 بخــش 5 اصفهان در تاريخ 97/12/14 
ســاعت 11/30 صبح در محل اجرای احكام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 18 
جهت فروش شش دانگ ملكی به پالك ثبتی شماره فوق بخش 5 با مشخصات مندرج در 
نظريه كارشناسی كه ذيال درج شده است ملكی طرفين و اكنون در تصرف مالكانه طرفين 
)خالی از سكنه( می باشد توسط كارشناس رســمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شده 
و نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقــع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملك بازديد و در روز مزايده با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چك تضمين شده بانك ملی در وجه اجرای 
احكام حقوقی در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده 
خواهد بود هزينه های اجرائی برعهده محكوم عليه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداكثر 
يك ماه پرداخت و اال ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. مشخصات ثبتی: 
)آدرس: اصفهان خ توحيد كوچه كاويان پالك 49 ســاختمان آفرينش طبقه 6 واحد 11( 
محل مورد نظر عبارتند از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان پالك ثبتی 4791/371 مفروز و 
مجزی شده از 60 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان واقع در طبقه 6 به مساحت 379/87 متر 
مربع كه 49/09 متر مربع آن تراس مسقف اســت می باشد به انضمام انباری و پاركينگ 
)دو پاركينگ پشت هم( با قدر الســهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون 
تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرائی آن كه اسناد مالكيت آن به صورت تك برگی به شماره 
423163   96/الف )انتقال اجرائی شــماره 106242 تاريخ 1396/9/20 توسط دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 47 اصفهان( جهت 20 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعيان به نام 
خانم ليال دادخواهی و نيز ســند تك برگی شــماره 324009     97/الف )انحصار وراثت 
شماره 2811 تاريخ 1396/12/28 شــعبه 54 حصر وراثت شورای حل اختالف اصفهان 
جهت 4 سهم مشاع از 72 ســهم عرصه و اعيان ) با قيد به اينكه منافع مورد معامله مادام 
 الحيات متعلق به آقای محمد وفائی ريزی می باشد و پس از فوت تابع عين خواهد بود( به

 نام خانم ليال دادخواهی ثبت و صادر گرديده اســت و مابقی اســناد تا مالكيت شــش 
دانگ به اينجانب ارائه نگرديد. مشــخصات ســاختمان: آپارتمان مذكور واقع در طبقه 
ششم مجتمع مسكونی با اســكلت بتونی و ســقفها و تيرچه و بلوك - نمای ساختمان 
جنوب به صورت سنگ و در شــمال تركيب ســنگ و آجرنما- درب ورودی در شمال و 
جنوب ســاختمان فلزی و شيشــه – البی به صورت كف و ديوارها سنگ و دارای محل 
نگهبانی- دستگاه پله دارای كف و ديوارها سنگ – دارای آسانسور- پاركينگ در زيرزمين 
 دارای كف موزائيك و ديوارها سراميك- دارای استخر و سونا و جكوزی- آپارتمان فوق 

دارای كف سراميك ديوارها رنگ آميزی و كاغذ ديواری و سقفها رنگ آميزی- آشپزخانه 
به صورت اپن و كابينتهای گالس و دارای آشــپزخانه دوم- سرويســهای بهداشتی و 
 حمام كاشــی كاری و كف ســراميك- شــيرآالت نصب- آپارتمان به صورت 4 خوابه 
) يكی از خوابها مســتر با ســرويس( دربهــا و چارچوبهــای آن چوبی- ســرمايش و 
 گرمايش به صورت سيستم هواســاز )goodman( دارای انشــعابات برق مجزی

  و آب و گاز به صورت مشترك می باشد. نتيجه گيری بنا بر مراتب فوق و با در نظر گرفتن 
 موقعيت محــل و منطقه، متــراژ، كاربری، عرف بازار و شــرايط روز )عرضــه و تقاضا( 
كيفيت و قدمت ســاختمان و كليه عوامل موثر در ارزيابی، شــش دانگ آپارتمان فوق 
 الذكر جمعا به مبلغ 42/000/000/000 ريال )چهــل و دو ميليارد ريال( ارزيابی و اعالم
می گردد. مطابق استعالم ثبتی خانم ليال دادخواهی 2 دانگ مشاع و آقای عليرضا وفائی4 
دانگ مشــاع مالك بوده و وفق ماده 10 آئين نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از 
فروش پس از كسر هزينه عمليات اجرائی به نسبت سهم مالكيت هر يك از مالكين تقسيم 
خواهد شد. م الف: 332915  اجرای احكام حقوقی شعبه سوم اصفهان )668 كلمه، 

7 كادر(
ابالغ رای

11/61  مرجع رسيدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فريدونشهر، شماره پرونده: 62/97 
شماره و تاريخ دادنامه: 264-97/7/28  خواهان: آقای جانمراد مرادی فرزند خدامراد به 
نشانی فريدونشــهر خ امام پائين تر از پله های مسجد حسينيه، خواندگان: 1- آقای ياسر 
افراسيابی فرزند ايرج به نشانی فريدونشــهر كوی فرهنگيان پامچال3، 2- محمد تقی 
آريانژاد فرزند رمضانعلی به نشانی مجهول المكان، خواسته: انتقال سند، گردشكار: پس از 
ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی 
اعضا قاضی شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت 
به صدور رای می نمايد. رای شــورا: در خصوص دعوی جانمراد مرادی فرزند خدامراد به 
طرفيت آقايان 1- ياسر افراسيابی فرزند ايرج 2- محمد تقی آريا نژاد فرزند رمضانعلی به 
خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پرايد نوك مدادی به شماره انتظامی 79 ايران 
114 ج 19 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنايت به دادخواست تقديمی استعالم به 
عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص  آخرين مالك خودرو  تصوير قرارداد عادی ارائه 
شــده از طرف خواهان و اينكه خوانده رديف اول به وقوع معامله )عقــد بيع( فی مابين 
 خود و خواهان اقرار نموده و خوانده رديف دوم كه از طريق نشــر آگهی دعوت شــده در 
جلسه حاضر نگرديده و در مقابل خواسته خواهان دفاعی به عمل نيامده است شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به استناد ماده 198 قانون آئين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون 
مدنی حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و انتقال 
رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 637/500 بابت 
هزينه دادرسی بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
غيابی بوده و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس 
ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان 
فريدونشهرمی باشد.  م الف: 369899 شــعبه دوم شورای حل اختالف فريدونشهر 

)346 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/63  بدينوســيله اعالم می دارد كه آقای مســيب جوزی فرزند موســی دادخواستی 
به طرفيت 1- ابراهيم بهرامی فرزند حســن 2- محمدرضا اطاعتــی فرزند علی به اين 
شعبه تقديم نموده است كه به كالسه شــماره  114/97 ثبت گرديده مورخه 97/12/19  
ساعت 3 روز يكشنبه وقت رسيدگی تعيين گرديده اســت لذا به آقای محمدرضا اطاعتی 
فرزند علی ابالغ می گردد كه جهت رســيدگی به پرونده فوق  حاضر شــويد اين آگهی 
 بعنوان ابــالغ قانونی تلقــی و در صورت عدم حضور طبــق  مقررات اقــدام می گردد. 
 م الف: 371155 شعبه 4 مجتمع شماره يك شــورای حل اختالف فريدونشهر )96 

كلمه، 1 كادر(

نمی شــود فاطمیــه بیاید و تو یــادی از 
سربندهای یا فاطمه و یا زهرا مریدان به حق 
کوثر الهی نکنی، بچه های بسیجی و رزمنده 
ای که عشق به بانوی عالمیان در گوشه گوشه 
قلب شان  جای گرفته بود. دخت نبی مکرم 
اســام )ص(  را مادر خودشان می دانستند 
و جایی هایی  کــه کار جنگ بدجور  گره می 
خورد، دست به دامان مادر می شدند و ذکر 
یا زهرا گره ها را چــه خوب باز می کرد. نام و 
یاد بانوی دوعالــم حضرت فاطمه زهرا )س( 
در تمام لحظات دوران دفاع مقدس در جبهه 
ها و پشت جبهه ها جاری بود؛ اما ایام فاطمیه 
که می شد حال وهوای سنگرها دگرگون می 

شد. دل ها به غربت و مظلومیت مدینه گره می 
خورد، به پهلوی شکسته مادر، به در آتش زده 
شده، به بی یاوری پدر و دفاع مادر از والیت. 
فاطمیه که می رســید، چه دیدنی می شد 
خواندن  دسته جمعی دعای توسل بسیجیان 
عارف، آن جا که به فراز حضرت زهرا )س( می 
رسیدند، اشک هایی که از چشم ها جاری می 
شد، دل هایی که سوی بقیع پرواز می کرد.

در آن تاریکی ها چیزی که بیش از همه می 
درخشید پیشــانی  بندهای متبرک شده به 
نام مادر بود که خبر از حک عشق به حضرت 
زهرا )س(در خانه هــای دل آنها می داد، دل 
هایی که می خواستند انتقام سیلی دخت نبی 
اکرم )ص( را بگیرند. بسیاری از بچه های روح 
ا... آرزو می کردند کــه گمنامی را از حضرت 

مادر به ارث ببرند و هیچ ســنگری قبری که 
نام و نشانی از آنها داشــته باشد باقی نماند 
و چیزی هم باقی نماند تا شبیه مادر باشند.

ارادت ایثاگران دفاع مقدس نسبت به بی بی 
دو عالم زبانزد خاص و عام بود، این ارادت را به 
راحتی می توان دریافت؛ در تصویر شهدا که با 
سربند »یا زهرا« آرام گرفته اند و یا در وصیت 
نامه هایشان که بی بی حرم را با حرمت ترین 
الگوی زنان معرفی کرده اند. در این روز ها که 
با نام و ذکر شــهادت جانسوز این عزیز حق 
گره خورده است، نگاهی می کنیم به  برخی از 
کتاب هایی که این عرض ارادت ها را به تصویر 
کشیده است، تا نشانی باشد توسل به ساحت 
بانوی خوبی ها،حضرت زهرا )س( در گفتار و 

رفتار شهدا.

مهر مادر
 در این کتاب که توسط انتشارات شهید ابراهیم هادی به چاپ رسیده است، مجموعه چهل خاطره و روایت از شهدای دفاع مقدس 
درباره ارادت به حضرت فاطمه زهرا)س( و برخی معجزات و کرامات حضرت در زمینه ارتباط با شهدا به تصویر کشیده شده است.
هدف از تدوین کتاب حاضر، بیان خلوص و ایمان رزمندگان دفاع مقدس و ارادت بی شــائبه و خالصانه شــان به حضرت زهرای 
مرضیه)س( و همچنین شرح عنایات حضرت به مدافعان دین اسالم است. نگارنده، ضمن بیان خاطرات و روایات مذکور، بخش هایی 
از تالش ها و مجاهدت های حضرت فاطمه)س( و زندگی ایشان را در پاسداشت دین رسول مکرم اسالم بیان کرده و در هر خاطره، 

به صورت اجمالی شهید مورد نظر را معرفی و برخی از فضایل اخالقی وی را برشمرده است.
مشخصه کتاب، بیان احادیث معتبر درباره حضرت زهرا)س( و معرفی منابع متعدد برای مطالعه و تحقیق بیش تر و دقیق تر درباره 

شهدا و رزمندگان دوره دفاع مقدس است.

فاطمه زهرا )س( در کالم شهدا
 در این کتاب که به قلم »ملیحه وفا مقدم« به رشته تحریر در آمده است مولف با کلید واژه فاطمه زهرا )س( به جست وجو در وصیت 
نامه شهدا پرداخته است. مخاطب این شهیدان، مادران، همسران، فرزندان و خواهرانی هستند که از عشق به فرزند، همسر، پدر و 
برادر خود گذشته اند تا اسالم تا همیشه جاوید بماند؛ زنانی که در وصیت نامه شهدا مخاطب قرار گرفته اند و به آنها توصیه شده تا 
از سیره حضرت زهرا )س( الگوبرداری کنند. نگاهی به فصل های این کتاب نشان می دهد شهدا در وصیت نامه خود به الگو بودن 
حضرت زهرا )س( برای بانوان تاکید ویژه ای داشته اند به گونه ای که از بین 141 وصیت نامه ای که در این کتاب به آنها اشاره شده، 
98 مورد در فصل »فاطمه زهرا )س(، یگانه الگوی زن مسلمان« قرار گرفته اند. برای نمونه شهید خوزستانی با نام »عباس الیاسی« 
در وصیت نامه خود می گوید: »ای خواهران! بدانید که حجاب شما از خون رزمنده ای که به زمین می ریزد، برای اسالم ارزشمندتر 
است و مانند حضرت فاطمه و زینب )س( زندگی کنید.« بخش پایانی کتاب به »اسامی شهدا« به ترتیب حروف الفبا مزین شده به 

صورتی که نام 141 شهیدی که به وصیت نامه آنها در این کتاب آمده، آورده شده است.

رمز یا زهرا )س( 
رفتم پیش جواد محــب، فرمانده 
گروهان خودمان. وارد سنگر شدم، 
نشستم گوشه ســنگر به کارهای 
محمد )محمدرضــا تورجی زاده( 
فکر مــی کردم.یادم افتــاد در ایام 
کربالی 5 یک بار با محمد صحبت 
می کــردم، حرف از شــهادت بود.

محمد گفت: من در عملیاتی شهید 
می شــوم که رمــز آن یازهرا)س( 
اســت. من هــم فرمانــده گردان 
یازهرا)س( هســتم!نمی دانم چرا 
یک دفعه یاد ایــن حرف ها افتادم. 
خیلــی دلشــوره داشــتم. صدای 
خمپاره آمد. برگشــتم به ســمت 
نوک تپه. گلوله دقیق داخل سنگر 
فرماندهی  خورده بــود! به همراه 
یکی از بچه ها دویدیم به ســمت 
نوک تپه. دل تــوی دلم نبود. همه 
خاطرات گذشــته ای که با محمد 
داشتم در ذهنم مرور می شد.با این 
حال به خودم دلداری می دادم.می 
گفتند: محمد تورجی شدید مجروح 
شــده،رنگ از چهره ام پرید. برای 
چند لحظه به چهره ) برادر محب ( 
خیره شدم، خدا کند آنچه در ذهنم 

آمده درست نباشد.
به چشــمان هم خیره شدیم. برادر 
محب ســرش را به عالمــت تایید 
تکان داد. بعد در حالی که اشک از 
چشمانش جاری بود گفت: تورجی 
هم پــرواز کــرد!آری محمدرضا 
پرواز کرد همانطــور که گفته بود و 
همانطور که باید! همچون مادرش 

حضرت زهرا)س(.

ذکر یا زهرا، آخرین کالم شهید کاظمی
ارادت خاصی به حضرت صدیقه طاهره )س( داشــت. به نام حضرت مجلس روضــه زیاد می گرفت ، چند تا 
مســجد و فاطمیه هم به نام و یاد بی بی ســاخت. توی مجالس روضه ، هر بار ذکری از مصیبت های حضرت 
می شد، قطرات اشک پهنای صورتش را می گرفت و بر زمین می ریخت.خدا رحمت کند شهید محسن اسدی 
را ، افسر همراه حاجی بود. برای ضبط صحبت های ســردار ، همیشه یک واکمن همراه خودش داشت .چند 
لحظه قبل از سقوط هواپیما ، همان واکمن را روشن کرده بود و چند جمله راجع به اوضاع و احوال خودشان 
گفته بود. درست در لحظه سقوط ،صدای خونســرد حاجی بلند می شود که می گوید : صلوات بفرست. همه 
صلوات می فرستند. در آن نوار آخرین ذکری که از حاجی و دیگران در لحظه سقوط هواپیما شنیده می شود، 

ذکر مقدس »یا فاطمه الزهرا« است.
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تنها۱۰درصدازکودکاناصفهانیبهمهدکودکمیروند

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

 ممنوعیت ارسال بخشنامه
 از آموزش پرورش به مدارس

وزیــر آمــوزش  و پــرورش گفت: بــه زودی 
دستورالعملی به مدارس ارسال می شود که بر 
اساس آن ادارات آموزش  و پرورش نمی توانند 
به مدارس بخشنامه ارســال کنند و تنها وزیر 
آموزش  و پــرورش یا مدیــرکل می توانند به 
مدارس بخشــنامه ارســال کنند. سیدمحمد 
بطحایی گفت: با ارسال بخشنامه مسائل حل 
نمی شود و طی دهه های اخیر به تدریج شرایط  
طوری رقم خــورده  که خالقیــت از مدیران 
گرفته شــده اســت درصورتی که مدارس باید 
مستقل باشند و خودشــان تصمیم بگیرند و 
حوزه های ســتادی نقش پشــتیبانی داشته 

باشند. 
وزیر آمــوزش  و پرورش با اشــاره به ارســال 
بخشــنامه های متعددی که در طول ســال از 
طرف ادارات فرســتاده می شود و باعث گرفته 
شدن وقت و خالقیت مدارس می شود، گفت: 
به زودی دستورالعملی به مدارس ارسال خواهد 
شد که بر اســاس آن ادارات آموزش  و پرورش 
نمی توانند به مدارس بخشــنامه ارسال کنند 
و تنها وزیر آمــوزش  و پرورش و یــا مدیرکل 

می توانند به مدارس بخشنامه ارسال کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
استان:

توسعه خدمات به افزایش 
سالمت جامعه منجر شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان گفت:  توسعه خدمات و امکانات کشور 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون عالوه بر 
تسهیل شرایط زندگی، ســالمت مردم جامعه 
را هم افزایش داده اســت.کمال حیدری افزود: 
توسعه راه ها، گسترش شــبکه آبرسانی سالم، 
افزایش آگاهی و ســواد اجتماعی،  دسترســی 
امکانات و دستیابی به وسایل جدید در ارتقای 
ســالمت مردم جامعه موثر بوده و بیماری ها 
و مرگ و میر ناشــی از آن کاهش یافته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان ادامه داد: در زمان حاضر مرگ و میر، 
کوتاه قدی و کم وزنی کودکان و بیماری های 
واگیردار با انجام اقدامات بهداشتی کاهش یافته 
و با پوشش باالی 98 درصدی واکسیناسیون از 
معلولیت ها و بیماری ها جلوگیری شده است. 
وی اضافه کرد: برخی از بیمــاری ها مانند بی 
تحرکی و فشــار خون در بین مردم روستایی 
به دلیل تغییــر فرهنگ و روش هــای زندگی 
گسترش و توســعه یافته که باید نسبت به رفع 
آن برنامه ریزی شود تا اینکه تبدیل به بحران در 
حوزه سالمت مردم نشود.حیدری بیماری های 
غیرواگیردار را معضلی برای جامعه بیان و اضافه 
کرد: بیماری های واگیردار در کشــور کنترل 
شــده؛ اما تغییرات در زندگی و توسعه صنعتی 
برای مردم چالش ســاز بــوده و بیماری های 
غیرواگیر مانند فشارخون، تصادفات و سرطان ها 
روبه افزایش است. وی انجام مداخالت با تشکیل 
پرونده های سالمت و برنامه های تحول سالمت 
را برای پیشگیری از این بیماری ها مهم خواند و 
بیان کرد: توانمندسازی، آموزش، تغییر فرهنگ 
های غلط به سمت فرهنگ های صحیح زندگی 
و انجام آزمایش ها و پایش ســالمت در کنترل 

بیماری های واگیر دار اثر بخش است.

رییس سازمان حج و زیارت خبر داد:
افزایش حداقلی هزینه عتبات 

نوروزی
رییس ســازمان حج و زیارت گفت: ســازمان 
حج و زیارت ســعی دارد تا بســته های زیارتی 
مناســبی را در ایام نــوروز با حداقــل افزایش 
 قیمت برای مشــتاقان زیارت عتبــات عالیات

 فراهم کند. علیرضا رشــیدیان، رییس سازمان 
حج و زیــارت در خصوص ســفرهای نوروزی 
عتبات عالیات اظهــار کرد: بســیاری از افراد 
عالقه مند هســتند که لحظه تحویل سال نو در 
حرم های مطهر در عراق باشند، به همین دلیل 
سازمان حج و زیارت ســعی دارد تا بسته های 
زیارتی مناســبی را در ایام نوروز برای مشتاقان 
زیارت عتبات عالیــات با حداقل افزایش قیمت 
فراهم کند. وی در خصوص این افزایش قیمت ها 
افزود: به دلیل عالقه ایرانیان به زیارت حرم های 
مطهر ائمــه )ع( در ایام نــوروز، قیمت هتل ها 
در کشــور عراق یک درصــدی افزایش خواهد 
یافت. رییس سازمان حج  و زیارت تصریح کرد: 
امیدواریم بتوانیم این افزایش قیمت را در بحث 
مسکن و نرخ پرواز ها مدیریت کنیم تا افزایش 
قیمت چندانی نداشته باشند.رشیدیان افزود: 
معموال در نوروز حتی در ســفرهای داخلی هم 
افزایش نســبی قیمت ها وجود دارد؛ اما سعی 
داریم تا با همکاری مسئوالن حوزه حمل و نقل 
خدمات مناسبی را بدون افزایش قیمت به زائران 

ارائه دهیم.

افزایش ساعات کار پلیس فتای 
اصفهان در دهه فجر

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از ارائه خدمات 
مضاعف به شــهروندان گرامي توســط این پلیس به 
مناسبت چهلمین ســالگرد پیروزي انقالب اسالمي 
خبر داد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی بیان داشت: 
در راستای اجرای طرح ابتکاری فرماندهی انتظامی 
استان با عنوان»۴۰ سال امنیت پایدار« پلیس فتای 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در ایــام ا... دهه 
مبارک فجر به شهروندان خدمات مضاعف ارائه می کند.

وی افزود: بر این اساس خدمت رسانی به ارباب رجوع 
توسط کارشناسان پلیس فتای اســتان در این ایام تا 
ساعت ۱9 و تشکیل پرونده های قضائی نیز تا ساعت 
۱۷ انجام می شود.ســرهنگ مرتضوی خاطر نشــان 
کرد: پیگیری و استعالم پرونده های قضائی و اجرای 
طرح های عملیاتی در فضای مجازی در راستای کاهش 
جرایم ســایبری نیز از جمله برنامه های ویژه پلیس 
فتاســت که در ایام ا... دهه مبارک فجر اجرا می شود. 
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان اضافه کرد: عالوه بر این در این 
ایام، تشکیل کارگاه های آموزشی با موضوع آسیب های 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و توزیع بسته های 
فرهنگی و آموزشی با هدف آگاه سازی آحاد جامعه و به 

طور ویژه در دستور کار این پلیس قرار دارد.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی 
استان خبر داد:

 ارائه خدمات ویژه مراکز و
 یگان های پلیس در دهه فجر

رییس ستاد بزرگداشت چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی فرماندهی انتظامی اســتان از ارائه 
خدمات ویژه مراکز و یگان های انتظامی به مردم در 

ایام ا... دهه مبارک فجر خبر داد. 
ســرهنگ» محســن عقیلی« با تبریک فرا رسیدن 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: با توجه 
به هجمه های دشمنان قسم خورده نظام علیه نظام 
جمهوری اســالمی ایران و تالش بیهوده و بی نتیجه 
آنها برای اینکه انقالب به چهلمین ســال خود نرسد، 
وظیفه همه دستگاه ها و ســازمان های انقالبی این 
است که در راســتای حفظ این نظام تمام تالش خود 
را به کار ببندند. وی، گرامیداشت چهل سالگی انقالب 
را بسیار با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: هر فرد 
و سازمانی وظیفه دارد تا در شناساندن دستاوردهای 
انقالب با شــعار »افتخار به گذشــته، امید به آینده« 
 از تمام ظرفیــت ها و توانایی های خــود بهره گیری 

کند.
وی اضافه کرد: در همین راستا دبیرخانه ای در معاونت 
اجتماعی پلیس اصفهان تشــکیل و فعالیت رسمی 
خود را از اول بهمن ماه آغاز کرد و برنامه های مدونی 
در حوزه معاونت ها و پلیس های تخصصی تهیه و به 
اجرا گذاشته شــد که از آن جمله می توان به حضور 
کارشناسان انتظامی در ســطح مدارس و مساجد به 
منظور تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی و همچنین 
آشنایی با تحوالت ۴۰ ساله پلیس اشاره کرد.معاون 
هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
تصریح کرد: نیروی انتظامی در تمام این ۴۰ سال بعد 
از پیروزی انقالب در تمامی صحنه ها و حوادث مختلف 
و گوناگون برای ایجاد امنیت پایدار و تامین آرامش و 
آسایش مردم تالش کرده و ان شــاء ا... این مسیر را با 

قوت تمام ادامه خواهد داد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
خبر داد:

 برگزاری نمایشگاه »40سال 
اقتدار، 40 سال امنیت پایدار«

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از برپایی 
نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی پس از انقالب 
اسالمی با عنوان»۴۰ ســال اقتدار، ۴۰ سال امنیت 

پایدار« خبر داد.
 ســرهنگ جهانگیر کریمی، با تبریک فرا رســیدن 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشت: 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در 
نظر دارد تا به منظور آشنایی بیشتر مردم به ویژه نسل 
جوان جامعه با تحوالت و دستاوردهای پلیس پس از 
انقالب و مقایســه آن با دوران طاغوت نمایشگاهی را 
برگزار کند. وی افزود: این نمایشــگاه در ضلع جنوب 
شــرقی میدان تاریخی حضرت امــام خمینی )ره( 
شهر اصفهان برپا و شــهروندان می توانند همزمان با 
راهپیمایی روز 22 بهمن از ساعت 8 صبح تا ۱۴ بعد از 

ظهر از آن بازدید کنند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خاطر نشان 
کرد: در این نمایشگاه عالوه بر نمایش دستاوردهای 
پلیس در طول ۴۰ سال انقالب اسالمی، کارشناسان 
اداره مشــاوره و مــددکاری نیز به ارائه مشــاوره در 
زمینه های حقوقی، انتظامی، خانواده، مشاوره پیش 

از ازدواج، تست هوش و روانسنجی و ... می پردازند.

رییس دانشــگاه صنعتي با اشــاره به راه اندازی 
پسادکتری در این دانشگاه، گفت: شرایط سختي 
پیش رو داریم و الزم اســت با تدبیــر، همدلي و 
کمترین خســارت این روزها را ســپري کنیم.

سید محمود مدرس هاشــمي  اظهار کرد: طرح 
تحول راهبردي دانشــگاه تدوین شــده  که در 
حوزه پژوهشي اهدافي همچون مرجعیت علمي 
که باعث نــوآوري در مرزهاي دانش مي شــود، 
حضور موثر در برنامه هاي بین المللي و تسهیل و 
گسترش تعامالت دو سویه را در برمی گیرد، البته 
اقداماتي پیش بیني شــده که ممکن است کافي 
نباشد و در حین کار اقداماتي به این طرح اضافه 
شــود. رییس دانشــگاه صنعتي اصفهان با اشاره 
به اقدامات انجام شــده، گفت: یک سال از شروع 
طرح تحول گذشته و چند کمیته از قبیل روابط 
بین الملل، فرهنگي، دستیابي به منابع مالي پایدار 
و کمیته رسانه تشکیل شد و شاهد پیشرفت هایي 
بوده ایم.مدرس هاشمي افزود: گروه هاي صنعت 
محور نیز تشکیل شــد و در ادامه ارتباط خوبي با 

شهرک هاي صنعتي و اتاق بازرگاني شکل گرفته 
اســت. وي ادامه داد: پایان نامه هاي تحصیالت 
تکمیلي که وزارت علوم با نام پارسا از آن یاد مي 
کند به عنوان طرحي با نام»پارسا تک« با قابلیت 
فناوري و تکنولوژي تدوین شــده که دو فعالیت 
طرح جوان براي حمایت از پایان نامه ها در مرحله 
پروپوزال نویســي و طرحي براي پایان نامه ها از 

پنج سال گذشته انجام خواهد شد.

رییس دانشگاه صنعتي خبر داد:

راه اندازی پسادکتری در دانشگاه صنعتی اصفهان
مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به افزایش میزان 
انباشت آالینده های هوای کالن شهر اصفهان با صدور 
اطالعیه ای از گروه های آسیب پذیر خواست تا  امروز 
و فردا از تردد در محیط های بــاز خودداری کنند. در 
بخشی از این اطالعیه آمده است: افرادی که مبتال به 
ســرماخوردگی )زکام همراه با حساسیت( و یا مشکل 
تنفسی هســتند و افراد مبتال به آسم بدون عالمت در 
زمره گروه های آسیب پذیر هستند بنابراین به این گروه 
ها توصیه می شود از تردد در محیط های باز در روزهای 
آخر این هفته خودداری کننــد.در این اطالعیه اضافه 
شد: با توجه به پیش بینی اداره کل هواشناسی مبنی 
بر سکون و پایداری نسبی هوا و افزایش میزان انباشت 
آالینده های هوا در روزهای پنجشــنبه ۱8 تا جمعه 
۱9 بهمن جاری در اصفهان و شهرستان های مستعد 
و با توجه به اینکه پیش بینی می شــود کیفیت هوای 
اصفهان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه 
قرار گیرد، جهت کاهش اثر ناشی از آالینده های هوا بر 
سالمت جامعه، تدابیر الزم به منظور اطالع رسانی و ارائه 
توصیه های بهداشتی به شهروندان اتخاذ شود.بر این 

اساس، مرکز بهداشت اصفهان توصیه کرد که بیماران 
قلبی و ریوی و مبتالیان به آسم در فضاهای باز فعالیت 
نکنند و تا حد امکان از حضور در سطح شهر خودداری و 
در منزل استراحت کنند. به مدیران مدارس و مهدهای 
کودک توصیه می شــود همه فعالیت های فیزیکی و 
ورزشی در مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی و کلیه 
مقاطع تحصیلی مدارس را حذف و زنگ های تفریح را 

نیز تا حد امکان در کالس ها سپری کنند.

به خاطر آلودگی هوای اصفهان؛

گروه های آسیب پذیر از تردد در محیط باز خودداری کنند

بهداشتدانشگاه

فراخوان واکسیناسیون فلج اطفال در استان 
اصفهان در حالی منتشر و جاماندگان از تزریق 
و دریافت این واکسن در حال شناسایی و در 
نوبت دریافت آن هستند که وزارت بهداشت 
مدعی اســت تا کنون 100 درصد نوزادان و 
کودکان درایران واکسینه شده اند؛ اما روند 
واکسیناسیون امروز با چالش هایی نیز روبه 

رو شده است.
 سال هاســت که کودکان ایرانی در قالب طرح های 
رایــگان و همه گیــر بهداشــتی، واکســن های 
بیماری های واگیــر دار را دریافت مــی کنند. این 
مسئله موجب موفقیت ایران در ریشه کنی بسیاری 
از بیماری ها از جمله فلج اطفال شــده است؛ اما در 
سال های اخیر رشد برخی از بیماری ها مانند سالک 
در برخی از مناطق اســتان و نیز بــروز پدیده هایی 
که مرتبط با واکسیناســیون دانســته می شــود، 
نگرانی هایی را برای مردم به وجود آورده است. این 
مسئله  به خصوص در اصفهان به دلیل وفور و رشد 
بیماری ســالک و بروز برخی از بیماری هایی که به 
نوعی مرتبت به واکسیناســون عنوان می شود طی 
ماه های اخیر بیشتر هم شده است. عالوه بر این در 
روزهای اخیر شایعات زیادی پیرامون کمبود واکسن 
و نیز شایعه تقلبی بودن در رسانه ها و فضای مجازی 
دست به دست می شــود. اگر چه معاون بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان اعــالم کرده که  

واکسیناسیون بیماری های 
واگیردار در همه روستاها 
اســتان  شــهرهای  و 
انجام می شــود؛ اما سایر 
بیماری های غیــر واگیر 
دار مانند سالک همچنان 
در سایه غفلت مسئوالن 
علــوم پزشــکی در حال 

رشد چراغ خاموش در مناطق محروم استان است. 
حاال اما وزارت بهداشــت تالش دارد تا عرصه های 
واکسیناسیون را گسترش دهد تا در کنار مبارزه با 

بیماری های غیر واگیر که 
در قالب نام نویســی برای 
واکسن ســالک در شرق 
اســتان در حال پیگیری 
است برنامه ای برای ورود 
واکسن های جدید به دوره 
های واکسناسیون اطفال 
دارد. در این زمینه علیرضا 
رییســی، معاون بهداشــت وزارت بهداشت گفت: 
واکسن پنوموکوک برای پیشگیری از بیماری های 
تنفسی و واکســن روتاویروس به زودی به  سیستم 

واکسیناسیون کشور اضافه می شوند.  افزایش میزان 
واکســن ها در حالی در دستور وزارت بهداشت قرار 
گرفته که مردم نسبت به شایعه تقلبی بودن و عدم 
کارایی الزم واکســن ها نگرانی های جدی دارند. به 
خصوص اینکــه در دور جدید از واکسیناســیون و 
فراخوانی که در اصفهان و برخی از شهرهای بزرگ 
برای کامل شدن این روند ارائه شده است از تزریق به 
جای قطره های خوراکی استفاده می شود. در واکنش 
به این نگرانی معاون تحقیــق و تولید فرآورده های 
بیولوژیک موسسه واکسن و سرم سازی رازی گفته 
است، واکسن ایرانی در چهار دهه گذشته ایمن ترین 
واکســن دنیا بوده و حاال دانش فنی تولید واکسن 
تزریقی فلج اطفال نیز در این موسسه وجود دارد که 
مزیت آن حذف ویروس زنده از چرخه ایمن سازی 
کودکان در برابر فلج اطفال است. این در حالی است 
که رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشــت با رد اظهارنظرهای صورت گرفته 
درخصوص تقلبی بودن یا چینی بودن واکســن ها 
می گوید، ســخت ترین نظارت ها برای ســالمت و 
بی خطر بودن واکسن انجام می شود. این نظارت ها 
عالوه بر کشور ســازنده از سوی ســازمان جهانی 
بهداشت و همچنین سازمان غذا و دارو در کشور نیز 
صورت می گیرد، از این رو امکان تقلبی بودن یا ناسالم 
بودن واکســن های وارداتی وجود ندارد. مواد اولیه 
این داروها هم از کشور فرانسه و هلند تهیه می شود 
 و به هیچ وجه هیچ واکســنی از چین وارد کشــور

 نمی شود.

حاشیهامنسالمت

جزئیات ثبت نام برای پذیرش در رشــته های صرفا براساس سوابق 
تحصیلی،  از طریق سایت سازمان ســنجش منتشر شد و داوطلبان 
تا شهریور 98 برای انتخاب ۱۰۰ رشــته فرصت دارند.پس از انتشار 
دفترچه راهنمای مربوطه در سایت ســازمان سنجش، داوطلبان از 
2۰ اسفند 9۷ تا 6 شــهریو 98 برای انتخاب ۱۰۰ رشته مورد عالقه 
خود فرصت دارند، پس از آن سازمان سنجش اطالعات را در اختیار 

دانشگاه ها قرار خواهد داد، دانشگاه ها از 6 شــهریور سال 98 برای 
بررسی اطالعات اقدام و پس از آن با داوطلب تماس گرفته و نتیجه 
مثبت پذیرش را اعــالم می کنند، داوطلب پــس از پذیرش قطعی 
دانشگاه باید وجه ثبت نام را به آنها پرداخت کند. داوطلبان متقاضی 
پذیرش رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی، نیازی به شرکت در 
کنکور سراسری سال ۱398 که ثبت نام آن از تاریخ 2۴ بهمن تا دوم 

اسفند 9۷ اســت، ندارند. البته شــرکت در پذیرش براساس سوابق 
تحصیلی و کنکور سراســری همزمان با یکدیگر مجاز است، یعنی 
داوطلبانی که می خواهند رشته های براســاس سوابق تحصیلی را 
انتخاب کنند فرصت دارند تا در کنکور نیز ثبت نام کنند و پس از اعالم 
نتایج نهایی کنکور در شهریور سال 98 می توانند یکی از رشته های 

پذیرش براساس سوابق تحصیلی یا کنکور را انتخاب کنند.

آغاز انتخاب رشته  های بدون کنکور دانشگاه ها از ۲0 اسفند

   اجرای طرح واکسیناسیون دراصفهان زیر سایه شایعه داروهای تقلبی؛   

 واکسن ایرانی در چهار دهه گذشته 
ایمن ترین واکسن دنیا بوده و حاال 

دانش فنی تولید واکسن تزریقی فلج 
اطفال نیز در این موسسه وجود دارد

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:
پرداخت مستمری ماهانه به ۱00 هزار خانوار نیازمند اصفهانی

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: کمیته امداد اصفهان در ۴۰ سال گذشته به طور میانگین ۱۰۰ هزار 
خانوار تحت پوشش داشته است که ماهانه از مســتمری، کمک هزینه معیشت و دیگر خدمات این نهاد بهره 
برده اند. محمدرضا متین پور، بابیان اینکه بعضی سال ها به علت رونق اقتصادی و عوامل توان افزای دیگر، جامعه 
تحت حمایت این نهاد کمتر از ۱۰۰ هزار خانوار شده است، گفت: سال هایی نیز در کارنامه کمیته امداد اصفهان 
با تعداد خانوارهای مستمری بگیر بیشتر از این عدد وجود دارد و در حال حاضر و در سال 9۷ شمار این خانوارها 
از ۱۰۰ هزار هم گذشته است. وی پرداخت ۱۰6 هزار کمک هزینه جهیزیه را یکی دیگر از اقدامات ماندگار این 
نهاد در ۴۰ سال گذشته عنوان کرد و افزود: ازدواج فصلی نو در زندگی هر فرد است و کمک به فراهم شدن شرایط 

آن خدمتی است که باهمت این نهاد و همکاری مردم نیکوکار و خیران گران قدر اصفهانی میسر شده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان:
تنها ۱0 درصد از کودکان اصفهانی به مهدکودک می روند

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان بیش از ۴8۰ هزار کودک زیر6 سال 
وجود دارد، گفت: این در حالی است که تنها 36 هزار نفر از این کودکان به مهد کودک می روند که این آمار کمتر 
از ۱۰ درصد از کودکانی اســت که باید به مهدکودک بروند. مجتبی ناجی، با اشاره به فعالیت 8۰۰ مهد کودک 
در استان اصفهان اظهار کرد: از این تعداد 3۵۰ مهد در شهرستان اصفهان و ۱۵۰ مهد نیز در روستاها فعالیت 
دارد.وی به اجرای طرح»یک وعده غذای گرم« در روستا مهدها اشاره کرد و گفت: این طرح در مناطق حاشیه 
 نشین نیز اجرایی می شود. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه شهریه مهدهای کودک در
  ابتدای مهر امســال ۱۵ درصد افزایش یافته اســت، افزود: تا پایان دوره تحصیلی در این زمینه افزایشــی را 

نخواهیم داشت.

مدیــرکل اســناد و انتشــارات بنیاد شــهید و امــور ایثارگران کشــور از 
راه اندازی سامانه اســناد و وصایای شــهدا تا پایان ســال خبر داد. رحیم 
نریمانــی در آیین رونمایی از ۴۰کتــاب حوزه ایثار و شــهادت در اصفهان 
گفت: در این ســامانه، اســناد و وصایای شهدای انقالب اســالمی در قالب 
9میلیون فایل ســند از طریق اینترنــت و فضای مجــازی در معرض دید 
عالقه مندان قرار می گیــرد. وی، هدف از رونمایی از این ســامانه را انتقال 

فرهنگ ایثار و شــهادت و آشنایی بیشتر نســل های بعد از دوران مقاومت 
و ایثار و از خودگذشــتگی کشور دانست.مدیرکل اســناد و انتشارات بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران کشــور همچنین از برگزاری نخســتین جشنواره 
۴۰ســال دســتاودرهای انقالب اســالمی در قالب اینفو گرافی خبرداد و 
 گفت: این جشــنواره ۱۴ اسفند در تاالر اندیشــه حوزه هنری تهران برگزار 

می شود.

هید
 ش

یاد
 بن

سامانه اسناد و وصایای 
شهدا تا پایان سال 
راه اندازی می شود

مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد 
شهید و امور ایثارگران کشور: 

پریسا سعادت
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رونالدو:
 حضور در یوونتوس برایم 
تجربه ای فوق العاده است

کریســتیانو رونالدو می گوید خوشحال است 
کــه ســی و چهارمین 
سالروز تولدش را در 
یوونتوس جشــن 
می گیرد.رونالــدو 
که بــه تازگی 34 
ساله شده، در اولین 
فصل حضــورش در 
ســری A به همراه یوونتوس، بــرای بانوی پیر 
در تمامی رقابت ها 19 گل زده و اوضاع بر وفق 
مراد اوست.رونالدو با ابراز رضایت از زندگی اش 
در تورین به شــبکه تلویزیونی یوونتوس گفت: 
خیلی خوشحالم که اینجا در ایتالیا جشن تولدم 
را برگزار می کنم. می خواهم از هواداران به خاطر 
آرزوی  های خوب شان تشــکر کنم. حضور در 
یوونتوس برایم تجربه ای فوق العاده است و من 
خیلی خوش شانس هستم که در سری A بازی 
می کنم. اینجا رفتار همه با من بسیار خوب است 
به خصوص در یوونتوس و مــن واقعا تورین را 

دوست دارم چون شهری زیبا و آرام است.

»ایسکو« مورد توجه بارسلونا
 ایسکو، ستاره خالق اسپانیایی لوس بالنکوس 
وضعیــت خوبــی در 
ایــن تیم زیــر نظر 
سانتیاگو سوالری 
نــدارد. او در این 
فصــل از اللیــگا 
تنها پنج بــار از ابتدا 
برای رئــال مادرید به 
میدان رفته و 10 بار به عنوان یار تعویضی وارد 
زمین شده اســت. در چند روز گذشته رسانه 
های اســپانیایی از خروج ایســکو از سانتیاگو 
برنابئو و پیوستن وی به بارسلونا خبر می دهند 
که بارتومئو در این باره گفــت: »اگر مربیان ما 
تقاضای خرید بازیکنی را بکنند و آن بازیکن نیز 
قصد ترک مادرید را داشته باشد، صد در صد ما 
برای جذب او اقدام خواهیم کرد. اما از زمانی که 

من اینجا هستم چنین اتفاقی رخ نداده است. 

رونی:
هنوز هم می توانم در لیگ برتر 

بازی کنم
وین رونی، با وجود افزایش سن؛ اما همچنان قادر 
به بازی در لیگ پرفشار 
و سنگین کشورش 
است.او که در تیم 
دی  ســی یونایتد 
آمریکا توپ می زند 
و لژیونر انگلیس در 
ایاالت متحده و لیگ 
معتبــر MLS اســت، در گفت وگو با اســکای 
اسپورت در مورد توانمندی های خود در سن 33 
سالگی صحبت کرد.رونی اظهارداشت:صادقانه 
بگویم که کیفیت در فوتبال را می شناسم . از این 
رو ادعا می کنم هنوز هم قادر به بازی در لیگ برتر 
هستم.وی افزود:به این موضوع باور دارم.همیشه 
به قدرت و قابلیت های خود ایمان داشته ام.اگر 
اینجا هستم، به این خاطر بوده که دنبال موفقیت 
می گردم.ستاره سابق اورتون و منچستریونایتد از 
یک سال قبل حضور در آمریکا را تجربه می کند.

شاگرد اســبق فرگوسن در ســال های 2003 
تا 2018 موفق شــد برای تیم ملی کشــورش 
 معروف به سه شــیرها در 120 بــازی 53 گل

 بزند.

حذف دورتموند از جام 
حذفی آلمان

 تیــم دورتموند با شکســت در ضربات پنالتی 
بازی مرحله یک هشتم 
نهایــی رقابت های 
جام حذفی آلمان 
در خانــه مقابــل 
وردربرمــن با این 
جام وداع کرد. جدال 
دراماتیــک دو تیم در 
90 دقیقه قانونی با تســاوی یک-یک خاتمه 
یافت. »راشــیکا« در دقیقه 5 برای وردربرمن 
و رویس در دقیقه 3+45 بــرای دورتموند گل 
زدند. در دو وقت 15 دقیقه ای هر دو تیم به دو 
گل رسیدند. پولیشیچ در دقیقه 105 و حکیمی 
در دقیقه 113 برای دورتموند و پیزارو در دقیقه 
108 و هنریک در دقیقــه 119 برای برمن گل 
زدند.به این ترتیب پس از تساوی 3-3 در 120 
دقیقه، بازی در ضربات پنالتی دنبال شــد و در 
این مرحله وردربرمن با برتری 4 بر 2 مســافر 
 مرحله یــک چهارم نهایی جــام حذفی آلمان

 شد.

سوغات فغانی برای فوتبال ایران؛ سکه فیفا!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

گادوین منشا، مهاجم نیجریه ای که یک فصل  و نیم در پرسپولیس 
حضور داشت، به استقالل رفت تا انتقال جنجالی در فوتبال ایران 
رقم بخورد.در این میان، باشگاه استقالل اگر چه ممکن است به 
خاطر جذب منشا هم دچار حاشیه شــود هم شاید از موفقیت او 
سود کند، اما بیشترین سود باشــگاه به خاطر آزاد بودن منشا در 

بازار نقل و انتقاالت بوده است.

سود استقالل از جذب »منشا«

مهاجم پرســپولیس احتماال در نقل و انتقاالت تابستانی از این تیم 15
جدا می شود. گفته می شود که مسئوالن باشگاه قره باغ آذربایجان که 
پیشنهاد اولیه خود را به مدیران باشگاه پرسپولیس ارائه داده بودند 
خواهان عقد قرارداد طوالنی مدت با علیپور شدند؛ اما این بازیکن با 
توجه به اینکه مبلغ پیشنهادی قره باغ چندان چشمگیر نبود تصمیم 

گرفت در پرسپولیس بماند تا لیگ را با این تیم به اتمام برساند. 

جدایی احتمالی »علیپور« از پرسپولیس قوت گرفت
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»نکونام« ممنوع الخروج شد
ســرمربی نیم فصل اول نســاجی مازنــدران به 
دلیل عدم پرداخت کامل بدهی مالیاتی در زمان 
حضورش در استقالل ممنوع الخروج شد .مسئوالن 
باشــگاه اســتقالل چندی پیش و قبل از ضرب 
العجل AFC بابت مطالبــات جواد نکونام، مبلغی 
را به حساب او واریز کردند تا مشکل حل شود؛ اما 
سرمربی نیم فصل اول نساجی مازندران این روزها 
با مشکل خروج از کشــور به دلیل بدهی مالیاتی 
مواجه شده است.ظاهرا باشگاه استقالل باید 650 
میلیون تومان بابت بدهی مالیاتی نکونام پرداخت 
می کرده که تنها مبلغ 450 میلیون تومان آن واریز 
شــده و همین موضوع باعث ممنوع الخروجی و 

ناراحتی نکونام شده است.

موافقت رسمی AFC با 
درخواست الهالل و استقالل

دو تیم اســتقالل و الهــالل عربســتان در لیگ 
قهرمانان آسیا همگروه هســتند.با توجه به اینکه 
قانون برقراری بازی در زمین بی طرف برای تیم های 
ایرانی و عربستانی همچنان پابرجاست نمایندگان 
دو کشور میزبان های خود را انتخاب کرده اند.یورو 
اسپورت عربی نوشت که کنفدراسیون فوتبال آسیا 
با درخواست میزبانی استقالل و الهالل موافقت کرد 
تا جایی که دیدار رفت به میزبانی دوحه قطر و دیدار 
برگشت هم به میزبانی ابوظبی برگزار خواهد شد.به 
نوشته این سایت عربستانی، الهالل برای میزبانی 
خود شهر ابوظبی امارات و استقالل هم شهر دوحه 
قطر را پیشنهاد داد که کنفدراسیون فوتبال آسیا با 

درخواست هر دو تیم موافقت کرد.

 »عادل فردوسی پور«
 از حمید سوریان دلجویی کرد

 پس از پخش کلیپ جنجالــی در برنامه 90 که 
انتقاد گسترده اهالی کشتی در حمایت از حمید 
سوریان را به دنبال داشــت، عادل فردوسی پور از 
اســطوره ورزش ایران دلجویی کرد.در پی پخش 
یک کلیپ در برنامه تلویزیونــی 90 و قرار دادن 
تصاویر شکست حمید ســوریان، دارنده ۷ مدال 
طالی جهان و المپیک مقابل شینوبو اوتای ژاپنی 
در المپیک ریو در کنار تصاویر شکســت سنگین 
تیم ملی فوتبال ایران مقابل ژاپن در جام ملت های 
آسیا، موجی از انتقاد ورزشکاران و مربیان کشتی و 
برخی دیگر از رشته های ورزشی از این اقدام برنامه 
90 و عادل فردوسی پور، مجری و تهیه کننده این 
برنامه به راه افتاد؛ اما ساعتی پس از این اتفاق، عادل 
فردوســی پور در تماس تلفنی با حمید سوریان 
از وی بابت اتفــاق رخ داده عذرخواهی و دلجویی 
کرد و این اتفاق را غیرعمدی، بدون غرض و ناشی 
از سوءتفاهم دانست.ســوریان نیز با بیان اینکه از 
اتفاق رخ داده دلگیر نیست برای او آرزوی موفقیت 
کرد.سوریان ســپس در تماس با یکی از مربیان 
مطرح کشتی ضمن تشکر از حمایت اهالی کشتی 
خواســتار پایان انتقادات از عادل فردوسی پور و 

برنامه 90 در پی پخش این کلیپ شد.

در حاشیه

اصفهان؛ میزبان 24 اسکواش باز 
برتر کشور

سومین دوره مسابقات 60 میلیون ریالی اسکواش 
رنکینگ بین المللی نشــنال کلوز بانوان کشــور 
همزمان با چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب 
اسالمی با حضور 24 اسکواش باز برتر کشور  در 
آکادمی اسکواش شــهید نصر اصفهان به صورت 
تک حذفــی آغاز می شــود.بنا بر اعــالم هیئت 
اســکواش اســتان اصفهان از مرحله یک هشتم 
نهایی این مســابقات به دلیل پوشش رسانه ای و 
پخش زنده آن از طریق اینستاگرام بازیکنان ملزم 
به استفاده از پوشش اسالمی مصوب فدراسیون 

هستند.

منهای فوتبال

پیشخوان

 رژه ارتش سرخ مقابل یک 
پرسپولیسی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان با ارسال نامه ای کنایه آمیز 

از مدیرعامل باشگاه اســتقالل خواســت تا وضعیت چک های 
برگشتی این باشــگاه که برای انتقال مرتضی تبریزی صادر شده 

را مشخص کند.

ســعید آذری در نامه ای کنایه آمیز به فتحی، مدیرعامل باشگاه 
استقالل به او اعالم کرده با توجه به مشــغله فراوان شما و اینکه 
امکان پاسخگویی به تلفن را ندارید، لطفا پاسخ این نامه را بدهید 
و وضعیت چک های برگشتی باشگاه استقالل که در ازای انتقال 

مرتضی تبریزی صادر شده است را مشخص کنید.
استقالل در نیم فصل اول مرتضی تبریزی را از ذوب آهن جذب کرد 
و حدود دو میلیارد تومان بابت این انتقال متعهد شده به باشگاه 

ذوب آهن بپردازد که ظاهرا این چک ها هنوز نقد نشده است.

نامه کنایه آمیز »آذری« به مدیرعامل استقالل؛ 
 لطفا پاسخ دهید!

 دو تساوی بدون گل و کســب دو امتیاز حاصل کار
 تیم هــای اصفهانی در هفتــه اول دور برگشــت

 رقابت های لیگ برتر بود، سپاهان در آبادان به تساوی 
مقابل صنعت نفت رضایت داد و ذوب آهن در فوالد 
شهر مقابل تیم نساجی مازندران متوقف شد تا اولین 
هفته نیم فصل بعــد از پنجــاه روز تعطیلی به کام 

اصفهانی ها نباشد. 
حسرت6 ساله سپاهانی ها مقابل صنعت 

نفت
 در چارچــوب هفتــه شــانزدهم هجدمیــن دوره 
رقابت های لیگ برتر، تیم ســپاهان در  شــرایطی 
مقابل تیــم صنعت نفت آبادان قــرار گرفت که امیر 
 قلعه نویی را به دلیل محرومیت روی نیمکت نداشت. 
طالیی پوشــان نصف جهان کــه در پایان نیم فصل 
نخست با وجود هم امتیاز بودن با تیم های پرسپولیس 
و پدیده، به لطف تفاضل گل بهتر صدرنشین جدول 
رقابت ها شده بودند در نخســتین گام نتوانستند در 
قالب یک تیم مدعی ظاهر شوند و دو امتیاز شیرین این 
دیدار را به راحتی از دست دادند تا فرصت صدرنشینی 
را در اختیار تیم های پدیده مشهد و پرسپولیس قرار 
دهند . شــاگردان امیر قلعه نویی در ایــن دیدار نیز 
همانند چند دیدار گذشــته این تیم با وجود ایجاد 
موقعیت گلزنی هــای در زدن ضربه آخر موفق عمل 
نکردند تا کار این تیم در خط حمله گره بخورد. در این 
بازی نیز باز تکیه بیش از حد ژنرال به استفاده از ارسال 
توپ های بلند از کناره ها به چشم آمد، تکنیکی که به 
نظر می رسد کار زردپوشان در ادامه فصل را با مشکل 

مواجه سازد. ســپاهانی ها در حالی در این دیدار باز 
هم به تســاوی مقابل تیم صنعت نفت رضایت دادند 

که آخرین برد آنها مقابل این تیم به سال 1391  
بر می گردد. زردپوشان در 6 

دیدار اخیر خود برابر 
نفت  صنعت 

هیــچ 

ی  د بــر
نداشته اند و در 

این دوره از رقابت های 
لیگ هم، دو تساوی حاصل تقابل 

آنها با آبادانی ها بوده است.
 شــاگردان قلعه نویی در چند دیــدار پایانی خود  در 
نیم فصل اول دچار افت محسوســی شــده بودند و 
بازی های سپاهان نه تنها دیگر آن طراوت و شادابی 
ابتدای فصل را نداشــت بلکه تیم امیر قلعه نویی در 

نتیجه گیری نیز دچار مشکل شــده بود و تعطیالت 
طوالنــی مدت هم نتوانســت به 
کمک آنهــا بیاید تا 
بار دیگر یک 

ی  و تسا
کارنامــه  در 
آنها ثبت شود. به دست 
آوردن تنها ۷ امتیاز و کسب 4 مساوی 
و تنها یک بــرد از 5 بازی پایانی، عملکرد مناســبی 
برای یک مدعی قهرمانی محسوب نشده و در صورت 
ادامه دار بودن می تواند سپاهان را از کورس قهرمانی 

دور کند.
سبزپوشان در آرزوی برد خانگی

در دیگر بازی این هفته تیم ذوب آهن در شرایطی در 
ورزشگاه فوالد شهر مقابل تیم نساجی مازندران صف 
آرایی کرد که این تیم در این فصل تاکنون موفق به 

کسب پیروزی در دیدار خانگی نشده بود.
 شاگردان علیرضا منصوریان که برای جبران نتایج 
ضعیف نیم فصل اول در این میدان پا گذاشته بودند 
در این دیدار هم نتوانستند راه به جایی ببرند تا بازی 

با نتیجه تساوی صفر بر صفر به پایان برسد.
بازی در نیمــه اول این دیــدار ، متعادل دنبال 
شــد و دو تیم با استفاده از چند شــوت از راه 
دور شــانس خودشــان را برای رســیدن به 
گل امتحان کردنــد که این توپ هــا به ثمر 
ننشســت تــا نیمــه اول بــا تســاوی بدون 
 گل به پایــان برســد. با شــروع نیمــه دوم 
روند بازی تغییری نکرد و حتــی کیفیت بازی 
نسبت به نیمه اول افت کرد . در ده دقیقه پایانی 
ذوب آهن به قصد زدن گل پیروزی فشار بیشتری 
روی دروازه نســاجی وارد کرد؛ اما هیچ گلی از خط 
دروازه عبور نکرد. سبزپوشان اصفهانی در دیدار رفت 
در مازندران موفق به برتری مقابل تیم نساجی شده 
بودند. مصدومیت محمد رضا خلعتبری، مهاجم تازه 
وارد ذوبی ها از نکات تلخ  ایــن دیدار بود که به نظر 
می رســد این بازیکن که می توانست عصای دست 
علی منصور در ادامه فصل و همین طور لیگ قهرمانان 
آسیا باشد از ترکیب سبزپوشان خارج شود تا این تیم  
که در فصل نقل و انتقاالت هم عملکرد ضعیفی را از 

خود به جای گذاشته بود، کارش گره بخورد.

تقلب تیم های همشهری ازروی دست هم
 دو امتیاز برای شروع دور برگشت فوتبال اصفهان؛ 

  عکس روز

 توپ بازی وزیر ورزش
با حضور مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، ورزشــگاه 5 هزار نفری مراغه و سالن 

ورزشی چند منظوره ملکان و استخر تخصصی شیرجه تبریز به بهره برداری رسید.

 پرسپولیس- پدیده؛ جدال 
جذاب

سوغات فغانی برای فوتبال ایران؛ سکه فیفا!
علیرضا فغانی با سکه ای که لوگوی فیفا روی آن نقش بسته بود دیدار سپیدرود و سایپا را آغاز کرد. داور 
بین المللی فوتبال ایران که در جام ملت های آسیا بعد از دو قضاوت و به دلیل صعود تیم ملی ایران به نیمه 
نهایی از قضاوت در مراحل پایانی این تورنمنت جا ماند، حاال به ایران برگشته است. فغانی، با ابالغ کمیته 
داوران مسابقه تیم های سپیدرود رشت و سایپای تهران در چارچوب رقابت های هفته شانزدهم لیگ برتر 
را سوت زد و قضاوت خوبی هم داشت. نکته قابل توجه درباره فغانی همراه داشتن یک سکه با طرح فیفا 
برای مراسم شروع مسابقه بود. فغانی که بازی های بین المللی مهم و زیادی را قضاوت کرده، یکی از داوران 
مورد اعتماد فدراسیون جهانی فوتبال است و حاال در لیگ برتر ایران نیز المان هایی از داوری در سطح 

دنیا را به همراه می آورد که در  این بازی نیز چنین کاری انجام داد.

لژیونر تیم ملی، جایگزین مدافع آلمانی سلتیک می شود
بحث حضور میالد محمدی، مدافع تیم ملی فوتبال در تیم فوتبال ســلتیک بعــد از پایان قراردادش با احمد 
گروژنی مدتی است که مطرح شده است.سایت HITC انگلســتان در جدیدترین مطلب خود پیرامون میالد 
محمدی نوشته است: مدافع تیم ملی فوتبال ایران تابســتان آینده قراردادش با تیم احمد گروژنی روسیه به 
اتمام می رسد و بحث حضور این بازیکن در تیم فوتبال سلتیک مطرح شــده است .البته سلتیکی ها »ژرمی 
تونیان« مدافع سابق تیم هوفنهایم را فعال تا پایان فصل جذب کرده اند؛ اما این انتقال به صورت قرضی صورت 
گرفته است. سران باشگاه سلتیک با توجه به اینکه مشخص نیست این مدافع آلمانی تا پایان فصل در این تیم 
اسکاتلندی باقی بماند، قصد دارند میالد محمدی را جذب کنند. راجرز، سرمربی کنونی سلتیک و سابق لیورپول 

به دنبال گزینه جدید در پست دفاع است و به همین علت خواستار حضور محمدی در این تیم شده است.

بازیکن تیم والیبال بانوان نامی نو اصفهان:

 مشکالت اقتصادی روی لیگ برتر
 والیبال مردان هم تاثیر می گذارد

بازیکن تیم والیبال بانوان نامی نو اصفهان، مشکالت اقتصادی کشور را عامل اصلی عدم تمایل اسپانسرها 
برای فعالیت در حوزه والیبال بانوان دانســت و اظهار داشت: امســال تعداد تیم های شرکت کننده در 
سوپرلیگ بانوان نسبت به گذشــته کمتر بود که فکر می کنم دلیل اصلی آن مشکالت اقتصادی کشور 
بوده و این مسئله در لیگ آقایان نیز کم کم در حال نمود پیدا کردن است. با این وجود از نظر سطح کیفی 
می توان گفت نسبت به سال گذشته لیگ بهتری داشتیم. شکوفه صفری، درباره عملکرد تیمش در لیگ 
امسال خاطرنشان کرد: اضافه شدن نامی نو، باعث شد که سایر تیم ها لیگ را جدی تر گرفته و لیگ از حالت 
دو قطبی بودن خارج شود. نامی نو، تیم جوانی بود و در ابتدای فصل کسی انتظار نداشت که به مقام سوم 
برسد. با تمرینات خوبی که داشتیم، توانستیم در نیم فصل دوم نتایج مطلوبی کسب کنیم.بازیکن تیم 
والیبال بانوان نامی نو اصفهان درباره راهکارهای موجود برای ارتقای سطح فنی سوپرلیگ والیبال بانوان 
گفت: چیزی که می تواند به تیم ملی کمک کند، داشتن یک لیگ پویاست. باید لیگی منظم و پویا داشته 
باشیم تا بتوانیم در تیم ملی نتایج خوبی کسب کنیم و در این زمینه فدراسیون و وزارت ورزش باید کمک 
کنند. در حال حاضر بازیکنان بسیار خوبی داریم که می توانستند در سوپرلیگ بازی کنند، اما به دلیل 
نبود حمایت اسپانسر و عدم حمایت مالی ترجیح دادند تا در مشاغل دیگری فعالیت کنند.وی افزود: مانند 
آقایان حرفه ای بازی می کنیم و پولی که از این راه به دست می آوریم، در واقع همان درآمد اصلی ماست 
که به وسیله آن هزینه های زندگی شخصی مان را پرداخت کرده و به همین خاطر باید دریافتی هایمان 
حرفه ای باشــد تا بتوانیم به صورت تمام وقت در اختیار تیم های خود باشیم؛ اما متاسفانه این اتفاق رخ 

نمی دهد و باید فدراسیون شروع کننده این امر باشد.

 هرچی فدراسیون می گوید 
دروغ است؛ ســردار به رگبار 

بست!

 برانکو: کسی بین من و کی 
روش واسطه نشد

سمیه مصور
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برگزاری ایده کاپ پنجم  با موضوع »رسانه«
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

پیش بینی احداث ۲ ایستگاه 
آتش نشانی در منطقه ناژوان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: در حــدود ۷۰ درصد 
از فرآیند کاری برای تامیــن تجهیزات مورد نیاز 
سازمان آتش نشانی انجام شده است و به محض 
در اختیار داشــتن این تجهیزات، اطالع رسانی 
انجام می شــود. محســن گالبی اظهارکرد: نیاز 
نقاط مختلف شهر به ایجاد ایستگاه آتش نشانی 
با نقشه پهنه بندی خطر مشخص و در این راستا 
هماهنگی الزم با شــهرداری های مناطق برای 
انتخاب نقاط پراهمیت برای اســتقرار ایستگاه 
آتش نشانی انجام شده است تا در یک بازه زمانی 
مشخص با آزادسازی زمین، ساخت ایستگاه انجام 
شود. وی درباره ایمنی و اهمیت استقرار ایستگاه 
آتش نشانی در منطقه ناژوان گفت: این منطقه به 
دلیل تراکم و حجم باالی رفت و آمد در طول سال، 
اســتقرار مراکز تفریحی و قرارگیری در حاشیه 
رودخانه نیازمند استقرار ایستگاه آتش نشانی است 
و در حال حاضر ایجاد دو ایستگاه در ضلع جنوبی 

و ضلع شمالی این منطقه پیش بینی شده است.

 برگزاری ایده کاپ پنجم 
با موضوع »رسانه«

مدیر خالقیــت و فناوری های نوین شــهرداری 
اصفهان گفت: پنجمین ایده کاپ با موضوع رسانه 
برگزار می شــود؛ این ایده کاپ رویدادی اســت 
جهت اخذ طرح و ایده های شــهروندان در مورد 
شهری که دوستش دارند. محمدحسین قورچانی 
اظهار کرد: هدف از برگزاری این ایده کاپ، افزایش 
مشارکت شهروندان در رفع مسائل و دغدغه های 
شهری است.وی افزود: شــهروندان با شرکت در 
این ایده کاپ می توانند اقداماتی که از نظر مدیران 
شهری دور مانده اســت را در میان بگذارند و بعد 
از پذیرفته شدن، اجرا شــدن آن را پیگیری و از 
حقوق مادی و معنوی ایده و طرح های خود دفاع 
کنند.مدیر خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
اصفهــان در زمینه محورهای ایده کاپ رســانه 
تصریح کرد: محور این ایده کاپ ایجاد بسترهای 
جدید تبلیغات محیطی در شهر از طریق تبلیغات 
خالق، اســتفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی 
و شبکه های دیجیتال در توسعه اقتصاد شهری، 
تقویت برند شهری، ایجاد شفافیت تصمیم گیری 
مدیریت شهری و پاســخگویی مسئوالن مربوط 

است.

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان:
جرایم دیرکرد عوارض نوسازی 

بخشیده می شود
مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهــان اظهارکرد: 
امسال طبق اطالع رسانی انجام شــده به دلیل به 
روزآوری نرم افزار درآمدی شهرداری، قبوض عوارض 
نوسازی در یک مرحله و به صورت یک ساله توزیع 
شده اســت. نادر آخوندی تصریح کرد: با پیشنهاد 
شهرداری اصفهان و تصویب شورای اسالمی شهر، 
جریمه دیرکرد سال های گذشته برای شهروندانی 
که تا پایان ســال جاری نســبت به پرداخت نقدی 
عوارض نوسازی و عمران شهری اقدام کنند، بخشیده 
می شود. مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان افزود: 
طرح بخشودگی جرایم دیرکرد عوارض نوسازی و 
عمران شهری برای امالک مسکونی و تجاری شهر 
اصفهان به منظور تشــویق شهروندان به مشارکت 
بیشتر در اداره شهر و اصالح سهم درآمد شهرداری 

به سوی درآمدهای پایدار اجرا می شود.

رییس کمیسیون عمران، معماری و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر خبر داد:

افزایش سهم درآمد از پروژه های 
مشارکتی در بودجه ۹۸

رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: موضوع 
مشارکت با این رویکرد که سهم درآمد شهرداری 
در پروژه های مشــارکتی افزایش پیدا کند، یکی 
از مباحث مهم شــورای پنجم و در دســتور کار 
کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و همچنین 
کمیســیون اقتصادی و حقوقی قرار گرفته است.

شیرین طغیانی افزود: خوشبختانه با تاکید انجام 
شده، بازتاب آن را در بودجه ۹۸ مشاهده می کنیم، 
به طوری که سهم درآمد از پروژه های مشارکتی 
ســال ۹۷ یک درصــد از کل بودجه را تشــکیل 
می داد، اما در بودجه ۹۸ به سقف سه درصد یعنی 
 ۳۰ درصد افزایش رســیده اســت. وی ادامه داد: 
با توجه به اینکه ظرفیت مدیریت شــهری بسیار 
زیاد اســت، باید به ســمت پروژه های مشارکتی 

حرکت کنیم.

مسئول قرارگاه پیشــرفت و آبادانی سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان ضمن درود 
بر روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اســالمی 
و شهدا و آرزوی ســالمتی برای رهبر انقالب 
و تبریک ایام دهه فجر  در نشســت خبری با 
اصحاب رسانه، در خصوص قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی اظهار داشت: این قرارگاه به اذن مقام 
معظم رهبری، به جهت ایجاد هزار نقطه آباد 
برای الگوی آبادانی کشور، حدود دو سال است 

که تشکیل شده است.
سرهنگ سید حسین انوری با بیان اینکه روی پنج 
موضوع اساسی که رهبر معظم انقالب در نظر داشتند 
و شامل سالمت، تعلیم و تربیت، اشتغال، فرهنگی 
و اجتماعی و زیرساخت می شدند، کارهایی صورت 
گرفت و یک الگو برای پیشــرفت و آبادانی در کشور 
آماده شــد. طی یک کار تحقیقاتی با اندیشمندان 
داخلی و  بر اســاس محرومیتی که وزارت کشــور 
در مناطق مختلف شناســایی کرده بــود، یک هزار 
دهستان انتخاب و به دنبال آن 12۰ دهستان در سال 
۹6 انتخاب شد. اصفهان حدود 12۷ دهستان دارد 
و حدود 4۹ دهستان استان اصفهان ضریب 6، ۷ و ۸ 
را  شامل می شوند و بیشترین ضریب محرومیت ما 
ضریب ۸ است که به معنای محرومیت بسیار باالست. 
وی، در خصــوص برنامه ریزی قرارگاه پیشــرفت و 
آبادانی روی این 4۹ دهستان گفت: در سال نخست 
6 دهستان انتخاب شــد و در مرحله نخست پشت 
کوه موگویی، دهستان ییالق، دهستان پادنا و همه 
دهستان های خور و بیابانک انتخاب شدند و برنامه 
قرارگاه در آن  جا صورت گرفت. تفاوتی که کار قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی با ســایر نهادها دارد این است که 
در بحث محرومیت دهســتان اقدامات کارشناسی 
کرده و مطالعات چند ماهه ای در دهســتان انجام 
می دهیم و از نظر علمی، فرهنگی، اجتماعی و دیگر 
مسائل دهستان را شناسایی می کنیم. همچنین با 
در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت دهستان  تهدیدها 

و فرصت ها مشخص شده و برنامه ای به نام نقشه راه 
دهستان برای آن نوشــته می شود.در جلسه شورای 
اداری شهرستان شرکت می کنیم و با کارگروه های 
مختلف موضوع را مورد بررسی قرار داده و پس از آن 
عملیات را آغاز می کنیم. مســئول قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
در ادامه افزود: در نقشــه راه دهستان چند موضوع 
را مدنظر قرار می دهیم و نقش سپاه و دولت را کامل 
می بینیم. همچنین نقش خیران اســتان اصفهان، 
گروه های جهادی و مردم را در نظــر می گیریم و با 
هماهنگی کامل و با استفاده از همه ظرفیت نهادهای 

دولتی اقدامات الزم را انجام می دهیم.
وی، با بیان اینکه 5 کارگروه ســالمت، زیرساخت و 
عمرانی، تعلیم و تربیت، اشتغال و کارگروه فرهنگی 
و اجتماعی، کارگروه مشارکت های مردمی در استان 
اصفهان فعالیت دارند، تصریح کرد : در بخش عمرانی 
هدف ما این است که همه پروژه های عمرانی که دنبال 
می شود ابتدا در بحث اشتغال مردم موثر باشد و سبب 
شود که اشتغال مردم در این روستا رونق پیدا کند. 
به همین دلیل ۹۰ درصد پروژه هایی که ما سرمایه 
گذاری می کنیم در بهســازی چشــمه ها، احداث و 

مرمت مخازن آب، تعمیر و مرمت قنات ها، احداث و 
مرمت سیل بندها، احداث سیل بندها، احداث و تعمیر 
مدارس است و دیگر پروژه ها مانند ساخت مساجد با 
مشارکت خیرانی است که با همین نیت خیر صورت 
می گیرد. اولویت دوم پروژه های ما به بخش تعلیم و 
تربیت بر می گردد و اگر زیرساخت مدارس مناسب 
نباشد در اولویت دوم کار را به بازسازی و زیباسازی 

مدارس اختصاص می دهیم.
ســرهنگ انوری، اعتبار  4۰پروژه انجام شــده را 2 
میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان برشمرد و اظهار داشت: 
خیران در ۹6 پــروژه بیش از یک میلیــارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان کمــک کرده اند، در مناطق محرومی 
که توان کمک مالی مردم کم باشد از کمک حضوری 
آن ها استفاده می کنیم. بخشی از پروژه ها نیز توسط 
گروه های جهادی اجرا شــده که 2۰ گروه جهادی 
متخصص را در تابستان ۹۷ اضافه کردیم و با تخصص 
این 2۰ گروه حدود 2۰ پروژه عمرانی را در ســطح 
استان در ســال جاری اجرایی کردیم. حدود 2۰۰ 
نفــر از گروه های جهــادی در ایــن پروژه ها حضور 
یافته اند و 5 هزار و 45۰ نفر روز از گروه های جهادی 
استفاده کرده ایم. وی در ادامه عنوان کرد: در هر روستا 

یک هسته جهادی تشکیل شــد که این هسته های 
جهادی روســتایی هم در بخش های عمرانی روستا 
به ما کمک می کنند. در بحــث فعالیت های تعلیم 
و تربیت در 6۰ روســتا ۸۰ واحد آموزشــی فعالیت 
می کنند که با تناسب مباحث اقلیمی، سطح علمی 
دانش آموزان و نــوع مهارت تصمیم گیــری و اجرا 
می شود. امسال ۳۰ ساعت دوره ضمن خدمت برای 
فرهنگیــان مناطق محروم برگزار شــد که مباحث 
علمی، مهارتی و اعتقادی دانش آموزان و فرهنگیان 
را مدنظر قرار دادیم که جمعا 2۰۰ جلسه آموزشی 
در سطح مدارس اجرایی شــده است که با سرفصل 
های سبک زندگی اسالمی، سواد رسانه، آموزش های 
مهارتی دانش آموزان و بحث های معرفتی در سطح 
مدارســی که در مناطق محروم تحت پوشش قرار 
گرفته و در حال اجراســت، نمــاز جماعت مدارس 
مناطق محروم را هم فعال و در بحث تعلیم و تربیت 
5۰۰ بســته لوازم التحریر توزیع و اهدا شد. مسئول 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان بیان کرد: تاکنون 25۰ جلسه عمومی 
برگزار شده که نزدیک به 4 هزار نفر در این جلسات 
حضور پیدا کرده انــد و زمانی که وارد شهرســتان 
می شــویم ادارات مختلف درخواست برگزار کالس 
از ما دارند. وی با اشاره به تعریف ۳ هدف در موضوع 
اشــتغال گفت: ابتدا اصالح وضعیت اشتغال موجود 
در شهرستان است که در نخســتین گام دوره های 
آموزشی برای مربیان برگزار می شود.دومین موضوع 
توســعه اشــتغال موجود بوده و باید ظرفیت های 
شهرستان را توسعه دهیم و در سومین هدف ایجاد 
اشتغال های جدید را مدنظر قرار داده ایم که تاکنون به 
 صورت مستقیم برای بیش از 4۰۰ نفر اشتغال ایجاد

 شده است. 
مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: 1۳۳ 
پروژه اشتغال و معیشت مردم جهت سال آینده در 
نظر گرفته شــده که با تعامل دولت صورت گرفته و 
اعتبار این پروژه ها حدود 1۳ میلیارد تومان ســال 

آینده برآورد شده است.

توجه به اشتغال زایی در اجرای پروژه های عمرانی
   مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان  مطرح کرد:  

حدیث زاهدی
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تحدید حدود عمومی
11/68 آگـهی تحدید حدود عمومی منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

پیرو آگهی های نوبتی قبلــی و  به موجب ماده 14  قانون ثبت اســناد و امالک 
تحدید حدود امالک واقع در قســمتی از بخش 5 ثبت اصفهان به شــرح ذیل  

صورت  میگردد :
807 - اصلی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی ) ره ( و آقای محمود رحیمی 
فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه مخروبه قدیمی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  
2381/9 - آقای نعمت اله طالبیان فرزند ابوالقاســم ششدانگ قسمتی از کوچه 
که با پالک 2381/2 توامًا تشکیل یکباب خانه را داده است واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان
برای روز شنبه  مورخ :  1397/12/11

4482/848- آقای نوراله لطفی زاده فرزند نصراله ششدانگ یکباب خانه مجزی 
شده از 4482 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

4482/849 - آقای عزت اله نوری زاده فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان

4482/850 -   آقای اسفندیار قاســمی کرکوندی فرزند عبدالحسین ششدانگ 
یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

برای روز دو شنبه  مورخ :  1397/12/13
4482/851 -   آقای محمود امینی فرزند عباسعلی و غیره ششدانگ یکباب خانه 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
4482/852 - آقای مرتضی خدایی فرزند محمدتقی و غیره ششدانگ یکباب خانه  

یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
4482/853 - آقــای علی هیبتی دهاقانی فرزند نوراله ششــدانگ یکباب خانه 

مجزی شده از 4482 - اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
برای روز  چهارشنبه   مورخ : 1397/12/15

4482/855 - خانم مروارید کوراوند فرزند زلفعلی ششــدانگ یکباب خانه واقع 
بخش 5 ثبت اصفهان 

4483/4032 - خانم سیما جهانبخش فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب خانه 
بر روی مستثنیات پالک 4483/178 واقع بخش 5 ثبت اصفهان

4503/36 - آقای خشایار طاهری فرزند رضا ششــدانگ محل گل انداز جوی 
متروکه مجزی شده از پالک 4503 - اصلی که بعداً می بایست با پالک های 11 

و 14 فرعی از اصلی مذکور تجمیع گردد واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
برای روز شنبه  مورخ : 1397/12/18

5000/6955 - آقای غالمرضا کیانی فرزند حسینقلی ششدانگ یکباب خانه واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان 

5000/7118 - آقای مهدی سلطانی فرزند کریم ششدانگ یکباب خانه واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان 

5000/7134 - آقای سیدعلی فیاض سیچانی فرزند سیدکاظم و غیره ششدانگ 
یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

5000/8754 - آقای رضا نوری فرزند حسین ششــدانگ یکباب خانه واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان 

برای روز دوشنبه  مورخ : 1397/12/20

5000/9939 - آقای مصطفی رحیمی فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان 

5000/10032 - آقای غالمعلی سعادت فرزند مصطفی ششدانگ قطعه زمین 
که قسمتی از یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/25402 - آقای مجید دادخواه فرزند علی ششدانگ یکباب خانه واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان 

5000/25467 - آقای مهدی مالح زاده فرزند عبدالکریم ششدانگ یکباب مغازه 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

برای روز  چهارشنبه   مورخ : 1397/12/22
5000/25484 - آقای بهرام دوستی فرزند بهمن ششدانگ یکباب خانه واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان 
5000/25520 - آقای قدرت اله ابراهیمی لنجی فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب 

خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
5000/25537 - خانم معصومه قاسمی ماربینی فرزند عباس ششدانگ یکباب 

خانه مجزی شده از پالک 5000/7036 واقع در بخش 5  اصفهان 
برای روز شنبه   مورخ : 1397/12/25

تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ساعت 8:30  صبح  در تاریخهای قید شده 
در آگهی در محل ،  انجام خواهد شــد .  لذا از صاحبان امــالک و  مجاورین آنها 
بدینوسیله دعوت میشود که در ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند و چنانچه 
هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طریق مجاورین تحدید 
حدود خواهد شد و اعتراض مجاورین وصاحبان امالک و کسانی که در موقع مقرر 
حاضر نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس و تحدید 

حدود ظرف مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار   : 1397/11/18      

م الف: 369078  اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

ابالغ رای
11/64  مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 
312/97 شــماره و تاریخ دادنامه: 438-97/10/22  خواهان: آقای سیداله رحم 
موسوی فرزند سید کریم به نشانی فریدونشهر روستای مزرعه میر، خواندگان: 1- 
رضا خمسلوئی فرزند غالمرضا به نشانی فریدونشهر، برف انبار، خمسلو 2- بهروز 
جهانگیری فرزند علی اکبر به نشانی مجهول المکان، خواسته: انتقال سند خودرو، 
گردشکار: به تاریخ 97/10/22 جلسه شورای حل اختالف به تصدی امضا کننده 
ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و 
نظریه اعالمی اعضای محترم اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی آقای 
سید اله رحم موسوی به طرفیت آقایان 1- رضا خمسلوئی 2- بهروز جهانگیری 
به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو سواری پژو 405 به شماره انتظامی 53 
ایران -855 م 25 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به دادخواست تقدیمی 
استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص  آخرین مالک خودرو  تصویر 
 قرارداد عادی ارائه شــده از طرف خواهان و اینکه با عنایت به اســتعالم صورت

 گرفته از پلیس راهور خودرو مذکور به نام خوانده ردیف دوم آقای بهروز جهانگیری 
فرزند علی اکبر می باشــد و اینکه خواندگان هم جهت ارائه دفاعیات خود حاضر 
نگردیده اند و الیحه دفاعیه ای نیز تقدیم شورا ننموده اند لذا شورا دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد  به ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقــالب در امور مدنی و مــواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 
225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیــف دوم به حضور در دفترخانه 
 اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شــماره انتظامی فوق به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 637/500  ریال بابت هزینه دادرســی در حــق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صــادره غیابی بــوده و ظرف مدت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه  می باشــد و ســپس ظرف بیســت روز 
 قابــل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی و حقوقی  فریدونشــهر می باشــد. 
م الف: 370452 شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشهر )345 کلمه، 

3 کادر(
حصر وراثت

11/65  آقای علیرضا پاکدامن تیرانی دارای شناســنامه شــماره  139 به شرح 
دادخواست به کالســه 1091/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه ســلطان خدامــی تهرانی به 
شناســنامه 3600 در تاریــخ 97/4/13 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- آقــای ناصر پاکدامن 
 تیرانــی، ش.ش 98، 2- علیرضا پاکدامن تیرانــی، ش.ش 139، 3- ابوالفضل

 پاک دامن تهرانــی، ش.ش 60 )فرزندان ذکور متوفی( 4- شــهربانو پاکدامن، 
ش.ش 72، 5- رضوان پاکدامن تیرانی، ش.ش 123، 6- طاهره پاکدامن تهرانی، 
ش.ش 133، 7- زهرا پاکدامن، ش.ش 85 )فرزندان اناث متوفی(. متوفی به غیر 
از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 371023 احمدی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف 

تیران )165 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/66  آقای غالمرضا عباسی دره بیدی دارای شناســنامه شماره  13 به شرح 
دادخواست به کالسه 7314/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سکینه عباسی از  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- غالمرضا عباسی دره بیدی 
به شماره شناسنامه 13 متولد 1335 فرزند پسر 2- ابراهیم عباسی دره بیدی به 
شماره شناسنامه 12 متولد 1338 فرزند پسر 3- کبری عباسی دره بیدی به شماره 
شناسنامه 10 متولد 1333 فرزند دختر 4- صغری عباسی به شماره شناسنامه 4 
متولد 1368 فرزند دختر 5- گلبانو عباسی دره بیدی به شماره شناسنامه 30 متولد 
1341 فرزند دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 373257  کاظمی رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بخش 

کرون )171 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
11/67 خانم فاطمه پناهپور دارای شناسنامه شــماره 39 به شرح دادخواست به 
کالسه 906/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شهرام پناه پور به شناسنامه 235 در تاریخ 1396/8/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه گودرزی 
دره شوری فرزند سرتیپ به شماره ملی 1209801272 مادر متوفی 2- فاطمه 
پناه پور فرزند فتح اله به شماره ملی 5129401980  همسر متوفی 3- شهال پناه 
پور فرزند شهرام به شماره ملی 5120086675 دختر متوفی 4- ندا پناه پور فرزند 
 شــهرام به شــماره ملی 5410319427 دختر متوفی. متوفی به جز نامبردگان

 فوق فاقد ورثه دیگری می باشــد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
 ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه  به
 شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صادر خواهد شــد. م الــف: 373265  
 شــعبه دوم حقوقــی شــورای حــل اختــالف دهاقــان )302 کلمــه،

3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

11/62  بدینوسیله اعالم می دارد که آقای حسین گشول فرزند عبداله دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای عباداله ظاهری به این شــعبه تقدیم نموده 
است که به کالسه 48/97 شــعبه اول شــورای حل اختالف فریدونشهر ثبت 
گردیده است و در تاریخ 97/12/19 وقت رســیدگی تعیین گردیده است لذا به 
آقای عباد اله ظاهری فرزند قــدرت اله ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به 
پرونده 48/97 در روز یکشنبه مورخه 97/12/19 ســاعت 3 عصر در شعبه اول 
شــورای حل اختالف فریدونشهر حاضر شــوید این آگهی بعنوان ابالغ قانونی 
تلقی و در صورت عدم حضور وفق  مقررات اقدام می گردد.  م الف: 371140 
 شعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف فریدونشــهر )114 کلمه، 

1 کادر(
فقدان سند مالکیت 

11/69 شــماره نامه: 139785602006003802 ، تاریخ: 1397/11/10 ورثه 
مصطفی علیرضایی ورنوسفادرانی فرزند حسین به استناد یک برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضا شهود رســمًا گواهی شده مدعی است ششدانگ پالک 
شماره 973 فرعی از 119 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که 
در دفتر 301 صفحه 588  مسبوق به ثبت و ســند می باشد که در اثر جابه جایی 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
 ارایه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 370405 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)191 کلمه،3 کادر(  
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یادداشت

ذهن پر از آشــوب و افکار منفی اســت. هر چه تالش می کنید 
ذهن تان از جایی به جای دیگر کشیده شده و متمرکز نمی شود. از 
مسائل خانوادگی و گفته این و آن تا کارهایی که باید انجام دهید، 
همه و همه ذهن تان را درگیر می کند. کارهایی که کرده اید و به 
نظرتان بی حاصل بوده، امیدهایی که داشته اید و عملی نشده و 
هزاران مورد دیگر. گاهی دیگر ذهن تان اصال متمرکز نمی شود، 
انگار بازار مســگری اســت که از هر طرف صدایی چکش وار در 
می آید و تمرکزتان را به هم می ریزد. مغز که ۲۴ ساعته از همه 
توانایی آن استفاده می شود از افکار منفی خسته می شود و دیگر 
به اصطالح قفل می کنید. ولی می دانستید با یادگرفتن تکنیک 
بی ذهنی یا فکر کردن به هیچ حتی برای یک تا پنج دقیقه در روز 
می توانید یک استراحت لذت بخش به وجودتان بدهید و دوباره 
قدرتمندانه و با نشاط به زندگی ادامه بدهید؟ انباری خانه تان را 
تصور کنید که هر چیز به درد نخور یا وسایلی را که به طور فصلی 

استفاده می کنید، در آن گذاشته اید. هر از گاهی هم می روید تا 
وســیله دیگری به آن اضافه کنید و بارها به خودتان می گویید 
چقدر به هم ریخته است. حاال یک روز همت می کنید تمام وسایل 
را بیرون می آورید، انباری را حســابی تر و تمیز و گردگیری می 
کنید، حتی ممکن است قفسه بندی اش کنید، بعضی از وسایل 
را که سال هاست اســتفاده نکرده اید دور می اندازید یا به کسی 
می دهید که می تواند از آن ها اســتفاده کند و بقیه را هم مرتب 
می چینید .این دقیقا اتفاقی است که در ذهن می افتد، یعنی شما 
ذهن تان را از همه افکار منفی خالی می کنید. درست مثل یک 
اتاق خالی برای تمیز کردن و پاک کردن غبارها و گرد وخاک.تمام 
مشکالت از این جا شروع می شود که نمی توانید حتی برای چند 
لحظه ای ذهن تان را خالی کنید. از اعضای خانواده که ناچاریم با 
آن ها ارتباط داشته باشیم، کسی آزارمان می دهد حاال یا با گفته 
اش یا با حرکتش. شما با شخصی دوســت بوده اید و انتظاراتی 
از او دارید که گاهی نمی تواند برآورده کند. طبیعی اســت، قرار 
نیست همه به میل شما رفتار کنند. آزردگی و رنجش خاطر هم 
به همین دلیل است. این فرد طبق میل و خواسته شما رفتار نمی 
کند چون شما طرز تفکر دیگری دارید. دو راه بیشتر ندارید یا او 
را به همین شکل که هست بپذیرید و بدون آن که رفتار یا گفته 
هایش را مدام در ذهن تان مرور کنید به راحتی از آن بگذرید یا با 
او قطع رابطه کنید. در این صورت به هیچ وجه نباید به گذشته و 
ارتباطی که با او داشته اید فکر کنید.در ترافیک گیر افتاده اید یا 
هر جای دیگری که برای کار مراجعه کرده اید، یک صف طوالنی. 
دل تان می خواهد وقت تان را هدر ندهید ولی ترافیک است دیگر، 
فقط باید صبر کنید. حرص خوردن جز آن که بیمارتان کند فایده 
ای ندارد، در واقع تمام مشکالت از همین جا شروع می شود که 
واقعه ناخوشــایندی برای تان اتفاق افتاده و شما به جای آن که 
ذهن تان را از آن خالی کنید مدام به آن می چسبید، در ذهن تان 
مرور می کنید و چه بسا حتی داستان را بزرگ تر و دراماتیک تر هم 
می کنید. نتیجه این روش برخورد، استرس، خستگی مفرط، کم 

آوردن ، انزوا و صدمات روحی و مالی می شود.

چگونه ذهن خود را از افکار منفی پاک کنید؟

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

مــا شــده اند،اگر کســی 
بگویــد مــن از ارتباطاتم 
نیستم.پاســخ  راضــی 
ساده اســت:تغییر کنید تا 
اطرافیان شــما هم افراد 

دیگری شوند!

»مرد وارونه«
ایرنه کالرمونت

تــا  کنیــد  تغییــر 
اطرافیــان شــما هم 

افراد دیگری شوند!

اشــخاصی که در اطراف 
مــا هســتند بــه صــورت 
مــا  کنــار  در  اتفاقــی 
قــرار نگرفتــه انــد بلکه 
بــه دلیل تشــابه یــا نقطه 
اشــتراک خاصــی جــذب 

به تازگی مقداری قرص ضداسترس و اضطراب روی چمن یکی از پارک های 
لس آنجلس ریخته شده بود و تعدادی غازها در این پارک قرص ها را خورده 
بودند؛ قرص هایی که عوارضش پرندگان زبان بسته را دچار مشکل کرد.یکی 
از غازها به دلیل مصرف زیاد این داروها جان خود را از دست داد و چند پرنده 
دیگر هم که تعداد کمتری قرص خورده بودند، دچار مشکل حرکتی شدند. 
غازها به دلیل عوارض این داروها توانایی حرکت نداشتند و در صورت حرکت 
هم قادر به حفظ تعادل خود نبودند. یکی از اهالی با دیدن این غازها فورا با 
مرکز مراقبت از حیوانات تماس گرفت تا آن ها برای نجات جان این پرندگان 

اقدام کنند.

مرگ غازها به خاطر قرص ضد استرس! 

یک نارنجک قدیمی متعلق به جنگ جهانی اول آلمــان در میان محموله ای 
سیب زمینی پیدا شد که از فرانســه به کارخانه چیپس سازی در هنگ کنگ 
می رفت. این نارنجک گل آلود با هشت سانتی متر پهنا، وضعیت مبهمی داشت؛ 
چراکه هنوز منفجر نشده بود و چیزی از آن مشــخص نبود. این ابزار نظامی 
را در کارخانه چیپس ســازی Calbee در شرق منطقه »سای کونگ« کشف 
کردند.به گزارش BBC، افسران رســیدگی به این مشکل درنهایت بمب را در 
منطقه ای ایمنی و به دور از هر خطری با استفاده از فناوری شلیک آب پرفشار 

منفجر کردند. 

نارنجک جنگ جهانی بین سیب زمینی ها پیدا شد!

زنان جریان ساز شعر فارسی
بخشی از زندگی »رابعه بنت کعب« دست مایه یکی از اپیزودهای فیلم سینمایی»سمفونی نهم« در سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر شده است. 
این شاعر را که با نام »رابعه بلخی« هم شناخته می شود، نخستین شاعر زن فارسی می دانند. طبق اسناد، او در سده چهارم هجری زندگی می 
کرده و هم عصر رودکی پدر شعر فارسی بوده است. عطار نیز در حکایت بیست ویکم الهی نامه از عالقه وی به سرودن شعر و هنر نقاشی می گوید. 

رابعه بلخی را بهانه کردیم تا از زنان جریان ساز شعر فارسی بگوییم.
»رابعه« ؛ طالیه دار زنان شعر فارسی

 رابعه بلخی یا رابعه بنت کعب قزداری، اولین شاعر زن فارســی زبان در قرن چهارم هجری است. پدرش،
» کعب«  از فرمانروایان آن روزگار بود و نوشته اند رابعه عاشق غالم برادرش، بکتاش بود. گویا همین عشق، 
رابعه را به وادی شعر کشاند ولی غیرت و تعصب برادر باعث شد که از اشعار او چیزی باقی نماند جز چند غزل 
و قطعه. ذوق سرشار و تسلط رابعه به شعر از همین اشعار باقی مانده او مشهود است. محمد عوفی در کتاب 
»لباب االلباب« سخنی کوتاه درباره رابعه نوشته که زنی عاشق پیشه بود و به پارسی شعر می سرود. مسلما 

گفتن رابعه از عشق باعث غزل های لطیف اوست.
»پروین« ؛ راوی مفاهیم مدرن

پروین اعتصامی، راوی مناظره های بلند باالست. شیوه او در شاعری بیشتر به شکل گفت و گو می گذرد. او 
دوران کودکی خود را به همراه پدر در کنار بزرگانی چون دهخدا و ملک الشعرا بهار گذراند و به همین دلیل 
به خوبی زبان گفت و گو و نقد را می داند. یک دوره تحصیل پروین در خارج از کشور باعث شد تا او در شعر 
دست به انتخاب مفاهیم مدرنی مانند مبارزه با خرافه، ستایش علوم جدید و... در قالب روایت های گفتاری 

بزند و همین شیوه، شعر او را ماندگار کرده است. از پروین 3۴ ساله تنها یک دیوان شعر برجای مانده است.

وبگردی

فروشگاهی در نیویورک یکی از فروشگاه های موفق در فروش بستنی است که 
تنها با یک ایده ساده موفق به کسب درآمد زیادی شده است. تصور خوردن بستنی 
قیفی های 19 اســکوپه به قیمت 50 دالر  سخت و باورنکردنی است و شاید هر 
شخصی موفق به خوردن تمام آن نشــود، با این وجود شعار این فروشگاه خرید 
بستنی قیفی های 50 دالری به جای چند شاخه گل برای شاد کردن همسرتان 
است که این گلدان یخ زده می تواند بسیار دلپذیرتر و خاطره انگیزتر باشد و بتوانید 

ساعات طوالنی را در کنار یکدیگر سپری کنید.

بزرگ ترین بستنی قیفی جهان با قیمت 50 دالر!

 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
 از ۲۱ اردیبهشت ماه آغاز می شود

نشست خبری بیست وهفتمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 
با حضور عبدالهادی فقهی زاده، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برگزار شــد. وی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه 
گفت: این دوره از نمایشــگاه از روز ۲1 اردیبهشــت ماه 139۷ به 
مدت دو هفته در مصالی بزرگ امام خمینــی )ره( برگزار و پیش 
از آغاز شــب های قدر به اتمام می رسد. وی درخصوص دالیل عدم 
برگزاری بخشی از نمایشگاه در ایام ماه شعبان گفت: ما عالقه مند 
بودیم بخشی از نمایشــگاه در ایام پایانی ماه شعبان برگزار شود و 
برخی از هموطنان به خصوص شهرســتانی ها بتوانند از نمایشگاه 
قرآن استفاده کنند؛ اما به دلیل نزدیکی به زمان برگزاری نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران عمال این امکان برای ما وجود ندارد و حتی 
نمی توانیم نمایشــگاه را از ابتدای ماه رمضان آغاز کنیم از این رو 
نمایشــگاه بین المللی قرآن کریم از روز ششم ماه مبارک رمضان 
کار خود را آغاز می کند. فقهی زاده، درخصوص شــعار این دوره از 
نمایشگاه گفت: سال گذشته نمایشگاه قرآن با شعار »قرآن چلچراغ 
هدایت« برگزار شد؛ اما سال 9۸ شعار »قرآن معنای زندگی« برای 
نمایشگاه در نظر گرفته شده، البته این شعار اصلی نمایشگاه است و 

در حول آن شعارهای دیگری هم طراحی شده است.

مفتون و فیروزه

انتشارات کتاب نیســتان تازه  ترین کتاب سعید تشکری را با عنوان 
»مفتون و فیروزه« در حالی روانه بازار کتاب کرده است که می  توان 
گفت با انتشار آن، ادبیات داستانی انقالب اسالمی شاهد انتشار یکی 
از شاهکارهای خود در سی سال اخیر اســت، شاهکاری که هم در 
 مضمون و شــیوه روایت و قصه پردازی و هم در محتوا به ساختار و 
شیوه  ای نوین دست پیدا کرده اســت و بدون شک مخاطب خود را 
شگفت زده خواهد کرد.»مفتون و فیروزه« رمانی است دو جلدی که 
به تعبیر نویسنده، می  توان آن را تاریخ خصوصی ملت ایران در قالب 
داستان و رمان پنداشت و جدای از آن می  شود به سادگی و با اطمینان 
خاطر عنوان داشــت که این رمان و آنچه به عنوان سیر داستانی در 
آن یاد می  شود چیزی بیشتر از تاریخ خصوصی و شناسایی پرده  ای 
مغفول و ناشناخته از تاریخ انقالب است که برای نخستین بار از زاویه 
دید فعاالن فرهنگی و نه سیاسی روایت می  شود.این نکته وجه ممیزه 
اصلی »مفتون و فیروزه« نسبت به رمان  های هم  سلک خودش است؛ 
قهرمانانش بر خالف تمامی متون منتشر شده در حوزه تاریخ شفاهی 
و رمان تاریخی نه تنها از جنس سیاسیون و مبارزان نیستند؛ بلکه آنها 
هدفمند و هوشمندانه بستر فعالیت  های جدی فرهنگی و هنرهای 

دراماتیک را برای مبارزات خود انتخاب کرده  اند.

 کلیت بدنه جامعه مان دنبال قرآن
 نبوده است

مسعود ســیاح گرجی، اســتاد پیشکســوت قرآنی و قاری برتر 
گفت:هرچه انس بیشتری با قرآن داشته باشــیم ناهنجاری ها و 
آسیب های اجتماعی در جامعه کاهش می یابد؛ چرا که آسیب ها 
در حد وحریم عمل به قرآن کمرنگ خواهد شد و درست است که 
پیشرفت خوبی نســبت به قبل انقالب داشتیم ولی نسبت به ایده 
آل یک نظام اســالمی فاصله زیادی داریم.  سیاح گرجی با تاکید 
به نقش مردم در گســترش فرهنگ قرآنی افزود: جامعه قرآنی به 
پشــتوانه مردم فعالیت هایش را انجام می دهد حتی اگر فعالیت 
هایش کمرنگ شده باشد؛ اما مردم هســتند که امور قرآنی را در 
بطن جامعه می چرخانند و نه مسئولین.  وی،  بدنه جامعه را قرآنی 
ندانست واظهارداشــت: بنا به تعلیماتی که به مردم در آموزش و 
پرورش و خانواده ها داده شــده قرآن جدی گرفته نشده است در 
حالی که می تواند راهگشای تمام مشکالت و صنوف باشد و مغفول 
واقع مانده است. در زمان پیامبر)ص( اصحاب و یاران همه یا قاری و 
یا حافظ بودند یعنی گزینش هایی که اتفاق می افتاد همه از اهالی 
قرآن بودند؛ اما در حال حاضر چنین امری را لحاظ نمی کنیم و اگر 
مسئولین مانوس با قرآن باشند شاید برای کشورمان  خیلی اتفاقات 

بهتری می افتاد.

دیدگاهخبر آخرکتاب

متفاوت ترین 
تصویرفرش قرمز 
جشنواره فیلم فجر!

شــخصیت های واقعی 
در کنــار نقــش های 
نوجوانی شــان در فیلم 

»بیست و سه نفر«

اینستاگردی

هنر زندگی کردن از نظر »کمند امیرسلیمانی« 

گشت و گذار »شبنم قلی خانی« با دخترش

تمجید پوالد کیمیایی از فیلم »درخونگاه«

کمند امیرســلیمانی با انتشار این عکس 
نوشت: هر کســی که قدم به زندگی شما 
می گذارد یک معلم است. حتی اگر شما را 
عصبی کند باز هم درسی به شما آموخته 
است زیرا محدودیت های شما را نشان تان 
داده اســت. پــس آگاهانه و بــا آرامش با 
اطرافیان رفتار کنید و از تنش و درگیری 
و بحث بپرهیزید. هرگز فکر نکنید که اگر 
فالن مرحله زندگی بگذرد، همه چیز درست می شود از همه  چالش ها لذت ببرید؛ هنر 

زندگی، دوست داشتن مسیر زندگی است خوشبختی در مسیر است، نه در مقصد.

شــبنم قلی خانی این عکس را منتشر 
کرد.

پوالد کیمیایی در اینستاگرامش نوشت:به سیاوش 
اسعدی عزیزم تبریک میگم و امیدوارم محکم تر 
از همیشــه این راه رو ادامه بــدی. فیلمتو دیدم 
و لذت بردم کار بســیار ســختی بود در موردش 
باهات حرف دارم که ببینمت خواهم گفت، ولی 
فیلمبرداری خــوب، کارگردانی خوب و یک ژاله 
صامتی بی نظیر، محمود جعفری عالی داره. چند 
تا پیشنهاد هم دارم که دیدمت عرض خواهم کرد 
بازم تبریک و گوشــاتو بگیر تا جشنواره تموم شه 

برادر #درخونگاه #سیاوش_اسعدی

 نرگس آبیار با انتشــار این عکس نوشت: 
خانواده مون، الناز عزیزم جاش خالیه.

خانواده بزرگ »نرگس آبیار« 
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