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 واسطه هایی که از جیب مردم نان می خورند 
  مشکل آرد اصفهان همچنان ادامه دارد؛ 

  با وجود پیش بینی پدر علم هواشناسی، دوره یخبندان هنوز اتفاق نیفتاده است  

یخبندان در راه اصفهان

3

5

مصرف گاز اصفهان از 
متوسط 58 میلیون متر 

مکعب گذشت

مدیرعامل شرکت گاز استان:

3

ساخت ۲۱ هزار واحد مسکن 
جدید در شهر بهارستان 

اصفهان

اقدام به خودکشی در 
بانوان سه برابر آقایان است

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان:

5

3

 رییس پلیس پیشگیری ناجا در مراسم رونمایی از کشفیات و 
عملکرد نیروی انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

تمام شعب قضائی به کالنتری تبدیل می شوند
مراسم رونمایی از کشفیات و عملکرد نیروی انتظامی استان اصفهان صبح دیروز  
با حضور رییس پلیس پیشگیری ناجا و نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه 
اصفهان برگزار شد.  سردار محمد شرفی، رییس پلیس پیشگیری ناجا در این مراسم با بیان اینکه 
بیش از سه هزار کالنتری و پاسگاه، ایستگاه های ایست و بازرسی در کشور تحت نظارت پلیس 

صفحه   7پیشگیری فعالیت دارد، اظهار کرد: حفاظت از... 

اجرای موسیقی ساربانگ
فرهنگسرای خارون

نجف آباد- بلوار ولی عصر - جنب 
ارگ شیخ بهایی

5 بهمن 97

قانون مورفی
کارگردان:رامبد جوان

پردیس ساحل/ پردیس چهارباغ/
سیتی سنتر / سینما سپاهان

خرید آنالین؛
خرید اینترنتی، می تونه خرید 

دلچسب و راحتی باشه. امروز روز 
خوبیه برای اینکه امتحانش 
کنید. اینطوری به اکهش 
ترافیک هم کمک می کنیم.

گالری نگرش
جبر محیطی/نقاشی ،تصویرسازی

۲۱ دی  الی ۳ بهمن

 حجت االسالم رحمت ا... صادقی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب 
الزمان)عج( استان اصفهان، در  اختتامیه جشــنواره حضرت علی اکبر)ع( در 
سپاه صاحب الزمان)عج( با بیان اینکه یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی، نبود 
تفاوت میان سربازان و فرماندهان از منظر شأنیت و احترام است، گفت: انقالب 
اسالمی میان سرباز و پاسدار تفاوتی قائل نشده و حتی در آیین نامه انضباطی 

هم میان سرباز و دیگران تفاوتی وجود ندارد.
باید از ظرفیت های جوانان به خوبی استفاده شود

حجت االسالم  صادقی با اشــاره به ممنوعیت هتک حرمت و زیرسوال بردن 
شأن سرباز در نیروهای مسلح، اظهار کرد: در رژیم طاغوت با سربازان به عنوان 
برده و کارگر برخورد می شد، حتی مسئوالن سربازان را برای کارهای شخصی 
و کارهای خانه به کار می گرفتند و خبری از شــأنیت و حرمت سرباز در رژیم 
طاغوت نبود.مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان، افزود: سربازی امروز در نظام مقدس جمهوری اسالمی یعنی سرباز 
انقالب اسالمی و سرباز امام زمان)عج( که  همه ما به آن افتخار می کنیم. باید 
همه ما قدر جوان و جوانی را بدانیم و به خوبی از ظرفیت های جوانان استفاده 
کنیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم)ص( 12 هزار صحابی داشتند 
که اکثریت آنها از جوانان بودند و پیرمردها و افراد مسن کمتر گرایش به اسالم 
داشتند، چرا که به آیین خود بسیار وابسته بودند و دست برداشتن از آیین کفر 
و بت پرستی برای آنها سخت بود. جوانان به راحتی جذب می شوند و اگر دعوتی 
را ببینند که به صالح آنها باشد جذب آن خواهند شد، به همین دلیل پیامبر 
اکرم)ص( می فرمایند »قلب یک انســان جوان از قلب یک انسان مسن و پیر 

مالیم تر و رقیق تر است«.
شجاعت از ویژگی های نسل جوان است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در ســپاه صاحب الزمان)عج( ادامه داد: شجاعت 
جوانان و حمایت پیامبر اکرم)ص( از آنها و سپردن فرماندهی سپاه و واگذاری 
حکومت استان ها و شــهرها به آنها نشان دهنده توجه رســول خدا)ص( به 
جوانان و ظرفیت های نسل جوان است. زمانی ایشان یک جوان 18 ساله به نام 
»اسامه« را فرمانده لشکر کردند که با مخالفت برخی پیرمردها مواجه شد؛ اما 
پیامبر اکرم)ص( فرمودند هرکس از فرماندهی اسامه تخلف کند به لعنت خدا 
دچار خواهد شــد. وی، با بیان اینکه هر صحنه ای به دست جوانان ما باشد به 
موفقیت و پیروزی خواهد رسید، تصریح کرد: اما در مسئولیت هایی که به دست 
بعضی افراد ناکارآمد و تنبل و سالخورده سپرده شده است که به جوانان میدان 

نمی دهند با مشکل مواجه بوده ایم. باید افراد مسن تجربیات خود را به جوانان 
انتقال دهند و اجازه دهند جوانان در عرصه هــای اجرایی و مدیریتی فعالیت 
کنند.  مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان، 
مسئولیت پذیری را دیگر ویژگی جوانان برشمرد و اظهار کرد: ازدواج کردن یکی 
از عرصه هایی است که جوانان باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند و اگر از سن 
جوانی شخص بگذرد دیگر مسئولیت خانواده و ازدواج و فرزند داری را به سختی 
خواهد پذیرفت. جوان اهل ادب است، ادبی که جوان دارد کسی دیگر نخواهد 
داشت، نمونه بارز این موضوع حضرت علی اکبر)ع( است که در صحرای کربال با 
وجود تشنگی ادب  را به جا آورده و الگوی  خوبی برای جوانان محسوب می شود.

اهمیت معرفی الگو به جوانان
وی، در ادامه الگو پذیری را از دیگر ویژگی های جوانان عنوان کرد و گفت: الگوی 
مناسب اگر به نسل جوان معرفی شود آنها به خوبی از آن تبعیت خواهند کرد. 
زمانی که یک بسیجی، یک طلبه یا یک پاســدار در محله و در مسجد الگوی 
رفتاری مناسبی برای جوانان باشد آنها نیز از آن شخص الگو برداری خواهند 
کرد؛ اما اگر چنین الگوهایی وجود نداشته باشند دشــمنان جوانان را فریب 
خواهند داد. حجت االسالم صادقی، عاقالنه رفتار کردن را دیگر ویژگی جوانان 
دانست و تصریح کرد: جوانان حافظه خوبی دارند، اما زمانی که پا به سن بگذارند 
این حافظه را از دست خواهند داد. مشغله ها و افزایش سن قدرت های جوانی را از 
انسان خواهد گرفت، به همین دلیل باید از فرصت جوانی به خوبی استفاده کنیم 
و توانمندی ها و داشته های خود را افزایش دهیم. باال بردن توان علمی یکی از 
مهم ترین وظایفی است که در جوانی باید به آن توجه کنیم، در روایات ذکر شده 

است که علم در جوانی نظیر حکاکی کردن به روی سنگ است.
گفتنی است؛ یازدهمین جشنواره حضرت علی اکبر)ع( استانی سپاه با محوریت 
نیرو های وظیفه در چهار بخش مسابقات فرهنگی هنری، معرفی رده برتر در 
حوزه خدمت رسانی، تجلیل افراد ساعی همچنین انتخاب سربازان شایسته در 
ده محور برگزار شد.این جشنواره به جهت ارتقای شأن و منزلت سربازان و تقویت 
و جلب مشارکت فعال سربازان در ارتقای روحیه رزم و بروز خالقیت نیروهای 
وظیفه در نیرو های مسلح برگزار می شود. مرحله کشوری سپاه این جشنواره 
به میزبانی ستاد نیروی دریای سپاه و سراسری آن در ستادکل نیرو های مسلح 
برگزار می شود  که آثار منتخب استانی به دبیرخانه  این جشنواره ارسال شده  
اســت. همچنین در پایان مراسم، از ســربازان وظیفه منتخب در یازدهمین 

جشنواره حضرت علی اکبر)علیه السالم( تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان)عج(:

استفاده از ظرفیت های جوانان برای کشور سازنده است
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دولــت بریتانیا با شکســتی تاریخــی در مجلس 
نمایندگان این کشور نتوانست طرح خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا را به تصویب برساند. توافق نخست 
وزیر انگلیس با اتحادیه اروپا که پس از حدود دو سال 
مذاکرات پیچیده و پرفراز و نشــیب به مجلس ارائه 
شد، در پارلمان نیز پس از پنج روز بررسی در حالی 
رد شــد که دو رکورد منفی جدید را نیز برای حزب 
حاکم محافظه کار رقم زد. این ناکامی که به عنوان 
یکی از بزرگ ترین شکست های دولت در تاریخ این 
کشور قلمداد می شود با 118 رای منفی هم حزبی 
های نخست وزیر همراه بود. این مسئله آینده دولت 
»ترزا مــی« را نیز به تردید مواجه کرده اســت. رد 
توافق برگزیت در مجلس عوام بریتانیا، بزرگ ترین 
شکست دولت این کشور مقابل مجلس عوام از سال 
18۶۴ میالدی به این سو توصیف شده است. برخی 
کارشناسان معتقدند که با این رای، بریتانیا گرفتار 
عمیق ترین بحران سیاسی خود در پنجاه سال اخیر 
شده است. ترزا می، پس از رای منفی مجلس عوام 
اعالم کرد: »کامال روشــن اســت که مجلس عوام 
حامی این توافق نیست؛ اما این رای چیزی به ما در 
این باره که باالخره مجلس طرفدار چیست، نگفت... 
نه چیزی در این بــاره که مجلس چگونه می خواهد 
به تصمیم مردم بریتانیا احترام بگذارد و نه اینکه آیا 
اصال قصد دارد به این تصمیم احترام بگذارد.« اگر 
چه عدم رای آوری در این طرح از ســوی بخشی از 
مردم بریتانیا نیز با استقبال مواجه شده؛ اما بازخورد 
آن از ســوی اتحادیه اروپا چندان خوشایند نبوده 
است. کشــورهای حوزه یورو که پیش از این بارها 
تالش کردند تا بریتانیا را از خــروج از اتحادیه اروپا 
منصرف کنند پس از رای آوری ایــن طرح در این 
کشــور تالش کردند تا به نوعی خروج انگلیس را با 
هزینه های زیادی همراه سازند تا شاید از تکرار این 
مسئله در آینده اجتناب شود. به نظر می رسد این 
ترفند جواب داد و اکنون انگلیس در آستانه خروج 
با سردرگمی و مشــکالت زیادی دست به گریبان 

خواهد بود.
واکنش ها به شکســت طرح برگزیت در 

مجلس عوام بریتانیا
در واکنش بــه بالتکلیفی انگلیس بــرای خروج از 
اتحادیه اروپا، رییس کمیسیون اروپایی اخطار داد که 

بریتانیا وقت زیادی برای رسیدن به یک توافق ندارد. 
ژان کلود یونکر گفت: »من بریتانیا را ترغیب می کنم 
نیات خود را در حداقل زمان ممکن روشن کند. وقت 
تقریبا تمام است.« او افزود: خطر خروج هرج و مرج 

زده بریتانیا با رای منفی پارلمان بیشتر شده است.
در این رابطه نماینده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات 
خروج، گفت که بریتانیا باید رویکردش را مشخص 
کند. مایــکل بارنیر افزود: »اکنون بــر عهده دولت 
بریتانیاســت که بگوید گام بعدی چیست. اتحادیه 
اروپا متحد خواهــد بود و مصمم اســت به توافقی 
برسد.« اوالف شولتز، وزیر دارایی و معاون صدراعظم 
آلمان هــم اظهار کرد کــه »ایــن روزی تلخ برای 
اروپاســت. ما به خوبی آماده ایم، امــا یک برگزیت 
پردست انداز ناخوشــایندترین گزینه برای اتحادیه 
اروپا و بریتانیا خواهد بود.« در فرانســه نیز امانوئل 
مکرون، رییس جمهور این کشور گفت: »فشار عمدتا 
روی آنهاست.«  مکرون اخطار داد که »دوره انتقالی 
حیاتی اســت چون خروجی بــدون حصول توافق، 
خســارت بار خواهد بود«.صدر اعظم اتریش هم در 
راستای تحت فشار گذاشــتن دولت بریتانیا مدعی 
شــد اروپا مذاکره دیگری با انگلیس بر سر برگزیت 

نخواهد داشت .صدر اعظم اتریش در صفحه توئیتر 
خود با اشاره به رای منفی پارلمان انگلیس به برگزیت 
نوشــت: دلیلی برای مذاکره دوباره اتحادیه اروپا با 
لندن وجود ندارد و دولت باید مسیر تحقق برگزیت 
را هموار کند. برخی کشورها مانند بلژیک، دانمارک 
و لوکزامبورگ گفته اند آماده ســناریوی موسوم به 

بدون توافق هستند.
سرنوشت مبهم بریتانیا در دوراهی برگزیت
برگزیت در حالی شکســت می خورد کــه اروپا به 
شدت درگیر بحران اقتصادی است. فرانسه، یونان، 
لهستان، بلژیک و اسپانیا طی ماه های گذشته شاهد 

اعتراضات مردمی بوده است.
 ترزا می، قبل از این شکســت ســنگین به رهبران 
اروپایی وعده پیــروزی داده بود. حــاال به نظر می 
رســد تبعات اقتصادی این رای نیــز دامن انگلیس 
را خواهد گرفت. پس از رای منفــی پارلمان ارزش 
پوند انگلیس به شدت سقوط کرد. اگرچه به لحاظ 
قانونی، » می« نیازی به رای موافق پارلمان نداشت تا 
توافقنامه برگزیت را اجرا کند، اما در شرایط حساس 
کنونی که شکاف عمیقی در میان سیاستمداران و 
افکار عمومی درباره آینده برگزیــت وجود دارد، او 

بیش از هر چیز به پشتوانه پارلمان نیاز دارد تا ادامه 
روند خروج از اتحادیه اروپا را بااراده قوی تری دنبال 
کند.بیشتر نظرسنجی ها نشان می دهد که نوسانات 
اقتصادی ناشی از برگزیت در دو سال گذشته، رای 
مردم انگلیس را درباره خروج از اتحادیه اروپا تغییر 
داده و آن ها خواســتار برگزاری مجدد همه پرسی 
برگزیت هســتند. تحلیلگران بر این باورند که قفل 
بن بست برگزیت تنها با کلید رای مردم باز می شود. با 
این حال »ترزا می« که از سوی بسیاری از نزدیکانش 
به یکدندگی مشهور اســت، بارها مخالفت خود را با 
برگزاری همه پرسی مجدد اعالم کرده و تاکید دارد 
که دولت به اجرای رای ســه سال پیش مردم مبنی 
بر خروج از اتحادیه اروپا متعهد اســت. حتی پیش 
از رای گیری، ترزا می هشــدار داده بود در صورت 
تصویب نشــدن این طرح بریتانیا در آستانه تجزیه 

قرار خواهد گرفت.
 به نظر می رســد ماجراجویی انگلستان در جدایی 
از اتحادیه اروپــا عاقبت نامعلوم و پــر هزینه ای را 
برای بریتانیا به همراه خواهد داشت و همین مسئله 
نگرانی هایی را از بروز تنش های بیشتر اقتصادی در 

اروپا دامن زده است.

ادعای سعودی ها درباره وجود 
طرح تروریستی در بیروت

در پی باال گرفتن اختالفات لیبــی با لبنان بر 
ســر توهینی که به پرچم این کشور در آستانه 
نشست اقتصادی ســران عرب شد، یک سایت 
سعودی مدعی وجود تهدیدات تروریستی علیه 
هیئت های شرکت کننده در نشست اقتصادی 

بیروت شده است.
به ادعای این منابــع، این اطالعات دقیق باعث 
شــده که عبد الفتاح سیسی، رییس جمهوری 
مصر مشــارکت خــود را در این نشســت که 
روزهای 1۹ و ۲۰ ژانویه برگزار می شــود، لغو 
کند. این منابع تاکید کردند: به احتمال خیلی 
زیــاد مشــارکت تمامی هیئت ها در نشســت 
اقتصادی ســران عرب در بیروت لغو شود، چرا 
که مسیر فرودگاه تا محل اقامت شان در بیروت 
و همچنین مکان برگزاری نشست و مسیرهای 

منتهی به آن امن نیست.

ترامپ: 
چرا با این شرایط »پلوسی« 

حقوق می گیرد؟
درمیانه تعطیلی بخش هایــی از دولت آمریکا، 
دونالد ترامپ اظهار کرد، چرا در حالی که دولت 
در تعطیلی طوالنی مدت خود به ســر می برد 
و صدها هزار نفر از کارکنان فدرال دســتمزد 
نمی گیرند، رییس مجلــس نمایندگان حقوق 
می گیرد؟دفتر نانســی پلوسی، رییس مجلس 
نمایندگان آمریکا در واکنش به سواالتی درباره 
اظهارات ترامپ و اینکه آیا پلوســی دســتمزد 
خود را می بخشــد یا آن را دریافت نمی کند، به 
توییتی اشاره کرد که این نماینده دموکرات در 
آن از ترامپ درخواســت کرده بود که دولت را 
بازگشــایی کند.از زمان تعطیلی بخش هایی از 
دولت آمریکا، صدها هزار تن از کارمندان فدرال 
در مرخصی اجباری به ســر می برنــد یا بدون 

دریافت دستمزد کار می کنند.

بسته ۵۰ میلیون دالری امیر 
قطر برای آوارگان سوری

امیر قطر یک بســته مالی ۵۰ میلیون دالری 
برای کمک به آوارگان ســوری اختصاص داد.
این کمک مالی قطر در قالب بسته کمک های 
بشــر دوســتانه از طریق صندوق توسعه قطر 
به آوارگان ســوری در ترکیه، لبنــان و اردن 
و همچنیــن داخل ســوریه ارائه می شــود.بر 
اســاس این گزارش قرار است ۲۰ میلیون دالر 
به آوارگان داخل ســوریه و ۳۰ میلیون دالر به 
آوارگان سوری مستقر در اردن، ترکیه و لبنان 

اختصاص داده شود.

 گزارش تکان دهنده
 سازمان ملل

سازمان ملل در گزارشــی اعالم کرد یک سوم 
کارکنان این ســازمان در دو ســال گذشــته 
مورد آزار و اذیت جنســی قرار گرفته اند.نتایج 
این نظرســنجی نشــان داد از هر سه شخصی 
که همکاران خــود را مورد آزار جنســی قرار 
می دادند، دو نفر آن هــا مرد بوده اند. همچنین 
از هر ۴ نفر، یک نفر آن ها مدیر یا مسئول بوده 

است.
پیــش از این مشــخص شــد کــه نیرو های 
حافــظ صلــح ســازمان ملــل در جمهوری 
آفریقای مرکــزی با مــوارد زیــادی اتهام از 
جمله سوءاســتفاده جنســی کودکان روبه رو 
شــده اند. یکی از صلح بانان ســازمان ملل در 
شــرق کنگو پیش تر طی اظهاراتــی وقیحانه 
اعالم کرده بود که در ســال ۲۰۰۴ در دوران 
خدمتش بــرای این ســازمان تعــداد زیادی 
 کودک و زن را مورد آزار جنســی قــرار داده

 است!

»ترزا می« قربانی برگزیت شد

همکاری نظامی ایران و 
آذربایجان توسعه می یابد

رییس ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی ایران، هنگام ورود به باکو، با تاکید 
بر نزدیکــی مواضع و همــکاری های عمیق 
ایــران و آذربایجان ،اظهار امیــدواری کرد 
که همکاری های دو کشــور در ابعاد نظامی 
و دفاعــی بیش از پیش توســعه یابد.محمد 
باقری که در رأس یک هیئت عالیرتبه نظامی 
به جمهوری آذربایجان سفر کرده است، گفت: 
کشور آذربایجان از مهم ترین همسایگان ایران 
است که به لحاظ نزدیکی تاریخی، مذهبی و 
زبانی برای کشــور ما اهمیت فوق العاده ای 
دارد.وی، در مورد اهداف این ســفر ، اظهار 
داشــت: این ســفر در جهت طرح مباحث 
دفاعی و امنیتی و همــکاری های نظامی و 

توسعه آنها  انجام می شود.

فارسی صحبت کردن 
»بارزانی« در دیدار با ظریف

نیچروان بارزانی، در حضور وزیر امور خارجه 
کشــورمان و هیئت بلندپایه ایرانی به زبان 
فارسی حرف زد.محمد جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشورمان  با نیچروان بارزانی، نخست 
وزیر دولت اقلیم کردســتان عراق، پیرامون 
توسعه روابط دوجانبه دیدار و گفت وگو کرد. 
بارزانی در جریان این نشست به زبان فارسی 
صحبت کرد که این امر تشــویق حضار را به 

همراه داشت. 

بازداشت مترجم ارتش آلمان 
به اتهام جاسوسی برای ایران

رسانه ها از بازداشت یکی از مترجمان ارتش 
آلمان به اتهام جاسوســی بــرای ایران خبر 
می دهند.یکــی از مترجمان ارتش آلمان که 
اصالتی افغانســتانی دارد به اتهام جاسوسی 
برای ایران بازداشــت شــده است.اشپیگل 
در خبر خود مدعی شــده اســت: جاسوس 
وزارت اطالعــات ایران در ارتــش آلمان که 
سال ها اطالعات حساس این نهاد نظامی را به 
جمهوری اسالمی می داد،  توسط اداره جنایی 
آلمان دســتگیر شــد.این فرد به اطالعاتی 
حساس درباره ماموریت آلمان در افغانستان 
و احتماال درباره حوزه های دیگری که برای 
نهادهای امنیتی آلمان ارزش اطالعاتی دارد، 

دسترسی داشته است.

سی ان بی سی گزارش داد:
احتمال تمدید معافیت های 

نفتی ایران از سوی آمریکا
شبکه سی ان بی سی با اشاره به اینکه نماینده 
ویژه وزارت امورخارجــه آمریکا درباره ایران 
مشخص نکرده است که واشنگتن می خواهد 
چه تصمیمی برای تحریم نفتی ایران بگیرد، 
گزارش داد دولت ترامپ ممکن است باز هم 
اجازه صــادرات نفت به ایــران بدهد.برایان 
هوک، درخصوص ایران طی روزهای اخیر از 
اظهار نظر درباره اینکه واشنگتن قصد دارد 
چه تصمیمی درخصــوص تحریم های نفتی 

علیه ایران بگیرد، سر باز زد.
او ایــن بــاور را ایجاد کرد که ممکن اســت 
مستثنی شــدن بزرگ ترین خریداران نفت 
ایران از تحریم هــای آمریکا تمدید شــود.

بااین حــال، برایان هوک همچنــان بر پیام 
دولت برای اعمال فشــار حداکثری بر ایران 
و رسیدن به هدف به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران تاکید می کند. هوک، در سفرش 
به ابوظبــی گفت که واشــنگتن قصد ندارد 
 معافیت دیگــری برای تحریــم  نفتی ایران

 صادر کند.

پورابراهیمی 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه در آستانه بررسی 
بودجه در مجلس شــورای اسالمی هستیم، گفت: 
ما نمی توانیم درباره بودجه کشور بی توجه باشیم.

آیت ا...جنتی گفــت: با توجه به اینکه در آســتانه 
بررسی بودجه در مجلس شورای اسالمی هستیم 
نمی توانیم نســبت به آن بی توجه باشــیم و باید 
فعالیت ما در این زمینه بیشــتر باشد. وی با تاکید 
بر اینکه در بررسی بودجه باید جلوی اسراف گرفته 
شــود، اضافه کرد: متاســفانه در این زمینه شاهد 
هســتیم که بعضی مواقع پول های زیادی بی دلیل 
هزینه می شــود.آیت ا... جنتی با اشاره به برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال آینده، از 
تشدید مخالفت ها و دشمنی های بی علت با نظارت 
شورای نگهبان انتقاد و خاطرنشان کرد: این هجمه 
زودهنگام کــه اغلب از خارج هدایت می شــود به 
منظور تضعیف جایگاه این نهاد مقدس اســت و ما 
باید از مواضع بحق شورای نگهبان در اجرای نظارت 

قانونی دفاع کنیم.

 شورای نگهبان نمی تواند 
درباره بودجه بی توجه باشد

دبیر شورای نگهبان:

کافه سیاست

عکس  روز 

عیادت فرمانده نیروی هوایی 
ارتش از تنها بازمانده حادثه 

هواپیمای ۷۰۷
امیر سرتیپ نصیرزاده، با حضور در بیمارستان 
بعثت نیروی هوایی ارتش از ســرهنگ فرشاد 
مهدوی قلعه کــه در حادثه هواپیمای بوئینگ 
۷۰۷ مجروح شــده و در بیمارســتان بستری 

است، عیادت کرد.

گرفتار البی دولت دربودجه هستیم

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیســیون اقتصادی مجلــس با بیان 
اینکه گرفتــار البی عناصر دولــت در مجلس 
هستیم، گفت: کسانی که می گویند پشت هر 
تبصره، قافله و قبیله ای خوابیده است، یا سواد 

بودجه ای ندارند یا شیطنت می کنند.
پورابراهیمی  گفت:مجلس نمی تواند تغییرات 
زیادی در بودجه پیشنهادی دولت اعمال کند، 
بنابراین شاکله الیحه بودجه پس از بررسی های 
مجلس تغییرات زیادی نمی کند. وی  از البی و 
فشارهای دولتی ها در ایام بررسی الیحه بودجه 
گالیه کرد و گفت: ما فقط می توانیم 1۰ درصد 
در بودجه ۹8 تغییر ایجاد کنیم که ۹۰ درصد 
این تغییرات نیز پیشــنهادات دســتگاه های 

اجرایی است. 
پورابراهیمــی افــزود: الیحــه بودجــه ۹8 
 را متناســب بــا جنــگ اقتصــادی تدوین

 نکرده اند.

گرفتار البی دولت 
دربودجه هستیم

صادق زیباکالم
 فعال سیاسی اصالح طلب:

سخنگوی قوه قضاییه درباره رییس بعدی دستگاه 
قضا گفت: هنوز تا جایی کــه خبر دارم به صورت 
قطعی کسی مشخص نشده است و طبیعتا وقتی 
رییس قوه قضائیه تعیین شد همه در جریان قرار 
می گیرند.محســنی اژه ای در مورد این مســئله 
که افراد  بعــد از اینکه دوره ریاســت قوه قضائیه 
به اتمام می رســد مجددا به شــورای نگهبان بر 
می گردنــد، آیا علــت خاصــی دارد؟ گفت: خیر 
علت خاصی نــدارد که حتما رییــس قوه قضائیه 
از شــورای نگهبان بیاید یا احیانا بعد از ریاســت 
قوه حتما به شــورای نگهبان بــرود. این موضوع 
تقریبا شــاید تصادفی بوده و شــخصیت هایی که 
در شــورای نگهبان و یا در قوه قضائیــه بوده اند 
واجد شــرایط بودند و به این دلیل انتخاب شدند. 
سخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوالی مبنی 
براینکه  آیا شما خودتان جزو گزینه های ریاست 
 قوه هســتید گفت: خیر، بنده قطعا جزو گزینه ها 

نیستم. 

رییس بعدی قوه قضائیه 
هنوز مشخص نشده است

سخنگوی قوه قضائیه:

یک فعــال سیاســی اصــالح طلــب گفت: 
اصالح طلبــان فکر می کنند با ســکوت کردن 
مردم فراموش می کنند که آنها تا چه اندازه در 
روی کار آوردن آقای روحانی نقش داشــتند.

صادق زیبــا کالم درباره ســهم اصالح طلبان 
در نارضایتی های عمومی گفت: به هیچ وجه 
در پی تبرئه اصالح طلبان نیستم؛ اما واقعیت 
این است که اگر قرار بر تشکیل دادگاهی برای 
رســیدگی به اتهامات متهمانــی که موجب 
نارضایتی مردم شدند، باشد به طور قطع اصالح 
طلبان متهم ردیف اول ایــن دادگاه نخواهند 
بود. وی افزود: ســوال اساســی این است که 
اصالح طلبان در مقایســه بــا اصولگرایان چه 
میزان در قــدرت نقش داشــتند؟ چه میزان 
امکانات در اختیارشــان بوده کــه ما بگوییم 
حسب امکانات و ســهمی که در قدرت داشته 

اند پاسخگو باشند.

 اصالح طلبان
 متهم ردیف اول نیستند

پیشخوان

بین الملل

  افتضاح شکست در پارلمان؛

عصبانیت »کیهان« از توجه زیاد به کامپیوتر شریعتمداری
روزنامه کیهان که به دلیل انتشار عکس حسین شــریعتمداری با کامپیوتر گران آمریکایی مورد انتقاد شدید 
قرارگرفته،  نوشت: با گذشت چند روز از انتشار پاسخ مستند و مبسوط مدیرمسئول کیهان به فیلم تحریف آمیز 
شبکه دولتی انگلیس، این شبکه و همه سایت ها و نشریات و کانال هایی که دروغ پراکنی BBC را پوشش دادند، 
سکوت اختیار کرده اند.واقعیت این است که بی بی سی انگلیس و نوچه هایش از پاسخ مستند و مستدل دردشان 
بیاید اما نتوانند بگویند کیهان چه بر سرشان آورده و علت واقعی ســوز و گدازشان چیست؟! باید از این مثال 
زرنگ ها پرسید رایانه اپل داشتن، غیرقانونی است یا پول و رســانه و امکانات از آمریکا و انگلیس و عربستان و 
اسرائیل گرفتن و خط به خط، دیکته های آنها را به اجرا گذاشتن؟! به رایانه بند کردن و مخاطب را دنبال نخود 
سیاه فرستادن- آن هم درست هنگامی که کیهان برجک بی بی سی را زده- تکرار حکایت همان ستون پنجمی 
است که از جای دیگری سوخته بودند اما برای عوام فریبی می گفتند؛ شما که شعار ضدآمریکایی می دهید، چرا 

خلبانان تان با اف ۴ و اف 1۴ آمریکایی جواب حمالت صدام را می دهند؟ 

شکایت از معاون رییس جمهور به اتهام سرپیچی از اجرای حکم قانونی
دبیر کل دیده بان شفافیت و عدالت  اظهار کرد: از آنجا که تاخیر در اجرای ماده ۲۹ و تاخیر در شفاف کردن 
حقوق و مزایای دریافتی مسئوالن از بیت المال باعث اســتمرار پرداخت حقوق های غیرمتعارف و ظالمانه 
شده، دیده بان شفافیت و عدالت از آقای انصاری، معاون رییس جمهور به اتهام سرپیچی از اجرای حکم قانونی 
در دادگاه شکایت خواهد کرد.احمد توکلی  ادامه داد: ماده ۲۹ قانون برنامه به این اشاره دارد که دولت مکلف 
است امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دســتگاه های اجرایی را فراهم کند به 
نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد نظارتی 
و عموم مردم فراهم شود. این شفاف سازی فقط شامل حقوق نیســت، بلکه امتیازات و مزایا، خانه، خودرو، 
راننده، سفرخارجی، هدایای دریافتی، وام دریافتی برای خود و دیگران و… را هم دربرمی گیرد که که همگی 
باید شفاف شود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پس از تاخیرهای مکرر فقط به شفاف سازی 

دریافتی های کارکنان و مدیران اشاره شده و هیچ نامی از مقامات و مسئوالن نیامده بود.

چهره ها

سوءاستفاده میلیاردی از 
کارتن خواب ها

آســیب هــای اجتماعی 
اولویت بندی شد

حــق بیمه کمتــر برای 
رانندگان خوب

مناقشه بر سر خودروهای 
وارداتی

علیرضا کریمیان
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تولید بنزین مطابق با استاندارد»یورو ۵« در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در افزایش عدالت اجتماعی و 

اقتصادی
بی شک مالیات بر ارزش افزوده می تواند کمک 
فوق العاده ای به اقتصاد کشورو برقراری عدالت 
اجتماعی داشته باشد. از آنجایی که منابع کشور 
محدود هستند، می تواند با افزایش نرخ مالیات 
مذکور بر کاالهای لوکــس و تجملی، مصرف 
اینگونه کاالها را محدودتر کرده و یا کســانی 
که از درآمــد باالیی در جامعــه برخوردارند با 
پرداخت مالیات بیشــتر نسبت به مصرف شان 

به عدالت مالیاتی نزدیک تر شوند.

از این امر به نوبه خــود مالیات بر ارزش افزوده 
موجب می شــود که افراد جامعــه در عادات 
مصرفی خود تجدید نظر کــرده و در حقیقت 
الگوی مصرفی خویش را اصــاح و از مصرف 

کاالهای غیر ضروری اجتناب کنند.
مالیات برارزش افزوده روش و تفکری است که 
چندین دهه از تجربه  مثبت آن در سایر کشورها 
گذشته و باعث تعادل بخشیدن در امر گرفتن 
مالیات بین طبقات مختلف جامعه شــده واز 
نظر برقراری عدالت اجتماعی مورد تاکید اکثر 

صاحب نظران است .
این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین 
بیشتر عدالت  اجتماعی نسبت به سایر مالیات ها 
و بــدون از بین بردن انگیزه ســرمایه گذاری و 
تولیــد، به عنــوان منبع درآمــد جدیدی، در 
 جهت افزایــش درآمدهای دولــت به کار برده 

شده است .

بازار

هندزفری  بی سیم

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان:
 کارخانجات

 عامل گرانی ها هستند
 مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان درباره 
گرانی روزانه اجناس به خصوص کاالهای اساسی و 
گایه مردم، معتقد است: تخلف واحدهای صنفی 
غیرقابل انکار نیست، اما باید توجه داشت که اصناف 
سرچشمه گرانی ها نیستند.جواد محمدی فشارکی، 
ریشه گرانی ها را مسائل دیگری می داند و می گوید: 
به طورمعمول سوپرهای مواد غذایی به عنوان عامل 
توزیع کننده، تمایلی برای گرانی ندارند و متاسفانه 
بیشتر گران فروشی از ســوی کارخانجات است که 
برخورد و نظارت بر آن ها بر عهده بازرســی اصناف 
نیست.وی تاکید می کند: بازرسی اصناف به شدت 
با گران فروشــی ها برخورد می کند و مردم امروز در 
بازار بیشتر از گران فروشــی، شاهد گرانی هستند، 
متاسفانه برخی اجناس موجود در بازار صادر می شود 
که این موجب افزایش قیمت ها می شــود، از سوی 
دیگر برخی کاالهای وارداتی حدود 6 ماه پیش، با 
ارز 17 هزار تومان ثبت سفارش شده است، بنابراین 
واردکنندگان دیگر نمی تواننــد با قیمت پایین تر، 

محصول را در بازار عرضه کنند. 

مدیرعامل شرکت گاز استان:
مصرف گاز اصفهان از متوسط 
58 میلیون متر مکعب گذشت

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با تاکید بر 
ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی، گفت: مصرف گاز 
دراستان اصفهان در روز دوشنبه هفته جاری از مرز 
68 میلیون متر مکعب گذشت.سید مصطفی علوی 
با اعام این خبر، اظهار کرد: با افزایش برودت هوا در 
روز دوشنبه 24 دی ماه، بالغ بر 68 میلیون و 598 
هزار متر مکعب گاز طبیعی مصرف شــد که از این 
میزان 44 میلیون و 499 هزار متر مکعب در بخش 
خانگی و عمومی و 24 میلیون و 99 هزار متر مکعب 
در صنایع و نیرو گاه های ســطح استان به مصرف 
رسیده است.وی، با تاکید بر رعایت نکات ایمنی گاز، 
تاکید کرد: شبکه های گازرسانی سراسر کشور به هم 
پیوسته است، بنابراین از مشترکان گاز طبیعی به 
ویژه بخش خانگی، خواستار توجه به مصرف بهینه 
و منطقی گاز هستیم.وی افزود: این شرکت عاوه 
بر توســعه چرخه تولید در راستای کاهش آالینده 
های محیط زیست، اهتمام ویژه ای بر گازرسانی به 
واحدهای صنعتی استان و نیروگاه دارد، به گونه ای 
که در حال حاضر بیش از 6 هزار و 8۰۰ واحد صنعتی 
را از سوخت گاز بهره مند هستند، همچنین در تمام 
نیروگاه های استان از گاز طبیعی به جای سوخت 

های مایع و فسیلی استفاده می شود.

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت صنعت:
خودروهای پیش فروش شده 
به زودی تحویل داده می شود

مدیرکل دفتر بازرســی و ارزیابــی عملکرد وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت با تاکید بر رفع مشــکل 
تامین مواد اولیه قطعه سازان تا پایان بهمن ماه، از 
آغاز تحویل خودروهای پیش فروش شده در آینده 
نزدیک خبر داد.اکبر صادقی با اشــاره به بازدید از 
شرکت خودروسازی سایپا، گفت: هدف از این بازدید، 
نظارت عالیه بر شــرکت های تحت نظارت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و همچنین پیگیری دستور 
وزیر مبنی بر بهبود وضعیت تولید خودرو است.وی 
با اشاره به تاخیر خودروسازان در تحویل خودروهای 
پیش فروش شــده، افزود: علت تاخیــر در تحویل 
خودروها، تحریم و به تبع آن مشکل در واردات مواد 
اولیه قطعه سازی بود که با تدابیر و مساعدت مالی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکل تا پایان 

بهمن ماه حل می شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان:

5 برابر کشورهای اروپایی 
انرژی مصرف می کنیم

رییس سازمان نظام مهندسی ســاختمان استان 
اصفهان گفــت: 5 برابــر کشــورهای اروپایی در 
ساختمان ها انرژی مصرف می کنیم همچنین مصرف 
سوخت در کشــور برابر با چین است که جمعیتی 
چندین برابر ما دارد.غامحســین عسگری اظهار 
کرد: در بخش برق نیز هر سال اصفهان با مشکل رو 
به رو است، گاز را نیز هر ساله در ساختمان هایی که بر 
اساس اصول ساختمان سازی ساخته نشده به مقدار 
زیادی هدر می دهیم. وی با اشاره به بازدید از دشت 
های مختلف اصفهان، خاطر نشان کرد:  اخیرا استان 
اصفهان دچار فرونشست شده است و این یعنی ما 
بیش از حد از آب های زیر زمینی استفاده کرده ایم و 

باید چاره ای اندیشید.

S530 هندزفری بلوتوث مدل

 24,000
تومان

هندزفری بلوتوث 
BC2 بروفون مدل

 79,000
تومان

E7 هندزفری بلوتوث هوکو مدل

 161,000
تومان

در حالی که ماه هاست نانوایان اعام می کنند که 
قیمت تمام شده نان واقعی نیست و این واحدهای 
صنفی با مشکات اقتصادی زیادی دست به گریبان 
هستند؛ اما درخواست ها برای گرانی نان تنها با ده 
درصد افزایش همچنان مسکوت مانده است. این 
موضوع  و تبعات آن موجب شــده تا مردم نان بی 
کیفیت را با قیمت های بــاال خریداری کنند و در 
چرخه عرضه و پخت نان نه نانواها و نه مردم رضایتی 
از نان مصرفی نداشته باشند. حاال عاوه بر مراحل 
نان و پخــت آن که همچنان الینحــل باقی مانده 
بازار آرد وعرضه آن نیز با اختاالتی مواجه است. از 
یک طرف سامانه ای کردن آرد مشکات توزیع را 
افزایش داده است و از سوی دیگر نانواهای آزاد پز و 
تولیدکنندگان پخت صنعتی نان نیز با کمبود آرد 

مواجه هستند.
واسطه ها در توزیع آرد، زیاد شده اند

اخیرا نایب رییس انجمن علوم وفنون غات اصفهان 
اعام کرده است:» سامانه ای کردن تحویل آرد نه 
تنها کمکی به نانوایان آزاد پز نکرده بلکه دســت 
واسطه گران را زیاد کرده است«.محمد رضا خواجه 
اظهار داشت: ثبت نام در سامانه برای تحول آرد و 
سهمیه بندی آن ضمن اینکه باعث افزایش قیمت 
هر کیسه آرد شده، تعداد محدودی آرد به نانوایان 
تحویل می دهد و این جریان دست واسطه گران را 

باز گذاشته است.
وی بیان داشــت: نانوایانی که تاریخ پروانه کار آنها 
تمام شده و درخواست تمدید داده اند تا مجوز آنها 
صادر نشود به آنها آرد اختصاص نمی یابد که  این 
مسئله اشفتگی در بازار نانوایان ایجاد کرده است. 
نایب رییس انجمن علــوم وفنون غات اصفهان با 
اشاره به اینکه 4۰ درصد نانوایان در استان اصفهان 
آزادپز هستند که بار اصلی تامین نان مردم توسط 
این نانوایان صورت می گیرد، ادامه داد:با ســهمیه 
بندی آرد، هر کیسه آردی که 46 هزار تومان بوده 

به 6۰ هزار تومان افزایش یافته است. 
وی گفت: دولت بــه دنبال این بود که با ســامانه 
ای کردن آرد و ثبت نام نانوایان و تحویل کیســه 
های مشــخص آرد جلوی قاچاقچیان آرد را بگیرد 
اما از ســوی دیگر دست واســطه گران زیاد شده 

اســت.وی گفت: امــروز آســیاب داران به جای 
فروش آرد کیلویی 9۰۰ تومــان به نانوایان ایرانی، 
 کیلویی هــزار و 9۰۰ تــا 2 هزار تومــان به عراق

 صادر می کنند.
قصه ته کشیدن آرد این بار در کارخانه ها

عاوه بر نانوایان که مشــکات توزیــع دامن گیر 
آنها شده اســت، کارخانه های صنعتی تولید نان 
نیز در تامین آرد مشکات اساســی دارند. رییس 
اتحادیه تولیدکنندگان نان های صنعتی از کمبود 
آرد در کارخانه های نان صنعتی خبر داد.محســن 
لزومیان با بیــان اینکه از ابتــدای آذر ماه خرید و 
فروش آرد فقط از طریق ســامانه فروش آرد انجام 
می شود، اظهار کرد: این ســامانه از سوی  شرکت 
مادر تخصصی بازرگانی دولتــی ایران راه اندازی و 
مقرر شده ماهانه هشت تن آرد به هر واحد تولیدی 

اختصاص داده شده است.
وی افزود: این درحالی اســت که ایــن مقدار آرد 
مورد نیاز یک نانوایی ســنتی است و یک واحد نان 

صنعتی ممکن است در ماه ۳۰ الی 12۰۰ تن آرد 
مصرف کند.لزومیان همچنین با بیان اینکه کمبود 
آرد باعث شده میزان تولید کارخانه های تولید نان 
صنعتی 2۰ تا 4۰ درصد کاهش داشته باشد، مدعی 
شد: ســامانه آرد صاحب ندارد، چراکه این سامانه 
توسط بانک سپه راه اندازی شده و همزمان شرکت 
مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت غله 
و خدمات بازرگانــی مناطــق در اداره آن دخالت 
می کنند و هر کدام نیز وعده می دهند که مشکات 

حل خواهد شد.
رییس اتحادیــه تولیدکنندگان نان های صنعتی با 
بیان اینکه متولیان این بخش یک واحد صنعتی را 
با نانوایی سنتی اشتباه گرفته اند، گفت: واحدهای 
تولیدی در تامین آرد مشکل دارند و هنوز اقدامی 

برای حل آن صورت نگرفته است.
مشکل کیفیت آرد اصفهان همچنان باقی 

است
بســیاری از نانوایان کیفیت پایین نان های پخت 

شــده را مربوط به پایین بودن کیفیــت آردهای 
توزیعی می دانند. اگر چه مسئوالن بارها برای رفع 
این معضل وعده هایی را داده اند؛ اما به نظر می رسد 

این مشکل همچنان پابرجا باشد. 
در این زمینه مدیرعامل کارخانه آرد اطلس اصفهان 
در مورد وضعیت کیفی آردهای استان گفت: غالبا 
گندم های مورد نیاز آســیابانان اصفهان، از مناطق 
سردسیر و غرب کشــور تامین می شود و ما تاش 
می کنیم با انجام عمل اختاط، مشکل کیفی را تا 

حد قابل توجهی رفع کنیم.
 کازرونی در ادامه با اشــاره به مشــکات پیرامون 
تامین گنــدم از بورس اظهار کرد: متاســفانه طی 
چند روز اخیر عملکرد بورس دچار اختال و خرید 
گندم متوقف شــده اســت. البتــه پیگیری هایی 
انجــام داده ایــم کــه اعــام کرده انــد دلیل آن 
اختاف نظــر میان بــورس و شــرکت بازرگانی 
 دولتی اســت که در روزهــای آتی رفــع خواهد 

شد. 

واسطه هایی که از جیب مردم نان می خورند
 مشکل آرد اصفهان همچنان ادامه دارد؛

سهمیه ساخت واحد های جدید مسکونی در شــهر بهارستان مشخص شــد. مدیرعامل شهر جدید بهارستان 
اصفهان با بیان اینکه ۳ هزار و 6۰۰ واحد مسکن مشارکتی در شهر بهارستان ساخته خواهد شد، گفت: سهمیه 
این شهر در طرح جدید مسکن وزیر راه و شهرسازی 21 هزار واحد است که 17 هزار و 4۰۰ واحد از آن ها در قالب 
طرح مشارکتی و محله سازی ساخته خواهد شــد.محمدرضا احمدی افزود: از این تعداد 16 هزار و 5۰۰ واحد تا 
پایان امسال کلید خواهد خورد و 9۰۰ واحد مسکونی باقی مانده طی سال های 99 و 98 ساخته خواهند شد.وی 
افزود: هم اکنون جمعیت این شهر 12۰ هزار نفر است که در چشم انداز افق 14۰4 جمعیت آن به ۳2۰ هزار نفر 

افزایش خواهد یافت.

ساخت ۲۱ هزار واحد 
مسکن جدید در شهر 

بهارستان اصفهان

خبر
  

مدیرعامل پاالیش نفت اصفهان خبر داد:
تولید بنزین مطابق با استاندارد»یورو 5« در اصفهان

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه امسال، کل بنزین تولیدی پاالیشگاه 
اصفهان که حدود 11 میلیون لیتر است از ســطح کیفی »یورو4« به »یورو5« یکی از باالترین سطوح کیفی 
جهانی ارتقا پیدا کرد.مرتضی ابراهیمی اظهار کرد: در کنار تولید 11 میلیون لیتر بنزین یورو5، از مجموع حدود 
22 میلیون لیتر گازوئیل تولیدی پاالیشگاه، حدود دو میلیون لیتر گازوئیل با سطح کیفی یورو5 تولید می شود.
وی  با اشاره به بحران آب در سراسر کشور، گفت: مبنای ساخت پاالیشگاه اصفهان این بود که آب را از زاینده رود 
بگیرد و آب این پاالیشگاه از این طریق تامین شود، اما درحال حاضر که فعا زاینده رود بی آب است، با مشکل 
مواجه شده ایم. بنابر این از دو سال گذشته پروژه ای را آغاز کرده ایم تا آب خاکستریتصفیه شده و به پاالیشگاه 

منتقل  شود. این طرح 22 بهمن ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خبر داد:
آغاز ۶ جبهه کاری جدید در ساخت پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از آغاز 6جبهه کاری جدید در فرآیند ساخت پروژه 
نمایشگاه بین المللی بزرگ این استان خبر داد. علی یارمحمدیان با اشاره به اینکه روند ساخت نخستین شهرک 
نمایشگاهی کشــور در اصفهان با جدیت ادامه دارد، اظهار کرد: در یک سال گذشته فعالیت های بسیاری در 
این پروژه انجام شده که میزان پیشرفت آن را به 45 درصد افزایش داده است.وی با اشاره به اینکه فعالیت های 
عمرانی در ساخت پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان با باالترین سطح توانمندی ها ادامه خواهد یافت، افزود: با 
برنامه ریزی های انجام شده، در شــرایطی که فعالیت عمرانی ساخت نمایشگاه بزرگ اصفهان در جبهه های 
گوناگون ادامه دارد، در 15 روز آینده نیز 6جبهه کاری جدید توســط پیمانکاران مختلف در این پروژه آغاز 

خواهد شد.

اپلیکیشن پات، محصول شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش در حوزه 
صنعت پرداخت است که خدماتی 
از قبیل خرید شــارژ، بسته های 
اینترنتی، پرداخــت قبض، انتقال 
وجه، خرید بســته های اینترنتی،   
خرید شــارژ همراه، اســتعالم و 
پرداخت قبض میــان دوره و پایان 
دوره سیم کارت های دائمی همراه 
اول )تنها با وارد کردن شماره همراه( 

و...  را به شما می دهد.

پات

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در جمع 
خبرنگاران، تعامل صنعت و دانشگاه را گام مهمی برای توسعه 
فراصنعتی استان  و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر به همراه 
حفظ محیط زیست در استان دانست.محمد جواد بگی، کسب 
رتبه های دوم و سوم فن بازار کشــور طی سال های گذشته را 
نشان دهنده عملکرد مثبت این شرکت در ایجاد تعامل صنعت 
و دانشگاه ارزیابی و تاکید کرد: اصفهان به واسطه بهره مندی از 
دانشگاه های بزرگ، اساتید توانمند و فرهیخته و همچنین فارغ 
التحصیان بی شمار دانشــگاهی از مزیت مناسبی در توسعه 
اقتصاد دانش بنیان برخوردار است که با توسعه تعامل صنعت و 
دانشگاه و حمایت از اقتصاد دانش بنیان می توان بستر مناسبی 
برای توسعه فراصنعتی این استان ایجاد کرد.وی تصریح کرد: با 
توسعه همکاری مراکز دانشگاهی و شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان، به  ویژه در استقرار واحدهای فناوری دانشگاهی 
در شــهرک فناوری اصفهان، می توان اصفهان را از یک استان 
صنعتی به اســتانی فراصنعتی تبدیل و زمینه اشــتغال بخش 
بزرگی از فارغ التحصیان و نخبگان دانشــگاهی را در بخش 

صنعت فراهم کرد.مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اصفهان توجه بیشتر شــرکت های تولیدی و صنعتی به توسعه 
بخش تحقیق و توســعه )R&D( را گام مهمی بــرای افزایش 

کیفیت و تنوع محصــول و همچنین کاهش بهای تمام شــده 
افزایش بهره وری دانست و تاکید کرد: توسعه این بخش بدون 
حمایت بخش های دانشگاهی، مراکز علمی و دانش بنیان مقدور 
نخواهد بود.محمد جواد بگی افزود: ارتباط صنعت و دانشــگاه، 

سال ها قبل از طریق میزگرد تخصصی دولت، دانشگاه و صنعت 
راه  اندازی شد و سعی شده است که در کلینیک کسب  وکار شاهد 
حضور فعال دانشگاه در بخش صنعت باشیم  و این مهم در پنج 
سال اخیر با برگزاری موفق کلینیک های کسب و کار در سطح 
شهرک ها و نواحی صنعتی اســتان به نحو مناسبی انجام شد و 
در ادامه نیز نیازمند اســتمرار این برنامه در سطح شهرک های 
صنعتی استان هستیم.وی در ادامه شرایط نامطلوب اقتصادی 
ناشی از تحریم های ظالمانه غرب و همچنین وجود تورم و رکود 
اقتصاد کشــور را مانع  مهمی در مسیر توسعه فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان در بخش صنعت دانست و اظهار داشت: متاسفانه 
در چنین شرایط اغلب فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران بیشتر 
توان مجموعه های خود را بــه بازاریابی، تامین مــواد اولیه و 
سرمایه در گردش مورد نیاز واحد خود معطوف کرده و از تقویت 
بخش تحقیق و توسعه شرکت ها غافل شده اند و این در حالی 
است که در فضای رقابتی کنونی برای استمرار بقای شرکت ها 
نیازمند بهره مندی از فناوری های نوین و به روزکردن توان فنی 

شرکت ها هستیم.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان تاکید کرد: 

ضرورت تعامل صنعت و دانشگاه برای کمک به توسعه فراصنعتی استان

مرضیه محب رسول
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فاکتورهای خطرناک سکته در کودکان

پیشنهاد سردبیر:

دم دستی های سرطان زا را بشناسید
»سرطان« اسمی که همه را به هول و هراس می اندازد و هر روز خبر تازه ای در خصوص آن درج می شود. با وجود اینکه برخی از این اخبار دلگرم کننده است، اما باز سرطان در سرتاسر جهان، زندگی بسیاری را 

مختل کرده و عده ای را نیز به کام مرگ کشانده است.در ادامه با چند نمونه از عوامل دم دستی سرطان زا بیشتر آشنا خواهید شد:

فاکتورهای خطرناک سکته در کودکان
سکته مغزی در بزرگســاالن از عوامل و بیماری هایی ناشی می شود که کودکان به 
ندرت به آن ها دچار می شــوند؛ اما چه عواملی در بروز سکته مغزی در کودکان موثر 
هستند؟فشــار خون باال، ضربان قلب نامنظم و تنگ و ســفت شدن عروق از جمله 
فاکتورهای شایع در بروز سکته مغزی در میان بزرگساالن هستند؛ اما این اختالالت 
و بیماری ها در کودکان به ندرت بروز می کند.به گفته پزشکان، احتمال ابتال به سکته 
مغزی در تمامی سنین وجود دارد. خطر سکته مغزی در کودکان پس از یک سالگی 
بیشترین میزان خواهد بود و یکی از ۱۰ عامل اصلی مرگ و میر در میان کودکان به 
حساب می آید. از جمله فاکتورهای خطرزای رایج در بروز سکته مغزی در کودکان 
می توان به  نارســایی قلبی مادرزادی، کم خونی داســی شــکل، اختالالت ایمنی، 
بیماری های عروقی، لختگی غیرطبیعی خون، وارد شدن ضربه به گردن و سر، سابقه 

ناباروری مادر اشاره کرد.

مصرف دخانیات، مسئول ۳۰ درصد سرطان هاست
اولین عنصری که در صدر لیست سیاه سرطان زاهای اعالم شده توسط سازمان بهداشت جهانی قرار 
دارد، دخانیات است؛ همین سیگارهایی که بی هوا آتش می زنید و یا به پشتی ها لم داده و قلیان دود 
می کنید. دخانیات مسئول بیماری های تنفســی جدی و بیماری های قلبی عروقی است. مضرات 
دخانیات به همین جا ختم نمی شود.عناصر آزادشده از محصوالت آلومینیومی مانند کاغذ فویل و 
... خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهند. متاسفانه برخی خانم ها در آشپزخانه از این کاغذهای 
آلومینیومی زیاد استفاده می کنند. سیگار و قلیان را عامل ۳۰ درصد سرطان ها می دانند که صرفا 
نیز به سرطان ریه محدود نمی شود. حال که نمی شــود با برخی از عناصر سرطان زا و یا ژنتیک و 

...مقابله کرد، لطفا با استعمال سیگار و قلیان سرطان را با دستان خود به جان خود نیندازید.

دستگاه های سوالریوم؛ زیبایی یا 
سرطان!

از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵ اســتفاده از کابین های برنزه 
کننده یا همان دستگاه های ســوالریوم در کشور فرانسه 
ممنوع شده، دلیل آن نیز ساده است.دستگاه های سوالریوم 
که جوانان خود را به امید تغییر رنگ پوست و برنزه شدن 
به آن می سپارند، سرطان زاست. اشعه های ماورای بنفش 
ساطع شده از این دستگاه ها روی پوست باعث بروز مالنوم 

یا همان سرطان پوست می شود.

رنگ پارچه ها
اورامین، نام یک ماده شــیمیایی اســت که در 
برخی رنگ ها و بــرای رنگ کــردن پارچه ها 
استفاده می شود.استفاده از این ماده در برخی 
کشورها مانند فرانسه ممنوع است؛ اما در برخی 
از کشــورهای دیگر در کارخانجات و برای رنگ 
کردن پارچه هایی کــه از آنها لباس و مالفه و ... 
تهیه می شود، استفاده می کنند. متاسفانه این 

ترکیب خطر سرطان را افزایش می دهد.

آلومینیوم؛ سرطان زای آشپزخانه
مرکز بین المللی بررسی های سرطان سازمان بهداشت 
جهانی، ۱۰۷ نوع ماده ســرطان زا را برشمرده است که 
آلومینیوم در جایگاه ســوم خطرناک ترین این مواد قرار 
دارد.عناصر آزادشــده از محصوالت آلومینیومی مانند 
کاغذ فویل و ...خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهند. 
متاسفانه برخی خانم ها در آشــپزخانه از این کاغذهای 
آلومینیومی زیاد اســتفاده می کنند. باید بدانید که گرم 

شدن این کاغذها عناصر آنها را فعال تر می کند.

 رنگ های آلوده
 به سرب

ســازمان بهداشــت جهانی اعالم 
کرده اســت که ســرب یک ماده 
سرطان زاست. متاسفانه افرادی که 
در حرفه نقاشی ساختمان فعالیت 
دارند و یا در انبار رنگ کار می کنند، 
بیشتر در معرض این مواد بوده و در 

معرض خطر هستند.

شوفاژهای خانگی
قرار گرفتن زیاد در معرض دی اکسید گوگرد در 
طوالنی مدت برای مجاری تنفسی مشکل زا بوده 
و احتمال بروز سرطان را افزایش می دهد.این گاز 
بی رنگ بیشتر از سوزاندن سوخت های فسیلی 
مانند زغال سنگ یا نفت به ویژه از طریق ماشین 
ها یا شوفاژهای خانگی منتشر می شود. به همین 
دلیل الزم است که در فصل سرما برای پیشگیری 
از مسمومیت، به خوبی هوای منزل را عوض کنید.

ذرات آزاد شده از زغال
سازمان بهداشت جهانی در گزارش ماه مارس سال ۲۰۱۴ خود در 
خصوص خطرات آلودگی هوا تاکید بیشــتری روی خطرات ذرات 
آزاد شــده از زغال )برای گرم کردن محیط زندگــی یا طبخ غذا( 
داشته است.به عقیده متخصصان، دودی که از زغال ناشی می شود 
سرشار از ذرات ریزی اســت و خطر ابتال به سرطان ریه را ۶ درصد 
افزایش می دهد. بدون شک با یک یا دو مرتبه کباب درست کردن 
روی منقل اتفاقی نمی افتد. مشکل زمانی است که به طور مداوم و 

مرتب در معرض چنین ذراتی قرار بگیرید.

 مواد استفاده شده 
در تولیدی های کفش

اکثر سرطان ها ناشــی از قرار گرفتن افراطی در معرض 
 ترکیبات ســمی و شــیمیایی در محیط هــای کاری

 است.
سازمان بهداشــت جهانی اعالم کرده است که برخی از 
ترکیبات استفاده شده در کارخانه ها و کارگاه های تولید 
کفش و چکمه خطر ابتال به سرطان خون و سرطان مثانه 

را در کارگرها افزایش می دهند.

آرسنیک داخل آب شیر
آرســنیک به طور طبیعی در آب هــای زیرزمینی برخی 
کشــورها وجود دارد. قرار گرفتن زیاد و افراطی در معرض 
این ماده باعث بروز سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی 
و بیماری های پوستی می شــود.به گفته سازمان بهداشت 
جهانی، میزان باالی آرسنیک در نوشیدنی ها و گاهی در آب 
شرب تهدیدی جدی برای سالمت عمومی است. اینجاست 
که نقش مســئولین ذی ربط هر کشوری در جهت مقابله با 

این عوامل پررنگ می شود.

 آتش شومینه برای ریه ها
 مضر است

در سال ۲۰۱۵ سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد 
که تماس داشــتن با آتش شــومینه های هیزمی 
باعث افزایش خطر ابتال به سرطان ریه و همچنین 
مشــکالت قلبی می شــود.به همین دلیل نیز هم 
اکنون تعبیه کردن شومینه های هیزمی در شهر 
پاریس فرانسه و سه استان دیگر این کشور ممنوع 

است.

مزایده اموال غیرمنقول
10/155 اجرای احکام حقوقی شــعبه ســیزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونــده اجرایی کالســه 962242 ج/13 له خانم نجمه آراســته صالح  کوه و 
علیه آقای مجید شــیخان مبنی بر مطالبه مبلغ 170 عدد ســکه بهار آزادی  و مقدار 50 
مثقال طالی ساخته شــده که در روز مزایده ارزیابی می گردد و ســایر مطالبات به مبلغ 
112/987/637 ریال بابت حــق االجرای دولتی در تاریخ 97/11/24 ســاعت 10/30 
صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
1- اتومبیل پژو 206 به شماره انتظامی 665 ص 48 ایران 13، 2- 36 حبه مشاع پالک 
ثبتی شماره 9503 فرعی از 13900 اصلی بخش 5 اصفهان، 3- 12 حبه مشاع به استثنای 
بهای ثمینه اعیانی  پالک ثبتی 2670 از 15201 اصلی بخش 5 اصفهان با مشــخصات 
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی مجید شیخان و اکنون در تصرف 
مالکانه محکوم علیه و خانواده اش می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و 
در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. مابقی ثمن 
معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: مشخصات وسیله: ســواری پژو 206- به شماره 665 ص 48 
ایران 13- سفید- مدل 1391- شماره موتور 14191004141 – شماره بدنه 574684 ، 
نظریه کارشناسی: از وسیله در پارکینگ فجر اصفهان بازدید گردید که برابر اعالم خواهان 
وسیله حدودا از دو هفته پیش توقیف بوده- اسناد و مدارک وسیله رویت نگردید- موتور و 
گیربکس خاموش بود- سپر جلو شکسته- گلگیر  جلو سمت راست و درب جلو سمت راست 
تصادفی- درب عقب و گلگیر عقب سمت راست خراشیدگی دارد- الستیک ها 50 درصد 
سالم. قیمت پایه کارشناسی وســیله در بازار روز امروز )با توجه به نوسانات قیمت( جهت 
فروش به صورت مزایده حدودا مبلغ 380/000/000 ریال ارزیابی می گردد. 1- ملک اول 
واقع در خیابان رباط اول، کوچه 57 بعد ازاســتاد شهریار، کوچه طالقانی یا مسجد حجت، 
کوچه 57 پالک 59 مجتمع ابریشم، طبقه اول، واحد شرقی، به صورت آپارتمان مسکونی، 
دربها از چوب، نمای خارجی مجتمع آجرنما، نمای داخلی آپارتمان و بدنه نقاشی و کاغذ 
دیواری و درب کابینت چوب و MDF، کفها کف پوش، سیســتم سرمایشی کولر آبی، 
سیستم گرمایشی پکیج رادیاتور، کل مجتمع 10 واحدی و از ضلع شمال دارای حدود به 
کوچه و به کدپستی 8138944747 و دارای ســند به شماره پالک ثبتی 13900/9503 
بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 121/30  متر مربع به نام آقای مجید شیخان که در 
صفحه 380 دفتر 404 به شماره 70664 دارای ســابقه ثبت و واقع در طبقه اول و مستند 
مالکیت سند شماره 121809 مورخ 94/9/7 دفترخانه شــماره 4 اصفهان و در محدوده 
مختصات ) 3617791، 561814( و ملک دارای ســند تک برگی به شماره 494171 د 
93 مورخ 1394/9/4  مفروز و مجزی شــده از 13900/831 و آپارتمان 6/7 متر مربع آن 
پیشــرفتگی و 7/34 متر مربع آن بالکن به انضمام پارکینگ قطعه 5 تفکیکی به مساحت 
12/25 متر مربع واقع در طبقه همکف، به انضمام انباری قطعه دو تفکیکی به مســاحت 
5/42 متر مربع واقع در زیرزمین یک با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن و با این حدود: )شماال در چند قسمت 
به فضای معبر، شرقا در چند قسمت به فضای معبر و فضای ملک مجاور 13900، جنوبا 
به حیاط مشاعی، غربا در چند قسمت به آپارتمان قطعه اول شماره 9503 فرعی و راه پله 
و آسانسور به شرح سند( و رهنی شــماره 121810 مورخ 94/9/7 دفترخانه 4 اصفهان به 
نفع بانک مسکن شعبه فردوسی اصفهان بوده و آپارتمان و سرای انشعابات برق به شماره 
شناسایی 2/3/11/01/25/05/3252 و انشعاب گاز به اشتراک 2079374985 و انشعاب 
آب و فاضالب مشترک و خط تلفن میباشد. لذا ارزش شش دانگ آپارتمان مذکور با توجه 
به کلیه شرایط عرضه و تقاضا عوامل موثر، شرایط کنونی به مبلغ 4/000/000/000 ریال 

معادل چهارصد میلیون تومان برآورد و اعالم نظر می گردد. 2- ملک دوم واقع در اتوبان 
شهید آقابابائی، چهار راه هشت بهشت، خیابان شاه زید شرقی یا امامزاده زید، کوچه 36 یا 
صاحب الزمان، نبش کوچه امام حسین، به صورت پالک ویالئی، 2/5 مسکونی، اسکلت 
فلزی، قدیمی، نمای خارجی سیمان و شن، نمای داخلی نقاشی، دربهای خارجی و داخلی 
از پروفیل و چوب، کف ها موزاییک و ســیمان، کاشــی های فلزی، سیستم سرمایشی 
کولرآبی، سیستم گرمایشی بخاری گازی، دارای زیرزمین و طبقه اول که طبق اظهارات 
طبقه همکف در تصرف خانم صدیقه نظافتیان و طبقه زیرزمین آقای محســن شیخیان 
و طبقه اول خانم مریم شــیخیان بوده و ملک دارای انشــعابات برق به شماره شناسایی 
2/3/12/07/35/4/5500 و انشــعاب آب و فاضالب به شماره اشتراک 136410000 و 
انشعاب گاز به شماره اشــتراک 2084800459 و طبق فیش عوارض نوسازی و عمران 
شهری شــهرداری منطقه 4 اصفهان، به ملک به شماره پرونده 120-104462-5-4 و 
پالک ثبتی 15201/2670 واقع در کوچه ساحل  کوچه شهید حاجی پور پالک 212 بنام 
آقای حسین شیخیان به مســاحت حدود 200 متر مربع عرصه و مساحت حدود 240 متر 
مربع اعیانی و در محدوده مختصات )3613018 ، 567274( بوده که ملک دارای مالکین 
متعدد مشاعی به پالک ثبتی 15201/2670 بخش 5 ثبت اصفهان و با این حدود: )شماال 
درب و دیواریست به طول 10 متر به شماره 2033 فرعی، شرقا درب و دیواریست به طول 
20 متر به کوچه احداثی به عرض 6 متر، غرباً دیوار به دیوار به طول 20 متر به 2034 فرعی( 
و مشخصات مالکین به شرح دفتر امالک اداره ثبت اسناد و امالک شمال شرق اصفهان و 
ملک در ضلع شرق و جنوب دارای حدود به گذر و دارای عقب نشینی از ضلع جنوب و دارای 
پخ در ضلع جنوب شرقی می باشد. لذا با توجه به کلیه عوامل موثر و عقب نشینی و شرایط 
عرضه و تقاضا و وضعیت کنونی، ارزش شش دانگ پالک فوق مبلغ 7/080/000/000 
ریال معادل هفتصد و هشت میلیون تومان برآورد و اعالم نظر می گردد و ارزش یک دانگ 
مشاع آن معادل یکصد و هجده میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. در خصوص پالک 
ثبتی 9503 فرعی از 13900 اصلی با رعایت مشتقات این نسبت به دو میلیارد ریال و کسر 
آن و نیز با توجه به نام بانک مسکن شعبه فردوسی که مانده بدهی تا تاریخ 97/8/3 مبلغ 
392/141/435 ریال بوده و موافقت با مزایده و انتقال آن منوط به تسویه حساب کامل با 
آن بانک شد و اتومبیل نیز در پارکینگ فجر می باشد. م الف:332928 اجرای احکام 

حقوقی شعبه 13 اصفهان )1110 کلمه، 11 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/156 شــماره صادره: 1397/42/544192- 1397/10/15  نظر به اینکه ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 27 فرعی از 198 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان در صفحه 89 دفتر 
امالک جلد 1056 به نام خانم زهره حکیمی فرزند منوچهر  ثبت و سند مالکیت به شماره 
چاپی 545777  صادر گردیده اســت سپس  بموجب سند رهنی شــماره 88390 مورخ 
1395/11/18 دفترخانــه 17 اصفهان در رهن بانک ملی ایران قرار گرفته اســت. حال 
نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 33540 مورخ 1397/10/05 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 59357 مورخ 1397/09/26 به 
گواهی دفترخانه 17 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 346825  

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )245 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/159 در خصوص پرونده کالســه 498/97 دعوی مریم مرادی به طرفیت ناصر پور 

ولی اندرابی و غیره به خواسته الزام به تنظیم ســند و انتقال سند با توجه به اینکه خوانده 
ردیف سوم مجهول المکان اعالم شده )ناصر پور ولی اندرابی( و وقت رسیدگی به تاریخ 
97/12/7 ساعت 4 بعد از ظهر داده شــده لذا مراتب را جهت نشر در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار به حضورتان اعالم می دارد ضمنا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در پرونده 
جهت ابالغ به نامبرده موجود می باشــد مقتضی است پس از نشر آگهی یک نسخه از آن 
را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه از شــورا ارسال فرمایید. م الف: 349546 
 شــعبه دوم مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان نطنز )120 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

10/160  آقای رضا طاهری قلعه ناظری دارای شناســنامه شماره 5  به شرح دادخواست 
به کالســه 666/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین طاهری قلعه ناظری به شناســنامه 225 در تاریخ 1349/8/21  
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- کریم طاهری قلعه ناظری، ش.ش 17، ت.ت 1335/3/2 فرزند پسر 2- یداله طاهری 
 قلعه ناظــری، ش.ش 9، ت.ت 1336/1/15 فرزند پســر 3- رضــا طاهری، ش.ش 5، 
ت.ت 1344/1/15 فرزند پســر 4- عصمــت طاهری قلعه ناظــری، ش.ش 4، ت.ت 
1338/1/6 فرزند دختر 5- زهرا طاهری قلعه ناظــری، ش.ش 19، ت.ت 1346/7/15 
 فرزند دختر 6- زهره طاهری قلعــه ناظــری ،ش.ش 8، ت.ت 1348/3/1 فرزند دختر

 7- کبری عباسی، ش.ش 1433، ت.ت 1313/4/3 همســر.  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: 347645 کاظمی رئیس شعبه اول مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف بخش کرون )185 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/161  آقای هدایت اله حسینی دارای شناسنامه شماره 7  به شرح دادخواست به کالسه  
583/97  ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید محمد حسینی شیده به شناسنامه 49 در تاریخ 1392/6/29 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر به نام های 
1- سید رضا حسینی شیده، ش.ش 1، 2- هدایت اله حسینی شیده، ش.ش 7 و پنج دختر 
 به نام های 1- شــاهزاده بیگم حسینی شــیده، ش.ش 113، 2- منیجه حسینی شیده، 
 ش.ش 116، 3- زهرا حســینی شــیده، ش.ش 118، 4- صدیقه بیگم حسینی شیده، 
ش.ش 4، 5- احترام حســینی شیده، ش.ش 1 و یک همســر دائمی به نام خانم رعیتی 
شیده ، ش.ش 12 و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 349343 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )181 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/162  آقای ســید نوید موســوی دارای شناسنامه شــماره 1120019036  به شرح 
دادخواست به کالسه  510/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید حسن موسوی به شناسنامه 34 در تاریخ 97/4/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند پسر 
به نام 1- سید نوید موسوی به شــماره ملی 1120019036 متولد 1368/9/29 و چهار 
فرزند دختر به نام های 1- سیده بهناز موسوی، ش.ش 56 متولد 1355/6/1، 2- سیده 
نسیمه موسوی، ش.ش 22 متولد 1364/1/31، 3- ســیده مریم موسوی، ش.ش 166 
متولد 1358/11/25، 4- سیده معصومه موسوی، ش.ش 7150 متولد 1359/12/19 و 
یک همسر دائمی به نام 1- زهرا احمدی بن کمری، ش.ش 164 متولد 1332/4/1 و به 
غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 

در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 350705 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر)187 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/163  شماره صادره: 1397/03/546083-1397/10/24 نظر به اینکه سند مالکیت 
یک ربع حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ مزرعه توتکان  پالک ثبتی شماره 82 اصلی 
علیا اردستان  واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2854 در صفحه 159 دفتر 142 امالک 
به نام خانم طاوس فتوحی صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده: 970320541848512-97/10/23  به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 2421-97/10/22 به گواهی دفتر خانه 19 اردستان 
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف:350857 عصاری رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان )225 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

10/164 بدینوسیله به آقاي شهریارقرقاني فرزند عبدالرسول فعاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان محمدرضا طاوســي فرزند علیرضا به نشاني شهرضا خ ابوذر مقابل 
حسینیه سادات چوبکده طاوسي دادخواستي به خواسته مبلغ پنج میلیون ریال بابت چک 
شماره 517927 مورخ 1397/2/30 به این شورا تســلیم که بکالسه 1225/97 ش 1ح 
ثبت و وقت رسیدگي براي روز دوشــنبه مورخ 97/12/13 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق0آ0د0م مراتب یک نوبت دریکي 
از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه 
شوراي حل اختالف شماره یک شهرضا واخذ نســخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس 
کامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي جلســه رسیدگي فوق نیزدرشوراي 
حل اختالف شماره یک شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 348373 رئیس دبیرخانه شوراي 

حل اختالف شماره یک شهرضا )154 کلمه، 1 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

10/165 بدینوســیله به آقاي روح اله قنبرزاده ســگزآبادي فرزند ابراهیم فعاًل مجهول 
المکان ابالغ مي گرددکه خواهان محمدرضا طاوســي فرزند علیرضا به نشاني شهرضا 
خ ابوذر مقابل حسینیه سادات چوبکده طاوسي دادخواســتي به خواسته تقاضاي مطالبه 
000/ 5/400 ریال ازبابت چک شماره 337879 مورخ 1387/11/30 عهده بانک سپه به 
این شورا تسلیم که بکالســه 97 / 1223 ش 1ح ثبت و وقت رسیدگي براي روز دوشنبه 
مورخ 97/12/13 ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و 
به تجویزماده 73 ق0آ0د0م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي 
شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شــوراي حل اختالف شماره 
یک شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي 
داریدبیان نماییدوبراي جلســه رســیدگي فوق نیزدرشــوراي حل اختالف شماره یک 
شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت 
آن ده روزخواهدبود. م الف: 348369 رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره یک 

شهرضا)166 کلمه، 1 کادر( 

چرا همیشه احساس تشنگی می کنم؟
احساس تشنگی دائمی در اغلب موارد مشکل جدی نیســت؛ اما در برخی مواقع از 
وجود یک ناراحتی جسمی نهفته حکایت دارد. براساس گزارشی از نشریه تخصصی 
»مدیکال دیلی« از جمله دالیل احتمالی در احساس تشنگی دائمی می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
عدم دریافت آب کافی در طول روز  

یک دلیل اصلی احساس تشنگی مداوم عدم مصرف میزان کافی آب در طول روز است. 
به گفته پزشکان، بدن برخی از افراد به دریافت میزان آب بیشتری نیاز دارد. همچنین 
بدن افرادی که به طور مرتب ورزش کرده یا در محیط های آب و هوایی خشک زندگی 
می کنند به دریافت میزان بیشتری آب نیاز دارد. نوشیدن آب کافی که از رنگ ادرار 

قابل تشخیص است با تاثیرات مثبت متعددی بر بدن همراه است.
الگوهای غذایی 

افرادی که رژیم غذایی کتوژنیک دارند از عوارض جانبی متعدد آن شکایت دارند که 
یکی از آن ها احساس تشنگی مفرط است. احساس تشــنگی ناشی از این نوع رژیم 

غذایی به این دلیل است که میزان کربوهیدرات دریافتی در آن کمتر است.
مشکالت تیروئیدی 

تاثیرات تیروئید پرکار در افراد مختلف متفاوت است. بنابراین درحالی که احساس 
تشنگی مفرط به تنهایی عامل نگران کننده ای نیست، الزم است دیگر عالئم مرتبط 
با آن از قبیل کاهش بی دلیل وزن، لرزش دســت ها، احساس خستگی، اضطراب و 
نشانه های دیگر مورد توجه قرار گیرد. در صورت وجود تعدادی از این عالئم الزم است 

برای تشخیص مشکل تیروئید به پزشک مراجعه شود.
دیابت 

احساس تشــنگی مفرط در کنار تکرر ادرار و تاری دید از جمله عالئمی هستند که 
می تواند حاکی از ابتالی فرد به بیماری دیابت باشد.

مصرف برخی داروها 
بسیاری از داروهای رایج به طور مستقیم یا غیر مستقیم به احساس تشنگی دائمی 
کمک می کند. داروهای افسردگی، داروهای فشــار خون و آلرژی با عوارض جانبی 

همراه هستند که از آن جمله می توان به تکرر ادرار و خشکی دهان اشاره کرد.
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معرفی پلیس گردشگری اصفهان در سایت 
جهانی یونسکو

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

سرپرست معاونت هماهنگی استانداری 
اصفهان:

هنوز بحران تغییر اقلیم را 
حس نکرده ایم

سرپرســت معــاون هماهنگی امــور عمرانی 
اســتانداری اصفهان گفت: هنــوز بحران تغییر 
اقلیم را حس نکرده ایم کــه در این موضوع باید 
برنامه ریزی مناسب داشته باشیم.حجت اله غالمی 
گفت: تامین انرژی از وظایف حکومت هاست و در 
حوزه کشاورزی طراحی الگوی کشت با توجه به 
تغییر اقلیم کشــت، انتقال آب به نقاط مختلف 
و ... از جمله مواردی اســت که در این حوزه باید 
به آن توجه شــود.وی ادامه داد: مناسب سازی 
صنایع موجود از موضوع های مهمی است که در 
حوزه انرژی در بخش صنایع باید اصالح شــود؛ 
صنایعی که در دهه 50 و با شرایط آب و هوای آن 
روز استان طراحی و ایجاد شده است.سرپرست 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
افزود: ایجاد صنایع مبتنی بر فناوری های نوین و 
دانش بنیان موضوع مهم دیگری است که نیاز به 
آب و انرژی کمتری دارد و بایــد از ایجاد صنایع 
آب بر بپرهیزیم؛ در طرح توسعه استان نیز توسعه 
این صنایع منع شده اســت.غالمی بیان کرد: در 
برنامه ششم توسعه تاکید بر نوسازی ناوگان حمل 
و نقل شده که عمر مفید این ناوگان 20 سال در 
کشور است؛ انتقال بار و مسافر از جاده به ریل در 
راستای کاهش ســوخت و ایمن سازی موضوع 

دیگری در این موضوع است.

 معاون امور داوطلبان جمعیت
 هالل احمر استان:

کاروان سالمت به مناطق 
کم برخوردار اعزام می شوند

معاون امــور داوطلبان جمعیــت هالل احمر 
اســتان اصفهان گفت: به مناســبت چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقــالب اســالمی، کاروان 
ســالمت و نیکوکاری هالل احمــر به مناطق 
کم برخوردار از جمله شــرق اصفهــان اعزام 
می شوند.علی محمد هاشمی با اشاره به اعزام 
تیم های ســالمت و نیکوکاری جمعیت هالل 
احمر به مناطق محروم اســتان اظهار داشت: 
در طول دهه فجر امسال این کاروان به مناطق 
کم برخــوردار به ویژه شــرق اصفهــان اعزام 
می شوند.معاون امور داوطلبان جمعیت هالل 
احمر استان با بیان اینکه نیروهای امداد و نجات 
هالل احمر نیــز کاروان ســالمت را همراهی 
می کنند، گفت: بحث آموزش های امداد و نجات 
برای خانوارهای مستقر در مناطق محروم در 

دستور کار است.

زمان نام نویسی سفر به عتبات 
در اسفندماه مشخص شد 

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره 
به آغاز نام نویســی از متقاضیان سفر به عتبات 
در اســفندماه از 2۹ دی ماه، گفــت: اعزام ها 
در ایــن دوره از اول تا 2۳ اســفندماه صورت 
می گیرد.مرتضی آقایی، با اشــاره به نام نویسی 
از متقاضیان ســفر به عتبــات در آخرین ماه 
سال جاری، اظهار داشت: افراد عالقه مند برای 
سفر به عتبات در اسفندماه می توانند از شنبه 
2۹ دی ماه اقدام به نام نویسی کنند.وی با بیان 
اینکه این دوره از اعزام ها از اول تا 2۳ اسفندماه 
صورت می گیرد، افزود: با توجه به ایام شهادت 
حضرت امام هادی )ع( در اسفندماه و ازدحام 
جمعیت، برخی از کاروان ها در این زمان ممکن 
است به سامرا مشرف نشوند که هزینه سفر به 
سامرا از این کاروان ها اخذ نخواهد شد. آقایی 
با اشــاره به اعزام زائران به عتبات طی ماه های 
اخیر خاطر نشــان کرد: زائــران در دی ماه با 
توجه به زمان ثبت نام به عتبات مشرف شدند و  
همچنان روند اعزام به خوبی پیگیری می شود.

 نجات ۲ گردشگر خارجی
 از دریاچه نمک آران و بیدگل

رییس جمعیت هالل احمر آران و بیدگل گفت: 
دو گردشــگر خارجی هلندی کــه در باتالق 
دریاچه نمک آران و بیدگل گرفتار شده بودند، 
نجات یافتند.حســین اصباح اظهار داشت: دو 
گردشــگر هلندی که در دریاچه نمک آران و 
بیدگل گرفتار شده بودند، از این باتالق دریاچه 

نجات یافتند.
وی افزود: ایــن دو نفر با خــودروی خود وارد 
این دریاچه شــده بودند که با توجه به تاریکی 
هوا و نا آشــنا بودن به منطقه گم شدند.رییس 
جمعیت هالل احمــر آران و بیــدگل با بیان 
اینکه اعضــای کلوپ ســافاری آران و بیدگل 
توانستند خودروی گردشگران را از باتالق خارج 
کنند، تاکید کرد: گردشــگران به هیچ عنوان 
نباید بدون راهنمایان محلی اقدام به بازدید از 
مناطق خاص گردشگری مانند کویر و مناطق 

ناشناخته کنند.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

معرفی پلیس گردشگری اصفهان 
در سایت جهانی یونسکو

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به استقبال 
توریست ها از خدمات ایســتگاه پلیس گردشگری 
در میدان تاریخی حضرت امــام)ره( از معرفی این 
پلیس در گزارش ســایت جهانی یونسکو خبر داد. 
ســردار مهدی معصوم بیگی  اظهار داشت: بیشتر 
توریســت های بازدید کننده از اصفهــان به میدان 
تاریخی حضرت امام خمینی )ره( مراجعه می کنند 
که بــه همین منظــور نیاز بــه ایســتگاه »پلیس 
گردشگری« در این مکان احســاس شد و با تالش 
پلیس استان برای نخســتین بار در کشور ایستگاه 
مزبور احداث و امکان ارائه خدمات انتظامی، مشاوره 
و راهنمایی ماموران پلیس به توریست های خارجی 
از این طریق فراهم آمد. بــه گفته فرمانده انتظامی 
استان، در این ایستگاه از نیروهای باتجربه و آموزش 
دیده، مسلط به زبان های خارجی استفاده می شود.

معصوم بیگی، از افزایش احساس امنیت توریست ها 
در ایران خبر داد و گفت: براساس نظرسنجی که طی 
۹ ماهه امسال از گردشگران خارجی صورت گرفت، 
2 هزار نفر از توریست های شرکت کننده در این نظر 
سنجی از ســفر به ایران ابراز رضایت کرده و رفتار 
نیروهای پلیس با آنــان را محترمانه و محبت آمیز 

توصیف کردند.

 کالهبرداری از طریق
 بخت آزمایی اینترنتی!

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از دستگیری 
فردی که با ترفند بخت آزمایی و فال گیری در یکی 
از شــبکه های اجتماعی از شهروندان کالهبرداری 
می کرد، خبر داد.سید مصطفی مرتضوی بیان داشت: 
در پی شــکایت خانمی جوان مبنی بر اینکه مورد 
کالهبرداری فردی در فضــای مجازی قرار گرفته، 
موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتای استان 
اصفهان قرار گرفت.وی افزود: در تحقیقات صورت 
گرفته از شاکی مشخص شد وی در یکی از شبکه های 
اجتماعی با صفحه ای که اقدام به تبلیغ بخت آزمایی 
و فال گیری می کرده مواجه شده و به همین منظور 
مبلغ ۸ میلیون ریال به حساب صاحب آگهی واریز 
می کند؛ اما پس از واریز وجه نامبرده تلفن همراه خود 

را خاموش و پاسخگو نبوده است.

توقیف کاالهای قاچاق 
میلیاردی در اصفهان

رئییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان از دســتگیری ۴ قاچاقچی و کشف یک 
میلیارد و ۹00 میلیون ریال انواع کاالی خارجی 
قاچاق در عملیات کاراگاهان این پلیس خبر داد. 
سعید سلیمیان اظهار داشــت: کارآگاهان اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی اســتان 
اصفهان حین گشــت زنی هــای هدفمند خود 
طی یک عملیات ویژه در بازرســی از دو باربری 
موفق شــدند انواع کاال های خارجــی قاچاق را 
کشف کنند.سرهنگ ســلیمیان ارزش کاال های 
کشف شده را برابر اعالم کارشناسان مربوطه یک 
میلیارد و ۹00 میلیون ریــال اعالم کرد و گفت: 
در این رابطه تعداد ۴ نفر به جرم تهیه و نگهداری 
کاالی خارجی قاچاق دســتگیر و همراه پرونده 

تشکیل شده روانه مراجع قضائی شدند.

آتش سوزی در سیتی سنتر
 سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: صبح دیروز انبار روباز 

سیتی سنتر اصفهان دچار حریق شد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به حادثه آتش سوزی 
صبح دیروز در سیتی ســنتر اصفهان اظهار کرد: 
این حادثه صبح ســاعت ۹ و یک دقیقه به ستاد 

فرماندهی آتش نشانی اصفهان شد.
وی با بیان اینکه برای اطفای این حریق نیروهای 
امدادی از دو ایســتگاه ۱2 و ۱۳ آتش نشــانی 
اصفهان در محل حضور یافتند، افزود: ســرعت 
عمل نیروهای امدادرسانی سازمان آتش نشانی 
باعث شد این حادثه ظرف شــش دقیقه حریق 
اطفا شــود. کاوه آهنگران با بیــان اینکه در این 
حادثه نوارهای دور شیشــه در قســمتی از  این 
انبار دچار حریق شــده بود، اضافه کرد: وسایل 
قابل اشتعال دیگری در این انبار وجود داشت که 
در صورت نرسیدن به موقع نیروهای امداد آتش 
 نشانی امکان توسعه بیشــتر آتش سوزی وجود 

داشت.

بــه ازای هــر نفــر در اســتان اصفهــان 6 دهم 
 جلد کتــاب در کتابخانــه های عمومــی موجود 

است.
سرپرســت اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی 
اصفهان با بیــان اینکه میزان کتــاب های موجود 
در کتابخانه های عمومی اســتان ســه میلیون و 
200 هزار جلد و جمعیت اســتان پنج میلیون نفر 
است، افزود: براساس استاندارد باید به ازای هر نفر 
 چهار جلد کتاب در کتابخانــه های عمومی وجود 

داشته باشد.
امیر هالکویی افزود:این در حالی است که هر ساله در 
یک یا دو مرحله از محل اعتبارات نهاد کتابخانه های 
عمومی، کتاب های جدید خریداری و به موجودی 

کتاب ها افزوده می شود ولی باز هم جوابگو نیست.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان 
با بیان اینکه دسترسی آســان یکی از عوامل ایجاد 
انگیزه برای مطالعه اســت، گفــت: درحال حاضر 
تنها 20 درصد مــردم به کتابخانه ها دسترســی 
دارند.سرپرســت کتابخانه های عمومی اصفهان 

افزود : ۳7 ایستگاه مطالعه در فضاهای پرمخاطب 
اصفهان شامل بیمارستان ها، فرودگاه، پایانه های 
حمل و نقل عمومی، شــهرداری ها و دیگر مراکز 

برپا شده است. 
هم اکنون ۱۸0 باب کتابخانه نهادی و ۱20 کتابخانه 
مشارکتی با فضایی معادل یکهزار و ۳00 مترمربع 
 و 220 هــزار نفر عضو در اســتان اصفهــان فعال

 است.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان خبر داد:

سهم ناچیز اصفهانی ها  در کتابخانه های عمومی
معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان 
گفت: دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی معتبر تحت 
پوشش خدمات قرار می گیرند .عبدالرسول آقاهادی 
با اشاره به ارائه خدمات نوین بیمه ای سازمان تامین 
اجتماعی ، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل جدید این 
سازمان که از مهر ماه سال جاری ابالغ شده است ، از 
این پس دانشجویان نیز با ارائه کارت معتبر دانشجویی 
مشمول خدمات بیمه ای حرف و مشــاغل آزاد می 
شود.وی افزود: بر اساس این دســتورالعمل درآمد و 
مبنای پرداخت حق بیمه دانشجویی  ۱.۱ برابر حداقل 
دستمزد اســت که بر مبنای آن حق بیمه وصول می 
شود.معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان 
اصفهان تصریح کرد: دانشــجویانی که تحت تکفل 
قانونی پدر و مادر و تحت پوشــش خدمات دفترچه 
درمانی  والدین باشند، نیازی به دریافت دفترچه ندارد 
ولی درصورت نیاز به دفترچه مبلغ ۴5 هزار تومان به 
حق بیمه اضافه خواهد شد.آقاهادی گفت: قانون بیمه 
صاحبان حرف و مشــاغل آزاد تابع قانون کار نیست 
بنابراین به مشــموالن مقرری بیمه کاری پرداخت 

نمی شود؛ اما سوابق دانشــجویانی که تحت پوشش 
بیمه قرار می گیرند در صورت استخدام در سازمان های 
لشکری و کشوری قابل انتقال خواهد بود.حداکثر سن 
جهت پذیرش درخواست و اصل قرارداد برای مردان و 
زنان به ترتیب 50 و ۴5 سال است، در غیر این صورت 
افرادی مشمول چنین بیمه ای قرار می گیرند که دو 
برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه 

نزد سازمان تامین اجتماعی باشند.

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان:

با ارائه کارت دانشجویی بیمه شوید

شنیده ها

بارش های نسبتا خوب امسال، چشم مردم را 
به آسمان دوخته است. البته پیش بینی های 
هواشناسی هم در این میان نقش زیادی داشته 
و  بر خالف ســال های گذشته که پیش بینی 
آب و هوا چندان دلچسب نبود و خبرهایی از 
بارش های پر و پیمان نداشت؛ اما امسال هر 
از چند گاهی مژده بارش ها دل شهروندان را 

شاد می کند. 
چالش هــای پیش بینی نشــده هواشناســی در 
سال های قبل که تا آســتانه یک بحران تمام عیار 
هم پیش رفت، موجب شــد تا امسال تقریبا قبل از 
 هر بارشی هواشناسی هشــدارهای پیشگیرانه ای 
 را به مســافران و شــهروندان بدهد. سال گذشته 
 بود کــه در محور قم- تهران، هــزاران نفر به دلیل

  بــرف و یخبنــدان در جــاده گرفتــار شــدند و 
بســیاری از خانه ها در شمال کشــور بر اثر سیل 

تخریب شد. 
امسال اما تا کنون پیش بینی ها در مورد یخبندان و 
بارش برف چندان درست از آب در نیامده است. طی 
روزهای ابتدایی دی ماه، پدر علم هواشناسی ایران 
پیش بینی کرد که در بازه زمانــی ۱5 تا 25 دی، 
وقوع پدیده »کولد اســپل« و یخبندان ۱0روزه در 
اکثر نقاط کشور پس از ریزش »برف« قابل مالحظه 

خواهد بود.
حســین اردکانی  افزود: علت این پدیده، »هجوم 

هوای بسیار سرد« از روی 
دریای یــخ زده »پرنس« 
در حاشــیه اقیانــوس 
منجمد شمالی و در شمال 
کشورهای اسکاندیناوی 
به طرف کشورهای اروپای 
شمالی و مسیری به طرف 
اروپای مرکــزی و دریای 

سیاه و در نهایت شــرق دریای مدیترانه است؛ اما 
با گذشــت حدود۱0 روز نه ســرمای هوایی قابل 
مشــاهده بود و نه خبری از برف سنگین در کشور. 

حاال اما هواشناسی برای 
دو تا سه روز آینده پیش 
بینی بارش برف در استان 
اصفهان و سرد شدن هوا 
تا ۸ درجه سانتی گراد را 

کرده است. 
منابــع  اعــالم  بنابــر 
غیررسمی پیش بینی هوا، 
سردترین روزهای زمستان ۹7 و سرما و یخبندان 

در بیشتر مناطق ایران در راه است.
آن گونه که پیش بینی شــده، دمای هوا در مناطق 

سردســیر از 20- درجه سانتی گراد ســردتر و در 
بســیاری از شــهرهای ایران کمتر از ۱0-  درجه 
ســانتی گراد خواهد بود.البته این سرما یک اتفاق 
بی سابقه نیســت؛ در یک زمســتان نرمال چنین 
سرمایی طبیعی است؛ دمای هوا نسبت به نرمال تا 
۱0 درجه سردتر و نسبت به روزهای گذشته تا ۱5 

درجه سردتر خواهد بود.
شدت سرما از اواخر امروز پس از برف سراسری در 
کوهپایه هــای البرز  رخ می دهد و تا روز دوشــنبه 
هفته  آینده این هوای به نســبت ســرد در کشور 

ماندگار خواهد بود. 
در اصفهان نیز بر اســاس پیش بینی هواشناســی 
و ورود ســامانه بارشی به اســتان از سمت غرب و 
جنوب  و ادامه ناپایداری، در اکثر مناطق اســتان 
 اصفهان شــاهد  بارش برف، باران و وزش باد شدید 

خواهیم بود.
با خــروج این ســامانه ناپایدار از امشــب، کاهش 
محســوس دما در اکثــر مناطق اســتان اصفهان 
بین 6 تا ۸ درجه پیش بینی می شــود و این توده 
 هوای ســرد تا اواســط هفته آینده ماندگار خواهد

 بــود.در روزهــای اخیر ســازمان راهــداری به 
صورت مرتــب اطالعیه هایی را مبنــی بر اجتناب 
شــهروندان از مســافرت هــای غیــر ضــروری 
منتشــر کرده و لغزندگی و یخبنــدان جاده ها در 
مناطق خــور و بیابانــک و محورهــای مواصالتی 
 و کوهســتانی اســتان اصفهــان پیــش بینــی

 شده است. 

یخبندان در راه اصفهان

نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس شــورای اسالمی گفت: با 
تصویب اعضای این کمیســیون اپراتورهای تلفن همراه در سال 
آینده موظف شــدند حســب اعالم پلیس راهنمایی و رانندگی، 
جریمه و تخلفات رانندگان را به صورت پیامکی به آنها اعالم کنند.

»علی اصغر یوســف نژاد« اظهار داشــت: اعضا در این جلســه 
اپراتورهای تلفن همــراه را موظف کردند حســب اعالم پلیس 

راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، موضوع جریمه و تخلفات 
رانندگی و مواردی که برابر ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات 
 رانندگی مصــوب ۱۳۸۹ به متخلفین رانندگی اعالم می شــود 
را به صورت پیامکی برای هر تخلف یک بار به مالک وسیله نقلیه 

اعالم و هزینه آن را در قبض مالک وسیله منظور و وصول کنند.
اعضای کمیســیون تلفیق طبق آیین نامه داخلی مجلس هر روز 

در دو نوبت صبح و عصر برای بررسی جزییات الیحه بودجه ۹۸ 
جلسه دارند.

گفتنی است؛  نخستین جلسه کمیســیون تلفیق مجلس برای 
بررســی الیحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور صبح شــنبه این هفته 
برگزار شد و اعضا در این جلسه با کلیات الیحه بودجه سال آتی، 

موافقت کردند.

نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس:
اپراتورهای تلفن همراه موظف به پیامک جریمه ها شدند

با وجود پیش بینی پدر علم هواشناسی، دوره یخبندان هنوز اتفاق نیفتاده است

 لغزندگی و یخبندان جاده ها در مناطق 
خور و بیابانک و محورهای مواصالتی و 
 کوهستانی استان اصفهان پیش بینی

 شده است

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان گفت: طی ۹ ماهه سال جاری 7۴ 
نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دســت داده اند.علی سلیمانی پور اظهار 
کرد: طی ۹ ماهه سال جاری 7۴ نفر به دلیل حوادث کار جان خود را از دست 
داده اند که بیشتر آنها ناشی از برخورد جشم سخت و سقوط از بلندی گزارش 
شــده اســت.وی افزود: آمار جان باختگان بر اثر حوادث کار در سال جاری  
در مقایســه با آمار سال گذشته که 66 نفر گزارش شــده بود، افزایش یافته 

و بیشــترین قربانیان این حوادث مردان هســتند. مدیرکل پزشکی قانونی 
استان اصفهان همچنین به آمار مصدومین ناشــی از حوادث کار در ۹ ماهه 
سال جاری اشاره کرد و گفت:  حدود دو هزار و  ۱07 مورد شامل ۱۳۱ زن و 
یک هزار و ۹76 طی ۹ ماه امسال مصدوم شده اند که این آمار نسبت به مدت 
مشابه سال قبل که یک هزار و ۹۸۴  نفر که شامل ۹۹ زن و  هزار و ۸۸5 مرد 

بوده،  6.2 درصد افزایش داشته است. نی
انو

ی ق
شک

پز

حوادث کار ، جان ۷۴ 
مرد اصفهانی را گرفت

طی ۹ ماه امسال؛

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: آمار اقدام و 
تصمیم به خودکشی در بانوان سه برابر آقایان و آمار خودکشی هایی که 
منجر به مرگ شده در آقایان چهار برابر بانوان است.مجتبی ناجی ، در 
ارتباط با روند رو به رشد خودکشی های اخیر اظهار کرد: اختالل های 
روانی، خلقی، افســردگی، یأس و نا امیدی و عوامل دیگری همچون 
پرخاشــگری که گاهی موجب خودآزاری می شــود، دالیلی است که 
جوانان و نوجوانان را به ســمت خودکشی ســوق می دهد.وی با بیان 
اینکه عوامل اجتماعی در روند خودکشــی تاثیرگذار است، ادامه داد: 
ناکامی هایی که فرد در راه رســیدن به هدف های خود دارد و احساس 

می کند نابرابری هایی در جامعه گریبان گیرش شده است، باعث می شود 
فرد احساس بی پناهی کرده و اقدام به خودکشی کند.ناجی با اشاره به 
اینکه استان اصفهان بیســت و چهارمین استان درکشور از لحاظ آمار 
خودکشی است، اظهار کرد: خودکشی به یک آسیب اجتماعی تبدیل 
و فردی که اقدام به خودکشی می کند حدود 20 نفر از اطرافیان خود را 
درگیر این ماجرا می کند. تحقیقات نشان داده 70 درصد خودکشی ها 

زیر چهل سال بوده است. 
وی ادامه داد: آمار اقدام و تصمیم به خودکشی در بانوان سه برابر آقایان 
و خودکشی هایی که منجر به مرگ شــده در آقایان چهار برابر بانوان 

است.معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: ما 
در استان اصفهان فراغت کم داریم و این به فرهنگ اصفهان برمی گردد 
و مردم اصفهان بیشتر افرادی درون  گرا هستند.وی با بیان اینکه جامعه 
به نشاط اجتماعی نیاز دارد، گفت: نشاط برگرفته از یک حالت رضایت 
درونی است و باید اعتماد درونی و آرامش درونی داشته باشیم تا بگوییم 
به نشاط رسیده ایم؛ نشــاط اجتماعی چیزی نیســت که بتوان آن را 
وانمود کرد. هیجان با نشاط فرق می کند، هیجان احساسی زودگذر و 
 ناپایدار است، اما نشاط حالت فکری و پایداری است که عمیقا احساس

 می شود.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان:
اقدام به خودکشی در بانوان سه برابر آقایان است

پریسا سعادت

خبر
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 ستاره جوان آژاکس 
بهترین مدافع دنیا می شود

رونالد کومــان، یکی از اســطوره های فوتبال 
هلند و ســرمربی فعلی 
تیم ملی فوتبال این 
کشور معتقد است 
دلیخت،  ماتیس 
مدافــع جــوان 
آژاکس آمستردام تا 
دو سال آینده بهترین 
دفاع وســط دنیا خواهد بود.دلیخت 19ساله 
از هم اکنون با پیشــنهادهای زیادی از طرف 
باشــگاه های بزرگ اروپایی مواجــه بوده و از 
جمله بارسلونا، تیم سابق رونالد کومان، یکی 
از باشگاه هایی اســت که جذب او را در دستور 
کار خود قرار داده است. خبرهایی درباره عالقه 
منچسترسیتی به این مدافع جوان هلندی هم 
اعالم شده و بایرن مونیخ نیز برای جذب ستاره 
جوان آژاکس دست به کار شده است.کومان، 
معتقد است دلیخت که تا کنون 13بار پیراهن 
نارنجی تیم ملی هلند را به تن کرده، در مسیر 
تبدیل شــدن به یکی از بهترین مدافعین دنیا 

قرار دارد. 

 فلینی، اولین خروجی
 در دوران »سولسشائر«!

اعــالم منابــع نزدیــک بــه طبــق 
باشــگاه، »فلینــی« 
اولیــن خروجــی 
منچستریونایتد در 
دوران مربیگــری 
سولسشائر خواهد 
بود.فلینی، تابستان 
قبــل قــراردادی دو 
ساله با منچستریونایتد امضا کرد ولی با رفتن 
مورینیو، جایگاهش را در تیم اصلی از دست داد 
و در ســبک کاری متفاوت سولسشائر، فلینی 
جایی در یونایتد ندارد. او طــی 6 بازی اخیر، 
تنها 31 دقیقه برای یونایتد بازی کرده اســت 
و حاال در آســتانه جدایی از یونایتد قرار دارد.

گفته می شود میالن، پورتو و گوانگژو هر سه به 
جذب فلینی 31 ساله عالقه دارند ولی یونایتد 
برای فروش او 15 میلیون پوند می خواهد و اگر 
پیشنهاد مناســب در ژانویه برای وی دریافت 

نشود، او تا تابستان ماندنی خواهد بود.

»زیزو« جانشین الگری می شود
رســانه ها خبر می دهند که باشگاه یوونتوس 
مذاکراتی با زین الدین 
زیدان، ســرمربی 
سابق رئال مادرید 
برای جانشــینی 
مکس آلگری در 
پایــان فصل جاری 
انجام داده اند و امکان 
دارد او در کســوت مربیگری بــه بیانکونری 
بپیوندد. در همین راستا نشریه ال چیرینگیتو 
مدعی شــده  زیدان که عالقه خاصی به کریم 
بنزما دارد و زمانی که ســرمربی کهکشــانی 
بود نیز همواره از این مهاجم در ترکیب اصلی 
تیمش اســتفاده می کرد، نیــز صحبت هایی 
کــرده و ظاهرا قصــد دارد در صورت پذیرش 
پست هدایت یوونتوس، مهاجم فرانسوی رئال 
مادرید را نیز با خود بــه آنجا ببرد.در روزهایی 
که زین الدین زیدان، سرمربی رئال بود   به رغم 
انتقادات بســیاری که به بنزما وارد می کردند؛ 
اما او در ترکیب ثابت تیم قرار داشت و با رفتن 
زیدان باتوجه به عملکــرد و انتقاداتی که به او 
می شد شــرایط برای ماندنش دشوارتر شده 

است.

 حمله »عمر خربین«
 به سرمربی تیم ملی سوریه 

تیم ملی فوتبال سوریه با شکست برابر استرالیا 
در دیدار هفته پایانی اش 
از جام ملــت های 
آســیا حذف زود 
هنگامی داشــت.

عمر خربین دلیل 
ناکامی تیمش را به 
خاطر سرمربی آلمانی 
می داند. او گفت:» سرمربی وطنی بسیار بهتر از 
سرمربی آلمانی است. مسائل زیادی باعث شد 
تا فوتبال ما به ایــن روز بیفتد«.عمر ادامه داد: 
»برابر استرالیا برای پیروز شدن تالش زیادی 
از خود نشــان دادیم. داور عالمت سوال بازی 
بود و عملکرد خوبی نداشــت. می خواســتیم 
که با پیروزی در این دیدار هــواداران خود را 
شاد کنیم اما شــرایط به سود ما رقم نخورد. از 
 هواداران عذرخواهی می کنیــم و به آنها قول 

می دهیم که در آینده بهتر ظاهر شویم«. 

»سپاهان« ششمین تیم تاریخ لیگ قهرمانان!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

خودکشی مدافع خوزستانی 
برای پیوستن به پرسپولیس 

ســینا مریدی، هافبک دفاعی 22 ساله باشگاه 
فوالد خوزســتان که با مخالفت افشین قطبی 
نتوانســت به پرســپولیس بپیوندد، این روزها 
اعتصاب کرده اســت و در تمرینات فوالدی ها 

شرکت نمی کند.
ماجرا از این قرار اســت که باشگاه پرسپولیس 
راضی به پرداخت مبلغ رضایت نامه این بازیکن 
نیست و با توجه به عالقه شــخصی مریدی به 
پرســپولیس و تعصب خاصی کــه چندین بار 
نسبت به این تیم نشان داده، با مسئوالن باشگاه 
مذاکره کرده اســت که در مبلــغ رضایت نامه 
تخفیف بدهند تا خودش  این مبلغ را پرداخت 
کند و به تهران بیاید.الزم به ذکر اســت که این 
اقــدام مریدی می توانــد تبعات بــدی برای او 
به همراه داشته باشــد و در صورتی که او نتواند 
به باشگاه پرســپولیس بپیوندد، بی شک دیگر 
شانس حضور در فوالد را نیز از دست خواهد داد 
و دوران فوتبالی او به احتمال زیاد آسیب جدی 
خواهد دید که در دنیای فوتبال این اقدام را  با 
عنوان خودکشی برای پیوستن به تیم محبوب 

یاد می کنند.

دو بازیکن امید به اردوی 
استقالل اضافه شدند

زکریا مرادی و معــراج پورتقی، دو بازیکن امید 
اســتقالل که با قهرمانی در پایه هــای تهران 
موفق شــدند نظر شــفر را جلب کننــد تا به 
تمرینات این تیم اضافه شــوند، روز گذشــته 
وارد ترکیه شــدند.این دو بازیکن پیش از این 
نیز در تهران به تمرین با استقاللی ها پرداخته 
بودند و شفر از باشگاه درخواست کرده تا این دو 
بازیکن به فهرست آبی ها برای ادامه مسابقات 
اضافه شــوند. اســتقالل در این اردو بازیکنان 
تیم ملــی امید خود یعنــی صیادمنش، قائدی 
 و نوراللهــی را در اختیــار ندارد و ایــن اتفاق 
می تواند فرصت مناســبی برای این بازیکنان 
جوان در اردوی آبی پوشان باشد.استقالل  امروز  
در دیداری دوستانه به میدان می رود و همچنین 
 اردوی این تیــم هفته آینده بــه اتمام خواهد 

رسید.

در حاشیه

پیشخوان

 با رمز انتقــام، عملیات 
صدرنشینی پیشکسوت والیبال درباره بالتکلیفی فدراسیون و برگزاری مجمع 

در سال آینده گفت: آنطور که از طریق رسانه ها شنیدم قرار است 
انتخابات عقب بیفتد و فدراســیون با سرپرســت اداره شود. این 
یعنی معلق ماندن فدراسیون و والیبال. سرپرست نمی تواند مانند 
رییس برنامه ریزی جامع و کاملی داشــته باشد و تصمیم گیری 
کند.ابراهیم وطن پرست  در ادامه گفت: نمی دانم سیاست وزارت 

ورزش چیست و چرا به دنبال طوالنی کردن زمان برگزاری مجمع 
انتخاباتی است. »ضیایی« به دلیل بازنشســتگی کنار رفت و تا 
جایی که اطالع دارم اســتعفا نداده و به دنبال رای دیوان عدالت 
اداری است. امیدوارم رای دیوان به نفع ضیایی باشد و او برگردد.
وی در ادامه درباره مسابقات پیش روی تیم ملی گفت: هدف تیم 
ملی مسابقات انتخابی المپیک 2۰2۰ اســت و باید برای چنین 

رویدادی مهیا شود. ســپس بعد از آن و کسب سهمیه، مسابقات 
المپیک را در پیش خواهیم داشت و باید رییس فدراسیون حضور 
داشته باشد که بتواند برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسبی داشته 
باشدوطن پرست در پایان گفت: امیدوارم هرچه زودتر فدراسیون 
از بالتکلیفی در بیاید و »ضیایی« به کار باز گردد و دوباره سکان 

هدایت والیبال را در دست گیرد.

پیشکسوت والیبال مطرح کرد:
معلق ماندن فدراسیون به والیبال لطمه می زند

:
هفته پایانی لیگ برتر فوتســال باشگاه های کشور 
در دور مقدماتی، در شــرایطی عصر امروز برگزار 
می شــود که صدرنشــین  فعلی این مسابقات در 
ورزشــگاهی بدون تماشــاگر از تیم حفاری اهواز 

پذیرایی می کند.
هشــتمین دوره  رقابت های لیگ برتر فوتســال 
باشگاه های کشور که از 14 تیرماه سال جاری آغاز 
شد، در حالی عصر امروز با برگزاری هفته بیست و 
ششم در دور مقدماتی به پایان می رسد که تکلیف  
هشــت تیم صعود کننده به مرحله پلی اف پیش 
از برگزاری این هفته مشخص شــده است و دیدار 
های این هفتــه برای تیم ها جنبــه تمرینی دارد.

تیم فوتسال گیتی پسند، مس سونگون، فرش آرا، 
حفاری اهواز، سوهان محمد سیما قم، سن ایچ ساوه، 
شهروند ساری و مقاومت البرز، تیم هایی هستند که 
توانسته اند با کسب امتیاز های الزم  مجوز حضور در 

دور بعدی این رقابت ها را به دست آورند. 
سرخ پوشان اصفهانی که این دوره از بازی ها را در 
قالب یک تیم مدعی آغاز کردند، چند هفته ای است 
که صدرنشینی در جدول رده بندی را قطعی کرده 
و دیدار این تیم با تیم حفاری اهواز جنبه تدارکاتی 

برای  آنها خواهد داشت. 
شــاگردان »رضا لک« که با رای کمیته انضباطی 
باید در ورزشگاه خالی از تماشاگر مقابل تیم اهوازی 
صف آرایی کنند، هفته گذشــته هم در یک بازی 
بدون تماشاگر تیم اهورای بهبهان را با نتیجه هفت 
بر دو شکست دادند تا 64 امتیازی شوند و با وجود 
مشخص شــدن نتیجه هفته بیســت وچهارم هم 
چنان با اختالف ده امتیازی نســبت به تیم دوم در 

جایگاه اول قرار داشته باشند. سرخ پوشان اصفهانی 
در این بازی می توانند از »بلو« بازیکن جدید خود 
استفاده کنند. گیتی پسندی ها برای حفظ و تداوم 
رکوردشــکنی و همچنین برای هماهنگی بیشتر 

بازیکنان پا به این میدان می گذارند.
از آن طرف تیم حفاری اهواز هم در هفته گذشــته 
موفق شد با پیروزی بر تیم شهرداری ساوه، میدان 
را ترک کند و با کســب 44 امتیــاز در رده چهارم 
قرار بگیرد.  این تیم اگرچه صعــود خود به مرحله 
بعدی را مسجل کرده اســت ولی همچنان رقابت 
تنگاتنگی با تیم فرش آرای مشهد برای کسب رتبه 

سومی دارد و با توجه به این موضوع این دیدار برای 
آنها از حساسیت بیشــتری برخوردار است؛ چرا که  
این تیم با پیروزی در این بــازی و لغزش احتمالی 
 فرش آرا می تواند با یک رده صعود به جایگاه ســوم

 انتقال یابد.
این بازی در حالی از ســاعت 16 امروز در ســالن 
پیروزی  انجام می شود که مهدی جاوید با 26 گل 
زده، شــهاب طالبی با 24 گل زده و ســعید احمد 
عباسی با 23 گل زده هر سه برای رسیدن به عنوان 

آقای گلی در این بازی حضور دارند. 
به گفته ســرمربی تیم گیتی پسند، شرایط تیمش 

برای میزبانی از حفاری اهواز خوب است و این تیم 
مشکلی خاصی برای این دیدار ندارد. رضا لک درباره 
محرومان و مصدومان تیمش  افزود:»سعید افشاری 
به دلیل سه اخطاره بودن در این دیدار حضور ندارد 
همچنین مصدومیت گریبان گیــر مهدی جاوید، 
افشین کاظمی و محمد کشاورز است اما با توجه به 
حضور جاوید و کشاورز در تمرینات تیم، به احتمال 
زیاد به بازی مقابل حفاری می رسند.« گفتنی است 
بازی رفــت دو تیم گیتی پســند و ملی حفاری در 
هفته پایانی نیم فصل اول، با نتیجه 3 بر 2 به ســود 

تیم گیتی پسند در اهواز پایان یافت.

 تالش گیتی پسند در سکوت »پیروزی«
 هفته پایانی دور مقدماتی لیگ برتر فوتسال؛

  عکس روز

جشن تولد مدافع ذوب آهن
اعضای تیم ذوب آهن برای مدافع باتجربه خود جشــن تولد گرفتند.مسعود ابراهیم زاده، 
مدافع چپ پای باتجربه تیم ذوب آهن 3۰ ساله شد و به همین خاطر اعضای تیم اصفهانی 
برای او جشن تولد گرفتند.در حاشیه اردوی تیم ذوب آهن در اصفهان اعضای این تیم یک 
کیک بزرگ برای ابراهیم زاده گرفتند و وقتی او شــمع را فوت کــرد ،کیک را به صورت او 

مالیدند.

 ایران- عراق؛ نبرد صدر 
نشینی

کــی روش : منتقدان مرا 
مشهورتر و محبوب تر می کنند

»سپاهان« ششمین تیم تاریخ لیگ قهرمانان!
سپاهان اصفهان تنها تیم ایرانی است که جزو 1۰ تیم امتیازآور لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد. رتبه بندی 
تیم ها در دوره جدید لیگ قهرمانان آسیا)از سال 2۰۰3 تا 2۰1۸ ( اعالم شده که در بین 1۰ تیم برتر، تنها 
نام سپاهان اصفهان دیده می شود و در این بین نام تیم های استقالل، پرسپولیس، ذوب آهن و ... به چشم 
نمی خورد.سپاهان از سال 2۰۰3 تا فصل اخیر لیگ قهرمانان آسیا، در 11 دوره  این رقابت ها حاضر بوده 
و در پنج دوره نیز نتوانسته جواز ورود به بازی ها را کســب کند که در این مدت بهترین عملکرد طالیی 
پوشان در فصل 2۰۰۷ اتفاق افتاده است؛ سالی که موفق شــدند تا فینال لیگ قهرمانان برسند ولی در 
نهایت با شکست برابر اوراواردز ژاپن در کسب قهرمانی ناکام شوند.با وجود اینکه سپاهان در دو فصل اخیر 

لیگ قهرمانان آسیا حاضر نبوده، اما طی 11 دوره بازی در این رقابت ها توانسته 121 امتیاز کسب کند.

محمد و شجاع ؛ زوج جدید خط دفاع پرسپولیس 
پرسپولیس در اولین دیدار تدارکاتی اش مقابل یوپن بلژیک به میدان رفت و شاهد تغییرات جدیدی در ترکیب 
این تیم بودیم. پرسپولیس بازی را با زوج سیدجالل حسینی و شجاع خلیل زاده در قلب خط دفاع آغاز کرد که 
حضور این دو نفر از قبل هم پیش بینی می شد، اما با شروع نیمه دوم برانکو به سیدجالل استراحت داد و محمد 
نادری بازیکن جدید سرخ پوشان را راهی میدان کرد، اما حضور نادری در قلب خط دفاع تنها تغییر برانکو نبود 
و با مصدومیت شجاع خلیل زاده یک دفاع وســط جدید به ترکیب اضافه شد. »شایان مصلح« که بازی را در 
دفاع چپ آغاز کرده بود جانشین شجاع مصدوم در قلب خط دفاع شد تا زوج جدید نادری، مصلح شکل بگیرد 
که البته این زوج جوان نمایشی خوبی هم داشــتند و حتی یک فرصت گلزنی هم به حریف بلژیکی ندادند و 

پرسپولیس در ادامه بازی باخته را با برد عوض کرد.

سرمربی تیم والیبال بانوان نامی نو:

بازی با »توپکا « سرنوشت ساز است
 لیگ برتر والیبال بانــوان در حال پیگیری اســت و تیم های اصفهانی ذوب آهــن و نامی نو در این 
مســابقات با 4 تیم دیگر در حال رقابت هســتند.تیم نامی نو که هفته قبل در اصفهان میزبان مبنا 
تجارت بود و در پایان موفق شد این تیم را مقتدرانه شکســت دهد، در این هفته از بازی ها باید در 
یک دیدار تعیین کننده در بابلســر به مصاف توپکا برود.راحله آرا، در خصوص بازی این هفته اظهار 
داشــت: در این هفته با »توپکا«ی بابلســر بازی داریم که بازی با این تیم حساسیت خاص خود را 
دارد زیرا تیم برنده می تواند کسب رده سوم جدول را مســجل کند و به همین دلیل الزم است این 
تیم را ببریم و 3 امتیاز کامل را کســب کنیم تا کسب سکو برای ما قطعی شود.سرمربی تیم والیبال 
بانوان نامی نو افزود: بازی هفته قبل را مقابل مبنا تجارت بــا نتیجه 3 بر صفر بردیم در حالی که در 
بازی رفت در تهران با نتیجه 3 بر یک پیروز شده بودیم، از شرایط میزبانی استفاده کردیم و خیلی 
قوی و مقتدرانه بازی کردیم.وی با اشــاره به وضعیت کلی تیم گفت: خیلی دیر تمرینات را شروع 
کردیم، از اول آبان ماه کار را به صورت رسمی شــروع کردیم و زمان کمی داشتیم؛ اما هرچه جلوتر 
رفتیم نتایج نشان داد که رو به پیشــرفت هستیم و از روند رو به رشــد بازیکنان راضی هستم.آرا، 
در ادامه در خصوص هدف گــذاری این تیم در لیگ برتر والیبال بانوان عنوان کرد: باشــگاه نامی نو 
نوپاست و تیم داری در قسمت بانوان را انجام می دهد، در ابتدا باشگاه را قانع کردیم که از بازیکنان 
بومی و جوان در تیم استفاده کنیم تا بتوانیم به صورت بلند مدت از آن ها استفاده کنیم.سرمربی تیم 
والیبال بانوان نامی نو با بیان این که تا حدودی به اهداف خود رســیده ایم، تصریح کرد: این که یک 
باشگاه خصوصی در این شرایط اقتصادی در بخش بانوان تیم داری می کند، قابل تقدیر است و باید 

به عنوان باشگاه نمونه انتخاب شود.

استقبال ناامیدکننده تماشــاگران از جام ملت های آسیا در 
امارات باعث شده تا قطری ها به انتقاد از میزبانی این رویداد 
بپردازند.به نقل از اســتاد الدوحه، جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ 

به میزبانی امارات در حال برگزار شدن است. چیزی که بسیار 
مورد توجه قرار دارد حضور کم تماشاگران در این رقابت هاست 
تا جایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا از اعالم تعداد هواداران 
در هر بازی امتناع می کند.روزنامه استاد الدوحه قطر در این 
باره نوشت که دلیل این که کنفدراسیون فوتبال آسیا تعداد 
تماشــاگران را در ۲۴ دیدار نخست جام ملت ها اعالم نکرده، 
استقبال ناامید کننده ای است از که این بازی ها شده است.این 

روزنامه قطری نوشت که در ۲۴ بازی که در امارات برگزار شده 
تنها ۲۱۴۳۱۷ تماشــاگر از نزدیک بازی ها را تماشا کرده اند، 
این درحالی اســت که در جام ملت های استرالیا ۳۹۵۸۹6 
تماشاگر در ۲۴ بازی نخست به ورزشگاه ها رفتند و این آمار 
به خوبی نشان می دهد که تعداد تماشــاگران ۴6 درصد کم 
 شــده و این مهم بیانگر ناکامی اماراتی هــا در میزبانی بوده

 است.

 ناکامی بزرگ امارات
 در میزبانی جام ملت های آسیا

کنایه دوباره کی روش به 
مخاطب خــاص: رایگان برای 

مشهور شدن من کار کرد!

عمانفوتبال
 - 

ترکمنستان
ساعت 

۱۷

شبکه 
ورزش

ژاپنفوتبال
- 

 ازبکستان
ساعت

۱۷

شبکه 
ورزش

عربستانفوتبال
- 

 قطر
ساعت
۱۹:۳۰

شبکه 
ورزش

لبنانفوتبال
- 

 کره شمالی

ساعت
۱۹:۳۰

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 
27 دی

هافن هایمفوتبال
- 

 بایرن مونیخ
ساعت 

۲۳

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
جمعه
 28 دی

سمیه مصور
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اختتامیهجشنوارهرسانهای»ابوذر«برگزارمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

یادداشت

دیپلماسی شهری
تحقق یــک حکمرانی خوب در قلمرو شــهر، 
مستلزم توسعه شفافیت در همه ارکان تصمیم 
گیری، اجرایی و نظارت شــهری است. انتقاد، 
یکی از محصوالت نهایی شفافیت است که برای 
رسیدن به این هدف، انتقاد باید در دایره علم به 
موضوع و لحاظ انصاف صورت گیرد. نکته مهم 
تر آنکه انتقاد به معنای تخصصی آن بیان نقاط 
مثبت و منفی در کنــار یکدیگر و تالش برای 
ارائه راهکار به منظور رفع گلوگاه های موجود 
در شهر اســت. حال اگر قاعده انتقاد در شهر و 
به طور ویژه از مجموعه مدیریت شهری خدشه 
دار شود، پای هجمه به رویدادها و دستاوردها 
و در برخی موارد شخص مدیران باز می شود و 
جریان یک جنگ روانی در شهر به راه می افتد.

ایجاد جنگ روانی و برجسته کردن نقاط ضعف 
در برخی موارد ریشــه در از دست دادن پایگاه 
های قدرت و ثروت از ســوی برخی اشخاص 
دارد و آنها از این رهگذر چنــد هدف را دنبال 
می کننــد.  بازگرداندن آرامش بــه نیروهای 
خودی و کمپ شکســت خورده خود و حفظ 
انسجام درونی، تخریب اراده و توانایی مدیریت 
جدید، تالش برای ناامیــد کردن مردم از رایی 
که به مدیریت شهری جدید داده اند و محروم 
کردن آنها از پشــتیبانی رای دهندگان شان 
و تالش برای ایجاد شــکاف میان نسل قدیم و 
جدید مدیریت شــهری و ایجاد بی اعتمادی 
میان آنها. بدیهی اســت که اینگونه نگریستن 
به جهان بــا منافع مادی مخاطبــان آنها گره 
خورده است. آنها در رسانه های خود این چنین 
عمل می کنند تا بتوانند با بازیابی آرامش روانی 
پس از شکست، منافع مادی خود را برای دوره 
هاي آتی بازیابند.حجم انتقادات بدون سند و 
پشتوانه علمی، در دور جدید مدیریت شهری 
با توجه به آنچه شهرداری در این دوره تحویل 
گرفته اســت، بودجه محدودی که با توجه به 
شــرایط اقتصادی حاکم بر کشــور در اختیار 
دارد و همچنین با توجه به کاهش درآمدهای 
شهرداری ها، کمی با معنای انتقادات سازنده و 
در چارچوب انصاف، زاویه دارد که شاید بتوان 
دلیل آن را در تضعیف منافع برخی تخریب گران 
دانست. در چنین شــرایطی تنها چاره ای که 
برای این عده اندک مانــده، تخریب مجموعه 
دســتاوردهای شــهری و وارونه سازی برخی 
اقدامات با نشانه گرفتن اعتماد عمومی است. 
آنها در تالش اند تا تصمیمات ضد فساد و ضد 
رانت مدیریت شهری را بی اهمیت شمارند. به 
نظر می رسد مخالفان مدیریت شهری جدید 
بیش از هر چیز در یک مورد توافق دارند و آن 
قابل تحمل تر کردن شکست ها و درد از دست 
دادن امتیازات ویژه ای اســت که اخیرا بر آنها 
وارد شده است.شهرداری با قرار دادن خود در 
یک اتاق شیشه ای، از نوری که بر تاریکی های 
شهری از این رهگذر تابیده می شود، استقبال 
کرده و می کند؛ اما داســتان قلم های مخربی 
که امید مردم و اتالف ســرمایه های شــهر را 
هدف گرفته اند، از جنس کدر کردن این اتاق 
شیشه ای اســت تا واقعیت هایی که مردم می 
 توانند با ابزارهای شفافیت ببینند را آنگونه که 

می خواهند، جلوه دهند.  

اجرای عملیات ساماندهی و 
 بهسازی بلوار کارگر

 شهر فالورجان 
به گزارش روابط عمومی شهرداری  و شورای 
اسالمی شهر فالورجان، با توجه به اهمیت بلوار 
کارگر و مجموعه ادارات شهرستان فالورجان 
که در دو ضلع شرقی و غربی آن واقع شده است 
عملیات بهسازی بلوار کارگر صرفا جهت تعبیه 
معابر میانی، دورچینی درختان و اجرای آبیاری 
قطره ای بدون کوچک ترین تغییر در بافت کلی 
بلوار و با هدف تسهیل در رفت و آمد شهروندان 
محترم و بهبود منظر شــهری در محور مذکور 
در حــال اجراست.شــهردار فالورجان در این 
خصوص گفت: با توجه به اینکه ریفیوژ میانی 
بلوار کارگر فرسوده شده بود شهرداری عملیات 
بهسازی بلوار کارگر و ساماندهی معابر نفر رو در 
رفیوژ میانی بلوار و همچنین اجرای سیســتم 
آبیاری قطره ای فضای ســبز درختان موجود 
را آغاز کرد و عملیات اجرایی از اواسط دی ماه 

سال گذشته آغاز شده است.
مهندس جواد نصری خاطر نشــان کرد: بلوار 
کارگــر حد فاصــل خیابان فردوســی و بلوار 
بسیج شهر فالورجان اســت و از این حیث پل 
ارتباطی شــهروندان به بلوار بسیج محسوب 
می شــود.  طول این بلوار تقریبا 500متر بوده 
و در طول مسیر خود از شرق و غرب  مجموعه 
 ادارات شهرســتان فالورجان را در خود جای

 داده است.

شهردار اصفهان:
باید نگرش مان را تغییر دهیم تا 
دیگر شاهد رنج کودکان نباشیم

شــهردار اصفهــان در آیین افتتاح نخســتین 
کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک اظهار کرد: 
اصفهان شــهری میراثی، فرهنگی و دوســتدار 
صلح و دوستی شناخته شــده و در طول تاریخ 
» صلح و دوستی« این شهر به جهان ثابت شده 
و از مهمان نوازی اصفهان در جریان جنگ دوم 
جهانی به عنوان یک موضوع مهم در لهستان یاد 
می شود.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه اصفهان 
از اوصاف متعددی برخوردار بوده و در تمام جهان 
زبانزد خاص و عام است، افزود: خوشحالم شهردار 
شهری هستم که برای ایران و جهان افتخار آفرین 
بوده است.شهردار اصفهان با بیان اینکه نخستین 
کنفرانس ملی شهر دوســتدار کودک می تواند 
سنگ بنای خوبی برای حمایت از کودکان باشد، 
کودکانی که کمتر صدای آن ها شــنیده شده و 
نمی توانند از خود دفاع کنند، خاطرنشــان کرد: 
کودکانی که بیش از دیگران قربانی آلودگی هوا، 
آلودگی صوتی و تمام نابســامانی های اجتماعی 
هســتند، می توانند موضوع تحقیق آسیب های 
اجتماعی باشند، بنابراین باید به این مهم توجه 
بیشتری شود.نوروزی تاکید کرد: باید نگرش مان 
را تغییر داده و افکارمــان را دچار تحول کنیم تا 
دیگر شاهد رنج کودکان نباشــیم و برنامه های 
اجتماعــی ما باعــث محدودیــت و محرومیت 

کودکان نشود.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری: 

اتاق مادر و کودک در پایانه 
مسافربری صفه افتتاح می شود

مدیرعامــل ســازمان پایانه های مســافربری 
شهرداری اصفهان گفت: در دهه فجر و در آستانه 
۴0 سالگی پیروزی انقالب اسالمی ایران اتاق مادر 
وکودک پایانه مســافربری صفه افتتاح می شود.

عباس محبوبــی اظهارکرد: از آنجایی که شــهر 
اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک شناخته 
شده است، ســازمان پایانه ها به معنای واقعی به 
صورت ســخت افزاری و نرم افزاری در این راستا 

اقدام کرده است.
وی افزود: از جمله اقدامات انجام شده ایجاد »اتاق 
مادر و کودک« است که فضایی کامال متفاوت از 
فضای داخل پایانه ها بوده و مادران می توانند در 
نهایت آرامش از آن اســتفاده کنند.مدیرعامل 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: در اتاق مادر و کودک لوازمی همچون 
تخت، اسباب بازی، عروسک های متنوع و سرویس 
بهداشتی موجود اســت، همچنین اقدامات نرم 
افزاری نیز در آنجا صورت می گیرد.وی ادامه داد: 
در این فضا مسئول اتاق مادر و کودک، به مادران 
مشاوره  ارائه می کند، همچنین مرکز بهزیستی 
برای کمک به کودکان و افراد سالمند، در پایانه 
کاوه اورژانس اجتماعی دایر کرده است.محبوبی 
ادامــه داد: در بازدیدی که اعضای یونیســف از 
پایانه کاوه و اتاق مادر وکودک داشتند از اقدامات 
انجام شده ابراز خرسندی و تشکر کردند و تاکید 
داشتند در برخی از کشــورهای اروپایی چنین 
فضاهایی برای آسایش مادران و کودکان وجود 

ندارد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغاتی استان:
 دشمن درصدد است پشتوانه 
مردمی انقالب اسالمی را بگیرد

رییس شــورای هماهنگــی تبلیغاتی اســتان 
اصفهــان در همایــش مدیران روابــط عمومی 
دستگاه های اجرایی استان اصفهان اظهار داشت: 
ارزشمندترین انسان ها نزد خداوند سودمندترین 
آن هاست، ما چه میزان از جایگاه و ظرفیت خود 
برای خدمت بــه جامعه داشــته ایم؛ اگر در این 
 مســیر کوتاهی کنیم باید پاســخ خون شهدا را

 بدهیم.
جعفر عســگری افزود: خداوند برای هر موهبتی 
مسئولیت و تکلیفی را قائل شده، چند موهبت به 
ما اهدا شده که نخست والیت است، الزمه اینکه 
قدر والیت را بدانیم اطاعت پذیری و ادامه دهنده 
فرمایشات  رهبری است. دومین موهبت انقالب 
اسالمی بوده که ثمره خون شهداست.وی گفت: 
شما مسئول روابط عمومی هستید و باید کارنامه 
۴0 ساله هر دســتگاه  را نشــان دهیم تا جوان 
جامعه ما بداند در بخش های فرهنگی و سیاسی 
و...این عملکرد وجود داشــته، چنــد کلیپ 2 
دقیقه ای برای فضای مجازی بســازید و خدمات 
دولت های مختلف در ۴0 ســال اخیر را در دید 

جامعه بگذارید.

مراسم رونمایی از کشفیات و عملکرد نیروی انتظامی 
اســتان اصفهان صبح دیروز  با حضور رییس پلیس 
پیشگیری ناجا و نماینده ولی فقیه در استان وامام 

جمعه اصفهان برگزار شد.
 ســردار محمد شــرفی، رییس پلیس پیشگیری 
ناجا در این مراســم با بیان اینکه بیش از سه هزار 
کالنتری و پاسگاه، ایســتگاه های ایست و بازرسی 
در کشور تحت نظارت پلیس پیشــگیری فعالیت 
دارند، اظهار کرد: حفاظت از شخصیت ها نیز از دیگر 
فعالیت های این پلیس اســت که با حداکثر امنیت 
تحقق یافته است.وی با بیان اینکه راه اندازی بیش 
از ۷00 موسسه در سراسر کشــور و تشکیل ستاد 
پیشــگیری از وقوع جرم در ۱۴ ســازمان  از دیگر 
اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از وقوع جرم 
است ، گفت: مردم در طول سال بیش از ۳0 میلیون 
بار به کالنتری ها مراجعــه می کنند و در نظر داریم 
با برون ســپاری خدمات مورد نیاز را از طریق دفاتر 
پلیس + ۱0 ارائه دهیم.رییس پلیس پیشگیری ناجا 
با بیان اینکه کاهش پنج میلیون بار مراجعات مردم 
به کالنتری ها در ســال ۹۷ در دستور کار بود، ادامه 
داد: تاکنون در این زمینه بــه موفقیت های خوبی 
دست یافتیم.وی با بیان اینکه مواد قانونی 5۹ و ۴۹ 
آیین دادرسی را که ثبت دستی شناسنامه متهمان 
در ورود به کالنتری ها بود را تبدیل به سامانه کردیم، 
گفت: به این منظور میزان نظارت سیستم قضائی  بر 
رفتار کالنتری ها را باال بردیــم و حقوق متهمین را 
هم رعایت کردیم.سردار شرفی با بیان اینکه حذف 
بدرقه فیزیکی متهم به مراجع قضائی را در دستور کار 
داریم، اضافه کرد: استفاده از ویدئو کنفرانس در این 

زمینه در مدنظر است و برای محکومین نیابتی این 
امر را در دستور کار داریم.وی با بیان اینکه راه اندازی 
کالنتری های مجازی در دستور کار پلیس پیشگیری 
ناجا قرار دارد، گفت:  50  نــوع از خدماتی که مردم 
در کالنتری دریافت می کنند را می توان به صورت 

مجازی ارائه داد.
رییس پلیس پیشــگیری ناجا با بیان اینکه شورای 
عالی تحول در کالنتری و پاســگاه ها در ســال ۹5 
راه اندازی شــده است، گفت: این شــورا در ۹ مورد 
ورود کرد که یکی از آن موارد بهبود فضای فیزیکی 
کالنتری ها بود و در گام نخســت حضــور بهتر در 
محالت جرم خیز را در دســتور کار قرار دادیم.وی 
راه اندازی واحدهای ســیار پلیس مجهز به سامانه 
تصویری را از دیگر برنامه های در دســتور کار برای 
پایش محیط پیرامونــی در مناطق جرم خیز اعالم 

کرد و گفت: نمونه واحد سیار پلیس در نجف آباد در 
حال ساخت است، مدل و نیاز خود را ارائه داده ایم که 
در صورت ساخت اولین نمونه، ۱00 خودرو به این 

سیستم تجهیز خواهد شد.
ســردار شــرفی با بیان اینکه تبدیل کالنتری ها به 
مجموعه کامل نیز از دیگر اقدامات در دســتور کار 
پلیس پیشگیری است، گفت: باید در تمام شعبات 
قضائی کالنتری ایجاد شــود و تا پایان سال با توجه 
به ایجاد زیرســاخت ها، تمام این شــعب تبدیل به 
کالنتری می شــود.وی با بیان اینکــه 25 هزار نفر 
از کارکنان کالنتــری را در دوره هــای تعالی رفتار 
آموزش دادیم، گفت: ســامانه پایش هوشمندی را 
راه اندازی کردیــم که رفتار و عملکــرد کارکنان را 
رصد و در صورت انتقاد مورد بررسی قرار می گیرد.
رییس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه نصب ۴0 

هزار دوربین نظارتی در کشور را در دستور کار قرار 
دادیم، گفت: تاکنون در این خصوص یک هزار و ۷00 
دوربین نصب کردیم و بر اساس دستور سردار اشتری 
تا پایان ســال ۹۸ همه ۴0 هزار واحد گشت نیروی 
انتظامی به دوربین تجهیز خواهد شــد و استفاده از 
دوربین های عینکی در دستور کار است.وی تاکید 
کرد: توسعه کمی و کیفی کالنتری ها امری ضروری 
است؛ اما شهروندان نیز باید در زمینه پیشگیری از 
وقوع جرم همکاری داشــته باشند.سردار شرفی با 
بیان اینکه آسیب های اجتماعی یکی از شاخصه های 
ناامنی است، گفت: این آسیب ها در بروز جرایم خرد 
تاثیرگذار هستند، ما در جرایم خشن موفق هستیم 
اما برای جرایم خرد به همکاری و همراهی بیشــتر 

مردم نیاز داریم.
کار، بیشتر از بیکار وجود دارد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در 
حاشیه بازدید از کشفیات پلیس اصفهان اظهار کرد: 
از دیدن این حجم از مواد مخدر ناراحت هستم؛ اما 
اینکه پلیس اصفهان با زیرکی تمام جاســازی های 
شیطانی را کشف می کند،  خوشحالم. آیت ا... سید 
یوسف طباطبایی نژاد درباره  ارتباط سرقت و قاچاق، 
با مشکالت اقتصادی، بحران بیکاری و معیشت مردم 
گفت: اگر انسان بد ذات نباشد، دنبال چنین کارهایی 
نخواهد رفت. در کشور ما کار، بیشتر بیکار وجود دارد. 
این را بدانید که در کشور، کار خیلی بیشتر از بیکار 
هست، اما یک عده دنبال کار نمی روند و می خواهد 
به سادگی پول به دست بیاورند. این طور نیست که 
فقر هر کسی را به اینجا برساند. البته بنابر گفته امیر 
مومنان)ع(، فقر انســان را به کفر می کشاند، اما نه 
هر کسی را. آنکه انسان سالمی باشد صبر می کند و 

خداوند از جاهای دیگری می رساند.

تمامشعبقضائیبهکالنتریتبدیلمیشوند

منتخب مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری بابیان این که 
رهبر معظم انقالب با درایت و توجهی که به فضای مجازی دارند، 
بارها به فعال بودن و استفاده موثر در این فضا را تاکید می کنند، 
اظهار کرد: همچنان که می توان از این فضا برای تبلیغ اســالم 
و نظام اســالمی اســتفاده کرد، باید توجه به آسیب های متعدد  
آن هم داشت.آیت ا... ســید ابوالحسن مهدوی همچنین گفت: با 

نظارت جدی دولتمردان و ورود خواص جامعه به فضای مجازی، 
دغدغه های متعــدد خانواده ها در این زمینه کم می شــود.وی 
افزود: باید از این فضای مجازی برای پاسخ به شبهات و سواالت 
ایجادشده استفاده کرد تا دشــمن نتواند از نادانسته های ما سوء 
استفاده کند و به دلیل وجود امور باطل در ادیان دیگر، دین اسالم 
تنها دین استداللی است.آیت ا... مهدوی با تاکید بر این که دشمن 

از نظام و والیت فقیه سیلی خورده است به دنبال بهانه هایی برای 
تضعیف نظام هستند، تصریح کرد: توهین های متعددی به اسالم 
و نظام می کنند، اما طبق آیات قرآن نباید ما به آن ها توهین کنیم 
و باید عاقالنــه جواب دهیم.منتخب مــردم در مجلس خبرگان 
رهبری با اشاره به پیگیری نکردن شبهه هم گفت: جوانان باید هر 

شبهه و سوالی که دارند از علما جواب بخواهند.

منتخب مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری:
برخی از دولتمردان، اعتقادی به نظارت بر فضای مجازی ندارند

 رییس پلیس پیشگیری ناجا در مراسم رونمایی از کشفیات و عملکرد نیروی انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

 اختتامیه جشنواره رسانه ای »ابوذر« برگزار می شود
رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان گفت: آیین اختتامیه جشــنواره رسانه ای »ابوذر« یکشنبه 
۳0 دی  ماه با حضور مسئوالن کشوری و لشــکری، خانواده های معظم شهدا و اهالی رسانه استان برگزار 
خواهد شد.رضا صفری، پیرامون جشنواره ابوذر اظهار داشت: امسال دبیرخانه این جشنواره در شهریور 
ماه راه  اندازی شد و اطالع رسانی  های الزم برای دریافت آثار صورت گرفت و نزدیک به 600 اثر از ۴0 رسانه 

استان نیز به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: جشنواره امسال با هدف ایجاد رقابتی سالم برای پویایی رسانه  ها به منظور تقویت و 
ترویج گفتمان انقالب اسالمی در قالب  های یادداشــت، گزارش، مصاحبه، گفت وگو، خبر، عکس و چند 

رسانه  ای برگزار و آثار متنوعی به دبیرخانه ارسال شد.

نام نویسی 110 نفر در طرح »زندگی به رنگ خدا«
۱۱0 نفر در طرح »زندگی به رنگ خدا« در بقاع متبرکه ناحیه دو شهر اصفهان نام نویسی کردند.رییس اداره 
اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان گفت: این افراد برای شرکت در دوره های آموزش مهارت های 
فردی ثبت نام کرده اند.حجت االسالم سید محمد هادی روح االمینی افزود: طرح زندگی به رنگ خدا با هدف 
ارتقای مهارت های فردی باهدف نشر معارف اســالمی و اهل بیت)ع( و رویکرد تبدیل بقاع متبرکه به قطب 
فرهنگی در جوار حرم مطهر بقاع متبرکه شاخص ناحیه دو شهرستان اصفهان در حال اجراست.وی گفت :در 
این طرح در مراکز فرهنگی قرآنی امامزاده ابوالعباس)ع( خوراسگان ، امامزاده اسحاق)ع( خوراسگان و امامزاده 
محسن)ع( دوره های فرزند پروری ، همسرداری و مهارت های فردی به شرکت کنندگان آموزش داده و در 

پایان گواهی پایان دوره اعطا می شود.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان از برگزاری سلسله 
نشســت های »پاتوق ازدواج« در شهر اصفهان 

خبر داد.
مرتضی رشــیدی در مورد برگزاری 
ایــن برنامه اظهــار کــرد: یکی از 
مهم ترین مولفه هــای تاثیرگذار در 
ازدواج، مقدمات آن شامل شناخت 
و تصمیم گیری دربــاره گزینه های 
ازدواج اســت و ایــن دغدغه، مرکز 
تخصصی خانواده معاونت اجتماعی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان را بر آن داشت تا 

برنامه ای با موضوع آموزش های پیش از ازدواج 
برگزار کند.وی به دعوت از »شاهین فرهنگ« به 
عنوان یکی از کارشناســان شناخته شده کشور 
در زمینــه ازدواج و خانواده بــرای اجرای این 
برنامه اشــاره کرد و افزود: این کارشــناس در 
۸ جلســه به تبیین موضوع مقدمــات ازدواج 
می پردازد که امیدوارم این سلســله نشست ها 
بتواند فرآیندی برای تصمیم گیری درست و بهتر 
در ازدواج در اختیار نسل جوان قرار دهد.معاون 
اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: به واسطه اهمیت 
موضوع آموزش های پیش از ازدواج و استقبال 
شهروندان از این دست برنامه ها، تالش کردیم 
برنامه ای متفاوت و بهتر از شــیوه های معمول 

گذشــته برگزار کنیم که در همین راستا برای 
این منظور تسهیالتی در نظر گرفته و ثبت نام در 
برنامه پاتوق خانواده با دریافت مبلغ ناچیزی از 
شهروندان انجام می شود.رشیدی، درباره تمرکز 

معاونت اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان بــر برگزاری 
برنامه هایی با موضــوع ازدواج و خانواده گفت: 
خانواده به عنوان اصلی ترین و محوری ترین نهاد 
اجتماعی در شکل گیری رفتارها و هنجارهای 
اجتماعی بســیار تاثیرگذار اســت و به همین 
دلیل تالش داریم برنامه هایی متناسب با تمام 
اعضای خانواده شــامل پدر، مــادر، فرزندان و 
حتی ســالمندان طراحی و اجــرا کنیم.وی در 
ادامه افزود: سلســله نشســت های مشاوره ای 
»پاتوق ازدواج« از اول بهمن تا 20 اســفندماه 
سال جاری به همت معاونت اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 

برگزار می شود.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد:

»پاتوق ازدواج« مسیری برای رسیدن به انتخاب بهتر
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان از رونمایی چند طرح جدید 
سازمان تاکســیرانی خبر داد.هادی منوچهری، 
پیرامون طرح های جدید ســازمان تاکسیرانی که 

به زودی رونمایی می شــود، اظهار کــرد: یکی از 
طرح هایی که بــه زودی از آن رونمایی می کنیم، 
بســته حمایتی مربوط به رانندگان تاکسی است.
وی افزود: با توجه به مشکالت اقتصادی رانندگان 
ناوگان حمل و نقل تاکسی که به سال ۸۹ و نصب 
سامانه هوشمند برمی گردد، سازمان تاکسیرانی 
طرح حمایتی را پیشــنهاد داد که خوشبختانه در 
کمیسیون حمل و نقل شورا مصوب و با پیگیری 
های شهردار اصفهان بســته حمایتی در مرحله 
اجرا قرار گرفت؛ البته قرار است بسته حمایتی در 
فازهای مختلف به رانندگان ارائه شود.مدیرعامل 
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه بسته حمایتی دو موضوع را 
شامل بحث اقتصادی و معیشتی و همچنین کمک 

به کاهش آالینده ها دنبال می کند، گفت: تجهیزاتی 
که در اختیار رانندگان تاکسی قرار می گیرد، شامل 
دو بخش الستیک و فیلتر هواست که در فازهای 
بعدی نیــز ادامه پیــدا می کند.منوچهری افزود: 
همچنیــن ارائه این بســته حمایتی 
فازهای دیگری نیز دارد که در ســال 
۹۸، در قالب معافیت های پرداختی 
حوزه حمل و نقل تاکســیرانی ارائه 
می شود، این بسته های حمایتی ۹0 
درصد از ناوگان را شامل می شود.وی 
گفت: توزیع بســته حمایتی از اوایل 
بهمن ماه در دسته بندی و گروه بندی 
مختلف انجام می شــود و رانندگان 
می توانند فراخوان آن را از طریق ســایت سازمان 
و ارسال پیامک دریافت کنند، ضمن اینکه اطالع 
رسانی فازهای بعدی نیز انجام می شود. مدیرعامل 
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به رونمایی از سامانه مرخصی 
آنالین تاکسیرانان گفت: یکی از مشکالت عمده 
رانندگان ناوگان تاکسیرانی، مراجعه حضوری در 
کســب مرخصی بود، اگر این رانندگان قبل از روز 
تعطیل و یا در ایام تعطیل قصد داشــتند از شهر 
خارج شوند باید براساس قانون، مرخصی حضوری 
اخذ کنند، بنابراین با توجه به مشکالتی که در این 
زمینه ایجاد می شــد از جمله صرف زمان و انرژی 
 و ایجاد ترافیک مضاعف، سامانه مرخصی آنالین 

راه اندازی شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:

رونمایی از سند جامع آموزشی گردشگری تاکسیرانان

 حدیث زاهدی

شهرستان
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امام علی علیه السالم:
دنیا متاعی نقد است كه نیك و بد، از آن استفاده 

می كنند و آخرت، سراى حق است كه پادشاهی 
مقتدر در آن حكم می راند.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

بین الطلوعین، فاصله زمانی از طلوع فجر و اذان صبح تا طلوع 
آفتاب اســت که حدود یک ســاعت و نیم طول می کشد. در 
روایات از این زمان به ساعتی از ساعات بهشت یاد شده و آثار و 
برکاتی برای آن بیان شده که انسان به این نتیجه می رسد که 
اگر می خواهد خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت را داشته باشد 
و از بدبختی ها رهایی یابد، می بایست در این ساعات بهشتی 
بیدار بماند؛ چرا که فرشتگان در حال تقسیم روزی هستند و 
اگر خواب بمانی از همه چیز باز ماندی. نویســنده در مطلب 
حاضر با مراجعه به آیات و روایات نقش کلیدی این ساعت از 

شبانه روز را تبیین کرده است.
از نظر فلسفی میان لحظات زمانی هیچ تفاوتی نیست؛ چون 
زمان یک بعد از ابعاد ماده اســت که از آن به بعد چهارم پس 
از طــول و عرض و عمق یاد می شــود. زمان به ســبب اینکه 
اعتباری تر از این سه بعد است، به نظر می رسد که کم تاثیرتر 
از دیگر ابعاد مادی باشــد؛ به ویژه آنکه زمان در زمین با زمان 
در مریخ و مشــتری و عطارد و دیگر ســیارات بسیار متفاوت 
است. این بیست و چهار ساعت در زمین در سیاره دیگر چیز 
دیگری است. از طرفی زمان فاصله حرکت یک چیز از مبدأ به 
منتهاست و این فاصله به طور طبیعی تفاوتی ندارد مگر همان 
تفاوت شتاب جرم و امور دیگری که به حوزه فیزیک و طبیعت 

و یا فلسفه مربوط است.
اما بر اساس آموزه های قرآنی انسان چون در عالم ماده است، 
اسیر و محاط به احکام و ســنت ها و قوانین حاکم بر آن است. 
از این رو ماده به شکلی بر انسان احاطه دارد و باید این احکام 

و قوانین را بشناسد و به درستی از آن به نفع خود بهره ببرد.
آموزه های قرآنی بر این نکته تاکید دارد که روز ها و ساعت  ها و 
زمان های شبانه روز با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت چنان 
روشن و برجسته است که سرنوشت انسان را تغییر می دهد و 
خوشبختی و بدبختی را موجب می شود. سحرگاهان از جمله 
زمان هایی است که مورد تاکید قرآن قرار گرفته و نماز شب در 
آن و استغفار، راهی است که انسان را به مقام احسان می رساند.

)ذاریات، آیات 16 تا 18(
یکی دیگر از ســاعات بســیار مهم در طول شــبانه روز، بین 
الطلوعین اســت. بین الطلوعین، فاصله زمانی میان دمیدن 
صبح صادق )طلوع فجر( و طلوع آفتاب است. بین الطلوعین 
در حقیقت همان زمانی اســت که هوا تقریبــا گرگ و میش 

شده است.
در قرآن از ساعاتی پیش از طلوع خورشید برای دعا و ذکر خدا، 
یاد شده و دعا ها و اذکاری از معصومین برای این ساعات ذکر 
شده است. خداوند می فرماید: پس بر آنچه می گویند شکیبا 
باش، و پیش از بر آمدن آفتاب و قبل از غروب آن، با ســتایش 
پروردگارت او را تسبیح گوی و برخی از ساعات شب و حوالی 
روز را به نیایش پرداز، باشد که خشنود گردی.)طه، آیه 130(

همچنین در آیه 39 ســوره ق می فرماید: و بر آنچه می گویند 
صبر کن، و پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب، به ستایش 
پروردگارت تسبیح گوی.خداوند در آیات قرآنی از فرشتگانی 
یاد می کند که مسئولیت های خاصی دارند. برخی از فرشتگان 
برای بارور کردن ابر ها و آدم ها و گیاهان هستند، برخی مسئول 
جا به جایی ابرها، برخی مسئول پخش روزی)ذاریات، آیه 1(، 
حامالن دانه های باران)همان، آیه 2 (، تقسیم کنندگان امور 
و کارها)همان، آیه 4( و مانند آنها هســتند.بر اساس برخی از 
روایات تقسیم روزی که فرشــتگان انجام می دهند و کار ها و 
امورات مردم را مشخص می کنند، در این ساعات از روز انجام 

می گیرد. 

ساعتی از ساعات بهشت

 مصطفی نیک نام

عکس روز

دوخط کتاب

به آن ها شــده با خــود حمل 
می کننــد و بوی ناخوشــایند 
ایــن زباله ها همــواره آنان 
شــاد  بــرای  می آزارد. را 
بــودن باید بر »افکار شــاد« 
تمرکــز کنید و ذهــن خود 
را از زباله های تنفر، خشم، 

نگرانی و ترس رها کنید.

»راز شاد زیستن«
اندرو متیوس

زندگــی  شــاد  راز 
کردن را بلدی؟

و  تعریــف  مــردم  اغلــب 
تمجیدهــا را ظــرف چنــد 
دقیقه فرامــوش می کنند، 
اما یــک اهانــت را ســال ها 
به خاطــر می ســپارند.آن ها 
مانند آشــغال جمع کن هایی 
هســتند که هنوز توهینی 
را که مثال بیست ســال پیش 

 پلیس تایلنــد »معبد ببرهــا« را پس از آنکه توریســت ها با ببرها ســلفی 
می انداختند، تعطیل کرد.مســئولین حیات وحش تایلنــد، آخرین ببرهای 
موجود در »معبد ببرها« را پس از آنکه راهبان آن معبد اقدام به قاچاق غیرقانونی 
آنها می کردند، خارج کردند. این معبد که متعلق به بوداییان تایلند است در کل 
حدود 137 ببر را در خود جای داده بود. این ببرها قرار است به سه اقامتگاه دیگر 
در سایر ایالت های تایلند منتقل شوند.این معبد که یکی از محل های اصلی 
درآمدزایی از گردشگران است، به دلیل نقض حقوق حیوانات مورد انتقادهای 

فراوان قرار گرفته، زیرا در آن به خوبی از حیوانات نگهداری نشده است.

تعطیل شدن »معبد ببرها« در تایلند

 چینی ها در ژانویه 2019 ســاخت بزرگ ترین پل بتنی چاپ سه بعدی جهان 
واقع در منطقه باوشان شانگهای را به پایان رســاندند.طول این پل عابر پیاده، 
26/3متر و عرض 3/6 متر است. مهندسان در طراحی پل از طراحی پل باستانی 
»Zhaozhou« الهام گرفته اند. این پل دارای ساختار کمان شکل برای تحمل 
وزن است.»ژو ویگو« استاد معماری دانشگاه »شینهوا« و طراح پل »باوشان« 
گفت: دو بازوی رباتیک که توسط تیم من توسعه داده شده است برای ساخت این 
پل مورد استفاده قرار گرفت. بازوهای رباتیک در 450 ساعت موفق به ساخت این 
پل شدند و به این ترتیب این پل بسیار آسان و در عین حال مقاوم ساخته شده 

است.

ساخت بزرگ ترین پل چاپ سه بعدی جهان

تفریحاتی که می توانید بابت آن ها پول بگیرید!
از قدیم گفته اند کاری را که دوست داری انجام بده و از طریق آن درآمد کسب کن.شاید این جمله واقعی به نظر نرسد ؛ اما اموری هستند 
 که ما به صورت رایگان انجام می دهیم ولی خیلی ها بابت انجام دادن آن پول دریافت می کنند. در ادامه با این شغل های بامزه بیشتر آشنا 

خواهید شد.
سر خوردن روی سرســره های آبی:یک هتل زنجیره ای و یا یک کمپانی مسافرتی بزرگ ممکن اســت برای این که از امن بودن 

سرسره های آبی استخر مطمئن شود، افرادی را برای تست کردن آن ها استخدام کند.
تماشای برنامه های نت فلیکس در طول روز:شاید کسانی که تمام وقت شان را روی مبل می نشینند و به تماشای نت فلیکس و یا 
برنامه های دیگر می پردازند، بشناسید. این افراد Netflix tagger نام دارند که برای تماشای برنامه های نت فلیکس پول می گیرند. 
وظیفه آن ها این است  که  ابرداده های مربوطه در جست وجوی نت فلیکس و خدمات موضوعی را جمع آوری کنند، درباره سطح سنی 

برنامه تصمیم بگیرند و مراقب صحنه های خشونت آمیز و غیر مجاز در برنامه ها باشند.
آدامس جویدن و تست کردن آدامس های جدید:افرادی هستند که با تســت کردن آدامس های جدید به پیشرفت محصوالت 

کارخانه های شیرینی و شکالت کمک می کنند. طبق آمار به دست آمده این افراد سالیانه 107/500دالر دریافت می کنند.
تست کردن شکالت: اگر عالقه زیادی به شــکالت دارید باید بگویم که می توانید برای خوردن شکالت پولی هم به دست بیاورید. از 
آن جا که خوردن بیش از حد شکالت خوب نیســت این افراد یا مقدار خیلی کمی می خورند و یا بعد از مزه کردن آن را از دهان بیرون 

می ریزند.
عکس گرفتن و فروختن آن به سایت های عکس stock:خیلی ها عاشق عکاســی و وقت گذراندن با دوربین عکاسی هستند؛ 
 اما بعضی ها راهی برای پول درآوردن از طریق همین ســرگرمی پیدا کرده اند. ســایت های Microstock مثل iStockPhoto و 
Shutterstock از عکاس های آماتور عکس می خرند، در واقع عکاس بدون این که پولی دریافت کند عکس را در سایت آپلود می کند 

اما درصدی از فروش عکس به عکاس می رسد.

وبگردی

 »علی ییلماز« 48 ساله از اداره کل حفاظت از محیط زیست ترکیه مجوز گرفته تا 
در ایالت )شانلی اورفه( در جنوب شرقی این کشور به پرورش عقرب بپردازد.ییلماز، 
از سه سال پیش این کار پر خطر را با 150 عقرب در طبقه پایین خانه اش شروع 
کرده است. او می گوید از کودکی عاشق عقرب ها بوده و آنها توجهش را به خود 
جلب می کردند؛ اما حاال این عالقه برای او به یک منبع تجاری برای کسب درآمد و 
روزی تبدیل شده است.او می گوید: عقرب هایی که در اینجا پرورش می دهم برای 

استخراج زهر به شهر )اسکی شهیر Eskişehir ( می فرستم.

عالقه عجیب مرد ترکیه ای به عقرب!

 پخش مجموعه نمایشی »جاده جنگ«
 از رادیو

مجموعه »جاده جنگ« در 40 قسمت به کارگردانی جواد پیشگر 
از رادیو پخش می شــود. »جواد پیشــگر« کارگردان این نمایش 
رادیویی که تنظیم آن را نیز بر عهده داشته است در این باره گفت: 
نگارش این اثر نزدیک به 4 ماه زمان برد ، تقریبا روزی 14 ساعت 
برای نوشتن آن زمان گذاشته ام؛  چرا که برای نوشتن نمایشنامه 
رادیویی آن هم بر اســاس کتابی ده جلدی از منصور انوری، دقت 
نظر و زمان بسیار زیادی الزم بود.  وی ادامه داد: از آنجایی که بخش 
زیادی از این کتاب توصیف و روایت بــود تبدیل آن به دیالوگ تا 
جایی که برای شنونده شنیدن آن مورد قبول واقع شود بسیار کار 
زمان بر و سختی بود، همینطور تعداد زیاد شخصیت ها باعث شد 
تا تمرکز نوشتاری روی شــخصیت های محوری و اصلی آن که از 
دهه 20 تا دهه 40 در داستان حضور دارند، صورت گیرد و در عین 
حال قصه برای مردم جذاب و قابل انتقال باشد.هنرمند پیشکسوت 
رادیو تاکید کرد: داستان این نمایش  چهل قسمتی از سال 1320 به 
هنگام حضور ارتش شوروی در ایران آغاز می شود و تا سال 1342 
ادامه پیدا می کند.این نمایش رادیویی به تهیه کنندگی فرشــاد 
آذرنیا و صدابرداری علی حاجی نوروزی ســاعت 11:15 دقیقه از 

رادیو نمایش پخش می شود.

»قصه های امیلی« در قطع جیبی آمد
سه جلد از قصه های امیلی نوشته ال. ام. مونتگمری »نویسنده 
داســتان آنی شــرلی« در قطع جیبی و در نوبت اول از سوی 
موسســه  انتشــارات قدیانی، چاپ و روانه بازار کتاب شد.سه 
رمان امیلی در نیومن، امیلی و صعود و »امیلی و جست و جو«، 
داستان امیلی را از کودکی و مدرسه امیلی و رشد نمادین او در 

راه موفقیت در نویسندگی دنبال می  کند.
 کتاب دوم و سوم جریان  های عاشــقانه  زندگی امیلی را بیشتر 
دنبال می  کند .ال. ام. مونتگمری، نویسنده کتاب امیلی و جست 
و جو، در کلیفتون واقع در جزیره پرنس ادوارد به دنیا آمد. وقتی 
لوســی مود مونتگمری بیســت و یک ماهه بود، مادرش بر اثر 
بیماری سل درگذشت. پدرش او را به خانواده مادری  اش، یعنی 
الکساندر و لوسی وولنر مک نیل سپرد. مونتگمری، زن حساس و 
باهوشی بود که عمیقا از اتفاقاتی که برای خودش و یا در دنیا رخ 
می  داد، متاثر می  شد.او در دفتر خاطراتش، دردی که از به دنیا 
آوردن فرزند مرده  اش متحمل شده بود و ترس از جنگ جهانی 
اول و مرگ پسرخاله عزیزش »فرد کمپبل« و رنج همسرش از 
مالیخولیای مذهبی را بیان کرده اســت . اما با وجود تمام این 
مشکالت ، او به نوشتن و بیان عشق به زندگی ، طبیعت و زیبایی 

در داستان  ها و دفتر خاطراتش ادامه می  داد .

 ارتباط مساجد و مدارس
 بستر انقالب فرهنگی را فراهم می کند

حجت االسالم محمود محمدی عراقی اظهار کرد: گسترش و 
کارآمدی روابط حوزه های علمیه و آموزش و پرورش نیازمند 

نهادینه شدن بیشتر تعامالت این دو قشر است .
این عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: وجود این همه 
مسجد و مدرسه در کشور، ظرفیت مناسبی پیش روی مدیران 
و مسئوالن این دونهاد تاثیرگذار قرار داده است.حجت االسالم 
والمسلمین محمدی عراقی  با بیان اینکه باید ارتباط نزدیکی 
بین مسجد و مدرسه برقرار کرد، گفت: دانش آموزان از همان 
ابتدا با مسجد، روحانی و روحانیت، امام جماعت و پایگاه بسیج 
مساجد آشنا می شــوند و این ارتباط از سنین پایین در دانش 

آموزان نهادینه می شود.
وی تاکید کرد: همکاری میان روحانیت و مربیان و معلمان می 
تواند اهداف فرهنگی امام راحل را تحقق بخشــد.عضو شورای 
عالی انقالب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با 
ایجاد تعامالت موثر می توان نقشه های دشمن را خنثی کرد.

وی در ادامه به اقدام مناســب جذب طالب سرباز اشاره کرد و 
اظهار داشت: در این راســتا باید آموزش، توجیه و برنامه ریزی 

را مدنظر قرار داد.

دیدگاهخبرکتاب

عملیات بیت 
المقدس 2 در 

هوای سرد زمستان

عملیات »بیت المقدس 
2   « 25 دی 1366 بــا 
رمز یا زهــرا )س( در 
ماووت  عمومی  منطقه 
عراق واقع در اســتان 

سلیمانیه،    آغاز شد.

اینستاگردی

  خبری که صبح 
»نیما کرمی« را تلخ کرد

»فاطمه گودرزی« در کنار »شهره سلطانی« و همسرش

گشت »برزو ارجمند« با لباس پلیس

نیما کرمی بــا انتشــار این عکس 
نوشت: چقدر سخت است که صبح 
را با خبری ناگوار و تلخ آغاز کنی... 
روحت شــاد و آرام بخــواب جناب 

#محب_اهری نازنین

فاطمه گودرزی، با انتشــار این عکس 
نوشــت: »کوتاه مثل زندگــی، فیلم 
خوب شــهره ســلطانی که دیشب به 
افتتاحیه فیلم رفتیم ولــذت بردیم. 
تبریک به دوست مهربانم شهره جان 
دوست داشــتنی وهمسر گرامیش آقا 
بهروز که بــازی بســیارخوبی دراین 

کار داشت«.

برزو ارجمند با انتشــار این عکس نوشــت: 
»گروه مهربان و باحال گشت پلیس خسته 
نباشین، خوشحالم منم تو این کار همراه و 
همکارتون بودم، بســیار ممنونم از مهرداد 
خوشــبخت عزیز بابت اعتمادش، من این 
نقش و دوست داشــتم ، امیدوارم شما هم 
راضی بوده باشــین، این کار قرار بود که در 
چهارده قســمت تولید بشــه که به خاطر 

مشکالتی که به وجود آمد در هفت قسمت تولید شد.«

رامین راستاد، با انتشار این عکس نوشت: 
همراه معمار فوتبال ایران، حشــمت خان 

مهاجری 

بازیگر »معراجی ها« در کنار معمار فوتبال ایران
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