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   تورم به شب یلدا هم رحم نکرد  
   »زاینده رود« از افزایش هزینه های جشن طوالنی ترین شب سال گزارش می دهد؛   

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

اصفهان،  استان تراز اول حمل و نقل در کشور

سرو زیر آب  
کارگردان:محمد علی باشه آهنگر

پردیس سینمایی ساحل
پردیس سینمایی چهارباغ

روز ملی پژوهش؛
امروز  میخوایم به شعار روز 

پژوهش »بدون پژوهش و 
مطالعه تصمیم گیری نکنیم« 

عمل کنیم!
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دوئل بر سر کنکور به نفع 
کدام طرف خواهد بود؟

   با وجود  انتقادات و فشارها همچنان 
تبلیغات کتب کمک درسی در تلویزیون 

ادامه دارد؛  

5

یک نیم فصل با سه تیم صدر نشین؛

سپاهان برنده جنگ 
تفاضل گل ها

سامانه مدیریت ناوگان 
 اتوبوسرانی رونمایی 

می شود

شهردار اصفهان خبر داد:
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رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در گفت و گو با »زاینده رود« 
مطرح کرد:

اخالق مداری؛ شاخصه مهم استارت آپ های مذهبی
با گسترش تکنولوژی و فناوری اطالعات؛ اصطالحاتی وارد حوزه لغات جوامع پیرامون 
ما شدند که عمر پیدایش آنها به یک دهه هم نمی رسد، اصطالحاتی مانند استارت 
آپ ها که امروزه توانسته اند در دنیای کار آفرینی انقالب بزرگی به پا کنند و روز به روز هم بر میزان آنها 

افزوده شود. این استارت آپ ها در کشور ما هم طی سال های گذشته ...
صفحه   4

6

آگهی مزایده مرحله سوم)نوبت دوم(
شهرداری اردستان در راســتای مصوبات هیات محترم وزیران و آیین نامه 
اجرایی وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر 
در نظر دارد ، تعداد ســه )3( قطعه زمین با کاربری مسکونی از امالک شهرک 
شهید مطهری )209( را از طریق مزایده عمومی و با بیشترین و بهترین پیشنهاد 
، واگذار نماید . لذا متقاضیان دارای صالحیت حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
سه شــنبه مورخ 97/09/27 جهت دریافت اطالعات و اخذ  اسناد مزایده به 
واحد امورمالی شهرداری اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را 
به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا 

تمامی پیشنهادها مختار است .

محسن حیدری  _  شهردار اردستان

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.

والدت امام حسن عسکری علیه السالم  مبارک باد

گالری نگرش/ جبر محیطی
16 الی 28 آذر

شب های هنر
شنبه تا چهارشنبه ساعت 23

تئاتر، موسیقی، شــعر، کتاب و ســینما پنج 
برگ از مجله تصویری و شــبانه »شــب های 
 هنر« را تشــکیل می دهند که  از شبکه چهار 

می شود.

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2578 | یکشنبه 25 آذر  1397 | 8  ربیع الثانی 1440

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری 
اســامی ایران به منظور شرکت در نشست 
بین المللی دوحه به قطر سفر کرده است. این 
نشست تحت عنوان »شکل گیری سیاست در 
جهان به هم پیوسته« با تمرکز بر »امنیت«، 
»صلح و میانجیگری«، »توسعه اقتصادی« و 

»روندها و گزار ها« برگزار می شود. 
در این گردهمایی سیاســی مقامات بلند پایه ای از 
ترکیه و ایران و نیز سازمان ملل حضور دارند. عالوه 
بر ظریف، »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل، 
»ماریا فرناندا اسپینوزا گارسز« رییس مجمع عمومی 
ســازمان ملل، »شــیخ محمد بن عبدالرحمان آل 
ثانی« معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، »مولود 
چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه، »حســن خیر« 
نخست وزیر سومالی، »تارو کونو« وزیر خارجه ژاپن، 
»آلیستر برت« معاون وزیر خارجه انگلیس در امور 
خاورمیانه و »نادیا مراد« برنده صلح نوبل نیز از جمله 
دیگر شرکت کنندگان و سخنرانان این نشست دو 
روزه بودند. ظریف در بدو ورود به این کشور در دیدار 
با نخســت وزیر قطر ضمن گفت وگو درباره توسعه 
و تعمیق روابط دوجانبه، بــر امنیت و ثبات منطقه 
تاکید و از پیشــرفت مذاکرات صلــح در یمن ابراز 
امیدواری کرد. ایران در حالی چند صباحی است که 
یار غار قطر شده است که این کشور در محاصره چهار 
کشور عربی قرار دارد و در این مدت نه تنها با رکود 
مواجه نشده بلکه بر اساس آخرین اعالم رییس بانک 
مرکزی این کشور، اقتصاد قطر در ماه های اخیر با 

رشد همراه بوده است.
 این کشور در حالی میزبان برخی از مهم ترین چهره 
های سیاســی دنیا در کنفرانس اخیر است که در 
آخرین گردهمایی رهبران عرب در عربستان حاضر 

نشد و به رغم دعوت رســمی بار دیگر نشان داد که 
تمایلی برای آشــتی با ائتالف عربستان ندارد. امیر 
قطر طی سخنانی در این کنفرانس بار دیگر بر مواضع 

چند ماه اخیر خود تاکید کرد.
 وی در سخنان خود در مراسم افتتاحیه این نشست 
عنوان کرد که سرکوب گری، استبداد و نقض حقوق 
بشــر به تهدیدی برای بشــریت تبدیل شده است. 
»تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطــر تاکید کرد که 
موضع ما در قبال حل بحــران خلیج فارس از طریق 
دو گزینه گفت وگو و عدم دخالت در امور کشــورها 

همچنان ثابــت و پابرجاســت.وی در ادامه توضیح 
داد در حال حاضر در منطقه خاورمیانه چالش  های 
فراوانی وجــود دارد کــه مهم ترین آنهــا موضوع 

فلسطین است.
امیر قطر در سخنرانی خود اظهار داشت که منازعات 
توطئه گرانه و انحصار طلبانه جهــان را فرا گرفته و 
رژیم هایی از درون آنها بیرون می  آید که حقوق بشر 
را به رسمیت نمی شناسند.وی در ادامه تاکید کرد 
که سرکوب، استبداد و نقض حقوق، بشریت را تهدید 
می  کند.امیر قطر تصریح کرد: با پیشرفت تکنولوژی 

و ایجاد فضاهای باز، بستن دهان  ها و وتوی کلمات و 
سخنان بسیار سخت است.

   به نظر می رســد تحرکات اخیر این کشور کوچک 
عربی از جمله تالش برای خروج از اوپک نشــان از 
ایجاد افق سیاسی جدید در سیاست های راهبردی 
این کشور دارد و بی شک ایران در این میان نقشی 
تاثیر گذار خواهد داشت. هر چند تا کنون قطر بیشتر 
از همسویی با ایران منفعت برده است تا کشورمان 
اما در شرایط کنونی سیاستمداران ایران از هر دِر باز 

سیاسی استقبال می کنند.

ترامپ به هواپیمای رییس 
جمهور کره جنوبی گیر داد

دولت آمریکا طی یک اقــدام دیپلماتیک اما غیر 
متعارف، ورود هواپیمای رییس جمهور کره جنوبی 
را به دلیل ســفر وی به کره شمالی، ممنوع اعالم 
کرد.هواپیمای »مون جائــه این« رییس جمهور 
کره جنوبی به دلیل سفر او به کره شمالی با وجود 
تشدید تنش ها در شبه جزیره کره، توسط دولت 
آمریکا در لیست ســیاه قرار گرفت.در نتیجه این 
فهرست ســیاه مربوط به تحریم کره شمالی، یک 
مقام آمریکایی اعالم کرد که هواپیمای »مون جائه 
این« ماه سپتامبر برای شرکت در مجمع عمومی 
سازمان ملل در آرژانتین نیاز به مجوز برای سفر به 

آمریکا در طول این پرواز را نیز داشت.

تصمیم غیرمنتظره استرالیا 
درباره فلسطین

اسکات موریسون، نخســت وزیر استرالیا اعالم 
کرد که کشورش اکنون قدس غربی را به عنوان 
پایتخت اسراییل به رسمیت می شناسد؛ اما انتقال 
سفارت از تل آویو به قدس هرگز پیش از دستیابی 
به راه حلی مسالمت آمیز انجام نخواهد شد.این 
در حالی اســت که نبیل شعث، مشــاور رییس 
تشکیالت خودگردان فلســطین در امور خارجه 
تاکید کرد، تشــکیالت خودگردان از کشورهای 
عربی و اسالمی خواســته در صورتی که استرالیا 
قدس را به عنوان پایتخت اســراییل به رسمیت 
شناخت، این کشــور را تحریم اقتصادی کنند.
شــعث، در مصاحبه ای یک پیام هشدار به دولت 
موریســون داده و تاکید کرد: این تصمیم قابل 

پیش بینی مجانی نیست.

چین به دانشمندان خود در سفر 
به آمریکا هشدار داد

روزنامه »ســاوت چاینا« هنگ کنگ اعالم کرد 
چین به شماری از محققانش هشدار داده است تا 
جایی که ممکن است از سفر به آمریکا خودداری 
کنند.همزمان به محققان تاکید شــده اگر قصد 
دارند به آمریکا ســفر کنند باید هــر اطالعات 
حســاس و مهمی را که در تلفن هــای همراه و 
رایانه های خود دارند، پــاک کنند. در این میان 
تاکید بر خودداری از سفر پژوهشگران بخش های 
فنی پیشــرفته چین از شدت بیشتری برخوردار 
بوده و به آنها گفته شده است از رفتن به آن کشور 
خودداری کنند. به رغم آتش بس تجاری 90 روزه 
میان دو کشــور چین و آمریکا، به نظر می رسد 
که اختالفــات آنها به خصــوص در بخش های 
فنی پیشرفته و حســاس از جمله امور سایبری، 
مخابراتی و امنیتی باال گرفته اســت. در آمریکا 
هم به شرکت بزرگ فناوری سیسکو اعالم شده 
که از سفر کارکنان خود به چین تا اطالع ثانوی 

خودداری کنند .

نیجریه فعالیت یونیسف را در این 
کشور به حال تعلیق در آورد

ارتــش نیجریه با متهم کردن صنــدوق کودکان 
سازمان ملل، یونیسف )UNICEF( به »آموزش 
اشخاصی خاص برای فعالیت های مخفی«، کلیه 
فعالیت های این آژانس سازمان ملل را در نیجریه به 
حال تعلیق درآورد.طبق بیانیه منتشر شده نیجریه، 
به دلیل اینکه یونیسف »وظیفه اصلی خود را در 
تامین اقالم مورد نیاز رفاه کودکان و افراد آسیب 
پذیر رها کرده است« کلیه فعالیت های یونیسف 
تا اطالع ثانوی به حال تعلیــق درآمده اند.اونیاما 
انواچوکوو، ســخنگوی ارتش نیجریه مدعی شده 
است یونیسف این هفته در شهر مایدوگوری مرکز 
ایالت بورنو و نقطه شروع فعالیت گروه تروریستی 
بوکوحرام، بــرای گروهی از افــراد آموزش هایی 
برگزار کرده است.وی در ادامه یونیسف را به آسیب 
رساندن به تالش های ضد تروریستی نیجریه متهم 

کرده است.

ایران به دنبال چیست؟  طلسم سفارت 
در چین شکسته شد

»محمــد کشــاورز زاده« ســفیر جدید 
جمهــوری اســالمی ایــران در جمهوری 
خلق چین، روز گذشــته به منظــور آغاز 
فعالیــت خود در ایــن کشــور، وارد پکن 
شــد.این دیپلمات ایرانی هنــگام ورود به 
پکن، مورد استقبال مقامات محل، کاردار 
ایران در چیــن، دیپلمات هــا و کارکنان 
سفارت جمهوری اســالمی ایران در پکن 
قرار گرفت.کشــاورز زاده قبل از انتصاب به 
عنوان ســفیر ایران در چین، دستیار وزیر 
و مدیــرکل آمریکا وزارت خارجــه بود، او 
همچنین سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
کشــورهای ونزوئال و ازبکستان بوده است.

پیش از این »علی اصغر خاجی« از ســال 
1393 تا پایان خرداد ماه سال 1397 سفیر 
جمهوری اســالمی ایران در چین بود که با 
اتمام ماموریــت وی، »عبدالناصر همتی« 
حدود یک ماه به عنوان سفیر ایران در چین 
فعالیت کرد و با انتصاب او به عنوان رییس 

کل بانک مرکزی، به تهران بازگشت.

 سفر نماینده پوتین
 در امور سوریه به تهران

نماینده رییس جمهور روسیه در امور سوریه 
برای دیدار و گفت وگو با دستیار ارشد وزیر 
امور خارجه در امور ویژه سیاسی به تهران 
سفر کرده اســت.این دو دیپلمات ریاست 

هیئت های دو کشــور ایران و روسیه را در 
جریان مذاکرات آســتانه  برای حل بحران 
سوریه بر عهده دارند.همچنین سازمان ملل 
متحد روز جمعه اعالم کــرد: نماینده ویژه 
این سازمان در امور ســوریه طی روزهای 
آینده با مقامات عالی رتبه ایران روســیه و 

ترکیه دیدار خواهد کرد.

روزنامه آلمانی: 
 طرح SPV اروپا

فاقد پشتوانه بانکی است
یــک روزنامــه آلمانی بــه نقــل از منابع 
دیپلماتیک فرانسه تصریح کرد: ساز و کار 
مالی ویژه اتحادیه اروپا برای ایران بســیار 
محدودتر از شــکل اصلی آن برنامه ریزی 
شده و هیچ معجزه ای با خود به همراه ندارد.

در این زمینه اروپایی ها هنوز نتوانســته اند 
برنامه تجاری برای تســهیل روابط با ایران 
را اجرا کننــد تا به کمــک آن بخش هایی 
از تجارت با ایــن کشــور را از تحریم های 
آمریکا محافظت کنند. آمریکا برنامه خود 
مبنی بر »حداکثر فشــار« را نه تنها اعالم 
 کــرده بلکه به مرحلــه اجرا نیز گذاشــته

 است.
کارشناسان حوزه بانک حدس می زنند که 
ساز و کار ویژه مالی اروپا برای ایران زمانی 
اجرایی خواهد شد که بانک های خصوصی 
اروپا متعهد به انجام انتقــاالت بانکی بین 
ایران و اروپا شــوند؛ اما اغلــب بانک های 
آلمانی از انجام چنین پرداخت هایی امتناع 
می کنند. عقب نشینی اروپا از ایران، تنها به 

سود سایر کشورها خواهد بود. 
بانک چینــی کونلــن )Kunlun( رابطه 
تجاری خود را با ایران از سر گرفته است. چرا 
که این بانک هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد از 
این رو تحریم کــردن آن برای آمریکایی ها 
 دشــوار خواهــد بــود. در حــال حاضــر
  چین و هند، مبــادالت تهاتری بــا ایران

 دارند.

   باهنر 
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی با تاکید بر این که نباید 
FATF به موضوع اختالفی در کشور تبدیل شود، 
اظهار کــرد: منتقدان بــه FATF دغدغه امنیت 
ملی را دارند که باید آنها را قانع کرد.حشــمت ا... 
فالحت پیشــه افزود: ما تالش کردیم در حرکت 
اجماعی الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مقابله 
با تامین مالی تروریســم )CFT( به عنوان بخش 
مهمی از 41 ســوال FATF را با حضــور تمامی 
دستگاه ها و مسئوالن مربوطه بررسی کنیم؛ حتی 
در زمان رفــع ایرادهای شــورای نگهبان هم این 
روال را در پیش گرفتیم. فالحت پیشــه ادامه داد: 
آمریکا در برجام نشان داد که اعتماد به این کشور 
نتیجه الزم را ندارد. طرف مقابل کارشکنی کرد و از 
طرف دیگر کشورهای دیگر به خصوص اروپایی ها 
هم به تنهایی نتوانســتند کاری انجام دهند، همه 
این روند باعث شد که ما حق شرط های قوی را در 

CFT لحاظ کنیم.

 نباید FATF به موضوع 
اختالفی در کشور تبدیل شود

رییس کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

آماده باش فرانسه برای 
شروع دوباره اعتراضات

 در حق دولت روحانی نامردی نکنیم

پیشنهاد سردبیر:

دبیرکل جامعه اســالمی مهندســین گفت: با 
دولت روحانی در یک جناح نیستم؛ اما معتقدم 
نباید در حق او نامردی کنیم چرا که او کار کرده 
و در جاهایی موفق بوده و برخی موارد هم نبوده 
است. باهنر تصریح کرد: نگران دولت و مجلسی 
هستم که قرار است بودجه سال بعد را ببندند، 
هر کدام یک طور توصیه و تجویز می کنند. یک 
چک داریم که همه هم مستحق دریافت هستند. 
حوزه دفاع، سالمت، آموزش و پرورش و... همگی 
بودجه می خواهند و مملکت باید اداره شود. وی 
با ابراز نگرانی از برخی نظرات غیر کارشناســی 
درمورد بودجــه گفت: مردم گرفتارهســتند، 
دل مان هم می ســوزد، اما آنقدر این بودجه را 
غیرکارشناسی تقسیم می کنند و رشد می دهند 
که بودجه متورم می شود و مانند »کیک پوکی« 
می شود که به ظاهر سه کیلویی است؛ اما روی 

ترازو که می گذاریم یک کیلو بیشتر نیست. 

 در حق دولت روحانی 
نامردی نکنیم

امیری
معاون پارلمانی رییس جمهور: 

رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه استیضاح 
وزیر علوم انجام می گیرد، گفت: بعد از هفته سرکشی 
نمایندگان به حوزه های انتخابیه این موضوع پیگیری 
می شــود.محمدرضا رضایی کوچی درباره استیضاح 
منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری بیان 
کرد: چندی پیش طرح استیضاح وزیر علوم با نزدیک 
به 100 امضا به هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
تحویل داده شــد.وی در پاســخ به این سوال که چه 
مواردی باعث شده تا اســتیضاح مطرح شود، اظهار 
داشت: موضوعات گوناگونی در این مسئله دخیل بودند 
که از جمله آن ها می توان به مباحث بورسیه ها، انتخاب 
مدیران، تجمیع واحد های دانشگاهی و آشفتگی های 
به وجود آمده در دانشــگاه های پیام نور اشــاره کرد.

رضایی کوچی با بیان اینکه به عنــوان نماینده مردم 
و نه به عنوان رییس کمیســیون در این ماجرا حضور 
داشته است، در پاسخ به این ســوال که آیا استیضاح 
انجام خواهد شد یا نه، گفت: من فکر می کنم که قطعا 

این استیضاح انجام می شود.

 استیضاح وزیر علوم
 قطعا انجام می شود

رییس کمیسیون عمران مجلس:

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: درباره این 
صحبت رییس جمهور که چــرا مخالفان اف ای 
تی اف هزینه مخالفت شــان را شــفاف به مردم 
نمی گویند و مسئولیتش را برعهده نمی گیرند، 
گفت: به هرحال لوایح مربوط به اف ای تی اف در 
بخش های مختلف دولت مورد کارشناسی قرار 
گرفت. در مواردی که شــائبه بحث امنیت ملی 
و امنیت کشــور بود، عالوه بر بحث و بررسی در 
کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت، شورای عالی 
امنیت ملی نیز درباره آنها نظر داد.حســینعلی 
امیری ادامه داد: بعد از رسیدگی های دقیق، همه  
دیدگاه ها و اســتدالل های خود را بیان کردند و 
سپس جمع بندی انجام شــد، حاال با وجود طی 
شدن این مسیر، بیان اینکه اف ای تی اف مخالف 
مصالح و امنیت کشور است، نمی تواند وجهه ای 
داشته باشد و قطعا مخالفت با اف ای تی اف برای 

کشور هزینه دارد.

 FATF قطعا مخالفت با 
برای کشور هزینه دارد

پیشخوان

بین الملل

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی درباره اختالف 
مجلس شورای اسالمی و هیئت عالی نظارت مجمع بر سر قانون مبارزه 
با پولشویی، شایعات مربوط به آیت ا... هاشمی شاهرودی را نیز تکذیب 
کرد.محســن رضایی در ارتباط با دلیل عــدم حضور رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در جلسات این مجمع اظهار کرد: حدود ۶ الی 
7 ماه است شایعات زیادی درباره ایشان در فضای مجازی منتشر شده 

است که تمام آن ها را تکذیب می کنیم.وی ادامه داد: ایشان در حال 
مداوا هستند.وی در توضیح چیستی قانون مبارزه با پولشویی تصریح 
کرد: این قانون حدود 10 سال است که تصویب و اجرایی شده است. 
تالش خوبی هم از سوی دولت و مجلس در راستای اجرایی شدن این 
قانون صورت گرفته  و تا امروز جمهوری اسالمی ایران از قانون مبارزه 
با پولشویی برخوردار بوده است.وی ادامه داد: این که عده ای گفته اند 

در جمهوری اسالمی ایران قانون مبارزه با پولشــویی وجود ندارد، 
خالف است. جمهوری اسالمی این قانون را داشته و بر اساس آن هم 
دولت و هم قوه قضائیه این قانون را اجرایی می کردند. وی ادامه داد: در 
حال حاضر  نمی توانیم درباره  CFT اظهار نظر کنیم. مصوبه  مجلس 
دراین زمینه به دست ما نرسیده است؛ اما شما مطمئن باشید مجمع 

تشخیص مصلحت نظام از منافع ملی نخواهد گذشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت:
مجمع تشخیص مصلحت نظام دربررسی CFT از منافع ملی نخواهد گذشت

دور همی دوستان قطر در دوحه؛

رضایتنامه های وحشتناک 
قبل از جراحی

نمایندگان مجلس از »ظریف« به قوه قضائیه شکایت می کنند
شکایت تعدادی از نمایندگان از وزیر امور خارجه هفته جاری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد 
بررسی قرار می گیرد و پس از تایید گزارش در صحن علنی، به قوه قضائیه ارسال می شود.طبق ماده ۲34 آیین 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف 
از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیرمجموعه آنان 
را اعالم کنند، جهت رسیدگی به کمیســیون ذی ربط ارجاع می گردد، کمیسیون مربوطه نیز حداکثر ظرف 
مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رییسه 
به مجلس ارائه می دهد.در پی اظهارات محمد جواد ظریف در مورد پولشــویی ۲4 نماینده مجلس خواستار 
استیضاح ظریف شــدند.در این میان، به دنبال رایزنی های فراکسیون نمایندگان والیی استیضاح کنندگان 

انصراف دادند و طرح شکایت از ظریف به قوه قضائیه کلید خورد.

ادعایی درباره عصبانیت روحانی از پست گرفتن دامادش!
رییس جمهور پس از خبردار شــدن از انتصاب داماد خود به عنوان معاون وزیر صنعت، او را به شــدت توبیخ کرد.

حسن روحانی از وزیر صنعت خواسته است که حکم معاونت برای »کامبیز مهدی زاده« را لغو کند.بر اساس گزارش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی، طی حکمی کامبیز مهدی زاده را به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان 
زمین شناسی منصوب کرده است.وی فارغ التحصیل دانشگاه آزاد است و سابقه اجرایی ندارد.رییس جمهور از اینکه 
بدون مشورت با او چنین حکمی اعالم عمومی شده ابراز نارصایتی کرده است.روحانی پیش از این به اعضای هیئت 
دولت تاکید کرده بود که از انتصاب های فامیلی و حاشیه سازی برای دولت در این موقعیت پرهیز کنند.دو ماه پیش 
خبر انتصاب پسر محمدرضا عارف در وزارت ورزش منتشر شد اما پس از اعتراضات، فعالیت او مسکوت ماند.در یک 
ماه اخیر، فرهاد دژپسند، وزیر جدید اقتصاد هم هادی رحمان فضلی فرزند وزیر کشور را به عنوان مشاور خود منصوب 

کرده که اعتراضاتی را در پی داشت؛ اما هنوز این حکم لغو نشده است.

چهره ها

معمای رابطه دو اعدامی

ظریف در یک ســخنرانی  
درباره قدرت، منافع ملی و نقش 
مردم سخن گفت:نگذارید غرور 

مردم لگدمال شود

تناقض های علم الهدی در 
خصوص فیلترینگ علیرضا کریمیان
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با کاهش تنش ها نرخ ارز به ثبات می رسد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خبر

رشد تولید فوالد و محصوالت 
فوالدی کشور کند شد

عملکرد تولید شرکت های بزرگ فعال در بخش 
زنجیره فوالد کشــور طی 8 ماهه اول سال 97 
منتشر شد که براساس این گزارش ترمز رشد 
تولید فوالد و محصوالت فوالدی کشور کشیده 
شد و شــاهد کند شــدن روند تولید در فوالد 

کشور هستیم. 
رشد بخش کنســانتره در آبان ماه 25 درصد 
بــوده و در 8 ماهــه ایــن بخش با رشــد 19 
درصدی همراه بود. تولید کنســانتره کشــور 
در آبان مــاه بــه 3 میلیــون و 749 هزار تن 
 و طی 8 ماه بــه 29 میلیــون و 642 هزار تن 

رسید. 
اصلــی تریــن تولید کننــدگان کنســانتره 
کشــور در مدت مذکور »گل گهــر« با تولید 
10 میلیون و 607 هزار تــن، »چادرملو« با 6 
میلیون تن، ســنگ آهن مرکزی با 3 میلیون 
و 552 هزار تــن و »میدکو« بــا 3 میلیون و 
347 هــزار تــن بودند که بیشــترین رشــد 
 تولید متعلق به میدکو بــا 34 درصد افزایش

 بود.
این گزارش می افزاید، در حوزه آهن اسفنجی 
تولید در آبان ماه به 2 میلیــون تن و در 8 ماه 
به 16 میلیــون و 513 هزار تن رســید که به 
رغم رشــد 19 درصدی در آبان و 25 درصدی 
در 8 ماهه، بزرگ تریــن تولیدکنندگان یعنی 
فوالد مبارکه و فوالد خوزســتان با افت تولید 

مواجه بودند. 
فوالد مبارکه در آبان مــاه با افت 9 درصدی به 
تولید 585 هزار تن آهن اسفنجی رسید و در 8 
ماه هم 4 میلیون و 896 هزار تن آهن اسفنجی 
تولید کرد که یک درصد کمتر از مدت مشابه 
سال قبل است. فوالد خوزســتان نیز با حدود 
300 هزار تن تولید در آبــان ماه و 2 میلیون و 
472 هزار تن طی 8 ماه، افت 13 درصدی در 

آبان و 10 درصدی در 8 ماهه داشت.

بازار

زانو بند طبی

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
با کاهش تنش ها نرخ ارز به 

ثبات می رسد
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: نرخ 
تورم در شــرایط فعلی 70 تا 80 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته با افزایش مواجه بوده 
اســت.به گفته مصطفی رناسی، عواملی همچون 
افزایش نرخ ارز، نرخ کاالهای پتروشیمی و فوالدی 
برافزایش نرخ تورم موثر بوده ضمن آنکه جو روانی 
جامعه نیز بر تقویت این روند تاثیر گذار است.وی  
خاطرنشان می کند: تورم در انواع کاالها متفاوت 
است، اما بیشترین گرانی ها در بخش مواد غذایی 
بوده است.این مســئول در رابطه با نرخ تورم در 
اصفهان بیان کرد: رشد تورم در کالن شهرها به طور 
تقریبی یکسان است بنابراین کالن شهری چون 
اصفهان نسبت به یک شهرســتان کوچک تورم 
بیشــتری را تجربه می کند و رفتارهای هیجانی 
مردم همین کالن شهرها نیز به تورم دامن می زند، 
به نحوی که گاهی با خریدهای بیش ازحد نیاز باعث 
باال رفتن نرخ کاالیی خاص می شوند که الزم است 

این رفتارهای مردمی هم تعدیل شود.

رییس اداره انتقال فناوری و تجاری سازی 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

خرید کاالی تولید داخلی به 
تجاری سازی ایده ها کمک 

می کند
رییس اداره انتقال فناوری و تجاری سازی شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: اجرای کامل آیین 
نامه خرید کاالی تولید داخلی و ممنوعیت خرید 
کاالهای خارجی توســط دستگاه های اجرایی به 
تجاری ســازی ایده های فناورانه کمک می کند.

احمد قاسمی افزود: بر اساس این آیین نامه، خرید 
کاالهای خارجی توسط دستگاه های اجرایی در 
صورت وجود نمونه مشــابه داخلی ممنوع است.

وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی حاضر، ایده های 
فناورانه به ویژه در زمینه تولید مواد اولیه مورد نیاز 
صنایع کشور می تواند در صورت حمایت از تولید 
داخل و اجرای چنین آییــن نامه هایی به مرحله 
تجاری سازی و تولید انبوه برسد.این کارشناس، 
تصریح کرد : در برخی موارد بخش دولتی کمتر از 
بخش خصوصی به دنبال خرید محصوالت تولید 
داخل است که سیستم نظارتی و قضائی کشور باید 

در این زمینه قوی برخورد کند.

سرپرست اداره باز آفرینی شهری اداره 
کل راه و شهرسازی استان:

بیش از 5هزار  مسکن در بافت 
فرسوده استان احداث می شود

سرپرست اداره باز آفرینی شــهری اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان گفت: پنج هزار و 500 
واحد مسکونی امسال با ارائه تسهیالت بانکی در 
بافت فرسوده استان اصفهان احداث می شود.»امیر 
زاغیان« افزود: این تعداد واحد مســکونی با ارائه 
تسهیالت ویژه احداث می شــود. وی بیان کرد: 
این اقدام در راســتای احیا بافت قدیمی استان و 
بازآفرینی و توسعه شــهری عملیاتی خواهد شد. 
وی تصریح کــرد: این محــالت 10 درصد از کل 
برنامه هدف کشور را در ســال جاری شامل می 
شود. به گفته وی، برای اجرای طرح های بازآفرینی 
شهری اصفهان افزون بر 135 میلیارد ریال اعتبار 
اختصاص یافته که بیشترین تمرکز روی موضوع 
حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی برای 

رفع معضالت اجتماعی است. 

نگرانی های امنیتی علیه هواوی 
به نفع سامسونگ شد

به نظر می رســد که نگرانی های امنیتی کشورهای 
جهان در خصوص فعالیت شــرکت چینی هواوی، 
به نفع سامسونگ تمام شده و کسب و کار آن را در 
حوزه توسعه فناوری شبکه نسل پنجم اینترنت رونق 
خواهد بخشید.هواوی، دومین شرکت تولیدکننده 
موبایل و گوشــی هوشــمند در جهــان و یکی از 
فعال ترین اپراتورهای مخابراتی به شــمار می رود 
که با کشورهای بسیاری درباره برقراری شبکه نسل 
پنجم اینترنت   ۵Gهمکاری کرده است.این درحالی 
است که سامســونگ نیز بزرگ ترین تولیدکننده 
گوشی های هوشمند و ابزارهای نیمه هادی در جهان 
است؛ اما این شرکت کره ای هنوز نتوانسته در عرصه 
برقراری شبکه های اینترنتی و مخابراتی در جهان 
جایگاهی برای خود دســت و پا کنــد. در حقیقت 
باید گفت که سهم سامســونگ در بازار تجهیزات 
 شــبکه 4G پس از شــرکت هایی نظیــر هواوی، 
زد تی ای، اریکســون و نوکای در جایگاه پنجم این 

رده بندی جای گرفته است.

KN011 زانوبند چیپسو مدل

 124,000
تومان

Palum�زانوبند ادور مدل 
bo right سایز متوسط

 65,000
تومان

 Adjustable زانوبند ادور مدل
Sponge Open Patella

 31,500
تومان

ازدواج، طالق، مســافرت، شــروع مدرسه، 
بیماری، جهیزیه و... بــه هر چه فکر کنی این 
روزها تحت تاثیر گرانی ها، روندی طاقت فرسا 

و دلهره آور داشته است. 
و حاال در آستانه جشن زمستانی باستانی ایرانی ها بی 
شک برگزاری دور همی شب یلدا نیز زیر سایه سنگین 
گرانی ها برای عده زیادی گران تمام خواهد شد، به 
خصوص اینکه دو رکن سفره های شب یلدا یعنی میوه 
و آجیل این روزها د رکوالک گرانی غیر قابل دسترس 
است. طی روزهایی که خشکسالی ، داللی و گرانی 
دست به دست هم داده اند و ســبد خرید مردم هر 
روز بیشتر از میوه ها خالی می شود نمی توان انتظار 
داشت انار و هندوانه و ســایر نوبرانه های زمستانی 
میهمان خانه های ایرانیان باشد، هر چند در این میان 
برخی اسیر چشم و هم چشمی و گرفتار رسوم دست 
و پا گیر هنوز برای خرید پسته با ارقام نجومی صف می 
کشند؛ اما حقیقت این است که اکثریت قید اجزای 
سفره های شب یلدا را می زنند و شاید بزم امسال شان 
با اندکی تنقالت دم دســتی و ارزان به سر شود. این 
گزارش مروری اســت بر قیمت های یلدایی میوه و 
خشکبار  و البته برخی از پیشنهاداتی که می توانید 

جشن یلدا را اندکی ارزان تر برگزار کنید.
نرخ میوه متعادل اما گران

انار و هندوانه جزو اصلی ترین خوراکی های شــب 
یلدا هســتند در حالی که سال گذشــته بهترین و 
گران ترین انار 5 هزار تومــان در میدان های تره بار 
به فروش می رســید امســال قیمت آن بین 7000 
تا ده هزار تومان اســت. هندوانه نیز ســال گذشته 
هر کیلو 1200 تا 1700 عرضه می شــد اما امسال 
آخرین نرخ عرضه 3200 تومان در ســطح شهر به 
فروش می رسد. هر چند به گفته برخی از مسئوالن، 
جلوگیری از صادرات و برخــی از تدبیرها در زمینه 
تنظیم بازار، تورم در بازار میوه را کنترل کرده است. 
بر اساس اعالم رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار 

اصفهان، توقف صادرات برخی صیفی جات و هندوانه 
و انار در آستانه شب یلدا؛ نرخ میوه را  بین 10 تا 30 
درصد نسبت به هفته گذشته کاهش داده است. ناصر 
اطرج ، در خصوص وضعیت بازار میوه در آستانه شب 
یلدا، اظهار کرد: در برخی ایام همچون نوروز و شب 
یلدا مصرف میوه خودبه خود افزایش می یابد که برای 
تعادل عرضه و تقاضا، ناگزیر بــه باال بردن قیمت ها 
هستیم.وی افزود: البته امسال قیمت میوه به دلیل 
شــرایط کم آبی و کمبود تولید و همچنین مخارج و 
هزینه های برداشت، بسته بندی، حمل ونقل و ... نسبت 
به سال گذشته افزایش یافته است، از سوی دیگر رونق 
صادرات موجب کمبود بار و گرانی محصول در بازار 
شــد.رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان 
با بیان اینکه طی هفته های گذشــته قیمت میوه و 
صیفی جات روندی صعودی داشــت، تصریح کرد: 
خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته و در اقدامی 
به موقع دســتور توقف صادرات برخی اقالم میوه و 
صیفی جات از سوی مسئوالن ذی ربط صادر شد که 
این تصمیم موجب متعادل شدن نرخ میوه طی هفته 
گذشته شده است.وی همچنین در خصوص هندوانه 

و انار شب یلدا، گفت: خوشبختانه با توقف صادرات 
در تامین هندوانه و انار شب یلدا کمبودی نداریم. در 
حال حاضر قیمت پرتقال تامسون شمال بین 1200 
تا 2500 تومان و تامسون جنوب بین 2000 تا 4500 
تومان است. وی ادامه داد: افزایش قیمت سیب درختی 
نیز به دلیل تولید پایین آن در سال جاری و نگهداری 
بخشی از آن در ســردخانه ها برای شب عید است. 
اطرج با بیان اینکه با تدابیر صورت گرفته خوشبختانه 
نرخ میوه بین 10 تا 30 درصد نسبت به هفته گذشته 
کاهش یافته و برای شب یلدا کمبودی نداریم، گفت: 
در حال حاضر برای تامین آناناس شب یلدا مشکلی 
نداریم؛ اما نارگیل به دلیــل عدم واردات آن هنوز در 

بازار موجود نیست.  
ردپای افغانی ها در گرانی آجیل شب یلدا

این جمله شاید عجیب به نظر برسد؛ اما بعد از جوالن 
تجار ترک و عراقی در بازار صنایع و میوه ایران حاال 
چشــم مان به تجارت و بازار گردی افغان ها در ایران 
روشن شده است. بر اساس اعالم رییس انجمن پسته 
بخشی از گرانی های بازار آجیل و خشکبار به دلیل 
صادرات آن به افغانستان و خرید توسط تجار افغان 

بوده است. محمود ابطحی اعالم کرد که امسال قیمت 
آجیل و خشکبار در بازار شب یلدا نسبت به پارسال 
حدود 80 درصد افزایش یافته کــه کمبود تولید و 
عرضه و داللی تاجران افغانستانی عوامل اصلی این 
نوسانات است. وی توصیه کرد مردم امسال را تحمل 
کنند و کمتر پسته خریداری کنند تا سال آینده تولید 
و بازار این محصول اصالح شود. هر چند برخی توصیه 
به نخریدن می کنند؛ اما عده ای چاره تنظیم بازار را 
منوط به واردات و عرضه بیشتر می دانند. در همین 
زمینه  مصطفی احمدی، رییس اتحادیه خشــکبار 
و آجیل فروش می گوید که وزارت جهاد کشــاورزی 
می تواند به صورت مقطعی ثبت سفارش و واردات این 
محصوالت را در بازه زمانی مشخص و در تناژ تعیین 
شده، باز کند تا بازار آجیل تنظیم شود، چرا که مردم 
حق دارند این محصوالت را به قیمت مناســب برای 
خود تامین کنند. وی ، اظهار کرد: از تیر ماه امســال 
افزایش قیمت انواع آجیل مانند پسته، اتفاق افتاد چرا 
که تولید آن به حدود 50 تا 60 هزار تن کاهش یافت و 
از سوی دیگر نیز براساس آمارهای رسمی اعالم شده 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تولید مغز گردو نیز 
80 درصد کاهش یافته است، چرا که در اردیبهشت 
ماه امســال درختان گردو با سرمازدگی کم نظیری 

مواجه شدند.
چطور یک شب یلدای ارزان قیمت برگزار 

کنیم
نمی توان گفت چون میوه و آجیل گران اســت باید 
قید شــادی و دور همی شــب یلدا را زد، پس بهتر 
اســت پیشــنهادها و جایگزین هایی ارزان قیمت 
برای شــب یلدا جایگزیــن کنیم. تخمه شــاید دم 
دست ترین خوردنی باشــد، هر چند طی ماه های 
اخیر قیمت تخمه های ایرانی هم چند برابر شــده؛ 
اما توصیه می شــود تخمه و برخی از اقالم وارداتی 
آجیل مانند بادام زمینی را امتحان کنید. همچنین 
 تنقالت محبوبی مانند پفیال و برنجک های کیلویی

 می تواند بسیار ارزان تر از نوع بسته بندی آنها تمام 
شود.  

تورم به شب یلدا هم رحم نکرد
»زاینده رود« از افزایش هزینه های جشن طوالنی ترین شب سال گزارش می دهد؛

 بر اســاس تفاهم نامه ای که به امضــای مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه و مدیرعامل شــرکت برق 
منطقـه ای اصفهان رسید، بهره برداری از پست400 
کیلوولت زنده رود که در رینگ شبکه سراسری انتقال 
برق قرار دارد به فوالد مبارکه و عملیات نگهداری و 
تعمیرات این پست به برق منطقه ای اصفهان واگذار 
شد.در این جلســه مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه، تعامل و همکاری سازنده صنعت برق و 
شرکت فوالد مبارکه را گامی ارزشمند در راه اعتالی 
صنعت و پیشرفت اقتصادی کشور دانست و ضمن 
قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان شرکت برق 
منطقه ای اصفهان بر گسترش این همکاری ها تاکید 
کرد.در ادامه، مهندس موســی رضایی، مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای اصفهان از فــوالد مبارکه 
به عنوان بزرگ ترین و خوش نام ترین مشترک برق 
صنعتی وزارت نیرو نام برد و گفت: این شــرکت در 
سخت ترین لحظات به ویژه در ســاعات اوج بار در 
تابســتان ضمن مدیریت و حفظ روند تولید خود، 
صنعت برق کشور را نیز با همکاری و تعامل سازنده 
یاری کرده است.وی با اشــاره به پروژه های در حال 
اجرا در مجموعه پست های برق جدید فوالد مبارکه 
به اهمیت همــکاری و تعامل ســازنده طرفین در 
اجرای این پروژه ها تاکید کرد.موسی رضایی با اشاره 

به ســابقه طوالنی و موفق بهره برداری از پست های 
400 کیلوولت در شــرکت فــوالد مبارکه گفت: با 
توجه به واگذاری بهره برداری پست زنده رود به واحد 
توزیع برق شرکت فوالد مبارکه و اطمینان خاطر از 
این شــرکت درخصوص هماهنگی و رعایت کامل 
دستورالعمل ها، بهره برداری از پست 400 کیلوولت 
به شرکت فوالد مبارکه و کار تعمیرات و نگهداری از 

آن به برق منطقه ای اصفهان واگذار شد.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اصفهان با اشاره 
به بازدید خود و هیئت همراه از ناحیه فوالدســازی 
و ریخته گری مداوم و روند تکمیل پروژه های توسعه 
ظرفیت پست های برق شرکت فوالد مبارکه شامل 

مجموعه پست های 400 کیلوولت زنده رود، پست 
400 کیلوولت NIS2 و پست 63 کیلوولت MIS2 از 
میزان پیشرفت این پروژه ها قدردانی کرد و بر اتمام 
 MIS2 و NIS2 عملیات و برق دار کردن پست های
از طریق پست زنده رود و فعال کردن دیماند جدید 
خریداری شده از طریق این پســت تاکید نمود.در 
ادامه این جلسه، مدیر ناحیه انرژی و سیاالت فوالد 
مبارکه با اشاره به نقش پست 400 کیلوولت زنده رود 
در فوالد مبارکه گفت: این پســت کــه تامین برق 
واحدهای احیای مستقیم 2 )شهید خرازی( به همراه 
خطوط انتقال مربوطه را بر عهده دارد، با همکاری 
بی نظیر فوالد مبارکه و برق منطقه ای اصفهان احداث 

شد و در اسفندماه سال 1396 در مدار بهره برداری 
قرار گرفت.عباس اکبری محمدی با اشاره به وجود 
دانش مطلــوب و تجربه موفق بهره بــرداری فوالد 
مبارکه از این پست که باالترین سطح ولتاژ در شبکه 
برق کشور را دارد و از لحاظ ایمنی و تاثیر عملکرد از 
اهمیت  بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: با برق دار 
شدن پست های جدید، ضمن انتقال قسمتی از بار 
الکتریکی شرکت به پست جدید، پایداری تامین برق 
شرکت افزایش می یابد و محدودیت های فصلی نیز 
درزمینه تامین برق موردنیاز خطوط تولید کاهش 
می یابد.مدیر ناحیه انرژی و سیاالت فوالد مبارکه در 
ادامه از تشکیل کمیته مشترک متشکل از واحدهای 
دیسپاچینگ، ســایر واحدهای مرتبط شرکت برق 
منطقه ای اصفهان، واحدهای اجرای پروژه های انرژی 
و سیاالت و واحد توزیع برق فوالد مبارکه و همچنین 
تهیه دستورالعمل به منظور برق دار کردن پست های 
احداث شده شامل پســت 400 کیلوولت NIS2 و 
پست 63 کیلوولت MIS2 خبر داد و گفت: در این 
جلسه با حضور مدیران و کارشناسان برق و نیروگاه 
فوالد مبارکه و برق منطقــه ای اصفهان راهکارهای 
تعامل و همکاری هرچه بیشــتر و به بار نشســتن 
هرچه سریع تر پروژه های تعریف شده مورد بررسی 

و تبادل نظر قرار گرفت.

 امضای تفاهم نامه میان فوالد مبارکه و برق منطقه ای اصفهان 
درخصوص بهره برداری، نگهداری و تعمیرات پست 400 کیلو ولت زنده رود 

همایش راهبردی شرکت با موضوع» توسعه تفکر استراتژیک« چهارشنبه 
بیســت و یکم آذرماه با حضور نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه 
اصفهان،مدیرعامل ، معاونین،مشاورین،سرپرستان و کارشناسان ارشد 
شرکت  برگزار شد. در این همایش یک روزه ، دکتر محسن عالمه پژوهشگر 
و استاد دانشــگاه اصفهان در خصوص ویژگی های رهبری در سازمان به 
ایراد سخنرانی پرداخت.مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت 
گفت : ذوب آهن اصفهان از زمان بهره برداری تاکنون بالغ بر 70 میلیون 
تن تولید داشته و صادرات ما نیز در این مدت بیش از 8 میلیون تن بوده 
که عمده آن در سال های اخیر بوده اســت. وی با اشاره به میزان تولید و 
صادرات در شرایط فعلی افزود : در سال گذشته میزان 50 درصد از تولید 
شرکت صادر شده است و در هشت ماهه امسال نیز میزان 662 هزار تن 
صادرات داشتیم که امید است، در سال جاری با وجود مشکالت و تحریم 

ها، از مرز یک میلیون تن صادرات عبور کنیم.
ذوب آهن اصفهان و مسئولیت اجتماعی 

مدیرعامل شــرکت تصریح کرد : در زمینه نیروی انسانی نیز هم اکنون 
میزبان 14 هزار نفر از کارکنان در داخل شرکت هستیم و همچنین تعداد 

17 هزار نفر نیز در بخش معادن کشور به صورت غیر مستقیم با این شرکت 
در ارتباط هستند.این مقام مسئول با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان 
بزرگ ترین جنگل دست کاشت کشور را به مساحت 16 هزار و 500 هکتار 
داراســت ، بیان کرد : ذات صنایع در همه جای جهان با آالیندگی همراه 
اســت؛ اما نکته مهم کنترل و کاهش این فرآیند است. در زمینه زیست 
محیطی این شرکت اقدامات گسترده ای را انجام داده و پروژه های مهمی 
را نیز در دســت اقدام دارد.مهندس یزدی زاده گفت : بیمارستان شهید 
مطهری شرکت به عنوان یکی از بزرگ ترین و مجهز ترین مراکز پزشکی 
استان ، عالوه بر خدمت رسانی به پرسنل در راستای مسئولیت اجتماعی 
خود در سطح استان نیز خدمات رسانی می کند.وی فعالیت های باشگاه 
فرهنگی ورزشــی ذوب آهن را از جمله سایر اقدامات شرکت در راستای 
مسئولیت اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: این باشگاه در رشته های ورزشی 
مختلف فعالیت های بسیار خوبی داشته و امید است در آینده شاهد نتایج 
بهتر از این مجموعه باشیم. دو رشته هندبال و بسکتبال نیز اخیرا اضافه 
شده است که نتایج خوبی را در مجموعه تیم های استان و کشور دریافت 
کردند.مهندس یزدی زاده بیان کرد : امســال با چالش بحران آب مواجه 

بودیم که مشکالتی را برای تولید ایجاد کرده بود؛ اما با برنامه ریزی صورت 
گرفته بحث تامین پایدار آب برقرار شد.وی در خصوص وضعیت فروش 
محصوالت تولیدی شرکت گفت : امسال در مقایسه با سال گذشته ، 164 
درصد رشد داشتیم که دالیل آن عبارتند از افزایش قیمت های جهانی، 
کاهش هزینه ها و تولید محصوالت بــا ارزش افزوده باال که مجموع آنها 
ارزش آفرینی مناسبی را در6 ماه نخست امسال برای شرکت رقم زده است.
مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به اینکه برای ارتقای تولید نیازمند ورود مواد 
اولیه به شرکت هستم گفت : امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته 
برای تامین مواد اولیه ، وضعیت معیشت پرسنل نیز بهبود یابد.وی افزود : 
با توجه به رویکردی که در آن قرار داریم و رسیدن به ظرفیت چهار میلیون 
تن تولید،  نقشه راه شرکت تدوین شده است و در صورت نیاز مورد بازنگری 
قرار می گیرد.مهندس یزدی زاده گفت : عزت و کرامت انسانی در شرکت 
بسیار مهم اســت و تالش داریم این مهم به نحو مطلوب در این مجموعه 
بزرگ صنعتی حاکم شود. وی با اشاره به نقش ذوب آهن در دوران دفاع 
مقدس یادآور شد : ذوب آهن اصفهان تعداد 286  شهید را تقدیم انقالب 

کرده و تعداد 1446 جانباز و حدود 14 هزار نفر ایثارگر دارد.

آنی بانک انصار خدمتــی نوین در 
عرصه بانکداری الکترونیک اســت 
که با استفاده ار آن می توان خدمات 
بانکی بســیاری را به انجام رساند . 
سرویس های قابل ارائه در آنی بانک 
انصار عبارتند از : خرید شارژ تلفن 
همراه ، انتقال وجه کارتی شــتابی، 
انتقال وجه سپرده به سپرده، پرداخت 
قبوض بــا بارکد خوان و دســتی، 
مشاهده موجودی سپرده، مشاهده 

موجودی کارت و ... 

آنی بانک 
*763#

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

در همایش راهبردی شرکت ذوب آهن عنوان شد :
عزم جدی ذوب آهن اصفهان برای ارتقای صادرات در سال جاری
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گفت و گو

مفاد آراء
9/135  شــماره صادره:534689 /1397/31 تاريخ ثبت صادره:1397/9/3آگهي مفاد 
آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود. 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شــماره 139760302019000398-1397/08/20- خانــم مريــم انصاری 
عطاآبادی فرزند حســنعلی ششدانگ يكباب خانه قديمی به مســاحت 817/2 متر مربع 
پالك شماره 451 اصلی كه قبال پالك 116/2 اصلی بوده است واقع در اراضی مجاور بقعه 

بابا شيخ حسين روستای كره بخش ثبتی دهاقان.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/09/10 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/25    
م الف: 300123 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان

مفاد آراء
9/136  شــماره صادره:534257 /1397/31 تاريخ ثبت صادره:1397/8/30آگهي مفاد 
آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود. 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شماره 139760302019000333-1397/07/12- خانم شهناز مهدوی فرزند 
محمد ششدانگ يكباب خانه به مساحت 153/18 متر مربع مجزی شده از پالك شماره 

105 فرعی از 125 اصلی واقع در اراضی ارباب دهاقان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/09/10 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/25    
م الف: 298900 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان

حصر وراثت
9/144  صفدر ابراهيم محمدی دارای  شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به كالسه  
2819/97 ح 10  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان بندر ابراهيم محمدی به شناســنامه 109 در تاريخ 81/1/19 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به هفت پسر و دو دختر و 
همسر به اسامی: 1- صفدر ابراهيم محمدی به شماره شناسنامه 10 نسبت با متوفی فرزند 
2-  جمشيد ابراهيم محمدی  به شماره شناسنامه 1185 نسبت با متوفی فرزند 3- اردشير 
ابراهيم محمدی به شماره شناســنامه 187 نســبت با متوفی فرزند 4- غضنفر ابراهيم 
محمدی به شماره شناســنامه 121 نســبت با متوفی فرزند 5- مهدی ابراهيم محمدی 
به شماره شناسنامه 10 نســبت با متوفی فرزند 6- مرادعلی ابراهيم محمدی به شماره 
شناسنامه 2 نســبت با متوفی فرزند 7- مظفر ابراهيم محمدی به شماره شناسنامه 137 
نسبت با متوفی فرزند 8- نرگس ابراهيم محمدی به شماره شناسنامه 1 نسبت با متوفی 
فرزند 9- سروناز ابراهيم محمدی به شماره شناسنامه 1 نسبت با متوفی فرزند 10- ماهی 
گل جانكی جوزستانی به شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفی همسر. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 316532 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف استان اصفهان )240 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

9/145  نسرين شجاعی دارای  شناسنامه شــماره 1230 به شرح دادخواست به كالسه  
2778/97 ح 54  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان فريدون عبدلی مزرائی به شناسنامه 2581 در تاريخ 97/9/2 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و يك همسر 
به اسامی:1- ميالد عبدلی مزرائی، ش.ش 1270737635 نسبت با متوفی فرزند 2- علی 
عبدلی مزرائی، ش.ش 1272684067 نسبت با متوفی فرزند 3- نسرين شجاعی، ش.ش 
1230 نسبت با متوفی همسر و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 316516 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)240 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

9/131  آقای حسن ســتوده نيا دارای  شناسنامه شــماره 47300 به شرح دادخواست به 
كالسه  2725/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان كريم اخوند مهدی به شناسنامه 2432 در تاريخ 1321/11/18  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج پسر و 
سه دختر و يك همسر: 1- احمد شــهروزفر، ش.ش 30395 نسبت با متوفی فرزند پسر 
2- محمود آخوند مهدی، ش.ش 36075 نسبت با متوفی پسر 3- محمد اخوند مهدی، 
ش.ش 2436 نسبت با متوفی پسر 4- اسداله اخوند مهدی، ش.ش 2437 نسبت با متوفی 
فرزند پسر 5- حاجيه آخوند مهدی، ش.ش 2435 نسبت با متوفی فرزند دختر 6- خديجه 
اخوند مهدی، ش.ش 2431 نسبت با متوفی دختر 7- منور اخوند مهدی، ش.ش 2434 
نسبت با متوفی فرزند دختر، 8- عباس اخوند مهدی، ش.ش 33937 نسبت با متوفی فرزند 
پسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر كســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 316547 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )200 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

9/129  آقای شهين سرخه دارای  شناسنامه شماره 33 به شــرح دادخواست به كالسه  
2818/97 ح 10  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان قدمعلی سرخه به شناســنامه 147 در تاريخ 97/9/10  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و يك 
همسر و مادر و پدر: 1- رضا سرخه، ش.ش 845 نسبت با متوفی فرزند 2- مهدی سرخه، 

ش.ش 10930 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا ســرخه، ش.ش 1254 نسبت با متوفی 
 فرزند 4- زهره فرشــيد راد، ش.ش 1271352443 نســبت با متوفی فرزند 5- شهين 
سرخه ء، ش.ش 33 نسبت با متوفی همسر 6- فاطمه سرخه، ش.ش 12 نسبت با متوفی 
مادر 7- كرمعلی سرخه طالخونچه، ش.ش 3559 نســبت با متوفی پدر. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 316524 شــعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )184 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

9/147  آقای مهدی نوروزيان دارای  شناسنامه شماره 144 به شرح دادخواست به كالسه  
2817/97 ح 10  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان پرويز نوروزيان به شناسنامه 7 در تاريخ 97/9/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر به نام های 
ذيل: 1- ايرج نوروزيان، ش.ش 660 پسر متوفی 2- مهدی نوروزيان، ش.ش 144 پسر 
متوفی 3- حجت نوروزيان، ش.ش 143 پسر متوفی 4- مهری نه روزيان، ش.ش 1005 
دختر متوفی 5- اعظم نه روزيان، ش.ش 38090 دختر متوفی 6- مريم نه روزيان، ش.ش 
1280 دختر متوفی و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 316486 شــعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهــان )162 كلمه، 

2 كادر(
حصر وراثت

9/146  آقای سميه محمودی دارای  شناسنامه شماره 1769 به شرح دادخواست به كالسه  
2806/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمد حسين محمودی به شناسنامه 488 در تاريخ 95/12/3  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر و يك 
همســر و مادر: 1- عليرضا محمودی، ش.ش 3908 نسبت با متوفی فرزند 2- ابوالفضل 
محمودی، ش.ش 1270951017 نســبت با متوفی فرزند 3- سميه محمودی، ش.ش 
1769 نسبت با متوفی فرزند 4- ميترا محمودی، ش.ش 87 نسبت با متوفی فرزند 5- الهام 
محمودی، ش.ش 1229 نسبت با متوفی فرزند 6- مليحه محمودی، ش.ش 935 نسبت 
با متوفی فرزند 7- معصومه زاد شيرعراقی، ش.ش 278 نسبت با متوفی همسر 8- زبيده 
خاتون محمودی، ش.ش 625 نســبت با متوفی مادر. اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 316456 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)191 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

9/148  آقای محمدرضا بصيرت نيا دارای  شناسنامه شماره 41324 به شرح دادخواست 
به كالسه  2776/97  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان مختار بصيرت نيا به شناسنامه 205 در تاريخ 97/5/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و سه دختر 
 و يك همسر به اســامی: 1- عليرضا بصيرت نيا، ش.ش 1201 نســبت با متوفی فرزند 
2- محمدرضا بصيرت نيا، ش.ش 41324 نســبت با متوفی فرزند 3- زهره بصيرت نيا، 
ش.ش 3276 نسبت با متوفی فرزند 4- شهناز بصيرت نيا، ش.ش 20029 نسبت با متوفی 
فرزند 5- فرحناز بصيرت نيا، ش.ش 2026 نسبت با متوفی فرزند 6- سيده فاطمه نيك 
بخت، ش.ش 1399 نسبت با متوفی همســر و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 316485 شــعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف استان اصفهان )182 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

9/130  آقای عباس كوهی علی آبادی دارای  شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به 
كالسه  2775/97  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان علی كوهی علی آبادی به شناسنامه 126 در تاريخ 97/6/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر به 
اسامی: 1- عباس كوهی علی آبادی، ش.ش 5 نسبت با متوفی فرزند 2- مرتضی كوهی 
علی آبادی، ش.ش 179 نســبت با متوفی فرزند 3- فاطمه كوهی علی آبادی، ش.ش 2 
نسبت با متوفی فرزند 4- معصومه كوهی علی آبادی، ش.ش 238 نسبت با متوفی فرزند 
5- ياســمين كوهی، ش.ش 593 نســبت با متوفی فرزند 6- زهره كوهی علی آبادی، 
ش.ش 5256 نسبت با متوفی فرزند و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 316445 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )184 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/133 در خصوص پرونده كالسه 970887 خواهان زهرا كامرانی دادخواستی مبنی بر 
الزام به تنظيم سند رسمی امتياز تلفن  به طرفيت مينا سياســی تقديم نموده است وقت 
رسيدگی برای مورخ 97/11/3 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين شعبه واقع در خيابان سجاد- اول خيابان ارباب-  روبروی مدرسه نيلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك57 كدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد.در صورت عدم حضور وقت رســيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 263318 شعبه 13 مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 كلمه، 1 كادر(
مزایده اموال غیرمنقول

9/134  شــماره نامه: 9710113753400262 شماره پرونده: 9609983630100972 
شماره بايگانی شــعبه: 970048 به موجب اجراييه كالســه 970048 مطروحه در واحد 
اجرای احكام دادگاه عمومی بخش كرون صادره از دادگاه كرون مبنی بر مطالبه حســب 
درخواست محكوم له ملك با مشــخصات ذيل كه توسط كارشناسان رسمی دادگستری 
بشرح ذيل ارزيابی گرديده اســت: پنج دانگ از شــش دانگ يك قطعه زمين مسكونی 
روســتای قلعه ناظر بلوار امام خمينی جنب پايگاه بســيح از توابع شهرستان تيران واقع 
گرديده است كه  توسط كارشناسان رسمی دادگستری پنج دانگ از ملك فوق به ميزان 
دويست و پنجاه ميليون ريال ارزيابی گرديده است كه مقرر گرديده ملك مذبور در شنبه 
 مورخ 1397/10/15 از ســاعت 10 الی 12 از طريق مزايده در دفتر اجرای احكام دادگاه 
عمومی بخش كرون بفروش برســد و قيمت پايه از بهای ارزيابی شده كارشناس رسمی 
دادگستری شروع شده و به كسانی كه باالترين قيمت پيشنهادی را پرداخت نمايند فروخته 
خواهد شد و برنده مزايده ملكف است ده درصد مبلغ پيشنهادی را پرداخت نمايد و مابقی 
را ظرف مهلت يكماه پرداخت نمايد در غير اينصورت ده درصد اوليه پس از كســر هزينه 
 ها به نفع دولت ضبط خواهد شــد عالقه مندان می توانند در صورت تمايل پنج روز قبل

 از روز مزايده نســبت به بازديــد از ملك مذبور اقــدام نمايند با توجه بــه اينكه مزايده 
 نوبت دوم می باشــد فلذا قيمت پيشــنهادی می تواند زير قيمت كارشناســی باشــد.  
 م الف: 313497 واحــد اجرای احــكام دادگاه عمومی بخش كــرون )232 كلمه، 

2 كادر(

در ابتدا بفرمایید چرا باید تولید استارت آپ هایی با قالب مذهبی مورد 
توجه قراربگیرد؟

امروزه رســانه ها و ابزارهای مختلفی از فضای مجازی تا تکنولوژی های نوین، 
ســخت افزارها، هنر و گجت ها در اختیار جامعه قرار دارد که باید از آن ها جهت 
ترویج و انتقال معارف دینی استفاده شود؛ چرا که دانش اسالمی و معارف دینی 
برای تغییر و توســعه ارزش ها در ســطح جامعه به فناوری های نو نیاز دارد، به 
عبارتی کاربســت تکنولوژی در عصر ما یک ضرورت جدی است که باید به آن 

توجه بیشتری شود.
چه تفاوتی میان استارت آپ های مذهبی با دیگر استارت آپ ها وجود 

دارد؟
جدی ترین تفاوت استارت آپ های مذهبی و استارت آپ هایی که این صفت را 
با خود حمل نمی کنند »تاثیر اجتماعی« اســت. استارت آپی که بتواند جامعه 
فقرا را تغییر دهد می گویم یک اســتارت آپ  مذهبی اســت، استارت آپی که 
بتواند برد قوی تری به یک تفکر دهد استارت آپ  مذهبی است، استارت آپی که 
بتواند یک مفهوم دینی را در زندگی اجتماعی انسان ها تبیین کند، استارت آپ  

مذهبی است.
به نظر شما چه کســانی می توانند به تولید چنین استارت آپ های 

بپردازند؟
هسته های فناور و تیم هایی که توانایی و قابلیت تبدیل و عرضه محتوای دینی و 
معارف اسالمی در قالب ها و فناوری های نو و روش های مرسوم امروزی به جامعه 
و مخاطب را دارند، تیم هایی هستند که می توانند این محتوا را در جامعه ترویج 
دهند تا بر اساس آن آموزه های جامعه شکل بگیرد؛ اما  نکته بسیار مهم این است 
که تیم هایی که بناست این فعالیت و فرآیند را طی کرده و محتوای دینی را در 
قالب فناوری های نو به جامعه منتقل و نیازهای مردم در اقصی نقاط جامعه را مد 
نظر قرار دهند، باید هم از نظر علمی و محتوایی بر مفاهیم و معارف دینی تسلط 
کامل داشته باشند و هم ابزارهای روز و فناوری های نو را به طور کامل بشناسند. 

وظیفه مسئولین امر برای تشکیل چنین تیم هایی چیست؟
الزمه تحقق این امر این است که بتوانیم در قالب هسته های فناوری، پارک های 
علم و فناوری و شتاب دهنده ها، طالب و دانشجویان مستعد را شناسایی کرده 
و آموزش دهیم تا فرآیند تیم ســازی را طی کنند و به سیستم های آماده به کار 
تبدیل شوند.همچنین باید پشتوانه های مشورتی و تربیتی در اختیار آن ها قرار 
گیرد تا بتوانند این فرآیند را دنبال و محتوای علوم اســالمی و انسانی و معارف 
دینی را در قالب پلتفرم ها، روش ها، ابزارها و رسانه های نو به جامعه منتقل و نیاز 

مردم را تامین کنند.
استارت آپ های مذهبی چه اصولی را باید رعایت کنند؟

 وقتی یک استارت آپ و هســته فناور به عرصه فعالیت های مذهبی ورود پیدا 

می کند و مدار حرکتش را در حوزه فعالیت های مذهبی و محتواهای دینی قرار 
می دهد، الزم است نکاتی را مد نظر قرار دهد که مهم ترین آن ها محتوای دینی 
است.محتوایی که زیربنای ابزار این استارت آپ ها قرار می گیرد باید کامال مورد 

تایید دین و محتوایی عمیق، دقیق، حکیم و عالمانه باشد.
نکته دومی که استارت آپ های مذهبی باید رعایت کنند استفاده از روش های 
مورد تایید دین جهت ارائه محتوا به مردم اســت، متاسفانه برخی از روش های 
مرسوم جهت انتقال پیام برخالف نظریات دین است؛ به طور مثال محصولی را 
بیش از حد جلوه دادن و یا محصول دیگری را بدون رعایت انصاف تحقیر و تخریب 
کردن و اغلب روش هایی که متاسفانه در حوزه مارکتینگ و تبلیغات تجاری مورد 

استفاده قرار می گیرند، روش های منفی  هســتند که باید از آن ها پرهیز کرده و 
محتوای ناب را با روش های منصفانه، صحیح و سالم به جامعه منتقل کنیم.

نکته دیگری که استارت آپ های مذهبی باید رعایت کنند این است که بر اساس 
ضرورت ها و نیاز جامعه در حوزه آموزه های دینی و تعالیم اسالمی حرکت کنند 
به عبارتی وظیفه آن ها تامین نیاز جامعه و نه دنبال کردن خواست جامعه است.

اگر نیاز و خواسته جامعه با هم منطبق بود این حرکت ایرادی ندارد؛ اما اگر این 
دو با هم متفاوت بودند، موظفیم بر اساس نیاز جامعه حرکت کنیم.بنابراین اگر 
محتوای دقیق، علمی،  دینی و اسالمی در قالب روش ها و ابزارهای مورد تایید دین 
و بر اساس نیاز مردم توسط یک تیم ارائه شود می توان گفت این فعالیت ها یک 

استارت آپ و هسته فناور مذهبی است که می تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
به نظر شما فقط طالب و دانش آموختگان علوم دینی می توانند به تولید 
چنین استارت آپ هایی بپردازند یا نه افراد دیگر هم می توانند در تولید 

چنین محصوالتی نقش داشته باشند؟
فعالیت های مشابه ای که در سطح دنیا اجرا می شود برخی بر پایه محتوا، گروهی 
بر اساس ارائه خدمات و برخی بر اساس تولید محصول انجام می شوند با این وجود 
در حوزه فعالیت های مذهبی همه این عرصه ها قابلیت ورود دارند. در این عرصه 
هم می توان محصوالت مذهبی و تامین کننده نیاز مردم در حوزه  معارف، اخالق، 
احکام، قرآن و سایر ابعاد دینی تولید کرد و هم می توان به ارائه خدمات فرهنگی، 
آموزشی، مشاوره ای و ســایر خدمات ناظر بر تامین نیازهای مذهبی پرداخت.

همچنین می توان به فعالیت های ناظر بر تولید محتوا برای موسســات و مراکز 
فعال در عرصه دین توجه داشت و محتوا را به آن ها ارائه و تولید و استفاده از ابزار 

و رسانه را نیز به آن ها سپرد.
همه این عرصه ها قابلیت ورود دارد؛ اما به نظرم اولویت این است که طالب تا حدی 
با فضاهای روز و سواد عمومی رسانه آشنایی پیدا کنند و سپس روی تولید محتوا 
متمرکز شده و عرصه های کاربســت و تکنولوژی و فضاهای رسانه ای را به نسل 

جوان خودجوش و انقالبی واگذار کنند.
  امروزه  نقش رسانه های نو در حوزه های علمیه به چه صورت است؟

رابطه بین حوزه و رسانه ها به چهار سطح تقسیم می شود، سطح اول عاملیت و به 
این معناست که ما حوزویان خودمان از رسانه به عنوان ابزار استفاده و محتوا را 

به مخاطب منتقل کنیم.
در سطح دوم حوزه به عنوان پشتیبان محتوایی و فکری، مفاهیم و محتوا را جهت 
انتشار در اختیار افرادی که در حال فعالیت در این عرصه هستند قرار می دهد. در 
سطح سوم ما از منظر فقهی و حقوقی، احکام و مسائل پیچیده حوزه های فناوری 
نو را استخراج و منتشر می کنیم به عبارتی از زاویه فقه فناوری و رسانه ورود پیدا 

کرده و مسئله های فقهی این عرصه را حل می کنیم.
در سطح چهارم حوزه ها و طالب می توانند در حوزه رسانه های نو و فناوری های روز 
پشتیبان سیاست گذاری های نظام و عقبه تئوریک برای آن باشند. همه شبکه ها 
و سیستم های بزرگ و سازمان های وسیعی که در جامعه در حوزه رسانه های نو 
فعالیت می کنند زیر چتر حمایتی نظام قرار دارند از این رو اگر ما محتوا، سیاست 
و فکر مورد نیاز نظام را تامین کنیم می توانیم به صورت هرمی بر همه این نهاد ها 

تاثیر بگذاریم.
 به نظر شما استارت آپ های مذهبی که تاکنون در کشور ما ساخته شده 

اند موفق بوده اند یا نه؟
برخی از این استارت آپ ها مانند »باد صبا« به نظر من خیلی خوب در این صحنه 

توانسته اند  عمل کنند و در به روز رسانی ها و جلب توجه مردم موفق بوده اند.

اخالق مداری؛ شاخصه مهم استارت آپ های مذهبی
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در گفت و گو با »زاینده رود« مطرح کرد:

با گسترش تکنولوژی و فناوری اطالعات؛ اصطالحاتی وارد حوزه لغات جوامع پیرامون ما شدند که عمر پیدایش 
آنها به یک دهه هم نمی رسد، اصطالحاتی مانند استارت آپ ها که امروزه توانسته اند در دنیای کار آفرینی سمیه مصور

انقالب بزرگی به پا کنند و روز به روز هم بر میزان آنها افزوده شود. این استارت آپ ها در کشور ما هم طی سال های گذشته رونق چشمگیری یافته 
اند به طوری که تا به امروز استارت آپ های متفاوتی در حوزه های مختلف تکنولوژی و IT، محیط زیست و فرهنگی تشکیل شده که  بازده فعالیتی 
آنها با استقبال گسترده مردم همراه شده است؛ استارت آپ هایی مانند دیجی کاال، آپارات، اسنپ و کافه بازار که  توانسته اند ضمن درآمدزایی 
باال، پیشرو هم باشند. نقش پر رنگ استارت آپ ها در زندگی مردم سبب شد تا تولید استارت آپ هایی با قالب مذهبی جهت ترویج و انتقال 
معارف دینی نیز  مورد توجه قرار بگیرد به طوری که طی سال های اخیر استارت آپ هایی در زمینه گردشگری زیارتی، نواها و موسیقی مذهبی، 
فین تک مذهبی، پوشاک مذهبی و سایر خدمات مذهبی هم شکل گرفت.  جهت آشنایی با این گونه استارت آپ ها و ویژگی های آن گفت و گویی 

با  حجت االسالم محمد قطبی، رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ترتیب دادیم که ماحصل آن در ادامه می آید: 
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نرخ کنونی زاد و ولد، رشد جمعیت اصفهان را 
متوقف می کند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

محیط زیست

مادرم زمین؛ جشنواره ای 
ادبی برای پاسداری از زمین

دبیرادبی دومین جشنواره محیط زیست-ادبی 
»مادرم زمین« گفت: آیین اختتامیه جشنواره 
مادرم زمین، ۲۸  آذر ماه با هدف درگیر کردن 
ذهن مردم با مسائل محیط زیست  در اصفهان  
برگزار خواهد شــد. »بهراد بهشتی« در رابطه 
با جشــنواره »مادرم زمین« اظهار کرد: مادرم 
زمین با این فلســفه شــروع به کار کرد که ابر 
چالش انسان ها مسائل زیست محیطی است و 
این مسائل کره زمین را به عنوان تنها زیستگاه 

بشر تهدید می کند.
وی ادامه داد: ســازمان عدالت و آزادی ایران 
اسالمی به عنوان یک ســازمان فعال در زمینه 
های سیاســی، فرهنگی و محیط زیستی باید 
برنامه هایی برای اداره بخش هایی از کشــور 
داشته باشد که این برنامه ها مسائل مربوط به 
محیط زیست و توســعه متوازن و پایدار را هم 

در بر می گیرد.
بهشتی با اشاره به حامیان معنوی این جشنواره 
بیان کرد: دومین  جشنواره محیط زیست-ادبی 
مادرم زمین، با حمایت سازمان های  یونسکو و 
اداره کل محیط زیست استان اصفهان، برگزار 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای برگزاری آیین اختتامیه  
با سمن های مردم نهادی که در حوزه محیط 
زیست فعالیت دارند هماهنگی های الزم انجام 
شده، اظهار کرد: در بحث ارسال آثار و همچنین 
داوری آثار از دوستان زیست محیطی و سمن 
های مــردم نهاد کمــک گرفتــه ایم.دومین 
جشنواره محیط زیست-ادبی مادرم زمین، ۲۸ 
آذر ماه در مجموعه فرهنگی تفریحی فرشچیان 

برگزار خواهد شد.

   انرژی های پاک
 به طبیعت آسیب می رسانند؟

نتایج مطالعات نشــان می دهد که انرژی های 
پاک مانند انرژی خورشــیدی و بادی، اثرات 
زیســت محیطی دارند که نباید نادیده گرفته 
شوند؛ اما باز هم برای استفاده، نسبت به سایر 

انرژی ها پیشرو هستند.
معمــوال انرژی خورشــیدی و انــرژی بادی، 
موردنظر طرفداران محیط زیست هستند؛اما 
هر نوع انرژی برای محیط زیســت هزینه دارد 
و انرژی بادی و خورشــیدی هم از این قاعده 
مستثنی نیستند. استفاده از قدرت باد، یکی از 
پاک ترین و پایدارترین راه های تولید برق است، 
زیرا تولید آلودگی های سمی و انتشار گازهای 

گلخانه ای را ندارد.
انرژی بــادی، فراوان، پایان ناپذیــر، مقرون به 
صرفــه و جایگزین مناســب و قابــل توجهی 
برای سوخت های فسیلی اســت؛اما می تواند 
آسیب هایی به محیط زیســت وارد کند.طبق 
بررسی ها، توربین های بادی، ساالنه عامل از بین 
رفتن خفاش ها و پرندگان بسیاری هستند و یا 
پانل های خورشیدی که در کویر قرار می گیرند، 
محیط زیست این مناطق را به خطر می اندازند، 
 زیــرا زیســتگاه حیوانــات بومی را اشــغال 

می کنند.
محققــان همچنین تاکید کردنــد که اجرای 
ملزومات اولیه برای انرژی خورشیدی و بادی، 
منجر به ایجاد آالیندگی برای محیط زیســت 
می شود. برای مثال، پانل های خورشیدی برای 
ســاخته شــدن، نیاز به فلز و پالستیک دارند 
و توربین های بادی هم نیاز بــه مقدار زیادی 
بتن داشــته که هرکدام باعــث ایجاد آلودگی 

می شوند.
نتایج بررسی ها نشــان می دهد، از آنجاکه این 
راه های تولیــد انرژی، مقرون بــه صرفه ترین 
نوع تولید انرژی هستند، باید تمهیداتی برای 
کمتر آسیب رســاندن آن ها به محیط زیست 
اندیشیده شــود، مثال قرار دادن توربین های 
بادی در مناطقی که پرندگان و خفاش ها کمتر 

در آنجا تردد دارند. 
با توجه به استفاده بیشتر از انرژی خورشیدی، 
دفع پانل های خورشــیدی طی دو یا سه دهه 
آینده، مشکالت بســیاری ایجاد می کند، زیرا 
این زباله ها به راحتی قابل بازیافت نیســتند.

پیش بینی شــده اســت کــه پســماندهای 
خورشــیدی می توانند تا ســال ۲۰۵۰ به ۷۸ 
 میلیون تن برســند بدون آن کــه بتوان آن ها
  را مجددا بازیافت کرد. این به آن معنی اســت 
که بسیاری از زباله ها، منجر به بروز مشکالتی 

برای انسان ها خواهند شد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 
خبر داد:

احتمال افزایش نرخ جرایم 
راهنمایی و رانندگی

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از احتمال 
افزایش نرخ جرایــم راهنمایی و رانندگی خبر داد.
سردار تقی مهری درباره احتمال افزایش نرخ جرایم 
راهنمایی و رانندگی در قانون بودجه ســال آینده 
گفت: برابر قانون هر ســه سال یک بار با هماهنگی 
وزرای کشور، مسکن راه و شهرسازی، دادگستری 
و فرمانده ناجا پیشنهاداتی برای افزایش نرخ جرایم 
رانندگی داده می شود که امسال هم در دستورکار 
هســت که این اتفاق بیفتد و برابر قانون زمان آن 
رسیده است.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 
درباره اینکه آیا ایــن جرایم افزایش می یابد یا خیر 
نیز تصریح کرد: تصمیم نهایی در مورد این موضوع 
بستگی به این دارد که هیئت وزیران چه تصمیمی 
بگیرد و ما هم تابع نظر هیئت وزیران هستیم. سردار 
مهری درباره نظر پلیس در مورد افزایش نرخ جرایم 
نیز تصریح کرد: قطعا برخی از جرایم اثر بازدارندگی 
خود را از دست داده و ما معتقدیم که نرخ برخی از 

این جرایم باید افزایش پیدا کند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و 
پرورش:

 مشق شب حذف نشده است
معاون آموزش ابتدایی وزیر آمــوزش و پرورش با 
اشــاره به طرح تکالیف مهارت محور در راســتای 
پرورش خالقیــت محور به برخی برداشــت های 
اشتباه در این مورد اشاره کرد و گفت: ما چیزی به 
اســم حذف تکالیف نداریم، بلکه منظور جایگزین 
کردن مهارت های تکالیف محور به جای مشق شب 
است.وی با بیان اینکه امسال به دانش آموزان دوره 
دبستان در پژوهش توجه شده است، اظهار کرد: این 
اقدام در قالب یکی از بهترین جلوه های خالقیت، 
یعنی داستان نویسی در هفته پژوهش مورد توجه 
قرار گرفته است.حکیم زاده با اشاره به اینکه اولین 
جلوه های خالقانــه در کودکان که ذهــن آنها را 
پرورش می دهد، داستان نویسی است، تصریح کرد: 
این دانش آموزان برگزیدگان برنامه عید و داستان 
هستند که امسال به جای تکلیف نوروزی، به نوشتن 

و خواندن داستان پرداختند.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه در حال حاضر منتظر ابالغ نهایی الیحه 
حمایت از کودکان و نوجوانان هستیم، گفت: پس از 
1۰ سال این الیحه از فرآیند تقنین به مرحله نظارت 
وارد شده است.ناهید تاج الدین اظهار کرد: کلیات و 
جزئیات این الیحه در مجلس بررسی و به شورای 
نگهبان ارجاع شد. شورای نگهبان ایرادات جزئی به 
این الیحه گرفت که توسط مجلس برطرف شد و در 
حال حاضر منتظر ابالغ نهایی این الیحه هستیم.وی 
افزود: نزدیک به 1۰ سال است که فرآیند تقنین این 
الیحه به طول انجامیده، اما امروز باید گفت که این 
الیحه از مرحله تقنین عمال وارد مرحله نظارت شده 
است و نمایندگان باید در مورد این الیحه از این به 
بعد از وظایف و اختیارات نظارتی خود استفاده کنند. 
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: الیحــه حمایت از کــودکان و نوجوانان 
دارای ضمانت های اجرایی فراوانی اســت و دست 
نمایندگان را برای نظارت باز گذاشته است، فصل 
سوم الیحه در مورد جرایم و مجازات ها تنظیم شده 

و مفاد فراوانی از این الیحه به ضمانت های اجرایی 
تخصیص یافته است.تاج الدین در پاسخ به این سوال 
که چرا در این الیحه همه چیز به پس از وقوع اتفاق 
ختم شده، تصریح کرد: انتقاد کلی ما به قوانین این 
اســت که اکثر قوانین حمایتی و  قوانینی که تحت 
عنوان حمایت از کــودکان و نوجوانان یا حمایت از 
خانواده مطرح است بیشتر جنبه حفاظتی دارد تا 

حمایت و معنای سلبی. 

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

الیحه حمایت از کودکان به مرحله نظارت وارد شده است
مدیرکل کمیته امداد اســتان ازخانه دار شــدن ۴۲۰ 
خانوار شهری و روســتایی تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان خبر داد.محمدرضا متین پورگفت: سه میلیارد 
و ۷1۸ میلیون تومان کمک بالعوض در هشــت ماهه 
نخســت امســال برای کمک به خانه دار شدن ۴۲۰ 
خانوار شهری و روســتایی تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان پرداخت شد.وی بابیان اینکه »مسکن« یکی 
از مهم ترین نیازهای جامعه تحــت حمایت این نهاد 
اســت، گفت: در بســیاری از موارد کمک به خانه دار 
شــدن مددجویان زمینه توانمندی اقتصادی و خروج 
آن ها از چرخــه حمایتی را فراهــم می کند.متین پور 
خدمات ارائه شده توسط کمیته امداد درزمینه مسکن 
مددجویان را کمک به تامین، احداث، تعمیر، بهسازی 
و تکمیل اعالم کرد و گفت: در هشت ماهه سپری شده 
از سال جاری بیش از سه میلیارد و ۷1۸ میلیون تومان 
درزمینه کمک بالعوض به احــداث، خرید و تکمیل 
مسکن نیازمندان شهری و روستایی هزینه شد که به 
خانه دار شدن ۴۲۰ خانوار تحت حمایت این نهاد منجر 
شد.متین پور بابیان اینکه بیش از سه میلیارد و ۳۲۵ 

میلیون تومان نیز در این مدت برای تعمیر و بازسازی 
منازل مددجویان هزینه شده است، گفت: هزار و ۶۴۷ 
خانوار نیازمند در اســتان  از این خدمت کمیته امداد 
بهره مند شــدند. وی بابیان اینکه عالوه بر کمک های 
بالعوض، وام قرض الحسنه برای نوسازی، مرمت، خرید، 
ساخت و تکمیل مســکن به مددجویان واجد شرایط 
پرداخت شده است، گفت: میزان این تسهیالت رقمی 

بیش از سه میلیارد و ۲۳۴ میلیون تومان است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

خانه دار شدن ۴۲۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد اصفهان

کمیته امدادپارلمان

تبلیغ کتاب های کمک آموزشی و کالس های 
کنکور چند سالی است که پای ثابت تبلیغات 
تلویزیونی هستند. برخی از موسسات گمنام 
کنکور به مدد همین تبلیغات حاال برای خود 
تبدیل به یک غول تجاری بزرگ شده اند که 
سالیانه میلیاردها تومان گردش مالی دارند و 
آنقدر در سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور 
نفوذ یافته اند که برخی آنها را به مافیا تشبیه 

می کنند.
 اگر چه ایــن تبلیغات تا پیش از این بیشــتر  روی 
ســال های آخر دبیرســتان و متقاضیان ورود به 
دانشــگاه ها و مقاطع باالتر متمرکــز بود؛ اما چند 
وقتی اســت که بمباران تبلیغاتی برای کتاب ها و 
بسته های آموزشی دبســتان نگرانی ها از آموزش 
های حاشــیه ای و ورود افراد و موسسات به حیطه 
های آموزشی رسمی کشــور را افزایش داده است. 
این مســئله در حالی اســت که آموزش و پرورش 
در روزهای اخیر اعالم کرده اســت که نه تنها این 
موسسات و انتشــارات از آموزش و پرورش مجوز 
ندارند بلکه نســبت به تبلیغات زیاد آنها در رسانه 
ملی نیز تا کنون اعتراضات زیادی صورت گرفته اما 
به نظر  نمی رسد این مسئله تاثیر چندانی در رویه 

تلویزیون داشته باشد.
چند می گیری تبلیغ کنی؟ 

چند برنامه همزمــان به بهانه آمــوزش رایگان و 
برابر را می توان طی ســاعت های پــر بیننده در 
تلویزیون مشــاهده کرد. بهانه های نــخ نما برای 
تبلیغات انواع موسســات کنکور و کتاب هایشان و 
ثانیه های میلیونی که هم برای رســانه و هم برای 
موسسات سود سرشاری را به ارمغان می آورد. طبق 
تعرفه های مشخص شده صدا و ســیما برنامه های 
تبلیغاتی کنکور، جمع کل 1۳ برنامه در یک ساعت، 
دو میلیــارد و ۲۸۹ میلیون و ۶۰۰ هــزار تومان و 
جمع کل 1۳ برنامه در یک ماه، ۵۷۶ میلیارد و ۹۷۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. بر اساس آمار هایی 
که کارشناسان آموزشی ارائه داده اند یک موسسه 
آموزشی در طول یک سال برای پخش آگهی های 
بازرگانی رقم ۳۰۰ میلیــارد تومان پرداخت کرده 
یا برخی از کارشناســان هم از گردش مالی ۸ هزار 
میلیارد تومانی موسســات کنکــور می گویند که 
بخش اعظم این گردش مالی مدیون تبلیغاتی است 

که صداوسیما برای این موسسات انجام می دهد.
دســت کوتاه آموزش و پرورش از حذف 

موسسات آموزشی
بیشترین گالیه را شــخص وزیر آموزش و پرورش 
و سایر متولیان این نهاد از صدا و سیما دارند. وزیر 
آموزش و پرورش که گویا در مبارزه با مافیای کنکور 
شکست خورده است، در توئیتی برای مردم نوشت: 
»سال گذشته یادتان هست؟ وقتی با شما از مافیایی 
صحبت کردم که با اضطــراب فرزندان مان داللی 
می کنند و آن روز تمام توان خــود را برای مقابله با 
حذف آزمون های زائد گذاشتند. امور حجم گسترده 

تبلیغات آن ها را به بهانه کنکور می بینید؟« 
در کنار تبلیغات محیطی، آگهی هــای تلویزیونی 
بخش عمده ای از اســتراتژی تبلیغاتی موسســات 
کنکــور را به خود اختصــاص داده و صداوســیما 
خواسته یا ناخواسته به بخشــی از جریان مافیای 
آموزشی تبدیل شده است. اکنون مردم می پرسند 
که تلویزیون در این بین چه نقشی دارد و چرا دوست 

ندارد بساط مافیای کنکور برچیده شود!  
تبلیغات داریم؛ اما مجوز نه

شاید عجیب به نظر برسد؛ اما برخی مدعی هستند 
همه کتاب های تبلیغ شــده مجوز انتشــار ندارند 
و به نوعــی ناشــران از اعتبار خــود در این زمینه 
ســوء اســتفاده می کنند. عالوه بر این بسیاری از 
کارشناسان آموزشــی مدعی هستند بیشتر کتاب 
هایی کــه تبلیغ می شــود حتی مجــوز الزم را از 
نهادهای ذی ربط ندارنــد. در همین زمینه محمد 
ناصــری، مدیرکل دفتــر انتشــارات و تکنولوژی 
آموزشــی درباره تبلیغات کتاب های آموزشــی در 
صدا و ســیما و برخی از تبلیغاتی کــه قبولی 1۰۰ 
درصد در مدارس تیزهوشــان را نویــد می دهند، 
اظهار کرد: متاسفانه بحث اختالل در امر آموزش و 
پرورش از همین جا ناشی می شود و مطلقا اینگونه 
تبلیغات را نه تنها می پذیریم بلکه محکوم می کنیم؛ 
دلیلش روشن اســت، زیرا یک جور دوپینگ برای 
دانش آموزان محسوب می شود و چشم و هم چشمی 

که در جامعه شــرایطش وجود دارد.ناصری اضافه 
کرد:  تعداد مدارس تیزهوشــان محدود است و ما 
تعدادی از دانش آموزان پــرکار و پرخوان را به زور 
در این رقابــت وارد می کنیم که عمدتا شکســت 
می خورند و این شکســت برای دانش آموز مخرب 
است و در روحیه اش تاثیر منفی دارد، به همین دلیل 
این قبیل تبلیغات که معلوم است سودجویی است را 

اصال تایید نمی کنیم. 
وی در پاســخ به این پرســش که چنــد درصد از 
کتاب های آموزشی که در صدا و سیما تبلیغ می شود 
مجوز دارند، گفت: فکر می کنم خیلی از این کتاب ها 
مجوز ندارند و دلیلش این است که آنها با موسسات 
پولــدار وارد مذاکره می شــوند و از آنها ســفارش 
می گیرند و این در حالی اســت که ما هیچ ناشری 
را مطلقا تاییــد نمی کنیم بلکه کتاب هــا را تایید 
می کنیم؛ یعنی ممکن اســت ما از یک ناشر کتاب 
داشته باشیم که تایید کرده باشــیم و در فهرست 
هم بیاوریم؛ اما به معنی تایید تمام کتاب های این 

ناشر نیست. 
عقب نشینی یا فرار رو به جلو

صدا و سیما همواره در پاسخ به انتقادات نسبت به 
سهل انگاری و عدم نظارت درست و سخت گیرانه 
روی آگهی های خود مدعی است که تامین هزینه 
ها از قبل تبلیغات و عدم ســاپورت مالی از ســوی 
دولت دلیل اصلی جوالن آگهی ها و تالشــی برای 
بقای این ســازمان غول پیکر اســت. تبلیغ قرص، 
داروی جوانی و کفش ورزشی که بعدها معلوم شد 
تقلبی و مضر بوده اند هم بخشــی از همین پروسه 
 بودجه سازی شتاب زده برای رسانه ملی محسوب 

می شود .
به همین دلیل همواره تیغ انتقادات بر گلوی مدیران 
این رسانه بوده به خصوص زمانی که پای میلیاردها 
تومان پول وسط باشد. مسئوالن آموزش و پرورش 
می گویند در تالش هستند تا راهی برای برون رفت 
از این مســئله بیابند به همین دلیل به رسانه ملی 
پیشــنهاد محدودیت این تبلیغات و پخش آن در 
ســاعت های خاصی را داده اند.  حتی وزیر در نامه 
ای به ریاست این سازمان خواستار برخورد با هجمه 
این تبلیغات شد و اثرات منفی آن را گوشزد کرد. به 
نظر می رسد رسانه ملی نمی خواهد از این تبلیغات 
دست بکشد و حاال برخی از این ناشران تحت عنوان 
انجمن فرهنگی ناشران آموزشــی کشور به دیدار 
علمای قم رفته و در این دیدار مدعی شــده اند که 
کتب منتشر شده از سوی آنها به نوعی ضامن حفظ 
کودکان و نوجوانان از آسیب رسانه های خارجی و 
فضای مجازی است. در این دیدارها عنوان شده که 
آموزش و پرورش با حذف مشق شب و تکالیف دانش 
آموزان عمال آنها را به استفاده از فضای مجازی سوق 
داده و این مسئله می تواند آسیب های جدی را برای 
دانش آموزان در پی داشته باشــد. البته که سخت 
اســت باور اینکه مدیران موسســات کنکور، از سر 
دغدغه ملی و دینی و برای صیانت از حقوق کودکان 
و نوجوانان و خانواده ها از تهران به قم رفته باشــند 
ولی با بررســی اظهارات آنها در این دیدار می توان 
دریافت که چه اطالعــات غلطی ارائــه داده اند تا 
اظهارنظری باب میل خود دریافت کنند. حال باید 
دید ســرانجام این رویارویی در نهایت چه خواهد 
شــد؛ هر چند بعید به نظر می رســد که سیستم 
فشــل و ضعیف آموزشــی ما بتواند حریف پول و 
 موج تبلیغاتی ناشــران کنکور و کمک آموزشی ها 

شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان خبر داد:
سامانه تلفنی ۱۱۲پل ارتباطی مسافران با جمعیت هالل احمر

در طرح زمستانه امسال، ۴۰پایگاه امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان در آماده باش هستند.معاون امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: در این طرح ۴۰پایگاه امداد و نجات بین شهری، هفت تیم 
واکنش سریع در هفت منطقه استان که هر منطقه شامل تعدادی شهرستان است، در طول سفر های زمستانی 
خدمت رسانی می کنند.داریوش کریمی افزود: در این طرح در مناطق صعب العبوری که احتمال ریزش برف، 
بهمن و کوالک وجود دارد، امکان استراحت و ذخیره اقالم امدادرسانی برای مسافران تدارک دیده شده است.
وی گفت: همکاری در انتقال و جابه جایی مصدومان حوادث رانندگی با پلیس راه و مرکز فوریت های پزشکی، 
اسکان اضطراری و... از جمله اهداف اجرای این طرح اســت.کریمی از مسافران محور های مواصالتی استان 

خواست در صورت بروز حوادث احتمالی، باسامانه11۲)جمعیت هالل احمر( تماس بگیرند.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان:
نرخ کنونی زاد و ولد، رشد جمعیت اصفهان را متوقف می کند

مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت: در صورت ادامه روند کنونی زاد و ولدها، تا سال 1۴1۵ شاهد توقف کامل 
رشد جمعیت در این استان خواهیم بود.حسین غفرانی ، روند پایین زاد و ولد در استان را نگران کننده اعالم 
کرد و افزود : نرخ کنونی والدت در استان اصفهان کمتر از یک درصد است که خطر جدی برای آینده استان 
می تواند باشد چرا که رشد جمعیت در سال های گذشته به ویژه از 1۳۹۴ تاکنون روندی کاهشی داشته است.
وی بیان کرد: پس از انفجار جمعیتی در سال ۶۵ با برنامه های اجرایی پیشگیری از تولد، میزان زاد و ولد خام 
با کاهش رو به رو شده بود و این روند تا سال 1۴1۵ رشــد جمعیت استان را متوقف می کند.وی اضافه کرد : 
تداوم این شرایط تا سال 1۴۳۰، استان اصفهان را با کمبود شدید جمعیت رو به رو کرده و مشکالت بسیاری 

را هم برای کشور به دنبال خواهد داشت.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت: موج ناپایداری از 
بعدازظهر فردا وارد استان می شود.فاطمه زهرا ســیدان با اشاره به بررسی 
نقشه های هواشناسی استان اصفهان طی روزهای آینده اظهار کرد: در این 
بازه زمانی، شاهد استقرار جو پایدار بر آسمان اســتان خواهیم بود و بر این 
اساس در اکثر نقاط استان آسمان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه با توجه به پایداری نسبی جو و سکون هوا در مناطق صنعتی 

و پر جمعیت استان از جمله کالن شهر اصفهان شرایط افزایش میزان غلظت 
آالینده های جوی تا فردا پیش بینی می شود، افزود: از بعد ازظهر روز دوشنبه 
با نزدیک شدن موج ناپایدار به استان به تدریج  روز سه شنبه هوای پاک برای 
استان پیش بینی می شود.کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان 
ادامه داد: این موج ناپایدار برای مناطق غربی بارش خواهد داشت؛ اما برای 

شهر اصفهان بارش باران پیش بینی نمی شود.

هوا
 و 

هوای اصفهان تا فردا آب
آلوده است

پریسا سعادت

دوئل بر سر کنکور به نفع کدام طرف خواهد بود؟
   با وجود  انتقادات و فشارها همچنان تبلیغات کتب کمک درسی در تلویزیون ادامه دارد؛  
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 افتخاری دیگر برای »صالح«
 قبل از داربی بزرگ انگلیس

در آستانه پایان ســال ۲۰۱۸ میالدی، بی بی 
سی اسپورت مطابق هر 
سال، بهترین بازیکن 
سال قاره آفریقا را 
انتخــاب کــرد و 
امسال نیز هم چون 
سال گذشته، محمد 
صالح ستاره لیورپول 
به این عنوان دســت یافت . محمد صالح با این 
انتخاب چهارمین بازیکن تاریخ قاره آفریقاست 
که دو بار جایزه بهترین بازیکن آفریقایی از نظر 
BBC را به دســت می آورد. پیــش از او یحیی 
تــوره در ســال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵، جی جی 
اوکوچا در ســال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ و نوانکو 
کانــو در ســال های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ به عنوان 
بهترین بازیکن آفریقا از نظر بی بی سی انتخاب 
شدند.این اتفاق برای محمد صالح در حالی رخ 
داد که تیم او باید در داربی بزرگ انگلیس برابر 
منچستریونایتد قرار گیرد و این اتفاق می تواند 

روحیه او را برای بازی پیش رو باال ببرد.

 پایان سال ۲۰۱۸
 برای »آرین روبن«

بایرن مونیخ در هفته پانزدهم بوندســلیگا باید 
برابر هانوفــر قرار گیرد. 
آرین روبن، مهاجم 
هلنــدی بایــرن 
دچار مصدومیت 
و  اســت  شــده 
سران این تیم برای 
جلوگیری از تشــدید 
مصدومیت روبن، قصد ندارند در ســال ۲۰۱۸ 
از این بازیکن اســتفاده کنند تا روبن نیم فصل 
نخست بوندسلیگا را از دست بدهد.بایرن مونیخ 
قبل از پایان نیم فصل نخست بوندسلیگا ۳ دیدار 
خواهد داشــت که روبن در هــر ۳ دیدار غایب 
خواهد بود. بایرن نیاز دارد تا در دیدارهای باقی 
مانده به برتری برسد و منتظر لغزش دورتموند 
در صدر جدول باشــد تا اختالف خود را با تیم 

صدرنشین کم کند. 

»رونالدو« دادگاهی می شود
کریستیانو رونالدو مثل بسیاری از فوتبالیست 
های بزرگ متهم به فرار 
مالیاتی شده است. 
این بازیکن پرتغالی 
از سوی یک دادگاه 
اسپانیایی متهم به 
فرار مالیاتی از سال 
۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ شده 
و به نوشــته روزنامه دیلی میــرر، خود رونالدو 
هم به چنین کاری اعتراف کرده اســت.رونالدو 
که رئــال مادرید را ترک کرده باید به اســپانیا 
برگردد و در تاریخ ۱۴ ژانویه دادگاهی شــود و 
به اتهام بزرگش پاســخ دهد.پیش از این مدیر 
برنامه های ستاره پرتغالی یوونتوس اعالم کرد 
که حاضر اســت مبلغی را برای بسته شدن این 
پرونده پرداخت کند؛ اما این پیشنهاد رد شد چرا 
که رونالدو باید ۱۸/۹میلیون یورو به خاطر فرار 
مالیاتی پرداخت کند.این مهاجم پرتغالی بعد از 
جدایی از رئال مادرید پیراهن یوونتوس را بر تن 
کرد و توانسته عملکرد بسیار خوبی در این تیم 

از خود نشان دهد.

 تشبیه خاص مورینیو
 از تیم لیورپول

در حســاس ترین دیدار هفتــه  هفدهم لیگ 
برتر فوتبــال انگلیس 
یتد  نا یو منچســتر
و لیورپــول باید 
برابــر هــم قرار 
ه  ز و ژ . نــد گیر
سرمربی  مورینیو، 
منچستریونایتد پیش 

ایــن  بازی طعنه ای بــه یورگن کلوپ از 
و به تیم رقیب زد و در پاســخ به این سوال که 
آیا کســب جام برای یک مربی باید در اولویت 
قرار داشته باشد؟ گفت : از نظر من کسب جام 
در اولویت قرار دارد، خصوصا وقتی تیم شــما 
توانایی رســیدن به قهرمانی را دارد. سرمربی 
منچســتریونایتد در ادامه صحبت های خود، 
گفت : فوتبــال فقط درباره ریخــت و پاش ها 
نیســت. یک تیم فوتبال بیش از این هاســت. 
لیورپول مثل یک خانه بزرگی اســت که نیاز 
به این دارد بهترین وسایل برای آن خریداری 
شــود تا بتوانید در آن زندگی کنید. تا زمانی 
هم کــه لیورپول قهرمــان نشــود، مثل این 
 می ماند که خانه بــزرگ و زیبا فاقد لوازم خانه

 است.

 ادامه کار در سکوت خبری!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

تیم فوتبال پدیده که نتایج خوبی گرفته برای نیم فصل دوم به دنبال 
تقویت تیم خود است.یکی از خطوطی که گل محمدی به دنبال تقویت 
آن است، خط حمله اســت که برای این پست جابر انصاری، مهاجم 
نیمکت نشین استقالل در صدر لیست یحیی قرار دارد. استقاللی ها 
قصد دارند برای نیم فصل دوم انصاری را از لیست خود کنار بگذارند 
و این می تواند جذب این مهاجم را برای تیم خراسانی آسان کند.

مهاجم استقالل در راه مشهد

روزنامه العرب قطر نوشت: مرتضی پورعلی گنجی، ملی پوش ایرانی تیم 24
یوپن بلژیک یکی از نامزدهای اصلی پیوستن به تیم العربی در فصل 
نقل وانتقال های ماه آینده میالدی است. العربی به دنبال استفاده از 
تجربه عالی این ملی پوش ایرانی برای بهبود عملکرد خط دفاعی خود 
در ادامه دیدارهای فصل جاری لیگ ستارگان قطر است. این تیم در 

خط دفاعی خود با مشکالت بسیار زیادی مواجه شده است. 

العربی قطر به دنبال جذب مرتضی پورعلی گنجی
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 کنایه کی روش
 به هواداران پرسپولیس

کمتر از ۲۱ روز تا آغاز جام ملت های آســیا زمان 
باقی مانده و تیم ملی ایران خود را برای این رقابت 
ها آماده می کند. کارلوس کی روش، سرمربی تیم 
ملی در پست اینستاگرامی درباره اهمیت تیم ملی 
نوشت:»تیم ملی )تیم ملی فوتبال کشور شما( مادر 
تمام عاشقان فوتبال است. شما می توانید شیفته 
پدر خود )تیم باشگاه( باشید؛ اما هرگز نمی توانید 
به تیم ملی کشورتان که همانا مادر تمام عاشقان 
فوتبال است، خیانت کنید و فوتبال خود را پایین 
بیاورید.« روز جمعه و در جریان بازی پرسپولیس و 
پارس جنوبی، هواداران پرسپولیس علیه سرمربی 
تیم ملی شــعار دادند و به نظر می رسد کی روش 

کنایه ای به هواداران پرسپولیس زده است.

آقای شفر! صورت مسئله را 
پاک نکنید

فرشید باقری در نیمه نخست دیدار تیم های فوتبال 
استقالل و پدیده خراســان، در نیمه اول به دلیل 
مصدومیت جای خود را به مارکوس نیومایر، هافبک 
آلمانی داد. نیومایر در این بازی دو موقعیت مسلم 
گلزنی را از دست داد و می توانست سه امتیاز را برای 
استقاللی ها بگیرد. وینفرد شفر پس از بازی به انتقاد 
از داوری پرداخت و گفت که گل صحیح اســتقالل 
آفساید گرفته شده است. در اینکه گل استقالل سالم 
بوده شکی نیست، اما شفر نباید صورت مسئله را پاک 
کند، چرا که نیومایر با نظر او جذب شده و نتوانسته 
حتی در جمع بازیکنان متوســط داخلی باشد. این 
بازیکن با وجود تجربه بازی در اروپا، اصال نتوانسته به 
استقالل کمک کند و باید دید مسئوالن و کادرفنی 

استقالل چه تصمیمی درباره او می گیرند.

 دلداری مدیر منطقه ویژه
 به اعضای پارس جم

تیم پارس جنوبی جم روز جمعه در ورزشگاه آزادی 
مقابل پرسپولیس تن به شکســت ۳ بر یک داد و 
نیم فصل اول را با رتبه خوب ششمی به پایان برد. 
بعد از این مسابقه در حالی که اعضای تیم پارس 
بابت شکست در آزادی ناراحت بودند، سید پیروز 
موسوی، مدیرعامل منطقه ویژه پارس جنوبی به 
همراه بهرام رضاییان، مدیرعامل باشگاه به رختکن 
رفتند و به کادرفنی و بازیکنان خســته نباشــید 
گفتند.موســوی در دیدار با کادرفنی و بازیکنان 
ضمن دلداری به آنها بابت شکست در دیدار جمعه 
شب حمایت قاطعانه خود را از تیم پارس جنوبی 
جم بیان کــرد. وی همچنین خطــاب به اعضای 
پارس جم اعالم کرد که آنها کار بزرگی طی دو سال 
گذشــته انجام دادند و باید با همین شرایط ادامه 

دهند تا بتوانند روزهای خوب خود را تکرار کنند.

در حاشیه

»خسروی وفا« بار دیگر رییس 
کمیته  ملی پارالمپیک شد

با انصراف مسعود اشرفی از کاندیداتوری ریاست، 
محمود خســروی وفا، با ۴۶ رای بار دیگر رییس 
کمیته  ملــی پارالمپیک شــد.انتخابات هیئت 
رییســه و هیئت اجرایی کمیته  ملی پارالمپیک 
در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد 
و محمود خســروی وفا با ۴۶ رای عنوان ریاست 
کمیته  ملی پارالمپیک را به مدت چهار سال دیگر 
به دست آورد. پست ریاست تنها دو کاندیدا داشت 
که پیش از برگــزاری مجمــع انتخابات کمیته  
ملی پارالمپیک، مسعود اشرفی از پست ریاست 
کناره گیری کرده بود و محمود خســروی وفا که 
تنها نامزد باقی  مانده برای پســت ریاست بود، با 
انتخاب اعضای مجمع بار دیگر رییس کمیته  ملی 

پارالمپیک شد.

منهای فوتبال

پیشخوان

پرســپولیس 3- پارس 
جنوبی جم یک؛ وداع سرخ ها 

با فصل بی پنجره

  عکس روز

هدیه جالب »تاج« به کارلوس کی روش 
مهدی تاج ، رییس فدراســیون فوتبال هدیه ارزشمندی را به کارلوس کی روش اهدا  کرد . 
این هدیه  یک قالی دستباف منقش به عکس کی روش است که با  همکاری عالقه مندان به 

فوتبال تهیه شده و برای کی روش مطمئنا هدیه جالب و با ارزشی خواهد بود.

گیرسرخابی ها به یکدیگر 
در مورد تبعیض و پول و داوری؛ 

نه .... تو خوبی!

واکنش وکیل فدراسیون فوتبال به تبرئه پیروانی
غالمرضا رفیعی، وکیل فدراسیون فوتبال در خصوص تبرئه شدن محرومیت افشین پیروانی گفت: به هر 
حال این شخص مدتی محروم بود و پرونده او برای چندین ماه  مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت ثابت 
شد پیروانی مرتکب هیچ تخلفی نشــده و می تواند به محل کارش برگردد.وی در خصوص اینکه آیا االن 
وقت عذر خواهی از او نیست گفت: حق هر کسی است که اگر مورد اتهام قرار گرفته برود و از حق قانونی اش 
دفاع کند. پیروانی اگر حیثیت و آبرویش مورد توهین قرار گرفته می تواند اعاده حیثیت کند. قانون این 
اختیار را به اشخاص داده است. پیروانی ماه ها سکوت کرده بود و از حضور در مجامع فوتبالی ممنوع شده 
بود. او یکی از افراد اخالق مدار و جوانمرد است و شک نکنید اگر خودش بخواهد اعاده حیثیت کند این 

حق را قائل هستیم.

خبر خوب لژیونری برای کی روش!
کارلوس کی روش این روزها می تواند امیدوار باشــد که یک به یک لژیونرهایش از بند آسیب دیدگی رهایی 
پیدا کرده اند.کی روش می تواند امیدوار باشــد که تمام لژیونرهایش را برای جام ملت های آســیا در اختیار 

خواهد داشت. 
علی قلی زاده، آماده ترین لژیونر این روزها از بند آســیب دیدگی رها شده و طبق اعالم کمیته پزشکی که با 
پزشکان شــارلوا صحبت کرده اند ، می تواند به زودی در اردوی تیم ملی با آمادگی باال حاضر باشد. پورعلی 
گنجی هم که پس از هفته ها با رسیدن به مرز آمادگی بازی کرد.وحید امیری و سعید عزت اللهی هم که خوب 
شدند و جهانبخش هم مشخص شد دیگر حالش خوب است و می تواند برای تیم ملی بازی کند. با این شرایط 

کی روش با خیالی آسوده می تواند روی لژیونرها در فاصله یک ماه تا جام جهانی استفاده کند. 

دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال مدیر تیم ملی می شود؟

 ادامه کار در سکوت خبری!
درســت در روز پایانی مهلت بازنشســته ها در خداحافظی با صندلی های خود، محمدرضا ساکت، 
دبیرکل فدراســیون فوتبال نیز از سمت خود اســتعفا داد.مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال با 
قبول درخواست محمدرضا ساکت و ضمن تقدیر از زحمات او، بنا به اهمیت عدم توقف فعالیت های 
اداری و اجرایی روزمره فدراســیون فوتبال از ۹۷/۹/۱۵، ابراهیم شــکوری را به عنوان سرپرست 
دبیرکلی فدراسیون فوتبال منصوب کرد. این درحالی بود که مجلس شورای اسالمی چندی پیش 
قانون منع به کارگیری بازنشســتگان را تصویب کرد و تاریخی بــرای تحویل مناصب دولتی به جز 
تبصره هایی که در متن قانون مشخص شــده بود، اعالم کرد که اجرای این قانون بعد از چند روز به 
تاریخ پانزدهم آذرماه موکول شد. مطابق این قانون رؤسای فدراسیون های ورزشی، دبیرکل و اعضای 
هیئت رییسه نیز اگر مشمول این قانون می شدند باید پســت خود را تحویل می دادند که در ظاهر 
ساکت با استعفایش منصب خود را تحویل داده و از فدراسیون فوتبال رفتنی شد؛ اما در باطن...این 
روزها به طور طبیعی باید از محمدرضا ساکت در فدراسیون فوتبال خبری نباشد،ولی از آکادمی ملی 
فوتبال خبر می رسد که آقای مستعفی همچنان از صبح علی الطلوع در دفتر کارش حاضر شده و تا 
پاسی از شب به فعالیت های محوله ادامه می دهد و این موضوع نیز در نوع خود عجیب جلوه کرده و 

شاید حتی نوعی تخلف نیز باشد.
با این حال از راهروهای فدراســیون فوتبال خبر می رســد که ســاکت بعد از اســتعفا از ســمت 
دبیرکلی فدراسیون فوتبال درحال حاضر در یکی از ســمت های قبلی خود یعنی مدیر تیم ملی به 
 فعالیت ادامه داده و از وی به عنــوان مدیر تیم ملی در جام ملت های آســیا ۲۰۱۹ امارات نام برده 

می شود!

 فاجعه عصر پنجشنبه؛ از 
گل سوخته و دل های شکسته 

تا فحاشی به وزیر

اســتقالل قربانی جدید 
هیوالی داوری؛ سوته دالن

نیم فصل اول هجدهمین دوره رقابت های 
لیگ برتر در شرایطی عصر دیروز با برگزاری 
دیدارتیم های سپاهان اصفهان و استقالل 
خوزستان به پایان رسید که طالیی پوشان 
نصف جهان توانستند با کسب یک امتیاز از 
این بازی و به لطف تفاضل گل بهتر، باالترا ز 
تیم های پرسپولیس و پدیده  بر صدر جدول 

رده بندی تکیه بزنند.
شاگردان امیرقلعه نویی در حالی در اهواز مقابل 
تیم اسقالل خوزســتان قرار گرفتند که با توقف 
مقابل پرســپولیس فرصت صدرنشینی پیش از 
موعد را از دست داده بودند و  برای کسب عنوان 
قهرمانی نیم فصل اول این دوره از بازی ها با توجه 
به نتایج دیدار های برگزار شــده هفته پانزدهم 
نیازمند کسب حداقل یک امتیاز از این دیدار بودند 
. ســپاهانی ها که با ترکیب پیام نیازمند، حسن 
جعفری، عزت پورقاز، ســیاوش یزدانی، سعید 
آقایی، مهدی کیانــی، محمد کریمی، والدیمیر 
کومان، ساسان انصاری، مهرداد محمدی و سجاد 
شهباززاده. به میدان فرستاده شده بودند از همان 
ابتدای بازی، حمله را در دســتور کار خود قرار 

داده بودنــد و چندین موقعیــت را روی دروازه 
تیم استقالل خوزستان ایجاد کردند تا اینکه در 
دقیقه ۲۴ از روی ضربه ایستگاهی به گل رسیدند. 
خطای پشت محوطه ای که شاه مکوندزاده روی 
مهرداد محمدی مرتکب شد را ساسان انصاری در 
حالی که گروسیان گوشه دروازه ایستاده و دیوار 
دفاعی استقالل خوزستان در حال شکل گیری 
بود را به گوشه سمت راست دروازه زد تا گل اول 

سپاهان به شکل غافلگیر کننده ای به ثمر برسد. 
گلی که با اعتراضات زیادی از ســوی اهوازی ها 
همراه شد و اعتراضات مسئوالن باشگاه استقالل 
خوزستان به این گل ادامه پیدا کرد تا سرپرست 
این تیم به دلیل اعتراضات مکرر از ســوی داور 

دیدار اخراج شد. 
 در ادامه بازی تیم استقالل خوزستان در دقیقه 
۳۶ توانست با ضربه پنالتی به گل تساوی برسد. 

پنالتی اعالم شده برای استقالل خوزستان با خطا 
روی یونس دلفی را میثم کریمی با شوت زمینی 
به سمت راست دروازه که از زیر دستان نیازمند 
رد شد، تبدیل به گل تساوی تیمش برابر سپاهان 
کرد. سپاهان در ادامه برای رسیدن به گل حمله 
کرد اما دفاع استقالل خوزستان مانع گلزنی شد. 
 اســتقاللی ها هم حمالت خوبی داشــتند اما با 

بی دقتی مهاجمان فرصت ها از دست رفت.
 با این تساوی ، ســپاهان ۳۱ امتیازی شد تا هم 
امتیاز پدیده و پرسپولیس شود ولی با تفاضل گل 
بهتر در صدر جدول قرار گرفت و قهرمان نیم فصل 
شد.  ایـن درسـت کـه بـه قهرمـان نیم فصل جـام 
نمـی دهند و تضمینـی بـرای قهرمانی فاتـح دور 
رفـت در پایـان لیـگ وجود ندارد، اما تجربه سـه 
فصـــل اخیر لیگ که قهرمـــان نیم فصل جام 
پایانـی را بـاالی سـر بـــرد، تئوری جدیـدی را 
وارد فوتبال ایـران کرده و فرضیه »بـه قهرمان نیم 
فصـل هـم جـام مـی دهنـد« را تقویـت کـرده  
و تیم سپاهان امیدوار است با تقویت نقاط ضعف 
با آمادگی بهتری نیم فصل دوم رقابت های لیگ 
را شروع کرده تا بتواند برای ششمین بار در پایان 

فصل جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

سپاهان برنده جنگ تفاضل گل ها
یک نیم فصل با سه تیم صدر نشین؛

سمیه مصور

کارشناس داوری مطرح کرد:
گل سپاهان قانونی بود، پنالتی استقالل اشتباه

کارشناس داوری کشورمان در خصوص قضاوت نیمه نخست بازی استقالل خوزستان مقابل سپاهان صحبت کرد.
نوذر رودنیل در خصوص قضاوت سعید رحیمی مقدم در دیدار ســپاهان مقابل استقالل خوزستان اظهار داشت: 
عملکرد داور از همان ابتدا ضعیف بود و کاری کرد  که کنترل بازی از دستش خارج شود .وی افزود: گل سپاهان از 
نظر قانونی مشکلی نداشت ولی داور باید این گونه صنحه ها را مدیریت کند. به سپاهان اجازه داد بدون سوت زدن 
ضربه ایستگاهی بزند و چند دقیقه بعد ضربه ایستگاهی استقالل خوزستان را با سوت خودش اداره کرد.کارشناس 
داوری در ادامه گفت: صحنه پنالتی هم به هیچ وجه درست نبود و اگر قرار باشد این صحنه ها خطا گرفته شود هر 
بازی ۵۰ پنالتی باید گرفته شود. در ادامه هم بازیکنان استقالل خوزستان زود وارد محوطه جریمه شدند و پنالتی 
باید تکرار می شد.رودنیل در پایان عنوان کرد: بازی از دست داور خارج شده و با این قضاوت ضعیف اگر من مسئول 

کمیته داوران بودم به رحیمی مقدم می گفتم برو خانه تا آخر فصل برنگرد.

باز هم سنگ و خون در غدیر اهواز 
اتفاقــات تلخ ورزشــگاه 
غدیر اهواز به نظر می رسد 
تمامی ندارد.گل جنجالی 
سپاهان در نیمه اول بازی 
ســبب شــد تا این دیدار 
ملتهب شود و هواداران کم 
تعداد حاضر در ورزشگاه با 

یکدیگر درگیر شــدند.این درگیری ها موجب شد تا یکی از هواداران سپاهان در 
اثر برخورد سنگ دچار شکستگی شود.پیش تر در میزبانی استقالل خوزستان از 

پرسپولیسی ها هم این تصاویر به شکل بسیار گسترده تری دیده شده بود.
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در سال 97 با تعداد 468 نفر 
فوتی، شاهد 18 درصد افزایش 

در تلفات ناشی از تصادفات 
برون شهری هستیم

سامانه مدیریت ناوگان اتوبوسرانی رونمایی می شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

اعالم فراخوان ششمین 
جشنواره شعر دفاع مقدس

فراخوان ششمین جشنواره شــعر دفاع مقدس 
اســتان اصفهان با عنوان »همیشــه های هنوز« 
اعالم شد. در راســتای برگزاری بیست و یکمین 
کنگره ملی شعر دفاع مقدس، فراخوان ششمین 
جشنواره شعر دفاع مقدس استان اصفهان با عنوان 
»همیشــه های هنوز« اعالم شد. موضوعات این 
جشنواره عبارتند از: نقش دفاع مقدس در تداوم 
و حفظ آرمان های انقالب اسالمی،دفاع مقدس 
و شعر مقاومت بین الملل اسالمی)لبنان، عراق، 
فلسطین، یمن، سوریه و ...(دفاع مقدس و جنگ 
نرم،کودک و نوجوان ،دفــاع مقدس و حوزه های 
خاص )شهدای شاخص، اماکن و یادمان ها، وقایع 
و رخداد های اثر گذار، عملیات هــا و ...( توجه به 
ویژگی های بومی و پرداخت به حماسه آفرینی های 
رزمندگان اســتان در اولویت قرار می گیرد. آثار 
برگزیده اســتان برای شرکت در بیست و یکمین 
کنگره سراسری شعر دفاع مقدس ارسال خواهد 
شــد.عالقه مندان می توانند آثار خود را حداکثر 
تا۲۰ دی ماه ۱۳۹۷به دبیرخانه جشــنواره واقع 
در خیابــان ۲۲بهمن- چهــار راه عالمه امینی- 
ضلع غربی باغ غدیر-  اداره کل حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان و یا به 

آدرس پست الکتریکی ارسال کنند.

اعالم فراخوان جشنواره 
کارتون حمل ونقل پاک

فراخوان ارســال اثر به  جشنواره کارتون حمل 
و نقل پاک دراصفهان منتشــر شــد.بنابراعالم 
دبیرخانه این جشــنواره ، کاریکاتوریســت ها 
برای  آثار خود بــا موضوع هــای کاله ایمنی، 
سرزندگی، اصفهان، شــهر دوچرخه ها و نه به 
خودرو تک سرنشــین تا ۲۹ دی فرصت دارند.

هنرمندان می تواننــد آثار خود را در ســامانه 
ترافیــکال بــه آدرس trafficul.ir ثبت و کد 
 رهگیری دریافت و یا از طریق ایمیل به نشانی

 isf@trafficul.ir  ارســال کنند.همچنیــن 
عالقه مندان به ارســال اثر برای دسترســی به 
اخبار و اطالعیه های این جشــنواره به پایگاه 
اینترنتی trafficul.ir مراجعه  و در صورت نیاز 
با شماره  ۳۲۲۰4845 – ۰۳۱داخلی 5 تماس 

حاصل کنند.

فراخوان مسابقه طراحي 
المان هاي سبز شهري

فراخوان مسابقه طراحي المان هاي سبز شهري 
در اصفهان منتشر شد.مدیرعامل سازمان پارک 
ها و فضاي سبز شــهرداري اصفهان، دستیابی 
به ایده های خالقانه و نــو را از اهداف برگزاری 
این مســابقه بیان کرد و گفــت: هنرمندان تا 
۱5 دی می توانند آثار خود را در قالب ماکت از 
جمله حجم ، المــان ، چیدمان ، هنر محیطی و 
هنر تعاملی را بــا بهره گیري از تکنیک ها و مواد 
 www.isfahan.ir/parkha گوناگون  بــه
ارســال کنند.فروغ مرتضایی نــژاد، طراحی و 
اجرای المان های شــهری به منظور استقبال 
از نوروز ۹8 بــا تاکید بر اســتفاده از گیاهان را 
از دیگر اهداف انتشــار این فراخوان برشمرد و 
افزود: عالقه مندان به ارســال آثار برای کسب 
 اطالعات بیشــتر مــی توانند با شــماره تلفن

 ۳۲6۷4۰۰۰ -۰۳۱تمــاس بگیرند.ســه اثر 
برگزیــده فراخوان مســابقه طراحــی المان 
 های سبز شــهری ۳۰ دی در اصفهان معرفی 

می شود.

شهردار اصفهان خبر داد:
سامانه مدیریت ناوگان 

اتوبوسرانی رونمایی می شود
شــهردار اصفهان اظهارکرد: طــی روزهای آینده 
رویدادهای ترافیکی، فرهنگــی، تفریحی و علمی 
خوبی در اصفهان رقــم خواهد خورد. قــدرت ا... 
نوروزی با بیان اینکه از ۲6 آذرمــاه همزمان با روز 
حمل و نقل، »قصه آدم و هوا« با برنامه های متنوع 
در شهر اصفهان آغاز و تا ۲۹ دی ماه همزمان با روز 
هوای پاک ادامه خواهد داشت، اظهارامیدواری کرد: 
باید همچون سال گذشــته بتوانیم فضای خوبی را 
برای افزایش شور و نشــاط اجتماعی که نیاز امروز 
مردم است، ایجاد کنیم. شهردار اصفهان از مردمی 
که به دلیل انجام اقدامات مختلف عمرانی، خدماتی 
و فرهنگی شهرداری مراتب قدردانی خود را اعالم 
کرده اند، تشــکر کرد و گفت: امیدوارم با همراهی 
مردم، خادمان آنها در شــهرداری در مســیر ارائه 
خدمات گام های ارزشمندتری بردارند.نوروزی ادامه 
داد: امروز تعداد ۳۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده 
به ناوگان اتوبوسرانی اضافه می شود که با احتساب 
5۰ اتوبوس جدید و ۳۰ دســتگاه اتوبوس بازسازی 
شده قبلی می توان گفت در یک سال گذشته تعداد 
۱۱۰ دســتگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی شهر 
اصفهان اضافه شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته 
است.وی با بیان اینکه از ســامانه مدیریت ناوگان 
اتوبوســرانی که گامی موثر در حــوزه حمل و نقل 
شهری است، رونمایی می شود، خاطرنشان کرد: طی 
چند روز گذشته قولی مبنی بر مناسب سازی یک 
دستگاه اتوبوس به جوانان انقالبی دوران دفاع مقدس 
در آسایشگاه جانبازان خیابان کمال اسماعیل دادیم، 
خوشبختانه این وعده عملی شد و قرار است فردا از 
این اتوبوس رونمایی شود.شهردار اصفهان افزود: در 
این روزها فضای عمرانی شهر با توجه به کلنگ زنی ها 
و بهره برداری از پروژه های عمرانی تغییر کرده که 
امیدوارم هیچ کس طعم شیرین این خدمات را به 
مردم شایسته این شهر تلخ نکند؛ همه باید کمک 
کنیم تا ضمن ارتقای امید و نشــاط در بین مردم، 
شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر شهر و افزایش 

آرامش و آسایش روز افزون مردم باشیم.

رییس دانشگاه اصفهان خبر داد:
افزایش قراردادهای پژوهشی 

دانشگاه اصفهان
رییس دانشــگاه اصفهان در نشست خبری هفته 
پژوهش و فناوری اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
پژوهش، رکن حیاتی برای هر کشوری است به نوعی 
که در توسعه کشورها نقش اساسی و موثری دارد.
هوشنگ طالبی با اشاره به ابعاد مختلف پژوهش ابراز 
داشت: بعد بنیادی شامل پژوهش های دانش محور 
است که مرزهای دانش در دنیا را پیش می برد و بعد 
کاربردی نیز مسئله محور است و مبتنی بر مسائل 
داخلی جامعه است.جانشــین استاندار اصفهان در 
ستاد هفته پژوهش و فناوری استان اصفهان با بیان 
اینکه دانشگاه های کشــور با وجود محدودیت در 
زمینه امکانات نسبت به دیگر کشورها، وظیفه خود 
در این زمینه را به خوبی انجام داده  اند، ابراز داشت: 
در بحث انجام تحقیقات و پژوهش زیرساخت هایی 
الزم است که از مهم ترین آنها نیروی انسانی است.

وی با بیــان اینکه هیئت علمی دانشــگاه اصفهان 
تجربه و ایده کافی برای انجام تحقیقات دارد، افزود: 
دانشجویان به عنوان بعد دوم نیروی انسانی نسبت 
به دنیا دانشجویان باهوش تر و دارای دانش بیشتری 
هستند که رمز موفقت آنها در داخل و خارج همین 
است، دانشگاه های خارجی نیز به این امر اذعان دارند 
که دانشجویان ایرانی در بعد تحقیقاتی جزو برترین 
ها هستند.طالبی با بیان اینکه تجهیزات دانشگاهی 
نیز بســیار در امر پژوهش تاثیرگذار است و در این 
زمینه تا حــدودی به دلیل کمبــود بودجه دارای 
محدودیت هستیم، ابراز داشت: شناخت نسبت به 
مسائل جامعه و ارتباط دانشگاه ها با دنیا و پایگاه های 
اطالعاتی از دیگر ابعاد مهمی است که در این زمینه 
دارای اهمیت است.وی با اشاره به اینکه در بعد بین 
المللی برون دادهای دانشگاه  اصفهان رو به رشد بوده 
است و رتبه های ما ارتقا یافته است، ابراز داشت: از 
دیدگاه ما غنای علوم انســانی ما به نوعی است که 
باید به جهانیان معرفی شود و با این اعتقاد رویکرد 
جدیدی برای چاپ برون دادهای پژوهشی در بعد 
علوم انسانی دنبال کردیم وتعداد مقاالت چاپ شده 

در این زمینه افزایش یافت.
جانشین اســتاندار اصفهان در ستاد هفته پژوهش 
و فناوری اســتان اصفهان به افزایش قراردادهای 
پژوهشی دانشگاه اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: 
کار مشترکی را با فوالدمبارکه آغاز و موفقیت های 
زیادی در این راســتا به دست آوردیم و تحقیقات و 
پروژه های مشــترکی را با دیگر دانشگاه های کشور 

مانند آلمان، استرالیا، فرانسه و ... آغاز کردیم.

  مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان همزمان با 
هفته حمل و نقل و راهداری، صبح دیروز به میان 
اصحاب رســانه آمد تا آخرین  خبرهای مربوط به 
جاده های منتهی به استان اصفهان را در اختیار آنها 
قرار دهد؛ خبرهایی که نشان می دهد  هنوز جاده 
های کشــور قربانی می گیرد و آمار تلفات ناشی از 
تصادفات در کشــور نسبت به ســال گذشته سیر 
صعودی به خود گرفته است. البته »مهدی خضری« 
از افزایش برنامه ریزی های این ســازمان و دیگر 
ارگان های کشور برای کاهش حجم تصادفات فوتی 
خبر داد و این که حجم تردد وسایل نقلیه در جاده 
های استان باالســت  و اصفهان  توانسته به عنوان 
استان تراز اول حمل و نقل در کشور شناخته شود. 
 گزیــده ای از صحبت هــای مدیــرکل راهداری
  و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهــان در ادامه

 می آید:
  اســتان اصفهان با حدود ۱۲ هــزار کیلومتر راه 
اصلی، فرعی و شــریانی عضو اســتان های بزرگ 
کشور محسوب می شود و بیشــترین طول راه ها را 
به خود اختصاص می دهد، به همین منظور حدود 
۷5۰ نیروی راهدار و پشــتیبان مســتقر در طول 
راه ها، 55۰ دستگاه، ماشین آالت و تجهیزات فعال 
در کل استان و در قالب حدود ۱۰۰ اکیپ راهداری 
موقت و دائم در طول راه ها طرح پوشــش زمستانه 

را انجام می دهند.
 4۲ باب راهدارخانه دائم و ۳6 مکان استقرار موقت 
در طول راه ها تجهیز و برنامه ریزی شده تا در صورت 
وجود نزوالت آسمانی به مسافران و افرادی که در 
این ایام در طول جاده ها حرکت می کنند خدمات 

مناسبی ارائه شود.
  در ســال ۹6 حدود 48 میلیون تن کاال حمل و 
در 8 ماهه ســال ۹۷ حدود ۳۲ میلیون کاال توسط 
ناوگان عمومی جا به جا شده اســت، در سال ۹6 
حدود ۱4 میلیون نفر مسافر توسط ناوگان عمومی 
جابه جا شده اســت و این رقم در 8 ماهه سال ۹۷ 

حــدود 8 میلیون و 5۰۰ 
هزار نفر است که این آمار 
نشــان می دهد اصفهان 
استانی تراز اول در حمل 
و نقــل کاال و دارای رتبه 
ســوم در حوزه مســافر 

است.
  حدود 4۰ هزار ناوگان 

کامیونی و اتوبوسی در اصفهان فعال هستند که در 
این حوزه هم رتبه اول مختص اصفهان است، حدود 
5۹ هزار نفر راننده فعال در این حوزه بر اساس آمار 

کارت هوشمند شناسایی شده است.
 حجم تعداد نــاوگان و راننده ای که در اســتان 
فعالیت می کند و میزان بار جابه جا شده کاال نشان 
می دهد که جزو شاخص های مطرح کل کشور است، 
چون اصفهان در چهارراه مواصالتی کشور قرار دارد 
و باید در شــاخص های ایمنی و نگهــداری راه ها، 

پوشش مناسبی را انجام بدهد.
 البته اقدامات خوبی در حوزه ارتقای سطح ایمنی 
و کاهش تصادفات انجام می شود، سیستم های IT و 

دوربین های ثبت تخلفات 
از این موارد هســتند، از 
ایــن رو ۱۰8 دوربیــن 
ثبت تخلف در محورهای 
مواصالتی و 5۹ دستگاه 
در دست اقدام برای نصب 
و کمک به کنترل نظارتی 

در این حوزه است.
  سامانه های تردد شمار که حدود ۱۲۰ دستگاه 
در محورهای مواصالتی استان وجود دارد، در سال 
۹6 حدود ۲۷۰ میلیون تردد ناوگان در محورهای 
مواصالتی اســتان را ثبت کردند و در 8 ماهه ۹۷ 
 حدود ۲۰۰ میلیــون تردد در ایــن محورها ثبت

  شــده اســت و جزو شــاخص هایی هســت که 
میزان حجم ترافیک در محورهای استان را نشان 

می دهد.
  با توجه به حجم ترددها، بحث تصادفات هم پیش 
می آید، در 8 ماهه سال ۹6 تعداد ۳۹6 تلفات و فوتی 
در سطح جاده های برون شهری و روستایی اتفاق 
افتاده است؛ اما در سال ۹۷ با تعداد 468 نفر فوتی، 

شاهد ۱8 درصد افزایش در تلفات ناشی از تصادفات 
برون شهری هستیم.

 وجــود دوربین هــای WIM، دوربین های ثبت 
تخلفــات و ... اقدامات خوب و موثری هســتند تا 
بتوان در حوزه راه و حمــل و نقل نظارت های الزم 
و کافی وجود داشــته باشد، ایمن ســازی جاده ها، 
عالئم، خط کشــی، گارد ریل، نصب نیوجرسی در 
محورهــای اصلی و ترانزیتی اســتان نیز اقداماتی 
 است که در کاهش تصادفات جاده ای تاثیرگذاری 

داشته است.
در فرهنگ ســازی و اینکه به مــردم خود فرهنگ 
صحیح رانندگی کردن را آمــوزش بدهیم، باید از 
داخل شهر شروع شود و یادآوری کنیم اگر کسی در 
سطح شهر خوب رانندگی کند در جاده ها و کنترل 

سرعت هم موفق خواهد بود.
 وضعیت اشــغال صندلی در نــاوگان عمومی با 
ظرفیت ۳۲ نفر در حال حاضر ۱۳ نفر شــده است، 
در حالی که از لحاظ نــاوگان عمومی اصفهان جزو 
بهترین ها با طول عمر ۱۰ سال در سطح کشور است 
و می طلبد که با تبلیغات مردم را به جای استفاده از 
خودروهای تک سرنشین به سمت ناوگان عمومی 

سوق داد.
با تبلیغات رسانه ای باید در مردم استفاده از حمل و 
نقل عمومی به درستی فرهنگ سازی شود، میزان 
تردد حدود ۷ درصد در محورهای مواصالتی استان 
افزایش پیدا کرده و ناشی از این است که تعداد تردد 
ناوگان های شخصی با توجه به آمار ثبتی دوربین ها 

زیاد شده است.
  تعداد 45 مجتمع خدمات رفاهی ساخته شده و 
45 مورد هم در حال ساخت است و تاکنون ۲8 مورد 
هم متقاضی داشــته ایم؛ رانندگانی که  طی مسیر 
دچار خستگی و خواب آلودگی شدند می توانند از 
آن ها استفاده کند، اصفهان در بحث خدمات رفاهی 
به صورت استان پایلوت قرار گرفته و در موضوعات 
خوراک و خدمات ارائه شده قرار است مورد بررسی 

دقیق قرار بگیرد.

اصفهان،  استان تراز اول حمل و نقل در کشور
 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی منطقه ای اصفهان:
برای آ نتن دهی  تلفن همراه برنامه ای نداریم!

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی منطقه ای اصفهان در پاسخ به این سوال که شرکت متروی اصفهان 
برای آنتن دهی ســرویس های ارتباطی در مترو چه کارهایی کرده است، اظهار کرد: شرکت بهره برداری 
مترو نباید برای آنتن دهی و ارائه سرویس های خدماتی کاری کند و این وظیفه ذاتی شرکت های ارتباطی 
است که در همه نقاط شهر پوشش آنتن دهی داشــته باشند.علیرضا فاتحی گفت: وظیفه ذاتی و وظیفه 
شرکت های همراه، ایرانسل و دیگر شرکت ها این است که سرویس آنتن دهی را در کلیه نقاط شهر فعال 

کنند و در این رابطه هم هزینه از مردم دریافت می کنند.
وی با اشــاره به آمادگی و زیرساخت های شــرکت بهره برداری مترو برای خدمات و سرویس آنتن دهی 
شرکت های ارتباطی، افزود: بحث آنتن دهی ارتبا طی با ما ندارد؛ اما زیرساخت ها برای شرکت های ارتباطی 

برای آنتن دهی آماده است.

یک کارشناس شهرسازی تاکید کرد:
لزوم تدوین طرح جامع شهری  با مشارکت شهروندان

یک کارشــناس شهرســازی اظهارکرد: با توجه به انتقادات وارده به طرح جامع سنتی شهر اصفهان، تدوین 
طرح جامع جدید در دستور کار شهرداری قرار دارد، در طرح جامع ســنتی به مشارکت شهروندان توجهی 
 نمی شد، اما در طرح جامع جدید با توجه به رویکردهای مشارکتی در دنیا به این موضوع با اهمیت بیشتری

 نگاه می شود.
 همایون نورایی با بیان اینکه مردم می توانند نظرات و پیشــنهادات و مشکالت شهر را از طریق سامانه ۱۳۷ 
با مسئوالن مطرح کنند تا در تدوین طرح جامع مورد استفاده قرار گیرد، افزود: برخالف دیدگاه طرح جامع 
ســنتی که نگاه ها از باال به پایین و مدیریتی بود در طرح جامع نوین نگاه از پایین به باال و مردمی اســت.این 
کارشناس شهرسازی خاطرنشان کرد: وضعیت آب، محیط زیست و بحران زاینده رود از مهم ترین دغدغه های 

شهر اصفهان است که باید به طور ویژه در طرح جامع به آن ها پرداخته شود.

رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیســت 
شورای اسالمی شــهر اصفهان در گردهمایی 
موسسه کاهش آســیب های اجتماعی کشتی 
نجات در خصوص اصل مشــارکت جویی مردم 

در انجمن ها و ســمن ها اظهار کرد: 
از سال ۹5 که حرکت مردمی پایان 
کارتن خوابــی در اصفهان شــکل 
گرفت متوجه پتانســیل های خوب 
مجموعه کشــتی نجات شدیم و از 
همان ابتدا مشــخص بــود که این 
گروه مردمی توانایــی ورود موثر به 
موضوعات آســیب های اجتماعی را 
دارد. کوروش محمــدی با تاکید بر 

اینکه نمی توان آسیب های اجتماعی را از جامعه 
حذف کرد، افزود: اما می توانیم این آســیب ها 
را به خوبی کنترل کنیم و ســرعت رشد آنها را 
کاهش دهیم.این عضو شــورای شهر اصفهان 
با اشــاره به وجود ۳ نوع نگاه رایج در جامعه در 
خصوص آسیب های اجتماعی تصریح کرد: نوع 
نگاه دسته اول انکاری اســت و اعتقاد آنها این 
است که هیچ آسیبی در جامعه وجود ندارد و به 
واسطه همین نگاه شان دیگران را به سیاه نمایی 
متهم می کنند که عمده دلیل غفلت از آسیب ها 
در ۳۰ سال گذشته به دلیل همین نوع نگاه بوده 
است.محمدی، شروع جدی مقابله با آسیب های 
اجتماعی را از دو سال پیش دانست و اظهار کرد: 
در طول ۳۰ سال گذشــته از این موضوع غفلت 

شده است و تنها از دو سال قبل که مقام معظم 
رهبری به بحــث آســیب های اجتماعی ورود 
داشتند و در منشوری دستور توجه به آسیب ها 
را مطرح کردند شاهد توجه به این حوزه هستیم.

وی شــورای پنجم را خواهان مشارکت جویی 
مردم معرفی کرد و گفت: پیش از این مدیریت 
شهری به دنبال شهروندانی مشارکت پذیر بوده 
اســت؛ اما موضوعی که شورای شــهر پنجم به 
دنبال آن است پرورش شهروندانی مشارکت جو 
و دارای نگاه مشارکت مردمی است.عضو شورای 
شهر اصفهان حوزه تعلیم و تربیت امروز جامعه 
را دارای ناکارآمدی بسیار دانست و تصریح کرد: 
این ناکارآمــدی را تربیت نوجوانــان و جوانان 
امروز شاهد هستیم و برای مقابله با این امر باید 
شهروندان مشارکت جو را از مهدکودک ها تربیت 
کنیم و شهروندان خود خواهان مشارکت جویی 
باشند نه اینکه مدیریت شهری همه زمینه ها را 

برای آن فراهم کند.

عضو شورای شهر مطرح کرد:

رشد مولفه های سرمایه اجتماعی در اصفهان
مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان 
گفت: طبق بند ۲4 ماده 55 شهرداری، اگر محل 
غیرتجاری تبدیل به تجاری شــود، پرونده ای 
تشکیل و به کمیسیون ماده صد ارجاع خواهد 

شد تا رای بر تعطیلی یا پلمپ صادر  شود.
غالمعلی فیض اللهی اظهارکرد: اگر کمیسیونی 
به اشــتباه رای جریمه صادر و مالــک مبلغ را 
پرداخت کند، به عنوان مثــال مالک پارکینگ 
خود را به تجاری تبدیل کرده و شهرداری پول 
آن را دریافت کرده باشد، چنان چه بعد از چند 
سال قصد ایجاد تغییر داشته باشد، باید به حالت 
مســکونی برگرداند و آن مبلغی که به اشــتباه 
پرداخت شده، بابت زمان استفاده شده محسوب 
می شــود چون کمیســیون حق تغییر کاربری 

نداشته است.
وی افزود: بســیاری از شــهروندان بر این باور 
هســتند که جرایم مــاده صد به حســاب این 
کمیســیون پرداخــت می شــود در حالی که 

مبلغ جرایم ماده صد به حســاب شــهرداری 
مرکزی واریز می شــود؛ کمیســیون ماده صد 
فقط یک مرجع رســیدگی کننده است و پولی 
در خصوص جرایــم صورت گرفتــه، دریافت 
نمی کند.مدیرکمیسیون های ماده 
صد شــهرداری اصفهان بــا بیان 
اینکه به فتوای مقام معظم رهبری 
مبلغ تخلفات ســاختمانی باید به 
زمان تخلف صادر شــود، ادامه داد: 
اگر ســاخت خالف یک ساختمان 
مربوط به ۳۰ ســال پیش اســت و 
امروز پرونده آن در کمیسیون ماده 
صد مطرح باشــد، باید مبلغ تخلف 
بر اساس ۳۰ ســال پیش حســاب شود چون 
وظیفه شهرداری بوده که در آن زمان به پرونده 
رســیدگی می کرد، حال که کوتاهی کرده باید 
ضرر آن را خود شــهرداری بپردازد.فیض اللهی 
گفت: رای عمومی دیوان عدالت اداری نیز به این 
موضوع اشاره دارد و در این خصوص رای صادر 
کرده که تخلفات ساختمانی باید به زمان تخلف 
بررسی و محاسبه شــود.وی خاطرنشان کرد: 
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی 
به انواع تخلفات ساختمانی صالحیت ذاتی دارد، 
به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به 
این تخلفات را ندارد و حتی دادگســتری نیز به 
استناد صالحیت عام خود از چنین صالحیتی 

بهره مند نیست.

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان:

پارکینگ منزل را به تجاری تبدیل نکنید!

تحدید حدود اختصاصی
۹/۲۰۰ شماره نامه: ۱۳۹۷856۰۲۰۲5۰۰۹6۹۹ 
- ۱۳۹۷/۹/۲۱ آگهــی تحدید حدود اختصاصی 
پالک ۱8/۹۷8۱ بخش ۱4 ثبــت اصفهان نظر 
باینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان 
پالک شــماره ۱8/۹۷8۱ مجزی شده از پالک 
۱8/55۰ در اجــرای قانون تعییــن تکلیف واقع 
در بخش ۱4 ثبــت اصفهان که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام سیدمهدی میرحسینی فرزند 
سیدحیدر در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در 
روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱6 ساعت ۹ صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
۲۰ قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:یکشنبه  ۹۷/۹/۲5

م الف: ۳۱۷۷5۲ 
  اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

تالش می کردم گوشــی اندروید هر چــه دیرتر  پایش را 
به زندگیم باز کند. با خودم شــرط کرده بودم تا زمانی که 
کنکور ارشد قبول نشدم گوشی نخرم. باز هم به بهانه این 
که گوشــی من را از درس دور می کند از خرید آن سر باز 
زدم.ولی باالخره برای pdf و صوت درس ها و گروه کالسی 
که در تلگرام تشکیل شده بود مجبور شدم بعد از یک ترم 
مقاومت به فضای مجازی رو کرده و گوشی اندروید بخرم 
با این شــرط که نباید هزینه زیادی برای اینترنت گوشی 

پرداخت کنم .
در حدی اینترنت مــی گرفتم که بتوانم پیامی ارســال و 
دریافت کنم.کم کم دانلود بعضــی pdf ها و عکس ها هم 
اضافه شدند. دوستانم مرا در گروه ها و کانال های مختلفی 
عضو کردند و  جذابیت این دنیای عجیــب کم کم مرا فرا 

گرفت .
 با این حال باز هم سعی می کردم کمترین مصرف اینترنت 
را داشته باشم تا این که پیشــنهادهای ویژه و مناسبتی و 
عیدانه و ... از اپراتورهای مختلف دریافت کردم و وسوسه 
شدم که آن ها را امتحان کنم .امتحان این بسته ها همانا  و 
زیاد شدن مصرف اینترنت و گشت و گذار در تلگرام همانا.

 دفعات بعدی بســته اینترنتی قبلی ارائه نمی شــد یا اگر 
تمدید می شود هزینه بیشتری را در برداشت و من که  به  
میزان بیشتر اینترنت، احســاس نیاز می کردم بسته های 
بیشــتر و با قیمت باالتری خرید می کردم. پیشنهادهای 
اپراتورهای مختلف از طرق مختلف به گوشــم می رسید، 
وسوســه انگیز بودند و کم کم  به جایی رسید که مصرف 

اینترنت مرا تا چهار  برابر رساند.
 گاهی متوجه می شدم که با وجود خرید چند برابر اینترنت، 
باز هم وســط ماه پیغامی مبنی بر اتمــام آن را  دریافت 

می کنم.
 برای من که در ورود به فضای مجــازی آن قدر با احتیاط 
پیش رفته بودم و فکر می کردم با این احتیاط ها، جاذبه آن 
هیچ گاه نمی تواند مرا بگیرد ایــن نفوذ موریانه وار فضای 
مجازی، خیلی ســخت بود و حاال که به ترفند اپراتورهای 

تلفن همراه پی برده بودم احساس شکست می کردم.
 یاد حرف استادم در مورد دنیای مدرن افتادم که می گفت: 
»الزمه دنیای مدرن، مصرف گرایی است. در دنیای امروز 
چنان به مصــرف گرایی عادت کرده ایم کــه گویی اصل 
اساسی هر زندگی مصرف گرایی است در حالی که اگر به 
گذشته های نه چندان دور خود نگاه کنیم می بینیم چگونه 
پدر و مادر های ما زندگی شان را بدون توجه به این عامل 
شروع می کردند و ادامه می دادند بدون این که چیزی از 
زندگی آن ها کم شــود؛ اما امروزه جهان مدرن با تبلیغات 
گسترده ما را چنان به استفاده از کاالها و ابزارهای مختلفی 
سوق می دهد که اگر خوب بنگریم می بینیم زندگی بدون 
آنها هم شــدنی اســت؛ اما خوب  آدم  ها در دنیای مدرن 
به مصرف گرایی عادت کــرده اند به گونــه ای  که حتی 
 گاهی خودشــان هم متوجه نمی شــوند که جذابیت این 
 دنیای مدرن آن هــا را از اصل زندگی دور کــرده و دیگر 
زندگــی را زندگــی نمــی کننــد. آن چنان وابســته به 
مصرف گرایی  شــده اند که  شــبه نیازهای زندگی، پایه 
های زندگی شــان را مثل موریانه می خــورد؛ پول و وقت 
و سالمتی شــان را حراج می کند و در آخر فقط حســرت 
برایشان به جا می گذارد؛ حسرتی که با خسران همیشگی 

همراه است.

 الزمه دنیای مدرن مصرف گرایی است

 ریحانه علی عسکری 

عکس روز

دوخط کتاب

از ســر گذرانده باشــیم، باز 
هم نو شــدن ممکن اســت. 
حتى اگر یک روزمان درست 
مثــل روز قبلــش باشــد، باید 
افســوس بخوریــم. باید در 
لحظه و در هر نفسى نو شد. 
براى رســیدن بــه زندگى نو 

باید پیش از مرگ مرد ...

»ملت عشق«
الیف شافاک

بــراى عــوض کــردن 
زندگى مــان هیچــگاه 

دیر نیست
کــردن  عــوض  بــراى 
زندگى مان، براى تغییر دادن 
خودمان هیچ گاه دیر نیست. 
هــر چنــد ســال که داشــته 
باشیم، هرگونه که زندگى 
کرده باشیم، هر اتفاقى که 

چیدمانی هنری در قلب شهر سئول در یک پارک زیبا، مطمئنا شما را جذب خود 
خواهد کرد. در این طراحی، نیمکت هایی به شکل ریشه های یک درخت، فضایی 
جالب برای شهروندان فراهم کرده اند.پارک هنگانگ )Hangang Park( در 
سئول، پایتخت مدرن کره جنوبی با یک نوآوری جدید از جنس طراحی هنری، 
نگاه ها را به خود خیره کرده است.یک جایگاه عمومی برای نشستن که نوعی از 
چیدمان هنری به شمار می آید؛ نیمکتی که شبیه به ریشه های در حال رشد 
یک درخت در چمن هاست.دلیل ساخت این نیمکت ریشه درختی، خلق یک 

شکل طبیعی است که فضاهای موجود را به هم متصل می کند.

نیمکت هایی به شکل ریشه درخت در سئول

شاید شنیده باشید که بسیاری از افراد و شرکت ها در حال حرکت به سوی ایده 
عدم تولید زباله هستند.در این ایده، بسیار مهم است که چیزی به هدر نرود، 
زباله ای دفن نشود و در واقع مورد استفاده مجدد قرار گیرد.در رستوران »آی 
جین«، واقع در بالی اندونزی، زباله ها مورد استفاده مجدد قرار می گیرند.این 
رستوران یک فضای باز است و مبلمان و مواد داخلی آن به طور خالقانه ای از 
مواد بازیافتی ساخته شده اند. برای مثال، مبلمان از جنس فوم موتورسیکلت 
ساخته شده و در و دیوار، پنجره و بسیاری از وسایل در این رستوران از مواد 

ساده و بازیافتی است.

اولین رستوران بدون زباله راه اندازی شد

کدام فیلم ها بیشترین سرچ را در گوگل داشتند؟ )2(
»ددپول ۲« یک فیلم ابرقهرمانی به کارگردانی دیوید لیچ اســت. این فیلم پس از وقایع قسمت نخست رخ می دهد. وید ویلسون یا 
همان ددپول پس از آزادی همسرش و بازگشت به زندگی عادی، حاال به دنبال ثبات وزندگی طبیعی خود است، اما به زودی متوجه پسر 
نوجوانی می شــود که قدرت های خارق العاده ای دارد. او  باید  از این پســر نوجوان در مقابل نیروی پلیدی که از آینده به حال فرستاده 
می شود تا او را نابود کند محافظت نماید؛ اما ددپول نمی تواند به تنهایی از پس چنین کاری بربیاید و... ددپول ۲ ، توسط فاکس قرن بیستم 

در تاریخ ۱۸ مه ۲۰۱۸ در ایاالت متحده اکران شد.
»یک مکان ساکت« فیلمی در ژانر درام هیجان انگیز و ترسناک به کارگردانی کرازینسکی است. داستان فیلم در آینده رخ می دهد و 
دورانی را به تصویر می کشد که هیوالهایی ناشناخته زمین را به تسخیر خود درآورده اند و کوچک ترین صدایی می تواند آنان را به سوی 
انسان کشانده و سبب نابودی شان شــود. در این داستان »لی جان کرازینســکی« و »اولین میلی بالنت« و فرزندان شان حضور دارند. 
خانواده ای که کامال در سکوت مطلق قرار دارند و تمام مواردی که باعث می شود صدایی تولید شود و امنیت خانواده به خطر بیفتد را نیز 
زیر نظر دارند تا اشتباهی رخ ندهد. حال این خانواده در تمام طول مدت زندگی خود باید هر کاری را بدون هیچ صدایی انجام دهند؛ وگرنه 

توسط این موجودات شکار می شوند.
»راپسودی بوهمی« یا حماسه کولی یک فیلم آمریکایی در ســبک زندگینامه ای به کارگردانی برایان سینگر و دکستر فلچراست. 

داستان فیلم درباره گروه موسیقی کوئین با تمرکز روی زندگی یکی از مهم ترین اعضای آن؛ یعنی فردی مرکوری است.
»ونوم« ، یک فیلم ابرقهرمانی محصول سال ۲۰۱۸ به کارگردانی روبن فلیشر است که بر اساس شخصیتی به همین نام از مجموعه 
کتاب های کمیک کمپانی مارول ساخته شده است. ادی بروک یا همان ونوم که در ابتدا به عنوان دشمن مرد عنکبوتی معرفی شد ، با 

گذشت زمان تبدیل به یک ضدقهرمان می شود که ابرقهرمان ها را همراهی می کند و یا علیه آنهاست و...
»ارثیه« یک فیلم ترسناک ماورایی است که اولین اثر کارگردانی نه چندان نام آشنا به اسم آری آستر به حساب می آید. فیلم ماجرای 

جست وجوی اسرار مرموز یک خانواده و تالش برای فرار کردن از بخت شومی که به اعضای خانواده به ارث می رسد را روایت می کند.

وب گردی

ژرژ ساند، رمان نویس رمانتیک، نمایشنامه نویس، روزنامه نگار، اصالح طلب 
اجتماعی و خاطره نگار فرانسوی در سده نوزدهم یکی از تاثیرگذارترین زنان 
زمانه خود و مهم ترین نویسنده زن فرانســه بود که عقاید و زندگی اش در 
یکی از موزه های رایگان شهر پاریس به نمایش گذاشته شده است.موزه ای 
که به شناساندن عقاید و زندگی ژرژ ســاند اختصاص پیدا کرده، با عنوان 
»موزه زندگی رمانتیک« شناخته می شود. این موزه در یک بنای قدیمی 

قرن نوزدهمی واقع شده که زمانی استودیوی هنری بود.

رمانتیک ترین موزه جهان در کدام کشور است؟

نکوداشت »احترام برومند« و »مصطفی 
رحماندوست« در جشنواره قصه گویی

آیین نکوداشت مصطفی رحماندوست و احترام برومند روزهای ۲۶ و 
۲۸ آذرماه در جشنواره بین المللی قصه گویی برگزار می شود.احترام 
سادات برومند یزدی معروف به احترام برومند متولد۱۳۲۶، قصه 
گو، مجری تلویزیون و بازیگر ایرانی است.  برومند از سال ۱۳۴۶ با 
برنامه کودک در تلویزیون فعالیت هنری خود را آغاز کرد و به مدت 
۱۱ سال به این فعالیت ادامه داد. پس از انقالب نیز چند نوار قصه 
برای بچه ها منتشر کرد و همچنین در فیلم دیشب باباتو دیدم آیدا 
)۱۳۸۳( ساخته رسول صدرعاملی نقشی آفرینی کرده است. او پس 
از سال ها دوری از صحنه در نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به عنوان 

مجری در جشن انجمن تئاتر کودک و نوجوان حضور یافت.
مصطفی رحماندوســت، شــاعر، قصه نویس و مترجم کتاب های 
کودکان و نوجوانان، اول تیر ســال ۱۳۲۹ در شهر همدان به دنیا 
آمد. وی پس از اخذ مدرک کارشناسی خود در رشته زبان و ادبیات 
فارسی از دانشگاه تهران، به عنوان کارشناس کتاب های خطی در 
کتابخانه مجلس مشغول به کار شد. رحماندوست پس از سال ۱۳۵۷ 
با عنوان مدیر مرکز نشریات کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان 
مشغول به کار شد .از دیگر فعالیت های او، بنیانگذاری جشنواره 

قصه گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

متغیر منصور
 مجموعه داستان »متغیر منصور« نوشته یعقوب یادعلی به تازگی 
توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب،  
ســیصد و پنجاه و یکمین عنوان »داستان فارسی« است که این 
ناشر چاپ می کند.یعقوب یادعلی متولد سال ۱۳۴۹ در اصفهان و 
دانش آموخته فیلم سازی است که پیش از این کتاب، دو رمان و دو 
مجموعه داستان منتشر کرده است. روایت هایی که این نویسنده 
در کتاب های نامبــرده ارائه کرده، برای ایجاد شــک و تردید در 
واقعیت ماجرا نوشته شــده اند. »متغیر منصور« ۶ داستان کوتاه 
دارد که به نوعی با یکدیگر مرتبط  هستند.عناوین داستان های این 
کتاب به ترتیب عبارت  است از: »من و دنی و فیدل«، »سمیره ها 
)۲(«، »متغیر منصور«، »میت«، »شرح نامشروح آرایش نامه« و 
»برف«.در قسمتی از داستان »سمیره ها )۲(« می خوانیم:از نوک 
درخت خوشش می آید. هی تندی می رسد باال، هی تندی می افتد 
پایین. آن قدر، آن قدر، آن قدر این را دوست دارد که نگو. داداشی 
همه اش صداش می کند: »فینقیلی بادوم!« صدبار به داداشی گفته 
که فینقیلی نیست، بادوم هم نیست. بادوم را دوست دارد بخورد، 
ولی نمی خواهد بادوم باشد. داداشی دوباره پرتش می کند باال، تا 
نوک درخت، از آن خنده های خوشگل می کند که سمیره دوست 

دارد و می گوید: »اگه بادوم نیستی، پس فندقی.«

مگه نمیگن مدرسه خانه دوم شماست، پس چرا نمی ذارن 
بخوابیم؟! 

با این قیمت آجیل، شب یلدا فقط می تونیم نخودچی هایی 
رو که از آجیل عید خورده نشده، بخوریم! 

تبلیغ کانــال زده کاهش ۲۰کیلو وزن در ســه روز... بدون 
رژیم.... بدون ورزش... بدون دمنوش... هرجور حساب می کنم 
فقط باید چند تیکه از اعضای بدن طرف رو جدا کنن تا درست 

بشه!
جوری کمپین نخریــدن آجیل رو راه انداختــن که انگار

 می تونیم آجیل بخریم!  االن  اکثر ملت می تونن توی کمپین 
نخریدن هرچیزی شرکت کنن! 

لوازم برقی از کجا میفهمن که کی گارانتی شون تموم میشه 
بعد خراب میشن؟! 

این جوری که من دارم هر ســال برای اجاره خونه یه محله 
خونه ام رو میارم پایین فکر کنم تا چند سال دیگه برسم به قطب 

جنوب!
 من اگه یخچال بودم، نصف شــب میومدم تو اتاقتون یهو 

چراغو روشن می کردم و الکی زل میزدم بهتون.
چهارشنبه کالسام تموم شد وسایالمو از خوابگاه جمع کردم 
اومدم خونه ...امروز داداشم برگشته بهم میگه : حاال تا کی خونه 

ما آویزونی؟

خندوانهخبر آخرکتاب

دریاچه های نمکی 
اندلس 

عکس جدید نشــنال 
جئوگرافیک، رنگ های 
دریاچه هــای نمکی در 
بخش خودمختار اندلس 
اســپانیا را از باال نشان 
می دهد که این رنگ ها 
با توجه به فصل و میزان 

شوری تغییر می کند.

اینستاگردی

»شهربانو منصوریان« 
شکست ناپذیر است!

»مازیار فالحی« در کنسرت رفیق خوشتیپ اش

جدیدترین فیلم »امیرجدیدی« در سینما

شــهربانو منصوریان ایــن عکس را در 
استوری منتشــر کرد و نوشــت: »تا 
لحظه شکســت به خدا ایمان داشــته 
باش خواهی دید کــه آن لحظه هرگز 

نخواهد رسید«

مازیار فالحــی با انتشــار این عکس 
نوشــت: رفیــق خوشــتیپ و خوش 
صدای قدیمی من بعداز مدت ها در این 
هیاهو،یک اجرای زنده عالی رو دیدم.. 

نفست گرم همیشه درخشان باشی.

امیر جدیدی نوشت:هتریک ...
اکران از بهمن ماه

مژده خنجری، مجری تلویزیون با انتشــار 
این عکس نوشت: »مرد من... تو تکه ای از 
من نیستی، تو تمام منی... تولدت مبارک 

باشه خیلیییی زیییاااادددد«

»مژده خنجری« در کنار مردی که تمام زندگی اش است
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