
تعیین اصول و مبانی دستیابی به 
هدف و مشخص کردن خطوط 
قرمز از اولویت های اساسی هر سازمانی اســت و بی بهره بودن از چنین 
معیارهایی نشان از سوء مدیریت ، عدم دستیابی به اهداف و از بین بردن 

منابع سازمان خواهد بود.
در همین راستا کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی 
با تالش برای بهبود فضای مستمر کسب و کار و در نظر گرفتن مولفه های 
توسعه پایدار ، جلب مشارکت عمومی و استفاده از مدل برنامه ریزی تفکر 
استراتژیک و استفاده از این خط مشی در دوره هشتم اتاق بازرگانی اصفهان 
مصمم بوده تا برای ایجاد هم افزایی و غنای علمی به فعالیت های کمیسیون 
پس از جلسات مکرر و استفاده از اساتید مجرب و متخصص در زمینه توسعه 

، حرکت در چار چوب توسعه 
پایدار با توجه به خشکســالی 
، بحران اقتصادی و اســتناد به 
اسناد باالدستی ، محور اصلی 

فعالیت خود را به ثمر رساند.
دکترحمیدرضــا قلمــکاری ، 
رییس کمیســیون کشاورزی 
، آب و محیــط زیســت اتاق 
بازرگانی در خصوص عملکرد 
4 ساله خود در این کمیسیون 
ضمن معرفی اعضای تشــکل 
فراگیر تولید و تجــارت که به 

عنوان یک تشکل همه جانبه ، تخصص گرا و امانتدار که شفافیت سازی را 
در دستور کار خود قرار داده است، اظهار داشت : در دوره هفتم و هشتم این 
تشکل نقش تعیین کننده و بسزایی با رویکردهای ملی و اساسی و بنیادی 
داشته است . قلمکاری با عنوان اینکه این کمیسیون با رویکرد توسعه پایدار 
و با استفاده از نظریات نخبگان صنعت ، کشاورزی و اساتید دانشگاهی گام 
های بزرگی در این راه  برداشته اســت، گفت : توسعه پایدار محل تالقی 
جامعه ، اقتصاد و محیط زیست است و تنها با استفاده از این رویکرد می توان 
به پایداری در منابع طبیعی ، پایداری سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و در 

نتیجه بهبود شرایط دست یافت .
وی با اشاره به 8 طرح کاربردی ومهم که از طرف کمیسیون کشاورزی ، آب 
و محیط زیست اتاق بازرگانی  اصفهان  به سران سه  قوه گانه کشور ارائه شد ، 
تصریح کرد :  ایجاد ستاد ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب برای رودی 
که شناسنامه فالت مرکزی ایران است و مردم آن درگیر مشکالت معیشتی 
، محیط زیستی ، اجتماعی و اقتصادی هستند  موجب شد تا راهکارهایی در 
این کمیسیون مطرح شود که با رعایت حقوق همه ذی نفعان و با الگو گیری 
از ستاد ملی نجات دریاچه ارومیه با نگاهی ملی نه منطقه ای و با اختصاص 
ردیف بودجه و ارائه دیگر طرح ها از جمله ســاماندهی ، نظارت و کنترل 
طول رودخانه از سراب تا پایاب از گام های اساسی و محکمی است که این 
کمیسیون با قدرت و به درستی برداشته است . رییس کمیسیون کشاورزی 
، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی  اصفهان  در ادامه افزود : 81 طرح توانمند 
با روش های دقیق متالوژی برپایه تفکر استراتژیک و برنامه ریزی برای اجرا 

و اجرای کارشناسی  برنامه ها و در نهایت  ارزیابی عملکرد راهبردی  با روش 
های حل مسئله به ارگان ها و سازمان های استان جهت اجرا، ارائه شد.

قلمکاری، عوامل موفقیت کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی  اصفهان  طی 4 ساله گذشته را ایجاد نقشه راه، متدولوژی ، برنامه 
استراتژیک ، چشم انداز و ماموریت ، ساختار، تعامالت بیرونی ، تفاهم نامه 
ها ، نشست ها و ســفرهای خارجی ، آمار عملکرد و گزارش فعالیت و ارائه 
بسته ای تخصصی – عملیاتی در سطح استان و ملی برشمرد و اذعان داشت 
: تمامی این سخت کوشــی ها و فعالیت های خرد و کالن بدون به خطر 
انداختن توانایی نســل های آینده تنها با حرکت بر اساس توسعه پایدار و 
مولفه های آن محقق شد و به همین خاطر است که چنین رویکردی از نظر 

اقتصادی بالنده و پایدار است  و  موجب توفیق این کمیسیون خواهد شد .
وی در پایان با ذکــر اینکه در 
کشــاورزی تخصــص، حرف 
اول را می زند نه غوغا ســازی 
، خاطر نشــان کــرد : صندلی 
های کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی باید جایــگاه افرادی 
باشــد که تخصص الزم در این 
رشته را داشته باشند نه اینکه 
محلی برای داد و ســتد باشد و 
افراد صرفا برای حضور در اتاق 

بازرگانی آن را اشغال کنند .  
محمد صادقــی، دبیرکل خانه 
کشاورز اســتان اصفهان و کاندیدای نهمین دوره اتاق بازرگانی در بخش 
کشاورزی در ادامه این نشست با عنوان اینکه باید بدون مالحظه کاری وارد 
اتاق شویم، اظهار داشت :ما در اتاق فقط در ظاهر شاهد جسارت و شهامت 
هستیم و در باطن چیزی وجود ندارد . دوره نهم اگر مالحظه کاری حکم فرما 
باشد آسیب جدی به بخش خصوصی وارد می شود . صادقی با ذکر اینکه 
بعضی مسئولین از زاینده رود خشک ماهی صید می کنند ، تاکید کرد: درد 
ما در اتاق بازرگانی  ، گرفتن کرسی افراد ناکارآمد و ناآشنا از صندلی های 
کشاورزی است ؛ مشکالت زاینده رود مربوط به خشکسالی نیست و به ضعف 
مدیریتی استان و عدم به روز بودن ما با صنایع تبدیلی و ماشین االت مدرن و 

مالحظه کاری ها بر می گردد.
وی در پایان خاطر نشان کرد : اگر فکری به حال وضعیت کشاورزی استان 

نشود خاموشی شامل همه بخش ها خواهد شد.
در ادامه این جلســه غالمرضا اخــوان فرید، یکــی از کاندیداهای بخش 
کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان هزینه های عظیمی از سبد خانوار را مربوط 
به غذا ، دارو و تجهیزات پزشکی دانســت و گفت : متاسفانه یک شهرک 
سالمت نداریم و مســئولین در این رابطه کم توجهی و بی مهری فراوانی 
دارند. راهی طوالنی و سخت پیشــرو داریم که امیدوارم با همت و تالشی 

مضاعف به جایگاه درست خود برسیم .
 قابل ذکر است؛ در پایان ازعملکرد 4 ســاله کمیسیون کشاورزی ، آب 
و محیط زیســت اتاق بازرگانی  اصفهان در قالب کتــاب 300 صفحه ای 

رونمایی شد. 

قلمکاری ، رییس کمسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان :

در کشاورزی تخصص حرف اول را می زند نه غوغاساالری

حدیث زاهدی 
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کنسرت هوروش باند
11 اسفند

اصفهان سیتی سنتر

 انجام دادن
 اکرهای مورد عالقه؛

امروز خودت رو از خودت راضی نگه 
 دار و  این  دلخوشی های
 دوره ای  رو از دست نده!
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راه اندازی اولین گذر فرهنگ وهنر شهر در چهارباغ عباسی
 در راستای هویت و فرهنگ ایرانی صورت گرفت؛

 صندوق های آبی برچیده می شوند؛ 

اصفهانی ها در پله دوم نیکوکاری

7

7

ضرورت تکمیل و 
راه اندازی سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان بزرگ

مدیرعامل آبفا استان تاکید کرد:

3

  پایان شیرین قصه
 استعفای وزیر امور خارجه 

»ظریف« برگشت

400 هکتار  به اراضی 
 فرودگاه اصفهان
 اضافه می شود

مدیرکل فرودگاه های استان:

3

2

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

آغاز طرح نوروزی پلیس راهور اصفهان
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: از اول اســفندماه، طرح نوروزی پلیس راهور در 
جاده های سرتاسر استان اصفهان آغاز شده است. ســردار مهدی معصوم بیگی در حاشیه 
سفر خود به کاشان با اشاره اظهار داشت: در بازدید از یگان های انتظامی شهرستان کاشان، آمادگی 
برای اجرای طرح نوروزی پلیس در سطح خوبی قرار داشت و از مردم نیز انتظار می رود با خادمین 

خود در مجموعه انتظامی شهرستان کاشان همکاری داشته باشند...

موزه هنرهای معاصر
گونتر اوکر/ کرنش به حافظ

۲ اسفند  الی۲۳ فروردین

  )The NUN( راهبه
کارگردان:کورین هاردی

پردیس ساحل/ پردیس چهارباغ/
سیتی سنتر

صفحه  5
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»نــه« صریــح رییــس جمهــور به اســتعفای 
»محمدجواد ظریف« پایانــی بود بر غوغای بیش 
از 24 ســاعته ای که در ایران، خاورمیانه و دنیا به 
دنبال استعفای وزیر خارجه ایران به راه افتاده بود. 
روز گذشــته رییس جمهــور در نامــه ای ضمن 
مخالفت با اســتعفای وزیر امور خارجه ، مخالفت 
خود با این اســتعفا را اعالم کرد. در بخشی از این 
نامه آمده ســت: » از آنجا که شما را به تعبیر مقام 
معظم رهبری امین، غیور ، شــجاع و متدین و در 
خط مقدم ایستادگی در برابر فشارهای همه جانبه 
آمریکا می دانم ، پذیرش اســتعفای جنابعالی را 
بر خالف مصالح کشــور می دانم و با آن موافقت 

نمی کنم. «
حســن روحانی در نامه مخالفت خود با استعفای 
وزیر خارجه اش همچنین تاکید کرده که تمامی 
دســتگاه ها، اعم از دولتی و یا حاکمیتی ، باید در 
هماهنگی کامل با ایــن وزارت ، در زمینه روابط 

خارجی باشند.
پس از انتشــار این نامــه، ظریف نیز در پســتی 
اینســتاگرامی نوشــت که دغدغه ای جز اعتالی 
سیاســت خارجی و دفاع از منافــع ملی و حقوق 
 ملــت شــریف ایــران در عرصــه بیــن المللی 

نداشته ام.
در متن پیام وزیــر خارجه که بوی بازگشــت به 
وزارتخانه را می داد، آمده بــود: » از محبت های 
سخاوتمندانه و حمایت های بی دریغ مردم عزیز و 
دالور ایران، نخبگان ارجمند و مسئولین محترم در 
طول دوران خدمت گذاری-به ویژه در 4 ساعت- 
بسیار سپاسگزارم. عمری است که دل در خدمت 
این مرز بوم و بزرگ دارم و به عنوان خدمتگزاری 
کوچک، هیچ دغدغــه ای جز اعتالی سیاســت 
خارجی و اعتبــار وزارت امور خارجــه به عنوان 
مسئول پیشــبرد سیاســت خارجی و خط مقدم 
دفاع از منافع ملی و حقوق مردم شــریف ایران در 
عرصه بین المللی نداشــته ام. امیدوارم وزار امور 
خارجه با همــکاری و همدلی همــگان و درایت، 
هدایت و نظــارت مقام معظم رهبری و ریاســت 
محترم جمهوری، بتواند کلیه مسئولیت های خود 
 را در چهارچوب قانون اساســی، قوانین کشــور و 
سیاســت های کلی با اقتدار و صالبــت به انجام 

رساند.«

و کمی بعد ، تصاویر مختلفــی از حضور روحانی و 
ظریف در مراسم استقبال از نخست وزیر ارمنستان 
منتشر شــد. تصاویری که با لبخندها و درآغوش 
کشیدن رییس و وزیر دولت همراه بود و حکایت از 

پایان آشفتگی چندساعته در کابینه داشت. 
دیروز همچنین پیام وحدت بخشی از سوی سردار 
سلیمانی در حمایت از وزیر خارجه منتشر شد . در 
بخشی از پیام سردار سلیمانی آمده است:»ایشان 
برای تامین منافع ملی کشــور پیوســته اقدامات 
ارزشمندی را در ســطوح گوناگون انجام داده و در 
مسیر مبارزه با دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی 

و ملت ایران نیز همراهی الزم را داشته اند.«
سرلشکر سلیمانی با اشــاره به عدم حضور ظریف 
وزیر امورخارجه کشورمان در مالقات اخیر رییس 
جمهورکشــور ســوریه با رییس جمهور محترم 
کشورمان گفت: »در جریان سفر اخیر آقای بشار 
اســد به تهران و مالقات وی با آقای دکتر روحانی 
رییس جمهور محترم، برخی ناهماهنگی ها در نهاد 

ریاست جمهوری که مطرح هم شده، منجر به عدم 
حضور وزیر امورخارجه کشورمان در این مالقات و 
متعاقبا گالیه مندی ایشان شده است. قرائن نشان 
می دهد هیچگونه تعمدی برای عدم حضور آقای 
دکتر ظریف در این مالقات نبوده است و باید تاکید 

کنم ایشــان بعنوان وزیــر امورخارجه جمهوری 
اســالمی ایران مســئول اصلی در حوزه سیاست 

خارجی کشور هستند.«
مصطفی هاشــمی طبا در واکنش به انتشــار این 
نامه از سوی سردار سلیمانی می گوید : ایشان در 
شرایطی به آقای ظریف نامه نوشته و تالش کردند 

از وزیر امــور خارجه دلجویی کننــد که در بحث 
استعفا، مورد بحث نبود، با این حال نظری وحدت 
آفرین داد تا مثل همیشه تاثیرگذاری مثبتی داشته 
باشد. جالب اینجاســت که در فاصله چندساعته 
استعفای ظریف، بخشی از منتقدان که اپوزیسیون 
خارج از کشور هم در میان آنان به چشم می خورد، 
در حرفهای شــان حتی به سردارسلیمانی و سپاه 
پاسداران هم طعنه زدند و چنین تبلیغ شد که وزیر 
امورخارجه در اعتراض به دخالت نهادهای نامربوط 
به دیپلماسی استعفا داده اســت. بعضی از اصالح 
طلبان داخلی هم در فضای مجازی حق را به ظریف 
دادند و به زعم خود او را تحریک کردند که مادام که 
در بر همین پاشنه می چرخد به سکانداری وزارت 

خارجه بازنگردد. 
اما خب قصه آن طوری کــه برخی حضرات انتظار 
داشتند، پیش نرفت و تیرها به سنگ خورد! بیش از 
همه قیافه نتانیاهو باید دیدنی باشد. چون بیش از 

همه از استعفای ظریف خوشحال شده بود!

مجلس نمایندگان آمریکا 
وضعیت اضطراری را لغو کرد

مجلس نمایندگان کنگره آمریــکا که اکثریت آن 
اکنون در دست دموکرات هاست، در واکنش به اعالم 
وضعیت فوق العاده در مرز مکزیک از ســوی دونالد 
ترامپ، رای گیری کرده و با 24۵ رای موافق در برابر 
۱۸2 رای مخالف به لغو این فرمان رییس جمهوری 
آمریکا رای داده است.با وجود مخالفت چند سناتور 
جمهوری خواه با فرمان دونالد ترامپ، بعید به نظر 
می رسد که مصوبه مجلس نمایندگان بتواند اکثریت 
قاطعی در مجلس ســنا به دست آورد.ترامپ گفته 
که چنین مصوبــه ای را تحمل نخواهــد کرد و در 
صورت لزوم، با اســتفاده از حق وتــوی خود، آن را 

باطل خواهد کرد.

نتانیاهو، به دلیل پرونده فساد 
سفرش به مسکو را کوتاه می کند

به دنبال انتشار اخباری مبنی بر احتمال صدور 
حکم علیه نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در 
پرونده های فســاد علیه او، نخست وزیر سفرش 
به مسکو را کوتاه خواهد کرد. دلیل این موضوع 
احتمال صدور حکم درباره پرونده های فساد علیه 
نتانیاهو توسط آویخای مندلبلیت، دادستان کل 
رژیم صهیونیستی ذکر شده است.همچنین طبق 
گزارش رســانه ها انتظار می رود مندلبلیت این 

حکم را به زودی علنی کند.

 مخالفت »مکرون«
 با بازگشت داعشی ها 

رییس جمهوری فرانســه اعالم کــرد که محاکمه 
اعضای فرانســوی داعــش که در عراق و ســوریه 
بازداشت شده اند باید در کشــورهایی که در آنجا 
متهم شده اند، برگزار شــود. امانوئل مکرون اعالم 
کرد که پاریس از این کشــورها می خواهد تا حکم 
اعدام را به حکم حبس ابــد کاهش دهند. ماکرون 
همچنین تصریــح کرد:  آن ها )اعضای فرانســوی 
داعش( حق دارند از خودشــان دفاع کنند و در این 
حاالت ما حمایت از آن ها در دفاع از خودشــان را 
تضمین می کنیم و اگر حکم اعدام علیه آن ها صادر 
شود خواستار تبدیل حکم شان به حبس ابد هستیم. 

نامه سفارت لبنان در لندن به 
250 نماینده پارلمان انگلیس

در پی تصمیم انگلیس برای تروریســتی اعالم 
کردن شــاخه سیاسی حزب ا...، ســفارت لبنان 
نامه ای برای 2۵0 نماینده مجلس عوام انگلیس 
فرســتاد و حزب ا... را گروهــی دارای محبوبیت 
مردمی گســترده خواند.»ســاجد جاوید« وزیر 
کشور انگلیس هفته جاری اعالم کرد، این کشور 
شاخه سیاســی حزب ا... را در لیست گروه های 
تروریستی قرار خواهد داد.قرار است طرح مذکور 
در »مجلس اعیان« مطرح شــود و پس از آن در 
روز جمعه برای تصمیم گیری نهایی در »مجلس 

عوام« به شور گذاشته شود.

دادگاه الهه خواستار پایان 
استعمار انگلیس بر»چاگوس« شد

دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد  
ضمن غیرقانونی خوانــدن حاکمیت انگلیس بر 
جزایر »چاگوس« واقع در اقیانوس هند، اعالم کرد 
که انگلیس باید هر چه سریع تر به اشغال این جزایر 
پایان دهد.انگستان پیش تر گفته بود که زمانی که 
از این جزایر برای اهداف دفاعی خود استفاده نکند، 
جزایر چاگوس را به موریس بازخواهد گرداند. دفتر 
وزارت امور خارجه انگلیس با اشاره به این موضوع 
گفته که امکانات دفاعی موجود در قلمرو انگلیس 
که در اقیانوس هند واقع شده است، از مردم بریتانیا 
و سراسر جهان در برابر تهدیدات تروریستی، جرایم 
ســازمان یافته و دزدی هــای دریایی محافظت 

خواهد کرد.

»ظریف« برگشت

 انتخابات مجلس یازدهم
 2 اسفند ماه برگزار می شود

ســخنگوی وزارت کشــور گفت: یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس و میان دوره ای مجلس 
خبرگان رهبری، 2 اسفند ماه سال ٩۸ برگزار 

می شود. 
سیدسلمان ســامانی با بیان اینکه مقدمات 
و فرآیند اجرایی برگزاری انتخابات ســال ٩۸ 
آغاز شده است، اظهار کرد: برنامه های آموزشی 
وزارت کشور برای بخشــداران، فرمانداران و 
سایر دست اندرکاران برگزاری انتخابات آغاز 
شــده و طبق جدول زمان بندی انجام خواهد 
شد. وی با اشــاره به مکاتبات وزارت کشور با 
شورای نگهبان پیرامون تعیین زمان برگزاری 
انتخابــات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اســالمی و اولین میان دوره ای پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: وزارت 
کشور در مکاتبه ای تاریخ پیشنهادی برگزاری 
این انتخابات را ارائه کرده بود که در جلســه 
 اخیر شــورای نگهبان این تاریخ مورد بررسی

 قرار گرفت و تاریخ برگزاری انتخابات مشخص 
شد.

 افزایش حقوق در مجلس
 به نتیجه نرسید

نماینده مردم شیراز گفت: نمایندگان مجلس 
در مــورد هیچ کدام از ســناریوهای افزایش 
حقوق در ســال ٩۸ در جلســه غیرعلنی به 
نتیجه نرسیدند و این موضوع جهت بررسی 
دقیق تر مجددا به کمیسیون تلفیق بازگشت.

علی اکبری درباره جلسه غیرعلنی روز گذشته 
مجلس، گفت: در جلسه غیرعلنی سناریوهای 
متعددی بــرای افزایش حقــوق کارمندان 
در ســال ٩۸ مــورد بررســی قــرار گرفت. 
عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس افزود: 
نمایندگان در مورد هیچ یک از ســناریوهای 
افزایش حقوق به نتیجه نرسیدند، لذا این بند 
از الیحه بودجه مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق 

بررسی بیشتری انجام دهد.

نخست وزیر عراق:
 توافقات خوبی در سفر روحانی 

به عراق خواهیم داشت
نخســت وزیر عراق گفت که در جریان سفر 
آتی دکتر حســن روحانی، رییس جمهوری 
اسالمی ایران، توافقات خوبی میان دو کشور 
انجام خواهد شد. »عادل عبدالمهدی« گفت: 
موضوعاتی مانند آب، شــط العــرب، مرزها، 
روابط اقتصادی و راه آهن از موضوعات مورد 
بحث و توافــق در جریان ســفر آتی رییس 
جمهوری اسالمی ایران به عراق خواهد بود. 
نخست وزیر عراق گفت که وزارت خارجه این 
کشور چارچوب کلی هر کدام از این موضوعات 

را ترسیم کرده است. 

ایران دوباره به جان 
صهیونیست ها ترس انداخت

رییس ســابق دفاع ســایبری ارتــش رژیم 
صهیونیســتی گفت: هکرهای ایرانی به طرز 
نگران کننده ای به ســامانه هشــداردهنده 
موشکی اسرائیل نزدیک شده اند. شبکه خبری 
بلومبرگ به نقل از »نوآم شــار« مقام ارشد 
صهیونیستی نوشت: ارتش اســرائیل بعد از 
شناسایی هکرهای مذکور در سال 20۱7، آنها 
را شناســایی کرد.بلومبرگ نوشت: این مقام 
اسرائیلی، حمالت سایبری جمهوری اسالمی 
را مخرب ترین حمالت در فضای ســایبری 
امروزه توصیــف کرد.بلومبرگ افزود: شــار 
که طی 20 سال گذشــته در توسعه عملیات 
دفاع سایبری اســرائیل نقش داشته، گفت 
»ما نمی توانیم منتظر بمانیم تا سایبری های 
ایرانی به یک تهدید بســیار بــزرگ تبدیل 
شوند.« نخست وزیر اسرائیل به تازگی گفت 
اسرائیل به طور روزمره حمالت سایبری ایران 

را دفع می کند.

احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت:

یک عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت: 
رییس جمهور ادعا کرده اند کــه رهبری گفته اند با 
پیوستن ایران به FATF مخالفتی ندارند؛ چه اشکالی 
دارد ایشان که رییس جمهور هستند طی مکاتبه ای 
از رهبری بخواهند نظرشان را در موافقت با این لوایح 
اعالم کنند. غالمرضا مصباحی مقــدم اظهار کرد: 
من نسبت به اینکه FATF مهلت پیوستن ایران به 
این کنوانســیون را تمدید کرده، هیچ اظهار نظری 
نمی کنم، چون این یک عقب نشینی از ناحیه آن ها 
بوده و برای ما مزیتی تلقی نمی شود. گمان نمی کنم 
آن ها به این نتیجه رســیده بودند که ما را در لیست 
سیاه ببرند. وی در ادامه نســبت به دیدگاه رییس 
جمهور در رابطه با پیوستن ایران به لوایح چهارگانه 
گفت: من نسبت به اظهارات اخیر آقای رییس جمهور 
که از طریق پیامک این موضوع را دریافت کردم ،واقعا 
اظهار تأسف می کنم. مصباحی مقدم ادامه داد: ایشان 
بیایند در مجمع فرمایشات شــان را در حضور اعضا 
مطرح کنند و جواب شان را بشــنوند؛ بعدا از طریق 

رسانه ها موضوع را مطرح کنند. 

رهبری نظرشان را در 
موافقت با FATF اعالم کنند

 عضو مجمع تشخیص مصلحت: 

کافه سیاست

عکس  روز 

محافظت شدید از رهبر کره 
شمالی در سفر وی به ویتنام برای 

دیدار با رییس جمهور آمریکا

افزایش حقوق در مجلس  به نتیجه نرسید

پیشنهاد سردبیر:

احمد توکلــی در مورد مخالفت هــا با لوایح 
چهارگانــه گفت:آمریــکا و اروپــا قوانین و 
نهادهای بین المللی مانند FATF را پایه گذاری 
می کنند؛ امــا تقریبا از همــه آنها به صورت 
جهت دار استفاده می شود.معنای این حرف 
این نیســت که FATF فاقد هر خوبی است، 
بلکــه FATF  و برخی مواردی کــه در مورد 
پولشویی مطرح می کند، کامال درست است. 
وی افزود: در مورد FATF یا موارد مشابه آن 
ابزارهایی است که تالش می کنند به وسیله 
آن ما را کنترل کــرده و محدودیت های بی 
مورد برای ما ایجاد کنند. ما FATF را نه وحی 
منزل و نه کفر مطلــق می دانیم.چون جهان 
به روابط فراملی احتیــاج دارد و ما نیز اجمال 
 این روابط را مفید می بینیم و در بســیاری از

 نهادها و قراردادهــای بین المللی نیز حضور 
داریم. 

FATF نه وحی منزل است و 

نه کفر مطلق

زاکانی 
 نماینده سابق مجلس:

نماینده اصفهان در مجلس گفت: مدیران ما فقط ادعای 
اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی را مطرح کرده 
و در عمل کاری از آنها ندیده ایم.حجت االسالم احمد 
سالک اظهار داشت: اگر به کارنامه عملکرد مسئوالن و 
مدیران کشور نگاه کنیم، می بینیم که در حوزه جنگ 
اقتصادی و تالش در جهت اجرای سیاست های بیست 
و چهارگانه اقتصاد مقاومتی، مدیران تنها ادعا کردند 
و در عمل کاری انجام ندادند. وی افزود: دلیل این ادعا 
نیز در وضعیت اقتصادی کشور، رکود اقتصادی، تورم و 
گرانی ها به طور کامل مشخص است. اگر مدیران برای 
اجرای سیاست های اقتصادی تالش می کردند، به طور 
قطع با وضعیت اقتصادی و مشکالت گسترده معیشتی 
امروز رو بــه رو نبودیم. عضو فراکســیون روحانیت 
مجلس تصریح کرد: متاسفانه شواهد نشان می دهد 
که مسئوالن عزم و اراده ای برای اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و موفقیــت در جنگ اقتصادی علیه 
دشمنان نداشته و نمی خواهند از ظرفیت های موجود 
در داخل کشــور و با اتکا به توان مدیریتی، وضعیت 

اقتصادی را اصالح کنند.

مدیران برای اجرای اقتصاد 
مقاومتی فقط ادعا دارند

نماینده اصفهان:

یک نماینده سابق مجلس گفت: خودسازی، 
جامعه سازی و تمدن سازی شاه کلیدهای بیانیه 
گام دوم است لذا باید مسیری دنبال شود که بر 
گام های مستحکم گذشته پافشاری شده، عیوب 
و نواقص را برطرف و به ســمت تحول حرکت 
کنیم تا درنهایت شاهد شــکل گیری دولت و 
تمدن اسالمی باشــیم. علیرضا زاکانی ، اظهار 
کرد: در گام اول انقالب شــاهد مواجه سخت 
دشــمن با انقالب بودیم کــه از طرق مختلف 
به مانند ترور، جنگ تحمیلی، ایجاد شکاف بین 
مردم و مســئوالن، انقالب های رنگین، جنگ 
نیابتی، نفوذ و فعال کــردن تمام ظرفیت های 
خود در تالش برای آسیب زدن به پیکره انقالب 
اسالمی بود.مدیرمسئول هفته نامه پنجره تاکید 
کرد: فتنه آینده خیالی نیســت و در آن شاهد 
اقدامات مختلفی چون تشدید فشار اقتصادی، 

آشوب و حرکات ضد امنیتی خواهیم بود.

 فتنه آینده خیالی
 نیست

پیشخوان

بین الملل

 پایان شیرین قصه استعفای وزیر امور خارجه 
واکنش دلسوزان به استعفای 

نابهنگام ظریف، تو بمان

آنها که ذوق کردند
آنها که محزون شدند

کشور را نمی توان دست 
ده، بیست نفر داد

»نه« به استعفا

دفاع کیهان از ورود نیروهای مسلح به پروژه های اقتصادی
کیهان با اشاره به برخی اظهارنظرها در مخالفت با ورود نیروهای مسلح به فعالیت های اقتصادی نوشت:کنایه 
برخی دولتمردان و رسانه های مدعی اصالحات به نیروهای مسلح در حالی است که اکنون دولت مبلغ کالنی در 
قبال اجرای این پروژه های مهم ملی )در زمینه محرومیت زدایی، جاده سازی، خودکفایی بنزین و استخراج گاز و 
نفت( به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( بدهکار است.این در حالی است که بسیاری از این حوزه ها مورد تحریم 
دشمن قرار داشت و ظرفیت های داخلی هم تکافوی نیازهای دولت را نمی کرد چندان که در دولت روحانی، بارها 
به اصرار خود دولت، از سپاه خواسته شد پیشبرد این پروژه های ضروری ملی را برعهده بگیرد.حضور نیروهای 
مسلح در آبادانی کشور به یکه تازی و انحصار قدرت نمی انجامد بلکه رقیب بخش خصوصی و تولیدکننده ها، 
برخی مدیران هزار میلیاردی دو شغله و دالالن و واردکنندگان مرتبط با آنها هستند که همت حمایت از تولید و 

اقتصاد ملی را ندارند بلکه منافع شرکت ها یا رفقای آنها در تعارض با تولیدکنندگان عادی است.

ناطق نوری تولیت آستان قدس رضوی می شود؟
نایب رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری از دعوت کردن ناطق نوری برای گرفتن مسئولیت تولیت آستان 
قدس خبر داد و گفت: تولیت آستان قدس جای خوب و مناسبی برای حضور آقای ناطق است که در گذشته 
هم صحبت آن مطرح بود زیرا هم رهبری شناخت خوبی از ایشان دارند و هم اینکه آقای ناطق تجربه خوبی 
در وزارت کشور و جهادســازندگی دارند. مجموعه این  مسائل شخصیت بی نظیری از آقای ناطق نوری ایجاد 
کرده اما طی صحبت هایی که با ایشان داشتیم نه آمادگی برای پذیرش مسئولیت سیاسی دارند و نه مسئولیت 
آســتان قدس، با این حال ما ناامید نیســتیم و تالش خودمان را می کنیم. غفوری فرد در پاسخ به اینکه آیا 
احتمال دارد شورای هماهنگی  با حضور آقای ناطق تشکیل شود، ادامه داد: ایشان تا این لحظه هیچ تمایلی 
برای ورود به فعالیت سیاسی نداشتند، در این زمینه بارها با ایشان صحبت کردم ولی به پذیرفتن مسئولیت 

سیاسی و کشوری اقبالی ندارند.

چهره ها

 بیش از همه قیافه نتانیاهو باید 
دیدنی باشد. چون بیش از همه از 

استعفای ظریف خوشحال شده بود!

امیرعلی نریمانی
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400 هکتار  به اراضی فرودگاه اصفهان اضافه می شود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

ساده سازی نظام مالیاتی 
طی دو دهه اخير ساده سازي ماليات به يکي 
از ارکان اصلي برنامه هاي اصالح مالياتي در 
کشورهاي مختلف بدل شده است. اين امر 
نه تنها به دليل اثراتي است که پيچيدگي 
روي هزينه هاي تمکين داوطلبانه ماليات 
دهندگان و فرار مالياتي دارد بلکه در مورد 
سيستم ماليات بر درآمد اين امر مانع بزرگي 
در برابر عدالت و کارايي قلمداد مي شود و 
امري فراتر از هزينه هــاي اداري و تمکين 

است.

تامین نیروی انســانی وافزایش 
ساختار ادارات مالیاتی

در اجرای ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی ،اجتماعی  و فرهنگی جمهوری 
اســالمی ايران ، به منظور افزايش کارايی 
نظام مالياتی و رفع موانع سازمانی موجود 
و همچنين تمرکز کليه امور مربوط به اخذ 
ماليات دريک سازمان واحد ، سازمان امور 
مالياتی کشور در سال 1381 به صورت يک 
موسسه دولتی و زير نظر وزير امور اقتصادی 
و دارايی ايجاد شــد. با ايجاد اين سازمان 
کليه اختيارات ، وظايف ، نيروی انســانی، 
امکانــات و تجهيزات موجــود وزارت امور 
اقتصادی و دارايی در معاونت امور مالياتی 
و بخش و حوزه های مالياتی به اين سازمان 

منتقل شد.

بازار

مچ بند هوشمند

معاون حقوقی رییس جمهور خبر داد:
راه اندازی کارگروه تسهیل 

روند کسب وکار در کشور
 کارگروه تســهيل روند کســب وکار در کشــور 
راه اندازی شــده اســت.معاون حقوقی رييس 
جمهور در نشســت بررسی مشــکالت حقوقی 
استان اصفهان گفت: اين کارگروه با مصوبه هيئت 
وزيران از وزارت صمت و کشــور مجوز فعاليت 
گرفته تا به روند کســب وکار درکشــور سرعت 
بخشــد.لعيا جنيدی افزود: همچنين با تشکيل 
اين کارگروه اقتصــادی از فعاليت کارخانه های 
فعال در شــعاع 50 کيلومتری ورودی شــهرها 
جلوگيری می شود. وی همچنين در جمع وکالی 
اصفهان در ســالن نگين سپاهان شــهر گفت: 
کانون وکالی اصفهان با داشــتن سه هزار وکيل 
ازجمله کانون های مطرح در کشوراست.  معاون 
حقوقی رييس جمهور افزود: وقتی در دنيا قانون 
حاکم اســت بنابراين قانون ساماندهی قدرت را 

برعهده دارد.

پاسخ مسئوالن شرکت 
پلی اکریل به چرایی عدم تایید 

گزارش توجیهی
افزايش سرمايه شــرکت پلی اکريل ايران به گفته 
مسئوالن اين شرکت، به بهانه وجود مخالفت قضائی 
هنوز به نتيجه نرسيده است.موضوع افزايش سرمايه 
پلی اکريل ايران از محل تجديد ارزيابی دارايی ها از 
جمله اتفاقات پر حاشيه بازار سرمايه طی ماه های 
اخير بوده که در چند دوره تاييد و تکذيب آن باعث 
بروز نوسانات شديد قيمتی در اين نماد بورسی شده 
است. محمدجواد پورسيدی، رييس هيئت مديره 
شرکت پلی اکريل طی نامه ای به مهدی علم الهدی، 
معاونت پذيرش و ناشــران فرابورس اعالم کرد: »با 
توجه به توقف نماد معامالتی اين شرکت به استناد 
ماده 12 مکرر دســتورالعمل اجرايــی نحوه انجام 
معامالت در فرابورس و عدم طرح پرسش در سامانه 
تدان، از زمان اطالع رسانی قبلی تغيير با اهميتی در 
وضعيت مالی اين شرکت رخ نداده و مديريت شرکت 
پيرو اطالعيه مورخ 21 مــرداد 97 پيگيری الزم را 
در راستای افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابی 

دارايی ها در دستور کار دارد«.

در سه ماهه سوم سال جاری اتفاق افتاد؛
روند کاهشی تعداد مشترکین 

سیم کارت در ایران
تعداد مشترکين تلفن همراه که در چند سال اخير 
تقريبا همواره با روند افزايشــی روبــه رو بوده، طی 
سه ماهه  سوم سال جاری، يک روند کاهشی را طی 
کرده است.تعداد مشترکين اپراتورهای تلفن همراه 
در سال جاری، در حالی که تا پايان خردادماه بيش 
از 90 ميليون نفر بوده و تا پايان شهريورماه به بيش 
از 91 ميليون رسيد، بر اساس آخرين آمار منتشره 
توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی 
تا پايان آذرماه ســال جاری، به بيش از 88 ميليون 
رسيده که هرچند هم چنان ضريب نفوذی بيشتر از 
100 درصد را نشان می دهد، اما از کاهش استفاده از 
سيم کارت در سه ماه سوم سال حکايت دارد.بيشتر 
بودن ضريب نفوذ سيم کارت از 100 درصد، نشان 
می دهد که تعداد سيم کارت های موجود، از جمعيت 
ايران بيشتر اســت که اين موضوع اگرچه می تواند 
حاکی از چند سيم کارته بودن افراد باشد، اما نشان 
می دهد به احتمال زياد کمتر کسی در ايران حضور 
دارد که حتی يک ســيم کارت هم نداشته باشد. با 
وجود اين، در ســه ماهه سوم ســال جاری، تعداد 

سيم کارت ها روند کاهشی را طی کرده است.

رییس اتحادیه صنف چلوکباب و 
چلوخورش:

رستوران ها تا پایان سال 
افزایش قیمت ندارند

رييس اتحاديه صنف چلوکباب و چلوخورش گفت: 
باتوجه به ايام پايانی ســال، رســتوران ها افزايش 
قيمتی برای چلوکباب و چلوخورش ندارند. علی اکبر 
نريمانی گفت: باتوجه به ايام پايانی سال، رستوران ها 
افزايش قيمتی برای چلوکباب و چلوخورش ندارند. 
وی با اشاره به اينکه گوشت دولتی از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به رســتوران چلوکباب ها 
حواله می شــود، اظهار کرد: به احتمال زياد عرضه 
گوشــت دولتی طــی دو روز آينده به رســتوران 
چلوکباب ها داده می شــود. نريمانی با بيان اينکه 
قيمت ها در چلوکبابی ها متفاوت است، تصريح کرد: 
باتوجه به آنکه مکان رستوران و همچنين سرويس 
دهی آنها به مشتری متفاوت است، نمی توان قيمت 

مشخصی را برای چلوکباب متذکر شد.

BRACELET مچ بند هوشمند مدل

 86,000
تومان

مچ بند هوشمند مدل 
Fitto Purple

 273,000
تومان

X6S مچ بند هوشمند مدل

 380,000
تومان

انتخابات اتاق بازرگانی در حالی به ايســتگاه آخر 
رسيده که طی هفته اخير 58 نامزد انتخابات اتاق 
بازرگانی به صورت فردی و نيــز در قالب  دو گروه 
مطرح در اين انتخابــات رقابت های پر تب و تاب و 
پرهزينه ای را در ميــان فعاالن تجاری و اقتصادی 
شهر، داشــته اند. فعاليت های انتخاباتی در اتاق 
بازرگانی اصفهان همزمان با سراسر کشور آغاز شده 
است و به نظر می رسد با وجود تمام پيچيدگی ها 
و چالش های اقتصادی، فعاالن اقتصادی همچنان 
برای ورود به رأس امور اتاق مشــتاق تر از هميشه 
هستند. در اصفهان دو گروه اصلی رقيب برای اين 
انتخابات هر کدام با برگزاری ميتينگ ها و جلسات 
مختلف و البته پر هزينه ای تالش های گسترده ای 
را برای ارائه برنامه ها و اهداف خود برای چهار سال 
آينده اتاق انجام دادنــد. در ائالف اول رييس فعلی 
اتاق بازرگانی عبدالوهاب ســهل آبادی به همراه 
نايب رييس و برخی ديگر ازچهره های شــاخص 

اتاق بازرگانی قرار دارند.
 سهل آبادی به عنوان رياســت اين ائتالف برنامه 
آينده اتاق در صورت ورود دوباره به اتاق بازرگانی 
مسئله آب، فرودگاه و قطار سريع السير را پيگيری 
خواهد کرد؛ سه چالشی که البته اندکی بعيد به نظر 
می رسد بتواند توســط اتاق بازرگانی حل و فصل 
شود. آب همچنان به عنوان يک بحران ملی مطرح 
اســت و البته قطاری که می تواند بــرای مراودات 
تجاری و گردشگری اصفهان يک نقطه ثقل باشد 
هم با توجه به اعتبارات بودجه ای و سختی جذب 
سرمايه گذار خارجی اندکی دور از دسترس است و 
البته فرودگاه اصفهان نيز اگر چه نياز به اصالحات 
و ســرمايه گذاری برای رونق گردشــگری دارد؛ 
اما زنجيره ای به هم پيوســته از زير ساخت های 
گردشگری و چالش های ريز و درشتی وجود دارد 
که قطعا فرودگاه در اين زنجيــره آنچنان جايگاه 

مهمی نخواهد داشت.
 اعضای ايــن ائتالف انتخاباتی که هــم اکنون نيز 
بســياری از آنها در اتاق فعال هســتند با دفاع از 
عملکرد چهارساله خود ادعا می کنند که با وجود 

تمام محدوديت ها؛اما تالش برای گسترس مرزهای 
تجارت اســتان را تمام قوا پيگيری کرده اند. اتاق 
بازرگانی اصفهان طی چهار سال گذشته با معضالتی 
مانند بيکاری گســترده و معضالت بانکی و پايين 
بودن شــاخص های تجاری روبه رو بوده است. به 
گفته يکی از اعضای اين ائتــالف، راهکارهای اتاق 
بازرگانی برای رفع مشــکل ســرمايه گريز شدن 
اصفهان منجر بــه پيگيری 10 مورد شــده که به 

مصوبه ملی تبديل و ابالغ شده است. 
در مقابل ايــن ائتــالف جمعی از اعضــای فعلی 
هيئت رييســه اتاق طی ائتالف با بخشــی از بدنه 
فعاالن اقتصادی استان به رياست بهرام سبحانی، 
 گروهی ديگــر در اين رقابت اقتصــادی را هدايت

 می کنند. 
سبحانی که پيش از اين رياســت بر فوالد مبارکه 

و ذوب آهن اصفهــان را در کارنامه خــود دارد به 
عنوان يکی از اصلی ترين و شــناخته شــده ترين 
مهره های فعال در عرصه آهن و فوالد کشــور اين 
بار تالش دارد تا با تکيه زدن بر صندلی رياست اتاق 
بازرگانی، معضالت اصفهان را که به گفته خودش، 
شاخص های اقتصادی نگران کننده ای دارد، رفع 

و رجوع کند. 
اين کانديدای ائتــالف توليد و تجــارت در مورد 
وضعيت اقتصادی استان می گويد: اکنون کسی باور 
نمی کند وضعيت اقتصاد استان، وضعيت بيکاری 
و ميزان ســرمايه گذاری در بخش خصوصی به اين 
شکل باشد، اما آمار رسمی کشور وضعيت اسفباری 
را برای اصفهان تعريف می کند کــه يکی از آن ها 
ميزان پايين مشــارکت های اجتماعی است. وی با 
اشاره به اين که امسال شعار انتخاباتی ائتالف مان 

را »اتاق شاخص می خواهد« قرار داده ايم، افزود: 
وقتی شاخص داشته باشــيم، می توانيم بيماری 
اقتصاد را شناسايی و آن را درمان کنيم، همانطور 
که پزشک برای تشخيص بيماری به شاخص هايی 
همچون ميزان تب، نتايج آزمايشــگاهی و گرافی 
های مختلف نياز دارد. اعضای اصلی اتاق بازرگانی 
اصفهان به عنوان اصلی ترين نهاد فعال خصوصی 
در اقتصاد ايران در حالی روز شنبه با رای گيری در 
ميان اعضای فعال اين اتاق شــناخته می شوند که 
کارشناســان انتقادات جدی را نسبت به عملکرد 
اين نهاد طی ســال های اخير داشــته اند. نقش پر 
رنگ دولت و مالحظات سياســی در اين نهاد و نيز 
عدم ارائه برنامه منســجم و قدرت اعمال خواست 
های بخش خصوصی را می توان يکی از اصلی ترين 

چالش های اين بخش عنوان کرد.

رقابت برای ارتقای شاخص ها
  تب و تاب انتخابات در بخش خصوصی؛

عضو کميســيون انرژی در مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به اينکه بحث ســهميه بندی و افزايش قيمت 
ســوخت رای نياورد، دولت بايد برای جلوگيری از قاچاق ســوخت نظارت خود را در اين حوزه تقويت کند.علی 
بختيار در رابطه با رد طرح سهميه بندی بنزين، اظهار کرد: طرح هايی که در زمينه سهميه بندی بنزين، افزايش 
قيمت، محدود و دو نرخی کردن ســوخت بودند، رای نياوردند و شرايط در سال 98 نيز مانند امسال خواهد بود.

نماينده مردم گلپايگان و خوانســار ادامه داد: دولت در اين زمينه اختيار دارد و نيازی به مجوز از مجلس ندارد و 
می تواند برای بحث کنترل سوخت صرفا از طريق کارت سوخت اقدام سوخت را به مردم اينگونه عرضه کند، اما حق 
محدود کردن سوخت برای مردم را ندارد يعنی نمی تواند بگويد ماهانه 100، 80 يا 60 ليتر بنزين استفاده کنيد.

جلوگیری از قاچاق 
سوخت از طریق 

سامانه های الکترونیکی

ان
لم
پار

مدیرعامل آبفا استان تاکید کرد:

ضرورت تکمیل و راه اندازی سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:
بیشتر تصادفات در ۱۵ درصد از محورهای مواصالتی رخ می دهد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: 70 درصد تصادفات در 15 درصد 
از محورهای مواصالتی اســتان اصفهان رخ می دهد و باهم افزايی تمام دستگاه ها می توان مشکالت اين 
محورها را تا حدودی رفــع کرده و ايمنی تردد در اين محورها را افزايش داد.مهدی خضری با اشــاره به 
آمارهای ارائه شده از تصادفات جاده ای توسط دســتگاه های ذی ربط اضافه کرد: در اين کميسيون ارائه 
آمارها بدون ارائه تحليــل و راهکار اجرايی برای کاهش تصادفات جايگاهــی ندارد. مديرکل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان اصفهان نيز در ادامه با اشاره به لزوم برنامه ريزی جدی و مشارکت همه دستگاه ها 
برای کاهش تصادفات جاده ای تصريح کرد: آزادراه اصفهان- قم به عنوان يکی از راه های پرتردد اســتان 
به صورت پايلوت به عنوان راه ايمن معرفی شده اســت. خضری، ابراز اميدواری کرد که اقدام جامع همه 
دستگاه ها متناسب با مصوبات کميسيون ايمنی حمل ونقل اســتان برای ارتقا ايمنی تردد در اين محور 

نتايج خوبی به دنبال داشته باشد.

مدیرکل فرودگاه های استان:
400 هکتار  به اراضی فرودگاه اصفهان اضافه می شود

مديرکل فرودگاه های استان اصفهان گفت: برای رفع محدوديت اراضی فرودگاه اصفهان، پيگيری تملک 400 
هکتار از اراضی مجاور فرودگاه اصفهان در حال انجام است. حسن امجدی افزود: محدوديت اراضی به دليل 
قرار گرفتن در بافت شهری يکی از چالش های مهم فرودگا ه قديم اصفهان در شهر بود که اين مشکل به نحوی 
ديگر و به دليل عدم تملک اراضی موجود در مکان فعلی وجود دارد ولی با هم افزايی و همکاری ايجاد شــده 
اين چالش در حال پيگيری است و به زودی مشکل محدوديت اراضی رفع می شود. وی بيان کرد : زمين کافی 
جهت طرح های توسعه ای بلند مدت فرودگاه در زمان حاضر تحت تملک فرودگاه نيست که با رفع اين مشکل 
شرايط الزم جهت احداث زير ساخت های اساسی بلند مدت فرودگاه از جمله ترمينال پروازهای بين المللی 
جديد مهيا می شود. وی با اشاره به توسعه و بهسازی پارکينگ هواپيمای فرودگاه بين المللی شهيد بهشتی 
اصفهان تصريح کرد :  در يک پروژه 18 ماهه با اعتباری بالغ بر 240 ميليارد ريال توســعه و بهسازی توقفگاه 

هواپيما در حال انجام است که بر اساس اين پروژه ظرفيت پارک از 10 هواپيما به 23 فروند افزايش می يابد.

برنامه خدمات پیشخوان، تمامی 
خدماتی که یک دفتر پیشخوان 
ارائه می دهد، از جمله »استعالم 
کد ملی، پرداخت قبوض، پرداخت 
عوارض شــهرداری، استعالم 
مشمولیت ســربازی، ثبت نام 
سیم کارت، خرید طرح ترافیک، 
استعالم کارت سوخت و بسیاری 
موارد دیگر« را به صورت آنالین 

انجام می دهد.

جعبه ابزار

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: توسعه تجهيزات 
ابزار دقيق در حوزه پايش کمی و کيفی  آب شرب با هدف تامين پايدار 
در دستور کار قرار گرفت؛ چراکه اکنون آب شرب بيش از 4 ميليون نفر 
در استان اصفهان از طريق يک سامانه آبرســانی انجام می شود. هاشم 
امينی با اشاره به توسعه تجهيزات و استفاده از تکنولوژی در امر آبرسانی 
در استان اصفهان، اظهار کرد: 126 باب شــيرخانه روی خطوط اصلی 
انتقال با هدف کنترل بيشتر بر توزيع آب احداث شد، درحالی که توسعه 
و تکميل سيستم تله متری تاسيسات آبرسانی صورت گرفت. وی ادامه 
داد: راه اندازی 60 ايســتگاه دارای قابليت مانيتورينگ و صدور فرمان 
مرکزی و 40 انشعاب دارای عملگر برقی با قابليت فرمان اتوماتيک دبی، 
فشار يا هر دو پارامتر به منظور تله متری شبکه توزيع آب شهر اصفهان در 
دستور کار قرار گرفت. مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بيان اينکه تحليل شــبکه های توزيع و اســتخراج مدل های بهسازی 
هيدروليکی و زون بندی شــبکه های توزيع، ارتقــای بهره وری را در بر 
دارد، تصريح کرد: با بهسازی هيدروليکی و زون بندی شبکه های توزيع 
راندمان توليد آب افزايش می يابد که در نهايت موجب افزايش بهره وری 
در تامين آب می شود که در اين زمينه روی 200 حوضچه کنترل فشار 
مطالعات جامع هيدروليک انجام شد. وی ادامه داد: 68 ايستگاه کنترل و 

مانيتورينگ تاسيسات آبرساني در شهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ راه اندازی شد تا توزيع آب در سطح استان عادالنه توزيع 
شــود. امينی اعالم کرد: طراحی و تجهيز چهار دســتگاه ديزل ژنراتور 
پرتابل به ظرفيت KVA 2400 به منظور ايجاد امکان اســتفاده سيار، 
ايجاد ظرفيت KVA 27771 پتانسيل برق اضطراری در سطح استان از 
طريق تجهيز 75 دستگاه ديزل ژنراتور از ديگر اقدامات در راستای تامين 
آب شرب در مواقع اضطراری است. وی گفت: پايش کيفی شبکه توزيع 
آب با استقرار ايستگاه های کنترل کيفی برای چهار پارامتر اساسی کلر، 

کدورت، هدايت الکتريکی، پی اچ انجام می شود.

وام ازدواج 30میلیون
نمايندگان مجلس در بودجــه 98 ميزان 
وام ازدواج براي مزدوجيــن اول فروردين 
96 به بعــد را براي هر يــک از زوجين 30 
ميليــون تومــان )در مجموع60ميليون 
تومان( با دوره بازپرداخت 60 ماهه تعيين 
کردند.بر اســاس اين مصوبه، بــه منظور 
حمايــت از ازدواج جوانــان، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ايران موظف شد از محل 
پس انداز و جاری قرض الحســنه سيستم 
بانکی، تســهيالت قرض الحسنه ازدواج به 
زوج هايی کــه تاريخ عقــد ازدواج آنها بعد 
از اول فروردين 1396 می باشــد و تاکنون 
وام ازدواج دريافت ننموده انــد، با اولويت 
نخست پرداخت نمايد.طبق مصوبه مجلس، 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج برای هريک 
از زوج ها در سال 1398 ســيصد ميليون 
)300.000.000( ريال )30 ميليون تومان( 
بــا دوره بازپرداخت پنج ســاله )60 ماهه( 
با أخذ يک ضامن معتبر و ســفته اســت. 
بانک مرکزی می توانــد يارانه پرداختی به 
 اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه

 بپذيرد.
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پایداری 
پیشتازی زنان در ادبیات مقاومـت

پیشنهاد سردبیر:

نگاهی به برخی از آثار جریان ساز در حوزه دفاع مقدس؛

پیشتازی زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــان در ادبیات مقاومـت

نگاهی به تولیدات ادبی چهار دهه گذشته نشان می دهد که حضور زنان نویسنده پس از پیروزی  انقالب در عرصه ادبیات 
فارسی- چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت- پیش رونده و مثبت بوده است. طی دهه چهل شمسی تعداد نویسندگان 
زن به طور کلی حدود 25 نفر بود؛ در حالی که  امروز در برابر هر پنج نویسنده مرد، سه نویسنده زن وجود دارد. با توجه 
به این موضوع به نظر می رسد که ادبیات بستری برای نشان دادن توانایی و قدرت زنان در جامعه است؛ قدرتی که بیش 
از هر زمانی درهشت سال دفاع مقدس خودنمایی کرد و همین دوران هم باعث شد ادبیات زنان، چهره ای تازه پیدا کند 
و وارد مرحله ای جدید شود تا  جایی که اکنون عموم مردم، ادبیات مقاومت را بیشتر به نویسندگی زنان این حوزه می 
شناسند و زنان بیش از هرحوزه ای در این بخش موفق تر بوده اند، به طوری که مقام معظم رهبری در دیدار با  جمعی 
از نویسندگان و فعاالن عرصه دفاع مقدس به مرتضی سرهنگی گفتند:» »شما زحمت زیادی برای نگارش کتاب های 
تاریخ شفاهی دفاع مقدس کشیده اید. خانم های نویسنده، آن قدر در نگارش و توصیف موقعیت ها، قوی شده اند که 
دارند گوی سبقت را از مردان می ربایند. ان شــاءا... برنامه ریزی کنید که تا بیست سال آینده نگارش این خاطرات با 
جدیت دنبال شود.«  در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به  برخی از این  آثار که  در این حوزه جریان ساز شدند .

سمیه مصور

 » دا« نوشته سیده اعظم حسینی یکی از پرفروش ترین کتاب ها در ایران است. این کتاب برای 
اولین بار سال 1387 منتشــر شــد تا از زاویه جدید به جنگ نگاه کند. اکنون بعد از گذشت ده 
سال، 157 بار تجدید چاپ شده و به بازار آمده اســت. این کتاب، خاطرات سید زهرا حسینی از 
روزهای آغازین جنگ تحمیلی در دو شهر  بصره و خرمشهر است  و سال های محاصره خرمشهر 
از سوی نیروهای عراقی، محور مرکزی کتاب را تشکیل می دهد. این کتاب  که رویدادهای واقعی 
و خاطرات حقیقی نویسنده را نشان می دهد، از نگاه دختری نوجوان بیان می شود؛ دختری که 
تنها هفده سال دارد. همین موضوع و البته نوشتن از ناگفته های جنگ، اهمیت کتاب را دو چندان 
می کند. رهبر معظم انقالب، درباره این کتاب فرمودند: » کتاب دا، حقا و انصافا کتاب بسیار خوب 
و قابل طرح در سطح جهانی است! و این نشان می دهد که هشت سال دفاع مقدس دارای ظرفیت 
تولید هزاران کتاب به منظور انتقال فرهنگ و ارزش های اسالمی و انقالبی به جامعه و جهان است 
... این کتاب در گستره کشور هنوز شناخته نشده اســت؛ در حالی که چند صد هزار تا حاال چاپ 
کردید. اگر »دا« شناخته شود، میلیون ها نسخه از این کتاب فروش خواهد رفت و میلیون ها نفر از 
محتوای این کتاب بهره خواهند برد... شما هزار کتاب »دا« می توانید تولید کنید. »دا« یک رگه 

ارزشمند است که در معدن پیدا کردید، این راه را ادامه دهید.«

 »دختر شینا« خاطرات قدم خیر محمدی کنعان و موضوع آن جنگ ایران و عراق است. این کتاب به همت بهناز ضرابی زاده نوشته شده و از سوی انتشارات 
سوره مهر به چاپ رسیده است. کتاب فوق هم ظرف مدت چهار سال به چاپ بیست ودوم رسید. دختر شینا، کتابی نسبتا مفصل از زبان همسر یکی از 
شهدای دفاع مقدس بوده و جزو نخستین آثار منتشر شده در حوزه خاطرات زنان از جنگ ایران و عراق است. این کتاب به زبان های ترکی، استانبولی، 
انگلیسی و عربی نیز ترجمه شده و درشانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس به عنوان اثر برگزیده در بخش خاطره شافی انتخاب شده است. این 
اثر از دوران کودکی راوی تا زمان مرگ همسرش ستار ابراهیمی هژیر را روایت می کند و به ابعاد زندگی دختری نوجوان و نحوه ازدواج و ورود وی به زندگی 
مشترک پرداخته است. بنا بر آنچه در مقدمه کتاب آمده است، قدم خیر در هفدهم دی سال 1388 در حال روایت خاطراتش در گذشته است. این کتاب، 
روایت واقعی از اوضاع شهرها و خانواده های درگیر جنگ را ارائه می کند و از فرا واقع گرایی چه به صورت مثبت و چه منفی دوری کرده و تصویری ملموس 
را به خواننده نشان می دهد. راوی کتاب، سال 1356 و در چهارده سالگی با ستار )صمد( ابراهیمی هژیر ازدواج می کند و  صاحب پنج فرزند می شود. او  

دربیست و چهارسالگی  شوهرش را  از دست می دهد و مسئولیت بزرگ کردن کودکانش را به تنهایی بر عهده می گیرد.

 شاید مجموعه کتاب های اینک شوکران را باید با ویدئوی فاطمه معتمد آریا در فضای اجتماعی معرفی کرد! روایت یک بانو ) همسر سردار 
شهید  منوچهرمدق(  که اســطوره زنان و قهرمان دوران است، به صورت پنهان  در این کتاب بیان می شــود.  تا جایی که فاطمه معتمد آریا  
با خواندن روایت داستان او برای ادای احترام، آرزوی دیدارش را می کند و با دیدنش  ســراپا شوق می شود، در این ویدئو اشک های معتمد 
آریا را دردیدار با فرماندهان شکست حصرآبادان  در حاشــیه نمایش فیلم آباجان در مراسم هفته  دفاع مقدس  می بینیم که پس از خواندن  

خاطرات همسر شهید از صبر و اعتقاد او منقلب شده است.
 این داستان جریان ساز و اثر گذار در مجموعه کتاب های اینک شوکران نوشته شده که شامل روایت هایی کوتاه و جذاب از زندگی مشترک 
با جانبازان  هشت سال دفاع مقدس است و در جریان دفاع مقدس  کمتر بیان شده است. یکی از کتاب های این مجموعه که به روایت فرشته 
ملکی)  همسر شهید منوچهرمدق(  و به قلم مریم برادران نوشته شده است، بیانی جاندار و روان از عشق زنی به همسرش دارد؛ زنی که جانانه 

پای عشق و باورهایش می ایستد.

 کتاب فرنگیس روایت دلیری های خانم فرنگیس حیدر پور،  شــیرزن خطه گیالن غرب به قلم مهناز 
فتاحی  از روایت های خواندنی مقاومت زنان ایرانی در برابر مهاجمان بعثی  در دوران دفاع مقدس است. 
فاطمه معتمد آریا بازیگر شناخته شده  کشورمان در جمع کودکان  زلزله زده کرمانشاه با در دست گرفتن 
این کتاب و معرفی آن، گفت:» یکی از آرزوهای بزرگ زندگی ام، ایفای نقش فرنگیس است« همچنین 
مهناز فتاحی ، نویسنده کتاب درباره نوشتن فرنگیس گفته است: همیشه وقتی تندیس زنی تبر به دست 
را کنار پارک شیرین کرمانشاه می دیدم،  با خودم فکر می کردم که کاش بتوانم روزی  این زن قهرمان را 
از نزدیک ببنیم و با او حرف بزنم، می گفتند فرنگیس در روستایی نزدیک گیالن غرب  زندگی می کند 
و مایل نیست خاطراتش را تعریف کند، می دانستم نوشتن خاطراتش سخت خواهد بود؛  اما همیشه به 
نوشتنش فکر می کردم«  فرنگیس حیدر پور که سال 59 و طی حمله نظامیان عراقی به روستای محل 

سکونتش  دختری هجده ساله بود با تبری از خود در برابر سربازان ارتش بعث عراق دفاع کرد.

نام کتاب: دا

 نام کتاب: اینک شوکراننام کتاب: دختر شینا

نام کتاب: فرنگیس

 نویسنده:  سیده اعظم حسینی

 نویسنده: بهناز ضرابی زاده
 نویسنده : مریم برادران

 نویسنده: مهناز فتاحی

زندگی یکی از اســرای ایرانی در جنگ تحمیلی، موضوعی اســت 
که »معصومه آباد« آن را دســت مایه کتاب » من زنــده ام« کرده 
اســت. تجدید چاپ فراوان این کتاب در مدتی کوتاه، نشان دهنده 
میزان اهمیت مستند نگاری تاریخ دفاع مقدس است. این کتاب در 
سیزدهمین دوره جایزه کتاب دفاع مقدس  به عنوان اثر برگزیده در 
بخش خاطرات دیگر نوشت انتخاب شد.  رهبر انقالب که خود دارای 
آثار و تالیفات اســت از کتاب »من زنده ام« تمجید و بیان کردند: » 
کتاب را با احســاس دوگانه اندوه و افتخار و گاه از پشت پرده اشک 
خواندم و بر آن صبر، همت، پاکی، صفا و بر این هنرمندی در مجسم 
کردن زیبایی ها، رنج ها و شــادی ها آفرین گفتم. گنجینه یاد ها و 
خاطره های مجاهدان و آزادگان، ذخیره عظیم و ارزشمندی است که 
تاریخ را پر بار و درس ها و آموختنی ها را پر شــمار می کند، خدمت 
بزرگی است بیرون کشیدن آن ها از ذهن ها و حافظه ها و سپردن به 

قلم، هنر و نمایش«

نام کتاب: من زنده ام

 نویسنده: معصومه آباد
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آغاز طرح نوروزی پلیس راهور اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

رییس بیمارستان کودکان امام حسین )ع( :
 کمبود شادی در جامعه

 موج می زند
رییس بیمارستان کودکان امام حسین )ع( گفت: 
در شــرایط فعلی تحریم که مشکالت اقتصادی 
در جامعه زیاد اســت، کمبود شــدید شادی در 
جامعه موج می زند و شبکه های بیگانه به دنبال 
ایجاد یــأس و ناامیدی در میان مردم هســتند. 
مهرداد معمارزاده اظهار کرد: در بیمارستان امام 
حسین)ع( کودکان زیر ۱۵ سال بستری می شوند 
که با توجه به شرایط سنی و اقدامات درمانی که 
صورت می گیرد دچار اضطراب شــدید شده و با 
روش های مختلف به دنبال ایجاد شادی در میان 
آنها هســتیم.وی افزود: در بیمارستان جشنواره 
اسباب بازی را در نظر گرفته ایم که از شهروندان 
می خواهیم اســباب بازی های قابل استفاده را به 
پایگاه های معرفی شده توسط شــهرداری یا به 
بیمارستان امام حسین)ع( اهدا کنند تا در طول 

عید در میان کودکان توزیع شود.

صدور کارت های ملی 
هوشمند »ایرانی« از ۱۵ اسفند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشــور از صدور 
کارت های ملی هوشمند با تولیدات داخلی از ۱۵ 
اسفند خبر داد. ســیف اله ابوترابی درباره آخرین 
وضعیت صدور کارت های ملی هوشــمند اظهار 
کرد: از 48 میلیــون نفری که اقــدام به ثبت نام 
کرده اند، 44 میلیون کارت ملی هوشــمند صادر 
شــده اســت و از این تعداد تاکنون 43 میلیون 
و ۵00 هــزار کارت در اختیار افــراد قرار گرفته 
است.وی تصریح کرد: از چند ماه پیش و با توجه 
به تحریم های ظالمانه علیه کشــورمان، صدور 
کارت های ملی هوشمند به دلیل نبود کارت های 
مورد نیاز با مشکالتی همراه شــد که در همین 
زمینه ما تصمیم به امضای تفاهم نامه با چاپخانه 
دولتی گرفتیم،  بــر همین اســاس از این پس 
کارت های ملی هوشــمند با تولیدات داخلی در 

اختیار افراد قرار می گیرد.

تشکیل کارگروه ویژه 
پیشگیری از وقوع مسمومیت 

قارچ سمی
معــاون امور باغبانــی وزارت جهاد کشــاورزی 
در نامه ای به رؤسای ســازمان جهاد کشاورزی 
۱6 استان کشور بر لزوم تشــکیل کارگروه ویژه 
پیشــگیری از وقوع مســمومیت های قارچ های 
وحشــی تاکید کــرد. محمدعلی طهماســبی 
اظهار کرد: در بهار ســال جاری بــه دلیل وقوع 
مســمومیت های ناشــی از برداشــت و مصرف 
قارچ های وحشی از عرصه های مرتعی و جنگلی 
کشــور برای جمعی از هموطنان در تعدادی از 
استان ها، مشــکالت متعددی ایجاد شد که به 
منظور پیشــگیری از وقوع مجدد این حادثه 
ناگوار، برنامــه اجرایی »پیشــگیری از وقوع 
مسمومیت های ناشــی از قارچ های وحشی در 

استان های هدف« تدوین شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
آغاز طرح نوروزی پلیس راهور 

اصفهان
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان گفــت: از اول 
اسفندماه، طرح نوروزی پلیس راهور در جاده های 
سرتاسر اســتان اصفهان آغاز شــده است. سردار 
مهدی معصوم بیگی در حاشیه سفر خود به کاشان 
با اشاره اظهار داشت: در بازدید از یگان های انتظامی 
شهرستان کاشان، آمادگی برای اجرای طرح نوروزی 
پلیس در ســطح خوبی قرار داشــت و از مردم نیز 
انتظار می رود با خادمین خود در مجموعه انتظامی 
شهرستان کاشان همکاری داشته باشند. وی با بیان 
اینکه توصیه می شود پول به مقدار نیاز در کارت های 
عابربانک اشخاص موجود باشد و از حمل وجه زیاد 
به شکل نقد تا حد امکان خودداری شود، ابراز داشت: 
به طور معموال در یک عابر کارت حجم قابل توجهی 
وجه نقد موجود است که این شیوه صحیح نیست 
بلکه عابربانک اصلی باید دارای کارت پشتیبان باشد 

و برای خرید از این کارت استفاده شود. 

برخورد قانونی پلیس با 
خودروهای فاقد معاینه فنی

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان گفت: 
اخذ معاینه فنی از الزمات رانندگی است و پلیس با 
رانندگان خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند 
برخورد قاطع و قانونی می کند.سرهنگ رضا رضایی 
اظهار کرد: با توجه به نزدیک شــدن به ایام پایان 
سال و افزایش مسافرت های نوروزی، امید است با 
مشارکت مردمی و همکاری با پلیس، شاهد کاهش 
وقوع حوادث رانندگی باشــیم.وی افــزود: همراه 
داشتن برگه معاینه فنی معتبر از الزامات رانندگی 
است و پلیس با رانندگانی که نسبت به اخذ معاینه 

فنی اقدام نکرده اند برخورد قانونی می کند.

 افزایش ساعت کار مراکز
 شماره گذاری و تعویض پالک 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
از افزایش ساعت کار مراکز شماره گذاری و تعویض 
پالک در اســتان اصفهان خبر داد. سرهنگ رضا 
رضایی گفت: مراکز شماره گذاری و تعویض پالک 
شمال و جنوب شــهر اصفهان و کلیه شهرستان 
های تابعه این استان در اسفند ماه ساعات کاری 
خود را افزایش می دهنــد. وی افزود: از ۱0 تا 20 
اسفند ماه ساعت پذیرش این مراکز تا ساعت ۱7 
و از 20 تا پایان اســفند ماه، ساعت پذیرش مراکز 
تا ســاعت ۱9 خواهد بود.رییس پلیس راهنمایی 
و رانندگی اصفهان با بیــان اینکه این تصمیم در 
راســتای افزایش خدمات رســانی به شهروندان 
گرفته شده، خاطرنشان کرد: خدمت رسانی مراکز 
تعویض پالک و شماره گذاری در اسفندماه با تمام 

توان انجام خواهد شد.

اولین گزینه پیــش روی ایرانیان بــرای پرداخت 
صدقه، صندوق های معروف آبی رنگ کمیته امداد 
است. طی سال های اخیر فرهنگ سازی زیادی در 
زمینه تجمیع کمک های مردمی در قالب پرداخت 
به کمیته امداد شده است. اگر چه این نهاد در این 
ســال ها با حرف و حدیث های زیادی روبه رو بوده 
و حاشیه هایی مانند شــائبه کمک به مردم غزه از 
کمک های مردمی به کمیته امداد و نیز مقدار پایین 
کمک ها به خانواده های بــی بضاعت در مورد این 
نهاد مطرح شــده؛ اما همچنان ایرانی ها بیشترین 
کمک ها را به این سازمان می کنند. بر اساس اعالم 
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
امام خمینی)ره( طی ۱۱ ماه امسال، 30۱ میلیارد 
تومان در کل کشور صدقه جمع آوری شده و به طور 
متوسط هر ایرانی طی این مدت حدود4 هزار تومان 
صدقه پرداخت کرده است. بر اساس اعالم کمیته 
امداد، درآمدهای این نهاد در سال 97 ،34 درصد 
رشد داشته است، این رشد در صدقات سه درصد، 
در طرح اکرام 36 درصــد و در موارد مبتنی بر نیاز 

نیز 47 درصد و زکات 36 درصد بوده است.
اصفهانی ها در انجام کار خیر، رتبه دوم را 

کسب کردند
مدیــر کل کمیته امداد اســتان اصفهــان گفت : 
مردم نیکوکار  اصفهــان، مقام دوم کشــور را در 
کمک های مردمی کســب کرده انــد. محمد رضا 

متین پور ، در آستانه هفته 
نیکــوکاری اظهــار کرد: 
هرســال مردم اصفهان 
با هدایای نقــدی و غیر 
نقدی خود در این جشن 
حضــور پیــدا می کنند 
به طــوری که در ســال 
گذشته اســتان اصفهان 

مقام دوم کشــور را در کمک های مردمی کســب 
کــرد.وی افزود:کمک های مردمی در ســه قالب 
دریافت می شــود؛ کمک هایی که در مدارس و با 

همیاری آموزش و پرورش 
جمع آوری خواهد شــد، 
کمک هایــی که توســط 
پایگاه هــای کمیته امداد 
در میدان هــای شــهری 
جمــع آوری می شــود 
و کمک هایــی کــه در 
میعــادگاه نمــاز جمعه 
دریافت خواهد شــد. مدیر کل کمیتــه امداد امام 
خمینی)ره( اســتان گفت: همه  هزینه های جمع 
آوری شده در مدارس اســتان با نظارت آموزش و 

پرورش بــه دانش آموزان نیاز مند همان مدرســه 
تقدیم می شود، بر همین اساس در جشن نیکوکاری 
امســال ۵00 هزار پاکت در مدارس استان توزیع 
خواهد شد تا کمک های دانش آموزان دریافت شود. 
متین پور تصریح کرد: کمک های نقدی و غیر نقدی 
مردم که توسط پایگاه ها جمع آوری می شود صرف 
افراد نیازمند در مناطق مختلف استان خواهد شد. 
وی گفت: به طور کلی در اســتان اصفهان 4 هزار 
و ۱6۵ پایگاه فعال خواهیم داشــت که کمک های 
مردم خیر اصفهان را دریافت و جمع آوری می کنند.
روش های دریافت صدقه متحول می شوند

بر اســاس اعالم کمیته امداد ، در سال های آینده 
صندوق های صدقات جمع آوری می شود. کمیته 
امداد از ابتدای امســال تــالش دارد تا روش های 
نوینــی را جایگزین صندوق هــای آبی معروفش 
کند. این در حالی اســت که همچنــان 9۵ درصد 
صدقه های دریافتی از صندوق های ثابت این نهاد 
اخذ می شود ؛ اما از سال های آینده پرداخت های 
الکترونیکی و اســتفاده از پیامک ها نیز به عنوان 
گزینه های واریزی صدقه در نظر گرفته شده است. 
سامانه صدقه پیامکی ارســال عدد یک به 8877 
اســت که به طور روزانه مبلــغ ۱00، 300 و ۵00 
تومان روی قبــض موبایل یا شــارژ اعتباری تلفن 
همراه محاسبه می شــود. همچنین مردم با تلفن 
گویای نیکوکاری به شماره 0968877 می توانند 
 کمک هــا را در هر مــوردی که بخواهنــد پرداخت

 کنند.

اصفهانی ها در پله دوم نیکوکاری

مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان گفت: گوشت های وارداتی 
پس از عبور از یک چرخه بسیار سنگین نظارت بهداشتی و ذبح 
شرعی وارد کشور می شود و اطمینان می دهم که این گوشت ها 

هیچ مشکلی در این زمینه ندارند. 
شــهرام موحدی در خصوص اخباری در رابطه با گوشــت های 
وارداتی ناســالم که در فضای مجازی منتشــر و موجب نگرانی 

مردم شده است، اظهار کرد: بدون اغراق باید بگویم که جمهوری 
اســالمی ایران یکی از ســخت گیرترین کشــورها برای واردات 

گوشت است.
وی افزود: روند واردات گوشت در سایر کشورها و حتی آمریکا و 
کشورهای اروپایی چنین است که یک کمپانی با رعایت شرایط 
بهداشــتی به ارسال گوشت به این کشــورها می پردازد، اما تنها 

کشوری که نظارت خود بر واردات گوشــت را از کشور مبدأ آغاز 
می کند؛ ایران است. 

موحدی تاکید کرد: گوشتی که وارد ایران می شود با عبور از یک 
چرخه بسیار سنگین نظارت بهداشتی و ذبح شرعی وارد می شود 
و اطمینان می دهم که این گوشت ها در هنگام ورود به کشور هیچ 

مشکلی در این زمینه ندارد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان:
گوشت وارداتی مشکل بهداشتی و شرعی ندارد

 صندوق های آبی برچیده می شوند؛ 

کمک های نقدی و غیر نقدی مردم 
که توسط پایگاه ها جمع آوری 
می شود صرف افراد نیازمند در 
مناطق مختلف استان خواهد شد

افزون بر30 هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی اصفهان اهدا شد
سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان گفت: از سال گذشته تاکنون افزون بر 30 هزار جلد 
کتاب از سوی مردم به کتابخانه های عمومی این استان اهدا شده اســت.امیر هالکویی افزود: در زمان 
حاضر سه میلیون و 200 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان در قالب ۱0 رده بندی در اختیار مردم 
قرار دارد. وی با اشاره به این که اکنون به ازای هر یکصد نفر در اســتان حدود هفت دهم جلد کتاب در 
کتابخانه های عمومی وجود دارد، اظهارداشت: بر اساس چشم انداز مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 
باید به ازای هر نفر چهار جلد کتاب در کتابخانه ها وجود داشته باشد. هالکویی، سرانه مطالعه در استان 
را بین 6 تا ۱4 دقیقه بیان کرد و افزود : این زمان مجموع مطالعات فضای مجازی و حقیقی و مکتوب را 
در بر می گیرد.  هالکویی، تعداد اعضای فعال در کتابخانه های عمومی این استان را حدود 220 هزار نفر 
اعالم کرد و گفت: بیشترین اعضای کتابخانه های عمومی اصفهان در رده سنی کودک و نوجوان هستند. 

آموزش و پرورش محور اجالس نماز در سال آینده است
رییس ستاد اقامه نماز اســتان اصفهان گفت: آموزش و پرورش، محور اجالس نماز در سال آینده خواهد بود 
چراکه 80 درصد از برنامه ها ستاد اقامه نماز از ســوی آموزش و پرورش اجرا می شود. حجت االسالم ابراهیم 
رنجبر  افزود: در یک برنامه مدون برای مردمی شدن اجالس نماز در یک هزار مدرسه، دو هزار نشست با حضور 
اساتید تخصصی نماز برگزار می شود البته تاکنون 8۵0  نشست در مدارس برگزار شده است. وی با بیان این که 
نباید نسل جوان و نوجوان نسبت به نماز بیگانه شوند، گفت: هدف دشمن سست کردن پایه های اعتقادی به 
ویژه نماز در بین نسل جوان است و باید تالش کنیم تا تبلیغات شوم دشمنان خنثی شود.رییس ستاد اقامه 
نماز استان اصفهان با بیان این که 360 عنوان نماز از جمله نماز آیات، زلزله، سیل، خورشیدگرفتگی و ... تعریف 
شده است، گفت: دنیا و آخرت انسان را نماز می سازد، نماز واکسن ضد گناه است و باید فرهنگ خواندن نماز به 

صورت جماعت در مساجد و ادارات ترویج شود زیرا مسجد تنها مرکز امن روی کره زمین است.

مفاد آراء
12/29 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر با آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در ثبت بادرود، تصرفقات مالکانه متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
 صادر خواهد شد همچنین صدور ســند مالکیت مانع مراجعه معترضین به محاکم قانونی

 نخواهد بود.
1- برابــر رای شــماره 139760302022000352 مــورخ 1397/10/30 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بــادرود تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
آقای احمد ساربان افوشته در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 178/85 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 
 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رســمی آقای احمد علی محققی محرز 

گردیده است.
2- برابر رای شماره 139760302022000353 مورخ 1397/10/30 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم شمسی پور نرگس 
نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 167/7 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی 

بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
3- برابر رای شماره 139760302022000354 مورخ 1397/10/30 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بــادرود تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمد 
پور نرگس نسبت به چهار دانگ مشاع از  شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 167/7 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء 
 بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی

 محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139760302022000355 مورخ 1397/10/30 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی خاکی در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 156/15 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 198 
اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
5- برابر رای شماره 139760302022000356 مورخ 1397/10/30 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی پور عسگر در 
ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 191/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 198 
اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
6- برابــر رای شــماره 139760302022000357 مــورخ 1397/10/30 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بــادرود تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
آقای احمد زراعتی در ششدانگ قســمتی از یک باب خانه به مساحت 86/75 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 
 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رســمی آقای احمد علی محققی محرز 

گردیده است.
7- برابــر رای شــماره 139760302022000358 مــورخ 1397/10/30 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بــادرود تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
آقای حمیدرضا مهریان بادی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 145/65 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 
 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رســمی آقای احمد علی محققی محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/09 

م الف: 373900 ســید مجتبی موســی کاظمی محمدی رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک بادرود

اخطار اجرایی
12/30 به موجب درخواست اجرای حکم آقای محســن احمدیان با وکالت آقای محمد 
مهدی حجتی در خصوص پرونده کالسه 97/168 ش  ح 2 به شماره دادنامه 689 صادره 
از شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان محکوم علیه محمدرضا منصوری فرزند مسیب 
محکوم به پرداخت تضامنی مبلــغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شــماره 
73182773 و پرداخت مبلغ 1/765/000 رایل بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له 
محمد مهدی حجتی و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بعنوان نیم عشــر اجرایی در حق 

صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 393970 شعبه دوم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف دهاقان ) 395 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

12/31 آقای مسعود رفیعی دهاقانی دارای شناسنامه شــماره 51 به شرح دادخواست به 
کالسه 947/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان یعقوب رفیعی دهاقانی به شناسنامه 4177 در تاریخ 1397/9/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فرخنده علی کرد دهاقانی 
فرزند یوسف به شماره ملی 1816540110 )همســر متوفی( 2- مسعود رفیعی دهاقانی 
فرزند یعقوب به شماره ملی 5129596676 )پسرمتوفی( 3- سعید رفیعی دهاقانی فرزند 
یعقوب به شماره ملی 5129618777 )پســر متوفی( 4- محسن رفیعی فرزند یعقوب به 
شماره ملی 5129635914 )پسر متوفی( 5- زهره رفیعی دهاقانی فرزند یعقوب به شماره 
ملی 5129607325 )دختر متوفی( 6- زهرا رفیعی دهاقانی فرزند یعقوب به شماره ملی 
5129394046 )دختر متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 393916  شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )188 کلمه،2 کادر(  

تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا پالستیک نوآوران تولید 
ثنا درتاریخ 1397/11/29 به شماره ثبت 953 به شناسه ملی 

 14008158305 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

موضوع فعالیت :تولید و توزیــع و تهیه کلیه قطعات و مصنوعات پالســتیکی مختلف 
)تزریقی و بادی ( طبق سفارشــات و انواع نایلون و نایلکــس جهت کارهای مختلف با 
اندازه های متفاوت،پاکت زباله،کیسه فریزر،سفره یک بار مصرف، لیوان و کاسه و بشقاب 
کاغذی، خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، شــرکت در مناقضات و مزایدات 
بخش خصوصی و دولتی ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و اعتبار از 
بانک ها و موسســات مالی و اعتباری صرفًا در راستای تحقق اهداف شرکت درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش مرکزی ، دهستان 
کچو ، روستا هندوآباد، کوچه صحرا ، خیابان اصلی ، پالک 306 ، طبقه همکف کدپستی 
8383156744 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شــماره 1409/110 مورخ 1397/11/04 نزد بانک 
تعاون شعبه اردســتان با کد 1409 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم الهام 
کچوئی زاده به شماره ملی 1180007530و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین کچوئی زاده به شماره 
ملی 1189745925و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای مجتبی کچوئی زاده به شماره ملی 1189930080و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیر عامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم بتول 
صالحی هندوآبادی به شماره ملی 1189747065 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی خانم شیما جمشیدیها به شــماره ملی 1189961849 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشــار زاینده رود جهت درج آگهی های 
شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )395202(

پریسا سعادت
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تراکتور سازی تبریز- 
سپاهان اصفهان

 در حســاس ترین دیدار هفته بیستم ، تیم سپاهان 
صدرنشین فعلی این دوره رقابت های لیگ برتر  در حالی در 
تبریز  به مصاف تیم تراکتور سازی تبریز می رود که این بازی 

در زمره مهم ترین بازی های فصل قرار گرفته است. 
حضور 5 بازیکن سابق تراکتورســازی در سپاهان و نشستن 
امیر قلعه نویی روی نیمکت زردپوشان از یک طرف و از سوی 
دیگر حضور ستاره هایی مانند حاج صفی، استوکس و سوگیتا 
در ترکیب تراکتورسازی، این بازی را تبدیل به یک دوئل تمام 
عیار کرده اســت.این نبرد مهم در تبریز اثر فراوانی بر تعیین 
قهرمان نیز خواهد داشت و از همین رو پرسپولیس، پدیده و 
استقالل هم نگاهی کامال ویژه به آن دارند. تراکتور و سپاهان 
در بازی رفت خود به تساوی 2-2 رســیدند. در حال حاضر 
شــاگردان لیکنز برای اینکه حضور خود در کورس قهرمانی 
را تمدید کنند، باید مقابل صدرنشــین لیــگ نتیجه خوبی 
بگیرند و چنین نتیجه ای می تواند یک خبر ایده آل برای سایر 
مدعیان، به ویژه پرسپولیس و پدیده باشد.از طرفی امیر قلعه 

نویی هم در بازگشت به تبریز می خواهد یکی از مهم ترین 
3 امتیازهای فصل را دشــت کرده و فاصله ای نسبتا 

مطمئن با تعقیب کننده های خود ایجاد کند؛ چرا 
که تیم پرسپولیس، اصلی ترین تعقیب کننده 

این تیم در هفته گذشته  مقابل تیم  صنعت 
نفت آبادان به تساوی رضایت داد. سرمربی 
سپاهان البته برای این دیدار یکی از مهره 
های کلیدی خود را به دلیل 4 اخطاره بودن 
در اختیار ندارد کــه این  محرومیت ممکن 
است مشکالتی را برای طالیی پوشان ایجاد 

کند از این رو قلعه نویی باید فکر اساسی برای 
انتخاب جایگزین ســعید آقایــی در این دیدار 

بیندیشد تا بتواند سه امتیاز این بازی حساس را از 
تبریز به ارمغان بیاورد.

سپاهان و تراکتورســازی در طول ادوار مختلف لیگ برتر، 
تاکنون 21 بار با هم رو در رو شــده اند که ســپاهان با کسب 
10 برد، برتری قاطع خود را نســبت به تیم تبریزی به اثبات 
رسانده است. سهم تیم تراکتورسازی 5 برد بوده و 6 دیدار این 
2 تیم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.یکی از نکات در تاریخ 
دیدارهای 2 تیم، این است که با وجود برتری قاطع سپاهان 
در تعداد بردها، پرگل ترین پیروزی در بازی های رو در رو، از 

آن تیم تبریزی است.

ذوب آهن- ماشین سازی تبریز
در چارچــوب رقابــت های لیــگ برتر هفته بیســتم، 
سبزپوشان اصفهانی در حالی از ســاعت 18:30 مقابل 
تیم ماشین سازی صف آرایی می کنند که آنها با شکست 
سنگینی که در هفته گذشته مقابل تیم استقالل تهران 
متحمل شدند در شرایط  روحی خوبی قرار ندارند.  تیم 
ذوب آهن اگرچه در مرحله پلی اف لیگ قهرمانان آسیا 
عملکرد نسبتا خوبی را از خود نشــان داد و با کسب دو 
پیروزی مقابل تیم الکویت کویــت و الغرافه قطر مجوز 

حضور در مرحله گروهی این رقابت ها را به دست آورد؛ اما در بازی مقابل آبی پوشان تهرانی چیزی برای ارائه کردن 
نداشت و این دیدار را با نتیجه پرگل سه بر صفر واگذار کرد تا روند ناکامی این تیم در جریان رقابت های لیگ هم چنان 

ادامه داشته باشد. سبزپوشان اصفهانی در 17 بازی قبلی خود تنها 3 برد، 8 مساوی و 7 شکست به دست آورده و با کسب 
14 امتیاز، در رده چهاردهم جدول قرار دارند.  کسب این نتایج ضعیف شرایط ادامه کار را برای ذوبی ها سخت کرده به خصوص 

اینکه این تیم قرار است هفته آینده رقابت های خود در لیگ قهرمانان آسیا را آغاز کند و وضعیت نه 
چندان خوب این تیم در جدول رده بندی می تواند مسابقات ذوبی ها در قاره کهن را نیز 

تحت تاثیر خود قرار دهد.آخرین پیروزی سبزپوشان در لیگ برتر مقابل همین تیم 
ماشین سازی در تبریز به دست آمده است و ذوبی ها امیدوارند در دیدار برگشت 

مقابل این تیم نیز به پیروزی دست یابند، اگرچه آنها کار سختی مقابل شاگردان 
مهاجری پیش رو دارند. ماشین سازی تیمی است که بعد از صنعت  نفت آبادان، 

رکورددار بیشترین تساوی در فصل جاری بوده و از ساختار دفاعی مستحکمی 
برخوردار است. شــاگردان مهاجری در ارائه بازی درگیرانه و تخریبی مهارت 

باالیی داشته و در ضد حمالت تیم بسیار خطرناکی هستند. شاگردان مهاجرانی 
نیم فصل دوم را خوب شــروع کرده و طی 4 دیدار قبلی خود 2 برد، یک مساوی 

و یک شکست به دست آورده اند. حضور دخســوس درون دروازه ماشین سازی و 
آمادگی باالی او به طور قطع روز ســختی را برای ذوبی ها خلق کرده و شــاگردان 

منصوریان باید در فاز هجومی با دقت بیشتری عمل کنند

 جدایی ستاره اسپانیایی
 از  باشگاه االهلی عربستان

باشــگاه االهلــی عربســتان یکــی از رقبای 
پرســپولیس در مرحله 
لیــگ  گروهــی 
قهرمانان آسیا در 
عجیب  تصمیمی 
غیرمنتظــره  و 
با فــروش ســتاره 
اسپانیایی سرشناس 
خود به باشــگاه چینی موافقت 
کرد تا با این اقدام شوک دیگری به طرفداران 
وارد کند. االهلی که از حال و روز خوشــی در 
رقابت های این فصل لیگ عربستان برخوردار 
نیست چند روز بعد از این که خورخه فوساتی 
اورگوئه ای را به عنوان ســرمربی انتخاب کرد 
ستاره اسپانیایی و 32 ســاله خود را به باشگاه 
چانگتــون واگذار کرد. خــوزه مانوئل خورادو 
بعد از این که تابستان گذشته با انتقالی آزاد از 
اسپانیول به االهلی پیوست با رقمی محرمانه 
به لیــگ چین کوچ کــرد تا رقیب ســعودی 
پرسپولیس یکی از سرشناس ترین مهره های 

خود را از دست بدهد.

انتقاد مورینیو از استراتژی 
یونایتد در نقل و انتقاالت

ژوزه مورینیو، سرمربی سابق منچستریونایتد، 
در مصاحبه ای با روزنامه 
انگلیسی تلگراف به 
نتقاد از سیستم  ا
نقــل و انتقاالتی 
این تیم پرداخت 
و مدعی شد برای او 
در اختیار داشتن پنج 
استعدادیاب متحد و همراه بهتر 
است تا 500 استعدادیاب ناشناسی که تا حاال 
آنها را ندیده اســت. مورینیو در این مصاحبه 
می گوید تنها تیمی را برای سرمربیگری انتخاب 
خواهد کرد کــه خصوصیــات و ویژگی های 
مشخصی داشــته باشــد. مورینیو در این باره 
گفت:» من مربی تیمی می شــوم که در حال 
حاضر قادر به رقابت جدی برای قهرمانی و فتح 
جام نیست ولی این آرزو  و جاه طلبی را دارد که 

برای قهرمانی تالش کند و بجنگد«.

یوفا »راموس« را توبیخ کرد
در پی انتشــار برخی گزارش ها و اسناد درباره 
عمــدی بــودن کارت 
زردی که ســرخیو 
رامــوس دو هفته 
پیــش در مصاف 
خــارج از خانــه 
رئال مادرید مقابل 
آژاکــس در دور رفت 

مرحله  یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان از 
اروپا گرفت، اکنون کمیتــه انضباطی اتحادیه 
فوتبال اروپا )یوفا( این مدافع میانی اسپانیایی 
را به خاطــر آن اتفاق توبیخ کرده اســت.این 
بدان معناســت کــه احتمــال دارد کاپیتان 
کهکشــانی ها نه تنها از بازی برگشت تیمش 
مقابل نماینده هلند در ورزشــگاه ســانتیاگو 
برنابئو بلکه از اولین یا حتی هر دو بازی تیمش 
در مرحله یک چهارم نهایی لیــگ قهرمانان 
)در صورت صعود کهکشانی ها( محروم شود.

یوفا با اعالم توبیخ راموس از برگزاری جلســه 
کمیته انضباطی این سازمان برای صدور حکم 

خبر داد.

ستایش توخل از »دی ماریا«
پاری سن ژرمن در جام حذفی فرانسه توانست 
با ســه گل، دیژون را 
پیــش رو بــردارد.

ستاره تیم پاریسی 
در این دیدار آنخل 
دی ماریــا بود که 
توانســت دو گل به 
ثمر برساند.توخل بار 
دیگر به ستایش از دی ماریا پرداخت و گفت: 
من قهرمانی رئال مادریــد در لیگ قهرمانان 
اروپا در ســال 2014 را دنبال کردم و بر این 
باورم که دلیل اصلی این قهرمانی دی ماریا بود. 
از توانایی های فنی و مهارت باالی دی ماریا و 
البته تفکرات او شگفت زده شده ام. او ادامه داد: 
دی ماریا برای من همچون یک هدیه ارزشمند 
است. او در تمرین بسیار با انگیزه و جدی کار 
می کند و همواره به دنبال گلزنی و پیروز شدن 
است. دی ماریا به خوبی نشان داده که در ضد 
 حمالت و کارهای هجومی بســیار تواناست.

 او در غیاب نیمار، کاوانی و امباپه سرنوشــت 
 ســاز ظاهر می شــود و مهــره کلیــدی تیم 

ماست.

آقای داور از کانال تلگرامی   و اینستاگرام بیا بیرون!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

علی خطیر، معاون باشگاه استقالل درباره وضعیت »آیاندا پاتوسی« 
و اینکه آیا این بازیکن فصل آینده هم در استقالل خواهد بود یا خیر؟ 
گفت: در حال حاضر پاتوســی را با یک قرارداد 6 ماهه به اســتقالل 
آورده ایم. در قرارداد پاتوسی یک بند »خرید دائم« هم پیش بینی شده 
است. باید ببینیم با نظر سرمربی محترم تیم و مدیرعامل تصمیم بر 

این می شود بند خرید دائم را فعال کنیم یا خیر. 

جذب دائم »پاتوسی« به نظر شفر بستگی دارد

شایان مصلح که در حاشیه دیدار تیمش مقابل نفت مسجدسلیمان 05
از ناحیه کشاله ران و استخوان لگن دچار آسیب دیدگی شده بود، از 
لیســت بازیکنان برای دیدار مقابل صنعت نفت آبادان خارج شد.با 
توجه به این شــرایط، برانکو در کنار پیدا کردن یک هافبک به جای 
کمال کامیابی نیا باید به فکر پیدا کــردن یک مدافع چپ به جای 

مصلح هم باشد.

»مصلح« از لیست برانکو خط خورد
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 آقای داور از کانال تلگرامی 
و اینستاگرام بیا بیرون!

فریدون اصفهانیان، در نامه ای به رؤسای هیئت 
فوتبال اســتان ها از داوران خواســته است که 
عضویت خود را در یــک کانال تلگرامی و صفحه 
اینستاگرام لغو کنند. در این نامه آمده است که 
این کانال و صفحه اینســتاگرام رصد می شود و 
اگر داوران هم چنــان در عضویت این دو فضای 
مجازی باشند از فعالیت آنها در مسابقات کشوری 
جلوگیری به عمــل خواهد آمد. ظاهــرا کانال 
تلگرامی و صفحه اینستاگرام مورد اشاره حمالتی 
را به کمیته داوران و مدیران این کمیته داشته اند. 
فضای داوری در فوتبال کشور طی ماه های اخیر 
ملتهب شده و این ســبب اعتراض بیش از اندازه 
بازیکنان و مربیان به داور شــده است. از این رو 
کمیته داوران در تالش بــرای برخورد با فضای 
مجازی است که به نظر می رسد شدت انتقادات 

و حمله به داوران را بیشتر می کند.

 کنایه سنگین »مجیدی«
 به وزارت ورزش

مدتی است که وزارت ورزش تصمیم راسخ خود 
را مبنی بر فروش دو باشــگاه محبوب پایتخت 
و خصوصی سازی اســتقالل و پرسپولیس اعالم 
کرده و به شدت خواهان انتقال این دو باشگاه به 
بخش خصوصی است؛  اما در این میان با توجه به 
اتفاقات رخ داده در گذشــته و عملی نشدن این 
موضوع طی چند مرتبه بسیاری از اهالی فوتبال 
نسبت به این تصمیم بدبین هستند.یکی از این 
اشخاص فرزاد مجیدی است. مجیدی به تازگی 
در برنامه ای تلویزیوی بــا قاطعیت اعالم کرد که 
این بار هم کماکان دو باشــگاه تهرانی خصوصی 
نخواهند شــد و بدین نحو کنایه ای ســنگین را 
نثار وزارت ورزش و مســئوالن آن کرده اســت. 
باید منتظر ماند و دید که در شــهریورماه سال 
 آینده آیا این اتفاق مهم به وقوع خواهد پیوست یا 
مانند دفعات گذشــته در مرحلــل اجرا متوقف 

خواهد شد.

در حاشیه

پیشخوان

عرب: برانکو، محدودیتی 
برای جذب بازیکن نداشت

  عکس روز

جشنتولدپسرمسیدرآستانهالکالسیکو
لیونل مسی در آستانه ال کالسیکو ، جشن تولد یک سالگی پسرش را برگزار کرد. در عکس منتشر 
شده توسط مسی عالوه بر همسر او، دو پسر دیگرش هم دیده می شوند؛ اما خود چیرو خواب بوده 

و در این عکس حضور ندارد.

  بعد تیام به پاتوسی هم دل 
نبندید!

کناره گیری دسته جمعی 
سپیدرودی ها؛ استعفا باران!

هفته هجدهم لیگ برتر هندبال؛ 

اصفهان؛ منتظر جام
هفته پایانی لیگ برتر هندبال مردان فردا برگزار می شــود تا تکلیف قهرمان این دوره از مســابقات هم 
مشخص شود. هرچند سپاهان 26 امتیازی و صدرنشین از شانس بیشتری برای تصاحب جام قهرمانی 
برخوردار است و می تواند با کسب یک تساوی در هفته پایانی لیگ برتر، جام قهرمانی را پس از چند سال 
دوباره به اصفهان بازگرداند، اما شاگردان محسن طاهری هنوز تیم زاگرس اسالم آباد را در تعقیب خود 
می بینند که از اندک شانسی برای قهرمانی برخوردار است. سپاهانی ها در هفته پایانی لیگ برتر میزبان 
تیم نیروی زمینی کازرون هســتند. نیروی زمینی با 22 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی ایستاده و 
برای حفظ این جایگاه به دنبال کســب امتیاز در این دیدار است .این مسابقه از ساعت 16 روز جمعه در 
خانه هندبال اصفهان برگزار می شود و سپاهانی ها که پس از فراز و نشیب های چند سال اخیر در هندبال 
باشگاهی اصفهان، چند سالی می شود دست شــان از جام قهرمانی لیگ برتر خالی مانده، قصد دارند با 
اتکا به حمایت تماشاگران خودی کار نیروی زمینی را یک سره کنند و بدون اما و اگر جام قهرمانی این 
مسابقات را باالی سر ببرند .دیدار رفت دو تیم که در هفته نهم لیگ برتر برگزار شد، با تساوی 19 بر 19 
به پایان رسید که نشان می دهد نیروی زمینی کازرون حریف دست و پا بسته ای برای سپاهان نیست؛ اما 
نزدیک ترین تعقیب کننده سپاهان، یعنی زاگرس اسالم آباد در هفته پایانی لیگ برتر باید در اصفهان به 
مصاف ذوب آهن برود. نماینده اسالم آباد با 24 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد و ذوبی ها با 
16 امتیاز پنجم هستند .پیروزی ذوب آهن در این دیدار فرقی به حال جایگاه این تیم در جدول رده بندی 
نمی کند، اما خیال سپاهان را برای کسب عنوان قهرمانی راحت خواهد کرد. دیدار رفت دو تیم با پیروزی 
20 بر 18 زاگرس اســالم آباد به پایان رسید.در سایر مســابقات هفته پایانی لیگ برتر هندبال مردان، 
سربداران سبزوار میزبان هیئت هندبال نجف آباد است و فرازبام خائیز دهدشت و صنعت مس کرمان نیز 

به مصاف یکدیگر می روند.

لیگ برتر فوتســال امسال شــکل جدیدی به خود گرفت و 
پس از اتمام دور گروهی لیگ، تیم هــا در پلی آف با یکدیگر 
رقابت کردند و اکنون حســاس ترین مرحله آن یعنی دیدار 
فینال رسیده است. مسابقه فینال نیز مانند مرحله نیمه نهایی 
به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد که دیدار رفت در 
شهر تبریز است. دیدار رفت فینال لیگ برتر فوتسال با توجه 
به حساسیت بازی روز جمعه سپاهان و تراکتورسازی تبریز، 
امروز از ساعت 16 در ورزشگاه پورشریفی شهر تبریز بین دو 

تیم مس سونگون ورزقان و گیتی پسند اصفهان برگزار خواهد 
شد.تیم گیتی پسند اصفهان در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی 
مقابل تیم حفاری اهواز با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد، اما در 
اصفهان با نتیجه 5 بر صفر شکست مرحله رفت را جبران کرد 
تا یک طرف فینال سرخ پوشان اصفهانی قرار گیرند. از طرف 
دیگر شاگردان اســماعیل تقی پور در دو دیدار نزدیک تیم 
سوهان محمد سیما قم را شکســت داد تا تیم های اول و دوم 
لیگ در اولین فینال تاریخ لیگ برتر فوتسال در شکل و شمایل 

جدید رو در روی هم قرار گیرند.باشگاه گیتی پسند با بازیکنان 
بزرگی که ابتدای فصل به خدمت گرفت نشان داد هدفی جز 
قهرمانی و شرکت در جام باشگاه های آسیای سال آینده ندارد 
و برای رســیدن به این امر باید در هر دو بازی رفت و برگشت 
فینال تمام تالش خود را به کار گیرد. از سوی دیگر مسی ها که 
فصل گذشته قهرمان لیگ شدند و قهرمانی آسیا را نیز با خود 
به یدک می کشند به دنبال دفاع و تکرار عنوان قهرمانی خود 
هستند.علیرضا عبدالغنی، مجید اکبری، علی حاتمی و مجید 
فراهانی کار قضاوت این بازی را عهده دار هستند. هرمز مشفق، 
ناظر داوری این بازی و امیرحسین، ملکی نماینده فدراسیون در 
این بازی هستند. همچنین این دیدار از شبکه ورزش به صورت 

زنده پخش خواهد شد.

دور رفت فینال لیگ برتر فوتسال؛

گیتی پسند به دنبال بردی شیرین تر از سوغاتی در تبریز

برای بازی با نفت آبادان؛ 
پرسپولیس یار کم آورد

کاش آنهایی که این نامه را 
نوشتند مرد بودند و اسم شان 

را پای نامه می زدند

انتخــاب ســرمربی تیم 
ملی؛پیش از عید

فوتبال
تراکتورسازی 

ساعت - سپاهان
16

شبکه 
ورزش

پخشزندهمسابقات
جمعه
10اسفند

فوالد فوتبال
خوزستان - 

استقالل
ساعت 

15

شبکه 
سه

پارسفوتبال
 جنوبی جم 

- سایپا
ساعت
16:30

شبکه 
ورزش

ذوب آهنفوتبال
 - ماشین 

سازی
ساعت
18:30

شبکه 
ورزش

پرسپولیس - فوتبال
صنعت نفت 

آبادان

ساعت
18:30

شبکه 
سه

پخشزندهمسابقات

کنداکتور

پنجشنبه

9اسفند

نبرد فوتبالی اصفهان
 با تبریز

 هفته بیستم رقابت های لیگ برتر؛
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زندگی انسان با انتخاب گره خورده است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

شهرستان

همایش ادبی »نقش نهان« 
برگزار می شود

همایش ادبی »نقش نهان« با محوریت »تصویر 
در ادوار مختلف شعر فارســی« از سوی مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
برگزار می شود. مدیر مرکز آفرینش های ادبی 
قلمستان با اعالم این خبر گفت: این همایش با 
محوریت ارائه مقاالتی علمی و تخصصی درباره 
نقش تصویر در شعر فارســی برگزار می شود 
و فرصتی برای عالقمندان به شــعر و ادبیات 
فارسی است تا بتوانند ضمن تحقیق و پژوهش 
در این زمینه، به ثبت مقاالت خود در کتابی که 
توسط این مرکز گردآوری و منتشر خواهد شد، 
بپردازند.الهه رضایی افزود: محور های همایش 
ادبی نقش نهان شامل تصویر در ادوار مختلف 
شعر فارســی، تصویر در یک اثر یا آثار شاعری 
مشــخص، تصویر در شــعر جهان، مطالعات 
تطبیقی پیرامون تصویر در شعر که شامل شعر 
با شعر، شعر با شــاعر و دوره ادبی با دوره ادبی 
است، مطالعات بینارشــته ای تصویر در شعر 
و سایر هنرها، تصویر در شــعر با رویکرد های 
مختلف همچون فلســفه، جامعه شناســی و 

روانشناسی است.

درخشش نخبگان اصفهانی در 
همایش آتش نشانی و ایمنی 

شهری
در چهارمین همایش ملی و نخستین همایش 
بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری که در 
هتل المپیک تهران برگزار شد، نخبگان عضو 
آتش نشانی اصفهان با ارائه مقاالت متعدد علمی 
خوش درخشیدند.محمد حســن قدسی نیا، 
پژوهشگر و پرسنل سازمان آتش نشانی اصفهان 
در رابطه بــا همایش آتش نشــانی و مدیریت 
شهری گفت: در سال های اخیر شاهد برگزاری 
این نوع همایش ها هستیم که با افزایش سطح 
ایمنــی و آگاهی آتش نشــانان و مردم همراه 
است؛ از ســویی این همایش ها فرصتی برای 
افراد متخصص اســت تا علم خود را در اختیار 
عموم بگذارند و به ارتقاء فرهنگ ایمنی مردم و 

سطح ایمنی آتش نشانان کمک کنند.
وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر در اصفهان 
۶۰ حادثه شغلی برای آتش نشانان رخ داده که 

متاسفانه رقم خیلی باالیی است. 

 با حضور مسئوالن شهری فالورجان 
برگزار شد؛  

 مراسم تجیل از بانوان شاغل 
در شهرداری

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای 
اسالمی شهر فالورجان مراسم تجلیل از بانوان 
شاغل در شــهرداری ، به مناســبت میالد با 
سعادت حضرت فاطمه )س( و روز زن ، در دفتر 
شهردار، با حضور شهردار و جمعی از مدیران و 
مسئوالن شهرداری برگزار شد . در این مراسم 
شهردار فالورجان ضمن تبریک میالد حضرت 
فاطمه زهرا )س( و روز زن ، با اشــاره به نقش 
زنان در تربیت جامعه و مشارکتهای موثر آنها 

در عرصه های مختلف اجتماعی، عنوان کرد:  
برای بانوان ما مایه بسی افتخار است که روز زن 
مصادف با میالد با ســعادت برترین و واالترین 
بانوی عالم اســت و نامگذاری ایــن روز به نام 
آنان وظیفه بانوان را ســنگین تر کرده است. 
 وی حضور پرشــور و نقش بی بدیل بانوان در 
عرصــه های مختلــف جامعه را انــکار ناپذیر 
توصیف کرد و ادامــه داد: زنان نقش مهمی در 
تربیت فرزندان پاکدامن و حمایت از همسران 
خود در جامعه اســالمی دارند و هم در عرصه 
های اجتماعی نیــز به درســتی ایفای نقش 
کردند.   مهندس جواد نصری در ادامه با اشاره 
به عملکرد بانوان شــهرداری در این مجموعه 
افزود: از همه همکاران تقدیر و تشکر می کنم 
به خاطر تــالش ها و فعالیت های چشــمگیر 
در واحدهــای مختلف که الحق بــه دور از هر 
حاشیه بوده است.  وی در خاتمه به ویژگی ها 
و خصوصیات منحصر به فــرد حضرت فاطمه 
)س( به عنوان الگوی کامل برای زنان و دختران 
اشاره کرد و اظهار داشت : از همکاران شهرداری 
انتظار داریم که همچون گذشــته مصمم تر و 
 پرتوان تر از همیشه در خدمت شهر و شهروند 

باشند . 

رییس اداره عقیدتی سیاسی نیروی 
زمینی ارتش:

زندگی انسان با انتخاب گره 
خورده است

رییس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش 
در مراسم تکریم و معرفی رییس عقدتی سیاسی 
مراتو شهید صیاد شــیرازی نیروی زمینی ارتش 
در اصفهان، اظهار کــرد: زندگی با انتخاب ها گره 
خورده از کوچکترین اتفاق ها تا بزرگترین آن ها، 
هرچه این انتخاب ها با برنامه باشد مسیر زندگی 
بهتر پیش خواهد رفت.شعبانعلی صالحی افزود: 
یکی از این انتخاب ها انتخاب سود آورانه است که در 
امور مادی ایرادی ندارد، اما اشکال کار این است که 
عده ای به واسطه غنیمت وارد کارزارها می شوند 
که این اتفاق در تاریخ اسالم هم وجود داشته است. 
رییس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش 
ادامه داد: انتخاب از روی تــرس انتخاب دیگری 
اســت. همچنین انتخاب از روی جهل و ناآگاهی، 
از ســوی دیگر انتخاب آگاهانه قرار دارد که باید 
انسان متوجه باشد که در طول زندگی خود چگونه 
انتخاب می کنــد. همچنین در این مراســم امیر 
محسن آذرافروز گفت: انتظار رهبری از روحانیون 
در نیروهای نظامی معنویت افزایی و بصیرت افزایی 
اســت. حضور روحانیون در کنار کارکنان نظامی 
حضور ارزشمند بوده و هســت و موجب بصیرت 
دینی و سیاسی شده است.امیر آذرافروز ادامه داد: 
حضور روحانیون در میان کارکنان نظامی موجب 
صیانت از هویت مکتبی و انقالبی ارتش شده است 
و عقیدتی سیاســی در تقویت دینی و فرهنگی و 

آمادگی رزمی بسیار موثر است.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح:
نیروهای مسلح کمترین جرم را 

نسبت به سایر اقشار دارند
معاون توســعه، مدیریت و منابع سازمان قضایی 
نیروهای مســلح در مراســم تکریــم و معارفه 
دادستان نظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
نیروهای مســلح ما در همین مســیر زنده بودن 
حرکت می کننــد، عنوان کرد: اســالمی، والیی، 
مردمی بودن، نظم و انضباط و اقتــدار بیرونی از 
شاخصه های نیروهای مسلح است؛ نیروهای مسلح 
ما چنان در مقابل دشمن ایستادگی می کنند که 
دشمن فکر حمله نظامی را از ســر بیرون کرده و 
به جنگ اقتصادی و فرهنگی روی آورده اســت، 
امید داریم با هوشــیاری مســئوالن و همراهی 
مردم این پیچ تاریخی را رد کنیم و نشــان دهیم 
از آرمان های انقالب کوتاه نخواهیم آمد.مهرانفر 
تصریح کرد: کشــوری که نیروهای مسلح مقتدر 
داشته باشد امنیت، عزت و اقتدارش حفظ می شود 
اما اگر آمادگی نداشته باشد هر لحظه باید منتظر 
حمله باشد، رمز این اقتدار صاحب قدرت بودن و 
دانایی محوری است، نیروهای مسلحی می توانند 
مقتدر باشند که دانا، آگاه، بصیر و متخلق به اخالق 
باشند.معاون توســعه، مدیریت و منابع سازمان 
قضایی نیروهای مسلح در ادامه بیان کرد: داشتن 
سالمت نخســتین شــرط قدرتمند بودن است، 
سازمان قضایی باید تالش کند سالمت نیروهای 
مسلح حفظ شود، به شهادت آمار، نیروهای مسلح 
کمترین جرم را نســبت به سایر اقشــار دارند اما 
جرایم در این قشر حساس است و وجود یک جرم 

هم برای نیروهای مسلح زیاد است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگی استان  خبر داد:

نمایش اثر نقش برجسته 
هخامنشی در اصفهان

فرمانده یگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگی 
استان گفت: نقش برجسته َســِر سرباز مادی که 
به گفته کارشناسان حوزه باستانی بین سال های 
51۰ تا 33۰ قبل از میالدی حکاکی شده و زمانی 
بخشی از دیوارهای شهر باستانی تخت جمشید، 
پایتخت پیشــین امپراطوری ایران باستان بوده 
اکنون در گنجینه ارزشمند موزه هنرهای تزیینی 
اصفهان درمعرض دید عالقه مندان به باســتان 
شناسی قرارگرفته است.سرهنگ عبدالرضا عرب 
بافرانی، نمایش این اثر نقش برجســته را فرصتی 
استثنایی برای مشاهده هویتی باستانی در اصفهان 
دانســت و افزود: این اثر تاریخی حدود 85  سال 
پیش در کاوش های باستان شناسی کشف شده 
بود و در سال 138۰ از پلکان شمالی کاخ آپادانا به 
ســرقت رفت که آبان 1383 در پلیس راه استان 
اصفهان وفــارس از غارتگران هویــت ملی پس 
گرفته شد.وی گفت: این اثر تاریخی برجسته تا 1۶ 
فروردین سال آینده  در موزه هنرهای تزیینی ایران 
برای بازدید عالقمندان، همه روزه به غیر از روزهای 

تعطیل   به نمایش گذاشته شده است.

معاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان  از 
راه اندازی سرای هشــت بهشت در خیابان 
چهارباغ عباسی به عنوان اولین گذر فرهنگ 
و هنر شهر خبر داد. شهریور ماه سال جاری 
بود که وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در 
جلسه شهرداران و روسای شوراهای 8 کالن 
شهر بزرگ از ایجاد گذرگاه های فرهنگی در 
10 استان کشور در راستای اعتالی هویت و 
فرهنگ ایرانی  سخن به میان آورد، گذر گاه 
هایی که امروزه تمامی مقاصد گردشــگری 
تحت تاثیــر آن قرار می گیرنــد تا هویت و 
فرهنگ جوامع مختلف به شکل مناسبی به 

در معرض دید عموم گردشگران قرار بگیرد.
ایجاد این گذرگاه ها با هدف توســعه اقتصاد هنر و 
توسعه زیر ســاخت های هنر در اصفهان هم مورد 
توجه مســئوالن امر قرار گرفت و در همین راستا 
سرای »هشت بهشــت« و »عباســی« در خیابان 
چهارباغ عباســی به عنوان گذرهای فرهنگی شهر 
اصفهان انتخاب شدند تا  شهروندان و گردشگران 
بتوانند در پیاده رو چهارباغ عباسی، با غنای فرهنگ 
و هنر و تاریخ اصفهان بیشتر آشنا شوند و هم چنین 
فرصتی در اختیــار هنرمندان قرار گیــرد تا هنر 
خویش را بسط و گسترش دهند.  انتخاب چهار باغ 

عباســی برای راه اندازی سرای بهشت و عباسی در 
آن با توجه به ویژگی هــای موقعیتی و تاریخی این 
محدوده در شــهر کمک می کند تا اهداف تشکیل 
گذرگاه های فرهنگــی در اصفهان به خوبی محقق 

شود.
به گفته معــاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اصفهان 
چهارباغ عباسی از نخستین خیابان هایی است که به 
عنوان گذر تاریخی و میراث فرهنگی در سال 131۰ 
شمســی به ثبت رسیده است. ســالیان متمادی، 

طرح پیاده راه سازی چهارباغ عباسی مانند رویایی 
مطرح می شد که  حاال اجرایی شده است و انتخاب 
2 سرای هشت بهشت و عباسی در چهارباغ عباسی 
به عنوان گذرگاه فرهنگی کشور می تواند به توسعه 

گردشگری بینجامد. 
چهارباغ عباسی در عصر شــاه عباس اول طراحی 
و اجرا شــد و قدمتش به ســال هزار هجری قمری 
)1591 میالدی( بازمی گــردد. در آن زمان جوی 
آبی از میان این خیابان تــا زاینده رود جاری بوده و 
در خیابان مسیری سواره رو در نظر گرفته شده بود. 

اطراف هم پر از باغ و مادی و عمارت بوده که مردم از 
آن بهره می بردند. درخت های چنار چهارباغ عباسی 
آفت زده نبود و در 2 ردیف، شــکوه این خیابان به 

حساب می آمد.
پس از گذشت ده ها ســال، در دوران معاصر یعنی 
درست از اردیبهشــت ســال 9۶ با اجرایی شدن 
سه شــنبه های بدون خــودرو در اصفهــان، طرح 
پیاده راه سازی چهارباغ عباسی که از اواخر دهه 7۰ 
مطرح شده بود، پس از تایید یونسکو و استانداری 
اصفهان آغاز شــد و عملیات کف سازی این خیابان 
تاریخی باید تا پایان تابستان 97 به اتمام می رسید. 
البته عده ای معتقدند طرح پیاده راه سازی چهارباغ 
عباســی پیچیده اســت و با فراخوان های متعدد و 
کارشناسی شده پیش می رود و امید است با پیگیری 
شهردار، مدیریت شــهری و کسبه به زودی محقق 

شود.
 بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است 
که در این طرح فعالیت های فرهنگی در زمینه های 
محصوالت فرهنگی و هنری، تماشاخانه، نگارخانه، 
 تئاتر، مد و لبــاس، موزه ها، خدمــات دیجیتالی، 
کافه های اینترنتی و ســایر اقالم تولیدی در زمینه 

فرهنگ و هنر صورت بگیرد. 
به گفته معاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در این طرح  
افراد واجد شرایط برای استفاده از تسهیالت کم بهره 

به بانک های عامل معرفی خواهند شد.

راه اندازی اولین گذر فرهنگ وهنر شهر در چهارباغ عباسی

شــهرداری اصفهان رتبه برتر مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی 
و رتبه دوم توســعه انرژی های تجدیدپذیر در بین شهرداری های 
کشــور را به خود اختصاص داد.معاون خدمات شــهری شهردار 
اصفهان اظهارکرد: با توجه به برگزاری نخستین نشست تخصصی 
مجمع کالنشهرهای کشور با موضوع انرژی در روز ششم اسفندماه 
ســال جاری، ضمن ارزیابی اقدامات مؤثر در بهینه سازی مصرف 
انرژی، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، اصالح الگوی مصرف، 
ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و ســخت افزاری در این زمینه و 

اجرای پروژه های شــهری با رویکرد مصرف انرژی بهینه، عملکرد 
کالن شهرهای کشور مورد بررسی تخصصی  واقع شده است.حسین 
امیری افزود: بر همین اســاس و با محوریت مدیریت بهینه سازی 
حوزه معاونت خدمات شهری عالوه بر تکمیل سند ارزیابی اولیه، 
نسبت به ارائه قوی دستاوردها و اقدامات مستمر و منظم شهرداری 
اصفهان در نشست فوق در ســه محور شامل بهینه سازی مصرف 
انرژی در فضاهای عمومی شهر، ایجاد ساختمان های سبز با استفاده 
از انرژی خورشــیدی و اصالح الگوی مصرف در تاسیسات شهری 

مانند شبکه آبیاری، آبنماها، روشنایی و نورپردازی اقدام شده است.
وی ادامه داد: پس از ارزیابی مجموعه اقدامات و گزارشات ارائه شده 
توسط نمایندگان 1۶ کالن شهر با حضور نماینده سازمان بهره وری 
انرژی کشور، نماینده سازمان نظام مهندسی کشور، نماینده سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور، عضو شورا و رییس کمیسیون 
شهرسازی شــهرداری تهران و مدیرکل محیط زیست شهرداری 
تهران رتبه نخســت مدیریت مصرف انرژی و رتبه دوم توســعه 

انرژی های تجدیدپذیر به شهرداری اصفهان اعطاء شد.

شهرداری اصفهان رتبه برتر مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی را کسب کرد

  در راستای هویت و فرهنگ ایرانی صورت گرفت؛  

در راستای کاهش هزینه ها صورت گرفت؛
مزایده ناوگان خودرویی شهرداری اصفهان

مدیر تدارکات و پشتیبانی شهرداری اصفهان با اشاره به مزایده تعدادی از خودروهای شهرداری اصفهان 
گفت: مدیریت جدید شــهرداری اصفهان تصمیم گرفت که در راستای کاهش هزینه ها، خودروهای در 

مالکیت بعضی از واحد های شهرداری را جمع آوری و حق سرویس ارائه کند.
مهرداد قسمتی افزود: در یک مزایده حضوری طی روزهای 27 و 28 بهمن ماه سال جاری 1۴۰ دستگاه 
خودرو به ارزش یک میلیارد و 7۶۰ میلیون تومان براساس برآورد کارشناسان به مبلغی بالغ بر سه میلیارد 

و ۶۰۰ میلیون تومان به غیر از احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده فروخته شد.
مدیر تدارکات و پشتیبانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این مزایده که با حضور 8۰۰ نفر متقاضی 

برگزار شد، فرایند قانونی انجام و در این راستا ناوگان خودرویی شهرداری اصفهان نوسازی شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:
آغاز جمع آوری جعبه های ایمن مخصوص پسماندهای ویژه خانگی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از آغاز عملیات جمع آوری جعبه های ایمن مخصوص 
پسماندهای ویژه خانگی که در فاز آزمایشی در مناطق 3، 7، 1۴، کوی اســاتید دانشگاه صنعتی و خوابگاه 

خواهران این دانشگاه توزیع شده بود، خبر داد.
علی دهنوی اظهار کرد: این طرح برای نخستین بار در سطح کشور و به صورت پایلوت در چند منطقه از شهر 
اصفهان انجام شده و هدف از اجرای آن، بررسی چگونگی ساماندهی جزء ویژه پسماند خانگی از قبیل وسایل 
تیز و برنده، سرســوزن و ... به منظور جلوگیری از مخاطرات آن ها برای سالمت جامعه و افزایش کیفیت کود 

آلی بوده است. 
وی ادامه داد: در فاز آزمایشی این طرح، حدود سه هزار جعبه ایمن مخصوص پسماندهای ویژه خانگی توزیع 

شده و هم اکنون این فاز به مرحله جمع آوری رسیده است.

شهردار اصفهان در آیین گرامیداشت روز وکیل 
در کانون وکالی اصفهان با تبریک روز زن اظهار 
کرد: به عنوان یک حقوقدان یکی از دغدغه های 
همه ما، حقوق شهروندی و حقوق بشر به معنای 

عام است.
قدرت اله نوروزی با اشــاره به قانون 
دسترســی آزاد به اطالعات افزود: 
شــهرداری اصفهــان نخســتین 
شــهرداری بود که نسبت به اجرای 
این قانون و تعیین مشاور مخصوص 
برای این امر اقدام کرد زیرا معتقدیم 
که این قانون می تواند در دسترسی 
مردم به اطالعات حوزه شهری موثر 

باشد.
شهردار اصفهان دسترســی آزاد به اطالعات را 
مانع ایجاد مفسده رانت خواران دانست و تصریح 
کرد: نکته مهم دیگری که شــهرداری برای آن 
تالش کرده، کوتاه کردن دست واسطه ها بوده 
است. به عنوان نمونه مســیر گرفتن پروانه که 
فرآیندی طوالنی بود را به یک ماه کاهش دادیم 
و اجرای این امر برای همه مســئوالن شــهری 
الزم االجرا شده اســت.وی در خصوص توسعه 
دیپلماسی عمومی گفت: توانستیم اصفهان را به 
بسیاری از شهرهای دنیا معرفی کنیم و سفرای 
زیادی را به منظــور ارتقــای کیفیت خدمات 
شهری به اصفهان دعوت کردیم. نوروزی با اشاره 
به برپایــی هفته فرهنگی اصفهــان در پاریس 

گفت: توانستیم در مجلس فرانسه سخنرانی و 
با »مدف« به عنوان بزرگترین سازمان تجاری 
پاریــس مذاکره کنیــم، هرچنــد در وضعیت 
اقتصادی ســختی قرار داریم، اما شــعار اداره 
ارزان شــهر و ارتقای خدمات در تامین حقوق 

شهروندی نقش بسزایی دارد.شهردار اصفهان 
با اشــاره به اقدامات موثر در حوزه فرهنگی که 
یکی از حقوق شهروندی است، افزود: معتقدیم 
باید شور و نشاط شهر را افزایش دهیم. شهردار 
اصفهــان با ابــراز امیدواری از رفع مشــکالت 
در مســیر انتخاب شــده اظهار امیدواری کرد: 
دغدغه هایی که حقوق شــهروندی بخشــی از 
آن است، مرتفع شــود.وی گفت: ما توانستیم 
به روند پنج هزار پرونده در دادگســتری ســیر 
نزولی بدهیم و یقین داریم بــا تعاملی که بین 
شهرداری و دســتگاه قضایی وجود دارد شاهد 
رشــد و شــکوفایی شــهر و آرامش و آسایش 

شهروندان باشیم.  

شهردار اصفهان اعالم کرد:

سیر نزولی ۵ هزار پرونده قضایی شهرداری در دادگستری
معاون حقوقی رییس جمهــور در همایش روز 
وکیل در جمع وکالی کانون دادگستری اصفهان 
اظهار کــرد: کانون وکالی اصفهــان با توجه به 
جمعیت وسیع تحت پوشش و سایر مولفه ها یکی 
از کانون های مهم کشور است و توانسته در تبیین 

مفاهیم وکالت و پیشــبرد آن کارهای شاخصی 
انجام دهد.

لعیا جنیدی با اشــاره به اهمیت استقالل کانون 
وکال گفت: وکال نباید هیچ وقــت از آرمان بلند 
استقالل عدول کنند، صالح ایران این است که 
نهادهای مدنی قوی و مستقل داشته باشیم که 

وظیفه خود را انجام دهند.
وی افــزود: اســتقالل کمک می کنــد تا وکیل 
مستقل از مظلوم در برابر هر قدرتی دفاع کند و 
حق او را بستاند، استقالل یکی از ابزارهای مهم 
حاکمیت قانون اســت، مهم ترین کشــف قرن 
بیستم حاکمیت قانون اســت که آمده تا به  طور 

کلی قدرت را ساماندهی و تنظیم کند.

جنیدی تصریح کرد: قدرت امر گریزناپذیر است 
و اصال چنین جامعه ای متصور نیســت چرا که 
برای اداره هر جامعه ای به قدرت نیاز است، عیب 
هم ندارد اما اشــکال آنجا است که قدرت سامان 
نداشته باشــد، یعنی اگر قدرت سامان یابد مثل 
آبی است که با جریان یافتن در کانال 
خود می تواند آبادانی به همراه داشته 
باشد پس تنظیم و ساماندهی قدرت 

یک ضرورت است.
معاون حقوقی رییس جمهور اضافه 
کرد: یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، 
کانون وکال اســت که اگر مســتقل 
نباشند هرگز نمی توانند این وظیفه را 
به درستی انجام دهند، کجا می توانید 
بر اجرای قانون پافشاری کنید اگر ابزار استقالل 
را نداشته باشــید؟ بنابراین در چنین شرایطی 
است که اگر قانونی باشد دستخوش سلیقه ها قرار 
می گیرد. وی عنوان کرد: درتاریخ گذشته ایران 
و اسالم حاکمیت قانون را می توان دید که همه 
مطالبات حول محور قانون بوده اســت، بنابراین 
نیاز به حاکمیت قانون از خیلی قبل تر احساس 
شده و در دنیای مدرن خود را به این صورت نشان 
داده اســت، این یک نیاز بنیادین است و از قدیم 
مورد توجه بوده اســت در واقع کانون های وکال 
کارکرد مهمی در این مساله دارند، اگر بخواهیم 
از این عدول عبور کنیم گرفتار بخش ســخت تر 

می شویم. 

معاون حقوقی رییس جمهور:
وکیل و قاضی مستقل الزمه یکدیگرند

 نرگس طلوعی
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  امام صادق علیه السالم:
  كمال ادب و مروت، در هفت چیز است: 

خردمندى، بردبارى، شكیبايى، ماليمت، خاموشى، 
نیك خويى، و مدارا.

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

نشانى: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3       تلفن: 8-36284167-031 فكس: 36284166

رتبه: 4 ضريب كیفى روزنامه:  33               چاپخانه: آينده             آدرس:  ابتداى جاده حبیب آباد- روبه روى شهرک امام حسین )ع(

پنجشنبه 9 اسفند 1397 | 22 جمادی الثانی 1440    شماره 2648 | 8 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2648 | Febuary 28. 2019 |8 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 8
-2

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

خیلی ها را دیده ام که می گویند: »در ایران آزادی نداریم.« اما 
آنچه که من می بینم برعکس این ادعاســت.این که هر کسی 
دلش بخواهد موتورسیکلت می خرد و بدون داشتن گواهی نامه 
و بیمه در خیابان و اتوبان ها تردد می کند، آزادی اســت. این 
که هر کســی می تواند یک وانت پیکان اسقاطی بخرد و یک 
بلندگو رویش نصب کند و از صبح زود تا سر شب در کوچه ها 
و خیابان ها بچرخد و امرار معاش کند، آزادی اســت. این که 
هر کسی بخواهد می تواند با اتومبیل شخصی خود در خیابان 
مسافرکشــی کند، آزادی است. این که موتورســوارها وارد 
مسیر پیاده رو و مســیرهای یک طرفه می شوند، آزادی است.

این که مغازه دار می تواند هرطور دلش خواســت با مشــتری 
حرف بزند و رفتار کند، آزادی اســت. این که صندوق دارهای 
فروشــگاه ها و حتی مراکز دولتــی و نیمه دولتی و خصوصی 

دستگاه پوز را در اختیار مراجعان نمی گذارند و رمز کارت آنها 
را می پرسند، آزادی است. این که هر کسی دهان و بدنش هر 
بویی می دهد می تواند ســوار مترو و اتوبوس و تاکسی شود یا 
پشت میز بنشــیند و با ارباب رجوع حرف بزند، آزادی است. 
این که هر کســی می تواند در هر جایی از شهر وسط پیاده رو 
بساط دست فروشی پهن کند و راه عبور مردم را ببندد، آزادی 
است.این که هر کســی می تواند در واگن مترو راه برود و داد 
بزند و به بهانه دست فروشی روی مغز و اعصاب مسافرها برود، 
آزادی است. این که هر کســی هرطور دلش بخواهد رانندگی 
می کند، آزادی است. این که هر کاسبی می تواند به جای بقیه 
پول به مشتری چســب زخم و بیسکوییت رنگارنگ و آدامس 
خرسی بدهد، آزادی اســت. این که راننده اتوبوس اگر دلش 
نخواست در ایستگاه توقف نمی کند، آزادی است. این که هر 
کســی می تواند پالک اتومبیلش را بپوشــاند و وارد محدوده 
ممنوع ترافیک شود، آزادی اســت. این که هر فیلم ترسناک 
و نامناسبی را به اسم سینمای کودک اکران می کنند، آزادی 
است. این که هر کســی هر جایی و در هر موقعیتی که دلش 
بخواهد سیگار روشن می کند، آزادی است. این که هر کسی 
می تواند اتومبیلش را در مسیر پیاده رو  پارک کند، آزادی است. 
این که هر کسی از هر نقطه خیابان و اتوبان که دلش خواست 
عبور می کند، آزادی اســت. این که رانندگان وسایل نقلیه به 
خط عابر پیاده هیچ اهمیتی نمی دهند، آزادی اســت. این که 
خودروسازها هر خودروی بی کیفیتی که دل شان بخواهد را 
تولید می کنند یــا با هر کمپانی ورشکســته  خارجی قرارداد 
می بندند، آزادی اســت. موضوع به این بســتگی دارد که هر 
کسی آزادی را در چه چیزی می بیند. از نظر من،  این جامعه 
آزادترین جامعه در دنیاست، چون برخی ها خودشان را ملزم 
به اجرای هیچ قانونی نمی بینند. ما جزو آزادترین ها هستیم؛ 
اما دوست داریم این طور فکر کنیم که آزادی نداریم در حالی 
که داریم، خیلی زیاد هم داریم و ملت های دیگر حتی نیمی از 

آزادی های ما را ندارند.

وقتی کسی خودش را ملزم به اجرای قانون نمی بیند

علیرضا عبدی

عکس روز

دوخط کتاب

مطلوب برای عمل همین 
حاالست.اشخاصی که در 
دست به خطرزدن تردید 
می کنند و از آن احتراز می 
جویند زیرا همه امکانات 
را در اختیار ندارند هرگز به 

جایی نمی رسند.

»حکایت دولت و 
فرزانگی« مارک فیشر

کسـانی که همیشـه 
برای تصمیـم گرفتن 

تردید دارند
صبر  که  اشخاصی 
و  اوضاع  تا  می کنند 
راه  از  عالی  شرایط 
برسد هرگز کاری را به 
انجام نمی رسانند؛زمان 

جشنواره آزادی اولین االغ متولد شــده یکی از آیین های دینی یهودیان 
افراطی اســت که امســال نیز همانند هر سال در قدس اشــغالی برگزار 
شد.یهودیان تندرو این مراسم را در محله میئاه شعاریم در قدس اشغالی 
برگزار کردند و این مراسم یکی از ۶۱۳ قانون ذکر شده در تورات تحریف 
شــده اســت که یهودیان افراطی به آن پایبند هســتند.یهودیان طایفه 
حسیدی در این مراســم کوچک ترین االغ را تزیین کرده و آن را بر دوش 
گرفته و ضمن تبرک جستن به آن در محله های قدس می چرخانند و گاهی 

گوسفندی را نیز با آن همراه می کنند.

مراسم عجیبی به نام تبرک  االغ!

دانشمندان دانشگاه نورث کارولینا یک نخ ترکیبی ابداع کرده اند که قدرت فلز 
را با انعطاف الستیک ترکیب کرده است.  نخ های فلزی بسیار قوی هستند، اما 
انعطاف زیادی ندارند. الیاف الستیکی نیز خیلی منعطف هستند؛ اما استحکام 
چندانی ندارند. بنابراین دانشمندان نقاط قوت هر یک را در یک نخ هیبریدی 
ترکیب کرده اند. این نخ که حاال هم استحکام الیاف فلزی و هم انعطاف الیاف 
الستیکی را دارد، می تواند در برنامه های کاربردی فراوانی مانند رباتیک نرم، مواد 
بسته بندی یا پارچه های پیشرفته استفاده شود. این نخ دارای یک مغزی فلزی 

گالیم است که با »SEBS« احاطه شده است.

ابداع یک نخ با قدرت فلز و انعطاف الستیک!

چگونه به عنوان یک زن الگوی فامیل و اقوام باشیم؟
وجهه بیرونی هر خانواده نتیجه انتخاب های ریز و درشتی است که درون هر خانواده اتفاق می افتد؛ تصمیم هایی که امروزه بیشتر آن ها برعهده 
زنان است. این تصمیم ها عالوه بر هدایت اعضای خانواده به مسیر درست خود، می تواند الگوی مناسبی برای سایر خانواده ها نیز باشد. از این رو 
صفحه مجازی ریحانه، منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب با انتشار مطلبی به تشریح پایه گذاری بنیان های درست مصرف 

کردن پرداخته است.
نقش خود را بشناسید:در قدم اول، به عنوان یک زن مسلمان باور داشته باشید نقش مهمی در خانواده دارید. اگر آگاهی الزم از نقش تان داشته 

باشید، به مرور می توانید با رفتار های مناسب و بجا اثر مثبتی بر خانواده، اقوام و اطرافیان بگذارید. 
پایان دهنده آداب و رسوم غلط باشید:جشن ها یا میهمانی هایی که هدفی جز فخرفروشی و نمایش دادن لوازم خانه، لباس یا زیورآالت 
ندارند و باعث مصرف گرایی و اسراف می شوند را برگزار نکنید. حتی اگر به چنین میهمانی هایی دعوت شده اید، برای نشان دادن مخالفت  خود، 

با رعایت احترام دعوت را رد کنید و برای اثرگذاری بیشتر، علت عدم حضورتان را نیز بیان کنید. 
تکراری بپوشید:سعی کنید در عین رعایت حجاب و نظافت، در میهمانی های زنانه و دید و بازدید عید از لباس های قبلی تان استفاده کنید. 
با این کار به ظاهر ساده، پیام های خوبی به اطرافیان می دهید و به مرور زمان، دیگران نیز ترغیب می شوند گاهی دست از اسراف بکشند و برای 

رعایت عرف های غلطی که منجر به خرید های زیادتر از نیاز می شود، زیر بار هزینه های گزاف نروند. 
از میهمان هایتان با یک نوع غذا پذیرایی کنید:یکی از راه های اثرگذار مبارزه با اسراف و مصرف گرایی، برگزاری میهمانی های ساده و به 
دور از تجمل و تشریفات، اما با احترام است. در این راستا حتی توجه نکنید میهمانان  قبال چگونه و با چه روشی از شما پذیرایی کرده اند. شما روش 

خودتان را داشته باشید. احترام گذاشتن به میهمان هیچ ربطی به تعداد مدل های غذای شما ندارد.
تعمیر کردن را جایگزین خریدن کنید:روحیه تعمیر کردن لوازم مختلف منزل را در خود، همسر و فرزندان تان ایجاد کنید. به این صورت که 
اگر وسیله ای خراب شد، ابتدا به فکر تعمیر آن بیفتید، نه اینکه گزینه اول تان خرید نمونه جدید آن باشد. البته الزم است بدانید این راهکار های 

به ظاهر ساده، ممکن است در عمل قدری سخت به نظر برسند، اما فراموش نکنید به عنوان یک زن مسلمان قطعا وظیفه های مهم تری دارید.

وبگردی

شرکت »انرجایزر« که برای تولید باتری مشهور است، در این اواخر اعالم کرده 
بود انبوهی از موبایل ها را رونمایی می کند که یکی از آنها باتری ۱۸ هزار میلی 
آمپری دارد. درهمین راستا این شرکت اکنون موبایل های خود را کنگره جهانی 
 Energizer Power Max P۱۸K  موبایل به نمایش گذاشته است. موبایل
Pop   بسیار حجیم است و به نظر می رسد پاوربانکی با یک نمایشگر باشد!شرکت 
تولید کننده ادعا می کند کاربر بدون نیاز به شارژ می تواند ۲ روز ویدئو تماشا کند، 
به مدت ۱۰۰ ساعت موسیقی گوش کند یا ۹۰ ساعت با تلفن مکالمه انجام دهد.

شنیدن ۱۰۰ ساعت موسیقی با موبایل بدون نیاز به شارژ

 میزبانی قم از دانشجویان معتکف
 سراسر کشور

معاون فرهنگی ســتاد مرکزی اعتکاف کشور در نشست خبری با 
اشاره به این که امسال در مســجد جامع مصلی اعتکاف سراسری 
دانشجویان برگزار می شود، بیان کرد: این مراسم امسال به میزبانی 
قم و با همــکاری نهاد نماینده فقیه در دانشــگاه در مصلی برگزار 
می شود و دانشجویان از طریق سایت مرکزی اعتکاف قم می توانند 
ثبت نام کنند. حجت االسالم ســیدمحمدباقر تکیه ای،  با اشاره به 
این که ویژه برنامه »جشــن طراوت بهار در قنوت نیاز« همزمان با 
سال تحویل برای معتکفین برگزار می شود، اظهار کرد: این مراسم 
برای لحظات ســال تحویل همراه با معتکفان مساجد با همکاری 
رسانه ملی و خبرگزاری ها با هدف استمداد از دعای معتکفان جهت 
رزق مادی و معنوی جامعه اسالمی در سال آینده تدارک دیده شده 
است. معاون فرهنگی ستاد مرکزی اعتکاف از برنامه هایی که امسال 
در مراسم اعتکاف تهیه شده است خبر داد و افزود: نشست سبک 
زندگی به سبک صالحان که ویژه کارگاه آموزشی مهارتی خانواده، 
سبک زندگی و مهارت های زندگی اسالمی است، از حرم زینب تا 
خیمه موعود عنوان مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع 
حرم و سیره پژوهی ایشان در زمینه سازی ظهور، هم اندیشی معتکف 

و اصالح جامعه بین معتکفان و کارشناسان برگزار می شود. 

خانم کارکوب
»خانم کارکوب« مجموعه خاطرات خانم »زهرا کارکوب« همسر 
رزمنده پاســدار »خداداد کارکوب زاده« و مادر ســه شهید و دو 
جانباز اســت که با قلمی روان و توانا، خواننده را با حوادث و فراز 
و فرودهای بســیار و صبر و فداکاری یک مادر همــراه می کند.
زهرا کارکوب زاده، متولد ســال ۱۳۱۲ در شــهر اهواز است.  در 
ســال ۱۳۲۳ با پســر عمویش خداداد کارکوب زاده ازدواج کرده 
و به آبادان مهاجرت می کند. حاصل این ازدواج هشــت فرزند به 
نام های فریدون)عبدالجلیل(، جمال)عبدالخلیل(، حمید، منصور، 
محمدرضا، رویا، حمیده، زهره و پروین است. عبدالخلیل که جمال 
صدایش می زندند، اولین فرزند شهید خانواده بود که سال ۵۹ در 
سن ۱۶ ســالگی در آبادان به شهادت می رســد، یک سال پس از 
شــهادت جمال، فریدون طی عملیاتی در منطقه تپه های مدن 
در حالی که ۱۸ سال بیشتر نداشــت به درجه رفیع شهادت نائل 
می شــود. پس از آن محمدرضا و منصور فرزنــدان دیگر خانواده 
کارکوب زاده در عملیاتی اسیر و مفقود می شوند که محمدرضا در 
سال ۶۹ به میهن باز می گردد ولی تا به امروز از منصور هیچ خبری 
نشده  و به جمع شهدای مفقود االثر پیوست. این کتاب همزمان با 
ایام میالد با سعادت حضرت زهرا )س( در قطع رقعی و به قلم توانای 

رضیه غبیشی، توسط  انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شد.

 نیازمند ایفای نقش نهادهای فرهنگی 
در قد و قواره ادبیات هستیم

دبیر هجدهمین دوره جایزه شــهید غنی پور با بیان اینکه در 
اختتامیه این دوره از ۶اثر به عنوان کتاب سال، تقدیر و تجلیل 
خواهد شــد، درباره ســطح کیفی آثار توضیحاتی ارائه داد. 
محمد ناصری با اشــاره به جزئیات اختتامیه این دوره جایزه 
گفت: داوری  آثار ارسال شده در سه بخش کودک، نوجوان و 
بزرگسال به اتمام رسیده است. بنا بر نظر داوران در این دوره، 
در تمام ســه گروه هم کتاب تقدیری و هم کتاب سال اعالم 
خواهد شد.ناصری همچنین به کیفیت آثار بررسی شده در این 
دوره نسبت به دوره های گذشــته گفت: تمامی داوران معتقد 
بودند که آثار داستانی در ســه گروه اعالم شده، در مقایسه با 
سال های گذشته از وضعیت کیفی بهتری برخوردار بوده و یک 

گام به جلو حرکت کرده اند. 
دبیر هجدهمین دوره جایزه شــهید غنی پــور افزود: داوران 
نســبت به آینده ادبیات داســتانی کشــور خوش بین بودند؛ 
البته زمانی این رضایت به اوج خود خواهد رسید که نهادهای 
فرهنگی نیز در قد و قواره ادبیات بزرگ ما نقش ایفا کنند. به 
نظر می رسد که به رغم پیشرفت  و رشد در این زمینه، با نقطه 

مطلوب خود فاصله داریم.

دیدگاهخبرکتاب

عمارت تاریخی 
 بندرلنگه

 با بادگیرهای بلند 
و زیبا

خانه فکری با بادگیرهای 
بلنــد و زیبــا، یکی از 
الگوهای اصیل معماری 
در ســاحل  جنــوب 
بندرلنگه در هرمزگان 
اســت. این اثر در آخر 
دوره قاجاریه به دست 
عبدالواحد فکری از تجار 
معروف شهر ساخته شد.

اینستاگردی

پلیسی که »رضا رشیدپور« 
دستش را می بوسد

کسی که »بابک جهانبخش« 
با او هر ثانیه عشق را تجربه 

می کند

  خانم خبرنگار 
برای دومین بار خاله شد

رضا رشیدپور، با انتشــار این عکس نوشت: 
دست این پلیس نازنین و آن شهروند گرامی 
را می بوسم.  حیوان زبان بسته خدا را که در 
تصادف با خودرو آســیب دیده، با مهربانی 
تیمار می کنند و به دامپزشــکی انتقال می دهند.  تالش کردم از ویدئوی ماجرا، عکس 
بگیرم و کمی هم تغییر بدهم تا خاطر نازنین تان مکدر نشود. در مقابل ویدئوهای غمگین 
حیوان آزاری، این کارهای انسانی و خداپسندانه را هم منتشر کنیم. ایرانی مهربان است.

بابک جهانبخش، با انتشار این عکس 
نوشت: حس  بودنت  قشنگ ترین حس  
دنیاست. تو  که باشی هر روز را نه! هر 

ثانیه را عشق است...

زهرا چخماقی، با انتشار این عکس نوشت: به 
افتخار زیباترین روز زمستان که زینب جان، 
خواهرم دوباره مادر شد و من دوباره خاله. 
امیرکیان یک برادر گیرش اومد، مامانم سه 
باره مزه نوه دار شدن رو چشید و خونه بابام 

دیگه شد شهر پسران. 

منوچهر هادی، با انتشار این عکس نوشت: 
شــش قلب تقدیم به مادر و پنــج خواهر 
عزیزم. این یه دونه ام برای یکتا که جاش تو 
عکس خیلی خالیه. روز قشنگتون مبارک. 

تبریک به همه بانوان در تمام دنیا.

قلب هایی که »منوچهر هادی« 
به مادر، همسر و خواهرانش 

تقدیم کرد
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