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  »رضایی« به کندی پیشرفت طرح راه آهن اصفهان_ تهران و کاهش ذخیره سد واکنش نشان داد؛

هشدار استاندار
موزه هنرهای معاصر

مروری بر فعالیت های هنری 
گالری کالسیک اصفهان

1 الی 30 آذر

مارموز  
کارگردان:کمال تبریزی
پردیس سینمایی ساحل

پردیس سینمایی چهارباغ
پردیس سینمایی سیتی سنتر

تلویزیون خاموش؛
بذارید کمی سکوت توی 

خونه تون  وجود داشته باشه   تا 
کمی آرامش پیدا کنین!
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 کمبود اعتبار 
تابلوهای سنجش آلودگی 

را خاموش کرد

 معاون فنی اداره کل محیط زیست
 استان اصفهان:
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 مواظب باشید حاشیه ها سد راه قهرمانی 
سپاهان نشود؛ 

 همه لیگ
 ال کالسیکو نیست

تولید بیش از یک میلیون 
تن شیر در استان اصفهان

مدیر امور دام جهاد کشاورزی اصفهان 
خبر داد :
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رهبر معظم انقالب:
 مسئوالن باید مراقب باشند 

فریب زبان بازی دشمن را نخورند
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح  روز گذشته در دیدار جمعی از 
خانواده های شهیدان دفاع مقدس و مدافع حرم و دفاع از مرزها و امنیت کشور، بازآفرینی روحیه 
شجاعت و شهادت در نسل جوان مومن انقالبی امروز را »معجزه انقالب« برشمردند و با دعوت 
مردم و جوانان و همچنین مسئوالن به بیداری و هوشیاری در مقابل توطئه های جبهه استکبار 

و در رأس آن آمریکا، گفتند: همه باید تالش خود را برای ...
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موتور جست وجو
هر روز ساعت 21

این برنامه یک ماجراجویی در دنیای علم و 
فناوری است که می کوشد مفاهیم پیچیده 
را به زبان ساده برای مخاطبان شبکه آموزش 

بیان کند. 

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

صفحه  2

  مروری بر قابلیت ها و امکانات 
تاکسی های اینترنتی فعال در اصفهان؛  

تازه واردهایی 
که بازار را قبضه 
کردند
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حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح  روز گذشته در دیدار جمعی 
از خانواده های شهیدان دفاع مقدس و مدافع 
حرم و دفاع از مرزها و امنیت کشور، بازآفرینی 
روحیه شجاعت و شهادت در نسل جوان مومن 
انقالبی امروز را »معجزه انقالب« برشمردند و با 
دعوت مردم و جوانان و همچنین مسئوالن به 
بیداری و هوشیاری در مقابل توطئه های جبهه 
استکبار و در رأس آن آمریکا، گفتند: همه باید 
تالش خود را برای تقویت اقتصاد کشور و تولید 
ملی مضاعف کنند و مسئوالن نیز باید مراقب 
باشند تا فریب ظاهرسازی و زبان بازی دشمن را 
نخورند و دشــمن خبیثی که از در بیرون شده 

است، از پنجره وارد نشود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به کالم امام بزرگوار مبنی 
بر اینکه »ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد«، تاکید 
کردند: ملتی که به اســتقبال خطر رفتن در راه خدا 
و شهادت در راه او را، ســعادت و یک موفقیت بزرگ 
می داند، هیچ نیرویی توانایی ایستادگی در مقابل آن را 
ندارد و آن ملت همواره برنده است و پیش خواهد رفت.
حضرت آیت ا... خامنه ای ملت ایران را نمونه بارز این 
تفکر دانستند و افزودند: اینکه ملت ایران در طول ۴۰ 
سال گذشته در راه بسیار پر خطر و پر زحمت خود در 
مقابل همه قدرتمندان ظالم ایستاد و آنها نتوانستند 
هیچ غلطی بکننــد به دلیل اعتقاد به شــهادت و این 
سرنوشــت افتخارآمیز است.ایشان استمرار این تفکر 
و روحیه در جوانان انقالبی را نشــانه رویش های چند 
برابری انقالب در مقابل ریزش ها خواندند و خاطرنشان 
کردند: امروز جوان مومن و انقالبــی با همان روحیه 
جوانان اول انقالب و روحیه شــهیدان همت و خرازی 
و دیگر بزرگان به وســط میدان می آید و با احساس 
مسئولیت و شجاعت همچون ستون انقالب، در مقابل 
دشمن می ایستد و به استقبال شهادت می رود و این 
معجزه نظام جمهوری اسالمی است که توانسته این 
روحیه فوالدین را بازآفرینی کند و استمرار دهد.رهبر 
انقالب اســالمی با تاکید بر اینکه اگر این شهادت ها و 
شجاعت ها و صبر خانواده های شهدا نبود، مستکبران 
عالَم و آمریکای جنایتکار همچــون دوران طاغوت بر 
کشور مسلط می شدند، گفتند: ملت ایران قدردان شهدا 
و خانواده های آنان است که نمونه های آن را در حضور 
پرشکوه مردم در تشییع شهدای مدافع حرم و دفاع از 
امنیت و مرزها شاهد بوده و هستیم.آیت ا... خامنه ای 
خاطرنشان کردند: برخالف تحلیل های بی ربط برخی 

افراد کج فهم و دلبســته به غرب، جمهوری اسالمی 
نیرومند و تواناســت و این قدرت به واسطه معنویت و 
فکر و تالش انسان های فداکار و ایمان جوانان و خانواده 
های شهدا به دست آمده است.ایشان با تاکید بر اینکه 
دشمنان سرشناس ایران اسالمی، غرق در فساد اخالقی 
و سیاسی هستند، افزودند: اگر می خواهید چهره واقعی 
آمریکا را بشناســید، به رییس جمهور و دولتمردان 
کنونی آمریکا بنگرید زیرا این افراد، چهره زشت و نفرت 
انگیز همیشگی دولتمردان آمریکا را اکنون به صورت 
صریح و آشکار نمایان کرده اند.رهبر انقالب اسالمی با 
اشاره به ایستادگی ملت ایران در مقابل چنین دشمنی، 
خاطرنشــان کردند: آمریکایی ها در طول این سال ها، 
همواره به دنبال این بودند که همانند قبل از انقالب بار 
دیگر بر ایران مسلط شوند و همان شرایطی را که برای 
برخی کشورهای ضعیف منطقه به وجود آورده اند و آنها 
را گاو شیرده خود نامیده اند، برای ایران عزیز، بزرگ و 
پرافتخار نیز به وجود آورند؛ اما به این هدف نرسیدند 
و از این به بعد هم قطعا نخواهند رســید.حضرت آیت 
ا.. خامنه ای با اشــاره به اینکه امام بزرگوار، آمریکا را 
»شــیطان بزرگ« خواندند، افزودند: امام)ره( با این 
نام گذاری، در واقع همه موحدان و ملت های با انصاف 
جهان را در مقابل آمریکا بسیج کردند و توفیقات زیادی 

هم در این راه به دست آمده و بیشتر هم خواهد شد؛ اما 
دشمن تالش دارد تا ملت ایران را از مسیر پیشرفت و 
ایســتادگی در مقابل قدرت ها، منصرف کند.ایشان با 
اشاره به تحرکات و اقدامات دو سال اخیر آمریکایی ها 
به ویژه وضع تحریم های همه جانبه و کمک به دشمنان 
گوناگون ایران، نقشــه های آنها را لو رفته خواندند و 
تاکید کردند: هدف آنها این بود که به وســیله تحریم 
و اقدامات ضد امنیتی، در کشور دو دستگی، اختالف 
و جنگ گروه ها به وجود آورند و عده ای را به خیابان ها 
بکشانند و نام آن را هم »تابستان داغ« گذاشته بودند؛ 
اما به کوری چشم دشمنان، تابســتان امسال یکی از 
بهترین تابستان ها بود.رهبر انقالب اسالمی همچنین 
با اشــاره به اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه 
جمهوری اسالمی »چهل ســالگی« خود را نخواهد 
دید، گفتند: ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است 
و به توفیق الهی در ۲۲ بهمن، چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی را با شکوه بسیار بیشتر از سال های قبل برگزار 
خواهد کرد.حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به بیداری 
ملت ایران، مسئوالن را به تالش بیشتر توصیه کردند 
و افزودند: اگرچه نقشه دشمن لو رفته است؛ اما همه 
باید هوشیاری خود را حفظ کنند زیرا آمریکا، دشمنی 
خبیث و حیله گر است و ممکن است قصد فریب داشته 

باشد تا برای سال ۹۷، جنجال کند؛ اما مثال برای سال 
۹۸ نقشه ای بکشد.ایشان، صهیونیست ها و مرتجعین 
منطقه را شریک آمریکا در توطئه و دشمنی با ملت ایران 
دانستند و تاکید کردند: البته ما قوی تر از آنها هستیم 
زیرا تاکنون نتوانسته اند در مقابل جمهوری اسالمی، 

هیچ غلطی بکنند و از این پس هم نخواهند توانست.
رهبر انقالب اسالمی در عین حال تاکید کردند: نباید 
لحظه ای غافل شد و همه باید بیدار و هوشیار باشند. 
توصیه من به ملت ایران به ویژه جوانان و مجموعه های 
گوناگون کشور اعم از همه صنوف و جریان های سیاسی 
این است که مراقب باشند میدان را برای دشمن آماده 
نکنند زیرا اگر غافل شــویم، همان دشــمن ضعیف، 
زهر خود را خواهد ریخت. حضــرت آیت ا...خامنه ای 
افزودند: امروز، مهم ترین وظیفه مردم و مسئوالن، در 
کنار هوشیاری، تالش برای تقویت اقتصاد کشور تولید 
داخلی است. ایشان، مســئوالن را به افزایش تالش ها 
و فریب ظاهرســازی و زبان بازی دشمن را نخوردن، 
توصیه موکد کردند: دشــمن انــواع ترفندها را به کار 
می برد و مسئوالن باید مراقب باشند، دشمن خبیثی که 

از در بیرون شده است، از پنجره داخل نشود.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره بــه تاکیداتی که به 
مسئوالن در خصوص مسائل اقتصادی و حل مشکالت 
مردم کرده اند، افزودند: اگر مسئوالن به موضوع تقویت 
تولید داخلی توجه جدی کنند، مشــکالت اقتصادی 
مردم کم خواهد شــد.حضرت آیــت ا... خامنه ای در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دست دوستی 
آل سعود با دشمنان اسالم و جنایت آنها در یمن، آمریکا 
را شریک این جنایت ها خواندند و خاطرنشان کردند: 
سعودی ها تصور می کردند می توانند ظرف چند روز 
یا چند هفته، بر یمن مسلط شــوند اما اکنون حدود 
چهار سال است که نتوانســتند کاری از پیش ببرند و 
هرچه زمان بگذرد، ضربه ای که به آنها وارد خواهد شد، 
سخت تر خواهد بود.ایشان سیاست آل سعود در یمن و 
بحرین را، سیاستی ابلهانه دانستند و تاکید کردند: خادم 
حرمین شریفین باید »اشداُء علی الکفار« باشد، نه اشداء 
در مقابل مومنان و در مقابل مردم یمن و مردم بحرین.

رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه ملت ایران باید 
با بصیرت کامل، اوضاع را زیر نظر داشته باشد و موضع 
خود را مستحکم نگه دارد، افزودند: امروز در این دنیای 
طوفانی که طوفان آن به اروپا و فرانســه نیز رســیده 
است، ملت ایران به برکت اسالم در کشتی امن محبت 
اهل بیت علیهم السالم قرار گرفته و پیروزی متعلق به 

این ملت است.

اعالم باالترین درجه هشدار 
خطر تروریستی در فرانسه 

در پی حادثه تیراندازی در شــهر استراســبورگ 
فرانسه در نزدیکی بازار کریسمس که چهار کشته 
و ۱۲ زخمی برجای گذاشت، باالترین درجه هشدار 
خطر تروریســتی در فرانسه اعالم شــد. عامل این 
سوءقصد که پلیس از هویت او آگاه است، همچنان 
متواری است اما گفته می شود که در نتیجه رویارویی 
با نیروهای امنیتی زخمی شــده است. دادستانی 
فرانسه حادثه را تروریستی اعالم کرد.رسانه ها اعالم 
کرده اند که آلمان پس از این حادثه، نیروهای امنیتی 
را به مرز خود با استراســبورگ گسیل کرده و تردد 
قطارهای بین شــهری در این منطقه نیز به حالت 

تعلیق درآمده است.

پیدا شدن کارت شناسایی پوتین 
متعلق به سازمان جاسوسی آلمان

کارت شناسایی رییس جمهوری روسیه که بیش 
از سه دهه پیش توسط سازمان جاسوسی آلمان 
شرقی صادر شده بود، در بایگانی های آلمان پیدا 
شد.این کارت در ســال ۱۹۸۶ صادر شده است، 
یعنی زمانی که پوتین یک جاسوس رده متوسط در 
پایگاه کا.گ.ب، سازمان جاسوسی شوروی سابق، 
در »درسدن« آلمان شــرقی بود. وی در آن زمان 
۳۳ ساله بود.کارت یاد شده از زمان اتحاد دو آلمان 
در اوایل دهه ۱۹۹۰ ناپدید بود.به گزارش رویترز، 
»داگالس ســلویج« مورخ آمریکایی این کارت را 
پیدا کرده است و روزنامه آلمانی »بیلد« خبر آن را 
منتشر کرد و آن را شاهدی بر این دانست که رهبر 
فعلی روسیه برای سازمان جاسوسی آلمان شرقی 
کار می کرده اســت.در کنار عکس سیاه و سفید 
پوتین، امضای وی نیز به چشم می خورد. مهر روی 
عکس نشان می دهد که از این کارت تا اواخر سال 

۱۹۸۹ استفاده می شده است.

ناامیدی بن سلمان از 
سرمایه گذاری  در پروژه »نئوم«

ولیعهد سعودی با اشاره به بحران پیش آمده پس از 
قتل »جمال خاشقجی«، گفته تا سال ها دیگر کسی 
در پروژه »نئوم« سرمایه گذاری نخواهد کرد.نشریه 
»فایننشال تایمز« به نقل از حاضران در این جلسه، 
نوشته که بن ســلمان در این جلســه گفته است: 
»تا ســال ها، هیچ کس در این پروژه سرمایه گذاری 
نخواهد کرد.«پروژه نئوم که پارسال با سر و صدای 
زیادی توسط بن سلمان رونمایی شــد، قرار بود با 
جذب ۵۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری، به ساخت 
شــهری مدرن و به فناوری های جدید در سواحل 
شمال غربی عربستان سعودی منجر شود. سعودی ها 
برای جذب گردشگر و رونق تجارت خارجی، حساب 
ویژه ای روی این پروژه بــاز کرده بودند.از زمانی که 
قتل خاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول 
افشا شد، شمار زیادی از شرکت ها و تجار بین المللی 
اعالم کرده اند که در روابط خود با سعودی ها تجدید 

نظر می کنند. 

 حکمرانی عمر البشیر
 ابدی می شود

پارلمان سودان، کمیته ای را برای بررسی تعدیل 
قانون اساســی جهت مادام العمر کردن ریاست 
عمر البشیر بر این کشور تشکیل داد.این کمیته 
در جریان جلســه پارلمان تشــکیل شد. در این 
جلسه پیشنهاد یک هفته پیش ۳۳ حزب سیاسی 
برای تعدیل قانون اساسی مطرح شد که به البشیر 
اجازه نامزدی نامحدود ریاست جمهوری می دهد.
در قانون اساسی کنونی ســودان یک نامزد می 
تواند دوبار نامزد ریاســت جمهوری شود، اما در 
تعدیل پیشنهاد شده برای ماده ۵۷ قانون اساسی، 
یک نامزد می تواند به طرز نامحدود نامزد تصدی 
پست ریاست جمهوری شود.البشیر گفته است 
که قصد نامزدی در انتخابات ریاســت جمهوری 
سال ۲۰۲۰ را ندارد؛ اما اعضای حزب او و مصوبات 

آن خواهان نامزدی دوباره او شده است.

مسئوالن باید مراقب باشند
فریب زبان بازی دشمن را نخورند

خبر »واعظی« درباره ساز و 
کار مالی اروپا با ایران 

رییس دفتر رییس جمهور گفت: ساز و کار مالی 
اروپا برای ارتباط مالی با ایران )SPV( در دو یا 
سه هفته آینده اجرایی می شــود. وی افزود: 
اروپایی ها مشــکالت خود در مورد فشارهای 
آمریکا برای عدم اجرای رابطــه مالی با ایران 
را نیز به ما  ابــالغ کردند.واعظی تصریح کرد: 
در مورد مســائل مربوط به گرجستان، سفیر 
گرجستان به وزارت امورخارجه احضار شده 
و این بحث پیگیری می شود، مردم فعال سفر 

خود را به این کشور انجام ندهند.

 درخواست ۵۰ نماینده 
از الریجانی

اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و 
امور داخلی مجلس شــورای اسالمی، از ارسال 
نامه بیــش از ۵۰ نماینده به علــی الریجانی، 
رییس مجلــس خبر داد و  گفــت: نمایندگان 
در این نامه خواســتار در اولویــت قرار گرفتن 
طرح افزایش تعداد نمایندگان هستند.وی در 
توضیح این طرح، اظهار داشــت: براساس این 
طرح ۴۰ نماینده به تعداد فعلی اضافه می شود 
و تعداد وکالی ملت به ۳۳۰ تن افزایش می یابد.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس اضافه 
کرد: طرح مذکور چاپ شــده و نمایندگان نیز 
پیشــنهادات خود را در این باره ارائه کردند. به 
همین دلیل درخواست در اولویت قرار گرفتن 
طرح مذکور از ســوی تعــدادی از نمایندگان 

مطرح شده است.

برایان هوک:
 فرزندان مقامات ایرانی 
از آمریکا اخراج می شوند

»برایان هوک« نماینده ویــژه وزارت خارجه 
آمریکا در امور ایران، در یک پیام ویدئویی که 
در صفحه توئیتر وزارت خارجه آمریکا منتشر 
شد، تحصیل فرزندان مقامات ایرانی در ایاالت 

متحده را یک نمونه دیگر از ریاکاری دانست.
هوک افــزود: در حالــی که ایرانی ها شــعار 
مرگ بر آمریکا ســر می دهنــد خانواده های 
خود را به کشور »به اصطالح شیطان بزرگ« 
می فرستند تا با اســتفاده از پول مردم ایران 
در آنجــا زندگی و تحصیل کننــد.وی گفت: 
می توانم بگویم مــا داریم روی این مســئله 
کار می کنیم، در حالی کــه نمی توانم درباره 
پرونده های افراد یا گفــت وگوهایمان درباره 
 سیاســت داخلی  مان صحبت کنم.شــبکه 
»ان بــی ســی« اخیرا خبــر داده بــود که 
خانواده های آمریکایی هــای زندانی در ایران 
در نامه ای از دولت دونالد ترامپ خواســته اند 
که ویزای فرزندان مقامات که در آمریکا حضور 
دارند را لغو کند.پیش از آن در روز ۱۰ مرداد 
یکی از مقامات سابق از ترامپ خواسته بود تا 
فهرست بستگان مقامات ایرانی را که در ایاالت 
متحده زندگی می کننــد یا کارت اقامت دائم 

)گرین کارت( دارند، منتشر کند.

نتانیاهو: 
حق اقدام علیه حضور نظامی 
ایران در سوریه حفظ می شود

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی با 
اشاره به سفر هیئت نظامی اسراییل به مسکو 
گفت که برای روســیه این موضوع را شــفاف 
می کنیم کــه حق اقدام علیــه حضور نظامی 
ایران در سوریه را حفظ خواهیم کرد.»بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در 
جریان ســفر خود به مرز لبنان برای بازدید از 
عملیات سپر شمال نظامیان اسراییلی، گفت که 
بر اساس توافقی که با »والدمیر پوتین« رییس 
جمهور روسیه انجام شده، هیئتی از نظامیان 
ارتش اســراییل به مسکو ســفر می کنند تا با 
همتایان روس خود دیدار کنند.آنها به تشریح 
عملیات اسراییل در مرز با لبنان می پردازند  و 
این موضوع را شفاف خواهند کرد که اسراییل 
حق اقدام علیه حضور نظامی ایران و حزب ا... در 

سوریه را برای خود حفظ خواهد کرد.

امیرعبداللهیان
مدیرکل بین الملل مجلس:

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی با بیان این که »عضویت 
 )FATF( رژیم صهیونیستی در گروه اقدام ویژه مالی
مهم نیســت«، گفت: رژیم صهیونیستی از تمامی 
ظرفیت هایش برای فشار به ایران استفاده می کند 
و ایران نیز روال کاری خود را به طور طبیعی انجام 
می دهد.عالء الدین بروجردی اظهار کرد: استراتژی 
رژیم صهیونیستی ایجاد مزاحمت برای جمهوری 
اســالمی ایران است. اســراییل دشمن همیشگی 
ایران اســالمی  بوده و از هیچ تالشی برای فشار به 
ایران به خصوص از طریــق آمریکا دریغ نمی کند؛ 
لذا رژیم صهیونیستی چه عضو FATF باشد و چه 
نباشد، سیاست هایش را دنبال کرده و تالش می کند 
فشارهای اقتصادی بیشتری به جمهوری اسالمی 
ایران وارد کند.وی افزود: ما نیز کارهای خود را طبق 
روال و روند قانونی خود در خصوص لوایح مرتبط با 
FATF انجام می دهیم کما این که برخی از این لوایح 
همچون قانون پولشویی از سال های قبل تصویب و 

اجرایی شده است.

 FATF عضویت اسراییل در
اهمیتی برای ما ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

کافه سیاست

عکس  روز 

مشاجره لفظی ترامپ با رهبران 
حزب دموکرات مقابل  دوربین ها

 مسئوالن باید مراقب باشند
 فریب زبان بازی دشمن را نخورند

پیشنهاد سردبیر:

مدیرکل بین الملل مجلــس گفت: وعده های 
مثبت اروپا مبنی بر اینکه در هفته های آینده 
SPV اجرایی خواهد شــد، نیازمند گام های 
عملی اســت. امیرعبداللهیــان گفت: مواضع 
سیاسی و رســانه ای اروپا در مقابله با اقدامات 
یک جانبه گرایانه آمریکا قابل تحســین است، 
اما کندی اروپا در اقدامــات عملی قابل قبول 
نیست و زمان در این پرونده حائز اهمیت و رو 
به پایان اســت. وعده های مثبت اروپا مبنی بر 
اینکه در هفته های آینده SPV اجرایی خواهد 
شد، نیازمند گام های عملی است.وی با اشاره 
به نقش سازنده جمهوری اسالمی ایران در حل 
سیاسی بحران های منطقه ای و مبارزه واقعی با 
تروریسم، خاطرنشان کرد: ایثارگری و شهادت 
مستشاران نظامی ایرانی در مبارزه با داعش در 
کنار نیرو های مسلح و مردم سوریه و عراق مانع 

از ورود تروریست ها به اروپا شده است.

  زمان اروپا 
رو به پایان است

هادی غفاری 
عضو شورای مجمع نیروهای خط امام)ر ه(:

صادق زیباکالم، از تحلیلگــران جریان اصالحات 
گفت: مردم اسباب بازی ما نیستند و ما نمی توانیم 
از مسئولیت اجتماعی خود در قبال انتخاب روحانی 
شــانه خالی کنیم.صادق زیبــاکالم یکی از فعاالن 
سیاسی اصالح طلب در پاسخ به این سوال که »علت 
تغییر رویه چهره های اصالح طلــب در قبال دولت 
آقای روحانی از جمله حجاریــان را چگونه ارزیابی 
می کنید؟« گفت:  به هیــچ وجه تغییری در مواضع 
آقای حجاریــان به وجود نیامده، زیــرا مطالبی که 
ایشان در ســال ۹۲ گفتند در خصوص همکاری با 
دولت آقای روحانی کامال درست بود.این تحلیلگر 
جریان اصالحات ادامه داد: بــه رغم اینکه نزدیکی 
دولت آقای روحانی کــه درصد زیادی از محبوبیت 
خود را از دســت داده، به طور طبیعی هزینه  زیادی 
برای اصالح طلبان به وجود آورده است ولی  در عین 
حال معتقدم کــه اصالح طلبان همچنــان باید از 
دولت حمایت کنند، حمایتی کــه همراه با انتقاد و 
مطالبه گری وعده های انتخاباتی ایشان در سال ۹۶ 

با صدای بلند است.

 مردم
 اسباب بازی ما نیستند

تحلیلگر جریان اصالحات: 

عضو شــورای مرکزی مجمــع نیروهای خط 
امام)ره( گفت: امــروز جامعه بــه روحانیونی 
احتیاج دارد که به علم روز مســلط باشــند نه 
امام جمعه ای که اصال نمی داند  fatf  چیست.
وی با بیان اینکه بنده حاضرم نخســتین کسی 
باشــم که از همین تریبون نماز جمعه با مردم 
خداحافظی کنم، تاکید کرد: حتی اگر این قانون 
شامل همه هم نشود برخی باید داوطلب باشند 
تا جوانان با نشــاط و پرتالش در این جایگاه ها 
قرار بگیرند زیرا امثال ما کارخودشان را کردند 
و االن هم بهتر از ایــن نمی توانند کار کنند.وی 
ادامه داد: واقعیت این است که بسیاری از ائمه 
جمعه باید صندلــی خود را به افــراد جوان تر 
واگذار کنند زیرا اظهارت شــان تکرار مکررات 
بوده و حرف جدیدی برای گفتن ندارند ضمن 
 اینکه مردم از حرف های تکراری آنها خســته

 شده اند. 

قانون بازنشستگی باید شامل 
ائمه جمعه هم بشود

پیشخوان

بین الملل

  رهبر معظم انقالب:  

خواب آلودگی پزشک علت 
خطای پزشکی؟!

واکنش مسعود نیلی به ادعای »آشنا«:
 فایل صوتی جلسه دالر ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کنید

پس از روایت حسام الدین آشنا در مورد جلسه دالر ۴۲۰۰ تومانی، مسعود نیلی خواستار انتشار فایل صوتی آن 
شد. وی با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، افزود: چقدر خوب بود 
اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظر ها و اینکه بعید است نکته محرمانه ای داشته باشد انتشار 
عمومی پیدا می کرد.پیش تر حسام الدین آشنا در آخرین شماره ماهنامه اندیشه پویا درمورد جلسه دالر ۴۲۰۰ 
نقل کرد: رییس جمهور اعالم کرد که می خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که باال می رود بحث 
کنیم قبل از آن جلسه، آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه اساسا به درخواست 
آقای جهانگیری تشکیل شد. آقای جهانگیری در این جلسه گفته اســت ما دیگر امکان این را که دالر را روی 
۳۵۰۰ تومان نگهداریم نداریم  و چاره ای نیست جز این که به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. در این مصاحبه 

عنوان شده است که روحانی برخالف  میلش با نرخ ارز موافقت کرده است.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور:
 توئیتر حاوی میلیون ها محتوای مجرمانه است

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه وزیر و دو نماینده مجلس چند ماه پیش با ارسال نامه ای به دادستان کل خواستار طرح موضوع 
رفع فیلتر توئیتر در کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شدند، آیا جلسه ای برای این موضوع برگزار شده یا 
قرار است برگزار شود؟ گفت: موضع دادستانی درباره این موضوع قبال اعالم شده است. همان گونه که قبال در رسانه ها 
منتشر شد دادستان محترم کل کشور طی نامه ای به طور رسمی غیر قانونی بودن درخواست وزیر را صراحتا به ایشان 
متذکر شده اند. توئیتر حاوی میلیون ها محتوای مجرمانه است و مسئولین باید به دنبال تحقق شبکه ملی اطالعات و 
حمایت بیشتر از صنعت نرم افزارهای داخلی باشند.وی افزود: در موضوع حمایت از مدیران این پیام رسان ها نیز تاکید 
شده که مسئولیت اولیه محتوای منتشر شده بر عهده کاربر است و مدیر پیام رسان در صورت همکاری کامل با دستگاه 

قضایی و ارائه اطالعات کاربری که مرتکب جرم شده است، هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

چهره ها

چــه کســی می خواهد 
اینستاگرام را فیلتر کند

راه های کم هزینه  افزایش 
رایانه

خودروسازان پیش چشم 
دولت مردم را زیر گرفتند!
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با حضور معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو صورت گرفت؛

راه اندازی موسسه بین المللی  توانمند سازی کارکنان صنعت آب و فاضالب کشور

راه اندازی اکوسیستم نوآورانه برای حمایت از ایده های نو
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

رییس مرکز ملی فرش ایران:
بیمه بافندگان فرش دستباف 

پیگیری می شود
رییس مرکز ملی فرش ایــران گفت: بیمه تامین 
اجتماعــی به عنــوان دغدغــه ذی نفعان فرش 
دستباف، بر اســاس قول رییس سازمان برنامه و 
بودجه، به زودی پیگیری و مقرر می شود.فرشته 
دســت پاک، در آیین افتتاحیه بیست و یکمین 
نمایشگاه تخصصی فرش دســتباف در اصفهان 
افزود: از سال 92 تاکنون بیش از نیمی از بافندگان 
فرش دستباف که بیمه بودند از این حوزه حذف 
شدند.بر اســاس آمار موجود در ســال 96، یک 
میلیون بافنده فرش دستباف در کشور شناسایی 
شدند که حدود 700 هزار نفر از این تعداد فعال 
هستند. وی با تاکید بر شناسنامه دار شدن فرش 
دستباف تصریح کرد: این کاال از اهمیت خاصی 
برخوردار است و هیچ کشوری حق ندارد به فرش 
دستباف که کیان ایرانی است، دست درازی کند 
همچنین برای جلوگیری از تقلب، فرش ها باید 
شناسنامه دار شوند. دست پاک با اشاره به پیمان 
ســپاری ارزی که دغدغه صادرکنندگان است، 
اظهارداشت: این موضوع با وزیر صنعت، معدن و 
تجارت پیگیری می شود همچنین در اولین جلسه 
شورای عالی فرش که به زودی برگزار خواهد شد، 
دغدغه صادرکنندگان در اولویت وزارتخانه قرار 
می گیرد. رییس مرکز ملــی فرش ایران از انعقاد 
تفاهم نامه با منطقه آزاد چابهار برای حل مشکل 
واردات مواد اولیه خبــر داد و گفت: این اقدام در 
حوزه معاونت ریاست جمهوری انجام می شود. وی 
ادامه داد: با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریم و 
فرش دستباف در تحریم است به همه شرکت ها و 
اجناسی که واردات انجام می دهند اعالم آمادگی 
و تهاتر اجناس کردیم تا درقبال واردات به کشور 
فرش دســتباف را تهاتر کنند. دســت پاک ابراز 
امیدواری کرد تا سال آینده با توجه به شرایطی که 
برای صادرات و ورود مواد اولیه فراهم می شود 
شاهد رونق چند برابری فرش دستباف باشیم. 

بازار

ضدیخ خودرو

»رضایی« به کندی پیشرفت طرح راه آهن 
اصفهان- تهران و کاهش ذخیره سد واکنش 

نشان داد؛
هشدار استاندار

اســتاندار اصفهان گفت: ذخیره ســد بر اســاس 
آمار چنــد روز پیش اندکی بیــش از 134 میلیون 
مترمکعب رسیده که 20 میلیون مترمکعب کمتر 
از مدت مشابه سال گذشته شده است.عباس رضایی 
در نشست مجمع نمایندگان در فرمانداری برخوار 
اظهار کرد: برای تامین آب اســتان به جای دعوای 
بی ثمر و خســارت بار، به تدبیر جمعی نیاز داریم.

اســتاندار اصفهان اولویت نخســت را تامین آب و 
اجرای سریع طرح های انتقال آب حوضه به حوضه 
بیان و خاطرنشان کرد: دراین باره با پیگیری جمعی 
باید به دنبال طرح هــای انتقــال آب از تونل دوم 
کوهرنگ و احداث تونل بهشت آباد بین استان های 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری باشیم؛ نباید این 
دعواهای درون اســتانی ادامه یابد و به جایگاه مهم 
استان اصفهان در سطح ملی آسیب برساند. رضایی، 
کندی پیشرفت طرح راه آهن اصفهان-تهران را به 
ضرر کشور بیان کرد و گفت در صورتی که احداث 
این طرح به علت اعتراض به نحوه عبور از شهرستان 
برخوار به بیش از 4 سال برسد، این طرح از فاینانس 
طرف چینی محروم خواهد شد؛ سود اعتبار این طرح 
از محل فاینانس 8 درصد است که اگر ساخت طرح 
راه آهن از این مدت بیشتر شود، ممکن است سود 
بازپرداخت اعتبار ارزی اختصاص یافته افزایش یابد.

مدیر امور دام جهاد کشاورزی اصفهان 
خبر داد :

تولید بیش از یک میلیون تن 
شیر در استان اصفهان

مدیر امور دام جهاد کشــاورزی اصفهــان از تولید 
یک میلیون و صدو بیســت هزار تن شــیر طی 9 
ماهه نخست امسال در اســتان خبر داد. احمدرضا 
اسماعیلی  با اشاره به اینکه خوشبختانه در استان 
اصفهان مشکل کمبود تولید شــیر نداریم، افزود: 
در استان حدود 50 درصد شیر مازادمصرف داریم  
و از میزان 3400 تن تولید شیر روزانه حدود 1800 
تن از استان خارج و در تهران مصرف می شود .وی 
تصریح کرد : 12 هزار دامداری فعال در استان وجود 
دارد که از این تعداد 1650 واحد  صنعتی و10850 
واحد سنتی  هستند.اسماعیلی افزود : میزان تولید 
گوشت قرمز استان  در سال گذشته 67 هزار تن بوده 
و کاهش چندانی در بخش تولید گوشت قرمز نسبت 

به سال گذشته در استان   دیده نمی شود.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان مطرح کرد:

 کاهش جوجه ریزی 
مهم ترین دلیل افزایش قیمت

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه هم  اکنون در بازار اصفهان قیمت 
مرغ برای مصرف کننده 11هزار و 600 تومان است، 
گفت: افزایش قیمت تمام شــده و کاهش جوجه 
ریزی مهم ترین دالیل افزایش قیمت این محصول 
اســت.زهرا فیضی قیمت روز مرغ زنده را کیلویی 
8000 تومان، قیمت کشتارگاه را کیلویی 11هزار 
و400 تومــان و میانگین قیمــت مصرف کننده را 
11هزار و 600 تومان اعالم و اظهــار کرد: از درب 
کشــتارگاه تا مغازه قیمت تا هشت درصد می تواند 
افزایش یابد و ممکن است در فروشگاه های مختلف 
این قیمت تفاوت داشته باشد؛ اما قیمت اعالم شده 
به صورت میانگین در کل استان همین مقدار است.
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
اضافه کرد: توزیع مرغ منجمد شروع شده و قیمت 
هر کیلو از آن برای مصرف کننده 8900 تومان است.

نحوه دریافت رمز دوم 
کارت های بانکی یک بار مصرف 
یک بار مصرف شدن رمز دوم کارت های بانکی از ابتدای 
آذرماه امسال آغاز شــده و رمزهای ثابت از خردادماه 
سال آینده حذف می شوند.بر اساس این تصمیم بانک 
مرکزی افراد الزم است برای تایید هویت، شماره تماس 
و اطالعات بانکی خود تنها یک بار برای همیشه به بانک 
مراجعه کنند و پس از آن رمز های دوم یک بار مصرف 
برای هر بار اســتفاده از دو طریق برای آن ها ارســال 
می شود.در روش نخســت، به هنگام انجام تراکنش 
بر اساس درخواست دارندگان کارت، پیامکی حاوی 
رمز یک بارمصرف به شماره تلفن همراه دارنده کارت 
ارسال می شود و بعد از یک بار استفاده، باطل می شود.

روش دوم نیز، استفاده از اپلیکیشن های موبایلی در 
تولید رمز های یک بار مصرف است که دارنده کارت در 
این روش با درخواست یک رمز یک بار مصرف، رمز را 
از آن اپلیکیشن با یک زمان اعتبار مشخص که به طور 

معمول 60 ثانیه است، دریافت می کند .

 Super ضدیخ خودرو کاسپین مدل
Anti Freeze حجم 890 میلی لیتر

 18,500
تومان

ضدیخ خودرو لوکینی 
وزن 4 کیلوگرم

 66,000
تومان

آب رادیاتور تویوتا جنیون پارتس 
حجم 4 لیتر کد 80082-08889

 268,000
تومان

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: این شــرکت تصمیم دارد با راه اندازی 
اکوسیستم نوآوری و ایجاد مراکز شتاب دهنده استارت آپی از ایده های 
خالقانه و شرکت های دانش بنیان حمایت کند.حمیدرضا عظیمیان 
اظهار کرد: فوالد مبارکه هدف مهم دستیابی به فناوری کامل ساخت 
و بهره برداری صنعت فــوالد را دنبال می کند و برای رســیدن به آن 
سیاست گذاری های الزم را اتخاذ کرده است.مدیرعامل فوالد مبارکه در 
ادامه افزود: افزایش دانش فنی و کسب علوم روز، در حال حاضر اهمیت 
بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است و برای رسیدن به توسعه صنعتی 

و اقتصادی باید فضای صنعت را، علمی کرد و به ایده های خالقانه اجازه 
رشد داد.وی تصریح کرد: در همین راستا، فوالد مبارکه نیز تصمیم دارد 
با راه اندازی اکوسیستم نوآوری و ایجاد مراکز شتاب دهنده استارت آپی، 
از ایده های خالقانه و شرکت های دانش بنیان حمایت کند و با مشارکت 
در سرمایه گذاری خطرپذیر به توسعه این ایده ها و فناوری های خالقانه 
کمک کند.عظیمیان ادامه داد: رسیدن به فناوری های صنعت فوالد، 
هدف اصلی فوالد مبارکه از راه اندازی این اکوسیستم است و در این راه 

از همه ظرفیت های موجود استفاده خواهد شد.

آشنایی با قوانین  مالیاتی، می تواند 
معافیت های مالیاتی به همراه داشته و 
یا سبب اجتناب از شمول جریمه های 
مالیاتی شود.این بســته نرم افزاری 
شامل کلیه قوانین و مقررات مالیاتی 
از جمله قانون مالیات های مستقیم، 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات 
بر ارث، مالیات بر درآمد و مشاغل و 
آموزش فرآیندهای مالیاتی مانند اخذ 
کد اقتصادی، ثبت اظهارنامه مالیاتی 

و ... است.

قانون مالیات

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیرعامل فوالد مبارکه خبرداد

راه اندازی اکوسیستم نوآورانه برای حمایت از ایده های نو

با حضور معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو و معاون پیشتبانی 
و منابع انسانی شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور، موسسه 
بین المللی  توانمند سازی کارکنان صنعت آب و فاضالب کشور)توان 
افزا(  در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب وبرق اصفهان 
راه اندازی شــد.مهندس علــی اکبر مهاجری با اشــاره به اهمیت 
راه اندازی این موسسه بین المللی گفت: انتظار می رود با راه اندازی 
موسسه توانمندسازی کارکنان صنعت آب و فاضالب کشور انتقال 
تجربیات و دانــش روز دنیا  میان کارشناســان  و نخبگان  صنعت 
آبفای ایران و آلمان بیش از پیش انجام گیــرد. وی افزود: مطمئنا 
این موسســه می تواند چالش ها و خألهای علمی که مانع از رشد 
و شــکوفایی صنعت می شــود را برطرف کند و در این راستا  باید 
کمیته ای با ریاســت کارشناســانی که ده ها ســال در صنعت آبفا 
خدمت کردند تشکیل شود تا  بررسی علمی مشکالت صنعت مرتفع 
گردد.معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو با اشاره به هدف از 
راه اندازی این موسسه گفت: بهره گیری ازمتخصصان آلمانی برای 

آموزش و توانمندســازی مدیران و کارکنان صنعت آبفا،تاسیس و 
تجهیزآزمایشگاه ها و کارگاه های مورد نیاز جهت اجرای دوره های 
آموزشی مرتبط با صنعت،تبدیل شدن به موسسه ای پیشرو در سطح 
منطقه برای آموزش و توانمندسازی پرســنل صنعت آبفا از جمله 
مهم ترین اهداف راه اندازی این موسســه است.مهندس مهاجری 
به نقش موسسه بین المللی توانمندسازی منابع انسانی صنعت آبفا 
پرداخت و اظهارداشت: موسســه بین المللی توانمندسازی منابع 
انسانی صنعت می تواند به عنوان قطب تخصصی آموزش های آبفا 
محسوب شود همچنین شناسایی، تربیت افراد مستعد و متخصص 
برای تدریس در زمینه های آب و فاضالب، اســتفاده از جدیدترین 
ابزارها و روش های آموزشــی، پایش مستمر پیشرفت های دانش و 
فناوری مرتبط با صنعت آبفا و توسعه آموزش های مربوط به پرسنل 
صنعت از دیگر کارکردهای این موسسه لحاظ می شود.در ادامه این 
جلسه رییس شورای انسجام بخشی صنعت آب وبرق استان اصفهان 
گفت:راه اندازی موسسه توانمندسازی کارکنان صنعت آب و فاضالب 

کشور می تواند با آموزش دانش روز دنیا به کارکنان  کمک شایانی 
به توسعه صنعت آب و فاضالب کشــور کند.مهندس هاشم امینی 
اعالم کرد: آموزش ها باید مهارت محور باشد تا بتواند بستر رشد این 
صنعت پیچیده وگسترده را فراهم ســازد  این در حالی است که بر 
اساس برآوردهای صورت گرفته تنها 18 درصد محتوای دوره های 

آموزشی مهارت محور است .
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان گفت:شرکت های آب و فاضالب در کشور دارای تاسیسات و 
تجهیزات بسیار گسترده ای هستند که نگهداری و بهره برداری بهینه 
از آنها نیازمند دانش روز دنیاست که به نظر می رسد با همکاری و 
تعامل کارشناسان داخلی و خارجی می توان به این مهم دست یافت.

وی افزود: موسسه توانمند ســازی کارکنان صنعت آب وفاضالب 
کشور در حقیقت فضایی را فراهم می کند که می تواند از طریق آن 
از ظرفیت های علمی و تجربی کارکنــان داخلی و خارجی بیش از 

پیش  بهره مند شویم.

بنزین و یارانه، دو روی سکه پر طرفدار بودجه 
هســتند. الیحه دخل و خرج مالی دولت که 
15 آذر مــاه به مجلس ارائه شــد و بر خالف 
پیش بینی ها نه خبری از افزایش قیمت بنزین 
 در آن بود و نه یارانه ها تغییــری پیدا کرد.

 بر اســاس الیحه ای که دولت به مجلس ارائه 
داده اســت، بنزین 1000 تومان ، دالر 4 هزار و 
200 تومان  برای کاالهای اساسی، افزایش 20 
درصدی حقوق کارمندان و پرداخت 42 هزار 
میلیارد تومان یارانه از جمله گل درشت های 

ارقام مخارجی دولت هستند. 
 بنزین و یارانه در حالی بر مدار ثبات می چرخد که هم 
قاچاق و هم گرانی دو معضل پیش روی این دو فاکتور 
اقتصادی است که تقریبا هیچ راهکاری تاکنون برای 

آن اندیشیده نشده است.
یارانه هــا همچنان ثابــت؛ قدرت خرید 

همچنان نزولی
اگر چه حرف و حدیث هایی مبنی بر افزایش یارانه 
ها به منظور ترمیم قدرت خرید مردم طی روزهای 
اخیر در رســانه ها به گوش می رسید؛ اما با توجه به 
کاهش فروش نفت در سال آینده و انقباضات بودجه 
یا به دلیل تحریم، دولت نمی تواند و نمی خواهد یارانه 
ها را افزایش دهد. تصمیمی که دولت برای یارانه در 
بودجه سال آینده گرفته این است که سقف بودجه 
یارانه ها همان 42 هزار میلیارد تومان بماند اما توزیع 
یارانه ها استانی خواهد بود و هر استان به میزان تعداد 
افرادی که یارانه بگیرند آن مبالغ را دریافت می کنند.

 البته همچنان حذف یارانه ثروتمندان و دهک های 
باال در دستور کار قرار دارد؛ اما این بار استانداری ها 
نسبت به شناسایی این افراد باید اقدام کنند. دولت 
یازدهم تاکنون در چند نوبــت اقدام به حذف یارانه 
بگیران ثروتمند کرده اســت. در سال اول یک بار از 
طریق راه اندازی کمپین» نه به یارانه« قصد کاهش 
جمعیتی را که یارانه دریافت می کنند داشــت که 

البته با استقبال قابل انتظار مواجه نشد. 
پس از آن مهــم ترین اقــدام قانونــی دولت برای 

قطــع یارانه دهــک های 
باال، پیشــنهاد حذف 30 
میلیون نفر از یارانه بگیران 
در بودجه سال 97 بود؛ اما 
نمایندگان با حذف یکباره 
این تعداد موافقت نکردند 
و ســقف یارانه همان 42 
هــزار میلیــارد تومان در 

سال و برای هر نفر در ماه 45 هزارو 500 تومان باقی 
ماند. امسال هم اعداد و ارقام تغییری نکرده ؛ اما قرار 

براین است یارانه توزیع استانی داشته باشد. 
در حالی که بیش از 90 درصد جمعیت کشــورمان 
یارانه نقدی دریافت می کنند کارشناسان اقتصادی 
می گویند باید سقف یارانه نقدی از محل حذف یارانه 
دهک های باال افزایش یابد تا بتواند بخشــی از رشد 
قیمت ها ناشــی از باال رفتن نرخ ارز را جبران کرد. 
به نظر می رسد دولت برای ســال آینده یارانه های 
کاالیی را به جــای نقدی در نظر گرفته اســت. این 
مسئله در نهایت به نفع دولت و در جهت کنترل نرخ 
های تورمی و تنظیم بازار عمل خواهد کرد به شرطی 
 که دولت به درستی شبکه توزیع اقالم را ساماندهی

 کند.

و  بنزین  چالــش 
معضل قاچاق و قیمت

بنزین نیز از جمله کاالهای 
کاربردی بود کــه انتظار 
می رفت با توجه به حجم 
باالی قاچــاق در بودجه 
سال آینده افزایش قیمت 
داشته باشد؛ اما به نظر می 
رسد دولت تصمیمی برای افزایش بهای سوخت و یا 
حتی سهمیه بندی نداشته باشد. در مقابل نمایندگان 
اگر چه سال گذشته با افزایش قیمت سوخت مخالفت 
کردند؛ اماشــاید امســال موافق باال رفتن قیمت ها 
باشند. در این میان زمزمه هایی از سوی نمایندگان به 
گوش می رسد مبنی بر اختصاص سهمیه به هر فرد به 
جای هر خودرو. در همین زمینه علی کریمی، یکی از 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفته است: ما باید برای مردم کشور سهمیه تعیین 
کنیم نه برای خودرو، چون در کل کشور 18میلیون 
خودرو داریــم و 60درصد مردم خــودرو ندارند و از 

منافع حاصله بی نصیب هستند. 
وی ادامه داد: افزایش قیمت بنزیــن و حذف یارانه 
می تواند تورم زا باشد و برای جلوگیری از این مشکل 

می توانیم مدتی را مشــخص کنیم مثال یک ماه که 
این پول قابل برداشت نقدی نباشــد و بعد از مدت 
مشــخص، مانده اعتبار را می تواننــد به صورت نقد 

استفاده کنند.
مسئله هدفمند کردن یارانه ها و واقعی سازی قیمت 
حامل های انرژی دو روی یک ســکه هســتند، اما 
متاسفانه دولت در بودجه سال 98 همچون بودجه 
سال های گذشته هیچ تالشــی برای اصالح این دو 
مقوله مرتبط نکرده است. از سویی، به دلیل تورم 9 
ساله گذشته، دیگر مبلغ 45 هزار و 500 تومان برای 
خانوارهای ثروتمند و حتی متوسط قابل توجه نیست 
و از سوی دیگر، مجموع اعتبار 42 هزار و 500 میلیارد 
تومان پرداخت یارانه نقدی،  رقم قابل توجهی است که 
می تواند از زندگی دهک های درآمدی پایین جامعه 

به ویژه در شرایط  سخت اقتصادی گره گشایی کند.
در عین حــال، می تــوان نگرانی هــای دولت برای 
واقعی ســازی قیمت های حامل های انرژی را درک 
کرد اما ادامه این روند، به نفع منافع ملی نیســت. بر 
اساس ماده 2 قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مجاز 
است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های 
انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل ها را در صورتی 
که تا 25 درصد قیمت فوب خلیج فارس نوسان کند، 
بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ 
مابه التفاوت یــا پرداخت یارانه اقــدام کند و مبالغ 
مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در 
بودجه سنواتی منظور کند. این در حالی است که به 
دلیل نوسان های ارزی، قیمت سوخت تقریبا 6 برابر 
شده است. متاسفانه دولت برای تداوم پرداخت یارانه 
نقدی 45 هزار تومانی به 77 میلیون نفر از جمعیت 
کشور که بی گمان در زندگی 30 میلیون نفر از این 
جمعیت اثر معناداری ندارد، هیچ دلیل و توضیحی 
ارائه نمی کند و چراغ خاموش به مسیر اشتباه خود 
ادامه می دهد. از ایــن رو، انتظار می رود،  نمایندگان 
مجلس در فرآیند بررسی الیحه بودجه سال آینده، 
به طور جد به موضوع تداوم غیرقانونی شیوه کنونی 
پرداخت یارانه ها و عرضه قیمت ســوخت ورود پیدا 
کرده و دولت را به انجام این جراحی سخت اقتصادی 

تشویق کنند.

دو روی سکه رانت های پنهان 
  بررسی تغییرات احتمالی بنزین و یارانه در الیحه مالی سال آینده؛  

متاسفانه دولت در بودجه سال 98 
همچون بودجه سال های گذشته 
هیچ تالشی برای اصالح این دو 

مقوله مرتبط نکرده است

مرضیه محب رسول
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خطرات احتمالی مصرف پروبیوتیک ها چیست؟

پیشنهاد سردبیر:

مزایده

9 شــماره صورتمجلــس: 9709003623300277 شــماره پرونــده:  /123
9709983623100157  شماره بایگانی شعبه: 970176 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 970176 مدنی با 
موضوع تقسیم ماترک اموال ذیل متعلق به مرحوم شهره شفیعی را به فروش برساند. تمامی 
 ششــدانگ عرصــه و اعیان پــالک ثبتــی 1/13063 آپارتمــان واقع در اردســتان- 
شهرک مدرس- مدرس 8- در طبقه اول از یک ساختمان دو طبقه به مساحت 111/54 
متر مربع که 4/39 متر مربع آن تراس مســقف جنوبی و 8 متــر آن بالکن با حق العبور از 
پارکینگ قطعه یک می باشد عرصه ملک مذکور به مساحت 176 متر مربع می باشد ملک 
مذکور دارای اسکلت فلزی با قدمت 7 تا 8 سال دارای انشعاب آب برق و گاز- کف سازی 
 ساختمان از سرامیک و دربهای داخلی از جنس چوب کابینت آشپزخانه از ام دی اف ارزیابی

 شده به مبلغ 1/265/979/000 ریال، به انضمام جهیزیه با مشخصات ذیل و قیمت ارزیابی 
 شده آن، متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلســه مزایده حضور یافته و تا پنج 
روز قبل از تاریخ مزایده اموال و ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. اموال و ملک فوق 
به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده بایستی کل بها 
را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم تا نسبت به انتقال مورد مزایده وفق 
مقررات اقدام گردد. تاریخ مزایده: 1397/10/5 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح، مکان مزایده: 
 واحد اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان اردستان، لیســت جهیزیه به شرح ذیل 
می باشد: 1- قرآن سه جلد )قطع جیبی- نقره ای و قهوه ای کشویی بزرگ( 3 عدد به قیمت 
 پایــه 1/650/000، 2- یک آیینه کنســول دو شــمعدان و ســاعت برنــزی 1 عدد به

 قیمت پایه 18/000/000، 3- سجاده نماز 2 عدد به قیمت پایه 300/000، 4- سطل زباله 
و جای دستمال کاغذی )پیوتر( 1 عدد به مبلغ پایه 500/000، 5- گلدان زینتی رومیزی 2 
 عدد به قیمت پایه 300/000، 6- ســاعت دیواری چوبی 1 عدد به قیمت پایه 500/000، 
7- جارو برقی شارژی majic 1 عدد به قیمت پایه 3/500/000، 8- ویترین همراه وسایل 
)استکان یک دست- کاسه یک دست- گلدان دو عدد- شمع دان دو عدد- میوه خوری- 
ظرف شیرینی- قندان یک عدد-  جای کارد و چنگال دو عدد- یک عدد سینی همه از نوع 
کریستال( 1 عدد به قیمت پایه 9/500/000، 9- مبلمان )همراه با یک میز بزرگ و چهار 

میز کوچک( 1 عدد به قیمت پایه 13/500/000، 10- فرش 2/5 * 3/5  ماشینی 700 شانه 
2 عدد به قیمت پایه 15/000/000، 11- قاب ونیکاد 1 عــدد به قیمت پایه 400/000، 
12- رخت آویز MDF 1 عدد به قیمت پایه 2/000/000، 13- قاب زینتی 1 عدد به قیمت 
پایه 750/000، 14- قاب زینتی )گل نقره( 2 عدد به مبلغ پایه 1/500/000، 15- سرویس 
مسی 9 پارچه )ســه دیگچه همراه درب و دو تابه و یک شــیرجوش( 1 عدد به مبلغ پایه 
 5/000/000، 16- گلــدان زینتــی )پیوتــر( 2 عــدد بــه مبلــغ پایــه 1/000/000، 
 17- شیرجوش )پیوتر( 1 عدد به مبلغ پایه 800/000، 18- ظرف میوه )پیوتر( 1 عدد به 
مبلغ پایه 500/000، 19- ظرف شیرینی )پیوتر( 1 عدد به مبلغ پایه 20،700/000- سینی 
)پیوتر( 1 عــدد به مبلغ پایه 500/000 ، 21- اســفند دود کن برقی 1 عــدد به مبلغ پایه 
 300/000، 22- ســرخ کن برقی )GRAND SET( 1 عدد به مبلــغ پایه 1/000/000،

 23- غذاساز )FELLER( 1 عدد به مبلغ پایه 2/500/000، 24- چای ساز )BRINA( 1 عدد 
به مبلغ پایه 2/000/000، 25- ســرویس کنار ســماور )8 پارچه( 1 عدد بــه مبلغ پایه 
 1/500/000، 26- ســرویس قاشــق و چنگال 6 نفره 1 عدد به مبلــغ پایه 500/000،
 )BRINA( 27- سرویس کارد آشپزخانه 1 عدد به مبلغ پایه 1/200/000، 28- چرخ گوشت 
1 عدد به مبلغ پایه 2/500/000، 29- میوه خشک کن 1 عدد به  مبلغ پایه 1/500/000، 
،3 /000 BLACK 1 عــدد بــه مبلــغ پایــه 000/  &  DECKER 30- پلوپــز 
 FELLER 1 عدد به مبلغ پایه 1/500/000،  32- اسنک پز KEPLER 31- قهوه جوش 
1 عدد به مبلــغ پایــه 2/000/000، 33- همزن برقــی VIDAS 1 عدد بــه مبلغ پایه 
1/500/000، 34- سماور 6 لیتری بلوری همراه با سینی کاسه قوری پارچ 1 عدد به مبلغ 
پایه 4/000/000 ، 35- دســتگاه سه کاره برقی )مخلوط کن- آســیاب و آمیوه گیری( 
KENWOOD 1 عدد به مبلغ پایه 4/000/000، 36- ســرویس چینــی 12 نفره کامل 

)TOOS( 1 عدد به مبلغ پایه 5/000/000، 37- زودپز و آرام پز KALORANCE 1 عدد به 
مبلغ پایه 1/500/000، 38- فالســک NAKHMAN 1 عدد به مبلــغ پایه 800/000، 
 39-ســرویس حبوبات )NAKHMAN( 6 عدد ظرف کوچک و ســه عدد سطل بزرگ

 1 عدد به مبلغ پایه 1/500/000، 40- ظرف شیشه ای جهت نگهداری حبوبات 10 عدد 
به مبلغ پایه 1/500/000، 41- سرویس ارکوپال 24 پارچه IROPAL 1 عدد به مبلغ پایه 
3/000/000، 42- قندان شیشه ای پایه دار 6 عدد به مبلغ پایه 900/000، 43- استکان 
12 عدد به مبلغ پایه 300/000، 44- نمک پاش چینی 6 عدد بــه مبلغ پایه 300/000، 

45- نمک پاش شیشه ای 6 عدد به مبلغ پایه 180/000، 46- کاسه کریستال 1 عدد به 
مبلغ پایه 700/000، 47- کاسه شیشه ای 5 عدد به مبلغ پایه 500/000، 48- ظرف یخ 
همراه انبر مخصوص 2 عدد به مبلغ پایه 500/000، 49- فنجان چینی 6 عدد به مبلغ پایه 
480/000، 50- تخته سبزی خرد کنی 1عدد به مبلغ پایه 100/000، 51- سرویس چای 
خوری )پیوتر( 1 عدد به مبلغ پایه 1/500/000 ، 52- قوری چینی کوچک و بزرگ 3 عدد 
به مبلغ پایه 900/000، 53-پارچ و لیوان همراه نی شیشه ای LUMINARK 4 عدد به مبلغ 
پایه 4/000/000، 54- کاسه چینی )شــکالت خوری و میوه خوری( 2 عدد به مبلغ پایه 
2/500/000، 55- آبکش استیل UNIQUE 4 عدد به مبلغ پایه 500/000، 56- آبکش 
پالستیکی همراه با کاسه 4 عدد به مبلغ پایه 320/000، 57- آبکش پالستیکی 3 عدد به 
 مبلغ پایه 150/000، 58- کاســه پالســتیکی کوچک  )6 عدد( بزرگ )1 عدد( 1 عدد به 
مبلغ پایه 500/000، 59- کاسه شیشه ای همراه با درب 3 عدد به مبلغ پایه 1/200/000، 
60- کاسه شیشه ای دربدار 2 عدد به مبلغ پایه 600/000، 61- رنده استیل دستی 1 عدد 
 به مبلغ پایــه 150/000، 62- آبکش همــراه با ظرف زیر و درب پالســتیکی 2 عدد به
  مبلغ پایه 500/000، 63- آبمیوه گیری دستی پالستیکی 1 عدد به مبلغ پایه 100/000،
 64- پارچ شیشــه ای 1 عدد به مبلغ پایه 100/000، 65- سرویس قابلمه چدن 8 پارچه 
)MAXE( 1 عدد به مبلغ پایه 5/000/000، 66- سبد میوه زینتی همراه با میوه 1 عدد به 
 مبلغ پایه 500/000، 67-سرویس قابلمه MGS 11 پارچه 1 عدد به مبلغ پایه 4/500/000،
 68- پایه قابلمه 1 عدد به مبلغ پایه 350/000، 69- تابه چدن دو طرفه 1 عدد به مبلغ پایه 
1/000/000، 70- ترازوی آشــپزخانه )KAKHMAN( 1 عدد به مبلغ پایه 1/000/000، 
 71- جای ســیب زمینــی و پیاز 1 عدد بــه مبلغ پایــه 500/000، 72- ســینی روحی
  1 عدد به مبلغ پایه 200/000، 73- جای سیخ به همراه سیخ 1 عدد به مبلغ پایه 450/000، 
 74- جاروی دســته بلند به همراه خاک انداز 1 عدد به مبلغ پایــه 200/000، 75- چهار

 پایه پالستیکی 1 عدد به مبلغ پایه 200/000،  76- صندلی گردان چرمی 2 عدد به مبلغ 
 1 LG 1 عدد به مبلغ پایه 40/000/000، 78- فریز LG پایه 2/000/000، 77- یخچال 
 عدد به مبلــغ پایــه SOLAR DOM -79 ،40/000/000 یک دســتگاه LG 1 عدد به
  قیمت پایه 80،25/000/000- ماشین ظرف شویی LG 1 عدد به مبلغ پایه 30/000/000، 
 81- ماشــین لباس شــویی LG 1 عــدد بــه مبلــغ پایــه 20/000/000، 82- اجاق 
 گاز فــردار ALTON 1 عدد به مبلغ پایه 13/000/000، 83- ســینی پایــه دار 2 عدد به 

 مبلغ پایه 1/000/000، 84- فندق شــکن-  گوشــت کوب- مالقه و کفگیر- وردنه- 
 MDF ست قاشــق و چنگال 1 عدد به مبلغ پایه 1/500/000، 85- سرویس اتاق خواب 
 )میز کشودار- آیینه – کمد – تخت- میز کنار تخت( 1 عدد به مبلغ پایه 12/000/000،

 86- جاروبرقی W 2200 مارک LG 1 عدد به مبلغ پایه 4/000/000، 87- چمدان 2 عدد 
به مبلغ پایه 2/000/000، 88- سرویس قاشق چنگال کامل 12 نفره MEGANCO 1 عدد 
به مبلغ پایه 9/000/000، 89- بالشت شرکت VIVID 8 عدد به مبلغ پایه 4/000/000، 
90- تشک 5 عدد به مبلغ پایه 5/000/000، 91- پتوی گلبافت طرحدار5 عدد به مبلغ پایه 
7/500/000، 92- اتوپرس JANOME تعداد 1 عدد به مبلغ پایه 10/000/000، 93- رخت 
آویز پایه دار 1 عدد به مبلغ 500/000، 94- جای شکالت و قندان رومیزی 2 عدد به مبلغ 
پایه 450/000، 95- قابلمه بزرگ )روحی( 1عدد به مبلغ پایه 1/000/000، 96- تشــت 
بزرگ )روحی( 1 عدد به مبلغ پایه 750/000، 97- لگن بزرگ پالستیکی 1 عدد به مبلغ 
پایه 300/000، 98- بخارشوی KENWOOD 1 عدد به مبلغ پایه 4/000/000، 99- پنکه 
 2035 JANOME 1 عدد به مبلغ پایه 2/500/000، 100- چرخ خیاطی BRINA ایستاده
1 عدد به مبلغ پایه 6/500/000، 101- میز چرخ خیاطی 1 عدد به مبلغ پایه 1/000/000، 
102- تابه بزرگ تفلون 1 عدد به مبلغ پایه 800/000، 103- قابلمه بزرگ چدن 1 عدد به 
مبلغ پایه 1/000/000، 104- سینی بزرگ استیل 1 عدد به مبلغ پایه 500/000، 105-پرده 
پارچه ای جهت پذیرایی و اتاق ها 1 عدد به مبلغ پایه 4/500/000، 106- جاکفشی 1 عدد 
 به مبلغ پایــه 1/500/000، 107- زیر انــداز حصیری 1 عدد به مبلــغ پایه 500/000،

 108- جارو و تی زمین شوی 1 عدد به مبلغ پایه 200/000، 109- اجاق گاز زمینی 1 عدد 
 به مبلغ پایه 500/000، 110- منقل کباب و انبر 1 عدد بــه مبلغ پایه 100/000، 111-
 بند لباس )سیمی و ایستاده( 1 عدد به مبلغ پایه 500/000، 112- کتری روگازی 1 عدد به 
مبلغ پایه 350/000، 113- ســرویس کامل روتختی  1 عدد به مبلغ پایه 4/000/000، 
114-روفرشی یک تخته 1 عدد به مبلغ پایه 500/000، 115- چمدان لباس 2 عدد به مبلغ 
پایه 2/000/000، 116- یک ســرویس طال و تعدادی النگوی طــال  )66 گرم مجموع 
 طالجات و النگو و 900 سوت ســه عدد پالک پارســیان( به مبلغ پایه 268/600/000،    
 م الف: 314865 شــعبه اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان اردســتان

 )1608 کلمه، 16 کادر( 

با خواص  قرمز رنگ های خوشمزه بیشتر آشنا شوید

عالقه زیاد بــه برنامه های تلویزیونی یکــی از اصلی ترین 
مشکالتی است که والدین در خانه با بچه ها دارند. با توجه به 
زیان های روحی و جسمی بسیاری که با تماشای تلویزیون 
بر کودکان وارد می شود، خانواده ها دغدغه های زیادی در 
مورد چگونگی برخورد باکــودکان در این زمینه دارند. این 
موضوع زمانی برای والدین دشوار تر می شود که جذابیت 
برنامه های تلویزیونی، کامپیوتری و موبایل به شــدت در 

حال جذب مخاطبان اســت. اغلب 
کشکمش میان والدین با فرزندان بر 
سر تماشای تلویزیون به نفع رسانه 
های تصویری تمام می شــود؛ اما 
راهکارهایی نیز وجود دارد که بتوان 
به مرور این عالقــه در کودکان را از 

میان برد.
برای اوقات فراغت بچه ها 

برنامه ریزی کنید
بیکاری و نبود سرگرمی یکی از اصلی 
ترین دالیلی است که کودکان را به 
سمت تلویزیون می کشــاند . این 
مشکل بیشــتر در کودکانی دیده 
می شــود که برای پر کردن اوقات 
فراغت شان برنامه ای ندارند. آن  ها 
مدام می گویند حوصله ام سر رفت، 
خسته شده ام، تنهایم و... . بنابراین 
این کودکان با مشکل تماشای بیش 

از حد تلویزیون و استفاده از کامپیوتر روبه رو می شوند. در 
چنین شرایطی به والدین توصیه می شود که کودک شان 
را در کالس  های ورزشــی، هنری و اعتقادی ثبت نام کنند 
و حتما ساعتی از روز را با او بازی کنند تا به بهترین شکل، 

اوقات فراغتش را پر کند.
محدوده زمانی برای بازی تعیین کنید 

هم دیدن برنامه های تلویزیون و هم بازی های کامپیوتری 
باید زمان بندی مشــخصی داشته باشــد. هر وقت کودک 
می خواهد با کامپیوتر، پلی استیشن یا گوشی تلفن همراه 
بازی کند یا تلویزیون تماشا کند، یک محدوده زمانی برایش 
تعیین کنید؛ مثال بگویید »تو فقط می توانی یک ســاعت 
بازی کنی« و قبل از این که زمانش به پایان برسد، به او تذکر 
بدهید که وقتش در حال تمام شدن است و باید کامپیوتر را 

خاموش کند. اگر این تذکر را نپذیرفت، خیلی آرام و بدون 
تحقیر یا بحث کردن، دســتگاه بازی را خاموش یا یکی از 
ابزار  ها یا اجزای آن را برداریــد. روز های بعد هم به همین 
روش عمل کنید، تا او به مرور یاد بگیرد که نمی تواند با سر 
و صدا، گریه و... به خواســته اش برسد و بهتر است در زمان 
مقرر، بازی را تمام کند. ســعی کنید در اجرای این روش 

مداومت داشته باشید و خسته نشوید.
نکته بســیار مهم دیگر این که حتما در اجرای این روش با 
همسرتان هماهنگ باشید چون در غیر این صورت، کودک 

از این آب گل آلود ماهی خواهد گرفت و شرایط خوب پیش 
نخواهد رفت.

الگوی مناسبی باشید 
کودکان قدرت الگو گیری زیــادی از والدین خود دارند به 
همین دلیل افرادی که خودشان معتاد به دیدن تلویزیون 
و برنامه های تصویری هســتند معموال فرزندان شــان از 
آنها الگــو بــرداری می کنند پــس بهتر اســت خودتان 
الگوی مناســبی برای کودک باشید و درســت و به موقع 
از تلویزیون و کامپیوتر اســتفاده کنیــد. وقتی تلویزیون 
در طول شــبانه روز و بدون هدف در خانه شــما روشــن 
اســت، به کودک نیز حق بدهید که به ســمت آن کشیده 
 شــود و برنامه  هایی کــه حتی مربــوط به او نیســتند را 

ببیند.

برای تلویزیون جایگزین تعیین کنید
کودکانی که بــه دیدن تلویزیون در ســاعت های طوالنی 
عادت دارند نمــی توانند یک دفعه از آن محروم شــوند به 
همین دلیل باید برای این سرگرمی کودکان جایگزین های 
بهترین در نظر گرفت. پارک و یــا بازی های پر تحرک می 
تواند جایگزین های مناسبی باشــد و پس از مدتی خود به 
خود این عادت در کودکان  کمتر خواهد شد. راهکار دیگر 
شرکت دادن فرزندان تان در فعالیت های گروهی و یا گروه 
دوستان و همساالن است، این کار نه تنها قدرت و مهارت 
های اجتماعی را در آن افزایش می 
دهد بلکه می تواند یک ســرگرمی 
خوب بــرای جدا کــردن کودک از 
تلویزیون باشد. فعالیت های گروهی 
همیشــه برای کــودکان جذاب و 
سرگرم کننده اســت. عالوه بر این، 
باعث رشــد مهارت  های اجتماعی 
آن  ها نیز خواهد شــد. از چند نفر از 
همسایگان خود کمک بگیرید و از 
فرزند آن  ها بخواهیــد در یک وقت 
آزاد با فرزندتان بازی کنند. می توانید 
یک کلوب شــعر تشــکیل دهید و 
بچه  ها را تشویق به حفظ کردن شعر 
و خواندن آن برای یکدیگر کنید. از 
آن  ها بخواهید با همفکری یکدیگر 
یک کلیپ ویدئویی ترتیب دهند و 
خود شما با گوشی همراه تان از آن  ها 
فیلمبرداری کنید. این کار باعث قوت 
گرفتن مهارت همفکری و مدیریــت برای انجام یک پروژه 

گروهی بین کودکان خواهد شد.
پیشنهادهای خالقانه به کودک بدهید

 تشــویق کودکان به انجام کار های خالقانه به آن  ها کمک 
می کند به شــیوه خودشــان از انجام امــور مختلف لذت 
ببرند. یکی دیگر از کار  های خالقانه نقاشــی کردن است، 
از کودک تان بخواهید تصویری را که در ذهنش است روی 
کاغذ پیاده کند؛ برای مثال از او بپرسید در طول چند روز 
گذشــته چه چیزی باعث خوشحالی او شــده و سپس از 
او بخواهید همان اتفاق را برایتان نقاشــی کند. به همین 
ترتیب در هــر فعالیتی دنبال پرورانــدن حس خالقیت او 
 باشید و در عین حال یک روز جالب و هیجان انگیز برایش 

خلق کنید.

چطور کودکان را از تلویزیون دور کنیم؟
پریسا سعادت

خطرات احتمالی مصرف 
پروبیوتیک ها چیست؟

»پروبیوتیک«هــا از جملــه مواد غذایــی محبوب و 
شناخته شــده ای هســتند؛ اما دلیل اینکه در طول 
سال ها انســان ها غذاهای غنی از باکتری های زنده 
مصرف می کرده اند چیست؟ امروزه بازاریابی خالق و 
نوعی شــیفتگی کلی برای ایجاد یک بازار بزرگ برای 
پروبیوتیــک ها ترکیب شــده اند.پروبیوتیک ها برای 
کمک به درمــان برخی از انواع اســهال در کودکان و 
کاهش عود عفونت در بزرگســاالن مفید است. تولید 
کنندگان ادعــا می کنند که پروبیوتیــک ها به حفظ 
سالمت تنفسی، قلب و عروق، باروری و روان شناسی 

کمک می کنند؛ اما با وجود نشــانه های تبلیغ شده، 
هیچ آزمایش بالینی طوالنی مــدت و بالقوه ای وجود 
ندارد که اثبات کنــد  پروبیوتیک مزایــای بالینی را 
برای افرادی که در حال حاضر ســالم هســتند، ارائه 
می دهد و این نشــان می دهد که امکان اســتفاده از 
پروبیوتیک ها برای ارائه مزایایی در بزرگساالن سالم، 
نیازمند بررسی بیشتر اســت. به عبارت دیگر، ممکن 
اســت مزایایی وجود داشته باشــد؛ اما شواهد به طور 
کلی و به طور قطعی وجود ندارد.در طول سال ها، ده ها 
مورد از خطرات احتمالی مکمل پروبیوتیک ها گزارش 
شده است. خطرها شامل حضور قارچ یا باکتری ها در 
خون است. افرادی که سیســتم ایمنی ضعیفی دارند 
بیشــتر در معرض خطر هســتند.به جز خطر ابتال به 
عفونت هــا، تهدید بالقوه کیفیــت پایین و محصوالت 
آلوده در پروبیوتیک ها نیــز وجود دارد.اینکه در حال 
حاضر یا در آینده چگونــه باکتری ها با مجموعه ای از 
ژن های جدید می توانند بر مقاومت آنتی بیوتیک تاثیر 
بگذارند مشخص نیست؛ اما مصرف کنندگان و پزشکان 
نباید فرض کنند که برچسب مکمل های پروبیوتیک 
اطالعــات کافــی بــرای تعییــن اینکه آیــا مصرف 
 میکروارگانیســم های زنده خطرناک است یا نه ، ارائه 

می دهند.

شیوع یک بیماری مرموز در جهان؛
 نوزادان بعد از یک هفته تب 

فلج می شوند
مسئوالن حوزه بهداشــت ایاالت متحده آمریکا اعالم 
کرده اند که آمار کودکان مبتال به یک بیماری فلج کننده 
ناشناخته در این کشور در روزهای اخیر رکورد شکسته 
است.هنوز مشخص نشــده که چه چیزی باعث شده تا 
کودکان توانایی حرکت دادن صورت، گردن، کمر، بازو 
و پاهای خود را از دست بدهند. این عالئم بعد از اینکه 
یک هفته کودک درگیر تب و یا بیماری های تنفســی 
می شود خود را نشــان می دهند.امسال کسی با ابتال به 

این بیماری جان خود را از دست نداده؛ اما سال گذشته 
این اتفاق برای یک نفر رخ داد.عالوه براین مرکز کنترل 
و پیشگیری ایاالت متحده می گوید که بخش زیادی از 
این کودکان درگیرفلج دائمی شــده اند. نیمی از آن ها 
هم به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتقل شده 
و توسط دســتگاه های مختلف توانستند تنفس کنند.

شــرایط این روزها بسیار مشابه با شــیوع بیماری فلج 
اطفال در دهه ۵۰ میالدی در آمریکاســت، آن زمان از 
شیوع بیشتر این بیماری با پیدا شدن واکسن مخصوص 
جلوگیری شد؛ اما محققان می گویند هیج شواهدی از 
وجود ویروس بیماری فلج اطفال در اتفاقات جدید پیدا 
نکرده اند.ماجرای این بیماری به سال ۲۰۱۲ برمی گردد 
زمانی که ۳ بیمار این چنینی در کالیفرنیا دیده شدند، 
در ۲۰۱۴ این آمار به ۱۴۰ نفر و در ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ هم 
به ترتیب به ۱۴۹ و ۱۵۸ نفر رسیده است. در سال های 
۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ این آمار بسیار کم بود و هنوز علت آن 
مشــخص نیســت.محققان همچنین می گویند هنوز 
مشخص نیست که چرا تعداد مبتالیان در یک دوره ۲ 
ساله افزایش پیدا می کند.معمای دیگری هم در این باره 
وجود دارد؛ بیش از ۱۷کشور از یک بیماری عصبی که 
منجر به فلج افراد می شود گزارش داده اند با این تفاوت 
که دوره های ۲ ســاله  افزایش تعداد بیمــاران در این 

کشورها وجود ندارد.

چغندر یا  لبو، این قرمز رنگ های خوشمزه حاوی سدیم و چربی کمی هستند.
آن ها منبع خوبی از اسید فولیک بوده و در نتیجه از سالمت روانی و احساسی 
پشتیبانی می کنند. لبو مملو از مواد مغذی دیگری مانند آهن،منگنز، مس، 
پتاسیم و منیزیم است که همه آن ها منافع فردی خود را دارند.لبو حتی لبوی 
خام مزایای فوق العاده ای دارد؛ یکی از آن ها توانایی پیشــگیری از سرطان 
است.نه فقط سبزیجات  بلکه برگ ها هم چیزی برای ارائه دارند. چغندر سبز 
مملو از فیبر و پروتئین است. آن ها حاوی ویتامین K )خواص انعقاد خون( و 
کلسیم )برای استخوان و دندان قوی( هســتند.عصاره لبو هم می تواند سالم 
باشد. تنها ۲۰۰ میلی لیتر از آب لبو می تواند تمام چیزی باشد که در یک روز 
به آن نیاز دارید.با وجود اینکه آب لبو سرشار از بتالین است، لبوی پخته شده 

حاوی فیبر بیشتری است.به لطف اکســید نیتریک موجود در لبو، رگ های 
خونی شما عریض تر شده و باعث جریان خون بیشتر می شود. خون بیشتر 
به معنای بدن سالم تر است!نیتریک اکسید به استراحت رگ های خونی شما 
کمک می کند و مطمئن می شود که اکسیژن بیشتری می تواند به ماهیچه ها 
 و اندام های شما برســد. هرچه بافت ها اکسیژن بیشــتری بگیرند، موثرتر

 است!
مطالعات نشان داده که نوشیدن آب لبو می تواند فشار خون را کاهش دهد، 
آن هم در کمتر از شش ساعت!فیتوناتریشــن های موجود در لبو به مبارزه با 
بیماری و عفونت و همچنین مقابله با تولید مواد سمی کمک خواهد کرد.نه 
تنها لبو حاوی آنتی اکسیدان های ضد سم است، بلکه فیبر طبیعی آن ها به 

سم زدایی بدن بسیار کمک می کند.فیبر سالم موجود در لبو برای دستگاه 
هاضمه شما شگفتی ساز است و باکتری های مفید را تغذیه کرده و پسماندهای 
مضر را تمیز می کند.لبو حاوی دو بتاین و پکتین است،این دو ترکیب به دفع 
مسمومیت کبد کمک می کنند. هرچه کبد شما حاوی سم کمتری باشد، بهتر 
عمل می کند!هیچ نوع چربی در لبو وجود ندارد، بنابراین شما می توانید تا 
جایی که می خواهید لبو بخورید، بدون این که نگران افزایش وزن باشید.

اسید فولیک موجود در لبو می تواند به جلوگیری از بیماری های قلبی و نیز 
کمک به درمان بیماری های قلبی کنونی کمک کند.فولیک 

اسید یکی از مواد مغذی است که مادران باردار برای داشتن 
یک بارداری سالم به آن نیاز دارند.
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صادرات 30 میلیون دالری فرآورده های دامی از اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

دانشگاه

با تالش محققان دانشگاه اصفهان انجام شد؛
درمان دیابت با نانوراهبرهای 

مغناطیسی در فاز حیوانی
پژوهشگران دانشــگاه اصفهان در یک مطالعه  
آزمایشــگاهی از نانوذرات مغناطیسی اکسید 
آهن به عنــوان نانوراهبرهایــی جهت درمان 
هوشــمند بیمــاری دیابت اســتفاده کردند. 
اثربخشــی این روش روی موش مــورد تایید 
قرار گرفته اســت.عضو هیئت علمی دانشگاه 
اصفهان با اشــاره بــه ترکیب کوئرســتین به 
عنوان یکی از ترکیبات مفید موجود در بیشتر 
میوه ها و سبزیجات، هدف از انجام طرح حاضر 
را اســتفاده از فناوری دارورســانی هوشمند 
جهت افزایــش کارایی این ترکیب ســودمند 
عنوان کرد.ابوالقاسم اســماعیلی در خصوص 
معایب اصلی کوئرستین افزود: یکی از معایب 
بزرگ ترکیب کوئرستین، حاللیت ضعیف در 
محلول آبی و هضم ســریع گوارشی آن است 

که موجب می شــود دوز باالیی از این ترکیب 
در فرآیند درمان مورد اســتفاده قــرار گیرد. 
اســتفاده از نانوذرات مغناطیسی باعث شد تا 
کارایی درمانی کوئرستین در بهبود اختالالت 
یادگیری ارتقــا یابد؛ بنابراین میــزان دارو به 
مراتب کمتری نیز برای یک دوره  درمانی مورد 
نیاز باشــد و متعاقب آن بیمار متحمل هزینه  
کمتری شــود.وی تصریح کرد: در این طرح از 
نانوذرات ســوپرپارامغناطیس اکسید آهن به 
عنوان یک راهبر نانویی اســتفاده شده است. 
این نانوذرات با ذرات کوئرستین درهم آمیخته 
شده یا به عبارتی کونژوگه می شود؛ این موضوع 
موجب می شــود ترکیب دارویی کوئرســتین 
به مکان مورد نظر هدایت شــود.عضو هیئت 
علمی دانشگاه اصفهان در رابطه با نحوه  ارزیابی 
میزان اثربخشی این ســامانه  درمانی گفت: در 
طرح حاضــر از موش به عنــوان مدل حیوانی 
جهت بررسی کارایی کوئرستین متصل شده به 
نانوذرات اکسید آهن استفاده شد. بدین منظور 
۴۰ موش آزمایشگاهی انتخاب شده و در پنج 
گروه هشــت تایی طبقه بندی شــدند. پس از 
سنتز و تایید مشخصه های ساختاری نانوذرات 
سنتزشــده، موش ها تحت درمان قرار گرفته 
و در نهایت میزان اثربخشی درمانی نانوذرات 
سنتزشده بر حافظه و میزان اختالالت یادگیری 
مورد بررسی قرار گرفتند.وی خاطرنشان کرد: 
نتایج به دست آمده میزان کارایی ۹۰ درصدی 
نانوسامانه  هوشمند را نسبت به استفاده  سنتی 
از کوئرستین تایید می کنند. بازگشت حافظه و 
یادگیری به حد طبیعی و نیز کاهش قابل توجه 
قند خون از اثرات دیگر به کارگیری این سامانه  

انتقال دارو خواهد بود.

سوال روز

آیا امکان ابطال کارت ملی 
هوشمند وجود دارد؟

سخنگوی ســازمان ثبت احوال گفت: سریال 
کارت های ملی هوشــمند در صورت مفقودی 
باطل و کارت فاقد اعتبار می شــود.کارت ملی 
یا به عبارت دیگر ســند هویتی از جمله اسناد 
کاربردی اســت که معموال افراد بــرای انجام 
کارهای اداری یا به طــور کل کارهای روزانه 
اجتماعی به آن نیازمند هستند.کارتی که این 
روزها در راستای تحقق شعار دولت الکترونیک 
هوشمند شده و کاربردهای فراوانی دارد.اگرچه 
حفظ و نگهداری و مراقب از آن از اهمیت باالیی 
برخوردار است؛ اما براســاس گفته سخنگوی 
سازمان ثبت احوال، همین ویژگی هوشمندی 
کارت باعث شده تا در صورت مفقودی امکان 
سوءاســتفاده از کارت وجود نداشــته باشد. 
سیف ا... ابوترابی در این باره اظهار کرد: افرادی 
که کارت ملی هوشمندشان را به هر دلیلی گم 
کرده اند بایستی مستقیما به ادارات ثبت احوال 
مراجعه کرده و نسبت به دریافت کارت جدید 
اقدام کنند.در حقیقت افراد بایســتی ابتدا با 
مراجعه بــه ثبت احوال، مفقــودی کارت ملی 
هوشمندشــان را اعالم کنند و پس از آن برای 
دریافت کارت جدید ثبت نام کنند.سخنگوی 
سازمان ثبت احوال ادامه داد:یکی از ویژگی های 
کارت ملی هوشمند این است که حتی اگر گم 
هم شود کســی نمی تواند از آن سوءاستفاده 
کند، یعنی پس از اعــالم مفقودی کارت ملی، 
ســریال کارت مفقودی در ثبت احوال باطل و 

کارت فاقد اعتبار می شود.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
مطرح کرد:

 لزوم »آپدیت« منبرها 
برای انتقال مفاهیم

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: به عنوان 
طلبه، وظیفه ترویج مفاهیم ناب اسالمی در جامعه 
راداریم، تدریس در کالس و منبر، یکی دیگر از این 
مدل هاست که می تواند به روش های مختلف به روز 
شــود و به صورت مدل های اقتضایی امروز دربیاید. 
حجت االسالم محمد قطبی با اشاره به نقشه علمی 
جامع کشور که بعد از چند ســال مطالعه و کاوش 
علمی توســط رهبر معظم انقالب ابالغ شد، اظهار 
کرد: در این نقشه، فناوری به دو دسته فناوری های 
ســخت و فناوری های نرم تقسیم می شود. فناوری 
سخت یعنی تبدیل یافته علمی به ابزاری که برای 
بشر قابل استفاده باشد و به آن فناوری هم می گویند.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان بابیان اینکه 
برای اولین بار در اســناد علمی کشــور وارد حوزه 
فناوری های نرم و هویت ســاز شــده ایم، ادامه داد: 
فناوری نرم یعنی وقتی در عرصــه پژوهش، یافته 
جدیدی پیدا کردیم، این یافتــه در قالب مدل ها، 
روش ها و ابزارهای نرم در متن زندگی مردم به کار 
گرفته شود، ســبک زندگی و الگوهای فرآیندی از 
الگوهای مدیریتی به دست می آید.وی از مشورت 
به عنوان یک عمل پسندیده در دین اسالم نام برد 
و تصریح کرد: تا امروز ما در این عرصه تنها به روش 
گفتاری تبلیــغ کرده ایم، اما کســانی در دنیا یک 
فناوری نرم طراحی کردند و بر اســاس اهمیت امر 
مشورت، رشته های دانشگاهی و مراکز روان شناسی 
و مشاوره را ایجاد کردند و امروزه مراجعه به مشاور، 
ازجمله مشــاور تحصیلی و مشاور خانواده جزئی از 

فرهنگ زندگی مردم است.

 انتقاد مدیرعامل آتش نشانی 
کاشان از تبعیض بین 
شهرداری های کشور

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری کاشــان با انتقاد از اختصاص سهمیه 
سرباز آتش نشــان به هفت کالن شهر کشور، گفت: 
این تبعیض آشکاری به سود کالن شهرها و به زیان 
سایر شهر هاست. محمدمسعود چایچی اظهار کرد: 
تبعیض فراوانی بین شــهرداری های کشور وجود 
دارد که در آن به شــهرداری های کالن شــهرهای 
مراکز اســتان ها ، باوجود برخــورداری از بودجه و 
درآمد زیاد، امکاناتی داده می شــود کــه به دیگر 
شهرستان ها تعلق نمی گیرد.وی ادامه داد: خدمتی 
که یک آتش نشان در کاشان، شهرضا یا دیگر شهر ها 
ارائه می دهد و خطراتی که با آن مواجه است، هیچ 
تفاوتی با کالن شــهری مانند تهران یا دیگر مراکز 
استان ها ندارد، اما بیشترین و بهترین خدمات را به 
کالن شهرها اختصاص می دهند.مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری کاشان با 
اشاره به تصویب مقررات شمول حمایت های قانون 
مشاغل سخت و زیان آور برای آتش نشانان، تاکید 
کرد: باوجود اینکه این قانون از سوی رییس جمهور 
به استانداری ها و شهرداری ها ابالغ شده است، اما 
ادارات تامین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

شهرستان ها، از اجرای آن خودداری می کنند.

چگونگی صدور مجوز ورود و 
ترخیص غذاهای تراریخته

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد که تاکنون کلیه 
اقالم وارداتی تراریخته که از طریق سامانه و قانونی 
وارد کشور شــده اند، مجوزهای الزم را اخذ کرده  و 
تخلفی مشاهده نشده است.غالمرضا اصغری با تاکید 
بر اینکه فرآورده های غذایی به طور مستمر و مداوم از 
نظر تراریختگی در آزمایشگاه های سازمان غذا و دارو 
بررسی می شوند، افزود: همچنین آزمایشگاه کنترل 
و اداره کل غذا ســازمان غذا و دارو با سازمان ملی 
استاندارد جهت تدوین جزوات استاندارد در زمینه 
شناســایی فرآورده های غذایی تراریخته همکاری 
مستمر دارد.اصغری، درباره چگونگی مجوز ورود و 
ترخیص محصوالت و فرآورده های غذایی تراریخته 
نیز گفت: این اقدام از طریق ســامانه TTAC انجام 
می شود. مسئول فنی نیز موظف است قبل از ورود 
کاال، وضعیــت تراریختگی و یا عــدم تراریختگی 
محصوالت مرتبط را در سیستم آپلود کند.معاون 
وزیر بهداشــت با تاکید بر اینکــه تمام محصوالت 
تراریخته و همچنین کلیه دانه های روغنی ســویا، 
ذرت، کلزا و پنبه دانه با هدف مصرف انسانی مورد 
بررسی های الزم قرار می گیرند، افزود: سازمان غذا 
و دارو برای اطمینان از ایمنی و سالمت محصوالت 
غذایی تراریخته بررسی هر یک از این محصوالت را 
انجام داده و در صورت اخذ تاییدیه های الزم، اقدام 

به صدور مجوز می کند.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: حدود 2۰ 
تا 3۰ میلیون دالر ارزش صادرات فرآورده های دامی 
کشور مربوط به استان اصفهان است.شهرام موحدی 
اظهار داشــت: یکی از ارکان اصلی در حوزه غذایی، 
سازمان دامپزشکی کشور است؛ دامپزشکی سازمانی 
است که نزدیک به یک قرن از تاسیس آن می گذرد 
و در حوزه ســالمت و بهداشت به معنی اهم فعالیت 
دارد.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان افزود: نیمی 
از عوامل عفونت زای انسان منشــأ دامی دارد و خط 
مقدم مقابله با این گونه بیماری ها دامپزشکی است و 
اگر خدمات حوزه دامپزشکی نبود بیمار ناشی از این 
بیماری ها تخت های بیمارستان را اشغال می کرد.وی 
تصریح کرد: نظارت بر فرآورده های خام دامی از اهم 
فعالیت های دامپزشکی بوده و صادرات خام دامی در 
حوزه تجارت بین المللی انحصارا بر اساس گواهی های 
بهداشتی صادره از دامپزشــکی اعتبار دارد.به گفته 
موحدی، بین 2۰ تا 3۰ میلیون دالر ارزش صادرات 
فرآورده های دامی کشــور مربوط به استان اصفهان 
است و در این بین شهرستان اردستان در بین دو هزار 

و 6۰۰ واحد طیور که در استان اصفهان وجود دارد 
رتبه اول تولید گوشت را دارد.مدیرکل دامپزشکی 
استان اصفهان عنوان کرد: در سال  حدود 13 میلیون 
نوبت سر واکسیناسیون انجام می شود که در همین 
رابطه بیش از 6 هزار واکسن هاری در استان اصفهان 
تزریق و در حوزه تب برفکــی دام بزرگ باالی 5۰۰ 
هزار رأس و در دام ســبک بیش از یک میلیون رأس 

واکسیناسیون انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:

صادرات 30 میلیون دالری فرآورده های دامی از اصفهان
معاون فنی اداره کل محیط زیست استان اصفهان 
گفت: خاموشــی برخی از تابلوهای نمایشگر میزان 
آالیندگــی هوا در میادین شــهر بــه دلیل کمبود 
اعتبارات اســت و شــایعات مبنی بر خرابی عمدی 
ایستگاه های پایش هوا صحت ندارند.مهدی ریاحی 
با اشاره به اینکه طرح جامع کاهش آلودگی هوا در 
هشت محور سال ۹3 به تصویب شورای برنامه ریزی 
استان رســید که یکی از محورهای اصلی آن بحث 
حمل و نقل بود، اظهار کرد: بیــش از 6۰ درصد بار 
اجرایی این طرح جامع بر عهده شهرداری های واقع 
در محدوده این طرح بــود و موفقیت آن، موفقیت 
شهرداری ها در حوزه محیط زیســت خواهد بود.
وی در واکنش به برخی شــایعات مبنی بر خرابی 
ایســتگاه های پایش هوا ، تصریح کرد: خاموشــی 
سه نمایشــگر میزان آالیندگی هوا دلیلی بر خرابی 
ایستگاه های سنجش آلودگی هوا نیست، چهار ماهی 
از خاموشی نمایشگرها می گذرد؛ اما ایستگاه های 
پایش هوا هر 15 دقیقه یک بار اطالعات و شــرایط 
کیفی هوا را ثبت می کنند.ریاحی ادامه داد: به علت 

کمبود و محدودیت اعتبارات نمی توان برای تابلوها 
هزینه کرد؛ اما سنســورهای ایستگاه پایش هوا که 
میزان آالینده ها را ثبت و دیتا تولید می کنند، نباید 
خراب باشــند که در حال حاضر گزارشی مبنی بر 
خرابی این ایستگاه ها به ما ارائه نشده است؛ چرا که 
این ایستگاه ها هر روز از سوی کارشناسان بازدید و بر 
اساس برنامه زمان بندی به صورت دوره ای کالیبره 

) تنظیم( می شوند.

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان اصفهان:

کمبود اعتبار، تابلوهای سنجش آلودگی را خاموش کرد

 محیط زیستدامپزشکی

ظهور تاکســی هــای اینترنتــی یکی از 
پدیده های اقتصادی چند ســال اخیر ایران 
است؛ شــرکت هایی که به سرعت در کشور 
محبوب شدند و صاحبان شــان را در مدت 
کوتاهی میلیاردر کردند. »اســنپ« و »تپ 
سی«  اکنون غول های حمل و نقل اینترنتی در 
ایران هستند که عالوه بر مسافر محموله و غذا 
نیز جابه جا می کنند. در کنار این شرکت ها 
برخی از مجموعه های کوچک تر نیز مشغول 
فعالیت هستند؛ کارپینو، الو پیک، ماکسیم و...

از جمله شــرکت های تاکسی های اینترنتی 
هستند.

 ورود چندین شرکت به صورت همزمان به این بازار 
موجب شده تا رقابت تنگاتنگی میان این شرکت ها 
ایجاد شود و حتی چندی پیش سه شرکت تپ سی، 
الو پیک و کارپینو ب علیه اســنپ بــه دلیل آنچه 
انحصارطلبی عنوان شده شکایت کردند. استقبال 
مردم از این تاکســی ها موجب شده تا این شرکت 
ها تــالش کنند تا خدمات جدیدتر و بیشــتری به 
مشتریان عرضه کنند. آپشن های مختلف تاکسی 
های اینترنتی موجب شــده تا انتخــاب میان آنها 
اندکی دشوار باشــد.این گزارش مقایسه ای است 
میان خدمات چند تاکســی پر مشــتری در ایران 
که این روزها به سختی در حال رقابت برای جذب 

مشتری هستند.
غافلگیری های اسنپ تمامی ندارد

اسنپ، بزرگترین و مدرن ترین شرکت تاکسیرانی 
اینترنتی در ایران اســت. یک کپی وطنی از »اوبر« 
که به خوبی توانست مشــتریان بازار را جذب کند.

قیمت پایین این تاکسی یکی از مهم ترین امتیازات 
آن است ضمن اینکه خدماتی مانند ارسال غذا و یا 
کاال نیز می تواند با اسنپ به راحتی انجام شود. این 
شرکت طی دو ســال اول فعالیت خود با میانگین 
رشــد ماهیانه 1۰۰ درصدی توانســت به یکی از 
بازیگران اصلی تجارت الکترونیک در ایران تبدیل 
شــود. یکی از ویژگی ها ی بارز اسنپ انتخاب های 

مختلف مسافر اســت. در اپلیکیشــن اسنپ پس 
از مشــخص کردن مبدأ و مقصد، اســنپ به شما 
۴ سرویس متفاوت را نشــان می دهد. با اسنپ اکو 
می توانید یک ســفر خوب و اقتصادی انجام دهید 
و در واقع سرویس پایه و اصلی اسنپ، همین است. 
در اسنپ پالس، سفر شما درجه به مراتب باالتری 
خواهد داشــت؛ چرا کــه با خودروهــای لوکس و 
جدیدتر، ســفر باکیفیت تری را نســبت به حالت 

معمولی تجربه می کنید.
 اسنپ رز نیز مربوط به خودروهای بانوان می شود؛ 
با انتخاب این نوع ســفر راننده خودرو خانم خواهد 
بود و بانوان سفر بهتر و راحت تری را تجربه خواهند 
کرد. در نهایت شاهد سرویس اسنپ باکس هستیم 
که به واسطه آن می توانید یک بسته را توسط پیک 

موتوری به مقصد برسانید.
رقیبی سرسخت به نام »تپ سی«

تپ ســی، کامال وطنی اســت. زیر ســاخت ها و 
پشتیبانی فنی این شرکت تماما با سرمایه و نیروی 
انسانی داخلی انجام شده است. این اپلیکیشن، در 
خرداد 13۹5 به شــهروندان تهرانی معرفی شد و 
در حال حاضر دامنه فعالیت آن به شهرهای کرج، 
اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، الهیجان، بندرانزلی، 

رشــت، اهواز و یزد رسیده اســت. گفته می شــود 
که تپ ســی یکی از ارزان ترین قیمــت ها را برای 
مسافرانش دارد به خصوص آنکه مشتریان می توانند 
درخواست سفرهای چند مسافری را داشته باشند 
که قیمت سفر را به نحو چشمگیری کاهش می دهد.
تپ ســی همواره یک پایه شکایت از شرکت اسنپ 
بوده است. آخرین شکایت این شرکت از اسنپ در 
سال گذشته رد شد؛ تپ سی مدعی ایجاد محدودیت 
از سوی اسنپ برای این شرکت بود . عالوه بر سفر 
ارزان قیمت استفاده از خودرو های لوکس نیز گزینه 
دیگری اســت که به مسافران تپ ســی پیشنهاد 
می شود. سرویس های ارائه شده توسط این تاکسی 
آنالین به 3 بخش عمده تقســیم می شود. تپ سی 
)کالسیک( شامل خودروهای معمولی است که نوید 
یک سفر استاندارد و مطمئن را می دهند. با استفاده 
از تپ سی پرو می توانید سفری باکیفیت تر را تجربه 
کنید، زیرا خودروهای لوکس و متفاوتی شــما را از 
مبدأ به مقصد می رسانند. در نهایت سرویس تپ سی 
پرایم قرار گرفته که مخصوص بانوان بوده و رقیبی 

جدی برای اسنپ رز به حساب می آید.
ماکسیم؛ تاکسی تازه نفس روسی

شــرکت تازه وارد ماکســیم، نماینده یک شرکت 

تاکسی های اینترنتی روسی است که از سال گذشته 
در ایران شــروع به فعالیت کرده است. این شرکت 
در چندین کشــور از جمله قرقیزستان، بالروس، 
گرجســتان، تاجیکســتان، اوکراین و بلغارستان 
مشــغول فعالیت اســت. هر چند این شــرکت با 
ســرمایه گذاری اندکی وارد بازار ایران شده است و 
کارشناسان مارکتینگ ایرادات جدی به آن از لحاظ 
سطح مدیریتی و راهبردی دارند؛ اما این شرکت در 
سایر کشورها نیز توانسته با ســرمایه گذاری های 
اندک و راه اندازی تاکسی اینترنتی سهم بزرگی از 
بازار را به دست آورد. حال باید دید آیا در ایران  نیز 
می تواند موفق باشد یا نه. یکی از بزرگ ترین مزیت 
های این تاکسی اســتفاده از کال ســنتر یا همان 
تماس تلفنی به جای استفاده از اپلیکیشن است که 
می تواند برای قشر سالمند و یا افرادی که به هر علت 
به اینترنتی دسترســی ندارند مفید باشد. ماکسیم 
تالش دارد تا شبکه ای گسترده از رانندگان را با ارائه 
دستمزدهای ثابت و متغییر جذب کند مسئله ای 

که در میان دیگر رقبا مشاهده نمی شود.
درشکه؛ تازه وارد دوست داشتنی

پس از نصب درشــکه روی گوشــی هوشمند خود 
تنها بــا دو کلیک مبــدأ و مقصد خــود را انتخاب 
کنیــد و پس از مشــاهده هزینه ســفر با ارســال 
درخواســت خودرو، در کوتاه ترین زمان سفر خود 
را آغاز کنیــد. این اپلیکیش که تنها تاکســی یاب 
اختصاصی در اصفهان اســت و با ارائــه خدماتی 
مانند امــکان پرداخت به صورت نقــدی، آنالین و 
اعتباری، نمایش قیمت قبل از درخواســت سفر و 
عدم نیاز به مذاکره با راننده، نمایش زنده موقعیت 
خودرو روی نقشــه، امکان اســتفاده از طرح های 
تخفیف درشکه، امکان امتیاز دادن به رانندگان برای 
بهبود سفرهای بعدی توانسته اســت با غول های 
مارکتینگ حمل و نقل رقابــت کند، هر چند هنوز 
تعداد کاربران آن با اســنپ و تپ سی قابل مقایسه 
نیست. کاربران نسبت به کم بودن تعداد رانندگان 
آن اعتــراض دارند؛ امــا می توان درشــکه را جزو 
 انتخاب های خوب در زمینه تاکسی های اینترنتی 

معرفی کرد.

تازه واردهایی که بازار را قبضه کردند
  مروری بر قابلیت ها و امکانات تاکسی های اینترنتی فعال در اصفهان؛  

یافته های یک پژوهش، گویای آن اســت زنانی کــه جراحی های زیبایی 
انجام داده اند از ســرمایه های فرهنگی کمتری برخوردار هســتند. برای 
جلوگیری از جراحی های زیبایی بیمارگونه، باید ســرمایه های فرهنگی 
را افزایش داد.طبق آمار اعالم شــده از طرف انجمن تحقیقات راینولوژی 
ایران، جراحی های زیبایی بینی در ایران هفت برابر آمریکاســت و ساالنه 
بیش از ۸۰ هزار جراحی زیبایی بینی در کشور انجام می گیرد. استان های 
تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و گیالن استان هایی هستند که 
بیشترین آمار جراحی های زیبایی را دارند.دکتر هدی حالج زاده؛ استادیار 

جامعه شناسی دانشــگاه گیالن به همراه همکارانش در پژوهشی، زنانی 
که عمل جراحی زیبایی انجام داده بودنــد و زنان بدون جراحی زیبایی را 
از نظر سرمایه  فرهنگی مورد بررسی قرار دادند.افرادی که دارای سرمایه  
فرهنگی هستند، مجموعه ای از توانمندی ها و عادت های فرهنگی از جمله 
دانش، زبان، سلیقه و... را دارند. یافته های این پژوهش نشان داد افرادی که 
جراحی زیبایی داشتند، نسبت به افراد بدون جراحی، سن باالتری داشتند. 
در بین زنانی که جراحی زیبایی داشتند، افراد متاهل بیشتر بودند. از نظر 
اقتصادی و اجتماعی، دو گروه تفاوتی نداشتند و میزان درآمد دو گروه نیز 

تفاوت چشمگیری نداشــت. همچنین در کل افرادی که جراحی زیبایی 
انجام نداده بودند، ســرمایه  فرهنگی باالتری داشــتند.افرادی که تجربه  
جراحی زیبایی نداشــتند در مواردی همچون ورزش کردن و تســلط به 
زبان های خارجی نمره های باالتری کسب کردند.در این پژوهش مشخص 
 شد که کاالهای فرهنگی در دســترس این دو گروه تا حدودی با یکدیگر 
متفاوت است. به گفته  پژوهشگران این تحقیق: »الزم است در برنامه های 
مداخله ای، برای تعدیل و اصالح تمایل و رفتار بیمارگونه زنان نســبت به 

جراحی های زیبایی، به ارتقای سرمایه های فرهنگی توجه شود«.

رییس مرکز اورژانس اســتان اصفهان از مجروح شــدن هفت نفر در حادثه 
واژگون شدن مینی بوس در محور فرودگاه اصفهان خبر داد. 

غفور راســتین درباره جزئیات حادثــه ترافیکی بامداد دیــروز در اصفهان 
اظهار کرد: این حادثه رانندگی در ســاعت 6:15  صبح دیروز در اثر واژگونی 

مینی بوس در اتوبان فرودگاه بعد از پمپ بنزین حصه اتفاق افتاد.
وی تاکید کرد: برای امداد رســانی به حادثه دیدگان این تصادف چهار کد 

نیروهای پیش بیمارســتانی اورژانس و یک کد نیروهای هالل احمر اعزام 
شدند.

راســتین خاطرنشــان کرد : نیروهای امدادی تعداد چهار نفــر از هفت نفر 
مجروح این تصادف رانندگی را برای تکمیل درمان به بیمارســتان کاشانی 
 و دو نفر را بــه بیمارســتان امین و یک نفــر را بیمارســتان فارابی منتقل

 کردند.

۷ نفر در واژگونی خبر
مینی بوس در اصفهان 

مجروح شدند

سمانه سعادت

اصفهان  در بین استان هایی که بیشترین جراحی زیبایی را دارند قرار گرفته است؛
راهی برای جلوگیری از جراحی های زیبایی غیرضروری
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 نیمار رکورد »ریوالدو« را 
پشت سر گذاشت

پاری سن ژرمن در آخرین بازی خود در مرحله 
گروهی لیــگ قهرمانان 
اروپا توانست با نتیجه 
چهار بر یک ستاره 
ســرخ بلگــراد را 
شکست داد. نیمار 
در این دیدار توانست 
گل دوم تیمــش را در 
دقیقه 40 به ثمر برســاند.نیمار بــا گلی که در 
این دیدار به ثمر رســاند تعــداد گل های خود 
را در لیــگ قهرمانان اروپا به عدد 32 رســاند و 
توانست رکورد گلزنی ریوالدوی برزیلی را پشت 
ســر گذارد.ریوالدو پیش از این با 31 گل زده در 
لیگ قهرمانان اروپا بیشترین گل را به عنوان یک 
برزیلی در تاریخ این رقابت ها به ثمر رسانده بود؛ 
اما نیمار این رکورد او را پشــت سر گذاشت و در 
حال  حاضر تنها برزیلی است که توانسته در لیگ 

قهرمانان اروپا 32 گل به ثمر برساند.

امباپه:
 آماده رویارویی با هر حریفی 

هستیم
ستاره جوان پاری  ســن  ژرمن برای مدعیان 
بــزرگ قهرمانــی در 
فصل جــاری لیگ 
قهرمانان اروپا خط 
و نشــان کشید.

پاری  ســن  ژرمن 
توانست با پیروزی 
که برابر ستاره سرخ 
به دســت آورد به عنوان تیم صدرنشــین از 
گروه مرگ بــه دور بعد راه پیــدا کند.کیلیان 
امباپه، ســتاره جوان پاری  ســن  ژرمن که در 
این دیدار هم گلزنی کــرد، بعد از بازی، گفت : 
آماده رویارویی با هر حریفی هستیم. به عنوان 
صدرنشــین به دور بعد راه پیدا کرده ایم و در 
حال  حاضر باید تمام تمرکز خود را روی لیگ 
و جام حذفی گذاریــم. در فوریه بار دیگر لیگ 
قهرمانان اروپا آغاز می شود و بدون شک هدف 
ما صعود بــه مراحل باالتر اســت.او در ادامه ، 
اضافه کــرد: برای پیروزی به بلگــراد رفتیم و 
خوشــبختانه با ارائه یک بازی خوب توانستیم 
نتیجه ایده ال و مورد نظر را هم به دست آوریم. 
ماموریت خود را به خوبی انجام دادیم و ســر 
 بلند بــه پاریس بر می گردیم. با صدرنشــینی

 در گروه مرگ نشــان دادیم کــه تیمی خوب 
هستیم.

 افتتاح نشست جهانی فیفا 
در دوحه

نشســت جهانی 3 روزه فیفا با هدایت سعود 
المهندی،نایب رییس کنفدراســیون فوتبال 
آســیا و احمد احمد، رییس کنفدراســیون 
فوتبــال آفریقــا و در 
حضــور رؤســای 
فدراســیون های 
ل  تبــا فو
کنفدراسیون های 
قاره ای شــامل 66 
میهمــان از جملــه 
ایران، عراق، افغانستان، عمان، سوریه، چین، 
بوتان، نپــال، تاجیکســتان، ترکمنســتان، 
ازبکستان، بنگالدش، کره شمالی، پاکستان و 
ژاپن آغاز شــد.در روز نخست نشست جهانی 
فیفا همایش هــا و کارگاه های مختلف فوتبال 
در هتل چهار فصل شهر دوحه از جمله آینده 
فوتبال، تورنمنت هــای حرفه ای و در رأس آن 
جام جهانی 2022 برگزار شــد و مورد بررسی 
قرار گرفتند. فیفا در روز نخســت به حاضران 
این نشســت اجازه داد تا نظرات خود را درباره 
بایدها و نبایدهای جام جهانی 2022 با توجه به 
نقایض دوره های قبلی این رقابت ها اعالم کنند.

 زالتان
 در لیگ آمریکا ماندنی شد

بازگشت ســتاره ســوئدی به میالن منتفی 
شــد و او قراردادش را یک فصــل دیگر با لس 
آنجلس گلکسی تمدید 
بــه نقــل از  کرد.

elsport، بــا   
وجــود ایــن که 
خبرهــای زیادی 
دربــاره بازگشــت 
زالتان ایبراهیموویچ 
به میالن به گوش می رســید؛ اما این بازیکن 
در لیگ آمریکا ماندنی شد.ستاره سوئدی لس 
آنجلس گلکســی قراردادش را با این تیم یک 
فصل دیگر تمدید کرد و به این ترتیب بازگشت 

او به میالن و فوتبال اروپا رسما منتفی شد.

همه لیگ، ال کالسیکو نیست

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ایرج دانایی فرد، مهاجم سرشناس فوتبال ایران و باشگاه استقالل به 
عنوان اولین گلزن تیم ملی درتاریخ رقابت های جام جهانی بعد از چند 
هفته مبارزه با بیماری کبد در حالی که برای انجام پیوند در بیمارستان 
شیراز به سر می برد یک روز بعد از به کما رفتن درگذشت.دانایی فرد 
در جام جهانی 1978 در جریان شکســت 4-1 مقابل پرو اولین گل 

تاریخ تیم ملی در این تورنمنت بزرگ را به نام خود ثبت کرد .

اولین گلزن ایران در جام جهانی درگذشت

مهدی شیری، مدافع راست پیکان که ابتدای فصل با پرسپولیس 20
قرارداد بســته بود و قرار بود از نیم فصل به جمع شاگردان برانکو 
اضافه شود، پس از پایان کارش در پیکان و فسخ قرارداد، در تمرین 
پرسپولیس حاضر شد.شــیری به همراه شریفی، رفیعی و ترابی 4 
بازیکنی هستند که با باز شدن پنجره زمستانی و اتمام محرومیت 

پرسپولیس قراردادشان را به صورت رسمی ثبت خواهند کرد. 

پرسپولیس از بازیکن جدیدش رونمایی کرد

17

زمان بلیت فروشی بازی های 
ایران در جام ملت ها اعالم شد

رقابت های جام ملت های آسیا از 15 دی ماه به 
میزبانی امارات آغاز می شــود و تیم ملی فوتبال 
کشــورمان در گروه D با تیم های یمن، ویتنام 
و عراق همگروه اســت و اولین بازی خود را 17 
دی ماه برابر یمن برگزار می کند.براین اســاس 
بلیت فروشــی مرحله گروهی در سه بازی اول 
جام ملت ها در سامانه بلیت فروشی فدراسیون 
آغاز می شود و تا اول دی ماه ادامه خواهد داشت.  
متقاضیان عالقه مند به حضور در این مسابقات 
و خرید بلیت می توانند به ســایت فدراســیون 
 فوتبــال و لینک بلیــت الکترونیک یــا آدرس

 ticket.ffiri.ir مراجعه کنند.

عدم توجه وزیر ورزش به 
هشدارهای نهادهای امنیتی

پــس از اجــرای قانــون منــع به کارگیــری 
بازنشســتگان، وزارت ورزش اقــدام به انتخاب 
سرپرســت بــرای فدراســیون هایی کــرد که 
رؤســای آنها بازنشســته بودند؛ امــا در یکی از 
این فدراســیون ها انتخابی صــورت گرفت که 

حرف وحدیث های زیادی در پی داشت.

وزارت ورزش در یکی از فدراسیون ها فردی را به 
عنوان سرپرســت انتخاب کرد که دارای سوابق 
امنیتی بوده و چند ســال پیش به دلیل همین 
مسائل از سوی نهادهای ذی صالح، رد صالحیت 
شده بود. این فرد حواشــی دیگری هم داشته و  
همین موضوع باعث شــد که نهادهای نظارتی و 
امنیتی به وزیر ورزش در این باره نامه ای ارسال 
کنند و نســبت به انتخاب این فرد به مســعود 
ســلطانی فر تذکر دهند. وزارت ورزش اما بدون 
توجه به این نامه مهم، مراسم معارفه این فرد را 
برگزار کرد. اکنون خبر می رسد که این موضوع 
ممکن است تبعات سنگینی برای وزارت ورزش، 
این فدراسیون و سرپرست آن داشته باشد.اینکه 
چــرا وزارت ورزش و در رأس آن وزیــر ورزش 
نســبت به چنین موضوع مهمی بی تفاوت بوده 
و آن را نادیده گرفته اند جای ســوال دارد و باید 
پرســید تبعات این بی توجهی برعهده چه کسی 

خواهد بود؟

بودجه 3 میلیاردی کمیته به 
فدراسیون ها واریز می شود

مجمع عمومی کمیته ملی المپیک قرار است 25 
دی ماه برگزار شــود تا هفته آینده نیز اساسنامه 
کمیته در اختیار اعضای مجمــع قرار می گیرد 
تا بعد از مطالعه در مجمع عمومی تصویب شود.
کمیته ملی المپیک در تالش اســت تا چند روز 
قبل از مجمع عمومی به فدراســیون های باقی 
مانده بودجه را پرداخت کند. تاکنون 85 درصد 
بودجه به فدراســیون ها واریز شده و 15 درصد 
باقی نیز تا ماه آینده به حســاب فدراســیون ها 
واریز می شــود.در مجموع 3 میلیــارد و حدود 
200-300 میلیون مبلــغ 15 درصد باقی مانده 
می شود.کمیته ملی المپیک در سال 96 توانست 
100 درصد تخصیص خود را بگیرد و در ســال 
97 نیز تاکنون 85 درصد بودجه به فدراسیون ها 
واریز شــده اســت. بودجه ســال 97 نسبت به 
 96 مبلــغ 17 میلیــارد تومان افزایش داشــته

 است.

در حاشیه

پیشخوان

ســیدجالل: ما تافته جدا 
بافته ایم یا شما؟ مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در خصوص گالیه برخی از 

ملی پوشان از نحوه رسیدگی  اداره کل ورزش و جوانان به آن ها گفت: 
مسئولیت ورزشکارانی که به سطح ملی می رسند با فدراسیون هایشان 
است. محمد سلطان حسینی در پاســخ به این سوال که تعدادی از 
ورزشکاران ملی پوش از نحوه رسیدگی اداره کل ورزش و جوانان به 
آن ها و هیئت ها رضایت ندارند و آیا این مسئله صحت دارد یا خیر؟ 

گفت: مسئولیت ورزشکارانی که در هر رشته ورزشی به سطح تیم ملی 
می رسند با فدراسیون آن رشته ورزشــی است. به تازگی احمدرضا 
طالبیان، ملی پوش قایقرانی طی یک مصاحبــه انتقادی گفته بود 
که من را نمی شناسد؛ باید بگویم که تا به امروز 10 یا 15 بار با ایشان 
تماس گرفته شده است که بیاید و راجع به مشکالتش صحبت کند که 
این ورزشکار ملی پوش مراجعه ای به اداره کل ورزش و جوانان نداشته 

و در مورد مشکالتش حرفی نزده اســت. من نمی دانم چرا برخی از 
ورزشکاران هر از چند گاهی که برایشــان مشکلی به وجود می آید 
مدیرکل ورزش را متهم می کنند. وی ادامــه داد: اداره کل ورزش و 
جوانان بایــد از طریق قانونی اعتباراتی در اختیــار هیئت ها بگذارد 
و هیئت ها این هدایا را به ورزشــکاران بدهنــد؛ اداره کل نمی تواند 

به صورت مستقیم به ورزشکاران کمک مالی کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:
حاضرم با ورزشکاران معترض جلسه بگذارم

 ماجراهای بازی پرحاشیه سپاهان و پرســپولیس گویی تمامی ندارد 
و با اینکه چهــار روز از برگزاری این دیدار می گذرد هنوز ســرمربیان 
و بازیکنان دو تیم درباره اتفاقــات درون و بیرون زمین از خود واکنش 
نشــان می دهند و هر کدام هــم رقیب را مقصر حاشــیه های ناتمام 
این دیدار معرفی مــی کنند، دیداری که در بهتریــن حالت هم برای 

دو تیم تنها ســه امتیاز به دنبال داشت و  
نمی توانست تغییر زیادی در جایگاه دو 

تیم در جدول رده بندی  در آخر این فصل 
ایجاد  کند.

تیم فوتبال سپاهان که در این دوره از رقابت های لیگ برتر با چهره ای 
کامال متفاوت نسبت به فصل گذشته حضور پیدا کرده است و تا پایان 
هفته چهاردهم توانسته با کســب 30 امتیاز  صدر جدول رده بندی را 
به خود اختصاص دهد، در دیدار با حریف دیرینه نتوانست بازی خوبی 
را به نمایش بگذارد و به گواه بســیاری از کارشناسان، تیم پرسپولیس 
موفق تر از این تیم عمل کرد. ســپاهانی ها در مصاف  با پرسپولیس در 
فاز هجومی چندان موفق نبودند و نتوانستند عملکرد همیشگی خود را 
ارائه دهند. برانکو، آنالیز دقیقی از تیم قلعه نویی داشته و به خوبی راه های 
نفوذ سپاهانی ها را بسته بود. نظم آهنین دفاع پرسپولیس در اکثر دقایق 
بازی، به شاگردان قلعه نویی اجازه نداد که موقعیت گلزنی چندانی خلق 
کنند و تک گل زرد پوشان بیشــتر حاصل اتفاقات روند بازی و قدرت 
فردی پورقاز بود.شاگردان قلعه نویی در فاز دفاعی اما بدون نقص ظاهر 
شدند. سپاهان در نیمه دوم تحت فشار سنگینی قرار داشت؛ اما عملکرد 
هوشیارانه و فداکاری های مدافعان در کنار نظم دفاعی دقیق سپاهان 

موجب شد تا پرسپولیسی ها در گلزنی ناکام باشند.

نمایش سپاهان در مقابل پرسپولیس بار دیگر مشخص کرد که وابستگی 
بیش اندازه تیم قلعه نویی به یک سیستم و نداشتن پلن های جایگزین 
برای تغییر تاکتیک در مواقــع لزوم، می تواند چه 

عواقبی برای این تیم داشته باشد.
طالیی پوشان نصف جهان که در 

دیدار های گذشته بیشتر به 

توپ های بلند و سر زنی مهاجمان به خصوص کی روش استنلی تکیه 
کرده بودند در دیدار با سرخ پوشــان تهرانی نتوانستند از این تاکتیک 
استفاده کنند تا زنگ خطر برای این تیم در نیم فصل دوم به صدا در آید.

 تساوی سپاهان مقابل پرسپولیس اگرچه برای این تیم سنگین تمام 
شد ولی بررســی دقیق این دیدار توســط امیر قلعه نویی می تواند به 
موفقیت طالیی پوشــان در بازی های باقیمانده کمــک زیادی کند. 
سپاهان برای قهرمانی در این دوره از بازی ها و کسب ششمین قهرمانی 
خود در ادوار برگزاری لیگ برتر 16 بــازی دیگر در پیش دارد که تنها 
یک بازی آن مقابل تیم پرســپولیس در تهران خواهد بود.

سرمربی تیم سپاهان 
باید دیدار رفت این 
تیم با پرسپولیس را 
فراموش کند و با آنالیز دقیق دیدارهای گذشته طالیی پوشان مسیر این 
تیم را برای قهرمانی هموار کند و با بر طرف کردن نقاط ضعف تیمش 
را به گونه ای به میدان بازی بفرستد که اشتباهات داوری هم نتواند به 

پیشتازی سپاهان در این فصل ضربه بزند.
 قلعه نویــی باید بداند پرداختــن بیش از حد به بازی پرســپولیس و 
ایجاد حاشــیه ها، ممکن است دوباره ســد راه قهرمانی سپاهان شود 
و مانع تمرکز شــاگردانش شــود و  امتیازهای حیاتی از دســت این 
تیم برود، امتیازهایی که به راحتی می تواند به حســاب زردپوشــان 
واریز شود.هواداران ســپاهان بعد از چندین دوره ناکامی این تیم در 
رقابت های لیگ برتر دیگر دوســت ندارند که در این دوره هم دســت 
طالیی پوشان از رسیدن به جام قهرمانی کوتاه بماند و خواهش آن ها 
از مسئوالن باشگاه ســپاهان و سرمربی این تیم اســت که دیدار روز 
 یکشــنبه را به فراموش بســپارند و در فکر دیدارهای آینده این تیم

 باشند. 

همه لیگ، ال کالسیکو نیست
 مواظب باشید حاشیه ها سد راه قهرمانی سپاهان نشود؛ 

  عکس روز

پیراهنکدامتیمسریآبهمسیمیآید
بعد از حضور رونالدو در سری آ و باشــگاه یوونتوس، زمزمه های حضور مسی در فوتبال ایتالیا در 
رسانه ها به شکل های مختلف به گوش رسید.تصویر زیر مسی را در پیراهن، یووه، میالن، اینتر، رم، 
ناپولی و التزیو نشان می دهد.انتقال وی به سری آ می تواند رخداد مهمی برای فوتبال ایتالیا باشد.

کورس مجیدی و جباری 
برای رسیدن به شفر

جذب دو مهاجم سرشناس در دستور کار تراکتور
با جدایی »آنتونی استوکس« و »لی اروین« از تراکتورســازی خط حمله این تیم کامال خالی از بازیکن 
شده و حاال محمدرضا آزادی 19 ساله تنها مهاجم تخصصی سرخ پوشان تبریزی است. به همین خاطر 
تراکتوری ها در نظر دارند برای تعطیالت نیم فصل دو مهاجم توانمند و  سرشناس را به خدمت بگیرند.

مسئوالن این باشگاه رزومه چند بازیکن خارجی ســابقه دار را بررسی کرده اند و از سوی دیگر گفته می 
شــود بازیکنانی مثل مهدی طارمی و رضا قوچان نژاد نیز در بین گزینه های مــورد نظر آنها قرار دارد.

تراکتورسازان تا بعد از بازی با فوالد به استوکس و اروین فرصت داده اند که به ایران برگردند و تکلیف شان 
را روشن کنند و حتی ممکن است در صورت رخ دادن چنین شــرایطی با هردو یا یکی از آنها نیز توافق 

حاصل شود و در جمع تراکتوری ها بماند.

بازیکن مغضوب کی روش در راه آمریکا؟
رضا قوچان نژاد، ممکن اســت آینده فوتبالش را در لیگ ام ال اس دنبال کند.این روزها شایعات درباره آینده 
فوتبالی رضا قوچان نژاد زیاد است. مهاجم ارزشمند حاال دیگر سابق تیم ملی ایران که در جام جهانی 2018 
روسیه توســط کی روش به بازی گرفته نشد و ســپس تصمیم به خداحافظی گرفت. در حالی  که این روزها 
صحبت های زیادی پیرامون حضور گوچی در ایران و بازی برای یکی از تیم های تراکتورسازی یا پرسپولیس 
به گوش می رسد، به نظر او اصال قصد ندارد چنین تصمیمی بگیرد و ممکن است بعد از اتمام دوران حضورش 
در قبرس راهی آمریکا شود. خبرهایی هم در این زمینه رسیده که با توجه به عالقه همسر گوچی به حضور در 
کشور آمریکا، بازی کردن رضا در یکی از تیم های لیگ ام ال اس دور از ذهن نیست. چراکه او پیش از این هم 

پیشنهاداتی از لیگ این کشور داشته است.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن: 

منتظر یک فاجعه در فوتبال باشید!
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اظهار داشت: فوتبال شــرایط بدی پیدا کرده است به جای آنکه مثل تمام 
دنیا در فوتبال باعث همگرایی و نزدیکی دوستی مردم شویم شــرایطی را پیش آورده ایم که همه علیه 
یکدیگر شده اند. هواداران پرسپولیس به هواداران سپاهان بد و بیراه می گویند و هواداران سپاهان علیه 
هواداران پرسپولیس شده اند؛ هواداران استقالل به ذوب آهنی ها و هواداران شان بد می گویند و ... نباید 
شاهد این همه در هم ریختگی و آشــفتگی در فوتبال باشیم. فلسفه وجودی فوتبال دوستی و نزدیکی 
آدم ها به یکدیگر است؛ اما در فوتبال ایران به جای همگرایی دچار واگرایی شده ایم و همه علیه یکدیگر 
موضع می گیرند و از فلسفه فوتبال دور شده ایم. سعید آذری تصریح کرد: فضایی مشمئز کننده در فوتبال 
حاکم شده که این مسئله به خاطر عدم مدیریت صحیح در تنظیم مسابقات و چینش داوران است که همه 
هواداران تیم ها روبه روی یکدیگر قرار می گیرند. درست است که روح فوتبال طرفدار تیم خودی است 
اما حساسیت های نابجایی به هواداران منتقل شده است اگر این رویه ادامه داشته باشد تبعات اجتماعی 
وحشتناکی را در فوتبال شاهد خواهیم بود.آذری با اشاره به نقش کمرنگ و منفعالنه مدیران و متولیان 
فوتبال ایران عنوان کرد: متولیان فوتبال ایران کجا هستند؟ رییس کمیته داوران کجا پنهان شده  است؟ 
رییس سازمان لیگ کجاست؟ مدیران فدراسیون فوتبال کجا هستند؟ نقش آنها در این به هم ریختگی 
فوتبال  چیست؟ متولیان اصلی فوتبال پیدایشان نیست و شاهد یک آشوب و بی نظمی در فوتبال کشور 
هستیم. باید فضای ورزشگاه ها کنترل شود، در برنامه ریزی مسابقات نظارت دقیقی را اعمال کنیم اما 
متاسفانه اکنون همه ورزش و فوتبال ما پر شده از بحث بازنشستگی ها، همه کارها رها شده است.  مسئولیت 
این آقایان مگر ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد و برگزاری مسابقات نیست؟ با این شرایط باید 
منتظر یک فاجعه در فوتبال بود، هیچ نظارت و کنترلی بر فضای مسابقات وجود ندارد. حوادثی که در 

ورزشگاه رقم می خورد ممکن است یک فاجعه جبران ناپذیر را رقم بزند. 

پرسپولیسی ها: چرا ما باید 
کمتر از استقالل پول بگیریم؟

 شــعله بیانیه و اعتصاب 
خاموش؛ پرسپولیس؛ پز عالی، 

جیب خالی

 قلعه نویــی: می خواهند 
پرسپولیس قهرمان شود

سمیه مصور
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مشکالت فرهنگیان باید ریشه ای حل شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد:
بهره برداری از ۳ طرح عمرانی 

و خدماتی در منطقه ۶
مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان از بهره برداری 3 
طرح عمرانی- خدماتی در این منطقه با هزینه ای 
بالغ بر 283 میلیارد ریال در هفته جاری خبر داد.  
محمدرضا برکت، با اشاره به افتتاح چندین طرح 
عمرانی در منطقه 6 اصفهــان، اظهار کرد: پروژه 
پارك سردار شهید حسین روح االمین، پروژه پل 
دور برگردان سردار شهید عباسعلی علي باالئي 
و پروژه های پیاده راه ســازی منطقه 6 از جمله 
طرح هایی است که در اختیار شهروندان قرار می 
گیرد.وی ادامه داد: پارك سردار شهید روح االمین 
در فضایی به وسعت 144 هزار مترمربع ساخته 
شده که 11 هزار مترمربع آن نیز پیاده راه سازی 
شده اســت و همچنین احداث مسیر دوچرخه 
سواری به طول دو کیلومتر در این پارك، دوچرخه 
سواری ایمن برای سکنه شهید کشوری را فراهم 
مــی آورد. مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه دو هــزار و 500 اصله درخت مقاوم به 
کم آبي در این پارك کاشته شــده، افزود: پارك 
سردار شهید روح االمین با اعتبار 131 میلیارد و 
500 میلیون ریال احداث شده است.وی با اشاره 
به این که پروژه پل دور برگردان ســردار شهید 
علي باالئي نیز با اعتبار 140 میلیارد ریال افتتاح 
خواهد شد، گفت: سطح جاده سازی این طرح 60 
هزار مترمربع، طول عرشه آن 260 متر و عرض، 
12/4متر است. برکت تصریح کرد: در پروژه های 
پیاده راه سازی منطقه 6 نیز طرح هایی همچون 
پیاده راه ســازی خیابان شیخ کلینی )مرداویج(، 
پیاده راه سازی خیابان رســالت، پیاده راه سازی 
خیابان الفت و قائم، پیاده راه سازی خیابان برق، 
پیاده راه سازی کوی اســتادان و پیاده راه سازی 
پارك مجموعه مسکونی زیتون انجام شده است. 

وی با بیان اینکه مجموع مساحت کل پروژه های 
پیاده راه ســازی منطقه شــش، 14 هزار و 620 
مترمربع اســت، اظهار کرد: مجموع هزینه کل 
پروژه های پیاده راه سازی این منطقه، 11 میلیارد 
و 340 میلیون ریال بوده اســت.مدیر منطقه 6 
شهرداری اصفهان اضافه کرد: برای اجرای پروژه 
های عمرانی - خدماتی که در هفته جاری به بهره 
 برداری می رسد، بالغ بر 283 میلیارد ریال هزینه

 شده است.

کوهستان صفه پاک سازی شد
در ویژه برنامه روز جهانی کوهستان که حدود 
80 نفر از فعاالن زیست محیطی در آن شرکت 
کردند، 20 کیسه پســماند به صورت تفکیک 
شــده، یک کیســه درب بطری و با استفاده از  
۹ بطری نوشــابه، ته ســیگارهای ریخته شده 
در محیط کوه صفه جمع آوری شــد.این ویژه 
برنامه با محوریت پاك سازی کوه صفه با حضور 
استاد عبدا... خلیفه ســلطانی از پیشکسوتان 
هیئت کوه نوردی استان اصفهان، اعضای هیئت 
کوه نوردی، انجمن مردم نهاد رفتگران طبیعت، 
گروه کوه نوردی کرکس و دانشجویان دانشگاه 
علمی کاربردی برگزار شد.کمیته حفظ محیط 
زیست هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
استان اصفهان، گروه کوه نوردی کرکس، گروه 
کوه نوردی دنا، گروه کوه نوردی تاراز، باشــگاه 
کوه نوردی پردیس صفه، باشــگاه کوه نوردی 
اورســت، باشــگاه کوه نوردی چــکاد، انجمن 
مردم نهــاد رفتگــران طبیعت و دانشــجویان 

دانشگاه علمی کاربردی انتخاب انجام شد.

 ارائه آموزش های مهارتی
به معلوالن استان

مدیرکل آموزش فنــي و حرفه اي اســتان از 
ارائه 6۹1 نفر - دوره آمــوزش مهارتي معادل 
 120 هزار و 806 نفر - ســاعت بــه معلوالن
 در 7 ماهه نخست ســال جاري خبر داد. آرش 
اخوان گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از 
حقوق معلوالن و با هدف ارائه خدمات آموزشی 
و مناسب سازی فضاهای عمومی برای استفاده 
از جامعــه هــدف، تفاهم نامه همــکاری بین 
سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و سازمان 
بهزیستی و با هدف ایجاد بسترهای مناسب برای 
سهولت دسترسی معلوالن و جانبازان به امکانات 
و فضاهای فیزیکی ســاختمان هــای اداری و 
آموزشی و ارائه آموزش های مهارتی به جامعه 
هدف منعقد شــده اســت. وي افزود: سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور خود را مکلف مي 
داند که با جلب مشارکت بخش غیردولتی اقدام 
به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت کند و از 
طریق مناسب ســازی و توسعه مراکز موجود و 
یا تاسیس آموزشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت 
به ارتقای مراکز آموزش فنــی و حرفه ای افراد 
دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت های 
الزم و تامین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی 
متناسب با شــرایط کارآموزان دارای معلولیت 

کمک هزینه این افراد را پرداخت کند.

استاندار اصفهان:
مشکالت فرهنگیان باید ریشه ای 

حل شود
استاندار اصفهان در دیدار حسن مرادی، رییس 
سازمان بســیج فرهنگیان کشــور، اظهار کرد: 
در مدیریت اســتان اســتفاده از همه ظرفیت ها 
بسیار مهم اســت و انجام درســت وظایف ادای 
دین به مــردم عزیز و فهیم خواهــد بود. عباس 
رضایی ظرفیت بســیج را باال برشــمرد و افزود: 
اســتفاده از این ظرفیــت یک تکلیف اســت و 
معتقدم قبل از اینکه مســائل فرهنگی امنیتی 
شــود باید توجه ریشــه ای و تخصصی به بخش 
فرهنگ و فرهنگیان انجام شود. وی فرهنگیان را 
افرادی بسیار ارزشمند و کم توقع خواند و افزود: 
سرمایه ها و آینده کشور در دست فرهنگیان است 
و باید مسائل این قشر به طور اساسی مرتفع شود.

وی با بیان اینکه مسائل باید شفاف سازی شود، 
تاکید کرد: اگر به مســائل فرهنگیان رسیدگی 
شود آینده تضمین خواهد شد و بر همین اساس 
باید این مسائل به شکل علمی و تخصصی بررسی 
شود و مدیریت اســتان نیز آماده کمک در این 

زمینه است.

نماینده اصفهان در شورای عالی استان ها:
نابسامانی های سطح شهر با 
اجرای مدیریت یکپارچه 

شهری رفع می شود
نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها 
اهمیت مدیریت یکپارچه شهری را نه تنها برای 
شــوراهای اســامی بلکه برای دولت هم حائز 
اهمیت دانست و اظهار کرد: این مدیریت دولت 
را چابک تر و سبک تر خواهد کرد.عباس محمد 
صالحی با بیان اینکه بخشی از وظایفی که برای 
شهرداری هاست دولت خودش سرپرستی آن ها 
را بر عهده گرفته است، گفت: در صورتی که این 
ادارات وابسته به شهرداری ها باشند و تحت یک 
مدیریت قرار بگیرند هماهنگی بیشتری بین آنها 
وجود داشــت.محمد صالحی ادامه داد: مدیریت 
یکپارچه شهری بسیاری از نابسامانی های سطح 
شــهر را مرتفع خواهد کــرد و همچنین کاهش 
هزینه ها و پرهیز از موازی کاری از دیگر مزایای 
مدیریت یکپارچه شهری است که هر چه سریع تر 

بایستی اجرایی شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان: 

بسیج و سپاه سیاسی هستند؛ اما 
سیاسی کار نیستند

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان 
)عج( اســتان اصفهان با بیان اینکــه حضور افراد 
بســیجی در اصناف مختلف گره گشای بسیاری از 
مشکات است، گفت: به همین دلیل معاندان نظام 
همیشــه به دنبال تخریب بســیج هستند. حجت 
االسام رحمت ا...صادقی افزود: بسیج و سپاه سیاسی 
هستند؛ اما سیاســی کار نیستند، عملکرد سیاسی 
سپاه و بسیج برای مردم روشــن است، هر کجا که 
امام جامعه اشاره فرمودند سپاه و بسیج وارد میدان 
شده و این سازمان همیشه گوش به فرمان امام خود 
بوده اســت.وی ادامه داد:معاندین نظام همیشه به 
دنبال تخریب بسیج هســتند و در صورت تخریب 
این سازمان مردم نهاد بسیاری از مراکز جامعه دچار 
آسیب و نقصان می شوند. خط قرمز نظام جمهوری 
اسامی سپاه و بسیج است و این در حالی است که 
بسیج در میان مردم است و حضور افراد بسیجی در 
اصناف مختلف گره گشای بسیاری از مشکات است، 
بسیج به نظام سیاسی جامعه کمک کرده و در ابتدای 
انقاب تا به حال با ورود بسیج بسیاری از مشکات 

برطرف شده است.

رییس دانشــگاه علمی کاربردی فرهنگ و 
هنر در جلسه هم اندیشــی با اصحاب رسانه 
در خصوص افتتاح مجموعــه های نوین این 
دانشگاه اظهار داشــت: این مرکز به آموزش 
تخصصی و مهارتی رشته های مختلف فرهنگ 
و هنر در قالب پودمانی ، تــک درس ، آزاد و 
خاص پرداخته و در زمینه رشــته های هنری 
که به آنها کمتر توجه شده ، نگاه ویژه و برنامه 
ریزی مدونی دارد. در این زمینه باید تجربیات 
پیشکســوتان حوزه فرهنگ و هنر به نسل 
جدید منتقل شــود تا بتوانیم هنرهای خاص 
استان را زنده نگه داشته و به نسل های بعدی 

انتقال دهیم .
محمد قلمکاریان با اشاره به اینکه پژوهشکده تهیه و 
تدوین برنامه های پژوهشی و فراهم آوردن امکانات 
الزم جهت تصویب و اجرای طرح های تحقیقاتی در 
حوزه فرهنگ ، هنر و رســانه از دیگر دستاوردهای 
این مرکز خواهد بود ، افــزود : حمایت از هنرمندان 
خاق ، توانگر و نوآور در دســتور کار این مرکز است 
و با تشکیل گروه های پژوهشی مختلف زمینه تولید 
و گسترش مقاالت علمی ، پژوهشــی ، کتاب های 
مطلوب و آثــار هنری فاخر را مهیا مــی کند. وی با 
اشــاره به اینکه مجمع خیران و واقفــان این مرکز 
متشکل از هنرمندان، محققان، نخبگان، خیرین و 
واقفین عرصه فرهنگ و هنر می باشد، تصریح کرد: 
در راستای کمک به پیشبرد اهداف فرهنگی و هنری، 

علمی ، مشاوره ای و تخصصی به حمایت از آموزش و 
تربیت هنرمندان متعهد و متخصص ، تشکیل شرکت 
های هنر بنیان ، تولیدات ارزشمند فرهنگی هنری ، 
اشتغال فعاالن فرهنگ و هنر ، تجاری سازی ایده ها 
، کارآفرینی فرهنگی هنری و حضور در رقابت های 
ملی و بین المللی پرداخته شد.  رییس دانشگاه علمی 
کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان بیــان کرد: کانون 
دانش آموختگان این مرکز ، در راستای هم افزایی ، 
مشارکت جمعی ، کارگروهی و استفاده از توانمندی 
ها و ظرفیــت های ارزشــمند دانــش آموختگان 
تشکیل شده و آن ها با عضویت در این کانون عاوه 
برگردهمایی و ارتقای سطح دانش علمی و مهارتی 

خود، در قالب کارگاه ها ، نشســت هــا و دوره های 
آموزشی مورد نیاز به تشکیل کارگروه های مختلف 
پرداخته و زمینه تولیدات فاخر فرهنگی و هنری در 
جامعه را فراهم می کنند. وی با اظهار اینکه رسالت ما 
در حفظ هنرهای آیینی و سنتی بسیار مهم و اساسی 
است، تاکید کرد : توسعه سنت های ارزشمند اسامی 
و ایرانی به ویژه هنرهای ماندگار فرهنگی از اهداف 
این مرکز است و می کوشیم تا در راستای شناسایی ، 
احیا ، ترویج و توسعه هنرهای آیینی و سنتی گام های 
محکم برداشته و عاوه بر تشکیل گروه های مختلف 
و تولیدات فاخر ، مکانی برای نظریه پردازی و نشست 
های علمی و گفتمان را محقق سازیم. قلمکاریان با 

بیان اینکه مشاوره و راهنمایی مطلوب به خانواده ها به 
ویژه دانشجویان می تواند در باال بردن سطح اطاعات 
آن ها در خصوص آینده نقش بسزایی ایفا کند، گفت 
: در این راستا مرکز مشاوره و راهنمایی روانشناختی 
، تحصیلی و شــغلی در زمینه های مختلف بالینی ، 
فکری، کارگاهی و دوره های آموزشی و انجام تست 
های هوش ، شــخصیتی ، تحصیلی ، شغلی، بالینی 
پرداخته و زمینه رشد ، ارتقا ، پیشرفت و بهبود را در 
جامعه فرهنگ و هنر فراهم می کند. وی همچنین 
ادامه داد : با ایجاد مرکز کارآفرینی ، مشــاوره و ثبت 
مالکیت فکری ، درصدد ایجاد و گســترش کســب 
و کارهــای جدید در عرصه فرهنگ هســتیم و این 
مرکز با تعامل ســازنده و همکاری موثر با مشــاغل 
فرهنگی هنــری موجود و ایده پــردازی خاقانه به 
معرفی و راهنمایی کسب و کارهای جدید پرداخته و 
تولیدات نوین فرهنگی هنری را برنامه ریزی می کند ، 
همچنین مشاوره مالکیت فکری در جهت ثبت رسمی 
آن ها تا حصول نتیجه در این مرکز انجام می شــود. 
رییس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان 
 در پایان خاطر نشان کرد : با همکاری ها و تعامات

 بین المللی  در راســتای تبادل علم و دانش فنی و 
استفاده از دستاوردهای متقابل فرهنگی و هنری و 
عرضه هنرهای ایرانی اسامی به کشورهای مختلف 
این مرکز را به دانشگاهی بین المللی تبدیل کنیم تا با 
تبادل استاد و دانشجو و همچنین دوره های مختلف 
آموزشــی، کارگاه ها، نشســت ها، ورك شاپ های 
فرهنگی ، زمینه رشد و گسترش فرهنگ و هنر ایرانی 

اسامی را در جهان رواج دهیم . 

گام های محکمی برای شناسایی هنرهای سنتی برمی داریم

یک کارشناس برنامه ریزی شهری اظهار کرد: خوشبختانه به تازگی به 
»تاب آوری شهر« موضوعی بااهمیت در حوزه مدیریت شهری توجه 
وی ژه شده است و در برنامه ریزی ها این مهم مورد تحقیق قرار می گیرد.

علی محمد ظهرابی با اشــاره به پدیده »زلزله خاموش« در شــهر 
اصفهان خاطرنشان کرد: فرونشست شهری که از آن به عنوان »زلزله 
خاموش« در اصفهان یاد می شــود، تهدید برای اصفهان محسوب 
می شــود که مهم ترین عامل این پدیده برداشت های بی رویه آب از 

چاه های زیرزمینی اســت؛ اگر بقا و پایداری شهر اصفهان برای همه 
مهم باشد، باید مسائلی که از تاب آوری شهر می کاهد، مورد بررسی و 
بهبود قرار گیرد.این کارشناس برنامه ریزی شهری اضافه کرد: آلودگی 
هوای اصفهان خطری دیگر برای کاهش »تاب آوری شهر« است و باید 
هر چه زودتر برای بهبود آن فکری اندیشیده شود.ظهرابی با تاکید بر 
اینکه جمعیت بیش از دو میلیون نفری در حد ظرفیت اصفهان نیست، 
گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته اصفهان ظرفیت این جمعیت 

را ندارد و این موضوع به اســکان های غیررســمی و حاشیه نشینی 
دامن می زند که بدون شک پیامدهای منفی آن در سال های آینده 
مشخص خواهد شد .وی با بیان اینکه برنامه جامع شهری در معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در حال تدوین است، اذعان 
کرد: رویکرد این برنامه جدید و هدف اصلی از اجرای آن بررسی تمام 
مشکات موجود است؛ از ویژگی های این طرح مشارکت حداکثری 
تمامی صنوف و شهروندان با رویکرد افزایش تاب آوری شهری است.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری مطرح کرد:
بافت فرسوده تهدیدی برای »تاب آوری شهر« است

 رییس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان :  

مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد:
پیشرفت ۷۰ درصدی بازسازی خانه روغنی

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان گفت: بازســازی و مرمــت خانه روغنی در محله علــی قلی آقا با 
 هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان در دســتور کار قرار دارد و تاکنون 70 درصد از این طرح انجام شده 

است.
مهین شکرانی اظهارکرد: بازســازی »خانه تاریخی روغنی« در محله علی قلی آقا با اعتبار یک میلیارد 
تومان در دســتور کار قرار دارد تا به مرکز فرهنگی تبدیل شــود، زیرا حفظ و نگهداری از ابنیه تاریخی 
برهمگان واجب اســت و منطقه یک هم از این قاعده مستثنی نیست.وی با اشــاره به دیگر پروژه های 
این منطقه در سال جاری افزود: پیاده راه ســازی ضلع غربی چهارباغ در محدوده منطقه یک شهرداری 
اصفهان در دست اجراست و تاکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.مدیر منطقه یک شهرداری 
اصفهان ادامه داد: مناسب سازی و اصاح هندســی تقاطع میرداماد-کاشانی همچنین اجرای ایستگاه 
 BRT با هزینه ای بالغ بر 60 میلیون تومان در حال اجرا اســت و ۹0 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته

 است..

حدیث زاهدی

 مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان 
درباره نحوه اعمــال قانون توســط دوربین های 
ثبت تخلف گفت: یک نــوع از دوربین ها تخلفات 
زوج و فرد را ثبت می کند که در آینده قرار اســت 
محدوده زوج و فرد به محــدوده ترافیکی تبدیل 

شود.هادی کریمی افزود: نوع دیگری 
از دوربین ها، تخلف عبور از چراغ قرمز، 
نوع ســوم برای ثبت تخلف ســرعت 
غیرمجاز در بزرگراه های شــهر و نوع 
چهارم دوربین های ثبت تخلف تردد 
خودروها در مسیرهای خطوط ویژه 
اتوبوس BRT است.مدیر مرکز کنترل 
ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به 

نحوه ثبت تخلفات توسط دوربین های نصب شده 
گفت: در خصوص ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز 
چنانچه راننده ای از چراغ زرد عبور کرده باشد و در 
محدوده تقاطع نتواند عبور کند مشمول جریمه 
نخواهد شد، اما اگر چراغ قرمز را عبور کند و یا  روی 
محور عابر پیاده توقف کند، شامل جریمه می شود.

وی با بیان اینکه مبلغ جریمه توقف روی خط عابر 
پیاده 20 هزار تومان اســت، اما اگر چراغ قرمز را 
رد کنند 200 هزار تومان جریمه صادر می شود، 
افزود: چنانچه در بزرگراه های شــهر خودروها با 

سرعت غیرمجاز عبور کنند، مبلغ تخلف به نسبت 
سرعت افزایش پیدا می کند. کریمی با بیان اینکه 
شــهروندان با هر بار ورود به خطوط اتوبوس های 
تندرو 80 هزار تومان جریمه خواهند شــد، ادامه 
داد: هیچ اســتثنایی جهت ورود بــه این خطوط 

وجود نــدارد حتی خودروهای خدمات شــهری 
شــهرداری هم در صورت ورود بــه این خطوط 
جریمه می شــوند.وی با اعام اینکه بیش از 400 
دوربین نظارتــی تمامی اعمال  شــهر را زیر نظر 
دارد،  افزود: از مهم ترین مزیت های ســامانه های 
نظارت تصویری، تعیین میــزان و حجم ترافیک، 
مستندسازی وقایع ترافیکی مانند تصادفات و یا 
نزاع های خیابانی، زمان دهی چراغ های راهنما با 
توجه به حجم ترافیک، آگاهی ســریعتر از محل 

وقوع حادثه و اعام به نیروهای امدادی است.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری:

 ۴۰۰ دوربین نظارتی، تخلفات رانندگی را رصد می کند
رییس مرکز پژوهش های شــورای اسامی شهر 
اصفهان در برنامه رادیویی »صدای شهر« با بیان 
اینکه متاسفانه ظرفیت اســتفاده از خودروهای 
شخصی در اصفهان 1.6 نفر است، اظهار کرد: روزانه 
چهار میلیون سفر در شــهر اصفهان صورت می 

گیرد  که از این میزان دو میلیون ســفر با استفاده 
از خودروهای شخصی انجام می شود  و دو میلیون 
خودرو  صندلی خودروهایشان خالی است، یعنی 
نزدیک پنج میلیــون  صندلی خالی هــر روز در 
اصفهان سفر می کنند که ســفر این صندلی های 
خالی هزینه هــای زیاد را برای افــراد در بر دارد و 
آلودگی هوا را به شهر تحمیل می کند. وی افزود: 
در دنیا تجربه »کارپولینگ« یا »هم پیمایی« وجود 
دارد، بدان معنا که افراد برای رسیدن به مقاصد خود 
هر روز افرادی که همین مسیر را می خواهند طی 

کنند، به همراه خود می برند؛ البته در برخی کشورها 
بر اســاس هم پیمایی، قوانینی نیز وضع شده، به 
عنوان مثال در ســاعات خاصی ورود خودروهایی 

که دو صندلی خالی داشته باشند، ممنوع است.
کوروش خسروی با بیان اینکه در ابتدای انجام پروژه 
تحقیقاتی هم پیمایــی، این موضوع 
مطرح شــد که آیا می توان این طرح 
را در اصفهان اجرا کــرد، اظهار کرد: 
نشانه های اول ما را مایوس کرد، زیرا 
بنزین لیتری 1000 تومان و پارکینگ 
تا حدودی مجانی، مردم را تشــویق 
به اســتفاده از خودروهای شخصی 
می کند، اما پژوهــش را آغاز کردیم و 
برای اجرای طرح هم پیمایی نتایج خوبی رسیدیم.

وی تصریح کرد: باید بخــش خصوصی به میدان 
می آمد، از ایــن رو چند اســتارت آپ را دعوت و 
طرح را تشــریح کردیم که خوشبختانه آنها اعام 
آمادگی کردند تا ســامانه ای در این راستا طراحی 
کنند.خســروی با بیان اینکه هفته سوم دی ماه 
سامانه هم پیمایی رونمایی می شود، گفت: در محل 
کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان طی همایشی 
از مدیران، شهرداران، بخشــداران و شرکت های 
خصوصی دعوت می کنیم تا با این طرح آشنا شوند.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان :

سامانه هم پیمایی، دی ماه ۹۷ رونمایی می شود

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات بخش سی تی اسکن 
بیمارستان شفا کلیشاد براساس فهارس بهاء سال 1397

شرایط متقاضیان حقوقی:
1( تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهی تاسیس و تصویر آخرین آگهی 

تغییرات در روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان امضا مجاز شرکت
2( تصویر گواهینامه صاحیت پیمانکاری پایه 5 در رشــته ســاختمان از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی
3( ارائه تایید صاحیت ایمنی کار از اداره کار الزامی می باشد.

4( تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار تعمیرات مراکز بهداشتی و درمانی 
حداکثر تا 4 سال قبل به همراه تصویر قراردادهای مربوطه و مفاصا حساب قراردادها

5(گواهی بازدید یکی از اعضا هیات مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم واحد 

رسیده باشد.
6( پیمانکارانی که با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری نموده اند باید گواهی 

حسن انجام کار از مدیریت امور فنی دانشگاه ارائه نمایند.
برآورد پروژه: 1,659,895,491  ریال براساس فهارس بهاء سال 1397

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 83,000,000 ریال 
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار 

سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 13۹7/۹/20 لغایت روز دوشنبه 

مورخ 13۹7/۹/26

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

 متقاضیــان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان به آدرس  
Poshtibani.mui.ac.ir  مراجعه نمایند.

م الف: 316566
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  امام هادی علیه السالم:
 اگر قبر عبد العظیم را در شهر خود زيارت كنى، 
چنان است كه گويى امام حسین علیه السالم را 

زيارت كرده ای.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

شکرگزاری از مسائلی  است که فرهنگ اسالمی بر آن تاکید 
کرده و در قــرآن و روایات به عنوان خصلتــی ارزنده و نیک 
برای انســان ها بیان شده است. اســالم می خواهد افراد به 
درجه ای از یقین برســند که در هر حالی اعم از آرامش و یا 
روی آوردن مصائب شــکر خدا را به جای آورند.ثناگویی در 
برابر نعمت و بخشش را شکر می گویند. چنانچه قرآن درباره 
حضرت ابراهیم می فرماید: »شاکراً النعمه و هداه الی صراط 
مستقیم«چون حضرت ابراهیم نســبت به نعمت های الهی 
شکرگزار بود و در این راه ایستادگی کرد و از مشرکان اعراض 
نمود، خداوند وی را به عنوان رسول خویش برگزید و به راه 
راست هدایت کرد. »شکر« مراتب و درجاتی دارد، تشکر به 
قلب و اعماق روح و روان و تذکر به آنچه اعطا شــده اســت، 
جاری ساختن بر زبان و ثناگویی منعم، بروز شکر بر جوارح 
و اعضا به نحوی که انســان در حد توان بتواند از قوای خود 
 در جهت مصالح و اموری که رضایت الهی در آن نهفته است
 اقدام کند. در منابع اسالمی شکر را اینگونه معرفی کرده اند:
» ثناگویی و سپاســگزاری بر زبان آوردن الفاظ نیست که بر 
سبیل تکرار و به منظور ساقط شدن بار تکلیف ادا گردد. بلکه 
شــکر گویی مرحله ای باالتر و رتبه ای ژرف تر دارد. انسان 
شاکر در فیض هستی و سرچشمه رحمت و نعمت الهی تفکر 
می کند و از رهگذر این اندیشــه به باوری می رسد که رشته 
هستی او را به طور عملی و عینی به بارگاه پروردگار ربط می 
دهد چنین تفکر و باوری موجب می شــود که انسان حتی 
لحظه ای از عمر خود را تباه نسازد و اوقات گرانبهای خویش 
را به عبث سپری نکند و از تالش در جهت تزکیه و سبقت در 
تحصیل خیرات و کماالت دست بر ندارد و برای نیل به مکارم 
و فضایل اهتمام ورزد«. روایت شــده که خداوند به حضرت 
موسی)ع( وحی کرد که ای موسی! حق شکر مرا به جای آر، 
عرض کرد پروردگارا چگونه شــکر کنم تو را که حق شکر تو 
باشد در حالی که هیچ شکری نیست که به آن تو را شکر کنم، 
مگر آنکه همان شــکر هم نعمتی اســت که تو به من ارزانی 
داشتی، فرمود: ای موسی! اکنون حق شکر مرا ادا کردی که 

دانستی آن هم از من است.
 عالمه طباطبایی در توضیح آیه»ســیجزی ا... الشــاکرین«

 می فرماید: و حقیقت شــکر اظهار نعمت اســت. چنان که 
حقیقت کفری که مقابل آن اســت اخفای نعمت می باشــد 
و اظهار نعمت عبارت از اســتعمال آن در محلی است. پس 
شکر خدا به این است که انسان نعمت را در محل خودش به 

کار برده و در موقع استفاده از آن نیز متذکر خدا بوده باشد.
قرآن کریم تشــکر از خدا را قرین با ذکر پروردگار می داند و 
می فرماید: »فاذکرونی اذکرکم و اشکرولی والتکفرون« در 
اینجا یاد کردن و شکر الهی تنها یک ذکر زبانی صرف نیست 
بلکه منظور از یاد، پاک کــردن روح و جان از رذایل و آماده 
شدن آن برای پذیرش رحمت پروردگار است و منظور از شکر 
اســتفاده کردن هر نعمتی به جای خود و در راه همان است 

که برای آن آفریده شده. 
معنای دیگر شکر که از آیه: »اعملوا آل داود شکرا« مستفاد 
می شود این است که شکر بیشــتر عمل انسان را در بر می 
گیرد گرچه یکی از اقسام شکر عمل به جوارح است. اما باید 
تالش شود با بهره گیری صحیح از نعمت های داده شده شکر 
آن را در عمل به جا آوریم که اقل مراتب شکر است. به عبارتی 
دیگر می توان بیان داشت که شکر آن است که انسان همیشه 
و در همه حال بدون فراموشی به یاد خدا باشد و بدون انجام 

گناه به دستورات الهی گردن نهد.

کیست آن که شکر یکی در هزار کند

 اکرم محمدی

عکس روز

دوخط کتاب

که آخر سر 
میفهمی اش،دیگر 

خیلی دیر شده و 
هیچ چیز  بدتر از 

خیلی دیر نیست...! 

»سوختن در آب، 
غرق شدن در آتش« 
چارلز بوکوفسکی

 چیزهایی هست، 
خیلی بدتر از تنهایی

چیزهایی هست 
خیلی بدتر از 

تنهایی...اما سال ها 
طول می کشد تا 
این را بفهمی...

وقتی هم 

»دنیس دیکی« برای این که جشن تعیین جنســیت نوزادش را هرچه 
باشــکوه تر برگزار کند، مقداری پــودر آبی را در محفظــه ای در میان 
علف های خشــک در مزرعه ای قرار داد و با افزودن مــواد منفجره قصد 

داشت تا پودرهای آبی را در هوا پخش کند.
  اما بــا انفجــار آن، علف های خشــک آتــش گرفت که در پــی آن به 
مدت یک هفته 45 هزار هکتار از مزارع آریزونا در آتش می ســوخت. او 
حاال بعد از یک ســال از این اتفاق همچنان زندانی اســت و با تخفیفات 
 بســیار تا آخــر عمــرش بایــد ماهیانــه 500 دالر جریمــه پرداخت 

کند!

عاقبت جهنمی جشن تعیین جنسیت نوزاد

محققان دانشــگاه کوئینزلند استرالیا، یک کاله اســکی نرم و انعطاف پذیر 
ساختند که هنگام ضربه خوردن سخت شده و از سر محافظت می کند.این 
کاله اسکی که ANTI Ordinary A1 نام دارد، از دوالیه تشکیل شده است. 
الیه درونی آن عمدتا از جنس پشم مرینوس است که رطوبت بدن را جذب 
کرده و ضد آلرژی است. الیه خارجی آن از جنس اکریلیک ساخته شده که 
ماده ای پایدار مستحکم و قابل شست وشو است. در بین این دوالیه کاله مایعی 
متشکل از سیاالت غیر نیوتنی وجود دارد. این سیاالت فاقد گرانروی معین 
هستند. قرار است این کاله توسط یک استارت آپ با قیمت 119 دالر به بازار 

عرضه شود.

کاله پشمی که درمواقع لزوم  کاله ایمنی می شود

دیوانه ترین دانشمندان جهان!)2(
دانشمندان بزرگی که نام آن ها در تاریخ بشر به عنوان بزرگ ترین ها به ثبت رسیده است در زمان حیات خود نسبت به دیگر افراد به گونه ای 
غیرعادی به شمار می آمده اند.نشریه علمی الیوساینس به منظور معرفی این افراد که در دوره خود از برترین ها به شمار می رفته اند، طی 
گزارشی جالب لیست  تعدادی از این دانشمندان که به دلیل باال بودن بیش از حد سطح هوشی از نظر بسیاری از افراد زمان خود دیوانه به 

شمار می رفته اند را منتشر کرده است.در ادامه اسامی چند نفر از آنها آمده است: 
 جک پارسونز: پارســونز در عین حال که از پایه گذاران البراتوار رانشی جت به شــمار می رود به صورت مداوم به تمرین جادو و جادوگری 
می پرداخته است. این دانشمند مرموز و فعال در زمینه علوم فضایی از تحصیالت رسمی برخوردار نبود و در عین حال ریاست تولید راکتی سوختی 

برای هدایت ایاالت متحده به فضا را در دست داشت. 
ریچارد فاین من: فاین من یکی از نابغه هایی بود که در پروژه منهتن حضور موثری داشته و در تیم نخبه هایی بود که بمب اتم را تولید کردند. 
او یکی از مهم ترین دانشمندان قرن بیستم میالدی به شمار می رود که در کنار مشغله خود به عنوان یک فیزیکدان به موسیقی و طبیعت عالقه 

بسیاری داشت و موفق به رمزگشایی خط هیروگلیف مایان ها شده بود.
 فریمن دیسون:  دیسون در زمینه های علم فیزیک و نویسندگی داستان های علمی تخیلی بسیار چیره دست بوده است. او  در سال 19۶0 
نظریه ای را مبنی بر نیاز انسان در تولید الیه ای محافظتی برای محاصره منظومه خورشیدی و حداکثر استفاده از نور خورشید ارائه کرد. این الیه 
اکنون با عنوان الیه دیسون شناسایی می شود. دیسون عمیقا به حیات ماورایی اعتقاد داشته و بر این باور بود انسان طی چند دهه آینده قادر به 

برقراری ارتباط با موجودات ماورایی خواهد بود.
 رابرت اپنهایمر:رییس پروژه منهتن که به منظور تولید اولین بمب اتمی جهان راه اندازی شــده بود، هرگز در ابراز احساس خود در رابطه با 
جامعه گرایی و حس کشمکش و ناسازگاری درباره بمباران اتمی ابایی نداشت. به طوری که تمامی نیروی سیاسی و دانشگاهی خود را روی این 
موضوعات متمرکز کرد. اپنهایمر با وجود این مجادله ها و درگیری ها به عنوان مردی شناخته می شود که زبان های آلمانی و هندی را تنها به این 

منظور آموخت تا در هنگام آزمایش اولین بمب اتم خود قسمت هایی از کتاب مقدس هندوها را به عنوان خطابه بیان کند.

وبگردی

یک راننده تاکسی اهل تایلند به خاطر اقدام اخالقی اش مورد تمجید کاربران 
اینترنت قرار گرفت.»ویراپول کالمسیری«  مبلغ حدود 10000 دالر پول نقد 
یک توریست آمریکایی را که در تاکســی جامانده بود دوباره به او بازگرداند. 
 این توریســت کیف پول خود را حیــن مراجعه به فرودگاه گــم کرده بود. 
 »جری آلن هــارت«در حضــور تعــدادی از کارکنان فــرودگاه بانکوک
 کیف پول خود که مبلغ 9800 دالر در داخل آن بود را از این راننده تحویل 

گرفت.

اقدام اخالقی راننده تاکسی در تایلند

برگزاری اولین دوره از جایزه جهانی 
دوساالنه کتاب نهج البالغه 

نشست خبری اولین دوره جایزه جهانی دوساالنه کتاب برگزیده نهج 
البالغه باحضور عبدالهادی فقهی زاده، معاون قرآن وعترت وزارت 
فرهنگ وارشاد اسالمی و آیت ا... دین پرور، رییس بنیاد نهج البالغه 
برگزار شد. عبدالهادی فقهی زاده در این نشست گفت:نهج البالغه 
جایگاه رفیعی در نظام اسالمی دارد و برآیندی برای حضور عملی 
امیرالمومنیــن)ع( در عرصه های اجتماعــی، فرهنگی، تربیتی و 
حکومت داری است. وی با اشاره به اینکه نهج البالغه کتاب حدیثی 
معتبری است افزود: اگر به نهج البالغه به عنوان یک کتاب تخصصی 
حدیث نگاه کنیم با توجه به  فرموده عالمه کاشــف الغطا، به این 
نتیجه خواهیم رسید که این کتاب به هیچ سندی نیاز ندارد و آن 
مجموعه ای از کلمات قصار و نامه هایی است که به صورت متواتر 
رسیده است. فقهی زاده، گفت: معرفی جوانب عملی و علمی مغفول 
در اندیشه و  سیره حضرت علی)ع(؛ تقویت گفتمان عربی در عرصه 
جهان اسالم و جریان ســازی علمی و فرهنگی بر محور این کتاب 
قدسی از اهداف مشــارکت معاونت قرآن و عترت در این دوساالنه 
بوده است. وی در پایان گفت: اولین دوره از جایزه جهانی دوساالنه 
کتاب نهج البالغه جمهوری اسالمی ایران از سوی بنیاد نهج البالغه 

و با مشارکت معاونت قرآن و عترت برگزار خواهد شد.

ضد حاالت
مجموعه طنز »ضد حاالت« نوشته ســعید بیابانکی که به همت 
انتشارات مروارید به چاپ رسیده، بیست و دو داستان و چهار شعر 
طنز دارد که مجموعه ای جذاب و خواندنی را برای خوانش فراهم 

کرده است.
»...خدا رحمتش کنــد، مادربــزرگ را می گویــم، اول پاییز که 
می شد گل از گلش می شکفت و می گفت: بلندی این شب ها جان 
می دهد برای سرانداختن ژیلت و شــال گردن و تا بود، نبود شبی 
از شب های پاییز و زمســتان که دستش خالی باشد از میل بافتنی 
و شــال گردن های خزان دیده با رنگ گل های بهاری؛ مادربزرگ 
اما قصه گوی خوبی هم بود، می دانســت که مــا برای قصه هایش 
می میریم و تا شــبی گوش مان را با قصه هایش نــوازش نمی کرد 
خواب مان نمی برد.قصه دیو و پریان، قصه  عفریت ها و غیرت مردان، 
قصه  زنانگی و ذکاوت لیلی ها، این ها همه قصه هایی بود که برایمان 
می گفت تا خواب مان ببرد، غافل از اینکه تازه هوشیارمان می کرد؛ 
کشته مرده  داستان های طنزش بودیم دیگر آن وقت بود که تا صبح 
زیر پتو و لحاف دســت دوز مادر، دل مان ریسه می رفت و خواب از 
چشم هایمان رخت می بســت. این روزها اما، تنها یادش و صدای 
قصه هایش، الالیی خواب شب مان می شود و دیگر زحمت خواندن 

قصه ها با خودمان است.«

بیاین خودمون رو الکی توجیه نکنیم که بدعکســیم، قبول 
کنیم که واقعا زشتیم! 

جدی دو میلیون واسه درخت کریسمس پول میدین؟ بابا شما 
خیلی الکچری هستین. دو میلیون رو بدید به من قول میدم سوار 

گوزن هام بشم با لباس بابانوئل در خونه همه تون کادو بیارم!
جـدا شـدن از تختخـواب تو پاییز واقعا سخته، درسـت مثل 

جـدا شـدن از تختخواب تو زمستون، بهار و تابستون! 
کاش می شــد با پتو به دانشــگاه رفت بی آن که اســتایل 

دانشجویی خراب بشه! 
خواهرم گوشیش رو گذاشته روی آالرم که بیدار بشه. صدای 
زنگش شبیه الالییه من که بیدارم خوابم گرفت. صدای آالرم باید 

گوشخراش باشه. مثل صدای اره برقی.
وکیل پایه یک هم فقط مادر که اصل ماجرا هرچی هم باشه باز 

هم بچش بی گناهه و ازش دفاع میکنه.
من اونجایی فاصله طبقاتی رو حس کردم که رفتم یه بقالی تو 
زعفرانیه گفتم آب معدنی میخوام، گفت سمت چپ آب معدنی 
گازداره وسط آب اکسیژنه، سمت راست هم آب لیمویی.  اومدم 

بیرون با شیلنگ آب خوردم بفهمه رییس کیه.
روال ازدواج تو ایران اینجوریه که... تو 20 سالگی نمیزارن با 
اونی که دوسش داری ازدواج کنی، تو 30 سالگی بهت میگن هر 

کی رو دوسش داری بگو برات بگیریم.

خندوانهخبرکتاب

ورود پیکر ۷2 شهید 
تازه تفحص شده به 

کشور
پیکرهــای مطهــر ۷۲ 
تازه تفحص شده  شهید 
دوران دفــاع مقــدس 
صبح سه شنبه بر دستان 
مردم والیتمدار اســتان 
خوزســتان و اهل سنت 
بندرعباس از طریق مرز 
بین المللی شلمچه وارد 

میهن اسالمی شدند. 

اینستاگردی

 شیرجه خاله نرگس برنامه های کودک
 روی برگ های پاییزی

تشییع در روز برفی

عکسی زیرخاکی از گوینده پیشکسوت خبر با خانواده اش

آزاده آل ایوب، خالــه نرگس برنامه های 
کودک با انتشار این عکس نوشت: روزهای 
سخت و پر دغدغه ای رو گذروندم، چشم 
باز کردم دیدم چقدر غر زدم به خدا و گله 
کردم. ببخش گستاخی منو، از دستم در 
می ره یه وقت ها صبر کردم، ســکوت تو 
لحظه فرمون ذهن رو چرخوندم ســمت 
جاده تسلیم و دنده یک حرکت کردم. پیچ 
و خم داشت و چاله چوله، کشون کشون باال رفتم تا رسیدم به اونجا که جز شکوه آفرینش ،زیبایی 
خلقت و سپیدی کالم ا... ندیدم: »ما برای تو فتح آشکاری را فراهم کردیم ،هدف این بود گناهانت 

بخشوده شود ،نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت کند. سوره فتح،آیات 1 و 2«

حمید داودآبادی، از نویسندگان دفاع مقدس 
با انتشار تصویری از تشــییع شهدا در هوای 
برفی شعری در ذیل آن نوشت: ای آب ندیـده 
هــا و آبی شده هــا/بی جبهه و جنگ انقالبی 
شده ها/مدیون شب حمله ی جــانبـــازانی/

ای بر سر سفره آفتابی شده هـا

زهرا چخماقی، با انتشار این عکس ها 
نوشت: از دوربین دیجیتال که خبری 
نبود، همه 3۶ فریم دوربین بابا گاهی 
پر میشد از مامان .. مامان و مادرش، 
مامان و بچه هاش، مامان در استودیو، 
مامان کنــار دایی غالمرضــا و خاله 
فرخنده و مامان بزرگ و ما، مامان با 
همسر و دوستان در سفر، مامان پشت 

تاب ایستاده فوکوس روش! 

همکاری بازیگر سریال »بانوی عمارت« با محمدحسین میثاقی

میــالد میرزایی بــا انتشــار این 
عکس نوشــت: یه همکاری خوب 
با محمدحســین میثاقِی مهربان و 

حرفه ای برای برنامه فوتبال برتر...
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