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سال سخت سیاست

سال سخت سیاست

پیشنهاد سردبیر:

 مروری بر مهم ترین اتفاقات سال سیاسی سال 97 

سال پر از حادثه 97 به پایان خود نزدیک شده است؛ سالی پر از سختی ها و اتفاقات تلخ. از حادثه های تروریستی در شرق و  جنوب کشورمان گرفته تا مشکالت شدید معیشتی و اقتصادی که سخت تر از هرسالی خود را نشان داد. زینب ذاکر
ابتدای سال)اردیبشــهت ماه( را با خروج آمریکا از برجام آغاز کردیم. ترامپ به وعده ای که داده بود، عمل کرد. قول داده بود توافق هسته ای را پاره می کند. رییس جمهوری که نشان داده به هیچ عهد و توافقی پایبند نیست، روی این یکی هم نماند. آمریکا 
رسما از توافق هسته ای خارج و اعمال دور تازه تحریم ها آغاز شد. واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام، ماندن در برجام بود. ایران اعالم کرد تا زمانی که منافعش در این توافق بدون آمریکا و با حضور اروپایی ها تامین شود، در برجام باقی می ماند. از آن زمان، اروپایی ها قول همکاری دادند. 
قرار بود نبود آمریکا جبران شود. کانال های تبادل مالی راه اندازی شده و راه هایی برای دورزدن تحریم های ظالمانه آمریکا اندیشیده شود. اروپایی ها اما معطل کردند. تا آخرین ماه های سال ، ایران منتظر اقدام عملی اروپا در این زمینه بود. »اینستکس« راه اندازی شد ؛ اما خواسته های ایران 

در توافق جدید ایران و اروپا به طور کامل محقق و لحاظ نشده بود. 

FATF  مناقشه
و اما FATF؛ بزرگ ترین مناقشــه سیاسی ماه های 
اخیر در ایران شــاید همین لوایح چهارگانه جنجالی 
بود؛ لوایحی که میان  مجلس، شورای نگهبان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ، مرتبا در حال رفت و برگشت 
بود. پس از تصویب در مجلس، برای تایید به شورای 
نگهبان رفت. شــورای نگهبان اما بر ســر دو الیحه 
CFT و پالرمو که جنجالی ترین لوایح FATF بودند، 
با مجلس به توافق نهایی نرســید و آن را با چندمورد 
ایراد گرفتن، به مجلس برگرداند. در موارد ایرادگرفته 
شده توسط شورای نگهبان هم، مجلس چندمورد را 
قبول و چندمورد را رد کرد تا درنهایت سرنوشت شان 
 CFT .به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود
و پالرمو برای تعیین تکلیــف نهایی به مجمع رفتند. 
مجمع در این هنگام رییس خود )آیت اله هاشــمی 
شاهرودی( را به علت بیماری از دست داد و در گیر و 
دار فوت آیت اله و زمزمه ها درباره آمدن آیت اله آملی 
الریجانی به جای هاشمی شاهرودی بودیم. مجلسی 
ها در اعتراض به ورود هیئــت عالی نظارت به تعیین 
تکلیف FATF واکنش هایی داشــتند. علی مطهری 
معتقد بود ورود این هیئت، نوعی »بدعت« اســت و 
مجمع تشخیص نمی تواند وارد حوزه قانونگذاری شود. 
سخنگوی مجمع اما نظر دیگری داشت و در نهایت هم 
، همه منتظر تعیین تکلیف CFT و پالرمو در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ماندند و تا آخرسال هم تکلیف 
مشخص نشد.  جلسات مجمع هر شنبه برگزار و بدون 
نتیجه دراین باره پایان می یافت و وعده تعیین تکلیف 
نهایی احتمالی در جلسه بعدی داده می شد. در یکی از 
جلسات »ظریف« هم حضور پیدا کرد و تصویر خسته 
و بی رمق او در حالی که دست زیر چانه گذشته و سر را 
پایین انداخته بود، مورد توجه قرار گرفت.  چالش تمام 
نشدنی FATF شاید در سال جدید پایانی داشته باشد. 
پایانی که بنا به دیدگاه موافقان و مخالفان، می تواند 
»خوش« یا »ناخوش« باشد اما درنهایت یک پایان تلخ، 

بهتر از تلخی بی پایان است!

سال »استیضاح« و »استعفا«
اما امسال، سالی پر استیضاح برای مجلس و دولت بود. 
وزرای کابینه روحانی یکی یکی به مجلس فراخوانده می 
شدند یا برای پاسخگویی به سواالت و یا جهت استیضاح. 
وزیر کار، اقتصاد و نیرو و راه و شهرســازی چهار وزیری 
بودند که بیشترین استقبال از اســتیضاح آنها صورت 
گرفت. درنهایت هم وزرای کار و اقتصاد استیضاح شدند 
و وزیر راه هم پــس از مدت ها کشــمکش و تهدید به 
استیضاح و در آستانه استیضاح، استعفا داد و خودش کنار 
رفت. وزیر بهداشت هم از جمله کسانی بود که امسال از 
قطار دولت بدون سخنگوی روحانی پیاده شد. »نوبخت« 
سخنگوی دولت یازدهم و دوازدهم هم پس از فشارهای 
زیادی که برای برکناری او از ریاســت سازمان برنامه و 
بودجه از سوی اهالی اقتصاد و سیاست و حتی مردم وجود 
داشت، درنهایت از سمت سخنگویی عزل شد! و دولت 
های ماه هاست بدون سخنگو به کار خود ادامه می دهد.

مثلثی که اضالع نامتساوی دارد!
دوران پساداعش در سوریه و سهم خواهی کشورهای 
درگیر در جنگ داخلی این کشور و مذاکرات سه جانبه  
کشورهای ایران، روسیه و ترکیه بر سر چگونگی پیش 
بردن روند صلح در این کشــور جنــگ زده، از دیگر 
اتفاقات سال 97 بود. سه دوره نشست در سوریه، ترکیه 
و تهران که قاب تصاویر مشترکی از اردوغان، پوتین و 
روحانی را شکل داد و لبخندهایی که رو به دوربین می 
زدند و وعده هایی که درباره اتفاقات خوب در سوریه 
می دادند. در پایان امســال اما آنچه رسانه های بین 
المللی درباره آن نوشتند، از ایجاد شکاف و اختالفات 
بین اضالع مثلث درگیر در سوریه حکایت داشت، به 
ویژه گمانه زنی هایی درباره ایجاد اختالف بین ایران 
و روسیه شکل گرفت و با به میان آمدن پای نتانیاهو 
و اسراییل و تالش نخست وزیر اسراییلی برای نزدیک 
تر شدن به روســیه، قوت هم گرفت. رسانه ها از نفوذ 
اسراییل و هماهنگی با روســیه برای حمله به پایگاه 

های ایران در سوریه خبر می دادند.

جنجال خاشقجی
و اما قتل »جمال خاشــقجی« روزنامه نگار سرشناس 
سعودی هم از جمله اتفاقات مهم و پرسر و صدای سال 
بود. هرچند ایران ترجیــح داد در این پرونده، واکنش 
پررنگی نداشته باشد و بیشتر به محکوم کردن حادثه 
پرداخت؛ اما کشــورهای دنیا و به ویژه ترکیه واکنش 
تند و تیز و ســختی نسبت به مفقود شــدن ناگهانی 
ستون نویس واشنگتن پست نشــان دادند و موجی از 
تهدیدها علیه حکومت ســعودی آغاز شد. خاشقجی، 
برای پیگیــری کارهای مربوط به ازدواج ســومش به 
کنسولگری عربستان در ترکیه رفت؛ اما دوربین هایی که 
ورود او را ضبط کردند، هیچ تصویری از خروج خاشقجی 
نداشتند. اخبار اولیه از کشــته شدن خاشقجی درون 
کنسولگری حکایت داشت. دولت ترکیه هم مدعی شد 
شواهدی در دست دارد که نشان می دهد این روزنامه 
نگار که نامش در لیست ســیاه »بن سلمان« هم بود، 
پس از یک مشاجره شدید به طرز وحشیانه ای بدنش 
مثله شده و سپس ناپدید شده است. نگاه ها به سمت 
بن سلمان برگشت. دولت سعودی اما برای تبرئه خود 
تمام راه ها را امتحان کرد؛ از انکار ماجرا گرفته تا تهدید! 
بن سلمان منزوی شد. سران کشورهای دنیا دیدارهای 
خود با او را یکی یکی لغو کرده یا در نشست هایی که او 
حضور داشت، حاضر نمی شدند. تهدیدات ترکیه ادامه 
داشت. شواهد تازه هرروز بر معمای این قتل اضافه می 
کرد. چرایی قتل، نحوه قتل، سرنوشــت جسد پس از 
قتل و چندنفری که وارد کنسولگری شده ، با خاشقجی 
درگیر شده و ســپس خارج شــده بودند در حالی که 
خاشقجی هیچ گاه با پای خود از آن کنسولگری بیرون 
نیامد. داستان این روزنامه نگار تا مدت ها اذهان و افکار 
عمومی را به خود مشغول کرده بود. حاال در پایان سال، 
از آن همه التهاب کاسته شده؛ اما هنوز کسی نمی داند 
دقیقا چه بر سر جنازه جمال خاشقجی آمد. آخرین 

خبر این بود که جسد را در اسید سوزانده اند!

بزرگ ترین شوک خبری سال
و اما قطعا یکــی از مهم ترین اخبار سیاســی ســال 
97؛ استعفای خبرســاز »محمدجواد ظریف« بود که 
چندساعت پس از سفر به شدت محرمانه و اطالع رسانی 

نشده »بشار اسد« به ایران صورت گرفت. 
»اسد« روز ششم اســفندماه با یک هواپیمای ایرانی، 
دمشــق را به شــکلی کامال محرمانه، همراه با سردار 
سلیمانی به مقصد تهران ترک کرده بود. موضوع سفر 
رییس جمهوری ســوریه از مدت ها قبل در دستور کار 
بود؛ اما روز و ساعتش به شدت سری نگه داشته می شد 
و شاید کمتر از انگشــتان یک دست می دانستند که او 
چه زمانی به تهران خواهد آمد. خبر نــدادن به »وزیر 
خارجه« دلخوری »ظریف« و اســتعفای شبانه او را به 
دنبال داشــت.  او با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام 
خود ضمن تبریک روز مادر نوشت: »از بزرگواری مردم 
عزیز و دالور ایران و مسئولین محترم در ۶7 ماه گذشته 
بسیار سپاسگزارم. از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام 
کاستی ها و کوتاهی ها در دوران خدمت صمیمانه پوزش 
می خواهم.«  این پست که خبر از استعفای آقای وزیر 
می داد، بازتاب بسیار گســترده ای در رسانه های دنیا 
داشــت و با واکنش های بســیاری مواجه شد. ظریف 
دلخور بود که چرا نهاد ریاست جمهوری او را در جریان 
سفر رییس جمهور ســوریه قرار نداده و معتقد بود این 
امر باعث خدشه دار کردن او به عنوان زیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی شده است. نهاد ریاست جمهوری و در  
رأس آنها »واعظی« مدعی شدند که همه چیز به خاطر 
یک »ناهماهنگی« رخ داده است. نمایندگان مجلس، 
چهره های سیاسی ازهر دو طیف اصولگرا و اصالح طلب 
و البته مردم، خواهان مانــدن »ظریف« و پس گرفتن 
استعفا شدند. تالش ها و رایزنی ها برای متقاعدکردن او 
به ماندن آغاز شد و درنهایت با مخالفت رییس جمهور 
با این استعفا، داستان خاتمه پیدا کرد. برخی رسانه ها 
نوشــتند رهبری این استعفا را در شــرایط کنونی به 

»مصلحت« ندانسته اند.

پایان امید
امید به اروپایی ها هم بــی فایده بود. همان که رهبر 
انقالب هم بارها گفته بودند. تجربه نشان داد اروپایی 
ها قابل اعتماد نیستند و حاضر نمی شوند به خاطر 
ایران، آمریکا را کنار بگذارند. واکنش های سینوسی 
وار یکی مثل رییس جمهور جوان فرانســه در قبال 
برجام و ایران، مصداقی عینی از همین بی اعتمادی 
بود. »مکرون« از ســویی از لزوم ادامه دادن برجام 
حرف می زد و از ســویی دیگر، ایــران را تهدید می 
کرد و پا را از حد فراتر گذاشته و درباره سیاست های 
موشکی ایران اظهارنظر می کرد و »باید« و »نباید« 

تعیین می کرد! 
»اینســتکس« قرار بود منجی برجام باشد و کانالی 
برای تبــادل مالی میان ایران و اروپــا. اما پس از آن 
که از مفاد INSTEX رونمایی شد، بسیاری معتقد 
بودند نمی شود امیدی به آن  داشت. در این میان وزیر 
امور خارجه کشورمان هم بارها تایید و تکرار کرد که 
اروپایی ها در جبران خــروج آمریکا از برجام و ادامه 
برجام و حمایت از ایران در برجام و به طور کلی مبادله 
با ایران، تعلل می کنند و همه چیز به کندی پیش می 
رود و الزم است اقدامات عملی جدی و محسوس در 

این باره صورت بدهند . 
با این حال اروپا مدام دست دســت می کرد و هنوز 
هم می کند. شــاید منتظر تعیین تکلیف FATF در 

ایران بود.

یاوه گویی  نتانیاهو
درگیری لفظی ایران و اســراییل در ســال 97 نیز 
ادامه پیــدا کــرد. »نتانیاهو« در مجمــع عمومی 
ســازمان ملل، بازهم از شــعبده بــازی های خود 

رونمایی کرد. 
او یک نقشه هوایی از یک مکان در تهران، به حضار 
نشان داد و مدعی شــد نقشه یک شــهر موشکی 
زیرزمینی اســت! مکان ادعایــی نتانیاهو بالفاصله 
توســط اهالی همان محل شناسایی شد و مشخص 
شــد یک قالیشــویی در دورقوزآباد تهران است!  
 فــاز دیگــری از درگیری هــا در ســوریه جریان 

داشت.
 حمــالت گاه و بیگاه بــه مواضعی که اســراییل 
مدعی بود مواضــع و پایگاه هــای نظامی ایران در 
سوریه اســت که مورد تهاجم با موشک های سطح 
به ســطح اســراییلی قرار گرفته اســت، بر شدت 
 درگیری ها افزود. فرماندهان نظامی ایران پاســخ 
یــاوه گویــی هــا و تهدیــدات اســراییلی ها را 
مــی دادنــد و نتانیاهــو کارش به جایی رســید 
کــه در حاشــیه نشســت ورشــو در لهســتان، 
علنــا از »جنگ با ایران« ســخن گفت. نشســتی 
کــه محلی بــرای اتخــاذ مواضــع ضــد ایرانی و 
 رونمایــی از نزدیک ترشــدن اعراب به اســراییل 

بود!

بازی دالر با بازار
سیاست ایران امســال بیش از هرچیز تحت الشعاع 
مشکالت اقتصادی و تحریم های آمریکا بود ؛ تحریم 
هایی که کــم کــم روی ارکان مختلــف اقتصادی 
کشورمان اثر گذاشــت و البته هرچند مسئوالن در 
مصاحبه های مختلف تالش می کردند با آرام نشان 
دادن اوضاع، به مردم امید ببخشــند اما تنگناهای 
اقتصادی و سیاســت های تحریمی ظالمانه از سوی 
آمریکا و البته ملتهب شدن ناگهانی بازار ارز و سکه 
و دالر در کشــورمان، موجی از نگرانی و به تبع آن 
باالرفتن ناگهانی قیمت ها و مشــکالت معیشــتی 
و اقتصادی را به دنبال داشــت. ســوء مدیریت ها و 
ناکارآمدی ها و ناتوانی دولت در کنترل بازار و دالر، 
اوضاع را چنان بر مردم تنگ کرد که ناآرامی هایی را 
هم در سراسر ایران به دنبال داشت. تیرماه امسال بود 
که اعتراضات مردمی با هدف اعتراض به مشــکالت 
اقتصادی شــکل گرفت. اعتراضاتی کــه با دخالت 
اپوزیسیون و برخی عوامل کشورهای بیگانه رنگ و 

بوی سیاسی هم گرفت . 
قیمــت دالر از 4200 بــه حــدود 20 هزارتومان 
رســید و دولت و مسئوالن دســت اندرکار، »نظاره 
گر« بودند. همیــن افزایش قیمــت دالر، باالرفتن 
چندبرابری قیمت ها را به دنبال داشت. پس از مدتی 
با راهکارهایی که دولت در نظر گرفت و برخی جابه 
جایی ها، کم کم آرامش به بازار برگشــت و قیمت 
دالر به حدود ده هزار تومان رسید. معاون اول رییس 
جمهور گفت که قیمت دالر دولتی 4200 است؛ اما 
مشــاهدات میدانی در بازار چیز دیگری می گفت. 
دالر در بازار آزاد تا 12 و یا 13 هزارتومان هم معامله 
می شــد. در این میان اخبار و افشــاگری هایی هم 
درباره ســازمان ها و افرادی که دالر دولتی گرفتند 
تا واردات انجام دهند و کاالی دیگری وارد کردند یا 
با دالر 4200 تومانــی وارد کردند و با دالر بازار آزاد 
فروختند، به گوش رســید که مــردم را عصبانی تر 

هم می کرد. 
هرچند قیمت دالر تا حدودی پایین آمد؛ اما افزایش 
قیمتی که در زمان باالرفتن قیمت دالر ایجاد شده 
بود، ادامه پیدا کرد و با موجی از گرانی های سرسام 
آور و احتــکار و کمبود کاالهای اساســی مورد نیاز 
مردم مواجه شدیم. مردمی که زیر بار گرانی ها کمر 
خم کرده بودند و در این میان ژن خوب ها و آقازاده 
ها در ینگه دنیا  مشغول خوش گذرانی بودند و پدران 
شان هم این سوی آب اینجا در کشــورمان از لزوم 

مقاومت مردم و تحمل آنها حرف می زدند! 
»اشرافی گری« و زندگی تجملی برخی مسئوالن در 
سالی که گذشت، با واکنش منفی و شدید رسانه ها 
و مردم روبه رو شد. نقش اثرگذار رسانه ها در افشای 
برخی موارد درباره اشرافی گری برخی مسئوالن هم 
قابل توجه بود. نقشــی که تخریب ویالی غیرقانونی 
ساخته شــده دختر وزیر ســابق در لواسانات و پس 
گرفتن ویالی چندهزار متری آن یکی مسئول سابق 
در همین منطقه را به دنبال داشت. ویالیی که باید 

سال ها قبل پس داده می شد. 

داستان تلخ ترور
حوادث تروریســتی، امســال هم گریبان کشورمان را 
گرفت و درست در روزی که نشست ضد ایرانی »ورشو« 
با محوریت »پیگیــری روند صلح در جهــان و به ویژه 
خاورمیانه« در حال برگزاری بود و »نتانیاهو« و »پمپئو« 
درباره »صلح« و خطر ایران برای خاورمیانه افاضات کرده 
و ادعاهای مضحک درباره حمایت کشورمان از تروریست 
مطرح می کردند، اینجا در ایران، در خاش؛ 27 پاسدار 
لشکر امام حسین)ع( اصفهان در حمله ای تروریستی 
که جیش الظلم مسئولیت آن را بر عهده گرفت، به خون 
تپیدند . چندماه قبل تر، درست در اولین روز از هفته دفاع 
مقدس )31 شــهریورماه( تروریست ها به رژه نیروهای 
مسلح در اهواز حمله کرده و تعدادی از مردم و نیروهای 
مسلح را به شهادت رســاندند. تصاویر به خون نشستن 
»محمدطاها«ی چهارساله، دنیا را در بهت فرو برد و آن 
طرف عده ای اپوزیسیون و ضدانقالب ، با سخنگوی این 

گروهک تروریستی، گفت و گوی زنده  انجام دادند.
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شکر دولتی به همه قنادی ها تخصیص یافت
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

ارائه الکترونیکی 
اظهارنامه های مالیاتی

ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی 
از جمله مهم ترین خدمات ارائه شــده از سوی 
سازمان امور مالیاتی بر بســتر اینترنت است. 
ارائه اظهارنامه مالیاتــی در موعد قانونی مقرر 
که به حکم قانون از جملــه مهم ترین تکالیف 
قانونی مودیان به شــمار می آید و قانون گذار 
آن را شــرط برخورداری از هرگونه معافیت و 
تخفیف مالیاتی اعالم کرده اســت بیش از این 
به صورت کاغذی و به روش ســنتی انجام می 
 گرفت که چالش ها و نارضایتی زیادی به دنبال 

داشت. 
هزینه بر بودن فرآیندهای کاغذی، عدم امکان 
ارائه اظهارنامــه در وقت غیــراداری، ازدحام 
مراجعــه کننــدگان در ادارات امــور مالیاتی 
و مشــکالت ناشــی از آن مثل ترافیک و... و 
مشکل ذخیره و بایگانی اسناد کاغذی از جمله 
مهم ترین مشکالت و چالش های شیوه سنتی 
ارائه اظهارنامه مالیاتی بود. در حال حاضر اما، 
مودیان مالیاتی از امکان ارائه اظهارنامه مالیاتی 
به صورت الکترونیکی برخوردار هســتند و در 
موعد قانونی مشخص می توانند در هر ساعت از 
شبانه روز نسبت به ارائه اظهارنامه الکترونیکی 

خود اقدام کنند.
سازمان ها در ســیر بلوغ و تکامل خود، عموما 
افزایش کارآیی و اثربخشــی دستگاه را در نظر 
می گیرند، در سازمان امورمالیاتی  از این مرحله 
فراتر رفته ایم و درکنار کارآمدی، اثربخشی و 
مطلوبیت، در تالش هســتیم که یک سازمان 

محبوب در نزد مردم باشیم. 
 مالیــات هــم حق النــاس و هــم بیت المال 
اســت و باید در وصول آن، رعایــت انصاف و 
عدالــت بشــود و همچنیــن محیطــی بــا 
 نشــاط در ادارات مالیاتــی بــرای مودیــان 

ایجاد شود.

بازار

سشوار

 افزایش خروجی آب
 از سد زاینده رود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان از افزایش 
خروجی از سد زاینده رود خبر داد و گفت: زاینده رود 
در تعطیالت نوروز در سطح شــهر اصفهان جاری 
می شــود. مســعود میرمحمدصادقی با اعالم این 
خبر، اظهــار کرد: خروجی از ســد زاینــده رود به 
گونه ای افزایش می یابد که در تعطیالت نوروز آب 
در  رودخانه زاینده رود در سطح شهر اصفهان جاری 
باشد. وی با تاکید بر اینکه افزایش خروجی خللی در 
سهم آب شرب، کشاورزی و صنعت وارد نمی کند، 
خاطرنشــان کرد: آب حداکثر تا اواسط خردادماه 
جریان دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
تصریح کرد: آب برای کشاورزان شرق و غرب طبق 
پیش بینی های انجام شــده در موعد مقرر توزیع و 
تامین خواهد شد.وی با اشاره به ذخیره 170 میلیون 
مترمکعب آب در مخزن سد زاینده رود، افزود: میزان 
بارندگی در ایستگاه شاخص زاینده رود 18 میلی متر 

ثبت شده است. 

رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان:
شکر دولتی به همه قنادی ها 

تخصیص یافت
رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان گفت: قیمت 
شکر با کمک جهاد کشاورزی و اداره صمت، مهار 
شد و شکر به قیمت دولتی به اتحادیه تخصیص 
پیدا کرده و اتحادیه نیز این شکر را بین واحدها 
توزیع کرده است.حسن شریفی اظهار کرد: صنف 
گز و شیرینی اصفهان، آمادگی کامل برای تامین 
نیازهای مردم برای شــب عید را داراست و این 
صنف تا 15 فروردین در آماده باش کامل به سر 
می برد و اکثر واحدها به صورت دو شــیفت از 8 
صبح تا 12 شب باز خواهند بود.وی ادامه داد: در 
خصوص نظارت بر واحدها نیز، طرح های نوروزی 
برنامه ریزی شــده تا در آن، گروه ها با هماهنگی 
بازرســی اصناف، اداره اماکن، بازرسی صنعت و 
معدن و اتحادیه های مربوطه، نظارت الزم بر بازار 
شب عید اعمال شود و پیش بینی های الزم در این 

خصوص صورت گرفته است.

HS3618 سشوار سوکانی مدل

 125,000
تومان

سشوار مک استایلر 
MC-6665 مدل

 290,000
تومان

سشوار بابیلیس مدل 6604

 554,000
تومان

صحبت کردن از اقتصاد امسال بسیار سخت به 
نظر می رسد. برنامه های بدون نظم، رخدادهای 
غیر قابل پیش بینی و آماری که هر روز بدتر از 
روزهای قبل ارائه می شــد، بیان گزارش این 
صفحه را کمی سنگین و سخت می کرد. بازی 
قیمت ها و باال نشینی کاالهای روزمره مردم 
البته چیزی نیست که بشود راحت از کنار آن 

گذشت.
صندلی هایی که دست به دست شد

امســال اصفهان در باالترین ســطوح خود شــاهد 
تغییرات مدیریتی زیادی بود. از جابه جایی مدیران 
ارشــد دولتی در اســتانداری و فرمانداری اصفهان 
تا تغییــرات در کارخانه های بــزرگ صنعتی مانند 
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهــان، حتی تغییرات 
شــاخصی نیز در اتاق بازرگانی اصفهــان رخ داد و 
ائتالفی جدید با کنار گذاشتن اعضای هیئت رییسه 
وارد اتــاق بازرگانی اصفهان شــدند. نکته غیر قابل 
پیش بینی این انتخابات رســیدن »گلشیرازی« به 
صندلی ریاست اتاق بود این در حالی است که اغلب 
کارشناســان گمان می کردند »بهرام سبحانی«  به 
ریاست اتاق انتخاب شــود؛ اما در نهایت به صندلی 

نایب رییسی بسنده کرد.
صدر نشینی اصفهان در آمارهای بد

اصفهان با وجود داشتن صنایع بزرگ و قرار گیری در 
یکی از قطب های صنعتی کشــور اما امسال جایگاه 
خوبی در میان آمار اقتصادی نداشــت. بدترین آمار 
مربوط به باال بودن نرخ بیکاری در اصفهان می شود 
پس از آن البته آماری مانند تعــداد باالی تعطیلی 
واحدهای صنعتی، نرخ تولید پایین کاهش کشاورزی 

و... را می توان برشمرد.
طرح های نیمه تمام و وعده های بدون پایان 
یکی از موضوعاتی که چندین بار در صفحه اقتصادی 
»زاینده رود« به صورت مفصل به آن پرداخته شــد 
طرح های نیمه تمام بزرگ استان است؛ پروژه هایی 
که با جیب خالی دولت و بودجه انقباضی سال آینده 
امید چندانی به تکمیل شدن آنها نیست از جمله آنها 
می توان به ساختمان اجالس سران و پروژه قطار و 

سریع السیر اصفهان- تهران دانست. پروژه ای که هر 
ساله وعده داده می شــود در سال جدید تکمیل و یا 
پیشرفت خواهد کرد؛ اما این وعده ها بیشتر از آنکه 

واقعی باشد نوعی مانور تبلیغاتی به نظر می رسد.
نان و آردی که هست یا نیست

یکی از داغ ترین ســوژه های ســال مربوط به نان 
می شود، خبر افزایش و یا ثابت ماندن قیمت و چالش 
های پیش روی هر دو این سناریوها هم چندین بار در 
صفحه اقتصادی بررسی شد؛ اما حاشیه های نان تنها 
به این مسئله محدود نشد و در هفته های اخیر کمبود 
نان و مصاحبه برخی از مسئوالن آرد و توزیع در استان 
نیز خبر ساز شد؛ هر چند پس از گزارش زاینده رود در 
مورد مناقشه آردی همان مسئوالن گفته های خود 
در مورد کمبود آرد تخصیصی به نانوایی ها را تکذیب 

کردند و در نهایت باز هم همه چیز گل و بلبل شد.
تراژدی های احتکار در نصف جهان

احتکار، واژه ای بود که پس از ســال ها گم شدن در 
میان پدیده های نامبارکــی مانند قاچاق و تولیدات 
چینی بار دیگر امسال ســر و کله اش در بازار ایران 
پیدا شــد. تاجران و فرصت طلبانی که به هیچ چیز 
رحم نکردند و از تایر و لوازم یدکی تا شکر و پوشک 
را در انبارها نگه داشتند و با سودی چند برابری بازار 

را به شوک فروبردند. اصفهان در کنار برخی از استان 
ها مانند کرمانشاه رکورددار کشف انبارهای احتکار 
در کشور بود. گفته می شود که اصفهان محل اصلی 
احتکار هزاران تن آهن و میلگرد بوده است هر چند 
هیچگاه این خبر تایید نشــد؛ اما داغ احتکار بر دل 
بســیاری از محتکران ماند و حتی در اقدامی جالب 
یک انبار لوازم خانگی احتکار شده در مأل عام به حراج 

گذاشته شد.
لوله، نامه و باقی قضایا

تیتر مشــخص می کند کــه چالش آبــی اصفهان 
امســال در البه الی اعتراضــات و تاییدها و تکذیب 
ها در چرخــش بود. هر چند در ماه های آخر ســال 
این مناقشه آبی با بازگشــایی زاینده رود تا حدودی 
فروکش کرد؛ اما به نظر نمی رســد بازگشایی چند 
هفته ای زاینده رود بتواند دردی از بی آبی اصفهان 
را حل کند، به خصوص آنکه زاینــده رود به صورت 
موقت جاری خواهد بود. امســال البتــه راهکارها و 
چاره اندیشی های زیادی برای مشکالت کشاورزان 
و کم آبی اصفهان مطرح شد. از پرداخت حق نکشت 
و حقابه کشاورزان که البته محقق نشد و طرح های 
متعدد انتقــال آب که تقریبا تمام آنها به بن بســت 
رســید. اعتراضات به خشکســالی در اصفهان بارها 

موجب شکســتن لوله آب انتقال به یزد شــد و این 
مشــکل اقتصادی را امنیتی کرد. پــس از آن دولت 
تالش کرد تا در سایه طرحی موســوم به انتقال آب 
کارون به اصفهان و دستور برای تشکیل ستاد احیای 
زاینده رود بخشی از سر و صدا و اعتراضات را هر چند 
موقت خاموش کند؛ اما این تصمیم هم از جای دیگری 
صدای اعتراضات و مقابله ها را بلند کرد. پس از اعالم 
خبر ارسال نامه استاندار اصفهان به رییس جمهور و 
خبر طرح انتقال آب کارون به اصفهان، مسئوالن و 
مقامات خوزستانی به شدت در این مورد جبهه گیری 
کردند. حتی این درگیری ها به مجلس نیز رســید و 
نمایندگان این استان تا ســر حد درگیری با رییس 
جمهور در صحن علنی هــم پیش رفتند تا درنهایت 

این طرح نیز مسکوت باقی بماند.
خبرهای خوب اقتصاد کم اما ....

در میان تمام آمارهای خسته کننده البته رخدادهای 
خوبی هم رقم خورد. از جمله بازگشایی دو کارخانه 
مهم اقتصادی در اصفهان کــه در خالل آن یکی از 
بزرگ ترین واحد هــای صنعتی تعطیل شــده در 
اصفهان، یعنــی پلی اکریل به بهره برداری رســید. 
شــرکت پلی اکریل با حدود 40 سال سابقه و حدود 
2 هزار کارگر و کارمند در ســال های گذشته دچار 
مشکل مالی شد و سال 95 از فعالیت و تولید بازماند؛ 
اما در ماه های ابتدایی امســال بار دیگر کارگران به 
کارخانه بازگشتند تا هر چند بدون حقوق کارشان را 
آغاز کنند و خبری خوش البه الی تلخی های اقتصاد 
استان رقم بزنند. کارخانه نیلو نیز دیگر واحدی بود 
که در ماه های اخیر راه اندازی شد. خبر خوب دیگر 
اقتصادی مربوط به کم شــدن قاچاق است هر چند 
حاال پدیده ای موسوم به قاچاق معکوس کشور را فلج 
کرده است؛ اما در سایه گرانی دالر و از صرفه افتادن 
قاچاق برخی از کاالها تولیدات داخلی بار دیگر رونق 

گرفته است.
 زاینده رود در گزارشی مفصل به روزگار خوش صنایع 
نساجی پرداخت که سال ها چوب واردات بی رویه و 
قاچاق پارچه، نفس آنها را به شماره انداخته بود؛ اما بار 
دیگر بازارها به تولیدات نساجی اصفهان روی خوش 

نشان دادند.

لوله، صندلی، آرد و باقی قضایا
   گزارشی از سوژه های داغ اقتصادی در سالی که گذشت؛  

یکی از جذاب ترین اپ های موبایلی، 
مدیریت درآمد و هزینه است. دخل 
و خرج به صورت بسیار ساده ای این 
کار را به بهترین وجه برای شما انجام 

می دهد. 
بودجــه بندی ،طرف حســاب ها، 
حســاب های بانکــی ، نمودار ها 
 و ویجت هــا ، پشــتیبان گیری
 Google Drive  ، گزارشــات 
 پیشــرفته  از قابلیــت هــای

 اشتراک گذاری  ... است.

دخل و خرج : 
مدیریت مالی ساده

شن مالی
معرفی اپلیکی

رییس گروه مطالعات آب شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، برخی از  کارشناســان دفتر فنی و مهندسی و 
مشاورین از  ایســتگاه هاي پمپاژ آب ارغوانیه، سیان و 
کوهپایه بازدید کردند. این پــروژه به منظور طراحی به 
 روز در  امربهسازی و ارتقای تاسیســات  در دستور کار 

قرار گرفت.
ســعید شمســایی، بــا بیــان اینکــه بیــش از 
 50 ســال از فعالیــت شــرکت آب و فاضــالب

 استان اصفهان می گذرد، عنوان کرد: بعضا بیش از نیم 
قرن از عمر برخی از تاسیســات آبفا در استان اصفهان 
می گذرد که کارشناســان و مشــاورین با بازدید از این 
تاسیسات درصدد بازنگری در طراحی تاسیسات با هدف 

افزایش بهره وری بر می آیند.
وی افزود:در میان بازدیدکنندگان هنوز هستند افرادی 
که چگونگی کارکرد تاسیســات را از نزدیک مشــاهده 
نکردند در حالــی که با مشــاهده  چگونگــی فعالیت 
دســتگاه ها و تجهیزات بیش از پیش به راه های  بهبود 

فرآیند این ماشین آالت پی می برند.  
رییس گروه مطالعات آب شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اشــاره به گســتردگی خدمات آبفا در سطح 
اســتان تصریح کرد: هم اکنون بیش از 4 میلیون نفر در 
استان از آب شرب سالم بهداشــتی برخوردار هستند و 
نیز حدود ۳ میلیون نفر تحت پوشــش شبکه فاضالب 

قرار دارند.
شمسایی اعالم کرد: با توجه به گستردگی خدمات آبفا، 
نگهداری و حفاظت از تاسیسات نقش بسزایی در تداوم 
ارائه خدمات پایداربه مشــترکین دارد بر این اســاس 
مسئوالن امر با هدف بهبود فرآیند ارائه خدمات، زمینه 
آشنایی هر چه بیشــتر کارشناســان را با نحوه کارکرد 

تاسیسات فراهم کردند.  
رییس گروه مطالعات آب شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به عواملــی که نقش موثــری در پایداری ارائه 
خدمــات به مشــترکین دارند پرداخت و خاطرنشــان 
کرد: ارائه خدمات پایدار مستلزم دارا بودن مولفه هایی 
همچون نیــروی انســانی متخصص و برخــورداری از 
تاسیسات و تجهیزات به روز است  که در این میان شرکت 
آبفای استان درصدد است با برگزاری بازدید های متنوع 
از تاسیسات با حضور کارشناسان و مشاورین بستر ارائه 

خدمات مستمر را فراهم کند.
در ادامه  مدیر آبفای کوهپایه در حین بازدید کارشناسان 
و مشاورین از ایستگاه پمپاژ این منطقه گفت:تاسیسات 
آبرسانی منطقه کوهپایه شــامل 12 مخزن ،5 ایستگاه 
پمپاژ ،21 دستگاه فلومتر،100 کیلومتر خط انتقال و نیز 
تجهیزات تله متری و تله کنترل اســت که در چند سال 
اخیر سعی شــده با به روز کردن تجهیزات عالوه بر ارائه 
خدمات پایدار ، مصرف انــرژی هم کاهش قابل توجهی 

داشته باشد.
یادگاری، توزیــع عادالنه آب رامســتلزم اســتفاده از 
تجهیزات دانســت و عنوان کرد: با استفاده از4 دستگاه 
فشار سنج آنالین در شــهر تودشک ،۳ دستگاه در شهر 
سگزی و 4 دســتگاه در شــهر کوهپایه توانستیم فشار 
شبکه که گاها در نقطه ابتدا و انتها شبکه متفاوت بوده را 

به فشاری یکسان تبدیل کنیم.
وی اعالم کرد: قبل از نصب فشار شکن در کوهپایه ،فشار 
شبکه آب 4.5 اتمســفر بوده ولی هم اکنون فشار شبکه 
بین ۳0 الی 40 درصد کم شده اســت. همچنین فشار 
شبکه در شهر تودشک هم با نصب فشار شکن از 4اتمسفر 

به یک کاهش پیدا کرده است.
مدیر آبفای کوهپایه با بیان اینکه در سال 95 هدررفت 
آب در تودشــک ۳5 درصد، در کوهپایه 2۳ درصد و در 
سگزی 29 درصد بوده است  اظهارداشت: در حال حاضر 
با نشت گیری و اصالح شبکه توانستیم هدر رفت  شبکه 
آب در تودشــک را به 1۶ درصد،کوهپایــه 11 درصد 

وسگزی به 18 درصد کاهش یابد.
یادگاری، به فرآیند اصالح و بازســازی ایســتگاه پمپاژ 
آب در کوهپایــه پرداخــت و تصریح کــرد: در فرآیند  
اصالح و بازسازی ایستگاه پمپاژ آب کوهپایه پمپ های 
ســطحی به پمپ های شناور تبدیل شــدند که این امر 
کاهش ۳0 درصــدی مصرف برق را به همراه داشــت و 
 نیز افزایش راندمــان بهره برداری از این ایســتگاه هم

 رقم خورد.
وی، تعویض کنتورهای فرســوده را یکی از عوامل موثر 
در کاهش هدر رفت آب برشمرد و خاطر نشان کرد: طی 
چند سال اخیر بیش از 7 هزار کنتور فرسوده در منطقه 
تعویض شد چرا که عمر بعضی از کنتورها به بیش از 40 
سال می رسد این در حالی است که طی 11 ماهه سال 

جاری بیش از هزار کنتور در سه شهر کوهپایه، 
تودشک و سگزی تعویض شد .

همچنین »راضیه اســتکی« از شرکت کنترل 
ســازان پیرامون این بازدید را بسیار موثر در 
طراحی جدید تاسیسات برشمرد و بیان کرد: 
طی این بازدید انواع شــیر هــای یک طرفه و 
قســمت های مختلف پمپ هــا را از نزدیک 
مشــاهده کردم که قطعا این مشــاهدات در 
طراحی هایی که در آینده در دستور کار قرار 
دارم بسیار اثر گذار اســت و می توان طراحی 
 های بهتری جهت بهره وری بیشــتر مد نظر 

قرار داد.
در ادامه »حمیــد افتخاری«، مشــاور عالی 
شــرکت پویش بنا گفت: در حین این بازدید 
متوجه شــدیم که طراحی صرف تاسیســات 
نباید به تنهایی مد نظر قــرار گیرد. چگونگی 
بهره برداری و حفاظت از این تاسیســات هم 
بســیار حائز اهمیت اســت براین اساس ایده 
های جدیدی برای طراحی هایی که مقرر شده 
انجام دهیم، در نظر گرفتیم و پیشــنهاد می 
شود برنامه بازدید و توضیحاتی که مسئوالن 
امر پیرامون چگونگی نحوه کارکرد تاسیسات 
عنوان می کنند جمع آوری و مورد مســتند 
ســازی قرار گیرند و بتوان در مورد نیاز به این 
مستندات در راستای بهبود کارها مراجعه کرد.
فاطمه کوروش وحید از شــرکت مهر سحاب 
گفت: مــن  در حین طراحی کمتــر به مقوله 
بهره برداری توجه می کــردم در صورتی که 
باید چگونگی اجرا و بهره برداری از تاسیسات 
در طراحی لحاظ شــود؛ اما خوشحالم که هم 
 اکنون با ایــن نوع تجهیزات از نزدیک  آشــنا 

شدم.
علی حدادی از شــرکت کنترل سازان گفت: 
از لحاظ فنــی و دیدگاه های جدیدی که برای 
طرح های بعــدی طی این بازدید به دســت 
آمد بسیار خوب بوده و این در حالی است که 
 در این پروژه به روش هــای مختلف اجرا پی

 بردیم.

ارائه خدمات پایدار آبفا، مستلزم حفاظت و نگهداری بهینه از تاسیسات است

مرضیه محب رسول
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بلداجی؛ سرزمین تاریخ و 
طبیعت زیبا      

علیرضا رحمانی بلداجی 

در روزهای آغاز ســال جدید یادمان باشد که 
همگی ما وارثان راســتین فرهنــگ و تمدنی 
هستیم که به هنگام زادن هر کودک، درختی به 
نامش می کاشتند، بریدن یک درخت برابر بود 

با کشتن یک انسان و آلودن محیط زیست، کار 
دیوها محسوب می شد. 

پس بیایید با یکدیگر مهربان باشیم، به طبیعت 
احترام بگذاریم و از این نعمت بی مانند خداوند 
برای خود و آیندگان به درستی پاسداری کنیم و 
باور داشته باشیم که باید آب را گل نکنیم. شاید 
این آب روان می رود پای سپیداری تا فرو شوید 
اندوه دلی، دست درویشی شاید نان خشکیده 
فرو برده در آب  و اما سخنانی با مسئوالن ارشد 
استانی و شهرستان بروجن : سالی که گذشت 
از ســوی مقام معظم رهبری مزین شده بود به 
نام »حمایــت از کاالی ایرانی« بــا وجود همه 
شیرینی ها و تلخی ها این ســال هم گذشت و 
ما یک سال پیر تر شــدیم . چه در زمان گذشته 
و چــه در زمان حال بــه عنوان یــک خبرنگار 
افتخاری و با سابقه ای بیش از 20 سال، رسالت 
 خبرنــگاری را افتخارانه به این مردم شــریف

 ارائه دادم. 
از سال 86 که عضو شورای اسالمی)دوره سوم 
این شــهر( بوده و به عنوان رییس شورا، نایب 
رییــس، خزانه دار و مســئول فرهنگی شــورا 
بیش از 7 سال ســابقه اجرایی داشته و دارم. از 
ســال 74 تا کنون در اداره امور مالیاتی بخش 
بلداجــی به مردم ایــن منطقه بــه عنوان یک 
 خادم مردم و خدمتگــزار کوچک خدمت کرده 

و خواهم کرد.
 مطالبات بحــق مردم این منطقــه را از طریق 
صدا و سیمای مرکز اســتان به عنوان خبرنگار 
آزاد و خبرنــگار مطبوعات کشــور و اســتان، 
هفته نامه های محلــی از جمله زاگرس ایران، 
ارمغــان، زردکوه، هم اندیشــان، جــام جم و 
روزنامــه زاینــده رود و ماهنامه پیــام بروجن 
چاپ کرده و خواستار شــدم تا به نتیجه نهایی 
رســیده اند؛ از جمله موضوع ارتقای بخشداری 
بلداجی به فرمانداری که از ســال 86 تاکنون با 
تالش زیاد از طریق اســتانداری چهارمحال و 
بختیاری و وزارت کشور)معاونت سیاسی وزارت 
کشور وقت جناب آقای ســید صولت مرتضوی 
 بابا حیدری شــهردار اســبق مشــهد مقدس( 

پیگیری کردم. 
)بدون منت(  به مردم والیتمدار و شــهید پرور 
شهر بلداجی که به عنوان نگین انگشتری استان 
نام گرفته اســت، عنایت ویژه و لطف و محبت 
داشته باشــند. در سال 98 ســاختمان استخر 
شــنای بلداجی که از ســال 86 اجرایی شده 
تکمیل و به بهره برداری رسانده شود. ساختمان 
دادگاه عمومی بخش بلداجی که در ســال 89 
کلنگ زنی شده با تخصیص اعتبار الزم و کمک 
های مردمی که کشاورزان به مقدار 5000 متر 
زمین به دادگستری اســتان اهدا کرده اند،در 
اســرع وقت عملیات اجرایی آن در سال جدید 
آغاز و به بهره برداری برســد. همچنین پروژه 
تصفیه خانه فاضالب بلداجی و شــبکه گذاری 
 فاضالب این شهر در سال جدید به بهره برداری 

برسد.
و اما نکته پایانی؛ از مردم شــریف و با صداقت 
شهر بلداجی استدعا دارم از خدمات و زحمات 
شــبانه روزی جنــاب آقای مهنــدس محمد 
طهماسبی بلداجی، شــهردار جوان و فعال که 
با دست خالی به مردم این شهر خدمت رسانی 
می کند و از جنــس خودمان اســت حمایت 
کرده و ایشان را در پیشــرفت اهداف و برنامه 
هــای اجرایی شــهرداری صمیمانــه حمایت 
کنند. خداوند بــه خدمتگــزاران صدیق نظام 
جمهوری اســالمی ایران عمر باعــزت همراه 
 بــا ســالمتی و تندرســتی عنایــت بفرماید.

 آمین یا رب العالمین.

چهره ها

کشف ۳ هزار مواد محترقه  غیر مجاز در برخوار

پیشنهاد سردبیر:

خبرنگار شهرستان

معاون فرمانداری اردستان:
ادارات اردستان به تجهیزات 
کافی برای مقابله با بحران 

مجهز نشده است
معــاون فرمانداری اردســتان گفــت: ادارات 
اردستان تجهیزات کافی را در زمان بحران و به 
خصوص جاری شدن سیل ندارد و با برگزاری 
تمام جلسات متعدد هر ساله این نقیصه هنوز 

برطرف نشده است.
محمد تقی کیانی اظهار داشــت: شهرســتان 
اردســتان در ماه های فروردین و اردیبهشت 
شاهد بارندگی های زیاد و جاری شدن روان آب 
و گاه سیالب های متعدد است که برای کنترل 
آن نیاز یک هم افزایی بین دستگاه های مورد 
نظر هســتیم. وی با بیان اینکه هر ساله در سه 
شهر اردستان، زواره و مهاباد سیل جاری شده؛ 
اما پیش بینی های فصلی صــورت نمی گیرد 
که به همین دلیل شاهد خسارت های جبران 
ناپذیری در این خصوص بوده ایــم، افزود: در 
حوزه شهری باید شهرداری ها تصمیمات جدی 
را اتخاذ کننــد و دهیاران هم برای روســتاها 
پیش بینــی حوادث ایــن چنینی را داشــته 
باشــند.معاون فرماندار اردستان گفت: ادارات 
اردستان تجهیزات کافی را در زمان بحران و  به 
خصوص جاری شدن سیل ندارند و با برگزاری 
جلسات متعدد هر ســاله نیز این نقیصه هنوز 
برطرف نشده اســت که با توجه به ایام نوروز و 
و تصادفات جاده ای و جاری شــدن سیل باید 
 برای پیگیری و مقابلــه با این رخداد یک اقدام 

سازنده انجام شود.

 کشف ۳ هزار مواد محترقه 
غیر مجاز در برخوار

فرمانــده انتظامــی شهرســتان »برخــوار« 
از کشــف مقدار ۳ هــزار و ۱00 عــدد ترقه 
 و مــواد محترقــه غیرمجــاز از یــک واحد

 صنفی خبر داد.
ســرهنگ غالمرضا براتی، فرمانــده انتظامی 
شهرستان برخوار اظهار داشت: ماموران پلیس 
امنیت عمومی شهرستان برخوار طرح بازرسی 
از واحد های صنفی را اجرایی کردند. وی افزود: 
در بازرســی از یک واحد صنفی تعداد ۳ هزار 
و ۱00 عدد ترقــه و مواد محترقــه غیرمجاز 
کشــف شــد. این مقام انتظامی بیان کرد: در 
این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل 

پرونده برای اقدامــات قانونی به مراجع قضائی 
تحویل داده شــد. فرمانده انتظامی شهرستان 
برخوار در پایان هشــدار داد: نیروی انتظامی 
با مخالن نظم و امنیت عمومی شــهروندان در 
چهارشنبه آخرســال برخوردی قاطع وقانونی 
می کنــد و اینگونه افراد تا آخــر تعطیالت در 

بازداشت پلیس هستند. 

کشف و جمع آوری ۸۰هزار 
نوع مواد محترقه در نجف آباد

80هزار نوع مواد محترقه در نجف آباد کشــف 
و جمع آوری شد.فرمانده انتظامی شهرستان 
نجف آباد گفت:در بازرسی از دو مغازه 80هزار 
نوع مواد محترقه بــه ارزش 250میلیون ریال 
کشــف شد.ســرهنگ محمدرضا خدادوست 
افزود: صاحبان این مغازه هــا تحویل مراجع 

قضائی شدند.

 انهدام پنج باب پاتوق
 مواد مخدر در اردستان

فرمانده انتظامی اردســتان از کشف و انهدام 
پنج بــاب پاتوق مــواد مخدر و دســتگیری 
 ۱0 نفــر توســط عوامــل کالنتــری مرکــز
 اردســتان خبــر داد.ســرهنگ غالمرضــا 
هاشــمی زاده ، اظهار کــرد: در جهت اجرای 
طرح آرامش بهاری و پاک ســازی نقاط آلوده 
مراتب با نظارت مســتقیم فرمانــده انتظامی 
شهرســتان به تمام پایگاه های انتظامی تابعه 
ابالغ شــد.وی افزود: ماموران کالنتری مرکز 
شهرستان موفق به شناســایی پنج باب پاتوق 
توزیــع و مصرف مــواد مخدر شــده و با اخذ 
دستور از مقام قضائی وارد عمل شدند.فرمانده 
انتظامی اردســتان گفت: ماموران در بازرسی 
از پاتوق های مذکور مقادیر قابل توجهی مواد 
مخدر از نوع تریــاک و هروئیــن و همچنین 
 تعدادی آالت اســتعمال و توزیع مواد مخدر 

کشف و ضبط کردند.

استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان 
گفت: نخســتین گام های یکجانشینی در منطقه 
کاشــان مربوط به تپه سیلک، تپه شــورابه و تپه 
قبرســتان نوش آباد بوده اســت.وی تصریح کرد: 
منطقه مرکزی ایران می تواند به  عنوان منطقه ای 
نمونه بــرای مطالعــه الگویی متفاوت از شــروع 
زندگی یکجانشــین مبتنی بر تولید خوراک و یا 
الگوی گسترش این شــیوه زندگی از مناطق مادر 
یا هسته ای به مناطق پیرامونی باشد.حسین زاده 
ســاداتی افزود: باوجود اینکه آغــاز پژوهش های 
علمی باستان شــناختی در منطقه کاشان مربوط 
به سال های ۱۳۱0 اســت و  از جمله پژوهش های 
شــاخص و آگاهی بخش بوده؛ اما مسئله خاستگاه 
و الگوی زندگی یکجانشــینی و تولید خوراک در 
این بخش از ایران، بی پاســخ مانده و کسی به طور 
نظام مند و منسجم به دنبال پاسخگویی به آن نبوده 

است. وی گفت: عامل دیگری که در کمبود مدارک 
و شواهد باستان شــناختی از این دوره نقش دارد، 
عدم بررسی باستان شــناختی نظام مند در دشت 
کاشــان و یافت نشــدن محوطه های دیگر است.  
تنها دو محوطه سیلک شــمالی و تپه شورابه را در 
دشت کاشان سراغ داریم که هر دو محوطه در اثر 
فعالیت های انسانی از بین رفته و یا آثار پراکنده ای از 

آن ها به دست باستان شناسان افتاده است.

استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان:

منطقه مرکزی ایران الگویی متفاوت از آغاز یکجانشینی دارد
نماینــده مــردم نائیــن در مجلس گفــت: تعاونی 
کامیون داران حق واگذاری مجوز این مرکز را به هیچ 
شخص و نهادی ندارد و فقط می توانند سرمایه گذاران 
را در جهت پیشرفت مرکز مشارکت دهند.پور بافرانی 
با اشــاره به اهمیت مرکز معاینه فنی در شهرستان 
گفت: اگر کلنگ افتتاح مرکــزی بدون پول، مجوز و 
زمین زده شود و بروکراسی های اداری دست و پاگیر 
سرمایه گذاران باشد، همان بهتر که کلنگی بر زمین 
زده نشود و اکنون که این مراســم در حال اجراست 
تمامی مسئوالن استان و شهرستان دست به دست 
هم دهند تا هر چه زودتر شــاهد بهره برداری از این 
پروژه باشیم. وی ادامه داد  :تمامی پروژه های در حال 
اجرا و مصوب شده اگر کارشناسی شده باشد، فرقی 
نمی کند در زمان چه مسئولی به بهره برداری برسد، 
مهم این است که مردم از نتایج حاصله بهره شایسته ای 
ببرند. نماینده مردم نایین و خور و بیابانک اظهار کرد: 

درخواســت های زیادی با قصد احداث این مرکز در 
شهرستان توسط سرمایه گذاران به دست مان رسید، 
اما با توجه به معیار و شــاخص های موجود، بهترین 
شرایط واگذاری این مرکز، واگذاری به تعاونی کامیون 
داران بــود. پوربافرانی در پایان تاکیــد کرد: تعاونی 
کامیون داران حق واگذاری مجوز این مرکز را به هیچ 
شخص و نهادی ندارد و فقط می توانند سرمایه گذاران 

را در جهت پیشرفت مرکز مشارکت دهند.

نماینده مردم نائین:
تعاونی کامیون داران اجازه واگذاری مجوز مرکز معاینه فنی را ندارد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان؛ 25 اسفند ماه به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید 
مهدی باکری که در مقام شهردار ارومیه در دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی خدمت کرده بود، روز شهردار نامیده شده است. 
به همین مناسبت ریاست و اعضای شورای اسالمی شهر فالورجان، معاونین و کارکنان شهرداری با حضور در دفتر شهردار 
این روز را حضوری  به ایشان تبریک گفته و همچنین با اهدای لوح سپاس از زحمات شهردار فالورجان تقدیر و تشکر به عمل 
آوردند.در این مراسم شهردار فالورجان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید مهندس مهدی باکری گفت: بدون شک 
دستاوردهایی که امروز در شهر شاهد آن هستیم محقق نمی شد مگر با همکاری و همدلی صمیمانه ریاست و اعضای شورای 
اسالمی شهر و همچنین پیگیری های مجدانه از جانب مدیران و کارکنان شهرداری که در جای خود شایسته تقدیر است.
مهندس جواد نصری در خاتمه با توجه به  در پیش بودن سال نو، سالی خوب، پر برکت و مملو از شادی و نشاط را در سایه سار 

الطاف خداوندی و عنایات خاصه حضرت ولیعصرآقا امام زمان)عج( برای جمع حاضر و شهروندان شهر فالورجان آرزو کرد.

 گرامیداشت روز 
شهردار در شهرداری 

فالورجان

خبر

پارلماندانشگاه

کاشان؛ شهر زیر زمینی نوش آباد
شهر کاشان عالوه بر ایران مشتاقان زیادی از میان مسافران خارجی 
دارد. وجود خانه های تاریخی شگفت انگیز با معماری منحصر به فرد و 
باغ های تاریخی و طراحی 
های گیرا موجب شده تا 
همه ساله بازدید کنندگان 
داخلی و خارجی زیادی 
به این شهر ســفر کنند. 
امسال عالوه بر مکان های 
بیشتر شــناخته شده ای 
مانند باغ فین و خانه های 
تاریخی می توانید از شهر 
تاریخی نوش آباد هم دیدن کنید. این شهر زیر زمینی اگر چه از سال 
۱۳8۳ کشف شــد؛ اما با حفاری های جدید صورت گرفته امسال به 

صورت کامل بر روی  بازدید کنندگان بازگشایی می شود.
گلپایگان؛ ارگ گوگد

اگر عالقه مند به دیدن مکان های ناب تاریخی و ناشــناخته هستید، 
ارگ گوگــد توصیــه ای 
جذاب اســت. می توانید با 
اقامــت در هتــل این ارگ 
شــبی را در قلب تاریخ به 
سر ببرید. این ارگ در پنج 
کیلومتری جاده گلپایگان 
به تهــران و در شــهری به 
نام گوگــد )از شــهرهای 
شهرســتانگلپایگان( واقع 
شده اســت. از این ارگ که در زمان های صلح به عنوان کاروانســرا و 
در زمان جنگ یا حمله اشــرار به عنوان دژ نظامی استفاده می  شده 
اســت در خیابان آیــت ا... گلپایگانی، کوچه قلعه واقع شده اســت و 
 در حال حاضر از این بنا به عنوان هتل ســه ســتاره سنتی استفاده 

می  شود.
 ارگ گوگد درمسیر جاده معروف ابریشم قرارداشته و در ساختمان 
آن وجود طبقات پایین و باال بیانگر نظام طبقاتی در اجتماع آن زمان 
بوده، به این صورت که استر و استربانان در طبقه پایین ودر مجاورت 
هم و بازرگانان و افراد شــاخص در طبقات باال ســاکن می شــدند. 

همچنین ســوراخ هایی روی دیوارهای مرتفع قرار دارد که از آن به 
عنوان سیستم امنیتی هشدار دهنده استفاده می شده، به این صورت 
 که کبوترها را در این ســوراخ ها اســکان می داده اند که شب هنگام

متوجــه  کبوتــران  ایــن  ســروصدای  و  بی قــراری  بــا    
ورود مهاجمین توسط قالب یا نردبان می شدند.

نایین؛کارگاه های چند صد ساله
در نایین به عنوان یک شــهر تاریخی در قلب کویر مرکزی اصفهان 
عالوه بر خانه های قدیمی و بناهای تاریخی می توانید به دیدن برخی 
از قدیمی ترین کارگاه های ایرانی هــم بروید.عبا بافی در نایین یک 
شغل سنتی رو به انقراض اســت که می توانید از کارگاه های قدیمی 
آن در محله محمدیه این شهر بازدید کنید. محمدیه در حاشیه جاده 
نایین به انارک قرار دارد و از میدان غدیر و خیابان شهدا قابل دسترس 
است. کارگاه های عبابافی بیشتر خانه هایی قدیمی و دستکند در دل 
زمین هستند تا بافندگان در تابســتان ها هم از گرمای کویر در امان 
باشــند. در این محله همچنین می توانید به تماشای آسیاب دوهزار 
 ساله »ریگاره« و مساجد هزارساله »سرکوچه« و جامع محمدیه بروید
» آشورگاه« را هم در باالی تپه ای بلند ببینید که یادگاری از دوران 

زرتشتیان است.
اردستان ؛ شهر قنات ها

پیشــنهاد جذاب ما برای شهرستان اردســتان بازدید از قنات های 
منحصر به فرد آن است؛ شاهکاری معماری که در دنیا بی نظیر است.  
در اردستان قناتی دو طبقه وجود دارد که قدمت آن به 800 سال پیش 
برمی گردد. این قنات یکی از عجیب و شــگفت انگیزترین قنات های 
ایران اســت. این قنات که در محله »مون« اردستان قرار دارد شامل 
دو طبقه اســت که هر طبقه آن جریان آبی جداگانه و مســتقل دارد 
و قابل توجه اســت که آب هیچ یک از این دوطبقــه به دیگری نفوذ 

نمی کند. 
بنا به پژوهش های انجام شده این قنات تنها قنات دوطبقه جهان است.

شهرضا؛تجربه خاص غار نوردی
گردش در شهرضا می تواند بسیار سرگرم کننده باشد عالوه بر مناطق 
زیارتی و خرید از مغازه های جذاب ســفال فروش می توانید تجربه 
جالب غارنوردی را هم داشــته باشــید. این غار در مسیر شهرضا به 
سمیرم واقع شده، در دهانه غار زنجیری به بلندی 50 متر در سنگ 
بسته شده که هر کس بخواهد وارد شود، باید همانند پایین رفتن از 
چاه، دســت به زنجیر بگیرد و پایین رود. محوطه غار مکانی مقدس 

است که مردم در آن جا شــمع روشــن می کنند و به راز و نیاز می 
پردازند.

خوانسار؛ دهکده های شگفت انگیز
اگر چه ابیانه معروف ترین روستای اصفهان است؛ اما برخی دیگر از 
شهرســتان های اصفهان دارای برخی از بی نظیر ترین و زیبا ترین 
روســتاهای تاریخی در کشور است که البته ناشــناخته مانده است. 
خانوار به باغشر ایرانی معروف اســت و طبیعت مالیم و سرسبز این 
شهرســتان موجب ایجاد بافت متراکم جمعیتی در آن شده است . 
دو روستای دره بید و دماب جزو دیدنی های این شهرستان هستند. 
»دماب« روستایی معمولی مانند دیگر روســتا ها نیست و داستانی 
پشــت به وجود آمدن این روســتا وجود دارد. »دماب« به دست دو 

برادر به نام های محب و صالح و با همت مضاعف آنها آباد شده است. 
این روستا با داشتن سابقه ۱۱50 سال به عنوان یکی از قدیمی ترین 
روستاهای آباد ایران به شمار می آید. قلعه سنگ، کاروانسرای جلوگیر، 
قلعه حاج حسن و قلعه علی احمد از جمله جاذبه های گردشگری این 
روستا به شمار می آید. از دیگر جاذبه های زیبای شهر سایه ها می توان 
به »روستای دره بید باال« اشاره کرد. نام این روستا از درخت های بید 
وحشی که تمامی این روستا را احاطه کرده اند گرفته شده است. اگر به 
این روستای خوش آب و هوا سفر می کنید حتما از قلعه بزرگ دره بید 
که امروزه آثار آن به جا مانده است بازدید کنید زیرا داستانی تاریخی 
و رمزآلود در پس این قلعه نهفته است.اصل ماجرا به دوره شاه عباس و 
 فرمان وی مبنی بر تبعید خوانین خراسانی که اصلیتی عربی داشتند

 بازمی گردد .

 پیشنهادهایی برای یک اصفهان گردی خاص

نرخ تعرفه آب بها؛  در روستاها دو نرخ اما در شهر یک نرخ!
رییس شورای بخش کوهپایه گفت: اداره آب روستایی با دو نرخی کردن تعرفه مصرفی آب، باعث انتقال 
وجوه از جیب خالی روستاییان زحمتکش شده است. احمد لطفی با ابراز ناراحتی و تاسف از وضعیتی که 
برای بهای آب و برق در روستاهای بخش کوهپایه اتفاق افتاده است، تصریح کرد: زمانی که در روستا زن 
ها و مردها در مزرعه کار می کنند، مامور بازدید کنتور سه بار مراجعه می کند و اگر کسی خانه نباشد نوع 
مصرف تعرفه خانگی یا همان تعرفه دو می شود و قیمت ناعادالنه تصاعدی افزایش می یابد.وی عنوان کرد: 
این موضوع باعث نارضایتی و اعتراضات اهالی روستاها و کمک به مهاجرت جمعیت روستایی به سمت 
شهرها شده است؛ این موارد در حالی است که در شــهرها یک نرخ ثابت برای انشعاب وجود دارد.لطفی 
گفت: این عمل اداره آب حتی انگیزه ساخت وساز و جذب جمعیت در روستاها را هم تحت تاثیر قرار داده، 

تا جایی که دیگر کسی جرات ندارد روستا را برای زندگی و سکونت انتخاب کند.

اجرای طرح آرامش بهاری در آستان مقدس آقاعلی عباس)ع(
رییس هئیت امنای آستان مقدس آقاعلی عباس)ع( گفت: طرح آرامش بهاری همراه با مراسم تحویل سال نو در 
آستان مقدس آقا علی عباس)ع(بادرود برگزار می شود.حسین سپهری اظهار کرد: مراسم تحویل سال نو همراه با 
قرائت دعای تحویل سال نو، قرائت زیارت آل یاسین، پخش بیانات نوروزی مقام معظم رهبری و سخنرانی در این 
آستان برگزار خواهد شد. وی، برپایی خیمه های معرفت را از دیگر برنامه های طرح آرامش بهاری برشمرد و تصریح 
کرد: در ایام نوروز تعدادی مبلغ جهت مشاوره وقف و پاسخگویی به سواالت دینی و احکام و همچنین سرگرمی 
و مسابقه کودکان و نوجوانان در آستان مستقر هستند. رییس هیئت امنای آستان مقدس، ایام نوروز را ظرفیت 
عظیمی برای بهره برداری از فضا و امکانات بقاع متبرکه برای تبدیل شدن به قطب فرهنگی دانست و اضافه کرد: 
ارائه خدمات به مسافران، زائران و گردشگران، احیای سنت های اصیل اسالمی همچون عید نوروز، تبلیغ و ترویج 

فرهنگ دینی و قرآنی و ترویج سنت اصیل وقف، از جمله اهداف این طرح است.

مرضیه محب رسول     قدمت زندگی انسانی در فالت مرکزی ایران موجب شده تا امروز در هر شهر و شهرستانی در استان اصفهان یک یا چند آثار تاریخی و باستانی خودنمایی کند. 
برخی از شهرستان های اصفهان آنقدر جاذبه و مکان تاریخی و گردشگری دارد که بتواند به خودی خود مقصد سفرهای ایرانی ها باشد؛ اما همچنان بسیاری از 

جاذبه های تاریخی استان هنوز هم ناشناس مانده است.  این گزارش به مرور برخی از مقصدهای تاریخی و گردشگری شهرستان های استان اصفهان پرداخته است.
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افتتاح بزرگ ترین مرکز جامع» ام اس« استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

خبراخبار

رییس سازمان نظام پزشکی استان:
۵۰ درصد از دکل های مخابراتی 

اصفهان مجوز نصب ندارند
رییس سازمان نظام پزشکی استان اصفهان گفت: 
حدود ۵۰ درصد از دکل های مخابراتی شهراصفهان 
بدون مجوز نصب شــده است.عباسعلی جوادی با 
بیان اینکه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد دکل های ســطح 
شهر دارای مجوز هستند، اظهار کرد: تعداد دقیق 
دکل های مخابراتی مشــخص نیست زیرا برخی از 
آن ها در ملک های شــخصی بوده و برخی دیگر در 
ملک های شــهرداری است. وی با اشــاره به اینکه 
شهرداری زمینه را برای انتقال این دکل ها به امالک 
خود فراهم خواهد کرد، افزود: پیشنهاد ما این است 
که این دکل ها تجمعی باشد یعنی همه از یک آنتن 
استفاده کنند تا آسیبی به منظر و سیمای شهری 
وارد نشــود. رییس ســازمان نظام پزشکی استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه تاکنون از لحاظ علمی اثبات 
نشده که این دکل ها آســیب زا باشند، تصریح کرد: 
درپی نصب این دکل ها در برخی منازل، شــکایات 
بسیاری از سوی همسایگان می رسد که ادعا دارند 
اجاره بهای این دکل ها را یک فرد می گیرد؛ اما زیان 
ناشــی از آن را همه همســایه ها باید تحمل کنند.

جوادی با بیان شــدن این موضوع که بیشــترین 
شکایتی که به سازمان نظام پزشــکی ارجاع داده 
می شود در حوزه دندان پزشــکی و زیبایی است، 
اضافه کرد: بــه دلیل گران بــودن خدمات دندان 
پزشکی، باالی ۹۰ درصد شکایت ها به مسائل مالی 

مربوط می شود.

رییس سازمان هواشناسی کشــور، شــرایط آب و هوایی ایران را در 
تعطیالت نــوروز 13۹8 پیش بینی کرد و گفــت: در تعطیالت نوروز 
به طور متناوب شــاهد فعالیت سیستم های بارشــی و ریزش باران و 
در ارتفاعات بارش برف هستیم. ســحر تاج بخش با تاکید بر این که در 
تعطیالت نوروز به طور متناوب بارش خواهیم داشت، اظهار کرد: امروز 
سامانه بارشی را روی شرق دریای خزر داریم که باعث بارش باران در 
شرق استان مازندران، گلستان و خراسان شمالی می شود.تاج بخش با 
اشاره به کاهش قابل مالحظه دما در نوار شــمالی کشور، از وزش باد 
شدید و مواج شــدن دریای خزر خبر داد و گفت: سامانه بارشی فعال 
در کشور به طور مقطعی متوقف می شود؛ اما از روز چهارشنبه )فردا( 
شاهد ورود یک ســامانه بارشــی جدید خواهیم بود. بنابراین این دو 
سیستم بارشی با هم ترکیب شده و باعث بارش باران در شمال کشور 
و به خصوص در دامنه های شمالی البرز، آذربایجان غربی، آذربایجان 
شرقی، اردبیل، گیالن، مازندران و خراسان شمالی با شدت باال خواهد 
بود.وی با اشاره به کاهش قابل مالحظه دما طی روز چهارشنبه گفت: 
تعــدادی از هموطنان برای تحویل ســال در مشــهد مقدس حضور 
می یابند. پیش بینی می شــود که چهارشنبه شــب و پنجشنبه صبح 
شاهد کاهش دما در مشهد باشــیم. همچنین در برخی ساعات بارش 
برف به شکل موقت در مشهد صورت خواهد گرفت و دما در این شهر 
به زیر صفر می رسد.رییس سازمان هواشناسی در ادامه با بیان این که 

اول فروردین ماه هوا در غالب مناطق کشور مساعد پیش بینی می شود، 
اظهار کرد: در روز پنجشنبه اول فروردین ماه تنها نوار شمالی، مناطق 
شرق و خراسان شمالی تحت تاثیر سامانه بارشی خواهد بود.به گفته 
تاج بخش، از اول فروردین تا چهارم فروردین ماه آسمان کشور در بیشتر 
نقاط صاف خواهد بود و با وجود افزایش موقت ابر در برخی نقاط، پدیده 

بارشی قابل مالحظه ای پیش بینی نمی شود.
 وی ادامه داد: از چهارم فروردین  تا ششــم فروردین ماه از سمت غرب 
کشور یک سامانه بارشی وارد ایران می شــود. این سامانه نیمه غربی 
کشور، سواحل خزر، شــمال غرب و شرق کشــور را تحت تاثیر قرار 

می دهد. همچنین این سامانه به تدریج تمام نقاط کشور به جز جنوب 
شرق را درگیر خواهد کرد.رییس ســازمان هواشناسی با بیان این که 
طی روزهای چهارم و ششــم فروردین ماه بارش ها در نقاط سردسیر 
و ارتفاعات به شــکل برف خواهد بود، اظهار کــرد: در این بازه زمانی 
فعالیت سامانه بارشی در دامنه های مرکزی زاگرس از جمله لرستان، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و دشــت خوزســتان 
بیشــتر خواهد بود و در اســتان تهران بارش در مناطق سردسیر به 
شــکل برف پیش بینی می شــود. همچنین در این مقطع استان های 
ایالم، کردستان و کرمانشاه نیز به شــکل قابل مالحظه ای تحت تاثیر 
ســامانه بارشــی خواهد بود.وی در ادامه وضعیت جوی کشــور را از 
هفتم تا دهم فروردین ماه پیش بینی کرد و گفــت: در این بازه زمانی 
هوای قالب مناطق کشــور صاف و آفتابی خواهد بود و برای روزهای 
یازدهم و دوازدهم فروردین ماه ســامانه بارشــی جدیدی وارد کشور 
می شــود. بنابراین در تعطیالت نوروز به طور متناوب شــاهد بارش 
باران خواهیم بود.تاج بخش با اشــاره به این کــه در روزهای یازدهم و 
دوازدهم فروردین ماه موج جدید بارشــی وارد کشور می شود، اظهار 
کرد: در روز 13 فروردین ماه مصادف با روز طبیعت آسمان قالب مناطق 
 ایران به ویژه نوار شمالی، شمال شــرق و مناطق مرکزی کشور بارانی
 می شود و در همین مقطع بارش ها در ارتفاعات به شکل برف خواهد 

بود.

وضعیت آب و هوایی کشور در تعطیالت نوروز؛
 پیش بینی بارش های متناوب

آب و هوا

عروسی به سبک 
بچه معروف ها  

مروری بر پر سر و صداترین ازدواج ها
 در سالی که گذشت؛

سمانه سعادت

در سالی که گذشت، استرس و فشار اقتصادی تقریبا تمام زوایای زندگی 
اجتماعی ما ایرانی ها را تحت تاثیر قرار داده بــود؛ از آمار کم ازدواج و 
میزان باالی طالق و تورم و صف هــای رنگارنگ که بگذریم در آخرین 
گزارش امسال می خواهیم گریزی به ازدواج های پر سر و صدای سال 
داشته باشیم تا شاید کام مان در این روزهای آخر سال با مرور دوباره یک 
اتفاق مبارک، شاد شود.رویدادهایی که اگر چه شخصی به نظر می رسد 

اما بازتاب های زیادی در افکار عمویم داشت و مورد توجه قرار گرفت.

ماجرای عروسی الکچری پسر سفیر و مدل محجبه 
عروس، به اصطالح از شاخ های اینستاگرام است؛ طراح لباسی که به دلیل چهره و تیپ خاص در اینستاگرام 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ســیده آناشید حسینی البته به مدد افشــاگری یک روحانی در همان 
اینستاگرام معروف تر هم شد. ماجرای عروسی های پر هزینه و گران قیمت او با پسر سفیر ایران در  دانمارک 
توسط رسانه ها بازتاب وسیعی داشت و در نهایت طرفداران و مخالفان 
این مراسم را در فضای مجازی به جان هم انداخت. آناشید و همسرش 
امیر حسین مرادیان هر دو طراح لباس های اسالمی هستند. بر اساس 
آنچه منتشر شده است عروســی آنها در یکی از گران ترین تاالرهای 
تهران برگزار شده و همه لباس های عروس و داماد از کفش تا جواهرات 
قیمت های چند ده میلیونی داشــتند؛ هر چند پدر داماد اعالم کرد 
 که از هزینه های این عروســی اطالع نداشته اســت؛ اما این مراسم 
شــهرت و اعتبار وی را به عنوان یک دیپلمات کهنــه کار تحت تاثیر 

قرار داد.

پیوند خانم بازیگر با آقای دیپلمات
خبر ازدواج مریم کاویانی و رامین مهمان پرست، دیپلمات باسابقه در ماه 
های آخر سال خبر ساز شــد. ازدواج بازیگران با سیاســتمداران در ایران 
چندان معمول نیســت به جز مهناز افشار که با پســر یکی از چهره های 
سیاسی ازدواج کرد و سال هاست اسیر حاشــیه های همین ازدواج است.  
مریم کاویانی حاضر به صحبت در مورد ازدواج دومش نشــده است و نکته 
قابل توجــه اینکه پس از ایــن ازدواج تمام عکس های خــود را از صفحه 

اینستاگرامش حذف کرد.

ازدواج صد در صد فوتبالی
ازدواج ورزش دیگر این گزارش متعلق با کاپیتان های سپاهان است. 
حســین پاپی و الهام فرهمند در روزهای آخر سال با یکدیگر ازدواج 
کردند . ایــن دو بازیکن خبر ازدواج و عکس های مراســم خود را در 
صفحات اینستاگرام خود منتشر کردند. هر چند این مراسم از حاشیه 
های معمول و پر سر و صدا فاصله داشــت؛ اما به دلیل محبوبیت تیم 

سپاهان مورد توجه زیادی قرار گرفت.

ازدواج یونانی
ازدواج پر سر و صدای بعدی در این لیست مربوط به کریم انصاری فرد می شود. او که چند سالی است در یونان 

بازی می کند ابتدای امسال با انتشار تصاویری خبر از نامزدی خود با یک 
دختر میلیونر یونانی داد. کریم از سال ۲۰1۵ وارد یونان شد و کمی بعد 
با الکساندرا صوفیا، رییس یک شرکت حمل و نقل دریایی و دختر یکی 
از بزرگ ترین تجار یونان آشنا شد. کریم، ابتدای امسال با هدیه حلقه ای 
گران قیمت به الکساندرا رابطه اش با او را رسمی کرد و چند ماه بعد جشن 
عروسی آنها در سواحل یونان و البته بدون حضور خانواده کریم برگزار 
شد. پیش از این مراسم صوفیا اعالم کرد آنها چیزی در حدود ۲ میلیون 
یورو را صرف مراسم ازدواج خود خواهند کرد و پس از آن به تعطیالت و 
جهانگردی می پردازند و به دنبال آن سورپرایزی ویژه را برای هواداران 

خود که راه اندازی برند لوکس K&S است ، خواهند داشت.

پرستوی ناکام همیشگی
یکی از پر سر و صداترین خبرهای ازدواج مربوط به پرستو صالحی بود. او 
که نامزدی خود را با انتشار عکسی در اینستاگرام و بدون اشاره به نام فرد 
خاصی انتشار داد بار دیگر توجهات را به خود جلب کرد تا شاید پس از سال 
ها ناکامی و سختی مردم در زندگی پرستو شاهد یک اتفاق خوب باشند. 
پس از اعالم رسمی نامزدی، صالحی چندین الیو و عکس از خود در حال 
خرید مراسم عقد و انتخاب لباس گذاشت و حتی تاریخ عقد رسمی را نیز 
بیان کرد؛ اما در نهایت بار دیگر اتفاقات زندگی این نیمه بازیگر باز هم به 

تلخی پایان یافت و داماد نیامده از ازدواج منصرف شد.

ماجراهای آقای حاشیه و سحر
مهدی طارمی را می توان یکی از حاشیه دار ترین بازیکنان فوتبال 
ایران دانســت از جریان محرومیت سخت پرســپولیس به خاطر 
ســهل انگاری او تا بازی در قطر و حرف و حدیث های تیم ملی... 
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. طارمی و سحر قریشی یک 
سالی است که گهگاهی با هم دیده می شوند؛ اما همچنان تالش 
می کنند که هیچ اطالعاتی در مورد رابطه و یا ازدواج احتمالی خود 
منتشر نکنند. به نظر می رسد مهدی ترجیح می دهد این قسمت 
از زندگی شخصی اش از حاشیه به دور باشد . انتشار تصاویر انگشت 
های ست با سحر قریشی و نیز ویدئوهای سحر از سواحل قطر نشان 

می دهد که این دو  در کنار هم روزگار می گذرانند هر چند هنوز هیچ چیز رسمی و علنی اعالم نشده است.

پیوند پر سر و صدای خمینی جوان
وصلت ها در خانواده و نوادگان امام )ره( هیچ گاه تا به این حد خبرساز نبوده 
است. پسر جوان سید حسن خمینی اما یک اســتثنا بود شاید به دلیل اینکه 
داماد یکی از فعاالن اینستاگرام بود و چندی پیش هم مراسم عمامه گزاری او 
در حضور مراجع و تعداد زیادی از چهره های سیاسی خبر ساز شد؛ اما اینکه 
خبر ازدواج یک جوان از خاندان خمینی تیتر یک یکی از روزنامه های مطرح 
کشور باشد موجب شد تا این ازدواج هم در لیست پیوندهای خبرساز امسال 
باشد.  احمد خمینی ۲۰ ساله در شب والدت حضرت رسول اکرم )ص( با فاطمه دانش پژوه نتیجه آیت ا... العظمی 
گلپایگانی عقد کرد تا وصلت سیاسی مذهبی دیگری بین خاندان امام)ره( وزعمای حوزه رقم بخورد. سید حسن 
خمینی، پدر احمد خمینی جوان، نیز با خانواده موسوی بجنوردی وصلت کرده و عمویش سیدیاسر خمینی نیز 

پیوند خانوادگی با خاندان بزرگ صدر را محکم تر کرد.

ازدواج به سبک سمانه و هادی
بر خالف رویه اغلب ســلبریتی ها که خبر ازدواج شــان را معموال می شد 
در خالل عکس های اینســتاگرام و یا مصاحبه با مطبوعات و الیوهایشان 
فهمید؛ اما سمانه پاکدل و هادی کاظمی با انتشار یک کلیپ به همراه یک 
آهنگ اختصاصی خبر از ازدواج ســینمایی خود دادند. این روش البته در 
سال های اخیر بی نظیر بوده اســت. از میان کامنت ها و اظهار نظرها می 
شد فهمید که این ازدواج حتی برای برخی از نزدیک ترین دوستان این دو 

بازیگر نیز غیر منتظره بوده است.

ازدواج میلیاردی بازیکن سابق استقالل
بازیکنان فوتبال ایران همیشه حاشیه های جذابی برای مخاطبان و طرفداران شان دارند. یکی از ازدواج های 

پر و سر و صدای امســال هم مربوط به حنیف عمران زاده، بازیکن سابق تیم 
استقالل بود. عکس های منتشر شده از ســوی این بازیکن نشان داد که این 
مراسم در یکی از گران ترین تاالرهای تهران برگزار شده است. این مراسم در 
سالنی در محدوده گرمدره کرج برگزار شد، هزینه ورودی این تاالر برای فصل 
پاییز و زمستان ۲۵ میلیون تومان است و منوی غذایی اش دست کم از 3۵۰ 
هزار تومان شروع می شود.به فرض این که »حنیف« ۵۰۰ نفر مهمان داشته 
و از منویی که غذاهایش تا مرز یک میلیون تومان می رسد، غذایی ۵۰۰ هزار 
تومانی را انتخاب کرده باشد، ۲۵۰ میلیون تومان به مبلغ ورودی اضافه شده 
است البته باید بدانید که این تاالر ظرفیت پذیرایی 1۴۰۰ نفر را داشته است. 
آن هایی که دست شان در کار است، می دانند این تمام هزینه ها نیست و از مدل 
فیلم برداری و ویدئویی که منتشر شده است می توان تشخیص داد، هزینه فیلم 
برداری و آتلیه هم بین ۵۰ تا 7۰ میلیون تومان بوده است. اضافه کنید به این ها 

خرید لباس، آرایشگاه و تشریفات عجیب و غریب که هر کدام در ابعاد الکچری اش بسیار پر هزینه است.

حصر وراثت
12/89 آقای محمود نجفی دهاقانی دارای شناسنامه شماره 12139 به شرح دادخواست به کالسه 990/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا نجفی دهاقانی به شناسنامه 1415 در تاریخ 1395/7/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- اسماعیل نجفی فرزند حسنعلی به شماره ملی 5129570472 )پسر متوفی( 2- ابراهیم نجفی دهاقانی فرزند حسنعلی به شماره ملی 1817581627 )پسر متوفی( 3- آیت 
ا... نجفی دهاقانی فرزند حسنعلی به شماره ملی 5129587091 )پسر متوفی( 4- رحمت اله نجفی فرزند حسنعلی به شــماره ملی 5129593707 )پسر متوفی( 5- عزت اله نجفی دهاقانی فرزند حسنعلی به شماره ملی 1818976943 )پسر متوفی( 
6- محمود نجفی دهاقانی فرزند حسنعلی به شماره ملی 1815795123 )پسر متوفی( 7- شهناز نجفی دهاقانی فرزند حسنعلی به شــماره ملی 1818924870 )دختر متوفی(. متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 418470 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )202 کلمه،2 کادر(  

افتتاح بزرگ ترین مرکز 
جامع» ام اس« استان اصفهان

رییس بیمارســتان آموزشــی درمانی کاشانی 
اصفهان گفت : بزرگ تریــن مرکز جامع درمانی 
ام اس اســتان با هزینه ای بالغ بر ۵ میلیارد ریال 
بهســازی ، تجهیز و آمــاده خدمت رســانی به 
بیماران ام اس شــد. شیروان رســتگار در آیین 
افتتاح بزرگ تریــن مرکز جامع ام اس اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: روزانه در این بیمارستان 
دولتی به طور متوسط به 3۰ بیمار مبتال به ام اس 
خدمات درمانی ارائه می شود. وی با بیان اینکه تا 
قبل از افتتاح مرکز جامــع درمانی ام اس زیر نظر 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در بیمارستان 
کاشانی بیماران تنها در یک اتاق ۶ تخت خوابی 
پذیرش می شدند، ادامه داد: با توجه به تعداد زیاد 
مراجعان به این بخش درمانی، بسیاری از بیماران 
را مجبور به انتقال به دیگر بخش ها می کردیم که با 
مشکالت زیادی مواجه بودیم. رییس بیمارستان 
آموزشــی درمانی کاشــانی اصفهــان گفت: به 
دنبــال بهســازی و تجهیز بخــش جدید ام اس 
تعداد تخت های بیمارســتانی برای این بیماری 
به ۲1 عدد افزایش یافت. رســتگار با اعالم اینکه 
بزرگ ترین مرکز جامع درمانی ام اس اســتان با 
هزینه ای بالغ بر ۵ میلیارد ریال طی 8۵ روز کاری 
بهسازی، تجهیز و آماده خدمت رسانی به بیماران 
ام اس شد، گفت: بیمارستان کاشانی بزرگ ترین 
مرکز تروما اســتان و مرکز جامع درمانی صرع، 

ارتوپدی و ام اس در استان اصفهان است.
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چهره های خبرساز ورزش در سال 97

پیشنهاد سردبیر:

سمیه مصور

در سالی که گذشت چهره های زیادی در ورزش کشور ایفای نقش کردند از ورزشکاران و ملی پوشان رشته های مختلف تا داورانی که کمتر 
دیده می شوند. برگزاری رقابت های آسیایی و پاراآســیایی و هم چنین رقابت های جام جهانی فوتبال و جام ملت های  آسیا موجب شد تا 
ورزش کشور در این سال، روزهای شلوغ و خبر سازی را پشت سر بگذارد. با توجه به برگزاری این رویداد های مهم، تمام ورزشکاران مدال 
آور و شاخص می توانند در جمع چهره های خبرساز قرار گیرند ولی برای پرونده آخرسال و برای معرفی چهره های خبرساز مالکی فراتر از  
مدال آوری را قرار دادیم و چهره هایی که در مقاطع مختلفی به هر دلیل نام شان به رسانه ها کشیده شد را در این لیست گنجاندیم. با ما در 

این گزارش همراه شوید.

رسول خادم

بی شک، رییس مستعفی فدراسیون کشتی یکی از چهره 
های خبرساز ورزش در سالی که گذشت بود. رسول خادم 
که در سال پیش نیز به شدت خبر ســاز شده بود، امسال 
نیز از قافله چهره ها جا نمانــد. قهرمان المپیک آتالنتا که 

28 آذر ماه سال    95برای دومین بار پی درپی با 
کســب تمام آرای مجمع فدرا سیون کشتی 
بر صندلی ریاســت این فدراسیون تکیه زده 
بود، در پی مشــکالتی که رویارویی نکردن 

علیرضا کریمی با حریف اسرائیلی به 
دنبال داشت، در چند 

نوبت به مسئوالن 
ورزشی کشور در 
خصوص تبعات 
این ماجرا هشدار 

داد. پس از اعالم 

رای فدراسیون جهانی کشتی در خصوص پرونده کریمی، 
به فاصله چند روز خادم از سمت ریاست خود استعفا کرد 
و سپس از ســرمربیگری تیم ملی کشتی نیز کناره گیری 
گرفت. این اتفاق بازتاب گسترده ای را در جامعه رسانه ای و 
ورزشی کشور به همراه داشت و وزارت ورزش و جوانان نیز 
با این خواسته مخالفت کرد. رؤسای هیئت های کشتی 
استانی نیز خواســتار برگزاری مجمع فوق العاده شده 
و در این مجمع به شدت با اســتعفای خادم مخالفت 
کردند تا بار دیگر وی  ســکان دار هدایت ورزش اول 
کشــور  شــود؛ اما به دنبال نتایج ضعیف 
تیم ملی کشــتی آزاد و فرنگی کشور 
در رقابــت های جهانــی او دوباره 
استعفا داد، اســتعفایی که بر 
خالف دفعه پیش پذیرفته 
شد تا رسما خادم از گود 

کشتی خارج شود .
شاهین ایزدیار

در سال 97  از اعجوبه شنای کشور رونمایی شد، پسر 25 ساله تهرانی که توانست در بازی 
های پاراآسیایی جاکارتا با ثبت رکود ویژه ای نام خود را در ورزش کشور ماندگار کند. 
شاهین ایزدیار در این مسابقات با کسب شش مدال طال 
و یک مدال نقره به پسر طالیی ایران معروف شد. 
ایزدیار که به طور مادر زادی دست راستش از مچ 
قطع است از 9 سالگی ورزش شنا را آغاز کرد و در 
سن 14 سالگی به عضویت تیم ملی شنا در آمد. 
وی که در کالس بندی ورزشــکاران 
معلول در کالس S10  شرکت می 
کند تاکنون اولین و تنها فردی 
است که توانسته نماینده ایران 
در مســابقات پارالمپیک در 
رشته شنا باشد و به فینال این 

مسابقات راه پیدا کند.

عشرت 
کردستانی

عشرت کردستانی از آن دسته استثناهای دنیای ورزش 
اســت، دختر پرشــوری که رفتن روی مین و قطع پای 
راســت روال زندگی عادی او را تغییر داد؛  اما نه تنها در 
عزم و اراده او خللی ایجاد نشــد بلکــه در عرصه ورزش 
به رکوردهایی دســت پیدا کرد کــه در ورزش جانبازان 
و معلوالن ایران و حتی دنیا بی نظیر اســت. کردستانی 
که در بازی های پاراآســیایی گوانگچو و اینچوان به مقام 
سومی و نایب قهرمانی رســیده بود در سال جاری و در 
بازی های پارا آســیایی جاکارتا  به مدال طال رسید البته 
نه در رشته والیبال نشســته بلکه در رشته دوومیدانی تا 

نامش در تاریخ ورزش کشور ثبت 
شود. وی که یک طالی قهرمانی 
جهان در رشــته دوومیدانی را 
در کارنامــه نیــز دارد، پرچمدار 

ایــران در رقابت های 
پارالمپیک ریو با لباس 

احرام بود، حرکتی که 
در سال جاری مورد 
تقدیررهبری قرار 

گرفت.

سهراب مرادی

طی چند سال اخیر بدون شک سهراب مرادی یکی از ستاره های اصلی ورزش ایران بوده و در هر مسابقه ای 
که شرکت کرده، از جمله المپیک، جهانی و بازی های آسیایی عالوه بر کسب مدال طال رکوردشکنی هم کرده 

است. وزنه بردار اصفهانی تیم ملی که در المپیک 2016 ریو موفق به کسب مدال طال شده بود در بازی های آسیایی 
جاکارتا دست به یک کار بزرگ زد و ضمن کسب مدال طالی این رقابت ها توانست در مرحله یک ضرب با باالی سر 

بردن وزنه 189 کیلویی رکورد جهان را جابه جا کند. البته در ماه های اخیر مصدومیت مرادی از ناحیه دیسک کمر 
موجب شده تا بار دیگر این قهرمان خوش اخالق وزنه برداری کشور سر زبان بیفتد و نگرانی های از بابت غیبت او در 
المپیک 2020 در ورزش کشور ایجاد شود. چند روز گذشته خبر رسید که مصدومیت وی نیاز به عمل جراحی ندارد 

و او می تواند پس از چند ماه دوری بار دیگر به پشت غول آهنی برگردد.

بازگشت »محمد بنا« به تشــک کشــتی را می توان یکی از مهم ترین اتفاقات ورزشی در سال 97 
دانست. مرد دوست دوست داشتنی ورزش اول کشــور که تاکنون کسی نتوانسته به موفقیت های 
او  در عرصه مربیگری دست یابد، چند سالی بود که از تیم ملی دور افتاده بود؛ اما  با توجه به نتایجی 
که کشتی فرنگی در مسابقات جهانی 2018 کسب کرد، همه جامعه کشتی برای بازگشت یک مربی 

بزرگ به توافق رسیدند. محمد بنا، پرافتخارترین سرمربی تاریخ کشتی 
فرنگی اســت که در سال های گذشــته افتخارات تاریخی را کسب 
کرد و ظاهرا چاره ای برای کشــتی فرنگی باقی نمانــده تا دوباره 

بنــا به او رجوع کند. در دوره مدیریت رســول خادم، محمد 
هرگز نتوانست برنامه هایش را پیش ببرد و به همین 
دلیل هم مجبور شــد که مدتی را در خانه بنشیند 

و از فعالیت در کشتی دور باشد. با رفتن رسول 
خادم و به وجود آمدن تغییرات در فدراسیون 
کشتی شــرایط برای بازگشــت محمد بنا 
فراهم شــد  تا او یک بار دیگر برای ساختن 
کشتی فرنگی تالش کند. خبر بچه دار شدن 

بنا در سن 60 ســالگی، دوباره او را در روزهای گذشته به 
سوژه رسانه ها تبدیل کرده است.

با اجرایی شــدن قانون منع به کارگیری بازنشســتگان در ارگان ها و 
دستگاه های دولتی در سال جاری هیاهوی عجیبی در ورزش کشور به 

راه افتاد، هیاهوی جابه جایی افرادی که سال های متمادی بر صندلی 
های ریاست در این حوزه تکیه زده بودند ولی حاال به حکم 

این قانون باید میز و صندلی را رها می کردند؛ اما در این 
میان تالش های مهدی تاج برای ماندن در فدراسیون 
فوتبال بیش از همه صدا کرد. مرد اصفهانی فدراسیون 
فوتبال که اردیبهشت سال 95 جایگزین علی کفاشیان 
شــد برای حفظ صندلی راه های گوناگونی  را امتحان 
کرد از تغییر درصد جانبازی، جلســه با رییس مجلس 
شورای اســالمی  تا گفت وگو با رییس فیفا و باالخره با 

استفاده از قانون عدم دخالت دولت و حکومت ها در ورزش 
ها و جلوگیری از تعلیق فوتبال ایران در فدراسیون فوتبال 

ماندگار شد. 

مهدی تاج

 در معرفی چهره های خبر ساز ورزش کشور 
نمی توان از کنار نام عادل فردوســی پور 
گذاشت که حسابی امسال خبرساز شده و 
حتی در روزهای پایانی سال هم ماجراهای 
او به پایان نرسیده است. عادل فردوسی پور 
که سال های متمادی است به عنوان تهیه 
کننده و گزارشگر با صدا و سیما فعالیت می 
کند به یکی از محبــوب ترین چهره های 
تلویزیون در نزد افکار عمومی تبدیل شده 
است که عدم پخش برنامه نود او در چندین 
نوبت و ندادن گزارش بازی های مهم فوتبال 
موجب شد تا موج رســانه ای شدیدی در 
حمایت از این مجری تلویزیونی راه بیفتد 
و حتی در جشنواره رسانه ای جام جم نیز 
از دیدگاه مردم به عنوان بهترین شناخته 
شود تا مدیران رسانه ملی نتوانند به راحتی  
او را کنار بگذارند. ماجرای اختالفات پیش 
آمده میان فردوســی پور بــا تلویزیون به 
انتخاب مدیر جوان شبکه سه برمی گردد 
که فروغی تالش کرد تا این گزارشگر و تهیه 
کننده محبوب را از این شبکه حذف کند و 
اخیرا هم در موج تازه اختالفات میان این 
دو ، بحث مدیریت فردوســی پور بر شبکه 
ورزش مطرح شده است که معلوم نیست به 

کجا می انجامد.

عادل

 فردوسی پور
محمد بنا

 سال 97 را باید سال علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی ایران و تیم پرسپولیس تهران دانست؛ سالی 
که ملی پوش خرم آبادی کشور در سه عرصه رقابت های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه، رقابت های 

لیگ قهرمانان آســیا و جام ملت هــای 2019 امارات خوش 
درخشید و خود را به عنوان دروازه بانی فراتر از آسیا معرفی 
کرد. بیرانوند که در سال  1370 به دنیا آمد با نفت تهران 
از سال 2011 آغاز به کار کرد. او اولین بازی خود را در جام 
حذفی برابر داماش در 25 اکتبر سال 2011 انجام داد. در 

سال اول خود به عنوان دروازه بان اول تیمش انتخاب شد. نفت 
در پایان لیگ برتر به مکان سوم رسید و برای اولین بار در تاریخ 

این باشگاه به لیگ قهرمانان آســیا صعود کرد. در 23 مارس 
2014، بیرانوند قرارداد خود را با نفت تا سال 2015 تمدید 
کرد. وی در فصل 1395–1396 با قراردادی 2 ســاله به 
باشگاه فوتبال پرسپولیس پیوست و حاال  قراردادش را تا 
سال 1400 با این تیم تمدید کرده است.  کنایه »چطوری 
کریس« بیرانوند پیش از بازی ایران با تیم ملی پرتغال و بعد 

گرفتن پنالتی بهترین بازیکن جوان توســط دروازه بان تیم 
ملی سبب شــد تا مدت های مدیدی این اصطالح در دهان 
مردم بچرخد. بیرانوند در این ســال به عنوان سفیر نماز هم 
انتخاب شد تا در عرصه فرهنگی هم به عنوان الگویی برای 

نسل جوان شناخته شود.

 علیرضا 
بیرانوند

درگذشت مجری برنامه با سابقه »ورزش و مردم« هم موجب 
شد تا بهرام شفیع نیز در لیســت چهره های خبر ساز باشد. 
بهرام شفیع، 62 ســاله که از اوایل دهه شصت در شبکه اول 
سیما به عنوان گزارشگر مشــغول به کار شد، مهرماه سال 
جاری بر اثر ایست قلبی جان به جان تسلیم کرد تا یکی دیگر 
از نوستالژی های دهه شصت نیز رخ در نقاب خاک بکشد. وی 
تا آخرین هفته پیش از مرگ هــم برنامه ورزش و مردم را به 
روی آنتن برد. شفیع، رییس فدراسیون هاکی در دهه گذشته 
نیز بود که با این رشته ورزشــی به موفقیت هایی نیز دست 
یافت و جزو رؤسایی بود که با اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان در ارگان های دولتی باید با صندلی ریاست 

می کرد ولی پیش از هاکــی خداحافظی 
قانون از دنیا رفت اجرایی شدن این 
با تا درگیر مشکالت  خداحافظــی 

صندلی نباشد.

بهرام شفیع

درخشــش »علیرضا فغانی« در رقابت های جام جهانی 2018 روسیه در مقام قضاوت باعث 
شد تا یک داور نیز به میان لیست چهره های خبر ساز سال 97 راه پیدا کند. فغانی که از سال 
2008 وارد فهرست داوران بین المللی شده است  در سال های گذشته هم افتخارات زیادی هم 

چون قضاوت دیدار فینال المپیک 2016 ریو و دیدار نیمه نهایی جام کنفدراسیون های 
سال 2017 را در کارنامه ثبت کرده بود؛ اما  در مسابقات جام جهانی 2018 عملکرد 
خیره کننده ای داشت و بارها در این مسابقات در ردیف بهترین داوران انتخاب شد  

و قضاوت دیدار رده بندی جام جهانی هم به او سپرده شد.

علیرضا 

فغانی
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نصف جهان در سالی که گذشت
پیشنهاد سردبیر:

کتاب نصف جهان در سال 97 چند روز دیگر بسته  شده  و اصفهان مهیای سال جدید می شود. دیار گنبد های فیروزه ای در سالی که گذشت، شاهد اتفاقات و رخدادهای زیادی بود که برخی شور و شعف را در دل اهالی  شهر 
زنده کرد و برخی نیز مردمان این دیار را به عزای عزیزان شان نشاند. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به برخی از این رویدادها:

سمیه مصور

نصف جهان در سالی که گذشت

بدرقه باشکوه یاران خرازی تا بهشت
ســنگ تمام اصفهانی ها برای استقبال از یاران شــهید خرازی که در راه 
دفاع از امنیت این مرز و بوم، جان شــان را از دســت دادنــد را باید مهم 

ترین اتفاق نصف جهان در سال 97 
دانست؛ اتفاقی که هرچند به خاطر 
از دســت دادن 27 نفر از بهترین 
مردان این دیار  تلخ و غمناک بود؛ 
اما بار دیگر بــرگ زرینی در تاریخ 
این شهر به یادگار گذاشت، شهری 
که شــهید پروری آن شهره همه 
عالم است. 27 بهمن ماه بار دیگر 
نسیم شهادت در سرتاسر اصفهان 
پیچید و مردم استان با تشییع پیکر 
شهدای حادثه تروریستی زاهدان، 
تشــییع به یادماندنی روز 25 آبان 
ســال 1361 را یــاد آور شــدند، 
تشییعی که در آن مردان این دیار 
در یک روز 33۰ شــهید را در یک 
روز تشییع کردند که تنها نیمی از 
شهدای عملیات بودند، مردمی که 
همان روز بار دیگر پا به پای فرزندان 
شــان تا پای اتوبوس های خاکی 
جبهه ها رفتند و پیشانی بند یا زهرا 
)س( و یا حسین )ع( برای ادامه راه 

شهادت بر سر فرزندان شان بستند، چند روز بعد نیز تشییع 33۰ شهیدشان 
تکرار شد. اصفهانی ها بار دیگر نشــان دادند که  در این سرزمین رشادت 
و شهادت هرگز تمام شدنی نیست، اینجا سرزمین همت است از شهرضا، 
سرزمین خرازی ها، ردانی پورها و میثمی هاست از شهر اصفهان، اینجا میهن 

شهید احمد کاظمی هاست.
مردم اصفهان در استقبال از شهدای لشکر 14 امام حسین)ع( سنگ تمام 
گذاشتند و هم نوا با هم بر این عقیده پای فشردند که انتقام خون شهدای 
مدافع امنیت خود را خواهند گرفت؛ اما خود نیز برای نثار جان در راه دفاع از 
این انقالب و نظام سر از پا نمی شناسند. این تشییع باشکوه که در یک طول 
5 کیلومتری از میدان بزرگمهر تا گلستان شهدا برگزار شد چند روز بعد با 
تقدیر ویژه رهبری همراه شد و رهبر معظم انقالب در جمع مردم تبریز با 
تجلیل از این حرکت به یاد ماندنی فرمودند:» درود خدا بر این جوان های 
اصفهانی، درود مالئکه  الهی بر آنها، درود خدا بر مردم شهیدپرور اصفهان که 
آن تشییع  جنازه  عجیب را برای این جوان ها به راه انداختند. مردم اصفهان 
هم جزو پیشگامان این نهضت و این حرکتند. این خیلی کار مهمی است.«

استعفای دسته جمعی نمایندگان
آذر ماه سال جاری بود که خبر استعفای دســته جمعی نمایندگان اصفهان روی خروجی رسانه ها قرار 
گرفت، استعفایی که خبر آن سال گذشته داده شده بود ولی تحقق آن یک سال طول کشید تا رنگ واقعیت 
به خود بگیرد. نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی به دلیل تحقق نیافتن وعده های دولت 
و رییس مجلس درباره احیای زاینده رود و حل مشکل آب استان تصمیم گرفتند تا استعفای دسته جمعی 
خود را مجلس تقدیم کنند. این استعفا با حمایت اقشار مختلف از مسئوالن و مردم همراه شد و در همین 
راستا هم نمایندگان استان جلسه ای با رییس مجلس برگزار کردند و  مقرر شد این موضوع در دستور کار 
رسیدگی  قرار  گرفته تا  راه حلی برای این مشکل که دیار مرکزی کشور را در سالیان گذشته با خود درگیر 

کرده  در نظر گرفته شود. 
بعد ها رییس جمهور در جلسه دولت دستور تشــکیل کارگروهی برای احیای زاینده رود را داد که البته 
نمایندگان اصفهانی پیش از این دســتور در مجلس حضور یافته بودند تا همه چیز به خیر و خوشی پایان 

پذیرد. گفتنی است؛ علی بختیار نماینده مردم گلپایگان به این استعفای دسته جمعی نپیوسته بود.

خداحافظی مهر علیزاده، آمدن رضایی
با تصویب قانون منع  به کاربگیری  بازنشستگان، خبر 
خداحافظی محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان هم 
به گوش رســید تا مهرعلیزاده که آبان 96 به عنوان 
نماینده دولت تدبیر و امید در استان اصفهان شناخته 
شده بود خیلی زود رفتنی شــود. مهرعلیزاده از آن 
دسته مدیرانی بود که به اســتقبال این قانون رفتند 
و بدون پافشاری حاضر به تمکین این قانون شدند. 
اگرچه مدت حضور وی در اصفهــان کوتاه بود ولی 
برخی از اظهارنظر و واکنش هــای او در خاطر و یاد 

مردم این شهر باقی ماند.
مهر علیزاده که ســال گذشــته با اخراج معاونان و 
کارشناسان ادارات کل که مدیران آن در چهارمین 
جلسه ســتاد ســاماندهی امور جوانان حاضر نشده 
بودند، حسابی خبر ساز شده بود در سال جاری نیز 
در جلسه شورای فرهنگی استان حسابی به مدیران 
تاخت و به آنها گفت که عدم حضور برخی از آنها در 
این جلسات و حضور نیابتی شان به هیچ عنوان قابل 
توجیه نیســت و در صورت تداوم برخــورد قاطعانه 

صورت می گیرد.
 عنوان طرح لوله گذاری در کف رودخانه زاینده رود 
از سوی مهرعلیزاده از جمله اقداماتی بود که در سال 
97 با حاشیه های بسیاری همراه شد و با رفتن مهر 
علیزاده نیز اجرای این طرح به فراموشی سپرده شد.به 
دنبال جدایی مهر علیزاده، عباس رضایی از ســوی هیئت دولت به عنوان سکان دار استانداری 
اصفهان انتخاب شد. رضایی که عضویت در جامعه علمی علوم آزمایشگاهی کشور و کمیته ارتقای 
دانشکده دندانپزشکی را نیز در کارنامه علمی خود ثبت کرده است، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان است.وی  در کارنامه سیاسی خود استانداری چهارمحال و بختیاری و عضویت در 

مجمع استانداران کشور و همچنین عضو شورای تدبیر استان را دارد.

استعفای فرماندار اصفهان
 فرمانــدار اصفهان نیز بــه دنبال 
اجــرای قانون منع بــه کار گیری 
بازنشستگان از سمت خود استعفا 
داد. احمد رضوانی از جمله مدیران 
بازنشسته محســوب می شود که 
به رغم داشــتن درصد جانبازی و 
فرصت اســتفاده از این امتیاز در 
وقت قانونی از ســمت خود استعفا 
داد.عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر 
کشور اوایل اســفند سال 95 طی 

حکمی احمد رضوانی نائینی را به عنوان فرماندار جدید شهرســتان اصفهــان جایگزین فضل ا...کفیل 
کرده بود. رضوانی در دوران خدمت خود، فرمانداری شهرســتان های خوانسار، تیران و کرون، مبارکه 
و خمینی شــهر را نیز به عهده داشــت. بعد از کناره گیری رضوانی، فریبرز امیری به عنوان سرپرست 
فرمانداری اصفهان انتخاب شد و هنوز تا زمانی که این مطلب به رشته تحریر در می آید فرمانداری برای 

اصفهان انتخاب نشده است.

تپش تند قلب نصف جهان در سال 97 برای کودکان
 اصفهان امسال بیش از گذشــته رنگ کودکانه به خود گرفت و در مقاطعی از سال 
برنامه های ویژه ای برای فرزندان این دیار از سوی مدیران شهری ترتیب داده شد. 
شهریورماه سال جاری نصف جهان هم چون سال های پیشین میزبان جشنواره بین 
المللی کودکان بود و فیلم های مناسب ســن کودکان در این روزها روی پرده های 
سینما رفت. دی ماه امسال نیز اصفهان میزبان برگزاری نخستین کنفرانس ملی شهر 

دوستدار کودک شد تا دوباره قلب نصف جهان برای کودکان بتپد.
نخستین کنفرانس ملی شــهر دوســتدار کودک با هزینه ای بالغ بر  سه میلیارد و 
5۰۰میلیون ریال برگزار شــد که  بیش از 6۰ درصد هزینه برگزاری را وزارت کشور 
و یونیسف و بقیه را شــهرداری اصفهان تقبل کرد. در این کنفرانس ملی که بیش از 
31 استان کشور حضور داشتند سه کارگاه آموزشی با موضوع مفاهیم اساسی شهر 
دوستدار کودک و نگاهی به روند شهر دوستدار کودک و برنامه هایی با هدف تحقق 

شهر دوستدار کودک برگزار شد.
ماجرای تغییرنام برخی از خیابان ها و معابر

در اردیبهشت ماه سال جاری بود که  مصوبات شورای نام گذاری معابر اصفهان در خصوص تغییر نام تعدادی از 
خیابان های شهر اصفهان مانند نام گذاری خیابان های »قائم مقام فراهانی« به »سپه ساالر« و خیابان »ابوذر« 
به »آذر«، خیابان »مقداد« به »آتش اصفهانی«، خیابان »آیت ا... سید ابوالحسن اصفهانی« به »باغ کاران« باعث 
ایجاد حاشیه های بسیاری شد و چهره های مختلفی نسبت به این اقدام شورای نام گذاری اعتراض کردند. امام 
جمعه اصفهان در مخالفت با این اقدام گفت : »کار غلطی است، من اصال نظری ندارم، کارهایی که شهرداری 
می کند بسیار کار غلطی اســت.« مخالفت با این تغییر نام ها در پایان موجب شد تا شورای شهر فعال از خیر 

این کار بگذرد.

 برگزاری جشنواره فیلم فجر در سیتی سینتر
اکران فیلم های شــرکت کننده در 
جشــنواره فیلم فجر در سینماهای 
مرکز سیتی ســنتر اصفهان را هم 
می توان یکی از اتفاقات مهم شــهر 
در ســال جاری دانســت که برای 
اولین بار بر اســاس تصمیم اعضای 
شورای سیاست گذاری این جشنواره 
اجرایی و با استقبال زیادی از سوی 
شهروندان همراه شــد. سالن های 

نمایش فیلم مجهز به آخرین امکانات، عدم ایجاد ترافیک در شهر و وجود فضای مناسب برای پارک 
ماشین ها بدون هیچ گونه دردسری و ارائه سرویس های رایگان برای حمل و نقل شهروندان از جمله 
مسائلی بود که مسئوالن فرهنگی اســتان را برای برگزاری دوباره جشنواره فیلم فجر در این مرکز 

برای سال های آتی ترغیب کرد.

انتخاب مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان
 اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در این سال پس از ماه ها 
اداره با سرپرستی، صاحب مدیرکل شد و محمد اعتدادی با ابالغ وزیر 
آموزش و پرورش به عنوان مدیر کل جدید آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان انتخاب شد. اعتدادی که پیش از این رییس اداره حراست اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان بود جایگزین علی اکبر کمالی شد 

که تا سال 96 تصدی این اداره کل را بر عهده داشت.

امامزاده های سیاحتی
اظهار نظر عجیب مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در مورد امامزاده ها هم از جمله مسائل حاشیه ای 
شهر در این سال بود که واکنش های بسیاری را به همراه داشت و حتی پای این اظهار نظر به شبکه های خارجی نیز 
کشیده شد. حجت االسالم رضا صادقی گفته بود » به دنبال شجره نامه امامزاده ها نباشید. باید به همه امامزاده ها 
ارادت داشته باشیم برخی از امامزاده ها زیارتی و سیاحتی است، برخی از امامزاده ها بیشتر سیاحتی است، به همین 
دلیل است که روی گردشگری برخی از امامزاده ها از جمله آقا علی عباس فعالیت می شود. برخی امامزاده ها نیز 

همچون امامزاده اسماعیل تاریخی است و برخی برای تاریخی  بودن آن و برخی برای زیارت می آیند.«
همین حرف های حجت االسالم رضا صادقی عاملی بود تا غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس فراکسیون 
مستقلین والیی مجلس به آن واکنش نشان دهد و بگوید: »پرونده کشف امامزاده را یک جایی باید بست.« واکنش 

ایمن آبادی به صادقی تا جایی بوده که سخنان او را وهن در دین دانســته و گفته: »این  که یک امامزاده را سیاحتی بنامیم و یکی را زیارتی اصال معنا ندارد. از رییس سازمان 
اوقاف می خواهیم ورود کند و تذکر دهد. این سخنان وهن دین است.«.
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  امام حسن علیه السالم:
همانا در اين قرآن چراغ هاي هدايت به سوي 

نور و سعادت موجود است و اين قرآن شفاي دل 
ها و سینه ها است. 
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

هرســال نزدیک نــوروز، درســت همــان زمانی که 
خیلی هایمان به دنبال خانه تکانی و خریدهای شب عید 
هستیم، هستند آدم هایی که بار سفر می بندند تا در شهر 
دیگری روزهای نوروزشان را نذر کمک به دیگران بکنند.

نمی دانم شما تابه حال اسمی از اردوهای جهادی نوروز 
شنیده اید یا نه؟ نوروزی که بهارش با تبسم انسان های 
رنج دیده می آید و در آن سال، زیباتر و آسمانی تر تحویل 

می شود.
درســت در روزهای نخستین ســال، همان زمانی که 
ما ســرگرم دید و بازدیدهای دوســتانه مان هستیم، 
هستند عده ای که رفته اند تا دعای خیری برای روزهای 
سال نو داشته باشــند. درســت در همان روزها که ما 
لباس های تازه و نو می پوشــیم و از شعف نونواری مان 
لبخند می زنیم، هستند آدم هایی که لباس های خاکی 
بر تن دارند و مشغول آبادانی تکه ای از خاک کشورشان 

هستند.
نوروز، در اردوهای جهادی یک عید واقعی اســت و در 
آنجا در میان جمع صمیمانــه جهادگران، بهاری ترین 
عید را می تــوان تجربه کرد؛ اما جهاد کــردن در نوروز 
فقط نیازمند طی مسافت های طوالنی و انجام عملیات 
عمرانی نیســت؛ اگر جا مانده ای و قصــد جهاد داری 

بسم ا... .
در همین شهر هم می شود، شما نیز در همین شهرتان 
اگر شعف لباسی نو را با دیگری تقسیم کنی، دلی تنها را 
آرام دهی و خاطر نا آسوده ای را آسوده کنی، جهاد گری.

جهاد گری، شکل های مختلفی دارد، اگر روحیه جهاد 
داشته باشی، اگر ضربان قلبت را با ضربان قلب دیگران 
هماهنگ کنی تو نیز جهــاد گری.جهادگری، بهانه ای 

خوب برای عید شدن سال مان است.
جهادگری، یک اندیشه ناب اســت برای اینکه به همه 
بفهمانیم برای دگرگونه زندگی کردن راه باز اســت و 

مسیر مهیا و آنچه مانع است خود ما هستیم.
 در این روزهای ســخت اقتصادی که فشــار زیادی به 
زندگی اقشــار ضعیف جامعه وارد می شود، جهادگری 
معنای تازه تری می یابد تا بتــوان با همدلی و همیاری 

رنج هایی را برطرف کرده و دل هایی را شاد کنیم.
در این روزها که چند روز بیشتر به آغاز سال جدید باقی 
نمانده، می توان دقایقی کوتاه را به تفکر گذراند که هر 
کدام از ما برای بهتر شدن وضعیت جامعه چه گام هایی 
را می توانیم برداریم و چگونه می توانیم در حرکت رو به 
رشد و پیشرفت جامعه موثر واقع شویم. اینکه بنشینم 
و دست روی دست بگذاریم که کسی یا کسانی بیایند و 
زندگی ما مردم را تغییر دهند، فکر و کار بیهوده ای است 
تا خود ما دست به کار نشویم هیچ چیزی درست نمی 
شــود. باید حس همدلی وهمیاری را در دل و جان مان 
ریشه بدوانیم و هرکس به حدتوانش سعی کند تا باری 
از دوش فرد دیگری بردارد و زندگی را برای آنها تا اندازه 
ای ساده تر و راحت تر کند. جهاد کردن، نیاز به زمان و 
مکان خاصی ندارد، در هر برهه ای از زمان و در هر مکانی 
رسمیت می یابد، فقط ما هستیم که باید آن را به بهترین 
شکل ممکن معنا ببخشیم. اگر جا مانده ای و قصد جهاد 

داری بسم ا... .

 جهادگری، بهانه ای خوب
 برای عید شدن سال مان است

 مبینا نصیر زاده

عکس روز

دوخط کتاب

مــادرم گفــت اگــر صبر 
می کــردم تــا ســیب ها 
برسند، مریض نمی شدم.

حاال هر وقت چیــزی را از 
ته دل می خواهم، ســعی 
می کنــم حرف هــای او را 
در مورد »سیب کال« یادم 

باشد... .

»بادبادک باز«
خالد حسینی

سیب های 
کال زندگی

یک بار آن وقت ها که خیلی 
کوچــک بــودم، از درختی 
باال رفتــم و از ســیب های 
ســبز کال خوردم، دلم باد 
کــرد و مثــل طبل ســفت 
شــد، خیلــی درد می کرد. 

لوکس ترین کمد لباس دنیا به متــراژ 65 متر مربع متعلق به جیمی چوا، 
دختر ثروتمند سنگاپوری صاحب برند محصوالت مراقبت پوست است. این 
کمد لباس از امنیت اثر انگشت برخوردار است. شاید فکر کنید بیش از حد 
امنیت لباس ها برایش مهم است؛ اما بعد از دیدن این عکس ها به این نتیجه 
می رســید که خیلی هم زیاده روی نکرده اســت. او در داخل کمد لباس 
هایش حدود 300 جفت کفش دارد کــه هر جفت کفش میانگین 1500 
دالر ارزش دارد. زیباترین قسمت کمد او کمد، لباس هایش است که بیشتر 
به یک گالری هنری شباهت دارد و جواهرات و لباس های زیبایش را در آن 

چیده است.

بزرگ ترین کمد لباس متعلق به زن سنگاپوری!

 XS Grand اقدام به طراحی آیفون Caviar اکنون نیز یک شرکت روسی به نام
Complication کرده که الماس نشان است و روی آیفون xs و xs max قابل 
دریافت است. این محصول با تیتانیوم سیاه و سفید، طال و 252 الماس پوشانده 
شده و دارای یک ساعت مکانیکی در بخش پشتی خود است. ارزان ترین نسخه 
های الماس این گوشی برای آیفون XS با قیمت 23320 دالر آمریکا به فروش 
می رسد و نسخه گران قیمت تر آن برای XS Max 512 با قیمت 24،460 دالر 
آمریکا عرضه می شود. آیفون های سفارشی چند هزار دالری، جدید نیستند؛ اما 

نسخه آیفون XS Grand Complication کمی متفاوت است. 

رونمایی از اشرافی ترین نسخه آیفون

در دهکده کوچکی در مونته نگرو درختی تنومند و کهنسال قرار دارد که 
یکی از عجایب این منطقه محسوب می شود. هر زمان دهکده بارانی شود، 
آبشاری از داخل این درخت به بیرون سرازیر می شود. هر چند تراوش آب 
از داخل درخت به بیرون اتفاقی نیســت که همیشــگی باشد و برای همه 
درخت ها بیفتد؛ اما وجود حفره ها و شــیارهایی که در این درخت وجود 
 دارد، باعث می شــود آب تا حد زیادی در آن جمع و بعد به بیرون سرازیر

 شود.

درخت آبشاری در مونته نگرو!

سمنو پزان 
روستاهای گیالن

در بسیاری از روستاهای 
از  ســمنوپزی  گیالن 
رسوم قدیمی استقبال 
از نوروز به شمار می آید.

این رســم در روزهای 
قبل از عید نوروز انجام 
می شود که در آن معموال 
زنان روســتایی با یاری 

یکدیگر سمنو می پزند.

تا سال 2040 کدام کشور باالترین میزان طول عمر را خواهد داشت؟
شاید شنیده باشید که ژاپن رکورد باالترین و بیشترین میزان طول عمر را دارد. در همین راستا، یکی از کشورهای مدیترانه ای مصمم شده 
است تا بر ژاپن غلبه کند و تا سال 2040 باالترین میزان طول عمر را به دست بیاورد. بر اساس پژوهشی که به تازگی انجام گرفته، اسپانیا 
قرار است تا سال 2040 باالترین رتبه  میزان طول عمر در جهان را کسب کند؛  اما چه چیزی باعث می شود این کشور در صدر این فهرست 

قرار بگیرد؟ در ادامه به تعدادی از حقایق شگفت انگیز که در مورد طول عمر در آینده پیش بینی شده است، نگاهی خواهیم داشت.
اسپانیا:اسپانیا که اکنون چهارمین جایگاه میزان طول عمر در جهان را دارد، می خواهد طی چند دهه آینده جایگاه دوم را که به ژاپن 
تعلق دارد، به دست بیاورد. اسپانیایی ها تا ســال 2040 طول عمر باالی 85/8 سال خواهند داشــت. این پژوهش که توسط موسسه 
اندازه گیری و ارزیابی سالمت )IHME( انجام شده و در ژورنال علمی لنست )The Lancet( به چاپ رسیده است نشان می دهد که رژیم 
غذایی سالم مدیترانه ای به اسپانیایی ها کمک خواهد کرد تا به این جایگاه برسند. همچنین اسپانیا دارای یکی از سالم ترین سیستم های 
درمانی جهان است و براساس گزارش سازمان بهداشــت جهانی، در جایگاه هفتم در جهان قرار دارد. خدمات درمانی برای شهروندان 

اسپانیا رایگان است و پزشکان زیادی در این کشور خدمت می کنند.
ژاپن:ژاپن که مدت هاست در صدر فهرست طول عمر قرار دارد، طی 20 سال آینده جایگاه خود را از دست خواهد داد. تا سال 2040، 
میزان طول عمر در ژاپن از اسپانیایی ها کمتر خواهد شد و به 85/7می رســد. رژیم غذایی سنتی ژاپن  که سرشار از ماهی و سبزیجات 

است، یکی از نخستین دالیلی است که به این طول عمر منجر می شود.
سنگاپور:طول عمر در سنگاپور تا سال 2040 به 85/4 سال خواهد رســید و  اینطور که به نظر می رسد به جایگاه سوم جهانی دست 

خواهد یافت.
سوئیس:سوئیس در سال 2040 طول عمر 85/2 را خواهد داشت و این رقم سوئیس را به چهارمین کشور با بیشتر میزان طول عمر در 
جهان و دومین در اروپا تبدیل خواهد کرد. مطالعات، دلیل طول عمر زیاد شهروندان سوئیس را به عوامل مختلفی از جمله سطح باالی 

ثروت و عالقه به محصوالت پروتئینی مربوط می دانند.

وبگردی

تو شهید نمی شوی 
کتاب »تو شهید نمی شوی« روایت هایی از حیات جاودانه شهید 
مدافع حرم، شهید محمودرضا بیضایی در اولین سال انتشار خود 

به چاپ پانزدهم رسید. 
بنا بر این گزارش، این کتاب که توســط دفتــر مطالعات جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی تهیه شده است، روایت های برادر شهید از 
فراز و فرودهای یک زندگی با برکت، کودکی و نوجوانی، مسجد و 
مدرسه تا دانشگاه و پادگان، تبریز تا تهران و از تهران تا شام است. 
این کتاب، سال گذشته و در چهارمین سالگرد شهید محمودرضا 
بیضایی منتشر شــده بود و در طول یک سال، با استقبال عالقه 
مندان به چاپ پانزدهم رسیده اســت. در پشت جلد این کتاب 
آمده است: ماندن در تهران برایش به معنی ماندن در میانه میدان 
و برگشتن به تبریز، به معنی پشــت میزنشینی و از دست دادن 
فرصت خدمتی بود که برای آن، نیروی قدس را انتخاب کرده بود...
 بعد از اینکه در تهران، تشکیل خانواده داد، در جواب برادری که 
به او پیشنهاد کرده بود خانواده اش را بردارد و برود تبریز زندگی 
کند، گفته بود: »تو شهید نمی شوی«.عالقه مندان جهت سفارش 
و تهیه این کتاب، عالوه بر کتاب فروشــی ها می توانند با شماره 
021427۹5454 تماس بگیرند و یا به حســینیه هنر واقع در 

میدان انقالب، خیابان 16آذر، مراجعه  کنند.

کتاب

اینستاگردی

گفت وگوی »مهران رجبی« با »خسرو معتضد«

گردش الناز شاکردوست در باغ فردوس با مادرش

ژست جالب یکتا ناصر پشت صحنه »رحمان ۱400«

مهران رجبــی با انتشــار این 
عکس در صفحه اش نوشــت: 
سالم به همه دوســتان . شبی 
خوب در کنار استاد معتضدی 
عزیــزم کــه چقــدر گفتیم و 

شنیدیم.

الناز شاکردوســت با انتشــار این 
عکــس در صفحــه اش نوشــت: 
 #موزه_ســینما_باغ_فردوس،

25/اســفند/13۹7 #طهران ُفتو 
بای مامانم.

ساغر شکوری، بازیگر ســینما و تلویزیون، 
تصویری از خود و یکتا ناصر را پشت صحنه 
فیلم سینمایی »رحمان 1400« به اشتراک 
گذاشــت. این فیلم کــه کارگردانی آن را 
منوچهر هادی برعهده دارد، از روز شــنبه 
25 اسفند در سینماهای سراسر کشور روی 

پرده رفته است.

پندار اکبری، با انتشار این عکس در 
صفحه اش نوشــت: ....دست خودم 
نیست،صبح که می شود، بی اختیار 
دنبال اتفاقات خوب می گردم،دنبال 
آدم های خوبی که حــال خوبم را با 
لبخندهایشــان به روزگارم سنجاق 
کنم،یک روزخــوب اتفاق نمی افتد، 

ساخته می شود.

»پندار اکبری« در کنسرت دوست خوش صدایش
 علی انصاریان با مسابقه »منچ« 

به شبکه پنج می آید
مســابقه تلویزیونی »منچ« در نوروز ۹8 هر روز حوالی ساعت 
15:30 از شبکه پنج سیما پخش می شــود. این مسابقه کاری 
از گروه کودک و خانواده شبکه پنج ســیما به تهیه کنندگی و 
طراحی عباس مهین رنجبر و کارگردانی داریوش کفایتی است 
که در تعطیالت نوروزی میهمان خانه مخاطبان می شود. عباس 
مهین رنجبر، طراح و تهیه کننده این مســابقه گفت: مسابقه 
تلویزیونی منچ برای اولین بار، بر گرفته از بازی سنتی و ایرانی 
منچ اســت، اما در فضایی کامال متفاوت و پر از نشاط و هیجان 
و با ترکیبی از قوانین منچ و بازی های محلی و ورزشــی برگزار 
می شود.وی ادامه داد: این برنامه در 20 قسمت تولید شده که در 
هر برنامه چهار تیم چهار نفره )آقایان( به رقابت در مسیر مسابقه 
منچ می پردازند. هر تیم یک نفر سرگروه، یک نفر به عنوان یار 
عملیاتی و دو نفر بازیکن جهت حرکت در مســیر پله های منچ 
و موانع طراحی شده شــرکت خواهند کرد. رنجبر گفت: در هر 
برنامه بعد از رسیدن یک نفر به استخر توپ جوایز، گروه به عنوان 
قهرمان، معرفی و جوایز نفیس خود را دریافت می کنند.مسابقه 
منچ با اجرای علی انصاریان و عباس مهین رنجبر در ایام نوروز 

هرروز از شبکه پنج سیما پخش می شود.

خبر

 فضای مجازی نیازمند یک نهضت ملی
 و جریان جدی است

استاد روان شناس دانشگاه خوارزمی در نشست سوادهای هزاره سوم 
با موضوع فراز و فرودهای فضای مجازی در ایران گفت: در کشورهای 
پیشرفته برای نوجوانان محدودیت هایی برای استفاده از اینترنت در 
نظر گرفته شده است. مرتضی منطقی بیان کرد: البته فضای مجازی 
و اینترنت کامال مخرب نیست و کاربری های مثبت در فضای مجازی 
بسیار زیاد است؛ اما باید به مردم گفته شود که فضای مجازی فراز 
و فرود دارد که می توان از آن مثبت استفاده کرد. منطقی، با بیان 
اینکه برای اســتفاده کودکان از فضای مجازی باید آگاهی در این 
زمینه را افزایش دهیم؛ اظهار داشــت: ما باید برای خانواده ها جا 
بیندازیم که فضای مجازی مانند طعام است که ممکن است فرزند 
شما را مسموم کند، قطعا پدر و مادرها نمی خواهند به فرزند خود 
آسیب بزنند. وی با بیان اینکه ما باید سعی کنیم کودکان در جهان 
واقعی رشد کنند؛ گفت: وقتی کودکی مرتبا در فضای مجازی است 
کامال هیجانی و بصری می شود و منطق و استداللش پایین می آید و 
اگر اندیشمندانه وارد نشویم آسیب جدی خواهیم دید. وی با بیان 
اینکه مســئوالن نظام در کالن کار در این خصوص بسیار بد عمل 
کردند؛ عنوان کرد: باید کار کالن صورت گیرد و یک نهضت ملی 

و جریان جدی اتفاق بیفتد.
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