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 پُز ثروت در ایستگاه آخر!
  مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان نسبت به خرید و فروش هر گونه قبر و ممنوعیت انتقال آنها هشدار داد؛  

 در دهمین اجالسیه شهدا و ایثاگران روحانی استان اصفهان مطرح شد؛  

شهدا، راه نشان می دهند

5

7

 مبارزه با مواد مخدر با 
روش های سنتی ممکن نیست

استاندار اصفهان:

5

مکان اداره ثبت شرکت های 
اصفهان مناسب نیست

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی اصفهان:

3
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چند فروند بالگرد هوانیروز ارتش پس از بازسازی در اصفهان به ناوگان عملیاتی ملحق شدند؛

قدرتمندترین ناوگان بالگردی خاورمیانه در اختیار ایران
چند فروند بالگرد هوانیروز ارتش پس از یک دهه زمین گیری به دست متخصصان هوا نیروز  

اصفهان بازســازی و به ناوگان عملیاتی ملحق شــدند. این بالگردهای بازسازی شده مرکز 
آموزشی شهید وطن پور و پایگاه چهارم رزمی  پشتیبانی هوانیروز اصفهان ازجمله کبری 
206 ، 2014 وشنوک با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی در آسمان 

اصفهان به پرواز در آمد...
صفحه   7

6

مسجد شیخ لطف ا...، عکس برتر جهان شد
جلوه گری رنگ و نور

 Wiki Loves(ویکی دوســتدار یادمان هــا
Monuments( یک مسابقه عکاسی ساالنه 
بین المللی است که هر سال در ماه سپتامبر در 
سراسر جهان توســط اجتماع ویکی پدیا برگزار 
می شود.در این رقابت شــرکت کنندگان از آثار 
تاریخی محلی و مکان های میراث فرهنگی عکس 
می گیرند وآن ها را به منظور شرکت در این رقابت 
جهانی بارگذاری می کننــد. هدف از این رویداد 
شناســاندن بناهای کشــورهای شرکت کننده 
با هدف تشــویق مردم به ثبت تصاویری از این 
یادمان ها و قرار دادن آن ها تحت یک مجوز آزاد 
است که پس از آن نه تنها در ویکی پدیا بلکه در 
همه جا توسط همه افراد مورد استفاده قرار گیرد. 
بر اساس اعالم نتایج در وبسایت جهانی مسابقه، 
از بین تمام شرکت کنندگان سراسر دنیا، عکس 
علیرضا اخالقی، عکاس جــوان ایرانی به عنوان 
عکس برتر جهان انتخاب شــد. عکس منتخب 
جلوه گری رنگ و نور در مسجد شیخ لطف ا...، این 
شاهکار دوران صفویه را از نمایی منحصر به فرد به 
نمایش می گذارد. تفاوت این عکس با عکس های 
مشابه خاموش بودن نورافکن قرمزرنگ مسجد 
است که به طبیعی بودن رنگ ها در این تصویر 
کمک می کند. این رویداد افتخاری بزرگ برای 

ایران و ایرانیان است.

MEHRCHAINHOTELS WWW. MEHRCHAINHOTELS.COM FACEBOOK.COM/MEHRHOTEL@ f

امور پیمانهای شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان در نظــر دارد اجــرای پــروژه زیر 
را بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 
واگذار نمایــد. کلیه مراحــل برگزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد 
 قیمت مناقصه گران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه تدارکات دولــت به آدرس
 WWW. Setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/09/29 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: ســاعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 

 97/10/05
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1397/10/16 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت8:30 صبح روزدوشنبه تاریخ 1397/10/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر، شرکت شهرک های صنعتی 

استان اصفهان و تلفن: 0211570
 اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس:

021-41934
دفتر ثبت نــام در تهــران: 88969737و 85193768-021 و دفتر ثبت نــام در اصفهان: 

5-0313264580 )داخلی 3299(
هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه: احداث ساختمان اداری، آشیانه آتش نشانی و محوطه آتش نشانی ناحیه صنعتی 
آوره )شماره 75 2009712810000 در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اولیه: 7,183,831,548 ریال و براساس فهارس بهای سال 1397 سازمان برنامه و 
بودجه کشور )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 359,192,000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته ابنیه

مدت اجرا: 12 ماه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت  دوم

 به بهانه زمزمه ها درباره 
 بازگشت »طارمی«

 به پرسپولیس؛

خطرناک 
است!
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خبر خروج نیروهای آمریکایی از ســوریه در صدر 
خبرهای رسانه های جهانی قرار گرفته است. رییس 
جمهور آمریکا در حالی این خبر را رسانه ای کرد که 
این کشور در سوریه هنوز به اهداف مورد نظر خود 
چه در مورد سرنگونی داعش و چه در مورد سرنگونی 
حکومت مرکزی و یا حتی خروج نیروهای روسیه و 
ایرانی نرسیده اســت. روزهایی که آمریکا به بهانه 
در هم شکســتن محور مقاومت با سرنگونی دولت 
قانونی سوریه و حذف حرکت های تروریستی به این 
کشور نیرو فرستاد شاید کمتر کسی پیش بینی می 
کرد که حضور این نیروها چنین سرانجامی داشته 
باشد. این تصمیم ناگهانی ترامپ با مخالفت گروه 
های داخلی و متحدان این کشــور در اتحادیه اروپا 
و خاورمیانه مواجه شــده اســت؛ اما پس از انتشار 
این خبر ســناریوی های گوناگونی در مورد خروج 

عجوالنه این نیروها مطرح شده است. 
آمریکاییهادرسوریهشکستخوردهاند

سناریوی شکست نیروهای آمریکایی در سوریه از 
جانب حکومت رسمی این کشور عنوان شده است. 
دبیر مجلس مردم سوریه در گفت وگو با خبرگزاری 
اســپوتنیک درباره اعالم خروج ناگهانی نیروهای 
آمریکایی از خاک ســوریه گفت: خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه در نتیجه یک معامله یا مذاکره 
بین ســوریه و آمریکا و اروپا نبود بلکــه به خاطر 
پایداری واستقامت دولت و کشور سوریه حاصل شد. 
خالد العبود افزود: دولت سوریه با پایداری و قدرت 
خود در ایجاد ائتالف منطقــه ای و بین المللی و در 
سایه جانفشانی ملت و درایت رهبران خود توانست 
تجاوزگری علیه سوریه را خنثی کند.العبود تصریح 
کرد: سوریه اکنون کلید ثبات در منطقه و تقویت آن 
است و باید توجه داشت که آمریکا شکست بزرگی 
در سطح منطقه و به طور مشخص در عرصه سوریه 
متحمل شد که باعث شد تا چرخشی در مواضع خود 
ایجاد کند و ما عمال اکنون اجرا شدن این چرخش 
را شاهد هستیم.وی تصریح کرد: تجاوزگری علیه 
ســوریه با شکســتی واقعی همراه بود که این امر 
بازتاب خــود را بر ابزارها و طرف هــای منطقه ای 
برجای گذاشــت. این پایداری دولت و ملت سوریه 
و این شکست آمریکا بود که این کشور را وادار کرد 
خروج خود از سوریه را به خاطر شکست اعالم کند 
زیرا واشــنگتن دیگر حتی یک کلید در جغرافیای 

سوریه نداشت.
آمادهسازینیروهایآمریکاییبرایجنگ

باایران
از جمله اولین سناریوهای مطرح شده پس از انتشار 
خبر خروج نیروهای آمریکا از ســوریه، گمانه زنی 
ها در مورد مقصد بعدی ایــن نیروها در خاورمیانه 
بود که با توجه بــه تقابل ایــران و آمریکا محتمل 
ترین گزینه لشکر کشی به ایران عنوان شده است. 
برخی از منابع خبری و تحلیلی نیز معتقدند ترامپ 
تالش دارد تا ماجراجویی تــازه ای را در خاورمیانه 
راه بیندازد تا به این طریق حاشیه های ایجاد شده 
برای خود و متحد بزرگش یعنی ولیعهد عربستان 
را از صدر خبرها دور ســازد. مجتهد یکی از کسانی 
است که این ســناریو را تایید کرده؛ وی در توییتی 
تماس ها میان »جرد کوشــنر« داماد ترامپ با بن 
سلمان را یادآور شــده و اینکه احتمال این سناریو 
یعنی ماجراجویی ترامپ علیه ایران وارد اســت و 
این موضوع اواســط ژانویه و اوایل فوریه رخ خواهد 
داد. این فرضیــه از آنجا قوت می گیــرد که عنوان 

شــده این نیروها به زودی در خلیج فارس استقرار 
خواهند یافت

خــروجنیروهــاازواشــنگتنادامه
سیاستهایغافلگیرانهترامپ

بســیاری از کارشناســان روابط بین الملل مدعی 
هستند دستور خروج نیروهای آمریکایی از سوریه 
ادامه تصمیمات جنجالی و بدون پشــتوانه رییس 
جمهور آمریکاست. به همین دلیل شاید در صورت 
مواجهه با مخالت ها در داخل و خارج از این تصمیم 
منصرف شــود، در واقع برخی این دســتور ترامپ 
را نوعی بلوف سیاســی می دانند بــه عنوان مثال 
تصمیم ترامپ مبنی بر ساخت دیوار در مرز مکزیک 
و تقاضای بودجه 5 میلیاردی برای ســاخت دیوار 
مرزی با مکزیک را می توان عنوان کرد که با مقاومت 

کنگره از اجرای آن منصرف شد.
آمریکانمیخواهدبانیروهایترکدرگیر

شود
نیروهای آمریکایی و ترک در ســوریه چندین بار 
تا آســتانه درگیری پیش رفتند. هشدارهای مکرر 

رییس جمهوری ترکیه دربــاره عملیات آتی ارتش 
این کشور و متحدان آن در شرق فرات علیه کردها، 
احتمال درگیری ها در سویه میان آمریکا و ترکیه 
را قوت بخشیده اســت. برخی معتقدند ترامپ به 
این جمع بندی رســیده باشــد که برای پرهیز از 
هرگونه درگیری بین نظامیان تــرک و آمریکایی 
و نیز جلوگیری از تنش بیشــتر در روابط با آنکارا، 
نیروهای خود را از ســوریه خــارج کند. همچنین 
امضای قرار داد پر سود پاتریوت میان ترکیه و ایاالت 
متحده که در روزهای اخیر رسانه ای شد نیز در این 
عقب نشینی بی تاثیر نبوده اســت. گفته می شود 
که خروج نیروهــای آمریکا از ســوریه خون بهای 
قتل خاشقجی اســت، در واقع عقب نشینی آمریکا 
از سوریه و خالی کردن پشــت کردها از سوی این 
کشور، امتیازی است که واشنگتن به آنکارا داده تا از 
ادامه فشار بر سعودی و حتی برخی نزدیکان ترامپ و 
از جمله کوشنر جلوگیری کند. براساس این فرضیه، 
 آغاز حمالت ترکیه علیه کردهای شــمال سوریه

 قریب الوقوع است.

اعتراضبهسبکپلیسفرانسه؛
  ازدحام در فرودگاه

 شارل دوگل
نیروهای پلیس فرانسه که به اضافه کاری و هزاران 
ساعت حقوق پرداخت نشده خود اعتراض دارند، در 
یکی از ترمینال های فرودگاه شارل دوگل پاریس با 
کندی اقدام به چک کردن پاسپورت های مسافران 
کردند که ایــن منجر به تشــکیل صفوف طوالنی 
از مسافران شــد.این تاخیرهای عمدی در کار در 
حالــی رخ داده که اتحادیه صنفی پلیس فرانســه 
مشغول مذاکره با وزارت کشور بر سر دریافت حقوق 
جبرانی از بابت چندین هفته آماده باش و عملیات 
علیه معترضان جلیقه زرد اســت. ایــن اتحادیه از 
افسران پلیس سراسر فرانسه خواسته تا تنها کارهای 
اضطراری را انجام دهند.چنــد روز پیش نیز حمله 
تروریستی مرگباری در محل بازار کریسمس شهر 
استراسبورگ فرانســه رخ داد که منجر به افزایش 
اقدامات نظارتی پلیس در سراسر فرانسه شده است.

 سومین کانادایی
 در چین بازداشت شد

رســانه  های کانادا از بازداشت سومین شهروند این 
کشور در چین خبر می دهند.پیش از این ۲ کانادایی 
به نام  های »مایکل کاوریگ« دیپلمات پیشــین و 
»مایکل اسپاور« مشاور بازرگانی به ظن اقدام علیه 
امنیت چین بازداشت شده بودند.رسانه های کانادا 
در واکنش به انتشار این خبر اعالم کردند که در حال 
حاضر نمی  توان میان این دســتگیری و بازداشت 
»منگ وانژو« ارتباطی پیدا کرد.گفتنی اســت که 
دســتگیری »منگ وانژو« مدیر ارشد مالی شرکت 
هوآوی به اتهام نقض تحریم های واشــنگتن علیه 
تهران که توسط مقامات دولت کانادا در شهر ونکوور 
صورت گرفت، با خطر پیچیده تر شــدن مناقشه 

تجاری کنونی میان آمریکا و چین همراه است.

تالش هند برای نابود کردن 
فرهنگ مردم کشمیر 

دولت دهلی نو که طی روزهای اخیر با موج گسترده 
ای از اعتراضات مســلمانان کشمیری علیه اشغال 
گری نظامیان هندی مواجه شده است، تالش خود 
رابرای نابودی فرهنگ کشمیری آغاز کرد.گزارش 
ها حاکی است هند استفاده از لباس سنتی کشمیر 
را به بهانه خطرات امنیتی به صورت کامل ممنوع 
کرده است.به این ترتیب مردم کشمیر به خصوص 
بانوان این منطقه نمی توانند با استفاده از این لباس 
در اماکن عمومی و دولتــی حضور پیدا کنند.مردم 
کشمیر نسبت به این تصمیم هند نیز اعتراض کرده و 
اعالم کرده اند: این آغاز تهاجم هند به فرهنگ اصیل 
کشمیری است و به هیچ عنوان زیر بار آن نخواهند 
رفت.گفتنی است؛ دولت دهلی نو حاضر به اجرای 
تصمیم ســازمان ملل مبنی بر برگزاری یک همه 

پرسی آزادانه در کشمیر اشغالی نشده است.

افشای پنهان کاری فیسبوک
نیویورک تایمز اعالم کرد سال هاست که فیسبوک 
به برخی از بزرگ ترین شرکت های فناوری، اطالعات 
اجازه دسترسی به اطالعات شخصی کاربران را داده 
است.فیسبوک شــرکای تجاری خود را از رعایت 
قوانین معمول حفظ حریم شــخصی معاف کرده 
است.براساس اســنادی که در این ارتباط به دست 
نیویورک تایمز رسیده، مشــخص می شود چگونه 
اطالعات شــخصی افراد به کاالی پــر ارزش عصر 
دیجیتال تبدیل شده که در مقیاس وسیعی توسط 
شرکت های قدرتمند »سیلیکون ولی« مورد معامله 
قرار می گیرد.در همین راستا فیسبوک نیز از قدرت 
فوق العاده اطالعات شخصی ۲.۲ میلیارد کاربر خود 
در فقدان و ضعف شفافیت و نظارت های بیرونی برای 
کسب درآمد بیشتر استفاده کرد.سخنگوی فیسبوک 
با تایید این خبر می گوید که این شرکت شواهدی 
دال بر سوءاســتفاده از اطالعات شــخصی توسط 

شرکایش را پیدا نکرده است.

سناریوهای یک عقب نشینی

مرزبانان ربوده شده در 
دیدرس نیروهای اطالعاتی 

ایران هستند
نماینده مردم میرجاوه با تاکید بر اینکه مرزبانان 
ربوده شده میرجاوه در دیدرس کامل نیروهای 
اطالعاتی ایران قرار دارنــد، گفت: حتی محل 
نگهداری آنها در محاصره کامل است.علی کرد ، 
اظهار داشت: نکته مهم این است که 7 مرزبان 
ربوده شده میرجاوه در سالمت کامل قرار دارند 
و این موضوع را با اطمینان می توان اعالم کرد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با گذشت 
حدود دو ماه از حمله تروریســت ها به پایگاه 
مرزی ســپاه در میرجاوه چرا اقدام جدی برای 
نجات جان مرزبانان ربوده شده از سوی ارتش 
و دولت پاکستان انجام نمی شود؟ گفت: ممکن 
است در صورت حمله نظامی ، تروریست ها از 
مرزبانان ایرانی به عنوان ســپر انسانی استفاده 

کرده و جان آنها به خطر می افتد.

هشدار سفارت ایران در 
تفلیس نسبت به سودجویان

ســفارت ایران در تفلیس در بیانیــه ای اعالم 
کرد: مکررا مشاهده شــده برخی افراد با جعل 
عنوان،نماد،آرم، انتســاب و یا ادعای داشــتن 
ارتباطات ویژه با برخی مقامات، دســتگاه ها، 
ســازمان ها و نهادهای دولتی کشــورمان و یا 
گرجستان و یا انتساب به ســفارت کشورمان 
در تفلیس، پس از جلب اعتمــاد و دادن وعده 
های مختلف، اقدام بــه کاله برداری می کنند. 
لذا بــه کلیه هموطنان عزیــز توصیه اکید می 
شــود، به منظور ممانعت از قرار گرفتن در دام 
کاله برداران، ضمن رعایــت اصول حفاظت از 
اطالعات شخصی خود، از تعامل با اینگونه افراد 
پرهیز کرده و صرفا هرگونه مالقات و یا همکاری 
خود با افــراد مذکور را منوط به بررســی های 
دقیق کارشناسی خود و یا تایید رسمی دستگاه 

مربوطه در داخل و خارج کشور کنند. 

 استقبال آمریکا از اخراج 
دو دیپلمات ایرانی از آلبانی

 وزیر خارجــه آمریکا از تصمیــم دولت آلبانی 
مبنی بر اخراج دو دیپلمات ایرانی از این کشور 
استقبال کرد.مایک پمپئو در این باره گفت: من 
نخست وزیر »ادی راما« )نخست وزیر آلبانی( را 
به خاطر اخراج دو مامور ایرانی که نقشه حمالت 
تروریستی در آلبانی را کشیده بودند، تحسین 
می کنم.آلبانی که پس از فرار منافقین از عراق 
اکنون به خانه اول این گروهک تروریستی تبدیل 
شده شب چهارشنبه از اخراج دو دیپلمات ایرانی 
از این کشور خبرداد.سخنگوی وزارت خارجه 
آلبانی در مصاحبه با آسوشیتدپرس، بدون ارائه 
هیچ مستنداتی مدعی شــد این دو دیپلمات 
فعالیت هایی انجام داده اند که امنیت آلبانی را 
به خطر انداخته است.البته همچون موارد قبلی، 
نقش رژیم صهیونیستی در این قضیه خیلی زود 
مشخص شد و سخنگوی وزارت خارجه آلبانی 
در ادامه اذعان کرد که این اقدام بعد از هماهنگی 
با برخی کشــورها و البته رژیم صهیونیســتی 

صورت گرفته است.

وزیرامورخارجهاتریش:
روسیه و ایران در توقف مناقشه 
نظامی در سوریه نقش داشتند

»کارین کنایســل« وزیر امور خارجه اتریش 
اعالم کرد که برخورد واقع بینانه روســیه در 
حل و فصل اوضاع در سوریه و حمایت ایران 
از این اقدامات عامل اصلی موفقیت در پایان 
یافتن درگیری های نظامی چندین ساله در 
سوریه است.وی در یک مصاحبه تلویزیونی 
گفت: »من روسیه را یک شریک، قبل از هر 
چیز در منطقه خاورمیانــه می دانم. برخورد 
من با روســیه در مســئله اوکراین و سوریه 
کامال متمایز است. نقش روســیه در حل و 

فصل اوضاع در سوریه غیرقابل انکار است. 

احمدعلی کیخا
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی :

رییس دیوان محاسبات با بیان این که »همه نجومی 
بگیران، تعیین تکلیف شــده انــد« گفت: انفصال 
موقت و دائم از خدمت تا کســر حقوق و معرفی به 
عنوان مجرم به قوه قضائیــه از جمله برخوردها با 
آن هاست.»عادل آذر« در پاسخ به این پرسش که 
آیا نجومی بگیر تعریف خاصی دارد؟ گفت: مبنای 
ما قانون است و به تناسب نوع استخدامی و دیوان 
ساالری کشور باید نگاه کنیم؛ چرا که ممکن است 
برخی دستگاه ها براساس مدیریت خدمات کشور 
عمل کنند و برخی دستگاه ها هم به صورت خاص 
باشند. ممکن است طبق قانون در یک دستگاهی 
مبلغ باالی چهار میلیون تومان غیرقانونی باشد اما 
در یک دستگاه دیگر مانند شــرکت نفت با توجه 
به ســختی کار در برخی مناطق حتــی آن فرد در 
جایگاه مهنــدس 14 میلیون تومــان هم دریافت 
کند که قانونی باشــد؛ بنابرایــن نمی توان مبلغی 
 خــاص را برای همه دســتگاه ها یکســان در نظر

 گرفت.

 همه نجومی بگیران 
تعیین تکلیف شده اند

رییسدیوانمحاسبات:

کافه سیاست

عکس  روز 

نمایشگاهدستاوردهای
شوراینگهبان

 قدرت دفاعی سپاه  افزایش می یابد

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
با اشــاره به تعهدات ایران بــرای اجرای توافق 
پاریــس و هزینه های این تعهــد، گفت: ظاهر 
امر نشــان می دهد که ما مجموعه اقداماتی را 
پذیرفته ایم و مجموعه اقدامات بسته به اینکه 4 
درصد یا 1۲ درصد تعهد باشد، حداقل بین 17 
تا 5۰ میلیارد دالر هزینه برای ما دارد.احمدعلی 
کیخا ادامه داد: توافــق تغییر اقلیم پاریس این 
روز ها تبدیل به یکی از مسائل اصلی کشور شده 
است و پیوستن ایران به این توافق همچنان در 
دست بررسی در کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اسالمی قرار دارد. بسیاری از کارشناسان، 
اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس نسبت به 
ابعاد مختلف علمی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی 
که در این توافق وجود دارد، برخی عقیده دارند بر 
اساس محتوای بند های توافق پاریس، درصورت 
الحاق ایران، این برنامــه به عنوان مبنا، الزام آور 

خواهد بود. 

تعهدات ایران در توافق 
پاریس الزام آور است

 سردار سالمی 
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

آیت ا...جنتی با بیان اینکه کاندیداهای نمایندگی 
مجلس باید به مســائل علمی و تحقیقاتی آشــنا 
باشند، گفت: متاسفانه برخی به ابتدایی ترین مسائل 
مربوط به مجلس آشــنایی ندارند و چه بسا برخی 
اصال یک بار متن قانون اساســی را نخوانده باشند.
دبیر شورای نگهبان در ادامه گفت: آیا این نماینده 
درباره مسائل پیچیده اقتصادی که می خواهد رای 
بدهد، اطالعات دارد؟ درباره مشــکالت جامعه از 
جملــه گرانی ها و تورم که مجلــس می تواند برای 
حل آن سهم و نقش داشته باشد، آگاهی دارد؟وی 
افزود: مجلس باید بررســی و پژوهش کند که چه 
چیز و چه کســانی مســبب مشــکالت اقتصادی 
هســتند و بعد از به وجود آمدن این مشکالت راه 
حل برون رفت از آن چیست؟آیت ا... جنتی با انتقاد 
از برخی اعمال نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
گفت: باید نمایندگان در این زمینه نیز در دوره های 
اخالقی شــرکت کنند تا با وظیفه شرعی و قانونی 

خود آشنا شوند.

برخی کاندیداهای مجلس 
قانون اساسی را نخوانده اند

آیتا...جنتی:

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با بیان اینکه تحریم ها تاثیــری بر توان دفاعی 
ایــران ندارند، اعالم کرد که قــدرت دفاعی این 
نهاد نظامی نسبت به گذشته افزایش پیدا خواهد 
کرد.سردار ســالمی اظهارداشت: قدرت دفاعی 
جمهوری اســالمی ایران در تحریم رشد کرده 
است؛ بخش دفاعی و نظامی ما از ابتدای انقالب 
تحریم شد و این تحریم ها کماکان نیز ادامه دارند.
وی تصریح کرد: هر آنچه امروز به عنوان قدرت 
دفاعی جمهوری اســالمی ایران دیده می شود 
در زمان تحریم ها توسط کارشناسان داخلی و با 
تکیه بر داشته های داخلی به دست آمده است.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با بیان اینکه رشــد قدرت دفاعی و نظامی ایران 
کامال بومی است، گفت: بدون شک توان دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران و به تبع آن توان دفاعی 

سپاه نسبت به گذشته رشد خواهد کرد.

  قدرت دفاعی سپاه
 افزایش می یابد

پیشخوان

بین الملل

واکنشهانسبتبهخروجقریبالوقوعنیروهایآمریکاییازسوریهدرطیفیازموافقتها
ومخالفتهاادامهدارد؛

افشاینیمهپنهانشبکه
فسادسلطانقیر

خروجآمریکاازسوریه

جراحاناجارهای

سناددرسایه

تعداد کمی از دولتمردان از منویات روحانی دفاع می کنند
استاندار پیشین تهران می گوید: تعداد اندکی از دولتمردان حاضرند از منویات روحانی دفاع کنند.محمدرضا 
خباز گفت اینکه برخی استانداران دفاع نمی کنند و نخواهند ایستاد، در دولت هم وجود دارد. در هر دو دولت 
آقای روحانی تعداد اندکی بوده و هستند که حاضرند ســینه خود را سپر کنند و از منویات آقای روحانی دفاع 
کنند.استاندار سابق تهران با اشاره به انتقادهای رییس جمهوری از برخی اعضای کابینه خود گفت: اگر یادتان 
باشد هم در دولت گذشته و هم در این دولت آقای روحانی از بی تفاوتی برخی وزرا انتقاد کرده اند. بنابراین نباید 
از استانداران موجود انتظار داشته باشید آن طور که من از دولت دفاع می کردم، دفاع کنند. وی در پاسخ به این 
سوال که گفته می شود با موافقت جهانگیری، لیست وزیر کشور تایید شده است و این استانداران به انتخاب 
معاون اول بر سر کار آمده اند، توضیح داد: از رفتارها چنین استنباط می کنم که شاید رییس جمهور ترکیب وزیر 
کشور، معاون اول و رییس دفتر خود را اینگونه چیده است تا این سه نفر روی هرکسی که به توافق برسند. 

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات در گفت وگو با ایســنا، در واکنش به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو 
مبنی بر تــردد دوره ای مدیران امنیتی رژیم صهیونیســتی برای نظارت بر برنامه های هســته ای جمهوری 
اسالمی ایران گفت: نتانیاهو حق دارد از این داستان سرایی ها داشته باشد؛ زیرا او به خاطر لو رفتن جاسوسی 
وزیر اسراییل برای جمهوری اســالمی ایران و نفوذ گسترده دســتگاه های اطالعاتی ایران در سرویس های 
اطالعاتی رژیم صهیونیســتی تحت شــدیدترین فشــارهای داخلــی و خارجی قرار دارد.وی یادآورشــد: 
نتانیاهواخیرا به شاباک )ســرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی(دســتور داده طی 6 ماه کلیه مقامات 
سیاسی ، امنیتی و اعضای کنست را از حیث ارتباط با سرویس های اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران تحت 
 بررســی های چندجانبه اطالعاتی و امنیتی قراردهد و این دســتور بیانگر واقعیاتی است که نیاز به توضیح 

ندارد.

چهره ها

واکنش مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات به اظهارات »نتانیاهو« 

علیرضاکریمیان
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خاکرامدیریتنکنیم،خاکسالمراازدستمیدهیم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

یادداشت

بودجه ریزی عملیاتی)3(
بودجه بــه عنوان شــاهرگ حياتــي دولت، 
مهم ترين سندي است كه به عنوان آيينه تمام 
نماي همه برنامه ها و فعاليت هاي دولت بوده 
و نقشي بسيار مهم و حياتي در توسعه اقتصاد 
ملي ايفا مــی كند. از ســويي كميابي موضوع 
مشترك علومي مانند اقتصاد، مديريت و بودجه 

است. اقتصاد به علم اداره منابع كمياب تعبير 
مي شود، مديريت را استفاده موثر و كارآمد از 
منابع مادي و مالي و انساني مي دانند و بودجه 
نيز از يك ديدگاه به تبديل منابع مالي به اهداف 
انساني تعريف شده است. نظام بودجه بندي به 
عنوان يك ابزار مهم و حساس براي برنامه ريزي 
عملياتي و فعاليت هاي دولت به موازات رشد و 
توسعه دولت و جامعه مراحل و تحوالت مهمي 
را پشت سر گذاشــته و امروزه به صورت يك 
نظام پيچيده فني و مالي درآمده است. گذشته 
از جنبه هاي سياســي، اقتصادي و اجتماعي، 
امروزه نظام بودجه بندي به علت گستردگي و 
پيچيدگي سيستم طرح ها و برنامه هاي بودجه، 
جنبه هاي فني و تكنيكي بودجه كه شامل انواع 
برنامه ريزي ها)خطي و غير خطي(، استفاده از 
انواع مدل هاي كمي، آمــاري و رياضي و انواع 
نرم افزارهاي رايانه اي براي تصميم گيري هاي 
بودجه اي     مي شود، از اهميت و اولويت ويژه 
اي برخوردار است كه بدون آموزش هاي الزم، 

استفاده مفيد و موثر از آنها ممكن نيست.
مهدی سلیمیان
میثم معمار

رییس شعبه انجمن علوم خاک ایران در 
اصفهان:

خاک را مدیریت  نکنیم، خاک 
سالم را از دست می دهیم

رييس شعبه انجمن علوم خاك ايران در استان 
اصفهان گفــت: در حال حاضر خاك كشــور به 
علل مختلف دچار چالش ها و مشــكالتی است 
كه برای حفــظ خاك موجود بايــد راهكارهای 
علمــی در پيش گرفــت و خــاك حاصلخيز و 
ســالم را با مديريت صحيح حفظ كرد.»حميد 
قيومی« با بيــان اينكــه از 165 ميليون هكتار 
 مســاحت ايران تنهــا 18/5ميليــون هكتار در 
چرخه كشت قرار دارد، اظهار كرد: استفاده وسيع 
 از كودها و آفت كش ها و فعاليت های گســترده 
صنعتی و ورود فاضالب به خاك ها، اثرات مخربی 
بر خاك و حيات جانداران و انسان ها دارد.رييس 
شعبه انجمن علوم خاك ايران در استان اصفهان 
خاطرنشان كرد: اگر مديريت خاك اعمال نشود، 
خاك سالم و حاصلخيز را از دست می دهيم. به 
همين منظور كنترل منابع خاكی كشور، پايش 
زيست محيطی خاك از جمله اقداماتی است كه 

می توان برای حفظ خاك انجام داد.

تهاتر فرش دستباف ایران با 
واگن های خطوط متروی چینی

رييس مركز ملــی فرش ايران از اســتراتژی تازه 
اين مركز برای رونق صــادرات فرش و جلوگيری 
از آسيب بيشتر به بازارهای خريدار اين محصول 
ايرانی خبر داد.اين عضو هيئــت نمايندگان اتاق 
تهران افــزود: در حال حاضر برخــی خريداران 
عمده فرش دستباف از كشور چين، اعالم آمادگی 
كرده اند كه در ازای واردات برخــی كاالها از اين 
كشور از جمله واگن خطوط مترو، فرش دستباف 

از ايران خريداری كنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
 توزیع یارانه ها در کشور 

استانی می شود
رييس كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اينكه اليحه بودجه به زودی به مجلس 
ارائه می شود و اصالحاتی روی آن انجام شده است 
گفت: در اين اليحه استانی شدن توزيع يارانه ها در 
نظر گرفته شد.محمدرضا پورابراهيمی  با اشاره به 
اينكه در اين اليحه استانی شدن توزيع يارانه ها در 
نظر گرفته شده است، بيان كرد: پيشنهاد می شود 
شورای برنامه ريزی استان برای مديريت استانی 
شدن يارانه تمهيدات الزم را بينديشد.وی با بيان 
اينكه در بحث فروش نفت از ابتدای امســال ۲5 
درصد مازاد فروش داشتيم، تصريح كرد: با توجه 
به تحريم آمريكايی ها فروش نفت كشور افزايش 

پيدا كرده است.

  قیمت فوالد 3۰ درصد
 کاهش یافت

نايب رييس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران از 
كاهش ۳۰ درصدی قيمت فوالد خبر داد و علت 
آن را افزايش عرضه فــوالد و محصوالت آن در اثر 
كاهش صادرات عنوان كرد.بهــادر احراميان ، از 
ريزش قيمت فوالد در سه هفته گذشته خبر داد و 
گفت: روند كاهش قيمت فوالد در دو ماه گذشته 
ثابت شده بود؛ اما در ســه هفته گذشته اين روند 
تسريع شــد و در حال حاضر قيمت فوالد نسبت 
به ماه گذشته، ۳۰ درصد كاهش يافته است.وی 
همچنين كاهش قيمت فوالد را زنگ خطر بزرگی 
برای اقتصاد خوانــد و تصريح كرد: در حال حاضر 
مشكالت و ابهاماتی بر سر راه صادرات وجود دارد 

كه منجر به كاهش صادرات شده است.

بلومبرگ: 
هند پول خرید نفت را به حساب 

5بانک ایرانی واریز می کند
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: هند پس از 
توافق با ايران در خصــوص مكانيزم پرداخت پول 
خريد نفت، پول واردات نفت از ايران را در حساب 
امانی پنج بانك ايرانی در بانك دولتی UCO واريز 
خواهــد كرد.منابع آگاه كه بــه دليل محرمانگی 
موضوع مايل نبودند نام شــان فاش شــود، اظهار 
كرده اند ايران از پول ســپرده گذاری شده برای 
خريد كاالهای اساسی از هند و تامين هزينه های 
ماموريت های ديپلماتيك در اين كشــور آسيای 
جنوبی اســتفاده خواهد كرد.ادامه خريد نفت از 
ايران برای هند كه حدود 8۰ درصد از نفت مورد 

نيازش را وارد می كند ضروری به شمار می رود .

درپی گرانی های چند وقت اخیر خرید خیلی 
از وسایل برای مردم تبدیل به یک رویا شد.  
در این میان اما لوازم خانگی دست نیافتنی 
تر از هر وقت دیگر شــد. جهش های قیمتی 
چندین برابری برای اجناس خارجی در کنار 
جهش های قیمتی لوازم خانگی تولید داخل 
عمال هم بازارهای این کاال را نیمه تعطیل کرد 
و هم دست مشتریان را از خرید کوتاه. طی 6 
ماه اخیر هم طرح های زیادی برای رونق دادن 
به این بازار و رفع مشکالت مردم به کار گرفته 
شــد؛ اما در عمل نه حراج کاالهای احتکار 
شده در بازار و نه طرح های پیش فروش لوازم 

خانگی نتوانست چرخ این بازار را بگرداند.
سنگینی سایه رکود و تورم بر بازار لوازم 

خانگی در اصفهان
گشــت و گذاری در بازارهای لوازم خانگی اصفهان 
از كوچه مشير تا شــيخ بهايی نشان می دهد كه نه 
مردم قدرت خريد دارند و نه فروشندگان توان پايين 
آوردن قيمت ها و تامين هزينه هايشــان. بسياری 
از مغازه های تازه تاســيس و خرده پا در اين مدت 
واحد های صنفی خود را تعطيل كرده اند. به گفته 
فعاالن اين بازار، در ماه های اخير قيمت لباسشويی 
از ۳ ميليون به 7 ميليون و ماشــين ظرفشويی از 4 
ميليون به 9 ميليون تومان رسيده است و به همين 
دليل عمال نه مشــتری ها قدرت خريــد دارند و نه 
فروشندگان قدرت تامين هزينه های خود را در اين 
اوضاع آشــفته. نكته تعجب برانگيز اينكه وضعيت 
داخلی ها از خارجی ها بدتر است؛ نوسان قيمت لوازم 
خانگی داخلی اگر بيشتر از خارجی ها نباشد كمتر 
نيست؛ چرا كه  لوازم و قطعات اجناس آن ها هم از 
خارج وارد می شود و در ايران فقط مونتاژ می شود. 
گفته می شود قيمت لوازم خانگی در 6 ماه نخست 

سال جاری بيش از سه برابر شده است.
بند بازی قیمت ها روی طناب کم فروشی

ناياب بودن اجناس هم روی ديگر ســكه بازار لوازم 
خانگی اســت. به گفته فعاالن اين بازار، هم توليد 

كنندگان داخلــی و هم 
شركت ها و نمايندگی های 
برندهای خارجی اجناس 
خود را بــه بــازار عرضه 
نمی كننــد. اين مشــكل 
در مــاه هــای اخير عمال 
وضعيــت بازار را بســيار 
مبهم و قيمت ها را نجومی 

كرد. محمد طحانپــور، رييس اتحاديه لوازم خانگی 
پيش از اين اعالم كرده بود كه برخی فروشندگان از 
فروش امتناع می كنند. به گفته وی، درحال حاضر 
برخی ها برند های خارجی فروشــگاه مخصوص به 
خود را دارند يعنی اجناس خود را به واحد های صنفی 
نمی دهند يا اگر هم بدهند بسيار محدود است، اين 
درحالی اســت كه اجناس و برخی توليدات داخلی 

هنوز كمياب است. 
ايــن مســئله در حالی مطرح شــد كــه برخی از 
كارخانه هــای توليد لوازم خانگی اعــالم كردند به 
دليــل محدوديت در تامين قطعــات اوليه وارداتی 
خود ناچار به كاهش توليدات هســتند؛ اما در عمل 
در طرح پيش فروش لوازم خانگــی همه برندهای 
داخلی اقدام به فــروش توليدات خود كردند و البته 

خبری از كمبــود توليد و 
نبود محصول هم نبود.

نیست  مشــتری 
قیمــت هــا را پایین 

می آوریم
بر اســاس اعــالم رييس 
انجمن توليــد كنندگان 
لــوازم خانگی بــه دليل  
ركود بازار فروش لــوازم خانگــی، توليدكنندگان 
پنج برند داخلــی و خارجی در اصفهــان مجبور به 
تخفيف نقدی 1۰تا15 درصدی به خريداران شده 
اند. بر اســاس اين خبر قرار است ســه برند داخلی 
لوازم توليدی خود را 1۰ تا 15درصد كاهش قيمت 
بدهند و به صف تخفيف دهندگان برند های خارجی 

بپيوندند.
 اسنوا، بوتان و دوو  جزو شــركت هايی هستند كه 
كاالهای خــود را ارزان كرده انــد همچنين بكو و 
ســينجر گاز نيز بين 1۰ تا 15درصد تخفيف برای 
برخی از محصوالت خود در نظر گرفتــه اند. البته 
اين شركت ها همچنان در برخی از محصوالت خود 
با عدم عرضه روبه رو هستند كه كم كم سبد عرضه 

كامل خواهد شد.

وقتی قیمت خارجی ها ارزان تر از داخلی 
ها تمام می شود

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی ادعا كرده 
اســت كه اگر درهای كشــور به روی واردات لوازم 
خانگی باز شود و اين كاالها با عوارض 4۰درصدی از 
تركيه وارد كشور شود قيمت آن پايين تر از توليدات 
داخلی تمام خواهد شــد. اين ادعای قابل تامل در 
حالی از سوی محمد طحانپور مطرح می شود كه در 
ماه های اخير توليدكنندگان داخلی سودسرشاری 
از نوسانات بازار و طرح هايی مانند پيش فروش لوازم 
خانگی كســب كردند؛ اما باز هم حاضــر به تنظيم 
بــازار و عرضه عادالنــه محصوالت خود نيســتند. 
همچنين رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی از 
گران فروشی بعضی توليدكننده ها انتقاد كرد و گفت: 
نمی دانم اين قبيل توليدكننده ها برچه اساس نرخ 
را باال برده اند. به عنوان مثال الكترواستيل نرخ بعضی 
محصوالت خود را 1۰ درصد گران كرده است. ال جی 
هم به بهانه های مختلف محصوالت خود را 5 درصد 
گران كرده است. احساس می كنم بعضی شركت ها 
لجبازی می كنند. شــرايط يكســان است ولی يك 
كارخانه، كاهش نرخ می دهد و ديگری گران می كند. 
گرانی و نخريدن باعث شــده كه نــرخ محصوالت 
داخلی به خارجــی ها نزديك شــود.  اين در حالی 
است كه رييس اتحاديه توليدكنندگان لوازم خانگی 
مدعی است در ما ه های اخير به دليل نوسانات نرخ 
ارز بسياری از شــركت ها و توليدكنندگان داخلی 
بازار لوازم خانگی در آستانه ورشكستگی قرار گرفته 
اند. »ديانی« با اشــاره به ركود و نابسامانی بازار به 
دنبال افزايش ارز وعرضه نشــدن لــوازم خانگی و 
برخی دالل بازی ها افزود: با ادامه اين روند شــاهد 
ورشكستگی توليدكنندگان، كوچك شدن واحدها 
و بيكاری كارگران خواهيم بود. وی با اشاره به اينكه 
لوازم خانگی  توليد داخل اگر با ارز آزاد تامين قطعات 
می كردند، قيمت ها از اين هم باالتر رفته بود گفت: 
بازار با كم شدن قدرت خريد مردم از سه هفته پيش 
در يك ركود تورمی قرارگرفته و اكنون توليد هست 
ولی خريدار نيســت و توليدكننده در يك بن بست 

قرارگرفته است.

تخفیفهادرراهاست
  قیمت ها در بازار لوازم خانگی شکسته شد؛  

 اسنوا، بوتان و دوو  جزو شرکت هایی 
هستند که کاالهای خود را ارزان 

کرده اند همچنین بکو و سینجر گاز نیز 
بین 10 تا 15درصد تخفیف برای برخی 

از محصوالت خود در نظر گرفته اند

مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان:
نرخ محاسبه کرایه بر مبنای تن-کیلومتر در اصفهان اجرا می شود

مديركل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان گفت: استان اصفهان با حدود 1۲ هزار كيلومتر راه اصلی، 
فرعی و شريانی يكی از مهم ترين استان های كشور محسوب می شود.مهدی خضری  با بيان اينكه اصفهان 
رتبه اول حمل و نقل كشور را به خود اختصاص داده است، گفت: در ســال 96 حدود 48 ميليون تن كاال 
حمل و در 8 ماهه سال 97 حدود ۳۲ ميليون كاال توسط ناوگان باری جا به جا شده است، در سال 96 حدود 
14 ميليون نفر مسافر توسط ناوگان عمومی جابه جا شده و اين رقم در 8 ماهه سال 97 حدود 8 ميليون و 
5۰۰ هزار نفر است كه اين آمار نشان می دهد اصفهان استانی تراز اول در حمل و نقل كاال و دارای رتبه سوم 
در حوزه مسافر است.وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای نهايی كردن فرمول  نرخ محاسبه كرايه بر 
مبنای تن-كيلومتر گفت: جلسه ای با متخصصان صنفی برگزار شد و اميدواريم در آينده نزديك با ارائه نقطه 

نظرات نهايی صنف اجرايی شود.

در اتاق بازرگانی اصفهان؛
رویداد کارآفرینی روستا در اصفهان برگزار می شود

رويداد كارآفرينی روستا طی دو روز با شعار »هر روســتا يك محصول، هر روستا يك برند« در اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار می شود.محورهای اين رويداد گردشگری روســتايی، روستای خالق، بهره برداری از ميراث 
ملموس و ناملموس روستا و برند سازی محصوالت روستايی برای شــركت كنندگان است.دبير اجرايی اين 
رويداد گفت: اين رويداد در راستای پويش كارآفرينی با همكاری دانشگاه هنر اصفهان و اداره كل دفتر امور 
روستايی، شوراهای استان اصفهان و اتحاديه شركت های تعاونی دهياری استان اصفهان برگزار می شود.زاهد 
شفيعی، هدف از برگزاری اين رويداد را تزريق اتمسفر كارآفرينی و ايده های خالق و نوآورانه به روستا عنوان 
كرد و افزود: غفلتی اساسی در سال های گذشته نسبت به روســتاها وجود داشته؛ بنابراين هدف از برگزاری 
اين رويداد اين است كه دانشگاه و ايده های خالقانه كه بخشی از آن توسط دانشجويان و اساتيد ارائه شده، به 

روستا تزريق شود تا بتوان جريان پويای كارآفرينی را ايجاد كرد.

پوالمو چیکار کــردم؟ یک برنامه 
مالی آسان است که به شما کمک 
می کند تا به راحتــی هزینه ها و 
درآمدهــای خــود را مدیریت و 
گزارش گیری کنیــد. این برنامه 
می تواند در مدیریت بدهی و طلب 
نیز به شما کمک کند. این محصول 
به منظور اســتفاده افراد جهت 
مدیریت هزینه های منزل ) مخارج 
روزانه ( تهیه شده و استفاده از آن 

برای عموم افراد ممکن است.

 پوالمو
 چیکار کردم؟

شن مالی
معرفی اپلیکی

بازار

دیوان حافظ

دیوان حافظ به خط مهدی فالح

 89,000
تومان

دیوان حافظ به خط 
غالمحسین امیرخانی

 150,000
تومان

دیوان حافظ تذهیب و 
مینیاتور استاد فرشچیان

 242,000
تومان

مرضیه محب رسول

رييس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی 
اصفهان گفت: اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجاری اســتان اصفهان در مكان نامناسبی 
قرار دارد و از لحاظ مكانی با مشــكالت زيادی 
مواجه هستيم. خواســته همه فعاالن اقتصادی 
استان جابه جايی اين اداره به مكانی ديگر است.

عبدالوهاب ســهل آبادی، در نشست آشنايی با 
فرآيند ثبت و تغييرات در شركت ها و تشكل های 
اقتصادی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، 
صنايع، معادن و كشــاورزی اســتان اصفهان، 
اظهار كــرد: گاليه ها در مورد مكان نامناســب 
اداره ثبت شــركت ها و موسســات غيرتجاری 
اصفهان بسيار است.رييس خانه صنعت، معدن 
و تجارت ايران با اشاره به تعدد واحدهای صنفی 
در اصفهان، خاطر نشان كرد: 4۰ درصد از واحد 
های صنفی اصفهان، صنفی- صنعتی اســت و 
ارتباط و تعامالت مناســبی ميــان اعضای اتاق 
بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی اصفهان و 
مسئوالن حوزه های مختلف در اين استان وجود 
دارد.وی ادامه داد: در حال حاضر 7۰ شــهرك 
صنعتی، 1۰۰ هزار واحد صنفی و 1۰۰ اتحاديه 
در اصفهان فعاليت می كننــد و اصفهان بعد از 
 تهران دارای بيشترين تعداد اتحاديه ها در كشور 

است.
سهل آبادی در بخش ديگری از سخنان خود با 

اشــاره به قابليت هايی كه فرش ايران و اصفهان 
برای رشد دارد، اظهار كرد: بايد اقدامات مناسبی 
در حوزه صنعت فرش كشــور صــورت بگيرد و 
تشــكل های مختلف با فعاليــت در اين زمينه 
می تواننــد محيط تجاری و صنعتــی بهتری را 

ايجاد كنند.
معاونت ثبت اسناد و مدارك استان اصفهان نيز 
در اين نشست با اشــاره به مكان نامناسب اداره 
ثبت شركت ها و موسسات غير تجاری در استان 
اصفهان گفت: فضای مكانی اين حوزه مناســب 
نبوده و پاســخگوی نياز كاركنــان و مراجعان 
نيســت و استيجاری اســت؛ البته چندی پيش 

برنامه ای برای جابه جايی اين اداره در نظر گرفته 
شد كه مصوبه ای از هيئت وزيران مانع اجرای آن 
شد. همچنين كارشناس ارشد شركت های اتاق 
بازرگانی، صنايع، معادن و كشــاورزی اصفهان 
نيز در اين نشســت گفت: اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجاری بايد در روند ثبت شركت ها 
سهولت بيشــتری ايجاد كند تا افراد بيشتری به 

فعاليت اقتصادی ترغيب شوند.
اميرحسين ســليمانی اظهار كرد: اگر پروژه ميز 
خدمت اجرايی شــود می تواند نقش مهمی در 
ايجاد تعامالت ميان اتــاق بازرگانی و اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غير تجاری داشته باشد كه 

به نفع اقتصاد كشور است.وی افزود: بايد خدمات 
ويژه ای برای اعضای اتاق بازرگانی در اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غير تجاری در نظر گرفته 
شود و ميز خدمت و حضور اعضای اتاق بازرگانی 

يكی از آنهاست.
رييس اداره ثبت موسسات غير تجاری، شعبه و 
نمايندگی شركت های خارجی ايران نيز در اين 
نشســت، گفت: اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و 
كشاورزی، پارلمان بخش خصوصی است و بايد 
از نظرات اعضای آن در حــوزه اقتصادی مربوط 
استفاده شود تا موجب رشد اقتصادی كشور شود.

ابوالفضل ميرزا محمدی با اشاره به فعاليت های 
مناسب اداره ثبت شركت ها در توسعه استفاده از 
فناوری های نوين و خدمات الكترونيك، اظهار 
كرد: ســعی كرده ايم تا با اســتفاده از خدمات 
الكترونيك و غير حضوری، انواع موسسات را به 
مردم معرفی كنيم و فعاليت بسياری از موسسات 
به شكلی مختلف و متنوع است كه می توان برای 

هر يك، شيوه نامه ای اختصاصی تدوين كرد. 
رييس اداره ثبت موسسات غير تجاری، شعبه و 
نمايندگی شركت های خارجی ايران خاطر نشان 
كرد: بررسی همه اظهار نامه ها به صورت كامال 
جزئی از اهداف اجرای طرح بررسی الكترونيك 
است و اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی 

مهم ترين مشاور ما در اين زمينه است .

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان:

مکان اداره ثبت شرکت های اصفهان مناسب نیست
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باورهای غلط در مورد نان ها

پیشنهاد سردبیر:

مفاد آراء
10/1  شــماره صادره:538391 /1397/31-1397/9/19 آگهي مفاد آراء قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 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- رای شماره 139760302019000403-1397/08/20- آقای احمد آقاجانی فرزند 
خداداد ششدانگ يكباب خانه به مساحت 261 متر مربع مجزی شده از پالك 273 فرعی 

از 125 اصلی واقع در اراضی ارباب دهاقان.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/01 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/16    
م الف: 316560  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان

مفاد آراء
10/2  شــماره صادره:538247 /1397/31-1397/9/19 آگهي مفاد آراء قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 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- رای شماره 139760302019000379-1397/08/06 - ابراهيم ناطقی فرزند يداله 
ششدانگ يك درب باغ پالك شــماره 1940 فرعی از 127 اصلی كه قبال 338/1 فرعی 
بوده است به مساحت 1070/45 متر مربع كه بانضمام پالك 1795 فرعی كه قباًل 338/2 
فرعی بوده اســت جمعا تشكيل يك قطعه واحد را داده اســت واقع در اراضی خلف دزجا 
دهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد اسماعيل اكبری عطاآبادی مالك رسمی.

2- رای شــماره 139760302019000380-1397/08/07- ابراهيــم ناطقی فرزند 
يداله ششدانگ يك درب باغ پالك شــماره 1795 فرعی از 127 اصلی كه قباًل 338/2 
فرعی بوده است به مســاحت 840/7 متر مربع كه بانضمام پالك 1940 فرعی كه قباًل 
338/1 فرعی بوده اســت جمعا تشــكيل يك قطعه واحد را داده اســت واقع در اراضی 
 خلف دزجا دهاقــان انتقال عادی مع الواســطه از طرف محمد تقــی ناطقی عطاآبادی

 مالك رسمی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/01 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/16    
م الف: 316411  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان

حصر وراثت
10/4  آقای مهراب بيگی دارای شناســنامه شماره 668  به شــرح دادخواست به كالسه 
610/97 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شــادروان مهرداد بيگی به شناســنامه 5490041552 در تاريخ 1397/09/07 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهراب 
بيگی، ت.ت 1348/12/10، ش.ش 668 پدر 2- مهين براتــی، ت.ت 1352/04/25 ، 
ش.ش 64 مادر.  اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 322478 
 كاظمی رئيس شعبه اول مجتمع شماره دو شورای حل اختالف بخش كرون )126 كلمه،

 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/5  شماره نامه: 1397009001360106 شــماره پرونده: 9609983735100537 
شــماره بايگانی پرونده: 970631 نظر به اينكه در پرونده به كالسه 970631 اين شعبه 
آقای مرتضی زينالی فرزند اميد علی حسب شكايت آقای ســعيد واقفی فرزند اسحاق و 
كيفرخواست صادره متهم است به اعمال غيرمجاز مانع دسترسی اشخاص مجاز به سامانه 
رايانه ای )از طريق هك شدن صفحه تبليغاتی اينســتاگرام( و با عنايت به معلوم نبودن 
اقامت متهم و عدم دسترســی به وی و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آيين دادرسی 
كيفری مورخ 1397/11/10 روز چهارشنبه ساعت 8 صبح وقت رسيدگی تعيين گرديده 
است و به نامبرده ابالغ می گردد در اين شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور مطابق 
مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف: 322393 شعبه 101 دادگاه كيفری 

دو شهر نطنز)جزايی سابق( )126 كلمه، 1 كادر(
مزایده

10/7  دادگاه عمومی بخش بادرود در نظر دارد اقالم مشروحه ذيل را كه متعلق به شركت 
تعاونی ورشكسته ابتكار نوين بادرود می باشــد و در كالسه پرونده 92/2062 اين دادگاه 
بوسيله كارشناسان رسمی دادگستری جمعا به مبلغ 68/387/540/000 ريال ارزشيابی 
شده را از طريق مزايده به فروش برســاند. مزايده در تاريخ 97/10/15 روز شنبه ساعت 
10 صبح در محل دادگاه عمومی بخش بادرود برگزار می شود برنده مزايده می بايست دو 
درصد بها مزايده را فی المجلس بپردازد و الباقــی آن ظرف مدت يك ماه و به ترتيبی كه 
دادگاه مقرر می دارد پرداخت نمايد و اال دو درصد به نفع دولت ضبط می شود. ضمنا تا 5 
روز قبل از برگزاری مزايده كارخانه قابل بازديد می باشد. الف- مساحت كارخانه 32075 
متر مربع دارای ديوار، درب و ســاختمان اداری و تاسيسات نگهبانی و ديگر مستحدثات، 
ساختمان داخل سوله 150 متر، شناژ ســالن جديد 2700 متر مربع، سازه سوله باپوشش 
ورقه و كفســازی 2700 متر مربع، منبع آب هوايی، سرويس های بهداشتی و نمارخانه و 
غيره به مبلغ 38/977/540/000 ريال می باشد. ب- يك دستگاه پرس دروازه ای 1200 
تن ســاخت نجفی، پرس هيدروليك 1100 تن دروازه ای ساخت ميثاق، پرس ضربه ای 
 ERFURT با ظرفيت 250 تن، پرس ضربه ای دولنگ EREURT دروازه ای دولنگ
ايرنورت 500 تنی، پرس ضربه ای 100 تنی پدالی، پرس نقطه جوش بنياد تراش، جرثقيل 
سقفی المانی 10 تنی، گيوتين هيدروليك SMC، باالبردستی، ليفتراك تويوتا 3 تنی، اره 
اتشی سه فاز، كمپرسوراسكرو برقی ســه فاز، هواكش بزرگ- چراغ های اويز- اشتراك 
برق صنعتی باتوان 2000 كيلو وات و پست 20 كيلو وات كه كليه تجهيزات و تاسيسات 
 و دســتگاه ها در محل جمعا به مبلــغ 29/410/000/000 ريال برآورد گرديده اســت.

282 كلمــه،  322390  دادگاه عمومــی بخــش بــادرود )   م الــف: 
2 كادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/8  در پرونده 402 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر آقای مهدی 
سوادكوهی فرزند گرشاسب دادخواستی مبنی بر الزام خوانده/ خواندگان به حضور در يكی 
از دفاتر اسناد رســمی و انتقال رسمی يك دســتگاه پرايد مدل 1388 به شماره انتظامی 

ايران 13-658 ن 27 به طرفيت ســيد عليمحمد جعفری تقديم نموده اســت با توجه به 
اينكه آدرس نامبرده / نامبردگان مجهول المكان می باشد لذا وقت رسيدگی برای مورخه 
97/11/16 ســاعت 3 بعد از ظهر به خوانده/ خواندگان ابالغ می گــردد به منزله ابالغ 
 قانونی است. م الف: 323359  شعبه دوم شورای حل اختالف فريدونشهر )96 كلمه، 

1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/9  در پرونده 400 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر آقای موسی 
راعی فرزند خدابخش دادخواســتی مبنی بر الزام خوانده/ خواندگان به حضور در يكی از 
 دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی يك دســتگاه پيكان بار مدل 1384 به شماره انتظامی

 12 و 242 - ايران 77 به طرفيت حبيب اله بهلولی تقديم نموده اســت با توجه به اينكه 
آدرس نامبرده / نامبردگان مجهول المكان می باشــد لذا وقت رســيدگی برای مورخه 
97/11/16 ســاعت 3 بعد از ظهر به خوانده/ خواندگان ابالغ می گــردد به منزله ابالغ 
 قانونی است. م الف: 323356  شعبه دوم شورای حل اختالف فريدونشهر )98 كلمه، 

1 كادر(
حصر وراثت

10/10  آقای نصرت اله اســپنانی دارای شناسنامه شــماره 185 به شرح دادخواست به 
كالسه  451/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان علی آقا اسپنانی به شناسنامه 55 در تاريخ 97/7/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند ذكور بنام های 1- علی 
حسينی اسپنانی به شماره شناســنامه 99 متولد 1339 و 2- نصرت اله اسپنانی به شماره 
شناسنامه 185 متولد 1346 و چهار فرزند اناث: 1- عشرت اسپنانی به شماره شناسنامه 19 
متولد 1334 ، 2- زبيده اسپنانی به شماره شناسنامه 107 متولد 1342 و 3- زليخا اسپنانی 
به شماره شناسنامه 23 متولد 1344 و 4- اشرف اســپنانی به شماره شناسنامه 42 متولد 
1350 و بغير از نامبردگان وارث ديگری ندارد.  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 شــورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 323327 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

فريدونشهر)183 كلمه، 2 كادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   139703902134000005 آگهــی:  شــماره   10 /6
139704002133000104 بر اساس پرونده اجرايی كالسه 9700042 تمامت ششدانگ 
عرصه و اعيان پالك ثبتی 980 فرعی از 31 اصلی واقــع در بخش دوازده ثبت اصفهان 
ملكی آقای محمد مظاهری نيــا فرزند جواد كه قبال در قبال طلــب خانم مريم احمدی 
بودانی و پنج درصد اجرايی بازداشــت گرديده و به موجب نامه وارده به شماره 001401 
مورخ 97/9/12 اداره ثبت اســناد و امالك تيران و كرون در صفحه 383 دفتر جلد 201 
امالك ذيل شماره 35709 به نام نامبرده سابقه ثبت و سند مالكيت دارد و ششدانگ آن 
محدود است به: شمااًل ديواريست به طول 8/50 هشت متر و پنجاه سانتيمتر به باقيمانده 
31 اصلی، شرقًا ديواريست به طول 16/90 شانزده متر و نود ســانتيمتر به كوچه، جنوبًا 
ديواريست به طول 8/48 هشت متر و چهل  و هشت ســانتيمتر به باقيمانده سی و يك 
اصلی،  غرباً ديواريست به طول 16/87 شانزده متر و هشتاد و هفت سانتيمتر به شماره 611 
فرعی از 31 اصلی، پالك فوق الذكر از ساعت 9 صبح تا 12 روز سه شنبه مورخ 97/10/18 
در محل واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان تيران و كرون واقع در خيابان 
شــهيد امينی از طريق مزايده حضوری به فروش می رسد و مورد مزايده از مبلغ دويست 
ميليون ريال قيمت ارزيابی شده توسط كارشناس رسمی شروع و به هر كس خريدار باشد 
به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شــود و كليه هزينه ها و بدهی های احتمالی و 
همچنين بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراك و نيز 
بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از قطعی يا غير قطعی 
به عهده برنده مزايده می باشد و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های 

فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول می 
گردد. طبق گزارش كارشناس مربوط مورد مزايده يك قطعه زمين محصور به صورت حياط 
پالك مسكونی شماره 641 در ضلع غرب پالك و دارای سه طرف ديوار در ضلع شمال و 
جنوب به باقيمانده پالك 31 و شرق به كوچه بهمن واقع گرديده كه ديوار زمين مورد نظر 
دارای نمای سنگ از داخل و كف خاكی است. كسانی كه مايل به خريد و شركت در مزايده 
می باشند می توانند از مورد مزايده به آدرس: تيران و كرون- روستای بودان خيابان اصلی 
كوچه بهمن روبروی صندوق قرض الحسنه كدپستی 8538163613 ديدن نمايند. اين 
آگهی در يك نوبت در تاريخ 97/10/1 در اين روزنامه زاينده رود درج و منتشر می گردد. در 
ضمن چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيلی رسمی باشد روز بعد از تعطيلی روز برگزاری 
خواهد بود. الزم به ذكر است طبق اعالم بستانكار مورد مزايده در حال حاضر تحت پوشش 
هيچگونه بيمه ای قرار ندارد.  م الف:323357 سيد محمد حسن مصطفوی مسئول 

واحد اجرای اسناد رسمی تيران و كرون )468 كلمه، 5 كادر(
مزایده اموال غیرمنقول

10/3 اجرای احكام شعبه نهم كيفری دادگستری اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی كالسه پرونده 97/150 شعبه 9 اجرای احكام له آقای محمدرضا 
شهبازی فرزند رمضانعلی با وكالت آقای مرتضی اســالمی و عليه مژگان عابدينی بابت 
فروش يك دوم از يك سوم پنج حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتی 155/278 
بخش 14 ثبتی اصفهان در مورخ روز دوشــنبه 97/10/24 ســاعت 10 الی 11 صبح در 
محل اجرای احكام كيفری دادگســتری اصفهان اتاق 030 ملكی خانم مژگان عابدينی 
فرزند غالمحسين به نشــانی اصفهان خيابان امام خمينی خ خليفه سلطانی كوی شهيد 
رضا مزروعی بن بست صداقت منزل چهارم ســمت چپ با مشخصات مندرج در نظريه 
 كارشناسی كه ذيال درج شــده اســت و اكنون در تصرف مالكانه خانم مژگان عابدينی 
می باشد كه توسط كارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی 
مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. ضمنا طلب شاكی مبلغ 815/430/000 
ريال می باشد. اوصاف ملك مورد مزايده: احتراما در اجرای دستور كارشناسی مربوط به 
پرونده كالسه 970150 مبنی بر ارزيابی شش دانگ يك باب خانه و ارجاع امر به اينجانب 
مهدی آقاكوچكيان كارشناس منتخب به اتفاق متقاضی آقای اسالمی وكيل از محل وقوع 
 ملك به نشانی اصفهان خ خليفه سلطانی خ شهدای مارچين ك شماره 31 شهيد مزروعی

  بن بست صداقت منزل چهارم ســمت چپ معاينه و بازديد به عمل آمد و وسيله دستگاه 
جی پی اس و مختصات يو تی ام محل برداشت شــد و با مراجعه به اداره ثبت و اسناد به 
جانمايی آن اقدام و نيز با مطالعه و بررسی سوابق ثبتی مشخص شد ملك داخل در محدوده  
پالك ثبتی 155/278 بخش 14 ثبت اصفهان می باشــد. مالحظه می شود شش دانگ 
يك باب خانه كلنگی مساحت حدود 185 متر مربع عرصه دارای انشعابات آب و برق و گاز 
و تلفن كه با عنايت به جميع عوامل موثر از جمله محل وقوع ملك و وضعيت بازار و كال و 
جمعا مبلغ 2/000/000/000 ريال معادل 200 ميليون تومان محاسبه و ارزيابی می گردد. 
 در اجرای دســتور و نظريه تكميلی در خصوص پرونده كالسه 970150 آن شعبه اعالم 
می دارد بر اساس پاسخ استعالم شماره 139785602025004608 مورخ 97/5/13 اداره 
ثبت و اسناد و امالك ميزان مالكيت رسمی خانم مژگان عابدينی فرزند غالمحسين يك 
دوم از يك سوم و پنج حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ پالك 155/278 بخش 14 ثبت 
اصفهان می باشد كه برابر با سه دانگ از شش دانگ منزل موضوع كارشناسی می باشد. 
توضيحات اينكه اين مقدار برابر 2/666 حبه مشــاع از 72 حبه می باشد. ضمنا محل در 
تصرف خانم مژگان عابدينی می باشد طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزايده ضمن هماهنگی با اجرا به نشانی فوق مراجعه و از ملك بازديد مزايده در ساختمان 
كل دادگستری اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت اتاق 030 برگزار می گردد مزايده از 
قيمت كارشناس شروع گرديده و فرد و يا افرادی برنده مزايده می باشند كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نموده و 10 درصد مبلغ كارشناسی را نقدا پرداخت نمايند. م الف:322134 
 اجرای احكام شــعبه نهم كيفری دادســرای عمومی و انقالب اصفهــان )502 كلمه، 

5 كادر(

راهکارهای ساده برای تسکین گلو درد
همه ما در طول عمر خود گلودرد را تجربه کرده ایم و آن هم با عالئمی 
مثل خارش، ســوزش و تورم و التهاب در گلو. خبر خوب این است که 
می توان بدون مراجعه به پزشــک )در اکثر موارد( این عالئم را تا حد 
زیادی کاهش داد.راهکارهای ســاده برای اجتناب از درد گلو توسط 

کارشناسان بهداشتی پیشنهاد شده است:
غرغره با آب نمک: نمک، تورم و التهاب مخاط را از بین می برد و به تســکین 
گلودرد کمک می کند. یک قاشــق چای خوری نمک را می توان با هشت اونس 
آب گرم ترکیب و آن را برای چند ثانیه غرغره کرد و بعد از دهان خارج کرد؛ این 

کار باید چند بار تکرار شود.
استفاده از قرص های مکیدنی: برخی از قرص های مکیدنی ضد گلودرد حاوی 
منتول هستند. منتول، عنصری است که بافت گلو را بی حس می کند و با تسکین 
موقت سوزش و درد گلو همراه است. آب نبات های نعناع هم همین تاثیر را دارند.

تسکین درد با داروهای بدون نسخه: مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
ایاالت متحده اعالم کرده که ویروس ها اغلب باعث گلودرد هستند پس گلودرد با 
آنتی بیوتیک درمان نمی شود. داروهای ضد التهابی مانند آسپرین یا ناپروکسن 

می تواند به کاهش التهاب و تورم گلو کمک کند.
خوردن عسل: چای گرم همراه با عسل شیرین می تواند منجر به تسکین گلو 
درد شود و از تحریک آن برای سرفه کردن جلوگیری کند. عالوه بر این چای گرم 
بدن را از کم آبی نجات می دهد و این یک گام دیگر برای درمان گلودرد اســت. 
تحقیقات در این میان نشان داده عسل خاصیت ضد سرفه دارد. سایر مایعات گرم 
مانند سوپ می تواند مفید باشد فقط مطمئن باشــید که این نوشیدنی ها گرم 

هستند نه داغ. چون داغ بودن آنها گلو را بیشتر حساس می کند.
نوشیدن آب: آب کافی در بدن، بخشی از درمان گلودرد است. وقتی شما دچار 
کم آبی هستید دهان بزاق کافی برای مرطوب نگه داشتن گلو تولید نمی کند و 

همین اتفاق تورم و التهاب را افزایش می دهد.
استفاده از دستگاه های مرطوب کننده: تنفس در هوای مرطوب می تواند 
به تسکین بافت متورم در بینی و گلو منجر شود. استفاده از دستگاه های مرطوب 
کننده راه عالی برای افزایش رطوبت هوای اتاق است. با گذشت زمان و با تنفس 

چنین هوایی، گلو درد تسکین می یابد.
استنشــاق بخار حمام: اگر مرطوب کننده در اختیار ندارید، می توانید بخار 

حمام یا دستشویی پر از آب داغ را برای کاهش تورم گلو استنشاق کنید.
مصرف آنتی بیوتیک: هرچند ویروس ها بیشترین نقش را در ابتال به گلودرد 
دارند؛ اما باکتری هایی مانند اســترپتوکوک، باعث گلودرد استرپتوکوکی می 
شوند. در این هنگام استفاده از آنتی بیوتیک ها برای خالص شدن از باکتری ها 
می تواند مفید باشد که البته نیاز به نسخه پزشک دارد. فراموش نکنید که مصرف 
آنتی بیوتیک ها نباید خودســرانه متوقف شــود حتی زمانی که عالئم گلودرد 
متوقف شــده اند. بدون در نظر گرفتن دوره کامل مداوا، گلودرد ممکن است با 

عالئم بدتری بازگردد.
مراجعه به پزشک: اگر درد گلو به خصوص هنــگام بلع شدید بود و با تب باال، 

استفراغ و یا احساس تهوع همراهی کرد، باید حتما به پزشک مراجعه کنید.

نان های سفید کم کالری هستند
بر خالف باور عمومــی مبنی بر اینکــه نان های 
سفید سبک تر هستند و کالری کمتری دارند؛ اما 
نان سفید حاوی مواد مغذی نیست و فقط و فقط 
نشاسته است. نشاســته از قندهای ساده )گلوکز( 
تشکیل شــده که خیلی زود نیز جذب می شوند. 
اگرچه نان سفید مزه  شیرینی ندارد ؛اما باید بدانید 
که از 85 درصد گلوسید )قند( تشکیل شده است. 
اگر نمی خواهد قند زیادی وارد بدن تان شود یکی 
از آن هایی که باید از مصرفش دوری کنید همین 
نان های تهیه شــده از آرد سفید است. در نان های 
تهیه شده با آرد سفید شاخص  گلیسمی باالست. 
هر ماده  غذایی که شاخص گلیسمی باالیی داشته 
باشــد با مصرف زیاد باعث افزایــش چربی بدن 
شــده و به مرور چاق می کند. البته توجه داشــته 
باشــید محتویاتی که داخل نان قرار می دهید نیز 
موثر اســت. مواد غذایی چرب داخل نان بیشــتر 
از ترکیبات نان چاق کننده اســت؛ اما با این حال 
باید بدانید که نان های ســفید اگر به خودی خود 
باعث چاقی نشوند بدون شک خیری برای تناسب 

اندام تان هم نخواهند داشت.

باورهای غلط در مورد نان ها

»نان« یکی از اصلی ترین وعده های غذایی ایرانیان است که مصرف زیاد آن در میان مردم اهمیت این ماده غذایی را افزایش داده است. نان، برای سالمتی الزم است  که متاسفانه امروزه با روش های نادرست 
پخته می شود. در بین نان های موجود، نان سنگک از بهترین انواع نان هاست.نان سفید نیز بروز سرطان را زیاد می  کند، بنابراین افرادی که از نان های سفید تغذیه می کنند، بدن سالمی ندارند.  باورهای نادرستی 

در مورد نحوه مصرف و نوع نان ها وجود دارد که فرهنگ مصرف را تحت تاثیر قرار داده است. در این نوشتار به برخی از این باورهای نادرست می پردازیم، با ما همراه باشید:

سمانه سعادت

نان داغ مفیدتر است
باور قدیمی در بین مردم وجود دارد که نان داغ را مناسب 
می دانند این درحالی اســت که نان داغ را نیز پس از سرد 
شدن و بیات شدن مصرف می کنند. به همین دلیل دیدگاه 
چندان مثبتی در مورد نان های صنعتــی وجود ندارد در 
حالی که در بســیاری از موارد آرد این نان ها غنی شده و 
خاصیت بیشــتری دارند . اگر مصرف کننــدگان در مورد 
ارزش غذایی نان حجیم اطالعات کافی داشته باشند بدون 
در نظر گرفتن اختالف قیمت جزئی که ناشــی از استفاده 
از تجهیزات و امکانات بســیار پیچیده است از محصوالت 
سالم تری استفاده خواهند کرد و نان حجیم به سفره همه 

خانواده ها راه خواهد یافت.

نان ذرت مخصوص مبتالیان به سیلیاک
چند سالی است که در برخی مراکز پخش محصوالت نانوایی، نان تهیه شده از آرد ذرت به چشــم می خورد. این نان برای کسانی که نسبت به مصرف سایر نان ها 
حساسیت دارند یا به نوعی گرفتگی شــدید روده، یبوست های مکرر یا بیماری سیلیاک )حساســیت به پروتئین گندم( مبتال هستند، سودمند است. خوب است 
بدانید نان های تهیه شده با آرد سیب زمینی هم به بازار آمده است؛ اما این نان ها مقرون به صرفه نیستند و اغلب قیمت گرانی دارند، همچنین برخی تولیدکنندگان 

غیرمتعهد حجم زیادی ازاین نان را با آرد سایر غالت تهیه می کنند.

نان های سبوس پاش مفید است
بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی، نان باید پر فیبر 
)پر سبوس( و کم نمک باشد تا عالوه بر تامین فیبر )نیاز 
روزانه انسان به فیبر ۳۰ گرم است( و امالح )آهن، کلسیم، 
فسفر، روی، منیزیم( مورد نیاز بدن، از بروز بیماری های 
غیر واگیــر )چاقی، قند خون، چربی خون، فشــارخون، 
سکته قلبی، سکته مغزی( نیز جلو گیری کند. نان های 
دارای سبوس در کشور بر دو دسته تقسیم می شود یکی 
نان هایی که سبوس پاش باشــد و دیگر نان هایی که آرد 
آن دارای سبوس است. به گفته کارشناسان تغذیه، سبوس 
باید در آرد موجود بوده و تخمیر شود تا خاصیت تغذیه ای 
داشته باشد؛ بنابراین پوسته هایی که روی نان می پاشند نه 
تنها خاصیت تغذیه ای ندارد بلکه باعث عدم جذب امالح 

غذا می شود.

نان های خشک و سوخاری برای کاهش وزن مناسب نیستند
در میان خانواده ها بسیار دیده می شود افرادی که قصد الغری دارند، برای پرهیز از خوردن هله هوله از نان های 
خشک مغزدار، نان سوخاری، نان های خشکی که طعم زیره، شوید و زنجبیل دارند یا نان خشکی همچون 
نان اسکو که مانند لواش مسطح است، استفاده می کنند؛ به این گمان که این نان ها به جهت ترد و نازک بودن 
کالری کمتری دارند و از همه مهم تر جلوی اشتهایشان را می گیرند؛ اما واقعیت این است که 1۰۰ گرم نان 
خشک در مقایسه با 1۰۰ گرم نان تازه کالری بیشتری دارد. چرا؟ چون نان خشک حاوی آرد است، ولی نان 
تازه ترکیبی از آرد و آب است. از طرفی نان خشک به دلیل کم حجم بودن به میزان بیشتری خورده می شود.

موضوع دیگر آن که مغزها و دانه هایی چون تخمه آفتابگردان، کنجد و شاهدانه که روی نان های خشک مغزدار 
قرار گرفته، بسیار پرروغن هستند و کالری هر گرم آن ها با کالری روغن معمولی و حیوانی برابری می کند و 
چند برابر نان های معمولی چاق کننده هستند. در مورد نان سوخاری هم، این فرآورده حاوی ترکیباتی چون 
آرد، روغن، شکر، شیرخشک و تخم مرغ است و در مقایسه با انواع نان های حجیم پرکالری تر به شمار می رود.
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 مبارزه با مواد مخدر با روش های سنتی ممکن نیست

پیشنهاد سردبیر:

دانشگاه

اخبار

آماده باش کامل نیروهای 
امداد و نجات برای اجرای 

طرح زمستانه
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان گفت: 
نیروهای امداد و نجــات جمعیت هالل احمر 
اصفهان به حالت آماده باش کامل برای اجرای 
طرح زمستانه درآمدند. محسن مومنی اظهار 
داشــت: تمام تیم هــا و پایگاه هــای امداد و 
نجات بین شهری جمعیت هالل احمر استان 

اصفهان برای حوادث جاده ای و سایر حوادث 
احتمالی در ایام زمستان در حالت آماده باش 
و پاســخگویی قرارگرفتند. وی بیان داشــت: 
۳۸ پایگاه امداد و نجات بین شــهری، یک تیم 
واکنش سریع، دو پایگاه امداد کوهستان و یک 
پایگاه امداد ساحلی و دریایی با مشارکت یک 
هزار و ۲۱۰ نفر از نجاتگران داوطلب و ۱۲۱ نفر 
پرســنل امدادی و با بهره مندی از۹۶ دستگاه 
خودروی امــدادی و یک بالگــرد به مدت ۹۰ 
روز از ۲۲ آذر لغایت ۲۳ اسفند ماه در خدمت 
همشهریان هستند.مومنی افزود: هدف از اجرای 
طرح زمســتانه، امداد رسانی، ارائه کمک های 
اولیه و انتقال آسیب دیدگان احتمالی به مراکز 
درمانی و نیز ارائه خدمــات امدادی اضطراری 
شامل اســکان و تغذیه در راه ماندگان و ایجاد 
هماهنگی و آمادگی بیش از پیش و افزایش توان 
عملیاتی دستگاه های خدمت رسان و مسئول در 
محورهای مواصالتی استان است.وی ادامه داد: 
امیدواریم با اجرای این طرح، حوادث و سوانح 
در فصل زمستان به حداقل برسد و با توجه به 
سردی و شرایط ناپایدار آب و هوایی خدماتی 
مناســب و به موقع به هم اســتانی ها و دیگر 
هموطنان درگیر در حوادث احتمالی ارائه شود. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
اظهار داشت: به مردم و به ویژه مسافران توصیه 
می کنیم کــه برای مواجهه با بــرف و کوالک 
وعبور از جاده های کوهستانی و برفگیر نکات 
ایمنی را رعایت کنند و درصورت بروزحوادث 
 احتمالــی، بالفاصله بــا تلفــن ۱۱۲ تماس

 بگیرند.

 مشارکت اصفهانی ها 
 برای کمک به معلوالن نیازمند 

انجمــن خیریــه »بهشــت« بــا همکاری 
شــهروندان اصفهانی اقدام به خرید ولیچر 
برای معلوالن بی بضاعــت می کند.در میان 
معلوالن جســمی و حرکتــی و ذهنی افراد 
توانمندی یافت می شوند که استعدادهایی 
دارنــد و در صورت بروز و ظهــور می توانند 
مانند انســان های دیگر مفید باشند. انجمن 
خیریه حمایت از کودکان بهشت که در سال 
۱۳۹5 تاسیس شده اســت برای حمایت از 
کودکان معلول و با مشارکت مردم طرح »هر 
درب بطری یک حرکت« را اجرا کرده است. 
در این طرح با جمع آوری درب بطری های 
پالســتیکی و فروش آن به بازیافت درآمد 
حاصل از فروش را صرف خرید ولیچر برای 
معلوالن بی بضاعت می کنند.انجمن خیریه 
بهشــت برای پیشــبرد این هدف به کمک 
شــهروندان اصفهانی بیشــتر نیاز دارد تا با 
جمــع آوری درب های بیشــتری بتوانند از 
کودکان معلول بیشتری نیز حمایت کنند.
مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از کودکان 
بهشــت گفت: انجمــن خیریــه حمایت از 
کودکان بهشــت با نیازهــای خاص ذهنی 
و جسمی حرکتی اســتان اصفهان از سال 
۹5 با طرح »هر درب بطــری یک حرکت« 
اقدام به انجام یک مشــارکت خیرخواهانه 
جمعی کرده است.بنفشه خاموشیان )نصر( 
افزود: این طــرح در نظر دارد با مشــارکت 
همگانــی نســبت بــه جمــع آوری درب 
پالســتیکی بطری ها و با درآمــد حاصل از 
فروش آن اقدام به خریــد صندلی چرخدار 
برای افراد معلول بــی بضاعت کند.وی بیان 
کرد: هــدف از این طرح جمــع آوری درب 
بطری با جنس پالستیکی و بازیافت آن است.

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از کودکان 
بهشت گفت: مردم اصفهان می توانند درب 
بطری های جمــع آوری شــده را به آدرس 
اصفهان، خیابان فروغــی، کوچه 5۶، پالک 
۲۸، انجمن خیریه حمایت از کودکان بهشت 
 از ساعت ۸ صبح تا ۱4:۳۰ بعدازظهر تحویل

 دهند.

رییس دانشگاه اصفهان مطرح کرد:
ضرورت ارتقای کیفیت آموزش 

در دانشگاه های اصفهان
رییس دانشگاه اصفهان گفت: بیشتر تذکرهای داده 
شده به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی 
و خصوصی در این استان درباره کیفیت آموزش و 
پژوهش بوده است.هوشنگ طالبی افزود: هر سال 
دست کم یک بازدید از هر دانشگاه و موسسه آموزش 
عالی توسط هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
علوم، تحقیقات و فناوری اســتان اصفهان صورت 
می گیرد و به دانشگاه ها و موسسه هایی که دارای 
وضعیت مناســبی در زمینه های های مختلف از 
جمله آموزشی، پژوهشــی و هیئت علمی نیستند، 
تذکر داده می شود. وی ادامه داد : برخی موسسه ها 
و دانشگاه ها به دلیل داشتن تخلف ها و بی کیفیت 
بودن سطح آموزشی، لغو مجوز می شوند به طوری 
که سال گذشــته سه موسســه آموزش عالی غیر 
انتفاعی در استان اصفهان به این دلیل، منحل شدند. 
به گفته وی، در یکی از موسسه های آموزش عالی 
اصفهان، ۲ کالس کارشناسی ارشد که محتوای آنها 
نامأنوس هستند در قالب یک کالس و با یک مدرس 
که مدرک دکتری نداشت، برگزار می شد که از نظر 
آموزشی تخلف محسوب می شود و با تذکری که به 
آن موسسه داده شد ظرفیت دانشجویان کارشناسی 
ارشد آن در سال ۹7 صفر شد. طالبی با بیان اینکه 
دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
علوم، تحقیقات و فناوری اســتان اصفهان در این 
دانشگاه مستقر است و به نظارت دقیق تر بر موسسه 
های آموزش عالی می پردازد، خاطرنشان کرد: در هر 
استان، دانشگاه مادر مسئول نظارت بر دانشگاه های 
دولتی، پیام نور، علمی کاربردی، آزاد، فنی و حرفه 
ای و غیر انتفاعی است. وی ادامه داد: سال گذشته 
شــورای جدید نظارت و هیئت نظارت بر دانشگاه 
های استان با احکام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در دانشگاه اصفهان تشکیل شد و در صدد است هر 
دانشگاه و موسسه آموزش عالی را سالی دست کم 

یک بار بازدید کند.

روان شناسی

 سن مناسب برای رفتن
 به مهد کودک چه زمانی است؟

مهد کودک ها گاهی خانه دوم کودکان می شوند 
چرا که بچه ها نیمی از روز خود را آنجا می گذرانند 
و بعد از آموزه های والدین در خانه، تحت تربیت و 
آموزش مستقیم مربیان قرار می گیرند. بنابراین 
الزم اســت خانواده ها فواید و مضــرات این خانه 
ثانوی را شناخته و نســبت به انتخاب مهدکودک 
مناسب برای فرزندان شان آگاه باشند. رفتن به مهد 
اگر در سن مناسبی باشد باعث استقالل کودک می 
شــود و او را برای انجام مسئولیت هایش در آینده 
آماده می کند. بچه هــا در مهد ضمن بازی کردن 
و همکاری و دوست یابی، وقت بیشتری را در کنار 
کودکانی که نیازهای مشابه با او دارند می گذرانند. 
»لیال رضایی« روان شناس بالینی و مدرس دوره 
های تربیت مربی جهاد دانشگاهی عالمه در این 
زمینه می گوید :پیروی از قانون و ترک رفتارهای 
نامناسب، تشویق  برای انجام کارهای خوب، کار با 
انواع اسباب بازی ها و وسایل و تقویت مهارت های 
حرکتی ظریف و درشت و تقویت حواس پنجگانه، از 
دیگر مزایای مهد برای کودکان است. مهم تر از همه 
اینکه بسیاری از مشکالت رفتاری و عاطفی کودک 
با حضور در بین هم سن و ساالن خود و مربیان بروز 
می کند و این امر به خانواده ها کمک می کند که 
نسبت به ناهنجار بودن رفتارهای کودک خود آگاه 
شوند.این روان شناس بالینی یکی از مشکالتی که 
برخی از والدین پس از رفتن کودک به مهد عنوان 
می کنند را تاثیرپذیــری منفی رفتارهای کودک 
از کودکان دیگر دانست و در اینباره افزود: حضور 
کودکانی در مهد که در خانواده ای آسان گیر که در 
برابر اشتباهات کودک هیچ عکس العملی نشان 
نمی دهند، قطعا روی رفتارهای کودکان دیگر موثر 
خواهد بود و این مسئله برای خانواده های منضبط 
آزاردهنده است.وی به مناسب نبودن شرایط برخی 
مهدها هم اشاره کرد و گفت: محیط برخی مهدها 
برای رســیدگی به کودکان کم ســن و سال امن 
نیست تا  کودک به راحتی بتواند بازی کند و آزادانه 
به جست وجو و اکتشاف بپردازد. در برخی مهدها 
کوچک بودن فضا باعــث بهانه گیری کودک می 
شود و کنترل گری بیش از حد مربی امکان تخلیه 
انرژی را به بچه ها نمی دهد. بنابراین کودکی که در 
محیطی محدود و نامناسب نتوانسته انرژی خود را 
تخلیه کند، در خانه با روحیه کالفه و خسته با مادر 

رفتار می کند.

اســتاندار اصفهان گفت: در مبــارزه با مواد مخدر 
روش های سنتی پاسخگو نخواهد بود و انتظار می 
رود که اقداماتی نو برای آگاه سازی توده های مردم 
به منظور کاهش تقاضا، مقابله با عرضه و مشارکت 
اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.عباس رضایی در 
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
به گزارش اجرای برنامه استراتژیک کنترل بیماری 
HIV اشاره و اظهار کرد: باید تفکیکی بین معتادان 
مبتال به HIV و ایدز قائل شد و همانگونه که نگرانی 
در خصوص ابتال به این بیماری وجود دارد بیماری 
هپاتیت c نیز مورد توجه قرار گیرد.استاندار اصفهان 
با اشاره به مصوبات سفر وزیرکشــور در مرداد ماه 
امسال به استان گفت: سرپرست معاونت سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری و همچنین مدیرکل 
امور اجتماعی و فرهنگی استان باید پیگیری های 
الزم را برای اجرای کامل این مصوبات داشته باشند.

رضایی به گزارش بررســی وضعیت مراکز اقامتی 
بهبود و بازتوانی استان نیز اشاره کرد و افزود: باید 
ضرورت ایجاد این مراکز در شهرستان های مختلف 
از سوی اداره کل بهزیستی استان احصا و بر همان 
مبنا اقدام شــود.وی با اشــاره به گزارش فرماندار 
شهرســتان خمینی شــهر در خصوص وضعیت 

اعتیاد این این شهرستان و بازدید خود به صورت 
ناشــناس از برخی از محالت خمینی شهر گفت: 
فرماندار به عنوان رییس ستاد مبازره با مواد مخدر 
این شهرستان باید برنامه کوتاه مدت، میان مدت و 
بلند مدتی را در کمیته ای متشکل از شورای تامین 
شهرستان و مسئوالن ذی ربط تدوین کند.استاندار 
اصفهان تاکید کرد: مدیران باید همسو و همدل با 
یکدیگر و در راستای هم افزایی بیشتر اقدام کنند 
و با توجه به محدودیت های اعتبــاری موجود از 
ظرفیت NGO ها وخیریه ها در راستای مبارزه با 

اعتیاد و مواد مخدر بهره مند شوند.

استاندار اصفهان:

 مبارزه با مواد مخدر با روش های سنتی ممکن نیست
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره بــه ناایمن بودن 
نزدیک یک سوم از واحدهای آموزشی گفت: ۱7۰ 
هزار کالس درس در کشور نیاز به استانداردسازی از 

جمله در زمینه وسایل گرمایشی دارد.
ســید محمد بطحایی، روز پنجشــنبه در حاشیه 
بهره برداری از ســالن ورزشی اســماعیلیان آران و 
بیدگل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نزدیک 
به ۲5 هزار کالس درس از این تعداد اســتاندارد و 
ایمن نیست و باید به سرعت وسایل گرمایشی آنها 
جایگزین شود. وی بیان کرد: نبود لوله کشی گاز در 
برخی مناطق کشور مشــکل را دوچندان کرده که 
باید در این شرایط از بخاری های استاندارد برقی یا 
خورشیدی اســتفاده کرد. وزیر آموزش و پرورش با 
ابراز تاسف از حادثه اخیر در مدرسه ای در زاهدان 
تصریح کرد: یکی از مشکالت بسیار مهم و اولویت دار 
همه دستگاه های حاکمیتی کشور همین استاندارد 
سازی وسایل گرمایشی مدارس است تا دیگر شاهد 

حادثه های ناگوار اینچنینی نباشیم. 
وی اضافه کرد: شــاید در بیشــتر موارد وســایل 
گرمایشی هم اســتاندارد باشــد؛ اما برای محیط 
آموزشی که در تیررس شیطنت دانش آموزان است، 
می تواند خطرآفرین باشد که نیاز به مدیریت دارد. 

بطحایی، اعتبارهای ســاالنه ایــن وزارتخانه برای 
استانداردسازی وســایل گرمایشــی مدرسه ها را 
ناکافی برشــمرد و عنوان کرد: اگر بنا باشــد با این 
مقدار اعتبار حرکت کنیم، شاید ۹ سال زمان برای 

استانداردسازی همه مدرسه ها الزم باشد. 
وی تاکید کرد: یــک عزم ملی و پویــش همگانی 
نیاز داریم تا این معضل در اولویــت قرار گرفته و با 
تامین اعتبار، نهایت تا ۲ سال آینده همه مدرسه ها 

استانداردسازی شود. 
۱4 میلیون 7۰۰ هزار دانش آموز در ۱۰5 هزار واحد 

آموزشی در کشور به تحصیل اشتغال دارند. 

وزیر آموزش و پرورش در کاشان:

170 هزار کالس درس نیاز به استانداردسازی دارد

با مسئوالن

وارد صحن یکی از امامزاده ها می شوم و جمعیت 
زیاد حاضر در آنجا توجهم را جلب می کند. مردم 
الاله اال ا... گویان در حال حرکت به ســمت ایوان 
امامزاده هســتند. شلوغی این ســاعت از روز در 
امامزاده ای کوچک غیر عادی به نظر می رســد؛ 
جلوتر مــی روم و با دیدن جمعیت ســیاهپوش 
می فهمم که مراسم تشــییع در جریان است و در 
نهایت تعجب،مشــاهده می کنم که خاکسپاری 
در صحــن امامزاده در حال انجام اســت. اگر چه 
قبال قبرهای پراکنده ای در حیاط امامزداه دیده 
بودم؛ اما فکر نمــی کردم تدفیــن در این محل 
انجام شــود. پس از دفن متوفی، سبدها و انبوهی 
از گل های گران قیمت طبیعی روی قبر قرار می 
گیرد. فردی از پشت بلندگو اعالم می کند مراسم 
ظهر در رستوران... به صرف ناهار برگزار می شود. 
وقتی جمعیت متفرق می شوند، از متولی امامزاده 
قیمت قبرهــا و چگونگی دفن میــت را جویا می 
شــوم، قیمت ها را به نظر اشــتباه می شنوم؛ اما 
پس از چند بار تکرار به نظر واقعی می آید. 7۰۰ 
میلیون، قیمت یک خانه آخرت در ایستگاه آخر، 

اندکی عجیب و غیر قابل باور به نظر می رسد.
خانه آخرت چند؟

بر اساس اعالم روابط عمومی آرامستان باغ رضوان 
قیمت قبرها از ۶۰۰ هــزار تومان تا یک میلیون و 
هشــتصد هزار تومان در این مکان به فروش می 
رســد. حتی بنابر اعالم مســئوالن این سازمان 
قبرهای مجانی نیز برای افــراد بی بضاعت وجود 
دارد. گران ترین قبر در این مکان 5 میلیون است 
که مربوط به قطعه های یک و دو می شود؛ هر چند 
دیگر در این قطعات قبر بدون صاحبی وجود ندارد 
و افرادی هم که این قبرها را پیش خرید کرده اند 
تنها می توانند آن را به بســتگان درجه اول خود 
انتقال دهند و امکان خرید و فــروش برای افراد 

وجود ندارد. عالوه بر ایــن، افراد می توانند اموات 
خود را در جوار امامزاده ها نیز دفن کنند؛ البته با 
هزینه های چند ده برابری. بر اساس اعالم سازمان 
اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی اصلی امامزاده 
ها، خاکسپاری و دفن میت در همه امامزاده های 
شهر مجاز است؛ البته اگر کسی بتواند هزینه های 
یک تا  دومیلیــاردی قبر هــای آن را تقبل  کند. 
قیمت قبرها در امامزاده ها هم البته متفاوت است، 
در امامزاده شــاه میر حمزه)ع( قیمت یک قبر دو 
طبقه چیزی بیــن 7۰۰ تا ۸۰۰ میلیون اســت؛ 
اما در امامزاده های پر طرفــداری مانند امامزاده 
ابوالعباس)ع( در خوراســگان این قیمت ها باالتر 

هم می رود.
قیمــت هــای نجومــی در جــوار

 امامزاده ها
مدیرکل اوقاف و امور خیریــه اصفهان می گوید 
قیمت های باالی قبر در صحن امازاده ها به دلیل 
این است که افراد کمتری بتوانند در این مکان های 
مقدس به خاک سپرده شوند. به گفته وی، هزینه 

های دریافتی از فــروش قبــر در امامزاده ها نیز 
تماما به حســاب هیئت امنای همــان امامزاده و 
 برای هزینه کــرد در همان مکان مورد اســتفاده 

قرار می گیرد .
 صادقی همچنین در واکنش به شــایعه چندین 
مورد دفــن در امامزاده ها و مقبــره های معروف 
مانند عالمه مجلســی گفت: من ایــن صحبت را 
تکذیب می کنم زیــرا در طــول مدیریت من در 
ســازمان اوقاف تنها یک نفر در جوار مقبره عالمه 
مجلســی با پرداخت ۸۰۰ میلیــون تومان دفن 
شده و این هزینه باال نیز به خاطر این بود که نمی 
خواهیم فردی در مقبره عالمه مجلسی یا در دیگر 
امامزاده ها دفن شود. البته آن فرد که درخواست 
دفن کنار مقبره عالمه را داده بود، خیری اســت 
که حوزه علمیه ســاخته و برای ســاخت مدرسه 
سی میلیارد بخشیده بود. زمانی که این فرد فوت 
شد، وصیت کرده بود که در مقبره عالمه مجلسی 
دفن شــود و البته با وجود مخالفت من دفن شد؛ 
همواره با تبدیل شــدن امامزادگان به گورستان 

مخالفم زیرا مــردم نمی توانند عبــادت کنند و 
زیارت بروند؛بنابراین گردشگری در این مکان ها 

از بین می رود.
خرید و فروش قبر ممنوع

خبر خرید و فــروش قبر به قیمــت های نجومی 
بارها در خبرهای مربوط به تهران و بهشــت زهرا 
آمده اســت؛ اما به نظر می رسد پای این آگهی ها 
به اصفهان هم باز شده و تبلیغات برای قبرهای دو 
نبش و نزدیک به پارکینگ و ســرویس بهداشتی 
را می توان در البه الی آگهــی های نیازمندی ها 
و حتی سایت های اینترنتی پیدا کرد. هر چند به 
گفته ســیدرضا جعفریان فر، مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان این نوع از خرید 

و فروش ممنوع است.
جعفریان فر می گوید : به تازگی مشــاهده شــده 
که برخی افراد مبادرت به چاپ آگهی و تبلیغات 
مبنی بر فروش قبر می کنند، البته تعداد این افراد 
در اصفهان بسیار اندک است؛اما مردم آگاه باشند 
که بر اساس قوانین و مقررات، به هیچ وجه امکان 
خرید و فروش قبور آرامســتان باغ رضوان توسط 
اشــخاص وجود ندارد.وی ادامــه می دهد: برای 
اشخاصی که دارای سند پیش مجوز دفن هستند، 
واگذاری قبر صرفا به بســتگان نســبی و سببی 
درجه یک ) پدر، مادر، همسر، فرزندان، پدر و مادر 
همسر، برادر و خواهر( امکان پذیر است و واگذاری 
به افراد غیر، امکان پذیر نیست.مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
این گونه موضوعات را با جدیت و دقت رصد کرده 
و از سوء استفاده اشــخاص جلوگیری می کنیم، 
اظهار می کند: شهروندان باید مراقب افراد سودجو 
باشــند و برای اطالع از چگونگی و شرایط خرید 
قبور به واحد امور متوفیان ســازمان آرامســتان 
های شهرداری اصفهان  واقع در ساختمان اداری 
مراجعه و یا با شــماره تلفن ۳57۲۳۰۳۰ تماس 

حاصل کنند.

پُز ثروت در ایستگاه آخر!
   مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان نسبت به خرید و فروش هر گونه قبر و ممنوعیت انتقال آنها هشدار داد؛

مدیر کل پست استان اصفهان گفت: طرح لجستیک هوشمند تولیدات 
محلی با هدف توســعه بهره وری اقتصادی در اصفهان اجرا می شود.

حمید باقری افزود: شرکت پست این طرح را در راستای بهبود کسب 
و کار ساکنان روســتاها در دستور کار قرارداده اســت. به گفته وی، 
وظیفه پست در این ماموریت بزرگ این است که کاالیی که در کارخانه 
تولید شده توسط پســت در محل خریدار توزیع کند. مدیر کل پست 
استان اصفهان با بیان اینکه تالش می شــود این طرح از فریدن آغاز 

شود، افزود: با اجرای این طرح عالوه بر بازاریابی؛ کلیه تولیدات محلی 
روســتاها در قالب فروشگاه های اینترنتی و بســته های پستی برای 
فروش به سراسر کشور ارسال خواهد شد. مدیر کل فناوری اطالعات 
و ارتباطات اســتان اصفهان نیز در این جلســه اظهار کرد: چگونگی 
واگذاری دفاتر پیشخوان و وضعیت پراکندگی آن همچنین نیازهای 
اســتان در این بخش در حال مطالعه و بررسی اســت. جعفر مطلب 
زاده افزود: بســیاری از دســتگاه های اجرایی از واگذاری خدمات به 

دفاتر پیشخوان سرباز می زنند که این مســئله به تازگی در کارگروه 
دولت الکترونیک استان مطرح شده اســت. مطلب زاده با بیان اینکه 
در این کارگروه تالش می شود دســتگاه های اجرایی نسبت به این 
مهم توجیه شوند، افزود: معیار ۳۰۰ امتیازی تحقق دولت الکترونیک 
در دســتگاه های اجرایی به میزان همکاری آنان با دفاتر پیشــخوان 
 اختصاص یافته است که در ارزشیابی سازمان های دولتی لحاظ خواهد

 شد. 

مدیرعامل انجمن حمایــت از قربانیان اسیدپاشــی از تمامــی قربانیان و 
آسیب دیدگان با اسید در سراسر کشور خواســت که اطالعات و مشخصات 

خود را به این انجمن اعالم کنند.
کمال فروتن، در این باره گفــت: انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشــی با 
هدف حمایت های روحی و روانی و مادی از قربانیان اسیدپاشــی تشــکیل 
شد؛ اما در ابتدای فعالیت خود با مشــکالتی مواجه بود.وی با بیان اینکه در 

حال حاضر بسیاری از این مشکالت مرتفع شده و انجمن فعالیت خود را به 
طور جدی آغاز کرده اســت، اظهار کرد: در همین راســتا نیز قصد داریم تا 
به منظور انجام حمایت های مادی و معنوی از آســیب دیــدگان و قربانیان 
اســید در سراســر کشــور بانک اطالعاتی خود را راه انــدازی کنیم تا این 
 افراد بتوانند تحت پوشــش انجمن از خدمات و امکانــات بهتری بهره مند

 شوند.

ان
خو
انتشار فراخوان برای فرا

شناسایی قربانیان 
اسیدپاشی در کشور

مدیر کل پست استان:
طرح لجستیک هوشمند تولیدات محلی در اصفهان اجرا می شود

پریسا سعادت
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معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
گفت: می توانیم مبلغ ۲۰۰ میلیــون تومان از پاداش وعده داده 
شده به مدال آوران اصفهانی را تامین کنیم، اما باقی مانده مبلغ 
را اســتانداری باید تقبل کند. علیرضا امینازاده در گفت وگو با 

خبرنگار تسنیم در اصفهان، درباره نتیجه جلساتی که چندی 
پیش با حضور برخی ورزشکاران مدال آور بازی های آسیایی و 
پاراآسیایی جاکارتا به منظور پیگیری پاداش وعده داده شده به 
آنها با استاندار اصفهان و مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار 
شد، اظهار داشت: این پاداش از طرف استاندار سابق اصفهان به 
این ورزشکاران داده شد و اداره کل ورزش و جوانان استان هیچ 

تعهدی در این باره نداده بود.
وی افزود: متاســفانه با وجود پیگیری های اداره کل و برگزاری 

جلساتی با مهرعلیزاده، استاندار سابق اصفهان، ایشان بدون 
عمل کردن به این وعده خود از اســتان اصفهان رفت و بار این 

پاداش مانند برخی دیگر از مسائل استان بر دوش استاندار 
جدید افتاد. معاون امــور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان با بیان اینکه مهرعلیزاده گمان می کرد 

می تواند این پاداش را با کمک حامیان مالی تامین کند، ادامه داد: 
مجموع مبلغ پاداش مدال آوران اصفهانی حدود یک میلیارد و 

۲۰۰ تا یک میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان است.

پاداش وعده  داده شده استاندار سابق اصفهان 
به ورزشکاران، تامین اعتبار نشده بود 

گرت بیل: 
نیازی نیست که به کسی 

جواب دهم
گرت بیل، ســتاره رئال مادرید در دیــدار برابر 
کاشیما بود. این بازیکن 
نیمــه  در  ولــزی 
نهایی جام جهانی 
باشگاه ها توانست 
برابر کاشیما سه بار 
گلزنی کند تا رئال با 
پیروزی سه بر یک به 

ل  برسد.او بعد از بازی گفت: خوشحالم فینــا
که در این دیدار توانســتم هت تریک و زمینه را 
برای پیروزی تیمم فراهم کنم. کمی احساس درد 
داشتم با این حال خودم خواستم که بازی کنم و 
االن خوشحالم که به تیمم کمک کرده ام.بیل ادامه 
داد: من اینجا هستم تا فوتبال بازی کنم و نیازی 
نیست که به کسی پاسخ دهم. حاضر هستم تا در 
هر پستی که سوالری می خواهد به میدان بروم. 

دلیل بازی ندادن به »اوزیل« 
مشخص شد

آرســنال در جام اتحادیه انگلیــس با دو گل 
برابر تاتنهام تن به شکســت داد. اونای امری، 
سرمربی آرســنال بعد 
از بــازی دربــاره 
نشــینی  نیمکت 
مســوت اوزیــل 
گفــت: نیمکــت 
نشــینی اوزیل فنی 
بود. بازیکنانی که در 
ترکیب اصلی بازی کردنــد بهترین بودند. من 
تنها به عملکرد تیم نگاه می کنم و اسم خاصی 
برایم مهم نیســت. هر بازیکنی برای تیم مهم 

است و تصمیم نهایی را خواهم گرفت.

دورتموند پول داشت 
رونالدو را می خرید

در ســال های اخیــر دورتمونــد بارها دســت 
به فروش ســتاره های بزرگ خــود زده که این 
سیاست به شدت مورد 
انتقــاد هــواداران 
این تیم نیــز قرار 
گرفته اســت زیرا 
فروش این ستاره 
ها باعث دور شــدن 
دورتموند از سطح اول 
فوتبال شده اســت. حاال یوواخیم واتسکه، مدیر 
ورزشــی دورتموند در اظهارنظری جالب اعالم 
کرد دلیل عدم مبادرت برای جذب ستاره هایی 
چون کریستیانو رونالدو، تنها مشکل مالی است. 
یوواخیم واتسکه گفت: اگر ما قدرت مالی جذب 
رونالدو و پرداخت حق و حقوق وی را داشتیم حتما 

این ستاره پرتغالی را جذب می کردیم.

 شکار ۸۰ میلیون یورویی
 بایرن مونیخ از اللیگا

بایرن مونیخ برای تقویت ترکیب خود در زمستان 
امسال از همین حاال دست به کار شده و »مارکا« 
در خبــری اختصاصی 
ادعا کرد این باشگاه 
بند آزادسازی 80 
میلیــون یورویی 
قــرارداد لوکاس 
هرنانــدز را در تاریخ 
اول ژانویه فعال کرده 
و  او را به خدمت خواهد گرفــت. این مدافع 21 
ســاله و فرانســوی مدتی قبل قرارداد خود را تا 
سال 2024 با باشگاه اتلتیکومادرید تمدید کرده 
بود، با قراردادی چهار ســاله راهی بایرن مونیخ 

خواهد شد. 

 جشن ستاره های یونایتد 
بعد از جدایی »مورینیو«!

نشــریه میرر در گزارشــی از اتفاقــات رختکن 
منچستریونایتد بعد از انتشار خبر اخراج مورینیو 
پرده برداشــته اســت.
درحالی کــه هنوز 
مــدت زیــادی از 
شکســت سنگین 
برابــر  یونایتــد 
نگذشــته  لیورپول 
بود، مدیران این باشگاه 
خبر اخراج مورینیو را منتشر کردند. این خبر در 
همان لحظه به گوش بازیکنان  هم می رسد. در 
میان حاضران در رختکن، ســه بازیکن شــادی 
خود را از جدایی مورینیــو پنهان نمی کنند. پل 
پوگبا، آنتونی مارسیال و لوک شاو از خوشحالی 
یکدیگر را در آغوش گرفته بودنــد تا اینگونه 

رضایت خود را اخراج سرمربی ابراز کنند.

جواب »نه« سپاهان به پرسپولیس

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 روزگار »مهدی قائدی« را 
سیاه می کنم !

دادســرای بوشــهر با عدم پذیــرش دفاعیات 
مهدی قائــدی، وی را به عنــوان راننده مقصر 
در حادثــه رانندگی منجر به فــوت غیر عمدی 
مرحوم احمدرضا شاکر شناخت و پرونده او با قرار 
مجرمیت به دادگاه رفت.روزنامه خبر ورزشی در 
تیتر روز پنجشنبه خود از احتمال محکومیت و 
حکم زندان برای این بازیکن خبــر داد. این در 
حالی ا ست که وکیل قائدی گفت: هرگونه خبری 
پیرامون محکومیت موکلم کذب است و پرونده 
کماکان زیر دســت بازپرس پرونــده قرار دارد 
وهیچگونه قرار مجرمیتی بــرای مهدی قائدی 
صادر نشده است.درعین حال مادر »احمد رضا 
شــاکر« که در حادثه رانندگی کشته شد، می 
گوید قائدی خیلی راحت به دخترم پیامک داده 
و می گوید ماشین بیمه دارد، دیه احمدرضا را می 
دهم. جان پسر من به دیه بستگی دارد؟ مبلغ دیه 
را به مهدی می دهم امــا احمدرضای مرا به من 
بازگرداند. دخترم مهدی قائدی را قسم داده بود 
که راست بگوید؛ اما او گفت لزومی ندارد من دروغ 
بگویم. ماشین بیمه است و دیه را می دهم. ضمن 
اینکه امین حسن پور پشت فرمان بوده است. این 
حرف مرا آتش می زند. قائدی تصور می کند ما 
نگران دیه هستیم. روزگار مهدی قائدی را سیاه 

می کنم !

ماجرای ناپدید شدن 
»مجیدی« در اردوی تیم ملی!

امید نمازی، دستیار ســابق کارلوس کی روش 
در تیم ملی کــه این روزها دیگــر روی نیمکت 
ذوب آهن نمی نشیند و هدایت هیچ تیمی را بر 
عهده ندارد، این روزها به واسطه مصاحبه هایی 
که انجام می دهد حسابی در محافل ورزشی فعال 
است. نمازی در مصاحبه ای درباره ماجرای ناپدید 
شدن فرهاد مجیدی در جریان یکی از اردوهای 
تیم ملی صحبت کرده. نمازی گفته که در جریان 
یکی از اردوهای تیم ملی وقتی کی روش متوجه 
شد که فرهاد مجیدی در جمع بازیکنان نیست، 
از ترابیان درباره غیبت او پرسیده. ترابیان نیز به 
کی روش گفته که در عدم حضور شما مجیدی از 
من اجازه گرفت و به دندان پزشکی رفت! همین 
باعث شــد ســرمربی تیم ملی از بابت ترک اردو 
توســط مجیدی ناراحت شــود و با ترابیان نیز 

جروبحث کوتاهی داشته باشد.

 سه تیم قطری 
به دنبال پورعلی گنجی

پور  مرتضــی 
علــی گنجــی 
در الســد قطــر 
عملکــرد بســیار 
خوبی از خود نشان 
داد با ایــن حال او 
تصمیــم گرفــت 
که ایــن تیم 
را تــرک 
کنــد و 

راهی لیــگ بلژیک شــود. به 
نظر می رسد که قطری ها بازهم 

می خواهند از پورعلی گنجی استفاده کنند؛ اما 
این بار نه تیم السد بلکه او از چند باشگاه قطری 
دیگر پیشنهاد دارد. روزنامه اســتاد الدوحه در 
گزارشی به ســتایش از پور علی گنجی پرداخت 
و از پیشنهاد سه باشــگاه االهلی، العربی و قطر 
 برای جذب ایــن مدافع ایرانی ســخن به میان

 آورد.

مدیر مسئول سایت »ورزش 
سه« محکوم شد

مدیرمســئول ســایت »ورزش ســه« به دلیل 
آنچه پخش و انتشــار آثار و ویدئوهای ورزشی 
شبکه های صداوسیما بدون مجوز قانونی عنوان 
شده است، با حکم دادگاه به دو سال محرومیت از 

مسئولیت های مطبوعاتی محکوم شد.
مهدی شاملو، مدیرمسئول سایت »ورزش سه« 
همچنین به دلیل آنچه انتشــار و درآمدزایی از 
طریق برنامه ها و مســابقات ورزشی شبکه های 
ســه، خبر و ورزش اعالم شده اســت، از سوی 
شعبه ششــم دادگاه کیفری یک استان تهران 
بــه تحمل 6 ســال حبــس تعزیــری و نظر به 
حسن ســابقه، در نهایت به دو سال محرومیت 
 از کلیــه مســئولیت های مطبوعاتــی محکوم

 شد. 

در حاشیه

باشگاه ذوب آهن شرط مذاکره با باشگاه استقالل و جذب مرتضی 
تبریزی را اعالم کرد.

مرتضی تبریزی، مهاجم تیم فوتبال اســتقالل ابتدای این فصل 
از تیم ذوب آهن جدا شــد و به جمع آبی پوشــان تهران اضافه 
شــد. هرچند که تبریزی در ذوب آهن عملکرد خوبی داشت، اما 
در استقالل از روزهای اوجش فاصله گرفت و به بازیکن نیمکت 
نشینی تبدیل شد. از سوی دیگر ذوب آهن هم با جدایی تبریزی 

در گلزنی به حریفان دچار مشکل اساسی شد و به رده چهاردهم 
جدول سقوط کرد.

همین مشکل دو طرفه باعث شده است تا بحث بازگشت تبریزی 
از استقالل به ذوب آهن مطرح شود. هرچند که مسئوالن ذوب 
آهن به صورت مستقیم از صحبت درباره جذب تبریزی خودداری 
می کنند ولی تمایل آنها به داشتن یک مهاجم تمام کننده پنهان 

شدنی نیست.

سعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در همین ارتباط گفت: 
تبریزی بازیکن اســتقالل اســت. چون تبریزی یک سال و نیم 
قرارداد دارد اجازه ندارم درباره او اظهارنظر کنم. اگر تبریزی کمتر 
از 6 ماه قرارداد داشــت با او مذاکره می کردیم. مدیرعامل ذوب 
آهن ادامه داد: در نقل و انتقــاالت منصوریان حرف اول و آخر را 
می زند. اگر سرمربی تیم احساس نیاز کرد می توانیم با عزیزانمان 

مذاکره رسمی شویم. در استقالل برای این بازیکن وارد 

چراغ سبز باشگاه ذوب آهن به جذب مهاجم استقالل

فوتبال زیباست چون معادالت روی کاغذ را به هم می ریزد. شاید 
روزی که فیفا اعالم کرد پرسپولیس یک سال قادر به جذب بازیکن 
نیست، هیچ کس حتی تصورش را هم نمی کرد این دوران طوالنی 
تبدیل به مقطعی درخشان از تاریخ باشــگاه شود و این همه قاب 
زیبا و فراموش نشدنی بسازد. قهرمانی در لیگ هفدهم، رسیدن به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا و باقی ماندن در کورس مدعیان امسال، 
کارنامه باورنکردنی تیمی است که هیچ بازیکن جدیدی نگرفت، 
طارمی، مســلمان، احمدزاده، محرمی و امیری از آن جدا شدند و 
ماهینی و انصاری را هم به خاطر رباط پاره از دست داد. روی کاغذ 
کاری که تیم برانکو کرد در حد »غیر ممکن« بود، اما این پرسپولیس 
آن قدر مصمم، جنگجو و البته با کیفیت بود که توانست دوران تلخ 
محرومیت را با سربلندی پشت سر بگذارد. حاال همه خوشحالند از 
این که پنجره ها دوباره باز شده و پرسپولیس هم مثل سایر باشگاه ها 
می تواند خودش را تقویت کند. همه به جز هوادارانی که این روزها 
شایعاتی درباره بازگشت دوباره »آقای خیریت«)!( به تیم شان می 
شنوند یا حرف و حدیث هایی درباره جذب برخی بازیکنان درجه 
چندم به گوش شان می رســد. خب باید حق داد که نگران باشند؛ 
پنجره باز چیز خطرناکی است، اگر قرار باشد به جای آدام همتی و 
شایان مصلح که حداقل تا پای جان زحمت می کشند، امثال یانسکی 
و تادئو و نیومایر وارد شوند، ارز مملکت را تباه کنند و جان مردم را 
باال بیاورند. امروز اگر »آدام« و »شایان« پاس گل نمی دهند، حداقل 
وقتی دوربین چهره بسته آنها را به تصویر می کشد، آدم از صورت 

غرق در عرق این بچه ها لذت می برد.
پنجره باز چیز خطرناکی است، اگر قرار باشد دیگر بعد از ساده ترین 
گل های پرسپولیس نیمکت این تیم از جا کنده نشود و کاورپوش ها 
به ســرعت برق و باد از ســر و کول زننده گل باال نروند. وقتی یک 

کلکسیون ستاره از تیم برانکو جدا شد، پرسپولیس دیگر شکارچی 
گل نداشــت؛ اما بچه های روی نیمکت این تیم انگار »شکارچی 
شادی گل« بودند؛ بی آن که نگران سهم خودشان از این تیم باشند.

هواداران این تیم لذت می بردند که کل کل بر سر مردانگی است و 
بر سر جنگندگی بیشتر . حاال اگر قرار است این قاب زیبا با بازشدن 
پنجره بشکند، شاید باید دعا کرد پنجره باز نشود. پنجره باز چیز 

خطرناکی اســت اگر شــادی های دیوانه وار جالل 
و بیرانوند را از تیم بگیرد، درســت در همان 
لحظاتی که مردم و دوربین ها روی بازیکنان 
جلوی زمین فوکــوس کرده اند و این دو نفر 
از همه این ها آن عقب رکورد پرش ارتفاع را می شــکنند. 

مهم تر، پنجره باز چیز خطرناکی اســت، اگر قرار باشد دوباره یکی 
مثل محسن مسلمان به تیم برگردد، چهار نفر مثل خودش را دورش 
جمع کند و بعد از چند بازی نیمکت نشینی، پست »بچه های طالق« 
روی اینستاگرام بفرســتد. اگر قرار باشد امثال طارمی و محرمی و 
احمدزاده، بی حساب و کتاب برگردند و جواب آن بچه یتیمی را که 
پدرش بعد از دربی در ایالم کشته شد را ندهند. اصال پنجره باز خیلی 
خطرناک است اگر قرار باشــد »طارمی« دوباره باشد. برای بعضی 
بازیکنان فاصله عشق و تعصب به اندازه یک اسکناس تانخورده است 
و از این بازیکنان باید برحذر بود. از بازیکنانی که نمک می خورند و 
نمکدان می شکنند. در همه تیم ها هم از این نمونه بازیکنان داریم. 
داستان »طارمی« باید درس عبرت باشد. برانکو با همه محبوبیتش 
این روزها شاهد واکنش تند هوادارانی است که در صفحات مجازی 
خطاب به مربی محبوب شان می نویسند اگر »آقای خیریت« به تیم 
برگردد، باید پاسخگوی جماعتی باشد که هنوز یادشان نرفته یک 
بازیکن چطور به همه چیز پشت پا زد و تیم را تنها گذاشت و در قطر 
به خوش گذرانی با ستاره سینما مشغول شد و حاال ازاینجا رانده و از 

آنجا مانده، فیلش دوباره یاد هندوستان کرده است! 

فضای مجازی

سوشا مکانی، دروازه بان پیشین تیم پرسپولیس عکسی از خودش با جدیدترین تیپ حاشیه 
ساز در اینستاگرام منتشر کرده است . او در متنی طعنه دار که مشخص نیست روی سخنش 
با کیست برای این تصویر نوشت :»به قدری خوب باش که آدما رو ببخشی، ولی اونقدر احمق 
نباش که دوباره بهشــون اعتماد کنی.«نکته بامزه این تیپ سوشا مکانی استفاده از عینک 
آفتابی زیر سقفی است که در آن به جهت کمی روشنایی ، چراغ روشن است. مسعود شجاعی 

هم این پست را الیک کرده است!

جواب »نه« سپاهان به پرسپولیس
باشگاه سپاهان اصفهان با جدایی مدافع ارزشمند خود در نقل و انتقاالت زمستانی مخالفت کرد.

با توجه به اخباری که این روزها از باشگاه پرسپولیس شایع شــده »مهرداد محمدی« در لیست خرید 
برانکو قرار دارد و در روزهای اخیر خبرهایی در مورد عالقه باشگاه پرسپولیس به جذب این بازیکن شنیده 
می شد و گفته شده بود برانکو برای استفاده از او در پســت دفاع چپ نظر دارد و نام او در فهرست خرید 
سرخ پوشان است.سرمربی پرسپولیس، این بازیکن را برای دفاع چپ تیمش می خواهد چرا که عملکرد 
مهرداد محمدی را در این پست دیده و پسندیده اســت. با این حال ولی سپاهانی ها با این انتقال موافق 
نیستند. محمدی در نیم فصل نخست عملکرد خوبی در سپاهان داشت و هواداران به درخشش او امیدوار 

هستند. به این ترتیب اولین »نه« بزرگ بازار نقل و انتقاالت را سپاهان به پرسپولیس گفت. 

ذوب آهن به دنبال طلب 9۰۰ میلیونی از استقالل
با شروع مسابقات لیگ هجدهم، استقاللی  های تهران که در نقل و انتقاالت تابستانی مهاجم صاحب نامی به خدمت 
نگرفته بودند، پس از مذاکره با باشگاه ذوب آهن اصفهان موافقت آن ها برای جذب مرتضی تبریزی به شرط پرداخت 
مبلغ 1 میلیارد و 800 میلیون به عنوان رضایت نامه را دریافت کردند. همین اتفاق هم رخ داد و مدیران باشگاه 

استقالل طی چند فقره چک این مهاجم نامدار را به خدمت گرفتند.
اما حاال خبر می رسد که استقاللی ها تا به االن تنها نصف مبلغ تعیین شده را به طرف اصفهانی پرداخت کرده اند 
و در این میان 900 میلیون تومان به ذوب آهن بابــت دریافت رضایت نامه تبریزی بدهی دارند. هم چنین برخی 
شایعات در خصوص بازگشت این بازیکن به ذوب آهن وجود داشت که پس از پرس و جو از سرمربی سبزپوشان 
مشخص شد برنامه ای برای جذب تبریزی در دستور کار آن ها قرار ندارد و بیشتر باید آن را شیطنت رسانه ها دانست.

پای یک دختر در میان است!
 »آنتونی استوکس« یکی از بازیکنانی است که در تیم تراکتورسازی توپ می زده و این روزها زندگی اش 
با حضور دختر 2۵ ساله ای به هم ریخته است .استوکس اما بعد از بازی تراکتورسازی و ذوب آهن برای 
مرخصی از ایران رفت و با تاخیر چند روزه بازگشت. تاخیر او در ورود به ایران حاشیه های زیادی ایجاد کرد 
و حتی با وجود برگشتن قبل از بازی با پرسپولیس نام او در فهرست 18 نفره تراکتور قرار نگرفت تا به نوعی 
متوجه رفتار عجیب خود شود؛ اما استوکس چند روز بعد تبریز را به مقصد استانبول ترک کرد تا به گفته 
باشگاه تراکتورسازی به صورت رسمی از این تیم جدا شود.پس از اینکه استوکس تصمیم به ترک ایران 
گرفت اظهار نظرات مختلفی وجود داشت که این بازیکن همانند لی هری اروین که او هم تبریز را ترک 
کرده، مدعی شده به دلیل مشکالت روحی قادر به ادامه همکاری با تراکتورسازی نیست و نمی تواند در 
ایران بماند.نگاه گذرا به آنچه درباره مهاجم بااستعداد در رسانه های انگلیسی نوشته شده نشان می دهد که 
مشکالت روحی استوکس از کجا نشأت می گیرد. نسخه اسکاتلندی روزنامه سان در آوریل سال 201۷ طی 
گزارشی اعالم کرد که چگونه زندگی شخصی استوکس با آشوب بزرگی مواجه شد.هکرهایی که به موبایل 
ایلید اسکات 2۵ ساله دسترسی پیدا کرده بودند با انتشار 200 قطعه فیلم و عکس از او افشاگری کردند که 
او با آنتونی استوکس در ارتباط است! عکس های منتشر شده سبب شد تا رابطه عاطفی استوکس با »دبی 
الولور« 2۷ ساله قطع شود. خیانت این بازیکن فوتبال در حالی رخ داده بود که دبی دومین فرزند استوکس 
را باردار بود. پس از این اتفاق زندگی خصوصی استوکس با بحران جدی مواجه شد . یک منبع آگاه در گفت و 
گو با سان، وضعیت استوکس را شرح داده و پاسخ سوال طرفداران تراکتورسازی هم در آن وجود دارد: رابطه 
استوکس با الولور بسیار عاشقانه بود. آنتونی عالقه داشت تا ماجرای اسکات را فراموش کند و این دو در کنار 
هم بازی تیم سابق استوکس را تماشا کردند. اکنون اولویت او، نوح است. نوح پسر اول استوکس از همسر 
سابق اوست. واضح است شرایط مهاجم اسکاتلندی دور از فرزندش غیرقابل تحمل بوده و او که نتوانسته 

بود برای حضور پسرش در ایران شرایط ایده آلی فراهم کند، بازگشت به کشورش را مناسب دیده است. 

خطرناک 
است!

 به بهانه زمزمه ها 
درباره بازگشت 

»طارمی« به 
پرسپولیس؛

امیرعلی مرآتی
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قدرتمندترین ناوگان بالگردی خاورمیانه در اختیار ایران
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 اخبار

شهرستان ها

افتتاح پردیس سینمایی ساحل 
با حضور شهردار اصفهان

پردیس سینمایی ســاحل عصر چهارشنبه با 
حضور شــماری از مدیران شهری و هنرمندان 
و مســئوالن حوزه هنری افتتاح شد. پردیس 
ســینمایی ســاحل اصفهان در مجموع دارای 
۹ ســالن با مجموع ظرفیتی در حدود هزار نفر 
اســت. دو ســالن پردیس با ظرفیت های ۲۰ و 
۳۰ نفره ویژه کودکان طراحی شــده است. یک 
سالن ۱۵۰ نفره روباز )تابســتانی( هم در بین 
سالن های این پردیس سینمایی موجود است. 
پردیس سینمایی ساحل با همکاری شهرداری 
اصفهان به بهره برداری رســیده است.محسن 
مومنی، رییس حوزه هنری در مراســم افتتاح 
رسمی این مجموعه بابیان اینکه برای چهارمین 
بار است که برای افتتاح سینما به اصفهان می آیم، 
اظهار کرد: پردیس سینمایی ساحل در کمتر از 
۹ ماه به بهره برداری رسید و آماده خدمت رسانی 
به شهروندان اصفهانی است؛ مسئوالن و سینما 
دوستان از سال های گذشته نســبت به ایجاد 
مراکز فرهنگی و سینما اهتمام داشته اند.رییس 
حوزه هنری با بیان اینکه در اصفهان ۳۲ سالن 
سینما داریم که امیدوارم  این تعداد به ۴۰ سالن 
افزایش پیدا کند، تصریح کرد: انسان با وجود همه 
فضاهای نوین امروز تنهاســت و ساخت سینما 
موجب می شود انســان ها زمانی را در کنار هم 
بگذرانند چرا که انسان موجودی اجتماعی است.
رییس حوزه هنری گفت: حوزه هنری در کنار 
دولت و بخش خصوصی به خصوص در استان ها 
توانسته سالن های سینما را احداث کند،  لزوم 
توجه به ساخت سینما در اســتان های اطراف 
نیز باید مورد توجه قرار گیرد حوزه هنری بیشتر 
در استان ها فعالیت دارد و مسئوالن هم باید به 

ساخت سینما در استان های دیگر توجه کنند.

ساماندهی ترافیک تقاطع 
جی- مالک اشتر

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان از نصب عالئم 
هشــدار دهنده ترافیکی به منظور ساماندهی 
ترافیک در تقاطع جی- مالک اشــتر خبر داد و 
گفت: اجرای این عملیات با یک میلیارد و ۳۴۰ 

میلیون ریال اعتبار انجام شده است.
مسعود قاسمی  اظهار کرد: شهرداری این منطقه 
در راستای نظم بخشــیدن به ترافیک شهری، 
جلوگیری از تصادفات، تســهیل در رفت و آمد 
و مرتفع شدن مشکالت شــهروندان، اقدام به 
نصب عالئم هشــدار دهنده ترافیکی به منظور 
ساماندهی ترافیک در تقاطع جی- مالک اشتر 
کرده است. وی افزود: شــهرداری نگاه ویژه ای 
به اهمیت و ضرورت ایمن سازی معابر و مسیرها 
با نصب عالئم هشدار دهنده ترافیکی در جهت 
کاهش خطرات، افزایش ضریب ایمنی و هدایت 
رانندگان دارد؛ با شــروع شهرســازی مدرن، 
مدیریت و برنامه ریــزی ترافیک به عنوان یکی 
از عناصر اصلی در برنامه ریزی و طراحی شهری 

محسوب می شود.

اجرای طرح آبیاری قطره ای 
در فالورجان

اجرای طرح آبیاری قطره ای در شهر فالورجان 
به بلوار اندیشه رســید. به گزارش روابط عمومی 
شــهرداری و شورای اسالمی شــهر فالورجان، 
شهردار فالورجان با بیان این مطلب در راستای 
اجرای طرح آبیاری قطره ای گفت: در راســتای 
صرفه جویی در مصرف، استفاده بهینه و جلوگیری 
از اتالف آب در پارک ها و فضاهای ســبز شهری، 
شــهرداری فالورجان از مدت ها قبل تصمیم به 

اجرای طرح سیستم آبیاری قطره ای در میدان ها، 
بلوارها و بوستان های این شــهر داشت که برای 
اولین بــار دورچینی درختــان و آبیاری مدرن 
قطره ای برای آبیاری گل ها، درختان و درختچه 
های زینتی در سطح شهر فالورجان را در میدان 
جانبازان اجرا کردیم و نتیجه کار رضایت بخش 
 بود، امیدواریــم این روش به طور گســترده در 
سرتاسر فضای سبز و پارک های شهر فالورجان 
مورد اســتفاده قرار گیرد.جواد نصری با اشاره به 
اینکه در آبیاری قطره ای تنها بخشــی از خاک 
اطراف بوته گیاه یا درخت آبیاری می شود، افزود: 
کاهش تبخیر از ســطح خاک، عدم وجود روان 
آب های سطحی و کنترل نفوذ عمقی از عواملی 
هستند که باعث کاهش مصرف آب و در نتیجه 

افزایش بازده آبیاری می شود.

شهردار اصفهان:
پزشکان دررفع مشکل ترافیک 
خیابان آمادگاه مشارکت کنند

شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شــهروند 
پرسشگر، شهردار پاسخگو« در خصوص احداث 
شهرک ســالمت و انتقال مطب پزشکان خیابان 
آمادگاه گفت: در خیابان آمادگاه شــاهد تجمع 
خودروها و مردم هســتیم که به مطب پزشکان 
مراجعه می کنند، البته باید بتوانیم زمینه ای را 
فراهم کنیم تا کسی که بیمار دارد یا همراه بیمار 

است فشار روحی به آن وارد نشود.
 قدرت ا... نوروزی  با بیــان اینکه به دنبال انتقال 
مطب پزشکان خیابان آمادگاه به شهرک سالمت 
هســتیم، افزود: البته اکنون طــرح ترافیک را 
برنامه ریزی کرده ایم تا ترافیــک در این محور 
روان تر شود، اما برای اجرای هرطرحی مشارکت 
مردم حرف اول را می زند.وی خاطرنشــان کرد: 
برای رفع مشــکل ترافیک خیابان آمادگاه نیاز 
به مشارکت و همکاری پزشکان داریم؛ آنها باید 
بپذیرند که بیماران حق دارند از تسهیالت الزم 

برخوردار باشند.
شــهردار اصفهان در خصوص وضعیت قرارداد 
پیمانکاران در شــهر گفت: برای انجام هرکاری 
یا هر خریدی باید تشریفات قانونی رعایت شود، 
ممکن اســت در معامالتی کوچک یا متوســط، 
ترک تشریفات پیمانکار را انتخاب کنیم، اما برای 
کارهای بزرگ باید تشریفات انجام شود تا افراد 

در مناقصه شرکت کنند.
نوروزی خاطرنشان کرد: در قرارداد همه شرایط 
اعم از نحوه پرداخت، نقدی یــا غیرنقدی بودن 
پیمانکار روشن است، البته به دلیل وجود بدهی 
زیادی که شهرداری را گرفتار کرده، پیمانکاران 
زیادی طلبکار هستند، بنابراین برای اینکه بدهی 
ها را پرداخــت کنیم در بعضی از مــوارد توافق 
می کنیم به جای وجــه نقد، مالــی را به آن ها 
بدهیم، این یکی از راهکارهای حل مسئله است، 
البته پیمانکار شاید در شرایطی قرار گرفته باشد 

که چاره ای جز این نداشته باشد.

» ما روزی که به دنیا آمدیم خط تشیع سرخ را انتخاب کردیم 
تا به  سرمنزل شهادت برســیم« بخشی از وصیت روحانی 
شهید حجت االسالم عبدا... میثمی، نماینده ولی فقیه در 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( است که در اولین لحظه ورود به محل 
دهمین کنگره شهدا و ایثارگران روحانی استان اصفهان به 

چشم می خورد. 
محوطه بیرونی حســینیه برادران همدانیان که محل برگزاری این 
اجالسیه اســت با عکس هایی از شــهدای روحانی استان اصفهان 
و بخش های از وصیت نامه آنها آراســته شــده و نمایشگاهی هم از 
فعالیت های مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین سپاه پاسداران  و گروه 
رزمی مهندسی ۴۰ صاحب الزمان )عج( سپاه در معرض دید عموم 
قرار گرفته است.   مراسم دهمین کنگره شهدا و ایثارگران روحانی 
استان اصفهان که امسال با محوریت شهید نورا...طباطبایی نژاد و  با 
پیام آیت ا... مظاهری،  رییس حوزه علمیه اصفهان آغاز شد، میهمانان 
ویژه ای داشــت از آیت ا... عباس کعبی، نماینده مردم خوزستان در 
مجلس خبرگان و آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد، نماینده 
ولی فقیه در استان اصفهان تا ســردار مجتبی فدا ، جانشین سپاه 

صاحب الزمان )عج( استان اصفهان.
بعد از تالوت آیاتــی از کالم ا... مجید، نماینده ولی فقیه در ســپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان که دبیری دهمین کنگره شهدا 
و ایثارگران استان اصفهان را نیز بر عهده دارد پشت میکروفون قرار 
می گیرد تا ضمن خوشامدگویی به حضار، اطالعاتی از این کنگره را 

در اختیار میهمانان قرار دهد.
والیت مداری، شاخص ترین پیام دهمین اجالسیه شهدا 

و ایثارگران روحانی استان اصفهان است
حجت االســالم رحمت اله صادقی با بیان اینکه  ۵۹۰ شهید طلبه و 
روحانی در دوران انقالب، دفاع مقدس و در دفاع از حرم اهل بیت)ع( 
از استان اصفهان به شهادت رســیدند، اظهار کرد:در وصف شهید 
و شــهادت برای ما همین بس که در آیات قــرآن مجید، بلندترین 
آیه ها و واالترین فرمایشات پیامبر)ص(، ائمه اطهار و علمای دین از 
شهداست؛ شهدای روحانی در دوران حیات خود با به دست گرفتن 
چراغ هدایت بشــریت مردم را به راه ســعادت و خوشبختی دعوت 

می کردند.
نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان  افزود 
: در میان همه شهدا، شهدای قلم به دست و شهدایی که با زبان خود 
روشنگری می کردند نیز از جایگاه واالیی برخوردارند؛ امروز نیز شهدا 
چراغ هدایت هستند و قطعا ارواح طیبه آنان چراغ هدایت بشر است.

وی با بیان این که شهیدان حجت االســم طباطبایی نژاد، قنبری و 
حسینی از شهدای شاخص این اجالسیه هستند،  ادامه داد: پیام این 
اجالسیه که از وصایای شهدای روحانی استنباط شده، والیت مداری، 
توصیه به نماز اول وقت، پیروی از قرآن و دست برنداشتن از انقالب 
اسالمی است. حجت االسالم صادقی تصریح کرد: در بین همه شهدای 
عزیز و گرانقدر بیشترین شهید را شــهدای طلبه و روحانی تشکیل 
می دهند.وی ادامه داد: از میان ۳ هزار طلبه و روحانی استان اصفهان 
در زمان دفاع مقدس، بیش از هــزار و ۱۱۲ تن آنان جزو رزمندگان 
دفاع مقدس بودند که برخی از آنان توسط رژیم بعثی عراق به اسارت 

گرفته شدند؛ استان اصفهان دارای ۲۱۵ جانباز سرافراز روحانی است.
نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان تاکید 
کرد: ۳ تن از شهدای روحانی اســتان اصفهان از خانواده ۳ شهیدی 
هستند؛ همچنین ۲۱ شهید روحانی نیز از خانواده ۲ شهیدی بوده اند 
و در این بین ۲ شهید مدافع حرم اســتان اصفهان از قشر روحانیت 
اســت.وی در پایان خاطر نشــان کرد: در دهمین اجالسیه شهدا و 
ایثارگران روحانی اســتان اصفهان از ۴۰ فرزند شهدای روحانی که 

جزو نخبگان و مدال آوران کشور هستند نیز  تجلیل خواهد شد.
شهدای روحانی تمام ســرمایه خود  را برای زنده نگه 

داشتن ارزش های الهی فدا کردند
بعد از سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان پیام آیت ا... مظاهری، رییس حوزه علمیه به این اجالسیه 
قرائت شد.  در  بخشی از این پیام که توســط حجت االسالم احمد 
سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس قرائت شد آمده است: »»قلم 
و بیان ما خاکیان، کوتاه تر از آن است که بتواند در توصیف مجاهدان 
راه خدا و افالکیان از جان گذشته، سخن بگوید،  شهیدانی که با درک 
صحیح از زمانه و وظیفه خود رشــته همه تعلقات و تمنیات دنیوی 
وظاهری را گسســتن و با حضور در میدان جهاد فی سبیل ا... حلقه 
جهاد علمی و جهاد تبلیغی را کامل کردند و تمامی سرمایه این جهانی 
خود را برای زنده نگه داشتن و حفظ ارزش های الهی و معنوی، فدا 
کردند و رسالت بزرگ خویش را درحراست و صیانت از دین و آرمان 
های دینی را در عمل به اثبات رسانیدند.شهدای عالی قدر روحانیت 
در طول تاریخ پرافتخار حوزه های علمیه تشــیع همانندگوهرهای 
درخشانی هســتند که تمام صفحات این تاریخ شکوهمند را روشن 

ساختند و اسوه نمونه دیگران بوده اند.«
جان بر کف ایستاده ایم

حجت االسالم سالک بعد از قرائت این پیام گفت : افتخار حوزه های 
علمیه این اســت که در همه صحنه های انقالب در مقابل دشــمن 
ایســتاده اســت.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 

افزود: امروز رســالت ما دفاع از انقالب اســالمی در مقابل استکبار 
اســت که تحقق پیدا نمی کند جز اتحاد میــان حوزه های علمیه؛ 
ارتباط مســتقیم روحانیت با توده های مردم امری ضروری اســت 
چراکه مردم پشــتیبان اصلــی این انقالب عظیم هستند.ســالک 
با بیان این که بایــد حضور خود را در جشــن چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی به نمایش جهانی بگذاریم، خاطرنشــان 
کرد: ما به عنــوان خادمان مردم، انقالب و اســالم، جــان بر کف 
ایســتاده ایم و به یاری خدا به نتایج بزرگی خواهیم رسید؛ انقالب 
 اسالمی امانتی در دســتان ماســت که باید به خوبی از آن حفظ و 

حراست کنیم.
دشمن درصدد جدایی بین مردم و روحانیت است

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان هم یکی دیگر از سخنرانان این 
مراسم بود که به پشت تریبون رفت. آیت ا... سید یوسف طباطبایی 
نژاد با بیان اینکه علما و روحانیون باید قبل از دیگران به حرف هایی 
که می زنند عمل کنند، گفت:خداوند متعال پس از یکی  از جنگ های 
صدر اسالم که ســربازان پیامبر اکرم)ص( از فرمان ایشان اطاعت 
نکردند، آیــه ای نازل کرد که چرا در مقابل دشــمن ضعف نشــان 
دادید؟وی افزود:  کسی که می خواهد الگوی دیگران باشد، ابتدا باید 
خود در راه مستقیم حرکت کند، در غیر این صورت مثل این است 
که بخواهد سایه چوب کجی را راســت کند، پیش از آن که چوب را 
صاف کند؛ مردم مثل سایه هستند و اگر الگوها کج شدند، مردم هم 
کج می روند. امام جمعه اصفهان با بیان این که اگر روحانیت شیعه 
حرفی بزند به آن عمل می کند،  ادامه داد: روحانیتی که در دوران دفاع 
مقدس مردم را به دفاع از میهن اسالمی تشویق می کردند، خود نیز 
این کار را می کردند و در جبهه ها حضور داشتند، اتفاقی که در ادیان 
دیگر رخ نمی دهد. وی تصریح کرد:  دشمن درصدد جدایی بین مردم 
و روحانیت است و با بزرگ جلوه دادن یک یا چند روحانی بی تقوا با 

روحانیت و اسالم دشمنی می کنند.
طباطبایی نــژاد با بیان این که به کوری چشــم دشــمنان مردم با 

روحانیت هستند و روحانیت نیز پشــتیبان مردم است، یادآور شد: 
در آستانه فرار شــاه ملعون، شــهید روحانی، حجت االسالم نوراله 
طباطبایی نژاد نخســتین فردی بود که در مجلس شورای اسالمی 
علیه بنی صدر ســخنرانی کــرد و خطاب به او گفت:»شــما که در 
سخنرانی های خود دائما به آرای خود افتخار می کنید، ۱۱ میلیون 
رای، بدون رای رهبری مثل ۱۱ میلیون رای اســت که هیچ ارزشی 

ندارد«.
بهترین راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی، الگو قرار دادن 

سبک زندگی شهداست
نماینده مردم خوزســتان در مجلس خبرگان رهبری که به عنوان 
میهمان ویژه در این مراســم حضور داشــت، گفت:اصفهان استان 
دارای شهدای بزرگ، پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی و تاثیرگذار در 
تاریخ ایران است. آیت ا... عباس کعبی افزود: شیخ بهایی، میرداماد، 
میرفندرســکی، رحیم ارباب، آقانوراله نجفی، شهید نواب صفوی، 
شهید مدرس، شــهید بهشتی و شهید اشــرفی اصفهانی همگی از 
استان اصفهان هستند؛ همچنین شهدای شاخصی همچون شهید 
ردانی پور، شهید میثمی و شهید طباطبایی نژاد نیز از جمله شهدای 
شاخص روحانی استان اصفهان هستند.این استاد حوزه با بیان این که 
نباید فکر کرد که شهدا حاضر و ناظر نیستند، خاطرنشان کرد: خون 
شهدا درخت اسالم را آبیاری کرد و پرچمی برای تحکیم، عزت و کیان 
مسلمانان است؛ به فرموده امام خمینی)ره(»ملتی که شهادت دارد، 
اسارت ندارد«.کعبی اذعان داشت: خون شهدا بی جهت نیست، هدر 
نمی رود و ثمره می دهد؛ شهدا با نثار خون پاک شان به جامعه حیات 
تازه ای می بخشند، بنابراین پاسداشت شهدا کمتر از شهادت نیست 
چراکه تجدید بیعت با راه امام و رهبری و شــهدای واالمقام اسالم 
است.نماینده مردم خوزســتان در مجلس خبرگان رهبری تصریح 
کرد: بهترین راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی، الگو قرار دادن سبک 
زندگی شهداست؛ شهدا در محضر خداوند متنعم به رزق الهی هستند 

و جامعه مومن را دستگیری می کنند.

شهدا، راه نشان می دهند
  در دهمین اجالسیه شهدا و ایثاگران روحانی استان اصفهان مطرح شد؛  

چند فروند بالگرد هوانیروز ارتش پس از بازسازی در اصفهان به ناوگان عملیاتی ملحق شدند؛

قدرتمندترین ناوگان بالگردی خاورمیانه در اختیار ایران

 نرگس طلوعی

 چند فروند بالگرد هوانیروز ارتش پس از یک دهه زمین گیری 
به دست متخصصان هوا نیروز اصفهان بازســازی و به ناوگان 
عملیاتی ملحق شــدند. این بالگردهای بازســازی شده مرکز 
آموزشــی شــهید وطن پور و پایگاه چهارم رزمی  پشتیبانی 
هوانیروز اصفهان ازجمله کبری ۲۰6 ، ۲۰۱۴ وشنوک  با حضور 
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی در آســمان 

اصفهان به پرواز در آمد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی در آیین رونمایی 
از این بالگردهای باز سازی شده که در پایگاه چهارم پشتیبانی 
هوا نیروز اصفهان برگزار شــد، تاکید کرد: هوا نیروز جمهوری 
اسالمی به دستاوردهای مهمی در زمینه تولید و ساخت قطعات 

و تجهیزات مورد نیاز بالگردها دست یافته است.
امیر ســرتیپ کیومرث حیدری اظهار داشــت: به کمک این 
دستاورد ها توانسته ایم بالگردهایمان را به گونه ای ارتقا دهیم 
که بتوانند در هرساعت از شبانه روز و در هر شرایط آب و هوایی 

ماموریت خود را انجام دهند.
وی افزود: اکنون علــم، فن و هنر حفظ، نگهداری و ســاخت 
تجهیزات مورد نیــاز بالگردها در هوا نیــروز ارتش جمهوری 
اسالمی نهادینه شده است و کشورمان قدرتمندترین ناوگان 

بالگردی خاورمیانه را در اختیار دارد.  
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی با بیان اینکه برد 

موشک  بالگردهای ایرانی فوق تصور دشمن  است و  بالگرد های 
هوانیروز قابلیت درگیر شدن با دشمن را در شب دارند، تصریح 
کرد: برنامه ریزی امروز هوا نیــروز ، با توجه به توانمندی باالی 
وزارت دفاع  ارتقای بالگردهاســت و اضافه کردن برد موشک، 
راکت ها و موشک انداز فایراند فورگت در دستور کار وزارت دفاع 

قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ما همواره به برکت هدایت های پیامبر گونه ولی 
امر مسلمین در همه دوران انقالب تهدیدها را به فرصت تبدیل 

کردیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی با اشاره به اعمال 
تحریم ها علیه نظام جمهوری اســالمی  بیــان کرد: با هدایت 
های رهبری از پیچ های سخت بســیار زیادی عبور کردیم و از 
مشکالت پیش رو که دشمنان برای ما ایجاد می کنند با موفقیت 

عبور خواهیم کرد. 
امیر سرتیپ حیدری  با اشاره به این که  ارتش جمهوری اسالمی 
بازوی پرتوان نماینده ولی امر مسلمین است، تاکید کرد: هرجا 
اراده ولی امر مسلمین بر آن تعلق گیرد ارتش در آنجا حاضر و 

پا در رکاب است.
شعار »ما می توانیم« محقق شد

فرمانده پایگاه چهارم رزمی هوانیروز ارتش در حاشیه  این مراسم 
با بیان اینکه برای باز ســازی این بالگرد ها بیش از ۱۰۰ هزار 
ساعت کار توسط متخصصان این پایگاه انجام گرفته است، اظهار 
داشت: با این بازســازی حدود ۱۵۰ میلیارد ریال صرفه جویی 

اقتصادی صورت گرفته است.
امیر سرتیپ خلبان علی عفیف افزود: با توجه به تمام مشکالت 
و تحریم هایی که مــا امروزه داریم، آماده کــردن قطعات این 
هلی کوپتر و بازسازی آنها بعد از چندین سال زمین گیری کار 
بسیار سخت و بزرگی اســت ولی همکاران پرتالش ما به  یاری 

پروردگار موفق به انجام این کار شده اند.
وی با بیان اینکه این مجموعه با تمام قوا در زمینه های مختلف 
تامین و نگهداری، پرواز و آموزش نیروی انســانی فعالیت می 
کند، ادامه داد: ما با یک حرکت بسیار شتابان به سمت آن چه 

که فرمانده معظم کل قوا از ما می خواهند در حرکت هستیم.
امیر عفیف تصریح کرد: شعار »ما می توانیم« را محقق کرده ایم 
و امروزه روی پای خودمان ایستاده ایم و به فرموده فرمانده والیی 

نیروی زمینی ما دوباره آمادگی خود را اعالم کردیم.
توانایی بالگرد ها در ارائه آموزش به جوانان  

فرمانده پایگاه هوانیروز شهید وطن پور نیز در حاشیه این مراسم 
گفت: این بالگردها  سال ها در داخل آشیانه ها مانده بودند و ما 

منتظر روزی بودیم که بتوانیم این ها را به پرواز دربیاوریم.
سرهنگ خلبان فریدون خسروی افزود: آنچه که در این بازسازی 
ها مهم به نظر می رســد توانایی این بالگرد ها در ارائه آموزش 
های الزم به جوانان کشورمان است، هرساعت که به جوانان مان 
آموزش می دهیم ارزشمند است زیرا  این مسئله همان نیروی 
 بالقوه ای است که در آینده و در شــرایط تهدید از آن استفاده 

می کنیم.

 سمیه مصور
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

همیشه ســعی می کردم قبض موبایلم بیشتراز6 هزارتومان 
نشود. یک باربه شــوهرم گفتم من بسته نمی خرم وتلفن هم 

زیاداستفاده نمی کنم و بودجه تلفنم کافی است.
خب، باید مراعات می کردم تاسرحرفم مانده باشم.خدایی هم 
اهل حرف زدن باتلفن و اینترنت گردی نبودم تا اینکه...آگهی 
همراه اول مبنی براعطای اینترنت رایگان برای یوسیم کردن 
خط های قدیمی؛ شد بالی جان قبض کم خرِج من وآنچه که 

نباید می شد، اتفاق افتاد.
خط من به نام شــوهرم بود و بعد از اعالم همراه اول و معرفی 
طرح جدیدش، مدام مــی گفت که بایدخط رابــه روزکنم و 
از جایزه طرح اســتفاده کنیم و ســرانجام یکــی از روزها به 
دفترخدماتی رفت وخط رابه روزکرد. بعدازتعویض سیمکارت 

ودریافت پیام خوش آمد و اعطای جایزه، ســراغ قبض میان 
دوره رفتم و اضافه شدن هفت هزارتومن به قبض، دود از کله ام 
بلندکرد.سریع به شوهرم اعتراض کردم و او هم پس ازاستعالم 
وپرســش ازاپراتور،به این جواب رسید که هزینه یوسیم روی 

قبض اعمال شده است.
چندروزاول مدام غرمی زدم که قبض من ســکته می کند! وتا 
امروز چنین رقمی ندیده و...اماانگاربعدبرایم عادی وحساسیتم 
کم شــد. به تماس هایم و مدت آن توجــه نمی کردم،هزینه 

مکالمه ها به نیمه ماه نرسیده به ده هزارتومن رسید! 
پیش خــودم می گفتم: آب که ازسرگذشــت چه یک وجب ، 

چه صد وجب!
عصرروزجمعه بود و مشغول انجام کارها وگوش دادن به رادیو 
بودم.آیات قرآن راهمزمان با پخش برای خودم معنا می کردم، 
به آیه)ان االنسان لفی خسر( رسیدم وهمزمان بامعنای لفظی 

به عمق آن فرورفتم.
آری انسان همیشه درخســران و زیان اســت وچه خسران 
 وزیانــی بدترازپرداختــن پول بیهــوده وباالتــرازآن هزینه

عمرووقت؟!
تاچندوقت پیش من ریــال به ریال هزینه تلفن رامحاســبه 
می کردم ودرکنارآن ازصحبت های اضافی وپشت تلفنی دور 
بودم؛ اماحاال مدام تلفن دردستم بود و بدترازآن اینترنتی که 
به عنوان جایزه محسوب می شد.آنالین بودن برایم جذابیت 
پیداکرده وسرک کشیدن درسایت های مختلف خبری وکال 
بیهوده گذرانی عادتم شده بود.چقدراین مارخوش خط وخال 
آرام به تمام روح من نفوذ کرده و مال و وقتم رابه یغمابرده بود.
افســوس بر هزینه هایی که خرج حرف های بیهوده شــد و 
افســوس بروقت طالیی که برای چیزهای بیخــود و بیهوده 

سپری کردم.
ایــن شــیطان همــراه ماهرانــه بــرای انســان هایی مثل 
من،دام هایی رنگین گســترده واســارت هایی به بهای گزاف 
 ازدســت دادن وخســران عمر و وقت وپــول رابــه یادگار

می گذارد.

افسوس بروقت طالیی که مغلوب گشتی زنی در 
اینترنت شد

 فریبا حقیقی

عکس روز

دوخط کتاب

همه چیز شــکایت دارند. 
من می خواهــم بدانم که 
راســتی راســتی زندگی 
یعنی اینکه توی یک تکه 
جا، هی بروی و برگردی تا 
پیر بشــوی و دیگر هیچ یا 
اینکه طــور دیگری هم 
توی دنیا می شــود زندگی 

کرد؟

» ماهی سیاه کوچولو«
صمد بهرنگی

 همــه مــا وقتــی پیر 
بشــویم از زندگــی 

شکایت می کنیم

 ایــن را فهمیــده ام کــه 
بیشــتر ماهی هــا، موقع 
پیری شکایت می کنند که 
زندگی شــان را بیهــوده 
تلــف کرده اند. دائــم ناله 
و نفریــن می کننــد و از 

با نزدیک شدن به روزهای پایانی ســال میالدی هر روز خبرهای تازه ای 
از آماده شــدن افراد برای جشن گرفتن ســال جدید در رسانه ها مطرح 
می شود. اخیرا  روزنامه Vogue نوشــته که کیک یونیکورن )کیک تک 
شاخ( بیشترین جست وجو را در گوگل داشــته و بیشترین درخواست را 
بین شعبه های شرکت های این نوع از شیرینی ها داشته است.این کیک ها 
به شکل حیوان اسطوره ای اسب تک شاخ ســفید تزیین شده و نمادی از 
اشراف زادگان قرون وسطا در اروپاست. بیشتر طرفداران کیک یونیکورن 
در ترینیدا و توباگو، نیوزیلند، بریتانیا، استرالیا و سنگاپور زندگی می کنند.

 محبوب ترین کیک تولد در سال 2018

گوگل چند سالی است ارائه خدمات نمای خیابان را آغاز کرده و با خودروهای 
دوربین دار خود از هزاران کیلومتر خیابان عکسبرداری می کند؛ اما مدتی 
است یک کوله پشتی پیشرفته جایگزین شــده است.کوله پشتی یادشده 
که البته چند باری هم به روز شــده، »تریکر« نام دارد و کارکنان گوگل با 
استفاده از آن تصاویر ۳6۰ درجه از دورافتاده ترین نقاط دنیا تهیه خواهند 
کرد.این کوله پشتی عالوه بر دوربین ۳6۰ درجه مجهز به هارد دیسک برای 
ذخیره سازی داده ها و نیز باتری هایی برای تامین انرژی دوربین ها در طول 

روز است.

نقشه برداری از خیابان ها با کوله پشتی گوگل

اگر دوست داشته باشــید تا راه آهن مینیاتوری ببینید باید ســری به بریتانیا 
بزنید.گروهی متشکل از شیفتگان بریتانیایی راه آهن سال گذشته موفق شدند 
طوالنی ترین مســیر ریلی مینیاتوری جهان را بســازند؛ راه آهنی به عرض ۳۲ 
میلی متر که ۱۱۴ کیلومتر مسیر اسکاتلند کوهستانی را از شهر فورت ویلیام تا 
شهر اینورنیس پیموده است.شرکت فیلم سازی الو پروداکشن، حاصل تالش این 
گروه و همچنین حرکت لوکوموتیو مینیاتوری بانوی نقره ای روی این میسر ریلی 

را به مینی سریالی در یک فصل و پنج قسمت برای کانال ۴ انگلستان تولید کرد.

ساخت طوالنی ترین راه آهن مینیاتوری جهان

یه رفیق کانادایی دارم، حجم استوری های کریسمس ما رو 
که دیده، سفره هفت سین انداخته داره برف گره می زنه.

شوهری یک پیامک به همسرش ارســال کرد :سالم ، من 
امشب دیر میام خونه ؛ لطفا همه لباس های کثیف من رو بشور و 
غذای مورد عالقه ام رو درست کن... ولی پاسخی نیومد !پیامک 
دیگری فرستاد :راستی ! یادم رفت بهت بگم که حقوقم اضافه 
شــده و آخر ماه میخوام برات یه ماشــین بخرم ...همسر : وای 
خدای من ! واقعا ؟شوهر : نه ، می خواستم مطمئن بشم که پیغام 

اولم به دستت رسیده یا نه !
صبح ساعت 7 امتحان داشتم زنگ زدم به پسرخالم میگم 
ببین کسی خونه ما نیست خدا وکیلی 6:۳۰ زنگ بزن به گوشیم 
منو بیدار کن !برگشته میگه : ببین من یادم میره یه ربع قبلش 

یه تک بزن.
تیکه کالمه ما بی پوال : »سالمتی از همه چی مهم تره«.

واقعا راســت گفتن که آخر پاییز باید جوجه ها رو شمرد، 
پارسال شــب یلدا ما جوجه ها رو نشــمردیم یه سیخ کم اومد 

داییم مجبور شد برنجو با ماست بخوره.
به نظر من تلویزیون خیلی آموزنده ســت! هر بار که کسی 
تلویزیون رو روشــن می کنه من میرم تو یه اتاق دیگه و شروع 

می کنم به مطالعه!

خندوانه

ابتکار یک موزه 
در روسیه برای 

درخت کریسمس 
امسال!

 یک موزه در روســیه 
ابتکار جالبی برای درخت 
امسال خود  کریسمس 
داشــته است.نخستین 
مدل اتومبیل »الدا« در 
حالی که قســمت های 
مختلــف آن از هم جدا 
شــده، برای کریسمس 

تزئین شده است.

 برترین های موسیقی ایران
 در سال ۹۶ معرفی می شوند

»پنجمین جشن ساالنه موسیقی ما« با عنوان »جشن همدلی اهالی موسیقی 
ایران« روز شــنبه ۱۵ دی ماه به میزبانی مرکز همایش هــای برج میالد تهران 
برگزار می شــود. در این برنامه، برگزیدگان موسیقی کشور در سال ۹6 معرفی 
شده و از تعدادی پیشکسوتان عرصه موسیقی، به پاس یک عمر فعالیت هنری، 

تجلیل به عمل می آید.
در این مراسم قرار است چند چهره و گروه موسیقی اجرای زنده داشته باشند؛ 
گروه هایی از سبک های مختلف موسیقی سنتی، تلفیقی و پاپ که از چهره های 
شاخص موسیقی ایران در زمینه کاری خود هستند. همچنین این برنامه امسال 
برای اولین بــار در تاریخ برگزاری خود، میزبان جمعــی از مردم و عالقه مندان 
موســیقی خواهد بود که نحوه حضور در آن، به زودی بــه اطالع عالقه مندان 

می رسد.
برگزیدگان ســال ۹6 موســیقی ایران در حالی در پنجمین جشــن ســاالنه 
»موســیقی ما« معرفی خواهند شــد و تندیس طالیی را کســب می کنند که 
نظرسنجی مربوط به این جشــن در دو شــاخه مردمی و کارشناسی در حال 
برگزاری اســت. در شــاخه مردمی، تا کنون بیش از یک صد هزار رای از سوی 
مخاطبان به ثبت رســیده و در شــاخه کارشناســی نیز برای بیش از سیصد 

کارشناس موسیقی دفترچه های نظرسنجی ارسال شده است.

 همکاری ۳ نویسنده مطرح بریتانیا
 برای کمک به بی خانمان ها

دانت بوکس، »واتراستونز« و »فولیس« که نهادهای مهم کتاب بریتانیا هستند با انتشار 
کتابی قصد دارند به نفع بی خانمان ها وارد عمل شــوند.این کتاب با عنوان »خانه برای 
کریسمس« قرار است در یک حرکت خیریه و در جهت کمک به خیریه »پاساژ« منتشر 
شود تا درآمد حاصل از آن صرف کمک به افراد بی خانمان شــود.این کتاب متشکل از 
داستان های کوتاهی است که توسط ای اس بیات، لنی جیمز و مایکل مورپورگو نویسندگان 
مطرح و کهنه کار بریتانیایی خلق شده اند.»خانه برای کریسمس« از سوی دانت بوکس 
جمعه ۱۴ دسامبر در کنسرت ساالنه کریسمس بنیاد خیریه »پاساژ« رونمایی و منتشر 
شد. بخشی از داستان های این کتاب  نیز در کنسرت روخوانی شد و قرار است هر نسخه 
از کتاب به قیمت ۴.۹۹ پوند برای فروش در کتاب فروشی های دانت بوکس، واتراستونز 
و فولیس لندن عرضه شود.یکی از این داســتان ها با عنوان »درون ما پسری متولد شده 
است« که نوشته »ای اس بیات« است، درباره عشق والدین به فرزندی خودسر و داستان 
لنی جیمز با عنوان »اولین روز کریسمس بدون او« مروری بر نخستین کریسمسی است 
که با غم می گذرد. مورپورگو، نیز در داستانی با عنوان »امیدها و ترس های سالیان« درباره 
کریسمس های گذشته و خاطراتی که به  فصل مفهوم می بخشد، سخن گفته است.همه 

درآمد فروش این کتاب به خیریه »پاساژ« تعلق خواهد گرفت.

کتاب

خبر آخر
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