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فکر کردن؛
امروز  روز سوال مطرح کردن و 

 گشتن دنبال جوابه .
 از اکرهای روزانه  که انجام 

میدیم شروع کنید و به جاهای 
اساسی برسید.
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حال ناخوش اصفهانی ها
پس از آمار باالی بیکاری و رکود ،چشم مان به جایگاه غمگین ترین مردم ایران روشن شد!

 گزارش »زاینده رود« از روند شکل گیری و رشد کسب و کارهای اینترنتی در استان اصفهان؛

راه سخت استارت آپ ها
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 با ساخت باغ ویال در ناژوان 
به شدت مخالفیم

 مدیر طرح ساماندهی
 ناژوان:

7

  »نامی نو« قهرمان شد؛ »گیتی« پسند 
به فینال راه یافت

روزهای شیرین فوتسالی 
اصفهان

 هوای اصفهان 
گرم می شود

 کارشناس مسئول پیش بینی
 هوای استان:
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   امام جمعه موقت تهران در مراسم هفتمین روز شهادت شهدای مدافع امنیت مطرح کرد:  

ایران ، مدیون شهدای اصفهان است
مراســم هفتمین روز شــهادت شــهدای مدافع حریــم امنیت، روز پنجشــنبه با 
حضور نماینده ولی فقیه دراســتان اصفهان، اســتاندار اصفهان و دیگر مســئوالن 
 استانی در خیمه گلستان شــهدا برگزار شــد. امام جمعه موقت تهران در این مراســم که با حضور

 خانواده های شهدای حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان برگزارشــد ، بابیان اینکه افتخار دارم 
صفحه   7میزبان من شهدا هستند و...

پیشــرفت به مثابه یك مفهوم مدرن ، قطب نماي بهبود و رشد وضعیت جوامع و نیز موتور 
محرکه پیشرفت متوازن ، متناســب و هماهنگ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در تمامي 
جوامع است که در بطن مفهوم خود عدالت را به همراه دارد. پیشرفت، حرکتي است براي به 
دست آوردن پایداري در هر فعالیتي، به گونه اي که بتواند نیازهاي فعلي را بدون کاستن از 

توانایي هاي نسل آینده در تامین نیازها پاسخ دهد.
 با توجه به خشکســالي ، بحران اقتصادي و بیکاري ، مســئولین شهرســتان فالورجان با

  برگزاري نشســتي جهــت بررســي راهکارهاي پیشــرفت این شهرســتان بــا رویکرد 

اقتصادي با حضور مسئوالن کشوري ، استاني ، مشاهیر و نخبگان علمي پرداختند.
 علي ســاعدي، سرپرســت فرماندار فالورجان در این نشســت اظهار داشــت: شهرستان 
 فالورجــان یکي از شهرســتان هــاي تاریخي ایران اســت که در گســتره زمان شــکل
  گرفتــه  و بــا جمعیــت تقریبي ٢٥٠ هــزار نفــر نزدیك ترین شهرســتان بــه اصفهان

 است.
سرپرست فرماندار فالورجان،  با ابزار اینکه شهرستان فالورجان  در ابعاد اجتماعي سیاسي  و 
اقتصادي در کنار کالن شهر اصفهان است ،گفت:  متاسفانه  این شهرستان  از شاخص هایي 

که براي کالن شهر اصفهان است بي بهره مانده است.
وي ادامه داد:  مردم این شهرستان در عرصه هاي انقالب و جنگ تحمیلي و موقعیت هایي که 

نظام به آن نیاز داشته با حضور چشمگیر خود  همواره به این امر خطیر نقش آفرین بوده است.
ساعدي با اشاره به اینکه ٧٠ درصداشتغال این شهرستان برپایه کشاورزي مي چرخد تصریح 
کرد:  با توجه به بي آبي مشکالت زیادي مواجه شدیم که به وسیله یك گروه کارآزموده تمامي 

این چالش ها مورد بررسي قرار گرفت.
سرپرســت فرمانداري فالورجان،  خاطر نشــان کرد: همه مســئولین شــهري فالورجان 
 تمام قد در جهت  اجرایي شــدن نظرات سازنده اي که باعث رشــد و پیشرفت شود، تالش

 می کنند .
ساعدي، در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با بررسي راهکارهایي که ارائه و اجرا مي شود 

،گامي ماندگار در راستاي ارتقا و توسعه این شهرستان برداریم.

 همایش بررسی راهکارهای پیشرفت شهرستان فالورجان
 با حضور مسئوالن کشوری ، استانی و مشاهیر و نخبگان علمی برگزار شد

ادامه در صفحه 3

حدیث زاهدی

حجت االسالم محمد قدوسي ، امام جمعه فالورجان در ادامه این نشست در خصوص چالش ها 
و مشکالت این شهرستان اظهار داشــت : در این شهرســتان توانمندي ها و موقعیت هاي 
ممتازي از جمله صنایع دستي ، گردشگري ، صنایع کوچك تبدیلي و کسب و کارهاي خانگي 

وجود دارد که اگر به آنها پرداخته شود ، آینده خوب و درخشاني مي توان پیش بیني کرد.
امام جمعه فالورجان با اشــاره به اینکه بخش کشاورزي، نخســتین موضوعي است که باید 
روي آن سرمایه گذاري کرد، گفت:  به علت مستعد بودن نوع خاك این شهرستان ، مي توان 
بیشترین عملکرد تولید محصول ازجمله پیاز و سیب زمیني و میوه حاصل شده ، تداوم داده و 
با استفاده بهینه از خاك و آب و هوا با کشت زعفران و ایجاد گلخانه ها به رشد این شهرستان 
کمك کرد. حجت االسالم قدوسي با ابراز اینکه دیگر زمان کارخانه هاي بزرگ در این مناطق 
گذشته تصریح کرد: باید به تدریج به سوي صنایع کوچك و متوسط حرکت کنیم ، مساحت 

شهرستان کم است و باید بیشترین استفاده را از کارگاه 
هاي موجود و مورد نیاز داشته باشیم.

 وي  ادامه داد: از تمامي بانوان فالورجاني که اکثرا داراي 
مدارك دانشــگاهي و تحصیلکرده هستند درخواست 
مي کنم به صنایع دســتي روي آورده و ضمن کســب 
درآمد و اشتغال زایي در حفظ این فرهنگ هاي ملموس 

کوشا باشند.
امام جمعه فالورجــان در پایان از تمامي مســئولین ، 
مشــاهیر و نخبگان تقاضا کرد با همبستگي و همدلي 
جهت بر طرف کردن مشــکالت این شهرستان  از هیچ 

تالشي فروگذار نباشند و امیدواریم روزي برسد که شاهد وجود هیچ بیکاري در این شهرستان 
نباشیم.

حجت االسالم والمسلمین سیدناصر موسوی الرگانی، رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
در ادامه نشست بررسي راهکارهاي پیشرفت شهرستان فالورجان در اتاق بازرگانی اصفهان، 
اظهار داشت: پیش تر در این منطقه کشاورزی رونق داشــت؛ اما هم اکنون مشکالت آبی بر 

پیکره این بخش سایه انداخته و برای آن باید راه های جایگزین را مورد استفاده قرار داد.
وی اضافه کرد: ساخت و راه اندازی مجموعه های صنعتی فرآوری محصوالت کشاورزی راهی 
مناسب محسوب می شود، اما در گذشته آن طور که باید و شاید در این زمینه اقداماتی انجام 
نشده است. نماینده فالورجان در مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: توجه به مقوله های 
دیگر از جمله صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری می  تواند زمینه رشد شهرستان را 
فراهم کند، در این خطه بالغ بر ۴٢٠ اثر میراثی منحصر به فرد مانند پل دوقلوی فالورجان، 

بقعه پیربکران که برخی از آنها با قدمتی افزون بر ۸٠٠ سال وجود دارد.
موســوی الرگانی با اشــاره به ســاحل ٢٠ کیلومتری شهرستان با 
زاینده رود خاطرنشان کرد: در سال گذشته نتوانستیم از این موهبت 
بهره  بــرداری کنیم و بســیاری از زمیــن های بی اســتفاده در این 

شهرستان قرار دارد.
رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان تصریح کرد: این استان در 
چند سال گذشته با پیشرفت خاصی روبه رو نبوده و نسبت به بسیاری 

از استان  ها مانند آذربایجان از حیث پیشرفت عقب مانده است.
وي در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: امید آن را داریم که این گونه 
جلسات برای پیشرفت شهرســتان فالورجان موثر باشد؛ چراکه اگر 
پتانسیل ها و فرصت هایی که برای این شهرستان وجود دارد را دریابیم 

می توانیم جایگاه آن را بیش از گذشته ارتقا دهیم.

گالری هونره
به یاد منیر/ مدیا: نقاشی
26 بهمن الی 23 اسفند

هت تریک  
کارگردان:رامتین لوافی

پردیس ساحل/پردیس چهارباغ/
سیتی سنتر/ فلسطین
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علیرضا کریمیان

تنش های سیاســی و امنیتی ســال های 
اخیر میان ایران و برخــی از تاثیرگذارترین 
کشورهای منطقه ای مانند عربستان؛ باعث 
ایجاد هزینه های سیاســی و مرزبندی های 
شدید در خاورمیانه شده است. از آنجا که این 
منطقه همواره به دلیل وجود نفت و شاهراه 
های مهم مواصالتی دنیا اهمیت استراتژیکی 
برای کشــورهای قدرتمند دنیا دارد، هزینه 
این دشــمنی و تنش ها را باید تقریبا تمام 

جهان بپردازد.
 ایران و عربستان همواره نقش مهمی در مواصالت 
نفتی و سیاسی و خاورمیانه داشته اند و در سال های 
اخیر تنش میان ایــن دو تقریبا به نفع هیچ یکی از 
کشــورها و ائتالف ها در دنیا نبوده؛  چرا که عمال 
هر گونه جانبداری از ایران و عربستان دارای هزینه 
های اقتصادی و سیاســی باالیی خواهد بود. بارها 
محافل غیر رسمی از تالش هایی برای آشتی دادن 
این دو کشــور خبر داده اند؛ هر چند این تالش ها 
هیچ گاه از سوی ایران و عربستان تایید نشد و البته 
به نظر نمی رســد که تا کنون چندان دستاوردی 
هم داشته باشد. پس از عمان و روسیه که همواره 
به عنوان میانجی های سنتی ایران با دنیای عرب 
و آمریکا شناخته می شــوند، سفر اخیر محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به چین بالفاصله 

پس از پایان یافتن ســفر 
هیئت ایرانی به این کشور 
بار دیگر گمانــه زنی ها 
در مــورد میانجی گری 
چین در مناقشــه ایران 
وعربستان را بر سر زبان ها 
انداخت. بسیاری از رسانه 

ها و خبرگزاری ها از تالش چین و منفعت این کشور 
در نزدیکی ایران و عربستان سخن گفته اند. »جمیل 
الذیابی« ســردبیر روزنامه ســعودی »عکاظ« در 

واکنش به سفر بن سلمان 
تاکید کــرد کــه »بعید 
نیست چین بار دیگر برای 
حل اختالفات بین ایران 
و عربستان میانجی گری 

کند«.
الذیابی گفــت که »همه 
چیز در عالم سیاســت امکان دارد«؛ زیرا سیاست 
هنر ممکن هاســت. وی با بیان اینکه میانجی گری 
از منظر سیاسی غالبا مورد قبول است، تصریح کرد 

که اگر چیــن از اراده طرفین )عربســتان و ایران( 
برای حل اختالفات شــان یقین پیــدا کند، بعید 
نیســت که میانجی گری بین طرفیــن را بپذیرد.

پیش از این نیز چین تالش هایی را برای آشــتی 
دادن میان این دو کشــور انجام داده بود هر چند 
ظاهرا به دلیل عدم اســتقبال ایرانی هــا این کار 
ناموفق ماند.  در سال 95 سفیر عربستان سعودی 
در چین اعالم کرده بود که ریاض از وساطت چین 
 بین ایران و عربستان استقبال می کند ولی ایرانی

 عالج ناپذیر است. هر چند وزیر امور خارجه چین 
از تالش این کشــور برای نزدیکی میــان ایران و 
عربستان گفته بود؛ اما عربستان ناموفق بودن این 
تالش ها را نتیجه مخالفــت ایرانی ها عنوان کرد، 
 در آن زمان ایران به این ادعا واکنشــی نشان نداد.

 باال بودن بهای نفت و رقابــت با آمریکا در نزدیکی 
چین به عربســتان و تــالش برای آشــتی دادن 
این کشــور با ایران نقش مهمی دارد. این کشــور 
که هم اکنون در یــک جنگ تجــاری تمام عیار 
با آمریــکا قــرار دارد باید برای کاســتن از هزینه 
های ایــن رقابــت تنگاتنگ در میان کشــورهای 
منطقه خاورمیانه اقدام به یارکشــی کند. روابط با 
ایران بدون داشتن عربســتان چندان برای چین 
ســودمند نخواهد بود به همین دلیل تالش چین 
در آشــتی ایران و عربســتان می تواند برگ برنده 
 خوبی در برابــر ترامپ و سیاســت های ضد چین

 این کشور باشد.       

 دیدار نتانیاهو و پوتین
 به چهارشنبه موکول شد

دفتر نخســت وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد 
دیدار بنیامین نتانیاهو و والدیمیر پوتین در مسکو، 
چهارشنبه آتی برگزار می شود. قرار بود بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پنجشنبه 
برای دیدار با والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
به مسکو برود و با او درباره تقویت همکاری نظامی 
در ســوریه صحبت کند. دفتر نتانیاهو دلیل این 
تاخیر را اعالم نکرد، اما منابع اسرائیلی می گویند 
تحوالت سیاســی مربوط به موضوع انتخابات در 

اسرائیل دلیل این تاخیر است.

»مادورو« دستور بستن مرز 
برزیل را داد

رییس جمهور ونزوئــال در اظهاراتی از تصمیمش 
برای بستن مرز این کشور با برزیل خبر داد و اقدام 
خوان گوایدو، رهبــر مخالفان بــرای وارد کردن 
کاروان کمک های انسان دوستانه به داخل ونزوئال 
را»تحریک آمیز« خواند. مادورو طی یک سخنرانی 
تلویزیونی گفت که بستن کامل مرز ونزوئال با کلمبیا 
را هم در نظر دارد. او چندی پیش به ارتش ونزوئال 
دستور داده بود یک پل مرزی مهم با کلمبیا را به 
منظور جلوگیری از ورود کمک های خارجی از شهر 
کوکوتا کلمبیا تحت کنترل درآورد. این شهر جایی 
است که محموله های کمک های خارجی واکثرا از 

جانب آمریکا در آن جا انبار شده اند.

 مخالفت »اسرائیل کاتز« 
با عذرخواهی از لهستان

سرپرســت وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی با 
عذرخواهی از لهســتان به خاطــر حرف هایش 
مخالفت کرد. اســرائیل کاتز سرپرســت وزارت 
خارجه رژیم صهیونیستی اعالم کرد که هرگز به 
خاطر حرف هایش درباره همکاری لهستانی ها با 
نازی ها در زمان جنگ جهانــی دوم عذرخواهی 
نخواهد کرد. وی گفت: من دربــاره آنچه درباره 
دست داشتن لهســتان درهولوکاســت و اینکه 
بسیاری از لهســتانی ها با نازی ها همکاری کرده 

اند، گفته ام متاسف نیستم.

نامه کره شمالی به سازمان ملل 
درباره کمبود مواد غذایی

دولت کره شــمالی در یک یادداشت دو صفحه ای 
که روز پنجشنبه به رویت خبرگزاری رویترز رسید، 
هشدار داد که این کشور در سال ۲۰۱9 به دلیل باال 
بودن دمای هوا، خشکســالی، جاری شدن سیل و 
تحریم های سازمان ملل متحد با کمبود ۱.۴ میلیون 
تن مواد غذایی روبه روســت و ناچار است که جیره 
غذایی شــهروندان خود را به نصف میزان پیشین 
کاهش دهد. ارائه این یادداشــت از ســوی هیئت 
نمایندگی کره شمالی به سازمان ملل متحد در حالی 
صورت گرفت که »هانــوی« پایتخت ویتنام هفته 
آینده میزبان دومین نشست رؤسای جمهور آمریکا 
و کره شمالی برای مذاکره بر سر خلع سالح هسته 

ای در شبه جزیره کره خواهد بود.

انتشار اخبار ضد و نقیض درباره 
کشف مخفیگاه ابوبکر البغدادی

یکی از منابع امنیتی عراقی مدعی شد که مخفیگاه 
ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش 
در عراق اســت نه در ســوریه.این منبــع عراقی 
گفت: اطالعات اولیه حکایت از آن دارد که ابوبکر 
البغدادی، در منطقه »الحســینیات« شهرستان 
»هیت« واقع در غرب اســتان االنبار حضور دارد.
این منبع امنیتی، مدعی شــد که البغدادی بعد 
از درگیری ها در داخل خاک سوریه مجبور شده 
است خود را از طریق جاده ناهموار و به دور از دید 

نیروهای امنیتی عراق به منطقه مذکور برساند.

آیا ایران و عربستان در مسیر آشتی قرار گرفته اند؟
رهبر انقالب رحلت آیت ا... 

مومن را تسلیت گفتند
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اسالمی، با صدور پیامی رحلت فقیه پارسا و 
عالم ربانی آیت ا... حاج شیخ محمد مومن را 

تسلیت گفتند.
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی 

به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

اناهلل و اناالیه راجعون
با تاسف فراوان خبر رحلت عالم ربانی و فقیه 
پارســا و پرهیزگار آیت ا... آقای حاج شــیخ 
محمد مومن قمی، اعلی ا... مقامه را دریافت 
کردم. این ضایعه ای برای حوزه  علمیه است. 
مقام علمی و پرورش شــاگردان برجسته در 
کنار تقوا و اخالص این عالــم بزرگوار و نیز 
وفاداری و تعهد انقالبی و اجتماعی، شخصیت 

جامعی از ایشان ساخته بود.
ســابقه  مبارزاتی ایشــان به پیش از انقالب 
برمی گردد و خدمات انقالبی ایشان در تمام 
دوران چهل ساله مستمرا ادامه داشته است 
و در دوره های متعدد و متوالی یکی از ارکان 

مهم شورای محترم نگهبان بودند.
اینجانب، درگذشــت ایشــان را به خاندان 
گرامی و فرزندان مکــرم و دیگر بازماندگان 
و نیز به حضــرات علمای اعالم حوزه  مقدس 
قم و به خصوص شاگردان و دوستان ایشان 
و به عموم مردم عزیز شهر قم تسلیت عرض 
می کنم و مغفرت و رحمت الهی و علو درجات 

ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

 انتقاد ایران از سکوت 
در برابر رژیم صهیونیستی

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان 
گفت: سکوت مرگبار برخی دولت های منطقه 
موجب تشویق و گستاخی صهیونیست ها در 
تعدی و تعرض به اماکن تاریخی و اســالمی 
فلسطین شده اســت. بهرام قاسمی با اشاره 
به تجاوز و تعرض های اخیر صهیونیست ها به 
مسجد االقصی و اماکن تاریخی و اسالمی بیت 
المقدس اشغالی، این اقدام غاصبان قدس را 

محکوم کرد. 

آخرین وضعیت تفحص 
مجلس از وزارت امور خارجه

رییس کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به تحقیق و تفحص نمایندگان 
مجلس از وزارت امور خارجه، گفت: به تازگی 
گزارش هایی از وزارت خارجه مبنی بر مغفول 
ماندن دستگاه دیپلماســی از صادرات بخش 
فنی و مهندسی به کمیســیون عمران ارجاع 
شده است. محمدرضا رضایی با تاکید بر اینکه 
طبق گزارش های رسیده به کمیسیون عمران 
مجلس، وزارت خارجه توجهــی به صادرات 
ظرفیت های خدمات فنی و مهندســی ندارد، 
اظهار داشت: کشــور ما در حوزه خدمات فنی 
و مهندســی 3۴ هزار میلیارد تومان ظرفیت 
صادراتی دارد که فقط از ۲ هزار میلیارد تومان 

آن استفاده شده است. 

پاکستان:
 با ایران همکاری می کنیم

وزیر امور خارجه پاکســتان گفت: این کشور 
درخصوص حمله تروریستی اخیر در استان 
سیستان و بلوچستان آماده هرگونه همکاری 
با جمهوری اسالمی ایران است. شاه محمود 
قریشی، افزود: اســالم آباد حمله تروریستی 
زاهدان را به شــدت محکوم کــرده و در این 
خصوص با تهــران در تماس است.قریشــی 
خاطر نشان کرد که گفت وگوی مشروحی با 
دکتر ظریف همتای ایرانی خود انجام داده و 
عالوه بر این پاکستان یک هیئت کارشناسی به 
تهران اعزام کرد که اعضای آن با مقامات سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی نیز دیدار کردند.

شهبازحسنپور
عضوکمیسیونبرنامهوبودجه:

نماینــده مردم ورامیــن در مجلس با بیــان اینکه 
آمریکایی ها تمام تالش های خود را علیه کشورمان 
به کار بسته اند تا بتوانند تولید نفت و دیگر حامل های 
انرژی در ایران را تعطیل کنند، گفت: عزم و اراد ه ای 
در فروش نفــت و مقابله با تحریــم و دور زدن آن و 
بحران های پیش رو در وزارت نفت و شــخص زنگنه 
وجود ندارد. سیدحســین نقوی حسینی گفت:  در 
چنین شرایطی در حالی که باید وزارت نفت به سمت 
شرکای ســنتی می رفت و با همســایگان مبادالت 
ویژه و نو برای مبادله پیدا می کرد ولی بر همکاری با 
آمریکایی ها، اروپایی ها و غربی ها در موضوعات نفت 
پافشاری کرد که آن هم شدنی نبوده و نیست. نماینده 
مردم ورامین در مجلس شــورای اســالمی تصریح 
کرد: تحرک و فعالیت را در شــرایط تحریمی  فعلی 
کشورمان در وزارت نفت نمی بینیم این در حالی است 
که طرح انتقال گاز به پاکستان با عنوان خط لوله صلح 
که طرح بسیار مهمی بوده و می توانست در بسیاری 
از امورات کمک حال کشورمان باشد نهایی نشده و به 

بهره برداری نرسید .

وزارت نفت، اراده  برای 
دور زدن تحریم ندارد

نماینده مردم ورامین:

کافه سیاست

عکس  روز 

بازدید رییس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس  از پاسگاه مرزی اس پی 

شیره مریوان کردستان 

 نپیوستن به CFT شرایط را بدتر خواهد کرد

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:  
از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا 
به امروز هیچ کدام از دولت ها مطابق با مصوبه 
مجلس عمل نکرده و از قانون تخطی کردند.

شهباز حســن پور، درباره تخلفات دولت در 
اجرای قانون هدفمنــدی یارانه ها، گفت: به 
طور کلی و از ابتدای اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها تا بــه امروز هیچ کــدام از دولت ها 
مطابق با مصوبه مجلس عمل نکرده و از قانون 
تخطی کرده اند. وی خاطرنشان کرد: یکی 
از خواســته های اصلی نمایندگان در زمان 
تصویب طرح هدفمندی یارانه ها آن بود که 
یارانه تولید پرداخت شــود؛ اما هیچ یک از 
دولت ها نسبت به تولید و اشتغال حساسیت 
 الزم را نداشــتند و پرداخت یارانه تولید هم
  با فراز و نشــیب های زیادی همــراه بوده

 است.

دولت توجهی به پرداخت 
یارانه تولید ندارد

سردارسلیمانی
فرماندهسپاهقدس:

رییس شورای عالی استان ها، درباره عواقب نپیوستن 
ایران به کنوانسیون پالرمو وCFT گفت: بدون تردید 
نپیوستن به CFT و پالرمو شرایط را از آنچه که هست 
بدتر خواهد کرد، برای اینکه حتی کشورهای دوست 
هم دیگر نمی توانند با مــا کار کنند و همکاری اروپا 
را هم باید کامال به فراموشــی بســپاریم. »مرتضی 
الویری« گفت: کســانی که در مقابل پیوستن ما به 
پالرمو و CFT ایستاده اند باید مسئولیت بدتر شدن 
وضعیت را بپذیرند، طبیعتا تبعات نپذیرفتن این لوایح 
می تواند ابعاد وسیع تری داشته باشد. تنگناهایی که 
برای ما به وجود خواهد آمد، مشکالت بسیاری ایجاد 
می کند و حتی احتمال وقــوع جنگ را می تواند در 
پیش داشته باشد. شهردار اسبق تهران تاکید کرد: 
نپذیرفتن عضویت در کنوانســیون پالرمو عالوه بر 
ضیق اقتصادی، مشکالت امنیتی هم برای ما ایجاد 
می کند، هرچند ما ادعا نمی کنیم که این پیوستن 
می تواند تمام مشکالت کشور را حل کند؛ اما حداقل 
می تواند راه را برای هموار کردن مشکالت و رسیدن 

به وضعیت طبیعی هموار کند. 

 نپیوستن به CFT شرایط را 
بدتر خواهد کرد

رییس شورای عالی استان ها :

فرمانده سپاه قدس با هشــدار به مسئوالن 
پاکســتان اظهار کرد: انتقام عامالن ترور در 
زاهــدان را در هر نقطه ای از کــره خاکی که 
باشند، خواهیم گرفت. سردار سلیمانی خطاب 
به دولت و مردم شریف پاکستان، تصریح کرد: 
در دیدارها با مقامات این کشور همواره تاکید 
کردیم که به پاکســتان و نقش پاکستان در 
منطقه کمک کنیم  و از دولت پاکستان سوال 
داریم که این تذهبون؟ همسایه کناری شما 
هند، امســال مرکز انفجاری کشــور خود را 
پاکستان می داند  و مهم ترین معضل ناامنی 
افغانستان، پاکستان اســت. آیا امروز نوبت 
ایران رسیده است. وی با بیان اینکه ساالنه ده 
ها انفجار توسط گروه تروریستی در پاکستان 
صورت می گیرد و مردم این مــرز و بوم را به 
خاک و خون می کشاند، تصریح کرد: حال چه 

تسلیتی دارید به ملت ایران بگویید؟ 

 انتقام خون شهدای زاهدان 
را خواهیم گرفت

پیشخوان

بین الملل

رییس ســازمان انرژی اتمــی ایران با بیــان اینکــه ایران جز 
خوبی برای کشــورهای خلیج فــارس نمی خواهــد، گفت: ما 
 خواســتار امنیت و ثبات در این کشورها هســتیم؛ اما آنها نگاه 

دیگری دارند.
 رییس جمهوری ایــران و وزیر خارجه ما بارهــا گفته اند آماده 
مذاکره با عربستان به ویژه درباره مشکالت شان با ایران هستیم 
و ایران هیچ نظری به ســرزمین و ثروت های عربستان سعودی 
ندارد. علــی اکبر صالحــی در گفت وگــو با شــبکه الجزیره با 

موضوع »ایران؛ چالش ها بعد از کنفرانس ورشــو« درباره طرح 
مذاکرات جدیــد و انتقادها درباره توان موشــکی ایران تصریح 
کرد: موضوع موشــک های بالســتیک ایران غیــر قابل مذاکره 
اســت. وی همچنین با اشاره به همراهی شــماری از کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیســتی و نشســتن برخی مقــام های این 
کشورها در کنار نتانیاهو، نخســت وزیر این رژیم و تالش برای 
برقــراری رابطه با تل آویو را رســوایی برای برخــی حکام عرب 
برشمرد. رییس ســازمان انرژی اتمی ادامه داد: ایران جز خوبی 

برای کشــورهای خلیج فارس نمی خواهد. ما خواستار امنیت و 
ثبات در این کشورها هســتیم؛ اما آنها نگاه دیگری دارند. رییس 
جمهوری ایران و وزیر خارجه ما بارها گفتــه اند آماده مذاکره با 
عربستان به ویژه درباره مشکالت شــان با ایران هستیم. صالحی 
تاکید کرد: ایران هیچ نظری به ســرزمین و ثروت های عربستان 
سعودی ندارد. ما آرامش و امنیت را برای همه کشورهای منطقه 
 می خواهیم. این شریان حیات ماســت و برای همه این کشورها

 »خیر« را می خواهیم.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران:
 ایران هیچ نظری به ثروت های عربستان ندارد

 پس از عمان و روسیه این بار» چین« دست به کار شد؛ 

افشــای معامله پنهانی 
ترامپ با بن سلمان

علیه  مشکوک  تحرکات 
رای ملت

بازگشت کارتخوان به مطب ها

غفلت دولت از معیشت

 باال بودن بهای نفت و رقابت با 
آمریکا در نزدیکی چین به عربستان 
و تالش برای آشتی دادن این کشور 

با ایران ، نقش مهمی دارد

اگر سند دارید، منتشر کنید
رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد که اگر نصراله پژمانفر،نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس درخصوص 
ادعای خود مبنی بر دستور صریح رییس جمهوری برای اختصاص هزار میلیارد تومان به پدیده شاندیز سندی 
در اختیار دارد، حتما آن را منتشر کند و ما هم از آن استقبال می کنیم. محمود واعظی در حساب اینستاگرامی 
خود نوشت: درخصوص اظهارات اینستاگرامی نماینده مردم محترم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
عرض می کنم که او قیاس به نفس کرده اند و صفتی که مربوط به خودشان است به بنده نسبت داده اند. بنده 
نیز بار دیگر بدون نیاز به عذرخواهی ادعای او مبنی بر دستور رییس جمهوری مبنی بر تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان به سهامداران و مال باختگان پدیده شاندیز را قویا تکذیب می کنم. همانگونه که در جوابیه روابط عمومی 
دفتر رییس جمهوری نیز به تفصیل شرح داده شده، تکرار می کنم که رییس جمهوری در هامش نامه سرپرست 
استانداری خراسان رضوی صرفا خطاب به محمد نهاوندیان مرقوم کرده اند که »بررسی و اعالم نظر شود«. 

دفاع عضو جبهه پایداری از ارسال پیامک های تهدیدآمیز 
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اســالمی، اظهار نظر دولتی ها در ارتباط دادن مشکالت معیشتی مردم با 
عدم تصویب لوایح مربوط به FATF را فرار رو به جلو خواند و گفت: دولت باید عواقب اجرای »برجام« را بپذیرد.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به انتقادات نمایندگان حامی دولت از پیامک های اعتراضی مردم 
در مورد تصویب لوایح مربوط به FATF گفت: اگر این روش بد است،  چرا خودتان به این روش عمل می کنید، 
چه بسا فشاری که شما به عنوان مسئوالن دولتی به مجمع و مجلس وارد می کنید و پیامی که می دهید بدتر 
از پیامک های مردم باشد، چون شما مسئوالن رسمی کشور هستید. قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه دولت به 
دنبال بهانه می گردد تا ناکارآمدی خود را گردن دیگران بیندازد، افزود: دولت تالش دارد تا مشکالت معیشتی 
را به عدم تصویب لوایح مربوط به FATF نســبت دهد، دولت باید ابتدا در مورد عواقب و نتایج اجرای برجام 

مسئولیت بپذیرد و بعد از آن در مورد نتایج عدم پذیرش CFT و »پالرمو« تهدید کند.

چهره ها
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سیلوها پر از گندم  و انبارها پر از آرد است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
 سیلوها پر از گندم

 و انبارها پر از آرد است
معاون وزیر جهاد کشــاورزی، ضمن تکذیب 
مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود گندم و آرد 
در پی قاچاق این محصوالت،گفت:گندم و آرد 
به اندازه کافی و با قیمت مناسب درکشور وجود 
دارد.یزدان سیف،  اظهار داشت: ما این مسئله را 
به شدت تکذیب می کنیم و هم اکنون در حال 
تنظیم شکایتی علیه شخصی هستیم که این 

مباحث را مطرح کرده است. 
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: 
این فرد باید درباره اطالعــات غلطی که ارائه 
کرده، توضیح دهد. معاون وزیر جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه احتمال قاچــاق هر محصولی از 
کشــور وجود دارد، ادامه داد: ســامانه خرید 
گندم و فروش آرد به همیــن دلیل راه اندازی 
شده تا از قاچاق این محصوالت جلوگیری کند.

سیف با اشاره به اینکه این ســامانه از ابتدای 
ســال ٩٧ فعالیتش را آغاز کرده است،گفت: 
کار ســامانه به صورت آزمایشی از شهریورماه 
 و آغاز عملیــات اجرایــی آن از  دی ماه بوده

 است. 
وی تاکید کرد: برای تمــام واحدهای صنفی 
که دارای پروانه کســب هستند در این سامانه 
به میزان الزم آرد تامین شــده اســت. معاون 
وزیر جهاد با بیان اینکه کارخانجات، نانوایان و 
صنوف مربوطه عضو این سامانه هستند، افزود: 
در این سامانه کامال مشخص می شود چه کسی 
آرد فروخته، چه کسی آن را خریده و چه کسی 
براساس آن گندم دریافت می کند، در واقع به 
صورت مویرگی تمام شــبکه خرید و فروش را 
رصد می کند تا از قاچاق محصول و خروج آن از 

شبکه توزیع جلوگیری شود. 
وی با بیان اینکه ســال گذشــته حدود ٩.٥ 
میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده 
ایم، افزود: برداشت این محصول نیز از حدود دو 
ماه دیگر در کشــور آغاز می شود و پیش بینی 
اولیه ما خرید بیــش از ١١ میلیون تن گندم 
است. معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: چون 
قیمت گندمــی که ما عرضه مــی کنیم ثابت 
است و کارخانجات به شدت در رقابت هستند 
قیمت آرد نیز گران نیست و فکر می کنم برای 
 خبازی ها، میانگین قیمت حدود ٥٤ هزارتومان

 باشد.

در بزرگ ترین معدن طالی کشور صورت 
گرفت؛

افزایش 49 درصدی تولید طال 
از معدن موته

تولید طال  در  مجتمــع موته اصفهان، ٤٩ درصد 
افزایش یافت. مدیر مجتمع طالی موته اصفهان 
گفت: طی ١0 ماهه امسال حدود 3٤6 کیلوگرم 
طال دراین مجتمع تولید شده که نسبت به برنامه 
تولید کــه 232 کیلوگرم پیش بینی شــده  ٤٩ 
درصد بیشتر شده اســت. علیرضا طاالری افزود: 
میزان تولید طال در این مجتمع تا پایان امســال 
به حدود ٤00 کیلوگرم می رســد. گفتنی است؛ 
مجتمع طالی موتــه نخســتین کارخانه تولید 
شمش طال در کشــور در هفت کیلومتری شمال 
غرب روستای موته از توابع شهر میمه در استان 

اصفهان قرار دارد.

نماینده کشاورزان اصفهان:
 خسارت ۱۸ ساله را

  پرداخت کنید
نماینده کشــاورزان اصفهان گفت: وزارت نیرو 
حقابه کشــاورزان را فروخته؛ امــا نمی خواهد 
خسارت نکاشت ١۸ ساله را پرداخت کند .محمود 
کریمی  با بیــان اینکه وزارت نیرو که ســازمان 
متولی آب کشــور اســت، حقابه کشــاورزان را 
فروخته؛ امــا نمی خواهد به پرداخت خســارت 
١۸ ســاله آنها تن دهد، افــزود: اختصاص بذر 
یارانه ای که در جلســه ١٩ دی مــاه وعده داده 
شد، برای برخی از کشــاورزان تحقق یافت و به 
 قیمت یک هزار و ٤٥0 تومان در اختیار آنها قرار 

گرفت.
نماینده کشــاورزان اصفهان ادامه داد: شماری 
از کشــاورزان که بذر گندم را کمــی زودتر و به 
قیمت یک هزار و ٩٥0 تومــان خریداری کرده 
بودند موفق به دریافت بذر یارانه ای نشــدند، اما 
قرار شد که مابه التفاوت خرید بذر آزاد به حساب 
این کشــاورزان نیز واریز شود که تاکنون خبری 

نشده است.

بر اساس اعالم آمارهای رســمی، استان اصفهان 
در کنار تهران یکی از استان های دارای بیشترین 
کســب و کارهای اینترنتی اســت. فرصت فضای 
مجازی با تهدید ها و چالــش های زیادی در ایران 
مواجه اســت، اگر چه کســب و کارهای مجازی 
فرصتی ناب برای تبدیل ایده به درآمد است؛ اما با 
توجه به مسائل فرهنگی و عدم وجود قانون جامع 
در این زمینه چالش های پیش روی راه اندازی یک 
استارت آپ در ایران زیاد است و تقریبا نمی تواند 
چشم انداز درست و دقیقی تا پیش از ورود به این 
فضا برای راه اندازان آن ترسیم کرد. چندی پیش 
یکی از مســئوالن اعالم کرد که استارت آپ ها در 
حال کوچ از اصفهان هســتند. اینکه فضای کسب 
و کار در اصفهان هنوز هم ســنتی است و دیدگاه 
عموم مردم نسبت به خریدهای اینترنتی و کسب و 
کارهای آنالین چندان مناسب نیست شاید بزرگ 
ترین علتی باشد که این پدیده های اتفاقا پول ساز 
را از فضای راکد و بســته اصفهان انتقال می دهد. 
یک اســتارت آپ به همان ســرعتی که می تواند 
وارد فضای کسب و کار شود ممکن است به سرعت 
زمین بخورد و یا بر عکس یک کسب و کار چند صد 
میلیاردی بسازد. هر چه ایده و پردازش کار جدیدتر 
باشد آینده اتفاقا مبهم تر است و البته کپی کاری ها 
هم در فضای استارت آپی ایران کم نیست، در واقع 
تنها نمونه های موفق در زمینه کســب و کارهای 
اینترنتی فعال همان کپی ها از نمونه های خارجی 

هستند مانند دیجی کاال و اسنپ.
 بازار کار در اصفهان بسیار محدود است

اینکه چرا یک کسب وکار برای پیشرفت به سرعت 
وارد بازار کار تهران می شود تنها مختص استارت 
آپ ها نیست. فضای بسته و کوچک کار کردن در 
استان بزرگ اصفهان اغلب کارآفرینان را وادار می 
کند تا برای رشد کسب و کارشــان به تهران کوچ 
کنند. نازنین بازرگان، یکی از بنیانگذاران استارت 
آپ ناربو که خود دانش آموخته دانشــگاه اصفهان 

است در مورد چرایی این مســئله به »زاینده رود« 
گفت: بازار کار در اصفهان بســیار محدود است و 
ما برای اینکه به درآمد و گستردگی مورد نظر کار 
خودمان برســیم ناچار باید به بازار تهران نزدیک 
باشــیم. ناربو که حاصل طرح سه دانشجوی دختر 
رشته آی تی و عالقه مند به ترجمه است، استارت 
آپی برای ترجمه آنالین است که با در اختیار داشتن 
٥00 مترجم به سرعت می تواند متون و کتاب ها را 

ترجمه و تحویل مشتری کند. 
از کسب وکارمان راضی هستیم؛ اما نه در 

اصفهان
مرتضی صدری، موسس استارت آپ جی شاپ در 
مورد وضعیت کسب و کارش به »زاینده رود« گفت: 
من از راه اندازی این فروشگاه آنالین راضی هستم 
اما نه در اصفهان؛ چرا که اغلب مشتریان من از خارج 
از استان هستند . مردم اصفهان معموال ترجیح می 
دهند خرید های خود را حضوری انجام دهند. وی 
در مورد علل موفقیت خود می گوید: علت رضایت 
از درآمد از این کار کنتــرل هزینه ها در این بخش 
است. مشــتریان ما در خارج از اســتان زیادتر از 
داخل استان است. سبک های مختلفی برای سبک 

فروشگاه هاست، برخی از فروشگاه ها واسطه فروش 
شرکت های بزرگ هســتند؛ اما در برخی از موارد 
می توان به صورت مســتقل کار کرد و نرخ خرید 
و فروش را شــرکت تعیین نمی کنــد. ما خدمات 
خرید و فروش را انجام می دهیم و وابسته به جایی 
نیســتیم و فروش خارج از اســتان مان بسیار بهتر 
بوده است. این مهندس آی تی، بزرگ ترین چالش 
استارت آپ ها در اصفهان را معضل فرهنگی خرید 
و فروش در این استان دانست و افزود: مردم به خرید 
های اینترنتی اعتماد ندارند و ترجیح می دهند به 
خصوص مایحتاج مصرفی خود را از فروشــگاه ها 
به صورت حضوری بخرند این در حالی اســت که 
خرید از فروشــگاه های اینترنتی هم از نظر هزینه 
ها و هم از نظر مرغوبیت بســیار بهتر و به صرفه تر 
است. در شیراز، تهران و تبریز، فروشگاه ها سودهای 
چندین برابری نسبت به اصفهان دارند و این به دلیل 

فرهنگ خرید در اصفهان است. 
هزینه ها دیر باز می گردد

اعتماد، اصلی ترین رکنی است که هم استارت آپ 
ها و هم مسئوالن نظارتی تالش های گسترده ای 
را برای اعمال آن بر فضای کســب و کار اینترنتی 

اعمال کرده اند. اینکه مشــتریان همان چیزی را 
که درخواســت داده اند تحویل بگیرند نکته بسیار 
مهمی در خرید های اینترنتی اســت؛ اما از سوی 
دیگر پرداخــت هزینه ها از طریــق DHL موجب 
شــده تا هزینه ها با تاخیر به دســت فروشندگان 
برســد و در فضای متشــنج اقتصادی این مسئله 
نوعی ضرر و زیان برای فروشندگان به دنبال دارد. 
رضا کریمی، صاحب یکی از فروشگاه های آنالین 
موبایل و وسایل کامپیوتری یکی از علل نارضایتی 
از فروش اینترنتی را بازگشت دیرهنگام هزینه ها 

دانسته است. 
مردم به کسب و کارهای اینترنتی اعتماد 

ندارند
احسان ســهرابی، بنیانگذار و طراح سایت پر میوه 
معتقد اســت بــرای موفقیت در یک کســب وکار 
اینترنتی بیشتر از اینکه ایده مهم باشد تجربه اهمیت 
دارد ،پشتوانه مالی هم مهم اســت ولی نه مهم تر از 
تجربه و پشتکار. در روزهای اول فکر می کردیم می 
توانیم با ایده هایمان فروش را متحول کنیم؛ اما ثابت 
شد که تجربه برای کار کردن در بازار مهم تر از ایده 
است. سهرابی که پس از تجربه ناموفق فروش آنالین 
میوه، ایده اش را به فروش پک های پذیرایی تغییر 
داده ، تصریــح کرد: بزرگ ترین مشــکل ما به عدم 
اعماد به کســب و کارهای اینترنتی باز می گردد و 

اینکه مردم اعتمادی در این زمینه ندارند. 
وضعیت کسب و کار خوب اما ...

علی رفیعی، موســس اســتارت آپ »تیک تاک« 
بزرگ ترین حســن کســب و کارهای اینترنتی را 
فروش همزمان در سراسر کشور دانست و تصریح 
کرد: بدون اینکه واقعا هزینه ای در کار باشد،  می 
توانیم جنس را در سراسر کشور توزیع کنیم و شاید 
همین مســئله یکی از نقاط قوت یک استارت آپ 
باشــد. به گفته وی، فعالیت در اصفهان یک مانع 
نیست؛ اما معموال اولویت فعالیت همه کسب وکارها 
با پایتخت است و شــاید مشتری های بیشتری که 
در این شهر هست یکی از مزیت های جذاب فعالیت 

درتهران باشد.

راه سخت استارت آپ ها
 گزارشی از روند شکل گیری و رشد کسب و کارهای اینترنتی در استان اصفهان؛

 همایش بررسی راهکارهای پیشرفت شهرستان فالورجان
 با حضور مسئوالن کشوری ، استانی و مشاهیر و نخبگان علمی برگزار شد

ادامه از صفحه اول

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اســالمی  در ادامه نشست بررســی راهکارهای پیشرفت شهرستان 
فالورجان با رویکرد اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان 
اصفهان  با تاکید بر ضرورت اصالح ســاختار اقتصادی کشور اظهار 
داشت : ضعف های مدیریت، دیگر مشکالتی است که در اقتصاد سایه 

انداخته و تغییر آنها ضروری است. 
وی با بیان اینکه میزان حجم نقدینگی کشــور یکهــزار و ٧00 هزار 
میلیارد تومان است، تصریح کرد: ١0 برابر حجم نقدینگی در کشور 
دارایی های بال استفاده دولت است که در هیچ مسیر اقتصادی صرف 

نمی شود.
پورابراهیمی تصریح کرد : بین شــرایط و فضــای اقتصادی حاکم بر 
بیرون و درون کشــور و اقداماتی که در این زمینــه انجام می  دهیم 

انطباق وجود ندارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد : اگرچه 
طی سال های گذشته در عرصه علم و دانش به دستاوردهای زیادی 

دست یافتیم؛ اما در زمینه اقتصادی به پیشرفت نرسیدیم.
وی با بیان اینکه شوک  های ارزی تاثیر زیادی روی اقتصاد می گذارد، 
بیان کرد : اگر راهکارهای رهبر معظم انقالب برای خروج از شرایط بد 
اقتصادی در دستور کار قرار گیرد می توان به بهبود وضعیت امیدوار 
بود. وی به ضرورت افزایش توان داخلی اشاره و تصریح کرد: چنانچه 

اقتدار درونی افزایش یابد میزان آثار تحریم ها کمتر می شود.
پورابراهیمی با اشــاره به بودجه سال ٩۸ خاطرنشــان کرد: بین این 
بودجه و فضای موجود که همان جنگ اقتصادی است ارتباطی وجود 
ندارد و تنها در مقایسه با بودجه های ســال گذشته تنها پنج درصد 

تغییر کرده است.
وی، به اهمیت اصالح ساختار پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی 
اشاره کرد و افزود: میزان یارانه های نقدی و غیر نقدی در کشور بالغ بر 
٩00 هزار میلیارد تومان است، مگر می شود برای بودجه حاصل از نفت 
بارها جلسه در مجلس شورای اسالمی برپا کرد؛ اما برای این یارانه های 

نقدی و غیر نقدی هیچ گونه تصمیم جدی گرفته نشود.
این نماینده مجلس با اشــاره بــه نظام مالیاتی ایران بیــان کرد : در 

سال های اخیر2۸ هزار میلیارد تومان در کارت های بازرگانی یک بار 
مصرف که واردات بی رویه کاال را بــدون اجرای قانون و تعهدات رقم 

زد، هزینه شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور باید از نفت جدا شود ، گفت: در صورت 
ادامه تحریم جلوگیری از فروش نفت را بــا روش  های جایگزین می 
فروشیم و به جای گنجاندن درآمد آن در بودجه، در صندوق توسعه 

ملی قرار می دهیم. 
پورابراهیمی تصریح کرد: نهادهای غیردولتــی باید به ذی نفعان آن 
مجموعه ها داده شــود و مدیریت دولتی بر این گونه نهادها شرایط 

نامناسبی را ایجاد می کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه می  
توان دهه پنجم انقالب را دهه اقتدار اقتصاد کشور دانست، گفت: این 

موضوع با تالش و پشتکار به دست خواهد آمد.
وی، درباره ظرفیت های شهرستان فالورجان خاطرنشان کرد: ایجاد 
صنایع پایین دست، رونق گردشگری و احداث شهرک های تخصصی 
می تواند اقتصاد این شهرستان را بهبود داده و این منطقه را در مقایسه 

با  گذشته توسعه دهد.
وي، با بیان اینکه در پرتو انقالب اســالمی می توان به پیشرفت های 
بی نظیری هم چون گذشته دســت  یافت، گفت :  شرط آن  استفاده از 
ظرفیت های نخبگان در کشور است و با تکیه  بر استعدادهای داخلی  

مهم ترین راه برون رفت از مشکالت خواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشــاره به ویژگی های انقالب 
اســالمی افزود: اتکا به توانمنــدی جوانان و خودبــاوری مهم ترین 
ویژگی انقالب اسالمی است که البته اگر در حوزه هایی هم دشمنان 
از پیشرفت های ما نگران هستند  قطعا همچون دوران دفاع مقدس در 

صورت تکیه بر توان داخلی موفق خواهیم بود.
وی ادامه داد: اگر هر انسان فرهیخته ای به موضوعات مختلف در طول 
چهل سال از انقالب اسالمی بنگرد، به  خوبی این موضوع روشن خواهد 
شد که در بسیاری از موارد پیشرفت ها با قبل قابل مقایسه نیست، اما 
در حوزه مسائل اقتصادی مشکالتی وجود دارد که با اهداف اصلی نظام 
اسالمی مطابقت ندارد و باید در جهت رفع این مشکالت با استفاده از 

دیدگاه نخبگانی گام های موثری برداشت.
پورابراهیمی، بــا عنوان اینکه در هر زمانی طبــق آنچه رهبر انقالب 
فرمودند عمل کردیم و اراده کردیم که با استفاده از بدنه داخلی کشور 
مشکالت را حل کنیم به موفقیت دســت یافتیم تصریح کرد:  نمونه 
بزرگ آن پیشــرفت های علمی در موضوعات مختلف طی طول این 

چند سال است.
وی ادامه داد: اگر روحیه مقاومت و حرکت در مسیر آرمان های انقالب 
اسالمی را همواره سرلوحه اقدامات خویش قرار دهیم، قطعا در آغاز 
دهه پنجم انقالب اسالمی به شــاخص های مطلوب اقتصادی دست 
خواهیم یافت. پورابراهیمی علت ایجاد شــرایط نامطلوب اقتصادي 
کشور را استفاده نکردن از ظرفیت های داخلی به نحوه مطلوب دانست 
و تصریح کرد:  انسجام داخلی و مدیریت صحیح هم در بین مسئوالن 

وجود نداشت که جای بسی تامل دارد.
پور ابراهیمی با اشــاره به مذاکرات برجام گفت: وعده های مسئوالن 
اقتصادی دولت درباره حل مشــکالت اقتصادی کشور با برجام باعث 
شــد که رکود ناگهانی در موضوعات اقتصادی کشور حاصل شود، به  
نحوی که هم اکنون کسب  و کار بسیاری از مردم با مشکالت فراوانی 

روبه رو شده که قابل پذیرش نیست.
وی گفت : در طول این ســال ها، مسئوالن اجرای شــعار استفاده از 
ظرفیت های داخلی را سر می دادند و بارها مجلس آمادگی خود را در 
این موضوعات نشــان داد؛  اما به نظر می رسید گوش شنوایی در این 

زمینه وجود ندارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باید از ظرفیت نخبگانی 
و به ویژه جوانان پراستعداد کشــور برای نجات از مشکالت اقتصادی 
استفاده کرد و مجلس بار دیگر در این زمینه اعالم می کند که دست 
تمامی کسانی که دلسوز مردم بوده و به دنبال رفع دغدغه های مردم 

هستند به گرمی می فشارد و استقبال می کند.
وی در پایان افزود: به توفیق الهی و همراهی مردم هم چون گذشته 
از مشکالت عبور خواهیم کرد و اعتقاد راسخ بر این موضوع داریم که 
دهه پنجم انقالب اسالمی می تواند دهه اقتدار اقتصادی نظام اسالمی 

نام بگیرد که این موضوع دور از دسترس نخواهد بود.

مرضیه محب رسول
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نتایج یک تحقیق نشان می دهد، اســترس، به رشد سریع 
سلول های ســرطانی در زنان کمک می کند. در این بررسی 
جدید آمده است: استرس می تواند به پیشرفت سریع بیماری 
ســرطان به خصوص در زنانی که دچار اضطراب و افسردگی 
هستند، منجر شود. به گفته محققان چینی، استرس مزمن 
و افسردگی موجب تولید هورمون موسوم به اپی نفرین شده 
که واکنش های زیست شیمیایی را به همراه دارد  و باعث رشد 

پیشین نیز ارتباط بین اســترس و سرطان مورد مطالعه قرار سریع و گسترش سلول های سرطانی می شود. در بررسی های 
گرفته است.  هرچند، در بیشتر این یافته ها چگونگی تاثیر 
مستقیم استرس بر بیماری سرطان مشخص نشده است.در 
این مطالعه جدید، محققان واکنش های سلول های سرطانی 
به استرس را از طریق انجام آزمایشاتی روی موش ها مشاهده 
کردند. این موش ها یک هفته پیش از آنکه دچار سلول های 

سرطانی پستان شوند، تحت استرس مزمن قرار گرفتند.

استرس، رشد سلول های سرطانی را در زنان 
افزایش می دهد

پیشنهاد سردبیر:

ســردردهای میگرنی، یکــی از آزاردهنده ترین 
دردهایی اســت که نزدیک بــه ١٠ درصد مردان 
و ٢٠ درصد زنــان ایرانی، با آن دســت به گریبان 
هســتند. این بیماری تقریبا درمان قطعی ندارد و 
اشخاصی که به آن مبتال می شوند سال ها باید در 
هر شــرایطی این بیماری را تحمل کنند. سردرد 
در ایران، پدیده شــایعی اســت که البته با معضل 
 خوددرمانــی و مصرف بــی رویه مســکن ها هم

 روبه روســت. اغلب افراد ســاده ترین راه درمان 
سردرد را در استفاده از مســکن ها می دانند این 
در حالی است که ســازمان بهداشت جهانی بارها 
در مورد مصرف بی رویه مســکن ها هشــدارهای 
جدی داده است. مشکل اصلی این است که برخی 
از مسکن های سنتی مانند استامینوفن معموال در 
دردهای میگرنی تاثیر خاصــی ندارند و به همین 
دلیل استفاده از مســکن های قوی رواج بیشتری 
دارد که این آسیب بیشتری به سیستم عصبی این 

افراد وارد می کند.
زنان؛ قربانی اصلی میگرن

زنــان، اصلی ترین قربانیان ســردردهای میگرنی 
هســتند، بــه طوری کــه اعــالم می شــود آنها 
٤برابر مردان  دچار این ســردردها می شوند. این 
ســردردها را باید از ســردردهای دوره بارداری و 
پس از زایمان به ویژه در شــش  هفته اول بارداری 
جدا کرد، همچنیــن به گفته متخصصــان مغز و 
اعصــاب، برخی دیگــر از ســردردها بــه آرتروز 
 گردن یا گرفتگی عضالت گــردن در زنان مربوط 
است، بنابراین منشأ اصلی ســردرد مشکالت در 
گردن اســت نه  ســردردهای میگرنی و تنشی که 
با معاینه و عکســبرداری قابل تشــخیص است .

میگرن تنها یک سردرد ســاده  نیست، بسیاری از 
اوقات با عالئم مختلف و آزاردهنده همراه اســت 
که عملکــرد و فعالیت های روزانه فــرد را مختل 
 می کند. تهوع شدید، مشکالت شناختی، مشکالت 
بینایی و آشفتگی، تنها بخشــی از پیامدهای آن 
است که  ممکن اســت ســاعت ها و حتی روزها، 
فرد را درگیر کند. در گزارشــی که روی ســایت 
اطالعات دارویی قــرار  گرفته چنــد راهکار برای 
 همزیستی مســالمت آمیز با میگرن پیشنهاد شده

 است.
زنان با چه راهکاری با میگرن مقابله کنند

مطالعات اخیر نشــان می دهد که عادات درست 
و خوب ماننــد خواب بــه موقــع، ورزش روزانه، 
هیدراتاســیون می توانــد تا ۵٠ درصد از شــدت 
میگرن بکاهد. بیشــتر داروهای میگــرن همراه با 
ورزش ها و تمرین های بسیاری برای کاهش حمالت 
میگرن در زنان تجویز می شود. مدیتیشن، تنفس 
های عمیق و داروهای پیشــگیرانه تا حد زیادی از 
دردهای شدید میگرن پیشگیری می کنند.بیشتر 
مادران به دلیل کمبود وقتی کــه دارند از مراقبت 
های بسیار ساده خود نیز سر باز می زنند. اختصاص 
ساعاتی در روز برای خود بسیار مفید تر از اختصاص 
ساعات استراحت برای درمان میگرن است. یوگا، 
مراقبــه و تنفس های درمانی یا حتــی پیاده روی 
چند ساعتی بیشتر زمان یک مادر را نخواهد گرفت 
ولی در عوض میگرن کمتر و یا کوتاه تر به سراغ او 
می رود و این سبب می شــود با آرامش بیشتری از 

کودک خود مراقبت کند.
راهکارهای غیر دارویی مقابله با میگرن

بسیاری از پزشــکان روان شــناس، برای کاهش 
حمالت میگرن به افراد مبتال به میگرن توصیه می 

کنند که یک » کیت میگرنی « داشته باشند. تمام 
داروهای اساســی، بطری آب، یک بسته یخ برای 
کمپرس، آب نبات زنجبیل جهت از بین بردن تهوع 
را در این کیت قرار دهید. این کیت را هم در منزل 
و هم در اتومبیل خود داشته باشید حتی می توانید 
در کیف همراه تان نیز قــرار دهید. بیماری خود را 
به طور کامــل برای فرزندان تــان توضیح دهید تا 
هنگام بروز حمالت اجازه استراحت به شما بدهند.
همراهی خانواده به خصوص فرزندان از مهم ترین 
عوامل درمان به شمار می رود. مسئولیت های خود 
را  طی یک هفته یادداشــت کنید تا در صورتی که 
فرصت داشتید چندی از آنها را زودتر از موعد انجام 
دهید. مثال می توانید چند وعده غذای نیمه آماده 
در فریزر خود داشته باشید تا روزهایی که حمالت 
به شما اجازه آشپزی نمی دهد افراد خانواده از آنها 
مصرف کنند. در صورتی که کودک نوپا دارید از یک 
همراه مانند خواهر، مادر، همسر یا یک دوست یاری 

بخواهید تا در نگهداری او به شما کمک کند.
گیاهان و کاهش دردهای میگرنی

گیاه بابا آدم، از جمله گیاهانی است که برای مقابله 
با میگرن توصیه می شــود.   عصاره ریشه این گیاه 
در اروپا و برخی نواحی آمریکای شــمالی و آســیا 

رشــد می کند، این گیاه  روی پیشگیری از حمالت 
میگرن موثر است؛ اما برخی متخصصان معتقدند 
استفاده از مکمل های گیاهی و  غذایی برای درمان 
بیماری ها باید با احتیاط صورت گیرد .  نوشیدن یک 
فنجان چای نعناع هم به کاهش درد کمک می کند. 
یک فنجان چای نعناع با کمی عســل  برای ایجاد 
احساس آرامش موثر است . نعناع دارای خواص ضد 
التهابی است که می تواند به طور شگفت آوری  درد 
را تسکین دهد. چای بابونه نیز بنابه  دالیل مشابه 
یک جایگزین عالی اســت.جویدن زنجبیل راهکار 
دیگری برای حل مشکل سردرد است. به خصوص 
اگرشدت درد به حدی باشد که حالت تهوع در فرد 
ایجاد می شــود.زنجبیل یک راه بسیار خوب برای 
مبارزه با سردرد اســت. جویدن یک قطعه از ریشه 
زنجبیل می تواند به حل  مشکالت معده کمک کند 
و با مسدود کردن پروستاگالندین به عنوان یک ضد 
التهاب کاربرد داشــته باشد.داروی گل مینای تازه 
به عنوان دارویی در تسکین ســردرد کاربرد دارد.

این ماده با توجه به خواص ضد التهابی و توانایی  از 
 بین بردن اسپاسم عضالت  استفاده می شود.شما

 می توانید هــر روز چند بــرگ از آن را به صورت 
دمنوش گیاهی مصرف کنید.

راهکارهایی برای مبارزه غیر دارویی با میگرن
  بیش از بیست میلیون نفر در کشور با میگرن درگیر هستند؛

تحدید حدود اختصاصی
12/16 شــماره نامــه:139785602032001082-1397/11/30  چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک قطعه ملک پالک شــماره 15753 )که قبل از استانداردســازی پالک 
4714/1 بوده اســت( واقع در کوی مون اردستان یک اصلی دهســتان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای دخیل قاسمیان اردستانی فرزند حسن 
در جریان ثبت می باشد و تحدید حدود آن به علت اشــتباه موثر در آگهی بایستی تجدید 
گردد. اینک بنا به درخواســت متقاضی و دســتور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخه 1397/12/26 راس  ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین مجاور اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک  طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعییــن و تکلیف پرونده هــای معترضین ثبت 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت 
 به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
م الف:388037 خیراله عصاری  رئیس اداره ثبت اســناد و امالک اردســتان )196 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/17 شــماره پرونده: 97/97 تاریخ رسیدگی: 97/09/01 شــماره دادنامه: 669 شعبه 
اول شــورای حل اختالف شهرســتان دهاقان، خواهان: مجتبی علی کردی به نشانی 
دهاقان خیابان بشارت خیابان امین پالک 10، خواندگان: 1- حسین کاظمی راشنانی به 
نشانی مجهول المکان، 2- مجتبی چوپانی ده ســرخی به نشانی مبارکه ده سرخ خیابان 
انقالب جنب شرکت تعاونی قند و شکر پالک 1531 ، 3- مجتبی یحیی پور قهفرخی به 
نشانی شهرکرد – جاده، 4- جهانبخش علی کردی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، گردشکار: خواهان دادخواستی به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته 
 که پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی در وقت 
فوق العاده / مقرر شــعبه بتصدی امضاء کنندگان ذیل تحت نظر قرار گرفت. با توجه به 
محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شعبه اول ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
آقای مهدی ناطقی عطاآبادی به وکالت از آقای مجتبی علــی کردی به طرفیت آقایان 
 1- حسین کاظمی راشنانی 2- مجتبی چوپانی ده سرخی 3- مجتبی یحیی پور قهفرخی

 4- جهانبخش علی کردی به خواســته صدور حکم به الزام به انتقال شــش دانگ سند 
خودروی کامیون باری چوبی از نوع بنز و تیپ ال پی 36/813 رنگ سفید مدل 1978 به 
شماره موتور 502127 و شماره شاسی 31805214409226 به شماره انتظامی 299/23 
ع 67 به انضمام خسارات دادرسی شورا توجها مفاد دادخواست تقدیمی و کپی قولنامه های 
ارائه شده از ناحیه خواهان و اســتعالم واصله از پلیس راهور در خصوص مالک خودروی 
مذکور و با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول و سوم علیرغم ابالغ قانونی و انتشار آگهی در 
جلسه رسیدگی حاضر نگردیده اند و خوانده ردیف دوم نیز موجب الیحه تقدیمی دفاع موثر 
و موجهی معمول نداشــته و خوانده ردیف چهارم نیز به وقوع بیع فیمابین خود و خواهان 
اذعان نموده لذا من حیث المجموع دعوای مطروحه را وارد تشخیص مستندا به مواد 198 
و 515 و 519 قانون آیین دادرســی مدنی و مــواد 362 و 367 و 369 قانون مدنی و ماده 
29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ضمن احراز جهت وقوع بیع فیمابین خواندگان و 
خوانده ردیف چهارم خواهان حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول و چهارم به انتقال 
سند رسمی خودروی مذکور و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
صادر و اعالم می گردد و در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خواندگان ردیف دوم و 
سوم به لحاظ عدم توجه دعوا مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 
ماده 84 قانون مذکور قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای محکومیت صادره نسبت 
 به خوانده ردیف اول غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
 ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومــی حقوقی دهاقان 
می باشــد و نســبت به خوانده ردیف چهارم حضوری به همراه قــرار رد دعوای صادره 
 ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی دهاقان
 می باشد.  م الف:385751 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان دهاقان 

)498 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/18 خواهان  محمد قلندری فرزند یزدلن دادخواســتی  به طرفیت خواندگان بختیار 
عباسی و مهدی صداقت دهقی  به خواسته انتقال سند خودروی پراید تقدیم شورای حل 
اختالف نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کالسه 97/910 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 98/1/17 راس ساعت 4/45 عصر تعیین شده  به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امورمدنی و دســتور قاضی شورای حل اختالف مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی و اطالع از مفاد آن به شورای حل اختالف مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:385667 شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان 

)132 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/19  خواهان آقای رضا فخاری دادخواســتی به خواســته الزام به انتقال سند رسمی 
یک دستگاه سواری کارپاژن به شــماره انتظامی 63- 474 ط 44 علی الحساب مقوم به 
ده میلیون تومان به انضمام هزینه دادرســی و کلیه خسارت قانونی به طرفیت خواندگان 
1- ذبیح اله فرج پور 2- احمد کشکولی به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران 
و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1447/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به 
تاریخ 98/1/20 ساعت 11 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای 
آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده 
اخطار می گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده 
حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج  
خواهد شد.  م الف:388143 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران 

)195 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/20  آقای علی مظاهری دارای شناسنامه شماره 1077 به شرح دادخواست به کالسه 
1138/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ابوالقاسم مظاهری به شناســنامه 64 در تاریخ 97/10/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ابراهیم مظاهری، 
ش.ش 614، 2- علی مظاهــری، ش.ش 1077 )فرزندان ذکــور متوفی( 3- معصومه 
 مظاهــری، ش.ش 76، 4- فاطمه مظاهــری، ش.ش 1038 )فرزنــدان اناث متوفی(
 5- سکینه شعیبی، ش.ش 55 )همســر 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: 388250 شعبه اول شورای 

حل اختالف تیران )145 کلمه، 1 کادر(

آگهی تغییرات شرکت صبا کنترل دقیق شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 52917 و شناسه ملی 

 10862107179
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/10/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : اسداله خاکپور به شماره ملی 6299548681 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و محمدرضا خاکپور به شــماره ملی 
4640103001 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ونرگس خاکپور به 
شماره ملی 4650463531 به سمت عضو هیئت مدیره وپروانه خاکپور 
به شماره ملی 6299821345 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به 
امضاء مدیر عامل همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشد. اسناد و 
اوراق بهادار و تعهد آور تا مبلغ یکصد میلیون ریال و به میزان حداکثر پنج 
سند در ماه با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار 
است. سایر نامه های اداری به امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و 
مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )381657(

آگهی تغییرات شرکت تولید و توزیع صبا مرغ نمونه اردستان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 691 و شناسه ملی 

 10860406104
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/08 و تفویض اختیار حاصله از 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/07 سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی 
و صدور ســهام جدید از مبلغ100000000 ریال به مبلــغ 30100000000 ریال 
افزایش یافت.ماده 5 :سرمایه شرکت مبلغ 30100000000 ریال نقدی است که 
به 30100 سهم با نام عادی 1000000 ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده 
است . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )381658(

سمانه سعادت

استرس،رشدسلولهایسرطانیرادرزنانافزایشمیدهد

زندگیبااینافراد
عمرتانراکوتاهمیکند

اضطراب مزمن، به ۶ عامل اصلی مرگ زودرس 
مرتبط اســت. این عوامل عبارتند از، بیماری 
قلبی، ســرطان، مشــکالت ریوی، ســوانح، 
سیروز کبدی و خودکشــی. محققان دانشگاه 
ادینبورگ انگلستان می گویند، اگر افراد، کسی 
در زندگی خود داشته باشند که هنگام ناراحتی 
با او گفت وگو کنند، می توانند از پس اضطراب 
روزمره شان برآیند.آنها پس از بررسی ١٢٠٠ 
فرد متاهل ٢۵ تا ۷٤ ســاله، از ســال ١۹۹۵ 
تاکنون، به این نتیجه رسیدند.محققان متوجه 
شدند، آن دسته از افرادی که همسران شان به 
آن توجهی نشان نمی دادند و به حرف هایشان 
گوش نمی کردند، بیــش از دیگران مضطرب 

بودند.
 این افراد، ١٠ ســال بعــد، ٤٢ درصد بیش از 
دیگران در خطر مرگ زودرس قرار داشــتند، 
در واقع توانایی برخورد داوطلب های مضطرب 
با احساســات منفی زندگی شــان، بسیار کم 
شده بود و تمام این موضوع از بی تفاوت بودن 
همسران شان به آنها ناشــی می شد. اضطراب 
مزمن، افراد را در معرض بیماری های گوناگون، 
مانند تغییر جمعیت باکتری های روده، افزایش 
فشار خون، خطر ســکته های قلبی و مغزی، 
افزایش هورمون اضطراب )کورتیزول(، افزایش 
سطح گلوکز و همچنین کاهش اثر انسولین و 

در نتیجه ابتال به دیابت، قرار می دهد. 
 در ضمن با افزایــش هورمون اســتروژن در

 زن ها، باعث افزایش خطر ســرطان ســینه 
می شود.

هشدارWHOنسبتبه
افزایش۵۰درصدیمبتالیان

بهسرخک
تعداد مبتالیان به بیماری ســرخک در ســال 
گذشــته حدود ۵٠ درصد در تمام نقاط جهان 
افزایش پیدا کرده که نشان می دهد در اقدامات 
انجام گرفته به منظور متوقف ساختن شیوع آن 

پیشرفتی به دست نیامده است.
در گزارش این ســازمان به اطالعاتی اشــاره 
شــده که نشــان دهنده روند رو به رشد موارد 
ابتال به بیماری ســرخک در سراســر جهان از 
جمله کشــورهای ثروتمندی است که پوشش 
واکسیناســیون علیه این بیماری در آن ها باال 

بوده است. 
طبق آمارهای ســازمان بهداشت جهانی، سال 
گذشــته حدود ١۳۶ هزار نفر در سراسر جهان 
بر اثر ابتال به بیماری ســرخک جان خود را از 
دست داده اند. تا ســال ٢٠١۶، روند ابتال به این 
بیماری کاهشــی بوده، اما از سال ٢٠١۷ تعداد 
مبتالیان به ســرخک مجدد افزایش پیدا کرده 
است. سرخک بیماری مسری است که موجب 
ذات الریه و از بین رفتن قدرت بینایی شــده و 
در برخی از موارد کشنده اســت. همچنین از 
 مهم ترین عامل مرگ و میر در کودکان به حساب

 می آید.

ورزشبرایکدامدستهاز
دیابتیهامضراست؟

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
درباره ورزش در مبتالیان بــه دیابت اظهار کرد: 
ممکن است افراد دچار مشــکل قلبی باشند، اما 
به دلیل فعالیت کمی که تاکنون داشــته اند این 
وضعیت عالمت دار نبوده است. دکتر محمد حسین 
گذشــتی اضافه کرد: اگر این افراد عالئم دیگری 
مانند درد سینه دارند یا با راه رفتن دچار خستگی 
زودرس می شوند یا تنگی نفس دارند، حتما قبل از 
انجام فعالیت ورزشــی از نظر قلبی و عروقی مورد 
چکاپ قــرار گیرند. وی افزود: افــرادی که مدت 
زمان کمی است مبتال به دیابت شده اند و وضعیت 
قلبی شان چک شده و مشــکلی ندارند می توانند 
ورزش را شروع کنند.  اگر افراد دچار عوارض دیگر 
بیماری دیابت شــده اند مثال درگیری عصب پا یا 
سابقه زخم پا و تاول داشته اند، بعضی از ورزش ها 

مانند پیاده روی یا دویدن مناسب نیست.
این فوق تخصص بیماری های غــدد درون ریز و 
متابولیسم با بیان اینکه پیاده روی طوالنی با شرایط 
نامناسب )کفش نامناسب( برای افرادی که دچار 
مشکالت پا و دیابت هستند  توصیه نمی شود، افزود: 
اگر درگیری های چشمی و یا خونریزی های چشمی 
داشتند، ورزش هایی مانند وزنه زدن مناسب نیست 
 چون می تواند باعث تشــدید خونریزی شــبکیه

 شود. 

آیادیابتیهامیتوانند
کربوهیدراتمصرفکنند؟

یک  متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران، درباره تغذیه دیابتی ها بیان کرد: تغذیه و 
نوع سبک زندگی در افراد ابتال به دیابت نقشی بسزا 
دارد.  تغذیه  دیابتی باید به نوعی باشــد که تمام 
 ریز مغزی ها و درشت مغزی های بدن فرد تامین

 شود.
 غالمرضا محمدی گفت: در دیابت نوع ٢ برای 
تعیین نوع تغذیه بیمار ابتدا به چهار جلســه 
مراجعه به پزشک و بررســی برنامه ارائه شده 
در هر ۶ ماه نیاز اســت. در تعییــن نوع تغذیه 
بیماران دیابتی باید توجه داشــته باشــید که 
اولین اقدام تامین کامل انرژی و انرژی بدن فرد 
است، چرا که باید بتواند زندگی عادی و نرمال 

داشته باشد.
 وی، درباره اســتفاده از کربوهیدرات ها در رژیم 
غذایی افراد دیابتی تشــریح کرد: یکی از ســوال 
برانگیز ترین مــواد غذایی در رژیــم افراد دیابتی 
استفاده از کربوهیدرات هاست. الزم است بدانید 
که کماکان نیمی از انرژی فعالیــت روزمره افراد 
دیابتی بایــد از کربوهیدرات ها تامین شــود؛ اما 
کربوهیدرات هــا دو نوع پیچیده و ســاده دارند، 
 موادی مثل قند های مصنوعی، آبمیوه ها و موارد 
 ایــن چنینــی کربوهیدرات هایی ســاده دارند
  که مصــرف آنهــا ممکــن اســت بــرای فرد

 دیابتــی مشکل ســاز شــود امــا اســتفاده از 
کربوهیدرات های پیچیده مثل نان و ماکارونی های 
 ســبوس دار می توانند منبع خوبی بــرای تامین

 انرژی افراد باشد.
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رشد۲۰درصدیامدادرسانیهاللاحمردرجادهها

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

پزشکی

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی هشدار داد:

 رشد دو برابری سرطان
 در ایران

قائم مقام وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی گفت: سرطان طی ۱۰ سال آینده در 
دنیا ۶۹ درصد رشد می کند و در کشورمان هم 
در این مدت شاهد رشد ۱۱۵ درصدی خواهیم 
بود به این معنی که در این مدت شــاهد رشد 
بیش از دو برابری سرطان در ایران خواهیم بود. 
ایرج حریرچی افزود: افق ۱۰ ســاله نشان می 
دهد که سرطان در ایران رشد خواهد کرد، اما 
باید با اقدامات مناسب رشد آن را کنترل کنیم 

و سرطان های خطرناک را کاهش دهیم.
وی، مهم ترین عامل افزایش سرطان را افزایش 
ســن اعالم کرد و گفت: سرطان، دومین عامل 
مرگ و میر در ایران است. حریرچی اظهار کرد: 
ســرطان بیش از بیماری های قلبی - عروقی 
هزینه برای نظام سالمت ایجاد می کند. وی با 
اشاره به اینکه ۱/۵ درصد هزینه های بیماری 
در دنیا صرف سرطان می شود، گفت: بیش از 
۲ درصد کل هزینه های سالمت کشور هم به 

سرطان اختصاص می یابد.

اسیدهای چرب ترانس در 
افزایش سرطان موثر هستند

پژوهشگر پژوهشــکده قلب و عروق اصفهان 
گفت: اســیدهای چرب ترانس بیشــتر برای 

مصرف قنادی و شــیرینی پزی است و افزایش 
مصــرف این نــوع چربی هــا باعث تشــدید 
بیماری هــای قلبــی وعروقــی و بــروز انواع 
سرطان ها بعد از چند ســال مصرف می شود.

کتایون ربیعی اظهار کرد: چربی های اشــباع 
شده چربی هایی هستند که پیوندهای دوگانه 
کربنی ندارند. منبع برخی از این نوع چربی ها 
عبارتند از: گوشــت گوساله، گوشــت مرغ با 
پوست، لبنیات و شیر پرچرب و روغن جامد که 
مصرف اینها باعث تولید چربی های اشــباع در 
بدن افراد هستند. وی با بیان اینکه چربی های 
غیراشــباع در روغن های مایــع گیاهی دیده 
می شوند، افزود: پیوندهای دوگانه کربنی این 
نوع چربی ها آزاد است و چربی های غیراشباع 
برای بدن انسان بهتر از چربی های اشباع است. 
وی اضافه کرد: در عین حــال چربی های تک 
غیراشــباع معموال منابع خوبی برای افزایش 
چربی خوب بدن»HDL« هســتند و میزان 
این نوع چربی را در بدن را باال می برند و معموال 
در ماهی، زیتون،  روغن زیتون، انواع آجیل ها، 
کره بادام زمینی، شــکالت های تلــخ و تیره 

وجود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان:

بیماری التهابی روده در استان 
اصفهان در حال افزایش است

عضــو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان گفت: امروز با شــیوع بیماری التهاب 
روده در کشور و اصفهان مواجهیم که برگزاری 
همایش های دوره ای بیماران هر دوسال یک بار 
در این زمینه ضروری اســت. بابک تمیزی فر 
اظهار داشــت: بیمــاری التهابــی روده بر اثر 
ترکیبی از ســه عامــل وارث،  عوامل محیطی 
مثل تغذیه نامناسب و آلودگی های محیطی در 
افراد مستعد ایجاد می شود که نقش سیستم 
ایمنی بدن در ایجاد آن مهم است. وی با اشاره 
به اینکه بیماری التهابی روده در ســنین فعال 
زندگی بروز می کند، ادامه داد: این بیماری با 
عالئمی همچون دل پیچه شدید، اسهال مزمن، 
دفع خون، دل دردهای مداوم و حتی انســداد 
روده می تواند بروز می کند. عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ابراز داشت: در 
حال حاضر در سطح استان اصفهان  دو هزار و 
۳۰۰ نفر مبتال به التهابی روده هستند که از این 
تعداد یک هزار و ۲۰۰ بیمار در مرکز تحقیقات 
بیماری های گوارش و کبد وابسته به دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان دارای پرونــده بوده و 
به شکل منظم ویزیت می شــوند و اطالعات 
دارویی و وضعیت سالمت آنها به صورت منظم 

ثبت می شود.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهــان بیــان داشــت: فراگیــری بیماری 
 التهابــی روده در هر دو جنس به یک نســبت 

است.

 دستگیری کالهبردار اینترنتی
 با ترفند ماساژ درمانی

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
از دســتگیری کالهبردار اینترنتی با ترفند ماساژ 
درمانی دراصفهان خبر داد. سرهنگ سید مصطفی 
مرتضوی، گفت: در پی شــکایت تعدادی شهروند 
از کالهبــرداری از طریق فعالیت فــردی با تبلیغ 
ماساژ درمانی در شــبکه های اجتماعی، رسیدگی 
به این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا 
قرار گرفت. وی افزود: در روند رســیدگی به پرونده 
مشخص شد متهم با استفاده از این ترفند به ازای هر 
درخواست سه میلیون ریال به عنوان بیعانه و رزرو 
نوبت دریافت کرده و ســپس با درخواست تصاویر 
خصوصی از افراد قصد سوء استفاده و ایجاد مزاحمت 
برای آن ها را داشته است. رییس پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان تصریح 
کرد: با تحقیقات تخصصی و پلیسی، متهم شناسایی 
و در بازجویی با اعتراف به جرم خود، انگیزه اعمال 

مجرمانه خود را کسب منفعت مالی بیان داشت.

رییس پلیس آگاهی استان  خبر داد:
 دستگیری داماد جعلی

 در اصفهان
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: فردی که 
با شناسنامه جعلی قصد ازدواج با یک خانم را داشت 
با اقدام هوشمندانه کارشناســان اداره تشخیص 
هویت این پلیس دســتگیر شد.سعید سلیمیان 
اظهار داشــت: در پی مراجعه مرد جوانی به اداره 
تشخیص هویت پلیس آگاهی استان اصفهان به 
منظور اخذ سوءپیشــینه، ماموران متوجه هویت 
جعلی وی شــدند. رییس پلیس آگاهی اســتان 
اصفهان افــزود: فرد مذکور وقتــی متوجه برمال 
شدن راز خود شــد، در یک فرصت مناسب اقدام 
به فرار کرد که بالفاصله کارآگاهان دستگیری وی 
را در دســتور کار قرار دادند. سلیمیان  بیان کرد: 
کارآگاهان با انجام تحقیقــات علمی و تخصصی 
محل سکونت متهم را شناســایی وطی عملیاتی 
با هماهنگی مقام قضائی او را دستگیر و به پلیس 
آگاهی استان منتقل کردند.رییس پلیس آگاهی 
استان اصفهان خاطر نشان کرد: متهم در اعترافات 
خود عنوان کرد شناسنامه متعلق به دوستش بوده 
که در سال 8۳ فوت کرده و باتوجه به عدم ابطال 
شناسنامه با الصاق عکس خود به جای صاحب آن، 

طی این مدت از هویت او استفاده می کرده است.

آغاز رزرو اینترنتی اسکان 
نوروزی فرهنگیان در مدارس 

اصفهان
رزرو اینترنتی اسکان نوروزی فرهنگیان در مدارس 
استان اصفهان آغاز شــد. رییس اداره تعاون و رفاه 
آموزش و پرورش استان، تعدادواحدهای آموزشی 
این اســتان را هزارو ۶۲۵ واحد با ۱۲ هزار و 7۰۰ 
کالس درس  بیان کرد و  گفت : برای ســهولت در 
پذیرش مسافران نوروزی حدود 7۰ درصد از ظرفیت 
مدارس با 7۰۰ کالس درس بــرای رزرو  اینترنتی 
فرهنگیان پیش بینی شده است.آذر کیوان امیرپور 
افزود: متقاضیان تا ۲۵ اسفند فرصت دارند برای رزرو 
اسکان در مدارس این اســتان  به پایگاه اینترنتی 
eskan.medu. ستاد اسکان اصفهان به نشــانی
ir   مراجعه کنند. وی، 4۳ ستاد فعال در این استان 
و ۶ ســتاد نوروزی را در شهر اصفهان آماده خدمت 
رسانی به مســافران در تعطیالت نوروز  دانست و  
گفت: ۶ ستاد هم در شهر اصفهان در خیابان های 
شمس آبادی ،بزرگمهر ، سه راه حکیم نظامی ، کاوه 

و خیابان جی در تعطیالت نوروزی فعال است.

ممنوعیت فروش بدون مجوز 
محصوالت خانگی با عنوان 

ارگانیک
مدیر بهداشت محیط مراکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: افرادی که بدون مجــوزات الزم محصوالتی 
تحت عنوان »ارگانیک« در منازل تولید می کنند،  
به هیچ وجه اجازه توزیع در فروشــگاه های سطح 
شــهر را ندارند و با آنها برخورد قانونی خواهد شد 
.حســین صفاری اظهار کرد: طبق اصول و قوانین 
موجود افرادی که اقدام به تهیه و توزیع موادغذایی، 
آرایشی یا آشــامیدنی می کنند باید تحت نظارت 
بارزسان وزارت بهداشت باشند تا فعالیت آنها مورد 
بررسی و تایید نهایی قرار گیرد.وی با تاکید بر اینکه 
تولیدکننــدگان باید تمام دوره های بهداشــتی و 
آموزشی الزم را توســط مراکز بهداشتی و اتحادیه 
مربوط بگذرانند افزود: همچنین کنترل بهداشت 
فردی کارکنــان، محیط، لوازم و مــواد اولیه مورد 

استفاده نیز ضروری است.

معاون جســت وجو و نجات جمعیــت هالل احمر 
اســتان اصفهان گفت: با به کارگیــری هزار و ۱۲۰ 
نجاتگر در جاده های استان نسبت به سال گذشته، 
رشــد ۲۰ درصدی امداد و خدمت رسانی داشته ایم.
محمد محمدی، در خصوص وضعیت امدادرســانی 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان در حوادث 
جاده ای اظهار کرد: طرح امداد زمستانه این سازمان 
از ابتدای آذر آغاز  و تا ۲۵ اســفندماه ادامه دارد که 
قریب به 4۱ پایگاه امداد و نجات، ۲۶ شــعبه و ۱۵ 
انبار عملیاتی برای پوشش شرایط بد جوی و اقلیمی 
و وقوع حوادث جاده ای آمادگی الزم داشــتند. وی 
با اشــاره به ایجاد تجهیزات الزم در طرح زمستانه، 
افزود: تجهیز پایگاه ها به ســلف غذایی ۲4 ساعته 
و فراهم کردن اقالم اســکان اضطــراری از اقدامات 
صورت گرفته در جهت رفاه مســافرین در راه مانده 
است که در مواقع بدی شــرایط آب وهوایی و بارش 
برف و کوالک، اسکان اضطراری هموطنان در تمام 
نواحی اســتان به خصوص در منطقه غرب و جنوب 
غرب استان انجام گرفت. معاون جست وجو و نجات 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: در طرح 
امداد زمستانه حدود هزار و ۱۲۰ نفر نجات گر برای 
امدادرسانی به مصدومان حوادث جاده ای استان در 
پایگاه های امداد و نجات استان مستقر بودند. وی، با 
اشاره به رضایتمندی مردم از خدمات طرح زمستانه 
در ماه های اخیر اظهار کرد:  نسبت به سال گذشته 
وضعیت امداد و خدمت رسانی در جاده ها رشد حدود 

۲۰ درصدی داشته است.

معاون جست وجو و نجات جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

رشد ۲۰ درصدی امدادرسانی هالل احمر در جاده ها
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: گنجاندن آموزش 
های مربوط به قواعد و قوانین راهنمایی و رانندگی در 
نظام آموزشــی از دوره ابتدایی تا دانشگاه ها ضروری 
اســت. ســردار مهدی معصوم بیگی افزود: امروز در 
بیشتر کشورها برای ارتقای فرهنگ ترافیک که همان 
رانندگی صحیح است، از سنین کودکی با ایجاد شهرک 
های ترافیکی در پارک هــا و محل های مختلف به امر 
آموزش این مهم پرداخته شده است. وی اظهارداشت: 
می توان اطمینان داشــت که اگر در حوزه آموزش به 
ویژه آموزش فرهنگ ترافیک، گروه های هدف به شکل 
مستمر آموزش ببینند نتیجه اثربخش و طوالنی مدتی 
خواهد داشت. فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد 
: در این راستا باید همه گروه  ها را در بحث آموزش فعال 
کرد که این امر شامل افرادی می شود که در کارخانه 
 ها و مشاغل آزاد در حال فعالیت هستند و با این اقدام 
باور سازی نیاز به آموزش در اقشار جامعه نهادینه می 
شود. فرمانده انتظامی استان اصفهان با تاکید بر ضرورت 
اعمال مقررات پس از ضمانت آمــوزش، افزود: در این 
صورت اگر شخص آموزش دیده ای بر اثر بی توجهی یا 

هر دلیل دیگر مرتکب تخلفی شود و سیستم یا تدبیری 
در این مورد وجود نداشته باشد که آن شخص را تنبیه 
کند در اثر گذشت زمان این امر در جامعه تسری پیدا 
کرده و آن جامعه دچار هرج و مرج خواهد شــد.وی با 
تاکید بر اثــرات مثبت و دراز مدت آموزش از ســنین 
کودکی بر افــراد تصریح کرد : هر چــه روی آموزش 
ســرمایه گذاری کنیم مصداق امر پیشگیری بهتر از 

درمان است را برای ما تداعی می کند.

فرمانده انتظامی استان:

قوانین راهنمایی و رانندگی، آموزش داده شود

ناجاهالل احمر

اخیرا نموداری از شادترین مردم ایران دست 
به دست می چرخد؛آنچه اصفهانی ها را نسبت 
به این آمار حساس کرده ، جایگاه غمگین ترین 
استان در میان سایر استان های کشور است که 
به صورت ویژه به اصفهان اختصاص یافته است.

طی سال های اخیر معموال همیشه آماری از غمگین 
ترین و شادترین مردم کشور منتشر می شد که جایگاه 
های ثابتی در صدر و ذیل این جدول به استان هایی 
مانند یزد وکردستان و استان های شمالی اختصاص 
داشت ، ولی هیچگاه اصفهان در رتبه اول غمگین ترین 
استان ها نبوده است. در سال ۹۵ یک تحقیق کشوری 
برای ارزیابی میزان شادی مردم ایران که به سرپرستی 
دکتر علی منتظری انجام شده، شادترین و غمگین 
ترین اســتان های ایران را معرفی کرد. بر اساس این 
تحقیق، استان های زنجان و یزد به ترتیب باالترین 
)۳/۶۹( و پاییــن تریــن )۳/۱۲( میانگیــن امتیاز 
شادکامی را داشته اند. استان های زنجان، گلستان، 
بوشــهر، هرمزگان و کردســتان از میزان شادکامی 
باالتری از خط میانگین برخوردار بودند. این تحقیق 
یافته های جالبی هم داشت، به عنوان مثال با افزایش 
هر یک سال به سن افراد، یک درصد از شادکامی آنان 
کاسته می شود. این یافته برخالف نتایج مطالعه ای 
است که اکثر افراد مسن بسیار یا نسبتا شاد هستند 
و با باال رفتن ســن شــادکامی آنها افزایش می یابد. 
همچنین ســطح تحصیالت نیز ارتباط معناداری با 
میزان شادکامی فرد داشته و افراد در سطوح تحصیلی 
پایین تر وضعیت شادکامی نامناسب تری داشتند. در 
سال های اخیر هم هر از چند گاهی اینفو یا گزارشی 
در مورد شادترین و غمگین ترین مردم ایران منتشر 
شده است که به نظر تنها بر گرفته از همین تحقیق 

دانشــگاهی باشد؛ اما طی 
سال های اخیر هیچگاه تا 
کنون یــک مرجع دولتی 
اقدام به شادی سنجی در 
میان ایرانــی ها نکرده بود 
و آمار دقیق البته بیشــتر 
نشان دهنده چگونگی نگاه 
به زندگــی در میان نقاط 

مختلف کشور است. نکته قابل توجه در آمار ارائه شده 
اخیر این اســت که این نمودار بار اول از سوی وزارت 
امور اقتصاد و دارایی منتشــر شده است که این خود 

جای تامل دارد . شــاید به 
همین دلیل که اصفهان با 
معیارهای اقتصادی شادی 
سنجیده شده است موجب 
شــده تا جایگاه نخســت 
غمگین ترین استان را به 
خود اختصاص دهد. بر پایه 
گزارش پایش شاخص های 
ملی محیط کسب و کار در راستای سنجش و ارتقای 
بهــره وری که مربوط به تحلیل شــاخص ســرمایه 
اجتماعی در سال ۱۳۹۶ بوده و توسط وزارت اقتصاد 

منتشر شده است، یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی 
»احساس خوشی داشتن« بوده که در میان مردمان 
استان های مختلف پژوهش شده است. از شهروندان 
استان ها سوال شده »آیا طی هفته گذشته احساس 
خوشی زیادی داشــتید؟« و البته عجیب نیست اگر 
مردم اصفهان به دلیل شــیوع بیــکاری، اعتراضات 
کشاورزی و خشکی زاینده رود در یک هفته و یا حتی 
ماه ها هم چندان احساس خوشی  نداشته باشند. نکته 
جالب اینکه در استان هایی که بیشترین گردشگر و 
رونق کسب و کار وجود دارد مثل استان های شمالی 

شادی نیز به نسبت بیشتر است.

مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان از 
آغاز ثبت نام شرکت در مراسم معنوی اعتکاف خبر داد وگفت: ستاد 
اعتکاف اصفهان برنامه ریزی های الزم را برای برگزاری هرچه بهتر 
مراسم اعتکاف با حضور گسترده نوجوانان و جوانان انجام داده است. 
حجت االسالم بابایی با اشــاره به آمار معتکفان در سال گذشته بیان 
کرد: پارسال به دلیل مقارن شدن روز طبیعت با آخرین روز از مراسم 
اعتکاف شاهد کاهش 4۰ درصدی تعداد شرکت کنندگان بوده ایم 

به گونه ای که این آمار از  8۰ هزار معتکف به حدود 4۰ هزار معتکف 
رسید. وی در ارتباط با پیش بینی تعداد شرکت کنندگان در مراسم 
امسال اظهار داشــت: به دلیل قرار داشتن مراسم اعتکاف در ابتدای 
سال ۹8 و تعطیالت نوروزی دو پیش بینی در این باره مبنی بر کاهش 
و یا افزایش تعداد شرکت کنندگان وجود دارد؛ اما ستاد اعتکاف تمام 
تالش خود را برای کمتر نشدن تعداد شــرکت کنندگان نسبت به 
سال گذشته خواهد کرد. مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات 

اسالمی استان اصفهان با توجه به شــروع به کار سامانه ثبت نام این 
مراسم عنوان کرد: سامانه ای تحت عنوان akefin.com برای ثبت نام 
معتکفان ، انتخاب مسجد مورد نظر و پرداخت اینترنتی هزینه  مربوطه 
وجود دارد که شرکت کنندگان با توجه به ظرفیت مساجد، با بارگزاری 
اطالعات خود در آن ثبت نام می کنند که البته با توجه به فعالیت این 
سامانه در سال گذشته، معتکفان سال گذشته تنها با وارد کردن کد 

ملی و انتخاب مسجد مورد نظر ثبت نام می کنند.

مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسالمی استان  اعالم کرد:
آغاز ثبت نام شرکت  در مراسم معنوی اعتکاف در اصفهان

در استان هایی که بیشترین 
گردشگر و رونق کسب و کار 

وجود دارد مثل استان های شمالی 
شادی نیز به نسبت بیشتر است

رییس کانون وکالی اصفهان گفت:  قطعا وکیل وابســته، قادر به انجام 
رسالت خود نیست و برای انجام کامل وظایف در جامعه وکالت، استقالل 
خانه های وکال امری ضروری اســت؛ هرچند سال هاست که حفظ این 
استقالل با چالش های بســیاری مواجه بوده؛ اما این استقالل تاکنون 
به نحو احسن حفظ شده است. لیال رییسی،  در خصوص دالیل اهمیت 
اســتقالل کانون های وکال افزود: حضور وکیل مســتقل در دادرسی و 
استقالل کانون وکال امر بسیار مهمی اســت چرا که ذات حرفه وکالت 
باید مستقل از دستگاه قضائی باشــد که در غیر این صورت این حرفه 
کارکرد صحیحی نخواهد داشت. رییسی، با تاکید بر اینکه وکیل مدافع 

افراد جامعه است، تصریح کرد: اگر وکیل اعتبار خود را از دستگاه حاکم 
بگیرد یا اعتبار این حرفه خدشــه دار شود، نمی تواند حقوق موکل خود 
را استیفا کند. وی، با بیان اینکه برخی افراد از تاثیرات مخرب وابستگی 
کانون های وکال در دادرسی عادالنه بی اطالع هستند، تصریح کرد: این 
عده با لوایح و طرح های خاص قصد سلب یا محدودیت استقالل کانون ها 
را داشته اند که خوشــبختانه موفق نبوده اند. این وکیل دادگستری در 
خصوص آمار وکالی ثبت شده در کانون وکال اظهار کرد: تعداد وکالی 
کانون وکالی اصفهان با احتساب کارآموزان ۳ هزار نفر است همچنین 
تعداد وکالی حاضر در کانون های وکال در کل کشــور ۶۰ هزار وکیل و 

تعداد وکالی ثبت شده در مرکز مشــاوران قوه قضائیه 7۰ هزار وکیل 
است. رییس کانون وکالی اســتان اصفهان با ابراز تاسف از عدم وجود 
فرهنگ وکالت در جامعه گفت: فرهنگ وکالت در جامعه ما هنوز به نحو 
مطلوب جا نیفتاده و این امر خود عامل بیکاری بخش عمده ای از وکال 
بخصوص وکالی جوان است. رییسی با بیان اینکه بیکاری وکالی جوان 
محسوس تر اســت، اظهار کرد: عدم وجود فرهنگ استفاده از وکیل و 
مراجعه به آنها در همه امور زندگی، وضعیت بد اقتصادی و تبلیغات غلط 
در مورد این حرفه از عوامل رقم زدن وضعیت بیکاری برای وکالی جوان 

و گاها وکالی قدیمی است.

کارشناس مســئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت: دمای هوا روند 
افزایشی دارد، بر این اساس میانگین دمای هوا دو تا چهار درجه سانتی گراد 
افزایش می یابد. فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد: نقشه های هواشناسی بیانگر 
جوی نســبتا ناپایدار طی چند روز آینده بر آسمان اســتان است که بر این 
اساس آسمان قســمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد سرد پیش بینی 
می شــود. وی افزود: غبار محلی که در مناطق مرکزی استان به وجود آمده 

بود به تدریج از میان رفت و دیگر اثری از آلودگی وجود ندارد. سیدان، با بیان 
اینکه اصفهان در گرم ترین ساعات به ۱۲ درجه سانتی گراد باالی صفر و در 
سردترین ساعات به صفر درجه سانتی گراد می رسد، افزود: در این بازه زمانی، 
فریدونشهر با ۶ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین و خوروبیابانک با دمای 
 ۱۶ درجه ســانتی گراد باالی صفر گرم ترین نقطه استان اصفهان پیش بینی

 شده است.

هوا
 و 

آب

 هوای اصفهان 
گرم می شود

کارشناس مسئول پیش بینی 
هوای استان:

رییس کانون وکالی اصفهان:
بیکاری وکالی جوان، محسوس تر است

پریسا سعادت

حالناخوشاصفهانیها
پس از آمار باالی بیکاری و رکود ،چشم مان به جایگاه غمگین ترین مردم ایران روشن شد!
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گازپروم روسیه، حامی تیم 
ملی فوتبال عراق شد

نشســتی با حضور معتصم اکرم، معاون وزیر 
نفــت عــراق، رییس 
شــرکت گازپروم و 
دو نفــر از اعضای 
ارشد فدراسیون 
فوتبال و باشــگاه 
نفت عراق در بغداد 
برگزار شد که طرفین 
درباره همکاری های ورزشی به تفاهم رسیدند. 
رییس شرکت گازپروم روســیه اعالم کرد که 
حامی تیم ملــی فوتبال عــراق خواهند بود و 
حضور رســانه ها در این نشست نشانه جدیت 
این فدراسیون برای بسط همکاری های خود 
با روســیه اســت. او گفت: روابط خوبی میان 
مردم روسیه و عراق وجود دارد و ما این ارتباط 
را از طریق ورزش توســعه بیشــتری خواهیم 
داد. از نماینــدگان وزارت نفت و فدراســیون 
فوتبال عراق برای سفر به روسیه جهت بسط 
همکاری هــا دعوت می کنیــم. وی همچنین 
اعالم کرد شرکت گازپروم روســیه به عنوان 
مالک زنیت سن پترزبورگ تالش می کند این 
تیم بازی هایی را در عراق برابر تیم های روسی 

برگزار کند.

جدایی ستاره ولزی از 
رئال مادرید قطعی شد

به نظر می رسد دوران حضورگرت بیل در ترکیب 
رئال مادرید رو به پایان 
باشــد و او در پایان 
فصل برنابئو را به 
مقصد باشگاه قبلی 
خود تاتنهام ترک 
خواهد کــرد. رئال 
مادرید قصــد دارد در 
تابستان پیش رو از میان ادن هازارد یا کریستن 
اریکسن یکی را جذب کند و نمایش های گرت 
بیل نیز بــه قــدری متقاعد کننــده نبوده که 
کهکشــانی ها تمایلی به حفظ او داشته باشند.
به رغم شــش فصل حضور در اللیگا، گرت بیل 
هنوز قادر به یادگیری زبان اســپانیایی نبوده و 
ارتباط خوبی با همبازیان خود در رختکن رئال 
مادرید ندارد. همچنین عملکرد فراتر از انتظار 
وینیســیوس جونیور در ماه هــای اخیر باعث 
شده گرت بیل در بســیاری از بازی ها به عنوان 
بازیکن جانشــین راهی میدان شود و به همین 
دلیل، رئال مادرید دیگــر تمایلی به ماندن وی 

در برنابئو ندارد.

 یورگن کلوپ
 باز هم جریمه شد!

کلوپ، در دیدار چند هفته قبــل لیورپول برابر 
وستهام در لیگ برتر به 
شدت در پایان بازی 
بــه داور اعتراض 
کــرده و رفتــاری 
پرخــاش جویانه 
نسبت به او داشت و 
اتحادیه فوتبال جزیره 
به این دلیل وی را مبلغ 45 هزار پوند جریمه کرد.
یورگن کلوپ در پایان بازی مدعی شد داور همه 
موقعیت های 50-50 یا حتی 60 به 40 را نیز به 
سود وستهام سوت می زده و این ادبیات از سوی 
اتحادیه فوتبال جزیره مستوجب جریمه شمرده 
شــد. این بار دوم در این فصل اســت که یورگن 
کلوپ توسط اتحادیه فوتبال جزیره جریمه شده 
اســت. این اتفاق در حالی رخ داد که چند هفته 
پیش نیز یورگن کلوپ به دلیل شــادی فراوان و 
ورود به زمین بعد از گل دقیقــه 96 لیورپول به 

اورتون، مبلغ 8 هزار پوند جریمه شده بود.

امری:
  برنامه بازی را درست
 مثل نقشه پیاده کردیم

اونای امری، سرمربی آرسنال از شاگردانش به 
خاطر اینکه برنامه بازی 
طراحی شده توسط 
بــازی  در  را  او 
مقابل  برگشــت 
باته بوریسوف به 
خوبی اجرا کردند و 
باعث شدند توپچی ها 
با نتیجه 3-0 به پیروزی رســیده و به مرحله 
یک هشتم لیگ اروپا راه یابند، تشکر و قدردانی 
کرد. آرسنال هفته گذشته در بالروس، با نتیجه 
1-0 مقابل باته بوریســوف شکســت خورده 
بود؛ اما توپچی ها در خانــه خود، در یک بازی 
نسبتا راحت با نتیجه 3-0 به پیروزی رسیدند 
تا صعودشــان به مرحله بعدی لیــگ اروپا را 

قطعی کنند.

تداوم درخشش کاپیتان استقالل

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

طی چند روز گذشــته خبرهایی مبنی بر جدایی هافبک عراقی 
سرخ پوشــان و حضورش در لیگ های عربی به گوش می رسید؛ 
اما خود این بازیکن و مدیر برنامــه او اعالم کرده اند که با مدیران 
پرســپولیس به توافق رســیده اند و به زودی این قرارداد، تمدید 
خواهد شد. بشاررســن دو فصل گذشته به پرسپولیس پیوست و 

انتهای فصل جاری قراردادش به پایان خواهد رسید.

چراغ سبز ستاره برانکو به مدیران پرسپولیس

ســید مهدی رحمتی، دروازه بان و کاپیتان تیم فوتبال استقالل 05
تهران در دیدار برابر پــارس جنوبی جم هفتمین کلین شــیت 
متوالی خود در ورزشگاه آزادی را ثبت کرد. استقالل روز یکشنبه 
 در ورزشــگاه آزادی میزبــان ذوب آهن اصفهان اســت و تقابل
 رحمتی با رشــید مظاهری و علیرضا منصوریــان جالب توجه 

خواهد بود.

تداوم درخشش کاپیتان استقالل
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 مدیران بازنشسته
 مانع حضور» بالن« در تیم ملی

لوران بالن، سرمربی سابق بوردو و پاریسن ژرمن 
تنها گزینه جــدی و خارجی تیــم ملی فوتبال 
ایران است که مسئوالن فدراسیون فوتبال برای 
جــذب او مذاکراتی انجام داده اند.  فدراســیون 
فوتبال مذاکرات با مدافع سابق منچستریونایتد 
را بــه وزارت ورزش هــم اطــالع داده؛ اما مانع 
بزرگی مقابل پای مهدی تاج قــرار دارد تا بالن 
را به ایران بیاورد. به دلیــل اجرای قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان، مدیران بازنشسته ای که 
در فدراسیون فوتبال هنوز هم حضور دارند، مانع 

ادامه فعالیت های فدراسیون شده اند.

ابهام در میزبانی ورزشگاه آزادی 
از تیم ملی فوتبال بانوان

تیم ملی فوتبال بانوان بالروس از 10 تا 15 اسفندماه 
برای برگــزاری دو دیدار تدارکاتی با ملی پوشــان 
کشورمان به ایران ســفر خواهد کرد. مهدی تاج، 
رییس فدراسیون فوتبال 9 دی ماه خبر از برگزاری 
این دیدار در ورزشــگاه آزادی و با حضــور بانوان 
تماشــاگر داد؛ اما در حال حاضر فدراسیون موفق 
به دریافت مجوزهای الزم برای برگزاری این دیدار 
در ورزشگاه آزادی نشده و اگر این مجوز صادر نشود 
ورزشگاه آرارات میزبان خواهد بود. نادره درودیان، 
دبیر کمیته بانوان درباره میزبانی آزادی از تیم ملی 
فوتبال بانوان گفت: برگزاری دیدار دوســتانه ملی 
پوشــان با تیم ملی  بالروس قطعی است؛ اما هنوز 
مجوزهای الزم برای برگــزاری این دیدار در آزادی 

صادر نشده است. 
 

 مهم ترین دغدغه کی روش
 در روزهای آخر چه بود؟

 کارلوس کــی روش در دوران حضورش در ایران 
اقداماتی انجام داد که در دراز مدت تاثیر مهمی در 
فوتبال ایران خواهد داشت. او یک مرکز تمرینی 
برای تیم های ملی ایران ساخت. قصه ساخت این 
مرکز جالب بود. کی روش روزی که متوجه شــد 
یک تکه زمین کنار زمین تمرینی شــماره یک 
کمپ است، این ایده در ذهنش به وجود آمد که 
آن را تبدیل به مرکز تمرینی کند. برای همین با 
کفاشیان صحبت کرد و توانست نظر موافق او را 

برای ساخت این مرکز بگیرد.
یکی از بزرگ تریــن نگرانی های کی روش قبل از 
رفتن همین مرکز تمرینی بود. او به مســئوالن 
فدراســیون فوتبال تاکید کرد ایــن میراث او را 
به خوبی حفظ کنند و اجازه ندهند دســت فرد 
دیگری بیفتد.  کی روش تاکید داشت: »این مرکز 
تمرینی برای تیم های ملی است و باید در اختیار 

آن ها باقی بماند.«  

در حاشیه

پیشخوان

رونمایــی از خرید جدید 
باهوش،  تکنیکی،  استقالل؛ 

فرصت طلب؛ پاتو سینیو!

روزهای شیرین فوتسالی اصفهان
» نامی نو« قهرمان شد؛ »گیتی پسند« به فینال راه یافت

  قاب  روز

 طرح »بلیچر ریپورت « از ستاره های تیم های 
صعود کننده در لیگ اروپا

تیم های صعود کننده به مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا مشخص شدند. در این بین تیم 
زنیت روسیه که ســردار آزمون در آن توپ می زند نیز موفق شد به این مرحله صعود کند.  
بلیچر ریپورت در طرحی  ستاره های تیم های صعودکننده در لیگ اروپا را به تصویر کشیده 

است که در این تصویر سردار آزمون هم دیده می شود.

بیرانوند: چمن تمرین مان 
درست نشود دیگر در شهید 

کاظمی تمرین نمی کنم

پاقدم پاتوسی عالی بود، 
اســتقالل از مــرز30 امتیاز 

گذشت؛ پاتوسی و یک

استقالل 2- پارس جنوبی 
جم صفر؛ استقالل با پاتوسی 

جان گرفت

نصراله سجادی، سرپرســت کاروان ایران در بازی های المپیک ۲0۲0 توکیو ارتباط مستمر با کمیته 
ســازماندهی بازی های المپیک توکیو را به عنوان یکی از محورهای مهم وظایف سرپرســت کاروان 
دانست و تصریح کرد: این ارتباط و هماهنگی اغلب در قالب فضای مجازی و با بهره گیری از ایمیل و در 
بعضی اوقات نیز مکالمات تلفنی با برخی از مسئولین مرتبط بازی ها محقق می شود. وی به دریافت کلیه 
دستورالعمل ها، آیین نامه ها و مقررات فنی و اجرایی رشته های مختلف ورزشی در شهر میزبان بازی ها 
اشاره کرد و اظهار داشت: دریافت همه این موارد و ترجمه آنها به عنوان یکی از محورهای مهم وظایف 
هیئت سرپرستی است که پس از ترجمه باید در اختیار فدراسیون ها قرار گیرد و بر همین اساس هم 
جلسات منظمی را برگزار می کنیم تا فدراسیون های شرکت کننده در المپیک به صورت کامل توجیه 
شوند. سرپرست کاروان ایران در المپیک توکیو برگزاری جلسات منظم و هدفمند با فدراسیون های 
در حال کسب سهمیه را هم مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: این جلسات فعال برای کسب سهمیه است 
و بعد از کسب سهمیه ها در راستای پشتیبانی و تدارک قوی استمرار پیدا خواهد کرد. سجادی، فعال 
شدن بخش های تدارکاتی در قالب تجهیزات و وســایل مورد نیاز کاروان ورزشی ایران را بسیار مهم 
برشمرد و ادامه داد: در ابتدای سال 98 یکی از مهم ترین اقداماتی که انجام خواهیم داد اعالم عمومی 
برای طرح لباس های فرم کاروان ورزشی ایران است که طرح لباس فرم را به مسابقه می گذاریم و سپس 
با نظر هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک بهترین طرح را برای لباس فرم و لباس های دیگر کاروان ایران 
متناسب با شأن و شخصیت واالی ورزشکاران کشورمان انتخاب می کنیم. سرپرست کاروان ورزشی 
ایران در المپیک با بیان اینکه اطالعیه و فراخوان طرح لباس فرم کاروان ورزشــی ایران، ابتدای سال 
آینده آماده می شود، تاکید کرد: بعد از این اعالم فرصت 16 ماهه برای سفارش و دریافت لباس های 
فرم داریم و در این بین،  بعد از تایید طرح، لباس ها توسط یک شرکت داخلی تامین و تولید خواهد شد.

سرپرست کاروان ایران در بازی های المپیک 2020 خبر داد:
مسابقه برای طراحی لباس فرم کاروان ایران در المپیک توکیو

پیام نیازمند،  در خصوص اوضاع این روزهای سپاهان اظهار 
داشت: اوضاع ما خیلی خوب است و در بهترین شرایط ممکن 
به سر می  بریم و تیمی آماده و ســرحال داریم که هر روز در 
تمرینات با انگیزه ظاهر می شویم و همه یک هدف که موفقیت 

سپاهان است را به طور جدی دنبال می کنیم.
 وی در مورد فشاری که با وجود صدرنشینی روی سپاهان است 
گفت: فشار خاصی وجود ندارد و همان چیزی است که همیشه 
بوده است. سپاهان در دو سه سال اخیر نتایج خوبی نگرفته 

 و این فصل هم اکثر بازیکنــان و اعضای کادرفنی و مدیریتی
  تیم تغییرکردند و تیــم چهره جدیدی بــه خودش گرفته
  اســت. در کل اگر هم بخواهیم حســاب کنیم برای تیمی
  مثل ســپاهان اینکه توقــع نتایج خوب و وجود داشــته
 باشد عجیب نیســت و این انتظار از رکورددار قهرمانی لیگ 

طبیعی است. 
گلر سپاهان در مورد افزایش آمار کلین شیت هایش در نیم فصل 
دوم عنوان کرد: کلین شیت، آماری است که همیشه به نام گلر 

ثبت می شود ولی واقعیتش  را بخواهید کل تیم در نتیجه ای که 
به دست می آید سهیم هستند و چه در آمار دفاعی و چه در گل 
زنی کل تیم نقش دارند. در این مورد هم خوشحالم ولی مهم تر 

از همه چیز نتیجه گرفتن تیم است.
 نیازمند در مورد اینکه سبک بازی سپاهان مورد انتقاد واقع 
شده و گفته می شــود روی سانتر و اوت دســتی به پیروزی 
می رسند گفت: این حرف را از خیلی ها شنیدم و آقای فرکی هم 
در نشست بعد از بازی گفت ولی فکر می کنم از روی ناراحتی به 
خاطر باخت این حرف ها را زدند. در کل مهم نیست تیم از چه 
راهی به گل می رسد و پیروز می شود و مهم برتری تیم است. 
اگر روش ما بد اســت می توانند جلویش را بگیرند و نگذارند 

نتیجه بگیریم.

دروازه بان تیم سپاهان: 

اگر روش گل زدن سپاهان بد است، جلویش را بگیرند

بسکتبا ل 
تورنتو رپترز 
- سن آنتونیو 

اسپرز

ساعت 
 03:40

سایت 
آنتن

بسکتبا ل 

بایرن مونیخ 
- هرتابرلین

ساعت
18:00

شبکه 
ورزش

بسکتبا ل 

سویا - 
بارسلونا

ساعت
18:45

شبکه 
ورزش

کنداکتور

شنبه 
4 اسفند پخش  زنده مسابقات

سمیه مصور

قهرمانی تیم فوتسال بانوان» نامی نو« و راهیابی تیم »گیتی 
پســند« به دیدار نهایی این دوره از رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشــور، حاصل کار تیم های اصفهان در روزهای 
پایانی هفته گذشته بود تا فوتسال کشور در این روزها، رنگ 
نصف جهان به خود بگیرد.از همان زمانی که لیگ باشگاهی 
فوتسال در ایران کارش را آغاز کرد، همواره نصف جهان یکی 
از پررنگ ترین نقش ها را ایفا کرده است تا جایی که بیشترین 
قهرمانی لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا به نمایندگان این 
دیار اختصاص یافته است. پیشــتازی اصفهان در فوتسال 
کشور هرچند طی سال های گذشته در مقاطعی دست خوش 
نامالیماتی شد؛ اما در سال 97 بار دیگر ادامه یافت به طوری 
که برای اولین بار در لیگ فوتســال بانوان کشور، تیمی از 
اصفهان موفق به کسب مقام قهرمانی در این رقابت ها شده 

است.

انتقام سخت سرخ پوشان از تیم حفاری اهواز
روز پنجشنبه در چارچوب دور برگشت نیمه نهایی، مرحله پلی اف تیم 
گیتی پسند در حالی مقابل حفاری اهواز قرار گرفت که این تیم بازی 
رفت نیمه نهایی را واگذار کرده بود و فاصله چندانی با خداحافظی از 
مقام قهرمانی این دوره از رقابت ها نداشت. سرخ پوشانی اصفهانی که 
چیزی برای از دست دادن نداشتند از همان ابتدا بازی هجومی را در 
دستور کار خود قرار دادند تا اینکه در دقیقه  5   »محمد شجری« از 
سمت چپ زمین شوت خطرناکی را به سمت دروازه ملی حفاری زد 
که با غفلت »بابایی« دروازه بان این تیم، گل شــد و تیم گیتی پسند 
جلو افتاد. بعد از این گل، حمالت دو تیم ادامه یافت؛ اما بازی در نیمه 
اول با همان نتیجه یک بر صفر به سود میزبان به پایان یافت. در نیمه 
دوم باز این تیم گیتی پســند که بازی را در دست گرفت و در دقیقه 
۲۲ توسط مهدی جاوید به دومین گل خود در این بازی دست یافت. 
شاگردان »رضا لک« در ادامه این نیمه ســه بار دیگر توسط مهدی 
جاوید دو بار و احمد عباسی یک بار به گل رسیدند تا ضمن راهیابی به 
فینال این دوره از رقابت ها، انتقام سختی از تیم حفاری اهواز گرفته 
باشند. گیتی پسند با این پیروزی حریف تیم مس سرنگون در دیدار 
نهایی این رقابت ها شــد تا هفته آینده در دور رفت این مرحله در 

تبریز مقابل این تیم به میدان برود.

 قهرمانی نامی نو در رقابت های فوتسال بانوان کشور
دیگر نماینده  فوتسالی اصفهان ظهر دیروز در چارچوب دور برگشت 
مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان در سالن نقش جهان 
مقابل تیم مس رفســنجان قرار گرفت که این دیــدار نیز با پیروزی 

نماینده نصف جهان همراه بود.
تیم فوتســال نامی نو در حالی مقابل تیم مس رفسنجان صف آرایی 
کرد که دیدار رفت این دو تیم در مرحله نهایی با نتیجه تساوی یک 
بر یک به پایان رسیده بود. شاگردان »شهناز یاری« در این دیدار یک 
بازی سراسر هجومی را دستور کار قرار دادند به طوری که نیمه اول 

این دیدار با نتیجه پر گل سه بر صفر به سود نامی نو به پایان  رسید.
 در نیمه دوم، تیم مس رفســنجان برای جبــران گل های خورده 
حمالت متعددی را روی دروازه تیم نامی نو ترتیب داد؛ اما تنها یک بار 
توانست دروازه تیم اصفهانی را باز کند و با گلی که  بانوان نارنجی پوش 
اصفهانی در این نیمه وارد دروازه تیم مس رفســنجان کردند، بازی 
با نتیجه چهار بر یک به پایان رســید تا نامی نو به مقام قهرمانی این 
مسابقات دست یابد و جام قهرمانی در 

اصفهان باقی بماند.
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اصفهاندرمسیرامیدحرکتمیکند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خطبه

اخبار

امام جمعه اصفهان:
اگر کسی خطایی کرد نباید به 
حساب اصل انقالب نوشته شود

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
در نماز جمعه ایــن هفته اصفهان با اشــاره به 
جایگاه و ویژگی های شیطان در آیات و روایات 
اســامی، افزود: هر کس از طاعت خدا اعراض 
کند، در زمره حزب و یاران شیطان قرار خواهد 
گرفت که منشأ تمام فســادهای عالم هستند.

حضرت آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد 
اضافه کرد: وعده دادن به فقر هنگام دستگیری 
از دیگران، دعوت به شر و کارهای بد از کارهای 
شیطان است که به صورت خیرخواهی و مصلحت 
خواهی، آنها را به افراد القا می کند. امام جمعه 
اصفهان تصریح کرد : حتی تروریست هایی که 
فرزندان ما را ترور می کنند، اسم جیش العدل را 
بر خورد قرار می دهند در حالی که نتیجه کار آنها 
حذف اسام است. امام جمعه اصفهان با تبریک 
و تسلیت شهادت 27 مرزبان مدافع وطن به امام 
زمان )عج(، رهبر معظم انقــاب و آحاد مردم، 
گفت: امیدواریم مســئوالن توفیق پیدا کنند 
و پاســخ این اقدامات را بدهند. وی با اشاره به 
راهپیمایی باشکوه 22 بهمن مردم اصفهان، ادامه 
داد: بســیاری از مردم به دلیل ازدحام جمعیت 
امکان حضــور در میدان امام خمینــی )ره( را 
پیدا نکردند.خطیب جمعه اصفهان اضافه کرد: 
مردم ما فرق بین اصل انقاب و عملکرد افراد را 
تمییز می دهند و این فرهنگ و روحیه با ارزشی 
است که در مردم ما به وجود آمده و سال به سال 
رشد می یابد.وی اضافه کرد : البته نباید گرانی و 
مشکات باشد و مسئوالن باید دلسوز باشند و 
برای رفع مشکات مردم اقدام کنند و مردم هم 
در انتخابات  باید افراد دلسوزتر را انتخاب کنند 
ولی اگر کسی خطایی کرد نباید به حساب اصل 

انقاب نوشته شود.

آغاز جانمایی گیت بلیت 
 فروشی بنا های تاریخی

 استان اصفهان
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: طرح جانمایی 
گیت های ورودی کاخ عالی قاپو، مساجد تاریخی 
شــیخ لطف ا... ، امام و جامع عتیق، ورودی کاخ 
موزه چهلستون و امارت هشت بهشت به منظور 
الکترونیکی کردن خرید بلیت آغاز شد. فریدون 
الهیاری افزود: همچنین جانمایی گیت های بلیت 
فروشی تپه های سیلک، خانه بروجردی ها و باغ 
فین کاشان هم آغاز شــده و پیش بینی می شود 
اجرای این طرح به منظور رفاه حال گردشگران 

نوروزی تا پایان اسفند به پایان برسد.
 از 22هزار بنا و اثر تاریخی شناســایی شــده در 
استان اصفهان آثاری شــامل میدان امام)ره( و 
مسجد جامع و کاخ چهلستون اصفهان همچنین  
باغ فین کاشــان به ثبت جهانی رســیده است. 
استان اصفهان همچنین دارای 90موزه تاریخی، 
مردم شناسی، فرهنگی و طبیعت است.  بیش از 
پنج میلیون نفر نوروز97 از آثار و اماکن تاریخی 
اصفهــان بازدید کردنــد و حــدود 2میلیون و 
500هزار گردشــگر هم در این استان یک شب 

اقامت داشتند.

برگزاری جشنواره چند 
رسانه ای چهلمین فجر انقالب 

اختتامیه جشنواره چند رسانه ای چهلمین فجر 
انقاب عصر پنجشنبه در اصفهان برگزار شد.  این 
اختتامیه با برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقاب 
اســامی همراه بود. محورهای این نمایشــگاه، 
نقاشی، فیلم مستند از برتری های نظام جمهوری 
اســامی از نظام اســتبدادی پهلوی و طراحی 
پوســتر، صوت یا فیلم 100 ثانیــه ای با موضوع 
40 سالگی انقاب اسامی بود. در این اختتامیه 
حضور دانش آموزان و کودکان پرشــور انقابی و 
همچنین جوانان بســیجی از نکات حائز اهمیت 
بود. در ابتدای برنامه از بانو مجتهده امین، اســوه 
بانوان طلبه و موسس حوزه علمیه خواهران یاد 
شــد. در این مراســم نماهنگی به منظور یادبود 
شهدای دفاع از حریم امنیت کشور که در حادثه 
تروریستی سیســتان و بلوچســتان به شهادت 

رسیدند، بخش شد. 
مســئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت 
بسیج امام صادق )ع( اصفهان در این اختتامیه با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی 
سیستان و بلوچستان اظهار داشت: همگی ما قرار 
است راه این شهیدان را ادامه دهیم. حجت االسام 
غامرضا عرب افزود: انقاب ما حرکت خود را به 
خوبی آغاز کرده و مســیر را با نگاه بــه قیام امام 
حسین )ع( به خوبی ادامه داده است. جرقه اصلی 
انقاب اسامی، قیام امام حسین )ع( بوده و خون 

امام حسین )ع( باعث این خیزش شده است.

نوروزی:
 اصفهان در مسیر امید

 حرکت می کند
شــهردار اصفهان در حاشــیه نهمین نمایشگاه 
همایش مدیریت شهری و روستایی در بندرعباس 
با حضور در غرفه خبرگزاری ایمنا اظهارکرد: شهر 
ایده آل شاخصه های متفاوتی دارد که از مهم ترین 
آنها می توان به داشتن معیارهای فرهنگی اشاره 
کرد؛ یک شهر ایده آل باید معیارها و خاقیت های 
فرهنگی و هنری داشته باشد و به سوی جهان شهر 
شدن حرکت کند. قدرت اله نوروزی تصریح کرد: 
شهری که دارای معیارهای فرهنگی بوده و برای 
هنر و هنرمند زیست پذیر باشد، می تواند به سوی 
رشد و شکوفایی حرکت کند. شــهردار اصفهان 
با بیان اینکه شــهر زیســت پذیر نیز باید شهری 
ایمن برای صاحبان اندیشه باشد، گفت: در شهر 
زیســت پذیر همه مردم از لحاظ حمل و نقل، آب 
و هوا و رعایت حقوق یکدیگر احســاس امنیت، 
آرامش و آسایش دارند؛ باید تمام تاش خود را بر 
آن داشته تا زیرساخت های شهری به گونه ای باشد 
که معلوالن، کهنساالن و سایر اقشار بتوانند در شهر 
راحت تردد کنند تا در سایه این تردد آرام، آرامش 
و آسایش داشته و بدون دغدغه از مبدأ به مقصد 
بازگردند. نوروزی با بیان اینکه یک شــهر ایده آل 
حمل و نقل روان دارد، خاطرنشــان کرد: حمل و 
نقل خوب و تردد همراه با امنیت، حق شهروندی 
است؛ اصفهان در مسیر امید حرکت می کند و این 
حرکت تردد روان، امنیت، آسایش و هوای پاک را 

قابل دسترس خواهد کرد.

مدیرکل ارشاد استان اصفهان:
 نیکوکاری در حوزه فرهنگ

از ضروریات است
مدیرکل ارشاد استان اصفهان در همایش رونمایی 
از کتاب »شــرح کامروایی« با اشاره به ریشه های 
دینی نیکوکاری اظهار کرد: کار خیر و نیکو در قالب 
کلمات متعدد و متنوعی در قرآن کریم تکرار شده 
و در فرهنگ اسامی، کار نیک، جوهره دینداری 
محسوب می شــود. حجت االســام محمدعلی 
انصاری ادامه داد: اگر کســی در جســت وجوی 
سعادت واقعی اســت باید از مسیر انجام کار نیک 
به آن برسد و برکت جمهوری اسامی نیز، ترویج 
نیکی و نیکوکاری در جامعه و حمایت از نیکوکاران 
بوده است. وی با اشــاره به نقش مهم اصفهان در 
تقویت فرهنگ نیکوکاری خاطرنشان کرد: در شهر 
اصفهان در هر گوشه ای که نظر بیندازید، جمعی 
را مشــغول به خدمت به بندگان خــدا می بینید 
و اصفهــان یکی از بزرگ ترین مناطق کشــور در 

گسترش فرهنگ خیریه است. 
انصــاری همچنین تصریــح کرد: نیکــوکاری 
اصفهانی ها محدود به صنف یا قشر خاصی نبوده 
و همه اقشار این افتخار را دارند که قدمی در حوزه 

نیکوکاری برداشته  باشند.

مراسم هفتمین روز شهادت شهدای مدافع 
حریم امنیت روز پنجشنبه با حضور نماینده 
ولی فقیه دراستان اصفهان، استاندار اصفهان، 
و دیگر مسئوالن اســتانی در خیمه گلستان 

شهدا برگزار شد.
امام جمعه موقت تهران در این مراسم که با حضور 
خانواده های شــهدای حادثه تروریستی سیستان 
و بلوچستان برگزارشــد ، بابیان اینکه افتخار دارم 
میزبان من شــهدا هســتند و ما را به خادمی قبول 
کردند، اظهار کرد: مردم این استان افتخار همیشه 
ما بوده و هســتند. تاریخ ایران، انقاب و نهضت ما 
با این شهدا بزرگ شد و بیشــترین شهید را استان  
اصفهان  تقدیم  انقاب کرده اســت. آیت ا... کاظم 
صدیقی گفت: شــهدای اصفهان هرکدام مشــعل 
عشق به خدا و حقیقت به ایمان بودند. در چهلمین 
سال انقاب اسامی نشــان دادید که روحیه شما  
 به رغم مشــکات هنوز هــم حفاظــت از انقاب

 است. 
وی افزود: به شــما مردان و زنان این شــهر افتخار 
می کنیم، کاش که توفیق شکر داشته باشیم، خداوند 
تکلیف ما را در مقابل فریبکاران و فسادگران مشخص 
کرده است.آیت ا... صدیقی بیان کرد: تکلیف امروز و 
فردای ما و افرادی که مدعی امانتداری شهدا هستند، 
دفاع از مظلومان است. بر اساس سند قرآنی قیام علیه 
مستکبر واجب است، ســپاه قدس بازوی امام زمان 
)عج( هستند و افتخار بین المللی ایران اسامی است. 
وی بابیان اینکه در ســوریه از زینیبون، حیدریون، 
فاطمیون، حشد الشعبی و بســیج ما یک اجتماع 
منطقه ای ایجاد شــد، تصریح کرد: بعد از ســوریه 
فتنه ها را در عراق شــروع کردند که هدف شــان از 
بین بردن حرم های اهل بیت)ع( بود تا بعد از ویرانی 
 بارگاه ائمه اطهار، طرفداران اهل بیت)ع( را قتل عام

 کنند.
 امام جمعه موقت تهران ادامه داد: ســران استکبار 
با پول کثیف عربســتان و بافکر اقتصادی، نظامی و 
اطاعاتی اروپایی ها آمدند که بشــار اسد را بیرون 
کنند؛ اما رهبر معظم انقاب فرمودند که بشار اسد 
باید بماند و ایشــان هم ماندند. وی  ادامه داد:  اگر 
مجاهدیــن، رزمندگان و ملت بســیج قیام نکنند، 
درخت ایمان رشــد نخواهد کرد و اگر این خون ها 
ریخته نشود، نجات انســان از جهنم، حرام خواری 

و دیگــر فســادها ممکن 
نمی شــد و اگر این افراد 
نبودند، شما نمی توانستید 
بــرای شــهدا مراســم 
بگیرید.آیــت ا... صدیقی 
تاکید کرد: اشرافیت ها و 
خودفروختگی به دشمن 
است که مردم را ناراحت 

می کند، مردم مــا از تبعیض هــا، از رفاه زدگی ها و 
این چنین مشکاتی ناراحت هســتند وگرنه مردم 
برای اصل دیــن، اقامه نماز، برپاداشــتن اعتکاف، 
مجالس دینی و امثال آن قیام کردند و هدف شــان 
آن است که پرچم امام حســین )ع( را به دست امام 

زمان)عج( برسانند. 
وی اضافه کــرد: مردم با چشــم باز انقاب کردند و 
اگر شهدا و نیروهای مســلح نبودند محل اجتماعی 
هم وجود نداشــت. امام جمعه موقت تهران بابیان 
اینکه اگر انقاب نبود عقل و جهل، خدا و شــیطان 
مشخص نمی  شــد، خاطرنشــان کرد: خدا قدرت 
خود را در وجود بسیجی ها نشان می دهد و شهدا با 
تکیه به قدرت خدا به جبهه رفتند، مسئوالن برای 

رفع مشــکات اقتصادی 
بــه امیــد قراردادهایی 
ماننــد برجــام، FATF و 
… نباشــند، این خون ها 
بیدارگر است و دنیا فهمید 
ملت ایران برای شــهید 
ارزش قائــل اســت. وی 
افزود: این خون ها آبیاری 
هســتند برای بذرهای مبارزه با اســتکبار جهانی 
و اگر این دفــاع نبود، امنیت در منطقــه نیز از بین 
می رفت؛ جانبازان این حادثه تروریستی نیز شهید 
زنده هستند و تمام دســتاوردهای انقاب اسامی 
در سایه شــهادت جوانان ما به دســت آمده است. 
آیت ا... صدیقی با تاکید بر اینکه مــردم ما در همه 
عرصه ها پیروز هستند، استکبار جهانی می خواهد 
مسیر بهشــت را بر مردم ما ببندد، اما ما باید مردم 
را به زور به بهشــت ببریم، گفت: اگــر انقاب نبود 
ســربازان عقل و جهل مشخص نمی شــدند و اگر 
ایــن انقاب نبود چنیــن برکتی در کشــور وجود 
 نداشت و خدا می خواهد لشکر خود را به دنیا معرفی
 کند. وی اظهار کرد: اســاس حرکــت انبیای الهی 

نزدیک کردن انسان به خداست تا دل انسان عرش 
الهی شود لذا مردم ما انقاب کردند تا رذایل اخاقی 
از بین برود؛ در این چند میلیارد انســان تنها ملت 
ایران به رهبری امام)ره( قیام و 40 سال ایستادگی 
کرد و نصرت الهی را رقم زد و امروز به واسطه همین 
نصرت الهی در مرز اسرائیل مقاومت را یاری می کنیم. 
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه رهبر معظم 
انقــاب در بیانیه گام دوم انقــاب تاکید دارند که 
حکومت نباید به گونه ای رفتار کنــد که جوانان به 
سمت جهنم ســوق داده شــوند، گفت: امروز این 
شبکه های مجازی چنین بستری را فراهم کرده اند 
و نباید اجازه دهیم آرام آرام جوانان به سمت جهنم 

کشیده شوند.
وی ادامــه داد: قرآن هدف از حکومــت صالحان را 
اقامه دین، گســترش ارتباط باخدا، رفع مشکات 
اقتصادی، امربه معروف و نهی از منکر بیان می کند؛ 
در جامعه اســامی نباید به گونه ای رفتار شود که 
اگر به حکومت رسیدیم به دنبال حاکمیت مرفهان 
بی درد باشیم، خود صاحب شرکت آن چنانی شویم 
 و فرزنــدان دولتمردان تابعیت کشــورهای بیگانه 

داشته باشند.

ایران،مدیونشهدایاصفهاناست
   امام جمعه موقت تهران در مراسم هفتمین روز شهادت شهدای مدافع امنیت مطرح کرد:  

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:
 با ساخت باغ ویال در ناژوان به شدت مخالفیم

مدیر طرح ساماندهی ناژوان درباره ساخت و سازهای خاف در ناژوان گفت: هدف کلی برای ناژوان این نیست 
که ناژوان تبدیل به باغ ویا شود، این سیاست در استانداری، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، فرمانداری 
اصفهان تاکید شده که ساخت ویا در ناژوان اتفاق نیفتد. زمانی ناژوان ۶00 هزار اصله درخت برای تولید 
اکسیژن داشته و ما باید به آن سمت برویم تا اینکه به ساخت و ساز حتی فکر کنیم.  حسن شفیعی افزود:البته 
ساخت  و سازهایی در ناژوان با قدمتی  100 ســاله وجود دارد، برای حفظ و مرمت بناهای قدیمی مشکلی 
نداریم، اما با ساخت و ساز جدید و باغ یا ویا به شدت مخالف هستیم و بی شک مردم نیز موافق نیستند. وی 
ادامه داد:مالکان زمین ها باید مجوزهای الزم برای تغییر کاربری را از سازمان جهادکشاورزی دریافت کنند، 
اگر صادر شود شهرداری موظف است، اما تا آن زمان شهرداری به خودی خود مجوزی را صادر نخواهد کرد.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد:
تشکیل کمیته فرهنگی ستاد نوروزی از ابتدای اسفندماه

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به وجود آیین های مختلف در 
شهر اصفهان برای نخستین بار در کشور کمیته فرهنگی »ستاد خدمات سفر شهر اصفهان« از ابتدای اسفندماه 
تشکیل شد.محمد عیدی ادامه داد: آیین ها و آداب و رسوم مختلفی از ابتدای اسفندماه در اصفهان برگزار می شود 
که می توان به آیین خرید نوروزی، سمنو پزان، درختکاری، پاسداشت زبان مادری، آیین نیکوکاری اشاره کرد.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: ویژه برنامه های متعددی از آیین  های 
مختلف شهر در مناطق 15 گانه اصفهان تعریف شده که از اول اسفندماه تا 1۳ فروردین ماه 1۳9۸ برگزار می 
شود.عیدی، با بیان اینکه از حدود چهار ماه پیش برای ایام نوروز برنامه ریزی شده، اظهار امیدواری کرد: با اجرای 

برنامه های متنوع فرهنگی اسفند و فروردین خوبی برای شهروندان رقم زده شود.

اســتاندار اصفهــان در آیین بزرگداشــت روز 

مهندس و تبیین نقــش و انتظــارات جامعه و 
نظام از مهندســان اظهار داشــت: پزشکان در 
ســال های اخیر که قانون نظام پزشکی مصوب 
شده، بهره های بسیاری از مجمع خود برده اند که 
رشته های مختلفی هم دارد. عباس رضایی افزود: 
4 دهه از انقاب اسامی گذشته و دو سال از عمر 
سازمان های نظام مهندسی می گذرد که کاهش 
تصدی گری دولت و افزایش مشــارکت و حضور 
بخش خصوصی متخصص از اهداف اصلی تشکیل 
ســازمان های تخصصی بود. اســتاندار اصفهان 
تصریح کرد: اعتقاد ما این است که تا زمانی که کار 
مردم را به خود مردم واگذار نکنیم و از دولتی بودن 
رها نشویم، روز به روز بیشتر با مشکات مواجه 
خواهیم شــد لکن تقویت و به کارگیری بخش 
خصوصی فساد اداری و سازمانی و سیستماتیک 

را کاهش خواهد داد.
وی ادامــه داد: حضــور صدها مهنــدس عضو 

پارلمان های بزرگ ظرفیت بزرگ اجتماعی است 
و تشــکیل مجمع هماهنگی آن ها 
اقدامی در خور توجه اســت. رضایی 
بیان کرد: ساختمان تنها سازه فیزیکی 
نیست بلکه اقتصاد و اجتماع و هویت 
جامعه در آن بازتاب خواهد داشــت 
و برای شــناخت دوره های مختلف 
تاریخــی و فرهنگــی یــک جامعه 
معماری آن حائز اهمیت است و یکی 
از دالیل گردشگری اصفهان همین 
مورد اســت. وی افزود: دیگر تولیدات مهندسی 
چون معادن و کشاورزی نیز نشان دهنده دغدغه 
توسعه مهندسان اســت، کشاورزی سنگ بنای 
توسعه هر کشور است که استان اصفهان در حوزه 
محصوالت استراتژیک موقعیت خوبی دارد و در 
زمینه معادن هم جزو ۳ اســتان اول کشــوریم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه جامعه مهندسی 
نقش مهمی در کارآفرینی و پیشــرفت کشور و 
توسعه اقتصادی جامعه خواهد داشت، گفت: هر 
دولتی که روی کار می آید شعاری برای خود در 
نظر دارد که همگی سرلوحه اقدامات مهندسان 

برای پویایی اقتصاد آن جامعه است.
وی افزود: وجدان کاری و اخاق حرفه ای نیز در 
بین مهندسان بســیار چشمگیر بوده و سامت 
اداری و سازمانی، تقویت برند جامعه مهندسی 
و وجــدان کاری و اخاق حرفه ای ســرلوحه و 

محوریت فعالیت های مهندسان است.

استاندار اصفهان:
 به کارگیری بخش خصوصی، فساد اداری را کاهش می دهد

جانبازان این حادثه تروریستی 
نیز شهید زنده هستند و تمام 

دستاوردهای انقالب اسالمی در سایه 
شهادت جوانان ما به دست آمده است

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
شماره103/97/9

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
موضوع مناقصه شماره 103/97/9: ایجاد آرشیو الکترونیکی دفاتر اماک واحدهای ثبتی استان اصفهان

محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
مهلت دریافت اسناد: از روز یکشنبه 1۳97/12/05 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1۳97/12/0۸

محل دریافت اسناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
آگهی مناقصه در ســایت اداره کل ثبت اسناد  و اماک استان به نشــانی www.sabt-es.ir  و همچنین در سایت ملی مناقصات به نشانی 

www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز یکشنبه 1۳97/12/19 تا ساعت 14

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1۳97/12/20 
گروه و رشته شغلی: شرکت هایی اجازه دریافت اســناد مناقصه را دارند که دارای رتبه بندی شــورای عالی انفورماتیک در زمینه خدمات 

پشتیبانی با رتبه حداقل 4 باشند.
محل تحویل پاکت های مناقصه: پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعام شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعام گردد و 
پاکت الف حاوی ضمانت نامه بانکی به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ باال - بعد از چهارراه نیکبخت - روبروی بیمارستان شریعتی - دبیرخانه 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان به مبلغ 150/000/000 
یکصد و پنجاه میلیون ریال می باشد که می بایســت برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعام کارفرما قابل تمدید باشد.ضمناً به 
پیشنهاداتی که فاصد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر 

آن و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
))سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.((

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک : اصفهان خیابان چهارباغ باال - بعد ازچهار راه نیکبخت - روبروی بیمارستان شریعتی - اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان اصفهان            

                          تلفن: 111۳ )7-۳۶۶11074(                                           دورنگار: ۳۶۶2۳11۶

م. الف: 388939ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان

نوبت اول
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امام علی علیه السالم:
كسی كه به خانواده اش بدى می كند ، هیچ 

امیدى به او نیست ] كه به ديگران خوبی كند [ .
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یادداشت

احترام به ســالمندان باید به یکی از ویژگی های نهادینه   در تمام 
انسان ها تبدیل شود. فضل و ادب انسانی حکم می کند که با کرامت 
و احترام با ســالمندان رفتار کنیم. متاسفانه، این موضوع مهم در 
جوامع امروزی تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شده است. در 
ادامه این نوشــتار  راهکارهایی برای تکریم و احترام به سالمندان 

پیشنهاد می شود، با ما همراه باشید.
عصر اطالعات، فناوری را در باالترین سطح روابط انسانی قرار داده 
است  و همین مسئله، دنیای امروز را نسبت به گذشته تا حدودی 
از حالت »شخصی «  درآورده اســت. در میان بحبوحه  برنامه های 
کاری شلوغ و پرتکاپو که مدیریت زندگی کاری و خانوادگی را به 
یک تردستی شبیه کرده اند و هم چنین زندگی در فضای مجازی به 
عنوان مهم ترین روش ارتباطی، شاید ادب تا حدودی به فراموشی 
سپرده شــده اســت. به جای قدردانی کردن و داشتن رفتاری پر 
از احترام نسبت به ســالمندان، آن چنان که شایسته  آن هستند، 
بسیاری از آدم ها غالبا آن قدر مشغولیت دارند یا بیش از اندازه غافل 
هستند که به راحتی ســالمندان و حضور ارزشمندشان را برای 
جامعه و خانواده نادیده می گیرند. بزرگ ترها و ســالمندان دارای 
کوله باری از تجربه هستند؛ کوله باری به بزرگی یک زندگی. آن ها 
نسلی را تشکیل داده اند که قحطی ها، جنگ ها، و ظلم ها را پشت 
سر گذاشته است. این سپید مویان خردمند چیزهای زیادی درباره  
تحمل تغییرات و برخورد با مصائب زندگی می دانند که می توانند به 
ما بیاموزند. حتی اگر شنوایی و بینایی سالمندان به خوبی گذشته 
نباشد، به اندازه  ای از عقل و خرد بهره مند هستند که بتوانند آن ها 
را در اختیار دیگران بگذارند. شــنیدن دربــاره   وضعیت ایران در 
دوران جنگ جهانی دوم یک چیز است، ولی شنیدن آن اتفاقات 
از زبان کسانی که شاهد دست اول ماجرا بودند چیز دیگری است 
و جذابیت بیشتری دارد. نسل های جوان تر باید اهمیت احترام به 
سالمندان را بیاموزند و زمانی را برای گوش سپردن و سپری کردن 

اوقاتی گران بها با آن ها اختصاص بدهند.
بر اســاس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در ســال ۱۳۹۵ شمار 
سالمندان، آدم های ۶۰ سال به باال، حدود هفت میلیون و چهارصد 
و پنجاه هزار نفر است. این جمعیت حدود ۹.۳ درصد از کل جمعیت 
کشور را تشکیل می دهد. هم چنین، پیش بینی می شود حدود سه 
دهه   دیگر، تقریبا ۳۰ درصد از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل 
بدهند. سالمندان ایرانی، چه در حال و چه در گذشته، تاثیر بزرگی 
بر جامعه مان داشته اند. از تجربه و خرد نسل های گذشته  این کشور 
گرفته تا شور و سرزندگی که این آدم ها از دوران جوانی پربارشان 
به همراه دارند، باید وادارمان کند بزرگی آن ها را به خاطر بسپاریم 
و همیشه به آن ها احترام بگذاریم. بسیاری از سالمندان احساس 
تنهایی می کنند؛ به خاطر این که بازنشسته شده اند و دیگر به دلیل 
عدم حضور در محیط کاری و حرفــه ای روابط اجتماعی چندانی 
ندارند، و این که همسر یا برخی از دوستان نزدیک شان را از دست 
داده اند. فارغ از تمام این مسائل، آن ها هنوز به یک حلقه  اجتماعی 
قدرتمندی برای احســاس شــادمانی نیاز دارند، زیرا بسیاری از 
آدم ها به مرور زمان دچار انزوا می شــوند و همین مسئله می تواند 
به زوال سالمتی شان منجر شود. از این رو، اختصاص زمانی برای 
مالقات عزیزان سالمندتان، نه فقط از این منظر حائز اهمیت است 
که می توانید زمان گران بهایی را با آن ها ســپری کنید و از آن ها 
درس های باارزشی بیاموزید، بلکه با این کار می توانید به زندگی شان 
شور و هیجان بدهید، زیرا برقراری ارتباط با دیگران یکی از عوامل 
کلیدی برای حفظ سالمتی در دوران پیری است. وقتی در حضور 
یک سالمند نشسته اید، حتما به سخنان او گوش فرا دهید، زیرا این 
واژگان از ده ها سال تجربه سرچشمه می گیرند. این گفتگو می تواند 

برای هر دو طرف سرشار از فایده باشد.

تکریم و احترام به سالمندان را فراموش نکنیم

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

از خیال شــان بگــذرد که 
چنیــن موهبتی نیــز وجود 
دارد که انسان بخواهد و 
احســاس وجد کند از این 
که خودی تریــن و محرم 
ترین چشــمان عالم در او 

می نگرد. 

» سلوک«
 محمود دولت آبادی 

باطــن دل را برای که 
می توان گشود؟

و انســان مگر چند چشم 
محــرم مــی شناســد تــا 
بتواند دل - باطن خود را در 
پرتو نگاه هــا وابدارد بی 
هیچ پرهیــز و گریز؟چه 
بســیار آدمیانــی کــه می 
آینــد و می روند بــی آنکه 

کارل الگرفلد، طراح سرشناس مد فرانسه که در سن ۸۵ سالگی درگذشت، 
برای گربه اش میلیون ها یورو ثروت باقی گذاشته است. گربه ماده الگرفلد که 
»شوپت« نام دارد و از نژاد بیرمن است پس از مرگ او، وارث تمام پول هایی 
شــده که برای تبلیغات به صاحبش داده بودند. ایــن گربه در زمان حیات 
الگرفلد بسیار مشهور بود، اما اکنون شــاید بتوان گفت که به معروف ترین 
گربه دنیا تبدیل شده است. الگرفلد پیش از مرگ در مصاحبه ای گفته بود 
که پول تمام این تبلیغات را در حسابی جداگانه برای گربه اش نگه داشته تا 

صاحب بعدی برای نگهداری از او مشکلی نداشته باشد.

ثروتمندترین گربه دنیا!

اگر با دنیای جادوگری و داســتان های هری  پاتر خاطره دارید حتما شطرنج 
جادویــی را که مهره هــا به دســتور کاربر و بــدون دخالت دســت حرکت 
می کردند، به یاد دارید.  در شــطرنجی جادویی به نام Square Off مهره ها 
فقط با فرمــان صوتی روی صفحه حرکــت می کنند. این شــطرنج عالوه بر 
بازی یک نفــره، حتی برای بازی های آنالین هم مناســب اســت و می توان 
با نصب نــرم افزار روی گوشــی به صورت آنالیــن نیز با حریف بــازی کرد. 
 جالب این جاست که این مهره های ۶ ســانتی متری در هنگام حرکت با هم

 برخورد نمی کنند.

شطرنج جادویی حتی برای بازی های آنالین

چرا ما پیشرفت نمی کنیم؟
از  بچگی برام سوال بود چرا دنیا دو قسم است یکی  پیشــرفته و یکی  عقب  مانده  و براش کلی جواب می شنیدم و می ساختم و حتی 

می بافتم.
اصال نمی دانستم ما جزو کدام یک از این دو قسم هستیم. تا اینکه جهان گیری بخت ما شد و... ژاپن را دیدم... و زیمبابوه را هم افغانستان 

را دیدم سوئیس را و...هم اما امشب جوابش را یافتم.
قرار است با رییس  دانشگاه رودن مالقات کنم. نه دانشــگاه غیرعلمی و غیر کاربردی و خیلی آزاد  ممسنی را... رودن، دانشگاهی که از 
۱۰۰ کشور دانشجو دارد. رییس دانشگاه  فردی اســت که دو دوره  وزیر در دولت پوتین بوده است. در کنار دانش و مدیریت، چه خوب 

انگلیسی صحبت می کند.
 وقت را اعالم کردند.  تعجب نکنید... وقت مالقات نه ۹ صبح بود و نه ظهر... بلکه ساعت ۸ شب. بله ۸ شب. باور نکردم. مگر رییس دانشگاه 
تا ۸ شب در محل کارش می ماند. رفتم.... دقیق و منظم بود. سرحال و پر انرژی. انگار نه انگار که از صبح سخت مشغول بوده است.خواستم 
به او بگویم »خدا قوت ای مرد« .. .جلسه ام با او تمام شد. پر قدرت صحبت می کرد و دقیق. تا شش ماه برنامه خودش را تقریبا در ذهن 
داشت.تا شش ماه...آن هم در ذهن...جلسه تمام شد... من آمدم ولی او  هنوز سرکار بود... در دفتر کارش... نمی دانم تا کی.. حتی اگر االن 
)نه و نیم شب( به منزل برود با ترافیک مسکو حدود ۱۰ یا ۱۱ شب خواهد رسید. واقعا باید گفت...خدا قوت ای مرد. حاال خوب فهمیدم 
سوال بزرگ بچگی ام را... روسیه، روسیه مانده با این مدیران خســتگی ناپذیرش..دارم برمی گردم محل استراحت و تایپ می کنم این 
خاطره را.. یهو این جمله  حضرت مقتدا یادم آمد: کشور مدیر انقالبی می خواهد.چه خوب گفت  شهید بهشتی: انقالبی، استراحت ندارد.

امشب  مدیر انقالبی هم در دیکشنری من معنا شد.
یادداشت های فرامرزی یک طلبه 
 یحیی جهانگیری

روایت روز

هدف دولت نروژ، ســاخت مســیری تازه برای نزدیک تر کردن شهرهای غربی 
این کشور بدون نیاز به سفر با کشتی است. این مسیر که ۱۱۰۰ کیلومتر طول 
دارد، بین شهرهای »کریستیان ساند« و »تروندهایم« ساخته می شود. در حال 
حاضر طی این مسیر تنها با کشتی امکان پذیر است که ۲۱ ساعت طول می کشد، 
اما با احداث »بزرگراه ســاحلی ای ۳۹« این زمان به نصف خواهد رســید.  این 
 تونل ۲۷ کیلومتری از طریق حفر ســنگ زیر بســتر دریا در عمق ۳۹۲ متری 

ساخته می شود.

ساخت بزرگ ترین تونل آبی جهان در نروژ

از افغانستان تا لندنستان
کتاب »از افغانســتان تا لندنســتان« خاطرات جاسوس دستگاه 
اطالعاتی فرانســه در شــبکه تکفیری های اروپا توسط انتشارات 
شهید کاظمی منتشر شد.اگر به دنبال »روایتی از درون شبکه های 
تروریســتی-تکفیری« و یا »روایتی از درون شــبکه های نفوذ-

جاسوســی اروپایی« هســتید، با خواندن کتاب »از افغانستان تا 
لندنستان« با یک تیر، هر دو نشــان را خواهید زد!از افغانستان تا 
لندنستان، خاطرات عمر الناصری )ابوامام المغربی( است، یک جوان 
اهل مغرب که از کودکی در بلژیک بزرگ شده و بعد از یک زندگی 
پرفراز و نشیب، به شبکه های تکفیری داخل اروپا متصل می شود، 
اما در همان زمان بنا به دالیلی دیگر، به عضویت »دستگاه اطالعات 
خارجی فرانســه« )DGSE( نیز درمی آید. کتاب، شــرح جذابی 
است از زندگی پرماجرای عمر الناصری، کسی که هم می خواست 
»مجاهد« باشد، هم می خواســت با »تروریست ها« بجنگد؛ کسی 
که هم از دستگاه های اطالعاتی غربی می ترسید و هم برای نجات 
جان خود به آنها پناه برده بود. شرح این ارتباطات، ماجراجویی ها 
و خطرات سهمگینی که او از سرگذرانده را می توانید در این کتاب 
بخوانید، کتابی که از سوی وحید خضاب )محقق و مترجم تخصصی 
جریانات تکفیری( ترجمه شــده و به زودی از ســوی نشر شهید 

کاظمی روانه ی بازار خواهد شد.

کتاب 

مراسم هفتمین 
روز شهادت یاران 
خرازی در اصفهان
مراســم هفتمین روز 
شــهادت یاران خرازی  
در  پنجشــنبه  روز 
شــهدای  گلســتان 
اصفهــان بــا حضور 
مسئولین استانی و مردم 

شهید پرور برگزار شد.

اینستاگردی

شکایت »نرگس محمدی« 
از دغل بازی آدم ها

»بهرام رادان« وقتی 16 ساله بود

شتر سواری »علی 
انصاریان« و »علی 

کریمی« 

نرگس محمدی با انتشار این عکس نوشت: 
صدای دهل از دور خوش اســت، حکایت 
این دنیا و آدم هاشه همه از دور زیبا هستند 
نزدیکشون که میشی تنهاتر میشی همه 

دنیا پر شده از مکر و دورویی و دغل.

بهــرام رادان، تصویــری از دوران 
نوجوانی خود را در اینستاگرام منتشر 
کرد و در توضیح آن نوشــت: »زمانی 
برای قرتی بودن، تو این عکس شانزده 
ساله ام، تابستان ۱۳۷۴، می دونم اون 
عروســک خرگوش مال خواهرم بود، 
ولی اینکه چرا تو این عکس کنار من و 

مایکل است رو نمی دونم.«

علی انصاریان در اینســتاگرام 
عکســی از خود و علی کریمی 
ســوار بر شــتر را به اشتراک 

گذاشت.

منوچهر هادی با انتشار این عکس 
نوشت: دل #منوچهرهادی سرده 
خیلی. شب های سرد در پروژه دل 
به عشق شما عزیزانم.  با یکتا کنار 

بانو افسانه بایگان

سریال جدید »یکتا ناصر« و »افسانه بایگان«

با سالم و آرزوی توفیق برای شــما عزیزان به استحضار می رســاند اگر چه تالش صادقانه 
خدمت گزاران در راه حق را جز حضرت حق پاسخگو نیست و او آنگونه که سزاوار است اجر 
و پاداش هر عمل صالحی را خواهد داد اما به حکم وظیفه و به مصداق حدیث شــریف»من لم 
یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« همکاری و مساعدت مجموعه پرتالش کارکنان شهرداری 
و شورای اسالمی شــهر بلداجی را در خصوص تکمیل و اجرای جوی و جدول خیابان شهید 
محمد منتظری بلداجی و توجه به منطقه کمتر توسعه یافته جنوب شهر بلداجی که متاسفانه 
از سال های گذشته توجهی درخور به آن نشده است را ارج نهاده و بدینوسیله صمیمانه مراتب 
تقدیر و سپاسگزاری خود را اعالم داشته و از پیشگاه خداوند تبارک و تعالی عزت و سربلندی 

بیش از پیش شما عزیزان بزرگوار را مسئلت می نمائیم.

برادر ارجمند جناب آقای مهندس محمد طهماسبی 
شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسالمی شهر بلداجی 

 از طرف حاج اسماعیل نادری و جمعی از ساکنین انتهای 
خیابان شهید محمد منتظری شهر بلداجی
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