
واکنش معاون وزیر کشور به حذف واژه »شهید«:

حق تغییر نام وجود ندارد
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مردی بدون سایه  
کارگردان:علیرضا رییسیان
پردیس ساحل/سیتی سنتر

پردیس چهارباغ/سینما بهمن

 هدیه خریدن 
برای یک کوچک تر؛

امروز برای یه نفر که کوچک تر 
از خودتونه- خواهر، برادر، یا دختر 

همسایه- یه هدیه کوچولو بگیرید !
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  دفاع مقدس، الگوی همت بلند برای خدمت خالصانه و مجاهدت عاشقانه است 
  در نشست خبری ستاد برگزاری سی و نهمین سالگرد هفته دفاع مقدس در اصفهان مطرح شد: 

 برای اولین بار در کشور، دانشجویان توسط صنایع اصفهان بورسیه می شوند؛

آغوش باز صنعت به روی دانشگاه

7

5

 اشتغال زایی صورت گرفته 
در ذوب آهن، برای ما یک 

افتخار است

 مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

3

  هفته چهارم رقابت های لیگ برتر؛ 

تیم های اصفهانی به دنبال 
ثبت اولین هفته شش امتیازی

اصفهان، مهد مدارس حفظ 
قرآن در کشور

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف اصفهان 
اعالم کرد:

5
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 در دیدار رهبر انقالب با جمعی از موکب داران عراقی مطرح شد:

راهپیمایی اربعین، روزبه روز جهانی تر خواهد شد
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در مراسم تکریم و تقدیر 
از میهمان نوازی موکب داران عراقی و خادمان راهپیمایی اربعین، ضمن تشکر صمیمانه از رفتار 
کریمانه ملت بزرگ عراق، راهپیمایی اربعین را موضوعی بی نظیر و جهانی و زمینه ساز گسترش 
معرفت حسینی و تشکیل تمدن نوین اسالمی خواندند و گفتند: راهپیمایی بزرگ اربعین، آیت 

عظمای الهی و...
صفحه   2

نشست خبری فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس
نشست خبری حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی صبح دیروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

عکس خبر

رنا
: ای

س
عک

گالری نگرش
نمایشگاه عکس الکسی مالتسف

22 شهریور الی ۳ مهر

چاقی  
کارگردان:راما قویدل

پردیس ساحل/ سیتی سنتر/ 
پردیس چهارباغ/سپاهان

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان و دبیر شــورای راهبردی جمعیت استان 
گفت: نرخ رشد جمعیت در اصفهان به 0/97درصد رسیده است که نشان می دهد 

وضعیت جمعیتی این استان مطلوب نیست.
حسین غفرانی در شورای راهبردی جمعیت و شــورای هماهنگی وقایع حیاتی 
استان اصفهان افزود: پس از انفجار جمعیتی در ســال 65 با برنامه های اجرایی 

پیشگیری از تولد، میزان زاد و ولد با کاهش روبه رو شد.
وی، تعداد موالید ثبت شده استان در سال 95 را معادل 85 هزار نفر، در سال 96 
معادل 80 هزار و 556 نفر و در ســال 97 معادل 73 هزار و 143 نفر اعالم کرد و 
افزود: این تعداد در پنج ماهه اول ســال جاری به 26 هزار نفر رسید در حالی که 

انتظار می رفت در این مدت حداقل 32 هزار تولد ثبت شود.
 غفرانی ادامــه داد: باید بــرای برون رفت از ایــن وضعیت، راه حل مناســب را

 جست وجو کرد و با بسیج امکانات در این حوزه از جمله ظرفیت خیرین، سمن ها 
و فرهنگ سازی و حساسیت زایی توسط اصحاب رسانه، راه برون رفت از این شرایط 

را پیگیری کرد.
 دبیر شــورای راهبــردی جمعیــت اســتان اصفهــان همچنین با اشــاره به

 راه اندازی سامانه طالق گفت: با راه اندازی این ســامانه وضعیت رصد در سطح 
 شهر اصفهان بهتر شده و وضعیت ازدواج نسبت به ســال قبل بهبود یافته و در
  ایــن زمینه تحقیقی میدانــی با حضور جمعی از اســاتید دانشــگاهی صورت

 گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: امروز 50 درصد از طالق ها در پنج ســال ابتدایی زندگی 
مشترک رخ می دهد که وضعیت خوبی نیست و تاثیر منفی بر ساختار اجتماعی 

دارد.
وی اضافه کرد: مســائل مربــوط به وضعیــت جمعیت اســتان در کمیته های 
شش گانه شورای راهبردی جمعیت در حال رصد اســت و مسائل آن به صورت 
چالشی مطرح می شــود.کمیته های تحکیم بنیان خانواده، سالمت و بهداشت، 
توانمندسازی جمعیت در سن کار، الگوی اسالمی ایرانی، حفظ و جذب جمعیت 
در روستاها و بازتوزیع فضایی و جغرافیایی به عنوان شش کمیته و کارگروه شورای 
راهبردی جمعیت اصفهان، رصد مباحث جمعیتی و سیاست های کلی جمعیت 
 ابالغی مقام معظم رهبری در ذیل شــورای راهبردی جمعیت استان را پیگیری

 می کنند.
گفتنی است؛ شورای راهبردی جمعیت و شورای هماهنگی وقایع حیاتی استان 
اصفهان با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط در استانداری اصفهان برگزار شد.

جمعیت استان اصفهان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395، 
افزون بر پنج میلیون و 120 هزار نفر است که از این تعداد 2 میلیون و 599 هزار 
نفر )نزدیک به 51 درصد( مرد و 2 میلیون و 521 هزار نفر )نزدیک به 49 درصد( 

زن هستند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: از شروع ثبت نام در ابتدای شهریور ماه 
تا کنون حدود 50 هزار نفر از استان اصفهان در سایت »سماح« ثبت نام کرده اند.

غالمعلی زاهدی، با اشاره به ثبت نام زائران اربعین در سامانه »سماح«، اظهار کرد: 
از شروع ثبت نام در ابتدای شهریورماه تا کنون حدود 50 هزار نفر در این سامانه 

ثبت نام کرده اند.
وی با بیان اینکه تمهیدات اربعین بر عهده کمیته های مختلف اســت، افزود: در 
ستاد اربعین اداره حج و زیارت مسئولیت ثبت نام ها را بر عهده دارد و تاریخ پایانی 
برای ثبت نام هنوز تعیین نشــده و قاعدتا تا روزهای نزدیــک به اربعین ثبت نام 

ادامه دارد.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان تصریح کرد: هزینه بیمه و خدمات پزشکی 
افراد شامل 22 هزار تومان می شود که غرامت بیمه در قبال این مبلغ سقف های 

مختلفی شامل حادثه، فوت، بستری در بیمارستان دارد.
زاهدی با تاکید بر اینکه در رســید ثبت نام زائران اربعیــن جزییات کامل موارد 
بیمه ای ذکر شده است، اظهار کرد: به طور کلی مبلغ غرامت فوت عادی تا سقف 
40 میلیون تومان است که اگر فوت در اثر حادثه باشد مبلغ غرامت تا سقف 240 

میلیون خواهد رسید.
وی در توصیه به زائران اربعین گفت: حتما ثبت نام خود را از طریق سامانه سماح 
انجام دهند و در این سامانه تاریخ رفت و برگشت و نوع وسیله نقلیه سفر همگی 

مشخص شده است.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه خروج از کشور و اعزام به اربعین 
از طریق چهار مرز شلمچه، چزابه، مهران و خسروی انجام می شود، افزود: بعد از 

ثبت نام و تاریخ مرز اعزام و خروج از کشور برعهده خود افراد است.

مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد:

سقوط رشد جمعیت در اصفهان به زیر یک درصد

مدیرکل حج و زیارت استان:

عکس: ایمنا۵۰ هزار اصفهانی برای راهپیمایی اربعین ثبت نام کردند

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: پس از نام گذاری معابر و اماکن به 
نام شهدا، حق تغییر نام وجود ندارد و در موارد خاص مراتب با دقت در هیئت تطبیق شهرستان 

مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت عدم اقناع قانونی اعضا، قاطعانه با آن مخالفت می شود.
مهدی جمالی نژاد، درباره موضوع حذف نام شهدا از تابلوی معابر شهری و موضع وزارت کشور 
اظهار داشت: با توجه به گزارش های رسیده مبنی بر بی توجهی برخی از استان ها در نام گذاری 
معابر و میادین بدون رعایت آیین نامه ها و دســتورالعمل های مربوطه از معاونان اســتانداران 
خواسته شد تا آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به نام گذاری را بار دیگر مدنظر قرار دهند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در ادامه افزود: در راستای اجرای صحیح 
آیین نامه نام گذاری شــهرها، خیابان ها، اماکن و موسسات عمومی طی ابالغی به شهرداری ها، 

دهیاری ها و شوراهای اسالمی شهر و روستا بر اجرای آیین نامه ها تاکید شد.
وی تصریح کرد: در این ابالغ تاکید کردیم در انتخاب نام برای معابر و اماکن عمومی نام شخصیت های مهم تاریخ صدر اسالم و شهدای گرانقدر 
آن در اولویت اول قرار گیرد، همچنین پس از نام گذاری معابر و اماکن به نام شــهدا حق تغییر نام وجود ندارد و در موارد خاص مراتب با دقت 
در هیئت تطبیق شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت عدم اقناع قانونی اعضا، قاطعانه با آن مخالفت شود.جمالی نژاد تاکید کرد: 
همچنین خواسته ایم در صورتی که تعویض تابلو و نصب تابلوی جدید بر دیواره معابر و اماکن به پیمانکار سپرده شده برای پیشگیری از خطای 

احتمالی ضمن نظارت بر فعالیت ها و اقدامات پیمانکار مربوطه، مراقبت شود تا تابلوی جدید نیز مزین به نام و عنوان شهید باشد.
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حضرت آیــت ا... خامنه ای، رهبــر معظم انقالب 
اسالمی صبح روز گذشته در مراسم تکریم و تقدیر 
از میهمان نــوازی موکب داران عراقــی و خادمان 
راهپیمایی اربعین، ضمن تشکر صمیمانه از رفتار 
کریمانه ملت بزرگ عــراق، راهپیمایی اربعین را 
موضوعی بی نظیر و جهانی و زمینه ســاز گسترش 
معرفت حســینی و تشــکیل تمدن نوین اسالمی 
خواندند و گفتند: راهپیمایــی بزرگ اربعین، آیت 
عظمای الهی و نشانه اراده پروردگار بر نصرت امت 
اسالمی است. رهبر انقالب اسالمی، رفتار و کرامت 
اســالمی و عربی مردم عــراق در میهمان نوازی از 
زائران اربعین را بی نظیر و بر مبنای عشق حسینی 
دانســتند و افزودند: از صمیم قلب و از طرف ملت 
ایران از همه شــما موکب داران که در ایام اربعین، 
کرامت و مودت را در باالتریــن حد بروز می دهید 
و از همه ملت بزرگ عراق و از مســئوالن دولت آن 
که با تامین امنیــت، زمینه های این حرکت عظیم 
را فراهم می کنند، و از علمــا و مراجع عظام عراق، 
تشــکر می کنم. حضرت آیت  ا... خامنه ای با تاکید 
بر اینکه توفیق میهمان نوازی از زائران حســینی 
یک نعمت و رحمت الهی اســت کــه باید قدر آن 
دانسته شــود، خاطرنشان کردند: عشــق به امام 
حسین علیه السالم موضوعی اســتثنائی است که 
در طول تاریخ نظیر نداشــته و نخواهد داشــت و 
حرکت و اجتماع عظیمی که هر ســال به مناسبت 
اربعین در عراق به خصوص در مسیر نجف به کربال 
شکل می گیرد، اکنون ابعاد بین المللی پیدا کرده و 
امام حسین علیه السالم و معرفت حسینی جهانی 
شده است. ایشان افزودند: دنیای امروز که گرفتار 
ظلم و فساد و پستی شــده است، به شدت نیازمند 
معرفت آزادگی حسینی اســت و اگر امام حسین 
علیه السالم به درستی معرفی شود، در واقع اسالم 
و قرآن معرفی شده اســت. رهبر انقالب اسالمی با 
تاکید بر اینکه منطق و پیام امام حسین علیه السالم 
نجات بخش دنیا از حاکمیت جبهه کفر و استکبار 
خواهد بود، گفتند: منطق امام حسین علیه السالم 
منطق دفــاع از حق و ایســتادگی در مقابل ظلم و 

طغیان و گمراهی و استکبار اســت و جوانان دنیا 
و ملت هــای بی غرض، امروز تشــنه و نیازمند این 
منطق هســتند و حرکت عظیم راهپیمایی اربعین 
می تواند معرفت و منطق حسینی را به دنیا معرفی 
کند. حضــرت آیت ا...خامنه ای با تاکیــد بر اینکه 
راهپیمایی اربعین روزبه روز جهانی تر خواهد شد، 
این راهپیمایی بزرگ را تجلی جوشــش خون امام 
حسین علیه السالم و تجلی پیام عاشورا بعد از ۱۴۰۰ 
سال دانســتند و خاطرنشــان کردند: امام حسین 
علیه السالم فقط مختص شیعیان نیست بلکه متعلق 
به همه مذاهب اسالمی اعم از شیعه و سنی و متعلق 
به انسانیت اســت و به همین علت ما شاهد حضور 
غیرمســلمانان نیز در راه پیمایی اربعین هستیم. 
ایشان افزودند: در شــرایطی که دشمنان اسالم از 
همه ابزارها و وسایل و از تمام امکانات مالی و مادی 
خود برای مقابله با امت اسالمی استفاده می کنند، 
خداوند متعال راهپیمایی اربعین را ناگهان این گونه 
عظمت و جلوه می دهد و در واقع آن را به عنوان یک 
آیت عظما و نشانه ای بزرگ از پیروزی نهایی جبهه 

حرکت حسینی بر جبهه کفر و استکبار به نمایش 
می گذارد.

رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر لزوم غنای روزافزون 
معنوی و فرهنگی راهپیمایــی اربعین، اهل فکر و 
فرهنگ را به برنامه ریزی بــرای این حرکت عظیم 
دعوت کردند و گفتند: راهپیمایی اربعین می تواند 
زمینه ســاز تحقق هدف نهایی امت اسالمی یعنی 
»تشــکیل تمدن عظیم و نوین اســالمی« باشد و 
بر همین اســاس باید پیوندهای مســتحکم میان 
مســلمانان اعم از شیعه و ســنی و ملیت ها و اقوام 
مختلف، در این راهپیمایی بیشــتر شود. حضرت 
آیت ا... خامنه ای تاکید کردنــد: اگر ظرفیت های 
بی شمار ملت های اســالمی در غرب آسیا و شمال 
آفریقا، به یکدیگر پیونــد بخورند و در عمل خود را 
نشــان دهند، آن هنگام معنی واقعی عزت الهی و 
تمدن عظیم اسالمی برای جهانیان آشکار خواهد 
شد. ایشان با اشــاره به بیداری ملت های اسالمی، 
ملت بزرگ عراق را برخــوردار از عزت، فرهنگ و 
عزم و اراده واال خواندنــد و افزودند: جوانان عراقی 

در قضایای ســال های اخیر، قدرت خود را نشــان 
دادند و با فتوای مرجعیت معظم عراق توانســتند 
توطئه بزرگ داعش و تکفیری ها را خنثی و از ملت 
و کشورشــان در مقابل توطئه جهانی ایجاد جنگ 

داخلی، محافظت کنند.
رهبر انقالب اســالمی دو ملت ایران و عراق را، دو 
ملتی توصیف کردند که جان و دل آنها به یکدیگر 
متصل است و گفتند: دشمنان تالش زیادی برای 
ایجاد تفرقه میان دو ملــت انجام دادند اما به لطف 
الهی نتوانستند و از این پس هم نخواهند توانست، 
زیرا عامــل اصلــی پیونددهنده دو ملــت ایران و 
عراق، ایمان به خداوند متعــال و محبت اهل بیت 
علیهم السالم و عشــق به امام حسین علیه السالم 

است.
حضرت آیت ا...خامنه ای با اشاره به چهل سال توطئه 
و تهدید و تحریم آمریکا و دنباله ها و مزدورانش بر 
ضد ملت ایران، خاطرنشان کردند: به رغم همه این 
توطئه ها و به کوری چشم آنها، جمهوری اسالمی 
ایران از یک نهــال نحیف، اکنون بــه یک درخت 
تناوری تبدیل شــده که ثمــرات و میوه های آن 
روزبه روز در حال گسترش است. ایشان در پایان با 
اشاره به شعارهای حضار برای نابودی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی، تاکید کردند: با لطف و فضل الهی، این 
شعارها در آینده نه چندان دور محقق و امت اسالمی 

بر دشمنان خود پیروز خواهد شد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم 
والمســلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی در 
ســخنانی، صاحبان موکب های اربعین حســینی 
علیه السالم را مشعل داران باشــکوه ترین اجتماع 
بشــری خواند و افزود: مراسم شــکوهمند اربعین 
حسینی تجلی گاه مرزبندی اسالم ناب محمدی با 

اسالم بدلِی اموی و آمریکایی است.
تولیت آســتان قدس رضوی با اشــاره به برگزاری 
همایش موکــب داران عراقی در مشــهد مقدس، 
گفت: در این همایش، عالوه بر موکب داران و فعاالن 
فرهنگی عراق، موکب داران اهل ســنت، مسیحی، 

صوفی و کرد حضور داشتند.

 تخلفات انتخاباتی »نتانیاهو« 
منتشر شد

با اتمــام انتخابات کنســت اســراییل، روزنامه 
هآرتص، تعدادی از تخلفــات بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در برگزاری 
انتخابات را منتشر کرد. نتانیاهو در روز انتخابات 
بر خــالف قوانین همچنــان به تبلیــغ خود در 
شــبکه های اجتماعی ادامه داده و حتی چندین 
بار با شــبکه های تلویزیونی مصاحبه تبلیغاتی 
داشته است. بر اساس این گزارش، نتانیاهو در روز 
انتخابات حتی بر خالف قوانین در صفحه توییتر 
خود طرفداران را برای رای دادن تشویق می کرده 
و به طور مســتقیم در فیس بوک هواداران را به 

رای دادن تشویق کرده است.

 شرط طالبان برای بازگشت
 به مذاکره با آمریکا

رییس تیم مذاکره کننده طالبــان گفت که این 
گروه به شــرط آتش بس متقابل، حاضر به توقف 
جنگ اســت و در صــورت پایبنــدی آمریکا به 
توافق نامه نیز برای از ســرگیری مذاکرات آماده 
است. »شیر محمد عباس استانکزی« رییس تیم 
مذاکره کننده طالبان با اشاره لغو مذاکرات توسط 
ترامپ و تاکید بر اینکه این گروه خواستار راه حل 
سیاسی است به بی بی سی گفت: درهای ما برای 
مذاکره باز هســتند بنابر این که طرف دیگر نیز 
درباره تصمیم خود درباره مذاکرات تجدیدنظر 
کند. رییس تیم مذاکره کننده طالبان ادامه داد: 
وقتی توافق آتش بس توسط دو طرف امضا شود 
پس از آن آتش بس اجرایی خواهد شــد. گفتنی 
است که یکشــنبه هفته گذشته، رییس جمهور 
آمریکا در توئیتی از لغو دیدار با رهبران طالبان در 
کمپ دیوید خبر داد و دلیل آن را کشته شدن یک 
نظامی آمریکایی در یکی از حمالت طالبان عنوان 
کرد. ترامپ پس از آن نیز به خبرنگاران گفت که 

مذاکرات با طالبان مرده است.

عربستان مخفیانه کنسولگری اش 
در استانبول را فروخته است

رســانه های ترکیه ای اعالم کردند که عربستان 
مخفیانه کنسولگری خود در استانبول را فروخته 
است. طبق این گزارش، اقدام عربستان در تغییر 
مکان کنسولگری خود در استانبول در حالی است 
که دادســتانی ترکیه خود را برای صدور لیست 
اتهامات در آستانه اولین سالگرد قتل خاشقچی 
آماده می کند. این شــبکه به نقل از چند وکیل 
گزارش داد، ســاختمان کنســولگری عربستان 
همچنان صحنه جنایت قتل خاشــقچی قلمداد 
می شود و چنانچه ساختمان این کنسولگری به 
محل دیگری منتقل شود، دادستان کل استانبول 
می تواند برای انجام تحقیقات مفصل و به دست 

آوردن شواهد بیشتر، اقدام به پلمب آن کند.

 طرح اردوغان برای بازگشت
 ۳ میلیون آواره به سوریه

به گفته رییس جمهوری ترکیه، سه میلیون آواره 
ســوری می توانند به منطقه امن طراحی شده در 
شمال کشورشــان بازگردند. توافق منطقه امن 
آمریــکا - ترکیه مــاه اوت حاصل شــد و اکنون 
نیروهای دو کشــور منطقه ای را در شمال شرق 
سوریه آماده می کنند که اردوغان بر گسترش آن 
به منظور گنجاندن سه میلیون آواره سوری تاکید 
دارد. اردوغان می گوید، هدفش استقرار »دست کم 
یک میلیون سوری« اســت و قصد دارد تا منطقه 
امن را پس از گفت وگوها با والدیمیر پوتین و حسن 
روحانی، رؤسای جمهوری روسیه و ایران گسترش 
دهد. اینگونه به نظر می رســد که نیروهای کرد 
تحت حمایت آمریکا با پیشنهاد اردوغان مخالفت 
کنند. به گفته این گروه های کرد که از سوی آنکارا 
برچسب »تروریست« گرفته اند، ترکیه قصد دارد تا 
از این منطقه امن برای راندن کردهایی که اکنون 

ساکن آنجا هستند، سوء استفاده کند.

راهپیمایی اربعین، روزبه روز جهانی تر خواهد شد

روحانی خطاب به آمریکا:
 اگر به دنبال مذاکره هستید باید 

صداقت خود را نشان دهید
رییس جمهور در جلســه روز گذشته هیئت 
دولت طی سخنانی اظهار کرد: ما نمی خواهیم 
در این منطقه درگیری باشــد؛ اما باید دید که 
آغازگر درگیری چه کسی بوده است. روحانی 
با بیان اینکه یمنی هــا آغازگر جنگ نبوده اند، 
گفت: عربستان سعودی، امارات، آمریکا، برخی 
کشورهای اروپایی و رژیم اشغالگر صهیونیستی 
در منطقه جنگ به راه انداختند و یمن را ویران 

کردند. 
روحانی افزود: وقتی آنها مردم یمن را می کشند 
هیچ کس نباید حرفی بزند و وقتی آ ها ســیل 
اسلحه و مهمات را به منطقه روان می کنند هیچ 
کس نباید حرفی بزند و وقتــی آن آقا اعتراف 
می کند که در چند سال گذشته عربستان ۴۰۰ 
میلیارد دالر در آمریکا پول خرج کرده اینجا نیز 
نباید کسی حرفی بزند. رییس جمهور با بیان 
اینکه آمریکایی ها نمی توانند با فشار حداکثری 
به اهداف خود دست پیدا کنند، تاکید کرد: به 
مقامات آمریکایی  اعــالم می کنم که مذاکره با 
فشار حداکثری ناممکن است و اگر شما راست 
می گویید و به دنبال مذاکره هستید، باید همه 

فشارها علیه ایران متوقف شود.

استرالیا، خواستار اجتناب از 
تنش با ایران شد

نخست وزیر استرالیا بامداد چهارشنبه خواستار 
اجتناب از هر گونه درگیری نظامی با ایران به 
بهانه حمله به آرامکو شد. »اسکات موریسون«، 
همچنین فضاســازی ها در خصوص احتمال 
اقدام نظامی آمریکا علیه ایران به بهانه حمالت 
اخیر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی را رد 
کرد. موریســون که قرار است به زودی در یک 
ســفر رســمی برای دیدار با »دونالد ترامپ«، 
رییس جمهور آمریکا روانه واشــنگتن شــود، 
درباره پیــام توییتری اخیر ترامــپ که از آن 
تعبیر احتمال اقدام نظامی علیه ایران شــده 
 گفت: »بیانیه آمریکا بیانیه ای درباره توان این 
 کشــور برای اقدام علیــه ایران بــود، نه لزوما
  قصــد آن. بنابراین مــن فکر می کنــم ما در

  این حــوزه بایــد بــا احتیاط و حساســیت 
عمل کنیم.«

ترامپ:
 نمی خواهم با روحانی

 مالقات کنم!
رویترز نوشــت: دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا اظهار داشت که نمی خواهد در حاشیه 
مجمع عمومی ســازمان ملــل در نیویورک با 
رییس جمهــور ایران دیــدار کند؛اما احتمال 
این دیدار را مســتثنی نمی داند. پیش از این 
بلومبرگ با استناد به منابع خود گزارش داده 
بود که کاخ ســفید آماده سازی برای مذاکرات 
احتمالی میان ترامپ و روحانی را در حاشــیه 
مجمع عمومی ســازمان ملل در ماه سپتامبر 
در نیویورک آغاز کرده است. این آژانس خبری 
همچنین خاطرنشــان کردکه هنوز مشخص 
نیست که آیا تهران در صورت ادامه تحریم های 
آمریکا با این جلسه موافقت خواهد کرد یا خیر. 
در عین حال استفان منوچین، وزیر خزانه داری 
ایاالت متحــده آمریکا گفــت: رییس جمهور 
آمریکا هیچ برنامه ای برای دیــدار با روحانی 

ندارد. 
پیــش از این علیرضا میریوســفی، مســئول 
مطبوعاتی دفتر نمایندگی ایران در ســازمان 
ملل متحد اظهار داشت که هیچ مالقاتی بین 
رؤسای جمهور ایران و آمریکا، حسن روحانی 
و دونالد ترامپ در طول برگزاری جلسه مجمع 
عمومی ســازمان ملل در ســطوح باال در نظر 

گرفته نشده است.

تاجیک
سفیر اسبق ایران در اردن:

یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: شفافیت، 
اختصاص بــه مجلس ندارد و همــه نهادهایی که در 
مورد مردم تصمیم می گیرند از جمله شورای نگهبان، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت 
ملی و نهادهای قضایی باید تصمیمات شــان شفاف 
گزارش شود. صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
نمایندگان ابراز نگرانی می کنند از کجا معلوم که اگر 
آرا شفاف شد از ســوی عده ای مانند مسئله برجام و 
FATF از طریق پیامک تهدید نشــوند، عنوان کرد: 
شــخصا معتقدم نمایندهایی که مســئولیت وکالت 
مــردم را بر عهده می گیرند، باید شــجاعت داشــته 
باشــند و در برابر تهدیدها احساس ضعف نکنند. وی 
خاطرنشــان کرد: مردم نیازمند نماینده شــجاع و با 
صراحت هستند، نماینده ای که با یک پیامک بترسد 
صالحیت نمایندگی ندارد.این نماینده با بیان اینکه 
منکر گروه های فشــار که فضاســازی هایی را انجام 
می دهند نمی شویم، گفت: نماینده باید آمادگی داشته 
باشد از جانب نیروهای فشار مورد تهدید قرار گیرد؛ اما 

این را دلیل نمی دانم با شفافیت آرا مخالفت شود.

 نماینده ای که از یک پیامک 
بترسد، صالحیت ندارد

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

ادای احترام نخست وزیر هند 
به مادرش

نخســت وزیر هند به دیدار مادرش در شــهر 
گجرات رفت و تولد 69 ســالگی خــود را در 
کنارش او ســپری کرد. نخست وزیر هند طی 
ســالیان گذشــته تولد خود را به شــیوه های 

مختلف جشن گرفته است. 

راهپیمایی اربعین، روزبه روز جهانی تر خواهد شد

پیشنهاد سردبیر:

سفیر اســبق ایران در اردن گفت: طالبان یک 
نیروی تاثیر گذار در افغانســتان است و آنها از 
مدت ها قبل با ایران و روسیه در تماس بودند. 
نصرت ا... تاجیک اظهار کــرد: روابط ایران و 
افغانســتان یک بازی دوطرفه اســت، چراکه 
تهران و کابل منافع مشــترکی دارند، در واقع 
کشورمان نیروی تاثیرگذار در افغانستان است 
و از جهت همســایگی و ارتباطات بخش های 
مختلف سیاســی، اقتصــادی و امنیتی با هم 

تعامل داریم. 
وی افزود: افغانستان با توجه به مرزهای شرق 
کشــور، وضعیت تولید مواد مخدر و عبور آن 
از ایران به ســایر نقاط جهان، بــرای ما از نظر 
امنیتی شــرایط ویژه ای دارد و به عالوه روابط 
تهران-کابل نیز ابعاد متعددی را داراست، لذا 
 صلح و ثبات در این کشور برای ما بسیار اهمیت 

دارد.

طالبان از مدت ها قبل با 
ایران و روسیه در تماس بود

محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: 
قطعا در مجلــس احکام قوی به طرح بازگشــت 
خانواده مســئوالن اضافه می شــود تا در صورتی 
که مسئوالن مشــمول طرح از سمت خود استعفا 
ندهنــد، دســتگاه ها موظف به عزل آنها شــوند. 
سیدحســین نقوی حسینی با اشــاره به آخرین 
وضعیت بررســی طرح دو فوریتی الزام بازگشت 
خانواده مدیران و مســئوالن از خارج از کشــور، 
اظهار داشــت: تاکنون جمعی از نمایندگان این 
طرح را امضــا کرده اند و همچنــان امضاهای این 
طرح در حال افزایش اســت. وی با اشاره به اینکه 
برخی از نمایندگان مجلــس مخالف طرح مذکور 
هســتند، تصریح کرد: این نمایندگان به ما انتقاد 
می کنند که طرح بازگرداندن خانواده مســئوالن 
از خــارج از کشــور، حقوق شــهروندی و آزادی 
اجتماعی آنان را ســلب می کنــد در حالی که ما 
به هیچ وجه به دنبــال این کار نیســتیم و صرفا 
 می خواهیم مســئوالن نظــام خــود را مدیریت

 کنیم.

مسئولی که خانواده اش 
خارج هستند باید عزل شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
رییس جمهور ما سرپایی و گذری هم نباید به 
آقای ترامپ جز با مشــت گره کرده نگاه کند، 
چرا که هرنوع عکســی که ترامپ بخواهد به 
عنوان مذاکره از آن سوء استفاده کند، خیانت 
به ایستادگی و انقالب ماست. محسن رضایی 
ادامه داد: در همه جهان این سوال مطرح است 
که آیا ایران در این رویارویی درمقابل آمریکا 
پیروز خواهد شد؟ خوشــحال هستم که مقام 
معظم رهبری امکان هر نوع مذاکره ای با آمریکا 
را رد کردند و فرمودنــد ما هیچ نوع مذاکره ای 
نداریم، این فرموده ســرآغاز شایسته ای برای 
نبرد کبیر جوانان ما با شیطان بزرگ است. وی 
گفت: خیلی ها به دنبال این هستند که صحنه 
مبارزه را منحرف کرده و جبهه را طور دیگری 
تعریف کنند. ما امــروز هرچه فریاد داریم باید 

سر آمریکا بکشیم.

خوشحالم رهبری امکان 
مذاکره را رد کردند

پیشخوان

بین الملل

 در دیدار رهبر انقالب با جمعی از موکب داران عراقی مطرح شد:
در هیچ سطحی با آمریکا 

مذاکره نخواهد شد

شــرط ایران: بازگشت 
آمریکا به معاهده

اعالم لیست اموال رییس 
قوه قضاییه

اصالح طلبان از تحوالت 
جامعه عقب افتاده اند

سوئیس، پیام رسان ایران به آمریکا شد
ایران از طریق ســفارت ســوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران، پیامی را در ارتباط با 
موضوع آرامکو و اظهارات مقامات آمریکایی در مورد نقش ایران در این حوادث به آمریکا ارســال کرد. 
بر اساس شنیده های خبرنگار ایسنا، ایران در روز دوشنبه یادداشتی رسمی از طریق سوئیس به آمریکا 
ارسال کرد و در آن پیام اعالم کرد که ایران در برابر هر اقدام آمریکا علیه خود واکنش نشان خواهد داد. 
تهران در این پیام اعالم کرده که اتفاقات آرامکو کار ایران نبوده و این موضوع را تکذیب کرده اســت. در 
این پیام ضمن تکذیب اظهارات پمپئو و ترامپ در مورد نقش ایران در حادثه آرامکو تاکید کرده که اگر 
اقدامی علیه ایران صورت گیرد بالفاصله با پاسخ ایران روبه رو خواهد شــد و دامنه آن محدود به منشأ 
تهدید نخواهد بود. ایران همچنین چندی پیش در ارتباط با موضوع پهپاد نیز از طریق سوئیس پیامی را به 
 آمریکایی ها ارسال کرده بود مبنی بر این که هر گونه اقدام علیه ایران با واکنش شدید تهران مواجه خواهد 

شد.

ترامپ با طرح ارتش آمریکا برای حمله به ایران مخالفت کرد
شبکه ان بی سی نیوز بامداد روز گذشته اعالم کرد، رهبران ارتش آمریکا در نشست روز دوشنبه گزینه های 
ممکن علیه ایران را مطرح کردند؛ اما رییس جمهــوری با طرح درگیری دوباره آمریکا در یک جنگ خارجی 
دیگر مخالفت کرد. دولت ترامپ در حال ارزیابی طیف وسیعی از گزینه های اقدام تالفی جویانه علیه ایران از 
جمله حمله سایبری یا حمله فیزیکی به تاسیسات نفتی ایران یا بلوکه کردن دارایی های این کشور است. در 
همین رابطه در جلسه امنیت ملی روز دوشنبه، رهبران ارتش آمریکا گزینه هایی از اقدامات احتمالی علیه ایران 
را به ترامپ ارائه کردند؛ اما او  با مخالفت درگیــری نظامی و ورود مجدد آمریکا به یک جنگ خارجی دیگر از 
رهبران ارتش درخواست گزینه های بیشتری کرد. پولیتیکو به نقل از منابع خود نوشت: ترامپ به دلیل پیروی 
از وعده های انتخاباتی خود در مورد عدم ورود به جنگ جدید خارجی هیچ تمایلی برای ورود جنگ نظامی با 
ایران ندارد. وی همچنین نگران پیامدهای اقتصادی و سیاسی جنگ آمریکا با ایران است که متهم به دست 

داشتن در حمله اخیر به تاسیسات نفتی در عربستان سعودی است.

چهره ها
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دزدی 400 میلیون مترمکعبی آب در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

 
کفش مخصوص پیاده روی 

 مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت
 آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:

دزدی 400 میلیون مترمکعبی 
آب در اصفهان

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: چاه های غیرمجاز فعال این استان 
ساالنه بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب از دل 
زمین استخراج می کند. ســیدمهدی میرباقری 
اظهار داشــت: این تعداد چاه هر سال حدود سه 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب استخراج 
می کند. مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان خاطرنشان کرد: چاه های مجاز 
بخش کشــاورزی حدود ۳۵ هزار حلقه است که 
ساالنه بیش از سه میلیارد و ۳۰۰ مترمکعب آب 
از زمین خارج می کند. به گفته وی، بخش صنعت 
نیز با افزون بــر ۶ هزار حلقه چاه ســبب خروج 
حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب و بخش آشامیدنی 
با یکهــزار و ۷۳۵ حلقه چاه موجب اســتخراج 
۱۳۲ میلیون مترمکعب از آب هــای زیرزمینی 
می شــوند. میرباقری، با تاکید بــر اینکه مصرف 
بی حساب و کتاب منابع زیرسطحی سبب اختالل 
در تعادل آب های زیرزمینی می شود، گفت: این 
امر مشکالت فراوان و پرخطری همچون فرونشت 
زمین را در پی دارد که بی شک بی توجهی و نبود 
برنامه ریــزی برای اصالح آن، همــه را در آینده 

درگیر خواهد کرد.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
بیان کرد:

 تولید رب ۲۲ هزار تومانی
 با گوجه هزاری!

به گفته رییــس اتحادیه فروشــندگان میوه و 
سبزی، فروش یک بسته رب گوجه فرنگی ۸۰۰ 
گرمی به قیمت ۲۲ هزار تومان در حالی که قیمت 
گوجه فرنگی ربی کیلویی ۱۰۰۰ تومان اســت، 
نشــان از ســودجویی کارخانه های تولیدکننده 
دارد. اســدا... کارگر اظهار داشت: سال گذشته 
کارخانه های تولیدی رب گوجه به بهانه افزایش 
قیمت لحظــه ای گوجه فرنگی، قیمــت رب را 
افزایش دادنــد. وی افزود: در ســال جاری و در 
شــرایط فعلی که قیمت هر کیلــو گوجه فرنگی 
ربی به ۱۰۰۰ تومان رسیده است، یک بسته رب 
۸۰۰ گرمی به قیمت ۲۲ هــزار تومان فروخته 
می شود که این موضوع نشان از سودجویی برخی 

کارخانه های تولیدی دارد.

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی 
استان خبر داد:

 خرید تضمینی گلرنگ
 از بهره برداران اصفهانی

تاکنون بیش از هزار و ۷۰۴ تن دانه روغنی گلرنگ 
از بهره برداران اســتان اصفهان خریداری شده 
است. مدیر کل شــرکت غله و خدمات بازرگانی 
استان اصفهان، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم 
گلرنگ را با رطوبت 9 درصــد وناخالصی هفت 
درصد ۲۶ هــزار و ۱۸۶ ریال بیــان کرد و گفت: 
ارزش این مقدار گلرنگ خریداری شــده بیش 
از پنجاه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بوده است. 
رضا نیک نداف افزود: برداشــت گلرنگ تا پایان 

شهریور ادامه دارد.

 کفش مخصوص پیاده روی 
 Z201Pi زنانه لیموطب مدل

 162,000
تومان

 کفش مخصوص پیاده روی 
زنانه سامر مدل 1119 

 108,000
تومان

 کفش روزمره زنانه مدل 
PF 115رنگ مشکی 

 95,000
تومان

نخستین نمایشگاه رونق تولید ملی و نخستین نمایشگاه پوشش های 
ساختمانی با حضور مسئوالن استانی در محل برپایی نمایشگاه های 

بین المللی استان اصفهان گشایش یافت.
نمایشــگاه رونق تولید ملی طی روزهای۲۶ تا ۲9شــهریورماه در 
محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان 
اصفهان برپاســت، از این رو بیش از ۴۰ شــرکت و مجموعه بزرگ 
صنعتی و تولیدی در چهار هزار مترمربع فضای نمایشگاهی حضور 
دارند و دســتاوردهای خود ارائه می کنند.اغلب شرکت های حاضر 
در این نمایشگاه، در استان های اصفهان، تهران و شهرستان کاشان 
فعالیت می کنند، این شــرکت ها در حوزه های صنعتی، فوالدی، 
داروسازی، کشاورزی، الستیک سازی، فرآورده های نسوز، ساخت 
و تولید لوســتر، تولید قطعات خــودرو، صنایع دفاعــی، اپتیک و 
دانش بنیان فعالیت کرده و از شرکت های پیشرو در زمینه تولیدات 
داخلی به شمار می روند. برگزاری نمایشگاه رونق تولید ملی به اعتقاد 
کارشناسان گامی در جهت تحقق شعار ســال و حمایت از فعاالن 
اقتصادی تولید کننده کاالهای داخلی است. شرکت ها و گروه های 
صنعتی بزرگ مانند فوالد مبارکه، ذوب آهن در این نمایشگاه حضور 
دارند. در برگزاری این نمایشگاه، دو رویکرد اساسی از جمله حمایت 
و لزوم حمایت از تولید داخلی با رونمایی از دستاوردهای صنعتگران 
و دانشــمندان ایرانی و نیز نمایش نیازهای وارداتی صنایع در نظر 
گرفته شده است تا فعاالن این بخش، نســبت به بومی سازی این 
محصوالت اقدامات الزم را انجام دهند.نمایشــگاه رونق تولید ملی 
در حالی برگزار شده که یکی از عوامل ورشکستگی صنعت تولیدات 
داخلی در سال های گذشته، واردات بی رویه اجناس خارجی بوده که 
یا مشابه داخلی آنها وجود دارد و یا قیمت اندک آنان باعث می شود 
رغبتی در داخل برای تولید آن اجناس وجود نداشته باشد. نمایشگاه 
پوشش های ســاختمانی اصفهان با حضور ۳۵  شرکت معتبر فعال 
داخلی در محل یادشده گشایش یافت تا شرکت های فعال در زمینه 
شیشه و سازه های نما، پوشــش های نانو، پوشش های بزرگ نمای 
ساختمان، چوب، سیمان و رنگ را گرد هم آورد.این شرکت ها که 
به صورت عمده از دو اســتان تهران و اصفهان در نمایشگاه حضور 
دارند، فعالیت ها، کاالها و توانمندی های خود را در مســاحتی بالغ 
بر سه هزار مترمربع فضای نمایشگاهی به نمایش گذاشتند.اصفهان 
برای نخستین بار در کشــور میزبان عنوان نمایشگاه پوشش های 
ساختمانی است، همین عامل سبب شده تا شــاهد برگزاری یک 
نمایشگاه تخصصی باشــیم که بســیاری از برندهای معتبر از آن 
استقبال کرده اند.در کنار این نمایشــگاه، چهار سمینار تخصصی 
برگزار می شود، سمینار صادرات در شرایط رکود صنعت ساختمان، 
سمینار آموزشی آجر و سمینار آموزشی گروه صنعتی ریف از جمله 
برنامه های جانبی نخستین نمایشگاه پوشش های ساختمانی اصفهان 
به شــمار می روند.در همین راستا در نشســت خبری آیین افتتاح 
»نخستین نمایشگاه پوشش های ساختمانی« و »نخستین نمایشگاه 
رونق تولید ملی« علی یارمحمدیان  اظهار کرد: در سالی که به نام 
رونق تولید ملی نام گذاری شده شرکت نمایشگاه های استان اصفهان 
در جهت تحقق این شعار تالش و عزم جدی خود را ثابت کرده است.

وی افزود: در سال جاری ۲۷ نمایشگاه صنعتی، تولیدی، کشاورزی 
و فرهنگی توسط شرکت نمایشگاه های در استان اصفهان برگزار و 
کیفیت و کمیت نمایشگاه های امسال از سال گذشته بهتر شده است 
و این مهم نشــان می دهد که صنعت نمایشگاهی کشور تاب آوری 
اقتصادی را افزایش داده است. در نمایشگاه های امسال بیشتر شرکت 

کنندگان رضایت نسبی از حضور در نمایشگاه داشته و فروش آنها 
افرایش یافته بود. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان 
بابیان اینکه تا پایان سال، ۵۵ نمایشــگاه دیگر نیز در استان برگزار 
می شود، گفت: امســال برای اولین بار نمایشگاه صنعت ساختمان 
در استان بغداد عراق با بیش از ۴۰ شرکت کننده ایرانی برگزار و در 
پایان قراردادهای میلیاردی با تجار و مصرف کنندگان عراقی منعقد 
شد. یارمحمدیان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم »نمایشگاه« حلقه 
اول اقتصاد اســت و حضور ارائه دهندگان محصول در نمایشگاه ها 
نشان از مفید و موثر بودن نمایشگاه دارد. وی درباره پروژه نمایشگاه 
اصفهان نیز اظهار کرد: حدود ۲۰۰ نفر در این پروژه در حال فعالیت 
هستند و 9۳ قرارداد نیز در این زمینه منعقد شده است، ضمن اینکه 
این پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های استان اصفهان خاطرنشان کرد: در راستای رونق تولید، 
اولین نمایشگاه تخصصی پوشش های ساختمانی در اصفهان برگزار 
می شود.در ادامه این آیین سید حســن قاضی عسگر اظهار کرد: با 
ابتکار مقام معظم رهبری امسال به عنوان سال رونق تولید نام گذاری 
شد زیرا کشور شدیدا به آن نیاز داشــت. برگزاری این نمایشگاه ها 
می تواند بخشی از کمبودها در زمینه بازاریابی، فروش و اطالع رسانی 
در صنایع مختلف را جبران کند؛ اما همه دستگاه های اجرایی باید 
کمک کنند تا تولید پررونقی داشته باشیم. وی افزود: در کشوری که 
هزاران مانع سر راه تولید وجود دارد، تولیدکننده نمی تواند با آرامش 
به انجام کار بپردازد. معتقدم اگر بخواهیم رونق تولید ایجاد کنیم باید 
از مسیری که صنایع دفاعی ما در چهل سال گذشته طی کرده اند، 
استفاده کرده و تولید داخل را تقویت کنیم. صنایع دفاعی به حدی از 
بلوغ رسیده است که دشمنان ما روی آن حساب کرده و درواقع یک 
قدرت بازدارندگی برای دشمنان ایجاد کرده است. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته 
زمانی که پیشرفتی در صنایع دفاعی به وجود می آید، برخی از این 
پیشرفت ها که قابلیت استفاده در صنعت را دارد وارد جامعه کرده 
و کسب و کاری اضافه بر کســب و کار ایجاد شده در صنایع دفاعی 
ایجاد می کنند. ما نیاز داریم که بسیار عاقالنه تر و باتدبیرتر از گذشته 
عمل کنیم. قاضی عسگر، با بیان لزوم تغییر در برخی از سیاست های 
حال حاضر گفت: در گذشته باوجود قیمت دالر، »دستگاه سازی« 
در ایران به صرفه نبود. اگر قیمت ارز تک نرخی و واقعی شود می تواند 
باعث رونق تولید شود. وی افزود: زمانی که تولیدکننده تصمیم به 
تولید می گیرد باید حمایت شود و کمترین حمایت این است که او را 

در مقابل رقبای خارجی رها نکنیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان در نهایت تاکید کرد، مسائل و مشکالت کشور 
باید به صورت اصولی و سیستماتیک حل شود.پاشاخانی در ادامه 
این آیین گفت: کشور ما به عنوان یک کشور توسعه یافته چاره ای 
غیر از صاحب تکنولوژی شــدن برای حفظ مزیت هــای رقابتی و 
فرصت های توسعه ای خود ندارد لذا مجموعه دفاعی با بهره گیری از 
نظام اکوسیستم نوآوری کشور نسبت به تدوین اکوسیستم نوآوری 

خود اقدام کرده است.
وی افزود: صندوق حمایت به عنوان یکی از زیر مجموعه های نظام 
نوآوری بومی به عنوان یک نهاد تسهیل گر، میانجی و شتاب دهنده 
در حال فعالیت است. معاون صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری 
و توســعه فناوری های دفاعی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مسلح خاطرنشان کرد: باید در مجموعه های دولتی نسبت به ایجاد 
هسته های دانا اقدام کنیم تا از طریق آنها بتوانیم شبکه های توانمند 
خصوصی را مدیریت کنیم. شــبکه های توانمندی که متشکل از 
اساتید، فناوران، نخبگان و شــرکت های خصوصی هستند و امروز 
بر مبنای دانش و توسعه دانش در حال فعالیت هستند. پاشاخانی 
ادامه داد: در مجموعه دفاعی، این شرکت ها را تحت عنوان»شبکه 
همخوان دفاعی« می شناســند و صندوق به عنوان مامور مدیریت 
چرخه فعالیت این شرکت ها، تاکنون نزدیک ۲۰۰ شرکت را تحت 
پوشــش خود قرار داده و توانسته اســت از طریق همکاری با این 
شــرکت ها گلوگاه های مهمی را چه در صنعت ملی و چه در حوزه 
صنعت دفاعی مرتفع کند.وی گفت: با توجه به فعالیت صندوق در 
حوزه اکوسیستم نوآوری کشــور تقریبا با تمامی عناصر و بازیگران 
این سیستم در حوزه ملی، صندوق در حال همکاری و فعالیت های 
مشــترک اســت و از این طریق منابع ملی را برای توسعه صنایع 
جذب می کند. معاون صنــدوق حمایت از تحقیقــات، نوآوری و 
توسعه فناوری های دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
اظهار کرد: نکته قابل تأمل این است که صندوق توانسته  به عنوان 
قدیمی ترین صندوق در زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر فعالیت کند. 
مدل بومی ســرمایه گذاری در حوزه فناوری را احصا کرده و تقریبا 
بیش از نیمی از منابع صندوق در این حوزه گردش دارد. به عالوه این 
صندوق تقریبا در همه استان های کشور از جمله اصفهان که دارای 
پتاسنیل بی نظیری در حوزه علم و فناوری است، نمایندگی دارد.

در ادامه این نشست حمید رضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس اظهار کرد: حدود شش سال است که نام گذاری سال ها برای 

موضوعات اقتصادی انجام می گیرد که نشان می دهد مسائل اقتصادی 
اهمیت ویژه ای دارد. به عالوه از شعار سال جاری نیز می توان دریافت 
که بهترین راه عبور از شرایط رکود امروز رونق تولید است. وی افزود: 
جلســات متعددی در این خصوص میان دولت و بخش خصوص 
برگزار و آسیب شناسی الزم به عمل آمده، به عالوه قوانین بسیاری 
برای بهبود وضعیت کسب و کار تاکنون توسط مجلس تصویب شده 
است که از جمله آنها می توان به قانون بهبود فضای کسب و کار، رفع 
موانع تولید و قانون اصل ۴۴ اشــاره کرد. نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اســالمی در خصوص عدم اجرای این قوانین گفت: 
دالیل اجرا نشدن این قوانین تقریبا در سه بخش آسیب شناسی شده 
است؛ تحریم ها و مسائل بیرونی کشور که در واقع بهای عزتی است 
که همه پرداخت آن را پذیرفته ایم. بخش دیگری از این دالیل نیز به 
ساختارها مربوط می شود که در این خصوص هفت حوزه مالی، پولی 
بانکی و بازار سرمایه، حوزه مالیاتی، بیمه،  بازرگانی، فضای کسب و 
کار و فناوری اطالعات به عنوان مسائل ساختاری درحال بحث است 
و راهکارهای اجرایی برای این مسائل مشخص شده است. پس از آن 
این موارد در بخش هایی مانند صنعت، نفت و پتروشیمی، کشاورزی، 
روستایی، خدمات، مسکن و فناوری اطالعات تدوین شده که طی 
هفته های آتی در مجلس شورای اسالمی قرائت خواهد شد. فوالدگر 
خاطرنشان کرد: قانون به اندازه کافی وجود دارد و باید بر اجرا تمرکز 
شود. سامانه ای طراحی شده  که در وزارت صمت مستقر خواهد شد 
و طی آن هر دستگاه دولتی یا هر شرکت وابسته به نهادهای عمومی 
غیردولتی و هر شــرکت خصوصی که به نحوی از امکانات دولتی 
استفاده می کند باید نیازمندی های خود را از طریق آن اعالم کند.

وی افزود: از طرف دیگر تولید کنندگان نیز توانمندی های خود را در 
آن اعالم می کنند. هدف از این طرح حصول اطمینان از نبود امکان 
تولید محصولی در کشور به منظور واردات آن محصول است. در ادامه 
شیرین طغیانی رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: از زمانی که معماری و 
ساختمان سازی به صنعت تبدیل شد، در یکی از مهم ترین و بدترین 
اتفاقات شاهد نزول کیفیت ســاختمان ها بودیم.وی با بیان اینکه 
از سپیده دم تاریخ تاکنون معماری و شهرسازی یکی از مهم ترین 
معیارهای تمدن ساز در سرتاسر جهان بوده است، افزود: مسلما این 
نقش بی بدیل صنعت ساختمان می تواند ما را به این موضوع رهنمود 
کند که توجه به کیفیت صنعت ساختمان از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است.  رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: ساختمان سازی یا صنعت 
ساختمان امروزه به عنوان یکی از مهم ترین صنایع دنیا مورد متوجه 
است و البته شاید در سایر صنعت ها بحث تولید، تولید اقتصادی و 
نتایج آن مورد توجه است؛ اما به نظر می رســد یکی از مهم ترین و 

شاخص های صنعت ساختمان، بحث تمدن سازی است.  
وی با بیان اینکه پوشش ساختمانی و تاثیر آن عالوه بر کیفی سازی 
ساختمان می تواند در سیما و منظر شهری موثر باشد، گفت: برپایی 
نمایشگاه پوشش های ســاختمانی می تواند در این راه قدم موثری 
بردارد و با ایجاد فضا برای آشنایی با پوشش های متنوع ساختمانی 
و به ویژه توجه به پوشش های متناسب با فضای فرهنگی، اقلیمی و 
کالبدی شهرها، کیفیت فضای شهری را افزایش دهد.طغیانی تصریح 
کرد: در این نمایشــگاه می توانیم با انواع تولیدات داخلی در عرصه 
ساختمان ســازی و همچنین با صنایع جدیدی که در این مبحث 
ایجاد شده، آشنا شــویم و با رویکردهای جدید و استفاده درست و 
 به موقع از آنها بتوانیم فضای شــهری و ساختمان های با کیفیت را

 ایجاد کنیم.

 برگزاری نمایشگاه رونق تولید ملی و  پوشش های ساختمانی در اصفهان

رییس گروه محیط زیست و سالمت غذای ســازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ســال جاری حدود ۱۰ هزار تن 
محصوالت کشاورزی گواهی شده شامل پیاز، سیب زمینی و سیب درختی در این استان برداشت می شود. شهره مسائلی 
افزود: امسال برای دومین دوره در استان اصفهان، محصوالت کشاورزی گواهی شده در قالب طرح محصول سالم کشت 
شد. وی با اشاره به اینکه باقی مانده میزان نیترات، سموم و فلزات سنگین در این محصوالت از میزان مجاز پایین تر است، 
تصریح کرد: میزان مجاز نیترات در پیاز می تواند تا 9۰ پی پی ام باشد که در محصوالت گواهی شده اصفهان به حدود ۲۰ 
رسیده است. مسائلی اضافه کرد: حدود ۲۰ روز قبل از برداشت محصول گواهی شده، هیچ گونه نهاده شیمیایی برای آن 

استفاده نمی شود و نمونه همه این محصوالت به آزمایشگاه های مرجع استاندارد ارسال می شود.

برداشت ۱0 هزار تن 
محصوالت کشاورزی 
گواهی شده در اصفهان
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ذوب آهن به عنوان یک تولیدکننده بزرگ در عرصه صنعت طی 
سالیان متمادی ضربه های زیادی را متحمل شده است، از تعداد 
باالی کارکنانی که در دولت های قبلی ناگزیر به پذیرش شدند تا 
معادنی که خود سبب پایه گذاری شان بودند و حال از آنها گرفته 
شــده اســت. اگر منصفانه به موضوع بنگریم ذوب آهن پذیرای 
تمام کارکنان مازاد شــد و یزدی زاده، مدیرعامل این شرکت در 
سخنرانی خود بارها خواستار این موضوع بود که به عنوان مازاد از 
نفرات یاد نشود و ذوب آهن را یک خانواده نامید و مدافع حقوق شان 
شد.مدیرعامل ذوب آهن  اظهار کرد: باید بپذیریم در کشورمان، 
تمام عوامل طبق اســتانداردها پیش نمی رود که ذوب آهن برای 
تمام اقدامات زیر ذره بین اســتاندارد باشــد و تمام شاخص های 
بهره وری را رعایت کند. اینکه نظر برخی تعدیل نیرو در مجموعه 
ماست کامال غلط است؛ چراکه با همین تعداد کارکنان هم هنوز 
به میزان ظرفیت، تولید نمی کنیم و اگر مواد اولیه به میزان کافی 
داشته باشیم بسیاری از مشکالت مان رفع خواهد شد. یزدی زاده 
افزود: ذوب آهن در هیچ زمانی حقی از معدن کاران نخورده است 
پس وپیش شــدن در پرداخت ادبیات آشنایی در صنعت است و 

برای تمام مجموعه ها پیش می آید.
وی خاطرنشان کرد: اگر بناست به اعداد و ارقام رجوع کنیم بهتر 

است بپرسیم رشد قیمت ســنگ آهن چقدر بوده و رشد قیمت 
محصول فوالد چقدر که این موضوع پاســخ بسیاری از  سواالت 
خواهد بود به عالوه اینکه محصول ماســت که در بورس کنترل 
قیمت دارد و سعی در پایین نگه داشتن آن می شود. وی ادامه داد: 
تمام معادن ایران در گذشته در اختیار ذوب آهن اصفهان بودند؛ 
اما از زمانی که واگذاری ها انجام شد، متاسفانه ناهمگونی رخ داد و 
مشکالت فراوانی برای ذوب آهن ایجاد شد. مدیرعامل ذوب آهن 
تاکید کرد: برای ما اشتغال زایی صورت گرفته در ذوب آهن یک 
افتخار اســت، ۱۴ هزار نفر پرســنل در ذوب آهن مشغول به کار 
هســتند و ۱۷ هزار نفر در معادن زغال ســنگ به واسطه حضور 

ذوب آهن فعالیت می کنند و این افتخاری برای ماست.

جهت یافتن تیم های حل مسئله برای چالش ها و موضوعات حال و 
آتی شرکت فوالد مبارکه اصفهان، با همکاری مشترک پارک علم و 
فناوری دانشگاه تهران و انجمن مهندســی مواد و متالورژی ایران، 
هم زمان با هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد 
و متالورژی ایران )Imat( برنامه ای ویژه با موضوع »فرصت سازی 
کسب و کار در مسائل صنعتی« برگزار خواهد شد. این برنامه در سه 
گام جوانه، جهش و جذب برگزار می شود که اکنون و در تاریخ ۱۵ تا 
۱۷ مهرماه و هم زمان با کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی 
مواد و متالورژی ایران )Imat(، گام نخســت خود یعنی جوانه را 
اجرا می کند. جوانه، با بیان چالش های صنعت فوالد با تعریف دقیق، 

صحه گذاری و اعتبارسنجی مســائل به دنبال یافتن تیم های حل 
مسئله و ایده های خالقانه اســت. در این برنامه پس از دریافت راه 
حل های پیشنهادی هر تیم و ارائه مشاوره به ایشان، فرصتی جهت 
ارائه طرح ها در اختیار تیم ها قرار داده خواهد شد و بر اساس نتایج 
داوری نهایی تیم های منتخب عالوه بر دریافت جایزه می توانند در 
برنامه حمایتی مشترک شرکت فوالد مبارکه اصفهان و پارک علم 
و فناوری دانشگاه )جهش( شــرکت کنند و نمونه محصول خود را 
ایجاد کرده و یا توسعه دهند. ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای ضایعات 
 سنگ آهنی ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه، تولید کلسیم آلومینات
 Anti Form برای واحد فوالدســازی، تولید ماده Pre Melted 
جهت ســرباره پفکی واحد فوالدســازی از موضوعــات مربوط به 
چالش های توافق شده با خطوط تولید فوالد مبارکه است. از دیگر 
موضوعات می توان به ایجاد ارزش افــزوده برای لجن خطوط نورد 
سرد، ایجاد ارزش افزوده برای اکسیدآهن موجود در خروجی بازیابی 
واحد اسیدشویی، بازیابی قلع از ضایعات ورق های قلع اندود و لجن 
خط قلع اندود و بازیابی روی از سرباره حوضچه روی خط گالوانیزه 
 اشاره کرد. عالقه مندان تشکیل تیم، می توانند جهت ثبت نام به لینک
 http://utstpark.ir/imatfoolad/ مراجعه کرده و اطالعات 

مربوط به تیم و طرح های خود را وارد کنند.

 مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

 اشتغال زایی صورت گرفته در ذوب آهن، برای ما یک افتخار است
فرصت سازی کسب و کار در فوالد مبارکه اصفهان

حدیث زاهدی
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پایداری

 تصمیم جهادی شهید بابایی 
هنگام پرواز عملیاتی چه بود؟

حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی روایت می کند: وقتی 
شهید بابایی با هواپیما پرواز می کرد، حین عملیات و آموزش هوایی، 
روســتاهای دورافتاده را شناســایی می کرد. یک ماشین قدیمی 
 داشت که سوار می شــدیم و مقداری غذا و آذوقه برای روستایی ها 
بر می داشتیم و از میان کوه ها و دره ها با چه مشکالتی رد می شدیم 
تا برسیم به روستایی که از روی هوا شناسایی کرده بود.می رفتیم 
آنجا و مردم روســتاها من را  با لباس روحانی و شــهید را با لباس 
خلبانی می دیدند. خیلی برای روستایی ها جالب بود و شهید بابایی 
بعد از این که وســایلی را که آورده بودیم به روســتایی ها می داد، 
می پرسید چه امکاناتی کم دارند.مثال روستایی ها می گفتند حمام 
نداریم و ایشان با پول خودشان شروع می کرد به حمام درست کردن 
و من به چشم خودم می دیدم که شهید بابایی برای ساختن حمام 
با پای خودش گل لگدمال می کرد، حمام را می ساخت و برای برق 
حمام، به علت این که روســتا برق نداشت از پول شخصی خودش 

موتور برق سیار می خرید و روشنایی حمام را تامین می کرد.

عکس حجله فرمانده
حمید داوودآبادی، نویسنده و رزمنده دوران دفاع مقدس در صفحه 
اینستاگرام خود تصویری از شهید »علی اصغر صفرخانی« فرمانده 
گردان شهادت را منتشــر کرد و در تشریح عکس نوشت:دم غروب 
بود، عصر روز دوشنبه ۹ تیر ۱۳۶۵. چند روزی بود که ارتش عراق 
شهر مهران را اشــغال کرده بود. حضرت امام خمینی )ره( فرموده 
بودند: »مهران باید آزاد شــود.« بنا شد آن شب، گردان شهادت به 
فرماندهی »علی اصغر صفرخانی« خط شکن باشد. قرار بود نیروهای 
گردان، اولین نفراتی باشند که در تاریکی شب، وارد دشت رو به رو 
شوند، به تیربارهای دشمن حمله کنند، خط را بشکنند تا نیروهای 
دیگر گردان ها بروند برای آزادســازی مهران؛ که رفتند و مهران را 
دو سه روز بعد آزاد کردند. دم غروب بود. فرمانده گردان، آمده بود 
تا برای آخرین بار، از باالی خاکریز، وضعیت خط مقدم دشــمن را 
زیرنظر بگیرد. وقتی از خاکریز پایین آمد، دوربین عکاسی را از کوله 
پشتی درآوردم. از او خواستم با آن چهره خاکی، بایستد تا عکسی 
تکی از او بگیرم. ایســتاد، عکس گرفتم، که شد این. با خنده گفتم 
»برادر صفرخانی، ان شاءا... این عکس رو می زنم روی حجله تون«. 
خندید و گفت: »عمــرا اگه بتونــی«؛ و خندیــدم و گفتم »حاال 
می بینیم«. فردا صبح، سه شنبه دهم تیر ۱۳۶۵، وقتی علی اصغر 
صفرخانی فرمانده گردان شهادت به شهادت رسید، همین عکس را 

در قطع بزرگ چاپ کردم و بر حجله اش نشاندم.

مادری که اسماعیل هایش را به قربانگاه فرستاد

پیشنهاد سردبیر:

نمی شود از آن سال های عشــق و خون دوران دفاع مقدس سخن به میان 
آورد؛ اما از نقش و تاثیر گذاری زنان انقالبی ایران اســالمی صحبتی نکرد؛ 
زنانی که از همان روزهای آغازین حمله نابرابر دشمن بعثی به خاک میهن 
هم پای مردان شدند در راه دفاع از وطن، زنانی که اسلحه در دست گرفتند 
تا دشمن نگاه چپ به این خاک نکند، زنانی که همسر و فرزندان شان را برای 
یاری دین خدا به میدان های پر از توپ و تانک و خمپاره فرستادند تا حسین 
زمان در صحنه جنگ نابرابر حق و باطل بدون یاور نماند. عصمت احمدیان 
 از همان زنانی اســت که در راه پاســداری از آرمان هــای انقالب حضرت

 روح ا...، هم تفنگ در دســت گرفت و هم اســماعیل هایش را به قربانگاه 
فرستاد، ایستادگی و مقاومت مادرشهیدان فرجوانی در راه دفاع از ارزش ها 
که تنها یکی از نمونه های ایثار و گذاشت زنان مومن و انقالبی درآن روزهای 
حماسه است، این روزها داستان مستندی شده که دوشنبه هفته جاری در 
محل حوزه هنری از آن رونمایی شد. مستند ســینمایی بانو در ۸۲ دقیقه 
روایتگر زندگی پرفراز و نشــیب احمدیان، بانوی موفق اهوازی اســت که 
خودش و اعضای خانواده او از جمله همسر و سه فرزندش هرکدام به نوعی 
با جنگ در ارتباط هستند. زندگی پس از جنگ و فعالیت های اجتماعی و 
اقتصادی عصمت احمدیان نیز بخش مهمی از زندگی اوســت که در این 
مستند به آن پرداخته شده اســت. گروه فیلمساز در یک همراهی دوساله 
تالش کرده است تصویری واقعی و دور از شعارزدگی از زندگی یک زن موفق 

را به مخاطب ارائه دهد.
اسماعیل و ابراهیم عاشق خدا بودند

وقتی اسماعیل و ابراهیم را در ۱۲ سالگی و ۱۵ سالگی به دنیا آورد، گمان 
نمی کرد که هنوز به دهه چهارم عمر خود نرســیده باید با آنها وداع کند و 
سال های بعد را بدون دو گل پسرش سپری کند. اسماعیل ششم آبان 4۱ به 
دنیا آمد و در عملیات کربالی 4 سال ۶۵ به شهادت رسید و پیکرش به مدت 
۱۸ سال در آن سوی آب های اروند باقی ماند. ابراهیم نیز ۱0 دی ماه 4۳ به 
دنیا آمد و در عملیات طریق القدس در ســال ۱۳۶0، همان طور که پیش 
بینی کرده بود، به شهادت رسید. احمدیان، ابراهیم و اسماعیل را عاشق خدا 
معرفی می کند و می گوید: خداوند در یک حدیث قدســی می فرماید: »هر 
کس مرا طلب کند، مرا می یابد و هر که مرا بیابد، مرا می شناســد و هر که 
مرا بشناسد، مرا دوست دارد و هر کسی مرا دوست بدارد، عاشقم می شود 
و هر که عاشقم بشود، عاشقش می شــوم و هر کس را که عاشقش شوم، او 
را می کشم و هر کس را بکشــم، دیه او به گردن من است و هر کس که به 
گردن من دیه دارد، من خودم دیه او هستم« یا شما شهدای مدافع حرم را 
ببینید که چگونه برای دفاع از حرم عازم سوریه می شوند در حالی که آدم 
یک سفر معمولی به یک استان دیگر بخواهد برود، نمی تواند خود را جمع و 
جور کند. انسان هایی که دل شان با خداست، برای رسیدن به او از یکدیگر 
سبقت می گیرند. خداوند هیچ خواهر و برادری مانند حضرت زینب )س( و 

امام حسین )ع( خلق نکرده است؛ اما وقتی از حضرت زینب )س( پرسیدند 
در کربال چه گذشــت، فرمود: هر آنچه من در کربال دیدم زیبایی بود و این 

حرف ها را فقط کسانی درک می کنند که عاشق خدا باشند.
دفاع مقدس را نمی توان تفسیر کرد

مادر شهدای فرجوانی معتقد اســت که آنچه در ۸ سال دفاع مقدس روی 
داده را نمی توان تفسیر کرد و در تاریخ بشریت هیچ گاه دولت و ملت آن قدر 
به هم نزدیک نشــده بودند و در برخی مواقع ملت از دولت جلوتر بود. اگر 
مردم زمان پیامبر اسالم )ص( مانند مردم ما در دوران دفاع مقدس حرمت، 
وفاداری، تبعیت و غیرت داشتند، نه سقیفه ای شکل می گرفت و نه محسن 
سقط می شد، هیچ گاه امام حسن )ع( غریبی نمی کشید و سر امام حسین)ع( 
باالی نیزه ها نمی رفت تا زینب )س( اسیر شود و اسالم امروز به این انحراف 

کشیده شود.
فراگیری درس های زندگی با تماشای مستند بانو

ثریا قاسمی، راوی مستند بانو در مراسم رونمایی از این مستند روی صحنه 
آمد و گفت: خوشحالم که فرصت شد امروز اینجا باشم. من صحبتی درباره 
»بانو« ندارم چون بســیار گویا بود و همه تالش، عشق و ... یک زن را نشان 
می دهد؛ اما به همکاران مستندساز من کمتر رسیدگی می شود، در حالی که 
زحمت زیادی می کشند اما من از آنها تشکر می کنم که سرمایه و وقت خود 
را روی مستند می گذارند. امیدوارم درباره مستندسازان فکری شود و از نظر 
مالی و معنوی حمایت شوند. آرزو می کنم شما جوانان این پویایی را از دست 

ندهید و جلو بروید و ما شاهد کارهای خوب شما باشیم.
در ادامه مرضیه هاشمی خبرنگار صدا و سیما عنوان کرد: واقعیت این است 
که وقتی زنگ زدند و گفتند فیلم را بازبینی کن، ســرم شلوغ بود اما گفتم 
چشم. به خاطر همان قول یک روز به خودم گفتم چند دقیقه از آن را نگاه 
کنم ولی وقتی پای »بانو« نشســتم تا آخر آن را دیدم و درس های زندگی 

از آن گرفتم.
سپس انسیه شاه حسینی، کارگردان ســینمای دفاع مقدس گفت: »بانو« 
بسیار زیبا، عاشقانه، دلچســب و کامل بود که نمی دانم چه باید بگویم. امام 
نازنین در دل جنگ فرمودند خوزســتان دین خود را به جنگ ادا کرد ولی 
من همیشه فکر می کنم هنرمندان چگونه باید دین خود را به خوزستان ادا 
کنند. ما چه کردیم. ضمن اینکه مسئوالن ما به قدری بی مسئولیت بودند و 

در جایگاه خود خیانت کردند که نمی شود چیزی گفت.
وی افزود: آنها در مجامع عمومی محســن رضایی را که موجود گران بهایی 
برای جنگ و انقالب بود، برای کربالی 4 محاکمه می کنند که من به عنوان 
یک فیلمساز خجالت می کشــم. باید بفهمیم چرا »محسن رضایی« ها در 
چنان شــرایطی آن تصمیم ها را گرفتند و چه خوب شــد آن تصمیم ها را 
گرفتند. ما به آنها افتخار می کنیم. وقتی محســن رضایی محاکمه می شود 
بی فرهنگی ما را می رســاند و مخاطب را دچار تردید می کند. ضمن اینکه 
با تلویزیون به توافق رســیده ایم قرار شده یک ســریال مطول درباره بانو 

فرجوانی بسازیم.

مادری که اسماعیل هایش را به قربانگاه فرستاد
 به بهانه رونمایی از مستند بانو؛

ابالغ وقت رسیدگی
6/202 شماره: 648/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 09:00 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/08/11 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  سیدمرتضی میرعنایتی، 
نام پدر: سیدمحمد ، نشانی: خمینی شهر بلوار فیض االسالم نرسیده به سه راه عموشاهی 
ساختمان فراز1 طبقه3 ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:  محمد پیروتی ، نام 
پدر: رسول ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 100/000/000  ریال، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 597829 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

6/203 شماره: 1056/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:30 صبح روز سه شنبه 
مورخه 1398/07/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  مجید حاجی حیدری، 
نام پدر: میرزاآقا ، نشانی: اصفهان شــهرک صنعتی محمودآباد خ18 سنگبری شیرین ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حســین لطفی ، خواسته و بهای آن: تقاضای 
رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 175/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 597898 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

6/204 شماره: 1134/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 04:30 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1398/08/08 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  احمد حاج حیدری ، 
نام پدر: حسین ، نشانی: خمینی شهر میدان صنعت نمایشگاه اتومبیل ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: سیدحبیب ابطحی ، نام پدر: علی اکبر ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
وجه حواله های قرض الحسنه 405358 - 405357 مبلغ 36/300/000 ریال به احتساب 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهینامه 
عدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المــکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 

مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 597901 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
6/205 شــماره: 999/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:45 صبح روز سه شنبه 
مورخه 1398/07/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  مجید حاجی حیدری ، 
با وکالت آقای دری ، نشانی: اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خ18 سنگبری شیرین ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فرهاد رنجبر ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
150/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانک صــادرات ، دالیل خواهان: کپی چک و 
گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 597900 رئیس شعبه یازدهم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

6/206 شماره: 970/98 حل2 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/08/11 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  سجاد اسکندری ، نام پدر: 
رحمان ، نشــانی: خمینی شهر خ کهندژ خ شــمس خ پروین فرعی9 پ11 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: بهزاد نعمتی ، نام پدر: احمد ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 597903  رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

6/207 شماره: 1145/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:30 صبح روز سه شنبه مورخه 
1398/07/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  محمد حسین زاده ، نام پدر: 
محمدعلی ، با وکالت راضیه رضائیان ، نشــانی: خمینی شهر خ بوعلی مجتمع پارسیان ؛ 
مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمدعلی شاهین ، نام پدر: اسداله ، خواسته 
و بهای آن: مطالبه وجه به مبلغ 18/700/000 ریال بانضمام کلیه خســارات دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: کپی چک و عدم برگشت چک 
و غیره ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 

مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 598179 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر

ابالغ اجراییه
6/208 شــماره پرونــده: 139804002121000377/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139803802121000054 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9800516 ، تاریــخ صدور: 
1398/06/24 ، دفترخانه ازدواج 119 شــهر خمینی شهر اســتان اصفهان، آگهی ابالغ 
اجرائیه پرونده اجرایی 9800516 بدین وسیله به نوراله برات پور ورنوسفادرانی ، نام پدر: 
رحیم ، تاریخ تولد: 1325/04/01 ، شماره ملی: 1140938584 ، شماره شناسنامه: 49 به 
نشانی: خمینی شهر بلوار شهید منتظری نبش کوچه شهید کاظمی )آدرس اعالمی متعهد 
له می باشد( ابالغ می شود که خانم زهره تقی پور ورنوسفادرانی جهت وصول تعداد 150 
عدد سکه طال تمام بهار آزادی بابت خریداری منزل مسکونی به استناد مهریه مندرج در 
سند ازدواج شماره سند: 11272 تاریخ سند: 1394/4/1 دفترخانه صادر کننده: دفترخانه 
ازدواج 119 شهر خمینی شهر استان اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائیه 
به بایگانی 9800516 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/06/12 مامور 
ابالغ واقعی به شما میسر نبود  لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید 
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. م الف : 598181  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر
فقدان سند مالکیت

6/211 شــماره: 98/2027023369-98/6/24 نظر به اینکه دولت جمهوری اسالمی 
ایران با نمایندگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان اصفهان 
با تسلیم دو برگ استشهاد شهود به شــماره 3560 مورخ 1398/06/09 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 97 اصفهان، مدعی مفقود شدن یک جلد سند مالکیت مربوط به 81 سهم 
مشاع از 360 سهم ششدانگ )معادل 16 حبه و یک پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ( 
پالک 5019 اصلی به شماره چاپی 502364 و شماره ثبت 60639 مورد ثبت در صفحه 
26 دفتر 337 امالک بخش 5 ثبت اصفهان که به موجب ســند شــماره 121951 مورخ 
1394/05/14 دفتر 30 اصفهان به نام دولت جمهوری اســالمی ایران با نمایندگی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اســتان اصفهان انتقال گردیده و سند 
مالکیت مرقوم مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب 
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 600463 شبان رئیس ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان
افراز 

6/212  نظر به اینکه آقای کریم دلیل گو فرزند جعفر و شریک بموجب درخواست وارده 
به شماره 139821702023009795-98/5/13 تقاضای افراز سهم خود از پالک ثبتی 
22 فرعی از 4881 اصلی واقع در بخش دو ثبت اصفهان را به طرفیت سایر مالکین مشاعی 
نموده و اظهار داشــته  به آقای مهدی دلیل گو فرزند جعفر از مالکین مشاعی دسترسی 
نداشته و آدرس دقیقی از وی وجود نداشته و مجهول المکان اعالم گردیده لذا مراتب به 
استناد ماده 3 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع به نامبرده فوق و کسانی که به 

نحوی در پالک مذکور ذیحق و ذینفع می باشند ابالغ می گردد تا راس ساعت 9 صبح روز 
چهارشنبه 98/8/8 که جهت معاینه محل و تنظیم صورت مجلس تعیین وقت می گردد 
در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است عدم حضور مالکین مانع از رسیدگی 
نخواهد بود.  م الف: 599927 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )ثبت اسناد و 

امالک مرکزی اصفهان(
فقدان سند مالکیت

6/213 شماره صادره: 1398/42/583874- 1398/6/17 نظر به اینکه سند مالکیت دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 1 فرعی از 453 اصلی باقیمانده )که در جریان 
استانداردسازی تغییر و به پالک 453/25 تغییر یافته است( واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 144374 در صفحه 135 دفتر امالک جلد 782 به نام محمود درویشی تحت شماره 
چاپی مسلسل  390934  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب سند انتقال 
شماره 119128 مورخ 73/7/9 دفترخانه شماره 92 اصفهان به خانمها الهام و آرام اصالنی 
هر کدام نســبت به یک دانگ انتقال یافته ســپس خانم الهام اصالنی با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده 1398217020024017456 مورخ 98/6/11 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 139802157024000099 و شماره 
ترتیب 7280 مورخ 98/6/9 به گواهی دفترخانه 258 اصفهان رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شد. م الف: 600112 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک

 جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/214 شــماره: 98/2027023950 - 98/6/26 چون حسین فتحی خوراسگانی فرزند 
قاسم  نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
 گواهی شــده و طی شــماره 29712 مورخه 1398/06/25  به تایید دفتر 420 اصفهان
 رســیده مدعی اســت که ســند مالکیــت تمامــت ششــدانگ قطعه زمیــن پالک 
7 فرعی از 5446 اصلــی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان با شــماره مســتند مالکیت 
1055 تاریــخ 1396/03/17 موضوع ســند مالکیت اصلی  به شــماره چاپی 369345 
ســری ب ســال 96 با شــماره دفتر الکترونیکــی 139720302027001727 به نام 
حسین  فتحی خوراســگانی نامبرده صادر و تســلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک 
معامله دیگری انجام نشــده و در رهن وثیقه نمی باشــد. به علت ســرقت )طبق برگ 
اظهارات مالباختــه مورخــه 1398/06/23 به ناجــا  آگاهی اصفهان( ســند مالکیت 
مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت طبق تبصره 
یک اصالحی مــاده 120 آئین نامــه قانون ثبــت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
 مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نســبت به آن یا سند مالکیت
 مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 601239 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

 روایت های کوتاه 
از جنگ
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بهره برداری از مرکز جامع درمان  اعتیاد کشور در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

اظهارنظر وزارت بهداشت 
درباره سالمت آب شرب کشور

رییس گــروه بهداشــت آب و فاضــاب وزارت 
بهداشت به مناســبت روز جهانی نظارت بر آب 
با اشــاره به فعالیت وزارت بهداشــت در حوزه 
نظارت بر آب شــرب شــهرهای کشــور، گفت: 
وزارت بهداشــت به عنوان یک ســازمان ناظر، 
آب را که از ســوی وزارت نیرو و شرکت های آب 
و فاضاب تهیه می شــود، از جنبه های مختلف 
طبق دســتورالعمل های از پیش تعیین شده که 
در اختیار دانشــگاه های علوم پزشکی قرار دارد، 
پایش می کند. غامرضا شقاقی با اشاره به اینکه 
آب از ســه وجه فیزیکی، شــیمیایی و میکروبی 
مورد بررســی قرار می گیرد، گفــت: مهم ترین 
موضوع، مباحث میکروبی آب است که بر خاف 
آلودگی های شــیمیایی اثرات کوتاه مدت دارد و 
اگر مشکلی از این نظر سامت آب را تهدید کند، 
به سرعت شــاهد طغیان بیماری خواهیم بود. به 
همین دلیل پایش های میکروبی بر آب با نظارت 
شدیدی تحت بررسی اســت. بر همین اساس از 
ســه وجه کلر آزاد باقی مانده در آب، کدورت آب 
و نتایج باکتولوژیک آب توسط بازرسان بهداشت 
محیط بررسی می شــود. رییس گروه بهداشت 
آب و فاضاب وزارت بهداشــت، با اشاره به نتایج 
بررســی های صورت گرفته  طی سال گذشته و 
سال جاری در خصوص مشکات میکروبی آب،  
اظهار کرد: در اکثر مناطق کشور به ویژه در مناطق 
شهری،  آب شرب در شرایط مطلوبی قرار دارد و 
پس از نمونه گیری از آب مناطق مختلف، شاخص 
میانگین کشوری باالی ۹۸ درصد گزارش شده که 
این نشان دهنده اوضاع مساعد در حوزه سامت 
آب است. البته نمی توان این وضعیت مطلوب را 
شامل حال تمام استان های کشور دانست چراکه 
در برخی از شــهرها چنین وضعیــت مطلوبی از 
سامت آب گزارش نمی شود. وی، دستگاه های 
تصفیه آب خانگی را فاقد تاییدیه رسمی در داخل 
کشور دانست و افزود: در محل هایی که سامت آب 
توسط کارشناسان وزارت بهداشت و سازمان آب و 
فاضاب بررسی می شوند، نیازی به تهیه دستگاه 
آب تصفیه کن نیســت،  مگر اینکه ما اعام کرده 
باشیم که آب آن منطقه با مشکل مواجه است که 
در آن صورت نیز مردم بایــد اقدام به مصرف آب 
بســته بندی و یا تهیه آب از مراکز آب ایستگاهی 

مورد تایید سازمان آب و فاضاب کنند.

معاون وزارت آموزش و پرورش:
ساعات تدریس در مقطع 

ابتدایی تغییر نمی کند
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر برنامه ای 
برای تغییر ســاعات تدریس در مدارس ابتدایی 
نداریم، از اجرای طرح جامع خشــونت زدایی از 
مدارس در سال تحصیلی پیش رو خبر داد. وی با 
اشاره به برنامه های سال تحصیلی جدید در دوره 
ابتدایی افزود: برنامه های سال گذشته با قوت ادامه 
می یابد؛ به ویژه در زمینــه تکالیف مهارت محور 
دستاوردهای خوبی داشتیم و امیدواریم با پیگیری 
همکاران، مدارس بیشتری را مشمول طرح تکالیف 
مهارت محور کنیم. معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش ادامــه داد: همچنین به دنبال 
آن هســتیم که تعداد بیشــتری از مدارس را در 
استان های مختلف مشمول طرح بازی و یادگیری 
کرده و اتاق بازی و یادگیری را در مدارس دیگر نیز 
راه اندازی کنیم تا دانش آموزان بیشــتری از این 

فرصت یادگیری بهره مند شوند.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف اصفهان 
اعالم کرد:

اصفهان، مهد مدارس حفظ 
قرآن در کشور

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف اصفهان گفت: 
استان اصفهان مشهور به استان قرآنی و دارای 
مدارس حفظ که در کشور تقریبا بی نظیر بوده و 
امکان تحصیل در کنار حفظ و فراگیری مفاهیم و 
مبانی قرآنی را فراهم کرده است. حجت االسام 
ولی ا... روان در خصــوص راهبردهای افزایش 
سطح کیفی مسابقات قرآن کریم، بیان کرد: باید 
از ظرفیت های جامعه قرآنی استان اصفهان به 
خوبی استفاده کنیم، استان اصفهان مشهور به 
استان قرآنی است و فعالیت های بسیار خوبی در 
جامعه قرآنی استان وجود دارد؛ مدارس حفظ 
که در کشــور تقریبا بی نظیر هســتند و امکان 
تحصیل در کنار حفظ قــرآن کریم و فراگیری 
مفاهیم و مبانی قرآنــی را فراهم آورده اند، یکی 
از فعالیت های ویژه و موثر جامعه قرآنی استان 
اصفهان محسوب می شود. وی با توضیح اینکه 
ظرفیت های بســیار زیادی در استان اصفهان 
در حوزه قرآنی وجود دارد و بیشترین حافظان، 
جلسات، محافل و مجموعه های قرآنی کشور را 
در استان اصفهان شاهد هستیم، اضافه کرد: این 
به معنای وجود یک ظرفیت بسیار مهم در استان 

اصفهان است.

جوان جویای کار در دام 
کالهبردار سایبری گرفتار شد

رییس پلیس فتای استان اصفهان از شناسایی 
فردی که با تبلیغ آگهی استخدام در سایت های 
دیوار، شیپور و کانال های تلگرامی افراد جویای 
کار را فریــب و اقدام به کاهبــرداری می کرد، 
خبرداد. سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: 
با ارائه مرجوعه قضایی توسط یکی از شهروندان 
به این پلیس مبنی اینکه با مشاهده آگهی کار 
در منزل در ســایت دیوار با فــرد آگهی دهنده 
تماس و مبلغ 5 میلیون ریــال به عنوان هزینه 
ثبت نام و تشــکیل پرونده پرداخــت و پس از 
آن پاســخگوی تماس نبوده است، رسیدگی به 
موضوع در دســتور کار پلیس فتــا قرار گرفت. 
رییس پلیس فتای اســتان اصفهــان افزود: با 
تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم عاوه 
بر فرد مذکور، از افراد دیگری نیز به همین روش 
کاهبرداری کرده است، سرانجام با بررسی های 
تخصصی متهم شناسایی و با هماهنگی قضایی 
دستگیر شد. وی ادامه داد: متهم پس از مشاهده 
مستندات پلیس، ضمن اقرار به جرم خود اظهار 
داشت که با هدف کســب منافع مالی اقدام به 
انتشــار آگهی های جعلی با حقــوق و مزایای 
فریبنده و اغوا کننده کردم و به این ترتیب پس 
از دریافت مبالغی از متقاضیان تلفن همراه خود 

را از دسترس خارج می کردم.

 کالهبردار میلیاردی
 تحت تعقیب دستگیر شد

رییس پلیس امنیت عمومی استان از دستگیری 
یک متهم تحت تعقیب مراجع قضایی که مبلغ 
13 میلیارد و 415 میلیــون ریال کاهبرداری 
و متواری شــده بود خبر داد. سرهنگ محمد 
حسن اسماعیلی اظهار داشــت: در پی وصول 
دســتور قضایی مبنی بر جلب یک کاهبردار 
متواری، ماموران پلیس امنیــت عمومی وارد 
عمل شــدند. وی افزود: در بررسی های به عمل 
آمده مشخص شد این فرد با ترفند گرفتن وام، 
اسناد ملکی فردی را اجاره کرده و پس از گرفتن 
وام با یک هویت جعلی متواری شده است. این 
مقام انتظامی بیان داشت: پس از انجام یکسری 
کارهای تخصصی و اقدامات خــاص متهم که 
در حال فرار به یکی از اســتان های کشــور بود 
شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ اسماعیلی با 
اشاره به اینکه در مجموع وی مبلغ 13 میلیارد 
و 415 میلیون ریال از یک شاکی با ترفند اجاره 
اســناد ملکی کاهبرداری و متواری شده بود، 
اضافه کرد: در این خصوص پرونده تشــکیل و 
متهم برای اقدامات قانونی بــه مراجع قضایی 

تحویل داده شد.

کشف بیش از 89 کیلو تریاک 
در اصفهان

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از توقیف 
یک سواری پژو پارس و کشف مقدار ۸۹ کیلو و 
230 گرم تریاک خبر داد. سرهنگ غامحسین 
صفری اظهار داشــت: در پــی دریافت اخباری 
مبنی بر اینکه یک سوداگر مرگ در حال انتقال 
محموله ای از جنوب کشــور به مقصد اصفهان 
است، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت. 
وی افزود: سواری پژو پارس متعلق به این سوداگر 
مرگ در یکی از محله های اصفهان شناســایی و 
توقیف شد که در بازرســی از آن مقدار ۸۹ کیلو 
و 230 گرم تریاک کشف شد. این مقام انتظامی 
بیان داشــت: در این رابطه یک ســوداگر مرگ 
دستگیر و پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

پلیس، 400 میلیارد چک حامل 
را به صاحبش رساند

رییس پلیس پایتخــت، از بازگرداندن 1۹ فقره 
چک حامــل بــه ارزش 400 میلیــارد ریال به 
صاحبش توسط یکی از کارکنان ستاد ترخیص 
پلیس راهور تهران خبر داد. یکی از کارکنان ستاد 
ترخیص پلیس راهور پایتخت به نام ستوان یکم 
محمد رضا حمیدیان، متوجــه جا ماندن کیف 
دستی یکی از مراجعه کنندگان به ستاد ترخیص 
می شــود. این افســر با وجدان، رییس قسمت 
مربوطه را از کیف حاوی 1۹ فقره چک حامل به 
ارزش 40 میلیارد تومان و یک فقره چک سفید 
امضا به همراه مدارک موجود مطلــع کرده و با 
هماهنگی های به عمل آمده با بانک و اخذ دستور 
مقام قضایی، بافاصله صاحب مدارک و چک ها 

شناسایی و تمامی اسناد به وی بازگردانده شد.

یک عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اســامی گفت: تا آبان ماه همچنان درگیر 
کاس هــای بی معلم در اســتان اصفهان باشــیم. 
محمدجــواد ابطحی در خصــوص اقدامات وزارت 
آموزش و پرورش برای رفع کمبود معلم برای آغاز 
سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: آن گونه که اعام 
می کنند اقداماتی را پس از تصویب آیین نامه اجرایی 
استخدام حق التدریس ها که به تصویب هیئت دولت 
رســید، انجام داده اند. کارهای مقدماتی و مطالعه 
پرونده هــا را انجام داده اند، اما اینکــه این اقدامات 
تا چه انــدازه می تواند کمبود معلــم را جبران کند 
جای ســؤال دارد. وی افزود: به نظر می رســد این 
اقدامات کافی نباشد و ســازمان برنامه و بودجه با 
سازمان امور استخدامی کشــور در خصوص تعداد 
جذب نیرو به توافق نرســیده اند. ادارات آموزش و 
پرورش شهرستان های اســتان مبادرت به توسعه 
خرید خدمات آموزشــی ها کرده اند، این اقدامات 
بر خاف قانون اســت و راه به جایــی نمی برد. این 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 

اســامی، گفت: فکر می کنم تا آبــان ماه همچنان 
درگیر کاس های بی معلم در استان اصفهان باشیم. 
اقداماتی که آموزش و پرورش انجام داده شاید 75 
درصد از مشکل کمبود معلم را جبران کند. اقداماتی 
که در چارچوب قانون باشد اشکالی ندارد، اما مطلوب 
آموزش و پرورش نیست، چرا که هدف این نهاد را گم 
کرده ایم. اگر می خواهیم تعلیم و تربیت اثر داشــته 

باشد نمی توان با این راهکارها راه به جایی ببریم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

تا آبان ماه درگیر کالس های بی معلم هستیم
نخستین مرکز جامع درمان وبازتوانی اعتیاد کشور با 
حضور رییس سازمان بهزیستی افتتاح شد. این مرکز 
با چهار میلیــارد ریال هزینه در چهار هکتار شــامل 
واحدهای سم زدایی، اقامت، ورزشــگاه، غذاخوری 
و ســالن های اجتماعات در محدوده شــهرک شهید 
منتظری راه اندازی شده اســت. مرکز جامع درمان 
وبازتوانی اعتیاد اســتان اصفهان به صورت فرآیندی 
به درمان معتادان می پردازد. سم زدایی تا ترک کامل 
اعتیاد و فعالیت های ورزشی و تامین شغل پس از چهار 
ماه از ترک اعتیاد از فعالیت های مهم این مرکز است. 
ویژگی مهم فعالیت این مرکز پرهیز کامل استفاده از 
داروهای مکمل ترک اعتیاد، درمان هر یک از معتادان 
متناسب با شخصیت و ویژگی هر فرد و نوع درگیری 
وی با اعتیاد و با محوریت خانواده است. رییس سازمان 
بهزیستی کشور در حاشیه افتتاح نخستین مرکز جامع 
درمان و بازتوانی اعتیاد اســتان گفت: شیوه اجرایی 
مرکز جامع درمان وبازتوانی اعتیاد که نمونه آزمایشی 
آن در اصفهان راه اندازی شده حاصل 3۹ سال تجربه 
سازمان بهزیستی است. وحید قبادی دانا،این شیوه را 

برگرفته از برخی تجربیات دیگر کشــورها با توجه به 
الگوهای بومی کشور دانســت و افزود: اشتغال پایدار 
برای افراد درگیر ترک اعتیاد یکی از اولویت های مهم 
بازتوانی افراد است. مدیرکل بهزیستی استان اصفهان 
هم با اشاره به اینکه اجرایی شدن مرکز جامع درمان 
اعتیاد طرحی ســخت و البته جدید است، گفت: این 
مراکز با شیوه فرآیندهای مداوم درمانی از سم زدایی 

تا اشتغال افراد را دربرمی گیرد.

 با حضور رییس سازمان بهزیستی صورت گرفت؛

بهره برداری از مرکز جامع درمان  اعتیاد کشور در اصفهان

خبرآموزش

رابطه صنعت و دانشگاه یک دغدغه قدیمی است که 
بر خاف ضرورت، توجه کمی به آن صورت گرفته؛ 
اگرچه بار اصلی تولید علم را همچنان دانشــگاه ها 
به دوش می کشند؛ اما ســهم همکاری مرکزهای 
آموزشی و صنعت به ویژه در زمینه تولیدات علمی 
به رشته هایی مانند پزشکی، رایانه، نانو، هسته ای و 
برخی رشته های مهندسی محدود شده آن هم در 
شرایطی که کشور بیش از هر چیز به مدرن کردن 
صنایع برای افزایش بازدهی نیازمند است. بعد دیگر 
دور افتادن دانشگاه و صنعت از هم به بخش های ا 
شتغال هم سرایت کرده و پس از انباشت موجی از 
فارغ التحصیان بیکاری که فرصت شــغلی برای 
آنها در صنعت و اقتصاد فراهم نبود، این خأل بیشتر 

احساس شد.
 ایران در منطقه خاورمیانه و بین کشورهای آسیایی 
به عنوان مرکز تحصیات عالی شناخته می شود و 
در جهان نیز دوشادوش اندونزی، فرانسه، مکزیک 
و ژاپن گرفته تا روسیه، برزیل، چین، هند و آمریکا 
جزو 10 کشــور نخســت از نظر تعداد واحدهای 
دانشــگاهی اســت. 1۸ درصد این دانشگاه ها در 
فهرســت برترین های تحصیــات تکمیلی قرار 
دارند، نزدیک به 1/۹5 درصد پژوهش های جهان 
از سوی دانشــگاه های ایرانی در حال تولید است و 
یک درصد مقاله های پر استناد جهان نیز به ایران 
تعلق دارد. کارشناسان امر اما بر این باور هستند که 

به رغم این جایگاه و با وجود همه تاش های صورت 
گرفته تاکنون، دانشگاه و دانشگاهیان آنچنان که 
باید در پیوند با نیازهــای روز جامعه برنامه ریزی 
و سیاست گذاری نداشــته اند و سهم دانشگاه ها از 
نزدیک به 430 خوشــه صنعتی شناســایی شده، 
36 خوشــه صنعتی در حال اجرا و ۸4 هزار واحد 
تولیــدی و صنعتی موجود تغییــر چندانی نکرده 
است. این مســئله متولیان آموزش عالی کشور را 
به فکر تربیت نیروهای متناسب با نیازهای صنعت 
در کشور انداخته و بر این اساس ماموریت بخشی 
از دانشــگاه ها طی ســال های اخیر تغییر کرده به 

نحوی که این مراکز از فعالیت های آموزشی صرف 
به ســمت اســتفاده از فناوری های نوین و توسعه 
اشــتغال فارغ التحصیان حرکت کرده اند. ایجاد 
دانشــگاه های علمی کاربردی و موسســات غیر 
انتفاعی آموزش های مهارت محور بخشــی از این 
برنامه ها بوده اند که در عمل خروجی های موفقی هم 
داشته اند. امسال اما قرار است شروع ارتباط بیشتر 
دانشــگاه و صنعت در اصفهان شکل بگیرد. رییس 
دانشــگاه آزاد اســامی اعام کرده است که طرح 
بورسیه شدن دانشجویان به وسیله بخش صنعتی 
با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان برای اولین بار در 

کشور اجرایی خواهد شــد.بر این اساس مقرر شده 
500 دانشجو همزمان با قبولی در دانشگاه به صورت 
بورسیه در صنایع آن به تحصیل بپردازند تا در حین 
تحصیل بــه صنعت وصل باشــند.تهرانچی تاکید 
کرد: این مسئله باعث می شــود تا دانشجو مطابق 
با اســتانداردی که صنعت نیاز دارد، تربیت شود. 
این مدل جدیدی اســت که در مهرماه سال ۹۸ با 
500 دانشجو آغاز شده و در سال های آتی اصل کار 
گسترش پیدا خواهد کرد. وی تصریح کرد: همانطور 
که وعده داده بودیم در آغاز ســال تحصیلی جدید 
برنامه های پژوهشــی کامل و زیرساخت ها آماده 
شده است و طرح »پایش« به صورت عملیاتی وارد 
صحن دانشگاه می شود یعنی دانشجویان تحصیات 
تکمیلی ما در قالب نظام موضوعات و ماموریت هایی 
که چالش های مختلف در سطح ملی و استانی دارند 
پایان نامه های خود را انجام خواهند داد. شروع این 
طرح می تواند امیدهای زیادی به تحول در صنعت و 
آینده در دانشگاه را رقم بزند. سال هاست که نتیجه 
تولیدات دانشگاه به درد صنعت نمی خورد و صنعت 
هم از به کارگیری توانمندی های دانشگاه بی بهره 
است، این مسئله در نهایت موجب ایجاد شبکه ای 
معیوب از اقتصاد فرســوده و دانشــجویان بدون 
کارایی شده است؛ معضلی که امید است با اجرای 
طرح تربیت دانشــجویان برای نیازهای صنعت در 
ابعاد گسترده تر در اســتان و سراسر کشور امیدها 
برای کاربردی کردن علم در دانشــگاه ها را به این 

مراکز بازگرداند.

آغوش باز صنعت به روی دانشگاه

رییس اداره پشتیبانی و خدمات آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: توزیع کتب درسی سال تحصیلی جدید از 10 شهریورماه 
شروع شده و از 16 شهریور ماه هم مدیران مدارس برای تحویل 
گرفتن کتاب ها به مناطق مراجعه داشتند. اکبر بیات گفت: اکنون 
حدود ۹5 درصد کتب درسی در مقطع ابتدایی به مناطق ارسال 
شده و با تحویل به مدیران، کتاب ها در اختیار دانش آموزان قرار 

می گیرد. وی با اشاره به اینکه اکنون معضل در زمینه ارائه کتب 
درسی دانش آموزان برای ســال تحصیلی جدید در چند بخش 
است، اظهار کرد: گروهی از دانش آموزان ابتدایی در مدرسه ثبت 
نام کردند و مشخصات آنها در ســامانه »سناد« موجود است؛ اما 
برای سفارش کتب درسی اقدامی نکرده اند. بیات تصریح کرد: به 
طور یقین این گروه از دانش آموزان اول مهرماه با حضور در کاس 

و دریافت نکردن کتاب های درسی دچار استرس می شوند. رییس 
اداره پشــتیبانی و خدمات آموزش و پرورش استان خاطرنشان 
کرد: توزیع کتب درسی فقط از طریق سفارش سامانه کتب انجام 
می شــود و چنانچه دانش آموزی ثبت نام دیر هنگام در مدرسه 
داشت و ثبت سفارش کتب درسی را هم نتواند به موقع انجام دهد 

با تاخیر کتب درسی به او می رسد.

رییس اداره پشتیبانی و خدمات آموزش و پرورش استان:
توزیع کتب درسی فقط از طریق سفارش سامانه کتب انجام می شود

 برای اولین بار در کشور دانشجویان توسط صنایع اصفهان بورسیه می شوند؛

معاون پیشــگیری بهزیستی اســتان اصفهان گفت: برنامه فراگیر بررسی 
وضعیت ژنتیک معلوالن به منظور شناسایی اختاالت ژنتیکی در افراد دارای 
معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به صورت طرحی سه ساله 
تا سال 1400 اجرایی می شود. محمدسعید محمدی در خصوص آغاز برنامه 
فراگیر بررســی وضعیت ژنتیک معلوالن، اظهار کرد: این برنامه به منظور 
شناسایی اختاالت ژنتیکی در افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان 

بهزیستی کشور است. 
وی با اشــاره به اینکه این برنامه به صورت سه ساله و تا سال 1400 اجرایی 
می شود، افزود: با توجه به اهمیت مشاوره ژنتیک در پیشگیری از معلولیت ها 

این طرح مربوط به مواردی است که ناشی از اختاالت ژنتیک است بدین 
معنی که در خانواده هایی که دارای فرزند معلول با علت اختاالت ژنتیک 
هستند با مشــاوره ژنتیک بتوانند از تولد فرزندان معلول جلوگیری کرد. 
معاون پیشگیری بهزیستی اســتان اصفهان، جامعه هدف این غربالگری 
را معلوالن تحت پوششی بهزیستی دانســت و تصریح کرد: این طرح با به 
کارگیری و کمک غربالگران دوره دیده غربالگری ژنتیک انجام می شــود و 
به دلیل گستردگی طرح تعداد دیگری از غربالگران به کار گرفته می شوند 
که مجموعه غربالگران استفاده شده در این طرح از کمیسیون های پزشکی 
بهزیستی که تشــخیص معلولیت ها را دارند، خواهند بود. وی با بیان اینکه 

معلوالن هدف این طرح از دو طریق شناسایی می شوند، اظهار کرد: دسته 
اول از طریق خانواده های دارای معلول که قبا پرونده داشــتند شناسایی 
خواهند شد و دســته جدید از معلوالن آماده تحت پوشــش قرار گرفتن 
بهزیستی هستند که از طریق کمیسیون های پزشکی بهزیستی این افراد 
معرفی می شوند.  محمدی با تاکید بر اینکه از طریق کمیسیون های پزشکی 
بهزیستی معلوالن جدید به خانواده بهزیستی اضافه می شود، افزود: این طرح 
به معنای این نیست که برای همه معلوالن آزمایش ژنتیک انجام شود بلکه در 
ابتدا مشاوره ژنتیک  صورت می گیرد  و در صورت نیاز پس از مشاوره آزمایش 

ژنتیک انجام می شود و همه اینها بر اساس تشخیص تیم غربالگری است.

مدیر حج و زیارت استان اصفهان گفت: هزینه خدماتی برای هر زائر اربعین 
22 هزار تومان پیش بینی شده و  هزینه بیشتر نباید از آنها اخذ شود. غامعلی 
زادهدی افزود: زائران کربا فقط این مبلغ را بابــت بیمه و خدمات درمانی 
پرداخت می کنند که البته این هزینه در دفاتر زیارتی سه هزار تومان بیشتر 
است. وی اضافه کرد: ثبت نام برای شــرکت در پیاده روی اربعین در سامانه 
سماح انجام می شود و زائران نسبت به سوء استفاده برخی از افراد توجه داشته 

باشند. مدیر حج و زیارت اســتان اصفهان بیان کرد: تاکنون 44 هزار و 500 
نفر از مردم استان اصفهان در سامانه سماح ثبت نام کرده و 3۹ هزار و ۹00 
نفر از آنها ثبت نام خود را قطعی کرده اند. وی، با اشــاره به برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای خدمت رسانی به زائران گفت: ســتاد اربعین در تمامی 
شهرستان های استان تشکیل و برنامه ریزی برای حضور در مسیر پیاده روی 

و اجرای برنامه صورت می گیرد.

رت
زیا

 و 
مدیر حج و زیارت استان:حج

زائران اربعین از 
پرداخت هزینه های 
اجباری پرهیز کنند

معاون پیشگیری بهزیستی استان:
ژنتیک معلوالن در اصفهان بررسی می شود

مرضیه محب رسول
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رونالدو:
می خواهم توپ های طالیم 

بیشتر از مسی باشد
رقابت کریستیانو رونالدو و لیونل مسی بدون 
تردید طی ســال های 
اخیــر بزرگ ترین 
رقابــت فوتبالی 
دنیا بوده اســت. 
در  دو  ایــن 
مســیر این رقابت 
موفــق بــه ثبــت 
رکوردهایــی خارق العاده شــده و افتخارات 
فردی و تیمی متعددی به دســت آورده اند. 
کریستیانو رونالدو از مســی به عنوان انسانی 
فوق العاده و فوتبالیســتی استثنایی یاد کرده 
و می گوید: مســی تاریخ فوتبال اســت، ولی 
من معتقدم برای اینکه از او باالتر باشــم باید 
شش، هفت یا هشــت توپ طال در کارنامه ام 
داشته باشــم. مطمئنم که به خاطر کارهایی 
که کرده ام در تاریخ فوتبال هســتم و خواهم 
بود. خــودم معتقــدم بهترین فوتبالیســت 
تاریخ هســتم ولی بعضی از هواداران فوتبال 
می گویند کس دیگری بهترین است و تو دوم 
هستی. ولی خودم بدون تردید می دانم که به 
عنوان یکی از بزرگ ترین فوتبالیســت های 
 تاریخ نامم در تاریخ این ورزش باقی اســت و

 خواهد بود.

 مقصد »مانژوکیچ«
 در قطر مشخص شد

ماریو مانژوکیــچ، یکــی از مهاجمان بزرگ 
فوتبــال کرواســی و 
اروپاســت. بعد از 
بازگشت ایگواین 
به یووه، سرمربی 
این تیم تصمیم 
گرفت که مانژوکیچ 
را در فهرست فروش 
باشــگاه قرار دهد. تیم های بزرگ اروپایی به 
دنبال جــذب مهاجم کروات یــووه بودند. او 
از تیم هایی مثل پاری ســن ژرمن، منچستر 
یونایتد و حتی بایرن مونیخ پیشنهاد داشت؛ 
اما دســت به تصمیم عجیبی زد.مانژوکیچ از 
چند تیم قطری پیشــنهاد داشت و در نهایت 
تصمیم نهایی خود را گرفت. او روز سه شنبه 
وارد قطر شد و در اســپایر تست پزشکی داد. 
روزنامه الرای، مقصد نهایــی مهاجم کروات 
را اعالم و تاکید کرد که او در صورت موفقیت 
در تست پزشکی با باشگاه الریان قرارداد امضا 

خواهد کرد.

تمجید سایت روسی از 
جانفشانی سردار برای زنیت

یک رسانه روسی، جانفشــانی مهاجم ایرانی 
زنیــت بــرای تیمش 
در لیگ قهرمانان 
اروپــا را بازتاب 
داد. تیم فوتبال 
زنیت روسیه در 
اولیــن بــازی اش 
در مرحلــه گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا، میهمان لیون فرانســه 
بود و این دیدار با نتیجه تســاوی یک بر یک 
به پایان رسید. سایت »اســپورت بیزینس« 
روســیه در گزارشــی به تالش و جانفشانی 
ســردار آزمون، مهاجم ملی پوش کشورمان 
اشــاره کرد و نوشت: ســردار آزمون ،مهاجم 
ایرانــی زنیــت در ایــن بــازی در نیمه اول 
مصدوم شــد؛ اما در زمیــن بــازی ماند به 
خاطر تیمش مقاومت و موفــق گلزنی کند؛ 
امــا گل ســردار به هــدر رفــت و در نهایت 
 بازی با نتیجه تســاوی یک بر یــک به پایان 

رسید.

خداحافظی ستاره سابق آسیا 
و قطر از فوتبال

خلفان مبارک، ســتاره ســابق فوتبال قطر 
که در کارنامه اش ۹۰ 
بازی ملی و ۲۱ گل 
ملی دارد با انتشار 
متنی در صفحه 
اینستاگرام خود 
از دنیــای فوتبال 
خداحافظــی کرد. 

بازی در تیم های الســد، الریان و وی سابقه 
العربی را دارد و بارها با پیراهن تیم ملی قطر 
و تیم های دیگــر برابر ایرانی ها قــرار گرفته 
است. وی در ســال ۲۰۰۶ به عنوان بهترین 
بازیکن آســیا انتخاب شــد و اولین بازیکن 
 قطری لقــب گرفت که این عنوان را کســب

 می کند.

حضور انصاری فرد در منزل کودک فوت شده ورزشگاه آزادی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

فوالدی ها چند روز پیش با امضای قراردادی یک ســاله انس بنی 
یاســین، مدافع تیم ملی اردن را به خدمت گرفتند. معرفی خرید 
اردنی فوالدی ها باعث شد تا رســانه های عرب زبان حاشیه خلیج 
فارس توجه خاصی به آن نشان بدهند از جمله استاد الدوحه قطر که 
با اشاره به باز شدن پای بازیکنان اردنی به فوتبال ایران از انس بنی 
یاسین به عنوان سردمدار ورود بازیکنان این کشور به ایران نام برد.

خرید جدید فوالد، سوژه رسانه های عربی

عباس عســکری، کاپیتان تیم صنعت نفت که با تک گل مهدی 17
قائــدی در دیدار تیمــش برابر اســتقالل مصدوم شــده بود با 
بررسی های انجام شده مشخص شــد که با پارگی رباط صلیبی و 
مینیسک داخلی مواجه شده است، با توجه به این مصدومیت او 

چندین ماه به دور از میادین خواهد بود.

تایید پارگی رباط صلیبی کاپیتان نفت!

11

وعده روز؛
»علیپور« آقای گل می شود

 علی علیپور در دقایق پایانی بازی با نفت آبادان 
دو فرصت گل بسیار خوب را از دست داد. همین 
باعث انتقادات دوباره از او شده است؛ اما محسن 
خلیلی، سرپرست پرسپولیس که خودش سابقه 
آقای گلی لیگ برتر را دارد دربــاره او می گوید: 
»علــی در تمرینات خــوب کار می کند و خیلی 
باانگیزه اســت. به نظرم او بدشانسی آورد و هنوز 
وارد بحران نشــده کــه اینقدر بــه گل نزدنش 
می پردازند. یعنی او بحــران گل نزدن ندارد و به 
زودی گلزنی هایش را شــروع خواهد کرد. علی، 
یکی از بهترین مهاجمان فوتبال ایران اســت و 
شــانس اول آقای گلی خواهد بود. او آمادگی هر 
اتفاقی را دارد و کارشناســان و منتقدان هم باید 
صبرشان را بیشتر کنند. فکر می کنم این حرف ها 
دیگر تکراری شده و باید به هر بازیکنی زمان داد 

تا به فرم خوبش برسد.«

حضور انصاری فرد در منزل 
کودک فوت شده ورزشگاه 

آزادی
مدیرعامل باشگاه پرســپولیس سه شنبه شب 
به منزل خانواده عمــاد صفیاری، کودکی که در 
ورزشــگاه آزادی جان باخت رفت و پس از اینکه 
مطلع شد پدر و مادر و بستگان آن مرحوم برای 
مراسم شام غریبان در مسجد محله حضور دارند، 
به محل برگزاری این مراسم رفت. محمد حسن 
انصاری فرد ،در این مالقات ضمن عرض تسلیت 
و آرزوی صبر و شکیبایی برای بازماندگان، مراتب 
ابراز همــدردی خود و باشــگاه و خانواده بزرگ 
پرسپولیس را اعالم داشــت. پدر زنده یاد عماد 
صفیاری که در ورزشــگاه آزادی غرفه دارد هم 
درباره چگونگی برق گرفتگی در میان داربســت 

نصب شده توضیحاتی ارائه داد.

در حاشیه

نایب رییس فدراسیون کشتی:
صعود ۷ پله ای قابل تحسین است

حمید ســوریان که بعد از المپیــک ریو کامال از 
کشتی دور شده بود، بعد از ریاست علیرضا دبیر 
این بار در یک نقش جدید وارد فدراســیون شد. 
اسطوره کشــتی فرنگی ایران با داشتن 7 مدال 
طالی جهان و المپیک همراه با تیم ملی کشتی 
فرنگی در قزاقســتان حضور داشت. نایب رییس 
فدراسیون در مورد نتایج تیم ملی کشتی فرنگی 
در رقابت های جهانی قزاقستان گفت: حقیقتا از 
دالوری بعضی از کشتی گیران لذت بردیم، آنها 
با تمام تــوان تالش کردند؛ اما بضاعت کشــتی 
فرنگی ما در حال حاضر همین است و با توجه به 
اینکه جوان گرایی اتفــاق افتاده بود قبل از اینکه 
در مسابقات حضور پیدا کنیم تحلیلی که وجود 
داشت کسب ۲ ســهمیه المپیک بود که خدا را 

شکر 3 سهمیه را کسب کردیم. 
سوریان ادامه داد: تیم ما ســال گذشته یازدهم 
دنیا شــده بود که امســال با 7 پله صعود چهارم 
دنیا شدیم و این پیشــرفت قابل تحسین است و 
امیدوارم که با همین جدیــت این روند را دنبال 

کنند.

منهای فوتبال

کشتی
آزاد قهرمانی 

جهان
ساعت 

9:30

سایت 
آنتن

پخش  زنده مسابقات

تراکتورفوتبال
- 

 گل گهر
ساعت 
17:30

شبکه 
ورزش

شهر خودروفوتبال
- 

 فوالد
ساعت

19

شبکه 
شما

سپاهان - فوتبال
نفت  مسجد 

سلیمان

ساعت
19:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 28 

شهریور

جمعه29 

شهریور

هفته چهارم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در 
حالی روز جمعه با برگزاری هفت دیدار آغاز می شود 
که تیم سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان از 
 تیم نفت مســجد ســلیمان پذیرایی می کند و تیم 
ذوب آهن اصفهان در آبــادان به مصاف تیم صنعت 

نفت این شهر می رود.
 سپاهان اصفهان- نفت مسجد سلیمان

 طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی در چارچوب 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور میزبان تیم نفت 
مسجد سلیمان هستند که کسب تساوی مقابل تیم 
فوالد خوزستان آنها را از صدر جدول پایین کشید. 
شــاگردان امیر قلعه نویی که فصل جدید مسابقات 
لیگ برتر فوتبال کشــور را با پیروزی ســه بر صفر 
مقابل تیم شهرداری بوشهر آغاز کرده و سه امتیاز 
شیرین دیدار با تیم ماشین سازی تبریز در هفته دوم 
را به حساب خود واریز کرده بودند، در سومین گام 
از پیروزی باز ماندند. سپاهانی ها در حالی مقابل تیم 
نفت مسجد ســلیمان صف آرایی می کنند که آنها 
نسبت به سایر مدعیان دیدار نسبتا راحت تری را در 
پیش دارند. در این هفته تیم استقالل و پرسپولیس، 
دربی تهــران را برگزارمی کنند و تیم پدیده شــهر 
خودرو، صدرنشین فعلی لیگ به مصاف تیم سایپای 

تهران می رود. شــاگردان قلعه نویی برای ماندن در 
کورس قهرمانی نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این 
دیدار خانگی دارند. تقابل ســپاهان و نفت مسجد 
سلیمان را می توان ابتدای پیچ خطرناک لیگ برای 
زردپوشان دانست. ســپاهان در هفته های پنجم تا 
دهم، 5 بازی ســنگین مقابل تیم های پرسپولیس، 
ذوب آهن، ســایپا، پارس جنوبــی و تراکتور دارد و 
بازی با تیم گل گهر سیرجان تنها تقابل نسبتا آسان 
آنها در این مدت به شــمار می آیــد. از طرف دیگر 
رقابت نزدیک تیم های نخســت تا هفتم جدول در 
کنار حضور 5 مدعی جدی در لیگ نوزدهم فرصت 
کوچک ترین اشــتباهی را از ســپاهانی ها گرفته و 
همین امر، می تواند کار را برای آنهــا تا حد زیادی 

سخت کند.
در آن سو، تیم نفت مسجد ســلیمان در هفته های 
گذشــته تیم هــای مدعــی اســتقالل تهــران و 
تراکتورســازی تبریز را متوقف کرده و حاال در این 
بازی به دنبال متوقف کردن ســومین مدعی لیگ 
هستند. طالیی پوشان مســجد سلیمان که مهدی 
تارتار را روی نیمکت این تیم می بینند در دیدارهای 
گذشته تیمی جنگنده نشان داده اند که به راحتی به 

حریفان امتیاز نمی دهد.
تقابل ســپاهان و نفت مسجدســلیمان را می توان 
دیدار ســخت و حساســی برای هر دو تیم دانست. 

سبک تدافعی بازیکنان نفت مسجدسلیمان با توجه 
به بازی مستقیم سپاهانی ها می تواند برای شاگردان 
قلعه نویی دردسرساز شــود و باید منتظر ماند و دید 

چه اتفاقی رخ خواهد داد.
هر دو تیم برای این دیدار بازیکن محرومی ندارند، 
اما عباس عسگری در نفت مسجدسلیمان و مصلح، 
بحیرایی و مسلمان در سپاهان، به دلیل مصدومیت 
در این بازی غایــب خواهند بــود. دیدارتیم های 
ســپاهان اصفهان و نفت مســجد ســلیمان فردا و 
از ســاعت ۱۹:3۰ در ورزشــگاه نقش جهان انجام 
می شود. گفتنی اســت گیت های الکترونیکی نقش 

جهان آماده برگزاری این دیدار شد.
 صنعت نفت آبادان- ذوب آهن اصفهان

سبزپوشــان اصفهانی که ایــن دوره از رقابت های 
لیگ برتر را خوب شروع نکرده بودند در دیدار هفته 
گذشته مقابل تیم تراکتورسازی تبریز نمایش قابل 
قبولی را از خود ارائه دادنــد. ذوبی ها اگرچه مقابل 
سرخ پوشان تبریزی نیز به نتیجه ای بهتر از تساوی 
دست نیافتند؛ اما تیم برتر میدان در این بازی لقب 
گرفتند، تیمی که در هفته های آینده می تواند خود 
را به عنوان یکــی از مدعیان قهرمانــی این دوره از 
رقابت های لیگ معرفی می کند. بازگشت محمد رضا 
خلعتبری به ترکیب سبزپوشان و هم چنین سربازها 
امیدواری به این تیم را افزایش داده است. منصوریان 

در دیدار با تراکتورسازی تبریز نشان داد که به خوبی 
می تواند از جوان ها بهره گرفته و تیمی مقتدر را به 
میدان بفرستد. کســب اولین سه امتیاز می تواند بر 
آمادگی بازیکنان ذوب آهن بیفزاید از این رو ذوبی ها 
نیاز مبرمی به برتری در این دیدار دارند تا خود را از 
رده های پایینی جدول باال بکشــند. در آن سو تیم 
صنعت نفت آبادان هم تیمی جنگنده نشــان داده؛ 
تیمی که به راحتی امتیاز بــه تیم حریف نمی دهد. 
طالیی پوشــان آبادان که یک برد و یک تساوی در 
رده هفتم جدول رده بندی و باالتر از تیم ذوب آهن 
قرار گرفته اند به دنبال کســب تمــام امتیازات این 
دیدار خانگی هســتند. دیدار این تیم با سبزپوشان 
اصفهانی را می توان یکــی از دیدارهای جذاب این 
هفته دانست، اگر گرمای هوا مانع از ارائه بازی خوب 
توسط بازیکنان دو تیم نشود. ذوبی ها در حالی آماده 
جدال با صنعت نفت می شــوند که در ۹ دیدار قبلی 
مقابل این تیم شکســت نخورده و آخرین پیروزی 
زردپوشان آبادان مربوط به بازی رفت لیگ یازدهم 
است. این دو تیم تا کنون ۱۶ بار در تاریخ لیگ برتر 
به مصاف هم رفته اند که ذوب آهن با کســب ۶ برد، 
عملکرد بهتری داشته است. سهم صنعت نفت آبادان 
4 برد بوده و ۶ دیدار آنها با نتیجه مساوی پایان یافته 
است. دیدار تیم های ذوب آهن و صنعت نفت آبادان 

از ساعت ۱۹:45 روز جمعه برگزار می شود.

تیم های اصفهانی به دنبال ثبت اولین هفته شش امتیازی
  هفته چهارم رقابت های لیگ برتر؛ 

  عکس روز

 از عروسک بازی های
 المپیک زمستانی 2022 رونمایی شد

کمیته برگزاری بازی های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن از عروسک این بازی ها رونمایی 
کرد. مراسم رونمایی در ورزشگاه هاکی روی یخ در پکن برگزار شد که پاندا با نام »بینگ 
دیون دیون« عروسک بازی های المپیک ۲۰۲۲ اســت. طراحی عروسک توسط آکادمی 
گوانگژو صورت گرفتــه و فانوس دریایی نیز عروســک بازی های پارالمپیک اســت که 
 با نام »شــیو رون رون« معرفی می شــود. این عروسک توســط آکادمی جیلین طراحی

 شده است.

پرسپولیس که فصل گذشــته قهرمان لیگ برتر شده، در فصل جاری 
تنها 5 بــازی خود را در روز جمعــه برگزار می کنــد و البته ۱۲ بازی 
این تیم هم در روز پنجشــنبه برگزار می شود. ســازمان لیگ برتر در 
یک اقدام خوب برنامه بازی ها تا پایان فصل را منتشــر کرده است. با 
اعالم برنامه حــاال مربیان تیم ها می تواننــد برنامه ریزی دقیقی برای 
تیم خود داشته باشند؛اما مشــکل برنامه اعالم شده از سوی سازمان 
لیگ، برگزاری بازی ها در روزهای غیرتعطیل اســت. پرسپولیس که 
فصل گذشــته قهرمان لیگ برتر شــده، در فصل جاری تنها 5 بازی 

خود را در روز جمعه برگزار می کند و البتــه ۱۲ بازی این تیم هم در 
روز پنجشنبه برگزار می شود. به عبارت ساده تر، ۱3 بازی این تیم در 
روزهای غیرتعطیل برگزار می شــود. این تیم در همه روزهای هفته 
به جز چهارشــنبه بازی می کند! در فوتبال حرفه ای، بلیت فروشــی 
یکی از راه های درآمدزایی تیم هاســت. از این رو بیشتر بازی ها در دو 
روز تعطیل یعنی شنبه و یکشنبه برگزار می شــود؛اما همان طور که 
می بینید ۱3 بازی پرســپولیس در روزهای غیرتعطیل برگزار خواهد 
شــد که این می تواند به درآمدزایی باشــگاه ضربه بزند. این باشگاه 

قصد دارد به طور رســمی از سازمان لیگ درخواســت کند در برنامه 
بازی های این فصل تغییراتی ایجاد کند. البته فقط این طور نیســت 
که تنها باشگاه پرسپولیس نســبت به زمان بندی بازی های لیگ برتر 
معترض شود. استقالل هم چنین دیدگاهی دارد. انگار سازمان لیگ 
عکس کشورهایی حرکت می کند که برای جذب تماشاگر دست به هر 
کاری می زنند. ما بازی ها را در روزهــای غیرتعطیل برگزار می کنیم 
 تا تعداد تماشــاگران کمتری به اســتادیوم بیایند! و این واقعا عجیب

 است.

تصمیم جدید مجیدی برای تیم امید؛

بازیکنان جدید دعوت می شوند
فرهاد مجیدی در هفته ای که گذشــت، دو بازی لیگ برتر را از نزدیک دید. بازی فوالد در برابر سپاهان 
که با نتیجه مساوی بدون گل پایان یافت و بازی سایپا در برابرنساجی که 7 گل به دنبال داشت. سرمربی 
تیم امید برای حضور در ساختمان پک و تماشای چندین فیلم بازی های هفته اخیر لیگ برتر و همچنین 
دیدار با ابراهیم صادقی سرمربی تیم سایپا را برنامه ریزی کرده است و در هفته های آتی هم این برنامه 
را تکرار خواهد کرد. فرهاد مجیدی بر این عقیده اســت که برخی از بازیکنانی که پیش از حضور وی در 
رأس کادر فنی تیم امید در اردوی این تیم حاضر می شدند و وی هم بعد از شروع کار مجبور شد آنها را 
دعوت کند، کارایی الزم را برای تیم امید ندارند و می بایست دســت به دعوت از بازیکنان جدید بزند و 
به همین بهانه به تماشای بازی های لیگ برتر نشسته است و می خواهد چند جلسه با مربیان تیم های 
لیگ برتری برگزار کند. این در حالی اســت که برخی از اعضای کمیته فنی شاید راضی به ادامه حضور 
فرهاد مجیدی در رأس کادر فنی تیم امید نباشند؛ اما مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال تغییر در کادر 
فنی تیم امید در این برهه از زمان را به صالح تیم امید نمی بیند و از حمید اســتیلی خواسته دست در 
دست فرهاد مجیدی حاشیه های تیم امید را کم کنند. سرمربی تیم امید، خرسند از تماشای بازی های 
لیگ برتر این بار می خواهد دســت به دعوت از بازیکنان جدید بزند و لیســت جدید تیم امید حتما با 
ســورپرایزهای ویژه ای همراه خواهد بود. به طور مثال در بازی سایپا- نساجی رحمان جعفری، مهاجم 
تیم میهمان در ترکیب نساجی خوش درخشید و زننده دو گل از سه گل بود. هم چنین محمد شریفی 
که پیش از این برای تیم ملی نوجوانــان در جام جهانی بازی کرد در ترکیب ســایپا بازی بدون نقصی 
ارائه داد و علی شــجاعی هم زننده یکی از گل های نساجی بود. فرهاد این مســیر را در هفته های آتی 
 ادامه می دهد و جالب اینکه با وجود دو شکســت در برابر ازبک به هدایت تیــم امید به المپیک امیدوار

 است.

برنامه ریزی عجیب سازمان لیگ برای پرسپولیس؛
برگزاری تنها 5 بازی در روز تعطیل

سمیه مصور
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دفاع مقدس، الگوی همت بلند برای خدمت خالصانه و مجاهدت عاشقانه است
اخبارپیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

ازابتدایمهرماهصورتمیگیرد؛
رونمایی از مدل جدید اصفهان 

کارت با شکل سرکلیدی
سرپرست اصفهان کارت شهرداری اصفهان گفت: 
از ابتدای مهرماه سال جاری و همزمان با آغاز سال 
تحصیلی جدید، توزیع اصفهان کارت به شــکل 
سرکلیدی در محل های منتخب انجام خواهد شد. 
فرهاد گلی اظهارکرد: مدل جدید اصفهان کارت 
به شکل سرکلیدی برای آن دسته از افرادی که 
نگهداری کارت در کیف یا جیب برایشان سخت 
است، بســیار مناســب خواهد بود. وی تصریح 
کــرد: در حال حاضر ۹۰۰ محل شــارژ اصفهان 
کارت در شــهر اصفهان وجــود دارد که بازدید 
دوره ای جهت رفع عیــوب احتمالی آنها در حال 
انجام است. سرپرست اصفهان کارت شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شهروندان، 
می تواننــد از پذیرنده های اصفهــان کارت در 
اتوبوس، مترو، پارکینگ های طبقاتی همچنین 
شهر رویاها، باغ پرندگان، باغ خزندگان، تله کابین 
صفه، باغ گل ها و دیگر مراکز همچون ورزشگاه 
نقش جهان، ورزشگاه فوالد شهر و فرهنگسراهای 
شهر استفاده کنند. گلی ادامه داد: در حال حاضر 
۵۰ نقطه سطح شــهر از جمله ایســتگاه های، 
BRT میدان های اصلی شــهر و اماکن پر رفت و 
آمد به پایانه های غیر نقدی شارژ اصفهان کارت 
مجهز شده است. وی خاطرنشان کرد: مشاغلی 
همچون ســوپرمارکت ها و باجه های مطبوعاتی 
که مایل به فروش شارژ اصفهان کارت با استفاده 
از دستگاه های پوز بانکی هستند، می توانند عدد 
یک را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۷۳۰۳۰ ارسال 

کنند تا درخواست آنها مورد بررسی قرار گیرد.

بیان روایت هایی از ترکیب 
خانه در برنامه»اصفهان گرد«

 سومین برنامه اصفهان گرد با موضوع »چگونه 
در هزار توی پر رمز و راز یک شهر سفر کنیم؟« 
در موزه هنرهای تزیینی برگزار می شود. رییس 
اداره گردشگری ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان در رابطه با برگزاری 
ویژه برنامــه »اصفهان گرد« اظهــار کرد: این 
برنامه با هدف آموزش فرهنگ گردشــگری به 
مردم برنامه ریزی شده و ۱۰۱ راه برای کشف 
اصفهان را نشــان می دهد. علیرضا مســاح در 
رابطه با کارسوق سوم گفت: برنامه سوم اصفهان 
گرد با موضوع »چگونه در هــزار توی پر رمز و 
راز یک شهر سفر کنیم؟«،امروز از ساعت ۱۸ تا 
۲۰ در موزه هنرهای تزیینی برگزار می شــود. 
وی افــزود: حضور برای عالقه منــدان در این 
برنامه آزاد و رایگان اســت که شهروندان برای 
 اطالعات بیشــتر و ثبت نام می توانند به سایت
 evand.com مراجعه کننــد. رییس اداره 
گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه محل برگزاری 
این نشســت در محــدوده دولتخانه صفوی و 
پشت میدان امام قرار دارد، گفت: در این برنامه 
روایت های غیر رسمی از رکیب خانه که زمانی 
محل نگهداری ابزارآالت سوارکاری بوده، بیان 
می شود. وی خاطرنشــان کرد: سحر طوسی، 
بالگــر حرفه ای بــا حضور در این نشســت از 
تجربیات خودش در سفرها با مخاطبین برنامه 

صحبت خواهد کرد.

 اعزام اورژانس اصفهان 
به مرزهای شلمچه و چزابه

 مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان از اعزام خودروهای امدادی و ارتباطات 
اورژانــس و تکســنین های ایــن مدیریت به 
مرزهای شــلمچه و چزابه همزمان با مراســم 
راهپیمایی بزرگ اربعین حســینی خبر داد. 
غفور راستین افزود: برخالف سال های گذشته 
امســال به مرزهای مهران اعزام نمی شویم و 
نیروهای اورژانس در مرز این دو منطقه مستقر 
خواهند بود. وی با اشاره به اعزام ۱۰ آمبوالنس 
به همــراه ۴۰ نیــروی فوریت های پزشــکی 
تصریح کرد: خــودروی ارتباطات اورژانس در 
مرز شلمچه مســتقر خواهد بود. مدیر حوادث 
و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان ادامه 
داد: یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس از مرکز 
فوریت های پزشــکی اســتان به همراه هشت 
تکنسین اورژانس برای اربعین به مرزها اعزام 
می شــود. وی اعزام نیروهای تخصصی مرکز 
عملیات اضطــراری )EOC( و پرســتاری را 
منوط به اعالم دانشگاه علوم پزشکی و براساس 
نیاز اعالمی دانست و اظهارداشت: دو دستگاه 
خودروی تعمیرات سیار نیز برای موارد نیاز به 

مرز اعزام خواهد شد. 
راستین خاطرنشان کرد: تمامی بیمارستان ها و 
پایگاه های اورژانس استان به حالت آماده باش 
درخواهند آمد و در صورت نیــاز تا نقطه صفر 
مرزی مســائل فوریت های پزشکی را پوشش 

می دهند.

مسئولسیاستگذاریائمهجمعهاستان:
مسئوالن برای حل مشکالت 

تفکر قرآنی داشته باشند
مسئول سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان 
با اشاره به مقدمه وصیت نامه الهی سیاسی حضرت 
امام )ره( و تاکید بنیان گذار انقالب اسالمی در محور 
بودن قرآن کریم اظهار داشت: اگر با قرآن باشیم با 
والیت نیز خواهیم بود، چرا که سند این مسئله در 
قرآن است و سند و قانون اساســی ما برای اثبات 
عقاید شیعی و سیاسی که مبارزه با ظلم، استکبار و 
صهیونیست است قرآن کریم است. حجت االسالم 
محمدرضا صالحیان افزود: جلســات و مسابقات 
قرآنی بهانه ای است تا قرآن در زندگی مردم جاری 
شــود و این کار برای آن اســت که معارف قرآنی، 
تالوت ظاهری و تدبر در قرآن در سبد کاالی زندگی 
مردم قرار گیرد. مسئول سیاست گذاری ائمه جمعه 
استان اصفهان با بیان اینکه در قرآن کریم آمده که 
در خیرات سبقت بگیرید، گفت: این مسابقات سبب 
می شود جوانان در فهم، تالوت و حفظ بیشتر قرآن 
با یکدیگر رقابت کننــد و این کار باعث تحریک در 
نفس جوان شــده و این از آثار و میوه های شیرین 
بحث مسابقات قرآن کریم است. وی تصریح کرد: 
تاثیر وجود روحیه قرآنی در مســئوالن برای رفع 
مشــکالت اقتصادی و اجتماعی جامعه قابل تأمل 
اســت و به هر میزان مســئوالن و مدیران قرآنی، 
هیئتی و مکتبی باشند مشــکالت کمتر می شود 
و مدیری که تفکر، رفتار و اخالق قرآنی نداشــته 
باشــد مردمداری نمی کند، دچار افراط و تفریط 
در کارها شده، بیت المال را ضایع کرده و همه این 
مسائل برای آن است که تفکر قرآنی حاکم نیست. 
وی با اشاره به برنامه ریزی امور مساجد برای ترویج 
بیشتر معارف قرآنی در سطح جامعه، اظهار داشت: 
از ائمه جماعات مســاجد خواســته شده هر شب 
ضمن تالوت یک صفحه از قرآن کریم یک یا دو آیه 
 شاخص از صفحه قرائت شده را تفسیر و به پیام آیه

 اشاره کنند. 
مسئول سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: عالوه بر آن ســتاد تفسیری در 
استان ایجاد شــده و در طول سال چندین جلسه 
با ائمه جماعاتی که تفســیر بیان می کنند برگزار 
می شود و  بعضی اوقات از قم و تهران نیز اساتیدی 

در این جلسه حضور می یابند.

برنامه های ستاد برگزاری سی و نهمین سالگرد هفته 
دفاع مقدس در اصفهان صبح دیروز با حضور دبیر 
ستاد و مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس، رییس 
شورای تبلیغات اسالمی استان اصفهان، جانشــین فرمانده سپاه 
صاحب الزمان )عج( و جانشــین فرمانده نیروی انتظامی استان در 

سالن اجتماعات صدا و سیمای اصفهان برگزار شد.
ازرژهنیروهایمسلحتااعزامجهادیهابهمناطقمحروم

دبیر ســتاد و مدیر کل حفط آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
ضمن تسلیت عزاداری سید وساالرشهیدان درباره برنامه های ستاد 
بزرگداشت دفاع مقدس گفت: دبیرخانه ســتاد برگزاری از دوماه 
پیش برنامه هاو جلساتش را آغاز کرد و برای هرچه بهتر برگزاری این 
مراسم در استان و شهرستان های مختلف، کمیته ها براساس برنامه 
ریزی های مختلف کارهای خود را شناخته و از هفته آینده برنامه های 
خود را آغاز می کنند. وی با تاکید بر اینکه ســعی شده امسال این 
برنامه ها با رویکرد جدید و خالقانه باشــد، ادامه داد: شعار امسال 
ستاد برگزاری مراسم دفاع مقدس از سوی ستاد نیروی مسلح با نام 
»ما پیروزیم« تعیین شد، این ستاد هم در صدد است که بارویکرد 
نو و نگاه جدیدی، طرح های خالقانه را ارائه داده و به عموم مردم ب 
معرفی کند. سردار شیروانیان با اشاره به اینکه رسانه ها دراین موارد 
بسیار تاثیرگذارهستند گفت: از جمله برنامه های پیش رو در هفته 
دفاع مقدس می توان به برگزاری رژه نیروهای مسلح روز یکشنبه ۸ 
صبح از مقابل گلستان شهدا، افتتاح نمایشگاه دستاوردهای نیروهای 
کل نظامی در باغ غدیر و محل نمایشگاه دائمی دفاع مقدس یکشنبه 
۱۱ صبح پس از رژه و بازســازی اجرای برنامه رزمی کربالی ۵ در 
لنجان، شاهین شهر و نجف آباد، برنامه برپایی چهل سنگر مقاومت 
در چهل نقطه از میادین شهر در خصوص روایتگری روایتگران دفاع 
مقدس اشاره کرد. مدیر کل حفط آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
ادامه داد: افتتاح پروژه بیابان زدایی شــرق اســتان با کمک بسیج 
ســازندگی، ایجاد موکب های هنری با موضوع خط نقاشی و عکس 
شهدا، اجرای طرحی در گلستان های شهدا به نام »دیدار دوست«، 
اعزام گروه پزشــکی و جهادی به مناطق محروم استان و زدن زنگ 
مقاومت در ۳ هزار مدرســه اصفهان از مهم ترین برنامه های ستاد 

برگزاری سی و نهمین سالگرد هفته دفاع مقدس دراصفهان است.
مساجد،محورفعالیتهایهفتهدفاعمقدسهستند

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان اصفهان در این 
نشســت اظهار کرد: زمانی که امام خمینی )ره( فرمودند جنگ ما 
فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت، کسی تصور آن را نمی کرد 
اما مردم ما عاشورایی مقاومت کردند و تبعیت کردن آنها از امام)ره( 
ما را به جایی رساند که امروز این ادعا به حقیقت تبدیل شده است. 
محمدعلی احمدی تصریح کرد: دفاع مقدس تنها برای جنگ نظامی 
الگو نیست بلکه در شــرایط جنگ اقتصادی نیز همدلی و وحدت 
دوران دفاع مقدس برای شــرایط روز جامعه الگو است. وی یادآور 
شد: در دوران دفاع مقدس رزمندگان به حاشیه نپرداختند و تنها 
به دفاع از میهن فکر کردند و امروز نیز مســؤوالن باید از حواشــی 

پرهیز کنند و تنها در فکر خدمت به مردم باشند. احمدی ادامه داد: 
دفاع مقدس الگوی خردورزی است و اینکه برخی می گویند دفاع 
مقدس یک اقدام هیجانی بود صحت ندارد؛ چرا که دانشــمندان 
و فرماندهــان در اتاق های جنگ طرح های نظامــی می ریختند و 
برای عملیات ها برنامه داشتند. رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی اســتان اصفهان بیان کرد: دفاع مقدس الگوی همت بلند 
برای خدمت خالصانه و مجاهدت عاشــقانه است، شاهد آن بودیم 
که در طول هشت سال دفاع مقدس تالش های همین جوانان اجازه 
نداد حتی یک سانتی متر از خاک این میهن به دست دشمن بیفتد، 
هفته گرامیداشت دفاع مقدس، هفته گرامی داشتن این الگوهاست 
و تنها منحصر به فعالیت های نظامی نیست. وی عنوان کرد: شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی برخی آثار هنری را برای رونمایی در این 
هفته آماده کرده و مســاجد محور فعالیت های هفته گرامیداشت 
دفاع مقدس هستند. احمدی با اشاره به فعالیت های مدیریت شهری 
اصفهان در این هفته خاطرنشان کرد: ۲۰۰ برنامه در فرهنگسراهای 
شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد و طرح پازلی ارگ جهان نما به 
این مناسبت تغییر خواهد کرد. رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی اســتان اصفهان افزود: اجرای طرح نیم پالک در گلستان 
شهدای اصفهان، بازدید از آسایشگاه جانبازان دفاع مقدس با هدف 
شناســاندن رزمندگان گمنام به مردم و اقامه نماز وحدت مردم و 
نیروهای مسلح پس از اذان مغرب در مساجد سطح استان از جمله 

برنامه های این هفته هستند.
۲۰۰واحدمسکونیدرمناطقسیلزدهبهبهرهبرداری

میرسد
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در نشست 
خبری تبیین برنامه های ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس اظهار 
داشت: دفاع مقدس مانند دانشــگاه کاملی است که فرهنگ ایثار، 
شــهادت و مدیریت جهادی و انقالبی را به وجود آورده اســت که 
اساتید این دانشگاه شهدا هستند و راه آنها تا پیروزی جبهه اسالمی 
ادامه دارد و باید به این راه کمک کرد. سرهنگ علی مقواساز تصریح 
کرد: با توجه به میزبانی سپاه اســتان اصفهان در سال جاری، رژه 
نیروهای مسلح در روز یکشنبه از ساعت ۸ تا ۱۰:۳۰ صبح روبه روی 
گلستان شهدا برگزار می شود و همچنین نمایشگاه دفاع مقدس با 
عنوان »ما پیروزیم« در جوار گلزار شهدای گمنام در باغ غدیر برگزار 
می شود. جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان ادامه داد: اجرای نمایشگاه رزمی در شهرستان های لنجان، 
نجف آباد و شاهین شهر و برپایی ۴۰ سنگر مقاومت در ۴۰ نقطه از 
میادین اصلی مرکز استان، رونمایی از ۱۵ عنوان کتاب دفاع مقدس، 
برنامه مسجد ســنگر مقاومت در ۱۲۴۰ مسجد از برنامه های سپاه 
استان در هفته دفاع مقدس اســت. وی ادامه داد: برگزاری بیش از 
۲۰۰ یادواره شهید، برگزاری طرح مهر کریمانه که هر بسیجی یک 
دانش آموز محروم را تحت پوشش قرار می دهد، اعزام راویان دفاع 
مقدس به مدارس، برپایی میز خدمت در ادارات و حضور مدیران در 
مساجد برای دیدار با مردم سایر برنامه های در نظر گرفته شده سپاه 
در هفته دفاع مقدس است. مقواساز، به سایر برنامه های سپاه استان 
اشاره و بیان کرد: افتتاح پروژه بیان زدایی توسط بسیج سازندگی در 

شرق استان اصفهان، بهره برداری از ۲۰۰ واحد مسکونی بازسازی 
شده در مناطق سیل زده، دیدار جوانان و نوجوانان بسیجی از ۱۵۰۰ 
خانواده شهید، بهره برداری از ۴۰ طرح اقتصاد مقاومتی، برنامه زنگ 
مقاومت، طرح جهاد امید آفرین در ۳ هزار واحد مقاومت توســط 
بســیج دانش آموزی و ۵۰۰ برنامه تخصصی در اقشــار متخصص 

بسیج اجرا می شود.
شهربهتصاویرشهدامزینمیشود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان درآستانه هفته 
دفاع مقدس به شرح برنامه های اداره بنیاد شهید پرداخت و اظهار 
کرد: دیدار با جانبازان آسایشگاه جانبازان شهید مطهری اصفهان، 
شهید رجایی و امام حسین)ع( برنامه ریزی شده است و از آنجایی 
که جانبازان مدافعان وطن بوده اند موظف هستیم با آنها و خانواده 
شهدا دیدار داشــته باشــیم. داریوش وکیلی ادامه داد: همچنین 
عطرافشانی ۹۷۷ مزار شهید در سطح استان و گلباران گلزار شهدا 
انجام خواهد شدو پرچم های ایران در مزار شهدا در گلستان شهدا 
تعویض می شــود. مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان با اشاره به فعالیت های مشترک با آموزش و پرورش استان 
اصفهان، تصریح کرد: از پیام آوران ایثار در مدارس و دانشگاه ها جهت 
سخنرانی برای دانشجویان و دانش آموزان دعوت کرده و زنگ ایثار و 
 پایداری به مناسبت هفته دفاع مقدس در مدارس نواخته خواهد شد.

 وکیلی ادامه داد: در هفته دفاع مقــدس ایثارگران در خطبه نماز 
جمعه حضور خواهند داشت و تصاویر شــهدا در سطح شهر نصب 

می شود.

دفاع مقدس، الگوی همت بلند برای خدمت خالصانه و مجاهدت عاشقانه است
درنشستخبریستادبرگزاریسیونهمینسالگردهفتهدفاعمقدسدراصفهانمطرحشد:

رییسستادمعاینهفنیخودروشهرداری:
تمام خودروهای سرویس مدارس ملزم به دریافت کارت معاینه فنی شدند

رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان اظهار کرد: هر سال با فرارسیدن فصل پاییز، پدیده وارونگی 
هوا میهمان ناخوانده شهرها به ویژه شهرهای بزرگ می شود که برای کاهش میزان آلودگی، انجام معاینه فنی 
خودروها تاثیر بسزایی دارد.جمشید جمشیدیان تاکید کرد: بر اساس آمارهای موجود ۷۰ درصد آلودگی هوای 
کالن شهرها ناشی از تردد وسایل حمل و نقل موتوری است که با معاینه فنی مستمر و صحیح می توان آلودگی هوا 
را کاهش داد. وی خاطرنشان کرد: بر اساس هماهنگی های انجام شده با سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان، تمام خودروهای ســرویس مدارس ملزم به دریافت کارت معاینه فنی شدند و تست های 
آالیندگی انجام داده اند. جمشــیدیان افزود: در صورت افزایش میزان مراجعه شهروندان، امکان افزایش 

ساعات فعالیت مراکز و معاینه فنی ۳۵۰۰ دستگاه خودرو در یک روز وجود دارد.

مدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبزشهرداریخبرداد:
راه اندازی کلینیک گیاه پزشکی سازمان پارک ها در بوستان ملت

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: کلینیک گیاه پزشکی این سازمان با هدف 
شناســایی آفات و بیماری های موجود در گیاهان و درمان آنها در بوســتان ملت راه اندازی شــده است. فروغ 
مرتضایی نژاد اظهار کرد: در کلینیک گیاه پزشکی بوستان ملت، انواع تجهیزات آزمایشگاهی برای بررسی آفات 
و بیماری های گیاهان وجود دارد و تمام خدمات آن به صورت رایگان ارائه می شود. وی افزود: با توجه به اینکه 
شهروندان مراجعات متعددی برای دریافت مشاوره درباره آفات و بیماری های گیاهی به ویژه در زمینه گیاهان 
خانگی به کلینیک تخصصی گیاه پزشکی دارند، این مرکز با خدماتی که به صورت تخصصی و رایگان ارائه می کند 
پاسخگوی نیازهای شهروندان است. وی تصریح کرد: طبق تفاهم نامه ای که با معاونت فرهنگی امضاء شده قرار 

است کلینیک فضای سبز در تمام فرهنگسراهای شهر راه اندازی و خدمات خود را به شهروندان ارائه کند.

رییس کمیســیون فرهنگی و ورزشــی شورای 
اسالمی شهر اصفهان در برنامه رادیویی »صدای 
شــهر« با اشــاره به آخرین مصوبات کمیسیون 
فرهنگی و ورزشی شــورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهارکرد: این کمیسیون که یکی از کمیسیون های 

تخصصی شورای اسالمی شهر اصفهان 
به شمار می رود، دو سال از حیات عمر 
چهارساله خود در دوره پنجم را پشت 
سر گذاشته است. فریده روشن با تاکید 
بر اینکه شورای شهر اصفهان همواره به 
شفافیت و حق دسترسی شهروندان 
به اطالعات تاکید داشته است، افزود: 
در این راستا تمامی مصوبات شورای 
شهر از طریق یک ســامانه در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد و با رایزنی های انجام شده 
در تارنمای قوانین نیز انعکاس داده می شود. رییس 
کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: شورای شــهر خود را ملزم 
به پاسخگویی در برابر شــهروندان می داند. وی با 
بیان اینکه رویکرد کمیسیون فرهنگی و ورزشی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان بر اساس حمایت 
از ســازمان های مردم نهاد، عرصه محور شــدن 
برنامه ها، تقویت سرمایه های اجتماعی با برقراری 
دیدارهای مردمی و بازدیدهای منطقه ای، افزایش 
شادی و نشــاط اجتماعی و ارتباط با هنرمندان، 
فرهنگیان همچنین ورزشکاران برای افزایش امید 
در جامعه تدوین شده است، تاکید کرد: تقویت امید 

در جامعه یکی از موضوعاتی است که در پایداری 
نظام نیز کمک خواهد کرد. روشــن، خاطرنشان 
کرد: بر اســاس رویکردهای کمیسیون فرهنگی 
و ورزشی شورای شــهر، اولویت هایی مشخص و 
برای تحقق آن پیگیری های الزم انجام شده است. 

وی با بیان اینکه اگر مدیریت شهری فقط به فکر 
ساختمان ســازی باشــد، بهره برداری درستی از 
مکان ها و فضاهای شهری انجام نخواهد شد، افزود: 
بنابراین عمده ترین وظیفه کمیسیون فرهنگی و 
ورزشی شورای شهر »فرهنگ سازی« است. رییس 
کمیســیون فرهنگی و ورزشی شــورای اسالمی 
شهر اصفهان با اعالم اینکه حدود ۹ درصد بودجه 
مدیریت شهری به مباحث فرهنگی اختصاص یافته 
است، گفت: در بودجه ســال جاری ۳۷۲ میلیارد 
تومان برای مباحث فرهنگی شــهر در نظر گرفته 
شده که ۲۵۰ میلیارد تومان آن در بخش عمرانی 
فرهنگی و ۱۲۲ میلیارد تومــان در بخش جاری 

هزینه می شود.

رییسکمیسیونفرهنگیوورزشیشورایشهرخبرداد:

اختصاص ۹ درصد از بودجه شهرداری به مباحث فرهنگی
یک دکتــرای شهرســازی اظهار کرد: شــهر 
مجموعه ای از الیه های اجتماعــی، فرهنگی، 
کالبدی و اقتصادی است و شکل گیری شهری 
سرزنده و زیست پذیر در گرو تعاملی سازنده بین 

همه این الیه هاست.

امیر حسین شــبانی افزود: الیه اجتماعی شهر 
از منظرهای مختلفی تحلیل می شــود و یکی 
از مجموعه های شــکل دهنده الیــه اجتماعی 
شهر شبکه های اجتماعی است.این کارشناس 
شهرسازی خاطرنشان کرد: شکل گیری بسیاری 
از سکونتگاه های انسانی به واسطه شکل گیری 
شبکه های اجتماعی بوده، این شبکه ها پدیده ای 
زمانمند، تاریخی و مقدمه شکل گیری و وجود 
یک ســکونتگاه انســانی از جمله یک شهر یا 
روستاست.وی تصریح کرد: شبکه های اجتماعی 
در مقیاس های مختلفی از یک خانوار تا چندین 
خانوار و در ســطح یک محله یا یک شهر شکل 
می گیرد و بدون وجود این شبکه های اجتماعی 

تحقق شهر زیست پذیر از منظر اجتماعی ممکن 
نیست.

شــبانی با بیان اینکه نبود شبکه های اجتماعی 
به معنی فردیت تام در یک زیســتگاه انســانی 
است، عنوان کرد: شــهروند مسئول، پاسخگو و 
فعال حاصل شکل گیری شبکه های 
اجتماعی در مقیاس محله های شهر 
است و در صورت نبود این شبکه ها 
وجود شهروندانی که تعلق خاطری 
نسبت به محل سکونت خود داشته 

باشند، ممکن نیست.
این دکترای شهرسازی تاکید کرد: 
بدون وجود شــبکه های اجتماعی 
در سطح شهر و محله های آن تصور 
شهری ایده آل، محله ای ایده آل و سکونتگاهی 

قابل زیست ممکن نخواهد بود.
شــبانی گفت: چنانچــه بخواهیــم مدیریت 
کالن شــهر را از حالت متمرکز خــارج و آن را 
تبدیل به یک سیستم غیر متمرکز کنیم قاعدتا 
این شبکه های اجتماعی باید در مقیاس محلی 
تعریف شود، یکی از ابزارهای ایجاد شبکه های 
اجتماعی در مقیــاس خرد مدیریت شــهری 

شورایاری های محله است.
وی تاکید کرد: شــورایاری های محله می تواند 
به شکل گیری شبکه های اجتماعی فعال کمک 
کند و ابــزاری برای عملکرد بهتر شــبکه های 

اجتماعی و تحقق مدیریت جامع شهر است.

یکدکترایشهرسازیتشریحکرد:

چگونه مدیریت کالن شهر از حالت متمرکز خارج می شود؟
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  امام علی علیه اسالم:
 شام پیامبران ، بعد از سپرى شدن ثلث اول 

شب است . پس شما نیز اين كار را ترك نكنید ؛ 
چرا كه ترك شام ، مايه تباهی بدن است .
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یادداشت

خیلــی از بچه ها بــه تعطیالت عــادت کرده انــد و دیر 
می خوابنــد و نمی توانند صبح بدون غــر و لند و به موقع 
بیدار شوند. بسیاری از والدین هســتند که در مقابل این 
وضعیت ناراحت هم می شــوند ولی اقدام موثر و قاطعی 
ندارند. علت هایی هســت که باعث دیر خوابیدن بچه ها 
و اذیت شــدن آنها می شــود. باید این دالیل را بشناسیم 
 تا محصالن هم به موقع بخوابند و هم روز درســی بهتری 

داشته باشند:
بچه هایی که جفت هم می شوند: بچه هایی که دو 
نفری یا بیشتر در یک اتاق می خوابند انقدر حرف می زنند 
و شیطنت می کنند که نمی توانند بخوابند. بهتر است در 
صورت لزوم فرد بزرگ تری برای برقراری نظم بین آنها قرار 
بگیرد تا کم کم عادت کنند سر ساعت مشخصی بخوابند.

فقر آهن: فقر آهن از دالیلی اســت که یک فرد را به 
بی خوابی شــبانه دچار می کند. اگر قبل از شــروع سال 
تحصیلی آزمایش خون انجام دهیم و متوجه کمبودهای 
بدن فرزندان، به خصوص در مورد کمبود خون بشــویم 

می توانیم این عامل را کنترل کنیم.
تخلیه انرژی در طول روز: کودکی که هنوز انرژی 
دارد و هیجان زده است نمی تواند درست و به موقع بخوابد. 
در طول روز اگر فرزند ما نتواند انرژی درون خود را تخلیه 
کند و چیزی او را به وجد آورده باشد، خواب هم مانند یک 
رویا می شود. تخلیه انرژی با انجام فعالیت های مناسب هر 
سن و سال در طول روز خیلی مهم اســت. مثال بردن به 
پارک، تئاتر، برنامه های تفریحی و گذران وقت با دوستان 
گزینه های مناســبی هســتند که باعث می شوند خواب 

خوبی در انتظار شب ما باشد.
نگرانی والدین: انتقال اضطراب به بچه ها و سر زدن 
 مــداوم بــه آنهــا باعــث بی خوابــی بچه ها می شــود. 
آرامش والدین یکی از شــروطی است که موجب آرامش 
فرزندان می شود. بنابراین بهتر است سختگیری و استرس 
را از خودمــان دور کنیم و کمی انعطاف پذیری داشــته 

باشیم.
شام سنگین: خوردن شام سنگین و پرخوری قبل از 
خواب باعث بی خوابی می شود. وعده آخر شب را سبک تر 
بخوریم که هم برای ســالمتی ما بهتر است و هم خواب 

بهتری در انتظار خود و فرزندان مان خواهد بود.
دمای اتاق: گرم یا ســرد بودن اتاق هم می تواند یک 
بچه را بدخواب و بی خواب کند. همه ما وقتی زیاد گرم  یا 
سردمان باشد خواب مان نمی برد و کالفه می شویم. بچه ها 
هم که با این تغییرات بیشتر اذیت می شوند. دمای خانه را 

همیشه در حالت مناسب و متعادل نگه داریم.
مدیریت عوامل: هر بچه ای شرایط خودش را دارد 
 و نباید شرایط فرزند خودمان را با دیگری مقایسه کنیم.

 رو به تهدیــد و ناراحتی هم نیاورید که همیشــه نتیجه 
 برعکــس دارد. مثال اگر می بینید بچه ها شــب ها خواب
  خوبی ندارنــد، نباید عصر هــم بخوابند. یــا اگر چای و

  نوشــابه می خورند، ممکن اســت شــب خواب خوبی 
 نداشــته باشــند. اگر بچه های کوچــک از خوابیدن به

  تنهایی می ترسند بهتر اســت  با آنها گفت وگو کرده و با 
 آنها دعــوا نکنیــم. حداکثر دو ســاعت قبــل از خواب

 شام بخوریم، سعی کنیم در حالت کلی پایبند به ساعت 
 خواب باشــیم و مصمم باشــیم تا خواب بهتر و روزهای 

با کیفیتی را تجربه کنیم.

ترفندهای »تنظیم خواب« دانش آموزان )2(

عکس روز

دوخط کتاب

در واقع هسته اصلی دلخوری 
ما، درک نشــدن بــدون توضیح 
است.ریشــه ایــن موضوع به 
احتمال زیاد به دوران کودکی 
مــا برمی گــردد کــه هرچه 
می خواستیم گریه می کردیم 
و نزدیکان وظیفه تشــخیص 

نیاز ما را داشتند.
»سیر عشق«

آلن دوباتن

دلخــور  وقتــی  چــرا 
می شویم، بی منطق هم 

می شویم؟!
دلخــور  وقتــی  معمــوال 
می شــویم انتظار داریم بدون 
اینکــه دلیــل عصبانیت مان را 
بگوییــم درک شــویم، گویــا 
در ایــن صــورت احســاس 
اطمینان مان بیشــتر می شود. 

عبدالرحیم سعید 35 ساله از یک روش قدیمی مربوط به دوره فراعنه مصر برای 
کاهش دردهای عضالنی استفاده می کند که به حوله آتشین معروف است. این 
روش با یک ماساژ معمولی با اســتفاده از روغن و بابونه شروع می شود تا باعث 
گردش خون و کاهش برخی دردها در مناطق آســیب دیده بدن شود. سپس 
مشتری به پشت، روی تخت مخصوص می خوابد و سعید چندین الیه حوله و 
مواد عایق را پشت او قرار می دهد،بعد از آن روی حوله الکل می ریزد و آن را آتش 
می زند. حدود یک دقیقه حوله در آتش، پشــت مشتری می سوزد و قبل از 

شعله ور شدن آن، سعید با یک حوله مرطوب دیگر آن را خاموش می کند.

ماساژ بدن مشتریان با آتش!

در عمق ۱۱۲ متری منطقه ترانسیلوانی-رومانی، معدن نمکی به نام »سالینا 
توردا« قرار دارد. دوران فعالیت این معدن واقع در روســتای دورگا به قرن ۱۷ 
باز می گردد. تا سال ۱۹3۲ که فعالیت آن متوقف شد در حدود 3 میلیارد تن 
نمک از آن استخراج شده بود. از سال ۲۰۰۹ ایده جالبی درباره آن اجرا شد و 
معدن نمک تبدیل به یک شهربازی زیر زمینی شده و توریست ها را به سوی خود 
جذب کرد. عالوه بر امکانات تفریحی مانند چرخ و فلک و زمین های مخصوص 
بازی های مختلف، سالن آمفی تئاتر معدن با گنجایش ۱۸۰ نفر پذیرای اجرای 

کنسرت و نمایش ها در این فضای خاص است.

اوج هیجان در ۱۰۰ متر زیر زمین!

عجیب ترین و متفاوت ترین مشاغلی که در دنیا وجود دارد!
بیشتر ما مشغول کاری هستیم که برای همه آشناست؛ اما بعضی ها شجاعت این را داشتند که مسیر جدیدی برای خود خلق کنند. آنها شغل های 

عادی خود را رها کرده و سراغ کار جذاب تری رفته اند. در این مطلب با عجیب ترین و جالب ترین مشاغل دنیا آشنا می شوید.
درمانگر آیورودا: آیورودا )Ayurveda( نوعی طب سنتی هندی است که هزاران سال قدمت دارد. هدف آیوروا متعادل کردن سیستم 
بدن فرد با استفاده از داروهای طبیعی یا گیاهی است. آیوروا در فرهنگ های غربی هم محبوبیت زیادی پیدا کرده و مدارس »سالمت طبیعی« 

زیادی در ایاالت متحده تاسیس شده که به دانش آموزان غربی گواهینامه ارائه می دهد.
پیک دوچرخه: پیک های دوچرخه در شهرهایی که ترافیک، حمل و نقل را عذاب آور کرده، خدمات ارزشمندی ارائه می دهد. چون ترافیک 
مانع پیک های دوچرخه نمی شود و مشکل پارکینگ ندارند و نسبت به اتومبیل دسترسی سریع تری به نقاط مختلف شهر دارند. هرچند عصر 
دیجیتال نیاز به پیک برای رساندن نامه یا اسناد کاغذی را از بین برده؛ اما هنوز صنایع مختلف مثل موادغذایی و مد از پیک دوچرخه استفاده 

می کنند. درواقع پیش بینی می شود این شغل در دهه آینده ۱۱ درصد رشد داشته باشد. 
نقاش بدن: نقاشان بدن معموال در نمایشگاه ها، جشنواره ها یا سایر رویدادها کار می کنند که شمار زیادی از مردم حضور دارند. برخی از آنها 
که در نقاشی چهره تخصص دارند، در میان خانواده هایی که فرزند دارند محبوب هستند. سایر نقاشان بدن در کنسرت ها یا جشنواره های موسیقی 
کار می کنند و به بزرگساالن خدمات ارائه می دهند. نقاشان بدن ممکن است در عکسبرداری ها و فیلمبرداری هایی به کار گرفته شوند که نیاز 

است لباس ها نقاشی شوند. 
کارشناس رنگ: مشاور رنگ باید روان شناسی رنگ، مد و سبک های روز، آمارهای جمعیتی و نظریه های طراحی رنگ را ترکیب کند تا 
بهترین رنگ ممکن را در پروژه بگنجاند، چه طراحی چیدمان یک اتاق باشد و چه طراحی یک لوگو. انجمن بین المللی مشاوران رنگ هم آموزش 

می دهند و هم عضو می گیرند.
مشاور فنگ شویی: فنگ شویی علم و هنر باستانی چینی برای اساس فلسفه تائو است. فنگ شویی روی جریان انرژی یا »چی« تمرکز 

دارد تا سالمتی، رفاه و خوشبختی ساکنان یک منطقه را تضمین کند. از فنگ شویی در هر فضایی می توان استفاده کرد، خانه، دفتر، باغ و...

وبگردی

پرواز TW122 »تی وی ایر« ویتنام قصد داشت تا به مقصد »اینچئون« 
در سئول حرکت کند که به دلیل گم شدن پاســپورت خلبان پس از ۱۱ 
ساعت تاخیر انجام شد. در پی سهل انگاری خلبان ۱6۰ مسافر هواپیما از 
طرف شرکت هوایی شب را در اتاق های هتل رزرو شده به صبح رساندند. 
این در حالی است که شرکت هوایی اعالم کرده که یک مورد انضباطی برای 
خلبان در نظر گرفته شده و تالش می کند تا خسارت جبرانی به مسافران 

را نیز پشت سر بگذاریم.

تاخیر ۱۱ ساعته پرواز به خاطر گم شدن پاسپورت

 آلمان به استقبال روز 
»درهای باز مساجد« می رود

شــورای هماهنگی مســلمانان در آلمان از تمام شــهروندان 
مسلمان و غیرمسلمان این کشور دعوت کرده است تا در مراسم 
روز »درهای باز مساجد« که روز سوم اکتبر سال جاری برگزار 
می شود، شــرکت کنند. شعار امســال روز درهای باز مساجد 
»شهروندان میهن خود را می سازند« است. این شعار با توجه به 
شرایط سیاسی و اجتماعی حال حاضر آلمان انتخاب شده است. 
از نگاه مسئوالن جوامع اسالمی، همبستگی اجتماعی در شرایط 
کنونی آلمان، بیش از هر زمان دیگری ضروری و مهم اســت. 
آیمان مازیک، رییس شورای مرکزی مسلمانان درباره برگزاری 
این برنامه گفت: ما مسلمانان باید روشن کنیم که نژادپرستی 
و ملی گرایی افراطی میهن مان را نابود می کند. باید بگوییم که 
وطن بدون دموکراســی برای ما معنایی ندارد. همچنین ما در 
جامعه آلمان به سیاســتمدارانی نیاز داریم که به دموکراسی 
اعتقاد داشته باشند. تصمیم گرفته ایم که در روز وحدت آلمان، 
این پیام ها را به گوش تمام شهروندان آلمان برسانیم. سال هاست 
که روز درهای باز مساجد با حضور هزاران نفر در آلمان برگزار 
می شود. هدف این رویداد ســاالنه، تقویت گفت وگو و ارتباط 

بیشتر میان مسلمانان و جوامع اسالمی در آلمان است. 

پیرمقدس
رمان تاریخی پیر مقدس، بازپرداختی از زندگی توماس بکت، ترجمه 
و چاپ شد. کنراد فردیناند مایر، نویسنده کتاب پیر مقدس، شاعر و 
نویسنده شاخص ادبیات آلمانی در قرن نوزدهم است. مایر، در مقام 
نویسنده ای جهان وطن از کوته بینی ناشی از تعصب ملی و نژادی 
دور است و با آن که توماس بکت را بیشتر برخوردار از خون و خصلتی 
بیگانه می داند و او را آسیایی و حتی دگرکیش نشان می دهد، همه 
جا برتری هوشی و اخالقی او را در قبال هانری دوم، شاه انگلیس، 
تاکید می کند. نرمان ها جزیره انگلیس را در قرن دوازدهم، اشغال 
و ملت آن را اسیرکردند. از میان این ساکسنی های شکست خورده، 
مردی برخاســت که در پرتو دانایی و درایت،  وزیر حکومت اربابان 
شد. توماس بکت، در جامعه روحانی به دفاع از هموطنانش و حقوق 
آنان پرداخت؛ اما سرانجام به دست اشرافیت متکبر فرانسوی به قتل 
رسید. کنراد فردیناند مایر در رمان پیرمقدس با حسی عدالت جو 
و نگاهی نهان بین، به ترسیم ســیمای توماس بکت، وزیِر از سوی 
مادرشرقی تبار، هانری دوم شاه انگلیس در قرن دوازدهم می پردازد. 
این رمان را کنراد فردیناند مایر در سال ۱۸۸۰ در سال های پیری و 
پختگی نوشت. گرچه بیست وپنج سال پیش از نوشتن پیر مقدس، 
در گاهنامه فتح انگلیس به دست نرمان ها، اثر آگوستین تی یری، 

آشنا بود.

بهترین راه نهادینه سازی اخالق در 
جامعه، رفتار اخالقی مسئوالن است

 عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اولین جلسه درس خارج 
فقه و اصول خود که روز سه شنبه در قم برگزار شد، ضمن تاکید بر 
ترویج اخالقی اسالمی اظهار کرد: آسیب های اخالقی و اجتماعی 
مختلفی در جامعه شکل گرفته است که باید همه دست به دست 
هم بدهند و این آسیب ها و معضالت اجتماعی را حل کنند. آیت ا... 
فقیهی، بیان داشت: باید سیره عملی زندگی معصومین به جامعه 
معرفی شــود. از مهم ترین وظیفه طالب حوزه های علمیه معرفی 
اهل بیت)ع( به عنوان الگو و اسوه برای جامعه است. در پرتو آشنایی 
با سیره اهل بیت)ع( و التزام بدان، جامعه در ساحت اخالقی رشد 
خواهد کرد. استاد درس خارج حوزه علمیه قم با تاکید بر اهمیت 
علم آموزی و تهذیب نفس افزود: علم آموزی باید همراه با تهذیب 
نفس باشد. بزرگان و عالمان شــیعه در زندگی شان همواره ملتزم 
به علم آموزی و تهذیب نفس بودند.آیت ا... فقیهی در پایان ضمن 
اشاره به نقش نهادهای فرهنگی و تبلیغی گفت: بهترین راه نهادینه 
سازی اخالق در جامعه رفتار اخالقی متولیان و همه مسئوالن است. 
دستگاه های فرهنگی و تبلیغی که متولی فرهنگ سازی و ترویج 
اخالق و سبک زندگی اسالمی هستند باید بیش از پیش و با توجه به 

نیازهای جامعه در راستای ترویج اخالق فعالیت کنند.

دیدگاهخبرکتاب

تصاویر دو دست 
در ژنو

یک اثر نقاشــی زمینی 
بزرگ دربــاره تخریب 
در»  زیســت  محیــط 
ژنو« ســوییس. این اثر 
5 هزار متــر مربعی از از 
رنگدانه های زغال چوب، 
گچ، آب و شیر ایجاد شده 

است.

اینستاگردی

حس خوشبختی خانم مجری در چهارمین سالگرد ازدواجش

  پست »رامین ناصرنصیر« 
درباره پخش »شهرزاد« از شبکه دولتی روسیه

سرخوشی »مریم خدارحمی« در این جهان

الهه چرندابی با انتشــار این عکس نوشــت: 
خدایا شــکرت بابت همه اتفاق های خوب و 
بد زندگیم. ازاتفاق های خــوب ، دارم لذت 
می برم. اتفاق های بد هم درســی شد برای 
لذت بردن از روزهای خوبــم. بهترین اتفاق 
زندگیــم رو ۹4/6/۲4برام رقــم زدی و منو 
مدیون خودت کردی تا ابد. بعداز چهار سال 
هر لحظه احســاس کردم خوشبخت ترینم 
ممنونم خدا جونــم ازت... )ممنونم از تو که 

تمام تالشت رو برای ساختن زندگی رویاییمون کردی(

رامین ناصرنصیر با انتشار این عکس نوشت: سریال شــهرزاد به زودی از تلویزیون دولتی 
روسیه پخش خواهد شد. شبکه تلویزیونی کولتورا، تلویزیون دولتی روسیه قصد دارد در 
راستای تعامل فرهنگی بین ایران و روسیه، به زودی پخش سریال شهرزاد را آغاز کند. این 

شبکه فرهنگی قبال تعدادی از فیلم های سینمایی ایرانی را نمایش داده بود.

مریم خدارحمی با انتشــار 
این عکس نوشت: ای که مرا 
خوانده ای راه    نـشـانـم بـده 
سر خـوشـی این جـهـان 
لـــذت یک آن بُـود آنچـه 
تو را خـوش تر است راه بـه 

آنـم بـده .

مینا حمیدی
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