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حراجی  ها
در آستانه شب یلدا،  بازارهای شهر دوباره  جان می گیرند

 نتیجه جلسه نمایندگان مستعفی اصفهان با  رییس مجلس؛

الریجانی قول داد
اجرای موسیقی گروه آوید

هنر سرای خورشید - موسسه 
بسته نگار سپاهان

29 و 30آذر

فیلم سینمایی مارموز
کارگردان:کمال تبریزی
پردیس سینمایی چهارباغ

سینما فلسطین

رعایت اصول راهنمایی و رانندگی؛
امروز سعی کنیم  به عنوان راننده 
و  عابر پیاده، همه موار د راهنمایی و 

رانندگی را رعایت کنیم!

3

7

کاهش ۲۰ درصدی مصرف 
آب با استفاده ازتجهیزات 

کاهنده

معاون درآمد و خدمات مشترکین آبفای 
استان اصفهان

3

  »زاینده رود « از قهرمانی سپاهان
 درنیم فصل اول گزارش می دهد؛

ژنرال کار درست و یارانش

در اصفهان کتابخانه 
استاندارد نداریم

سرپرست کتابخانه های استان اصفهان:
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مدیرکل زندان های استان اصفهان عنوان کرد:

 زندانی ها 
 ثمره عملکرد نامناسب مسئولین هستند

مدیرکل زندان های اســتان اصفهان در مراســم اهدای جهیزیه به فرزندان 
مددجویان نیازمند زندان های استان اصفهان ، ضمن قدردانی از خیرین اظهار 
داشت : از ســال 95 تا کنون با تالش خیرین اصفهانی  ، 240 جهیزیه کامل به خانواده زندانیان 

استان اهدا گردید که این همدلی و همیاری...
صفحه   7

6

جواد نصری- شهردار  فالورجان

آگهی مزایده
شهرداری فالورجان براســاس مصوبه شماره 5/922 مورخ 97/09/17 شــورای محترم اسالمی شهر 
فالورجان در نظر دارد زمین واقع در پارکینگ ترمینال مســافربری را جهت سکوی اتوبوسرانی با شرایط 

مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت دوسال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید .
1- دویست متر مربع زمین واقع در پارکینگ ترمینال مســافربری جهت سکوی اتوبوسرانی می باشد که 
قیمت پایه اجاره برای سال اول براساس قیمت کارشناســی ماهیانه مبلغ 6/050/000 ریال و برای سال 

دوم با ده درصد افزایش نسبت به سال اول می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود .
2- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

97/10/04 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند .
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

4- شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند .
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

نوبت دوم

فرارسیدن سالروز وفات حضرت معصومه )س( تسلیت باد

گالری دیدار 
جایزه کارت پستال کاربافو

23 الی 28 آذر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/10/08
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/10/09

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 395(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/09/27

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه 

اجرای عملیات بخشی از خط انتقال 97-4-233
4,956,330,534248,000,000جاریفاضالب شهر افوس)با ارزیابی کیفی(

توسعه شبکه فاضالب در سطح منطقه 97-4-234
2,498,680,472125,000,000جاریشش اصفهان )قرارداد باز(

آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح 97-4-235
2,497,411,450125,000,000جاریمنطقه چهار اصفهان

اجرای خط انتقال آب از پروژه آبرسانی به 97-4-242
29,279,285,0451,464,000,000جارینطنز، اردستان، بادرود )با ارزیابی کیفی(

 عضو هیئت مدیره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت:امیدواریم با اکتشافاتی که در حال انجام است بتوانیم 
 میزان ذخایر سنگ آهن را در کشور افزایش دهیم. اردشیر ســعد محمدی با اشــاره به اینکه  ظرفیت تولید  زغال سنگ را باید ارتقا دهیم، 
گفت :  طرح هایی را در کارخانه زغال خمرود برای 700 هزار تن زغال خام ، در منطقه طبس با ســه طرح کــه دو طرح آن مربوط به بخش 
خصوصی است از قرار یک 400 هزار تن و یک 750 هزار تن زغال خام که دو طرح جداگانه دارد، سرمایه گذاری می شود  و یک طرح که خود 
ایمیدرو در منطقه طبس با استفاده از فاینانس کشور چین در حال عملیاتی کردن آن است، حدود ۸00 هزار تن زغال خام که تبدیل می شود 
به 400 هزار تن کنسانتره در حال سرمایه گذاری است ؛ در مجموع حدود 700 هزار تن زغال خام که نزدیک به یک میلیون و سیصد و پنجاه 

هزار تن کنسانتره خواهد شد را در دستور کار داریم.
سعد محمدی گفت: در ذوب آهن بخاطر کنورترهایی که وجود داشت و فیلتراسیون هایی که در حال حاضر نصب شده این آلودگی تا حد بسیار 
زیادی کاهش پیدا کرده است، روش های احیای مستقیم آلودگی بسیار کمتری دارد . میزان مصارف آن در فوالد مبارکه تقریبا به استانداردهای 

جهانی نزدیک شده و حتی بهتر از نرم جهانی عمل می کنیم .
وی تصریح کرد : ما خوشبختانه در ایران امکان تولید ریل در کارخانه ذوب آهن را داشته ایم و کارخانه گوگرد زدایی در این زمینه احداث شده 
که میزان گوگرد را در فوالد پایین می آورد که بتواند مورد مصرف برای تولید ریل شود و این امکانی بزرگی است که در اختیار کشور ما قرار دارد 
و ما جزو ده کشور دنیا هستیم که با امکانات روز دنیا ریل تولید می کنیم . در حال حاضر ما امکان تولید ریل برای آسانسور ها و برای معادن و 
ریل هایی که در معادن زیر زمینی استفاده می شوند و امکان تولید ریل های u33که برای باربری و حمل و نقل است را داریم و امیدوارهستیم 
بتوانیم شرایطی را برای سرمایه گذاری در تولید فوالد های آلیاژی با کیفیت های بروز داشته باشیم چون تمام مواد اولیه مود نیاز برای این نوع 
از تولید را در کشور داریم و ذخایر بسیار متنوع در کشور ما وجود دارد که این جزو موهبت های بسیار ارزشمندی است که امیدواریم که بتوانیم 

از این شرایط در زمینه اقتصادی شدن و استفاده بهتر بهره ببریم.

عضو هیئت مدیره ایمیدرو:

تولید ریل در کارخانه ذوب آهن کلید خورد
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 در روزهای گذشته رایزنی هایی میان مقامات 
آمریکا و عراق برای معافیت این کشور از تحریم 
های ضد ایرانی آمریکا در جریان بوده است؛ 
عراق تالش دارد تا طرف های آمریکایی را برای 
جلوگیری از یک بحران اقتصادی و اجتماعی 
راضی کند تا این کشــور را در برابر تحریم 
های ایرانی معاف نماید، زیرا برخی از شریان 
های حیاتی برق و انرژی این کشور در ارتباط 
تنگاتنگ با ایران است. هفته گذشته »ریک 
پری«، وزیر انرژی ایــاالت متحده آمریکا به 
عراق آمد تا به عراقی ها فشار بیاورد مراودات 
تجاری خود را به ویژه در بخش انرژی با ایران 

محدود کند.
 ریک پری که با هیئتــی 120 نفره که 50 نفر از آنها 
از مدیران ارشد شــرکت های آمریکایی بودند، برای 
شرکت در نشســت اتاق بازرگانی آمریکا در عراق به 
این کشور سفر کرده بود با مدیران آمریکایی همراه 
خود تالش داشت با ارائه پیشنهادهای جذاب تجاری 
و صنعتی عراق را وادار کند از ایران فاصله بگیرد و به 
تحریم های آمریکا علیــه آن بپیوندد. از جمله مدیر 
شــرکت ژنرال الکتریک تعهد داد که شرکتش می 
تواند ظرف 18 ماه نیازهای برق عراق را برآورده کند 
و عراق را از هر گونــه واردات انرژی برق بی نیاز کند. 
شخص ریک پری نیز پیشنهاد داد که عراق به جای 
واردات گاز از ایران می تواند روی واردات گاز از ایاالت 
متحده حساب کند و همچنین آمریکا به عراق کمک 
می کند ظرف حداقل شش ماه، ظرفیت بهره برداری 
از ذخایر گازی اش را تــا 30 درصد افزایش دهد. وی 
همچنین پیشــنهاد داد که ایاالت متحده با سرمایه 
گذاری خود در بخش نفت و گاز عراق این کشــور را 
به رقیبی جدی در تولید گاز در منطقه تبدیل کند.  
اما این پیشنهادات برای عراق نوعی پذیرش ریسک 
 اســت و دولت عبدالمهدی نمی تواند در ابتدای کار 
وعده های نامعلومی را برای ســامان دادن اقتصادی 
عراق بپذیرد از ســوی دیگر هزینه های رویگردانی 
سیاسی از ایران نیز برای این کشور بسیار زیاد است 
چرا که ایران همواره ثابت کرده اســت که جایگاه و 
وابستگی عراق به این کشور در مباحث سیاسی بسیار 
بیشتر از اقتصادی است .آمریکایی ها روی فشارهای 
خود بر عراقی ها بسیار حســاب کرده اند. آنها گمان 
می کنند با این فشــارها می توانند دولــت عراق را 
وادار کنند از تجارت با ایران دست بکشد یا مراودات 

تجاری خــود را بــا ایران 
کاهش دهد. برای همین 
بر جذابیت پیشنهادهای 
اقتصادی خود افزوده اند؛ 
پیشــنهادهایی کــه قبال 
وجود نداشــتند. در کنار 
 آن فشــارهای سیاســی 
تــازه ای را علیــه عراقی 

ها آغاز کرده اند تا آنها را از هر گونــه تعامل با ایران 
بترسانند. از جمله مقامات آمریکایی با روسای بانک 
ها و بنگاه های اقتصادی عراقی خود مستقیما تماس 
می گیرند و آنهــا را از همکاری بــا ایرانی ها برحذر 
می دارند. به نظر می رســد آمریکایی ها راه دشواری 
برای مجاب کردن عراق بــرای دوری از ایران دارند 
به خصوص آنکه مقامات ارشــد عراقی گفته اند که 
تسلیم فشارهای سیاسی آمریکایی ها نخواهند شد. 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و برهم صالح، رئیس 
جمهوری عراق چه در دیدار با مقام های ایرانی و چه 
در دیدارهای خصوصی خود با مقام های عراقی تاکید 
کرده اند، تحریم های ایران را به هیچ وجه بر نمی تابند 

و همه تالش خود را به کار 
می گیرند تا اجازه ندهند 
به روابط اقتصادی ایران و 
عراق لطمه ای وارد شود. 
برهم صالــح در تهران در 
دیدار با مقــام های ایرانی 
بر لــزوم افزایش همکاری 
ها تاکید کــرد و وعده داد 
که تمام تالش خود را به کار می گیرد تا تحریم های 
آمریکا علیه ایران اثــری در روابط اقتصادی تهران و 
بغداد نداشته باشــد. عبدالمهدی حتی به مقام های 
آمریکایی گفته است که این تحریم ها یکجانبه هستند 
و به هیچ وجه حمایت جامعه جهانی را پشت سر خود 
ندارند، برای همین عراق خود را ملزم نمی بیند به آنها 
پایبند باشــد. وی همچنین گفته است که »نهایت 
مجازات برای عدم رعایت تحریم ها چه خواهد بود، 
عدم سفر به آمریکا؟! برای ما اهمیتی ندارد به آمریکا 
نرویم.« این اظهارات نشان می دهد که با وجود فشارها 
عراقی ها با آمریکایی ها بر سر تعامل با ایران اختالف 
دارند. اگرچه تالش می کنند ایــن اختالفات عیان 

نشوند تا به ابزاری برای بهره برداری جریان های رقیب 
تبدیل نشود. یکی از نشانه های اختالف آمریکایی ها 
و عراقی ها این است که بر خالف دوره های پیش، نه 
رئیس جمهوری و نه نخست وزیر عراق، هر دو بعد از 
انتصابشان رهســپار آمریکا نشده اند. گفته می شود 
عادل عبدالمهدی سفرهای منطقه ای خود را به بعد از 
تکمیل کابینه موکول کرده است اما برخی منابع آگاه 
می گویند در آن موقع هم عبدالمهدی قصد دارد سفر 
نخست خود را به ایران اختصاص دهد. البته احتماال 
سفری به آمریکا خواهد داشت اما این سفر بیش از آن 
که تالش برای نزدیکی به آمریکا باشد، تالشی برای 
اقناع آمریکایی ها خواهد بود کــه عراق نمی تواند با 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران همراه شــود 
حتی اگر با بی مهری ایاالت متحده مواجه شود.  عراق 
همچنین می تواند برگ برنــده اروپا برای حمایت از 
ایران در برابر تحریم های آمریکا باشد و از سوی دیگر 
عراق را در عدم پذیرش قطع همکاری با ایران مجاب 
نماید. حال باید دید جدال انرژی و تجارت میان آمریکا 
و ایران در عراق در نهایت به نفع کدام طرف ها تمام 

خواهد شد . 

ترزا می: 
همه پرسی مجدد خیانت به 

مردم انگلیس است
نخست وزیر انگلیس در تالش برای مجاب کردن 
اعضای پارلمان به تایید توافــق برگزیت، از آنها 
خواهد خواست که فکر برگزاری همه پرسی مجدد 
را کنار بگذارند.ترزا می نخست وزیر انگلیس قرار 
اســت در گفتگو با نمایندگان پارلمان، آنها را از 
برگزاری همه پرسی دوم برگزیت منصرف کند.به 
گفته وی، اتخاذ چنین تصمیمی به منزله خیانت 
به اعتماد مردم است و خدشــه ای جبران ناپذیر 
به انســجام مردم وارد می کند چراکه دموکراسی 
انگلیسی را در چشــم میلیون ها نفری که به آن 
اعتماد کردنــد، ناکارآمد جلــوه می دهد.گفتنی 
اســت می هنوز موفق به جلب حمایت پارلمان 
از توافق برگزیت نشــده و حتــی وی هفته پیش 
خطر برکناری را از سر گذراند.اما چنانچه پارلمان 
رضایت ندهد؛ سناریوهای دیگری مطرح خواهد 
شد که از آن جمله می توان به برگزاری همه پرسی 
مجدد برگزیت یا حتی خروج از اتحادیه اروپا بدون 

حصول توافق اشاره کرد.

گابریل:
 قطر در سال ۲۰۱۷ با وضعی 

خطرناک روبه رو بود
وزیر خارجه پیشــین آلمان فاش کرد کشور های 
عربی محاصره کننده قطر در سال 201۷ تصمیم 
به حمله نظامی به این کشــور را داشــتند، اما در 
دســتیابی به هدف خود ناکام ماندنــد. او گفت: 
قطر پس از آنکه در ســال 201۷ در محاصره قرار 
گرفت در آستانه روبرو شدن با تهاجم نظامی قرار 
داشت. رکس تیلرســون، وزیر امور خارجه سابق 
آمریکا، تالش بســیار خوبی بــرای جلوگیری از 
تشــدید بحران، صورت داد. خبر خوب آن بود که 
ماجراجویی نظامی صورت نگرفت. ما درباره اوضاع 
نگران بودیم. وزیر امور خارجه پیشــین آلمان در 
ادامه افزود: نمی دانم که آیا بعضی کشــور ها برای 
حمله زمینی به قطر برنامه داشتند یا خیر. ما درباره 
این مسئله با دوستان آمریکایی گفتگو کردیم و در 
آن زمان رکس تیلرسون تالش زیادی صورت داد 

تا مانع از تشدید کشمکش شود.

پاسخ تند عربستان به مجلس 
سنای آمریکا

عربســتان به قطعنامه های اخیر مجلس سنای 
آمریکا درباره جنگ یمن و پرونده جمال خاشقجی 
واکنش نشان داد. یک مقام وزارت خارجه عربستان 
موضع گیری مجلس ســنا را مبتنی بــر ادعاها و 
اتهاماتی بی اساس و به منزله مداخله علنی در امور 
داخلی ریاض دانســت.این مقام سعودی در ادامه 
دفاعیات خود از کشورش این گونه ابراز عقیده کرد 
که عربستان کامال با هر گونه مداخله در امور داخلی  
یا زیر سوال بردن جایگاه رهبرانش که ملک سلمان 
و ولیعهد او هستند، مخالف بوده و هر نوع اهانت به 
حاکمیت کشور یا اهانت به جایگاه آن را نمی پذیرد.

کرواسی رفتار غیرقانونی پلیس 
با مهاجران را تکذیب کرد

مقامات کرواسی گزارش دیده بان مرزی بین الملل 
درباره رفتارهای غیر قانونی و خشونت آمیز پلیس 
علیه مهاجران را رد کرد.وزارت کشور کرواسی در 
بیانیه ای ویدئوی منتشر شده توسط گروه نظارت 
بر خشــونت مرزی را رد کرد .بر اساس این ویدئو 
ماموران پلیس کرواسی با خشــونت دستوراتی 
علیه گروهی از مهاجران می دهند و آنها را به سمت 
جنگل هدایت می کنند.اما به ادعای وزارت کشور 
کرواســی، پلیس با مهاجران بدرفتاری نکرده و 
تنها از ورود غیر قانونی آنها جلوگیری کرده است.
مهاجران امیدوارند که با ورود به کرواسی به عنوان 
یک کشــور عضو اتحادیه اروپا بتوانند خود را به 

اروپای غربی برسانند. 

ایران برنده جدال با آمریکا در عراق

سید محمد مرندی
تحلیلگر سیاسی:

رییس مجلس گفت: بودجه ســال ۹8 باید همراه 
با اصالحاتی به مجلس شورای اسالمی ارائه شود.

وی گفت: یکی از سیاست های کلی کوچک کردن 
دولت و چابک سازی آن است، خیلی سال است که 
این یک سیاست کلی اســت اما دولت نه چابک و 
نه کوچک شــد، چرا اینگونه است؟ رئیس مجلس 
شورای اسالمی عنوان کرد: مشکل دولت این است 
که نمی داند با چه مکانیزمی کارمندانش را کم کند 
لذا باید برای آنها یک جــا و زمینه اقتصادی فراهم 
کند تا این افــراد را به آنجا انتقــال دهند تا دولت 
کوچک شود.الریجانی یکی از مسائل مهم در بحث 
کوچک ســازی دولت را دولت الکترونیک خواند و 
گفت: این مســئله هم خود یک مسئله مهم است 
حتی اگر دولت الکترونیک هم ایجاد شــود حجم 
کارمندان ما باید کاهش پیــدا کند و در این زمینه 
ورزیده شوند لذا شما باید یک تئوری داشته باشید 

که دولت بتواند نیروهای خود را کمتر کند.

حجم کارمندان دولت باید 
کاهش یابد

الریجانی:

ویژه

ایران برنده جدال با آمریکا در عراق

پیشنهاد سردبیر:

یک تحلیلگر سیاســی می گویــد: امروز که 
برنامه هســته ای نیمه تعطیل است توازنی 
نیست تا با آمریکا مذاکره کنیم، اگر چنین 
شرایطی را بپذیریم به شکلی تفسیر خواهند 
کرد که ایران به زانو در آمده است. وی افزود: 
واقعیت این اســت که مذاکره در شــرایط 
کنونی به معنای کــم آوردن در برابر آمریکا 
است، در چنین شرایطی این کشور انتظارات 
جدیدی مطــرح خواهد کــرد و در صورت 
انعقاد توافــق جدید، مانند گذشــته آن را 
بهم زده و به ایــن ترتیب باخت بزرگی برای 
ما خواهد بود. حــرف از مذاکره با آمریکا در 
شــرایط فعلی این پیام را به دشمن منتقل 
می کند که عهدشکنی آنها و زیر پا گذاشتن 
توافقات بین المللی در حالی که سایر طرف ها 
پایبندی خود را حفظ کرده اند، هیچ عواقبی 

برای آنها ندارد.

 برنامه هسته ای
 نیمه تعطیل است

رضا رحمانی
 وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره کانال مالی 
اروپا و تنها تامین نیاز های غذایی و دارویی تصریح 
کرد: این سازوکاری برای تسهیل مبادالت ایران با 
کشور های اروپایی که شامل اقالم مختلفی خواهد 
بود. اگر شرایط اجرایی پیدا کند سایر کشور ها هم 
از آن استفاده خواهند در نتیجه سایر اقالم را هم در 
بر می گیرد از سرمایه گذاری تا صنعت تکنولوژی.

وی ادامه داد: با توجه به مشــکالت دالر و استفاده 
ابزاری از آن این تفکر وجود دارد که چگونه می توان 
از طریق پول های ملی تجارت کنند کشور های نظیر 
هند و چین و ترکیه در ایم راســتا گام برداشته اند 
حتی اروپاهم به فکر مبادله غیر دالری هســتند. با 
برخی کشور ها این مذاکرات کلید خورده و مبادالت 
کارشناســی صورت گرفته در شــرایط فعلی که 
آمریکا به دنبال روزنه ای برای ایحاد تحریم اســت 
و می خواهد کارشــکنی کند تا نهایی شدن از ذکر 

جزییات معذور هستیم.

 SPV تنها برای تامین نیاز  
غذایی و دارویی نیست

قاسمی:

وزیر صنعت گفت: دامــاد رییس جمهور را 
بر اساس شایسته ســاالری به عنوان معاون 
انتخاب شده است.رضا رحمانی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با تاییــد خبر انتصاب داماد 
رییس جمهور به عنــوان معاون خود گفت: 
انتصاب وی به ســمت معاونــت وزیر اصال 
ربطی به داماد رییس جمهور بودن یا نبودن 
این فرد نــدارد.وی درباره ســابقه اجرایی 
داماد رییــس جمهور گفــت: وی در حوزه 
معاونــت فنــاوری رییس جمهور ِســَمت 
داشته و رییس ستاد توســعه ای بوده است 
و از آنجا به وزارت صمت آمده اســت. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: بدون تردید 
این فرد از نظر شایستگی ها، صالحیت های 
فردی، کارآمدی، مدارک تحصیلی و انگیزه 
رزومه ای قوی دارد و هیچ بحث دیگری جز 

این محورها در میان نبوده است.

داماد رئیس جمهور بر اساس 
شایسته ساالری انتخاب شد

پیشخوان

بین الملل

 به رغم همه فشارها؛

به نظر می رسد آمریکایی ها راه 
دشواری برای مجاب کردن عراق 

برای دوری از ایران دارند به خصوص 
آنکه مقامات ارشد عراقی گفته اند 

که تسلیم فشارهای سیاسی 
آمریکایی ها نخواهند شد

توضیح پزشکیان درخصوص اتهامی که به پسرش زده شد
پزشکیان در ارتباط با موضوع بورسیه پســر خود و رفع اتهام از وی گفت: پسر من هم که اتهام به او زده 
شد و بعد رفع اتهام شد اگر حقی نداشت باید کنار زده می شد. من در اسم نوشتن و رفتن او هیچ دخالتی 
نداشتم و اگر هرکسی هر توصیه ای از من برای پسرم شنیده اســت بیاید و اعالم کند. پسرم طبق روال 
برای بورسیه رفت و عده ای تهمت زدند و بعد شــفاف شد که اینطور نیست. هرکس تخلف کند باید با او 
برخورد شود. مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی در برنامه بدون توقف، در خصوص 
عملکرد مجلس برای هزینه بودجه هزار میلیاردی گفت: اولویت من پیگیری حاکمیت داده بر مملکت 
است. آنچه برای من مهم است این است که هر کمیسیون هر تصمیمی که می خواهد بگیرد بیاید و با داده 

با من صحبت کند یعنی همان شفافیت.

واکنش خاتمی به خبر انتصاب دامادش
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: هیچگاه برای هیچ یک از دامادهایم سفارشی برای کاری نداشته و ندارم 
و نخواهم داشت چون رانت خواری را منکر می دانم. در پی انتشار خبری مبنی بر انتصاب داماد آیت اله سید 
احمد خاتمی در سازمان برنامه و بودجه کشور، وی در اطالعیه نسبت به انتشار این خبر واکنش و برای تنویر 
افکار عمومی توضیحاتی را ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:»چند روزی است در فضای مجازی مسئولیت 
دامادم آقای سید حسین میر خلیلی در دفتر آقای دکتر نوبخت منتشر شــده است در این رابطه چند نکته 
گفتنی است: در آغاز زندگی مشترک دخترانم با دامادها گفته ام همه مسئولیت کارهایتان با خودتان است این 
انتساب را دخالت ندهید. هیچگاه برای هیچیک از دامادهایم سفارشی برای کاری نداشته و ندارم و نخواهم 

داشت چون رانت خواری را منکر می دانم. «

چهره ها

جراحی اقتصادی

دالر آرام گرفت

چــرخ  زیــر  دولــت 
خودروسازان داخلی رفت

دولت حرف خودش را می 
زند قیمت ها راه خودشان  را می 

روند!

علیرضا کریمیان

محسن رضایی:
ارجاع لوایح FATF به مجمع 

مورد بحث قرار می گیرد
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره 
بررســی لوایح مربوط به FATF گفت: درباره 
این بحث که گفته شده این لوایح برای ارجاع 
به مجمع تشــخیص در مجلس رأی گیری 
نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع 
در این زمینه تصمیم می گیرد.رضایی با اشاره 
به نظرات مختلف حقوقدانان در خصوص روند 
ارسال این لوایح به مجمع گفت: ما باید ببینیم 
مصلحت جامعه و نظام چیست. در ارتباط با 
الیحه مقابله با پولشــویی، کار راحت تر است 
چون قانون داخلی خود ماســت. مرحله دوم 
پالرمو و بعد CFT خواهــد بود که یک مقدار 
سخت تر است. من االن پرهیز دارم نظر خودم 
را بدهم، چون ممکن است در بررسی ها تاثیر 
بگذارد. ما ســعی داریم آنچه را منافع نظام و 
مردم است، در بحث بررسی لوایح دنبال کنیم.

اولین تهدید علیه ایران  
هوایی است

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: 
برآوردهای اطالعاتی نشان می دهد که اولین 
تهدید علیه جمهوری اسالمی، می تواند هوایی 
باشد. امیر سرتیپ الهامی با بیان اینکه رهبر 
معظم انقالب، بارها بر خط مقدم بودن پدافند 
هوایی تذکر داده اند گفت: برآوردهای اطالعاتی 
نشان می دهد که اولین تهدید می تواند علیه 
جمهوری اسالمی، هوایی باشد. وی ادامه داد: 
پدافند هوایی می تواند تهدیــد را کیلومترها 
خارج از مرز کشف و بعد از اعالم خطر و خبر، 

دفاع منسجم از این تهدید داشته باشد.

»بشار اسد« با »جابری 
انصاری« دیدار کرد

مشاور عالی وزیر امور خارجه ایران و رئیس 
جمهور سوریه روز یکشنبه در مورد تشکیل 
کمیته قانون اساسی سوریه و نشست آتی 
کشورهای ضامن صلح این کشور با یکدیگر 
دفتر  مطبوعاتی  کردند.سرویس  گفتگو 
ریاست جمهوری سوریه اعالم کرد که »بشار 
اسد« و »حسین جابری انصاری« پیرامون 
تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه و نشست 
کشورهای ضامن صلح سوریه در ژنو در 
روزهای هفدهم و هجدهم دسامبر )2۶ و 2۷ 
آذرماه(، با یکدیگر بحث و گفتگو کردند.در این 
دیدار، رئیس جمهور سوریه تالشهای ایران 
برای تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه را 
به رغم موانع بوجود آمده از سوی کشورهای 
داد. قرار  تمجید  مورد  تروریسم  حامی 

ادعای جدید نتانیاهو:
 جاسوسان اسرائیلی به ایران 

رفت و آمد دارند
 بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیر رژیــم 
صهیونیســتی، در ســخنرانی خود در جمع 
گروهــی از دیپلمات ها مدعی شــد عوامل 
اطالعاتی اسرائیل همچنان در ایران فعالیت 
دارند و برای مقابله با برنامه هسته ای تهران هر 
چند وقت یکبار وارد این کشور می شوند!وی 
در این ســخنرانی که در ســاختمان وزارت 
خارجه رژیم صهیونیســتی برگزار شد، بدون 
آنکه به جزئیات بیشــتری در این باره اشاره 
کند، تصریح کرد: »ما در سراسر جهان در حال 
نبرد با برنامه هســته ای ایران هستیم و برای 
نظارت بر فعالیت های هســته ای این کشور 
به طور مرتب به آنجــا می رویم.ادعای جدید 
نتانیاهو در ادامه  ادعاهای قبلی او درباره اجرای 
 عملیات های اطالعاتی در داخل ایران صورت 

می گیرد.  

داماد رییس جمهور استعفا 
کرد

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان ، به نقل از پایگاه خبری وزارت صمت، 
کامبیز مهدی زاده معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و رییس ســازمان زمین شناسی و 

اکتشافات معدنی از سمت خود استعفا کرد.
در متن استعفای وی آمده اســت: »از اینکه 
اینجانب را قابل دانســتید و در این مقطع از 
بنده دعوت نمودید که در این وزارتخانه همراه 
 تان باشم کمال تشکر و قدردانی را دارم. اجازه 
می خواهم از خدمت تان مرخص شــوم و به 
فعالیت های علمی و پژوهشی خود در سنگر 
قبلی ام ادامه دهم. بار دیگر از حســن ظن و 

اعتماد حضرتعالی سپاسگزارم.«

کافه سیاست
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شیرینی شب یلدا در اصفهان 30 درصد گران شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان
»تاغ« در نزدیکی مناطق 
مسکونی کاشته نمی شود

معاون فنــی اداره کل منابع طبیعی اســتان 
اصفهــان گفت: بــا توجه به عالقــه حیوانات 
موزی مانند موش به گونه های درخت تاغ این 
گیاه در بیابان زدایی مــوارد نزدیک به مناطق 
مسکونی کاشته نمی شــود و رویکرد اداره کل 
منابع طبیعی اســتان اصفهان این اســت که 
از گونه های گیاهی مختلــف در بیابان زدایی 
اســتفاده کند. عبدالرضا مهاجری در پاسخ به 
اینکه آیا اســتفاده از بعضی نهال ها در بیابان 
زدایی منجر به شــیوع بیماری سالک در میان 
شهروندان می شود، اظهار کرد: عوامل متعددی 
از جمله وجود نخاله های ساختمانی و زباله ها 
در نزدیکی منازل مسکونی، استفاده از کودهای 
دامی و وجود حیوانات مــوزی همچون موش 
منجر به بیماری سالک می شــود البته برای 
از بین بردن این حیوانات موزی همکاری نهاد 
های استانی همچون سازمان محیط زیست و 
 معاونت برنامه ریزی استانداری و تامین اعتبار

 الزم است.
وی با اشــاره به پدیده بیابان زایی در شــرق 
اصفهان خاطر نشان کرد: متاسفانه مدتی است 
که این منطقه دچار پدیده بیابان زایی و وجود 
ریزگرد ها شده است و این موضوع مهم سبب 
شــده اســت تا اداره کل منابع طبیعی استان 
اصفهان تمرکز ویژه ای بر منطقه شرق اصفهان 
داشته باشــد و برنامه هایی برای جلوگیری از 

بیابان زایی در این منطقه تدوین کند. 
مهاجری گفــت: در کنار نهالــکاری که یکی 
از روش هــای بســیار کارآمد بــرای بیابان 
زدایی اســت، احیــا و اصــالح مراتــع، بذر 
پاشــی، احــداث بادشــکن های غیــر زنده 
نظیر بادشــکن های ســنگی یا چوبــی نیز 
 بــرای بیابــان زدایــی در اصفهان اســتفاده

 می شود.

بازار

طرح بابانوئل 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان:

صحبت در مورد بودجه ۹۸، 
حدس و گمان است

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر بودجه ســال ۹۸ 
منتظر اعمال منویات مقام معظم رهبری است، 
پس از آن در قالب یک الیحه به مجلس شورای 
اســالمی می رود و در حال حاضــر صحبت در 
مورد بودجــه تصویب نشــده ۹۸، صرفا از روی 
حدس و گمان است زیرا امکان هرگونه تغییر در 
بودجه وجود دارد.نعمت اله اکبری اظهار کرد: در 
زمان تصویب و نگارش بودجــه ۹۷ تحریم های 
کنونی وضع نشــده بود اما دولت در اواسط سال 
۹۷ با پدیده تحریم مواجه شد و ناگزیر از اعمال 
تغییرات در سیاســت های خود بــود که همین 
موضوع باعث بــروز برخی اختالل هــا در روند 

اجرایی بودجه سال ۹۷ شد.

ظرف یک ماه آینده؛
اضافه بار خودروهای سنگین 

کنترل می شود
رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی 
درون شــهری اصفهان و حومه گفــت: با خرید 
تجهیزات توزین سیار و توزین در حال حرکت تا 
یک ماه آینده اضافه بار و اضافه تناژ خودروهای 
سنگین به صورت مســتمر کنترل خواهد شد. 
مجید طهماســبی اظهارکــرد: بــه کارگیری 
سیستم های پیشــرفته توزین در حال حرکت و 
تجهیز واحدهای نظارت به سیســتم های توزین 
سیار با هدف کنترل اضافه بار و جلوگیری از ورود 
خسارت به زیرساخت های شهری انجام می شود؛ 
بر این اساس به رانندگانی سوخت یارانه ای تعلق 
می گیرد که در حوزه حمل و نقل بار درون شهری 
برای آنها ســند حمل صادر شــده باشد.رییس 
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون 
شهری اصفهان و حومه تصریح کرد: برای صدور 
بارنامه در گام نخســت فعالیت را از خودروهای 
ســنگین حمل خاک و نخاله ســاختمانی آغاز 
می کنیــم و بعد به وانت هــا، کامیونت ها و حتی 

پیک های موتوری می پردازیم.

رییس شورای اسالمی استان اصفهان 
انتقاد کرد

سهم روستاها از جمعیت و تولید 
26 درصد، از بودجه 7 درصد

رییس شــورای اسالمی اســتان اصفهان گفت: 
سهم اعتبارات قابل احصا برای مسائل روستایی 
و عشــایری از کل مصارف بودجه عمومی دولت 
در سال ۹۷ تنها حدود ۷ درصد است، این میزان 
در مقایسه با سهم حدود 26 درصدی روستاها و 
مناطق عشــایری از جمعیت و 2۷.5 درصدی از 

تولید ناخالص کشور بسیار اندک است.
عبداله کیانی در اجالس استانی شورای اسالمی 
استان اصفهان اظهار داشــت: باتوجه به اهمیت 
روســتاها در توســعه همه جانبه و پایــدار باید 
مسائل روســتاها مورد بررســی قرار گیرد و این 
مشکالت حل و فصل شود، راهکارهای برون رفت 
از مشکالت روســتاها حرف های زیادی است و 

روستاها کمتر مورد توجه قرار گرفتند.
وی با اشاره به تعدد تصمیم گیری، سیاست گذاری 
و اجرا در توسعه روســتاها که تبدیل به یکی از 
مشکالت روستاها شده است، بیان کرد: سازمان 
و نهاد مشــخصی برای اجرا و سیاست گذاری در 
روســتا وجود ندارد و نگاه بخشی به روستا باعث 
شــده به خوبی نتواند مشــکالت، نارسایی ها و 
نیازهای منطقه را شناســایی کــرد. وی با بیان 
این که روستاها و نظام روســتایی در ایران فاقد 
یک اتاق فکر منسجم اســت، بیان کرد: هرچند 
دهیاری ها قانونا متولی روســتاها هســتند، در 
برنامه چهــارم و پنجم توســعه برنامه های ویژه 
در حوزه هــای مختلفی چون حمــل و نقل، راه 
و فرش دســتباف برای توسعه روســتاها درنظر 
گرفته شده بود اما اجرا نشد که دلیل آن فقدان 
دستگاهی برای پیگیری اهداف پیش بینی شده 

برای روستاها بوده است.
 کیانی با بیان ایــن که کمبود منابــع اعتباری 
یکی دیگر از مشــکالت روستاهاســت، عنوان 
کرد: ســهم اعتبارات قابل احصا برای مســائل 
روستایی و عشایری از کل مصارف بودجه عمومی 
دولت در سال ۹۷ تنها حدود ۷ درصد است، این 
میزان در مقایســه با ســهم حدود 26 درصدی 
روستاها و مناطق عشــایری از جمعیت و 2۷.5 
 درصدی از تولید ناخالص کشــور بســیار اندک 

است.

شکر پاش طرح بابانوئل 
کد 16697

 34,000
تومان

سرویس آبلیموخوری طرح 
بابانوئل کد 16098 بسته 2 عددی

 39,000
تومان

جا دستمالی طرح 
بابانوئل کد 17013

 19,000
تومان

پس از ماه ها رکود و خلوتی بازارها در آستانه شب 
یلدا جنب و جوش اندکی شــهر را فراگرفته است. 
خوار و بار فروشــی هایی که در هفتــه های اخیر 
به علت گرانی سرســام آور آجیل از مشتری خالی 
بود حاال کم کم شاهد بازگشــت دوباره خریداران 
هستند. هر چند خرید ها کم جان و سبک است اما 
به اصطالح  بازار اندکی تکان خورده است. مسئوالن 
بازار می گوینــد کمبود کاالیی نداریــم و نظارت 
بر قیمت ها افزایش یافته اســت امــا باید دید در 
آســتانه شــب یلدا و اوج گیری خریدها آیا قیمت 
ها ثابت خواهد ماند و یا اسیر سودجویان چند ماه 
 اخیر بازار خواهد شــد. این گــزارش تالش دارد تا 
دغدغه های یلدایی بازار را بررســی و پیشنهاداتی 

در زمینه خریدهای ارزان برای شب یلدا ارائه دهد.
نظارت وجود دارد مردم خیالشان راحت 

باشد
اگر چه انار و هندوانه باالی هفت هزار تومان قیمت 
دارد و آجیل صدر نشــین قیمت های شــب های 
یلداست اما رســول جهانگیری رییس اتاق اصناف 
اصفهان در گفتگویی گفته است با توجه به مصوبه 
شــورای تنظیم بازار مبنی بر اولویت تامین داخل 
برای کاالهای اساســی، عرضه ها در بــازار کامال 
طبیعی است و کمبودی احساس نمی شود.رسول 
جهانگیری در خصوص شــرایط بازارها در آستانه 
شب یلدا و نظارت های اتاق اصناف بر این بازار اظهار 
کرد: هر ساله بحث نحوه نظارت بر بازار شب یلدا از 
10 روز قبل از شب یلدا به معاونت بازرسی اصناف 
ابالغ می شود و امسال نیز برنامه ریزی های الزم در 
این زمینه انجام شده اســت.وی همچنین تصریح 
کرد: با این حال در برخی کاالها نظیر میوه، نوسانات 
عرضه و تقاضا بر قیمت ها اثرگذار اســت و در طی 
ماه های اخیر، افزایــش جذابیت صادرات این اقالم 
موجب شده تا بازار داخلی دچار شوک های قیمتی 
شود. شــوکی که این مقام اقتصادی از آن نام برده 
است حاال گریبان برخی از ســنتی ترین اقالم یلدا 

مانند پسته ، خرما، نارگیل و انار را هم گرفته است.
میوه ارزان از کجا بخریم؟

کارشناسان معتقدند ارزانی به زودی از راه می رسد 
و مقاومت ها در برابر کاهش قیمت به اقالم خوراکی 
هم خواهد رسید. اما در آستانه خریدهای یلدایی، 
شــهرداری اصفهان در بازارهای روز کوثر اقدام به 
عرضه میوه به قیمت بازارهای میوه و تره بار کرده 
است . مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: 
همزمان با شب یلدا  و با کنترل های صورت گرفته 
در بازارهای روز کوثر شــهرداری اصفهان، قیمت 
میوه در روزهای اخیر تثبیت شــده و خرید از این 
بازارها بدون هیچ مشــکلی انجام می شود.محمد 
مجیری اظهارکرد: با توجه به اینکه یکی از اهداف 
تشکیل بازارهای روز از ســوی سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان، عرضه سبد کاالی خانوار با کیفیت مناسب و 
قیمتی پایین تر نسبت به سطح شهر است، شهروندان 
می توانند سبد کاال، به خصوص میوه مورد نیاز خود 
را از بازارهای روز سازمان با قیمتی مناسب و کمتر 
نسبت به واحدهای عرضه کننده در سطح شهر تهیه 
کنند.مجیری اعالم کرد: از تاریخ 2۷ آذر ماه لغایت 
اول دی ماه طرح فروش ویژه میــوه و صیفی جات 
در بازارهای روز کوثر شــهرداری اصفهان اجرایی 

می شود. 
آجیل و شیرینی گران اما قابل خرید

آجیل فقط پسته و بادام نیست این را می توان این 
روزها از ســبد خرید مردم در خوار و بار فروشی ها 
هم فهمید. در حالیکه پســته و بــادام برای آجیل 
شب یلدا برای کمتر کسی قابل خریدن است اما می 
توان از آجیل های ارزان قیمتی مانند بادام زمینی، 
کشمش و نخودچی استفاده کرد. حتی انواع تخمه و 
خشکباری مانند دانه های بو داده سویا هم می تواند 
جایگزین های خوشمزه ای برای آجیل های گران 
باشد. هر چند خریدهای هیجانی در آستانه یلدا عمال 
کمپین نخریدن پسته را زیر سوال برده است ولی می 
توان هنوز هم در بساط آجیل فروشان تنقالت ارزان 

قیمت و خوشمزه ای یافت.
بازگشت حراج ها در آستانه شب یلدا

 در حالیکه مدت هاســت فروش هــای حراجی از 
مغازه ها و سایت های اینترنتی رخت بر بسته بود اما 
در آستانه یلدا و تحرکات خریداران در بازار بار دیگر 

زمزمه های حراج به گوش می رسد حتی طرح های 
فروش قســطی نیز در اندکی از فروشگا هها دیده 
می شــود.به گفته رســول جهانگیری رییس اتاق 
اصناف مرکز اصفهان، در یک برهه افزایش قیمت ها، 
معامالت اجناس را کامال نقدی کرد  اما مجددا شاهد 
بازگشت فروش های قســطی و تخفیف ها به سطح 
بازار هســتیم.جهانگیری همچنین از درخواست 
برخی صنوف برای طرح های حراج خبر داد و گفت: 
تا کنون با چند درخواســت اجرای طرح های حراج 
صنوف موافقت شــده و درخواست های دیگری نیز 

در حال بررسی است. 
از حراج های اینترنتی به مناســبت یلدا 

غافل نشوید
برخی از بزرگ ترین ســایت های فروش اینترنتی 
 به مناســبت یلدا حــراج هــای ویــژه ای برگزار 
کرده اند. یکی از اصلی ترین حراج ها را سایت بامیلو 
به مناسبت یلداتدارک دیده اســت. این فروشگاه 
اینترنتی جشــنواره فروش خود را روز سه شــنبه 
2۷ آذرماه  تا عصــر روز جمعه ۳0 ام آذرماه 1۳۹۷ 
برگزار می کند. حراج شــب یلدا امسال در بامیلو با 
مجموعه ای از محصوالت متنوع برگزار می شــود. 
امسال کاربرانی که اپلیکیشن بامیلو را دانلود کنند و 
از طریق اپ خرید کنند عالوه بر اینکه از تخفیف های 
ویژه برخوردار خواهند بود؛ بدون اســتثنا هدیه ای 
شامل کد خرید از اسنپ فود، اسنپ تریپ و اسنپ 
کیو دریافت خواهند کــرد. در آخرین حراج بامیلو 
که جمعه هفته گذشــته برگزار شد کاربران ایرانی 

رکورد خرید آنالین در یک روز را شکستند. در حراج 
جمعه بیش از ۷0میلیون بار از کاالهای مختلف در 
بامیلو بازدید شد و رشد 5000 درصدی فروش در 
یک روز را تجربه کرده است. فروشگاه های اینترنتی 
دیگری نیز به مناســبت یلدا تخفیفاتی را ارائه می 
دهند. با وارد کردن کد تخفیف می توانید از ۳5 هزار 
تومان تخفیف محصوالت شب یلدا بلومن، فروشگاه 
اینترنتی گل بهره مند شوید. آچاره نیز به مناسبت 
شب یلدا تخفیفات 10 تا 20 درصدی برای برخی از 
خدمات خود در نظر گرفته است. فروشگاه اینترنتی 
لوازم منزل شاینچی نیز تخفیفات 20 هزار تومانی 
برای خرید های باالی 100 هزار تومان به مناسبت 

یلدا در نظر گرفته است.
از ویژه های غذایی یلدا غافل نشوید

 اگر چه شــب یلــدا مــی توانــد فرصتــی برای 
دورهمی های خانوادگی باشد اما در سالهای اخیر 
برخی از خانواده ها ترجیح می دهند این شــب را 
بیرون از خانه و در فضای رستوران ها و ویژه برنامه 
های آنها باشند. البته رستوران ها و سفره خانه ها نیز 
به همین مناسبت تخفیف های ویژه ای در نظر می 
گیرند یکی از بهترین سرویس های غذایی را آچاره با 
تخفیف 20 درصدی در فروش فینگر فودها ارائه می 
دهد. برخی از سفره خانه ها نیز منوهای ویژه شب 
یلدا را برای کســانی که زودتر اقدام به رزرو نمایند 
ارائه می دهد. بهتر اســت برای آگاهی از تخفیفات 
یلدایی غذافروشی ها سری به سایت های نت برگ 

و تخفیفان بزنید.

حراجی ها 
در آستانه شب یلدا،  بازارهای شهر دوباره  جان می گیرند

  عکس روز

بازار غذا های سنتی در کشمیر 

رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان گفت: با وجود افزایش 100 تا ۳00 درصدی مواد اولیه، قیمت 
شیرینی شب یلدا در اصفهان تنها ۳0 درصد نسبت به ســال گذشته گران شده است.حسن شریفی 
، با اشاره به وضعیت بازار شیرینی در آستانه شــب یلدا، اظهار کرد: متاسفانه قیمت مواد اولیه پخت 
شیرینی نسبت به سال گذشته بین 100 تا ۳00 درصد گران شده، با این وجود نرخ شیرینی تنها ۳0 
درصد نسبت به پارسال افزایش قیمت یافت.وی افزود: در حال حاضر قیمت مغز پسته نسبت به سال 
گذشته از 60 هزار تومان به بیش از 240 هزار تومان افزایش یافته و قیمت روغن، مغز بادام و ... دو برابر 
شده و حتی جعبه شیرینی نیز نسبت به سال ۹6 حدود ۳00 درصد افزایش یافته است.رییس اتحادیه 
گز و شــیرینی اصفهان همچنین اضافه کرد: با وجود افزایش 100 درصدی قیمت روغن و تخم مرغ 
و بیش از 100 درصدی مغز بادام، شــکالت، قهوه، نســکافه و کاغذ نیز گران شده است، بااین وجود 
واحدهای شیرینی با افزایش ۳0 درصدی قیمت، گرانی ها را جبران کرده اند.وی با اشاره به قیمت هر 
کیلو شیرینی، افزود: قیمت هر کیلو شیرینی بسته به نوع و کیفیت آن متفاوت است و در حال حاضر 
هر کیلو شیرینی دانمارکی بین 16 تا 1۸ هزار تومان،  شیرینی  تَر بین 24 تا 2۸ هزار تومان، کیک بین 
2۸ تا ۳0 هزار تومان، و کیک های انار و هندوانه شــب یلدا ۳5 هزار تومان است. شریفی با بیان اینکه 
واحدهای فروش شیرینی برای شب یلدا آماده هســتند، گفت: متاسفانه قدرت خرید مردم از ابتدای 

امسال تاکنون کاهش بسیاری داشته است.

رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان

شیرینی شب یلدا در اصفهان 30 درصد گران شد

معاون درآمد و خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان می گوید: میزان 
مصرف آب مشترکانی که از لوازم کاهنده مصرف استفاده می کنند به 
طور میانگین 20 درصد کاهش نشان می دهد. رضا رضایی با اعالم این 
خبر گفت: از ابتدای اجرای طرح ثبت نام و توزیع لوازم کاهنده مصرف 
آب در اردیبهشت امسال تاکنون تعداد 2۸۳۳ درخواست ثبت شده است 
که لوازم مورد نیاز آن ها بر اساس برنامه زمان بندی در حال تحویل است.

وی با بیان این که لوازم کاهنده مصرفی که بین شــهروندان توزیع می 
شود شامل سردوش ثابت، سردوش متحرک، پرالتور یا درافشان روپیچ 
و پرالتور توپیچ است گفت: بررسی مصرف آب مشترکانی که این لوازم 
را دریافت و نصب کرده اند نشان می دهد میزان مصرف آب آن ها نسبت 
به دوره مشابه سال قبل به طور میانگین 20 درصد کاهش داشته است.

معاون درآمد و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: در این بررسی مصرف آب ۷0 مشــترک با کاربری های مختلف 
مسکونی، تجاری، اداری، بیمارستانی و فرهنگی به طور تصادفی مورد 
انتخاب و بررسی قرار گرفت که بر اساس آن میزان مصرف این کاربری ها 
از 5 تا 54 درصد کاهش نشان می دهد.رضایی از ادامه اجرای طرح ثبت 
نام و توزیع لوازم کاهنده مصرف آب خبر داد و گفت: مشترکین آبفای 
استان اصفهان در ۹2 شهر تحت پوشش می توانند از طریق پرتال شرکت 
به نشانی www.abfaesfahan.ir  و یا تماس با سامانه خدمات غیر 
حضوری 1522 و انتخاب کلید شماره ۸ درخواست خود را ثبت کرده تا 
لوازم کاهنده مورد نیاز برای آن ها ارسال شود.وی گفت: هزینه این لوازم 
هم به صورت نقدی و هم به صورت اقساط 12 ماهه قابل پرداخت است.

همیشــه برای پول دار بودن الزم 
نیست درآمد باالیی داشته باشیم

خیلی ها با این کــه درآمد باالیی 
دارن نمی تونن پــس انداز کنن و 
هستن کســایی که درآمد کمی 
دارن اما بــا مدیریت صحیح مالی 
می تونن به خواسته هاشون برسن.
این اپ با معرفی راهکارهایی برای 
مدیریت صحیح مالی به شما هم 
کمک می کنه که جز دســته دوم 

باشید. 

برنامه ریزی مالی

شن مالی
معرفی اپلیکی

کاهش 20 درصدی مصرف آب با استفاده ازتجهیزات کاهنده

مرضیه محب رسول
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بین الملل 
نگاه روسی به اعتراضات پاریس

پیشنهاد سردبیر:

گزارش موسسه آماری آمریکایی
مرگ ومیر ناشی از شلیک گلوله در آمریکا 

رکورد زد
گزارش یک موسســه تحلیلی و آماری آمریکایی نشــان می دهد که 
میزان مرگ و میر ناشی از شلیک گلوله در این کشور در سال 2017 
در 40 سال گذشته بی سابقه بوده است. براساس این گزارش، پیش از 
این تحلیل مشابهی نیز توسط نهاد غیرانتفاعی صندوق آموزش برای 
توقف خشونتهای مسلحانه انجام شده بود. سی ان ان می گوید که این 
دو تا تحلیل را تجمیع کرده و دریافته اســت که 39773 نفر در سال 
2017 بر اثر تیراندازی و خشونتهای مسلحانه در آمریکا جان شان را 
از دست داده اند که 10 هزار نفر بیشــتر از 28874 نفری است که در 
سال 1999 به همین دلیل کشته شده اند. در واقع میزان خودکشی با 
 سالح گرم از 6 دهم درصد در سال 1999 به 6.9 درصد در سال 2017 

رسیده است. 

کمک ۵۰۰ میلیون دالری قطر به سازمان ملل
به گزارش الجزیره، مقامات قطر و سازمان ملل در حاشیه نشست دوحه 
چندین توافقنامه شراکت را به منظور تقویت همکاری های دوجانبه، 
از جمله تاســیس چهار دفتر جدید سازمان ملل در این کشور به امضا 
رساندند.امضای این توافقنامه در نشست دوحه و با حضور شیخ محمد 
بن عبدالرحمن، وزیر خارجه قطر، آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان 
ملل و روسای ادارات و آژانس های مختلف سازمان ملل به انجام رسید.

پس از امضای این توافقنامه ها، وزیر خارجه قطر در نشستی مطبوعاتی، 
از کمک کشورش به موسسات سازمان ملل به میزان 500 میلیون دالر 
خبر داد و گفت توافقنامه هایی برای افتتاح دفتر نمایندگی یونیسف 
و نیز مقر امور بشردوســتانه ســازمان ملل در دوحه به امضا رســید، 
همچنان که دو توافقنامه در خصوص امــور پناهندگان و نیز صندوق 
توسعه قطر و نیز توافقی برای حمایت آنروا ) آژانس امداد و کار آوارگان 

فلسطینی( امضا شد.

رییس جمهور عراق تک تابعیتی شد
رییس جمهور عراق اعالم کرد از تابعیت انگلیســی خود که در زمان 
جنگ با رژیم سابق عراق دریافت کرده بود در چارچوب احترام به قانون 
اساســی عراق انصراف می دهد.»به گفته »لقمان الفیلی« سخنگوی 
ریاســت جمهوری عراق، برهم صالح از دولت انگلیس به علت این که 
در زمان رژیم گذشته عراق به وی تابعیت انگلیســی داده بود تقدیر 
کرد.براساس قانون اساسی عراق شــهروندان این کشور زمانی که در 
 سمت های حاکمیتی این کشور قرار می گیرند نمی توانند دوتابعیتی 

باشند.

قانون جدید مهاجرت ژاپن پر چالش خواهد بود
چند روز پس از تصویب طرح بازنگری در قانون مهاجرت از سوی مجلس ژاپن، 
یافته های نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد، این قانون ممکن است 
رقابت توکیو با سایر کشورهای پیشرفته برای جذب مردم سایر کشورها را با 
مشکل مواجه می کند. طرح بازنگری قانون مهاجرت ژاپن که دولت این کشور 
به خاطر پیر شدن جمعیت کشور برای حل مشکل کمبود نیروی کار در بخش 
ساخت و ساز، کشاورزی و پرستای و جذب نیروی ماهر و متخصص ارائه کرد، 
قرار است از آوریل 2019 اجرایی شود. طبق رتبه بندی»مرکز جهانی رقابت 
آی ام دی«، ژاپن بیست و نهمین کشور از 63 کشور است که از شرایط جذب و 
استعداد توسعه برخوردار است. در این فهرست، تایوان و استونی قبل از ژاپن قرار 
دارند. طبق یافته های نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو، کسانی که به ژاپن نقل 
مکان می کنند، انتظار رفتاری دوستانه تری در مقایسه با سایر کشورها دارند. 
اجرای این قانون که راه را برای گشودن رسمی درهای ژاپن به روی نیروی کار 
خارجی باز می کند، در حکم تغییری عمده در سیاست کشوری است که اساسا 
برای افراد مجرب و با مهارت های باال، مانند پزشکان، وکال و معلمان، روادید 
کار صادر می کند. با توجه به صدها هزار خارجی که انتظار می رود واجد شرایط 
گرفتن روادید شوند، دولت ژاپن باید به مدت یکسال کارگاه های آموزشی برای 
کمک به نیروی کار برگزار کند. طبق اعالم دولت ژاپن، در سال اول اجرای این 
سازو کار به 47 هزار و 550 کارگر خارجی و طی پنج سال نیز به 345 هزار و 
150 تن روادید شماره یک داده خواهد شد. آمارهای دولت ژاپن حاکیست، در 
اکتبر سال گذشته شمار کارگران خارجی مشغول به کار در ژاپن به شمار بی 

سابقه 1.28 میلیون رسید.

سوریه قواعد را عوض می کند؛ فرودگاه مقابل 
فرودگاه

روزنامه کویتی »الرای« به نقل از برخی رهبران سوریه نوشت که دمشق تصمیم 
دارد قواعد درگیری با رژیم صهیونیستی را تغییر داده و برای مقابله به مثل در 
صورت هر گونه حمله این رژیم آماده می شود. این روزنامه نوشت که دمشق این 
تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که مسکو نیز موضع قاطعی در برابر عملیات های 
رژیم صهیونیستی در سوریه به خصوص پس از حادثه سقوط هواپیمای »ایل 
20« روسی و کشته شدن 15 نظامی روسیه در این هواپیما، اتخاذ کرده است.

مسکو، تل آویو را مســئول این حادثه فاجعه بار دانست و تدابیری را به منظور 
تضمین امنیت نظامیان خود در سوریه اتخاذ کرده است که از جمله آن تحویل 
ســامانه اس 300 به نیروهای دفاع هوایی ارتش ســوریه است. براساس این 
گزارش، دمشق تصمیم دارد به هر گونه نقض حریم هوایی اسرائیل که به نابودی 
توان نظامی سوریه و قتل مستشاران غیر ســوری، افسران و نظامیان سوری 
شده است، پاسخ داد و این معادله »فرودگاه در مقابل فرودگاه، پادگان در برابر 
پادگان و غیره« را اجرا خواهد کرد. مسکو نیز پس از حادثه سقوط هواپیمای 
»ایل 20« به تل آویو ابالغ کرده که افسران روسی در تمامی پایگاه های نظامی 
اعم از سوری و ایرانی حضور دارند و هر گونه حمله علیه اهداف سوری و ایرانی 
به معنای هدف قرار دادن نیروهای روسی است و هرگز اجازه چنین کاری به 

اسرائیل داده نخواهد شد.

 چند سالی است که مصر شاهد دعوای پیدا و پنهان دو قدرت سیاسی و دینی 
است که اخیرا جنبه پیداتری هم به خود گرفته است. در هفته های گذشته 
جدال کالمی سختی میان عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر و احمد 
الطیب، رئیس االزهر یا »امام اکبر« در گرفت. دعوای اخیر از آنجا شروع شد 
که شــیخ االزهر در حضور علمای دین، مقامات دولتــی و رئیس جمهور به 
انتقاد از ترویج »اسالم منهای سنت« در رسانه های مصری وابسته یا نزدیک 
به حاکمیت پرداخت. این افراد می گویند صرفا قرآن کافی است و نیازی به 
رجوع به سنت پیامبر)ص( نیســت. الطیب در البه الی سخنان خود طعنه 
تلخی به سیسی زد؛ آن جا که به داســتان یکی از منکراِن سنت اشاره کرد و 
گفت این شخص در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی نماز با وجود عدم اشاره 
به آن در قرآن گفته است: »این رئیس جمهور است که چگونگی برپایی نماز 
را با مشورت مشاورانش و بر حسب زمان و مکان مشخص می کند.«سخنان 
شیخ االزهر که شیخ »طریقِت احمدیه« و فرزند شیخ »طریقت خلوتیه« در 
سلوان نیز هســت، به مذاق عبدالفتاح سیسی خوش نیامد و در خطابه خود 
واکنش نشان داد. وی گفت که معضل جهان اسالم پیروی کردن یا نکردن از 
سنت نیست، بلکه در فهم نادرست اصول دین است و این پرسش را مطرح کرد 
که چه کسی بیشتر به اسالم بدی کرده است؛ منادیاِن ترک سنت و تمسِک 
صرف به قرآن یا به خطارفتگان در فهم اصول و تندورها؟ واقعیت این است 
که سیسی حرف بی ربطی نزد و ســخنانش هم عقل پسند بود و هم صراحتا 
منکر سنت نشــد، اما چون خود وی در قامت یک افسر »کودتاگر« رفتاری 
همانند و چه بسا بدتر از تندروهای مورد اشاره اش داشته که تنها در یک روز 
در میدان رابعه نزدیک به هزار نفر را سالخی کرد، مقبولیتی ندارد در لباس 
یک »مصلِح نواندیش« ظاهر و خواهان اصالح گفتمان دینی شود. در کنار 
آن هم بیان واکنشی سیسی و نزدیکی برخی رسانه های مصرِی مروج »اسالم 

منهای سنت« به او، این تصور را به درستی القا می کند که رئیس جمهوری 
مصر در صف منکراِن سنت علیه االزهر ایستاد و شیخ آن را هم تلویحا به فهم 
نادرست از دین متهم کرد. وسط این دعوا اردوغان به کمک شیخ االزهر آمده 
و به تمجید از سیرت نبوی پرداخت. جالب این که عالء مبارک، پسر حسنی 
مبارک نیز در توئیتی از احمد الطیب تمام قد حمایت کرد و اسالم بدون سنت 
را به معنای حذف سه چهارم قرآن دانست.نزاع دو زعامت دینی و سیاسی در 
مصر چیز تازه ای نیست، بلکه جنبه تاریخی و ماهیتی سیاسی و گفتمانی دارد. 
این نزاع تقریبا به دوران محمد علی پاشا بنیانگذار »مصر نوین« در قرن هجده 
میالدی باز می گردد. محمد علی پس از این که با کمک االزهر قدرت خود را 
تثبیت کرد، آن  را کنار گذاشته و عمال نفوذش را در قدرت و جامعه کاهش داد. 

این روند تداوم یافت تا این که جمال عبدالناصر در قالب قانون شماره 103 
مصوب 1961، االزهر را به نهادی وابسته به دولت تبدیل کرد و رهبری االزهر 
نیز انتصابی شــد که باید رئیس جمهور منصوب کند.با وجود کاهش قدرت 
و نفوذ، االزهر اما همچنان جایگاه مهمی داشت و پس از انقالب 2011 و در 
قانون اساسی مصوب 2012 در دوران حکومت اخوان المسلمین استقالل 
»نســبی« پیدا کرد و دیگر شــیخ آن را نه رئیس جمهور، بلکه هیات »کبار 
العلماء« انتخاب می کرد و در ماده 4 آن ذکر شد که به هیچ وجه قابل عزل هم 
نیست. این هیات پنجاه سال پیش به دستور عبدالناصر ملغی شده بود. ماده 7 
قانون اساسی جدید )2014( نیز به این استقالل تصریح کرده است.هر چند 
این تحوالت در دوران حکمرانی اخوان اتفاق افتاد، اما این حرکت توفیقی در 
نزدیکی جدی به االزهر پیدا نکرد و برونداد آن هم ظهور الطیب در کنار سیسی 
در لحظه اعالن پایان حکومت محمد مرسی و بازگشت نظامیان به قدرت بود.
در این نزاع دست رئیس جمهوری مصر از لحاظ قانونی باز نیست و نمی تواند 
شیخ االزهر را عزل کند؛ مگر این که قانون اساسی تعدیل شود.هر چند االزهر 
در دو قانون اساسی 2012 و 2014 نوعی استقالل پیدا کرده، اما چون از لحاظ 
مالی همچنان وابسته به دولت مانده، این استقالل مخدوش است. بله! اگر اداره 
اوقاف چون سده های طالیی زعامت االزهر در اختیارش بود، استقالل آن کامل 
بود و دیگر مشکلی نداشت. اکنون به نظر می رسد دولت مصر در صرافت تقابل 
جدی با االزهر و الاقل با رهبر کنونی این نهاد دینی )بزرگ ترین مرجع مذهبی 
اهل سنت در جهان( است. محاصره رسانه ای االزهر شروع شده و در روزهای 
گذشته ریاست جمهوری )به گفته منابعی( دستور بایکوت بیانیه االزهر درباره 
مساله مساوات زن و مرد در ارث در رسانه ها را داد و چه بسا در آینده نزدیک در 
معرض محاصره مالی هم قرار گیرد و پارلمان نیز برای محدود کردن اختیارات 

الطیب مداخله کند.

نگاه روسی به اعتراضات پاریس
جنگ رسانه ها بر سر آشوب ها در فرانسه باال گرفته است

مرضیه محب رسول

آتــش اعتراضات در حالــی همچنان 
 در فرانسه شعله ور اســت که برخی از 
رســانه های اروپایی و سیاستمداران 
این کشــور معتقدند اطالع رسانی غلط 
برخی از رســانه ها و کشورها در شدت 
گرفتن این تنش ها نقش دارد. روسیه و 
 رسانه های بین المللی این کشور یکی از 
اصلی ترین متهمان اغتشاشــات اخیر 
هستند. راشا تودی که گزارشات لحظه 
به لحظه از تجمعات فرانسه را در بخش 
های مختلف خبری خود منعکس می کرد 
متهم به دروغ پراکنی و ملتهب ساختن 
فضای اعتراضات از ســوی رسانه های 

فرانسوی و آلمانی شده است.
آتشی که مهار نمی شود

هزینه های سیاســی و اقتصــادی اعتراضات 
گسترده فرانسه به مرز غیر قابل باوری رسیده 
است. بانک مرکزی فرانســه پیش بینی  کرد 
رشد اقتصادی این کشور در سه ماه پایانی سال 
جاری میالدی به دلیل شورش ها و اغتشاشات 
موجود در فرانســه که فعالیت های اقتصادی 
را مختل می کند ، به نصف کاهش یابد.بانک 
فرانسه این کاهش رشــد اقتصادی را ناشی از 
تاثیر مهم اعتراضــات »جلیقه زردها« عنوان 
کرد. بانک مرکزی فرانسه پیش بینی خود از 
رشد اقتصادی این کشــور را در سه ماه پایانی 
ســال 2018 میالدی از 0.4 درصــد به 0.2 
درصد کاهش داد. بر اساس برآورد صندوق بین 
المللی پول از تولید ناخالص داخلی فرانسه در 
سال 2018 میالدی، این کاهش رشد در سه 
ماه پایانی معادل 140 میلیارد دالر است. بانک 
مرکزی فرانســه اعالم کرد که فعالیت بخش 

خدمات به دلیل تاثیر این جنبش کاهش پیدا کرده است. حمل و نقل، رستوران ها، بخش های مرتبط با تعمیرات 
خودرو از این اغتشاشات آسیب دیده اند. 

رسانه هایی که بی طرف نبودند
از دید یک فرد عادی اعتراضات در فرانسه نه اغتشــاش بود و نه آشوب بلکه بر اساس معیارها و تعاریف دموکراسی 
غربی نوعی اعتراض اجتماعی و احقاق حق شهروندی بود که با واکنش های خشونت آمیز نیروهای پلیس فرانسه 
از کنترل خارج شد. در این میان رسانه ها در پوشــش خبری رخدادهای فرانسه به دو دسته تقسیم شدند؛ بخشی 
جانب دولت فرانسه را گرفتند و به جای »تظاهرات  یا »ناآرامی « از لفظ »شورش « استفاده کردند که بار معنایی 
مشخصی دارد و به هر نوع برخورد خشن با معترضان مشروعیت می بخشد. به عنوان نمونه، می توان به رویترز اشاره 
کرد که بر لفظ شورش تاکید و ضامن سالح پلیس را برای هدف قرار دادِن مشروع معترضین آزاد کرده است اما از 
سوی دیگر برخی از رسانه ها مانند راشا تودی تالش کردند تا این اعتراضات را از سمت و سویی دیگر پوشش دهند به 
همین دلیل متهم به دخالت و تشدید این آشوب ها شدند. سلسله گزارش های این شبکه از همراهی پلیس فرانسه 
در شهرهای مختلف این کشور با معترضان و ادای احترام به آنها تنها از سوی این شبکه رسانه ای شد. بلومبرگ و 
برخی از رسانه های فرانسوی راشا تودی و اسپوتنیک را متهم به دســتکاری در خبرها و ایجاد جو روانی خشونت 
آمیز در میان معترضان متهم کردند. رسانه های دولتی روسیه مانند »اسپوتنیک« و شبکه »آر تی« و »راپتلی« به 
دقت رویدادهای فرانسه را پوشش می دهند و شبکه راشا تودی )آرتی( گفته که 12 تن از خبرنگارانش در تظاهرات 

فرانسه مجروح شده اند.

روســیه متهم ردیف اول دخالت در 
اعتراضات

روسیه و رسانه های بین المللی این کشور جزو 
متهمان ردیف اول دخالت در اعتراضات فرانسه 
هســتند. نابر اعالم گروه موســوم به »اتحاد 
تضمین دمکراسی« حدود 600 حساب کاربری 
در توئیتر که به عنوان تبلیغ کننده دیدگاه های 
کرملین شناخته می شوند، آغاز به تمرکز روی 
رویدادهای فرانسه کرده و استفاده از هشتگ 
های مرتبط با اعتراضات در فرانسه را افزایش 
داده اند. »ژان -ایو لودریان« وزیر امورخارجه 
فرانسه گفت که دستگاه های امنیتی فرانسه در 

حال بررسی این مساله هستند.  
روسیه که پیش از این متهم به دخالت در روند 
انتخاباتی آمریکا نیز شــده بود، این بار متهم 
اســت با فضا سازی رســانه ای و ایجاد شبکه 
ای از اخبــار جعلی در فضــای مجازی تالش 
دارد تا انتخابــات آینده در فرانســه را تحت 
 تاثیر قرار دهد. بنابر اعالم کارشناســان رسانه 
حساب های توئیتر زیادی منتسب به روسیه 
این روزها تنها بر اتفاقات فرانسه تمرکز دارند. 
به همین دلیل روســیه و ارتش ســایبری آن 
 متهم به بــزرگ نمایی رخدادها در فرانســه 
 شــده انــد. مکــرون بارهــا سیاســت های 
سخت گیرانه ای را نســبت به فرانسه اعمال 
کرده اســت و به همین دلیل پوتین بی میل 
نیســت تا رقیب ماکرون، لوپن قــدرت را در 
این کشور به دســت بگیرد. هر چند روسیه به 
شدت این اتهامات را رد کرده است. به تازگی 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد 
که مسکو از سازمان امنیت و همکاری اروپا می 
خواهد تا گزارشات بی بی سی علیه روسیه در 

مورد اعتراضات فرانسه را بررسی کند.

سیسی به مقابله با االزهر رفته است
نزاع دو زعامت سیاسی و دینی در مصر!

فیسبوک به دلیل اقدام پسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در انتشار اظهاراتی علیه مسلمانان، اقدام به مسدود کردن صفحه وی کرد. شبکه اجتماعی فیسبوک 
حساب کاربری پسر ارشد نخست  وزیر اسرائیل را بطور موقت و برای مدت 24 ساعت بست.بسته شدن حساب »یائیر نتانیاهو« پس از آن انجام شد که او در چند پیام، 
مطالبی علیه مسلمانان منتشر کرد و درنهایت نیز اعالم کرد که یک اسرائیل بدون مسلمانان را ترجیح می دهد. پیام های جنجالی یائیر 27 ساله در فیسبوک از روز 
دوشنبه هفته قبل آغاز شد. او به انتقاد از رسانه ها، سازمان های غیردولتی دارای گرایش های چپ و سیاستمداران چپگرا پرداخت و آنها را »خائن« توصیف کرد.سپس 
روز پنجشنبه پس از کشته شدن دو نظامی اسرائیلی توسط فلسطینیان، اعالم کرد که باید انتقام مرگ این دو سرباز گرفته شود و خواستار اخراج فلسطینی ها شد. 
او همچنین در پیامی نوشت تا زمانی که پیروان یکی از دو دین اصلِی اسالم و یهود اسرائیل را ترک نکنند، صلحی در این منطقه برقرار نخواهد شد. پسر نخست وزیر 
اسرائیل در ادامه اعالم کرد که ترجیح او این است که مسلمانان این سرزمین را ترک کنند. یائیر نتانیاهو سپس در پست جدیدی نوشت: »می دانید در چه سرزمین هایی 
حمله تروریستی انجام نمی شود؟ در ایسلند و ژاپن. یعنی در جاهایی که مسلمانان حضور ندارند.« فیسبوک این پیام ها را حذف کرد و یائیر نتانیاهو در واکنش، روز یکشنبه در پیامی جدید در توییتر به انتقاد از 
شبکه های اجتماعی پرداخت و اعالم کرد که در این شبکه ها یک تفکر دیکتاتور مابانه حاکم است.او همچنین پست حذف شده در فیسبوک را بار دیگر منتشر کرد. این اولین بار نیست که فرزند ارشد نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی با پیامهایش در شبکه های اجتماعی جنجال می آفریند. پیام او در اینستاگرام علیه ترکیه در نیمه اول سال جاری میالدی که کلمه ای ناشایست را بر روی پرچم ترکیه درج کرده بود و همچنین 

انتشار یک کاریکاتور علیه ایهود باراک، نخست وزیر پیشین اسرائیل در سال 2017 میالدی، واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است.

اسالم ستیزی 
سبب مسدود 
شدن صفحه 
فیسبوک پسر 

نتانیاهو شد
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در اصفهان کتابخانه استاندارد نداریم

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

دانستنی

سیستم ایمنی مادر، موجب 
سقط جنین می شود

یک متخصص گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: گاهی سیستم ایمنی بدن مادر 
جنین را به عنوان جسم خارجی تشخیص داده 
و موجب سقط جنین می شود.بهناز خانی اظهار 
کرد: یکی از علل سقط جنین این است که مادر 
نسبت به ســلول هایی که مربوط به پدر است 
واکنش نشــان می دهد و قسمتی از ژنتیک که 
به جنین می رســد و مربوط به پدر است را مادر 
نمی تواند دریافت کند. باال بودن سیستم ایمنی 
بدن از جمله علل ناتوانی مادر برای نگه داشتن 
جنین است.وی افزود: باال بودن فعالیت سیستم 
ایمنی بدن مادر باعث تولید موادی می شــود 
که جنین را پوشــش نمی دهد و یــا بدن مادر 
احساس  می کند که این جنین از بدن خودش 
است و جســمی خارجی نیست.این متخصص 
زنان و زایمــان با بیان اینکــه در برخی یکی از 
علل ســقط مکرر جنین را حساسیت بدن مادر 
نسبت به سلول هایی که منشا پدری دارند  بیان 
می کنند، خاطر نشان کرد: در نتیجه  برای درمان 
این دسته مادران که نســبت به  لکوسیت های 
ســلول های پدر حساســیت دارند، حساسیت 
زدایی صورت می گیرد.خانی با تاکید بر اینکه در 
این حالت برای نگه داشتن جنین باید سیستم 
ایمنی بدن مادر را تضعیف کــرد، گفت: البته 
عالوه بر این مورد برخی عوامل دیگر نیز  باعث 
سقط جنین می شوند که می توان به ناسازگاری 
خونی مادر و پدر اشــاره کرد. وی ادامه داد: در 
صورتی که  مادر یک بار تجربه ســقط جنین را 
داشته باشد و روگا برای وی تجویز نشود، باعث 
می شود که آنتی بادی در بدن مادر ایجاد شود 
که جنین های بعدی او نیز  سقط شود و جنین در 

داخل بدن مادر از بین می رود.

برای مقابله با آلودگی هوا چه 
کنیم؟

این روزها به دلیل ســردی و سکون نسبی هوا 
بیشتر از ماه های گذشته آلودگی هوا را در سطح 
شهر شــاهد هســتیم که می تواند آسیب های 
جبران ناپذیری به بدن انســان وارد کند.با این 
توصیف، رعایت برخی از نکات مانند اســتفاده 
نکردن از خودروهای تک نفره می تواند آلودگی 
را کاهش داد و یا مصرف بعضــی مواد غذایی و 
همچنین تغییر برخی از عادات زندگی می تواند 
آســیب آن را کاهش داده و به حداقل برساند.از 
اقداماتی که باعث کاهش آلودگی هوا می شود که 
بگذریم، به نکاتی که آسیب های آن را به حداقل 
می رساند، می رسیم؛ در این رابطه پروانه صانعی 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه در 
روزهایی که آلودگی هوا بیشتر از مقدارهای مجاز 
است، همه افراد ســعی کنند که کمتر از منزل 
خارج شوند و هوای آلوده را کمتر استنشاق کنند، 
اظهار کرد: خصوصاً فعالیت بدنــی زیاد مانند 
پیاده روی یا فعالیت بدنی بیشتر مانند دویدن و 
دوچرخه سواری در هوای آلوده می تواند میزان 
اثرات مضر را برای فرد بیشــتر کند.متخصص 
تغذیه و رژیم درمانی در ادامه افزود: مورد بعدی 
تغذیه افراد است، افراد باید تا جایی که امکان دارد 
در روزهایی که هوا آلوده است، غذای سالم و به 
خصوص غذاهای آنتی اکسیدانی مصرف کنند، 
آلودگی هوا می تواند مانند سم دربدن عمل کند 
و در بدن فرآیندهایی را رقم بزند که به بیماری 
قلبی عروقی و تنفســی بیشــتر و بیماری های 
بیشتر دیگری ختم شود، برای جلوگیری از این 
اتفاق الزم اســت که از غذاهای آنتی اکسیدانی 
در برنامه غذایی بیشتر استفاده شود.وی ادامه 
داد: ویتامین D ویتامین C و بســیاری از مواد 
معدنی مانند ســلنیوم، آنتی اکسیدان هستند، 
ویتامین C را بــه فراوانــی در مرکباتی مانند 
پرتقال، نارنگی و لیموشیرین و همچنین کیوی 
و گوجه فرنگی می توان یافــت؛ ویتامین E که 
یک آنتی اکســیدان محلول در چربی است، در 
غذاهایی مانند روغن های مایع به فراوانی یافت 
می شود و مقداری هم در مغزیجاتی مانند بادام 
یا گردو وجود دارد، تخمه آفتابگردان نیز منبع 
خوبی از ویتامین E است، پس این موارد را باید 

در برنامه غذایی خود داشته باشند.
متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به اینکه 
غذاهایی حاوی اکســیدان، مضــرات آلودگی 
هوا را تشــدید می کنند، مطرح کرد: افراد باید 
غذاهای حاوی اکسیدان را از رژیم غذایی خود 
حذف کنند، از جمله رنگ های مصنوعی که در 
مواد مختلفی از جمله پاستیل و پفک استفاده 
می شــود، روغن مایع و همچنین تمام روغن ها 
نباید حرارت زیــادی ببیند، ســرخ کردن در 
حرارت باال مانند آنچه در سرخ کن یا در غذاهای 
آماده و فست فود اتفاق می افتد، باعث می شوند، 
مواد اکســیدانی این غذاها اضافه شــود که اثر 
آلودگی هوا را تشدید می کنند، پس خانواده ها 
تا جایی که ممکن است غذاهای خانگی و سالم 

مصرف کنند.

سرپرست کتابخانه های استان اصفهان:
در اصفهان کتابخانه استاندارد 

نداریم
سرپرست کتابخانه های اســتان اصفهان گفت: 
بازسازی ســاختمان کتابخانه امیرقلی امینی به 
دلیل اینکه در محدوده طرح بازســازی خیابان 
مجاور قــرار دارد به تعویــق افتاده اســت. امیر 
هالکویی در ارتباط با بازسازی کتابخانه امیرقلی 
امینی اظهار داشــت: کتابخانه امیرقلی امینی به 
دلیل قدمتی که دارد دچار فرسودگی شده و  از یک 
سال پیش به منظور بازسازی تعطیل شده است.وی 
با اشاره به اینکه بعد از حادثه پالسکو کارگروهی 
برای بررسی بنای کتابخانه ها تشکیل شد، ادامه 
داد: این کارگروه پس از بازدید کتابخانه امیرقلی 
امینی این بنا را خطرناک اعــالم کردند اما احیا و 
بازســازی این کتابخانه از آنجایی که ساختمان 
این کتابخانه در طرح بازسازی شهری قرار دارد، 
به تعویق افتاده است.سرپرســت کتابخانه های 
استان اصفهان ادامه داد: برای کتابخانه های استان  
اصفهان انجمنی تشکیل شــده است که فرماندار 
اصفهان به عنوان رییس انجمن و شهردار و اعضای 
شورای شهر اصفهان عضو این انجمن هستند.وی 
گفت: در این انجمن جلسات متعددی گذاشته شد 
و شــهرداری اصفهان همکاری خوبی برای بهبود 
روند کتابخانه ها داشــتند.هالکویی با بیان اینکه 
در استان اصفهان کتابخانه استاندارد وجود ندارد، 
بیان داشت: در  بسیاری از شهرها مانند اردبیل و 
همدان و غیره کتابخانه های استاندارد وجود  دارد 
اما در استان اصفهان به دلیل کمبود بودجه قادر به 

ساخت  کتابخانه های استاندارد نیستیم.

سومین ایده کاپ اصفهان با 
عنوان ایده پردازی دختران 

خالق برگزار می شود
مدیر خالقیــت و فناوری های نوین شــهرداری 
اصفهان از برگزاری ســومین برنامه ایده کاپ در 
هنرســتان دخترانه نوایی خبر داد و گفت: هدف 
از اجرای ایــن طرح ایجاد فضــای مثبت ورود به 
جامعه برای دختران است و در آن ایده های دانش 
آموزان دختر به اشتراک گذاشته می شود.محمد 
حسین قورچانی اظهار کرد: ایده کاپ؛ راه را برای 
کارآفرینی و فعالیت های تیمــی هموار می کند 
و یکی از مهمترین اهــداف آن آموزش کارهای 
مشارکتی به انسان ها از ســنین پایین است.وی 
با اشــاره به ایده کاپ هایی که پیش از این برگزار 
شده است، خاطر نشــان کرد: در طرح ایده کاپ 
دانش آموزی با موضوع شــهری از دریچه دانش 
آموزان به شهر نگریستیم و توانستیم از خروجی 
های این برنامه به صورت تخصصی استفاده کنیم 
به طوری که بازخوردهای مثبت آن، خانه خالقیت 
را بر آن داشت که ایده کاپ دیگری منحصرا برای 

دانش آموزان دختر برگزار کند.
قورچانی افزود: در ایده کاپ ســوم بیش از ۲۰۰ 
ایده از دانــش آموزان دختر ارائه شــده که از این 
تعــداد ۱۴۰ مورد آن به ثبت رســیده اســت و 
 ۱۵ ایده در مرحله ابتدایی طرح از ســایر ایده ها 

جدا شد .

عامل طغیان سالک تشریح شد
تغییرات زیست محیطی و 

خشکی زاینده رود
سالک در شرق اصفهان تعداد قابل توجهی را به 
خود مبتال کرده و رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان از عنوان طغیان برای این موضوع استفاده 
کرده و متهم ردیف اول این بیماری را خشکی 
زاینده رود و تاثیر سوء آن بر تاالب گاوخونی عنوان 
می کند.در مورد اینکه چه اقداماتی برای مهار 
این بیماری صورت گرفته و چرا سالک در شرق 
اصفهان طغیان کرده با توجه به اینکه پیش از 
این نیز در این منطقه سالک بوده اما اینکه شیوع 
چند برابری آن نسبت به سال گذشته به چه دلیل 
است طاهره چنگیز می گوید، متهم ردیف اول 
 این بیماری خشکی زاینده رود و تاثیر سوء آن بر 
تاالبهاست.  اقدامات پیشگیرانه همان پروتکل 
کشوری است که مورد تایید وزارت کشور است 
و ما انجام می دادیم؛ در مورد سال تغییرات 
زیست محیطی  نیز تاثیرگذار بوده است. چنگیز 
افزود:تغییراتی که در محیط زیست منطقه شرق 
اصفهان به دلیل خشک شدن تاالب گاوخونی 
مسکونی  منازل  پیشروی  هم چنین  شده 
به سمت طاق زارها، فاصله و حریمی که بین 
مناطق مسکونی باید باشد از بین رفته است؛ 
حداقل باید ۵۰۰ متر فاصله بین طاق زار و منطقه 
مسکونی باشد که در بعضی از مناطق ورزنه این 
فاصله در حد عرض یک خیابان شده است. 

معاون آمار و انفورماتیک اداره کل ثبت احوال استان 
اصفهان گفت: یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۷۴۸ نفر از 
افراد مشمول دریافت کارت ملی در اصفهان هنوز 
نسبت به دریافت کارت هوشمند اقدام نکرده اند.

مجتبی یکتامنش در خصــوص آخرین وضعیت 
صدور کارت ملی هوشمند در استان اصفهان اظهار 
کرد: چهار میلیون و ۳۴ هزار و ۹۵۱ نفر  در استان 
مشمول دریافت کارت ملی هوشمند  هستند و تا 
کنون ســه میلیون و ۳۶۰ هزار و ۱۲  نفر و معادل 
۷۶ درصد جامعه هدف بــرای ثبت نام کارت ملی 
هوشــمند اقدام کرده اند. وی افــزود: تا کنون دو 
میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۶۲ نفر در اســتان اصفهان 
ثبت نام خود را تکمیل وکارت ملی هوشمند برای 
آنها صادر شده است. معاون آمار و انفورماتیک اداره 
کل ثبت احوال اســتان اصفهان با بیــان اینکه در 
سال جاری ۵۴۶ هزار و ۴۰ نفر برای دریافت کارت 
ملی هوشمند ثبت نام کرده اند، ادامه داد: میانگین 
رسوب کارت ملی هوشــمند در سطح کشور ۴۰ 
درصد است؛ مردم برای دریافت کارت ملی ثبت نام 

کرده و هنوز نسبت به دریافت کارت های صادر شده 
اقدام نکرده اند که استان اصفهان در این زمینه رتبه 
۱۳ را دارد. یکتامنش با بیان اینکه تاکنون ۲۳۱ دفتر 
خدمات شهروندی کارت ملی هوشمند در ادارات 
ثبت احوال، دفاتر پیشخوان دولت و ادارات پست 
استان برای اخذ کارت ملی هوشمند تجهیز شده 
است،  اضافه کرد: از این تعداد ۱۶۹ ایستگاه ثابت و 

۶۲ ایستگاه سیار است.

معاون آمار و انفورماتیک اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

یک میلیون و ۱۵۱ هزار اصفهانی کارت ملی دریافت نکرده اند
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان 
گفت : تحقیقات و بررســی انجام شــده نشان می 
 دهد رشد زیاد جلبک دیاتومه در منطقه باال دست 
زاینــده رود تاکنون تاثیــر منفی بــر کیفیت آب 
آشامیدنی اصفهان نداشــته است.حسین صفاری 
افزود: از بهمن ماه سال گذشــته با رشد زیاد و غیر 
عادی جلبک دیاتومه در بســتر زاینــده رود بویژه 
در محــدوده شهرســتان لنجان و قبــل از تصفیه 
خانه باباشیخعلی، بررســی دالیل رشد این جلبک 
و احتمال تاثیر آن بر کیفیت آب در دستور کار مرکز 

بهداشت اصفهان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه آزمایش های مختلف قارچ شناسی و 
جلبک شناسی بر روی این نوع جلبک صورت گرفت، 
تصریح کرد: بررسی ها و آزمایش های زیادی نیز در 
تصفیه خانه بابا شــیخعلی درباره احتمال تاثیر این 
جلبک بر فرایند فیلتــر و تصفیه آب صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه رشد این جلبک امسال در بستر 
زاینده رود، کاهــش یافت، اضافه کــرد: با اینحال 
موضوع دیاتومه ها همچنان در دســتور کار مرکز 

بهداشت اصفهان و سایر نهادهای مرتبط مانند آب و 
فاضالب و حفاظت محیط زیست قرار دارد و اقدامات 
الزم برای پیشگیری از بروز مشکالت احتمالی انجام 
می شــود.صفاری مواردی مانند کدورت، کم شدن 
حجم ، ســردی آب و کم بودن نور آفتاب را از جمله 
دالیل رشــد این نوع جلبک خواند و اظهار داشت: 
یکی از عوامل رشــد بیش از حد این جلبک، ورود 
 برخی مواد آالینده به بســتر رودخانه نیز می تواند

باشد.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان:

جلبک دیاتومه بر کیفیت آب اصفهان تاثیر نداشت

بهداشتثبت احوال

پفک و مشتقات رنگ و وارنگ تولید شده از 
در ایران از جمله محبوب ترین خوراکی های 
مضری است که در ســالهای اخیر با بمباران 
تبلیغاتی در رسانه های دیداری و شنیداری 
مشتریان زیادی پیدا کرده اند اگر چه تقریبا 
تمام پزشکان و کارشناســان بهداشتی بر 
مضر بودن پفک و چیپس تاکیــد دارند اما 
همچنان یکی از پر فروش ترین اقالم در سوپر 
 مارکت ها همین فرآورده های زیان رســان 

است. 
فرآورده پف کرده نمکی برپایه ذرت نوعی اســنک 
محســوب می شــود که ماده اصلی آن بلغور ذرت 
است که به اســتفاده از دستگاه اکسترودر به شکل 
محصوالتی پف کرده در می آیــد درصد چربی باال 
و اســتفاده از انواع رنگ ها و نمک در پفک موجب 
شده تا این خوراکی به شــدت عملکردهای کبد و 
کلیه را مختل سازد هر چند در ســالهای اخیر و با 
هشــدارهای داده شده از ســوی مراجع بهداشتی 
تالش شد تا بخشی از پروســه تولید این خوراکی 
اصالح شــود اما همچنان حاشیه های پفک نمکی 
ادامه دارد و در جدیدترین جنجال ایجاد شده یک 
خبرگزاری مدعی شــد که دو کارخانه تولید پفک 
نمکی از ذرت های تراریختــه که برای خوراک دام 
به کشور وارد شــده بود، برای تولید پفک استفاده 
کرده اند. بر اســاس این خبر اداره بازرسی، ارزیابی 

عملکرد و پاســخگویی به شــکایات سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان البرز با ارســال نامه ای به دفتر 
بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت جهاد کشــاورزی با موضــوع فرآورده های 
ترایخته مدعی شده است بخشــی از محموله های 
وارداتی این فرآورده ها در برخــی از کارخانه های 
مواد غذایی پس از فــرآوری مختصری »به عنوان 
مواد اولیه مصارف انسانی از قبیل پفک و...«  مورد 
استفاده قرار می گیرد. این مساله در حالی است که 
مصرف این محموله تنها برای مصرف دام مجاز است 
و استفاده از این محموله برای کشت مجاز نیست» 

در گواهی بهداشتی تمام محموله های حاوی ذرت 
تغییر شکل یافته ژنتیک )تراریخته( مشاهده شده 
که این محموله ها در دو شرکت به عنوان مواد اولیه 
مصارف انسانی اســتفاده می شــود. نکته اساسی 
و پرســش اصلی این اســت که چرا ذرت وارداتی 
با تعرفه ۵ درصد که می بایســت در مصارف دامی 
مورد اســتفاده قرار گیرد تا به نوعی مبنای تنظیم 
بازار در فرآورده های دامی قرار گیرد با هزینه بسیار 
پایین برای شرکت های مذکور مورد مصرف انسانی 
قرار گرفته و ارزش افــزوده هنگفتی را نصیب این 
شــرکت ها می نماید! از طرفی سازمان دامپزشکی 

در مورد مصارف انســانی آن اظهار نظــر نکرده و 
تکلیف را برعهده دانشگاه علوم پزشکی می داند. در 
همین زمینه کیانوش جهانپور )سخنگوی سازمان 
غذا و دارو( درباره خبری مبنی بــر تولید پفک در 
۲ کارخانه با خــوراک دام گفت: اخیــرا به نقل از 
جهاد کشــاورزی چنین خبری اعالم شده است و 
ادعا می شود؛ ذرت های تراریخته که برای خوراک 
دام به کشور وارد شــده بود، توســط دو کارخانه 
برای تولید پفک استفاده شده است. وی ادامه داد: 
کارشناسان نیز در حال بررسی هستند تا صحت و 
ســقم این موضوع را دریابند و اطالعات الزم را به 
دست بیاورند.سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان 
اینکه سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد به طور 
مداوم نظارت های خود را بر تولیدات این کارخانجات 
انجام می دهند، تصریح کرد: خیلی مواد ممکن است 
هم خوراک دام و هم خوراک انسان باشد، از همین 
رو باید بررسی کنیم که آیا آنچه مورد استفاده قرار 
گرفته فرآورده خاصی بوده که فقط برای خوراک دام 

در نظر گرفته می شده یا خیر.
با این تفاسیر متاسفانه این فرآورده های تراریخته 
بدون اخذ مجوزهای الزم و صرفــا با آزمایش های 
ابتدایی دانشگاه علوم پزشــکی به مصارف انسانی 
می رســد که تبعات آن  بارها در رســانه ها توسط 
متخصصین گوشزد شده است. از همه مهمتر چرا 
نهاده ای که می بایســت به عنوان مواد اولیه تنظیم 
بازار مصرف شود به مصارف انسانی با ارزش افزوده 

باالتر می رسد؟

پفک های دامی در راه بازار

در سه سال اخیر نگاه ویژه ای به بیمه سالمت شده و پوشش های 
بیمه ای در این زمینه افزایش یافته است. مدیر کل بیمه سالمت 
اســتان اصفهان با اشــاره به این مطلب و با بیان اینکه در فصل 
بودجه ریزی، دولتمردان باید نگاه ویژه ای به این سازمان داشته 
باشــند، گفت: با توجه به اینکه ۱۰ میلیون بیمه شــده جدید به 
این ســازمان ملحق شــده اند، مجلس باید نگاه ویژه ای به منابع 

پایدار برای تحقق ســالمت بیماران داشــته باشد.حسین بانک 
گفت: در روزهای اخیر کالهبردارانــی اقدام به اخاذی و دریافت 
هزینه های زیاد از بیمه شــدگان این اداره تحت عناوین تعویض 
دفترچه، بیمه تکمیلی و … کرده اند که مردم باید در این زمینه 
با ذکاوت برخورد کنند و فریب این افراد را نخورند. وی همچنین 
از طرح الکترونیکی شدن صدور نسخ و حذف دفترچه ها در یکی 

از ادارات بیمه سالمت شهرستان های استان اصفهان خبر داد و 
به این مسئله اشاره داشت که تا پایان بهمن ماه این طرح اجرایی 
خواهد شد.بانک تاکید کرد: در سه سال اخیر نگاه ویژه ای به بیمه 
سالمت شده و پوشــش های بیمه ای در این زمینه افزایش یافته 
است؛ همچنین خدمات دارویی و بعضی از خدمات جراحی و فوق 

تخصصی به خدمات بیمه های پایه اضافه شده است. 

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان خبرداد
اجرای طرح الکترونیکی شدن نسخ تا پایان بهمن ماه در اصفهان

 زنجیره مضرات پفک تکمیل شد

وزیر آموزش و پرورش:
چیزی به نام حذف تکالیف در منزل نداریم

وزیر آموزش و پرورش گفت: درباره تکلیف منزل و مشق شــب، یک تغییر رویکرد مشخص داریم.سید 
محمد بطحایی اظهار کرد: البته هنوز این رویکرد بطور کامل اتفاق نیفتاده است زیرا مستلزم فراهم شدن 
شرایطی است. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه »برنامه  تکالیف مهارت محور« تاکید دارد که آن بخش 
از تکالیف که در مدرســه امکان انجام دارد، تحت نظارت معلم انجام شود گفت: به این معنا که تکالیفی 
مانند رونویسی  و دیکته  و تمرین خوشنویسی در مدرسه انجام شود و تکالیف مهارت محور در منزل دنبال 
شود. بطحایی ادامه داد: در واقع ماهیت تکالیف منزل با رونویسی و حفظ کردن مطالب متفاوت است. در 
منازل تکالیف را به سمتی می بریم که مهارت های فردی و اجتماعی را در دانش آموزان تقویت کند.وی 
 عنوان کرد: چیزی به نام حذف تکالیف در منزل موضوعیت نــدارد و بحث ما تغییر ماهیت تکالیف بوده 

است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان :
نزاع بین زنان در اصفهان افزایش یافته است

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان گفت: تعداد مراجعات زنان به مراکز پزشکی قانونی به دلیل نزاع در 
هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۶۶۱ نفر افزایش یافته است.علی سلیمانی پور 
با بیان اینکه بیشترین حجم مراجعات پزشکی قانونی استان اصفهان به دلیل نزاع است، اظهار کرد: در هشت 
ماهه امسال این مراجعات روند رو به رشدی را داشته و رشد این آمار در بین زنان  نیز قابل توجه بوده است.وی 
با بیان اینکه طی هشت ماه امسال ۳۰ هزار و هشت نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی اصفهان مراجعه 
کرده اند، اضافه کرد: این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۷ هزار و ۱۴۳ مورد بوده است که در مقایسه آماری 
شاهد افزایش ۱۰.۵ درصدی مراجعات هستیم. وی با بیان اینکه ۱۰ هزار  و ۲۱۲ نفر از مراجعه کنندگان نزاع 
در اصفهان زن و ۱۹ هزار و ۷۹۶  نفر مرد بوده اند، افزود: تعداد مراجعات نزاع زنان در سال گذشته هشت هزار 

و ۵۵۱ نفر و تعداد مراجعه مردان نیز ۱۸ هزار و ۵۹۲ نفر بوده است.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت: سامانه بارشی از 
اوایل هفته فعالیت خود را از مناطق غربی و سردسیر استان آغاز کرده  و برای 

مناطق مرکزی نیز بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.
فاطمه زهرا ســیدان اظهار کرد: از بعدازظهر یکشنبه با گذر امواج ناپایدار از 
آسمان استان به تدریج تا اواخر روز سه شنبه شرایط هوای پاک در سطح شهر 
اصفهان فراهم خواهد شد. سیدان با بیان اینکه این سامانه بارشی برای مناطق 

غرب و سردسیر بارش برف و باران به همراه خواهد داشت، اضافه کرد: برای 
مناطق مرکزی نیز بارش پراکنده باران پیش بینی می شود. 

وی تصریح کــرد: فعالیت این ســامانه چنــدان قدرتمند نیســت و از روز 
چهارشنبه از اســتان خارج می شــود که به دنبال آن جو پایدار بر آسمان 
 استان حاکم خواهد شد و  مه صبحگاهی برای اکثر نقاط استان پیش بینی 

می شود.

خبر

اصفهان بارانی می شود

پریسا سعادت

کارشناس مسئول پیش بینی 
هوای استان:
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دی فرانچسکو: 
من را متهم به جنون کردند

رم در هفته شــانزدهم رقابت های سری A به 
مصاف جنــوا رفت و با 
وجود این که عقب 
افتاد اما در نهایت 
با نتیجه سه بر دو 
به پیروزی رسید.

دی فرانچســکو در 
نشست خبری بعد از 
بازی، گفت : باید به بازیکنــان این پیروزی را 
تبریک بگویم. آنها در شرایط سخت خوب بازی 
کردند و شایسته پیروزی هم بودند. ما هنوز تیم 
بیماری هستیم. با این حال خوب ظاهر شدیم 
و سه امتیاز را به دست آوردیم.سرمربی رم در 
ادامه،  اضافه کرد: در دیدار برابر رئال مادرید از 
سه مهاجم استفاده کردیم و همین باعث شد 
تا بعضی من را دیوانــه توصیف کنند اما من به 
این سبک بازی اعتقاد دارم و در  این دیدار هم 
از سه مهاجم اســتفاده کردیم. وقتی که شما 
شجاعت، استعداد و انگیزه را دارید می توانید از 
هر سیستمی استفاده کنید.دی فرانچسکو در 
پایان، گفت : بله. ایــن را قبول دارم که ما هنوز 
اشتباهایی در میدان داریم اما با جدیت به راه 

خودمان ادامه می دهیم.

الغرافه به دنبال جذب پپه
تیم فوتبال الغرافه در نیم فصل نخســت لیگ 
ستارگان قطر عملکرد 
ناامید کننده ای از 
خود نشــان داد و 
نتوانست انتظارات 
را بــر آورده کند. 
با توجه بــه این که 
الغرافه باید در پلی آف 
لیگ قهرمانان آســیا به میدان برود به دنبال 
تقویت خود در فصل نقل  و انتقاالت زمستانی 
است.این باشگاه قطری برای تقویت خط دفاعی 
خود پپه، مدافع ســابق رئال مادرید را مد نظر 
قرار گرفته است و به دنبال جذب این بازیکن 
بزرگ اســت.روزنامه الرای نوشت که عالوه بر 
الغرافه باشــگاه اإلتحاد عربستان هم به دنبال 
جذب پپه، مدافع با تجربه پرتغالی است.پپه بعد 
از جدایی از رئال مادرید راهی لیگ ترکیه شد 
و عملکرد خوبی هم در بشیکتاش داشت اما به 
خاطر مشکالت مالی مجبور شد که قراردادش 

را با  باشگاه ترکیه ای فسخ کند.

بدبیاری برای رقیب ایران در 
جام ملت های آسیا

جام ملت های آســیا کمتر از ســه هفته دیگر 
در امارات آغاز می شود 
و تیم ملــی فوتبال 
ایران نیــز باید با 
یمن،  تیم هــای 
عــراق و ویتنــام 
بــازی کند.ویتنام 
یکی از تیم هایی است 
که در ســال های اخیر پیشــرفت های خیلی 
خوبی داشته و اخیرا نیز توانسته به قهرمانی در 
رقابت های جنوب شرق آسیا برسد. با این حال 
در آستانه این رقابت ها تران دین ترانگ، مدافع 
تیم ملی ویتنام به دلیل مصدومیت نمی تواند 
تیمش را همراهی کند. او در بازی برابر مالزی 
در بازی های قهرمانی جنوب شرق آسیا دچار 
مصدومیت شد.این بازیکن قرار است در کشور 
کره جنوبی پایش را به تیغ جراحان بســپرد و 
به همین خاطر دو تا ســه مــاه از میادین دور 

خواهد بود. 

پیکه: 
مسی و سوارس بهترین زوج 

خط حمله جهان هستند
بارسلونا یک شــنبه شــب با درخشش لیونل 
مسی توانســت لوانته 
را ۵ بر صفر شکست 
ســتاره  دهــد. 
آرژانتینی در این 
بــازی هت تریک 
کرد و دیگر گل های 
آبی انــاری را لوییس 
سوارس و جرارد پیکه به ثمر رساندند. مدافع 
بارســلونا پس از بازی به تمجید از مســی و 
ســوارس پرداخت و گفت: بازی خیلی خوبی 
بود. بهترین بازی هایمــان را ارائه دادیم. پیکه 
در ادامه افزود: مسی و ســوارس بهترین زوج 
خط حمله جهان هستند. شم گلزنی سوارس 
باالست.مدافع اســپانیایی در پایان گفت: هر 
سال یک داستان مجزاست. همیشه شروع هر 
فصل برایم سخت بوده است. با این حال از بودن 
در میدان لذت می برم و زمانی که این اتفاق رخ 

ندهد فوتبال را کنار می گذارم.

اولینقربانیمنصوریاندرذوبآهن

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

دو ملی پوش، بمب استقاللی ها 
در نیم فصل دوم

 باشــگاه اســتقالل به دنبال جــذب دو بازیکن
تیم ملی فوتبال ایران است.وینفرد شفر،  سرمربی 
تیم فوتبال اســتقالل که فهرســتی از بازیکنان 
مدنظرش را به مسئوالن باشــگاه استقالل اعالم 
کرده بــه زودی بازیکنان جدیــدی را به خدمت 
می گیرد.در فهرست شفر نام دو ملی پوش تیم ملی 
هم دیده می شــود و به نظر می رسد استقاللی ها 
دنبال جذب ایــن بازیکنان هســتند. البته هنوز 
اسامی آنها مشخص نیســت و کسی نمی داند این 
دو بازیکن از لژیونر ها هستند یا بازیکنان شاغل در 
ایران، تنها چیزی که مشــخص است اینکه از بین 
بازیکنان مدنظر شــفر دو نام مطرح ملی پوش هم 
دیده می شود.با این شرایط باید منتظر ماند و دید 
در نهایت کدام بازیکنان مدنظر استقاللی ها هستند 

و چه کسانی به این تیم می پیوندند.

بازگشت پیروانی به پرسپولیس
محرومیــت  دوران  یافتــن  پایــان  بــا     
افشین پیروانی، او شــانس این را دارد تا دوباره به 
نیمکت سرخپوشان برگشــته و نقش سرپرست 
و مدیر تیــم را بر عهــده بگیرد. پیروانــی قبل از 
محرومیت یکســاله اش، در همین پست فعالیت 
می کرد، اما به خاطر مسائلی که بعدا مشخص شد 
صحت ندارد، او را محروم کردند تا به صورت کلی، 
شانس مدیرعاملی باشگاه را نیز از دست بدهد.این 
روز ها خبر های زیــادی در مورد جدایی مصطفی 
قنبرپور به گوش می رسد و حتی برخی رسانه ها، 
کریم باقری را جانشین قنبرپور می دانند، اما پیروانی 
نزدیک ترین فرد به صندلی سرپرستی و مدیریت 
تیم است و رفاقت قدیمی با ایرج عرب؛ سرپرست 
باشگاه، متضمن بازگشــت افشین به پرسپولیس 

خواهد بود.

در حاشیه

اهدای مدال های بیت ا... 
عباسپور به موزه آستان قدس

اعضای خانــواده بیــت ا... عباســپور، قهرمان 
فقید پرورش انــدام ایران و جهــان قصد دارند 
تعــدادی از مدال های این ورزشــکار را به موزه 
آستان قدس رضوی اهدا کنند. بر همین اساس 
نامه نگاری هایی از سوی فدراســیون بدنسازی 
و پرورش اندام با مســئوالن موزه آستان قدس 
صورت گرفته اســت تا مقدمات این کار فراهم 

شود.
قرار اســت در صــورت تأیید نهایــی بین 10 تا 
1۵ مدال بیت ا  ... عباســپور شــامل مدال های 
جهانی و آســیایی به موزه آســتان قدس اهدا 
شود.بیت ا...عباسپور ورزشکار رشته بدنسازی و 
پرورش اندام بود که در شهریور 1394 و در 3۵ 
سالگی درگذشت. قهرمانی در مسابقات جهانی 
هند در سال 2003، مســابقات جهانی چین در 
ســال 200۵، رقابت های جهانی کره جنوبی در 
سال 2007 و مســابقات جهانی بحرین در سال 
2008 و کســب چهار عنوان قهرمانی آســیا در 
سال های 2007، 2008، 2009 و 2010 بخشی 

از افتخارات این ورزشکار فقید است.

منهای فوتبال

پیشخوان

تبریزی فقط اجازه بازی در 
اســتقالل را دارد؛ سوختن و 

ساختن ؟
ژنرالکاردرستویارانش

 »زاینده رود « از قهرمانی سپاهان درنیم فصل اول گزارش می دهد؛

اتفاقی که در آخرفصل رخ 
می دهد نه نیم فصل

اولین فستیوال نونهاالن باشــگاه های برتر فوتبال 
استان اصفهان با حضور 8 تیم از باشگاه های سپاهان، 
ذوب آهن ،آبفا ،انقالب ، اکباتان ،یاران، آینده سازان 

ذوب آهن و نوژان برگزارشد.
مدیرباشگاه ورزشی شــرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان با اشــاره به هدف از برگزاری این فستیوال 
گفت: لذت بردن از بازی فوتبال به دور از استرس و 
خشنونت و ایجاد محیطی شاد برای همه از مهمترین 

اهداف برگزاری این فستیوال بوده است.
 محســن پوریامهرافزود:فســتیوال نونهــاالن

 باشگاه های برتر فوتبال استان اصفهان در رده سنی 
9 سال با هدف همیاری و هنرنمایی ، در رده  سنی10 

سال با هدف همکاری تیمی، در رده سنی 11سال با 
 هدف همه برای یکی و یکی برای همه، در رده سنی
12 سال با هدف سختکوشی برای رسیدن به هدف و 
در رده سنی 13 به منظور تالش برای موفقیت برگزار 
می شود.وی پرهیز از خشــنونت در بازی فوتبال را  
بسیار حائز اهمیت برشمرد و عنوان کرد: برای اینکه 
نونهاالن یادبگیرند بدون استرس، خشونت وفقط به 
خاطر لذت بردن از بازی  و به دور از نتیجه به فوتبال 
بپردازند برگزاری چنین فستیوال هایی ضروری به 
نظر می رسد و در این دوره مسابقات  هم  داور  بازی از 
ارائه کارت زرد و قرمزبه بازیکنان خودداری می کند.

مدیرباشــگاه ورزشــی شــرکت آب و فاضــالب 
 اســتان اصفهان ادامه داد: در فســتیوال نونهاالن
 باشگاه  های برتر فوتبال استان اصفهان داور بازی به 
جای دادن کارت زرد و قرمز به جای آن کارت سبز 
و آبی به بازیکنان نشان می دهد که این امر در واقع 

بیانگرهمدلی و صلح میان بازیکنان  است.
وی به نقش خانواده هــا در ترویج فرهنگ فوتبال، 
بدون خشونت و اســترس پرداخت و تصریح کرد: 

از خانــواده ها انتظار مــی رود در حین تماشــای 
بــازی بــه دور از احساســات مخــرب نونهاالن و 
کودکان را تشــویق به بازی جوانمردانــه کنند تا 
 در آینده شــاهد بــازی فوتبال بدون خشــنونت 

باشیم.
پوریا خطاب به خانواده های حاضر در اولین فستیوال 
نونهاالن باشــگاه های برتر فوتبال استان اصفهان 
گفت: همانطور که می دانیــد یکی از وظایف اصلی 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان تامین آب شرب 
سالم و بهداشتی مشــترکین است این درحالیست 
که در چند ســال اخیر به دلیل وقوع خشکسالی ما 
با کاهش شــدید منابع آبی مواجه شدیم پس برای 
اینکه شرکت آبفا اســتان اصفهان بتواند به صورت 
پایدار آب شــرب را در اختیار مشترکین قرار گیرد، 
باید متقاضیان مصرف درســت آب را دردستور کار 
قراردهند.بنابراین از خانواده های ورزشکاران انتظار 
می رود با مصرف صحیح آب الگوی مناسبی برای این 

ورزشکاران باشند.
 همچنیــن در ادامه این برنامه محســن شــفیعا،

 رئیس آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با ارائه راه های مصرف بهینه آب به نونهاالن 
و خانواده هایشــان در این فســتیوال گفت: شما 
ورزشکاران الگوی دیگر اقشار جامعه هستید پس از 
شما انتظار می رود آب را بهینه مصرف کنید تا الگوی 
مناسبی براب دیگران باشــید و سپس راهکارهای 
مصرف بهینــه آب را از طریق اصالحــات ابزاری و 

رفتاری به خانواده ها آموزش داد.
الزم به یادآوری اســت در مراســم افتتاحیه  اولین 
فستیوال نونهاالن باشــگاه های برتر فوتبال استان 
اصفهان برنامه ایی عروســکی و شــادی با حضور 

هنرمندان با هدف مصرف بهینه آب برگزار شد.

برگزاری اولین فستیوال نونهاالن باشگاه های برتر فوتبال استان اصفهان با شعار مدیریت مصرف

در آستانه جام ملت های آسیا سایت اسپرت اکسپرس روسیه با  
مقدمه ای درباره اهمیت فوتبال در ایران و افتخاران تیم ملی در 
جام ملت های آسیا نوشت:»یک نظم واقعی در تیم ملی ایران وجود 
دارد. سرمربی پرتغالی در ســال ها حضور خود در تیم ملی ایران 
توانسته این نظم تاکتیکی را به ایران تزریق کند. سیستم رسمی 
ایران در جام جهانی ۱-۴-۱-۴ بــود که در واقع در هنگام بازی به 

۱-۳-6 تبدیل می شد. تنها سردار آزمون در تیم ملی ایران خیلی 
وظیفه کارهای دفاعی نداشت. وظیفه او این بود توپ را پیدا کند و به 
فضاهای خالی بفرستد تا بازیکنان کناری و سریع ایران اضافه شوند. 
ایران با حربه ضدحمله چیزی از دیگر تیم های گروه B جام جهانی 
کم نداشت.«در این مطلب جهانبخش ستاره تیم ملی در جام ملت ها 
معرفی شده و در یخش مربوط به کی روش هم آمده:» ی روش همین 
االن هم نام خود را در تاریخ فوتبال ایران با دو صعود پیاپی به جام 
جهانی ثبت کرده است. او در جام ملت های قبلی هم در بازی برابر 
عراق در یک چهارم نهایی در حالی حذف شد که اتفاقات عجیبی در 

آن دیدار رخ داد و در نهایت در ضربات پنالتی ایران شکست خورد. 
حاال جام ملت های آسیا اولین فرصتی است که کی روش بتواند در 
آن اولین قهرمانی دوران مربیگری خود و اولین قهرمانی ایران بعد از 
۴۲ سال در جام ملت ها را تجربه کند.«در بخش پایان این مطلب هم 
آمده است: »نظم و سازماندهی عالی، تمرکز خیلی خوب در دفاع، 
حضور ستاره ها و جوانان به صورت هم زمان در تیم که حاضر هستند 
برای تیم ملی کشورشان ۲۰۰ درصد توان خودشان را نشان دهند.  
با توجه به کار خوب سرمربی پرتغالی در تیم ملی  حاال وقت میوه 
دادن است و به نظر،  زمان برای قهرمانی این تیم فرا رسیده است.«

سایت اسپورت روسیه؛

 وقت قهرمانی ایران است

پایــان  ،97 ســال   
 سرخابی  های دولتی

مثل جــام جهانی منتظر 
درخشش ستاره های داخلی 

باشیم؟

پرونده رقابت هــای نیم فصل اول هجدهمیــن  دوره رقابت های  لیگ 
برتر در شرایطی برای سپاهان با کسب31 امتیاز بســته شد که این تیم با قرار گیری در 

 صدر جدول، توانســت برای چهارمین بار عنوان قهرمان نیم فصل اول ادوار لیگ برتر را بدست آورد.
طالیی پوشان نصف جهان که فصل گذشته با قرار گرفتن در رتبه چهاردهم؛ ضعیف ترین نتایج سپاهان در تاریخ 

رقابت های لیگ برتر را رقم زده بودند در این دوره از بازی ها، دوباره امیر قلعه نویی را روی نیمکت تیم شان نشاندند تا 
بازگشت به دوران اوج با حضور ژنرال برایشان رقم بخورد.شــاگردان قلعه نویی اگر چه هفته اول را با تساوی مقابل تیم صنعت 

نفت آّبادان در ورزشــگاه خانگی آغازکردند اما هفته دوم رقابت های لیگ بود که از چهره جدید آنها در این دوره از بازی ها رونمایی 
شد، جایی که طالیی پوشان در خارج از خانه،  تیم سیپدرود رشت را با 6 گل از میان برداشتند و خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی 
 معرفی کردند.تیم سپاهان در ادامه رقابت های لیگ برتر نیز روند خوب خود را ادامه داد به طوری که این تیم در پایان نیم فصل اول رقابت های

 لیگ برتر با کسب 8 برد و 7 تساوی و بدون هیچ شکستی در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. این تیم بعد از پایان 1۵ هفته برگزار شده نیم 
 فصل اول با به ثمر رساندن 28 گل صاحب برترین خط حمله شد.ســپاهان در دور رفت به طور معدل از هر بازی 2.06 امتیاز کسب کرده است. 
معدل گل زده این تیم در هر بازی 1.86 است و از سویی این تیم هر 48 دقیقه یک گل می زند. این نشان می دهد تیم در فاز تهاجمی عملکرد خوبی 
داشته است و با همین روند می تواند برای قهرمانی بجنگد. نکته جالب توجه در عملکرد طالیی پوشان این مساله بود که اگرچه این به خاطر تفاضل 
گل بهتر، صدرنشین نیم فصل اول رقابت های لیگ شده است اما  در تقابل های روبه رو با تیم های مدعی این دوره از بازی ها بهتر عمل کرده است 
به طوری که رتبه اول این دیدارها  به سپاهان اختصاص دارد که از 4 بازی مقابل پرسپولیس، استقالل، تراکتورسازی و پدیده، 8 امتیاز کسب 
کرده و رتبه دوم به شاگردان برانکو می رسد که از 4 بازی حساس خود 6 امتیاز کسب کرده اند؛ رتبه سوم تا پنجم هم به ترتیب با ۵، 3 و 2 

امتیاز به استقالل، تراکتورسازی و پدیده می رسد.سبک بازی سپاهان در دور رفت بازی ها، بردن توپ به کناره ها و ارسال روی تیر یک 
برای کی روش و روی تیر دو برای سجاد شهباززاده بوده است و کمتر توپ کات بک شده است. به این خاطر که کی روش به خوبی 

از عقب به فضا می زد و روی تیر یک توپ ها را قطع می کند. هر تیم دیگری هم کی روش را در اختیار داشت این سبک از 
بازی را برنامه ریزی می کرد. ارسال اوت دستی هم در برخی از بازی ها برای سپاهان امتیاز آور بوده است به این 

خاطر که کی روش توپ سوم خوبی می سازد و جالب اینکه روی اوت ها کی روش توپ را روی تیر دو می 
فرستد و بازیکنانی که قرار است به توپ ضربه بزنند از عقب وارد فضا می شوند و در جاگیری 

اولیه دور از دروازه هستند. این تدبیر موجب شده تا سپاهان روی اوت دستی 
هم خطرناک باشد.

معجزه  قلعه نویی
 در موفقیت ســپاهان نمی تــوان از نقش پر رنگ امیرقلعه نویی به ســادگی گذشــت، 

 قلعه نویی که لقب پرافتخارترین ســرمربی لیگ را با کســب ۵ عنوان قهرمانی در
 رقابت های لیگ یدک می کشد به طوری که دو عنوان قهرمانی با همین تیم سپاهان 

حاصل شده است اگرچه در ابتدای فصل به هیچ عنوان قول قهرمانی در این بازی ها نداد 
اما همه آمال و آرزوهایش قهرمانی در این فصل از بازی ها است تا دوباره بعد از چند سال 
بر جام قهرمانی بوسه بزند.  سرمربی سپاهان در تالش است تا  با تصاحب دوباره جام بار 
دیگر  این تیم  را به روزهای خوب در فوتبال ایران و هم چنین حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا برسد که البته قلعه نویی برای کسب ششمین عنوان قهرمانی رقبای سرسختی 
مانند برانکوایوانکوویچ، وینفردشفر، یحیی گل محمدی و محمد تقوی را در جلوی 
راهش می بیند . ژنرال که توانســت از تیم بحران زده سپاهان تیمی در قالب یک 
مدعی بســازد خودش به  خوبی می داند که باید دستی دوباره بر سر و روی این 
تیم بکشد و نقاط ضعف این تیم را تا پیش از رسیدن نیم فصل دوم برطرف کند. 

کی روش سر طالیی
بدون شک کی روش استنلی  را باید یکی از بهترین بازیکنان 
سپاهان در این دوره از بازی ها نامید، بازیکنی که 9 گل 
از 28 گل این تیم را وارد دروازه حریفان کرده است. 
این تعداد گل نشــان می دهد که تا چه اندازه این 
 مهاجــم در موفقیت تیــم ســپاهان در دور رفت

بازی ها تاثیرگذار بوده اســت. مهاجم بلند قامت  
سپاهان با گل های حساســی که برای طالیی پوشان 
فوتبال اصفهان زده، به نوعی عصای دســت امیر قلعه نویی شده 
است.  کی روش  که هم اکنون صدرنشین جدول گلزنان لیگ برتر 
است در  فصل گذشته و در ابتدای حضور در ایران به دلیل مشکالت 
مربوط به مجوز بازی، باید از جمع ذوبی ها خارج می شد که با تالش 
آذری در این تیم ماندگار شد و بازی های خوبی هم برای سبزپوشان 
 انجام داد. با جدایی قلعــه نویی از ذوب آهن و رفتن او به ســپاهان، 
کی روش هم لباس طالیی پوشــان را بر تن کرد و هم اکنون به یکی از 

ستاره های فوتبال ایران تبدیل شده است.

مظاهری از تیم ملی خط خورد؟
 یکی از نکات جالب توجه لیســت جدید کارلوس کی روش  غیبت رشــید مظاهری، ســنگربان تیم فوتبال
 ذوب آهن است. مظاهری در جام جهانی به همراه بیرانوند و عابدزاده در فهرست 23 نفره تیم ملی حضور داشت 
ولی حاال نامی از او در میان دعوت شده ها دیده نمی شود و به جای او نیازمند در کنار سیدحسین حسینی و 
علیرضا بیرانوند به عنوان سه دروازه بان برای حضور در اردوی آماده سازی قطر فراخوانده شده اند.غیبت امیر 
عابدزاده که از معدود لژیونرهای فوتبال ایران به شمار می رود را می توان به ادامه حضور او در رقابت های باشگاهی 
نسبت داد؛ در نظر گرفتن این موضوع و توضیحاتی که همراه با انتشار فهرست نهایی تیم ملی ارائه شده، شاید این 
موضوع را به ذهن متبادر سازد که کی روش دیگر نظری روی رشید مظاهری برای ادامه حضور در تیم ملی ندارد .

اولین قربانی منصوریان در ذوب آهن
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در نیم فصل یک بازیکن را از فهرســت خود خارج می کند.ادی هرناندز، مهاجم 
هندوراسی تیم فوتبال ذوب آهن اولین بازیکن جدا شده این تیم در نیم فصل خواهد بود. این بازیکن به زودی 
قراردادش را با باشگاه ذوب  آهن فسخ خواهد کرد. احتمال دارد ذوب آهن در نیم فصل 3 بازیکن جدید با نظر 
کادرفنی جذب کند.تمرینات تیم ذوب آهن تا اواخر این هفته تعطیل است و بازیکنان ذوب آهن از پنجشنبه 
تمرینات خود را از سرمی گیرند. ذوب آهن در نیم فصل اول یک ناکام بزرگ بود و امید نمازی سرمربی خود را 
برکنار کرد و علیرضا منصوریان در حال حاضر هدایت این تیم را برعهده دارد.ذوب آهن در حال حاضر با 13 امتیاز 

در رده چهاردهم جدول لیگ است در حالی که فصل گذشته این تیم با قلعه نویی نایب قهرمان لیگ شده بود.

سمیه مصور
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زندانی ها  ثمره عملکرد نامناسب مسئولین 
هستند

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 شهرستان ها

خبر

شهردار فالورجان خبر داد:
پیشرفت 50 درصدی مرمت 

پل تاریخی فالورجان
شــهردار فالورجان از پیشــرفت 50 درصدی 

مرمت پل تاریخی این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای 
اسالمی شــهر فالورجان،  جواد نصری درباره 
اجرای پروژه مرّمت پل تاریخی شهر فالورجان 
اظهار داشــت: مرّمت این پل با مشارکت اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
شهرســتان  فالورجان از اواخر مهرماه امسال 
آغاز شــده  که فاز اول آن با 50 درصد پیشرفت 
فیزیکی در انتهای آذر مــاه97 به بهره برداری 
خواهد رســید، همچنین اجرای فاز دوم و سوم 
مرّمت پل تاریخی فالورجان به شــرایط آب و 
هوایی بســتگی دارد.وی  افزود: بازسازی کف 
دهانه های پل در فاز نخست، مرّمت کامل نمای 
پل در فاز دوم و بازســازی دیواره های آجری به 
همراه ســنگ فرش روی پل در فاز سوم در نظر 

گرفته شده است.ریاست شورای اسالمی شهر 
فالورجان نیز در این خصــوص چنین گفت : با 
توجه به اینکه پل تاریخی ورگان نماد فرهنگی و 
شاخص شهر فالورجان است، رسیدگی، بازسازی 
و مراقبــت از این اثر تاریخــی از امورات واجب 
شــهری به حســاب می آید که با توجه به نظر 
مساعد شهردار محترم و همکاری اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان  
فالورجان در دستور کار سال 97 قرار گرفت.لیال 
اله دادیان در ادامه افزود : از سوی دیگر به منظور 
زیباســازی نمای بهتر پل از سمت اتوبان ذوب 
آهن، نور پردازی سمت دیگر پل به دستور جناب 
آقای شهردار در آینده نزدیک انجام خواهد شد. 
 امید است اقدامات انجام شده  و همپنین اقدامات 
پیش رو بتوانــد در حفظ و حراســت و زیبایی 
بصری پل نقش بسزایی را ایفا کند.پل تاریخی 
فالورجان یا همان پل »َورگان« تنها پل 2 قوسی 
منحصر به فرد ساخته شده در دوران صفویه بر 
روی رودخانه زاینده رود است، البته گفته  شده 
که کتیبه مرمرینی بــر روی دیواره های این پل 
قرار داشــته و قدمت آن را به بیش از 400 سال 
پیش می رســاند اما این کتیبه در سال 1386 
 هجری شمسی به ســرقت رفته است. این پل 
بر خالف پل هایی همچون سی وسه پل و خواجو، 
عالوه بر انحنایی که در طول خود دارد، در عرض 
نیز دارای انحنا است و ارتفاع وسط پل بیشتر از 
ابتدا و انتهای آن اســت. پل فالورجان با طول 
نزدیک به 150 متر یکی از طوالنی ترین پل های 
ساخته شده بر روی زاینده رود محسوب می شود 

و دارای 18 دهانه بزرگ و کوچک است.

در شهر کتاب برگزار شد؛
آئین رونمایی از کتاب 
»دیوارها را برداریم« 

مراســم رونمایی از کتاب دیوارها را برداریم با 
حضور پوریا قلیچ خانی؛ پدید آورنده کتاب، دکتر 
نفیسه نفیسی، نویسنده و شاعر حوزه کودک، 
حشــمت اهلل انتخابی؛ مدیریت انتشارات نقش 

مانا و کنشــگر محیط زیســت، آقای کیمورث 
صادقیان نقاش و استاد  دانشگاه، دکتر رحمان 
دانیالی؛ مدیر کل سازمان حفظ محیط زیست 
اســتان اصفهان و با اجرای نادر گهرســودی 
مجری و صداپیشه صدا و سیما برگزار شد.دکتر 
 نفیسی به عنوان اولین ســخنران این مراسم، 
صحبت های خود را با آیه 11 ســوره فاطر که 
 بیانگر این اســت که همه ما از خــاک آفریده 
شده ایم آغاز کرد. بنابراین خاک مقدس است 
و خاک بازی و گل بازی کودکان به هیچ عنوان 
کثیف کاری نیســت. در ادامه به فواید بازی و 
کاوش گری کودکان در طبیعت اشاره کرد. خانم 
نفیسی بیان کرد که در اولین دیدارش با کتاب 
دیوار ها را برداریم صدای پای کودکان و شادی 
آنها از آب بازی را می شنیده است. او معتقد بود 
این کتاب فقط مجموعه ای از عکس نیســت 
بلکه جریان زندگی تربیت کودکان است. و این 
کتاب را نمادی از قدرت هنر در تربیت کودکان 

می داند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری 
اصفهان :

نادیده گرفتن اشتغال روستاها 
منجر به حاشیه نشینی شده است

مدیرکل دفتر امور روســتایی استانداری اصفهان 
با اشاره به طراحی ســامانه ای برای مطرح شدن 
مشــکالت شــوراها در بخش ها و روستاها گفت: 
هدف این ســامانه طراحی شــده، واقف شــدن 
دفتر امور روستایی اســتانداری به مشکالت همه 
روستاها اســت و در این ســامانه تمام مشکالت 
شهرســتان ها را احصاء کرده ایم و با همه ادارات 
مرتبط با روستاها در خصوص این سامانه جلساتی 
را در آینده نزدیک خواهیم داشت.سعید انصاری در 
خصوص رسیدگی به مشکالت دهیاران در چند ماه 
گذشته گفت: دهیاران بخش های استان خواهان 
حق سنوات قانونی خود بوده اند که این امر را برای 
آنان تســهیل کردیم همچنین کارت شناسایی 
برای دهیاران صادر شد و در تالش هستیم اعتماد 
آن ها را بیش از گذشته جلب کنیم.مدیرکل دفتر 
امور روستایی استانداری اصفهان با انتقاد از تعدد 
مراجع و نهادهای مختلف در رســیدگی به امور 
روستاها تصریح کرد: متأسفانه برخی دستگاه های 
اجرایی کار خود را به خوبی انجام نمی دهند و در 
امور دیگر دستگاه ها مداخله می کنند که این امر 
تصمیم گیری را با مشکل روبه رو می کند.انصاری 
وجود برخی مشکالت در پاره ای از مناطق را به کم 
کاری برخی فرمانداران و بخشداران مربوط دانست 
و اظهار کرد: متأســفانه بحث اشتغال روستاها در 
سال های گذشــته نادیده گرفته شده بود که این 
خود یکی از دالیل حاشیه نشــینی شهرها بوده 
اســت، اگر چه دولت دیر به فکر این موضوع افتاد 
اما همین که از طرق مختلفی برای افراد روستایی 

تسهیالتی در نظر گرفته شده قابل توجه است.

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری 
اصفهان اعالم کرد:

تشکیل کارگروه ویژه برای 
تقویت ناوگان حمل و نقل

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: مدیریت شهری با تقویت ناوگان عمومی 
اعم از بهبود ســرویس دهی مترو، تاکســیرانی، 
اتوبوسرانی و خیابان ســازی ها ؛ گام مثبتی را در 
جهت کاهــش آلودگی های هوا برداشــته که از 
مهمترین این اقدامات افزایش ســاعات سرویس 
دهی مترو است.احمدرضا مرادی با اشاره به اجرای 
طرح حلقه حفاظتی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
با اجرای این طرح از ورود خودروهای سنگین به 
مرکز شهر ممانعت می شود که به دنبال آن ترافیک 
شــهری کاهش یافته و هوا سالم تر می شود.مدیر 
بحران و پدافند غیرعامل شــهرداری اصفهان در 
خصوص وضعیت خشکسالی گفت: در حال حاضر 
که اصفهان با پدیده خشکسالی دست و پنجه نرم 
می کند شهرداری با انتقال آب از طریق تانکر، مانع 
از خشکی فضای سبز شده است که این اقدام در 
کاهش آلودگی هوا نیز موثر بوده اســت.مرادی با 
اشاره به اجرای طرح معاینه فنی با حساسیت باال 
در شهر اصفهان گفت: شهرداری اصفهان با افزایش 
ایستگاه های معاینه فنی و در نظر گرفتن اولویت 
برای معاینه فنی خودروهای شهرداری، مدیریت 

بحران را در این زمینه انجام داده است.

 رییس سازمان مدیریت حمل و نقل
 بار و کاالی درون شهری  خبر داد:

اضافه بار خودروهای سنگین 
کنترل می شود

رییس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی 
درون شــهری اصفهــان و حومــه  اظهارکرد: به 
کارگیری سیستم های پیشــرفته توزین در حال 
حرکــت )WIM( و تجهیز واحدهــای نظارت به 
سیستم های توزین ســیار با هدف کنترل اضافه 
بار و جلوگیری از ورود خسارت به زیرساخت های 
شهری انجام می شود؛ بر این اساس به رانندگانی 
سوخت یارانه ای تعلق می گیرد که در حوزه حمل 
و نقل بار درون شهری برای آنها سند حمل صادر 

شده باشد.
مجید طهماسب افزود: برای صدور بارنامه در گام 
نخســت فعالیت را از خودروهای سنگین حمل 
خاک و نخاله ســاختمانی آغاز می کنیم و بعد به 
وانت ها، کامیونت ها و حتــی پیک های موتوری 

می پردازیم.
طهماســبی گفت: تا قبل از ایــن متولی خاصی 
برای حمل و نقل بار و کاال درون شــهر اصفهان 
وجود نداشــت و اصناف، راهبران حمل و نقل بار 
و کاال وظایف خود را انجــام می دادند، اما مباحث 
زیست محیطی و شهری آن چنان مد نظر نبود، اما 

با صدور بارنامه این مباحث رفع خواهد شد.

مدیرکل زندان های استان اصفهان در مراسم 
اهدای جهیزیه به فرزندان مددجویان نیازمند 
زندان های اســتان اصفهان ، ضمن قدردانی 
از خیرین اظهار داشت : از سال 95 تا کنون با 
تالش خیرین اصفهانــی  ، 240 جهیزیه کامل 
به خانواده زندانیان استان اهدا گردید که این 
همدلی و همیاری باعــث گردید ما با دلگرمی 
و امید بیشتر بتوانیم به این کار خداپسندانه 

ادامه دهیم .
اســداهلل گرجی زاده با بیان اینکه خیریه امام موسی 
کاظم توانســته در بخــش های مختلــف از جمله  
آزادی زندانیــان ، تامیــن جهیزیه فرزنــدان آنها، 
 تعمیرات زندان ، حمایــت از خانواده ای زندانیان در 
امرار معــاش و همچنیــن برنامه هــای اصالحی 
زندانیان عملکرد واالیی از خود به جا بگذارد ، گفت: 
 این کمــک ها باقیــات و صالحاتی اســت که به جا 
می ماند و اجر این اعمال در بارگاه خداورند محفوض 
خواهد ماند .وی زندان را پدیده ای که معلوم جامعه 
است برشمرد و عنوان کرد : زندان به خودی خود ایجاد 
نگردیده است بلکه زندان معضلی است که به دلیل 
عملکرد نامناسب و بدکاری های مسئولین جامعه به 
وجود آمده و زندانیان نتیجه کارکرد بد مسئولین می 
باشدچه بسا اگر مدیران کشوری کار خود را به درستی 

انجام می دادند زندان و زندانی به وجود نمی آمد.
گرجی زاده با اشاره به خانواده های زندانیان تصریح 

کرد : اکنون ضرورت ایجاب 
می کندتا به خانواده های 
زندانیان توجه ویژه گردد 
اگر به ایــن حاجت  دقت 
نشود  باعث ایجاد مشکالت 
بغرنج در جامعه می شود و 
امنیت جامعه زیر سئوال 
خواهد رفت  و شاهد 3 برابر 

شدن مشــکالت و معضالت در جامعه خواهیم بود 
.مدیرکل زندان های استان اصفهان  در ادامه تا کید 
کرد: کمک به زندان و زندانی بسیار ارزشمند است و 

به جامعه بازگشت خواهد 
شــد و ســبب ارتقاسطح 
کمی و کیفی،  ســالمت و 
کم شدن استرس جامعه  
می گــردد زیــرا مصائبی 
 کــه درخانــواده زندانیان 
می بینیم  بســیار بیشتر 
 از دیگــر خانــواده هــا 
است و اگر درصدد برطرف ســازی آنها برنیاییم این 
مشــکالت به جامعه برگشت خواهد شــد و آستانه 
تحمل جامعه راکم خواهد کــرد و این به مانند یک 

زنجیره به هم پیوســته می باشــد و جدایــی از آن 
اجتناب ناپذیر اســت .گرجی زاده دســت یاری به 
 ســوی خیرین دراز  کرد و با اظهار امیداری از حضور 
پررنگ تر خیریــن در این عرصه تاکید کــرد : باید 
خانواده زندانیان و دشــواری های آن هــا را از خود 
بدانیم تا بتوانیم دیگر  مســائل حــل را حل و برآنها 
فائق شویم ؛ این آســیب ها باید دیده شوند و حضور 
 بیشــتر خیریــن انگیــزه ای و پایه ای شــود  برای 
کم کردن آسیب و به مســاعدت آن بتوانیم درحوزه 
امنیت و آســتانه تحمل  گام های مهم و ارزشمندی 
برداریم و سطح لیاقت و شایســتگی جامعه را ارتقا 

بخشیم .
وی در پایان نداشتن  بهداشــت و درمان و سالمت 
روان مناســب در بین خانواده های زندانیــان را از 
مهمترین مشــکالت برشــمرد و خاطر نشان کرد: 
همه ی اقشارجامعه باید نیاز نقش مهمی مهمی در 
این خصوص ایفا کنند زیرا متاســفانه  منبع دولتی 
نداریم و که این امر سبب می شــود این خانواده ها 
در جامعه رها شــوند و این مســاله باعث مشکالت 
بســزایی گردد ، پس در این زمینــه نیازمند کمک 
شایان خیرین هســتیم و دســت آن ها را به گرمی 
می فشــاریم هر چند که خیریــن اصفهانی در این 
امر خداپســندانه نسبت به کشور پیشــرو بوده اند و 
امیدواریم شــاهد حمایت  و نقش آفرینی مسئولین 
هم باشــیم تا همه دست در دســت هم معضالت را 
 در جامعــه کم و از ایجــاد هزاران گنــاه جلوگیری

 کنیم.

زندانی ها  ثمره عملکرد نامناسب مسئولین هستند

نماینده مــردم اصفهان در مجلــس، جزئیات جلســه نمایندگان 
 مســتعفی با رییس مجلــس را تشــریح کرد.حمیدرضــا فوالدگر 
با اشاره به برگزاری جلسه امروز نمایندگان مستعفی اصفهان با رییس 
مجلس اظهار داشت: رییس مجلس شورای اسالمی خود از نمایندگان 
اصفهان دعوت کرده بود که در این جلسه شرکت کنند، البته قرار بود 
روز یک شنبه این جلسه برگزار شود که به دلیل همزمانی با دیدار با امام 
جمعه اصفهان جلسه به دیروز موکول شد.وی افزود: نکته نخست این 

بود که آقای الریجانی گفت، این استعفا در هیئت رییسه مطرح شده 
و قرار است که مسائل بررسی شود و با نتایج این جلسه، تصمیم گیری 
انجام شود.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
نمایندگان استان در این جلسه نظرات خود را درباره بحث آب مطرح 
کردند.وی افزود: مهمترین موضوعی که مطرح شد قرارندادن ردیف 
بودجه برای طرح های آبرســانی اصفهان بود، آقای الریجانی تاکید 
کرد که مسائل و مشکالت باید حل شــود اما آنچه که قول داد درباره 

 سامانه تأمین آب شرب بود که قول داده شد مشکل را از طریق دولت 
حل کند و به این امر ردیف بودجه اختصاص پیدا کند. فوالدگر با اشاره 
به جمع بندی جلسه بیان کرد: جمع بندی جلسه این بود که اگر مسئله 
حل شد، استعفای نمایندگان پابرجا بماند اما نمایندگان در جلسات 
مجلس و کمیسیون ها شرکت کنند تا تخلفی نیز صورت نگیرد، البته 
این بستگی به موافقت با درخواست اولیه دارد که همان ردیف دار شدن 

بحث آب اصفهان در بودجه است.

 نتیجه جلسه نمایندگان مستعفی اصفهان با  رییس مجلس؛
الریجانی قول داد

مدیرکل زندان های استان اصفهان عنوان کرد:

به همت شهرداری صورت می گیرد؛
برگزاری نخستین ایده کاپ ویژه دختران

سومین ایده کاپ مدیریت خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان، نخستین ایده کاپی است که 
به طور تخصصی به دختران جوان اختصاص یافته است.

علیرضا گلچین فر اظهار کــرد: این مرکز با هدف ایجاد شــهر خالق، اول مهرماه امســال، در ایده کاپ 
دانش آموزی از ایده پردازی دانش آموزان ســه مقطع حمایت کرد و بعد از آن، »هنرســتان  نوایی« که 
مشارکت بسیار خوبی در این ایده کاپ داشــت، داوطلب اجرای ایده کاپ دیگری، با حضور دانش آموزان 
این هنرستان شد.رییس اداری ارتباط با صنعت مدیریت خالقیت و فناوری های نوین، که یکی از داوران 
این »ایده کاپ« است، ادامه داد: سه شنبه 27 آذر ماه، ایده کاپی به درخواست این هنرستان با مشارکت 

آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان برگزار خواهد شد.

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری خبر داد:
سفره یلدای سالم در چهارباغ عباسی

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان گفت: روز پنجشنبه هفته جاری به مناسبت شب یلدا ویژه 
برنامه ای با رویکرد سالمت محور همراه با مسابقه سفره یلدای سالم در چهارباغ عباسی برگزار می شود.فریناز 
توالییان اظهارکرد: ویژه برنامه شب یلدا با همکاری مدیریت چهارباغ روز پنجشنبه  از ساعت 16 تا 19 با هدف 
ترویج تغذیه سالم در دورهمی های خانوادگی برگزار خواهد شد.وی افزود: در این برنامه ایسوزوی مدارسالمتی 
استفاده می شود و برنامه همراه با موسیقی و استندآپ است و شخصیت های تئاتر سالمت به عنوان پرفورمنس در 
چهارباغ حضور دارند.رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان ادامه داد: در این برنامه مسابقه سفره 
یلدای سالم برگزار می شود و شرکت کنندگان باید یک سفره یلدا با مواد طبیعی و سالم در جهت ترویج فرهنگ 
تغذیه سالم آماده کنند.وی با بیان اینکه در پایان این برنامه کارشناس از غرفه ها بازدید کرده و بهترین سفره 

شب یلدا را مشخص می کند، ادامه داد: شهروندان می توانند از این سفره ها در غرفه  های مختلف بازدید کنند.

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر 
اصفهان در نشست خبری نمایشگاه دستاوردهای 
مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
با عنوان»طعم مهارت« اظهار کرد: این نمایشگاه 

با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای 
استان اصفهان و خانه جوان وابسته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان از تاریخ 26 تا 29 
آذرماه با هدف معرفی فرهنگ غنی 
ایرانی، اشــتغالزایی بانوان هنرمند، 
ایجاد اشتغال پایدار، توسعه مشاغل 
خانگی، خالقیــت، ایده پــردازی، 
نوآوری و ایجاد اشــتغال پایدار دایر 

است.
فریده روشــن با  بیان اینکه با  ارایه آموزش های 
مهارتی می تــوان حلقه مفقــوده بین صنعت و 
دانشگاه را پر کرد، افزود: نمایشگاه »طعم مهارت« 
با ارایه آموزش های مهارتی بهترین راهکار برای 
پر کردن این حلقه مفقوده اســت تــا بتوان این 

اهداف را در جامعه گسترش داد.
روشن  با تاکید به اینکه به منظور توسعه کسب 
و فرهنگ کار در جامعه و ایجــاد کارآفرنی باید 
این هــم افزایی بیــن ارگان ها و ســازمان های 
مختلف انجام شــود، افزود: یکــی از این نهادها 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای بــود که این 
ارتباط خوبی را با ســازمان فرهنگی و اجتماعی 

و ورزشــی و خانه جوان برقرار کــرد.وی اضافه 
کرد: نتیجه این تعامالت و همکاری ها برگزاری 
نمایشــگاهی در حــوزه آموزش هــای مهارتی 
 اســت که در ایــن مجموعه مراکــز تخصصی

 فنی و حرفه ای مثل مرکز تخصصی فناوری های 
نوین و مرکز تخصصی نساجی و مراکز خواهران 
دهنو، زینبیه و خوراســگان به آمــوزش های 
مهارتی، اشــتغال زایی و مشــاغل خانگی می 
پردازند و دستاوردهای خود را در این نمایشگاه به 

عرضه می گذارند.
وی تصریح کرد: امسال استانداردسازی آموزش  در 
فرهنگسراهای اصفهان در دستور کار قرار گرفت؛  
آموزش های فنی و حرفه ای مطابق اســتاندارها 
در ساعت مشخص آموزش داده می شوند و این 
آموزش ها دارای کد بین المللی در جهان هستند 
که مدارک فنی و حرفه ای بــا ارایه این کد قابل 

قبول است.

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر خبر داد:

استانداردسازی آموزش در فرهنگسراهای اصفهان در 
دستور کار است

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان در بازدید 
از پــارک جنگلی ناژوان بــا بیان اینکه نــاژوان با 
بیش از 1300 هکتار وســعت، ریه تنفســی شهر 
محسوب می شــود، اظهار کرد: حفظ و نگهداری 

ایــن 1300 هکتــار یعنــی حفــظ و نگهداری 
فضای ســبز این مجموعه که در حــال حاضر به 
علت کمبود آب در شــرایط بحرانی قــرار دارد؛ با 
توجه به آلودگــی هــوا و ورود آالینده ها به هوای 
شــهر اصفهان، فضای ســبز ناژوان نقش مهمی 
در حفظ ســالمت مــردم و شــهروندان بر عهده 
دارد.حسین امیری با اشــاره به خشک شدن 80 
درصد چاه های آب پارک نــاژوان تصریح کرد: در 
اراضی ناژوان نزدیک به 600 هــزار اصله درخت 
 وجود دارد که این نبود منابــع آب و جاری نبودن

 زاینده رود، ادامه حیات این درختان را با مشــکل 
رو به رو کرده است.معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان با بیان اینکه امسال آبیاری فضاهای سبز و 

درختان ناژوان با استفاده از 20 دستگاه تانکر انتقال 
آب صورت گرفت، افزود: احــداث کلکتور و نصب 
مخازن ذخیره آب فضای سبز از برنامه های خدمات 
شهری برای حفظ فضای سبز ناژوان است.امیری 
پیرامون ظرفیت های گردشــگری و 
تفریحی ناژوان گفت: در حال حاضر 
ناژوان از ســوی مردم اصفهان و حتی 
گردشــگران داخلــی و خارجــی با 
اســتقبال خوبی رو به رو شده و باید 
برای گســترش و بهبود ظرفیت های 
گردشگری ناژوان برنامه ریزی و تالش 
کرد.وی با اشــاره به اماکن تفریحی 
ناژوان از جمله باغ پرندگان، آکواریوم، 
جاده ســالمت، باغ خزندگان، تله سیژ، شهربازی، 
قایقرانی خانوادگی، مجموعه صدف ها، باغ پروانه ها و 
... تصریح کرد: بر اساس آمار ثبت شده نزدیک به دو 
میلیون نفر گردشگر ساالنه از مجموعه های تفریحی 
ناژوان بازدید می کنند که این حضور، اهمیت توجه 
به این اماکــن تفریحی را بیشــتر می کند.معاون 
خدمات شهری شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه 
در آینده نزدیک و در زمان ایــام تعطیالت نوروز، 
مجموعه ناژوان مورد استقبال بسیار زیاد شهروندان 
و گردشگران قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: 
باید از همین امروز ناژوان را برای ایجاد محیط شاد و 
با ظرفیت های گسترده تفریحی آماده کنیم تا شاهد 

رضایت شهروندان و گردشگران باشیم.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان مطرح کرد:

 آماده استقبال از گردشگران 
در ناژوان می شویم

زندان به خودی خود ایجاد نگردیده 
است بلکه زندان معضلی است 
که به دلیل عملکرد نامناسب 
مسئولین جامعه به وجود آمده

حدیث زاهدی
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امام رضا  )علیه السالم(:
 کسی که فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها ( را 

زیارت کند بهشت برای او خواهد بود.
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Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

یادداشت

 تالش، اصل اساســی زندگی برای موفقیت است؛ بدون آن
نمی توان انتظار داشــت که شــخص در زندگی به موفقیت 
برســد، در کنار آن باید با ترس هایی که شما را برای شروع 
مردد می کنند مقابل کنید شــجاعت و جسارت اولیه موتور 
محرکه کار شماست. همه کســانی که به تنهایی و با تالش 
شبانه روزِی شخص خودشان زندگی موفقی ساخته اند غم و 
شادی، خنده و گریه و درد و آسایش را با هم تجربه کرده اند. 
با ما همراه باشــید تا درس هایی را که قبل از اینکه پشیمان 

شوید باید بیاموزید، با هم مرور کنیم.
افکار منفی را دور بریزید

وقتی مســئولیت کار و زندگی خود را برعهــده می گیرید، 
همیشــه راهنمایی در مســیرتان وجود ندارد و این تنهایی 
گاهی باعث بروز شــک و تردید می شــود. هرچه بیشتر به 
افکار منفی و تردیدها بها بدهید، قوی تر می شــوند. بیشتر 
افکار منفــی صرفا در حد فکر هســتند و واقعیــت بیرونی 
ندارند. نداهای منفی درونی همیشه شما را به توقف و تسلیم 
تشویق می کنند.این نداها روند حرکت تان را مختل و شما را 
متوقف می کنند. کافی است چند لحظه به افکار منفی خود 
بیندیشید و راستی و درســتی آنها را ارزیابی کنید تا ببینید 

چقدر بی پایه و اساس هستند.
از گفتن »اگر و اماها« پرهیز کنید

اگر و اما هیزم به آتش دلشــوره ها و نگرانی هایتان می ریزد 
و این نگرانی ها شما را از رســیدن به اهداف تان باز می دارند. 
مسائل پیش  روی شما می توانند به میلیون ها مسیر مختلف 
منتهی شــوند و اما و اگر و شــک و تردید درباره احتماالت، 
کارآمدی و بهره وری را از شما می گیرد. برنامه ریزی راهبردی 
شما را به سوی هدف ســوق می دهد و به شما کمک می کند 

مسائل و مشکالت پیش رو را پیش بینی کنید.
برنامه ریزی برای خواب کافی

از اهمیت خواب کافی هرچه گفته شود باز هم کم است. وقتی 
خواب هستید، مغز پروتئین های سمی را از نورون ها می گیرد. 
این پروتئین های ســمی نتیجه فعالیت ها نورون ها در زمان 
بیداری است.متأســفانه مغز تنها زمانی که خواب هستید، 
قادر به از بین بردن این پروتئین های سمی است و وقتی به 
 اندازه  کافی نخوابید و اســتراحت نکنید، این پروتئین ها در 
سلول های مغزی شما جا خوش می کنند، توانایی فکر کردن 
را از شما می گیرند و باعث می شوند هشیاری خود را از دست 
بدهید. وقتی به اندازه کافی یا خوب نمی خوابید خودکنترلی، 
حواس، توجه و حافظه شما کم می شــود و حتی در صورت 
عدم حضــور عوامل اســترس زا، کم خوابی باعــث افزایش 
میزان هورمون های استرس زا می شــود که از عوامل اصلی 
پایین آمدن میزان بازدهی و بهره وری هستند.گاهی اوقات 
جاه طلبی موجب می شود که کمتر بخوابید و برای انجام کار 
بیشــتر تا دیروقت بیدار بمانید اما واقعیت این است که این 
بیداری تنها باعث از دست رفتن بهره وری شما می شود؛ پس 

بهتر است به اندازه کافی بخوابید.
با قدرت نه بگویید

هرچه توانایی شما در نه گفتن کمتر باشد با احتمال بیشتری 
درگیر اضطراب، تشــویش و افســردگی می شــوید و همه 
اینها یعنــی در پذیرفتن مســئولیت های خود به مشــکل 
 برخواهید خورد.نه گفتن برای بیشــتر افراد دشــوار است. 
»نه« واژه قدرتمندی اســت که نباید از بیان آن بترسید. با 
قدرت نه بگویید و از بیان جمالتی مانند: »مطمئن نیستم«، 

»فکر نمی کنم بتوانم« و ... بپرهیزید.

شجاعت و جسارت موتور محرکه رسیدن به 
موفقیت است )2(

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

خودش را گــم کند. 
و فرامــوش کند که 
خــودش نیــز موجود 
بــوده  گرانبهایــی 

است
مردان بدون زنان
 همینگوی

مراقب باشید خودتان 
را گم نکنید

چیزی که می تواند در 
جریان عشق ورزیدن 
به کسی اتفاق بیفتد 
این اســت که انسان 

گاهی اتفاق می افتد زنانی که از داشــتن کودک ناامید هستند در سنین 
باال فرزند خود را به دنیا می آورند و گاهی اوقات این فرزندان دو قلو و حتی 
 سه قلو هســتند.در هند، یک زن ســالخورده اولین فرزند خود را در سن 
72 ســالگی به دنیا آورد. این رویداد مبارک در زندگی »دالژینژر کااور « 
و شوهر 79 ساله وی در ســال 2016 اتفاق افتاد. این زوج 46 سال است 
که ازدواج کرده اند و تا پیش از این از داشــتن فرزند محروم بودند. قبل از 
بارداری،  این زن هندی یک دوره درمان 2 ساله برای ناباروری را در ایالت 
هریانا گذرانده بود. وی همچنین تصمیم گرفت تا روش لقاح مصنوعی را نیز 

امتحان کند.

زن 72 ساله برای اولین بار مادر شد!

اینستاگرام در دسته  شــبکه های اجتماعی محبوب فضای مجازی قرار دارد و 
 طی سال های اخیر کاربران بسیاری را به خود جذب کرده است اما با این حال 
»کوین سیستروم« و »مایک کریگر«، موسسان این شرکت طی ماه های اخیر 
از سمت خود استعفا دادند. آن ها از سال 2010 که این شبکه اجتماعی را به دنیا 
معرفی کردند تا مدتی پیش در حال توسعه آن بودند. با استعفای مدیر سابق 
شبکه اجتماعی اینستاگرام، یک فرد یهودی اسرائیلی به مدیریت جدید این 
شبکه منصوب شده است. آدام موسری، که یک یهودی اسرائیلی است، این هفته 
توسط فیسبوک به عنوان مدیر جدید شبکه اجتماعی پرطرفدار اینستاگرام 

معرفی شد.

یک اسرائیلی،  رییس جدید اینستاگرام شد

جایزه ای که برای گرفتنش باید کفش تان را درآورید
نیمه دوم سال، گاهِ رونق گرفتن جایزه های ادبی است. جایزه شهید حبیب غنی پور یکی از این جایزه هاست که مبدا، روند و شکل متفاوتی 

نسبت به دیگر جایزه های ادبی کشور دارد و به تازگی فهرست نامزدهای کتاب نوجوانش را معرفی کرده است.
امیرخانی درباره این جایزه گفته است : »جایزه شهید غنی پور تنها جایزه ای است که برای گرفتن آن باید کفش هایت را در آوری چون 

در مسجد برگزار می شود.«
جایزه شهید غنی پور از مسجد جواد االئمه)ع( وکتابخانه مسجدی که از میانه دهه 50، تالش جدی و برنامه ریزی فرهنگی-ادبی خود را 
شروع کرد،جان گرفت و به طور مستقل در میان جایزه های ادبی کشور مطرح شد. زنده یاد فرج ا... سلحشور و حسین یاری نیز از کسانی 

هستند که از کالس های ادبی و داستانی همین مسجد فعالیت هنری خود را شروع کردند.
 شــهید حبیب غنی پور یکــی از اعضای نویســندگان این مســجد بــود که در ســال 59 فعالیــت ادبی خــود را با انتشــار کتاب 
»سوره بچه های مسجد« شروع کرد و با تحصیل در رشته ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، این راه را ادامه داد. او چند بار عازم جبهه شد 
و سرانجام در عملیات کربالی 5 به شهادت رسید و به همین دلیل، این جایزه به نام او متبرک شده است. توجه نویسندگان به موضوع 
انقالب اسالمی، شهید و فرهنگ شهادت، اهمیت دادن به دو رده سنی کودک و نوجوان و خاستگاه مردمی آن یعنی مسجد سه شاخصه 
 مهمی اســت که این جایزه را از دیگر جایزه های ادبی متمایز می کند. داوران جایزه حبیب غنی پور که از اعضای شــورای نویسندگی 
مسجد جواداالئمه)ع( هستند هر سال کتاب هایی را با محوریت های مطرح شــده خریداری و فهرستی از نامزدهای هر بخش را اعالم 
می کنند. این تعداد امسال در هجدهمین دوره این جایزه به حدود سه هزار و 53 اثر رسید که 1700 اثر در بخش کودک و 563 اثر در 
بخش نوجوان بودند و این عدد در بخش رمان بزرگ سال به 790 اثر رسید. از این آثار هم اکنون نامزدهای بخش نوجوان معرفی شده اند.

با توجه به مستقل بودن جایزه شهید غنی پور، جوایزش هر سال بسته به شرایط متفاوت و گاهی به یک یا چند سکه، وجه نقد و گاه به 
چفیه ای متبرک از سرزمین نینوا تغییر هویت یافته است. با این حال بسیاری از نویسندگان برگزیده، جایزه نقدی را دوباره تقدیم مسجد 

می کنند تا دوباره صرف مسائل فرهنگی شود.

روایت روز

باستان شناســان مصری از یک مقبره باستانی رونمایی کردند. این مقبره 
که قدمت آن به 4400 سال پیش برمی گردد، کامال سالم باقی مانده است. 
باستان شناسان این مقبره باستانی را در تپه ای واقع در یک گورستان کشف 
کردند. به گفته کارشناسان، این مقبره به یک کاهن اعظم تعلق داشته که 
در پنجمین سلسله مصر می زیسته است و حاال بعد از این همه قرن توسط 

باستان شناسان، شناسایی شده  و در معرض دید مردم قرار گرفته است.

کشف مقبره ای با قدمت ۴۴۰۰ سال در مصر

پیش تولید سریال موسی)ع( آغاز شد
مرحله پیش تولید سریال الف ویژه حضرت موسی )ع( در نشست 
صمیمانه رییس سازمان صدا و ســیما با معاون سیما، رییس 
مرکز سیما فیلم و تهیه کننده و کارگردان این سریال آغاز شد. 
در این جلسه،  علی عســکری گفت: سریال حضرت موسی)ع( 
باید با بهترین کیفیت در تاریخ تلویزیون ایران ســاخته شــود 
 چرا که این موضوع رقبای زیادی دارد و ما باید از همه پیشــی

بگیریم.
رییس سازمان صدا و ســیما تاکید کرد: تلویزیون همه تالش و 
امکانات خود را برای سریال حضرت موسی)ع( به عنوان جذاب 
ترین  و تأثیرگذارترین مجموعه نمایشــی تلویزیون به لحاظ 
طراز و محتوا باشد به کار خواهد گرفت. در این جلسه  قرارداد 
تولید این ســریال الف ویژه به امضا رسید و همچنین گزارشی 
از آخرین اقدامات انجام شــده در مرحله صفــر پروژه و برآورد 
 تولید، به رییس سازمان صدا و سیما ارائه شد. در این گزارش به 
 نهایی شدن نگارش 44 قســمت از این ســریال 52 قسمتی
 اشاره شد که توسط حجت االسالم سعید بهمن پور با ساختاری 
جذاب و قوی نوشته شده است همچنین تیم تولید گزارشی از 
بازبینی لوکیشــن های تاریخی و روند آماده سازی لوکیشن و 

دکورهای عظیم تاریخی در این پروژه ارائه کردند.

»اسب ها هنوز در من شیهه می کشند!«
»اسب ها هنوز در من شیهه می کشند!«اثر»محمدرضا آریان فر« 

را انتشارات »هیال« چاپ کرده است.
مائده بر اثر یک ماجرای خانوادگی با همســر هنرمند و نقاشش 
سالور،  دچار مشکل می شــود. این ماجرا دردهای نهفته دوران 
کودکی اش را در او زنده می کند. در پارکینگ محل سکونتشان 
یک گروه تئاتر مشغول تمرین نمایشنامه» ِمِده آ« هستند. مائده 
کم کم متوجه تشــابهاتی میان زندگی خود و مده آ می شود و در 
این زمان تمام وقایع تلخ کودکی مثل مرگ اسب مورد عالقه اش 
به ذهن او هجوم می آورد... .در قســمتی از کتــاب می خوانیم: 
»ازهمه چیز وحشت دارم. از سایه خودم روی دیوار هم می ترسم. از 
دیوارها می ترسم. نمی تونم به کسی بگم که اسب ها دارن چه بالیی 
سر مغزم می آرن. حتی اگه به سالور و بچه ها بگم، فکر می کنن که 
دیوانه  شده ام. اون روز به آرزو گفتم که اسب ها دوباره برگشته ن، 
چپ چپ نگاهم کرد. وقتی ازش خواستم که دست بذاره روی سرم 
تا چهارنعل رفتن اسب ها رو توی سرم حس کنه از اتاق زد بیرون. 

برای همینه که هیچ وقت پا تو باغ وحش نمی ذارم.
روبه روی آینه که می ایستم گله ای اسب پشت سرم قطار می شه. 
 کسی باور نمی کنه وقتی موهام رو شونه می کنم، ماهو  یال هاش

 رو می ریزه رو شونه م که شونه شون کنم...«

از همین االن دارم برنامه ریزی می کنم واسه اون یک دقیقه 
اضافیم تو شب یلدا.

وزارت آموزش پرورش قراره مشق شب رو از تکلیف بچه ها 
حذف کنه، دیگه حتی نمی تونیم بابت اینکه بزرگ شدیم و مشق 

نداریم خوشحال باشیم.
بابام رفته بازار قیمت آجیل برای شب یلدا رو دیده میگه این 
یه شب هم سرتون تو گوشی باشه الزم نکرده دور هم جمع بشیم.
تو جوشــام یه مقداری صورت زده که اونم تا شب یلدا از بین 

میره.
بزرگترین فریبی که تو زندگیم خوردم این بود یه بار بهمون 
گفتن کتاب کمک درسی بخرید رفتیم خریدیم دیدیم باید اونم 

بخونیم.
 شما با پاهاتم غذا بخوری، گوشیتم اتاق کناری باشه، باز وقتی 
گوشیتو می گیری دستت می بینی صفحه نمایش گوشی چرب 

شده.
مامانم مریض شــده بــود کلی واســه عیــادت کمپوت و 
آبمیوه آوردن. خیلی حال داد، قراره این آبمیوه ها که تموم شده 

ایندفه پای داداشمو بشکونیم!
اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده سریع بیاردیش کنار 
یهو گالبیی چیزی می خوره تو ســرش چارتا فرمول به فیزیک 

اضافه می کنه بدبخت میشیم.

خندوانهخبرکتاب

مقبره موالنا در شهر 
قونیه ترکیه

شهر قونیه ترکیه همه ساله 
از ۱۰ تا ۱۷ دســامبر میزبان 
برنامــه ای فرهنگــی برای 
بزرگداشت موالنا جالل الدین 
محمد بلخی ملقب به مولوی 
اســت. این مراســم شامل 
آیین ها و مناســک خاصی 
است و مشتاقان بسیاری از 
سرتاسر جهان در این مراسم 

شرکت می کنند.

اینستاگردی

سیدجواد رضویان به استقبال زمستان رفت 

عکس کودکی »علیرضا رئیسی« در »مدرسه پیرمردها«

بهتاش سریال »پایتخت« با ریش

سیدجواد رضویان،  بازیگر ســینما و تلویزیون 
با انتشــار تصویری از خود به استقبال زمستان 
 رفت.به نام حضرت حق ؛ زمستان بی تو سرمایی 
 بــی بــرف اســت، بــارش اندوهی ســپید از 
 ابر های سرخ، مه آلود زمان، در کوچ غریبانه ی 
 یاس ها،برای چه از زمســتان بگویم،زمســتان

 بی برف،پرنده ای بی آسمان است،که دانه های 
گندم را از باغچه ای متروک می جوید.

علیرضا رئیســی با انتشــار این عکس 
نوشــت: ممنونم از عکــس هایی که 
برام ارســال می کنید قدردان شــما 
هســتم! عکس مربــوط به مدرســه 
 پیرمردها،  1369 - فیلمی از زنده یاد

علی سجادی حسینی.

 بهرام افشاری با انتشــار این عکس نوشت: 
سالم ممنون از پیگیریاتون. ما خوبیم ماللی 
نیست جز دوری شما. به دلیل مشغله کاری 
فعالیتم تو اینستا کمتر شده اما دلگرمم به 

لطف و محبت شما .دوستون دارم عشقیا

میالد میرزایــی، بازیگر نقش رشــید در 
ســریال بانوی عمارت با انتشار این عکس 
نوشت: عکسی از سریال بانوی عمارت که 
این شب ها از شبکه 3 در حال پخش است.
انتشار این عکس این تصور را ایجاد کرد که 
شاید فخرالزمان در آینده از شازده جدا و با 

رشید ازدواج کند.

فخرالزمان از شازده جدا می شود؟!
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