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دوروز گذشته و انگار هنوز هم باورش ســخت است که دیگر به جای 

سردار قاســم ســلیمانی باید بگوییم »شهید ســلیمانی«! هنوز هم 

چرخیدن در شبکه های اجتماعی شــبیه مرور کردن آلبوم عکس اوست.این داغی 

که بر دل مردم ایران نشســت بعید اســت به زودی سرد شــود. هرچند که به گفته 

نزدیکانش، همواره در آرزوی شــهادت و رســیدن به همرزمان شــهیدش بود و در 

سوگ شــهادت احمد کاظمی بی قرار شــده بود وحاال پس از ۱۴ ســال و در آستانه 

سالگرد شــهادت حاج احمد، جام سرخ شهادت را نوشــیده و در »نزد پرودگارش 

روزی می خورد«.

اما آنچه از سپهبد شهید قاسم سلیمانی در حافظه نصف جهان مانده، به بی قراری اش 

برای همرزم نجف آبادی اش محدود نمی شــود، او در این ســال ها بارها به اصفهان 

سفر کرد و هر بار به منزل شهیدی رفت و دســت نوازش بر سر کودکی کشید.۴ مهر 

۹۶، شب ششم محرم در محفل رزمندگان اســالم آخرین باری بود که شهید قاسم 

سلیمانی در یک سفر رسمی به اصفهان آمد و در جمع مردم سخنرانی کرد.

اگر می دانستیم در یک نیمه شب سرد زمستانی دو سال بعد، قرار است تصویر پیکر 

صدپاره شده اش را غرق در خون ببینیم، آن شب رهایش نمی کردیم و یک دل سیر 

نگاهش می کردیــم. تصور نبودنش را هیچ کجای ذهن مــان راه نداده بودیم. حتی 

فکر کردن به اینکه روزی باید برای سردار قاسم ســلیمانی مراسم تشییع و یادبود 

و گرامیداشــت بگیریم هم دور از باور بود. فکر می کردیم ســایه بلند عزت آفرینی و 

دالوری اش تا همیشه بر سر این سرزمین هست و حاال هرچند به ظاهر او را از دست 

داده ایم ولی یقین داریم علمش بلند است تا عرش و بر زمین نمی ماند.

دیروز مردم شهر شــهید پرور اصفهان همگام با ســایر هموطنان خود در شهرهای 

مختلف کشــور تجمع گســترده ای در محکوم کردن جنایت آمریکا و گرامیداشــت 

یاد و خاطره شهید سردار ســلیمانی برگزار کردند. تجمع گسترده و باشکوهی که در 

میدان نقش جهان اصفهان برگزار شــد. در این مراسم سرداریحیی صفوی، مشاور 

فرماندهی کل قوا در امور نظامی سخنرانی کرد. اصفهانی ها با حضور خود در مسجد 

و میدان امام خمینی )ره( صحنه های پرشــوری از ارادت خود به ســردار مجاهد و 

شجاع ایرانی، حاج قاسم سلیمانی را به نمایش گذاشته و با نوحه خوانی و سینه زنی 

در فراق فرمانده دل ها گریستند. بارش رحمت الهی نیز با اشک های مردم توأم شد 

تا صحنه هایی از عشق و ارادت مردم شــهید پرور اصفهان به فرمانده دالور اسالم با 

شکوه هرچه تمام تر ترسیم شود.

 در سوگ سردار  زیر باران اصفهان
  اصفهانی ها با حضور باشکوه خود در میدان نقش جهان، صحنه های پرشوری از ارادت خود به فرمانده دل ها را رقم زدند؛  

بسم رب الشهداء و الصدیقین
شهادت هنر مردان خداست و شهید عالی مقام سردار حاج قاسم سلیمانی به راستی مرد خدا بود. 4 دهه مجاهدت 
شهید سلیمانی در راه پاسداری از خاک ایران و سرافرازی اسالم و سال ها آرزوی او برای شهادت در راه خدا، ایشان 

را سرانجام در کنار دیگر برادران شهیدش قرار داد. 
شرکت آب و فاضالب روستایی اصفهان ضمن محکوم کردن جنایت فراموش نشدنی آمریکا در به شهادت رساندن 
شهید سردار قاسم ســلیمانی، این واقعه را به مقام معظم رهبری، خانواده محترم شهید سلیمانی و ملت بزرگ 

ایران تسلیت می گوید.
شرکت آب و فاضالب روستایی اصفهان
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آمریکا، آموزش نیروهای عراقی را تعلیق کرد
در پی حمله جنایتکارانه آمریکا به بغداد که موجب شهادت سردار قاسم سلیمانی شد، ارتش آلمان 
در نامه ای اعالم کرد، ایاالت متحده و متحدانش آموزش نیروهای عراقی را به سبب آنچه »افزایش 
تهدیدها« دانستند، به حالت تعلیق درآوردند. یک افسر ارشد ارتش آلمان در این نامه که به دست 
خبرگزاری رویترز رســید،  خطاب به قانون گذاران کشــورش تاکید کرد، »پت وایت« از ژنرال های 
آمریکایی تصمیم گرفته اســت تا بار دیگر »سطح حفاظت« از نیروهای مســتقر در عراق، تحت 
»عملیات اراده قاطع« را که تحت فرماندهی اوست، افزایش دهد. آلمان حدود ۱۲۰ نیروی مستقر 

در عراق برای برنامه تحت رهبری آمریکا موسوم به عملیات اراده قاطع  دارد.

هشدار  رژیم صهیونیستی به حماس و جهاد اسالمی
رژیم صهیونیســتی به جنبش های مقاومت اسالمی حماس و جهاد اســالمی نسبت به هرگونه 
اقدامات انتقام جویانه درپی شــهادت سردار سپاه قاسم سلیمانی هشــدار داد. در همین راستا، 
سایت عبری زبان «واال« نوشت که اسراییل از طریق مصر به حماس و جهاد اسالمی هشدار داده از 
هرگونه شلیک موشک و یا انجام حمالت از نوار غزه به اهداف اسراییلی خودداری کنند. همچنین 
وزارت خارجه دولت اسراییل و دستگاهای امنیتی آن روز جمعه در هراس از اقدامات انتقام جویانه 
سطح آماده باش و تدابیر امنیتی خود در تمامی سفارتخانه ها و نمایندگی های خود در سراسر جهان 

را افزایش دادند.

آمریکا، لندن را در جریان ترور سردار سلیمانی قرار نداد!
گزارش ها حاکی از آن اســت که آمریکا متحد نزدیک خود انگلیس را در جریان حمله تروریستی 
بامداد جمعه به خودروی حامل ســردار قاسم سلیمانی، فرمانده ســپاه قدس ایران و شماری از 
نیروهای حشد الشــعبی قرار نداده است. روزنامه گاردین در گزارشــی اعالم کرد در پی این حمله 
دولت انگلیس در تالش است تا از منافع خود در خاورمیانه حفاظت کند. »تام توگیندهات« رییس 
کمیته امور خارجه در پارلمان پیشین انگلیس ضمن ابراز تاسف گفت، آمریکا به طور معمول چنین 

تصمیماتی را از قبل به لندن اطالع نمی دهد.

نگرانی دولت هند از افزایش تنش در خاورمیانه
روزنامه تایمز او ایندیا به نقل از بیانیه وزارت خارجه هند نوشت: صلح، ثبات و امنیت در این منطقه 
برای هند بسیار مهم است. دهلی نو خواستار بردباری همه طرف است. کانوال سیبال معاون سابق 
وزیر امور خارجه هند گفت: این اقدام غیر مسئوالنه دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا، که هیچ 
قانون بین المللی آن را تایید نمی کند، هند را در یک موقعیت بسیار دشوار قرار داده است. این اقدام 
ایران را به یک مقابله به مثل ترغیب می کند و بی ثباتی در منطقه را افزایش می دهد و در نهایت منافع 

گسترده هند در منطقه را با خطر روبه رو خواهد کرد.

حفتر،  آماده باش عمومی برای مقابله با ترکیه اعالم کرد
درحالی که خلیفه حفتر از آماده باش عمومی در کشور برای مقابله با ترکیه خبر داد، دبیرکل سازمان 
ملل خواهان توقف فوری جنگ در این کشور شد. اظهارات حفتر بعد از آن ایراد شد که پارلمان ترکیه 
با اعزام نیرو به لیبی برای حمایت از دولت توافق ملی در این کشور موافقت کرد. حفتر،  رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور ترکیه را »ســلطان عثمانی کم عقل« خواند و از مردم ترکیه خواست مقابل 
او و طرح های توســعه طلبانه اش که برای ایجاد فتنه بین مسلمانان و مردم منطقه تالش می کند، 

بایستند.

رییس جمهور در منزل سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مطرح کرد:

شهید سلیمانی، یک سیاستمدار و استراتژیست بی نظیر بود

حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی صبح شــنبه با حضور در 
منزل سپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی و در دیدار با اعضای خانواده 
شهید، شهادت آن سردار ســرافراز و شجاع اســالم را به خانواده وی 
تبریک و تســلیت گفت. رییس جمهور با اشــاره به اینکه امروز نه تنها 
ملت ایران، بلکه همه مردم مسلمان و آزادی خواه جهان داغدار از دست 
دادن این شهید بزرگوار هستند، اظهار داشت: با اینکه مردم ابعاد جهاد 
و فداکاری های سردار  را می شناسند؛ اما باید اقدامات و کارهای عظیم 

او برای همگان روشن شود. 
روحانی با بیان اینکه سلیمانی ســرداری بود که در این ۳۸ سال هیچ 
گاه از مرکب جهاد پیاده نشــد و تــالش و فداکاری او شــبانه روزی 
 بود، خاطرنشــان کرد: خدمات این شــهید بزرگوار در راستای تامین

 امنیت کشــور و منطقه به ویژه برای مردم عراق، ســوریه، یمن، لبنان 
و افغانســتان فراموش نشــدنی اســت. رییس جمهوری با تاکید بر 
اینکه یاد و نام این شــهید بزرگوار از دل ملت ایــران بیرون نمی رود و 
ماندگار خواهد شــد، افزود: جنایتی که آمریکا مرتکب شــد در تاریخ 
 بزرگ ترین جنایت های فراموش نشــدنی آنان علیه ملت ایران باقی

 خواهد ماند.
 روحانــی تاکید کرد: آمریکایی هــا نفهمیدند که چه خطــای بزرگی را 

مرتکب شدند؛ آن ها آثار این اقدام جنایتکارانه را نه فقط امروز بلکه در 
طول ســال های آینده هم خواهند دید. رییس جمهوری ادامه داد: بی 
تردید آمریکا امروز به مراتب در میان مردم ایران و عراق منفورتر شــده 
است. روحانی با بیان اینکه جایگاه و مقام سردار سلیمانی چیزی جز 
شهادت آن هم به دست بزرگ ترین تروریست تاریخ نبود، گفت: همه 
نیروهای آمریکایی با آماده باش کامل دست به دست هم دادند تا این 

سرمایه بزرگ را از ما و ملت های مسلمان بگیرند. 
رییس جمهوری با اشــاره به اینکه خداوند این فقدان را جبران خواهد 
کرد، افزود: جوانان عزیز ایران پیرو و عاشق راه سردار سلیمانی بوده و 
ان شاءا... ده ها سردار سلیمانی در این کشور ساخته می شوند. روحانی 
اظهارداشت: جای خالی سردار سلیمانی به راحتی پر نمی شود چراکه 
او نه تنها یک فرمانده جنگی و طــراح عملیات های بزرگ بود بلکه یک 
سیاستمدار و استراتژیست بی نظیر و با استعداد بود. رییس جمهوری 
ادامه داد: شــهید ســلیمانی همواره برای ملت های مظلــوم و امنیت 
کشورهای منطقه تالش کرد و امروز همه مســلمانان و آزادگان جهان 

داغدار او هستند.
 روحانی با اشــاره به حضور شــجاعانه ســردار ســلیمانی در مبارزه با 
تروریســت های داعش و دفاع از حریم اهل بیــت )ع( گفت: جایگاه 

و اقدامات او برای تاریخ ما فراموش نشــدنی است و سردار سلیمانی 
جاودانه تاریخ ایران خواهد بود. رییس جمهــوری حق ملت ایران در 
خونخواهی و انتقام خون سردار سلیمانی را حقی بجا و حتمی دانست و 
اظهار داشت: انتقام خون شهید سلیمانی آن روزی ستانده می شود که 
ببینیم با ادامه مجاهدت ها دست خبیث آمریکا برای همیشه از منطقه 
کوتاه شده است. روحانی با بیان اینکه باید تالش کنیم تا شرمنده خون 
شهیدان نباشیم، تاکید کرد: ملت ایران با بزرگواری و حضور پر شور خود 
در مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم ســلیمانی ارادت خود به راه 

شهیدان را به نمایش خواهند گذاشت.
 رییــس جمهــوری افــزود: دشــمنان ملــت ایــران از اقدامــات 
 و برنامه ریزی های سردار ســلیمانی در مسیر توســعه ثبات و امنیت
 منطقه بســیار عصبانی بودند چرا که با درایت او برنامه ریزی و توطئه 
دشمنان خیلی زود برمال می شــد و به همین دلیل او را مظلومانه و با 
خباثت به شــهادت رساندند. سردار سپهبد قاسم ســلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اســالمی، بامداد روز جمعه با 
دســتور دونالد ترامپ و در اثر حمله پهپادهــای آمریکایی در فرودگاه 
بغداد به همراه ابو مهدی المهندس از فرماندهان حشــد الشــعبی به 

شهادت رسید.

ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل طی 
نامه ای به رییس شورای امنیت و دبیرکل سازمان 
ملل، ترور سردار ســلیمانی را اقدامی تروریستی و 
جنایتکارانه خواند. مجیــد تخت روانچی می گوید، 
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی 
و همراهان وی با هر معیاری، یک اقدام تروریستی 
جنایتکارانه بوده و موجب مســئولیت بین المللی 
دولت آمریکاست. این بخشــی از نامه ای است که 
روز جمعه به وقت محلی مجید تخت روانچی، سفیر 
و نماینده دائم جمهوری اســالمی ایران در سازمان 
ملل درباره شــهادت فرمانده نیروی قدس ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به آنتونیو گوترش، دبیرکل 
این ســازمان و همچنین رییس شــورای امنیت 
ارســال کرد. در این نامه، وی ضمن اشاره به اقدام 

تروریستی نیروهای مســلح آمریکا در به شهادت 
رساندن سردار سلیمانی و همراهان وی در فرودگاه 
بین المللی بغداد، اعالم کرده اســت در ســال های 
اخیر و بر اســاس تعهدات بین المللــی جمهوری 
اســالمی ایران و قطعنامه های شــورای امنیت در 
زمینه مبارزه با تروریسم، شــهید قاسم سلیمانی 
نقش مهمی در کمک بــه مردم و دولت های برخی 
کشورهای منطقه، به درخواســت آنها، در شکست 
دادن خطرناک ترین گروه های تروریســتی مانند 
داعش و دیگر گروه های تروریســتی تعیین شده 
توسط شورای امنیت ســازمان ملل متحد داشت 
و مقامات کشــورهای مذکور نیز به طور گسترده و 
مکررا به این اقدامات شــهید سلیمانی اذعان کرده 
بودند. نماینده کشورمان با اشاره به اینکه این اقدام 

تروریستی بر اساس دستور مستقیم رییس جمهور 
آمریکا صورت گرفته، تاکید کرده اســت این عمل 
یک اقــدام جنایتکارانه و مصداق بارز تروریســم 
دولتی بوده و نقض فاحش اصول اساســی حقوق 
بین الملل، اســت. وی تاکید کرده است این اقدام 
بســیار تحریک آمیز آمریکا با هدف افزایش تنش 
منطقه به ســطح غیرقابل کنترل صــورت گرفته و 
آشکار است که این کشور باید مسئولیت کامل تمام 

عواقب آن را نیز بپذیرد.

نامه ایران به رییس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل

وزیر مشاور عربستان در امور خارجه طی سخنانی گفت که بیانیه اخیر عربستان درباره تحوالت عراق بر دیدگاه ریاض نسبت به اهمیت آتش بس تا کید می کند. 
به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، عادل الجبیر، وزیر مشاور عربستان در امور خارجه با اشاره به بیانیه کشورش درباره تحوالت اخیر عراق، اظهار کرد که این 
بیانیه بر دیدگاه ریاض نسبت به اهمیت آتش بس برای دور کردن کشــورهای منطقه از خطرات هرگونه افزایش تنش تاکید دارد. پیش از این و در پی شهادت 
سردار سپاه قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، نایب رییس حشد الشعبی در عراق توسط نیروهای آمریکایی، یک منبع مسئول سعودی اعالم کرده بود که 
عربستان اتفاقات اخیر عراق را دنبال می کند؛ اتفاقاتی که در نتیجه تشدید تنش ها و فعالیت های تروریستی که بارها این کشور نسبت به پیامدهای آن هشدار 
داده بود، رخ داد. از سوی دیگر، یک مسئول در وزارت خارجه کویت خواستار خویشتن داری طرف های مختلف در قبال تحوالت اخیر عراق و حل و فصل سیاسی 
آن شد. این مقام مسئول گفت: کویت با نگرانی تحوالت تاسف بار عراق و تداوم نشانه های تشدید تنش در منطقه را دنبال می کند و پیش تر نسبت به پیامدهای 
خطرناک آن برای امنیت و ثبات منطقه هشدار داده بود. این مقام کویتی در ادامه از جامعه بین الملل خواست که به مسئولیت تاریخی اش برای حفاظت از امنیت 

و ثبات این منطقه حیاتی برای جهان عمل کرده و آن را از هرگونه تنشی دور کند.

توضیح »الجبیر« درباره بیانیه عربستان در پی شهادت سردار سلیمانی
سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح:

انتقام، حق ایران است

چهره روز

وز عکس ر

حضور عبدالمهدی در مراسم 
تشییع پیکرهای شهیدان 

سلیمانی و المهندس
عــادل عبدالمهــدی، نخســت وزیــر  
مســتعفی عــراق در مراســم تشــییع 
پیکرهای پاک شــهیدان ســردار قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس شرکت 
کرد. مراســم تشــییع به تظاهرات ضد 
آمریکایی و ضد اســراییلی تبدیل شد و 
هزاران نفر در کاظمین و الجادریه، شعار 
مرگ بر آمریکا ســر دادند و خواســتار 
قصاص فوری و قاطع جنایتکاران شدند.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت:

اسراییل فکر نکند خودش را پنهان کرده است
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اســراییل فکر نکند که خودش را پنهان کرده؛ زیرا انگشت 
ایران به سمت اسراییل نیز نشانه رفته است. محسن رضایی افزود: آمریکا به دنبال جبران شکست های 
پی درپی خود است به طوری که ترامپ برای انتخابات، نیاز به قهرمان سازی داشت و احساس می کرد 
آبروریزی بزرگی برایش در کنگره و سنا حاصل شده لذا باید خود را از این مهلکه نجات دهد، از سوی 
دیگر ممکن است اســراییل و عربستان  او را تحت فشار قرار داده باشــند. وی گفت: شاید آن ها فکر 
می کردند که به دالیل حوادث اخیری که در عراق، ایران و لبنان صورت گرفت االن بهترین فرصت است، 

ولی همه چیز برعکس شده و یک همبستگی و قیامی در ایران و عراق اتفاق افتاده است.

مجلس، فردا جلسه علنی ندارد
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس فردا  به دلیل حضور نمایندگان در مراسم 
تشییع سردار شهید سپهبد سلیمانی جلسه علنی ندارد. بهروز نعمتی اظهار داشت: با توجه به اینکه 
مراسم تشییع سردار سلیمانی دوشنبه صبح در تهران برگزار می شود جلسه علنی روز دوشنبه )فردا(

مجلس برای حضور نمایندگان در این مراسم برگزار نخواهد شد.

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا: 
خطر افزایش تنش ها وجود دارد

رییس ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده با ادعای اینکه هنوز هم احتمال اجرایی شدن طرح های 
سردار شهید سلیمانی علیه آمریکا وجود دارد، گفت برای کاهش شدت انتقام ایران تالش می کنند. 
ژنرال »مایک میلی« رییس ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده اظهار داشت که بعد از ترور سردار 
»قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در حمله تروریستی 
آمریکا به حومه فرودگاه بغداد، خطر افزایش تنش ها وجود دارد. به نوشته خبرگزاری »رویترز«، 
میلی در گفت وگوی کوتاهی با خبرنگاران در پنتاگون، درباره دلیل ترور سردار شهید سلیمانی، مدعی 
شد او در حال برنامه ریزی برای اقدام علیه منافع آمریکا در منطقه بود و باید هدف قرار داده می شد. 
وی با بیان اینکه طرح های سردار شهید سلیمانی برای صدمه زدن به منافع آمریکا در منطقه »هنوز 
هم احتمال اجرایی شدن دارند«، گفت: »ما کامال عواقب استراتژیک ]حمله به سردار سلیمانی[ را 
درک می کنیم«. به نوشته رویترز، این مقام نظامی آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا خطر 
افزایش تنش ها با تهران و احتمال انتقام گیری آنها وجود دارد، توضیح داد: »بله که خطر آن وجود 

دارد؛ لکن ما تالش می کنیم که آن را کاهش دهیم«.

وزیر خارجه قطر با ظریف دیدار کرد
وزیر خارجه قطر ظهر  روز شــنبه در تهران با همتای ایرانی خود به گفت وگو نشســت. »محمد بن 
عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی« وزیر خارجه قطر که به تهران سفر کرده، ظهر  روز گذشته  با حضور در 
محل وزارت امور خارجه ایران با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و به گفت وگو نشست. 
سید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از این در صفحه توئیترش نوشته 
بود: »محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی« وزیر امور خارجه قطر ظهر روز شنبه با محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران در تهران دیدار و گفت وگو می کند. قبل از آن هم شبکه الجزیره از سفر 
وزیر خارجه قطر به تهران خبر داده بود. در پی ترور ســردار حاج قاسم سلیمانی و حاج »ابومهدی 
المهندس« نایب رییس ســازمان الحشــد الشــعبی در بغداد، وزارت خارجه قطر در بیانیه ای از 
همه طرف ها خواست تا از خود خویشــتنداری نشــان داده و از وارد کردن عراق و منطقه به حلقه 

خشونت های بی پایان خودداری کنند.

کافه سیاست

ســخنگوی ارشــد نیروهای مســلح گفت: 
اگر جنــگ و درگیــری صورت بگیــرد این 
آمریکایی ها هستند که آسیب جدی خواهند 
دید و اگر دیوانگی کنند، پاســخ شدیدتری 
به آنها می دهیم. سردار ابوالفضل شکارچی 
اظهار کرد: پاســخ به این اقدام تروریستی 
حق ماســت و حتمــا جمهوری اســالمی 
مقابله بــه مثل خواهد کــرد. وی با تاکید بر 
اینکه ایران این اقدام تروریســتی آمریکا را 
به شــدت پاســخ می دهد، ادامه داد: البته 
جمهوری اسالمی ایران از هر اقدام احساسی 
و شــتاب زده خودداری می کند، ولی قطعا 
همان انتقام سختی که خواست ملت ایران 
و ملت های آزادی خواه جهــان به خصوص 
در منطقــه و خانواده های شــهدا و در رأس 
آن خواســته ولی امر مسلمین جهان است، 
اتفاق خواهد افتاد و آمریکایی ها از این اقدام 
پشیمان می شوند. شــکارچی خاطرنشان 
کرد: آمریکایی ها در واقع سنگ بزرگی را به 
چاه انداختند که دیگر تــوان خارج کردن آن 
را ندارند و باید پاســخ این اقدام غیرانسانی 
و تروریســتی خود را بدهند. وی ادامه داد: 
اگر جنگــی هم صورت بگیــرد، عامل اصلی 
آن آمریکاست و در این جنگ، آمریکایی ها 
تن ســالم به در نخواهند بــرد و اگر جنگ و 
درگیری صورت بگیــرد ایــن آمریکایی ها 
هستند که آسیب جدی می بینند. سخنگوی 
ارشد نیروهای مســلح  تصریح کرد: انتقام، 
حق جمهوری اســالمی ایران است و باید از 
مسببین این جنایت بشری انتقامی سخت 

گرفته شود.

 
آمریکایی ها نفهمیدند که چه خطای بزرگی را مرتکب 
شدند؛ آن ها آثار این اقدام جنایتکارانه را نه فقط امروز بلکه 

در طول سال های آینده هم خواهند دید

بین الملل
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اصفهان؛ میزبان یازدهمین نمایشگاه آسانسور  و پله برقی
یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانســور، پله برقی، صنایع و تجهیزات وابسته به مدت چهار روز 
در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپا خواهد شد. 
نمایشگاه آسانسور و پله برقی اصفهان در بیش از چهار هزار مترمربع فضای نمایشگاهی برگزار می 
شــود و تولیدکنندگان درب های تمام اتوماتیک، کابین و تابلو فرمان های آسانسور در کنار فعاالن 

حــوزه پله برقی در آن حضــور می یابند. 
نمایشگاه امســال که نســبت به سال 
گذشــته شــاهد افزایش متراژ و تعداد 
مشارکت کنندگان بوده، میزبان برندهای 
مطرحی همانند الران صنعت پویا، باالبان 
صنعت، گســترش آســانبر ماد )مگا(، 
فنی مهندسی رساگستر، بهران آسانبر، 
آریان آسانسور، آسانسور ۱۱۰، کهکشان 
سیســتم رو، الفبای فنــاوری داتیس، 
بهراد صنعت آسانبر، کاپین پالس، پارس 

کنترل و آساتک سپاهان خواهد بود تا بخش زیادی از نیازها و سواالت عالقه مندان به بازدید این 
نمایشگاه را پاسخ دهند.

برقراری پرواز اصفهان –مسقط –اصفهان
نخستین بار، پرواز اصفهان – مسقط – اصفهان در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان برقرار 
شد. مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان گفت: این پرواز با ۱6۰ مسافر از طریق شرکت هواپیمایی 
تابان به منظور توسعه گردشــگری و حضور فعاالن اقتصادی دو کشور ایران – عمان شنبه های هر 
هفته برای اولین بار در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان انجام می شود. حسن امجدی 
با اشاره به برقراری هفت پرواز خارجی در این فرودگاه گفت: استانبول، دبی، دوحه، نجف، کویت، 
بغداد و مسقط مسیرهای خارجی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی هستند. مسئول تور پروازی 
اصفهان به مسقط با اشاره به اینکه پیش از این اصفهانی ها برای سفر به عمان مجبور بودند به تهران 
یا شیراز سفر کنند، گفت: شرکت سیاحتی -گردشگری بعثت اصفهان متولی برقراری این پرواز در 
استان است و مردم می توانند از طریق دفاتر هواپیمایی برای دریافت بلیت پرواز مقسط اقدام کنند.

رییس شورای اسالمی استان اعالم کرد:
ظرفیت باالی غرب استان اصفهان در توسعه گردشگری

رییس شورای اسالمی استان اصفهان گفت: صنعت گردشگری یک صنعت پویا در شهرستان هاست و 
غرب استان ظرفیت و پتانسیل باالیی در توسعه گردشگری دارد. عبدا... کیانی با بیان اینکه بسیاری از 
مشکالت که سد معبر ایجاد گردشگری در شهرستان است با استفاده از تبصره های متعدد قابل حل است، 
گفت: از فرار سرمایه گذاران باید جلوگیری شود، از سوی استاندار یک روز در استانداری مختص به رفع 
مشکالت سرمایه گذاران تعیین شده است. وی  ادامه داد: توسعه صنعت گردشگری باید در برنامه های 
شهرداری گنجانده شــود، رفع مشکالت قانونی از وظایف میراث فرهنگی به شــمار می رود و اقدامات 
دیگر مربوط به شهرستان است. در ادامه معاون عمرانی فرمانداری گلپایگان با بیان اینکه ظرفیت های 
گردشگری در غرب استان مغفول مانده است، اظهار کرد: در شهرستان گلپایگان زیر ساخت های ایجاد 
صنعت گردشگری مناسب نیست. مجید نوری تصریح کرد: کارهای مقدماتی ساخت هتل در گلپایگان 
انجام شده منتها در راه و شهرسازی استان سرمایه گذار در بحث قیمت گذاری زمین دچار بروکراسی اداری 

است که در صورت برطرف شدن این مشکل در دهه فجر کلنگ زنی می شود. 

افزایش ۱۱ درصدی چک های برگشتی در آبان ماه؛

اصفهان از لیست برگشتی ها خط خورد

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از  مرضیه محب رسول
ســوی بانک مرکــزی، میزان برگشــت 
چک ها در آبان ماه امســال ۱۱ درصد افزایش داشته است. نکته قابل 
توجه اینکه اگر چه طی ماه های اخیر همواره نام استان اصفهان در میان 
بیشــترین میزان چک های صادر شده و بیشــترین میزان چک های 
برگشت داده شده قرار داشت؛ در آبان ماه هم نام اصفهان همچنان در 
رده دوم بیشترین چک های مبادله شــده در این ماه مشاهده شد اما 
جایگاه اصفهان در صدر لیست برگشتی ها خط خورد و نام اصفهان در 
میان اسامی استان های دارای بیشترین چک برگشتی دیده نمی شود. 
این آمار منتشر شده می گویند که حدود 6۸6 هزار فقره چک به ارزشی 
بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ۹۸ در کل کشور برگشت داده شد 
کـه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۱ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۲.۵ 
درصد کاهش نشان می دهد. براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، بالغ 
بر ۷ میلیون و 6۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۳6 هـــزار میلیارد 
ریال در آبان ماه ۱۳۹۸، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد ۳.6 درصد افزایش و از نظر مبلغ یک درصد کاهش را نشان 
می دهد. در ماه مورد نظر، در اســتان تهران حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
فقره چک به ارزش حدود ۴۳۳ هـزار میلیارد ریال مبادله شد. در آبان 

ماه سال جاری ۵۰.۹ درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه 
استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۲۳.۸ 
درصد، ۱۰ درصد و ۸.۱ درصد بیشــترین ســهم را در مقایســه با سایر 
استان ها دارا بوده اند. همچنــین 6۴.۳ درصد از ارزش چک های فوق 
در سه اســتان تهران )۵۱.۸ درصد(، اصفهان )6.۳ درصد( و خراسان 
رضوی )6.۲ درصد( مبادله شده اسـت که بیشترین سـهم را در مقایسه 
با سایر اســتان ها دارا بوده اند. هر چند نام اصفهان در میان بیشترین 
تعداد چک های وصولی هم نیست؛ اما در میان بیشترین برگشتی ها 
هم دیده نمی شود که این خود جای امیدواری دارد. در ماه مورد بررسی 
در استان تهران از نظر تعداد ۹۱.۵ درصد و از نظر ارزش ۸۹.۳ درصد از کل 
مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر 
استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصـــولی به کل 
چک های مبادله ای در اســتان، به ترتیب به استان های گیالن )۹۳.۵ 
درصد(، یزد )۹۲.۲ درصــد( و البرز )۹۱.۹ درصــد( اختصاص یافته و 
استان های کهگیلویه و بویراحمد )۸۲.۹ درصد(، چهار محال و بختیاری 
)۸۷ درصد( و خراسان شـمالی )۸۷.۱ درصد( پایین ترین نسبت تعداد 
چک های وصولی به کل چک های مبادله شــده در اســتان را به خود 
اختصاص داده اند. همچنین در ماه مورد بررســی در استان تهران ۸.۵ 

درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۱۰.۷ درصد از کل مبلغ چک های 
مبادله ای برگشــت داده شــده اســت. در ماه مذکور ، در بین ســایر 
استان های کشور، بیشترین نســبت تعداد چک های برگشتی به کل 
چک های مبادله ای در اســتان، به ترتیب به اســتان های کهگیلویه و 
بویراحمد )۱۷.۱ درصد(، چهارمحال و بختیاری )۱۳ درصد( و خراسان 
شمالی )۱۲.۹ درصد( اختصاص یافته است و استان های گیالن )6.۵ 
درصد(، یزد )۷.۸ درصد( و البرز )۸.۱ درصد( پایین ترین نسبت تعداد 
چک های برگشــتی به کل تعداد چک های مبادله شده در استان را به 
خود اختصاص داده اند. بر این اساس در آبان ماه ۱۳۹۸، در کل کشور 
معادل 66۰ هزار فقره چک به ارزشــی بالغ بر ۹۵ هزار میلیارد ریال به 
دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل 
کشــور از نظر تعـــداد ۹6.۲ درصد و از نظــر ارزش ۹۵.۱ درصد از کل 
چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه 
مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ۲۰۱ هـزار فقره چک به ارزشی بالغ 
بر ۴۳ هزار میلیارد ریال به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده 
شده است،  در واقع در اســتان تهران از نظر تعداد ۹۴.6 درصد و از نظر 
مبلغ ۹۳.۸ درصد از کل چک های برگشــتی به دالیل کسری یا فقدان 

موجودی بوده است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در نشستی که با رییس 
هیئت عامل ایمیدرو و هیئت رییســه کمیســیون 
معادن در اتاق اصفهان برگزار شــد، ضمن تشکر از 
توجه و عملکرد مطلوب ایمیدرو به حوزه سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی اســتان افزود: دانشگاه های 
خمینی شــهر و اصفهان در بحث آموزش، ۵ ســند 
اولویت دار در حوزه صنعت از جمله ســنگ تعیین 
کردند تا ابزارها و امکانــات خود را در اختیار صنعت 

قرار دهند. مســعود گلشــیرازی همچنین درباره 
ســنگ های تزیینی گفت: طرح جامع سنگ های 
تزیینی مشــابه طرح جامع فوالد به عنوان ســند 
باالدســتی، دارای جنبه حاکمیتــی و مقبول همه 
ذی نفعان تدوین شود. خداداد غریب پور، رییس 
هیئت عامل ایمیدرو هم در این نشست اظهار کرد: 
در حال حاضر، بیش از 6 هزار کارخانه ســنگ بری 
در کشــور وجود دارد که در صورت تکمیل ظرفیت، 
می تواند اشتغال زیاد و گردش مالی قابل توجهی 
به خصــوص در بخش صــادرات ایجــاد کند. وی 
افزود: تالش ایمیدرو، برداشتن موانع پیش روی 
صنعت سنگ های تزیینی است و با توجه به اینکه 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، صاحب فن 
در این حوزه است، تدوین طرح جامع این صنعت را 
انجام خواهد داد. غریب پور تصریح کرد: با تشکیل 
کمیته ای در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، موانع 
صنعت سنگ های تزیینی استان اصفهان به عنوان 
پایلوت، بررســی و نســبت به رفع آن اقدام شده، 
ســپس این رویه به کل معادن این حوزه در کشور 
گســترش می یابد. وی ادامه داد: شــرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران، موضوع آموزش از مرحله 
اکتشاف تا بازرگانی را در این حوزه انجام می دهد که 
تربیت تکنسین برای معادن سنگ های تزیینی از 

جمله این آموزش هاست.

درنشست رییس اتاق بازرگانی و هیئت رییسه کمیسیون معادن با رییس هیئت عامل ایمیدرو مطرح شد:

تالش ایمیدرو برای رفع موانع صنعت سنگ تزیینی اصفهان

بیسکوییت  گرجی

بازار

 براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، بالغ بر ۷ میلیون 
و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۳۶ هـزار میلیارد 
ریال در آبان ماه ۱۳۹۸، در کل کشور مبادله شد که نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد ۳.۶ درصد افزایش و از نظر مبلغ 

یک درصد کاهش را نشان می دهد

بیسکوییت با تزیین کنجد و 
شوید جوین مقدار 920 گرم

قیمت: 22،500 تومان

بیسکوییت کرمدار با طعم 
کاکائو گرجی مقدار 390 گرم 

قیمت: 7،200 تومان

بیسکوییت سبوس دار گرجی 
 مقدار 1000 گرم

قیمت: 13،900 تومان

فرهنگ سازی مالیاتی و آثار مثبت آن در کشور
 نتیجه نصب و استفاده از صندوق فروش:

 افزایش شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و رضایت مؤدیان

6- مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتــل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان ســراها، مهمان خانه ها، 
مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های بین راهی و متل ها

۷- نمایشگاه ها و فروشــگاه های وســایط نقلیه موتوری )به استثنای ماشــین آالت راهسازی، 
ساختمانی و کشاورزی(

۸- آرایشگاه های مردانه و زنانه
۹- آجیل و خشکبار فروشی ها )به استثنای مشــمولین ماده )۸۱( قانون مالیات های مستقیم و 

واردکنندگان(
۱۰- قنادی ها و شیرینی فروشی ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها

۱۱- میوه و تره بار فروش های مســتقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه 
فروشی ها

۱۲- مجموعه های فرهنگی و ورزشی
۱۳- لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی ها )به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان(

۱۴- بازی های رایانه ای )گیم نت ها( و کافی نت ها
۱۵- دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی(، دفاتر 
خدمات الکترونیکی )از جمله دفاتر پلیــس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شــهر، دفاتر خدمات 

پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی(
بر اساس اطالعیه سازمان امور مالیاتی کشور، صاحبان مشاغل مذکور، از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم 
به استفاده از ســامانه صندوق فروش )پایانه پرداخت متصل به شــبکه پرداخت بانکی( و صدور 
صورتحساب فروش )فاکتور( مطابق مقررات هستند.البته سازمان امور مالیاتی پیش از این نیز در 
اجرای حکم بند )ی( تبصره )6( قانون بودجه سال ۱۳۹۸، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، 
داروســازی و دامپزشــکی را ملزم به ثبت نام در نظام سامانه فروش و نصب و اســتفاده از پایانه 
فروش از ابتدای مهرماه سال جاری کرده بود.بدیهی اســت که تمکین صاحبان مشاغل مذکور به 
تکالیف قانونی از یک طرف باعث افزایش شفافیت و ارتقای سطح عدالت مالیاتی خواهد شد و از 
طرف دیگر، زمینه برای بروز هرگونه نارضایتی و چالش در فرآیند محاســبه و اخذ مالیات را از بین 
خواهد برد و هزینه وصــول مالیات در این بخش را نیز به حداقل می رســد. اگر این مهم به انجام 
برسد، صاحبان مشاغل نیز همانند حقوق بگیران به شیوه ای عادالنه و عاری از هرگونه نارضایتی از 

معافیت های مالیاتی بهره مند می شوند و مالیات خود را خواهند پرداخت.

تکالیف اشخاص مشمول ثبت نام و نصب سامانه های فروشگاهی
طبق »قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان« کلیه اشــخاص مشمول ثبت نام و نصب 
سامانه های فروشگاهی مکلف هستند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، نسبت 
به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف 
کننده نهایی ارتباط دارند، عالوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی 
هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، 
الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت حساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر 

می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند.
برخی دیگر از تکالیف افراد مشمول اجرای این قانون به این شرح است:

۱- مؤدیانی که از ثبت نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی ها و واحدهای صنفی 
که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، 

مشمول امتیاز مذکور در ماده )۴( این قانون نیستند.

کافه اقتصاد

مالیات

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: گشت های بازرسی عالوه بر نظارت مستمر، روزانه قیمت ۲۲ قلم کاالی اساسی را دراین منطقه رصد و بررسی می کنند. 
جواد محمدی فشارکی افزود: بازرسی های میدانی از مرکزهای عرضه کاال پس از اجرای طرح اصالح قیمت بنزین در راستای کنترل قیمت ها تشدید شد و این روند تا 
ایام نوروز ادامه پیدا خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه تیم های بازرسی از ساعت هشت تا ۲۲ بر فعالیت واحدهای صنفی این استان نظارت می کنند بیان کرد: رصد مستمر 
و روزانه قیمت کاالی اساسی و ضروری شامل نان، گوشت سفید و قرمز، میوه، سبزی و صیفی، حبوبات، برنج و تخم مرغ توسط تیم های بازرسی انجام می شود. مدیر 
بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت کاالها به بهانه باال رفتن قیمت بنزین ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد 
اظهار داشت: رویکرد بازرسی های اصناف در زمان حاضر از شکایت محور به رسته و راسته محور تغییر پیدا کرده است. وی تصریح کرد: افزایش قیمت کاالهای اساسی، 
نداشتن برچسب قیمت و خودداری از عرضه کاال جزو مهم ترین مسائلی است که در صورت مشاهده، با برخورد قانونی روبه رو خواهد شد. محمدی فشارکی ادامه داد: 
جریمه های بسیار سنگینی در چارچوب قانون برای متخلفان در نظر گرفته شده و واحدهای بازرسی با بررسی فاکتور خرید و محاسبه سود قانونی، فعالیت واحدهای 
صنفی را رصد می کنند. مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: ۳۴۵ بازرس به شکل ثابت و افتخاری کار نظارت و کنترل بر اصناف و بازار استان را برعهده دارند.

روزانه قیمت 22 قلم کاالی اساسی در بازار اصفهان رصد می شود

 تعطیلی بازار اراک 
در سوگ شهادت 

سردار قاسم سلیمانی
بازار اراک به مناســبت شهادت 
ســردار قاســم ســلیمانی روز 
گذشــته تعطیل بــود و بازاریان 
با این اقــدام، انزجار خــود را از 
آمریکای جنایتکار در به شهادت 
رســاندن این فرمانــده بزرگ 

محکوم کردند.

وز عکس ر

ادامه دارد...
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چند راهکار ساده برای اینکه »فراموشی« را ضربه فنی کنیم
به خاطر ســپاری و یادآوری مطالــب، عالئــم، آدرس و... همواره جزو 
دغدغه های جاری همه افراد است. بسیاری از شما ممکن است تاکنون 
روش های مختلفی را برای تقویت حافظه خود امتحان کرده باشید که در 
دوره ای از زمان موثر بوده اند؛ اما پس از مدتی کارآیی خود را از دست داده اند 
و این امر سبب ناامیدی و ادامه چالش شما با معضل فراموشی شده باشد. 
در همین رابطه در ادامه چند راهکار مختلف برای تقویت حافظه ارائه شده 

است که می تواند شما را در بازیابی و تقویت حافظه تان یاری دهد:

ترسیم یک نقشه ذهنی
تحقیقات نشان می دهد که ایجاد یک نقشه ذهنی، تقویت کننده ای بسیار 
خوب برای مغز است. مثال در لندن رانندگان برای اخذ گواهینامه، باید نام 
۲۵ هزار خیابان و ۲۰ هزار عالئم رانندگی را به خاطر بسپارند؛ اما مسئله تنها 
فراگیری مهارت های جدید جغرافیایی نیست. متخصصان مغز و اعصاب 
دانشگاه لندن دریافتند که کپک ها دارای هیپوکامپ قابل توجهی هستند 
که مناطقی از مغز )حافظه ها( را ذخیره و سازمان می دهند. در این روش 
نقشه ای را از محله خود، مکان های رفت و آمد یا منطقه آشنا دیگری به طور 
کامل از حفظ ترسیم کنید، سپس هر بار که از مکان جدید بازدید می کنید 
یا مسیری متفاوت را به سمت خانه امتحان می کنید به نقشه اضافه کنید، 

این تمرین را چند بار در ذهن تکرار کنید.

مسائل ریاضی ساده را تمرین کنید
هر روز چند مســئله ریاضی ســاده را در ذهن خود حل کنید، هیچ مداد، 
کاغذ یا ماشین حسابی مجاز نیست. ســعی کنید همزمان قدم بزنید یا 

آشپزی کنید.

طعم مواد غذایی یا ادویه جات را به خاطر بسپارید
پخت و پز، یکی از راه های تقویت حافظه است. تهیه و خوردن غذا نواحی 
مختلف مغز مربوط به بو، لمس، بینایی و طعم را فعال می کند. به عالوه، 
استفاده از حواس می تواند حافظه شــما را بهبود بخشد. در یک مطالعه، 
بزرگساالنی که به یک سری تصاویر نگاه می کردند حافظه بهتری نسبت به 
کسانی که هیچ بویی را حس نمی کردند، داشتند. طعم تمام گیاهانی را که 
مصرف می کنید، به خاطر بسپارید؛ تمام گیاهان، ادویه جات و ترشی جات 

را در نظر بگیرید. برخی از این غذاهای سالم را در ذهن خود سرو کنید.

تعریف یک داستان با جزییات
داستان پردازی یک محرک ذهنی عالی اســت، به شما کمک می کند تا 
روی جزییات مهم تمرکز کنید و بعدها با ســهولت وقایع مهم زندگی را به 
یاد بیاورید. از آن به عنوان درمانی برای بیماری آلزایمر نیز استفاده شده 
است. هر شــب قبل از خواب، وقایع روز را در ذهن خود مرور کنید. سعی 

کنید جزییات تمام لحظات را به یاد بیاورید، از همان لحظه ای که از خواب 
بیدار شدید تا زمانی که به تخت خواب می روید.

ثبت نام در یک کالس جدید
صرف نظر از ســن، کارشناســان بر این باورند که ادامه یادگیری در طول 
زندگی می تواند از پیری روانی جلوگیری کرده و حافظه شما را تقویت کند. 
چه کالس آشپزی باشد و چه کالس ریاضی، فرقی نمی کند. در یک کالس 

جدید ثبت نام کنید که چیز جدیدی را به شما یاد می دهد.

امتحان یک ورزش جدید
پمپاژ قلب شما می تواند باعث تحرک مغز شما شود. فعالیت های ورزشی 
که ذهن و بدن شــما را به حرکت وامی دارد مانند یــوگا، گلف یا تنیس، با 
بهبود عملکرد مغز و سطح انرژی مرتبط است. برای یادگیری ورزشی که 

قبال انجام نداده اید، ثبت نام کنید و در مورد قوانین و رویه ها مطالعه کنید.

مهارت های حرکتی خوب خود را به چالش بکشید
سرگرمی جدیدی را انتخاب کنید که نیاز به استفاده از دستان دارد، مانند 

بافتنی، نقاشــی، یا مونتاژ یک پــازل و چه بهتر که 
هنگام انجام این کار آدامس بجوید. این کار  مانند 

یادگیری ورزشی یا ثبت نام در کالس جدید و 
تسلط بر فعالیتی که به هماهنگی چشم نیاز 
دارد، می تواند مغز شــما را فعال و سالم نگه 
دارد. مطالعه نشان داده که جویدن آدامس در 
حین انجام کار می تواند حافظه را بهبود بخشد.

شماره تلفن ها را حفظ کنید
یک جلسه کوتاه آموزش مغز می تواند تفاوت بزرگی در حافظه شما 

ایجاد کند. کارشناســان معتقدند با به چالش کشیدن مغز با حل 
معما، می توانید از ســلول های مغزی خــود محافظت کرده و 
اتصاالت بین آن ها را تقویت کنید. دوستان خود را با حفظ شماره 
تلفن هایشان تحت تاثیر قرار دهید. برای این کار می توانید، هر عدد 

۱۰ رقمی را به سه بخش تقسیم کنید، با این راه به یادآوردن شماره ها 
بسیار آسان تر است.

یادگیری یک زبان خارجی
مطالعات نشان می دهد که یادگیری چیزی جدید و پیچیده در مدت زمان 
طوالنی می تواند از پیری مغز محافظت کند. نه تنها تمرینات گوش دادن 

و شنوایی محرک های ذهنی بزرگی هستند بلکه یادگیری 
یک زبان جدید همچنین می تواند خطر ابتال به اختالالت 

شناختی را کاهش دهد.

سرعت پردازش خود را افزایش دهید
 Frontiers in Aging براســاس تحقیقات منتشــر شــده در مجلــه
Neuroscience، یادگیری واکنش و پردازش امور با سرعت بسیار زیاد 
می تواند از زوال عقل جلوگیری کند. PQRST، یک روش پنج مرحله ای 
برای پردازش سریع اطالعات نوشتاری طوالنی است. برای این کار سواالتی 
را در مورد نکات اصلی بپرسید، آن را دوباره مرتب کنید، پاسخ سواالت خود 

را مطالعه کرده و حافظه خود را بسنجید.

مطالب را با صدای بلند تکرار کنید
تحقیقات می گوید خواندن اطالعــات با صدای بلند می تواند شــانس 
یادآوری را افزایش دهد. در مطالعه ای که در مجله Memory منتشر شده 
است، افرادی که اطالعات مکتوب را با صدای بلند می خوانند، ۵ تا ۱۵ درصد 
بهتر می توانند مطالب را به خاطر بسپارند. برای به یاد آوردن کاری که اخیرا 
انجام داده، شنیده یا خوانده اید، آن را با صدای بلند تکرار کنید. با انجام این 

کار مطالب در ذهن شما فرو می رود.

 چاقی در میانسالی
 احتمال ابتال به آلزایمر را افزایش می دهد

تیمی از محققان بین المللی و بریتانیایی با مطالعه بیش از یک میلیون زن در بریتانیا دریافتند افرادی 
که در اواسط دهه ۵۰ عمرشان چاق هستند، در مقایسه با زنان دارای وزن سالم، ۲۱ درصد بیشتر با ریسک 
ابتال به زوال عقل در طول ۱۵ سال بعد به باال مواجه هستند. محققان در این مطالعه بیش از ۱.۱ میلیون 
زن متولدشده در بریتانیا بین سال های ۱۹۳۵ و ۱۹۵۰ را بررسی کردند. سن این زنان در شروع مطالعه 
۵۶ سال بود و هیچ یک مبتال به زوال عقل نبودند. شاخص توده بدنی هریک از زنان اندازه گیری شد و  
در مورد رژیم غذایی و ورزش آنها هم سوال کردند. این زنان به طورمیانگین به مدت ۱۸ سال تحت نظر 
بودند. محققان دریافتند در طول این مدت حدود ۲.۱ درصد زنان چاق مبتال به زوال عقل تشخیص داده 
شدند درحالی که این رقم در زنان دارای وزن سالم ۱.۶ درصد بود. به گفته محققان، بسیاری از فاکتورهای 
مرتبط با چاقی برای مغز مضر هستند. این فاکتورها شامل کلسترول باال، میزان باالی التهاب و افزایش 
ریسک سکته است. همچنین افراد چاق با مشکالت و اختالالت خواب هم روبه رو هستند و مغزشان 

برای دریافت اکسیژن کافی به منظور عملکرد مناسب با چالش مواجه است.

 تاثیر مواد خوراکی سرشار از منیزیم 
در کاهش ریسک بیماری قلبی

مطالعات نشان می دهد بین مصرف منیزیم و بیماری مرگبار عروق کرونر قلبی در زنان پس از سن 
یائسگی، ارتباط وجود دارد. محققان دانشگاه براون آمریکا در مطالعه خود مصرف منیزیم را در بیش 
از ۱۵۳ هزار زن در سن پس از یائسگی بررسی کردند و در طول مدت ۱۰.۵ سال بعد، احتمال ابتال به 
بیماری قلبی عروق کرونر و مرگ ناگهانی قلبی را در آنها پیگیری کردند. داده ها نشــان داد مصرف 
بیشتر منیزیم با کاهش قابل توجه ریسک بیماری قلبی عروق کرونر و کاهش ریسک مرگ ناگهانی 
قلبی مرتبط بود. محققان در ادامه قصد دارند به بررسی این موضوع بپردازند که آیا زنان در معرض 
ریسک باال می توانند با مصرف مکمل منیزیم ریســک بیماری قلبی عروق کرونر را در خود کاهش 
دهند. مواد خوراکی سرشار از منیزیم عبارتند از اسفناج، برگ چغندر، دانه های کدوتنبل، ماست کفیر، 

بادام، لوبیای سیاه، انجیر، شکالت تلخ، موز، ماهی سالمون، گشنیز، بادام هندی و کنگر فرنگی.

 آلودگی هوا موجب تضعیف
 سالمت استخوان می شود

محققان انستیتوی سالمت جهانی بارسلونا با انجام مطالعه روی ۳۷۰۰ داوطلب دریافتند آلودگی 
هوا موجب تضعیف سالمت استخوان ها می شــود. محققان یک مدل محلی برای ارزیابی میزان 
قرار گرفتن ساکنان این مناطق در معرض آلودگی ناشی از ذرات معلق ریز )با ابعاد کوچک تر از ۲.۵ 
میکرومتر( و کربن سیاه موجود در هوا توسعه دادند. همچنین با استفاده از پرسش نامه اطالعات 
مربوط به سوخت مورد استفاده برای پخت وپز این افراد را گردآوری کردند. سپس اطالعات به دست 
آمده را با اطالعات مربوط به سالمت استخوان داوطلبان مقایسه کردند. به منظور بررسی وضعیت 
سالمت استخوان این افراد از نوع خاصی رادیوگرافی برای سنجش تراکم استخوان در ستون فقرات 
و لگن آن ها استفاده شد. نتیجه این بررسی ها نشان داد میزان قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا به 
ویژه ذرات معلق ریز با کاهش تراکم استخوان رابطه مستقیم دارد. با وجود این ارتباطی بین کاهش 
تراکم استخوان و استفاده از توده زیستی به عنوان سوخت به منظور پخت وپز، وجود ندارد. بر اساس 
این تحقیقات داوطلبان ساالنه به طور متوســط در معرض آلودگی ذرات معلق ریز به میزان ۳۲.۸ 
میکروگرم در مترمکعب قرار می گیرند که بســیار باالتر از میزان مجاز )۱۰ میکروگرم در مترمکعب( 
تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی اســت. به گفته محققان، تنفس هوای آلوده از طریق 

ایجاد استرس اکسیداتیو و التهاب در بدن می تواند منجر به کاهش تراکم استخوان شود.

سلامتدانستنی ها

ابالغ راي
10/109 راي قاضي شورا پرونده کالســه:98/409 در خصوص دادخواست آقاي عباس 
رستار فرزند رمضانعلي به طرفيت آقاي محســن کيومرثي فرزند مهرعلي دائر بر مطالبه 
مبلغ يکصد و هفتاد ميليون ريال وجه دو فقره چک به شماره هاي 892/13345982 مورخ 
91/7/10 و 892/13345981 مورخ 91/6/10 همه به عهده بانک پست بانک ايران به 
انضمام خسارات دادرسي تاخير تاديه.  با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده به ويژه 
تصوير مصدق چک  مذکور و گواهينامه هاي عدم امکان پرداخت  بانک محال عليه و با 
توجه به وجود چک هاي مستند دعوا در يد خواهان و امضاي خوانده در ذيل چک ها و با 
عنايت  به اينکه امضاهاي مذکور مصون از تعرض مانــده و با التفات به حاکميت وصف 
تجريدي بر اوراق تجــاري و اماره مديونيت خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
مذکور و با استظهار از اصل استصحاب در مورد اشتغال ذمه خوانده و اينکه دليلي مبني بر 
برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و يا تحصيل نگرديده است و خوانده نيز علي رغم وصف ابالغ 
در جلسه دادرسي حاضر نشده  و به نحو ديگري نيز دفاعي به عمل نياورده است. النهايه 
دعواي خواهان را وارد تشخيص و مستندا به مواد  310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت 
و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آئين دادرسي مدني و مواد 9 ،18، 19، 25 و 27 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 1394 
، حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواســته  و همچنين 
پرداخت مبلغ سه ميليون و ششصد و هفتاد هزار ريال  به عنوان خسارات دادرسي و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت -98/5/16  لغايت زمان اجراي حکم بر 
مبناي نرخ اعالمي تورم بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم  و در خصوص خواسته 
خواهان مبني بر محاسبه خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک با توجه به اينکه در 
صورتي که دارنده چک مدت زمان طوالني پس از تاريخ چک و اخذ گواهي عدم پرداخت 
اقدام به طرح دعوي نمايد بــا توجه به قاعده اقدام مطالبه خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چک قابل قبول نبوده و مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني حکم به 
بيحقي خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره در قسمت محکوميت خوانده غيابي و 
ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و پس از آن ظرف مهلت 
بيست روز قابل تجديدنظر در محاکم محترم عمومي حقوقي اين شهرستان و در قسمت 
حکم به بيحقي خواهان حضوري ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر 
 در محاکم محترم حقوقي اين شهرســتان ميباشــد. م الف: 718719 زهره گرامي 

نوش آبادي قاضي شعبه سوم شوراي حل اختالف آران و بيدگل 
اخطار اجرایی

10/110 شــماره: 909/98 حل4 ، مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: ميثم 
نعمتی زرناسی ،نام پدر:نعمت اله ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: قدرت اله نکويی ، نام پدر:عزت اله با وکالت عليرضا هاشــميان و محمدکاظم 
دری ، نشانی: خمينی شهر ميدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندان پزشکی قدير 
طبقه 3 واحد3  ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1433 تاريخ 98/6/25 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است. محکوم عليه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/435/000 
ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سر رســيد چک لغايت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نيم 
عشر دولتی ، رای صادره غيابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به 
محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتيفاء 
محکوم به از آن ميســر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد 
صريحًا اعالم نمايد. م الف: 717656 عمار اميری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای 

حل اختالف خمينی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

10/111 شماره: 98/ 1368حل2 ، مرجع رسيدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ســاعت 4:15 بعداز ظهر روز يکشنبه 

مورخه 98/11/27 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: ابراهيم نوروز تواليی،نام 
پدر:محمدرحيم ، نشــانی: خمينی شــهر، خيابان حافظ منطقه صنعتی دوشاخ سنگبری 
ستايش ؛ خوانده: نام و نام خانوادگی: حسين کريميان ، نام پدر:امين ، گردش کار: خواهان.

خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از 
طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذکور 
خالصه دادخواســت و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به اين شــورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسيدگی حاضر گردد. م الف: 717897 رئيس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف

 خمينی شهر
ابالغ رای 

10/112 شماره دادنامه: 2948-97/12/11، مرجع رسيدگی: شعبه دوازدهم شورای حل 
اختالف خمينی شهر ، خواهان: قدرت اله نکويی با وکالت محمدکاظم دری ، نشانی:بلوار 
آزدگان مجتمع غدير طبقــه 3 واحد3 ، خوانده: حبيب متقی ، نشــانی: مجهول المکان ، 
خواسته: مطالبه وجه چک )غيابی( ،گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و جری تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواســت تقديمی آقای قدرت نکويی با وکالت هاشميان و دری به طرفيت 
آقای حبيب متقی به خواســته مطالبه مبلغ شــصت ميليون ريال وجه يک فقره چک به 
شماره 56575 تاريخ 96/4/2 شعبه خام آزادگان خمينی شهر بانضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده دادخواست تقديمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه رسيدگی مورخه 97/12/4 و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسيدگی شورا و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلی که حکايت از 
پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 97/12/4 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دين مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 
، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی مدنی حکم به محکوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ شصت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سر رسيد چک تا زمان اجرای حکم که توســط دايره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت 
 مبلغ 1/900/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلــت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين 
شورا و سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمينی شهر می باشد. م الف: 717658  ايمان بختياری قاضی شعبه دوازدهم شورای 

حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
اخطار اجرایي

10/113 شماره: 4003/97 حل2 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگي: حوا ابراهيم 
پور ، نشاني: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگي: علي اصغر احمدي، 
نام پدر: عليرضا ، نشاني: خميني شــهر اصغرآباد خ منتظري کوي شمس بن بست اول، 
محکوم به:به موجب راي شماره 1299 تاريخ 98/07/23 حوزه دوم شوراي حل اختالف 
شهرستان خميني شهر که قطعيت يافته اســت. محکوم عليه محکوم است به: حضور در 
يکي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال اتومبيل پژو 405 به شماره انتظامي 745 ع 16 ايران44 
در حق محکوم له و پرداخت 670/000 ريال بابت هزينه دادرســي در حق محکوم له به 
انضمام پرداخت نيم عشــر دولت ضمنًا در اجراي حکم تبصره 2 ماده 306 رعايت گردد. 
ماده34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شــد محکوم عليه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي 
که خود قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را 
به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: 715651  ايمان 

بختياري قاضي شعبه دوم شوراي حل اختالف خميني شهر 

حصر وراثت
10/114  خانم سميه مياحی دارای شناسنامه شماره 1740918606 به شرح دادخواست 
به کالسه 588/98  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان محسن قنبری قهريزجانی به شناســنامه 538 در تاريخ 98/4/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- سميه 
مياحی، ش.ش 1740918606، ت.ت 1370/7/3 فرزند کريم نســبت همسر 2- عزت 
نوروزی احمد رضائــی، ش.ش 20، ت.ت 43/4/5 فرزند اکبر نســبت مادر، 3- محمد 
قنبری قهريزجانــی، ش.ش 17، ت.ت 42/2/24 فرزند قربانعلی نســبت پدر، 4- کوثر 
قنبری قهريزجانی، ش.ش 5490264586، ت.ت 92/8/20 نســبت فرزند 5- حسين 
قنبری قهريزجانی، ش.ش 1748374699 ، ت.ت 94/12/1 نسبت فرزند.  اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 718341 کاظمی رئيس شعبه اول شورای 

حل اختالف بخش کرون 
حصر وراثت

 10/115  خانم زهرا باتوانی دارای شناســنامه شــماره 302 به شــرح دادخواســت به 
کالســه  515/98 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شــادروان منوچهر باتوانی به شناســنامه 131 در تاريخ 98/3/7 اقامتگاه دائمی 
خود بــدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه دو فرزند ذکور 
به نام هــای 1- مهــدی باتوانــی، ش.ش 297 متولــد 1361، 2- عليرضــا باتوانی، 
ش.ش 1120150418 متولد 1376 و ســه فرزند اناث به نام هــای 1- فرزانه باتوانی، 
ش.ش 69 متولــد 1360 ، 2- زهــرا باتوانــی، ش.ش 302 متولــد 1363، 3- الهام 
باتوانــی، ش.ش 1120003814 متولــد 1368 و يک همســر دائمی بنــام قدم خير 
رحيمی فرزنــد علــی ، ش.ش 213 متولد 1341 و بغيــر از نامبــردگان وارث ديگری 
 ندارد. اينک با انجــام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يــک مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 718806 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر
فقدان سند مالکیت

 10/116 شــماره نامه: 139885602013002181 - 1398/10/8  نظر به اينکه خانم 
زهرا باتوانی فرزند منوچهر به شماره شناسنامه 302 با تسليم دو برگ استشهاديه محلی 
که هويت و صحت شهود توســط دفترخانه 48 فريدونشــهر گواهی شده  است. مدعی 
 مفقود شدن سند مالکيت شــش دانگ يکباب آپارتمان بانضمام پارکينگ قطعه يک به
 مســاحت 12/50 مترمربع تحت پالک ثبتی 238/2269 مجزی شــده از 238/1330  
به مســاحت 106/53 متر مربع واقع در فريدونشــهر بخش 13 ثبت اصفهان که ســند 
مالکيت در صفحه 594 دفتر 26 ذيل ثبت 5026 بنام خانم زهــرا باتوانی فرزند منوچهر 
 به شماره شناســنامه 302 صادر و تســليم شده است و طی ســند رهنی شماره 46991 
مورخ 1391/07/12 تنظيمی دفترخانه 48 فريدونشــهر در رهن بانک مســکن شــعبه 
فريدونشــهر در قبال مبلغ 397/434/310 ريال قرار دارد و نامبرده اظهار داشته که سند 
مالکيت مرقوم در اثر ســرقت مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده 
است لذا طبق تبصره يک ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس 
مدعی انجام معامله غير از آنچه در اين آگهی قيد شده است  نسبت به ملک مزبور يا وجود 
سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا با ارايه مدارک تسليم نمايد در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول 
واخواهی بدون ارائه سند مالکيت يا سند معامله نسبت به صدور المثنی سند مالکيت طبق 
مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 718809 محسن مقصودی مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک فريدون شهر
ابالغ وقت رسیدگی

10/117 خواهان: ســميه نجفی فرزند وهب، شغل خانه دار به کدملی 1239915251 به 
نشــانی بادرود خ امام خمينی خ ابوالفضل، وکيل يا نماينده قانونی: فاطمه نوريان فرزند 
احمد به شماره پرونده 45954 به نشانی نطنز خ طالقانی، خوانده: حسن قاسمی تودشکی 

به کدملی 5659579396 به نشانی مجهول المکان، خواسته و بهای آن: مطالبه خسارت 
به مبلغ بيست ميليون تومان به انضمام جبران جميع خسارات وارده از جمله هزينه دادرسی 
و حق الوکاله و خسارت تاخير، داليل و منضمات دادخواست: رونوشت نظريه کارشناسی، 
ضمنا وقت رسيدگی مورخ 98/11/16 ساعت 15/15 دقيقه می باشد. م الف: 719889 

شعبه دوم شورای حل اختالف بادرود

آگهــی تغییــرات شــرکت ســاختمانی نویــن نما 
 اردستان شرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 389 

و شناسه ملی 10260083827 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : خانم نجمه فدوی اردستانی به شماره ملی 1189920409 
به عنوان رئیس هیئت مدیــره و آقای علیرضا امیری به شــماره ملی 
1189342121 به عنوان مدیر عامل و خانم مریم عصاری تلک آبادی 
به شماره ملی 1189586509 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
داود آقاشاهی اردستانی به شماره ملی 1189347636 به عنوان عضو 
اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالی و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسالمی 
با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )719293(

آگهی تغییرات شــرکت چکاوک داروی آریانا سهامی خاص به شماره 
ثبت 115 و شناسه ملی 14003767542 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : شعبه شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش مرکزی، 
شهر اردستان، محله شهرک شهید بهشــتی ، ایثار ، خیابان ))مسعود موسوی(( ، کوچه 
اردیبهشت غربی ، پالک 52 ، طبقه همکف کد پستی 8381843981 به مدیرت احمد 
علی رحمتی به شماره ملی 1189884844 افتتاح گردید و یک تبصره به ماده 4 اساسنامه 
اضافه شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زواره )712138(

آگهی تغییرات شرکت طالئیه داران کویر زواره سهامی خاص 
به شماره ثبت 215 و شناسه ملی 14006279450 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به دو نفر کاهش یافت 
و ماده 31 اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )714939(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی نوین نما اردستان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 389 و شناسه ملی 10260083827 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اردستان ، بخش مرکزی ، شهر اردستان، 
محله سه راه هالل احمر ، بلوار امام خمینی ، کوچه دلگشا 1 ، پالک 0 ، طبقه اول ، 
واحد شرقی-کد پستی 8381816516 انتقال یافت و در نتیجه ماده 4 در اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )719291(
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پسران متولد شده از دختران پیشی گرفتند
مدیر کل ثبت و احوال استان اصفهان جمعیت باالی 65 سال اصفهان را معادل 8 درصد جمعیت استان 
اعالم کرد و گفت: طی 9 ماه ابتدایی امسال به ازای هر 104 پسر 100 دختر در استان اصفهان متولد شده اند. 
حسین غفرانی کجانی افزود: طی 9 ماه امسال 723 دوقلو، 35 مورد سه قلو و یک مورد چهارقلو متولد 
شده اند. مدیرکل ثبت و احوال استان اصفهان نام های امیرعلی، علی، امیرحسین، حسین و ماهان را 
بیشترین نام برای پســران و فاطمه، زهرا، حلما، زینب و آوا را فراوان ترین نام برای دختران طی 9 ماه 
امسال اعالم کرد. وی گفت: جمعیت استان اصفهان از سال 1403 وارد مرحله پیری خواهد شد و 30 درصد 
جمعیت آن زمان را سالمندان تشکیل می دهند. وی اظهار داشت: آمار ازدواج طی  9 ماه امسال نسبت به 

مدت سال 97 - 5/5 درصد کاهش داشته است.

مهلت مجدد ثبت نام آزمون دستیاری
مهلت مجدد ثبت نام چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از 14 دی آغاز 
شده و داوطلبان تا دوشنبه 16 دی فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. بر اساس تسهیالت در 
نظر گرفته شده، داوطلبان آزمون پذیرش دســتیار تخصصی پزشکی که تاکنون نسبت به ثبت نام 
اقدام نکرده اند تا روز دوشنبه 16 دی فرصت دارند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 
به نشانی sanjeshp.ir در این آزمون ثبت نام کنند. بر اساس تاکید مرکز سنجش آموزش پزشکی 

فرصت مجدد دیگر تمدید نمی شود.

معاون توانبخشی بهزیستی استان:
بیش از دو هزار  خانوار اصفهانی دارای دو معلول هستند

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان گفت: دو هزار و 337 خانوار دارای دو معلول در استان تحت 
پوشش بهزیستی هستند همچنین نسبت جنسیتی معلوالن در استان شامل 37 درصد از زنان و 63 
درصد از مردان است. سیدمسعود حسینی نسب با بیان اینکه استان اصفهان دارای 108 هزار معلول است، 
اظهار کرد: از این تعداد 29 هزار معلول جسمی حرکتی، 24 هزار معلوالن ذهنی، 12 هزار معلول اعصاب و 
روان، 13 هزار معلول شنوایی، هفت هزار معلول بینایی و 21 هزار سالمند در استان تحت پوشش بهزیستی 
هستند که مجموع این افراد حدود 108 هزار نفر اســت. وی در خصوص خانواده های دارای دو معلول، 
افزود: دو هزار و 337 خانوار دارای دو معلول در استان تحت پوشش بهزیستی هستند همچنین نسبت 

جنسیتی معلوالن در استان شامل 37 درصد از زنان و 63 درصد از مردان است.

سراب امید بیش از 4 هزار پرنده مهاجر
این روزها فاجعه زیست محیطی قلب اصفهان را نشانه رفته است؛ توقف جریان آب در رودخانه زاینده 
رود این بار صحنه غم انگیز آوارگی و بالتکلیفی بیش از چهارهزار پرنده مهاجری را به تصویر می کشد که 
پاییز امسال به سراب امیدشان پناه آورده بودند. ایمان ابراهیمی، کارشناس پرندگان و مدیرعامل انجمن 
حفاظت پرندگان آوای بوم اظهار کرد: دوره ای در تــاالب گاوخونی و رودخانه زاینده رود بیش از 120 گونه 
پرنده آبزی و کنار آبزی قابل مشاهده بوده؛ اما متاسفانه به دلیل خشکی های پی در پی اخیر این گونه ها 
به شدت کاهش پیدا کرده است؛ به ویژه در بستر تاالب گاوخونی و رودخانه زاینده رود. وی خاطرنشان 
کرد: سرشماری 23 گونه آماری ناراحت کننده اســت چرا که تا همین 10 سال پیش حداقل تا 55 گونه 
را می توانستیم در این حوضه مشاهده کنیم و این مسئله بیانگر این است که درحال از دست دادن این 
گونه ها هســتیم. مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با بیان اینکه این سرشماری از 
زرین شهر تا ورزنه انجام شده است، اظهار کرد: امسال چهار هزار  و 215 پرنده از 23 گونه مختلف 
سرشماری شدند و این آمار قابل مالحظه ای است از این جهت که با خشکی زاینده رود چه اتفاقی 

برای پرندگان مهاجر رخ می دهد.

با افزایش کاالها و مواد خوراکی غیر بهداشتی مردم باید تخلفات  را به سامانه 190 گزارش دهند؛

لطفا بی تفاوت نباشید!

شاید برای همه ما پیش آمده باشد که با  پریسا سعادت
خوردن تنقالت یا نوشیدنی هایی که اغلب 
برندهای نامشخص یا بسته بندی های خاصی ندارند، دچار مسمومیت 
شده باشیم یا برخی از ما در نقاط مسکونی و غیر تجاری شاهد رفت و 
آمدهای مشکوک و فعالیت های کارگاهی در زمینه تولید مواد غذایی و 
خوراکی بوده ایم؛ اما سوال این اســت که چقدر نسبت به وجود چنین 

مکان هایی حساس هستیم؟ 
پشــت پرده تولید برخی از این مواد غذایی که بخش زیادی از آن هم 
شــامل تنقالت و خوراکی های مورد عالقه کودکان می شــود، بســیار 
تکان دهنده اســت. تنها در یک مورد چندی پیش در مشهد یک واحد 
تولیدی که با استفاده از انواع ضایعات غیربهداشتی نظیر نان کپک زده، 
روغن های خوراکی استفاده شده در اغذیه ها، پفک های بی نام و نشان 
تولید می کرد شناسایی شد. در موردی دیگر در همدان یک کارگاه توزیع 
و بسته بندی ادویه که به وســیله رنگ های خوراکی و خاک اره تولید 

می شد، شناسایی و مسدود شد.
 حتی فکر اینکه فردی از افراد خانواده مان ایــن خوراکی ها را مصرف 
کرده باشد هم وحشــتناک است چه برســد به اینکه شاهد بیماری و 
مسمومیت های خطرناک با این مواد غذایی باشیم، آن هم در شرایطی 

که بیماری هزینه های زیادی به خانوارها تحمیل می کند. واقعیت غیر 
قابل انکار در بازار خوراکی ها و مواد غذایی امروز این اســت که به دلیل 
باال رفتن قیمت ها، ســودجویی و تولید مواد خوراکی از سوی برخی از 
افراد بیشتر شده است. حساســیت هر یک از ما به عنوان شهروند در 
برابر سالمتی خود و افراد جامعه می تواند بخشی از این معضل در حال 

پیشرفت را بگیرد. 
 کافی اســت چرخی در خبرها بزنید، تقریبا روزی نیســت که خبری 
 در  مــورد پلمــپ یــک کارگاه تولیــد مــواد غذایــی از لواشــک تا 
 دونــات و پولکی مخابــره نشــود. مهرماه امســال مرکز بهداشــت

 اصفهان اعالم کرد 12 تن شــیرینی و دونات غیر مجاز و غیر بهداشتی 
از سطح شــهر اصفهان جمع آوری شده اســت؛ اعداد و ارقامی که اگر 
تجمیع شود بسیار ترسناک خواهد بود. پس از آن شایعات زیادی در 
مورد تعداد بــاالی کارگاه های غیر مجاز شــیرینی و دونات در اصفهان 

شنیده شد.
 هر چند مسئوالن علوم پزشکی می گویند این مسئله در حد یک شایعه 
اســت؛ اما نمی توان به طور کل منکر وجود چنین مکان های تولید غیر 
بهداشتی شد و از ســوی دیگر اداره بهداشــت محیط هم نمی تواند به 
تنهایی بار مقابله با این مکان ها  که این روزها حتما زیادتر هم شده اند 

را به دوش بکشد. یکی از اصلی ترین و البته ناشناخته ترین راه ها برای 
معرفی مکان های مشکوک تماس با سامانه 190 است. هر چند اغلب 
مردم این شماره را برای تماس های دارویی و ثبت شکایت های پزشکی 
می شناسند؛ اما 190 درواقع سامانه اطالع رسانی وزارت بهداشت است 
که از زمان آغاز کار در ســال 94 تا کنون راهی برای ارتباطات مردمی با 
این وزارت خانه در همه موارد مشــمول وظایف این ســازمان از جمله 

نظارت های بهداشتی ایجاد شده است. 
حساسیت های مردمی نسبت به وجود چنین کارگاه ها و محل های غیر 
متعارف و البته معرفی آنها به مراجع ذی صــالح می تواند قدم بزرگی 
در جلوگیری از بروز خطرات برای شــهروندان محسوب شود. عالوه بر 
این با شدت گرفتن تولید مواد غذایی تقلبی خرید از مراکز و برندهای 
معتبر و به خصوص دقت در داشتن اســتانداردهای الزم و مجوزهای 
تولیدی از اصلی ترین راه های دیگر برای مقابله با این دست از کاالهای 

زیان رسان است. 
شــاید برای همه ما پیش آمده باشــد که در جایی غیر معمول رفت و 
آمدهای غیر متعارف، رفتارهای غیر معمول و حمل و نقل های بی موقع 
را شاهد باشیم. در شرایط فعلی داشتن حساسیت نسبت به هر کدام از 

این موارد می تواند عرصه را بر متقلبان تنگ تر کند.

حساسیت های مردمی نسبت به وجود چنین کارگاه ها 
و محل های غیر متعارف و البته معرفی آنها به مراجع ذی 
صالح می تواند قدم بزرگی در جلوگیری از بروز خطرات 

برای شهروندان محسوب شود

چرا اصفهان رتبه نخست خشونت خانگی را در کشور دارد؟
 براســاس آمار ارائه شــده توسط وزارت کشــور، اســتان اصفهان رتبه نخست خشــونت خانگی

  را در کشــور به خــود اختصاص داد، آمــاری که جای ســوال دارد. معــاون اجتماعــی اداره کل 
 بهزیستی استان با بیان اینکه آمار ارائه شــده به دلیل اینکه از وزارت کشور اعالم شده معتبر است 
 و منبع خبر وزارت کشــور اســت، گفت: اســتان ما 18 مرکــز اورژانس اجتماعــی دارد و مردم به 
 خدمات اورژانس و اقداماتی کــه ارائه می دهد، دسترســی دارند و می دانند که موارد خشــونت

 خانگی که شامل کودک آزاری و همسر آزاری است را به کجا و چگونه گزارش دهند. 
مجتبی ناجی افزود: خــط تلفنی 123 
نیز در همه نقاط استان قابل دسترسی 
است و اطالع رسانی های الزم نیز صورت 
گرفته؛ بنابراین یکــی از دالیل این آمار 
می تواند همین باشــد که حساس زایی 
و آگاه ســازی مردم نسبت به خشونت 
خانگی ســبب شــده گزارش هایی که 
مردم به اورژانــس می دهند یا مواردی 
که دستگاه های انتظامی و بیمارستان ها 
به اورژانس اجتماعی ارجــاع داده اند، 
افزایش پیدا  کند. معاون اجتماعی اداره 
کل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: چون مردم آگاه شــدند و می دانند مصادیق کودک آزاری 
و همسر آزاری چیست، موارد را به دســتگاه های نظارتی و متولی مداخله در خشونت های خانگی 

گزارش می کنند.
 وی با اشــاره به راهکار کاهش آمار خشونت خانگی بیان کرد: نخســتین اقدام، پیشگیری است 
که مبتنی بر آگاه ســازی و آموزش است.  کســی که فعل کودک آزاری را مرتکب می شود پس از 
بررسی ها و صحبت با او و ارجاع به مراکز مداخله در خشونت های خانگی می بینیم که از نظر پدری 
که فرزندش را آزار داده این مورد کودک آزاری نیست. پدر فکر نمی کند که این موارد هم از مصادیق 
کودک آزاری است. وی با بیان اینکه بیشترین نوع کودک آزاری از نوع عاطفی و غفلت است، گفت: 
این بدان معنی است که به نیازهای بهداشتی، درمانی، آموزشی و ... کودک توجه نمی شود و همین 

مصداق کودک آزاری است.
  معــاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان با بیان اینکــه ما می دانیم خشــونت 
 خانگی از نوع خشونت های پنهان است و معموال از جانب کســی که می خواهد حامی فرد قربانی 
 باشــد صورت می گیرد، خاطرنشــان کرد: این شــکل خشــونت خانگی با نــزاع خیابانی خیلی

  فرق دارد و نیاز به آموزش و دسترســی مــردم به مراکز مشــاوره دارد؛ به دلیل اینکه بســیاری 
 از مــردم نمی تواننــد تعرفه برخــی از مراکز مشــاوره را تقبــل کنند و ممکن اســت از مســائل 
 مشــاوره ای فاصله بگیرند، دو خط تلفنی در اختیار آنان گذاشــته شده اســت. وی اظهار داشت: 
 خط 1480 که مشــاوره های خانــواده و عاطفی ارائــه می دهد و خــط 123 که مــردم می توانند

  گزارش هــای خود را بــه اطالع آنها برســانند. ناجی بــا بیان اینکــه کودک آزاری ممکن اســت 
تکرار شــود، گفت: برخی اقدامات هم مربوط به بعــد از گزارش کودک آزاری اســت تا از تکرارش 

جلوگیری شود. 
 وی در پاسخ به این ســوال که چگونه باید به دانش آموزان و کودکان مســائل مربوط به خشونت
  خانگی را آموزش داد، گفت: آموزش دانش آموزان در مدرســه صورت می گیرد؛ اما شیوه آموزش

  باید به وســیله برنامه ریزان آموزشی و متخصصان ترتیب داده شــود که بچه ها احساس ناامنی 
 و ترس نکننــد؛ چون عــدم امنیت هم اســترس را در آنها افزایــش می دهد. معــاون اجتماعی

  اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان ادامــه داد: اقدامات پیشــگیرانه و ارتقایــی و به خصوص 
آموزش مهارت های زندگی حتما باید  در آموزش و پرورش  تقویت شود.

اخبار

چهره روزبهزیستی

جزییاتی از زمان حذف دفترچه های 
بیمه تامین اجتماعی؛

سه ماه اول سال آینده 
دفترچه بیمه حذف می شود

مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی، 
زمــان حــذف دفترچه هــای بیمــه تامین 
اجتماعی را اعــالم کرد.مصطفی ســاالری 
دربــاره آخریــن اقدامــات بــرای حــذف 
دفاتر تامیــن اجتماعی اظهار کــرد: حدود 
یک ســال اســت که دفاتر درمانی در مراکز 
ملکی ســازمان تامیــن اجتماعــی حذف 
شده و نســخه ها در این مراکز الکترونیکی 
 و از طریق اطالعات کارت های ملی نوشــته

می شود.
وی دربــاره حذف دفترچه هــای درمانی در 
مراکــز غیرملکی ســازمان تامین اجتماعی 
تصریح کرد: در این زمینه هنوز اتفاقی نیفتاده 
و این مســئله باید از طریق وزارت بهداشت 
پیگیری شود.ساالری افزود: تالش می شود 
در 3 ماه ابتدایی سال آینده، حذف دفترچه 
تامین اجتماعــی در مراکز غیرملکی و طرف 
قرارداد با سازمان تامین اجتماعی عملیاتی 
شــود که در این زمینه اقدامات الزم در حال 
انجام اســت و امیدواریم این اتفاق بیفتد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین 
درباره پرداخت بدهی های تامین اجتماعی 
به مراکز وزارت بهداشــت گفت:به زودی در 
صورت اختصاص 3 هزار میلیــارد تومان از 
سوی دولت به تامین اجتماعی، بدهی مان به 
مراکز درمانی وزارت بهداشت صفر خواهد شد 
و بنا داریم بدهی مراکز غیر وزارت بهداشــت 
که رقم آن ها نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان 
است را ظرف دو ماه آینده پرداخت کنیم و آن 

را به صفر برسانیم.

طی سال های اخیر، تقاضای انواع مهاجرت ها  حدیث زاهدی
در جامعه رشد چشمگیری داشته است. حوزه  
مهاجرت، طیف گسترده ای دارد که مشخصا می توان به مهاجرت تحصیلی، 
مهاجرت کاری و یا مهاجرت های منتهی به اقامت در کشــورهای خارجی، 

اشاره کرد.
چنین شرایط گســترده ای، زمینه  خوبی را برای بروز انواع تخلف ها فراهم 
می کند به گونه ای که عالوه بر مسئوالن ناظر، حتی قضات محاکم قضایی 
نیز در این باره دچار فقدان اطالعات جامع هستند و در مواجهه با این شرایط، 

چاره ای جز اتکا به یک سری قواعد اصولی ندارند. 
انواع پروانه کار که در این حوزه، قابل احصا می باشــد عبارتند از:  1- مجوز 
موسسات اعزام دانشجو به خارج، که از ناحیه وزارت علوم و تحقیقات صادر 
می شود. 2- مجوز کاریابی خارجی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی که دارندگان آنها مجاز به کاریابــی، جایابی و اقدامات الزم جهت 
اخد ویزای کار برای متقاضیان هســتند. 3- پروانه  صالحیت حرفه ای در 
خدمات مشــاوره و اخد اجازه اقامت کشــورهای خارجی صادره از انجمن 
صنفی دفاتر مشــاوره شــغلی و کاریابی ایران که در اتاق بازرگانی ایران، به 

ثبت رسیده است .
لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که مجاز به ارائه این نوع خدمات هستند 
به ترتیب در سایت وزارت علوم، ســایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
سایت رسمی انجمن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران )ثبت شده در اتاق 

بازرگانی ایران(، قابل دسترسی هستند.
نکته ظریف و حائز اهمیتی نیز در این باره قابل گوشزد کردن و هشدار  دادن 
است و آن توجه به ماهیت و حوزه  مجاز فعالیت این نوع دفاتر  خواهد بود.

 هیچ کدام از  این دفاتر که به آنها اشاره شد، مجاز به ورود به حوزه  فعالیت 
دیگری نیستند، این بدان معناست که موسســات اعزام دانشجو، مجاز به 
ورود به حریم خدمات کاریابی خارجی یا خدمات مشاوره و اخذ اجازه  اقامت 
بین المللی نیستند یا دفاتر کاریابی خارجی مجاز به ورود به دایره پذیرش 
تحصیلی یا اخذ ویزای منجر به اقامت دائــم نبوده و البته، دارندگان پروانه 
صالحیت در مشــاوره و اخذ اجازه اقامت خارجی، مجاز به اخد ویزای کار یا 

ویزای تحصیلی نیستند.
اگرچه آژانس های هواپیمایی به صورت سنتی در تهیه  ویزاهای توریستی 
فعال بوده اند لیکن تاکنون برای این آژانس ها نیز هیچ گونه مجوز مشخصی 
در این باره صادر نشــده اســت و این دفاتر به غیر از خدمات تهیه و صدور 
بلیت ایرالین های هوایی، مشخصا، مجاز به اقدامات مربوط به اخد ویزای 
کشورهای خارجی نبوده و بدیهی است که به طریق اولی به هیچ وجه مجاز 

به ورود به حوزه ویزاهای سه گانه فوق هم نیستند.
بســیاری از متخلفین این حوزه یا در ایران حضور ندارند و دســت قوانین 
قضایــی در این بــاره کوتاه اســت و یــا بســیاری از آنها پــس از ارتکاب 
 کالهبــرداری، با فــرار به کشــورهای خارجــی، از حــوزه قضایــی ایران 

خارج می شوند. 
کم توجهی به برخی از تخلفات دفاتر مجاز نیز زمینه ساز معضالت بی شماری 
بوده اســت که از آن جمله می توان به مواردی مثــل اغواگری در تبلیغات، 

عدم تخصــص خدمات دهنــدگان به مبانی اساســی قوانیــن مهاجرتی 
کشــورهای خارجی و شــاید یکی از مهم ترین آنها یعنــی فقدان تخصص 
 در مشــاوره و تبیین شــرایط کار و زندگی نومهاجرین در کشورهای هدف،

 اشاره کرد. 
ســال ها پیش ســردبیر یکی از نشــریات زردی که بعدا لغو امتیاز شد، با 
افتخار می گفت که برای جلب نظر خوانندگان تیتری جعلی زدم که در فالن 
مکان، ماری به وزن سه تن دیده شده است و آن روز شمار زیادی روزنامه 
به فروش رفت. متاسفانه این شگرد اکنون مورد استفاده بسیاری از دفاتر 
مجاز و غیرمجاز شده است و همانطور که اشاره شد، به دلیل فقر اطالعاتی 
دستگاه های نظارتی، برای مسئوالن نیز تشخیص ادعاهای غیرواقع بسیار 

دشوار شده است.
افراد متخلف با اتــکا به چنین ترفندهایی عالوه بر جذب افراد ســاده لوح، 
حتی موفق به دور زدن مسئوالن هم شده و در مقام توضیح هم بعضا موفق 
می شوند که خود را مبرا کنند. مثال یکی از دفاتر دارای مجوز، سال هاست که 
با درشت نمایی امکان اشتغال افراد در یکی از کشورهای تراز اول، با حقوق 
و دســتمزد معادل ریالی که عدد نجومی و جذابی برای بسیاری به حساب 
می آید، ســعی می کند که اذهان مخاطبین را به انحراف کشانده و از ناحیه 

جذب افراد ساده انگار، منافع جنبی حاصل کند.
ظاهــرا مــی توانــد مدعی شــود کــه در حــوزه خدمــات تعیین شــده 
خود، تخلفی مرتکب نشــده اســت و دروغی هم نگفته؛ امــا این مطلب 
کامال آشــکار اســت کــه اگرچــه وی دروغ نگفتــه ولی همــه چیزهایی 
 هــم کــه در ردیــف رســالتش بــوده را هــم در تبلیغــات خــود رعایت 

نکرده  است. 
مخاطبــان نمی دانند که الزمه دریافت دســتمزد با معیارهای یک کشــور 
پیشــرفته، ابتدا پیش نیازهایی دارد که تقریبا 99 درصد مخاطبین چنین 
تبلیغاتی فاقد آن هســتند؛ از جمله شــرایط اخذ ویزای کشور مورد نظر که 
آنچنان سخت و دور از دسترس است که حتی تالش برای احراز شرایط مزبور 
 نیز منجر به توفیق کســانی که با هدف دریافت دســتمزد آنچنانی هستند،

 نخواهد بود.
 از طرفــی بســیاری از خدمات دهنــدگان مجاز، خــود نیز فاقــد هرگونه
  دانش فنی در باره حوزه تخصصی بوده و تنها عملکرد آنها آدرس غلط دادن

  و ترغیب متقاضیان با توســل به انــواع بزرگنمایی های مزایــا یا مواهب 
مهاجرت اســت؛ اما پس از انعقاد قراردادهای یکطرفه، بدون اینکه توانایی 
هیچ گونه خدمتی داشــته باشــند، مراجعین خود را در مقابل مفاد قرارداد 
 امضا شــده، خلع سالح کرده و به آســانی حاشــیه امنی برای خود فراهم

 کرده و در نقطه مقابل حواشــی امنیتی صنف خود را وارد چالش و بحران 
می کنند.

این نوع مشــورت های ناقص، همواره باعث ایجاد خسارت های غیرقابل 
جبران مالی می شوند  و در عین حال با ورود لطمات روحی و روانی، باعث 
بازگشت دست از پا درازتر مهاجرانی می شوند که با آمال و آرزوهای فراوان، 
موجودیت انسانی خود را در معرض چالش های ناخواسته مهاجرت، قرار 

می دهند.  

 نادانسته های مهاجرت
 تهدیدی جدی برای مهاجران



محمد بلبلی، بازیکن استقالل پس از تقلیل محرومیتش از شش به چهار ماه از سوی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال می تواند از نخستین بازی این تیم بعد 
از اتمام تعطیالت نیم فصل، به میدان برود. محرومیت این بازی پنجم دی ماه ســال جاری به پایان رسید ولی به علت تعطیالت و به تعویض افتادن بازی های 
تیمش، هنوز نتوانسته با پیراهن استقالل به میدان برود. بلبلی ابتدای فصل جاری با سر و صدا و جنجال زیاد بین تیم های استقالل، فوالد خوزستان و سپیدرود 
راهی تهران شد و به استقالل پیوست. او قبل از آن با وجود داشتن قرارداد با سپیدرود، به فوالد خوزستان پیوسته بود و بعد از 
ارائه پیشنهادی از سوی استقالل، به طور غیرقانونی فوالد را هم ترک کرد تا در نهایت منجر به محرومیت شش ماهه از سوی 
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شود. با این حال حکم محرومیت او که در اسفندماه به پایان می رسید، با کاهشی دو 
ماهه از سوی کمیته استیناف مواجه شد و او اکنون می تواند برای استقالل بازی کند. بلبلی به علت دوری از فوتبال، فرصت 
حضور در انتخابی المپیک را هم از دست داد؛ اما در ماه های گذشته به طور مداوم زیر نظر آندره آ استراماچونی تمرین کرده و در 

بازی های دوستانه به میدان رفته و اکنون بدون مشکل خاصی در صدد بازگشت به میادین است.

محرومیت »بلبلی« تمام شد
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بازگشت پرافتخارترین المپیکی به تکواندو با حکم مدیر فنی
قهرمان المپیک و جهــان پس از مدت هــا دوری، دوباره بــا مدیریت فنی تیم ملــی تکواندو به 
خانه برگشت. هادی ســاعی، مدیر فنی تیم ملی تکواندو درباره برگشــتش به تکواندو می گوید: 

»با رییس فدراســیون مشکل شخصی 
نداشــتم و فقط اختالف ســلیقه بود. 
قطعا مشــکالت بین ما حل شــده که 
برگشته ام. تکواندوکاران تیم ملی اصرار 
داشتند کنارشان باشم و فدراسیون هم 
خواست در این شرایط ســخت به تیم 
ملی کمک کنم به همین دلیل قبول کردم 
که برگــردم.« پرافتخارترین تکواندوکار 
المپیکی ادامه داد: »در این ســال ها که 

نبودم احساس کردم شاید حضورم کنار آن ها باعث شود بچه ها تمرکزشان را از دست بدهند و نتیجه 
نگیرند، اما حاال حس می کنم با شرایط سختی که تیم ملی برای المپیک دارد بتوانم با حضورم به 
تیم ملی کمک کنم. البته کار سختی است، اما امیدوارم از پس این ماموریت به خوبی برآیم.« ساعی 
مسئولیتش را محدود می داند: »مسئولیت من فقط در تیم ملی مردان است و مسئولیتی درقبال 
تیم بانوان ندارم؛ اما اگر مشورتی بخواهند به کادر فنی این تیم ارائه  می دهم.« وی درباره تقویت کادر 
فنی تیم ملی می گوید: »حاال برای تیم المپیک برنامه خاصی نداریم؛ اما برای مسابقات قهرمانی 
آسیا احتمال دارد با توجه به افزایش اردونشــینان، مربیان دیگری را اضافه کنیم.« مدیر فنی تیم 
ملی به اعزام تیم ملی با کادر فنی مجزا به قهرمانی آسیا اشاره می کند: »در این باره هفته های آینده و 
قبل از آغاز اردوها و یا حتی بعد از آغاز اردوها صحبت می کنیم. در مسابقات قهرمانی آسیا قرار است 
مسابقات تیمی نیز برگزار شود و در کنار تیم ۶ نفره اعزامی، تعدادی تکواندوکار با توجه به دریافت 

مجوز از طریق جام ریاست فدراسیون جهانی حضور خواهند داشت.«

فغانی؛ نماینده ایران در مقدماتی المپیک
علیرضا فغانی در مقدماتی المپیک 2020 قضاوت خواهد کرد. مســابقات جام ملت های آسیا در 
 AFC .رده امیدها در حالی برگزار می شود که این رقابت ها، مقدماتی المپیک نیز به حساب می آید
داوران حاضر در این تورنمنت را اعالم کرد که نام علیرضا فغانی به عنوان داور وسط در آن خودنمایی 
می کند. همچنیــن محمدرضا ابوالفضلــی و محمدرضا منصوری هم به عنــوان کمک داور در این 
فهرست جای دارند. نکته جالب این که با وجود حضور در لیگ استرالیا، فغانی با نام کشور ایران در 
این تورنمنت حاضر خواهد بود و با کمک های خود تیم ایرانی را تشکیل می دهد. به جز این سه نفر، 
داوری از ایران در مقدماتی المپیک حاضر نخواهد بود. ژاپن، امارات و قطر با چهار داور وسط در این 

فهرست رکورددار هستند.

بازگشت غیرمنتظره »حدادی« به ترکیب نانجینگ
تیم نانجینگ در سوپرلیگ چین در روز بازگشت حامد حدادی به تیم توانست حریفش را شکست 
دهد. در شــرایطی که چند هفته قبل اعالم شــد حامد حدادی از تیم نانجینگ جدا شــده و در راه 
بازگشت به ایران قرار دارد، بار دیگر او در دیدار این تیم مقابل شانگهای جیسو به میدان رفت. سنتر 
ایرانی پس از فسخ قراردادش با این تیم چینی در راه تهران بود که مصدومیت »یخچالی«، داستان 
را عوض کرد. بهنام یخچالی، دیگر بازیکن ایرانی تیم نانجینگ در بازی هفته گذشته مصدوم شد. 
حاال حامد حدادی پس از مصدومیت بهنام، دوباره به عنوان ســهمیه بازیکن آســیایی به ترکیب 
نانجینگ برگشته است. در روزی که حدادی ۹ امتیاز،  ۱۸ ریباند، ۷ پاس گل و ۴ بالک شات به نام 

خود ثبت کرد، تیم نانجینگ با نتیجه ۱۱۱ بر ۱0۶ از سد حریف خود یعنی شانگهای جیسو گذشت.

مخالفتذوبیهابادرخواستپرسپولیسیها؛

»اسماعیلیفر«سبزپوشمیماند

باشگاه ذوب آهن با درخواست سرخ پوشان  سمیه مصور
تهرانی مبنی بر جذب دانیال اســماعیلی 

مخالفت کرد تــا گمانه زنی ها برای حضور هافبک سبزپوشــان در تیم 

پرســپولیس پایان پذیرد. دانیال اســماعیلی فر، را باید یکی از شــاه 

ماهی های نقل و انتقاالت زمستانی دانست، بازیکنی که چند تیم مطرح 

لیگ برتری خواهان به خدمت گرفتن او برای نیم فصل دوم رقابت های 

لیگ برتر هستند؛ اما تاکنون ذوبی ها نگاه مثبتی به جدایی این بازیکن 

کلیدی از تیم شان نداشته اند.

دانیال اسماعیلی فر،  یکی از بازیکنان تاثیرگذار فوتبال ایران در سال های 

گذشته بوده است. او در تراکتور و ذوب آهن عملکرد درخشانی داشت 

و به عنوان یک وینگر راست توانمند حاال مشــتریان زیادی را نیز برای 

خود می بیند. در این شرایط اما قراردادی که اسماعیلی فر با ذوب آهن 

دارد مانع از آن است که این ستاره در تعطیالت نیم فصل بتواند آزادانه 

تیم جدیدش را انتخاب کند و پیوســتن به تیم های دیگر منوط به اخذ 

رضایت نامه از باشگاه ذوب آهن است.

نکته قابل توجه درباره اسماعیلی فر اما مدت زمان قرارداد این بازیکن 

با ذوب آهن است. او خودش بر این باور است که در پایان لیگ نوزدهم 

قراردادش با ذوب آهن به پایان می رســد و بازیکن آزاد می شــود. در 

این شــرایط خیلی ها تصور می کننــد که اگر ذوب آهــن در نیم فصل 

اســماعیلی فر را به تیم دیگری نفروشــد، در پایان فصل عایدی مالی 

از جدایی او نخواهد داشــت؛ اما مدیرعامل ذوب آهن ادعای جدیدی 

داشته  که می تواند معادالت را برهم بزند.

جواد محمدی اعالم کرده که اسماعیلی فر تا نیم فصل لیگ برتر فصل 

آینده با ذوب آهن قرارداد دارد. این بازیکن شــمالی در نیم فصل لیگ 

هفدهم برای گذراندن خدمت ســربازی از ذوب آهن به صورت قرضی 

راهی تراکتور شد و این در حالی اســت که از دید مدیران ذوب آهن در 

لحظه جدایی یک فصل و نیم از قراردادش باقی مانده بود.

دانیال حاال در ابتــدای لیگ نوزدهم به ذوب آهن بازگشــته و مدیران 

ذوب آهن معتقدند باید تا نیم فصل لیگ بیستم در این تیم حضور داشته 

و به قراردادش پایبند باشد.

در چنین شرایطی شنیده شده که برخی تیم های مطرح لیگ برتر برای 

جذب اســماعیلی فر اقدام کرده اند. یکی از تیم هایی که گفته می شود 

عالقه مند به جذب دانیال اسماعیلی فر است، پرسپولیس است. گابریل 

کالدرون آرژانتینی فیلــم بازی های ذوب آهن را دیــده و این بازیکن 

تکنیکی، سرعتی و قدرتی را پسندیده اســت. در همین ارتباط باشگاه 

پرسپولیس اعالم آمادگی کرد دو بازیکن خود را با دانیال اسماعیلی فر 

معاوضه کند. شنیده می شود باشگاه پرسپولیس حاضر است حسین 

ماهینی )بازیکن سابق ذوب آهن( به عالوه یک بازیکن دیگر را به تیم 

اصفهانی بدهد و اســماعیلی فر را در اختیار بگیرد که باشگاه ذوب آهن 

مخالفت کرده اســت. ذوبی ها با وجود تاخیر در انتخاب سرمربی این 

تیم به طور رســمی با این درخواســت مخالفت کرده و عنوان کرده اند 

که با توجه به شرایط فعلی باشگاه، هیچ یک از بازیکنان تحت قرارداد 

حق جدایی از این تیم را نداشته تا با مشخص شدن سرمربی، تصمیم 

جدیدی صورت پذیرد.

همچنین تراکتورســازی تبریز،  تیم سابق اســماعیلی فر نیز خواهان 

جذب این بازیکن شــده که ذوب آهن مخالف این نقل و انتقال است. 

تیم سپاهان هم از دیگر مشــتریان دانیال اسماعیلی فر است که گفته 

می شود امیر قلعه نویی، سرمربی این تیم عالقه خاصی به جذب این 

بازیکن دارد و هافبک ذوبی ها را درلیســت خرید خود قرار داده است؛ 

اما با وجود تمامی این صحبت ها سبزپوشــان اصفهانی هنوز راضی به 

فروش دانیال نشده اند.

شهرخودرو در دور رفت فصل اخیر به زیبایی فصل 
گذشــته بازی نکرد و هم اکنون تیم ششم جدول 
به شمار می رود و این نشــان می دهد در این فصل 
برای کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا با 
چالش مواجه است. قدرت تهاجمی شهرخودرو به 
نسبت گذشته خیلی کم شده و در برخی از بازی های 
دور رفت اگر واکنش های خوب مهدی رحمتی نبود 
چه بسا شــهرخودرو امتیازات بیشتری را از دست 
می داد و امروز در جایگاهی پایین تر از رده ششــم 
جدول قرار داشــت. یحیی گل محمدی احساس 
خطر کرده و در روزهای اخیر تالش کرده مهره هایی 
را برای ســامان دادن به حمالت تیمش به خدمت 

بگیرد.
 یکی از این بازیکنان حســن جعفری است که در 

نیم فصل نخســت در نســاجی ارائه گر بازی های 
خوبی بود. با حضور او در ترکیب شهرخودرو این تیم 
در فاز تهاجمی از جناح راســت خط دفاعی قوی تر 
خواهد شــد. یکی دیگر از بازیکنانی که شهرخودرو 
با او قرارداد بسته، میالد سرلک است. این بازیکن 
هم همانند حسن جعفری در نیم فصل نخست در 
نساجی بازی می کرد. پســت این بازیکن هافبک 
دفاعی اســت که در جلوی خط دفاعی به حمالت 
ســامان می دهد. گل محمدی یکــی از گزینه های 
مربیگری تیم ملی است که نتایج هفته های اخیر 
شــهرخودرو، یحیی را از تیم ملی دور کرده اســت. 
بازگشــت شــهرخودرو به جمع مدعیان قهرمانی، 
یحیی گل محمدی را دوباره روی بورس خواهد آورد 
و در صورتی که فدراسیون فوتبال با برانکو به توافق 

نرسد یحیی مربی تیم ملی خواهد شد، اما جدا از 
این مسئله باال رفتن قدرت تهاجمی شهرخودرو نیاز 
امروز این تیم در دور برگشــت بازی هاست، به این 
خاطر که شهرخودرو در دور برگشت بازی های لیگ 
قهرمانان آسیا را پیش رو دارد. یحیی گل محمدی 
در روزهای آتی بازیکنان جدیدی را به ترکیب اضافه 
خواهد کرد. او قصــد دارد تیمش را تهاجمی تر کند. 
زدن ۱۳ گل در ۱۶ بازی نشان می دهد شهرخودرو در 

فاز تهاجمی ضعیف تر از گذشته شده است.

»یحیی« احساس خطر کرد

 روایت آرین غالمی
  از یادگاری که سردار شهید 

قاسم سلیمانی به او داد

چهره روز

واکنش »مورینیو« به جدایی ستاره تاتنهام
گفته می شود اینتر نزدیک ترین باشگاه به هافبک دانمارکی اسپرز است. قرارداد کریستین اریکسن 
با تاتنهام در انتهای فصل جاری به پایان می رســد و او از همین ژانویه می تواند با ســایر باشگاه ها 
وارد مذاکره شــود. در این شرایط ژوزه 
مورینیو تایید کرد کاری از دستش برنمی 
آید و باید منتظر مانــد. مورینیو در مورد 
اریکسن گفت: »در مورد آینده اریکسن 
چیــزی نمی دانم و باید صادق باشــم. 
منتظر تصمیم او هستیم. شما از شرایط 
در این مقطــع آگاه هســتید، او از حاال 
می تواند با باشگاه بعدی خود برای فصل 
آینده به توافق برســد. ایــن یک گزینه 
است؛ گزینه دیگر این است که در همین 
ژانویه بخواهد برود و باشگاهی پیشنهاد بدهد. در این شرایط در تاتنهام همه چیز تحت کنترل خواهد 
بود، گزینه بعدی نیز تمدید قرارداد است. اریکسن درحال حاضر بازیکن ماست، اینجا حضور دارد. 
می توانم بگویم او مقابل میدلزبرو )در جام حذفی( به میدان می رود همانطور که می توانم بگویم 

هری کین و اندومبله این بازی را از دست می دهند«.

ترس آمریکایی ها؛ اردوی قطر لغو شد
از مدت ها پیش قرار بود تیم ملی فوتبال آمریکا اردوی آمادگی در کشور قطر برگزار کند که این اردو 
لغو شد. در بیانیه فدراسیون فوتبال این کشور آمده است: »با توجه به رویدادهای اخیر در منطقه، 
تیم ملی فوتبال آمریکا تصمیم به لغو اردوی تدارکاتی خود در کشور قطر گرفت؛  جایی که قرار بود 
اردوهای تمرینی در این کشور برگزار شود. همراه با فدراســیون فوتبال قطر، تالش می کنیم تا در 
 آینده نزدیک مقدمات این اردو را فراهم کنیم تا بتوانیم از امکانات این کشور بهره بگیریم«. قرار بود
  از  امروز ، اردوی 20 روزه تیم ملی فوتبال آمریکا در قطر برگزار شــود که با لغو این اردو قرار اســت
  جای دیگری تــدارک دیده شــود تا تیــم ملی آمریــکا خودش را بــرای بازی هــای پیش رو

 آماده کند.

وین رونی:

قمار  وحشتناک است، من از خطر  فرار کردم
وین رونی، اسطوره فوتبال انگلیس و ستاره جدید دربی کانتی که اخیرا از آمریکا به انگلیس بازگشته 
و به عنوان بازیکن/مربی به این تیم حاضر در چمپیونشیپ ملحق شده در گفت وگویی به مشکل قمار 
خود در اولین سال های دوران فوتبالی اش پرداخته و می گوید در آن روزها ترکیب افسردگی و منابع 
مالی قابل توجه باعث شده بود او به قمار رو بیاورد. وین رونی در این گفت وگو درباره مشکل سابقش 
گفت:»ما در بازی های خارج از خانه منچســتریونایتد در یک هتل اقامت می کردیم. با تیم ملی 
انگلیس هم وقتی برای بازی می رفتیم هفت تا ده روز در هتل بودیم. در این شرایط آدم حوصله اش 

سر می رود و برای وقت کشتن دست به بعضی کارها می زند و قمار یکی از این کارها بود«.
ستاره جدید دربی کانتی در ادامه صحبت هایش گفت:» تا به خودتان می آیید متوجه می شوید که 
مبالغ هنگفتی از دست داده اید و حتی متوجه این نشده اید. من اوایل فکر می کردم خیلی راحت 
دارم پول به دســت می آورم ولی بعد از مدتی تاثیر مخرب قمار را متوجه می شــوید و می بینید که 
زندگی تان دارد از بین می رود. خوشبختانه توانستم بدهی ها را بپردازم و بعد از آن دیگر قمار نکردم، 
من از اشتباهاتم درس گرفتم. اگر به قمار ادامه بدهید بیشتر و بیشتر می بازید و در موقعیت خیلی 

بدی گرفتار می شوید«.

فوتبال جهان

 آرین غالمی، شطرنج باز ۱۸ ساله کشورمان 
یکی از ورزشــکارانی اســت که افتخار دیدار 
با ســردار حاج قاسم ســلیمانی را در زمان 
حیات این فرمانده شــهید داشــته است. 
غالمی اظهار داشــت: من در زمستان سال 
۹۷ و در مسابقات بین المللی ریلتون سوئد 
و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین مقابل 
نماینده رژیم صهیونیســتی مسابقه ندادم. 
پس از بازگشــت به ایران و در اســفند سال 
گذشــته بود که با حاج قاسم ســلیمانی در 
مراسم یادبود شــهدای بابل دیدار کردم. او 
خیلی متواضع و مهربان بود. ســردار شهید 
مرا در آغوش کشید و یک انگشتر نیز به من 
هدیه داد که در واقع زیباترین مدال زندگی ام 

بوده است. 
وی افزود: من در دیدار با سردار سلیمانی به 
او گفتم که می خواســتم با این اقدام، گوشه 
کوچکی از کار و مسیر او را ادامه بدهم تا همه 
در کنار هم به هدف مان نزدیک شویم. حاج 
قاسم ســلیمانی خیلی از من تمجید کرد و 
گفت کــه کارم کمتر از مجاهــدت رزمندگان 
و مجاهــدان در میــدان نبوده اســت. این 
شطرنج باز جوان ادامه داد: او معتقد بود که 
همه ما باید در عرصه خودمان بهترین باشیم 
و به یکدیگر کمــک کنیم؛ فرقــی هم ندارد 
که در میدان جنگ باشــد یا عرصه ورزش. 
در واقع می گفت که همه بایــد با یکدیگر در 
ارتباط باشــند و به هم کمــک کنند. غالمی 
گفت: مرد بزرگی را از دست دادیم و سردار به 
آرزویش رسید. جای او خالی خواهد ماند، 
البته معتقدم که حاج قاسم سلیمانی در کنار 

ماست و می تواند به ما کمک کند.
  وی در پایــان با اشــاره به اینکــه هر وقت 
انگشــتر هدیه سردار ســلیمانی را می بیند، 
خاطره دیدار بــا او برایش زنده می شــود، 
عنوان کرد: امیدوارم انتقام سختی از آمریکا 
بگیریم. او ســردار دل ها بــود و دل همه ما 
مردم ایران جا داشــت، چون با اخالص کار 

می کرد.

باشگاهپرسپولیسحاضراستحسینماهینی)بازیکن
سابقذوبآهن(بهعالوهیکبازیکندیگررابهتیم
اصفهانیبدهدواسماعیلیفررادراختیاربگیردکهباشگاه

ذوبآهنمخالفتکردهاست

در حاشیه

80

وز عکس ر

دیدار جمعی از 
پیشکسوتان استقالل 

با علی نژاد
جمعی از پیشکســوتان تیم 
فوتبال اســتقالل بــا مهدی 
علی نژاد، سرپرست معاونت 
توســعه ورزش قهرمانــی و 
حرفــه ای وزارت ورزش و 
جوانان دیدار و گفت وگو کردند.
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مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خبر داد:

برگزاری جشنواره زمستانه بازار مرکزی گل و گیاه اصفهان
 مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان از برگزاری 
جشنواره زمستانه بازار گل و گیاه همدانیان ویژه گل دوســت های اصفهان خبرداد. محمد مجیری با 
اشاره به اینکه هر سال جشنواره زمســتانی بازار گل و گیاه با یک رویکرد و ایده جدید اقدام به برگزاری 
نمایشگاه گل و گیاه می کند، گفت: از اهدف مهم برگزاری جشنواره امسال را می توان فرهنگ سازی و 
آشنایی با کاشت و تولید گل و گیاه از سنین پایه و آشنایی، حمایت از مشاغل خانگی و همچنین تولید 
کنندگان ماهی های زینتی ویژه دانش آموزان عنوان کرد. مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری اصفهان در تشــریح جزییات این نمایشگاه فصلی که به 
نام دانش آموزان گره خورده اســت، تصریح کرد: در این جشــنواره بیش از ۱۰.۰۰۰ بسته شامل خاک، 
بذر، گلدان به دانش آموزان به همراه بروشور روش کاشــت و نگهداری اهدا خواهد شد. این مسئول 
شهری همچنین از اختصاص ۱۰ دستگاه اتوبوس گل آرایی شــده جهت انتقال دانش آموزان از نقاط 
مختلف شــهر به محل برگزاری جشــنواره خبرداد و بیان کرد: انجام مشــاوره و معرفی قسمت های 
مختلف بخش مشــاغل خانگی همراه با توضیحات کامل توسط کارشــناس مشاغل خانگی از دیگر 
فعالیت های جنبی این جشنواره است. مجیری همچنین عرضه مســتقیم و بدون واسطه تولیدات 
تولید کنندگان، با نمایشــی کردن و اجرای تئاتر با موضوع نگهداری گل و گیاه و آشــنایی با انواع گل ها 
و خواص آنها برای دانش آموزان و کودکان شــرکت کننده در جشنواره، را از دیگر برنامه های جنبی این 
جشنواره برشــمرد و ادامه داد: هدف از این برنامه ها فرهنگ سازی آشــنایی با گل و گیاه برای سنین 
پایین و تشریح تاثیرات مثبت آن بر زندگی فردی است. وی در خصوص کیفیت برگزاری این نمایشگاه 
زمستانه با اشــاره به اینکه جشــنواره تولیدکننده و پرورش دهندگان گل و گیاه از استان های مختلف 
کشــور حضور داشــته و جدیدترین تولیدات خود را در معرض دید عموم قرار می دهند، بیان کرد: در 
این جشــنواره انواع گل های شــاخه بریده و آپارتمانی، کاکتوس، درختان و درختچه های مثمر و غیر 
مثمر، گل های فصلی، بذر و انواع گلدان های ســفالی و پالستیکی عرضه می شود. مدیرعامل سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان اضافه کرد: گل های خشک، 
ظروف میناکاری شــده، چرم های طراحی و نقاشــی شــده و دیگر اقالم مربوط به مشاغل خانگی و 
انواع ماهی های زینتی و صنایع وابسته آن نیز در این نمایشگاه جهت حمایت از تولیدات و محصوالت 
خانگی و زنان سرپرســت خانوار عرضه می شــود. وی افزود: از نکات مهم این جشنواره این است که 
امسال سازمان ســاماندهی به عنوان متولی این جشــنواره نقش حمایتی و نظارتی بر عهده داشته و 
 مدیریت و تمامی هزینه های این جشنواره توسط فعاالن بخش خصوصی و تولید کنندگان گل و گیاه 

پرداخت می شود.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:

 دیواره پازلی میدان امام حسین )ع( 
رنگ سردار دل ها به خود گرفت

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی 
اظهار کرد: شهرداری اصفهان همواره در مناســبت های مختلف، شهر را متناسب با ایام فضاسازی 
کرده است، از همین رو دیواره پازلی میدان امام حســین )ع( به مناسبت شهادت سردار سرافراز 
اسالم قاسم سلیمانی به روز رسانی شد. حسن موذنی با بیان اینکه دیواره پازلی میدان امام حسین 
)ع( در ابعاد ۱۲ در ۷۵ متر نصب شده است، افزود: در این دیواره تصاویری از سردار و سخن گهربار 
از سردار رشید اسالم »پیروزی نزدیک است« به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی نوشته شده و در 
معرض دید عموم قرار گرفته است. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: به 
مناسبت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، پرچم های شهر مشکی شده و حدود دو هزار پرچم 

مشکلی در سطح مناطق ۱۵ گانه شهر نصب شد.

در آینده ای نزدیک؛

فرهنگنامهشهروندیدردسترسشهروندانقرارمیگیرد

رییس اداره توســعه فرهنگ شهروندی        نرگس طلوعی
شهرداری اصفهان از تدوین فرهنگ نامه 
شهروندی در راستای استفاده شهروندان، فرهیختگان وهنرمندان شهر 

و هم چنین تمام کالن شهرهای کشور خبر داد.
گرچه شهر و شهرنشینی سابقه ای بسیار طوالنی دارد؛ اما طی دهه های 
اخیر متناســب با تحوالتی که در حوزه علم و ارتباطات رخ داده اســت 
شهرها متحول شده اند و شهرنشینی نیز عرصه های جدیدی را تجربه 
می کند. مسائل اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرها روز به روز پیچیده تر 
شــده و اندیشــمندان و برنامه ریزان به طور جدی به مســائل شهر و 
نشینی پرداخته اند. یکی ازمسائل مهم در ارتباط با شهرنشینی، مقوله 
شهروندی است که ارتباط  اساسی با توســعه یافتگی شهر داشته و به 
عنوان یکی از شاخص های مهم پیشرفت در کشورها نام برده می شود. 
اصوال شهروندی بدون عنایت به مقوله فرهنگ قابل تصور نیست. ایجاد، 
گسترش و تعمیق فرهنگ و اخالقیات شهروندی می تواند گره گشای 
بسیاری از مسائل شهری و اجتماعی باشد که کشورهای در حال توسعه 

با آن مواجه اند. 
فرهنگ شــهروندی بخشــی از فرهنگ فردی و اجتماعی اســت که 
متناسب با مفهوم شهر شکل یافته است. توجه به فرهنگ شهروندی 

و آموزش آن، رویکردی نوین اســت که بیشــتر کشــورهای توســعه 
یافته بــه آن پرداخته انــد و نتایج موثر آن در توســعه پایــدار، رفاه و 
پیشــرفت های فرهنگی و اجتماعی، باعث شــده که کشــورهای در 
حال توســعه نیز ضرورت آن را درک کرده و زمینه آمــوزش و تحقیق 
آن را فراهــم آورنــد. اداره توســعه فرهنگ شــهروندی شــهرداری 
 اصفهان نیز در همین راســتا اقدام به تدوین فرهنگ نامه شــهروندی

 کرده است.
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شــهرداری اصفهان در این باره 
اظهار کرد: در حوزه مدیریت شــهری دســتگاه هایی وجود دارد که به 
شهروندان خدمات ارائه می دهند؛ اما جزو شهرداری نیستند و قوانین 

و مقررات خود را دارند که بخشی از آن به شهروندان مربوط می شود.
احمد رضایی افزود: دســتگاه های مربوطه چند جلد قوانین و مقررات 
داشتند که از لحاظ مکانی و سازمانی بسیار آشفته، مشوش و پراکنده 
بود چرا که برخی قوانین تخصصی و برخی برای عموم مردم بود و برای 

یافتن این قوانین و مقررات سردرگمی وجود داشت.
وی ادامه داد: همچنین اهالی رســانه و هنرمنــدان هنگامی که برای 
سیستم مدیریت شهری اثری هنری مانند فیلم، تئاتر، داستان و شعر 
اثر خلق می کنند برای جمع آوری اطالعات این سوال همیشه برای شان 

مطرح است که باید به کجا مراجعه کنند؟
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان افزود: تمام 
این مسائل باعث شد که اقدام به آماده ســازی و تدوین فرهنگ نامه 
بزرگ شــهروندی کنیم، فرمت را آماده و تیمی را هماهنگ کردیم و در 
نهایت اطالعات دسته بندی شد و بخش های معرفی، آگاهی، توصیه ها 
و منابع و مأخذ به آن اضافه شــد. رضایی تصریح کــرد: فرهنگ نامه 
شهروندی در فاز اول با ۱۲ موضوع در ۱۰ جلد به صورت دیجیتال آماده و 
روی سایت شهروندی نصب خواهد شد و لینک آن در سایت های دیگر 
بارگذاری می شود. هر شهروند و اهل فرهنگ و هنر که نیاز به تعاریفی 
 از قوانین و اطالعات داشته باشــد می تواند وارد این سایت شده واز آن

 استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: درضمن این نســخه دیجیتالی فرهنگ نامه قابل 
استفاده برای شهروندان، فرهیختگان و هنرمندان شهر اصفهان و تمام 
کالن شهر های کشور خواهد بود. رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
شهرداری اصفهان در خصوص ادامه این فرهنگ نامه گفت: در فاز بعدی 
چند دستگاه دیگر به آن اضافه خواهد شد و قرار است هر دوره سه ماهه 
سازمان مربوطه به روزرسانی اطالعات را انجام دهد و برای ما ارسال کند 

چراکه نسخه دیجیتال و قابل تغییر است.

فرماندهی وکارکنان لشــکر ۱4 امام حســین )ع( 
به مناسبت شهادت ســپهبد حاج قاسم سلیمانی 
بیانیــه ای صادر کردند. بــه نقــل از روابط عمومی 

لشکرمقدس ۱4 امام حســین )ع( در این بیانیه 
آمده است: »شهادت پر افتخار و سرافرازانه سردار 
رشید اسالم سپهبد حاج قاســم سلیمانی، تربیت 
شــده مکتب روح ا... وســرباز والیت فقیه درخت 
اســالم را تنومندتر وعزم مســلمانان را در نبرد حق 
علیه باطل راسخ تر کرد. شیطان بزرگ وجیره خوران 
ومزدوران به ظاهر ابرقدرت شرق وغرب بدانند که با 
به شهادت رساندن این سردار عزیز اتحاد کشورهای 
 منطقــه و جبهــه مقاومت بیشــتر از قبل شــده 
اســت ومتجاوزان که جرأت مقابله زمینی ورو در 
 رو با رزمندگان مقاومــت ندارند روز به روز در باتالق
 ایــن جبهه بیشــر فــرو می رونــد وان شــاءا... 

 به زودی شــاهد غرق شــدن کامل آنهــا خواهیم
 بــود. رزمندگان لشــکر مقدس ۱4 امام حســین 
)علیه الســالم( با عرض تبریک وتسلیت شهادت 
سپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی به ساحت 
مقدس حضرت ولــی عصر ارواحنا لــه فدا ونایب 
برحقــش فرماندهــی کل قــوا و کلیــه هم رزمان 
اعالم می دارند تــا آخرین نفس گــوش به فرمان 
ولی امر مســلمین جهــان امام خامنــه ای عزیز 
بوده و تــا آخرین قطــره خون در مقابل شــیطان 
بزرگ ومزدوران آن ها می ایســتند و همچون دفاع 
 مقــدس و ماموریت های پس از آن اســتوار وپویا

 خواهند بود.«

لشکر مقدس ۱4 امام حسین )ع( به مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی بیانیه صادر کرد؛

ایستادگی تا نثار آخرین قطره خون در مقابل شیطان بزرگ

 توجه به فرهنگ شهروندی و آموزش آن، رویکردی نوین است 
که بیشتر کشورهای توسعه یافته به آن پرداخته اند و نتایج موثر 
آن در توسعه پایدار، رفاه و پیشرفت های فرهنگی و اجتماعی، 
باعث شده که کشورهای در حال توسعه نیز ضرورت آن را درک 

کرده و زمینه آموزش و تحقیق آن را فراهم آورند

با مسئولان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان درخصوص اقدامات طرح ریزی شده برای بزرگداشت شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی در اصفهان اظهار کرد: 
در اولین ساعات که خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی در کل کشور منتشر شد، هماهنگی های الزم با بقاع و اماکن متبرکه انجام گرفت و به دلیل آنکه به طور 
طبیعی در آخر هفته این مراکز مورد استقبال مردمی اســت، ویژه برنامه هایی با حضور گسترده مردم در امامزاده ها برگزار شد. حجت االسالم محمدحسین 
بلک با بیان اینکه ادامه برنامه ها در جهت تقویت روحیه جهاد و رهروی از آن شهید انجام خواهد شد، افزود: تماس های تلفنی و بازدیدهایی که از مراسم های 
برگزار شده داشتیم، حاکی از شور مردمی در این مراکز بود و همچنان این شور در مساجد با اهتمام ائمه جماعات و تاکید اوقاف بر اجرای برنامه های مناسب 
تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح کرد: عالوه بر برنامه های مسجد محور، به یاد آخرین تالوت های این 

سردار شهید در روزهای آینده محفل قرآنی با عنوان »شبی با قرآن و شهیدان« برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

برگزاری محفل قرآنی به یاد سردار سلیمانی در اصفهان

شهرداری محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوزهای شماره 98/۱93 مورخ 98/۷/۲۱ و 9۷/۵6۱ مورخ 9۷/۱۰/۲3 و 98/۷9 مورخ 98/4/۱6 شورای محترم اسالمی 
شهر محمدآباد نسبت به فروش تعداد 3 پالک زمین با کاربری مسکونی و یک پالک زمین با کاربری تجاری با مشخصات ذیل اقدام نماید.

 

متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده، دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 
مورخ ۱398/۱۰/۲6 به شهرداری محمدآباد مراجعه نمایند.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
زمان تحویل پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 98/۱۰/۲9

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز دوشنبه  مورخ 98/۱۰/3۰ 
تلفن تماس: 466۵۲۵4۱-۰3۱ و ۰3۱-466۵۲46۵ 

آگهیمزایدهفروشزمیننوبتاول)چاپدوم(
شهرداری محمدآباد

حسیندهقان–شهردارمحمدآبادمالف:712996

آدرس محلسپرده شرکت در مزایدهقیمت کل کارشناسی پالک )ریال(کاربریمساحت/ متر مربعشماره پالکردیف
شهرک شهید بهشتی- مسکن مهر16/100/000 ریال322/000/000مسکونی1197178/87
شهرک شهید بهشتی- مسکن مهر11/550/000 ریال231/000/000مسکونی2369165
بافت قدیم- کوچه شهید جعفری منش391/000/00019/550/000مسکونی3-339/75
بلوار امام خمینی)ره( – روبروی دبیرستان خدیجه کبری )س(22/112/500 442/250/000تجاری42330/50

آیین اختتامیه نخســتین جشــنواره ملی شعر و داســتان کودک و نوجوان 
شــهروندی اصفهان بعدازظهر روز پنجشــنبه با استقبال شــرکت کنندگان و 
عالقه مندان از سراسر کشور در کتابخانه مرکزی شهرداری برگزار شد. »راضیه 
ساقی« که رتبه دوم بخش داستان کودک رده سنی ۷ تا 9 سال را در جشنواره 
»شهرمن« کســب کرد و به اتفاق خانواده اش از اســتان یزد آمده بود، گفت: 
یکی از دوســتانم فراخوان »شهرمن« را برایم ارســال کرد و ترجیح دادم در 
این جشنواره شرکت کنم. وی افزود: برای ســاختن آینده ای بهتر ناگزیریم 
روی کودکان و نوجوانان سرمایه گذاری کنیم و داســتان به عنوان مهم ترین 
ابزار ســازنده تخیل می تواند به وســیله پیام های مهمی مانند موضوعات و 
مهارت های شهروندی اعم از سالمت روان، پارک ها و فضای سبز، حمل و نقل 
عمومی و هوای پاک، آتش نشانی و حوادث ایمنی، پسماندوبازیافت، مصرف 
بهینه انرژی به کمک شهروندان بیاید. شایان و سمانه ایوبی، خواهر و برادری 

هم از شهرستان گمیشان استان 
گلســتان به همراه مادرشــان 
در مراســم اختتامیه نخستین 
جشنواره ملی شــعرو داستان 
کــودک و نوجوان شــهروندی 
اصفهان شــرکت کــرده بودند و 
در بخــش امیــد از آنهــا تقدیر 
شــد. شــایان ایوبی کــه یازده 
ســال دارد، گفت: داستان های 
زیادی نوشتم و در جشنواره های 
استانی و منطقه ای شرکت کردم 
و رتبه آوردم. با ارســال دو اثر در 
جشــنواره »شــهرمن« شرکت 
کردم و خوشــحالم که به همراه 
خواهرم در این جشــنواره از ما 

تقدیر شد. »هما ایرانپور«، نویسنده بزرگسال و کودک و نوجوان که رتبه نخست 
داستان کودک رده سنی ۷ تا 9 سال را در جشنواره »شهرمن« کسب کرد، گفت: 
برگزاری این جشنواره ها می تواند به فرهنگ ســازی در جامعه کمک کرده و 
مسائل شهروندی و محیط زیستی را به عنوان دغدغه در جامعه مطرح کند. وی 
افزود: با توجه به اینکه جشنواره »شهرمن« برای نخستین بار در کشور برگزار 
می شود؛ امیدوارم سایر استان های کشور از این جریان سازی ها الگو برداری 
کنند و فرهنگ شهروندی و محیط زیست را با زبان هنر و ادبیات و با مخاطب 

کودک و نوجوان درون سازی کنند.
در این مراسم محمد عیدی، معاون فرهنگی شــهردار ضمن اهمیت صورت 
بندی جشنواره »شــهرمن« در اداره توسعه فرهنگ شــهروندی در معاونت 
اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: 
جشــنواره ها پدیده های فرآیندمحور و ناظر بر موضوع و مسئله ای هستند. 
جشنواره »شهرمن« نشان داد که در اداره توسعه فرهنگ شهروندی مسائل 
اجتماعی بــه موضوعات مدنی تبدیل شــده و اتاق فکری به وســعت ایران 

اسالمی تشکیل شده است.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
4۰9 اثری که به دبیرخانه جشــنواره »شهرمن« از ۲۱ اســتان کشور دریافت 
شــده اســت، ادامه داد: امیدوارم این حرکت »فرآیند محــور« در معاونت 
اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری ادامه دار باشد 
 و تمام مســائل شــهری از طریق جشــنواره به موضوع مدنــی و اجتماعی

 تبدیل شود.
در ادامه، رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی اصلی ترین رسالت این اداره 
را »آموزش شهروندی با زبان هنر و ادبیات« معرفی کرد و گفت:   4۰9 اثر به 

دبیرخانه ارسال شد و ۱۷3 نفر در جشنواره »شهرمن« شرکت کرده اند.
رضایی با بیان اینکه ۲۷ اثر شعر شامل شعرخردســال و ۷9 اثر شعر کودک 
و ۵۵ اثر شعر نوجوان اســت، اظهار کرد: از ۲48 اثر بخش داستان، 3۰ اثر به 
داستان خردسال و 4۷ اثر در رده سنی ۷ تا 9 ســال در جشنواره »شهرمن« 
اختصاص یافته اســت.وی 
اشــاره ای هم به تعداد آثار، 
بنا بــه تفکیک موضــوع در 
شــش بخش این جشنواره  
داشت و اعالم کرد: در بخش 
شعر، ۵۱ اثر با موضوع اخالق 
شهروندی و ســالمت روان، 
۲۵ اثر با موضوع حمل و نقل 
عمومی و هوای پاک، ۲۵ اثر 
با موضوع پسماند و بازیافت 
و 4۱ اثر با موضوع پارک ها و 
فضای سبز، 9 اثر با موضوع 
آتش نشانی و حوادث ایمنی 
و ۱۰ اثر مصرف بهینه انرژی به 
دبیرخانه ارسال شده است.

رضایی، به تفکیک آثار در بخش داســتان هم اشــاره کرد و گفت: ۱۱3 اثر در 
بخش اخالق شهروندی و سالمت روان، ۲۵ اثر در بخش حمل و نقل عمومی 
و هوای پاک، ۵۲ اثر پســماند و بازیافت، 33 اثر پارک ها وفضای سبز، 6 اثر 

آتش نشانی و حوادث ایمنی و ۱9 اثر در مصرف بهینه انرژی است.
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی با بیان گســتره  آثار دریافت شده در 
جشنواره»شهرمن« از استان های کشــور تصریح کرد: بیشترین آثار دریافت 
شده با ۱8۱ اثر از استان اصفهان و اســتان تهران با ۵3 اثر در جایگاه دوم قرار 
دارد. وی افزود: وجه تمایز جشنواره »شهرمن« از سایر جشنواره ها به لحاظ 
موضوع »مدیریت شهری« است که گستره سنی آن شامل تمام سنین بود و 
موضوعات کاربردی شهری را در بر می گرفت و آثار رسیده نسبت به کاربردی 
بودن شان تولید محتوا خواهند شد که ۲۰ درصد آثار قابلیت چاپ شدن دارند.

رضایی با اشاره به اینکه فراخوان جشــنواره »شهرمن« در تیرماه سال جاری 
برگزار شد گفت: از تیرماه تا مهرماه که مهلت ارسال آثار بوده، ۱۰ کارگاه با حضور 
اساتید برجسته کشور برگزار شد و پس از اتمام ارسال آثار، سه دوره داوری به 

مرحله برگزاری رسید.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر و داستان کودک مطرح کرد:

اتاق فکری به وسعت ایران اسالمی تشکیل شده است
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افزایــش دغدغه های زندگی   مینا حمیدی
امروز  باعث شــده که اعضای 
خانواده زمان زیادی را به وقت گذرانی در کنار هم اختصاص 
ندهند. تالش برای حفظ موقعیت شــغلی و ارتقای مقام 
یافتن در حرفه خود، باعث نادیده گرفتن نیازهای خانواده 

و داشــتن رابطه ای عمیق و صمیمــی با اعضای 
خانواده می شود. در صورتی که شما نیز یکی از این 
خانواده ها هستید، نیازی به نگرانی وجود نخواهد 
داشــت زیرا ما قصد داریم در این بخش به ارائه 
راهکاری هایی برای وقت گذرانی بیشتر با اعضای 
خانــواده و افزایــش نشــاط و ســالمت خانواد 

بپردازیم.
 در آغــوش گرفتــن یکدیگر: در آغــوش گرفتن 
یکدیگر و انجام فعالیت هایی مانند کتاب خواندن 
قبل از خواب با یکدیگر و یا انجام بازی های فکری 
یا کامپیوتری به فرزندان کمک می کند تا محبت 
والدین خود را احســاس کرده و حــس امنیت 

بیشتری دریافت کنند. کمک کردن به انجام فعالیت های 
مدرسه نیز یکی دیگر از این راهکارهاست.

گوش دادن به موســیقی یا آواز خواندن: گوش دادن به 

موســیقی یا آواز خواندن با یکدیگر راهــکاری  عالی برای 
ایجاد ارتباطی صمیمانه با اعضای خانواده اســت. کلمات 
را در کنار هــم قرار دهید و طنینی آهنگین به آن ببخشــید 
و با فرزندان خود برقصید و در حیــن نظافت منزل تان به 

موسیقی مورد عالقه خود گوش دهید.

 ایجاد فضایی تفریحی: گاهی الزم است از تاکید کردن روی 
انجام تکالیف مدرسه برای فرزندان خود صرف نظر کرده 
و با آن ها به انجــام فعالیت های تفریحــی مختلف مانند 

گشت و گذار، پیاده روی، صرف غذا در بیرون از منزل و یا 
مهمانی های غافلگیر کننده بپردازید که این گونه فعالیت ها 
عالوه بر بهبود روابط خانوادگی، به بازیابی انرژی و رهایی از 
استرس و اضطراب ناشی از فعالیت های روزانه نیز کمک 

خواهد کرد.
 ورزش کــردن با یکدیگــر: انجــام فعالیت های 
ورزشی مانند دویدن در طبیعت، دوچرخه سواری 
و ... فرصتی برای با هم بــودن اعضای خانواده را 
فراهم می کند و الگویی مناسب از والدین را برای 
فرزندان ایجاد خواهد کرد. انجام تمرینات یوگا با 
اعضای خانواده نیز به ایجاد حس مثبت و کاهش 
 اســترس و اضطــراب روزانه تان کمــک خواهد

کرد.
 ایجاد عادات ســالم: خوردن غذاهای ناســالم 
ممکن است برای بســیاری از افراد لذت بخش 
باشد؛ اما در نهایت باعث آسیب رسیدن به سالمت 
فردی خواهد شد. با حذف این گونه غذاها از رژیم 
غذایی روزانه خود و جایگزین کردن غذاهای ســالم مانند 
میوه و سبزیجات ســالم به جای این گونه مواد مضر، به 

افزایش سالمت خانواده خود کمک کنید.

آشپزی

آش عدس و بلغور
مواد الزم: عدس 200 گرم، بلغور گندم 200 گرم، سیب زمینی درشت 

یک عدد، پیاز درشت 2 عدد، ســیر 3 تا 4 حبه، عصاره گوشت 2 لیتر، نعنا ع 
خشک به مقدار الزم، نمک، زردچوبه، فلفل ســیاه و قرمزبه میزان الزم، روغن به 

مقدار الزم، آب حدود 8 تا ۹ لیوان
طرز تهیه: ابتدا عدس و بلغور گندم را از چند ســاعت قبل خیس کنید. سپس در قابلمه ای 

عدس و بلغور گندم را به همراه 2 لیتر آب )حدود 8، ۹ لیــوان آب( بریزید و  بگذارید حدود 
یک ساعت عدس و بلغور بپزد. البته این زمان بستگی به نوع عدس و بلغور دارد. پیازها را ریز 
خرد کنید و در تابه کمی روغن بریزید و آن ها را به همراه کمی زردچوبه سرخ کنید تا طالیی شود. 
وقتی پیازتان آماده شد، سیرها را با رنده ریز، رنده یا له کنید. ادویه ها را اضافه  کرده و حدود یک 
قاشق و نیم سرپر نعناع اضافه کنید، همه مواد فقط در حد چند ثانیه کم تفت بخورد تا نسوزد. 

عدس و بلغور که لعاب انداخت یک عدد سیب زمینی درشت را نگینی )مکعبی( 
خرد و به آن ها اضافه کنید. عصاره گوشت را اضافه کنید و همین طور پیاز داغی 
را که آماده کرده بودید به مواد بیفزایید. کمی نمک به آش اضافه کنید و بعد 
خوب هم بزنید. با شعله کم با در نیم باز اجازه دهید یک ربع تا 20 دقیقه 

جا بیفتد. این آش خوشمزه را با نعنا ع داغ سرو کنید. می توانید 
به دلخواه کمی کره هم به آن اضافه کنید.

چطور خانواده ای شاد داشته باشیم؟

 پیشنهاد ثبت جهانی ساز تنبورخبر
 از سوی ایران

 فیلم سینمایی سردار سلیمانی
 ساخته می شود

یک استاد و نوازنده پیشکسوت از ثبت ملی ساز تنبور به عنوان 
اقدامی برای »همدلی قوی میان اهالــی فرهنگ« یاد کرد و 
خواستار ثبت آن در یونســکو به منظور معرفی موسیقی اصیل 
ایرانی به جهانیان شــد. فریدون جنیدی اظهارداشت: میراث 
فرهنگی با ثبت ملی به این ساز و جان ایرانیان که از شنیدنش 
لذت بردند، احترام گذاشت و امیدوارم یونسکو نیز این احترام 

را بگذارد و آن را ثبت جهانی کند. 

محمدرضا مصباح، تهیه کننده فیلم سینمایی »پوست« برای 
ســاخت فیلمی درباره ســردار شهید قاسم ســلیمانی اعالم 
آمادگی کرد و گفت: »اینجانب بدینوسیله اعالم می دارم فیلم 
سینمایی سردار سلیمانی ساخته خواهد شد، بنابراین از تمامی 
فیلمنامه نویسان و هنرمندان عزیز عالقه مند دعوت به همکاری 
می کنم. امید که با ساخت اثری درخور، بتوان گوشه ای از دین 

سینما به سردار نجیب جبهه مقاومت را ادا کرد.«

اولین شــبکه هوشــمند توزیع آب شــهری در کشــور، با بهره برداری از 

هوشمندسازی شبکه توزیع آبرسانی شــهر تودشک در مراسمی با حضور 

مهندس قاسم تقی زاده خامســی معاون آب و آبفای وزیر نیرو، مهندس 

حمیدرضا جانباز مدیرعامل شــرکت مهندســی آبفای کشــور و مهندس 

 هاشم امینی مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان افتتاح 

شد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در مراسم بهره برداری 

از هوشمندسازی شبکه توزیع آبرسانی شــهر تودشک گفت: هم اکنون با 

اجرای پروژه هوشمند سازی شبکه توزیع در تودشــک، در تمام ساعات 

شــبانه روز کامال هوشــمندانه و بدون دخالت نیروی انسانی، آب شرب 

متناســب با دمای هوا، پیک مصرف و ساعات مختلف شــبانه روز میان 

مشترکین به صورت عادالنه توزیع می شود. مهندس هاشم امینی افزود: 

تودشک، اولین شهری اســت که 42 کیلومتر از شبکه توزیع آن به صورت 

هوشــمندانه وآنالین مانیتورینگ و کنترل می شــود، در حالی که تاکنون 

خطوط انتقال آب در بسیاری از شهرها در کشور از طریق سیستم تله متری 

و تله کنترل مورد بررســی و نظارت قرار می گیرد. وی با بیان اینکه اجرای 

پروژه هوشمندسازی شبکه توزیع مستلزم ایجاد زیرساخت های الزم بوده، 

 GIS،تصریح کرد: به منظور اجرای دقیق طرح هوشمند سازی شبکه توزیع

کامل شــبکه توزیع وانشــعابات مشــترکین، تحلیل هیدرولیکی شبکه 

توزیع از طریق نرم افزار waterGems)واتر جیمز(، جانمایی شــیرآالت 

 فشار شکن روی شبکه توزیع با استفاده از تحلیل هیدرولیکی و در نهایت 

تله متــری و تله کنتــرل تمام تاسیســات آبرســانی منطقــه به جهت 

مانیتورینگ از مرکز الزامی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، بهره برداری صحیح از 

تاسیسات و منابع را بســیار اثرگذار در تامین و توزیع عادالنه آب برشمرد 

و خاطرنشان کرد: اجرای موفق هوشمندســازی شبکه توزیع آب در شهر 

تودشک به جهت بهره برداری صحیح از تاسیسات و منابع صورت گرفت، 

به طوری که با نصب فلومتر در مبادی ورودی آب همانند مخازن، خطوط 

انتقال و ایســتگاه های پمپاژ میزان آب ورودی به منطقه مشــخص شد، 

سپس بر اساس آن سیستم هوشمندســازی شبکه توزیع طراحی و اجرا 

شد. امینی، تقسیم بندی شهر تودشــک به 4 زون به منظور اجرای پروژه 

هوشمند سازی شبکه توزیع را ضروری دانســت و بیان داشت: اختالف 

ارتفاع در شهر تودشک به بیش از 110 متر می رسد، برای اینکه آب با فشار 

یکســان در میان جمعیتی بالغ بر 5 هزار نفر توزیع شــود شهر به 4 زون 

تقسیم شــد تا با نصب 4 فقره فشار شــکن عالوه بر اینکه مدیریت فشار 

تحت کنترل باشــد، آب شــرب هم عادالنه میان مردم توزیع شود. وی با 

اشاره به اینکه از سوی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، شهر تودشک 

به عنوان شــهری پروژه محور به لحاظ ایجاد زمینه های کاهش میزان آب 

بدون درآمد انتخاب شد، عنوان کرد: در پایان سال ۹5 میزان هدر رفت آب 

در شهر تودشک حدود 37 درصد بوده، این در حالی است که طی دو سال 

گذشته با تعویض بیش از 700 کنتور فرســوده، اصالح 400 فقره انشعاب 

آب و خارج کردن 8 کیلومتر شبکه توزیع فرسوده آب از مدار بهره برداری، 

هم اکنون میزان هدر رفت آب در این شهر به کمتر از 17 درصد رسیده است. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اعالم اینکه هم اکنون 

در حدود 80 درصد شهر اصفهان هوشمندسازی شبکه های آب و فاضالب 

صورت گرفته است، اظهارامیدواری کرد که تا دو سال آینده با ظرفیت هایی 

که ایجاد شده بتوان هوشمندسازی شبکه را به صورت صد در صد در شهر 

اصفهان محقق کرد. همچنین مدیر آبفای کوهپایه، مدیریت فشــار آب را 

یکی از عوامل موثر در کاهش میزان وقوع حوادث برشمرد و اظهارداشت: 

با نصب 4 دستگاه فشار شکن میزان فشار آب از 5 باردر اتمسفر به یکم و 

نیم بار در اتمسفر کاهش یافت که این امر در کاهش وقوع حوادث بسیار 

موثر بوده است.

یادگاری ادامه داد: در پایان ســال ۹5 حدود 151 مــورد حادثه مربوط به 

انشعابات و 171 مورد حادثه شــبکه توزیع به وقوع پیوست، در حالی که با 

مدیریت فشار در پایان سال ۹7 تنها 55 مورد حادثه مربوط به انشعابات 

و 31 مورد حادثه شــبکه توزیع صورت گرفت که این امر بیانگر کاهش 82 

درصدی حوادث شــبکه توزیع و کاهش 65 درصدی حوادث انشــعابات 

است.

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت: پیک مصرف گاز در این استان با سرد شدن 
هوا در اوایل دی امسال به رکورد 73 میلیون متر مکعب در هر روز رسید که نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته 13 درصد افزایش یافت. ســید مصطفی علوی 
افزود: با وجود افزایش مصرف در این استان، مشــکلی از نظر توزیع و فشار گاز 
نداشــتیم. وی با تاکید بر اینکه اولویت نخست برای شرگت گاز در ماه های سرد 
سال، مشترکان خانگی هستند، خاطرنشان کرد: صرفه جویی 15 تا 20 درصدی در 
مصرف گاز روزانه در استان به گازرسانی مستمر به نیروگاه ها و واحدهای صنعتی 
و تولیدی و همچنین مناطق شمال کشور، کمک بزرگی می کند. علوی با بیان اینکه 
در هر سال 21 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در استان اصفهان مصرف می شود، 
اظهار داشت: متوسط مصرف گاز روزانه در این خطه 57 میلیون متر مکعب است. 
وی با بیان اینکه بیش از ۹۹ درصد جمعیت استان اصفهان از گاز طبیعی بهره مند 
هســتند، اضافه کرد: بیش از 26 هزار کیلومتر شــبکه و یک میلیــون و 100 هزار 
انشعاب گاز در 10۹ شهر و یکهزار و 60 روستای استان اجرایی شده است. اصفهان 
بعد از تهران، رتبه دوم کشــوری را در توزیع گاز طبیعی دارد. مدیر دیســپچینگ 
شرکت ملی گاز ایران نیز گفت: امسال مصرف گاز روزانه از 500 میلیون مترمکعب 
فراتر رفته و حتی برخی روزها به 530 میلیون متر مکعب هم رسیده است. مهدی 
جمشیدی دانا افزود: روزانه نزدیک به 800 میلیون مترمکعب گاز در کشور تنها برای 
مصرف کنندگان خانگی، تجاری، صنعتی و بخشی از نیروگاه ها تامین می شود. 
وی تصریح کرد: پیش بینی شــده اســت که تا آخر بهمن که فصل سرد سال به 
طول می انجامد، مشکلی در تامین گاز کشــور به وجود نیاید. مدیر دیسپچینگ 

شرکت ملی گاز ایران افزود: مصرف گاز خانگی و تجاری در همه نقاط کشور به طور 
معمول در فصل های سرد باال می رود که برای تامین پایداری و توزیع گاز تولیدی 
پاالیشگاه ها، از سوی شرکت انتقال گاز و مجموعه شرکت های استانی زحمات 
فراوانی کشیده می شود. ایران با برخورداری از افزون بر 33 تریلیون مترمکعب 
ذخیره قابل استحصال گازی به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی در دنیا به شمار 
می رود؛ اما میزان مصرف انرژی دربخش های مختلف مانند خانگی، تجاری و 
صنعتی نزدیک به چهار برابر و میزان مصرف گاز حدود سه برابر میانگین مصرف 

جهانی است.

 رییس پژوهش  وفناوری شــرکت پاالیش نفت اصفهان اظهار داشت: هدف از 
انجام پروژه شبیه ســازی اختالط در تانک محصوالت بنزین و دیزل پاالیشگاه 
اصفهان، شبیه سازی اختالط سیاالت در مخازن فرآورده های بنزین و گازوییل 
با تکنیک جت میکسینگ اســت که برای اولین بار در پاالیشگاه اجرا می شود. 
یکنواخت ســازی مواد داخل مخازن و یــا اختالط کامل چند ســیال در تانک، 
جلوگیری از رســوب گذاری، عدم تشــکیل الیه های مختلف دمایــی از مزایای 
این روش است. شــرکت پاالیش نفت اصفهان شبیه ســازی اختالط در تانک 
محصوالت بنزین و دیزل را به وسیله جت میکسینگ و با بهره مندی از نرم افزار 
ANSYS CFD انجام می دهد. محســن مرادمند، عدم وجود قطعه متحرک، 
هزینه سرمایه گذاری پایین نسبت به میکسر، مصرف انرژی کمتر، اختالط کامل 
در تانک و عدم وجود منطقه مرده را محاســن این تکنولوژی دانست. وی ادامه 
داد: امروزه با توجه به توســعه نرم افزارهای حل عددی و شــبیه سازی سیاالت 
مانند ANSYS FLUENT، نگرشی جدید در ارتباط با شبیه سازی به وجود آمده 
و باعث پیش بینی رفتار ســیاالت به صورت دقیق شده است، بنابراین نیازی به 
انجام گزینه های مختلف و مشاهده نتایج در واحد نیست و می توان در زمان بسیار 

کوتاه تر و با هزینه بسیار کمتری نتیجه عملیات را پیش بینی کرد.
 وی افزود: نازل های اختالط جتی سیاالت، یکی از تکنولوژی های جدید اختالط 
است که می تواند برای سیستم های پیوسته و ناپیوسته استفاده شود. این نازل ها 

به عنوان جایگزین کامل همزن های مکانیکی استفاده می شود و در بسیاری از 
موارد موجب نتایج اختالط بهتری خواهد شد.

 مرادمنــد همچنین مزایای این تکنولوژی را برشــمرد و اظهار داشــت: مخلوط 
کننده های جتی چندین مزیت نسبت به همزن های مکانیکی دارند. در اختالط 
جتی مخزن، هیچ شــیء متحرکی داخل مخزن نیست و ساختاری ساده دارد. 
مخلوط کننده جتی تنها تکیه به جریان ســیال در ورودی مخزن، تعدادی نازل 
و مقداری کار لوله کشــی نیاز دارد، بنابراین هزینه ســاخت، نگهداری و عملیات 
پایین و نصب آن ساده اســت. از نظر هزینه نیز برای مایعات دارای ویسکوزیته 
پایین تر از 1000cP و همچنین برای تانک های ذخیره بزرگ بهتر اســت، کارآیی 
و اختالط ســریع از دیگر مشخصه های این نازل هاســت. وی در توضیح بیشتر 
نحوه اســتفاده از این تکنولژی ادامه داد: جریان محرکــه )از طریق لوله اصلی 
هدر وارد نازل می شــود( و جریان مکش )از طریق ایجاد خأل در اطراف منطقه 
ورود ســیال محرکه ایجاد می شود( در قســمت اختالط نازل مخلوط می شود 
که این کار باعث به وجود آمدن یک جریان تند ســیال یکنواخت، خواهد شــد 
و در اثر ورود ایــن جریان ها به تانک ســیال داخل آن به طــور مرتب چرخش 
داشته و باعث یکدســتی مخزن می شــود. این پروژه به همت اداره مهندسی 
 پاالیش و اداره مخازن پاالیشــگاه و توســط شرکت آتی اندیشــان بصیر اجرا 

می شود.

اجرای هوشمند سازی شبکه توزیع آب شرب شهر تودشک اصفهان
پیک مصرف گاز در اصفهان 13 درصد افزایش یافت

پروژه شبیه سازی اختالط در تانک محصوالت بنزین و دیزل پاالیشگاه 
اصفهان با جت میکسینگ
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