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  شاید این بار بیاید!  
   بنابر اعالم سازمان هواشناسی، اصفهان آخر هفته بارانی و برفی خواهد داشت  

   رییس دانشکده علوم پزشکی اصفهان نسبت به کمبود پزشک عمومی هشدار داد؛  

چالش های فرهنگ پولساز!
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امضای تفاهم نامه ساخت 
بیش از ۸ هزار مسکن در 

شهر بهارستان

 با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی 
در اصفهان صورت گرفت؛

3

صرف فعل خواستن در دستان توانگران 
صنعتی اصفهان؛

 ذوب آهن
 باز هم رکورد زد

۷۰ هزار خانه روستایی در 
اصفهان مقاوم سازی شد

 مدیرکل ستاد بحران استانداری
 اصفهان:
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  ریيس شورای هماهنگی تبليغات اسالمی استان در نشست خبری با 
اصحاب رسانه مطرح کرد:  

 نهم دی ماه روز وحدت ملی است
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اســتان، پیش از ظهر  دیروز  در نشست 

خبری ستاد برگزاری مراسم یوم ا... ۹ دی استان اصفهان بابیان اینکه خداوند 
نعمت های زیادی را به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هدیه کرده است، اظهار کرد: مردم 

بصیر و رهبر معظم انقالب، دو نعمت بزرگ در طول انقالب اسالمی هستند...

صفحه   7

3

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

گالری دیدار
باری دگر

7 الی 12 دی

ماموریت غيرممکن : فال اوت ۳,۸
کارگردان: کریستوفر مک کوری
پردیس سينمایی ساحل اصفهان

گردش به همراه پدر و مادر؛
امروز یک برنامه  تفریحی با پدر و 

مادرمون ترتیب بدیم و اکری 
کنیم که بهشون
 خوش بگذره!

اجرای علی قمصری و گروه 
همنوازان حصار

10 دی ماه
هنرسرای خورشيد

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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جمهوری اسالمی ایران، طی دو دهه ای که از 
عمر ظهور طالبان می گذرد نقش ویژه ای در 
مبارزه و مسائل پیش روی قدرت گیری این 
گروه داشته است. رابطه ایران و طالبان در 
طیفی از تعارض تا تمارض متغیر بوده است. 
در ابتدا اگر چه ایران با طالبان روابط خوبی 
نداشــت؛ اما پس از باال گرفتن اختالفات 
هســته ای میان آمریکا و کشورمان برخی 
مدعی شدند که ایران چراغ سبزهایی را به 
طالبان نشان داده و حتی به برخی از رهبران 
آنها پناه داده است. اگر چه مقامات رسمی 
همواره وجود رهبران طالبــان در ایران را 
تکذیب کرده اند؛ اما ارتباط ایران و طالبان از 
سوی سفارت ایران در کابل تایید شده است.

 ایران و طالبان از شایعه تا واقعیت
افغانســتان همواره جایگاه مهمی در سیاســت 
خارجی ایران داشته است و به همین علت حضور 
طالبان در این کشور از همان ابتدا با واکنش ایران 
همراه بود.پس از یازده ســپتامبر و تعارض آشکار 
ایران با این گروه اما به دلیل تشدید خصومت های 
آمریکا با ایران طالبان از فشــارهای ایران خالص 
شــدند هر چند همواره دو طرف زیر بار شایعاتی 
قرار داشتند مبنی بر همکاری های نظامی نزدیک 
اما این مسئله به خصوص از سوی ایران به شدت 

تکذیب می شده است. 
گزارش های برخی رسانه ها حاکی از آن است که 
همکاری روسیه و ایران با طالبان فراتر از دیدارهای 
رسمی بوده به گونه ای که پایگاه خبری جهان نیوز، 
نزدیک به جمعیت رهپویان انقالب اسالمی ایران 
در گزارشی نوشــته بود که مال محمد اختر، رهبر 
پیشین طالبان افغانســتان مدتی در ایران اقامت 
داشــته و حدود یک هفته پیش از کشــته شدن، 
این کشــور را ترک کرده بود. او در مدت اقامت در 
ایران ،گفت وگوهای مختلفی با مقامات دولت این 
کشــور انجام داده و توافق هایی میان دو طرف از 
جمله جلوگیری از پیوستن شــاخه ای طالبان به 
داعش و تالش برای حفظ هویت این گروه صورت 

گرفته اســت. همچنین 
محمد حنیف اتمر، مشاور 
امنیت ملی افغانســتان 
اخیرا اعالم کرده اســت 
که مســکو و تهــران با 
»طالبان مســلح« رابطه 
دارند؛ اما از این روابط باید 

برای برقراری صلح استفاده شود. درهمین راستا 
رحمت ا... نبیل، رییس پیشــین اداره امنیت ملی 
افغانستان چندی پیش به رسانه ها اعالم کرد که » 
شبه نظامیان طالبان، به ویژه در غرب افغانستان از 
ایران کمک مالی و تسلیحاتی می گیرند. حساسیت 
روسیه نیز نســبت به اوضاع افغانستان، به ویژه در 
بخش شمالی این کشور در دو سال اخیر افزایش 

یافته است«.
نقش ایران در مجادله طالبان پر رنگ تر 

می شود
گروه معارض طالبان تا چند سال پیش همواره به 
عنوان یک گروه تروریســتی و غیر رسمی مطرح 
بودند تا اینکه آمریکا تالش کرد تا با ایجاد تغییراتی 
در تاکتیک های نظامی خود بــه جای معارضه با 
این گروه که ســال ها با ناکامی همــراه بود آنها را 
به نوعی در قدرت در این کشــور شریک کند و از 

طریق سهم دهی به آنها 
هزینه های مبارزه با این 
گروه را کاهش دهد و روند 
صلح افغانستان را تسهیل 
نماید. پس از آن طالبان 
موفق شــدند تــا دفاتر 
رسمی خود در برخی از 
کشورها از جمله امارات را بازگشایی کرده و حتی 
نمایندگانی رسمی برای حضور در مذاکرات معرفی 
کنند. هر چند چندین ســال طول کشید تا هر دو 
طرف حتی بتوانند پشت یک میز بنشینند اما در 
نهایت این راهبرد آمریکا در حال رسیدن به نتیجه 
اســت؛ اما ایران به نظر از این رویه خشنود نیست 
به خصوص آنکه نگرانی از نفوذ طالبان در مناطق 
شیعه نشین این کشور و تحت فشار قرار دادن گروه 
های حامی ایــران می تواند منافع کشــورمان در 

افغانستان را با تهدید مواجه سازد.
در گزارشی که از سوی اندیشکده شورای آتالنتیک 
منتشر شــده اســت  به موضوع »دیدگاه در حال 
تحول ایران درباره طالبان« پرداخته شده و در این 
بخش توضیح می دهد: »موضع رســمی تهران در 
قبال طالبان برای مدت هــای طوالنی، رد هرگونه 
ارتباط با این گروه و حمله به آن به عنوان یک نهاد 

»تروریستی« بود. 
با این وجود، با گذشت سال ها، این موضع به طور 
قابل توجهی تغییر کرده اســت.« این اندیشــکده  
تغییر موضع ایران مقابــل طالبان را تالش رقبای 
منطقه ای تهران از جمله ریاض برای برقراری روابط 
با این گــروه افغان )به ویژه با میزبانی از نشســت 
مذاکــرات صلح میان طالبان و دولت افغانســتان 
در سال ۲۰۰۸( می داند.واتانکا، معتقد است ایران 
برای جلوگیری از تضعیف نقش خود در افغانستان 
به ایــن تحرکات منطقــه ای واکنش نشــان داد: 
»سال ۲۰۱۱، ایران شــروع به آزمایش ]مذاکره با 
این گروه[ کرد و از یک هیئت متشــکل از اعضای 
طالبان برای شرکت در یک کنفرانس اسالمی در 
 تهران دعــوت نمود. این احتیاط ایــران قابل فهم

 هم بود.«
ایران در آستانه توافق با طالبان

پس از دوره ای از انکار حاال ایران رسما مذاکرات با 
طالبان و ارتباط با این گروه را تایید کرده است. این 
خبر در سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی عنوان 
شد. شمخانی با اشاره به گفت وگوهای جاری بین 
ایران با گروه طالبان برای کمک به رفع مشکالت 
امنیتی موجود در افغانســتان گفــت: مجموعه 
ارتباطات و گفت وگوهای انجام شــده با طالبان با 
اطالع دولت افغانســتان بوده و این روند همچنان 

ادامه خواهد یافت.
دریابان علی شــمخانی با جــدی ارزیابی کردن 
خطر گســترش دامنه نفوذ داعش در افغانستان 
بر ضرورت اتخــاذ اقدامات عملی بــرای مقابله با 
این نقشه شوم که توســط آمریکا و ارتجاع منطقه 
حمایت می شود، تاکید کرد. تایید مدارک ایران و 
طالبان در آستانه دست یابی این گروه به توافق با 
آمریکا نشانه ای اســت که ایران به راحتی عرصه 
سیاســی و امنیتی در افغانســتان را برای آمریکا 
خالی نخواهد کرد و همچنــان ایاالت متحده باید 
برای حضــور تاکتیکی در افغانســتان راهی برای 
دور زدن ایران پیدا کند؛ چرا که به نظر می رســد 
راهکار اســتفاده از حربه طالبان برای جلوگیری 
 از نفوذ ایــران در افغانســتان در آینــده ناموفق 

خواهد بود.

روسیه، تحریم ها علیه اوکراین 
را افزایش داد

نخست وزیر روسیه در حکمی علیه ۲۴۵ شخصیت 
حقیقی و هشت شخصیت حقوقی اوکراینی تحریم 
اعمــال کرد.کمپانی دفاعی اوکرایــن و همچنین 
کمپانی تولید انــرژی و بانک صــادرات و واردات 
اوکراین در میان شــرکت هایی هستند که در این 
فهرست تحریم ها قرار گرفته اند. همچنین معاون 
اول وزیر کشــور و چند قانونگذار اوکراینی شامل 
این فهرست می شوند.اقدامات اقتصادی ویژه شامل 
بلوکه کردن حساب های بانکی، اوراق بهادار و امالک 
اوکراین در روسیه و ممنوعیت نقل و انتقال پول از 

روسیه نیز مشمول مقام های اوکراینی شده است.

ترامپ:  
تا بودجه دیوار مکزیک تصویب 

نشود، دولت تعطیل می ماند
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا می گوید تا 
زمانی که بودجه الزم برای ســاخت دیوار و حصار 
مرزی در طول نوار مرزی ایاالت متحده و مکزیک 
تصویب نشــود، نهادهای دولت فــدرال همچنان 
تعطیل خواهند ماند.بخش های مختلف دولت فدرال 
ایاالت متحده آمریکا در پی مخالفت ترامپ با امضای 
الیحه مخارج دولت، تعطیل شده اند.ترامپ تهدید 
کرده بود در صورتی که کنگره آمریکا بودجه الزم 
برای ســاخت دیوار مرزی در طول مرزهای ایاالت 
متحده با مکزیک را در الیحه مخارج دولت در سال 
۲۰۱9 نگنجاند، این الیحــه را امضا نخواهد کرد و 
نهادهای مختلف دولت فدرال آمریکا نیز در نهایت 
به خاطر عدم تصویب و تخصیص ردیف بودجه های 

الزم برای مخارج شان، تعطیل شدند.

ترکیه، دسترسی به سامانه 
اس 400 روسیه را تکذیب کرد

وزیر دفــاع ترکیه خبر یک رســانه درباره موافقت 
آنکارا با دسترسی متخصصان آمریکایی به سامانه 
دفاع موشــکی اس ۴۰۰ روســیه را تکذیب کرد. 
»هلوسی آکار« وزیر دفاع ترکیه خبر پیشنهاد آنکارا 
به تکنسین های آمریکایی برای دسترسی به سامانه 
دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسیه را تکذیب کرد.وی در 
پاسخ به سوال خبرنگار اسپوتنیک در این باره گفت: 
»چنین چیزی نیســت. روند اجرای قرارداد خرید 
سامانه روسی اس-۴۰۰ بر اســاس برنامه به پیش 
می رود.«پیش از این بلومبرگ بــه نقل از دو منبع 
گزارش داده بود که هفته پیش ترکیه به متخصصان 
فنی آمریکا پیشنهاد داده  بود تا به بررسی سامانه های 
اس-۴۰۰ پرداخته تا به کنترل آسیب هایی بپردازد 
که این قرارداد به رابطه آنکارا با واشنگتن وارد کرده 
است.این در حالی اســت که »دیمیتری پسکوف« 
سخنگوی ریاســت جمهوری روسیه یادآوری کرد 
که در قرارداد ترکیه با روسیه بر عدم انتشار اطالعات 

حساس توسط آنکارا تاکید شده است.

اتحادیه اروپا خواستار آرامش 
معترضان بوسنیایی شد

درحالی که صدها تن از معترضان در دو شهر بزرگ 
بوسنی دســت به راهپیمایی زدند، اتحادیه اروپا از 
پلیس خواسته درباره بازداشــت فردی که جست 
وجوی چندین ماهه  برای یافتــن اطالعات درباره 
مرگ پســرش به جنبشــی ضد دولتی منجر شد، 
توضیح دهد.این مرد گزارش های رسمی را که گفتند 
مرگ پسرش خودکشــی بود، رد کرده و می گوید 
که پسرش در قتلی که از ســوی مقام های بوسنی 
سرپوش گذاشته شده، جانش را از دست داده است.
معترضان در »بانیا لوکا« و »سارایوو« همبستگی 
خود را با این پدر و فرد دیگری به نام موریس ممیک 
که پسرش را در سانحه رانندگی در ۲۰۱۶ از دست 
داد، دســت به راهپیمایی زدند.خانواده ممیک نیز 
تاکید دارند که این یک قتل از سوی مقام های فاسد 
بوده اســت.در همین حال ، دفتر اتحادیه اروپا در 
سارایوو به تمامی معترضان در بوسنی تاکید کرد تا 

آرامش خود را حفظ  کنند.

طالبان بر سر دوراهی ایران یا آمریکا

با حضور رهبر معظم انقالب برگزار شد؛
مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر 

آیت ا... هاشمی شاهرودی
مراســم تشــییع و اقامه  نماز بر پیکــر آیت ا... 
سیدمحمود هاشمی شاهرودی، صبح روز گذشته 
در مصالی امام خمینی)ره( تهران با حضور رهبر 
انقالب اسالمی برگزار شــد.در این مراسم که با 
حضور رؤســای سه قوه، مســئوالن و قشرهای 
مختلف مردم برگزار شد، حضرت آیت ا... خامنه ای 
بر پیکر رییس فقید مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، نماز اقامه کردنــد و رحمت و مغفرت الهی 
را برای آن مرحوم از خداوند مسألت داشتند.پیکر 
آیت ا... هاشمی شــاهرودی با حضور مردم از در 
مصالی امام خمینی )ره( به سمت خیابان ولیعصر 
)عج( تشییع شد.همچنین مراسم تشییع و تدفین 
رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر 
روز گذشته از ســاعت ۱۴ در قم ، محل مسجد 
امام حســن عسکری)ع( به ســمت حرم مطهر 
حضرت فاطمه معصومه)س( برگزار شد.گفتنی 
است؛امروز از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح مراسم 
بزرگداشتی در حسینیه حضرت امام خمینی)ره( 
با حضور حضرت آیــت ا... خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی برگزار می شود.

 جلسه استیضاح »حجتی«
 به هفته آینده موکول شد

به دلیل شرکت نمایندگان در مراسم تشییع پیکر 
آیت ا... شاهرودی، جلسه علنی مجلس و استیضاح 
وزیر کشاورزی لغو شد.علی اصغر یوسف نژاد، عضو 
هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی گفت: بر 
اســاس برنامه ریزی های انجام شــده قرار بود تا 
طرح استیضاح وزیر کشــاورزی بررسی شود که 
به دلیل شــرکت نمایندگان در مراسم تشییع 
پیکر رییــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
جلسه مجلس لغو شد.وی با بیان اینکه امضا های 
طرح اســتیضاح حجتی حد نصاب الزم را دارد، 
تصریح کرد: در صورتی که نمایندگان امضا های 
خود را پس نگیرند، طرح استیضاح حجتی وزیر 
جهاد کشــاورزی در اولین جلسه علنی مجلس 

بررسی می شود.

 مذاکره امیر خانزادی
 با مقامات نظامی روس

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران از برگزاری رزمایش مشترک نیروی دریایی 
ایران و روسیه خبر داد و گفت: همکاری نیروهای 
دریایی ایران و روسیه در آینده توسعه بیشتری 
می یابد.امیر دریادار حسین خانزادی در دیدار 
با با ژنرال »اســیپوف« معاون رییس ستاد کل 
نیروهای مسلح روسیه و هیئت همراه محور این 
دیدار را توسعه همکاری های نیروهای دریایی 
دو کشــور عنوان کرد که در سال های گذشته 
روند خوبی داشته اســت.وی افزود: ما به دنبال 
شتاب دادن و توســعه همکاری ها در دو حوزه 
ژئوپلیتیکی دریای خزر و ناوگان جنوب هستیم.

ادعای الحیات درباره وضعیت 
نیروهای ایرانی در سوریه

الحیات نوشت: چند ساعت پس از تاکید رییس 
جمهور آمریکا بر خروج نیروهای این کشــور از 
ســوریه و دعوت او از دولت های منطقه از جمله 
ترکیه، برای تکمیل فرآیند مبارزه با داعش، رقابت 
بین ترکیه و گروه های »ارتش آزاد سوریه« از یک 
ســو و نیروهای نظام و نیروهای وابسته ایرانی از 
ســوی دیگر، برای پر کردن خأل حاصل از خروج 
نیروهای آمریکایی، شدت گرفته است.این رسانه 
عرب زبان ادامه داد: در حالی که یکی از رهبران 
ارتش آزاد، ۸ شرط را برای در هم پیچیدن صفحه 
گذشته با نیروهای قسد تعیین کرده است، رییس 
مشترک مجلس دموکرات سوریه)مسد(، ریاض 
درار، از وجود گزینه هایی برای حمایت از منطقه 
خبر داد که بهترین آن، مشــاوره با طرف روسی 
اســت.این منبع همچنین از عبــور تعدادی از 
افسران نظامی و فرماندهان نیروهای ایران از عراق 

به سمت منطقه شرق دیروالزور خبر داد.

 ایرج مسجدی 
سفیر ایران در بغداد:

جانشــین قرارگاه ثارا... گفت: جمهوری اسالمی 
جلوی دزدهای خارجی را گرفت و دست آنها را قطع 
کرد، اما دزدهای داخلی هنوز هستند و باید دست 
آنها را هم قطع کنیم؛ چراکه این سیاســت نظام و 

سیاست مقام معظم رهبری است. 
سردار کوثری با بیان اینکه امنیت و اقتصاد باید با 
هم جلو برود و ایجاد امنیت برای مردم افتخارآفرین 
است، گفت: اگر نا امنی باشد، سرمایه گذاری صورت 

نمی گیرد و اقتصاد نیز رشد نخواهد کرد. 
جانشــین فرمانده قرارگاه ثارا... افزود: ما امنیت را 
فقط برای ملت خودمــان نمی خواهیم بلکه برای 
ملت های اطراف مان نیز در نظر داریم. تنها کشوری 
که در طول هشت سال دفاع مقدس، ما را همراهی 
کرد، ســوریه بود. کوثری خاطرنشــان کرد: البته 
لیبی هم مدتی با ما همراه بود و کره شــمالی نیز 
 پس از ۳-۴ سال بعد از شروع جنگ با ما همراهی 

کرد.

دزدهای داخلی هنوز 
هستند

جانشین قرارگاه ثارا...: 

کافه سیاست

عکس  روز 

اندوه دژبان ارتش در پشت 
صحنه مراسم وداع با 
پیکر آیت ا... شاهرودی

دزدهای داخلی هنوز هستند

پیشنهاد سردبیر:

سفیر ایران در بغداد تاکید کرد که با اعالم پیروزی 
بر داعش، ایــران دیگر حضور نظامــی و حتی 
مستشاری در عراق ندارد. ایرج مسجدی ادامه داد 
که کلیه مستشاران نظامی ایرانی که با هماهنگی 
دولت عراق برای کمک به جنــگ با داعش وارد 
این کشور شده بودند، پس از اعالم پیروزی بر این 
گروه تروریســتی، عراق را ترک کردند و به ایران 
بازگشتند. وی در ادامه افزود: اما برخالف تهران، 
آمریکا با وجود پایان داعش، همچنان نیروهایش 
را در منطقه حفظ کرده و به جــای اعالم پایان 
ماموریت نظامی  در عراق، همچنان در حال تقویت 
پایگاه هــای نظامی و حتی احــداث پایگاه های 
جدیدتر در این کشور است.سفیر ایران بر ضرورت 
ارزیابی این اقــدام در چارچوب سیاســت های 
راهبردی آمریکا در منطقه اشــاره کرد و گفت 
که این سیاســت ها بر پایه متزلزل  کردن ثبات و 

فعالسازی بحرانی های منطقه مبتنی است .

 دیگر حضور نظامی و 
مستشاری در عراق نداریم

آیت ا... مکارم شیرازی
مرجع تقلید: 

یک نماینده مجلس گفــت: چند موضوع به عنوان 
سند باالدستی باید در بودجه سنواتی لحاظ شود 
که متاسفانه نشده است؛ اولین مورد که باید بیش 
از همه به آن اهمیت داده می شد، میزان وابستگی 
به نفت بود که در بودجه دیده نشــده اســت.عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه ادامه داد: متاســفانه 
معافیت های مالیاتی نیز بیش از ۷۰ درصد از درآمد 
را از آن خود کرده و اگر تجدیدنظری در معاف های 
مالیاتی می شد، می توانستیم رشد درآمدی خوبی 
داشته باشیم.غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفت: 
باید بودجه کشــور را به جلو برد، ولــی بودجه ما 
باعث پسرفت می شــود. این اتفاق باید در بودجه 
دیده می شد و 9 شاخص مهم بودجه نیز باید اتفاق 
می افتاد که نیفتاده اســت. در واقــع روند افزایش 
کاهش تورم و کاهــش بیــکاری و افزایش حجم 
 نقدینگی، موردی نیست که بشود در بودجه نادیده 

گرفت.

الیحه بودجه ۹۸ باعث 
پسرفت می شود

نماینده مجلس: 

 آیت ا... ناصر مکارم شــیرازی یکی از مراجع 
تقلید، بر لزوم ســرمایه گذاری دولت و دیگر 
دســتگاه های ذی ربط برای اصــالح فضای 
مجازی در کشــور تاکید کرد.آیت ا... مکارم 
شــیرازی در دیدار معاون وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات درامور فضای مجازی افزود: 
هرچه ســرمایه گذاری برای اصالح این فضا 
صورت بگیرد بجا و شایسته است و اگر کوتاهی 
شود ثمره ای جز پشــیمانی نخواهد داشت.
وی همچنین گزارش ارائه شــده معاون وزیر 
ارتباطات درباره ساماندهی فضای مجازی را 
امید بخش برشمرد و درعین حال تاکید کرد که 
نباید به این میزان بسنده شود.وی ابراز داشت: 
امروز فضای مجازی حرف اول را در بسیاری از 
رویدادها می زند، اگر این فضا ناسالم باشد بقیه 
امور را نیز به ویرانی می کشاند و اگر سالم باشد 

بقیه امور را نیز اصالح می کند.

اصالح فضای مجازی 
دردستور کار قرار بگیرد

پیشخوان

بین الملل

مذاکرات ایران و طالبان توسط »شمخانی« رسما تایید شد؛

 اتوبوس وحشت

مجموعه ارتباطات و گفت وگوهای 
انجام شده با طالبان با اطالع 

دولت افغانستان بوده و این روند 
همچنان ادامه خواهد یافت

انتقاد کیهان از برخی تفسیرها در مورد آیت ا...شاهرودی
کیهان نوشــت: افراطیون مدعی اصالح طلبی رویکردی متناقض و دوگانه نســبت به مرحوم آیت ا... هاشمی 
شاهرودی)ره( شده اند.برخی از افراطیون این طیف پس از انتشار اخبار مربوط به وخامت حال آیت ا...شاهرودی، 
هماهنگ با محافل ضد انقالب، اقدام به عقده گشایی های مبتذل کردند؛ اما طیفی دیگر کوشیدند وجاهت آن 
مرحوم را مصادره به مطلوب کنند و در اظهارات و تیترهای خود، از عناوینی مانند »فقدان فقیه نوگرا«، »مصلح 
عدالت خواه«،  استفاده کردند.قطعا آن مرحوم، اهل میانه روی و اعتدال و نوگرایی و عدالت خواهی بودند اما اگر 
این عناوین درست - که درست است- آن وقت آیا جز این است که طرف مواجهه های آیت ا... هاشمی شاهرودی 
را باید افراطی، مرتجع و ضد عدالت خواهی قلمداد کرد؟! به یاد داریم که دوره تصدی قوه قضائیه توســط آن 
مرحوم، اوج تحرکات ضد انقالب و نفاق جدید )در پوسته اصالح طلبی( بود به خاطر همین هم بود که افراطیون 

مدعی اصالح طلبی بیشترین حمالت و ترور شخصیت ها را علیه آن مرحوم مرتکب شدند.

پاسخ نایب رییس فراکسیون امید به آیت ا... جنتی
نایب رییس فراکسیون امید درواکنش به اظهارات آیت ا... جنتی درباره گذاشتن دوره آموزشی برای نمایندگان 
گفت: این مجلس محصول نظارت استصوابی شورای نگهبان است و بهتر است فرافکنی نکنیم.محمدرضا تابش 
ادامه داد: زمانی خدمت آیت ا...جنتی رسیدم گفتند چرا وضعیت مجلس اینگونه است؟ گفتم حاج آقا نصف 
تقصیرات متوجه شماست که رد صالحیت هایتان گسترده بود و بخشی هم متوجه ماست که هرکس ادعا کرد 
اصالح طلب است ما او را در لیست قرار دادیم. لذا این مجلس محصول نظارت استصوابی شورای نگهبان است 
و نه ما و نه آنها نباید فرافکنی کنیم بلکه باید در برابر عملکردهایمان پاسخگو باشیم.وی ادامه داد: ناگفته نماند 
همیشه باب بوده است که در بدو ورود نمایندگان به مجلس به آنها جزوات آموزشی، آئین نامه داخلی، قانون 
اساسی و ... می دهند. نمی گویم از نمایندگان مجلس امتحان می گیرند؛ اما این مراحلی که در جامعه مطرح 

شده برای یک نماینده طی می شود، مضاف بر اینکه بهتر است قضاوت هایمان را منصفانه کنیم. 

چهره ها

ماجرای آب و آبرو

22 نکته ملموس  از بودجه 
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90 درصد از مخزن  سد زاینده رود خالی است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اصناف

دبیر انجمن صنفی مرغداران استان:
 ارزان بودن مرغ 

برای مردم عادت شده است
دبیر انجمن صنفی مرغداران اســتان اصفهان 
با بیان اینکه 90 درصــد تولیدکنندگان مرغ 
گوشتی ورشکسته هستند، گفت: ارزان بودن 
نرخ مرغ برای مردم و مسئوالن کم کم به صورت 
عادت شده است.بهرام پاکزاد ، با اعتقاد بر اینکه 
قیمت مرغ در بازار چندان افزایشــی نداشته 
اســت، اظهار کرد: طی چند سال گذشته تنها 
صنفی کــه قیمت محصول خــود را به قیمت 
تمام شــده نفروخته، مرغداری های گوشــتی 

بوده است.
وی با اشاره به اینکه ارزان بودن نرخ مرغ برای 
مردم و مسئوالن کم کم به صورت عادت شده 
است، افزود: در حال حاضر مرغ به قیمت واقعی 
خود نزدیک شده است، یعنی برای تولیدکننده 
امید به تولید وجود دارد، البته مرغی که اکنون 
در بازار وجود دارد دو مــاه پیش جوجه ریزی 
شده و به بازار رسیده است.دبیر انجمن صنفی 
مرغداران اســتان اصفهان ادامــه داد: این امر 
باعث بروز نگرانی هایی برای مرغداران گوشتی 
و شرکت های جوجه کشی شده، زیرا وضعیت 
نهادها معلوم نبود و موجب تولید کمتر نسبت 
به دوره قبل شــد.وی افزود: ثبــات نرخ مرغ 
درحالی رخ داد که گوشــت قرمــز و ماهی با 
افزایش قیمت روبه رو بود و در مقایســه مرغ 
با دیگر محصوالت پروتئینی، مرغ ارزان ترین 

خوراکی برای مصرف مردم است.
پاکزاد با بیــان اینکه در حــال حاضر قیمت 
فروش مرغ زنده در اصفهان 8400 تومان است، 
اضافه کرد: در خصوص هــر یک از اجزای مرغ 
قیمت واحدی وجود ندارد، زیــرا مغازه داران 
وکشــتارگاه ها برای خــود ســودی در نظر 
می گیرند و قیمت گذاری توسط این دو بخش 

انجام می شود.

بازار

ست هدیه چرم 

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
 آب منطقه ای اصفهان:

 90 درصد از مخزن 
سد زاینده رود خالی است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشاره به ۱۳۷ میلیون مترمکعب ذخیره 
سد زاینده رود، گفت: 90 درصد از مخزن سد زاینده 
رود خالی است.حسن ساسانی با بیان این که این 
میزان نسبت به حجم ذخیره شده در میانگین بلند 
مدت حدود ۷8 کاهش داشته است، اظهار کرد: سال 
گذشته در بازه زمانی مشــابه حدود ۱44 میلیون 
مترمکعب آب در مخزن سد ذخیره شده بود و این 
نشــان دهنده کاهش حدود چهار درصدی نسبت 
به سال گذشته اســت . به گفته معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان، متوسط 
حجم ورودی سد زاینده رود از ابتدای سال آبی تا 
اکنون ۷۵میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال 
گذشته تنها ۲8 درصد افزایش و نسبت به میانگین 
بلند مدت ۵۱ درصد کاهش داشــته اســت . وی 
متوسط حجم خروجی از این سد را از ابتدای سال 
آبی جاری تا کنون ۱08 میلیون متر مکعب عنوان 
و تصریح کرد: به نسبت سال آبی گذشته این مقدار 
حدود ۱۳ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۶۲ 
درصد کاهش خروجی را شاهد هستیم . ساسانی 
خاطرنشان کرد: بارش های آبان ماه امسال در حال 
حاضر تاثیر چندانی بر افزایش ذخیره مخزن ســد 

زاینده رود نداشته است.

 با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی 
در اصفهان صورت گرفت؛

امضای تفاهم نامه ساخت بیش 
از ۸هزار مسکن در شهر بهارستان

با حضور معاون وزیر راه و شهرســازی تفاهم نامه 
ســاخت 8هزار و ۵00واحد مســکونی در شــهر 
جدید بهارســتان اصفهان امضا شد.معاون وزیر راه 
و شهرسازی و مدیر شرکت مادر تخصصی عمران 
شــهرهای جدید در بازدید از طرح های ســازمان 
عمران بهارستان گفت: این واحدهای مسکونی در 
زمینی به مساحت ۱8۵هکتار و در قالب محله سازی 
و برآورد مالی دو هزار میلیارد تومان با انبوه سازان و 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی انجام می شود.
حبیب ا... طاهرخانی افزود: فرآیند تبدیل این تفاهم 
نامه به قرارداد تا قبل از دهه فجر انجام و بعد از دهه 
فجر اجرای آن آغاز می شود.وی با اشاره به اینکه با 
احداث این واحدهای مسکونی جمعیت بهارستان 
افزایش یافته،  گفت: نظام حمل و نقل بین اصفهان و 
بهارستان هم در حال پیگیری است.معاون وزیر راه 
و شهرسازی گفت: دولت برای آرامش بازار و تحقق 

تولید و عرضه مسکن مناسب برنامه دارد.

»هواوی« رکورد زد
با وجود تبلیغات منفی مکــرر و تالش های آمریکا 
برای جلوگیــری از فروش تولیدات هــواوی، این 
شرکت در سال ۲0۱8 موفق به فروش ۲00 میلیون 
گوشی تلفن همراه شده اســت.بر اساس آماری که 
هواوی منتشــر کرده این شــرکت در سال جاری 
میالدی توانســته بیش از ۲00 میلیون گوشی به 
فروش برساند که در مقایســه با رقم ۱۵۳ میلیون 
دالری سال ۲0۱۷ افزایش قابل توجهی از خود نشان 
می دهد.این شــرکت در سالی که گذشت با عرضه 
گوشــی های پرچمدار قدرتمند از یک سو و عرضه 
گوشــی های اقتصادی با قیمت مناســب توانسته 
توجه کاربران را در نقاط مختلف دنیا به خود جلب 
کند.کارشناسان معتقدند که هواوی در سال ۲0۱9 
نیز به حرکت موفق و پرشتاب خود ادامه خواهد داد.

 کره جنوبی BMW را ۱0 میلیون 
دالر جریمه می کند

کره جنوبی، شرکت »بی ام دبلیو« را به دلیل تالش 
برای کتمان مشکل آتش ســوزی در خودروهای 
خود 9.9 میلیون دالر جریمــه خواهد کرد.کره 
جنوبی اعالم کرد که شرکت بی ام دبلیو را به دلیل 
نقص ایجاد آتش در موتورهای آن در سراسر کره 
جنوبی ۱۱.۲ میلیارد وون معــادل 9.9 میلیارد 
دالر جریمه خواهد کرد و یک پرونده قضائی هم 
با شکات دولتی علیه این شرکت آلمانی به جریان 
می اندازد.در همین حال وزارت حمل و نقل کره 
جنوبی اعالم کرد که بر اســاس تحقیقات انجام 
گرفته شده به مدت ۵ ماه به این نتیجه رسیده که 
بی ام دبلیو تعمدا تالش به پنهان کردن مشکالت 
فنی خودروهایی کرد که در حدود 40 دستگاه آن 
در اوایل سال جاری میالدی آتش گرفتند.وزارت 
حمل و نقل کــره اعالم کرد که علــت این آتش 
سوزی ها عیب در سوپاپ هایی بوده که در قسمتی 

از این خودروها تعبیه شده بودند.

s009 ست هدیه چرم آرا کد

 69,500
تومان

ست هدیه ماسیمو 
A102 دوتی مدل

 110,000
تومان

ست هدیه کیف پول و 
A10 کمربند مدل

 98,000
تومان

بودجــه، به عنــوان یکی از اصلــی ترین 
برنامه های مالی در کشور چند روزی است که 
برای بررسی و چکش کاری به مجلس فرستاده 
شده اســت. اگر چه اعالم شد که قرار است 
بودجه انقباضی و با بیشــترین میزان صرفه 
جویی بسته شــود؛ اما نکات جالبی در این 
متن وجود دارد که نشــان می دهد همچنان 
برخی از بزرگ ترین و پر حاشیه ترین خرج 
های دولت از خزانــه همچنان ادامه دارد. در 
این گزارش به بررسی بخشی از جنجالی ترین 
هزینه کردهای دولت برای سال آینده خواهیم 

پرداخت.
ارقام نجومی برای تشکیل هر جلسه هیئت 

دولت و مجلس
براساس پیوست شماره 4 الیحه بودجه 98، هزینه 
تمام شده هر جلسه کمیسیون و هیئت دولت برای 
نهاد ریاست جمهوری، بیش از ۵۶ میلیون تومان و 
هزینه تمام شده تدوین هر قانون برای مجلس، بیش 
از ۳0۷ میلیون تومان است. در برداشت اول احساس 
می شود که اشتباهی در تایپ ارقام به وجود آمده؛ 
اما در واقع این مســئله به صورت شفاف در بودجه 

امسال آمده است.
 بر اساس آنچه که رییس جمهور خواستار شده و در 
الیحه بودجه آمده، هزینه کردها از امسال به صورت 
شفاف در بودجه آورده می شــود. بر این اساس در 
بخش اول پیوست شــماره )4( الیحه بودجه 98، 
بودجه دستگاه های اجرایی ملی مانند نهاد ریاست 
جمهوری و مجلس شــورای اســالمی آمده است.

براساس بند شماره ۱00۲00۵000، مجموع هزینه 
برنامه اداره امــور هیئت دولت برای نهاد ریاســت 
جمهوری ۱0 میلیارد و 4۱۲ میلیون تومان اســت. 
براساس جزئیات این بند، 4 میلیارد و ۷۶0 میلیون 
تومان از این رقم بابت بررســی، مطالعه و مشاوره 
جهت تسهیل فرآیند تصمیم ســازی دولت است 
و ۵ میلیارد و ۶۵۲ میلیارد تومــان از این رقم بابت 
راهبری، مدیریت و پشــتیبانی جلسات کمیسیون 
ها و هیئــت دولت خواهد بود.براســاس این بخش 

از الیحه بودجه 98، هزینه تمام شده بابت راهبری، 
مدیریت و پشتیبانی هر جلسه کمیسیون ها و هیئت 
دولت ۵۶ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان است. به عبارت 
دیگر، هزینه برگزاری هر جلســه کمیســیون ها و 
هیئت دولت ۵۶ میلیون و ۵۲۵ هــزار تومان برای 
کشور اســت. براســاس این بخش از الیحه بودجه 
98، هزینه تمام شده بابت تدوین هر طرح یا الیحه 
در مجلس شــورای اســالمی ۳0۷ میلیون و 900 
هزار تومان است. به عبارت دیگر، هزینه تدوین هر 
قانون در مجلس ۳0۷ میلیــون و 900 هزار تومان 

خواهد بود.
بودجه دفاعی آب رفت، وزارت خارجه دو 

برابر شد
نکته عجیب در بودجه ســال آینده کاهش بودجه 
دفاعی و نصف شدن میزان آن است. این مسئله در 
حالی اســت که از لحاظ نظامی و امنیتی کشور در 
معرض تهدیدات جدی قرار دارد. عالوه بر تهدیدات 
خارجی و منطقه ای ناامنی مرزها و فعالیت گروهک 
های تروریســتی در داخل نیــز از دیگر مالحظات 
امنیتی اســت که نگرانی هایــی را در مورد کاهش 
بودجه دفاعی به همــراه دارد. در مقابل این کاهش 

قابل توجه، بودجه وزارت خارجه دو برابر شده آن هم 
در شرایطی که ایران وضعیت خوبی در این وزارتخانه 

نداشته است.
افزایش ده برابری بودجه هالل احمر

یکی از قابل تامل ترین ردیف های بودجه ای مربوط 
به افزایش بی سابقه نهادهای حمایتی و امدادی در 
کشور است. در حالی که امسال بودجه هالل احمر 
۱4۷ میلیارد تومان بوده برای ســال آینده افزایش 
ده برابری برای این ســازمان در نظر گرفته شــده 
است و میزان بودجه اختصاصی به آن رقمی حدود 
یک هــزار و ۵۱9 میلیارد تومان پیش بینی شــده 
اســت. همچنین دولت در الیحه بودجه سال 98، 
بودجه ای را هم به عنوان کمک به کمیته امداد امام 
)ره( پیش بینی کرده که رقمی معادل ۵ هزار و 40۶ 
میلیارد و 99۵ میلیون و ۱00 هزار تومان است که 
نسبت به بودجه مصوب ســال گذشته با چهار هزار 
و 8۱4 میلیــارد و ۵0 میلیون تومــان، حدود ۶00 

میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد.
ریزش معنادار ســهم بودجه ای معاون اول و 

افزایش نهاد ریاست جمهوری
یکی از قابل توجه ترین ردیف هــای بودجه ای که 

کاهش یافتــه مربوط به دفتر معاونــت اول رییس 
جمهور اســت. بر اســاس این گزارش و با توجه به 
بودجــه تقدیمی مجلــس،  بودجه دفتر اســحاق 
جهانگیری عینا به نصف کاهش یافته است. بودجه 
دفتر معاون اول در سال گذشته ۱00میلیارد ریال 
بوده که این رقم در بودجه پیشــنهادی برای سال 
98، به نصف کاهش یافته و معادل ۵0 میلیارد ریال 
شــده اســت؛ اما در مقابل این کاهش بودجه نهاد 
ریاســت جمهور افزایش قابل مالحظه ای داشــته 
اســت و از ۵/۷84/۱۱0/000 ریال در سال 9۷ به 
۶/۲۷0/۳۲0/000 ریــال برای ســال 98 افزایش 

یافته است.
ســهم بزرگ نهادهای فرهنگی از کیک 

بودجه
اختصاص بودجه به نهادها و سازمان های فرهنگی 
همواره یکی از پر بحث ترین سر فصل های بودجه 
طی سال های گذشته بوده اســت. اینکه بازخورد و 
محصول کار در این بنیادها چقــدر در جامعه قابل 
لمس و کاربردی است از جمله نقدهایی بوده که از 
میزان باالی بودجه اختصاصی به این نهادها نشأت 
گرفته است؛ اما به نظر می رسد به رغم تمام نگاه های 
منفی به این قسمت از بودجه و تنگناهای اقتصادی 
که از آن صحبت شــده ولی این ردیف ها در بودجه 
ســال آینده نیز چندان تغییراتی نداشته و البته در 
برخی از موارد زیاد هم شــده و در نهایت سرفصل 
فرهنگ رقم درشــتی در بودجه سال آینده به خود 
اختصاص داده است. آنچه در بودجه سال 98 قابل 
توجه است اینکه سهم صدا و ســیما با وجود تمام 
انتقادات و زاویه هایی که با دولت روحانی داشــته 
است افزایش قابل توجهی داشته و حتی رقمی بیشتر 
از بودجه اختصاصی به وزارت ارشاد دارد. صداوسیما 
سال 9۷، بیش از هزار و 800 میلیارد تومان بودجه 
مصوب داشته که امسال حدود ۱00 میلیارد تومان 
افزایش داشــته است.همچنین شــورای نظارت بر 
سازمان صداوسیما که ردیف بودجه آن زیرمجموعه 
نهاد ریاســت جمهوری در نظر گرفته می شود، در 
الیحه بودجه ســال 98، دو میلیارد و 900 میلیون 

تومان برایش در نظر گرفته شده است.

حاشیه هایی بر یک دوسیه مالی
  رییس جمهور در مجلس از لزوم شفافیت در بودجه گفت اما اعالم ریز ارقام بودجه برخی از نهادها بسیارتعجب برانگیز است؛

آنالیزا، اپلیکیشن هوشمندی است 
که این امکان را به شــما می دهد تا 
به راحتی و با امنیت کامل مدیریت 
امور مالی خود را به دست بگیرید و 
حسابداری شخصی انجام دهید. این 
اپلیکیشن با استفاده از محتویات 
پیامک های بانکی شما، آنالیز خودکار 
و دقیقی از خــرج و مخارج مالی به 
شما ارائه می دهد. مدیریت مالی با 
آنالیزا به مــا آزادی مالی می دهد و 

وقت کمتری از ما می گیرد. 

دستیار مالی 
آنالیزا

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

  عکس روز

برداشت و عرضه گل های نرگس از نرگس زارهای 
مازندران عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: علت اصلی گرانی ها صرفا 

 افزایش قیمت دالر نیســت بلکه دالر به عنوان یکی از معیارها در تعیین قیمت کاالها در نظر گرفته
 می شود، بی توجهی به مدیریت عرضه و تقاضا و حاکم شدن شــرایط نامساعد بر روح اقتصاد ایران، 
گرانی ها در بازار را رقم زده است.قاسمعلی جباری با بیان اینکه با وجود سیر نزولی نرخ ارز، قیمت ها 
در بازار کاهش نیافته و دلیل آن موضوع عرضه و تقاضا در بازار است، اظهار کرد: البته برخی کاال ها نیز 
با افت نرخ دالر، کاهش قیمت داشته؛ اما باید توجه داشت که در علم اقتصاد گرانی وجود ندارد بلکه 

گرانی ها در بازار از سوء مدیریت عرضه و تقاضا نشأت می گیرد.
وی با بیان اینکه علت اصلی گرانی بســیاری از کاالها، ممنوعیت واردات اســت، ادامه داد: کشــور 
در تنگنای اقتصادی قرار دارد. ورود بســیاری کاالها به کشــور نیز ممنوع شــده اســت البته باید 
توجه داشــت، تئوری ناقصی به اشتباه در کشــور ما جا افتاده که فروشــندگان جنسی را که گران 
می خرند، گران می فروشــند؛ اما جنســی را که ارزان می خرند را نیز گران می فروشند.عضو هیئت 
رییســه اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضا در بازار باید مدیریت شــود نه کنترل، 
خاطر نشــان کرد: اگر عرضه و تقاضا مدیریت و متعادل شــود، قیمت ها جای خود را پیدا خواهند 
کرد؛ اما کنتــرل در بازار عرضه و تقاضا، صرفــا موجب ایجاد وقفه در فعالیت بازار می شــود.جباری 
تصریح کرد: دولت با عرضــه ارز در بازار، قیمــت آن را کاهــش داد و از طرفی نیــز ورود کاال را به 
کشــور ممنوع کرد که باعث انباشت ارز در کشــور و کاهش بیشتر قیمت آن شــد.وی افزود: دولت 
 باید این روند کاهشــی قیمت که برای دالر به وجود آورده  اســت در مورد محصــوالت و کاال ها نیز 

به کار گیرد.

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان:

شرایط نامساعد بر روح اقتصاد ایران، عامل گرانی هاست

مدیر پشــتیبانی فروش و خدمات مشــتریان با 
اشاره به اینکه برای بارگیری و حمل روزانه ۲800 
تن هدف قرار داده شده اســت، تصریح کرد : از 
آنجا که گسترش حمل ریلی از برنامه های اصلی 
مدیریت عالی سازمان بوده و صرفه اقتصادی قابل 
توجهی نیز برای شرکت به دنبال دارد ، لذا هموار 
کردن مسیر و حذف موانع این مهم جزو اولویت 
های شرکت است. در راســتای اهداف مدیریت 
عالی شرکت و افزایش توان بارگیری و حمل ریلی 
محصوالت ، رکورد حمل ریلی به میزان ۲400 تن 

شمش صادراتی شکسته شد.
 علیرضا عباســیان، مدیر پشــتیبانی فروش و 
خدمات مشتریان شــرکت ذوب آهن اصفهان با 
اعالم این خبر گفت :  با تــالش فراوان همکاران 
خــدوم و زحمتکــش در واحدهــای مرتبــط 
کارخانه به ویژه مدیریت های راه آهن و ترابری، 
 فوالدســازی، حراســت، راهبری ماشین آالت

 و راهبری و خودروهای سنگین،حمایت معاونین 

بهره برداری و بازرگانی ، بیســت و پنجم آذرماه 
میزان ۲400  تن شــمش صادراتــی ، به مقصد 

بندرعباس بارگیری و حمل شد.
وی افزود : حداکثر باری کــه به صورت روزانه تا 
کنون تحویل راه آهن جمهوری اسالمی شده بود، 
۱۲00 تن است.مدیر پشتیبانی فروش و خدمات 
مشتریان با اشاره به اینکه برای  بارگیری و حمل 

روزانه ۲800  تن هدف قرار داده شــده اســت، 
 تصریح کــرد : از آنجا که گســترش حمل ریلی
  از برنامه های اصلی مدیریت عالی سازمان بوده
  و صرفه اقتصادی قابل توجهی نیز برای شرکت
  بــه دنبــال دارد ، لذا همــوار کردن مســیر و 
حذف موانع این مهم جزو اولویت های شــرکت 
اســت. وی اضافه کــرد : در این راســتا جهت 

 افزایش بارگیری واگن ها در محوطه انبار شمش
  جدیــد، بــا همــت تالشــگران مدیریت نت 
 ســاختمان محــل بارگیــری در کوتــاه ترین 
 زمــان ممکــن توســعه و امــکان واگــذاری

 همزمان تعداد بیشــتری واگن فراهم شــد که 
نتیجه آن افزایش تناژ بارگیری به صورت روزانه 

است.

صرف فعل خواستن در دستان توانگران صنعتی اصفهان؛

ذوب آهن باز هم رکورد زد
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دل دردهای کودکان را جدی بگیرید

پیشنهاد سردبیر:

دل دردهای کودکان را جدی بگیرید
دل درد، یکی از شــایع ترین بیماری ها در کودک است معموال تغذیه نامناسب و یا برخی از 
حرکات و بازی ها در کودکان و نیز نقص در عملکرد ارگان های بدنی می تواند منشأ این دل دردها 
باشد؛ اما در هر صورت باید هرگونه دردی را در کودکان جدی گرفت و به دنبال ریشه و علت آن 
بود یکی از خطرناک ترین کارها در مورد درد و منشأ آن در کودکان خود درمانی و روی آوردن 
به انواع شربت و داروهای گیاهی است این مسئله بدون تشخیص پزشکی علت درد می تواند 

سالمتی کودک را در معرض خطر جدی قرار دهد. متخصصان پزشکی کودکان معتقدند سن، 
عامل مهمی در علت بیماری کودکان است  به طور مثال کودکي که در 4 سالگي دچار دل درد 
مي شود، علتش با کودکي که در سن یك سالگي دل درد گرفته متفاوت است چرا که عالوه بر 
دل درد مسائل دیگر مورد بحث قرار مي گیرد.  در این گزارش به بررسی چند علت شایع درد 

شکم در کودکان پرداخته می شود.

یکی از اصلی ترین و شایع ترین علت های درد شکم در کودکان یبوست 
و دردهای ناشی از آن است . این بیماری به خصوص در سنین 2 تا 5 سال 
میان کودکان رواج دارد. توجه به تغذیه و عدم استرس در زمان رفتن به 
دستشویی می تواند عامل مهمی در بر طرف کردن این مشکل باشد. دل 
دردهایی که منشــأ آنها یبوست اســت معموال ناگهانی شروع می شود 
و زمان درد ها کوتاه اســت. در صورت تایید منشــأ درد از سوی پزشک 
متخصص کودکان بهتر است  از میوه و ساالد و حمام آب گرم برای بر طرف 

کردن این نوع از دل درد استفاده شود.

یبوست کودکان را چک کنید

عفونت ادراری، یکی از شایع ترین بیماری ها و علل دل درد در کودکان 
دختر است. این مشکل به خصوص پس از دو سالگی تا چهارسالگی بروز 
می کند معموال این نوع از دل درد حاد نیســت و با شــدت کمتر و زمان 
طوالنی تری ادامه دارد. محل دردها معموال در پهلوها و زیر شکم است و 
در اغلب موارد با تب همراه است. همه والدین باید هر از چند گاهی، جریان 
ادراری کودک خود را بررســی کنند؛ به خصوص کودکانی که پوشــک 
می شوند.همچنین اگر کودکی بیش از 2 تا 3 روز تب بی دلیل داشته باشد، 

انجام آزمایش ادرار توصیه می شود.

عفونت ادراری و مشکالت کلیه

 خطر آپاندیس 
را جدی بگیرید

درد آپاندیــس یکــی از خطرنــاک ترین 
موردهــای دل درد در کودکان اســت که 
معموال با ســرماخوردگی و یا دردهای معده 
ای اشتباه گرفته می شود. آپاندیسیت با درد 
شکم، تب و اســتفراغ همراه است، بنابراین 
توصیه جراحان کودکان این است که درهر 
کودکی که با درد شکم مراجعه می کند حتما 
باید به فکر آپاندیسیت بود. عوامل متعددی 
ممکن است باعث شــود آپاندیسیت در یک 
کودک تشخیص داده نشود، شاید مهم ترین 
آنها سن کودک باشد. یعنی هرچه سن کودک 
کمتر باشد عالئم مبهم تر و تشخیص سخت تر 
خواهد بود و بی شــک تجربه و مهارت کافی 
در معاینه کردن شــکم یک کودک با ســن 
کم و همیشه به فکر آپاندیسیت بودن نقش 
بسیار مهمی در تشــخیص بهنگام دارد. چرا 
که گاهی در یک شــیر خوار یک تا سه ساله 
ممکن است اتساع شکم، تب و استفراغ، عالئم 
بیماری باشد. البته پزشکان می گویند نمی 
توان با بروز این عالئــم احتمال حتمی برای 
آپاندیس قائل بود و باید برای تشخیص نهایی 

از آزمایش خون استفاده کرد.

 دردهایی
 که هیچ منشأیی ندارند

یکی از شایع ترین دل درد ها در کودکان دل 
دردهای غیر عضوی و یا دردهایی اســت که 
هیچ منشأ بدنی ندارند. در بعضي از بررسي ها 
علت دل درد در کودک یافت  نمي شود، این 
درحالي است که با توجه به بررسي هایي که 
از کبد، معــده و روده کودک به عمل مي آید 
هیچ مسئله اي که بتوان تشخیص داد منشأ 
دل درد کجاست، به دست نمي آید؛ به این نوع 
از دل دردهــا، دل درد غیرعضوي مي گویند. 
دل درد غیرعضوي، شایع ترین نوع دل درد در 
کودکان است این نوع از دل درد بیشتر اطراف 
ناف را درگیر مي کند و ساعت معیني ندارد 
ضمن اینکه وقتي کودک به مدرسه مي رود 
تشدید مي یابد؛ اســترس، مسافرت، تغذیه 
نامناســب از جمله عوامل تشدید کننده این 
نوع از دل درد است. معموال عامل های روانی 
و برخی از ناراحتی ها و عامل های رفتاری و 
خانوادگی می تواند موجب تشدید این دردها 

در کودکان شود.

 عفونت ها 
را بررسی کنید

 )stomach flu( باکتری  ها یا ویروس ها با ایجاد آنفلوانزای معده
یا آنفلوانزای التهاب معده ای روده ای )gut flu که گاستروآنتریت 
)gastroenteritis( نامیده می شود( باعث بروز دل  درد می شوند. 
معموال عفونت های ویروســی خیلی ســریع بهبود می یابند، این 

درحالی  است که درمان اکثر عفونت های باکتریایی به مصرف 
آنتی بیوتیک نیاز دارد.

ریفالکس و حساسیت به 
پروتئین گاوی

این مشکل معموال در ســنین اولیه کودکی و بین یک ماهگی 
تا دو سالگی بروز می کند. اولین نشــانه های ریفالکس استفراغ و 
دردهای ناگهانی در شــکم و پهلو است تشخیص این بیماری تنها با 
مراجعه به پزشــک ممکن خواهد بود.  اگر عفونت ادراری به موقع 

 درمان نشــود می تواند کــودک را به مشــکالت کلیوی دچار
 کند.

مفاد آراء
10/44 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان هاي 

فاقد سند رسمي وماده 13 آئين نامه اجرائي آن
برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شــهرضا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان 
محرز گرديده است لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي زاينده رود و اصفهان زيبا چاپ 
اصفهان آگهي مي شود و در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضي دارند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي بمدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند و گواهي طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
بخش يک ثبتي شهرضا

يكم : شماره فرعي از 2 – اصلي فضل آباد
1. راي شــماره 139760302008005225 –  18 / 09 / 97 –  اسماعيل اديب فرزند 

سيف اله ششدانگ :
الف ( قسمتي ازيک باب خانه مجزي شده ازپالک 451 فرعي به مساحت ده متروبيست 
صدم مترمربع که به انضمام قســمتي ازپالک 440 فرعي جمعًا تشــكيل يک باب خانه 

راداده است  
ب ( قسمتي ازيک باب خانه مجزي شــده ازپالک 440 فرعي به مساحت يكصدوبيست 
ودومترمربع که به انضمام قسمتي ازپالک 451 فرعي جمعًا تشكيل يک باب خانه راداده 

است  
تاريخ انتشار نوبت اول : 21 / 09 / 1397                                  

تاريخ انتشار نوبت دوم: 06 / 10 / 1397                                               
م الف: 311522  سيد اسداله موسوي رئيس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا

حصر وراثت
10/41  آقای علی اله دادی سمندگانی داراي شناسنامه شماره 1421 به شرح دادخواست 
به کالسه 779/97  از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان رحيم اله دادی سمندگانی به شناسنامه 217 در تاريخ 97/9/1 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- علی اله دادی سمندگانی، 
ش.ش 1421 )پسر متوفی( 2- اشرف اله دادی سمندگانی، ش.ش 317، 3- اقدس اله 
دادی سمندگانی، ش.ش 8، 4- گوهر اله دادی سمندگانی، ش.ش 374  )دختر متوفی(.  
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 
ظرف يک ماه  به شــورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 326066  
 شــعبه اول حقوقي مجتمع شــماره يک شــوراي حل اختالف چــادگان )144 کلمه،

1 کادر(  
مزایده

10/42  شماره: 441/95 اجرای احكام حقوقی شورای حل اختالف اردستان در نظر دارد در 
اجرای مفاد اجراييه در پرونده کالسه 441/95 مدنی که به موجب آن آقای محمد توکلی 
کجانی فرزند رضا محكوم اند به پرداخت محكوم به بــه مبلغ 86/102/300  ريال بابت 
اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسی و تاخير تاديه و کارشناس در حق خانم مينا توکلی 
کجانی فرزند رضا و پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال نيم عشر هزينه اجرا در حق صندوق 

دولت با توجه به توقيف خودرو لذا مال توقيفی را از طريق مزايده به شرح ذيل به فروش می 
رساند. فروش يک دستگاه وانت نيسان آبی رنگ به شماره انتظامی 543/23 ق 34 مدل 
1373 که بدنه خوردگی متعدد دارد چراغهای جلو شكســته الستيكها فرسوده فاقد سپر 
عقب و جلو پنجره جلو شكسته درب ســمت چپ تصادفی ارزيابی شده توسط کارشناس 
رســمی به مبلغ 70/000/000 ريال. متقاضيان خريد می توانند تا پنج روز قبل از تاريخ 
مزايده مال معرفی شده را مالحظه نمايند در روز مزايده در جلسه مزايده حضور يابند مال 
فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترين پيشنهاد را ارائه نمايد برنده مزايده بايد کل بها 
مورد مزايده را فی المجلس به قسمت اجرا تسليم نمايد.تاريخ مزايده: 97/10/22 ساعت 9 
صبح، مكان مزايده: واحد اجرای احكام حقوقی دادگستری اردستان. م الف: 325965  
اجرای احكام حقوقی مجتمع شماره يک  شورای حل اختالف اردستان )216 کلمه،2 کادر(  

حصر وراثت
10/43  خانم زيور رحيمی اخوره دارای شناسنامه شماره 112948444  به شرح دادخواست 
به کالسه  457/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان عباسقلی رحيمی آخوره عليائی به شناســنامه 802 در تاريخ 1330 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه فرزند 
 ذکور به نام های 1- نورمحمد رحيمی آخوره به شــماره شناســنامه 49 و متولد 1313 و

 2- جان محمد رحيمی آخوره به شماره شناسنامه 48 و متولد 1312 و 3- يوسف رحيمی به 
شماره شناسنامه 3084 و متولد 1315 و يک فرزند اناث به نام زيور رحيمی آخوره به شماره 
شناسنامه 47 و متولد 1310 و يک همســر دائمی بنام معصومه الچينانی فرزند عيدی به 
شماره شناسنامه 803 و متولد 1287 و بغير از نامبردگان وارث ديگری ندارد. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 325829 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان فريدونشهر)188 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/38 آقای مصطفی نوروزی ايبلو دارای شناســنامه شماره 675 به شرح دادخواست به 
کالسه 746/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان همايل نوروزی خو به شناسنامه 2380322872 در تاريخ 1396/7/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- علی نوروزی ايبلو 
متولد 56/1/1 فرزند نوازاله به شماره شناسنامه 244 صادره از سميرم سفلی )پسر متوفی( 
2- مصطفی نوروزی ايبلو فرزند نوازاله متولد 1363/6/1 به شماره شناسنامه 675 صادره 
از سميرم سفلی )پسر متوفی( 3- معصومه نوروزی ايبلو فرزند نوازاله متولد 1349/11/12 
به شماره شناسنامه 2293889912 صادره از شيراز )دختر متوفی( 4- مريم نوروزی ايبلو 
فرزند نوازاله متولد 1357/6/1 به شماره شناســنامه 245 صادره از سميرم سفلی )دختر 
متوفی( متوفی وارث ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد 
او می باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 325252 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان 

)182 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

10/37 آقای احمد رضا ابوالقاســمی دهاقانی دارای شناســنامه شــماره 193 به شرح 
دادخواست به کالسه 747/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان عبداله ابوالقاسمی دهاقانی به شناسنامه 727 در تاريخ 96/5/23 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد 

ابوالقاسمی فرزند عبداله شماره شناســنامه 17 متولد 1352/1/5 صادره از دهاقان )پسر 
متوفی( 2- مهدی ابوالقاسمی دهاقانی فرزند عبداله به شماره شناسنامه 5129648749 
متولد 1354/3/1 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- احمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی فرزند 
عبداله به شماره شناســنامه 193 متولد 1359/7/1 )پسر متوفی( 4- رضوان ابوالقاسمی 
دهاقانی فرزند عبداله به شماره شناســنامه 162 متولد 42/6/15 صادره از دهاقان )دختر 
متوفی( 5- فردوس ابوالقاسمی دهاقانی فرزند عبداله به شماره شناسنامه 19557 متولد 
1346/11/9 )دختر متوفی( 6- مينا ابوالقاسمی دهاقانی فرزند عبداله به شماره شناسنامه 
124 متولد 1349/6/1 )دختر متوفی( 7- بتول عمرانی فرزند محمد باقر به شناسنامه 5 
متولد 1325/1/3 )همســر متوفی( متوفی وارث ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه  به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 325419 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف دهاقان )215 کلمه،2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

10/45 شماره صادره:1397/04/541421-1397/10/3 چون تمامی حدود ششدانگ 
قطعه زمين محصور پالک ثبتی 535 فرعــی از 44- اصلی واقع در ابيانه بخش 10 ثبت 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد علی بيان فر فرزند ماشاله و غيره در جريان 
ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1397/11/03  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف:327788 عباسعلی 

عمرانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)141 کلمه،1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/39 بدينوسيله اعالم می دارد که آقای تيمور بختياری نژاد فرزند سوخته زار دادخواستی 
مبنی بر انتقال سند به طرفيت آقای ربيع ا... رستمی فرزند جعفر به اين شعبه تقديم نموده 
است که به کالسه 444/97 شــعبه اول شــورای حل اختالف فريدونشهر ثبت گرديده 
است و در تاريخ 97/11/7 وقت رسيدگی تعيين گرديده است لذا به آقای ربيع ا... رستمی 
فرزند جعفر ابالغ می گردد که جهت رسيدگی به پرونده 444/97 در روز يكشنبه مورخه 
97/11/7 ساعت 4/30 در شعبه اول شــورای حل اختالف فريدونشهر حاضر شويد اين 
 آگهی بعنوان ابالغ قانونی تلقی و در صورت عدم حضور وفــق مقررات اقدام می گردد. 
م الف: 325877 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف فريدونشهر )113 کلمه،1 

کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/40 در پرونده 406/97 شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر آقای 
سيد مسعود موسوی آخوره عليائی فرزند سيد فخر الدين دادخواستی مبنی بر الزام خوانده 
به حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رســمی يک دستگاه پژو پارس به شماره 
انتظامی 13 ايران 415 د 46 به طرفيت رجبعلی صانعی تقديم نموده است با توجه به اينكه 
آدرس نامبرده مجهول المكان می باشد لذا وقت رسيدگی برای مورخه 97/11/23 ساعت 
3 بعد از ظهر به خوانده ابالغ می گردد به منزله ابالغ قانونی است. م الف: 325885 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فريدونشهر )97 کلمه،1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم

10/47 شماره نامه: 1397009001414849 شــماره پرونده: 9709983734100644 

شماره بايگانی پرونده: 970653 خواهان آقای رضا علی رحيمی فرزند حسن دادخواستی 
به طرفيت 1- غالمرضا قماشــی فرزند حبيب 2- محمد حسين قماشی فرزند حبيب اله 
3- فاطمه قماشی فرزند حبيب 4- فهيمه قماشی فرزند حبيب 5- فرشته قماشی فرزند 
حبيب اله 6- فرحناز قماشی فرزند حبيب اله 7- فروردين قماشی فرزند حبيب 8- منصور 
رجبی قصبه فرزند علی اکبر 9- فاطمه رجبی فرزند علی اکبر 10- فاطمه کشميری فرزند 
جعفرآقا 11- کوکب کشــميری فرزند جعفرآقا 12- اکرم کشميری فرزند جعفرآقا 13- 
صديقه کشميری فرزند جعفر 14- حسين کشميری فرزند جعفرآقا 15- نصرت عظيمی 
فرزند حسين 16- جواد عظيمی فرزند حسين 17- زهرا عظيمی فرزند حسين 18- ناصر 
داوری دولت آبادی فرزند قاسمعلی 19- محمد داوری فرزند ناصر 20- زهرا غالمحسينی 
فرزند قربانعلی 21- پوريا قماشــی فرزند جواد 22- اعظم کشــميری فرزند جعفرآقا به 
خواسته دستور فروش ملک مشاع مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983734100644 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز ثبت و وقت رسيدگی برای 
روز چهارشنبه 97/11/10 ســاعت 12 ظهر تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف 
يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در شعبه 
حاضر شوند.  م الف: 327874 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

نطنز )256 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/48 شماره: 659/97 خوانده سعيد قادری، وقت رســيدگی: 97/11/6 ساعت 15 در 
خصوص دعوی آقای علی اصغر اصغر زاده به طرفيت شــما بدينوســيله وقت رسيدگی 
97/11/6 ساعت 15 وفق ماده 73 قانون آئين دادرســی مدنی به شما ابالغ می گردد در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و وفق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد 
شما می توانيد قبل از وقت رسيدگی در دفتر شعبه حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دريافت نماييد.م الف: 327318 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل 

اختالف بادرود )86 کلمه،1 کادر(  

آگهی تغییرات شرکت آریا صبای اسپادانا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 59863 و شناسه ملی 14007344435 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد علی انصاری به شــماره ملی 1292922011 با 
دریافت مبلغ 9000000 ریال و خانم زهرا رشیدی به شماره ملی 1810298121 
با دریافت مبلغ 1000000 ریال از صندوق شــرکت از شرکت خارج گردیدند. 
سرمایه شرکت از مبلغ 11000000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت 
و ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 1000000 ریال 
 نقدی اســت که تماما پرداخت و در اختیار مدیران شــرکت قرار گرفته است.
 - شرکای شرکت و میزان سهم الشــرکه هر یک بدین شرح می باشد: آقای 
مهدی احمدیان باغبادرانی به شــماره ملی 1291136045 دارنده 500000 
ریال، آقای محمد محمدی حسین آبادی به شماره ملی 1111891044 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
)286228( 
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۷۰ هزار خانه روستایی در اصفهان مقاوم سازی شد

پیشنهاد سردبیر:

شهرستان

راهکار

5 قانون تربیت کودک که 
باید از ژاپنی ها بیاموزیم!

کودکان ژاپنی به علت روش تربیت خاصی که 
دارند بی نظیر هستند. آن ها قانونمند و مودب 
هستند و رفتار دوستانه و محبت آمیزی دارند 
به عالوه اجازه نمی دهند احساسات شان بر آنها 
غلبه کند به همین دلیل اســت که به ندرت در 
فروشگاه ها و سوپرمارکت های ژاپن، کودکی را 

در حال گریه کردن می بینید. 
در ژاپــن روابط مادر و فرزندی بســیار نزدیک 
اســت.مادر و فرزند کنار هم می خوابند و مادر 
هنگام بیرون رفتن همیشه کودک را همراه خود 
می برد. در گذشته مادران ژاپنی از پارچه ای برای 
بستن کودک به خود استفاده می کردند. ارتباط 
بین مادر و فرزند بسیار عاطفی است. مادر تمام 
کارهایی که کودک انجام می دهد را می پذیرد 
و به او به چشــم یک کودک بدون نقص و کامل 
نگاه می کند.یکی از قوانین اصلی آن ها این است 
که کودک تا ۵ ســالگی اجازه دارد هر کاری که 
دلش می خواهد انجام دهد. از نظر کشــورهای 
دیگر این کار افراط اســت؛اما در واقع کودک با 
این روش تربیت درک مــی کند که بچه خوب 

و مقبولی است.
طبق سیستم تربیت فرزند در ژاپن،کودکان تا 
قبل از ۵ سالگی کامل هستند، از ۵ تا ۱۵ سالگی 
مطیع هستند و در ۱۵ ســالگی با والدین برابر 
هستند؛ اما بسیاری کشورها این روش تربیت را 
اشتباه می دانند.فلسفه و هدف این روش تربیت 
پرورش یک عضو از جامعه ای اســت که در آن 
جامعه منافع شخصی مهم ترین چیز نیست. در 
واقع والدین ژاپنی شخصی را تربیت می کنند که 
بتواند هدفش را پیدا کند و در عین حال ارزش 
های خود را بی ارزش تلقی نکند. در ژاپن تربیت 
کودک به عهده مادر اســت و زمان بیشتری را 
با کودک مــی گذراند. ژاپنی هــا معتقدند که 
کودک تا قبل از ۳ سالگی نباید به مهد کودک 
فرستاده شــود. آن ها هیچ وقت پرستار کودک 
استخدام نمی کنند و یا کودک را نزد پدربزرگ و 
مادربزرگ نمی فرستند؛ اما کودک زمان زیادی 
را با والدین و پدر و مادر بزرگ خود می گذرانند و 
رابطه آن ها با خانواده بسیار گرم و صمیمی است. 
در ژاپن خانواده ها از همدیگر حمایت می کنند.

برای این که به کودک نشــان دهیم چگونه در 
یک جامعه زندگی کند باید احترام به عواطف و 
احساسات دیگران را به او بیاموزیم. مادران ژاپنی 
به احساسات کودک احترام می گذارند و به آن ها 
یاد می دهند که احساسات دیگران را به خوبی 

درک کنند.

هشدار

مردم مراقب باشند؛
اجاره حساب بانک، جرم است

دادســتان انتظامــی مالیاتی بــه دارندگان 
حساب های بانکی هشــدار داد که مسئولیت 
ناشی از هرگونه اجاره حساب ها به افراد سودجو، 
برعهده صاحب حســاب اســت.عباس بهزاد 
درباره معضل حساب های اجاره ای و استفاده 
افراد ســودجو از افراد بعضا کم ســواد در این 
زمینه گفت: برخی از فعاالن اقتصاد زیرزمینی 
برای فرار از مالیات ســعی در گشایش حساب 
اجاره ای می کنند. به  این  ترتیب که حســابی 
به نام شخص دیگری گشــوده می شود و فعال 
اقتصــادی از آن فرد وکالــت می گیرد که هر 
گردش مالی در آن حســاب رخ دهد، مربوط 
به اوست و برای این اقدام هم، هرماه به عنوان  
مثال ۵۰۰ تا یک  میلیون تومان حق االجاره به 
صاحب حساب می دهد.وی افزود: غالبا در این 
موارد فــرد متخلف از همان ابتدا دســته چک 
یا کارت اعتباری را به صاحب اصلی حســاب 
نمی دهد تا اطالعی از پروسه فعالیت او نداشته 
باشد. موجودی حســاب، پیامک و ... همه به 
نام فرد متخلف مــی رود نه فردی که مالک آن 
است. بنابراین او اطالعی از آن چه در حال رخ  
دادن است، نخواهد داشت.دادستان انتظامی 
مالیاتی تصریح کرد: عــالوه بر آن فرد متخلف 
از صاحب حســاب در محضر اقراریه می گیرد 
که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب 
حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری 
در قبال آن ندارد. در بازار نیز این گونه فعالیت 
ها دیده می شود به طوری که بعضا به نام باربران 
بازار، حســاب هایی می گشایند و از طریق آن 
به فعالیت های خود مــی پردازند.بهزاد درباره 
اینکه آیا اجاره کردن حساب های بانکی برای 
فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می شود؟ 
اظهار داشت: بله جرم است. دارندگان این گونه 
حســاب ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از 
طریق واگذاری کارت های حساب بانکی خود 
به افراد غیر، مجرم محسوب می شوند و این امر 
از مصادیق بارز بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات 

های مستقیم است .

در اتفاقی نادر رخ داد؛
 زنده شدن مرده
 در راه غسالخانه

مسئول غسالخانه زواره از زنده شدن خانم مسن 
حین انتقال به غســالخانه خبر داد.این حکایت 
اتفاق عجیبی اســت که بیشــتر در داستان ها 
شنیده ایم، حکایت پیرزنی در یکی از روستاهای 
کوچک اصفهــان که همه تصــور کردند اجلش 
فرارســیده؛ اما عمرش به دنیا بود.هاشــم گلی 
اظهار کرد: بامداد روز سه شنبه، ۴ دی ماه از یکی 
از روستاهای دهستان سفلی زواره، تماسی مبنی 
بر فوت یک خانم مسن داشتیم.مسئول غسالخانه 
زواره عنوان کرد: پــس از اعزام آمبوالنس معراج 
از غسالخانه به روســتای »گل شکنان« و حمل 
جســد به ســمت زواره به همراه فرزندان شان 

حرکت کردیم.
وی افزود: به فاصله ۲ کیلومتر زواره با صدای آه 
و ناله شــخصی که به عنوان جسد در آمبوالنس 
بود، مواجه شدیم و بعد از توقف آمبوالنس شاهد 
به هوش آمدن خانم مســن بودیم.گلی در پایان 
خاطرنشــان کرد: پس از اقدامــات اولیه عالئم 
حیاتی شخص بازگشت و در حال حاضر شرایط 

مساعدی دارد.

اخبار

مدیرکل ستاد بحران استانداری اصفهان:
۷۰ هزار خانه روستایی در 

اصفهان مقاوم سازی شد
مدیرکل ستاد بحران استانداری اصفهان گفت: 
۷۰ هزار خانه روســتایی به منظور مقابله با هر 
گونه آســیب ناشــی از حوادث غیر مترقبه در 
استان اصفهان بازسازی شده است.منصور شیشه 
فروش با بیان اینکه روز گذشته همزمان با زلزله 
بم، روز ایمنــی در برابر زلزله نام گذاری شــده 
اســت، اظهار کرد: باید توجه داشت که اصفهان 
معین منطقه دو تهران اســت در حــوادث غیر 
 مترقبه نیز اصفهان جانشین تهران در این حوزه

محسوب می شود.
وی افزود: طی ۱۰۰ ســال گذشــته در استان 
اصفهــان حادثه بزرگــی نداشــتیم، همچنین  
اصفهــان منطقــه مرکــزی کشــور و دارای 
مسیرهای اصلی ترانزیتی اســت و از این رو  این 
اســتان به عنوان جانشــین پایتخت در حوادث 
غیــر مترقبــه انتخاب شــده اســت.مدیرکل 
ســتاد بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه 
ارائــه آموزش هــای الزم هنگام بــروز حوادث 
در سطح اســتان اصفهان در دســتور کار قرار 
دارد، اضافــه کرد: هفتم آذر امســال برای ۸۰۰ 
هــزار دانش آموز پناهگیری صحیــح را آموزش 
داده ایم و در گام بعدی برنامه های آموزشــی را 
برای ادارات و سازمان ها در دســتور کار داریم.

وی  ادامــه داد: شــهرداری نیز به منظــور ارائه 
آموزش بــه همه شــهروندان برنامه آموزشــی 
 را به صورت محلــه ای در دســتور کار قرار داده

 است.شیشــه فروش به نصب ۱۲ لــرزه نگار در 
سطح استان اصفهان اشاره کرد و افزود: اطالعات 
این ایستگاه ها به سه مرکز پایش اطالعات لرزه 
نگاری در اصفهان، کاشــان و شــهرضا ارسال و 
در این مراکز پردازش می شود.وی با بیان اینکه 
کارگروه مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه 
و به ویژه زلزله به صورت مرتب در اســتانداری 
اصفهان با حضور همه دستگاه های مسئول برگزار 
می شود، اضافه کرد: مقاوم سازی منازل مسکونی 
در شهرها از سوی نظام مهندسی و شهرداری و 
در روســتاهای با همکاری بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی در حال انجام است.

بنابر اعالم سازمان هواشناسی، اصفهان 
آخر هفته بارانی و برفی خواهدداشت

شاید این بار بیاید!
سازمان هواشناســی کشــور اعالم کرد بر اساس 
نقشــه های پیش یابی هواشناســی،امروز سامانه 
بارشی از شــمال غرب و غرب کشور وارد می شود و 
روز جمعه این سامانه تقویت شده و عالوه بر مناطق 
ذکر شده ســواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی 
البرز در اســتان های زنجان، قزوین، البرز، تهران، 
جنوب غرب و بخش هایی از مرکز کشور را نیز تحت 
تاثیر قرار می دهد. پیش بینی می شود فردا  بارش 
باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف در 
استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، گیالن، 
مازندران، گلســتان، ایالم، لرســتان، کهگیلویه و 
بویراحمد، چهارمحال بختیاری، خوزستان، شمال 

غرب بوشهر، اتفاق بیفتد.

گونه های شــاخص جانوری مناطق حفاظت شده 
کاله قاضی، قمیشلو، پناهگاه حیات وحش موته، 
عباس آبــاد و کهیاز امســال در اســتان اصفهان 
سرشــماری شد.سرپرســت اداره حیات وحش 
اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
گونه های یاد شده جانوری شــامل آهو، کل وبز، 
قوچ ومیش و جبیر اســت که در مناطق یاد شده 
سرشماری شده است. سید قدرت ا... علیپور افزود: 
این سرشــماری ها همه ســاله در فصول پاییز و 
زمستان با روش مشاهده مســتقیم و با همکاری 
سازمان های مردم نهاد، گروه های کوه نوردی و افراد 
عالقه مند به محیط زیست انجام می شود.وی گفت: 
اطالعات اندازه یــا تراکم جمعیت پیش نیاز اصلی 
مدیریت موثرحیات وحش است و نشان می دهد که 
جمعیت حیات وحش زیاد یا کم شده اند و اگر چنین 
باشد تغییرات به کدام ســمت است. علیپورافزود: 
قابلیت ها، تهدیــدات، کمبودها، نارســایی های 
مناطق تحت مدیریت وعوامل تهدید کننده حیات 
وحش در سرشماری حیات وحش نمایان می شود.
سرپرست اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در یک ماه گذشته 
جمعیت حیات وحش پارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش کیهاز سرشماری شــده است، گفت: برنامه 
سرشــماری حیات وحش اســتان با هدف برآورد 
جمعیت پستانداران موجود، برآورد دقیق جمعیت 
گونه های شاخص حیات وحش و بررسی وضعیت 
حفاظتی اســت. وی جمع آوری اطالعات از اندازه 

یا تراکم جمعیت، آگاهــی از عوامل تهدید حیات 
وحش، دستیابی به ترکیب جنسی و سنی از از گونه 
ها و برآورد مهاجرت یا جا به جایی حیات وحش و 
بررسی توان زیستی مناطق در ارتباط با جمعیت 
های حیات وحش را ازدیگر اهداف سرشماری حیات 
وحش عنوان کرد.علیپور تصریح کرد: سرشماری 
حیات وحش به بهبود شــرایط مدیریت زیســت 
محیطی مناطق تحت مدیریــت حفاظت محیط 
زیست کمک می کند. وی افزود: نتیجه سرشماری 
حیات وحش استان اصفهان بعد از تکمیل فرآیند 
سرشــماری کل مناطق تحت مدیریــت اعالم و 
اطالع رسانی خواهد شد.استان اصفهان دارای یک 
اثر طبیعی ملی، ســه پارک ملی و پناهگاه حیات 
وحــش، دو پناهگاه حیات وحــش، چهار منطقه 
 حفاظت شده، ۱۱ منطقه شکار ممنوع و یک تاالب

 بین المللی است.

سرپرست اداره حیات وحش اداره حفاظت محیط زیست استان:

گونه های شاخص حیات وحش پنج منطقه حفاظت شده 
اصفهان سرشماری شد

کلینیــک ویــژه ســلول درمانــی بــه منظــور 
 تحقیق، پژوهش، پیشــگیری و درمــان بیماری   
»ای.ال.اس« و »نوروپاتــی« با مشــارکت انجمن 
حمایت از این بیمــاران و پژوهشــکده رویان در 
اصفهان ساخته می شــود.روابط عمومی جمعیت 
حمایت از بیمــاران  »ای.ال.اس«  و »نوروپاتی« 
ایران، معاون پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه 
رویان از پیشرفت های علمی و تحقیقاتی موسسه 
رویان در زمینه ســلول درمانی خبــر داد.مهدی 
حاجیان افزود: در برخی از بیماری ها از طرح های 
مطالعاتی سلول درمانی به مرحله درمان رسیده ایم، 
در مورد بیماران ام اس روند بیماری را تا حدودی 
متوقف کرده و توانســته ایم مدت زمان رســیدن 
بیماری بــه اوج را، به تاخیر بیندازیــم.وی افزود: 
نیاز است که حمایت های دولتی از موسسه رویان 
انجام شود تا بتوانیم خدمات ارزان قیمت در اختیار 
بیماران قرار دهیم.معاون پژوهشکده زیست فناوری 
پژوهشــگاه رویان گفت: طرح هــای تحقیقاتی از 
بیماران  »ای.ال.اس«  و »نوروپاتی« به زودی آغاز 
خواهد شد و امیدواریم با راه اندازی کامل کلینیک 
ســلول درمانی این تحقیقات تا مرحلــه درمان و 
توقف این بیماری پیش رود.وی افــزود: به دنبال 
احداث مرکز طب پیشگیری و سالمت هستیم که 
با راه اندازی آن بسیاری از بیماری ها قبل از شیوع، 
پیشگیری می شــود.مدیرعامل جمعیت حمایت 
از بیمــاران  »ای.ال.اس«  و »نوروپاتی« ایران نیز 
با اشــاره به اینکه تاکنون ۵۰۰ بیمار شناســایی 

شده اســت، گفت: باید هر چه سریع تر طرح های 
تحقیقاتی و پژوهشــی از این بیماران آغاز شود تا 
بتوانیم راهی برای درمان این بیماری و جلوگیری 
از شیوع آن در سطح جامعه فراهم کنیم.غالمرضا 
قربانی با اشــاره به باال بودن هزینــه های جانبی 
بیماران »ای.ال.اس« و »نوروپاتی«، اظهار کرد: باید 
شرایطی برای کاهش هزینه های سلول درمانی این 
بیماران در مراکز تحت پوشــش رویان فراهم شود 
تا بیماران دغدغه ای به غیر از بیماری خود نداشته 
باشــند.وی از آمادگی جمعیت حمایت از بیماران  
»ای.ال.اس«  و »نوروپاتی« با همکاری با پژوهشگاه 
رویان به منظور ساخت کلینیک ویژه سلول درمانی 
خبرداد و افزود: نیاز است تمام ارگان های استان در 
کنار جمعیت  و پژوهشکده رویان برای راه اندازی 
این کلینیک باشند تا شاهد پیشگیری و درمان این 

بیماری و بیماری های مشابه باشیم.

با مشارکت پژوهشکده رویان در اصفهان صورت گرفت؛

 ساخت کلینیک سلول درمانی بیماران »ای.ال.اس«
 و »نوروپاتی« 

خبرمحیط زیست

ارقام و آمار در حوزه پزشکی کشور با هم همخوانی 
ندارد، بیکاری ۴۰ هزار پزشک عمومی، گم شدن ۲۵ 
هزار پزشک در کشور، بیکاری ۵۰ درصد پزشکان 
و... را بگذارید در کنار خبر کمبود شــدید پزشک 
عمومی در کشــور به خصوص در مناطق روستایی 
و شهرهای کوچک . این مسئله اندکی که نه بسیار 
تعجب برانگیز و تکان دهنده اســت اینکه در یک 
کشور میلیون ها تومان خرج تحصیل چندین ساله 
افرادی شود که در نهایت از چرخه خدمت رسانی 
به مردم به دالیل مختلف حذف می شــوند و عمال 

سرمایه های مملکت برای هیچ به باد می رود.
ماجرای عجیب پزشکانی که گم می شوند

ســال گذشــته رییس انجمن متخصصان داخلی، 
از گم شــدن ۲۵ هزار پزشک در کشــور خبر داد. 
موضوعی که البته اندکی بعد از سوی رییس سازمان 
نظام پزشکی رد شد و آمار ۱۱ هزار پزشک بیکار و یا 
مشغول در خارج از حیطه های پزشکی جایگزین آن 
شد. این آمار و ارقام را هر طور که بررسی کنیم بسیار 
نگران کننده اســت آن هم در کشــوری که زمانی 
این ســوال مطرح بود که با مازاد دانش آموختگان 
پزشکی چه باید کرد؛  اما در نهایت کمبود پزشک 
در روستاها و مناطق دور افتاده و بیکاری پزشکان 
در شهرهای بزرگ مشخص کرد که آنچه از جامعه 
پزشکی و نظام توزیع درمانی کشور انتظار می رود با 
خدمات و میزان چشمداشت مالی پزشکان و دانش 
آموختگان دانشگاهی بسیار متفاوت است، درواقع 
بسیاری از پزشکان در ایران زیر بار دستمزد پایین و 
امکانات اندک کار کردن در شهرهای کوچک نمی 
روند و ترجیح می دهند تا وارد عرصه های پولساز 

دیگری حتی به جز طبابت شوند.
معضل مهم کمبود پزشک عمومی

فرهنگ پولساز بودن رشــته پزشکی طی ده های 
گذشته و البته ســختی کار در رشته های عمومی 
پزشکی موجب شــده تا در سال های اخیر بسیاری 
از پزشکان عمومی وارد رشــته های تخصصی در 
دانشگاه ها بشوند و حاال بنابر اعالم رسمی مراجع 
دانشگاهی کشــور با کمبود پزشک عمومی مواجه 
هســتیم. در همین زمینه رییس دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان می گوید:  کمبود 

پزشــک عمومی معضل مهمی در کشور است که 
بخشی از این مشکل از اشــتباه در سیستم جذب 
پزشکان عمومی ناشی می شود. سید محمد حسن 
امامی اظهار داشت: بحران بودجه،  بحران اقتصادی 
و تاثیر آن در عملکردها،  تغییرات رادیکال و شدید 
و ناهماهنگ آیین نامه ها توســط وزارتخانه و تاثیر 
آن در عملکرد دانشکده پزشکی و بحران فرهنگی 
جامعه و تاثیــر گرفتن جامعه دانشــگاهی از آن از 

چالش های پیشروی دانشکده علوم پزشکی است.
مهاجرت و تخصص بیشترین عامل کمبود 

پزشک در ایران
بر اساس اعالم رییس دانشکده علوم پزشکی اصفهان 
تعداد زیاد پذیرش پزشکان عمومی برای تخصص و 
مهاجرت، از جمله اصلی ترین عوامل ایجاد کمبود 
در حوزه های پزشکی عمومی  است. رییس دانشکده 
پزشکی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به 
اینکه سیستم جذب پزشکان عمومی مشکل دارد، 

افزود: آنچه امروز جامعه پزشــکان با آن مواجهند، 
بی برنامگــی و تغییرات شــدید در قوانین، بحران 
اقتصــادی و  بحران فرهنگی اســت.وی ادامه داد: 
به طور میانگین هر ســاله ۲۸۰ پزشــک از سوی 
دانشکده پزشکی تربیت شده و همین تعداد پزشک 
هر ساله پذیرش و فارغ التحصیل می شوند.رییس 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
اشاره به اینکه جامعه پزشــکی با مشکالتی مانند 
فرهنگ، اخالق و اقتصاد مواجه هستند، اضافه کرد: 
ما در دانشکده پزشــکی عمدتا مجری برنامه های 
آموزشی وزارتخانه هستیم؛ اما طرح های آموزشی در 
حوزه های مختلف به شکل کشوری  آغاز شده که از 
این جمله طرح اخالق حرفه ای، نظام جذب اعضای 
هیئت علمی با فراخوان و ارزشیابی همه جانبه است.

بحران توزیع در نظام پزشکی ایران
میزان سرانه پزشکان به نسبت جمعیت ایران حتی 
از نرم جهانی هم باال تر است. بر اساس آمار رسمی 

اعالم شده، سرانه پزشــکان حدود ۱/۵ به ازای هر 
هزار نفر است؛ اما در عمل می توان شهرهای چند 
هزار نفری را یافت که خالی از پزشــک متخصص و 
حتی عمومی است. بسیاری از کارشناسان ناکارآمد 
بودن نظام توزیع را دلیل اصلی این مسئله می دانند.

به جز دو سال اول خدمت پزشکان که توسط وزارت 
بهداشــت تعیین می شود بقیه ســال های طبابت 
تقریبا هیچ نظام توزیعی برای پزشکان وجود ندارد 
و این مســئله در کنار عدم تجهیز بیمارســتان ها 
در مناطق محروم و نبود طرح های تشــویقی برای 
پزشــکان در این مناطق موجب شده تا در بسیاری 
از نقاط عمال دسترســی به پزشــک فراهم نباشد. 
از ســوی دیگر بنابر اعالم وزارت بهداشت بسیاری 
از پزشــکان به دلیل عدم انگیزه و عدالت درآمدی 
ترجیح می دهند در رشته پزشکی فعالیتی نداشته 
باشندکه این موضوع به خصوص درمورد پزشکان 

عمومی بیشتر دیده می شود .

چالش های فرهنگ پولساز!
 رییس دانشکده علوم پزشکی اصفهان نسبت به کمبود پزشک عمومی هشدار داد؛

راه اندازی دو مرکز تخصصی آلرژی تا سال آینده
 فوق تخصص آلرژی ایمونولوژی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: حداکثر تا سال 
آینده دو کلینیک تخصصی آلرژی در اصفهان افتتاح می شود؛ اما در حال حاضر باید بیماران به پزشکانی که در 
رشته فوق تخصص آلرژی و ایمنولوژی بالینی تحصیل کرده اند، مراجعه کنند. بهزاد شاکریان تصریح کرد:آلرژی ، 
زمانی رخ می دهد که سیستم ایمنی انسان پاسخ نامناسب به محرک های محیطی دهد؛ چراکه عوامل محیطی 
در ایجاد آلرژی دخیل است. وی بیان داشت: در برخی مواقع شخص به دلیل شرایط کاری و تماس با آلودگی های 
صنعتی دچار بیماری  آلرژی می شود که در صورت امکان باید شغل خود را تغییر دهد. گاهی عوامل محیطی 
را نمی توان، حذف کرد و باید به درمان های دارویی تکیه کرد. داروهای استنشاقی که داخل بینی و ریه اسپری 
می شود، داروهای موضعی مانند پماد و قرص های خوراکی و به ندرت داروهای ترزیقی استفاده می شود؛ درنهایت 

اگر درمان دارویی پاسخگو نباشد، پزشکان با تجهیزات پزشکی بدن بیمار را از آلرژی پاک می کنند.

برگزاری جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در اصفهان
معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: اصفهان با بیش از ۲۲ باشگاه  
کتاب خوانی کودک و نوجوان، رتبه نخســت بیشترین تعداد باشــگاه  کتاب خوانی کشور را کسب کرد.اصغر 
مختاری با اعالم این خبر گفت: اصفهان با ثبت بیش از ۲۲ باشگاه کتاب خوانی کودک و نوجوان، رتبه نخست 
را از نظر تعداد باشگاه های کتاب خوانی در سطح کشــور دارد.وی با بیان اینکه پس از اصفهان، استان یزد با 
۱۸ باشگاه کتاب خوانی کودک و نوجوان در رتبه دوم قرار دارد، خاطرنشان کرد: جام باشگاه های کتاب خوانی 
کودک و نوجوان اصفهان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل بهزیستی، اداره کل کتابخانه های 
عمومی و شهرداری اصفهان ۳ سال متوالی است که برگزار می شود.معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان افزود:  اختتامیه جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان اصفهان 

در نیمه نخست بهمن ماه برگزار می شود.

پریسا سعادت
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 احتمال بازگشت »اینیستا«
 به تیم ملی اسپانیا

اخیرا فدراســیون فوتبال اســپانیا برای بازی 
دوستانه مقابل بوسنی و 
هرزگووین مراسمی 
برای بزرگداشــت 
داوید ســیلوا که 
از فوتبــال ملــی 
خداحافظی کرده، 
تــدارک دیــد. حاال 
مسئوالن فدراســیون الروخا در 
نظر دارند تا در ســال 2019 دیداری دوستانه 
را در شهر آلباســه ته برگزار کنند و قبل از این 
بازی، مراسمی رسمی برای خداحافظی آندرس 
اینیستا با پیراهن اسپانیا تدارک ببینند. اینیستا 
بعد از حضور در جام جهانی 2018 با فوتبال ملی 
خداحافظی کرد و به گفته خود، خداحافظی اش 
از تیم ملی با طعم تلخی برگزار شد.اینیســتا 
مجموعا 131 بازی ملی برای تیم ملی اسپانیا 
برگزار کــرده و موفــق بــه زدن 13 گل برای 
ماتادورها شده است. او در ســال 2006 اولین 
بازی ملی اش را بــرای الروخا برگزار کرد و بعد 
از حذف زودهنگام اسپانیا در جام جهانی 2018 

روسیه با فوتبال ملی خداحافظی کرد. 

کرویف:
 بارسا از رئال بدون رونالدو 

درس عبرت بگیرد
یوردی کرویف، بازیکن ســابق بارســا و پسر 
یوهان کرویف، اسطوره 
بزرگ فوتبال دنیا و 
باشگاه بارسلونا با 
اشاره به وضعیت 
رئال مادرید بعد از 
کریستیانو  جدایی 
رونالــدو به باشــگاه 
سابقش بارسلونا هشــدار داد که از شرایط این 
روزهای رئال درس عبــرت گرفته و هرگز به از 
دست دادن لیونل مســی حتی فکر هم نکنند.

مسی البته تا سال 2021 با بارســلونا قرارداد 
دارد ولی یوردی کرویف با این حال معتقد است 
بارسا باید از وضعیت رئال بعد از عزیمت رونالدو 
درس های مهمی گرفته باشــد. یوردی کرویف 
که این روزها سرمربی گری تیم چونگ کینگ 
دانگدای لیفان در چین را به عهده دارد در این 
باره به خبرنگاران گفت:» اتفاقی که برای رئال 
مادرید افتاد هشداری برای بارسلوناست. مسی 
برای بارسا فراتر از فوتبال است ... او در بارسلونا 

یک باور است.«

 پدیده  جدید
 در کانون توجه مونیخی ها

هافبک جوان و جویای نام بایرلورکوزن ممکن 
اســت در آینده  پیراهن 
بایرن مونیــخ را به 
تــن کند.روزنامه 
بیلد گزارش کرد 
»کای هافرتس« 
بازیکــن 19 ســاله 
لورکوزنی ها در کانون 
توجه مونیخی هــا قرارگرفته است.براســاس 
اطالعاتی که این منبــع در اختیار خوانندگان 
خود قرارداده، بایرنی هــا حاضرند بابت پدیده 
تکنیکی جدید رقمی بالــغ بر 80 میلیون یورو 
هزینه کنند.هافرتس که در آلمان او را با مسعود 
اوزیل از نظر تکنیکی مقایسه می کنند، سومین 
فصل حضورش را در بوندس لیگا تجربه می کند.

او در این مدت توانســته در لیگ ژرمن ها 71 
بازی، 13 گل و 18 پاس گل بدهد.

 پسر »ژرژ وه آ«
 از PSG جدا می شود

تیموتــی وه آ، مهاجم 18 ســاله تیــم فوتبال 
پاری ســن ژرمن اخبار 
مربوط بــه جدایی 
موقتــش از ایــن 
تیم در ماه ژانویه و 
انتقال قرضی اش 
به تیمی دیگر تا پایان 
فصل را تایید کرد. وی 
اعالم کرد که برای به دست آوردن فرصت بیشتر 
بازی، قصد دارد پارک دو پرنس را ترک کند.پسر 
ژرژ وه آ، اسطوره فوتبال و رییس جمهور لیبریا 
در پایان فصل به تیم اول باشگاه پاری سن ژرمن 
راه پیدا کــرد؛ اما در فصل جاری نتوانســته به 
ترکیب این تیم برسد و از ماه آگوست تا کنون 
تنها 3 بازی در تمامی رقابت  ها برای مدافع عنوان 
قهرمانی لوشامپیونه به میدان رفته است.تیموتی 
وه آ با تشکر از حمایت هواداران پاری سن ژرمن 
نوشت که قصد دارد در نیمه دوم فصل به صورت 

قرضی برای تیمی دیگر بازی کند.

ذوب آهن بازیکنش را به سپاهان نمی دهد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

باشگاه متالورگ بیک آباد با ســرور جباروف برای عقد قرارداد به 
توافق رسید. این تیم مهیای فصل جدید لیگ حرفه ای ازبکستان 
می شود و سرور جباروف در فهرست خریدهای آنها قرار داشت.بر 
اساس گزارش رسانه ازبکستانی قرارداد باشگاه متالورگ بیک آباد 
و سرور جباروف پس از آزمایش های پزشــکی این بازیکن امضا 

می شود.

توافق سرور جباروف با یک تیم ازبکستانی؟

چند روزی است که بحث حضور رضا قوچان نژاد در تیم پرسپولیس 25
مطرح شــده و خیلی ها اعتقاد دارنــد که قوچان نــژاد خیلی به 
پرسپولیس نزدیک است. حتی شنیده شد که ممکن است در یکی دو 
روز آینده این بازیکن به پرسپولیس بپیوندد.در این شرایط مدیریت 
باشگاه پرسپولیس تا  امروز به قوچان نژاد و مدیر برنامه هایش فرصت 

داده تا در خصوص پیوستن به پرسپولیس تصمیم گیری کند. 

آخرین فرصت پرسپولیس به قوچان نژاد
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ذوب آهن بازیکنش را به 
سپاهان نمی دهد

در یکی، دو روز گذشته اخباری منتشر شد مبنی 
بر اینکه باشگاه سپاهان و امیرقلعه نویی به شدت 
دنبال جــذب محمدرضا حســینی بازیکن تیم 
ذوب آهن هســتند.در این راستا، ســعید آذری 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن جدایی این بازیکن از 
ذوب آهن را تکذیب و اعالم کرد که حسینی فعال 
در ذوب آهن می ماند و با پیشــنهادات او مخالفت 
شده اســت.خبر دیگر از ذوب آهن اینکه، علیرضا 
منصوریان بــه مدیریت باشــگاه ذوب آهن اعالم 
کرده به تمام بازیکنانش نیــاز دارد و نمی خواهد 
کسی را بفروشد. در این بین به نظر می رسد یکی از 
بازیکنان درخواست جدایی داده و ذوبی ها احتماال 

فقط یک خروجی در نیم فصل خواهند داشت.

ورزشگاه کربال، انتخاب 
ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا

باشــگاه ذوب آهن با ارســال نامه ای به فدراسیون 
فوتبال درخواست کرد که این فدراسیون ورزشگاه 
کربال در عراق را به عنوان میزبــان بازی این تیم با 
النصر عربستان معرفی کند.تیم فوتبال ذوب آهن 
که در پلی آف حضور در لیگ قهرمانان آسیا حاضر 
است، در صورت موفق شــدن برای حضور در این 
مســابقات باید با تیم النصر عربستان دیدار داشته 
باشــد.ذوب آهن در پلی آف اول خود میزبان تیمی 
اردنی اســت و در صورت برتری مقابل این تیم باید 
با الغرافه در قطر دیدار کند.در صورتی که ذوبی ها 
 A بتوانند در این دو دیدار به پیروزی برسند، در گروه
لیگ قهرمانان با تیم های الوصل امارات، الزورای عراق 
 AGMK و برنده پلی آف النصر عربستان- برنده دیدار

ازبکستان و استقالل تاجیکستان قرار می گیرند.

نظر کاپیتان عراق؛ 
ژاپن، قهرمان آسیا می شود

 کاپیتان تیم ملی فوتبال عــراق اعالم کرد تیمش 
شانسی برای قهرمانی در جام ملت های آسیا 2019 
ندارد. به گزارش ســایت الســومریه عراق، یونس 
محمود گفت: »به نظرم تیم ملــی فوتبال عراق از 
مرحله گروهی جام ملت های آسیا در امارات پس از 
ایران به عنوان تیم دوم گروه D به جمع 16 تیم برتر 
رقابت ها صعود می کند. پیش بینی می کنم عراق در 
این مرحله نیز با تیم ملی قطر مواجه شود و سپس در 
مرحله یک چهارم نهایی رو در روی کره جنوبی قرار 
خواهد گرفت«کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال عراق 
ادامه داد: »انتظار دارم که تیم های ملی کره جنوبی و 
ژاپن به فینال جام ملت های آسیا 2019 راه یابند و 

ژاپن به جام قهرمانی دست خواهد یافت.« 

در حاشیه

درخواست 168 هزار داوطلب 
برای بازی های المپیک و 

پارالمپیک 2020
کمیته برگزاری بازی ها المپیــک و پارالمپیک 
2020 توکیو برای برگزاری مسابقات به 80 هزار 
داوطلب نیاز دارد؛ اما تا پایان مهلت تعیین شده 
162 هزار نفر درخواســت داده اند.این داوطلبان 
برای بازی های المپیــک و پارالمپیــک به کار 
گرفته می شــوند. ثبت نام آنالین از داوطلبان از 
ســپتامبر آغاز و در تاریخ 21 دســامبر به پایان 
رســید که 60 درصد داوطلبان متقاضی فعالیت 
در 11 روز بودند.اســامی برندگان اواخر این ماه 
اعالم خواهد شد.ثبت نام برای داوطلبان دولتی 
توکیو نیز جمعه هفته گذشته به پایان رسید و 28 
هزار و 689 درخواست برای داوطلبی ارسال شد. 
این داوطلبان در فرودگاه ها، ایستگاه های قطار و 

محل های توریستی حضور خواهند داشت.

منهای فوتبال

پیشخوان

پاسخ منفی تیام به باشگاه 
متمول لیگ برتری

گویا قــرار نیســت جنــگ و جدل هــای میان 
سپاهانی ها و پرسپولیسی ها که به دنبال برگزاری 
دیدار ایــن دو تیــم در نیم فصــل اول این دوره 
رقابت های لیگ برتر ایجاد شده بود، پایان بپذیرد 
و خط قرمزی بر حاشــیه های این بازی کشیده 
شــود. اعالم حکم کمیته انضباطی فدراســیون 
فوتبال درباره دیــدار جنجالی دو تیم ســپاهان 
اصفهان و پرسپولیس تهران سبب شد تا بار دیگر 
مسئوالن این دو باشگاه علیه همدیگر شمشیر  را 
از رو کشیده و از دســت های  پنهان  صحبت به 
میان آورند که قرار است نقش ویژه ای در تعیین  
قهرمان هجدهمین دوره رقابــت های لیگ برتر 
داشته باشد. رونمایی از چهره سپاهان مدعی در 
این دوره از مسابقات لیگ برتر موجب شده بود تا 
بعد از گذشت 11 سال دوباره طالیی پوشان نصف 
جهان و سرخ پوشان در کورس قهرمانی )قهرمانی 
نیم فصل اول(  با یکدیگر رقابت تنگاتنگی داشته 
باشند و همین مسئله هم بر حساسیت دیدار این 
دو تیم در نیم فصل اول افــزوده بود به طوری که 
از قبل هم  این انتظار می رفــت که دیدار این دو 
تیم حاشــیه های زیادی به همراه داشــته باشد، 
حاشــیه هایی که  از قضا از پیش از شــروع بازی 
شروع شد و تا بعد از این دیدار نیز ادامه پیدا کرد.

اشتباهات مکرر داوری در این بازی که در نتیجه 
تساوی به دست آمده تاثیر پررنگ داشت هم مزید 
بر علت شد تا این دو تیم که طی سالیان گذشته 
رابطه خوبی با یکدیگر نداشتند بار دیگر علیه هم 
موضع گیری کنند،موضع گیری هایی که با اعالم 
حکم کمیته انضباطی درباره این دیدار جنجالی 

وارد دور تازه ای شده است. 
باشگاه ســپاهان در بیانیه ای که در انتقاد از این 
حکم انتشار داد، آورده اســت:» پرتاب نارنجک 
از هر جهت محکوم اســت؛ اما سواالتی که پیش 
می آید این است چرا تماشــاگران حریف هم که 
این کار را انجام دادند تنها به جریمه نقدی محکوم 
شــدند؟ آیا میهمان بودن آنان دلیل بر سبک تر 
بودن احکام شان می شــود؟ چرا کمیته انضباطی 
همین قاطعیــت را در صدور احــکام مربوط به 
همین تیم در بازی با ســایپا به خــرج نداد؟ چرا 
باز هم در سالی که ســپاهان در کورس قهرمانی 

است این گونه تنبیه می شود؟ خسارت وارد شده 
به اتوبوس تیم حریــف که کیلومترهــا دورتر از 
شــهر اصفهان اتفاق افتاده چه ربطی به باشــگاه 

سپاهان دارد؟
همه  ابهامــات موجود باز هم فرضیه همیشــگی 
تالش برای قهرمان کردن یــک تیم با ضربه زدن 
به رقیبش را تقویت می کند؛ درســت مثل فصل 

هشتاد و شش با اندکی تفاوت در ظاهر سناریو.«
به دنبال واکنش باشگاه سپاهان و صحبت از تکرار 
ســناریوی ســال 86 که منجر به قهرمانی سرخ 
پوشــان در آن سال شد، باشــگاه پرسپولیس نیز 
بیانیه ای در این باره صادر کــرد و از هجمه های 
صورت گرفته علیه آنها در مســیر قهرمانی سخن 
به میان آورد.در بخشی از بیانیه این باشگاه آمده 
است:» اگر ســپاهانی ها می خواهند ما را به تاریخ 
ارجاع دهند، مــا هم مجبوریم گریــزی به تاریخ 

بزنیم و آن زمــان در تاریخ اخبــار زیادی مبنی 
بر برخی هدایا به برخی اشــخاص و مسائل دیگر 
بیرون می آیــد که گفتن آن خوب نیســت. پس 
آقایان ما را به تاریخ ارجــاع ندهند چرا که همین 
تاریخ نشان داده پرســپولیس چقدر در سال های 
اخیر مظلوم واقع شــده و ضرر کرده است. همان 
سالی که ما نایب قهرمان لیگ شدیم با اشتباهات 
عجیب و غریب داوری امتیازات زیادی از ما گرفته 
شــد و در نهایت بــه خاطر تفاضــل گل قهرمان 
نشــدیم. این همه ادعا برای حمایــت از یک تیم 
خاص یک حرف عامیانه است چرا که حتی در یک 
برنامه تلویزیونی هم مشــخص شد پرسپولیس از 
داوری ها چقدر ضرر کرده و مطمئنا اگر به صورت 
موشکافانه تر این مسائل رصد می شد، ضرر کردن 

پرسپولیس هم بیشتر نمایان بود«
پرســپولیس و ســپاهان سال هاســت به عنوان 

دوتیمی که هواداران شــان چشم دیدن یکدیگر 
را ندارند)!( شناخته  می شوند. هواداران سپاهان 
بغض عجیبی نســبت بــه پرســپولیس دارند و 
در مقابل هواداران پرســپولیس نیز دلخوشــی 
از ســپاهان و ســپاهانی ها ندارند و بــه نظر می 
رسد که مســئوالن این دو باشــگاه در سالی که 
بار دیگــر این دو تیــم در کــورس قهرمانی قرار 
گرفته اند هم چنان تمایل بر ادامه این دشــمنی 
 ها دارنــد و بر آتــش خشــم هــوادران دو تیم

 می افزایند.
 نیم فصــل دوم رقابت هــای لیگ برتــر از 14 
بهمن ماه شــروع می شــود و باید منتظر ماند و 
دید که آیا ایــن واکنش ها می توانــد در تعیین 
سرنوشت قهرمانی نقش داشــته باشد یا این که 
 تیم دیگری از راه می رسد و جام قهرمانی را باالی

 سر می برد.

جنگ بیانیه ای سپاهان و پرسپولیس
  تبعات ال کالسیکو هم چنان ادامه دارد؛ 

  عکس روز

کریسمس در دنیای فوتبال
 بلیچرریپورت، به بهانه فرا رســیدن جشــن کریســمس کاریکاتوری با حضور بازیکنان 

سرشناس فوتبال اروپا طراحی کرد.

یــک مقــام باشــگاه 
پرسپولیس: منتظریم گوچی 

دورهایش را بزند

یک قرارداد پر سرو صدا در 
تهران؛ ستاره تیم ملی، خانه 70 

میلیاردی خرید

شجاعیان راست، جباروف 
وسط، طارق چپ؛ رونمایی از 

مثلث مرگبار شفر

 با توجه به ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان در هیئت های ورزشی، صبح دیروز و به میزبانی اداره 
ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در مراسمی ویژه با حضور مجید رحیمی زاده، محمد طباطبایی و زهرا 
کویری رییس، معاون و مسئول امور بانوان اداره ورزش و جوانان این شهرستان و سید حسن افتخاری 
رییس هیئت هندبال استان اصفهان از رؤسای بازنشسته هیئت های ورزشی قدردانی به عمل آمد. رییس 
اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در جمع رؤسای بازنشسته هیئت های ورزشی اظهار داشت: شما 
از پیشکسوتان ارزنده ورزش شهرستان اصفهان هستید که به ورزش عشق دارید، به طور حتم از وجودتان 
برای توسعه و پیشرفت استفاده خواهیم کرد چراکه دارای تجربیات زیادی هستید. مجید رحیمی زاده 
افزود: در جلسه ای که با مسئولین هیئت ها داشتیم تاکید بر این بود که از تجربیات پیشکسوتانی همچون 
شما که وقت خود و خانواده را صرف ورزش کرده اید استفاده کنند و حتی بنده و همکارانم برای توسعه 
ورزش شهرستان هم از تجربیات ارزنده رؤسای بازنشســته هیئت های ورزشی استفاده خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: این مراســم کوچک ترین کاری بود که اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در 
مقابل زحمات چندین ساله رؤسای بازنشسته هیئت های ورزشی انجام داد. در ادامه محمد طباطبایی، 
معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان ضمن قدردانی از زحمات رؤسای بازنشسته هیئت های 
ورزشی بیان داشت: به طور حتم هدف رؤسای بازنشسته هیئت های ورزشی خدمت به ورزش بوده و اگر 
خدمات این قشر نبود ورزش اصفهان در سطح ملی و بین المللی افتخارآفرینی نداشت.وی به قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان در هیئت های ورزشی اشاره کرد و افزود: باید از دید فرصت به این بخشنامه 
بنگریم و می توان با هم اندیشی با مسئولین بازنشسته هیئت های ورزشی در ارتقای ورزش شهرستان 
اصفهان کوشا باشیم، بنده این مراسم را نشست هم اندیشی اداره ورزش و جوانان با روسای با تجربه در 

جهت تدوین سند راهبردی اداره ورزش و جوانان می دانم.

 قدردانی از رؤسای بازنشسته
 هیئت های ورزشی شهرستان اصفهان

تیم هندبال بانوان سپاهان در حالی خود را برای بازی دوم از 
دور برگشت آماده می کند که هفته گذشته در اصفهان مغلوب 
تیم چمران الرستان شــد و فردا به مصاف اشتادسازه طرقبه 
شاندیز می رود.سرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان در رابطه 
با باخت هفته گذشته  تیمش برابر تیم شهید چمران الرستان 
اظهار کرد: مقابل تیم باتجربه الرســتان باخت سنگینی را 
متحمل شــدیم، البته در دور رفت هم تقریبا با همین نتیجه 
شکست خوردیم و نتوانستیم از سدشان بگذریم. اعظم قینانی 

افزود: در این مسابقه انتظار بازی بهتری را از بازیکنانم داشتم 
ولی متاسفانه باز به دلیل همان اشتباهات فردی که از قبل هم 
وجود داشت نتوانســتیم خوب عمل کنیم و نتیجه بگیریم، 
در واقع بچه ها در بعضی دقایــق آن پختگی الزم را ندارند، از 
موقعیت ها خوب اســتفاده نمی کنند و هر کدام یک اشتباه را 
انجام بدهند که حاصلش نتیجه خوبی نخواهد بود.ســرمربی 
تیم هندبال بانوان سپاهان در خصوص دیدار این هفته تیمش 
مقابل اشتادسازه طرقبه شاندیز خاطر نشان کرد: از اینجای 
لیگ به بعد سرنوشــت مان در جدول و اینکه بتوانیم جایگاه 
خودرا حفظ کنیم بستگی به بازی های پیش رو دارد و در واقع 
هر چه جلوتر می رویم هر بازی  حکم یک فینال را برای ما خواهد 

داشت.قینانی تصریح کرد: بازیکنان مان از نظر روحی روانی 
نیاز به ریکاوری دارند، باید از این لحاظ یک مقدار روی آن ها 
 کار شود ولی این نکته را هم نباید فراموش کنیم که بچه های 
تیم دانش آموز هستند. استرس امتحانات پایان ترم، درس ها 
و دل نگرانی هایی کــه از این بابت برایشــان وجود دارد در 
عملکردشان تاثیرگذار اســت و حتی ممکن است به خاطر 
امتحانات، ما ایــن هفته نتوانیم یک تعــداد از بازیکنان را با 
خودمان به مشــهد ببریم. وی تاکید کرد: درست است اشتاد 
ســازه طرقبه تازه به لیگ برتر آمده ولی تیم بابرنامه و خوبی 
است، ما در دور رفت شکست شان دادیم اما واقعا خوب بازی 

می کنند و باانگیزه هستند.

سرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان:

هر مسابقه برای ما حکم فینال دارد

سمیه مصور
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 آگهی مزایده عمومی اجاره محل مرکز سالمت 
جوی آباد 2 به همراه امتیازات بهره برداری از آن 

وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و  یا با شــماره تلفن 

37924005-031 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف: 331247

باید مراقب  فتنه های بزرگ تر بود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

برگزاری تور های گردشگری 
در مجموعه تخت فوالد

 مدیر مجموعه تخت فوالد از برگزاری تورهای 
ویژه گردشگری در مجموعه تخت فوالد خبر 
داد و گفت: هدف از ایجاد تورهای گردشگری 
ارائه خدمــات خاص بــه عالقه منــدان این 

تورهاست .
علی معرک نــژاد اظهار کــرد: از آن جایی که 
مجموعه تخت فوالد یک گنجینه ارزشــمند 
از آثار شــخصیت های ملی و بیــن المللی به 
حساب می آید، شناســایی این شخصیت ها 
و معرفــی گنجینه های آثار آنهــا و همچنین 
آشــنایی مخاطبان با ظرفیت هــای موجود 
در این مجموعه از مهم تریــن اهداف و برنامه 
های مدیریت تخــت فوالد اســت.وی افزود: 
در مجموعه تخت فــوالد از دوره های مختلف 
تاریخی گنجینه های ارزشــمندی به یادگار 
باقی مانده است و به راســتی انسان هایی که 
در این مجموعه آرمیده اند ســند هویتی ما به 
حســاب می آیند به همین منظور با برگزاری 
تورهای گردشــگری در مجموعه تخت فوالد 
مخاطبان را به ســمت مرگ آگاهی و دوری از 
مرگ هراسی ســوق می دهیم.مدیر مجموعه 
تخت فوالد اضافه کرد: در تور گردشــگری با 
توجه به سلیقه مخاطب مسیر های خاصی به 
گردشگر معرفی می شود و به دنبال آن  شرکت 
کننده به زیارت آرامگاه های شــخصیت های 

دلخواه خود هدایت می شود.

 یک کارشناس طراحی شهری
 مطرح کرد:

مولفه های موثر در ارتقای 
خوانایی شهر

یک کارشــناس طراحی شــهری با بیان اینکه 
ساماندهی و زیباسازی شهر اصفهان یک ضرورت 
است، گفت: تعریف پروژه های زیباسازی شهری و 
استفاده از نظرات کارشناسان متخصص می تواند 
خوانایی شهر را طی شبانه روز تقویت کند.پگاه 
پرگالی اظهار کرد: در شهرهای رو به پیشرفت 
امروزی، توجه به مســائلی کــه باعث افزایش 
خوانایی شهر برای ســاکنان و بازدیدکنندگان 
می شــود، یک امــر ضــروری اســت؛ یکی از 
روش هایی که برای تحقق این منظور مد نظر قرار 
گرفته است، زیباسازی شهری است؛ منظور از 
خوانایی این است که بتوان به آسانی اجزای شهر 
را شناخت و بتوان آن ها را در ذهن در قالبی به 
هم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد. وی، نورپردازی 
ساختمان های بلند مرتبه، ســاختمان های با 
ارزش بصری و تاریخــی را عاملی مهم در حوزه 
زیباسازی دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از 
المان های متناسب با فضاهای شهری، نقاشی 
دیواری خیابان های محلی و شریان های اصلی 
از دیگر عوامل تاثیرگذار در زیباسازی و خوانایی 
شهری محسوب می شود.این کارشناس طراحی 
شهری با بیان اینکه جانمایی مبلمان های شهری 
متناسب با فضا و نیازهای اســتفاده کنندگان 
امری موثر در بهبود سیمای شهری است، گفت: 
آنچه امروز نادیده گرفته شــده، پیش بینی یک 
سیســتم یکپارچه و منظم در طراحی و اجرای 
جزییات شهری متناسب با هم و با ساختار شهر 
و همچنین متناســب با ویژگی های فرهنگی و 

تاریخی شهر است.

یک کارشناس معماری:
طرح جامع شهری نیازمند 
فعالیت منسجم تیمی است

یک کارشناس معماری گفت: تدوین و اجرای 
موفق طرح جامع شــهری در گرو فعالیت یک 
تیم برجســته برای برنامه ریزی و اجرای آن 
اســت.احمد محلوجی اظهار کــرد: از آنجایی 
که طرح جامــع در مقاطع مختلــف نیازمند 
نگاه کلی و جزئی است، یک تیم برجسته باید 
وظیفه تشــخیص و تفکیک این دو نگاه را بر 
عهده داشته باشــد به طوری که مسائل کالن 
که مباحث مهم تری است به درستی به نتیجه 
مطلوب برســد.وی افزود: اگر مســائل کالن 
بــا راهبری های کالن پیش رود، بدون شــک 
طرحی موفق رقم می خورد و تبعات مثبت آن 
را در شهر مشاهده خواهیم کرد.این کارشناس 
معماری تاکید کرد: مباحث کالن شهری شامل 
مســائل تجاری، تاریخی، ورودی های شهر و 
مسائل زیست محیطی است؛ حل این مسائل 
با ایجاد راهبردهــای کالن امکان پذیر خواهد 
بود.محلوجی خاطرنشان کرد: در زمینه مسائل 
مربوط به محیط زیست به طور مثال طبیعت 
بســیاری از کشــورهای هم جوار بکر و دست 
نخورده باقی مانده است و همین مسئله باعث 
شده ظرفیت های زیست محیطی و گردشگری 

آن ها قوی بماند.

نماینده اصفهان در مجلس :
بیکاری در شرق اصفهان با اتکا 

به ظرفیت ها مرتفع می شود
معضــل بیکاری در اســتان اصفهــان، یکی از 
بزرگ ترین چالش های این استان  طی سال های 
اخیر بوده و ابعاد این مسئله به قدری بزرگ شده 
که بر اســاس آمارهای موجود، بیکاری در این 

استان 2 درصد باالتر از متوسط کشور است.
در همین رابطه حمیدرضا فوالدگر اظهار کرد: 
بیکاری در منطقه شرق اصفهان کامال محسوس 
بوده و کشــاورزی در وضعیت فعلی نمی تواند 

جوابگوی نیروی کار این منطقه باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
افزود: برای ایجاد اشتغال در شرق باید روی چند 
موضوع خاص تمرکز کرد که به نظر می رســد 
ظرفیت گردشــگری، صنایــع تبدیلی، صنایع 
خانگی و صنایع دســتی از جمله ظرفیت های 
 پر اهمیت شــرق اصفهان اســت که می تواند

 زمینه جذب سرمایه و اشــتغال زایی را فراهم 
کند.

وی همچنین تصریح کرد: همه مسئوالن استانی 
و شهرستانی باید در خصوص ایجاد اشتغال در 
شــرق اصفهان از طریق ایجاد صنایع کوچک 
و خــرد، کارگاه های خانگی، صنایع دســتی و 
اماکن بوم گردی وارد عمل شــوند.فوالدگر در 
خصوص راه های تامین مالی این نوع از مشاغل 
یادآور شد: اخذ وام اشــتغال برای روستاییان، 
عشایر و شــهرهای زیر 10 هزار نفر امکان پذیر 
است. تسهیالت الزم در این زمینه را می توان از 
بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و 

صندوق کارآفرینی امید دریافت کرد.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به سالگرد 
9 دی مطرح کرد:
 باید مراقب 

فتنه های بزرگ تر بود
نماینــده مردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اســالمی اظهار کرد: 9 دی ماه یکــی از برگ 
های زرین تاریــخ پیروزمند انقالب اســالمی 
ایران اســت؛ مردم با بصیرت و به پا خواسته ای 
که پاسخی محکم و کوبنده به مدیریت جریان 
فتته در داخل و خارج کشور دادند و این پاسخ 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است.حجت االسالم 
احمد سالک با اشــاره به درس ها و عبرت ها از 
9 دی، تصریح کــرد: باید دشــمنان داخلی و 
خارجی را بشناســیم؛ شــناخت این دشمنان 
از طریق بیانات، نوشــته ها و طرح های آن ها و 
نوع برخوردهایشــان محقق می شــود و امروز 
شاهدیم که اســتکبار جهانی چگونه با کشورها 
رفتار می کنــد.وی افزود: بایــد جریان نفود در 
داخل کشور در تمام رده ها و در الیه های زیرین 
که در بعضی از وزارتخانه ها حضور دارند و طراح 
هستند و مسائل را پیگیری می کنند را شناسایی 
کرد و دستگاه قضائی باید با آنها برخورد قاطع 
داشته باشد.احمد سالک عنوان کرد: سران فتنه 
و کســانی که در فتنه ۸۸ حضور پیدا کردند در 
بین مردم در داخل و کسانی که در جهان آزادی 
خواه هســتند منفورترین انســان ها محسوب 
می شــوند؛ چرا که مدت ها ســر سفره انقالب 
نشستند، حقوق گرفتند و زندگی کردند؛ اما به 
دستور اربابان آمریکایی ، اسراییلی و اروپایی شان 
شمشیر در مقابل والیت کشیدند.احمد سالک 
اذعان کرد: باید مراقب فتنه بزرگ تر باشیم که 
هر 10 ســال اســتکبار برای ما نقشه کشیده و 
امروز در بحث ارز و مســائل این چنینی گوشه 
هایی از فتنه بزرگ تر را می بینیم و لذا باید دقت 
 کافی داشت و تبعیت از رهبری و حفظ وحدت

  امت پاســخ جریان هــای داخلــی و خارجی 
خواهد بود .

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان، پیش از ظهر  دیروز  در نشست خبری 
ستاد برگزاری مراســم یوم ا... 9 دی استان 
اصفهان بابیان اینکــه خداوند نعمت های 
زیادی را به نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایران هدیه کرده اســت، اظهار کرد: مردم 
بصیر و رهبر معظم انقالب، دو نعمت بزرگ در 
طول انقالب اسالمی هستند که باید قدر آنها 
را بدانیم. خداوند برای هر نعمتی شکری قرار 
داده است که این شکرگزاری را باید در عمل 

انجام دهیم.
»جعفر عسگری« گفت: مردم ما در طول ۴0 سال 
انقالب اسالمی مسیرهای پرتالطمی را پشت سر 
گذاشتند که باید مطالبه بحق این مردم را ادا کنیم.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان با اشــاره به رســیدگی به مشکالت مردم  
افزود: یک سری ســوء مدیریت ها و نارسایی ها در 
کشور وجود دارد که وضعیت را سخت کرده است.

پیگیری مطالبات مردم باید در هر برنامه ای جایگاه 
خود را داشته باشد.عســگری بیان کرد: این گونه 
مراسمات مردمی هســتند و بزرگداشت مناسبتی 

بدون رسیدگی به مطالبات خطاست.
مشخص شدن چهره واقعی افراد مدعی 

انقالبی گری در طول 40 سال
وی بابیان اینکــه حضرت علــی )ع( می فرمایند 
که گذشــت زمان، ماهیت واقعی افراد را مشخص 
می کند، تاکید کرد: چهره واقعی افراد در هر لباس 
و جایگاهی که مدعی انقالبــی گری بودند در این 
۴0 سال مشــخص شــد و اصل انقالب مشخص 
شدن ناخالصی هاست.رییس شــورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی اصفهان با تاکید بر اینکه یکی از 
آزمون های سخت انقالب اسالمی در جریان فتنه 
۸۸ اتفاق افتاد، خاطرنشــان کرد: تعداد متعددی 
از نخبگان مدعی کشــور در این امتحــان نه تنها 

مردود بلکه سقوط کردند 
و بــه قول رهبــر انقالب 
اسالمی آن فضا غبارآلود 
بود.عسگری تصریح کرد: 
مردم بصیر راه درست را 
تشــخیص دادند و باالتر 
از نخبــگان ایــن مردم 
بودند که راه درســت را 

گم نکردنــد و برای خنثی کــردن فتنه ای که 10 
ســال دشــمن برای براندازی نظــام برنامه ریزی 
کرده بود به صحنه آمدند.وی بابیــان اینکه فتنه 
۸۸ خسارت های متعددی و حماسه 9 دی برکات 
زیادی را برای کشور داشت که باید این خسارت ها 
و برکات برای مردم تبیین شــود، گفت: رسانه ها 
باید استراتژیکی دشمن که با همراهی فتنه گران 
داخلی همراه بود را منعکس کنند.عسگری افزود: 
فلســفه بزرگداشــت 9 دی یادآوری برای غفلت 
نکردن اســت که دوباره دچار فتنه نشویم و فتنه 
۸۸ اعتبار ۳0 و چندســاله نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران را با پروژه تقلب دچار شبهه کرد که 

این خسارت سنگینی به 
دنبال داشت.وی با اشاره 
به دیگر خسارت های این 
فتنه برای کشــور ادامه 
داد: دشــمن با توجه به 
فعالیت هــای فتنه گران 
داخلی امیدوار شــد که 
از ســال ۸۸ فشــارهای 

جدی تر و متعددی را بر کشور وارد کند.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان 
بابیان اینکه مردم بصیر نشــان دادنــد که حامی 
والیت هستند و پای انقالب ایســتاده اند، تصریح 
کرد: ملت ایران علی رغم همه دشمنی های داخل 
و خارج مرزها بیشتر از گذشــته آماده جان فشانی 

برای انقالب اسالمی شدند.
امیدواری دشمنان به تغییر نظام پس از 

فتنه ۸۸
وی اضافه کرد: دشــمن امیدوار بود کــه با ایجاد 
آشــوب های خیابانی و نارضایتی هایــی که براثر 
تحریم در کشــور ایجاد کرده بود، دســتاوردهای 

باالیی داشــته باشــد؛ اما به لطف خــدا به دلیل 
والیتمداری مــردم و رهبــری حکیمانه حضرت 
آیت ا...خامنه ای این فتنه ها خنثی شد.عســگری 
با تاکید بر اینکه نباید به خواب برویم که دشــمن 
همیشــه بیدار اســت و باید در همه کارها دشمن 
را مدنظــر داشــته باشــیم، بیان کرد: دشــمن 
برنامه ریزی های جــدی برای مقابلــه و براندازی 
نظام جمهوری اســالمی ایران در چهلمین ســال 
انقالب خواهد داشــت و به دنبال فرصت اســت.

وی افزود: حضور مردم درصحنه و در این شــرایط  
ســخت اقتصــادی کشــور می توانــد فتنه های 
دشــمنان را دوباره خنثی کند. نهــم دی ماه روز 
 وحدت ملی اســت و نبایــد جامعه دســته بندی 

شود.
ایجاد انشعاب در کشور هدف دشمن است
رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســالمی 
اصفهان بابیــان اینکه دشــمن به دنبــال ایجاد 
انشــعاب و دودســتگی در کشــور اســت و باید 
مطالبه گری منطقی و منصفانه باشــد، اظهار کرد: 
مراسم های متعددی برای نهم دی ماه در اصفهان 
پیش بینی شده اســت که رونمایی از کتاب »کف 
خیابان«، ســخنرانی آیت ا... صدیقــی در برنامه 
بزرگداشت استاد پرورش، سخنرانی حجت االسالم 
بهشــتی نژاد قبل از خطبه ها ازجملــه برنامه های 
مهم برای بزرگداشــت این روز اســت. وی ادامه 
داد: برنامه محوری روز بصیــرت در میدان انقالب 
اسالمی با سخنرانی ســردار فضلی برگزار می شود 
و پس از مراسم راهپیمایی از میدان انقالب شروع 
و تا خیابان های کمال اســماعیل و پاسداران ادامه 
پیدا می کند.عسگری بابیان اینکه تجلیل از خانواده 
شهید سجاد شاه سنایی در حاشیه این برنامه انجام 
می شود،گفت:شهید شاه سنایی از بسیجیان مدافع 
امنیت کشور است که سال گذشته در ناآرامی ها به 
شهادت رسید.وی افزود: برنامه های بزرگداشت روز 
بصیرت هم زمان با سراسر کشور در شهرستان های 

اصفهان برگزار می شود.

 نهم دی ماه روز وحدت ملی است
  رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:  

دشمن برنامه ریزی های جدی برای 
مقابله و براندازی نظام جمهوری 

اسالمی ایران در چهلمین سال انقالب 
خواهد داشت و به دنبال فرصت است

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شــورای شــهر 
اصفهان در برنامه رادیویی »صدای شــهر« اظهار 
کرد:  ۸0 درصد مسائل مردم در کمیته های نظارتی 

رفع و رجوع می شود.
علیرضا روحانی ادامه داد: اعضای شورا 
به صــورت برنامه های مــدون که در 
دبیرخانه شورای شــهر اطالع رسانی 
شــده، زمان هایی برای انجام مالقات 
مردمی در محل دبیرخانه شورا حضور 

دارند.
مدیــر ارتباطــات و امــور بین الملل 
شورای شــهر اصفهان از طراحی یک 

اپلیکیشن که از طریق آن شــهروندان اصفهانی 
می توانند با شورای شهر ارتباط برقرار کنند و برای 
حضور در کمیته های نظارتــی وقت بگیرند، خبر 
داد و افزود: این اپلیکیشــن تا پایان سال رونمایی 
می شود تا فاصله بین مردم و شورا به حداقل برسد 
و خدمت رســانی ها افزایش یابد.وی با بیان اینکه 
شورای اسالمی شهر اصفهان اولین شورایی است 
که به سامانه دسترســی آزاد اطالعات دسترسی 
پیدا کرده اســت، اظهارکرد: شــهروندان به ویژه 
دانشــجویان می توانند اطالعات مورد نیاز خود را 
در خصوص مصوبات، پروژه ها و برنامه های شورا از 
طریق مراجعه به این سامانه به دست آورند.روحانی 
افزود: سامانه مصوبات شورای شهر اصفهان یکی از 
بزرگ ترین دستاوردهای شورای شهر است که 

از اولین مصوبه شورا در سال ۷۸ تا آخرین مصوبه 
که مربوط به یکشــنبه همین هفته شورای شهر 
اصفهان بوده، در این سامانه قابل مشاهده است.وی 
خاطرنشان کرد: در روزهای یکشنبه که جلسات 

علنی شورای شهر از ساعت هشت صبح تا ظهر و 
روزهای سه شنبه جلسات تلفیق برگزار می شود، 
هیچ کدام از اعضای شورا در ساختمان شورای شهر 
حضور ندارند، اما روزهای دیگر هفته حداقل چهار 
نفر از اعضا حضور دارند، البته شهروندان برای انجام 
مالقات باید وقت قبلی از روابط عمومی بگیرند.مدیر 
ارتباطات و امور بین الملل شــورای شهر اصفهان 
در پاسخ به این ســوال که نظارت شورای شهر بر 
سازمان ها و شــرکت های زیرمجموعه شهرداری 
چگونه است، گفت: با توجه به اینکه در هیئت مدیره 
سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه شورا، تعدادی 
از اعضای شورای شــهر حضور دارند، فرآیندهای 

نظارتی انجام می شود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر خبر داد:

طراحی اپلیکشن ثبت نام برای حضور در کمیته های نظارتی شورا
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفت: تاکنون 21۷ هزار مترمربع چمن 
جایگزین شــده که در برنامه امسال تا ۳0 هکتار 
ادامه پیدا می کنــد و در برنامه پنج ســال آینده 

نیز با افزایش 10 درصدی رو بــه رو خواهیم بود.
فروغ مرتضایی نژاد اظهارکرد: از یک سال گذشته 
اصالح الگوی کشت در دستور کار سازمان پارک ها 
قرار گرفت، از این رو برنامه پنج ســاله ای تدوین و 
استفاده از چمن های مقاوم جایگزین چمن های 
پر مصرف شد. وی افزود: این چمن ها هر 10 روز 
یک بار آبیاری می شود، در حالی که چمن های قبل 
هر روز نیاز به آبیاری داشت، البته در حال آموزش 
کارگران هستیم تا چگونگی آبیاری ها را بیاموزند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: بعد از جایگزینی چمن، 
گل ها و گیاهان فصلی با گل های فصل دائمی که 
نیاز آبی کمتری دارند، جایگزین شدند، همچنین 
با توجه به اینکه بحث توسعه فضای سبز وجود 

نداشت، در واکاوی ها، گیاهان مقاوم به خشکی و با 
نیاز آبی کم مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کاشــت برخــی گونه های دیم 
به صورت بــذرکاری در ارتفاعات آرامســتان باغ 
رضوان نیز انجام شــده است، تصریح 
کرد: امسال در صدد هستیم از نهال و 
بذرهای مقاوم در دامنه و ارتفاعات کوه 
قائمیه استفاده کنیم.مرتضایی نژاد با 
اشاره به تدابیر اندیشیده شده جهت 
تامین آب مورد نیاز فضاهای سبز شهر 
در ســال های آینده، اظهارکرد: پس 
از انجام فرآیند تامین آب با اقدامات 
مدیریتی، خطوط انتقال آب که از سال های قبل 
عملیات اجرای آن آغاز شــده بود را کامل کردیم 
به طوری که به صورت »رینگ« نیمی از شهر روی 
خطوط انتقال دور زده و خطــوط انتقال همراه با 
ایستگاه پمپاژ، فیلتراسیون و سیستم های آبیاری 
تکمیل شــده اســت. وی با بیان اینکه در بخش 
مصرف امســال ۶۵2 هزار مترمربع به سیســتم 
آبیاری تحت فشار شهر که به صورت بابلر، قطره ای 
و بارانی بود، اضافه شــده اســت، افزود: در بخش 
مصرف که حساسیت زیادی در شهر وجود داشت، 
با تشکیل کمیته های متعددی از جمله بحران آب 
در سازمان و معاونت خدمات شهری و ستاد بحران 
و خشکسالی تمام مســائل کنترل و آموزش های 

متعدد از سوی کارشناسان انجام شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

جایگزینی ۲۱۷ هزار مترمربع چمن با نیاز آبی کم

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:
برگزاری مانور زلزله، میزان خسارت زلزله را کاهش می دهد

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان در حاشــیه مانور زلزله در منطقه 9 و روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی با اشاره به 
اینکه کشور در لیست کشورهای زلزله خیز جهان به حساب می آید، اظهارکرد: حضور در این لیست به علت قرار گرفتن کشور در کمربند زلزله کره 
زمین است و از همین رو برای مقابله با تلفات احتمالی آن، نیازمند برنامه ریزی و آمادگی قبلی هستیم. حسین امیری تصریح کرد: علم روز جهان 
تاکنون نتوانســته زمان وقوع زلزله را پیش بینی کند، اما با برگزاری مانورهای زلزله و آموزش های عملی می توان میزان خسارات و تلفات زلزله را 
کاهش داد.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه کاهش تلفات و خسارات ناشــی از زلزله با آموزش، افزایش فرهنگ عمومی و 
ایمنی و مقاوم سازی زیرساخت ها به وجود می آید، گفت: ایجاد آمادگی برای واکنش به موقع، صحیح و سریع در برابر زلزله و افزایش سطح آگاهی 
جامعه در مورد زلزله از جمله اهدافی اســت که می توان در مانورهای زلزله پیگیری کرد؛ این مانور موجب باال بردن مهارت و عکس العمل صحیح 
در زمان حوادث احتمالی و به نمایش درآوردن آموزش های نظری می شــود.وی با بیان اینکه با برگزاری مانورهای زلزله و ایمنی باید حساســیت 
مردم را نســبت به بالیای طبیعی افزایش داد، تصریح کرد: زلزله هرگز خبر نمی کند به همین دلیل باید همیشــه آمادگی خود را حفظ کنیم، به 
 همین دلیل مانور زلزله منطقه 9 با هدف چگونگی مقابله با آن و ترغیب شهروندان نسبت به آشنایی نحوه مقابله با این بالیای طبیعی برنامه ریزی

 شد.

دیدگاه

 حدیث زاهدی
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  امام صادق علیه السالم:
 آنگاه که روزگار، زمانۀ ستم باشد و مردمش 

اهل نیرنگ باشند، اعتماد به هرکسى درماندگى 
است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

در بررســي زندگي بزرگان و افرادي که بــه موفقيت هاي 
بســياري دســت يافته اند، عنصر »اراده« بيش از هر چيز 
ديگري به چشم مي خورد، عنصري که آن را مي توان به در 
ورودي موفقيت تشبيه کرد . تمام افراد مي توانند اين عنصر 
را در خودشان تقويت کنند و پله هاي سعادت و خوشبختي 
را پشت سر بگذارند به شرطي که با راهکارهاي ارائه شده که 
از در روايات اسالمي به آنها اشــاره شده و روان شناسان نيز 
بر آن تاکيد کرده اند، انســان ها اراده را در خودشان تقويت 
کنند. در نوشتار زير به برخي از اين راهکارها اشاره مي کنيم:
10 - با کسانى که روحيه و اراده قوى دارند، دوست شويد تا 

اراده شما نيز قوى شود.
11 - بکوشــيد تصميم هايتان را با فردى بــا تجربه در ميان 
بگذاريد تا از قوت و درســتى شــان اطمينان يابيد. پس از 

مشــورت با اين فرد، بر اساس تدبر و انديشــه خود تصميم 
بگيريد و بدون از دست دادن فرصت اقدام کنيد.

تصميم بايد بر تدبير و انديشه و آگاهى هاى الزم استوار باشد 
و به عمل بينجامد . تخلف از اين امر جــز تلف کردن وقت، 
پيروى از افکار پوچ و سستى در عمل دستاوردى ندارد و فرد 
را با زيان هاى مادى و معنوى روبه رو مى سازد. از اين رو، امور 

ياد شده گناه به شمار مى آيد.
ترديد در تصميم  گيرى و تاخير در عمل سبب از دست رفتن 
منافع معنوى و مادى فراوان مى شود و زيان هاى بسيار را به 

ارمغان مى آورد.
12- تصميمات بجا و پر ارزش گذشته  خود را به ياد آوريد و 
توجه کنيد که چون گذشــته براى انجام دادن کارهاى مهم 

آمادگى داريد.
13- در تصميم ها و فعاليت هاى اشــخاص اسوه  دقت کنيد، 
در همسان ســازى و الگوپذيرى جدى باشيد تا جرات انجام 

کار يابيد و توان تصميم گيرى و اجرا در شما تقويت  شود.
14-  ورزش مستمر و منظم را که در تقويت اراده بسيار موثر 

است، فراموش نکنيد.
15- با تصميم هاى آســان در کارهاى ساده، به تدريج  خود 
باورى و توانمنــدى را در خويش پديد آوريــد و راه را براى 

تصميم گيرى در امور مشکل و پيچيده هموار سازيد.
16- در موضوع مورد نظر تمرکز پيدا کنيد و از اشــتغاالت 
ذهنى متعدد بپرهيزيــد تا تصميم گيرى آســان تر صورت 

پذيرد.
17- پــس از تدبيــر و مشــورت از عواقــب تصميم  هاى 
خود هراســناک نباشــيد و به خدا توکل کنيد . پيامدهاى 
تصميم هايتان را که از قلمرو انديشــه تان بيرون اســت و با 
ســامان دادن احتمال هاى ضعيف سبب ترديد و تزلزل شما 
مى  شــود، به خداوند متعال که به بندگانش لطف و رحمت 
و محبت گســترده دارد، واگذاريد و به آنچه پروردگار پيش 

مى آورد، خشنود باشيد. 

اراده را در وجودتان تقویت کنید)2(

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

نظام های انعطاف ناپذیر، این ها 
چیزهایــی هســتند کــه واقعــا 
باعــث ترســم می شــوند...آنچه 
راستی راســتی  از آن می ترسم 
و بیــزارم. دلــم می خواســت 
می توانســتم به اینجــور آدم ها 

بخندم، اما نمی توانم!

»کافکا در کرانه«
هاروکی موراکامی

 از آدم های 
توخالی متنفرم

چیــزی کــه نمی توانــم تحمــل 
کنــم آدم هــای توخالی اســت. 
وقتی با آن ها روبه رو می شــوم 
نمی توانــم تحمل شــان کنــم و 
آخرش حرف هایی رامی زنم که 
نباید بزنم!تنگ نظرهای عاری از 
تخیل، مدارا نکردن،نظریه های 
بریــده از واقعیــت، اصطالحات 
توخالــی، آرمان هــای عاریتــی، 

 ماهى کپور قرمز و سفيد در ژاپن  که  با قيمت 203 ميليون ين به فروش 
مى رسد، به گران ترين ماهى زنده تبديل شــد.ماهى 101 سانتى مترى 
کوهاکو با توجه فراوان ، توسط يک جمع کننده پس از مناقصه سختى در 
پرورشگاه ماهى در شهر هيروشيماى ژاپن خريدارى شد. کپور ماده سال 
گذشته جايزه اول را در نمايش معتبر کوى برنده شد و انتظار مى رود امسال 
عنوان دومش را کسب کند که به شــدت توجه خريداران را به خود جلب 
کرده است. احتماال طرفداران و جمع کنندگان اين ماهى ، از سراسر دنيا 
ســفر مى کنند تا نگاهى به گران ترين ماهى که تا به حال فروخته شده، 

داشته باشند.

گران ترین و بزرگ ترین ماهی جهان

ســاخت موزه آناتومى بدن در کشــور هلند ثابت کرد که تنها در يک افسانه 
يا يک فيلم تخيلــى امکان ديدن داخل بدن نيســت. ســازندگان اين موزه 
به راحتى امکان ديــدن داخل بدن انســان را براى بيننــدگان فراهم کرده 
اند. اين موزه در شــهر ليــدن در نزديکى شــهر آمســتردام پايتخت هلند 
واقع شــده اســت. يک ســاختمان که فردى غول پيکر در کنار آن نشسته 
و از طريــق پله برقى در قســمت زانــو وارد مــوزه خواهيد شــد.در موزه به 
 قدرى اعضاى بدن بزرگ نمايى شــده کــه ديگر نيازى بــه زدن عينک براى

 بزرگ ديدن نيست.

موزه آناتومی بدن در هلند

قاسمی که متحول شد!
آيت ا... فاطمى نيا نقل مى کند: شخصى بود در نجف به نام قاسم. اين قاسم به عنوان يک آدم پليد و گناه کار درتمام نجف مشهور بود، ولى با همه  
اين اوصاف به مرحوم حضرت آيت ا...آقاى قاضى )ره( ارادت داشت. هروقت مرحوم قاضى )ره( مى خواستند رد بشوند، اين سر راه مى ايستاد. 
وقتى آقا رد مى شد مى گفت: سيدى! سالم عليکم. آقا هم مى فرمودند: عليکم السالم.مرحوم قاضى )ره( که ديد اين شخص محبت دارد، حسن 
استفاده کرد و يک روز فرمود: قاسم! بيا اينجا ببينم، تو که ما را دوســت دارى، نماز بخوان! گفت: نمى توانم بخوانم.روزه بگير! گفت: نمى توانم. 

نمى توانى که نمى توانى! التماس دعا.
باز فردا هم جوان آمد و گفت:سالم عليکم. آيت ا...آقاى قاضى )ره( فرمود: بابا توسالم مى دهى به ما، بله، عليکم السالم، خدا پدرت را بيامرزد! مگر 

نگفتيم ديروزنمازبخوان؟!
چند سال به اين منوال مى گذرد. يک روزآقاى قاضى که گوهرشــناس بوده و مى دانسته که اين را نبايد رها کرد؛ مى گويد: ببين بيا اينجا! االن 

چندسال است که تو به من سالم مى دهى و ما هم جواب مى دهيم؟ ما دو رکعت نماز نتوانستيم به گردن تو بيندازيم.
شــما به من يک قولى بده! فقط اين يک قول را مردانه عمل کــن. بعد هم اصال نه نماز بخوان ونه روزه بگير. امشــب نماز شــب بخوان. مرد 
گفت: من؟! گفت: بله تو! عجب! به من مى گويد نمازشــب بخوان! گفت: ما شــب ها مى رويم قصه مى گوييم، مى خنديم، بعد هم مثل ســگ 
مى افتيم و مى خوابيم. چه نماز شــبى؟! به عمرمــان نمازصحيح نخوانديم. حاال تو مى گويى نمازشــب بخوان؟ گفت: حــاال اين يک قول را 
بده. يک فکرى کرد و گفت: چشــم! به رگ مردانگى اش برخورد. گفت: بيدار نمى شــوم. آقا فرمودند: تو نيت کن چه ساعتى بيدار شوى، من 
بيدارت مى کنم.مى گويد حاال به آقا قول داديم، ببينيم چه مى شــود. شب مى رود و مى خوابد. سرســاعت دو، مى بيند يک حالى به او دست 
داد. يک دفعه بيدار مى شود و مى نشيند. ســيد بيدارش کرده بود. خب مى گويد قول داديم که نمازشــب بخوانيم. بعد هم هر کارى دل مان 
خواســت بکنيم. از اتاق بيرون رفت؛ آســتينش را باال زد که وضو بگيرد، يک مرتبه گفــت: خدايا مى دانم که دير آمدم، يک عده هميشــه 
 درخانه  تو هســتند، ولى من دير آمدم. بيا و به صدقه ســر آن ها من را ببخش، من غلط کردم. ديگر کار زشــت نمى کنــم. اين آقا به همين

 ترتيب از اوليا شد.

روایت روز

در هند اغلب هزينه هاى مراسم عروســى با پدر دختر است و دخترانى که پدر 
ندارند، هزينه هاى ازدواج و عروسى برايشــان به يک معضل جدى تبديل مى 
شود. »ماهش ساوانى«، يک تاجر الماس خير هندى از استان سورات است که به 
برگزارى مراسم ازدواج براى دختران يتيم و بى سرپرست معروف است. به تازگى 
شرکت او براى 261 دختر يتيم شامل 6 دختر مسلمان، 3 مسيحى و 252 دختر 
هندو مراسم ازدواجى را سازماندهى و برگزار کرد.در اين مراسم ازدواج جمعى 

برخى از مقامات استان سورات نيز حضور داشتند.

سنگ تمام تاجر الماس هندی برای 2۶۱ دختر یتیم

اسالم به آلمان تعلق دارد 
»اسالم به آلمان تعلق دارد« به قلم دکتر ياووز اوزگز در 141 صفحه 
سال 201۹ به زبان آلمانى منتشر شد.براساس اين گزارش، ياووز 
اوزگز، محقق و اسالم شناس ترک تبار مقيم آلمان، سال هاست که 
سفرهاى کارى زيادى به شهرهاى مختلف آلمان و اتريش دارد. او 
از آثار تاريخى مسلمانان در اين کشورها بازديد کرده ، از آنها عکس 
گرفته و گزارش مربوط به اين آثار را در دانشنامه اسالم منتشر کرده 
است.کتاب »اسالم به آلمان تعلق دارد« حاصل اين سفرهاست.

اوزگر، معتقد اســت بحث هاى مربوط به اينکه اسالم به آلمان يا 
اتريش تعلق ندارد، از نظر تاريخى پذيرفته نيست. او مى گويد که 
اسالم نه تنها بخشى از آلمان و اتريش محسوب مى شود، بلکه نقش 
زيادى در تاريخ اين کشورها داشته اســت.به گفته او، مسلمانان 
طى قرن هاى گذشته سهم زيادى در شکل گيرى فلسفه، ادبيات، 
شعر، هنر و فرهنگ و حتى ساخت کليســاها و مقبره ها در آلمان 
داشــته اند. در موزه ها و بناهاى تاريخى هر دو کشور مى توان آثار 
مربوط به مسلمانان را مشاهده کرد. او در اثر جديدش با عکس هاى 
خيره کننده و توضيحات مفصل، خواننده را به سفرى در تاريخ آلمان 
و اتريش مى برد و تاثير اسالم در تاريخ اين کشورها را به مخاطبان 
نشــان مى دهد. اوزگر، در اين کتاب به مسلمانان و غيرمسلمانان 

نشان مى دهد که اسالم به آلمان تعلق دارد.

 استاد پرورش 
شاگرد ممتاز پیامبرگرامی اسالم)ص( 

روزنامه »رسالت« در يادداشتى نوشت:  »ششم دى ماه امسال مصادف 
است با پنجمين سالگرد درگذشت استاد سيدعلى اکبر پرورش؛  انسان 
وارسته اى که مقام معظم رهبرى از او با عنوان »ياور صديق انقالب« 
ياد فرمودند و » لهجه صادق، دل با اخالص ، خلق نيک و زندگى پاک و 
شرافتمندانه« را از جمله سجاياى اخالقى آن بزرگوار برشمردند. آقاى 
پرورش ويژگى هاى متعددى داشت که او را در ميان ديگران متمايز 
مى کرد. اما اگر بخواهيم ايشــان را در يک کلمه معرفى کنيم بايد 
بگوييم پرورش معلمى دردمند بود، يعنى شاگرد ممتاز پيامبر گرامى 
اسالم )ص( که خود را »معلم« معرفى فرموده است. مردمى بودن،  
ساده زيستى، شب زنده دارى، ذوق ادبى و شوخ طبعى و در عين حال 
صراحت لهجه و شجاعت در بيان حق، به خصوص در برابر شخصيت ها 
و مسئوالن عالى مرتبه ، از ويژگى هاى برجسته معلم عزيز ما بود. آن 
بزرگوار در زندگانى شــخصى هيچ گاه از زل معلمى خارج نشد و از 
يک خانه اجاره اى در ابتداى زندگى آغاز کرد و در پايان هفتاد و يک 
سال عمر پربرکت خود در خانه اى دو طبقه و ساده همراه با فرزندش 
زندگى مى کرد و جز حقوق بازنشســتگى معلمى، سرمايه اى براى 
خويش نيندوخت و اين درس امروز »پرورش« به شيفتگان ثروت و 

قدرت و هشدار به تمامى دولتمردان است.«

»چهل سالگی« به خوانندگی و 
آهنگسازی »حمید قربانی« منتشر شد

چهل ســال از انقالب مى گذرد و همين بهانه اى مى شود براى 
خلق اثرى با همين عنوان »چهل ســالگى« بــه خوانندگى و 
آهنگسازى »حميد قربانى« و با شعرى از »قاسم صرافان«. اين 
اثر را مى توان نوعى از ژانر پاپ فيوژن ناميد که رگه هايى از کالم 
خواننده نيز اشاراتى بر راک و هارد راک دارد، تلفيقى که شعر از 

آهنگساز به درستى طلبيده و به سرانجام رسيده است.
چهل سال از انقالب اسالمى مى گذرد و آثارى ماندگار در اين 
چهار دهه که صرفــا به نيت انقالب خلق شــده اند کم نبوده و 
خوشــبختانه در چند ژانر اصلى از جمله »موسيقى کالسيک 
ايرانى« »کالسيک غربى« »تلفيقى« »پاپ« و »محلى« آثارى 
ماندگار براى انقالب خلق شــده اســت. ماندگارترين اين آثار 
همان هايى هستند که در بحبوحه انقالب خلق شده اند از آثار 
»چاووش« در ژانر موســيقى اصيل ايرانى گرفته تا »کجاييد 
اى شهيدان خدايى« در ژانر کالســيک غربى و »آمريکا ننگ 
به نيرنگ تو« در ژانر پاپ و »دايه دايه« در ژانر محلى لرى همه 
نمونه هايى از ژانرهاى مختلف هستند که آثارى موفق و ماندگار 
در آن ها و براى انقالب ساخته شده است. ليکن اين ماندگارى 

هرچه به جلوتر آمديم کم رنگ تر شد.

خبرکتابکیوسک

درخت کریسمس 
مقاومت

بــرای  مســیحیان 
گرامیداشــت سالروز 
میالد مســیح مقدمات 
جشن کریسمس را مهیا 
می کننــد. این درخت 
کریسمس یک خانواده 
مسیحی لبنانی است که 
با عکس هایی از شهدای 
مقاومت تزیین شده...

ایجاد همدلی و حکومت 
بر قلب هــا رمز قدرت 

حزب ا... ا ست. 

اینستاگردی

 بوسه حاج قاسم 
بر مزار شهدای گمنام

داغی که برای »مژده لواسانی« تسلی ندارد

باور می کنید که این عکس »پارسا پیروزفر« باشد؟! 

 صفحه اينســتاگرامى ســردار قاسم 
سليمانى، فرمانده سپاه قدس تصاويرى 
از حضور در مزار شهداى گمنام دانشگاه 

شهيد باهنر کرمان را منتشر کرد.

مژده لواسانى، با انتشار اين عکس نوشت: 
من فقط به مادر و پــدرى فکر مى کنم که 
بچه هاشــون صبح خداحافظــى کردند و 
برنگشتند... سوار هواپيما نشده بودند! جاده 
چالوس نرفتند! عازم سفر نبودند!!!نه، خيلى 
عادى توى يکى از مهم ترين و بزرگ ترين 
دانشگاه هاى تهران،کالس داشتند! واى بر 
ما... تسليت به خانواده هاى داغدار،هرچند 

که اين داغ رو هيچ چيز تسلى نمى بخشه.

»عبدا... اسکندرى« با انتشار 
ايــن عکس نوشــت: پارســا 

پيروزفر عزيز.

مرتضى پورعلى گنجى با انتشار اين عکس نوشت: 
مه زندگى مه نفس مه چسه سو مه جيگر گوشه مه 
دارو ندار. دنيا ونه به خودش بباله و بنازه که کسى 
مسه تو به دنيا بيامو و خله ها خيلى چيزا از وجودت 
ياد بيتنه و گيرنه، مثله هميشه ته لينگ کف خش 
دمه و هر چى دارمه از دعاى خير تو هســه سالم 
باش هميشه امه سر دواش ته غم ره نوينم.)تو مسه 

همه چى بى( تولدت مبارک )خداى روى زمينم(

قربون صدقه آقای فوتبالیست برای مادرش
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