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امیرخان!امامرضابامخالفانمدارامیکرد،تهمتنمیزد

شعارهای اعتقادی، عمل غیراعتقادی!

تعجب نمی کنیم؛ هرکس »امیر قلعه نویی« را به واسطه سال ها حضور در فوتبال ایران شناخته باشد، اصال تعجب نمی کند. حتی 
این سوال را از خود نمی پرســد که »آیا فوتبال واقعا این قدر ارزش دارد؟« برای یکی مثل امیرقلعه، البد بله! همین قدر ارزش 
دارد. به هرحال به هرکجا رسیده، از صدقه سر همین فوتبال رسیده و چرا همه چیز را فدای جایگاه و موقعیتی که از روش های 
مختلف در فوتبال )به درست و نادرستش هم کاری نداریم( به دست آورده، نکند؟!مجتبی شریفی، رییس اسبق کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال کشــورمان می گفت: ما آمده ایم که فوتبال بازی کنیم نه اینکه اجازه بدهیم فوتبال ما را بازی بدهد!وقتی 
مصاحبه سرمربی طالیی پوشان پس از بازی سپاهان با سایپا را خواندیم، به یاد همه آن روز و شب هایی افتادیم که تیم امیرخان 
پیروز میدان بوده و تیم حریف در کالم او، تا حد بارسلونا باال می رفت و شایسته تقدیر و تحسین بود و گاهی حتی مربی تیم حریف 
خدای اخالق و اسطوره جوانمردی می شد چون به زعم او »مردانه« بازی کرده و به قول معروف تیمش »وانداده« تا به این ترتیب، 
تیم امیرخان پیروزشود یا در هفته آخر قهرمانی را به دست بیاورد! درست در همان لحظات بود که پیروزی تیم خودش را نتیجه 
»کمک خدا« و »لطف ائمه« می دانست و حتی از مقدسات و اعتقادات هم خرج می کرد و ابایی نداشت طوری سخن بگوید که 
گویی، خدا و ائمه فقط به تیم او نظر دارند و تیم روبه رو که شکست خورده، البد مستحق این نگاه و دعای خاص نبوده است! و باز 
به یاد شوخی با تیتراژ پایانی سریال حاشیه ساز این روزهای تلویزیون )ستایش( می افتیم و مصرع معروفش که می گوید: »ما 
کوچیک ها، خدامون بزرگه!« و مجری ای که به شوخی می گفت: یعنی در مقابل؛ »بزرگا خداشون کوچیکه؟!«امیر قلعه بعد از 
بازی با سایپا، با ادبیاتی بسیار سخیف و غیرفرهنگی به افرادی تاخت که به گمان او علیه اش فعالیت می کنند و هیچگاه نام و 
نشان دقیقی از آن ها مطرح نشده است تا رسانه ها و مردم بدانند منظور او چه کسانی است. سال هاست با »توهم توطئه« زمین 
و زمان را به وقت ناکامی، به رگبار اتهام زنی می بندد و مدعی می شود »دست هایی پشت پرده هستند که می خواهند او را زمین 
بزنند یا تیم هایش نتیجه نگیرند.« این بار آن قدر عصبانی شده که حرف هایی به زبان آورده که شنیدنش برای سنین زیر ۱۸ سال 
هم مناسب نیست: »...برای سپاهان اتاق فکری تشکیل داده اند که قبل از مسابقه برنامه ریزی می کنند. حتی قبل از بازی به من 
می گویند که فالن سکو لیدرش منتسب به فالن باشگاه است و کاری نمی توانیم انجام دهیم و عذرخواهی می کنند. کسانی که 
این حرف ها را می زنند هم لقمه شان و هم نطفه شان ایراد دارد! امیدوارم به زودی متوجه شوند چه کسی پدرشان است!« بی خیال 
امیرخان! نه اینکه بگوییم این مدل ادبیات از شما بعید است؛ نه ولی برای ما زشت است حتی مجبور باشیم به بهانه این حرف های 
سخیف، دوباره بازنشرشان بدهیم.چندماه قبل، تیم تان برابر پدیده مشهد به تساوی رســید و بعد از بازی گفتید: »هواداران 
حرمت امام رضا را نگه نداشتند و این رفتارها خوب نیست.«حرمت امام رضا)ع( را آنهایی نگه نمی دارند که در ایام پایانی ماه 
صفر و عزاداری پیامبری که الگوی بخشش و رحمت و اخالق مداری بود و امامی که به »کرم« و »بخشندگی« معروف است و 
امام رضایی که دم از حرمت او زده می شود؛ چنین الفاظ سخیف و زشتی را به زبان می آورند. راستش ما از سیره اهل بیت)ع( و از 
جمله امام رئوف در برخورد با مخالفان و دشمنان هرچه خوانده و شنیده ایم؛ »مدارا« بوده است مثل این روایت از امام حسن بن 
علی )ع(: رسول خدا )ص( فرمود: همانا خداوند انبیا را به سبب حسن مدارا با دشمنان دین خدا و حسن تقیه به خاطر برادران 
دینی شان، بر دیگر مردم برتری داده است. از سخنان امیرقلعه نویی و ادبیات خاص او تعجب نمی کنیم؛ اما این عادت کردن نباید 
تبدیل به عادت جدیدی در فوتبال ایران شود. نباید اجازه بدهیم تبدیل به رویه بشود و هر مربی ای که نتیجه نگرفت، هواداران 
مخالف خوان را به »لقمه و نطفه حرام« متهم کند. آمده ایم که فوتبال بازی کنیم نه اینکه اجازه بدهیم فوتبال ما را بازی بدهد!

یادداشت

پیاده روی زائران امام رضا)ع( به سمت مشهد
هرساله و با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام رضا)ع(، زائران و عزاداران از استان ها و شهرستان های اطراف مشهد به شوق زیارت بارگاه ملکوتی 

امام رضا)ع(، مسیر را با پای پیاده طی می کنند.

عکس خبر
عکس:  ایکنا

یاعلیبنموسیالرضا!

 شما هم می دانی 
و هم می توانی

سال هاست امید بسته ایم به همان گوشه گنبد طالیی ات 
که از درب مسجد گوهر شاد پیداســت، همانجا که برای 
جوادت نماز می خوانیم و به حرمت او به شــما  متوســل 
می شــویم. امیدمان البه الی جمعیت پشت پنجره فوالد 
دست به دست می شــود میان آن همه دل زار و پریشان، 
اشک های عاشــقانه جســم و روح مان اما همچنان کنار 
گنبد توست، همان گوشه از مسجد گوهرشاد. یا امام رضا! 
تو هم می دانی و هــم می توانی... توصیه گفتن این زمزمه 
را نمی دانم چه کســی یادمان داده؛ امــا راهی حرمت که 
می شویم از چند متر دورتر این جمله ورد زبان مان می شود 
تا برسیم به صحن و سرایت.  نزدیک تر که می شویم اشک 
امان مان نمی دهد، زبان سنگین می شــود و زائران همه 
چشــم و تو، آقای مهربانی ها و نگین الماس ملتمســین 
درگاهت. ای هشتمین غریب! می بینی؟ از ته دل بر سر و 
سینه می زنیم، شور می گیریم و برای مظلومیت از دست 
رفته ات نوحه می خوانیم. چند بــار زیارتت را خوانده ایم، 
نمی دانم چقدر درگاهت را بوسیده ایم، نمی دانم اما این را 
الُم َعلَْیَک یَا َولِیَّ ا... خوب می دانم که هر بار خوانده ایم السَّ

الُم َعلَْیَک یَا نُوَر ا...ِ فِی ُظُلَماِت  َة ا...ِ السَّ الُم َعلَْیَک یَا ُحجَّ السَّ
اْلَْرِض تو نگاهمان کرده ای، دست مان را گرفته ای و لطفت 
کران تا کران زائران و دوستدارانت را در بر گرفته است. چه 
نیاز است که جمعیت را بشکافم و در البه الی ازدحام این 
همه جمعیت عاشق خود را به ضریحت برسانم؟ تو همین 
جایی کنار همه کسانی که عاشقت هستند. حتی من، در 
گوشه مسجد گوهرشاد به همین جواب سالم تو دلخوش 
نشسته ام وگرنه که روسیاهی و گرفتاری مرا با خود برده 
اســت، آنچه مانده تنها زنجیر عشق توست به روح و روان  
دردمندم. یا علی بن موسی رضا! تو که هم می دانی و هم 
می توانی، هر جا... هرکس گوشــه گیر دردی شده است، 

همراه گوشه نشینی  هایش باش.

مرضیهمحبرسول

رییس انجمن جایگاه داران سوخت استان  خبر داد:

توزیع دوباره بنزین سوپر در اصفهان
بنا بر وعده مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کشــور از همین هفته توزیع بنزین سوپر در جایگاه های 

سوخت استان اصفهان دوباره از سر گرفته خواهد شد.

معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان:

طرح زمستانه هالل احمر از اواسط آذر آغاز می شود
معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان از آغاز طرح زمستانه هالل احمر در اواسط آذر خبر داد و گفت: برای امداد 
مناسب در ماه های آینده برنامه ریزی شده است و در این پیوند، دوره های بازآموزی برای نجاتگران برگزار کرده ایم. 

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت 3۵ درصدی احداث خیابان مصلی
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۳۵ درصدی احداث خیابان مصلی خبر داد و گفت: برای  احداث 

این پروژه حدفاصل خیابان فرسان تا میدان شهید فهمیده ۱۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. 
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 نوسازی یکصد تاکسی فرسوده 
در اصفهان

اختالف؛  سِر خط!
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فرا رسیدن شهادت امام رضا )ع( را تسلیت می گوییم

سمیهپارسا

باوجودروزهایخشکمهر،آبانبرایاصفهانقدمداشت؛

سیراب شدیم
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»بن فرحان« وزیر خارجه جدید سعودی هاســت. 
انتخاب تازه ای توسط سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 
سعودی که می تواند پیام هایی برای ایران به همراه 
داشته باشــد. بن فرحان، از شــخصیت های بسیار 
نزدیک به شــاهزاده »محمد بن ســلمان« ولیعهد 
سعودی محسوب می شود. او پیش تر سفیر کشورش 
در آلمان بود و از او به عنوان یک کارشــناس خبره 
در امور تسلیحات و بســیار لجوج در تعامل با ایران 
یاد می شــود. همچنین ناظران اتفاق نظر دارند که 
انتصاب شاهزاده فیصل بن فرحان در وزارت خارجه 
سعودی که متخصص در امور تسلیحات و نیز عضو 
هیئت مدیره شرکت صنایع سعودی است، نمی تواند 
فارغ از پیام های سیاســی تحریک آمیز با مضمون 
ورود به رقابت تسلیحاتی باشد. بن فرحان جایگزین 
عبدا... العساف شده است که کمتر از یک سال پیش 

به عنوان وزیرخارجه سعودی انتخاب شده بود.
»بن فرحان« بیش از همه ما را به یاد »عادل الجبیر« 
وزیر خارجه پیشین ســعودی ها و مواضع به شدت 
ضدایرانی او می اندازد. ازقضا با انتصاب »بن فرحان« 
نطق الجبیر هم دوباره بازشده و به تازگی در گفت 
و گویی اعالم کرد عربســتان تمایل بــه مذاکره با 

ایران ندارد!
موضعگیریهایضدایرانیبنفرحان

نیامده شمشــیر را از رو بسته اســت! وزیرخارجه 
جدید ســعودی در گفت وگو با یک رسانه آلمانی 
درباره حمله اخیر یمنی ها در ســپتامبر گذشته، 
به تاسیســات نفتی »بقیق« و »خریص« - وابسته 

به شرکت آرامکو در شرق ریاض- ایران را متهم به 
دست داشتن در این حادثه کرده و مدعی شده بود 
که هر طرفی که حمله را آغاز کــرد، مطمئنا ایران 
پشــت آن بود. همچنین رســانه های سعودی در 
همین مورد، از قول او نوشتند که »تمامی گزینه ها 

برای پاسخ به تهران روی میز است.«
وی در ادامه مدعی شد که این حمله به مثابه هدف 
قرار دادن اقتصاد جهانی است و ایران باید مسئولیت 
آن را بر عهده بگیرد و بداند که امکان ادامه دادن به 
این گونه حمالت را نــدارد. در همین حال روزنامه 
عکاظ عربستان سعودی در بهمن ماه سال گذشته 
زمانی که »فیصل بن فرحان« به عنوان سفیر ریاض 
در آلمان منصوب شــد؛ در مقاله ای نوشــت که او 

»سیاستمدار شرایط سخت« است.

»شــینزیا بیانکو« کارشــناس امور غرب آسیا به 
الجزیره گفت که او روابط قوی با کشــورهای غربی 
و هم پیمانان ســنتی عربستان ســعودی دارد. به 
گفته بیانکو؛ وزیرخارجه جدید سعودی شخصیت 
فعالی دارد و وزارتخانه متبوعش شــاهد تغییرات 

خواهد بود.
ناظران ارزیابی می کنند انتصاب شاهزاده فرحان که 
طبق معیارهای سعودی کارنامه شخصی و سیاسی 
چشمگیری دارد که مهم ترین وجه آن، نزدیکی او 
به ولیعهد بن سلمان است و همچنین در مطبوعات 
داخلی از او به عنــوان »شــوالیه دیپلماتیک علیه 
ایران« یاد می شود، مســتقل از پیام های سیاسی 
نیست که محافل ســعودی آنها را منتقل و خالصه 

می کنند.

این انتصاب بدون شــک انجام شــد تا شــاهزاده 
بن ســلمان فضای امنیتی و سیاسی حکومت را در 
قبضه خود درآورد، به نحــوی که تمامی انتصاب ها 
حامل ویژگــی نزدیکی به ولیعهد یــا نزدیک تر به 
دیدگاه های او اســت. او برادرش، یعنی شــاهزاده 
»عبدالعزیز بن ســلمان« را به عنــوان وزیر انرژی 
منصوب کرد تا با این انتصاب، پروسه عرضه سهام 
آرامکــو در بازارهای جهانی تکمیل شــود.به نظر 
می رســد با این انتصاب، همان اندک عقالنیتی هم 
که از حکومت سعودی انتظار داشتیم، به »سراب« 
تبدیل شــود و ســعودی ها »رویکرد تهاجمی« را 

درپیش خواهند گرفت.
آیندهبهبودروابطتهران-ریاضدرابهام

در این بیــن باوجودی کــه احتمــال مذاکره بین 
عربستان ســعودی و ایران )در آینده( برسر زبان ها 
افتاده بود، ولی با توجه به اظهارات شاهزاده فیصل 
در گفت وگو بــا رادیو آلمانــی »دویچه فانک« که 
ادعاهایی علیه ایران مطرح کرده و به این کشــور 
درباره آنچه »ادامه تعرض ها به ســعودی« خوانده، 
هشدار داده اســت، ناظران بهبود روابط سعودی و 
ایران و متعاقب آن، توقف جنــگ در یمن را بعید 
می دانند به ویــژه اینکه ریــاض از آمریکا حمایت 
زمینی را خواستار شده و آمریکا نیز تجهیزات نظامی 
پیشرفته و دو هزار سرباز خود را برای حمایت از این 
هم پیمان سنتی »در مقابل ایران«، اعزام کرده است. 
این عالوه بر هجمه ای است که رسانه های سعودی 
آن را در ســایه تظاهرات اعتراضی در لبنان، علیه 
»سیدحسن نصرا...« دبیرکل حزب ا... لبنان به راه 

انداخته اند.

صدور دستور انتشار اسناد مولر 
علیه ترامپ

قاضی یــک دادگاه آمریکا قانونی بــودن روند 
تحقیقات علیه »دونالد ترامپ« رییس جمهوری 
آمریکا را تایید کرد و به دولت آمریکا دستور داد 
تا نسخه ای غیرمحرمانه از گزارش »رابرت مولر« 
بازپرس ویژه پرونده مداخله ادعایی روســیه در 
انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا را ارائه کند.»بریل هاول« 
قاضی بخش دادگاه های آمریکا با صدور این حکم 
یک پیروزی بزرگ را برای دموکرات های مجلس 
نمایندگان آمریکا رقم زد و به بحث و جدل های 
جمهوری خواهــان طرفدار ترامــپ در انتقاد از 
این تحقیقات پایــان داد.این قاضی بخش اعالم 
کرد که مجلس نمایندگان آمریکا الزم نیســت 
قطعنامه ای برای آغاز رسمی این روند تحقیقات 

به تصویب برساند.

استعفا بدون توافق و اعالم 
قبلی، هرگز!

منابع نزدیک به سعد حریری وجود قصد و نیت 
این دولت برای اســتعفا از جانــب حریری را رد 
کردند. این منابع که خواستند نام شان فاش نشود، 
به خبرگزاری آناتولی گفتند، استعفا بدون توافق 

قبلی بر سر دولت آتی امری بعید است.
ایــن اظهارنظــر در پــی دیــدار غیرمنتظره 
حریری و میشــل عون،  رییس جمهوری در کاخ 
ریاست جمهوری بعبدا مطرح شد که رسانه های 
محلی گمانــه زنی کرده بودنــد حریری با عون 

مالقات کرد تا استعفانامه خود را تقدیم او کند.
جریان المســتقبل لبنــان نیز صحــت اخبار 
منتشــره مبنی بر اینکه دفتر ایــن جریان ادعا 
کرده »استعفای سعد حریری خودکشی سیاسی 

است« را تکذیب کرد.

رییسپنتاگونخبرداد:
حفاظت نیروهای مکانیزه ارتش 

آمریکا از میادین نفتی سوریه
وزیر دفاع آمریکا تایید کرد، واشــنگتن تعدادی 
نیروی کمکی مکانیزه به شرق سوریه اعزام خواهد 
کرد تــا از میادین نفتی تحــت کنترل کردهای 
سوریه در برابر حمالت احتمالی نیروهای داعش 
حفاظت کنند. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا در 
نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت: آمریکا 
به حضور کمرنگ خود در سوریه ادامه خواهد داد 
تا مانع دسترسی نیروهای داعش به میادین نفتی 
شــود و این اقدام همزمان با آن صورت می گیرد 
که ما در حال تغییر مــکان برای فاز آتی کمپین 
مبارزه با داعش هســتیم. رییس پنتاگون افزود:  
ارتش آمریــکا در حال بررســی چگونگی تغییر 
مکان نیروها و اســتقرار آنها در ایــن منطقه به 
منظور تضمین امنیت میادین نفتی است که در 
حال حاضر تحت کنترل نیروهای کرد ســوریه 
اســت و تالش می کند تا موضع مان در دیرالزور 

را تقویت کند.

 چالش ترکیه ، روسیه و آمریکا
 بر سر »اس- ۴۰۰«

یک مقام بلندپایــه وزارت خارجه آمریکا گفت، 
واشــنگتن همچنان مذاکرات خود بــا ترکیه را 
جهت وادار کردن آن به چشم پوشــی از سامانه 
دفاع موشــکی خریداری شــده از روسیه ادامه 
می دهد. وی در عین حال به آنکارا هشــدار داد، 
احتمال اعمــال تحریم ها به دلیــل این موضوع 
همچنان پابرجاست. به نقل از اسکای نیوز، این 
منبع که خواست نامش فاش نشود در گفت وگو 
با خبرنگاران اظهار کــرد، همچنان تالش برای 
مجبور کردن ترکیه به کنار گذاشــتن ســامانه 

موشکی »اس- ۴۰۰« روسیه ادامه دارد.

سخنگویدولتعراق:
برای حفظ فضای مسالمت آمیز 

تظاهرات تالش می کنیم
سخنگوی دولت عراق اعالم کرد، مقامات عراق 
در راستای حفظ فضای مسالمت آمیز تظاهرات 

تالش می کنند.
 سعد الحدیثی، سخنگوی دولت عراق به اسکای 
نیوز گفــت: اعمال منــع آمد و شــد در برخی 
استان های اقدامی پیشــگیرانه برای ممانعت از 
وخیم شدن اوضاع است. این سخنگو ادامه داد، 
تیراندازی بــه تظاهرکنندگان به نفع و مصلحت 
نیروهای امنیتی نیست. خالد المحنا، سخنگوی 
وزارت کشور عراق نیز گفت: تجاوزات به اموال و 
دارایی های عمومی و خصوصی هیچ ارتباطی با 

تظاهرات مسالمت آمیز ندارد.

اختالف؛  سِر خط!

»شگفتی و تحسین« مسئوالن 
مالزی از مقاومت ایرانی ها

علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رییس جمهور در پیامی در صفحه خود در 
توییتر خود از تحسین »ماهاتیر محمد« نوشت 
که گفته بــود از مقاومت ایرانی هــا و مدیریت 
مســئوالن ایران در مهــار فشــار حداکثری 
 آمریکا در شگفت اســت. معزی اظهار داشته:

»ماهاتیر محمد را معمار مالزی نوین می دانند؛ 
او به روحانی گفت: مقاومت ایرانی ها و مدیریت 
مسئولین کشــور در مهار فشــار حداکثری و 
بی سابقه آمریکا به اقتصاد ایران مرا شگفت زده 

کرده و به تحسین واداشته است«.

 توئیت »نقوی حسینی«
FATF برای 

سید حســین نقوی حســینی، ســخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس در فضای مجازی 
چنین پســتی را منتشــر کرد: »تحریم های 
آمریکا فوق FATF و پالرمو اســت. اگر ما همه 
توصیه های ۴۱ گانه FATF را هم اجرا کنیم و 
پالرمو را هم به تصویب برسانیم، آورده ای برای 
ما ندارد جز اینکه تعهدات بیشتری بر ما تحمیل 
می شود و با این کار یک نوع خودتحریمی را بر 

خودمان تحمیل می کنیم.«

سوال آشنا پیرامون مستند 
»روح ا... زم«

 حســام الدین آشنا، مشــاور فرهنگی رییس 
جمهوری، به توئیت حجت االسالم جلیل محبی 
درباره مستند روح ا... زم واکنش نشان داد. وی 
در پاســخ به توییت دبیر ســتاد احیای امر به 
معروف که نوشت بود: »شاید برخی بتوانند فشار 
بیاورند به صداوسیما تا مستند زم سانسور شود؛ 
اما رییسی کسی نیست که فشار بپذیرد و دادگاه 
را برگزار نکند«؛ نوشت: سالم علیکم لطفا اگر 
ممکن است بفرمایید چه کسی به صدا و سیما 

فشار آورده تا چیزی را سانسور کند؟

 »ناطق نوری« قصد ورود
 به انتخابات را دارد؟

غالمرضا مصباحی مقدم درباره حضور علی اکبر 
ناطق نوری در جلســه جامعه روحانیت گفت: 
آنچه در این جلســه از جناب ناطق شنیدیم، 
ابراز تمایل ایشــان برای دیدار با دوستان بود و 
البته اعضا هم از ایشان خواستند که مرتب در 
جلسات آتی شــرکت کنند؛ اما ایشان وعده ای 
در این باره ندادند. معنا و مفهوم این مســئله 
نیز این است که ممکن است گاهی در جلسات 
شرکت کنند. سخنگوی جامعه روحانیت مبارز 
درباره مخالفت ها با حضور ناطق نوری در جلسه 
جامعه هم گفت: هیچ مخالفتی با حضور ایشان 

وجود نداشت.

ترامپ: ایران را تحریم کنیم، 
ذخایر نفتی جهان کافی است!

رییس جمهوری آمریکا در یادداشــتی خطاب 
بــه وزارتخانه های دولت خود نوشــت که وی 
حســاب کرده اســت ذخایر نفتی جهان برای 
کاهش چشمگیر در میزان نفت صادراتی ایران 

کافی است!
 ترامپ نوشت: »من حســاب کردم که ذخایر 
کافی نفــت و محصوالت نفتی از کشــورهایی 
به جز ایران این امــکان را می دهد که در حجم 
نفت و محصوالت نفتی خریداری شده توسط 
موسسه های مالی خارجی از ایران، کاهش قابل 

مالحظه ای اعمال کنیم.« 

صادق زیباکالم
فعال سیاسی:

یک فعال سیاسی اظهار داشت: حضور آقای قالیباف 
در انتخابات مجلس با توجه به اظهارات شان نسبت 
به فراخوان جوانان و توجه به این مهم در انتخابات 
پیش رو، دور از ذهن نیست و در واقع امری بدیهی 
و به اعتقاد من قطعی اســت؛ اما اینکه خودشــان 
بخواهند نامزد مجلس شوند را بعید می دانم. لذا فکر 
می کنم کار در نهایت به دادن یک فهرست مشترک 

با اصولگرایان ختم نشود.
 ابوالقاسم رئوفیان در تشریح این نظر خود گفت: با 
توجه به پیشینه آقای قالیباف و فعالیت های دوران 
گذشته ایشان، بعید می دانم با برخی از طیف های 
اصولگــرا بخواهد وحــدت کند و احتمــال اینکه 
بخواهد مستقل وارد شــود و فهرست جدا بدهد، 
زیاد اســت. دبیر کل حزب اســالمی ایران زمین 
ادامه داد: اشکال کلی انتخابات های ما این است که 
متاسفانه انتخابات حول محور اشخاص مدیریت یا 
سازماندهی می شود، در حالی که باید حول محور 

احزاب باشد. 

 قالیباف با اصولگرایان
 فهرست مشترک نمی دهد

یکفعالسیاسی:

کافه سیاست

عکس  روز 

کریکت بازی کردن شاهزاده 
ویلیام و کیت میدلتون

شاهزاده ویلیام، نوه ملکه انگلیس و همسرش 
کیت میدلتون در شهر الهور پاکستان کریکت 
بازی کردنــد. این زوج ســلطنتی انگلیس که 
هفته گذشــته چندروزی به پاکســتان سفر 
کردند بــا حضــور در آکادمی ملــی کریکت 
پاکستان در شــهر الهور مهارت های خود در 

این رشته ورزشی را به نمایش گذاشتند.

چرا علم الهدی در قامت سخنگوی امام رضا)ع( سخن می گوید؟

پیشنهاد سردبیر:

یک فعال سیاسی اظهار داشت: ما باید بدانیم 
که احترام به رای مردم فقط شعار نیست، بلکه 
وقتی مشکل پیدا می شود، کمترین احترام به 
رای مردم این است که بنشــینیم و خاضعانه 
دربرابر مــردم توضیح دهیم که چــه اتفاقی 
افتاده که برخی سرخورده شده اند؛ اما اصالح 
طلبان خود را به آن راه زده اند و حاضر نیستند 
ریزش پایگاه اجتماعی خود را ببینند. صادق 
زیباکالم در پاســخ به پرسشــی درباره حجم 
حمایتی که هنوز طبقه متوســط شــهری از 
اصالح طلبان می کند، توضیح داد: در انتخابات 
9۴ و 9۶ ما شاهد مشــارکت بسیار باالیی در 
میان مردم بودیم. میزان مشارکت در انتخابات 
اردیبهشــت 9۶ که به انتخاب حسن روحانی 
انجامید، بسیار تاریخی بود؛ اما پس از آن حجم 
از تبلیغات،  بخش زیادی از بدنه اصالح طلبان 

باعث سرخوردگی مردم شدند. 

 اصالح طلبان 
خود را به آن راه زدند

مهرداد الهوتی
 نماینده مجلس:

یک اســتاد فقه گفت: هریــک از ائمه مــا بنا به 
مقتضیات زمــان روش هایی را بــه کار می برند، 
اقتضای منافع امت اســالمی موجب شــد رسول 
اکرم )ص(، امام حســن مجتبی و امــام رضا )ع( 
صلح یا مذاکره را انتخاب کنند بنابراین شــهامت 
انتخاب صلح از طرف ائمه باید الگوی ما در اتخاذ 
تصمیمات قرار گیرد.حجت االســالم والمسلمین 
محسن غرویان با اشاره با سخنان رییس جمهوری 
در هیئت دولت اظهار داشت: آنچه به عنوان یک 
اصل و قاعده کلی در اســالم داریم، این است که 
اسالم از »سلم« گرفته شــده و به معنی آرامش و 
صلح اســت. پیامبر، رحمت للعالمین نامیده شده 
و از خشــم و غضب در موارد اســتثنایی استفاده 
می کردند. وی افزود: در قرآن کریم آمده اســت؛ 
رحمت خدا بر غضب خدا ســبقت دارد، این یک 
اصل و قاعده کلی اســت. از طرفی حــکام باید بر 
دل ها حکومت کنند، راه حکومــت بر دل ها فتح 

قلوب و حاکم شدن اخالق است.

ائمه برای منافع امت اسالمی 
صلح را انتخاب کردند

استادفقه:

یک نماینده مجلس درباره اظهارات رییس جمهور 
که گفته بود نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به 
سیستم بانکی کشورمان وارد شود، در پاسخ به 
این سوال که در این راســتا چقدر ضرورت دارد 
CFT و پالرمو در کشــور تصویب شود؟ گفت: 
تکلیف لوایح چهارگانه مشــخص اســت. ما در 
مجلس تصویــب کردیم و به شــورای نگهبان 
رفت و این شــورا ایرادی به این لوایح وارد کرد. 
اظهارات شورای نگهبان هم اشتباه نبوده چون 
آنها واقعا بر اساس قانون اساسی ایرادهایی وارد 
دانستند. مهرداد الهوتی درباره بخش دیگری از 
صحبت های رییس جمهور کــه تاکید کرد یک 
عده در مقابل ۴ الیحه ای که در دولت و مجلس 
به تصویب رسیده، مانع تراشی می کنند، افزود: 
بنده خودم جزو موافقان تصویب FATF هستم 
و هرتصمیمی که مجمع گرفــت بنده تمکین 

می کنم. 

 CFT موافق تصویب  
و پالرمو هستم

بین الملل

به تازگی یک نظرسنجی مشــخص کرده است که بیشتر ایرانیان 
بر این باورند که موشک های بالســتیک بهتر و برتری نظامی در 
خاورمیانه باعث می شــود کشورشــان امن تر شود.شکی نیست 
که کمپین »فشــار حداکثری« رییس جمهور آمریکا علیه ایران 
این کشور را زیر فشــار قرار داده است و باعث شــده که بانک ها و 
بنگاه های بین المللی مجبور شوند از تعامل با تهران دست بردارند. 

اغلب ایرانیان )55 درصد( مشکالت اقتصادی کشورشان را به سوء 
مدیریت داخلی اقتصاد و فساد نسبت می دهند و 38 درصد مقصر 
این مشکالت اقتصادی را تحریم های خارجی می دانند.اما این تالش 
منجر به عواقب غیرمنتظره ای شــده است: براساس نظرسنجی از 
طرف IranPoll مســتقر در تورنتو و مرکز مطالعات بین المللی 
و امنیتی دانشکده سیاســت گذاری عمومی دانشگاه مریلند، که 

بیش از 3۰۰۰ مصاحبه تلفنی با پاسخ دهندگان ایرانی داشته اند، 
تحریم های آمریکا منجر به خشم و دشمنی بیشتر با آمریکا در میان 
ایرانیان شده و محبوبیت رهبران اصولگرا را افزایش داده است.این 
نظرسنجی تاکید دارد که تغییرات چشمگیری در نظرات ایرانیان 
نســبت به ایاالت متحده از زمان آغاز ریاست جمهوری ترامپ در 

ژانویه سال ۲۰۱7 ایجاد شده است.

فارینپالیسیگزارشداد:
رشد نفرت ایرانیان از آمریکا در کنار افزایش حمایت از برنامه های نظامی

انتصابیکهاندکامیدهاراهمبربادداد؛

چرا علم الهدی در قامت سخنگوی امام رضا)ع( سخن می گوید؟
امام جمعه مشهد گفته »نیروهای انقالبی را تندرو دانستن و آنها را از صحنه بیرون کردن و مخالف امام 
رضا)ع( نشــان دادن، امام رضا را خشمگین می کند«.روزنامه جمهوری اســالمی در همین باره نوشت: 
حجت االسالم سید احمد علم الهدی گفت عده ای اعتقاد ندارند که »دین می تواند جامعه را اداره کند. اگر 
شاه سلطان حسن ها مدیران جامعه شوند، کار جمهوری اسالمی تمام خواهد شد. کسی روی کره زمین 
به شما به خاطر برجام احترام نمی گذارد«.معلوم نیست چرا آقای علم الهدی در قامت سخنگوی امام رضا 
علیه السالم سخن می گوید! عالوه بر این، اصوال ایشان با تکیه بر کدام آمار می گوید کسی روی زمین به 
شما به خاطر برجام احترام نمی گذارد؟ پیشــنهاد می شود آقای علم الهدی، یک همه پرسی انجام دهد تا 

معلوم شود برجام در کشور چقدر طرفدار دارد.

ربیعی: کشور را تعطیل نکنیم!
مرحوم داریوش شایگان مفهوم »تعطیلی های تاریخ« را برای توصیف عقب ماندگی وارثین تمدن های بزرگ 

آسیایی و آفریقایی از تکانه های بزرگ تاریخ ابداع کرد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت در ادامه یادداشت هفتگی خود در روزنامه ایران نوشت: رییس جمهوری اما از 
تعطیلی در یک مفهوم ملموس تر سخن می گوید: کشور را تعطیل نکنیم! تعطیل کردن کشور یعنی مستغرق 
شدن در تعطیلی های تاریخ، یعنی عقب ماندن از ســیر تحول واقعیت های پیرامون که فرصت های توسعه و 
پیشرفت در آن نهفته است. فردا ما هستیم و می گوییم چه کسانی کشور را تعطیل کردند. امروز اما مهم تر از 
پرداختن به این پرسش که چه کسانی کشور را تعطیل کردند، آن است که بگوییم تعطیلی کشور چیست و 
چه توابع هولناکی برای امروز و فردای ما دارد. شایگان از تعطیلی ها و عقب ماندگی از »جهان« سخن می گفت.

چهره ها

علیرضاکریمیان
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اصفهان،میزباننمایشگاههایکامپیوترواستارتآپها
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بورس

سکانس پرهیجان بورس بازی 
در مهرماه

بورس تهران معامالت اولین ماه پاییز را نیز مثبت 
به پایان رساند تا سال ۹۸ تا به اینجای کار هیچ 
ماه منفی به خود ندیده باشد. با این حال از میزان 
رشد شاخص کل این بازار کاسته شد و کمترین 
مثبت بورس در ســال جاری به ثبت رســید. 
در این میان نگاهی به خالــص تغییر مالکیت 
معامله گران نشان از تداوم خرید بازیگران خرد 
برای سومین ماه متوالی دارد. به این ترتیب در 
مجموع دادوستدهای مهرماه، یک هزار و ۲۲۳ 
میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی معامله گران 
حقوقی به سبد سهام حقیقی ها افزوده شد. یکی 
از نکات قابل توجه ایــن آمار اما چرخش زمین 
بازی معامله گران بود. به این ترتیب درحالی که 
طی ماه های گذشته سهامداران حقیقی عمده 
خرید خود را در سهام و گروه های کوچک بازار 
انجام می دادند، مهرماه گروه های بزرگ سهامی 
نیز در لیست خرید این دسته از معامله گران قرار 
گرفتند. در معامالت مهرماه، از ۳۸ صنعت فعال 
بورسی، ۱۲ گروه با رشد میانگین قیمت سهام 
زیرمجموعه خود همراه شدند و در مقابل شاهد 
افت شاخص ۲۶ صنعت بورسی بودیم. در میان 
گروه های صدرنشــین مهرماه، نــام گروه های 
بزرگ کاالیــی خوش درخشــید. در این میان 
می توان به رشــد ۴/ ۸ درصدی شاخص گروه 
فرآورده های نفتی اشــاره کرد. پتروشیمی ها 
دیگر گروه بزرگ بورســی بودند کــه موفق به 
جذب ۵۵ میلیــارد تومان نقدینگی از ســوی 
حقیقی هــا در اولین ماه پاییز شــدند. این رقم 
در گروه فلزات اساسی نیز به ۳۳ میلیارد تومان 
رسید. در آن ســوی بازار، گروه خودرو و ساخت 
قطعات بیشــترین خالص تغییــر مالکیت در 
مسیر حقیقی به حقوقی را شاهد بودند. از دیگر 
نمادهایی که طی معامالت مهرماه مورد توجه 
سهامداران حقیقی بازار قرار گرفت، می توان به 
سهام شرکت های حمل ونقل بین المللی خلیج 
فارس، بانک تجارت، سرمایه گذاری توکافوالد و 
پاالیش نفت بندرعباس اشاره کرد که در مجموع 
شاهد جابه جایی ۳۲۴ میلیارد تومان نقدینگی 
در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن سوی 
بازار اما نماد معامالتــی بانک ملت و همچنین 
خودروسازی سایپا در مرکز توجه معامله گران 
حقوقی بــازار قرار گرفتند و بــه ترتیب خالص 
خریــد ۱۸۰ و ۱۳۳ میلیارد تومانی در مســیر 
حقیقی به حقوقی را رقم زدند. از دیگر نمادهایی 
که طی معامالت مهرماه مورد توجه سهامداران 
حقوقی بازار قــرار گرفت، می توان به ســهام 
شرکت های ملی صنایع مس ایران، گروه مپنا، 
ایران خودرو، پتروشــیمی نوری و پلی پروپیلن 
اشــاره کرد که در مجموع شــاهد جابه جایی 
۲۰۳ میلیارد تومان نقدینگی از ســبد ســهام 
 معامله گران حقیقی بازار به پرتفوی حقوقی ها

 بودند.

بازار

جارو شارژی

رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:
ضرورت شکل گیری 

 شتاب دهنده صادراتی 
در اصفهان

مجمع موسســان انجمن صادرکنندگان اســتان 
اصفهان با حضور رییس و اعضای هیئت رییســه و 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، نماینده اتاق 
ایران و صادرکنندگان اصفهان تشکیل شد.رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان، در مجمع موسسان انجمن 
صادرکنندگان استان اصفهان، با بیان اینکه انجمن 
صادرکننــدگان یکــی از مهم ترین تشــکل های 
اقتصادی استان است، اظهار کرد: در شرایط جنگ 
اقتصادی موجود، فعاالن اقتصادی به شــیوه های 

گوناگون درصدد مقابله با این تحریم ها برآمده اند؛ 
اما متاسفانه آثار اقتصادی این تحریم ها در بودجه 
کشور قابل مشــاهده است.  مســعود گلشیرازی 
تاکید کرد: در جنگ اقتصادی پیــش رو، فعالیت 
هرچه بیشــتر بخش خصوصی در کمرنگ کردن 
آثار تحریم ها بســیار موثر است.وی افزود: در حوزه 
صادرات، صادرکنندگان بخش خصوصی در مدیریت 
مشکالت ارزی کشور بسیار تاثیرگذار بوده اند و در 
یک سال گذشته بیش از ۸۰ درصد تعهدات ارزی 
آنها ایفا شده است. گلشــیرازی همچنین از ایجاد 
سامانه ارزی کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: این 
سامانه در شفافیت عملکردها بسیار تاثیرگذار است. 
وی بر شکل گیری شتاب دهنده صادراتی به همت 
اتاق بازرگانی و اعضای انجمن صادرکنندگان استان 
تاکید کرد و گفت: با ایجاد این شتاب دهنده می توان 
به شــکل گیری واســطه های صادراتی پرداخت و 
اصفهان صنعتــی را در دوره فراصنعتی، به مرکزی 
برای صــادرات و تجارت تبدیل کــرد. رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان اعضای انجمــن صادرکنندگان 
استان را شامل بیش از ۶۰ شرکت با کف ۱۰۰ هزار 
دالر صادرات محقق شده عنوان کرد و گفت: در گام 
بعدی ایجاد انجمن صادرکنندگان خدمات نیز در 

دستور کار قرار دارد.

سود نجومی وام طرح ملی 
مسکن

در حالــی قرار اســت در طرح ملی مســکن به 
متقاضیان، وام ۷۵ تــا ۱۰۰ میلیــون تومان با 
سود ۱۸ درصدی پرداخت شود که قشر متوسط 
به پاییــن باید حــدود ۱۶۰ میلیون ســود این 
وام را پرداخت کنند. با وجود گذشــت چندین 
ماه از رونمایی طــرح اقدام ملی مســکن هنوز 
جزییات بســیاری کمی از این طرح به بیرون از 
مجموعه های وزارت راه و شهرســازی درز پیدا 
کرده اســت. تاکنون کمتر کســی از مکانیسم 
ساخت مســکن در طرح ملی اطالع دارد، حتی 
انبوه ســازان به عنوان یکی از اضالع این طرح از 
جزییات برنامه وزارت راه مطلع نیستند. گذشته 
از زوایای تاریک طرح ملی مسکن، قرار است به 
متقاضیان دارای ۴ شرط ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون وام 
با سود ۱۸ درصد پرداخت شــود. اگر فرض را بر 
این بگذاریم که متقاضی در یک بازه ۱۲ ســاله 
باید اقســاط این وام را بازپرداخت کند در روش 
ســاده و پلکانی باید ســودی بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ 
میلیون تومان به بانک عامــل پرداخت کند. در 
بازپرداخت به روش ساده وام گیرنده ماهانه برای 
تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی باید یک میلیون و 
۹۹۱ هزار و ۱۹۵ تومان قسط پرداخت کند. کل 
بازپرداخت در این روش ۲۴۴ میلیون ۶۷۳ هزار 
و ۲۱۵ تومان خواهد بود. متقاضی در انتهای سال 
دوازدهم ۱۴۴ میلیــون و ۶۷۰ هزار تومان برای 
این وام ســود پرداخت می کند. در روش پلکانی 
رقم اقساط از یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان آغاز 
شده و به ۲ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان در سال ۱۲ 
افزایش می یابد. کل بازپرداخت در ماه دوازدهم، 
بالغ بر ۲۵۹ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان و سود آن 
۱۵۹ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان است. برای وام ۷۵ 
میلیون تومانی نیز متقاضی بیش از ۱۰۰ میلیون 
تومان سود به روش ســاده با اقساط ماهانه یک 
میلیون و ۲۷۵ هزار تومــان می پردازد. در روش 
پلکانی برای وام ۷۵ میلیون تومانی، قسط ماهانه 
از یک میلیون و ۱۴۴ هزار تومان آغاز شــده و به 
یک میلیون و ۵۸۲ هزار تومان در سال ۱۲ ختم 
می شود، میزان ســود در این روش حدود ۱۲۰ 

میلیون تومان است.

جارو شارژی مولینکس 
MX232301

 480,000
تومان

جارو شارژی گوسونیک 
GSV-1100 مدل

 520,000
تومان

جاروی شارژی بوش 
 BKS 4043 مدل

 857,000
تومان

رییس انجمن جایگاه داران سوخت اســتان اصفهان با بیان اینکه 
توزیع بنزین ســوپر در ماه جاری به صفر رسیده است، گفت: بنا بر 
وعده مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کشور از همین 
هفته توزیع بنزین سوپر در جایگاه های سوخت استان اصفهان دوباره 
از سر گرفته خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سهمیه 
بنزین سوپر در جایگاه های سوخت صفر است، اظهار کرد: پیش تر 

بنزین ســوپر به میزان نیاز در جایگاه ها توزیع می شد و از این بابت 
کمبودی وجود نداشت و در زمان اعالم نیاز جایگاه ها، شرکت پخش 
بنزین سوپر را بارگیری می کرد.پیمان کامران اضافه کرد: به دلیل 
سیاست های صادراتی کشور، طی دو ماه گذشته روزانه حدود ۲۰۰ 
هزار لیتر بنزین سوپر در استان توزیع شد که این میزان جوابگوی 
تمام جایگاه ها نبود که عالوه بر مردم، جایگاه داران نیز با خسارت 

مواجه می شوند، البته در ماه جاری نیز توزیع بنزین سوپر در اصفهان 
به صفر رسیده است.وی در خصوص نبود بنزین سوپر در جایگاه های 
سوخت اصفهان، اظهار کرد: توزیع بسیار محدود و به صفر رسیدن 
بنزین ســوپر در اصفهان به این دلیل است که بخش زیادی بنزین 
سوپر تولیدی بنا بر سیاست های کشور توسط دولت به کشورهای 

همسایه صادر می شود.      

رییس انجمن جایگاه داران سوخت استان  خبر داد:
توزیع دوباره بنزین سوپر در اصفهان

شهرک های صنعتی در اصفهان در حال احیا شدن 
هســتند، این را آمار و ارقامی می گوید که اخیرا از 
سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
منتشر شده و نشــان می دهد استان اصفهان حتی 
از برخی از اســتان های دیگر مانند تهــران نیز در 
راه اندازی و فعال کــردن واحدهای صنعتی در این 
شهرک ها در شش ماهه نخست امسال پیشی گرفته 
است. وضعیت شــهرک های صنعتی در کل کشور 
در حال بهبود یافتن است؛ جدیدترین آمار منتشر 
شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران حاکــی از افزایش حدود دو درصدی 
در واحدهای به بهره برداری رســیده در شهرک ها 
و نواحی صنعتی کل کشــور طی شــش ماهه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. 
هر چند تعداد و عدد این شــهرک ها در کل کشور 
در یک ســال اخیر ثابت بوده؛ اما آمار فعالیت ها در 
آنها افزایش یافته که بسیار امیدوار کننده است. از 
طرف دیگر طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در شش 
ماهه اول امســال ســه هزار و ۴۶۲ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان در واحدهای به بهره برداری رسیده 
در شهرک ها و نواحی صنعتی سرمایه گذاری شده 
که نسبت به شــش ماهه اول ســال گذشته، ۵.۷ 
درصد افزایش داشته اســت. میزان سرمایه گذاری 
در واحدهای به بهره برداری رســیده در نیمه اول 
سال گذشته سه هزار و ۲۷۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تومان بوده است. وضعیت در اصفهان هم رو به بهبود 
است، در ۱۲ هزار هکتار مساحت شهرک ها و نواحی 
صنعتی اصفهان که رتبه اول را در کشــور دارد در 
حال حاضر بیش از پنج هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی، 

تولیدی و خدماتی مستقر هستند. هر چند هنوز از 
میان ۷۶ مجوز صادر شده ۶ عدد از آنها عملی نشده 
است؛ اما در ۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی راه اندازی 
شده بیش از ۱۲۰ هزار نفر مشغول به کار هستند که 
عدد چشمگیری است؛ اما آنچه در روزهای اخیر و به 
صورت اختصاصی از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر 
شــده، از بین کل ۴۴ هزار و ۴۳۲ واحد صنعتی که 
تا پایان شهریور ماه امسال در شــهرک ها و نواحی 
صنعتی به بهره برداری رســیدند، ۱۱ هزار و ۷۹۹ 
واحد در بخش صنایع فلزی فعال هستند و اصفهان 
با ۶۰۶۵ واحد، بیشــترین واحدهای به بهره برداری 

رسیده را در خود جای داده است. چیزی بیشتر از یک 
هفتم واحدهای صنعتی کل کشور، عددی که بسیار 
امیدوار کننده است.طبق این آمار صنایع شیمیایی و 
صنایع غذایی و آشامیدنی در رتبه بعد از صنایع فلزی 
از نظر واحدهای فعال در شهرک ها و نواحی صنعتی 
قرار دارند که به ترتیــب ۹۸۸۰ و ۷۵۰۵ واحد را به 
خود اختصاص داده اند. همچنین از بین مجموع ۴۴ 
هزار و ۴۳۲ واحدی که تا پایان نیمه اول امسال در 
شهرک ها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیدند، 
۵۱۶۲ واحد در صنایع کانی های غیرفلزی و ۳۲۴۴ 
واحد در صنایع سلولزی فعال هستند. در این میان 

خدمات، صنایع نساجی و صنایع برق و الکترونیک 
کمترین تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده را در 
شهرک ها و نواحی صنعتی اشغال کردند؛ به طوری 
که تا پایان شهریور ماه امسال ۲۹۵۶ واحد در بخش 
خدمات، ۲۳۷۸ واحد در بخش نساجی و ۱۵۰۸ واحد 
در صنایع برق و الکترونیک به بهره برداری رسیده اند. 
همچنین طبق این آمار استان های اصفهان، تهران 
و فارس با ۶۰۶۵، ۵۵۷۶ و ۳۱۴۱ دارای بیشــترین 
تعداد واحدهای صنعتی هستند که تا پایان نیمه اول 
امسال در شهرک ها و نواحی صنعتی به بهره برداری 

رسیده است.

اصفهانازتهرانجلوزد!

  آخرین آمار منتشر شده نشان می دهد که طی شش ماهه اول سال بیشترین واحدهای 
به بهره برداری رسیده  در شهرک های صنعتی به اصفهان اختصاص داشته است؛

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه تنها ۴۸ واحد مسکونی از مجموع ۱۶۰ هزار واحد مسکن 
مهر استان اصفهان تکمیل نشده است، ابراز امیدواری کرد که جشــن پایان پروژه مسکن مهر استان اصفهان تا 
پایان سه ماهه سوم امسال برگزار شود. حمیدرضا امیرخانی، با اشاره به اینکه استان اصفهان ۱۰۷ شهر دارد، گفت: 
پروژه های مسکن مهر در ۷۹ شهر استان تعریف و اجرا شده است و در شهرهای دارای جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر 
و کمتر از ۲۵ هزار نفر و شهرهای جدید استان در مجموع ۱۶۰ هزار واحد مسکن مهر داشته ایم که ۱۴۸ هزار واحد 
در گذشته افتتاح و تحویل داده شده است. امیرخانی عنوان کرد: واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی در استان از 

طریق شیوه نامه، تعیین تکلیف و به صورت خودمالک به مردم تحویل داده شده است.

تنها ۴۸ واحد مسکن 
مهر ناتمام باقی مانده 

است

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

زی
سا

هر
ش

  عکس روز

کم فروش ترین مدل تویوتا کروال در ایران

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

 آزادسازی و ساماندهی زاینده رود
 امری اجتناب ناپذیر است

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: آزادسازی و ساماندهی رودخانه زاینده رود 
اجتناب ناپذیر اســت و حمایت تمام دستگاه های ذی ربط را می طلبد. حســن ساسانی با تاکید بر 
ضرورت ســاماندهی رودخانه زاینده رود در راســتای جلوگیری از برداشــت های غیرمجاز اظهار 
داشت: ساماندهی مسیر رودخانه زاینده رود از سال ۱۳۹۳ آغاز شد و در مدت پنج سال ۴۵ کیلومتر 
از مسیر رودخانه زاینده رود در شــرق اصفهان آزادسازی شده اســت. وی افزود: در این مدت در 
شرق اصفهان، ۴۰ کیلومتر جاده دسترســی در طرفین رودخانه زاینده رود احداث شد و با سنگ 
چین هشت کیلومتر از این مســیر، ۲۵ کیلومتر از بستر رودخانه هم تســطیح شده است. معاون 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه آزادسازی و ساماندهی رودخانه زاینده رود 
در غرب استان اصفهان هم از سال ۱۳۹۵ آغاز شد، ادامه داد: در غرب استان اصفهان، ۵۰ کیلومتر 
از محدوده مســیر زاینده رود آزادســازی شــد و در دو طرف رودخانه زاینده رود هم ۲۵ کیلومتر 
جاده های دسترسی احداث شده اســت؛ تاکنون ۲۵ کیلومتر از مسیر رودخانه زاینده رود در غرب 
اصفهان تسطیح شده است. وی افزود: برای ساماندهی رودخانه زاینده رود در شرق و غرب استان 
اصفهان اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده اســت. ساسانی با تاکید بر ضرورت انضباط 
در برداشت آب از حوضه زاینده رود تصریح کرد: آزادسازی، ساماندهی و ایجاد جاده های دسترسی 
پیرامون رودخانه زاینده رود امری اجتناب ناپذیر است؛ در ســال های اخیر، شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با هماهنگی موثر صنف کشاورزان اســتان اصفهان نسبت به آزادسازی و ساماندهی حریم 

و بستر رودخانه اقدام کردند.

تویوتا کروال مدل ۱۹۹۸ کم فروش ترین مدل کــروال، طراحی عجیب و دور از تویوتا باعث 
کاهش فروش این مدل در بازار جهانی شد.

 از هشتم تا دوازدهم آبان ماه؛
اصفهان، میزبان نمایشگاه های کامپیوتر و استارت آپ ها

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری و دومین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و 
استارت آپ ها، دو نمایشگاه پرطرفداری هستند که طی روزهای هشــتم تا دوازدهم آبان ماه در اصفهان برپا 
خواهند شد. این دو نمایشگاه که ۱۸۵ استارت آپ، شــرکت و موسسه را گرد هم جمع خواهند کرد، در محل 
برپایی نمایشــگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار خواهند شــد و ۹ هزار مترمربع فضای 
نمایشگاهی را به خود اختصاص خواهند داد.شرکت ها، موسسه ها و استارت آپ های حاضر در این نمایشگاه، 
انواع توانمندی های خود شامل نرم افزار، سخت افزار، شبکه های داده و امنیت تبادل اطالعات، آموزش و پژوهش، 
خدمات دولت الکترونیک و کسب و کارهای نوین را به نمایش می گذارند تا مخاطبان ویژه این نمایشگاه بتوانند 

با آخرین دستاوردهای این حوزه آشنا شوند.

معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان:
اولویت مدیریت استان، بر اتمام پروژه های ناتمام عمرانی است

معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: تکمیل سه هزار پروژه عمرانی ناتمام در اصفهان در دستور کار 
مدیریت استان قرار گرفته است.حجت ا... غالمی با تاکید بر اهتمام مدیریت استان اصفهان بر پیشرفت پروژه های 
عمرانی در جدول زمان بندی شده، ابراز داشت: در استان اصفهان بالغ بر سه هزار پروژه عمرانی ناتمام وجود دارد 
که تعدادی از این پروژه ها در هفته دولت افتتاح شد و امیدواریم مابقی آن به مناسبت دهه مبارک فجر افتتاح شود. 
وی با تاکید بر اینکه قطعه سوم این پروژه به طول ۳۰ کیلومتر در مسیر اصفهان-نایین تا سه راهی مبارکه با سرمایه 
گذاری سازمان همیاری شهرداری استان اصفهان در سال ۹۸ کلید خورد و در حال انجام است، تصریح کرد: امیدواریم 
قطعه اول و دوم که با سرمایه گذاری بخش خصوصی صندوق آتیه صبا، وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری و 
مشارکت ۳۰ درصد بخش دولتی و ۷۰ درصد بخش خصوصی پیش می رود، تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

مرضیه محب رسول
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نشانه های کمبود آهن در بدن را بشناسید
 غذاهایی که باور نمی کنید 

مضر باشند
برای اینکه خــود را با رژیم های غذایی ســخت 
شکنجه نکنید، متخصصان تغذیه مدرن توصیه 
می کنند غذای ســالم بخوریــد و ورزش کنید. 
همچنین کارشناسان براساس خصوصیات مواد 
غذایی، پیشــنهاداتی دارند. همه ما می دانیم که 
نان سفید، غذاهای سرخ شده، شیرینی و نوشابه 
مضر هســتند؛ اما در واقع موادغذایی بیشتری 
وجود دارد که باید در لیست غذاهای ممنوع قرار 
بگیرند. برخی از این موادغذایی رایج آنقدر مضر 

هستند که از آن شگفت زده خواهیدشد.
ماست میوه ای صنعتی

ماست برای بدن ما بسیار مناسب و پرفایده است؛ 
اما لبنیات شیرین شــده به ویژه از نوع صنعتی 
مغذی نیستند و بهتر است این فرآورده لبنی را 
بدون قند یا مواد افزودنی و میوه میل کنید. یک 
ماست میوه ای شیرین می تواند یک دسر باشد، 
اما یک محصول لبنیات سالم نیست. متخصصان 
تغذیه توصیه می کنند از لبنیات حاوی نشاسته 
خودداری شــود؛ اما افــزودن مقــداری توت، 
ادویه جات و عصــاره وانیل به ماســت طبیعی 

بالمانع است.
برنج

برنج تقریبا شبیه نان اســت و از نظر تغذیه ای، 
برنج سفید کمترین فایده را دارد. این ماده حاوی 
مقدار زیادی کربوهیدرات ساده است که می تواند 
باعث افزایش وزن شــود. متخصصان تغذیه ادعا 
می کنند که برنج می تواند مفید به نظر برسد؛ اما 

باید از کیفیت بسیار باالیی برخوردار باشد.
جعفری

در هنگام آشپزی نباید جعفری را به ساالد اضافه 
کرده و آنها را با سس مایونز، خامه ترش یا روغن 
ترکیب کنید، زیرا در این صورت جعفری شروع 
به آزادکردن نیتریت می کند و در مدت ۳۰ دقیقه 
به سم تبدیل می شود. متخصصان تغذیه توصیه 
می کنند جعفری را تا درست قبل از زمان سرو، 
به هیچ وجه به بشقاب ساالد اضافه نکنید تا تمام 

عناصر مفید خود را حفظ کند.
سس

آیا تا به حال متوجه شده اید که رب گوجه فرنگی 
خانگی چقدر با کچاپ خریداری شده در فروشگاه 
متفاوت است؟ سس مایونز، تارتار، خردل و سایر 
سس ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. نکته 
این است که تمام ســس های آماده حاوی شکر 
هستند. متخصصان تغذیه می گویند اضافه کردن 
شکر به گوجه فرنگی طبیعی برای بهبود طعم آن 
اشتباه است. آنها توصیه می کنند روغن زیتون یا 
روغن بذر کتان را به عنوان چاشنی انتخاب کنید 
یا گوجه فرنگی را خودتان خرد کنید و ادویه جات 

و ترشی جات اضافه کنید.
چیپس های میوه ای و میوه های خشک

چیپس هــای میــوه ای در بین کســانی که از 
رژیم های غذایــی تبعیت می کننــد روز به روز 
محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند؛ اما بیشتر تولید 
کنندگان صنعتی برای تولیــد این چیپس های 
میــوه ای از همــان روشــی کــه بــرای تولید 
چیپس های ســیب زمینی اســتفاده می کنند، 

بهره می برند.

دانستنی

غذاهایی که باور نمی کنید مضر باشند

پیشنهاد سردبیر:

معرفی

سرماخوردگی را با این 
معجون خوشمزه درمان کنید!

معموال با آغــاز فصول ســرد ســال، یکی از 
بیماری های شــایع »سرماخوردگی«اســت 
لذا دانســتن شــیوه های درمانی ســاده طب 
ســنتی برای درمان ســرماخوردگی ضروری 
اســت و از ســویی افرادی که با این روش ها 
و دســتورالعمل ها آشــنایی دارند، به راحتی 
به جای مصــرف داروهای شــیمیایی و انواع 
آنتی بیوتیک ها که عــوارض مختلفی به همراه 
دارند، می توانند اقدام به درمان سرماخوردگی 
خود کنند. برای درمان سرماخوردگی در طب 
سنتی، انواع و اقســام جوشانده ها و دمنوش ها 
وجــود دارد و اقدامات موثــر مختلفی مانند 
بادکش کردن گرم ناحیه کتف و ... اما در ادامه 
نحوه تهیه یک معجون شــفابخش ساده برای 
درمان ســرماخوردگی را آورده ایــم. یکی از 
ترکیباتی که برای بهبود سرماخوردگی بسیار 
موثر و مفید اســت و در عین حال عالوه بر از 
بین بردن عفونت ها، در تقویت سیستم ایمنی 
بدن شما نیز مفید خواهد بود »معجون شلغم و 
عسل« است. برای تهیه این معجون مفید، ابتدا 
سر شــلغم را با چاقو ببرید و داخلش را با یک 
قاشــق یا چاقو خالی کنید و در ادامه دو قاشق 
غذاخوری عسل داخل آن بریزید و این شلغم 
را داخل یک ظرف دربسته قرار دهید و تا صبح 
در یک جای نسبتا گرم اجازه استراحت به آن 
بدهید! آب شــلغم در طول مدت استراحت با 
عسل ترکیب شــده و حجم مایع داخلش زیاد 
می شود؛ حاال معجون سرماخوردگی شما آماده 
شــده و می توانید آن را میل کنید و از فواید و 

اثرات متعدد آن بهره مند شوید.

مبتالیان به کبد چرب بخوانند
یک فوق تخصص گوارش و کبد با اشاره به برخی 
نکات تغذیه ای در بیماران مبتال به کبد چرب، 
گفت: در درمان کبد چــرب نباید هیچ گروه یا 
وعده غذایی را از رژیم غذایی حذف کرد؛ بلکه 
باید از رژیم غذایی تبعیت شود که تمام وعده ها 
و گروه های غذایی را در بر داشــته باشد. دکتر 
ســید موید علویان، به نقش تغذیه در درمان 
کبد چرب اشاره و اظهار کرد: با کنترل عوامل 
زمینه ای ایجاد کننده کبد چرب از قبیل اضافه 
وزن و چاقی، دیابت قندی، چربی خون باال و... 
می توان از شدت بیماری کبد چرب کم کرد. بر 
همین اســاس نقش تغذیه حائز اهمیت است؛ 
البته تجویز رژیم های غذایی برای این بیماران 
باید از ســوی متخصص تغذیه انجام شود و به 
شرایط بیمار و اختالالت زمینه ای او نیز توجه 
شود. وی با بیان اینکه رعایت یک رژیم غذایی 
صحیح در روند درمان کبد چرب حائز اهمیت 
است، افزود: نکته مهم این است که نباید هیچ 
گروه غذایــی یا هیچ وعده غذایــی را در رژیم 
خود حذف کنیــم، بلکه بایــد از رژیم غذایی 
تبعیت کنیم که شامل سه وعده غذایی اصلی و 
میان وعده ها باشد و تمام گروه های غذایی را در 
بربگیرد. در عین حال رژیم غذایی باید مداوم 
و در جهت یک برنامه غذایی ســالم و صحیح 
باشــد و از رژیم های ســخت نیز دوری شود. 
اغلب بیماران مبتال به کبد چرب که به تازگی 
متوجه بیماری شان می شوند، به دلیل ترس از 
عوارض بیماری به رژیم های غذایی سخت روی 
می آورند و فکر می کنند می توانند با این شیوه، 
بیماری را ریشه کن کنند. این درحالی است که 
رژیم های غذایی سخت منجر به بدتر شدن کبد 

چرب می شوند.

عالئم کمبود آهن می تواند بر اساس نوع کم خونی، سرعت رشد و 
توسعه آن، سن و وضعیت فعلی سالمت فرد متفاوت باشد. البته 
در برخی موارد فردی که دچار کم خونی است هیچ گونه عالئمی 
مشــاهده نمی کند. آهن زمانی رخ می دهد کــه بدن فرد، آهن 
معدنی به میزان کافی نداشته باشد. این اتفاق به سطح پایین و 
غیرطبیعی گلبول های قرمز خون منجر خواهد شد. دلیل وقوع 
این اتفاق این است که برای ساخت هموگلوبین در خون، نیاز به 
آهن اســت. هموگلوبین یک پروتئین در گلبول های قرمز خون 
است که این گلبول ها را قادر می سازد تا اکسیژن را به سراسر بدن 
منتقل کنند. اگر بدن ما به اندازه کافی هموگلوبین نداشته باشد، 
عضالت و بافت های بدن نمی توانند اکسیژن کافی دریافت کنند 

و قادر به عملکرد درست و موثر نخواهند بود. 
این رویداد منجر به وقوع کم خونی خواهد شد. 
گرچه انواع متفاوتی از کم خونی وجود دارد؛ 
اما کمبود آهن شایع ترین نوع آن است. عالئم 
کمبود آهن می تواند بر اساس نوع کم خونی، 
سرعت رشد و توسعه آن، سن و وضعیت فعلی 
سالمت فرد متفاوت باشــد. البته در برخی 
موارد فردی که دچار کم خونی است هیچ گونه 
عالئمی مشاهده نمی کند. در ادامه این مطلب 
به چند نشانه کمبود آهن اشاره خواهیم کرد.

1- خستگی نامعمول
احساس خستگی زیاد یکی از شایع ترین عالئم 
کمبود آهن است که این نشــانه در بیش از 
نیمی از افراد دارای کمبود آهن حس می شود. 
این خستگی به این علت رخ می دهد که بدن 
انسان برای تولید پروتئینی به نام هموگلوبین 

که در خون یافت می شود به آهن نیاز دارد. هموگلوبین به انتقال 
و رساندن اکسیژن به سراسر بدن کمک می کند. بنابراین وقتی 
بدن انسان هموگلوبین کافی نداشته باشد، اکسیژن کمتری به 
بافت ها و عضالت می رسد و انرژی کافی برای آنها تامین نمی شود. 
عالوه بر آن قلب در این هنگام باید بیشتر و سخت تر تالش کند تا 
»خون ناقل اکسیژن« بیشتری به سراسر بدن ارسال کند که این 

اتفاق نیز می تواند در بروز خستگی موثر باشد.
2- رنگ پریدگی

پوست رنگ پریده و رنگ پریدگی بخش داخل و پایین پلک ها از 
دیگر عالئم شایع کمبود آهن است، در واقع هموگلوبین موجود 
در گلبول های قرمز، عامل قرمزی رنگ خون هستند. این همان 
علتی است که باعث می شــود حین کمبود آهن، پوست، رنگ 
معمول خود را از دست بدهد. این رنگ پریدگی ناشی از کمبود 
آهن را می توان در تمام بدن و یا فقط در یک ناحیه از بدن مثل 
صورت، لثه ها، درون لب ها، درون چشــم ها و حتی در ناخن ها 

مشاهده کرد. مشاهده رنگ پریدگی معموال در کم خونی متوسط 
یا شدید شایع است.

3- تنگی نفس
همان طور که بیان شد هموگلوبین، خون را قادر به انتقال اکسیژن 
به سراسر بدن می کند. وقتی سطح هموگلوبین به دلیل فقر آهن 
پایین باشد، سطح اکسیژن نیز پایین خواهد بود. این به این معنی 
است که عضالت ما اکسیژن کافی برای انجام فعالیت های طبیعی 
مثل پیاده روی، دریافت نخواهند کرد. یکی از نتیجه ها می تواند 
این باشد که میزان نفس های ما افزایش یابد چراکه بدن در تکاپو 
برای دریافت اکسیژن بیشتر است. این اتفاق، دلیل شایع بودن 

تنگی نفس در افراد دچار کمبود آهن خواهد بود.

4- سردرد و سرگیجه
کمبود آهن می تواند باعث سردرد شــود. این نشانه در مقایسه 
با نشــانه های قبلی، کمتر رایج اســت و معموال با سبک سری و 
سرگیجه همراه اســت. کمبود هموگلوبین در افرادی که دچار 
کمبود آهن هســتند باعث می شود اکســیژن کمتری به مغز 
برسد و یکی از نتایج این رویه این اســت که رگ های خونی در 
مغز می توانند متورم شوند و فشار به سر وارد شود. البته سردرد 
می تواند ناشــی از دالیل متفاوتی باشــد. الزم به ذکر است که 
سردردها و سرگیجه های مکرر ممکن اســت عالمتی مبنی بر 

کمبود آهن در بدن باشند.
 5- تپش قلب )ضربان غیرعادی قلب(

ضربان های غیرعادی قلــب تحت عنوان تپش قلب شــناخته 
می شوند. این ضربان های غیرعادی که ضربان های سریع، محکم 
و یا نامنظم را شامل می شوند می توانند نشــانه کمبود آهن در 
بدن باشــند. همان طور که گفته شــد وقتی هموگلوبین خون 

پایین باشد، اکســیژن کمتری به سراسر بدن رسانده می شود و 
قلب برای جبران این کمبود اکســیژن، مجبور است سریع تر و 
محکم تر فعالیت کند تا اکسیژن بیشتری را به بخش های مختلف 
بدن برساند. این اتفاق می تواند منجر به احساس نامنظمی و یا 

سریع تر بودن ضربان قلب نسبت به حالت طبیعی شود.
6- پوست و موی خشک و آسیب دیده

پوست و موی خشک و آسیب دیده نیز می تواند از عالئم فقر آهن 
باشد. نکته جالب اینکه این اتفاق نیز ناشی از اکسیژن ناکافی در 
ارگان هاست. اگر اکســیژن کافی به پوست و موها رسانده نشود 
دچار خشکی و ضعف خواهند شد. خوب است بدانید کمبود آهن 

شدید با ریزش مو مرتبط است.
7- تورم و احســاس درد در زبان و 

دهان
گاهی اوقــات با نگاه کردن بــه درون و یا 
اطراف دهــان می توان متوجــه کمبود 
آهن شــد. اگر زبان دچار تــورم، التهاب، 
رنگ پریدگی و یا سطح صاف غیرطبیعی 
باشــد، می توانــد از عالئم کمبــود آهن 
باشــد. هموگلوبین پایین ناشی از کمبود 
آهن می تواند باعــث رنگ پریدگی زبان و 
میوگلوبین پاییــن در بدن می تواند باعث 

درد، تورم و التهاب زبان شود.
8- پای بی قرار

کمبود آهن با سندروم پای بی قرار مرتبط 
است. سندروم پای بی قرار، نوعی مشکل 
یا بیماری اســت که فرد مبتــال به آن در 
حین اســتراحت، به ویژه در اواخر شــب 
و به هنگام خواب دچار احســاس ناخوشــایندی مثل خارش، 
خزیدن حشــره و یا احســاس نامطلوب دیگری در پا شــده و 
به ناچار به تکان دادن پاهای خود می پــردازد. البته دلیل اصلی 
این ســندروم فعال مشخص نشــده؛ اما 25 درصد از افرادی که 
ســندروم پای بی قرار دارند دچار کمبود آهن هستند و هر چه 
 کمبود آهن شدیدتر باشــد، عالئم این ســندروم نیز شدیدتر

 خواهد بود.
 9- ناخن های قاشقی و شکننده

یکی از نشــانه های کمبود آهن که کمتر شایع است، ناخن های 
شــکننده و قاشقی شــکل اســت. به این شــرایط کویلونیکیا 
می گویند. این مشکل معموال با ناخن های شکننده که به راحتی 
ترک می خورند و می شکنند شروع می شود و با ادامه روند کمبود 
آهن، ممکن است به وقوع شرایط ناخن های قاشقی منتهی شود 
که درواقع وســط ناخن گود شــده و اطراف آن به باال متمایل 

می شوند و ناخن حالتی شبیه به قاشق به خود می گیرد.

مفاد آراء 
8/24 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و نســل فردا چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند. ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره فرعي از 2- اصلي فضل آباد

1- رای شماره 139860302008005221 -  14 / 07 / 98 - نادیا ندیمی فرزند مناف 
ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شــده از پالک 1356 فرعي به مساحت دویست 

وبیست متروهفتاد صدم متر مربع
تاریخ انتشار نوبت یکم : روز  یکشنبه    21 / 07 / 1398 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز  دوشنبه    06 / 08 / 1398 

م الف: 622874 سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  
ابالغ وقت رسیدگی 

8/26 بدین وسیله اعالم می گردد آقای عباس اسماعیلی  دادخواستی به طرفیت آقایان 
1- یونس الیاسی 2-ســید مصطفی مصطفوی مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه مطرح 

و رســیدگی دارد. لذا به خوانده فوق ابالغ می گردد در تاریخ پنج شنبه 98/9/14 ساعت 
9:30 جهت رسیدگی در شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف آران و بیدگل حاضر 
 شود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نماید. 
م الف: 642463 عزیزاله شیرانی رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 

آران و بیدگل 
ابالغ

8/28 بدینوسیله به اطالع می رســاند با توجه به اینکه  سرکار خانم لیال قربان پور فرزند 
حسین به شماره ملی 6199352815 با در دست داشتن رای قطعی دادگاه جهت اجرای 
صیغه طالق به این دفترخانه مراجعه نموده اســت، لذا به آقای عبدالخضر الغزاوی فرزند 
حمد به شــماره ملی تبعه عراق صادره از  در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ و اعالم فرمائید 
ظرف مدت یک هفته در دفترخانه طالق 105 شهرســتان آران و بیدگل به آدرس: بلوار 
مطهری کوچه حکمت 7 مراجعه نماید تا تشــریفات قانونی و شرعی صیغه طالق غیابی 
صادر خواهد گردید. ضمنا خواهشــمند است یک نســخه از روزنامه فوق الذکر را به این 
 دفترخانه ارسال نمایید. م الف: 643000 مهدی خدامیان آرانی سردفتررسمی طالق

 105 آران وبیدگل 
حصر وراثت

8/25 آقای قدیرعلی مرادخانی دارای کدملی 5129754220 به شــرح دادخواســت به 
کالسه 482/98  از شورای حل اختالف درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که  شادروان فاطمه سلطان قاسم پور موسی آبادی به شناسنامه 608 در تاریخ 
98/1/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- حبیب 
اله مرادخانی به کدملی 5129730607 متولد 1323 )پسر متوفی( 2- قدیرعلی مرادخانی 
به کدملی 5129754220 متولد 1328 )پسر متوفی( 3- شمسعلی مرادخانی به کدملی 
5129777778 متولد 1333 )پسر متوفی( 4- سکینه خاتون مرادخانی محمودآبادی به 
کدملی 5129786211 متولد 1335 )دختر متوفی( 5- خدیجه مرادخانی محمودآبادی 
به کدملی 5129818733 متولد 1340 )دختر متوفی( 6- کبری مرادخانی محمودآبادی 

به کدملی 5129798740 متولد 1337 )دختــر متوفی( 7- ربابه مرادخانی محمودآبادی 
به کدملی 5129832760 متولد 1342 )دختر متوفی( 8- ایران مرادخانی محمودآبادی 
به کدملی 5129858433 متولد 1347 )دختر متوفی(   اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 642469 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف دهاقان
اخطار اجرايي

8/27 شــماره: 27/97 به موجب راي شــماره 22 مورخ  98/2/4 حوزه اول شوراي حل 
اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن نوری فرزند 
خانعلی به نشــاني مجهول المکان محکوم اســت به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
انتقال رسمی سند خودرو سواری پژو ROA به شــماره انتظامی 23-846 س 68 به نام 
خواهان و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان حمیدرضا پاکدل فرزند بهمن به نشانی 
نجف آباد شهرک بهاران سنبل 2 واحد 3 به اضافه پرداخت هزینه نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایي خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف:642763 شعبه اول شوراي حل اختالف فریدونشهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/29 شــماره: 1217/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز یکشنبه 
مورخه 1398/09/10 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: صمیم گلشنی ، نام پدر: 

ناصر ، نشانی: اصفهان نجف آباد روبروی خط تیرانچی نبش ک 185 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: امیرعلی آریایی ، نام پدر: علی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ یک 
فقره چک به ش 371456 به مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال عهده بانک 
ملی، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 640894  رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/30 شــماره: 1215/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه 
مورخه 1398/09/10 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: صمیم گلشنی ، نام پدر: 
ناصر ، نشانی: اصفهان نجف آباد روبروی خط تیرانچی نبش ک 185 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: مسعود آریایی ، نام پدر: علی ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال به موجب یک فقره چک شماره 795402-97/10/7 بانک کشاورزی 
، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف: 640905 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

 دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت اعالم کرد: میزان کل مصرف 
مواد قندی در کل مواد غذایی برای زنان 6 قاشق چای خوری و برای 

مردان 9 قاشق چای خوری است. 
مطالعات نشــان می دهد خطر ابتال به بیماری های قلبی-عروقی 
در افرادی که 2۰ درصد انرژی روزانه خود را از قند و شکر دریافت 
می کنند در مقایســه با گروهی که کمتر از ۱۰ درصد انرژی روزانه 
خود را از قند و شــکر تامین کرده اند،   ۳۸ درصد بیشتر است. در 
نتیجه در افرادی کــه 2۱ درصد و یا بیشــتر از کالری روزانه خود 
را از مواد قندی و شــیرین تامین می کنند، خطر مرگ ناشــی از 
بیماری های قلبی عروقی دو برابر بیشــتر است. اثرات مصرف زیاد 

قند و شــکر موجب کاهش کلسترول خوب »HDL« می شود و در 
صورتی که بیشــتر از 2۰ درصد انرژی روزانه از قند و شکر تامین 
شود، باید شاهد باال رفتن تری گلیسرید خون نیز باشیم. همچنین 
مصرف منظم نوشیدنی های شیرین به میزان هفت وعده یا بیشتر 
در هفته با افزایش خطر بیماری قلبی عروقی همراه است. بر اساس 
این گزارش، پیشــگیری از بیماری های قلبی-عروقــی باید از دو 
سالگی آغاز شود و این نکته را در نظر گرفت که محدودیت مصرف 
شــیرینی ها باید در تمام دوران زندگی مســتدام باشد. با توجه به 
ارتباط مستقیم بین مصرف قند و شکر و به طور کلی مواد قندی با 
افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی_عروقی و مرگ و میر ناشی 

از آن، باید کمتر از ۱۰ درصد کل 
انرژی دریافتی روزانه از قندهای ساده تامین شود.

مصرف چقدر قند در روز مجاز است؟
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نگاه

 نفس تنگی نصف جهان
 با صنایع آالینده

فعالیت 68 درصدصنایع اســتان در محدوده 
شــعاع 50 کیلومتری کالن شــهر اصفهان 
خسارت زیست محیطی فراوانی وارد می کند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
با اشاره به فعالیت حدود ۱0 هزار صنعت در 
استان گفت: این بارگذاری بیش از ظرفیت، 
بیشــترین فشــار را از بعد صنعت به محیط 
زیســت وارد می کند. ایرج حشــمتی افزود: 
صنعت گران و تولید کنندگان باید با توجه به 
نوع و میزان آالیندگی واحد خود، آالیندگی ها 
را با ســامانه های های روز دنیا رفع کنند. وی 
با بیان اینکه خشکســالی، توســعه ناپایدار، 
افزایش جمعیت، پسماند و آلودگی هوا از جمله 
مهم ترین مسائلی اســت که مردم کالن شهر 
اصفهان با آن درگیر هســتند گفت: حفاظت 
محیط زیست یک دســتگاه حاکمیتی است 
که وظیفه ابالغ سیاست های محیط زیستی و 
نظارت بر اعمال قوانین مرتبط را دارد. اصفهان 
با بیش از 9 هزار و 800 واحد تولیدی کوچک و 

بزرگ صنعتی ترین استان کشور است.

روند کاهشی جریان آب به سمت 
تاالب گاوخونی؛

مهرماه امسال ۴ میلیون 
۲۹۵ هزار مترمکعب آب به 

گاوخونی رسید
معاون نظارت و پایــش اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان با اشاره به 
روند کاهشی ورودی آب به بند شاخ کنار، 
گفت: از یکم تا ۲8 مهرماه سال جاری چهار 
میلیون و ۲95 هزار مترمکعب آب به همراه 
اندکی پساب و زهاب کشاورزی وارد تاالب 

بین المللی گاوخونی شده است.

وی با اشــاره به تداوم جریان آب به سمت 
گاوخونی، گفــت: تالش ها بــرای جریان 
حداقلی آب در بســتر رودخانه به ســمت 
تاالب ادامه دارد ضمن اینکه راهکار و نحوه 
تامین حقابــه ۱۷6 میلیــون مترمکعبی 
تاالب به صورت کامل در طول سال از سوی 
دســتگاه های اجرایــی و نظارتی ذی ربط 
استان در حال بررسی است که در بازه هایی 

از سال، آب برای گاوخونی رهاسازی شود.
اکبری با بیان اینکه هماهنگی و هم افزایی 
مطلوبی را با شــرکت آب منطقه ای شاهد 
هســتیم، خاطرنشــان کرد: شــرکت آب 
منطقه ای اســتان تالش می کند که حقابه 
گاوخونی را به هر نحوی شــده تامین کند. 
وی افــزود: تالش هــا و پیگیری های اداره 
کل حفاظت محیط زیســت، شــرکت آب 
منطقه ای و اســتانداری اصفهان با حمایت 
جوامع محلی، سمن ها و رسانه ها ادامه دارد 
تا آب ورودی به تاالب استمرار داشته باشد. 
این مقام مســئول با بیان اینکــه اداره کل 
محیط زیست اســتان اصفهان در راستای 
وظایف نظارتی و حاکمیتــی خود همواره 
پیگیر تامین حقابه های زیســت محیطی 
اســت، تصریح کرد: پایش و کنترل مسیر 
رودخانه در شــرق و میزان آب ورودی به 
تاالب به طور مستمرانجام می شود تا آمار 
و ارقام دقیق در اختیار مردم و مســئوالن 

قرار گیرد.

امسال ۷۰۰ هزار دانش آموز 
به اردوهای راهیان نور 

می روند
رییس سازمان بســیج دانش آموزی کشور 
از پیش بینی اعزام ۷00 هزار دانش آموز به 
اردوهای راهیان نور در سال تحصیلی جاری 
خبر داد. علی صابرماهانــی، درباره برپایی 
اردوهای راهیــان نور در ســال تحصیلی 
جدید، اظهار کرد: هدف گــذاری ما برای 
اردوی راهیان نور در سال تحصیلی جاری، 
۷00 هزار دانش آموز است. وی با اشاره به 
آغاز برگزاری اردوهــای راهیان نور گفت: 
اردوهــای راهیان نور را رســما از ۱۱ آبان 
و از حــرم حضرت امام خمینــی )ره( آغاز 
می کنیم که تجدید میثاق بــا آرمان های 
حضرت امام )ره( اســت؛ البتــه اردوهای 
راهیان نور از مهر ماه در شمال غرب، شروع 

شده است.

طرح زمستانه هالل احمر از اواسط آذر آغاز خواهد شد

محیط زیستپیشنهاد سردبیر:

کمبود بودجه باعث اجرانشدن 
تفکیک زندانیان براساس جرم 

و سابقه شده است
اواخر شــهریور امســال بود که دســتورالعمل 
ســاماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری 
زندان ها از ســوی رییس قوه قضاییه ابالغ شــد؛ 
دســتورالعملی که به منظــور کاهش جمعیت 
کیفری کشور و ســاماندهی زندانیان صادر شد. 
اما تفکیک زندانیان بر اساس جرم، نیازمند فضا 
و بودجه ای اســت که چالش جدی قوه قضاییه و 
سازمان زندان هاست. یکی از بسترهای الزم برای 
اصالح زندانیان و زمینه سازی برای بازگشت آنها 
به جامعه، تفکیک بیــن زندانیان به لحاظ جرائم 
سبک و خشن، جرائم عمدی و غیرعمدی، جرائم 
مالی و غیرمالی و سایر تفکیک هاست. اگرچه در 
گذشــته تنها زنان و مردان جداسازی و افراد زیر 
۱8 ســال نیز در کانون اصالح و تربیت نگهداری 
می شدند؛ اما رشد و پیچیدگی جرائم در دوره های 
حاضر باعث شــده تا موضوع تفکیک زندانیان بر 
اساس سن، درجه جرم و سابقه محکومیت بیش از 
پیش مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که 
تفکیک نشدن زندانیان؛ آثار سوئی را در پی دارد، 
اگرچه این طرح درزندان ها در حال اجراست اما 
اجرا شــدن کامل آن نیازمند فضا و بودجه کافی 
اســت تا زندانیان جرائم ســبک، پس از ورود به 
زندان و ارتبــاط با مجرمان با ســابقه، تبدیل به 

خالفکاران حرفه ای نشوند.
ابوالفضــل ابوترابــی، عضو کمیســیون قضایی 
وحقوقی مجلــس، تفکیک زندانیــان را موجب 
سالم ســازی فضای زندان ها می دانــد و در این 
باره می گوید: موانعــی مانند کمبــود بودجه و 
کافی نبودن تعــداد زندان ها مانعــی بر تفکیک 
زندانیان اســت. نماینده مــردم نجف آباد، تیران 
و کرون درمجلس شــورای اســالمی بــا تاکید 
براینکه مجازات های درنظر گرفته شده در قانون 
درجلوگیری از وقوع جرم جنبه پیشگیرانه ندارد، 
افزود: متاســفانه درنظر گرفتن تسهیالتی نظیر 
دادن مرخصی بــه زندانیان جنبه پیشــگیرانه 
مجازات ها را با مشــکل روبه رو می کنــد، البته 
درخصوص اجرای قانون از سوی قضات درمحاکم 
قضایی هیچ مشــکلی وجود ندارد. نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس دهم با اشاره به اینکه چگونگی 
ورود زندانــی به زندان به لحــاظ قانونی نیازمند 
تغییر و تحول اساسی است، تصریح کرد: متاسفانه 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درمجلس نهم 
نتوانست آن طور که باید و شاید درتصویب قوانین 
موثر دراین زمینه یعنی جلوگیری از ورود بی رویه 
و بی دلیل زندانی و از بازگشت مجدد زندانیان به 
زندان ها اقدام موثری انجام دهد. عضو کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس با بیــان یادآوری اینکه 
میزان حبس در جرائم مــواد مخدر باید کاهش 
پیدا کند، گفت: همچنین باید یک زندانی از ابتدا 
تا انتهای زمان حبس درزنــدان بوده و هیچ گونه 
مرخصی به زندانی تعلق نگیرد، از ســوی دیگربه 
لحاظ نوع جرم، ســن مجرم و شــخصیت متهم 
برای زندانیــان باید طبقه بندی صــورت گیرد؛ 
البته درحال حاضر به دلیل نبود بودجه مناسب 
مشکالت بسیاری برای سازمان زندان ها به وجود 
آمده و متاســفانه انتظارات از مجلس نهم برای 
تصویب بودجه مناســب برای سازمان ها محقق 
نشد. یک وکیل پایه یک دادگستری نیز با اشاره 
به اعمال برخی محدودیت ها برای زندانیان گفت: 
گاهی اوقات ممکن است، زندانی از درون زندان 
با برقراری ارتباط با خارج از زنــدان، جرائمی را 
هدایت کند، از همین رو برای کاهش این اتفاقات 
محدودیت بــرای زندانیان اعمال می شــود، در 
صورتی که این حواشی کامال پیشگیرانه است و 
نیازی به اعمال محدودیت برای زندانیان نیست. 
جعفر کوشا، درباره اعمال محدودیت های جدید 
برای زندانیان گفت: حقوق بازداشت شــدگان و 
محکومان در موضوعات حقوق بشــر پیش بینی 
شده اســت. چنانچه این موضوعات انجام شود، 
نقض حقوق شهروندی اســت. حقوق محکومان 
و بازداشت شــدگان در قانون پیش بینی شده و 
اقدامات ما باید در جهت ارائه تسهیالت به این افراد 
باشــد. وی اظهار کرد: گاهی اوقات ممکن است 
حواشی در زندان ها وجود داشته باشد و مسئوالن 
برای کاهش این حواشی محدودیت هایی ایجاد 
کنند؛ اما معتقدم باید جلوی حواشی ایجاد شده 
گرفته شود تا اینکه محدودیتی اعمال شود. کوشا 
ادامه داد: گاهی اوقات ممکن است زندانی از درون 
زندان با برقراری ارتباط با خارج از زندان، جرایمی 
را هدایت کند از همین رو برای کاهش این اتفاقات 
محدودیت بــرای زندانیان اعمال می شــود، در 
صورتی که این حواشی کامال پیشگیرانه است و 
نیازی به اعمال محدودیت برای زندانیان نیست.

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان گفت: تعداد 
عمل های جراحی در سه بیمارستان ملکی استان 
اصفهان در شش ماه اول سال 98 به بیش از ۲4 
هزار عمل رســید. دکتر علی اعتصام پور اظهار 
داشت: مدیریت درمان اصفهان در شش ماه اول 
سال 98 موفق شد با 30 مرکز ملکی مشتمل بر 
سه بیمارستان و ۲۷ درمانگاه عمومی و تخصصی 
در سطح استان، بیش از پنج میلیون و 500 هزار 
بیمار ســرپایی اعم از ویزیت پزشکان، مراجعات 
داروخانه و سایر واحدها و با ۷0 هزار بیمار بستری 
در بخش درمان مســتقیم و 4۲۷۲ مرکز طرف 
قرارداد در بخش درمان غیر مستقیم، حدود ۱۲ 
میلیون بیمار را در پنج ماه اول سال 98 پذیرش 

و درمان کند.
اعتصام پور تعــداد عمل های جراحی در ســه 
بیمارستان استان را بیش از بیست و چهار هزار 
عمل اعالم کــرد و گفت: از این میــان ۱۱ هزار 
و 530 عمــل در بیمارســتان دکتر شــریعتی، 

8664 عمل در بیمارستان دکتر غرضی و 4653 
 عمل در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا )س(
 نجف آباد انجام گرفته اســت. وی با بیان اینکه 
استان اصفهان دارای سه میلیون و دویست هزار 
بیمه شــده تامین اجتماعی اصلی و تبعی است، 
افزود: در شش ماه اول سال 98 حدود ۱۷ میلیون 
و 500 هزار نفر مراجعه کننده به مراکز درمانی 

مستقیم و غیرمستقیم بوده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان خبر داد:

انجام بیش از ۲۴ هزار عمل در بیمارستان های تامین اجتماعی
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در دیدار 
با اعضای کانون های دفاتــر ازدواج و طالق گفت: 
با دفاتــر ازدواج و طالق متخلــف برخورد قاطع 
می شــود. ذبیح ا... خداییان، رییس سازمان ثبت 
اسناد و امالک، ادامه داد: مقدس ترین عقدی که 
در شــرع مقدس وجود دارد عقد ازدواج است که 
ســنگ بنای خانواده و بالطبع جامعه و اجتماع را 
تشکیل می دهد. شــروع پیوند خانوادگی از دفاتر 
ازدواج خواهد بود، لذا عقــد ازدواج باید در دفاتر 
با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی انجام شود.

معاون قوه قضاییه افزود: گزارش هایی واصل شده 
است که در برخی از دفاتر صیغه هایی تحت عنوان 
آریایی و امثال آن جاری می شود که مغایر شرع و 
قانون است که با این دفاتر بایستی برخورد قاطع 

به عمل آید.
وی تاکید کرد: معاونت امور اسناد سازمان ثبت، 
اداره کل بازرســی و کانون های دفاتــر ازدواج و 
طالق بایســتی با بازرسی های محســوس و غیر 

 محسوس نسبت به شناسایی این دفاتر اقدام و با 
مرتکبــان این تخلفات برخورد ســریع و قاطع به 

عمل آید.
خداییان اظهار داشــت: یکی از مشــکالت دفاتر 
ازدواج و طالق، به روز نبــودن قوانین و مقررات 
اســت لذا بازنگری در قوانین و مقــررات موجود 
ضروری اســت. وی همچنین بر تسریع در اجرای 

سامانه تقسیم اسناد طالق تاکید کرد.

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مطرح کرد:

برخورد قاطع با دفاتری که عقد آریایی برگزار می کنند

 ثبت اسنادتامین اجتماعی

رییس بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد گفت: چنانچه خیرین یک 
میلیارد تومان دیگر پرداخت کنند، می توانیم دســتگاه آنژیوگرافی را سوار و 
راه اندازی کنیم. غالمحسین سلیمانی  نسب، با اشاره به نزدیک شدن به زمان 
افتتاح اورژانس بیمارستان شــهید محمد منتظری نجف آباد اظهار داشت: با 
حمایت دولت و پرداخت 50 درصد از هزینه ساخت پروژه و حمایت خیرین در 

50 درصد باقی مانده، به  زودی شاهد افتتاح بخش اورژانس خواهیم بود.

رییس بیمارستان شهید محمد منتظری افزود: متاسفانه با افزایش تورم و باال 
رفتن قیمت ها، اجرای این پروژه با مشــکالت فراوانی مواجه شد؛ به طوری که 
حدودا ۱0 تا ۱5 میلیارد تومان به هزینه برآورد شده برای اتمام این طرح اضافه 
شد. سلیمانی نســب با تاکید بر لزوم کمک خیرین عنوان کرد: تاکنون 4 و نیم 
میلیارد تومان از طرف خیرین پرداخت شده و چنانچه یک میلیارد دیگر پرداخت 

کنند، می توانیم دستگاه آنژیوگرافی را در این بیمارستان راه اندازی کنیم.

خبر
 

تکمیل بیمارستان شهید 
منتظری نجف آباد تا ۲۲ 

بهمن

ایران و به خصوص استان های کویری و مرکزی مانند 
اصفهان و یزد در حالی تا همین هفته قبل بارش های 
کمتر از 50 درصد مشــابه سال گذشــته را تجربه 
کردند که طی روزهای اخیر حجم و میزان بارندگی 
بی سابقه ای رخ داد و رکورد جدید را در این زمینه 
به ثبت رساند؛ رکوردی که به میزان بارش ها در دو 
ماهه ابتدایی امسال نزدیک شده است. در حالی که 
تا مهرماه، اصفهان هیچ سهمی از بارندگی ها نداشت 
تصویر روزهای نخست سال آبی جدید )99-98( از 
وقوع دو موج متفاوت از بارندگی ها حکایت داشت. 
ارزیابی ها نشان می داد، ارتفاع کل ریزش های جوی 
از آغاز سال آبی جاری تا ۲6 مهر بالغ بر 3/ 5 میلی متر 
بوده است که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین 
دوره های مشابه درازمدت )8/ 5 میلی متر( هشت 
درصد کاهش و نســبت به دوره مشــابه سال آبی 
گذشته )8/ 8 میلی متر( کاهش 40 درصدی را ثبت 
کرده است. اما با شدت گرفتن بارش ها در روزهای 
اخیر، فاصله حجم بارش ها به بارش های شدید سال 
آبی قبل نزدیک شده اســت. بر اساس آمار رسمی 
دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع 
آب ایران، ارتفاع کل ریزش های جوی از آغاز ســال 
آبی جاری )اول مهر 98( تــا دوم آبان ماه )3۲ روز 
ابتدایی سال آبی جاری( بالغ بر ۱0/3 میلی متر است. 
این مقدار بارندگی نســبت بــه میانگین دوره های 
مشابه درازمدت )8/3میلی متر( ۲3 درصد افزایش 
و نســبت به دوره مشابه ســال آبی گذشته )۱۱/3 
میلی متر( کاهشــی 9 درصدی را نشــان می دهد. 
این آمار نشــان می دهد میــزان بارش ها در فالت 

مرکزی که البته شامل استان اصفهان هم می شود 
به نسبت مدت مشابه ســال قبل سه درصد افزایش 
یافته اســت واین انتظار می رود که این عدد بیشتر 
هم بشود هر چند در برخی از نقاط کشور همچنان 
وضعیت مناســب نیست. براســاس بررسی ها، سه 
حوضه اصلی »قره قوم«، »دریاچه ارومیه« و »دریای 
خزر« در مهرماه به ترتیب افت 98 درصد، ۷0 درصد 
و 38 درصدی را نسبت به میانگین ۱۱ ساله تجربه 
کرده اند. اما در ســایر حوضه های آبریز اصلی، رشد 

بارندگی ها ثبت شده است. مطابق با داده های آماری 
»خلیج فارس و دریای عمان« با رشــد 3۱5 درصد، 
»مرزی شرق« با رشد ۱45 درصد و »فالت مرکزی« 
با رشد ۲6 درصد، ۲6 روز نخست سال آبی جاری را 
نسبت به میانگین ۱۱ ساله پشت سر گذاشته اند. به 
عنوان مثال بارندگی ها در خلیج فارس با ۲0 درصد 
کاهش روبه رو بوده است. در سه روز اخیر هم استان 
اصفهان بارش های خوبی را تجربه کرده و هواشناسی 
اعالم کرده این بارش ها برای اصفهان و برای ســایر 

نقاط اســتان تا آخر هفته ادامه خواهد داشت این 
وضعیت اگر با کاهش دما همراه باشد باید انتظار برف 
در ارتفاعات را هم داشته باشیم. خبر خوشایند دیگر 
اینکه سرچشمه های زاینده رود و استان چهارمحال و 
بختیاری به عنوان تامین کننده اصلی آب زاینده رود 
نیز در روزهای اخیر بارندگی های خوبی را داشته اند و 
حتی در برخی از مناطق این استان شاهد بارش برف 
نیز بودیم. این بارش ها در ارتفاعات کوهرنگ شدت 

زیادی داشته است.

سیراب شدیم

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان بر ضرورت ایجاد 
پایگاه امداد و نجات جاده ای تاکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات 
جوی این نقاط که برآورد می شود حدود 6 منطقه باشد ،نیازمند 

توجه ویژه برای ایجاد پایگاه است. 
داریوش کریمی اصفهان را به عنوان شاهراه اصلی غربی شرقی و 
شمالی جنوبی کشور دانست بیان داشت: تامین اعتبار برای این 

مراکز امدادی ضروری است. 
وی با بیان اینکه طرح زمســتانه هالل احمر از اواســط آذر آغاز 
خواهد شد، تصریح کرد: برای امداد مناســب در ماه های آینده 
برنامه ریزی شده است و در این پیوند، دوره های بازآموزی برای 
نجاتگران برگزار کرده ایم. وی با اشــاره بــه اهمیت آموزش در 
مقوله های امداد و نجات خاطرنشان کرد: در این راستا دوره های 

آموزشی عمومی و تخصصی، تدوین و طرح درس برای هر کدام از 
موضوعات، تنظیم و ارائه شده است. معاون امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر اصفهان گفت: 43 پایگاه ثابت امدادی در اســتان در 
روزهای پیش رو فعالیت خواهند کرد و ســعی بر این است تا در 
صورت عــدم موافقت و تامین نشــدن اعتبارات برای تاســیس 

پایگاه های موقت، از این مجموعه ها استفاده کنیم.

معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان:
طرح زمستانه هالل احمر از اواسط آذر آغاز خواهد شد

با وجود روزهای خشک مهر ، آبان برای اصفهان قدم داشت؛ 

موسس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری به تشریح وضعیت 
دانشــگاه های ایران در بین دانشــگاه های جهان پرداخته که نامی از 

دانشگاه های یاسوج و علوم پزشکی یاسوج دیده می شود.
 جعفر مهراد به تشریح وضعیت دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های 
جهان پرداخته و با بیان اینکه اسامی بهترین دانشگاه های جهان منتشر 
شده است، گفت: در ویرایش ســال ۲0۲0 تعداد دانشگاه های معتبر 
ایران به 35 دانشگاه افزایش یافته است، در این رتبه بندی امتیاز و رتبه 
جهانی 3۱ دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران اعالم و 4 دانشگاه دیگر نیز 
فاقد امتیاز و رتبه جهانی است. وی گفت: ده دانشگاه اول ایران در رتبه 
بندی یو اس نیوز به ترتیب دانشگاه تهران با امتیاز 4/5۲ و رتبه جهانی 

405، دانشگاه آزاد اســالمی ایران با امتیاز 5/50 و رتبه جهانی 545، 
دانشگاه صنعتی شــریف با امتیاز 8/45 و رتبه جهانی 59۱ و دانشگاه 
صنعتی اصفهان با امتیاز 45۷ و رتبه جهانــی 595، بدین ترتیب، از 
جمهوری اسالمی ایران 4 دانشگاه فوق در بین 600 دانشگاه برتر جهان 

قرار گرفته است.
موسس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری ادامه داد: امتیاز 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 3/43 و رتبه جهانی آن 6۷6، امتیاز دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر و صنعتی نوشیروانی بابل مشــترکا ۲/43 و امتیاز 
جهانی این دو دانشگاه 6۷8، امتیاز دانشگاه تربیت مدرس 9/38 و رتبه 
جهانی آن 8۱0، امتیاز دانشــگاه تبریز 9/3۷ و رتبه جهانی آن 84۱ و 

امتیاز دانشگاه شیراز ۷/3۷ و رتبه جهانی آن 850 است.
 مهراد ادامه داد:  رتبه جهانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران ۱۱۱6، 
کاشان ۱۱۷۲، علوم پزشــکی اصفهان ۱۱80، سمنان ۱۲0۷، )علوم 
پزشکی یاســوج ۱۲۱3( و یزد ۱۲۲3 است. وی با اشــاره به جایگاه 
دانشگاه های برتر ایران در ۲8 رشــته موضوعی، گفت: در رشته علوم 
کشاورزی رتبه دانشگاه تهران ۷۱، آزاد اســالمی 84، تربیت مدرس 
۱۱6، شیراز ۱50، فردوسی مشهد ۱9۱، و صنعتی اصفهان ۱9۷ است. 
در رشته زیست شناسی و بیوشیمی رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران 
3۱0، دانشگاه تهران 356، علوم پزشکی شهید بهشتی 444 و دانشگاه 

آزاد اسالمی 466 اعالم شده است.

آخرین وضعیت دانشگاه های ایران در جهان؛

دانشگاه صنعتی اصفهان در بین ۶۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت

پریسا سعادت

بسیج
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تنش در بارسلونا
وضعیت صدرنشــین اللیــگا در این روزها 
به رغم کســب چند 
پیروزی بــا لیونل 
مسی، اصال جالب 
به نظر نمی رسد.

با گذشت ۹ هفته 
از رقابت های اللیگا 
بارسلونا با ۱۹ امتیاز 
صدرنشین این رقابت هاست و این تیم دور 
رفت مرحله گروهی لیــگ قهرمانان را هم 
با صدرنشــینی ۷ امتیازی به پایان رسانده 
اســت؛ اما اخبار منفی از اردوی بارسلون به 
گوش می رسد. شاید نحوه پیروزی بلوگرانا 
در آخرین بازی، سندی از این عدم قطعیت 
نسبت به موفقیت بارسا باشــد. بارسلونا در 
شــرایطی در ادن آرنا مقابل اســالویا پراگ 
به پیروزی ۲-۱ رســید که تیم بی ســتاره 
جمهوری چک موقعیت های بهتری نسبت 
به آبی اناری ها ساخته بود و بارسلونا در نهایت 
با یک گل بــه خودی و درخشــش تکراری 
ترشتگن، گلر خود به پیروزی رسید. اکنون 
برخی از رسانه های اسپانیایی از سخنان تند 
و تیز برخی از بازیکنان بعد از این پیروزی در 
رختکن پرده برداشته اند. رسانه های مارکا 
و ال چیرینگیتو، از مکالمه رک و تنش آمیز 
بازیکنان در رختکن خبــر داده اند که »ما با 
این شــیوه قهرمان لیگ قهرمانان نخواهیم 
شد« جمله ای بوده که بیش از همه بین این 

بازیکنان رد و بدل شده است.

محاصره مدافعان الشحانیه 
مانع گلزنی انصاری فرد شد

مربی الســیلیه بعد از توقف مقابل الشحانیه 
دلیــل ناکامی مهاجم 
ایرانی این تیم در 
گلزنــی را بیان 
کرد.تیم فوتبال 
در  الســیلیه 
هفته هشتم لیگ 
ســتارگان قطــر به 
مصاف الشــحانیه رفت و این دیدار با نتیجه 
تســاوی بدون گل به پایان رسید. این بازی 
دربی ایرانی های قطر به شمار می رفت چون 
انصاری فرد برای الســیلیه و رضاییان برای 
الشــحانیه در این بازی حضور داشتند و ۹0 
دقیقه برای تیم هایشان بازی کردند. فریخه، 
مربی الســیلیه بعد از این بازی در نشســت 
خبری در بخشــی از صحبت هایش درباره 
ناکامی انصاری فــرد در گلزنی در این بازی 
گفت: کریم انصاری فرد در نوک خط حمله 
تنها بود و کمک الزم به او نشد. او به وسیله 
مدافعان الشــحانیه محاصره شــده بود و به 

همین خاطر نتوانست گلزنی کند.

راجرز: به مربی لستر بودن 
افتخار می کنم

برندن راجرز، سرمربی لستر بعد از پیروزی 
0 تیمــش مقابــل  -۹
از  ســاوتهمپتون 
نمایش لستر که 
آن را بی رحمانه 
خوانــد، تمجید 
کــرده و گفت به 
کســب این نتیجه 
توسط تیمش افتخار می کند.

لسترسیتی در هفته دهم لیگ برتر در زمین 
ساوتهمپتون به دیدار این تیم رفت و در یک 
بازی خارق العاده موفق شــد ساوتهمپتون 
را در خانه اش با نتیجــه ۹-0 در هم بکوبد. 
برندن راجرز، سرمربی لستر که تیمش با این 
پیروزی با ۲0 امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت 
به منچسترسیتی به رتبه دوم جدول صعود 
کرده از نمایش تیمــش به عنوان عملکردی 
بی رحمانــه یاد کرد و بازیکنانش را ســتود.

روباه ها کــه از دقیقه ۱۲ و با اخــراج رایان 
برتراند، بازیکن ساوتهمپتون در مقابل تیمی 
۱0 نفره بازی می کردند نیمــه اول را 0-5 
به ســود خود پایــان داده و در نهایت 0-۹ 
به پیروزی رســیدند. جیمــی واردی و آیوز 
پرز، دو بازیکن لســتر در این بازی موفق به 
هت تریک شــدند.برندن راجرز بعد از کسب 
این نتیجــه خارق العاده توســط تیمش به 
خبرنگاران گفت: »من از عملکرد تیمم خیلی 
راضی بودم. ما امــروز گل های فوق العاده ای 
زدیم و به شدت برای گلزنی عطش داشتیم. 
از نحوه عملکــرد دفاعی تیمــم هم خیلی 
راضی بــودم و از اینکه لســتر در بازی این 
قدر بی رحم بود، واقعا لذت بــردم. از اینکه 
 مربی چنین تیمی هســتم به خودم افتخار 

می کنم.«

عاقبت غوغاساالری و مانورهای تبلیغاتی در رادیو

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

اعتراضات مردمی لیگ عراق را به تعویق 
انداخت؛

  دیدار با ایران
 در هاله ای از ابهام؟

رقابت هــای هفته پنجــم لیگ عــراق به خاطر 
اعتراضات مردمی برگزار نخواهد شــد. عراق در 
روزهای گذشــته بار دیگر شــاهد اعتراضات و 
تظاهرات مردمی بود. مردم عراق در شــهرهای 
مختلف به خاطر فســاد در حکومت و شرایط بد 
اقتصادی به خیابان ها آمدنــد تا اعتراض خود را 

نشان دهند.
 فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد که رقابت های 
هفته پنجم لیــگ برتر این کشــور بــه خاطر 
ناآرامی های موجود برگزار نخواهد شــد، بدون 
آن کــه زمان جایگزینــی اعــالم کند.تیم ملی 
فوتبال عــراق در انتخابی جــام جهانی ۲0۲۲ 
قطر باید ۲۳ آبــان از ایران پذیرایــی کند و اگر 
این شرایط ادامه پیدا کند به احتمال خیلی زیاد 
 بازی به تعویق می افتد و یا باید در زمین بی طرف

 برگزار شود.

 واکنش عربستانی ها
 به دیدار دوستانه با ایران

یک رسانه عربستانی به احتمال برگزاری دیدار 
دوســتانه بین تیم ملی ایران و عربستان واکنش 
نشان داد. به نقل از المراسلون، در روزهای اخیر 
یک رســانه ایرانی از احتمال برگــزاری دیدار 
دوســتانه بین تیم ملی ایران و عربســتان خبر 
داد. این سایت عربستانی در واکنش به این خبر 
نوشت: فدراسیون فوتبال عربستان هیچ خبری 
در این زمینه منتشــر نکرده و رسانه های داخلی 
هم اصال به این موضوع نپرداخته اند. آخرین دیدار 
ایران و عربستان به هفت ســال قبل برمی گردد 
که در خاک کویت برگزار شــده بود و به نتیجه 

مساوی انجامید.

سرمربی برایتون:
 مشکلی با جهانبخش ندارم

 او باید صبور باشد
گراهام پاتر ســرمربی برایتــون اظهار کرد،هیچ 
مشــکلی با بازیکن ایرانی تیمش نــدارد و این 

بازیکن باید صبور باشد.
اوضاع بــرای علیرضا جهانبخــش در فصل دوم 
حضــور در برایتــون خــوب پیش نمــی رود و 
صحبت های جدی از احتمال جدایی قرضی این 

بازیکن در زمستان به گوش می رسد. 
گراهام پاتر در ایــن ارتباط گفت: مــن واقعا با 
علیرضا مشــکلی ندارم. علی پســر بسیار خوبی 
اســت و خیلی به تیم کمک می کند و حرفه ای 
است و می دانم االن چه حسی دارد. او به هر حال 
مدتی با تیم تمرین نکرد و یک مصدومیت جزئی 
هم داشت و االن سخت تالش می کند تا خود را به 

شرایط بازی برساند.

در حاشیه

خواهش کیانوش رستمی:
 سورپرایز دارم 

نگذارید تمام بشوم
وزنه بردار دســته ۹۶ کیلوگرم ایــران گفت: من 
نمی دانم امتیاز مسابقات سوئیس برایم محاسبه 
می شــود یا نه؛ اما می خواهم همه به من کمک 
کنند تا به المپیک بروم در غیر این صورت شاید 
وزنه برداری من تمام شــود.کیانوش رســتمی 
که در مســابقات وزنه برداری ســوئیس به سر 
 weightlifting می برد، گفت وگویی را با سایت
house انجــام داد. رســتمی در این گفت وگو 

درباره حضورش در این مســابقات گفت: تالش 
می کنم در المپیک های بیشتری شرکت کنم؛اما 
اگر نتوانم به این المپیک بروم، همه چیز در ذهن 
من تغییر می کند و ممکن اســت وزنه برداری ام 

تمام شود.
رســتمی در ادامه درخواســت کرد به او فرصت 
داده شــود و گفت: لطفا به مــن فرصت دهید، 
می توانم به المپیک بروم. اســم مــن دیر برای 
مسابقات ســوئیس ارسال شــد و این همه چیز 
را برایم تغییر داد. ۲0 روز اســت که نتوانسته ام 
برای این مسابقات خوب بخوابم. در تمام عمرم 
دوپینگ نکردم و پاک هســتم چرا می خواهند 
یک وزنه بــردار پاک را ناامید کننــد؟ لطفا فقط 
به من کمک کنیــد. اگر به من امتیــاز المپیک 
 داده شــود همه مردم جهان را سورپرایز خواهم 

کرد.

منهای فوتبال

به درازای تاریخ تعریفی کــه از مفهوم اخالق ارائه 
شده، متفاوت اســت. از فالســفه یونان گرفته تا 
متفکرین امــروز، چه در غرب و چه در شــرق، هر 
کدام تعاریف و معنای متفاوتی از یکی از نسبی ترین 
پدیده های بشر یعنی اخالق ارائه داده اند. این که 
چه کاری خوب یا چه کاری بد یا این که کدام کار 
اخالقی یا غیر اخالقی، ارزش یا ضد ارزش است به 
تعداد آدم هایی که روی کره زمین زیست می کنند 

می تواند متفاوت باشد.
در فوتبال هم دقیقا شــرایط به همین شکل است 
و تعریف دقیقــی از مفهوم اخالق در این رشــته 
پرطرفدار وجود ندارد. بارها دیده ایم و شنیده ایم 
که مدیران، بازیکنان، مربیان و هواداران همدیگر 
را به بی اخالقی در موارد مختلفی متهم می کنند. 
به طور مثال بارها و بارها دیده شــده که بازیکنان 
فوتبال بر ســر عدم پرداخت مبالغ قراردادشان با 
مدیران باشگاه وارد چالش شده و دست به اعتصاب 

هایی جدی زده اند.
آخرین نمونه این اتفاق در لیــگ فوتبال مکزیک 
رخ داد. جایی که بازیکنان تیــم وراکروز تصمیم 
گرفتند در واکنش به حقوق پرداخت نشده خود، 
بی حرکت ایستاده و مشــغول تماشای گلزنی تیم 
تیگره شــوند. بازیکنان وراکروز که قعرنشین لیگ 
مکزیک هستند، تصمیم داشتند تا به طور کامل در 
این مسابقه حاضر نشــوند؛ اما بعد از تهدید انریکه 
بونیا، رییس لیگ فوتبال این کشور مبنی بر سقوط 
فوری باشــگاه در صورت عدم حضور، آنها در بازی 
حاضر شــدند و تصمیم گرفتند به شیوه متفاوتی 

اعتراض کنند.
بعد از آن که سوت شروع مســابقه به صدا درآمد، 
بازیکنان وراکــروز کامال بی حرکت ایســتادند تا 
ادواردو وارگاس، ملی پوش شیلیایی تیگره خیلی 
زود و در همان دقیقه نخست گل اول تیمش را به 

ثمر برساند.

بازیکنان تیگره در دقیقــه ۳ گل دوم را هم به ثمر 
رســاندند و آندره پیر ژینیاک، بازیکن فرانســوی 
نامدار این باشگاه موفق شــد دروازه خالی وراکروز 
را باز کنــد. ادواردو وارگاس، در دقیقه 8 گل دوم 
خود و ســوم تیگره را هم به ثمر رساند و بعد از این 
۳ گل، بازیکنان وراکروز تازه شــروع به انجام یک 
بازی عادی کردند و در نهایت با نتیجه ۳-۱ مغلوب 

حریف خود شدند.
بعــد از این اتفاق مالک باشــگاه تیــم وراکروز در 
مورد حرکــت بازیکنان تیمش گفــت: »بازیکنان 
می خواستند پیامی را ارســال کنند. البته پیش از 
بازی صحبتی درباره آن نشــده بــود؛ اما آنها حق 
دارند. بــار دیگر با این داســتان تبدیل به ســوژه 

تمسخر ملت و یا حتی جهان شدیم.«
حاال یکی از اصلی ترین سواالتی که در عالم فوتبال 
مطرح می شود این اســت که مرز اخالق در چنین 
موردی کجاست؟ آیا اقدام باشگاهی بحران زده در 
عدم پرداخت حقوق بازیکنانش غیراخالقی است؟ و 
یا بازیکنانی که بدون توجه به اعتبار باشگاه و احترام 

به هواداران از وظیفه فوتبال بازی کردن خود دست 
کشیدند و به حریف اجازه گلزنی دادند کاری غیر 
اخالقی کردند و یا با در پیش گرفتن شیوه ای نوین 
دست به اعتراض زدند و عملی غیر اخالقی در کار 
نبوده؟ پاسخ این سواالت به اندازه تمامی افرادی که 
به جواب آن فکر می کنند می تواند متفاوت باشد 
زیرا همانطور که گفته شــد دیدگاه افراد نسبت به 
مقوله اخالق و همچنین راه های احقاق حق با هم 
فرق دارد و این ناشی از باورهای سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی آنهاست.
همین پارسال بود که انتقال مالکوم برزیلی، ستاره 
جوان تیــم بوردوی فرانســه به بارســلونا یکی از 
جنجالی ترین نقل و انتقاالت فوتبال اروپا را رقم زد. 
جایی که مالکوم با رمی ها به صورت ضمنی توافق 
کرده بود و همه چیز تمام شــده به نظر می رسید 
اما در آخرین لحظه باشــگاه بارسلونا پیشنهاد ۴۱ 
میلیونی خــود را به بوردو ارائــه داد و درحالی که 
هواداران باشــگاه رم منتظر نشســتن هواپیمای 

مالکوم بودند، پرواز او لغو شد.

پیشنهاد بارســلونا باعث شــد تا در آخرین لحظه 
مالکوم نظر خود را عوض کنــد و تصمیم گرفت به 
بارسلونا برود؛ اتفاقی که »هایجک« نامیده شد و با 

هواپیماربایی در یک ردیف قرار گرفت.
بسیاری از رسانه ها و ناظران، باشگاه بارسلونا را به 
بی اخالقی متهم کردند و کاتاالن ها را به دلیل این 
که آنها می دانســتند مالکوم با رم توافق کرده؛ اما 
بازهم به سراغ این بازیکن رفته اند، سرزنش کردند.

با این حال حامیان اقدام بارســا بــا توجیه اینکه 
فوتبال دیگر خیلی وقت است از حالت یک ورزش 
معمولی که قواعد جوانمردانه و اخالقی در آن حرف 
اول را می زند، به تجارتی پول ســاز تغییر کاربری 
داده، اقدام بارسلونا را در راستای منافع این باشگاه 
قلمداد می کردند که هیچ ایراد اخالقی به آن وارد 

نیست.
چند روز پیش در خبرها آمد آریــا برزگر، مهاجم 
تیم ملی جوانان که در آستانه پیوستن به استقالل 
قرار داشت، با پرســپولیس قرارداد بســته و کنار 
محمدحسن انصاری فرد عکس یادگاری هم گرفته 
است.این اتفاق باعث واکنش هواداران و مسئوالن 
استقالل در رسانه ها و شبکه های اجتماعی شد و 
آن ها پرســپولیس را متهم به دور زدن و اصطالحا 
هایجک بازیکن و بی اخالقی کردند.اســتقاللی ها 
مدعی هستند با باشگاه خلیج فارس که آریا برزگر را 
در اختیار داشته، توافق نامه کتبی دارند که قرار بود 
این بازیکن از خلیج فارس جدا شده و پیراهن آبی را 
بر تن کند، ولی در آخرین دقایق پرسپولیسی ها با 
آریا قرارداد بستند! استقاللی ها مدعی اند که باشگاه 
اسناد خود را به فدراسیون ارائه می کند و قضیه را تا 
آخر دنبال خواهد کرد تا پرسپولیس و بازیکن فوق 
بابت تخلفی که اســتقاللی ها مدعی آن هســتند 

محروم شوند.
درنهایت گویا مشخص نمی شود مرزهای اخالقی 
در فوتبال تا کجاست و اصال اخالق چه معنایی دارد 
وقتی »پول« تمام معادالت را در کسری از ثانیه به 

هم می زند!

فوتبال بد اخالق شده است؟
 از هایجک مالکوم و اعتصاب در مکزیک تا دعوای تازه استقالل و پرسپولیس؛

فضای مجازی

شوخی عجیب ایرانی ها با مدافع بارسلونا
اتفاق عجیبی برای پیکه، مدافع بارسلونا و تیم ملی اســپانیا رخ داد. او که به اشتباه شماره 
خودش را پخش کرد، بعد از این اتفاق با شوخی های عجیبی از سوی کاربران ایرانی فضای 
مجازی روبه رو شد.جرارد پیکه، مدافع باشگاه بارسلونا و تیم ملی اسپانیا به اشتباه در صفحه 
اینستاگرام شخصی اش شماره پیام رسان واتس اپ خودش را در اختیار همه قرار داد! این 
اتفاق انقدر جالب و عجیب بود که همه تعجب کردند. جالب تر اما شوخی کاربران ایرانی با 
پیکه بود. بعد از چنین اتفاقی عکس های زیادی از پیام های ارسال شده از سوی ایرانی ها 
به همان شماره مدافع تیم ملی اسپانیا منتشر شــد. جالب اینجاست مضمون همه پیام ها 

موضوع الیی وحید امیری به پیکه در جام جهانی و بازی ایران و اسپانیا بود!

منافی: مهم بود که پای علیپور به گلزنی باز شود
پیشکسوت تیم فوتبال پرســپولیس می گوید، مهم ترین نکته در پیروزی این تیم برابر شاهین بوشهر، 
گلزنی علی علیپور بود.جواد منافی گفت: آن چیزی که باعث خوشــحالی ما و هواداران پرســپولیس 
شــد، گلزنی علی علیپور در این بازی بود. حاال می توانیم امیدوار باشــیم او دوبــاره به روزهای اوج 
خود بازگردد. او در این بازی به خوبی از فرصت های گلزنی اســتفاده کرد و دوبــاره توانایی هایش را 
نشــان داد. با این حال مطمئنا علیپور می توانــد در بازی های آینده دوباره رونــد گلزنی اش را تکرار 
کرده و نگرانی ما از خط حمله پرســپولیس را برطرف کنــد. وی ادامه داد: وقتی پرســپولیس برابر 
 شاهین بوشــهر 5 گل زد، فکر می کنم کمی بازیکنان بازی را رها کردند و نتوانستند گل های دیگری

 بزنند.

وریاغفوری: این فصل هزار تومان هم ازاستقالل نگرفته ایم
بازیکن تیم استقالل گفت:  از مطالبات فصل جدید حتی یک هزار تومانی هم تا امروز دریافت نکرده ایم. وریا 
غفوری درباره مطلبی که در یکی از کانال های هواداری تراکتور در اعتراض به پستی که او در حمایت از حمله 
ترکیه به سوریه منتشر کرده بود و او را تهدید کرده بودند، گفت: افرادی که این پیام را منتشر کرده اند قطعا 
متوجه منظورم نشده اند. بحث من انسانیت اســت نه کرد و ترک. زندگی افراد بسیاری تحت الشعاع جنگ 
قرار گرفته و آواره شده اند. مطمئنا این فرد ترک آذربایجان و تبریز نبوده است.وی گفت: خوشبختانه شرایط 
استقالل روز به روز بهتر می شود. تازه اول راه مان است و تنها مشکلی که ممکن است به تیم ضربه بزند مشکالت 
مالی است که ممکن است تمرکز بازیکنان را به هم بریزد. متاسفانه از مطالبات فصل جاری یک هزار تومانی 
هم دریافت نکرده ایم. شاید مطالبات فصل قبل تسویه شده باشد؛ اما از فصل جدید هزار تومان هم نگرفته ایم.

وقتی نخستین گزارش زنده گزارشگر زن فوتبال لغو می شود؛

عاقبت غوغاساالری و مانورهای تبلیغاتی در رادیو
هفته قبل قرار بود رادیو ورزش بازی چلســی و آژاکس در چهارچوب لیگ قهرمانــان اروپا را با صدای 
یک گزارشگر زن به نام فرنوش جعفری، روی آنتن زنده ببرد و دو کارشناس زن نیز این مسابقه را برای 
شنوندگان تحلیل کنند؛ اما این وعده عملی نشد و احتماال با دخالت برخی مسئوالن و مراجع تصمیم 
گیرنده، لغو شد. جالب اینکه هر دو کارشناس این برنامه نیز از چهره های برتر ورزش بانوان ایران محسوب 
می شدند؛ نیلوفر اردالن کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال ایران که مدت هاست مجری ورزشی رادیو شده 
و البته گالره ناظمی، یکی از برترین داوران زن کنونی فوتبال و فوتسال جهان که با توجه به حجابش در 
صحنه های بین المللی مورد توجه وسیع رسانه های خارجی قرار گرفته است.رادیو ورزش که از چند روز 
پیش روی این موضوع مانور داده بود، نتوانست یک کار معمولی را که مدت هاست در برخی سایت های 
ورزشی شامل حمایت سازمان صداوسیما انجام می شــود، اجرا کرده و یک دیدار اروپایی را با گزارش و 
کارشناسی زنان پخش کند. در واقع مدیران رادیو ترجیح دادند، این بازی اصال پخش نشود تا این گزارش 
زنانه محقق شود. مجری برنامه در حالی نرسیدن تصاویر این بازی را بهانه عدم پخش آن اعالم کرده بود 
که جریان مسابقه از شبکه های مختلف غیرپولی از جمله شبکه پل ست لهستان با کیفیت اچ دی در حال 
پخش ماهواره ای بود و بعید است تجهیزات صداوسیما برای دریافت تصاویر مسابقه با مشکلی مواجه شده 
باشد.به این ترتیب سروصداها، تبلیغات، مصاحبه و پروپاگاندایی که برای رسانه ای کردن این واقعه عادی 
ورزشی و بهره برداری از آن انجام شده بود، بی اثر ماند تا مشخص شود رسانه ملی حداقل در بخش »صدا« 
در روزهایی که خانم ها از سوی فیفا اجازه ورود به ورزشگاه را دریافت کرده اند، در اجرای کوچک ترین 
سیاست رسانه ای خود در بخشی همچون ورزش نیز مختار و صاحب اختیار نیست و کار به جایی کشیده 
که مدیران اغلب بی کفایت و در حال نزول در این مجموعــه عریض و طویل، حتی توانایی پیاده کردن 

ناچیزترین ایده هایشان را نیز ندارند.

رشید مظاهری در دیدار تراکتور و صنعت نفت آبادان برای 
اولین بار در لیگ نوزدهم دروازه خودش را باز شــده دید. 
اتفاقی که اگر رخ نمی داد مظاهری فرصت شکســتن رکورد 
نیازمند را داشــت.در جریان بازی های هفته هشــتم لیگ 

برتر روز خاصی برای دروازه بان ها بود. از حســین حسینی 
که رکورد خودش را شکســته شــد دید تا پیام نیازمند که 
رکورد دروازه بان استقالل را شکست. نیازمند با کلین شیت 
در بازی مقابل سایپا از این نظر تبدیل به بهترین دروازه بان 

تاریخ لیگ برتر شد. 
این اتفاق برای پیام در حالی رخ داد که او رقیبی مثل رشید 
مظاهری را هم نزدیک خودش می دید. مظاهری هم در این 

فصل هفت بازی گل نخورده بود و فرصت این را داشت که در 
ادامه فصل به رکورد نیازمند نزدیک شــود. این اتفاق اما با 
شکست 2-1 تراکتور مقابل نفت آبادان رخ نداد تا مظاهری 
یکی از بزرگ ترین فرصت های خودش را از دست داده باشد. 
رشید حاال باید تالش کند و دوباره از نو برای رسیدن به رکورد 
کلین شــیت بجنگد، کاری که البته به نظر با حضور نیازمند 

سخت باشد.

 شانس بزرگی
 که رشید مظاهری از دست داد

عرفان حاج بابایی
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معاون حفــظ و احیای بناهــای اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اصفهان 
گفت: برای رفع مشــکل نم زدگی دیوار مســجد 
جامــع اصفهان اقدامــات فنی الزم توســط این 
اداره کل انجام شد؛ اما فرسودگی شبکه فاضالب 
مانع نتیجــه بخش بودن این اقدامــات بازدارنده 

شده است.
ناصر طاهری با بیان اینکه برای رفع این مشکل به 
همکاری شرکت آب و فاضالب نیاز است، تصریح 
کرد: بنای تاریخی مســجد جامــع اصفهان طی 
2دهه گذشته با این مشکل مواجه شده و نم زدگی 
قســمت های پایین دیوارهای بخشــی از این بنا 
موجب از بین رفتن زیبایی بصری این قســمت ها 

شده است.
وی بیان کــرد: برای جلوگیــری از نفوذ رطوبت، 
آســفالت کوچه های مجاور بنا را برداشــتیم و به 
جای آن با مصالح مناســب کف سازی کردیم تا با 
انجام تنفس خاک در این قسمت ها از نفوذ رطوبت 

به پایه ها و قسمت های پایین بنا جلوگیری شود.
معاون حفــظ و احیای بناهــای اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اصفهان 
با اشاره به اینکه سطح مســجد جامع اصفهان از 
کوچه های مجــاور این بنا پایین تر اســت گفت: 
شیب بندی به منظور هدایت آب های سطح برای 
جلوگیری از نفــوذ به این بنــای تاریخی از دیگر 

اقداماتی بود که انجام دادیم.
وی با اشاره به اینکه این اقدامات تاثیر بازدارندگی 
زیادی در رطوبت این بنای تاریخی داشته است، 
تصریح کرد: به دلیل فرســودگی شبکه فاضالب 
محل، این مشــکل به طور کامل برطرف نشــده 
اســت و در مکاتباتی کــه با اداره شــرکت آب و 
فاضالب اصفهان انجام داده ایم ترمیم این شــبکه 

را خواستار شده ایم.
طاهری افزود: مســجد تاریخی امام)ره( اصفهان 
در سال های گذشــته با چنین مشکلی مواجه بود 
و دچار نم زدگی شده بود؛ اما با همکاری شرکت 
آب و فاضالب استان، شــبکه فاضالب اطراف بنا 
که دچار فرسودگی شده بود ترمیم شد و مسجد 

امام)ره( از نم زدگی رهایی یافت.
معاون حفــظ و احیای بناهــای اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اصفهان با 
اشاره به اینکه دیوارهای مســجد جامع اصفهان 
از چندین ســال قبل درگیر نم زدگی شد، اظهار 

داشت: طی این مدت مکاتبات زیادی را با شرکت 
آب و فاضالب اصفهان انجــام داده ایم و همچنان 

منتظر اقدام آنها هستیم.
وی اضافه کرد: نم زدگی دیوارهای مســجد جامع 
اصفهان گرچه اکنون تهدید جدی برای این بنا به 
شمار نمی آید؛ اما چنانچه برطرف نشود و این روند 
ادامه یابد برای این بنــای تاریخی مخرب خواهد 

بود و به تهدید جدی تبدیل می شود.
مسجد جامع عتیق اصفهان که در سال ۱۳۱۰ با 
شماره ۹۵ در فهرست آثار ملی ایران جای گرفت، 
شــاهکار بی نظیری از معماری اسالمی است، این 
بنا در میدان قیام، ســبزه میدان، خیابان هارونیه 

واقع شده است.
کاوش ها قدمت این مسجد را به صدر اسالم نسبت 
داده اند که ابتدا ابعاد آن کوچک تر و از نظر جهت 
قبله با مشکالتی مواجه بود تا اینکه در سال ۱۵۶ 

هجری طرح نخست مسجد به شکل »بومسلمی« 
یا »شبستان ستوندار« ســاخته شد که محراب و 
بخش بزرگی از دیوار قبله مســجد قدیمی در زیر 
کف شبستان جنوبی مســجد کنونی یافت شده 
است. ســوی قبله مســجد قدیمی با سوی قبله 

کنونی 2۰ تا ۳۰ درجه اختالف دارد.
در اوایل قرن سوم هجری قمری، این مسجد کهن 
ویران شــده و بر ویرانه های آن مسجدی بزرگ تر 
نزدیک به ده جریب ساخته شد، در روزگار آل بویه 

بخش هایی به ساختمان مسجد اضافه شد، اما در 
سده پنجم و ششم )پس از آتش سوزی سال ۵۱۵ 

هجری قمری( مسجد به چهار ایوانی تبدیل شد.
انواع کاشــی کاری های منقش به اشعار نظامی و 
معرق پیش از اســالم، گچ بری از دوران ساسانی، 
انواع سفال و شیشه با رنگ های آبی، زرد و قرمز با 
روکش طال متاثر از هنر ساسانی در کند و کاوهای 

این مسجد به دست آمده است.
مسجد جامع اصفهان محراب های متعددی دارد 
کــه مهم ترین آن در ضلع شــمالی ایــوان غربی 
در شبستانی که به وســیله اولجایتو، فرمانروای 
ایلخانی ساخته شد، قرار دارد. این محراب نمونه 
نفیســی از تزیین گچ بری اســت و در دو ســوی 
تورفتگی تاق دار آن دو ستون کوچک تعبیه شده 
 و کمان نوک تیــزی باالی آنها را بــه هم متصل

 می کند.

برای جلوگیری از نفوذ رطوبت، 
آسفالت کوچه های مجاور بنا را 
برداشتیم و به جای آن با مصالح 

مناسب کف سازی کردیم

نوسازی یکصد تاکسی فرسوده در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

TBM تونل شرقی خط دوم 
قطار شهری اصفهان به ایستگاه 

زینبیه رسید
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان گفت: 
بر اساس برنامه زمان بندی TBM تونل شرقی 
خط دوم قطارشهری اصفهان به ایستگاه زینبیه 
رســید. محمدرضا بنکدار هاشــمی با اشاره به 
روند حفاری و ســگمنت گذاری تونل خط دوم 
قطارشــهری اصفهان اظهار کرد: TBM تونل 
غربی خط دوم قطارشهری اصفهان حد فاصل 
ایستگاه دارک در شــهرک امام حسین )ع( تا 
میدان امام علی )ع( در روزهای پایانی شهریور 
امسال به ایســتگاه زینبیه رسید. وی ادامه داد: 
همچنین با افزایش جبهه هــای کاری در روند 
حفاری و ســگمنت گذاری تونل شــرقی این 
 TBM ،مسیر، بر اســاس پیش بینی های قبلی
تونل شرقی خط دوم قطارشهری اصفهان حد 
فاصل ایستگاه دارک )شهرک امام حسین )ع(( 
تا میــدان امام علی )ع( صبح روز جمعه ســوم 
آبان، پس از حفاری و ســگمنت گذاری نزدیک 
به ۱۱۰۰ متر، به ایســتگاه حرم زینبیه رسید. 
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان تصریح 
کرد: TBM تونل غربی خط دوم قطارشــهری 
اصفهان که در یک ماه گذشته، در حال اورهال 
و آماده ســازی برای حفاری مجدد بوده، ظرف 
چند هفته آینده، ایستگاه حرم زینبیه را ترک 
خواهد کرد و به طرف ایستگاه عاشق اصفهانی 
حرکت می کنــد. وی ادامــه داد: در این مدت، 
TBM تونل شرقی نیز در ایستگاه زینبیه، پس 
از اورهال و آماده ســازی مجدد، با فاصله زمانی 
پیش بینی شده، به طرف ایستگاه عاشق اصفهانی 
حرکت خواهد کرد. بنکدار هاشــمی با اشاره به 
رکوردهای صورت گرفته در روند حفاری تونل 
غربی و شــرقی خط دوم متــروی اصفهان حد 
فاصل ایســتگاه دارک تا میدان امــام علی )ع( 
گفت: در طول شش ماه حفاری دو تونل، پرسنل، 
پیمانکاران، مشاوران، ناظران و سایر عوامل این 
پروژه بزرگ، با ثبت رکــورد 2۱ رینگ حفاری 
و سگمنت گذاری در شــبانه روز معادل حدودا 
۳۰ متر که در کشور ایران بی سابقه بوده، اتفاق 

بزرگی را در اجرای پروژه رقم زدند.

اعالم فراخوان انتخاب داوران 
جوان جشنواره ملی فیلم 

کوتاه حسنات اصفهان
فراخوان انتخاب داوران جوان هشــتمین دوره 
جشنواره ملی حسنات اصفهان اعالم شد. بنابر 
اعالم دبیرخانه هشتمین جشــنواره ملی فیلم 
کوتاه حســنات اصفهان، به منظور شناسایی و 
معرفی اســتعدادهای هنری به عرصه سینما، 
فراخــوان انتخــاب داوران جوان ایــن دوره از 
جشنواره اعالم شــد. بر این اساس عالقه مندان 
شــرکت در این فراخوان می توانند تا پایان آبان 
به نشانی اینترنتی، hasanatfilm.ir مراجعه 
کنند. هشــتمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه 
حسنات اصفهان با موضوع احسان و نیکوکاری 
به دبیری رســول صدرعاملی تا چند ماه آینده 
در اصفهان برگزار خواهد شــد. در این دوره از 
جشنواره 2۱ اثر داستانی، ۳۱ فیلمنامه، 2۴ اثر 

مستند و ۱۱۹ اثر پویانمایی داوری خواهد شد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
خبرداد:

پیشرفت ۳۵ درصدی احداث 
خیابان مصلی

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت 
۳۵ درصدی احداث خیابــان مصلی خبر داد و 
گفت: برای احداث این پروژه حدفاصل خیابان 
فرســان تا میدان شــهید فهمیده ۱۰ میلیارد 
ریال اعتبار در نظر گرفته شــده اســت. حمید 
شهبازی اظهار کرد: پروژه احداث خیابان مصلی 
حدفاصل خیابان فرسان تا میدان شهید فهمیده 
22۰ متر طول و 2۴ متر عرض دارد که به منظور 
روان سازی ترافیک این نقطه از شهر در دستور 
کار قرار گرفته اســت. وی با اشاره به پروژه های 
پیاده رو سازی در ســطح منطقه ۱۰، تصریح 
کرد: در ســال جاری با اعتبار دو میلیارد تومان 
پیاده روســازی خیابان های پرویــن، صباحی 
و ضلع شــمالی میدان قدس انجام می شــود. 
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
پیاده روســازی خیابان های شــهید حیدری، 
امامزاده ابراهیم، حکیم اسدی، شهروند، میرزا 
نصیر و شــهید حســین صفوی نژاد بخشی از 
اقداماتی بوده که در راستای مناسب سازی تردد 
شهروندان انجام شده اســت. وی با بیان اینکه 
عملیات پیاده روسازی ضلع شمالی خیابان جی 
)حدفاصل خیابان پروین تا خیابان همدانیان( 
به پایان رسیده و آماده بهره برداری است، گفت: 
برای پیاده روسازی ضلع شــمالی خیابان جی 
افزون بر پنج میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده 

است.

رییس کمیسیون اجتماعی شورای 
اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

تبادل اطالعات میان اصفهان 
و مشهد در زمینه شهر هوشمند

رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیســت 
شورای اسالمی شــهر اصفهان پیشنهاد انعقاد 
تفاهم نامه همکاری به منظور تبادل اطالعات و 
ارتباطات درباره برنامه شهر هوشمند با شورای 

شهر مشهد را مطرح کرد. 
کوروش محمدی در دیدار با احســان اصولی، 
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
این شهر اظهار کرد: شورای پنجم شهر مشهد، 
شــورایی صریح، شــفاف و صادق اســت که 
مدیریت شــهری را برای شــهروندان تبدیل 
به اتاقی شیشــه ای و قابل رصد کرده اســت. 
وی ادامه داد: کارخانه نوآوری مشــهد بســتر 
مناسبی را برای اســتارت آپ ها و فعالیت های 
فناورانه ایجاد کرده و الگوی مناســبی در این 
زمینه اســت. رییس کمیســیون اجتماعی و 
محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به تصویب »آیین نامه حمایت و تشویق 
اعالم کنندگان مفاســد اداری در شــهرداری 
مشهد«توسط شورای این شــهر، خاطرنشان 
کرد: ســازوکارهای اجرای این طــرح نباید به 
گونه ای باشــد که برای افشای فساد در جامعه 
مشوق های مالی گذاشته شود چون ممکن است 
با تغییر سیاست در مدیریت شهری، این پاداش 
دســتخوش تغییر شــده و گزارش شهروندان 
کاهش یابد. محمدی در این جلســه، پیشنهاد 
انعقاد تفاهم نامه ای بین کمیسیون اجتماعی و 
محیط زیست شورای شهر اصفهان و کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای شــهر مشهد به 
منظــور تبادل اطالعــات و ارتباطــات درباره 
برنامه شهر هوشــمند و تغییر رفتار شهروندان 
در ایــن زمینه را مطــرح کرد که با اســتقبال 
 اصولی، همراه و مقدمات تدویــن آن نیز آغاز 

شد.

جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان:
از نیروهای جوان در مدیریت 

اجرایی کشور استفاده شود
جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان اظهار کرد: 
آمارها نشان می دهد در انتخابات گذشته سرجمع 
آرای نیروهــای انقالبی بیشــتر از طرف مقابل 
بوده ولی به دلیل تفرقه حاکم به نتیجه مطلوب 
نرسیدیم. حجت االسالم علیرضا باطنی، گفت: 
در سال های گذشته براســاس تاکید بر وحدت 
رویه جامعــه اصولگرایان بــا یکدیگر به صورت 
سنتی صحبت و تبادل نظر می شد، ولی ۶ سال 
است که در اصفهان با پیشگامی حوزویان از جمله 
حجت االسالم سالک، حجت االسالم بهشتی نژاد 
وآیت ا... مهدوی تشکلی به نام مجمع اصولگرایان 
تشکیل شده اســت. وی تصریح کرد: مهم ترین 
هدف ایجاد مجمع اصولگرایان اصفهان کادرسازی 
برای جریانات سیاسی و سپس هماهنگ کردن 
تشکل های والیت مدار برای قرار گرفتن زیر یک 
چتر و افرایش هم افزایی اســت. حجت االسالم 
باطنی افزود: مجمع نیروهــای انقالب اصفهان، 
۳۳ تشکل انقالبی را در خود جای داده که یکی 
از اهداف شــان ایســتگاه انتخابات است و برای 
انتخابات اخیر مجلس فرآیندی را تعریف کرده 
اســت. وی بیان کرد: این مجمع برای شناسایی 
نیروهای کارآمد وانقالبی در شهرستان ها هم اقدام 
کرده اند تا این نیروها دور هم جمع شوند وبه وفاق 
برسند. جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان عنوان 
کرد: آمارها نشــان می دهد در انتخابات گذشته 
ســرجمع آرای نیروهای انقالبی بیشتر از طرف 
مقابل بوده ولی به دلیــل تفرقه حاکم به نتیجه 

مطلوب نرسیدیم. 
وی تاکیــد کرد: باید مدیریت کشــور در عرصه 
اجرایــی و مدیریتی در اختیــار نیروهای جوان 
و کارآمد قرار گیــرد، مدیران مــدارس علمیه 
می تواننــد بــا معرفــی افرادقابل بــه رابطین 
مجمع انقالبی کمــک کنند، تا هم مشــارکت 
حداکثری اتفــاق بیفتد وهــم صیانت مدارس 
 وحــوزه از طرفــداری از کاندیدایــی رخ 

دهد.

 فرسودگی شبکه فاضالب مانع رفع نم زدگی دیوار 
مسجد جامع اصفهان شد

 معاون حفظ و احیای بناهای اداره کل میراث فرهنگی اصفهان:

مســئول مرمت های اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: 
مشکل رطوبت چند ساله گنبد مسجد امام )ره( 
برطرف شده اســت. منصور زیرک اظهار داشت: 
مرمت مســجد تاریخی امام )ره( همــواره یک 

دوره چندین ســاله را طی می کند و 
هیچگاه بررسی، مطالعه و مرمت های 
جزئی آن به اتمام نمی رســد.  وی با 
اشاره به روند خوب مرمت این مسجد 
گفت: خوشبختانه مشــکل رطوبت 
ضلع جنوبی گنبد مســجد امام )ره( 
پس از سال ها برطرف شده و همچنین 
مشــکل اختالف تراز حیاط مسجد با 
خیابان پشت آن نیز رفع شده و با پایین 

آوردن تراز حیاط این دو منطقه همسطح شده اند. 
وی با بیان اینکه برخی مشــکالت فنی همچنان 
در حال بررسی اســت، افزود: یک جبهه دیگر از 
مســجد همچنان دچار رطوبت و نم است که به 
گفته کارشناســان این مشکل ارتباط مستقیمی 
با نشــت فاضالب های اطراف دارد. فاضالب های 
شهر اصفهان سیمانی هســتند و در صورتی که 
آبی در آن جریان نداشته باشد، گازهای فاضالب 
باعث فرسودگی سیمان شــده و ریزش فاضالب 
آغاز می شود. وی ادامه داد: برای حل این مشکل 
از پلی اکریل کمک گرفته ایم. معموال در این نوع از 
کانال ها از پالستیک های ضخیمی استفاده می شود 
که ضمن اینکه مانع نفوذ آب به ســیمان شده، با 

گازهای فاضالب واکنش نمی دهد. مشکل رطوبت 
زدگی از اصلی ترین مشکالت آثار تاریخی اصفهان 
است که امیدواریم با انجام این پروژه مرمت، این 
مشکل رفع شــود. زیرک گفت: کار مرمت گنبد 
مسجد در حال گذراندن مراحل پایانی خود است. 

این پروژه به دلیل وقوع برخی مشــکالت مالی و 
اعتباری زمان بر شد که هم اکنون با تامین منابع 
مالی، مرمت گنبد در حال انجام است. وی در رابطه 
با مرمت کاشی های مسجد امام )ره( اظهار داشت: 
چندین سال است که کار مرمت کاشی های حیاط 
اصلی و دو مدرســه ای که در ضلع شــرق و غرب 
مسجد واقع شــده، در حال انجام است. آن بخش 
از کاشــی هایی که تا ارتفاع ۱۰ متــر از کف قابل 
مرمت هستند توسط میراث فرهنگی مورد مرمت 
و بازسازی قرار گرفته اند، آن بخش از کاشی هایی 
که زیر گنبد واقع شــده اند نیز ضروری است که 
مورد مرمت قرار گیرنــد که این پروژه با همکاری 

پیمان کاران انجام می شود.

مسئول مرمت های اداره کل میراث فرهنگ  استان:

رطوبت گنبد مسجد امام )ره( پس از سال ها برطرف شد
شــهردار اصفهان گفت: پــس ازتوافقات کامل با 
شــرکت ایران خودرو، تعداد یک هزار تاکسی از 
سه هزار تاکسی فرسوده شــهر به تاکسی های نو 
تبدیل خواهد شــد. قدرت ا... نوروزی اظهار کرد: 
ناوگان تاکسیرانی شــهر اصفهان نیاز به نوسازی 

دارد که امیدواریم با همکاری مالکان این خودروها 
و تدابیری که برای ارائه تسهیالت بانکی اندیشیده 
شده و سایر اقدامات، اتفاقات خوبی در شهر برای 
جلوگیری از مخاطرات زیستی و رفاه هر چه بیشتر 
مردم بیفتد و شاهد نوســازی تاکسی ها در شهر 
باشیم. وی با بیان اینکه عملیات احداث خط دوم 
قطار شــهری اصفهان با جدیت فــراوان در حال 
پیشروی اســت، تصریح کرد: به تازگی دستگاه 
حفاری تونل شــرقی خط دوم متروی اصفهان به 
ایستگاه زینبیه رسید، البته در هفته های گذشته 
دستگاه حفار از سمت غرب تونل به این ایستگاه 
رسیده بود. شــهردار اصفهان با ابراز خرسندی از 
پیشرفت قابل توجه پروژه احداث ایستگاه زینبیه، 

گفت: عملیات احداث این ایســتگاه تاکنون ۷۰ 
درصد پیشرفت داشته و با ۵2 میلیارد تومان هزینه 
در حال احداث است. وی ادامه داد: عملیات احداث 
ایستگاه عاشق آباد نیز ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته و بیش از 2۷ میلیارد تومان در این ایستگاه 
هزینه شــده اســت. نوروزی اظهار 
امیدواری کرد: شــهروندان با تکمیل 
خط دوم متروی اصفهــان بتوانند از 
امکانات توسعه و رفاه خوب این پروژه 
بزرگ بهره مند شوند. وی تاکید کرد: 
تالش شهرداری و شورای شهر توسعه 
متوازن شهر است و ابر پروژه ها در نقاط 
مختلف شــهر نیز با همین نگاه پیش 
می رود. شــهردار اصفهان با اشاره به 
پروژه حلقه حفاظتی شهر، گفت: این پروژه همراه 
با ابرپروژه های زیر مجموعه خود از جمله پل نصف 
جهان و پل آفتاب در بزرگراه شــهید اردستانی 
در حال احداث است و خوشبختانه احداث تونل 
خط دوم متــرو از غرب اصفهان آماده شــده و به 
زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. وی با 
بیان اینکه پروژه حلقه حفاظتی شهر بسیاری از 
مشکالت ترافیکی شهر را رفع می کند، افزود: گذر 
شرق اصفهان که از جاده کاشان به سمت کمشچه 
و از آنجا به سمت رودخانه زاینده رود و به سمت 
جاده بهارستان و شهرضا منتهی می شود، توسط 
دولت در حال انجام است، البته بخش های زیادی 

از آن قبال انجام شده و بخشی باقی مانده است.

شهردار اصفهان خبر داد :

نوسازی یکصد تاکسی فرسوده در اصفهان

شهردار اصفهان گفت: دو دستگاه اتوبوس با صرف هزینه ای معادل 
۳۰۰ میلیون تومان بازســازی شــده، تحویل اداره کل زندان های 
استان شد تا شاهد بهترین امکانات برای کسانی که قرار است فقط 
آزادی نداشته باشند، باشــیم. قدرت ا... نوروزی اظهار کرد: فرصتی 
ایجاد شد که در راستای افزایش همکاری ها بین شهرداری اصفهان و 
اداره کل زندان های استان اصفهان دو دستگاه اتوبوس بازسازی شده 
مورد نیاز زندان آماده و با حضور مدیرکل زندان های اســتان و سایر 
مسئوالن تحویل داده شود. وی تصریح کرد: معتقدیم باید بتوانیم در 
تعامل بین شهرداری و مسئوالن زندان تسهیالت بیشتری فراهم و در 

نتیجه آن حقوق بیشتر زندانیان تامین شود. شهردار اصفهان با اشاره 
به همکاری متقابل اداره کل زندان های استان با شهرداری اصفهان، 
ادامه داد: در مواقعی از سال همچون ایام نوروز نیروهای انسانی مورد 
نیاز شهرداری برای رنگ آمیزی جداول و سایر امور از بین زندانیان 
جرائم غیرعمد تامین می شــود و این اقدامات فرصتی در اختیار دو 
دستگاه در راستای زیست پذیرتر شدن شهر و تامین حقوق بیشتر 
مردم خواهد بود. وی ابراز امیدواری کرد: این همکاری ها بیش از پیش 
تداوم پیدا کند تا نتیجه آن متوجه تمام شهروندان شود. نوروزی با 
اشاره به ارزش ریالی اتوبوس های اهدایی به اداره کل زندان ها اظهار 

کرد: برای بازسازی هر دستگاه اتوبوس بازسازی شده جهت استفاده 
اداره کل زندان ها، حدود ۱۵۰ میلیون تومان هزینه شده است. وی با 
اشاره به هزینه های بازسازی اتوبوس ها، گفت: هزینه های بازسازی 
هر دســتگاه اتوبوس به قطعات مورد نیاز آن بستگی دارد، به عنوان 
مثال اگر اتوبوس به کولر نیاز داشته باشد، نصب کولر برای هر اتوبوس 
۷۰ میلیون تومان هزینه دارد. شهردار اصفهان تاکید کرد: معتقدیم 
باید اقدامات بهتری در تعامل با اداره کل زندان های اســتان انجام 
شود تا شاهد بهترین امکانات برای کسانی که قراراست فقط آزادی 

نداشته باشند، باشیم.

اهدای دو دستگاه اتوبوس بازسازی شده به اداره کل زندان ها
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
پیامبر )ص(هر گاه خانواده اش دچار فقر و 

گرسنگی می شدند ، خطاب به آنان صدا می زد : 
»اى کسان من ! نماز بخوانید ، نماز بخوانید« .
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران 
با بیان اینکه ســهام اخابر در دوره 
۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۸ به 
ازای هر ســهم، ۶ ریال سود محقق 
کرده اســت، اظهار داشت: با به ثمر 
نشستن پروژه های توسعه شرکت و 
حضور فعال در بازار بورس به عنوان 
چهارمین شــرکت بزرگ بورسی، 
با رشــد قابل توجه سود عملیاتی و 
عملکرد عالی شــرکت در این بخش مواجه هستیم.مدیرعامل شرکت مخابرات 
ایران با بیان اینکه سهام اخابر در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۸ به ازای 
هر سهم، ۶ ریال سود محقق کرده است، اظهار داشت: با به ثمر نشستن پروژه های 
توسعه شــرکت و حضور فعال در بازار بورس به عنوان چهارمین شرکت بزرگ 
بورسی، با رشد قابل توجه ســود عملیاتی و عملکرد عالی شرکت در این بخش 
مواجه هستیم.به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
ایران، مهندس سیدمجید صدری ضمن اعالم مطلب فوق اظهار داشت: با انتشار 
اطالعات و صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۶/۳۱ 

)حسابرسی نشده(، شاهد رشد ۱۹ درصدی درآمدهای عملیاتی و رشد4 درصدی 
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی هستیم.

وی افزود: شــرکت مخابرات ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۸ با 
نماد اخابر و با سرمایه ثبت شده ۶0/000/000 میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه 
در ســال مالی منتهی به ۹۸/۱2/2۹ مبلغ ۳4۱/4۶۶ میلیون ریال سود خالص 
محقق کرده است.مهندس ســیدمجید صدری با تشکر از نقش حمایتی هیئت 
مدیره، سهامداران عمده شــرکت، مجموعه وزارت ارتباطات و به ویژه مهندس 
آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات در دستیابی به این روند 
رو به رشد افزود: نماد اخابر در مدت مشابه سال قبل، ۷ ریال زیان برای هر سهم 
شناسایی کرده بود و در این مدت، رشــد و جبران مناسبی برای شرکت در این 
حوزه مهم اتفاق افتاده اســت.وی با قدردانی از تالش مجموعه همکاران و تمام 
کارکنان شرکت در رقم زدن این پیشرفت محسوس، اضافه کرد: جمع دارایی های 
شرکت نیز در این بازه زمانی با رشد ۸ درصد مواجه شد و سود تلفیقی مخابرات 

در مجموع به 402 ریال رسید.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: در بخش درآمدهای عملیاتی، رشد 
۱۹ درصدی و ۱۱ درصدی در سایر درآمدهای عملیاتی و هم چنین کاهش ۵0 

درصدی در هزینه های مالی رخ داده است.

یادداشت

 نمی دانم یادتان هســت یا نه. در زمان های نه چندان دور، 
در کوچه ها مردی داد مــی زد، »چینی بند زنیه«. مردم هم 
ظرف ها و یا قوری های شکســته خــود را می آوردند تا بند 
زده شود و به شکل اول شان برگردد تا بشــود دوباره از آنها 

استفاده کرد.
آن زمان ها مــردم زیاد اهل دور انداختــن و یا خرید دوباره 
نبودند. البته آنقدرها هم پول نبود. ســریال هایی که متعلق 
به دهه ۷0 اســت را ببیند تا متوجه شــوید چه می گویم؛ 

زندگی های ساده و کم خرج.
مردان خانواده کارهای فنی را بلد بودند و سعی می کردند، 
بــرای خرابی ها خانه، خود دســت به کار شــوند و پولی به 
تعمیرکار ندهنــد. بعد از دهه ۸0 این ســبک زندگی دچار 

تحول شد.
این سبک زندگی تا همین اواخر هم ادامه داشت. بعد از باال 
کشیدن قیمت دالر و به واســطه آن گران شدن همه اقالم 
اساسی و غیر اساسی در کشور و مشکالت عدیده اقتصادی، 

مردم دوباره به سبک زندگی تعمیری برگشتند.
وقتی موبایل تان خراب می شد چه می کردید؟ یکی جدیدتر 
آن را می خریدید. حاال اما به گفتــه فعاالن این عرصه، بازار 
تعمیر حسابی داغ است. سال ها بود که دیگر در خیابان های 
تهران یا شهرهای مختلف بوی رب خانگی نمی آمد. حاال اما 
به واســطه گرانی رب و ارزانی گوجه، بخشی از مردم دوباره 
اجاق ها و دیگ ها را به راه انداختند تا رب درست کنند.   در 
ایام عزاداری امام حســین)ع(، هیئت ها وقتــی دیدند که 
قیمت ظروف یک بار مصرف سر به آســمان گذاشته است 
 از انباری هــای خود، بشــقاب های مالمین و یــا روحی را 
درآوردند و در آن به مردم غذای هیئتی و نذری دادند. االن، 
کار کفاش ها هم رونق پیدا کرده است. مردم کفش های پاره 
و کهنه خود را به کفاش ها می دهند تا آنها، کفش ها را نونوار 
کنند  و خالصه گران شــدن دالر هرچه نداشت، از این یک 

بابت خوب بود!

بازگشت به سبک زندگی تعمیری

عکس روز

دوخط کتاب

گفت: »ضــرر کردید 
اباالحســن.« گفــت: 
»تو نمی دانی. معامله 
با خــدا ســود بزرگی 

است، نه ضرر«.

»آفتاب هشتمین«
 لیال شمس

عرفــه شــد. آن موقع 
ولــی عهــد بــود. از 
خانه که بیــرون رفت، 
همــه چیــز داشــت. 
وقتــی برمی گشــت 
هیــچ چیــز نداشــت. 
همه را تقسیم کرده 
بــود بین فقــرا. فضل 

پلیس آمریکا، تابلوی نقاشــی مشهوری که توســط ارتش نازی ها غارت 
شــده بود و برای مدت ها در یکی از موزه های نیویورک نگهداری می شد 
را به وارثان اصلی اش باز می گرداند. پلیــس »اف بی آی« اعالم کرد تابلو 
نقاشی »زمستان« اثر »گری ملچرز«ـ  نقاش آمریکاییـ  که برای سال های 
متمادی روی دیوار »موزه آرکل« نصب می شــده پیش از آن که توســط 
سربازان ارتش نازی ها ربوده شود، به یک خانواده آلمان یهودی تعلق داشته 
است. این تابلوی نقاشی، یکی از چندین اثری است توسط سربازان ارتش 

نازی از مجموعه دارایی های این خانواده یهودی غارت شده است.

بازگشت نقاشی غارت شده توسط نازی ها

ریاست جمهوری ترکیه علیه یک مجله فرانسوی به علت توهین به اردوغان اقدام 
به تشکیل پرونده قانونی کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ریاست جمهوری 
ترکیه در بیانیه ای اعالم کرد که علیه »اتین گرنل« مدیر مجله فرانسوی لوپوئن 
و »رومان گوبرت« بخش بین الملل مجله شکایت کرده است. به دنبال حمله 
نیروهای ترکیه به بخش شمال شرقی ســوریه و مجبور کردن کردها به عقب 
نشــینی مجله لوپوئن فرانســه رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه 
را »ویرانگر« خطاب کرد. این مجله اردوغان را شــبیه به هیلتر دانسته و او را 

خون خوار و دیکتاتور توصیف کرده است.

دردسر یک مجله فرانسوی به دلیل شکایت اردوغان

»روبیرگ کنوده فیر«، فانوس دریایی ۱20 ســاله از مشهورترین جاذبه های 
گردشگردی ساحل غربی دانمارک است این فانوس دریایی به دلیل فرسایش 
ساحل و شــن های روان تنها چند متر با دریا فاصله داشت و احتمال می رفت 
که فرو بریزد. برنامه جابه جا کردن این فانوس دریایی از یک سال و نیم پیش 
طراحی شده بود و مهندسان سخت مشغول آماده سازی مقدمات جابه جایی 
این فانوس یک هزار تنی بودند. انتقال این سازه به وسیله یک ساختار ریل مانند 

بدون دردسر پیش رفت و این فانوس دریایی به جایگاه جدیدش منتقل شد.

جابه جایی فانوس دریایی ۱۲۰ ساله

کدویی ۴۱۲ کیلویی 
که قایق شد!

کدوی  آمریکایی،  کشاورز 
412 کیلوگرمی خود را به قایق 
تبدیل کرد. »جاستین آنبی« 4 
سال وقت صرف کرد تا کدوی 
عمل  به  را  خود  پوندی   910
آورده و نام خود را به عنوان 
کشاورزی نمونه به ثبت برساند. 
این کشاورز اهل کلیولند در 
تنسی آمریکا حاال کدوی خود 
را به قایق تبدیل کرده و با آن 

روی آب پارو می زند.

برنامه جامع زیست محیطی ذوب آهن اصفهان )سند راهبردی محیط زیست( 
جهت تعالی وبهبود وضعیت محیط زیست این شرکت در مراحل نهایی تدوین 
قرار دارد. مهندس مکاری در این خصوص گفت: پیرو چالش هایی که در خصوص 
مسائل زیســت محیطی که ذات همه صنایع اســت و ذوب آهن اصفهان نیز به 
عنوان نخستین تولید کننده فوالد کشــور از این قاعده مستثنی نیست با وجود 
پیگیری ها و اقدامات مثبتی که کارخانه به ویژه در ســال های گذشته با اجرای 
پروژه های زیست محیطی انجام داده است، تدوین برنامه جامع زیست محیطی 
ذوب آهن اصفهان )سند راهبردی محیط زیست( مطابق با نظر سازمان محیط 

زیست استان و در خواست مسئولین شهرستان، در دستور کار شرکت قرار گرفته 
است. وی افزود: برنامه هایی از سالیان گذشته با اجرای پروژه های زیست محیطی 
موثر در کارخانه وجود داشــته که به ویژه در ســال های اخیر از رشد بیشتری 
برخوردار بوده است. از جمله پروژه های زیست محیطی موفق ذوب آهن که در 
آینده نزدیک به بهره برداری می رســد، می توان به ساخت درب های فلکسیبل 
باتری شماره سه کک سازی با دانش و همت شبانه روزی تالشگران این شرکت 
اشاره کرد. مدیر HSE شــرکت تصریح کرد: این سند راهبردی با رویکرد مورد 
نظر مسئولین سازمان محیط زیست اســتان طی جلسات مستمر که در سطح 
مسئولین استان و کارخانه تشکل شده است با دستور مدیرعامل محترم شرکت 
و با محوریت مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و همکاری مدیریت های 
ذی ربط در حال تهیه و تدوین نهایی است. مهندس مکاری ادامه داد: کارشناسان 
و مسئولین محیط زیست استان در بخش های مختلف آب، هوا و پساب طی دو 
مرحله بازدید از کلیه فرآیندهای تولید و پروژه های زیســت محیطی شرکت از 
نزدیک آشنا شدند و مقرر شد این برنامه جامع توســط سازمان محیط زیست 
نهایی و با اولویت برنامه های بهبود جهت تعالی وضعیت محیط زیست ذوب آهن 
اصفهان اجرایی شــود. وی اضافه کرد: به منظور هماهنگی بین متولیان اجرای 
برنامه مذکور، جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت و با محوریت معاونت منابع 
انسانی و امور اجتماعی شرکت و همچنین با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه، 
مشاور محیط زیست مدیرعامل و تنی چند از مدیران و مسئولین برگزار شد و روند 
برنامه جامع محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در بخش دوم این 
جلسه، بررسی پروژه های محیط زیستی در حال اجرای شرکت و چالش های آنها 

مورد پیگیری قرار گرفت.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

تدوین برنامه جامع زیست محیطی ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خبر داد: 

 رشد سود عملیاتی شرکت مخابرات ایران
 با انتشار صورت های مالی شش ماهه

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان خبر داد:

 پروژه قطار برقی بهارستان- اصفهان
 میزبان اولین محموله ریل تولید ملی

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان از تامین میزان چهار هزار 
تن ریل سبک شهری پروژه قطار برقی بهارستان- اصفهان توسط شرکت 

ذوب آهن اصفهان برای نخستین بار در کشور خبر داد.
محمدرضا احمدی از تولید اولین ریل ملی تولیدشده کارخانه ذوب آهن، 
برای استفاده در پروژه قطار برقی بهارستان- اصفهان خبر داد و اظهار 
کرد: این خط ریلی با طول ۱۵ کیلومتر )۱0 کیلومتر به صورت گالری و 
پنج کیلومتر به صورت روباز( برای تکمیل و بهره برداری نیاز به چهار هزار 
تن ریل دارد که طبق  توافقات انجام شده قرار است در چندین محموله 

۶00 تنی از سوی شرکت ذوب آهن اصفهان تامین شود.
وی با تاکید بر اینکه ساخت ریل سبک قطار شــهری )ریل 4۹( برای 
نخستین بار است که در کشور تولید و عرضه می شود، گفت: با توجه به 
تاکیدات مقام معظم رهبری در استفاده از تولید ملی وارد این قرارداد 
شده ایم و از چند روز گذشته با همکاری شرکت ذوب آهن به طور رسمی 

تولید این نوع ریل را شروع کرده ایم.
احمدی با بیان اینکه تالش داریم تا پایان سال ۱400 پروژه قطار شهری 
بهارســتان-اصفهان را به بهره برداری برســانیم،گفت: طبق توافقات 
انجام شده هزینه خرید سه هزار تن از ریل مورد نیاز بالغ بر 4۵ میلیارد 
تومان توسط پیمانکار داخلی به شرکت ذوب آهن پرداخت و از خروج 
ارز کشور جلوگیری خواهد شد. اولین محموله ۶00 تنی ریل هم اکنون 
آماده شده و در مرحله تست آزمایشگاه قرار دارد و تا تاریخ دهم آبان ماه 

به پیمانکار تحویل داده می شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان افزود: عملیات زیرسازی 
و روسازی قطار شهری بهارســتان به ترتیب ۹0 و 20 درصد پیشرفت 

دارد.

وی، پیشرفت فیزیکی عملیات زیرســازی و روسازی پروژه قطار برقی 
بهارســتان- اصفهان را به ترتیب ۹0 و 20 درصد اعــالم کرد و افزود: 
هم اکنون در حال احداث ایستگاه قطار در بهارستان و تکمیل عملیات 
روسازی هستیم که براساس برنامه تنظیم شده تالش داریم تا پایان سال 

۱400 این پروژه را به بهره برداری برسانیم.
احمدی اعالم کرد: این خط ریلی که در امتداد خط یک متروی شــهر 
اصفهان احداث می شود، دارای سه ایستگاه در شهر جدید بهارستان، 
راه آهن و سپاهان شهر است و در صورت بهره برداری می تواند 2۷0 هزار 

نفر را در روز جابه جا کند.
به گفته وی، با توجه به گزارش های ارائه شده، عملیات خاکی ایستگاه 
بهارستان آغاز و دو ایستگاه دیگر در مرحله انتخاب شریک سرمایه گذار 

قرار دارند.

مصطفی داننده

پیام تسلیت مدیر مخابرات منطقه اصفهان
زمین و زمان در سوگ از دســت دادن خلق برگزیده و سرور 
جهانیان داغدار و ســیاه پوش شــده اند و ذکر درود و سالم و 
رحمت بر مقام واالی این انســان عالی مقام بر زبان ها جاری 
شده است؛ پیامبر اخالق و مهربانی ها در عصر جهالت و تاریکی 
از جانب خداوند متعال برای هدایت بشریت ماموریت یافت و 
پس از آن با تحمل رنج و سختی های فراوان، پرده های نادانی و 
ظلمت را از پیش روی چشمان مردمان عصر خویش کنار زد و 
خورشید گرم و تابانی به نام »قرآن کریم« را از جانب پروردگار 
کریم پیش روی آنها طلوع داد که نور و مهربانی آن با گذشت 
قرن ها هنوز تداوم داشته و خواهد داشت.گام گذاشتن در مسیر 
معرفت و حقانیت ائمه و بزرگانی چون آنها می تواند انسان ها و 
جهان بشریت را به سوی سعادت دنیوی و اخروی نزدیک کرده 

و مسیر توحید و تقوی را به ما نشان دهد.
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