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ارتقای فرهنگ شهروندی 
در کالس شهر

  در مدرسه به دیدارتان می آییم؛
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  مدیر عامل فوالد مبارکه در افتتاحیه نخستین 
نمایشگاه و جشنواره فوالد ایران مطرح کرد:  

 رویکرد شرکت ها در 
بومی سازی، دستاوردهای 
بزرگی  به همراه داشته است

شهرداری اصفهان 
از طرح های خالقانه 

تصویرگران حمایت می کند

در کارگاه یک روزه آفرینش هنری 
»تراطرح  « مطرح شد؛
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 مدیر اجرایی فست فودی که فروش پیتزا  با روکش طال
 در آن خبرساز شد،  به »زاینده رود« می گوید اشتباه شده است؛

قصه ِسرو طال در اصفهان!
مدیر اجرایی پیتزا فروشی که ادعا می شد پیتزا با روکش طال به مشتریانش عرضه 
می کند در حالی خبر فروش این غذای طالیــی را در گفت وگو با »زاینده رود« 
تکذیب کرد که پیش از این انتقادات و برخوردهای منفی در مورد عرضه این نوع از غذاهای گران 

صفحه   5قیمت در سایت ها و فضای مجازی منتشر شده بود... 
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روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

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

  13 سال از شهادت شهید سربلند نجف آبادی گذشت؛ 

جای خالی سردار 
سبزپوش...

سردار بصیر عاشورایی، جایش این روزها بیشتر از همیشه خالی 
است؛ این روزها که می گذرند و آن قدر تلخ هستند که بعید است 
ما به راحتی از این روزها بگذریم! این روزهــا و روزگار که هوای 
شهدا هنوز در سرمان است اما زمانه زمینگیرمان کرده ...نه فقط 
 جای »حاج احمد« که جای تمام شــهدا خالی اســت. برای 

»حاج احمد« چه بنویسیم که حق مطلب ادا شود؟ 
13 سال پیش در چنین روزی بود که سرانجام به آرزویش 
رسید. سطر به ســطر وصیت نامه اش را که بخوانی ، 
می بینی چقدر عاشــق شــهادت بود. نوشته بود 
آرزو دارد در روزگاری شــهید شود که خبری از 
شهادت نیست. بعضی بنده های خدا این شکلی 
هستند دیگر. هرچه آرزو کنند، همان می شود. 
دوهفته قبل از شــهادتش از رهبری خواسته بود 
دعا کنند که روسفید و شهید بشود. رهبری گفته 
بودند» شماها واقعا حیف است بمیرید؛ شماها که این 
روزگارهای مهم را گذراندید، نباید بمیرید؛ شــماها 
همه تان باید شهید شــوید؛ و لیکن حاال زود است و 

هنوز کشور و نظام به شما احتیاج دارد.«  ...

شهری که »هاشمی« دوستش داشت

   به بهانه دومین سالگرد فوت »یار دیرین امام و رهبری« 
نگاهی به سفرهای مرحوم هاشمی به اصفهان در دهه 70

تونل کوهرنگ که مرحوم هاشمی از آن ســخن گفته بود، هنوز به سرانجام نرسیده و شهری که هاشمی 
می گفت می تواند الگوی تمام ایران باشــد، حاال تبدیل به درس عبرت برای ســایرین شــده است! 
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طرح های جدید فرانسه برای 
سرکوب »جلیقه زردها«

همزمان با تالش های دولت فرانســه برای پایان 
دادن به اعتراضات »جلیقه زردها«، نخست وزیر 
این کشور برنامه هایی را برای ممنوعیت شرکت 
در تظاهرات بدون مجوز اعالم کرد.نخســت وزیر 
فرانسه اظهار کرد: دولت الیحه ای را برای قانونی 
جدید مطرح خواهــد کرد. افرادی کــه الزامات 
برگــزاری اعتراضــات را رعایــت نمی کنند، در 
تظاهرات بدون مجوز شرکت می کنند و با پوشیدن 
ماســک در این اعتراضات حاضر می شوند، مورد 
تنبیه قرار می گیرنــد. وی  همچنین برنامه هایی 
را برای ممنوعیــت حضور افرادی کــه به عنوان 
»مشکل ساز« شناخته می شــوند، در اعتراضات 
مطرح کرد.نخســت وزیر فرانســه تصریح کرد، 
پرداخت خســارت هایی که طی ایــن اعتراضات 
به کســب و کارها و امالک وارد شــده، بر عهده 

مشکل سازان خواهد بود، نه مالیات دهندگان.

آغاز مذاکرات پاکستان و 
FATF در »سیدنی«

دور جدید مذاکرات بین مقامات پاکستان و گروه 
ویژه اقدام مالی FATF در سیدنی آغاز می شود.

قرار اســت در این مذاکرات در رابطه با اقدامات 
جدید پاکســتان علیه گروه های تروریســتی و 
همچنین مسدود شدن مســیر حمایت مالی از 
تروریست ها به مسئولین FATF گزارش تحویل 
داده شود.اســالم آباد اینک در تالش است تا با 
جلب رضایت و اعتماد FATF از لیست خاکستری 
و نظارت ویژه این گروه خارج شود.قرار گرفتن نام 
پاکستان در لیســت خاکستری باعث می شود تا 
میزان سرمایه گذاری های خارجی در این کشور 

کاهش پیدا کند.

درگیری شدید بین طالبان و 
داعش در شرق افغانستان

مقامات محلی در شرق افغانســتان از درگیری 
شدید میان عناصر داعش و طالبان در این مناطق 
خبر دادند.»عبداللطیف فضلی« معاون شورای 
والیتی »کنر« اعالم کرد کــه درگیری طالبان 
و داعش از حدود ۴ روز گذشــته تاکنون در این 
والیت ادامه دارد.وی افزود که گروه تروریســتی 
داعش شماری از کودکان را نیز با خود برده  است 
تا از آنها به عنوان عامل انفجاری استفاده کند.وی 
افزود: درگیری ها بین دو گروه برای تصرف مناطق 
تحت کنترل یکدیگــر جریــان دارد؛ اما دولت 
افغانستان تاکنون در این باره اقدامی نکرده است.

 رابطه ژاپن و کره جنوبی
 در وضعیت بحرانی

سخنگوی ارشــد دولت ژاپن با اشــاره به این که 
روابط ژاپن و کــره جنوبی در »وضعیت بحرانی« 
قرار دارد اعالم کــرد تنش هــای فزاینده میان 
همسایگان ژاپن و متحدان امنیتی ایاالت متحده 
می تواند وضعیت را وخیم تر کند.مشاجره توکیو و 
سئول پس از تصمیم دیوان عالی کره جنوبی مبنی 
بر پرداخت غرامت توسط دو کارخانه ژاپنی که در 
زمان جنگ جهانی دوم، کارگران کره ای را مجبور 
به کار اجباری بــدون حقوق کــرده بودند، آغاز 
شد.تاکنون یک هزار و 100 کارگر و خانواده های 
آنان شــکایت کرده اند که در جنگ جهانی دوم 
مجبور به کار اجباری در شرکت های ژاپنی شده 
اند در همین حال، روز یکشنبه» آبه« اعالم کرد 
که اقدامات متقابلی بــرای محافظت از مصادره 
اموال این دو شــرکت ژاپنی توسط کره جنوبی، 
انجام خواهد داد.»یوشی هید سوگا« سخنگوی 
ارشــد و دبیرکل کابیه ژاپن نیز طی مصاحبه در 
یک کنفرانس خبری با ابراز تاسف از این اقدام کره 
جنوبی، روابط این دو کشور را »بحرانی« خواند. 
ژاپن و کره جنوبی در سال 2017 سومین شریک 
تجاری بزرگ بودند و مبلــغ کل تجارت میان دو 

طرف 82 میلیارد دالر بوده است. 

معاوناولرییسجمهور:
 قول می دهم که با تمام 

وجود بمانم
معاون اول رییس جمهور گفت: در شــرایط 
سخت باید مردان بزرگ به میدان بیایند. قول 
می دهم که با تمام وجود بمانم و در حمایت 

مردم لحظه ای تردید نخواهم کرد.
 اسحاق جهانگیری اظهار کرد: این دوره رکود 
اقتصادی طوالنی نخواهد بود، چون بی منطق 
و بی پشتوانه است؛ بنابراین باید برای عبور از 

این زمستان سخت برنامه ریزی کنیم.
وی ادامه داد: آمریکا می خواهد معیشت مردم 
سخت شود تا فروپاشی اقتصادی و فروپاشی 
داخلی انجام شود، اما ما می توانیم این دوره 
را خوب مدیریت کــرده و کوتاه کنیم، کوتاه 
کردن این دوره شروطی دارد. شرط اول آن 
است که مسئوالن سیاسی کشور بپذیرند که 
باید انســجام و وحدت داخلی برقرار کنند و 
خود را دســت افراد تندرو ندهند. انســجام 
داخلی از نان شب برای کشور واجب تر است.

بررسی »استانی شدن انتخابات 
مجلس« اولویت دار شد

نمایندگان مجلــس مصــوب کردند طرح 
»اصالح موادی از قانون انتخابات« با اولویت 
در مجلس بررسی می شود.نمایندگان مجلس 
پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با 
1۴9 رای موافــق، 69 رای مخالف و 5 رای 
ممتنع از مجمــوع 233 نماینده حاضر، در 
جلسه با اولویت بررسی طرح اصالح موادی 
از قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
موافقت کردند.در صورت تصویب نهایی طرح 
مذکور، انتخابات مجلس شورای اسالمی به 

صورت استانی برگزار می شود.

سردارغیبپرور
رییسسازمانبسیجمستضعفین:

ســخنگوی حزب اعتماد ملی گفــت: روحانی با 
توجه به گردش به راستی که در دولت داشت، به 
اصالح طلبان رودســت زد.اسماعیل گرامی مقدم 
در مورد تعامــل احزاب اصالح طلب بــا دولت با 
توجه به شــرایط کنونی کشــور گفت: سیاست 
مــا در حزب اعتماد ملــی با توجه بــه گردش به 
راســتی که آقای روحانــی در دولت داشــتند و 
رو دســتی که به اصالح طلبان زدنــد و در عین 
حال به خاطر حفــظ منافع ملــی ترجیح دادیم 
که سیاســت منتقد حامی را ایفا کنیم. ما امروز از 
روحانی عبور نکرده ایــم ولی روحانی از اصالحات 
عبور کرده اســت. ســخنگوی حزب اعتماد ملی 
افزود:قطعا با تجربه ای که از شرایط کنونی داریم، 
تمام تخم مرغ هــای خود را در ســبد اعتدالیون 
نخواهیم گذاشــت تا پس از آن نیز آقای واعظی 
با گســتاخی اظهار کنند که اصــالح طلبان هیچ 
 نقشــی در رییس جمهور شــدن آقــای روحانی

 نداشته اند.

روحانی به اصالح طلبان 
رودست زد

سخنگویحزباعتمادملی:

کافه سیاست

سرمقاله

13سالازشهادتشهیدسربلند
نجفآبادیگذشت؛

جای خالی سردار سبزپوش...
...ادامهازصفحهاول

بعد فرموده بودند آن روزی که خبر شهادت صیاد 
را به من دادند، من گفتم صیاد، شایسته  شهادت 
بود؛ حقش بود؛ حیف بود صیاد بمیرد. وقتی این 
جمله را گفتند، چشم های شهید کاظمی پر از 
اشک شد، گفت: »ان شاء ا... خبر من را هم بهتان 
بدهند!« و در یک روز سرد زمستانی خبر شهادت 
»حاج احمد« را به رهبر انقالب دادند و رهبری در 
مراسم تشییع پیکر پاک همسنگر دوران جنگ 
و سرباز دوران پس از جنگ و پارکاب والیت در 
تمام سال های رزمندگی اش ، حاضر شده و فاتحه 
خواندند و یقینا آن روز، روز سختی برایشان بود. 
بیش از همه »حاج قاسم« بی تابی می کرد. هنوز 
 هم اســم »احمد کاظمی« که می آید، بی تاب 

می شود و بغض می کند...
نمی نویســم »ســردار سرلشــکر« یا »سردار 
ســپهبد« . چون برای مردی که در 22سالگی 
و در اوایل ســخت جنگ، دســته چنــد نفره 
خودساخته اش را در محاصره شــهر آبادان به 
گردان تبدیل کــرد و همین گردان 300 نفره و 
سپس تیپ را، تنها در عرض کمتر از یک سال و 
در چند عملیات پی در پی رزمی برای آزادی وجب 
به وجب مناطق وطن و شهرهای از دست رفته 
و در چنگال دشمن بعثی مانده همچون بستان، 
سوسنگرد، خرمشهر و مناطق شوش و رقابیه...، 
به لشــکری واقعی و جنگ آزموده تبدیل کرد، 

صفت هایی کوچک و بی ارزشند...
سردار عاشورایی روزهای سرد عملیات کربالی 
5 در یک روز زمســتانی، 13 سال پیش شهید 
شد. قدرت فرماندهی و تدبیرش چه در جنگ 
و چه پس از جنــگ زبانزد بــود. رهبرانقالب 
می گوینــد:»... همین شــهید عزیزمان، احمد 
کاظمی را من در جبهه دیده بــودم؛ آن چنان 
اقتداری داشت که اشــاره می کرد، بسیجی ها 
حرفش را گوش می کردند. این طور نیســت که 
بسیجی که عاشق است، مجاز باشد برخالف امر 
فرمانده و برخالف انضباط ســازمانی و انضباط 
عملی در محیط زندگی، یک حرکت بی انضباطی 
انجام بدهد.« ســردار ســبز پوش و فاتح دفاع 
مقدس به پاس رشــادت های خــود موفق به 
دریافت سه مدال فتح از دست فرمانده کل قوا 
شــده بود.  و ما تاابد مدیون فاتحان خرمشهر و 
اهواز و ایرانیم. فاتحان جنگی نابرابر که قامت شان 
خم شد تا آجری از نخل این سرزمین کم نشود. 
ما تاآخرعمر ، خودمان را و کشورمان را مدیون 
احمد کاظمی و دیگر یاران زنده و شــهیدش و 
فرزندان و خانواده هاي  آنها که خورشید پدر در 
ظاهر از سرشان دریغ شد تا سایه شوم دشمن بر 
شــهر و دیار ما نیفتد مدیون می دانیم .... اف بر 
ما اگر فراموش تان کنیم که ... سالگرد آسمانی 

شدن تان مبارک فرمانده!

روحانی به اصالح طلبان رودست زد

پیشنهاد سردبیر:

رییس سازمان بســیج مســتضعفین گفت: 
دین خواهــی و خودباوری مردم کم نیســت 
ولی عده ای ایــن را قبول ندارنــد و برای حل 
مشــکالت به آمریکا و اروپا آویزان می شوند. 
ســردار غیب پرور تاکید کــرد: قبول دارم که 
اقتصاد کشــور مریض است، نظام مدیریتی ما 
به شدت ناقص اســت ولی نباید به خاطر این 
مشکالت دستاوردهای دیگر انقالب را نادیده 
گرفت. وی تصریح کرد: تمام عالم به ما غبطه 
می خورند ولی عده ای این را قبول ندارند و به 
آمریکا و اروپا آویزان می شــوند. من در تاریخ 
جایی ندیــده ام اینها برای ما خیــر بخواهند. 
امروز برای حل مشــکالت اقتصادی نباید در 
آمریکا را کوبید. غیب پرور افزود: ما از مشکالت 
عبور می کنیم، کسانی بودند که آرزوی نابودی 
انقالب را داشــتند که امروز بدن شان در حال 

خورده شدن توسط موریانه است.

عده ای برای حل مشکالت 
آویزان آمریکا و اروپا می شوند

حسنکامران
نمایندهمردماصفهاندرمجلس:

عضو حزب موتلفه با اشاره به خنده دار بودن سلب 
مسئولیت اصالح طلبان در حمایت شان از روحانی 
گفت: هــدف این جریــان تنها مانــدن در قدرت 
اســت  حتی اگر این مســئله به قیمت کنار آمدن 
با میانه رو ها باشد.حمیدرضا ترقی، ادامه داد: اینکه 
اکنون اصالح طلبان بگویند هیچ مسئولیتی در این 
دولت ندارند، مردم این حرف را نمی پذیرند و این امر 
را فریب افکار عمومی می دانند.عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی خاطرنشان کرد: اصالح طلبان 
اداره کشــور را به عهده گرفتند، ولی قادر نیستند 
کشــور را اداره کنند،  بنابراین کســانی که برنامه 
درستی برای اداره کشور ندارند، نباید پیشنهادی 
برای مردم برای انتخابات ریاست جمهوری داشته 
باشند.ترقی با اشاره به اینکه یکی از استراتژی های 
اصالح طلبان یارگیری از میان اصولگرایان میانه رو 
است، خاطر نشان کرد: جریان اصالحات برای اینکه 
بتوانند خودشان را در قدرت حفظ کنند؛ حاضرند 

که با اصولگرایان میانه رو ائتالف کنند.

سلب مسئولیت اصالح طلبان 
خنده دار است

عضوحزبموتلفه:

نماینده اصفهان گفت: اگــر انتخابات مجلس 
استانی شود، سیستم اربابی حاکم خواهد شد. 
اگر کسی بخواهد در استان ها انتخاب شود آنکه 
وضع مالی بهتری دارد و بیشتر به قدرت متصل 
اســت انتخاب می شــود که این مورد خالف 

سیاست های کلی است.
حســن کامران با بیان اینکه مــا در انتخابات 
وعده اجرایــی می دهیــم، تاکید کــرد: اگر 
بخواهیم این مورد فرهنگ ســازی شــود که 
مردم برای کارهای اجرایی به شــما مراجعه 
نکنند نمایندگان در زمــان انتخابات مجلس 
 باید به مــردم بگویند که کارشــان پیگیری 
 تونل و ایجــاد جــوی آب نیســت. نماینده

 مردم اصفهان خاطرنشــان کرد: درد مجلس 
این اســت که چه در انتخابات شهرســتانی و 
 چه اســتانی، مجلس بــا کارچاق کنی مواجه 

می شود.  

انتخابات استانی مجلس، 
سیستم اربابی را حاکم می کند

پیشخوان

بین الملل

دستور رییس جمهور برای رسیدگی به ادعای »اسماعیل بخشی«
در پی ادعای یکی از کارگران بازداشت شده کارخانه نیشکر هفت تپه مبنی بر مورد شکنجه قرار گرفتن 
در دوره بازداشت، رییس جمهوری دستور رســیدگی به این ادعا را صادر کرد.حسام الدین آشنا، مشاور 
رییس جمهوری در کانال تلگرامی خود نوشت:» با دستور صریح رییس جمهور رسیدگی به ادعای خشونت 
علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد.« اسماعیل بخشی، یکی از کارگران بازداشتی شرکت 
نیشکر هفت تپه اخیرا مدعی شده که در دوران بازداشت، مورد شکنجه قرار گرفته است. در مورد ادعای 
مطرح شده اخیر این فعال کارگری، آملی الریجانی رییس قوه قضائیه نیز به دادستان کل دستورداد با اعزام 
تیمی مستقل به منطقه، ابعاد مختلف این حادثه را بررسی کند. رییس قوه قضائیه ادامه داد: چنین مسائلی 
برای ما بسیار مهم است زیرا هیچگاه بنای جمهوری اسالمی، دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی و اطالعاتی 

چنین تخلفاتی نبوده البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود.

درخواست نماینده مجلس برای هزینه های نهاد ریاست جمهوری
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اســالمی گفت: دولت برای کمک به بودجه کشور هزینه های مازاد 
در نهاد ریاست  جمهوری را کم کند.حجت االسالم والمسلمین علیرضا سلیمی با اشاره به اینکه نباید به اسم 
کوچک سازی مردم را در بخش های مختلف تحت فشــار قرار دهیم، اظهار کرد: دولت برای کمک به بودجه 
هزینه های مازاد خودش را حذف کند. وی با بیان اینکه دولت اگــر می خواهد بودجه را مدیریت کند بودجه 
نهاد ریاست جمهوری را کم کند، تصریح کرد: باید شفاف شود که این هزینه ها کجا می رود. 75 درصد بودجه 
مستقیم دست دولت و شرکت های دولتی است که حتی در مجلس هم تصویب نمی شود، لذا دولت این هزینه ها 
را شفاف کند .سلیمی با بیان اینکه پولی که دست آقای روحانی و رؤسای قوا برای کمک به اشخاص حقیقی 
و حقوقی است، ادامه داد: لیست بدهند که این پول ها را به چه کسانی کمک کرده اند، آیا آقای رییس جمهور 

حاضر است در این مورد شفاف سازی کند، شفافیتی که مردم نیاز دارند، اینجاست.

چهره ها

برخــوردخــافقانون
پذیرفتهنیست

ماموریتویژهدادستانکل

بازارخودرودرانتظارشوک

روحانی:دولتبایدقدرت
خریدمردمراافزایشدهد

سفرهایدیپلماتیکمیانمقاماتسیاسی
دوکشورایرانوهنددرحالیازابتدایسال
درجریانبودهاستکهایرانبرایگذربهتر
وراحتترازبندهایتحریمآمریکا،بههند
نیازمبرمیدارد.هندیکــیازاصلیترین
مشتریاننفتیایراناستوحجممبادالتدو
کشورامسالبهمرز12/9میلیوندالررسیده
است.ایراننیزیکیازمشتریاناستراتژیک
اینکشورمحسوبمیشود.وارداتمقادیر
قابلتوجهیبرنجازهند،چندسالیمیشود
کهجزوسیاستهایاصلیوارداتیایرانبه

شمارمیرود.
گســتردگی روابط میان دو کشــور و رایزنی های 
گسترده ایران و هند موجب شد تا این کشور جزو 
معافیت های آمریکا در لیست تحریم ها قرار گیرد، 
اگر چه طی  ماه های اخیر واردات نفت هند از ایران 
به صفر رســیده؛ اما این کشور اعالم کرده است که 
از ماه جاری دوباره نسبت به خرید و واردات نفت از 

ایران اقدام خواهد کرد.
چرامبادالتاقتصادیایرانوهندبههم

وابستهاست؟
هند، تالش دارد تا ده سال آینده در میان لیست ابر 
قدرت های اقتصادی در دنیا قرار گیرد. این کشور 
برای باقی ماندن در کورس قــدرت گیری نیاز به 
انرژی دارد و بهتریــن و ارزان ترین آن را می تواند 
از ایران تهیه کند. همچنین این کشور چالش های 
زیادی با برخی از همسایگان خود از جمله پاکستان 

و کشمیر دارد. 
با توجه به گره خــوردن کریدورهای ارتباطی این 
کشور با همسایگانش ایران می تواند مناسب ترین 
راه برای وسعت صادرات هند باشد؛ هر چند هند با 
بازگشت تحریم ها نتوانست رویای اقتصادی خود 
مبنی بر ایجاد بندری مدرن و توسعه یافته در چابهار 
به منظور ایجاد پایگاه اقتصادی را محقق سازد؛ اما 
هنوز امیدوار به یافتن راهی برای استفاد از قابلیت 
های ایران برای رســیدن به توسعه اقتصادی خود 

است. ایران و هند تا دست 
یافتن به حجم 25 میلیون 
دالری مبــادالت تجاری 
فاصله زیــادی دارند؛ اما 
تالش ها برای نزدیکی دو 

جانبه ادامه دارد.
ظریــفدرهندبه

دنبالچیست؟
تکیه بر همسایگان و کشــورهای منطقه ای برای 
کاســتن از اثرات تحریم آمریکا اصلی ترین دستور 
کاری است که در دســتگاه دیپلماسی کشورمان 
پیگیری می شــود. بر خالف دولت احمدی نژاد که 
مراوده با آفریقا و آمریکای جنوبی را برای دور زدن 
تحریم ها انتخاب کرد. ظریــف و تیم دیپلماتیک 
روحانی می کوشد منافذ موجود در میان همسایگان 

را باز نگه دارد.
 پس از سفر چندی قبل روحانی به ترکیه که گفته 
شــد حاصل آن امضای تفاهم نامه های گســترده 
اقتصادی و تجاری بــود، حاال ظریف بار دیگر راهی 
هند شده تا شــاید بتواند این مشتری قدیمی را در 
مدار تجارت با ایران نگــه دارد. وزیر خارجه که این 
بار در سالروز تولدش به این کشور سفر کرده است 

تالش می کند تــا راهی 
برای تولد دوباره دوستی 
ایران و هند بیابد .ظریف 
در ابتدای ورود به هند با 
گالیه از بد عهدی اروپایی 
ها مدعی شد ایران منتظر 
اروپا نمی ماند و به دنبال 
یافتن دوســتانی در شرق اســت. وی گفت» ما به 
 )SPV( همکاری با اروپا درباره سازوکار ویژه مالی
ادامه می دهیم؛ امــا منتظر اروپا نمــی مانیم و با 
شرکای ســنتی خود برای تامین منافع مردم ایران 
رایزنی می کنیم«. ایران تــالش دارد تا یک کانال 
مطمئن مالی و بانکی با هند نیز راه اندازی کندکه 
به نظر می رسد در این سفر به این مهم دست یافته 

است.
 وزیر حمل و نقل هند پــس از دیدار با ظریف اعالم 
کرد مجوز تاسیس بانک ایرانی را در این کشور صادر 
کرده اســت. وی افزود:» دولت هند به بانک ایرانی 
مجوز داده است تا طی ســه ماه شعبه ای در بمبئی 
تاســیس کند و از این طریق  تبادالت مالی ایران و 

هند راحت تر انجام شود«.
هندچهانتظاریازایراندارد؟

انرژی، یکی از اصلی ترین  انتظارات مورد نیاز هند 
است. همچنین چشم هند به دنبال سرمایه گذاری 
و بهره برداری از صنایع پتروشــیمی و گازی ایران 
است. به نظر می رسد ایران نیز از این تمایل استقبال 
می کند. وزیر امور خارجه همچنین در پاســخ به 
سوالی درباره درخواست هند برای خرید گاز ارزان 
تر جهت راه اندازی صنایع در چابهار تاکید کرد: ما 
برای گفت و گو با هند آمادگی داریم تا آنها بتوانند 
ســرمایه گذاری در این منطقه را از جمله در حوزه 

پتروشیمی آغاز کنند. 
ظریف خاطرنشان کرد: ما همیشه آماده گفت و گو 
با هند در این حوزه هســتیم و از پیشنهادهای این 
کشــور اســتقبال می کنیم. وی در پاسخ به سوال 
دیگری درمورد مذاکرات با هند یادآور شد: من نمی 
توانم مقابل رســانه ها مذاکره کنم ولی ما آمادگی 

مذاکره را داریم. 
هند تاکنون با تقویت روابــط دوجانبه، همکاری با 
ایران در بندر چابهار را مدیریت کرده است. در عین 
حال، در تالش برای دستیابی به یک فهم مشترک 
با ایران و افغانســتان جهت دسترسی به یک مسیر 
جایگزین به آســیای مرکزی از طریــق چابهار نیز 
بوده است. برای هند بســیار مهم است که راه نفوذ 
پاکستان به چابهار را ببندد به همین دلیل نمی تواند 
به خواسته های اقتصادی ایران بی اعتنا باشد . سال 
گذشته هند برای توسعه بندر چابهار ایران متعهد به 
سرمایه گذاری 500 میلیون دالری شد و اکنون این 
روند رو به گسترش اســت. با وجود اینکه هند بندر 
چابهار را به عنوان یک رقیب با بندر گوادر پاکستان 
در خصوص امنیت انرژی و دریایی محســوب می 
 کند اما نزدیکی ایران و هند موجب شــده تا حضور 
 هندی هــا در ایــن منطقه همواره بدون مشــکل

 باشد.
ایران و هنــد در روزهای پیش رو، ســختی هایی 
برای نزدیکی و مبادالت بیشتر اقتصادی با یکدیگر 
خواهند داشــت؛ اما با توجه بــه نیازهای دو جانبه 
هر دو کشور به نظر نمی رســد به رغم میل و فشار 
آمریکا، هند به زودی قادر باشــد تــا از ایران روی 

بگرداند.

»ظریف« به دنبال شریک
جایپایمحکمایراندرهند؛

با توجه به گره خوردن کریدورهای 
ارتباطی این کشور با همسایگانش 

ایران می تواند مناسب ترین راه 
برای وسعت صادرات هند باشد

علیرضاکریمیان
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دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان قطب 
پژوهشی فوالد ایران انتخاب شد

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

مالیات

 نقش رسانه ها در معرفی 
مالیات بر ارزش افزوده

داشتن اقتصادی پیشرو در عصر حاضر دغدغه 
همه دولتمردان است و برای داشتن اقتصادی 
پویا باید ســهم درآمدهای مالیاتی در مجموع 
درآمدهای کشــور افزایش یابد. در حال حاضر 
یکی از مباحث روز در اقتصاد ایران مقوله مالیات 
بر ارزش افزوده است. این سبک از مالیات ستانی 
از ابتدای مهر ماه 1387 اجرایی شد و در چشم 
اندازهای توسعه کشور بر اجرای آن تاکید شده 
اســت. به طورخالصه مالیات بر ارزش افزوده 
)vat( نوعی مالیات غیرمســتقیم عام بر عموم 
کاالها و خدمات )مگر موارد معاف ( است که به 
صورت چند مرحله ای از اضافه ارزش کاالهای 
تولید شده )ارزشی که درهرمرحله به ارزش کاال 
افزوده می شود( یا خدمات ارائه شده در مراحل 

مختلف تولید و توزیع، اخذ می شود.
مالیات برارزش افزوده، شــکل اصلی مالیات بر 
مصرف اســت که مزیت و برتری رو به رشــد را 
برای یک مالیات با پایه گسترده در جهان نشان 
می دهد و اگــر قانون مالیات بــر ارزش افزوده 
با هوشــمندی و بسترســازی کامل اجرا شود، 
می تواند کاربری های اقتصــادی، اجتماعی و 
توسعه ای نظام مالیاتی را به شدت افزایش دهد.

ایجاد شفافیت در مبادالت اقتصادی، برقراری 
نظم و انضباط در نظام مالــی، تقویت پایه های 
اســتقالل اقتصادی کشــور، برقراری عدالت 
اجتماعی و کاهش مفاسد اقتصادی، تنها بخشی 
از منافع سرشاری است که از بابت اجرای نظام 
مالیات بر ارزش افزوده عاید کشــور می شود و 
نظام جهانــی، اجرای مالیات بــر ارزش افزوده 
در کشورها را نشــانه وجود شفافیت و مبارزه با 
پولشویی در کشورها می داند. از این رو سازمان 
تجارت جهانی)WTO( اجــرای این قانون در 
کشورها را جزو شرایط پیوستن به این سازمان 
قرار داده و این نوع از مالیات در راستای تحقق 
اهداف سند چشــم انداز و اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 محسوب می شود و این قانون یکی 
از اساسی ترین طرح ها برای ایجاد برنامه تحول 

اقتصادی در کشور نیز به شمار می رود.

 تفاوت بازاریابی الکترونیکی
 با بازاریابی اینترنتی چیست؟ 

بازاریابی الکترونیک همان اهداف بازاریابی سنتی را 
دنبال می کند، با این تفاوت که بازاریابی الکترونیک 
با به کارگیری ابزارها و روش های نوین فناوری جدید 

به دنبال نوآوری است.
عملکرد بازاریابی الکترونیک را می توان در سه بخش 

زیر معرفی و دسته بندی کرد:
1-یکپارچگی: بازاریابی الکترونیک تمامی مراحل 
فروش توسط شــرکت و همچنین فروش از طریق 
نمایندگی  های شــرکت را به صــورت یک فرآیند 

یکپارچه دربرمی گیرد.
2-میانجی گری)واســطه گــری(: بازاریابی 
الکترونیک میزان نیاز و خواسته  مشتریان شرکت را 
با میزان تولید و ظرفیت ارائه خدمات توسط شرکت 

کنترل می کند.
3-واســطه گری: بازاریابــی الکترونیک میان 
بخش های مختلف شرکت از جمله بخش های مالی و 
سرمایه گذاران خارجی نقش واسطه را بازی می کند.

 بازاریابی اینترنتی چیست؟
 بازاریابی اینترنتی که بــه آن بازاریابی الکترونیکی، 
بازاریابی تحــت وب یا بازاریابــی آنالین گفته می 
شــود به کســب در آمد، فروش محصوالت و ارائه 
خدمات از طریق اینترنت اطالق می شود. بازاریابی 
اینترنتی حوزه وســیعی دارد؛ چراکه نه تنها شامل 
بازاریابی از طریق اینترنت می شود، بلکه شامل کلیه 
فعالیت ها و بازاریابی ها از طریق ایمیل و دیگر وسایل 
از راه دور است. مدیریت داده های مشتریان و ارتباط 
الکترونیکی با مشتریان نیز در حوزه بازاریابی اینترنتی 
خالصه می شود. بازاریابی اینترنتی، ویژگی های فنی 
و خالقانــه اینترنت را با هم گره می زند که شــامل 
طراحی، توســعه، تبلیغات و فروش است. پیدایش 
اینترنت، این امــکان را تقریبا برای همگان به وجود 
آورده  که هر کسی کاالها، محصوالت یا خدمات خود 
را تنها با فشار چند کلیک از سوی خریداران به فروش 
برساند. بازاریابی اینترنتی، ادامه بازاریابی سنتی در 
سال های گذشته اســت. فروش از طریق اینترنت، 
برای کلیه کســب و کارهای کوچــک و بزرگ می 
تواند سودمند باشد. تنها می بایست نکاتی را رعایت 
 کرد که هســته اصلی بازاریابی اینترنتی را تشکیل 

می دهند. 
کبری نیک سرشت
سیدعلی نجات عباسی 

به گزارش روابط عمومی ذوب آهن، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، از غرفه ذوب 
آهن اصفهان در اولین نمایشگاه و جشنواره ملی فوالد ایران بازدید کرد و با توضیحات توالئیان، معاون بهره برداری این 

شرکت در جریان توانمندی های ذوب آهن در حوزه بومی سازی و محصوالت جدید این شرکت آشنا شد. 
 سرقینی به اقدامات و تالش های صورت گرفته در خصوص حل مشکل مواد اولیه ذوب آهن اشاره کرده و گفت: ذوب 
آهن اصفهان باید بتواند با تمام ظرفیت خود تولید کند و بدین منظور اقدامات خوبی در حال انجام اســت تا سنگ 

درشت دانه مورد نیاز این شرکت تامین  شود.

تالش معاون وزیر 
برای تامین مواد اولیه 

ذوب آهن 

عت
صن

رییس کمیسیون کشــاورزی ،آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی 
اصفهان عدم وجــود وحدت رویــه و نبود زنجیــره ارزش در تولید 
محصوالت کشاورزی را از مهم ترین علل بروز چالش ها در این بخش 
دانست و افزود : با اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد زنجیره ارزش در 
حوزه کشاورزی این بخش از اقتصاد می تواند سهم بیشتری از تولید 

ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد.
قلمکاری با بیان اینکه اتاق های بازرگانی مطابق با قانون، تنها نقش 
مشاور را برای قوای ســه گانه دارند، گفت : کمیسیون کشاورزی آب 
و محیط زیســت اتاق بازرگانی اصفهان در برخی موضوعات نظیر » 
طرح توسعه باغات دیم در اراضی شــیب دار« به عنوان یک بازیساز 
عمل کرد و توانست با وجود این که این طرح در برنامه ششم توسعه 
به تصویب رســیده بود،  دســتور توقف برخی از بند های مخرب آن 
 که موجــب بارگذاری جدید بر حوزه های آبریز کشــور می شــد را

 اخذ کند .
قلمکاری، تبدیل شدن طرح ایجاد » ســتاد ملی نجات زاینده رود از 
سرآب تا پایاب « به یک مطالبه عمومی در استان اصفهان را یکی از 
موفقیت های کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی 
اصفهان برشــمرد و ادامه داد : این طرح در ســال ۹4 از ســوی این 
کمیسیون و با الگو گیری از دریاچه ارومیه مطرح شد و اگرچه در ابتدا 

برخی نسبت به آن بی اعتنا بودند؛ اما امروز و پس از برگزاری جلسات، 
همایش ها و نامه نگاری های بسیار با مســئولین استانی و کشوری 

شاهد فراگیر شدن آن هستیم .
وی همچنیــن به تدوین طــرح هایی اقتصادی ،علمــی و عملی در 
کمیته های هفتگانه این کمیسیون اشاره کرد و افزود : این طرح ها با 
رعایت تمامی مولفه های الزم جهت تدوین یک طرح جامع اقتصادی 

و برای از میان برداشــتن چالــش های حوزه کشــاورزی به هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ارائه شده بود که متاسفانه به دلیل برخی از 
محدودیت ها در این دوره مورد تصویب قرار نگرفت. سلیمان میرزایی،  
رییس سازمان تعاون روستایی اســتان اصفهان نیز در این جلسه با 
بیان اینکه در استان اصفهان تنها حدود 1۰ بازرگان در صادرات انواع 
محصوالت کشاورزی فعالیت می کنند، گفت: اگرچه افزایش نرخ ارز 
سبب شده تا تقاضای صادرات محصوالت کشاورزی بیشتر شود، اما 
مازاد تولید در بخش کشاورزی همیشه باعث نگرانی بوده و در بسیاری 
از موارد بازرگانان به صادرات این محصوالت تمایلی نشان نمی دهند.

وی تصریح کــرد:  مداخلــه دولت در مســائل مرتبط بــا صادرات 
محصوالت کشاورزی همیشــه تاثیر مخرب برجای گذاشته و الزم 
اســت تا اتاق بازرگانی با اســتفاده از ظرفیت های خود در افزایش 
صــادرات محصوالت این صنعت حضور جدی تری داشــته باشــد.

میرزایی تعداد تشکل ها ، اتحادیه ها و تعاونی های استان اصفهان را تا 
پایان سال گذشته 4۶۵ واحد اعالم و ادامه داد : آمارها نشان می دهد 
از این میزان تعداد ۲۲7 واحد سود ده و 11۵ واحد زیان ده هستند. 
همچنین از33۰۰ روســتای اســتان اصفهان 1۵۰۰ روستا خالی از 
 سکنه است و در 141۰ روستا از 18۰۰ روســتا باقی مانده، تعاونی 

وجود دارد.

رییس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان:
انسجام بخش های مختلف کشاورزی الزمه ارتقای این صنعت است

دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان قطب پژوهشی فوالد ایران انتخاب شد
سند راهبردی پژوهشکده فوالد دانشــگاه صنعتی اصفهان به عنوان قطب پژوهشی فوالد ایران میان رییس 
دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیران عامل شرکت فوالد مبارکه و شرکت فوالد هرمزگان به امضا رسید.در حاشیه 
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران، سند راهبردی پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان به 
عنوان قطب پژوهشی فوالد ایران میان رییس دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیران عامل شرکت فوالد مبارکه و 
شرکت فوالد هرمزگان به امضا رسید.معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: این دانشگاه با 
پشتوانه عظیم استادان و پژوهشگران برجسته و توانمند این عرصه و کسب رتبه اول کشور در علم مواد، همکاری 
موثری را با صنایع فوالدی کشورآغاز کرده است.محمدجواد امیدی افزود: بر این اساس و مطابق با ماموریت جدید 
پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان، این پژوهشکده با مشارکت هلدینگ شرکت فوالد مبارکه، ماموریت 

ارتقای پایداری صنعت فوالد در سطح ملی و منطقه ای را در دستور کار قرار داده است.

اصفهان، برگزار کننده نخستین نمایشگاه صنعت ساختمان در بغداد
نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در بغداد، پایتخت عراق توسط شرکت نمایشگاه های بین 
المللی استان اصفهان برگزار خواهد شد.این نمایشگاه در حالی برگزار می شود که بازار عراق در حوزه ساختمانی 
مزیت های بسیاری دارد و شــرکت های ایرانی می توانند از این مزیت ها برای افزایش سودآوری خود استفاده 
کنند.نیاز عراق به واردات در بخش های مختلف صنعتی به ویژه در حوزه ساختمان، سهم باالی بخش خصوصی 
در پروژه های عمرانی و ساختمانی عراق، معافیت 1۰ ســاله مالیات و عوارض برای سرمایه گذاران و رشد ۶۶ 
درصدی صادرات ایران به عراق از جمله ویژگی هایی به شمار می روند که می تواند بازار عراق را برای فعاالن عرصه 
ساختمانی ایران جذاب کند.گفتنی است؛ عالقه مندان برای حضور نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان 
ایران در بغداد و همچنین کسب اطالعات بیشتر می توانند به وب سایت www.isfahanfair.ir مراجعه کنند 

و یا با شماره تلفن های ۰313۲۶11۶14 و ۰313۲۶11۶1۵ تماس بگیرند.

نخستین جشنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران در 
محل نمایشگاه های برج میالد و با حضور دکتر سبحاني 
رییس انجمن فوالد، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، خــداداد غریب پور رییــس هیئت عامل 
ایمیدرو، جعفر سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی 
وزیر صنعت معدن و تجارت، مهدی الیاســی معاون 
سیاست گذاری و توســعه معاونت فناوری ریاست 
جمهوری، محمود نیلی رییس دانشگاه تهران و جمعی 

از رؤسای تشکل های زنجیره فوالد برگزار شد.
 در این راســتا تفاهم نامه ای بین انجمن فوالد ایران و مرکز 
تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران امضا شد تا بر اساس آن، 
مرکز تحقیقات به عنوان پایلوت بومی ســازی صنعت فوالد 

معرفی شود.
رونمایی از بانک اطالعاتی تامین کننــدگان زنجیره آهن و 
فوالد و اهدای جوایز به برگزیدگان بومی سازی از دیگر بخش 

های این جشنواره بود.
ماه هاي پایاني  ســال جاری، فرصت مهمی برای همگرایی 
شرکت های فوالدی و معدنی و تامین کنندگان و متخصصان 
فوالد کشور در دوران تحریم اقتصادی بود، مدیران شرکت 
های بزرگ فــوالدی و معدنی در انجمن تولیــد کنندگان 
فوالد در جلســه ای گرد هم آمدند تا با اعالم حمایت از یک 
رویداد منحصر به فرد، عملیات اجرایی نخســتین جشنواره 
و نمایشــگاه ملی فوالد ایران با رویکرد حمایت شرکت های 
فوالدی از تامین داخلی و بومی سازی در زنجیره فوالد آغاز 

شود.
در این جلسه که عالوه بر اعضای هیئت مدیره انجمن فوالد، 
مدیران شــرکت فوالد مبارکه اصفهان ، ذوب آهن اصفهان 
وسایر شرکت های فوالدی کشــور حضور داشتند، موضوع 
حمایت واحدهای فوالدی از بومی ســازی در قالب شرکت  
های دانش بنیان، اســتارت آپ ها و تامین کنندگان داخلی 
مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شــد طبق هماهنگی های 
قبلی، دستاوردها و فرصت های بومی سازی در زنجیره فوالد 

کشور در قالب نخســتین جشنواره و نمایشــگاه ملی فوالد 
ایران ارائه شود.

دکتر بهرام سبحانی، رییس جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
ایران در این خصوص گفت: در این جشــنواره، عالوه بر ارائه 
توانمندی های شرکت های زنجیره فوالد و تامین کنندگان 
آنها، مجموعه ای از نیازمندی های زنجیره فوالد کشــور که 
فرصتی برای بومی سازی محسوب می شود نیز ارائه خواهد 
شد. وی با بیان  اینکه از شروع انقالب اسالمی توجه ویژه به 
صنعت فوالد را داشــتیم که از معدن تا محصول نهایی مورد 
توجه قرار گرفت و 3۰ برابر ظرفیت سازی از ابتدای انقالب را 

به همراه داشته است اظهار داشت:
طی این پنجاه ســال شرکت های بزرگی تاســیس شد تا از 

صنعت فوالد هم برای تجهیزات و هم تولید پشتیبانی کند.
ســبحانی افزود :در بحث کنســانتره تا دانه بندی ، احیای 
مستقیم و ... صفر تا صد توسط مهندسین ایرانی قابل طراحی، 

اجرا و بهره برداری است.
رییس انجمن فوالد کشور هدف از برگزاری این جشنواره را 
حمایت انجمن تولیدکنندگان فوالد برشمرد و ادامه داد: هم 
اندیشــی و تعامل اطالعاتی از فرآیندهایی که داخلی سازی 
شده و در جریان قرار دادن تمام فعاالن در زنجیره فوالد است، 
در راســتای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی این 

جشنواره برگزار شده تا بومی سازی را قوت ببخشیم.
سبحاني تعامل با دانشــگاه ها و تجهیز از طریق علم داخلی 
برای صنعت فــوالد را از  اولویت هاي این بخش جهت  بومی 
ســازی در زنجیره فوالد خواند. وي با بیان اینکه در فرآورده 
های نسوز که تماما وارداتی بودند به خود کفایي رسیده ایم 
گفت: این مهم امروزه در داخل کشور طراحی و اجرا می شود. 
رییس نخستین جشــنواره فوالد خاطر نشــان کرد: تمامی 
علوم تقریبا در ایران وجود دارد؛ اما در برخی موارد که تولید 
اقتصادی مطرح باشد از خارج کشور تامین می شود با این حال 
وابستگی ها از بین رفته اســت.زیرا  صنعت فوالد از سیستم 
دولتی آغاز به کار کرد؛ اما از دهه گذشــته فوالدسازی های 
بزرگ خصوصی شــدند و بخش خصوصی به طور مستقیم 

وارد سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعت فوالد شد.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه نیز 
در این مراسم گفت: امیدواریم این جشنواره آغازگر حرکتی 

مثبت در شرایط تحریم باشد.
 وي با اشاره به شــرایط خاص اقتصادی کشور اظهار داشت: 
رویکردهــای فعلی شــرکت هــا در بومی ســازی تاکنون 
دستاوردهای بزرگی  به همراه داشــته؛ اما با توجه به تغییر 
شــرایط محیط کســب و کار و اعمال تحریم های ظالمانه 
دشمنان، قصد داریم با برگزاری این جشــنواره و نمایشگاه 
و شناســایی افراد و شــرکت هایی که می تواننــد به ما در 
بهره برداری از فرصت ها کمک کنند، فرآیند ارزیابی و انتخاب 
تامین کنندگان را تسریع و تسهیل کنیم و حتی در مواردی 

که نیازمند حمایت مالی در بدو فعالیت باشند، این کار را انجام 
دهیم. از این رو، لیست نیازمندی های خود را در بخش های 
مختلف از قبیل مکانیک، شیمی، متالورژی، برق، ابزار دقیق 
و ... تهیه کرده ایم و قرار است آنها را در یک فراخوان عمومی 

اعالم کنیم.
عظیمیان با اشاره به نقش ویژه استارت آپ ها و شتاب دهنده 
ها در توسعه بومی ســازی در کشــور اظهار داشت: در این 
جشنواره و نمایشگاه بزرگ، حمایت ویژه ای از این شرکت ها 
به عمل خواهد آمد و فوالد مبارکه در کنار سایر فوالدسازان، 
عزم جدی برای شــکل گیری تحولی نوین در بومی سازی 

زنجیره فوالد دارد.

 رویکرد شرکت ها در بومی سازی، دستاوردهای بزرگی  به همراه داشته است 
حدیث زاهدی 

بازار

ماسک صورت

ماسک صورت کالژن 
اتق بل کد 1105

 440,000
تومان

ماسک کرمی مراقبت 
از پوست کوزارت سری 
Q10 حجم 50 میلی لیتر

 245,000
تومان

ماسک صورت اتق بل سری 
Sensiplus مدل Hydrasilk کد 

1203 حجم 50 میلی لیتر

 376,000
تومان

هدف ما یادگیری همه مردم نسبت 
به مهارت های کسب درآمد  است 
در همین راســتا تالش مان براین 
اســت تا کاربردی ترین و اصولی 
ترین نکات را چه به صورت متن و 
صوت به شما عزیزان آموزش دهیم 
. محتوای این برنامــه بروز ترین 
آموزش های همه جانبه موفقیت 
درکسب وکار است؛ لذا در صورت 
اســتفاده ، در تبلیغ آن نیز کوشا 

باشید. 

هوش مالی

شن مالی
معرفی اپلیکی

  مدیر عامل فوالد مبارکه در افتتاحیه نخستین نمایشگاه و جشنواره فوالد ایران مطرح کرد:  
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ویـژه

 

ما دهه شصتی های این شهر، اولین خاطرات مان 
از »هاشمی رفسنجانی« شاید به سفر او به اصفهان 
برمی گردد. او  دهه 70 و در دوران ریاست جمهوری 
خود، به اصفهان ســفر کرد. پس از پایان سفر سه 
روزه خود به این استان، در گفت و گو با خبرنگاری از  
دستاوردهای این سفر گفته است. البه الی خواندن 

مصاحبه آن روز، به نکات جالبی برخوردیم. 
مثال اینکه هاشمی آن زمان دغدغه انرژی هسته ای 
داشــته و احتماالهنوز  اعتقادی به اینکه »دنیای 
فردا دنیای مذاکره است نه موشک« نداشته است. 

هاشــمی می گوید: » ما از یک رآکتور تحقیقاتی 
سازمان انرژی هســته ای پرده برداری کردیم که 
کار خوبی اســت که با کمک چینی ها انجام دادیم 
و حرکت با ارزشــی اســت. در جلو رفتن کارهای 
هسته ای، در جهت بهره برداری صلح آمیز از انرژی 
هســته ای از کارخانه بسیاربســیار مهــم ال.ای.

بی بازدیــد و افتتاح کردیــم و آن کارخانه یکی از 
حلقه های زنجیر تولید مواد شوینده را که تابه حال 

مفقود بود، ایجاد کرده است...« 
 بعد از زیبایــی ها و منحصربه فــرد بودن اصفهان 
سخن می گوید. در همان سفر بیمارستان »الزهرا« 
بهره برداری می شود و مرحوم هاشمی پیش بینی 
 می کند که این بیمارســتان بــا ظرفیتی که دارد
 می تواند بهترین بیمارستان ایران در آینده شود. 

او می گوید: » در اصفهان شهرداری انصافا شهر را 
خیلی خوب ساخته و تنظیم کرده است. می تواند 
به عنوان یک شــهر نمونه ای که خدمات شــهری 
اش به خوبی انجام می شــود، مطرح باشد.« و بعد 
صحبــت از »آب« و »تونل کوهرنگ« می شــود. 
هاشمی می گوید: »چیزی که من در سفر قبلی به 
اصفهان و همچنین در سفرم به استان چهارمحال 
بختیاری و در سفر به یزد وعده داده بودم کار تونل 
سوم کوهرنگ اســت. خیلی طرح عظیمی است. 
حدود 250 میلیون متر آب را از آن طرف زاگرس به 
این طرف می آورد. آبی که همیشه از اول تاریخ ایران 
هدر می رفته است. می دانیم این طرف هر قطره اش 
با ارزش است. اصوال یکی از کارهای مهم ما در آینده 
این خواهد بود که از مناطقی که آب زیادی دارند، 
آب زیادی را به مناطق نیازمند  از جمله به منطقه 
مرکزی از آن طرف البــرز، از آن طرف زاگرس و از 
جاهای دیگر منتقل کنیــم. این تونل 23 کیلومتر 
اســت. تونل عظیمی است وســد بزرگی با 170 
میلیون متر، ظرفیــت آبگیری دارد که کار اجرایی 
آن شروع شــد. امیدوارم بتواند به زودی، البته این 
طوالنی اســت زمان طرحش 8/5 متر آب در ثانیه 
منتقل کند به این طرف که هم خود چهارمحال و 
هم اصفهان و هم یزد اســتفاده می کند و به دنبال 
همین هم تصمیم گرفتیم که خط لوله انتقال آب از 
زاینده رود به کاشان را اجرا کنیم که جزو آرزوهای 
این منطقه بود. اصفهان در شمال، مناطق کویری 
بسیار خشک دارد که باید یک مقداری از آب ها را 
به این طرف منتقل کرد.به نایین، به اردســتان، به 
همین کاشان که قبال آن طرح ها در دست اجراست 

این هم شروع خواهد شد ...«
یک نکته جالــب دیگر از البــه الی صحبت های 
هاشــمی درباره ســفر به اصفهان و کاشان اشاره 

به نامه هایی اســت که در خالل ســفر استانی از 
مردم دریافت می کرده؛ هاشــمی در این باره می 
گوید: »ما نامه را بی جواب نمی گذاریم. هرچه نامه 
که می گیریــم بعد از اینکه ما رفتیــم از طرف من 
هیئت هایی می آیند به نامه ها رسیدگی می کنند. به 
ادارات مربوطه توصیه می شود که به کارهای مردم 

رسیدگی کنند، آنهایی که حرف حقی زدند، از آنها 
می شــود برای اصالح وضع کشورمان بهره برداری 

کرد.«
سال ها بعد وقتی احمدی نژاد توانست در انتخابات 
ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی را پشت سر 
بگذارد و به پاســتور راه پیدا کند، بابت ســفرهای 
اســتانی و دریافت نامه از مردم به »پوپولیســت 

بودن« متهم شد!
در سال 1376 هاشمی رفسنجانی بازهم به اصفهان 
 ســفر می کند و این بار هم طرح هایــی افتتاح و 

بهره برداری می شوند.
 هاشمی باز هم از دستاوردهای این سفر می گوید 
 و باز هم از اصفهان تعریف می کند و این بار تاکید

 می کند که اصفهان »پیشتاز عمران شهری« بوده 
و می تواند الگوی سایر شهرها باشد . 

درباره اقدامات مهمی که در سفر به اصفهان صورت 
گرفته، اینچنین توضیح می دهد : »...همین طرح 
پاالیشــگاه قطران بــود که کار مهم ما در کشــور 
در حوزه کارهــای بزرگ اســت. کارهای کوچک 

را در بخش خصوصی داشــته ایم ولی این یک کار 
عظیم اســت. ما از ابتدای تاســیس کارخانه ذوب 
آهن زغال سنگ آنجا را تبدیل به کک می کردیم، 
یکی از محصوالت کک ســازی قطــران بود که به 
عنوان مزاحم محیط زیست در حوضچه های بیرون 
کارخانه جمع می شــد... این پاالیشــگاه هجده 

محصول گران قیمت را تولید می کند.
کار دومی که برای من خیلی اهمیت داشــت طرح 
توسعه فوالد مبارکه است، فوالد مبارکه از افتخارات 
صنعتی فوالد ماست. در کشورهای در حال توسعه 
نمونه ای به این خوبــی نداریم انصافــا هم خوب 
ساخته شده است و هم خوب اداره می شود. ظرفیت 
کارخانه فوالد مبارکه به چهار و نیم میلیون تن آهن 
مذاب می رسد به اضافه این که از این چهار میلیون 
تن ورقه بیرون می آید که واقعا یک واحد بســیار با 
ارزش و فوق مدرنی در کشور ماست.کارخانه مثل 

ساعت کار می کند و همه چیز آن منظم است.
در میدان امام، طبقــه دوم را ، تمام دور میدان را با 
همان وضعی که دارد، تبدیل به موزه می کنند. بعد 
هتل سازی است و کارخانه سیمان خوبی هم از مواد 
آهکی باقی مانده حوض ماهی که برای فوالد مبارکه 
می آید ساخته می شــود. تامین اجتماعی هم کار 
خیلی خوبی کرده است. از آن سرمایه استفاده کرده 
و یک کارخانه سیمانی را شروع کرده اند. مجموعا 
اصفهان از نظر بنیه صنعتی خیلی نیرومند شــده 

است که قابل توجه است و با سرعت هم به توسعه 
روستاهایشان خوب رســیده اند اکثر روستاهای 
اصفهان از محرومیت بیرون رفته اند. مردم اصفهان 
بسیار فعال و با نشاط در صحنه سازندگی هستند.«
از نظر رییس جمهور وقت کشورمان ، اصفهاِن دهه 
هفتاد »الگو«ی مناسبی در همه زمینه ها بوده؛ از 

ظرفیت های صنعتی گرفته تا ارزشــمندی از نظر 
تاریخی و فرهنگی و هنری و عمرانی و ...

از دید هاشمی آن روزها و روزگار، مردم اصفهان هم 
مردمی »بسیار فعال« و »بانشاط« بوده اند. 

 
هاشمی پس از پایان ریاســت جمهوری دوره ای 
ریاســت مجلس خبرگان رهبری را برعهده داشت 
و تا پایان عمر هم رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بود. دیگر به اصفهان ســفر نکرد . ســال 93 
و در ایام ســالگرد مرحــوم آیت الــه طاهری امام 
جمعه اصفهان، خبر رســید که قرار است هاشمی 
رفسنجانی در مراسم سالگرد شرکت کند. این سفر 
اما لغو شــد. حجت االســالم محمدحسن طاهری 
درباره علت لغو سفر گفته بود: »قرار بوده تا آیت اله 
هاشمی رفســنجانی هم برای شرکت در مراسم به 
اصفهان عزیمت کند؛ اما برای ســفر ایشان به این 
اســتان همراهی الزم نشد. ســفر آقای هاشمی، 
فرصتی بود تا برخی از مســائل و معضالت استان 

اصفهان مثل آب، بیکاری، عدم توســعه یافتگی، 
مترو و حمل ونقل مــورد بازبینی و حل وفصل قرار 
گیرند؛اما مسلم است که گروه های فشار می کوشند 
روی سیســتم اســتانداری اعمال نظر کنند. این 
عده، افراد معروف و شناخته شــده ای هســتند و 
شایسته دولت نیست که افراد مخالف با اعمال فشار 

سیاست های خود را پیش ببرند.« 
فرزند آیت اله طاهری دلیل لغو ســفر هاشمی به 
اصفهان را اعمال نفوذ گروه های فشار عنوان کرد 
و گفت که واکنش اســتانداری و نهادهای متولی 
در این باره »منفعالنه« بوده اســت: »این گروه از 

طرق مختلف مثل 

فیلم ها و تجمعات در شــرایط مختلف مثل حضور 
سیدحسن خمینی در بروجرد یا آقای هاشمی در 
کاشان به اعمال فشار و سیاست های خود می پردازد 

و برخورد نماینده دولت انفعالی بوده است.«
البته فرزنــد مرحوم طاهــری در حالی مدعی لغو 
سفر مرحوم هاشمی بر اثر فشــارها شد که همان 
زمان روزنامه »اعتماد« ادعای دیگری را به نقل از 
مشاور وی مطرح کرد و نوشت خود هاشمی تمایلی 
به این سفر نداشته اســت:» بازهم شایعه سازی و 
فضاسازی علیه آیت اله هاشمی رفسنجانی. سوژه 
این بار ســفر به اصفهان اســت و دعوتی که گفته 
می شد از سوی اســتاندار صورت نگرفته است؛ اما 
اصل ماجرا چیســت؟ نزدیکان آیت اله می گویند 
خود ایشان تمایلی به انجام این سفر در تاریخ دعوت 
شده نداشته و اعالم کرده تمایل دارد در تاریخ یاد 
شــده در تهران بماند؛ اما تالش های گســترده ای 
برای سوءاســتفاده از این ســفر صورت گرفت تا 
نشــان داده شــود که فضا برای آیت اله هاشــمی 
رفســنجانی در شهرستان ها نیســت. نه خبری از 
تجمع و اعتراض های نیروهای خودسر بود و نه عدم 

دعوت استاندار از آیت اله.«
قدرت اله علیخانی،نماینده پیشین مجلس در این 
باره به روزنامه »اعتماد« گفته بــود که چون ایام 
ارتحال حضرت امام)ره( است، هاشمی رفسنجانی 
تمایل داشته تا این ایام را در تهران باشد و البته در 
چندماه گذشــته دوبار با اســتاندار اصفهان دیدار 
داشته و فعال هم اعالم کرده که دوست دارد در زمان 

مناسب دیگری به اصفهان سفر کند.
این زمان مناسب اما هیچگاه از راه نرسید و دوسال 
بعد در چنین روزی آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی 
بهرمانی فوت کــرد و به مــراد و مقتدای خودش 

حضرت روح ا... پیوست . 
پیکر مرحوم هاشمی در تشــییع جنازه ای بسیار 
باشــکوه و با حضور میلیونی مردم کــه خود را از 
سراسر ایران به تهران رســانده بودند، تا مرقد امام 
راحل تشییع و در کنار امام)ره( به خاک سپرده شد. 
هاشــمی رفت و با خودش رازها و خاطرات ناگفته 
زیادی را برد. معماهایی که شاید تنها خودش کلید 
حل شدن شان بود و حاال دفن شده است. با این حال 
یاد و خاطره این یار دیرین امــام و رهبری با همه 
خاطرات تلخ و شیرینی که از او داریم، در صفحات 

تاریخ این مرز و بوم جاودانه می ماند. 

 
پ. ن: تونل کوهرنگ که مرحوم هاشمی از آن 
سخن گفته بود، هنوز به سرانجام نرسیده و 
شهری که هاشــمی می گفت می تواند 
الگوی تمام ایران باشد، حاال تبدیل به 
درس عبرت برای سایرین شده است! 

شهری که »هاشمی« دوستش داشت

پیشنهاد سردبیر:

شهری که »هاشمی« دوستش داشت
سها نریمانی  به بهانه دومین سالگرد فوت »یار دیرین امام و رهبری«؛ نگاهی به سفرهای مرحوم هاشمی به اصفهان در دهه 70

درباره آیت اله هاشــمی می گفتند که او خیلی ثروتمند است . در دوران کودکی و 
نوجوانی زیاد می شنیدیم که پدرش باغ های پســته فراوان داشته و ارث و میراث 
زیادی به او رسیده و این مبارز انقالب و یار امام و رهبری، از اول ثروتمند بوده و سر 
سفره انقالب ننشسته است! خودش هم در خاطراتش این موضوع را تایید کرده : »نام 
خانوادگی هاشمی برای خانواده ما، با آن که سید نیستم، به این دلیل انتخاب شده که 
نام جد پدری ما حاج هاشم بوده است؛ او در سر تا سر منطقه امالک و امکانات زیادی 
داشته... از اخالقیات جالب ایشان این بود که معموال در زمان رسیدن هر محصولی، 
وقتی که به باغ و یا مزرعه می رفتند، تعداد زیادی از نیازمندان روستا را می پذیرفتند 

و به هر یک از آنها چیزی می دادند و این وضع در همه فصول سال ادامه داشت...
خانواده ما ترکیبی از پنج برادر و چهار خواهر است، سطح زندگی مان با توجه 

به وضع آن روستا بد نبود.«
و البته همسرش »عفت مرعشــی« هم از خانواده و خاندانی بزرگ و بنام و 

سرشناس بود؛ دختر حجت االسالم سید محمد صادق مرعشی که اسناد رسمی 
داشتند و از تحصیالت حوزوی بهره مند بودند. از فامیل بزرگ مرعشی و نوه حضرت 

آیت ا... سید کاظم طباطبایی یزدی صاحب کتاب عروه الوثقی که جایگاه معتبری 
در همه حوزه ها دارد.

از اول پولدار بودند

آیت اله هاشمی سال 76 آخرین دوره ریاست جمهوری خود را تجربه کرد و پس از آن 
کلید پاستور را به رییس دولت اصالحات سپرد آن هم در حالی که در آن زمان، اصالح 
طلبان رویکرد مثبتی نسبت به او نداشتند و اوج این اختالفات هم در کتاب »عالیجناب 
سرخپوش« عینیت یافت . او در دوران ریاست جمهوری یک اصل ویژه داشت : »هر 
کسی در خط امام)ره( است با ما اختالفی ندارد«. با این حال محافظه کاران هم با او به 
اختالف رسیدند و دوران قدرت هاشمی کم کم رو به افول گذاشت. کار به جایی رسید 
که در انتخابات مجلس ششم ، یاردیرین امام ، به زحمت توانست به عنوان نفر آخر به 

مجلس راه پیدا کند و البته قبل از مراسم تحلیف، استعفا داد. 
بعدترها معادالت به هم ریخت. هاشمی مغضوب اصولگراها و محبوب اصالح طلبان 
شد. صادق زیباکالم، فعال سیاسی اصالح طلب در این باره معتقد است افرادی مانند 

خوئینی ها، گنجی، عبدی و قوچانی که زمانی به هاشمی لقب »عالی جناب سرخ پوش« 
اعطا کردند، بزرگ ترین اشتباه ممکن را مرتکب شدند.

هاشمی را طرفدار مکتب سرمایه داری و متمایل به پیروی از غربی ها در حوزه های 
مختلف از جمله فرهنگ می دانستند. با برخی گفتارها و اقداماتش مشکل داشتند 
و می گفتند بنای اختالف طبقاتی فاحش در ایران در زمان دولت سازندگی گذاشته 
شد که هاشمی طرفدار »توسعه به هرقیمتی حتی له شدن طبقه کارگر زیر چرخ دنده 
های این توسعه« بود. هرچند دخترش »فاطمه« روایت دیگری از این ماجرا دارد و می 
گوید پدرش تا روزی که زنده بود ، به مردم ایران فکر می کرد و خواهان رفاه برای تمام 
مردمش بود و دوست داشت مردم کشــورش همگی حال شان خوب باشد و در رفاه 

زندگی کنند چون شایستگی آن را دارند. 

فراز و نشیب های رابطه چپ و راستی ها با هاشمی
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شناسایی خودروهای آالینده در طرح »دیده بان آلودگی هوا«

پیشنهاد سردبیر:

خبر

اخبار

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل 
هواشناسی اصفهان:

موج جدید بارش برف و باران 
در اصفهان آغاز می شود

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی 
گفت: از امروز شاهد آغاز موج جدیدی از بارش ها 
در اســتان خواهیم بود.حجت ا...علی عسگریان 
اظهار داشت: با ورود یک ســامانه ناپایدار جوی 
شاهد بارش برف و باران در اواخر هفته خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه بارش برف و باران را ازسمت 
مناطق غربی و جنوبی و تا حدودی مناطق شرقی 
و مرکزی شاهد خواهیم بود، ادامه داد: دمای هوای 
اصفهــان در اواخر هفته رو به کاهش و ســردی 
می رود.وی بیان داشت: باالترین میزان بارش را 
در سمیرم داشتیم و کمترین بارش باران به بوئین 

میاندشت و نجف آباد اختصاص داشت.

عضو کانون بازنشستگان آموزش و 
پرورش استان: 

بودجه بازنشستگان فرهنگی 
نادیده گرفته شد

عضو کانون بازنشســتگان آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: در احــکام تبصره ای 
قانون بودجه، طی ســال های ۹۶ و ۹۷ دولت 
یک هزار میلیارد تومان به مجلس پیشــنهاد 
کرد؛ اما هنــگام نگارش و تصویــب در فصول 
۱۰ و ۱۳ این قانون در نظر گرفته نشد.فاطمه 
کاویان با اشــاره به اعتراضــات اخیر معلمان، 
اظهار کرد: از دهــه هفتاد بــی عدالتی ها در 
خصوص بازنشستگان فرهنگی صورت گرفت. 
یکی از موارد  نصف شــدن حقوق فرهنگیان 
هنگام بازنشســتگی در ســال ۷۶ بود که این 
موضوع از ســمت هیچ دولتی پیگیری نشده 
اســت.وی با بیان اینکه وعده همسان  سازی 
از ســال ۸۶ به وجود آمد در حالی که اختالف 
سطح فیش حقوق بازنشستگی قبلی، فعلی و 
شــاغالن همچنان در حال تغییر است، اضافه 
کرد: تصمیم بر این بود که تامین اعتبار همسان 
سازی از مازاد دریافتی های حقوق های نجومی 
صرفه جویی پیش بینی شود که  طبق ماده ۶۴ 
مدیریت خدمات  کشوری است.کاویان با اشاره 
به ردیف دو و سه همسان سازی شاغلین بیان 
کرد: باید همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
دســتگاه های دولتی با هم یکســان شود به 
عنوان مثال حقوق بازنشســتگان شرکت نفت 

و فرهنگیان برابر باشد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
خبر داد:

شناسایی خودروهای آالینده در 
طرح »دیده بان آلودگی هوا«

رییس پلیــس راهنمایی و رانندگــی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان از شناســایی 5 هزار 
دستگاه خودروی آالینده همزمان با اجرای طرح 
»دیده بان آلودگی« هوا خبــر داد.رضا رضایی با 
اعالم خبر شناسایی 5 هزار خودروی آالینده در 
طرح »دیده بان آلودگی هوا« اظهار کرد: این روزها 
آلودگی هوا یکــی از مهم ترین چالش های جدی 
در کالن شهرهای کشور به ویژه اصفهان به شمار 

می رود که سالمت مردم را به خطر می اندازد.
رییس پلیــس راهنمایی و رانندگــی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان با بیــان این که یکی از 
عوامل آلودگی هــوا، دود ناشــی از خودروها و 
موتورسیکلت های بنزینی است، افزود: برابر قانون 
خودروهای شخصی با ۴ سال زیر مدل ساخت و 
خودروهای عمومی با یک سال زیر مدل ساخت 

نیاز به معاینه فنی دارند.
وی در ادامه از اجرای طرحی با عنوان »دیده بان 
آلودگی هوا« بــا همکاری شــهرداری اصفهان 
خبر داد و گفت: در این طرح کــه از اول دی ماه 
در هسته مرکزی شــهر اصفهان اجرا شده است 
تاکنون هزار دســتگاه خودرو از طریق »دستگاه 
هوشمند سنجش میزان آلودگی« مورد آزمایش 
قرار گرفتند که 2۹۰ دستگاه از این خودروها آلوده 

تشخیص داده شدند.
رضایی از شناسایی 5 هزار دستگاه خودروی آلوده 
و دودزا به طور همزمان با اجرای طرح مذکور در 
ســطح اســتان خبر داد و اضافه کرد: پالک این 
خودروها فک شده و پالک اعزام به تعمیرگاه روی 
آن ها نصب و تا زمانی که وســیله نقلیه مربوطه 
نســبت به رفع نقص و اخذ مجــدد معاینه فنی 
 اقدام نکند، پــالک در توقیف پلیس باقی خواهد

  ماند.رضایی میــزان جریمــه خودروهای فاقد 
 معاینــه فنی را 5۰۰ هــزار ریال عنــوان و بیان 
 کــرد: قانون عــالوه بر ایــن بــرای دودزابودن 
 خودروهــا نیــز جریمــه ۴5۰ هــزار ریالی را 

در نظر گرفته است.

مدیر اجرایی پیتزا فروشی که ادعا می شد پیتزا 
با روکش طال به مشتریانش عرضه می کند در 
حالی خبر فروش این غذای طالیی را در گفت 
وگو با »زاینده رود« تکذیب کرد که پیش از این 
انتقادات و برخوردهای منفی در مورد عرضه 
این نوع از غذاهای گران قیمت در سایت ها و 

فضای مجازی منتشر شده بود. 
خبر طبخ این غذا از اینستاگرام شروع شد؛ تبلیغ یک 
پیتزا فروشی که مدعی بود پیتزاهایش را با ورقه های 
طال و با قیمت 2۰۰ هزار تومان به مشــتریان عرضه 
می کند. پس از انتشار این خبر توجهات زیادی به پیج 
این پیتزا فروشی جلب شد. رییس اتاق اصناف نیز در 
واکنش به این تبلیغ در گفــت وگو با فارس گفت:» 
چنین خبــری از وجود این واحد پیتزافروشــی در 
اصفهان به بنده نرسیده و مطمئن باشید اگر چنین 
چیزی صحت داشته باشد به شــدت با عامالن آن 
برخورد خواهد شــد«.جهانگیری  تاکید کرد: اتاق 
اصناف و اتحادیه های مربوطــه، به هیچ وجه موافق 
انجام چنین فعالیت هایی در ســطح استان نبوده و 
حتی اگر مجوز قانونی نیز در این رابطه وجود داشته 
باشد، اجازه راه اندازی چنین کســب و کار هایی در 
اســتان اصفهان داده نخواهد شــد.وی خاطرنشان 
کرد: شــرایط فعلی جامعه پذیرای اشــرافی گری و 
فخرفروشــی نیســت و افراد جامعه تحمل نمایش 
اینچنینی از اختالف طبقاتــی را ندارند.رییس اتاق 
اصناف مرکز اصفهان متذکر شد: حتی اگر این روکش 
از طال نیز نباشــد با خاطیان برخورد صورت خواهد 
گرفت؛ چون این اقدامات مستقیما با وضعیت روحی 
جامعه و ایجاد تنش در بین طبقات مختلف جامعه 

سر و کار دارد.
جهانگیری ادامه داد: موارد مشــابه این قبیل کسب 
و کار هــا تاکنون در اصفهان گزارش نشــده و مردم 
اطمینان داشته باشند چنین مجوز هایی در استان 

اصفهان صادر نخواهد شد. 
واکنش تند رییس اتاق اصناف در مورد برخورد با این 
موارد و فروش غذاهای گران قیمت در حالی انتشار 
یافت که مدیر اجرایی این فست فود به »زاینده رود« 
گفت اصال فروش این غذا در رستوران ما صحت ندارد 
و پیتزای طالیی تنها نوعی قرعه کشی و مسابقه بوده 
که به اشتباه برداشت پیتزا با روکش طال از آن شده 
است. وی مدعی شــد اگر قرار باشد چنین غذایی با 

روکش طال سرو شود قیمت آن خیلی بیشتر از 2۰۰ 
هزار تومان خواهد شد. با وجود  ادعای مسئوالن امور 
اصناف در برخورد با رستوران ها و کافی شاپ هایی 
که اقدام به فروش غذاهای الکچری می کنند؛ اما در 
برخی از مغازه های سطح شهر می توان غذا و یا بستنی 
هایی با روکش طال پیدا کــرد. به گفته یکی از کافی 
شاپ داران سطح شهر که نخواست نامش فاش شود، 
بستی با روکش طال هم اکنون هم در برخی از کافی 
شاپ ها به مناسبت های خاص سرو می شود؛ اما در 

منوی رستوران این مورد ذکر نشده است.
 سرو  بستی و انواع خوراکی ها با روکش طال با سفارش 
از قبل و تنها برای برخی از مناسبت های خاص مانند 
تولدها و یا میهمانی های ویژه انجام می شــود. سرو 
بستنی و غذا پیش از این در برخی از رستوران های 
تهران و سایر نقاط کشــور هم خبر ساز شده بود. در 
رستوران مجلل برج میالد تهران بستنی ۴۰۰ هزار 
تومانی با روکش طال هم اکنون هم عرضه می شود. 
سرو بستنی با روکش های طالی 2۴ عیاری که تنها 

در کشور آلمان تولید می شود با سفارش مشتری ها 
از یک روز قبل صورت می گیرد. در تهران اما عالوه 
بر غذا و بستنی با روکش طال غذاهای گران قیمت و 
الکچری دیگری هم سرو می شــود از جمله طبخ و 
فروش همبرگر 25۰ هزار تومانی بــا بهره گیری از 
خاویار و نوعی گوشت وارداتی خاص، مهم ترین دلیل 

گرانی غذا عنوان شده  است. 
محتویات این ساندویچ الکچری را ۱2 گرم خاویار، 
تخم بلدرچین، پنیر بلوچیز، پنیر پرولون، جوانه شبدر 
و سس مخصوص و ... تشکیل می دهد. ادعای برخورد 
با فروش پیتزا با روکش طال در حالی به دلیل شرایط 
ویژه اقتصادی و در تنگنا قرار داشتن اکثریت جامعه 
مطرح می شــود که می توان با یک چرخ ســاده در 
باالی شهر، رستوران هایی را پیدا کرد که تنها هزینه 
 حق ســرویس آنها چندین برابر یارانه یک خانواده

 می شود. 
وقت گذرانی و صرف غذا در برخی از رستوران های 
شهر می تواند هزینه های میلیونی داشته باشد، هر 

پرس از غذاهای ویژه این رستوران تا ۳۰۰ هزار تومان 
هم قیمت گذاری شــده و البته خبری از برخورد و 

جبهه گیری اصناف  نیست. 
شــاید تنها ویژگی کــه از دل این جنجــال بیرون 
آمد معروف شــدن یک پیتزا فروشی دست چندم 
در میان مــردم اصفهان باشــد. بســیاری از مردم 
تالش کردند تا آدرس و نام و نشــان پیتزا فروشــی 
که مدعی فروش پیتــزا با روکش طال شــده بود را 
پیدا کنند و البته شــاید وسوسه شــوند سری هم 
به آنجا بزنند، هــر چند به نظر نمی رســد با جبهه 
گیری های تند و تیز اصناف، مدیریت این رستوران 
تمایلی بــرای ســرو این پیتزا داشــته باشــد؛ اما 
ســوال اینجاســت که اگر با قیمت های باالی این 
رســتوران های الکچری برخورد می شود پس چرا 
هنوز منوهایی با غذاهای چند صد هــزار تومانی و 
رستوران های مختلف که برای خوش گذرانی های 
 نمایشی تدارک دیده شــده اند در اصفهان جوالن 

می دهند؟

پریسا سعادت

فقدان سند مالکیت
10/127  شماره صادره: 1397/03/543271-1397/10/11 نظر به اینکه سند مالکیت 
3 دانگ مشاع از ششدانگ دکان پالک ثبتی شماره 8144 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 
17 اصفهان ذیل ثبت 19917 در صفحــه 269 دفتر 264  امالک به نام محمدرضاکاظم 
زاده صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 
970320541837993-97/10/9 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 19871-97/10/9 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف:340450  عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )219 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
10/128  شماره صادره: 1397/03/543329-1397/10/11 نظر به اینکه سند مالکیت 
3 دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالک ثبتی شماره 5129 فرعی از 1 اصلی اردستان واقع 
در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 22027 در صفحــه 202 دفتر 279  امالک به نام مهدی 
کاظم زاده صادر و تسلیم گردیده است  و طی اسناد رهنی شماره 28164 و 28166 مورخ 
92/6/25 دفتر 49 زواره در قبال مبالغ 262/845/254 ریال و 262/845/254 ریال نزد 
بانک مسکن زواره در رهن قرار گرفته  ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 970320541837983-97/10/9 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 19872-97/10/9 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف:340456  عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان )249 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/129  شماره صادره: 1397/03/543327-1397/10/11 نظر به اینکه سند مالکیت 3 
دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالک ثبتی شماره 5129 فرعی از 1 اصلی اردستان  واقع در 
بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 4085 در صفحه 569 دفتر 69  امالک به نام مجیدکاظم زاده 
صادر و تسلیم گردیده است و طی اسناد رهنی شماره 28164 و 28166  مورخ 92/6/25 
دفتر 49 زواره در قبال مبالــغ 262/845/254 ریــال و 262/845/254 ریال نزد بانک 
مسکن زواره در رهن قرار گرفته ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 
970320541837983-97/10/9 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 19873-97/10/9 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 

رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف:340442  عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )248 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
10/130  شماره صادره: 1397/03/543277-1397/10/11 نظر به اینکه سند مالکیت 5 
دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالک ثبتی شماره 3269  فرعی از 1 اصلی اردستان واقع در 
بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 7557 در صفحه 208 دفتر 168  امالک به نام فرزین محمدی 
صادر و تســلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده: 
970320541829339-97/9/27 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 19853-97/9/25 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شد. م الف:340469  عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )219 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/131  شماره صادره: 1397/03/543280-1397/10/11 نظر به اینکه سند مالکیت 
یک  دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالک ثبتی شــماره 3269 فرعی از 1 اصلی واقع در 
بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 7557 در صفحه 208 دفتر 168  امالک به نام گیتا محمدی 
صادر و تســلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده: 
970320541829331-97/9/27 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 19852-97/9/25 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شد. م الف:340492  عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )219 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/132  شماره صادره: 1397/03/543916-1397/10/15 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 11024 فرعی از 1 اصلی گرمسیر واقع در بخش 17 اصفهان 
ذیل ثبت 18616 در صفحه 184 دفتر 254  امالک به نام ســید احســان اله نوربخش 
صادر و تســلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده: 
970320541839762-97/10/11 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 19867-97/10/9 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 

ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف:340508  عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )217 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
10/133 شماره دادنامه: 9709973734100802 شماره پرونده: 9609983734100782 
شماره بایگانی شعبه: 960800  خواهان: آقای سعید تقی زاده انصاری فرزند عبدالعلی به 
نشانی استان اصفهان شهرستان نطنز سرشک، سرشــک 16، خواندگان: 1- خانم آحاد 
دخت تقی زاده انصاری فرزند احمد آقا 2- آقای روح اله تقــی زاده انصاری فرزند احمد 
همگی به نشانی تهران شهرک غرب خ دادمان نرســیده به یادگار امام خ گلها پ 4 واحد 
10، 3-آقای محمود  رضا تقی زاده انصاری فرزند احمد 4- آقای علیرضا تقی زاده انصاری، 
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک، رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای سعید 
 تقی زاده انصاری فرزند عبدالعلی به طرفیت آقایان  و خانم ها 1- آحاد دخت 2- روح ا... 
3- علیرضا 4- محمودرضا همگی تقی زاده انصاری فرزندان احمدآقا به خواسته تقاضای 
صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه بر انتقال رســمی دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالک های 469 و 1/470 و 6/470 از 71 اصلی واقع در کوی سرشــک هر 
کدام مقوم به ســه میلیون و یکصد هزار ریال با احتساب هزینه دادرسی با عنایت به مفاد 
دادخواست خواهان و به شرح آن و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی که عنوان 
نموده به موجب مبایعه نامه مورخ 1395/1/16 تمام دو دانگ مشــاع از ششدانگ رقبات 
را از مرحوم آفاق فقیهی سرشــکی خریداری نمودم که در زمان حیات بایع انتقال رسمی 
 مبیع انجام نگرفته پس از فوت ایشــان نیز ورثه از انجام تعهد مورث و انتقال ملک امتناع 
می نمایند و خواندگان پرونده علی رغم ابالغ اخطاریه از طریق نشــر آگهی در جلســه 
دادرســی حضور ندارند و الیحه ای و الیحه دفاعیه ای را ارســال نداشــته اند و دادگاه 
وضعیت ثبت پالکهای ثبتی موصوف در پرونده را اســتعالم نموده و جوابیه استعالم به 
دادگاه واصل گردیده اســت و نظر باینکه رســیدگی به موضوع و مشخص شدن ثبتی 
موضوع مستلزم جلب نظر کارشناس اســت دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر 
نموده است که کارشناس منتخب ضمن حضور در دادگاه و بررسی اسناد و مدارک موجود 
در پرونده و ســوال از متداعیین پرونده و مطالعه پرونده ثبتی با مراجعه به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان نطنز نظریه کارشناســی خویش را تقدیم دادگاه نماید که کارشناس 
منتخب نظریه کارشناسی خویش به شماره 1397009000643442 مورخ 1397/5/9 
تقدیم دادگاه نموده که نظریه معنونه حکایت از آن داشته که با توجه به مبایعه نامه عادی 
و تطبیق با ســوابق ثبتی پالکهای مذکور از حیث مالکیت خواندگان با محل متنازع فیه 
انطباق کامل دارد و نظریه موصوف مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی باقی مانده است و 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 1397/8/20 برای اثبات ادعای خویش به اسماء جالله 
و اهلل و باهلل و تاهلل  سوگند یاد نمودند و علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب معروضه شامل 
1- مبایعه نامه موصوف در پرونده 2- جوابیه استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
نطنز 3- نظریه کارشناسی مندرج در پرونده 4- سوگند استظهاری خواهان 5- عدم ارائه 
دفاعیات موثر از طرف خواندگان، خواهان را در خواســته خویش ثابت تشخیص داده و 
دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته است لذا مســتندا به مواد 10 و 219 و 220 و 
1258 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و قواعد فقهی) اصاله الصحه اوفوا بالعقود( حکم بر الزام خواندگان به حضور 
در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نطنز بر انتقال رسمی دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک های ثبتی 469 و 470/1 و 470/6 از 71 اصلی واقع در کوی سرشک بر طبق نظریه 
 کارشناســی و پرداخت 380/000 ریال هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه بوده و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 340655  شعبه 

یک دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز )636 کلمه، 6 کادر(

ابالغ رای
10/137  شماره پرونده: 30/97 تاریخ و شماره دادنامه: 431-97/10/15 ، خواهان: آقای 
روح اله مســعودی نیا فرزند بندر به نشانی فریدونشــهر برف انبار خمسلو، خوانده: آقای 
منصور فریدون پور فرزند ناصر قلی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه، 
گردشکار: به تاریخ 97/9/25 در وقت فوق العاده جلســه شعبه دوم شورای حل اختالف 
فریدونشهر تشکیل اســت. شــورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده پایان رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی آقای 
روح اله مســعودی نیا فرزند بندر به طرفیت آقای منصور فریدون پور فرزند ناصر قلی به 
خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پژو روا به شماره انتظامی 14 و 861 - ایران 23 
به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به دادخواست تقدیمی، استعالم به عمل آمده از 
مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو،تصویر قرارداد عادی ارائه شده از طرف 
خواهان و سند ارائه شده توسط خواهان و اینکه خوانده عالرغم ابالغ و نشر آگهی جهت 
دفاع از دعوای مطروحه حاضر نگردیده اســت و دفاعیه ای ارائه ننموده اســت علی هذا 
شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اســتناد ماده 198 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10، 219، 220، 221، 223 و 
225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه  اسناد رسمی و انتقال 
رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 387/500 ریال 
بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فریدونشهر می 
باشد. م الف: 341583 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

فریدون شهر)301 کلمه، 3 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

 10/139 بدینوســیله به آقــاي علي اصغرمرتضوي نــژاد فعاًل مجهــول المکان ابالغ 
 مي گرددکه خواهان ســیداصغرمیرپوریان فرزند جواد به نشــاني شــهرضا خ  طالقاني

 ک برهان پ 19 دادخواستي به خواســته الزام خوانده به پرداخت یک فقره چک به مبلغ 
پنجاه وچهارمیلیون ریال به این شورا تسلیم که بکالســه 424/97 ش6 ح  ثبت و وقت 
رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ  97/11/23  ساعت 5 عصر تعیین گردیده اینک حسب 
درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک 
نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م  الف: 343013 رئیس دبیرخانه 

شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا)129 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/140 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت نه حبه وســه – پنجم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب دکان شماره 1239 فرعي از یک اصلي که درصفحه 66 دفتر 34 امالک 
به نام عباسعلي خرمي  ثبت وسندصادروتسلیم گردیده است اینک نامبرده باارائه درخواست 
کتبي به شماره وارده 970920341842679 - 97/10/15  به انضمام دوبرگ استشهادیه 
 محلي که امضاء شــهودآن ذیل شــماره 475779 - 97/10/12 بــه گواهي دفترخانه

 4 - شهرضا رسیده است مدعي است که سندمالکیت آن به علت جابجائي مفقودگردیده 
اســت ودرخواســت صدورالمثناي ســندمالکیت ملک فوق رانموده انــد لذامراتب به 
 اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل مــاده 120آئین نامه قانون ثبــت دریک نوبت آگهي

 مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشد ازتاریخ انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالکیت به ارائه کننــده سندمســتردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 343002 محمدحسن 

صمصامي مسئول دفترامالک شهرضا)177 کلمه، 2 کادر(

قصه ِسرو طال در اصفهان!

 مدیر اجرایی فست فودی که فروش پیتزا  با روکش طال
 در آن خبرساز شد،  به »زاینده رود« می گوید اشتباه شده است؛
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 آرسنال میزبان یونایتد 
در جام حذفی شد

قرعه کشی دور چهارم رقابت های جام حذفی 
انگلیس برگزار شــد و 
در حســاس ترین 
بازی آرسنال برابر 
منچســتریونایتد 
قرار می گیرد.بعد 
از پایان دور ســوم 
رقابت های جام حذفی 
انگلیس، قرعه کشی این رقابت ها برگزار شد و 
تیم های راه یافته به این مرحله حریفان خود را 
شناختند. بر این اساس در حساس ترین  دیدار 
آرسنال باید در خانه به مصاف منچستریونایتد 
برود. شــاگردان اوله گنار سولسشــیر موفق 
شدند در مرحله قبل ردینگ را شکست دهند 
و آرســنال نیز بلک پول را شکســت داد تا در 
دور چهارم رقابت ها شاهد یک دیدار حساس 
باشــیم. هم چنین ولورهمپتون که موفق شد 
شگفتی بیافریند و لیورپول را شکست دهد باید 
برابر برنده دیدار شــروزبری با استوک سیتی 

قرار گیرد.

بحران در قلب دفاع لیورپول 
با مصدومیت »لوورن«

بعــد از آنکه یورگــن کلوپ، در پایــان بازی 
لیورپول و ولورهمپتون 
در مرحلــه ســوم 
حذفــی  جــام 
بازی  انگلیــس، 
کــه با شکســت 
غیرمنتظــره 1-2 
ســرخ های آنفیلد به 
پایان رســید، تاییــد کرد که 
دژان لــوورن، مدافع کروات تیمــش از ناحیه 
همسترینگ مصدوم شــده، لیورپولی ها حاال 
تنها یک دفاع وســط آمــاده در اختیار دارند؛ 
ویرژیل فن دایک و این می تواند برای کلوپ و 
تیمش نگران کننده باشد. لوورن یکی از تنها دو 
بازیکنی بود که در جریان شکست روز سه شنبه 
لیورپول مقابل منچسترســیتی در لیگ برتر، 
در میدان حضور داشــتند و کلوپ، در مقابل 
ولورهمپتون هــم آنها را به میدان فرســتاده 
بود. ولی لوورن همان اوایل بازی با مصدومیت 
مواجه شد و به اجبار زمین را ترک کرد. به جای 
لوورن، کی یانا، مدافع 16ســاله هلندی برای 
لیورپول به میدان رفت تا به جوان ترین بازیکن 

لیورپول در تاریخ جام حذفی تبدیل شود.

 ستاره السد 
مرد سال فوتبال قطر شد

اکرم عفیف، ستاره الســد قطر توانست عنوان 
»مرد سال« فوتبال قطر 
را در سال 2۰1۸ به 
دست آورد. نکته 
جالب این که مرد 
سال فوتبال آسیا 
سومین بازیکن برتر 
قطر شد. اکرم عفیف 

و کلیدی ترین بازیکنان السد و تیم از بهترین 
ملی فوتبال قطر به شــمار می آید. ســتاره با 
استعداد السد بعد از درخشــش در این تیم و 
البته تیم ملی فوتبال قطر توانســت بیشترین 
رای را برای انتخاب بازیکن ســال فوتبال قطر 
به دســت آورد و عنوان »مرد سال« را به خود 
اختصاص دهــد. بعد از اکرم عفیــف نوبت به 
المعز علی، ستاره الدحیل رسید که در جایگاه 
دوم بهترین بازیکنان قطر در سال 2۰1۸ قرار 

گرفت و عبدالکریم حسن هم سوم شد. 

۳۰ آسیب دیدگی طی ۵ ماه 
برای رئال مادرید

رئــال مادرید در شــرایط خوبی قــرار ندارد. 
دوشنبه شــب باشگاه 
اعالم  اســپانیایی 
کرد تونی کروس 
دچار یک پارگی 
درپای چپ خود 
شده و دو تا سه هفته 
از میادین دور خواهد 
بود. هافبک آلمانی به فهرست آسیب دیدگان 
مادرید یعنی گــرت بیل، ماریانــو، مارکوس 
یورنته و مارکو آسنســیو اضافه شــد و تعداد 
مصدومان به پنج نفر رسید. این در حالی است 
که سفیدپوشــان در ژانویه پنج بازی را پیش 
رو دارند و دو بــازی را نیز انجام دادند.از زمانی 
که تمرینات تابستانی شروع شده مادرید ۳۰ 
بازیکن آسیب دیده داشته است. این اتفاق در 
کمتر از پنج ماه رخ داد. نخستین مصدوم وایخو 
بود که هشتم آگوست آسیب دید و آخرین نیز 

کروس است.

شکارمیلیاردیسپاهانازکورهداغذوبآهن

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

نظافت رختکن ورزشگاه دوبی 
به دست فیلیپینی ها 

بازیکنان تیم ملی فیلیپین پــس از بازی با کره 
جنوبی، رختکن خود را تمیز و روی وایت برد نیز 

از مسئوالن ورزشگاه تشکر کردند.
تیم ملی فیلیپین دوشنبه شب با وجود نمایش 
خوب در دفاع و ایجاد چند موقعیت گل، مقابل 
کره جنوبی شکســت خورد. با این حال عملکرد 
این تیم کم نام و نشــان مورد توجــه هواداران 
فوتبال قرار گرفت و آن هــا از این نمایش تقدیر 

کردند.
حاال پس از بازی یــک اتفاق دیگر باعث شــد 
تا بــار دیگر این تیــم در کانون توجهــات قرار 
بگیرد. اعضــای تیم ملی فیلیپیــن پس از بازی 
رختکن خــود را تمیز کــرده و همچنین روی  
 وایت برد از مســئوالن ورزشگاه آل مکتوم تشکر

 کردند.
پیش تر در جام جهانی 2۰1۸ روســیه اعضای 
تیم ملی ژاپن چنیــن کاری را انجام داده بودند 
که مورد توجه اهالی فوتبال قرار گرفته بود و حاال 
بار دیگر تیمی از منطقه شــرق دست به چنین 

کاری زده است.

 شاه ماهی نقل وانتقاالت
 به شایعه ها پایان داد

شاه ماهی نقل وانتقاالت به خبرهای جدایی اش 
از تیمش واکنش نشان داد.علی دشتی، بازیکن 
خوش تکنیک فوتبال ایران که فصل گذشته از 
پارس جنوبی به سایپا پیوسته بود، با درخشش 
در تیم علی دایی، مد نظــر تیم های بزرگ قرار 

گرفته است.
علی دشتی در واکنش به پیشنهادها اعالم کرد 
که می خواهد در ســایپا بماند و پاسخ او به تیم 
های مطرح لیــگ برتری 
منفــی خواهد بــود. وی 
گفت: »هدفم در این فصل 
با ســایپا، قهرمانی در جام 
حذفی و کســب سهیه است و 
همه تالشــم را برای موفقیت 

تیمم انجام خواهم داد«.

در حاشیه

پیشخوان

ایران 5- یمن صفر؛ شروع 
طوفانی

اگرچه با گذشت بیش از 15 روز  از اولین ماه فصل 
زمســتان هنوز دیار نصف جهان رنگ برف به خود 
ندیده؛ اما بارش برف در برخی از شــهرهای استان 
مانند فریدونشهر و افوس  شرایط استفاده از پیست 
های اسکی را برای شــهروندان اصفهانی را فراهم 
کرده اســت تا افزون بر بهره گیری ورزشــکاران 
زمستانی ترین رشــته ورزشــی از این پیست ها، 
گردشگری ورزشــی نیز در این روزهای سرد سال 

رونق چشمگیری پیدا کند.
 پیست فریدونشهر

شرایط اقلیمی مناسب شهرستان فریدونشهر برای 
بارش برف از گذشــته های دور ایــن منطقه را به 
مقصدی برای عالقه مندان به تفریحات زمستانی 
تبدیل کرده بود. این شهرســتان با قرار گرفتن در 
اقلیم کوهستانی زاگرس، ارتفاعی بیش از دو هزار و 
5۰۰ متر، متوسط بارندگی 6۰۰ میلی متر و متوسط 
11۰روز یخبندان در ســال، بیشــتر بارش هایش 
به صورت برف است که همین عامل شرایط خوبی 
را برای احداث پیست فراهم کرد. سال ۸۳ پیست 
اسکی این شهرستان در محل جاده چغیورت واقع 
در پنج کیلومتری غرب شــهر فریدونشــهر مورد 
بهره برداری قرار گرفت. پیست فریدونشهر مساحتی 
6۸هکتاری داشته و طول اسکی نیز 976 متر است؛ 
ارتفاع پایه پیست اســکی در ارتفاع دو هزار و 7۰۰ 
متر از ســطح دریا بوده و ارتفاع قله پیست نیز سه 
هزار متر است و مرتفع ترین پیست فالت مرکزی 

ایران به شمار می رود.
بارش های مناسب برف در ســال جاری باعث شد 
تا پیست فریدونشــهر  از 9 آذر ماه در اختیار عالقه 
مندان به رشته های ورزشی زمستانی قرار بگیرد. 
رییس هیئت اسکی اســتان اصفهان در گفت و گو 
با »زاینده رود« با بیان این مطلب می گوید: زمانی 
امکان بهره برداری از پیست اسکی فراهم می شود 
که برف تمام موانع طبیعی روی زمین را بپوشاند و 
احتمال آسیب دیدن به حداقل ممکن برسد. از این 
رو، با رسیدن بارش برف به 6۰ سانت، شرایط بهره 

برداری از پیست فریدونشهر فراهم شد.
محمود یســلیانی می افزاید: با بهره برداری از این 
پیست، زمینه فعالیت رشته های آلپاین، اسنوبرد و 
صخره نوردی برای ورزشکاران این رشته ها فراهم 
شده است و در کنار این رشته ها تفریحات زمستانی 
مانند لنج سواری، استفاده از تله سیژ نیز صورت می 
گیرد که انجام این فعالیت ها گردشــگران زیادی 
را به این منطقه می کشــاند.به گفته رییس هیئت 
اسکی استان، پیست اســکی فریدونشهر ظرفیت 
جذب گردشگران زیادی را دارد ولی تکمیل نبودن 
زیرساخت های آن باعث شده تا زمینه استفاده بهتر 

از گردشگری ورزشی فراهم نباشد.  
 افوس

پیست اسکی افوس، یکی دیگر از پیست های اسکی 
استان اصفهان است که به دلیل استقبال گسترده 
مردم از پیست فریدونشهر در پنج کیلومتری شهر 
بویین میاندشت طی چند سال گذشته احداث شده 
است. یسلیانی دراین رابطه می گوید: شهر افوس با 
آب و هوایی سرد، در کنار رشــته کوه های زاگرس 

واقع  شــده و پیست اســکی این شهرستان، دارای 
استانداردهای الزم و شــیب و ارتفاع مناسب است 
که با بارش های مناســب یک هفته گذشته اواخر 
هفته جاری در اختیار عالقه مندان به اســکی قرار 

می گیرد.
 پیست فریدون شــهر، میزبان مسابقات 

اسنوبورد المپیاد استعداد های برتر می شود
راه اندازی پیســت اسکی فریدونشــهر و افوس در 
موعد زمانی زودتر نســبت به ســال های گذشته، 
موقعیت خوبی را برای ورزشکاران این رشته فراهم 
کرده است تا در مدت زمان طوالنی تری تمرینات 
شان را پیگیری کنند.مسابقات رشته اسکی المپیاد 
استعداد برتر قرار اســت در بهمن ماه برگزار شود و 
رییس هیئت اسکی استان، اســتعدادیابی را مهم 
ترین برنامه پیش روی هیئت عنوان کرده و می گوید: 
از ابتدای آذر امسال، از بین عالقه مندان زیر 12 سال 
رشته اسکی، تست های مقدماتی آمادگی گرفته شد 
و اولین جلسه عملی نیز  برگزار شده است.به گفته 
یسلیانی، در چند جلسه، وسایل و مربی در اختیار 

فراگیران قرار گرفته و پــس از ارزیابی اولیه، نفرات 
مستعد انتخاب می شوند تا تیم اسکی استان را در 
جشنواره استعدادیابی تشکیل دهند.با توجه به راه 
اندازی پیست اســکی فریدونشهر و استانداردهای 
مورد قبول این پیست، هیئت اسکی استان پیشنهاد 
میزبانی یک مرحله از المپیاد اســتعدادهای برتر 
ورزشــی را به فدراســیون ارائه کرد  که با  موافقت 

فدراسیون، میزبان مسابقات اسنوبورد شد.
رییس هیئت اسکی استان، برگزاری این مسابقات 
را  زمینه مناسبی برای شناسایی استعدادهای برتر 
اســتان در اســکی می داند و می گوید: هرچند در 
گذشته های دور تنها ورزشکاران تهرانی و البرزی به 
دلیل پیست های دیزین و شمشک در این رشته نام 
آور بودند ولی امروزه با توجه به این دو پیست اسکی 
در اصفهان، هیئت گام های موثری در رشــد رشته 
اسکی برداشته است به طوری که در رشته های پایه 
در میان سه رتبه برتر قرار گرفته ایم و امیدواریم با 
برگزاری این مسابقات مسیر رشد و توسعه را برای 

ورزشکاران اصفهانی هموار کنیم.

روزهایبهاریزمستانیترینرشتهورزشی
 رییس هیئت اسکی استان در گفت و گو با »زاینده رود« از میزبانی پیست های اسکی فریدونشهر و افوس از گردشگران خبر داد؛

تیم ملی طوفانی شــروع 
کرد؛  خوش یمن مثل یمن

 ایــران 5- یمــن صفر؛ 
قشنگ آسیا را ترساندیم

پنجه یوز

عبور مقتدرانــه ایران از 
فینال اول، آتش بازی قهرمانانه

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن:
جذب »خلعتبری« را نه رد می کنم نه تکذیب

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن ، در مورد وصول نشدن آخرین چک رضایت نامه مرتضی تبریزی از سوی 
باشگاه استقالل، اظهار کرد: چک آخر مرتضی تبریزی هنوز پاس نشده ولی با توجه به قول مساعد مدیران 
باشگاه استقالل، تا آخر همین هفته چک او وصول می شــود.مجید حاج رسولیها با اشاره به فصل نقل و 
انتقاالت و اینکه باشگاه ها در این فصل به دنبال جذب بازیکن هستند، تصریح کرد: خلعتبری جزو بازیکنان 
مدنظر باشگاه ذوب آهن اســت و صحبت هایی هم با او صورت گرفته؛ اما هنوز قطعی نیست، من جذب 
خلعتبری به تیم ذوب آهن را نه رد می کنم و نه تکذیب.سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن افزود: در صورتی 
که خلعتبری مایل به پیوستن به ذوب آهن باشد باید با پدیده مشهد توافق کند که در صورت انجام این 

توافقات خلعتبری به ذوب آهن خواهد آمد.

آغاز جذاب یک انقالب؛
رونمایی از تیم جدید کی روش

کارلوس کی روش، در بازی دوشــنبه تیم ملی  به خوبی نشــان داد که تفاوت حضور در جام جهانی و جام 
ملت های آسیا و مثال تقابل مقابل اسپانیا و پرتغال با یمن را می داند. دیگر خبری از آن ایران تدافعی و پر تراکم 
نبود بلکه ایران نشــان داد که هم مالکیت بر توپ و میدان را خوب می داند، هم خلق موقعیت و هم گل زدن 
را. این بازی، تمرینی عالی برای خط حمله تیم ملی بود تا بتوانند شایستگی های خود را به نحو احسن نشان 
دهند. دفاع ایران طی این سال ها بارها و بارها محک خورده و هر بار هم با موفقیت از امتحانات سختش بیرون 
آمده بود و حاال نوبت خط آتش جلو بود تا با استفاده از فرصت ها بتوانند خود را نشان دهند. اتفاقی که به خوبی 
افتاد تا حاال ما به نسبت تیم 2۰1۸ تیمی متفاوت را شاهد باشیم. تیمی که حاصل انقالب و تحولی جذاب از 

سوی کادرفنی بود و حاال همه را به پایان حسرت ۴۳ ساله امیدوار تر کرده است.

پس از آنکه »امیر مســعود هراتیــان« در آخرین 
انتخابات هیئت فوتبال اصفهان در میان اما و اگرها 
و حاشیه های موجود ریاســت هیئت استان را در 
دست گرفت، همواره این هیئت و فوتبال اصفهان 
دســتخوش تغییر و تحوالت و حاشیه های زیادی 
بوده است. از برکنار کردن مسئوالن کمیته ها گرفته 
تا استعفای قبل از برکناری، از کنار گذاشتن افراد 
باتجربــه و روی کار آوردن افراد بــی تجربه ای که 
بسیاری از آن ها با فضای ورزش به خصوص فوتبال 
آشنا نیستند. دوســالی از بر مسند نشستن رییس 
هیئتی در فوتبال اصفهان می گذرد که به نظر می 
رسد مقاصد سیاسی و حزبی بیشتر برای او اهمیت 
دارد تا منافع ورزشی اســتان، اتفاقات رخ داده در 
بازی گذشته در بازی دو تیم فوتسال گیتی پسند 
و شهروند ساری را می توان در ادامه نبود مدیریت 
درست و قوی و نبود افراد باتجربه در فوتبال اصفهان 
دانست.زمانی که متولی همکاری و هماهنگی با تیم 
های باشگاهی در میزبانی از رقبا هیئت فوتبال است 

و هر کســی در هیئت خود را رییس می داند و در 
نهایت هم کار خود را درست انجام نمی دهند، بروز 
این اتفاقات را باید هر روز شاهد بود. رییس هیئتی 
که بازی های مهم فوتبال و فوتسال اصفهان در لیگ 

برتر رسما و عمال برایش اهمیتی نداشته 
و در مهــم ترین بــازی لیگ 

برتر فوتبــال یعنی دیدار 
پرســپولیس و سپاهان و 
مهم ترین دیدار لیگ برتر 
فوتسال بین گیتی پسند 
و مس ســونگون حضور 
نداشته است. یکی دیگر از 

شاهکارهای هیئت فوتبال فعلی انتقال مسابقات رده 
های پایه به سالن 25 آبان بوده که هر روز و هر هفته 
شاهد مشکالت تیم ها و جوانان و نوجوانانی بودیم 
که در حال رسیدن به سالن برای برگزاری مسابقه 
بودند. به قول خودشان می خواستند سالن را از حالت 
رکود خارج کنند؛ امــا اگر نگاهی کلی به کف 
پوش سالن 25 آبان بیندازیم و آن را با زمان 
تاسیس مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد 
که کف پوشی که هزینه هنگفتی برایش 
شــده چقدر راحت روز بــه روز در حال 
تخریب و از بین رفتن است.پیشکسوتان 
ورزش در هر رشــته ای 
بزرگان آن 
شته  ر
نــه 

تنها در شهر بلکه در کشور هســتند اما بسیاری از 
پیشکسوتان هیئت فوتبال استان اصفهان پس از 
روی کار آمدن هراتیان از هیئت کناره گیری کردند 
و همکاری خود را به دالیلی که هنوز هم مشخص 
نیســت، قطع کردند.اگر همه این مســائل را کنار 
بگذاریم، به نبودن هراتیان در بســیاری از جلسات 
هیئت فوتبال خواهیم رســید که این موضوع هم 
برای فوتبال و ورزش اصفهان با آن سابقه طوالنی و 

درخشان قابل قبول نیست.
این موارد به جایی رسیده است که یکی از بزرگان 
فوتبال اصفهان هــم پس از اتفاقــات اخیر به این  
موضوع واکنش نشان داده و گفت: نمی دانیم فوتبال 
اصفهان به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد؛ اما 
چیزی که مشخص است و می بینیم این است که 
روز به روز شاهد اتفاقاتی هستیم که به ضرر فوتبال 
اصفهان است. حتی نمی دانیم تا چه زمانی قرار است 
آقای تاج به این موضوع ورود کند و احتماال منتظر 

فوت یک نفر در این درگیری ها هستند.

وقتی فوتبال اصفهان عمال بدون رییس هیئت است؛

حرکت به کدام سو؟

باشگاه ســپاهان در ادامه فعالیت های خود در بازار زمستانی 
به شدت پیگیر به ســرانجام رساندن پروســه انتقال ستاره 
ذوب آهن به اردوگاه خود اســت. محمدرضا حسینی، وینگر 
راست ذوب آهن همان بازیکنی است که امیر قلعه نویی نام او را 
در صدر اسامی حاضر در سبد زمستانی قرار داده و طی دو هفته 

گذشته نماینده های سپاهان و ذوب آهن بار ها پای میز مذاکره 
نشسته اند. ذوب آهن برای فروش حســینی چندان تمایلی از 
خود نشان نداد؛ اما سپاهانی ها با پافشاری روی خواسته خود به 
هر شکلی درصدد به تور انداختن محمدرضا حسینی بودند که 
در این راه شنیده می شود نه تنها پیشنهاد پرداخت میلیاردی 
برای صدور رضایت نامه بــه ذوب آهن ارائه دادند بلکه حاضر به 
معاوضه نیز شدند. در طرح معاوضه پیشنهادی از سوی سپاهان 
جالل الدین علی محمدی که شرایط چندان مساعدی در جمع 

زردپوشان ندارد، گزینه پیشنهادی است تا به همراه مقداری پول 
با حسینی معاوضه شود. در شرایطی که مذاکرات میان دو باشگاه 
به صورت فشرده و محرمانه در حال انجام است، برخی محافل 
خبری در نصف جهان از قطعی شدن این جابه جایی بزرگ تا چند 
روز آینده خبر دادند که با این تفاسیر می توان گفت در نیم فصل 
دوم حسینی دوباره شاگرد امیر قلعه نویی می شود و جالل الدین 
علی محمدی هم به جمع شاگردان علیرضا منصوریان خواهد 

پیوست. 

 شکار میلیاردی سپاهان 
از کوره داغ ذوب آهن

ژاپن فوتبال
 -

ترکمنستان
ساعت 
14:30

شبکه 
ورزش

ازبکستانفوتبال
 - 

عمان
ساعت

17

شبکه 
ورزش

قطر فوتبال
 -

لبنان
ساعت
19:30

شبکه 
ورزش

منچسترسیتی فوتبال
 -

بورتون آلبیون
ساعت
23:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

5 شنبه 
20 دی

سمیه مصور
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در ادامه برگزاری رویدادهای قصه آدم و هوا، کارگاه یک روزه آفرینش 
هنری » تراطــرح« با حضور ۱۳ نفــر از تصویرگران برتــر اصفهانی و 
به میزبانــی مرکز پایــش و کنترل کیفیــت هوای اصفهــان برگزار 
شد.تصویرگران شرکت کننده در این کارگاه آفرینش هنری، ایده های 
خود را در موضوعات »نه به خودروی تک سرنشــین« و »کاله ایمنی 

سرزندگی« و »حمل و نقل عمومی« به تصویر کشیدند.
بهرهگیریازظرفیتهنردررسیدنبهشهریزیستپذیر

قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان در جمع تصویرگران شرکت کننده 
در کارگاه آفرینش هنری تراطرح گفت: خوشــحالم که امروز در جمع 
هنرمندانی هستیم که با عشق و عالقه برای شهر خود فعالیت می کنند، 
اینکه ۱۳ هنرمند تصویرگر امروز در این مکان جمع شده و سلیقه و ذوق 
خود برای شهرشان را به تصویر کشیده اند قابل تحسین است.وی ادامه 
داد: برگزاری کارگاه آفرینش هنری »تراطرح« ایده خوبی بود که در بهره 
گیری از خالقیت هنرمندان تصویرگر موثر است.شهردار اصفهان خطاب 
به تصویرگران شرکت کننده در این کارگاه اظهار کرد: طرح هایی ارائه 
دهید که به وسیله آنها، امکان زندگی بهتر در شهر فراهم شود، شهرداری 

از طرح های شما حمایت می کند، ضمن اینکه این طرح ها باید در برنامه 
های شهری مورد توجه قرار گیرد.نوروزی با بیان اینکه شما با قلم و هوش 
خود می توانید منشأ تحول عظیمی شوید و ما در حمایت از شما کوتاهی 
نمی کنیم، گفت: باید از طرح های تصویرگــران در حوزه ترافیک و در 
سطح شهر استفاده شود تا شاهد بهره مندی از ظرفیت هنر در رسیدن به 

شهری زیست پذیر، بدون ترافیک و آلودگی هوا باشیم.
ظرفیتهایفرهنگیدرارتقایفرهنگشهروندیتاثیرگذار

است
علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان با بیان 
اینکه شاید یک تصویر و اثر مستند بســیار تاثیرگذارتر از صدها ساعت 
سخنرانی باشــد، گفت: باور داریم که اســتفاده از هنر و ظرفیت های 
فرهنگی و هنری در ارتقای فرهنگ شهروندی شهروندان اصفهانی موثر 
است.وی ادامه داد: »قصه آدم و هوا« به ابتکار و خالقیت معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با مشــارکت موزه هنرهای معاصر 
و جمعی از تصویرگران پویش مردمــی ترافیک و مرکز پایش و کنترل 
کیفیت شهر برگزار شد تا به موضوعاتی در خصوص »نه به خودروی تک 
سرنشین«، »شهر دوچرخه ها« و  »کاله ایمنی و سرزندگی« تصویرسازی 
هایی صورت گیرد.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: از 
این پس در آثاری که هنرمندان خلق می کنند، تصاویر و ابداعات بیشتری 
از موضوعات زیست محیطی، فرهنگ شهروندی به ویژه آن هایی که با 

حمل و نقل و ترافیک در ارتباط است، مشهود خواهد بود.

درکارگاهیکروزهآفرینشهنری»تراطرح«مطرحشد:

شهرداریاصفهانازطرحهایخالقانهتصویرگرانحمایتمیکند

شهرداری اصفهان از طرح های خالقانه 
تصویرگران حمایت می کند

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برگزاریدورهآموزشی
»فاطمهشناسی«دراصفهان

رییس اداره آموزش هــای کاربردی مبلغان 
دفتر تبلیغات اســالمی اصفهــان گفت: در 
آســتانه ایام فاطمیه، دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان با همکاری موسسه و کانون آموزشی 
تبلیغــی احیا، اقــدام به برگــزاری کارگاه 
آموزشی »فاطمه شناسی« می کند.»مجتبی 
زنده دل« گفــت: در ایــن کارگاه از حجت 
االسالم و المســلمین دکتر مجید جعفرپور، 
مولف کتاب درسنامه فاطمی و حجت االسالم 
و المســلمین دکتر محمدجواد ابوالقاسمی، 
محقق و کارشناس شبکه والیت بهره خواهیم 
برد.رییــس اداره آموزش هــای کاربردی 
مبلغان دفتــر تبلیغات اســالمی اصفهان، 
زمان برگزاری کارگاه را روز پنجشــنبه 20 
دی 97)فردا( اعالم کــرد و افزود: کارگاه در 
دو نوبت  صبح و عصر از ساعت 7:۳0 الی ۱2 
و عصر از ساعت ۱4الی ۱7 برگزار می شود.
وی در پایان با بیــان اینکه دوره ویژه طالب 
برادر می باشد، خاطرنشان کرد: عالقه مندان 
برای ثبت نام می توانند بــه پایگاه اینترنتی 
 www.Morsalat.ir مرسالت به نشــانی

مراجعه نمایند.

آثار۲۳هنرجویطراحی
لباسبهنمایشگذاشتهشد

آثــار 2۳ هنرجوی طراحی لباس بــا الهام از 
معماری عمارت عالی قاپوی اصفهان به نمایش 
گذاشته می شود.هنرجویان مرکز آموزش های 
تخصصی علم و فرهنــگ دپارتمان طراحی 
پارچه و لباس که پیش از این آثارشــان را با 
الهام از مسجد شیخ لطف ا... به نمایش گذاشته 
بودند این بــار آثاری الهام گرفتــه از عمارت 
عالی قاپو را به نمایش می گذارند.نمایشــگاه 
پایــان دوره هنرجویان مرکــز آموزش های 
تخصصی علم و فرهنــگ دپارتمان طراحی 
پارچه و لباس فردا از ساعت ۱7 تا 20 برگزار 
می شــود.ویدا مطلبی زاده، سعیده نیک مهر، 
نسرین اســتاجی، نرگس نوری، مینا غفاری، 
پریناز دقیقی، عاطفه ناصری، مهدیه میرزایی، 
زهرا دخت هالکویی، محمد ســیفی، هستی 
بهمنی، ندا ملکشاهی، مینا مقدم، شیما اکبری، 
شکیبا جوادی، مریم ترابی، سهیال اولیازاده، 
پارمیس امانت، ندا فرهان، دالرام ذوالفقاری، 
فروغ دهدشتی، طاهره اویسی و غزال بهشتی 
هنرجویانی هســتند که آثارشان به نمایش 
درمی آید.  سهیال جامی، یاسمن شیشه گران 
و آزیتا رحیمی استادان هنرجویان این پروژه 
هســتند.عالقه مندان برای بازدید می توانند 
فردا به گالری زرنا واقع در خیابان انقالب، بین 
وصال و قدس، کوچه اسکو، پالک ۱0، طبقه 

دوم مراجعه کنند.

همزمانباجشندوساالنهکتاب
اصفهان؛

دفترنمایندگیخبرگزاری
کتابایرانافتتاحمیشود

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان گفت: 
۱9 دی مــاه همزمان با اختتامیه بیســت و 
چهارمین دوســاالنه جایزه کتاب اصفهان، 
دفتر نمایندگــی خبرگزاری کتــاب ایران 
)ایبنــا( در اصفهــان افتتاح خواهد شــد.  
اصغر مختاری گفت: در جشــن دوســاالنه 
کتاب اصفهان، ۵0 نفــر از برگزیدگان حوزه 
کتاب و کتاب خوانی در بخش های ۱0 گانه 
علوم طی مراســمی با حضور اصحاب نشر و 
فرهنگ در تاالر فرشــچیان اصفهان، مورد 
تقدیر قــرار خواهند گرفــت.وی ادامه داد: 
امســال نیز مســئولیت داوری جایزه کتاب 
اصفهان به خانه کتاب ســپرده شــد و آثار 
توســط این موسســه در بخش های کتاب 
تولیدی و بخش ویژه بررسی و داوری شده اند.

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان همچنین با 
اشــاره به ضرورت افتتاح خبرگزاری کتاب 
در اصفهان افزود: بــا  توجه به اهمیت اطالع 
رسانی در حوزه نشر و کتاب، دفتر نمایندگی 
خبرگزاری کتاب به دبیری الهام شــهیدان، 
از نویســندگان اصفهان و خبرنگاران فعال 
حوزه کتاب گشایش می یابد که امیدواریم با 
افتتاح این نمایندگی شاهد اعتالی وضعیت 
کتاب و کتاب خوانی در شهر باشیم.مختاری 
تاکید کرد: حضــور نخبــگان و چهره های 
برجســته فرهنگ و هنــر در این اســتان، 
پیشــینه و جایگاه فرهنگی تاریخی شــهر 
اصفهان در تاریخ ادبیات و فعالیت ناشــران 
متعدد در این اســتان، اصفهان را به یکی از 
 مراکز اصلی نشر کتاب کشــور تبدیل کرده

 است.

رییسبسیجسازندگیاستانخبرداد:
خدمترسانینیروهایجهادی

درمناطقمحروماصفهان
رییس بسیج سازندگی استان اصفهان با اشاره به 
اقدامات بسیج سازندگی اســتان در سال جاری، 
اظهار داشــت: گروه های متعدد جهادی از اقشار 
مختلف برای انجام کارهای فرهنگی، بهداشتی، 
اشتغال زایی، اقتصاد مقاومتی، عمرانی و آموزشی 
اعزام شدند.احســان ا... رضاپور افزود: بر اســاس 
تجدید میثاق نامه با ریاســت ســازمان بســیج 
مستضعفین، کل بسیج های ســازندگی سراسر 
کشور متعهد شدند یک کار دو برابری انجام دهند 
و در این راستا در هفته دفاع مقدس و هفته بسیج، 

فعالیت ها افزایش یافت.
رییس بسیج سازندگی اســتان با بیان اینکه ابتدا 
400 گروه جهــادی اعزام شــدند، گفت: پس از 
تجدید میثاق نامه مذکــور 400 گروه دیگر برای 
انجام کارهای عام المنفعه به نقــاط هدف اعزام 
شدند.وی ادامه داد: در سال جاری نزدیک به ۳0 
هزار نفر نیروی جهادی در کارهای درون استانی، 
مناطق محروم و حاشــیه شــهر فعالیت کردند و 

تمرکز بیشتر روی حاشیه شهر بود.
رضاپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر دانشجویان 
در ایام امتحانــات قرار دارند و در صدد هســتیم 
بعد از امتحانات، اردوهای جهــادی آغاز و منجر 
به کارهای ارزشمند در ایام دهه فجر و چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی شود و با اتصال به 
ایام نوروز، کارها در مناطق هدف انجام شود. رییس 
بسیج سازندگی استان اصفهان با اشاره به اردوهای 
هجرت، اظهار داشت: نزدیک به 4 هزار دانش آموز 
در اردوهای هجرت در حوزه های مختلف فعالیت 

کردند.

معاونمیراثفرهنگیاستان:
۲00هنرمندصنایعدستی

بیمهمیشوند
معاون میراث فرهنگی اســتان اصفهان  با اشاره 
به بیمه هنرمندان اظهار داشــت: در مورد بیمه 
هنرمندان توافقات اولیه ای صورت گرفته و از هر 
استانی سهمیه ای مشخص کرده اند ما نیز بر اساس 
اولویت هایی که ثبت نام کرده بودند و تعداد آن ها 
بین ۳ الی 4 هزار نفر در نوبت داشــتیم نزدیک به 

200 نفر اسم فرستاده ایم.
جعفر جعفر صالحــی افزود: در ماه هــای آینده  
خبرهای خوبی می شنویم و امیدواریم هنرمندان 
به زودی تحت پوشــش بیمه قرار بگیرند.معاون 
صنایع دســتی میراث فرهنگی استان اصفهان با 
اشاره به شــرایط افراد گفت: تاکنون کسانی که 
شرایط احراز دارند، ثبت نام کرده ایم افرادی که با 
تاریخ ثبت نام و مراجعه ای که داشتند، اسامی را به 

ترتیب اولویت اعالم کرده ایم.
وی بیان کرد:  افرادی را معرفی کرده ایم که شرایط 
احراز داشتند برای مثال کارت و مجوزی که از ما 
داشتند یا کارت شناسایی یا پروانه تولید انفرادی 
کارگاهی اعتبار داشته، ضمن اینکه کارت مهارت 

فنی حرفه ای آن ها دارای اعتبار باشد.
 جعفر صالحی تصریح کرد: شرط دیگر این است

  که فرد جــزو هنرمندانی نباشــد کــه یک بار 
 بیمه  برای آن رد شــده و به هر دلیل قطع شــده 
 باشــد، یعنی تــا به حــال تحت پوشــش بیمه

 نبوده اند.

حقوقشــهروندیرامیتوانازجملهکلید
واژههاییدانستکهبارویکارآمدندولت
یازدهمدرکشــورمارنگوبویتازهایبه
خودگرفتبهطوریکهدرهمــاندورانبا
انتخابدســتیارویژهرییسجمهوردرامور
حقوقشهروندیتالشهاییمبنیبرتدوین
منشوراینحقوقصورتگرفت،تالشهایی
کهباانتخابمجددحسنروحانیبهمنصب
ریاستجمهوریتداومیافت؛امادراصفهان
فعالیتدرزمینهتعریفحقوقشهروندیو
توسعهآنبهسالگذشتهبازمیگردد،جایی
کهتمامیاعضایلیستامیددراینکالنشهر
توانســتندبهعنواناعضایشواریاسالمی

اصفهانانتخابشوند.
 به دنبال راهیابی تمام اعضای لیست امید به شورای 
شــهر کلید مدیریت دیار زاینده رود  نیز به  حامیان 
دولت ســپرده شــد و از همان زمان فعالیت هایی 
جهت توسعه حقوق شــهروندی در اصفهان نیز در 
دســتور کار مسئوالن شــهری اصفهان قرار گرفت 
 تا با انجــام اقدامات متفاوت، شــهروندان با حقوق 

خود آشنا شوند.
 در همین راستا و پس از سه ماه فعالیت کارشناسی 
و برگزاری دوره های مختلف با هیئت های اندیشه 
ورز، از سوی شهرداری اصفهان مقرر شد تا مدیریت 
شهری اصفهان با همکاری آموزش و پرورش و نیروی 
انتظامی دانش آموزان را با دغدغه های شــهروندی 

و اجتماعی آشــنا کند که 
در اولیــن گام  این برنامه 
که تحت عنــوان  »کالس 
شــهر« نامیده می شــود 
عصر دوشنبه در دبستان 
دخترانه نبوت در منطقه 
۱2 محله ملک شهر برگزار 

شد.
 در این برنامه که قرار است یک روز در هفته کارکنان 
اداره توسعه فرهنگ شــهروندی و تیم های هنری و 
آموزشی در تعدادی مدارس تمام وقت حضور یابند، 
مفاهیم شهروندی با استفاده از ابزار هنر و مولفه ها به 

دانش آموزان و هم چنین 
والدین آنهــا آموزش داده 

می شود.
 به گفته کوروش محمدی، 
رییس کمیســیون امور 
اجتماعی و محیط زیست 
شورای اســالمی شهر که 
در این مدرسه حضور یافته 
بود، این برنامه ها و هم افزایــی آنها می تواند موجب 
کسب مهارت های ارتباطی، آگاهی و افزایش دانش 
شهروندان و دانش آموزان نسبت به حقوق شهروندی 

شود و به بهبود روابط در خانواده ها نیز کمک کند.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری 
اصفهان نیز که در این برنامه حضور یافته بود، ارتقای 
فرهنگ شــهروندی را از اهداف اصلــی این طرح بر 
شمرد و گفت: با توجه به اینکه فعالیت هایی پراکنده از 
سوی آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و شهرداری 
در زمینه فرهنگســازی حوزه های مختلف همانند 
بازیافت، پســماند و ترافیک در حال انجام بود، برآن 
شدیم تا طرحی مشترک در این زمینه تعریف کنیم. 
مرتضی رشیدی با بیان اینکه برنامه » کالس شهر« 
در ۱00 مدرسه به صورت پایلوت اجرا می شود، ادامه 
داد: سرفصل های شــهری برنامه ها برای هر منطقه 
متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی آن منطقه 

برنامه ریزی شده است.
به گفته معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی 
شــهرداری اصفهان، این برنامه بــه منظور آموزش 
مفاهیم شهر و شــهروندی و بهبود مهارت ارتباطی 
دانش آمــوزان در قالــب جلســات کارشناســی و 
دانشگاهی و با حضور نمایندگانی از نیروی انتظامی 
و شــهرداری به انجام رســید و در اختیار آموزش و 
پرورش قرار گرفت.  آمــوزش هایی در حوزه حمل و 
نقل، ترافیک، پلیس فتا و آتش نشانی از جمله عناوین 
ســرفصل های آموزشی اســت که در قالب مفاهیم 
شــهروندی به دانش آموزان ارائه می شود و به نظر 
می رســد که برگزاری این دوره را می توان از جمله 
فعالیت های مثبت شهرداری اصفهان دانست که در 
 توسعه حقوق شهروندی نقش چشمگیری بر عهده 

داشت.

ارتقای فرهنگ شهروندی در کالس شهر

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان در 
خصوص تاثیر بارش های اخیر بر وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: 
در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۱۵0 میلیون مترمکعب است 
که این حجم در مدت مشابه سال گذشته ۱24 میلیون مترمکعب و 
در درازمدت 640 میلیون مترمکعب بود.حسن ساسانی  در خصوص 
تاثیر بارش های اخیر بر بهبود شرایط سد زاینده رود، گفت: قبل از 

بارش های اخیر، ذخیره مخزن سد ۱27 میلیون مترمکعب بود که 
براثر بارش ها ورودی سد زاینده رود از ۱۱ متر به ۳0 مترمکعب بر 
ثانیه افزایش و خروجی از سد به ۱۱ مترمکعب در ثانیه رسیده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: 
مطابق آخرین آمار میزان بارش های ایستگاه چلگرد در سال آبی 
جاری تاکنون 6۱9 میلی متر بوده درحالی که بارش ها در درازمدت 

۵20 میلی متر بود.وی با تاکید بر اینکه خشکســالی ســال آبی 
گذشته در استان اصفهان و کشور بی سابقه بود، اظهار کرد: با وجود 
بارش های مطلوب، عوامــل مختلفی همچون زمین فاقد رطوبت، 
جذب بارش ها به زمین و تبدیل نشــدن آن به روان آب، ســردی 
هوا، بارش برف و ... موجب کم تاثیر شدن بارندگی ها بر ذخیره سد 

زاینده رود شده است.

معاونشرکتآبمنطقهایاصفهان:
ذخیرهسدزایندهرودبه150میلیونمترمکعبرسید

درمدرسهبهدیدارتانمیآییم؛

معاونشهرسازیومعماریشهردارخبرداد:
فراخوانمحدودبرایتهیهطرحهایتکمیلیپیادهراهچهارباغعباسی

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهارکرد: فراخوان محدود برای طراحی و ارائه پیشنهاد جهت 
ارتقای ویژگی های کیفی، زیباشناســانه و کاربردی محور چهارباغ عباسی اصفهان شامل مبلمان شهری، 
روشنایی و نورپردازی و فضای سبز،  همچنین تسهیل دسترسی عابران پیاده و دوچرخه سواری و حمل و نقل 
پاک و ویژه بر اساس طرح مصوب سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در دستور کار معاونت 
شهرسازی و معماری قرار گرفته است. سیداحمد حسینی نیا با ابراز خرسندی از اینکه پیاده راه سازی چهارباغ 
عباسی مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفته است، افزود: اولویت بخشی به حضور انسان به جای 

خودرو در فضای شهری، از  اجزای مهم اسکلت بندی تاریخی شهر اصفهان به شمار می رود.

باتکمیلعملیاتعمرانیخیابانرضوی؛
عبورومرورساکنانشرقتسهیلمیشود

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: عملیات عمرانی زیرســازی، روکش آسفالت، ایمن سازی و نصب عالئم 
ترافیکی خیابان رضوی )حدفاصل چهار راه گاز تا خیابان سلمان( به پایان رسید.مسعود قاسمی اظهارکرد: در راستای 
عبور و مرور و ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری برای کسب رضایت شــهروندان و همچنین با توجه به اهمیت 
ساماندهی وضعیت آسفالت در معابر اصلی و فرعی شهر، اجرای عملیات خاک ریزی و زیرسازی به میزان چهار هزار 
تن و عملیات روکش آسفالت به متراژ ۱۱ هزار مترمربع با تناژ دو هزار و 700 تن انجام شد.وی تصریح کرد: امروزه 
گســترش ارتباطات در زمینه حمل و نقل، نیاز به تهیه تجهیزات ایمنی دارد و همچنین وجود جاده های هموار و 
آسفالت یکی از اقدامات ضروری در این بخش است که لزوم استفاده از مناسب  ترین تجهیزات ترافیکی استاندارد و 

داشتن آسفالت مناسب برای افزایش ایمنی جاده ها را بیش از پیش متذکر می شود.

سرفصل های شهری برنامه ها 
برای هر منطقه متناسب با 

نیازهای فرهنگی و اجتماعی آن 
منطقه برنامه ریزی شده است

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمینی شهر

 آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

پیرو  آگهی مورخ ۱۳97/08/20 مندرج در روزنامه زاینده رود ، بدینوسیله از کلیه مدیران محترم واحدهای منطقه مستقر در شهرستان خمینی شهر 
جهت تشکیل مجمع مدیران و انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات های حل اختالف شهرســتان خمینی شهر دعوت به عمل می آید تا در صورت 
تمایل به شرکت در مجمع مدیران به منظور انتخاب نمایندگانکارفرمایاندرخواستکتبیخودراهمراهبامستنداتومدارکموید شرایط 
مندرج در تبصره های ماده ۱۱ آیین نامه مصوب 87/9/02 مقام محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )به شــرح زیر( کتبا به اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی شهرستان خمینی شهر تسلیم و سپس جهت رای گیری در زمان و مکان زیر حضور بهم رسانند:
مکان: سالن اجتماعات حوزه علمیه مکتب الزهراء خمینی شهر 

نشانی:خیابان شریعتی جنوبی - کوچه 42 )پنجشنبه بازار(
زمان:روز سه شنبه مورخ 97/۱۱/02 ساعت ۱0 صبح

تبصره2ماده11: هریک از کارگاه های مذکور در منطقه صرفا می توانند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نماید.
تبصره3ماده11: موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی چنانچه خود راسا و بدون دخالت پیمانکار از خدمات 
کارگران مشمول قانون کار استفاده نمایند الزم است باالترین مقام دستگاه یا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره را به منظور شرکت در مجمع کتبا 

معرفی نمایند.
اسامینامزدهایواجدشرایط:

۱-سیدعلیرضا ابطحی 2- محمد صفری ۳- حسینعلی فتوحی 4- قاسمعلی مشهدی زاده ۵- قدرت اله ملک زاده 
رای دهندگان می توانند به حداکثر ۳ نفر از افراد فوق رای دهند.

منظور از مدیران واحدهای منطقه، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل یا مدیران مســئول کارگاه های مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی 
هستند، می باشند.

*تذکر: هر فرد فقط می تواند نماینده یک واحد حقوقی باشد.

مالف:343847

نرگسطلوعی
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 امام رضا علیه السالم:
   هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى برطرف 
كند، خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش 

برطرف سازد.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

دين اسالم ، انسان را موجودي مادي نمي داند و امور معنوي را 
در زندگي او دخيل مي داند. يكي از امور معنوي ، بركت است 
كه اگر عوامل آن رعايت شــود ، آثار مثبت بي شماري دارد. 
بركت، امري است مهم تر از ثروت ، ضمن اينكه ثروت ممكن 
است موقتي يا فقط مختص به مال باشد؛ اما بركت پايدار است 
و تنها به مال تعلق نمي گيرد بلكه زواياي مختلف زندگي مانند 
عمر و زمان  را در برگيرد.كلمه بركت و مشتقات آن ، سي و دو 
بار در قرآن  كريم ذكر شده و در گفت وگوي انسان ها به كار 
مي رود كه چيزي را داراي بركت و چيزي را فاقد آن مي دانند.

عواملی كه موجب بركت می شود:با مطالعه آيات قرآن و 
روايات معصومين )عليهم السالم( به عوامل بركت در زندگي 
انسان پي مي بريم كه اميد است انســان ها به جاي زحمت 
براي جمع آوري ثروت به اين عوامل روي آورند و نه تنها مال 
و ثروت ، بلكه عمر ، قدم هاي خير و قلم و فكر آنها با بركت و 

اثرگذار باشد، برخي از اين عوامل عبارتند از :
1( جماعت: پيامبر مكرم اســالم در احاديثــي بركت را در 
جماعــت و در جمع بودن دانســته اند: »...فــإن البركه مع 

الجماعه«  
اسالم با تشويق مسلمانان به شــركت در نمازهاي جماعت و 
جمعه ، مخالفت خود را با گوشه نشيني اعالم كرده و حتي در 
نماز فرادي نيز عبارت جمعي »اياک نعبد« و »اياک نستعين« 

را واجب كرده است.
در تفسير نمونه آمده : »اساس عبادت مخصوصا نماز بر پايه 
جمع و جماعت است، حتى به هنگامى كه بنده در برابر خدا به 
راز و نياز بر مى خيزد بايد خود را ميان جمع و جماعت ببيند، 
تا چه رسد به ساير كارهاى زندگي اش.به اين ترتيب هر گونه 
فردگرايى و تك روى، انزواطلبى و مانند اينها مفاهيمى مردود 

از نظر قرآن و اسالم شناخته مى شود.« 
حضرت علي)ع( دســت خدا را همواره بــا جماعت مومنين 
مي داند و آن ها را از تفرقه و حركت هاي فردي برحذر مي دارد: 
اذَّ ِمَن النَّاِس  » إِنَّ يََد ا... َمَع الَْجَماَعِة َو إِيَّاُكْم َو الُْفْرَقَة َفإِنَّ الشَّ

ئب.«  ه ِمَن الَْغَنِم لِلذِّ اذَّ ْيَطاِن َكَما أَنَّ الشَّ لِلشَّ
  2( دعا: نحوه سخن گفتن با ديگران ، از مواردي است كه در 

دين اسالم مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است.
حضرت رسول )ص( فرمود: به برادرتان مبارک باد بگوييد و 

برايش بركت بخواهيد.
طلب بركت براي برادران ديني ، انرژي مثبت زيادي در وجود 
مومنين ايجاد مي كند، زيــرا وجود مومنان حقيقي آكنده از 
بركت اســت و دعاي آنها در حق برادران شــان، بركت را به 
زندگي آنها هديه مي دهد. »حارث بــن حصيره« از پدرش 
از امير المومنين على بن ابى طالــب )ع( روايت مى كند كه 
آن حضرت به شيعيان خود فرمود: »در ميان مردم همچون 
زنبور عسل در ميان پرندگان باشيد كه هيچ پرنده اى نيست 
جز اينكه زنبور عســل را ناتوان مى شمرد و اگر بدانند كه چه 
بركتى در اندرون او نهفته اســت هرگز چنيــن رفتارى در 

باره اش نمى كردند«. 
3( تكريم بزرگان: حضرت محمد )ص( مي فرمايد: » البركه 
في أكابرنا فمــن لم يرحم صغيرنا و يجــل كبيرنا فليس مّنا. 
رسول خدا )ص( فرمود: »بركت در بزرگان ماست، كسى كه 
بر كوچك ما رحم نمى آورد و بزرگ ما را گرامى نمى دارد، از 

ما نيست.« 
استفاده از تجربه بزرگان كه سرد و گرم روزگار را چشيده اند، 
گوش دادن به پندهاي دلســوزانه و به دست آوردن دل آنها، 

دريايي از بركت را به زندگي انسان وارد مي كند.

برکت در زندگي

 صدیقه مقدس پور

عکس روز

دوخط کتاب

از جهان شان گالیه می کنند. 
در همیــن فضای عاشــقانه 
و در حــال حرکت بــر صفحه 
ســاعت، درگیــر ســواالتی 
می شــوند که آنها را با دنیای 

جدیدی آشنا می کند...

»وقتی عقربه ها 
عاشق می شوند«
میالد احمدی خلیلی

ســوال هــای ناتمام 
عقربــه هایــی کــه 

عاشق شدند

وقتــی عقربــه هــا عاشــق 
می شوند، داستان عقربه هایی 
است که خارج از روزمرگی 
زمان، عشق را تجربه می کنند، 
طعــم وصــل و هجــران را 
می چشند، دلتنگ می شوند و 

در ميان اقيانوس آرام و در شرق شهر شانگهاى چين روستاى متروكه  بسيار 
زيبايى وجود دارد. اين روستا كه با نام Houtouwan شناخته مى شود 
بخشى از جزيره اى به نام شنگ شان Shengshan است. از سال 1990 
ميالدى تاكنون اين روستا به حال خود رها شده و هيچ كس در آن زندگى 
نمى كند و فقط گاهى برخى از ماهيگيران به آن سر زده و چند روزى را در 
اين روستا سپرى مى كنند.متروكه شدن و رشد گياهان در اين روستا سبب 
شــده كه چشــم اندازى زيبا پديد بيايد و حاال همين موضوع گردشگران 

خارجى بسيارى را به سوى اين روستاى متروكه كشانده است.

زیباترین روستای متروکه  جهان در مشرق زمین!

 CES 2019 در نمايشگاه »Chronolife«شركت فناورى سالمت فرانسوى
از يك جليقه از جنس پنبه و قابل شســت وشو كه مى تواند عالئم حياتى بدن 
كاربران را اندازه گيرى كند، رونمايى كرد.جليقه مذكور مى تواند براى افراد و 
به خصوص افرادى كه مبتال به مشكالت قلبى هستند و هميشه سكته قلبى 
در كمين آنهاست، مفيد باشد زيرا اگر آنها آگاه باشــند كه زمان حمله قلبى 
بعدى شان چه زمانى اســت مى توانند جان خود را نجات دهند.جليقه مذكور 
»Chronolife« نــام دارد و مى تواند يك همراه خوب بــراى افراد مبتال به 

»نارسايى مزمن قلب « )CHF( باشد.

جلیقه ای که  حمله قلبی را پیش بینی می کند!

جانباز که رقصید، گریه ام گرفت! 
»حميد داود آبادى« با انتشار تصويرى در كنار يك دوست و همرزم قديمى در اينستاگرام نوشت:

جاى تان خالى، شب جمعه رفته بوديم عروسى دختر همسايه. اوووووه چه بزن و برقصى بود توى مردانه! 
وسط عروسى، يك دفعه گريه ام گرفت. نه، ياد شهدا و جنگ و ... نيفتادم. شوهرخواهر عروس، يك جانباز 
خيلى باحال است كه باهاش رفيقم. جانباز اعصاب و روان. حالش خيلى داغون است. از آسايشگاه آورده 
بودنش عروسى بلكه شــايد كمى حالش بهتر شود. وقتى جوان ها داشــتند وسط سالن مى رقصيدند، 
يك دفعه بلند شد. شايد دور و برى هايش ترسيدند كه قاطى كند و مجلس را بريزد به هم. خب حق هم 
داشتند. وقتى قاطى مى كند، هيچ كس را نمى شناسد. بلند شد رفت وسط حلقه، به داماد كه نزديك شد، 
آرام دست هايش را از هم باز كرد، سعى كرد با همه  درد و حال خرابش بخندد، دست هايش را چرخاند، 
چند لحظه زور زد، بدنش را تكان داد كه مثال دارد مى رقصد. رفت جلوى داماد، شــاباش را بهش داد و 
تبريك گفت. وقتى زير بغلش را گرفتند و آوردند روى صندلى نشاندنش، يك لبخند قشنگى روى لبانش 

بود كه حاكى از رضايت دلش داشت. چكار مى توانستم بكنم جز گريه؟ درسته خراب شدم، سنگ كه نشدم! تا حاال از ديدن رقص هيچ كس، 
گريه ام نگرفته بود. سه بار با ديدن رقص ديگران، سوختم و گريستم! صحنه  اول متعلق به فيلمى مستند بود از اردوگاه اسراى مفقود ايرانى 
كه جنايتكاران صدامى، به آنها وعده داده بودند اگر برقصيد، اجازه مى دهيم نام تان در ليست اسراى صليب سرخ ثبت شود. تعدادى باالجبار 
پذيرفتند. چون تا زمانى كه در ليست اسراى صليب سرخ ثبت نشده بودند، هر باليى بعثى ها سر آنها مى آوردند و حتى تعدادى را مظلومانه 
به شهادت رسانده بودند. زدند و رقصيدند. )بعدها آن فيلم مستند و تلخ را كه به مسعود ده نمكى دادم، شد دستمايه  ساخت فيلم اخراجى هاى 2( 
صحنه دوم رقص تعدادى از جانبازان اعصاب و روان در آسايشگاه  بود. دورهم نشسته و الكى خوش، مى زدند و مى رقصيدند كه ما فراموش شان 

كنيم! صحنه  سوم هم اين بود كه اول تعريف كردم.تا حاال فكر نمى كردم با ديدن رقص ديگران گريه ام بگيرد!
رقصى چنين ميانه ميدانم آرزوست! 

روایت روز

روزنامه هاى سعودى گزارش دادند، يك شهروند با گروه امر به معروف و نهى 
از منكر تماس مى گيرد و مى گويد، عروســكى ترسناک پيدا كرده كه قفلى 
روى آن زده شده است.بنا بر آنچه در روزنامه هاى سعودى آمده، آنها به محل 
كشف عروسك رفته و سحر عروسك )وودو( را به همراه مو، سوزن كه درون 
آن بود و نيز يك قفل آهنى پيدا مى كنند.اعضاى هيئت مى گويند، اين سحر 
به اين منظور بوده كه يك زوج ســعودى بچه دار نشوند و مشكالت شان در 

زندگى زياد شود!

باطل کردن پر سر و صدای سحر در عربستان!

 تزئین حرم حضرت زینب)س(
 با ۳۰ هزار شاخه گل 

حجت االسالم ربانى، معاون فرهنگى و تبليغ دفتر نماينده ولى فقيه 
در سوريه از ويژه برنامه هاى متنوع در ايام والدت حضرت زينب )س( 
در حرم مطهر آن حضرت خبر داد و گفت: با توجه به تثبيت امنيت 
در مناطق و پيش بينى حضور پرشــور هزاران زائر در ايام والدت و 
اهتمام حضرت آيت ا... طباطبايــى، توليت مصالى حرم حضرت 
زينب  )س( به اين موضوع، بر آن شديم تا با ايجاد هفته زينبى تحت 
شعار »زينب اراده صمود انتصار« و برنامه ريزى و تدارک برنامه هاى 
فرهنگى مختلف طى اين هفته به اين امر مهم اهتمام الزم را بورزيم.

وى با بيان اينكه ويژه برنامه هاى والدت حضرت زينب )س( مصادف 
با اول جمادى االول آغاز و با جشن هاى شب و روز والدت به اوج خود 
خواهد رسيد، افزود: دفتر نمايندگى مقام معظم رهبرى در سوريه 
در ايام والدت حضرت زينب )س( اقدام به گل آرايى حرم مطهر آن 
حضرت مى كند كه امسال به صورت ويژه يك تيم از كشور ايران و 
حرم امام رضا )ع( با بيش از 30 هزار شــاخه گل طبيعى )اهدايى 
بانيان ايرانى( اقدام به گل آرايى حرم حضرت زينب )س( خواهند 
كرد. وى ادامه داد: همچنين تعدادى از قنادان استان خراسان در 
روز ميالد و در صحن حرم مطهر آن حضرت به پخت كيك 20 هزار 

نفرى با طول ۷0 متر و وزن بيش از يك تن اقدام خواهند كرد.

 اینـک آخـرالزمـان 
)تاریخ سینمای هالیوود(

»اينـــك آخـرالزمـــان )تاريخ ســينماى هاليوود(« اثر»سعيد 
مستغائى« را انتشارات »پژوهشــگاه فرهنگ و انديشه اسالمى« 
چاپ كرده است.در مقدمه  اين كتاب مى خوانيم: كتـاب »و اينـك 
آخـرالزمـان« بيش از همـه تاريخ خوانى و واكاوى هايش دو نكته 
را مد نظر داشته است:نخســت اينكه سينماى غرب يك سينماى 
كامال ايدئولوژيك بوده و تمامى ابعــاد ايدئولوژى خود را ترجمان 
تصويرى كرده و بر پرده سينماها برده است و دوم اينكه ما به عنوان 
ملتى داراى واالترين و پوينده ترين ايدئولوژى مى توانيم  و بايد اين 
ايدئولوژى و تفكرات و ارزش هايش را در البه الى تصاوير ســينما 
بگنجانيم وگرنه تســليم ايدئولوژى رقيبى شده ايم كه قرن هاست 
براى نابودى و اضمحالل ما برنامه ريزى كرده اســت.در اين كتاب 
سعى شده نشان داده شود كه آنها چگونه ايدئولوژى خود را تصويرى 
كردند. اينكه چگـونـه مـى تـــوان ايـدئـولـوژى رهـايـى بخـش 
و عدالت طلبانـه اسالم را به سكانس هـا و پالن هاى سينمـا آورد، 
حتمـا بـه كتاب ها و مقـاالت و پژوهش هاى دقيق تـر و عميق ترى 
نيـــاز دارد كه اساسا در محدوده اين كتاب نمى گنجـد. مفاهيم و 
ارزش هاى واالى اســالم در قالب تصوير نمى گنجد؛ اما اگر بتوان 

فقط سايه اى كم رنگ را هم از آنها نماياند، خود نيل به هدف است.

از مســئوالن مى خوام صندلى هاى چوبى كتابخونه ها رو 
بردارن و به جاش تخت و بالشــت بذارن. بابا ما با اين صندلى ها 

سختمونه رو جزوه ها بخوابيم!
وكيل پايه يك فقط مامان كه اصل ماجرا هر چى باشه باز هم 

بچه اش بى گناهه و ازش دفاع مى كنه!
همه حداقل يك بار اسم خودشون رو تو گوگل سرچ كردن... 

هيچى هم عايدشون نشده... مگه نه؟!
توى خونه ما چيزى به عنوان »من ســهمم رو مى ذارم توى 
يخچال، بعدا بخورم« وجود نداره... يا االن مى خورى، يا اون ديگه 

سهم تو نيست!
هر چى درس مى خونم چيزى از حجمش كم نميشه! كاش با 

همين فرمول پيتزا درست مى كردن!
آبريزش بينى دارم، رفتم داروخونه قرض صد حساسيت بگيرم، 
تو عوارض جانبيش نوشته: سردرد، سرگيجه، حالت تهوع، اختالل 
در خواب، نارسايى كبد، سكته قبلى و... هيچى ديگه، پشيمون 

شدم، با آستينم پاكش مى كنم، امنيتش بيشتره.
كارى ندارم كه ميگن از نسل ميمون هستيد يا نه، ولى فك 
كنم من از نسل خرس هام  وگرنه اين حجم از خوابيدن رو نميشه 

توجيه كرد.
از اتاقم زنگ زدم به مامانم بگم صداى TVE رو زياد كن، داد 

مى زنه بيا اينو جواب بده ببين كيه.

خندوانهخبر کتاب

خالقیت در تهیه 
وسایل روزمره

انگیز  شگفت  خالقیت 
افــراد با اســتفاده از 
وسایلی كه شاید روزانه 
مــورد اســتفاده قرار 
بگیرد، گاهــی اوقات 

بسیار دیدنی است.

اینستاگردی

بازیگران سرشناس سینما ۱۹ سال پیش سوار بر مینی بوس

»زهره فکور صبور« در کنار یک گروه فوق العاده انسان!

»حسين سليمانى« بازيگر سينما 
و تلويزيــون دربــاره اين عكس 
نوشت: »19 سال گذشت. دى ماه 
13۷۸ جشنواره موضوعى آبادان. 
با مينى بوس به ســمت دزفول  
مى رفتيــم. به آقاى اســماعيل 
خانى مى گفتيم »مبصر«. ايشون 
مشخص مى كرد كه به كدوم شهر 
بريم. من هميشه تو اين گروه بودم 
و لحظات خيلى خوبى بود.سركار خانم مهين ترابى اون ته نشسته و امين حيايى بى نظير 
 و جهانبخش سلطانى عزيز هم جلوى كادر. ممنون از اون عزيزى كه اين عكس رو فرستاد.

 يادش بخير.«

زهره فكور صبور با انتشــار اين عكس 
در صفحــه اش نوشــت: خدا،رقص و 
پايكوبــى ،آواز و ترانه اســت.خدا بر 
كســانى كه غمگين و جدى هستند 
ظاهر نمى شــود.تو بايد بــه پهناورى 
آســمان شــوى و اين،فقــط در اوج 
شــادمانى امكان پذير است...خدا رو 
شاكرم كه دارم با يك گروه فوق العاده 
انسان واقعى كار مى كنم،الهى هميشه 

لبخند رو لباتون باشه بهترين ها.

اشــكان خطيبى با انتشــار اين عكس در 
صفحه اش نوشــت: از مردم خوب اصفهان 
و استقبال گرم شون صميمانه سپاسگزارم.

شنبه هفته آينده، 22 دى جشن رو نمايى 
كتاب عشق و نفرين در شهر ...رشت.توضيح 
عكس:جشن رونمايى كتاب در خانه صفوى 

شهر اصفهان
#اشــكان_خطيبى #اصفهان #ترجمه 
#كتاب #عشق_و_نفرين #كتابخوانى 

#رشت

تیپ زمستانی »اشکان خطیبی« در اصفهان
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