والدت با سعادت ساالر شهیدان ،امام حسین(ع) را تبریک می گوییم

با حمایت مدیران شهری از ساخت خطوط مترو انتظار می رود؛

چشم انداز روشن حمل و نقل ریلی اصفهان در سال 98
روزهای پایانی سال گذشته بود که شهردار اصفهان از فعالیت قطار شهری در ایام

نوروز برای رفاه حال شهروندان و گردشگران خبر داد تا این بخش از ناوگان حمل

و نقل عمومی که بیشتر در ایام تعطیالت به علت هزینههای باال مورد استفاده قرار نمی گرفت
بتواند در این ایام هم در مسیر سرویس دهی به مردم حرکت کند ،اقدامی که با استقبال گسترده

شهروندان و مسافران نوروزی مواجه شد تا...

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

صفحه 7
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فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

روز پاسدار؛
امروز می خواهیم قدردان
کسانی باشیم که پاسدار مرز و
بوم این مملکت هستند...

کاهش  ۴۰۰درصدی تصادفات در محور اصفهان _ قم
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مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

اصفهان؛ رتبه اول کشور در اسکان نوروزی مدارس

موزه هنرهای معاصر اصفهان
کرنش به حافظ
نمایشگاه انفرادی گونتر اوکر

ژن خوک
کارگردان:سعید سهیلی
پردیس چهارباغ
سیتی سنتر  /پردیس ساحل
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به بهانه سوم شعبان؛ روز میالد حضرت ارباب ،روز پاسدار

این نسل سبزپوش سرافراز

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد:

آغاز روند تشکیل پرونده برای منازل آسیبدیده پلدختر

3

ریس

ک سنگین صدا و سیما
جواب می دهد؟

جای خالی
«عادل»
سیرک بین المللی ایران و پرتغال
پارکینگ روباز سیتی سنتر
بهای بلیت  30و  45هزار تومان
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زینب ذاکر
امروز ،روز پاسدار است؛ روز همان هایی که روزگاری در کنار امت ،كوكتل مولوتوف دردست ،حكومت ديرپاي ستم را به زیر کشیدند و کمی بعد ،وقتی هنوز
طعم شیرینی جشن انقالب زیر دهان مردم مزه نکرده بود ،دركسوتي سبزرنگ رداي جانبازي وخلعت سرافرازي پوشیدند و  8سال از كوچه پس كوچه هاي
خرمشهر دركنارجهان آرا و شهبازی و خرازی و سایر یاران ،از ستيغ ستبر و برف گرفته غرب ،ازماووت و شلمچه ،از اروند تا بوكان و  ...سند جوانمردي و ایثار و
وطن پرستی را شش دانگ به نام خود زدند و درقهقهه مستانه شان عندربهم يرزقون شدند و حبيب وار و وهب وار درمسلخ عشق ،شهادت را که برای شان «احلی
من العسل» بود ،تنگ در آغوش کشیدند و بيرق فتوت را براي هميشــه تاريخ بركناره اين مرز پرگهر برپای داشتند و بعد از سالهاي حماسه و خون در سنگر
سازندگي خشت خشت بناي ترقي وپيشرفت و سازندگی را روي هم گذاشتند و تا همین چندی پیش هم ،وقتی جنگ از حلبچه رفت «حلب»؛ درفرازي ديگر
درحلب ،تعز و خان طومان ،برگها بر سند یک عمر عزت و سرافرازی و عشق به ساالر شهیدان در کسوت پاسداری اضافه کردند و در تمام این دوران ،در همه این
سالها ،حرف شنیدند و طعنه و کنایه خوردند و متهم شدند و خودی و غیرخودی آنها را زدند و  ...پاسدارها پس نکشیدند .این قبیله ،جاماندگان دوران عشق و
آتش و خون هستند؛ سال های جنگ ،سالهای سنگر و صبر و مقاومت .همه آن شیربچه های پاسداری هم که در سوریه ،در صدر لیست «السابقون» ،مقرب
شدند و پرواز ،سهم شان از آسمان شد و حسرتش ماند برای ما بی بال و پرهای زمینی ،همان نسل دهه هفتادی و هشتادی هستند که به بسیجی ها و سبزپوشان
نسل جنگ اقتدا کردند .به «حسین خرازی» و «ابراهیم همت» و «مهدی زینالدین» و «باکری ها» و «حسن باقری» و «ردانی» و همه و همه آن پاسدارانی که
خیلی هایشان حتي پيكر و جسم شان را به خاك هديه ندادند و گلگون و بي نام ،با پرچمداری ارباب بی کفن شان ،تفسیرگر راه حسین(ع) شدند.
و این یادگاران سال های آتش ،عشق و ایمان که همه عمر «عباس»های حادثه در مسیر سرخ ایثار بودند ،حتی یک لحظه و یک قدم هم پاپس نکشیدند .چه
وقتی بزرگترین حامی تروریسم در دنیا ،لقب «تروریستی» بودن به آنها داد و کانال های مراودات تجاری را بست و به خیال خودش سپاه پاسداران ایران را در
محاصره قرار داد ،چه وقتی در داخل ،از چپ و راست کنایه شنیدند و مسئول و مقصر اتفاقات ،شناخته شدند و برخی حتی به خیال باطل خود ،فکر کردند با
حمله به سپاه ،رأی خاکستری می خرند! و البد نمی دانستند(و هنوز هم نمی دانند) خرید چند رأی خاکستری  ،به قرمزشدن دوباره آژیرهای خطر و سیاه شدن
پس سالها تهاجم ،ویرانی ،ترس ،اضطراب و آوارگی نمی ارزد و اگر پاسدارها نبودند حتما این «امنیت» هم نبود .امنیتی که خون شهدا،
روزهای زندگیمان از ِ
ضامن آن شد؛ شهدایی که خیلی هایشان از قبیله «پاسدار» بودند .روزشان مبارک .روزتان مبارک .شمایی که این روزها ،زیر سیلی از همان اتهامات و نیش و
کنایههای کلیشه ای و هدف دار ،به کمک سیل زدگان شتافته اید ،در کنار «ارتش» و بسیج مردمی و ملت جهادگری که وقتی پای دفاع از وطن ،ناموس ،ارزش ها
و مردمش در میان باشد و هروقت باید «یکی» و «همدل» باشند برای کمک ،یک لحظه هم درنگ نمی کنند .اجرتان با حضرت سیدالشهدا(ع) که جان همه ما
به فدایش.

عکس خبر

رژه کارکنان نیروی انتظامی استان اصفهان
صبح روز گذشته مراسم رژه کارکنان نیروی انتظامی استان اصفهان و تجلیل از چهره های شاخص نوروز  ۹۸برگزار شد.
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عکس روز
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی که در اهواز
مستقر شده است با مادر سردار شهید علی
هاشــمی(فرمانده قرارگاه سری نصرت)
دیدار کرد.

کافه سیاست

واکنش حزبا ...به اقدامات
آمریکا همزمان با سیل ایران
حزبا ،...به بلوکه شدن حساب هاللاحمر ایران
همزمان با وقوع ســیل و نیز قصد آمریکا برای
تروریستی اعالم کردن سپاه واکنش نشان داد .در
پی سیل اخیر در ایران ،آمریکا حساب هاللاحمر
ایران را بلوکه کرد و بــه این ترتیب امکان واریز
کمکها به این حساب از خارج ،غیرممکن شد.
حزبا ...در واکنش به این موضوع بیانیهای صادر
و اعالم کرد :در زمانی که ایرانیها «تصویری از
تعامل انسانی و اخالقی» در این حادثه از خود به
جا میگذارند« ،چهره وحشــی دولت آمریکا»
نمایان میشــود که با تحریمهای خود مانع از
وصول حوالههای بانکی و بسیاری از کمکهای
انسانی میشود.

طرح ممنوعیت اقدام نظامی
علیه ایران درکنگره آمریکا
یک ســناتور آمریکا بــا حمایــت گروهی از
ســناتورهای دموکرات ،طرحــی را به کنگره
برده کــه هــدف از آن ،ممنوع کــردن اقدام
نظامــی دولت این کشــور علیه ایران اســت.
«تام یــودال» کــه چنــدی قبــل از تدوین
طرحی بــرای ممنوعیت اقــدام نظامی بدون
مجوز علیه ایران خبــر داده بــود ،آخر هفته
گذشــته رســما این طرح را به کمیته روابط
خارجی ســنای آمریکا ارائه کرده اســت .این
طــرح بــه شــماره «اس »۱۰۳۹ .تاکنون از
ســوی  ۱۰ســناتور دموکرات از جمله «دایان
فینشــتین»« ،برنــی ســندرز» و «ریچارد
دوربیــن» مورد حمایــت قرار گرفته اســت.

«هاشمی رفسنجانی» در
تلویزیون ممنوع النام شد!
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت :بخش مربوط
به آیتا ...هاشــمی رفســنجانی در ســخنان
رییسجمهــور روحانــی در مراســم افتتاح
خط  6متروی تهــران در خبر تلویزیون حذف
شــد!رییسجمهور با قدردانــی از تالشهای
مرحوم آیتا ...هاشمی رفسنجانی در ساختن
سدها در دوران ســازندگی گفت« :اگر سد دز،
کارون ،کرخه و شهید عباسپور نبود ،وضع استان
خوزستان امروز متفاوت بود ».معلوم نیست چرا
نام بردن از آیتا ...هاشمی در صداوسیما حتی
بعد از رحلت نیز ممنوع است!

کیهان ،پیام مجری شبکه
«من و تو» را لو داد
کیهان نوشت :یکی از مجریان اصلی شبکه «من
و تو» ظاهرا از شــرایط کار در خارج از کشور و
عدم اقبال مردم به شــبکههای خارجی کامال
سرخورده شده در پیامی به یکی از دوستان خود
در ایران تاکید کرده است به شرط عدم برخورد
قضائی و اجازه کار هنری ،حاضر است به ایران
برگردد .گفتنی است؛ یکی دیگر از گویندگان و
مجریان شبکه من و تو نیز دو سال پیش به ایران
بازگشــت .همچنین دو تن از خوانندگان لس
آنجلسی نیز پیشتر درخواست سفر به ایران را
ارائه کرده بودند که با موافقت نهادهای مسئول
روبه رو نشد.

اعزام قایق های تندروی سپاه
به مناطق سیلزده خوزستان
به دستور فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران،
 ۱۰۰قایق تندرو برای کمک به مردم سیل زده
به خوزستان اعزام شد .آیتا...محسن حیدری
اظهار کرد :با سردار تنگسیری ،فرمانده نیروی
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تماسی
را برقرار کردم و از وی درخواســت داشتیم که
برای کمک به مردم مناطق سیلزده خوزستان
قایقهای تندرو به منطقه اعزام کند .وی افزود:
خوشبختانه فرمانده نیروی دریایی سپاه با این
درخواست موافقت کرد.

پیشنهاد سردبیر:

این «گوهر» زیبا در دل خاورمیانه را کشف کنید
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وقتی اعالم برائت از خاستگاه سیاسیُ ،مد می شود

امیرعلی نریمانی
این روزها اعالم برائت از دو جریان سیاسی
کشورمان (اصالح طلب و اصولگرا) مد شده
است! این مد جدید پس از دوران «چرخش
سیاســی» به وجود آمده است؛ پس از آنکه
عده ای از چهره های سیاسی با رصد وضعیت
کشــور و میزان اقبال مردم نسبت به برخی
جریانات ،تصمیم می گیرند درســت در ایام
نزدیک به انتخابات ،ناگهان در چرخشــی
 180درجهای به لیســت انتخاباتی جریان
مقابل و غیرهمفکر خود چسبیده و مواضعی
جدید و عجیب اتخاذ کنند تا رای قشــر به
اصطالح خاکســتری و البته جریان مقابل را
به دست آورند.
شــبیه همان اتفاقی کــه در جریــان دوره قبلی
انتخابــات مجلس شــاهد بودیــم و عــده ای از
نمایندگان اصولگرا به محض آنکه متوجه شــدند
دور ،دور اصــاح طلبان اســت و مردم اســتقبال
بیشتری نســبت به نمایندگان این جریان داشته
اند و حتی مرحوم هاشمی نیز تمام قد پشت سر این
جریان ایستاده و «تَکرار می کنم»های رییس دولت
اصالحات هم دل از حامیانش برده است ،خود را در
لیست امید جای کرده و به مجلس راه یافتند؛ اما در
مجلس ناگهان نقاب از رخ برداشته و به همان سنگر
اصولگرایی برگشتند؛ البته برعکس این موضوع هم
صادق است.
به هرحال پس از گذر نسبی از آن دوران ،حاال مد
شده که چهره ها تالش می کنند تا از انتساب خود
به هرکدام از جریانات سیاســی کشور دوری کرده
و اعالم برائت کننــد .این موضوع بــه ویژه پس از
اعتراضات دی ماه  96و ســردادن شــعار «اصالح
طلب ،اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» شدت بیشتری
به خود گرفت و پررنگ تر شد.
آخرین نمونه آن هم پرویز فتاح ،رییس کمیته امداد
است که در گفتوگویی با «اعتماد آنالين» از پاسخ
به این پرسش که سازوکار اصولگرایان برای انتخابات
محلس درسال 98امتناع کرده و گفته است« :من
اطالعی ندارم .چرا این سوال را از من میپرسید .این
سوال به من چه ربطی دارد .من مسئول کمیته امداد
هستم ،شما این ســوال را از اصولگرایان بپرسید».
فتاح ،تاکید کرده که من و اصولگرایان هیچ ســر و

دیگه تمومه ماجرا!

پول دکل گمشــده چه
می شود
عملیات نجات سوسنگرد

جهاد مقدس در خوزستان
معاوضــه جان مــردم با
پول کثیف

بین الملل

راز زیادهگوییهای «نتانیاهو»

سری با هم نداریم .من در
«بهعلــت معذوراتی که
شــورای مرکــزی از آن
آن واد یها نیستم که به
حاال مد شده که چهره ها تالش
مطلع هستند از حضور در
این ســوال جواب بدهم.
می کنند تا از انتساب خود به
همایش امروز عذرخواهی
خــدارا شــکر در وادی هرکدام از جریانات سیاسی کشور
کمیتــه امداد هســتم و
میکنــم؛ اما ســاز و کار
دوری کرده و اعالم برائت کنند
سواالتی در این خصوص
جبهه مردمی در خصوص
تعیین نامزدهای انتخابات
را حتما پاسخ میدهم!
را قبول دارم و از هیچ کمکی برای پیشــبرد اهداف
عالوه بر اين ســخنان ،پرويز فتاح به صورت علني
جبهه مضایقه نمــی کنم و از ارادت بنــده ناچیز،
نزديكي خود به جمنا را انكار كرده است و در واكنش
چیزی کم نخواهد نکرد».
به اين موضوع كه شــما در جمنا مقبوليت داشتيد
عالوه بر اين ،او گرچه از پيشــنهاد نامزدشــدن در
و بهعنوان یکــی از گزینههای پیشــنهادی برای
رياســت جمهوري از جانب جمنا امتناع كرده بود؛
ریاستجمهوری معرفی شــدید ،گفته است« :آن
اما تمايل نداشــتن به مقام رياستجمهوري دليل
موقع هم من به جمنا نرفتم .آنها لطف داشتند».
بر نداشتن «هيچ سر و سری» با اصولگرايان نيست
از« فتاح» اما بعید اســت که تصور کند مردم این
اندازه فراموش کارند که یادشــان بــرود ماجرای
و همه فعاالن سياســی كه قدری آشنايی با مسائل
نزدیکــی او و جمنا تنها به ابراز لطــف جمنایی ها
جاری داشــته باشــند میدانند كه تا امروز پايگاه
سياسي فتاح ،جناح اصولگرايی بوده است .حال اگر
محدود نمی شــود و در دومين مجمــع ملی این
او بنا دارد ادامه مسير سياسی را جدای از اصولگرايان
جبهه بود که پیام پرویز فتاح توسط حجتاالسالم
طی كند ،بحث ديگری اســت .همچون «قالیباف»
رحیمیــان قرائت شــد .وی در پيامــش گفته بود

که اعالم کرد می خواهد مانیفست «نواصولگرایی»
را اعالم و آن را دنبال کند و حتی از مشــی و رویه
اصولگرایی انتقاداتی هم کرد  .یا «علی الریجانی»
رییس مجلس که در قامت اصولگرایی وارد مجلس
شد؛ اما در چندســال اخیر و به ویژه با پایان دوران
ریاســت جمهوری احمدی نــژاد ،ناگهان تصمیم
گرفت یک نواصولگرا یا حتی اصولگرایی با اندیشه
های اصالح طلبانه یا نزدیک به اصالح طلبی باشد و
حتی اعالم کرد به هیچ جریانی تعلق ندارد و تصویر
همنشــینی او با رییس دولت اصالحات در حاشیه
یک مراسم نیز حسابی خبرساز شد و حمایتهای
او از روحانی و برجام نیز سبب شــد تا نمایندگان
جبهه پایداری در مجلس علیــه رییس قیام کنند.
به هرحال این روزها «اعالم برائت» مد شده ،چون
مردم از جریانات سیاسی خسته و دلزده شده اند .دور
بعدی انتخابات شاید کسی انتخاب شود که نه این
طرفی اســت نه آن طرفی و حتی متعلق به جریان
راه سوم .فقط امیدواریم در حد معجزه هزاره سوم
و اینها نباشد!

وقتی دختر سفیر سوئیس مبهوت ایران می شود؛

هفته گذشته «ایو رسی» ،سفیر سوئیس در مسکو و قائم مقام سابق وزارت
خارجه این کشور نامه ای جالب برای مهدی سنایی ،سفیر ایران در روسیه
ارسال کرده و در آن از سفر توریستی سه هفته ای دخترش «ماری» به ایران
نوشته بود؛ سفری که تاثیری عمیق بر ماری گذاشته تا جایی که او نوشتاری
در همین باب در یک روزنامه سوئیسی منتشر کرده است!
به پیوست نامه نیز متن این نوشتار کوتاه که حاوی تجارب منحصر به فرد
ماری در ایران اســت ،ارسال شده بود .دختر سفیر ســوئیس در این مقاله
با عنوان «ایران را فراتر از کلیشهها کشــف کنید» نوشته است« :حاال که
هواپیما از تهران بلند شده ،سه هفته ای که در ایران بودم را به یاد میآوردم.

این «گوهر» زیبا در دل خاورمیانه را کشف کنید
به عنوان زنی تنها ،چه اتفاقات خوبی در این سفر رخ داد .حاال که به فرایبورگ
بازمیگردم ،از اینکه خارج از ایران میگفتند«این چه ایده ای است»«،این
سفر خطرناک است» و«آنجا یک کشور اســامی است» خسته و ناراحت
هستم.کلیشه های منفی که درباره ایران وجود دارد مردم این کشور را آزار می
دهد .خیلی از آنها از من می پرسیدند :آیا فکر می کنید ما تروریست هستیم؟
ایران جایی است که می توانید اصفهان«نصف جهان» را کشف کنید ،تهران
مدرن ،یزد فریبنده و شــیراز خیره کننده را ببینید و تماشاگر شکوه تخت
جمشید باشید! ایران ،جایی است که مردم صندلی خود در مترو را به شما
می دهند چون از جای دیگری آمده اید!ایران ،جایی است که وقتی پلیس

می بیند در کنار جاده دست خود را بلند کرده اید ،می ایستد و خود برایتان
یک ماشین پیدا می کند .تعارف را در همه چهرهها می بینید و حتی مجبور
می شوید دعوت به غذا ،محلی برای خواب و نوشیدن چای را رد کنید چون
این دعوت ها خیلی زیاد هستند .بله ،درست است که سیاست کمی پیچیده
است ،اقتصاد ایران دچار بحران است و متاسفانه بسیاری از جوانان ایرانی از
آینده نگرانند و می خواهند کشورشان را ترک کنند ،اما از شما دعوت می
کنم تا این گوهر (ایران) را کشف کنید و حتما وقتی بازمیگردید ،عوض شده
اید ».در پایان این نامه نیز ماری از کسانی که در این سفر با آنها آشنا شده نام
برده و نوشته است« :ممنون» یا همانطور که خودشان می گویند «مرسی»!

چهره ها

واکنش مجلس به قرار گرفتن سپاه
در فهرست گروههای تروریستی؛

آمریکا غلط میکند

حجت االسالم علیرضا سلیمی ،نماینده مردم محالت
و دلیجان در تذکری در جلســه علنی صبح دیروز
مجلس شــورای اســامی ،گفت :اگر آمریکاییها
بخواهند سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی اعالم
کنند ما قطعا همه نیروهای آنها در منطقه و ســایر
نقاط جهان را مورد هدف قرار میدهیم.
وی افزود :اگر آمریکاییها چنین غلطی کنند ما بیکار
نمینشینیم .نظر مجلس شورای اسالمی و همه ملت
ایران بر این است که از سپاه پاسداران انقالب اسالمی
حمایت کنیم.
سلیمی ،خطاب به پزشــکیان که اداره جلسه را بر
عهده داشت و با اشــاره به نطق پیش از دستور وی،
گفت :من تقاضــا دارم در این رابطــه نظر مجلس
شورای اســامی که حمایت یکپارچه از نیروهای
مسلح به خصوص سپاه پاسداران است ،اعالم شود .
حجت االسالم نصراله پژمانفر ،نماینده مردم مشهد
در مجلس شورای اسالمی نیز در تذکر جداگانهای،
یادآور شــد :آمریکا غلط میکند که ســپاه و ارتش
را تروریســت اعالم کند ،آمریکا خودش تروریست
است.

L

E-MAI

پیشخوان

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

صادق زيباكالم
فعال سیاسی اصالح طلب:

سازوکار مسخره ای است

نمیخواهم دستگير
شوم
صادق زیباکالم ،فعال سیاســی اصالح طلب
در پاسخ به این سوال که با کدام یک از اهالی
سیاست رفت و آمد دارید ،گفت :شايد باورتان
نشود كه با هیچیک از شخصيتهای سياسی
اعم از اصولگرا و اصالحطلبان رفتوآمد ندارم.
نخستين علتش مالحظات امنيتي است زيرا
نميخواهم من هم مانند ديگران دســتگير
شــوم ،مثال به ديدار رییس دولت اصالحات
نميروم زيرا ممكن است مشكالتي را ايجاد
كند .اين يك واقعيت است و تعارف هم ندارم.
دليل ديگر آن است كه من براي باورهاي خودم
و نه براي افراد كار ميكنم .براي مثال هم در
سال 92و هم در سال 96براي پيروزي آقاي
روحاني در انتخابات رياستجمهوري ،استان
به استان سفر كردم و با مردم سخن گفتم .بعد
از انتخابات چندبار به ديــدار رییسجمهور
دعوت شدم؛ اما نرفتم.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ساز
و کار تعبیه شده توسط اروپاییها برای استمرار مراوده
اقتصادی با ایران واقعا مسخره و به جوک شبیه است،
گفت :معنا و مفهوم این ساز و کار این است که به جای
مبادله تجاری با اروپا کــه حتی در دوران تحریمهای
شــورای امنیت علیه ایران نیز این مبــادالت وجود
داشت ،همه فرآیندهای تجاری و اقتصادی میان ایران
و اروپا موقوف به کانال اینستکس شود .حجت االسالم
مصباحی مقــدم بیان کرد :اینســتکس ،کانال مالی
نیست بلکه روزنهای برای تجارت است؛ به عبارت دیگر
اروپاییها میخواهند تجارت خارجی ایران از یک روزنه
باریک عبور کند که امکان نظارت «اف ای تی اف» نیز
بر آن باشــد .وی تصریح کرد :معنای اینستکس این
است که ما تجارت آزادانه با کشورهای اروپایی را که
هم اکنون نیز برقرار است ،متوقف کنیم.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام بیان داشــت:
اروپاییها میخواهند کشورهای خریدار نفت ایران،
پول معامله نفتی با ایران را در صندوق اینستکس بریزند
و از آن صندوق به ما صدقه سری بدهند؛ بنابراین باید
عطای چینن کانالی را به لقایش بخشید.
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حشمتا...فالحتپیشه
رییس کمیسیون امنیت ملی:

وزیر خارجه تشــکیالت خودگردان فلســطین،
حمایتهای بی چــون و چرای دولــت آمریکا از
رژیم صهیونیســتی را دلیل اصلی زیاده گوییهای
«بنیامین نتانیاهو» دانســت .به گزارش النشــره،
«ریاض المالکی» وزیر خارجه تشکیالت خودگردان
فلســطین به اظهــارات اخیر نخســت وزیر رژیم
صهیونیستی در خصوص الحاق بخشــی از کرانه
باختری به اراضی تحت اشــغال صهیونیســتها
واکنش نشان داد .وزیر خارجه تشکیالت خودگردان
فلسطین افزود :آنچه موجب میشود نتانیاهو چنین
اظهاراتی را به زبان آورد رفتار و سیاستهای دونالد
ترامپ ،رییسجمهوری آمریکاست.

دعای نماینده زن مسلمان
آمریکا برای نفهمی «ترامپ»
نماینده زن مسلمان آمریکایی در پاسخ به حمالت و
توهین های ترامپ علیه او ،با روایتی از پیامبر اسالم
(ص) برای نفهمی رییس جمهوری ایاالت متحده از
خداوند طلب بخشش کرد .ایلهان عمر ،زن مسلمان
عضو مجلس نمایندگان آمریــکا که به دلیل انتقاد
از البی های صهیونیستی مورد حمالت طرفداران
رژیم صهیونیســتی قرار گرفته ،در پاسخ به توهین
دونالــد ترامپ ،رییس جمهوری این کشــور برای
او طلب بخشــش کرد .رییس جمهوری آمریکا در
اظهاراتی کنایــه آمیز ابتدا گفت« :تشــکر ویژه از
ایلهان عمر دارم» اما سپس ادامه داد« :آه یادم رفت.
او اسرائیل را دوست ندارد ».خانم عمر با بازنشر این
بخش از سخنان ترامپ در پاسخ به وی ،این حدیث
از حضرت محمد (ص) را نوشــتَ :ر ّ ِب ا ْغف ِْر ل ِ َق ْومِی
ون .عمر همچنین ترجمه انگلیسی این
َفإِن َّ ُه ْم الَ یَ ْعلَ ُم َ
حدیث را که به معنای «پروردگارا ،قوم مرا ببخش که
آنان نمی فهمند» است ،اضافه کرد.

موضوعی که «مقتدی صدر»
با آن مخالف است
به گزارش روســیا الیوم« ،مقتدی صدر» رهبر
جریان صدر در پســت توئیتری خود در واکنش
به درخواستها برای ایجاد اقلیم بصره در جنوب
عراق نوشــت :ایجاد اقلیم های مختلف در عراق
راهکار حل مشــکالت نیست .مردمی که مظلوم
واقع شــده و می خواهند به رنج های خود پایان
دهند ،خواهان ایجاد اقلیم های مختلف هستند؛
اما این مسئله راهکار حل مشکالت نیست.

دستهگل جدید مصر و امارات

دولتمردان آمریکا
ضد انسانی عمل کردند
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با بیان اینکه سیاست تحریمی آمریکا
مشمول کمکها به ســیل زدگان شده است،
گفت :آمریکا همان موانعی که برای نقل و انتقال
پول برای خرید دارو و غذا را انجام میداد درباره
سیل هم اعمال کرد .حشمت ا ...فالحت پیشه،
گفت :ما کشوری بحران خیز هستیم و تجربه
کافی برای مقابله با بحرانها داریم .در بحران
اخیر ســیل قرار بود کمکهای حداقلی بین
المللی صورت گیرد کــه دولتمردان آمریکا با
اثبات نقش ضد انســانی خود همچون زلزله،
اجازه ایــن کار را ندادند .وی ،بــا بیان این که
شمول سیاســتهای تحریمی به کمکهای
مربوط به زلزله زدگان هم گسترده شده است،
گفت :ایــن موضوع بیش از آن کــه اثر عملی
داشته باشد اثر روانی و نفرت انسان دوستان از
سیاستهای کلی آمریکا را در پی داشته است.
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بازدید اخیر «عبدالفتاح السیسی» رییس جمهوری
مصر به همراه «محمد بن زایــد» ولیعهد ابوظبی
از پایگاه نظامی «محمد نجیــب» در مصر با هدف
نظارت بر روند مشارکت نظامیان مصری و اماراتی
در عملیات خلیفه حفتر در لیبی صورت گرفت .بنا
بر این گزارش تعدادی از خلبانان اماراتی به همراه
خلبانان مصــری برای اجرای حمــات هوایی و با
هدف حمایت از نیروهای وابسته به خلیفه حفتر در
درگیری های لیبی مشارکت می کنند .خلیفه حفتر
با نقض تمام توافقات سیاسی صورت گرفته در لیبی
روز پنجشنبه دستور حرکت نیروهای خود به سمت
پایتخت این کشور و تصرف آن را صادر کرد.

وزیر پیشین عراق خطاب به سعودیها؛

خیلی دیر آمدید

وزیر خارجه پیشــین عراق با اشاره به سفر مقامات
سعودی به بغداد گفت :عربستان سعودی خیلی دیر
به سراغ بغداد آمد ،چندین سال بعد از ایران .هوشیار
زیباری ،با اشاره به سفرهای اخیر مقامات عربستان و
ایران به عراق در حساب توئیتری خود نوشت« :سفر
اخیر هیئت وزرای عالیرتبه سعودی به بغداد مورد
استقبال قرار گرفت؛ اما برای بازتوازن روابط بغداد
با تهران و ریاض خیلی دیر شــده است .نفوذ ایران
در عراق چند سال زودتر از سعودیها انجام شد».
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ضرورت ساخت ساالنه یک
میلیون مسکن در کشور
رییس اتحادیه مشــاوران امــاک اصفهان گفت:
در کشــور ما بافت جمعیتی به گونهای است که به
صورت ساالنه یک میلیون مسکن باید ساخته شود.
رسول جهانگیری با بیان اینکه دولت برای کنترل و
مدیریت بازار مسکن ،سیستم حمایتی تعریف کرده
و قصد دارد مبالغی را برای تزریق به بازار مسکن در
قالب وام به ساکنان کالنشهرها و شهرستانهای
بزرگ پرداخت کند ،توضیــح داد:دولت میتواند با
سیاســتگذاریهای کالن خود به سمتی برود که
قدرت خرید مردم برای مسکن افزایش یابد و از سوی
دیگر خانههایی متناســب با نیازهای فعلی مردم
ساخته شود .وی افزود :متاسفانه در سالهای اخیر
سازندگان مسکن بدون توجه به نیازهای فعلی غالب
مردم در بازار مسکن و تنها براساس سلیقه شخصی
خود ،اقدام به ساختوساز کردهاند.

دریچه

درآمد نفتی در سال ۹۶
به بیش از  65میلیارد دالر رسید

هند ،سومین اقتصاد بزرگ
جهان میشود
اقتصاد هند در حال حاضر یک اقتصاد سه تریلیون
دالری است .بیزینس استاندارد نوشت ،آرون جاتل،
وزیر دارایی هند گفت به کمک رشد سرمایهگذاری
و مصارف ،تولید ناخالص داخلی هند تا سال ۲۰۳۰
میالدی به  ۱۰تریلیون دالر خواهد رســید و این
کشور ســومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد.
وی که در جمع دانشجویان کالج بازرگانی « شری
رام» سخن میگفت ،افزود :اندازه اقتصاد هند در
حال حاضر بیش از 2/9تریلیون دالر است .اکنون
در رده پنجمین اقتصاد بزرگ جهان قرار داریم و
حجم اقتصاد در سال  ۲۰۲۴به پنج تریلیون دالر
افزایش خواهد یافت.جاتلی ،در بخش دیگری از
سخنانش با بیان اینکه هند به زودی رقابتی سخت
با آمریکا و چین برای تبدیل شدن به بزرگترین
اقتصاد جهان خواهد داشت از برنامهریزی گسترده
دولت این کشور برای توسعه زیرساختها و عدالت
جنسیتی تا  ۲۰سال آینده خبر داد.تا سال ۲۰۱۱
حدود  ۲۲درصد جمعیت هند زیر خط فقر زندگی
میکردهاند که به لطف رشد و توسعه اقتصادی این
رقم اکنون به  ۱۷درصد کاهش پیدا کرده است.
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برآوردهای جهانی از رشد رکود در ایران خبر می دهند؛

ترمز اقتصاد بریده خواهد شد!

مرضیه محب رسول
اینکه ســال  98از نظر اقتصادی ،روزهای
دشــواری را تجربه خواهد کرد را بارها در
رسانهها و خبرهای مختلف شنیده ایم .پس از
پشت سر گذاشتن تجربه پر از فراز و نشیب
اقتصادی در ســال 97و چرخش های غیر
قابل پیش بینی در بازارهــای مالی ایران به
نظر میرسد ســال آینده داشتن یک چشم
انداز کلی از اقتصاد ضروری باشــد؛ چرا که
برآوردهای دقیق از میزان رشــد اقتصادی،
رکود و حتی جهش هــای قیمتی می تواند
در کاهش خسارت های ناشی از این بحران
اقتصادی بکاهد.
ایران در ســال گذشــته ،دوران رکود را پشت سر
گذاشت و بر اســاس آنچه بانک جهانی پیش بینی
کرده است در سال پیش رو نیز این رکود همچنان
پابرجا خواهد بود .بانــک جهانی در گزارش آوریل
 ۲۰۱۹خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹
را منفی  ۳.۸درصد پیــش بینی کرده و در گزارش
خود تاکید دارد که ایران بعد از تجربه رکود در سال
 ، ۲۰۱۸دوباره در سال  ، ۲۰۱۹دچار رکود اقتصادی
البته با شدت بیشــتری ،خواهد شد.بر اساس این
گزارش ،بانک جهانی در گزارش آوریل  2019خود
رشد اقتصادی ایران در سال  2018را برابر با منفی
 1/6برآورد کرده که در مقایســه بــا گزارش اکتبر
 ،2018معادل  0/1واحد درصد ،کاهش یافته است.

همچنین رشد اقتصادی ایران برای سال  2019در
گزارش اکتبر برابر با منفی  3/6درصد اعالم شــده
بود که در گزارش آوریل  2019به منفی 3/8درصد
تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی
در میان اقتصادهای منطقه مناســت.تراز حساب
جاری ایران که زمانی جــزو ده اقتصاد برتر جهان
بود ،طی سال های گذشته به تدریج روند نزولی در
پیش گرفته تا اینکه در ســال  2017به 3/5درصد
 GDPرســید و در ســال  2018هم بر آورد شده
که به 0/5درصد  GDPبرســد .انتظار می رود این
متغیر در سال  2019برابر با صفر و برای سالهای

 2020و  2021هم همچنان کمتــر از یک درصد
 GDPیعنی بــه ترتیب معــادل 0/5و  0/9درصد
 GDPباشد.از سال  2018به بعد کسری تراز مالی
ایران بر حســب درصدی از  GDPتشدید شده و از
1/8درصد به4/8درصد رسیده و بانک جهانی پیش
بینی کرده است .این موضوع در سال های  2019و
 2020هم تشدید شده و تراز مالی ایران به ترتیب
به منفی 5/4درصد و منفی  5/5درصد  GDPبرسد.
با توجه به این آمار ارقام نگران کننده این ســوال
مطرح می شــود که آیا اصال می توان پیش بینی از
روند اقتصادی در سال پیش رو داشت؟ کارشناسان

اقتصادی معتقدند پیش بینــی دقیقی از وضعیت
اقتصادی ایران نمیتوان ارائه کرد؛ چرا که در میان
ارکان اقتصادی به نوعی عدم تعادل دچار شده ایم
که نمی توان به راحتی بر اساس مدل های اقتصادی
آن را دســته بندی کرد؛ اما آنچه تقریبا همه با آن
موافق هستند این است که رشد اقتصادی ایران در
سال آینده به هیچ عنوان چشم انداز مطلوبی را در
برابر خود ندارد.
بازارهای داخلــی تحت تاثیر رکود و تورم ســال
 ۹۷در ســال  ۹۸نیز چندان قادر به تقویت نیروی
تقاضا نخواهند بود ،به ویژه اینکه چشــم انداز باال
بودن هزینههای تامین مالــی ،وضعیت انتظارات
و فضای سرشــار از نااطمینانی ،تقویــت تقاضا بر
اساس استقراض را نیز از شمار گزینههای تحریک
رشــد اقتصادی خارج میکند .موضوع اساسی در
ســاختار اقتصادی ایران این اســت که نمی توان
همه چیز را به ســرعت درست و ســاختارهای از
هم پاشــیده را اصالح کرد به خصوص اینکه کلی
گویی و شــعارزدگی مســئوالن اقتصادی به آفتی
بزرگ برای این رکن از کشــور تبدیل شده است و
مردم را به سیســتم اقتصادی بدبین می کند .اگر
چه ســاختارهای اقتصادی مانند بیــکاری و تورم
در ایران نگران کننده اســت؛ اما آنچه مسلم است
شــرایط ،سیاســتها و عملکردها بر شاخصهای
اقتصادی تاثیر زیادی دارد به همین دلیل نمی توان
کلیتی برای بازار در ماه های آینده به صورت دقیق
پیش بینی کرد .

خسارت  30میلیارد ریالی سیل به شبکه توزیع برق اصفهان

فروش  ۱۷میلیارد تومانی صنایع دستی اصفهان در نوروز

مدیرعامل توزیع نیروی برق استان اصفهان ،برآورد اولیه خســارت سیل به تاسیسات و زیرساختهای برق
هشت شهرستان اســتان را  30میلیارد ریال اعالم کرد.حمید عالقمندان ،با بیان اینکه عمده خسارتها به
شبکههای برق ،پستها و تاسیســات زیر ساختی این شرکت وارد شده اســت ،اظهار کرد :بیشترین میزان
خسارت در بخش توزیع شهرستان فریدونشهر و روســتاهای پشتکوه دوم این خطه گزارش شده است.وی
افزود :بهغیر از دو روستای پشتکوه دوم فریدونشــهر ،تمام مناطق خسارتدیده گزارش شده در کمتر از 6
ساعت برقدار و مشکل آنها حل شد .مدیرعامل توزیع نیروی برق استان اصفهان افزود :تالش کارکنان شرکت
برق سمیرم برای وصل مجدد برق بهعلت تخریب پل ارتباطی به روستا تاکنون نتیجه بخش نبوده ،اما تالشها
همچنان ادامه دارد.به گفته عالقمندان ،سیل تاکنون افزون بر  2هزار و  600میلیارد ریال به بخشهای مختلف
استان خسارت وارد کرد که این رقم با ادامه بارندگیها در استان افزایش خواهد یافت.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان از فروش  ۱۷میلیارد تومانی صنایع دستی اصفهان در نوروز خبر داد.
عباس شیردل ،با اشاره به فروش صنایع دستی در نوروز اظهار داشت :براساس آمار فروش صنایع دستی
در نوروز ،فروشگاههای صنایع دستی شهر اصفهان فروش  17میلیارد تومانی داشتند .وی افزود :این آمار
فقط مربوط به فروشگاههای سطح شهر و میدان نقش جهان است و شــامل آمار مربوط به بازارچهها و
نمایشگاههای سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نیست .رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت:
سال گذشته فروش نوروزی صنایع دستی  14میلیارد تومان بود ،البته هم قیمت کاال افزایش یافته و هم
اینکه مسافران کاالی کوچک میخریدند و کاالی با ارزش بزرگ کمتر خریداری شده است.وی بیان کرد:
تا ششم فروردین بازار صنایع دستی خوب بود؛ اما پس از جریان اخبار سیل در استانهای دیگر فروش
روند کاهشی به خود گرفت.

خبر

براساس آمار رسمی بانک مرکزی ،درآمد نفتی
کشــور در ســال  96بالغ بر  65میلیارد و 818
میلیون دالر بوده است.براســاس گزارش بانک
مرکــزی ،در قالب خالصه تحــوالت اقتصادی،
درآمد صادرات نفتی (نفت خــام ،فرآوردههای
نفتی ،گاز طبیعــی ،میعانــات گازی) ایران در
سال  96رقمی بالغ بر  65میلیارد و  818میلیون
دالر بوده است .این رقم در سال  95به میزان 55
میلیارد و  757میلیون دالر و در سال  94هم 31
میلیارد و  847میلیون دالر درج شده است .با این
حساب درآمد حاصل از صادراتی نفتی در سال 96
بیش از  106درصد بیش از سال  94بوده است.

 -۶ارسال تجهیزات انتقال و دیتا به استان لرستان
 -۷ارسال ملزومات وتجهیزات بازسازی شــبکه کابل به استان
لرستان
گفتنی است؛ با توجه به اینکه براساس ابالغ وزیر محترم کشور،
اصفهان به عنوان معین اســتان خوزستان تعیین شده،مخابرات
منطقه اصفهان جهت اعزام پرسنل و تجهیزات فنی به این استان
اعالم آمادگی کرده است.

فرودگاه اصفهان به
بيش از  114هزار مسافر
خدمترساني کرد

مديرکل فرودگاههاي استان اصفهان از اعزام و پذيرش  114هزار و  497مسافر از فرودگاه اصفهان و ارائه خدمات
به آنها خبر داد.حسن امجدي گفت :طي سفرهاي نوروزي امسال از  25اسفند ماه تا  16فروردين به  1025پرواز
در فرودگاه اصفهان خدمات ارائه شد كه از اين تعداد  140سورتي پرواز فوق العاده به مقاصد مشهد،كيش ،تهران
و همچنين استانبول ،نجف و بغداد بوده و ساير پروازها به صورت برنامهاي برقرار شده است .امجدي ،با اشاره به
شرايط جوي حاكم بر كشــور گفت :با توجه به موقعيت فرودگاه اصفهان و اينكه اين فرودگاه به عنوان فرودگاه
احتياطي اغلب پروازهاي كشور محسوب میشــود ،در نوروز پذيراي  6پرواز دايورتي بودیم كه به دليل شرايط
جوي امكان ادامه مسير و يا فرود در فرودگاه مقصد را نداشتند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:

تحقق «رونق تولید» با ورود مردم به صحن ه اقتصادی
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســامی گفت :مردم باید به مسائل و صحنههای اقتصادی
ورود پیدا کنند تا رونق تولید به خوبی محقق شود.
حمیدرضا فوالدگر ،درباره نامگذاری سال  98از سوی مقام معظم رهبری با نام «رونق تولید» اظهار
داشت :نامگذاریهای سالهای اخیر از ســوی مقام معظم رهبری اغلب بر مبنای مسائل اقتصادی
بود و نشــاندهنده این است که مشکل اصلی کشــور مسائل اقتصادی اســت .وی تصریح کرد :اگر
چه زیربنای کشــور ما بر اســاس نظام جمهوری اســامی و فرهنگ و اعتقادات مــردم از این نظام
سرچشمه میگیرد؛ اما برای اداره امور کشور مسائل اقتصادی و کارآمدی اداره امور مردم در اولویت
است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اقدامات موثر برای تحقق رونق تولید
گفت :در این راســتا دو بخش عمده مورد توجه اســت که رفع موانع ،مقرراتزدایی و بهبود فضای
کسب و کار بخشی از آن اســت و فعالیتهای حمایتی از جمله حمایتهای گمرک ،بیمه ،نقدینگی
مورد نیاز تولید و مالیات بخش دیگری از آن است که بخشــی از آن با دولت ،مجلس و مردم است و
بخش دیگر آن با تولیدکنندگان است .وی ادامه داد :دولت و کمیسیونهای مختلف مجلس با تعامل
یکدیگر باید برای تحقق این شــعار گام بردارند ضمن اینکه نماینــدگان مجلس نیز اولویت کارهای
خود را در مســائل نظارتی به کار میبندند و قانونهایی که در حال حاضر تصویب شده به خوبی اجرا
شــود.فوالدگر ادامه داد :اگر در نظارت بر قانونها نیاز به اصالح قانون بود ،قانونها اصالح میشود و
در عین حال مردم نیز باید به مســائل و صحنههای اقتصادی ورود پیدا کنند تا رونق تولید به خوبی
محقق شود.
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مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان
اصفهان گفت :با کارشناسیهای انجام گرفته در
شهرستان پلدختر ،بنیاد مسکن استان اصفهان
به عنوان معین این قســمت در حال تشکیل
پرونده برای متقاضیان است .غالمحسین خانی
در خصــوص اقدامات بنیاد مســکن اصفهان
در استان لرســتان اظهار داشــت :با توجه به
اینکه بنیاد مسکن اســتان اصفهان به عنوان
معین در بازسازی اســتان لرستان ،شهرستان
پلدختر مشخص شده است ،نیروها از چهار روز
قبل برای کارشناسی دقیقتر مستقر شدهاند
و برای بازســازی منازل متقاضیان تشــکیل
پرونده داده میشود .وی با بیان اینکه پرونده
سازی بازســازی منازل و کمکهای بالعوض
آغاز شــده،تصریح کرد :به دلیــل اینکه بیش
از  3هزار واحد مســکونی و تجــاری را گل و
الی فراگرفته و در قســمت غرب رودخانه این
وضعیت نیز بدتر بوده ،قبل از این اقدامات شهر
را به  3قسمت تقسیم کردهاند ،قسمتی از شهر
به بنیاد مسکن با  106دستگاه سپرده شده تا
بتوانیم با کمک و یاری ارتش ،سپاه و شهرداری
مردم را از این وضعیت نجات دهیم و خانهها از
گل و الی پاکسازی شــود؛ به غیر از اصفهان
استانهای قزوین و همدان نیز معین هستند
و روســتاها نیز به عهده خود اســتان لرستان
است.
وی افزود :به احتمال زیاد این خانواده ها باید
در منازل دیگری ساکن شــوند؛ چراکه بافت
خانههای قبلی فرسوده اســت تا با تسهیالتی
که از حوادث دریافت میکننــد بتوانند جای
دیگری مستقر شوند .اگر مردم پای کار باشند،
قادر به بازسازی و جایگزین کردن هزار و یا هزار
و  500واحد فرسوده خواهیم بود.

بازار

مچ بند هوشمند

334,000
تومان

مچ بند هوشمند بیورر مدل
AS81 BodyShape

893,000
تومان

مچ بند هوشمند سامسونگ
مدل Gear Fit 2 Pro Red

عکس روز

450,000
تومان

نصب سطلهای هوشمند زباله در کربال
این سطل ها به شکل الکترونیکی پر شــدن خود را به خودروهای جمع آوری زباله اطالع
می دهند تا امر انتقال و تخلیه آنها در اسرع وقت صورت گیرد.

ساعت هوشمند هوآوی مدل
Huawei honor band 3

اقتصاد روز

معرفی اپلیکیشن مالی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت :در پی
وقوع سیل اخیر ،بیش از  63میلیارد تومان خسارت
به حوزه حملونقل و حدود  380میلیارد تومان به
بخش مسکن شهری در سطح استان اصفهان وارد
شد.حمیدرضا امیرخانی ،از خسارت  200میلیون
تومانی راههای دسترسی به شبکه ریلی استان در
بخش راهآهن و  4میلیارد تومانی به ساختمانهای
عمومی و دولتی خبر داد و افزود :عمده خسارات به
سطح جادهها و شبکه ریلی و ساختمانهای دولتی
و عمومی در شهرستانهای فریدن ،فریدونشهر،
سمیرم ،گلپایگان ،خوانســار و روستاهای واقع در
بخش کوهستانی و غرب و جنوب غربی استان وارد
شده که بهصورت موقت جهت عبور و مرور وسایل
نقلیه در شــبکههای حملونقلی اقدام شده تا در
فرصت مناسب و با تخصیص اعتبارات الزم بازسازی
اصولی صورت گیرد .مدیرکل راه و شهرسازی استان
اصفهان همچنین به خسارات وارده به بخش مسکن
شهری اشاره کرد و گفت :به  724مورد واحد شهری
تا  50درصد خسارت و  2هزار و  55واحد شهری تا
 100درصد خسارت وارد شده که در این میان 11
میلیارد و  500میلیون تومان خسارت وارده به بخش
آمادهسازی مسکن مهر بوده و سرجمع حدود 380
میلیارد تومان خسارت به این بخش وارد شده است.

در پی وقوع سیل در استانهای شمالی و غربی کشور و همچنین
برخی از نقاط اســتان ،مخابــرات منطقه اصفهــان به صورت
شبانهروزی اقدام به خدمت رسانی به مردم عزیز این مناطق کرده
که گوشه ای از این اقدامات به شرح زیر است:
-۱رفع خرابی ارتباطات روستایی و سیار در برخی از نقاط غرب و
جنوب و شرق استان که عمدتا به علت قطع برق به دلیل وزش باد
و بارش برف و یا رانش زمین ایجاد شده بود.

 -۲حضور مدیرمخابرات اســتان به اتفاق چند تــن از مدیران و
کارشناسان در استان لرستان و شــهر پلدختر به منظور بررسی
میدانی وتسریع در بســیج امکانات با توجه به معین بودن استان
اصفهان
 -۳ارسال دو دستگاه دیزل ژنراتور  KVA 5به استان لرستان
 -۴ارسال تجهیزات پاور به استان خوزستان
 -۵اعزام گروه فنی فیبرنوری به استان لرستان

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان خبر داد:

آغاز روند تشکیل پرونده برای
منازل آسیبدیده پلدختر

اقدامات مخابرات منطقه اصفهان در پی وقوع سیل در برخی نقاط کشور

کافه اقتصاد

خسارت  63میلیاردی سیل به
حوزه حملونقل استان اصفهان

3

بنیاد مسکن

zayanderoud8108@gmail.com
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موضوعات اقتصادی که روزانه با
آنها سر و کار داریم
اقتصاد ،درآمد ،مالیات ،کار و شغل
واژه هایی است که هر روزه با آن
در ارتباط هســتیم .چه تعاریفی
برای آنها وجود دارد ؟ مالیات به چه
کسانی تعلق می گیرد ؟نرخ مالیات
چطور؟ پاســخ به این سواالت و
ســواالت دیگر در این بسته قرار
گرفته است.
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پیشنهاد سردبیر:

کوچک کردن شکم با  7راه ساده ایکه باورتان نمی شود!
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خوب و بد حجامت در بهار

کوچک کردن شکم با  7راه ساده ای
که باورتان نمی شود!
کوچک کردن شکم و رهایی از چاقی شکم و انباشتگی چربی آن ،راه مشکلی است ولی ما راههایی را برای
از بین بردن آن برای همیشه پیدا کردهایم .با روش های ساده زیر می توانید شکمتان را کوچک کنید:
روز خود را با آب لیمو شروع کنید
این کار یکی از بهترین راههای درمانی برای چربی شکم اســت .اندکی آب لیمو را با آب گرم
مخلوط کنید و به آن کمی نمک هم اضافه کنید .نوشیدن این مخلوط هر روز صبح باعث افزایش
متابولیسم بدن و رهایی از آن توده شکمی میشود.
جایگزینی برای برنج سفید پیدا کنید
برنج سفید را در رژیم غذایی خود با دیگر محصوالت غلهای جایگزین کنید .از جمله برنج
قهوهای ،نان قهوهای ،غالت کامل ،جو دو سر و کوینوال.
با شیرینی جات خداحافظی کنید
از شیرینی جات ،نوشیدنیهای دارای مواد شــیرین کننده و غذاهای غنی از روغن دوری
کنید .مصرف این غذاها باعث افزایش چربی اطراف مناطق مختلفی از بدن از جمله شکم
و رانها میشود.
به اندازه کافی روزانه آب بنوشید
آب بنوشــید .نوشــیدن آب بعد از فواصل زمانی منظم ،کمک به افزایش متابولیســم و
پاکسازی بدن از سموم میکند.
سیر خام بخورید
دو تا ســه حبه ســیر هر روز صبح بجوید و یک لیوان آب لیمو بعد از آن بنوشید .این راه
درمانی ،فرآیند کاهش وزن را دو برابر کرده و باعث میشود گردش خون در بدن شما روان
باشد.
از غذاهایی که دارای سبزیجات نیستند ،دوری کنید
توصیه شده اســت تا جای ممکن از خوردن غذاهای فاقد
سبزیجات دوری کنید.روزانه یک بشــقاب میوه در صبح
و شــب بخورید .این امر باعث میشــود بدن شــما مملو از
آنتیاکسیدانها ،مواد معدنی و ویتامینها شود.
غذاهای خود را پراز ادویه کنید
اســتفاده از ادویههایی نظیر دارچیــن ،زنجبیل و
فلفل سیاه در غذا باعث میشود بدن شما از مزایای
سالمت زیادی بهره ببرد .آنها کمک به مقاومت
شما در برابر انسولین و کاهش سطوح قند خون میکنند.

سمانه سعادت
حجامت ،یکی از توصیه ها در طب سنتی ایرانی
و اســامی ماســت .حجامت یا کوزهانداختن
( )Cuppingاز روشهای درمانی ســنتی در
طب اســامی است که ریشــه در طب سنتی
چین و همینطور مصر باستان دارد .میگویند
بقراط حکیم در یونان باستان نیز از این روش
درمانی استفاده میکرده اســت .در حجامت
با اســتفاده از انواع بادکش ،نوعی خأل در نقاط
خاصی از پوست ایجاد میشود تا اثرات درمانی
ویژهای در بــدن فردی که حجامــت روی او
صورت میگیرد ،ایجادشــود .پیش از استفاده
از بادکــش ،خراشهایی روی پوســت ایجاد
میکنند تا خون از بدن خارج شــود.در مورد
حجامت ،نظرهای مثبت و منفی زیادی وجود
دارد از یک ســو طرفداران این عمل معتقدند
حجامت موجــب ایجاد تعــادل میان اخالط
بدن و کم شدن بیماری های ناشی از پرخونی
خواهد شد؛ ضمن اینکه مهمترین نقطه تاکید
طبسنتی ،توصیه پیامبر به این عمل نیز هست
و از طرف دیگر مخالفان آن که اتفاقا بسیاری از
جامعه پزشکان را تشکیل می دهند ،می گویند
که این کار ،برای ســامتی مضــر و خطرناک
خواهد بود .این نظرات موجب شده تا حجامت
را یکی از موارد مورد مناقشه جدی میان طب
سنتی و مدرن در ایران بدانند؛ اما سوال بسیاری
از افراد در مواجهه با این نظرات این اســت که
در نهایت آیا حجامت می تواند به بدن آســیب
برساند یا مشکالت و ناهماهنگی های کارکردی
در بدن را کاهش دهد؟
آیا حجامت برای همه بیماری ها توصیه
می شود؟
علمای طب سنتی میگویند بیشتر بیماریها
حتی برخــی بیماریهای روحــی و روانی با
حجامت به طــور کامل یا نســبی قابل درمان
است یا دستکم بهعنوان طب مکمل میتواند
به اثرگذاری ســایر روشهــای درمانی کمک

چرا باید سرکه بالزامیک بخورید؟
بهار ،فصل ســاالدهای رنگارنگ اســت .فصل آمدن
میوهها و سبزیجات رنگارنگ به بازار .به همین بهانه،
بخشی از خواص ســرکه بالزامیک را با شما در میان
میگذاریم .سرکهای که میتواند چاشنی ساالدهایتان
شود و بدنتان را در برابر ابتال به برخی از بیماریها بیمه
کند.سرکه بالزامیک ،سرشــار از آنتیاکسیدانهایی
است که با وارد شــدن به بدن ،کلسترول بد را کاهش
داده و سطح کلسترول خوب خون را باال میبرند .در
این ســرکه ،میزان قابلتوجهی آهن ،منگنز ،فسفر و
کلسیم هم وجود دارد و با خوردنش میتوانید به افزایش سوختوساز بدنتان امیدوار باشید و
مانع گرفتگی رگهایتان شوید .این ماده برای کســانیکه بیماری معده دارند هم مفید است.
شاید تصور کنید که مصرف سرکه ،اسید معده شما را بیشــتر میکند و به افزایش ریفالکس
منجر میشــود؛اما در بالزامیک ،میزان زیادی از باکتریهای مفیــد پروبیوتیک وجود دارد.
باکتریهایی که میتوانند سالمت دستگاه گوارشــتان را تضمین کنند .برای هضم بهتر غذا و
کاهش مشکالت معدهتان ،میتوانید سراغ این سرکه بروید.گذشته از این ،بهخاطر داشته باشید
که افزایش متابولیســم و بهبود وضعیت رودهها ،زمینه را برای کاهش وزن هم فراهم میکند.
سرکه بالزامیک ،تنها گردش خون در رگها را بهبود نمیدهد .این سرکه از باال رفتن بیش از
اندازه قند خون جلوگیری کرده و تاثیر درمانهای دیابت را بیشتر میکند .همچنین جوشهای
عفونی و آکنهها را با کمک بالزامیک میتوان کمتر کرد .این ســرکه خاصیت ضدمیکروبی و
آنتیاکسیدانی دارد و پوست را تمیز و شــفاف میکند .به گفته محققان ،از سرکه بالزامیک نه
تنها به شکل خوراکی ،بلکه به شکل موضعی هم میتوان برای بهبود جوشهای عفونی کمک
گرفت .عالوه بر همه این خواص برای استحکام بیشتر استخوانهایتان میتوانید سراغ بالزامیک
بروید .ویتامینها و موادمعدنی موجود در این سرکه ،جذب کلسیم را بهبود میدهند و نه تنها
به کاهش عالئم بیماری آرتروز کمک میکنند ،بلکه احتمال شکستگی استخوان را هم پایین
میآورند.

تحدید حدود اختصاصی
 1/15شــماره نامــه  1397/12/25-139785602025013720 :نظر به اینکه تحدید
حدود ششدانگ خانه پالک شماره  9864فرعی مجزی شده از  18/350واقع در بخش 14
ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام قربانعلی عسکری فرزند محمود و شریک مفروز
و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به
دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم
در روز پنجشنبه مورخ  98/02/12ســاعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد،
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .م الف418480 :
اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ( 144کلمه 1 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 1/16شــماره نامه 1398/01/11-139885602033000051 :چون تمامی ششدانگ
یک قطعه باغ مشجر چهار قفیزی تیرقان پالک شماره  1761فرعی از  128اصلی واقع در
روستای هنجن جز بخش  10حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم
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کند؛ به طوری که گفته میشــود اثرات مثبت
حجامت بر درمان کامل یا نســبی حدود 200
بیماری و اختالل گوناگون مشاهده شده است
حجامت درمــورد بیمارهــای هایپرلیپیدمی
(چربــی خون بــاال) ،دیابــت غیروابســته به
انسولین ،دردهای عضالنی ،سردردهای عصبی
ومیگرنی ،بیماری های پوســتی شامل آكنه،
پســوریازیس ،آلرژی های دارویــی ،غذایی،
فصلی ،اعتیاد بــه مواد مخــدر ،بیماری های

انســدادی عروقكرونر،عوارض بعد ازیائسگی
(منوپوز) ،دردهای قاعدگی درزنان ودوشیزگان
(دیســمنوره) وبرخی بیماری هــای عفونی،
هورمونی وغدد كاربــرد دارد.یکی از مهمترین
کارکرد هــای حجامــت ،کمک به سیســتم
خونرســانی ،قلب و کبد است.ســمومی که
در اثر سوخت و ســاز بدن در گوشه وکنار آن
رسوبیافته ،توســط جریان خون شسته شده
ونیروی حفاظتــی دریچه های مخصوص قلب
مانع ورود آنها به قلب می شوند وآنها را در پشت
قلب وبین دوکتف بایگانی می کنند ودرآنجا دو

تاثیر حشر ه کش
بر توانایی شناختی کودکان
مطالعه ای که روی  300جفت مادر و کودک صورت گرفته ،شــواهدی ارائه کرده است که
نشان میدهد استفاده گسترده از حشرهکشها ســبب به وجود آمدن مشکالت عصبی در
انسان میشود.بر اساس این پژوهش ،افزایش سطح سموم پیرتروئید ناشی از حشرهکشها
و آفتکشهــا در ادرار کودکان بــا کاهش قابل توجــه در قابلیت عملکرد شــناختی آنها
بهخصوص در توانایی کالمی و حافظه آنان ارتباط دارد.ســموم پیرتروئید شامل خانوادهای
از حشرهکشها هســتند که کاربرد گســتردهای دارند :از قبیل کشــاورزی ،دامپزشکی و
محصوالت خانگی مانند شامپوهای ضد شپش و پشهکشها .نحوه عملکرد آنها به این گونه
است که انتقالدهندههای عصبی را در حشرات مســدود کرده و منجر به فلج آنها میشوند.
این محصوالت به دلیل اثر بخشــی و ایمنی نسبی که برای انسانها و پســتانداران دارند،
قدیمیتر و خطرناکتــر مانند ارگانوکلرینها،
جایگزیــن محصوالت
کاربامات شدهاند.پیرتروئید برای کودکان
ارگانوفســفا تها و
نسبت به بزرگســاالن دارد .این سموم
خطــر بیشــتری
عمدتــا از طریق
دستگاه گوارش و
پوســت آنها جذب
میشــود .ســپس به سرعت
در کبد متابولیزه شــده و در  48ساعت
متابولیتهای تشکیل دهنده آن از طریق
ادرار دفع میشود.با توجه به این عوامل
و نوع عملکرد پیرتروئیدها ،پژوهشگران
این فرضیــه را مطرح کردند که این ســموم روی
سلسله اعصاب و رشد کودکان تاثیر منفی دارد.

اشرف شربی فرزند علی اکبر در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به
عمل نیامده است .اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ  1398/02/18ساعت  10صبح
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین
یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز
پذیرفته خواهد شد .مالف 421936:عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
نطنز( 148کلمه 1 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 1/17شــماره نامه 1398/01/10-139885602033000027 :چون تمامی ششدانگ
دو باب بوم کند و حصار جلو آن در کوی پشت پچه پالک شماره  523فرعی از  25اصلی
واقع در روستای چیمه جز بخش  10حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به
نام خانم رقیه جاللی چیمه فرزند سید حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود
قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ  1398/02/14ساعت 10
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روز باقی مانده ودر صورت عدم تخلیه (توسط
حجامت) این خون کثیف به کبد برگشته وکبد
آنرا به طحال فرستاده ودربرخی رگهای بدن
رســوب می کند وموجب درد وناراحتی هایی
می شود؛ همچنین زندگی ماشینی و استفاده
از غذاهای مضر و فســت فودها موجب شده تا
خون کثیف در بدن اغلب افراد زیاد شــود .به
توصیه متخصصــان طب ســنتی ،بهترین راه
برای پاکســازی خون و کمک به کارکرد کبد

استفاده از حجامت است .حتی حجامت برای
برخــی از بیماری های خطرنــاک در کودکان
مانند یرقان نیز توصیه می شود؛ به صورت کلی
این عمل برای افراد  4تا  70ســاله و تا  4بار در
سال مجاز است.
مشــکل طب مدرن بــا حجامت در
چیست؟
به صورت کلی پزشــکان تاثیــرات حجامت بر
بدن را رد نمی کنند؛ اما اغلب آنها حجامت در
شرایط ناایمن را باعث ایجاد بیماری ها و عفونت
در بدن می دانند؛ عاملی که به راحتی می تواند

خطر شیوع جهانی نوعی عفونت ناشناخته و مقاوم
گروهی از متخصصان علوم پزشکی در آمریکا هشدار
دادهاند کــه افزایش موارد ابتال بــه عفونت قارچی
«کاندیدا آریــس» (  )Candida aurisکه مقاوم
در برابر داروست به تهدید جدی و فزایندهای برای
سالمت عمومی تبدیل شده است.سال گذشته مرد
میانسالی به منظور جراحی شــکم در بیمارستان
«مونت سینای» در نیویورک بستری شد .پزشکان
با انجام آزمایش خون روی این بیمار متوجه شدند
او به نوعی میکروبِ تازه کشــف شده ،آلوده است و
این میکروب به همان اندازه که ناشناخته اســت ،کشنده هم هست.این میکروب که قارچی
موسوم به کاندیدا آریس است ،افرادی راکه سیســتم ایمنی ضعیفی دارند ،تهدید میکند
و به آرامی در سطح جهان رو به گسترش اســت .طی پنج سال گذشته این عفونت در بخش
نوزادان بیمارستانهای ونزوئال و بیمارستانی در اسپانیا مشاهده شده و در هند ،پاکستان و
آفریقای جنوبی نیز ریشه دوانده است.همچنین به تازگی این عفونت به ایالتهای نیویورک،
نیوجرسی و ایلینوی رسیده و مســئوالن مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا را بر آن
داشته تا این عفونت را به لیست تهدیدهای جدی اضافه کنند.این بیمار  ۹۰روز پس از آنکه
در بیمارستان بستری بود ،جان خود را از دست داد؛ اما این عفونت از بین نرفت .تستهای
انجام شده نشان داد تمامی قسمتهای اتاق این مرد به این عفونت آلوده بوده است .دیوارها،
تختخواب ،درها ،پردهها و تلفن بیمار آلوده بوده است.
کاندیدا آریس ،عفونتی ســخت و جدی اســت؛ زیرا در برابــر داروهای ضد قــارچ مقاوم
اســت و نمونــهای جدیــد از خطراتی اســت که ســامت عمومــی را تهدیــد میکنند.
عفونتهــای مقاوم بــه دارو بــه فوت تمامــی افــراد منجر نمیشــوند؛ ایــن عفونتها
بیشــتر بــرای افــرادی بــا سیســتم ایمنی ضعیــف همچــون نــوزادان ،میانســاالن،
افراد ســیگاری ،مبتالیان بــه دیابت و افــراد مبتال بــه اختاللهای خــود ایمنی خطرزا
هستند.

صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین
یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز
پذیرفته خواهد شد .مالف 420507:عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
نطنز( 153کلمه 1 ،کادر)
ابالغ رای
 1/18شــماره/97/529 :ش  1مرجــع رســیدگی کننــده :شــعبه اول شــورای حل
اختالف نطنز ،خواهان :آقــای محمد تقی ذوالفقــاری فرزند رحمان ،خوانــده :آقایان
 )1داود رجب پور فرزند حیدر  )2محمود قاســمی فرزند احمد قلی ،خواسته :مطالبه وجه
چک ،گردشکار :قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات پرونده ،ختم دادرسی
را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صــدور رای می نماید.
آمار ،97/11/29-678 :رای شورا :در خصوص دادخواســت آقای محمد تقی ذوالفقاری
فرزند رحمان به طرفیت آقایان  -1داود رجب پور فرزند حیدر  -2محمود قاسمی فرزند احمد
قلی به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره  71634عهده
حساب جاری بانک سپه به انضمام مطالبه خســارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست
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افراد را بکشد .نکته دیگر این است که پزشکان
معتقدند اصوال خون کثیفی در بدن وجود ندارد
که به وســیله حجامت از بدن خارج شود و در
مواردی مانند غلظت خون و زیاد شــدن خون
بدن در افراد مختلف به جای دور ریختن خون
می توان آن را در مراکز مجاز اهدا کرد.
چه زمان می توان حجامت کرد؟
معموال در زمان های مشخصی از سال میتوان
حجامت کرد که بهار ،یکی از این زمان هاست.
بهتریــن اوقات حجامــت در زمانی اســت که
هوا معتدل باشــد؛ یعنی در چهل روز نخســت
بهار و چهــل روز آغاز پاییز .در فصل زمســتان
(خصوصا دی مــاه) و فصل تابســتان به جز در
روزهای ابتدایــی تیر ماه ،حجامــت اثر اندکی
خواهد داشت .بر اساس توصیه های طب سنتی
حجامت در روزهای فرد به خصوص عصر یکشنبه
و صبح پنجشنبه اثر بیشــتری دارد .در عوض
در روزهای چهارشــنبه و جمعه نباید حجامت
کرد .حجامت در ظهر روز جمعه بسیار زیانآور
است.
با بیان مطالــب فوق می تــوان نتیجه گرفت که
حجامت نیز مانند اغلب توصیه های سالمتی در
طب سنتی باید بر اساس شرایط و ضوابط خاصی
انجام گیرد .حجامت ،قوانین خاص خود را دارد و
برای همه و در هر شرایطی به کار برده نمی شود و
در نهایت تاثیر آن نمی تواند آنی و فوری باشد؛ این
کار در برخی از بیماری ها به خوبی جواب می دهد
و علی رغم تبلیغات در برخــی دیگر از بیماریها
مانند دیابت چندان تاثیری ندارد .نکته مهمی که
باید افرادی که داوطلب انجام این عمل هستند،
به آن توجه کنند ،این اســت که انجام این کار در
خانه و توسط افراد غیر متخصص می تواند عوارض
جبرانناپذیری داشته باشد؛ خوشبختانه حجامت
هم اکنون توســط برخی از پزشکان و افرادی که
دارای مجوز طبابت در زمینه طبسنتی هستند
نیز انجام میشــود و می توان با خیال راحت در
مطبها و به روش های استریل این اقدام را انجام
داد.

خواهان و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی و مفاد چک و گواهینامه عدم پرداخت
صادره از بانک محال علیه و با توجه به اینکه دفاعیات موثری از سوی خواندگان که برائت
ذمه خویش را به اثبات برســاند ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه وجود سند تجاری
در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد ،بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به
صحت می داند .به استناد تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و مواد  310و 313
قانون تجارت و مــواد  519 ،515 ،198و  522قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی
و انقالب در امور مدنی خواندگان را به صورت تضامنی بــه پرداخت مبلغ پانزده میلیون
ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/9/3
لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ  267/500ریال به عنوان خســارات دادرسی در حق
خواهان محکوم می نماید .رای صادره در خصوص خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی
در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد و در خصوص خوانده ردیف اول حضوری است
و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد.
مالف 423333:شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز( 333کلمه،
 3کادر)
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شناسایی عوامل تغییر اقلیم نیازمند تحقیق و پژوهش است

رییس کل دادگستری استان:

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان ،شناسایی عوامل تغییر اقلیم
به صورت ملی و اســتانی را نیازمند تحقیق و پژوهش دانست و
گفت :چالشهای این حوزه باید اطالع رسانی و پیشگیری شود.
حمیدرضا خورشیدی ،به نقش عوامل انسانی در تغییر اقلیم اشاره
کرد و افزود :تغییر اقلیم یکی از موضوعــات مهم و حیاتی برای
زندگی مردم هر منطقه است که این اتفاق چالشهای زیادی را در
جامعه ایجاد کرده است .وی بیان کرد :انسان ،یکی از عوامل مهم
بروز این اتفاق است که تغییر در محیط و شرایط زیست محیطی

رسیدگی ویژه قضائی حادثه
کاشان در دستور کار است
رییس کل دادگستری اســتان گفت :بررسی و
رسیدگی ویژه قضائی حادثه کاشان در دستور کار
دادگستری اســتان قرار دارد .احمد خسرویوفا
اظهار کرد :در پی فوت نوجوان  ۱۳ســاله تبعه
افغانستان در کاشان و سیاهنمایی و انتشار برخی
شایعات و گمانه زنیها در خصوص این واقعه از
سوی شبکههای معاند بیگانه ،بررسی ویژه قضائی
این پرونده در دستور کار است .وی افزود :در این
رابطه یک نوجوان  ۱۷ساله به عنوان متهم اصلی
پرونده دستگیر و با قرار بازداشت موقت در زندان
به سر میبرد.خسروی وفا تصریح کرد :با انجام و
تکمیل تحقیقات قضائی در صورت وقوع و ثبوت
هرگونه جرم مرتکب یا مرتکبــان این حادثه به
مجازات قانونی خواهند رسید.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کاهش  ۴۰۰درصدی تصادفات
در محور اصفهان _ قم
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اجرای
طرح ابتکاری ایــن فرماندهی با عنــوان محور
ایمن از کاهش  400درصدی تصادفات در محور
اصفهان _ قم در نوروز امســال خبر داد .سردار
مهدی معصومبیگی ،از کاهش  ۳۲درصدی تعداد
جانباختگان ناشی از حوادث رانندگی در مجموع
راههای شهری و برونشهری طی  ۲۱روز از طرح
نوروزی امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل
خبر داد و گفت :در این مدت تعداد مجروحان در
تصادفات نیز  ۴درصد کاهش داشت.
وی ادامــه داد :به همین خاطر امســال پلیس
با اجرای طرح محــور ایمن بــه راه اندازی ۱۲
ایســتگاه امنیت و ســامت همراه بــا پذیرایی
رایگان از رانندگان و اجــرای برنامههای مفرح
و جذاب در این محور اقدام کــرد که نتیجه این
اقدام به کاهــش  ۴۰۰درصــدی تصادفات در
محور مذکور نســبت به مدت مشــابه سال قبل
شد.
معصومبیگی افزود :تجربه موفق طرح محور ایمن
که در محور اصفهان _ قم اتفاق افتاد میتواند به
عنوان یک مدل و الگوی موفق در دیگر جادههای
کشور نیز مورد اســتفاده قرار گیرد و به کاهش
جانباختگان در تصادفات کمک کند.

موجب بروز مشــکالتی شــده و در پی آن پیامدهایی در حوزه
هواشناسی نیز به همراه داشته است .مدیرکل هواشناسی استان
اصفهان ادامه داد :با مطالعه دقیق روی این موضوع و اطالعرسانی
در جامعه ،امکان پیشــگیری از بروز مشکالت ناشــی از تغییر
اقلیم وجود دارد که توجه به چنین موضوعاتی به رفع معضالت
هر منطقه از جمله خشکسالی ها کمک می کند .وی با اشاره به
تحلیلهایی که نسبت به اقلیم وجود دارد ،اظهارداشت :دو دیدگاه
در این باره وجود دارد که اولی آغاز آبسالی و پایان خشکسالی را

خبر می دهد و دیدگاه دیگر ادامه خشکسالی ها را مطرح می کند.
خورشیدی ادامه داد :در تحلیل دوم ،بارش های اخیر و سیالبها
دائمی تلقی نشده و آن را یک موضوع اتفاقی میدانند که باید برای
دسترسی به نتیجه بهتر ،نظر کارشناسان این حوزه و مرکز ملی
خشکسالی را مورد بررسی قرار داد .وی ،به وضعیت جوی هوا در
هفته جاری اشاره کرد و گفت :احتمال بارش شدید در شرق استان
اصفهان پیش بینی شده که توجه به شدت آن احتمال ایجاد روان
آب وجود دارد.

تا کنون هیچ کمک نقدی از سوی کشورهای خارجی به سیل زدگان ارسال نشده است؛

پریسا سعادت
با گسترش آســیب های ناشی از ســیل اخیر در
سراسر کشور عالوه بر سپاه و ارتش و همه نیروهای
داوطلب مردمی ،نهادها و سازمانهای بین المللی
نیز برای اهدای کمک های انسان دوستانه به مناطق
سیل زده اعالم آمادگی کردند .این مسئله البته با
تبلیغات و استقبال زیاد در داخل و خارج از کشور
مواجه شد و بســیاری از ایرانیان در فضای مجازی
و حتی داوطلبــان خارجی از کشــورهای آمریکا،
ترکیه و آلمان اعالم کردند کــه کمکهای نقدی
جمع آوری شــده خود را به هموطنان ســیلزده
خواهند فرســتاد؛ اما رییس ســازمان هالل احمر
ایران در اظهار نظــری قابل تامل اعــام کرد که
تاکنون هیچ کمک نقدی به ایران ارسال نشده است؛
چرا که تمام کانالهای مالــی و راههای مواصالتی
جابه جایی پول بسته شده اســت .همچنین این
ســازمان در اطالعیه ای اعالم کرده که تحریم ها
عمال راه های کمک رسانی را مسدود ساخته است.
بر اســاس اعالم هالل احمر ،تاکنون همه کمکها
غیر نقدی و شامل برخی از اقالم ضروری بوده است؛
اما نکته قابل تامل اینکه اروپایی ها به رغم شــلوغ
کاری و بیانیه های به ظاهر بشردوستانه هنوز عمال
هیچ کمکی به ایرانیان سیل زده ارسال نکرده اند.
با وجود اینکه صلیب ســرخ آلمان ،حساب خیریه
ای را برای ســیل زدگان ایران باز کرده؛ اما تاکنون
هیچ کمک نقدی به ایران نشــده است .آمریکا نیز
که همواره در اتخاذ مواضع و ژســت های توخالی
بشردوستانه پیش قدم است اگر چه مدعی کمک
به سیل زدگان ایران شد؛ اما در عمل از ارسال این
کمک ها به ایران ســرباز زد .از سوی دیگر سالها
تحریم ،عمــا تجهیزات هالل احمر را فرســوده و
این نهاد مهم را از دســتیابی به تجهیزات به روز و
لجستیک محروم کرده است .بنابر اعالم این سازمان
به دلیل اعمال این تحریمها ،امکان خرید بالگرد از
روش های عادی امکان پذیر نیست؛ اما با این حال

سرپرست اداره کل حفاظت محیط
زیست استان:

سایه افراط و تفریط را از
برخورد با صنایع آالینده
بر میداریم

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان:

اخبار

با مسئوالن

سیل در برابر تحریم

سرپرســت اداره کل حفاظت محیط زیست
اســتان اصفهان با بیان اینکه ایجاد وحدت
رویه در ضوابط استقرار و برخورد با واحدهای
آالینده در دستور کار است ،گفت :نبود افراط
و تفریط در برخورد با صنایع ،پیگیری تکالیف
قانونی سایر دســتگاهها در موضوع پسماند
وآلودگی هوا از دیگــر برنامههای این بخش
خواهد بود.حشمتی در جلسه شورای اداری
اداره کل محیط زیست استان اصفهان اظهار
کرد :الزمه برون رفت از مشــکالت زیســت
محیطی اســتان و انجــام بهینــه وظایف و
ماموریتهای محوله ســازمانی ،ایجاد حس
مســئولیت اجتماعی در تمام ابعاد جامعه و
آموزش همگانی اســت که به عنوان راهبرد
کالن اداره کل اعالم می شود.وی افزود :برای
حفظ محیط زیست اســتان بایستی اصول
توســعه پایدار را دنبال کرد که براساس این
اصول پروژه هایی امــکان اجرا دارد که عالوه
بر توجیه اقتصادی ،مخرب محیطزیســت و
برهم زننده نظم اجتماعی نشود و همچنین
حقوق زیست محیطی نسل های آینده را هم
حفظ کند.

مدیرکل انتقال خون اصفهان:

اصفهان آمادگی ارسال
خون به استانهای سیلزده
را دارد

جمعیت هالل احمر با  ۲۴فروند بالگرد در امر امداد
هوایی فعالیــت میکند که در ســیل اخیر نیز این
ظرفیت کمک شایانی به تسریع عملیاتهای نجات
و امداد کرد ولی متاســفانه برای نگهداری همین
ناوگان امدادی نیز مشکالت متعددی برای تامین
قطعات وجود دارد.
به نظر می رســد آمریکا و اروپــا ترجیح می دهند
کمک رسانی به مردم آواره را به تحریم گره بزنند.
معموال کشــورهای خارجی با توجه به عواقبی که
سیل و زلزله در پی دارد به یاری یکدیگر می شتابند
تا در صورت نیاز بتوانند به آسیب دیدگان کشوری

که دچار حادثه طبیعی شــده اند ،یاری برسانند؛
اما در این حادثه طبیعــی ،یک رویکرد عمدی بروز
کرده که بــه دور از هرگونه حس انساندوســتی
است.مدتی قبل،بهرام قاســمی سخنگوی وزارت
امورخارجه ایران اعالم کرد که آمریکا حسابهای
هالل احمر را مســدود کرده و با ایــن اقدام عمال
کمک رســانی از کشــورهای دیگر به مردم سیل
زده را مختل کرده اســت .با توجه بــه بلوکه بودن
حسابهای هالل احمر ،هیچ شــهروند خارجی یا
ایرانی مقیم خارج نمیتواند کمکی به مردم ســیل
زده ارســال کند .بر این اســاس هیچ منبع رسمی

برای دریافت کمک های خارجی به نام هالل احمر
وجود نــدارد .حتی اروپا نیــز نمیتواند کمک یک
میلیون یورویــی مصوبه اتحادیه خــود را به ایران
برســاند؛ چرا که عمال کانال مالی این اتحادیه که
وعده آن به ایران داده شده بود در وضعیتی نامعلوم
به سر می برد .در نهایت آنچه در این میان مشخص
شــد اینکه با وجود تمام ژستهای انساندوستانه؛
اما عمال راههای انتقال کمک ها به ایران مســدود
شــده اســت؛ نکته ای که باید دید آیا در البه الی
تبلیغات و هیاهوی حقوق بشری غرب دیده می شود
یا خیر؟

مدیرکل انتقال خــون اصفهان ،از آمادگی
این نهاد برای ارســال فرآوردههای خونی
به استانهای ســیل زده خبر داد و گفت:
تاکنون در این ارتباط اعالم نیازی از مناطق
سیل زده کشور نداشــته ایم.مجید زینلی
افزود  :اصفهان ،اســتان معین برای استان
سیلزده لرستان اســت و به محض اعالم
نیاز برای فرآورده های خونی ،این اداره کل
آمادگی الزم برای هرگونه همکاری با استان
های سیل زده را دارد .اصفهان ،استان معین
استانهای ســیل زده لرستان و خوزستان
اســت و تاکنون کمکهای اهدایی زیادی
به مناطق ســیل زده کشــور ارسال کرده
است .مدیرکل انتقال خون اصفهان یادآور
شد :در ایام نوروز امسال ،آمار اهدای خون
استان حدود پنج درصد نسبت به سال قبل
افزایش داشت و از طرح «سرخی تو از من»
در این مدت استقبال خوبی به عمل آمد.

فراخوان واگذاری فضای بالاستفاده (نوبت دوم)

رديف

شهرستان

مركز آموزش فني
وحرفه اي

مساحت فضاي قابل
واگذاري (مترمربع)

نام مكان

آدرس

1

گلپايگان

گوگد

1120

مركز گوگد

شهرستان گلپايگان -شهر گوگد

فوالدشهر

950

سوله شماره يك فوالدشهر

فوالدشهر

زرين شهر

90

کارگاه الکترونیک

زرين شهر -خيابان صنعت جنب ترمينال

90

کارگاه آبکاری فلزات قیمتی

351

کارگاه ماشین ابزار مقدماتی

جوشقان قالي

1500

مركز جوشقان قالي

جوشقان قالي -بعد از بانك ملي

شهيد موسويان

200

كارگاه گالبگيري

كاشان -جاده راوند خيابان مهارت

100

رستوران

85

کالس آموزشی

10

تلك آباد

3500

مرکز تلک آباد

زواره شهر تلك آباد

11

نيسيان

3500

مرکز نیسیان

جاده اردستان به نائين ظفرقندي شهر نيسيان

12

اسفيدواجان

2500

مرکز ارتقاء مهارت اسفیدواجان

تيران وكرون رضوان شهر شهرك سنگ

140

کارگاه خیاطی

140

سیم پیچی و تعمیر لوازم خانگی

140

کارگاه برق

140

کارگاه مکانیک

200

کارگاه پرورش قارچ

209

کارگاه آموزشي

73

انبار مرکز

223

مرکز تودشک

200

كارگاه جوشكاري

200

كارگاه مكانيك

2

لنجان

3
4

اصفهان

5
6

كاشان

7
8
9

اردستان

13
14

شهيد بهشتي

زواره

تيران و كرون
تيران و كرون

15
16
17

خوانسار

18
19

هرند
اصفهان

20
21
22

خوانسار

تودشك
جرقويه

خيابان هزارجريب -ابتداي خيابان كارگر

زواره بعد از دانشگاه آزاد

رديف

اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاري فضاهاي بالاستفاده خود از
طريق مزايده درسامانه تداركات الكترونيكي دولت به بخش غير دولتي  ،تعاوني ها وشركت هاي دانش بنيان

در قالب كارگاههاي آموزشي ويا توليد محوربه صورت اجاره سه ساله به شرح جدول ذيل اقدام نمايد لذا كليه
متقاضيان ميتوانند به آدرس اصفهان -خيابان هزارجريب -روبروي جهاد كشاورزي -اداره كل آموزش فني

23
مباركه برادران

25
26
27

210
140

مباركه

28

مباركه خواهران

29

60
60

30

50

31

40

32

33
34
35
36
37

38
39
41

شهرضا
خوروبيابانك
چادگان

شهرضا

44

خوانسار خروجي به سمت گلپايگان جنب راهداري
ابتداي شهر هرند بعد از دانشگاه آزاد

47

51

کارگاه الکترونیک
کارگاه فلزکاری
انبار سابق
گلخانه
صنایع کشاورزی(کارگاه قارچ)
فضاي غيرآموزشی
انبار اسقاطی

سوله كارگاهي

کارگاه جنب واحد اداري

فرخي
خوروبيابانك

400

رزوه

چادگان

300

مركز رزوه

180

ماشين آالت كشاورزي
کافی نت

36
10

کاریابی
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شهرضا كيلومتر  5جاده دهاقان
فرخي ميدان مهارت
خوروبيابانك خيابان مهارت
شهر رزوه جنب پاسگاه

چادگان محله سمندگان
نجف آباد جاده كمربندي روبروي دادگستري

اصفهان

زينبيه

250

تعداد  5كارگاه

اصفهان زينبيه انتهاي خيابان امام خميني

فالورجان

اشترجان

260

مرکزاشترجان

فالورجان شهرك صنعتي اشترجان خيابان 12

216

کارگاه تعمیر تلفن

کارگاه درودگری

نائين ابتداي جاده اصفهان جنب پل روگذر

نايين

نايين

مرکز بافران
شاهين شهر
فريدون شهر

شاهين شهر
حاج علي لباف گز
فريدون شهر

100

200

200
70

1990
70

خوابگاه

رستوران

سردخانه
مرکز بافران
كارگاه PLC

180

کارگاه تأسیسات

120

کارگاه رباتیک

231

کارگاه جوشکاری

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

مباركه بلوار فتح المبين بعد از پاسگاه

سرویس ونگهداری خودرو

144

نجف آباد

48
50

110

آدرس

کارگاه نقشه کشی

سوله مركز فرخي

نجف آباد برادران

46

49

300

نام مكان

کارگاه هاي آموزشي

42

45

جرقويه نبش دوراهي حسين آباد

210

105

43

تودشك بعد از شهرداري

مساحت فضاي قابل
واگذاري (مترمربع)
210

24

40

تيران وكرون ابتداي ورودي از داران خيابان مهارت

شهرستان

مركز آموزش فني
وحرفه اي

وحرفه اي استان اصفهان واحد دفتر فني ويا به مراكز آموزش فني وحرفه اي سراسر استان مراجعه نمايند
ضمنا شماره تلفن  36693157جهت پاسخگویي در ساعات اداري اعالم ميگردد.

zayanderoud8108@gmail.com

نائين شهر بافران
شاهين شهر خانه كارگر خيابان مهارت
شهر گز

فريدونشهر وحدت آباد خيابان مهارت

م الف422809 :

L

E-MAI

فوتبال جهان

6

تمدید قرارداد «بوفون»
با پاریسن ژرمن
باشگاه پاریسن ژرمن پس از به خدمت گرفتن
دروازهبــان کهنــه کار
ایتالیا و یوونتوس در
تابستان گذشته،
حال قصــد دارد
قرارداد بوفون را تا
سال  2021تمدید
کند .بوفــون در این
فصل در  17بازی برای پاریس به میدان رفته که
موفق به ثبت  7کلین شیت شده است.

پیشنهاد سردبیر:

روی ناصرالدین شاه را سفید کرده ایم!
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2668سه شنبه  20فروردین  3 | 1398شعبان 1440

دبیر هیئت اتومبیلرانی استان:

تیمهای آفرود اصفهان به مناطق سیلزده لرستان اعزام شدند
دبیر هیئت اتومبیلرانی استان اصفهان گفت :تیم آفرود اصفهان در
دو گروه برای کمکرسانی به شهر معموالن در استان لرستان اعزام
شدند .امیر اسماعیلی ،در خصوص کمک به مناطق سیلزده اظهار
داشت :تیم آفرود اصفهان در دو گروه و طی روزهای گذشته به شهر
معموالن در استان لرستان اعزام شدهاند؛  4روز پیش  6ماشین و به
تازگی هم  12ماشین آفرود به این منطقه اعزام شدند.دبیر هیئت

تمجید «مورینیو»
از رسانههای ایتالیایی
مورینیو که از زمان اخراجش از منچستریونایتد
در ماه دسامبر سال گذشته ،بدون تیم بوده و به
عنوان کارشناس شبکه
ورزشــی beIN
 Sportفعالیــت
دارد ،گفت :بهترین
خبرنــگاران کــه
بیشترین اطالعات
و شناخت را از فوتبال
دارند ،بــه نظر مــن ایتالیایی
هستند .آنها خودشان هم واقعا به فوتبال عالقه
دارند و میخواهند چیزهای بیشــتری از این
ورزش بیاموزند و درک کنند .بدون شــک آنها
بهترینهای این رشته در حوزه خودشان هستند
و برای بحث درباره فوتبــال ،زبانی غنی دارند.
رسانههای پرتغالی هم بســیار خوب هستند؛
اما بحث رسانههای فوتبالی در بریتانیا متفاوت
است .آنجا میان خبرنگار فوتبالی بودن و مفسر
فوتبالی بودن تفاوت بسیار واضحی وجود دارد.
به همین دلیل به نظر من ،در بریتانیا ،گرایشات
خبرنگاران را عالقه یــا عدم عالقه آنها به تیمی
که دربارهاش اظهارنظر میکنند ،بستگی دارد.
مورینیو ادامه داد :رســانههای اســپانیایی هم
فوتبال را دوست دارند؛ اما فوتبال را با باشگاهی
که حامیاش هســتند دوســت دارند .آنها 24
ساعت روز با فوتبال زندگی میکنند؛ اما بیش از
اندازه تحت تاثیر باشگاههایی قرار میگیرند که
طرفدارش هستند.

«توخل» به فکر خرید
دو هافبک میانی

موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان افزود :بچههای هیئت به
صورت خودجوش و با برنامهریزیهایی که انجام میشــود به این
مناطق برای کمکرسانی اعزام میشوند؛اخیرا نیز در همکاری با
هالل احمر تجهیزاتی را با خود به این منطقه بردند.
وی همچنین بیان داشــت :مکانهایی وجود دارد که خودروهای
معمولی و شاســیبلند امکان تردد را ندارند؛ اما خودروهای آفرود

به راحتی میتوانند حرکت کنند و کمکهای خوبی را انجام دهند.
اسماعیلی با بیان اینکه متاسفانه مسئوالن با هیئت موتورسواری
و اتومبیلرانی اســتان اصفهان همکاری نمیکنند ،گفت :مشکلی
برای اعزام نداریم و اگر بچههایی که در منطقه حضور دارند اعالم
نیاز کنند یک تیم دیگر از ماشینهای آفرود را به مناطق سیلزده
اعزام میکنیم.

ریسک سنگین صدا و سیما جواب می دهد؟

جای خالی «عادل»

گیسو زنگی آبادی
آخرین تیر ،آخرین نشانه ،آخرین رویارویی؟ مطمئن
نیستیم .این قطعا آخرین رویارویی نیست و «فروغی»
و دار و دسته اش ،قطعا سورپرایزهای دیگری هم جهت
شوکه کردن ملت کنار گذاشته اند .جمع کردن دکور
برنامه نود که آخرین امیدها برای بازگشــت «عادل»
را هم از بین برد ،شــاید به تعبیر «امیرمهدی ژوله»
نویسنده سینما و تلویزیون کشورمان ،یک معنا بیشتر
ندارد،آن هم اینکه« :دیگــر زورمان به هیچ چیز نمی
رسد .حتی این قدر زور نداریم که بتوانیم یک جنگ
ورزشی هفته ای را حفظ کنیم!»
حاال مجبوریم به جای آقای استاد دانشگاه و مترجم
کتاب و دکتر رســانه و مرد همه فن حریف فوتبال در
رسانه ،تقریبا هر روز «محمدحسین میثاقی» را ببینیم؛
جوانی که از قضا  ،با «نود» و «عادل» به جامعه فوتبال
و رسانه معرفی شد و کمکم بال و پر گرفت و برای خود
تبدیل به یک برند شد .راستش شاید توقع بیهوده و
نابجایی باشد؛ اما تصورمان این بود که با شروع درگیری
ها و باالگرفتن اختالفات میان مجری محبوب  90و
مدیر شبکه سوم سیما« ،میثاقی» اولین نفری باشد
که به هواخواهی عادل درمی آید و پشت او می ایستد و
حتی در اعتراض به برخورد صورت گرفته با مجری 90
 ،از اجرا در رسانه ملی کنار می کشد؛ مثل همان هایی
که اعالم کردند اگر قرار اســت  90بدون عادل باشد،
ترجیح می دهند آنها هم نباشند؛ اما خب میثاقی رویه
دیگری درپیش گرفــت .گویا مترصد چنین فرصتی

بود تا اوج بگیرد .باال برود حتی اگــر این باالرفتن به
قیمت کنارگذاشته شدن تام و تمام «فردوسی پور» از
رسانه ملی باشد .میثاقی نه تنها معترض نشد که یکی
یکی تریبونهای ازدســت رفته را هم تصاحب کرد.
برنامههای جدید و اجراهای جدیــد ...این اواخر هم
که اجرای برنامه فوتبال برتر را برعهده گرفت.
برنامه ای که از قضا دقیقا دوشنبه
شــب ها پخش می شــود و به
بررسی مسابقات فوتبال لیگ
میپردازد .خودش در اولین

قسمت برنامه گفت «هرچه دارم از آقاعادل دارم»؛ اما
بیشتر شبیه یک تعارف بود ،همین.
حاال میــز و صندلــی هــای  90هم جمع شــده و
محبوبترین برنامه رســانه ملی در  20سال گذشته
( پایتخت را فاکتور می گیریم فعــا) از ما و ما با این
برنامــه خداحافظی
اجبــاری کردیــم.
جـایگــــزین
 90امــا بــه دل
نمی نشیند .هرچند

عوامل فوتبال برتر به هیچ عنوان دوست ندارند شائبه
جایگزینــی  90برایشــان پیش بیاید و خــود را کال
برنامه ای جداگانه معرفی می کننــد؛ اما خب مردم
حواسشان هست!
دوروز قبل خبر رســید که همکاری «محمدحسین
میثاقی» با برنامه فوتبــال  120که به تهیه کنندگی
عادل فردوسی پور از شبکه ورزش روی آنتن می رفت
و در سال جدید هنوز پخش نشده ،به پایان رسید .خبر
دیگر در مورد مجری پرکار تلویزیون ،این اســت که
میثاقی دیگر در برنامه ستاره ساز حضور نخواهد داشت.
این برنامه به اســتعدادیابی از نوجوانان سراسر ایران
می پردازد و به عنوان یکی از اجــزای ویژه کنداکتور
شبکه سه از نوروز  98با اجرای محمد حسین میثاقی و
امیرعلی دانایی روی آنتن رفت .فیروز کریمی ،خداداد
عزیزی ،ادموند بزیک و مجتبی جباری مربیانی هستند
که در قالب پروژه ستاره ســاز ،نوجوانان مستعد را در
اقصی نقاط ایران انتخاب کــرده و آنها را برای پرورش
و طی کردن راه صحیح فوتبالیســت شــدن ،هدایت
می کنند .حاال با کنار رفتن محمد حســین میثاقی،
محمدرضا احمدی از این به بعد اجرای ستاره ساز را بر
عهده خواهد داشت.
فعال محمدحســین میثاقی ،مهــره مدنظر فروغی و
رفقایش برای تعویض اســت .به نظر می رســد صدا
و ســیما با این ریسک ســنگین ،ضربه ای مهلک به
بزرگترین ســرمایه معنوی اش می زنــد؛ اما خب
صدا و سیماســت دیگر .به این ریسک های سنگین
عادت دارد!

قراردادهایی فراتر از ترکمانچای؛

تیم فوتبال پاریسن ژرمن به دنبال ولخرجی
دوباره در بازار نقل و انتقاالتی تابســتان است
و میخواهــد حتما یک
هافبــک میانی به
خدمــت بگیرد.
در حالــی که تیم
فوتبال پار یسن
ژرمــن بیشــترین
شانس برای رسیدن
به قهرمانــی لیگ فرانســه را
دارد و در ادامه فقط باید روی جام حذفی این
کشــور تمرکز کند ،از حاال به فکر فصل آینده
است .توماس توخل ،امیدوار است بتواند  ۳یا
 ۴بازیکن جدید بــه ترکیب تیمش اضافه کند
کــه از این تعــداد دو بازیکن هافبــک میانی
هســتند؛ اما برای اینکه فیرپلی مالی رعایت
شــود ،این باشــگاه اول باید چند بازیکنش را
بفروشد.

نوبت اول

در حاشیه

روی ناصرالدین شاه را سفید کرده ایم!
شب گذشته بازی الهالل-استقالل در
چارچوب رقابت هــای لیگ قهرمانان
آســیا برگزارشــد .در
رســانهها و پیــش از این
دیدار ،عنوان شــده بود که
این بازی ،آخرین فرصت «شفر»
در مقام سرمربی است و چنانچه
استقالل در برابر تیم عربستانی نتیجه
نگیرد ،شفر برکنار خواهد شد .برخی رسانه ها
نیز از «فرهاد مجیدی» کاپیتان محبوب آبی ها به
عنوان جایگزین شفر درصورت ناکامی آبی پوشان نام
برده و مدعی شــدند که در صورت باخت استقالل،
فرهاد مجیدی بــه عنوان ســرمربی موقت هدایت
استقالل را برعهده خواهد گرفت! این ادعایی است که

اینستاگردی

آگهی مناقصه عمومی -شماره مجوز ()1398 ،66

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط
زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه :اجرای عملیات شبکه گذاری فوالدی و پلی اتیلین
پراکنده و ساخت و نصب انشعابات پلی فوالدی بصورت تکی در سطح
محدوده شهرستان نجف آباد و نواحی تابعه
میزان تضمیــن 1/500/000/000 :ریال( یک میلیــارد و پانصد
میلیون ریال)
کد فراخوان3196479 :

البته حداقل در شرایط کنونی چندان با منطق اقتصادی جور
درنمیآید .در همین باره یکی از سایت های خبری نوشت که
اســتقالل با انبوهی از بازیکنان گرانقیمت و نیمکتی پر از
ستاره  ،در آستانه ازدست دادن سومین جام ممکن فصل است
و اگر آبی ها مغلوب الهالل شــوند ،بعد از جام حذفی و لیگ،
لیگ قهرمانان آسیا را نیز ازدســت رفته می بینند و حضور
مجیدی هرچند از نظر اقتصادی ،منطقی نیســت؛ اما ظاهرا
قضیه فراتر از این حرفهاست و کار حتی به فصل آینده هم
کشیده شده اســت ،طوری که االن دســت مدیران کنونی
استقالل در پوست گردو قرار گرفته است .مدیرعامل و هیئت
مدیره کنونی استقالل هیچ نقشی در تمدید قرارداد وینفرد
شفر نداشــتند ،چون این اتفاق بهار ســال گذشته رخ داد و
مدیران فعلی در آن مقطع کارهای نبودند ،ولی حاال تبعات آن
با صاحبمنصبان کنونی است ،چون مسئولیت پذیرفتهاند و

نمیتوانند از زیر بار آن شــانه خالی کنند .جدا از بحث رقم
قرارداد ،نکته قابل تامل اینجاست که حتی حق فسخ قرارداد
هم به شفر داده شده و دست مربی اســتقالل برای ماندن یا
رفتن از این تیم به معنای واقعی کلمه باز است (حداقل اینکه
به مراتب بازتر از استقاللیهاســت) .این حق فســخ یکی از
دردسرهای بزرگی است که اگر تیم نتایج خوبی نگیرد ،آبیها
باید با آن دست و پنجه نرم کنند .اگر شفر با استقالل خوب
نتیجه بگیرد کــه هیچ ،اما اگر ایــن اتفاق نیفتــد تازه اول
دردسرهای مدیران باشــگاه است ،چون از طرفی باید جواب
انتظارات هواداران را بدهند و از طرف دیگر اگر بخواهند شفر
را کنار بگذارند باید میلیاردها تومان پول بدهند .اینجاست که
باز هم یاد قرارداد ترکمانچای می افتیــم! این طور که ما در
فوتبال و قرارداد بستن های فوتبالی با مربیان خارجی پیش
می رویم ،روی ناصرالدین شاه قاجار را سفید کرده ایم!

شرکت گاز استان اصفهان

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :اصفهان ،خیابان چهارباغ باال،
شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگی :حداکثر تا تاریخ 98/01/28
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه
اطالع رســانی الکترونیکی شــرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس
www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir
یا بــا شــماره تلفــن  031-38132داخلی  2584تمــاس حاصل
فرمایند.

آقای خیریت بازهم خبرساز شد!

مهدی طارمی ،لژیونر حاشیهســاز تیم ملی ایران که همواره اشتباهات او در فضای مجازی
باعث خنده اهالی فوتبال شــده اســت ،باز هم گاف بزرگی در فضای مجازی داد که مایه
خنده کاربران اینستاگرام شد .ماجرا از این قرار است که طارمی در پست آخر سوشا مکانی
کامنت گذاشته؛ اما به جای خطاب قرار دادن مکانی ،به اشتباه شجاع خلیلزاده را تگ کرده
است! ظاهرا اینگونه اشتباهات و بیدقتیهای مهدی طارمی تمامی ندارد و آقای خیریت
نمیخواهد کمی دقیقتر کارهایش را انجام دهد.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

نوبت دوم

سامانه تدارکات ( )www.setadiran.irاقدام نموده و مدارک تکمیلی
را به صورت الکترونیکی ارسال نمایند.
مهلت دریافت اسناد یک هفته پس از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی
می باشد.
آدرس :اصفهــان -پــل خواجو -بلــوار آئینــه خانــه -جنب هالل
احمر -شــرکت آب منطقه ای اصفهــان -امور قراردادها -کدپســتی
 81646-76473صندوق پستی  391تلفن تماس36611073 :

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

L

E-MAI

م الف422820 :

zayanderoud8108@gmail.com

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

فکر می کنی خیلی بامزه ای؟!

هوشنگ گلمکانی ،در یک پســت اینستاگرامی از
نحوه گزارش «علیرضا علیفر» انتقاد کرد.
هوشــنگ گلمکانی ،منتقد ســینما درباره شیوه
خاص گزارش فوتبال توسط سرهنگ علیفر نوشت:
«یعنی وقتی آقای علیفر یک جور خاصی میگوید
«توووووووی درواااااااازه ....تووووووووی دروااااااازه»
پیش خودش فکر میکند خیلی جالب و تاثیرگذار و
بامزه میگوید یا دارد مسخرهمان میکند؟با این نوع
اجرا ،بیشتر به نظرم میرسد که دارد کار مسخرهای
میکند ،دستمان میاندازد .غیر از این ،کارش هیچ
ربطی به هنرنمایی گزارشگران برای ایجاد هیجان
ندارد .به هر حال چون ما اعصاب اضافی زیاد داریم،
نامبرده مقداری از آن را میساید و میخراشد تا بار
اضافی با خودمان نکشیم».

پایان فصل کابوس وار «کاوه»؟
رســانه های بلژیکی اعــام کردند کــه «کاوه
رضایی» در بــازی برابر اســتاندارد غایب بوده
و دچار مصدومیت شــده اســت .این رســانهها
خبر دادند:رضایی ،بار دیگــر دچار مصدومیت
شــده و احتماال تا پایان فصل نمیتواند تیمش
را همراهی کند .به نقــل از اخبار فوتبال بلژیک،
کاوه رضایی همچنان شرایط بدی در تیم بروخه
دارد .این بازیکــن ایرانی کــه گرانترین خرید
تیمش محسوب میشود ،همچنان از شرایط بدی
برخوردار است .او در ابتدای فصل در گلزنی ناکام
بود و در ادامه یکی پس از دیگری مصدومیت به
سراغش آمد.نگرانیها درباره کاوه رضایی رو به
افزایش است و به نظر میرسد که این فصل برای
او به طور کامل به پایان رسیده و دیگر نمیتواند
با پیراهن تیمش در فصل جاری به میدان برود.

شرط« برانکو» برای پیوستن به پرسپولیس:

این آقا نباشد!

نژادفالح ،مدیر اســبق پرسپولیس پرده از شرط
برانکو برای پیوستن به این باشگاه برداشت.
نژادفالح ،در میان صحبت هایش به شرط برانکو
ایوانکوویچ برای انتخاب دستیارانش اشاره کرد
و افزود :حســین عبدی ،خیلی عالقهمند بود در
کادرفنی پرســپولیس به کارش ادامه دهد؛ اما
برانکو تاکید داشت که از مربیان قبلی پرسپولیس
هیچ فردی در کادرش نباشــد .امامیفر خیلی
حرفهای با این مســئله کنار آمد؛ اما خوردبین و
عبدی به شکل دیگری عمل کردند و بعدها علیه
من مصاحبه کردند.

«کی روش» ،مقصر اصلی حذف ایران از
جام ملتها را معرفی کرد؛

میک مک درموت!

بنا بر گزارش سایت ایرلندی ،کارلوس کیروش،
سرمربی  ۶۶ســاله ســابق تیم ملی که هدایت
کلمبیا را برعهده گرفته ،در جدیدترین اظهارات
خود میک مک درموت ،مربی بدنساز سابق تیم
ملی را به عنوان مقصر اصلــی حذف تیم ملی از
جام ملتهای آسیا معرفی کرد!
مک درموت که به عنوان مربی بدنســاز  ،سابقه
حضور در تیم ملــی را دارد ،به تازگی به یک تیم
ایرلندی پیوسته است.از نظر کارلوس کی روش
بدنسازی تیم ملی توسط مک درموت به شکل
مطلوبی صورت نگرفته و همین مســئله موجب
حذف ایران از جام ملتهای آسیا در امارات شده
است.کی روش که به تازگی سرمربی کلمبیا شده
است ،بنا به دالیل یاد شده از مک درموت در تیم
جدیدش اســتفاده نکرده و به نوعی به دوستی
هفت ساله خود با وی پایان داد!

صعودایران دررنکینگ فیفا
بدون بازی و سرمربی!
تیم ملی فوتبال ایران که همچنــان بعد از جام
ملتهای آسیا بدون سرمربی است ،در بازیهای
ماه مارس میالدی هم بازی دوســتانهای برگزار
نکرد .ردهبنــدی تیمهای ملــی فوتبال جهان
در ماه آوریل در حالی اعالم شــد کــه تیم ملی
فوتبال ایــران بدون برگزاری بازی ،توانســت با
یک پله صعود در رده بیســت و یکم جهان قرار
گیرد .تیم ملی ایران همچنان با  ۱۵۱۶امتیاز و
در رده نخست آسیا در ردهبندی فیفا قرار گرفته
است .در بین تیمهای آسیایی ،ژاپن نزدیکترین
تعقیب کننده به ایران است که در رده  ۲۶جهان
قرار دارد .در رده بنــدی جدید ،بلژیک با ۱۷۳۷
امتیاز اول است و فرانســه و برزیل در رده های
بعدی قرار دارند.

آگهی انتخاب مشاور

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند
هـ ماده  29قانون برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب مشاور برای انجام
خدمات کارشناسی چاه های شرق اصفهان ،اقدام نماید.
شرایط مشاور :داشتن گواهینامه صالحیت مشاوره در گروه مهندسی
آب و شبکه های تخصص آبیاری و زهکشی
مهلت و نحوه دریافت و تحویل اسناد :متقاضیان واجد شرایط فوق
می توانند ضمن اعــام آمادگی کتبی ،جهت دریافت اســناد از طریق

انتقاد «هوشنگ گلمکانی» از شیوه خاص
گزارش فوتبال «علیرضا علیفر»؛
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ضرورت ساماندهی رودخانه
زاینده رود و مادیها
نماینده ولــی فقیه در اســتان و امــام جمعه
اصفهان در دیدار رییس کل دادگستری استان
و دادستان عمومی و انقالب مرکز استان به وقوع
ســیل در آغاز ســال جاری و تخریب و آسیب
جدی به زیر ساخت ها ،راه ها ،زمین ها ،باغهای
کشــاورزی و منازل در چند استان کشور اشاره
کرد.
حضرت آیت ا ...ســید یوســف طباطبایی نژاد
افزود  :ضروری اســت مســئوالن بــا همراهی
مردم در امداد رسانی سریع و اقدام در خصوص
جبران خسارات وارده با بهره مندی حداکثری
از ظرفیت ها تــاش کننــد.وی تصریح کرد:
این واقعه هشــدار جدی برای همــه مناطق و
استانها به خصوص اصفهان است تا با شناسایی
نقاط حســاس یا احتمال وقوع آســیب ،همه
دستگاههای متولی و مسئول اقدامات پیشگیرانه
الزم در برابــر وقــوع هرگونه بحــران و حادثه
احتمالی را معمول دارند.امــام جمعه اصفهان
در ادامه اقدام قاطع دســتگاه قضایی استان را
در تخریب برخی ســاخت و سازهای غیر مجاز
حاشیه زاینده رود خوب ارزیابی و استمرار جدی
این اقدام را خواستار شد.

مدیر کل آموزش و پرورش
استان خبر داد:

اصفهان؛ رتبه اول کشور در
اسکان نوروزی مدارس
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان
با اشــاره به اسکان مســافران و گردشگران در
مدارس این استان اظهارداشــت :برای اسکان
مدارس اســتان اصفهان ،پیش بینی های الزم
برای  12هزار و  500کالس درس در قالب هزار
و  250مدرسه این استان انجام شد که این کار
از  28اسفند سال قبل آغاز و تا  17فروردین ماه
ادامه داشت.
محمد اعتدادی افزود :از مجموع کل مدارس و
کالس های درس پیش بینی شده برای اسکان
مسافران نوروزی  650مدرسه در شهر اصفهان
بــود و مابقی در شهرســتان های این اســتان
خدمات رسانی می کردند.
وی ادامه داد :در نوروز امسال بیش از  639هزار
نفر در قالب بیش از  177هزار خانوار در  12هزار
و  500کالس درس اســکان داده شده اند که
استان اصفهان با این آمار ،رتبه نخست کشوری
را در بین ســایر ادارات کل آمــوزش و پرورش
استان های به دســت آورد.مدیرکل آموزش و
پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد :برخی از
این مسافران تا سه روز اسکان در استان اصفهان
داشته اند که میزان نفر روز اسکان در مدارس به
بیش از یک میلیون نفر روز رسید.اعتدادی شمار
مسافران اسکان یافته در شهر اصفهان را بیش از
 436هزار نفر اعالم کرد و یادآورشد :بازگشایی
آب رودخانه زاینده رود افزایش حجم گردشگر
را به استان اصفهان به همراه داشت که آموزش
و پرورش نیز ظرفیت اسکان خود را افزایش داد.
وی اضافه کرد :اسکان مسافران در مدارسی که
دارای امکانات و تجهیزات الزم باشــند ،انجام
می شود و البته از پارکینگ و فضای باز مدارس
برای پارک وسایل نقلیه و کاهش حجم ترافیک
استفاده شده است.

افزایش ۱۵درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو در ایام نوروز
رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان اظهار کرد :از روز
 ۲۹اسفندماه سال گذشته تا روز  ۱۶فروردین ماه سالجاری ،هفت
هزار مراجعه به پنج مرکز معاینه فنی خودرو شــهر اصفهان انجام
شده است.جمشید جمشــیدیان با بیان اینکه در اصفهان به هیچ
عنوان معاینه فنی تلفنی انجام نمیشود ،تصریح کرد :در کالنشهر
اصفهان  ۹مرکز مکانیزه سبک با  ۱۴خط فعال است و این مراکز در

چشم انداز روشن حمل و نقل ریلی اصفهان در سال 98
نرگس طلوعی
روزهای پایانی سال گذشته بود که شهردار
اصفهان از فعالیت قطار شهری در ایام نوروز
برای رفاه حال شــهروندان و گردشگران
خبر داد تا این بخش از نــاوگان حمل و نقل
عمومی که بیشتر در ایام تعطیالت به علت
هزینههای باال مورد استفاده قرار نمی گرفت
بتواند در این ایام هم در مسیر سرویس دهی
به مردم حرکت کند ،اقدامی که با استقبال
گسترده شهروندان و مســافران نوروزی
مواجه شد تا ضرورت توجه بر توسعه حمل
و نقل ریلی در دســتور کار مدیران شهری
قرار بگیرد.
خط یک قطار شهری که فاز نخست آن به صورت
آزمایشــی در ســال  1394با حضور محمد جواد
ظریف ،وزیر امور خارجه کشــور بــه بهره برداری
رسیده بود ،تیرماه سال گذشــته با حضور اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رییــس جمهوری به طور
کامل افتتاح شد تا حمل و نقل ریلی در کالنشهر
بزرگ اصفهان هم جایی در نــاوگان حمل و نقل
عمومی داشــته باشــد .با افتتاح رسمی خط یک
قطار شهری اقبال عمومی بر استفاده از این وسیله
در شــهر هم افزایش یافت که این اقبال با افزایش
قطارها و کاهش ســرفاصله ورود آنهــا هم تغییر
چشمگیری پیدا کرد؛ به طوری که در ایام دهه فجر
سال گذشته که با بازگشایی رودخانه زایندهرود نیز

همراه شده بود ،بیش از  85هزار نفر از شهروندان
به صورت روزانه از مترو استفاده کردند که در نوع
خود رکورد قابل توجهی محسوب می شد و همین
استقبال موجب شد تا در ایام نوروز سال جاری نیز
فعالیت قطار شهری برقرار باشد.
با توجه به اینکه استفاده از قطار شهری در ناوگان
حمل ونقل عمومی به عنوان یکــی از راهکارهای
مهــم در کاهــش آلودگی هــوا در بســیاری از
کالنشهرهای بزرگ جهان در نظر گرفته می شود
و از سوی دیگر مردم تمایل بیشــتری به استفاده
از این وسیله دارند ،مســئوالن شهری اصفهان هم

بیشترین تمرکز خود در ناوگان حمل ونقل عمومی
را بر توســعه خطوط مترو قرار دادهاند؛ به طوری
که باالترین حجم بودجه مدیریت شهری از سوی
اعضای شورای شــهر در سال گذشــته نیز به این
قسمت اختصاص داده شد.
به گفته مدیرعامل سازمان قطار شهرداری اصفهان
منابع مالی خط دوم قطار شهری در سال  97تامین
شد و این شرکت با کاهش مشکالت مالی در سال
 98روبه رو خواهد بود.
محمدرضا بنکدار هاشــمی با بیان اینکه در سال
جدید شــاهد اتفاقات خوبی در حوزه حمل و نقل

ریلی در شــهر هســتیم درباره فعالیت های این
سازمان در سال  98گفت :در سال جاری بخشهای
باقیمانده خط یک تکمیل می شود.
مدیر عامل سازمان قطار شــهری با اشاره به اینکه
باید تالش کنیم که زمینههای بهبود شرایط را به
منظور ســاخت خط دوم قطارشهری فراهم کنیم،
اظهار کرد:قرار اســت کاترهد تی .بی .ام دوم خط
دوم قطار شــهری اصفهان نیــز در روزهای آینده
نصب شــود تا حفاری تونل دوم خــط دوم قطار
شهری از شمال شرق اصفهان آغاز شود.
به گفته بنکدار هاشــمی قرار اســت که مناقصه
انتخاب پیمانکار تونل تک چشــمه خط دوم قطار
شهری که از ســمت غرب اصفهان بوده نیز انجام
شود تا از دو جبهه عملیات خط دوم صورت بگیرد.
مشــاور عالی شــهردار اصفهان نیز از توجه ویژه
مدیران شــهری به توســعه حمل ونقل ریلی خبر
داد و گفت :تالش بســیاری بــرای تزریق مالی به
پیمانکاران خط یک و دو قطار شــهری از ســوی
سازمان و شهرداری انجام شد و چشمانداز خوبی
برای خطوط یک و دو قطارشــهری اصفهان دیده
میشود و تالش این است که خط دوم قطارشهری
اصفهان مثل خط یک دچار وقفه نشود.
بــه گفته جــواد شــعرباف تــوان فنی ســازمان
قطارشــهری اصفهــان بــرای تکمیــل خط دوم
قطارشــهری اصفهان و ســایر خطوط باال بوده و
تنهــا دغدغه موجــود در ایــن زمینــه ،دغدغه
مالی است.

رییس شورای اسالمی شهر :

بازنگری در مطالعات مادیها و مسیلهای شهر اصفهان ضروری است
رییس شورای اســامی شــهر اصفهان گفت :با توجه به اتفاقاتی که
اخیرا در حوزه بارشها و ایجاد ســیالب در کشــور رخ داده ،بازنگری
در مطالعات در خصوص مادیها و مسیلهای شــهر اصفهان ،امری
ضروری اســت.فتحا ...معین با بیان اینکه طبق قانــون توزیع عادالنه
آب و قانون ملی شدن آب ،همه مسیلها ،رودخانهها و انهار طبیعی و
سواحل دریاها و دریاچهها متعلق به دولت و وزارت نیرو به نمایندگی
از دولت است ،اظهار کرد :بر این اساس حفاظت و کنترل این مسیلها
به عهده وزارت نیرو اســت.وی افزود :اگر دستگاههای دولتی اقدام به
تغییر مســیلها کنند و دخل و تصرفی در این مسیلها داشته باشند

باید وزارت نیرو و آب منطقهای تذکرات الزم را به این دستگاهها بدهد
و بر الیروبی و تنقیح به موقع این مسیلها نظارت الزم را داشته باشد.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه اگر مسیلی درون
شهرها باشد ،مورد استفاده شهرداری برای دفع آبهای سطحی است،
افزود :در شهر اصفهان مسیلها به صورت طبیعی ،مادیها و رودخانه
بوده است که متاسفانه به دلیل خشکسالیهای متوالی و تغییر کاربری
زمینهای کشاورزی و تبدیل آنها به ســاختمان ،این مسیلها نیز به
دلیل غیر قابل اســتفاده بودن ،پر شده است.وی افزود :در حال حاضر
مسیلهای پر شده یکی از مشکالت شهر اصفهان است که البته در طرح

مدیر منطقه  11شهرداری خبر داد:

مدیر منطقه  ۱۱شهرداری اصفهان اظهار کرد:
در روزهای ابتدایی تعطیالت نوروزی نزدیک به
 ۵۰۰نفر از حمام تاریخی رهنان بازدید کردند
این در حالی اســت که مکانهای گردشگری

رهنان شــامل موزه حمام و مسجد تاریخی آن
با وجود ثبت در اداره میــراث فرهنگی هنوز به
صورت کامل راه اندازی نشده و تبلیغ چندانی
به خصوص در مورد مســجد ذو قبلتین رهنان
انجام نگرفته اســت.حمید اشرفی خاطرنشان
کرد :گردشــگرانی که در منطقه  ۱۱شهرداری
اصفهان اســکان پیــدا کردند بــه مکانهای
گردشگری رهنان هدایت شــدند که از بازدید
مکانهای گردشــگری این منطقه نیز رضایت
کافی داشــتهاند؛ بیشــترین آمار گردشگران
منطقــه  ۱۱در حدود  ۱۴۰خانواده اســت که
از این میان هشت مدرســه از طرف آموزش و
پرورش و دو ورزشــگاه به عنوان ستاد اسکان
شامل ورزشگاه طیب واقع در خیابان درخشان و
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ورزشگاه شهدای رهنان واقع در خیابان شریف
از طرف شهرداری آماده و تجهیز شدند.وی ادامه
داد :مصلی رهنان و ورزشگاه طالقانی که متعلق
به تربیت بدنی اســت ،برای تجهیز و اســکان
مسافران آماده شده بود.
مدیر منطقه  ۱۱شهرداری اصفهان
خاطرنشــان کرد :به منظور معرفی
بهتر حمام رهنان ،کلیپ مســتند
رهنان در بخــش اول با موضوع این
حمام درکانالهــای مجازی پخش
شــد همین طور این مســتند طی
دو جلسه در صدا و ســیمای مرکز
اصفهان پخش شد.اشرفی افزود :در
سه روز اول تعطیالت ۵۰۰ ،نفر و در روزهای بعد
از آن ،یک هزار نفر از جمله مسافران و شهروندان
از حمام تاریخی رهنــان بازدیدکرده و رضایت
کافی از این مکانهای گردشــگری داشته اند؛
البته این آمار در روزهای بعد با توجه به کاهش
تعداد گردشگران ،بسیار کم شد.
وی با اشاره به اصول گردشــگری ،خاطرنشان
کرد :طبق اصول اولیه گردشگری ،یک گردشگر
زمان ورود به یک مکان ،باید ســه ســاعت در
محیط ماندگاری داشــته باشــد و از امکانات
گردشگری استفاده کند؛ اما هنوز شرایط برای
ماندگاری گردشــگر به مدت ســه ساعت در
مکانهای گردشگری شهر اصفهان مهیا نشده
است.

جامع و برنامههای شهرداری طی سالهای بعداز انقالب در دستور کار
قرار گرفته و میتوان گفت مادیهایی که امکان بازســازی آنها بوده،
احیا و بدنه رودخانه نیز مناسب سازی شده است.
معین با بیــان اینکه با توجــه به اتفاقاتــی که اخیرا در کشــور رخ
داده ،بازنگــری در مطالعــات در خصــوص مادیها و مســیلهای
شــهر اصفهــان امــری ضــروری اســت ،ادامــه داد :البتــه باید
توجه داشــت که با توجــه به الیروبــی دائمی رودخانــه زایندهرود
در حال حاضر مشــکلی جدی برای دفع آبهای ســطحی نداشــته
باشیم.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری مطرح کرد:

یک هزار نفر از حمام تاریخی رهنان بازدید کردند

سرویس دهی به  ۳۰تا  ۷۰هزار
شهروند در ایام نوروز
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هوای کالنشهرها ناشی از تردد وسایل حمل و نقل موتوری است
که با معاینه فنی مســتمر و صحیح میتوان آلودگی هوا را کاهش
داد.جمشیدیان ادامه داد :با توجه به اینکه ظرفیت موجود معاینه
فنی خودروهای شهر در طول ســال نزدیک به  ۷۰۰هزار دستگاه
خودرو است ،در سرویس دهی به خودروها هیچ مشکلی نداریم و
مازاد بر ظرفیت  KDCامکان پاسخگویی به مراجعان وجود دارد.

بیستمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی
صیاد شیرازی و اربعین شــهدای مردمیاری
هوانیروز اصفهان برگزار میشود.

با حمایت مدیران شهری از ساخت خطوط مترو انتظار می رود؛

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی
خبر داد:

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و
حومه اظهار کرد :براساس تراکنشهای کارت
بلیت الکترونیکی ۵۰۰ ،تا  ۵۵۰هزار نفر در طول
سال از ناوگان اتوبوسرانی اســتفاده می کنند
این در حالی است که در تعطیالت نوروزی ،به
طور میانگین تنها  ۳۰تــا  ۷۰هزار نفر از ناوگان
اتوبوســرانی اســتفاده کردند که این کاهش
تعداد مســافر در روزهای تعطیل امری طبیعی
اســت.قدرت افتخاری افزود :با وجــود اینکه
تنها  ۱۰درصد از مســافران در نوروز از ناوگان
اتوبوسرانی استفاده کردند؛ اما  ۵۰درصد از این
ناوگان فعال بوده و به شهروندان سرویس دهی
کرده است.مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی
اصفهان و حومه تصریح کرد :به دلیل افزایش سر
فاصله رســیدن اتوبوس و ایجاد نارضایتی برای
مســافران ۵۰ ،درصد از ناوگان در همه خطوط
فعال بود و در تعطیالت نوروزی سرویس دهی
هیچ خطی متوقف نشد.

یک شیفت کاری به  ۲۵۰۰دستگاه خودرو ،سرویسدهی میکند.
رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان از مکانیزهشدن
تمامی مراحل معاینه فنی در اصفهان خبر داد و گفت :با توجه به
اینکه عامل انســانی در هیچ یک از مراحل معاینه فنی خودروها
دخیل نیســت ،در عمل نیز امکان جعل برچســبهای آن وجود
ندارد.وی اظهار کرد :بر اساس آمارهای موجود  ۷۰درصد آلودگی

همراه با برگزاری اربعین شهدای
مردمیاری هوا نیروز اصفهان انجام
میشود؛

برگزاری مراسم سالگرد
شهادت امیر صیاد شیرازی

رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان خبر داد:

چهره ها
امام جمعه اصفهان تاکید کرد:
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هزین ه سفر به شهر اصفهان برای مسافران چگونه بود؟
مدیر مطالعات و پژوهش شــهرداری اصفهان
اظهار کرد :برای کسب نظرات مسافران نوروزی
 ۹۰فرم نظرسنجی در باغ فدک و  ۴۵۳فرم در
مراکز خرید ،تفریحی ،تاریخی و گردشــگری
شــهر اصفهان توزیع شــده که ۵۳
درصد مســافران مــرد و  ۴۷درصد
زن هستند.سعید ابراهیمی افزود:
بیشترین تعداد مسافر شهر اصفهان
از اســتانهای تهــران ،خراســان
رضوی ،آذربایجان شرقی ،مازندران،
آذربایجــان غربــی ،خوزســتان و
کرمانشاه بوده است.مدیر مطالعات
و پژوهش شهرداری اصفهان با اشاره
به میانگین اقامت هر خانوار در شــهر اصفهان
گفت :میانگین اقامت هر خانوار چهار شب بوده
است که از این میان  ۲۹درصد آنها در خانههای
اقوام ۲۳ ،درصد در مدارس ۱۶ ،درصد در منازل
استیجاری ۱۲ ،درصد در هتلها ۴.۷ ،درصد در
مهمانســرای ادارات ۴.۴ ،درصد مهمانپذیرها
و  ۱.۳درصد خوابگاههای دانشــجویی سکونت
داشتهاند؛ در حالی که باغ فدک تنها  ۲.۷درصد
از اقامت نوروزی را به خود اختصاص داده است.
وی خاطرنشــان کرد ۴۰ :درصد از مســافران
نوروزی آشنایی قبلی نسبت به مکان سفر خود
داشتهاند و مابقی از طریق ســتادهای هدایت
اســکان و جســت وجوی اینترنتی نسبت به
مکان سفر خود اطالعات دریافت کردهاند.مدیر
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مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان تصریح
کرد :در خصوص مسیریابی ترافیکی  ۶۲درصد
مســافران از طریق نرمافزار تلفــن همراه۱۴ ،
درصد نقشه ۱۱ ،درصد آدرسگیری از افراد۹ ،

این مراسم روز پنجشــنبه  ۲۲فروردینماه از
ساعت  ۱۶الی  ۱۸در گلستان شهدای اصفهان
برگزار میشود .شهید امیر سپهبد علی صیاد
شیرازی ،جانشین رئیس ستاد کل نیروهای
مســلح در روز  ۲۱فروردین  ۱۳۷۸به وسیله
عوامل مســلح ســازمان مجاهدین خلق در
پوشــش رفتگر ،مقابل در منزل مسکونیاش
واقع در تهــران و در برابر دیــدگان فرزندش
ترورشــد و به شهادت رســید ۱۵ .اسفندماه
سال گذشته ســانحه تلخ و دلخراش سقوط
بالگرد اورژانــس در جریان امدادرســانی به
مادری باردار در روستای صعبالعبور دهدلی
شهرســتان اردل چهارمحــال و بختیاری،
موجب شــهادت  ۳تن از پرســنل هوانیروز
اصفهان و دو تن از تکنسینهای پزشکی استان
چهارمحال و بختیاری شد.

اخبار
با استفاده از ظرفیت امامزادگان و
موقافات استان اصفهان صورت گرفت؛

اهدای سه محموله 200
میلیونی به سیل زدگان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با
اشاره به ارسال کمکهای امدادی به دو استان
لرستان و خوزستان ،اظهار داشت :سه محموله
به ارزش  200میلیون تومان ،طی یک هفته
برای کمک به ســیلزدگان ارسال میشود.
حجتاالسالم و المسلمین رضا صادقی افزود:
چند روز پیش اولین محموله امدادی به ارزش
 50میلیون تومان ارسال و ما بقی امروز ارسال
خواهد شد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
با بیــان اینکه این کمکها از ســوی خیرین
انجام شــده ،گفت :مبالغی توسط خیرین و
ظرفیتهای امامزادهها و موقوفات جمعآوری
و تبدیل به ارزاق شده است.وی تصریح کرد:
اســتان اصفهان ،معین اســتانهای لرستان
و خوزســتان اســت و به همین جهت برای
کمکرسانی به سیلزدگان این منطقه اقدام
کرده است.حجتاالسالم و المسلمین صادقی
ادامه داد :در این راستا ،اولین محموله امدادی
چند روز پیش به دست مردم سیلزده رسید
و دیروز هم محمولهای به ارزش  100میلیون
تومان شــامل ارزاق ،برنج ،شکر ،روغن و  ...به
این دو استان ارسال میشود.مدیرکل اوقاف
و امور خیریه استان با اشاره به تداوم کمکها،
اظهار داشت :با لطف خدا و کمکهای خیرین
محموله دیگری بــه ارزش  50میلیون تومان
نیز امروز برای ســیلزدگان فرستاده خواهد
شد.

ساعات کار موزه ها و اماکن
تاریخی در سال ۹۸
درصد تابلوهای ترافیکی و بقیه سایر موارد بوده
است.وی ادامه داد :مسافران در مدت اقامت خود
برای مسیریابی  ۴۸درصد از طریق جستوجو
در اینترنت و  ۱۴.۶از نقشه استفاده کردند.وی
خاطرنشان کرد :میانگین همراهان سفر برای هر
خانوار شــش نفر و میانگین خانوادههای همراه
دو خانواده بــوده همچنین هزینه ســفر برای
هرخانوار از  ۵۰۰هزارتومان تــا یک میلیون و
 ۵۰۰هزارتومان در نوســان بوده است.مسئول
مطالعات و نظر ســنجی ستاد اجرایی سفرهای
نوروزی افزود :بر اســاس نظرسنجیهای انجام
شده از مســافران نوروزی  ۵۱درصد مسافران
نوروزی معتقد بودند هزینههای شــهر اصفهان
نسبت به شهرهای دیگر تفاوتی ندارد.

zayanderoud8108@gmail.com
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ساعت کاری موزه ها ،بناها ،محوطهها و اماکن
فرهنگی-تاریخی تحت پوشــش ســازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
در ســال  ۹۸اعالم شــد.بنا بر اطالعیه اداره
کل امور موزه هــا و اموال منقــول فرهنگی
و تاریخی ،ســاعت بازدید از موزههــا ،بناها،
محوطه ها و اماکــن تاریخی-فرهنگی تحت
پوشش ســازمان در  ۶ماه اول سال از ساعت
 ۹صبح تــا  ۱۹بعدازظهر اســت.این اماکن
در  ۶ماه دوم ســال از ســاعت  ۸صبح تا ۱۷
بعدازظهر میزبــان بازدیدکنندگان خواهند
بود.بنابر این اطالعیه ،افزایش ســاعت کاری
موزه ها و اماکنی که امکان بازدید بیشــتری
را دارا هســتند با صالحدید مدیرکل استان و
با درنظر گرفتــن ظرفیت مجموعه ها بالمانع
است.

امام علی (علیه السالم):
برترين زهد ،مخفى داشتن زهد است.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
چاپخانه :آینده

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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کشف سکه طالی  ۲۰۰۰ساله در انگلیس

شناسایی سریعتر ویروسها با کمک ادرار پشه!

یک ماجراجوی انگلیســی حین کاوشهای خود در نزدیکی منطقه دو ِور از
توابع کنت در انگلیس ،یک سکه طال پیدا کرده که بیش از  ۲۰۰۰سال قدمت
دارد.این ســکه طال که  ۴.۳۱گرم وزن دارد ،به نظر میرســد متعلق به دوره
رومیهاست .دریک روی ســکه تصویرامپراتورآلکتوس که سال  ۲۹۰قبل از
میالد میزیسته ،نقش بســته و روی دیگر آن تصویر اسیرانی است که مقابل
خدایان آن دوره زانو زده اند.این شخص  ۳۰ساله که نخواست نامش فاش شود
به دیلی میل گفت :در ابتدا تصور اینکه یک شی ارزشمند را یافتهام،نداشتم؛ اما
با بررسی دقیق متوجه شدم باارزشترین یافته را در تمام زندگی خود داشته ام.

اگر پشهها حامل ویروس کشندهای باشند ،آگاهی زودتر در مورد آن ،پیامدهای
بهتری خواهد داشت .پژوهش جدیدی نشان میدهد شاید تلههایی که فضوالت
حشرات را جمعآوری میکنند ،کمک بزرگی در این زمینه باشند .برای آزمایش
ویروسهای منتقل شده از پشهها ،تعداد زیادی از این حشرات جمعآوری و تحلیل
میشوند؛همچنین تشــخیص آر.ان.ای ویروس در بزاق دهان پشه نیز ممکن
است.ویروس باید پیش از ورود به بزاق ،تا ۱۵روزدربدن پشه باقی بماند؛ اما همین
ویروس در ادرارحشره ،تنهاسه روز قابل تشخیص است .به عالوه ،دفع ادرار پشهها
بسیار بیشتر از بزاق است و نمونههای بیشتری در اختیار متخصصان میگذارد.

ساخت منبع لیزری برای تشخیص ذرات آالینده هوا
محققان موسسه فناوری فدرال در لوزان ،یک منبع لیزری فروسرخ را ارائه کردند
که میتواند آلودگی هوا و مولکولهایی راکه در تنفس ،محیط زیست و سالمت
انسان نقش مهمی ایفا میکنند ،شناســایی کند .این سیستم ارائه شده توسط
این موسسه به اندازه یک چمدان کوچک و دارای دو بخش لیزر استاندارد و یک
تراشه فوتونیک است .طیف میانی فروسرخ به طور ویژه برای دانشمندان سودمند
اســت؛ زیرا آنها میتوانند در این میزان طول موج ،ذراتی را که نقش مهمی در
محیطزیست و سالمت انسان ایفا میکنند ،تشخیص دهند.

عکس روز
دوخط کتاب

همیشه مرغ همسایه
غاز است
در این دنیا همــه اتفاقات
مســیری وارونــه دارنــد.
دست تقدیر به یک نفر یک
جفت اسب زیبا میبخشد
و او بــا بیتفاوتی آنها را
ســوار میشــود و نسبت
بــه زیباییشــان کامــا
بیاعتنا اســت ،در حالیکه

فرد دیگــری کــه قلبش
در آتش عشق به اسبها
میســوزد ،مجبور اســت
پیــاده بــرود و خــود را
تنها بــا به صــدا درآوردن
زبانــش هنگام تماشــای
اسبهایی که میگذرند،
اقناع کند.
یادداشتهای یک دیوانه
نیکالی گوگول

اینستاگردی

تکیه میرفندرسکی
در تخت فوالد
اصفهان
تکیه میرفندرسکی در
تخت فــوالد اصفهان،
خیابان مصلــی ،گذر
وصال قرار گرفته است.
تاریخ کتیبه سنگ مزار
میرفندرسکی سال ۱۰۵۰
است و اشــعار گچبری
شده بر دیوار اتاق مجاور
آرامگاه ،تاریخ  ۱۱۹۳را
نشان می دهد.

وبگردی

عموپورنگ با لباس هندی
داریوش فرضیایی با انتشار این عکس
نوشــت :دنیا نمیگذرد این ماییم که
رهگذریم ...پس در هــر طلوع و غروب
زندگی را احســاس کنیــم و مهربان
باشیم ،شاید فردایی نباشد شاید باشد
و ما نباشیم...

شوخی علی صادقی با نعیمه نظامدوست در پشت صحنه «نون.خ»
نعیمه نظامدوست با انتشار این عکس نوشت:
سریال «نون خ»کاری از یک گروه خوبه که
کلی با همدلی و عشــق و تالش برای شما
عزیزان ساخته شد و امیدوارم که مورد قبول
شما عزیزان واقع شده باشه و بدونید این کار
سخت تو شرایط سخت فقط و فقط به عشق
شما عزیزان ساخته و تقدیمتون شد که تو
این اوضاع ســخت و سال سخت و غمگینی
که شروع کردیم حداقل لحظه ای خنده رو
لباتون بنشونه و یکم غمها یادتون بره.

عادت های عجیب چهره های مشهور تاریخ ()2
حتما تا به حال شنیده اید که افراد نابغه اغلب رفتارهای عجیب و غریبی دارند .ویکتور هوگو ،نویسنده شهیر فرانسوی نصف موها و ریش هایش
را می تراشید تا نتواند از خانه بیرون برود و چیزی حواسش را از نوشتن رمانش پرت نکند .چارلز دیکنز ،نویسنده سرشناس انگلیسی هم دوست
داشت به سردخانه پاریس سر بزند و سارا برناد ،بازیگر تئاتر فرانسه عادت داشت در تابوت بخوابد .در ادامه با عادت های عجیب و غریب تعدادی
از نوابغ دنیا آشنا خواهیم شد.
فردریش شیلر:یک بار یوهان گوته ،نویسنده سرشناس آلمانی در دفتر کار شیلر منتظر او بود .گوته یکباره متوجه بوی ناخوشایندی شد .او که
سعی داشت منبع بو را پیدا کند ،کشوی یک میز را باز کرد و در آنجا تعداد زیادی سیب گندیده پیدا کرد .بعدها معلوم شد که شیلر از این بو به
عنوان منبع الهام استفاده می کرده تا به کارش کمک کند.
چارلز دیکنز:سرگرمی مورد عالقه چارلز دیکنز ،بازدید از سردخانه شهر پاریس بود .او خود تصدیق کرده بود که «وقتی پاریس هستم ،نیروی
ناشناخته ای وادارم می کند از سردخانه دیدن کنم .دوست ندارم به آنجا بروم؛ اما می روم ».این نویسنده بزرگ انگلیسی ،همچنین به تجویز یک
پزشک ،یک رژیم مصرف شامپاین در پیش گرفته بود.
هنری فورد:هنری فورد ،مخترع آمریکایی و مؤسس شرکت خودروســازی فورد ،عالقه به خوردن علف هرز داشت .فورد به مزارع می رفت،
علفهای زیر پایش را می چید و با آنها ساندویچ ،ساالد و سوپ درست می کرد .او به بدن انسان به چشم یک ماشین نگاه می کرد و معتقد بود
معده مانند یک دیگ بخار است و این ماشین برای آنکه به درستی کار کند به سوخت مناسب نیاز دارد.
لرد بایرون:جروج گوردون بایرون ،معروف به لرد بایرون ،شاعر بزرگ انگلیسی ،آدم واقعاعجیب و غریبی بود و عالقه زیادی به حیوانات داشت .او
وقتی برای تحصیل به دانشگاه کمبریج راه یافت ،با وجود آنکه آوردن سگ های خانگی به آنجا ممنوع بود ،سعی کرد سگش را به همراه خود ببرد.
وقتی از این کار او ممانعت شد ،بایرون یک خرس خرید و آن را به اتاقش برد .اســتدالل او این بود که چون در مقررات دانشگاه به طور خاص
به ممنوعیت آوردن خرس اشاره نشده بود ،دانشگاه قانونا حق شکایت از او را نداشت .بایرون پیروز بحث شد و خرس را در اتاقش نگه داشت.

خبر

کتاب
پیراهنی بر آب

ِ
لذت «لیندا کیانی» از سفر به زاهدان
لیندا کیانی با انتشار این عکس نوشت :لذت
دیدن زاهدان و زابل و زهک ،تماشــاى شهر
سوخته و موزه هاى جذابش ...مردمان مهربان و
خونگرم و زنهاى هنرمندى که با سوزندوزى
هنر خلق میکنند و زیبایى مى آفرینن...

تبلیغ «نوید محمدزاده» برای فیلم «تختی»
نوید محمــدزاده در اینســتاگرامش
نوشــت :خیلی برای این فیلم زحمت
کشیده شده ،با استقبال شما،خستگی
از تن عوامل نازنیــن این فیلم محترم
میره .ولــی هیچکس تختی نشــد...
غالمرضــا تختــی را نــوروز  ۹۸در
سینماهای سراسر کشور ببینید.

چاپ نخست کتاب«پیراهنی بر آب» اثر«لیال باقری»را انتشارات
هیال ،روانه بازار کرده اســت.رمان فانتزی «پیراهنــی بر آب» از
روزگاری كه خشــكی به هســتی مردم زده و آنها در آرزوی آب
هستند ،روایت میکند.
روایت بخشی از زندگی «پری» كه همراه با مادرش زندگی میكند و
ناخواسته وارد ماجراهایی عجیب میشود و دنیایی كه برایش غریب
است .پری با آدمهای تازه آشنا و مجبور میشود خانهای مختلفی
را پشت سر بگذارد و به سمت سرنوشت نامعلومش برود.معموال آنچه
از رمان فانتزی در ذهن داریم ،رمانهای خارجی است با قصهها و
رویدادهایی كه اغلب غربی محسوب میشــوند؛ اما«پیراهنی بر
آب»مملو از باورها ،آداب ،قصهها و شخصیتهایی برگرفته از فضای
ایرانی است .گرچه مخاطب با رمانی به سبك امروزی مواجه است؛
اما با پیشرفت داستان به گذشــتههای دور خود پیوند میخورد.
خواننده در این رمان بارهــا با صحنههای خارقالعــاده غافلگیر
میشــود و هرچه به انتهای رمان نزدیكتر شود ،شگفتی داستان
هم بیشتر خواهد شد«.پیراهنی بر آب» ما را با شهری زیرزمینی و
موجودات خیالی و باستانی ایرانی چون هوبره آتشین بال ،موسیقار،
درخت تیغال و  ...رو به رو میکند و ما را به درون تخیل ناب ایرانی
میبرد.

یادداشت
تأللو همدلی در دل روزهای غمدیده
سمیه مصور
در روزهایی که طغیان و خروش آبی که همیشه به عنوان نماد
حیات از آن نام برده می شد ،زندگی بسیاری از هموطنان را
مختل کرد و باعث شــدکام مردم ایران در روزهای ابتدایی
ســال  98تلخ شــود؛ در هیاهــوی همه این تلــخ کامیها،
جریاناتی از همدلی و همرنگی جوانــان انقالبی در کمک به
همنوعانشان شکل گرفت که در خود ،زیبایی های بسیاری
به همراه داشت ،زیبایی هایی که معناهای بسیاری را در ذهن
متبلور می کــرد؛ از پای کار آمدن جوانــان برای برگرداندن
کشور به شرایط عادی تا اتحاد و یکرنگی نیروهای نظامی که
جریان های معاند تالش زیادی کــرده بودند تا بین نیروهای
ارتش و سپاه تفرقه بیندازند؛ اما ارتشیان مخلص و سپاهیان
وفادار ،نشــان دادند که در پای دفــاع از ارزش های انقالبی
همواره در صحنه هســتند و هیچ تفاوتی میــان آنها وجود
ندارد .حرکت زیبای برادر ارتشی راکه نمایش آن در روزهای
گذشته به عنوان یکی از پر بازدیدترین کلیپ های شبکههای
اجتماعی شــناخته شــده ،نمی توان با هیچ کلمه و کالمی
توصیف کرد ،برادر ارتشــی که روی زمین زانو زد تا ناموسان
این سرزمین خم به ابرو نیاورند ،اینها همان دالوران مخلصی
بودند که در هنگامه خون و آتش در خط مقدم جبهه بودند؛
چه در ســال های دفاع مقدس که دشمن خاک این کشور را
هدف گرفته بود و چه در ســال های گذشته که حریم اسالم
به مخاطره افتاده بود .آنها با حضور در مناطق ســیل زده به
خوبی نشان دادند که برایشان کرامت انسانی با دفاع از حرم
هیچ تفاوتی نــدارد و اگر بتوانند غمــی را از چهره هموطنی
بزدایند ،بزرگترین عبادت را انجــام داده اند ،عبادتی که به
فرموده رســول اکرم از اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام بهتر
است .آنها که همواره ساالرشهیدان را الگو قرار داده و در راه
اســام و مقاومت از ارزش های اســامی به ابا عبدا ...اقتدا
کرده بودند در این روزهای گذشــته نیز پای کار خدمت به
مردم آمده بودند تا به بهترین شــکل ممکن از مقتدایشــان
الگو برداری کرده باشــند .خدمت به مــردم و کاهش رنج و
اندوه مســلمانان از ویژگی هایی اســت که در بررسی سیره
امام حسین علیه السالم -که امروز سالروز میالد این بزرگوار
است -به طور شاخص رخ نمایی می کند؛ به طوری که شعیب
بن عبدالرحمن خزاعــی» در این زمینــه میگوید« :بعد از
حماسه عاشورا ،مردان قبیله بنی اسد  -هنگامی که خواستند
جسد مطهر حضرت سیدالشهداء (ع) را دفن کنند ـ بر دوش
آن حضرت ،اثر زخمی یافتند که کامال از جراحتهای جنگی
متفاوت بود؛ زخم کهنهای بود که هیچ شباهتی به زخمهای
روز عاشورا نداشــت .از امام ســجاد (ع) در این مورد سوال
کردند ،آن حضرت در پاسخ فرمودند« :هذا مما ینقل الجراب
علی ظهره الی منازل االرامل و الیتامی؛ این زخم بر اثر حمل
کیسههای غذا و به دوش کشیدن هیزم به خانههای بیوه زنان
و یتیمان اســت».حضور موکب های پیاده روی اربعین برای
کمک به هموطنان ســیل زده ،بخش دیگری از زیباییهای
همراهی ایرانیان با همنوعانشان بود که نام ویاد اباعبدا ...را
هر لحظه در ذهن زنده می کرد ،موکــب هایی که از توهین
به اصطالح روشنفکرهای وطنی در ایام اربعین کم بهره مند
نشده بودند و همواره آماج حمالت این گروه بودند که به جای
این فعالیت ها به فقرا بپردازنــد و حاال همین موکبها بودند
که پای کار برای خدمت به مردم آمــده بودند .وجود همین
حرکتهای زیبا در دل این روزهای غمدیده است که میتواند
امید به آینده را همچنــان در دل ایرانیان زنده بدارد و آنها را
چشم انتظار فرا رسیدن روزهای خوب برای این کشور کند.

دیدگاه

نامزدهای نهایی «چهره هنر سال انقالب»
معرفی شدند

مسابقات بینالمللی قرآن ،نمادی از
دیپلماسی فرهنگی ایران است

مجدالدین معلمی ،معاون هنری حوزه هنری سازمان تبلیغات
اسالمی در نشســت رســانهای هفته هنر انقالب گفت :جریان
هنر انقالب ،جریان عمومی شدهای است که شکل گرفته .طبعا
نقصهایی در برخی رشــتهها داریم ،اما با برنامه ریزی در حوزه
کادرسازی و آموزشها میشود کادر جدیدی به بدنه هنر انقالب
اضافه کرد .وی گفت :بزرگترین نقص در حوزه هنر انقالب ،ایجاد
شکاف نسلی میان هنرمندان شــاخص گذشته و نسل جدیدی
است که با ابزار جدید به سوی هنر میروند.دبیر هفته هنر انقالب
در ادامه به دبیرخانه دائمی هفته هنر انقالب اشاره کرد و افزود:
از میان  ١٤چهره ،رضا امیرخانی ،هدایتالــه بهبودی ،ابراهیم
حاتمیکیا ،مسعود نجابتی و مهدی نقویان نامزدهای نهایی چهره
هنر سال انقالب معرفی شدند .همچنین در بخش رویداد سال
نامزدها عبارتند از :مجموعه خانه طراحان انقالب اسالمی وهیئت
هنر و کالسهای آموزشی شهاب مرادی ،نامزد نهایی رویداد هفته
هنر انقالب هستند.محمد زرویی ،مدیرعامل موسسه فرهنگی ـ
هنری سپهر سوره در ادامه با اشاره به برپایی این هفته از  ٢٠تا ٢٦
فروردین گفت :از صبح امروز هفته هنر انقالب با غبارروبی مزار
شهید آوینی آغاز می شود.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره
به نقش مسابقات بین المللی قرآن در ایجاد پیوند و همبستگی
بیشتر در میان ملل اسالمی به ویژه بانوان ،اظهار کرد :تمسک به
مفاهیم وحدت آفرین و الهام بخش قرآن کریم تنها راه برونرفت
از چالش های پیش روی جهان اســام است.وی تصریح کرد:
جامعیت قرآن در ارائه آموزههای جهان شمول برای بسترسازی
تحقق سعادت حقیقی بشر باعث شده اســت تا در این کتاب
الهی در زمینههای متنوع حکمی و عقالنی مانند خداشناسی،
جهانشناسی ،انســان شناسی ،اخالق ،سیاســت و اجتماع،
مجموعهای از آموزههای ناب و جهت دهنده به اندیشــههای
بشری گرد آمده باشد.دیپلمات عالی رتبه کشورمان تأکید کرد:
آموزههای قرآن تماماً متمرکز بر صداقت ،برادری ،مروت ،مدارا،
دستگیری از یکدیگر و دوری از افراط و خشونت است و امروز
بیش از هر زمان دیگری دنیای اسالم نیازمند رجوع به مفاهیم
بلند قرآنی و عمل به آنهاست.قاسمی در ادامه برگزاری مسابقات
بینالمللی قرآن کریم ،بانوان را نمادی از دیپلماســی فرهنگی
جمهوری اســامی ایران و بستری برای گســترش تعامالت
فرهنگی توصیف کرد.

