
عملیات حفاری تونل خط دوم مترو حدفاصل ایستگاه شهرک امام حسین)ع( 
)دارک( تا ایستگاه امام علی )ع( آغاز شد. شهردار اصفهان در این مراسم اظهار 
کرد: بسیار خرسندم که در ســی امین برنامه عمرانی و در یک روز مبارک با 
حضور مدیران، کارشناسان و فعاالن عرصه عمران شهری، شاهد کلنگ زنی 

فاز اول خط دو مترو اصفهان هستیم.
قدرت اله نــوروزی افزود: گرچه قرار بود در این آییــن معاون رییس جمهور 
حضور داشته باشــند زیرا از شــنیدن آغاز اجرای این پروژه بسیار خوشحال 
شدند، اما به دلیل تالقی سفر نخست وزیر ارمنستان به اصفهان موفق به حضور 
نشدند؛ همچنین استاندار اصفهان عالقه مند به حضور در این برنامه بودند، 
اما الزام حضور ایشان برای استقبال و همراهی با نخست وزیر ارمنستان این 

امکان را فراهم نکرد.
شهردار اصفهان ادامه داد: برای حفاری خط دو قطار شهری دو دستگاه کاترهد 
از آلمان خریداری شده که یکی از آنها در دستگاه تی بی ام ضلع شرقی خط 
دو مترو مستقر شده و آغاز به کار خواهد کرد؛ اما دستگاه کاترهد ضلع غربی 
مترو در گمرک اســت و درصدد هستیم این دستگاه را ســریع تر از گمرک 

ترخیص کنیم. 
نوروزی با بیان اینکه امسال بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای 
قطار شهری اصفهان خریداری شده است، اظهار کرد: تا کنون بیش از ۲۰۰ 
میلیارد تومان آن صرف اقدامات اولیه و خرید میلگرد شده تا در فرصت هایی 
که اعالم شده شاهد افتتاح خط دو شویم؛ اگر چه نمی دانیم شرایط اقتصادی 
چه موانعی را در این مسیر ایجاد می کند اما اکنون فعالیت ها »در مسیر امید« 
که شعار شهرداری اصفهان طی یک سال و نیم گذشته بوده در حال انجام است.

وی تاکید کرد: عالقه نداریم خط دو به سرنوشت خط یک دچار شود؛ چرا که 
اگر در خط یک اقدامات به موقع انجام می شــد، برای هر کیلومتر مترو کمتر 
از ۲۰ میلیارد تومان هزینه می کردیم؛ این در حالی اســت که امروز برای هر 
کیلومتر مترو از ابتدا تا انتها و تجهیز آن باید چیزی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان 

هزینه کنیم و این تفاوت قیمت ها بسیار فاحش است؛ ای کاش هر کاری به 
موقع و با جدیت انجام شود تا هزینه های بیهوده به مردم تحمیل نکند.

شهردار اصفهان تاکید کرد: خوشبختانه خط یک قطار شهری را تکمیل کرده و 
امروز شاهد جابه جایی بیش از ۸۰ هزار مسافر به وسیله مترو هستیم.

شهردار اصفهان تاکید کرد: برای اجرای خط دو مترو از تجربه خط یک استفاده 
کرده ایم در این راستا قبل از انجام حفاری، ساخت ایستگاه ها را شروع کردیم 
و در آینده نزدیک سایر ایستگاه ها نیز به همین صورت احداث خواهد شد.وی 
ادامه داد: ایستگاه دارک مبدأ حرکت خط دو است و به زودی ایستگاه زینبیه، 
عاشق اصفهانی، عمان سامانی، الله، شاهد تا میدان امام علی)ع(، فلسطین و 
میدان امام حسین)ع( با سرعت کار خود را انجام می دهند. نوروزی اظهار کرد: 
تجربه به ما آموخته اگر اینگونه عمل کنیم و ایستگاه ها را بسازیم، بعد حفاری 

را انجام دهیم آالیندگی و ترافیک کمتری خواهیم داشت.
حجم عملیات انجام شده قابل تصور نبود

نعمت اله اکبری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نیز در 
این مراسم اظهار کرد: خدا را شاکریم که در این زمان یکی از اقدامات اساسی 
و زیربنایی در شهر اصفهان با همت مدیریت شهری و کارشناسان شهرداری 
اصفهان آغاز شده است.وی افزود: سال گذشته در این ایام بود که طی تماسی 
با شهردار اصفهان در خصوص شرایط راه اندازی خط دو قطار شهری و تامین 
اعتبار پروژه صحبت کردیم، بــه رغم برخی گالیه های کارشناســان حوزه 
زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به خط یک قطار شهری، به طور 
حتم این وعده که خط دو با تجربه انباشته شده مدیریت شهری و همت عالی 
شهرداری متفاوت اجرا خواهد شد، عملی می شود.رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان اصفهان تصریح کرد: این حجم عملیات که امروز شاهد 
هســتیم هرگز قابل تصور نبود، اما با افتخار می توانیم بــه مدیریت برنامه و 
بودجه کشــور بگوییم این امکان وجود دارد که وعده ما ســر موعد به نتیجه 

برسد، البته مردم استحقاق خدمات بیشتری دارند.

اکبری اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی های انجام شده مدیریت شهری 
با تمام توان، خط دو مترو را زودتر از موعد به نتیجه برساند، زیرا شرایط بودجه 
در حوزه زیربنایی حمل و نقل از دو سال پیش بهبود یافته و همچنان دستور 

کار نظام بودجه در حوزه زیربنایی است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر امید مردم اصفهان به تکمیل این خط بوده 
و بسیار خرسندم که انتقادات مطرح شده به خط یک در خط دوم مترو مد نظر 

قرار گرفته شده است.
 فاز یک خط دو مترو 

با هزینه ۲ هزار میلیارد تومان اجرا می شود
سیدمحمدرضا بنکدار هاشمی، مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان نیز 
در این مراسم اظهار کرد: حفاری مکانیزه خط دو مترو از شمال شرق در باند 
شرقی آغاز خواهد شد که این عملیات در آینده ای نزدیک در باند غربی آغاز 
می شود. وی افزود: دو دستگاه حفاری که عملیات حفاری مکانیزه را انجام می 
دهد، اورهال شده است؛ این دو دستگاه با هزینه شهرداری و در زمان حفاری 

تونل خط یک مترو خریداری شده است.
مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان ادامه داد: خط دو مترو اصفهان به 
طول ۲۴ کیلومتر در دو مرحله انجام می شود، مرحله  اول به طول ۷.۵ کیلومتر 
از ایستگاه دارک در شمال شرقی اصفهان یا میدان امام حسین )ع( شروع شده 
و تا میدان امام علی)ع( ادامه پیدا می کنــد، مرحله دوم از غرب اصفهان و در 
ایستگاه مدرس نجفی آغاز شده و به طول هفت کیلومتر تا میدان امام علی)ع( 

ادامه پیدا می کند.
بنکدار هاشــمی خاطرنشــان کرد: مرحله اول حفاری تونل دوچشمه مترو 
به قطر ۶.۵ متر و مرحله دوم در ایســتگاه مدرس نجفی به صورت تونل تک 
چشــمه به طول ۹ متر انجام شــده و در میدان امام علی )ع( به یکدیگر می 
رسد؛ بنابراین طول حفاری مرحله اول خط مترو ۱۵ کیلومتر است و مرحله 
بعدی آن از ایستگاه مدرس نجفی تا میدان شهدای خمینی شهر به طول ۱۰ 

کیلومتر انجام می شود و جمعا ۲۵ کیلومتر طول خط دو قطار شهری اصفهان 
خواهد بود.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی خط دو مترو در فاز نخســت با هزینه ای بالغ 
بر دو هزار میلیارد تومان انجام خواهد شــد. مدیرعامل سازمان قطار شهری 
اصفهان با اشاره به قرارداد این سازمان با بخش خصوصی به عنوان پیمانکار 
گفت: ۲۰۷ میلیارد تومان به عنوان مبلغ اولیه برای حفاری در نظر گرفته شده 
است و دو الی سه ســال آینده تا میدان امام علی)ع( حفاری انجام می شود؛ 
امروز حفاری از ایستگاه دارک شروع شده و تا ایستگاه الله ادامه پیدا می کند.

بنکدار هاشمی گفت: برخالف حفاری خط یک قطار شهری اصفهان، عملیات 
حفاری خط دو به صورت موازی و همزمان با نازک کاری ایســتگاه ها و تونل 
انجام می شود؛ در واقع در عملیات حفاری خط دو قطار شهری برخالف خط 
یک قبل از رسیدن به ایستگاه ها عملیات سازه ایستگاه انجام می شود، بنابراین 

شهر دچار معضالتی همانند ترافیک نخواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ایستگاه های شهرک امام حسین)ع( )دارک(، 
زینبیه، عاشق اصفهانی و عمان سامانی آغاز شــده، گفت: ایستگاه دارک به 
عنوان نخستین ایســتگاه خط دو قطار شهری است، ســپس ایستگاه های 
 زینبیه، عاشــق اصفهانی، عمان ســامانی و الله، شــاهد، قدس، ابن سینا،

 امام علی)ع( و حافظ قرار دارد.
گفتنی اســت؛ در خط دوم مترو دو تونل مجزا به طول ۷۷۰۰ مترحدفاصل 
شهرک امام حسین )ع( تا ایستگاه میدان امام علی )ع( حفاری می شود؛ هزینه 
اجرای پروژه حفر تونل ۲۰۷ میلیارد تومان برآورد شده است. مسیر خط دو 
قطار شهری به میدان قدس، میدان امام علی)ع(، چهارراه شکرشکن، چهارراه 
فلسطین ادامه یافته و در میدان امام حسین)ع( با خط یک قطار شهری تالقی 
پیدا می کند و در ادامه به سمت خیابان طالقانی، بیمارستان کاشانی، اتوبان 
خرازی و در نهایت به مدرس نجفی می رســد و پس از آن به میدان شهدای 

خمینی شهر ختم می شود.

عملیات حفاری تونل خط دوم مترو  با حضور مسئوالن شهری آغاز شد؛
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ماموریت غیر ممکن  
کارگردان:یعقوب غفاری

پردیس ساحل/ پردیس چهارباغ/
سیتی سنتر

روز فکرهای بزرگ؛
امروز می خواهیم فکرها و 

آرزوهای بزرگ داشته باشیم. 
 به آرزوهات پر و بال بده و به کم

 قانع نباش!

 Society.Cultural  Newspaper  / No.2649/March 02. 2019 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی / شنبه  11 اسفند  1397 /24 جمادی الثانی 1440 / شماره 2649 / 8 صفحه / قیمت: 1000  تومان 

باوجود بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور در اصفهان، شاخص ها نگران کننده است

رد پای غول ها در اصفهان! 

1

3

 اصفهانی ها 11 درصد
 از جمعیت جامعه قرآنی کشور را 

تشکیل می دهند

 در مراسم  برگزاری هفدهمین آزمون سراسری 
حفظ و مفاهیم قرآن کریم مطرح شد؛

7

توقف سبزپوشان مقابل تیم ماشین سازی؛

 »ذوب آهن« رکوردار
  بازی های بدون برد

 در لیگ هجدهم

علت مشخصی برای افزایش 
قیمت مرغ وجود ندارد

 نایب رییس اتحادیه فروشندگان 
گوشت سفید اصفهان:

3

6

در هجدهمین جلسه شورای اسالمی شهرستان اصفهان با حضور معاون 
دادستان و فرمانده انتظامی شهرستان چه گذشت؟

گالیه هایی از جنس آب، امنیت،کشت و نکشت
هجدهمین جلسه شورای اسالمی شهرستان اصفهان با موضوع بررسی مسائل 
و مشــکالت، افزایش ضریب ایمنی و بهره وری حوزه قضائــی و کالنتری ها در 
فرمانداری اصفهان برگزار شد. معاون دادستان ، فرمانده انتظامی شهرستان و سرپرست فرمانداری 

صفحه   5اصفهان از میهمانان ویژه این جلسه بودند...

موزه هنرهای معاصر
گونتر اوکر/ کرنش به حافظ

۲ اسفند  الی۲۳ فروردین
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قطعی شدن سفر روحانی، رییس جمهور کشورمان 
به عراق پس از پنج ســال تیتر یک رســانه های 
دو کشور شده اســت. اگر چه طی سال های اخیر 
همواره روابط خوبی میان دو کشــور وجود داشته 
است؛ اما این سفر به لحاظ سیاسی و اقتصادی به 
دلیل وجود تحریم ها می تواند دریچه ای جدید بر 
سیاست خارجی دو کشور باشد. به رغم فشارهای 
زیاد آمریکا، عراق همچنان تالش دارد تا مراودات 
اقتصادی و سیاسی خود با ایران را حفظ کند. این 
مسئله بخشی به دلیل وابستگی های اقتصادی در 
داخل است و بخش دیگر مربوط به فشار نیروهای 
سیاســی طرفدار ایران در داخل عراق می شــود. 
اگر چه رییس جمهــور تازه عــراق از میان گروه 
های شیعه نزدیک به کشــورمان نیست؛ اما خوب 
می داند کــه دوری از ایران به ســرعت می تواند 
پایه های قدرت دولتش را سســت کند. می توان 
گفت ســاختارهای قدرت در داخل عراق با وجود 
درخواســت آمریکا طی ســال های اخیر به شدت 
به نفوذ ایران وابسته شده است. حسن روحانی در 
حالی به عراق سفر می کند که رسانه های جهانی 
می گویند باید منتظر دور تازه ای از همکاری های 
بیشــتر میان این دو کشور در ســایه تحریم های 

پرفشار آمریکا باشیم.
گالیه هایی از جنس همسایگی

طی ماه های گذشته برخی از بلند پایه ترین مقامات 
ایران از جمله وزیر امور خارجه و رییس کل بانک 
مرکزی به عراق سفر داشــته اند. همچنین رییس 
جمهور تازه عراق نیز در آبان ماه به ایران سفر کرد. 
این مسئله به خوبی نشان می دهد که ایران تا چه 
حد برای مقابله با تحریم ها به عراق نیازمند است؛ 
اما دو کشور به رغم نزدیکی های دو جانبه مشکالت 
و موانع جــدی در روابط سیاســی و اقتصادی هم 
دارند. در تابستان امسال عراق به دلیل کمبود برق 
و مشکالت اقتصادی صحنه درگیری و اعتراضات 
خیابانی بود این موضوع  البته بخشی به نرساندن 

برق از ایران مربوط می شد که در همان زمان اعالم 
شد به دلیل نیازهای داخلی امکان صادرات به این 
کشور وجود ندارد و همین مســئله  موجب شد تا 
برخی از مقامات عراقی زمزمه هایی برای همراهی با 
تحریم های آمریکا را مطرح  کنند. همچنین ایرانی 
ها نیز با وجود کمک های نظامی که به این کشــور 
در جهت مبارزه با داعش انجام داده اند؛ اما بخشی 
از انتظارات امنیتی آنهــا همچنان بالتکلیف مانده 
است. تعیین خطوط مرزی و مناقشه های مربوط به 
آن و نیز برخورد قاطع با تروریست های بازمانده در 
خاک عراق از جدی ترین مسائلی است که در این 
سفر تالش می شود تا راه حلی برای آن پیدا کنند. 
مطالبات انرژی صادر شده به عراق نیز بخش دیگری 
از کشمکش ها میان دو کشور است. ایران در حدود 
دو میلیارد دالر بابت صادرات بــرق و گاز از طرف 
عراقی طلب دارد، اخیرا عادل عبدالمهدی، نخست 
وزیر عراق اعالم کرده است که این کشور آمادگی 
کامل دارد تا مطالبه تهران را به طور کامل پرداخت 
کند و برای این کار تدابیر الزم را نیز اندیشیده هر 
چند تا کنون اقــدام عملی در ایــن زمینه صورت 

نگرفته است.

ضرورت تعامل دو طرفه
اصلی ترین بخــش روابط ایران و عــراق جدای از 
جنبه های دیپلماتیک اقتصادی است. عراق جنگ 
زده برای بازسازی و تامین نیازهای داخلی به شدت 
به بازار ایران وابسته است و ایران نیز بخش مهمی 
از بازار داخلی عــراق را در اختیــار دارد. مراودات 
اقتصادی در ســایه تحریم ها برای هــر دو طرف 
بســیار بغرنج شده است. عراق کشــوری است که 
میان ایران و آمریــکا  قرار گرفتــه و در زمان آغاز 
تحریم های آمریکا علیه ایران یک معافیت ۴۵ روزه 
برای واردات بــرق و گاز طبیعــی از ایران دریافت 
کرد؛ اما این معافیت هدفی غیر واقع گرایانه را برای 
عراق به منظور قطع روابط تجاری با همسایه خود 
معین کرده بود. هم زمان با منقضی شدن معافیت 
۴۵ روزه،  واشنگتن به عراق یک معافیت ۹۰ روزه 
برای واردات برق و گاز از ایران داده است. این اقدام 
به عراق فرصت می دهد راه هایی برای پرداخت پول 
واردات از ایران بدون اســتفاده از دالر آمریکا پیدا 
کند. واردات از ایران حــدود ۳۰ درصد از ۱۴۰۰۰ 
مگاوات مصرف روزانه برق عراق را تامین می کند و 
کاهش این میزان عرضه، تاثیر مخربی روی اقتصاد 

عراق خواهد داشت. از ســوی دیگر ایران به دنبال 
راهی است که نه تنها مراوده با این کشور را تضمین 
کند بلکه روابط پولی را برای دور زدن تحریم ها به 
شکلی پیچیده مورد بررسی قرار دهد. مسئله ای که 
به نظر می رسد در این سفر راه حلی عملی، میان دو 

طرف نهایی خواهد شد.
آیا سفر روحانی دستاورد ویژه ای خواهد 

داشت؟
هر چند رییس جمهــور تا کنون ســفری به عراق 
نداشته است؛ اما دولت روحانی خوب می داند، تحت 
فشارهای بی امان آمریکا که فشــارهای بی سابقه 
ای را به کشــورها وارد می کند تا از هر گونه تعامل 
با ایران خودداری کنند و حتی کشــورهای بسیار 
نزدیک و متحد ایران مجبور شــده اند در تعامل با 
ایران فشــارهای آمریکا را در نظر بگیرند، تعامالت 
ویژه داشتن با کشورها سخت است. دستگاه سیاست 
خارجی کشور خوب می داند که باید توقعات شان از 
کشورهای مختلف متناسب با توانایی های آنها باشد. 
عراق هم از این قاعده مستثنی نیست. تمامی مقامات 
عراقی از جمله برهم صالح، رییــس جمهور، عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر، محمد علی حکیم، وزیر 
امور خارجه، سید عمار حکیم، و... همگی تاکید کرده 
اند به هیچ وجه جزئی از فشارهای آمریکا علیه ایران 
نخواهند بود. حتی آیت اله سیســتانی، مرجع عالی 
شیعیان عراق، خالف رویه خود عمل کرد و با جانین 
هینیس پالسخایرت، فرستاده ویژه سازمان ملل در 
عراق دیدار کرد تا صرفا این پیام را برساند که عراق به 
داشتن روابط حسنه و متوازن و برابر با تمام کشورها 
پایبند است و اجازه نمی دهد عراق به پایگاهی برای 
آزار و اذیت کشورهای دیگر تبدیل شود. با  این وجود 
ایران به راحتی نمی تواند روی تعامل با عراق حساب 
باز کند  و از سوی  دیگر عراق نیز مالحظاتی دارد که 
باید در مراودات خود با ایران لحاظ کند . هر دو طرف 
در این سفر به دنبال امتیاز گیری خواهند بود؛ اما به 
نظر می رسد در این سفر بخشی از مهم ترین گره های 
روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف بازگشایی و راهی 

نو در تعامالت همسایگی باز خواهد شد.

روسیه و چین قطعنامه آمریکا 
درباره ونزوئال را وتو کردند

نمایندگان روسیه و چین با قطعنامه پیشنهادی 
آمریکا درباره ونزوئال مخالفــت کردند و به این 
ترتیب اجازه ندادند آمریکا با ســوء اســتفاده از 
شورای امنیت به اهداف تغییر رژیم در کاراکاس 
دست یابد.در رای گیری انجام شده، روسیه، چین 
و آفریقای جنوبی رای منفی، ۹ عضو این شورا هم 
رای مثبت و ۳ عضو دیگر رای ممتنع دادند.به این 
ترتیب با توجه به مخالفت حداقل یک عضو دائم 

شورای امنیت، این قطعنامه به تصویب نرسید.

در صورت توافق با طالبان؛
نیمی از نظامیان آمریکا از 
افغانستان خارج می شوند

تارنمای خبری »نیویورک تایمز« بامداد جمعه 
گزارش داد کــه طرح پیشــنهادی آمریکا برای 
صلح با طالبان، بــر خروج کامــل نظامیان این 
کشور از افغانستان ظرف ســه تا پنج سال آینده 
استوار است.به نوشــته نیویورک تایمز، آمریکا 
قصد دارد در صــورت به نتیجه رســیدن گفت 
وگوها با طالبان، نیمی از ۱۴ هزار نیروی خود در 
افغانستان را طی ماه های آتی از این کشور خارج 
کند.بر همین مبنا، فعالیت نیروهای نظامی سایر 
کشورها در افغانستان بر آموزش ارتش متمرکز 
خواهد شد و در عوض، آمریکا فعالیت های خود 

را به اقدامات ضد تروریسم محدود خواهد کرد..

نخست وزیر پاکستان: 
 با اردوغان برای وساطت

 تماس می گیرم
 نخست وزیر پاکســتان اعالم کرد برای »نشان 
دادن حس صلح طلبی و حســن نیت«، خلبان 
هندی به اسارت گرفته شده را آزاد خواهد کرد. 
عمران خان، این تصمیم را در پارلمان پاکستان 
اعالم کرد و گفت که سیاســت پاکستان تمرکز 
بر تشــنج زدایی است.نخســت وزیر پاکستان 
همچنیــن اظهار کرد، با رجب طیــب اردوغان، 
رییس جمهوری ترکیه تماس تلفنی برقرار خواهد 
کرد تا او نقشــی در زمینه کاهش تنش کنونی با 

کشور همسایه هند ایفا کند.

جایزه یک میلیون دالری آمریکا 
برای دستگیری پسر »بن الدن«

وزارت خارجــه آمریکا اعالم کــرد در ازای ارائه 
اطالعاتی که به دســتگیری »حمزه بن الدن«، 
پسر »اســامه بن الدن«، رهبر گروه تروریستی 
القاعده منجر شود، یک میلیون دالر جایزه تعیین 
کرده است.آمریکا دو سال پیش به طور رسمی نام 
»حمزه بن الدن« را در فهرست سیاه تروریستی 
قرار داده و او را تهدیدی برای امنیت داخلی این 
کشور معرفی کرده است.در بیانیه وزارت خارجه 
آمریکا اشاره شده حمزه بن الدن از اوت ۲۰۱۵ با 
انتشار پیام های صوتی و تصویری در اینترنت از 
طرفدارانش خواسته به تالفی قتل پدرش توسط 
نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱، اقدام به حمله 

به آمریکا و متحدانش کنند.

امکان تمدید تاریخ برگزیت 
برای مذاکره با انگلیس

مذاکره کننــده اتحادیه اروپــا در امور برگزیت 
گفت: تمدیــد تاریخ خروج انگلیــس از اتحادیه 
اروپا به منظور ادامه مذاکرات پارلمان این کشور 
امکان پذیر است. میشل بارنیه، افزود: حل چالش 
برگزیت نباید به زمان دیگری موکول شود بلکه 
باید راه حلی برای آن پیدا کرد. وی در پاســخ به 
این سوال که آیا تمدید خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا با توجه به انتخابات پارلمان اروپا اقدامی موثر 
بود گفت: اگر این تمدید تنها چند هفته باشــد، 
 یعنی قبل از انتخابات پارلمانی انگلیس مشکلی

 نیست.

راهی نو در تعامالت همسایگی

 نیروگاه اتمی بوشهر
 خاموش شد

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی از خاموشی 
موقت نیروگاه بوشهر به منظور تعویض بخشی 
از سوخت و تعمیرات ضروری ساالنه خبر داد. 
بهروز کمالوندی افزود: بر اســاس برنامه پیش 
بینی شــده قبلی از روز دوشــنبه موقتا برای 
حدود دو ماه نیروگاه اتمی بوشهر از شبکه برق 
سراسری خارج شــد.وی گفت: این عملیات بر 
اساس هماهنگی های قبلی میان سازمان انرژی 
اتمی با وزارت نیرو است. البته برای نیروگاه بهتر 
بود انجام این کار در تابستان انجام می شد؛ اما 
به عنوان کمک به وزارت نیرو در راســتای حل 
مشــکالت مردم و جلوگیری از قطــع برق در 
پیک مصرف، این تعمیرات سالیانه را به ایام کم 
مصرف یعنی اسفند ماه تا اردیبهشت هر سال 
منتقل کردیم. طی هفته های گذشته مسئوالن 
نیروگاه اتمی بوشهر و سازمان نسبت به تامین 
نشدن بودجه ساالنه نیروگاه با توجه به افزایش 
نرخ ارز هشدار داده بودند؛ اما با حمایت دولت 

این مشکل برطرف شد.

زمان حضور »ظریف« در 
فراکسیون مستقالن والیی

نایب رییس فراکسیون مستقلین والیی مجلس 
شورای اسالمی از دعوت محمد جواد ظریف 
به جلسه فراکسیون مستقالن والیی مجلس 
خبر داد و گفت: اگر جلســه مجلس شورای 
اسالمی برگزار شود، ظریف میهمان فراکسیون 
مستقالن خواهد بود. غالمعلی جعفرزاده ایمن 
آبادی با اشــاره به اهداف برگزاری نشســت 
مشــترک فراکســیون مســتقالن والیی با 
محمدجواد ظریف، گفــت: ایجاد هماهنگی 
بیشــتر، کمک به وزارت خارجه و اســتماع 

نظرات وزیر امور خارجه است.

 تهیه ۱۲۰ گزارش
 برای مقابله با تحریم ها

رییس مرکــز پژوهش های مجلــس از تدوین 
بیش از ۱۲۰ گزارش در این مرکز برای مقابله 
با تحریم ها خبر داد.کاظم جاللی با اشــاره به 
برنامه های این مرکز بــرای مقابله با تحریم ها، 
گفت: ما در مرکــز پژوهش های مجلس بیش 
از ۱۲۰ گزارش در بحث مربوط به تحریم ها را 
آماده و مسئوالن اجرایی کشور و نیز نمایندگان 
مجلس ارائه کرده ایم.وی بــا تاکید بر اینکه ۵ 
ســناریو برای مقابله با تحریم  ها از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس از ماه ها پیش در دســتور 
کار قرار گرفته است، اظهار داشت: گزارش های 
مرکز پژوهش ها به شکل کشف روی خروجی 
ســایت قرار می گیرد که تعداد آنها حدود ۱۵ 
تا ۲۰ درصد از اقدامات مرکز پژوهش هاســت.

رییس مرکز پژوهش  هــای مجلس اضافه کرد: 
پیشنهادات و راهکارهایی برای مقابله با تحریم ها 
در اختیار نماینــدگان مجلس و حاکمیت قرار 
گرفته و بسیاری از گزارش ها نیز با طبقه بندی به 

مسئوالن ارسال شده است.

رییس ائتالف اصالح و بازسازی عراق: 
عراق درباره تحریم ایران به 

فشارهای آمریکا تن نداده است
رییس ائتالف اصــالح و بازســازی عراق با 
اشاره به فشــار آمریکا به عراق برای تبعیت 
از تحریم های ایران عنوان کرد: دولت کنونی 
عراق درخصوص تحریم هــای اعمالی علیه 
ایران، به فشــارهای آمریکا تن نداده است.

سید عمار حکیم، طی جلسه ای درخصوص 
روابط عراق با کشورهای منطقه اظهار داشت: 
روابط عراق با کشــورهای همسایه از سوی 
دیگر کشورها تحت نظر است، همه کشورها 
به رفتار عراق توجــه می کنند تا نحوه تعامل 
بغداد با کشورهای همسایه را مشاهده کنند 
و بدین ترتیب شــیوه خود تعامل با عراق را 

مشخص کنند.

امیرپوردستان
رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش:

رییس اسبق سازمان صداوســیما گفت: بعضی از 
آقایان روحانیون وقتی در محالت می خواهند مردم 
را نصیحت کننــد می گویند مــا کاری با حکومت 
نداریم؛ این یعنی برائت جستن از حکومت که امروز 
شده یک امتیاز و واقعا بد است. عزت اله ضرغامی  
با بیان این که »سعی کنید در بیان حق و اعتقاد به 
حق مستقل باشــید«، اظهار کرد: استقالل هزینه 
دارد، تا شــجاعت اســتقالل وجود نداشته باشد 
فرد نمی تواند نظر خود را بگوید که متاسفانه االن 
برخی ها عادت کرده اند به »آقا اجازه«  و دچار ایمان 
دستوری شده اند.  برخی از مدعیان دینداری متوجه 
نیستند که ایمان، دســتوری نمی شود و نمی شود 
منتظر دستور از باال باشــیم. رییس اسبق سازمان 
صدا و ســیمای جمهوری اسالمی تصریح کرد: آن 
کســانی که نمی خواهند اســتقالل داشته باشند، 
اما هزینه ندهند، مسیرشــان به جایی نمی رسد، 
چون حتما جریان های قدرت و ثروت سد راه آن ها 
می شــوند تا حرف حق به گوش مردم نرسد، زیرا 

ابزارهای فراوانی هم دست دارند.

 امتیازگیری با برائت جستن 
از حکومت واقعا بد است

رییس اسبق سازمان صداوسیما:

کافه سیاست

عکس  روز 

بازدید نخست وزیر ارمنستان 
از میدان امام اصفهان

 جنگ نظامی  واقعیتی در کمین است

پیشنهاد سردبیر:

رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری 
اســالمی گفت: ارتش دارای ظرفیت انسانی 
بســیار کارآمد و تجهیزات نوین در مدیریت 
بحران هاســت و در تعامل با ســایر نیروها به 
مدیریت بحــران می پردازد. امیــر احمدرضا 
پوردســتان بیان کرد: در زمانــی که جامعه، 
گرفتار جنگ نشــده اســت باید در فرصتی 
کــه دارد خاکریز و تجهیــزات را آماده کند و 
آموزش ها را ارائه دهد و طرح ها را برای مقابله 
با دشمن و رســیدن به پیروزی، تدوین کند. 
جنگ نظامی، یکی از واقعیت های زندگی است 
که گاهی یک دفعه ایجاد می شود و کشورها را 
درگیر می کند و همانند ســیل، زلزله، بالیای 
طبیعی و حــوادث جاده ای در کمین اســت. 
اگر بتــوان آمادگــی نظامــی در برابر هجوم 
 دشمنان داشت، می توان تلفات و خسارات را 

کاهش داد.   

  جنگ نظامی 
واقعیتی در کمین است

مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: ما چه 
داخل FATF   بشویم و چه داخل آن نشویم، چه در 
لیست سیاه وارد بشویم و چه تعلیق شویم، اراده جبهه 
استکبار تسلط بر ماســت؛ ویترین FATF  موضوع 
مالی واقتصادی اســت و کارکردش کامال سیاسی و 
امنیتی اســت، پایه گذار آن OCD و دبیرخانه اش 
در پاریس اســت.قالیباف خاطرنشان کرد: سیاست 
آمریکاییان و جبهه اســتکبار جهانی از زمان بوش 
پســر و قبل از حمله به عراق، این بود که  FATF را 
سازماندهی کنند که هر شرکت و کشور و مجموعه ای 
که بخواهد خالف حرکت سرمایه داری و امپریالیسم 
حرکت کند از هر حرکت مالی و اقتصادی در جهان 
منقطع شود. وی با تاکید بر این که شورای امنیت ملی 
ما برای این مسائل باید یک دبیرخانه دائمی داشته 
 FATF باشد، اذعان کرد: قطعا تصویب و پیوستن به
و پالرمو به نفع و صالح  ما نیست ولی باید بدانیم این 
یک سالح و اهرم فشاری از سوی استکبار علیه ماست 
و توقع تغییر رویکرد را از مــا دارند که باید برای آن 

تدبیری اندیشید.

 پیوستن به 
FATF به صالح ما نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
الیحه الحاق ایران به کنوانســیون بین المللی 
مقابله با تامیــن مالی تروریســم )CFT( در 
دستور کار نیست و پس از تعیین تکلیف پالرمو، 
نوبت به این الیحه خواهد رســید.»غالمرضا 
مصباحی مقدم« اظهار داشت:مجمع شخیص 
مصلحت نظام موضوع پالرمو را بررســی می 
کند.عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظام 
درباره میــزان آرای الزم بــرای تصویب این 
الیحه، خاطرنشــان کرد: با توجه به رهنمود 
رهبر معظم انقــالب، با کمتر از دو ســوم آرا 
نمی توان گفت مصلحت نظام یا مصلحت ملی 
احراز شده است. بنابراین برای تصویب الیحه 
پالرمو به دو سوم آرای اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیاز اســت و در صورتی که این 
 میزان آرا به دســت نیاید، الیحه در مجمع رد 

خواهد شد.

پس از تعیین تکلیف پالرمو 
نوبت به CFT خواهد رسید

پیشخوان

بین الملل

 سفر روحانی به عراق چه دستاوردهایی خواهد داشت؟
مردم خواستند، ظریف ماند

روایت »خرازی« از جلسه با سردار سلیمانی و ظریف 
صادق خرازی، دیپلمات کهنه کار کشورمان و سفیر اســبق ایران در پاریس، از زمان انتشار خبر استعفای 
ظریف، رایزنی های خود را با سردارسلیمانی و محمدجوادظریف آغاز کرد. صادق خرازی در مورد اتفاقات 
پس از استعفا گفت: من به دلیل رفاقتی که با آقایان ظریف و سردار سلیمانی دارم، با هر دو نفر صحبت کردم 
.برادرم سلیمانی آنقدر با اخالق و بزرگواری برای دکتر ظریف حرمت قائل بود که شما همه جوانب احترام 
وتکریم ایشان را در پیام شان دیدید. گالیه آقای ظریف ربطی به سردار سلیمانی و مسئولیت ایشان نداشته و 
ندارد بلکه دکتر ظریف به مسئولیت و ماموریت وجایگاه وزیر خارجه نظام توجه دارند . همه می دانند بر احدی 
پوشیده نیست هر دو نفر وظایف مشخصی دارند و هر دو نفر مورد اعتماد واحترام رهبری معظم اتقالب و 
مجموعه نظام هستند و در پروژه های حساس وظایف تعریف شده ای هر کدام مشخص است حضور هر دو 

نفر و نهاد متبوع شان کامال الزم است و تزاحمی بین مسئولیت ها و وظایف آنها وجود ندارد.

جدال سفیران ایران و انگلیس بر سر »بی بی سی فارسی«
روز پنجشنبه سفیر ایران در لندن در نخستین پیام توییتری خود نوشت: »بی.بی.سی فارسی« نمی تواند یک 
شبکه خبری مستقل باشد، چون هزینه های آن از بودجه عمومی کشور تامین می شود؛ بنابراین فعالیت آن 
تحت نظارت دولت انگلیس است.  بعیدی نژاد افزود: کمیته ای از مجلس بریتانیا نیز سه سال قبل از راه اندازی 
این شبکه، به شبکه بی.بی.سی توصیه کرده بود برای ایجاد تغییرات سیاسی در ایران به ایجاد سرویس فارسی 
اقدام کند.»راب مکر«، ســفیر انگلیس در تهران در پاســخ به این توییت ادعا کرد: بی بی سی کامال به لحاظ 
سردبیری مستقل است. به همین دلیل است که در ســطح جهان همواره به عنوان یکی از منابع خبری مورد 
اعتماد ارزیابی می شود. بعیدی نژاد سپس سندی را توییت کرد که در آن نوشته است: سرویس جهانی بی.بی.

سی از طریق عوارض تلویزیون در انگلیس تامین می شود، درعین  حال، بودجه ای معادل ۲8۹ میلیون پوند از 
سوی دولت به این شبکه تخصیص داده  شده که در پنج سال تا سال ۲۰۲۰ پرداخت می شود.

چهره ها

اختالس هــزار میلیاردی 
عابربانک فوتبال

تکریم  دیپلماسی

عقبگرد از افزایش عادالنه 
حقوق

علیرضا کریمیان
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گوشت وجود دارد ولی مدیریت نیست
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

مسافرها فقط با داشتن بلیت 
برگشت می توانند گوشی 

همراه وارد کنند
رییس اتحادیه صنف دســتگاه های مخابراتی 
گفت: واردات مســافری گوشــی تلفن همراه 
منوط به داشتن بلیت برگشت سفر شد.مهدی 
محبی افزود: از روز چهارشنبه، ۸ اسفند سایت 
همتا برای دریافت کارت ملی خریداران گوشی 
تلفن همراه و پرداخت عوارض گمرکی گوشی 
برای ریجســتر آن به نوعی محدود شد و تنها 
کســانی که کثیرالســفر هســتند با داشتن 
مدارک مسافرت خارجی خود می توانند اقدام 
 به ریجســتر تعداد محدودی گوشــی همراه

 کنند.
وی گفت: البته این طرح پیش از این باید اجرا 
می شد و جزو قانون اســت؛ اما شاید بهتر بود 
مثل طرح ریجستری قبل از اجرا مدت زمانی 
به فروشندگان و واردکنندگانی که گوشی های 
خود را در بازار پخش کرده بودند فرصت داده 
می شد تا با اجرای ناگهانی این قانون دچار ضرر 
و زیان نشوند. محبی افزود: در حال حاضر تعداد 
بسیار زیادی گوشی تلفن همراه در فروشگاه ها 
انبار شده است، همچنین بسیاری از خریداران 
گوشی هم ممکن است در لحظه خرید، تلفن 
خود را ریجستر نکرده باشند که اکنون با اجرای 
این طرح امکان ریجسترکردن گوشی ها حتی 
در صورتی که خریداری شــده باشــد و مبلغ 
آن توسط مشــتری پرداخت شــده باشد هم 
وجود ندارد. رییس اتحادیه صنف دستگاه های 
مخابراتی گفت: البته از اجرای قانون نمی توان 
ســرباز زد؛ اما بعد از اجرای طرح ریجســتری 
مدتی شــرکت های اصلی واردکننده گوشی 
اقدام به واردات موردنیاز کشــور کردند که به 
دالیلی شاید توانایی پوشش کل بازار را نداشتند 
و همین واردات مسافری بود که در این مدت 

بازار را متعادل نگه داشت.

بازار

آباژور

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور 
در اردستان خبر داد:

وجود ۱۱۰هزار واحد مسکونی 
خالف قانون در روستا ها

معاون عمران روســتایی بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی کشور در اردســتان گفت: ساخت حدود 
۱۱۰هزار واحد مسکونی خالف قانون در روستا های 
کشور گزارش شده اســت. محمد رضا شاملو در 
جلسه بررسی مســائل و مشــکالت روستاهای 
اردستان با بیان اینکه بنیاد مسکن ملزم به تهیه 
طرح هادی روستاهای باالی 2۰خانوار است، افزود: 
تهیه طرح هادی برای روســتاهای زیر 2۰خانوار 
جزو تکلیف و وظایف بنیاد مسکن نیست، با این 
حال در صورت اختصاص اعتبار از ســوی کمیته 
برنامه ریزی شهرســتان، بنیاد مسکن تهیه طرح 
هادی را برای روستاهای زیر 2۰خانوار در برنامه 
قرار می دهد.وی با بیان اینکه ۸هزار و 5۰۰روستای 
باالی 2۰خانوار در کشــور وجــود دارد که دوره 
۱۰ساله طرح هادی آنها به پایان رسیده و نیازمند 
بازنگری هستند، گفت: بازنگری در طرح هادی این 
روستاها نیازمند 7۰۰میلیارد تومان اعتبار است.

شــاملو، با بیان اینکه در کارگروه ملی، 6روستای 
اردســتان به عنوان روســتای هدف گردشگری 
پیشــنهاد شــده گفت: از محل فروش زمین در 
روســتاها 3۰درصد از این مبلغ بــرای خدمات و 
کارهای حقوقی و 7۰درصد برای خود آن روستا 

هزینه می شود.

 بلیت اتوبوس بین شهری هم
 ۲۰ درصد گران شد

قیمت بلیت اتوبوس های مسافری بین شهری از 25 
اسفند ماه سال جاری با رشد 2۰ درصدی همراه 
خواهد بود.عبدالهاشــم حسن نیا،رییس سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشــور سراســر 
کشــور در خصوص افزایش قیمت بلیت اتوبوس 
در ســال ۱3۹۸ اظهار کرد: افزایش 2۰ درصدی 
قیمت بلیت اتوبوس از 25 اسفند ماه سال جاری 
مد نظر قرار می گیرد و این مسئله بر اساس روال هر 
ساله نرخ بلیت اتوبوس در آستانه ایام نوروز است. 
وی ادامه داد: به همین منظور افزایش 2۰ درصدی 
به منظور جبران هزینه های اتوبوس داران در نوروز 

سال ۱3۹۸ اعمال خواهد شد.

 آمریکا مزد خروج پژو 
از ایران را داد

دنیای اقتصاد نوشــت: مدیرعامل پژوسیتروئن 
خبر از بازگشــت این خودروســاز به بازار ایاالت 
متحده آمریکا داد.بنا بر اعــالم کارلوس تاوارس، 
به زودی یکی از برندهای این گروه خودروسازی 
به بازار آمریکا بازمی گردد. اگر این اتفاق رخ دهد، 
پژوسیتروئن می تواند پس از حدود سه دهه، دوباره 
به بازار آمریکا وارد شود، هرچند کار بسیار سختی 
برای رقابت با غول های این بازار خواهد داشــت.

بازگشت پژوسیتروئن به آمریکا اما برای ایرانی ها 
یادآور دوبار خروج این خودروساز از صنعت و بازار 
خودرو کشور است. پژویی ها یک بار در سال 2۰۱2 
و به دلیل برقراری تحریم های بین المللی علیه ایران 
و همچنین خرید بخشی از سهام این شرکت توسط 
جنرال موتورز آمریکا، ارتباط خودروسازی خود را 
با ایران قطع کردند. این برند اروپایی در پسابرجام 
به ایران برگشت، اما همان طور که مدیران ارشد 
آن پیش تر هشــدار داده بودنــد، به دلیل تحریم 
صنعت خودروی کشور از ســوی آمریکا، برای بار 

دوم چمدان ها را بستند و رفتند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی:
۴۰ درصد از منازل مسکونی 

کشور فرسوده است
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان این که کنترل 
قیمت مسکن و اجاره بها بر عهده وزارت راه نیست، 
گفت: حدود 25 میلیون واحد مســکونی در کشور 
وجود دارد که بین 3۰ تا ۴۰ درصد آنها فرســوده 
است. مازیار حسینی با تاکید بر این  که سیاست های 
انقباضی سال های گذشته موجب تقاضای انباشته 
مسکن در کشــور شــد، اظهار کرد:  باید حداقل 
تقاضای ساالنه 6۰۰ هزار واحد به دلیل ازدواج نیز 
به این میزان افزوده شــود که همــه اینها حاکی از 
تقاضای باال به تامین مسکن است. معاون وزیر راه 
و شهرسازی با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن 
و اجاره بها برعهده وزارت راه و شهرســازی نیست، 
افزود: متاسفانه در سال های گذشته به دلیل ساخت 
و ساز پایین تر از میزان واقعی آن، تقاضای انباشته 
پنج تا شش ساله ای ایجاد شده که مشکالتی را در 

موضوع اجاره بها رقم زده است.

آباژور خانه سفید کد 22322

 80,000
تومان

آباژور رومیزی چشمه نور 
MT7038/BR مدل

 138,000
تومان

آباژور رومیزی داوین 
لوکس مدل ارکید

 145,000
تومان

طی روزهای اخیر که در جریان فعالیت های انتخاباتی 
اتاق بازرگانی، گروهی از یک ائتالف بر شاخص های 
پایین و نگران کننده اقتصادی استان اصفهان تاکید 
می کردند، عده ای با نگرانی از این ســیاه نمایی در 
میان فعاالن اقتصادی معتقد بودند اوضاع اصفهان 
چندان هم بد نیست؛ اما در جدیدترین آمار منتشر 
شده از سوی یک نهاد صنعتی و بازخوانی این اعداد و 
ارقام به خوبی می توان فهمید نه تنها اوضاع تعریفی 
ندارد بلکه در جهت افت شاخص های مهم اقتصادی 

مانند سرمایه گذاری و بیکاری پیش رفته ایم.
بر اساس آخرین گزارش ســازمان مدیریت صنعتی 
ایران که با عنوان گزارش رتبه بندی ۱۰۰ شــرکت 
برتر کشور منتشر شده اســت، اگر چه پس از تهران 
»اصفهان« دارای بیشــترین میزان وجود غول های 
صنعتی اســت؛ اما سایر شــاخص ها در این استان 
چندان تعریفی ندارد. در ســال ۱3۹6 از میان 25۰ 
شــرکت بزرگ اقتصادی 25۰ شــرکت در تهران 
3۴ غول اقتصــادی در اصفهــان و 2۰ بنگاه بزرگ 
در خوزستان واقع شــده اند. همچنین استان های 
کرمانشاه، خراسان شــمالی، سیستان وبلوچستان و 
خراســان جنوبی هرکدام با یک شرکت یا غول برتر 

اقتصادی در رتبه های پایانی قرار دارند. 
۸۱ درصد سپرده های بانکی در ۷ استان 

براساس آخرین آمارهای اعالم شــده از سوی بانک 
مرکزی که مربوط به آبان ماه ســال جاری است، در 
آبان سال ۹7 حجم کل ســپرده های ریالی و ارزی 
بانکی پس از کسر سپرده قانونی حدود ۱7۱5 هزار 
و ۴۴3 میلیارد تومان است که 57 درصد آن )۹۸۱ 
هزار و 3۱۸ میلیارد تومان( مربوط به استان تهران 
اســت. پس از تهران، اســتان اصفهان با سهم5/۱ 
درصدی خود )۸۸ هزار میلیارد تومان( در رتبه دوم 
و استان خراســان رضوی با سهم ۴/۴ درصدی خود 
)75 هزار و ۸6۴ میلیارد تومان( در جایگاه سوم قرار 
دارد. همچنین در حالی که هفت استان کشور شامل 
تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان، 

آذربایجان شرقی، مازندران 
و البــرز در مجموع بیش 
از ۸۱ درصد ســپرده های 
بانکــی کشــور را دارند، 
مجموع ســهم 23 استان 
دیگر از کل ســپرده های 
بانکی کشــور حدود ۱۹ 

درصد است. 
۶۵ درصد تسهیالت بانکی کشور در استان 

تهران 
به رغم جریان پرشــتاب نقدینگــی در بخش های 
غیرمولد و ســوداگر اقتصاد ایران، یکی از مشکالت 
بخش مولد اقتصاد کمبود نقدینگی اســت. اگرچه 
نمی توان گفت همه تسهیالت بانکی به بخش مولد 
اقتصاد تزریق می شــود، اما اگر فــرض کنیم بخش 
قابل توجهی از تســهیالت بانکی در قالب سرمایه در 
گردش به بخش های مولد رســیده است، می توان 
گفت میزان برخورداری اســتان ها و مناطق کشور 
از تســهیالت بانکی می تواند معیاری برای ارزیابی 
شکاف و عدم تعادل در استفاده از توان های محیطی 
و انسانی مناطق یا اســتان ها باشد. در همین زمینه 

براساس آخرین داده های 
آمــاری بانــک مرکــزی 
ایران، در آبان ماه سال ۹7 
مجموع تسهیالت جاری 
و غیرجاری نظــام بانکی 
کشور حدود ۱۴۰۰ هزار 
و ۹۸۸ میلیارد تومان بوده 
که از این میزان، بیش از 65 
درصد تســهیالت بانکی )۹۱5 هزار میلیارد تومان( 
مربوط به استان تهران اســت. پس از استان تهران، 
استان اصفهان با سهم 3/۸ درصدی )53 هزار میلیارد 
تومان( در رتبه دوم و استان خراسان رضوی با سهم 
3/۱ درصدی )۴3 هزار میلیارد تومان( در رتبه سوم 
قرار دارد. نکته قابل تامل در بررسی داده های آماری 
مربوط به تسهیالت بانکی این است که ۱۴ استان با 
باالترین میزان دریافت تســهیالت بانکی ۹۰ درصد 
تسهیالت را دریافت کرده و ســهم ۱7 استان دیگر 
از کل تســهیالت بانکی کشور فقط ۱۰ درصد است. 
همچنین ســهم 65 درصدی اســتان تهران از کل 
تسهیالت بانکی در حالی است که ۱5 استان کشور 
هرکدام کمتر از یک درصد از تسهیالت بانکی کشور 

سهم دارند. 
۵۱ درصد از تولید ناخالــص داخلی در ۵ 

استان 
حجم تولید ناخالــص داخلــی )GDP( یکی دیگر 
از مولفه های بســیار خوب برای ارزیابــی نابرابری و 
عدم تعادل در بهره گیــری از ظرفیت های مناطق و 
استان های کشور اســت. تولید ناخالص داخلی یک 
اســتان به معنی برآورد ریالــی ارزش کل کاالها و 
خدمات نهایی تولیدشــده در هریک از استان های 
کشور برای یک دوره زمانی معین )ساالنه( است که 
نشان می دهد هر اســتان چقدر در تولید سهم دارد. 
بررسی اســتانی و منطقه ای این شــاخص می تواند 
تصویری واقعی از قدرت تولید و زایندگی یک اقتصاد 
و البته میزان بهره گیری از توان های انسانی و طبیعی 
مناطق را ارائه کند. محاســبات استانی و منطقه ای 
این شاخص بسیار ســخت و زمان بر است و معموال 
با تاخیر چندساله منتشر می شود. براساس آخرین 
داده های منتشرشده از ســوی مرکز آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت کار که مربوط به سال ۱3۹۴ است، 
در تولید ناخالص داخلی شــکاف بسیار عمیقی بین 
استان های کشور وجود دارد، به طوری که از مجموع 
۱۰6۸ هزار میلیــارد تومان حجــم تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت، 26 درصــد آن در تهران متمرکز 
شده و سهم 3۰ اســتان دیگر 7۴ درصد است. نکته 
قابل تامل این است که ســهم 26 درصدی تهران از 
تولید ناخالص داخلی تقریبا برابر با مجموع ســهم 
2۰ استان پایانی انتهایی است. همچنین بیش از 5۰ 
درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در پنج استان 
تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس 

متمرکز شده است. 
ســهم 5۰ درصدی پنج اســتان بــا باالترین حجم 
تولید ناخالص داخلی در حالی اســت که این استان 
ها با کمترین حجم تولید ناخالــص داخلی همگی 
کمتــر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی ســهم 
دارند. )ایــالم ۰/57درصــد، کهگیلویه وبویراحمد 
۰/5۸درصــد، خراســان جنوبی ۰/63درصــد، 

چهارمحال وبختیاری۰/۸۱ درصد(.

رد پای غول ها در اصفهان! 
باوجود بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور در اصفهان، شاخص ها نگران کننده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بیرق مطالبه گری باید در کشور برپا شود، گفت: 
کاالهایی مانند گوشت قرمز و سفید در کشور بیش از حد نیاز تولید می شود؛ اما عدم مدیریت و قرارگرفتن افرادی 
نفوذی در کشور باعث به وجود آمدن این وضعیت است.حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: باید سوال شود چرا 
تصمیم نابجا در کشور گرفته می شود؟ چرا به موقع با مشکالت برخورد نمی شود؟ بسیاری از مواقع می توانند کارهایی 
انجام دهند ولی انجام نمی دهند. می توانند از اختیارات شان استفاده کنند ولی استفاده نمی کنند  و تصمیم درست 
نمی گیرند. وی با بیان این که »این حق مردم اســت که باید زندگی بهتری داشته باشــند«، گفت: مردم اگر برای 

مطالبات شان در چارچوب نظام ایستادگی کنند و بخواهند، وضع جامعه درست می شود.

 گوشت وجود دارد 
ولی مدیریت نیست

نماینده مردم شاهین شهر:

ان
لم

پار

  عکس روز

عیدی برای همه؛ دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر
نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان:

علت مشخصی برای افزایش قیمت مرغ وجود ندارد
نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت: علت مشخصی برای افزایش قیمت مرغ 
وجود ندارد زیرا منابع تامین گوشت سفید به صورت کامل این محصول را به بازار تزریق می کنند؛ اما باز 
هم قیمت افزایش می یابد و این بسیار عجیب است.مجید محمد نژاد، با بیان اینکه قیمت مرغ و گوشت 

سفید در ایام عید به دلیل افزایش میزان تقاضا 
باال می رود، اظهار کرد: پــس از افزایش قیمت 
گوشــت قرمز، مردم ســعی کرده اند تا گوشت 
سفید را جایگزین گوشت قرمز کنند و همین امر 
موجب شده که شاهد افزایش قیمت اقالم گوشت 
سفید به ویژه مرغ در بازار باشیم. وی افزود: میزان 
مناســبی مرغ برای بازار شب عید در نظر گرفته 
شده است تا پاسخگوی افزایش تقاضا در این بازار 
باشد، اما در نهایت افزایش قیمت عیدانه شامل 

حال مرغ نیز خواهد شــد. نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان اضافه کرد: حضور 
یک نهاد ناظر در بازار می تواند از افزایش افسارگسیخته قیمت ها جلوگیری کند، علت مشخصی برای 
افزایش قیمت مرغ وجود ندارد زیرا منابع تامین گوشت سفید به صورت کامل این محصول را به بازار 
تزریق می کنند؛ اما باز هم قیمت افزایش می یابد و این بسیار عجیب است. افزایش قیمت مرغ به عنوان 
کاالیی که یکی از اقالم اصلی سبد کاالی مردم را تشکیل می دهد این روزها بسیار بحث برانگیز شده و 
قیمت این کاال در برخی مواقع حتی تا کیلویی ۱6 هزار تومان پیش رفته است. البته در این بین شرکت 
های دولتی با تزریق مرغ منجمد سعی داشتند تا بازار را در کنترل گرفته و قیمت مرغ را متعادل کنند.

وزیر صنعت:   مجوز واردات مرغ صادر شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز الزم برای واردات مرغ به جهاد کشــاورزی خبر داد و گفت: 

واردات گوشت تا زمانی که شاهد تعادل عرضه و ثبات قیمت در بازار نباشیم، ادامه دارد.
رضا رحمانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات تولید به مناطق آزاد 

و ویژه بدون ثبت سفارش  و به صورت آزاد تصویب شده است.
وی، با بیان اینکه واردات باید مربوط به اقالم اولیه باشد، عنوان کرد: در برخی استان ها برای صادرات در 
زمینه تسویه ارزی مشکالتی دارند که در ازای آن می توانند برای خود و کسانی که ثبت سفارش کردند 
واردات کنند.  رحمانی  اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و دغدغه دولتی ها، مجوز الزم 

به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات مرغ داده شده است.

تجارت ایران و چین نصف شد
مبادالت تجاری ایران و چین در نخستین ماه سال جاری میالدی با افت بیش از 5۴ درصدی نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل به ۱/73۴ میلیارد دالر رســید.  گمرک چین اعالم کرد مبادالت تجاری ایران و چین در 

نخستین ماه سال جاری میالدی با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
تجارت ایران و چین در ژانویه سال 2۰۱۸ بالغ بر 3/۸37 میلیارد دالر گزارش شده بود که این رقم در ژانویه 
امسال با افت 5۴/۸درصدی به ۱/73۴میلیارد دالر رسیده اســت.کل تجارت خارجی چین در این ماه 3۹5 
میلیارد دالر بوده که سهم ایران از این تجارت فقط ۰/۴3درصد محاسبه شــده است. بر اساس این گزارش 
صادرات چین به ایران در  ژانویه 2۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 5۸/3درصدی داشته و به 722 

میلیون دالر رسیده است. چین در ژانویه سال قبل ۱/733 میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود.

بانــک، نرم افزار حســابداری 
شخصی است که پایه اصلی آن 
بر سهولت در استفاده قرار داده 
شده اســت. در این نرم افزار از 
پیچیدگــی هــا و اصطالحات 
موجود در عموم نرم افزارهای 

این زمینه خبری نیست.
این نرم افزار به گونه ای طراحی 
شده است که بخش های مورد 
نیاز همیشه به سریع ترین روش 

در دسترس باشند.

حسابداری 
شخصی بانک

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

 ۱۴ استان با باالترین میزان دریافت 
تسهیالت بانکی ۹۰ درصد 

تسهیالت را دریافت کرده و سهم 
۱۷ استان دیگر از کل تسهیالت 
بانکی کشور فقط ۱۰ درصد است
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تحدید حدود اختصاصی
 12/32 چون تحدید حــدود قســمتی از امالک بخش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل
  به علت عدم حضور مالــک، تا کنون به عمل نیامــده، لذا با توجه به دســتور اخیر ماده

 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای مالکین ذیل، تحدید حــدود اختصاصی امالک مرقوم 
 در تاریخ های تعیین شــده در ساعت 8 صبح شــروع و انجام خواهد شــد. و در صورت 
 مصــادف بــا روز تعطیــل عملیــات تحدیــدی بــه روز بعــد موکــول خواهــد

 شد.
امالک وابنیه بخش 3 آران وبیدگل

شماره فرعی  از پالک 3  اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش سه آران وبیدگل
3137فرعی: اقای علی اکبر رجب پور بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 228و خانم 
فاطمه محلوجی بیدگلی فرزند علی اکبر شــماره شناسنامه 1864)بالمناصفه(ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 144مترمربع.
شماره فرعی از پالک 297 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران وبیدگل

10فرعی:اقای حسن جامعی بیدگلی فرزند محمد اقا شــماره شناسنامه 208ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 109/87مترمربع

شماره فرعی از پالک896 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران وبیدگل
7 فرعی: اقای داود غائبی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 7069 ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 458/10مترمربع 
شماره فرعی از پالک 972 اصلی واقع دراماکن بخش سه آران وبیدگل

214فرعی: اقای حسین بابا پور فرد آران فرزند سیف اله شماره شناسنامه 274ششداتگ 
یکبابخانه بمساحت 132/50مترمربع

شماره فرعی از پالک1274 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
12 فرعی: اسماء ساجدین آرانی فرزند اصغر شــماره شناسنامه 6190024599نسبت به 
یک دانگ و خانم نفیســه گیاه دوست آرانی فرزند حسن شــماره شناسنامه 481نسبت 
به یک دانگ و اقای محمد خــدام حضرتی آرانی فرزند نعمت اله شــماره شناســنامه 
1250015618نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 179/50مترمربع. 

98/1/6
شماره فرعی از پالک1300 اصلی واقع در اران بخش سه آران و بیدگل

شماره 5 فرعی و مشاعات: عباس هدایتی فرد فرزند محمد تقی شماره شناسنامه 107و 
غیره ششدانگ یکباب اطاق و تحتانی 

شماره فرعی از پالک2170 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
 13فرعی:یکباب حســینیه مشــهور بــه حجتیه بــه تولیت هیــات امناءبه شناســه

 ملی 14003505268با نمایندگی اقای احمد رهنما  ششدانگ بمساحت 840/20مترمربع 
شماره فرعی از پالک2257 اصلی واقع در اماکن  بخش سه آران و بیدگل

107فرعی:اقای عباس شاکری زاده فرزند محمد شــماره شناسنامه 42524ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 182/70مترمربع 

شماره فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود اباد اران بخش سه آران وبیدگل
644فرعی:اقای محمد خاکی فرزند سیف اله شماره شناسنامه 422ششدانگ قطعه زمین 

چهار قفیزی 
98/1/7

شماره فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعوداباد اران بخش سه آران و بیدگل
9525فرعی:اقای علی اکبر آفتابی آرانی فرزند محمد شــماره شناسنامه 515 ششدانگ 

یکباب مغازه بمساحت 22/50مترمربع 
شماره های فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمداباد آران بخش سه آران و بیدگل

3246فرعی:اعظم کمال آرانی فرزند غالمحسین شــماره شناسنامه 48و اقای علیرضا 
درخشنده فر فرزند حسین شماره شناســنامه 8892)بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانه 

بمساحت 105/96مترمربع .
3247فرعی:فاطمه استواره فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 9813ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 121/80مترمربع 
3249فرعی:اقای محسن کمال آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 1250055229  و 
خانم زینب کریم پناه فرزند حسن شماره شناسنامه 6190066097 )بالمناصفه(ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 193/50مترمربع.
شماره فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآران دشت بخش سه آران و بیدگل

1956فرعــی: خانم کبــری حاجی پور مفــرد آرانی فرزند قدرت شــماره شناســنامه 
10044ششدانگ یکبابخانه بمساحت 146/60مترمربع

شماره فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد بخش سه آران وبیدگل
1202فرعی:زهرا ترابی برزکی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 2871و آقای سید عباس 
شریفیان آرانی فرزند حسین اقا شماره شناســنامه 1250105137)بالمناصفه(ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 109مترمربع
98/1/8

شمارههای فرعی از پالک 2649 اصلی واقع در بخش سه آران وبیدگل
423فرعی:علی محمد اسالمیان فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 492ششدانگ زمین 

هشتاد قفیزی وسرجوبه متصل به آن
497فرعی:علی محمد اسالمیان فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 492ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی هشت جریبی .
498فرعی:علی محمد اسالمیان فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 492ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی شش جریبی .
شماره فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیداباد بخش سه آران وبیدگل

329فرعی:خانم پری بی غمی فرزند امراله شماره شناسنامه 26ششدانگ یکبابخانه .
98/1/10

امالک وابنیه بخش 4 آران وبیدگل
 شــماره فرعــی از پــالک 117 اصلــی واقــع در مزرعــه ابراهیــم ابــاد بخش 4 

آران وبیدگل
33فرعی:علی جباریان فرزند عباس شــماره شناسنامه 311ششــدانگ یکباب طویله و 

یکباب اطاق .
 شــماره فرعــی از پــالک 120 اصلــی واقــع در مزرعــه قــوام ابــاد اران بخش 4 

آران وبیدگل
27فرعی:علی جباریان فرزند عباس شماره شناسنامه 311ششدانگ یک باب باغ محصور.

98/1/11
به موجــب این آگهــی به کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگردد کــه در روز 

و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد. اعتراضــات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 )ســی( روز پذیرفته 

خواهد شد.
تاریخ انتشار:  97/12/11

م الف: 379341 عباس عباس زادگان رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل
حصر وراثت

 12/33  آقــای علی چراغــی بــادی فرزند احمد باســتناد شــهادت نامــه و گواهی
 فوت و رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شــماره کالسه 897/97 به این شورا 
چنین اشعار داشته است که شادروان احمد چراغی بادی فرزند قدمعلی در اقامتگاه دائمی 
 خود فوت نموده و ورثــه حین الفوت آن مرحــوم عبارتند از: 1- علــی چراغی بادی به 
شــماره ملــی 1230027912 )پســر( 2- ابوالفضــل چراغــی بادی به شــماره ملی 
 1230080058 )پسر( 3- ســجاد چراغی بادی به شــماره ملی 1230122461 )پسر( 
4- فاطمه چراغــی بادی بــه شــماره ملــی 1230037608 )دختــر( 5- اعظم پور 
نرگس به شــماره ملی 1239203391 )همســر( 6- قدمعلی چراغی بادی به شــماره 
ملــی 1239555504 )پدر( 7- باشــی زنگی بادی به شــماره ملــی 1239647395 
)مادر(.  لــذا مراتب جهت نشــر در یکــی از روزنامه های کثیراالنتشــار ارســال می 
گردد تا هر کس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 394503 شــعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف بادرود )171 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/34  خانم صغری قنبری دارای شناســنامه شــماره 10 به شــرح دادخواســت به 
 کالســه  639/97 از این شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهرداد حیدری کلهرودی  به شناسنامه 1230021809 در تاریخ 
92/2/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- صغری قنبری به شماره شناســنامه 10 فرزند رضا، مادر متوفی می باشد و به جز 
نامبرده فوق ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 395499 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان نطنز )127 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/35 خواهان سید ماشــاءا... تقوی فرزند نصرا... دادخواســتی به طرفیت خواندگان 
محمد خدری زاده و ســید مادح حسینی به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال 
تقدیم شــورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به این شــعبه ارجاع و به کالسه 
97/940 ثبت گردیده کــه وقت رســیدگی آن 98/1/31 راس ســاعت 4 عصر تعیین 
شــده به علت مجهول المکان بــودن خوانده و درخواســت خواهان و بــه تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور قاضی 
شــورای حل اختالف مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی و اطالع 
از مفاد آن به شــورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه 

 دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
 م الــف:395449 شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی دهاقــان )132 کلمــه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/36  خواهان آقای مرتضی شمس دادخواستی به خواســته هشتاد میلیون ریال بابت 
سه فقره سفته به شماره خزانه داری 226705 ســری ح و 862241 سری ح و 369590 
سری ح به انضمام کلیه خسارات وارده، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه  به طرفیت 
خوانده خانم مهتاب سلمانی به شــورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و کرون 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 990/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 
98/1/24 ساعت 9  صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس 
و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دســتور 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 نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواست 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 انتشــار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج  خواهد 
شد.  م الف:395095 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران )193 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/37  آقای رضا ناگلیانی دارای شناســنامه شــماره 1719  به شــرح دادخواســت به 
کالسه  594/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان افضل وقاری سالســتان به شناســنامه 3 در تاریخ 1397/10/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند 
 ذکور به نــام 1- رضا ناگلیانــی، ش.ش 1719 متولــد 1355/2/23 و دو فرزند اناث به 
نام های 1- نرگس ناگلیانی، ش.ش 0051779552 متولد 1347/11/6، 2- نســرین 
ناگلیانی، ش.ش 30 متولد 1362/1/1 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 394782 شعبه اول حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)150 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/38  بدینوسیله اعالم می دارد که آقای حمیدرضا پاکدل فرزند بهمن دادخواستی مبنی 
بر الزام خوانده به انتقال سند خودرو به طرفیت آقای محســن نوری به این شعبه تقدیم 
نموده است که به کالسه 27/97 شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر  ثبت گردیده 
اســت و در تاریخ 1398/1/25 وقت رسیدگی تعیین گردیده اســت لذا به آقای محسن 
نوری فرزند خانعلی ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به پرونده 27/97 در روز یکشنبه 
مورخه 98/1/25 ساعت 3 در شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر حاضر شوید این 
آگهی بعنوان ابالغ قانونی تلقی و در صورت عدم حضور وفــق مقررات اقدام می گردد.  
م الف:394786 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف فریدونشهر )111 

کلمه، 1 کادر(

برگزاری جشنواره بازی های 
 بومی و محلی فالت مرکزی

 در اردستان
فرماندار شهرســتان  اردستان  اردستان

گفت: 10 اســتان با 280 ورزشــکار در اولین 
جشنواره بازی های بومی و محلی فالت مرکزی 

ایران در اردستان شرکت می کنند.

حمید رضا تاملی اظهار کرد: در راستای ارتقای 
جایگاه ورزش شهرستان و طراحی رویدادهای 
فرهنگــی ورزشــی بــرای جذب گردشــگر، 
پیگیری هــای الزم از ماه های قبــل از طریق 
کمیته ملی المپیک و فدراســیون کشــوری 

ورزش ها و بازی های بومی و محلی انجام شد.
وی اضافه کرد: اولین جشنواره بازی های بومی 
و محلی، صنایع دســتی، طبخ غذا و موسیقی 
آئینی اســتان های فالت مرکزی در اردستان 
برگزار شد.فرماندار اردســتان با بیان اینکه در 
این جشنواره 10 اســتان از فالت مرکزی و ۶ 
تیم از اســتان اصفهان حضور داشــتند، افزود: 
280 ورزشــکار بانو و آقا در مســابقات هفت 
ســنگ مهارتی، دال پالن و لی لی بــا یکدیگر 
به رقابت پرداختند. تاملی گفت: مراســم ویژه 
این جشــنواره، برگزاری جشن نکوداشت کوثر 
نبی )ص( همراه با نمایشــگاه صنایع دستی در 
30 غرفه، غذاهای ســنتی و موســیقی آئینی 

برگزار شد.
وی با بیان اینکه برای هر چه بهتر برگزار شدن 
این رویداد دســتگاه های اجرایی شهرستان در 
قالب ۹ کمیتــه فعالیت می کننــد، گفت: این 
برنامه به صــورت ویژه ضبــط و از بخش های 
مختلف صداو سیما پخش خواهد شد.فرماندار 
اردســتان با بیان اینکه شــهرداری و شورای 
شهرهای اردســتان، زواره و مهاباد در برگزاری 
برنامه ها همکاری داشــتند، افزود: باید جایگاه 
شهرســتان را نشــان دهیم و هزینه های این 
جشنواره از طریق اسپانســر، مشارکت بخش 
خصوصــی، شــهرداری ها و دهیاری ها تامین 

می شود.

چهره ها

نیازهایفرهنگیکمترموردتوجهقرارمیگیرد

پیشنهاد سردبیر:

خبر 

رقابت ۲۶۱ نفر در آزمون 
سراسری حفظ و مفاهیم قرآنی 

در گلپایگان
گلپایگان رییس اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی گلپایگان گفت: همزمان با سراســر 
کشــور در هفدهمین آزمون سراسری حفظ و 
مفاهیم قرآن کریم، 2۶1 نفر شرکت کننده در 
گلپایگان به رقابت پرداختند. ســعید ضابطی 
اظهار کــرد: این تعداد شــرکت کننده در 18 
رشــته قرآنی در بخش کتبــی در دو نوبت در 
هنرستان شهید بهشــتی گلپایگان به رقابت 
پرداختند و بخش شفاهی این آزمون  پنجشنبه 

1۶ اسفندماه برگزار خواهد شد. 

برق گرفتگی، جوان ۱۸ ساله 
ده آبادی را به کام مرگ کشاند

بادرود رییس جمعیت هــالل احمر 
بادرود گفت: حادثه بــرق گرفتگی جوان 18 

ساله ده آبادی را به کام مرگ کشاند.
علی کفاشی، در خصوص حادثه برق گرفتگی 
در بادرود اظهار کرد: این حادثــه بعد از ظهر 
 روز پنجشــنبه در روســتای ده آبــاد اتفاق

 افتاده است.
وی با بیان اینکه جوانی 18 ساله که به همراه 
یکی از دوســتانش مشــغول برق کشی منزل 
بودند دچار برق گرفتگی شده است، افزود: هر 
چند نیروهای امدادی در حداقل زمان ممکن در 
محل حادثه حضور یافتند؛ اما تالش آنان برای 
نجات یکی از مصدومان موثر واقع نشــد و این 
جوان جان باخت. رییس جمعیت هالل احمر 
بادرود ادامه داد: مصــدوم این حادثه نیز برای 
درمان به بیمارســتان فاطمیه بادرود منتقل 
شد اما به علت وضع خاص، او را به بیمارستان 

شهید بهشتی کاشان اعزام کردند.

رونمایی از نخستین مرامنامه 
رسانه ای کشور در شهرضا

شهرضا معاون فرهنگــی اجتماعی 
شهرداری شهرضا گفت: »مرامنامه رسانه ای 
من و والدینم در فضای مجازی« برای نخستین 
بار در ایران توسط دانش آموزان شهرضایی و در 

حضور والدین رونمایی و امضا شد.
محمدمهدی موالییان، با اشــاره به برگزاری 
سلســله همایش هــای »مدیریت رســانه در 
خانواده«، با حضــور »محمدرضا کشــانی« 
کارشناس ارشد رسانه و مدرس دانشگاه، یادآور 
شد: این همایش ها از دی ماه امسال و به مدت۶ 
هفته با هـــدف ارتقای سطح سواد رسانه ای 
خانواده ها و با تاکید بر به روزرســانی اطالعات 
والدین در فضای مجــازی و آموزش مدیریت 
استفاده صحیح از آن به نوجوانان دختر برگزار 

می شود.

مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان  گلپایگان
گفت: در گذشته کشاورزی شغلی پایدار بود و افراد 
در یک خانواده به کار زراعت و پرورش دام و طیور 
مشغول بودند که به مرور زمان بسیاری از کشاورزان 
به ســمت صنعت روی آوردند، اما امروزه دوباره به 
دلیل رکود صنعت به ســمت کشاورزی سوق داده 

شده اند.
حیدرعلــی گل محمــدی در کارگــروه صادرات 
شهرستان با اشاره به اینکه گلپایگان قطب پرورش 
دام اســت، اظهار کرد: نژاد دام هــای گلپایگان در 
 گذشــته یکی از پنج نژاد دام ثبت شــده کشــور

 بود که نســل آن منقرض و دام خارجی جایگزین 
شد.

وی افزود: انقــراض نســل دام گلپایگانی به دلیل 
نبــود اعتبــارات در تهیه بانــک ژن بــود البته 
 اکنون نیــز اعتباری بــرای بانــک ژن در اختیار 

نداریم.
مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان با بیان اینکه یکی 
از سیاست های جهاد کشاورزی کشت محصوالتی 
اســت که نیاز کمتری به آبیاری دارد، گفت: از 30 
هزار هکتار اراضی قابل کشت شهرستان 10 هزار 
هکتار آن به دلیل خشکسالی بالاستفاده مانده است 
البته با مدیریت در منابع آبی امکان کشت محصول 

در این اراضی وجود دارد.
وی با بیــان اینکه گل و عرقیجــات جزو صادرات 
شهرستان است، افزود: در راستای مقابله با کم آبی 
سطح باغات گل محمدی به 21 هکتار رسیده است 
و در زمینه گیاهان دارویی مزارعی نمونه ای داریم 
که به طور مثال امســال 300 کیلو زعفران از این 

مزارع برداشت شده است.
گل محمدی، با بیان اینکــه گلپایگان دارای چهار 
اقلیم فصلی شــامل منطقه کوهســتانی، دشت، 
بیابانی و کویری اســت و تنوع زراعی زیادی دارد، 
گفت: زمانی ۶0 هزار رأس گاو در گلپایگان پرورش 

داده می شــد، اما به مرور زمان ایــن تعداد کاهش 
یافت؛ چرا که مردم به سمت مشاغل صنعتی روی 

آوردند.
وی با بیــان اینکه برخــی هشــدارهای آمایش 
سرزمینی جدی گرفته نشده است، افزود: در آمایش 
سرزمینی سرمایه گذاری بر صنعت به خصوص در 
بخش خودروســازی زیاد شــد و در مقابل کاهش 

نیروی کار کشاورزی را همراه داشت.
مدیر جهــاد کشــاورزی گلپایــگان افــزود: در 
گذشته کشــاورزی اشــتغال پایدار داشت و افراد 
در یک خانــواده بــه کار زراعت و پــرورش دام و 
طیور مشــغول بودند، اما به مرور زمــان افراد به 
ســمت صنعت روی آوردند، اما امــروز مجددا به 
 دلیل رکود صنعت به ســمت کشــاورزی کشیده 

شده اند.
وی با بیان اینکه افزایــش واحدهای لبنی به دلیل 

تولید فراوان شیر در شهرستان بوده است، افزود: با 
وجود اینکه روزانه 1۹0 تن شیر تولید می شود، ۴0 
درصد از واحدهای لبنی از خارج شهرســتان شیر 

وارد می کنند.
گل محمدی گفت: ایران باید همچون کشــورهای 
دیگر برای تداوم در بازار جهانی تالش کند چرا که 
کشورهایی چون ترکیه حاضر هستند محصوالت 
 لبنی خود را زیر قیمت به فروش برســانند تا بازار 
 را از دســت ایرانیــان بگیرند و مســلط بــر بازار 

شوند.
وی با بیان اینکه بیش از ۵0 واحد سنتی داریم که 
20 واحد بدون کد بهداشــتی کار می کنند، افزود: 
هفت هزار هکتار اراضی شهرســتان زیر کشــت 
یونجه است که به خاطر کاهش دام در شهرستان 
 علوفه کشــت شــده به شــهرهای همجوار صادر 

می شود.

رکودصنعت،افرادرابهسمتکشاورزیسوقدادهاست

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تیران وکرون  تیران
گفت: ناهنجاری های فرهنگی ناشــی از کم توجهی به نیازهای 

فرهنگی در کنار سایر نیازهاست.
اقبال صالحــی در گردهمایی اعضای خانــواده کانون فرهنگی 
هنری مســاجد با اشــاره به نیازهای فرهنگی جامعه اظهارکرد: 
در ســبد نیازهای خانواده ها اولویت مهمی به نیازهای فرهنگی 

داده نمی شود و به همین خاطر سرانه مطالعه، سینما و اشتراک 
روزنامه ها کاهش یافته اســت که چنین اتفاقی پیشرفت کشور 
و افراد را با چالش روبه رو می کند.رییس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی تیران وکرون ادامه داد: خانواده ها با اختصاص بخشی 
از پول جیبی فرزندان بــه فعالیت های فرهنگی زمینه ســازی 
برای پیشرفت فرزندان خود و ارتقای مهارت های آن ها را فراهم 

می کند و به اعتالی جامعه منجر می شــود.وی با اشاره به اینکه 
استفاده از محیط های فرهنگی در غنی سازی اوقات فراغت الزم 
است، خاطرنشان کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد یکی از 
مکان های دارای ظرفیت مناسب برای رشد استعدادهای جوانان 
و نوجوانان و همچنین پیشــرفت جامعه هستند که برای اوقات 

فراغت فرزندان خانواده ها پیشنهاد می شود.

رییسادارهفرهنگوارشاداسالمیتیرانوکرون:
نیازهای فرهنگی کمتر مورد توجه قرار می گیرد

نمایندهفریدندرمجلس:مدیرجهادکشاورزیگلپایگان:
۵ دستگاه آمبوالنس به بخش 

اورژانس منطقه بزرگ 
فریدن اضافه می شود

فریدن نماینــده مــردم فریــدن، 
فریدونشــهر، چادگان و بویین میاندشــت 
گفت:طی پیگیری های انجام شده 3 دستگاه 
آمبوالنس به شهرســتان های حوزه انتخابیه 
اختصاص یافته است و مجوز دریافت 2 دستگاه 
آمبوالنس دیگر نیز گرفته شده که پس از نیاز 
ســنجی در چهار شهرســتان در بین شبکه 

بهداشت شهرستان ها توزیع خواهد شد.
اکبر ترکــی، در جلســه برنامه ریزی برای 
استقرار اورژانس 11۵ شهر دامنه که با حضور 
غفور راســتین، رییس مرکــز فوریت های 
پزشکی استان اصفهان در شهر دامنه برگزار 
شــد با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در 
خصوص جذب اعتبار اورژانس 11۵ شــهر 
دامنه اظهار کرد: بخشــی از این اعتبارات از 
محل تملک دارایی استانی شهرستان فریدن 
و بخش دیگــر آن بــا پیگیری های صورت 
گرفته توسط خیران کل کشور برای استقرار 

اورژانس 11۵ شهر دامنه جذب می شود.
وی با اشــاره به اینکه ۵0 درصد تجهیزات 
اورژانس شهر رزوه توسط خیران شهرستان 
و ۵0 درصد دیگر آن توســط خیران کشور 
متقبل شده است، گفت: مطالعه جامع برای 
اورژانس ماهورک واقع در شهرستان بوئین 
میاندشــت باید صورت بگیرد کــه پس از 
جانمایی نهایی آن با توجه به مصوبه استقرار 
اورژانس 11۵ در این محل تا ســال آینده 
عملیات اجرایــی آن با اعتبــاری که به آن 

اختصاص یافته، آغاز شود.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان 
و بویین میاندشت تاکید کرد: مقدمات اولیه 
اورژانس اســکندری شهرستان فریدن باید 
انجام بگیــرد و در صــورت موافقت در این 

بخش استقرار خواهد یافت.
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میزاناضطراب7هزارکودکاصفهانیسنجیدهمیشود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

روان شناسی

اخبار

۳۰ درصد کودکان گرفتار 
اختالل خواب هستند

یک فلوشــیپ خواب با اشــاره بــه اینکه ۳۰ 
درصد کودکان دچار مشــکل خواب هستند، 
گفت: برخی از بیماری های زمینه ای می تواند 
سبب این مشــکل در کودکان شــود. شبنم 
جلیل القدر،متخصــص کودکان و فلوشــیپ 
خــواب ، اظهار کرد: طبق برخــی از مطالعات 
انجام گرفته، اختالالت خــواب در کودکان و 
افراد زیر هجده ســال حدود ۳۰ درصد آن ها 
را گرفتار می کند و می توان گفت که یک سوم 
کــودکان اختالل خــواب دارنــد.وی افزود: 
ترس از به خواب رفتــن، مقاومت در رفتن به 
رختخواب، بیداری های مکرر شبانه، صبح زود 
بیدار شدن، بدرفتاری های طول روز و اختالل 
توجه از جمله مشــکالتی اســت که در حوزه 
خواب کودکان وجود دارد. این فلوشیپ خواب 
گفت: ما پزشکان به دنبال یافتن بیماری های 
زمینه ای که باعث بی خوابی می شود هستیم، 
ولی والدین باید در زمینه اختالل خواب کودک 
توجه الزم را داشته باشــند و رعایت بهداشت 
خواب در کــودک خود را مدنظــر قراردهند، 
البته این در حالی اســت که بیماری پشــت 
مشکل خواب کودک نباشد. جلیل القدر اضافه 
کرد: بیش فعالی، رکود تحصیلی، قطع تنفس 
در خــواب، عفونــت گوش به صــورت مکرر، 
کابوس های شبانه، خوب وزن نگرفتن کودک، 
بی اشــتهایی، اختالل در تکامل و خروپف در 
خواب از جمله مشکالتی است که سبب اختالل 

خواب در کودک می شود.

  ثبت نام مجدد کنکور ۹۸ 
از ۱۹ اسفند آغاز می شود

مشاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور 
گفت: به منظور مســاعدت بــا داوطلبانی که 
در مهلت تعیین شــده برای ثبــت نام کنکور 
سراسری سال ۹۸ موفق نشدند، مهلت مجدد 
در نظر گرفته شد.حســین توکلــی ادامه داد: 
تمامی داوطلبان می تواننــد در مهلت مجدد 
ثبت نام که از روز یکشــنبه ۱۹ اســفند آغاز 
می شود و تا چهارشنبه ۲۲ اســفند ۹۷ ادامه 
دارد با مراجعه به ســایت ســازمان سنجش و 
مطالعه دقیق اطالعیه ســازمان ســنجش در 

آزمون سراسری ثبت نام کنند.
 وی افزود: کلیــد اولیه آزمــون ورودی دوره 
دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در سایت سازمان 
سنجش آموزش کشور منتشر شد و داوطلبان 
می توانند بــا انتخاب گروه امتحانی، شــماره 
پاسخنامه، نوع دفترچه و عنوان دفترچه کلید 

مربوطه را مشاهده کنند.

جزییات خرید خدمت 
سربازی برای مشموالن دارای 

هشت سال غیبت
جانشــین ســازمان نظام وظیفه عمومی ناجا 
گفت: مشــموالن غایب تا پایان سال ۹۷ برای 
خرید خدمت ســربازی خود فرصــت دارند و 
این زمان بــه هیچ عنــوان تمدیــد نخواهد 
شــد. ســردار ابراهیم کریمی اظهار کرد: طی 
یک هفته گذشــته ۳۰ هزار نفر بــرای خرید 
خدمت خود ثبت نام کــرده اند که این عدد از 
 ابتدای طرح تاکنون به حــدود ۶۰۰ هزار نفر 

می رسد.
وی گفت: مشموالنی که هشــت سال غیبت 
دارند می توانند با مراجعه بــه دفاتر پلیس به 
عالوه ۱۰ ،ثبت نام خود را برای خرید خدمت 
انجام دهند و پس از پرداخت ۱۳ قسط، کارت 
معافیــت دریافت کنند.جانشــین ســازمان 
نظام وظیفــه عمومی ناجا افــزود: نرخ خرید 
خدمت برای افــراد با مــدرک تحصیلی زیر 
دیپلم ۱۰ میلیون تومــان، دیپلم ۱۵ میلیون، 
فوق دیپلــم ۲۰ میلیون، لیســانس ۲۵، فوق 
لیســانس ۳۰ میلیون و برای دکتری و مقاطع 
 باالتر پزشــکی بین ۳۵ تــا ۵۰ میلیون تومان

 است.
وی تصریح کرد: به ازای هر ســال غیبت بیش 
از هشت سال، ۱۰درصد به قیمت پایه مدرک 
تحصیلی افزوده خواهد شد.سردار کریمی در 
رابطه با تخفیفات هم گفت: مشــموالن غایب 
به ازای همســر و هر فرزند پنج درصد تخفیف 
خواهند گرفــت؛ که این تخفیف بــرای افراد 
تحت پوشش کمیته امداد تا ۷۰ درصد افزایش 

خواهد داشت.
وی ادامه داد: خرید خدمت ســربازی شــامل 
۱۳ قسط می شود که قسط اول پس از ثبت نام 
فرد برای خرید خدمت دریافت خواهد شد. ۱۲ 
قسط باقی مانده نیز به صورت ماهیانه و تا پایان 

سال ۹۸ دریافت می شود.

رییس کل دادگستری استان:
 بیش از دو هزار زندانی 
در اصفهان آزاد شدند

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با توجه 
به عفو و تخفیف مجازات زندانیان با موافقت رهبر 
معظم انقالب، تاکنون دو هزار و ۵۵۵ نفر از زندانیان 
استان اصفهان از بند رهایی یافته اند.احمد خسروی 
وفا اظهار کرد: در پی اعطای عفو به زندانیان واجد 
شرایط با موافقت مقام معظم رهبری)مد ظله( تعداد 
دو هزار و ۵۵۵ نفر از زندان های استان آزاد شدند که 
از این تعداد ۳۶۱ نفر بعد از تقلیل مجازات با استفاده 
از مرخصی پایانی از زندان رهایی یافتند.وی افزود: 
تعداد دو هزار و ۵۵۳ نفر نیز مشــمول تخفیف یا 
تقلیل مجازات شده که در مجموع پنج هزار و ۱۰۸ 
نفر از زندانیان زندان های سطح استان از شرایط عفو 

یاد شده بهره مند شدند.

آخرین جلسه رسیدگی به پرونده قتل 
سجاد شاه سنایی؛

 حکم متهم به زودی
 اعالم می شود

رییس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان 
از اعالم حکم متهم پرونده قتل شهید شاه سنایی 
در اغتشاشــات دی ماه ۹۶ در کهریزسنگ نجف 
آباد خبر داد. قاضی مرادعلــی نجف پور در جمع 
خبرنگاران پیرامون پرونده متهم به قتل شــهید 
شاه سنایی اظهار داشــت: در چهارمین و آخرین 
جلسه رسیدگی به پرونده قتل پاسدار شهید سجاد 
شاه سنایی، پس از استماع اولیای دم، وکیل مدافع و 
اظهارات فرد متهم به قتل این شهید و بررسی تمام 
جهات رای صادره دادگاه تا یک هفته دیگر اعالم 
می شود.وی با اشاره به حوادث فتنه ۹۶ که منجر 
به شهادت این پاسدار شد،  افزود: مصطفی صالحی 
)معروف به مصطفی َفَتل(، کارگردان اغتشاشات 
کهریزسنگ نجف آباد، متهم به قتل شهید سجاد 

شاه سنایی و ضرب و جرح ۶ نفر دیگر است.

کالهبرداری از اصفهانی ها با 
شگرد اقامت آسان در ترکیه

رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات 
استان اصفهان از شناســایی و دستگیری فردی 
که در شــبکه های اجتماعی با تبلیغات فریبنده 
ســفر و اقامت در کشــور ترکیه از شــهروندان 
کالهبرداری می کرد خبر داد. ســرهنگ ســید 
مصطفی مرتضوی، اظهار کرد: با طرح شــکایت و 
مراجعه یکی از شــهروندان به پلیس فتا مبنی بر 
کالهبرداری در شبکه اجتماعی تلگرام، رسیدگی 
به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار 
گرفت. وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشخص 
 شــد فردی در شــبکه اجتماعی تلگــرام ضمن 
راه اندازی کانال جعلی با انتشار تبلیغات اغوا کننده 
در خصوص اخذ ویزا، اقامت و کار در کشور ترکیه، 
مبلغ ۷۰ میلیون ریال از شهروندان کالهبرداری 
کرده اســت. رییس پلیس فتای استان اصفهان 
افزود: با اعتراف صریح متهم، پرونده تشــکیل و 
برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده 
شد. وی به شــهروندان توصیه کرد: اگر به صورت 
اینترنتی قصد اســتفاده از خدمات گردشگری یا 
درخواست اقامت در کشورهای دیگر دارند، حتما 

از طریق دفاتر تایید شده و معتبر اقدام کنند.

 معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد 
اســتان اصفهان بابیان اینکه ۴۱۹۲ کودک دچار 
ســوءتغذیه زیر پنج ســال در حال حاضر تحت 
پوشــش طرح مبارزه با ســوءتغذیه کودکان این 
نهاد قرار دارند، گفت: بیــش از ۲ میلیارد و ۳۴۰ 
میلیون تومان در قالب ۳۲ هزار و ۸۹۲ سبد غذایی 
از ابتدای سال ۹۷ تاکنون در اختیار این کودکان 
قرار گرفت.جالل یزدانی، افزود: هزینه هر ســبد 
غذایی به صــورت ماهیانه به کارت های مخصوص 
خرید مایحتاج این کودکان واریز می شود و مبالغ 
واریزی تنها می تواند برای خرید اقالم مشــخص 
طرح در فروشــگاه های زنجیره ای هزینه شــود. 
معاون حمایت و ســالمت خانــواده کمیته امداد 
اصفهان با اشــاره به رویکرد اورژانســی این نهاد 
درزمینه ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان، گفت: 

مبارزه این نهاد با سوءتغذیه کودکان با مشارکت 
وزارت بهداشت و درمان به شکل ویژه از سال ۸۴ 
آغاز شد و تا به امروز و با حمایت از کودکان دچار 
سوءتغذیه زیر پنج ســال ادامه دارد.یزدانی تعداد 
کودکان در انتظار دریافــت خدمات این طرح در 
سطح استان را ۸۰۰ نفر اعالم کرد و گفت: تعداد 
کودکانی که در این طرح از خدمات کمیته امداد 
اســتفاده می کردند تا نیمه بهمن ماه ۲۸۷۰ نفر 
بود که به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب شــکوهمند اســالمی و بــا پیگیری های 
این نهاد، تعداد کودکان بهره منــد از این طرح به 
۴۱۹۲ نفر رسید. یزدانی در ادامه تاکید کرد برای 
برطرف کردن مشکل ســوءتغذیه این کودکان، 
 نیازمند کمک گســترده مردم نیکوکار اصفهان 

هستیم.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان خبر داد:

ارائه ۳۳ هزار سبد غذایی به کودکان اصفهانی دچار سوءتغذیه
بــا ورود ســامانه بارشــی از غرب کشــور، بارش 
رحمت الهی از پنجشــنبه شــب اســتان اصفهان 
را هم در برگرفته و باعث خوشــحالی مــردم و به 
 خصــوص کشــاورزان در مناطق مختلف اســتان 

شده است.
بارش ها تا روز گذشــته در برخــی از مناطق ادامه 
داشــت و باعث لغزندگی معابر و سفیدپوش شدن 
شهرها و روستاها شده است. بارش برف در روستای 
مصیر فریدون شــهر به ۶۰ ســانتی متر رسید و در 
کمران این شهرستان ۳۵ ســانتی متر، سرداب ۲۸ 
سانتی متر، دره بادام ۲۵ ســانتی متر برف بارید، در 
شــهر فریدون شــهر هم ارتفاع برف به بیش از ۱۰ 

سانتی متر رسید. 
بارش برف، چادگان را هم ســفیدپوش کرد. میزان 
بارش برف در زمان فعالیت ســامانه بارشــی اخیر 
در این شهرســتان برابر ۸/۱  میلی متر بوده است تا 

مجموع بارش های این شهرستان به رقم کم سابقه 
۲۵۷/۸  میلی متر برســد و این در حالی اســت که 
میزان بارش های این شهرســتان در سال گذشته 

تنها ۳۶/۱ میلی متر بوده است.
میــزان بــارش ســامانه بارشــی در کوهرنــگ، 
سرچشــمه زاینده رود، برابــر ۶۲/۲ میلی متر بوده 
و میزان بــرف روی زمین در این شهرســتان برابر 
۱۵۰ ســانتی متر اســت که این میزان در ســال 
گذشــته تنها ۱۴ ســانتی متر بوده است. مجموعه 
بارش کوهرنگ از ابتدای سال جاری برابر۱۲۹۷/۵ 
میلی متر بــوده که این میزان در ســال گذشــته 
 ۴۰۰/۳و در بلندمدت برابــر ۹۰۰/۶میلی متر بوده 

است.
در بوئین میاندشــت نیز ارتفاع بــارش برف به ۱۵ 
ســانتی متر رســیده  و باعث لغزندگی محورهای 

مواصالتی این شهرستان شده است.

با ورود سامانه بارشی؛

نوازش دانه های برف در واپسین روزهای زمستان بر سر شهرهای اصفهان 

آب و هواکمیته امداد

هجدهمین جلســه شورای 
اسالمی شهرستان اصفهان با 
موضوع بررسی مسائل و مشکالت، افزایش 
ضریب ایمنی و بهره وری حــوزه قضائی و 
کالنتری ها در فرمانداری اصفهان برگزار شد. 
معاون دادستان ، فرمانده انتظامی شهرستان 
و سرپرست فرمانداری اصفهان از میهمانان 

ویژه این جلسه بودند. 
در ادامه گزیده ای از مباحث مطرح شــده در این 

جلسه را می خوانید: 
فتح اله دهقانی، نماینده شــهر جلگه با اشــاره به 
وضعیت معیشتی کشــاورزان شرق اصفهان گفت: 
وضعیت اقتصادی و معیشتی کشــاورزان با توجه 
به خشکسالی ها و عدم کشــت محصول طی چند 
سال اسف بار است که باعث شده در چند روز اخیر 

مجددا تجمعات آن ها را شاهد باشیم.
دهقانــی، همچنیــن دربــاره قانون امهــال وام 
کشــاورزان خســارت دیده که به مدت سه سال و 
تا ســقف ۱۶ میلیون تومان اجرا می شــود، گفت: 
این قانــون ده درصد از جمعیت کشــاورزان را در 
برمی گیــرد و ۹۰ درصد دیگر وضیعت وام شــان 

بالتکلیف خواهد بود.
این صحبت دهقانی با واکنش امیری، سرپرســت 
فرمانداری اصفهان همراه شد. وی در این باره گفت: 
از حدود ۱۳ هزار نفر جمعیتی که تحت پوشــش 
طرح امهال تسهیالت قرار می گیرند؛ ۱۰ هزار و ۸۹ 
نفر را شامل شده که نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت 
تحت پوشــش اســت؛ ضمن اینکه تالش داریم تا 
۱۰ میلیارد باقی مانده دیگر را از طریق ســازمان 

مدیریت بحران تامین شود.
هیچ خبری از پرداخت خسارت نکشت نیست

نماینده شــهر جلگه همچنین به عــدم پرداخت 
خسارت نکشت به کشاورزان نیز اشاره کرد و گفت: 
دیگر روی مان نمی شــود بین جمعیت کشاورزان 
برویم؛ چراکــه هیچ خبــری از وضعیت پرداخت 
خسارت به آن ها نداریم که آالمی بر دردشان باشد.

در ادامه این جلســه بتــول عبدالهــی، نماینده 
قهجاورســتان معضل اساسی این شــهر در حوزه 

ایمنی را وضعیت اتوبوس های بین شــهری عنوان 
کرد و افزود: چــرا باید زنان قهجاورســتانی برای 
ســفر به اصفهان این قدر سختی بکشــند؛ جاده 
قهجاورســتان به اصفهان و همچنین اتوبوس های 
این جاده از کمترین کیفیت ممکن برخوردار است. 
الزم است تا اتفاق ناخوشــایندی در این مسیر رخ 

نداده، اشکاالت موجود اصالح شود.
مجتبی محســنی، نماینده شــهر اژیه نیز در این 
جلســه بیان داشت: با توجه به شــرایط اقتصادی 
متاســفانه تراکــم پرونده هــا در کالنتری هــا و 
دادگاه های بخش بیشتر شده؛ چراکه مردم منطقه 

به دلیل شرایط اقتصادی سخت، عصبانی هستند.
وی با اشــاره به کمبــود نیروی انســانی در حوزه 
انتظامی و قضائی اژیه بیان داشــت: الزم است که 
در دو حوزه انتظامی و قضائی، نیروی انسانی مورد 

نیاز تامین شود.
در این جلسه نماینده شــهر کوهپایه نیز خواستار 
اســتقرار کالنتــری در کفــالن و قورتان شــد و 
جمع آوری مخروبه ها که محــل تجمع معتادان و 
محل اختفای خالف کاران است  را درخواست کرد. 
علی رضوانی، نماینده شهر نیک آباد نیز از مشکالت 
دادگاه جرقویه گفت و اینکه ایــن دادگاه با حجم 

پرونده زیادی روبه رو است .
نبی الــه مؤمنی، نماینده بهارســتان با اشــاره به 
مشکالت جاده قلعه شور و خلیج فارس گفت: این 
دو جاده اســتانداردهای راه ســازی ندارند و باعث 
تلفات می شــوند. نماینده بهارســتان همچنین از 
کمبود نیروی انسانی در نیروی انتظامی بهارستان 
گالیه کرد و ممبینی نژاد، نماینده جرقویه علیا نیز 
بیان داشت: متاســفانه خسارت نکشت کشاورزان 
به رغم قول های داده شده تاکنون پرداخت نشده؛ 
شب عید است و کشاورزان از لحاظ معیشتی دچار 
مشکل هستند، الزم است که در این خصوص اقدام 

فوری صورت گیرد.

اما در ادامه و پــس از بیان نقطه نظــرات و گالیه 
های نمایندگان حاضر در جلسه، موسویان معاون 
دادستان اصفهان گفت: در موضوع آب همه شاهد 
بودند که مسئولین اســتان اصفهان تمام قد وارد 
شدند؛ اما باید پذیرفت برخی موارد فرا استانی است 

و باید مسئولین ارشد پیگیری کنند.
وی، پیرامــون وضعیــت ســاختمان دادگاه های 
بخش ها بیان داشت: دادگاه های بخش در همه جا 
ابتدا در اماکن استیجاری اســت؛ بعدا زمین داده 

می شود و پس از مدتی با توجه به اعتبارات ساخت 
می شود؛ این که انتظار داشته باشیم از همان ابتدا 
بتوان ساختمان های نوسازی را تهیه کرد با توجه به 

شرایط بودجه ای امکان پذیر نیست.
موسویان، در رابطه با تعیین تکلیف اماکن مخروبه 
در روستاها بیان داشت: در قانون شهرداری ها برای 
این مورد راه حل وجود دارد؛ اما درباره روســتاها 
ســکوی قانونی داریم که البته دادگاه های بخش 
می توانند با استناد به قانون شهرداری ها به همان 

شکل تعیین تکلیف کنند.
معاون دادســتان اصفهان، پیرامون اطاله دادرسی 
در دادگاه های بخش بیان داشــت:با مشــکلی در 
دســتگاه قضائی مواجهیم که اگر حکم پرونده ای 
سریعا داده شــود، گفته می شــود عدالت رعایت 
نشده و اگر طوالنی شود از اطاله دادرسی شکایت 
می کنند. موسویان پیرامون مقابله با متخلفان در 
بخش ها بیان داشت: در اصفهان برای این موضوع 
از گشت های بسیج محالت استفاده شد که توصیه 
می کنیم در بخش ها نیز از ظرفیت بسیج استفاده 
شود؛ چراکه در اصفهان اثر خوبی داشت و کاهش 
جرایم را شــاهد بودیم. فریبرز امیری، سرپرست 
فرمانداری اصفهان نیز در این جلســه بیان داشت: 
در بحث اماکــن مخروبه در روســتاها می توان با 
دهیاران مکاتبه کرد تا از طریق دادســتان یا مقام 
قضائی مکتوب هایی فراهم شود تا بتوان با استناد 

به آن اقدام کرد.
وی ادامــه داد: پیرامون متکدیــان و کودکان کار 
شــهرداری ها موظف بــه تهیه مکانی بــرای این 
اشخاص هســتند. حســن یاردوســتی، فرمانده 
انتظامی شهرستان اصفهان نیز در این جلسه بیان 
داشت: نیروی انتظامی همواره در کنار مردم بوده 
و در تجمعات سعی کردیم موضوع را با آرامش حل 
کنیم؛ نیروی انتظامی وظایفــی دارد و باید با دید 

کالن به موضوعات نگاه کند.
وی، پیرامــون وضعیــت خرابه ها در روســتاها و 
بخش ها بیان داشــت: بحث پیشــگیری اهمیت 
زیادی دارد، باید مخروبه ها ســامان دهی شوند و 

شوراها در این زمینه مسئول هستند.

گالیههاییازجنسآب،امنیت،کشتونکشت
در هجدهمین جلسه شورای اسالمی شهرستان اصفهان با حضور معاون دادستان و فرمانده انتظامی شهرستان چه گذشت؟

میزان اضطراب 7هزار کودک اصفهانی سنجیده می شود
معاون پیشگیری از آســیب های اجتماعی بهزیستی استان 
اصفهان گفت: طرح غربالگری شناسایی کودکان مشکوک به 
اضطراب در مهدهای کودک ۱۵ شهرستان اصفهان آغاز شده 
است. محمدسعید محمدی با اشاره به اجرای طرح غربالگری 
اضطراب در مهدهای کودک اســتان اصفهان اظهار کرد: این 
طرح کشــوری اســت و برای کودکان پنج و شش سال اجرا 
می شود.وی با بیان اینکه طرح غربالگری اضطراب بر اساس 
پرسشنامه ای که از سوی متخصصان سازمان بهزیستی کشور 

تدوین شده اجرایی می شود، افزود: متخصصان درحوزه روان شناسی موضوعات مهم و زمینه ساز اضطراب را 
بررسی کرده و سواالت مختلف را ارزیابی نهایی کرده اند و این سواالت از سوی سازمان بهزیستی مورد تایید 
قرار گرفته و در حال حاضر در دستور کار مهدهای کودک  کشور قرار دارد. معاون پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه توجه به اضطراب کودکان و رفع این مشکل از اهداف اجرای 
طرح غربالگری اضطراب است، گفت: اضطراب  موضوع بســیار مهم و حائز اهمیتی است که اگر در دوران 
کودکی به آن پرداخته نشود و برای کنترل آن مداخالت زود هنگام صورت نگیرد در سنین باال مشکالت 
زیادی را برای شخص ایجاد می کند، به نحوی که فرد فرصت های مهم زندگی خود را از دست می دهد. وی با 
بیان اینکه بهزیستی با توجه به منابع و مسئولیت هایی که در دستور کار دارد با رویکرد اینکه باید آموزش ها 
و طرح ها در شهرستان های کم برخوردار به صورت رایگان اجرا شود، ادامه داد: طرح غربالگری اضطراب در 
شهرستان های کم برخوردار رایگان اجرا می شود، بنابراین اگر کودکی مشکوک به اضطراب تشخیص داده 
شد به خانواده اطالع می دهند تا برای مداخالت زود هنگام و تشخیص قطعی به متخصص ارجاع داده شود، 

از طرفی خانواده هایی که مشکل مالی دارند بهزیستی هزینه مشاوره را تقبل می کند.

آگهیمزایده)نوبتاول(
شهرداری دولت آباد برخوار در اجرای ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها و بند ۱ صورت جلسه شماره ۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 
۲ قطعه پالک زمین با کاربری صنایع دستی به مساحت ۸۹۱/۵۱ مترمربع و ۸۴۰/۵۴ واقع در منطقه صنعتی دولت آباد- بلوار امام خمینی )ره( - خیابان بهارستان )قبانچی( - کوچه 

جنب آبادان پانل -  بدون پروانه ساختمانی براساس قیمت کارشناسی و از طریق مزایده با مشخصات ذیل اقدام نماید.
۱- یک قطعه زمین با کاربری صنایع دستی واقع در منطقه صنعتی - بلوار امام خمینی- خیابان بهارستان )قبانچی( کوچه جنب آبادان پانل - به مساحت ۸۹۱/۵۱ مترمربع و با قیمت 

پایه از قرار هر مترمربع به مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً به مبلغ ۴/۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۲- یک قطعه زمین با کاربری صنایع دستی واقع در منطقه صنعتی - بلوار امام خمینی - خیابان بهارستان )قبانچی( - کوچه جنب آبادان پانل - پالک به مساحت ۸۴۰/۵۴ مترمربع 

جمعا به مبلغ ۳/۷۸۲/۴۳۰/۰۰۰ ریال
۱- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.

۲- متقاضیان شرکت در مزایده باید جهت آگاهی از کمیت و کیفیت مزایده جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداری مراجعه و پس از واریز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب 
سیبا ۳۱۰۰۰۰۲۲۳۳۰۰۵ بانک ملی شعبه دولت آباد نسبت به خرید نقشه و مشخصات و فرم پیشنهاد مربوط اقدام نمایند. )الزم به ذکر است مبلغی که بابت دریافت اسناد مزایده 

پرداخت می گردد به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید.(
۳- متقاضیان شرکت در مزایده، بابت سپرده شــرکت در مزایده ۵% از مبلغ پایه مزایده به حساب شماره ۰۱۰۶۳۸۰۱۱۰۰۰۱ بانک ملی شــعبه دولت آباد واریز و فیش آن را با 

پیشنهاد قیمت پیوست گردد.
۴- متقاضیان شرکت در مزایده باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ در دو پاکت الف و ب مهر شده )پاکت الف شامل، فیش واریز 
سپرده برگ مزایده، نقشه و مشخصات و پاکت ب شامل برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف نوشته و زیر آن مهر و امضاء مجاز و آدرس و شماره تلفن ذکر شده باشد ( و همه 

پاکت ها را در لفافه مناسب الک و مهر نموده و به دبیرخانه حراست شهرداری تسلیم نمایند.
۵- پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری دولت آباد تشکیل می گردد باز و قرائت خواهدشد.

۶-برندگان مزایده از تاریخ ابالغ برنده ظرف مدت ده روز کاری فرصت دارند جهت انجام مراحل قانونی و تسویه حساب به شهرداری مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه سپرده 
آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد و در صورت صالحدید شهرداری در مورد برندگان دوم یا سوم تصمیم گیری می نماید. سپرده نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف برندگان اول نزد 

شهرداری باقی می ماند و سپرده سایرین بعد از تصمیم گیری مسترد می گردد.
۷- پیشنهادات قیمت باید به صورت حروف و عدد خوانا و شفاف و غیرمخدوش باشد و توسط پیشنهاد دهنده امضا با ممهور به مهر یا اثر انگشت گردد.

۸- کمیسیون در رد یا قبول یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت در مزایده برای شرکت کنندگان حقی را به وجود نمی آورد.
۹- کلیه هزینه های مربوط به انتشار آگهی روزنامه و نقل و انتقال به عهده برندگان می باشد.

۱۰- نود درصد از قیمت پیشنهادی به صورت نقد و مابقی در هنگام صدور قرارداد واگذاری دریافت خواهد شد.
۱۱-اسناد مزایده شامل یک نسخه آگهی مزایده ، یک نسخه نقشه کروکی مورد مزایده و فرم پیشنهاد قیمت می باشد.

مالف:397067حسنحجتی-شهرداردولتآباد

شهرداری دولت آباد
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سولسشر، تنها گزینه جدی 
یونایتد  برای آینده منچستر!

»اوله گونار سولسشــر« از زمانی که مسئولیت 
موقــت  مربیگــری 
منچستری ها را در 
اواخر سال گذشته 
میالدی پذیرفت، 
نتایج قابل توجهی 
با تیم ســرخ پوش 
کســب کرده است.با 
این حال در مدت حضورش بارها رســانه ها از 
گزینه هایی نام برده اند که در پایان فصل جاری، 
جایش را خواهند گرفت و مربی قطعی منچستر 
می شــوند.در این مورد سایت ESPN گزارش 
کرد برخالف آنچه تصور می شــود، نزد مدیران 
تصمیم گیرنده تیــم اولدترافوردی، تنها گزینه 
مورد نظر برای آینــده یونایتد ها، همین مربی 
نروژی است.طبق گزارش این رسانه ، مسئوالن 
یونایتد، به ارزیابی دقیق عملکرد مربی 46 ساله 
در مدت حضورش در اولدترافــورد پرداختند 
و متوجه شــدند تیم تحت هدایت سولسشر، 
گام های جدی در مســیر تحول و پیشــرفت 
برداشته است. این مربی که اواخر دور رفت فصل 
جاری جانشین »ژوزه مورینیو« پرتغالی شد، در 
چند هفته  حضورش 12 برد، 2 تســاوی و یک 

باخت را کسب کرده است.

 رئال دیگر »گرت بیل« 
را نمی خواهد

بعد از جنجال های بســیار درباره شرایط گرت 
بیل در رئــال مادرید، 
روزنامه اســپانیایی 
آ اس مدعی شــد 
کــه کاســه صبر 
فلورنتینــو پرز، از 
رفتارهــای »بیل« 
لبریز شده و او تصمیم 
گرفته که به حضور ستاره ولزی در این تیم پایان 
دهد. آ اس به نقل از یک منبع نزدیک به باشگاه 
رئال، مدعی شد که تنها درخشش خارق العاده 
بیل در بازی هــای باقی مانــده از فصل جاری 
ممکن اســت بتواند نظر پــرز را تغییر دهد. بر 
اساس این گزارش، رفتارهای اهانت آمیز و عدم 
همراهی بیل با تیم باعث شده کاسه صبر رییس 
باشــگاه رئال که پیش از این نیــز از گرت بیل 
ناراضی بوده، لبریز شود. این در حالی است که 
پرز در آغاز امیدوار بوده بعد از جدایی کریستیانو 
رونالدو، گرت بیل بتواند نقش خود را به عنوان 
رهبر تیم تثبیت کند؛ اما شــخصیت شورشی 

ستاره ولزی همه این امیدها را به باد داده است.

هشدار »کوواچ«: 
 بازیکنان حق ندارند

 از من انتقاد کنند
نیکو کوواچ، سرمربی بایرن مونیخ به انتقادهایی 
که رافینیــا، مدافع این 
روز  چنــد  تیــم 
پیــش از او کرده 
بود، پاســخ داد و 
گفــت هیچ کس 
نمی تواند خود را از 
باشگاه بزرگ تر بداند 
و اینطور از سرمربی تیم انتقاد کند. رافینیا که 
در دوران کوواچ تنها 6 بار بــه عنوان بازیکن 
فیکس بــه میدان رفته، بعــد از پیروزی 0-1 
بایرن مقابــل هرتا برلین، به رســانه ها گفت: 
من کار خودم را انجام می دهم و خوب تمرین 
می کنم ولی ســرمربی تیم روی من حســاب 
نمی کند.کــوواچ در کنفرانــس خبری پیش 
از بازی بایــرن و مونشــن گالدباخ در این باره 
گفت:هیچ کس نمی تواند خــودش را باالتر از 
باشگاه بداند و اینطور از ســرمربی تیم انتقاد 

کند، این در مورد همه صادق است.

توصیه زالتان به کین؛ 
از تاتنهام برو!

تاتنهام با کســب 60 امتیاز پــس از لیورپول 
و منچسترســیتی در 
مکان ســوم جدول 
رده بنــدی لیگ 
برتر انگلستان قرار 
دارد و از شــانس 
بســیار کمی برای 
قهرمانــی برخوردار 
اســت. در همین رابطه زالتــان ابراهیموویچ، 
ســتاره ســوئدی تیم لس آنجلس گالکسی 
آمریکا در توصیه ای دوستانه ای به هری کین از 
او خواسته اگر تشنه کسب موفقیت و جام است 
می خواهد رشد کند، بهتر است هر چه زودتر 
تاتنهام را ترک کند و به یک باشگاه بزرگ نقل 
مکان کند تا بتواند به اهدافی که برای خودش 

ترسیم کرده دست یابد.«

تساوی مس و گیتی پسند در خان اول فینال

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

آقای گل پرسپولیس در دیداری که می توانست هت تریک کند، به یک 
گل رضایت داد تا هم تیمش تا آخرین دقایق برابر نفت آبادان آرامش 
کافی را نداشــته باشــد و هم فرصت بزرگ برای اختالف با کی روش 
استنلی را از دست بدهد. علی علیپور  در دیدار پرسپولیس و صنعت 
نفت در آزادی، توانست پاس عالی بودیمیر را به راحتی وارد دروازه کند 

اما در نیمه دوم، 2 موقعیت فوق العاده را از دست داد.

فرصت سوزی بزرگ »علیپور«

طالیی پوشان نصف جهان که عصرپنجشــنبه وارد تبریز شدند، 70
بالفاصله پس از اســتقرار در هتل محل اقامت شان برای سیاوش 
یزدانی جشــن تولد گرفتند.یزدانــی یکــی از مدافعین اصلی 
ســپاهان طی دو ســال اخیر بوده  کــه به همراه عــزت پورقاز، 
 قلب خــط دفاعی تیــم امیرقلعــه نویــی را تشــکیل خواهد 

داد.

تولدبازی در تبریز!
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 دلجویی شفر 
از هوادار مضروب استقالل

دو تیم فوالد خوزستان و استقالل در چارچوب 
رقابت های لیگ برتر به مصاف هم رفتند که در 
حاشــیه این بازی، یکی از هواداران خردسال 
اســتقالل دچار حادثه شــد. بعد از شکستگی 
ســر این هوادار آبی پوشــان، وینفرد شــفر با 
انتشــار مطلبی به زبان فارســی، از این هوادار 
و پــدرش دلجویی کــرد. متن این نوشــته به 
شرح زیر اســت: »بسیار متاســفم بابت اتفاقی 
که برای شــما افتاد. ســعی می کنیم بتوانیم با 
 شــما ارتباط برقرار کنیم، یک هدیــه برایتان

 داریم.«

چه کسانی باید پول های 
حسین هدایتی را پس بدهند؟

حســین هدایتی که به عابر بانک پرسپولیس 
معــروف شــده بــود، حاال بــه دلیل کســب 
امــوال غیرقانونی و اخــالل در نظــام بانکی 
کشــور محاکمه می شــود. او طی یــک دهه 
گذشــته برای رســیدن به شــهرت نقشــی 
پررنگ در ورزش کشــور داشــته است و حاال 
 حدود 2 هــزار میلیــارد تومان پرونــده مالی 
دارد. یکی از نکات مهمی که نماینده دادستان 
در کیفرخواســتش درباره او گفته، این است 
که افــراد باید اموالــی که او در اختیارشــان 
قرار داده اســت را پس بدهند. هدایتی در دو 
سه فصل گذشــته بیش از 20 میلیارد تومان 
به پرســپولیس کمک کرده اســت و خودش 
ادعا کرده مبالغی را به وحیــد امیری ، آنتوان 
گولچ، طارمــی ، رضاییان، بیرانونــد و تعداد 
دیگری از ستاره های پرســپولیس داده است.

غیر از این یــک میلیارد به تیم ملــی فوتبال 
ایران پاداش داده و بخشی از قرارداد و حقوق 
کارلوس کــی روش را هم پرداخته اســت. در 
ادوار قبل هم کمک هایی را بــه علی پروین و 
یک ســری از تیم های لیگ برتر داشته که اگر 
قرار به برگرداندن این پول ها شــود، تقریبا نام 
بســیاری از بزرگان فوتبال ایران، به خصوص 
پرسپولیسی ها در لیســت بازگشت اموال بیت 
المال قــرار می گیرد. البته به شــرطی که این 
اتهامات هدایتی در دادگاه تایید شود و دادگاه 
به جای باشگاه ها یا فدراســیون هایی که این 
پول ها را گرفته اند، اشــخاص را مرجع بازپس 

دهی اموال کند.

در حاشیه

پیشخوان

فوالد- استقالل؛ استقالل 
رویایی مقابل فوالد قطبی کماندار تیم ملی کشــورمان گفت: زمان زیادی تا شــروع کسب 

سهمیه المپیک باقی نمانده است ؛اما هنوز بال تکلیفم. زهرا نعمتی 
اظهار داشت: در حال حاضر در کیش حضور دارم و روزی 9 ساعت 

تمرینات بدنسازی و تیروکمان را در برنامه دارم.
وی افزود: در شرایطی که دور از خانواده هستم و روزهای سختی 
را پشت سر می گذارم؛ اما نمی دانم که به تیم ملی راه پیدا می کنم 

یانه. این وضعیت برایم سخت است. با این وجود به تمریناتم ادامه 
می دهم و همچنان برای برافراشــته کردن پرچم کشــورم تالش 
می کنم. قهرمان پارالمپیک لندن ادامــه داد: در حال حاضر عضو 
تیم ملی نیستم و در کیش به صورت شخصی تمرین می کنم. در 
اردویی که با ورزشکاران پارالمپیکی در کیش داشتم، رکوردهای 
خوبی زدم؛  اما زمان زیادی تا مسابقات کسب سهمیه المپیک باقی 

نمانده است و این در حالی که فرصت زیادی را برای تمرین و آماده 
سازی از دست داده ام.

 نعمتی یادآورشد: زمان کمی برایم باقی مانده و در شرایط ناامید 
کننده ای قرار گرفته ام. البته آنچه که برعهده من بود انجام داده ام 
و حاال منتظر تصمیمات مسئوالن هستم تا به وضعیتم رسیدگی 

کنند.

 تداوم بال تکلیفی »زهرا نعمتی«

سبزپوشان اصفهانی باز هم در یک بازی خانگی 
مقابل تیم ماشین سازی تبریز متوقف شدند تا 
طلســم نبردن این در لیگ برتر همچنان ادامه 

داشته باشند.
در چارچوب رقابت های لیگ برتر، هفته بیستم، تیم 
ذوب آهن از ســاعت 18:30 در ورزشــگاه فوالد شهر 
در حالی به مصاف تیم ماشین ســازی تبریز رفت که 
نیاز مبرمی به ســه امتیاز این دیدار خانگی داشــت.

بازی در نیمه اول با وجود اینکه با برتری نســبی ذوب 
آهن همراه بود از کیفیت الزم برخــوردار نبود و دفاع 
ماشین سازی در مقابل بازی نه چندان هجومی ذوب 

آهن باعث شد تا تماشاگران شاهد یک مصاف سرد 
و کم موقعیت در 4۵ دقیقه اول بازی باشند. حساس 
ترین موقعیت نیمه اول ضربه سر محمدرضا عباسی 

مهاجم ذوب آهن بود که به کنار دروازه ماشــین 
ســازی رفت.با شــروع نیمه دوم انتظار می 

رفت که ذوب آهن با فوتبالی هجومی تر 
به فکر زدن گل پیروزی باشد؛ اما روند 
نیمه دوم بازی هــم تفاوت آنچنانی با 
نیمه اول نداشت و با وجود اینکه ذوب 
آهن بیشتر از حریف خودش توپ را 
در اختیار داشــت؛ اما دفاع منطقی 

ماشین سازی اجازه خلق موقعیت 
به ذوب آهن نــداد و البته 
اصفهانی ها خوش شانس 

هم بودند که بازیکن جوان ماشین ســازی در دقایق 
پایانی یک موقعیت مناسب از دســت داد تا در نهایت 
بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد. با این تساوی، 

آهن تعداد بــازی های متوالی بــدون برد  ذوب 
تا در لیگ برتر به 13 عدد رسید 
رکورد بازی های بدون برد در 

هجدهم  لیگ 
به نام تیم 

ثبت  اصفهانــی 
شــود.  نتایج ذوبی 
ها در 12 هفته گذشته 6 

تساوی و 6 شکست بوده است.
آخرین برد سبزپوشان اصفهانی در 
این فصل به برد این تیم مقابل ماشین 
سازی در نیم فصل اول بر می گردد 
که در آن بــازی  هدایت تیم ذوب 
آهن بر عهده امید نمازی زاده بود؛ 

سبزپوشان موفق شدند تیم ماشین سازی را با نتیجه 
2-1 شکست بدهند.

تیم ذوب آهن با یک امتیاز این دیدار ، 1۵ امتیازی شد 
تا همچنان در رده چهاردهم جــدول و در منطقه تیم 
های فانوس به دست قرارداشــته باشد و چشم انتظار 
روزهای آینده و بهبود وضعیت خود در جدول رده بندی 

در ایــن بماند.  شــاگردان علیرضا منصوریان 
هفته خیلی خوش شانس بوده 

اند که  تغییری در اوضاع تیم 

های ســیپدرود رشت و 
استقالل خوزستان 

ایجاد نشده است 
و گرنه وضعیت 
این تیم از امروز 
هم بدتــر می 
شد.  شاگردان 
که  منصوریان 

نستند  ا تو

به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند، رقابت 
هایشان را در این مسابقات شروع می کنند و با توجه به 
شرایطی که این تیم در آن قرار گرفته است، بازی های 

دشواری در آسیا پیش رو دارد.
سرمربی سبزپوشــان پس از تســاوی تیمش مقابل 
ماشین ســازی تبریز در هفته بیستم لیگ برتر، اظهار 
کرد: در این مدت بازی های فشــرده ای انجام دادیم و 
یک سفر خارجی هم داشتیم که باعث شد فرصت کافی 
برای ریکاوری بدنی در اختیار نداشته باشیم. علیرضا 
منصوریان ادامه داد: با این وجود سعی کردیم طوری 
برنامه ریزی کنیم که بــدن بازیکنان در 
این هوای سرد بتواند نسبت به 
حریف شرایط آماده تری را 
تجربه کند البته این سرما 
می توانــد در رقابت هــای 
آسیایی به کمک تیم ما بیاید 
و رقبای عربی ما در این هوا 
کارشان سخت می شود. 
منصوریــان تصریح کرد: 
بازیکنان حریف وقت تلــف کردند که از 
دســت داور هم کاری بر نمی آمد؛ در این 
شــرایط باید زود به گل برسیم تا حریف 
 این کار را انجــام ندهد. همیــن کار را 
 در وقت اضافــه مقابل الکویــت انجام

 دادیم و بازیکنان حریــف دیگر وقت تلف 
نکردند.

ذوب آهن رکوردار بازی های بدون برد در لیگ هجدهم
توقف سبزپوشان مقابل تیم ماشین سازی؛

  عکس روز

امام جمعه تبریز در سالن فوتسال
حجت االسالم آل هاشم، نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه تبریز با حضور در سالن 
پورشریفی تبریز، بازی تیم های فوتسال مس ســونگون و گیتی پسند اصفهان را از نزدیک 

تماشا کرد.

فوتبال به دادگاه بدهکار 
شــد؛ آتش اختالس به جان 

فوتبال

مدیر کل تعاون استان:

المپیاد ورزش زنان کارگر، فرصتی برای حضور بانوان است
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: دومین المپیاد ورزش زنان کارگر کشور 
به مناسبت گرامیداشت سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( از امروز به مدت سه روز در اصفهان 
برگزار می شود. محسن نیرومند با اشاره به برگزاری دومین المپیاد ورزش زنان کارگر کشور در شهر 
ابریشم، اظهار کرد: مراسم افتتاحیه این رقابت ها امروز  از ساعت 16 در محل اردوگاه کشوری شهید 
بهشتی اصفهان واقع در شهر ابریشم با حضور مسئوالن ملی و استانی برگزار می شود. نیرومند ادامه 
داد: بر اساس مصوبه شورای ورزشی بانوان کارگر قرار است این المپیاد هر سال در ایام والدت باسعادت 
دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا )س( با شکوه تمام برگزار شــود. وی با بیان اینکه این رقابت ها 
از یازدهم تا سیزدهم اسفندماه برگزار می شــود، افزود: این المپیاد در پنج رشته ورزشی شنا، دارت، 
تنیس روی میز، آمادگی جسمانی و بسکتبال سه نفره و با حضور 2۵0 نفر از بانوان برگزیده کارگران 
در قالب تیم های ورزشــی بیش از 26 استان از سراسر کشور برگزار می شــود. مدیر کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به مصوبه شورای سیاست گذاری ورزش بانوان کارگر گفت: به 
منظور برگزاری المپیادهای ورزشی اتحادیه بانوان کارگر،  اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی موظف شد با همکاری فدراسیون ورزش کارگری و اتحادیه سراسری زنان کارگر و اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نسبت به تشکیل و ایجاد ستاد برگزاری المپیاد ورزش 
بانوان کارگر طبق شرح وظایف مصوب اقدام کند. نیرومند خاطرنشان کرد: این ستاد موظف است تا 
با هماهنگی کمیته فنی و ستاد اجرایی و سایر کمیته های مرتبط، مقدمات الزم را برای حضور تمام 
تیم های منتخب استان های کشــور انجام دهد. وی گفت: المپیاد ورزش بانوان کارگر با هدف حضور 
بیشتر بانوان در عرصه ورزش، برای دومین سال متوالی در ســطح کشور در مجموعه ورزشی شهید 

بهشتی اصفهان برگزار می شود.

دیدار تیم های فوتسال گیتی پســند و مس در چارچوب مرحله 
اول فینال لیگ برتر فوتسال با نتیجه صفر صفر به پایان رسید.در 
قالب دور رفت مرحله فینال لیگ برتر فوتسال کشور از ساعت ۱6 
روز پنجشنبه، گیتی پسند اصفهان در ورزشگاه پور شریفی تبریز 
میهمان تیم مس سونگون ورزقان بود. دوتیم دقایق ابتدای بازی 
را به صورت هجومی آغاز کردند، میزبان و میهمان برای باز کردن 
دروازه حریف تالش کردند؛ اما با توجه به تجربه  باال بازیکنان دوتیم، 
توپی از خط دروازه ها عبور نکرد.سهم حمالت گیتی پسند در ادامه 

بازی بیشتر بود، فشار شاگردان لک، روی دروازه مس بیشتر بود 
و بازیکنان مس نیز با استفاده از ضد حمله موقعیت های خوبی به 
دست آوردند؛ اما توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. اواسط نیمه اول 
سرعت بازی کاهش یافت و بازی فیزیکی توسط دو تیم ارائه شد، 
در ادامه بازی حمالت مس افزایش یافت که با درخشش مدافعین 
گیتی پسند بازی بدون گل دنبال شد. با آغاز نیمه دوم حمالت مس 
سونگون جان دوباره ای گرفت، مهاجمین مس سونگون با حمالت 
پر تعداد قصد بازکردن دروازه محمدی را داشتند که با درخشش 

او، نتیجه تساوی بازی دنبال شد. اواسط نیمه دوم فشار دوتیم برای 
گلزنی به بیشترین حالت خود رسید، میزبان و میهمان برای گلزنی 
تالش کردند که سهم مس در این لحظات بیشتر از گیتی پسند بود؛ 
اما این حمالت نیز مسمر ثمر نبود و بازی همچنان بدون گل دنبال 
شــد. همانطور که از قبل پیش بینی می شد حساسیت باالی این 
دیدار باعث ایجاد درگیری های بین بازیکنان و تماشاگران شد و 
در نیمه نخست تا آستانه تعطیلی بازی هم پیش رفت.در دقیقه ۱۹ 
این دیدار یکی از تماشاگران در اقدامی عجیب باعث ایجاد درگیری 
با دروازه بان مس شد. بازیکنان گیتی پسند در این دقیقه حاضر به 
ادامه بازی نشدند؛ اما بعد از لحظاتی به زمین برگشتند.نیمه دوم 
هم دو تیم تالش زیادی کردند تا دروازه ها باز شود؛ اما در نهایت این 

دیدار پرحاشیه با تساوی بدون گل به پایان رسید. 

ایستگاه پایانی لیگ برتر فوتسال؛

تساوی مس و گیتی پسند در خان اول فینال 

بازگشت ریخت و پاش های 
آقای عابر بانک!

 برانکو: دالیچ بهانه است 
می خواهند به پرســپولیس 

ضربه بزنند

لس آنجلس بسکتبال
لیکرز

 - میلواکی
ساعت 

۱7

شبکه 
ورزش

تاتنهامفوتبال
 - 

آرسنال
ساعت

۱6

شبکه 
ورزش

بورنموثفوتبال
- 

 منچستر 
سیتی

ساعت
۱8:30

شبکه 
ورزش

مونشن فوتبال
گالدباخ 
- بایرن 

مونیخ

ساعت
2۱

شبکه 
ورزش

رئال مادرید فوتبال
ساعت- بارسلونا

23:۱5

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 
11  اسفند

سمیه مصور
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عملیات فتح المبین  زمینه ساز تشکیل توپخانه شد 
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

تجلیل از آثار برگزیده 
جشنواره ملی داستان کوتاه 

جهادی 
در آیین اختتامیه تجلیل از برگزیدگان جشنواره 
ملی داستان کوتاه جهادی از 9 برگزیده جشنواره 
ملی داســتان کوتاه جهادی در اصفهان تجلیل 
شــد. دبیر ادبی جشــنواره ملی و داستان های 
کوتاه جهادی اصفهان گفت: از 109 اثر رسیده 
به این جشنواره، از 9 اثر برتر داستانی تجلیل شد 
و از دو خانواده شــهید جهادی به نام شهید آقا 
دادی و شهید قبادی تقدیر به عمل آمد.آیت اله 
احمد فقیهی افزود: هر نفس که انسان می کشد 
به مرگ نزدیک تر می شود، این عمر زودگذر باید 
اثری از خودش جای بگــذارد که هر چه در آن 
عبادت می شود تا روز قیامت به نسبت فعالیت 

موسسه اولی در ثواب شریک باشد.
وی تصریح کرد: پس از بازگشــت از نجف بیش 
از نیم قرن ما در کنار تحصیالت مان شــروع به 
کارهای جهادی، ساخت ســاز مسجد کردیم، 
حتی در آن زمان قبل از انقالب فکرمان ساخت 
حمام، راه، جاده که این موفقیت حاصل شــد. 
فقیهی بیــان داشــت: آیت اله شــمس آبادی 
حدود 50 ســال پیش کمک هایی برای تبلیغ 
در روســتاها به ما کردند و بعد ازایشان مرحوم 
صادقــی و همین طور آیت الــه خادمی رییس 
حوزه علمیه آن موقــع همکاری هایی کردند و 
بعد از آنکه تحصیالت مان تااندازه ای تمام شــد 
در حوزه مشغول تدریس شــدم که هم اکنون 
نیز مشغول تدریس هستم.دبیر ادبی جشنواره 
ملی و داســتان های کوتاه جهادی خاطرنشان 
کــرد: در کنار تحصیل و قبل تدریس مســجد 
سازی را شروع کردیم و در استان های اصفهان، 
چهارمحال بختیــاری، کهگیلویــه و مقداری 
هم اســتان کرمان که حدود 70،60 مسجد را 
به تنهایی و با کمک آیات وقت توفیق ســاخت 

پیدا کردیم.

بسیج سازمان ها در اصفهان 
برای کاهش تصادفات نوروزی

هشتمین جلسه کمیســیون مدیریت اجرایی 
ایمنی حمل ونقل اســتان اصفهان با محوریت 
سفرهای نوروزی، اقدامات و راهکارهای کاهش 
تصادفــات و اجرای راه ایمــن در دفتر معاونت 
عمرانی اســتاندار اصفهان برگزار شــد.معاون 
عمرانی اســتاندار اصفهان در هشتمین جلسه 
کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل ونقل 
اســتان اصفهان اظهار کرد: کاهش تصادفات و 
افزایش ایمنی راه ها در شــبکه عریض و طویل 
راه های اســتان اصفهان نیازمنــد توجه تمام 

دستگاه های ذی ربط است.
حجت الــه غالمی با اشــاره به آمارهــای ارائه 
شده از تصادفات جاده ای توسط دستگاه های 
ذی ربط اضافــه کرد: در این کمیســیون ارائه 
آمارها بدون ارائه تحلیل و راهکار اجرایی برای 
کاهش تصادفات جایگاهی نــدارد. وی با بیان 
اینکه 70 درصد از تصادفــات در 15 درصد از 
محورهای مواصالتی استان اصفهان رخ می دهد، 
خاطرنشــان کرد: با هم افزایی تمام دستگاه ها 
می توان مشــکالت این محورها را تا حدودی 
 رفع کــرده و ایمنی تــردد در ایــن محورها را 

افزایش داد.
در ادامه جانشــین فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های رهبر 
معظم انقالب بحث تصادفات جاده ای اســت، 
اظهار کرد: پلیس تمام توان خود را برای  کاهش 
تصادفات به کار خواهد بست. سرهنگ حسین 
حســین زاده تصریح کرد: احداث ایستگاه های 
امنیت- سالمت، نصب چراغ های  LED در نقاط 
پرحادثه، مسدود کردن دسترسی های غیرمجاز، 
استفاده از تبلیغات مناسب در بیلبوردها و اصالح 
شیب شــیروانی جاده و نواقص احتمالی راه  از 
جمله پیشنهادات پلیس برای کاهش تصادفات  

جاده ای است.

 خواب نامه ملیجکان
 در تماشاخانه ماه اصفهان

تماشــاخانه ماه اصفهان، میزبان عالقه مندان 
به هنــر تئاتر با اجــرای نمایش »خــواب نامه 
ملیجکان« به کارگردانی مجید صدیقی است.

داستان این نمایش روایت داستان قتل امیرکبیر 
در دوره ناصرالدین شــاه اســت. در اجرای این 
نمایش هنری که تا ۲7 اســفندماه ادامه دارد 
حسن محمدی، فرشــاد فهیمی، لیال قربانی، 
احســان خادمی و بهناز باباجانــی ایفای نقش 
می کنند. عالقــه مندان برای تهیــه بلیت این 
نمایش هنری می توانند حضوری به تماشاخانه 
ماه حوزه هنری استان اصفهان واقع در خیابان 
اســتانداری ، گذر ســعدی، عمارت ســعدی، 
تماشاخانه ماه مراجعه یا بلیت خود را از پایگاه 
اینترنتی www.partakticket.com تهیه 

کنند.

فرمانده نیروی انتظامی: 
عمل به بیانیه گام دوم انقالب 

راهی برای عبور از بحران های 
پیش روست

فرمانده نیروی انتظامی در مراسم سالگرد شهادت 
سردار شهید حاج حســین خرازی در گلستان 
شهدای اصفهان اظهار داشت:لشکر امام حسین 
)ع( لشکر خط شــکن و پیروز دفاع مقدس بود، 
لشکری که در سخت ترین شرایط در دوران دفاع 
مقدس برای دفاع حاضر بود، فرمانده رشــید و 
دالور لشکر شهید حاج حسین خرازی که نمونه 
بارزی از یک انسان کامل و مسلمان بود این لشکر 
را فرماندهی می کرد. ســردار حسین اشتری با 
بیان اینکه فرماندهی سردار حاج حسین خرازی 
استثنایی بود و ایشان ابعاد مختلف یک فرمانده را 
داشت، گفت: فرماندهان شهید ما نمونه شجاعت 

و افتخار کشور ما بوده و هستند.
سردار اشتری با اشــاره به صدور بیانیه گام دوم 
انقالب توســط رهبر معظم انقالب تصریح کرد: 
این بیانیه منشــوری برای دهه پنجم و 40 سال 
دوم انقالب است و همه به ویژه جوانان باید آن را 
مدنظر قرار دهند، اگر این بیانیه تحت عنوان گام 
دوم انقالب اسالمی تبیین و محقق شود به طور 
قطع ما از این بحران های پیش رو عبور می کنیم 

و آینده ای بسیار روشن در پیش خواهیم داشت.
وی افزود: رهبر انقالب در این بیانیه به 7 موضوع 
اشاره کرده اند که نخســت علم و پژوهش است، 
باید گفت هر کجا ما پیروز شده ایم بر اساس علم 
و پژوهش بوده، معنویت اخالق، اقتصاد، عدالت 
و مبارزه با فســاد، عزت ملــی، روابط خارجی و 
مرزبندی با دشــمن از دیگر موارد است که البته 

بسیاری این مرزبندی با دشمن را ندارند.

فرمانده توپخانه ستاد کل نیروهای 
مسلح:

 عملیات فتح المبین 
زمینه ساز تشکیل توپخانه شد 

فرمانده توپخانه ستاد کل نیروهای مسلح، شامگاه 
پنجشــنبه در مراسم ســی و پنجمین سالگرد 
شهادت سردار حســن غازی اظهار کرد: »حسن 
غازی« الگوی بی نظیری اســت کــه اصفهان به 

مردم معرفی کرده است.
ســردار محمود چهارباغی تصریح کرد: درگیری 
ایــران و آمریکا از ۲۲ بهمن 57 شــروع شــد، 
آمریکایی ها تالش کردند نگذارند انقالب به نتیجه 
برسد اما توان مقابله نداشتند، تا این که صدام به 
ایران حمله کرد و تعدادی از مردم مرزنشین آواره 

شهرهای مرکزی شدند.
وی با مرور وقایع دفاع مقدس خاطرنشــان کرد: 
عملیات فتح المبین زمینه ســاز تشکیل توپخانه 
شــد، آمریکایی ها وقتی دیدند که عراق با همه 
کمک هایی که به او می شــود تــاب مقاومت در 
برابر نیروهای ما را ندارد به میدان آمدند.فرمانده 
توپخانه ســتاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در 
عملیات بیت المقدس جنگ ما با عراق تمام شد 
و جنگ با دنیا شــروع شــد، ما از چندین کشور 
اسیر گرفتیم، پیشرفته ترین سالح ها را به عراق 
دادند؛ اما عملیات های ما ادامه پیدا کرد.وی بیان 
کرد: جوانان ما در جنگ نشان دادند آمریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند و هــر حرکتی کرد مردم 
در مقابل او ایســتادند و پیروز شدند، رزمندگان 
ما برای خودشــان نبودند بلکه برای حفظ نظام، 
پیشرفت انقالب و امنیت مردم تالش می کردند.

فرمانده توپخانه ستاد کل نیروهای مسلح تاکید 
کرد: مردم باید کسانی را در رأس امور قرار دهند 
که خاک جبهه خورده و برای انقالب شب بیداری 

کشیده باشند.

هفدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم با حضور 
حجت االسالم محمد علی انصاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان  اصفهان،  حجت االســالم رضا صادقی، مدیر 
کل اوقاف و امور خیریه استان و همچنین بازدید آیت اله سید 
یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه وامام جمعه اصفهان 
روز پنجشنبه همزمان با سراسر کشور در مصالی بزرگ امام 

خمینی)ره( اصفهان برگزار شد.
در این آزمون که برای دومین بار و به صورت مشــارکتی و با همکاری 
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، مرکز قرآنی 
سازمان اوقاف و امورخیریه و سایر نهادهای قرآنی کشور با هدف ایجاد 
انگیزه در میان عموم جامعه برای فراگیری علوم و معارف قرآنی برگزار 

شد، بیست  هزار اصفهانی به رقابت پرداختند.
اصفهان پیشتاز در زمینه آموزش و ترویج قرآن کریم

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان که بــرای بازدید از این آزمون 
سراسری در مصالی بزرگ امام خمینی)ره( حضور به هم رسانیده بود 
با بیان اینکه برگزاری مســابقات قرآن کار بسیار عظیمی است، اظهار 
کرد: 10 بخش متفاوت حفظ قرآن کریم در آزمون وجود دارد و بیش از 
۲0 هزار نفر از استان اصفهان در این آزمون حضور دارند که بیشترین 

شرکت کنندگان خواهران هستند.
آیت اله سید یوسف طباطبایی نژاد با اشاره به این که 11 درصد جمعیت 
قرآنی کشور اصفهانی هستند، گفت: این اســتان در زمینه آموزش و 
ترویج قرآن کریم نیز مانند دیگر عرصه های مهم کشور هم چون جنگ 

تحمیلی که بیشترین شهید را دارد، پیشتاز است.
وی افزود: بعد از انقالب اســالمی این کار عظیم در شهرهای مختلف 
کشور شروع  شده است و خوشحال هســتیم که این جلسات با حضور 
پرشور برادران و خواهران برگزار می شود. امام  جمعه اصفهان تصریح 
کرد: امیدواریم همان گونه که رهبــر انقالب فرمودند، حداقل باید 10 
میلیون از جمعیت کشور حافظ قرآن باشند و باید با تالش به این نقطه 

برسیم.
قرآن باید محور تمام فعالیت های فرهنگی در جامعه باشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان با اشاره به استقبال 
داوطلبان از این آزمون گفت: این آزمون ها در شناسایی استعدادها نقش 
بسزایی داشته و اصلی ترین نکته این آزمون شناخت توانایی های قرآن 
آموزان است.حجت االسالم و المسلمین محمدعلی انصاری با تاکید بر 
اینکه الزم است محور تمام فعالیت های فرهنگی قرآن باشد، اظهار کرد: 

فعالیت های قرآنی در رشد و توسعه فرهنگی کشور نقش موثری دارد و 
در شور و هیجان به کار و تالش در مباحث فرهنگی ایجاد می کند.وی 
با اشاره به حضور مردم و جوانان عالقه مند برای حضور در آزمون حفظ 
و مفاهیم قرآن کریم خاطرنشــان کرد: طی دو سال گذشته باالترین 
سطح همراهی و همکاری بین ادارات کل اوقاف و امور خیریه و فرهنگ 
و ارشاد اسالمی وجود داشته و الزم است از این همکاری نهایت تشکر 

را داشته باشیم.
به جامعه قرآنی توجه شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان نیز در این مراسم  با بیان 
اینکه امروز شاهد برگزاری بزرگ ترین رویداد قرآنی کشور بودیم، اظهار 
کرد: امسال بهتر از سال گذشــته این آزمون قرآنی در اصفهان برگزار 
شــد که بیش از 10 درصد از قرآن آموزان کشور از استان شهیدپرور و 

والیت مدار اصفهان هستند.
حجت االســالم رضا صادقی گفت: ۲0 هزار و 3۲۲ نفر برای شرکت در 
آزمون های 1۸ رشته قرآنی ثبت نام کردند؛ 10 رشته هم مفاهیم قرآن 
و نهج البالغه و حفظ سوره های ملک و واقعه و حفظ یک جزء، سه جزء، 
پنج جزء، 10 جزء، 15 جزء و ۲0 جــزء و حفظ کل قرآن از بخش های 

دیگر این آزمون بود.
وی افــزود: هــدف از برگزاری ایــن آزمــون تشــخیص نخبگان و 
 تشــویق و تجلیــل از قرآن پژوهــان و معرفــی بــه جامعــه قرآنی 

است.
حجت االسالم صادقی با تاکید بر اینکه به قرآن آموزان و قرآن پژوهان، 
مربیان، موسسات قرآنی و مسئوالن توصیه می کنم که در زمینه قرآن 
کوتاهی نکنند، تصریح کرد: از مسئوالن انتظار بیشتری می رود که در 

جمع این قرآن پژوهان شرکت و حمایت کنند؛ متاسفانه امروز مسئوالن 
 را کمتر در جمــع قرآن پژوهان می بینیم، باید بــه جامعه قرآنی توجه 

شود.
وی با تاکید بر اینکه افرادی که با قرآن مأنوس شده اند جامعه را از جهل 
و نادانی دورنگه می دارند، گفــت: امیدواریم بتوانیم جذب وقف قرآنی 
داشته باشیم. حضرت علی)ع( در روایتی می فرمایند که قرآن ظاهری 
زیبا، باطنی عمیق و عجایب آن پایان ندارد و جهل و نادانی جز با قرآن 

برطرف نخواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان در پایان خاطر نشــان کرد: رهبر 
معظم انقالب هم فرمودند که حفظ مقدمه بر تدبر در قرآن است و امروز 

شاهد پرشور حافظان قرآن در اصفهان هستیم.

اصفهانی ها 11 درصد از جمعیت جامعه قرآنی کشور را تشکیل می دهند
 در مراسم  برگزاری هفدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم مطرح شد؛

با حضور رییس سازمان بهزیستی برگزار شد؛
جشن پیوند آسمانی 80 زوج جوان ناشنوا در اصفهان

۸0 زوج ناشــنوای اصفهانی در مقبره عالمه مجلســی)ره(  اصفهان آغاز زندگی مشترک خود را جشن 
گرفتند. معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور در چهارمین همایش ملی طرح پیوند آسمانی در 
اصفهان به مصوبه الیحه حمایت از حقوق معلوالن در مجلس و تامین مسکن مددجویی اشاره کرد و گفت: 
براساس این قانون وزارت راه و شهرسازی و دیگر دســتگاه های مرتبط موظف هستند متناسب با ارائه 
تسهیالت ارزان قیمت واحدهای مســکونی با کیفیت و مناسب  سازی شده به افراد معلول بدون مسکن، 
با اولویت زوج  های دارای معلولیت و خانواده  های دارای چند معلول تحویل دهد. وحید قبادی دانا افزود: 
113هزار خانوار در نوبت دریافت واحدهای مســکونی هســتند و پیش بینی می شود تا سه سال آینده  
واحدهای مسکونی ساخته شده به این خانوارها تحویل داده شود.وی همچنین دولت را موظف به ارائه 
تسهیالت اشتغال زایی  به افراد دارای معلولیت دانست.حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی هم با اشــاره به تصویب کلیات و جزئیات الیحه حمایت از حقوق معلوالن در مجلس، به 
تشریح مهم ترین جزئیات آن پرداخت و افزود : بسته های جامع حمایتی در خصوص اشتغال معلوالن پیش 
بینی شده است. دراین جشن به زوج های ناشــنوا هدایایی همچون تامین هزینه سفر به مشهد مقدس 

و ارائه تسهیالت جهیزیه با معرفی به آستان قدس رضوی و هر زوج 10 میلیون ریال نقدی اعطا شد.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری بر لزوم توسعه 
پیاده مداری تاکید کرد و گفت: وجود پیاده روها، 
پیاده راه ها، مراکز و میادین خرید پیاده و مسیرهای 
دوچرخه زمینه ساز داشــتن زندگی سالم است. 
صادق صیدبیگی اظهــار کرد: با نیــم نگاهی به 

ســیمای امروز شــهرهای ایران به 
وضوح می توان بی تحرکی شهروندان 
را در بخش های مختلــف آن به ویژه 
در محالت قدیمی، بافــت تاریخی و 
ناکارآمد شــهری که اغلب در بخش 
های مرکزی و میانی شهرها قرار دارند 
مشاهده کرد، متاسفانه عوامل بسیاری 
ســبب از بین رفتن هویت محله های 

شهری و نیز فراموشی جایگاه انسان و پیاده در شهر 
شده است .وی ادامه داد: به دلیل وجود مشکالت 
عمده در پیــاده روی از قبیل طراحی نامناســب 
پیاده روها، فقدان حفاظت های کافی از عابر پیاده 
در مقابل عوامل جوی و تهدیداتی که توسط وسایل 
نقلیه موتوری صورت می پذیرد، وجود آلودگی های 
هوا و صــوت در خیابان ها، تجــاوز کاربری های 
مجاور معابر پیاده به پیاده روها و استفاده نکردن 
از طرح های مناســب به منظــور ترکیب حرکت 
سواره و پیاده  طی مســافت های عرضی و طولی 
خیابان، روز به روز از تعداد افــرادی که تمایل به 

پیاده روی در شهر دارند کاســته شده و چه بسا 
شهروندان به دلیل خطرات بسیاری که در مسیر 
پیاده با آن  روبه رو هســتند، ترجیح می دهند که 
حتی مسافت های بسیار کوتاه را با خودرو طی کند.

این کارشناس برنامه ریزی شهری افزود: امروزه 

پیاده روی بهترین فعالیت و طبیعی ترین ورزش 
برای کسب آمادگی جســمانی و افزایش کارکرد 
اجتماعی و رفع اضطراب اســت که در دسترس 
همگان قرار دارد، بنابراین در راستای روشن شدن 
موضوع باید پیاده مداری تعریف شود؛ پیاده مداری 
حاصل ایجاد خیابان ها یا فضاهای رها از رفت و آمد 
سواره و اختصاص خیابان برای عابران پیاده است. 
وی تاکید کرد: تنوع مردم و به ویژه حضور کودکان، 
ســالمندان و افراد با ناتوانایی های خاص نشانگر 
کیفیت، موفقیت و سالم و بی خطربودن یک فضای 

پیاده مدار است .

یک کارشناس برنامه ریزی شهری مطرح کرد:
لزوم توسعه پیاده مداری و مزیت های آن برای شهروندان

شهردار اصفهان به همراه جمعی از معاونین،  مدیران 
مناطق و روسای سازمان های شهرداری در ادامه 
جلسات و بازدیدهای دوره ای خود پس از تشکیل 
جلسه در محل ســالن اجالس ســران و ارزیابی 
آخرین اقدامــات انجام شــده در خصوص نحوه 

اجرای این پروژه از محور میانی چهارباغ نیز بازدید 
کرد.   قدرت اله نوروزی، در این بازدید با بیان اینکه 
در ادامه جلسات 15 روز یک بار پروژه های عمرانی، 
در سالن اجالس ســران و خیابان چهارباغ حضور 
پیدا کردیم، اظهار کرد: با جلســه ای که در سالن 
اجالس سران تشکیل شد و طی بازدیدی که از روند 
اجرای پروژه احیای چهارباغ به عمل آوردیم ارزیابی 
دقیقی از نحوه اجرای این پروژه ها صورت گرفت.

وی تصریح کرد: با توجه بــه نزدیکی به ایام نوروز 
اقدامات ویژه ای که الزم است برای پروژه چهارباغ 
انجام شود در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت. 

از آنجایی که با ازدحام جمعیت در ایام شب عید و 
به تبع آن رونق بــازار و خرید و فروش باالی مردم 
در این محور مواجه هســتیم مراعات حال کسبه 
و مردم در این محور مورد تاکید اســت، بنابراین 
تصمیم گرفته شــد در این ایام اجرای فضای سبز 
پروژه چهارباغ که مزاحمت کمتری 
برای مردم دارد، انجام شود. شهردار 
اصفهان ادامه داد: بر اساس نقشه های 
موجود جانمایی های الزم برای کاشت 
درخت در چهاربــاغ برای جایگزینی 
درخت هایــی که در ســال های قبل 
و متاســفانه به دلیــل عملیات مترو 
قطع شده بود، انجام شــده و اجرای 
بخشی از پروژه تحت عنوان گلکاری،  درختکاری و 
فضای سبز آغاز می شود تا برای عید نوروز با محیط 
متفاوت تری در چهارباغ مواجه باشیم.  وی تاکید 
کرد: اقدامات عمرانی چهارباغ که شــامل اجرای 
پیاده راه میانی، حوض های هفت گانه، ایستگاه های 
توقف، آبنماها و ... می شود نیز پس از اجرای کارهای 
مربوط به فضای سبز ادامه می یابد.نوروزی اضافه 
کرد: در اجرای پروژه چهارباغ نظرات کارشناسی 
کارشناســان میراث بــه جد اعمال می شــود تا 
معیارهای میراثی و فرهنگی نیز در اجرای پروژه 

چهارباغ رعایت شود.

شهردار اصفهان:
نمی توان زمان دقیقی برای اتمام پروژه چهارباغ اعالم کرد

آگهی فراخوان عمومی

1- مهلت دریافت اسناد و مدارک و پاکات فراخوان تا ساعت 1۲ مورخ 1397/1۲/15 
می باشد.

۲- مهلت ارائه مدارک و پیشنهادات تا ساعت 1۲ مورخ 1397/1۲/1۸ می باشد.
3- زمان و مکان بازگشایی پاکات متعاقبا اعالم می گردد.

توضیحات الزم:

1- به پیشنهادهای مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲- پرداخت کلیه کســورات قانونی و هزینه های کارشناسی بعهده برنده فراخوان 

می باشد.
3- مسئول ریسک پروژه بعهده سرمایه گذار می باشد.

4- شرکت متقاضیان در روز بازگشایی پاکات بالمانع  می باشد.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به موجب تصویب کار گروه واگذاری ملی وزارت ورزش و جوانان طی صورتجلسه شماره ۲/30359/ص مورخ 1397/11/۲9 و تفویض 
 B.O.T اختیار شماره 100/۲46۸ مورخ 1397/11/30 وزیر محترم ورزش و جوانان پروژه استادیوم فوتبال نقش جهان را در اجرای ماده ۲7 قانون الحاق ۲ بصورت مدل
واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط که تمایل به مشارکت در تکمیل مجموعه مذکور را دارند جهت دریافت اسناد فراخوان از تاریخ نشر آگهی به مدت 7۲ ساعت به 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان- امور مشارکتها مراجعه نمایند.

م الف: 396874

میزان سرمایه گذاری نام پروژهنام استانردیف
مدت بهره مدل واگذاری)میلیون ریال(

تضامین واگذاریبرداری

توسط کار گروه در زمان بازگشایی 36 سال300/000B.O.Tاستادیوم فوتبال نقش جهان اصفهان1
پاکات تعیین می گردد
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 امام صادق علیه السالم:
 هر كس خوش دارد كه بداند خداوند عز و جل 
او را دوست مى دارد، بايد فرمان خدا را به كار 

ببندد و از ما پیروى كند.
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یادداشت

گذشته های نه چندان دور، پله ســنگی جلوی در خانه محل 
تجمع دورهمی های زنانــه بود که خودش یک پا »رســانه« 
محسوب می شد . حاال اما شبکه های اجتماعی جای اجتماعات 
روی پله در خانه ها را گرفته  تکنیک ارتباطی و فضای آن عوض 
شده؛ اما سطح حرف ها و اهمیت شان شاید پایین تر هم باشد. 

چون از قدیم گفته اند:» حیا به چشم است.«
شبکه های اجتماعی شما را مجبور می  کند همه چیزتان را به 
اشتراک بگذارید،  تمام احساسات، افکارتان، اتفاقات زندگی  تان 

و همه  عکس هایتان... حتما متوجه منظورم هستید.
اگر روزانه عکسی به اشتراک نگذارید یا فکری را توییت نکنید 
چه می شود؟ به نظرتان کم  کم از دنیای بیرون محو می  شوید یا 
اینکه نه خوشحال   تر خواهید بود؟ اینجا برایتان می  گوییم که 

چرا الزم است زندگی شخصی  تان را کامال شخصی نگه دارید.
1- خودتان راه غیبت کردن را باز مــی  کنید: اگر از این 
شکایت دارید که همه همیشه در زندگی  تان دخالت می  کنند 
و سر بقیه در زندگی خصوصی شماســت، دست از به اشتراک 
گذاشتن زندگی خصوصی  تان در شبکه های اجتماعی بردارید. 
اگر ایــن کار را کنید خودتان راه غیبت کــردن و دامن زدن به 

شایعات را باز خواهید کرد.
2- مشکالت تان را حادتر می  کند:حتی مشکلی کوچک 
ممکن است به مشکلی بزرگ تبدیل شــود و همه  اش تقصیر 
خودتان است. توقع داشتید جار زدن اتفاقات زندگی  تان برای 
دیگران چه نتیجه  ای داشته باشد؟ هرچه آدم  های بیشتری را 
وارد مشکالت تان کنید، مشکالت بزرگ  تر خواهند شد و تا وقتی 

هم این کار را کنار نگذارید این روند ادامه خواهد داشت.
3- به حرف دیگران اهمیــت خواهید داد:بلــه، بقیه 
قضاوت  تان خواهند کرد. این ذات انسان است. هر چقدر هم که 
به خودتان )یا حتی بقیه( اطمینان دهید که نظر دیگران برایتان 
مهم نیست، وقتی زندگی شخصی  تان در معرض تماشای عموم 

است، باالخره نمی  توانید بی تفاوت بمانید.
4- هیچ وقت فرامــوش نخواهید کرد: اگــر جزئیات ریز 
شکست عشقی  تان را با هم در میان بگذارید، تا زمانی که بقیه 
فراموش نکرده ا ند خودتان هم نمی توانید آن را فراموش کنید. 
هر بار که یکی از آشنایان را ببینید می خواهد درمورد اتفاقات 
شخصی زندگی  تان از شما سوال کند و همه  اتفاقات همیشه جلو 

چشم تان خواهد بود.
5- اتفاقات رابطه  را بین خودتان نگه دارید:هر اتفاقی که 
در هر رابطه  ای می   افتد باید فقط بین آن دو نفر بماند. به  جز نظر 
خودتان به نظر هیچ  کس دیگری هم نیاز ندارید. پس به طرف 

خود احترام بگذارید و اتفاقات رابطه  را بین خودتان نگه دارید.
6- امنیت  تان مهم است:می خواهید بروید مسافرت؟ الزم 
نیســت آن را در شــبکه  های اجتماعی جار بزنید، مگر اینکه 
بخواهید به دزدهای محل کمــک کنید. هر اطالعات کوچکی 
که در شبکه  های اجتماعی از خودتان منتشر می  کنید، ممکن 
است روزی به روش  های مختلف علیه خودتان استفاده شود. 
پس برای امنیت خودتان هم که شده زندگی خصوصی  تان را 

خصوصی نگه دارید.
7-  باید برای نظراتی ارزش قائل باشــید که واقعًا مهم 
هستند:رابطه  شما فقط بین شما و طرف  تان است. این یعنی 
اگر با هم دعوا کرده  اید باید بین شما بماند. خیلی   ها را ممکن 
است ببینید که حتی خیانت طرف مقابل  شان را هم به شبکه  
های اجتماعی می  کشانند. خب ممکن است این دو نفر باالخره 
با هم آشتی کنند و حتی رابطه  شان جدی  تر هم شود ولی بقیه 

هیچ  وقت آن رسوایی را فراموش نخواهند کرد.

 به این دالیل زندگی شخصی تان را
 در شبکه های اجتماعی جار نزنید

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

هستند.« همه اش که 
کتــاب خواندن نیســت. 
گفتم مهم این اســت 
کــه خوانــدن و زندگی 
کردنت یکی باشــد، نه 
ایــن که یک جــور فکر 
کنــی و جــور دیگــر 

زندگی کنی ...

»در راه ویال«
فریبا وفی

ســعی کن خواندن و 
زندگی کردنت یکی 

باشد
یــک روز نصیحتم کرد. 
»این قدر وقــت صرف 
بچه ها نکــن. یک کمی 
هــم کتــاب بخــوان.« 
گفتــم: »ایــن بچه هــا 
هــر کــدام یــک کتاب 

پیام رســان ویدئو محور Tik Tok کــه به طور غیرقانونی دیتــای کودکان را 
جمع آوری می کرد، با پرداخت 5/7 میلیون دالر جریمه برای پایان دادن به آغاز 
روند حقوقی در دادگاه موافقت کرد.کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، پذیرش 
این میزان جریمه از سوی پیام رسان چینی را رکوردی برای دادگاه های نقض 
حریم خصوصی می داند. این پیام رسان متهم شده است که دیتای کودکان زیر 
13 سال، ازجمله اســم، ایمیل و مکان آن ها را بدون اجازه استخراج و ذخیره 
 کرده است. گفتنی اســت؛ کمپانی 75 میلیارد دالری ByteDance مالک 

تیک توک با نیم میلیارد کاربر است .

جریمه ۵.۷ میلیون دالری برای یک شبکه اجتماعی

محققان، نرم رباتی بسیار کوچک ساخته اند که می توان آن را در محیط هایی 
به کار گرفت که دسترسی به آن دشوار است. از آنجا که این ربات انعطاف پذیر و 
بسیار کوچک و در حدود چندسانتی متر است، می توان در عمل های جراحی 
در بدن انسان از آن استفاده کرد. محققان دانشــگاه هاروارد رباتی ۸ پا با الهام 
از شکل عنکبوت ابداع کرده اند. برای ساخت این ربات الیه هایی از سیلیکون 
انعطاف پذیر روی یکدیگر چسبانده می شوند. در فرآیند ساخت ربات الیه هایی 
از سیلیکون به یکدیگر متصل می شــوند و یک ماده با قابلیت تغییر فاز به آن 

تزریق می شود تا حرکات ربات را کنترل کند.

ساخت نرم ربات سیلیکونی برای جراحی در بدن

روبات تحویل پیتزا می تواند آینده تحویل پیتزا را دگرگون کند. این روزها روبات ها 
نقشی پررنگ در زندگی انسان ها ایفا می کنند. از روبات هایی که امور پیچیده 
را سازماندهی می کنند تا روبات هایی که فعالیت هایی ساده مثل تحویل کاال را 
 انجام می دهند. روبات های موســوم به»Digit« به شکلی طراحی شده اند که
 می توانند جعبه هایی با وزن 40 پوند را بلند کنند و حتی از سقوط این جعبه ها 
نیز پیشگیری کنند. نگاهی به طراحی این روبات نشان می دهد نسبت به سایر 

روبات های مشبه طراحی منحصر به فرد و زیباتری دارد.

جدیدترین روبات تحویل پیتزا، رونمایی شد

 ریشه موفقیت های بزرگ 
در انگیزه های پاک است

 تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( قبل از آغاز تفسیر 
دعای نهم صحیفه ســجادیه در جمع فرماندهان و اعضای سپاه 
حضرت سیدالشهدا )ع(، استان تهران با اشاره به بیانیه مهم گام دوم 
انقالب رهبر معظم انقالب، گفت: این بیانیه دارای نکات ارزشمند 
و اهمیت فوق العاده ای است که در حقیقت، حاصل تجربیات مقام 
معظم رهبری در طول 40 سال مدیریت در عالی ترین سطوح نظام 
اسالمی است که ایشان در این بیانیه به مهم ترین دستاوردهای گام 
اول اشاره و توصیه های مهمی در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی 
دارند.آیت اله محمدی ری شهری اظهار داشت: نخستین نکته ای 
که در تقویت بنیه معنوی جوان ها، در این بیانیه مورد تاکید قرار 
گرفته است، اخالص است و باید همه خدمتگزاران با توجه به این 
توصیه، موجبات رضایت حضرت ولیعصر)عــج( را فراهم آورند 
و زمینه ساز منتهی شــدن انقالب اسالمی به ظهور حضرت بقیه 
اله)عج( شوند. رییس دانشگاه قرآن و حدیث همچنین با اشاره به 
فرازی از دعای نهم صحیفه سجادیه گفت: امام سجاد)ع( در این 
فراز از دعا می فرمایند: خدایا نیت کار کردن برای تو را در زندگی ام 
فراوان کن، یعنی »بسیار قصد قربت کنم« از این رو انسان در تمامی 

امور حتی امور مباح نیز باید قصد قربت کند.

دیدگاه

طبیعتی ناشناخته و 
بکر در ارومیه

»مارمیشــو«  دریاچه 
در اســتان آذربایجان 
غربــی، 45 کیلومتری 
غرب ارومیه واقع شده 
است. دریاچه ای طبیعی 
با پنج هکتار وسعت که 
از چشــمه های طبیعی 
و نزوالت جــوی خود 
را ســیراب می کند. در 
کوهستان های نزدیک 
مــرز ایــران و ترکیه 
می تــوان آب نیلگون و 
تماشایی مارمیشو را دید.

قصه از دهه شصت شروع می شود؛ زمانی که کشور درگیر جنگ هشت ساله بود . تجربه نشان داده سریال هایی 
که با این مضمون و محتوا ساخته می شوند، معموال مورد استقبال قرار می گیرند. »وضعیت سفید« شاید بهترین 
مثال در این زمینه باشد. سریال »لحظه گرگ  و میش« داستان یک خانواده را محور قرار داده است که هرکدام به کاری مشغول 
هستند. داستان خانواده ای گرم و نجیب و به شدت ایرانی و تقریبا پرجمعیت، اما خالی از حضور پدر در دهه 60. در قسمت های 
 ابتدایی، داســتان فرازوفرود نداشــته اما روابط بین آدم ها به قدری طبیعی اســت که گویی داریم یک زندگــی مهیج روزانه

 را می بینیم.
شخصیت پردازی های درست 

چهره بازیگرها قرابت کاملی با مردمان دهه شصت دارد که صداقت و روراستی مشخصه اصلی آن ها بود. این خصوصیت ذاتی در 
ظاهر شخصیت ها هم نمود دارد. یعنی در کنار مدل لباس، مدل مو، نوع آرایش و دیگر ویژگی های ظاهری، مناسبات بر اساس 
مدل رفتاری دهه شصت طراحی شده است. به عنوان نمونه، پدر خانواده مرده است و برادر بزرگ تر )علیرضا کمالی( برای خواهر و 

برادرها پدری می کند. او عالوه بر این که حواسش 
به رفتارهای دیگران است، مدام لبخند می زند، 
احترامشان را نگه می دارد و در مقابل، آن ها نیز 

رفتاری مؤدبانه دارند.
 پایبندی به اصــول، دیگر مشــخصه مردمان 
دهه شــصت اســت که مصادیق آن را در رفتار 
شــخصیت های ســریال لحظه گــرگ  ومیش 
شاهدیم. مثاًل رفتار پســری که به تنهایی برای 
خواستگاری سراغ پدر دختر موردعالقه اش رفته 
است، تقبیح می شود. شاید برای نسل جدید نوع 
برخورد دختران و پسران دهه شصت قابل درک 
نباشــد اما آن زمان حجب و حیا اجازه نمی داد، 
مناسبات از حد معینی فراتر برود. درواقع  نمایش 
حجب و حیا بدون شعار و منطبق با روانشناسی 

شخصیت ها به تصویر کشیده شده است.
کارگردان حواســش بــه ریزه کاری های همه 
شخصیت ها بوده است و بر اساس نشانه هایی که 
تاکنون داده شــده، مخاطب می تواند به دغدغه 

هرکدام ببرد.

سریال لحظه گرگ  و میش به خوبی تصویر واقعی یک خانواده دهه شصتی را به نمایش گذاشته است. مادر خانواده )فاطمه گودرزی( 
بعد از فوت همسر، با چنگ و دندان بچه ها را بزرگ کرده و همچنان شاغل است. بااین حال وقتی به خانه می آید، آشپزی را فراموش 

نمی کند و بعد از شام در کنار گپ و گفت اعضای خانواده، دستی به چرخ خیاطی دارد.
 فضاسازی و صحنه پردازی

عالوه بر شخصیت پردازی، خلق فضا در ســریال »لحظه گرگ  و میش« منطبق باحال و هوای دهه شصت است. معماری خانه، 
بیمارستان، دانشگاه و عکاس خانه که لوکیشن های اصلی قسمت های ابتدایی بوده اند، بر اساس الگوی آن سال ها است. لوکیشن 
های بیرونی نیز از فضای آن دهه پیروی می کند؛ مثل باجه روزنامه فروشی، کیوسک تلفن، ماشین ها و ... فضاسازی دقیق باعث 
می شود بیننده درک بهتری از مختصات آن دهه پیدا کند و با قصه بیش ازپیش همراه می شود.همایون اسعدیان کارگردان باید 
به طراح صحنه سریال گرگ و میشش بنازد که ما نسل دهه 60 و ماقبل آن نه تنها در این سریال ایرادی پیدا نمی کردیم که هنگام 
تماشای آن غرق در آن سالها می شدیم و گه گاهی این جمالت را هم بر زبان می آوردیم که: عه! یادش بخیر! آره! اون موقع از اینها 
بود! فالن چیز این شکلی بود! و پروازمان در اوج کودکی، میان 

لحظه حالمان سقوط نمی کرد ...
کارگردانی

همایون اســعدیان در این سریال، تســلط و تبحر خود در 
ساخت یک سریال عاشقانه تاریخی را ثابت کرده است. او در 
سینما و تلویزیون کارنامه ای قابل دفاع دارد. شاخص ترین 
سریالش »راه بی پایان« است که سال ۸7 پخش و با استقبال 
فراوان مواجه شد. »چراغ جادو« و »بچه های خیابان« دیگر 
سریال های موفق این کارگردان هســتند اما »شب روباه« 
و »اگه بابام زنده بود« آثار قابل دفاعی به حســاب نمی آیند. 
اسعدیان در ســینما صاحب فیلم های موفق »طال و مس«، 
»بوســیدن روی ماه«، »نیش« و »آخر بازی« اســت. او با 
چنین کارنامه ای به سریال لحظه گرگ  و میش رسیده است؛ 

سریالی که با استقبال خوبی روبرو شده است.
 اسعدیان برای ســریال جدیدش سراغ ستاره ها نرفته است 
اما تقریبــا تمام بازیگران بازی درخشــانی ارائــه کرده اند. 
کارگردان توانسته است استفاده ای درست از این بازیگران 
کند و از توانمندی شان در راســتای باورپذیر شدن »لحظه 

گرگ ومیش« بهره بگیرد.

گرگ و میش؛ یک عاشقانه شریف 

عشق های نجیب دهه شصتی
قصه خیلی از ماست؛ عشق پنهان و نهفته در سینه . عشقی که بزرگ است اما گاهی 
مجبوری بار سنگینی  اش را به تنهایی تحمل کنی . گاهی طرف مقابلت فرسنگ ها از 
 تو دور است، غریبه است و حتی نمی داند یک نفر در این دنیا هست که عاشقانه او را 
می خواهد. گاهی هم بخت با تو یار است و  یک طرفه نیست. مثل »یاسمِن« گرگ و 
میش که عشق پنهانی به دوست برادرش دارد و دوست برادر هم او را می خواهد اما 
»حامد« هم مثل یاسمن و مثل تمام پسران و دختران آن دوران، زبان به دهان گرفته 
و سکوت کرده است؛ اما این تمام ماجرا نیست و یاسمن بی خبر از همکالسی هایی 
است که انتظارش را می کشــند تا زندگی اش را تغییر دهند و جنگی که بی هوا در 
می زند و سایه سیاهش را بر آرزوهای رنگین یاسمن پهن می کند...و شعر زیبای تیتراژ ابتدایی سریال را هم فراموش نکنیم که 
انگار همه بدهکاری احساسی مان به آدم هایی ست که دوستشان داریم و نداریمشان و قصه همه نرسیدن ها و دیر رسیدن ها 

و نبودن هاست که بگوید »حاال که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهایی مرا…«

شروع دوباره یک ستاره
پریا پارسا: »لحظه گرگ و میش« بازگشــت دوبــاره »او« به عرصه 
بازیگری در تلویزیون اســت. گرگ و میش را  »همایون اســعدیان« 
ساخته و روایتگر فراز و فرود یک خانواده اصیل ایرانی در طول سه دهه 
 است. نقش»فرهاد« را در این سریال بازی می کند. این حضور دوباره 
می تواند بهانه شــروع دوباره باشد؛ شــروع دوباره برای این بازیگر با 
اســتعداد، بااخالق، خالق، متفاوت، کتابخوان و مردمدار که به شدت 
معتقدم حق او در ســینما و تلویزیون ما خیلی بیشتر از اینهاست. بله، 
هنوز هم اگر از من بپرسند، می گویم او »درجه یک« است و حتما در 
سال های آینده بیشتر از او خواهید شنید. از »وحید آقاپور« که بعد از 
مدتها دوری از نوشتن در حوزه فرهنگ و هنر، به بهانه سریال تازه ای که بازی کرده، دوباره قلم به دست گرفتم. 

نوشتن درباره بعضی آدم ها عجیب لذت دارد...
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