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قیمت میوه های شب یلدا 
کاهش یافت

رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان:

3

سرپرست ذوب آهن:

 اشتباهات داوری نبود، جزو 
تیم های صدرنشین بودیم

استفاده از فاضالب در تولید 
مواد غذایی منجر به بیماری 

شده است

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان:
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MEHRCHAINHOTELS WWW. MEHRCHAINHOTELS.COM FACEBOOK.COM/MEHRHOTEL@ f

امور پیمانهای شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان در نظــر دارد اجــرای پــروژه زیر 
را بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 
واگذار نمایــد. کلیه مراحــل برگزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد 
 قیمت مناقصه گران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه تدارکات دولــت به آدرس
 WWW. Setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/09/29 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: ســاعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 

 97/10/05
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1397/10/16 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت8:30 صبح روزدوشنبه تاریخ 1397/10/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر، شرکت شهرک های صنعتی 

استان اصفهان و تلفن: 0211570
 اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس:

021-41934
دفتر ثبت نــام در تهــران: 88969737و 85193768-021 و دفتر ثبت نــام در اصفهان: 

5-0313264580 )داخلی 3299(
هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه: احداث ساختمان اداری، آشیانه آتش نشانی و محوطه آتش نشانی ناحیه صنعتی 
آوره )شماره 75 2009712810000 در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اولیه: 7,183,831,548 ریال و براساس فهارس بهای سال 1397 سازمان برنامه و 
بودجه کشور )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 359,192,000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته ابنیه

مدت اجرا: 12 ماه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول

 شاخص های امنیت سرمایه گذاری از سوی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی منتشر شد؛ 

نمره مردودی 
اصفهان 
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مدیرکل راه آهن استان:

قطار سریع السیر اصفهان-تهران 
چهار سال دیگر روی ریل می رود
3

در حالی که شــامگاه ســه شــنبه خبر رســید رییــس جمهور به 
»جهانگیری« برای بررسی موضوع تشکیل ستاد احیای زاینده رود در 
دولت دستور داده است، صبح دیروز خبر حضور نمایندگان مستعفی 
استان اصفهان در جلســه علنی مجلس به تیتر رسانه ها تبدیل شد. 
خبری که تا ساعاتی پس از پایان جلســه مجلس همچنان با تایید و 
تکذیب های عجیب روبه رو بود. در حالی که حضور یافتن نمایندگان 
استان در صحن علنی توسط نایب رییس مجلس به عنوان پس گرفتن 
استعفا تعبیر شد؛ اما برخی نمایندگان مستعفی روایت دیگری از این 
حضور داشتند از جمله موسوی الرگانی ، رییس مجمع نمایندگان که 
گفت : امروز صبح)دیروز( چهارشنبه 28 آذر ماه تعدادی از نمایندگان 
به اجبار »کوهکن« وارد مجلس می شــوند و هنــگام ورود این تعداد 
نماینده، آقای پزشکیان پس از خوش آمدگویی می گوید که نمایندگان 

استان اصفهان استعفای خود را پس گرفته اند و از آن صرف  نظر کرده اند 
و به دولت هم توصیه می کند که تحت فشار قرار نگیرد که به هیچ وجه 
چنین مسئله ای صحیح نیست و تا این لحظه نماینده ها استعفای خود 

را پس نگرفته اند.
حجت االسالم موسوی الرگانی تاکید کرد، نمایندگان استان اصفهان 
تا این لحظه از استعفای خود صرف نظر نکرده اند و چنانچه هر کدام از 
نماینده ها استعفای خود را پس گرفت باید خودش رسما در رسانه ها 

اعالم کند که استعفای خودم را پس گرفته ام.
در حالی که موسوی الرگانی عنوان می کند نمایندگان استان به اجبار 
»کوهکن« وارد مجلس شده اند؛ اما نماینده نجف آباد روایت دیگری از 
این ماجرا داشت. ابوالفضل ابوترابی گفت : 8 نفر از نمایندگان به دلیل 
اینکه جلســه علنی مجلس از حدنصاب نیفتد در صحن حضور پیدا 

کردند؛ اما 11 نماینده دیگر در صحن مجلس حاضر نشدند...

شاخص های امنیت سرمایه گذاری از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی منتشر 
شد. بر اساس آماری که از بهار سال 1397 تهیه شده، شاخص های امنیت سرمایه گذاری افت 
محسوسی نسبت به زمستان سال قبل داشته است. مرکز پژوهش های مجلس با ارزیابی شاخص کلی امنیت 

سرمایه گذاری در استان های ایران در بهار امسال و مقایسه آن با زمستان پارسال...

زینب ذاکر

ادامه در صفحه 2

استاندار اصفهان تاکید کرد:

 برگزاری جشن های انقالب
 به صورت مردمی
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متهم پرونده تجاوز 
 خمینی شهر شناسایی

 نشده است

رییس کل دادگستری استان:

5

 اصفهان در حوزه زائر حرف اول را در کشور می زند
مراسم تودیع و معارفه سرپرســت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان 
صبح  دیروز با حضور آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان، 
مرتضی بختیاری قائم مقام آستان قدس رضوی و جمع دیگری از مسئوالن استان اصفهان برگزار شد.امام 
جمعه اصفهان دراین مراسم اظهار کرد: افراد بی بضاعتی که تاکنون به زیارت امام رضا)ع( مشرف نشده اند 

صفحه   7باید شناسایی و به مشهد مقدس اعزام شوند...

   در مراسم تودیع و معارفه 
سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان مطرح شد؛  

  در انتظار دولت  
  8 تن از نمایندگان مستعفی روز گذشته در صحن مجلس حاضر شدند؛
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وقوع دو اتفاق طی روزهای اخیر حاشیه هایی 
را برای نمایندگان مجلس ایجاد کرده که اگر 
چه موضوع رویدادها با هم متفاوت است؛ اما 
در نهایت ریشه و ســابقه آنها به یک معضل 
و نگاه بیمار از رأس تا الیه های پایین جامعه 

بازمی گردد. 
چنــد روزی اســت که اســتعفای دســته جمعی 
نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی روی 
خط خبرهاست. این استعفا نه به دالیل سیاسی  بلکه 
به علت یــک مطالبه اجتماعی حیاتــی برای مردم 
اصفهان صورت گرفته اســت. مردم و کشــاورزان، 
ماه هاست چشم انتظار تحقق وعده های مسئوالن 
کشــور در مورد تامین آب و زنده کردن زاینده رود 
هستند و این حرکت ابتدا از سوی برخی از جریان ها 
نمایشی و تنها نوعی بهره کشــی از جایگاه سیاسی 
عنوان شــد. حتی برخی انتظار داشتند نمایندگان 
با یک تلفن برای شــرکت در جلسات علنی مجلس 
حاضر شــوند؛ اما زمانی که این اتفاق رخ نداد برخی 
جریانات خواستار پذیرش استعفای این نمایندگان 
شــدند تا بار دیگر نماینده ای با استفاده از حقوق و 
جایگاه خود اقدام به سوء استفاده و رسیدن به خواسته 
های استان خود مبادرت نکند . دیروز هم در صحن 
علنی مجلس تحصن برخی دیگــر از نمایندگان از 

استان های دیگر در مقابله با رفتار سیاسی نمایندگان 
اصفهان شکل گرفت. روایتی که به خوبی نشان می 
دهد چطور یک مطالبه گری اجتماعی می تواند به 
یک حساب کشی سیاسی بدل شود و در نهایت  آنچه 
از دل این ماجرا بیرون آمد نه یک مطالبه گری بحق 
و اجتماعی از طرف افرادی که در جایگاه اســتیفای 
حقوق مردم شــان قرار دارند عنوان شــد بلکه یک 
حرکت نمایشــی و بی ارزش  تلقی شــد.روندی که  
در نهایت بــه جایگاه مجلــس و نمایندگی در افکار 
عمومی جامعه ضربه زد.وقتــی دولت و در رأس آن 

رییس تشــکیالت دولت نمی خواهد یا نمی تواند با 
این حرکت جمعی برخوردی درست و در حد شأن و 
جایگاه این افراد داشته باشد در نهایت آنچه از دست 
می رود جایگاه مجلس در میان افکار عمومی است. 
موضوعی که به خوبی نمود آن را می توان در برخورد 
یک کارمند گمرک با نماینده ســراوان در مجلس 
شورای اسالمی دید. در ویدئویی که در فضای مجازی 
ســر و صدای زیادی به راه انداخت کارمندی با یک 
نماینده مجلس وارد درگیری لفظی می شــود و در 
نهایت کسی که از جایگاه خود تنزل می یابد، نماینده 

اســت. هر چند برخی از هم قطاران این شخص در 
مجلس شورای اسالمی تالش کردند تا با یک حرکت 
نمایشــی وزیر اقتصاد را تهدید به استیضاح کنند و 
حتی امضاهای آن را هم جمــع کردند؛ اما در نهایت 
دو برداشــت از این رویداد چه در میــان مردم و چه 
نمایندگان شکل گرفت، به خصوص اینکه انتشار  فیلم 
دیگری از اعتراض این نماینده در مجلس هم رسانه 
ای شد که در آن شخصی با سخیف ترین الفاظ هیئت 
رییســه مجلس را مورد خطاب قرار می دهد.بر این 
اساس عده ای معتقدند شأن مجلس در این جریان 
زیر پا گذاشته شده و برخی دیگر می گویند هیچ قانون 
شکنی صورت نگرفته و تنها این نماینده است که پا را 
از  حدود قانونی و اختیارات خود فراتر گذاشته است .

 اینکه چقــدر مجلس و نماینــدگان در میان مردم 
جایگاه دارند به صورت مســتقیم بــه رفتار و منش 
سیاسی همان نمایندگان در جایگاه ها و پست های 
آنها بر می گردد. نمی توان در بخشــی از معادالت 
سیاسی حق نمایندگی را محفوظ داشت و در بخشی 
دیگر که مربوط بــه مطالبات اجتماعی می شــود 
نمایندگان را نادیده گرفت و یا از جایگاه سیاسی شان 
پایین کشید. این رویه طی سال های قبل موجب شده 
که تهدید و یا اقدامی از سوی نمایندگان جدی گرفته 
نشــود؛ اما اگر این رویه ادامه یابد در نهایت آنچه از 
دست خواهد رفت شــأن نمایندگی و اصل آزادی و 

استقالل قوا در کشورمان خواهد بود.

آمریکا فروش 3/5 میلیارد دالری 
موشک به ترکیه را تایید کرد

وزارت امور خارجه آمریکا فروش 3/5میلیارد دالری 
سامانه های دفاع هوایی و موشکی پاتریوت به ترکیه 
را تایید کرد.آژانس همــکاری امنیتی دفاعی اعالم 
کرد که وزارت امور خارجه فروش 80 موشک هدایت 
شونده پاتریوت و 60 موشک دیگر به همراه تجهیزات 
وابسته از جمله رادار و ایستگاه های کنترل و پرتاب 
موشک به آنکارا را تایید کرده است . ترکیه تا کنون 
دو بار درصدد چشم پوشی از پاتریوت بوده و در ابتدا 
قصد خرید یک سامانه چینی را داشت و سپس در 
سال 2017 به ســامانه اس-400 روسیه رو آورد. 
مقامات آمریکا و ناتو بارها به آنکارا هشدار داده اند که 
یک سامانه روسی نمی تواند وارد سامانه دفاع هوایی 
و موشکی ناتو شود و خرید سامانه اس-400 روسیه ، 
خرید جت های اف-35 شرکت »الکهید مارتین« را 
به خطر می اندازد و تحریم های احتمالی آمریکا نیز 

به دنبال خواهد داشت. 

تالش سنای آمریکا برای 
جلوگیری از تعطیلی دولت

تارنمای خبری واشــنگتن اگزمینر به نقل از منابع 
موثق خود درکنگره گزارش داد که ســنای آمریکا 
تالش دارد تا با ارائه الیحــه بودجه موقت دو ماهه، 
مانع از تعطیلی دولت در ایام کریسمس شود؛ اما بعید 
است دونالد ترامپ آن را امضا کند.بنا بر این گزارش، 
درصورت تصویب الیحه کوتاه مدت بودجه تعطیلی 
بخش هایی ازدولت فدرال آمریکا تا هشتم ماه فوریه 
برابر با 19بهمن ماه به تعویق می افتد.واشــنگتن 
اگزمینر نوشــت : به گفته یک منبع موثق دمکرات 
ها در سنا، این راه حل موقت می تواند مورد توافق 
وتایید»چاک شومر«رهبر اقلیت دمکرات ها در سنا 
نیز واقع شود؛ اما مشــخص نیست که تصویب این 
الیحه از سوی رییس جمهوری ترامپ مورد موافقت 
قرار گیرد.پیش تر و در دیدار رهبران دمکرات ها با 
دونالد ترامپ درکاخ سفید، ترامپ تهدید کرده بود 
که چنانچه بودجه مورد نظر وی در الیحه جدید قید 

نشود، دولت را با افتخار تعطیل می کند.

تاجیکستان اتهام سازمان ملل را 
رد کرد

در حالی کــه آژانس مــواد مخدر ســازمان ملل، 
تاجیکستان را به کم کاری در مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر متهم می کند مقامات با رد اتهام این سازمان 
از توانایی خود برای مقابله با کنترل روند قاچاق مواد 
مخدر خبر دادند.گسترش و افزایش بی سابقه فقر، 
افزایش شــمار مصرف کنندگان انواع مواد مخدر 
به ویژه مواد مخــدر شــیمیایی و افزایش بیکاری 
ازجمله موارد انحرافات اجتماعی است که درنتیجه 
سیاست های نادرست رهبران آسیای مرکزی طی 
بیش از دو دهه گذشته مردم این کشورها را درگیر 
کرده است.به رغم آلودگی هرچه بیشتر کشورهای 
آسیای مرکزی به انواع مواد مخدر، برخی از مقامات 
جمهوری های آسیای مرکزی از کاهش مصرف مواد 

مخدر در کشورهای خود خبر می دهند.

شرط طالبان برای آتش بس ۶ ماهه:
  دولت موقت کابل
 به ما واگذار شود

گروه طالبان گفت که در صــورت واگذاری دولت 
موقت افغانســتان به این گروه به مدت 6 ماه اعالم 
آتش بس خواهد کرد.بر اســاس جزئیات، »زلمای 
خلیل زاد«  در نشست ابوظبی از نمایندگان طالبان 
خواسته است تا آتش بس 6 ماهه با دولت افغانستان 
را اعالم کند.خلیل زاد، همچنین در این نشست از 
طالبان خواســته تا در دولت جدید )دولت موقت( 
افغانستان شــریک شود؛ اما خواســت نمایندگان 
طالبان از آمریکا،  آزادی زندانیان این گروه، برداشتن 
تحریم ها و حذف نام رهبران  این گروه از فهرســت 
سیاه سازمان ملل بوده اســت.نمایندگان طالبان 
تاکید کرده اند که آنــان تنها با اعالم آتش بس یک 

ماهه با دولت افغانستان موافق هستند.

شأن نمایندگان مجلس چه سرانجامی خواهد داشت؟

استیضاح وزیر جهادکشاورزی 
اعالم وصول شد

طــرح اســتیضاح محمــود حجتــی، وزیر 
جهادکشــاورزی با 44 امضا در جلســه علنی 
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد.علی 
اصغر یوســف نژاد، عضو هیئت رییســه، طرح 
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در جلسه علنی 
روز گذشته قرائت کرد. وی اظهارداشت: طرح 
استیضاح وزیر جهاد کشــاورزی طی گزارش 
شــماره 81972 مورخ 27 آذر 97 کمیسیون 
کشــاورزی،آب و منابع طبیعی پس از بررسی 
های الزم مطابق ماده 221 آیین نامه داخلی با 

44 امضا تقدیم هیئت رییسه شد. 

با موافقت مجلس صورت گرفت؛
 فوریت طرح مجازات

 اهانت کنندگان به ادیان
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی برای 
مجازات افرادی که به ادیان و مذاهب قانونی و 
اقوام و فرهنگ، زبان و آداب و رسوم ایرانی اهانت 
کنند، موافقت کردند.در این طرح که به امضای 
82 نفر از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
رسیده، آمده است: هر کس علنا نسبت به ادیان 
و مذاهب قانونی و مقدســات مسلم آنها ، اقوام 
ایرانی و فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشروع و 
قانونی آنان توهین کند، حسب مورد به سه ماه تا 
سه سال حبس محکوم می شود.براساس تبصره 
این ماده و درصورت تصویب نهایی، ارائه مباحث 
علمی در نفی یا اثبات حقانیت هر کدام از موارد 
مذکور و طرح مباحث و مســتندات تاریخی، 

توهین تلقی نمی شود.

تحصن نمایندگان سه استان 
در اعتراض به مشکل آب

نمایندگان استان های خوزستان، کهگیلویه 
و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با حضور 
در جایگاه هیئت رییسه، خواستار رسیدگی 
به مشکالت آب در اســتان های خود شدند.

نمایندگان اســتان اصفهان مجلس شورای 
اسالمی، روز گذشته پس از یک هفته استعفا 
به دلیل مشــکالت آب استان به جلسه علنی 
بازگشتند که حواشی زیادی را در خانه ملت 
ایجاد کرد.به محض ورود نمایندگان اصفهان، 
نمایندگان استان های خوزستان، کهگیلویه و 
بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به جایگاه 
هیئت رییسه رفته و خواســتار رسیدگی به 
مشــکالت آب در اســتان های خود شدند.

جمعیت زیادی دور صندلی مسعود پزشکیان 
 حلقه زدنــد و جایگاه هیئت رییســه را ترک 
نمی کردند و در ادامه نیــز در جایگاه هیئت 
رییسه به نشــانه اعتراض نشستند و تحصن 
کردند.مسعود پزشــکیان در واکنش به اقدام 
نمایندگان حاضر در جایگاه هیئت رییســه 
مجلس اظهار داشت: این نمایندگان اعتراض 
دارند، اگر دولت به دلیل استعفای نمایندگان 
اصفهان به آنان امتیــاز دهد، برخالف عدالت 

است.

کابینه

وزیر اطالعات:
اخاللگر اقتصادی در یکی از 
کشورهای همسایه، دستگیر شد

وزیــر اطالعات گفــت: با اقدامــات پیچیده 
اطالعاتی یــک اخاللگر اقتصــادی در یکی 
از کشــور های همسایه دســتگیر و به کشور 
بازگردانده شد.حجت االســالم والمسلمین 
سیدمحمود علوی گفت: متهمه »شیرین.ن« 
سال گذشــته معادل 800 میلیارد تومان در 
قالب ارزهای رایج از یکی از بانک های کشور 
اختالس کرده و به خارج از کشور متواری شده 
بود.وی افزود: این متهمه با تغییر هویت و اخذ 
پاسپورت یکی از کشورها بیش از یک سال از 
چنگ قانون فراری بود که با اقدامات پیچیده 

اطالعاتی دستگیر و به کشور بازگردانده شد.

عباس پاپی زاده  
نماینده مردم دزفول در مجلس :

  دادستان تهران با تاکید دوباره بر نقش یقه سفیدها 
و سرپنجه های فســاد، یکی از منشــأهای فساد را 
متهمانی دانست که توانستند با رانت و نفوذ و امروز 
و فردا کردن کارشان را پیش ببرند و در ادامه گفت: 
ضرورت دارد ســرپنجه ها و ســران فساد اقتصادی 
تحت تعقیب قرار گیرند تا همگان متوجه شوند که 
جمهوری اسالمی در مبارزه با فســاد جدی است. 
جعفری دولت آبادی با اشــاره به هشدارهای جدی 
دستگاه قضائی به مفسدان افزود: قوه قضائیه چندین 
بار به آن ها هشدار داده است ولی باور نمی کنند. وی 
با اشاره به جوسازی های صورت گرفته پس از اجرای 
حکم وحید مظلومین و همدستش گفت: این فرد در 
جریانات بحران ارزی سال 91 نیز تحت تعقیب قرار 
گرفت و دستگیر شد ولی تبرئه شد و پس از آن نیز 
دوباره همان راه را ادامه داد.دادســتان تهران تاکید 
کرد: دستگاه قضائی به سراغ یقه سفیدها رفته است و 
با آن ها برخورد خواهد کرد و مردم مطمئن باشند که 

این روند ادامه پیدا می کند.

 دستگاه قضائی به سراغ
 یقه سفیدها رفته است

جعفری دولت آبادی:

پارلمان

عکس  روز 

پس گرفتن استعفای نمایندگان اصفهان تکذیب شد

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم دزفول اظهــار کرد: چند روز 
پیگیر هســتیم که اســتعفای نمایندگان 
اصفهان اعالم وصول شــود، چــون برخی 
نماینــدگان تصــور می کننــد می توانند با 
استعفا به دولت فشــار بیاورند و تصمیمات 
غیرمنطقی بگیرد. پاپی زاده با اشاره به اینکه 
دولت بودجه 98 را بــه مجلس ارائه داده که 
چارچوبی خاصــی دارد، افزود: بــا توجه به 
وضعیت نامناســب بودجه کشور، تصمیم بر 
این بوده که هیچ پروژه جدیدی به خصوص 
در حوزه انتقال آب تعریف نشود؛ بنابراین در 
شرایط فعلی پروژه های رویایی انتقال آب به 
ضرر کشور است وی تصریح کرد: طی روزهای 
اخیر بحث این بود که اگر برخی نمایندگان 
واقعا نمی توانند وظایــف نمایندگی خود را 
انجام دهند، ایرادی ندارد مجلس استعفای 

آنها را بپذیرد.

مجلس استعفای نمایندگان 
اصفهان را بپذیرد

صفاری نطنزی 
رییس کمیته روابط خارجی مجلس:

سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد  که مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نباید به این نوع دخالت ادامه دهد، زیرا ادامه آن به 
صالح خود مجمع نیســت و جایگاهش را تضعیف 
می کند.مهرداد بائوج الهوتی، درباره اظهارات محسن 
رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره 
اصالح و ارسال الیحه پولشــویی به مجلس گفت: 
مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی باید وارد شود 
و نظر بدهد که بین مجلس شورای اسالمی و شورای 
نگهبان اختالف نظر پیش بیاید. الهوتی همچنین با 
تاکید بر اینکه مسیر ارجاع این قانون، مسیر درستی 
نبوده است، اضافه کرد: ابتدا خود مجلس اشتباه کرد و 
الیحه را به مجمع ارجاع داد و نباید این کار را می کرد.
سخنگوی فراکسیون مستقلین همچنین ادامه داد: 
اخیرا مجمع تشخیص، مجمع دیگری ایجاد کرده  و 
می خواهد از مواردی که قانون اساســی معین کرده  

است، فراتر برود.

 دخالت بیشتر مجمع
 به صالح خودش نیست

سخنگوی فراکسیون مستقلین:

رییس کمیته روابط خارجی مجلس شــورای 
اســالمی گفت: پیشــنهاد جدید کشورهای 
اروپایی مبنی بر اســتقرار ســازوکار SPV در 
یک نهاد قضائی در یکی از کشورهای اروپایی 
داده شده است.مرتضی صفاری نطنزی گفت: 
واقعیت این اســت که اروپایی ها تالش دارند 
که این سازوکار اجرایی شود؛ اما در هر مرحله 
آمریکایی هــا به شــکلی ورود کرده و فشــار 
می آورند که این کار را سخت می کند.وی ادامه 
داد: پیش از این، دو کشــور پذیرفته بودند که 
دفتر SPV در آنجا مستقر شود؛ اما آمریکایی ها 
ورود کرده و بانک مربوطه را تهدید کردند لذا 
آنها مجبور به عقب نشینی شدند.نماینده مردم 
نطنز اظهار داشت: پیشــنهاد جدیدی مطرح 
شده اســت که ســازوکار SPV در درون نهاد 
قضایی یکی از کشورهای اروپایی مستقر شود 

تا آمریکایی ها نتوانند مزاحم شوند. 

 یک نهاد قضائی 
مجری سازوکار مالی شود

پیشخوان

بین الملل یک برداشت از دو رخداد؛

نقشه راه جدید بودجه

عقل داشته باشیم نباید 
دنبال ریاست بدویم

اعتراض آیت ا... مکارم شیرازی به سخنان رحیم پور ازغدی
حضرت آیت ا... العظمی مکارم شیرازی نسبت به اظهارات اخیر سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه تهران 
واکنش نشان داد.این مرجع تقلید در انتهای درس خارج فقه خود ابراز داشت: ابوجعفر)ع( می فرماید: خداوند 
قفل هایی برای شرور قرار داده و کلیدهای این شرور، شراب است، یعنی همه بدی ها و زشتی ها و نادرستی ها در 
انباری است که اینها قفل هایی دارد و دروغ از شراب هم بدتر است. این مرجع تقلید در باب مسائل روز به سخنرانی 
پیش از خطبه های این هفته نمازجمعه تهران اشاره کرد و گفت: هفته گذشته در سخنرانی قبل از خطبه های 
نمازجمعه تهران، ضد حوزه های علمیه صحبت کردند، عجیب است نمازجمعه ای که ائمه جمعه فرزندان حوزه 
هستند، پایگاهی ضد حوزه شود. چطور می شود شما به فردی اجازه دهید ضد حوزه حرف بزند و دروغ بگوید. 
وی عنوان کرد: شما می دانید که در دروس حوزه، مرتب حرف های تازه و مطابق نیازهای روز زده می شود،اما 

این فرد عنوان می کند 40 سال است حرف های تازه در حوزه زده نشده است.

پس گرفتن استعفای نمایندگان اصفهان تکذیب شد
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت که نمایندگان اصفهان استعفای خود را پس نگرفتند و در 
صورتی که دستور پیگیری رییس جمهور دنبال نشود درخواست می کنند که این استعفا را در دستور قرار دهند.

محسن کوهکن اظهار کرد:  آقای پزشکیان در جلسه صبح  دیروز اعالم کرد  نمایندگان اصفهان استعفای شان را 
پس گرفتند در صورتی که ما هیچ کدام استعفای مان را پس نگرفته ایم بلکه بیرون جلسه بودیم دو نفر از اعضای 
هیئت رییسه به ما گفتند جلسه به حد نصاب نمی رسد، ما هم بر اساس مسئولیت شرعی و این که عدم حضورمان 
باعث تعطیلی مجلس نشود در جلسه حضور پیدا کردیم.وی با بیان این که مسئولیت نمایندگان کشوری است، 
خاطرنشان کرد:  من به عنوان نماینده، نسبت به استان های خوزستان و چهار محال و بختیاری هم حساس هستم 
اصال استعفای ما برای این بود که چرا امتیاز داده اید. وقتی 18 نماینده استعفا می دهند بدانید که کارد به استخوان 

رسیده، باید ببینم که چطور می شود مشکل را حل کرد.

چهره ها

اســتیضاح وزیر به جای 
توبیخ نماینده

بازی با حقوق بشر

علیرضا کریمیان

 چهره گرفته روحانی
 در جلسه هیئت دولت

یک روزنامه انگلیسی گزارش داده، سوئیس در آستانه راه اندازی 
مکانیســمی اســت که هدف آن مجاز کردن فروش غذا، دارو و 
کاالهای پزشکی توسط شرکت های این کشور با استفاده از یک 
کانال مستقل پرداختی است. فایننشال تایمز گزارش داده طرح 
»برن« برای تامین کاالهای انســانی با ایران در حالی اســت که 
کشورهای اتحادیه اروپا گفته اند قصد دارند در هفته های آینده 
کانال ویژه ای برای تسهیل گسترده تر تجارت با ایران راه اندازی 
کنند. راه اندازی این کانال یکی از وعده هایی است که کشورهای 

اروپایی بعد از خــروج آمریکا از برجام بــرای حفظ این توافق به 
ایران داده اند. یک نماینده وزارت دارایی سوئیس به این روزنامه 
گفت این کشــور آماده ایجاد این کانال ویژه پرداخت در »اسرع 
وقت« اســت؛ اما نمی تواند درباره زمان راه انــدازی آن موعدی 
ارائه دهد. این منبع گفــت: »رایزنی ها با مقام هــای آمریکایی، 
ایرانی و شرکت های سوئیسی هنوز در جریان هستند.«سوئیس 
از آن جهت که عضو اتحادیه اروپا نیســت، بخش گسترده ای در 
داروسازی دارد و به سنت بی طرفی در مناقشات سیاسی پایبند 

اســت و از امتیازهای ویژه ای برای میزبانی چنین ســاختاری 
برخوردار است.  شرکت داروسازی »هوفمان-ال روش« گفت از 
رایزنی ها بر ســر راه اندازی یک کانال مالی برای مبادله کاالهای 
انســانی با ایران برخوردار اســت؛ اما قادر به اظهارنظر بیشتر در 
این باره نیست. این شــرکت گفت: »حسب اطالع ما، هنوز هیچ 
طرح ملموســی ارائه نشده است.«فایننشــال تایمز مدعی شده 
وزارت خارجه آمریکا به تلویح گفته مشــکلی با راه اندازی چنین 

کانالی ندارد. 

سوئیس آماده راه اندازی کانال ویژه مالی با ایران
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 برگزاری هشتمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب
 با حضور 800 دانش آموز مقطع اول ابتدایی در آبفای منطقه 6

قیمت میوه های شب یلدا کاهش یافت
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

یادداشت

بودجه ریزی عملیاتی)2(
بودجه عملياتي با تعريف استاندارد عملكرد 
و قيمت تمام شده نظارت مالي و عملياتي 
را تسهيل مي كند. يكي از اصطالحات اخير 
در نظام بودجه اي كشور حركت به سمت 

بودجه عملياتي است. 

بودجه عملياتي يكــي از راهكارهاي رايج 
در استاندارد ســازي فعاليت هاي دولت، 
افزايش پاســخ گويي و بهبود عملكرد آن 
در ســطح دولت هاي مختلف است. كسب 
يك نتيجه قطعي در مــورد كارايي بودجه 
ريزي عملياتي با توجه به مشكالت موجود 
در اين ارزيابي، غير منطقي است و يك نياز 
ضروري براي درك نتايج كوتاه مدت و بلند 
مدت اصالحات  در مديريت بخش دولتي در 
ســطح جهان وجود دارد؛ اما انجام اين كار 
در كوتاه مدت تقريبا غير ممكن بوده و در 
بلند مدت بسيار مشكل است. دشواري هاي 
ســنجش عملكرد بخش دولتــي موانعي 
براي ارزيابــي تاثير اصالحات بــر كارايي 
تخصيصي و شــايد در حد پاييــن تري بر 
كارايــي توليدي، ايجاد مــي كند. حداقل 
سه مشكل براي ارزيابي تاثير بودجه ريزي 
عملياتي وجود دارد. ابتدا، به اين دليل كه 
بودجه ريزي عملياتي بخشــي از مجموعه 
وســيع تري از اصالحات مديريتي است، 
تفكيك تاثير بودجه ريزي عملياتي از تاثير 
ديگر اســتراتژي هاي اصالحات،مشــكل  
خواهد بود. دوم اينكه،موفقيت بودجه ريزي 
عملياتي و ديگر اســتراتژي هاي اصالحات 
تنها بر ســاختار فنــي اين اســتراتژي ها 
بســتگي ندارد بلكه مرتبط با ديگر عوامل 
زمينــه اي اســت كــه عبارتنــد از: نظام 
سياسي، فرهنگ سياســي و محيط مالي 
كه سنجش تاثير هر يك فوق العاده مشكل 
اســت. ســوم اينكه مفاهيم فراواني راجع 
 به بودجه ريزي عملياتــي به خوبي تعريف 

نشده اند. 
در ادامه سعی شــده عوامل اجرايي نشدن  
بودجه عملياتي در شــهرداري هاي استان 
اصفهان مورد بررســی قرار گيــرد. براي 
شناســايي موانع اجــراي بودجــه ريزي 
عملياتي  در شهرداري هاي استان اصفهان 
از مدل »شه« استفاده شــده كه سه عامل 
كلي موثر در اجراي بودجه ريزي عملياتي 
را احصا كرده است كه اين عوامل عبارتند 
از : توانايــي، اختيار  و پذيــرش. بنابراين 
ســوال مهم قابل طرح اين اســت:عواملي 
كه  باعث شده  تاكنون بودجه  عملياتي در 

شهرداري ها اجرايي نشود، كدامند؟
مهدی سلیمیان
میثم معمار

برای آگاهی از وضعیت 
کارت سوخت خود به سایت 

پست مراجعه کنید
شــركت ملی پااليش و پخــش فرآورده های 
نفتی در اطالعيــه ای اعالم كــرد: باتوجه به 
هماهنگــی به عمل آمده با شــركت پســت 
جمهوری اســالمی ايران، كارت هوشــمند 
ســوخت خــودرو و موتورســيكلت های 
شماره گذاری شده سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ 
كه پيش از اين توسط پست توزيع و برگشت 
خورده اســت، مالكان آن ها از سه شنبه ۲۷ 
آذرماه می توانند به ســايت اينترنتی شركت 
 )WWW.POST.IR( پســت بــه نشــانی
مراجعه و با درج شماره VIN خودرو در بخش 
پيگيری كارت ســوخت در سامانه »پيگيری 
مرســوالت ســازمانی« از آخريــن وضعيت 
 نحــوه دريافت كارت ســوخت خــود مطلع 

شوند.
 مالكان ايــن خودروها نياز بــه ثبت نام برای 
كارت سوخت المثنی ندارند و كارت سوخت 
آن ها در اســرع وقت از طريق شركت پست 
برايشان ارســال خواهد شــد.بر اساس اين 
گزارش، مالــكان خودرو يا موتورســيكلتی 
كــه فاقد كارت ســوخت هســتند تــا يكم 
دی ماه فرصت دارنــد با مراجعه به ســامانه 
اينترنتی  www.mob.gov.ir،اپليكيشن 
خدمات دولت همراه و كد دســتوری ۴#* 
 و خودروهای عمومی و دولتــی نيز به دفاتر

 پليــس +۱0بــرای ثبت درخواســت كارت 
سوخت خود مراجعه كنند.

مدیرکل راه آهن استان:
قطار اصفهان-تهران چهار سال 

دیگر روی ریل می رود
مديــركل راه آهن اســتان اصفهــان گفت: 
زيرســاخت های فاز نخســت قطار ســريع 
الســير اصفهان-قم-تهــران تاكنــون ۷0 
درصد پيشــرفت فيزيكی داشته و در صورت 
گشــايش اعتبار به طور كامل تا چهار ســال 
 آينده در اين فاز قطــار روی ريل قرار خواهد

 گرفت. سيدرضا سادات حسينی  در خصوص 
استفاده ريل ملی توليد شــده شركت ذوب 
آهن در شــبكه ريلی اســتان، گفت: طی دو 
ماه گذشــته ذوب آهن اصفهــان حجمی از 
ريل توليد كرده و از ســوی ديگــر راه آهن 
نيز به دنبال توسعه شــبكه ريلی خود است.

سادات حسينی تاكيد كرد: شبكه ريلی كشور 
به انــواع مختلف ريل نيــاز دارد و در صورت 
 توليد، راه آهن از ريل ملی اســتقبال خواهد 

كرد.

شاخص های امنيت سرمايه گذاری از سوی مركز 
پژوهش های مجلس شــورای اسالمی منتشر شد. 
بر اســاس آماری كه از بهار سال ۱۳۹۷ تهيه شده، 
شاخص های امنيت سرمايه گذاری افت محسوسی 
نسبت به زمســتان سال قبل داشــته است. مركز 
پژوهش های مجلس با ارزيابی شاخص كلی امنيت 
سرمايه گذاری در استان های ايران در بهار امسال و 
مقايسه آن با زمستان پارسال نتيجه گيری كرده از 
نظر فعاالن اقتصادی و شاخص های آماری، فضای 
امنيت ســرمايه گذاری تيره تر شــده است. دليل 
اصلی افزايش شــاخص امنيت ملی سرمايه گذاری 
در ايران از 5/۹8به 6/۱5  نوسانات نرخ ارز و تغيير 
پياپی و ناگهانی سياست های ارزی و تجاری اعالم 
شده است. طبق اين گزارش بدترين استان ها برای 
سرمايه گذاری در بهار امسال كه رتبه آنها از ميانگين 
كشوری باالتر است به ترتيب اســتان های تهران، 
ايالم، چهار محال و بختياری، البــرز، كهگيلويه و 
بويراحمد، خوزستان، گلســتان، خراسان شمالی، 
قزوين، گيالن، خراســان رضوی، فارس، اردبيل، 
كرمانشاه و اصفهان معرفی شــده اند. اين در حالی 
است كه استان های خراسان جنوبی، بوشهر، زنجان، 
سيستان و بلوچستان، هرمزگان، مركزی، آذربايجان 
غربی، قم، يزد، آذربايجان شرقی، سمنان، مازندران، 
لرستان، كرمان، كردســتان و همدان به ترتيب از 
امنيت بيشــتر سرمايه گذاری نســبت به شاخص 

ميانگين كشوری برخوردار بوده اند.
شــاخص های امنیت ســرمایه گذاری 

چیست؟
»امنيت سرمايه گذاری«، شرايطی است كه در آن، 
متغيرهای اقتصاد كالن با ثبات يا قابل پيش بينی 
باشد، حاكميت قانون برقرار باشــد و اعمال شود.

قوانين و مقررات، تصميمات مسئوالن و رويه های 
اجرايی كشور، باثبات باشند و به طور سهل و موثری 
اجرا شــوند و در صورت ضرورت داشتن تغيير در 

هريك از آنهــا، تغييرات 
قبال به اطــالع ذی نفعان 
برسد؛ همچنين اطالعات 
موثــر بــر فعاليت هــای 
اقتصادی به طور شــفاف 
و برابر در دســترس همه 
شهروندان باشد و نهادهای 
قضائــی و انتظامی چنان 

مجهز و سالم و كارآمد باشند كه هرگونه نقض حقوق 
مالكيت شهروندان يا استفاده بدون اجازه از دارايی 
فيزيكی يا معنوی ديگران، بــرای هيچ كس اعم از 
شخص حقيقی و حقوقی از جمله مسئوالن كشور، 
مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند 
با مراجعه به نهادهای ذی صالح در كمترين زمان، 
مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، 
دريافت كنند. بر اســاس جديدترين ارزيابی های 
مركز پژوهش های مجلس سه مولفه ايجاد اختالل 
در كســب وكار به دليل تحريم های خارجی، وجود 
كالهبرداری يا تقلب در بازار و سرقت مالی )پول نقد، 
كاال، تجهيزات و ماشين آالت( در بهار سال جاری در 

ميان مولفه های مناسب 
برای امنيت سرمايه گذاری 
قرار گرفته اند كه در اغلب 
اســتان هــای ســرمايه 
گريز ايــن مولفــه ها به 
خوبی اجرايی نشــده و يا 
ســرمايه گذاران از روند 
آن ناراضــی بــوده انــد. 
ارزيابی هــای صــورت گرفته درخصــوص امنيت 
سرمايه گذاری در ايران به تفكيك حوزه های كاری 
بر حسب مولفه های پيمايشی نشان دهنده آن است 
كه ۹ حوزه كاری »صنعت )شــامل كليه صنعت و 
موارد مرتبط با ســاختمان(، زراعــت، باغداری و 
جنگلداری، دامداری، مرغداری و شــيالت، معدن 
به جز نفــت و گاز، نفت خــام و گاز طبيعی، تامين 
آب و بــرق و گاز،  هتل، رســتوران، تهيــه و توزيع 
غذا، ارتباطــات و توزيع )حمل ونقــل، انبارداری، 
عمده فروشی و خرده فروشــی(، خدمات توليدی 
)واســطه گری مالــی، بانــك، بيمه، مســتغالت 
اجــاره و فعاليت هــای كســب وكار( و خدمــات 

)آموزش، بهداشت و...( توانســته بيشترين امنيت 
ســرمايه گذاری را در ميــان فعــاالن اقتصادی به 

دست آورند.
اصفهان همچنان سرمایه گریز

در حالی نام »اصفهان« جزو بدترين استان ها برای 
سرمايه گذاری عنوان می شود كه شاخص امنيت 
استان نسبت به ســال گذشــته آنچنان تغييری 

نداشته است. 
بر اساس جدول منتشر شــده در اين پژوهش رتبه 
امنيت سرمايه گذاری در استان اصفهان در زمستان 
۱۳۹6 6/0۷درصد بوده كه در بهار سال ۱۳۹۷ به 
6/۱5 درصد رســيده اين در حالی است كه برخی 
از استان ها مانند اردبيل ، خراســان شمالی، قم و 
كردستان رتبه های بسيار بهتری در زمستان گذشته 
نسبت به اصفهان داشته اند. نكته تاسف آور اينكه در 
جدول منتشر شده برخی از استان های محروم مانند 
سيستان و بلوچستان در رتبه امنيت سرمايه گذاری 
بهتری نسبت به اصفهان قرار دارند. نامفهوم بودن و 
پيچيدگی سياست ها و بروكراتيك اداری بيشترين 
ســهم را در از ميان بردن امنيت سرمايه گذاری در 
استان اصفهان دارد. درميان مولفه های تاثير گذار 
بر سرمايه گذاری ها در استان های مختلف كه در 
پژوهشی از سوی مركز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی منتشر شده است، عمل مسئوالن استاني 
و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شــده و اعمال 
نفوذ و تباني در معامالت ادارات حكومتی از جمله 
نامناســب ترين مولفه هاي امنيت سرمايه گذاري 
ارزيابي شده اند كه اين مسئله در اصفهان به خوبی 

مشهود است. 
هر چند مسئوالن اجرايی استان تالش هايی را برای 
پر كردن اين نقيصه با راه اندازی ســامانه ســرمايه 
گذاری در اســتان انجام دادند؛ اما به نظر می رسد 
جو روانی نامناسب در زمينه ورود سرمايه به استان 
سبب شــده تا عمال ســرمايه گذاران اعتمادی در 
اين زمينه به سيســتم اداری و اقتصادی اصفهان 

نداشته باشند.

نمره مردودی اصفهان در سرمایه گذاری های بهاره
 شاخص های امنیت سرمایه گذاری از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی منتشر شد؛

برخی از استان های محروم مانند 
سیستان و بلوچستان در رتبه 

امنیت سرمایه گذاری بهتری 
نسبت به اصفهان قرار دارند

رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان:
قیمت میوه های شب یلدا کاهش یافت

رييس اتحاديه عمده فروشان ميادين ميوه و تره بار اصفهان گفت: از هفته های پيش تالش بر اين بود كه 
ميوه های مورد نياز برای مناسبت »شب يلدا« به وفور در دسترس مردم باشد و قيمت ها نيز كاهش يابد كه 
اين امر مهم در هفته جاری محقق شد.ناصر اطرج اظهار كرد: به غير از ميوه های در سطح فوق ممتاز كه 
حدود هشت درصد از ميوه های ميادين ميوه و تره بار را شامل می شود بقيه ميوه ها نسبت به هفته گذشته 
كاهش قيمت داشته است، اين ميوه ها توسط خرده فروشــان )مغازه داران( سطح شهر با افزايش قيمت 
قانونی بين ۱5 تا ۳5 درصد به فروش می رسد.عضو هيئت رييسه اتاق اصناف اصفهان اضافه كرد: قيمت 
پرتقال نسبت به هفته قبل افت پيدا كرده است، پرتقال شمال هفته پيش در ميدان كيلويی سه هزار تومان 
بود؛ اما در هفته جاری بين كيلويی ۲500 تا ۱۲00 تومان قيمت آن متفاوت است.وی اعالم كرد: اوضاع 
ميادين ميوه و تره بار اصفهان و خريد و فروش در آن بسيار خوب و پر رونق است همچنين با اجرای طرح 
ويژه اصناف و  بازرسی همه روزه ای كه انجام می شود، تخلفی در قيمت گذاری مشاهده نشده و نمی شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:
نیمی از جاده های اصفهان با کمبود تابلوی ایمنی مواجه است

معاون راهداری اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: ۴0 تا 50 درصد از محورهای 
مواصالتی استان با كمبود تابلوهای راهنمايی و رانندگی و ايمنی رو به روســت.فرزاد دادخواه افزود: برخی از 
تابلوهای موجود در محورهای اســتان نيز به دليل مرور زمان، كيفيت الزم و بازتاب كافــی را ندارد و نيازمند 
بهسازی و تعويض است. وی گرانی توليد تابلو و همچنين سرقت آنها را از مشكالتی دانست كه روند افزايش تعداد 
تابلوها در جاده های منطقه را با كندی روبه رو می كند. معاون راهداری اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اصفهان، نبود تابلوهای ايمنی و رانندگی در محدوده پناهگاه های حيات وحش استان را نيز از نقص هايی برشمرد 
كه بايد رفع شود. دادخواه اعالم كرد: برای نصب عالئم هشداردهنده در محدوده پناهگاه های حيات وحش كه 
از مناطق با ارزش زيست محيطی دارای گونه های كمياب جانوری است، برنامه ريزی خواهد شد و اقدامات الزم 
صورت خواهد گرفت. وی درباره روشــنايی جاده ها نيز خاطرنشان كرد: اعتباری در سطح ملی برای روشنايی 

جاده ها وجود ندارد، بنابراين الزامی هم برای روشن كردن محورهای مواصالتی نيست. 

مرضیه محب رسول

هشــتيمن برنامه از دهمين جشنواره »نخســتين واژه آب« با حضور 800 
دانش آموز با همكاری آموزش و پرورش و آبفا منطقه 6 برگزارشــد.در اين 
برنامه مهدی فتحيان، مدير آبفای منطقه 6 پيرامون چگونگی ترغيب مردم 
به مصرف بهينه آب گفت:بــا اداره آموزش و پرورش كــه تعامل و همكاری 
دوسويه داريم از ظرفيت اين نهاد در راستای فرهنگ سازی مصرف بهينه آب 
نهايت استفاده را می كنيم به گونه ای كه كارشناسان آبفا با حضور در مدارس 
ابتدايی راه های مصرف صحيح آب را به دانش آموزان آموزش می دهند.وی 

گفت: عالوه بر آموزش دانش آموزان ،به نظر 
می رســد اوليای دانش آموزان هم بايد  با 
راهكارهای مصرف صحيح آب به خوبی آشنا 
باشــند تا عالوه بر اينكه از مصرف بی رويه 
آب پرهيز كنند، به عنــوان الگوی فرزندان 
خود آنها را ترغيب بــه مصرف صحيح آب 
نمايند.فتحيــان افزود: توزيع بروشــور در 
ايستگاه های اتوبوس و اماكن پرتردد شهر 
همچنيــن نصب بنر حاوی نــكات مصرف 

بهينه آب در دستور كار قرار گرفت تا همه اقشار جامعه با راهكارهای مصرف 
صحيح آب آشنا شــوند.مدير آبفای منطقه 6 اســتفاده از تجهيزات كاهنده 
مصرف را بســيار موثر دركاهش مصرف آب برشــمرد و خاطرنشان كرد:اگر 
مدارس و مراكز آموزشی،درمانی و خدماتی اقدام به نصب تجهيزات كاهنده 
مصرف كنند قطعا آب بهينه مصرف می شــود همچنين استفاده واحدهای 
مســكونی هم از ابزارهای كاهنده مصرف  موثر، در كاهش سرانه مصرف آب 
خانگی دارد.در ادامه اين برنامه نيلوفر رمضان زاده،مربی پرورشــی مدرسه 
شهدای يخچالی گفت:در مدرسه شهدای يخچالی معلم بهداشت ،با تعيين 
مامور آب ،از دانش آموزان می خواهد آب را درست مصرف كنند و در آبخوری 
از ليوان استفاده كنند ولی به غير از اين مورد هيچ گونه برنامه ديگری برای 
آموزش صحيح آب به دانش آموزان در نظر گرفته نشــده است.فاطمه كريم 

زاده، مادر ابوالفضل كريمــی يكی از دانش آموزان حاضــر در برنامه عنوان 
كرد:من و همسرم نهايت دقت را در مصرف آب رعايت می كنيم به طوری كه 
به توصيه همســرم فقط هفته ای يك بار آن هم هنگامی كه ظرفيت ماشين 
لباسشويی كامل شــد، از ماشين لباسشويی اســتفاده می كنم. از طرفی در 
محله ای از قهجاورستان هستيم كه فاقد شبكه فاضالب است؛ بنابراين اگر آب 
زياد مصرف كنيم چاه فاضالب زود پر می شود و اين امر اصال مقرون به صرف 
نيست.پريسا اقباليان، آموزگار مدرسه شهيد منتظری با بيان اينكه در درس 
علوم ما چرخه آب را به دانش آموزان آموزش 
می دهيم، تصريح كرد:آموزش درس فارسی 
با آب شروع می شود و زمانی كه به درس آب 
رسيدم توضيحاتی پيرامون اينكه آب مايه 
حيات است پس بايد هنگام حمام كردن  و 
مسواك زدن آن را درست مصرف كنيم ارائه 
دادم؛ اما به نظر می رسد برای اينكه دانش 
آموزان كالس اول ابتدايی دقيق به اهميت 
درســت مصرف كردن آب پی ببرند بايد از 
وسايل كمك آموزشی اســتفاده كرد به عنوان مثال در مركز پيش دبستانی 
كه دخترم را در آن ثبت نام كردم برنامه »اخمولك چطوری خندوك شــد« 
كه حاوی روش های صحيح مصرف آب اســت را به آنها آموزش دادند و از آن 
زمان به بعد هرموقع شير آب باز می شود با نگرانی می گويد آب را ببند آژير 
اخمولك االن روشن می شــود و اخمولك ناراحت می شود.دخترم از طريق 
نمايش اين برنامه به اهميت درست مصرف كردن آب پی برد بنابراين بايد با 
روش های گوناگون و متنوع دانش آموزان را ترغيب به مصرف بهينه آب كرد.

رضا ذبيحی و محمد خيزآب،دانش آموزان مدرسه شهدای يخچالی گفتند:ما 
طريقه مصرف درســت آب را از تلويزيون و پدر ومادر هايمان يادگرفته ايم.

 در  توی مدرســه هم ياد گرفتيم كــه در آبخــوری آب  را بازنگذاريم تا آب 
هدر نرود.

 برگزاری هفتمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب
 با حضور بیش از 600 دانش آموز در آبفای منطقه 4

هفتمين برنامه از دهمين جشنواره »نخستين واژه آب« با حضور بيش از 600 
دانش آموز مقطع اول ابتدايی با همكاری آموزش و پرورش وآبفای منطقه ۴ 
برگزارشد .مدير آبفای منطقه ۴ در اين برنامه با بيان اينكه فعاليت های متنوع 
فرهنگی تاثير بســزايی در كاهش مصرف آب دارد، عنوان كرد: پرداختن به 
فعاليت های فرهنگی در مصرف بهينه آب بسيار موثر است كه در اين راستا 
آبفای منطقه ۴ به منظور ترغيب مشتركين پرمصرف ۱5 جلسه توجيهی كه 

در هر جلسه حداقل 80 نفر حضور داشتند برگزار كرد .
وی افزود: در جلســات توجيهی ،كارشناســان آبفا نحو صحيح مصرف را به 
مشــتركين پرمصرف آموزش دادند كه اين امر در مصــرف بهينه موثر واقع 
شــد.همچنين اكيپ مروجين مصرف همه روزه با گشــت زنی در محالت و 
اماكن مختلف مردم را به مصرف صحيح آب ترغيب مــی كنند.مديرآبفای 
منطقه ۴ با اشاره به كشف انشعابات غير مجاز اعالم كرد: با تشكيل كارگروهی، 
كشف انشعابات غيرمجازو تعويض كنتورهای خراب و اصالح انشعابات فرسوده 
دردستور كار قرار گرفت كه اين عوامل از مصرف بی رويه آب جلوگيری كرد.

صالح ادامه داد: توزيع بروشــور با محتوای مديريت مصرف  در سطح منطقه 
به ويژه در ايستگاه های اتوبوس نصب بنر در اماكن پرتردد شهر و استفاده از 
ظرفيت رسانه ها ازديگر اقدامات در زمينه ترويج مصرف بهينه آب در جامعه 
بوده است.در ادامه اين برنامه كارشــناس مسئول آموزش وپرورش ناحيه ۴ 

گفت: درحال حاضر ۴6 هزار دانش آموز در مقطع ابتدايی در ناحيه ۴ مشغول 
به تحصيل هستند كه از اين رقم حدود 6 هزارو 800 نفر دانش آموزان كالس 
اول می باشند.اصغر مختاری افزود: آموزش و پرورش نقش موثری درفرهنگ 
سازی مصرف بهينه آب دارد براين اســاس بازديد آموزگاران از تصفيه خانه 
آب باباشيخعلی در دستور كار قرار گرفت اين در حالی است كه در اين بازديد 
حساســيت مصرف بهينه آب بيش از پيش برای آموزگاران مشهود شد.وی 
گفت: برگزاری مسابقه نقاشی آب مساوی زندگی، برگزاری مراسم زنگ آب 
و جشنواره نخستين واژه آب از ديگر برنامه هايی است كه آموزش و پرورش 
با همكاری شركت آب وفاضالب در راستای مصرف بهينه آب در دستور كار 
قرار داده است.همچنين در اين برنامه شيرين مردانی، معاون مدرسه آرام يك 
گفت: اجرای جشنواره نخســتين واژه آب به صورت طنز و موزيكال،  به نظر 
می رسد می تواند در ترغيب دانش آموزان به مصرف صحيح آب بسيار موثر 
باشد؛ چراكه دانش آموزان در اين چند ساعت با اشتياق برنامه را دنبال كردند 
در صورتی كه اگر همين مطالب آموزنده به شيوه ديگری ارائه می شد شايد 
برای دانش آموزان اينقدر جذاب نبود.»آوا استفنانی« يكی از دانش آموزان 
كالس اول گفت: اين برنامه خيلی خوب بود و من  يادگرفتم كه هروقت مادرم 
 سبزی می شــويد به او بگويم باقی مانده آب را داخل گلدان گل بريزد تا آب

 هدر نرود  .
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منیزیم؛ تنظیم کننده ویتامین D در بدن

پیشنهاد سردبیر:

مفاد آراء
9/163 شــماره صادره: 1397/03/539543-1397/9/24 آگهی مفاد آراء قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
1- رای شماره 139760302032000020 مورخ 1397/6/5 آقای علی اصغر سید زاده 
فرزند حسین ششدانگ قســمتی از یک باب مرغداری احداثی بر روی قسمتی از پالک 
153 اصلی سفلی واقع در اردســتان مزرعه گهنگ بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 

3000 متر مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/15 
م الف: 319120 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

مزایده
9/153  شــماره نامه: 1397009001354251 شماره پرونده: 9609983740400396 
شــماره بایگانی پرونده: 970016 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چادگان در 
نظر دارد در جهت اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی و استیفاء محکوم به موضوع 
محکومیت آقای سجاد حسینخانی به پرداخت وجه، تمامت چهل و هفت بیست و چهارم 
سهم از یازده و سه چهارم سهم مشاع از سی و پنج و یک چهارم سهم مشاع از هفتاد و دو 
سهم شش دانگ مزرعه شورجه علیا پالک ثبتی سی و نه فرعی از مزارع روستای آبادچی 
پالک 124 اصلی جزء بخش سیزده ثبتی به مساحت 1200 متر مربع با قدر السهم از چشمه 
سارهای اختصاصی با حق العبور از امالک یکصد و بیست و چهار، پنجاه و یکصد و بیست 
و چهار، چهل و سه که به نام آقای حسن حســینخانی فرزند غریب خان به شماره ثبتی 
498 فرعی 39 اصلی 124 صفحه 115 ثبت گردیده اســت را از طریق مزایده به فروش 
رساند لذا از کلیه کسانی که مایل به شرکت در مزایده هســتند دعوت می شود در تاریخ 
1397/10/1 لغایت 1397/10/23 با همــکاری کالنتری 11 چادگان و محکوم له آقای 
وحید قربانیان با وکالت مسعود نبی از ملک مذکور بازدید و در جلسه مزایده حضوری که 
در تاریخ 1397/10/24 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری تشکیل 
می شود حاضر شوند هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و 
موظف است ده درصد قیمت پیشــنهادی را در همان تاریخ به حساب سپرده دادگستری 
واریز و مابقی را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه پرداخت نماید قیمت پایه این ملک 
بر اساس نظریه کارشناســی 520/000/000 ریال می باشد. م الف: 320193 شعبه 

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چادگان )274 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/154  شماره دادنامه: 9709976823200819 شماره پرونده: 9709986823200143 
شماره بایگانی شــعبه: 970151 خواهان: آقای ســید عباس عالئی فرزند سید محمد با 
وکالت خانم معصومه باقری فرزند ولی اله به نشــانی استان اصفهان شهرستان اردستان 
شهر زواره روستای امیران منزل ولی اله باقری، خوانده: خانم مریم حبیبی فرزند سعید به 
نشانی اصفهان اردستان زواره خ طالقانی پ 467، خواسته: مطالبه وجه بابت ...، گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم جلسه رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم معصومه باقری فرزند ولی ا... به وکالت از آقای سید 
عباس عالیی طباطبایی زواره فرزند سید محمد به طرفیت خانم مریم حبیبی فرزند سعید 
به خواسته مطالبه وجه به میزان 250/733/205 ریال بابت پرداخت تسهیالت دریافتی 
توسط خوانده از بانک صادرات شعبه زواره کد 1124 به عالوه کلیه هزینه های رسیدگی و 
حق الوکاله وکیل، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، مالحظه دادخواست تقدیمی تصویر 
مصدق گواهی صادره از بانک صادرات، عدم حضور خوانده علی رغم وصف ابالغ از طریق 
نشر آگهی و عدم ارائه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت دین، یا برائت ذمه خود به نحوی از 
انحاء قانونی، بنابراین دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان خواسته 
و استحصاب بقای آن، دعوای مطروحه رامحمول بر صحت تشخیص داده و به استناد مواد 
198، 515، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امو رمدنی، 
خوانده را به پرداخت مبلغ 250/733/205 ریال بابت اصل خواســته، مبلغ 6/805/660 
ریال بابت هزینه دادرسی، مبلغ بیست میلیون ریال بابت حق الواکله و نیز پرداخت هزینه 
نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت از زمان اجرای حکم که 
توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه می شود، محکوم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز، قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 319952 
حسینعلی میرزائی بادی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش زواره )344 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/155  کالسه پرونده: 413/97 شعبه ســوم مجتمع شورای حل اختالف چادگان، وقت 
رســیدگی: روز چهارشــنبه 97/11/10 ســاعت 4 عصر، خواهان: آقای قاسم طاووسی 
بردشاهی فرزند عروجعلی، خوانده: آقای غالم زراعت دوست فرزند ابراهیم، محل حضور: 
شعبه ســوم مجتمع شــورای حل اختالف چادگان واقع در رزوه خ امام خمینی باالتر از 
داروخانه، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: خواهان مذکور دادخواستی به طرفیت خوانده 
تسلیم شورای حل اختالف شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شعبه سوم مجتمع 
شوراهای حل اختالف چادگان و ثبت کالسه فوق، وقت رسیدگی تعیین و به درخواست 
خواهان و دستور قاضی شورا و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی درج می گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود وقت رسیدگی 
مذکور به خوانده ابالغ گردد و نســخه ثانی و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود 
جهت رسیدگی حضور به هم  رساند چنان که بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 
یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 320054 شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف چادگان )191 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/156  آقای منوچهر یسلیانی دارای شناسنامه شماره 1059 به شرح دادخواست به کالسه  
445/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسینعلی یسلیانی به شناسنامه 50 در تاریخ 1397/8/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر به نام های 1- محمد هادی 
یسلیانی به کدملی 1276289634، 2- امیرمحمد یسلیانی به کدملی 1120291917 و 
یک فرزند دختر به نام 1- هانیه یســلیانی به کدملی 1120249910 و یک همسر دائمی 
به نام مریم عبدالهی سیبکی ، ش.ش 1376 و غیر از نامبردگان فوق وراث دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 319274 شعبه اول 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)159 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
9/157  آقای چراغ محمدی داراي شناسنامه شماره 802 به شرح دادخواست به کالسه 
740/97  از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان ابراهیم محمدی به شناسنامه 5750023664 در تاریخ 97/7/28 اقامتگاه دائمي 

خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- چراغ محمدی، ش.ش 802 
)پدر متوفی( 2- گل اندام محمدی، ش.ش 630 )مادر متوفی( فرزند اکبر.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 
دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  
به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 319295  شعبه اول مجتمع 

شماره یک شوراي حل اختالف چادگان )122 کلمه،1 کادر(  
اخطار اجرایی

9/158  شماره: 675 در خصوص پرونده کالســه برابر رای شماره 303 مورخ 96/5/15 
صادره از شورای حل اختالف ش اول دهاقان قطعیت یافته محکوم علیه حسین توکلی 
طرقی مجهول المکان محکوم اســت به حضور در یکی از دفاتر رســمی و انتقال سند 
خودروی آردی به شــماره انتظامی 395 ق 19 ایــران 43 به نام محکــوم له خانم لیال 
اسماعیلیان فرزند نعمت ا... به نشانی دهاقان خ فردوسی، فردوسی 5 پ 17، ماده 34 قانون 
شورای حل اختالف چنانچه محکوم علیه نسبت به انتقال ســند اقدام ننماید با تقاضای 
ذینفع و دســتور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به 
اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان اعالم می شود. م الف: 318899  شعبه اول 

حقوقي شوراي حل اختالف دهاقان )120 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

9/159  خانم ماه منیر چرمی دارای شناسنامه شماره 717 به شرح دادخواست به کالسه  
341/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حیاتقلی چرمی مصیری به شناسنامه 16 در تاریخ 1364/6/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر به نام های 1- ماه منیر 
چرمی، ش.ش 717، 2- صفیه چرمــی، ش.ش 4 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 318909 شعبه اول 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)134 کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
9/160  خانم لیال براتی دارای شناســنامه شماره 281 به شــرح دادخواست به کالسه  
441/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی براتی به شناسنامه 1283 در تاریخ 89/1/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند ذکور به نام 1- رضا براتی فرزند علی 
به شماره شناسنامه 1739 متولد 1354 و 2- مصطفی براتی به شماره شناسنامه 91  متولد 
1364 و پنج فرزند اناث 1- فریبا براتی به شماره شناسنامه 1775  متولد 1352  و 2- فاطمه 
براتی به شماره شناسنامه 1776  متولد 1353 و 3- مرضیه براتی به شماره شناسنامه 24 
متولد 1359 و 4- لیال براتی به شماره شناسنامه 281 متولد 1356 و 5- نسرین براتی به 
شماره شناسنامه 2119 متولد 1362 و یک همسر دائمی به نام ثریا دهقانی فرزند نعمت 
ا... به شماره شناسنامه 1114 متولد 1331 و بغیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 320120 شعبه اول حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)211 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكیت

9/161 نظر به اینکه سندمالکیت تمامت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک ثبتي شماره: 
1453 فرعي از 32 - اصلــي بخش یک که درصفحه 469 دفتر 309 به نام پري ســیما 
خلیلي ثبت وسندصادروتســلیم گردیده اینک نامبرده باارائه درخواست کتبي به شماره 
وارده 970920331821739 - 17 / 9 / 97  به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلي که 
امضاء شهودآن ذیل شماره 126326 - 6 / 8 / 97 به گواهي دفترخانه 247 شهرضارسیده 
است مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست 
صدورالمثناي  ســندمالکیت ملک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي 

ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین 
آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به 
این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سندمستردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات 
خواهدشد.  م الف: 321311 محمدحسن صمصامي مســئول دفترامالک شهرضا 

)168 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكیت

9/162 نظر به اینکه سندمالکیت تمامت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک ثبتي شماره 
: 1453 فرعي از 32 - اصلي بخش یک که درصفحه 466 دفتر 309 به نام ناهیده خلیلي 
ثبت وسندصادروتســلیم گردیده اینک نامبرده باارائه درخواســت کتبي به شماره وارده 
970920331821742 - 17 / 9 / 97  به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلي که امضاء 
شــهودآن ذیل شــماره 126326 - 6 / 8 / 97 به گواهي دفترخانه 247 شهرضارسیده 
است مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست 
صدورالمثناي  ســندمالکیت ملک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي 
ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین 
آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به 
این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سندمستردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات 
خواهدشــد. م الف: 321269 محمدحسن صمصامي مســئول دفترامالک شهرضا 

)167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/165  آقای حسین مساح بوانی دارای  شناســنامه شماره ملی 1271178605 به شرح 
دادخواست به کالسه  2839/97 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که محمد اسمعیل مساح بوانی به شناسنامه 636 در تاریخ 1397/5/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه 
پسر و دو دختر و همسر: 1- علی اکبر مساح بوانی به شــماره شناسنامه 1414 نسبت با 
متوفی فرزند 2- علی اصغر مساح بوانی به شماره شناسنامه 6047 نسبت با متوفی فرزند 3- 
حسین مساح بوانی به ش ملی 1271178605 نسبت با متوفی فرزند 4- طوبی مساح بوانی 
به شماره شناسنامه 810 نسبت با متوفی فرزند 5- مرضیه مساح بوانی به شماره شناسنامه 
87  نسبت با متوفی فرزند 6- بتول قربانی بوانی به شماره شناسنامه 29 نسبت با متوفی 
همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 322365 

شعبه 54  مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )195 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودروی کامیون ماک مــدل 1354 به رنگ 
نارنجی روغنی به شماره پالک 13-472 ع 68 و شماره 
موتور 002437 شــماره شاســی R611ST1212199  و 
شناســه ملی خودرو IRDD541K8GQK12199 به نام 
آقای  یوســف ابراهیمی چرمهینی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

منیزیم؛ تنظیم کننده ویتامین D در بدن
پزشکان در بررسی های اخیر خود مشاهده کردند که منیزیم به حفظ سطح 
مطلوب ویتامین D در بدن کمک می کند.یافته های به دست آمده حاکی از 
آن است که منیزیم نقش مهمی در پیشگیری از امراضی دارد که با سطح این 

ویتامین  در بدن مرتبط هستند.
به گفته متخصصان، سالمت منیزیم وضعیت این ویتامین را در بدن بهینه 
کرده و میزان آن را در بدن افرادی که از کمبــود ویتامین D رنج می برند، 
افزایش می دهد. همچنین منیزیم باعث می شود سطح باالی این ویتامین 
در بدن افرادی کــه بیش از حد طبیعــی ویتامین D دارنــد، کاهش پیدا 
کند.به گفته کارشناســان با تغییراتی در نوع مواد غذایی مصرفی می توان 
میزان دریافتی منیزیم را افزایش داد. از جمله خوراکی های حاوی ســطح 
باالی  منیزیم می توان به سبزیجاتی با برگ های تیره، غالت، شکالت تلخ، 
آووکادو و ماهی هایی همچون سالمون اشاره کرد.به گزارش ان دی تی وی، 
متخصصان آمریکایی اظهار داشتند: در برخی از افراد با وجود مصرف سطح 
باالیی از مکمل های ویتامین D، میزان آن در بــدن افزایش پیدا نمی کند. 
 کمبود منیزیم باعث می شــود تولید ویتامین D و مســیر سوخت وساز آن

 متوقف شود.  

داروهای الغری مجاز و غیر مجاز را بشناسید
عوارض قرص های الغری می تواند بســته به نــوع دارو و نحوه کارکرد آن 
متفاوت باشــد. داروهای نوع محرک همچون phentermine می توانند 
به بی خوابی منجر شوند، فشار خون را باالتر ببرند، ضربان قلب را سریع تر 
کنند، باعث بی قراری شــوند، وابســتگی به دارو را ایجاد کرده و در نهایت 

نشانه های کنار گذاشتن و قطع مصرف را بروز دهند.
داروهایی که با جذب چربی تداخل ایجاد می کنند )مثل ارلیســتات( می 
توانند مدفوع نرم، گاز و نفخ را منجر شــوند. قرص هــای کاهش وزنی که 
روی انتقال دهنده های عصبی در مغز تاثیر مــی گذارند مثال می توانند با 
سردرد، حالت تهوع، استفراغ ، یبوست، خشــکی دهان و سرگیجه مرتبط 
باشند.بیشتر داروهای کاهش وزن نوع محرک تنها برای کاربرد کوتاه مدت 
توصیه می شوند زیرا می توانند باعث وابستگی فرد به دارو شوند. با این حال 
ارلیستات را می توان برای کاهش وزن طوالنی مدت مورد استفاده قرار داد. 
شما می توانید این دارو را بدون نســخه از داروخانه ها تهیه کنید.داروهای 
جدید تجویزی برای کاهش وزن را تنهــا زمانی می توان به صورت طوالنی 
مدت مورد اســتفاده قرار داد که کاهش وزن مناسب و کافی رخ داده باشد. 
اگر ۳ الی ۴ درصد از کاهش وزن بعد از ۱۲ الــی ۱۶ هفته رخ نداد، درمان 
طوالنی مدت معموال متوقف می شود.داروهای کاهش وزن معموال به همراه 
رژیم غذایی کم کالری و برنامه تمرین ورزشی تایید شده توسط پزشک به 
کار می روند. همچنین بهتر است بدانید که بیشتر افراد بعد از قطع مصرف 
 داروهای کاهش وزن مقداری از وزن از دست داده شده یا کل آن را به دست 

می آورند.

مواد پروتیینی و گوشتی
گوشت و سایر مواد پروتیینی از جمله اقالمی هســتند که به شدت فسادپذیر بوده و 
مصرف آنها می تواند خطرناک باشد. تمامی غذاهای فاسد ویژگی هایی را دارا هستند 
که آن ها را از غذاهای سالم جدا می کند برخی از این ویژگی ها با چشم قابل مشاهده 
هستند؛ بنابراین بهتر است برای تشخیص مواد غذایی فاسد ابتدا به رنگ و شکل آن 
توجه کنید به طور مثال گوشــت مانده به صورت خام دارای قسمت های تیره رنگ 

است؛ اما گوشت قرمز تازه رنگ طبیعی دارد و مرطوب و لیز نیست. گوشت مرغ 
تازه روی پوستش چروکیدگی ندارد و دارای رنگ طبیعی است اما گوشت 

مرغ فاسد شده تیره، پرخون و کبود است و به تدریج خاکستری و گاهی 
سبز روشن می شود که باید از خوردن آن امتناع ورزید. همچنین 

مرغ و گوشت فاسد دارای بوی نامطبوعی است. میگو و ماهی نیز 
به دلیل قدرت فساد پذیری باال باید با هوشیاری مصرف شو.د 

نرمی، تیرگی و لزج شدن پوست، تولید بوی شبیه آمونیاک 
ویژگی های گوشت های دریایی است.

چطور 
مواد غذایی و آرایشی 
فاسد را تشخیص دهیم

وجود تاریخ تولید و تاریخ انقضا یکی از نشــانه های سالم بودن و استاندارد بودن یک کاالی 
مصرفی است. اینکه بدانیم آیا مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی که مصرف می کنیم سالم 

است یا نه تاثیر بسیار زیادی در سالمت بدنی ما دارد. بر خالف باور عمومی بسیاری 
از کنسرو ها حتی مواد غذایی نیمه آماده ای مانند شورها و لوازم آرایشی تاریخ 

انقضایی دارد که در صورت فاســد بودن می تواند خطرات جدی برای 
سالمتی ما داشته باشد. در این گزارش به بررسی نشانه های 

فاســد بودن برخی از مواد خوراکــی و کاال ها 
خواهیم پرداخت.

پریسا سعادت

کنسروها
کنسروها نیز از جمله اقالمی هستند که به دلیل وجود مواد نگه دارنده کمتر به تاریخ 
مصرف و یا نشانه های فاسد بودن آنها توجه می شود؛ اما این مواد خوراکی می توانند 
به راحتی موجب مرگ و مسمومیت شوند. جوشاندن کنسرو ماهی به مدت ۲0 دقیقه 
یکی از قوانینی است که برای از بین بردن باکتری های داخل کنسرو باید رعایت شود 
برای همین به هیچ وجه توصیه نمی شود ماهی تن را سرد بخورید . چنانچه بعد از ۲0 
دقیقه جوشیدن متوجه شدید که غذا طعم و رنگ طبیعی ندارد مطمئن شوید که 
کنسرو سالم نیست و نباید آن را مصرف کنید. نکته دیگری که باید هنگام 
خرید و انتخاب کنسرو ماهی و هر غذای کنسرو شده رعایت کنید دقت 
در ظاهر قوطی کنسرو است ، هر نوع نشتی و زنگ زدگی روی ظرف 
نشانه ناســالم بودن آن اســت چرا که ظرف های آلومینیومی 
بسته بندی غذای کنســروی باید کامال ســالم، بدون زنگ 

زدگی و نشتی باشند.

شیر و لبنیات
استفاده از شــیر و لبنیات یکی از رکن های تغذیه سالم است؛ اما این مواد 

خوراکی تاریخ مصرف کوتاهی دارند و زود فاسد می شوند به همین علت قدرت 
تشخیص و دیدن ویژگی های شیر سالم و فاسد بسیار مهم است. بو و ساختار شیر یکی از 

اصلی ترین نشانه های فاسد بودن آن است. شیر تازه ای که فاسد نشده تنها بوی طبیعی شیر می 
دهد و نباید هیچگونه بوی اضافی به مشام برسد. شیر هنگام فاسد شدن بوی ناخوشایندی می دهد 
و در صورت چشیدن ترش مزه خواهد بود. شیر، یک مایع رقیق و دارای ساختاری روان است. شیر 
تازه نباید رنگی غیر معمول داشته باشد و نباید دارای توده های لخته مانند، پنیری وساختاری شبیه 

به ماست باشد، در چنین شرایطی شیر را بالفاصله به صورت درب بسته به دور بریزید.

لوازم آرایشی و بهداشتی
لوازم آرایشی به دلیل تماس مستقیم با اجرای حساس بدن مانند پوست و 
چشم ها باید با احتیاط و مراقبت زیاد مصرف شود. همه لوازم آرایش دارای تاریخ 
انقضا هستند و فاسد می شوند. کارشناسان تاریخ انقضای مواد آرایشی را به شرح زیر اعالم 
کرده اند: کرم ها و یا پودرهایی که برای بهتر نشستن آرایش اســتفاده می کنید؛ یک سال. سایه چشم، رژ 
گونه و پنکیک؛ دو ســال. رژ لب ؛ یک ســال. ریمل؛ ۳ تا ۴ ماه اگر دچار عفونت چشم شدید، فورا لوازم آرایش 
چشم تان را دور بیندازید که این مواد فاسد هســتند. از کجا متوجه زمان انقضای یک لوازم آرایش شویم؟ این 
سوالی است که برای خیلی از خریداران محصوالت آرایشی و بهداشتی پیش می آید.برچسب شبنم تا حدودی 
کمک کرده زمان تولید و انقضای محصوالت و قاچاق بودن یا نبودن آن مشــخص باشد؛ اما هنوز هم خیلی از 
محصوالت آرایشی و بهداشتی برچسب شــبنم ندارند. گاهی نیز برچسب روی بســته بندی لوازم آرایش زده 
می شود و اگر جعبه را دور بیندازید و زمانی از مصرف ماده آرایشی بگذرد دیگر نمی توانید متوجه زمان تولید یا 
انقضای محصول شوید. متخصصان در رابطه با کرم های ضدآفتاب توصیه می کنند بعد از پایان فصل گرم سال، 
آن را دور بیندازید زیرا معموال در زمســتان افراد به ندرت از کرم ضدآفتاب استفاده می کنند و ترکیبات موثر 
کرم در پیشگیری از آسیب رسانی اشعه های ماورای بنفش خورشید به پوست تا سال بعد موثر باقی نمی مانند 

پس کرم ضدآفتاب را باید ساالنه تعویض کرد.
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۷۱ نفر در حوادث کار اصفهان جان باختند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

آب و هوا

موجی ناپایدار میهمان 
اصفهانی ها می شود

کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اســتان اصفهان گفت: امروز جــوی پایدار را 
برای استان پیش بینی می کنیم که به دنبال 
آن شرایط برای افزایش آالینده های جوی نیز 

فراهم می شود.
فاطمه زهرا سیدان پیرامون وضعیت آلودگی 
تصریح کــرد: بارش های هرچنــد کم، تمیز 
شدن هوای شهر را در پی داشت که با عبور و 
سرعت حرکت زیاد خود شرایط هوایی بهتری 
نسبت به روزهای گذشــته رقم زد.وی افزود: 
امروز شرایط برای افزایش آالینده های جوی 
فراهم خواهد شد، این درحالی است که موج 
ناپایدار دیگری بر استان حاکم می شود.سیدان 
درباره وضعیت دمای استان بیان کرد: دما 2 تا 
3 درجه سانتی گراد روندی کاهشی در پیش 
دارد و کمینه دما با 2 تا 3 درجه ســانتی گراد 
کاهش نســبت به قبل، یک درجــه زیر صفر 

تعیین شد.

هشدار رییس سازمان هواشناسی؛
خشکسالی ادامه دارد

رییس سازمان هواشناسی گفت: این سازمان 
بیانیه وزارت نیرو مبنی بر اتمام خشکســالی 
و آغاز ترســالی را تایید نمی کند.وی با اشاره 
به افزایش هشدارهای سیل از سوی سازمان 
هواشناسی که به کاهش تلفات سیل به عدد 
تک رقمی منجر شــده، گفت: در ســال ۸۰، 
سیل اســتان گیالن ۴۰۰ نفر کشته و مفقود 
االثر و ۱۰ هــزار نفر محاصره در ســیل را با 
خود به همراه داشــت. این در حالی است که 
اخیرا به دلیل گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، 
تعداد سیل ها در دو، ســه سال اخیر افزایش 

یافته است.
پرهیزگار با بیان اینکه ســازمان هواشناسی 
بیانیه وزارت نیرو را مبنی بر اتمام  خشکسالی 
و آغاز ترسالی تایید نمی کند، خاطرنشان کرد: 
تا پایان اسفندماه بارش ها در حد نرمال باقی 
می ماند ولی میزان بارش های امسال از سال 

۹۶ بیشتر خواهد بود.

 مدیرعامل انجمن پرنده شناسان
 آوای بوم:

۹۰ درصد حیوانات باغ 
وحش های ایران قاچاق است

مدیرعامل انجمن پرنده شناســان آوای بوم 
گفت: بیش از یک قرن می گذرد که بشــر در 
خصوص تاسیس باغ وحش و اسارت حیوانات 
دچار تردید شــده و فهمیده این اقدام چیزی 
 شــبیه به برده داری های موجــود در تاریخ 

است.
ایمان ابراهیمی با اشــاره به حقوق حیوانات، 
اظهار کرد: برخی از فعاالن زیست محیطی باور 
دارند تعداد محدودی از باغ وحش های جهان 
شرایط مناسبی برای حیوانات دارند؛ اما بخش 
بزرگی از فعاالن باور دارند باغ وحشــی خوب 

است که تعطیل باشد.
وی ادامه داد: دیدگاه دیگر این اســت که باغ 
وحش ها باید تنها برای مطالعه روی حیوانات 
و اقدامات پژوهشــی وجود داشــته باشند و 
استفاده از آنها برای درآمد زایی و تفرج غلط 
است. با این دیدگاه هیچ کدام از باغ وحش های 

ایران قابل دفاع نیستند.
مدیرعامل انجمن پرنده شناســان آوای بوم، 
افزود: کســی به طور مشــخص اطالع ندارد 
که واقعا حیوانات در باغ وحش خوشــحال تر 
هســتند یا در طبیعت، اما بی شک حیوانات 
در طبیعــت ســالم تر و ســرحال تر خواهند 
 بود.پژوهش های انجام شــده روی حیوانات

 بر اســاس شــاخص های تعریف شده نشان 
می دهــد حیوانات در طبیعت خوشــحال تر 

هستند.
ابراهیمــی ادامه داد: این در حالی اســت که 
باغ  وحش ها در همه جای دنیا ممکن اســت 
پوششی برای قاچاق حیوانات باشند به همین 
دلیل نظارت ها بر باغ وحش های جهان بسیار 
ســخت گیرانه اســت به خصوص که قاچاق 
حیوانات یکی از پــر در آمدترین قاچاق های 

جهان است. 
وی افزود: متاسفانه به نظر نمی رسد نظارت ها 
بر بــاغ  وحش های ایــران آن طور کــه باید 
جدی باشــد. می توان گفت تــا ۹۰ درصد از 
حیوانات موجود در باغ وحش هــای ایران از 
 راه های قاچاق به باغ وحش ها رسیده اند. اکثر

  ایــن حیوانــات از طبیعت صید شــده و به 
 ازای هرکــدام ممکن اســت چندین حیوان
  در فرآینــد زنــده گیــری کشــته شــده

 باشند.

رییس کل دادگستری استان:
متهم پرونده تجاوز خمینی شهر 

شناسایی نشده است
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: با 
وجود دستگیری چندین مظنون در پرونده تجاوز 
به کودک در خمینی شــهر هنوز متهم اصلی این 
پرونده شناسایی نشــده است.احمد خسروی وفا 
در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدرسه ناحیه 
چهار اصفهان اظهار کرد: این پرونده در دادسرای 
اصفهان در حال رسیدگی است؛ متهم این پرونده 
همچنان در بازداشــت به ســر می برد و با صدور 
کیفرخواست پرونده در دادگاه رسیدگی می شود.

وی اضافه کرد: هنوز پرونده در دادسراست و پس 
از بررســی در دادگاه و صدور حکم قطعی اطالع 
رسانی به شهروندان صورت می گیرد.رییس کل 
دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: تجاوزی 
در این پرونده اتفاق نیفتاده است.وی در خصوص 
آخرین وضعیت پرونده شرکت صدرا نفت پارسیان 
اظهار کرد: ایــن پرونده در اســتانداری اصفهان 
با هــدف راه اندازی مجدد کارخانــه و با مدیریت 
دادگستری پیگیری شد؛ پیگیر حقوق سهامداران 
هســتیم  و در حال حاضر نیمــی از کارخانه این 
شرکت فعال شده است.خسروی وفا در خصوص 
آخرین وضعیت پرونده تجاوز به کودک افغان در 
خمینی شــهر گفت: این پرونده جزو پرونده های 
مفتوح دادگستری است، افرادی به عنوان مظنون 
دستگیر شده اند اما متاسفانه هنوز متهم اصلی این 

پرونده را شناسایی نکرده ایم.

 عقد تفاهم نامه همکاری
 بین کمیته امداد و دادگستری 

اصفهان
با هدف ارائه خدمات به نیازمنــدان و هم افزایی در 
جهت کاهش و پیشــگیری از وقــوع جرم کمیته 
امداد و دادگســتری اســتان اصفهان، تفاهم نامه 
همکاری برای مدت پنج سال امضا کردند.  بنابر اعالم 
روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد اصفهان، 
جواد کرانی رییس اداره امور حقوقی کمیته امداد 
اصفهان ، از انعقاد تفاهم نامــه همکاری این نهاد با 
دادگستری اصفهان خبر داد و گفت : این تفاهم نامه 
باهدف ارائه خدمات حقوقی و معاضدت قضائی به 
مددجویان و همچنین بهره منــدی و به کارگیری 
توانایی ها و ظرفیت های آموزشی و پژوهشی دو طرف 
و هم افزایی جهت کاهش و پیشگیری از وقوع جرم و 
آسیب های اجتماعی به مدت پنج سال شکل گرفت.

وی بابیان اینکه یکی از خدمات دو طرف پرداخت وام 
به زندانیان نیازمند است ، گفت : بر اساس این تفاهم 
نامه ، دادگســتری و کمیته امداد جهت پرداخت 
وام به زندانیان دعاوی حقوقی بر اســاس ضوابط و 
دســتورالعمل های مربوطه تعامل خواهند داشت.

رییس اداره امور حقوقی کمیتــه امداد اصفهان، با 
اشــاره به بند پ ماده چهار آیین نامه اجرایی ماده 
۷۹ قانون مجازات اسالمی ، گفت : کمیته امداد یکی 
از نهادهای پذیرنده محکومان به مجازات جایگزین 
حبس است و بر اســاس این تفاهم نامه مقرر شد از 
این ظرفیت قانونی برای کمک به کاهش زندانیان 

استفاده شود.

دختران کارمند مجرد در فهرست 
مشموالن »بسته های حمایتی«

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی آخرین اخبار از 
توزیع بسته های حمایتی دولت در راستای حمایت 
از اقشار مختلف را اعالم کرد.محمد شریعتمداری، 
درباره بسته های حمایتی دولت از اقشار مختلف 
گفت: مبلغ ۱۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان برای خانوار از 
یک تا پنج نفر و باالتر توزیع شده و در حال توزیع 
است.وی افزود: توزیع بســته های حمایتی برای 
جامعه مددجویان تمام شــده و پشت نوبتی های 
نهادهای حمایتی نیز بسته ها را دریافت کرده اند. 
کارمندان دولت و کارکنان آموزش و پرورش نیز 
مبالغ درنظر گرفته شده را دریافت کرده اند و واریز 
برای مابقی نیز به تدریج تحت عنوان سیاســت 
جبرانی در حال انجام است.وزیر رفاه در پاسخ به 
اینکه آیا کارمندان زن مجرد در فهرست مشموالن 
بســته های حمایتی قرار می گیرنــد؟ نیز گفت: 
ما شرط سرپرســت خانوار نداریم و همه آنها که 
زیر ســه میلیون تومان دریافتی دارند مشــمول 
سیاست جبرانی دولت می شوند، در واقع هر حقوق 
بگیری را شامل می شود.شریعتمداری افزود: البته 
همپوشانی هایی در میان کارمندان داریم؛ ممکن 
است یک عضو خانواده از این امکان استفاده کند 
و عضو دیگر خانواده اش نیز کارمند دولت و یا جزو 
سایر گروه مشموالن باشــد که این همپوشانی ها 
 رفع شــده و بــه هــر خانوار یــک بســته داده 

می شود. 

هر از چند گاهی کلیپ هایــی در فضای مجازی و 
حقیقی دســت به دســت می چرخد. صحنه های 
تاســف برانگیزی از تحقیــر و توهین نســبت به 
مهاجرانی که بیش از ســه دهه است ساکن ایران 
هستند؛ اما هنوز هم به آنها به چشــم بیگانه نگاه 
می شــود. البته که این دیدگاه و نوع برخوردهای 
توهین آمیز در جامعه ایران اندک است؛ اما همان 
انگشت شمارها هم در نهایت موجب ایجاد موجی از 
نفرت و بدبینی در میان هر دو کشور می شود. چقدر 
تاسف آور است که در ســال های اخیر بارها کلیپ 
های توهین و تحقیر نســبت به افاغنه منتشر شده 
است؛ افرادی که همنوعان خود را کتک می زنند و 
به انواع روش ها تحقیر می کنند. ایران در سال های 
اخیر پذیرای نزدیک بــه دو میلیون مهاجر افغانی 
مجاز و غیر مجاز بوده است و به نظر می رسد بیشتر 
خشونت های رفتاری با اتباعی صورت می گیرد که 
کارت اقامت ندارند و به صورت قاچاق وارد کشور می 
شوند. در روزهای گذشته باز هم کلیپی در فضای 
مجازی منتشر شــده اســت که نوعی از خشونت 
رفتاری در برابراتباع افغان را به نمایش می گذارد؛ 
اما آنچه در این ویدئو حساسیت برانگیز تر از همیشه 
است اینکه این بار شــخصی با لباس سرباز نیروی 
انتظامی این خشونت ها را اعمال می کند. هر چند 
نیروی انتظامی در اطالعیه ای عنوان کرده که این 
فرد عضو نیروی انتظامی نبــوده و تنها لباس این 
سازمان را به تن داشته و حتی برخی از منابع مدعی 

شــده اند که این کلیپ مربوط به سال های گذشته 
بوده و اکنون بازنشر شده است؛ اما در نهایت هر چه 
که باشد باید توجه داشــت که تکرار این مسئله آن 
هم در مورد بخش قابل توجهی از ســاکنان ایران 
می تواند تبعات ســخت و جبران ناپذیری داشــته 
باشد. طی سال های قبل بارها کلیپ های خشونت 
علیه اتباع افغانستان منتشر شده است؛ کلیپ هایی 
که در آن افغان ها وادار بــه کتک زدن یکدیگر می 
شوند و یا به افراد ایرانی تعظیم می کنند و یا حتی 
عده ای ایرانی بر سر جنازه های مردان افغان ایستاده 
و می خندند؛ صحنه های تاســف آوری که به نظر 
نمی رسد در هیچ کدام از موارد، برخورد جدی با آنها 
صورت گرفته باشد. اگر با عامالن کلیپ های پیشین 

)همچون کلیپ بازداشت شدگانی که مجبور بودند 
خودشان را کتک بزنند( برخورد مناسب می شد، آیا 
شــاهد تکرار چنین رفتارهایی بودیم؟ بعید نیست 
ســازنده این کلیپ تازه، آن را با الهام از کلیپ های 
قدیمی فیلمبرداری کرده باشــد. حتی در برخی از 
این کلیپ ها به وضوح نیروی انتظامی و افراد پلیس 
هم حضور دارند به عنوان مثال اقدام تحقیر کننده 
پلیس شــیراز در به نمایش گذاشتن اتباع خارجی 
بازداشت شــده در وضعیتی مشــابه قفس در کنار 
کشفیات غیرقانونی، به شــدت اعتراض افغان ها را 
در پی داشــت؛ اما خبری از بازخــورد آن در ایران 
نبود. در نهایــت آنچه حاصل ســه ده دیدگاه ها و 
برخوردهای اجتماعی با مهاجــران افغان در ایران 

صورت گرفته چیزی بیشتر از شکل گیری یک نگاه 
از باال نیست. حس آزار و اذیت و تحقیری که برخی 
از ما ایرانی ها نســبت به همســایگان افغان داریم 
نگران کننده بــوده و می تواند تبعــات اجتماعی 
جبران ناپذیری داشته باشــد. این مسئله در حالی 
اســت که با توجه به آموزه های دینی باید فرهنگ 
نوع دوستی در کشــور نهادینه شده باشد؛ اما هر از 
چند گاهی انتشار این دست از کلیپ ها زنگ خطر 
کاستی های فرهنگ سازی در این زمینه را به صدا 
در می آورد. بســیاری از رخدادهایی که یک پای 
آن افغان ها بوده اند در کشــور مــا نامعلوم و بدون 
پشتوانه های حمایتی رها شــده است. در ماجرای 
کشته شدن »ســتایش« دخترک افغان به دست 
یک نوجوان ایرانی، اگر چه رسیدگی های قانونی و 
قضائی به سرعت انجام شد؛ اما در نهایت این خانواده 
داغدیده بدون حمایت و عملی شــدن وعده ها به 
حال خودشان رها شــدند و یا در هیچ یک از موارد 
خشونت علیه افغان ها سرنوشت برخورد با خاطیان 
در رسانه ها علنی نشد و درنهایت کاری برای فرهنگ 
سازی های اولویت دار در این زمینه صورت نگرفته 
و به نظر نمی رســد هیچ برنامه ای هم قرار بر اجرا 
وجود داشته باشــد. چارچوب های نگاه به افاغنه 
در ایران همچنان اســیر قوم گرایی ها و نژادهاست 
هم رسانه های ملی و هم مجازی ها و نوشتاری ها 
وجه انسانی حضور این افراد در ایران را نمی بینند و 
این موضوع در نهایت ساختارهای خشونت آمیزی 
 را در زمینه برخورد بــا افغان ها در ایــران ترویج

 می دهد.

افغان ها قربانی نگاه قومیتی

مدیر کل تسهیالت رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران از ارسال 
حکمت کارت ایثارگران به سه استان آذربایجان شرقی و غربی و 
اردبیل خبر داد و گفت هفته آینده نیز حکمت کارت ها در اختیار 
بنیاد اصفهان قرار خواهد گرفت. پس از طی روند اداری تفاهم نامه 
منعقد شده، حکمت کارت ایثارگران توسط وزارت دفاع چاپ و 
مقرر شده است که در مرحله نخست به بیش از ۴۵۰ هزار نفر از 
ایثارگرانی که از بنیاد حقوق دریافــت می کنند، حکمت کارت 

تعلق بگیرد.وی درباره نحوه دریافت ایــن کارت ها توضیح داد: 
این کارت ها در اختیار بنیاد استان هاست و ایثارگران می توانند 
به بنیاد مناطقی که دارای پرونده ایثارگری هســتند، مراجعه و 
نسبت به دریافت کارت های خود اقدام کنند.تبریزی اظهار کرد: 
تا چند روز آینده حکمت کارت های ایثارگران استان اصفهان نیز 
در اختیار ما قرار می گیرد که به استان ارسال می شود.بر اساس 
توافق بنیاد شهید و امور ایثارگران با وزارت دفاع، زیرساخت های 

فناوری این کارت ها بهمن ماه فعال می شود و ایثارگران عزیز می 
توانند از کارت های خود استفاده کنند.در این راستا، ایثارگرانی که 
از بنیاد حقوق دریافت می کنند، می توانند با دریافت حکمت کارت 
 از تخفیف در هنگام خرید از فروشــگاه های اتکا بهره مند شوند

 و همچنیــن بــا اســتفاده از ایــن کارت می توانند به نســبت 
 حقوق شــان از بنیاد، کاال به صورت اقســاطی از این فروشگاه ها 

خریداری کنند.

مدیرکل تسهیالت رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران:
حکمت کارت هفته آینده به اصفهان می رسد

چارچوب هایی که شکسته نمی شود؛

ابالغ دستورالعمل برگزاری یلدا در مهدهای کودک
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برگزاری جشن ها و اعیاد ملی- مذهبی 
مانند شب یلدا در مهدهای کودک گفت: دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری این مراسم از سوی سازمان 
بهزیســتی به این مراکز ابالغ شده اســت. محمد نفریه، با اشاره به فرارسیدن شــب یلدا به عنوان یکی از 
مراسم های ملی ایرانی، افزود: دستورالعمل برگزاری مراسم ملی و مذهبی به مهدهای کودک ابالغ شده و در 
عین حال مراکز دارای مجوز از برگزاری برخی مراسم که ریشه در رسوم ملی و مذهبی ندارند، منع شده اند.وی 
با اشاره به برخی جزئیات این دستورالعمل اظهار کرد: رعایت شئون اسالمی، خودداری از صرف هزینه های 
باال و رضایت والدین برای شرکت فرزندان شان در این مراسم از جمله مواردی است که باید رعایت شود. نفریه 
در پایان تاکید کرد: این مراسم از جمله مراسم شب یلدا نباید به شکل الکچری برگزار شوند و هزینه زیادی 

را به خانواده ها تحمیل کنند بلکه هدف اصلی آشنایی کودکان با رسوم ملی و مذهبی است.

۷۱ نفر در حوادث کار اصفهان جان باختند
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: ۷۱ نفر در حوادث کار هشت ماهه نخست سال جاری در استان 
اصفهان جان خود را از دست داده اند.علی ســلیمانی پور در خصوص آمار مصدومان حوادث کار هشت ماهه 
امسال در اســتان اصفهان اظهار کرد: در این بازه زمانی یک هزار و ۹۱۰ نفر در سطح استان اصفهان در این 
حوادث آسیب دیده و به مراکز پزشکی قانونی اســتان اصفهان مراجعه کرده اند.وی با بیان اینکه ۱۱۶ نفر  از 
مصدومان حوادث کار استان اصفهان زن و یک هزار و ۷۹۴ نفر مرد بوده اند، افزود:  تعداد مصدومان این  حوادث 
در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشــته با توجه به آمار یک هزار و ۷۹3 مورد مصدومیت، افزایش 
۶.۵ درصدی داشته است.مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص مرگ و میر ناشی  از حوادث کار 
استان اصفهان نیز گفت: در هشت ماهه امسال ۷۱ نفر که همگی مرد بوده اند بر اثر این حوادث جان باخته اند 

که این آمار نیز با توجه به آمار ۵3 مرگ سال گذشته با افزایش  3۰ درصدی رو به رو بوده است.

 معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از برگزاری نخستین دوره طرح »ماه نشان« در جمعیت 
هالل احمر شهرســتان های اصفهان و نجف آباد خبر 
داد.حیدر علی خانبازی با بیان این خبر اظهار داشــت: 
در اجرای نخســتین دوره از طرح ماه نشان که با هدف 
آشــنایی دانش آموزان بــا تاریخچه، اصــول و اهداف 

جمعیت و همچنین ایجاد عالقه مندی در دانش آموزان 
به مباحث امداد و کمک های اولیه برگزار شــد، ســه 
 مدرسه در شهرستان اصفهان و دو مدرسه در شهرستان 
نجف آباد مشــارکت داشــتند. گفتنی است؛ این طرح 
با حضور بیش از ۱۴۰ نفر از دانــش آموزان پایه هفتم 

مدارس نام برده برگزار شد.

مر
 اح

الل
اجرای نخستین دوره ه

طرح »ماه نشان« در 
جمعیت هالل احمر 

استان

سمانه سعادت

محیط زیست

مدیر کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
بســیاری از بیماری ها از طریق غذا به بدن انسان منتقل می شود، 
گفت: به علت ورود فاضالب، بیماری هایی در اســتان ایجاد شده و 
در حقیقت مردم اصفهان از همه نظر، آب و هوا و خاک در معرض 
آلودگی قرار دادند. ســید رحمان دانیالی اظهار کرد: مشکالتی که 
محیط زیست با آن دســت و پنجه نرم می کند، قابل تامل است و 
زمان آن رسیده که به جای صحبت کردن، در راستای رفع مشکالت 
اقدام کنیم .وی گفت: اعتراف جهاد کشاورزی به برخی  کوتاهی ها 
در خصوص کشاورزی و خاک، قابل تقدیر اســت.دانیالی با اشاره 
به تغییرات کاربری 3۰ هزار هکتار  اراضی کشــاورزی در کشــور 
گفت: ما براســاس تبصره ماده یک، امضای مجــوز قانونی تغییر 
اراضی را  صادر می کنیم و می گوییم خدا ما را ببخشد. وی با اشاره 
به مشکالت ناشــی از عدم تخصیص حقابه تاالب گاوخونی اظهار 
کرد: اراضی کشاورزی درجه یک اصفهان دستخوش تغییرات شده 
است.دانیالی ادامه داد: پســاب و فاضالبی که در اراضی کشاورزی 
رهاسازی و استفاده می شود سبب نابودی خاک کشاورزی است و 
البته بخشی از فرســایش خاک هم به سبب کشت نامناسب است.

وی با اشــاره به اینکه بســیاری از بیماری ها از طریق غذا به بدن 

انسان منتقل می شود، افزود : به علت ورود فاضالب بیماری هایی در 
استان ایجاد شده و در حقیقت مردم اصفهان از همه نظر، آب و هوا و 
خاک در معرض آلودگی قرار دادند.دانیالی گفت: دانشگاه صنعتی 

اصفهان در خصوص پســماندهای ویژه و جلوگیری از خطرسازی 
آنها در محیط زیست مطالعه جامعی انجام داد که متاسفانه پس از 
۱۰ ســال تحقیق این مطالعات به دالیل دانسته و ندانسته محکوم 
شد؛ اما ورود کارگروه آمایش سرزمین برای ارائه راهکارهایی برای 

دفع مناسب پســماند کمک کننده بوده اســت.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان با اشاره به اینکه بیشــترین دورریز کاغذ در 
ادارات و سازمان هاســت، افزود: برای پرینت هر کاغذ ۱3 لیتر آب 
پنهان مصرف می شــود و برای کتب درســی دانش آموزان حدود 
۱۱۵ میلیون متر مکعب آب هدر می رود که باید مورد بررسی قرار 
گیرد.وی ادامه داد: بهره بــرداری بیش از حد از آب های زیرزمینی 
می تواند نفوذ آب های شــور را به همراه داشــته باشد. به ازای هر 
یک متر افت آب شــیرین،  حدود ۴۰ متر نفوذ آب شور به اراضی  
را شــاهد خواهیم بود همانگونه که در اســتان قم این اتفاق افتاد.

دانیالی گفت: حدود 3۵ میلیون تن دور ریز مواد غذایی در کشور 
ما وجود دارد کــه  معادل با کمک غذایی به حــدود ۸۰۰ میلیون 
نفر از  ۹۰۰ میلیون  افراد گرســنه جهانی اســت، این دور ریزها 
حرام اســت.وی اصافه کرد: ما در خصوص محیط زیست و خاک 
کشور بد عمل کرده ایم ، پســماندهای ویژه به خاک کشور لطمه 
می زنند که در  کارگروه آمایش سرزمین در حال بررسی مشکالت 
تغییــر کاربری اراضی کشــاورزی بــه انبارهای صنعتــی و تاثیر 
 پسماندهای ویژه و ارائه راهکارهایی برای حفظ خاک از آلودگی ها 

هستیم .

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان:

استفاده از فاضالب در تولید مواد غذایی منجر به بیماری شده است



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2591 | پنجشنبه 29 آذر  1397 | 12 ربیع الثانی 1440

 پایان 895 روز زندگی
 در هتل برای مورینیو

در  را  حضــورش  دوران  کل  مورینیــو 
منچســتریونایتد در هتل سپری کرد.سرمربی 
منچستریونایتد  سابق 
باالخره بعــد از دو 
ســال زندگی در 
هتل، ســوئیتش 
را تحویــل داد.

مورینیــو زمانی که 
در جــوالی 2016 به 
عنوان سرمربی منچستریونایتد معرفی شد، با 
توجه به شــرایط خانواده اش تصمیم گرفت به 
تنهایی راهی منچستر شــود، در نتیجه همسر 
و دو فرزنــدش در لندن ماندنــد و مورینیو هم 
به جای خرید یکــی از خانه های مجلل منطقه 
چشــایر )همچون دیگر بازیکنان و چهره های 
مشهور فوتبالی منچستر( تصمیم گرفت در هتل 
الوری Lowry اقامت کند.به این ترتیب او از روز 
6 جوالی 2016، 895 روز در هتل اقامت داشت. 
گفتنی است قیمت های سوئیت های مجلل این 

هتل 5 ستاره، تقریبا 600 پوند است.

پسر طالیی اروپا معرفی شد
دلیخــت، مدافع آژاکس عنوان پســر طالیی 
2018 را کسب کرد. او به عنوان آینده دارترین 
بازیکن زیر 21 ســال 
انتخــاب  اروپــا 
این  شده اســت.
بازیکن کــه زیر 
بارســلونا  نظــر 
منچسترســیتی  و 
قرار دارد، این جایزه 
را از روزنامه تورینی »توتواســپورت« دریافت 
کرد. دلیخت توانســت در رقابت با جاســتین 
کالیورت، هموطنش که در رم بازی می کند، 
ترنت الکســاندر آرنولد از لیورپــول، پاتریک 
کوترونه از میالن و وینیسیوس جونیور از رئال 
مادرید برنده شود. سال گذشته این عنوان به 
»کیلیان امباپه« از پاری سن ژرمن رسیده بود.

کالیورت در میانه رای گیری جلوتر از بقیه بود؛   
 اما در نهایــت این دلیخت بود که برنده شــد.

او که تا ســال 2021 با آژاکس قــرارداد دارد 
 از ســال 2016 کــه در این تیم نخســتین

 بازی رســمی اش را انجــام داد پدیده تیمش 
بوده است.

بوفون: 
در پاریس از فوتبال 
خداحافظی می کنم

جان لوئیجی بوفون، ســنگربان با تجربه سابق 
بعد از چند سال حضور در این تیم یوونتوس 

تصمیم گرفت که راهی 
لیگ فرانسه شود تا 
پیراهن پاری سن 
ژرمن را بر تن کند.

او گفــت: فصــل 
قبل تصمیم گرفته 
بودم کــه از فوتبال 
خداحافظی کنم. به خودم گفتــم که تنها در 
صورتی که از پاری ســن ژرمن و یا بارسلونا و 
رئال مادرید پیشنهاد داشته باشم از تصمیمم 
منصرف می شوم. این سه باشگاه شور و هیجان 
را در من به وجود می آورد و خوشبختانه یکی 
از آنها به من پیشنهاد داد.بوفون ادامه داد: فکر 
نمی کردم که پاری سن ژرمن پیشنهاد دهد و 
به همین خاطر به زندگی خــود بعد از فوتبال 
فکر می کردم. پیشنهاد پاری سن ژرمن آمد و 
خیلی سریع به توافق رسیدیم. خوشبختانه به 
این نتیجه رسیدم که می توانم دو فصل دیگر 
بازی کنم. پاری سن ژرمن ایستگاه پایانی من 

در فوتبال است. 

 نخستین اتومبیل رونالدو 
به حراج گذاشته شد

ســتاره سرشــناس فوتبال جهان، نخستین 
اتومبیل خود را به حراج گذاشت.به نقل از سایت 
آاس اسپانیا،کریستیانو 
رونالــدو ســتاره 
تیم  سرشــناس 
فوتبال یوونتوس 
ایتالیا نخســتین 
ماشینش را به حراج 
گذاشــت.رونالدو در 
سال 2003 از تیم اســپورتینگ پرتغال به تیم 
منچستر یونایتد پیوســت و پس از مدتی یک 
اتومبیــل )audi s3 cope 2000( دســته 
دوم خریداری کرد. اگرچه قیمت این اتومبیل 
بین 6 تا 10 هزار یورو برآورد می شود؛ اما برای 
نخستین خودروی رونالدو 20 هزار یورو قیمت 

تعیین شده است.

امیدوار به تیم فوتبال امید

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

خواننده پاپ دو ملیتی؛مامور 
آهنگ ایران در جام ملت ها!

در آســتانه رقابت هــای جام ملت های آســیا 
مسئوالن فدراســیون فوتبال مسائل دیگری را 
هم تدارک دیده اند. یکی از ایــن موارد، قطعه 
موسیقی تیم ملی اســت که مانند جام جهانی، 
یک قطعــه خاص بــرای حمایــت از تیم ملی 
ساخته و منتشر می شــود. فدراسیون فوتبال 
برای انجــام این کار یک گزینــه دور از ذهن را 
انتخاب کرده و با او به توافق رسیدند.»ماهور«، 
خواننده دو ملیتی ایرانی - اتریشــی به عنوان 
خواننده این قطعه رســمی جام ملت ها انتخاب 
شده است. او در ســبک پاپ می خواند و  کمتر 
کسی تصور می کرد که او را  برای خواندن این 
قطعه رســمی جام ملت ها انتخــاب کنند. نام 
قطعه تعیین شده »قهرمان« است که قرار است 
ماهور با ترانه افشــین مقدم و موســیقی بابک 
 زرین بخواند. این قطعه به زودی منتشر خواهد 

شد.

در 45 سالگی خداحافظی 
کردم!

بعد از افشــای خبری درباره بزرگ ترین پرونده 
صغر ســن جهان در لیگ هندوستان، خیلی  از 
اهالی فوتبال به شــوخی یا جدی یاد حســین 
کعبــی افتادند. دربــاره او هم همیشــه از این 
حرف ها زده شــده؛ اما کعبی همیشه شایعات 
را تکذیب کرده اســت. او در این باره با روزنامه 
فرهیختگان هم صحبت کرده و به طعنه گفته: 
»اجازه بدهید من این موضــوع را کامل کنم، 
شــاید خیلی ها از همان هایی که گفتید یک بار 
برای همیشــه متوجه موضوع بشــوند. در غیر 
این صورت آن کســانی که من را دوست دارند 
به این مســائل توجه نمی کنند. ایــن را برای 
آنهایی می گویم که فضول هســتند؛ اگر برخی 
فکر می کنند که من 45 ساله هستم، خوشحالم 
که با 45 ســالگی فوتبالم را تمام کــردم. اگر 
برخی فکر می کنند 45 ساله هستم، خوشحالم 
که با ســربلندی در این ســن و با عزت فوتبال 
 را کنار گذاشــتم که حســرت در دل برخی ها 

نماند! «

پشت پرده مالقات برانکو و 
قطبی 

پایان محرومیت دو ســاله پرسپولیس از نقل و 
انتقاالت، انرژی برانکو را برای ادامه راه دو چندان 
کرده اســت. پس از آن که خبر دیــدار برانکو 
و افشــین قطبی منتشر شــد، به نظر می رسد 
مالقات این دو سرمربی بی ربط با مذاکره برای 
جذب سینا مریدی نباشد. آیا مریدی بازیکن زیر 
بیست و سه ســال که در هافبک دفاعی و دفاع 
میانی سابقه بازی دارد، در قبال معاوضه بازیکن 
سرخ پوشان خواهد شد؟ ظاهرا فوالد هنوز پاسخ 
منفی نداده و حاال در مالقــات قطبی و برانکو 
 می توان به بحث بر ســر این بازیکن هم اشاره

 کرد.

»نورافکن« در راه استقالل
امید نورافکن که از سال گذشته به دنبال لژیونر 
شدن بود، با اصرار زیادی از استقالل جدا و راهی 
شــارلوای بلژیک شــد.این بازیکن که سهمیه 
زیر 23 ســال محسوب می شــود، نتوانست در 
ترکیب شارلوا جایی پیدا کند و به همین دلیل 
مدت هاســت در ترکیب این تیم قــرار نگرفته 
اســت.پس از این موضوع، بحث هــای زیادی 
برای بازگشت نورافکن به استقالل مطرح شده 
است. گفته می شــود نورافکن در صحبت هایی 
که کرده قصد بازگشــت به استقالل را دارد؛ اما 
 اینکه چطور به این تیم بازگردد، هنوز مشخص

 نیست.

در حاشیه

پیشخوان

شفر: نمی دانم چرا رفاقتم با 
کی روش برای همه عجیب است  اشتباهات داوری نبود، جزو تیم های صدرنشین بودیم

سرپرست ذوب آهن:

  عکس روز

همسر سابق بوفون و انتشار عکس فرزندانش با رونالدو
سردووا، همسرسابق جیان لوییجی بوفون سنگربان تیم فوتبال پاریس سنت ژرمن فرانسه 
عکسی از 2 پسر خود که در کنار کریســتیانو رونالدو، ستاره پرتغالی تیم فوتبال یوونتوس 

ایستاده اند را در صفحه اجتماعی اش منتشر کرد.

 اســتقالل- جباروف به
 بن بست رسید

موتور نقل و انتقاالتی استقالل با کمک اسپانسر گرم می شود
آبی های تهرانی هر چند در اولین روز فصل نقل و انتقاالت زمســتانی خود دو بازیکن را از لیست خارج 
کردند تا برای نیم فصل دوم فعالیت خود را آغاز کنند؛ اما هنوز دست به خریدی نزدند و دلیل این موضوع 
نیز مشکالت مالی استقاللی هاست.آبی ها با سرور جباروف توافق کردند و برای اجرایی کردن این قرارداد 
و امضای نهایی به بودجه ای برای پرداخت طلب و پیش قرارداد او نیاز دارند؛ خرید مهاجم خارجی نیز در 
انتظار برطرف شدن مشکالت مالی و تامین منابع مورد نظر است.از سوی دیگر آبی ها برای نهایی کردن 
اردوی خود نیز همین مشــکل را دارند و تا زمانی که وضعیت دریافتی آنها مشــخص نشود، نمی توانند 
اردوی خود را برای نیم فصل قطعی و نهایی کنند.به همین دلیل است که فعال شفر در تهران باقی مانده 

تا خیال خود را آسوده کند .

پشت پرده غیبت مهاجم لژیونر در تمرینات تیم ملی فوتبال
تمرینات تیم ملی فوتبال امید ایران برای برگزاری 3 بازی تدارکاتی با ســوریه و اردن از چند روز پیش آغاز 
شد و شــاگردان زالتکو کرانچار پس از اینکه به جزیره کیش رفتند، با تیم ملی المپیک سوریه بازی کردند و 

به پیروزی 2 بر صفر رسیدند.
رضا شکاری، مهاجم جوان تیم ملی امید فوتبال ایران که از سوی کادرفنی به تیم ملی دعوت شده بود، تاکنون 
به ایران نیامده و به احتمال زیاد در اردوی قطر که در دی ماه برگزار می شــود به جمع شاگردان مرد کروات 
)زالتکو کرانچار( اضافه می شود. برای پیگیری غیبت این بازیکن با یکی از مسئوالن تیم ملی امید گفت و گو 
شده  و او در این باره اظهار کرد: شکاری دچار مصدومیت شده اســت و به دلیل اینکه بازی های دوستانه در 

فیفادی )روز بازی های ملی( نبود، او در روسیه ماند تا به ریکاوری بپردازد.

»کرانچار« به خواسته هایش نزدیک می شود؛

امیدوار به تیم فوتبال امید
بازی های اخیر تیم فوتبال امید، اردوها و مسابقات مناسب همچنین دو پیروزی برابر عمان و سوریه هرچند 
از نظر کسب نتیجه شاید چندان حائز اهمیت نباشد؛ اما از جهت نشان دادن عملکرد و نمایشی امیدوار کننده 
نشان دهنده مسیر درستی است که کرانچار و شاگردانش را می تواند به موفقیت های بزرگ تری نزدیک کند. 
تیم فوتبال امید ایران با یک استراتژی درست کار خودش را آغاز کرد و با ترکیب زیر 21 سال در بازی های 
آسیایی 2018 حضور یافت تا با وجود ناکامی در آن مسابقه، گام مهمی در مسیر شکل گیری یک تیم منسجم 
و هماهنگ برداشته باشد که به نظر می رسد در تحقق این هدف نیز موفق بوده است. شاگردان کرانچار بعد 
از جاکارتا حاال با اضافه شدن چند بازیکن شایسته دیگر و انجام دو مسابقه تدارکاتی شرایط بهتری را تجربه 
می کنند.امیدهای فوتبال ایران ابتدا در عمان برابر تیم امید این کشور با نتیجه 2 بر یک پیروز شدند و در 
جزیره کیش با دو گل سوریه را مغلوب کردند و باز هم در کیش برای دومین بار مقابل سوریه قرار می گیرند و 
پس از آن جهت دیدار با تیم امید اردن به این کشور سفر خواهند کرد.کرانچار از روز نخست بر ضرورت انجام 
بازی های تدارکاتی تاکید داشت و البته بارها به این مسئله اشاره کرد که مایل است به جای دیدار با باشگاه های 
داخلی با حریفان آسیایی و سایر تیم های این رده بازی کند. تا امروز با حمایت و همراهی فدراسیون فوتبال  
4 بازی تدارکاتی در برنامه امیدها قرار گرفته، عالوه بر آن حضور در تورنمنت چهارجانبه قطر قطعی شده 
و احتماال پس از آن امیدهای فوتبال ایران در مسابقات تورنمنت کافای تاجیکستان نیز حاضر می شوند.از 
سوی دیگر عملکرد تیم امید برابر سوریه نشان داد که شاگردان کرانچار در هر بازی عملکرد و نمایش بهتری 
از مسابقه های قبلی نشــان می دهند. همانطور که انتظار می رفت تیم امید رفته رفته به هماهنگی و بلوغ 
تاکتیکی موردنظر کادرفنی نزدیک تر می شود. بر خالف بازی های آسیایی کمتر از همیشه به حریفان فرصت 
خودنمایی و موقعیت سازی می دهد، در خط حمله هماهنگ تر به نظر می رسد  و البته به خوبی یاد گرفته 

که از موقعیت های خودش به بهترین شکل استفاده کند.

فدراسیون فوتبال روز سه شنبه از استعفای علی کفاشیان خبر داد 
اما دو ابهام و پرسش درباره رفتن کفاشیان مطرح است:

۱- آیا کفاشیان از ریاست سازمان لیگ فوتسال نیز کناره گیری 
کرده است؟ کفاشیان پیش تر اعالم کرده بود سازمان لیگ فوتسال، 
یک شرکت خصوصی بوده و قانون بازنشستگی شامل آن نمی شود. 

از طرفی براساس آیین نامه سازمان لیگ فوتسال، رییس کمیته 
فوتسال باید ریاست این ســازمان را هم به عهده داشته باشد و 
حال که کفاشیان از کمیته فوتســال رفته، باید از سازمان لیگ 
هم کناره گیری کند.۲- آیا داود پرهیزگار که به عنوان جانشین 
کفاشیان و سرپرست کمیته فوتسال انتخاب شده، موقتی است 
یا به زودی رییس این کمیته خواهد شد؟ریاست کمیته فوتسال 
باتوجه به اینکه از سوی رییس فدراسیون فوتبال منصوب می شود، 
ابتدا به صورت سرپرستی اداره خواهد شد. در سال های اخیر نیز 

گزینه هایی همچون رضا افتخاری و علی کفاشیان ابتدا به عنوان 
سرپرست انتخاب شده اند؛ اما باوجود اینکه اهالی فوتسال گمان 
می کردند آنها موقتی هستند، سال ها به صندلی ریاست تکیه زدند.
هم چنین به دنبال استعفای علی کفاشیان و انتخاب داود پرهیزگار 
به عنوان سرپرســت این کمیته، برخی از اعضای هیئت رییسه 
فوتسال اعالم کرده اند به دلیل انتخاب یک فرد غیرفوتسالی، به 
صورت دسته جمعی استعفا خواهند کرد تا به این ترتیب روزهای 

پرحاشیه ای در انتظار رشته پرافتخار فوتسال باشد.

روزهای پرحاشیه  در انتظار فوتسال ایران

داور زنی: در مقامی نیستم 
که پاسخ کی روش را بدهم

لیگ برتری هــا به جای 
داوران از عادل طلبکار شدند، 

فردوسی پور سیبل شد

 برگزاری اردوی کیش
 منوط به بازگشت ژنرال از تعطیالت

 سرپرست سپاهان خبر داد:

پس از اتمام نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال کشــور، تیم های حاضر در لیگ وارد تعطیالت 
نیم فصل شده اند. رضا فتاحی، سرپرست تیم فوتبال سپاهان در خصوص تمرینات تعطیالت 
نیم فصل این تیم گفت: بازیکنان سپاهان پس از آخرین بازی خود در نیم فصل، تعطیالت دو 
هفته ای را سپری می کنند که در این بین طبق برنامه ارائه شده از سوی مربیان تیم، بازیکنان 

به صورت انفرادی به تمرینات بدنسازی خواهند پرداخت.
سرپرست سپاهان افزود: بازیکنان پس از استراحت چند روزه، از روز 8 دی ماه مجددا زیر نظر 

کادر فنی به تمرین می پردازند.
فتاحی در خصوص برنامه ریزی برای برپایی اردو نیز اذعان داشت: طبق برنامه ریزی های باشگاه 
اردوی داخلی کیش در نظر گرفته شده اســت که منتظر بازگشت امیر قلعه نویی از تعطیالت 

برای آخرین هماهنگی های این اردو هستیم.
سرپرست سپاهان  پیرامون برگزاری بازی های چهارجانبه در کیش اضافه کرد: بازی های چهار 

جانبه نیز در دستور کار ما قرار دارد و برگزاری 
 یا عدم برگــزاری این بازی ها نیز بــه نظرات آقای

 قلعه نویی باز می گردد.
فتاحی در مورد لیست ارائه شــده امیر قلعه نویی برای جذب 

و یا خارج شدن بازیکنان ســپاهان نیز اضافه کرد: سرمربی سپاهان 
لیســت بازیکنان مد نظر خود را به باشــگاه تحویل داده است که در حال 

بررسی آن  هستیم.
وی افزود: با توجه بــه این که در تعطیالت نیم فصل به ســر می بریم اکثر بازیکنان با 

تیم های فعلی خود قرارداد دارند و امر انتقال این دســت بازیکنان زمان بر اســت، با این 
 وجود باشگاه تمام ســعی خود را می کند که هرچه ســریع تر نقل و انتقاالت خود را به اتمام

 برساند.

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن در واکنش به صدرنشینی این تیم در جدول اشتباهات داوری برنامه 90، گفت: اشتباهات داوری در نتیجه 6 بازی به ضرر ذوب آهن 
بوده و اگر این اشتباهات رخ نمی داد، ذوب آهن با 31 امتیاز جزو تیم های صدرنشین بود.

حسن حاج رسولی ها  با اشاره به جدول برنامه 90 در مورد اشتباهات داوری، اظهار داشت: جدول برنامه 90 یک بار دیگر مشخص کرد که ذوب آهن بیشترین 
ضرر را از جانب داوری ها دیده و این اشتباهات، در نتیجه 6 بازی به افت ذوب آهن تاثیر گذاشته است. در حال حاضر 13 امتیاز داریم و با احتساب 18 
امتیازی که به خاطر اشتباهات داوری از دست داده ایم، می توانستیم با 31 امتیاز، جزو تیم های صدرنشین باشیم.وی افزود: روابط  عمومی باشگاه 
ذوب آهن هم در حال انجام کاری، مشابه به جدول برنامه 90 است تا مشخص کند که اگر این اشتباهات به ضرر ما رخ نمی داد، وضعیت 
ذوب آهن در حال حاضر چگونه  بود و در کجای جدول قرار می گرفت.حاج رسولی ها درباره برنامه های تیم ذوب آهن طی تعطیالت 
دو ماهه نیم فصل، خاطرنشان  کرد: علیرضا منصوریان برنامه های آماده سازی تیم را به باشگاه اعالم کرده و تمرینات ذوب آهن 
از امروز  به صورت فشرده آغاز خواهد شد.سرپرست ذوب آهن درباره اردو های آماده سازی و بازی های تدارکاتی این تیم تا 
شروع نیم فصل دوم لیگ برتر، گفت: اردویی در خارج از کشور نخواهیم داشت و در خالل تمرینات تیم، چند اردوی 
آماده سازی کوچک در داخل کشــور برگزار خواهیم کرد. منصوریان در برنامه ای که به باشگاه اعالم کرده ، 
درخواست انجام 6 بازی تدارکاتی را داشته  که به محض پایان یافتن تعطیالت تیم ها، هماهنگی های الزم 
در این مورد صورت خواهد گرفت.وی در خصوص فعالیت ذوب آهن در نقل و انتقاالت زمستانی و 
بازیکنان مازاد این تیم، ادامه داد: منصوریان فعال تصمیم به ادامه فعالیت با بازیکنان فعلی را 
دارد و اگر اتفاقی رخ دهد، از طریق روابط  عمومی باشگاه اعالم خواهد شد.حاج رسولی ها 
شائبه جدایی مظاهری و جایگزینی سیدحسین حسینی، دروازه بان نیمکت نشین 
استقالل را رد کرده و گفت: این اخبار در حد شایعه است. رشید مظاهری تا 
پایان فصل، با ما قرارداد داشته و تصمیمی بر جدایی از ذوب آهن ندارد. 
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۳۳ درصد سهم بازسازی سینماهای کشور متعلق به اصفهان است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

دیدگاه

اعالم  آخرین مهلت ارسال 
آثار به دبیرخانه جشنواره ملی 

تصویرگری رضوی 
بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره سیزدهمین 
جشــنواره ملی تصویرگری رضــوی اصفهان، 
30 دی ماه آخرین مهلت ارســال آثار به این 

جشنواره است. 
سیزدهمین جشنواره ملی تصویرگری رضوی 
اصفهان با هدف آشــنایی کودکان و نوجوانان 
با جنبه های مختلــف زندگی حضرت رضا)ع( 
فراهم کردن زمینه تبادل تجربیات تصویرگران 
در سطح ملی، گسترش فعالیت های فرهنگی 
هنری مرتبط با سیره اهل بیت )علیهم السالم( 
و توجه به جنبه های تصویری بارگاه ملکوتی 
حضرت امام رضا)علیه السالم( و مفهوم زیارت 

برگزار می شود.
گســترش ارزش هــای انســانی و معنوی به 
عنوان بخش مهمی از فرهنگ ایرانی اسالمی، 
تشــویق هنرمندان تصویرگر به خلــق آثار با 
موضوعات مذهبی و اخالقی به ویژه زندگی و 
ســیره حضرت امام رضا)علیه السالم( و کشف 
استعدادهای جدید در حوزه تصویرگری با نگاه 
تازه به موضوع و خالقیت در اجرا از دیگر اهداف 

این جشنواره است.
سیزدهمین جشنواره ملی تصویرگری رضوی 
توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان با همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی 
هنری امام رضا)علیــه الســالم( و دفتر امور 
هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی برگزار می شود.
این جشــنواره در محورهای احادیث رضوی، 
حرم رضوی، ســبک زندگی و ســیره رضوی، 
نماز طلب باران، داستان های رضوی، کاروان 
ها و زائران پیاده، نماز عید فطر، حدیث سلسله 
الذهب و کرامت انســانی با الهام از آموزه های 
رضوی و اهل بیــت )علیهم الســالم( برگزار 

خواهد شد.
عالقه مندان برای شــرکت در این جشــنواره 
تا 30 دی مــاه از طریق پایگاه اطالع رســانی 
esfahanshamstoos.ir اقــدام به ثبت 
نام کرده و تا 25 بهمــن فرصت دارند اصل اثر 
 را به دبیرخانه جشــنواره به نشــانی اداره کل 
 فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان

 ارسال کنند. 

یک کارشناس معماری اظهار کرد:
 برای کل شهر

 نسخه واحد نپیچیم
یک کارشــناس معماری شهر اظهارکرد: شهر 
مانند یک موجود زنده است، بنابراین در تدوین 
طرح جامع باید اصول مختلفی برای ترمیم آن 

در نظر گرفت.
مسعود ضیایی با اشاره به به روز رسانی سطح 
ارتفاعات در شــهر اصفهان خاطرنشــان کرد: 
یکی از مهم ترین اصول در ســیمای شــهری 
تناسب خط آســمان با سطح شهر است که در 
این راستا باید مناسب سازی ارتفاعات انجام و 
با شکل کلی شــهر هماهنگ شود؛ همچنین 
با دقیق سازی ســطح ارتفاعات در شهر حقوق 
شــهروندی هم رعایت خواهد شد، در صورتی 
که نگاه ها به اصول و ضوابط ناحیه ای نباشــد، 

کسی هم اعتراضی نخواهد کرد.
این کارشناس معماری در زمینه سطح اشغال 
در طرح تفصیلی اظهارکــرد: با توجه به گرانی 
زمین مردم انتظار دارند شهرداری تسهیالتی 
 را در خصوص افزایش ســطح اشغال و ساخت

 ارائه دهــد، زیرا در حــال حاضــر در پروانه 
ســاختمانی ۶0 درصد از پالک به ســاخت و 
۴0 درصد به سطح آزاد و سبزینگی اختصاص 

می یابد.
ضیایی خاطرنشــان کرد: اگر تعداد مشخصی 
از درختان در ســطح آزاد مناطق مســکونی 
کاشته شود هم به مسائل زیست محیطی کمک 
می شود و هم می توان سطح اشغال را تا حدی 
افزایــش داد که به این ترتیب مســاحت ویژه 
فضای ســبز در منازل تبدیل به فضای کاشت 

درخت می شود .
وی افزود: ارتفاعات و سطح اشغال  ساختمان ها، 
سیمای شــهر را می سازند، در شــهر اصفهان 
سیمای شــهر باید هماهنگ با هویت شهری 
باشد بنابراین در ساخت و نما باید نکات هویتی 

رعایت شود.
این کارشــناس معماری ادامــه داد: برای کل 
شــهر نباید یک نسخه پیچیده شــود بلکه در 
قسمت های تاریخی ساخت و سازها باید شکل 
تاریخی و در قسمت های مدرن شهری، ساخت 
و سازها متناســب باید مدرنیته باشد که این 
 رویکرد نیازمند داشتن الگوهای نمایی مختلف 

است.

استاندار اصفهان تاکید کرد:
 برگزاری جشن های انقالب

 به صورت مردمی
 اســتاندار اصفهان در جلسه ســتاد بزرگداشت 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی که با 
حضور نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
اصفهان برگزار شــد، با اشــاره به اینکــه امروز 
روش های تبلیغی ســنتی کارکردهای محدودی 
دارد، اظهار داشت: باید فکر نو و روش های جدید 
برای نمایش دســتاوردهای انقالب اسالمی مورد 
توجه دســت اندرکاران قرار گیرد. عباس رضایی 
با بیان اینکه شــهدای قبل از پیروزی شکوهمند 
انقالب کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، توصیه کرد: 
شهرداری باید آیین یادبود شهدای قبل از انقالب را 
نیز برگزار کند تا در کنار سایر رویدادهای انقالب، 
در معــرض توجه عموم قرار گیرد.وی خواســتار 
اســتفاده بهینه از فضای مجازی در این خصوص 
شد و بیان داشت: جشن چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی باید از حالت اداری خارج و به جشن 
خودجوش و مردمی تبدیل شود. رضایی با تاکید بر 
اینکه باید اختیارات الزم به شهرستان ها داده شود، 
افزود: باید از روش های مناسب در جهت مردمی 
کردن جشن انقالب استفاده شود.استاندار اصفهان 
اظهار داشت: امروز در جنگ نابرابر اقتصادی قرار 
داریم و استکبار با تمام قوا ورود پیدا کرده و جنگ 
دوم امروز کشور جنگ فرهنگی و نرم است و باید 
در این مراســم، جوانان مخاطب قــرار گیرند و با 
شیوه های جدید قشر جوان و نوجوان را با برکات 

انقالب آشنا کرد.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:
نظام جمهوری اسالمی تعامل 
بین علوم را توسعه داده است

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در نشست 
خبری تبیین دســتاوردهای پژوهشی و فناورانه 
دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان بابیان اینکه اگر 
به فعالیت های نظام جمهوری اسالمی ایران دقت 
کنیم هرجایی که به پژوهش اهمیت دادیم رشد 
کردیم و هرجایی کار پژوهشی را کنار گذاشتیم 
ضرر کردیم، اظهار کرد: کارهای پژوهشی خوبی 
در حوزه هایی مانند نانــو، صنایع هوایی و دفاعی، 
سالمت و بهداشت انجام شده که مایه افتخار نظام 
جمهوری اسالمی ایران در دنیاست.حجت االسالم 
محمد قطبی گفت: همت، فکر، تالش و کوشش 
جوانان است که تالش می کنند عرصه های علمی 
را کاوش کنند؛ اما کار پژوهشی را در قسمت های 
زیادی کنار گذاشــته ایم و کار جدی نکردیم.وی 
بابیان اینکه حوزه های علمیــه در زمینه تبدیل 
یافته های پژوهش تفسیری در بخش های معارف 
دینی به قانون دارند فعالیت می کنند، اظهار کرد: 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به رغم همه 
مشــکالت، زمینه تعامل بین علوم را توسعه داده 
است. رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
گفت: متاسفانه با همه کســری بودجه ای که در 
کشور داریم هرسال اعتبارات پژوهشی دستگاه ها 
و نهادها به علت نبود طرح های پژوهشی به خزانه 
برمی گــردد.وی تاکید کرد: اعتبارات پژوهشــی 
اصفهان بیشــتر از ظرفیت علمی است که طبق 
قانون یک تا سه درصد اعتبارات جاری و عمرانی 
را دســتگاه های دولتی مجاز هستند برای بخش 

پژوهشی اختصاص دهند.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری مطرح کرد:

توان خواهان توانمند، نیازمند 
حمایت

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان پس از بازدید از نمایشگاه آثار نابغه ناشنوا 
»علی حاجی علــی زاده« اظهار کــرد: این چنین 
نمایشــگاه ها باید توســعه یابد چون نشان دهنده 
خالق بودن شهر اصفهان است. محمد عیدی افزود: 
این آثار از شهر اصفهان باید فراتر برود و به کل استان 
و سپس به کل کشور رسوخ کند چون صنایع دستی 
جزو نمادهای اصفهان است و شهر اصفهان را بیش از 
پیش زبانزد عموم می کند از همین جهت توسعه آن 
دارای اهمیت باالیی است. رییس سازمان فرهنگی 
ورزشی اجتماعی شهرداری اصفهان ادامه داد: این 
که تولید کننده این آثار یک فرد توانخواه است ، جلوه 
هنر و خالقیت اصفهان را نشــان می دهد و الگوی 
خالقیت برای همه است. عیدی در خصوص اقدامات 
صورت گرفته شهرداری برای توانخواهان بیان کرد: 
می دانیم اصفهان جزو پیشتازان این امر بوده است 
اما آنطور که لیاقت این افراد است حمایت نشده اند 
که البته در برنامه های شهرداری حمایت ازین افراد 
نیز وجود دارد و زیر ساخت ها برای بروز خالقیت این 

افراد ایجاد شده است.

 مراســم تودیــع و معارفه 
سرپرســت دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در استان اصفهان صبح  
دیروز بــا حضور آیت ا... ســید یوســف 
طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهان، مرتضی بختیاری قائم مقام آستان 
قدس رضوی و جمع دیگری از مســئوالن 

استان اصفهان برگزار شد.
امام جمعه اصفهان دراین مراسم اظهار کرد: افراد 
بی بضاعتی که تاکنــون به زیارت امــام رضا)ع( 
مشرف نشده اند باید شناسایی و به مشهد مقدس 
اعزام شوند.آیت ا...سید یوســف طباطبایی نژاد با 
بیان این که هزینه رفتن به مشهد برای بسیاری از 
افراد جامعه هزینه باالیی است، افزود: در گذشته 
بسیاری از افراد تا مشــهد پیاده روی می کردند و 
سفر به مشــهدالرضا)ع( هزینه کمتری برای آنان 
داشت؛ اما در شــرایط کنونی این سفر با خودروی 

شخصی برای افراد کم درآمد هم هزینه بر است.
وی گفت: تامین محل اســکان و دیگــر امکانات 
اقامتی برای زائران حرم رضوی کاری ارزشمند و 
انسان ساز است؛ می توان بنیادی مثل بنیاد برکت، 
زیر نظر آســتان قدس رضوی نیز ایجــاد کرد تا 
مدرسه، بیمارستان، مسجد، کارگاه های تولیدی و 
سالن های ورزشی در مناطق محروم ساخته شود.

طباطبایی نژاد با بیان این که  آستان قدس رضوی 
باید مسیر خدمت به مردم را ارائه دهد، خاطرنشان 
کرد: احیای امر اهل بیت)ع( فقط به گفتار نیست و 
باید در عمل نیز امر آنان را احیا کرد؛ آستان قدس 
رضوی می تواند اقدامات زیادی را برای حل مشکل 
بیکاری جوانان انجــام دهد.نماینده ولی فقیه در 
اســتان اصفهان اذعان داشت: بیشــترین بودجه 
دولت ها به آموزش و پرورش اختصاص می یابد؛ اما 
باز هم کم است و مناطق محروم نیازمند خدمات 
بیشــتری جهت گســترش امکانات و تجهیزات 

آموزشی هستند.
 10هزار خادم یار در اصفهان فعال هستند

قائم مقام آســتان قدس رضوی  نیز در این مراسم 
اظهار کرد: طی دو سال گذشته بیش از 900 هزار 

زائراولی در سراسر کشور 
به مشــهد مقدس اعزام 
شدند و 3 روز در این شهر 

مقدس اقامت داشتند.
مرتضی بختیاری با بیان 
این که 10 هزار خادم یار 
در استان اصفهان دارای 
خادم یــاری  پرونــده 

هســتند، افزود: ماموریت های جدیدی در احکام 
خادم یاران تعریف شده که از جمله مهم ترین آن ها 
خدمت به محرومان اســت؛ خادمی امام رضا)ع( 
فقط در حرم رضوی با لباس های مخصوص خادمی 
نیست بلکه این خدمت در نقاط دورافتاده شهرهای 
کشــور به نام امام رضا)ع( نیز انجام می شود. وی 
گفت: زائرانی که از سراسر کشور به مشهد مقدس 
اعزام می شــوند، نه فقط از مبدأ تــا مقصد بلکه از 
مقصد تا مبدأ نیز مورد تکریم قرار می گیرند؛ نشر 
سبک زندگی و محاسن امام رضا)ع( در خدمت به 

مردم است.
بختیاری خاطرنشــان کرد: بنیاد جدیدالتاسیس 
کرامت آســتان قدس رضوی ســفره های زیادی 
را در ماه مبارک رمضان در اســتان اصفهان برای 

محرومــان پهــن کرد؛ 
شبکه خادم یاری آستان 
قدس رضوی وابســتگی 
جناحی بــه هیچ جریانی 
جز جناح امــام رضا)ع( 
نــدارد.وی با بیــان این 
کــه اســتان اصفهــان 
باالتریــن زائر را در کربال 
و مشهدالرضا دارد، اذعان داشت: »حسین آذین« 
به عنوان عضو شــورای هماهنگی آســتان قدس 
برای گره گشایی از کار مردم و نشــر اندیشه امام 
رضا)ع( انتخاب شد. قائم مقام آستان قدس رضوی  
تاکید کرد: شــناخت من نســبت به »مرتضوی« 
به چند ســال پیش و در دوره اســتانداری استان 
اصفهــان بازمی گــردد؛ وی را به عنــوان فردی 
موفق می شناســم و امیدوارم راه سرپرست قبلی 
نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان 

را به خوبی ادامه دهد.
خدمت به آستان قدس رضوی نباید معطل 

بماند
حســین آذین، سرپرست ســابق دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در اســتان اصفهان  هم در 

این مراســم با ارائه گزارشی از دو ســال فعالیت  
خــود اظهار کــرد: همــه مــا خادمــان زائران 
علی بن موسی الرضا)ع( و در حقیقت خادم حضرت 
بقیه ا... االعظم)عج( هســتیم.وی بــا بیان این که 
خادم ولی خدا بــودن افتخار اســت، افزود: دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان 
مجموعه بســیار خوبی اســت و خدمت به آستان 
قدس رضوی نباید معطل بمانــد بلکه نمایندگی 
استان اصفهان باید باشکوه تر از گذشته اداره شود.

سرپرســت ســابق دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان اصفهان گفت: طی دو سال اخیر 
دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در اســتان 
اصفهان جزو رتبه های اول تا ســوم کشــور بود؛ 
استان اصفهان در حوزه زائر حرف اول را در کشور 
می زند و هیچ نقصی در این خصوص وجود نداشته 
است.وی خاطرنشان کرد: به لحاظ آماری، طی دو 
سال گذشــته ماهانه هزار نفر از استان اصفهان به 
صورت منظم، با بررسی همه جوانب و بدون اشکال 
به مشــهد مقدس اعزام می شــدند؛ قطعا عنایات 
حضرت علی بن موســی الرضا)ع( برای سرپرست 
جدید نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان 
اصفهان مستمر خواهد بود.ســید رضا مرتضوی، 
مدیر دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
استان اصفهان نیز در این مراســم اذعان داشت: 
امروز قرعه فال به نام مــن زده و موقعیتی فراهم 
شده تا با راهنمایی بزرگان، اهداف مجموعه آستان 
قدس رضوی در راستای خدمت به مستضعفان و 
محرومان قدمی برداریم.وی یادآور شد: 10 هزار 
نفر در سامانه خادم یاری اســتان اصفهان معرفی 
شده اند؛ کانون های 2۶گانه ای که 120 خدمت در 
آن ها تعریف شــده باید بتوانند کار خود را با قوت 
ادامه دهند و کانون های تخصصی حلقه های خود 
را به کانون هــای محله ای متصــل کنند.نماینده 
آســتان قدس رضوی در اســتان اصفهان تاکید 
کرد: ۶00 پزشک و 500 معلم اصفهانی در کانون 
خادم یاران ســالمت و آموزش ثبت نــام کرده اند 
 که خدمات نــذر و وقف آنان نیازمند ســاماندهی

 است.

 اصفهان در حوزه زائر حرف اول را در کشور می زند
  در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان مطرح شد؛  

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار خبر داد:
رونمایی از ایستگاه های جدید دوچرخه در شهر اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهارکرد: برنامه های متنوع هفته حمل و نقل از 2۶ آذرماه تا 29 
دی ماه طی 33 روز در قالب »قصه آدم و هوا« برگزار می شود؛ در این رویداد شهرداری اصفهان حدود 100 
برنامه در قالب زیرساخت ها، برنامه ها، جشنواره ها، برنامه های هنری، آموزشی و فرهنگی در چهار حوزه حمل 
و نقل عمومی، پاک، هوشمند و فرهنگ ترافیک اجرا خواهد کرد.علیرضا صلواتی تصریح کرد: در رویداد قصه 
آدم و هوا برای تمام اقشار از جمله کودکان، دانش آموزان، بزرگساالن، اساتید دانشگاه، طنزپردازان، هنرمندان 
و شعرا برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه هفته آینده ایستگاه های دوچرخه با 
طراحی جدید رونمایی خواهد شد، افزود: در رویداد 33 روزه قصه آدم و هوا ، هر روز برنامه های متنوعی در 

اصفهان اجرا می شود که امیدواریم به ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان کمک کند.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان:
خیابان عالمه جعفری از بن بست خارج شد

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث خیابان عالمه جعفری، حدفاصل خیابان های رودکی و 
ارتش حدود هشت سال پیش آغاز و بخشی از خیابان سازی انجام شد؛ اما ورودی این خیابان از سمت خیابان 
ارتش به دالیل مختلف مسدود بود. احمدرضایی افزود: پس از گذشت این مدت،  طی برگزاری جلسات توافق 
متعدد در مدت دو ماه با مالکان، این گره ترافیکی پس از سال ها باز شد.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: در این محور 523 متر عرصه و حدود 3۸0 متر ساخت و ساز با هزینه بیش از  ۶0 میلیارد ریال 
آزادسازی شده است تا خیابان عالمه جعفری از بن بســت خارج شود.رضایی با بیان اینکه عرض این خیابان 
2۴ متر است، اظهار کرد: آزادسازی و احداث باقی مانده این خیابان در آینده تاثیر بسزایی در بهبود ترافیک 
خیابان های ارتش و رودکی داشــته و در حل و فصل مشــکالت ترافیکی و روانی در عبور و مرور شهروندان 

منطقه پنج موثر خواهد بود.

مدیرعامل موسســه بهمن ســبز حوزه هنری در نشست خبری با 
اصحاب رســانه به مناســبت افتتاحیه رســمی پردیس سینمایی 
ساحل اظهار داشــت: بخش ســینماداری از مهم ترین بخش های 
معاونت سینمایی است که به روزرسانی سینماها را از جمله اهداف 
مهم پیش روی خود قرار داده اســت.محمود کاظمی با بیان اینکه از 
نیمه های سال 92 سینماهای کشور به موسســه بهمن سبز حوزه 
هنری به منظور بازسازی و نوسازی واگذار شده است، ابراز داشت: از 
سال 9۴ تاکنون 22 سینما و ۴1 سالن در کشور بازسازی و 10 سینما 

به ناوگان سینماهای کشور اضافه شده است.
اصفهان به تنهایی ۲۶۹۷ صندلی به ظرفیت سینماهای 

کشور اضافه کرده است
مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری با بیان اینکه از سال 9۴ 
تاکنون 11 هزار صندلی سینماها  بازسازی شده و چهار هزار و 500 
صندلی به ظرفیت سالن های سینمایی اضافه شده است، تاکید کرد: 
از این آمار سهم استان اصفهان سه هزار و ۶3۷ صندلی است که دو 
هزار و ۶9۷ صندلی به ظرفیت قبلی ســینماهای ایران اضافه کرده 
است.وی با تاکید بر اینکه 33 درصد سهم بازسازی سینماهای کشور 
متعلق به اصفهان بوده است، ابراز داشت: این سهم زیاد از بازسازی به 
دلیل خواسته و همیاری خود مردم اصفهان و فعالیت پرجنب و جوش 

و عالقه مندی مسئوالن این استان بوده است.
کاظمی با تاکید بر اینکه بزرگ ترین سینمادار در ایران حوزه هنری 
است، ابراز داشت: تمام تالش ما این است که با ساخت و یا بازسازی 
مجموعه های سینمایی خواســته جوانان و مردم این سرزمین را در 

ساخت سینماهای استاندارد فراهم کنیم.

هزینه بازسازی پردیس سینمایی ساحل 11 میلیارد تومان 
بوده است

مدیرعامل موسســه بهمن ســبز حوزه هنری در بخــش دیگری از 
صحبت های خود با اشــاره به اینکه برآورد هزینه بازســازی سینما 
ساحل به شکل پردیس سینمایی 9 میلیارد تومان بود که در نهایت 
با توجه به افزایش قیمت دالر به حدود 11 میلیارد تومان رسید، ابراز 
داشت: این سینما قرار بود اسفند 9۶ یا 25 فروردین افتتاح شود؛ اما به 
دلیل کمبود تجهیزات و نقدینگی به تاخیر افتاد و در نهایت با همیاری 
نهادهای استان در زمان کنونی افتتاح شد.وی به ظرفیت سالن های 
سینمایی پردیس سینما ساحل اشاره و ابراز داشت: مجموعه پردیس 
ســینمایی ســاحل دارای یک هزار و 200 نفر صندلی است، بر این 
اساس ظرفیت سالن حافظ ۴2 نفر، نصف جهان 530 نفر، زنده رود 
11۶ نفر، عالی قاپو 3۸، خواجو 21 و رنگین کمان 15، بهمن 1۴5، 
هشت بهشت 20 نفر و کافه 150 نفر است.کاظمی در پاسخ به سوالی 
در ارتباط با اینکه صندلی های سالن کودک مناسب کودکان نیست، 
ابراز داشت: ما به مدت یک ماه در این سینما صندلی نداشتیم چراکه 
رنگ خاصی برای صندلی های کودک را مدنظر داشتیم، بر این اساس 

در برنامه های آینده، این سالن با تغییرات شاخصی همراه خواهد بود.
پیگیری های حقوقی برای سینما ایران ادامه دارد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در ارتباط با سرنوشت سینماهایی 
مانند همایون و اندیشه به ویژه سینما ایران که سرنوشت حقوقی آن 
با توجه به تخریب کامل و دست گذاشــتن دیگر نهادهای استانی بر 
مالکیت این سینما مشخص نیســت، ابراز داشت: ما همچنان پیگیر 
سرنوشت حقوقی این سینماها هســتیم. مدیرعامل موسسه بهمن 
ســبز حوزه هنری اضافه کرد: بارها درباره وضعیت این ســینماها و 
دغدغه های مهم در این رابطه سخن گفتیم، رسانه ها منعکس کردند 
و به گوش مسئوالن نیز رسیده است. وی تصریح کرد: سینما فلسطین 
9 سال تعطیل بود و پس از واگذاری به موسسه بهمن سبز در کمتر از 
یک ماه از یک سالن مخروبه به سینمای زیبای امروزی تبدیل شده 
است، از سوی دیگر سالن چهارباغ به شــکل تک سالنه دیگر رونقی 
نداشت اما امروز با پنج پرده ســینمایی و سینما ساحل نیز با 9 پرده 
مورد استقبال جدی جوانان و خانواده هاست، در تعجب هستیم که 

این موارد گاهی دیده نمی شود. 
برای پویایی مجموعــه های ســینمایی همت جمعی 

مسئوالن نیاز است
کاظمی با تاکید بر اینکه باید به این باور برسیم که به تنهایی نمی توان 
برای پویایی مجموعه های سینمایی قدم برداشت، اظهار داشت: جای 
سوال است که چرا برای رونق بیشتر سینماهای کشور که ارزان ترین 
تفریح را برای خانواده ها فراهم می آورد، کاری نمی کنیم. وی با اشاره 
به این ســخن رهبر معظم انقالب که هیچ چیز جای تصویر و سینما 
را نمی گیرد، تصریح کرد: فیلم های خوب با مضامین عالی در کشور 
بسیار داریم که می تواند حداقل دو ساعت از وقت جوانان را با تفریح 

سالم پر کند پس چرا در این زمینه اقدام جدی انجام نمی شود.

مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری:

۳۳ درصد سهم بازسازی سینماهای کشور متعلق به اصفهان است

 طی دو سال اخیر دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در استان 
اصفهان جزو رتبه های اول 

تا سوم کشور بوده است

حدیث زاهدی
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  امام علی علیه السالم:
 كمتر كسی است كه غذا زياد بخورد و بیمارى ها 

دامنگیرش نشوند .
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یادداشت

برای آخرین بار ازحکیم پرســید: آیا بــرای زنده ماندنش راه 
دیگری هم هست که ما آن را انجام نداده باشیم؟ 

حکیــم پاســخ داد: آری،  هنــوز از خــدا شــفاعتش را 
نخواســته ای!اولین وآخرین طبابت ها دست اوست هرگز از 
خدا نا امید نشو فرزندم، دیگر از دست ما طبیبان کاری ساخته 
نیست؛ اما خدای ما هر کاری  که بخواهد می تواند انجام دهد.

جوان، ناامیدانه روی از پیرمرد برگرداند و ســراغ خاطراتش 
رفت. ازکودکی با هم بزرگ شده بودند؛ هردو در یک قصر اما 
یکی فرزندفرمانروا که همه دنیا در اختیــارش بود و دیگری 
دختری تنها که به ســبب پیروزی در جنگ هــای قبیله ای 
تضمینی برای صلح وثبات نزد آنهاگروگان گرفته شــده  بود 
وهمه می دانســتند که جان این دو به هم گره خورده است و 
حاال از بد حادثه زنگ جدایی برای آن دو زوج عاشــق به صدا 

در آمده بود. 
جوان در بستر خواب با نصیحت حکیم کلنجار می رفت روح 
آزرده اش مانع خواب او بود؛ اما باالخــره نزدیکی های صبح 
خوابش برد. در عالم رویا باغی پر از بــرف دیدکه دوکبوتر بر 
شــاخه درختی نشســته اند وبا هم صحبت می کنند.صدای 
دوپرنده را شنید که یکی به دیگری می گفت، بیچاره این دختر 
فقط فردا را میهمان اینهاست؛ اما راه عالجی هم دارد.باید چهل 
نفرانسان  که دل شان مملو از عشــق است را پیدا کرده تایک 
هندوانه وسط سینی مسی قرار داده و دعا کنند و شفاعت دختر 
را از خدا بخواهند.اگر مقدار کمــی از باقی مانده هندوانه را به 
او بدهند شفا خواهد یافت، عالمت استجابت دعا هم این است 

که صدای خنده کودکان وشادی مردم از خانه ها بلند شود .
جوان سراســیمه از خواب بیدار شد وتالش کرد که زمان را از 
دست ندهد. اول عده ای را سراغ هندوانه فرستاد سپس سعی 
کرد چهل نفررا با آن شــرایط بیابد. هزاران نفر را آوردند؛ اما 
هرکدام را که آزمودند رد می شد یکی عاشق زر وسیم؛دیگری 
اسب و قصر وآن یکی عاشــق زیبایی؛ جنگ و... بودند .روز به 
سرعت گذشــت وشــبی آمد که به جز گریه و زاری وآخرین 
توصیه حکیم چیزی برایش نمانده بود. صدای خنده کودکی را 
نمی شنید، زمان به سرعت می گذشت، کشاورزی در آخرین 
ساعت هندوانه ای بزرگ برایش آورد و انعام خوبی گرفت؛ اما 
از کســانی که باید دعا کنند خبری نشد.جوان که تنها همین 
امشب را فرصت داشت رو به آسمان کرد و گفت:خدایا حاالکه 
اورا شفا نمی دهی حداقل شــب را برایم طوالنی کن  که من 
ساعاتی بیشــتر در کنار بسترش باشــم. خداوند دعایش را 
مستجاب کرد و شب طوالنی شد، آنقدر طوالنی که خفتگان 
خسته از خواب بیدار شــدند.کم کم همه چراغ ها روشن شد. 
کودکان  به جنب و جوش افتادند وهمه از هم می پرســیدند 
چرا روز نمی شــود.ناگهان جوان عاشق صدایی شنید که می 
دانی چرا دعایت مستجاب نمی شــود؟ چون تو برای دیگران 
دعا نمی کنی تا خدای بزرگ به تــو عنایت کند!جوان به خود 
آمد، شرمنده و پریشان بار دیگردســت ها را به سوی آسمان 
بلند کرد اول برای دیگران دعــا کرد وبعد برای خودش. گریه 
امانش را بریده بود و معجزه عشق یکبار دیگر خود نمایی کرد.
خدا معشــوقه اش را به او بازگرداند.دختر چشمانش را گشود  
طلب هندوانه کرد، جوان قاچی از هندوانــه را برید به او داد 
در همین زمان بود که صدای خنده کــودکان از کوی وبرزن 
بلند شد. آن شب ازسال طوالنی ترین شب شد. اسم آن شب را 
»یلدا« نامیدند و گفته اند که در آن شب خداوند توجه بیشتری 
به دعای عاشــقان دارد. یادتان باشد امسال شب یلدا شما هم 

دعا کنید شاید...؟

افسانه شب یلدا

محمدعلی نبیان دهاقانی  

عکس روز

دوخط کتاب

هم ســخنی و هم نشــینی 
کنی و بــه فاصلــه ای که 
در عمــق وجــود توســت 
فائق آیــی. خلــوت برآمده 
از تنها بودن مرهم است، 
جراحتــی عمیــق را در تــو 

التیام می بخشد. 

»تنهایی یا تنها بودن«
آرش نراقی

مــن از تنهــا بــودن 
عمیقا لذت می برم

 من از تنهــا بودن عمیقا 
لذت می برم. از تنهایی 
است که می ترسم!تنها 
خــود  خلــوت  بــودن 
خواســته اســت،مجالی 
اســت تــا صــدای درون 
خــود را بشــنوی، بــا او 

پسر بچه ۵ ساله در تایلند هر روز مسیر خانه تا مدرسه را با قایق موتوری 
طی می کند. این کودک که مهارت خاصی در راندن قایق دارد، قبل از آنکه 
راه رفتن را یاد بگیرد به همراه پدر قایق ســواری را تمرین می کرده است. 
کودک تایلندی، قادر است با ســرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت قایق سواری 
کند.این خانواده در یک خانه چوبی در بانکوک زندگی می کنند که برای 
رفت و آمد خود مجبور به عبور از کانال آب هســتند.جالب است بدانید تا 
 قرن ۱۹ کانال های آبی یکی از اصلی ترین مسیر تردد در بانکوک به حساب 

می آمد.

مهارت پسر بچه ۵ ساله تایلندی در قایق سواری

همان طور که انســان ها از  شنیدن صدای موســیقی لذت می برند بعضی از 
حیوانات نیز هستند که موسیقی را دوســت دارند مانند فیل های پیر و ناتوان 
 جنگلی در تایلند که  از شــنیدن موســیقی آرام بخش نوازنــده پیانو لذت

 بردند.
یک نوازنده حرفه ای پیانو، چند بار در هفته برای فیل های پیر، ناتوان و خسته در 
تایلند موسیقی می نوازد.این نوازنده انگلیسی به همراه دختر چهار ساله اش در 
تایلند حضور دارد و می گوید شاید بعضی از این فیل های نابینا با شنیدن قطعاتی 

از موسیقی کالسیک احساس راحتی و آرامش کنند.

عجیب ترین اجرای موسیقی با حضور فیل ها

مرد جوان 26 ساله چینی، ۵۰ روز است که کار و زندگی اش را رها کرده و هر روز 
از ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر در یک کتابخانه می نشیند تا شاید دختری را 
که دو ماه پیش با او چشم در چشم شده است، بیابد! این مرد جوان سوژه جدید 
رسانه های این کشور شــده اســت. او می گوید با همان نگاه اول عاشق شده و 
 دختر رویاهایش همان دختر است. او که حتی نام دختر را نمی داند، طرحی از 
دستانش را کشــیده و به همه کتاب فروشی های شــهر داده تا شاید ردی از او 

پیدا کند.

عشق در یک نگاه جوان چینی

ماهی کیلویی 3۰ هــزار تومن آدم رو بی هــوش می کنه تا 
باهوش!

دو ساعت با دوســتم بیرون بودم، مامانم با هرچی اپلیکیشن 
 ارتباطی رو گوشــیش داشــت بهم پیــام داد ســالم کجایی؟ 
کی میای؟یعنی پلیس اف بی آی هم این جوری مظنونینش رو 

کنترل نمی کنه! 
شما با پاهات هم غذا بخوری، گوشیت هم اتاق کناری باشه، باز 
وقتی گوشیت رو می گیری دستت می بینی صفحه نمایش گوشی 

چرب شده!
پسته دست دوم رسید کیلویی 3۰تومن،پسته دست دوم دیگه 
 چیه ؟پســته اس ولی چون پیرزنه دندون نداشــته نمکاشــو

 لیسیده.
گذشت اون دوره که پروانه روی شمع می سوخت.االن میاد 
جلوش اینقدر ادا درمیاره تا به خودش میاد میبینه شمعو خاموش 

کرده!
کاش میشــد اضافه وزنمونو بدیم اســنپ باکس ببره بده به 

الغرایی که دوست دارن چاق شن.
پزشکا میگن آب زیاد بخورید پوستتون روشن میشه.ما آب 

زیاد می خوریم چراغ دستشوییمون بیشتر روشن میشه.
می خواستم تو اینســتاگرام الیو بذارم از خودم، یهو از طرف 

اینستا پیام اومد : اگه میشه الیو نذار مشتریامون میپرن.

خندوانه

 آبشاری بی نظیر 
در گلستان

آبشــار » الشــو « به 
ارتفاع ۲۵ متر در استان 
گلســتان و در فاصله 4 
کیلومتری جنوب شرقی 
آباد  فاضل  روســتای 

آزادشهر قرار دارد.

 چاپ ۸ هزار جلد قرآن در طرح 
»نذر بهشتی« آستان قدس رضوی

»نذر بهشتی« عنوان طرحی در راســتای ترویج قرآن کریم است که امسال 
توسط آستان قدس رضوی اجرا شد و طی آن از محل نذورات زائران ۸ هزار 

جلد قرآن کریم به چاپ رسید. 
این اقدام ارزشمند در راستای طرح »نذر بهشــتی« اتفاق افتاد که طی آن 
زائران حرم نورانی امام رضا)ع( در راســتای توسعه فرهنگ نذر و وقف قرآن 
کریم با هر میزان توانایی مشــارکت می کردند و از محل همین طرح نورانی 
۸ هزار جلد قرآن کریم چاپ و تحویل آستان قدس رضوی شد.در این طرح 
عالقه مندان می توانند نذورات خود را برای استفاده در آستان امام هشتم و یا 

دیگر اماکن متبرکه وقف کنند.
برای رونق و تبلیغ بهتر طرح نذر بهشــتی از فرصت هــای مختلفی از جمله 
فضای مجازی و ســامانه پیامکی آســتان قدس، اجتماع بانــوان فاطمی، 
فروشگاه های محصوالت رضوی، موکب های اســتقبال از زائرین پیاده امام 
رضا)ع(، پایانه های مسافربری و راهپیمایی روز شهادت امام رضا)ع( استفاده 
و از این برنامه ها در راســتای ترویج فرهنگ وقف و نذر قرآن اســتفاده شد. 
عالقه مندان به انجام »نذر بهشتی« می توانند با مراجعه به دفاتر نذورات حرم 
امام رضا)ع( یا با شماره گیری کد دســتوری #۸* و یا مراجعه به سامانه نذر 

و وقف رضوی به نشانی nazr.razavi.ir نذورات خود را پرداخت کنند.

فصل فیروزه
»فصل فیروزه« رمانی مذهبی از نویســنده معاصر، محبوبه زارع اســت که به 
تازگی از سوی انتشارات کتابســتان معرفت، به چاپ دوم سیده است.خاندان 
و فرزندان ائمه معصوم )علیهمالسالم( نقشــی بزرگ در تاریخ تشیع دارند، به 
خصوص آنها که در نورانیت و پاکی به درجات واالی عصمت رســیدند. حضور 
آنها در سپهر فرهنگی و تاریخی ایرانیان مســلمان غیرقابل انکار است. هم از 
جنبه های فکری و اعتقادی بر فرهنگ و تاریخ و اجتماع آنها اثر گذاشــتند و 
هم از جنبه های سیاسی و اجتماعی. در این میان اما سهم ادبیات داستانی در 
نشان دادن ارادت خود به آنها کمرنگ است. حضرت معصومه )س( دختر امام 
موسی کاظم )ع( و خواهر امام رضا )ع( در زمره چنین شخصیت هایی به شمار 
می روند. شخصیتی که درباره ایشان کم می دانیم و دانسته هایمان نیز عموما 
از غلط های فاحش تاریخی و کالمی خالی نیســت. »فصل فیروزه«، داستانی 
عاشقانه است با محوریت حضرت معصومه )س(. سیندخت، دختری زرتشتی 
اهل یزد اســت. پدری تاجر دارد که با او و کاروان تجاری اش به نقاط مختلف 
خالفت عباسی در سیروسفر هستند. ثمره این سیروسفر، آشنایی او با کیارش 
است؛ پسری زرتشتی اهل نیشابور که فیروزه تراشــی است ماهر. سیندخت 
 که درگیر عشــقی آتشین شــده اســت با رفتن ناگهانی کیارش رنگی دیگر 

می گیرد...
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