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شمع بودند، شعله شدند، سوختند!
  بر اساس آمار رسمی تعداد بازنشستگان آموزش و پروش اصفهان بیشتر از شاغالن است

  معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای اصفهان وعده داد زاینده رود در بهمن ماه جاری خواهد شد  

مسّکن موقت یا وعده پایدار؟
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اصفهان در جایگاه دوم 
ارزان ترین استان ها در 

3آذرماه

 وقتی مسئوالن شهری هنوز آمادگی الزم 
را برای کنترل وضعیت شهر به هنگام 

بارندگی ندارند؛

مصائب یک روز بارانی

 نمره قابل قبول اصفهان 
 در حوزه نشر و فروش

 کتاب کشور
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بعد از بوی بودار تهران، به خط عجیب آسمان اصفهان رسیدیم؛

منشا این یکی هم مشخص نیست!
روزسه شنبه مردم ایران در آسمان شهرهایی مانند تهران، ایالم، اصفهان و کرمانشاه، شاهد 
خطوط عجیبی بودند که تاکنون توضیح روشنی درباره منشا آنها داده نشده است. عصر روز 
سه شنبه پدیدار شدن چند خط سیر هواپیما در آسمان تهران و برخی از شهرهای مختلف کشور 
توجه شهروندان را به خود جلب کرد؛ مسیر حرکتی این خطوط در تهران )شمالی _جنوبی( و 

پایین تر بودن این دود، باعث تعجب شهروندان شده بود
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روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد : شرکت های پیمانکاری واجد صالحیت را جهت انجام 
خدمات جدول ذیل به استناد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شناسایی و رتبه بندی نماید.

آگهی فراخوان عمومی

گالری گذار
قلمرو سکوت/ نقاشی

۱۴ دی الی ۱ بهمن

کارگاه پروفسور مجتبی صدریا
وابستگی؛ پل یا سد عشق؟
2۱ دی ماه / شهرکتاب 

فیلم دیدن؛
امروز قراره به آرشیو فیلم هایی 
که دیده اید اضافه کنید، اگه بتونید 
از فیلم های برتر تاریخ سینما 

انتخاب کنید، چه بهتر!

نمایش ریکاوری
طرح و کارگردان: اسماعیل موحدی 

۱3 تا 26 دی ماه
تاالر هنر

بمنظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی ، از کلیه شرکت های ذیربط که  ظرفیت آماده بکار در این زمینه دارند 
دعوت می شود:

اسناد ارزیابی مناقصه را از طریق سایتهای زیر دریافت و به آدرس : اصفهان چهارباغ عباسی – خیابان عباس آباد – ساختمان 
شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف – دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند . جهت کسب اطالعات فنی با شماره 

36635122 و سواالت بازرگانی شماره تلفن : 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمایید .
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir    2- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir       3- سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

*در ضمن پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکت هایی که در ارزیابی کیفی برنده شوند جهت تهیه 
ضمانتنامه و ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد .

*سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد فراخوان مندرج می باشد .
*به مدارک فاقد امضا ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

*شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها  با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده ، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند 

به عهده مناقصه گران می باشد .
 * ارایــه تاییدیــه برونســپاری شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان و ثبــت نــام در ســایت

 eepdc.ir جهت به روز رسانی مدارک ثبتی الزامی است .) درصورت هرگونه ســوال با شماره تلفن 32241153 آقای 
امیرانی تماس حاصل فرمایید.(

صفحه  5

شناسایی پیمانکار برای تولید نرم افزار موبایل 

فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران 

شماره :9761015

تاریخ توزیع اسناد : 97/10/20
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت : حداکثر تا 

پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/11/01



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2609 | پنجشنبه 20 دی 1397 | 3 جمادی االول 1440

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
انقاب اســامی صبح دیروز در سالروز قیام 
تاریخ ســاز مردم قم در 19 دی 1356 در دیدار 
هزاران نفر از مردم قم، با اشاره به ضرورت پرهیز 
از ســهل انگاری و سهل اندیشی درباره ریشه 
دشمنی امریکا و اســتکبار با ایران اسامی، 
»ماهیت و حقیقت انقاب و شجاعت و وفاداری 
ملت و نظام به اهداف و مبانی انقاب« را علت 
اصلی این خصومت عمیق و مستمر خواندند و با 
بیان وظایف مهم »مســئوالن و مردم« در این 
مقطع تاکید کردند: رســیدگی به مشکات 
معیشتی مردم به ویژه قشرهای ضعیف مهمترین 
وظیفه امروز دولتمردان است و ملت و مسئوالن 
باید با هوشیاری، تحریم های امریکا را همانند 
دوران دفاع مقدس به شکستی بی سابقه برای 

شیطان بزرگ تبدیل کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تجلیل از قیام سرنوشت ساز 
مردم قم در 19 دی سال 56 به عنوان نقطه عطف انقالب 
اسالمی، قم را »شهر، مرکز و مادر انقالب« خواندند و 
افزودند: البته انگیزه هایی برای تغییر فضای انقالبی قم و 
کمرنگ کردن روحیه انقالبی و دینی در آن وجود دارد و 

نباید از مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد.
ایشان با تاکید بر هوشــیاری در مقابل این انگیزه ها، 
تاکید کردند: قم سرچشــم اصلی و پشــتوانه معنوی 
انقالبی اســت که دنیا را متحول کرد، بنابراین بزرگان 
و جوانان قم نباید اجازه دهند دســت های خائن، قم را 
از مرکزیت انقالب، خارج و این حرکت تحولی را در آن 

کمرنگ کنند.
رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان چند درس مهم و 
ماندگار از قیام 19 دی پرداختند و خاطرنشان کردند: 
رییس جمهور وقت آمریکا در 10 دی 56 به تهران آمد 
و با تمجید اغراق آمیز و دروغین از محمدرضا پهلوی، 
ایران را »جزیره ثبات« یعنی مایه آرامش خیال آمریکا 

از ایران وابسته و مسئوالن نوکرمآب آن، خواند.
ایشــان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم، وابسته و فاسد 
پهلوی در فاصلــه ای کمتر از ده روز از این ســخنان 
را نشــانه ضعف عمیق دستگاه محاســباتی آمریکا و 
غرب دانســتند و گفتند: کمتر از ده روز پس از ســفر 
رییس جمهور آمریکا و تعبیر او از ایران به جزیره ثبات، 
قیام عظیم مردم قم شــکل گرفت و به دنبال آن، قیام 
مردم تبریز و طوفان انقالب اســالمی و نابودی رژیم 

سرسپرده طاغوت محقق شد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، اســتمرار ضعف دســتگاه 
محاسباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و 
افزودند: با وجود آنکه عده ای غربــزده و آمریکازده، پُِز 
قدرت محاسباتی و آینده نگری آمریکایی ها را می دهند 

اما آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی است.
ایشان با اشاره به سخنان ســال گذشته  یک دولتمرد 

آمریکایی در جمع اوباش تروریست و وعده او به آنها که 
جشن سال 2019  میالدی را در تهران خواهیم گرفت، 
خاطرنشان کردند: توانایی محاسباتی دشمنان ایران در 
همین حد است، همان طور که آن زمان صدام امیدوار 
بود یک هفته ای به تهران برســد و منافقین مزدور نیز 
خیال می کردند در حمله مرصاد سه روزه از کرمانشاه به 

تهران خواهند رسید.
رهبر انقــالب اســالمی افزودند: برخــی دولتمردان 
آمریکایی این طور وانمود می کنند که دیوانه اند، البته 
بنده ایــن را قبول ندارم اما آنهــا حقیقتا »احمق های 

درجه یک« هستند.
ایشان قیام مردم قم را نشــانه صف بندی دو دستگاه 
محاســباتی یعنی صف بنــدی »لیبرال دموکراســِی 
دروغین و پای در ِگل غربی« در مقابل »نظام توحیدی 
و اسالمی« برشمردند و گفتند: پس از انقالب نیز آنها با 
تحریم جمهوری اسالمی تصور می کردند کار نظام در 
کمتر از شش ماه تمام خواهد شد در حالی که انقالب 

اکنون به چهل سالگی رسیده است.
حضرت آیــت اله خامنــه ای افزودنــد: در مقابل این 
محاسبات غلط استکبار، دستگاه محاسباتی دقیق نظام 
اســالمی وجود دارد که امام بزرگوار ما فرمود »صدای 
شکسته شدن استخوان های مارکسیسم را می شنوم« و 

یکی دو سال بعد همه دنیا آن صدا را شنیدند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، دشــمنی استکبار با پدیده 
تمدنی انقالب اسالمی را دشــمنِی عمیق دانستند و 
خاطرنشان کردند: برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر، 
علت دشمنی مستکبران را سخنان امام یا فالن مسئول 
علیه آمریکا می دانند، در حالی کــه زورگویان جهانی 
با یک قدرت جوان، رو به رشــد، پر تالش و پر انگیزه 
دشمن هستند که این قدرت معنوی 40 سال است در 
مقابل چشم آنها روز به روز تنومندتر و قدرتمندتر شده 

و تََرک ها و شکاف های استکبار را عمیق تر کرده است.
رهبر انقالب اسالمی، ایران را قله موقعیت راهبردی در 
منطقه خواندند و افزودند: علت عصبانیت آمریکایی ها در 
اول انقالب این بود که لقمه چرب و نرم ایران را به عنوان 
مهمترین کشور منطقه و سرزمینی سرشار از ثروت های 

مادی و منابع طبیعی از دست دادند.
ایشان با اشــاره به اعتراف چند روز پیش یک موسسه 
غربی افزودند: خــود آنها می گویند ایــران با توجه به 
ظرفیت های فوق العاده اش پنجمین کشــور ثروتمند 
جهان است، بنابراین طبیعی است که به خاطر از دست 

دادن چنین ثروتی، عمیقا عصبانی باشند.

حضرت آیت ا... خامنــه ای افزودند: ایــن عصبانیت 
همچنان ادامه دارد اما مسئله اصلی و ریشه تقابل امریکا 
و ملت ایران، تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل است، چرا 
که استکبار و استعمار از خون ملت ها تغذیه می کنند و 
انقالب اسالمی در مقابل این ظلم آشکار ایستاده و برای 

بیدار کردن ملت ها نیز تالش کرده است.
رهبر انقالب اسالمی، شنیده شــدن فریاد »مرگ بر 
آمریکا« در کشورهای متعدد را بی سابقه و نشانه ای از 
موفقیت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند: استکبار 
تالش می کند ملت ها را با »ایران هراســی«، »اسالم 
هراسی« یا »شیعه هراسی« گمراه کند، اما ملت ها ذاتاً 
با ایران اسالمی دشمنی ندارند و هر جا حقیقت روشن 

بشود، از آن حمایت می کنند.
ایشان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا 
را نشانه آشکار شــدن پیامدهای خطرناک حفره های 
معنوی در تمدن غرب خواندنــد و افزودند: در طرف 
مقابل، مردمســاالری دینی و حرکت به سمت تمدن 
اسالمی با استفاده از امکانات و ابزارهای روز دنیا ادامه 

دارد و این واقعیت برای مستکبران رعب آور است.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر پرهیز از سهل انگاری 
و سهل اندیشی در زمینه علت واقعی و اصلی دشمنی 
ظالمان جهانی با ایران افزودند: علت اصلی این دشمنی، 
»ماهیــت و حقیقت حرکت عظیم انقالب اســالمی، 
شجاعت، فداکاری و وفاداری ملت و پایبندی مستمر 
و کامل نظام به مبانی انقالب اسالمی« است که اگر به 
توفیق الهی، این حرکت به نتایج مورد نظر خود دست 

یابد، بساط استکبار و استعمار غرب را برمی چیند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با استناد به آیات قرآن مجید 
افزودند: فرعون می دانست موسی حق است اما دشمنی 
می کرد و خدا به حضرت موسی گفت »نترسید، حرکت 
کنید من با شما هســتم« که این خطاب امروز عیناً به 
ملت ایران اســت که در مقابل دشمنی آگاهانه فراعنه 

عالم، ایستاده است.
رهبر انقالب اســالمی در تبیین نتیجــه صف آرایی 
استکبار و ملت ایران خاطرنشان کردند: هر جبهه ای 
که در راه خدا حرکت کند، وعده قطعی و بدون تردید 
پروردگار درباره نصرت و پیروزی او محقق خواهد شد، 
همچنانکه در طول 40 ســال هر جا درســت حرکت 
کردیم، پیروز شدیم و هر جا کوتاهی داشتیم، پیروزی 

حاصل نشد.
حضرت آیت ا... خامنه ای رســیدن به چهل ســالگی 
را در روند شــکل گیری تمدنها، آغاز بلوغ و شکوفایی 
خواندند و افزودند: در این مسیر تمدنی، چهل سالگی 
نه دوران پیری بلکه دوران عمق یافتن حرکت ها است 
و به فضل الهی و به برکت »ایمان دینی، عزم راســخ، 
حضور و آمادگی و کار و تالش ملت به ویژه انبوه جوانان 
خوش فکر، مبتکر و امیدوار به آینده«، حرکت تاریخی 

ملت ایران به نتایج درخشان خود خواهد رسید.
ایشان پیروزی انقالب و تشکیل جمهوری اسالمی را 
مقدماتی برای شکل گیری »تمدن اسالمی متناسب با 
دوران فعلی« دانستند و خاطرنشان کردند: اگر خدا اراده 

نکرده بود، این مقدمات فراهم نمی شد.

رهبر انقالب اسالمی سخنانشان در جمع هزاران نفر از 
مردم قم را با بیان نکاتی مهم خطاب به مسئوالن و مردم 
ادامه دادند. حضرت آیت الــه خامنه ای در مهمترین 
توصیه خود به مسئوالن به خصوص دولتمردان تاکید 
کردند: اولویت کاری خود را حل مشــکالت معیشتی 
مردم به ویژه قشــرهای ضعیف قرار دهید، چرا که این 

مسئله اهمیت ویژه ای دارد.
رهبر انقالب با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی 
مردم گفتند: منابع کشــور کم اســت اما چرا با وجود 
تذکرات مکرر، جریانها و افرادی، ظالمانه این منابع را 
می بلعند و با دالل بــازی و انحصارطلبی در تجارت، 
مانع پیشرفت کشور می شوند و در تقویت تولید داخلی 

کارشکنی می کنند.
رهبر انقالب بار دیگر مهمترین کار امروز مســئوالن 
را رسیدگی به مشکالت معیشتی خواندند و افزودند: 
البته این کار فقط با پول پخش کردن حاصل نمی شود، 
باید مراقب جریانها و دست های خطرناک و مضر بود، 
همچنانکه این مســائل را بارها با جزئیات در جلسات 

کاری به مسئوالن تذکر داده ایم.
ایشان، کار و تالش و خدمت به انقالب ایران عزیز و ملت 
بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مسئوالن و دولتمردان 
تاکید کردند: قدر نعمت مسئولیت در نظام اسالمی را 
بدانید و به لوازم قدرشناســی از آن یعنی »مراقبت در 
حرف و رفتار، پرهیز از گرایش به اشرافی گری و اسراف 
و رفتارهای طاغوتی« پایبند باشید و تالش کنید مسیر 
حرکت شما همواره به سمت الگوی رفتاری و مدیریتی 
امیرمؤمنان باشد. »شــجاعت« و »عقالنیت« دو نکته 
مهم و تذکر دیگر رهبر انقالب خطاب به مسئوالن بود.

ایشان افزودند: در مقابل توپ و تشر و یاوه گویی های 
آمریکا و اروپا پس نزنید و بایستید و بدانید که اینها نه 
تهدید، نه »وعده و قول« و نه حتی امضایشــان اعتبار 
ندارد. حضرت آیت ا... خامنــه ای حرف های بی ربط 
برخی غربی ها را به حرفهای دلقک ها تشبیه کردند و 
افزودند: آنها به ایران توصیه می کنند حقوق بشر را از 
سعودی ها یاد بگیرد؛ آیا این، حرف یک دلقک نیست؟

حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشــان کردند: رفتار 
صحیح و عقالنی وظیفه مســئوالن اســت، چرا که با 
احساساِت صرف، نمی شود کشــور را اداره کرد البته 
احساسات به عنوان پشــتوانه عملی شدن تصمیمات 

عقالنی الزم است.
»شــناخت، قدردانی و اســتفاده از ظرفیتهای درونی 
به ویژه جوانان« دیگر توصیه مؤکد رهبر انقالب اسالمی 

به مسئوالن و دولتمردان بود.
ایشان افزودند: جوانان می توانند گره های دستگاهها 
را باز کنند، بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان را 
بدانید چرا که حتی بلندپروازی های آنها خوب است و 

کشور را به جلو می برد.
حضرت آیت ا... خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان، 
مردم را نیز به کمک به مسئوالن توصیه کردند و افزودند: 
بخش مهم تقویت تولید داخلی در زمینه های کیفی و 
توزیعی، به تولید کننده و فروشنده و مغازه دار و مردم 

مربوط می شود.
ایشان گفتند: امسال سال تقویت تولید کاالهای ایرانی 
بوده است، اما االن در آخر سال باید ببینیم چقدر در این 

زمینه پیش رفته ایم و چه کارهایی کرده ایم.
حضرت آیت ا... خامنه ای حضور در صحنه های انقالب 
را بهترین کمک مردم به کشور دانســتند و افزودند: 
دشمن در تالش است با شایعه سازی و تهمت پراکنی 
مردم را مضطرب کند و به جــان یکدیگر بیندازد که 
البته نمی تواند، اما مردم باید با این شگردهای دشمن 
مقابله کنند. ایشان خاطرنشان کردند: انقالب و نظام با 
خواست و حمایت مردم شکل گرفته و استمرار یافته 
اما مستکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین 
نظام فرا می خوانند که الزم اســت مردم در مقابل این 
تبلیغات ایستادگی و علیه آن حرکت کنند و جوانان با 
هوشــمندی، فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تو 

دهنی به دشمنان تبدیل کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای تحریم ها را باعث فشار و بروز 
مشکالتی برای کشور دانستند و افزودند: آمریکایی ها 
با خوشــحالی می گویند تحریم کنونی ملت ایران در 
تاریخ سابقه ندارد اما ملت ایران ان شاءا... در این زمینه 

شکستی به آنها می دهد که در تاریخ بی سابقه باشد.
حضرت آیت ا...خامنه ای با اشاره به تحریم کامل ملت 
ایران در دوران دفاع مقدس افزودند: دشمنان حتی به ما 
سیم خاردار نمی دادند اما ملت و مسئوالن، آن تحریم ها 
را به زمینه ای برای تکیه بر درون و شکوفایی استعدادها 
تبدیل کردند، به گونه ای که همان مسیر، امروز ایران را 

به قدرت بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.
رهبر انقالب تاکید کردند: باید بــا درس گیری از این 
تجربه درخشان و تکیه بر جوانان، تحریم کنونی را به 
وسیله ای برای کار و تالش و شکوفایی تبدیل کنیم و با 
بی نیازی از دیگران به جایی برسیم که آنها نیازمند ایران 
عزیز باشــند. حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: 
به فضل الهی و در پرتو مقاومت و هوشــیاری مردم و 
مسئوالن و کار و تالش بی وقفه، از تحریم ها و مشکالت 
عبور خواهیم کــرد و همچنانکــه در جنگ تحمیلی 
صدام را به خاک سیاه نشاندیم و به درک اسفل رفت، 
جمهوری اسالمی هر روز موفق تر و زنده تر خواهد بود 
و دشــمنان ملت در امریکا و غرب به سرنوشت صدام 

دچار خواهند شد.

یک سایت عبری دالیل اختالف 
اردوغان و بولتون را فاش کرد

سایت اطالعاتی عبری زبان )دبکا( اعالم کرد که 
بحران واقعی میان آمریــکا و ترکیه وجود دارد 
که این بحران خود را در مخالفت رییس جمهور 
ترکیه با استقبال از مشــاور امنیت ملی آمریکا 
نشان داد.سایت عبری زبان دبکا اعالم کرد: جان 
بولتون، مشــاور امنیت ملی آمریکا به تنهایی به 
ترکیه سفر نکرد بلکه جیمز جفری، نماینده ویژه 
آمریکا در ائتالف ضد داعش نیز همراه وی بود و 
هیات آمریکایی می خواست پیشنهاداتی را درباره 
بحران ترکیه با کردها ارائه دهد، اما رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور ترکیــه با تمامی این ها 

مخالفت کرد و دیدار با بولتون را نپذیرفت.

اوتاوا اعام کرد:
مذاکرات محرمانه هیئت 

کره شمالی در کانادا
منبعی در دولت کانادا اعالم کرد: هیئتی از کره 
شــمالی اواخر ســپتامبر 201۸ میالدی برای 
مذاکرات محرمانه به اوتاوا پایتخت کانادا ســفر 
کرده بود.یکی از مقامات ارشــد دولــت کانادا 
که خواســت نامش فاش نشــود، گفت: کانادا از 
این مذاکرات دو روزه برای پیشــبرد روند خلع 
تسلیحات اتمی و مطرح کردن نگرانی های جدی 
درباره حقوق بشــر در کره شــمالی به صورت 
مستقیم و رودرو با مقامات کره شمالی استفاده 

کرد. .

هیات های عربی به صورت 
مخفیانه به تل آویو سفر کرده اند

»حسن کعبیه« ســخنگوی وزارت خارجه رژیم 
صهیونیستی از ســفر مخفیانه هیأت های عربی 
به فلسطین اشغالی پرده برداشــت. وی در این 
خصوص گفت: 1۳ هیئت از کشورهای عربی که 
روابطی با اسرائیل ندارند، به تل آویو سفر کرده اند. 
وی اشاره کرد که در این هیئت ها افراد مختلفی 
از جمله شــخصیت های تاثیرگذار رسانه ای نیز 

حضور داشته اند.

به معیشت مردم و طبقات ضعیف اهتمام ویژه کنید

مجلس با کلیات طرح اصالح 
قانون انتخابات موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس 
موافقت کردند که در صــورت تصویب نهایی 
آن، انتخابات مجلس شــورای اســالمی به 
صورت استانی - شهرستانی برگزار می شود.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی پیش از 
بررســی کلیات این طرح، به بررسی تقاضای 
مسکوت گذاشتن سه ماهه این طرح پرداختند 
اما با این تقاضا مخالفت کردند. حســینعلی 
حاجی دلیگانی به عنوان متقاضی مســکوت 
ماندن این طرح گفت: بررسی این موضوع در 
شرایط فعلی با این حجم از مشکالت اقتصادی 
کشور درست نیست.  سید سلمان سامانی قائم 
مقام وزیر کشــور درامور مجلس وهماهنگی 
استان ها در این جلسه با اعالم موافقت دولت 
با کلیات طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 
گفت: موافقت دولت با کلیات این طرح، منوط 
به رســیدگی مجدد جزییات ایــن طرح در 
کمیسیون شوراهای مجلس است. سخنگوی 
وزارت کشور ادامه داد: پیش نویس این الیحه 
آماده و در کمیســیون سیاسی دولت مصوب 
و در صحن دولت در حال رســیدگی اســت، 
اقدامات اساســی این الیحه در دولت انجام 

شده است. 

معارفه  آملی الریجانی 
به عنوان عضو شورای نگهبان

مراسم معارفه آیت اله صادق آملی الریجانی به 
عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برگزار شد. 
در این جلسه، دبیر شورای نگهبان از عضویت 
آیت اله آملی الریجانی در شورای نگهبان ابراز 
خرسندی و اظهار امیدواری کرد حضور وی، 
حرکت جدیدی در پیشبرد امور این شورا ایجاد 
کند.آیت اله آملی  الریجانی بعد از درگذشت 
مرحوم هاشمی شاهرودی، با حکم مقام معظم 
رهبری به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان 

منصوب شد.

بهروز نعمتی 
سخنگوی هیئت رییسه مجلس :

اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهور کشورمان در 
مصاحبه با یورو نیوز گفت: هیچ نسبتی بین معترضان 

جلیقه زرد فرانسوی و کارگران ایرانی وجود ندارد. 
وی تصریح کرد: ممکن است یک کارخانه به دلیل 
عدم برخورداری از ســاختار مناسب و عدم استفاده 
از فناوری های نوین با مشــکل روبرو شود اما تالش 
دولت این بوده که مشکالتشــان را حل و مطالبات 
کارگریشــان را مرتفع کند.وی افزود:  اما مطالبات 
کارگران ایرانی یک ســری مطالبات صنفی است، 
تالش برخی از مخالفین جمهوری اســالمی ایران 
و مخالفین دولت در این مســیر بوده است که این 
 مطالبات صنفی را بــه مطالبات سیاســی تبدیل 

کنند. 
معاون اول روحانی افزود: البته بعضاً ممکن اســت 
در بین یک مجموعه کارگری یک ســری مطالبات 
سیاسی هم وجود داشته باشد ، ولی به هیچ وجه این 
مطالبات، یک اعتراض عمومی که به دنبال یک اقدام 
انقالبی نظیر اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه باشند 

نبوده و نیست.

شباهتی بین جلیقه زرد ها و 
کارگران ایرانی نیست

جهانگیری:

کافه سیاست

مجلس با کلیات طرح اصالح قانون انتخابات 
موافقت کرد

پیشنهاد سردبیر:

ســخنگوی هیئت رییســه مجلس شورای 
اســالمی با تاکید بر این که احضــار یکی از 
مجریان صداوســیما و یا درخواســت برای 
ممنوع التصویر شــدن کارشناسان تلویزیون 
صحت ندارد، گفت: در جلســه با مدیر صدا و 
سیما گالیه مندی نمایندگان از نحوه  برخی 
رفتارهای این نهاد نیز مطرح شــد، اما هیچ 
موضوعی در خصــوص این که مجری احضار 

شده باشد وجود ندارد.
 ما به کســی نگفتیم که فردی در صداوسیما 
ممنوع التصویر شود. اصال این در شأن هیئت 
رییسه و مجلس شورای اسالمی نیست. البته 
ممکن است صداوسیما با توجه به برنامه هایش 
کارهایی را پیش ببرد، امــا ما چنین مواردی 
را مطرح نکردیم. نعمتی خاطرنشــان کرد: 
مجلس، آقای ضیاء مجری تلویزیون را احضار 

نکرده است. 

احضار »علی ضیاء« به 
مجلس صحت ندارد

فیروز آبادی
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا :

 عضو شــورای عالی اصالح طلبان و عضو شــورای 
 شــهر تهران گفت :  متاســفانه ما از حاکم نبودن 
 حــزب در تصمیم گیری هــا آســیب زیــادی 

خورده ایم. 
به طور مثال آمدن آقای احمدی نژاد و هزینه های او 
را باید به حساب عدم توجه به جایگاه احزاب بگذاریم. 
از سوی دیگر متاســفانه شاهد هســتیم که  آقای 
رییس جمهور وقتی انتخاب می شــود می گوید من 

وامدار هیچ حزبی نیستم. 
وی تصریح کرد: در حالی که در کشــورهای دیگر 
اشخاص افتخار می کنند که عضو یک حزب هستند 

و  زیر نظر آن حزب پیروز انتخابات شده اند.
میرلوحی تصریح کــرد:  اینکه گفته شــود وامدار 
حزب نیســتم یعنی می خواهیم  زیگــزاگ برویم. 
حزب یک ســاختار و تشــکیالت شــناخته شده 
و  ســند دار اســت که از  افــراد معتبر تشــکیل 
می شــود و اتخاذ تصمیمات فردی در آن سیستم 
 جایی ندارد و خــرد جمعی بر فعالیــت  آن حاکم

 است.

روحانی می خواهد 
زیگزاگی حرکت کند

میرلوحی:

مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: از 
آنجا که امنیت افغانستان برای ایران اهمیت 
دارد، قبول کردیم که به مذاکرات بین طالبان 
و دولت مرکزی آن کشــور کمــک کنیم، تا 
به تفاهم برسند. سردار حســن فیروزآبادی 
اظهارداشــت: ایران در چارچوب قوانین بین 
المللی با طالبان گفت وگو می کند و این گروه 
مایل است که در امنیت افغانستان نقش داشته 
باشــد. وی افزود: این گروه به عنوان بخشی 
از جامعه افغانستان که نظرات سیاسی خود 
را دارد، مایل اســت در اداره دفــاع و امنیت 
افغانستان سهم داشته باشد. وی گفت: ما از این 
بابت که با افغانستان همسایه هستیم و امنیت 
این کشور برای ما اهمیت دارد، قبول کردیم 
که به مذاکرات بین طالبان دولت مرکزی این 
کشور کمک کنیم تا به تفاهمی برسند و برابر 

دشمنان ملت افغانستان ایستادگی کنند.

ایران منافعی در مذاکره با 
طالبان ندارد

  رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار هزاران نفر از مردم قم خطاب به مسئوالن تأکید کردند: 

مرگ عامل انفجار حزب جمهوری اسالمی تایید شد
تارنمای روزنامه گاردین نوشت: استف بالک وزیر امور خارجه هلند مرگ محمدرضا کالهی صمدی عامل 
بمب گذاری ساختمان حزب جمهوری اسالمی را تایید کرد.استف بالک در نامه ای به پارلمان هلند اعالم 
کرده است که کالهی در سال 2015 در منطقه المیره هلند کشته شده است.محمدرضا کالهی صمدی 
متولد 1۳۳۸ از اعضای منافقین عامل انفجار ۷ تیرماه 1۳60 در ساختمان حزب جمهوری اسالمی بوده 
که در جریان آن آیت اله سید محمد بهشتی و ۷2 مقام دولتی به شهادت رسیدند.وی که به عنوان تکنسین 
تجهیزات صوتی در حزب جمهوری اسالمی کار می کرد، بمب را همراه خود به مقر حزب برد.  سرانجام او 

بدون اینکه در دادگاهی در ایران محاکمه شود توانست از مرز خارج شده و به فرانسه بگریزد.

جیسون رضائیان« خواستار دریافت غرامت از ایران شد
خبرنگار واشنگتن پست که مدتی را به جرم جاسوسی در ایران بازدداشت بود، با ارائه شکایتی در دادگاه های آمریکا 
خواســتار دریافت غرامت از تهران شد.دادگاه فدرال در واشنگتن دی. ســی برای رسیدگی به شکایت »جیسون 
رضائیان« خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که به مدت یک ســال و نیم در تهران زندانی بود، تشکیل جلسه داد.

واشنگتن پست اعالم کرده که جیسون رضائیان و خانواده اش در شکایت خود خواستار دریافت یک میلیارد دالر 
غرامت از حکومت ایران شده اند. جیسون رضائیان به قاضی دادگاه گفته است که ایران از بازداشت او و زندانی شدنش 
به مدت 1۸ ماه به عنوان اهرم فشار در مذاکرات هسته ای استفاده کرده است.آسوشیتدپرس می گوید، ایران تاکنون 

به شکایت جیسون رضائیان پاسخ نداده است و کسی از جانب ایران در دادگاه حاضر نبود.

چهره ها

بین الملل
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عضو هیات مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

ایران، رتبه قابل قبولی در تولید فوالد جهان دارد

منتظر سایپا هم باشید!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

  نقش رسانه ها در معرفی 
مالیات بر ارزش افزوده

نظام مالیات بر ارزش افزوده به دلیل گستردگی 
پایه های مالیاتی و با توجه به تجربه کشورهای 
مختلف اســتفاده کننده از ایــن نظام، بهترین 
شیوه مالیات ستانی برای باال بردن سطح کارایی 
نظام مالیاتی کشور، افزایش درآمدهای مالیاتی 
و کاهش اتکا اقتصاد ملی بــه درآمدهای نفتی 

می باشد.

همچنین بنابر قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
ایران، از میزان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
کاال و خدمات یک درصد آن به سالمت و درمان 
و سه درصد به شهرداری ها اختصاص داده می 
شود.اما سوال اصلی اینجاســت: چرا با وجود 
شــفافیت و مزایای مالیات بر ارزش افزوده و 
تاکید اقتصاددانان بر ایــن نوع مالیات، افراد با 
اجرای آن مخالف هستند؟مهمترین پاسخ به 
این پرســش، ناآگاهی و عدم اطالع مخاطبان 
از فرایند مالیات بر ارزش افزوده اســت و این 
ناآگاهی حتی شامل اقشار صاحبنظر و خاص 
نیز می شود .همیشه نداشتن شناخت و دانش 
از وقایع پیرامــون، حالت تدافعی نســبت به 
رویدادها در انســان ایجاد می کند و با نظر به 
جامعه شــبکه ای اطالعات و ارتباطات که در 
آن به سر می بریم، نقش رســانه ها به عنوان 
منابع اطالعاتی و دادن شناخت به مخاطبان در 
خصوص هر نوع پدیده ای در جامعه که منجر 
به ایجاد کنش در مخاطبان خواهد شد، بسیار 
حساس است.رسانه ها در فرآیند ارتباطی که 
با مخاطب برقرار می کنند، چند نقش مهم بر 
عهده دارند که یکی از اصلی ترین آنها وظیفه 

اطالع رسانی و آگاهی بخشی است.

بازار

نمایشگر )مانیتور(

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان

41 هزار فرصت شغلی جدید 
در اصفهان ایجاد می شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: 17 هزار و 765 میلیارد ریال تســهیالت 
برای ایجاد 41 هزار فرصت شغلی در این استان 
در نظر گرفته شــده است.اســرافیل احمدیه 
افزود: دولــت توجه ویژه ای بــه ایجاد فرصت 
های شغلی جدید در ســال جاری و سال آینده 
داشــته اســت به طوری که 210 هزار میلیارد 
ریال اعتبار برای ایجاد 270 هزار فرصت شغلی 
جدید در سراسر کشور در نظر گرفته است. وی 
بیشترین ســهم از فرصت های شــغلی جدید 
در نظر گرفته شــده را برای این اســتان ذکر و 
تصریح کــرد: اصفهان، صنعتی ترین اســتان 
بشــمار می آید،  بنابراین توجه ویژه ای به آن 
با توجه به ظرفیت های موجود شــده اســت. 
وی بــا بیان این کــه این اعتبــارات به صورت 
تســهیالت با نرخ ســود 12 درصد در مناطق 
محروم و 14 درصد برای مناطق دیگر تخصیص 
خواهد یافت، اظهارداشــت: 100 هزار میلیارد 
ریال از اعتبار در نظر گرفته شــده در کشور از 
طریق صندوق توسعه ملی، 100 هزار میلیارد 
ریال از طریق منابع بانکــی و 10 هزار میلیارد 
ریال از طریق پرداخت مابه التفاوت نرخ ســود 
تامین خواهد شــد. احمدیــه همچنین میزان 
کمک های بالعوض به بخــش صنعت، معدن 
و تجارت اســتان در ســال جاری 58 میلیارد 
ریال اعــالم و اضافه کرد: این کمک ها شــامل 
هشت میلیارد ریال برای توســعه خوشه های 
صنعتــی، 33 میلیــارد ریال بــرای خدمات 
کلینیکــی افزایــش ظرفیت هــای واحدهای 
صنعتــی و 17 میلیــارد ریال بــرای خدمات 
 کلینیکی نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی

 است. 

سهم 4۹ درصدی دولت از 
صندوق حمایت منابع طبیعی 

استان اصفهان
معــاون برنامه ریزی توســعه، مدیریت و منابع 
طبیعی اســتان اصفهان گفت: ســرمایه فعلی 
صندوق حمایت منابع طبیعی استان 7 میلیارد 
و 900 میلیون تومان اســت، کــه 3 میلیارد و 
900 میلیون تومان ســهم دولت و مابقی سهم 
بهره برداران است.محمدعلی کاظمی ، با اشاره 
به صندوق حمایت منابع طبیعی، اظهار داشت: 
اولین صندوق تخصصی منابع طبیعی است که 
زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی صندوق های 
کشاورزی  در کشور تشکیل شده است.معاون 
برنامه ریزی توســعه، مدیریت و منابع طبیعی 
اســتان با اشــاره به اقدامات انجام شده توسط 
این سازمان، اظهار داشت: از ســال 91 تا 96، 
تعداد350 فقره تســهیالت با نــرخ 4 درصد با 
مبلغ 23 میلیارد تومان به سهام داران وام داده 
شده است.وی افزود: تســهیالت داده شده در 
بخش های مختلف منابع طبیعــی از جمله در 
بحث تامین نهاده هــای مورد نیــاز دامداران  
حدود 48 هزار و 500 تن در کل اســتان صرف 
شده اســت. وی با بیان اینکه واگذاری وظایف 
تصدی گری انجام شــده، گفت: کارهایی که از 
دولت به بخش خصوصی داده شود به تعاونی ها 
محول شــده و در حال تمدید پرونده های چرا 

هستند.

روند نزولی قیمت مرغ در 
اصفهان کلید خورد

کاهــش قیمت مرغ در اســتان اصفهــان آغاز 
شــد.رییس هیات مدیره مرغــداران اتحادیه 
گوشــتی اســتان اصفهان گفــت: قیمت مرغ 
گرم از سه شــنبه شب در این اســتان بیش از 
600هزار تومان کاهــش یافت.فرهاد جعفری 
با بیان اینکه قیمت توزیع عمده مرغ از 12هزار 
و 830 تومان به 12هــزار و 238تومان کاهش 
یافته اســت، افزود: کاهش تقاضــا و  افزایش 
عرضه از علت هــای این کاهــش قیمت بوده 
اســت. وی پیش بینی کرد: در روز های آینده 
نیز قیمت مرغ روندی کاهشــی داشــته باشد.

رییس هیات مدیره مرغداران اتحادیه گوشتی 
اســتان اصفهان ادامه داد: قیمت مرغ منجمد 
نیز بدون تغییر در مقایســه با روزهای گذشته 
 با قیمت 8هزار و 900تومــان در بازار به فروش

 می رسد.

مانیتور ای او سی مدل 
E2060Swdn سایز 19.5 اینچ

 780,000
تومان

LS�  مانیتور سامسونگ مدل
22F355HN سایز 21.5 اینچ

 950,000
تومان

مانیتور ال جی مدل 
24M47VQ سایز 23.5 اینچ

 1,990,000
تومان

 در ماه های اخیر قیمت کاال ها بســیار افزایــش یافته و حتی در 
برخی کاال ها این افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 
بیش از 150 درصد هم رسیده است. این افزایش قیمت کاال ها در 
استان های مختلف متفاوت بوده و در نتیجه نرخ تورم محاسباتی 
برای اســتان های مختلف نیز متفاوت بوده اســت. گزارش مرکز 
آمار ایران نشان می دهد در آذر ماه سال جاری، استان لرستان به 

عنوان گران ترین استان کشور خود را مطرح نموده است و کرمان 
و اصفهان در جایگاه اول و دوم جدول منتشر شده قرار گرفته اند. 
مرکز آمار برای محاسبه نرخ تورم، سبدی از کاالها و خدمات را در 
نظر می گیرد که در این ســبد 475 قلم کاال و خدمت وجود دارد. 
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در آذر ماه 1397 عدد شاخص کل 
برای خانوارهای کشور )1395=100( به 151.7 رسید که این عدد 

نســبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش را نشان می دهد. بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه متعلق به اســتان ایــالم )44.4 درصد( و 
کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان قم )30.9 درصد( 
بوده اســت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1397 برای 
خانوارهای کشور به عدد 18 درصد رسیده است. همچنین جایگاه 

دوم جدول با میزان 15.1 متعلق به استان اصفهان است.

اصفهان در جایگاه دوم ارزان ترین استان ها در آذرماه 

در حالیکه تا همین چند هفته گذشته مدیر شرکت 
آب منطقه ای اصفهان صحبــت از بحرانی بودن 
وضعیت آب در پشت سد زاینده رود می کرد، دیروز 
اما حسن ساســانی معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان در جمع کشاورزان 
معترض اصفهانی وعده داد که زاینده رود در بهمن 
ماه جاری خواهد شد. وی گفت: با افزایش خروجی 
سد زاینده رود در هفته اول بهمن ماه امسال آب در 
شرق و کالنشهر اصفهان به منظور تامین نیاز بخش 
کشاورزی جریان می یابد. در شش ماه گذشته و با 
جدی تر شدن بحران خشکسالی در اصفهان آب 
منطقه ای اصفهان همواره آمار نگران کننده ای از 
میزان حجم آب ذخیره در پشــت سد های استان 
ارائه می کرده است بر اســاس اعالم این سازمان 
در خرداد ماه امســال ذخیره سد زاینده رود 281 
میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به میانگین 
درازمدت 70 درصد کاهش یافته است. در آذر ماه 
امسال نیز آماری از ســوی سازمان آب منطقه ای 
ارائه شد. بر اساس آمارهای اعالم شده ذخیره آب 
در پشت سد زاینده رود به 128 میلیون مترمکعب 
رســیده بود. آن طور که معــاون حفاظت و بهره 
برداری این ســازمان اعالم کرد این میزان نسبت 
به حجم ذخیره شــده در بلند مــدت بیش از 80 
درصد کاهش داشت. همچنین بر اساس آمار ارائه 
شده سال گذشته در بازه زمانی مشابه حدود 154 

میلیون مترمکعب آب در 
مخزن ســد ذخیره شده 
بود و این نشــان دهنده 
کاهــش 16 درصــدی 
نسبت به ســال گذشته 
است. آمار کاهشی ذخیره 
آب پشت ســد حتی در 
دی ماه از ایــن هم بدتر 

شده بود. برطبق خبری که در چهار دی ماه توسط 
آب منطقه ای رسانه ای شد، میزان 137 میلیون 
متر مکعب آب در پشت سد زاینده رود ذخیره شده 

اســت که بر این اساس 
اعالم شــد 90درصد از 
مخزن ســد زاینده رود 
خالی اســت. با مروری بر 
این آمار نگران کننده این 
سوال به ذهن متبادر می 
شود که قرار است چطور 
و چگونــه آب در زاینده 

رود جریان پیدا کند؟ 
بر اســاس اعالم حسن ساســانی معاون حفاظت 
و بهره بــردای آب منطقه ای اصفهــان در جمع 

کشــاورزان معترض که در یکی از مســاجد شهر 
تجمع کرده بودند، براساس هماهنگی های انجام 
شده تاریخ دقیق این بازگشایی در روزهای آینده 
با تایید مسئوالن وزارت نیرو اعالم خواهد شد.وی 
اضافه کرد: کشت کشاورزان و اختصاص حقابه آنها 
از زاینده رود ضروری است و شرکت آب منطقه ای 
اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی همواره در کنار 
کشاورزان بوده اند. وعده جاری شدن زاینده رود 
در حالی دیروز رسانه ای شد که در روزهای اخیر 
وعده تشکیل ستاد احیای رودخانه زاینده رود که 
به دســتور رییس جمهور صورت گرفته چندان با 
اســتقبال مردم و نمایندگان اصفهان و نیز فعاالن 
معترض کشاورزی استان روبرو نشد. به عقیده این 
افراد دستورهای ریاست جمهوری تنها در حد وعده 
باقی خواهد ماند و تا عمل فاصله و مانع زیادی باقی 
مانده است. در حالی بد بینی ها نسبت به نگاه ملی 
به موضوع آب در اصفهان همچنان پابرجاست که 
تبدیل شدن نگاه منطقه ای به نگاه ملی می تواند از 
سیاست بازی ها و مناقشات محلی بکاهد و مقدمات 
حل مشکالت آبی کشور از طریق ایجاد دیپلماسی 
آب را ایجاد کنــد . همچنین وضعیت معیشــتی 
کشــاورزان به حدی اســت که دولت دیگر قادر 
نخواهد بود با تدابیر مقطعی مشکلی را حل نماید 
شاید خبر باز شــدن رودخانه زاینده رود بتواند به 
عنوان یک مسکن موقتی دردی از کشاورزان بیکار 
حل نماید اما دولت روزهای پر چالشی با اصفهان 

بدون آب خواهد داشت.

مسّکن موقت یا وعده پایدار؟
  معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای اصفهان وعده داد زاینده رود در بهمن ماه جاری خواهد شد  

 وضعیت معیشتی کشاورزان به حدی است که 
دولت دیگر قادر نخواهد بود با تدابیر مقطعی 

مشکلی را حل نماید شاید خبر باز شدن 
رودخانه زاینده رود بتواند به عنوان یک مسکن 

موقتی دردی از کشاورزان بیکار حل نماید

با »پارمیس« می توانیم حسابدار 
خود و خانواده باشیم. می توانیم 
عالوه بر ثبت درآمدها و هزینه ها، 
از مانده بانک ها و صندوق ها هم 

اطالع داشته باشیم.
می توانیم اعضای خانواده را تعریف 
کنیم تا متوجه شویم برای هر فرد 

چه هزینه هایی کرده ایم.
اگر چک می دهیم و یا می گیریم 
 »پارمیس« آنها را کامال مدیریت 

می کند.

حسابداری شخصی 
پارمیس همراه

شن مالی
معرفی اپلیکی

سمانه سعادت

محمد فاطمیان، عضو هیات مدیره شرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان در مورد افزایش تولید فوالد در ایران گفت: تولید فوالد 
در هر کشوری، یکی از نشانه های توسعه در آن کشور به شمار 
می رود. هر چه میزان ظرفیت تولید فوالد در کشوری زیاد باشد 
به همان نسبت آن کشور به ســمت توسعه یافتگی پیش رفته 
است. وی افزود:ایران، در تولید فوالد 4 تا 5 درصد از میانگین 
دیگر کشورهای جهان سبقت گرفته است. درحال حاضر میزان 
تولید فوالد 700برابر نسبت به پیش از انقالب اسالمی بیشتر 
شده است. درحال حاضر ظرفیت تولید زنجیره فوالد در کشور 
حدود 350 میلیون تن اســت. تولید محصــوالت فوالدی، از 

ابتدای تبدیل 

سنگ آهن به گندله، آهن اسفنجی تا فوالدهای آلیاژی، یک 
اتفاق کم نظیر در تاریخ کشور ایران است. فاطمیان با اشاره به 
ضرورت بومی سازی فوالد در کشــور تاکید کرد: بومی سازی 
صنعت فوالد، چندان غیرممکن نیست. ما وابستگی چندانی 
به  کشورهای خارجی نداریم. در واقع بیش از 80 درصد فرآیند 
تولید و ساخت ماشین آالت تولید فوالد، در کشور امکان تولید 
دارد و دانش فنی تا حدود زیادی در کشور تامین شده است. 
البته این نکته را در نظر بگیرید که بومی ســازی به این معنی 
نیست که از صفر تا صد یک فرآیند تولید در یک کشور انجام 
شود. این روزها مدل اقتصاد جهانی بر پایه اقتصاد مزیت محور 
و رقابتی استوار شده است. بر اساس این مدل، دیگر تولید تمام 
قطعات در یک کشور توجیه ندارد. الزم است در 
بخشی از خطوط تولید، برخی از نیازها 
و مواد اولیه به وسیله واردات 
تامین شــود. اگر 

برخی مواد اولیه وارد کشــور شــود، نه تنها بد نیست بلکه به 
آن ارزش افزوده نیز داده می شــود. وقتی تولید یک قطعه در 
کشور توجیه اقتصادی نداشته باشــد می توان آن را وارد کرد 
و اگر بخواهیم آن را در کشور تولید کنیم، در مسیر نادرستی 

گام گذاشــته ایم. در شــرایط بحرانی، 
وقتی  کشور تحریم شده است 

نخســت باید بــه توان 
داخلی تکیــه کنیم 

و نیازهــای خود 
کشــور  در  را 
تامیــن کنیــم 
اما اگــر چنین 
شرایطی فراهم 
نشود می توان با 

واســطه نیازهای 
صنعت را وارد کرد.

ایران خودرو باالخره کار خودش را کرد. روز گذشــته مجوز افزایش 
قیمت محصوالت ایران خودرو رسما از سوی دولت صادر شد تا یکشبه 
شــاهد افزایش قیمت 10 تا 13 میلیونی خودروهای این شــرکت 
خودروسازی ایران باشیم. این افزایش قیمت شامل حال خودروهای 
زیر 45 میلیون تومانی ایران خودرو شده است. ایران خودرو هم پس 
از گرفتن مجوز بالفاصله تغییرات قیمتی خــود در خودروهای پژو 

206، خانواده سمند، پژو405 ، رانا و پژو پارس سال  را منتشر کرد.
در روزهای گذشــته بحث بر ســر این بود که دو شــرکت ســایپا و 
ایران خودرو منتظر دریافت مجوز هســتند تا رسما دور جدیدی از 
گرانفروشی ها را استارت بزنند و به این علت زیر بار کاهش قیمت ها 
نمی روند که نمی دانند وضعیت تحریم ها و دالر در آینده چه شکلی 

است و ممکن است قیمت دالر باز هم باال برود. 
ماه قبل وقتی قیمت های جدید محصوالت ایران خودرو اعالم شد، 
خیلی ها واکنش نشان دادند. آذرماه، شــرکت ایران خودرو شرایط 
فروش فوری و نقدی 4 محصول خود را  اعالم کرد که بر اساس آن قرار 
شد، خودروی دانگ فنگ S30 برای اولین بار با قیمت عجیب 141 
میلیون تومان به بازار عرضه شــود. اما عجیب تر از قیمت دانگ فنگ 
اس 30، افزایش قیمت سه محصول دیگر ایران خودرو بود آن هم در 

حالی که هنوز افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی تصویب 
و ابالغ نشده بود و شــرکت ایران خودرو به صورت خودسرانه، قیمت 
خودروهای پژو پارس ال ایکس اتوماتیک، وانت آریسان دوگانه سوز 

و تندر پیکاپ را به طور عجیبی افزایش داد. 

مســئوالن از جمله وزیر صنعــت و رییس ســازمان حمایت به این 
موضوع واکنش نشــان دادند. رضا رحمانی، وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت گفت:نمی توانیم بگوییم ایران خــودرو کار غیر قانونی کرده، 
ولی ســازمان حمایت از مصرف کنندگان باید در این باره اظهارنظر 
کند. بخشی از خودروها مشــمول قیمت گذاری شورای رقابت بودند 

که دولت در آن ورود می کند، اما بخشی دیگر خارج از مصوبه شورای 
رقابت هستند و سازمان حمایت آنالیز قیمت و بررسی کارشناسی را 
انجام می دهد و قیمت هایی هم که ایران خودرو اعالم کرده، خارج از 

شمول قیمت گذاری است.
از ســوی دیگر عبــاس تابــش، رییس جدیــد ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان گفــت که ســازمان حمایت 
هیچگونه مجوز افزایش قیمتی را به صورت رسمی و غیر رسمی برای 
خودروسازان صادر نکرده است  و خودروهایی که گران شدند مشمول 
قیمت گذاری نبودند. این اظهارنظر رئیس سازمان حمایت در حالی 
مطرح شد تعداد خودروهای با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان بسیار 
کم است و این طور برداشت می شد که خودروسازان می توانند مطابق 
میل خود، قیمت محصوالتی که مشــمول قیمت گذاری نیستند را 

باال ببرند. 
این صحبت های دو پهلو و مبهم در حالی مطرح شد که می شد حدس 
زد شــرکت ایران خودرو قصد دارد با اعالم قیمت جدید 4 محصول 
خود، به نوعی واکنش بازار و مشتریان را برای افزایش قیمت های بعدی 
بسنجد و احتماال به زودی سایر محصوالت ایران خودرو و همین طور 
محصوالت سایر خودروسازان از جمله سایپا نیز طبق همین فرمول 
افزایش خواهد یافت. حاال قیمت ها اعالم شــده، مجوز گرانفروشی 

رسما صادر شده و به زودی منتظر شاهکار جدید سایپا هم باشید!

ایران خودرو باالخره کار خودش را کرد

منتظر سایپا هم باشید! الهه زین الدین
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دردیکهباپوستموزدرمانمیشود

پیشنهاد سردبیر:

حصر وراثت
10/135  آقای محمد رضاپور دارای شناسنامه شماره 175 به شرح دادخواست به کالسه 
812/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن رضاپور به شناسنامه 187 در تاریخ 1397/9/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- جواهر عبادی فرزند نعمت اله، ش.ش 122 
متولد 1326 صادره از دهاقان )همســر متوفی( 2- محمد رضا پور فرزند حسن، ش.ش 
175 متولد 1352 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- آمنه رضاپور فرزند حسن، ش.ش 12 
متولد 1343 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 4- رضوان رضاپور فرزند حسن، ش.ش 196 
متولد 1345 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 5- اعظم رضاپور فرزند حســن، ش.ش 57 
متولد 1347 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 6- عصمت رضاپور فرزند حسن، ش.ش 202 
متولد 1351 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 7- زهرا رضاپور فرزند حسن، ش.ش 176 
 متولد 1357 صادره از دهاقان )دختر متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری
 می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 341321 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )215 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/136  شماره: 426 خانم شهال احمدی آخوره سفالیی فرزند عبدالحسین دادخواستی 
مبنی بر انتقال سند مالکیت به طرفیت آقای محمد جعفری فرزند اله رحم تقدیم نموده و 
خوانده را مجهول المکان اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
فریدون شهر وقت رسیدگی برای رسیدگی به ادعای خواهان برای مورخ 97/12/4 شنبه 
 ساعت سه بعد از ظهر در محل شــوراهای حل اختالف شهرســتان فریدون شهر واقع 
در بلوار گلستان شهدا- جنب دادگستری تعیین و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان 
اعالم و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود. م الف: 341641 شعبه دوم مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان فریدون شهر)106 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

10/138  خانم مریم جعفری خمیرانی دارای شناسنامه شماره  429  به شرح دادخواست 
به کالسه 954/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ســید مصطفی میری  به شناســنامه 10 در تاریخ 97/5/12 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- سید مرتضی 
میری، ش.ش 18 پدر متوفی 2- شه ناز میری، ش.ش 7 مادر متوفی 3- سید محمد جواد 
میری ، ش.ملی 1275446450 فرزند ذکور متوفی 4- نرجس ســادات میری، ش.ملی 
1277252378 فرزند اناث متوفی و مریم جعفری خمیرانی، ش.ش 429 همسر متوفی 
می باشد و متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 342498  احمدی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف 
تیران )162 کلمه، 2 کادر(

مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
پرونــده:  139703902142000005 شــماره  آگهــی:  10  شــماره  /141
9204002142000003 بر اســاس پرونده اجرایی کالسه 9204002142000003 به 
شماره بایگانی 9200003 له بانک ملی شعبه دهاقان و علیه کمال چلمقانی قهه و یعقوب 
ترابی و عین اله یلمه علی آبادی)1( ششدانگ یکبابخانه به شماره پالک ثبتی 1341 فرعی 
از 61- اصلی مورد ثبت صفحه 529 دفتر 163- امالک واقع در روستای علی آباد جمبزه 

بخش ثبتی دهاقان بانضمام کلیه اعیان، ســاختمانها، تاسیسات موجود و آتی االحداث و 
ماشین آالت اعم از منصوبه و غیر منصوبه فعلی و آتی و کلیه امتیازات مربوطه شامل آب، 
برق و گاز و هر زیادتی دیگر اعم از متصل یا منفصل ملکی آقای عین اله یلمه علی آبادی 
با حدود اربعه: شمااًل: اول در سه قسمت که قسمت سوم غربی است بطول های 62 سانتی 
متر و 10/79 متر و 80 سانتی متر دیواریست به دیوار پالک های 1339 و 1340 فرعی دوم 
بطول 3/10 متر درب و دیواریست به کوچه، شرقًا: بطول 24/47 متر دیواریست به دیوار 
پالک 230 فرعی، جنوبًا بطول 7/78 متر دیواریســت به دیوار پالک های 231 و 1342 
فرعی، غربًا: بطول 3/74 متر و 19/82 متر دیواریست به دیوار پالک های 1339 و 1343 
به مساحت 347/65 متر مربع که حقوق ارتفاقی ندارد، )2( ششدانگ یکبابخانه به شماره 
پالک ثبتی 1664 فرعی از 107- اصلی مورد ثبت صفحه 571 دفتر 173- امالک واقع در 
روستای پوده بخش ثبتی دهاقان بانضمام کلیه اعیان، ساختمانها، تاسیسات موجود و آتی 
االحداث و ماشین آالت اعم ازمنصوبه و غیر منصوبه فعلی و آتی و کلیه امتیازات مربوطه 
شامل آب، برق و گاز و هر زیادتی دیگر اعم از متصل یا منفصل ملکی آقای یعقوب ترابی 
با حدود اربعه: شمااًل : بطول 39/89 متر دیواریســت به دیوار پالک 1650 فرعی، شرقًا: 
بطول 2/19 متر و 13/14 متر دیواریست به دیوار پالک 1665 فرعی ،جنوباً: بطول 39/75 
متر درب و دیواریســت به کوچه، غربًا: بطول 12/57 متر درب و دیواریست به کوچه، به 
مساحت 556 متر مربع که حقوق ارتفاقی ندارد، بموجب سند رهنی شماره 11418 مورخ 
1387/12/12 دفتر اسناد رسمی شماره 59 دهاقان در رهن و وثیقه بانک ملی شعبه دهاقان 
قرار گرفته است به علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجراییه نموده و پس 
از ابالغ ا جراییه به درخواست بانک بستانکار و باســتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت و آیین نامه اصالحی مربوطه پالک های مورد رهن فوق الذکر مورد ارزیابی قرار 
گرفته که برابر صورتمجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و اوراق ارزیابی کارشناس رسمی 
دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید: )1( ششدانگ پالک ثبتی 1341 فرعی 
از 61- اصلی ملکی عین اله یلمه علی آبادی واقع در روستای علی آباد جمبزه بخش ثبتی 
دهاقان به آدرس دهاقان- روســتای علی آباد جمبزه انتهای خیابان مسجد جامع کوچه 
شهید علی اصغر زمانی بصورت یکباب ساختمان کلنگی خشت و گل و فاقد ارزش و دارای 
آب و برق و گاز می باشد متراژ ســاخت 109 متر مربع و عرصه 347/65 متر مربع دارای 
ورودی با دهانه 1/5 متر بدون نما و بدون امکانات قابل ارزش، با بررسی تمامی موارد فوق 
الذکر و امکانات و موقعیت محل به قیمــت 104/100/000 ریال ) یکصد و چهار میلیون 
و یکصد هزار ریال( ارزیابی شده است، )2( ششدانگ پالک ثبتی 1664 فرعی از 107- 
 اصلی ملکی یعقوب ترابی واقع در روســتای پوده بخش ثبتی دهاقان به آدرس دهاقان
 روستای پوده بلوار شهید شیرازی کوچه شهید اکبر حقیقی چهار راه شهید کابلی بصورت 
ساختمان مســکونی یک طبقه به مســاحت عرصه 556 متر مربع و مســاحت اعیانی 
195 متر مربع می باشــد سمت شمال خط مفروزی اســت که بدون مرز با پالک مجاور 
میباشد، ساختمان با دیوارهای باربر و ســقف تیرآهن و آجر و بدنه 1/20 متر سرامیک و 
بقیه نقاشی و نمای کوچه سیمان سفید و قسمتی گلی و نمای حیاط گلی و درب و پنجره 
های بیرون فلزی و درب های داخل چوبی و آشــپزخانه نیمه کاشــی و کابینت فلزی و 
کف موزائیک است سرویس بهداشتی کامل و کف ســاختمان موزائیک می باشد دارای 
امتیازات آب و برق و گاز اســت با توجه به موقعیت و ابعاد و کاربری و قدمت ســاختمان 
و نوع مصالح به کار رفتــه در آن و عرضه و تقاضا و قیمت هــای معامالتی در منطقه و 
جمیع عوامل موثر دیگر به مبلــغ 500/000/000 ریال )پانصد میلیــون ریال( ارزیابی 
گردیده شــده اســت، ضمنا طبق اعالم بســتانکار موارد وثیقه موضوع سند رهنی فوق 
الذکر پالک های ثبتی 1341 فرعــی از 61- اصلی و 1664 فرعــی از 107- اصلی از 
تاریخ 1396/12/11 به مدت یکسال به مبلغ 436/000 ریال نزد شرکت بیمه البرز بیمه 

است، در جلسه مزایده که از ســاعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1397/11/17 
در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرســتان دهاقان تشکیل می گردد از طریق مزایده 
نقدا به فروش می رســد چنانچه روز مزایده با تعطیل رســمی پیش بینی نشــده مواجه 
گردد، مزایــده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقــرر برگزار خواهد 
شــد. طالبین می توانند قبل از شــرکت در جلســه مزایده از مورد مزایده )1( ششدانگ 
پالک ثبتی 1341 فرعــی از 61- اصلی به آدرس: دهاقان- روســتای علی آباد جمبزه 
انتهای خیابان مســجد جامع کوچه شــهید علی اصغر زمانی، )2( ششدانگ پالک ثبتی 
 1664 فرعی از 107- اصلی به آدرس: دهاقان روســتای پوده بلوار شهید شیرازی کوچه 
شهید اکبر حقیقی چهار راه شهید کابلی بازدید به عمل آورند، الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم ازحق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
 که موارد مزایده دارای آنها باشــد ونیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره
 تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده در صورت درخواست مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد، این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار استان چاپ و منتشر 
می گردد. تاریخ انتشار: 1397/10/20   م الف: 341567  علی جبرئیلی یلمه مدیر واحد 

اجرای اسناد رسمی دهاقان )987 کلمه، 10 کادر(
اجراییه

10/142 شماره اجراییه:9710423734100147  شماره پرونده:9309983734100655 
شماره بایگانی شعبه:930820 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9509973734100822 محکوم علیه حسن مظاهری فرزند حسین به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت بهای روز یک قطعه زمین دولتی تحت 
پالک ثبتی 1217 فرعی از 52 اصلی به مساحت 275 متر مربع به مبلغ 1/787/500/000 
ریال، 2- پرداخت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت لغایت زمان اجرای 
حکم، 3- پرداخت مبلغ 5/600/000 ریال هزینه کارشناسی به عنوان خسارات دادرسی، 
4- پرداخت هزینــه اجرایی در حق دولــت )رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی اســت(، 
مشــخصات محکوم له: اداره کل راه  و شهرسازی اســتان اصفهان به مدیریت محمود 
محمودزاده به نشانی اصفهان خ هزار جریب ابتدای خیابان آزادی اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. م الف: 343561  

شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز )435 کلمه، 4 کادر(
ابالغ  اخطاریه ماده  101 آئین نامه اجرا

10/143 بدینوسیله به خانم هازهراالســادات موسوي کیفته شماره ملي 1199629480 
و مهدیه الســادات موســوي کیفته به شــماره ملي 1190024780 ومریم الســادات 
موســوي به شــماره ملي 1199626014 وفاطمه الســادات موسوي به شــماره ملي 
1199254339و زینب السادات موســوي کیفته به شماره ملي 1199277436 و طاهره 
السادات موسوي به شماره ملي 1199875392 وآقایان سیدکمال موسوي به شماره ملي 
 1199639699 وسیدحسین موسوي کیفته به شماره ملي 1190110229 همگي فرزندان 
سیدمرادعلي و صغرا ولیخاني بابوکاني فرزندعبدالرسول به شماره ملي 1199524506 
 وهمگي وراث مرحوم سیدمرادعلي موســوي کیفته همگي ســاکنین :شهرضاخیابان 
جانبازان فرعي 15 پالک 43 کدپســتي 8617814693 که برابراعالم ماموراداره پست 
امکان ابالغ واقعي اجرائیه به شماوجودنداشته است ابالغ میشود درموضوع پرونده اجرائي 
به شماره بایگاني 9600100 له بانک کشاورزي شعبه سمیرم وعلیه موسي رامشگروشما 
بدینوسیله اخطارمیگردد تمامت ششــدانگ پالک ثبتي شماره پانصدوهشتادودو فرعي 
ازیکصداصلي واقع دربخش یک ثبتي شــهرضاملکي مورث شــمامرحوم سیدمرادعلي 
موسوي کیفته موردرهن سندرهني3706 مورخ 16 / 5 / 1385 دفتراسنادرسمي شماره 
353 ســمیرم توسط کارشناس رســمي دادگســتري به مبلغ دومیلیاردوششصدوپنجاه 
میلیون ریال ارزیابي شده است لذاچنانچه به مبلغ ارزیابي پالک فوق اعتراض داریدمراتب 
راکتبًاپس ازپنج روزاز تاریخ انتشارآگهي ضمن واریز مبلغ سه میلیون ریال جهت ارزیابي 
مجدد به واحداجراي اسنادرسمي شهرضاواقع دراداره ثبت اسنادشهرضااعالم نمایید . ضمنًا 
به اعتراضي که خارج از موعدیافاقدفیش بانکي دستمزدکارشناس تجدیدنظرباشدترتیب 
اثر داده نخواهد شــد. این آگهي یک نوبــت دریکي ازروزنامه هاي کثیراالنتشــارچاپ 
 اصفهان درج ومنتشر میگردد. م الف: 343079 محمدمهدي یوسفیان مسئول واحد

اجراي اسناد رسمي شهرضا )228 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغییرات شرکت ریسندگی نخکاران شرکت سهامی 
 خاص به شماره ثبت 115 و شناسه ملی 10260031818 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محمدپاکدل به شماره ملی 0042851491 به عنوان رییس 
هیئت مدیره و حمید پاکدل به شماره ملی0042913721به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره و سعید پاکدل به شماره ملی0042961114 به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند و 
کلیه اوراق و اســناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک سفته 
بروات عقود اسالمی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره )رئیس هیات 
مدیره، نایب رئیس هیات مدیره، مدیرعامل(، همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان 
)338659(

دردیکهباپوستموزدرمانمیشود
همه افراد در زندگی سر درد را تجربه کرده اند، گاهی سردرد دو طرفه، یک 
طرفه و یا در تمام سر اتفاق می افتد که ممکن است این سردرد ها به تدریج 
شدت پیدا کند یا به طور ناگهانی شروع شــود و یا می تواند کمتر از یک 
ساعت تا چند روز به طول انجامد. گاهی اوقات، سردرد ها به قدری شدید 
و غیر قابل تحمل هستند که فرد برای تسکین آن ها از چندین نوع داروی 
مسکن استفاده  می کند تا از درد خالصی پیدا کرده و به زندگی روزمره 
خود ادامه دهد. در این بین برخی راهکارهای طبیعی برای تسکین سردرد 
وجود دارد که ضررها و عوارض داروهای مسکن شیمیایی را ندارند. ما به 
شما یک راه ساده، ارزان و طبیعی را معرفی می کنیم که به خالص شدن 
از شر سردردهای شدید کمک کرده و سرعت اثر بخشی باالیی دارد. شما 
در این روش درمانی طبیعی به پوست یک موز و مقداری یخ نیاز دارید، 
چند تکه یخ را در قســمت انتهایی و در داخل پوست موز قرار داده و آن 
را با یک نوار ببندید تا یخ در بین پوست موز باقی بماند، حال پوست موز 
را بر روی پیشــانی خود قرار داده و به مدت ۲۰ دقیقه در مکان تاریکی 
استراحت کنید، یک حوله همراه خود داشته باشید تا به محض آب شدن 
یخ از آن استفاده کنید. این روش بالفاصله سردرد شما را تسکین می دهد.

افرادیکهبرایالغریبهجایساالدباید
کباببخورند

پژوهشگر طب ســنتی توصیه هایی برای الغری و رژیم غذایی ارائه داد.
سید مهدی میر غضنفری، پژوهشگر طب سنتی ، در ارتباط با اینکه چرا 
برخی افراد علیرغم رعایت رژیم غذایی چاق می شــوند، گفت: رژیم های 
غذایی برای افراد بــا مزاج های مختلف باید متفاوت باشــد تا بتوانیم به 

نتیجه مطلوب برسیم. 
وی افزود:افرادی که چاق هستند و مزاج ســرد دارند در صورت مصرف 
ساالد بیشتر برای الغر شــدن، چاق می شوند چراکه مصرف این مواد در 
افراد مزاج سرد و تر باعث کاهش انرژی درآنها شده و مانع از انجام تحرک و 
ورزش می شود.این پژوهشگر طب سنتی خاطر نشان کرد: این افراد برای 
رژیم بیشتر توصیه می شود گوشت قرمز، کباب و بادام مصرف کنند و از 
انجام ورزش و تحرک غفلت نکنند البته مراقب باشند افراط در این زمینه 
نیز صورت نگیرد تا مشــکالت دیگر برایشــان بوجود نیاید.وی در مورد 
خواص بادام گفت:بادام اگر به همراه گالب و شکر تهیه شود موجب لینت 
مزاج شده وبا عث تسهیل دفع می شود. در ضمن سطح داخلی روده ها را 
نیز صیقل می دهد؛ از این رو افرادی که یبوست دارند نیز از مصرف آن نفع 
می برند.میر غضنفری بیان داشت: مصرف شیره بادام به افرادی که دچار 
التهاب مثانه هستند به طوری که سوزش ادرار دارند ولی هیچ عفونت یا 
میکروبی در دستگاه ادراری آنها وجود ندارد، مصرف بادام به دلیل خاصیت 

ترمیم کنندگی آن توصیه می شود.

پوکی اســتخوان یکی ازفراگیر ترین بیماری 
های غیــر واگیر در میان ایرانیان اســت. طبق 
اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
70 درصد زنان و 50 درصد مردان باالی 50 سال 
ایرانی دچار این بیماری هستند. با توجه به روند 
ایجاد سالخوردگی در کشور باید انتظار فراگیر 
شدن بیشــتر این بیماری را نیز داشته باشیم. 
پوکی استخوان یا »استئوپروز« بیماری خاموش 
نامیده می شود، چرا که در آن، استخوان ها بدون 
هیچ عالمتی پوک می شوند و وقتی عالئم درد و 
شکستگی بروز پیدا می کند که بیماری در مرحله 

پیشرفته است. 
حتی اگر شکستگی در استخوان های اندام ها رخ ندهد، 
پس از گذشت سالیان، عالئمی چون درد کمر و خمیدگی 
قامت ایجاد می شــود که ناشی از شکســتگی  یا بهتر 
است بگوییم خردشدگی اســتخوان مهره های کمری 
است.پوکی اســتخوان در واقع خالی شــدن استخوان 
از مواد ســازنده آن اســت. در این بیماری گاهی فرد 
در تمام اســتخوان های خود احســاس درد و سوزش 
می کند و گاهی حتی فرد متوجه شکســتن استخوان 
هم نمی شــود؛ چنان  که گاهی فشارهای کوچک مثل 
خم شدن یا بلندکردن یک وسیله سنگین یا حتی سرفه 
می تواند موجب شکستگی استخوان شود. بر اساس اعالم 
کارشناسان تغذیه می تواند تاثیر مستقیمی بر روی بروز 
و ظهور این بیماری داشته باشد.  در این نوشتار به بررسی 
چند عادت غذایی غلط که موجب ایجاد پوکی استخوان 

می شود ، می پردازیم. 
داشتن رژیم های فاقد کلسیم

کلســیم فراوان ترین ماده معدنی تشکیل دهنده بدن 
است که 99% آن در اســتخوان ها و دندان ها انباشته 
شده است. درشرایط نرمال، نســبت کلسیم به فسفر 
استخوان بصورت ۲ به 1 است. این ماده ضروری ترین 
عامل در استخوان ســازی است. عالوه بر شیر و لبنیات 
بسیاری از مواد خوراکی مانند کلم و مغزهای خوراکی 

نیز دارای کلسیم هستند. این ماده معدنی عالوه بر اینکه 
از بروز پوکی استخوان پیشــگیری می کند، در انتقال 
پیام های عصبی، فعال ســازی برخی آنزیم ها و ترشح 
هورمونی نقش دارد. به زنان در دوران یائســگی و پس 
از آن، مصرف منابع غذایی این ماده و مکمل غذایی آن 
توصیه می شود.  از سنین باالی 4۰ سال افرادی که در 
خطر ایجاد و پیشروی پوکی اســتخوان هستند باید از 
مکمل های کلسیم استفاده کنند. بهتر است افراد ا زشیر 
و لبنیات کم چرب استفاده همچنین شیرهای غنی شده 
با ویتامین دی نیز می تواند در حفظ سالمت استخوان 
ها موثر باشــد.مصرف محصوالت غنی شده با ویتامین 
D از جهات مختلف از جمله پیشگیری و درمان پوکی 

استخوان می تواند کمک کننده باشد.
رژیم غذایی فاقد ماهی

ماهــی از جمله مواد غذایی اســت که برای ســالمت 
استخوان ها مفید است . به دلیل نوع فرهنگ تغذیه ای 
و برخی از مسائل اقتصادی از جمله گرانی و در دسترس 
نبودن این ماده غذایی در همه جای ایران معموال سرانه 
مصرف ماهــی در میان ایرانیان پایین اســت. ماهی به 
خصوص آنهایی که می توان با اســتخوان خورد؛ مانند 
ساردین یکی از اصلی ترین منبع دریافت کلسیم برای 

بدن است. عالوه بر ماهی های استخوان دار انواع چرب 
ماهی نیز به دلیل داشتن ویتامین دی باال منبع خوبی 

برای ایجاد تراکم استخوان است. 
مصرف سیگار و الکل

سیگار عوارض ســخت و جبران ناپذیری بر روی بدن 
انسان دارد. کسانی که کلسیم کمی دریافت می کنند 
و مصرف باالی ســیگار دارند، به شدت در معرض خطر 
پوکی استخوان قرار دارند. دود سیگار به طور مستقیم 
بر تولید اســتخوان تاثیر می گذارد، تولید آن را کاهش 
می دهد، تعــادل هورمونی را به هم مــی ریزد و باعث 
کاهش استخوان سازی می شود. همچنین مانع از جذب 

موادمغذی در بدن می شود.
مصرف باالی گوشت و دریافت اندک پروتئین

ساختمان استخوان شــامل یک داربست سه بعدی از 
جنس پروتئین است که امالح کلسیم بر روی آن رسوب 
می کند. برای ساخته شدن داربست استخوان بدن نیاز 
به پروتئین دارد. بدون پروتئین کافی،  استخوان ضعیف 
خواهد بــود. بنابراین رژیم غذایی بایــد حاوی مقادیر 
کافی پروتئین باشــد. مصرف لبنیات نــه تنها میتواند 
کلســیم بدن را تامین کند بلکه حاوی مقادیر فراوانی 
از پروتئین است. همچنین مصرف زیاد گوشت میتواند 

احتمال پوکی استخوان را بیشتر کند. گرچه حفظ تراکم 
استخوان نیازمند مصرف مقادیر کافی پروتئین است اما 
بهتر است برای کسب پروتئین، بیشتر بر پروتئین های 

گیاهی تکیه شود.
کافئین کلسیم را از بین می برد

مصرف باالی قهوه و مداد کافئین دار موجب عدم جذب 
کلســیم در بدن می شــود. همچنین مصرف خوراکی 
هایی مانند شکر و مواد خوراکی قنددار مانند نوشابه ها و 
شیرینی، میزان جذب کلسیم را کاهش می دهد و کاهش 
آن باعث پوکی استخوان می شود. البته میان پزشکان در 
مورد اثر گذاری قهوه بر میزان کلســیم بدن اختالفات 
زیادی وجود دارد.  در بررســی 3۲ تحقیق انجام شده 
در سال ۲۰۰۲، مشخص شد که کافئین هیچ گونه تاثیر 
منفی بر سالمت استخوان ندارد.  اثرات منفی بر تراکم 
مواد معدنی استخوان بیشــتر در میان افرادی گزارش 
شده است که یا به اندازه کافی کلسیم دریافت نکرده و یا 
به میزان زیادی قهوه مصرف می کنند )بیش از 9 فنجان 
در روز(. در واقع، شــواهدی وجود ندارد که نشان دهد 
کافئین تاثیرات نامطلوبی بر استخوان یا میزان کلسیم 
افرادی دارد که مقدار کافی کلسیم در رژیم روزانه آنها 

وجود دارد.

هشدارپوکیاستخواندرراهاست
پریسا سعادت
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شمع بودند، شعله شدند، سوختند!

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

فراخوان هالل احمر برای 
تامین وسایل استاندارد 

گرمایشی در مدارس زاهدان
رییس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
با اعــالم اجرای طــرح »ققنــوس« از تمامی 
هموطنان برای مشــارکت در این طرح برای 
تامین وسایل استاندارد گرمایشی در مدارس 
ابتدایی سیســتان و بلوچســتان دعوت کرد.

محمد نصیری با اشــاره به اینکه پس از حادثه 
آتش سوزی در مدرسه اســوه حسنه زاهدان، 
رییس جمعیت هالل احمر بــر ورود این نهاد 
مردمی بــرای کمک به حل این مشــکل خبر 
داد و اظهار کرد: پس از این دســتور، دبیرکل 
و خزانه دار جمعیت، برای بررســی میدانی و 
هماهنگی با آموزش و پرورش استان به منطقه 
سفر کردند. بر این اساس هالل احمر مقدمات 
تجهیز تمام مــدارس ابتدایی فاقد سیســتم 
گرمایشی استاندارد این استان را فراهم کرد و 
بر اساس گزارش های کارشناسی درباره وضع 
مدارس و نوع سیستم گرمایشی مورد نیاز آنها 
اقدامات الزم شده است.وی با بیان اینکه پس 
از انتشار اخباری از ورود جمعیت هالل احمر به 
این موضوع، تعداد زیادی از هموطنان، خیران 
و هنرمندان در تماس بــا جمعیت هالل احمر 
خواستار مشارکت در این زمینه شده اند، گفت: 
هموطنان می توانند با مراجعه به روبیکا بخش 
دنیای احسان یا شماره گیری ۱۱۲#*۷۸۰* 

در این طرح مشارکت کنند.

رییس دانشکده تغذیه و علوم غذایی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

بانوان باردار باید هفته ای 
یکبار از غذاهای دریایی 

استفاده کنند
محمدحسن انتظاری، رییس دانشکده تغذیه 
و علوم غذایی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: بانوان باردار باید هفته ای یکبار از غذاهای 
دریایی استفاده کنند تا نیاز ید و امگا-3 در آنها 

برطرف شود.
انتظاری با بیان اینکه منشــا اصلــی ید برای 
بدن انســان غذاهای دریایی است اظهارکرد: 
استان های مرکز ایران که دریا دور هستند باید 
غذاهای دریایی را در برنامــه غذایی خود قرار 
دهند. وی ادامه داد: بعــد از غذاهای دریایی، 
 بهترین منبــع بــرای تامیــن ید،نمک های 
ید دار اســت که به تایید وزارت بهداشــت و 
درمان رســیده باشــد. در هر حال شهروندان 
باید با نشانه های کمبود ید در بدن آشنا باشند.

این متخصص تغذیه با بیــان اینکه مهمترین 
مشکل ناشی از کمبود ید، ابتال به بیماری گواتر 
و بزرگ شدن غده تیروئید اســت افزود: غده 
تیروئید موتور محرک بدن اســت و کمبود ید 
موجب اختالل در عملکــرد آن و در نتیجه بی 
حوصلگی، چاقی، باد کردن پاها، چربی خون و 
خستگی می شود.انتظاری تصریح کرد: یکی از 
موارد خطرناک در کمبود ید، مربوط بهمادران 
باردار است، چرا که این مساله موجب کاهش 
رشد و هوش نوزاد می شــود. اختالالت مغزی 
در نوزاد می تواند ناشــی از کمبود ید در بدن 

مادر باشد.

یک متخصص سرطان :
تغییر در خال های بدن نشانه  

سرطان پوست است
یک جراح ســرطان گفــت: تمــام تغییرات 
خال های بدن اعم از بزرگ شــدن، برجســته 
شــدن، تغییر رنگ یا زخمی شــدن خال ها 
می تواند نشــانه ای از ســرطان پوست باشد.

فرید مرادیان در خصوص سرطان های پوست 
اظهار کرد: سرطان های پوست جزء شایع ترین 
ســرطان ها هســتند و یکی از دالیلی که این 
سرطان ها مشکل ساز می شــوند این است که 
افراد آنها را پیش پا افتــاده و بی اهمیت تلقی 
می کنند. وی در خصوص انواع سرطان پوست 
افزود: شــایع ترین سرطان رشــد سلول های 
بازال اســت کــه خیلــی ســالمت را تهدید 
نمی کنند و بــا درمان هــای غیرجراحی قابل 
کنترل هستند، ســرطان های از نوع سلولهای 
سنگ فرشــی در رده بعدی شــیوع هستند و 
تا حــدودی تهاجمی تر هســتند.مرادیان در 
تشریح چگونگی بروز سرطان از نوع سلول های 
سنگ فرشــی اظهار کرد: امکان دارد این نوع 
ســرطان به دنبال زخم هــای خیلی مزمن در 
سطح پوست یا زخم های سوختگی یا اسکارها 
و یا به دنبال تحریکات و دست کاری های مداوم 
در پوست ایجاد شــوند.عضو مرکز تحقیقات 
سرطان دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
سرطان پوست از نوع مالنوم ها را خطرناک ترین 
نوع دانســت و تصریح کــرد: مالنوم ها در الیه 
زیرین الیه ســطحی پوست هســتند و تولید 
رنگدانه می کنند و ایــن تولید رنگدانه مختص 

تنها سفیدپوستان نیست. 

دادستان اصفهان:
صدورکیفرخواست متهم حادثه  
یکی از مدارس ابتدایی اصفهان

دادستان عمومی و انقالب مرکز اصفهان از صدور 
کیفرخواست پرونده متهم اذیت و آزار تعدادی از 
دانش آموزان یکی از مدارس ابتدایی اصفهان خبر 
داد.علی اصفهانی گفت: پرونده برای رســیدگی 
به اتهامات فوق به دادگاه ارســال شده است.وی 
افزود: با توجه به اهمیت و حساســیت موضوع، 
اقدامات قاطع در رابطه بــا جمع آوری ادله جرم 
انجام شده اســت.اصفهانی اضافه کرد: با تعیین 
شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان تحقیقات تکمیلــی در این خصوص در 

دستور کار قرار گرفته است.

بعد از بوی بودار تهران، به خط عجیب 
آسمان اصفهان رسیدیم؛

منشا این یکی هم مشخص 
نیست!

روزسه شــنبه مردم ایران در آسمان شهرهایی 
مانند تهران، ایالم، اصفهان و کرمانشــاه، شاهد 
خطوط عجیبی بودند که تاکنون توضیح روشنی 
درباره منشا آنها داده نشــده است.عصر روز سه 
شــنبه پدیدار شدن چند خط ســیر هواپیما در 
آسمان تهران و برخی از شهرهای مختلف کشور 
توجه شــهروندان را به خود جلب کرد؛ مســیر 
حرکتی این خطوط در تهران )شمالی _جنوبی( 
و پایین تر بودن این دود، باعث تعجب شهروندان 
شده بود. ساعتی پس از این اتفاق بود که برخی از 
فعاالن رسانه ای با انتشار تصاویری از این خطوط 
در آسمان، این سوال را مطرح کردند که منشاء 
ایجاد این خطوط چیســت؟این در حالیست که 
برخی از مردم در اســتان های مرکــزی و غربی 
ایران، از جمله اصفهان، ایالم و کرمانشــاه نیز با 
انتشار تصاویری از مشاهده این پدیده ابراز تعجب 
کرده اند.در حالی که زمان نسبتا زیادی از وقوع 
این پدیده در آسمان شــهرهای مختلف کشور 
گذشــته ، تا دیروز اما هیچ نهاد مسئولی درباره 
 منشــاء این پدیده توضیح خاصــی ارائه نکرده

 است.

آغاز موج اول آنفلوآنزا و 
توصیه به مردم

عضو کمیته کشــوری آنفلوآنزا از آغاز موج اول 
آنفلوآنزا در کشور خبر داد و گفت: مردم حتما به 
توصیه های بهداشــتی مانند شست وشوی مکرر 
دست ها توجه کنند.دکتر مسعود مردانی گفت: بر 
همین اساس موارد متعددی از بیماری آنفلوآنزا را 
درنقاط مختلف کشور از جمله شهر تهران داریم. 
همچنین در مواردی فرم شدید آنفلوآنزا در بین 
افراد در معرض خطر مانند بیماران قلبی، ریوی، 
 افراد باالی ۶۰ ســال، بیمارانی که نقص ایمنی 
دارند و... دیده شده است و حتی در برخی موارد 
در بخش های آی ســی یو تحت مراقبت هستند.

وی افزود: عــده ای از مردم واکســن آنفلوآنزا را 
خریداری کرده، اما آن را تزریق نکرده اند و هنوز 
هم برای تزریــق آن مردد هســتند، اما توصیه 
می کنیم که حتما بویژه افــراد در معرض خطر 
که تاکنون واکسن را دریافت نکرده اند،  واکسن 
آنفلوآنزا را تزریق کنند. مردانی با بیان اینکه ایجاد 
موج های دوم و سوم آنفلوآنزا به وضعیت برودت 
هوا و خصوصیت ویروس های در گردش بستگی 
دارد، گفــت: ویروس های مــوج اول آنفلوآنزای 
امسال با الگوی سال قبل تفاوت چندانی نکرده و 
همان سه یروس در گردش B، H۱N۱ و ویروس 

H۳N۲ هستند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
حوادث ترافیکی و سقوط 

باالترین علت مرگ کودکان 
زیر ۵ سال است

 رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
بیشــترین علل مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال 
در گذشــته بیماریهای عفونــی و واگیردار بود 
و امروز ســقوط وحــوادث ترافیکی سرمنشــا 
فوت این دســته از کودکان است.طاهره چنگیز 
اظهار داشت: شــاخص مرگ و میرکودکان زیر 
یکسال را از هر هزار نفر تولد باید سنجید، بر این 
اساس در ســال ۵۷ از هر یک هزار نفر، ۱۱۰ در 
هزار کودک زیریک ســال جان خود را از دست 
می دادند امــا در زمان حاضر نــرخ مرگ و میر 
کودک زیر یک ســال در کشــور به ۱۷ در یک 
 هزار و در اســتان اصفهان بــه 9.4 در یک هزار 

می رسد.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان پیرامون 
حمایت از زنان سرپرســت خانوار گفت: در حال 
حاضر 9 هــزار و ۲۷۷ زن سرپرســت خانوار، از 
خدمات بهزیستی استفاده می کنند.مجتبی ناجی 
با اشاره به زنان سرپرست خانوار واجد شرایط زیر 
پوشش بهزیستی، اظهار داشت: این زنان یا بدون 
سرپرست، بد سرپرست، سرپرست از کار افتاده یا 

فوت شده، هستند.
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با بیان 
اینکه افرادی که زیر پوشــش بهزیستی هستند، 
مورد بررســی قرار می گیرند، گفــت: در صورت 
تشخیص مددکار به نیاز  خدمات مستمر مالی این 
افراد، به مدت دو سال تا به دست آوردن بازتوانی 
از حمایت های پوشش مستمر بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: این افراد ماهانه از منابع مختلف از 
جمله یارانه، افزایش یارانه و مســتمری دریافت 
می کنند و مبلغ آن برای یــک خانواده یک نفره 
۲۱۶ هزار تومان اســت و در صورت افراد بیشتر 
تحت تکفل، این مبلغ تــا ۶۰۰ هزار تومان در ماه 

افزایش می یابد.ناجی تصریح کرد: در این دو سالی 
که زیر پوشش بهزیستی هستند، مددکار اقدامات 
حمایتی را برای توانمندســازی زنان سرپرست 
خانوار انجام می دهد.وی با اشاره به ایجاد اشتغال 
و توانمندســازی زنان سرپرســت، اظهار داشت: 
در صورتی که فرد توانایی اشــتغال نداشته باشد 
در قالب معرفی به آموزش هــای فنی و حرفه ای 
و پرداخت تســهیالت بانکی تا سقف ۲۰ میلیون 
تومان با بهــره 4 درصد، می تواند خوداشــتغالی 

ایجاد کند.

 تسهیالت ویژه بهزیستی اصفهان به کارفرمایان
 برای به کارگیری  زنان سرپرست خانوار

عضو کمیته فضــای مجازی کمیســیون فرهنگی 
مجلس شــورای اســالمی گفت: در هیچ کشوری 
مردم به صورت آزادانه پیام رســان خود را انتخاب 
نمی کنند، بلکه آن کشورها نیز مردم را در چهارچوب 
مدیریت خود قرار می دهند.حجت االســالم احمد 
ســالک در خصوص بحثهای اخیــر پیرامون فیلتر 
اینستاگرام و مدیریت فضایی مجازی داخلی اظهار 
کرد:در رابطه با این موضوع باید به ســه نکته مهم 
توجه شود؛ نکته نخست اینکه در جمهوری اسالمی 
ایران برای مدیریت فضای مجازی، شــورای عالی 
فضای مجازی شکل گرفته و تاکید مصوبات این شورا 
و نیز کمیسیون امنیت فضای مجازی بر این است که 
انتقال کاربران به پیام رســان های داخلی طی یک 
پروســه زمانی صورت بگیرد. وی تصریح کرد: نکته 
دیگر این است که ما باید از مدیریت پیام رسان های 
بیگانه خارج شویم و فضای مجازی بومی خود را بر 
مبنای ارزش های انقالب اسالمی پایه گذاری کنیم. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: نکته ســوم 
این است که افراد هنجار شــکن با هدف فروپاشی 

خانواده ها و ترویج بی بند باری باعث ایجاد فســاد  
اخالقی در این فضاهای نا امن می شــوند؛ از این رو 
الزم است طبق مقررات و ضوابط قوه قضاییه با این 
افراد برخورد جدی شود. سالک با اشاره به نارضایتی 
مردم از وضعیت کنونی فضای مجازی افزود: مردم ما 
با بصیرت هستند و همه از این بی بندباری های ایجاد 
شده در فضای تلگرام، اینســتاگرام و غیره ناراضی 
هستند.قرار بود تا پایان آذرماه 9۷ فیلترینگ انجام 
شــود، اما آقای رییس جمهور گفتند این موضوع را 

به تعویق اندازید. 

 درخواست رییس جمهور
 مانع فیلتر اینستاگرام در آذر ۹۷ شد

پارلمانبهزیستی

هشدارهای جســته و گریخته کارشناسان حوزه 
اشتغال و آموزش در حال جدی شدن است؛ این را 
می توان از آمار و ارقام رســمی و غیر رسمی و موج 
اعتراضات و نارضایتی بازنشســته ها هم مشاهده 
کرد. در حالیکه یکی از بیشترین و پر و پیمان ترین 
بودجه های دولتی به این نهاد اختصاص دارد و هر 
ســال شــاهد طرح و برنامه های برای رفاه بیشتر 
کارمندان آن هستیم، باز هم کاستی ها زیاد است. 
ســطرهای باال در مورد ســازمان عریض و طویل 
آموزش و پرورش اســت. با هزاران کارمند و معلم 
و چند صد هــزار دانش آموزی کــه وظیفه خطیر 
تربیت و تعلیــم آنها بر دوش ناراضیانی اســت که 
در این سازمان مشــغول به کارند. حاال اما در کنار 
مسائل و مشکالت بر زمین مانده ای مانند حقوق و 
مزایای عقب مانده و کمبود اعتبارات برای استخدام 
معلمان حق التدریس مشــکل بزرگ تری در حال 
شکل گیری است که می تواند حتی به یک بحران 
ملی هم تبدیل شود. مشکل شــاید عجیب به نظر 
برســد اما تا یکی دو ســال آینده میزان شاغالن از 
بازنشستگان در اداره آموزش و پروش کمتر خواهد 
شد. سونامی ســالخوردگی در حال بلعیدن نظام 

آموزشی استان است. 
سونامی بازنشستگی در راه است

علی رغم کمبــود ۱۸۰۰ نفری معلم در اســتان 
اما اصفهان تا ســال آینــده باید بــا چالش جدی 
بازنشســتگان هم روبرو شــود. اخیرا مشاور وزیر 
آموزش و پرورش در امور بازنشستگان اعالم کرده 
است تعداد بازنشستگان نسبت به شاغالن در برخی 
استانها مانند گیالن و اصفهان بیشتر شده است . این 
مساله در حالی اســت که در ماه های گذشته بارها 
معاونان آموزشــی اداره آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان نسبت به کمبود شدید معلم در اصفهان به 
خصوص  در شاخه های فنی و حرفه ای هشدارهایی 
را داده اند. بحران سالخوردگی و بازنشستگی معلمان 
نخستین چالش این شبکه گســترده آموزشی در 
استان است که معاون سیاســی - امنیتی استاندار 

اصفهان آن را سالخوردگی آموزش و پرورش نامیده 
است.

بحران بازنشســتگی همتراز بحران آب 
است

چند روزی است که بازنشستگان آموزش و پرورش 
نسبت به آنچه اعتراض نسبت به نابرابری در پرداخت 
حقوق می نامند، اعتراضات و تجمعانی داشته اند. 
امیر پویان فر رییس کانون بازنشســتگان آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان به عنــوان یکی از اصلی 
ترین متولیان امور بازنشستگان اصفهان در گفتگو با 
»زاینده رود« ضمن گالیه از کم توجهی به مطالبات 
و اعتراضات معلمان بازنشســته گفت: در سراســر 
کشور آمارشان یک میلیون و 4۰۰ هزار بازنشسته 
وجود دارد کــه از بین این تعــداد ۸۵۰ هزار نفر را 
بازنشســتگان آموزش و پرورش تشکیل می دهد و 
هر ســال نیز بر این تعداد افزوده می شــود و حتی 
بحران بازنشســتگی را می توان همتراز بحران آب 
قلمداد کرد و بی شک مساله بازنشستگان و مطالبات 
و مشــکالت آنها چالش جدی جامعه ایران خواهد 
بود چرا که وضعیت حقوق معیشت و مسائل رفاهی 
این افراد متناسب با تورم و شرایط اقتصادی جامعه 

نیست.

تبعیض در پرداختی ها پر رنگ است
 پویان فر با اشــاره به مطالبات بازنشستگان گفت:
 اصلی ترین مســاله و اعتراض ما این است که چرا 
علی رغم تصویب قانونی در سال ۸۶، همسان سازی 
پرداخت حقوق ها هنوز اجرایی نشــده است. این 
مســاله موجب ایجاد تبعیض در پرداخت ها میان 
نیروهای آموزش و پرورش شده است. به گفته وی 
میان پرداختی به فردی که ده سال پیش بازنشسته 
شده است با کسی که یک سال است بازنشسته شده 
است تبعیض زیادی وجود دارد و البته بین شاغالن 
و بازنشستگان هم تبعیض دریافتی زیاد است، این 
مســاله به دلیل عدم اجرای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان است که از ســال ۸۶ تصویب شده و 
به دالیل مختلف اجرایی نشده است که این مساله 
گالیه اصلی ما از نمایندگان مجلس نیز هست چرا 
که اصوال نمایندگان دو وظیفه اصلی قانونگذاری و 
نظارت بر اجرای قوانین را دارند و باید در ســالهای 
اخیر برای اجرای قانون همسان سازی به دولت فشار 

وارد می کردند و از کنار آن بی تفاوت گذشته اند. 
بازنشستگان هیچ انتظاری فراتر از قانون 

ندارند
وی می افزاید: ما تالش کردیم به عنوان نمایندگان 

بازنشســتگان از مجرای قانونی مطالباتمان را پی 
گیری کنیم اما متاسفانه تمام راه های ممکنی که 
ما رفته ایم به بن بست خورده است. دولت و مجلس 
برای اجرای قانون با هم پــاس کاری می کنند. بر 
اســاس آخرین آمار و اطالعات برای اجرای قانون 
همسان سازی حقوق بازنشستگان 3۶ هزار میلیارد 
تومان نیاز است اما دولت هر سال عدد بسیاری کمی 
در حدود ۲ هزار میلیارد تومان اختصاص می دهد 
که عمال بیشتر از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به هر نفر 

بازنشسته بیشتر نمی رسد. 
بازنشستگان  باید جور دولت را بکشند

پویان فر با اشاره به مشکالت اقتصادی که گریبانگیر 
خانواده ها شده و به خصوص معضل بیکاری و هزینه 
های تحصیل جوانان هم برآن اضافه شــده اســت، 
گفت: متاسفانه امروز بازنشستگان باید جور دولت را 
هم بکشند چرا که یک فرد بازنشسته عالوه بر اینکه 
از بی عدالتی در پرداخت حقــوق رنج می برد، باید 
جور فرزندان بیکار و تحصیل کرده خود را هم بکشد 
و به نوعی جوانان در حال حاضر ســربار خانواده ها 
هستند و این مساله عاملی شده که کارد به استخوان 
بازنشستگان رسیده و هر از گاهی اعتراض و تجمع راه 
می اندازند تا شاید از این طریق صدای آنها هم شنیده 
شود. گر چه ما همواره به این افراد توصیه کرده ایم که 

از مجاری قانونی اقدام به اعتراض نمایند.
صد در صد بازنشستگان آموزش و پرورش 

زیر خط فقر هستند 
رییس کانون بازنشستگان استان اصفهان با اشاره به 
آمار مربوط به خط فقر که اخیرا از سوی دولت منتشر 
شده است، تصریح کرد: به جرات می گویم که صد 
درصد بازنشستگان آموزش و پرورش امروز زیر خط 
فقر هستند اما تمام اقدامات و دیدارهای ما حتی با 
وزیر کار و آموزش و پرورش هم بی اثر بوده است.  وی 
در مورد ادامه اعتراضات گفت اگر چه هنوز نارضایتی 
و تمایل به تجمع و اعتراض وجود دارد اما ما تالش 
داریم تا این اعتراضات را مدیریت کنیم و از مجرای 
قانونی پی گیر مطالبات باشیم. در سطح استان ۱۰۵ 
هزار بازنشسته داریم که از این تعداد حدود ۶3 هزار 

نفر فرهنگی هستند.

شمع بودند، شعله شدند، سوختند!
  بر اساس آمار رسمی تعداد بازنشستگان آموزش و پروش اصفهان بیشتر از شاغالن است

رییس اداره درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:
مشکلی برای تهیه داروهای جانبازان نداریم

رییس اداره درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان بابیان اینکه بیشترین جانباز شیمیایی را 
در سال ۶۵ در سردشت داشتیم، گفت: هشت هزار و ۶۰۰ نفر از کل ۵۰ هزار جانباز استان اصفهان جانباز 
شیمیایی هستند.اردشیر توانا بابیان اینکه خدماتی که به جانبازان شیمیایی ارائه می شود، شامل بخش 
خدمات عمومی و درمانی اســت، اظهار کرد: هزینه های بیمه پایه و تکمیلی خدماتی اســت که به همه 
ایثارگران ارائه می شود. توانا گفت: مجلس قانونی را تصویب کرد که صد درصد هزینه های درمان ایثارگران 
به عهده بنیاد شهید است که دولت این قانون را با پرداخت بیمه پایه، تکمیلی و موارد خاص انجام داده 
است. وی با اشاره به ارائه خدماتی عمومی جانبازان شیمیایی مانند دیگر ایثارگران، افزود: برای تأمین و 

تهیه داروهای جانبازان شیمیایی مشکلی نداریم.

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان:
استقبال اصفهانی ها از صدای مشاور بهزیستی

محمدسعید محمدی معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با اشــاره به مشاوره غیرحضوری سازمان 
بهزیستی اظهار داشت : مشاوره غیرحضوری با نام صدای مشاور یا مشــاوره تلفنی در بین مردم رواج دارد. 
افراد در سطح کل استان اصفهان می توانند با تماس با خط ۱4۸۰ با مشاور تماس بگیرند و بعد از مطرح کردن 
موضوع و مشکل در هر زمینه ای ، از مشاور راهنمایی بگیرند. وی با بیان اینکه صدای مشاور بهزیستی در تمام 
طول روز در حال پاسخگویی به هم استانی هاست ، گفت : خط ۱4۸۰ از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب در دو نوبت 
آماده مشاوره است. بسیاری افراد به دالیلی، تمایل به مشاوره به صورت غیر حضوری دارند و می توان گفت ، 
استقبال مردم از صدای مشاور خوب است. معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد: سال گذشته 

۱۱۵ هزار نفر با خط ۱4۸۰ تماس تلفنی برقرار کردند و مشاوره شدند. 

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوســطه نظری وزارت آموزش و پرورش 
از حذف دروس پیش نیاز در دوره متوســطه دوم خبر داد.عباس سلطانیان 
اظهار کرد: طبق ماده ۶ آیین نامه آموزشــی دوره دوم متوسطه، دروس پایه 
دهم پیش نیاز دروس پایه یازدهم نبود و وقتی دانش آموزی ارتقای پایه پیدا 
می کرد می توانســت همه دروس پایه یازدهم را انتخاب کند و به تحصیلش 
ادامه دهد.وی افزود: اما در تبصره های ماده ۶ آیین نامه آمده بود که برخی 

دروس پایه یازدهم، پیش نیاز پایه دوازدهم محسوب می شوند و دانش آموز 
باید کف نمره را کسب کند. معموال در هر رشته تخصصی سه تا چهار درس 
اینگونه بود و پیش نیاز می خورد.سلطانیان ادامه داد: به شورای عالی آموزش 
و پرورش پیشنهاد دادیم بحث دروس پیش نیاز در دوره متوسطه حذف شود 
که خوشبختانه در کمیســیون معین به تصویب رسید و ابتدای هفته جاری 

به کلیه استان ها ابالغ شد. 

خبر

دروس پیش نیاز در 
دبیرستان حذف شد

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم 
متوسطه:

مرضیه محب رسول
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هشدار میالن به ایگواین
باشگاه میالن به مهاجم آرژانتینی خود هشدار 
دارد کــه بــا تمرکــز 
بیشتری بازی کند.

گونسالو ایگواین 
در فصــل نقل  و 
انتقاالت تابستانی 
بــود کــه پیراهن 
میالن را بــر تن کرد. 
این بازیکن سرشــناس آرژانتینی نتوانســته 
عملکرد خوبی در روســونری داشــته باشد و 
صدای اعتراض هواداران را بر انگیخته است.بعد 
از اعتراض هواداران نوبت به اعتراض و هشدار 
باشــگاه میالن نســبت به این مهاجم رسید. 
لئوناردو، مدیر ورزشی باشگاه میالن در خطاب 
به ایگوایــن گفت : باید فکــرت را تغییر دهی. 
شرایط تغییر کرده است و برای بهتر ظاهر شدن 
نیاز به تمرکز بیشتری دارد.او ادامه  داد: ایگواین 
پیش از این هم در چنین شرایطی قرار گرفته و 
می تواند باز هم خود را از چنین وضعیتی خارج 
کند.چلسی مشــتری جدی ایگواین در فصل 
نقل  و انتقاالت زمستانی است اما میالن اصرار 

به حفظ این بازیکن دارد.

گلزنی هری کین در 6 بازی 
متوالی برای تاتنهام

 ستاره انگلیسی تاتنهام با گلزنی در دیدار مقابل 
چلســی، در ششمین 
لــی  متوا بــازی 
تاتنهــام موفــق 
به گلزنی شــد.در 
دیــدار دور رفت 
مرحله نیمه نهایی 
جام اتحادیه فوتبال 
انگلیس تاتنهــام در ورزشــگاه ومبلی لندن 
میزبان چلسی بود. گل اول این دیدار را هری 
کین موفق شد از روی نقطه پنالتی در دقیقه 
26 به کمک سیستم VAR به ثمر برساند تا در 
ششمین بازی متوالی برای سفیدپوشان گلزنی 
کند.هری کین با این گل عمال بیشــترین گل 
متوالی را برای اســپرزها به ثمر رسانده است.

همچنین کاپیتان تیم ملــی انگلیس به اولین 
بازیکن تاتنهام مبدل شد که در 5 فصل متوالی 
بیش از 20 گل در هر فصل برای اســپرزها به 

ثمر رسانده است.

اعتراف بوفون؛ 
در یووه عصبی شده بودم

  جانلوئیجــی بوفــون دروازه بــان ایتالیایی 
پاری ســن ژرمــن در 
گفتگو با ونیتی فر 
به مــرور روزهای 
کارنامه  ســخت 
ورزشــی اش در 
دوران حضــور در 
یوونتوس پرداخته. او 
در این گفتگو اعالم کرده که در ابتدای کارنامه 
ورزشی اش، دچار افســردگی شده بود و یک 
بار به خاطــر حمله عصبی و وحشــت زدگی 
نتوانسته بود در یک بازی یوونتوس را همراهی 
کند.بوفون دراین رابطه گفته:» برای چند ماه، 
همه چیز برایم بی معنا بــود. حس می کردم 
که برای هیچ کسی مهم نیستم. انگارهمه در 
مورد بوفون می پرســیدند ولی کسی به حال 
و روز واقعی و درونی جیجی اهمیتی نمی داد. 
لحظات خیلی سختی بود.من آن زمان 25 ساله 
بودم و روی موج موفقیت سوار بودم ولی یک 
روز، قبل از یکی از بازی هایمان در سری آ، به 
نزد ایوان بوردون، مربی دروازه بانان تیم رفتم و 
به او گفتم: »ایوانو، به چیمنتی، دروازه بان دوم 
تیم بگوکه خودش را گرم کند وبازی کند. من 
نمی توانم بازی کنم« دچار حمله عصبی شده 

بودم و شرایط بازی کردن را نداشتم«

پیشنهاد بایرن برای اودوی:
 45 میلیون به عالوه شماره 10

گل دات کام اعــالم کرد بر اســاس اطالعاتی 
که بدست آورده، باشگاه 
بایــرن مونیخ برای 
اینکــه خیالــش 
از بابــت انتقــال 
کالوم هادســون 
اودوی، ستاره جوان 
و انگلیســی باشگاه 
چلســی، به مونیخ در فرصت نقــل و انتقاالت 
 زمستانی، راحت شــود به چلسی پیشنهادی

 45 میلیون دالری داده و به اودوی وعده داده 
که در بایرن مونیخ، پیراهن شماره 10 تیم بزرگ 
آلمانی را به تن خواهد کرد.این در حالی است 
که چلسی مایل به از دست دادن هادسون اودی 
نبوده و همچنان امیدوار است که بتواند قرارداد 

این ستاره 18ساله را تمدید کند.

هیجان به سبک دربی اصفهان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ادعای روز؛
 قلعه نویی با مشورت پروین 

دربی را برد
حسین عســگری معروف به »حســین شلغم« 
بوقچی قدیمی پرســپولیس ادعــای عجیبی را 
مطرح کرده اســت. او در مصاحبه با خبر آنالین 
یک خاطره تعریف کرده است:»زمانی که غمخوار 
مدیر بود چون ما بــا او اختالف داشــتیم،نمی 
 رفتیم به ســکوها چــون می گفتنــد آمده که 
پرسپولیسی ها را تحریک کند. من هم با همین 
شــمایل قرمزم رفتم ســمت اســتقاللی ها که 
لیدرهای استقالل آمدند دست دادند و روبوسی 
کردند. من به استقاللی ها گفتم امیر قلعه نویی 
شــب قبل بازی برای چیدن ترکیب استقالل از 
علی پروین مشــاوره گرفته.اگر شما امروز بازی 
را نبردید اسم من حسین نیست. در همان بازی 
استقالل با شوت 40 متری محمود فکری بازی را 
2-1 برد.فکر می کنم زوبل مربی پرسپولیس بود 
در آن بازی. امیر قلعه نویی تمام رفتار و کردارش 
عین علــی پروین اســت.قلعه نویی عشــقش 
 پروین است چون پروین انســان باهوشی بود و 

مربیگری اش عالی بود.«

در حاشیه

سهراب مرادی نامزد بهترین 
وزنه بردار ۲01۸ 

فدراســیون جهانی وزنه برداری طبق سال های 
گذشته، نظرســنجی انتخاب بهترین وزنه بردار 
سال را آغاز کرد و کاربران با نظرات خود می توانند 
بهترین وزنه بردار جهان در سال 2018  را انتخاب 
کنند.در بخش مردان، ســهراب مرادی از ایران 
جزو کاندیداها اســت که برای به دست آوردن 
این عنوان باید با چهار وزنه بردار دیگر به رقابت 
بپردازد.آخرین مهلت شرکت در این نظرسنجی 
تا ۳1 ژانویــه 201۹ )11 بهمن ماه ۹۷( اســت 
و سهراب مرادی برای رســیدن به این عنوان به 
حمایت مردم نیاز دارد؛کاربران می توانند در این 
نظرسنجی شرکت کرده و به وزنه بردار محبوب 

خود رأی دهند.

منهای فوتبال

پیشخوان

 کروز: سبک بازی ایران با 
جام جهانی فرق دارد قائم مقام باشگاه گیتی پســند می گوید متاسفانه در پی اتفاقات 

دیدار تیم ما با شــهروند ساری مقامات سیاســی به این موضوع 
ورزشی ورود پیدا کرده اند اما آیا ضرب و شتم هایی که در شهرهای 
دیگر علیه ما می شــود را هم مشــاهده کرده اند؟محمدحسین 
عراقی زاده با انتقاد از تماس اعضای شورای شهر ساری با اعضای 
شــورای شــهر اصفهان گفت: پس از این دیدار ورزشی، اعضای 

شورای شهر ساری طی تماس هایی با اعضای شورای شهر اصفهان 
باعث ورود سیاسیون به این موضوع شدند. اعضای شورای شهر 
طی تماسی با ما جویای احوال مصدومان شدند و حتی با حضور 
در بیمارســتان از سه بازیکن مصدوم شــهروند ساری عیادت و 

دلجویی کردند.
وی ادامه افزود: مدام پیگیر احوال بازیکنان شهروند ساری بودیم 

و با مدیرکل ورزش و جوانان استان و بازیکنان به پزشک قانونی 
رفتیم. به دلیل اتفاق افتادن این موضوع به همراه اعضای شورای 
شهر و دیگران رسما از آن ها عذرخواهی کردیم.عراقی زاده ادامه 
داد: عذرخواهی هایی که انجام شد خوب است ولی ای کاش همین 
اعضای شورای شهر یک بار سراغ باشگاه گیتی پسند را که بخش 

خصوصی است  می گرفتند و جویای مشکالت ما می شدند. 

عراقی زاده خطاب به اعضای شورای شهر اصفهان:
ضرب و شتم و فحاشی به گیتی پسند را در شهرهای دیگر دیده اید؟

 در چارچــوب رقابت هــای لیگ برتــر فوتبال بانوان کشــور در 
حساس ترین بازی هفته ششم تیم سپاهان اصفهان مقابل تیم 
 همشــهری اش ذوب آهن صف آرایی می کنــد. رقابت های 
لیگ برتر بانوان کشور در حالی از 16 آذر ماه سال جاری رسما 

کلید خورد که فوتبال اصفهان همچون سال گذشته با دو نماینده 
در این مسابقات حضور یافته بود. تیم فوتبال بانوان سپاهان که در 
پایان دوره گذشته این مسابقات در جایگاه چهارم جدول رده بندی 
قرار گرفته بودند در این دوره با کادر فنی و ترکیبی دست نخورده 

خود را به نسبت به فصل قبل پا به میدان گذاشت تا 
عنوان یکــی از مدعیــان قهرمانی معرفی 

کند.  اما شاگردان سمیه شهبازی تا اینجای 
مسابقات نتوانسته اند در حد و قامت یک قهرمان 

ظاهر شــوند و در پایان هفته پنجم با کسب ۹ امتیاز در جایگاه 
پنجم جدول رده بندی قرار گرفته اند. 

در آن ســو تیم بانوان ذوب آهن که در دوفصل گذشته با 
 ســرمربی گری مژگان مدایم زاده در میانه های جدول

 رده بندی جای گرفته بود در فصل جدید رقابت ها به سراغ 
مربی دیگری رفت و بیان محمودی را روی نیمکت کشاند که 

این تغییر و همچنین جذب بازیکنان جدید موجب شد 
سبزپوشــان اصفهانی که در دوره های گذشته مدعی نبودند 
در  ایــن دوره در قالب یک مدعی ظاهر شــوند به طوری که 

 ذوبی ها در پایان هفته پنجم با کسب 12 امتیاز در رده دوم جدول 
قرار گرفته اند.تیم های اصفهانی در حالی در حســاس ترین دیدار 
هفتــه ششــم مقابل 
یکدیگر قرار می گیرند 
که هــر دو تیم نتیجه 

بازی قبلی شان را به حریفان واگذارکرده اند و برای ماندن در صف 
مدعیان چاره ای جز بر برتری بر تیم مقابل ندارند.

سرمربی تیم فوتبال بانوان ســپاهان درباره دیدار تیمش در دربی 
اصفهان گفت: برای اینکه بازیکنانم از آن شرایط روحی خالص شوند 
تایمی را استراحت دادم تا آنها از نظر ذهنی و روحی آماده شوند. بازی 
با ذوب آهن هم برای ما مثل سایر مسابقات است اما وقتی اسم دربی 
روی یک بازی می آید حساسیت های خاص خودش را پیدا می کند. 
ما باید حتما در این دیدار پیروز شویم چون چند دیدار سرنوشت ساز 
دیگر هم داریم.سمیه شهبازی شرایط تیم حریف را خوب توصیف 
کرد و  افزود :ذوب آهن تیم خوبی است و شروع خوبی هم در لیگ 
داشته اســت. مربی این تیم کامال فوتبال را می فهمد به همین 
دلیل فکر می کنم با توجه به این موضوع و همین طور مهره هایی 

که هر دو تیم دارند فوتبال زیبایی را شاهد باشیم.
قضاوت این دیدار که  صبح جمعه از ساعت 10 در ورزشگاه 
عسگری فوالد شــهر اصفهان برگزار می شود را تیم داوری 
مهناز ذکایی، حدیثه مهدوی، سحر بی باک، آسو جواهری 
بر عهده دارند و خانم الهه کاظمی نیز ناظر بازی در این دیدار 

شناخته شده است.
در دیگر بازی هفته، آذرخش تهران که با تنها ســه امتیاز 
در جایگاه دهم جدول قرار دارد در تقابل با شــهرداری بم 
صدرنشین لیگ کار سختی را برعهده دارد.همچنین ملوان 
و همیاری ارومیه که با امتیاز  برابر جایگاه سوم و چهارم قرار دارند 

در بندرانزلی با هم رو به رو می شوند.

هیجان به سبک دربی اصفهان
  رقابت سپاهان- ذوب آهن این بار در بانوان؛

  عکس روز

ایکر کاسیاس و په په دوباره هم تیمی شدند

انتقال په په به باشگاه پورتو رسمی شد. او از سال 200۳ تا 200۷ عضو باشگاه پورتو بود و 
پس از سپری کردن دورانی درخشان در رئال مادرید و بشیکتاش، دوباره پیراهن اژدهایان 
پرتغال را برتن خواهد کرد اما نکته جالب این انتقال این است که او دوباره با ایکر کاسیاس 
هم تیمی خواهد بود. دروازه بان اسطوره ای رئال مادرید با انتشار تصویری در کنار په په به 

او خوش آمد گفت.

 پیغام نزدیکان فدراسیون به 
اطرافیان ایوانکوویچ: با برانکو 

صحبت کنید، جواب ندهد

رد ادعای دیپورت خبرنگاران اعزامی از قطر
مســئوالن برگزاری مسابقات جام ملت های آســیا شــایعه دیپورت خبرنگاران قطری از این کشور را 
رد کردند.برخی رسانه های کشــور قطر طی روزهای گذشــته از دیپورت چند خبرنگار این کشور که 
هدفشان پوشش مســابقات جام ملت ها بوده از کشور امارات نوشــتند. این مساله حاشیه های زیادی 
را ایجاد کرد و به همین خاطر مســئوالن برگزاری تورنمنت جام ملت های آسیا طی بیانیه ای رسمی 
در این خصوص توضیح دادند.در بیانیه منتشر شــده آمده است که حدود 2 هزار خبرنگار از کشورهای 
مختلف توانسته اند در کشــور امارات حضور پیدا کنند. همچنین بیان شده خبرنگارانی که نتوانستند 
در امارات حاضر شــوند، به این دلیل است که برای گرفتن ویزا، اشــتباه اقدام کردند. اماراتی ها اعالم 
 کرده اند که هرکســی هم در صدور ویزا به مشــکل خورده با نامه نگاری طی 24 ســاعت حل شــده

 است.

F 14 تراکتور، گزینه احتمالی قلعه نویی 
محمد ابراهیمی که در بین هواداران تراکتورســازی با لقب F۱۴ شناخته می شود بعد از نیم فصل حضور در 
تیم دسته اولی اکســین البرز، بعد از جدایی فراز کمالوند، سرمربی تیم اکســین البرز جایگاه ثابت خود را از 
دست داده و به دنبال این است با جدایی از این تیم بار دیگر به سطح اول فوتبال ایران بازگردد که در این میان 
نام سپاهان اصفهان، سپیدرود رشــت و یا حتی تراکتورسازی تبریز به گوش می رسد.اخیرا محمد ابراهیمی 
با تأیید شایعه جدایی اش از اکسین البرز در گفت وگو با برخی رســانه ها گفته است؛ از برخی تیم های لیگ 
برتری پیشنهاد دارم و با توجه به پیشنهاداتی که دارم به دنبال توافق با باشگاه اکسین و برگشت به لیگ برتر 
هستم.شنیده های حاکی از این است که باشگاه ســپاهان به عنوان یکی از تیم های خواهان محمد ابراهیمی 
 در صدد جذب این بازیکن است و باید دید مهاجم سابق تیم تراکتورسازی می تواند با دریافت رضایت نامه از

 باشگاه اکسین البرز جدا شده و راهی لیگ برتر شود یا خیر.

رییس هیئت چوگان استان :

چوگان در اصفهان فراگیر خواهد شد
رییس هیئت چوگان اصفهان اظهار داشــت: طبق برنامه ســالیانه که از پیش ارائه شده بود، در حال 
برگزاری برنامه ها و مسابقات هســتیم؛ یکی از برنامه های مهم هیئت راه اندازی و تقویت چوگان در 
شهرستان های استان است که خوشبختانه در پنج شهرستان استان رشته چوگان راه اندازی شده است 

وبه دنبال این هستیم که در ادامه این رشته را در شهرستان های دیگر فراگیر کنیم.
حسین جعفری پیرامون بحث آموزش این رشته افزود: خوشبختانه هیئت در بحث آموزش نیز اقدامات 
خوبی را به عمل آورده است؛ تمرکز هیئت در بخش آموزش بیشتر بر روی خصوصی سازی است، قصد 
داریم با ورود افراد به این رشته راه تیم داری را تسهیل کنیم در آینده شاهد رشد باشگاه های چوگان 
در استان باشیم.جعفری در خصوص تشکیل تیم چوگان برای شرکت در مسابقات کشوری ادامه داد: 
هم اکنون در حال توسعه و تشکیل تیم ها در شهرستان هستیم اما قصد داریم از اواخر امسال یک تیم 
به عنوان نماینده اصفهان به فدراسیون معرفی کنیم؛ از مجموع شهرستان ها یک تیم آماده در اصفهان 
وجود دارد که می تواند در مسابقات کشوری حاضر شود.رییس هیئت چوگان با اشاره به برنامه ریزی 
این هیئت برای برگزاری مسابقات در ایاما ...دهه فجر تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، 
تیم های شهرستان در قالب مسابقات استانی 18، بهمن ماه مســابقه ای را در میدان امام)ره( برگزار 
خواهند کرد و پس از آن نیز در ایام عید نوروز نیز این مســابقات تکرار خواهد شد.جعفری پیرامون 
کیفیت زیر ساخت های رشته چوگان در اصفهان گفت: اداره کل ورزش و جوانان یک قطعه زمین را به 
هیئت چوگان واگذار کرده است اما هنوز چمن مجموعه با کیفیت مطلوب فاصله دارد اما با این وجود 
تمرینات و مسابقات داخلی در این زمین برگزار می شود.رییس هیئت چوگان اصفهان با اذعان اینکه 
اسپانسر ها صرفا برای مسابقات اعالم آمادگی می کنند ادامه داد: حضور اسپانسر ها برای مسابقات بسیار 

خوب است اما چوگان اصفهان نیاز به اسپانسر برای توسعه و تجهیز زیرساخت دارد.

سعید آذری، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن و یکی از اعضای 
مجمع فدراسیون فوتبال در مورد لغو مجمع عمومی فدراسیون 
فوتبال یک شب پیش از موعد برگزاری آن اظهار داشت: سه 
شنبه شب و ساعت 21:20 با بنده تماس گرفته و اعالم کردند 

که مجمع لغو شــده است. علت آن را پرســیدیم که گفتند 
در اطالع ثانــوی تاریخ جدید مجمع را اعــالم می کنیم.وی 
در خصوص اینکه در اطالعیه فدراســیون اشاره شده مجمع 
عمومی فدراسیون به علت حضور تیم ملی در جام ملت ها لغو 

شده است تا تمرکز تیم ملی از بین نرود، گفت: من فکر می کنم 
از ابتدا برگزاری مجمع در این تاریخ اشــتباه بود، اما منافاتی 
نداشت. تنها موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این است 
که اکنون تمام هم و غم ما نتیجه گیری تیم ملی است و در این 
بین مهدی تاج و سایر دوستان هم برای حمایت از تیم ملی در 
امارات بودند. از این نظر فکر می کنم تمرکز الزم برای برگزاری 
 مجمع نبود، چــون مدیریت مجمع تمرکــز و انرژی زیادی

 می خواست.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن

برگزاری مجمع منافاتی با بازی تیم ملی نداشت

کاتانچ، سوژه جدید دعوای 
کی روش – برانکو، آشــتی نمی 
کنید نکنید، لطفا آتش بس بدهید

حمله به خوان دوم

کنداکتور

استرالیا فوتبال
 -

فلسطین
ساعت 
14:30

شبکه 
ورزش

فیلیپینفوتبال
- 

 چین
ساعت

17

شبکه 
ورزش

قرقیزستانفوتبال
 - 

کره جنوبی
ساعت
19:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
جمعه 
21 دی

فوتبال
بحرین

- 
 تایلند

ساعت 
14:30

شبکه 
ورزش

اردنفوتبال
- 

 سوریه
ساعت

17

شبکه 
ورزش

هندفوتبال
- 

 امارات
ساعت
19:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
پنجشنبه 

20 دی

سمیه مصور
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مصائب یک روز بارانی
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

دیدگاه

برگزاری نمایشگاه عکس در 
اصفهان توسط شهرداری

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان از برگــزاری نمایشــگاه عکس های 
منتخب ورلد پرس فوتــو در اصفهان خبر داد 
.ایمان حجتی مدیــر کل ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری اصفهان ضمن اشاره به عملکرد 
مثبت عکاسان اصفهانی در حوزه های مختلف 
عکاســی افزود : افتخارات و تیزبینی عکاسان 
اصفهانی باعث شد تا شــهرداری رویداد های 
عکاسی را برای اصفهان در نظر بگیرد.وی افزود 
: در اردیبهشت سال گذشــته رویداد عکاسی 
شهری برای شــهر اصفهان را برگزار کردیم که 
با استقبال چشمگیر عکاســان آماتور و حرفه 
ای مواجه و باعث شــد به فکر ادامــه این ایده 
باشــیم. مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری اصفهان  بیان کرد : در آستانه دهه 
فجر به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی جشنواره پرچم با موضوع پرچم 
سه رنگ جمهوری اسالمی ایران را در نظر داریم.

حجتی با بیان اینکه نیاز است عکاسان اصفهانی 
با آثار بین المللی آشنا شوند ، افزود : با توجه به 
پیشنهاد انجمن صنفی عکاســان ایران و موزه 
هنرهای معاصر ، مقرر شد یک نمایشگاه معتبر 
جهانی در اصفهان برگزار شود. وی افزود : این 
نمایشگاه منتخب آثار عکاسان جهان است که به 
رقابت های جهانی ارسال کردند و می تواند باعث 
افزایش دانش عکاسان اصفهانی شود.مدیر کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان  
ادامه داد : در حاشیه این نمایشگاه کارگاه های 

عکاسی خبری نیز برگزار خواهد شد .

همایش بازسازی روابط آسيب 
دیده همسران در اصفهان

معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی 
شــهرداری اصفهان گفت : به منظــور بهبود 
روابط همسران و بازســازی روابط آسیب دیده 
آنها همایشــی با حضور دکتر حمید حبشی از 
کارشناسان برجسته کشوری در حوزه خانواده ، 
در سالن همایش های حرم مقدس زینبیه برگزار 
می شــود. مرتضی رشــیدی معاون اجتماعی 
سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان 
با اعالم این خبر،  مخاطب برنامه را همســران 
عنوان کرد و گفت : بازسازی روابط آسیب دیده 

همسران هدف اصلی این برنامه است.
وی با اشــاره بــه اینکــه بســیاری از اوقات 
و در مقاطــع مختلــف زندگــی بیــن زن و 
شــوهر مشــاجره هــا و اختالفاتــی پیــش 
مــی آید کــه به مــرور زمــان انباشــته می 
 شــود ، گفــت : ایــن اختالفات بــه نقطه ای 
می رسد که به نظر می رسد دیگر قابل بازسازی 
و ترمیم نیست در حالی که قصد داریم در این 
نشست مخاطب را به این نقطه برسانیم که اگر 
پس از سال ها زندگی مشترك روابط آنها آسیب 
دیده اســت و تصور می کنند دیگر نمی توانند 
ادامه دهند و قابل جبران نیســت ،  می توانند 

روابط آسیب دیده را ترمیم و اصالح کنند.

یک کارشناس:
نورپردازی ها باید متناسب با 

هویت شهر باشد
کارشناس ارشد شهرسازی اظهار کرد: زیباسازی 
شــهر نیاز بــه زیرســاخت های الزم دارد، اگر 
زیرســاخت های مربوط به زیباســازی فراهم 
نباشد نمی توان صرفا با»رنگ« شهر را زیبا کرد. 
محمد مسعود افزود: زمانی که برای معماری و 
شهرسازی یک شهر برنامه ریزی می کنیم باید 
به نکات زیباسازی نیز توجه کنیم، زیرا محصول 
تولیدی از معماری و شهرسازی است که نشان 
 می دهد به زیباسازی توجه مناسبی داشته ایم و 
یا به آن بی توجه بوده ایم.این کارشــناس ارشد 
شهرسازی تاکید کرد: در یک شهر باید جایگاه 
نورپردازی و رنگ ها متناسب با قدمت و هویت 
آن شهر باشد و مسئوالن ذی ربط باید به این باور 
برسند که زیبایی شهری با رنگ کردن جداول 
فراهم نمی شود.مسعود با تاسف از اینکه دفاتر 
زیباسازی موجود عملکردشان محدود به استفاده 
از »رنگ ها« شده اســت، خاطرنشان کرد: در 
شهرهای پیشرفته دنیا جداول رنگ نمی شوند، 
زیرا رنگ شدن جداول نه تنها مالکی برای زیبایی 
شــهر نیســت و یک اقدام هزینه بر است، بلکه 
برای فضای سبز نیز مضر است . وی با اشاره به 
فراخوان شهرداری مبنی بر مشارکت شهروندان 
در زیباسازی شهر برای عید نوروز تصریح کرد: 
»مشــارکت مردمی« نباید در مقیاس شهری 
صورت پذیرد، بلکه ابتدا الزم اســت مشارکت 
در ســطح محالت باشد، زیرا شــهروندان بهتر 
می توانند راه حل مناسبی برای محالتی که در 

آن سکونت دارند، ارائه دهند .

رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان:
 80 درصد برنامه های ستاد 

اقامه نماز متمرکز در آموزش و 
پرورش است

جلسه هم اندیشــی ســتاد اقامه نماز استان با 
مســئولین اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان پیرامون برنامه های فرهنگی آموزشــی 
با حضور حجت االســالم رنجبر مدیر ستاد اقامه 
نماز اســتان، طباطبایــی رییــس اداره قرآن، 
عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
و کارشناســان قرآن، عترت و نماز نواحی شش 
گانه آموزش و پرورش اســتان اصفهان در محل 
دفتر مدیر ستاد اســتان اصفهان برگزار گردید. 
دراین جلسه حجت االســالم رنجبر مدیر ستاد 
اقامه نماز استان اصفهان ضمن تشکر و قدردانی 
 از همکاری مسئولین آموزش و پرورش در اجرای 
برنامه های مشترك فرهنگی، افزود: ۸۰ درصد 
برنامه های ستاد اقامه نماز متمرکز در آموزش و 
پرورش هست.وی با اشاره به اجرایی شدن سند 
تحول آموزش و پــرورش ماهیت آن را در زمینه 
فرهنگی اعتقادی دانست و افزود اجرای کامل این 
سند می تواند زمینه ساز رشد و ارتقای فرهنگ 

ایرانی اسالمی در جامعه شود.
حجت االسالم رنجبر با اشاره به برگزاری اجالس 
سراسری نماز در ۱۴ آذر ماه سال جاری، برگزاری 
کارگاه های آموزشی خانواده ها و گفتمان  های 
نمازشناسی ویژه دانش آموزان در سطح تمامی 
مدارس استان با حضور اســاتید تخصصی نماز 
و با عنوان اجالس که شــیوه هــا و مهارت های 
 دعوت به نماز می باشــد را از ثمرات این اجالس 

دانست.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان:
رسانه ها دستاوردهای انقالب را 

برای نسل جوان تبيين کنند
مدیرکل اوقاف و امورخیریه اســتان اصفهان در 
دومین اتاق اندیشــه ورز مدیران روابط عمومی 
دستگاه های هم خانواده وزارت ارشاد) ادارات کل 
اوقاف و امور خیریه، حج و زیارت، نهاد کتابخانه ها 
و ارشاد اســالمی( که در دفتر مدیر کل اوقاف و 
امور خیریه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: برائت 
از مشرکین، نمازجمعه، مسابقات قرآنی، تربیت 
حافظان قــرآن، تغییر فرهنگ مــردم، وحدت 
مســلمین، آزادی و ارائه خدمات در حوزه های 
مختلف از جمله دســتاوردهای انقالب اسالمی 

است. 
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی در ادامه 
افزود: نفوذ انقالب اسالمی در قلب اروپا و امریکا و 
برائت از مشرکین در حج یکی از دستاوردهای کم 
نظیر انقالب اسالمی است که باید به نحو احسن 

این مهم تبیین شود. 
مدیرکل اوقــاف و امورخیریه اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: با توجه به دستاوردهای یاد شده 
هنوز مشــکالتی از جمله تورم و معیشت مردم 
وجود دارد که مسئوالن نظام برای رفع آنها تالش 
کرده اند و در ســال جاری با توجه به تاکید رهبر 
معظم انقالب باید در زمینه ایجاد اشتغال نهایت 

تالش را داشته باشیم. 
حجت االســالم صادقی بــا تاکید بــر انعکاس 
روش های خاص دستاوردهای انقالب در چهلمین 
سال بزرگداشت آن تصریح کرد: این دستاوردها 
باید همه جانبه برای نسل امروز معرفی می شود. 

مدیر کل اداره نوسازی مدارس استان 
اصفهان:

 دانشگاه فرهنگيان نياز به طرح 
جامع دارد

 مدیر کل اداره نوســازی مدارس استان اصفهان 
در دیدار با سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان 
اصفهان بیان کرد: مشکل اساسی که از قبل هم 
وجود داشته اســت، عدم اجرای یک طرح جامع 
برای احداث دانشگاه بوده که به حمد ا... شما این 

مورد را در برنامه دارید.
ســید مهدی میربد  اظهار کرد: اولین چیزی که 
 نیاز اســت داشــتن یک طرح جامع و با هدف و 
آینده نگری برای احداث دانشــگاه اســت، باید 
بدانیــم کار مقطعی خوب نیســت و فقط جهت 
رفع نیاز آنی اســت. با اجرای طرح مدون حتما 
می توانیم دغدغه ها را از میان برداریم. وی عنوان 
کرد: اداره کل نوســازی مدارس جهت تعامل و 
کمک به دانشــگاه فرهنگیان در ابعاد مختلف از 
جمله: نقشــه، نظارت، معرفی پیمانکار و موارد 
دیگری که نیاز اســت آمادگی دارد و این تعامل 
حتما صورت خواهد گرفت که البته پس از نگرش 
جامع، می توان از ظرفیت خوب خیرین عزیز نیز 

استفاده کرد.

اگرچه روز گذشته با تداوم بارش بارانی که از 
شب سه شنبه آغاز شده بود اصفهان خشکیده 
رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته بود و پس از 
مدت ها شهروندان توانستند بدون هیچ گونه 
دغدغه آلودگی،  هوای پاکی را استشمام کنند 
اما باز هم تکرار سناریوی معضالت روزهای 
بارانی  برای شهر بود که به چشم آمد، معضالتی 
که همیشه پاپرجا هستند و قصد سرو سامان 
گرفتن ندارند، معضالتی که از سالی به سال 
دیگر منتقل می شوند و همیشه آش همان آش 

و کاسه همان کاسه.
 باران که می بارد بی شــک شــادی تمــام دلت را 
فرا مــی گیرد به خصــوص اینکه حــاال نزدیک به 
بیش از یک دهه شده اســت که باید برای تماشای 
 ایــن نعمت الهــی در اصفهــان روزهــای زیادی  
چشم انتظاری  بکشی تا بار دیگر دل آسمان شکافته 
شود و شهر غرق در نزول رحمت اما دیری نمی پاید 
که این شادی به غصه مبدل می شود وقتی می بینی 
مجبوری برای گذشــتن از کوچه ها و خیابان های 
شهر پاچه های شلوارت را باال بزنی، دل به دریا بزنی 
 و پا را میان آب بارانی که با فاضالب یکی شده است 

فرو کنی. 
وقتی بــاران می بارد به جای این کــه از این نعمت 
زیبای خداوند لذت ببریم بایــد نگران نبود خودرو 
باشیم، نگران تاکســی هایی که در روزهای بارانی 
خیال تاکســی بودن ندارند و  می خواهند به بهانه 

 این هــوا تو را دربســت 
 جابــه جــا کننــد بــا 
کرایه هایی کــه در ذهن 
اصال نمی گنجنــد. نبود 
اتوبوس ها و دیر آمدن ها 
و ظرفیت هــای فوق آنها 
را هم باید به این نگرانی ها 
اضافه کرد، اتوبوس هایی 

 که در روز هــای بارانی گویا کم تر می شــوند و دیر
 می آیند و هر بار آن قدر مسافرســوار کرده اند که 

دیگر جایی برای تو باقی نمانده است.
دیر رسیدن به محل کار و خانه را هم که کنار بگذاری 

از آب گرفتگــی معابر که 
مشکل اصلی بارش باران 
در تمام شــهرهای کشور 
 از جملــه اصفهان اســت
 نمــی توانــی بگــذری. 
آب بیشــتر خیابان ها را 
فراگرفته و عبور هر ماشین 
سبب می شود تا آب های 
سرازیر شده در خیابان سرو تا پای لباس هایمان که 
پیش از این با باران حسابی خیس شده بود را دوباره 

تکانی دهد.
ســناریوی آب گرفتگی معابر، سناریوی همیشگی 

شهر اســت در مواقع بارانی که چشــمه های گل 
آلــودی را ایجاد می کنــد و عبور و مــرو ر را برای 
شهروندان مشکل می سازد و روز گذشته هم شاهد 
آن بودیم ولی غالمرضا ساکتی، رییس اداره خدمات  
 شهری اصفهان آن ها را آب های سطحی می داند و 
می گویــد: ما به آب هــای ســطحی، آب گرفتگی 
نمی گوییم، زیرا اگر در حد پنج سانتی متر آب جایی 
باقی بماند، آب جاری اســت، اما آب گرفتگی وقتی 
رخ می دهد که مسیری مسدود شــود، از این رو ما 
آب گرفتگی با این مضمون نداشتیم و آنچه هست 
آب های جاری اســت که با توجه به حجم بارش ها 
و دبی ورودی و خروجی کانال هــای دفع آب های 
 سطحی، آب جاری می شــود و کم کم رفع خواهد

 شد.
شــهر بدون آبگرفتگی در هنگام بارندگی، رویایی 
دست نیافتنی است که مســئوالن شهری با دادن 
وعده به صفر رســیدن نقاط آبگرفته، شهروندان را 
دلخوش کرده اند. دردســرهای بارانی در اصفهان 
اتفاق جدیدی نیست و شهروندان مدت هاست که به 

آن عادت کرده اند.
 اما واقعیت این اســت که آبگرفتگی های متعدد در 
سطح شهر همراه با ترافیک و راهبندان چند ساعته، 
رشد ناگهانی تاکسی های دربستی و قحطی وسایل 
نقلیه عمومی همگی بیانگر این است که مسئوالن 
شــهری هنوز آمادگی الزم را برای کنترل وضعیت 
شهر به هنگام بارندگی ندارند و حاال شهروندان مانده 
اند با مشکالتی که مدیریت بحرانی برای آن نیست و 

گویی قرار نیست پایانی بر آن متصور شد.

مصائب یک روز بارانی

مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان گفت: به منظور توســعه و 
تکمیل شبکه توزیع آب فضای سبز منطقه، خط لوله به قطر۱۶۰ 
میلی متر از خیابان شهیدان غربی تا خیابان اشرفی اصفهانی اجرا 

شده است.
حمید اشــرفی اظهارکرد: اجرای پــروژه خط لولــه از خیابان 
شــهیدان غربی تا خیابــان اشــرفی اصفهانی باعث تســهیل 

 آبیاری فضای ســبز خیابان شــهیدان غربی و مــادی پرتمان 
شده است.

وی افزود: ۴۰۰ هزار مترمربع فضای سبز در منطقه ۱۱ شهرداری 
اصفهان وجود دارد و سرانه فضای سبز هر شهروند ساکن در این 

منطقه هفت مترمربع است.
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با اشاره به فعالیت های معاونت 

عمران این منطقه تصریح کرد: عملیات مناسب ســازی بوستان 
امام رضــا)ع( با برچیدن پیــاده رو به وســعت ۲۰۰۰ مترمربع، 
اجرای بلوك فرش ۵۰۰ مترمربع، ســنگ فرش ضایعاتی۱۵۰۰ 
متر مربع، جدول به طول۵۰۰ متر ، اصالح ۱۸ عدد رمپ جهت 
 عبور و مرور راحت معلوالن و اجرای ۲۰۰ متر مکعب بتن انجام 

شد.

مدیر منطقه 11 شهرداری خبر داد:
 اجرای عمليات مناسب سازی بوستان امام رضا )ع(

 وقتی مسئوالن شهری هنوز آمادگی الزم را برای کنترل وضعیت شهر به هنگام بارندگی ندارند؛

شهردار اصفهان در دیدار با رییس و اعضای هیات رییسه سازمان نظام 
مهندسی ساختمان اســتان اصفهان اظهار کرد: نهادهایی مانند نظام 
مهندسی ساختمان، نهادهایی ریشه دار هســتند که در دنیا به رشد 
و تکامل رسیده اند.قدرت اله نوروزی،با اشــاره به اینکه تعامل میان 
شــهرداری و نظام مهندسی ســاختمان می تواند کمکی برای بهبود 
کیفیت زندگی در شهر باشد، افزود: از شاخصه های شهر زیست پذیر که 
از دغدغه های مهم ما است، این است که شهر از لحاظ نظام مهندسی 
 به درســتی تکمیل شده، بیشــترین بهره وری را داشــته و از لحاظ 
زیرساخت های شــهری با کمترین خطر مواجه باشد.وی تاکید کرد: 

محور کار ما در شــهرداری حقوق شهروندی اســت که بخش بسیار 
زیادی از آن را می توان در نظام مهندسی ســاختمان جستجو کرد. 
کیفیت،  نظم، دارا بودن زیرســاخت ها از شــرایط اولیه و از مصادیق 

حقوق شهروندی در سازمان نظام مهندسی است.
فرونشست زمین استان اصفهان را تهدید می کند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان اصفهان نیز در این 
دیدار اظهار کرد: الزم اســت مراودات نظام مهندســی با شهرداری 
مراودات مناســبی باشد زیرا هر میزان شــهرداری و سازمان در کنار 
یکدیگر قرار داشــته باشــند کار مردم تســهیل و از رفت و آمدهای 

غیرضروری مردم جلوگیری می شود.غالمحســین عسکری تصریح 
کرد: قرار اســت همایشــی در خصوص انرژی و ســاختمان پایدار و 
نمایشــگاهی با موضوع بهــره وری آب و انــرژی در صنعت و حمل 
و نقل طی روزهــای آینده برگزار شــود که می طلبــد در این موارد 
شــهرداری به عنوان رکــن اصلی خدمــات، همکاری ســازنده ای 
با نظام مهندســی داشــته باشــد.وی با بیان اینکه پدیده ای مانند 
فرونشســت زمین، اســتان اصفهان را تهدید می کنــد، افزود: الزم 
 است در موضوع بهره وری انرژی و آب کارهای عملی و اساسی انجام 

دهیم.

نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در 
برنامه رادیویی »صدای شهر« با موضوع »تکریم 
شهروندان با زمینه سازی مشارکت فعال آنها در 
مدیریت شهری« اظهارکرد: شهروندان همواره 
در امور شهر که در آن زندگی می کنند مشارکت 

داشته، حقوق دیگران را رعایت کرده و 
در صدد پیشرفت و تعالی شهر هستند؛ 
آنها افرادی هســتند کــه بارها ثابت 
کردند هرکجا و هر زمــان مدیریت 
شــهری فراخوان داشــته، اجابت و 

دعوت کردند.
علیرضا نصراصفهانی بــا بیان اینکه 
مدیریت شهری اصفهان زمینه های 
الزم برای مشارکت شهروندان فراهم 

کرده است، افزود: مشارکت شــهروندان ابزاری 
برای تقویت مدیریت شــهری است و مسئوالن 
برای استفاده حداکثری از منابع باید با شهروندان  

ارتباط خوبی داشته باشند.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: یکی از نشانه های پیشــرفت در کشورهای 
توسعه یافته، مشارکت شهروندان بوده و این مهم 
ثابت شده که هرچه شهروندان نسبت به امور شهر 

بی تفاوت باشند، نشانه عدم توسعه یافتگی است.
وی تاکید کــرد: در صــدد افزایش مشــارکت 
شــهروندان و برقراری ارتبــاط متقابل مدیریت 
شهری و شهروندان هســتیم، به هر حال زندگی 
امروز یک زندگی اجتماعی است و نمی توان بدون 

ارتباط برای پیشبرد امور گام برداشت.
حضور فعال شهروندان برای پیشبرد مسائل شهر

نصر اصفهانی گفت: اینکه آنچه مدیریت شهری از 
شهروندان انتظار دارد، بتواند بیان کند، هنرمندی 
خاص خــود را می طلبد و مدیران مــا باید برای 

پیشبرد مسائل و امور شهر، حضور فعال شهروندان 
را در شهر رقم بزنند.

وی با بیان اینکه شورای شهر حلقه واصل مدیران 
نظام و مردم است، گفت: مردم به جهت دسترسی 
که به اعضای شــورای شــهر دارند، مسائل را به 
آســانی مطرح و نمایندگان آنها در شــورا نیز با 
تعامل با مســئوالن مربوطه، برای رفع مشکالت 

تالش می کنند.
نایب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان 
اظهارکرد: اســتفاده از خرد جمعــی به صورت 
منطقی با چارچوب الزم، منجر به اطاعت جمعی 
شده و باعث می شود مردم به سمت اهداف از پیش 

تعیین شده حرکت کنند.

نایب رییس شورای اسالمی شهر مطرح کرد:
حضور فعال شهروندان برای پيشبرد مسائل شهر

 مدیر کل فرهنگ و ارشــاد استان اصفهان در 
بیســت و چهارمین دوره جایزه کتاب اصفهان 
با بیان اینکــه این برنامه بهانــه تجلیل از علم 
و هنر در قالب کتاب اســت، اظهار داشــت: از 
افتخارات بزرگ ما این است که معرفت، دانش 

و علم مبنای دین اســالم است.حجت االسالم 
والمســلمین محمدعلی انصاری با اشــاره به 
ســابقه درخشــان در حوزه ادبی اصفهان از 
قدیم تاکنون گفت: در بین اســتان های کشور 
اصفهان یکی از اســتان های فعال و قابل قبول 
در حوزه کتاب و نشــر و کتاب فروشی است. 
۵۱۵ ناشر در استان اصفهان مجوز نشر دارند 
و برای اســتان باالی ۵ میلیــون جمعیت این 
تعداد آمار نسبتا بدی نیســت اما از این تعداد 
تنها 3۰۴ ناشر فعال هستند.مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســتان اصفهان افزود: از این تعداد 
۴۴۲ نشر برای شهر اصفهان و ۱۲3 ناشر برای 
شهرستان های اصفهان هستند و باید در حوزه 

ناشران شهرســتان ها در ارشــاد و وزارتخانه 
بیشتر تالش کرد تا رشد داشته باشند.

وی خاطرنشــان کرد: ۱۲۸ کتاب فروشی در 
اصفهان وجود دارد که با همه وجود خود در این 
مسیر فعالیت می کنند و برخی کتابفروشی های 
استان جزء مراکز فاخر ارائه کتاب 
هســتند اما این مورد هم در سطح 
شهرستان ها نیازمند رشد و توسعه 
است. هنوز در برخی شهرستان ها 
حداقل های نیاز کتاب فروشی هم 
موجود نیســت و این مهم باید در 
هدف گذاری های ما قــرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان اصفهان بــا بیــان اینکه 
وضعیت چاپ کتــاب اســتان اصفهان خوب 
است، گفت: در سال گذشته ۲ هزار و ۱۴ مجوز 
چاپ و در 9 ماهه نخست سال جاری ۱هزار و 
3۱۲ مجوز صادر شــده اســت. وی ادامه داد: 
بســیاری از کتاب های چاپ شده در سال های 
اخیر چاپ اول هســتند که نشــان از جرئت 
نوشتن و قلم به دســت گرفتن نویسندگان و 
رشــد کیفی حوزه کتاب دارد. جایزه دوساالنه 
کتاب اصفهان در راستای توسعه فرهنگ کتاب 
برگزار می شود و امســال ۸۲۵ اثر به جشنواره 
ارسال شد که ۱۴ اثر شایســته تقدیر، ۱۱ اثر 
برگزیده و ۱۰ اثر در زمینه هــای جنبی مانند 

تصویرگری انتخاب شدند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان مطرح کرد:
نمره قابل قبول اصفهان در حوزه نشر و فروش کتاب کشور

سناریوی آب گرفتگی معابر، 
سناریوی همیشگی شهر است 
در مواقع بارانی که چشمه های 

گل آلودی را ایجاد می کند

در دیدار رییس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با شهردار اصفهان مطرح شد؛
کاهش مشکالت شهروندان در حوزه ساخت و ساز، نتيجه تعامل شهرداری و نظام مهندسی

نرگس طلوعی
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جوانمردی چیست؟
از امام حسن)ع( پرسیده شد که جوانمردی یعنی چه؟ 

فرمودند:جوانمردی عبارت است از حراست دین و عزت 
نفس و بانرمش برخورد نمودن و بررسی عملکرد خویش و 

پرداخت حقوق و دوستی نمودن با مردم
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

َكاه تَِزيُد  4- پرداخت زکات : امام باقر)ع( فرموده انــد: » َو الزَّ
فِي الرِّْزق « 

اما اگر ما هر چيز را داراي زكات بدانيم و زكات را نيز مايه بركت 
بخوانيم، آنگاه به معناي عامي بر خواهيم خورد كه رعايت اين 
معنا در عرصه هاي مختلف زندگي، حياتي پر از بركت در تمام 

زمينه ها براي ما به ارمغان خواهد آورد.
به يک حديث در اين زمينه اشــاره مي كنيــم :امام صادق)ع( 
فرمودند: » بر هــر جزئى از اجزاى بدن تــو دادن زكاتى در راه 
خداى بزرگ واجب است، بلكه بر هر تار مويى، پس زكات چشم، 
نگريستن براى عبرت گرفتن است، و چشم پوشيدن از نامحرم 
و شهوات ، زكات گوش، شــنيدن علم و حكمت و قرآن است، و 
حكمتهاى مفيد دينى و پند و اندرز نجاتبخش، به همراه دورى 
گزيدن از آنچه بر ضد اينهاست، يعنى دروغ و غيبت و نظاير آنها، 
زكات زبان، اندرز دادن به مسلمانان و بيدار كردن غافالن است، 
و ذكر و تسبيح بسيار گفتن، زكات دست، بخشندگى و سخاوت 
اســت از آنچه خدا به تو انعام كرده است، و به كار گرفتن آن در 
نوشتن علوم، و رهنمودهايى كه مســلمانان در طاعت خداى 
متعال از آنها بهره مند شــوند؛ و همچنين به كار نبردن آن در 
هر كار بد و هر اقدام شر، زكات پا، كوشش در انجام دادن حقوق 
خداى متعال است، يعنى رفتن به ديدن صالحان، و حضور در 
مجالس ذكر و كوشش در اصالح امور مردمان، و صله رحم و جهاد 

و هر چه صالح قلب و سالمت دين تو در آن باشد.«
 5-پرداخت صدقه : از سفارشــات اكيد اســالم درباره مال 
انســان ها ، صدقه اســت كه براي فرد و جامعه بركات بسيار 

زيادي دارد.
امام صادق)ع( فرمودند: جامعه اي كه افراد آن اهل صدقه باشند 
، قطعا بركات آن را در زندگي خــود خواهند ديد زيرا » يكى از 
خصوصيات صدقات، اين است كه نمو مى كند و اين نمو، الزمه 
قهرى صدقه است و از آن جدا شدنى نيست ، چرا كه باعث جلب 
محبت و حسن تفاهم است و امنيت را گسترش داده و دل ها را 
از اينكه به سوى غصب و دزدى و افســاد و اختالس بگرايد، باز 
 مى دارد و نيز باعث اتحاد و مســاعدت و معاونت گشته و اكثر 
راه هاى فساد و فناى اموال را مى بندد و همه اينها باعث مى شود 

كه مال آدمى در دنيا هم زياد شود و چند برابر گردد«
َدقاِت  ُ الرِّبا َو يُْربِي الصَّ خداوند نيز در قرآن مي فرمايد: » يَْمَحُق اللَّ
اٍر أَثيــمٍ ؛ خداوند، ربا را ناچيز مى گرداند و  ُ ال يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّ َو اللَّ
صدقات را افزونى مى دهد و هيچ كفران كننده گنهكار را دوست 
َق َعلَى ِمْسِكيٍن  ندارد. امام سجاد)ع( فرمودند:»َما ِمْن َرُجٍل تََصدَّ
اَعَة إاِلَّ اْسُتِجيَب لَه؛  ُمْسَتْضَعٍف َفَدَعا لَُه الِْمْسِكيُن بَِشيْ ءٍ تِلَْک السَّ
هيچ شخصى نيست كه به مســتمند ناتوانى صدقه بدهد و آن 
مسكين در همان وقت براى او دعا كند مگر اينكه دعايش )در 

حق او( مستجاب گردد.«  
6- سحر خيزي: عبارت »سحر خيز باش تا كامروا باشي« را زياد 
شنيده ايد. اين عبارت اشاره دارد به حديثي از پيامبر اكرم)ص( 
كه فرمودند:»بركت در سحر خيزى است « سرزندگي و پر انرژي 
بودن نيز از آثار سحرخيزي است. و نيز فرمود: »هر گاه يكى از 
شما كارى داشته باشد، صبح زود به دنبال آن كار رود، زيرا من از 
خداى خويش خواسته ام به كسانى از امت من كه اول وقت به سر 

كار خويش حاضر شوند، بركت دهد« 
 7- صله رحم: پيوند با خويشان و آگاه بودن از وضعيت زندگي 
آنان، از امور مورد توجه اسالم بوده و هست. در گذشته، آگاهي 
يافتن از حال همسايگان و اقوام، با شب نشيني ها و بيان سخنان 
و تجربيات ريش سفيدان، نعمتي بود كه امروزه كم رنگ شده 

است،  اما باز هم صله رحم جايگاه خاص خود را دارد.

برکت در زندگي)2(

 صدیقه مقدس پور 

عکس روز

دوخط کتاب

هســتند دوستشــان داشته 
بــاش بــه هــر دلیلــی  کــه 
آمده انــد بــه هــر دلیلی  که 
هستند بودنشــان را دوست 
داشــته باش بی هیــچ دلیلی  
... شــادمانی  های بی  ســبب 
؛ همین دوســت داشتن  های 

بی چون و چراست !

سه کتاب)مثل همه 
عصرها(/زویا پیرزاد

نــه از آمدن  هــا زیــاد 
خوشــحال باش ، نه از 
رفتن  ها زیاد غمگین

آدم هــا بــا دالیــل خــاص 
خودشــان بــه زندگــی  مــا 
وارد می شــوند !و بــا دالیل 
خــاص خودشــان از زندگی 
ما می رونــد !نــه از آمدن  ها 
زیاد خوشــحال بــاش ، نه از 
رفتن  هــا زیــاد غمگیــن تــا 

اين شناور كه با هدف ارائه  خدمات فروش در دريا ساخته شده است، كارى از 
شركت معروف ماجد الفطيم  است. حدود ۳۰۰ خوراكى در اين شناور آماده  
فروش به افرادى است كه با قايق يا جت اسكى مشغول تفريح يا ماهيگيرى 
هستند. حتى نيازى به پياده شدن هم نيست، فقط به پنجره  شناور نزديک 
شويد و سفارش خود را بگيريد، به همين ســادگى. حتى اگر فاصله زيادى 
با شــناور داريد يا برنامه  خاصى داريد كه نياز به حضور شناور است، با آن ها 
تماس بگيريد يا از طريق اپليكيشنى كه در اختيارتان قرار مى دهند، سفارش 

را ثبت كنيد.

اولین سوپرمارکت شناور دنیا

جشنواره فانوس هاى چينى بيش از 2 هزار ســال پيش آغاز شد و معموال در 
آخرين روز جشن سال نو آنها برگزار مى شــود. با گذر زمان اشياء رنگارنگ با 
طراحى هايى هم به آن اضافه شــد و حتى اين مراسم به كشورهاى ديگر هم 
كشيده شد.جشنواره فستيوال فانوسها نمادى براى جمع شدن و اتحاد دوباره 
خانواده هاست.اين رســم به زمان امپراتور مينگ هان برمى گردد كه برخى 
راهب ها براى احترام به بودا در پانزدهمين روز سال نو فانوس روشن مى كردند.

فستيوال فانوسها عالوه روشن كردن فانوســهاى مختلف ،مراسم آتش بازى 
،رقص اژدها ، رقص شير و خوراكى هاى متنوع هم برقرار است.

جشنواره رنگارنگ فانوس های چینی 

مروری بر کشورهایی که مدت هاست مرزهایشان ناپدید شده است
195كشور هم اكنون در جهان وجود دارند اما اين تعداد در طول قرن ها تغيير كرده است. در طول تاريخ، مرزها به ندرت به همان شكل 
قبلى باقى مانده اند و با تشكيل كشــورهاى جديد تغيير كرده اند. قرار است اينجا ليستى از كشورهايى را كه ديگر وجود ندارند از جمله 
امپراتورى اتريش - مجارستان؛ اين كشــور با اتحاد امپراتورى اتريش و پادشاهى مجارستان در ســال 1867 به عنوان يک امپراتورى 
چندزبانه ايجاد شد. اين امپراتورى آميخته با 11 گروه قومى مختلف بود كه تا سال 1918 و مصادف با جنگ جهانى اول به پايان رسيد. 
پس از اينكه امپراتورى روم در اوايل قرن نوزدهم از بين رفت، اتريش - مجارستان به عنوان بزرگ ترين امپراتورى كاتوليک به اوج خود 
رسيد. شخصيت كاتوليک امپراتورى و محبت مردم به امپراتور فرانسيس يوسف، ازجمله عواملى بودند كه امپراتورى را براى 51 سال 
حفظ كردند. با اين حال، افزايش اعتقادات ناسيوناليستى ميان گروه هاى نژادى، حتى قبل از شروع جنگ جهانى اول آغاز شد. اتريش 
- مجارستان پس از آغاز جنگ جهانى اول و انحالل امپراتورى چند مليتى، به جمهورى هاى جداگانه اى تبديل شدند و ملت هاى جديد 

لهستان، چكسلواكى و يوگسالوى ايجاد شد.
چکسلواکی

در سال 1918 با پايان جنگ جهانى اول، جمهورى چكسلواكى در اراضى سابق بوهميا، موراويا و اسلواكى تشكيل شد. اين اتحاد سياسى 
به اين دليل بود كه مردم اين مناطق داراى زبان، مذهب و فرهنگ مشابهى بودند. بين جنگ هاى جهانى، اين كشور يكى از كشورهاى 
باثبات سياسى مركزى اروپا شد و به عنوان يک كشور با دموكراسى پارلمانى عمل مى كرد. از 1945-19۳8، چكسلواكى تحت حكومت 
نازى ها بود و از سال 1948 تا 1989، تحت كنترل اتحاد جماهير شــوروى بود. يک انقالب مخملى در سال 1989 به عمر چكسلواكى 

پايان داد. در سال 199۰، اولين انتخابات برگزار شد اما اختالفات ميان چک ها و اسلواكى ها افزايش يافت. 
مجلس صلح آميز دولت مستقل را در سال 1992 به اتمام رسانده و موافقت كرد كشور از سال 199۳ به دو جمهورى جدا چک و اسلواكى 

تبديل شود.

دانستنی

جشنواره موســيقى يخى هر سال در روزهاى نخستين ســال نوى ميالدى در 
شهرهاى مختلف دنيا برگزار مى شود. امســال نيز اين جشنواره در يک آمفى 
تئاتر يخى بزرگ در ارتفاع 26۰۰ مترى ايستگاه پازو پاراديزو در ايتاليا با شركت 
نوازندگان و دوستداران موسيقى با استفاده از 16 ساز از جنس يخ و صداى گوش 
نواز آن ها برگزار شد. ايده ســاخت اين تاالر 2۰۰ نفره شگفت انگيز با طراحى 
منحصر به فرد را هنرمند آمريكايى »تيم لينهارت« ارائه كرده اســت و افراد به 

محض ورود به اين تاالر مبهوت انعكاس نور و صداى اين محل مى شوند.

جشنواره موسیقی یخی

پدر شهیدی که تمام دارایی اش را وقف 
امورقرآنی کرد

والدين شــهيد مدافع حرم »على جمشــيدى« يک ساختمان 
مسكونى به مساحت 2۳۰ متر مربع را به نيت فرزند شهيدشان و با 

نيت امور فرهنگى و قرآنى در شهرستان نور وقف كردند.
مراســم رونمايى از وقف نامه خانواده شــهيد مدافع حرم على 
جمشيدى با حضور مسئولين شهرســتانى در دفتر امام جمعه 
شهرســتان نور برگزار شــد.  خانواده شــهيد مدافع حرم على 
جمشيدى به نيت فرزند شهيدشان يک واحد ساختمان مسكونى 
را وقف كردند كه اين موقوفه به عنوان »شهيد على جمشيدى« 
در شهرستان نور نامگذارى شده است و يكى از موقوفات شاخص 

استان هم به شمار مى رود.
  اين منزل مســكونى به صورت عرصه و اعيان به مساحت 2۳۰ 
متر وقف شده اســت و ارزش مادى اين موقوفه 7 ميليارد ريال 
برآورد مى شود  و  خانواده شهيد مدافع حرم على جمشيدى اين 
ساختمان مســكونى را براى امور فرهنگى و قرآنى وقف كردند. 
گفتنى است، پدر و مادر شهيد جمشــيدى فرزند خود را در راه 
دفاع از حريم اهل بيت و امنيت جمهورى اسالمى وقف و حاال نيز 
بخشى از اموال خود را به نيت فرزند شهيدشان براى فعاليت هاى 

قرآنى وقف كردند.

دشت بهشت
رمان »دشت بهشــت« به عنوان اولين كتاب از مجموعه »ميراث 
اشتاين بک« توسط نشر افق منتشر و راهى بازار نشر شد. اين كتاب 

يكى از آثار اشتاين بک را با ترجمه اسداله امرايى در بر مى گيرد.
جان اشتاين بک نويسنده آمريكايى كه رگ و ريشه آلمانى داشت، 
به واسطه رمان معروف »خوشه هاى خشم« شناخته مى شود. او به 
دليل قدرتمندى داستان هايش در بازنمايى واقعيت، جايزه نوبل را 
در ســال 1962 از آن خود كرد. اين نويسنده متولد سال 19۰2 و 
درگذشته به سال 1968 اســت و رمان »دشت بهشت« را در سال 
19۳2 نوشــت. موضوع اين رمان هم مانند »خوشه هاى خشم« 
درباره زندگى مهاجران است. مهاجران اين رمان در حومه كاليفرنيا 
زندگى مى كنند و دشت بهشت هم كنايه اى از مكانى است كه به آن 
مهاجرت مى كنند. ماجراهاى اين رمان در چمنزار يا دشتى به نام 

دشت بهشت جريان دارند كه 2۰ خانواده در آن زندگى مى كنند.
از رمان »دشت بهشت« سال ها پيش ترجمه اى به قلم پرويز داريوش 
با عنوان »چمنزارهاى بهشت« منتشر شده است. متن اين رمان در 

قالب 12 فصل يا 12 داستان به هم پيوسته نوشته شده است.
در بخشى از اين كتاب مى خوانيم:پاسخى نشــنيد. هلن كلون را 
به آرامى كشيد و وارد اتاق شد. يكى از تيرهاى بلوطى را بريده بودند 

و هيلدا رفته بود...

سریال ترسناک »احضار« به شبکه نمایش 
خانگی آمد

اولين قسمت ســريال دلهره آور »احضار« به شــبكه خانگى 

عرضه شد.
»احضار« را رامين عباسى  زاده كارگردانى و توليد كرده است كه 
سابقه تهيه كنندگى سريالهايى در گونه ماورايى نظير »او يک 

فرشته بود« و »سقوط يک فرشته« را در كارنامه دارد.
»احضار« اولين ســريال ترسناک ايرانى اســت كه منطبق با 
آموزه هاى همذات  پندارانه شــرقى از مواجهه با ارواح و اجنه 

مى گويد.
الهه جعفرى، شــهريار ربانى، كيميا ماليى، بنيامين پيروانى، 
حسين سيفى، ريحانه رضى، ياســمن همتى، نرگس امينى، 
نوش آفرين رحمانى، شيما مرزى، بهار خانى، محمد توكلى و 
با هنرمندى سليمه رنگزن بازيگران اين سريال هستند. شهاب 
كاظمى مجرى طرح »احضار« بوده اســت و طراحى پوســتر 
قسمت نخست اين ســريال را گروهى متشكل از سعيد خانى 

محمودى، على عباسى زاده و هيربد ثنايى برعهده داشته اند.
سريال »احضار« از طريق گلرنگ رسانه به شبكه خانگى عرضه 

شده است. 

شبکه خانگیخبر آخرکتاب

آپارتمان های 
رنگارنگ و متقارن 

هنگ کنگ
برزیلی  عــکاس  یک 
در سفر به هنگ کنگ 
تصاویری فوق العاده از 
آپارتمان های رنگارنگ 
که دارای هندســی و 
تقارن جالبی هســتند 

گرفته است.

اینستاگردی

خدایا می دانی چرا به تو بی توجهیم

هیچکی هم گردن نمی گیره!

صفحه اينستاگرامى حجت االسالم پناهيان، 
عكس نوشتى با عنوان » خدايا مى دانى چرا 

به تو بى توجهيم؟ « را منتشر كرد. 
» خدايا ما آدم ها وقتى مى بينيم يه چيزى يا 
كسى هميشه در كنار ماست، آن را غنيمت 
نمى شــماريم و قدرش را نمى دانيم و حتى 
به آن بى توجهى مى كنيــم. خدايا چون تو 
هميشه در كنار ما هستى، ما به بيمارى بى 
توجهى به تو مبتال شده ايم. اين گونه است 
كه هميشــه نماز ها را هميشه بى توجه مى 

خوانيم و مغتنم نمى شماريم«

محمدرضــا زائرى با انتشــار اين 
عكس نوشــت: اوضاعى شده ها... 

هيچكى هم گردن نمى گيره!
در روزهاى گذشــته خبر ممنوع 
التصويرى زائرى بــه خاطر انتقاد 
از مجلس در برنامه زنده تلويزيونى 
منتشر شد . حاال مجلس توپ را به 
زمين صدا و سيما انداخته و گفته 
ممنوع التصويرى زائرى دســتور 

رييس رسانه ملى بوده است

صفحه اينستاگرامى عقيق با انتشار فيلمى 
از مجوعه  روايت فتح نوشت:نسيمى جانفزا 
مى آيد/ بوى كرببال مى آيد/ ويژه ســالروز 
عمليات غرورآفريــن كربالى پنج.مداح اين 
فيلم شهيد حسن اردستانى است كه در سن 
هجده سالگى، بيست و يكم دى ماه سال 65 
در عمليات كربالى پنج به فيض شهادت نائل 
شد.»من دست يكايک شما پيشگامان رهايى 
را مى بوسم و مى دانم كه اگر مسئوالن نظام 

اسالمى از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهى خواهند سوخت.
امام خمينى )ره(67/9/2«

این نوحه را تا سال ها در هیئت ها می خواندند 
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