
جواد نصری- شهردار  فالورجان

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

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

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

97/10/23 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند .
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

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

نوبت دوم

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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 مانور تاکسی  زردها 
  اجرای طرح حمایتی مدیریت شهری از تاکسیرانان؛  

  انرژی های تجدیدپذیر می تواند چهره فقر  در شرق اصفهان را متحول کند ؛ 

برق؛ ناجی کشاورزان بیکار اصفهانی
رسیدگی به لگدون ها؛

 امروز وقت مناسبیه که ناگهی به
  لگدون هامون داشته باشیم و  

خاکشون رو عوض کنیم.
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 در شرایط تحریم
 ناچار به حرکت هستیم

مدیرعامل فوالد مبارکه:
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  وزیر آموزش و پرورش بر مافیا پیروز شد؛  

 حذف تدریجی
 یک کابوس

 برای »شهرتکانی«
 ایده دهید

مدیر خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری:
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فرمانده انتظامی استان خبر داد:

 دستگیری 9 نفر از عناصر کلیدی 
و سرشبکه دالالن ارزی

فرمانده انتظامی استان از دستگیری 9 نفر از عناصر کلیدی و سرشبکه دالالن ارزی و عامالن اصلی 
گران فروشی ارز در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: به 
دنبال نابسامانی بازار ارز و به تبع آن بروز نوسانات و افزایش قیمت ارز در ماه های اخیر، فعالیت اخالل گران 

و دالالن ارزی...
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اسکی باز  
کارگردان:فریدون نجفی
پردیس سینمایی ساحل

گالری نگرش/ مدیا: نقاشی
جبر محیطی

 ۷  الی 19 دی

اجرای علی قمصری و گروه 
همنوازان حصار

هنرسرای خورشید
25 دی ماه

صفحه  5
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رسیدن به اجماع بر ســر تشکیل دولت در 
لبنان همچنان در ابهام باقی مانده است.هر 
چند »حریری« به عنوان مســئول مستقیم 
تشکیل دولت در این کشور بارها وعده هایی 
را برای تشکیل کابینه ارائه داده است؛ اما به 
نظر می رســد این اقدام به دلیل باقی ماندن 
اختالفات اساســی همچنان پابرجا باشد. با 
وجود اینکه انتخابات لبنان هشت ماه پیش 
برگزار شده، اما این کشور هنوز دولتی کارآمد 

ندارد. 
در حالت معمول شــاید این اتفاق چندان وخیم به 
نظر نمی رســید؛ اما لبنان تحت فشار مالی شدید 
اســت و به گفته رییس جمهوری این کشــور، نرخ 
بیکاری تنها اندکی پایین تر از 50 درصد اســت و 
بدهی عمومی به ۱50 درصد تولید ناخالص داخلی 
می رســد، این مســائل لبنان را در زمره فقیرترین 
کشورهای جهان قرار می دهد. آنچه به این بحران 
می افزاید این اســت که حدود یک چهــارم افراد 
ســاکن در لبنان در حقیقت پناهجویان ســوری 
هستند. شکل گیری دولت از جهت به اجرا گذاشتن 
اصالحات مالی اهمیت دارد. صندوق بین المللی پول 
پرداخت هرگونه وامی را به پس از اجرای اصالحات 
مالی در این کشور موکول کرده است. همین اواخر 
هزاران لبنانی در اعتراض به نظام سیاسی ورشکسته 
که راه حلی برای مشکالت ایفا نمی کند، در خیابان 
ها تجمع کرده بودند.  آنچه مشــهود است اینکه به 
رغم تمام تالش های عربســتان و جناح وابسته به 
حریری هنوز حــزب ا... در صحنه سیاســی لبنان 
نقش مهمی دارد، به خصوص آنکه همچنان جنوب 
لبنان ملتهب درگیری ها با رژیم صهیونیستی است 
ضمن اینکه نقش حزب ا... در قــدرت دولت آینده 
لبنان مســائل قومی و مذهبی را نیز در این شرایط 
سیاسی پررنگ می کند. طبق قانون اساسی لبنان 
و در واکنش به تنوع مذهبی این کشــور، مناصب 
قدرت بین ســنی ها، شیعیان، مســیحیان و دروز 
تقسیم شده است. این دقیقا همان چیزی است که 
سبب می شود حزب ا... به رغم آنکه نماینده اکثریت 
جمعیت نیست، اما روند سیاســی در این کشور را 

تحت کنترل داشته باشد. 
دولــت در ذات خود چند 
تکه بوده و حزب ا... فقط 
باید بــزرگ ترین تکه آن 
را به دست آورد. حزب ا... 
حمایت حدود ۷0 درصد 
از رای دهندگان شیعه را 

به دست آورده و این مســئله آن را قادر به مذاکره 
برای ائتالف اکثریت با احزاب مسیحی و سنی کرده 
است.۸ ماه از انتخابات لبنان می گذرد و این کشور 
هنوز دولتی کارآمد ندارد. حزب ا... خواستار انتصاب 
قانون گذاران مورد نظر خــودش در مواضع کلیدی 
دولتی اســت. از آنجایی که دیگران با این مســئله 
موافقت نکرده اند، حزب ا... هم مانع از تشکیل دولت 
توسط سعد حریری، نخست وزیر سنی لبنان شده 
اســت. کارولین گلیک، خبرنگار اسرائیلی گفته که 
حزب ا... به دنبال کنترل وزارت بهداشــت و بودجه 
۳۳۸ میلیون دالری آن است؛ اما ظاهرا حریری تحت 
فشارهای ایاالت متحده با این خواسته مخالفت کرده 
چراکه نگران اســت چنین اقدامی به تحریم لبنان 

توسط ایاالت متحده بیانجامد.
در حال حاضر یکــی از ســناریویی هایی که برای 
تشــکیل دولت مطرح است، تشــکیل دولت با ۳۲ 

کرســی وزارتی است، اما 
حریــری بــه ایــن طرح 
واکنــش منفــی نشــان 
داده اســت. بر اساس این 
پیشنهاد که »نبیه بری« 
رییس مجلــس لبنان آن 
را از همــان ابتدای مامور 
شدن حریری به نخســت وزیری مطرح کرده بود، 
هم علوی ها و اقلیت های مســیحی و هم سنی های 
مســتقل می توانند در دولت وزیر داشــته باشــند 
و ۳0 وزیری که پــس از 5 ماه کــش و قوس میان 
احزاب و گروه های سیاســی پذیرفته شــده اند، به 
جای خود می مانند.تعیین وزیر ســنی از ســهمیه 
رییس جمهوری یک طرح پیشــنهادی دیگر برای 
حل مســئله اســت. حریری گرچه مخالفت هایی 
در این زمینه داشــته، اما در صورت تصمیم قطعی 
رییس جمهــور در ایــن زمینه به نظر نمی رســد 
بتواند در آن اعمال نفوذ داشــته باشد. با این وجود 
»عون« در ضمــن تالش هایــی که بــرای نجات 
کشور از بحران داشت، ســعی نکرد منافع کشور را 
به منافــع جریان خود ترجیح دهد و از یک پســت 
 وزارتــی خود به نفع حــل بحران در لبنان چشــم 
بپوشــد. به همین علت بود کــه در مذاکرات هیچ 

اشــاره ای به این موضوع نشــده و »میشل عون« 
همچنان ســعی دارد دیگران به ویژه اهل تســنن 
مســتقل را به امتیاز دهی در این پرونده وادار کند.

به هر روی با توجه بــه اینکه فراکســیون مهمی، 
چون وفاداری به مقاومت مشارکت خود را در دولت 
مشــروط به تحقق مطالبات هم پیمانان سنی خود 
کرده است، حریری دو راه پیش رو دارد. یا باید دولت 
بدون حزب ا... تشــکیل دهد یا اینکــه این حزب را 

راضی کند و شرط آن را برآورده سازد. 
صرف نظر از اینکه چرا حریری تاکنون دولت جدید 
لبنان را تشــکیل نداده، موضوع مهم این است که 
تشکیل نشدن کابینه چه تبعاتی داشته است؟یکی 
از مهم ترین تبعات تاخیر حدود ۸ ماهه در تشکیل 
کابینه حریری، کاهش ســرمایه اجتماعی در این 
کشور کوچک عربی است. مردم لبنان به این جمع 
بندی می رسند که منافع و به خصوص معیشت آنها 
تحت تاثیر مطالبات فرقه ای و سیاسی احزاب و گروه 
ها قرار گرفته اســت. در همین حال، پس از اینکه 
کابینه تشکیل شود نیز میزان اعتماد مردم به کابینه 
جدید تحت تاثیر نزاع پیش از تشــکیل کابینه قرار 
می گیرد. به همین دلیل نیز در شعارهای اعتصاب 
کنندگان لبنانی »تشــکیل دولت پاکدست« دیده 
شد که به نوعی تایید کننده این دیدگاه است که نزاع 
های سیاســی و جنگ قدرت سبب می شود دولتی 
پاکدســت روی کار نیاید.یکی دیگر از تبعات تاخیر 
در تشــکیل کابینه اخالل در تصمیم سازی ها در 
حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی است که 

تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد. 
دیگر پیامد مهــم تاخیر چندین ماهه در تشــکیل 
کابینه لبنان این است که وحدت ملی در این کشور 
تحت الشعاع منافع فرقه ای، حزبی و سهم خواهی 
های سیاسی گروه ها و احزاب و به خصوص رفتارهای 
سیاسی نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه قرار می 
گیرد. حال باید دید با موج اعتراضات اجتماعی تازه 
ای که در این کشور شــکل گرفته است آیا می توان 
به زودی شاهد شــکل گیری دولت بود یا برخی از 
مخالفان نیروهای حاضر در عرصه سیاسی این کشور 
بر موج اعتراضات سوار می شوند و تحوالت را به نفع 

خود رقم خواهند زد.

ترامپ:
 الزم باشد ماه ها و سال ها دولت 

را تعطیل می کنم
رییس جمهــوری آمریــکا در چهاردهمین روز 
از تعطیلی بخشــی از دولت این کشور، با وجود 
اینکه دیدار با نمایندگان کنگره را سازنده خواند، 
از احتمال تداوم تعطیلی دولت آمریکا تا ماه ها و 
حتی  سال ها ســخن گفت.دونالد ترامپ که بعد 
از دیدار بــا نمایندگان دموکرات کنگره بر ســر 
تعطیلی دولت فدرال آمریکا در جمع خبرنگاران 
حاضر شــد، گفت وگو با آنها را »بسیار سازنده« 
خواند و گفت:  توافق کردیــم که می خواهیم به 
تعطیلی دولت پایان دهیم.او در عین حال تاکید 
کرد که اگر الزم باشد وضعیت فوریت ملی اعالم 
کرده و  در آن بدون مجوز کنگــره تصمیم الزم 
درباره ســاخت دیوار را اتخاذ خواهد کرد.ترامپ 
در پاسخ به خبرنگاران که آیا این کار شدنی است 
و اینکه شما چنین خواهید کرد نیز گفت: شاید 
این کار را انجام دهم. شاید بدون کنگره هم این 

کار را کردم. 

 فتح، دفاتر خود در غزه را
 تا اطالع ثانوی تعطیل کرد

سخنگوی فتح در غزه در واکنش به حمله به دفتر 
تلویزیون فلسطین اعالم کرد، این جنبش همه 
دفاتر و پایگاه هایــش در این منطقه را با احتمال 
وقوع هرگونــه حمله تا اطالع ثانــوی می بندد، 
جنبش حماس هم دست داشتن در این حمله را 
رد کرد.تلویزیون فلسطین وابسته به دولت رام ا... 
صبح روز جمعــه اعالم کرد، افراد ناشــناس که 
چهره خود را پوشانده بودند به دفتر تلویزیون در 
غرب غزه یورش برده و داخل آن دست به اقدامات 
تخریبی زدند.جنبش مقاومت اسالمی حماس، 
محمود عبــاس رییس تشــکیالت خودگردان 
فلسطین )که دوره ریاســت وی به پایان رسیده 
است( و تیم وابسته به او را مسئول کامل اوضاع 
نابســامان داخلی و نارضایتی ملــت در نتیجه 
عملکرد و اقدامات نادرست وی به ویژه در قبال 
غزه دانست.این جنبش حمله به دفتر تلویزیون 
فلســطین را به شــدت محکوم کرد و از وزارت 
کشور فلسطین در نوار غزه خواست این حادثه را 

پیگیری و جزئیات آن را کشف کند.

محموله نفتی ۳ میلیارد دالری 
امارات در راه پاکستان

دولت ابوظبی اعالم کرد: محمولــه ای نفتی به 
ارزش ســه میلیارد و ۲00 میلیون دالر که جزو 
بدهی این کشور به پاکستان است تحویل اسالم 
آباد خواهد شــد.گزارش ها حاکی اســت دولت 
امارات به منظــور حمایت از پاکســتان جهت 
خروج اســالم آباد از بحران اقتصــادی موجود 
۳ میلیــارد دالر وام به این کشــور اعطا خواهد 
کرد.گفته می شود شــرایط بازپرداخت این وام 
مشابه بسته امدادی اســت که پاکستان از سوی 
عربســتان ســعودی دریافت کرده است.به این 
ترتیب دولت جدید پاکســتان موفق شده هفت 
میلیارد و 900میلیون دالر از بدهی های معوقه 

این دوکشور به اسالم آباد را وصول کند.

سه چهارم شهروندان فرانسه از 
عملکرد »مکرون« ناراضی هستند

نتایج تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد سه 
چهارم فرانســوی ها از عملکرد امانوئل مکرون، 
رییس جمهوری فرانســه در اداره کشورشــان 
ناراضی هستند. این نظرســنجی نشان می دهد 
مردم فرانسه خواهان این هســتند که دولت با 
اقداماتش درآمد مردم را افزایش دهد.براســاس 
این نظرســنجی تنها ۲5 درصد مردم از عملکرد 
مکرون رضایت دارند.به گزارش یورونیوز، پیش تر 
میزان نارضایتی از عملکرد مکرون 59 درصد بود 
که طی ماه های اخیر با افزایشی ۱6 درصدی به 

۷5 درصد تغییر یافت.

سیاه و سفید تشکیل دولت در لبنان

مجمع، الیحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشویی را تایید کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی 
الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی با اصالحاتی 
در این مجمع خبر داد و گفت: این الیحه به رییس 
مجلس برای ابالغ ارســال می شــود.»غالمرضا 
مصباحی مقدم« افزود: اصالحاتی در الیحه اصالح 
قانون مبارزه با پولشــویی انجام شده است. این 
الیحه، پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی 
به شورای نگهبان ارسال شد.شورای نگهبان نیز 
پس از بررسی الیحه و ارائه ایرادات این شورا، آن 
را به مجلس اعاده داد. مجلس شــورای اسالمی 
در ادامه با اصرار بر موضع خــود، آن را به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.

سخنگوی شورای نگهبان:
تنها 2 ایراد شورای نگهبان 

درباره CFT برطرف شده است
ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: از مجموع 
ایرادات شــورای نگهبان، مجلس تنها دو ایراد 
را برطرف کرده و ســایر ایرادات به قوت خود 
باقی است.عباســعلی کدخدایی ظهار داشت: 
یکی از مصوبات اخیرا شــورای نگهبان درباره 
الیحه الحاق دولت جمهوری اســالمی ایران 
به کنوانســیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
بود.وی افزود:با توجه به بررســی های مجلس 
شورای اسالمی، تنها ۲ ایراد از مجموع ایرادات 
شورای نگهبان برطرف شــده و ایرادات دیگر 

شورا به  CFT به قوت خود باقی است.

رسانه هندی از سفر »ظریف« 
به هند در هفته جاری خبر داد

یک رسانه هندی نوشــت:» محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران هفته 
جاری برای شرکت در نشست ساالنه »ریسینا« 
عازم هند خواهد شد و دیدارهایی نیز با مقامات 
عالی این کشــور دارد«.به گفته مقامات هندی، 
در سفر وزیر امور خارجه ایران به هند، دو کشور 
دستاورد های سفر پیشین ظریف به هند در ماه 
مه)اردیبهشت( را بررســی خواهند کرد. در این 
دیدار هند و ایران نه تنها برای گســترش روابط 
تجاری خود به توافق رســیدند بلکه اعالم کردند 
که قصد دارند راهکارهای بیشــتری برای ادامه 
حمایت دولــت هند از توافق هســته ای ایران یا 
برجام پس از خروج آمریــکا از آن و وضع دوباره 
تحریم ها علیه ایران، بیابند.ظریف که به همراه یک 
هیئت از تجار و بازرگانان ایرانی به هند سفر خواهد 
کرد، قرار است در هشــتم ژانویه در یک نشست 
 تجاری بــه مدیریت کنفدراســیون صنایع هند

 شرکت کند.

 واکنش روزنامه کیهان 
به انتصاب سفیر زن سنی 

کیهان نوشت:در پی اعالم انتصاب خانم حمیرا 
ریگی به عنوان ســفیر ایران در کشور برونئی، 
موجی از تبلیغات مبنی بــر اینکه معاون اول 
رییس جمهور به وعده خود عمل کرد و سفیر 
منصوب »زن، اهل سنت و بلوچ است«، به راه 
افتاد.این انتصاب در حالی بود که خانم ریگی 
فاقد سابقه دیپلماتیک اســت. او پیش از این 
فرماندار شهر 6۱ هزار نفری قصر قند در جنوب 
استان سیستان و بلوچستان بوده و پیش از آن 
نیز، مشاور بهزیستی اســتان، دبیر کمیسیون 
بانوان فرمانــداری چابهار و دبیر کمیســیون 
شورای شــهر چابهار بوده است.ســوالی که از 
وزارت خارجه و آقای جهانگیری باید کرد این 
است که آیا شرایط الزم برای سفیر بودن، تجربه 
و مهارت دیپلماتیک اســت یا مثال جنسیت، 
مذهب و قومیت؟! چرا از یک سو شعار تخصص 
و فن ســاالری می دهند و از طرف دیگر خالف 

تخصص عمل می کنند؟! 

آیتا...هاشمزادههریسی
عضوخبرگانرهبری:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی ، با اشاره به آخرین وضعیت 
اجرای»spv« از ســوی اتحادیه اروپــا، گفت: به 
نظر بنده اتفاق راهبردی در مناســبات اقتصادی 
ایــران و اتحادیه اروپا رخ نخواهد داد.حشــمت ا... 
فالحت پیشــه با بیان اینکه توافق مالی بین ایران 
و اتحادیه اروپا»spv« در زمینــه اقتصادی ابتکار 
راهبردی نیســت، ادامه داد: ایــن توافق می تواند 
از لحاظ سیاســی، راهبردی بین دو طرف باشــد، 
اروپایی ها از آمریکا می ترسند و نمی توانند سازوکار 
اقتصادی با ایران تعریف کنند، اما از لحاظ سیاسی، 
عزم الزم را دارند و ایران هم می تواند از این ظرفیت 
برای ارتباط با کشورهای مختلف دنیا استفاده کند 
تا مانع از ایجاد محاصره علیه کشــورمان شود.وی 
اظهار داشــت: برای ما مهم این اســت که در برابر 
فشــارهای حداکثری آمریکا، بیشترین مقاومت را 
داشته باشــیم و با کشــورهای مختلفی که انگیزه 
سیاسی الزم برای هزینه کرد در مقابله با تحریم های 

یکجانبه آمریکا را دارند، همکاری کنیم.

 SPV برجام

 را نجات نمی دهد

رییس کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

غیبت روحانی و احمدی نژاد 
در اولین جلسه مجمع به 
ریاست آملی الریجانی

اولین جلسه مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
به ریاســت آیت ا.. صادق آملی الریجانی روز 
گذشته در محل سالن اجتماعات مجلس قدیم 
برگزار شد. در این جلسه روحانی و احمدی نژاد 

حضور نداشتند.

ای کاش امام )ره(  زنده بود

پیشنهاد سردبیر:

 نماینده مردم تبریز در مجلس خبرگان اظهار 
کرد:گذاشــتن نرده  در نماز جمعه از ابتدا هم 
اشــتباه بود و از این کارهای اشتباه زیاد داریم؛ 
این نرده ها تنها فاصله میان مردم و مســئوالن 
را بیشــتر کرد.آیت ا...هاشم زاده هریسی افزود: 
نباید فراموش کنیم اقداماتی مانند برداشــتن 
نرده ها هر قدر هم اقدام مثبتی باشد؛ اما موضوع 
کوچکی است. مشکالت مردم خیلی فراتر از این 
حرف هاست که مسئوالن باید به دنبال رفع آنها 
بروند. مردم این  روزها درد دارند و انتقادشــان 
تنها به بود و نبود چندتا نرده ختم نمی شــود.

این عضو خبرگان گفت: مسئوالن، خود را با این 
مسائل مشغول نکنند و مردم را هم به آن سرگرم 
نکنند. ما نباید فراموش کنیم کشور با مشکالت 
بسیاری دســت به گریبان اســت و مردم واقعا 
گرفتار هســتند. گرفتاری آنها آنقدر زیاد است 
که واقعا از روبه رو شدن با آنها خجالت می کشم. 

خودمان را با »نرده « 
سرگرم نکنیم

آیتا...صانعی
مرجعتقلیدشیعه:

تولیت آســتان قدس رضــوی گفــت: در رابطه با 
مســائل اقتصادی کارها با تدبیر پیــش می رود و 
هیچ مشکل اقتصادی در آســتان قدس نداریم، با 
برنامه ریزی هیچ ســرمایه ای هم از دست نخواهد 
رفت.ابراهیم رییسی افزود: سازمان در محضر امام 
رضا)ع( وظیفه بسیار مهمی به عهده دارد و تالش 
مضاعفی را می طلبد. داشــتن نگاه تحولی بســیار 
مهم است، حق نداریم متوقف شویم و باید در نوع 
نگرش، فعالیت و اقدام نگاهی پویا داشــته باشیم 
و یقین داریم این حرکت دســتگیر ما خواهد شد؛ 
جلوه های این حرکت را دیده ایم که خداوند متعال 
گشایش ایجاد کرده است. وی ابراز کرد: ما با حفظ 
مالکیت بر اراضی می توانیم بــه نوعی برنامه ریزی 
کنیم که کسی که سرمایه گذاری می کند از منافع 
بهره ببرد ولی اصل زمین در اختیار آســتان قدس 
باقی بماند.ریسی عنوان کرد: تالش کنید کارهای 
صورت نگرفته در 9 ماه قبل را تا پایان سال به نتیجه 
 برسانید تا شــاهد رشــد و تعالی در ابعاد مختلف

 باشیم.

هیچ مشکل اقتصادی در 
آستان قدس نداریم

تولیت آستان قدس رضوی: 

آیت ا... صانعی در دومین نشســت از سلســله 
نشست های فقه پژوهی موسســه فقه الثقلین 
اظهار کــرد: در زمان حضرت امام)ره( دشــمن 
اجــازه نداد کــه این فقیــه بزرگوار کــم نظیر 
یا بی نظیر بتواند حقایق اســالمی را به صورت 
آشــکار بیان کند. ای کاش امام)ره( زنده بود و 
ما چهره نواندیــش و ژرف اندیش او را بیشــتر 
می دیدیم. شما به فقه ایشان نگاه کنید. از کتاب 
الطهاره تا کتــاب قبض و اقباض  کــه در نجف 
 گفته در همــه جا  امام تحقیــق و مطلب جدید 
دارند.در مسئله غنا و موسیقی که مرحوم فیض 
حرمت را حرمت محتوایی می داند همه به او حمله 
می کنند و ایشــان می گوید حمله)الزم( ندارد؛ 
)بلکه( جواب او را بدهید. آیت ا... صانعی ادامه داد: 
برای اینکه بتوانیم در قوانین پیشرفت کنیم یک 
راه این است که به حرف های شیخ در بحث اصول 

در موضوع اجماع عنایت داشته باشیم. 

 ای کاش امام )ره( 
زنده بود

پیشخوان

بین الملل

اعتصابات در لبنان در اعتراض به تشکیل نشدن دولت همچنان ادامه دارد؛

 همین اواخر هزاران لبنانی در اعتراض 
به نظام سیاسی ورشکسته که راه 
حلی برای مشکالت ایفا نمی کند، 
در خیابان ها تجمع کرده بودند

اولین واکنش قاضی زاده هاشمی به حواشی استعفا از وزارت بهداشت
وزیر سابق بهداشت در واکنش به حواشی اســتعفایش، با بیان اینکه مشکالتی که در وزارت بهداشت با 
آن مواجه بوده، یک روزه و مربوط به بودجه امسال نبود، گفت: به جز صحبت هایی که در آخرین جلسه 
شــورای معاونین با همکارانم مطرح کردم که توصیه می کنم همه آن را بشــنوند، هر آنچه که منتسب 
به من منتشر شــود، فاقد ارزش و اعتبار است.حسن قاضی زاده هاشــمی گفت: خوشبختانه هر حرف و 
نقدی که داشــتم، آن را صادقانه در دوران مسئولیتم با مردم در میان گذاشــتم و فکر نمی کنم مطلبی 
باقی مانده باشــد که بخواهم در حال حاضر آن را مطــرح کنم. از طرفی کار افــرادی را که بعد از دوران 
مسئولیت شان تازه انتقادها را می گویند، تایید نمی کنم. وی تاکید کرد: بر این اساس هر نقل قولی که از 
 من اعم از کالمی، مکتوب و حتی تصویری که ممکن است تقطیع شــده باشد، منتشر شود، مورد تایید

 نیست. 

تکذیب شایعه پاسخ رهبر انقالب به »سیمین بهبهانی«
این روزها قطعه شعری به عنوان پاسخ رهبرمعظم انقالب اسالمی به سیمین بهبهانی منتشر شده است. یک 
منبع آگاه در موسسه تنظیم و نشر آثار رهبر معظم انقالب این ادعا را تکذیب کرد.چندی است که در فضای 
مجازی قطعه شعری منسوب به رهبر معظم انقالب اســالمی دست به دست می شود. ادعای مطرح شده در 
باره این شعر این است که حضرت آیت ا...خامنه ای، قطعه شعری را در پاسخ به سروده ای از سیمین بهبهانی 
سروده و به نوعی به او پاسخ گفته اند.یک منبع آگاه در موسسه تنظیم و نشر آثار رهبر معظم انقالب با رد شایعه 
پاسخ شاعرانه رهبر انقالب به سروده ای از سیمین بهبهانی که چندی است در فضای مجازی منتشر شده است 
گفت: مرحوم سیمین بهبهانی شــعری با مطلع »من اگر کافر و بی دین و خرابم به تو چه؟« سرود که توسط 
چند شاعر به مناظره ادبی گذاشته شد؛ اما اینکه اشعاری که در پاسخ به این سروده منتشر شده پاسخ شعری 

رهبر انقالب به شعر بهبهانی است، از اساس دروغ است. 

چهره ها

خداحافظی گــرم با غول 
کنکور

فرهنگ سازی الزم نیست، 
فیلتر کنید

چکش پلوســی بر ســر 
ترامپ!

پاســخ حقوقــی بــه 
بهانه جویی سیاسی

علیرضا کریمیان
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در شرایط تحریم ناچار به حرکت هستیم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مالیات

 آثار اقتصادی مالیات 
بر ارزش افزوده

بدون تردید مالیات بــر ارزش افزوده می تواند 
کمک فوق العــاده ای به اقتصاد کشــور و به 
ویژه اســتحکام و پایبندی بیشــتر به اقتصاد 
مقاومتی مبذول کند. بدین معنی که با توجه 
به محدودیت های موجود حاصل از تحریم ها، 
قانون گذار می تواند بــا اعمال نرخ های مالیات 
مناســب مذکور بر کاالهــای لوکس،تجملی 
وکاالهای آسیب رسان حوزه سالمت و محیط 
زیســت مصرف اینگونه کاالهــا را محدود تر 
کرده و در مقابل منابع کشور را به تولید بیشتر 
کاالهای اساســی و ضروری سوق دهد این امر 
به نوبه خود موجب می شــود که افراد جامعه 
در عــادات مصرفی خود تجدیــد نظر کرده و 
در حقیقت الگوی مصرفــی خویش را اصالح 
 و از مصرف کاالهــای غیر ضــروری اجتناب 

 کنند.
 از این رو اصالح الگوی مصرف در جامعه باعث 
می شود که اوال کشور قادر شــود که با منابع 
موجود، مایحتاج اولیه جامعــه را تامین کرده 
و ثانیا در تحقق شکوفایی و رشد اقتصادی که 
الزمه آن خودکفایی و استقالل اقتصادی است، 

گام های بلندی را بردارد.
نظر به اینکه مالیات بر ارزش افزوده از دو بخش 
مالیات و عوارض تشکیل شــده و قانون گذار 
سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده است 
که عوارض را پس از وصول به شــهرداری ها و 
بهیاری های همان منطقه اختصاص دهد؛ لذا 
این نوع مالیات نسبت به مالیات های مستقیم 
آثارش بیشتر ملموس بوده و در صورت اطالع 
رســانی مناســب، مودیان رغبت بیشتری به 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از خود نشان 
خواهند داد. زیرا شــهرداری هــا و دهیاری ها 
با داشــتن این منابع ) عوارض( می توانند به 
احداث زیر ســاخت ها و طرح هــای عمرانی 

منطقه مبادرت ورزند.

بازار

چند راهی برق

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان:

۱۰۹ نقطه پرحادثه ساماندهی 
می شوند

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده 
ای استان اصفهان با اشاره به شناسایی ۱۰۹ نقطه 
پرحادثه در محورهای مواصالتی اســتان اصفهان، 
اظهار کرد: عملیات ایمن ســازی  ۶۷ نقطه مصوب 
کشوری استان اصفهان با اولویت  در دستور کار قرار 
گرفته است.فرزاد دادخواه به برنامه ساماندهی۲۰۰ 
تقاطع و سه راهی های استان اصفهان اشاره و تصریح 
کرد: بیش از ۷۰ درصد از برنامه ساماندهی تقاطع و 
سه راهی های استان اصفهان اجرا شده است.وی با 
اشاره به پیش بینی های هواشناسی مبنی بر افزایش 
بارندگی ها در اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: 
۱۰۰ اکیپ راهداری دائم و موقت برای اجرای طرح 
راهداری زمستانه در  طول راه های استان اصفهان 

و ۷۵ گردنه برف گیر در آماده باش کامل هستند.

رییس اتاق اصناف اصفهان:
برگزاری نمایشگاه فصلی به بدنه 

اقتصادی جامعه ضربه می زند
رییس اتاق اصنــاف اصفهان با اشــاره به اینکه 
برگزاری نمایشگاه فصلی با نمایشگاه بین المللی 
مبل اصفهان همزمان شده است، گفت: بر اساس 
شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و رکود اقتصادی 
معتقدیم که برگزاری هر نمایشگاه فصلی ضربه به 
بدنه اقتصادی جامعه است.رسول جهانگیری اظهار 
کرد: بر اساس قانون برگزاری هرگونه نمایشگاهی 
به عهده رییس اتــاق اصناف و رییس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســت و اجازه برگزاری 
هیچ گونه نمایشگاه فصلی در دو سال اخیر به هیچ 
صنفی داده نشده اســت. حتی نمایشگاه پادگان 
نظامی تعطیل شد.وی افزود: قرار است مکاتباتی به 
همه شهرستان ها انجام شود که در قبال برگزاری 
نمایشگاه ها، منافع مالی دیده نشود زیرا برگزاری 
نمایشگاه ها کسب و کار کاسبان را تعطیل می کند.

رییس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد: نمی خواهیم 
درهای اصفهان را روی ســایر افــراد ببندیم، اما 
معتقدیم اولویت اول در نمایشگاه ها باید با کسبه 

اصفهانی باشد. 

مدیر امور باغبانی  جهاد کشاورزی استان:
۳۸۰۰ واحد گلخانه ای به طور 
پراکنده در اصفهان وجود دارد

مدیر امور باغبانی  جهاد کشاورزی استان اصفهان 
بابیان اینکه مساحت گلخانه های این استان ۱۷۰۰ 
هکتار است، گفت: این گلخانه ها در قالب سه هزارو 
۸۰۰ واحد گلخانه ای در اســتان پراکنده است و 
برای ۱۷هزار نفر شغل مستقیم و به همین تعداد 
شغل غیر مســتقیم ایجاد کرده است.احمد رضا 
رییس زاده افزود: حدود ۸۵ درصد این گلخانه ها 
به کشت محصوالت ســبزی وصیفی اختصاص 
دارد  و ۱۵ درصد از آن انواع گل های زینتی را تولید 
می کند.مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: سازمان جهاد کشاورزی در راستای 
حمایت از توســعه گلخانه ها و سرمایه گذاری که 
قرار است در آن اتفاق افتد عالوه بر تسهیل گری در 
صدور مجوز، متقاضیان را برای گرفتن تسهیالت 

کم بهره به بانک معرفی می کند. 

 درآمد اپ استور اپل 
رکورد زد!

اپل، بــه تازگی اعالم کرده اســت کــه کاربران 
گوشی های آیفون در مدت تعطیالت کریسمس 
بالغ بر یــک میلیارد دالر در فروشــگاه اینترنتی 
اپ اســتور هزینه کرده اند.با اینکه چندی پیش 
شرکت اپل اعالم کرد که میزان فروش گوشی های 
آیفون بسیار کمتر از حد تصور و انتظاراتش بوده 
است و به همین دلیل نیز پیش بینی میزان فروش 
آیفون های جدید را به میزان قابل توجهی کاهش 
داد؛ اما آمارهای تازه ای را بعد از آن منتشر کرد که 
نشان می دهد کاربران محصوالت اپل و گوشی های 
آیفون در مدت زمانی که در تعطیالت کریسمس و 
سال نوی میالدی به سر می برده اند، مبلغی معادل 
یک میلیارد و ۲۲ میلیون دالر را خرج خریداری، 
دریافت و دانلود اپلیکیشــن های پولی فروشگاه 
اینترنتی اپ استور اپل کرده اند که در نوع خود بی 
سابقه بوده و موجب شده است اپل بدین ترتیب به 

رکورد جدیدی  دست یابد.

M/3 چند راهی برق پیکو مدل

 19,000
تومان

چند راهی برق پارت 
PE551 الکتریک مدل

 56,000
تومان

چند راهی برق و محافظ نوسان 
KCH_060 برق دنیز مدل

به نظر می رسد نام انرژی های تجدیدپذیر به گوش 
مســئوالن و متولیان اجرایی شهر بسیار ناآشنا باشد 
این را می توان از تماس با روابط عمومی شهرداری و 
سایر کمیته های رنگارنگ آن تا اتاق بازرگانی و حتی 
سازمان صنعت و معدن نیز فهمید. وقتی به سختی می 
توانند به یاد آورند که قبال چه زمانی نام انرژی تجدید 
پذیر را شنیده اند و یا اصال چقدر و چطور در این کار 
سرمایه گذاری شده است! حتی برخی از مدیران وقتی 
چند ساعته خواستند تا به یاد بیاورند که اصال سرمایه 
گذاری و اقدامی در این زمینه انجام شده است یا نه. 
این مسئله در حالی است که با یک جست و جوی ساده 
در اینترنت به درگاه کمیته انرژی های تجدید پذیر 
شهرداری اصفهان متصل می شــویم؛ در این سایت 
آمده اســت که پس از برگزاری سلسله همایش هاي 
انرژي هاي تجدیدپذیر در اصفهــان و امضاي تفاهم 
نامه سه جانبه همکاري مابین شهرداري، وزارت نیرو 
و محیط زیست قرار بوده تا اصفهان به عنوان پایتخت 
انرژي هاي تجدیدپذیر در ایران معرفی شود . قراری 
که به نظر می رسد تنها در حد یک امضا و چند عکس 
همایشی باقی مانده است. این موضوع در حالی است 
که سال هاست انرژی های تجدید پذیر به عنوان راه 
نجات کشــورهای درگیر با خشکسالی در دنیا به کار 
گرفته شده ضمن اینکه در شــرایط اقتصادی امروز، 
سرمایه گذاری در تولید برق به خصوص انرژی های 
پاک و تجدید پذیر در هر شکل و نوع ممکن عالوه بر 
آنکه صرفه اقتصادی دارد و ســود آوری آن اطمینان 
بخش و محصول تولیدی آن نیز مورد نیاز جامعه و در 
تضمین دولت است، از لحاظ پایداری شبکه نیز ایجاد 
نیروگاه های تولید پراکنده نقش بســزایی در تنظیم 
ولتاژ خواهد داشت. افزون بر آن با ساختارهای زیست 
محیطی به خصوص تولید انرژی هــای تجدید پذیر 
ســازگاری زیادی دارد. از انرژی های تجدیدپذیر به 
عنوان یک راهکار جادویی برای متحول کردن چهره 
اقتصادی مناطق محروم نام برده می شود به خصوص 
در کشوری مانند ایران که روزهای آفتابی زیادی دارد 
و این منبع خدادادی می تواند با ایجاد اشتغال و تامین 

منابع منطبق با اقلیم، درد بی درمــان بیکاری را در 
بسیاری از مناطق روستایی حل کند.

چطور از خورشید بی منت، درآمد بسازیم
آفتا ب منبع بی منتی است که در ایران و به خصوص 
اســتان اصفهان به وفور یافت می شــود. از آن ســو 
کشــاورزانی در استان هستند که ســال هاست گرد 
فقر و بیکاری بر چهره هایشان نشسته و آنها را عاصی 
کرده است. زمین هایی که مدت هاست رنگ کشت و 
زرع به خود ندیده و آفتابی که به نظر هر روز ســوزان 
تر و پر توان تر می شود. از ترکیب این دو نیروی زمین 
و خورشــید در اغلب نقاط دنیا ســالیانه میلیون ها 
دالر درآمد کسب می شــود. به گزارش بی بی سی از 
»وضعیت جهانی تجدیدپذیرها « در ســال ۲۰۱۵، 
ســرمایه گذاری در انرژی های نوین بیش از دو برابر 
سرمایه گذاری در نیروگاه های جدید زغالی و گازی 
بوده است که این موضوع نشــان از رویکرد جهانی به 
انرژی های پاک دارد.کشور ما و استان اصفهان اما به 
رغم ظرفیت های فراوان برای استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر، از این قافله عقب مانده و آن طور که باید 
و شاید از این موهبت های الهی بهره نبرده به همین 
دلیل هم اکنون با مشــکالت متعدد زیست محیطی 
روبرو می شود. براساس آمارهای وزارت نیرو، ظرفیت 

کنونی نصب شده نیروگاهی کشــور در بخش انرژی 
های تجدیدپذیر فقط یک درصد ســبد انرژی کشور 
است و پیش بینی می شــود در افق ۱4۰۰ ظرفیت 
تولید انــرژی نیروگاه های تجدیدپذیــر به پنج هزار 

مگاوات برسد.
امید به احیای شرق اصفهان با نیروگاه های 

خورشیدی 
به نظر نمی رسد امیدی به رسیدن آب به شرق اصفهان 
و احیای کشاورزی در این منطقه وجود داشته باشد. 
این مســئله در بلند مدت می تواند منجر به افزایش 
مهاجرت ساکنان این مناطق و خالی شدن روستاها از 
سکنه باشد. ضمن اینکه خطرات حاشیه نشینی این 
مهاجران برای شهرهای بزرگ اســتان بسیار جدی 
است. ایجاد شبکه ای از نیروگاه های خورشیدی برای 
تولید برق یکی از مهم تریــن راهکارهای نجات از فقر 
برای ســاکنان این منطقه عنوان می شود. در همین 
زمینه پیمان تقی پور، مدیرکل دفتر تدوین و تسهیل 
مقررات ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق )ســاتبا(، در زمینه پتانسیل باالی استان 
اصفهان در خصوص تولید و توسعه انرژی های تجدید 
پذیر بیان کرد: اســتان اصفهان یکی از اســتان های 
فعال در زمینه نصب سیســتم های خورشیدی است 

به صورتی که ۱۷4 نیروگاه صنعتی یا خانگی دارد که 
به ظرفیت 3۰۷3 کیلووات می رســد. از طرف دیگر، 
3۸ نیروگاه به ظرفیت تجمعی ۶۹۵ کیلووات در این 
استان مستقر اســت، از این رو می توان گفت توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر می توانــد در مناطقی مانند 
شــرق اصفهان که با کمبود جدی آب مواجه است، 
راه حلی مناسب باشد.وی افزود: در حال حاضر ۱۱۱۶ 
نیروگاه تجدیدپذیر در مناطق محروم و توسعه نیافته با 
گرفتن تسهیالت بانکی احداث شده و اقساط خود را از 
درآمد نیروگاه ها پرداخت می کنند. توسعه انرژی های 
تجدیدپذیــر، همچنین از مهاجرت روســتاییان در 
کشور نیز جلوگیری می کند و در مناطق مرزی موجب 
حفظ امنیت کشور نیز خواهد شد.اکنون نیز با توجه به 
تصمیم حاکمیت در زمینه صادرات برق، اگر حمایت 
اصولی و درســت از تولید و توســعه انرژی های پاک 
صورت گیرد می توان بر مشکالت به وجود آمده فائق 
آمد و استان اصفهان هم توانایی این را دارد که به قطب 

صادراتی برق تجدیدپذیر تبدیل شود.
تحول با ســرمایه های خارجی در شــرق 

اصفهان
احداث و توسعه نیروگاه های برق خورشیدی نمی تواند 
بدون ورود ســرمایه های بخش خصوصی و خارجی 
به این عرصه اتفاق بیفتد، هر چند ســرمایه گذاری 
های دولتــی و بخش خصوصی در جرقویه ســفلی و 
بخش هایی از خور بیابانک ایجاد شــده؛ اما ظرفیت 
اسمی و رســمی اصفهان در تولید برق چیزی بیش 
از این مقدار اســت. با وجود نیاز اصفهان به تاسیس 
نیروگاه های خورشیدی اما تا سال گذشته تنها یک 
نیروگاه متحرک در اســتان راه اندازی شــده بود. در 
حالی که در استان هایی مانند همدان، کرمان و تهران 
تا ده نیروگاه مشــابه راه اندازی شده است. به تازگی 
شرکت برق استان با راه اندازی ۱۱ مگاوات تجهیزات 
انرژی های تجدید پذیر در محــدوده بخش جرقویه 
و دیگر مناطق شــرقی اصفهان تالش هایی را در این 
زمینه به صورت جدی آغاز کرده است؛ اما می توان با 
توجه و تخصیص اعتبارات بیشتر به خصوص در شرق 
اصفهان تا حدودی تنش های حاصل از نبود آب در این 

منطقه را کاهش داد.

برق؛ ناجی کشاورزان بیکار اصفهانی
  انرژی های تجدیدپذیر می تواند چهره فقر  در شرق اصفهان را متحول کند؛

  عکس روز

کارآفرینی بدون نفت
با گذشت حدود دو ماه از کاهش و تثبیت نرخ ارز، انتظار می رود که نرخ خودرو در بازار کاهش یابد و با 
قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد؛ اما خریداران معتقدند که کاهش نرخ دالر در بازار خودرو 
نمایان نیست و به نظر می رسد شرکت های تولید خودرو بدون اطالع از وزارت صنعت و تجارت، به طور 
سلیقه ای قیمت نهایی محصوالت خود را دوباره افزایش داده اند. با این حال رییس اتحادیه فروشندگان 
اتومبیل اصفهان عقیده دیگری دارد و معتقد است نرخ خودروهای خارجی و داخلی در یک ماه اخیر 

با کاهش قابل توجهی داشته است.
حمیدرضا قندی با بیــان اینکه خودروهای داخلی و خارجی در این ایــام با کاهش قابل توجه قیمت 
مواجه شده است، اظهار کرد: طی دو ماه اخیر خریدوفروش خودروهای خارجی به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم تا حدود ۸۰ درصد افت داشته و بازار آن به شدت راکد است. مثال خودرو »آزرا« که دو ماه 
قبل حدود یک میلیارد تومان بود، در حال حاضر ۷۰۰ میلیون تومان فروخته می شود.رییس اتحادیه 
فروشندگان اتومبیل اصفهان همچنین با اشاره کاهش و تثبیت قیمت خودروهای ایرانی، گفت: مثال 
خودرو »دنا پالس« با قیمت ۱۱۲ میلیون تومان، اکنون ۱۰۰ تومان معامله می شــود، همچنین پژو 
۲۰۷ از ۱۱۶ به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده، پژو ۲۰۷ صندوق دار اتومات که حدود ۱4۰ میلیون تومان 

فروخته می شد، اکنون ۱۱۶ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
وی با بیان اینکه کارخانه های خودروسازی همچون گذشــته قادر به فروش اقساطی نیستند، اظهار 
کرد: شرکت سایپا تا یک سال و نیم قبل فروش اقساطی داشت؛ اما اکنون چنین امکانی مهیا نیست، 

بنابراین بازار خودروی ایرانی و خارجی در رکود است.

قیمت خودرو در سراشیبی سقوط

جلـــــــسه همـــــــاهنگی نمایشگاه بومی سازی صنعت فوالد 
ایران با حضور مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبــــــارکه و 
اعــــــضای کمیــــته مدیریت این شرکت و با همراهی مدیران 
عامل  گروه فوالد مبارکه برگزار شد.مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه در این جلســه تصریح کرد:  در شرایط تحریم ما ناچار 
به حرکت هستیم که البته در این شرایط، حرکت های ما سرآغازی 
نو برای رهایی از وابســتگی اســت.وی با تاکید بر این که برگزاری 
جشنواره و نمایشگاه بومی سازی به هیچ عنوان تبلیغاتی نیست، گفت: 
این فراخوان بزرگ حرکتی ملی است برای پیشگیری از توقف چرخ 

صنعت فوالد کشور. به خاطر داشته باشیم که این حرکت عظیم فقط 
به روزهای برگزاری نمایشگاه ختم نمی شود، بلکه در ادامه آن باید 
تمامی واحدهای ذی ربط با همــکاری انجمن تولیدکنندگان فوالد 
و سایر فوالدسازان، قطعه ســازان و تامین کنندگان به نحوی عمل 
کنند که کشور دیگر معطل واردات نباشد.وی به فعالیت مضاعف و 
دقت نظر در فرآیند برگزاری جشنواره و نمایشگاه تاکید کرد و افزود: 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که دقیقا بعد از برگزاری این همایش 
ملی، کار ما به شکل فزاینده ای شروع شــود و در نتیجه آن، عزت و 

سربلندی و غرور ملی به بار آید.

برخی از خدمات اپلیکیشن 24: 
- خرید شارژ هر سه اپراتور ایرانسل، 

رایتل و همراه اول
- خرید تمامی بسته های اینترنت
 - امکان استعالم خالفی خودرو 

- امکان استعالم نمره منفی گواهی نامه 
- امکان پرداخت تکــی و یکجای 

خالفی ها 
- امــکان پرداخت کلیــه قبوض 

خدماتی و تلفن همراه 
- امکان تکرار شــارژ های اخیر در 

کمتر از 4 ثانیه 

24

شن مالی
معرفی اپلیکی

 65,000
تومان

مرضیه محب رسول

مدیرعامل فوالد مبارکه:
در شرایط تحریم ناچار به حرکت هستیم

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: قدم هایی برای ثبت برند مبل رهنان برداشته شده، زیر ساخت های 
آن فراهم و صادرات به حوزه خلیج فارس و ترکیه در دستور کار است.وی اضافه کرد: نبود مطالعه بازار،  فقدان 
تحلیل از میزان تقاضا، مشــخص نبودن بازار هدف، نبود کیفیت برخی تولیدات و ابهاماتی که از وضعیت 
این صنعت در آینده وجود دارد، موانعی است که بر سر راه صنعت چوب رهنان قرار دارد.مدیر منطقه ۱۱ 
شهرداری اصفهان اعالم کرد: این جشــنوار گامی محکم برای معرفی این صنعت به شهروندان اصفهانی و 

کشور است و می تواند قدم هایی برای توسعه اقتصادی و بهبود صادرات مبل بردارد.

 برند »مبل رهنان«
ثبت می شود

خبر
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»آب های ویتامینه«  مضر است

پیشنهاد سردبیر:

با  پرسموم ترین میوه ها و گیاهان آشنا شوید

مفاد آراء
10/113  شــماره صــادره:538391 /1397/31-1397/9/19 آگهي مفــاد آراء قانون 
 تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در

 ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود. 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 139760302019000403-1397/08/20- آقای احمد آقاجانی فرزند 
خداداد ششدانگ يكباب خانه به مساحت 261 متر مربع مجزی شده از پالك 273 فرعی 

از 125 اصلی واقع در اراضی ارباب دهاقان.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/01 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/16    
م الف: 316560  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان

مفاد آراء
10/112  شماره صادره:538247 /1397/31-1397/9/19 آگهي مفاد آراء قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 

15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود. 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 139760302019000379-1397/08/06 - ابراهيم ناطقی فرزند يداله 
ششدانگ يك درب باغ پالك شــماره 1940 فرعی از 127 اصلی كه قبال 338/1 فرعی 
بوده است به مساحت 1070/45 متر مربع كه بانضمام پالك 1795 فرعی كه قباًل 338/2 
فرعی بوده اســت جمعا تشكيل يك قطعه واحد را داده اســت واقع در اراضی خلف دزجا 
دهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد اسماعيل اكبری عطاآبادی مالك رسمی.

2- رای شــماره 139760302019000380-1397/08/07- ابراهيــم ناطقی فرزند 
يداله ششدانگ يك درب باغ پالك شــماره 1795 فرعی از 127 اصلی كه قباًل 338/2 
فرعی بوده است به مســاحت 840/7 متر مربع كه بانضمام پالك 1940 فرعی كه قباًل 
338/1 فرعی بوده اســت جمعا تشــكيل يك قطعه واحد را داده اســت واقع در اراضی 
 خلف دزجا دهاقــان انتقال عادی مع الواســطه از طرف محمد تقــی ناطقی عطاآبادی

 مالك رسمی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/01 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/16    
م الف: 316411  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان

ابالغ وقت رسیدگی
10/114  شماره: 415 آقای مجيد اصالنی فرزند محمد دادخواستی مبنی بر انتقال سند 
به طرفيت آقای محمد طبرســيان فرزند عبدالرســول تقديم نموده و خوانده را مجهول 

المكان اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فريدون شهر  وقت 
رسيدگی برای رسيدگی به ادعای خواهان برای مورخ 1397/11/30 سه شنبه ساعت سه 
بعد از ظهر در محل شوراهای حل اختالف شهرستان فريدون شهر واقع در بلوار گلستان 
شهدا- جنب دادگســتری  تعيين و بدين نحو به آقای خوانده مجهول المكان اعالم و به 
منزله ابالغ قانونی تلقی می شود. م الف: 338468 شــعبه دوم مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف فريدونشهر )99 كلمه، 1 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/115 شماره صادره:1397/03/543286-1397/10/11  نظر با اينكه تحديد حدود 
ششــدانگ يك قطعه ملك مزروعی معروف به گرمابه پالك شماره 5171 فرعی واقع 
در اردســتان يك اصلی دهستان گرمســير بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام آقای محمد علی زهره وند فرزند مظفر و غيره در جريان ثبت اســت و 
عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1397/11/8  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به 
كليه مجاورين اخطار می گردد كه 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 صورت مجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف:338906 خيراله عصاری  رئيس اداره 

ثبت اسناد و امالك اردستان )151 كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

10/116  آقای غريب شــاهرخی دارای شناسنامه شــماره 396  به شرح دادخواست به 
كالسه  479/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان قلی شــاهرخی به شناســنامه 144 در تاريخ 1397/8/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به يك فرزند پسر به 
 نام: 1- غريب شــاهرخی، ش.ش 396 متولد 1353/3/26 و دو فرزند دختر به نام های

 1- بی بی نســاء شــاهرخی، ش.ش 397 متولد 54/10/23، 2- ماه زاده شــاهرخی، 
ش.ش3821 متولد 1346/3/10 و غير از نامبردگان فــوق وارث ديگری ندارد. اينك با 

انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك 
ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 338442 شعبه اول 
 مجتمع شماره يك حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان فريدونشــهر)148 كلمه،

 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/117  در پرونده 408/97 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر آقای 
سيد امير آقا طهماسبی فرزند سيد قاسم دادخواستی مبنی بر الزام خوانده  به حضور در يكی 
از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی يك دستگاه خودرو نيسان به شماره انتظامی 52 د 561 
ايران 24 به طرفيت داوود داوودی فرزند قربان 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: 338848 شعبه 

دوم مجتمع شماره يك شورای حل اختالف فريدونشهر )98 كلمه، 1 كادر(
فقدان سند مالکیت

10/118 شماره: 1397/01/543901-97/10/15  نظر به اينكه آقای هوشنگ محمدی 
فرزند غالمرضا  با ارائه يك برگ استشهاديه محلی كه هويت شهود رسمًا گواهی گرديده 
مدعی مفقود شدن ســند مالكيت دفترچه ای 522161 صادره بر روی پالك ثبتی 348 
فرعی از 8 اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان شده كه در دفتر 77 صفحه 220 ذيل شماره 
11227 به نام نامبرده صادر شده است. اينك برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب 
آگهی می شــود كه هر كس مدعی انجام معامله غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده است 
و يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 10 روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل آن به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
 و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالكيت المثنی صادر و به متقاضی تسليم 
می گردد. م الف: 339374 ســيد محمد حســن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد و 

امالك تيران وكرون)174 كلمه، 2 كادر(

کاربرد آفت کش ها در پرورش گیاهان و میوه ها طی ده های اخیر به شدت رواج یافته است 
این مسئله موجب شده تا نسبت به کاربرد بیش از اندازه این مواد در پرورش میوه ها همواره 
هشدارهای جدی داده شود. کشاورزان برای پرورش برخی از میوه ها به دلیل شرایط کشت 
و برداشت از میزان بیشتری از آفت کش ها استفاده می کنند. طبق تحقیقات رسمی 70 
درصد از میوه ها و سبزی ها بیش از 230 نوع ســموم دفع آفات را در خود جای می دهند. 

مهم ترین خطری که آفت کش ها انسان را مورد تهدید قرار می دهند، تاثیرشان روی باروری 
انسانی است که ممکن است باعث کاهش نرخ باروری شوند. ذخیره سموم در بدن حتی به 
مقدار کم، تجمع تدریجی آن و در نتیجه اختالالت وارده بر کبد دیگر غیر قابل انکار است 
که مشکالت و نارسایی های خونی را سبب شده و امکان بروز سرطان های شایع را تسهیل 
می  کند.همه آفت  کش ها بدون استثنا و با نسبت های متفاوت روی تعدادی از ارگانیسم ها، 
اندام ها و فرآیندهای حیاتی انسان اثرات ســمی و مضر دارند. برخی آفت کش ها خاصیت 
تجمع زیســتی دارند، در این پدیده غلظت آفت کش در حین عبور از حلقه های مختلف 

زنجیره غذایی به صورت تجمعی افزایش می یابد، این پدیده عمدتا ناشــی از بیشتر بودن 
میزان چربی در حلقه های باالتر زنجیره غذایی است. هر سال 200 هزار نفر از مردم جهان 
که اغلب از کشاورزان کشورهای در حال توسعه هستند، به دلیل قرار گرفتن در معرض این 
مواد شیمیایی کشته می شوند. ۹۹ درصد مرگ و میرهای ناشی از این سموم در کشورهای 
جهان سوم رخ می دهد که فاقد قوانین الزم در این رابطه هستند یا قوانین موجود به درستی 
اجرایی نمی شود.در این گزارش به برخی از میوه ها و سبزیجاتی که دارای بیشترین میزان 

آفت کش ها هستند، می پردازیم:

سمانه سعادت

 روغن کرچک از دانه های کرچک که گیاهی بوته ای است و بیشتر در هند می روید، 
گرفته می شود. روغنی که سال ها جزو درمان های خانگی مادرها و مادربزرگ ها 
بوده و شاید این روزها کمی فراموش شده است. در این مطلب به شما خواهیم گفت 

این روغن گیاهی چه خواصی دارد.
روغن کرچک برای تسکین درد مفاصل

خواص ضدالتهابی روغن کرچک به اثبات رسیده است. به همین دلیل برای تسکین 
درد مفاصل و کاهش ورم آنها موثر است. در نتیجه افرادی که دچار آرتروز و آرتریت 
و ... هستند می توانند از این روغن استفاده کنند.نتایج یک پژوهش هندی که در 
سال 200۹ روی آرتروز زانو انجام شده، نشان می دهد روغن کرچک نیز به اندازه 
کپسول »دیکلوفناک« برای تســکین درد آرتروز موثر است و عوارض جانبی این 

داروها را نیز ندارد.
روغن کرچک برای رفع یبوست

روغن کرچک، ملین است. این روغن حاوی ۹0 درصد اسید ریسینولئیک است که 
یک اسید چرب مفید برای انقباض ها و ترشحات روده می باشد، در نتیجه برای رفع 
یبوست به کار می رود.البته باید توجه داشته باشید که این روغن قوی است و نباید 
در مصرف آن زیاده روی شــود، چون می تواند باعث التهاب و آسیب روده ها شود.

برای تسکین دل درد ناشی از قاعدگی و نفخ می توانید از این روغن به عنوان مرهم 
استفاده کنید. می توانید مقداری ازاین روغن را روی دستمالی تمیز و یا گاز استریل 
ریخته و روی شکم تان قرار دهید. اگر مصرف این روغن مفید نبود، بهتر است مصرف 
آن را متوقف کنید، چون یبوست در اثر عوامل متعددی بروز می کند و بهتر است به 

پزشک متخصص گوارش مراجعه کنید.
روغن کرچک برای مقابله با ورم پا و سلولیت

نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد که روغن کرچک برای تحریک دستگاه 
لنفاوی بدن مفید اســت. این روغن باعث فعال شدن جریان 
مایع لنف می شود.اگر از ورم پا یا سلولیت ناشی از احتباس 
مایعات در بدن رنج می برید، مــی توانید از این روغن برای 

بهبود وضعیت تان استفاده کنید.
روغن کرچک برای تسکین دل درد

روغن کرچک ضداسپاسم و ضددرد است و برای تسکین 
دل درد موثر خواهد بود. برای تســکین دل درد ناشی از 

قاعدگی و نفخ می توانید از این روغن به عنوان مرهم استفاده 
کنید. می توانید مقداری ازاین روغن را روی دستمالی تمیز و یا گاز 

استریل ریخته و روی شکم تان قرار دهید. برای افزایش تاثیرگذاری این 
مرهم می توانید یک بطری حاوی آب گرم و یا کوسن گرم را روی آن بگذارید 

و به مدت یک ساعت دراز بکشید.
روغن کرچک، دوست پوست های خشک

روغن کرچک سرشار از اسیدهای چرب امگا۹، امگا6 و ویتامین E است. تمام این 

مواد در ترکیب بیشتر محصوالت آرایشی-بهداشتی مانند کرم های مرطوب کننده 
وجود دارند.روغن کرچک خاصیت نرم کنندگی دارد و التیام بخش است. این روغن 
باعث تنظیم pH پوست می شود و حالت اسیدی آن را کاهش می دهد. به این ترتیب 
می توانید از آن برای پوست های آکنه دار استفاده کنید.توجه داشته باشید زمانی 
که حالت اسیدی پوست پایین باشد، امکان تکثیر باکتری های بیماری زا کاهش 
پیدا می کند. از این روغن برای بهبود خشکی پوست، اگزما و پسوریازیس 
نیز استفاده می شود.اگر آکنه دارید بهتر است با احتیاط از این روغن 
استفاده کنید. می توانید این روغن را به میزان کم روی جوش 
ها بزنید.روغن کرچک باعث افزایش استحکام ناخن ها 
می شــود. داخل یک نعلبکی، مقداری روغن کرچک 
بریزید و انگشــت هایتان را به مدت 10 دقیقه داخل 

این روغن قرار دهید.
روغن کرچک برای داشــتن موها، ناخن ها و 

مژه های سالم
روغن کرچک حاوی ویتامین E و مواد معدنی است و به همین دلیل باعث تقویت 
موها، مژه ها و ناخن ها می شود.در صورتی که دچار ریزش مو شده اید می توانید 
از این روغن به عنوان ماسک استفاده کنید تا رشد مجدد موها با سرعت بیشتری 

صورت بگیرد.البته بهتر است این روغن را با روغن زیتون مخلوط کنید تا عالوه بر 
افزایش ویتامین های آن، حالت چسبندگی آن کمتر شود. بهتر است شب ها مقداری 
از این روغن را به نوک انگشت ها زده و پوست سرتان را ماساژ دهید تا جریان خون 
در رگ های موجود در کف سر افزایش پیدا کند.سپس موهایتان را با حوله ببندید 
 و تمام شب روغن را روی ســرتان نگه دارید. صبح، موها را با شامپوی روزانه خود 
شست وشو دهید.الزم است که این کار را به مدت چهار هفته و هر روز و یا هر دو روز 
یک بار تکرار کنید. سپس سه هفته به موهایتان استراحت دهید تا پوست سرتان 
به آن عادت نکند.اگر ریزش موی تان متوقف نشد )البته منظورمان ریزش موی غیر 
ارثی و بر اثر استرس و ... است( می توانید یک دوره دیگر از این روغن استفاده کنید.

برای تقویت ناخن ها
روغن کرچک باعث افزایش استحکام ناخن ها می شود. داخل یک نعلبکی، مقداری 
روغن کرچک بریزید و انگشــت هایتان را به مدت 10 دقیقه داخل این روغن قرار 
دهید. هر هفته یک بار این کار را انجام دهید. مــی توانید به روغن تان چند قطره 

لیموترش نیز اضافه کنید.
برای تقویت و رشد مژه ها

روغن کرچک به دلیل داشتن ویتامین ها و مواد معدنی باعث تقویت و رشد مژه ها 
نیز می شود. می توانید ظرف خالی ریمل را شســته و داخل آن را با روغن کرچک 
پر کنید. هر شب مقداری از این روغن را به کمک برس ریمل به مژه هایتان بزنید و 
 اجازه دهید تمام شب روی مژه ها بماند. صبح با شیرپاک کن، مژه هایتان را تمیز 

کنید.

فوایدروغنکرچک؛ازتسکینآرتروزتارشدمژهها

توت فرنگی
توت فرنگی در صدر فهرست میوه هایی با بیشترین میزان آفت کش قرار دارد. آزمایش روی نمونه ای از توت فرنگی نشان 
داد که20 نوع آفت کش روی آن وجود دارد. در فهرستی که هر ساله توسط سازمان زیست محیطی آمریکا تهیه می شود، 
نام 7 میوه و 5 سبزی دیده می شود و برای ســومین سال متوالی، توت فرنگی در صدر فهرســت آلوده ترین میوه ها و 
سبزیجات آلوده به آفت کش ها جای گرفته است. همچنین زراعت و کشــت توت فرنگی احتیاج زیادی به کود انسانی 

دارد و این کود چنانچه می دانید پر از میکروب های مختلف اســت که گاهی میکروب خطرناک 
حصبه تیفوئید نیز به وسیله همین کود به میوه چســبیده، با خوردن آن شخص مبتال به 

این بیماری مهلک می شود.

شلیل
نمونــه  از  درصــد   ۹4 در 
شــلیل های مــورد بررســی، 
باقی مانده حداقل 2 آفت کش 
گزارش شد و یک نمونه حاوی 
باقی مانده 15 آفــت کش بود. 
در چند مورد در اســتان های 
شمالی، کشاورزان از آفت های 
غیــر اســتانداری اســتفاده 
کردند کــه منجر بــه نابودی 
اغلب محصــوالت بــاغ های 
شلیل و هلو شــد. به علت زیاد 
بودن احتمال ابتالی درختان 
شلیل به آفت شــته استفاده از 
آفت کش از ابتــدای گل دهی 
درختان بســیار رایج است به 
همین دلیل معمــوال در زمان 
باردهی محصــوالت درختان 
شلیل از میزان بسیار بیشتری 
از استاندارهای الزم دارای آفت 

کش و سموم هستند.

سیب زمینی
از لحاظ وزنی، ســیب زمینــی دارای 

بیشــترین مقادیر آفت کش است، با این حال، 
نام ســیب زمینی در بین 10 میوه و سبزی آلوده 

ابتدایی دیده نمی شود. محققان می گویند این ماده 
غذایی قبل از رسیدن به بشقاب هایمان به 15 تا 20 
نوع آفت کش ها آلوده می شود به همین دلیل 

توصیه می شود تا حد ممکن نوع ارگانیک 
این گیاه مصرف شود.

 فلفل دلمه ای
پوســت این نوع از فلفل ها، آنقدر کلفت نیســت که مقاومت فراوانی در مقابل 
آفت کش ها داشته باشد. مهم نیست که کدام رنگ آن استفاده می شود؛ اما باید 
در شست و شوی این ســبزی دقت زیادی داشته باشید. یک تحقیق دانشگاهی 
نشان می دهد که بیش از 60 درصد فلفل های گلخانه اي دچار کمبود آهن و روي 
هستند و  غلظت زیاد برخـي عناصـر پرمـصرف نظیـر فسفر و پتاسیم و کمبود 
گسترده کلســیم و عناصر کم مصرف در محصوالت گلخانه اي به علت مدیریت 
تغذیه اي نامطلوب، مـصرف نامتعـادل کود، موجب زیاد شدن جذب آفت کش ها 

توسط این محصول شده است.

اسفناج
این گیاه پر خاصیت در جایگاه دوم لیست پر آفت کش ترین محصوالت کشاورزی قرار دارد. 
بر اساس تحقیقات صورت گرفته  اسفناج نیز دو برابر بیشتر از سایر میوه ها در خود سموم دفع 
آفات جای داده بود. پرورش این گیاه به صورت ارگانیک بسیار سخت است و اغلب کشاورزان 
برای پرورش این گیاه از آفت کش های قوی و بعضا غیر استاندارد استفاده می کنند به همین 
علت بهتر اســت مصرف این گیاه با احتیاط و پس از شست وشــو با مواد ضد عفونی کننده 

صورت بگیرد.

 »آبهایویتامینه«
مضراست

آب ویتامینــه از جمله نوشــیدنی هایی 
است که شــرکت های تولیدکننده، آن را 
به عنوان محصولی سالم معرفی می کنند؛ 
اما آیا این نوشــیدنی واقعا برای بدن مفید 
است؟بررسی ها نشــان می دهد ادعاهایی 
که در مورد فواید مصرف آب ویتامینه برای 
بدن وجود دارد بر مبنای شــواهد علمی 
نیســتند و این محصول به بهبود سالمت 
عمومی کمک نمی کند. اغلب در تبلیغات 
این محصول به تاثیر آن در افزایش قدرت 
تمرکز و انرژی در کنــار دیگر خواص آن 
اشاره می شود.این نوشــیدنی حاوی مواد 
قندی افزودنی اســت و در یــک بطری از 
آن 120 کالــری و 32 گرم مــاده قندی 
وجود دارد. درحالی کــه نوع قند مصرفی 
در این نوشــیدنی در هر کشوری مختلف 
اســت، یک نوع از آب ویتامینه تولیدی در 
آمریکا حاوی فروکتوز کریســتالی است 
که ترکیــب مضری به حســاب می آید.به 
گفته کارشناســان، زیاده روی در مصرف 
فروکتوز موجب افزایش ســطح کلسترول 
خون، تری گلیسیرید، فشار خون، مقاومت 
انسولین، انباشت چربی و بیماری کبد چرب 
می شود.عالوه بر این زیاده روی در مصرف 
 A برخی از مواد مغــذی همچون ویتامین
و E مضر اســت. مصرف بیش از 25 تا 50 
درصد از میزان توصیه شده این ویتامین ها 
خطر بروز مشــکالت جســمی را افزایش 
می دهد. از آنجایی که ایــن ویتامین ها از 
طریق ادرار دفع نمی شوند مقدار مازاد آن 
در بافت های بدن انباشته می شود و به بروز 
مشکالت جسمی می انجامد.کارشناسان 
معتقدند بهتراســت جبــران کمبود مواد 
مغذی بدن از طریق رژیم های غذایی سالم 
انجام شده و در موارد حاد پس از مشورت 
 با پزشــک مکمل هــای خوراکی مصرف

 شود.
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دستگیری 9 نفر از عناصر کلیدی و سرشبکه 
دالالن ارزی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

تغذیه

آب و هوا

رژیم غذایی مناسب برای 
نوجوانان دیابتی چیست؟

دکترای تخصصی تغذیه گفــت: تفاوتی که در 
توزیع قنــد و کربوهیدرات هــا در رژیم غذایی 
نوجوان دیابتی با افرادســالم وجــود دارد این 
اســت که حتما در صبحانه، وعده قبل از ناهار، 
عصرانه و وعده غذایی قبل از خواب مقداری از 
کربوهیدرات ها بر اســاس انرژی الزم در برنامه 
رژیم غذایی کودک دیابتی گنجانده شود.مژگان 
نوریان با بیان اینکه انسان به دو روش ژنتیکی و 
تاثیرپذیری از عوامل محیطی به بیماری دیابت 
مبتال می شود، اظهار کرد: به هر دلیلی که ترشح 
انســولین در بدن به صفر می رسد و سلول های 
ترشح کننده انسولین تخریب  شوند، فرد مبتال 
به بیماری دیابت می شود.وی با بیان اینکه اغلب 
دختران و پسران در سن بلوغ به بیماری دیابت 
مبتال می شــوند، افزود: البته باید توجه داشت 
دیابت نــوع یک در بین کــودکان و نوجوانان و 
دیابت نوع دو در گروه بزگســاالن بروز می کند.

استادیار دانشکده تغذیه وعلوم غذایی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در هر دو نوع 
دیابت یک و دو اســاس رژیم غذایی برای بیمار 
یکی اســت، افزود: تغذیه باید به عنوان سنگ 
زیر بنا در کنترل این بیماری مدنظر قرار گیرد، 
بنابراین آگاهی خانواده ها از اینکه چه غذاهایی 
برای فرزندان دیابتی مناســب تر اســت حائز 
اهمیت ویژه ای اســت.وی یادآور شد: کودکان 
و نوجوانان درحال رشد هستند و دریافت انرژی 
کافی برای آنها ضروری اســت، خانواده ای که 
فرزند دیابتی دارد نبایــد تصور کند که کودک 
اونسبت به یک بچه ســالم باید غذای کمتری 
را مصرف کند، همچنین باید توجه داشــت که 
کودکان و نوجوانان دیابتی هم همانند ســایر 
بچه ها نیازمند مصرف غذا به اندازه الزم هستند.

نوریان معتقد است که عالوه بر توجه به میزان 
دریافت غذای الزم برای فرزندان دیابتی بایستی 

در بخش ترکیبــات و اجزای غذاهــا برای این 
گروه از کودکان و نوجوانــان تا حدودی تفاوت 
قائل شــد. برای مثال در رژیم بچه های دیابتی 
کربوهیدرات ها یا قندهایی که درغذاهاســت 
بایستی بیشــتر ازنوع پیچیده مثل نشاسته ها، 
فیبرهای غذایی موجود درمیوه ها و ســبزی ها 
انتخاب شــوند. این گروه از کودکان و نوجوانان 
می توانند در طول روز به جای برنج نان مصرف 
کنند و یک روز ماکارونی و روزهای دیگر سیب 
زمینی و موادغذایی حاوی نشاسته ها و فیبرهای 
غذایی با انرژی مور نیاز مورد استفاده قرار دهند.

وی تاکید کرد: اگرخانواده ها رژیم غذایی برای 
فرزند دیابتی نوع یک دریافــت می کنند باید 
توجه داشته باشند که از مصرف بیش ازحد مواد 
غذایی خودداری کنند و فقط به میزانی که یک 
کارشــناس تغذیه در رژیم غذایی برای نوجوان 
تعریف کرده را رعایت کنند. برخی از والدین به 
کودک دیابتی خود اجازه خوردن سیب زمینی 
و برنج را نمی دهند که این کار اشــتباهی است 
در حالی که کارشــناس تغذیه  در رژیم غذایی 
خوردن این مواد را برای کــودک تجویز کرده 
است.این کارشناس تغذیه با بیان اینکه مسئله 
مهم توجه به توزیع قند یــا کربوهیدرات ها در 
رژیم غذایی  نوجوان دیابتی است، گفت: تفاوتی 
که در توزیع قند و کربوهیدرات ها در رژیم غذایی 
نوجوان دیابتی با بچه سالم وجود دارد این است 
که حتما در صبحانه، وعده قبل از ناهار، عصرانه 
و وعده غذایی قبــل از خواب مقــداری از این 
کربوهیدرات ها بر اســاس انرژی الزم در برنامه 

رژیم غذایی کودک دیابتی گنجانده شود.

 ورود سامانه جدید بارشی 
به اصفهان

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان گفت: امروز ظهر ســامانه بارشی وارد 
استان می شود که برای اکثر نقاط استان به ویژه 
مناطق غربی و جنوبی استان بارش برف و باران 

پیش بینی می شود.
رضا کریمیان با اشــاره به بررســی نقشه های 
هواشناسی استان اصفهان طی ساعات آینده، 
اظهار کــرد: در این بــازه زمانی، جو نســبتا 
پایدار روی آسمان اســتان حاکم می شود.وی 
خاطرنشــان کرد: در این بازه زمانی، کاشــان 
با دمای ۱۵ درجه ســانتی گراد بــاالی صفر 
گرم ترین و بویین میاندشــت با دمای هوای ۹ 
درجه ســانتی گراد زیر صفر خنک ترین نقطه 

استان اصفهان پیش بینی می شود.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
دستگیری 9 نفر از عناصر کلیدی 

و سرشبکه دالالن ارزی
فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۹ نفر از عناصر 
کلیدی و سرشــبکه دالالن ارزی و عامالن اصلی 
گران فروشــی ارز در عملیــات کارآگاهان پلیس 
آگاهی خبر داد.مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: 
به دنبال نابسامانی بازار ارز و به تبع آن بروز نوسانات 
و افزایش قیمــت ارز در ماه های اخیــر، فعالیت 
اخالل گران و دالالن ارزی به ویژه در یکی از مناطق 
شــهر اصفهان نیز افزایش پیدا کرد به طوری که 
افراد مذکور با تجمع در این محدوده اقدام به خرید 
و فروش غیر قانونی ارز می کردند.فرمانده انتظامی 
استان اصفهان افزود: با توجه به اینکه برابر مصوبه 
شورای امنیت کشــور و بر اساس تصمیم شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی، خرید و فروش هرگونه 
ارز در خارج از بانک های عامل و صرافی های مجاز 
ممنوع است در همین راســتا عملیات مبارزه با 
اخالل گران بازار ارز در قــرارگاه عملیاتی اقدام و 
عمل فرماندهی انتظامی استان اصفهان طراحی 
و به مرحله اجرا گذاشــته شــد.فرمانده انتظامی 
استان اصفهان مطرح کرد: در اجرای این عملیات از 
متهمان دستگیر شده مبالغی ارز شامل 28 هزار و 
۱۵0 دالر، ۱۵0 سنت، ۱۵0 پوند، هزار دینار عراق، 
۵00 لیر ترکیه و مبلغ ۵00 میلیون و 2۹6 هزار و 

340 ریال وجه نقد توقیف شد.

سوءاستفاده از مدارک هویتی 
شهروند اصفهانی با هک تلگرام

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از دستگیری 
فردی که با سوءاستفاده از مدارک هویتی یکی از 
شهروندان از طریق هک تلگرام قصد اخاذی از وی را 
داشت خبر داد.سرهنگ »سید مصطفی مرتضوی« 
بیان داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی 
بر اینکه فردی ناشناس تصویر مدارک و اطالعات 
هویتی اش را در اختیار دارد و با ارســال پیام های 
تهدید آمیز قصــد مزاحمت و اخــاذی از او دارد، 
بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

رییس پلیس فتای استان اصفهان افزود: با توجه به 
اظهارات شاکی و اقدامات پلیسی، متهم شناسایی 
و دستگیر شــد که در بازجویی های به عمل آمده 
عنوان داشت با ارســال پیام های جعلی تبلیغاتی 
و جلب اعتماد شــاکی با دریافت کد دسترسی به 
پروفایل موفق شدم تصویر مدارک هویتی او را به 

دست آوردم.

رییس جمعیت هالل احمر بادرود :
گمشده بادرودی پیدا شد 

رییس جمعیت هالل احمر بادرود گفت: شهروند 
بادرودی که اطراف بادرود ناپدیدشده بود، صحیح 
و ســالم پیدا شــد.علی کفاشــی افزود: شخص 
مفقودشــده که از اهالی بادرود اســت، در مسیر 
بین ایستگاه راه آهن بادرود تا شهر بادرود به علت 
مه غلیظ از خودروی خود پیدا شده و مفقود شده 
بود.رییس جمعیت هالل احمر بــادرود گفت: با 
تالش نیروهای امدادی، نیروهای مردمی و هیئت 
کوه نوردی بــادرود، این مرد 60 ســاله بادرودی 

صحیح و سالم پیدا شد.

رییس اورژانس اصفهان:
 حوادث مسمومیت با گاز

 7 مصدوم بر جای گذاشت
رییــس مرکز مدیریــت حــوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان گفت: اخیرا 4 مورد حادثه 
مسمومیت با گاز کربن مونوکسید رخ داد و 7 نفر 
مسموم برجای گذاشت.غفور راستین اظهار کرد: 
در آخرین حادثه رخ داده، یک خانم 36 ســاله و 
یک نوزاد دختر 8 ماهه بر اثر استنشــاق CO که 
به علت اســتفاده از آبگرمکن بدون دودکش بوده 
است در شهرســتان فالورجان دچار مسمومیت 
شده و توسط یک دستگاه آمبوالنس  به بیمارستان 
امام)ره( فالورجان منتقل شدند.وی همچنین از 
یک مورد مسمومیت با گاز کربن مونوکسید داخل 
چادر مقابل میدان میوه و تره بار اصفهان در صبح 
روز جمعه خبر داد و مطرح کرد: در این حادثه که 
مسمومیت CO به دلیل استفاده از زغال رخ داده 
بود یک مرد 62 ساله مسموم شد.راستین، نشت 
CO  از آبگرمکن را به عنــوان یکی دیگر از دالیل 
مسمومیت با گاز کربن مونوکسید دانست و مطرح 
کرد: در دو حادثه رخ داده به دلیل مســمومیت 
ناشــی از این بی احتیاطی، روز چهارشنبه هفته 
گذشته 6 نفر مصدوم شــدند که 2 زن، یک مرد و 
یک کودک به بیمارستان الزهرا)س( انتقال داده 
شدند و یک مرد 63 ساله و یک زن ۵۵ ساله نیز به 

بیمارستان امین منتقل شدند.

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس با بیان 
اینکه حکم فیلتر اینســتاگرام هنوز صــادر و ابالغ 
نشده، گفت: درصورت صدور و ابالغ، وزارت ارتباطات 
موظف به فیلتر این شــبکه مجازی است.ابوالفضل 
ابوترابی ، با اشاره به اعالم نظر اکثریت اعضای شورای 
عالی فضای مجازی مبنی بر فیلتر اینستاگرام گفت: 
حکم دادســتانی در این خصوص هنوز صادر نشده؛ 
اما در صورت صدور و ابالغ، وزارت ارتباطات ملزم به 
اقدام نسبت به فیلتر این شبکه اجتماعی خواهد بود.
نماینده مردم نجف آباد در ادامه با اشاره به مصاحبه 
اخیر وزیر ارتباطات بعد از خبر اعالم نظر شورای عالی 
فضای مجازی درباره فیلتر اینستاگرام که باعث ایجاد 
فضای دوقطبی در کشور می شود، اظهار داشت: در 
نهایت طبق قانون الزم است دستور قضائی اجرا شود 
و تمرد از آن حدود دو تا سه ســال حبس برای فرد 
خاطی و تمردکننده دارد حتی اگر این شخص وزیر 
باشد.وی ادامه داد: در جلسه اخیر صحن علنی نیز این 
قانون که نباید از محصول خارجی در صورت وجود 
نوع مشابه داخلی، اســتفاده کرد به تصویب رسید.
ابوترابی بر همین اساس اظهار داشت: از این رو تکلیف 
قانونی است که در صورت وجود مشابه داخلی باید از 
تولیدات ملی حمایت کرد و در حال حاضر نیز حتی 

برای شبکه مجازی اینستاگرام مشابه داخلی وجود 
دارد و صرفا نیاز به حمایت بیشتر به لحاظ پهنای باند 
و سایر موارد همچون تبلیغات دارند.ابوترابی در پایان 
با تاکید مجدد بر اینکه تمرد از اجرای دستور قضائی 
حکم حبس را برای هر مسئولی در هر سمت و مقامی 
دارد ولو رییس جمهور باشد، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر بسیاری از اعضای هیئت دولت با فیلترشکن از 
شبکه های مجازی خارجی استفاده می کنند که بعد 
از ابالغ قانون مذکور درباره منع استفاده از کاالهای 
خارجی در صورت وجود مشابه داخلی، نباید از آن 
استفاده کنند و درصورت استفاده باید با آنها برخورد 

قضائی صورت گیرد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس:

حکم فیلتر اینستاگرام هنوز صادر نشده است
مشاور وزیر آموزش و پرورش درامور فرهنگی با بیان 
اینکه در بهمن ماه جرقه طرح بازی و یادگیری زده 
می شود، اظهار کرد: متاســفانه ما بزرگ ترها معنی 
بازی را کمتر می دانیــم و ناآگاهانه این حق را هم از 
فرزندان مان می گیریم، باید این فرصت را غنیمت 
بدانیم.مهدی علی اکبر زاده با بیان اینکه اگر طرح 
بازی و یادگیری با قوت پیش برود شــاید بازی در 
آینده به یک روش قوی، مانــدگار و اثرگذار تبدیل 
شــود گفت: از این روش یادگیری غافل بودیم در 
حالی که بازی و اسباب بازی شروع آموزش و تربیت 
اســت.وی افزود: ما بزرگ ترها یادمان رفته و معنی 
بازی را کمتر می دانیــم و ناآگاهانه این حق را هم از 
فرزندان مان می گیریم. باید این فرصت را غنیمت 
بدانیم. این محفل شــروع یک فرآیند بزرگ است.
مشــاور فرهنگی وزارت آموزش و پــرورش با بیان 
اینکه در بهمن ماه جرقه طرح بازی و یادگیری زده 
می شود، اظهار کرد: طرح بازی و یادگیری را در قالب 
اقدام پژوهی ارائه دادیم و نتایج خوبی داشت، خاطرم 
هست یک کودک پیش دبستانی ما نمی خواست به 
خانه برود. کودکی داشتیم که نیاز به گفتار درمانی 
داشت؛ اما اکنون بدون نیاز به گفتار درمانی صحبت 
می کند. مهارت هــای اجتماعــی را از طریق بازی 

می توان آموزش داد.یک روان شــناس با بیان اینکه 
اگر این روش به درســتی اجرا نشود ضربه ای که به 
سیستم می زند مهلک است، گفت: تنها راه آموزش، 
بازی اســت نه یکی از روش ها. متاســفانه حجم و 
محتوای کتب باالســت و اگر آموزش دروسی چون 
ریاضی با بازی همراه شــود می تواند کمک کننده 
باشد. وی با بیان اینکه این طرح بسیار خوب است اما 
زیرســاخت های آن آماده نیست، گفت: آیا با حجم 
باالی دانش آموزان در کالس های درس می توان این 
طرح را در همه مدارس اجرا کرد؟ روش های تدریس 
سنتی هستند، این کار بسیار خوب است و باید حتما 

زیرساخت های آن فراهم شود.

اجرای طرح »بازی و یادگیری در مدارس« از بهمن ماه آغاز می شود؛

حضور آتش نشان ها در جشنواره اسباب بازی

آموزش و پرورشپارلمان

به نظر می رســد وزیر آموزش و پــرورش در حال 
پیروزی بر غول کنکور است.»بطحایی« را می توان 
یکی از مبارز ترین وزاری دولت روحانی دانست؛ از 
تالش برای حذف آزمون هــای ورودی مدارس تا 
همین برداشته شدن کنکور برای بیش از 8۵ درصد 
موسسات آموزش عالی کشور. آقای وزیر، پیروزی 
اخیر خود را در توییتر اعالم کرد. روز چهارشنبه بود 
که سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در 
صفحه توییترش نوشت: »جلسه تعیین تکلیف نهایی 
کنکور سال آینده برگزار شــد. ورود به 8۵ درصد 
ظرفیت دانشــگاه ها نیازی به شــرکت در کنکور و 
تحمل اضطراب های طاقت فرسا ندارد و صرفا سوابق 
تحصیلی مالک عمل است. از همراهی وزارت علوم 
برای این موفقیت متشکرم. خداحافظ کنکور!« پس 
از کش و قوس های فراوان سازمان آموزش و پرورش 
با سازمان سنجش و سایر مدعیان برگزاری کنکور که 
گفته می شد سالیانه میلیاردها تومان سود از سوی 
کالس ها و کتاب های کنکور کسب می کنند باالخره 
غول کنکور شکســت خورد و یکــی از بزرگ ترین 
کابوس های نســل جوان ما در چند دهه اخیر آرام 

آرام در حال حذف شدن است.
حذفی که از 99 به 98 رسید!

هر چند قرار نبود کنکور برای سال آینده حذف شود؛ 
اما در آخرین روزهایی که همه انتظار انتشار دفترچه 
های کنکور ار داشتند وزیر موفق شد تا زیر ساخت 
های الزم برای حذف آزمون را فراهم کند. هر چند 
که باید گفت این تصمیم گام اول و مثبت در جهت 
حذف غول کنکور اســت؛ اما تلخی ماجرا، استرس 
حاصل از این تصمیم برای داوطلبان کنکور امسال 
است که نظرات آنان ذیل توییت منتشر شده وزیر 
آموزش و پرورش گواه این گفته است؛ داوطلبانی که 
معتقد هستند با برنامه ریزی های انجام شده تا کنون 
نیمی از این راه را طی کرده و اهداف ترســیم شده 
خود را مطابق با آنچه که تاکنــون بوده پیاده کرده 
اند؛ لذا چنین تصمیمی با مبهم بودن ابعاد آن اعم از 
اینکه این ۱۵ درصد شامل کدام رشته ها و دانشگاه ها 
می شــود، باعث شــده تا عده ای از دانش آموزان و 

خانواده هایشان استرس جدیدی را متحمل شوند. 
دانشگاه ها چطور دانشجو می پذیرند؟

طبق اعــالم وزیر آموزش وپــرورش در کنکور ۹8، 

8۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشــگاه ها براســاس 
سوابق تحصیلی تکمیل می شود.طبق اعالم سازمان 
سنجش،  براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو 
مصوب  ۱0 شهریور ماه ۱3۹2 و مصوبات پانزدهمین 
و شــانزدهمین جلسه شورای ســنجش و پذیرش 
دانشجو، باید پذیرش حداقل 8۵ درصد از ظرفیت 
پذیرش دانشجو در کل کشور در تمام زیر نظام های 
آموزش عالی صرفا براساس سوابق تحصیلی با مالک 
معدل کتبی دیپلم داوطلبان و بدون نیاز به شرکت 
در کنکور انجام  شــود؛ بنابراین با توجه به مصوبات 
فوق پذیرش رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی 
مستقل از کنکور انجام خواهد شد و آزمون سراسری 
برای مابقی رشــته محل هایی که پذیــرش آنها از 
تلفیق نمره کنکور و ســوابق تحصیلی است برگزار 
می شود و از ســال ۱3۹8 و بعد از آن پذیرش صرفا 
سوابق تحصیلی با توجه به قوانین و مقررات مربوطه 
مستقیما توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
خواهد بود که محورهای مهم این روش عبارتند از: 

۱- داوطلبان برای اخذ پذیرش باید، طبق فراخوان 
دانشگاه ها و موسســات پذیرنده، مدارک الزم را در 
زمان تعیین شده به دانشــگاه ها و موسسات ارسال 
کنند. دانشــگاه ها و موسســات باید با رعایت تمام 
قوانین و مقررات مربوطه مانند سهمیه بندی نسبت 
به پذیرش دانشجو در ســقف ظرفیت تعیین شده 
توسط شورای گسترش آموزش عالی اقدام و نسبت 
به ثبت نام مشروط پذیرفته شــدگان اقدام و اسامی 

آن ها را برای تایید به سازمان سنجش آموزش کشور 
اعالم کنند.

2- در ایــن روش داوطلبان می تواننــد به چندین 
دانشــگاه یا موسســه پذیرنده موجود در اطالعیه 
سازمان سنجش آموزش کشور درخواست پذیرش 
دهند ولی در نهایت فقط می توانند در یکی از رشته 
محل هایی که با پذیرش آن ها موافقت شــده است، 

ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. 
3- ســایر شــرایط و ضوابــط در اطالعیــه هــا و 
دفترچه های راهنمای پذیرش صرفا سوابق تحصیلی 
از طریق سازمان ســنجش آموزش کشــور اعالم 

خواهد شد.
متقاضیان از ۲۰ اسفند آماده باشند

اطالعیه مربوط به نحوه پذیرش و شرایط و ضوابط 
داوطلبان و نحوه درخواســت پذیرش از موسسات 
و مدارک و ســوابق موردنیاز در اطالعیه ســازمان 
سنجش آموزش کشور در تاریخ 2۵ دی ماه ۱3۹7 
منتشر می شــود.داوطلبان واجد شرایط و متقاضی 
پذیرش بهمن ماه از تاریخ 2۹ دی لغایت 6 بهمن ماه 
برای پذیرش به موسســات پذیرنده که در اطالعیه 
2۵ دی ماه منتشر می شــود مراجعه خواهند کرد. 
اطالع رسانی به پذیرفته شــدگان مشروط توسط 
دانشــگاه در تاریخ 6 تا ۱0 بهمن صــورت خواهد 
گرفت.اطالعیه به انضمام دفترچه راهنمای پذیرش 
صرفا سوابق تحصیلی برای ســال ۱3۹8 در اواسط 
بهمن ماه ۱3۹7 توسط ســازمان سنجش آموزش 

کشور منتشر خواهد شد.تمام شــرایط و ضوابط و 
نحوه مراجعه، مدارک و مســتندات الزم برای اخذ 
پذیرش توسط موسســات در اطالعیه مذکور درج 
خواهد شد.زمان مراجعه داوطلبان برای اخذ پذیرش 
رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی از 20 اسفند 
۹7 تا اواخر مرداد ۹8 خواهد بود.داوطلبان متقاضی 
پذیرش رشــته محل های صرفا ســوابق تحصیلی 
نیازی به شــرکت در کنکور سراسری سال ۱3۹8 
که ثبت نام آن از تاریخ 24 بهمن تا دوم اســفند ۹7 
است، ندارند و مطابق اطالعیه مذکور و اطالعیه های 
بعدی سازمان ســنجش آموزش کشور اقدام کنند.

پذیرش رشــته محل های صرفا سوابق تحصیلی در 
دانشگاه آزاد اسالمی مطابق ضوابط سایر دانشگاه ها 
و موسســات آموزش عالی و برای پذیرش در بهمن 
۹7 و مهر ۹8 نیز همزمان با پذیرش سایر موسسات 
است که در اطالعیه های بعدی اعالم خواهد شد.در 
خصوص نحوه پذیرش صرفا سوابق تحصیلی در سایر 
آزمون ها ) فنی و حرفه ای، کاردانی به کارشناسی و  
جامع علمی کاربردی اعم از کاردانی و کارشناســی 

ناپیوسته( متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.
آزمون حذف شد؛ اما...

آزمونی با قدمت نزدیک به ۵0 سال در ایران باالخره 
حذف می شــود؛ کنکوری که زمانی تعیین کننده 
سرنوشت میلیون ها نفر از جوانان این مملکت بود 
و حاال قرار است بخشــی از یادها و خاطره ها شود. 
هرچند این اقدام می تواند آغازگر یک راه روشــن 
در عرصه آموزشی کشور باشد؛ اما همچنان دغدغه 
های آموزشی برای نســل های آینده باقی خواهد 
ماند. اینکه مافیای در هم تنیده موسسات کنکوری 
قرار است از کدام ســوراخ و منفذی دوباره به جان 
نوجوانان ما بیاویزند و شیره فکر و روح آنها را بمکند و 
یا اینکه سرنوشت کنکوری که با ایستادگی یک وزیر 
به حذف و کنار گذاشته شــدن رسیده پس از پایان 
خدمت این وزیر به کجا خواهد انجامید؟ ضمن اینکه 
شائبه بی عدالتی در سیســتم های آموزشی کشور 
به خصوص در دبیرستان ها نیز از این به بعد بیشتر 
خواهد شد. اگر کنکور راهی برای رسیدن برخی از 
دانش آموزان مستعد مناطق دور افتاده به دانشگاه 
بزرگ تهران بود؛ اما از این پس مشخص نیست دانش 
آموزان با استعدادی که در شهرهای کوچک و استان 
های دور افتاده زندگی می کنند قرار است چطور در 

دانشگاه های معتبر شهرهای دیگر پذیرفته شوند. 

حذف تدریجی یک کابوس
  وزیر آموزش و پرورش بر مافیا پیروز شد؛  

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان خبرداد:
افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان طی ۸ ماهه امسال

در هشت ماهه امسال، 80۹ نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند و به اداره کل پزشکی قانونی 
استان اصفهان ارجاع شدند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )730 نفر(، افزایش داشته است. 
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان گفت: 
در هشت ماهه سال ۱3۹7، 80۹ نفر که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی 
قانونی استان اصفهان ارجاع داده شدند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )730 نفر(، افزایش 
داشته است.علی سلیمان پور افزود: بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با ۵۱2 نفر در جاده های برون شهری، 
276 نفردر مسیر های درون شهری، 8 نفر جاده های روستایی و ... گزارش شده است.مدیرکل پزشکی قانونی 
اســتان اصفهان اضافه کرد: همچنین در مدت فوق، ۱۹ هزار و ۵۵8 مصدوم حوادث ترافیکی به اداره کل 
پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه کرده اند که از این تعداد ۵ هزار و 3۹۱ نفر زن و ۱4 هزار 
و ۱67 نفر مرد هستند.به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، آمار مصدومین حوادث ترافیکی طی 

هشت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

رییس کانون وکالی دادگستری استان:
تبلیغات مسموم، استقالل کانون وکال را تهدید می کند

رییس کانون وکالی دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: برخی تبلیغات سوء حکایت از بی توجهی کانون به وکال 
دارد که این موضوع را به عنوان رییس کانون وکالی اصفهان شدیدا تکذیب می کنم و کانون وکالی اصفهان بر سالمت 
فعالیت وکال نظارتی شدید دارد.وی با تاکید بر اینکه نمی گذاریم به حرفه وکالت خدشه ای وارد شود، خاطر نشان کرد: 
متاسفانه برخی نگاه ها به این شغل منصفانه نیست.رییسی در خصوص تکلیف وکال برای گرفتن پرونده های معاضدتی 
اظهار کرد: مطابق قانون هر وکیل در سال باید سه پرونده معاضدتی را بپذیرد که در کانون وکالی اصفهان وکال در 
سال چیزی بیش از دو برابر این تعداد پرونده معاضدتی را قبول می کنند، طبق قانون برای هر پرونده معاضدتی باید 
200 هزارتومان به وکال پرداخت شود؛ اما این مبلغ از سال 84 تا کنون به حساب وکال واریز نشده در حالی که حدود 8 
میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته شده؛ پرداخت آن هنوز تصویب نشده است.رییس کانون وکالی دادگستری 
اصفهان در خصوص چالش های پیش روی کانون های وکال گفت: بزرگ ترین چالش پیش روی این کانون تهدیداتی 
است که نسبت به استقالل کانون وکال بوده است و گاها طرح ها و پیشنهاداتی مبنی بر محدودیت استقالل کانون های 

وکال و استقالل وکیل مطرح می شود که این امر برای جامعه وکالت نگران کننده است.

پریسا سعادت
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 واکنش »آنری«
 به جذب فابرگاس

سرمربی موناکو به جذب ستاره با تجربه باشگاه 
چلســی واکنش نشان 
داد.به نقل از اکیپ، 
موناکو در نیم فصل 
نخست رقابت های 
فرانســه  لیــگ 
ناامیــد  عملکــرد 
کننده ای از خود نشان 
داد.این تیم فرانســوی با هدایت »تیری آنری« 
به دنبال جذب چند بازیکن سرشــناس است تا 
در نیم فصل دوم نتایج بهتری کســب کند.یکی 
از بازیکنانی که خبرهای زیــادی درباره حضور 
او در موناکو به گوش می رسد سسک فابرگاس، 
ستاره اسپانیایی چلسی است.آنری، درباره توافق 
با فابرگاس، گفت: او بازیکن چلســی است و من 
دوســت ندارم که فعال در این باره سخن به میان 
آورم. من به باشگاه چلســی و فابرگاس احترام 
می گذارم. به هر حال او بازیکن بزرگی اســت و 
طبیعی است که پیشنهادهای زیادی داشته باشد.
سرمربی موناکو به جذب نالدو اشاره کرد و گفت: 
خوشحال هستم که این بازیکن با تجربه را جذب 
کرده ایم. نالدو یک مدافع گلزن است و بدون شک 

در نیم فصل دوم به ما کمک زیادی خواهد کرد.

دورتموند، بزرگ ترین ماشین 
پولسازی فوتبال دنیا

تیم فوتبال دورتموند اخیرا کریستین پالیسیچ 
را در ازای ۶۴ میلیون یورو به چلســی فروخته 
است و با این کار یک بار 
دیگر ثابت کرده که 
متخصــص ارزان 
خریــدن و گران 
فروختن است.یک 
بخش کلیــدی در 
موفقیت ایــن تیم در 
سال های اخیر ســرمایه گذاری موفق روی این 
امر بوده است. صدرنشین حال حاضر بوندسلیگا 
هرگز نتوانسته از ستاره های تیمش محافظت 
کند و به نظــر این روند پایان هم نــدارد و قرار 
اســت در آینده هم بازیکنانی را به اوج رسانده 
و بفروشند.یکی از ســتاره های این تیم عثمان 
دمبله بود. دورتموند تنها یک سال بعد از این که 
دمبلــه را در ازای ۱۵ میلیون یورو از رن خرید، 
او را به بارســلونا فروخت، آن هم در ازای ۱۴۵ 
میلیون یورو. یعنی باشگاه آلمانی از فروش این 

بازیکن جوان ۱۳۰ میلیون یورو سود کرد.

 دوری دو هفته ای »بیل«
 از میادین

مهاجم رئال مادرید به علت آســیب دیدگی دو 
هفتــه نمی تواند تیمــش را همراهی کند.گرت 
بیل، بین دو نیمه دیدار 
رئال مادرید و ویارئال 
به علت مشکالت 
جسمانی از زمین 
بیرون رفت. مهاجم 
رئــال مادرید جمعه 
در تست اولیه پزشکی 
شرکت کرد و تا حدودی میزان آسیب دیدگی اش 
مشخص شد. بازیکن ولزی این هفته مقابل رئال 
سوســیداد به میدان نخواهد رفت. همچنین در 
کوپا دل ری برابر لگانس حضور نخواهد داشــت 
و هفته آینده مقابل رئال بتیس بازی نمی کند. او 
دیدار برگشت برابر لگانس در کوپا را نیز از دست 
خواهد داد.بیل می تواند نوزدهم ژانویه برابر سویا 
به میدان برود. آســیب دیدگی مهاجم ولزی در 
دیدار برابر ویارئال، بیست و دومین مصدمیت این 

بازیکن در مادرید بود. 

 ستاره صرب 
از التزیو جدا نمی شود

درحالی که طی هفته های اخیر شایعات زیادی 
درباره انتقال میلینکوویچ- ساویچ، ستاره صرب 
باشگاه التزیو به چندین باشگاه بزرگ اروپایی 
از جمله رئــال مادرید، 
منچســتریونایتد و 
مطرح  یوونتوس 
شده بود؛ اما ماتیا 
کزمــان، مدیــر 
برنامه های او خیال 
هــواداران التزیــو را 
راحت کرد و گفت »ســاویچ« در التزیو خیلی 
خیلی خوشحال است و قصد ترک این باشگاه 
را ندارد.ساویچ 2۳ساله که در خط میانی تیم 
ملی کشورش صربســتان هم بازی می کند در 
ســری آ هم هواداران زیادی داشت و با وجود 
پیشنهادهای وسوســه برانگیز میالن و اینتر 

تصمیم گرفت در التزیو بماند.

 مهاجم مازاد برانکو در تبریز

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

به تازگی شایعاتی به گوش می رسد مبنی بر اینکه فرشاد احمدزاده 
قصد دارد راهی باشگاه سایپا شود و فوتبالش را در این باشگاه دنبال 
کند.بازیکن شماره ۱۰ فصل گذشته پرسپولیس که همیشه مورد 
حمایت برانکو قرار داشت، با یک انتخاب عجیب در ابتدای همین 
فصل به باشگاه اسالسک وروسالو لهستان رفت، اما حدود یک ماه 
قبل مصاحبه ای انجام داد و در آن صحبت از بازگشت به ایران کرد.

بازیکن محبوب برانکو در رادار سایپا!

باشگاه عراقی الزوراء از توافق نهایی با فرزاد حاتمی خبر داد. سایت 10
السومریه اعالم کرد که باشــگاه الزوراء عراق با فرزاد حاتمی که 
ســابقه حضور در تیم های فوتبال تراکتورسازی و پرسپولیس را 
در کارنامه دارد به توافق نهایی رسیده و قرار است که این بازیکن 
چند روز دیگر وارد بغداد شود تا رسما کار خود را با تیم جدیدش 

آغاز کند.

تاکید باشگاه الزوراء عراق به جذب فرزاد حاتمی
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وعده های بی سرانجام؛ 
کار» قطبی« سخت شد

افشین قطبی که برای خارج کردن فوالد خوزستان از 
بحران و رساندن این تیم به جمع تیم های باالنشین 
جدول به اهواز آمد، خواسته هایی از مسئوالن این 
باشگاه داشت که تا به امروز هیچ یک از آنها برآورده 
نشده است. فوالد با افشین قطبی در آخرین بازی 
خود در لیگ موفق به شکست تراکتورسازی در تبریز 
شد و بعد از این بازی این مربی خواسته های خود را 
برای جذب بازیکن خارجی، اردوی آماده سازی و... 
به مسئوالن باشگاه فوالد ارائه داد؛ اما بعد از گذشت 
بیش از 2۰ روز از تعطیلی لیــگ هنوز هیچ یک از 
وعده های داده شــده به قطبی از سوی فوالدی ها 
عملی نشده اســت.قطبی در حال حاضر در کیش 
به سر می برد تا از امکانات این جزیره برای برگزاری 
اردوی تیمــش در خارج از اهــواز بازدید کند، این 
در شرایطی است که مسئوالن باشگاه فوالد حتی 
برگزاری اردوی سرخ پوشان اهوازی در این جزیره را 
هم تضمین نداده اند. با شرایط موجود، قطبی برای 
اجرای برنامه های خود در اهواز با مشکالت زیادی 

مواجه خواهد بود.

تالش یمنی ها برای رساندن 
کاپیتان به بازی با ایران

کادر پزشــکی تیم ملی یمن در تالش هســتند تا 
دروازه بــان و کاپیتان تیم ملی این کشــور را برای 
بازی با ایران آماده کنند.مســابقات جام ملت های 
آســیا 2۰۱9 امارات  دیروز با دیــدار میزبان این 
رقابت ها با بحرین کلید خورد.در این راستا تیم ملی 
یمن تمریناتش را برای دیدار با تیم ملی کشورمان 
پیگیری کرد و محمد عیاش، دروازه بان و کاپیتان 
تیم ملی یمن تمرینات اختصاصی و فشــرده ای را 
انجام داد. یمنی ها در تالش هستند تا او را برای بازی 
با ایران آماده کنند.دیدار اول تیم ملی کشورمان در 
مسابقات جام ملت های آسیا 2۰۱9  فردا مقابل تیم 

ملی یمن است.

 اعتماد شیخ سلمان
 به داوران 19 کشور آسیایی

روز جمعه شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رییس 
کنفدراسیون فوتبال آسیا دیداری با داوران و ناظران 
داوری شرکت کننده در جام ملت های آسیا داشت. 
در این دیدار، رییس ای اف سی اعالم کرد که اعتماد 
کاملی نسبت به عملکرد داوران آسیایی دارد و به 
کار آنها در مهم ترین تورنمنت قاره کهن خوش بین 
است.  در رقابت های  این دوره جام ملت های آسیا 
که در کشور امارات برگزار می شود، داورانی از ۱9 
کشور آسیایی حضور دارند. ۱9داور حاضر، از هر ۵ 
منطقه قاره آسیا انتخاب شده اند و هدف این بوده که 
هر کدام از مناطق تحت پوشش ای اف سی نماینده 

ای در زمینه داوری داشته باشد.

در حاشیه

استرالیا - فوتبال
ساعت اردن

14:30

شبکه 
ورزش

فوتبال
ساعتتایلند - هند

17

شبکه 
ورزش

سوریه - فوتبال
ساعتفلسطین

19:30

شبکه 
ورزش

ختافه - فوتبال
ساعتبارسلونا

23:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

1شنبه 
16 دی

پیشخوان

شماره 7 محبوب دستیار 
شــفر، فرهاد مجیدی مربی 

استقالل شد
 با وجود تعــارف عرب به 
آبی ها، طرح فروش منشــا به 

استقالل به بن بست خورد

مهدی تقوی، بدون شک عجیب ترین انتخاب غالمرضا محمدی 
بعد از حضــور در رأس تیم ملی کشــتی آزاد بــود. این قهرمان 
سابق کشــتی ایران و جهان که 2 طالی جهانی 2۰۰9 و 2۰۱۱ 
را در کارنامه دارد، ســال ها از دنیای قهرمانــی دور بود؛ اگرچه 

خداحافظی رسمی نکرده بود.
غالمرضا محمدی تصمیم گرفــت در کنار رضا یزدانی، از مهدی 

تقوی هم دعوت کند. این کشتی گیر در دور نخست اردوی تیم 
ملی هم حاضر شد و کنار بقیه تمرین کرد.با این حال از چند روز 
پیش که دور دوم اردوی تیم ملی کشــتی آزاد آغاز شده، دیگر 

خبری از مهدی تقوی نیست.
به نظر می رسد این کشــتی گیر باتجربه که چند سالی از دنیای 
قهرمانی دور بوده، قصد ندارد به کار خود در تیم ملی ادامه دهد.

اینطور که به گوش می رســد، تقوی به کادرفنی هم اعالم کرده 
قصد ندارد به صورت جدی به دنیای قهرمانی بازگردد و به زودی 
برای خداحافظی رسمی در اردو حاضر می شود.تقوی که هنوز ۳2 
سالگی اش هم تمام نشده، برخالف رضا یزدانی که سن باالتری 
هم دارد، چند سالی از کشــتی دور بوده و گویا انگیزه الزم برای 

بازگشت به کشتی را ندارد.

»مهدی تقوی« از کشتی خداحافظی می کند؟

اینستاگردی

موفقیت از نظر دروازه بان تیم ملی 
علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی در اینستاگرام خود نوشت:موفقیت هایی که نصیب افراد 

صبور می شود،همان فرصت هایی است که توسط افراد عجول رها می شود.

یک ملت، یک ضربان قلب 
و این 23 نفر

چهارمین بازگشت فرهاد، 
استقالل تیپ پیدا کرد!

مقصد بعدی گادوین منشا مشخص شد؛ 
 مهاجم مازاد برانکو در تبریز

 زنوزی، مالک باشگاه تراکتورسازی روز جمعه با جذب »کوین کنستانت« پروژه کهکشانی نقل و انتقاالتی خود 
را آغاز کرد و قرار است بمب های بعدی نقل و انتقاالت زمستانی را در تبریز منفجر کند.گادوین منشا، مهاجم 
پرسپولیس که در لیست مازاد برانکو قرار دارد مدنظر تراکتورسازان قرار گرفته است و سرخ پوشان تبریزی قصد 
دارند با به خدمت گرفتن این بازیکن جای خالی »اروین« را پر کنند.مهم ترین دغدغه تراکتورسازی ها بابت 
خط حمله با بازگشت آنتونی استوکس رفع شد؛ اما آن ها به دنبال تعیین تکلیف لی اروین، دیگر مهاجم ناراضی 
خود هستند. مسئوالن تراکتورسازی به اروین فرصت دادند تا به تبریز بازگردد، اما به نظر می رسد مذاکرات 

بین طرفین به بن بست خورده و باید داستان اروین را در تراکتورسازی تمام شده دانست.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان خبر داد:
برگزاری اردوی تدارکاتی بعد از امتحانات بازیکنان

سرپرست تیم فوتبال سپاهان در خصوص آخرین تصمیم گیری برای اردوی آماده سازی این تیم اظهار داشت: 
با توجه به برنامه  امیر قلعه نویی قرار بود اردوی نیم فصل ما در کیش برگزار شــود؛ اما متاسفانه شرایط زمین 
کیش مد نظر کادر فنی نیست وگرنه خیلی دوست داشتیم اردو را در ایران برگزار کنیم.رضا فتاحی در خصوص 
احتمال برگزاری اردو در آنتالیا گفت: در حال رایزنی برای برگزاری اردو در کشور های خارجی مانند قطر یا 
ترکیه هستیم و احتمال این که اردوی آمادگی در خارج از کشور برگزار شود حدود 7۰ درصد است.وی با اشاره 
به این که این اردو از 27 دی ماه آغاز خواهد شد، افزود: برخی بازیکنان ما دانشجو هستند و در امتحانات به سر 

می برند و به همین دلیل باید تا پایان امتحانات برای برگزاری اردو تدارکاتی صبر کنیم.

 تاکید بر برگزاری اولین دوره کنگره بین المللی حقوق ورزش در ایران با اعتراض مکتوب انجمن حقوق 
ورزش به رییس کمیته ملی المپیک مواجه شده است.آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک طی روزهای 
۱9 و 2۰ دی ماه میزبان کنگره بین المللی حقوق ورزشی است که قرار است در پنج محور برگزار شود. 
برگزارکنندگان و دست اندرکاران مربوطه مدعی هستند که این نخستین کنگره حقوق ورزشی است 
که به صورت بین المللی و در ایران برگزار می شــود. این موضوع حتی در پوستری که ویژه برگزاری 

کنگره موردنظر منتشر شده هم درج شده است. 
همین مسئله از سوی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران واکنشی را به همراه داشته است.این انجمن 
که ســال ۱۳9۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل و آغاز به کار کرد، با یادآوری اینکه 
اردیبهشت ماه سال ۱۳7۶ ششمین کنگره بین المللی حقوق ورزش در ایران برگزار شد، به برگزاری 
بیست و چهارمین دوره این کنگره هم اشاره کرده که سال گذشته میالدی آتن میزبانی آن را بر عهده 

داشت. 
نادر شکری، رییس انجمن حقوق ورزشی ایران و عضو هیئت رییسه انجمن بین المللی حقوق ورزشی 
)IASL( در نامه ای رسمی به سیدرضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک که روز دوم دی ماه 
سال جاری ارسال شده است، ضمن اشاره به این مطالب، اعتراض رسمی این انجمن را نسبت به قید 
شدن عنوان »نخســتین« برای کنگره پیش رو و حتی »بین المللی« بودن آن اعالم کرده و متقاضی 

اقدام الزم برای اصالحات شده است. 
۱- حقوق ورزشی و قراردادهای بین المللی 2- حقوق رسانه و ورزش، مبارزه با دوپینگ ۳- حکمرانی 
مطلوب در سازمان های ورزشــی ۴- دیوان بین المللی داوری ورزش )CAS( و ۵- نظام حل و فصل 

اختالفات در FIFA پنج محور تعریف شده برای کنگره بین المللی حقوق ورزشی هستند. 

پوستری که برای کمیته ملی المپیک دردسرساز شد! 

 ژنرال و همان تاکتیک همیشگی
»علی قربانی« مکمل کی روش می شود؛

مهارت خرید تازه ســپاهان در نبردهای 
هوایی و خلق بیشتر گل های بازیکن سابق 
استقالل با ضربات ســر نشان می دهد که 
امیرقلعه نویی همچنان مصر به استفاده از 
سبک بازی ارسال توپ های بلند و ایجاد 
موقعیت گلزنی با استفاده از مهاجم های 

سرزن است.
با پایان یافتن نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشــور و بررســی عملکرد تیم ها در نیم 
فصل، بســیاری از کارشناســان فوتبال اصفهان 
تداوم صدرنشینی سپاهان در این دوره از مسابقات 
را منوط به تغییر سبک بازی این تیم دانستند و  
گفتند اگر قلعه نویی بخواهد ششمین قهرمانی 
طالیی پوشان نصف جهان را رقم بزند باید تاکتیک 
های دیگری غیر از استفاده از ارسال توپ های بلند 
و ایجاد موقعیت گلزنی را به کار بگیرد تا بتواند جام 
قهرمانی هجدهمین دوره رقابت های لیگ را به 

اصفهان بیاورد.
نگاهی به عملکــرد ســپاهان در ۴ بازی آخرش 
در نیم فصل اول نشانگر هشــدارهایی است که 
قلعه نویی نباید از آن ها به سادگی عبور کند؛ چرا 
که چالش نیم فصل دوم برای تیم های مدعی رو 
شدن دست تیم ها از نظر تاکتیکی است و به همین 

دلیل، تیم هایی در نیم فصل دوم موفق تر هستند 
که پلن B و C تاکتیکی کارآمدی داشته و در نقل و 
انتقاالت نیم فصل به دنبال گزینه های درست رفته 
باشند.سبک بازی شناور سپاهان اگرچه می تواند 
هر تیمی را به دام بیندازد؛ اما از تیمی پرمهره انتظار 
می رود در لحظات پیچیــده و بحرانی توان تغییر 
تاکتیک را داشته باشد و  قلعه نویی از نظر تاکتیکی 

باید روش های جدیدی را  برنامه ریزی کند.
اما خرید جدید ســپاهان این مســئله را نشــان 
نمی دهد، علی قربانی بازیکن ســابق اســتقالل، 

بازیکنی بلند قامت و قدرتمنــد روی توپ های 
هوایی است، همان شاخصی که مورد توجه امیر 
قلعه نویی اســت و ســرمربی طالیی پوشان در 
توضیح خرید ایــن بازیکــن روی آن تاکید می 
کند:»خریــد قربانی با مطالعه انجام شــد و اکثر 
گل هایی که این بازیکن به ثمر رسانده، به عنوان 
مهاجم سایه و وینگر بوده است. حتی گلی هم که 
قربانی در دربی به ثمر رساند، به عنوان وینگر چپ 
بازی می کرد. این بازیکن نیازهــای ما را برطرف 
می کند«. خرید قربانی نشان می دهد که سرمربی 

سپاهان خیلی از سجاد شهباززاده رضایت ندارد. 
در تیمی که مهم ترین برنامه گلزنی اش استفاده از 
توپ های هوایی است، شهباززاده طبق آمار متریکا 
در هر مســابقه فقط یک نبرد هوایی پیروز شده و 
قبل از حریف، ضربه سر زده اســت. در حالی که 
در همین سپاهان 7 بازیکن روی توپ های هوایی 
آماری بهتر از شــهباززاده ثبــت کرده اند. در آن 
سمت، قربانی دو فصل قبل در استقالل میانگین 
۳/9نبردهوایی موفق در هر بازی را ثبت کرده بود. 
ســپاهان این فصل بیش از ۶۰ درصد نبردهای 
هوایی اش را پیروز شــده و با ۱۴ گل بیشتر از هر 
تیمی روی ضربات ســر گل زده است. شهباززاده 
هم، هر ســه گل اش را با ضربه سر به ثمر رسانده، 
ولی به نظر می رسد ژنرال ســپاهان همچنان از 
او رضایت کامل نــدارد. قلعه نویی روی مهاجمی 
دست گذاشته که ۱۰ تا از 28 گل اش در لیگ برتر 
را با ضربه سر به ثمر رســانده است تا در نیم فصل 
عالوه بر کی روش، یک مهاجم بلند قامت و سرزن 
دیگر هم در ترکیب داشته باشــد تا هم چنان بر 
همان رویه نیم فصل اول پا به میدان مســابقات 
بگذارد به خصوص اینکه سرپرست باشگاه سپاهان 
هم دیروز خبر داد که محمدرضــا خلعتبری در 
لیست زمستانه این تیم جای ندارد، بازیکنی که 
بیشــتر به بازی زمینی و توپ گیری روی زمین 

شهرت دارد تا در هوا.

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2605 | January  06,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



پیگیری مشکالت مردم در مناطق ۱۵گانه
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

فراخوان

دیدگاه

فراخوان جایزه مردمی »زینب 
خاتون، افتخار اصفهان « 

حجت االسالم مهدی طاهری، رییس اداره اوقاف 
و امور خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان گفت: 
در زمینه تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و 
همچنین نشر معارف اسالمی هماهنگی هایی با 
دبیرخانه فیلم های مردمی جشنواره عمار صورت 
گرفته که در این زمینه در بخش فراخوان های 
مردمی نهمین جشــنواره عمار جایزه » زینب 
خاتون، افتخار اصفهان « برای بهترین اثری که 
شخصیت امامزاده زینب بنت موسی بن جعفر 
علیهم الســالم اصفهان را معرفی کند در نظر 

گرفته شده است.
حجت االســالم طاهری افزود : جایزه » زینب 
خاتــون، افتخار اصفهــان « به بهتریــن اثر با 
موضوعاتی چون شــخصیت و منزلت حضرت 
زینب بنت موســی بن جعفر )ع(، شــرح حال 
مراجع تقلید و علمای مدفون در آستان مقدس 
حضرت زینب )س(، تفریح و عبادت خانواده ها 
در جوار حرم مطهر حضرت زینب بنت موسی 
بن جعفر )علیهم السالم(، کتاب خواهر خورشید 
) تالیف سیدمصلح الدین مهدوی(، محبوبیت 
حضرت زینــب صغری بنت موســی بن جعفر 
)علیهم السالم( در کشــورهای اسالمی، اعزام 
مدافعان حرم از زینبیه اصفهان به زینبیه دمشق 
و تشییع پیکر پاک ۱۷ شــهید مدافع حرم در 
آستان مقدس حضرت زینب )س( اعطا می شود.

فراخوان ششمین جشنواره 
شعر دفاع مقدس اعالم شد

فراخوان کنگره ملی شــعر دفاع مقدس استان 
اصفهان با نام »همیشــه های هنوز« از ســوی 
فرهنگسرای پایداری وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان منتشر 
شد.مدیر فرهنگسرای پایداری با اعالم این خبر 
گفت: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، بیست و یکمین کنگره ملی شعر 
دفاع مقدس از سوی فرهنگســرای پایداری با 
مشارکت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس و کنگره ملی ســرداران و ۱400 شهید 
خط شکن شهرستان فالورجان این کنگره با نام 
»همیشه های هنوز« در استان اصفهان برگزار 
می شود.ســعید صرامی درباره محورهای این 
جشــنواره گفت: نقش دفاع مقدس در تداوم و 
حفظ آرمان های انقالب اسالمی، دفاع مقدس 
و شــعر مقاومت بین المللی اسالمی که شامل 
کشورهای لبنان، سوریه، عراق، فلسطین و یمن 
است، دفاع مقدس و جنگ نرم، کودک و نوجوان، 
دفاع مقدس و حوزه های شاخص مانند شهدای 
خاص، اماکن و یادمان هــا، وقایع و رخدادهای 
اثرگذار و عملیات ها از جملــه محورهای این 
جشنواره اســت. وی با بیان اینکه آثار شاخص 
جشنواره همیشه های هنوز به بیست و یکمین 
کنگره ملی شعر دفاع مقدس کشور ارسال می 
شــود، اظهار کرد: بنیاد حفظ و نشر ارزش های 
دفاع مقدس دبیرخانه این جشــنواره است که 
پس از دریافت آثار به داوری آنها پرداخته و آثار 
شاخص را به کنگره ملی شعر ارسال خواهد کرد.

یک کارشناس معماری مطرح کرد:
نگذاریم آیندگان روی 

خرابه های شهر تصمیم گیری 
کنند

یک کارشــناس معماری گفت: با اســتفاده از 
نظرات کارشناســان خبره باید شهر اصفهان را 
زیبا کرد، نباید اجازه دهیم در آینده فرزندان مان 
مجبور باشند روی خرابه های شهر تصمیم گیری 
کنند.سعید برهمند اظهار کرد: توزیع جمعیتی 
ناهمگن به این معنی اســت که در نقطه ای از 
شهر جمعیت حجم انبوهی داشته و نقطه  دیگر 
شهر خالی از جمعیت باشد.وی با تاکید بر اینکه 
تصمیم گیرندگان در حوزه زیباســازی شــهر 
اصفهان باید دغدغه زیبایی شهر را داشته باشند، 
خاطر نشــان کرد: مبنای تصمیمات در حوزه 
زیباسازی شهر  اصفهان نباید بر اساس طرح های 
تکراری از اینترنت باشــد، بلکه الزم است طرح 
های هدفمنــد و همراه با نظرات کارشناســانه 

اجرا شود .
این کارشــناس معماری با بیــان اینکه تراکم 
فروشی بیش از ظرفیت یک شهر، موجب نازیبا 
شدن چهره شــهر می شــود، ادامه داد: میزان 
فروش تراکم باید بر مبنای نیاز جمعیتی شهر 
باشد، البته توزیع جمعیت نیز باید همگن باشد.

برهمند اضافه کرد: زمانی که مدیریت شــهری 
هزینه عوارض نوسازی از شهروندان می گیرد، 
مردم انتظار داشتن شهری زیبا را دارند در این 
میان باید از نظرات کارشناسی در این خصوص 

استفاده کرد.

اسقف جنوب ایران در دیدار با استاندار 
اصفهان مطرح کرد:

ارامنه ایام سال جدید را با 
شادمانی هر چه بیشتر گذراندند

 استاندار اصفهان  در دیدار با اسقف ارامنه اصفهان 
و جنوب ایران ضمن تبریک ســال نــو میالدی به 
هم وطنان ارمنی اظهار کــرد: »هم محله ای ارامنه 
هســتم و تا جایی که یاد دارم همیشــه هم وطنان 
ارامنه در کمال امنیــت و آرامش با مردمانی با وقار 
و فرهیخته و خوب در کنار سایر هم وطنان زندگی 
می کنند«.  در این دیدار سیپان کاشجیان، اسقف 
جنوب ایران نیز بیان کرد: مطمئن هستم ایام شلوغی 
دارید ولی از اینکه تشــریف آوردید کمال تشکر را 
دارم. اسقف ارامنه اصفهان و جنوب ایران مطرح کرد: 
اعتراف می کنم دیداری را به شــما بدهکار هستیم 
و از فرصت اســتفاده می کنم تا از شما تشکر کنم؛ 
همان طور که از نیروهای انتظامی برای مهیا کردن 
امنیت و آرامش در ایام سال نو میالدی تشکر کردیم.
کاشجیان ادامه داد: ایام سال جدید را با موفقیت و 
شادمانی هرچه بیشتر ســپری کردیم؛از پیشوای 
مذهبی خودمان و تمامی مســئوالن استانداری، 
شهرداری و تمامی قسمت های ذی ربط تشکر ویژه 
دارم و از همین فرصت استفاده می کنم و از جانب 
خودم و تمامی ارامنه انتصاب شما را تبریک می گویم.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری:
بودجه ۹۸ شهر، نهایی می شود

مدیر برنامه ریــزی و بودجه شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: امســال عالوه بر بودجــه، برنامه های 
عملیاتی سه ساله برای سال های ۹۸، ۹۹ و۱400 
به صورت هماهنگ تحویل شــورای شهر می شود.

ســعید فردانی افزود: یکــی از ویژگی های بودجه 
»ســنجش پذیر بودن برنامه و بودجه« است، بدان 
معنا که بودجه به صورت ســنجش پذیر و بر اساس 
شــاخص ها تهیه و اکثر اعتبارات عمرانی مشخص 
شده اســت.مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری 
اصفهان با بیــان اینکه تعداد ۶0 طــرح و پروژه به 
عنوان پروژه های ارزش آفرین و محرک توسعه برای 
ســال آینده مطرح و برآورد ریالی آنها انجام شده 
است، تصریح کرد: از جمله مهم ترین این پروژه ها 
توســعه خطوط مترو، پایانه های شــهری، پروژه 
هاضم و RDF در راســتای کاهش آالینده ها برای 
حرکت به سمت شهر بدون پسماند و بازیافت ۱00 
درصدی پسماندهاست.وی خاطرنشان کرد: یکی از 
ویژگی های مهم بودجه سال ۹۸ تقسیم هزینه های 
عمرانی به سه دســته پروژه های شاخص شهری، 
پروژه های مهم مناطق و ســایر اعتبارات عمرانی 
است تا بتوانیم بهره وری بیشتری در تخصیص منابع 
داشته باشــیم.فردانی با بیان اینکه برای نخستین 
بار الیحه بودجه شــهرداری و موسسات وابسته به 
صورت هماهنگ، هم راستا و همزمان تحویل شورای 
اسالمی شهر می شــود، گفت: در سال های گذشته 
بودجه ستاد و مناطق در قالب بودجه شهرداری ارائه 
و بودجه مربوط به موسسات وابسته جداگانه تنظیم 

و با فاصله زمانی تحویل شورای شهر می شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار خبر داد:
مشکالت احداث مسیرهای 

دوچرخه در اصفهان
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: 
در شهر اصفهان ۶0 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری 
وجود دارد؛ اما در این مسیرها ناهمواری هایی به 
دلیل فعالیت   شرکت های تاسیساتی وجود دارد که 
باعث شده یکپارچگی بین مسیرها وجود نداشته 
باشــد. علیرضا صلواتی اظهارکرد: ۱00 کیلومتر 
شبکه کامل مسیر دوچرخه ســواری در شورای 
ترافیک استان و شورای شهر اصفهان تصویب شده، 
اما برای اجرای آن با مشکالتی مواجه هستیم. وی 
افزود: مهم ترین مشکلی که وجود دارد، این است 
که از یک سو شبکه معابر شهر و حاشیه آن شکل 
گرفته و بیشتر خیابان ها عرض کمی دارد و از سوی 
دیگر برای شبکه یکپارچه باید یک الین از حاشیه 
خیابان ها را حذف کنیم که با انتقادات کســبه و 
شهروندان رو به رو می شــود. معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: در همه جای 
دنیا اولویت با عابران پیاده و دوچرخه سواران است 
و اگر این تغییر نگرش را در بین شهروندان داشته 
باشیم، می توانیم شبکه داخلی دوچرخه را در شهر 

اصفهان راه اندازی کنیم.
صلواتی با بیان اینکه در حال حاضر شهر زیر سلطه 
خودروهایی قرار دارد که هر روز بر تعداد آنها افزوده 
شده و آلودگی های زیادی به شهر تحمیل می کند، 
اظهار امیدواری کرد: برای شبکه سازی مسیرهای 
 دوچرخه در شــهر همــکاری مردم و کســبه را 
 داشــته باشــیم تــا زودتــر نتایــج مطلــوب

 حاصل شود.

نقش موثر ناوگان حمــل و نقل عمومی در 
کاهش آلودگی هوا از جمله مســائلی است 
که اهمیت توجه به آن بر هیچ کس پوشیده 
نیست و طی دهه های اخیر مسئوالن  شهری 
در تمام کالن شهرهای بزرگ کشور توسعه 
این ناوگان را در دستور کار خود قرار دادند 
و با احداث خطوط قطارشــهری، استفاده از 
اتوبوس های جدید و حمایت از تاکسی های 
درون شــهری تالش کردند تا شهروندان را 
به استفاده حداکثری از این ناوگان ترغیب 
کنند و گام های موثری جهت کنترل آلودگی 

هوا بردارند. 
در همین راستا مدیریت شهری اصفهان به خصوص 
طی دو سه ســال اخیر گام های موثری در توسعه 
ناوگان  حمل و نقل عمومی برداشت به طوری که 
در همایش ســال جاری گرامیداشت 2۶ آذر روز 
ملی حمل و نقل عمومی این ارگان موفق شــد  در 

بخش حوزه حمل و نقل عنوان برتر را کسب کند.
شــهرداری اصفهان که در طول سال های گذشته 
نشــان داده اهتمام جدی به کاهــش آلودگی هوا 
در این کالن شهر تاریخی دارد در آخرین اقدامات 
انجــام گرفته برای توســعه نــاوگان حمل و نقل 
عمومی اختصاص بسته های ویژه حمایتی رایگان 
به تاکسی ها را در دستور کار قرار داده تا هم چنان 
از ظرفیــت این بخــش ویژه نــاوگان حمل ونقل 

عمومی اســتفاده کند؛ چرا که  از یک سو به دنبال 
افزایش قیمت ارز، قیمت تجهیزات یدکی تاکسی ها 
افزایــش نجومی یافت و از ســوی دیگــر حضور 
تاکسی های اینترنتی در شــهر تمایل استفاده به 
تاکسی های درون شــهری را در میان شهروندان 
کاهش داد و مشــکالتی را برای تاکسیرانان ایجاد 

کرد.
از این رو ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری با حمایت مدیریت شهری و شورای شهر 
طرح بسته حمایتی از رانندگان تاکسی در اصفهان 

را در روزهای اخیر کلید زد.
در این طرح که به گفته مدیر عامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان، اجرای 
آن با این ابعاد و کیفیت  در تاریخ فعالیت سازمان 
تاکسیرانی کشور بی سابقه است، بیش از ۱4 هزار 
حلقه الستیک  وفیلتر به صورت رایگان در اختیار 

تاکسیرانان قرار می گیرد.
هادی منوچهری در این باره با اشــاره به هدف از 
اجرای این طرح که کمک به بیش از ۷500 راننده 
تاکسی استفاده کننده از ســامانه هوشمند است 

می گوید:مرحله نخست بسته حمایتی ۹0 درصد 
رانندگان پالک قرمز یا همان تاکســی های زرد را 

شامل می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکــه در بخش دیگر 
مرحله نخســت، توزیع روغــن موتور نیــز انجام 
می شود؛ ادامه می دهد:  بسته حمایتی به سال ۹۸ 
تسری پیدا خواهد کرد و در فاز بعدی معافیت هایی 
در پرداخت هزینه های مرتبط با صدور کارت شهری 
و پروانه بهره برداری به صورت کامال رایگان شامل 

رانندگان خواهد شد.
منوچهری تاکید می کند: این بسته حمایتی قطع 
نخواهد شــد و پس از اتمام مرحله نخست، مراحل 
بعدی در قالب ارائه قطعات و لوازم مرتبط با خودرو 
و تامین هوای پاک ادامه پیدا می کند و امیدواریم 
این طرح در فازهای مختلف ادامه داشــته باشد تا 
شاهد بهره مندی و استفاده هر چه بیشتر رانندگان 
باشــیم.وی ادامه مــی دهد : هدف از ارائه بســته 
حمایتی کمک به معیشت رانندگان تاکسی و ایجاد 
شرایط زیست محیطی بهتراست، زیرا برخی از این 

لوازم به پاکیزگی هوا کمک می کنند.
به نظر می رســد اجرای این طرح حمایتی سبب 
شود تا بار دیگر رونق به تاکسی های شهر بازگردد 
و این بخش از ناوگان حمل و نقل عمومی هم چون 
گذشته نقش موثری در ســفر های درون شهری 

شهروندان برعهده بگیرد.

مانور تاکسی  زردها

شــهردار اصفهــان در برنامــه رادیویــی »ســالم اصفهــان« با 
بیان اینکه در ارتباط با شــهروندان و حل مســائل آنهــا هر جا نیاز 
به پیگیری ویژه داشــته باشــد، در فرآینــد اقدام قــرار می گیرد، 
افــزود: هــر هفته بــا منتخبان مــردم شــامل اصنــاف، گروه ها 
و انجمن هــای مختلف در سلســله نشســت های »اصفهان فردا« 
دیدار و گفــت و گو انجام می دهیم و ســخنان آنها را می شــنویم؛ 
 به جز این راه های ارتباطی، در وب ســایت شــهرداری به نشــانی 

www.isfahan.ir صفحــه ای بــرای اعالم نظــرات، انتقادات و 
پیشنهادات شهروندان ایجاد شده تا پیگیری الزم توسط شهرداری 
انجام شــود. قدرت ا... نوروزی تاکید کرد: این ارتباط دوسویه مردم 
با مدیریت شــهری اهمیت ویژه ای دارد، تاکنــون در تمام مناطق 
شهرداری به صورت سرزده یا در جلسات هماهنگ شده حضور پیدا 
کرده و سخنان مردم را شنیده ام؛ اما از این ماه با اعالم قبلی به مناطق 
شهر اصفهان خواهیم رفت تا اگر مردم مشکالتی دارند مطرح کرده و 

مسائل آنها مورد پیگیری ویژه قرار گیرد، هر جا مشکالت شهر اصفهان 
نیاز به پیگیری ویژه داشته باشد در فرآیند اقدام قرار می گیرد.نوروزی 
ادامه داد: سامانه تلفنی ۱٣۷ شهرداری نیز مشکالت مردم را دریافت 
می کند که از طریق این ســامانه نیز در جریان مشکالت مردم قرار 
می گیرم. سامانه تلفنی ۱٣۷ به جز دریافت مشکالت، یک صندوق 
صوتی نیز دارد که مردم می توانند نظرات و پیشــنهادهای خود را از 

این طریق مطرح کنند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
پیگیری مشکالت مردم در مناطق ۱۵گانه

  اجرای طرح حمایتی مدیریت شهری از تاکسیرانان؛  

رییس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان: 
معماری، تمدن یک جامعه را نشان می دهد

رییس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان روز  جمعه در مراسم تجلیل از آثار »محمود درویش« که در 
محل موزه هنرهای معاصر برگزار شد ،گفت: محمود درویش، معماری ارزشمند و فاخر است. طغیانی با اشاره 
به اینکه معماری تنها تجلی کالبدی فضا نیست بلکه تجلی فرهنگ،عشق، هنر و حقیقت جامعه است گفت: 
معماری تمدن یک جامعه را نشان می دهد؛ بنابراین حقیقت یک جامعه را نمی توان انکار کرد البته ممکن 
است در برهه هایی که جامعه هم سو نیست کمرنگ و کم سو شود؛ اما هرگز خاموش نمی شود. وی گفت: 
امروزه معماری رونق گذشته خود را از دست داده است و این به دلیل نبود چهره های فاخری همانند استاد 
درویش است.رییس کمیسیون عمران و معماری شورای شهر اصفهان با بیان اینکه متاسفانه ساختمان سازی 
جایگزین معماری شده است گفت: امروز کسانی که معمار و هنرمند نیستند تصمیم گیرنده و عمل کننده 

هستند؛ این در حالیست که معماری همه فرهنگ یک جامعه است.

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شهر: 
مدیریت جامع شبکه معابر آسفالتی به کاهش هزینه های شهر کمک می کند

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص طرح  پیشنهادی اعضای شورای 
شهر اصفهان با موضوع  »مدیریت جامع شبکه معابر آسفالتی مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان« اظهار کرد: 
در گذشته زمانی که شهرداری برای آسفالت کشی معابر شهر اقدام می کرد، بعد از مدتی سازمان هایی نظیر آب 
و فاضالب و گاز شروع به تخریب می کردند که هزینه هایی زیادی به شهرداری ها تحمیل می کرد. فریده روشن 
افزود: طرح  مدیریت جامع شبکه معابر آسفالتی مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان به منظور کاهش هزینه و 
ایجاد یکپارچگی میان سازمان های مختلف است تا قبل از اجرای هر طرحی هماهنگی های الزم را باشهرداری 
داشته باشند تا در نهایت پس از اتمام فعالیت دیگر سازمان ها آسفالت کشی معابر انجام شود.وی  ادامه داد:  با 
اجرایی شدن این  طرح تنها در کاهش هزینه های شهرداری ها مناطق پانزده گانه بسیار موثر است بلکه شهروندان 

نیز کمتر دچار مشکل می شوند و نارضایتی آنها کمتر می شود.

نایب رییس شورای شهر اصفهان در آیین افتتاح 
» جشنواره ملی بازار مبل رهنان« با بیان اینکه 
همدلی، همراهی و وحدتی که در منطقه رهنان 
ایجاد شده فرصت مغتنمی است که باید به فال 
نیک گرفته شود، اظهار کرد: از زمانی که بحث 

الحاق رهنان به اصفهان مطرح شد، 
اتفاقات خوبی در ایــن منطقه افتاد 
که باید استمرار یابد و حق و حقوق 

مردم این منطقه اجرا شود.
علیرضا نصــر اصفهانی با بیان اینکه 
صنعت مبل رهنان در همه کشــور 
زبانزد اســت، اضافه کــرد: امروز ما 
به عنوان میراث دار مســئول حفظ 
و انتقــال این صنعت بــه آیندگان 

هستیم.
نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با 
بیان اینکه باید یکی از دلواپســی های مدیران 
شــهری و اســتانی اصفهان حفظ سرمایه های 
گذشــتگان باشــد، تصریح کرد: این ماموریت 
همه مردم و مســئوالن اســت ؛ هــر آنچه که 
در این حوزه از دســت مدیریت شــهری برآید 
را انجام می دهیــم، هر کاری که بــرای بروز و 
ظهــور و تجلی هنر مــردم الزم باشــد وظیفه 
 مســئوالن اســت که آن را دنبــال و همراهی

کنند.
وی با تاکید بــر اینکه نبایــد در زمینه صنعت 
مبل از بازارهای جهانی عقــب بمانیم، تصریح 

کرد: امروز صنعت مبــل در جهان به نقطه اوج 
رسیده؛ اما ســهم ایران در این صنعت فقط سه 

درصد است.
نصر اصفهانی با تاکید بــر اینکه فعاالن صنعت 
مبل در کشــور باید ســلیقه مصرف کنندگان 

را مورد توجه قرار دهند، افــزود: باید کاالهای 
درخواستی مشتریان را تامین کنیم؛ چرا که در 
دنیای رقابت منتظر نمی نشــینند تا با کارهای 

قبلی به آنها سرویس دهیم.
وی تاکید کرد: وضعیت اقتصادی متحول شده و 
تعارفات در آن جای ندارد، سبک کاسبی، اقتصاد 
و تجارت نسبت به گذشــته متفاوت است و در 
این عرصه اســتفاده از انسان های خالق، الزمه 

رقابت است.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
ما می توانیم در زمینه صنعت مبل در دنیا عرض 
اندام کنیم و امروز وظیفه ما اهتمام برای معرفی 

این صنعت به جهانیان است.

نایب رییس شورای شهر اصفهان :
تعارفات در وضعیت اقتصادی کنونی جایی ندارد

مدیر خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در ایده کاپ زیباسازی عید 
نوروز، شــهروندان برای زیبایی محیط بیرونی 
زندگی خود ایده و طــرح ارائه می دهند.محمد 
حســین قورچانی افزود: طبق ســنت هرساله 

قبل از فرارسیدن عید نوروز، شهروندان منازل 
خود را خانــه تکانی می کنند، امســال فرصت 
ارائه ایده برای شــهرتکانی را هــم دارند، زیرا 
مردم بــا فضای پیرامونی محیــط زندگی خود 
به طور مســتمر در تعامل هســتند و بهتر می 
توانند برای زیباسازی شهرشــان نظر دهند و 
تصمیم بگیرند.مدیر خالقیــت و فناوری های 
نوین شهرداری موضوعات چهارمین ایده کاپ 
شهر اصفهان با محوریت »زیباسازی نوروزی« 
را حول چهار محور دانســت و خاطرنشان کرد: 
موضوعات شامل »از خانه تکانی تا شهر تکانی«، 
»زیباسازی فضاهای شــهری با الهام از فرهنگ 
نــوروز«، »ارائه طرح برای رفــع نازیبایی های 

شــهر« و »راهکارهای نوین برای ایجاد محیط 
هایی با نشاط شهری« است.

قورچانی ادامه داد: شهر، خانه بزرگ شهروندان 
است و در این ایده کاپ فرصت ارائه طرح و ایده 
به نوعی فراهم می شــود تا بتوانیم از نگاه مردم 
شــهر را ببینیم، زیرا ممکن است 
جایی بــه نظر یک شــهروند نازیبا 
باشد و از ســویی ایده ای خاص در 
ذهن بپروراند، بنابراین با شرکت در 
این ایده کاپ می تواند در زیباسازی 
شهر خود با در نظر گرفتن فرهنگ 
نوروز سهیم باشد، همچنین شرکت 
در ایده کاپ برای عموم آزاد است و 
شهروندان خالق در حوزه گرافیک، 
هنر، طراحی شهری و سایر رشته ها می توانند 
ایده و طــرح های خود را مطــرح کنند.وی در 
زمینه مهلت ارســال ایده ها و طرح ها تصریح 
کرد: فرصت ارسال ایده ها و طرح ها تا 2٣ دی 
ماه ۹۷ اســت؛  این رویداد 2۷ دی ماه ۱٣۹۷ 
در محل کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان 
ساعت ۹ صبح برگزار می شود؛ طی این مراسم 
به سه ایده و ســه طرح منتخب جوایزی تعلق 
خواهد گرفت و طرح ها در راســتای زیباسازی 
نوروزی در شــهر اجرا خواهد شــد؛ همچنین 
 عالقــه مندان مــی تواننــد از طریق ســایت

 www.eventbox.ir ایده هــا و طرح های 
خود را ارسال کنند.

مدیر خالقیت و فناوری های نوین شهرداری:
برای »شهرتکانی« ایده دهید
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امام علی علیه السالم:
 كسی كه دنیا بر او غالب آيد ، از ]ديدن[ آنچه 

فراپیش اوست ، كور می گردد.
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یادداشت

شادي، يکي از بهترين احساســات همه انسان ها و شايد بتوان 
گفت بهترين احســاس آدمي است که شــوق او را براي ادامه 
زندگي افزايش مي دهد و دل را سرشار از اميد به زندگي مي کند. 
باورهاي رايجي در ميان ما وجود دارد که موجب مي شود مدام 
احساس ناراحتي کنيم، اگر بدانيم که اين باورها اشتباه  هستند و 
زاويه ديدمان را تغيير دهيم، زندگي شادتر را تجربه خواهيم کرد.

افکار منفی، بد است
باور اشتباهی که اکثر ما داريم اين است که تا زمانی شاديم که 
افکار منفی در ذهن مان جای نگيرند. در واقع به محض اين که 
فکری منفی می کنيم، شادی از زندگی مان می رود، در حالی 
که واقعيت چيز ديگری است. ما نمی توانيم از شر افکار منفی 
خالص شويم؛ اما قدرت آن را داريم که آنها را از خود دور کنيم. 
به عنوان مثال زمانی که ما افکار و احساسات منفی مان را به زبان 

می آوريم يا که آنها را می نويسيم، در واقع به شيوه ای در حال 
دور کردن آنها از خودمان هستيم؛ اما اگر آنها را ناديده بگيريم و 
مدام سرکوب شان کنيم، نمی توانيم علت و ريشه آنها را بيابيم، 
در اين شرايط آنها در ناخودآگاه ما می مانند و هيچ وقت رهايمان 
نمی کنند. بهترين روش برای مقابله با احساسات، چه مثبت و 
چه منفی، اين است که به آنها فرصت بيان دهيم. تا زمانی که اين 
احساسات به ديگران آسيب نرساند، ما می توانيم ترس، نگرانی 
و ناراحتی مان را بيان و از اين طريق آنها را از خودمان دور کنيم.

چیزی که من فکر می کنم، درست است
گاهی ما فکر می کنيم که آنچه خودمان بــاور داريم حقيقت 
محض اســت و حاضر نيســتيم که حرف ديگران را بشنويم. 
همين رفتار يکی از داليل عدم احساس شادی و خوشبختی در 
زندگی است، در واقع زمانی که ما نظرمان را مخالف نظر ديگران 
می بينيم، احساس رد شدن می کنيم و همين طرز فکر باعث 

می شود که تبديل به فردی ناراحت و نااميد شويم.
اما واقعيت اين است، اين که نظری خالف نظر شماست، بدين 
معنی نيست که اشتباه اســت. احتمال اين که شما نيز اشتباه 
کنيد وجود دارد يا حتی خوش بينانه تر، ممکن است که نظر هر 
دوی شما درست باشد. بنابراين بهتر است که زاويه ديدتان را 
گسترش دهيد و نظر ديگران را به عنوان يک پيشنهاد بشنويد، 

نه اين که آن را دليلی برای ناراحتی خود بدانيد.
همه چیز باید تحت کنترل من باشد

ما هميشه در تالشيم تا تمام وقايع اطراف مان را کنترل کنيم، به 
همين دليل است زمانی که شکست می خوريم، ناراحت و نااميد 
می شويم و احساس می کنيم که شادی در زندگی مان جايی 
ندارد؛ اما بايد اين واقعيت را بپذيريم که کنترل تمام امور، غير 
ممکن است. در حقيقت ما می توانيم تنها بر افکار و رفتارهای 
خودمان تسلط داشته باشيم. از اين رو به جای اين که زمان مان 
را بيهوده صرف کنترل چيزهايی که از توان ما خارج است کنيم، 
بهتر است که روی افکار خودمان کار کرده و هميشه اين جمله 
را با خودمان تکــرار کنيم: »همه چيز بر وفــق مراد من پيش 

خواهد رفت.«

 زاویه دیدمان درباره شاد بودن را تغییر دهیم

  مهسا احمدی

عکس روز

هرجا که می خواهد باشــد، دوخط کتاب
ولــی فقــط تــوی قبرســتان 
وســط مرده ها، چالم نکنند. 
روزهــای یکشــنبه مــی آیند 
و روی شــکم آدم دسته گل 
می گذارنــد و از ایــن جــور 

کارهای مسخره. 
وقتی که آدم زنده نباشد، گل 
را می خواهد چه کار؟ مرده 
کــه بــه گل احتیاجی نــدارد. 
آدم تا زنده است باید از کسی 
که دوســتش دارد گل هدیه 

بگیرد. . .

»جی دی سالینجر« 
ناطور دشت

آدم  کــه  وقتــی 
گل  نباشــد،  زنــده 

می خواهد چه کار؟
پســر، موقعــی کــه آدم 
می میــرد، این مــردم خوب 
از چهــار طــرف  را  آدم 
محاصــره مــی کننــد. مــن 
امیدوارم کــه وقتی مردم، 
یــک آدم بافهم و شــعوری 
پیدا بشــود و جنازه مرا توی 
رودخانــه ای جایــی بیندازد. 

آلپينا A110 يک خودروی اسپرت موتورميانی و ديفرانسيل عقب فرانسوی 
است که ســال ۲۰۱۷ در جريان هشتاد و هفتمين نمايشــگاه خودروی ژنو 
رونمايی شد. اين خودروی دو نفره با شمايل خاص و جذاب از يک موتور ۱.۸ 
ليتری چهار سيلندر توربو بهره می برد که توانايی توليد ۲۴۹ اسب بخار و ۳۲۰ 
نيوتن متر گشتاور را داراست. حال شــنيده ها حاکی از آن است که آلپينا قرار 
است نسخه کروک )سقف باز شو( اين خودرو را نيز معرفی کند. گفته می شود 
که آلپينا A110 کروک با کاهش وزن و تقسيم بهتر آن قرار است چالک تر و 

اسپرت تر از نسخه کوپه خود باشد. 

نسخه سقف باز شو آلپینا A110 در راه است 

يک شرکت آلمانی موفق به توليد دستکش هايی شد که در برابر هرگونه آسيب و 
ضربه ای مقاوم هستند. دستکش مخصوص کار در بسياری از حرفه ها و مشاغل 
فنی و صنعتی جزو وسايل بااهميت ايمنی حين کار به حساب می آيد.استفاده 
از دســتکش در برخی از مشاغل امدادی مانند آتش نشــانی دارای ضرورت و 
کمک کننده به حفظ جان افراد است. اگر آتش نشانان دستکش به همراه نداشته 
باشند، ممکن است دست های آن ها آسيب های جدی ببينند. هرچه جنس و 
کيفيت دستکش بيشتر باشد، ميزان مقاومت آن نيز در برابر آسيب زننده های 

خارجی باالتر می رود و سبب سالم ماندن افراد استفاده کننده می شود.

دستکشی که در برابر هر آسیبی مقاوم است 

طوالنی ترین خطوط مترو دنیا
آيا تا به حال شده است که از خودتان بپرسيد کدام سيستم متروی جهان از همه گســترده  تر است؟ اندازه گيری گسترده ترين و بزرگ ترين 
متروهای جهان به آن سادگی و راحتی که به نظر می رسد، نيست. اول از همه، بايد بپرسيم مترو از چه چيزهايی تشکيل می شود؟ آيا بايد حتما 
زيرزمينی باشد؟ آيا تعداد ايستگاه ها را بايد بشماريم يا طول ريل ها را اندازه بگيريم؟  در ادامه  فهرستی از طوالنی ترين، گسترده ترين و بزرگ ترين 

متروهای جهان را برای تان فراهم آورده ايم. با ما همراه باشيد.
متروی تیانجین:تيانجين، دومين شهر چين که بعد از پکن سيستم مترو راه اندازی کرد، ۱۲۸ کيلومتر ريل دارد  و به ۷۶ ايستگاه خدمت رسانی 

می کند.
 متروی  بوسان:اين شبکه  زيرزمينی متروی شهر بوسان در کره  جنوبی ۱۲۸ ايستگاه و ۱۳۰ کيلومتر ريل دارد.

 متروی شهرداری اوزاکا:بخش الينفکی از سيستم حمل و نقل کالن و گسترده  اوزاکای بزرگ، متروی شهرداری اوزاکا ست که ۱۳۸ کيلومتر 
طول دارد و در ۱۰۱ ايستگاه توقف می کند.

 اس بان هامبورگ: اين شبکه  ريلی در شهر هامبورگ آلمان در ۶۸ ايستگاه به طول ۱۳۸.۵ کيلومتر ريل آهن توقف می کند.
 متروی سنگاپور:متروی سنگاپور )MRT( ، که در سرتاسر شهر ايالتی سنگاپور گسترده شده است، در طول مسير ۱۴۶ کيلومتری اش از ۸۹ 

ايستگاه می گذرد.
 بی اریا رپید ترنزیت سانفرانسیسکو: انتقالگر سريع منطقه خليج )BART(، که به کالن شهر سانفرانسيسکو خدمت رسانی می کند، ۵ خط 

دارد که در سيستم ريلی به طول ۱۶۷ کيلومتر گسترده شده و دارای ۴۴ ايستگاه است.
 متروی واشینگتن:سيستم ترانزيت سريع واشينگتن که عموما آن را با نام متروريل می شناسند بعد از متروی نيويورک دومين متروی شلوغ 

اياالت متحده ی آمريکاست.
 شیکاگو ال )متروی شیکاگو(:متروی شيکاگو يکی از چهار سامانه ترابری شهری بزرگ آمريکاست که در برخی از بخش های آن، خدمات 

رسانی به صورت بيست و چهار ساعته ارائه می شود. خطوط قديمی متروی شيکاگو از لحاظ قدمت  جايگاه دوم را به خود اختصاص داده است.

وبگردی

»سی دابليو اف« استوديوی طراحی ژاپنی »کوله پشتی« که بيشتر شبيه 
»کمد لباس« است را به عنوان يک کوله پشــتی طراحی و توليد کرد و اين 
محصول جديد به قدری بزرگ است که می تواند به صورت يک کمد يا حتی 
برای حمل يک فرد بالغ اســتفاده شود. اين کوله پشــتی ۱۰۰ سانتی متر 
طول و ۶۸ ســانتی متر عرض دارد، دارای حداکثر ظرفيت نگهداری ۱۸۰ 
 ليتر )۴۸ گالن( است و اين کار آن را برای حمل يک فرد بزرگ سال ايده آل

 می کند .

کوله پشتی جدیدی که یک آدم داخلش جا می شود!

پرده برداری رامبد جوان از ویژه برنامه 
»خندوانه«  برای نوروز

رامبد جوان درباره ويژه برنامه نوروز ۹۸ »خندوانه« اعالم کرد 
که در حال طراحی مسابقات جديدی هستند.

مجری و کارگردان برنامــه »خندوانه« دربــاره ويژه برنامه 
»خندوانه« برای نوروز ۹۸، گفت: بــرای عيد برنامه هايی در 
نظر گرفته ايم و در حال طراحی دو نوع مسابقه نيز هستيم که 
هر کدام را بتوانيم استفاده می کنيم؛ اگر هم هيچ کدام نشد، 
به ســراغ کارهای ديگر می رويم يا از همان فرمول های قبلی 
استفاده می کنيم.جوان همچنين درباره بخش تئاتر کمدی 
که قرار بود به فصل پنجم برنامه »خندوانه« اضافه شــود نيز 
توضيح داد: در فصل بعد )فصل ششــم( اين کار را می توانيم 
انجام دهيم. در اين فصل نتوانســتيم اين کار را بکنيم چون 
پس از بررســی فيلم هايی که به دنبال درخواست ما برايمان 
ارسال شد، به اين نتيجه رسيديم که تعداد کارهای خوبی که 
می توانستند در فستيوال شرکت کنند، برای برگزاری مسابقه 
کافی نبود.وی يادآور شد: فصل پنجم »خندوانه« را به همين 
شيوه ادامه می دهيم که مسابقه ادا بازی هم داريم. اين فصل از 
برنامه تا پايان عيد ادامه دارد. فصل بعدی »خندوانه« هم بعد 
از ماه های محرم و صفر و در زمستان آينده روی آنتن می رود.

نفر دیگري که در بهشت مالقات  مي کنید
چاپ دوم کتاب »نفر ديگري که در بهشــت مالقات  مي کنيد« اثر 
»آلبوم ميچ« با ترجمه »ماندانا قهرمانلو « را انتشــارات »قطره« 
روانه بازار نشر کرده است.در قســمتی از کتاب آمده است: »...آن 
زن مي گفت که هر پاياني يک آغاز نيز محســوب مي شود و اين که 
ما فقط اين موضوع را در لحظه  اتفاق نمي دانيم و دخترک در بقيه  
روزهاي زندگي اش آسوده خاطر مي شد، چراکه مي دانست ترس ها 
يا فقدان هايش هر چه باشند بهشت پاســخ به کل سوال هاي کره 
زميني اش را در بر دارد و کارش را با پنج نفري شــروع مي کند که 
منتظرش هستند، همان طور که منتظر همه مان هستند، آن هم زير 
چشمان خدا و در معني حقيقي آن ارزشمندترين کلمه. خانه. از آن 
لحظه، بهشت را به عنوان مکاني نظاره کردم که در آن جا با کساني 
روبه رو مي شــويم که با آن ها روي کره  زمين در ارتباط بوديم و در 
آن جا اين فرصت را به دست مي آوريم تا دوباره آن ها را ببينيم؛ اما 
اذعان مي کنم که اين فقط ديدگاه من است. بي شمار ديدگاه ديگر 
در کنار کلي تعريف مذهبي وجود دارند که بايد به همه شان احترام 
گذاشــت. بنابراين، اين رمان و برداشــتش از آن دنيا به منزله يک 
آرزو است، نه باوري متعصبانه؛ افراد محبوبي هم چون ادي آشتي 
و صلحي را پيدا مي کنند که روي کره  زمين از آن اجتناب کردند و 
تشخيص مي دهند که چه قدرهمه مان بر يک ديگر تاثيرمي گذاريم.«

هفت شهر عشق را عطار گشت، حافظ گشت، سعدی گشت، موالنا 
گشت، فردوسی گشت، ولی ما از جلوی دروازه اش هم رد نشديم! 

ديگه وقتشه بازنشســته ها برن کنار تا پســر و دختر و داماد و 
برادرزاده و خواهرزاده هاشون جاشون رو بگيرن! 

من تازه امروز فهميدم روی ميز ناهارخوری شام هم ميشه خورد... 
اين چه وضع اسم انتخاب کردن واسه وسايله آخه!

بزرگ ترين فريبی که تو زندگيم خوردم اين بود يک بار بهمون 
گفتن کتاب کمک درســی بخريد، رفتيم خريديم ديديم بايد اونم 

بخونيم!
شــرکت خودروسازی پورشــه : تا ســال ۲۰۲۲ تاکسی پرنده 
می سازيم !شرکت سايپا هم اعالم کرد : درسته هزينه را می بريم باال و 
به خاطر رقابت با شرکت خودرو سازی پورشه ، يه جا ليوانی ديگه هم 

می زنيم سمت شاگرد.
بعضی از دخترا همچين زير چشمشون رو خط ميکشن که انگار 

قراره تو امتحان بياد...!
مامانم هر چيزی که اضافه ميــاد رو می گيره دو تا تخم مرغ و يه 
ليوان شير قاطيش ميکنه باهاش کيک درست می کنه، ديشب چند 

تا کلم تو يخچال مونده بود ديدم داره قالب کيک رو چرب ميکنه.
 بچه ها اگه اينستاگرام فيلتر شــد وقتی بارون اومد پشت فرمون 
زنگ بزنين بهمــون بفهميم دارين چی گوش ميدين وگرنه شــب 

خوابمون نمی بره .

خندوانهخبرکتاب

شهر باستانی 
»کامبادن«

کامبادن یا کامبادنه، نام 
شهری باستانی در شمال 
شهر کرمانشــاه که با 
گسترش شهر کرمانشاه 
کم کم جزئی از این شهر 
محسوب شد.ویرانه های 
شهر باستانی کامبادن در 
میان طاق بستان و شهر 

کرمانشاه قرار دارد.

اینستاگردی

تابلوی خاص در خانه »مسوت اوزیل«

دلتنگی »محسن کیایی« برای مادرش در روز برفی

 

مســعود ده نمکــی، کارگردان ســينما و 
تلويزيون با انتشار تصويری از حجت االسالم 
حاج علی اکبری، امام جمعه موقت و جديد 
تهران در واکنش به برداشــتن ميله ها در 
نماز جمعه هفته گذشــته، در اينستاگرام 
نوشــت:»خدا را شــکر گر چه دير بود ولی 
شروع خوبی بود.زمانی به خاطر اين مطالبات 
و مطالب در نشريه شلمچه و جبهه متهم به افراطی گری می شديم و حاال در تريبون های 

رسمی طرح می شود.مسئله مهم در اصالح روش های غلط مرد زمان خود بودن است.«

تابلوی ذکر »يا حی يا قيوم« در خانه 
»مســوت اوزيل« ســتاره مسلمان 

آرسنال

محســن کيايــی در اينســتاگرامش 
نوشت:يک سال از رفتنت گذشت،سفيد 
بودی مثل همين برف ،دلتنگم با حفره 
ای بزرگ در دلم .#محســن_کيايی 

#مادرانه #دلتنگی

اميرحســين آرمــان در اينســتاگرامش 
نوشت:هم سو شــدن و احترام به طبيعت 

تنها راه بهتر شدن.

تنها راه بهتر شدن از نظر »امیرحسین آرمان«

واکنش »ده نمکی« به حذف 
نرده های نماز جمعه
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