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 به بهانه روز مجلس و به یاد مردی از 
استان اصفهان که نماد مجلس شد؛

گالری گذار/ سهراب پرواز
باد عقربه ها رو جا به جا می کند

9 آذر الی 3 دی ماه

یافت آباد
کارگردان لیال پرویزی

8 الی 30 آذر
تاالر فرشچیان / سالن کوچک

روز جهانی ایدز؛
امروز بهتره در مورد این بیماری 
اطالعات بیشتری کسب کنیم و 

حتی می تونیم برای نمایش 
حمایتمون ، لباسمون رو به 

روبان قرمز مزین کنیم.
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دولت بدون منت پول کشاورزان را بدهد
رییس شورای اسالمی شهرستان اصفهان:

7

 جدال صدرنشینی در نقش جهان
 با پیروزی طالیی پوشان اصفهانی همراه بود؛

بوسه سپاهان بر صدر
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  مدیر کل منابع طبیعی استان:  

 طرح های انتقال روان آب ها به سفره های
 زیرزمینی انجام می شود

آیین تکریم و معارفه مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان  
با حضور  مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و  مدیرکل روابط عمومی 
و امور بین الملل ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ســطح کشــور روز پنجشنبه برگزار 

صفحه   7شد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان...
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جواد نصری- شهردار  فالورجان

آگهی تجدید مزایده
شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شــماره 5/639 مورخ 97/07/04 شورای محترم اسالمی شهر 
فالورجان در نظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مزایده فروش ضایعات آهن و چوب موجود در نهالستان 

طبق شرایط ذیل و بر اساس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 
الف- ضایعات آهن به وزن تقریبی 2/000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 20/900 ریال می باشد.

ب- ضایعات چوب غیرهیزمی شامل چنار، نارون و غیره به وزن تقریبی 10/000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 
6/000 ریال می باشد.

ج- ضایعات چوب هیزمی شــامل کبوده، توت و غیره به وزن تقریبی 5/000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 
3/000 ریال می باشد.

د- متقاضیان می بایســت آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 
97/09/24 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.

ه- کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی، ارزش افزوده و ... به عهده برنده مزایده می باشد.
و- شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

نوبت اول

آگهی مزایده مرحله سوم)نوبت دوم(
شهرداری اردستان در راســتای مصوبات هیات محترم وزیران و آیین نامه 
اجرایی وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر 
در نظر دارد ، تعداد ســه )3( قطعه زمین با کاربری مسکونی از امالک شهرک 
شهید مطهری )209( را از طریق مزایده عمومی و با بیشترین و بهترین پیشنهاد 
، واگذار نماید. لذا متقاضیان دارای صالحیت حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
چهارشــنبه مورخ 97/09/14 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به 
واحد امورمالی شهرداری اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را 
به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا 

تمامی پیشنهادها مختار است .

محسن حیدری  _  شهردار اردستان

دهم آذرماه روز ویژه ای در تاریخ این مملکت است؛ روزی به 
نام »مجلس« که بیش از همه یک نام فراموش نشدنی و مانا 
را به یاد ما می آورد و یادآور شجاعت، ایستادگی و دالوری های همان مرد که 
تمام قد در برابر زورگویی ها و استبداد ایستاد و توانست نماد نمایندگی مردم 

در مجلس شود.
مردی که گفته می شود از ســادات طباطبایی زواره است که نسبش پس از 

سی و یک نسل به حضرت امام حسن مجتبی)ع( می رسد. 
»سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست« جمله معروف 
و ماندگار همین مرد است. کسی که می گفت » خداوند دو چیز را به من نداد 
یکی ترس و دیگری طمع، هرکس با مصالح ملی و امور مذهبی همراه باشد، 

من هم با او همراهم و اال فال«

»مدرس« م 
آرزوست...

افزایش 80 درصدی قیمت پارچه های داخلی

رییس اتحادیه پوشاک استان خبر داد:
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 برداشت حساب از طریق اپلیكیشن
 همراه بانك جعلی

رییس پلیس فتای استان خبر داد:
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عربســتان و اســراییل در حال نزدیک شدن بی 
ســابقه ای از روابط سیاســی و اقتصادی هستند. 
شــرایط منطقه ای و سیاسی عربســتان و رژیم 
صهیونیستی عمال در ماهای گذشته این دو رژیم 
را به سوی یکدیگر ســوق داده است. این اولین بار 
نیست که شکل گیری روابط عربستان و اسراییل در 
سطح باال مطرح می شود؛ اما آنچه تازگی دارد، تایید 
شــکل گیری این روابط از سوی عربستانی هاست. 
در بی سابقه ترین حالت ممکن عربستان از شکل 
گیری روابط با اســراییل اســتقبال کرده و به نظر 
می رســد به زودی این روابط حالتی از رســمیت 
نیز بگیرد. در این میان »ایران« می تواند به عنوان 
یکی از اصلی ترین کشــورهای معارض با این دو 
رژیم نقشی اساســی در این نزدیکی داشته باشد. 
عربســتان به دلیل ناکامی های پی در پی در یمن 
و سوریه و حتی عراق و افغانســتان در مقابل نفوذ 
روز افزون کشورمان در این مناطق حاال تالش دارد 
تا با ایجاد انسجامی سیاسی و نظامی علیه ایران و 
نزدیکی به یکی از اصلی ترین دشمنان ایران یعنی 
اسراییل جبهه تضعیف شده خود را ترمیم کند. با 
ضعیف شدن قدرت سیاســی مصر در میان اعراب 
حاال عربســتان نقش عادی سازی روابط این رژیم 
با کشورهای منطقه را بر عهده دارد. سفرهای غیر 
منتظره مقامات اســراییلی به برخی از کشورهای 
عربی را می توان جزئی از این برنامه عادی ســازی 
روابط دانســت که تا حدودی به راهیابی اسراییل 
در میان اعراب کمک کرده است، به خصوص آنکه 
برخی از کشــورهای عربی نیز تمایــل دارند تا در 
سایه عادی سازی روابط با اسراییل مقابله با ایران 
را تشدید کنند. روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی 
در مورد علل این نزدیکی و نقش ایران می نویسد: 
»با وجود از بین نرفتن عوامل درگیری های اعراب 
و اســراییل، این درگیری ها آشکارا جای خود را به 
اتحاد استراتژیک کشور های عربی و اسراییل داده 

که محور ایــن ائتالف جدید، مقابلــه با جمهوری 
اسالمی است. این فصل مشترک، دشمنان دیرینه 
یعنی اعراب و اســراییل را حول محور دشــمنی 
با ایران متحد کرده اســت. از این جهت اســت که 
مدت هاست در ســخنان مقام های ایران عالوه بر 
دشمن غربی، به دشــمنان کشورهای عربی خلیج 
فارس اشاره بیشتری می شود. این در حالی است که 
تغییر تاکتیک بازیگران منطقه ای تاثیر چشمگیری 
بر سیاست های جمهوری اسالمی نگذاشته است. 
ایران به جای صورت بنــدی ائتالف های قدرتمند 
منطقه ای حول منافع مشترک اقتصادی و فرهنگی، 
برای جلوگیری از شــکل گیری یــک محور ضد 
شیعی، بر سیاســت های فرامنطقه ای خود که به 
طور بالقوه کلیدواژه شــیعه را در بطن خود مستتر 
کرده، بر گفتمــان رقیب مهر تایید زده اســت«. 
از ســوی دیگر »یاکوو نگل« مشــاور امنیت ملی 
سابق بنیامین نتانیاهو ســال گذشته در گفت وگو 
با روزنامه تلگراف انگلیس گفته بود :»عربســتان 
سعودی مشتاق ایجاد روابط دیپلماتیک با اسراییل 
اســت و این بدان معنی اســت که آنها اهمیتی به 

قرارداد صلح اسراییل - فلسطین نمی دهند. ریاض 
مشتاق برقراری روابط و همکاری با اسراییل علیه 
ایران است و هیچ اهمیتی به توافقی که قرار است 
با فلسطین به منظور صلح منعقد شود، ندارد. آنها 
فقط می گویند بین اسراییل و فلسطین باید توافق 
منعقد شــود و اینکه این توافق چه محتوایی دارد 
برای آنها پشــیزی اهمیت ندارد. آنها به این توافق 
نیاز دارند که بتوانند قدم های بعدی را به واسطه آن 
بردارند.« در این میان این روابط اسراییل است که 
اهداف بلند پروازانه ای را در مورد نزدیکی به اعراب و 
به خصوص اسراییل دارد که عالوه بر منافع سیاسی 
حاوی چشم اندازهای اقتصادی زیادی نیز هست. 
اسراییل، برنامه ای برای تبدیل شدن به قطب انرژی 
در منطقه مدیترانه را آغاز کرده و بدین منظور در 
پی عادی کــردن روابط خود با کشــورهای عربی 
است. مصر و اســراییل توافق کرده اند که شرکت 
اسراییلی »دلِک«، از اوایل ســال ۲۰۱۹ صادرات 
گاز خود به مصر را آغاز کند؛ صادراتی که حجم آن 
به ۱۵ میلیارد دالر می رسد و این گاز از میدان های 
»تمار« و »لویاتان« تامین می شود که اصلی ترین 

دخایر گازی اسراییل در آنهاســت. برای بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اســراییل »گاز« فرصتی 
مناسب برای تثبیت سیاست خارجی اش در تبدیل 
دشمنان عرب به شرکای اقتصادی و برقراری روابط 
بلندمدت در سطح وزرا و مدیر کل هاست.اسراییل 
می کوشد که روابط بهتری با کشورهای عربی برقرار 
کند؛ کشورهایی که مانند اســراییل نگران »نفوذ 
منطقه ای ایران« هستند. نتانیاهو می گوید که برای 
این کار منتظر پیمان صلح با فلســطین نمی ماند. 
در ماه گذشــته، وقتی خبر ســفر محرمانه وی به 
عمان منتشــر شــد، به خبرنگاران گفت: »جهان 
عرب تشــنه خالقیت و تجارت اســراییل است«.

البته بلندپروازی هــای او در بخش انرژی با برخی 
مخالفت های داخلی و خارجی همراه شــده است. 
ساکنان سواحل شمالی خواســتار این امر هستند 
که سازه های استخراج گاز با فاصله بیشتری از این 
سواحل ساخته شود.دستگاه های امنیتی اسراییل 
نیز خواستار شده اند که اسراییل گاز را برای مصرف 
داخلی اش بــه کار بگیرد؛ اما اســراییل برای وارد 
شدن به معادله سیاسی با اعراب نیاز به اهرم های 
اقتصادی نیــز دارد که »انرژی« مــی تواند گزینه 
مناسبی باشد. از ســوی دیگر تجهیز نظامی اعراب 
نیز پاداشی است که می تواند در انتظار کشورهایی 
باشــد که آغوش خود را به روی اســراییل باز می 
کنند. با توجه به مخمصه ای که اخیرا عربستان به 
دلیل رسوایی های پیش آمده در قتل »خاشقجی« 
با آن دســت و پنجه نرم می کند بعید نیســت که 
آمریکا با فشــار، روند عادی ســازی این روابط را 
تســریع کند؛ اتحادی که مطمئنا با محوریت ضد 
ایرانی خواهد بود و راه آمریکا برای اتخاذ نقشه های 
خرابکارانه تر علیه ایران در منطقه را هموارتر خواهد 
کرد؛ اما باید دید جهان عرب و سیاســتمدارانش 
چگونه با جــو منفی افکار عمومی بــا این نزدیکی 
کنار بیایند و آیا اســراییل حاضر اســت برای این 
 نزدیکی، هزینه های مورد نظر اعراب را ارائه دهد یا 

خیر؟

وزارت خارجه آرژانتین:
» بن سلمان« از مصونیت 

برخوردار است
دنیل رایموندی، معاون وزیــر خارجه آرژانتین 
اظهار کرد: پیش تــر تاکید کردیــم که محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربســتان در اینجا نماینده 
کشــوری برخوردار از حاکمیــت و عضو گروه 
بین المللی ۲۰ بوده و بــه این ترتیب از مصونیت 
قضائــی برخوردار اســت.معاون وزیــر خارجه 
آرژانتیــن در عین حال گفــت مصونیت قضائی 
باعث نخواهد شد که سیســتم قضائی آرژانتین 
 شکایت مطرح شده از ولیعهد سعودی را دریافت
 نکنــد. گفتنــی اســت؛ دیده بان حقوق بشــر 
پیش تر از مســئوالن آرژانتین خواســته بود بن 
 سلمان را در صورت سفر به این کشور بازداشت 

کنند.

تحقیق برلین درباره عمدی  بودن 
نقص فنی هواپیمای »مرکل« 

 Rheinische( »روزنامه آلمانی »راینیشه پست
Post( اعالم کرد که نیروهای امنیتی این کشور 
قرار اســت درباره عمدی بودن نقص هواپیمای 

حامل آنگال مرکل تحقیق کنند.
این هواپیما هنگامی که عازم »بوئنوس آیرس« 
پایتخت آرژانتین بــود به علت نقــص فنی در 
فرودگاه »کلن« در این کشــور بر زمین نشست.
به گزارش این روزنامه به نقــل از منابع امنیتی، 
بازپرسان در پی این هســتند که آیا خرابکاری 
عمدی در ورای نقص فنی هواپیمای حامل آنگال 
مرکل، صدر اعظم بوده است یا نه.مقامات دولتی 
گفته اند حادثــه را »از تمامی جهات« بررســی 

خواهند  کرد.

 ترامپ نشست با رهبران ترکیه
 و کره جنوبی را لغو کرد

کاخ ســفید از لغو دیدارهای دونالــد ترامپ با 
رهبران ترکیه و کره جنوبی در حاشــیه اجالس 
گروه ۲۰ خبر داد.کاخ ســفید اعالم کرد، دونالد 
ترامپ، رییس جمهــور این کشــور دیدارهای 
رسمی با رؤسای جمهور ترکیه و کره جنوبی در 
آرژانتین، محل برگزاری اجالس گروه ۲۰ را لغو 

کرده است.
بر اساس اعالم کاخ سفید، دونالد ترامپ قصد دارد 
به جای آن، گفت وگوهای غیر رسمی با رهبران 
در اجالس گروه ۲۰ داشــته باشد.ترامپ چندی 
پیش نیز اعالم کرده بود که دیــدار برنامه ریزی 
شده اش با والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
را نیز در حاشــیه اجالس گروه ۲۰ در واکنش به 
مناقشــه توقیف کشــتی های اوکراینی از سوی 

روسیه در تنگه کرچ لغو می کند.

حیف ومیل بودجه پناهندگان 
سازمان ملل در قاره آفریقا

نتایج بررســی داخلی در ســازمان ملل نشــان 
می دهــد  آژانــس پناهنــدگان این ســازمان 
میلیون ها دالر بودجــه بزرگ ترین برنامه کمک 
به پناهندگان قاره آفریقا را به شــکلی نامناسب 

هزینه کرده است.
یکی از مشهودترین موارد سوءاستفاده از بودجه 
عمومی آژانس پناهندگان سازمان ملل در امور 
آفریقا هزینه ســیصد و بیســت هزار دالر از این 
بودجه به منظور ساخت پارکینگ برای استفاده 
دفتر نخســت وزیر اوگانداست.براساس گزارش 
تازه نهاد نظارت داخلی ســازمان ملل، بیش از 
یازده میلیون دالر بودجه تنها به شکل نامناسب 
در اوگاندا و ســودان جنوبی بــرای پناهندگانی 
هزینه شــده اســت که اصوال وجــود خارجی 
نداشــتند و مقامات برای جذب بودجه بیشــتر 
شمار پناهندگان را بسیار بیشــتر از آمار واقعی 

اعالم کرده اند.

اتحاد از نوع عبری- عربی

یک فرد مطلع در دفتر مقام معظم رهبری:
صالحیت بازنشستگانی که 
از رهبری اجازه ماندن 

گرفته اند، موضوعیت ندارد
یک فرد مطلع در دفتــر مقام معظم رهبری 
گفت: صالحیت افرادی که از طرف رهبری 
اجازه ماندن در مسئولیت هایشان را گرفته اند 
اساسا موضوعیت ندارد؛ چرا که رهبری برخی 
از ایــن افراد را نمــی شناســند.این فرد در 
گفت وگو بــا خبرنگار سیاســی خبرگزاری 
فارس، اظهار داشت: قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان از جمله قوانین مهم، کاربردی و 
مورد استقبال بسیاری از آحاد جامعه است 
که می تواند آثار مثبتی داشته باشد. این فرد 
مطلع در دفتر رهبر معظم انقالب همچنین 
عنوان کرد: رهبری ضمــن تاکید بر اجرای 
حداکثری قانون، فقط در حد ضرورت و برای 
جلوگیری از برخی تنگناها درخواست برخی 
دســتگاه ها را به صورت حداقلی پذیرفتند 
و درخواســت برخی دســتگاه ها را هم کال 

نپذیرفتند.
وی ادامه داد: موافقت یا عدم موافقت رهبری 
با درخواســت دســتگاه ها هیچ ارتباطی با 
انتصابی و انتخابی ندارد و در بین دستگاه ها 
هم از مجموعه دولت وجود دارند مانند وزارت 
اطالعــات ،وزارت نفت، وزارت بهداشــت، 
ســازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شــورای 
عالی امنیت ملی و هم از قــوه قضائیه و هم 
صدا وســیما. این فرد اضافه کرد: صالحیت 
افرادی که از طــرف رهبری اجــازه ماندن 
در مســئولیت هایشــان را گرفته اند اساسا 
موضوعیت ندارد چرا که رهبری برخی از این 
افراد را نمی شناســند ضمن اینکه نه امکان 
بررســی صالحیت این افــراد در این زمان 
محدود وجود داشته و نه بنای چنین کاری 
بوده اســت؛ لذا با اعتماد به تشخیص رییس 
دستگاه و پذیرفتن منطق درخواست او با این 

درخواست ها موافقت شده است.

اجالس پنج کشور در ایران 
برگزرا می شود

رییس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: به 
زودی اجالس مجالــس ایران، چین، ترکیه، 
روســیه، افغانســتان و پاکســتان در ایران 
برگزار می شــود.الریجانی با بیــان اینکه به 
زودی اجالس مجالــس ایران، چین، ترکیه، 
 روسیه، افغانستان و پاکستان در ایران برگزار 
می شــود، به محورهای این اجالس اشــاره 
کرد و یادآور شد: مسائل تروریسم در منطقه 
و حل آن، همکاری در مبارزه با ناامنی های 
منطقه و مواد مخدر و همکاری های اقتصادی 
در این حوزه محورهای اجالس است.رییس 
مجلس شورای اسالمی گفت: همکاری های 
منطقه ای در بلوک های مختلف برای آسیا 
بسیار مفید اســت که به مرور می توان آن را 
 گسترش داد و امیدواریم این تحرکات موفق

 باشد.

 »ظریف« برای استیضاحش
 به مجلس می رود

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور 
فردا به منظور پاســخگویی به کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می رود.  
دستور جلسات کمیســیون های تخصصی 
مجلس شورای اسالمی در هفته جاری )۱۰ 
الی ۱4 آذرماه ۹7( مجلس شورای اسالمی 
اعالم شــد. بر این اساس بررســی سوال و 
استیضاح ظریف با حضور وی در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی صورت گرفتــه و همچنین طرح 
ممنوعیت اشــتغال به بیش از یک شغل نیز 
در کمیســیون اجتماعی خانه ملت بررسی 
 و زیــرذره بیــن وکالی ملت قــرار خواهد 

گرفت.

اسماعیل کوثری
جانشین قرارگاه ثارا...  تهران:

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در خصوص نوع 
تعامل اروپایی ها با ایران در خصوص برجام گفت: 
ما تاکنون اراده سیاســی در کشورهای اروپایی را 
شاهد بوده ایم و نشــانه ای نداریم که خالف این 
اراده باشــد؛ البته آنها هنوز موفق نشــده اند که 
راه حل های عملیاتی مورد نیاز برای منافع ایران 
را در برجــام طراحی و عملیاتــی کنند. عراقچی 
ادامه داد:فشارهای آمریکا بسیار زیاد است و گره 
های فنی و حقوقی که بر ســر این راه وجود دارد، 
بسیارجدی است و اروپایی ها درحال تالش برای 
بازکردن این گره ها هستند.وی افزود: آنها تاکنون 
نتوانســته اند راه حل های عملیاتی معرفی کنند، 
اما ما هم قرار نیســت تا ابد صبــر کنیم. حتما در 
زمان خود، تصمیمات مقتضی را خواهیم گرفت؛ 
اما اکنون چون در جریان تالش هایی که انجام می 
دهند هســتیم و آنها ما را در جریان این تالش ها 

قرار می دهند.

 فرصت اروپا
 بی پایان نخواهد بود

معاون سیاسی وزیر امور خارجه:

کافه سیاست

عکس  روز 

 تغییر نام خیابان
  سفارت آمریکا به

 »مالکوم ایکس« در ترکیه

 باید دست دزدهای داخلی را قطع کنیم

پیشنهاد سردبیر:

جانشــین قرارگاه ثارا... تهران گفت: ما دست 
دزدان خارجــی را تاکنــون قطــع کرده ایم و 
باید دســت دزدهای داخلی را هم قطع کنیم. 
اســماعیل کوثری در ادامه تصریــح کرد: اگر 
برگشتی به قبل از انقالب اسالمی داشته باشیم 
و تاریخ را ورق بزنیم، خواهیم دید که در ۲۰۰ 
سال گذشته وســعتی ۲/۵ برابر وسعت کنونی 
کشــور به بیگانگان داده شــد.وی با اشاره به 
هجمه ها علیه جمهوری اسالمی از اول انقالب 
تاکنون گفت: تاکنون نظــام به لطف رهبری و 
مردم والیتمدار ایستادگی کرده است، همانطور 
که خاطرتان است می خواستند نظام اسالمی را 
به کلی از بین ببرند و نظام مورد نظر خودشان 
را در این کشور جایگزین کنند. کوثری افزود: 
واقعا بسیج لشــکر مخلص خداست. اگر امروز 
امنیت در جامعه ما حاکم اســت از وجود تک 

تک این عزیزان بسیجی است. 

 باید دست دزدهای داخلی 
را قطع کنیم

سردار نقدی
معاون فرهنگی- اجتماعی سپاه پاسداران:

عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی به 
شیوه اســتیضاح وزیر امور خارجه از سوی برخی از 
نمایندگان اشاره کرد و افزود: به اعتبار نظام حقوقی 
ماهیت سوال استیضاح کنندگان تناسبی با تکالیف 
قانونی آن ها ندارد. »محمد عطریانفر«  تصریح کرد: 
استیضاح به مفهوم حقوقی به معنای »طلب توضیح« 
از وزیری است که از مجلس رای اعتماد گرفته است. 
نمایندگان در چارچوب تکالیفی کــه قانون گذار در 
اختیار آن ها قرار داده، می توانند نسبت به عملکرد وزرا 
خواستار توضیح شوند.وی ادامه داد: ظریف همچون 
صد ها صاحب نظر سیاسی در گفت وگوی تلویزیونی 
درمورد مسائل کشــور اظهار نظری کرد. »حضرات 
نمایندگان« در چارچوب تکالیف قانونی فقط می توانند 
درباره موفقیت یا احتمال ناکارآمدی دفاتر نمایندگی 
ایران در کشور های مختلف یا دیپلماسی سوال کنند.

عطریانفر تاکید کرد: اگر اســتیضاح عملیاتی شود، 
»قطعا شکست می خورد«  .

 استیضاح »ظریف« قطعا 
شکست می خورد

 عضو حزب کارگزاران سازندگی:

معاون فرهنگی- اجتماعی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: ملت ما مردم ساالی کامل دارند. 
مردم ساالری آمریکا تصنعی بوده و در انتخابات 
تنها افراد خاص احزاب می توانند کاندیدا شوند 
و مردم عادی ایــن امــکان را ندارند.انتخابات 
آن ها تنها از طریق دو حزب شغال و روباه انجام 
می شــود و آن ها اصال آدم انتخاب نمی کنند. 
ســردار نقدی ادامه داد: اوج حضور مردم ما در 
انتخابات در دنیا کم نظیر است و چند کشور تنها 
به پای ما می رســند. در انتخابات از تمام اقشار 
انتخاب می شوند و نتایج قابل پیش بینی نیست 
بلکه رای مردم است.وی بیان کرد: در جایی که 
مردم رای می دهند، رهبری رای مردم را تنفیذ 
می کنند.  می گفتنــد والیت فقیه دیکتاتوری 
است، کجا دیکتاتوری است؟ والیت فقیه ضد 
دیکتاتوری بوده و 4۰ سال است که ما این امر 

را تجربه کردیم.

 انتخابات آمریکا 
انتخاب شغال و روباه است

پیشخوان

بین الملل

   نزدیکی عربستان و اسراییل با محوریت ضد ایرانی؛  

بر اساس رای بدوی دیوان محاسبات؛
»کامران دانشجو« محکوم شناخته شد

رای بدوی دیوان محاسبات درباره پرونده پرحرف وحدیث دانشــجو های بورسیه شده، اعالم شد. بر این 
اساس، اعضای وقت شــورای مرکزی بورس از جمله کامران دانشجو، وزیر وقت علوم دولت احمدی نژاد 
محکوم شــده اند.از نظر دیوان محاســبات، اعطای بورســیه به حدود ۳۰۰ نفر خالف قانون بوده و رای 
بدوی، ناظر به محکومیت حدود ۱۵ نفر اعم از کامران دانشــجو، وزیر علوم وقت و اعضای آن شوراست. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیح داد: متخلفان به رد مال و انفصال از خدمت محکوم 
شــده اند؛ اگرچه این رای بدوی اســت و امکان اعتراض وجود دارد.خالف قانون بودن ۳۰۰ دانشــجوی 
بورسیه شده در شرایطی احراز شده که پیش تر آمار و عدد های مختلفی از متخلفان اعالم شده که کمتر 
از ۳۰۰ دانشجو بوده و به همین دلیل صدای معترضان هم درآمد. بعد از باالگرفتن ماجرا، وزارت علوم در 
 بیانیه ای  اعالم کرد که با اعمال شرط حداقل معدل و حداکثر شرط سنی برای ۸4۰ نفر بورسیه داده شده

 است.

نسخه عجیب احمدی نژاد برای دولت: 
به خاطر گرانی دالر، یارانه را ۲۰ برابر کنید!

محمود احمدی نژاد، رییس دولت های نهم و دهم که همچنان سفر های اســتانی خود را به فراخور شرایط 
سیاسی کشور ادامه می دهد، اخیرا درباره یارانه به اظهارنظر جدیدی پرداخته که می توان آن را در زمره سخنان 
پوپولیستی و توده پسند او قرار داد.احمدی نژاد که در سنندج سخنرانی می کرد، با همان لحن آشنای خود به 
دولت حمله کرد که برای دادن یارانه نقدی، »انگار ارث پدرشان را می خواهند بدهند.«، اما حرف اصلی او در 
ادامه بیان شد که با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و نیز گران شدن دالر گفت: می شود یارانه فعلی را »۲۰ 
برابر« کرد.اظهارات احمدی نژاد بدان معناســت که رقم مورد نظر او برای یارانه هر نفر در حال حاضر، ۹۱۰ 
هزار تومان است. به بیان ساده تر، برابر اظهارات احمدی نژاد، هر خانواده چهارنفره باید ۳ میلیون ۶4۰ هزار 
تومان در ماه یارانه بگیرد. ظاهرا پایه اســتدالل او برای ۲۰ برابر شدن یارانه، قیمت دالر و گرانی کاالهاست. 
این در حالی است که در زمان دولت دوم او در ســال ۹۱، قیمت دالر به طور ناگهانی چهار برابر شد و گرانی 

کاال ها نیز رکورد شکست.

چهره ها

ســرانجام حناچی، پیروز 
»بهشت« شد

استیضاح نادرست

روحانــی اشــتباه بانک 
مرکزی را با شوخی پذیرفت

ظریف در نامه به دادستان 
کل: سندی ندارم که بفرستم!

علیرضا کریمیان
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نیمیازفوالدکشوردرمبارکهاصفهانتولیدمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

خـبر

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد:
کمتر از پنج درصد آب 

پشت سد زاینده رود به یزد 
اختصاص می یابد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد گفت: کمتر 
از پنج درصد آب پشت سد زاینده رود اصفهان در 
شــرایط طبیعی به عنوان سهمیه ساالنه به این 
اســتان تخصیص داده می شود.»محمدمهدی 
جوادیــان زاده« افزود: نهایــت تخصیص آب 
انتقالی از سد زاینده رود 98 میلیون مترمکعب 
بود ولی متوسط آن 60 میلیون مترمکعب ساالنه 
داده شــد. وی بابیان اینکه شــرایط امروز آبی 
غیرطبیعی و نگران کننده اســت، افزود: در این 
شرایط برخی اطالعات نادرست به مردم به ویژه 
در میان کشاورزان شرق اصفهان پخش می شود 
و این موجب شده یکسری به دنبال ماجراجویی 
باشند و ضمن تحریک کشاورزان ، شبانه به خط 
لوله انتقال آب یزد آسیب وارد کنند. مدیرعامل 
آب منطقــه ای یزد اضافه کــرد: تخصیص آب 
منطقه ای پس از پیگیری های زیاد ائمه جمعه 
و مسئوالن استان و کشــوری انجام شده و رفت 
آمدهای بسیار و نیز مطالعه های متعدد صورت 
گرفت و منابع و مصارف ســایر نقــاط مدنظر 
گرفته شد. جوادیان زاده ادامه داد: ولی مشاهده 
می کنیم یک دفعه پس از 13 سال مطرح می شود 
که سهم تخصیصی یزد، حقا به کشاورزان است و 
این امر موجب سوءاستفاده عده ای برای تخریب 
خط لوله انتقال آب به یزد شده است. وی بابیان 
اینکه بــرای برخورد با متخلفــان تخریب خط 
لوله آب یزد ، سه شکایت ارسال و یک مورد نیز 
از طرف کانون وکالی اســتان یزد تنظیم شد، 
تصریح کرد: افراد ماجراجویی که شبانه لوله را 
تخریب و آب را قطع می کنند کشاورز نیستند و 
باید با آنها برخورد کرد چون آنها به دنبال برهم 
زدن ارتباطات فرهنگی و اجتماعی عمیق بین 

دو استان هستند. 

بازار

چراغ خواب کودک

براساس اعالم بانک مرکزی؛
کارت های بانکی به زیرساخت 

سوخت متصل شد
اجرای طرح اتصال کارت های بانکی به نظام مدیریت 
مصرف سوخت کشور با بهره گیری از زیرساخت های 
تبادل داده و ابزارهای تســویه و پرداخت در نظام 
بانکی انجام شد. همانگونه که در طرح توزیع سبد 
حمایتی دولت، بدون صــرف یک ریال برای صدور 
کوپن کاغذی یا کارت های جدید، اتصال کارت های 
بانکی به زیرساخت رفاهی کشور انجام شد، در هفته 
ای که گذشــت، به همت کارکنان بانک مرکزی، 
شــرکت خدمات انفورماتیک و بانک ها، استفاده از 
کارت های بانکی موجود به جای کارت های سوخت 
میسر شد.در این طرح به جای صدور کارت جدید 
ســوخت، از طریق اتصال برخط به نظام پرداخت 
بانکی، از کارت های بانکی موجــود هم میهنان به 
عنوان کارت سوخت استفاده می شود. برای انجام 
این اتصال، با همکاری وزارت ارتباطات، رابط کاربری 
بسیار ساده و با کاربری آسان ایجاد شده که بر اساس 
کد ملی هر شخص، فهرست کارت های بانکی وی به 
نمایش درآمده و انتخاب یکی از آنها به عنوان کارت 
ســوخت با ســهولت و بدون نیاز به ورود اطالعات 

صورت می گیرد.
 

 ادعای عجیب
 درباره قیمت مرغ

رییس انجمن پــرورش دهندگان مرغ گوشــتی 
کشــور معتقد اســت، با قیمت مرغ بین 10 تا 11 
هزار تومان هم مصرف کننده و هــم تولیدکننده 
راضی هستند. »محمد یوســفی«  با اشاره به اینکه 
در حال حاضر قیمت تعادلی مرغ در بازار بین 10 تا 
11 هزار تومان است، گفت: در زمان کاهش قیمت 
مرغ، مصرف کننده ها راضی هستند، در حالی که 
تولیدکننده زیان می بیند و زمانی که قیمت مرغ و 
 تخم مرغ افزایش می یابد مصرف کننده ها معترض
 می شوند که قیمت ها باالست!وی افزود: با قیمت 
فعلی، نرخ مرغ در حالت تعادل است، یعنی نه مصرف 
کننده زیان می بیند نه تولید کننده.وی ادامه داد: با 
برنامه ریزی های انجام شده، تولید جوجه یک روزه 
در هفته های آینده افزایش خواهد داشــت که به 
دنبال آن تولید گوشــت مرغ هــم افزایش خواهد 
داشت. یوســفی با اشــاره به اینکه افزایش قیمت 
جهانی دان طی  6 ماه گذشــته و مشــکل در ثبت 
ســفارش و انتقال ارز از عوامل دیگر افزایش قیمت 
مرغ بودند، افزود: در حال حاضر قیمت های جهانی 
نهاده ها در حال کاهش اســت که در آینده شاهد 

ثبات قیمت ها در بازار خواهیم بود.

سفیر امارات در هند:
امارات و عربستان کاهش 

واردات نفت هند از ایران را 
جبران می کنند

ســفیر امارات در هند گفت: این کشور به همراه 
عربستان سعودی در کنار هند مانده اند و کاهش 
واردات نفت این کشور از ایران را تامین کرده اند 
و به این روند ادامه خواهند داد.احمد البنا، گفت: 
این کشور و عربستان کســری واردات نفت هند 
ناشــی از کاهش خرید نفت از ایــران را جبران 
کرده اند و به ایــن روند ادامــه خواهند داد. وی 
گفت: قیمت نفت در بازار جهانی و بر مبنای تقاضا 
تعیین می شود و مطمئن هستم که حتی پس از 
اتمام مدت 180 روزه معافیت هند از تحریم های 
ایران، این کشــور دلیلی برای نگرانی در تامین 
نفت خود نخواهد داشت.منابع دولتی هند اخیرا 
گفته اند که وزرای نفت امارات و عربستان شخصا 
به نارندرا مودی، نخست وزیر هند، نسبت به ادامه 
تامین نفت این کشــور اطمینان دادند. به رغم 
اینکه قیمت نفت در بــازار کاهش یافته، اما هند 

نگران نوسان قیمت در بازار جهانی است.

واردات 7 محصول کشاورزی 
به عراق ممنوع شد

وزارت کشــاورزی عــراق اعالم کرد بــه دلیل 
خودکفایی و به منظــور حمایت از تولید داخلی، 
واردات هفت محصول کشــاورزی دیگر به این 
کشور ممنوع می شود.وزارت کشاورزی عراق در 
اطالعیه ای اعالم کرد که از اول دسامبر ، واردات 
سیب زمینی، بادمجان، هویج ، کلم، گل کلم، کدو 
و عناب به این کشــور ممنوع خواهد بود. عراق 
پیش تــر واردات گوجه فرنگــی و ذرت را نیز به 

دالیل مشابه ممنوع کرده بود.

چراغ خواب کودک مدل اردک

 12,000
تومان

چراغ خواب رومیزی جیک 
جیک مدل خرس پو

 59,000
تومان

چراغ دیواری استیکر دار 
W273 دیالیت مدل

 99,000
تومان

رییس اتحادیه پوشاک استان اصفهان از افزایش 80 درصدی قیمت 
پارچه های داخلی خبر داد.»ابراهیم خطابخش« با اشاره به کاهش 
میزان پوشاک قاچاق در بازار اظهار کرد: واردات پوشاک، پارچه  و 
اجناس قاچاق در بازارنسبت به چند سال گذشته کم شده است.وی 
در ادامه عنوان کرد: قیمت پارچه های خارجی و به خصوص داخلی 
تا 80 درصد افزایش یافته است.خطابخش با بیان اینکه نسبت به 

گذشته بازار در حالت رکود قرار دارد، تصریح کرد: به علت افزایش 
قیمت پارچه و کمبود مواد اولیه و عدم ترخیص این مواد از گمرک، 

تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل شده است.
خطابخش مالیات هنگفت واحدهای تولیدی را دیگردلیل تعطیلی 
این واحدها برشــمرد و گفت: افزایش اجاره بها، کاهش تولیدات و 
ســود این واحدها باعث کاهش درآمد آن ها شده است .وی افزود: 

دولت و ســازمان ها باید کمک کنند تا با کاهش مالیات چرخ این 
واحدها را به گردش دربیاورند.رییس اتحادیه پوشــاک اســتان 
اصفهان با اشاره به مطرح کردن مشکالت در کارگروه ها و جلسات 
متعدد بیان داشت: مشکالت و نیازهای واحدهای تولیدی به مواد 
اولیه در این جلسات مطرح شده و تا یک ماه آینده امیدواریم شاهد 

وضع بهتری باشیم.

رییس اتحادیه پوشاک استان خبر داد:
افزایش 80 درصدی قیمت پارچه های داخلی

رییس کمیســیون صنایــع اتاق 
بازرگانی اصفهان درباره دستورالعمل 
اخیر مبنی برنحوه  بازگشت ارز صادرات به 
چرخه  اقتصــادی، گفت: بدون شــک این 
دستوالعمل دارای موافقان و مخالفانی است 
اما بررســی نقاط قوت و ضعــف طرح های 
 پیشــنهادی از اهمیت ویــژه ای برخوردار 

است.
 سیدعبدالوهاب سهل آبادی، در نشست مشترک 
تخصصی کمیســیون های تجــارت و صنایع اتاق 
بازرگانــی اصفهان بــا انتقاد از جایــگاه نامطلوب 
اشتغال در اســتان صنعتی اصفهان گفت: تاکنون 
به منظور دفاع از وضعیت صنایــع اصفهان و حل 
مشکل بیکاری اســتان از هیچ تالشــی فروگذار 
نکرده ایم و امیدواریم وزیر جدیــد صنعت بر این 

مهم اهتمام ورزد.
وی در ادامــه از برگــزاری مراســم تجلیــل از 
صادرکنندگان نمونه اســتان خبرداد و افزود: امید 
است الیحه بخشودگی جرائم صنایع و ایجاد فرصت 
تنفس برای بدهکاران بخش صنعت از سوی بانک 
ها در مجلس به تصویب برســد و فرصت تنفســی 
 برای تولیدکننــدگان و فعاالن اقتصــادی ایجاد 

شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجــارت ایران گفت: 
در بررسی های انجام شده از ســوی خانه صنعت 
طی ماه های گذشــته مصرف برق و گاز چهار هزار 
کارخانه اصفهان به طور میانگین 12 درصد افزایش 

یافته و ایــن امر حاکی از 
رشــد فعالیت صنایع در 
هشــت ماه اخیر اســت.

سهل آبادی همچنین از 
فعاالن عرصــه صنعت و 
تولید اصفهان خواســت 
تا با بــه کارگیری جوانان 
نخبه در کسب و کار خود 

و اســتفاده از ایده های نو و اثربخــش آنها، هم به 
حل مشکل اشتغال اســتان کمک کرده و هم مانع 
مهاجرت آینده ســازان ایران به دیگر کشورها و از 

دست رفتن سرمایه های انسانی استان شوند.
بهرام ســبحانی، رییس کمیســیون صنایع اتاق 

بازرگانــی اصفهــان نیز 
دربــاره دســتورالعمل 
اخیــر بانــک مرکــزی 
مبنی برنحوه  بازگشــت 
ارز حاصــل از صــادرات 
بــه چرخــه  اقتصــادی 
کشــور گفت: بدون شک 
این دســتوالعمل دارای 
موافقان و مخالفانی  است؛ اما بررسی نقاط قوت و 
ضعف طرح های پیشنهادی و اعمال شور و مشورت 
های کارشناســانه قبل از تبدیل شدن طرح ها به 
دستورالعمل و در نظرگرفتن منافع ملی در مقررات، 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است.وی هدف از این 

نشست را جمع بندی دیدگاه های فعاالن اقتصادی 
عضو اتاق نسبت به این دســتورالعمل برای انتقال 
به وزارتخانه بیــان نمود و اظهار امیــدواری کرد 
 تــا از این نقطه نظــرات به نحو مطلوب اســتفاده

 شود.
رییس کمیســیون صنایــع با بیــان اینکه برخی 
از صنایع صادراتی کشــور بــرای تولید محصول 
ارزبری دارند، تصریح کرد: به عنوان مثال  20 الی 
25 درصد هزینه تولید فوالد کشــور ارزی بوده و 
حداکثر 20 الی 25 درصد تولید این صنعت صادر 
می شــود، به عبارت دیگر شــرکت های فوالدی 
جهت تداوم تولید نیازمنــد همه ارزهای حاصل از 
 صادرات خود برای تامین مواد اولیه وارداتی خود 

هستند.
وی با تاکید بر اینکه درصورت الزام این شرکت ها به 
ارائه 90 درصد ارزهای صادراتی، عمال تداوم تولید 
آنها به مخاطره خواهد افتاد، افزود: شــرکت های 
فوالدی درآمد صادراتی خــود را باتوجه به اعمال 
تحریم های جدید، به نحوی مدیریت می کنند که 
بتوانند مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز را از دیگر 
کشورها تامین کنند، اما با تحویل ارزهای صادراتی 
به دولت مجبور خواهند بود مجددا نیاز ارزی خود 
را از طریق بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تامین کنند که در این صورت عالوه بر زمان 
و هزینه بر بودن آن، شاید ارز تخصیص داده شده 
 نیز نتواند پاســخگوی نیاز واردات این بخش های 

تولیدی باشد.

جهتتوسعهصادراتدرشرایطتحریمراهیجزرفعخودتحریمیهانیست
  در نشست بررسی فرصت ها و چالش های حوزه صادرات در صنایع اصفهان عنوان شد:  

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: هیچ گونه قطعی و اختالل در اینترنت کشور وجود ندارد و فعالیت آن عادی 
است.»محمد رضا بیدخام« افزود: فقط پنجشنبه شب سامانه ارتباط با مشتریان اینترنت در 25 استان با اختالل 
مواجه بود  که این مشکل نیز برطرف شد.به گزارش ایرنا، برخی منابع خبری ادعا کرده بودند که روز جمعه اینترنت 
کشور مختل می شود.شمار مشترکان اینترنت موبایل در کشــور در پایان سال 96 به بیش از 53 میلیون رسید، 
 TD LTE فیبرنوری و ،ADSL بیش از 11 میلیون کاربر نیز از اینترنت ثابت تحت پوشــش یکی از فناوری های 

قرار دارند.

اختاللی در اینترنت 
کشور نداریم

سخنگوی شرکت مخابرات ایران:

ات
ابر

مخ
 

 20 الی 25 درصد هزینه 
تولید فوالد کشور ارزی بوده و 
حداکثر 20 الی 25 درصد تولید 

این صنعت صادر می شود

برای بسیاری از مردم این سوال 
مطرح است که سود سپرده های 
بانکی چگونه محاســبه می شود 
و یــا در ازای وامی کــه از بانک 
دریافت می کنند چقدر سود باید 
پرداخت کنند. خیلی از مشتریان 
با نحـــوه محاسبه آشنایی کافی 
ندارند. این برنامه ســعی کرده به 
ساده ترین شــکل ممکن برنامه 
اندرویدی مناسب جهت محاسبه 

را پیاده سازی کند.

محاسبه گر

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان:

تصفیه خانه فاضالب خوانسار در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: پروژه 
تصفیه خانه فاضالب شهر خوانســار که  اجرای آن در سال 82 
آغاز شــد هم اکنون با  هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال آماده 
بهره برداری است. »هاشم امینی« به ضرورت احداث تصفیه خانه 
فاضالب در شهر خوانسار پرداخت و اظهار داشت: بافت زمین در 
شهر خوانسار بسیار سخت و سنگی است که آب در آن به سختی 
نفوذ می کند؛ بنابراین به منظور دفع بهداشتی فاضالب و ارتقای 
سطح بهداشت عمومی مردم،  نیاز به احداث تصفیه خانه فاضالب 
در این شهر  وجود داشت. وی افزود: شهرستان خوانسار به دلیل 
داشتن آب و هوای کوهستانی دارای چشمه ها و رودهای بسیاری 
است، این در حالی است که ســطح آب های زیرزمینی به دلیل 
جنس سخت زمین بسیار باالســت و در مدار قرار گرفتن تصفیه 
خانه فاضالب برای جلوگیری از آلودگــی آب های زیرزمینی  از 
ضرورت باالیی برخوردار اســت.مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان با بیان اینکه از سال 82 اجرای شبکه فاضالب در 
شهر خوانسار آغاز شد، بیان داشــت: تاکنون 23 کیلومتر شبکه 
فاضالب اجرا و 150 فقره انشعاب فاضالب نصب شده است.وی 

با بیان اینکه اجرای شبکه فاضالب در شهر خوانسار به دلیل نوع 
شهرسازی و جنس زمین با دشواری هایی مواجه است، ابراز داشت: 
به دلیل کوهستانی بودن و نیز اختالف ارتفاع بین پایین ترین نقطه 
تا مرتفع ترین نقطه خوانســار که به بیش از 180 متر می رسد، 

اجرای شبکه فاضالب در شهر خوانسار را با دشواری هایی مواجه 
می کند. امینی افزود: تصفیه خانه فاضالب خوانسار به روش لجن 
فعال و با هوادهی گسترده، پساب را مورد تصفیه قرار می دهد که 

ظرفیت هر مدول سه هزار و 110 مترمکعب در شبانه روز است. 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت:فوالد مبارکه در 
حال حاضر به تنهایی 50 درصد فوالد مورد نیاز کشور 
را تولید می کند. به گفته عظیمیان ، سال گذشته در 
ســه مجموعه مبارکه، ســبا و هرمزگان در مجموع 
هشــت میلیون و 600 هزار تن فوالد تولید و امسال 
این میزان به 9 میلیون و ۴00 هزار تن افزایش خواهد 
یافت.وی در ادامه ضمن اشــاره به اینکه کشورهای 
هدف صادراتی فوالد ایران آسیای دور، میانه و اروپا 

هستند، اظهارداشت: متاســفانه در اثر تحریم ها و 
محدودیت های بین المللی مشــکالتی بر ســر راه 
صادرات فوالد کشور ایجاد شــده است.مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: برای رفع این 
مشکالت و چالش ها تالش های زیادی از مسیرهای 
مختلف در حال انجام است.وی همچنین در پاسخ به 
این پرسش که برای افزایش سهم ایران در بازار فوالد 
در شرایط تحریم چه برنامه ریزی دارید، افزود: برای 

حفظ بازار صادراتی فوالد در خارج از کشور تالش ها 
و رایزنی های زیادی در حال انجام است بنابراین اگر 
مشکلی در انتقال ارز وجود داشته باشد برای رفع این 
مسئله می توان ارز حاصل از صادرات را برای تامین 
قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز اســتفاده کرد. 
عظیمیان در خصوص قیمت گذاری فوالد نیز اذعان 
داشت: این قیمت گذاری روند شفافی دارد و هر دو 
هفته یک بار در تاالر بورس فلزات کشف قیمت می 
شود.وی در ادامه یادآورشــد: تولید کنندگان فوالد 
ملزم به این هســتند که براساس قیمت مکشوفه در 

بورس، کاالی خود را به بازار عرضه کنند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد:
نیمی از فوالد کشور در مبارکه اصفهان تولید می شود
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ویژه
ما مسئول شرایط کنونی هستیم

پیشنهاد سردبیر:

دهم آذرماه  روز ویژه ای در تاریخ این مملکت است؛ روزی به نام »مجلس« که 
بیش از همه یک نام فراموش نشدنی و مانا را به یاد ما می آورد و یادآور شجاعت، 
ایستادگی و دالوری های همان مرد که تمام قد در برابر زورگویی ها و استبداد 

ایستاد و توانست نماد نمایندگی مردم در مجلس شود.
مردی که گفته می شود از سادات طباطبایی زواره است  و نسبش پس از سی و یک نسل به 

حضرت امام حسن مجتبی)ع( می رسد. 
»سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست« جمله معروف و ماندگار 
همین مرد است. کسی که می گفت: » خداوند دو چیز را به من نداد یکی ترس و دیگری 

طمع، هرکس با مصالح ملی و امور مذهبی همراه باشد، من هم با او همراهم و اال فال«.
و البته مرور سخنانش چقدر لذت بخش است به ویژه وقتی این سخنان را با شرایط امروز 
جامعه تطبیق می دهیم و به این نتیجه می رسیم که این مرد تا چه اندازه ژرف اندیش و 
آینده بین بوده و انگار حرف هایش برای این روزها و روزگار ما ثبت شده است. هشدارهایی 
که تاریخ انقضا ندارند، مثل این یکی که می گفت:» برای پیشبرد مقاصد خودمان نباید 
از سالح برنده دین و تبلیغات مذهبی اســتفاده کرد. چون اگر با شکست مواجه شویم، 
 اعتقادات مردم متزلزل می شود« یا وقتی گفت: »اگر می  بینید من نسبت به بسیاری از 
اسرار آزادانه اظهار عقیده می  کنم و هر حرف حقی را بی پروا می  زنم، برای این است که 
چیزی ندارم و از کسی هم چیزی نمی  خواهم. اگر شما هم بار خود را سبک و توقع خود 

را کم کنید، آزاد می  شوید«.
و چقدر این روزها جای خالی آن »آزادمرِد آزاداندیش« خالی است تا ببیند میز و صندلی 
های مجلسی و مدیریتی نصیب کسانی شده که مثل او فکر نمی کنند، نجومی بگیرانی 
که توقع شان کم نیســت، از بی پروا حرف زدن هراس دارند و آزاد و آزاده نیستند. چه 
بسیار مدیران و مسئوالنی داریم که از سالح برنده دین و تبلیغات مذهبی برای پیشبرد 
مقاصدشان اســتفاده می کنند، بدون اینکه به عواقب سخت آن فکر کنند، بدون اینکه 
متزلزل شدن اعتقادات مردمی، در نتیجه عملکرد اشتباه همین آقایان مسئول، حتی ذره 
ای برایشان اهمیت داشته باشد.  »سیدحسن مدرس« کیمیای روزگار ماست و معجزه 
روزگاری بود که قدرش را ندانستند. رهبری درباره این شخصیت بزرگ و جاودان تاریخ 

ایران می گویند: » مــدرس خصوصیت عمده اش این بود که 
هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگری در 

او اثر نمی کرد. همــان وقتی که علی الظاهر فضا 
را بر ضد او آن چنان متشــنج کرده بودند که 
علیه اش شــعار می دادند، او ایســتاد و حرف 

خودش را زد«. 
حاال ما چند مســئول داریم کــه بتوانیم با 
صراحت نام شان را ببریم و بگوییم »رجایی« 
دوم و »مدرس« دوم هستند؟ هیچ ارعاب 
 و تطمیع و تهدیــد و فریبگــری در آنها اثر

 نمی کند ، فقط به مردم فکــر می کنند و در 
اندیشه حل مشکالت آنها هستند؟

البته که مدیران پاکدست و مسئولیت پذیر 
هم داریم ؛ کسانی که شعار استکبارستیزی 
می دهند و بچه های شــان را هم به آمریکا 
نفرســتاده اند! نمایندگانی داریم که در برابر 
ســوگندی که برای دفاع از ارزش های نظام 

و قانون و مردم یاد کرده اند، هنوز خودشــان را 
مسئول می دانند و دنیا و آخرت و مردم خود را 
به ضیافت های شبانه قبل از جلسه استیضاح و 
گرفتن پست های مدیریتی برای زن و فرزند 
و نزدیکان شان در وزارتخانه ها و شرکت های 

متبوعه نمی فروشند و بر سر آن عهد که بستند، هستند  
ولی خب نمی دانیم چند نماینده و مسئول داریم که مثل 
»مدرس« باشند. کسی که به تعبیر رهبری اگر هم کسی 

مثل او بود، سرســخت بود، کتکش می زدند، محبوسش 
می کردند، تبعیدش می کردند و بعد هم به دســت قلدری مثل 

رضاخان، بادهان روزه، در ماه رمضان، شهیدش می کردند... 

»مدرس« م آرزوست....
  به بهانه روز مجلس و به یاد مردی از استان اصفهان که نماد مجلس شد؛  

تحدید حدود عمومی
9/55 پیرو آگهی نوبتی و بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد وامالک تحدید حدود 
قسمتی از امالک بخش های حوزه ثبتی آران و بیدگل درتاریخهای تعیین شده 
بعمل خواهد آمد تحدید حدود امالک رأس ساعت 8 صبح هرروز انجام خواهد 

شد.
امالک و ابنیه بخش سه آران و بیدگل 

شماره های فرعی از پالک 2 اصلی واقع درمزرعه ایوب آباد
755 فرعی: شــرکت فرش و گلیم ســلطان جهان آران و بیدگل با شناسه ملی 
14007724850ششدانگ قطعه زمین محصور با کاربری کشاورزی بمساحت 

575/09 متر مربع 
756 فرعی: آقای مهدی مینائی فرزند علی شماره شناسنامه 200و آقای بهزاد 
مینائی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 6543 بالمناصفه ششدانگ یکدرب باغ 

محصور و مشجربا کاربری کشاورزی بمساحت 15894/50 متر مربع 
757 فرعی: آقای بهروز مینائی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 373نسبت 
به3 دانگ و خانم مه دخت مینائی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 300نسبت 
به 1/5دانگ و خانم فریبا مینائی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 657نسبت 
به 1/5دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر با کاربری کشاورزی 

)باغ(بمساحت 15472/20 متر مربع 
 97/10/8

 758 فرعی: آقای مهدی مینائی فرزند علی شماره شناسنامه 200و بهزاد مینائی 
بیدگلی فرزند علی شــماره شناســنامه 6543بالمناصفه ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی با کاربری کشاورزی بمساحت 2353/50 متر مربع 
759 فرعی: آقای رســول پور غالم جعفرآبادی فرزند امراله شــماره شناسنامه 
130ششــدانگ قطعه زمین مزروعی با کاربری کشاورزی بمساحت 4012/52 

متر مربع 
760 فرعی: آقای علیرضا حســین زاده بیدگلی فرزند لطف اله شماره شناسنامه 
183ششدانگ قطعه زمین )عرصه محل یکدرب باغ محصور(بمساحت 582/70 

متر مربع 
97/10/9

761 فرعی: آقای لطف اله حســین زاده بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 
202ششــدانگ قطعه زمین )عرصه محل یکباب دامداری و باغ مشجر متصل(

با کاربری کشاورزی 
شماره فرعی از پالک 259 اصلی واقع دراماکن بیدگل

6 فرعی: خانم افسانه عیاری بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 226ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 52 متر مربع 

شماره فرعی از پالک 805 اصلی واقع در اماکن بیدگل
805 اصلی: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل-تصدی بر وقف 

ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مسجد مشهور به جعفر 
97/10/10

شماره فرعی از پالک 1372 اصلی واقع در اماکن
2 فرعی: بانو خانم جان صائمی فرزند مرحوم رضا شماره شناسنامه241 ششدانگ 

یکباب طویله واقع در کوی دهنو آران 
شماره فرعی از پالک 2170 اصلی واقع در اماکن 

شماره های 1و2و4و6و7و9و10و13و14و15و16 فرعی:اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان آران و بیدگل-تصدی بر وقف به تولیت هیات امنای محلی ششدانگ 
قسمتی از یکباب حســینیه مشهور به حجتیه بمســاحت 324/50 متر مربع به 

انضمام 257سهم مشاع از 365سهم ششدانگ مشاعات خانه
شماره فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت

1942 فرعی: موقوفه حسین گوهری و فاطمه پیردهقان یکباب مسجد فاطمیه در 
مسلم آباد آران به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل ششدانگ یکباب 

مسجد بمساحت 275 متر مربع 
97/10/11

شماره فرعی از پالک 2703اصلی واقع در اراضی دوالب بیدگل
570 فرعی : آقای محمدرضا مبینی بیدگلی فرزند رمضانعلی شــماره شناسنامه 
238و خانــم زهرا عباســیان بیدگلــی فرزند رمضانعلی شــماره شناســنامه 

155بالمناصفه ششدانگ یکبابخانه بمساحت 193/50 متر مربع 
571 فرعی: آقای عباس چتری بیدگلی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 314و 
خانم فاطمه حاجی زاده بیدگلی فرزند رضا شــماره شناسنامه 9258بالمناصفه 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160/50 متر مربع 
شماره فرعی از پالک 2715اصلی واقع در ابوزیدآباد

1688 فرعی: عباس نجاتی فرزند اکرم شماره شناسنامه 53ششدانگ قطعه باغ 
پنج قفیزی 
 97/10/12

شماره فرعی از 2869 اصلی واقع در بخش 3 آران و بیدگل
2869 اصلی: آقای حاج محمد موحد رســتگار فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 

174وغیره ششدانگ یک حلقه چاه موتوری با اراضی تابعه 
امالک و ابنیه بخش چهار آران و بیدگل 

شماره فرعی از 14 اصلی واقع در اراضی جنوب دشت طاهری علی آباد مرکزی 
بخش چهار آران و بیدگل

1593 فرعی: آقای ابوالقاسم غالمی علی آبادی فرزند محمد شماره شناسنامه 
یک و آقای سید حسین علوی علی آبادی فرزند ســید عباس شماره شناسنامه 
10بالمناصفه ششدانگ یکباب دامداری و زمین متصل به ان بمساحت 1869/50 

متر مربع 
1595 فرعی: آقای علی مندی علی آبادی فرزند عبدالرســول شماره شناسنامه 
9ششدانگ قطعه زمین مزروعی با کاربری صرفا کشــاورزی بمساحت 1521 

متر مربع 
شماره فرعی از 40 اصلی واقع در کوی دربریگ شهر نوش آباد 

1295 فرعی: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل ششدانگ عرصه 
و اعیان یکباب حمام بمساحت 365 متر مربع 

97/10/13
لذا بموجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اعالم میشود که در روز و ساعت 
تاریخهای مقرر فوق در محل وقوع ملک حاضر در صورتیکه هریک از مالکین 
یا نماینده قانونی آنها در زمان تحدید حاضر نباشــند ملک آنها مطابق ماده 14 
قانون ثبت با حدود اظهار شده و تبعیت از مجاورین تعیین خواهد شد اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تحدید حدود تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را 

اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
 تاریخ انتشار 97/09/10 

م الف: 271730 عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران 
و بیدگل 

مفاد آراء
9/56  شماره صادره:534689 /1397/31 تاریخ ثبت صادره:1397/9/3آگهي 
مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در 
اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراي ماده 3 
قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي 
مي شود تا شخص یا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از 
تاریخ انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایدو معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. 
بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد 
بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شماره 139760302019000398-1397/08/20- خانم مریم انصاری 
عطاآبادی فرزند حسنعلی ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 817/2 متر 
مربع پالک شــماره 451 اصلی که قبال پالک 116/2 اصلی بوده است واقع در 

اراضی مجاور بقعه بابا شیخ حسین روستای کره بخش ثبتی دهاقان.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/25    
م الف: 300123 زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

مفاد آراء
9/57  شماره صادره:534257 /1397/31 تاریخ ثبت صادره:1397/8/30آگهي 
مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در 
اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراي ماده 3 
قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي 
مي شود تا شخص یا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از 
تاریخ انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایدو معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. 
بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد 
بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شــماره 139760302019000333-1397/07/12- خانم شــهناز 
مهــدوی فرزند محمــد ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت 153/18 متر 
 مربع مجزی شــده از پالک شــماره 105 فرعی از 125 اصلی واقع در اراضی

 ارباب دهاقان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/25    
م الف: 298885 زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه وفاق سادات 
درتاریخ 1397/08/24 به شماره ثبت 76 به شناسه ملی 

 14007946590
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع :کمک مالی به سادات معزز نیازمند ، همچنین 
کمک مالی به ســایر اقشــار نیازمند کمک ، ضمنا درصــورت ضرورت با 
تشخیص و تایید هیات امنا میتوان در امورات:تبلیعات اسالمی، تهیه جهیزیه 
زوجهای جوان، پرداخت هزینه درمان افراد نیازمند و هرگونه اقدام مفیدی 
که دارای نفع عمومی بوده و منع قانونی نداشته باشد نیز اقدام و فعالیت نمود 
افتتاح حساب نزد یکی از بانک های کشــور، توزیع فرم های میزان کمک 
ماهیانه بین اعضای هیات های مذهبی منطقه وعضو گیری و در نهایت جمع 
آوری کمک های مالی اعضا وخیرین محترم و انجام هزینه بر اساس اهداف 
موسسه و اطالع رسانی سالیانه به آنها مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان اصفهان - شهرستان اردستان - بخش مرکزی - شهر 
اردســتان-محله شــهرک مدرس-کوچه شــهید عامری-خیابان )جاده 
اصفهان(-پالک 329-طبقه همکف- کدپســتی 8381814773 اولین 
مدیران : حسین یعقوب زاده به شماره ملی 1189063557 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - محمد زوارئیان کچومثقالی به شماره ملی 1180025105 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره - محمدحسین صادق زاده رحمتی به شماره 
ملی 1189855763 به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - مرتضی 
 رحمتی به شــماره ملی 1189065533 به ســمت عضــو هیئت مدیره - 
روح اله یعقوب زاده به شــماره ملی 0075792834 به سمت عضو هیئت 
مدیره و خزانــه دار - داریوش رمضانی به شــماره ملی 0050000942 به 
سمت عضو علی البدل هیئت مدیره - ناصر معصومی رستمی به شماره ملی 
0066428599 و به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و 
خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه 
معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان : علیرضا 
رحمتیان به کد ملی 1189876752 بازرس اصلی - مهدی منتهائی به کد 
ملی 1189873443 به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. آگهی براساس نامه شــماره 2023/1/4912 مورخ 1397/6/22 
فرمانداری شهرستان اردستان صادر گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان
)296321( 

آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات پدیده ارتباطات پویا سهامی 
خاص به شماره ثبت 40544 و شناسه ملی 10260582243 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - ســعید موبدی کدملی 1292425806 , حسین فیضی 
کدملی 1290393672 , نفیســه موبدی کدملی 1292425814 بسمت اعضاء اصلی 
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - جلیل نوری کدملی 1290451771 
بسمت بازرس اصلی و پریسا سلیمانی سولگانی کدملی 1971719536 بسمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)296233(

رییس مجمع نمایندگان استان در همایش ملی 
شهید مدرس: 

 جایگاه تنزل شده نمایندگان
 باید ارتقا یابد

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: شهید 
مدرس، بزرگ مردی بود که در مقابل ظلم و اســتبداد 
مقاومت کرد تا جایی که ســیلی به صورتش زدند، اما 
اگر امروز کسی بخواهد ایستادگی کند برچسب تندرو 

به او می زنند.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی، در همایش 
ملی مدرس در دانشــگاه پیام نور این شهرستان با بیان 
اینکه آیت ا... مدرس الگویی برای نمایندگان است، گفت: 
متاسفانه نمایندگان فعلی مجلس با جایگاهی که مدرس 

داشته، فاصله گرفته اند.
وی با بیان اینکه مدرس در زمان خفقــان که همه در 
مقابل او ایستاده بودند، شجاعانه در مقابل بی عدالتی ها 
و قوانین ناکارآمد ایستادگی کرد، افزود: شهدا در وصیت 
نامه هایشان تاکید داشتند که امام)ره( و ولی فقیه را تنها 
نگذارید، اکنون هم اگر پرده ها کنار برود خواهیم شنید 
که شهدا می گویند ولی امر مسلمین را تنها نگذارید، اما 
متاسفانه در این مجلس نمایندگانی داریم که با منویات 

مقام معظم رهبری مخالفت می کنند.
الرگانی با اشاره به اینکه مجلس باید مدافع نظام باشد 
نه پایه های نظام را زیر سوال ببرد، تصریح کرد: شهید 
مدرس مقاومت می کند تا جایی که سیلی به صورتش 
می زنند، اما اگر امروز کسی بخواهد ایستادگی کند در 
مقابل ظلم برچسب تندرو و مخالف دولت را به او می زنند.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان  با بیان اینکه ما 
باید نظارت بر اجرای قوانین داشته باشیم، گفت: گاهی 
نظارت جدی نیســت و برخی مواقع به صورت سوری 
و فرمایشــی کارهایی انجام می دهیم، این نظارت،  آن 
چیزی نیست که در قانون گفته شده است. وی با بیان 
اینکه نمایندگان وظیفه سنگینی دارند و جایگاه تنزل 
شده آنان باید ارتقا یابد؛ خاطرنشان کرد: بحث استانی 
شدن انتخابات مطرح است، درصورتی این استانی شدن 
نتیجه دارد که نمایندگان فقط مشغول وظیفه قانونی 

خودشان باشند.
الرگانی تصریح کــرد: نمایندگان مــردم وقتی موفق 

خواهند شد که گرایش های سیاسی را کنار بگذارند.

 نایب رییس مجلس در همایش شهیدمدرس 
در اردستان بیان کرد:

ما مسئول شرایط کنونی هستیم
نایب رییس مجلس شــورای اسالمی در همایش ملی 
شهید آیت ا... مدرس که در اردستان برگزار شد، گفت: 
وصیت نامه حضرت علی )ع( چکیــده اصول زندگی 
تمامی انسان هاست که در کالم ایشــان تقوا در برابر 

خطا قرار می گیرد.
نایب رییس مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه اگر 
تقوا وجود داشــت، فقر، بی آبی و مشکالت اقتصادی 
حاکم نبود، اظهار داشت: حق مستقل از انسان هاست 
و انسان ها باید خود را با حق تطبیق دهند نه اینکه حق 
را با خود تطبیق دهند. وی افزود: یکی از خصوصیاتی 
که نمایندگان و همه انسان ها باید در وجود خود داشته 
باشند، این است که به دنبال دنیا حرکت نکنند چرا که 
دنیا به دنبال آنها حرکت می کند. مسعود پزشکیان با 
طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا نمی توان حق و باطل را 
بیان کرد، افزود: دلیل عدم بیان حق و باطل این است 
که از پســت و موقعیت خود می ترســیم در حالی که 
شهید مدرس حق را بیان می کرد و از اینکه موقعیت و 

پست خود را از دست دهد، هراسی نداشت.
این نماینده مــردم در مجلــس دهم با بیــان اینکه 
شــخصیت انســان ها مســتقل از صندلی ها و پست 
 های آنهاست، تاکید کرد: زمانی انسان شخصیت پیدا 
می کند که بی لکنت زبان در برابر ظالم ایســتاده و از 

حق مظلوم دفاع کند.
نایب رییس مجلس افزود: 40 سال از انقالب گذشته، 
بنابراین چه کســی از ما می پذیرد که در کشور فقر، 
اعتیاد و مشکالت اقتصادی وجود داشته باشد؟ لذا ما 
مسئول شرایط کنونی هســتیم. وی با بیان اینکه حق 
باید حاکم شود و ابزار برای شناسایی حق و باطل وجود 
 دارد، ادامه داد: شــهید مدرس فردی بــود که حق را 
می فهمید و در برابر هر قدرتمندی ایستادگی می کرد 

و باکی از ظالمان نداشت.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برای 
رفتن به راه صحیح به تفاهم نرسیده ایم، بیان کرد: اگر 
نامه حضرت علی )ع( به مالک اشتر اجرا شده بود، کشور 
گلستان می شد، مالک اشتر طبق دستورالعمل حضرت 
علی )ع( عمل کرد؛ اما آیا رییس جمهور، اســتانداران 

و فرمانداران ما بر اساس این ضوابط عمل می کنند؟

سمیه پارسادوست 

با حضور نایب رییس مجلس، هشتاد و یکمین سالروز شهادت آیت اله مدرس در زواره برگزار شد. پنجشنبه ۸ آذرماه به مناسبت مراسم شهادت آیت اله سید حسن مدرس، مردم 
شهر زواره با برپایی مراسمی در مسجد جامع هزار ساله این شهر نخستین مسجد چهار ایوانه ایران، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند. این مراسم با حضور مسعود پزشکیان 
نایب رییس مجلس شورای اسالمی، جمعی از مسئوالن و قشرهای مختلف مردم زواره برگزار شــد. حمیدرضا تاملی، فرماندار اردستان درباره برگزاری این همایش در اردستان 

گفت: نام شهید مدرس بلندترین پرچمی است که ما می توانیم به واسطه و کمک آن نام منطقه اردستان را  به اهتزاز دربیاریم. 

هشتاد و یکمین سالروز شهادت آیت اله مدرس در زواره برگزار شد؛
نام »مدرس« پرچم اردستان است
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درخشش دانشگاه صنعتی اصفهان در جشنواره ملی حرکت

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

آمار

آمار تصادفات جاده ای ، بیشتر 
از کشته های جنگ تحمیلی

نموداری که شــیب آن سال ها روند کاهشی به 
خود گرفته بود حاال دوبــاره رو به صعود  دارد 
و ســاالنه ایرانیان بیشــتری در جاده ها جان 
خود را از دســت می دهند.آمار رسمی پزشکی 
قانونی ایران نشــان می دهد ط ی شــش ماه 
نخست امســال، تعداد جان باختگان تصادفات 
رانندگی ۱.۷درصد نســبت به مدت مشــابه 
 پارســال افزایش داشته اســت. براساس این 
آمار، در شش ماه نخســت امسال، هشت  هزار 
و ٨٤۱ نفــر در  حوادث رانندگــی جان خود را 
از دســت دادند که این آمار در مقایسه با مدت 
زمان مشابه ســال  ۱٣٩٦، ۱/۷درصد افزایش 
داشته است. عالوه  براین همچنان درصد مردانی 
که جان خود را در  جاده ها از دســت می دهند 
بسیار بیشــتر از زنان اســت .متناسب با تعداد 
جان باختگان تصادف رانندگی در سال، ساالنه 
عددی از میــزان مرگ ومیر ایرانیان در  جاده ها 
منتشــر می شــود که از هر ٤۰دقیقه یک نفر 
تا ۷۰ دقیقه در این ســال ها متغیر بوده است.

بحرانی بودن وضع ایران در تصادفات رانندگی 
را شاید عدد ۵۰۰هزارسال بهتر نشان  دهد؛ ۲۰ 
مرداد همین امســال، رییس مرکز تحقیقات 
ارتقــا، ایمنی و پیشــگیری از مصدومیت های 
 دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی گفته 
بود که »ســاالنه بیش از ۵۰۰ هزارسال عمر به 
دلیل مرگ  زودرس یا ناتوانی به دنبال ســوانح 
رانندگی در کشور از دست می رود. به بیان دیگر 
میانگین سن  قربانیان سوانح ترافیکی در کشور 
ما حدود ٣۵سال است که اگر امید به زندگی در 
کشور ۷۵ســال  در نظر گرفته شود، به ازای هر 
مرگ ناشی از سوانح ترافیکی، ٤۰ سال عمر هر 
ایرانی از دست  می رود .  «یکی دیگر از آمارهای 
موردتوجه درباره جان باختگان حوادث رانندگی 
در ایران به ســن قربانیان  برمی گردد. براساس 
آمار رسمی پزشــکی قانونی، ســاالنه بیش از 
۵۰درصد جانباختگان حــوادث جاده ای  ۲۰ 
تا ۵۰ ســال دارند. این بازه، به عنوان سن مولد 
شناخته می شــود و افراد در چنین سن وسالی 
 درحالی که می توانند به تولید در کشور کمک 
می کنند، مرگ آنها آسیب های فراوانی به اقتصاد 
هم  وارد می کند.خســارت تصادفات رانندگی 
تا اندازه ای اســت که بارها تعداد جان باختگان 
با هشــت ســال جنگ  تحمیلی هم مقایســه 
شده است. ۲٩شــهریور مدیرعامل ستاد دیه 
کشــور بار دیگر به این موضوع اشــاره  کرد و 
گفت: »تعداد کشته های تصادفات رانندگی در 
۱۰ سال گذشته بسیار بیشتر از شهدای انقالب 
 اسالمی، شهدای ترور و شهدای جنگ تحمیلی 
است .   براساس آمار منتشر شده در طول ۷ سال 
و  ۱۱ ماه دفاع مقدس رزمندگان ایرانی در برابر 
بعثی ها ۱٨٨ هزار و ۱۵ رزمنده در عرصه نبرد 
با  باطل به فیض شهادت رسیدند، حال این که 
تنها در دهه اخیر ۲۱۰ هزار و ٦۰۰ ایرانی نه در 
میدان  جنگ، بلکه در مسیر جاده ها جان خود 
را از دست داده و ده ها برابر همین آمار هموطن 
ایرانی با  ایراد جراحت های ســطحی و عمیق 
روانه بیمارســتان ها شده اند .  «براســاس آمار 
منتشر شده در طول هفت سال و ۱۱ ماه دفاع 
مقدس رزمندگان ایرانی در برابر بعثی ها ۱٨٨ 
هزار و پانزده رزمنــده در عرصه نبرد با باطل به 
فیض شهادت رسیدند، حال اینکه تنها در دهه 
اخیر ۲۱۰ هزار و ششــصد ایرانی نه در میدان 
جنگ، بلکه در مســیر جاده ها جان خود را از 

دست داده اند.

خبر

نام نویسی متقاضیان سفر به 
عتبات آغاز شد

نام نویســی دور جدید اعزام کاروان های حج و 
زیارت به عتبات، آغاز شــده و کاروان ها تا ٣۰ 
آذرماه به عتبات مشرف خواهند شد.پس از رفع 
مشکل صدور ویزای زائران کاروان های عتبات 
در روزهای اخیر، نام نویسی از متقاضیان سفر 
به عتبات نیز از سر گرفته شد.بر همین اساس، 
تمامی متقاضیان اعــزام کاروان های عتبات تا 
٣۰ آذرماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان 
حج و زیــارت و اطــالع از ظرفیت های خالی 
کاروان ها، در یکی از ۲ هزار و ۵۰۰ دفاتر مجاز 
حج و زیارت اقدام به نام نویسی برای این سفر 
معنوی کنند.این امر در حالی اســت که پیش 
از این دور جدید اعزام ها از اول تا نیمه آذرماه 
پیش بینی شده بود که به دلیل مشکل صدور 
ویزای زائران، این کاروان هــا در زمان مقرر به 
عتبات اعزام نشدند و پس از آن نیز نام نویسی از 
متقاضیان متوقف شد که اکنون پس از گذشت 
حدود دو هفته، ثبت نام از متقاضیان ســفر به 
عتبات صورت خواهد گرفت.نام نویســی دور 
جدید اعزام کاروان های حج و زیارت به عتبات، 

تا ٣۰ آذرماه ادامه خواهد داشت.

ریيس پليس فتای استان خبر داد:
برداشت حساب از طریق 

اپلیكیشن همراه بانك جعلی
رییس پلیس فتای استان اصفهان از شناسایی 
و دســتگیری فردی که در یکی از شبکه های 
اجتماعی با انتشــار اپلیکیشــن جعلی همراه 
بانک، اقدام به کالهبرداری از شهروندان می کرد 
خبرداد.»سید مصطفی مرتضوی« بیان داشت: 
در پی شکایت شهروند اصفهانی مبنی بر اینکه 
پس از دانلود برنامه همراه بانــک از یک کانال 
تبلیغاتی، مبلــغ ۲۵ میلیون ریال از حســاب 
وی به صورت غیر مجاز برداشــت شــده است، 
کارشناســان پلیس را بر آن داشــت تا بررسی 
موضوع را در دســتور کار خود قــرار دهند.وی 
افزود: شاکی در اظهارات خود بیان کرد پس از 
مشــاهده تبلیغات یک اپلیکیشن جدید همراه 
بانک در یک کانــال تبلیغاتی اقــدام به دانلود 
برنامه کردم،پس از ثبت شــماره و رمز حساب 
های بانکی کل موجودی حسابم که ۲۵ میلیون 
ریال بود برداشت شــد.این مقام مسئول عنوان 
داشت: در بررسی های اولیه مشخص می شود، 
برنامه ای که شــاکی اقدام به دانلود و استفاده 
از آن کرده اســت جعلی بوده و پــس از اولین 
ورود، اطالعات حســاب بانکی وی را به سرقت 
برده اســت، در نهایت کارشناســان با اقدامات 
 تخصصی خود موفق به شناسایی فرد کالهبردار

 می شوند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
استان خبر داد:

مصدومیت دو نفر بر اثر انفجار 
کپسول گاز در اصفهان

مدیرمرکز حوادث وفوریت های پزشکی استان 
اصفهان گفت: به دنبال انفجار کپســول گاز در 
شهرضا،  دو مرد ٦۰ و ٦٨ ســال مصدوم شدند 
 که به بیمارستان امیر المومنین )ع( انتقال داده 

شدند.

»غفور راستین« اظهار داشت: یک مرد ۲٣ ساله 
بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن  مسموم  
و به بیمارستان امام حسین )ع( گلپایگان اعزام 
شــد.وی همچنین به نجات مادر باردار  هفت 
ماهه از برف و بوران خبر داد و ابراز داشت: مادر 
باردار  هفت ماهه ای که در جاده برف گیری در 
پشت کوه فریدونشهر گرفتار شده بود، با تالش 
 فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان نجات 

یافت.

نجات نوجوان ۱۲ ساله از مرگ 
با اهدای نادرترین گروه خونی

فردی که بــه خاطــر غلظت خــون پایین در 
بیمارســتان فوق تخصصی کودکان بستری و 
به دلیل نبود خون ســازگار در خطر مرگ قرار 
داشــت با اهدای گروه خونی نادر O بمبئی، از 

مرگ حتمی نجات یافت.
وی چهــار روز با مــرگ دســت و پنجه نرم 
کرد تا اینکه بــا پیگیری های بیمارســتان و 
سازمان انتقال خون اســتان اصفهان و تهران 
و با تشــخیص گروه خونی O بمبئی و تزریق 
آن به زندگی برگشــت. گفتنی اســت؛ پس از 
تشــخیص گروه خونی بمبئی،  سازمان انتقال 
خون استان اصفهان در لیست اهدا کنندگان 
خون، گروه خونی مشــابه کودک ۱۲ ساله را 
پیدا کرد و با تماس با فرد دهنده و رضایت وی 
در نهایت خون مشــابه بدون عارضه خاصی به 
بیمار تزریق شد.همچنین از ســازمان انتقال 
خون تهران نیز یک کیســه خــون به اصفهان 
ارســال شــد و با تزریق به بیمار، عمال وی از 
مرگ حتمی نجات یافت.ســخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان نیــز در خصوص این 
گروه خونــی گفت: تاکنون ٤۰نفر  در کشــور 
با این نــوع گروه خونــی کمیاب شناســایی 
شــده اند که این افراد در اســتان های فارس، 
اصفهان، مازندران، تهران، آذربایجان شرقی، 
 خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان زندگی

 می کنند.

رییس ســازمان بســیج جامعه پزشــکی استان 
اصفهان با اشاره خدمت رســانی به افراد نیازمند 
گفت: این ســازمان دارای فعالیت ۱٨ ساله است 
که با جامعه آماری ٩ هزار نفری بیش از یک سوم 
جامعه پزشــکان را در برگرفته اســت.»مجتبی 
کرباســی« اظهار داشت: ســازمان بسیج جامعه 
پزشــکی به عنوان یکی از سازمان های تخصصی 
اســتان اصفهان دارای فعالیت ۱٨ ساله است که 
با جامعه آمــاری ٩ هزار نفری بیش از یک ســوم 
جامعه پزشکان را در برگرفته است.رییس سازمان 
بسیج جامعه پزشــکی اســتان اصفهان با بیان 
این که سازمان بســیج جامعه پزشکی هم اکنون 
عضوگیری خود را ادامــه می دهد، افزود: اعضای 
این ســازمان افراد متخصصی هستند که شامل 
دانشجویان پزشکی و همچنین فارغ التحصیالن 
در رشته های مرتبط با پزشــکی از مقطع دیپلم 
تا تخصص را شامل می شــود. وی درباره تعامل با 
قشر بسیجیان جامعه پزشــکی بیان کرد: جذب 
افراد متخصص و عالقه مند و ارتقای افراد بسیجی 

از عادی به فعال توســط نیروی انسانی سازمان 
انجام می گیرد.کرباسی در ادامه گفت: گسترش 
فرهنگ خدمت رسانی به افراد نیازمند که در دین 
مبین اسالم تاکید شــده از فعالیت های فرهنگی 
این ســازمان در مناطق شــهری و حتی مناطق 

محروم است.
وی اظهار داشت: خدمت به مناطق محروم در قالب 
طرح شهید دکتر رهنمون و همچنین امدادرسانی 
در شرایط بحرانی جزو فعالیت های این سازمان در 

خدمات امداد و نجات است.

ریيس سازمان بسيج جامعه پزشکی اصفهان مطرح کرد:

ارائه خدمت 9 هزار پزشك بسیجی به محرومان
در پایان یازدهمین جشنواره ملی حرکت ، دانشگاه 
صنعتی اصفهان با احراز هشت رتبه و عنوان شایسته 
تقدیر، به عنوان دانشگاه برگزیده در حوزه عملکرد 
انجمن هاي علمي دانشــجویي معرفی شد.در این 
جشنواره که با حضور ٦۲۰ شرکت کننده و میهمان 
داخلي و خارجي در دانشــگاه اصفهان برگزار شد ، 
دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان دانشگاه برگزیده 
این دوره شــناخته شد.گروه دانشــجویي مخترع 
دانشــگاه صنعتي اصفهان ، به دلیل اختراع فرآیند 
و ابزار کاهش آفالتوکسین مواد غذایي مایع )شیر( 
به روش تثبیت میکروبي در بستر ثابت سرامیکي ، 
شایسته تقدیر شناخته شد.انجمن علمي مهندسی 
نساجي دانشگاه صنعتی اصفهان، رتبه اول در بخش 
فعالیت خالقانه را به دلیل برگزاری مسابقه مهندسي 
خالق کسب کرد و انجمن علمي مهندسی کشاورزي 
این دانشــگاه نیز، رتبه سوم در بخش انجمن علمی 
برتر را به دست آورد.همچنین در بخش انجمن علمی 
برتر، انجمن هاي علمي مهندسی نساجي و فیزیک 
دانشگاه صنعتی اصفهان هم به عنوان انجمن هاي 

علمی شایسته تقدیر معرفي شــدند.انجمن علمي 
مهندسي شیمي دانشگاه صنعتی اصفهان با برگزاری 
مسابقه شبیه سازي فرآیند ، شایسته تقدیر شناخته 
شد و انجمن علمي مهندســی صنایع این دانشگاه 
نیز با انتشار »نشــریه بهبود« عنوان شایسته تقدیر 
بخش نشریه یازدهمین جشنواره ملی حرکت را به 
دست آورد.در بخش فعالیت خالقانه نیز، »طرح هم 
اندیشي زاینده رود« از انجمن علمي منابع طبیعي 
دانشــگاه صنعتي اصفهان عنوان شایسته تقدیر را 

کسب کرد.

 در حوزه عملکرد انجمن هاي علمي دانشجویي؛

درخشش دانشگاه صنعتی اصفهان در جشنواره ملی حرکت

دانشگاه بسیج

»ایدز« طی ســال های اخير از یک بيماری 
هولناک و غير قابل باور به یک امر قابل کنترل 
و مقابله در سراسر جهان تبدیل شده است، اگر 
چه هنوز کشورمان از کمبود اطالع رسانی در 
این زمينه رنج می برد و سطح آگاهی و قضاوت 
افراد منجر به انکار و پس زدن این بيماری و 

افراد مبتال به آن می شود. 
موانع بعضا فرهنگی و بیشــتر ســلیقه ای که طی 
سال های اخیر در مورد اطالع رسانی در مورد ایدز در 
کشورمان حاکم بوده، موجب پیشرفت این بیماری 
در ده های اخیر شده است. در حالی که مقابله با این 
بیماری در کشــورهای دیگر دنیا از سنین نوجوانی 
و جوانی آغاز می شــود در مدارس مــا هنوز هیچ 
صحبت رســمی از این بیماری و راهکارهای مقابله 
با آن به نوجوانان و جوانان داده نمی شــود و به تبع 
 آن خانواده ها هم آگاهــی چندانی از این بیماری و

 راه های مقابله با آن ندارند.
آمارها در مورد ایدز چه می گویند؟ 

طبق اعالم ســازمان جهانی بهداشت )WHO( در 
ســال ۲۰۱۷ حدود ٣٦.٩ میلیون نفر در جهان به 
ویروس ایدز آلوده بوده اند.بر اساس آخرین آمار ارائه 
شده در کنگره ملی ایدز  از ســال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ 
موارد جدید ابتال به HIV ٣٤ درصد کم شــده و در 
همین بازه زمانی مرگ و میر ناشی از ایدز ٣٨ درصد 
کاهش یافته اســت. عالوه بر آفریقا که ایدز در آن، 
بیماری رو به گسترشی است نگرانی ها از شیوع ایدز 
در اروپا به خصوص در کشورهای شرقی آن نیز رو به 
افزایش است. نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد 
که شــیوع اچ آی وی در اروپا به ویژه در شــرق این 
منطقه به میزان هشداردهنده ای رو به افزایش است. 
در ســال ۲۰۱۷ نزدیک به ۱٦۰ هــزار مورد جدید 
آلودگی با این ویروس در این منطقه گزارش شــده 
که بیش از ۱٣۰ هزار نفر از موارد تشخیص ابتال به 

ویروس ایدز در شرق اروپا بوده  است. 
باالترین نرخ ابتال به ویروس ایدز در ســال ۲۰۱۷ 
در روســیه اســت که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۱ 
مورد بوده  و اوکراین و بــالروس در رتبه های بعدی 
قرار گرفته اند.همچنین آمار مبتالیــان به ایدز در 
ایران بیش از ٦٦ هزار نفر تخمین زده می شــود. بر 
اساس اعالم مرکز بهداشت استان اصفهان تاکنون 
۷٦۲ نفر مبتال به ایدز در اصفهان شناسایی و ثبت 
شده است که از این تعداد ۱۷ درصد زن و ٨٣ درصد 

مرد هستند. اگر چه به نظر نمی رسد این آمار تمام 
مبتالیان به ایدز در استان باشد چرا که اصلی ترین 
چالش این بیماری ناشــناخته بودن افراد مبتال به 

آن است.
زنگ خطر برای تغييرراه های انتقال ایدز به 

صدا درآمده است
»ایدز« یک بیمــاری واگیردار و منتقل شــونده از 
راه دهان، مخاط و یا هوا نیســت؛ اما می تواند از راه 
های انتقال خونی به ســرعت منتقل شود. یکی از 
اصلی ترین دالیل رشد سریع این بیماری به خصوص 
در کشــورهای جهان ســوم ناآگاهی و عدم شفاف 
سازی در مورد راه های انتقال این بیماری است. آنچه 
در زمینه انتقال این بیماری نگران کننده به نظر می 
رسد این است که اگر چه در ابتدا ایدز بیشتر از طریق 
استفاده مشترک از ســرنگ های آلوده در معتادان 
تزریقی انجام می شد، اما امروز این راه انتقال تغییر 
یافته و بیشتر از راه های جنسی منتقل می شود. در 
این زمینه کارشناس مسئول بیماری های ایدز مرکز 
بهداشت استان اصفهان  با بیان اینکه عمده ترین علت 
ابتال به ایدز در کشور در رتبه اول متعلق به استفاده 
از سرنگ مشــترک برای تزریق مواد و در گام دوم 
ارتباطات جنسی خارج از زندگی مشترک بوده است، 
ادامه داد: ٦۵ درصد از مبتالیان به دلیل اســتفاده 

از ســرنگ مشــترک و ۱٨.۷ درصد به دلیل روابط 
جنسی به این بیماری مبتال می شوند. بر اساس اعالم 
کارشناس مسئول بیماری های ایدز مرکز بهداشت 
اســتان، روش های ابتال به ایدز نیز تغییر یافته و در 
آخرین آمارهای به دست آمده ٤۰ درصد مبتالیان از 
روش رابطه جنسی و ٣۷ درصد از طریق مواد مخدر 
مبتال شده اند.مرجان مشکات  همچنین عنوان کرد: 
۱.٩ درصد از مبتالیان ایدز اصفهان از روش مادر و 
نوزادی و هفت درصد نیــز از طریق خالکوبی به این 

بیماری مبتال شده اند.
آموزش، تشخيص و پيشگيری؛ سه ضلع 

مقابله با ایدز
بیماری ایدز در کشــورمان هنوز کنترل نشده و به 
همین دلیل هــر روز بیماران بیشــتری از راه های 
انتقالی به آن مبتال می شوند و رابطه جنسی در صدر 
این راه های انتقالی قــرار دارد. گام اول برای مبتال 
نشدن به ایدز این است که افراد به صورت روشن در 
جریان انتقال راه های ابتال به ایدز قرار بگیرند. یکی از 
عمده دالیل افزایش راه های ابتال به ایدز در کشور از 
راه های تزریق  و رابطه جنسی به دلیل برخی از پرده 
پوشی ها و عدم بررسی شفاف راه های انتقال است که 
متاسفانه قربانیان زیادی می گیرد. عالوه بر آن غیر 
قابل درمان بودن ایدز نیز باور اشتباه دیگری است که 

مبتالیان را نسبت به تشخیص و درمان این بیماری 
بی انگیزه می کند، به همین دلیل افراد بیشتری در 
معرض انتقال قرار می گیرند. کارشناسان تشخیص 
زودرس را در برخــورداری بیمــاران از یک زندگی 
عادی عاملی کلیدی می دانند. به گفته پزشــکان، 
هر چه زودتر فرد مبتال شناسایی شود نه تنها باعث 
می شود که بیماری را به عزیزانش منتقل نکند، بلکه 
درمان سریع تر موجب می شود شــانس انتقال به 
صفر برســد و دیگر اینکه فرد دارای ایدز طول عمر 
طبیعی داشته باشد. از ســوی دیگر سکوت رسانه 
ای و به نوعی سانسور اعمال شده بر این بیماری به 
خصوص در رسانه های فراگیری مانند صدا و سیما 
می تواند آگاهی را کاهش و راه را برای انتقال بیشتر 

این بیماری فراهم کند.
همه راه های مقابلــه و درمان از خدمات 

رایگان تا تست خودارزیابی
همه اقداماتی که در زمینه مشاوره و درمان در مرکز 
خدمات جامــع ایدز و مرکز مشــاوره بیماری های 
رفتاری در سراسر انجام می شود، رایگان است. مرکز 
نواب صفوی در اصفهان نیز این خدمات را به صورت 
رایگان به افراد مبتال و یا افرادی که رفتارهای پر خطر 
و مشــکوک انجام داده اند، ارائه می دهد. دولت در 
سال های اخیر تالش کرده است تا راه های تشخیض 
ایدز در کشور را کم هزینه و سریع تر  کند، بر همین 
اساس اعالم شــد که نوعی کیت تست خودارزیابی 
ایدز به زودی در داروخانه ها ارائه می شود. همچنین 
وزارت بهداشــت اعالم کرد قرار اســت  تست های 
ایدز در مراکز ترک اعتیاد توســط پزشکان مستقر 
در این مراکز انجام شود و برای این کار پاداش ٣۰۰ 
هزار تومانی نیز در نظر گرفته شده است که اگر هر 
معتاد مبتال به ایدز معرفی شود، این مبلغ پرداخت 
می شود. البته نمی توان نتیجه این تست ها را صد 
در صد درست دانست. رییس مرکز تحقیقات ایدز 
کشور درباره اینکه تست های تشخیص سریع، چقدر 
قابل اعتماد هســتند، می گوید: درباره پاسخ اولیه 
این تست ها باید گفت که نه »منفی« آن صد در صد 
بیماری را رد می کند )چراکــه ذات بیماری طوری 
است که دوره پنجره طوالنی دارد( و نه »مثبت« آن 
صد در صد بروز بیمــاری را تایید می کند. به همین 
دلیل باید موارد الزم در مشاوره گفته شود تا اگر فرد 
رفتار پرخطر داشته اما تســت وی منفی بود، حتما 
تســت مجددا تکرار شــود و اگر هم مثبت بود باید 
حتما با تست های دقیق تر تایید شود؛ اما انجام اولیه 

تست ها بسیار کمک کننده است.

خاموش ولی خطرناک

  عدم شناسایی کامل مبتالیان به ایدز در اصفهان همچنان 
یک چالش اساسی است

سخنگوی کميسيون بهداشت مجلس تاکيد کرد:
لزوم شناسنامه دار شدن عطاری ها و برخورد با متخلفان

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس ، شناســنامه دار کردن عطاری ها را در کاهش تخلفات و پاسخگو 
بودن این مراکز موثر عنوان کرد و گفت: با ساماندهی و شناسنامه دار کردن عطاری ها روند نظارت بر آنها 

جدی تر و آسان تر می شود.
حیدر علی عابدی افزود: شناسنامه دار شدن، یعنی در چارچوب ضوابط فعالیت کردن و پاسخگو بودن به 
اقدامات نامطلوبی که به جامعه خسارت وارد می کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، 
شناسنامه دار کردن عطاری ها را به نفع جامعه و مردم دانست و افزود: اینکه چه اختیاراتی به عطاری ها 
داده شود و بر اساس چه مجوزهایی فعالیت کنند جای سوال دارد، یعنی به گونه ای باید برای عطاری ها 

مجوز صادر شود که از عرضه گیاهان شناخته شده سنتی فراتر نروند.

ورود سامانه جدید بارشی به اصفهان؛
تا یكشنبه بارش نداریم

کارشناس مســئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت: نقشه های هواشناسی اســتان اصفهان بیانگر 
ناپایداری های ضعیف جوی طی روزهای آینده، روی آســمان استان اســت.فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد:  
نقشه های هواشناسی استان اصفهان بیانگر ناپایداری های ضعیف جوی بر آسمان استان است،گرچه فعالیت 
این سامانه تاثیر چندانی نخواهد داشــت.وی با بیان اینکه بر همین اساس برای اکثر مناطق  آسمان صاف تا 
قسمتی ابری، وزش باد و گاهی افزایش ابر به ویژه در مناطق غربی و جنوب غرب استان پیش بینی می شود. 
فاطمه زهرا سیدان افزود: احتمال ضعیف بارش باران در روز یکشنبه  برای مناطق غرب و شمال غرب استان 
پیش بینی می شود.کارشناس مسئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان ادامه داد: پدیده غالب برای مناطق 
مرکزی شرایط غبارآلوده و افزایش آالینده هاست که این وضعیت هوایی برای گروه های حساس ناسالم است.

مرضيه محب رسول

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان از اجرای طرح ملی کتاب خوانی با شعار » کودکان امروز مدیران 
فردا «  در کانون غنچه های هالل احمر معمای هســتی در  نصف جهان خبر داد.شــهریار انصاری با بیان اینکه 
این طرح به مناسبت  هفته کتاب و کتاب خوانی  و در راستای گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه به ویژه در بین 
کودکان و نونهاالن اجرا شد، اظهار کرد: توسعه فرهنگ کتاب خوانی و نهادینه کردن آن در جامعه باید از کودکی 
آغاز شود.وی با اشاره به اینکه آموزش ها در  کانون غنچه های هالل به زبان کودکان انجام می شود، افزود : آموزش 
به کودکان از حساسیت ویژه ای برخوردار است و ما با در نظر گرفتن این حساسیت ها، دنبال آموزش کاربردی و 

تاثیرگذار برای کودکان هستیم.

طرح ملی »کودکان 
امروز، مدیران فردا« 

در هالل احمر اصفهان 
اجرا شد

مر
 اح
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 اعتراض »ناواس« از 
نیمکت نشینی اش در رئال

دروازه بان کاستاریکایی رئال مادرید از نیمکت 
نشــینی دائمی اش در 
رئال مادریــد ابراز 
کرد.کیلور  خشم 
ناواس، دروازه بان 
کاستاریکایی رئال 
مادرید بــا روی کار 
آمــدن »ســوالری« 
دیگر نتوانسته در ترکیب رئال قرار بگیرد و این 
نیمکت نشینی دائمی، باعث عصبانیتش شده 
اســت.ناواس در صفحه اجتماعی خود نوشت: 
کسی که 3 بار متوالی قهرمان اروپا شده تا االن 
در ترکیب اصلی قرار نگرفته اســت!ناواس در 
زمان حضور لوپتگی در رأس کادر فنی رئال به 
صورت چرخشی در ترکیب اصلی قرار می گرفت 
و کورتــوا، دروازه بان بلژیکی جدیــد رئال با او 
 رقابت داشت؛ اما با آمدن سوالری ناواس به یک

 نیمکت نشین محض تبدیل شده است.

 اردوگاه نظامی و سربازی 
برای ستاره  های فوتبال چین

 تیم ملــی فوتبال چیــن و یکــی از تیم های 
بــزرگ لیــگ ایــن 
کشورفوتبالیستهای 
جــوان خــود را 
بــه اردوگاه های 
اعــزام  نظامــی 
کرده اند تا مانورهای 
نظامی و آموزش های 
فکری کمونیستی را پشت سر بگذرانند.بازیکنان 
جوان تیم های ملی فوتبال چیــن به اردوهای 
ویژه ای اعزام شده اند که در پادگان های نظامی 
این کشور برگزار می شود. هدف از حضور در این 
اردوهای خاص که عالوه بر آموزش های نظامی، 
آموزش های فکری کمونیســتی را نیز در پی 
دارد، ترویج ارزش های حزب حاکم کمونیست 
در دنیای ورزش اعالم شده است.متنشر شدن 
عکس هایی از بازیکنان جوان ملی پوش چینی 
با موهای تراشــیده درحالی که بدون پیراهن 
خود را روی برف انداخته اند، در میان هواداران 
و فوتبال دوستان چینی به احساس عصبانیت و 

شگفتی دامن زده است.

 زیدان در چین جانشین 
»لیپی« می شود؟

زین الدین زیدان، سرمربی پیشین تیم فوتبال 
باشگاه رئال مادرید که 
با این نام بــه تمام 
ممکن  افتخارات 
و ناممکن فوتبال 
باشــگاهی دست 
پیدا کــرده، اکنون 
به همراه همسرش در 
خاک چین ظاهــرا در قالب یک 
گردشگر در حال خوش گذرانی است؛ اما برخی 
شایعات و البته اخبار ضد و نقیض حکایت از یک 
داستان دیگر دارد.روزنامه شانگهای تودی چین 
در گزارشی که البته جنجال آفرین بوده مدعی 
شــده که فدراســیون فوتبال چین به صورت 
پنهانی با زیدان و مدیر برنامه های او مذاکرات 
پیشرفته ای داشــته و حتی جزئیات مالی یک 
توافق احتمالی را نیز با او به اشــتراک گذاشته 
اســت.چینی ها از لیپی، رضایت کامل دارند و 
معموال پیش نیامده که او را تحت فضار بگذارند؛ 
اما گویا نتوانســته اند مقابل وسوســه داشتن 

زیدان، مقاومت کنند. 

جریمه سنگین برای ریورپالته
»ریورپالته« به خاطر حمله هوادارانش به اتوبوس 
تیــم »بوکاجونیــورز« 
از فینــال  پیــش 
کوپــا  برگشــت 
لیبرتــادورس بــا 
جریمه ســنگینی 
رو به رو شــد.کمیته 
انضباطی کنفدراسیون 
فوتبــال آمریــکای جنوبی )کنمبــول( بامداد 
جمعه رای خود را در رابطه با دو تیم ریورپالته و 
بوکاجونیورز اعالم کرد.باشگاه ریورپالته به علت 
حمله هوادارانش به اتوبــوس تیم بوکاجونیورز 
پیش از فینال برگشــت کوپــا لیبرتادورس که 
باعث لغو این بازی شــد، 400 هزار دالر جریمه 
شد و در دو دیدار خانگی نیز نمی تواند از حمایت 
هوادارانش بهره ببرد.از طرفی درخواست باشگاه 
بوکا مبنی بر خط زدن ریور از این رقابت ها رد شد. 
این تیم به علت حوادث شنبه می خواست برنده 
دیدار برگشت اعالم شود و جام قهرمانی را باالی 
ســر ببرد.بازی برگشــت دو تیم آرژانتینی نهم 

دسامبر در سانتیاگو برنابئو برگزار خواهد شد.

بازیکنان تیم ملی رفتند سر وقت »حسن روحانی«

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بازیکنان تیم ملی رفتند سر وقت 
»حسن روحانی«

بازیکنان تیم ملــی حاال خواســته های خود را 
مســتقیم به شــخص رییس جمهور می گویند.

به تازگی مصاحبــه ای از مرتضی پورعلی گنجی، 
مدافع لژیونر تیم ملی ایران منتشــر شــده که 
مرتضی در آن خواسته های خودش را به شخص 
رییس جمهور گفته و از ایشان خواسته تا تیم ملی 
را در راه جام ملت های آســیا کمــک کند. نکته 
قابل توجه درباره این درخواست مدافع تیم ملی 
این اســت که به نظر اختالف بین وزیر ورزش و 
کارلوس کی روش برای بازیکنان هم علنی شده و 
آنها آخرین امید خودشان در آستانه جام ملت ها 
را رییس جهور می داننــد و قصد دارند با روحانی 
مســتقیم درباره مشکالت شــان و راه حل آنها 

صحبت کنند.

»پادوانی« ایران را ترک کرد
 لئاندرو پادوانی، بازیکن استقالل با بدرقه رسمی 
مســئوالن باشگاه اســتقالل، تهران را به مقصد 
برزیل ترک کرد. امیرحســین فتحی، سرپرست 
باشــگاه اســتقالل، دکتر امین نوروزی معاون 
پزشــکی و محمد حســین زرندی، مدیر روابط 
عمومی باشگاه استقالل همراه با اعضای خانواده 
و تعدادی از دوستان پادووانی، برای بدرقه او در 
فرودگاه امام خمینی )ره( حضــور پیدا کردند. 
لئاندرو پادووانی فصل گذشــته در جریان دیدار 
استقالل و فوالد در اهواز با ضایعه نخاعی رو به رو 
شد و در این مدت مشغول درمان خود در تهران 
بود. باشــگاه اســتقالل هم با پرداخت مبلغی از 
مطالبات پادووانی او را راهی برزیل کرد و به گفته 
مسئوالن باشگاه اســتقالل، قرار است به عنوان 
یکی از اعضای کادر فنی در آینده با این باشــگاه 

همکاری کند.

بازیکن معروف با قلیان 
باشگاهش را عاصی کرد!

ارتباط بین بازیکنان معروف فوتبال و قلیان این 
روزها انگار یکی از عادی ترین مســائلی است که 
همه درباره آن می شــنوند. در همیــن رابطه به 
تازگی این ارتباط برای یکی از بازیکنان معروف 
انقدر زیاد شــده که این بازیکن حتی باشــگاه 
خودش را هم عاصی کرده! تا حدی که شــنیده 
می شود باشگاه به او تذکر جدی داده و همچنین 
برای کارهای او بیرون از زمین یک مراقب در نظر 
گرفته؛ چرا که اخیرا یک ساعت و نیم بعد از بازی 
تیمش برخی او را در سفره خانه مشاهده کردند!

در حاشیه

هفته سوم لیگ برتر والیبال بانوان؛
برد خارج از خانه نمایندگان 

اصفهان
هفته ســوم لیگ برتــر والیبال بانوان کشــوربا 
پیروزی هــر دو نماینده اصفهــان در دیدارهای 

خارج از خانه همراه بود.
در چهارچوب رقابت های هفته ســوم لیگ برتر 
والیبال بانوان، تیم صدر نشین ذوب آهن که در 
هفته دوم در دیداری دیدنی و سخت در اصفهان از 
سد پیکان گذشته بود این هفته در رقابتی آسان 
مقابل شهرداری سمنان در 3 ست با نتایج ۲۵ بر 
۹، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید.نامی نو 
نیز مبنا تجارت کاسپین را 3 بریک و با نتایج ۲۵ 
بر ۲3 در ست اول،۲۵ بر ۱6 در ست دوم و ۲۵ بر 
۲۲ در ست چهارم شکســت داد وتنها ست سوم 

را با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به حریف خود واگذار کرد.

منهای فوتبال

پیشخوان

پیام شفر به کی روش : بیا با 
هم حرف بزنیم

تیم ذوب آهن اصفهان در شرایطی با کسب یک 
امتیاز هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر را 
به پایان رســاند که  نمایش خوب سبزپوشان 
در این دیــدار، نوید روزهای خــوب در آینده 
برای این تیم اصفهانی است که در این فصل از 
مسابقات نتوانسته عملکرد خوبی را از خود به 

نمایش بگذارد.
ذوبی ها در حالــی در این هفته پــا به میدان 
گذاشتند که اولین دیدار این تیم با سرمربیگری 
علیرضا منصوریان با یک شکست خانگی همراه 
شــده و ناکامی های این تیم در کسب امتیاز 

ادامه یافته بود.
سبزپوشــان در مقابــل فوالد اگرچــه نتیجه 
دلخواه شــان را به دســت نیاودند، اما با توجه 
به رونــد بــازی و مشکالت شــان در مجموع 
عملکرد مثبتی داشــته و بازی نســبتا خوبی 
را به نمایش گذاشتند.شــاگردان منصوریان 
در فــاز تهاجمی تحــرک زیادی داشــته و با 
دوندگی باال موقعیت های گلزنی زیادی را خلق 

کردند؛ گرچه فقدان یک مهاجم تمام کننده و 
مصدومیت شــدید »زهیوی« آنها را از گلزنی 
بیشــتر ناکام گذاشــت.ذوبی ها در فاز دفاعی 
نیز نسبت به بازی های قبلی که انجام داده اند، 
اشتباهات کمتری را مرتکب شده و در مجموع 
عملکرد مثبتی داشتند.نکته مثبت ذوب آهن 
در این دیدار دوندگی و انگیزه باالی بازیکنان 
و روحیه نســبتا خوب شــاگردان منصوریان 

نسبت به دیدارهای قبلی بود.موضوعی که در 
 صورت نهادینه شدن در ذهن بازیکنان می تواند

 گره گشای ذوب آهن در ادامه راه باشد.
بی شک ذوب آهن اصفهان با ارائه این نمایش و 
پوشش نقاط ضعف خود در آینده می تواند نتایج 
بهتری کسب کرده و از انتهای جدول مسابقات 
فاصله بگیرد.محمد خرمگاه ،مربی سبزپوشان 
که به جای علیرضا منصوریان به نشست خبری 

بعد از بازی آمده بود  نیز با تحســین عملکرد 
بازیکنان ذوب آهن در این دیدار این نوید را به 
هواداران سبزپوشان داد که کم کم این تیم به 

روزهای خوبش نزدیک می شود.
وی  با بیان اینکه امروز از 3 بازیکن زیر ۲3 سال 
استفاده کرده بودیم، افزود: حضور این جوانان 
نویدبخش روزهای خوب در آینده است.خرمگاه 
با اشاره به اینکه ذوبی ها در این بازی هم مثل 
بازی های گذشته گل بدی را خوردند ادامه داد: 
نتیجه بازی امروز عادالنه بود. هم تیم ما و هم 
فوالد موقعیت گل داشتیم، البته موقعیت های 
ما در نیمه دوم بهتر بــود و اگر کمی باهوش تر 
عمل می کردیم، می توانستیم تیم برنده میدان 

باشیم.
مربی ذوب آهن، مشکل این تیم را مسائل روحی 
و روانی ذکر کــرد و گفت :مــا بازیکنان قابلی 
داریم و در حال کار کردن روی مسائل روحی 
هستیم. مطمئن هســتم که به روزهای خوب 
برمی گردیم و ان شــاءا... کار و تالش می کنیم 
 تــا آن کاری را کــه مدنظر مدیریت اســت،

 انجام دهیم.

امیدواری به روزهای آینده
  کسب اولین امتیاز ذوِب علی منصور در روز خوب سبزپوشان؛  

اینستاگردی

 تبریک امیر قلعه نویی به بهترین های آسیا
 ســرمربی تیم ســپاهان به دنبال انتخاب علیرضا فغانی و علی اصغر حسن زاده به عنوان 

بهترین های آسیا با گذاشتن این استوری به آنها تبریک گفت.

 کی روش خطاب به برانکو: 
دست از سر اون بچه ها بردار؛ 
جنگ در ردیف موسیقی راک!

حماســه 21 ســاله شد، 
عابدزاده: به ملی پوشان گفتم 
صعود نکنیم باید برویم آفریقا 

زندگی کنیم

انتخاب بهترین های آسیا، 
عبدالکریم حسن مرد سال شد 
و حسن زاده و تیم داوری ایران، 

بهترین ها

طبق قانون، رؤسا و اعضای کمیته های فدراسیون ها وکالت انجام نمی دهند که در مورد کمیته تعیین 
وضعیت این موضوع صدق نمی کرد.پس از استعفای »وثوق احمدی« از ریاست کمیته تعیین وضعیت 
فدراسیون فوتبال مسائل و ابهامات زیادی در این مورد مطرح شــده و شاهد سکوتی معنادار در این 
زمینه بوده ایم.یکی از مسائلی که در این زمینه از نظر حقوقی و قانونی وجود دارد این است که حضور 
وکالی دادگستری در کمیته های فدراسیون ها باید با تودیع وکالت آن ها صورت بگیرد، یعنی وکالیی 
که در شهرداری ها، وزارتخانه ها و ... شاغل هستند برای کار در کمیته ها ابتدا باید وکالت نامه خود را 

تحویل و بعد مشغول کار شوند.
از طرف دیگر رییس کمیته و اعضای آن هم نباید وکالت کنند، چون این موضوع تعالی فساد را  باال برده 
و در نهایت خواسته و ناخواسته فساد مالی و اداری رخ می دهد. در حال حاضر در برخی از کمیته های 
زیر مجموعه فدراسیون فوتبال مانند اســتیناف، انضباطی و اخالق این موضوع رعایت شده و رؤسا و 
اعضای این کمیته ها وکالت انجام نمی دهند که در مورد کمیتــه تعیین وضعیت این موضوع صدق 

نمی کرد.
بر همین اســاس اگر وکیلی افتخاری در کمیتــه ای کار می کند نباید پولی دریافــت کند و اگر هم 
در ازای کار خود حقوق و پولی می گیرد بایــد وکالت نامه خود را تحویل دهد. با شــرایط موجود به 
نظر می رسد که مســئوالن فدراســیون فوتبال باید هرچه زودتر به دنبال گزینه ای باشند که حائز 
این شرایط و مشــکالت نبوده و بتواند ریاســت کمیته تعیین وضعیت را در اختیار بگیرد. بی تردید 
حجم انبوه پرونده های اینچنینــی می تواند نه تنها برای باشــگاه ها بلکه بــرای بازیکنان و مربیان 
 نیز مشــکل ســاز شــود و فدراســیون فوتبال هرچه زودتر در این خصوص اقدامــات الزم را انجام 

دهد.

فساد در یک قدمی کمیته تعیین وضعیت

سمیه مصور

 شکایت ذوبی ها از حضور بازیکن محروم فوالد 
در این دیدار

حضور عبدا... کرمی، بازیکن فوالد خوزستان در بازی این تیم با ذوب آهن در هفته چهاردهم 
سبب شد تا باشگاه اصفهانی با ارســال نامه ای اعتراض خود را به حضور این بازیکن در این 
دیدار اعالم کند.باشگاه ذوب آهن در این نامه مدعی شده که کرمی در هفته نخست، سوم، 
دهم و سیزدهم لیگ برتر چهار کارت زرد دریافت کرده و طبق قانون از حضور در دیدار مقابل 
ذوب آهن محروم بوده است.پس از انتشار این نامه، ســعید فتاحی رییس کمیته مسابقات 
ســازمان لیگ برتر فوتبال در مصاحبه با رسانه ها از دریافت ســه کارت زرد بازیکن فوالد 
خوزستان خبر داد و حضور وی در دیدار با ذوب آهن را قانونی دانست.با این حال سعید آذری 
در مصاحبه با سایت باشگاه ذوب آهن گفت: مرجع رســیدگی به شکایت باشگاه ذوب آهن 
اصفهان کمیته انضباطی است و باید درخواســت ما به این کمیته ارجاع داده شود و کمیته 
مسابقات در این خصوص نباید اظهار نظر کند.ضمن اینکه ما مدارک و مستندات خودمان را 

به کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال ارسال خواهیم کرد.

 خداحافظی زود هنگام »زهیوی«
 با لیگ هفدهم!

 تیم ذوب آهن در حالی به تســاوی مقابل فوالد رضایت داد که رحیم زهیوی در  این دیدار 
دچار آسیب دیدگی شدید شد؛ آسیب دیدگی که ممکن است با خداحافظی او با این فصل از 

رقابت های لیگ برتر همراه باشد.
زهیوی در این بازی  هنگام فرود بعد از برخورد با بازیکن خودی نتوانســت به درستی روی 
زمین فرود بیاید و معاینات اولیه نشان می دهد که این بازیکن نه تنها از ناحیه سر، بلکه دچار 
مصدومیت از ناحیه زانوی پای خود نیز شــده و رباط این بازیکن پاره شده است.البته کادر 
پزشکی ذوب آهن هنوز در این باره اظهار نظر رسمی انجام ندادند اما با مصدومیت این بازیکن 
تاثیر گذار که منصوریان عالقه ویژه ای به ســبک بازی او دارد، سرمربی ذوب آهن با یک بد 
شانسی بزرگ رو به رو شده و یکی از بازیکنان مهم خود را از دست داده است.مصدومیت از 
این ناحیه، اتفاقی است که می تواند باعث شود تا زهیوی فصل را به طور کامل از دست بدهد 

و برای بازگشت به میادین باید تا شروع لیگ نوزدهم صبر کند.

ســپاهان اصفهان در روزی که یک گل زد و چندگل نزد، توانست 
پیروز فینال زودهنگام نیم فصل اول لیگ برتر هفدهم باشــد . روز 
گذشــته در ورزشــگاه نقش جهان و در روزی که بیش از 40 هزار 
هوادار به ورزشگاه آمده بودند،سپاهان توانست از سد پدیده بگذرد 
آن هم در دیداری که جذاب و تماشایی بود و توانست با همین تک 
گل به صدر جدول برود و پس از حدود ســه ســال به صدر جدول 

بوسه بزند.  
نیمه اول دیدار با برتری سپاهان آغاز شد و آنها که حضور پرشمار 
هواداران طالیی پوش را در کنار خــود می دیدند، بر توپ و میدان 
تسلط بیشتری داشــتند و موقعیت های بیشــتری هم نسبت به 

حریف خود ایجاد کردند. 
یکی از این موقعیت ها روی چند رفت و برگشــت ایجاد شد که در 
نهایت مهرداد محمدی توپ را از پشت محوطه جریمه شوت زد تا 
گل اول بازی ثبت شود. پس از گل، شاهد بازی سریع تر و زیباتری 

از سوی هر دو تیم بود. سجاد شــهباززاده می توانست روی سهل 
انگاری مدافع پدیده گل دوم بازی را ثبت کند و از ســوی دیگر اگر 

پیام نیازمند نبود، گل تساوی ثبت می شد.
حضور پرشمار هواداران سپاهانی، باعث شده بود تا مشکالت زیادی 
برای یگان ویژه ایجاد شود و آنها کار سختی برای کنترل هواداران 
پیش رو داشتند. ضمن اینکه قلعه نویی در پایان نیمه اول به شدت 

به تصمیم داوری مبنی بر ادامه بازی روی صحنه ای که شهباززاده 
نقش بر زمین شد، معترض بود. 

نیمه دوم هم بــازی جذاب ادامه پیدا کرد. دقیقه 6۹ســانتر کوتاه 
ایران پوریان با ضربه بی دقت سجاد شهباززاده همراه شد که از کنار 
دروازه یوســف بهزادی به بیرون رفت. دقیقه 80 ضربه شهباز زاده 
می رفت که با برخورد با پاهای علی نعمتی گل به خودی شود که با 

خوش شانسی پدیده ای ها  توپ به  کرنر رفت.
در دقایق پایانی بازی هم ضربه بســیار خطرناک یونس شاکری  با 
اختالف بسیار کمی از کنار  تیر عمودی دروازه پیام نیازمند به اوت 
رفت تا درنهایت این سپاهان اصفهان باشد که با امتیاز مساوی اما 
به خاطر تفاضــل گل بهتر به صدر برود تا ژنرال برای پرســپولیس 
همسایه خط و نشان کشیده باشد. حاال رقابت های لیگ هیجانی تر 
از همیشــه دنبال می شود و البته سپاهان نشــان داد قطب شکن 
بوده است. اگر طبقه دوم ورزشگاه هم تکمیل بود، قطعا دیروز می 
توانستیم شاهد یک حضور فوق العاده و چشمگیر از سوی هواداران 

این تیم باشیم. 

جدال صدرنشینی در نقش جهان با پیروزی طالیی پوشان اصفهانی همراه بود؛

بوسه سپاهان بر صدر

امیرعلی مرآتی 
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دولت بدون منت پول کشاورزان را بدهد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

ویژه

اخبار

رییس کمیسیون حقوقی و 
اقتصادی مجمع مشورتی 

کالنشهرها مشخص شد

در شصت و دومین نشســت مجمع مشورتی 
رؤسای شوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز 
استان ها که در شــهر تاریخی همدان در حال 
برگزاری اســت، فتح ا...معین، رییس شورای 
شــهر اصفهان بــه عنوان رییس کمیســیون 
حقوقی و اقتصادی این مجمع با دســتورکار 
بررسی صالحیت ورود دیوان عدالت اداری به 

مصوبات شورا انتخاب شد.
در انتخابات هیئت رییســه کمیسیون مذکور 
فتح ا... معین، رییس شــورای شهراصفهان به 
عنوان رییس، علی اصغر یوسفی رییس شورای 
شهر گرگان به عنوان نایب رییس و امیرحسین 
علوی، رییس شــورای شهر رشــت به عنوان 

منشی برگزیده شدند.

 ارائه بیش از ۳ هزار مشاوره
 به شهروندان توسط 1۳7

بر اســاس اعالم اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ 
شهرداری اصفهان، شــهروندان اصفهانی در 
هفته ای که گذشت، هفت هزار و ۳۳۰ مرتبه با 
مرکز ۱۳۷ تماس برقــرار کردند که از مجموع 
تماس های واصل شــده دو هزار و ۴۷۵ مورد 
مربوط به معاونت خدمات شــهری معادل ۳۶ 
درصــد، ۳۵۴ تماس معاونت عمــران معادل 
پنج درصد و ۸۳ مــورد نیز ترافیکی شــامل 
یک درصد از مجمــوع کل پیام هاســت.این 
گزارش حاکی اســت از مجمــوع تماس های 
شــهروندان ۹۲۰ مورد از قبیــل ترکیدگی و 
بازماندن والو آب فضای ســبز، گزارش ساخت 
و ساز بدون مجوز و جمع آوری الشه حیوانات 
به صورت ویژه و فوری توسط کارشناسان این 
اداره به مســئوالن اجرایی مناطــق، ارجاع و 
نتیجه عملکرد آنها از طریق تماس با شهروندان 
پیگیری شد.از مجموع تماس های شهروندان 
۸۰۰ مورد از قبیل ترکیدگــی و بازماندن والو 
آب فضای سبز و آب گرفتگی سطحی به صورت 
فوری توسط کارشناسان این اداره به مسئوالن 
اجرایی مناطق، ارجاع و نتیجــه عملکرد آنها 
از طریق تماس با شــهروندان پیگیری شد که 
بازتاب آن رضایتمندی ۸۶ درصدی شهروندان 
بوده اســت.در بخش بازخورد نیــز به منظور 
پیگیری پیام های ارجاع شــده بــه مناطق و 
اقدامات صورت گرفته، سه هزار و ۸۴۹ تماس 

با شهروندان برقرار شده است.

حضور نادر طالب زاده 
در اختتامیه جشنواره فیلم 

مقاومت اصفهان

مراسم اختتامیه جشــنواره بین المللی فیلم 
مقاومت، امروزســاعت ۱۹ تا ۲۱ با حضور نادر 
طالب زاده و بــا تقدیر از چهره هــای مقاومت 

برگزار خواهد شد.
»مقاومت« واژه ای است که محدود در فرهنگ 
اسالم و یا ایران نیست و هر انسانی که خود را 
از بند شهوات رها کند و آزاده باشد، مفهوم این 
واژه را می فهمد و بنابر آزادگی نفس خود، حتی 
حاضر است جان شیرین را در نیل به این هدف 

نثار کند.
شــهر شــهیدان که مدال مقاومت و ایثار را بر 
ســینه دارد و کتاب افتخارات تاریخ انسان را 
پرکــرده از مقاومت جانانه پیــر و جوان خود، 
این بار در کنار تهران، میزبان آثار و میهمانانی 
اســت که بر محور مقاومت گرد هم آمده اند و 
آرمان شــان عدالت، آزادی و مبارزه با استکبار 
است تا انتقال تجربه ای باشد، انگیزه بیافریند و 
عزم ها راسخ تر شود برای حرکت در این مسیر 

مقدس تحت عنوان »جشنواره مقاومت«.
گفتنی است؛پانزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت  همزمان با تهران از ۷ آذرماه کار 
خود را در سالن ســوره حوزه هنری اصفهان با 

اکران ۴۵ اثر آغاز کرده است.

امام جمعه اصفهان:
نام بسیج برای آمریکا 
وحشت آفرین است

امام جمعه اصفهــان در خطبه های نماز جمعه این 
هفته اظهار کرد: بسیجیان در مراحل مختلف کمر 
همت بسته اند تا انقالب را حفظ کنند و نام بسیج آن 
قدر برای آمریکا وحشت آفرین است که دستور داده 
حشدالشعبی عراق را منحل کنند.آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد اظهار داشت: روز نیروی دریایی نیز 
هفته قبل بود و به معرفــی این نیرو کمتر پرداخته 
شده در حالی که در زمان دفاع مقدس، رشادت های 
فراوانی انجام دادند و شــهدای زیادی تقدیم کشور 
کردند.آیت ا... طباطبایی نژاد بیان داشــت: امنیت 
آبی ما مرهون رشادت های نیروی دریایی جمهوری 
اسالمی است و هنگام تجاوز دشمنان به آب های ما، 
آن ها را با تحقیر تمام از آن جا خارج می کنند.وی با 
اشاره به روز مجلس و شخصیت آیت ا... مدرس ادامه 
داد: آیت ا... مدرس از بزرگان تاریخ کشور است که 
امام)ره( به شخصیت ایشــان بسیار عالقه داشتند.
امام جمعه اصفهان گفت: مجلس زمان ما با آن زمان 
قابل قیاس نیست و در آن زمان به جز آیت ا...مدرس، 
اغلب نمایندگان کم سواد و سرسپرده بودند.نماینده 
ولی فقیه در استان اصفهان همچنین تصریح کرد: 
دوازدهم آذر ماه، ســالروز تصویب قانون اساسی به 
عنوان یکی از ارکان انقالب اسالمی است که ظرف 
یک سال با رعایت همه ظرایف تصویب شد.وی تاکید 
کرد: قانون اساسی، والیت فقیه و مقاومت در برابر 
ظلم، سه رکن اصلی انقالب هستند که با هم معنا 
پیدا می کنند.آیت ا... طباطبایی نژاد در پایان با اشاره 
به بیانات رهبر معظم انقالب اذعان کرد: ایشان درباره 
ضعف رژیم منحوس صهیونیستی در مقابل تقویت 
مقاومت فرمایشاتی داشتند و تاکید کردند پیروزی 
اصلی با مقاومت است و روند تحوالت منطقه این را 

نشان می دهد.

نماینده مردم اصفهان مطرح کرد:
 احیای رژیم حقوقی 

راه حل مشکل آب اصفهان
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی  
گفت:  در شــرایط حساســی از منظر تاریخی قرار 
داریم و ۴۰ سال است که پرچم دین، استقالل، آزادی 
و جمهوری اسالمی در این کشور باال رفته و دشمنان 
آن را نمی پذیرند.حمیدرضا فوالدگر در ادامه  افزود: 
اگر با پیروی از والیت و با مقاومت از این برهه حساس 
عبور کنیم، انقالب و کشور چندین سال ادامه پیدا 
خواهد کرد و ضمیر پاک رهبری، برکت خون شهدا و 
مقاومت و بصیرت مردم باعث عبور از این پیچ خواهد 
شد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
یادآور شد: در قضیه برجام بدعهدی و دشمنی آمریکا 
باعث شدت یافتن تحریم ها شــده و آن ها دست از 
خصومت خود برنداشــته اند، باید به خودمان اتکا 
کنیم، امیدی به اروپا و آمریکا نیست و می بینیم که 
اروپایی ها وقت تلف کردند تا ما تحریم شویم.فوالدگر 
تاکید کرد: مســئله آب و معیشت مردم دو مشکل 
اصلی استان اصفهان است و مدیران استانی باید آن 
را در اولویت قرار دهند. وی در پایان گفت: مشکل 
آب اصفهان صرفا خشکسالی نیست و عدم مدیریت 
آب توسط دولت و بر هم زدن رژیم حقوقی آب باعث 
بروز این مشکالت شده است و راه حل این معضل نیز 
احیای رژیم حقوقی در کنار بهینه سازی مصرف آب 

در همه بخش هاست.

مدیر عامل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان:

غسالخانه آرامستان های محلی 
اصفهان استاندارد نیست

مدیر عامل ســازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهان گفت : از ۱۸ آرامســتان محلی در ســطح 
شهر اصفهان در ۱۱ مورد غســالخانه فعال وجود 
دارد که این غسالخانه ها از استانداردهای بهداشتی 
الزم برخوردار نیســت. ســید رضا جعفریان فر با 
بیان اینکه بر اساس مصوبات سال ۱۳۹۰ سازمان 
آرامستان هاي شــهرداری اصفهان تنها متوفیاني 
که در آرامســتان باغ رضوان دفن می شدند هزینه 
حمل آنها رایگان بود ، تصریح کــرد : پیش از این 
بابت متوفیاني که برای تغســیل به آرامستان باغ 
رضوان اعزام و ســپس در آرامســتان های محلی 
دفن می شدند، باید هزینه انتقال متوفی پرداخت 
مي شد  که در حال حاضر و در راستای خدمت رسانی 
بیشــتر،  بابت متوفیانی هم که تغســیل و تکفین 
آن ها در آرامســتان باغ رضوان انجام می شود و در 
محل دیگری دفن می شــوند، هزینه حمل و نقل 
دریافت نمي شــود .جعفریان فر افزود : در ســطح 
شهر اصفهان ۱۸ آرامستان محلی فعال وجود دارد 
و برخی از مردم، تغسیل و تکفین متوفی را در این 

آرامستان های محلی انجام می دهند.

 آیین تکریم و معارفــه مدیر روابط عمومی 
اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان با حضور  
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
و  مدیرکل روابط عمومــی و امور بین الملل 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری سطح 

کشور روز پنجشنبه برگزار شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
در این مراسم  گفت: تعریف و تخصیص اعتبار برای 
طرح های بیابان زدایی اصفهان به دلیل وجود کانون 

های بالقوه تولید ریزگرد، ضروری است.
»محمد حسین شاملی« افزود: با وجود اینکه انتشار 
ریزگردها از مناطق بیابانی شــرق اصفهان وسعت 
زیادی از کشــور را تهدید می کنــد، اما تخصیص 
نیافتن اعتبارات مانع آغاز طرح های جدید در این 

مناطق شده است.
وی ادامه داد: در ســال جاری اعتبــارات اینگونه 
طرح ها فقط برای استان خوزســتان تصویب شد 
واصفهــان از آن بی بهره مانــد، بنابراین از مجلس 
شــورای اســالمی می خواهیم در تصویب بودجه 
سال آینده، توجه ویژه ای به طرح های بیابان زدایی 

اصفهان داشته باشد. 
شاملی همچنین از ادامه طرح بیابان زدایی استان 
از سال ۹۴ به مســاحت ۱۰ هزار هکتار در منطقه 
سگزی واقع در شرق اصفهان خبرداد و گفت: این 
طرح تاکنون در حدود پنج هزار هکتار از بیابان های 
این منطقه با گونه های مختلف گیاهی از جمله تاغ 

اجرایی شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: امیدواریم با اعتبار مناسب برای 
این منطقه شــاهد تحولی اساســی در طرح های 
مختلف باشــیم.وی با اشــاره به نقش مهم خیران 
در کمک به طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری 
برای حفظ عرضه ها گفــت: این مجموعه با تمامی 
خیرانی که قصد دارند در طرح های منابع طبیعی 
مشارکت کنند، تعامل خواهد داشت برای مثال در 
یکی از این طرح ها در کاشــان حدود ۲۰ میلیارد 

ریال از سوی یک نیکوکار 
کمــک شد.شــاملی بــا 
بیــان اینکه مهــار روان 
آب هــا و جلوگیــری از 
فرسایش خاک از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت، 
اظهارداشــت: در همین 
ارتباط دراستان اصفهان 

طرح های انتقــال روان آب ها به ســفره های آب 
زیرزمینی انجام می شود. 

یک میلیون هکتار بر وسعت جنگل های کشور 
افزوده شده است

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز در این مراســم 
گفت: طرح هــای این ســازمان تا پایان امســال 
 هشــت میلیون هکتار از اراضی کشــور را پوشش 

خواهد داد.
»عباس ســمیعی« افــزود: این طرح ها مشــتمل 
براقداماتی همچون بیومکانیک، حفاظت، نهالکاری 
و فعالیت های آبخیزداری اســت کــه تاکنون ۷۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.وی همچنین 
با بیــان جزییاتی از طــرح های منابــع طبیعی و 

آبخیــزداری در ســطح 
کشــور، گفت: این طرح 
هــا از ابتدای امســال در 
ســطح ۳۴۱ شهرستان و 
در ۶۴۹ حوزه آبخیزداری 
و با هزینه ای بالغ بر هفت 
هزار میلیــارد ریال انجام 

شده است.
ســمیعی گفت: این طرح ها در ۶ هزار و ۸۴ نقطه 
اجرایــی، توســط ۸۳۵ پیمانــکار در قالب ۹۲۳ 
 کارگاه و بــا ۶۲ گروه مشــاوره و نظــارت صورت 

گرفته است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورافزود: از ابتدای 
امسال تاکنون در ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشور 
طرح های نهالکاری انجام شــده است.وی تصریح 
کرد: اختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال به طرح های در 
دســت اجرا در مراتع  طی ۴۰ سال اخیر بی سابقه 
بوده و این نشــان می دهد که مراتع از اصلی ترین 
مباحث سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 

به شمار می رود.
مدیــرکل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل 

ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
اینکــه ســطح مطالعاتــی  بــه  اشــاره   بــا 
عرصه ها در کشور بالغ بر ۲۵ میلیون هکتار است، 
گفت: این مجموعه توانســته طی یک سال اخیر با 
انجام طرح های مختلف باعث مهاجرت معکوس در 

برخی از مناطق شود.
وی همچنین با تاکید بر طرح های کاشت نهال در 
نقاط مختلف کشور برای جلوگیری از فرسایش آبی 
و خاکی، گفت: در هشت ســال اخیر یک میلیون 
هکتار به جنگل های کشــور اضافه شده است که 
نقش ویژه ای در حفظ خاک و جلوگیری از انتشار 

ریزگردها ایفا می کند.
ســمیعی خاطرنشــان کــرد: در یک ســال اخیر 
۲۴۰ هزار هکتار کاداســتر) نقشــه برداری ثبتی( 
در عرصه های طبیعی کشــور انجام شــده است و 
۲۰۰ تســهیل گر نیز در این زمینــه فعالیت کرده 
اند.وی گفت: این ســازمان قصــد دارد با احداث 
مجموعه تولید چــوب با اســتفاده از درخت های 
کاشــته شــده در همان محــل، زارعــت چوب 
 را توســعه دهد تــا در نتیجه جنگل هــا نیز حفظ 

شود.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور، استفاده از 
انرژی های نو به ویژه انرژی خورشیدی را جزو برنامه 

های این نهاد یاد کرد. 
وی با اشاره به اهمیت حفظ عرصه ها و به خصوص 
جنگل ها از آسیب هایی چون آتش سوزی، گفت: 
میزان حریق های امســال نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل ۶۰ درصد کاهش داشته است.سمیعی 
همچنین به ضرورت تعامل با رسانه ها تاکید کرد و 
افزود: رسانه پذیری به جای رسانه گریزی رویکردی 
اصلی در بدنه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور اســت و این مجموعه اصحاب رسانه را یار و 

یاور خود می داند.
در این آیین عباس قاســمی رامشه به عنوان مدیر 
جدید روابط عمومــی اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان اصفهان معرفی و از تالش های 

۱۷ ساله رضا خلیلی قدردانی شد.

طرح های انتقال روان آب ها به سفره های زیر زمینی انجام می شود
  مدیر کل منابع طبیعی استان:  

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:
توزیع جعبه های ایمنی برای جمع آوری پسماندهای خطرناک

مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان اظهار کرد: توزیع جعبه های ایمنی به منظور جداسازی پسماند 
خطرناک و عفونی شامل پسماند های تیز و برنده مانند سرسوزن، ژیلت و انواع باطری صورت می گیرد.

حسین کارگر ادامه داد: این جعبه ها در قالب اندازه های دو لیتری برای خانواده ها و پنج لیتری مخصوص 
آرایشگاه ها و بیماران خاص در نظر گرفته شده است و در زمان معین جمع آوری می شود.مدیر منطقه سه 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: کیسه های قرمز رنگ جهت نگهداری پسماندهای آرایشی و بهداشتی، 
پسماند الکترونیک و پسماند سمی مانند حشره کش هاســت و درصورت موفقیت در کل منطقه توزیع 
 می شــود.وی  ادامه داد: توزیع جعبه های ایمنی به صورت پایلوت در منطقه سه شهرداری اصفهان اجرا 

می شود تا در صورت دریافت نتیجه مطلوب در سایر مناطق شهرداری اصفهان به اجرا درآید.

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی اصفهان:
فعالیت مترو و اتوبوس هماهنگ می شود

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی اصفهان اظهار کرد: در راستای سیاست های شهرداری اصفهان در زمینه 
سیستم یکپارچه حمل و نقل، پس از تکمیل خط یک مترو از شهرک قدس تا پایانه صفه با هماهنگی های درون 
سازمانی در شرکت واحد اتوبوسرانی، ساماندهی و بازنگری در شبکه خطوط اتوبوسرانی با هدف افزایش مسافران 
در دستور کار قرار گرفت. »علیرضا فاتحی« ادامه داد: در همین ارتباط با رویکرد دسترسی آسان برای مسافران 
اتوبوس و مترو تعدادی از مبادی خطوط اتوبوسرانی، یعنی ایستگاه های پاسداران، شهید علیخانی، ۲۵ آبان، آزادی 
و دفاع مقدس به کنار ایستگاه های مترو منتقل شد. مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو اصفهان اضافه کرد: حذف 
و کاهش خطوط موازی اتوبوس که از کارایی پایین تری برخوردار است نیز با همکاری های شرکت واحد اتوبوسرانی 

در کریدورهای خیابان امام خمینی، خیابان کاوه و خیابان هزارجریب در دست اقدام است.  

رییس شــورای اســالمی شهرســتان اصفهان 
درحاشیه نشست شورای اســالمی شهرستان 
اصفهان اظهار کرد: شورای شهرستان اصفهان با 
پیگیری در کنار دیگر دستگاه ها از برداشت های 
بی رویه از رودخانه وجود دارد، جلوگیری کرده اما 

اجرای آن دچار نقص است.
پورمحمد شــریعتی نیا با بیان اینکه 
مصوبه شــورای عالی آب مشخص 
کرده که بارگذاری جدید از رودخانه 
انجام نشود، افزود: تاکید شورا نیز بر 
این است که آنچه برای آب آشامیدنی، 
صنعت و دیگر موارد مشــخص شده 
از ســهم حقابه داران اســت که در 

باالدست رودخانه برداشته می شود.رییس شورای 
شهرســتان اصفهان با اشــاره به اینکه دستگاه 
قضائی و مدیران ارشد اســتان به دنبال اجرای 
قانون هستند، تصریح کرد: آب منطقه ای بدون 
آنکه تخصیصی داشته باشد، مجوزهایی داده که 
آب از حق مردم برداشته شود، حقی که سند آن 
در تومار شیخ بهایی نوشته شده است بنابراین ما 
امکان هیچ بارگــذاری جدیدی را مگر با رضایت 
خود حقابه داران نداریم و آن هــا نیز اجازه این 
مطلب را نمی دهند.وی خاطر نشان کرد: بخش 
صنعت باید از منابع دیگر آب خود را تامین کند نه 
اینکه از سهم کشاورزان به آن داده شود و عزم ملی 
باید به گونه ای باشد که از سرقت آب جلوگیری 
شود.شریعتی نیا با اشاره به سخنان استاندار سابق 

اصفهان در مراسم تکریم خود، گفت: مهرعلیزاده 
ادعا کرده که ۴۵۰ میلیارد تومــان در صندوق 
حمایت از کشــاورزان وجود دارد؛ اما تنها ۱۰۰ 
میلیارد تومان در صندوق است که مبلغی از آن 
نیز به کشاورزان داده شده است.وی تصریح کرد: 

سهم تمام کشــاورزان و حقابه ها به طور منظم 
وجود دارد، بنابراین کامال می توان خسارات ناشی 
از نکشت کشاورزان را محاسبه کرد.رییس شورای 
شهرستان اصفهان، اضافه کرد: پولی که توسط 
دولت به کشــاورزان داده می شود باید به عنوان 
خسارتی که به واســطه تصمیمات خود دولت 
اتفاق افتاده پرداخت شود نه به عنوان کمک مالی 

چون آب کشاورزان گرفته و فروخته شده است.
 شورای شهرستان اصفهان عالوه بر پیگیری در 
جهت تامین منابع پرداخت خســارات نکشت 
کشاورزان، اجرای مصوبات شورای عالی آب در 
جهت جلوگیری از برداشت غیرمجاز، بارگذاری 
جدید، مجوزهای داده شده مازاد بر تخصیص را 

نیز پیگیری خواهد کرد.

رییس شورای اسالمی شهرستان اصفهان:

دولت بدون منت پول کشاورزان را بدهد
رییس جامعه مهندســین شهرساز در اختتامیه 
هفته شهرســازی اظهار کرد: صحبــت درباره 
اصفهان زیبا و دلنشین اســت، چرا که این شهر 
از پرخروش ترین شهرهای ایران در طول تاریخ 
بوده است. » احمد سعیدنیا« با بیان اینکه شهر 

اصفهان برند ایران است، افزود: این شهر احتیاج به 
ظرافت طبع دارد، باید انجمن هنرمندان اصفهان 
را تشــکیل داد و اصفهان را به دست هنرمندان 
سپرد.رییس جامعه مهندسین شهرساز تصریح 
کرد: روز جهانی شهرســازی از حدود ۷۰ سال 
قبل تا کنون در ۷۰ کشــور گرامی داشته شده و 
مسائل و چالش های شهرسازی مطرح می شود 
تا بر اســاس چالش ها، همفکری و هم اندیشی 
در سطح شــهرها اتفاق بیفتد.وی با بیان اینکه 
شــهرها موجودات زنده ای در جهان هستند که 
مسائل و موضوعات مشــترک دارند، ادامه داد: 
متاســفانه ارزش های فرهنگی و طبیعی درون 
شهر محصور شده است و شهر را داخل حریم آنها 
توسعه دادیم و حاال آشکارا با طبیعت در جنگ 

هستیم.وی با بیان اینکه امروزه عده ای زمین و 
باغ ها را می فروشند تا به مستغالتی برسند، گفت: 
اینها مخرب و مانند طوفان تهدیدزا هســتند، از 
این رو برای حفظ محیط شهری مبارزه اجتماعی 
الزم است.وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی 
شهرساز، گفت: شعار امسال »تغییر 
اقلیمی و تاب آوری شهری« انتخاب 
شــده، چرا که جهان در حال تغییر 
است و دچار خشکسالی های شدید به 
ویژه در مناطق خاورمیانه شده است. 
وی ادامه داد: تغییرات اقلیمی طی 
۱۰ سال آینده به اوج خود می رسد 
و باعث می شود عده زیادی از مردم 
به قسمت های شــمالی ایران مهاجرت کنند و 
اینها اعالم خطر اســت زیرا به دلیل تغییر اقلیم 
در قسمت های شمالی ایران نیز طوفان و سیالب 
مهیب ایجاد خواهد شد.ســعیدنیا با بیان اینکه 
یکی از فجایع بزرگ تاریخ و جغرافیای ایران در 
حال رخ دادن است، گفت: به راستی آیا شهرهای 
ما در مقابل این بالیا تاب آور هستند؟ تا کنون چند 
راه حل برای تاب آوری پیشنهاد شده است؟وی 
افزود: خطرهای بزرگی مانند افزایش تولید زباله 
در پیش است و زمین تاب این میزان زباله را ندارد، 
بنابراین تاکید می کنم که باید همدیگر را دریابیم 
و به میراث های تاریخی خود احتــرام بگذاریم 
 و قبول کنیم در کنار هم از پــس این چالش ها 

برمی آییم.

رییس جامعه مهندسین شهرساز:
 شهر اصفهان برند ایران است

 رسانه پذیری به جای رسانه 
گریزی رویکردی اصلی در 

بدنه سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور است

 حدیث زاهدی
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
 با ارزش ترين مردم کسانی هستند که از دانش 

بیشترى برخوردارند و کم ارزش ترين مردم 
کسانی هستند که از دانش کمترى بهره مندند.
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یادداشت

 به شدت پشــیمان بودم، بیشــتر شــبیه خانه ارواح بود تا 
فرهنگستان. جن هم پر نمی زد! دســتگیره در را که پایین 
آوردم و صدای ناموزون در شنیده شــد کم مانده بود قبض 
روح شوم. باور کردن وجود یک انســان آن هم خانم در این 
محل متروکه، توی قلب شهر معجزه به نظر می رسید. سالم 
و علیکی کردم و راهنمایی شــدم به قســمت مربوطه. بین 
قفسه ها می گشــتم و گاهی ســرم را بر می گرداندم ببینم 
خانم مسئول هنوز شکل انســان و خانم است یا تغییر شکل 
داده است. هر آن احتمال می دادم عوض شود.چند دقیقه که 
گذشت، پشیمانیم کمتر شد. با همه متروکه بودنش مجهز و 
غنی به نظر می رسید. مثل معتادها که مواد می زنند و همه 
چیزشان یادشان می رود من هم جنس دیده بودم و به همین 
دلیل  خطر خانم مسئول را فراموش کردم. چند دقیقه جلوی 
قفسه خشکم زد. نگاهی به قد و قامتش می کردم و تردیدم 
در ریسک بیشتر می شــد. پیچ های قفسه محکم نبود و هر 
لحظه امکان سقوط داشت. گذشتن از خیرش کار ساده ای 
نبود.بر ترســم غلبه کردم و توی تاریکی نصفه نیمه، از بین 
همه کتاب ها، شــیرازه اش را دو دســتی چسبیدم و ضمن 
تالش برای خارج کردنش از بین کتاب ها، دویدم کنار. صدای 
وحشتناکی شنیده شد که خانم مسئول هراسان دوید داخل 
مخزن کتابخانه. اگر یک ثانیه غفلت کرده بودم دو نفری زیر 
صدها جلد کتاب دفن شده بودیم. شاید هم یک نفری! کسی 

چه می داند شاید ایشان تغییر شکل می داد و فرار می کرد.
خانم مسئول عصبانی بود و مالمتم می کرد: »این همه کتاب. 
باید همه جا را به هم می ریختی؟ تو اگر کتاب خوانی و دنبال 
بهانه نیستی از آن قفســه کتاب بردار!«. توی دلم می گفتم. 
بیخود نیســت فکر می کردم از ما بهترانی ها. باید مســئول 
زندان می شــدی نه کتابخانه. به من چه پیچ قفســه ها هرز 
است؟ جا کم اســت همه را با چکش جا داده اید داخل یک 
قفسه تقصیر من است؟ تازه خودم که جمع کردم. شما باید 
فقط به ترتیبش کنید! حیف از این کتاب. جایش اینجاست؟ 
همه جا چنین کتابی پیدا نمی شود. این مثل شما همزاد دارد!  
این هابیلش پیش ماست و متعلق به دکتر تیجانی، قابیلش 
شیرین کاری آقای رادمهر و رسانه وهابی. حیف که دوباره در 

کتابخانه کار داشتم و ترجیح دادم حرفی نزنم.
بیشتر شبیه آدمی بودم که از قبر فرار کرده بود تا کتابخانه. 
سرتاپایم خاکی بود. باالخره کتاب »آنگاه هدایت شدم« دکتر 
تیجانی را پیدا کردم. از بس تعریف و تمجیدش را شنیده بودم 
و به خاطرش جان شیرین را به خطر انداخته بودم، یک شبه 
کل کتاب را خواندم. اینکه چطور دکتر تیجانی شــیعه شد و 
چرا وهابی ها از حرص، وجود نویســنده کتابی را که به 14 
زبان زنده دنیا ترجمه شــده، انکار کردند، انگیزه کمی نبود.  
تمام که شد از شــدت هیجان، چند نفر دیگر را هم وسوسه 
کردم شروع کردند به خواندنش، خودشان نمک گیر شدند و 
همه اش را خواندند. چند روزه کتاب فقط در خانه ما چند بار 
مطالعه شده بود. بیخود نبود رادمهر فلک زده برای وهابی ها 
کتاب ممنوعه »چطور هدایت شدم« نوشت و سنی شدن شان 
 را قصه کردنــد، از اثرش بر دل ها ترســیده انــد. بیچاره ها

 نمی دانند این اثر حرف حق اســت  نه قصه. به فرض هم که 
اسم و روش کتاب را مثال زیرکانه ربودید همزاد زایی کردید 
و چندین بار چاپ و نشر ، قصه ناحق که دلربایی ندارد، دارد؟ 
عقل سلیم و فطرت ســالم و بی طرف که پی ناحق نمی رود، 
می رود؟ اگر این چنیــن بود   »آنگاه هدایت شــدم« هرگز 

نوشته نمی شد.

شتر در خواب بیند پنبه دانه!

 زهره جمالی زواره 

عکس روز

دوخط کتاب

مشــکل و برخــوردی بــه 
وجود نیاید، بــه این معنی 
اســت که یکی از این دو 
نفر تمام حرف های دلش 

را نمی زند ...!
»دیر یا زود«
آلبا دسس پدس

وقتی همه حرف های 
دلت را نمی زنی

 هرگــز؛ هیچ دو انســانی 
با روحیــات و عالقه مندی 
های مطلقا مشترک، یافت 
نشــده اســت پس اگر در 
یک رابطه دو نفــره، هیچ 

طی بررســی جنگلی در بخش »الن« شــهر »فوجو« در شــرق اســتان 
»جیانگ شی« چین، یک درخت در حال انقراض با میوه های زرد و قرمزرنگ 
نادری کشف شد.این درخت همیشه سبز و بلند در جنوب شرقی چین رشد 
می کند و دارای ۳۰۰ میوه زرد و قرمز اســت.طبق تشــخیص اولیه توسط 
یک کارشناس از دانشگاه کشــاورزی جیانگ شی، این درخت نوع متفاوتی 
از درختان سرخدار چینی است.برآورد های انجام شــده نشان داد که این 
درخت با ارتفاع ۲۰ متر و قطری 1.۶ متری، ۵۰۰ سال سن دارد.گفتنی است؛ 

جمعیت درخت های سرخدار وحشی چینی حدود ۸۰۰ هزار درخت است.

کشف درخت نادر ۵۰۰ ساله با میوه های زردرنگ!

»ربکای« ۲۷ ساله اهل استرالیاست و حافظه او مشابه دیگران نیست. او به 
نوعی سندرم نادر به نام »قدرت فراطبیعی حافظه در به یادآوری خاطرات« 
یا همان »هایپرسیمیژا« که به اختصار HSAM نامیده می شود، دچار است. 
افراد مبتال به این ســندرم، می توانند هر خاطره ای را بــه یاد بیاورند. آنها 
می توانند به راحتی، هرکاری را که در گذشته انجام داده اند، هر لباسی که 
پوشیده اند یا هر مکانی را که در آن حضور داشته اند بالفاصله به یاد بیاورند؛ 
همچنین می توانند اخبار یا وقایع را با جزئیات و تصویر، به درســتی مانند 

نوار ویدئویی بازگو کنند.

دختری که هفت روزگی اش را هم به خاطر می آورد!

ماجرای شمارش سیب ها
 معلمی به یک پسر هفت ساله ریاضی درس می داد. یکی از روزها معلم قصد داشت شمارش و جمع را به پسرک آموزش دهد. به همین 
خاطر از پسر پرسید: »اگر من یک سیب، با یک سیب دیگه و یک ســیب دیگه به تو بدهم، چند تا سیب داری؟«پسرک کمی فکر کرد 
و با اطمینان گفت: »چهار!«معلم که نگران شــده بود انتظار یک جواب درست را داشت پس با خود فکر کرد: »شاید بچه درست گوش 
نکرده باشه.« دو مرتبه پرسید: »پسرم، با دقت گوش کن. اگر من یک سیب با یک سیب دیگه و دوباره یک سیب دیگه به تو بدم، تو چند 

تا سیب داری؟«
پسر ناامیدی را در چشمان معلم می دید، این بار با انگشتانش حساب کرد. سعی داشت جواب مورد نظر معلم را پیدا کند تا بلکه خوشحالی 
را در صورت او ببیند ؛ اما جواب باز هم چهار بود و این بار با شک و تردید جواب داد: »چهار.«یأس بر صورت معلم نشست. او به خاطر آورد 
که پسرک توت فرنگی خیلی دوست دارد. با خودش فکر کرد شاید او سیب دوست ندارد و این باعث می شود نتواند در شمارش تمرکز 
کند. معلم با این فکر، مشتاق و هیجان زده از پسر پرسید: »اگر من یک توت فرنگی و یک توت فرنگی دیگه و یک توت فرنگی دیگه به تو 
بدم، چند تا توت فرنگی داری؟«پسر که خوشحالی را بر صورت معلم می دید و دوست داشت این خوشحالی ادامه یابد دوباره با انگشتانش 

حساب کرد و با لبخندی از روی شک و تردید گفت: »سه؟«
معلم لبخند پیروزمندانه ای بر چهره داشت. او موفق شده بود. اما برای اطمینان، دوباره پرسید: »حاال اگه من یک سیب و یک سیب دیگه 

و یک سیب دیگه به تو بدم، چند تا سیب داری؟«پسر بدون مکث جواب داد: »چهار!«
معلم مات و مبهوت مانده بود. با عصبانیت پرسید: »چرا چهار سیب؟«پســر با صدایی ضعیف و مردد گفت: »آخه من یک سیب هم تو 

کیفم دارم.«
وقتی کسی جوابی به شما می دهد که از آنچه انتظار دارید متفاوت است، ســریع نتیجه گیری نکنید که او اشتباه می کند. شاید ابعاد و 

زوایایی از موضوع وجود دارد که شما درباره آنها هنوز فکر نکرده اید یا شناخت ندارید.

داستانک

  یک قطعه از پله های برج معروف ایفل در فرانسه به مبلغ 1۶۹ هزار یورو 
فروخته شد.یک خریدار از کشورهای عربی قطعه ای از پله های بین طبقات 
ســوم و چهارم برج ایفل را به این مبلغ خریده اســت. مسئوالن حراجی 
می گویند این پله به ســه برابر قیمتی که پیش تر فکر می کردند فروخته 
شده است. این قطعه به یک مجموعه دار کانادایی تعلق داشته و تاریخ آن 
مربوط به سال 1۸۸۹ و زمانی است که گوســتاو ایفل این برج معروف را 

ساخته است.

یک قطعه از پله های برج ایفل فروخته شد

اینستاگردی

»امیرحسین آرمان« با عینک 2۰18

عکس زیرخاکی از مهران غفوریان و رفقا

امیرحسین آرمان در توضیح این عکس نوشت:و من چون برگی رقصان ، در هم آوایی باد و 
آب و آسمان ...

جواد رضویان در توضیح این عکس نوشت: سال 1۳۷4 ،برنامه ) سالم ، سالم( ویژه برنامه ای 
بود برای شبکه جام جم ، کارگردان : مرحوم سید علی سمنانی ، از راست به چپ : نادر جان 
سلیمانی، نادر داهیم عزیز ، مهران غفوریان داداش، ســید جواد رضویان بچه ، نصرا... خان 
رادش و محمود جان خرسند .انگار دیروز بود بعد از نهار دور هم نشسته بودیم که این لحظه 

ثبت شد .

دوره تربیت پژوهشگر تاریخ تحلیلی 
اسالم برگزار می شود

به همت مرکز علم و تمدن دانشــگاه جامع امام حســین)ع( 
هشــتمین دوره جامع »اولی االبصار؛ تربیت پژوهشــگر تاریخ 
تحلیلی اسالم« ویژه برادران دانشــجو و طلبه برگزار می شود.
تدریس این دوره برعهده محمدحســین رجبی دوانی و حجت 
االسالم والمسلمین حامد کاشانی است.محورهای مورد بحث 
در این دوره شامل شناخت منابع مأخذ تاریخی اسالم، روش های 
پژوهش در تاریخ اسالم، بررسی و تحلیل مقاطع حساس تاریخ 
اهل بیت)ع( مانند رســالت نبی اکــرم)ص(، امامت و خالفت 
امام علی)ع(، صلح امام حسن)ع(، قیام امام حسین)ع(، تاریخ 
خالفــت و خاندان های حاکم مانند خلفای راشــدین، امویان، 
عباسیان، فاطمیان، کلیات تمدن مسلمانان؛ آشنایی با تاریخ و 
فرهنگ ایران قبل اسالم، آشنایی با تاریخ کشورهای اسالمی، 

فراز و فرود تمدن در جوامع اسالمی است.
عالقه مندان تــا 1۲ آذرماه می توانند جهــت ثبت نام اولیه این 
دوره و دعوت به مصاحبه مشــخصات خود را شامل »نام و نام 
خانوادگی، تاریخ تولد، رشــته و مقطع تحصیلــی، نام حوزه یا 
دانشــگاه محل تحصیل«به همراه عبارت »اولــی األبصار« به 

شماره ۵۰۰۰۲۸۳۸1۶ پیامک کنند.

اسطوره و رمز
»اسطوره و رمز« کتابی از جالل ســتاری است که مطالعه آن به 
عالقه مندان اسطوره پیشنهاد می شود.جالل ستاری متولد 1۳1۰  
محقق، اسطوره شناس و اندیشمند ایرانی است. وی بالغ بر ۹۰ 
جلد کتاب در زمینه های اسطوره شناسی، ادبیات نمایشی و نقد 
فرهنگی  طی ۵۰ سال به رشته تحریر در آورده، این کتب بعضا از 
کتاب های مرجع و شاخص در زمینه های تخصصی خود هستند 
 . ستاری در سال ۸4 به پاس عمری تالش فرهنگی نشان آفیسیه 

) نشان ادب و هنر فرانسه( را دریافت کرد.
دکتر جالل ستاری در دوره طوالنی فعالیت های فرهنگی خود، 
آثاری ماندگار و ارزشمند به ایرانیان تقدیم کرده است. از میان این 
 آثار می توان به کتاب های زیر اشاره کرد: » چشم انداز اسطوره«،
» زبان رمزی افســانه ها«،» زبان رمزی قصه های پرشور«،» رمز 
پردازی آتش«، » اسطوره و رمز«، در زمینه اسطوره و روان شناسی، 
 »حاالت عشق مجنون«،» افسون شهرزاد«،»درد عشق زلیخا«،
» عشــق صوفیانــه«،» پژوهــش در قصه اصحــاب کهف«،» 
پژوهــش در قصه یونس و ماهی«،» پژوهشــی در قصه شــیخ 
 صنعان و دختر ترسا«،» پژوهشــی در قصه سلیمان و بلقیس«،

» گفت و گوی شهرزاد و شــهریار«  و آثاری دیگر در این زمینه 
اشاره کرد.

ولی خالق بابا اســفنجی همون روزی مرد که »سوشا« اون 
شلوار زرده را پاش کرد!

شما یادتون نمیاد، کل ســال منتظر روز جهانی کودک و 
تلویزیون بودیــم که یه صبح تا شــب فقط کارتــون ببینیم. 

حاالکانال مخصوص کودک و نوجوان راه انداختن!
قبال جلوی ویترین نمایشــگاه های خودرو می ایستادیم و 
حســرت می خوردیم...  االن  جلوی ویترین کفش فروشــی و 

لباس فروشی ها!
دنیا پر از آدم هاییه که تــا ده دقیقه دیگه اینجان  ولی یک 

ساعته هنوز نرسیدن! 
هـر جــوان ایـرانـی حـداقـل یـک بــار بـا خــودش فکر 
کــرده کـه چــرا ایــن نون ساندویچی ها که سر صبح میذارن 

جلوی ساندویچی ها رو کسی نمی دزده!
دیدم نونوایی خلوته، انتقام تمام روزهایی که صفش شلوغ 
بود رو گرفتم. 1۵ تا سنگک از سنگکی گرفتم 1۰ تا هم تافتون 
از روبه روییش . شاطره گفت داداش خبریه؟ قراره قحطی بیاد 

به سالمتی؟!
دلم فقط سیب زمینی سرخ کرده و چندتا تیکه پیتزا و چند 

میلیارد پول می خواد ...همین ...
اگه دانشمندا یه وسیله اختراع می کردن که از خروپف برق 

تولید کنه االن بابام یه نیروگاه هسته ای محسوب می شد !

خندوانهخبر آخرکتاب

خانه کالنتر و 
عمارت بادگیر 

سمنان

خانه کالنتر یک بادگیر 
بلند دارد کــه از روی 
تابستان  قسمت  سقف 
نشین بیرون آمده است. 
این بنا به شماره 1787 
در فهرست آثار ملی به 

ثبت رسید.
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