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و ما همچنان دعا می کنیم!
  آلودگی هوای اصفهان و خشکی زاینده رود و مسئوالنی که همچنان در تدارک حل مشکالت هستند؛

 وعده یازده ماه پیش نمایندگان استان اصفهان عملی شد؛

استعفا 

جنگ خنده حسن ریوندی
اصفهان، ورودی سپاهان شهر 

سالن نگین
17و 18 آذرماه 1397

بمب؛ یک عاشقانه
کارگردان: پیمان معادی
پردیس سینمایی چهارباغ

 سالروز وفات علی حاتمی؛
امروز  میخوایم چندتا از فیلم های 

علی حاتمی رو ببینیم و در مورد 
آثارش بیشتر بدونیم. مادر، 

کمال الملک، دلشداگن و... 
از اکرهای برجسته این 

اکرگردان معروفه. 
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حریق گسترده در بازارچه 
میدان ارتش

مدیر روابط عمومی آتش نشانی اصفهان 
خبر داد:
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بودجه سال 98 در حالی طی روزهای 
آینده به مجلس می رود که باید نگران 

کاهش سهم اصفهان از درآمدهای 
بودجه ای دولت باشیم؛

دقیقا کجایید؟!

 جای خالی صنعتگران در نمایشگاه
 بین المللی صنعت اصفهان؛
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روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.  اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

کنسرت گروه ققنوس
13 الی 21 آذر

پل چمران، هنرسرای خورشید

بدینوسیله از کلیه ســهامداران محترم دعوت می گردد در جلسه 
عمومی عادی که راس ســاعت 11 صبح به تاریخ 1397/09/27 در 
محل اصفهان - بوستان سعدی طبقه دوم بانک کشاورزی کدپستی 

56771-81756 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه : انتخاب مدیران تصویب تراز نامه و صورت های مالی - 

انتخاب بازرسان و روزنامه 

مقام دعوت کننده : هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی در شرکت صنایع شیمیایی 
 پلیمر ایران سهامی خاص ثبت به شماره 8933 

و شناسه ملی 10260300242

عواقب یک وصله 
ناجور!

18 نماینده استان اصفهان در اعتراض به عدم تحقق وعده های دولت در خصوص جاری شدن زاینده رود و حذف پروژه های آب رسانی 
3اصفهان در بودجه سال 98  از نمایندگی مجلس استعفا دادند.

   معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

   آغاز عملیات اجرایی حلقه حفاظتی ترافیکی شهر اصفهان  
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رییس جمهور روزگذشته میهمان 
همشــهری های خود بود. هم در 
اجالس سراسری نماز که به میزبانی سمنان برگزار 
شــد شــرکت کرد و هم در جمع مردم زادگاهش 
 )ســرخه ای هــا( ســخنرانی کــرد. روحانی بین

 سرخه ای ها خاطره بازی هم کرد و گفت و خندید. 
وی در جمع سرخه ای ها برای حل مشکالت شان به 
آنها قول داد و گفت:» بســیار روز و ســاعت به یاد 
ماندنی برای من در تاریخ زندگی ام است. سرزمین 
پربرکت سرخه که دارای انسان های عارف، عالم و 
مجاهد است و من هیچ وقت یادم نمی رود که یک 
ساعت به اذان صبح، بســیاری از مردم مومن این 
سرزمین در مسجد بودند.«رییس جمهور همچنین 
صبح دیروزدر بیست و هفتمین اجالس سراسری 
نماز که با عنوان »شــیوه ها و مهارت های دعوت به 
نماز« در دانشگاه سمنان برگزار شد، شرکت کرد و با 
اشاره به اینکه این اجالس به عطر باالترین عمل یک 
مؤمن و مسلمان یعنی نماز معطر است، گفت: شاید 
بشــود همه دین را در دو کلمه پرســتش و نیایش 
خالصه کرد. پرستش جوهر اسالم و باطن و حقیقت 

دین و نیایش صورت زیبای آن پرستش است.
در ادامه گزیده ای از سخنان رییس جمهور در این 

مراسم را می خوانید: 
  نماز چهره درخشان دین اســت. نماز برای این 
نیست که خدایی ناکرده سر اسالم، خدا و دین منتی 
بگذاریم چرا که حیات، سکون و آرامش ما در کنار 

نماز به وجود می آید.
  ) بــا تجلیــل از تالش هــا و خدمــات ارزنــده 

حجت االسالم والمســلمین قرائتی در ستاد اقامه 
نماز و در راســتای ترویج فرهنگ نماز در کشور(: 
ایشان با بیان شیوا و ساده خود گاهی مسائل بسیار 
سنگین عقیدتی را با مثال های ســاده برای مردم 
بیان می کنند و این توفیقی است که خداوند نصیب 

وی کرده است.
   شهید بهشــتی در مسیر ســاختن انسان های 
ارزشمند و مدیر در کشــور زحمت فراوانی کشید 
و جزو شخصیت هایی بود که جای او برای همیشه 
تاریخ خالی خواهد ماند. او مدیر انسان شناسی بود 
که معنای مدیریت را می دانست و در این راه وقت 

می گذاشت و سرمایه گذاری می کرد.

   از دینی که پیروان آن در 24 ســاعت شبانه روز 
بارها خداوند را با رحمت و رحمانیتش یاد می کنند، 

خشونت، بداخالقی و تهمت بیرون نمی آید.
  اگر اخالق ما با نماز تناســب ندارد، مطمئنا در 

جایی مشکل داریم و باید آن را برطرف کنیم.
   هیچ چیزی جز نماز و تکیه بــه لطف و رحمت 
خداوند نمی تواند یک ملت بزرگ را در برابر قدرت ها 

و ابرقدرت ها حفظ کند.
   در دوران پیش از انقالب، نماز جماعت با جوانان، 
معنای انقالبی بــودن، مذهبی بودن و روشــنفکر 
معتقد بودن را داشــت. پیش از انقالب جو خاصی 
در دانشــگاه ها حاکم بــود به گونه ای کــه در کل 

دانشــگاه تهران تنها یک دختر خانم با روسری در 
محیط دانشگاه بود؛ اما در همان شرایط هنگام نماز 
بسیاری از دختران دانشجو می آمدند و با استفاده از 

چادرهایی که وجود داشت، نماز می خواندند.
  در آن دوران افرادی مانند بازرگان و دکتر سحابی 
که در اروپــا درس خوانده بودند، وقتی به کشــور 
آمدند به واســطه مذهبی بودن احساس کردند که 
باید نماز ظهور و بروز پیدا کند. اینها انســان های 
متدینی بودند که بعضا نماز شب شان ترک نمی شد و 
در دانشگاه تهران با وجود اینکه مسجد وجود داشت 
در دانشکده فنی نمازخانه درســت کردند تا افراد 

بتوانند نماز اول وقت را به جا آورند.
  خصلت هــا و ارزش هایــی ماننــد ادای امانت، 
راســتگویی و خدمت به مردم همه جزو رفتارهای 
انسانی به شــمار می رود؛ اما عالمت دین در جهان 

حجاب و نماز است.
  در دوران انقالب بســیاری از زنــان و دختران 
خودشــان داوطلبانه حجاب را انتخــاب کردند به 
واسطه آنکه در آن جاذبه می دیدند و می فهمیدند که 
دین عامل حرکت، جنبش، انقالب، استقالل، آزادی 

و عزت کشور است.
   ابزار شدن نماز برای گزینش و استخدام و پست، 
تاسف آور اســت؛ چرا که نماز نشانه عظمت انسان 
اســت. ناراحتــم از اینکه در گزینش ها ســواالتی 
از جوانــان می کنند کــه گاهی آنهــا را مجبور به 
 دورویی خواهد کرد و این در حالی است که دین ما
  اینگونه نیســت و شــکل دیگــری آن را معرفی

 کردیم.

 کشف اولین تونل حزب ا... 
در مرز اسراییل و لبنان

ارتش دفاعی اســراییل از کشــف اولین تونلی 
خبر داد که از لبنان توســط جنبــش حزب اله 
در محدوده دولت یهود کشیده شده است. خبر 
مربوطه توسط دفتر خبری ارتش منتشر شد. در 
این خبر آمده است: » ســربازان یک تونل را در 
نزدیکی مرز در کفر کال کشف کرده اند. در حال 
حاضر ارتش اقدامات مهندسی و تاکتیکی برای 

نابودی تونل را آغاز کرده است.«
همچنین تاکید شده است ک تونل در چارچوب 
عملیات » سپر شــمالی« در جهت خنثی کردن 
بمب های جنبش لبنان در مرزهای اســراییل، 
کشف شــده اســت. همچنین تونل به محدوده 
اسراییل وارد شده و برای ضرر و آسیب رساندن 

به شهروندان اسراییلی تعیین شده است.

نام خیابان سفارت عربستان در 
آمریکا به »خاشقجی« تغییر یافت

مخالفان و منتقدان دولت ریاض و دونالد ترامپ، 
حامی آمریکایی آن، که از هر بهانه ای برای زنده 
نگه داشــتن نام جمال خاشــقجی، روزنامه نگار 
مقتول عربستانی، استفاده می کنند، این بار نام 
وی را روی تابلویی در خیابانی در واشــنگتن که 
سفارت عربســتان در آن قرار گرفته است، ثبت 

کردند.
بر اســاس این گزارش، مخالفان دولت سعودی 
تابلویی را به صورت نمادین در یکی از خیابان های 
واشنگتن که سفارت عربســتان سعودی در آن 
قرار گرفته اســت، نصب کردند که نام خاشقجی 
روی آن نقش بســته اســت و در واقع به صورت 
غیررســمی و نمادیــن، نــام خیابــان را به نام 

خاشقجی تغییر دادند.

ترامپ آشوب های فرانسه را به 
توافق آب و هوایی ربط داد

رییس جمهور آمریکا در توییتی به آشــوب های 
اخیر در فرانسه به عنوان توجیهی برای تصمیمش 
در رابطه با خروج آمریکا از توافق آب و هوای پاریس 
اشاره کرد که آن را توافقی »شدیدا ناقص« توصیف 
کرده اســت! دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
در صفحه توییتر خود نوشت: بسیار خرسندم که 
دوستم امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه و 
معترضان در پاریس با تصمیمی که من دو ســال 
پیش به آن رسیدم موافق هستند. توافق آب و هوای 
پاریس به شدت ناقص است، چرا که بهای انرژی را 
برای کشورهای مسئول افزایش می دهد، در حالی 
که بر برخی از آلوده کننده ترین کشورها در جهان 

سرپوش می گذارد.

»ناتو« به اوکراین محل 
نگذاشت

با وجــود فشــار های اوکراین، ســازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( به علت ترس از افزایش 
بیشتر تنش ها، رفتاری محتاطانه در پیش گرفته 
است.اوکراین روز سه شنبه، ناتو را تحت فشار قرار 
داد تا »پاسخی جامع« به آنچه که تخاصم طلبی 
روسیه در دریای ســیاه می نامد، بدهد. با وجود 
فشــار های اوکراین، ســازمان پیمان آتالنتیک 
شــمالی )ناتو( به علت ترس از افزایش بیشــتر 
تنش ها، رفتاری محتاطانه در پیش گرفته است.

پاولو کلیمکین، وزیر امور خارجه اوکراین گفت: 
»پس از توقیف کشــتی ها و ملوانــان اوکراینی 
در تنگه کرچ، دســت کم یک عضو ناتو حاضر به 
افزایش حضور خود در منطقه دریای سیاه شد.«

وزرای امــور خارجه کشــور های عضــو ناتو که 
در بروکســل گرد هم آمده بودنــد به تحوالت 
دریای آزوف پرداختند، امــا در مورد هیچ اقدام 
 ملموســی به منظور کمک به اوکراین به توافق

 نرسیدند.

استفاده ابزاری از  نماز برای گزینش و استخدام و پست، تاسف آور است 

اروپایی ها برای تحریم ایران 
هوایی شدند

رییس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه 
آمریکا از اروپایی ها خواســت به بهانه آزمایش 
موشکی ادعایی، تهران را تحریم کنند. »برایان 
هوک« رییس گروه اقدام علیه ایران در وزارت 
امور خارجه ایاالت متحده با تکــرار ادعاهای 
بی اســاس علیه جمهوری اســالمی ایران، از 
اتحادیه اروپا خواست تهران را به دلیل آزمایش 
موشــکی، تحریم کند.»هوک« بعد از دیدار با 
مقامات اروپایی در بروکســل، از فشار آمریکا 
به کشــورهای اروپایی برای اعمال تحریم های 
اقتصادی علیه ایران به دلیــل انجام آزمایش 

جدید موشک بالستیک خبر داد.

انتقاد کرباسچی از دوچرخه 
سواری »حناچی«

غالمحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در 
توئیتر نوشت:» ای کاش آقای حناچی به جای 
دوچرخه، صبح زود بدون ترافیک با ماشــین 
می رفت در دفتر کارش و پیگیری و تالش می 
کرد که زودتر صدها واگن معطل مانده مترو به 
خطوط مترو ملحق شوند که صدها هزار مسافر 
مترو راحت تر و ســریع تر برسند و ده ها هزار 

اتومبیل کمتر بیرون بیاید.«

خیال »طلگرام« و »هاتگرام« 
راحت شد

رمضانعلــی ســبحانی فر، رییــس کارگروه 
ارتباطات و فنــاوری اطالعــات مجلس در 
گفت وگو با فارس،  دربــاره اخباری مربوط به 
تعطیل شدن فعالیت تلگرام طالیی و هاتگرام، 
اظهار داشت: اصال چنین اخباری صحت ندارد 
و تلگرام طالیی و هاتگرام هیچ گاه بسته و فیلتر 
نخواهند شد. وی افزود: در حال حاضر تلگرام 
طالیی و هاتگــرام 25 تا 30 میلیــون کاربر 
دارد؛ لذا هیچ علت و خبر جدیدی برای توقف 

فعالیت تلگرام طالیی و هاتگرام وجود ندارد.

نماینده استیضاح کننده ظریف:
 »ظریف« نباید می گفت!

امیر خجســته، از نمایندگان استیضاح کننده 
وزیر خارجه به روزنامه ایران گفت:» کسی منکر 
این دست چیزها )پولشویی( در کشور نیست. 
من خودم بارها درباره اینها حرف زده ام. اشکال 
هم ندارد، ممکن اســت آقای ظریف مدارکی 
داشته باشــد که بیاید به ما هم برای پیگیری 
بدهد. مسئله ما این است که یک مقام رسمی در 
کسوت وزیر امور خارجه که حرفش بازتاب بین 

المللی دارد نباید این حرف را مطرح می کرد«.

محمدباقر قالیباف
شهردار اسبق تهران:

نایب رییس مجلس در بخش پایانی اجالس مدیران 
و رؤسای مراکز و دفاتر استانی خبرگزاری جمهوری 
اسالمی  درباره ترکیب کمیسیون فرهنگی مجلس 
و اینکه همچنان صداهای گذشــته از کمیسیون 
شنیده می شود و اقدامات سلبی را شاهد هستیم، 
اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی کارهایی را انجام 
داده مخصوصا طرح اداره و نظارت بر صدا و ســیما 
در کمیســیون فرهنگی تصویب شــده و در نوبت 
طرح قرار دارد که احتمــاال اولویت آن هم تصویب 
و زودتر مطرح شــود.علی مطهری ادامه داد: قانون 
صدا و ســیما بعد از بازنگری قانون اساسی اصالح 
نشده است و قانونی که وجود دارد، مربوط به سال 
59 است که در آن مقطع شورای سرپرستی صدا و 
سیما وجود داشت که این شورا مدیرعامل سازمان 

را تعیین می کرد.
وی ادامه داد: بعد از اصالح قانون اساســی انتخاب 
رییس سازمان به مقام معظم رهبری محول شد و 
بعد از آن قانون اصالح نشده است، لذا مدت زیادی 

است صدا و سیما بدون قانون اداره می شود. 

صدا و سیما بدون قانون 
اداره می شود

نایب رییس مجلس: 

کافه سیاست

ویژه

پیام رهبر انقالب به بیست  و 
هفتمین اجالس سراسری نماز

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیام به بیســت و 
هفتمین اجالس سراســری نماز، این اجالس 
ساالنه را نشانه  حق گزاری در برابر فریضه نماز 
خواندند و درباره اهمیت نماز افزودند: نماز آنجا 
که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به 
صالح و سداد در زبان و عمل می کشاند و اعتال 
می بخشــد. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به 

این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

و صلی ا... علی محمد و آله الطاهرین
اجالس ساالنه  نماز از سویی نشانه  حق گزاری 
در برابر فریضه ای اســت که می تواند بر همه  
اعمال و فرایض دیگر، روح بدمد و آنها را کارآمد 
کند: »إن ُقِبلَت ُقِبَل ماِسواها« و از سوی دیگر 
خدمت بزرگی است به آنان که حق این هدیه  
الهی را ندانسته و در آن سهل انگاری می کنند.

نماز آنگاه که با خشــوع و حضور گزارده شود 
جامعــه را به صالح و ســداد در زبــان و عمل 

می کشاند و اعتال می بخشد.
بخش مهمی از گرفتــاری ها و آلودگی های ما 
بر اثر نپرداختن به این حقیقت هشداردهنده 
اســت. از این رو ترویج نماز با همه  شیوه های 
اثرگذار، در شمار وظایف بزرگی است که همه 
باید بدان اهتمام ورزیم و شما دست اندرکاران 
این اجــالس بویــژه عالــم مجاهــد جناب 
حجه االسالم آقای قرائتی بحمدهلل در این راه 

از توفیق الهی بهره مند شده اید.
آموزش و پــرورش می توانــد در این عرصه از 

اثرگذارترین ها باشد.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ 
این برترین تضمین برای سالمتی آینده  جامعه 

است.
والسالم علیکم و رحمه ا... و برکاته
سیدعلی خامنه ای

فرزند بازنشسته شده، پدر هنوز سر کار است!

پیشنهاد سردبیر:

شــهردار اســبق تهران با بیــان اینکه ضعف 
مدیریتی در کشــور یک چالش اساسی است 
گفت: امروز جمهوری اســالمی گرفتار دو لبه 
قیچی تند تحجر و لیبرالیســم است که دارند 
ریشــه اســالم را می زنند.محمدباقر قالیباف 
با بیان اینکه باید بگویم این شــرایط کشــور 
و ســختی های به وجود آمده قابل مدیریت و 
اداره است، گفت: در همین شرایط تحریم هم 
ظرفیت ما به گونه ای است که می توانیم در یک 
دوره چهار ساله کشور را به نقطه قوتی در حوزه 

اقتصادی برسانیم.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره 
به اینکه متاسفانه امروز به خانواده های ضعیف 
جامعه روزبه روز اضافه می شــود و این مسئله 
تبعات اجتماعی بیشتری به دنبال دارد افزود: 
باید مردم را با مدیریــت اقتصادی به جامعه و 

کشور امیدوار کرد. 

کشور گرفتار دو لبه قیچی 
تحجر و لیبرالیسم است

آیت ا... مکارم شیرازی
مرجع تقلید شیعیان:

 رییس سازمان صداوسیما، در آستانه روز دانشجو، 
در نشستی با اعضای برخی تشکل های دانشجویی، 
به پرسش های آنان پاسخ داد.عبدالعلی علی عسکری 
در پاسخ به اینکه چرا صداوســیما از نظر مالی به 
دولت وابسته اســت و آیا این موضوع در عملکرد 
رسانه نسبت به فعالیت های دولت تاثیرگذار نخواهد 
بود، گفت: »یکی از مطالبات همه دولت ها، گرفتن 
عنان اختیار رسانه است؛ اما بر اساس قانون اساسی، 
رسانه ملی مستقل از قوای سه گانه است و هیچ گاه 
به چالش های میان آن ها نمی پردازد.«وی با اشاره 
به بودجه کالن یکی از شــبکه های دولتی انگلیس 
نیز گفت: »رسانه ملی یک دهم این بودجه را  برای 
۶۶ شــبکه تلویزیونی و 90 شــبکه رادیویی ملی، 

فراملی و استانی دریافت می کند.« 
وی تصریح کرد: »با توجه به حقوق کارکنان رسانه 
ملی که بخش اعظــم بودجه ســازمان را به خود 
اختصاص می دهــد، باید گفت اداره رســانه ای با 
 این وســعت و این هزینه، بیشتر شبیه یک معجزه 

است.«

 اداره صداوسیما با این 
بودجه کم، شبیه معجزه است

رییس رسانه ملی:

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به مسائل جاری 
کشور گفت: داد عده ای از بی انصافی گروهی از 
تجار و کسبه درآمده که پشت سر هم اجناس 
خود را گــران می کنند.آیــت ا... ناصر مکارم 
شیرازی با اشاره به مسائل جاری کشور گفت: 
داد عده ای از بی انصافی گروهی از تجار و کسبه 
درآمده که پشت سر هم اجناس خود را گران 
می کنند، چرا باید در یک کشــور اســالمی 
تعزیرات باشد، چراکه یک تاجر مسلمان بدون 
نیاز به تعزیرات باید وظیفه خود را انجام دهد.

آیت ا... مکارم شیرازی ادامه داد: برخی از این 
کسبه می گویند که جریمه کنید ما پول جریمه 
را با گران کردن اجناس از مــردم می گیریم، 
درحالی که نباید این گونه باشــد. استاد حوزه 
علمیه قم گفت: جامعه ای که در آن عده ای به 
دنبال پر کردن کیسه خود هستند این جامعه 

وحشی می شود.

 جامعه منفعت طلب 
وحشی می شود

پیشخوان

بین الملل

جلسه شــورای امنیت ســازمان ملل برای بحث درباره آزمایش 
موشک های بالســتیک ایران که روز سه شــنبه پشت درهای 
بسته برگزار شــد، بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافته است. 
در این جلسه که به درخواســت فرانســه و بریتانیا برگزار شد، 
نمایندگان این دو کشــور و آمریکا از آزمایش موشــکی روز اول 
دسامبر ایران انتقاد کردند. ایران در دفاع از خود گفت که فعالیت 
های موشکی اش ناقض قطعنامه های سازمان ملل نیست. آمریکا 

خواستار محکومیت ایران به خاطر آزمایش یک موشک بالستیک 
بود.نیکی هیلی سفیر این کشور گفت: آزمایش اخیر یک موشک 
بالستیک از سوی ایران خطرناک و نگران کننده بود، اما عجیب 
نبود. جامعه جهانی نمــی تواند هر بار که ایــران قطعنامه های 
سازمان ملل را با بی پروایی زیر پا می گذارد، این رفتار را نادیده 
بگیرد. او گفت: اگر شورای امنیت واقعا می خواهد ایران را پاسخگو 
بشناسد و قطعنامه هایش را اعمال کند، حداقل باید این آزمایش 

موشکی تحریک آمیز را یک صدا محکوم کند.فرانسه و بریتانیا هم 
می گویند که این آزمایش ها مغایر قطعنامه 223۱ سازمان ملل 
است که توافق اتمی 20۱5 میان ایران و قدرت ها را تایید می کرد.

گزارش شده که بریتانیا، فرانســه و آلمان در نامه ای به شورای 
امنیت که روز سه شنبه توزیع شد، نوشتند که موشک های کوتاه 
برد بالستیک ذوالفقار و قیام که در روز 30 سپتامبر و اول اکتبر 

آزمایش شد، قادر به حمل سالح های اتمی هستند.

نقشه ضد ِ ایرانی در شورای امنیت به دِر بسته خورد

  رییس جمهور:  

واکنش »نعمتی« به طرح افزایش یارانه ها: 
»احمدی نژاد« زیاد از این اظهارنظرها می کند

یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی به اشاره به صحبت های محمود احمدی نژاد در خصوص 
افزایش یارانه ها گفت: مصداق حرف های رییس دولت های نهم و دهم »کنار گود نشستن و لنگش کن« 
اســت . بهروز نعمتی درباره افزایش نرخ یارانه با توجه به افزایش تورم که از سوی برخی از نمایندگان و 

رییس دولت های نهم و دهم مطرح شده گفت: بعید می دانم عدد هدفمندی یارانه ها افزایش پیدا کند.
این عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس هم بحث 
افزایش یارانه را به میان می آوردند، بیان کرد: بعضی از دوستان عنوان می کنند که باید یارانه ها افزایش 
پیدا کند،  سوال این جاست و باید از آنها پرسید که این عدد و رقم ها را از کجا می آورند. این دوستان آن 

زمان هم که در صدر سیستم اجرایی کشور بودند از این اظهارنظرها زیاد می کردند!

کنایه روزنامه جمهوری اسالمی به مجلس:
فرزند بازنشسته شده، پدر هنوز سر کار است!

روزنامه جمهوری اسالمی در شماره روز گذشــته خود و در کنایه به مجلس نوشت: قانون خوب آن است که 
استثنا نداشته باشد. متاســفانه مصوبه اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان به قدری استثنا دارد که 
اصل و متن را به فرع تبدیل کرده و استثنائات را به جای اصل نشــانده است. این، یعنی اصل قانون را قربانی 
استثنائات کردن. مردم را به حساب بیاورید، مردم این مسائل را خوب می فهمند. حاال که قرار است بار دیگر 
این قانون اصالح شود، نمایندگان مجلس آن را به گونه ای تدوین کنند که نیازی به استثنا و مجوز گرفتن و 
تبصره و امثال اینها نداشته باشد و ضمنا برای رعایت حرمت عنوانی که برای این قانون در نظر گرفته اند، راه را 
برای حضور افراد حدود 90 ساله در مناصب مهم هموار نفرمایند و کاری نکنند که فرزند بازنشسته شود ولی 

پدر همچنان صاحب منصب باشد!

چهره ها

بسته ای که گره های بسته 
را  چندان باز نکرده است

تصویــت CFT یعنی تیر 
خالص به امنیت ملی

هشدار نفت در برابر نفت
روحانی: جلوی نفت مان را بگیرند  هیچ 

نفتی از خلیج فارس صادر نمی شود

بهانه های بنی اسراییلی
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عواقب یک وصله ناجور!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

یادداشت

اخالق در حسابداري
الزمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری توسط 
حسابداران حرفه ای، پايبندي به يك سري اصول 
بنیادي است. تمامي سازمان هاي حسابرسي چه 
در ايران وچه در ســاير نقاط  جهان يك ســري 

اصول را تعريف كرده اند .
1- درستكاري

حســابدار بايد در انجام كارهاي خود درستكار 
باشــد،يعني اينكه صادق باشد،برخورد صحیح 
داشته باشد ، اينچنین است كه مي تواند به حرفه 
خود كمك كند. تااين اصل نباشد اصول ديگر هم 
عملی نخواهد شد.الزمه دستیابي به ساير اصول 
درستكار بودن است؛ در اســام الزمه درستكار 
بودن اين است كه خدا را ناظر بر اعمال خويش 
ببیند،يعني اينكه بداند خدا همه جا حاضر است 
و اين باعث مي شود  كه در كارش درستكار باشد. 

2- بي طرفي
حسابدار رسمي بايد بي طرف باشد و نبايد اجازه 
دهد هرگونه پیش داوري ، جانبداري ، تضاد منافع 
يا نفوذ ديگران ، بي طرفــي او را در ارائه خدمات 
حرفه اي مخدوش كنــد. بايدواقعیات رادر نظر 

بگیرد كه الزمه آن درستكار بودن است.
3- صالحيت ومراقبت حرفه اي

حسابدار حرفه اي بايد خدماتي را تقبل كند كه 
توان ايفاي آن را داشــته باشــد و در موارد ال زم 
بتواند از همكاري يا مشورت ديگران استفاده كند.

حســابدار حرفه اي بايد دانش و مهارت حرفه اي 
خود را در زمینه تحوال ت، روش ها و تكنیك هاي 
جديد و قوانین و مقررات به ســطحي ارتقا دهد 
كه صاحبكار يا كارفرماي او  اطمینان يابد كه از 
خدمات حرفه اي كارآمدي برخوردار مي شــود.

يك حسابدار درستكار  كسي است كه مي داند  از 
عهده كاری كه به او محول شده نمي تواند برآيد 
يا اطمینان يابد كه فرد ديگری اين كار  را بهتر به 

سرانجام می رساند.
4- رازداري

حسابدار رسمي بايد به محرمانه بودن اطاعاتي 
كه درجريان ارائه خدمات حرفه اي خود به دست 
مي آورد، توجه كند و نبايــد چنین اطاعاتي را 
بدون مجوز صريح صاحبكار يا كارفرما ، استفاده يا 
افشا كند، مگر اينكه از نظر قانوني يا حرفه اي حق 
ويا مسئولیت افشاي آن را داشته باشد. همان طور 
كه در ابتداي يادداشت آمده است جامعه نسبت 

به حسابداران بي اعتمادي پیدا كرده اند. 
5- رفتار حرفه اي

در نامه 27 نهج ا لباغــه به فرماندار مصر چنین 
آمده اســت كه »با مــردم فروتــن باش،نرمخو 
ومهربــان باش، گشــاده رو وخنــدان باش .در 
نگاه هايت  و در نیم نگاه وخیره شدن به مردم،به 
تساوي رفتار كن  تا بزرگان در ستم كاري تو طمع 
نكنند«. از اين نامه مي تــوان نتیجه گرفت كه 
يك حسابدار حرفه اي بايد در برخورد با ديگران 
در حین انجام وظايفش، بــا ادب و احترام رفتار 
كند همچنین بايد قوانین و مقررات را رعايت و از 
انجام اعمالي كه مي تواند حرفه را بي اعتباركند، 

بپرهیزد .
چگونه مي توان به هدف اصلي حسابداري 

رسيد؟
 پاسخ واضح وروشن است، در سايه اخاق می توان 
به اين مهم دست يافت. مابايد در ابتدا كساني كه 
وارد رشته حسابداري مي شوند را با اخاق آشنا 
كنیم .حال هرچه مي خواهیم بهترين فرمول هاي 
حســابداري ، بهترين كتاب هاي حسابداري را 
به او آموزش دهیم اگر دانشگاه هاي ما يك فرد 
با اخاق را تحويل جامعه ندهند هیچ ســودی 
ندارد. اســاتید بايد به دانشجويان آموزش دهند 
كه شخصیت واقعي هر شــخص در گرو اخاق 
اوست. بايد به او بفهمانند كه يك حسابدار برتر 
در وهله اول شخصي اســت كه اخاق حرفه اي 
داشته باشد. بسیاري از انديشمندان بر اين باورند 
كه رشد وتعالي جوامع بشري تنها به علم وتكنیك 
وپیشرفت هاي مادي نیست بلكه از عوامل مهم 
ترقي يا انحطاط ملت ها رعايت  موازين اخاقي 

وخصلت هاي روحي است. 
* مهدی سليميان

واکنش ریيس سازمان »صمت« اصفهان به 
پایان مهلت خدمت بازنشستگان؛  

حکم بازنشستگی ندارم
با وجود اباغ قانون منع به كارگیری بازنشستگان 
در مناصب دولتــی و پايان مهلــت قانونی برای 
ترک مسئولیت مديران بازنشســته طبق قانون 
و اعام مجلس و ســازمان بازرســی كل كشور، 
هنوز برخی از مديرانی كه بازنشســته شده اند در 
مسند رياست حضور داشــته و مسئولیت خود را 
رها نكرده اند. »اسرافیل احمديه« ريیس 61 ساله 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
از مديرانی اســت كه از او به عنوان بازنشسته نام 
برده می شود. »احمديه« در گفت وگو با خبرنگار 
تســنیم در اصفهان پیرامون اين موضوع و پايان 
مهلت كناره گیری بازنشستگان مشغول به فعالیت 
در دستگاه های اداری و اجرايی كشور اظهار داشت: 
بازنشســته، يعنی فردی كه حكم بازنشســتگی 
برايش صادر شده است و همه نیز فرد را به عنوان 

بازنشسته می  شناسند.
ريیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان در ادامه تصريح كرد: بنده بارها درخواست 
رهايی از خدمت را ارائه كــرده ام؛ اما وقتی حكم 
بازنشستگی ندارم با درخواســتم موافقت نشده 

است.

 شرط دریافت سبد کاال
 برای کارگران تامین اجتماعی

سرپرست تامین اجتماعی بابیان اينكه طرح های 
دولت در راستای حمايت از اقشار آسیب پذير است، 
گفت: درآمد زير سه میلیون تومان شرط دريافت 

سبد كاال ست.
»انوشیروان محســنی بندپی« ضمن بیان اينكه 
افراد با درآمد زير ســه میلیون تومان مشــمول 
دريافت حمايت های اجتماعی و سبد كاال هستند، 
ابراز داشت: دولت اين میزان را به عنوان شاخص 
حقوق و شــرط دريافت اســتفاده از اين خدمات 

منظور كرده است.

»سیب« گران می شود
ريیس اتحاديه میوه و سبزی فروشــان از تشديد 
بازرسی با نزديكی به شب چله خبر داد و گفت: با 
توجه به شرايط بازار اگر صادرات میوه بیش از مازاد 
نیاز بازار داخلی انجام شود، افزايش قیمت میوه به 

خصوص سیب درختی رخ خواهد داد.
»اسدا... كارگر« در رابطه با تاثیرات صادرات برخی 
اقام میوه كه بازار داخلی آن با كمبود مواجه است، 
اظهار كرد: اتحاديه و صنف میوه فروشان در زمینه  
كمبودهای حال و احتمالی اطاع رســانی داشته 
و خواستار آن شــده تا صادرات میوه بر پايه مازاد 
مصرفی داخلی انجام شود، زيرا در صورتی كه نیاز 
بازار داخلی رفع نشــود، قیمت میوه افزايش پیدا 

خواهد كرد.

الیحه بودجه ســال 98 طی روزهای آینده 
تقدیم مجلس خواهد شد،در حالی که سهم 
درآمدهاو هزینه کردها امســال با اندکی 

تغيير در این الیحه پيش بينی شده است. 
عاوه بر نفت كه در سال آينده بازارها و روندهای 
فــروش ناپايــداری خواهد داشــت، بــا توجه به 
تنگناهای معیشــتی مردم انتظار می رود بخشی 
از هزينه كردهــای دولتــی از روی دوش مردم و 
به خصوص اصناف برداشته شــود؛ اما با توجه به 
صحبت هــای دولتمردان از بندهــای بودجه ای 
سال 98، به نظر می رسد مالیات جايگزين نفت در 
اين بودجه شده است؛ درآمدی كه دولت امیدوار 
اســت به دلیل باال بودن تورم بتواند از آن به جای 

درآمدهای نامشخص و متزلزل نفتی بهره ببرد.
ماليات به جای نفت؛ اســتراتژی جدید 

بودجه ای دولت
طی روزهای گذشــته معــاون اول ريیس جمهور 
اعام كرد بعید است ســهم درآمد نفت در بودجه 
ســال آينده بیــش از 2۵ درصد باشــد. بیان اين 
موضوع از سوی »اسحاق جهانگیری« اين پرسش 
را مطرح كرد كه قرار اســت چه منابعی جايگزين 
درآمدهای نفتی شود و سهم استان های سهم بر از 

بودجه های نفتی چه خواهد شد؟
 گرچه چند روزی تا ارائه اليحه بودجه به مجلس 
باقی مانــده و هر تغییری در بندهــا و تبصره های 
آن بعید نیســت؛ اما اعداد و ارقامی كه تاكنون از 
سوی برخی مســئوالن و نمايندگان مجلس اعام 
شــده، قابل تامل اســت.  دولت در اليحه بودجه 
برای درآمدهای نفتی اين گونــه پیش بینی كرده 
است تا فروش نفت بین يك تا يك میلیون و ۵۰۰ 
هزار بشكه و با قیمت ۵۴ دالر باشد، در عین حال 
كه منابع نفتی با نرخ میانگین حدود ۵8۰۰ تومان 
تبديل به ريال شــود. ارقام مورد نظر در قیاس با 
بودجه ساالنه نشان از كاهش حداقل يك میلیون 
بشــكه ای صادرات نفت و حدود يك دالری قیمت 
فروش دارد، اما نرخ تسعیر ارز برای سال بعد نسبت 

بــه ۴2۰۰ تومــان فعلی 
حدود 16۰۰ تومان رشد 
دارد.در سال های گذشته 
ز بودجــه  ۴۰درصــد ا
بــر اســاس درآمدهای 
نفتی تنظیم می شــد كه 
امســال اين رقم كاهشی 
1۵درصدی دارد؛ اما اين 

كاهش بــا خطر كمبود و كســری بودجــه همراه 
خواهد بود. 

طبــق برآوردهای مركــز پژوهش هــای مجلس 
)مطابق رقم درآمدهای نفتی در بودجه( وابستگی 
بودجه بــه درآمدهای نفتی به میــزان 36 درصد 
اســت كه البته درباره اين رقم گوشــزد كرده اند 
كه اين نســبت كمتر از میزان واقعی برآورد شده 
اســت، چراكه منابــع غیرنفتی اليحــه در عمل 
 خوش بینانه برآورد شــده و تحقق كامل آنها بعید 

است. 
ضمن اينكه حدود 1۰درصد از منابع عمومی بودجه 
هم از بابت اوراق و امثالهم تامین می شود. بنابراين 
طبق محاســبات مركز پژوهش هــای مجلس اگر 
نفت نفروشیم و اســتقراض نكنیم عما ۵۰درصد 

از منابــع عمومی بودجه 
كســری دارد. اين حجم 
از كســری، اهمیت توجه 
به رفــع آســیب پذيری 
بودجه كشور را در مقابل 
تاطم های نفتی نشــان 

می دهد.
دلیــل  همیــن  بــه 
كارشناســان معتقدنــد دولت برای رفع كســری 
بودجه تــاش خواهــد كرد عــاوه بــر كاهش 
هزينه های خــود در بخش عمرانــی مالیات ها را 

افزايش دهد. 
در بودجه 98 پیش بینی شــده اســت 126 هزار 
میلیارد تومان از محل مالیــات و 26 هزار میلیارد 
تومان نیز از محل حقوق و عوارض گمركی درآمد 
برای سال آينده وصول می شود. رقم درآمد مالیاتی 
در ســال جاری 11۴ هزار میلیارد تومان مصوب 
شــد كه البته حدود 1۰ هزار میلیارد تومان طبق 
آمارهای رســمی طی 6 ماهه امسال با عدم تحقق 
روبه رو اســت. اگر چه رفتن به سمت بودجه های 
مالیاتی در همه جای دنیا اعمال می شود و روشی 
اصولی و درســت برای بودجه ريزی است؛ اما بايد 

ديد آيا ساختارهای سست تولید ملی قادر خواهد 
بود اين فشار را تحمل كند.

سهم اصفهان از بودجه و  اما و اگرها
سال گذشــته به رغم باال بودن درآمدهای دولت 
از مالیــات اصفهان؛ اما ســهم اختصاصی ناچیزی 
از بودجه به اين اســتان اختصاص يافت. به گفته 
كارشناسان، ســهم درآمد مالیاتی استان اصفهان 
بعد از تهران در مقايســه با 6 اســتان مهم تهران، 
آذربايجان شرقی، خراســان، فارس و خوزستان، 
باالتر است و اين در حالی  است كه سهم استان ما به 

لحاظ بودجه ای در رده آخر قرار دارد.
در سال های قبل اصفهان نقش عمده ای در تامین 
بودجه استانی دولت داشت و حاال با توجه به كاهش 
درآمدهای نفتی، به نظر دولت حســاب بیشتری 
روی درآمدهای اســتانی باز خواهد كرد و اصفهان 
نیز بدون شك در رأس هرم درآمدی دولت خواهد 
بود؛ اما بايد توجه داشــت كه شاخص های رشد و 
تولید در اصفهان چندان خوب نیست. نه در تولید 
و نه در صنعــت و درآمد وضعیت مناســبی وجود 
ندارد و در حالی كه دولت در سال های قبل از سهم 
اختصاصی استان ها به خصوص اصفهان كاست و 
دست بخش خصوصی را در اين استان باز گذاشت؛ 
اما برآوردها نشان می دهد كه سرمايه های چندانی 
به اين اســتان ورود پیدا نكرده است از سوی ديگر 
بیكاری و بحــران آب نیز در اصفهــان به مرزهای 
هشدار رســیده، حتی می توان گفت كمبودهای 
تخصیص اعتبار در ســال های اخیر منجر به دامن 
زدن به اين مشكات شده است و حاال اصفهان جزو 
بیكارترين و كم سرمايه پذيرترين استان های ايران 
است. با اين وجود به نظر نمی رسد تمهید ويژه ای 
برای بهبود اين شرايط در اســتان از سوی دولت 
انديشیده شده باشد. با توجه به سیگنال های كه از 
سوی نمايندگان اســتان در مجلس ارائه  می شود 
بودجه اصفهان همچنان بر مدار كاهش در ســال 

آينده خواهد چرخید. 
و ما همچنان بــا عواقب وصله ناجــور »برخوردار 
بودن« كه متاســفانه واقعی هم نیســت، دست و 

پنجه نرم می كنیم!

عواقب یک وصله ناجور!
بودجه سال 98 در حالی طی روزهای آینده به مجلس می رود که باید نگران کاهش سهم اصفهان از درآمدهای بودجه ای دولت باشيم؛

 ما همچنان با عواقب وصله 
ناجور »برخوردار بودن« که 
متاسفانه واقعی هم نیست، 

دست و پنجه نرم می کنیم

با کافــه ارز دیگر نگــران قيمت 
ارز،طال،خودرو،ســكه و استعالم 

خالفی خودروی خود نباشيد! 
کافه ارز، بــه طور 24 ســاعته 
شــبانه روز قيمت دقيق تمامی 
ارز ها،طال،خودرو،سكه و استعالم 
خالفی خودرو را در اختيار شــما 
قرار می دهد. امكانات برنامه: حجم 
بســيار کم ،  رابط کاربری روان و 
آسان ، اعالم قيمت لحظه ای سكه 

)انواع سكه( و... .

کافه ارز

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضيه محب رسول

يك كارشــناس اقتصاد گردشــگری اظهار كرد: منوی غذايی متنوع و 
رستوران های متفاوت از لحاظ غذا و فرهنگ از جمله گزينه های مهمی 
است كه در جذب گردشگران و توســعه صنعت گردشگری بسیار حائز 
اهمیت است. »زاهدی« يكی از جذابیت های مقاصد گردشگری افراد را 
استفاده از غذاهای محلی دانست و افزود: اساس سفر گردشگران خارجی 
از تفاوت ها نشأت می گیرد و بسیاری از آنها به استفاده از غذاهای بومی 
مناطق مختلف اهمیت می دهند، اما اين گردشگران هستند كه انتخاب 
می كنند در سفر خود از منوی غذايی بومی يا غیر بومی يا تركیبی از اين 
دو استفاده كنند. وی ادامه داد: تنوع بخشی به محصوالت غذايی به نفع 

توسعه گردشگری در اصفهان اســت و چه بسا باعث شود كه گردشگران 
خارجی پس از برخورد با منوی غذايی كشور خودشان در اصفهان، بر طول 

سفر خود بیفزايند و موجب ايجاد فرصت های اقتصادی بیشتری شوند.
اين كارشناس اقتصاد گردشگری با بیان اينكه تنوع بخشی در محصوالت 
غذايی موجب جذب بیشتر گردشگران می شود، خاطر نشان كرد: فرصت 
بهره مندی گردشگران خارجی از غذای بومی خودشان در اصفهان، برای 
صنعت غذايی گردشگری اصفهان يك حسن به شــمار می رود و باعث 
می شود تا گردشگران خارجی فرصت استفاده از غذاهای بومی اصفهان و 

غذاهای ملل مختلف را همزمان در اصفهان داشته باشند.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از انــزوای غذاهای بومی و محلی اصفهان 
الزم است تا با تنوع بخشیدن به منوی غذايی رســتوران ها و اجتناب از 
ارائه غذاهايی تكراری همچون چلــو كباب و چلو جوجه، غذاهای متنوع 
محلی خود را نه تنها به گردشــگران خارجی بلكه به گردشگران داخلی 

نیز معرفی كنیم.
 زاهدی افزود: توسعه و تنوع بخشی به خدمات گردشگری از جمله صنعت 
غذايی موجب ايجاد فرصــت های درآمدزايی بیشــتر از طريق صنعت 
گردشگری است و موجب ارتقای ســطح اقتصاد گردشگری شهرهايی 

همچون اصفهان می شود.

کارشناس اقتصاد گردشگری:
برای رونق گردشگری اصفهان، از چلوکباب جدا شویم

سیزدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت اصفهان عصر سه شنبه در حالی افتتاح شد كه مسئوالن مربوطه  و دعوت شده از طرف شركت نمايشگاه ها، در اين برنامه حضور نیافتند و صدای صنعتگران را نشنیدند.
نشست خبری و مراسم ويژه افتتاح اين نمايشگاه فقط با حضور دبیركل خانه صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان و مديرعامل شركت نمايشگاه های اين استان برگزار شد.  در اين مراسم جای مسئوالنی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، شركت شهرک های 
صنعتی اصفهان و اتاق بازرگانی اصفهان خالی بود. »خلیل جعفر پیشه« از فعاالن حوزه صنعت در اين مراسم، حضور نیافتن مسئوالن در آيین افتتاحیه اين نمايشگاه را نشان دهنده وضعیت اسف بار صنعت در استان و كشور توصیف كرد و گفت: اوضاع صنعت خوب نیست 

و روز به روز نیز بدتر می شود. در اين نمايشگاه 9۰ شركت معتبر از استان های اصفهان، تهران، سمنان و آذربايجان شرقی توانمندی های خود را در سیزدهمین نمايشگاه صنعت اصفهان به نمايش می گذارند.
اين نمايشگاه 197 غرفه دارد و نمايندگان فروش محصوالت و خدمات از كشورهای چین، كره، تركیه و آلمان نیز در آن حضور دارند. مشاركت كنندگان اين نمايشگاه در زمینه خدمات مهندسی، ماشین ابزار و ملزومات كارگاهی، تجهیزات صنعتی و كارگاهی و ابزارآالتی 
مانند دستگاه های جوش، برش، لیزر، سیستم های هیدرولیك و پنوماتیك، لیفتراک و باالبرهای صنعتی، صنايع و خدمات وابسته كارگاهی و ايمنی و بهداشت صنعتی، ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی و نظافت صنعتی و تمامی فعالیت هايی كه به نوعی با بخش صنعت در 
ارتباط است را در بیش از پنج هزار مترمربع از فضای اين نمايشگاه به نمايش در می آورند تا مخاطبان و فعاالن اين عرصه، هر چه بیشتر با آخرين محصوالت مرتبط آشنا شوند. استان اصفهان با برخورداری از 1۰ هزار واحد صنعتی، دومین استان بزرگ صنعتی كشور به 
شمار می رود و بخش زيادی از محصوالت مورد نیاز حوزه صنعت در سطح كشور را تامین می كند. سیزدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت اصفهان يكی از وسیع ترين و گسترده ترين رويدادهای صنعتی و بازرگانی كشور به شمار می رود كه با ارائه قابلیت ها و توانمندی های 

شركت ها، هدايت شركت كنندگان به سمت بازارهای گسترده تر، ايجاد فرصت برای صنعتگران خاق برای معرفی آخرين محصوالت، تبادل نظر با صنايع كشورها و استان های مختلف شركت كننده در نمايشگاه برگزار می شود.

جای خالی صنعتگران در نمایشگاه بين المللی صنعت اصفهان؛

دقیقا کجایید؟!

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بين المللی استان :
یکی از موانع توسعه یافتگی اصفهان، سوءمدیریت است

مديرعامل شركت نمايشگاه های بین المللی اســتان اصفهان اظهار كرد: يكی از موانع توسعه اقتصادی در اصفهان، سوء مديريت 
در اين استان است كه باعث شده در بسیاری از شاخص ها از ساير اســتان ها عقب بیفتد، هر چند اين استان را به عنوان » استان 

برخوردار« می شناسند؛  اما در باطن امر چنین چیزی ديده نمی شود.
»علی يارمحمديان« عصر سه شنبه در نشست خبری پیش از برگزاری نمايشگاه بین المللی صنعت اصفهان، گفت: استان اصفهان 
تمام ويژگی ها و ظرفیت های توسعه اقتصادی همچون اســتقرار صنايع مادر، بزرگ ترين تولید كننده فوالد، شركت پلی اكريل، 

سیمان سپاهان، اردستان، نايین، ذوب آهن  و ... دارد؛ اما توسعه اقتصادی به معنای واقعی در اين استان شكل نگرفته است.
وی افزود: استان اصفهان را شهرک های صنعتی محاصره كرده اند، 23 صنعت در استان اصفهان وجود دارد كه ما در بحث تولیدات  
رتبه يك تا سه را دارا هستیم.وجود مواد اولیه و تولیدات صادراتی مثل مشتقات نفتی و پتروشیمی، وجود شركت نمايشگاه ها با 
2۵ سال سابقه كه تقريبا هر هفته يك رويداد اقتصادی را رقم می زند، وجود پايانه های صادراتی در فرورگاه بین المللی اصفهان، 
وجود گمرک در مركز و وجود زير ساخت های صنعتی و ... همه اينها نشان از ظرفیت های سرشار استان اصفهان برای رسیدن به 

توسعه و رشد اقتصادی دارد.
مديرعامل شركت نمايشگاه های بین المللی اســتان اصفهان ابراز امیدواری كرد كه برگزاری اين نمايشگاه كه يكی از مهم ترين 

نمايشگاه های كشور است به رونق اقتصادی  و حل مشكل اشتغال و توسعه اقتصادی كمك كند.

دبير کل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:
خودتحریمی ها و قوانین دست و پاگیر بیش از تحریم آسیب زاست

دبیر كل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: مسئوالن بايد به فكر چاره انديشی برای تحريم های داخلی باشند زيرا 
خود تحريمی و بروكراسی های اداری باعث می شود از توسعه عقب بمانیم و اين موضوع بیشتر  از تحريم ها  به جامعه آسیب می زند.

»محمدرضا طالبیان« در نشست خبری آيین افتتاحیه سیزدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت اصفهان، اظهار كرد: در حال حاضر 
صنعت با مشكات بسیاری از جمله مســائل مالیاتی، تامین اجتماعی، مسائل تثبیت نرخ ارز واحدهای صنعتی دست و پنجه نرم 
می كند و از طرف ديگر نیمه اول سال 97 در مقايسه با همین زمان در ســال 96 از چهارهزار واحد صنعتی، 12 درصد آن كاهش 

مصرف برق داشته است كه نشان می دهد بسیاری از آنها تعطیل يا نیمه تعطیل شده اند.
طالبیان تاكید كرد: مسئوالن بايد به فكر چاره انديشی برای تحريم های داخلی باشند زيرا خود تحريمی و بروكراسی های اداری 

باعث می شود از توسعه عقب بمانیم.
وی با اشاره به اينكه حدود 7۰ شهرک صنعتی در استان اصفهان موجود اســت كه بسیاری از آنها خالی از واحد بوده يا واحدهای 
آن تعطیل شده است، گفت: شهرک هايی كه در دور دست واقع شده بی شك برای واحد صنعتی توجیه اقتصادی ندارد كه در آنجا 
مستقر شود و مورد استقبال قرار نخواهد داشت. دبیر كل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اينكه بانك مركزی هر 
ساعت يك بخشنامه جديد صادر می كند، گفت: اگر سوء مديريت ها، خود تحريمی ها و قوانین دست و پا گیر كنار گذاشته شوند 

به زودی از بسیاری جوانب بی نیاز خواهیم شد و به خودكفايی كامل دست می يابیم.
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 فواید استفاده از »سنگ پا«

پیشنهاد سردبیر:

برای تکمیل مطلبی درمــورد ضایعات در اینترنت 
مشغول جست و جو هســتم، در میان پیشنهادات 
گوگل چشــمم به آگهــی فــروش دی وی دی 
آموزش اســتخراج طال می افتد، کنجکاو می شوم 
و ســراغ ســایت موردنظر می روم؛اما آنچه با آن 
مواجه می شــوم نه یک برنامه آموزشــی طالیابی 
و یا اســتخراج از معادن که نوعی برنامه و نقشــه 
بازســازی دســتگاهی برای بازیافت طال و نقره از 
بردهای کامپیوتری و دستگاه های دیجیتال است. 
مســئله ای که شاید باورش ســخت باشد؛ اما می 
توان از هر تن ضایعات موبایــل و کامپیوتر چیزی 
در حدود 300 گرم طال اســتخراج کرد این میزان 
 برای استخراج طال از سنگ معدن معادل سه گرم

 است.
طالیی به نام ضایعات

اینکه بتوان از بردهــای الکترونیکی حجم باالیی 
از طال و یا فلــزات گرانبها مانند نقــره و پاالدیوم 
را اســتخراج کرد اندکی بعید به نظر می رســد. 
البته شاید این کار در کشــور ما نوظهور باشد؛ اما 
سال هاست تکنولوژی آن در کشورهای اروپایی و 
حتی مالزی و استرالیا بومی سازی شده و بسیاری 
از ضایعات در کشــورهای جهان سوم مستقیما به 
این کشورها صادر می شود. سازوکاری که حاال در 
بسیاری از کشورهای دنیا اتفاق افتاده و شرکت های 
بازیافت با استفاده از همین روند، بازار گوشی های 
از رده خارج شده را در دست دارند. »ال - کرتین« 
یک شرکت بازیافت وســایل الکترونیکی در سوئد 
است که مدیر این شرکت گوشی های تلفن همراه 
بی مصرف را یــک معدن طالی مخفی دانســته و 
می گوید »سیســتم پیچیده گوشــی های موبایل 
قادر به انتقال ســیگنال های الکتریکی است و به 
همین دلیل فلزات ارزشمندی در ساخت آنها مورد 
استفاده قرار گرفته. طال و نقره ای که در شهرها از 
طریق بازیافت به دســت می آید، کم کم جای طال 
و نقره به دســت آمده از معدن ها را پر خواهد کرد 
و شــرکت معدن بولیدن ســوئد ٤0 درصد طالی 
تولیدی خود را از طالهای بازیافتی تامین می کند. 
این بازیافت به نفع محیط زیست هم هست. بازیافت 

صحیح گوشی های موبایل از آلودگی محیط زیست 
توســط مواد مضر جلوگیری می کند.« بســیاری 
از شرکت های بازیافت در کشــورهای دیگر دنیا، 
اعالمیه خرید گوشــی های از رده خارج شده را در 
ســر در مغازه های موبایل فروشی نصب کرده اند تا 
مردم بی واسطه و مســتقیم راهی نمایندگی های 
بازیافت شده و گوشی خود را تحویل دهند. بعضی از 
شرکت های تولیدکننده موبایل هم طرح هایی دارند 
که براساس آن گوشــی های همراه قدیمی خود را 
تحویل گرفته و گوشی جدیدی به مشتری می دهند 
که ایران از این قافله هم عقب اســت. در ایران اما 
حکایت این زباله هــای الکترونیک اندکی متفاوت 
است بسیاری از گوشی ها و قطعات الکترونیکی از 
رده خارج تنها با برداشتن چند قطعه باارزش عمال 
رها می شوند و اغلب به کارخانه های بازیافت برای 

معدوم سازی نمی رسند.
طال چطور از ضایعات استخراج می شود؟

»رم« ها از جمله قطعات بــا ارزش جهت بازیابی 
طال هستند. پایه های شانه ای شکل رم ها آبکاری 
مناسب و نسبتا ضخیمی روی فلز نیکل هستند.در 
برخی از قطعات الکترونیکی جدید به جای آبکاری 

طال از نوعی ترکیب قلع اســتفاده می شود؛ اما در 
بیشتر قطعات حساس مانند کامپیوترها، لپ تاپ ها، 
تجهیزات مخابراتی و نظامی از طالی خالص جهت 
آبکاری استفاده می کنند. البته شناسایی قطعات 
آبکاری طال از رنگ زرد آن قابل تشــخیص خواهد 
بود. عالوه بر طالی موجود در پایه های شانه ای رم، 
چیپ های سوار بر رم نیز حاوی طال و نقره در داخل 
پک شان هســتند. همچنین روی این بردها خازن 
های سرامیکی نصب سطحی نیز می توان مشاهده 
کرد.برای استخراج طال از رم ابتدا قطعات روی برد 
را به وســیله محلــول SNST 550  از قطعه جدا 
کرده و برای قســمت های طالیی برد از روش های 
مختلفــی چــون UW 860، تیزاب ســلطانی و 
ســیانید می توان بهره برد و برای چیپ های روی 
برد نیز پس از سوزاندن یا پودر کردن می توانید از 
uw860 استفاده کنید. همچنین گفته می شود 
هر ٤0 گوشی تلفن همراه کارکرده حاوی یک گرم 
طالست. ایده اینکه ٤1 گوشی موبایل حاوی یک 
گرم طالســت ابتدا در گزارش سازمان ملل درباره 
پسماندهای الکترونیکی مطرح شد. شرکت فناوری 
اوماکور مستقر در بروکســل به بی بی سی گفت:» 

شما دقیقا می توانید این مقدار طال را از 35 گوشی 
موبایل به دست آورید«.

چرا این تجارت پر سود نیست؟
اگر چه اســتخراج طال از ضایعات به نظر تجارتی 
وسوسه کننده می آید؛ اما حقیقت این است که این 
کار برای بسیاری از افراد زیان ده بوده و تکنولوژی 
آن تنها در دســت معدودی از کشورهای پیشرفته 
است؛ چرا که بدون تکنولوژی های خاص این کار 

سوددهی الزم را ندارد. 
با احتساب قیمت های کنونی طال مقدار طالی کار 
شده در گوشی همراه کمتر از یک دالر و 67 سنت 
است. همچنین به دالیلی استخراج طال از گوشی 
های موبایل چندان به صرفه نیســت ساالنه حدود 
2700 تن طال از حدود 7٤00 تن ســنگ معدن 
اســتخراج می شــود. اگر بخواهید این مقدار طال 
را از گوشــی های همراه کار کرده به دست آورید، 
باید 300 میلیون گوشــی همراه را بازیافت کنید 
و اگر این کار هــر روز انجام شــود، هفت میلیون 
گوشــی مورد اســتفاده کاربران در جهان ظرف 
23 سال تمام خواهد شــد. البته استخراج طال از 
ضایعات الکترونیکی چندان هم بی خطر نیســت 
و اگر با تمهیــدات الزم این کار انجــام نگیرد می 
تواند اشخاص جدا کننده را به بیماری های زیادی 

مبتال کند.
در حاشیه فقر تکنولوژی و عدم برنامه ریزی برای 
اســتفاده از این فرصت ثروت ســاز چین و آلمان 
مهم ترین مشــتریان ضایعات الکترونیکی کشور 
ما هســتند. اگر چه در ایران آمار و ارقام دقیقی از 
حجم و میزان تولید ضایعات الکترونیکی در دست 
نیست، ولی به گفته محمود لیائی، مدیرکل صنایع، 
برق الکترونیک و فناوری اطالعات وزارت صنایع و 
معادن در سال ۸۸، حدود 3 تا ٤ میلیون کامپیوتر 
و 1۸ میلیون تلویزیون المپی از رده خارج در کشور 
وجود داشــته که این رقم با احتســاب تلفن های 
رومیزی، قطعات الکترونیکی و دستگاه های ویدئو 
که بسیاری از آن ها دارای فلزات گرانبها در ترکیب 
ساختاری خود هستند، رقم قابل توجهی می شود 
که به نظر می رسد نادیده گرفتن حجم ثروتی که با 
خروج آن ها از کشور به هدر می رود به نوعی چشم 

بستن بر سرمایه های ملی است.

زباله های طالیی را دریابیم
  بازیافت طال از زباله های الکترونیکی سال هاست که در دنیا رواج دارد؛

دلیل عصبانیت شما به خاطر کمبود 
این ماده است

کارشناسان در جدیدترین پژوهش های خود 
دریافتند کم شــدن ذخیره آهــن در دوران 
قاعدگــی می تواند ســبب دگرگونی در خلق 
و خوی بانوان شــود.به گفته متخصصان ،کمبود آهن می تواند ســبب دگرگونی 
درخلق و خو و کاهش عملکرد شناختی در زنان در سنین قاعدگی شود.زنان برای 
حفظ سالمت جســمی و روانی خود باید در دوره های منظم، آزمایش خون برای 
بررسی ذخیره آهن و گلبول های قرمزخونی انجام دهند و در صورت کمبود ذخیره 
آهن از دارو های مکمل زیر نظر پزشــک برای بازه زمانی استاندارد استفاده کنند.

برخی معتقدند نوســان های خلقی در این دوران به دلیل نوســان های هورمونی 
است، اما پژوهش های جدید نشان داده کمبود ســطح آهن خون می تواند سبب 
افزایش تحریک پذیری دراین دوران شود.مصرف مواد خوراکی غنی از آهن مانند 
سبزیجات دارای برگ سبز، برخی دانه های آجیل، منابع پروتئینی و تخم مرغ در 
کنار مصرف منظم مکمل های دارویی استاندارد می تواند سبب افزایش ذخیره آهن 
خون و جلوگیری از بروز مشکل هایی، چون بی حالی، اختالل دریادگیری، ضعف، 
خستگی، افسردگی، ریزش مو، زرد شدن چشم ها، زاویه دارشدن ناخن های دست، 

تپش قلب و بی قراری شود.

 فواید استفاده از »سنگ پا«
»سنگ پا« از جمله وسایل استحمامی است که از ایام قدیم استفاده از آن رایج بوده 
است. سنگ پا کشیدن یکی از بهترین روش ها برای ماساژ کف پا و برطرف کردن 
خشکی و پوست های ضخیم کف پاست.استفاده از سنگ پا برای درمان سردردها 
و برخی بیماری ها مفید است که در ادامه این مطلب به بررسی آن می پردازیم.از 
فواید استفاده از سنگ پا می توان به این مورد اشاره داشت که چرک پا را تمیز می 

کند و در نتیجه خستگی و کوفتگی پا برطرف می شود. 
همچنین برای برخی از انواع سردرد و اکثر بیماری های مغزی بسیار سودمند است 
به خاطر اینکه ماده را از قسمت های باالتر به ســمت قسمت های پایین بدن می 
کشاند و اگر سنگ پا ، خشن تر باشد جذب ماده زیادتر است؛ سنگ پا باید خشن 
و متخلخل باشــد و کف پا و پاشــنه پا را با آن مالش دهند.اینکه جدیدا در فضای 
مجازی اعالم می کنند که بیشترین مقدار انسولین در پاشنه پاست، هیچ سندیت 
علمی ندارد اما کسانی که دچار دیابت نوع 2 هستند، اگر روزانه به مدت 10 دقیقه 
از سنگ پا استفاده کنند، باعث تنظیم انسولین خو ن شان خواهد شد همچنین این 
عمل باعث چربی سوزی بیشتر و تناسب اندام خواهد شد.کاربرد دیگر سنگ پا این 
است که استفاده از آن در افرادی که در سن رشــد قرار دارند ، با تحریک هیپوفیز 
مغز و تولید هورمون رشــد، به افزایش قدشان کمک شــایانی می کند؛ برای این 
 کار بهتر است برای سنگ پا کشــیدن ، پاها را به مدت 15 دقیقه در آب نمک گرم 
نگهداری کرده و ســپس به انجام این کار بپردازید.میخچــه و پینه اغلب به دلیل 
 سایش و فشار روی پوســت ایجاد می شــوند. پینه در هر جای بدن که اصطکاک 
در آن هست ایجاد می شود؛ مثل نوک انگشــتان یک نوازنده و یا کف دست یک 

مکانیک.

چرا برخی ها میلی به خوردن 
صبحانه ندارند؟

صبحانه، مهم ترین وعده  غذایی اســت 
و نادیــده گرفتــن آن می توانــد باعث 
مشکالت گوارشــی، افزایش وزن و عدم 

تمرکز کافی شــود.ممکن اســت در برخی 
مــوارد، صبحانه نخــوردن به دلیل بی میلــی و حالت 

تهوع هنگام صبح باشــد و این مسئله ناشــی از دالیل متعددی است. بی خوابی و 
کمبود خواب در طول مدت شــبانه روز، چرخه  خواب و بیداری را مختل می کند 
و تغییرات ناشــی از آن می تواند بی اشــتهایی به صبحانه یا حتی احساس حالت 
تهوع را به همراه داشــته باشــد.رفالکس معده یا بازگشــت اســید معده زمانی 
اتفاق می افتد کــه دریچه  بین این عضو و مری بســته نمی شــود و در نتیجه بعد 
از غذا خوردن یا نوشــیدن مایعات، اســید به مری برمی گــردد. در این وضعیت 
هم احســاس بی اشــتها بودن یا حالت تهوع داشــتن طبیعی اســت.در صورت 
وجود این مشــکل، احتباس سینوســی به داخل گوش فشــار وارد می کند که 
سرگیجه، بی حالی و بی اشــتهایی را به دنبال خواهد داشــت. همچنین احساس 
اســترس، هیجان و اضطراب، بر عملکرد و وضعیت روده اثر بســیار زیادی دارد. 
بی میلی به مصرف صبحانه می تواند به علت یک رویداد اســترس زا باشــد.تهوع 
 در صبح می تواند مرتبط با آنچه به عنوان صبحانه خورده اید، باشــد. ممکن است 
 مصرف بعضــی موادغذایــی کــه در رژیم هــا توصیه می شــوند باعــث ایجاد

 حساسیت غذایی شود.

 سندروم سوزش دهان چیست
 و چطور درمان می شود؟

 سندروم سوزش دهان یک اختالل دردناک اســت که نیاز به درمان دارد. عالیم 
سندروم سوزش دهان در دهان، لثه ها، لب ها و گلو ظاهر می شود و خود بیماری نیز 
به دالیل متعددی همچون آلرژی، دیابت، خشکی دهان، رفالکس معده و مشکالت 
تیروئید بروز می کند.افزایش احساس تشنگی، احساس درد، احساس سوزش در 
یک یا چند منطقه از دهان، خشکی دهان، تغییر در طعم دهان، احساس طعم فلز در 
دهان که حتی پس از مسواک و غذا خوردن نیز باقی می ماند از دیگر عالیم سندروم 
سوزش دهان است.در اغلب موارد رابطه مســتقیمی میان کمبود آهن و سندروم 
سوزش دهان وجود دارد؛ بنابراین ممکن است با افزایش مصرف غذاهای پر آهن 
همچون عدس، اسفناج و پسته، عالیم سندروم سوزش دهان هم فروکش کند و در 
درمان آن موثر باشد.یکی از اساسی  ترین علل بروز سندروم سوزش دهان، ممکن 
است کمبود ویتامین ب 12 باشد. یک مطالعه  منتشر شده در ژورنال آسیب شناسی 
دهان و دندان نشان داد که ویتامین ب 12 قابلیت کاهش میزان »هوموسیستئیِن« 
موجود در بیماران مبتال به این سندروم را دارد.از جوش شیرین هم می توان برای 
درمان سندروم سوزش دهان که در عین حال مقرون به صرفه هم هست، استفاده 
 کرد. برای درمان ســوزش دهان با جوش شیرین، باید یک ســوم فنجان آب گرم 
را با یک سوم قاشق چای خوری  جوش شــیرین ترکیب و سپس در دهان غرغره 

کنید.

پریسا سعادت

تست هوش نوزاد؛

 آیا کودک باهوشی دارم؟
هر پدر و مادری فکر می کند که کودک اش منحصر به فرد است که البته همینطور هم اســت. هر کودکی خصوصیات اخالقی خودش را دارد اما خب طبیعی است که برخی از کودکان باهوش تر ازبقیه 
باشند؛ اما سوال اینجاست که چگونه می توان هوش کودکان را اندازه گرفت؟ در ادامه به رفتارهایی که نشانه هوش باال در کودکان است، اشاره کرده ایم. اگر شما هم این رفتارها را در کودک تان دیدید، 

بدانید که او از هوش باالیی برخوردار است.

 مهارت های زبانی
بچه هایــی که هــوش باالیــی دارند به 

حرف هایی که شما می زنید، توجه زیادی نشان 
می دهند. به عنوان مثال زمانی که شما برای آنها کتاب 
می خوانید، آنها تمام حواس شان را به شما می دهند، 
حتی اگر زیر 6 ماه داشته باشــند. آنها همچنین می 

توانند در 1٤ ماهگی کلمــات را به صورت جمله 
به زبان آورند، کاری که ممکن اســت از 

کودکان بزرگ تر برنیاید.

تمرکز باال
اکثر کودکان قادر نیستند که برای مدت 

طوالنی روی چیزی تمرکــز کنند. به عنوان 
مثال شما در حال کتاب خواندن برای او هستید 
اما او ناگهان حواس اش به ســمت چیز دیگری 
جلب می شــود. اما اگر کودک تــان از هوش 

زیادی سرشار باشد تا انتهای داستان به 
حرف های شما گوش می دهد.

حافظه
اگر کــودک شــما هوش 

باالیی داشته باشد، از همان ابتدا شما 
آن را احساس خواهید کرد. او عروسکی را که 

شــما از او پنهان کردید، از یاد نمی برد یا این که 
می داند آشپزخانه مکان خوراکی هاست. در واقع 
شما این تشــخیص را می دهید که او زمان و 

مکان را بهتر از کودکان دیگر تشــخیص 
می دهد.

قوه تخیل باال
اگر احســاس کردید که کودکان 

شــما در حال بازی قوه تخیل باالیی 
دارد و مــدام رویاپــردازی می کند، 

بدانید که او از هــوش باالیی نیز 
برخوردار است.

تنها بازی کردن
کودکانی که هوشی باالیی دارند دوست 

دارند که تنهایی بازی کننــد. آنها بازی های 
انفرادی را به بازی های گروهی ترجیح می دهند. 
بنابراین اگر دیدید که کودکی به تنهایی نشسته و 
دارد به آرامی برای خودش کتــاب می خواند یا 

با اســباب بازی هایش بازی می کند، نگران 
نشوید و بدانید که او از هوش باالیی 

برخوردار است.

مهارت ارتباطی
اگر کودک شما به خوبی با اطرافیانش 

ارتباط برقرار مــی کند، با ایــن که هنگام 
صحبت کردن دیگران ســرش را به سمت آنها 
می چرخاند، یا به چشــم های اطرافیان خیره 
می شود و به حرف هایشان گوش می دهد، 

بدانید که کودک باهوشی دارید.

مهارت های 
زبانی پیشرفته

کودکانی که هوش باالیی دارند، از مهارت های 
زبانی باالتری نسبت به دیگر کودکان برخوردارند. 

در حرف زدن های این کودکان، شما متوجه می شوید 
زمانی که او با بزرگســاالن صحبت می کند، لغات و 
جمالت بلندتری را به کار مــی برد و هنگامی که 

طرف صحبــت آنها کودک اســت، لغات و 
جمالتش نیز ساده تر می شود.

هنر و درک ریاضی
اگــر طراحــی و نقاشــی و مهارت 

شمارش اعداد در کودک شما باالست، شک 
نکنید که فرزندتان جزو باهوش ترین کودکان 
اســت. کودکانی که هوش باالیی دارند معموال 
می توانند احساســات دیگران را تشخیص 

دهند. آنها می توانند حتی برای دیگران 
دلسوزی کنند.

حل مشکالت
کودکان باهوش می توانند مشکالت 

خود را مانند کودکان بزرگ تر از خودشان 
حل کنند. بــه عنوان مثــال کودکی که در 
جایی گیر افتاده، می تواند اســباب بازی 

های خــود را روی هــم بچیند و راه 
فراری برای خود پیدا کند.
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پرداخت 80 میلیارد تسهیالت خوداشتغالی به مددجویان

پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

دانشگاه

 دانشگاه صنعتی اصفهان 
قطب رادار ایران

رییس دانشــگاه صنعتی اصفهــان گفت : این 
دانشــگاه از دیرباز به عنوان قطب رادار ایران 
شناخته می شــود و به همین سبب طراحي و 
ساخت نخستین سامانه رادار ثانویه پیشرفته 
)MSSR( كشــور به دانشگاه صنعتی اصفهان 
واگذار شد.ســید محمود مدرس هاشمی در 
این بــاره اظهار كرد : طــرح تحقیق ، طراحي 
، ســاخت ، تولید ، نصــب و راه انــدازي ، پنج 
نمونه رادار و انجــام آموزش هاي الزم با هدف 
 بومي ســازي فناوري ســامانه كامل راداري

 MSSR-S با هدف تكمیل پوشــش راه هاي 
هوایي و فرودگاه های كشور، به دانشگاه صنعتی 
اصفهان واگذار شده است.وی ، انجام تحقیقات 
و ساخت ســامانه را تعهد دانشــگاه صنعتی 
اصفهان در این طرح بیان كرد و افزود : شركت 
فرودگاه هــا و ناوبري هوایي ایــران به عنوان 
بهره بردار و تامین كننده منابع مالی و نیز همكار 
در نصب و راه اندازی و گروه صنایع الكترونیك 
هوایي و تجهیــزات فرودگاهي صاشــیراز به 
عنوان مجموعــه دریافت كننــده دانش فنی 
تولید و ایجاد كننده ساختار پشتیبانی و تجاری 
سازی، در این طرح مشاركت خواهند داشت.

رییس دانشــگاه صنعتی اصفهان تصریح كرد: 
این طرح با حمایت و نظارت ســتاد توســعه 
فناوري هاي حوزه فضایي حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام 

خواهد شد.

فعالیت جهادی دانشجویان 
دانشکده علوم قرآنی اصفهان

عماد كاویانی، مسئول گروه جهادی ثامن االئمه 
علیه السالم دانشــكده علوم قرآنی اصفهان با 
اشــاره به برگزاری اردوی جهادی در مناطق 
محروم اصفهــان گفت: محل  برگــزاری اردو 
شــهر ُرزوه، بود و فعالیت های گروه جهادی ما  
با هدف خدمت رسانی به مردم مناطق محروم 
شامل  مشاوره طب اســالمی، ویزیت رایگان، 
غرفه های مشــاوره، بازی و سرگرمی می شد. 
وی با اشاره تحریم های دشــمنان در كشور و 
حضور فعال این گروه جهادی در صحنه كمك 
به مردم مناطق محروم گفت: امروز دشــمنان 
قسم خورده ایران زمین، تحریم را نه به عنوان 
یك ابزار، بلكه به عنوان سالحی جنگی به كار 
گرفته است؛ سالحی كه ناجوانمردانه معیشت 
مردم را هدف قرار داده و بــه خیال خام خود 
می خواهد به وسیله آن ملت و نظام را به زانو در 
آورد. غافل از آنكه این ملت، فرزندان عاشورا و 
رمضان هستند و در مسیر پیشبرد اهداف خود 
از مالمت و دست اندازی هیچ مالمتگر معاندی 

خوفی به دل ندارند.  

برگزاری  نشست زنان علیه 
زنان در دانشگاه اصفهان

نشســت زنان علیه زنان با محوریت تحلیل و 
بررســی نقش زنان در تبعیض و عقب ماندگی 
زنــان در ایران در دانشــگاه اصفهــان برگزار 
شد.زهرا امیری، پژوهشگر حوزه اجتماعی در 
نشست تحلیل و بررسی نقش زنان در تبعیض 
و عقب ماندگی زنان در ایران كه با همت انجمن 
راه امید دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار كرد: 
متاسفانه والدین دارای پســر یا دختر مطلقه 
محدودیت های بســیاری برای ایــن افراد به 
خصوص برای زنان ایجاد می كنند و این عالوه 
بر آن خشونتی است كه جامعه در حق این زنان 
انجام می دهد.وی در خصوص مشكالت زنان 
مطلقه افزود: بحث ها و ناراحتی هایی كه برای 
این زنان پیش می آورند گاه تا حدی است كه 
آنها را چنان نابود می كنند كه عالوه بر معضالت 
خارج شدن از یك زندگی شكست خورده، هیچ 
توان و انرژی برای او باقی نمی گذارند.امیری در 
خصوص مشــكالت زنان در محیط های كاری 
گفت: ورود به محیط های كاری برای زنان چه 
در شغل های ســطح پایین و چه در پست های 
مدیریتی هر كدام مشكالت خاص خود را دارد 
كه گاهی اوقات حسادت های زنانه دیگر زنان، 
ضربه های جدی به زنان شاغل وارد می كند به 
خصوص كه اگر این زن فرد توانمند و قوی باشد.

وی  با بیان اینكه در موضوعات زنان نباید همه 
مشــكالت را به گردن قانون یا مردم انداخت، 
اظهار كرد: باید ببینیم مشكل مسائل زنان در 
كجاست و نباید همه چیز را در اقدامات دولت، 
قانون یا مردم محدود كرد بلكه برای كاستن از 
حجم مشكالت باید بعضی رفتارها اصالح شود.

این جامعه شناس افزود: جامعه ایران جامعه ای 
در حال گذار و به شدت به درد مدرنیته دچار 
شده است؛ جامعه امروز در حال تحمل این درد 
است؛ اما باید بدانیم كه اشــكاالت جامعه در 

كجاست و به رفع آنها بپردازیم.

فرمانده نیروی انتظامی:
استانداردسازی رفتار کارکنان 
نیروی انتظامی ضروری است

فرمانده نیروی انتظامی در اختتامیه دوره استاندارد 
سازی و تعالی رفتار كاركنان پلیس راهور ناجا اظهار 
كرد: مجموعه راهور و پلیس راه به طور شبانه روزی 
در حال خدمت رسانی به مردم هستند؛ با توجه به 
اینكه كالنتری ها بیشترین ارتباط با مردم را دارند، 
پیشــانی ناجا محسوب می شوند.ســردار حسین 
اشــتری با بیان اینكه پلیس ما باید پلیسی در تراز 
جمهوری اســالمی ایران و براســاس فرمایشات 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( باشــد، گفت: 
امروز با لطف و عنایت الهی و همت شما همكاران و 
رویكردی كه انجام شده؛ براساس نظرسنجی های 
۴ دستگاه اجرایی كشور، محبوبیت نیروی انتظامی 
و اعتماد مردم به این مجموعه نســبت به گذشته 
افزایش پیدا كرده كه از این بابت خدا را شــاكریم.

عالی ترین مقام انتظامی كشــور با تاكید بر اینكه 
برخورد مودبانه در اعمال قانون بســیار تاثیرگذار 
است و تا ســال ها در ذهن ها باقی می ماند، تصریح 
كرد: با توجه به اینكه پلیس راهور پیشانی ناجا و نظام 
محسوب می شود، در نتیجه استانداردسازی و تعالی 
رفتار بسیار مهم اســت برهمین اساس باید رفتار، 
تجهیزات و امكانات هر سال نسبت به سال گذشته 
بهبود یابد.وی خاطر نشــان كرد: رفتار ناشایست 
در هیچ كجا پسندیده نیست و پلیس راهنمایی و 
رانندگی براساس قانون و شرع وظیفه دارد با رفتار 

شایسته و اسالمی، اعمال قانون كند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
۱۹ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه 

در اصفهان کشف شد
فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهان از اجراي 
طرح 2۴ ساعته پیشگیري از سرقت و كشف 19 
دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در این شهرستان 
خبر داد. سرهنگ »حســن یاردوستي« اظهار 
داشت: در راســتای برخورد با سارقان خودروها، 
طرح ضربتی كشف وسایل نقلیه مسروقه اجرایی 
شــد .این مقام انتظامی بیان داشــت: در نتیجه 
اجرای این طرح، 17 دستگاه خودروی مسروقه 
و 2 دستگاه موتورســیكلت كشف شد .سرهنگ 
یاردوستی اضافه كرد: طرح های مقابله ای پلیس 
با سارقان وسایل نقلیه مستمر بوده و تداوم دارد.

این مقــام انتظامی به شــهروندان توصیه كرد: 
خودروهاي خود را به تجهیزات ایمني مناســب 
مجهز و حتي براي یك لحظه كوتاه، خودرو را با 

سوئیچ رها نكنند.

کشف محموله میلیاردي داروي 
بدنسازي قاچاق دراصفهان 

رییس پلیس آگاهي استان از كشف یك محموله 
داروی خارجــي قاچاق در بازرســي از انباري به 
ارزش یك میلیارد ریال خبر داد. سرهنگ »سعید 
سلیمیان« اظهار داشت: كارآگاهان اداره مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز پلیس آگاهي اصفهان از دپوی 
داروی بدن سازي خارجي در انباري مطلع و بررسي 
موضوع را در دستور كار قرار دادند.وي افزود: پس 
از هماهنگي با مقام قضائي از آن انبار بازرسي شد 
كه تعداد 97 كارتن داروي بدن سازي خارجي فاقد 
مدارک گمركي كشف شد.سرهنگ سلیمیان با 
اشاره به دستگیري یك نفر در این رابطه ادامه داد: 
ارزش محموله كشف شده توسط كارشناسان یك 
میلیارد ریال اعالم شده است.رییس پلیس آگاهی 
اصفهان در پایان خاطر نشان كرد: نیروی انتظامی 
با قاچاقچیان كاال وبرهم زنندگان نظم اقتصادی 
جامعه برخــورد قاطع و قانونی مــی كند و اجازه 

فعالیت و جوالن به آنان نخواهد داد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به آتش سوزی و حریق گسترده 
بازارچه شــهید خرم واقع در میدان ارتش، اظهار 
كرد: صبح دیروز ســاعت 5:۴2 دقیقه به سامانه 
125 اعالم حریق شد و در دقایق اولیه 2 ایستگاه 
آتش نشانی به محل اعزام شدند كه 2 دقیقه پس از 
وصول گزارش حریق در محل حادثه حاضر بودند.

»فرهاد كاوه« با بیان این كه آتش نشانان با حضور 
در محل با یك حریق گســترده رو به رو شدند كه 
ســریعا درخواســت كمك كردند، بیان كرد: 15 
ایســتگاه دیگر نیز به محل حریق اعزام شدند كه 
جمعا 17 خودروی سبك و سنگین، یك دستگاه 
نجات، 2 دستگاه خودروی تنفســی، 3 دستگاه 
آبرسان آتش نشانی، 9 دستگاه آبرسان شهرداری، 
3 دســتگاه لودر به محل اعزام شدند.وی با اشاره 
به حضور 69 نفر از نیروهای آتش نشانی در محل 
آتش سوزی، عنوان كرد: علت حریق هنوز مشخص 
نیست چرا كه باتوجه به گستردگی حریق امكان 
بررســی لحظه ای دلیل حادثه نبود، به علت باال 

بودن میزان خسارت و ســوختگی امكان بررسی 
سریع نیســت و دالیل در حال بررســی است تا 
علت حادثه مشخص شود.كاوه در خصوص میزان 
خسارات جانی و مالی نیز تصریح كرد: این حادثه 
هیچ خســارت جانی در پی نداشــت؛ اما تقریبا 
80 درصد بازراچه ســوخت، باتوجه بــه این كه 
این بازارچه در مجاورت منازل مســكونی، تاالر و 
مغازه های نبش خیابان بود اجازه گسترش حریق 

به این اماكن را ندادیم.

مدیر روابط عمومی آتش نشانی اصفهان خبر داد:

حریق گسترده در بازارچه میدان ارتش
مدیركل راهــداري وحمل ونقل جاده ای اســتان 
اصفهان در حاشــیه نخســتین نشســت كارگروه 
منطقه ای بازرگاني و ســرمایه گذاری منطقه چهار 
كشور، اظهار كرد: سند چشــم انداز توسعه استان 
اصفهان، نگاه ویژه ای به توسعه صنعت گردشگري 

دارد.
» مهدي خضري« با بیان اینكه سفر در بستر جاده ها 
و با اســتفاده از سیســتم های حمل ونقل عمومي 
ارتباط مســتقیمي با این نهاد دارد، گفت: سرعت 
توسعه و ارتقای زیرســاخت های گردشگري، تعداد 
سفرها و تعداد مجتمع های بین راهی باید با یكدیگر 

هماهنگ باشد.
مدیركل راهــداري و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اصفهان خاطرنشــان كرد: یكي از شــاخصه های 
راه های مواصالتي استان اصفهان یكنواختي است 
كه در بســیاري از موارد موجــب خواب آلودگی در 
راننده و بروز حوادث جاده ای می شــود.وي تصریح 
كرد: احداث مجتمع هــای بین راهی در محورهاي 
مواصالتي استان اصفهان می تواند تصادفات جاده ای 

یا واژگوني را  كاهــش دهد.خضري تصریح كرد: در 
بحث مجتمع هــای بین راهی نیازمنــد یك الگوي 
فاخر و یكسان براي ساماندهي این اماكن و افزایش 

بهره وری مردم و سرمایه گذاران هستیم.
وی خواستار تدوین پیوست های اقتصادي، فرهنگي 
و اجتماعــي بــراي مجتمع های خدماتــي رفاهي 
شد و گفت: براي نخســتین بار در كشور مطالعات 
 جامعي در این باره با محوریت استان اصفهان انجام

 خواهد شد.

مدیركل راهداري وحمل ونقل جاده ای استان خبر داد:

اصفهان؛ پایلوت طرح مطالعات جامع مجتمع هاي بین راهي

راهداريآتش نشانی

هوا آلوده است. مسئوالن گفتند دعا كنیم باد و باران 
بیاید شاید هوا اندكی تمیزتر شود. آسمان و زمین 
نصف جهان این روزها حال خوشــی ندارد. زمین 

خشك شده و آسمان هم خشك تر!
طی روزهای گذشته وضعیت آلودگی هوای اصفهان 
در بیشــتر روزهای هفته در وضعیت قرمز یا ناسالم 
برای گروه های حساس قرار داشت و ستاد مدیریت 
بحران هم همچنان در تدارک حل مشكل آلودگی 

هواست. 
البته آن طور كه اداره كل هواشناسی استان اصفهان 
اعالم كرده طی امروز و فردا جو پایدار است و احتمال 
بارش در برخی نقاط استان وجود دارد و این یعنی 
همچنان باید دعــا كنیم از آســمان رحمتی نازل 
شــود بلكه از غلظت آالینده های جوی كم شده و 

بر كیفیت هوا در كالن شهر اصفهان افزوده شود. 
معاونت توســعه و پیش بینی اداره كل هواشناسی 
اســتان اصفهان اطالعیه ای را خطاب به مسئوالن 
مختلف مرتبط بــا كیفیت هوا و ســالمت جامعه، 
مدیركل مدیریــت بحــران اســتانداری، معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیركل حفاظت 
محیط زیست، شــهردار، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــكی، مدیركل آموزش و پرورش و رییس 

پلیس راهنمایی و رانندگی صادر كرد.
در اطالعیه جوی شماره 31 مورخ 13 آذر 97 اداره 
كل هواشناسی استان اصفهان آمده است:» به سبب 
استمرار پایداری جو و تشكیل الیه وارونگی دما طی 

روزهای سه شنبه 97/9/13و چهارشنبه97/9/1۴ 
انباشــت آالینده های جوی و كاهــش كیفیت هوا 
در كالن شــهر اصفهان و مناطق صنعتی اســتان 
پیش بینی می شــود، در این مدت شاخص كیفیت 
هوا در شــرایط »ناســالم برای عموم« قرار خواهد 
گرفت، بنابراین انجام تمهیدات الزم در این خصوص 

در دستور كار قرار گیرد«.
در كنار این اطالعیه اداره كل هواشناســی استان 
اصفهان شــاخص كیفی هوای شــهر اصفهان در 
وضعیت ناسالم برای عموم قرار دارد و این در حالی 
اســت كه هوای شــهر اصفهان در طول یك هفته 
گذشته همواره در وضعیت »ناسالم برای عموم« یا 

»ناسالم برای گروه های حساس« قرار داشته است.

در این شرایط جوی و ناسالم بودن وضعیت هوا تنها 
در روز شنبه مهدكودک ها و پیش دبستانی ها تعطیل 
شدند، این در حالی است كه با توجه به آلودگی هوا 
و مشــكالتی كه برای ســالمتی افراد جامعه ایجاد 
می كند گزارش هــای مردمی حاكــی از اعتراض 

شهروندان نسبت به عدم تعطیلی مدارس دارد.
حداقل ســه روز در هفته هوای شــهر در وضعیت 
»قرمز« قرار داشــت؛ اما هیچ تصمیمــی مبنی بر 
تعطیلی مدارس اتخاذ نشد تا این اعتراض از سوی 
شــهروندان صورت بگیرد كه مگر چــه فرقی بین 
اصفهانی ها و تهرانی ها هســت؟ و اگر مشــابه این 
شرایط با درجات حتی كمتر در پایتخت رخ می داد، 
آیا بازهم مسئوالن شهری اجازه می دادند فرزندان 

مردم در وضعیت قرمز و در هجوم آالینده های جوی 
راهی مدرسه شــوند؟  وقتی در تهران زنگ ورزش 
مدارس را تعطیل اعالم می كنند در شــرایطی كه 
میزان آلودگی به وضعیت قرمز هم نرســیده است! 
و یا اراک كه شــاخص آن به 108 رســیده مدارس 
نوبت صبح را تعطیل اعالم كردند، اما دانش آموزان 
اصفهانی در شــرایطی وخیم تر مجبور به حضور در 
مدارس هستند، آیا نباید این سوال را پرسید كه چه 
فرقی بین اصفهانی ها با تهرانی ها و اراكی ها هست؟ 
منصور شیشــه فروش، مدیــركل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان در همین رابطــه به »فارس« 
گفته: در حال حاضر غلظت آالینده های هوا كم شده 
و شاخص كیفیت هوا زیر وضعیت هشدار قرار دارد، 
وزش باد هم داریم كه با چشــم غیرمسلح هم قابل 
مالحظه است و بر همین اســاس تصمیمات قبلی 
كارگروه هماهنگی شرایط اضطراری آلودگی هوای 
كالن شهر اصفهان پابرجاســت.مدیركل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان می گوید: »طبق آماری 
كه محیط زیست داده وضعیت به شكلی نیست كه 

بخواهیم تعطیلی مدارس را داشته باشیم«.
و در این میان ما همچنان دعا می كنیم. دعا می كنیم 
باد و باران بیاید واال كه باید در وضعیت قرمز به محل 
كار و مدرسه برویم و آالینده نوش جان كنیم و هرروز 
بیش از روز قبل سالمتی مان به خطر بیفتد و منتظر 
باشیم شاید در البه الی تغییرات مدیریتی و ابالغیه 
ها و آمد و رفت ها و انتصابات فامیلی و غیرفامیلی، 
 فكــری هم بــرای زمین و آســمان نصــف جهان

 شود! 

و ما همچنان دعا می کنیم!

مدیركل كمیته امداد اســتان اصفهان گفت: طی 8 ماه گذشــته، 
مبلغ 159 میلیارد و 573 میلیون تومان مســتمری به خانواده های 

تحت پوشش كمیته امداد اصفهان پرداخت شده است.
محمدرضا متین پور ، با اشاره به مستمری ماهیانه مددجویان اظهار 
داشت: پرداخت كمك معیشت در قالب مستمری ماهیانه، مهم ترین 
خدمتی است كه این نهاد به نیازمندان می كند.وی افزود: در فروردین 
97 تعداد مستمری بگیران این نهاد 8۴ هزار و ۴29 خانوار بودند كه به 

دنبال وضعیت اقتصادی چند ماه گذشته، این تعداد در آبان ماه به 91 
هزار و 565 خانوار افزایش یافتند. مدیركل كمیته امداد استان با بیان 
اینكه مبالغ مستمری مددجویان در پایان هر ماه به كارت های بانكی 
آنها نزد صندوق امداد والیت واریز می شــود، گفت: از ابتدای امسال 
تا كنون مبلغ 159 میلیارد و 573 میلیون تومان به حساب نیازمندان 
تحت پوشش كمیته امداد در اصفهان واریز شد. وی با بیان اینكه عالوه 
بر مستمری خدمات بسیار دیگری به مددجویان ارائه می شود، تصریح 

كرد: مهم ترین خدمات ارائه شده، بیمه پایه و مكمل درمان، كمك 
هزینه تحصیل، ازدواج، جهیزیه، زیارت و پرداخت وام های كارگشایی 
و اشتغال است. متین پور با اشاره به اینكه مددجویان تحت پوشش این 
نهاد از آسیب  پذیر ترین اقشار جامعه هستند، خاطرنشان كرد: ایتام، 
زنان سرپرست خانوار، سالمندان و بیماران از كارافتاده كسانی هستند 
كه از مستمری و خدمات كمیته امداد در استان بهره مند می شوند 

و افزایش كیفیت زندگی آنها به  كمك مردم نیكوكار وابسته است.

۱60 میلیارد تومان مستمری به مدد جویان کمیته امداد استان اصفهان پرداخت شد

  آلودگی هوای اصفهان و خشکی زاینده رود و مسئوالنی كه همچنان در تدارک حل مشکالت هستند؛

معاون حمایت و سالمت كمیته امداد استان:
بیش از 2 هزار کودک مبتال به سوء تغذیه سبد غذایی دریافت کردند

 معاون حمایت و سالمت كمیته امداد استان اصفهان با اشاره به  مشكالت فقر غذایی در كودكان نیازمند، 
اظهار داشت: كمیته امداد استان با همكاری دانشگاه علوم پزشــكی استان از كودكان نیازمند كه دچار 
سوء تغذیه هستند، حمایت می كند. »جالل یزدانی« با بیان اینكه كودكان مبتال به سوء تغذیه از سوی 
پایگاه های بهداشت به كمیته امداد معرفی می شــوند، گفت: پس از تایید نهایی كمیته، برای هر كودک 
زیر 5 سال، هزینه سبد غذایی به صورت ماهیانه به مبلغ 91 هزار تومان به كارت  بانكی آنها واریز می شود.

یزدانی  خاطرنشان كرد: در سال جاری تا كنون 2 هزار و 870 كودک مبتال به سوء تغذیه زیر 5 سال در 
اســتان با هزینه ای بالغ بر یك میلیارد و 370 میلیون تومان از خدمات طرح مقابله با سوء تغذیه كمیته 

امداد بهره مند شدند.

معاون مشاركت های مردمی بهزیستی استان اعالم كرد:
پرداخت 80 میلیارد تسهیالت خوداشتغالی به مددجویان

امسال 80 میلیارد ریال تسهیالت خوداشتغالی به مددجویان بهزیستی استان اصفهان اعطا شد.معاون مشاركت های 
مردمی اداره كل بهزیستی اســتان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاكنون این میزان تســهیالت به 607 نفر از 
مددجویان بهزیستی ارائه شــده كه 77 درصد آنها معلول هستند.علی اصغر شاهزیدی، میانگین پرداخت وام هر 
مددجو را 130 میلیون ریال اعالم كرد و افزود: همچنین در این مدت  833 نفر از  خدمت گیران بهزیستی  از طریق 
مراكز كاریابی مشغول به كار شدند كه سهم افراد دارای معلولیت از این تعداد، 35 درصد است.وی گفت: نیمی از 
تسهیالت پرداخت شده و خدمات بهزیستی این استان برای اشتغال زایی، منجر به اشتغال پایدار مددجویان شده 
است. شاهزیدی افزود: در پرداخت یارانه كارایی معلوالن این استان هم به كارفرمایان اشتغال به كاِر  افراد دارای 

معلولیت، 10 تا 50 درصد حداقل حقوق اداره كار به كارفرما پرداخت می شود.

رییس پلیس فضــای تولید و تبادل اطالعات نیــروی انتظامی )فتا( گفت: بر 
اساس آخرین آمار موجود، 35 میلیون نفر در فضای مجازی عضو كانال های 
تلگرام و طالگرام )تلگرام طالیی( هستند.ســردار سیدكمال هادیان فر اظهار 
كرد: بر همین اساس از ابتدای سال گذشته تاكنون نسبت به مدت مشابه سال 
قبل جرایم در فضای مجازی 71 درصد رشد و كشف جرایم نیز 80 درصد رشد 
داشته است.وی با بیان اینكه كشــف جرایم در پلیس فتا از زمان گزارش، 15 

روز به طول می انجامد، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاكنون ۴1 هزار مورد از 
جرایم مختلف مربوط به فضای مجازی گزارش شده است كه پیش بینی می 
شود این رقم تا پایان سال به 58 هزار مورد برسد.هادیان فر ادامه داد: با توجه 
به اینكه بیشترین جرایم فضای مجازی مربوط به برداشت غیرمجاز از حساب 
های مردم است، با هماهنگی به عمل آمده با بانك ها مقرر شده است در صورت 

تقاضای مردم تمام بانك ها رمزهای یك بار مصرف در اختیار آنان قرار دهند.

فتا

35میلیون نفر عضو 
تلگرام و طالگرام هستند

رییس پلیس فضای تولید و 
تبادل اطالعات نیروی انتظامی:

مژگان علیدوستی

مسابقات ملی رفاقت مهر
بیست و نهمین دوره رقابت های » رفاقت مهر« 
جمعیت هالل احمر كشــور بــا میزبانی هالل 
احمر اســتان یزد و شــركت 600 داوطلب از 

سراسر كشور برگزار شد.

اخبار
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 مذاکرات »ایبراهیموویچ«
 با میالن موفقیت آمیز نبود

طی هفته های اخیر یکی از شــایعات بازگشت 
زالتــان  احتمالــی 
ایبراهیموویچ به تیم 
قدیمی شهر میالن 
بود.در اخبار گفته 
می شود روسونری 
او را بــرای نقــل 
وانتقــاالت ژانویه مد 
نظر دارد.اما ESPN گزارش کرد چنین امکانی 
اکنون وجــود ندارد.مطابــق اطالعاتی که این 
رسانه در اختیار قرارداده، رایزنی های میالنی  ها 
با گلزن ســوئدی، موفقیت آمیز نبوده است.از 
طرفی باشگاه لوس آنجلس گاالکسی برای تمدید 
یک سال دیگر قرارداد مهاجم مجرب خود، ابراز 
عالقه کرده است.این در حالی است که زالتان 
در مصاحبه هایش برای بازگشت به میالن ابراز 
عالقه کرده بود.فوروارد 37 ســاله که بازی در 
تیم های مالمو، آژاکس، یوونتوس، اینترمیالن، 
بارسلونا، پاری سن ژرمن، منچستریونایتد را در 
کارنامه دارد، در سال های 2010 تا 2012 برای 

آ.ث میالن توپ زد.

 ستاره سابق یوونتوس: 
»رونالدو« یک الهام گر است

یوونتوس هفت سال پیاپی است که قهرمانی در 
رقابت های ســری A را 
به دســت می آورد. 
یووه این فصل هم 
با اقتــدار در صدر 
جدول رده بندی 
جــای دارد و به نظر 
می رسد که به راحتی 
جام قهرمانی را باالی سر ببرد.پیرلو، ستاره سابق 
یوونتوس درباره آلگری و کریســتیانو رونالدو 
ســخن به میان آورد. او درباره ســرمربی یووه، 
گفت: آلگری، سال به سال در حال بهتر شدن 
است. پیرلو درباره کریستیانو رونالدو هم، گفت: 
رونالدو، بازیکن بسیار بزرگی است و این را بارها 
اثبات کرده است. او حتی در تمرین هم تمرکز 
بســیار باالیی دارد. رونالدو ، یک الهام گر برای 
دیگر بازیکنان است. وقتی بازیکنی بزرگ مانند او 
در تمرینات تا این حد جدیت دارد طبیعی است 

که دیگر بازیکنان هم از او الگو برداری کنند.

 »آدیداس« ستاره بارسا را
 به دادگاه کشاند

رافینیا، ســتاره  برزیلی بارسلونا در سال 2013 
با آدیداس، تولیدکننده  
بــزرگ لــوازم و 
تجهیزات ورزشی 
آلمانی یک قرارداد 
اسپانسرینگ امضا 
کــرده ولــی اخیرا 
رابطه  دو طرف دچار 
مشکالت زیادی شــده و حاال آدیداس به اتهام 
تخطی »رافینیا« از مفاد قرارداد با این شرکت 
از او به دادگاه شکایت کرده و خواستار دریافت 
غرامتی 90هزار پوندی به ازای هر روز اســت.

دولف سگار، وکیل شرکت آدیداس اعالم کرده 
که این پرونده در دادگاهی در شــهر آمستردام 
پیگیری خواهد شــد چرا که امضــای قرارداد 
آدیداس با رافینیا توســط یکی از نماینده های 
غول بزرگ آلمانی انجام شده که مقرش در شهر 

آمستردام هلند بوده است.

حمله »مورینیو« به تلویزیون 
اختصاصی منچستریونایتد

اوضاع برای ژوزه مورینیو در منچســتریونایتد، 
وارد فاز جدیدی از چالش با بخش های مختلف 
باشــگاه شــده اســت. 
درگیری مورینیو با 
باشگاه  تلویزیون 
 ، یتد نا یو منچستر
حاشــیه جدیدی 
است که گریبان گیر 
سرمربی پرتغالی شده 
اســت. وقتی اوضاع مورینیو در 
این فصل در بدترین حالت ممکن بود، شــبکه 
منچســتریونایتد همواره ســعی داشت رابطه 
خوبی با آقای خاص داشته باشد و سواالتی کمتر 
حاشیه ای نسبت به باقی رسانه ها از او پرسیده 
می شــد. اما حاال، آقای خاص با شبکه رسمی 
باشگاه نیز وارد بحث و حاشــیه شده است. در 
حقیقت آقای خاص از ارائــه اطالعات راجع به 
آخرین وضعیت مصدومان تیمش به این شبکه، 
پیش از دیدار با آرسنال خودداری کرده است. 
آقای خــاص در مصاحبه با تلویزیون رســمی 
یونایتد گفت:» نمی خواهم اطالعات جدیدی در 

اختیارتان بگذارم«.

تاامروزاینآقاراندیدهام!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

علیرضا بیرانونــد، دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال پرســپولیس 
در بیســت و هفتمین اجالس سراســری نماز به عنوان ســفیر 
نماز انتخاب و معرفی شــد.در این مراسم حسن روحانی، رییس 
جمهوری کشورمان حضور داشــت و علیرضا بیرانوند، دروازه بان 
تیم پرسپولیس در این مراســم که در شهر سمنان برگزار شد به 

عنوان سفیر نماز معرفی شد.

»بیرانوند« سفیر نماز شد

یکی از خریدهای حرف و حدیث دار تیم اســتقالل در ابتدای فصل، 01
مرتضی آقاخان بود. آبی ها در حالی این مهاجم را جذب کردند که وی 
مصدوم بود و به طور کلی نیم فصل نخست را از دست داد.در حالی که 
انتظار می رفت آقاخان از ابتدای نیم فصل دوم قطعا به ترکیب اضافه 
شود، اما ممکن است این اتفاق به تاخیر افتاده و آقاخان حتی از ابتدای 

نیم فصل دوم هم نتواند برای استقالل بازی کند.

»آقاخان« به نیم فصل دوم هم نمی رسد
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 گرهارد شرودینگر
 مربی جدید استقالل

بعد از این که وینفرد شفر، زیربار خواسته باشگاه 
برای تقویت کادر دســتیاران خود رفت، سرمربی 
اســتقالل مربی خارجی مد نظر خود را به سران 
باشــگاه معرفی کرد تا مقدمات حضور او در ایران 
فراهم شود. پنهان کردن نام این مربی باعث شد تا 
گمانه زنی های فراوانی در خصوص او رقم بخورد 
تا این که سرانجام » نصرا.. عبدالهی« نام این مربی 
را اعالم کرد.بنا به اعالم سرپرست سابق استقالل 
که در حال حاضر با باشگاه و کمیته فنی همکاری 
می کند، وینفرد شــفر یک مربی آلمانی به نام» 
گرهارد شــرودینگر «را معرفی کرده اســت که 
مذاکرات با او برای پیوســتن به استقالل در حال 
نهایی شدن است. این مربی فصل گذشته حدود 
یک هفته ای نیز با تیم کار  کرده بود؛ اما زمینه ادامه 
دائم این همکاری فراهم نشد.بنا به اعالم عبدالهی، 
وینفرد شــفر مدعی شده اضافه شــدن گرهارد 
شرودینگر می تواند به استقالل کمک کند چون 
با این مربی خیلی راحت است و سال ها با او رابطه 

نزدیک دارد. 

»کیش« آماده میزبانی از 
تیم های جام جهانی ۲۰۲۲

دبیر شــورای عالی ورزش جزیره کیش با اشاره 
به برگزاری مســابقات جهانی تکواندو در جزیره 
کیش، درباره امکانــات مختلف برای جام جهانی 
2022 قطر گفت: برای این رویداد یک برنامه کامل 
پیش بینی کرده ایم که فکر می کنم در اسرع وقت 
کار ساخت و ســاز امکانات مورد نظر آغاز خواهد 
شد. یکی از این تاسیســات مربوط به زمین 13 
هکتاری و ساخت 4 زمین فوتبال در آن است.بهرام 
افشارزاده ادامه داد: قرار نیست میزبان بازی های 
جام جهانی 2022 باشیم، بلکه قرار است با فراهم 
کردن شــرایط، از تیم های مختلف خارجی برای 
برگزاری اردوهای شان میزبانی کنیم. سعی داریم 
کشورهای اروپایی و ســایر مناطق دنیا که هوای 
ســردی دارند، را به اینجا بیاوریم. وی افزود:جام 
جهانی 2022 یکی از انگیزه های ماست؛ اما هدف 
نهایی نخواهد بود، در واقــع ما این انگیزه را داریم 
که بتوانیم امکانات الزم را برای این کشورها فراهم 
کنیم و در اینجا اردو بزنند. صالحی امیری، رییس 
کمیته ملی المپیک هم رایزنی کرده که جلســه 
هیئت رییسه شــورای المپیک آســیا در اسفند 
امسال به میزبانی جزیره کیش برگزار شود که البته 

این موضوع هنوز رسمی نشده است.

در حاشیه

پیشخوان

 سه امتیاز دیگر برای سرخ 
ها با سر شــجاع؛ پرسپولیس 

رکورد منصوریان را شکست

مدیرعامل باشــگاه ســپاهان در واکنش به صحبت های »برانکو 
ایوانکوویچ« بعد از بــرد مقابل ذوب آهن و انتقــاد از داوری ها در 
آستانه دیدار با سپاهان، گفت: صحبت های برانکو دقیقا جوسازی 
بود. به نظرم برانکو مزاح کرده که داوری ها به نفع سپاهان و ذوب 
آهن است. ما با اصرار از صدا و سیما، فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ می خواهیم بازی های لیگ را از ابتدا تا االن بررسی کنند. بدون 
شک ســپاهان و ذوب آهن دو تیمی هستند که به شدت از داوری 

لطمه خورده اند. مسعود تابش ،  افزود: پرسپولیس هم تیمی بوده 
که بیشترین نفع را از اشتباهات داوری برده است. در بازی با ماشین 
سازی با پرسپولیس، پنالتی محرز برای ماشین سازی گرفته نشد. 
در بازی با پیکان، خطایی که منجر به گل پرسپولیس شد اصال خطا 
نبود. برای همین معتقدم صحبت های برانکو از روی زرنگی  و به 
نوعی مزاح است تا قبل از بازی با سپاهان، اذهان عمومی را منحرف 

کند. این مزاح جالب و در نوع خودش عجیب است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان خاطرنشان کرد: در دیدار ما با ماشین 
ســازی و پدیده، از داوری متضرر شدیم. مقابل پدیده یک خطای 
عجیب روی دروازه بان ما شــد که نگرفتند و تــوپ به کرنر رفت. 
نزدیک بود همان صحنه به گل پدیده تبدیل شــود. یک آفساید 
اشتباه هم برای سجاد شــهباززاده، مهاجم ما گرفتند. به هر حال 
ضمن احتــرام به برانکو، می گویم ایشــان زرنگی کرده اســت و 

می خواهد قبل از بازی با سپاهان جوسازی کند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان:
صحبت های برانکو درباره اشتباهات داوری مزاح و جوسازی است!

سوت آغاز لیگ برتر فوتبال بانوان کشور در 
شرایطی فردا به صدا در می آید که تیم های 
ســپاهان و ذوب آهن همانند فصل گذشته 
این مســابقات، نمایندگان فوتبال اصفهان 
خواهند بود.در فصل جدید رقابت های لیگ 
برتر فوتبال بانوان که با حضور 12 تیم برگزار 
می شود، تیم فوتبال سپاهان با کادر فنی و 
ترکیبی تقریبا دست نخورده نسبت به فصل 
قبل و ذوب آهن با تیمی تغییــر یافته پا به 

میدان می گذارند.
بانوان طالیی پوش اصفهانی  اگرچه  دوره گذشته 
این مسابقات را با کسب رتبه چهارم در جدول رده 
بندی به پایان برده بودند؛ اما برای فصل جدید این 
مسابقات همانند تیم مردان طالیی پوش در جایگاه 
یک مدعی وارد لیگ می شوند. آنها با سرمربی گری 
»سمیه شــهبازی« به چیزی جز قهرمانی در این 
دوره از رقابت ها فکر نمی کنند و دوست دارند در 
دومین فصل حضورشــان در رقابت های لیگ جام 
قهرمانی را باالی ســر ببرند، هر چند که عملکرد 
این تیم در مستطیل سبز  نشان دهنده قدرت این 

تیم خواهد بود. 
سپاهانی ها که همانند فصل گذشته سمیه شهبازی 
را روی نیمکت خود می  بینند،  برخالف دور پیشین 
در موعد مناسبی تمرینات پیش فصل خود را شروع 
کردند تا با آمادگــی کامل پا به میــدان بگذارند. 
این تیم اگرچه به دلیل برگــزاری اردوهای متعدد 

تیم های ملی بزرگساالن 
و جوانان تعدادی از ملی 
پوشــانش را در اختیــار 
نداشــت؛ اما آغــاز این 
تمرینات از سه ماه پیش 
سبب شــد تا سپاهانی ها 
تمرینات خوبی را در این 
مدت برگــزار کنند که به 

گفته ســرمربی این تیم، بازیکنانش توانسته اند تا 
حدود زیادی به هماهنگی دســت یابند و شرایط 
خوبی بر باشگاه حکم فرماست. شاگردان شهبازی 
در اولین بــازی در خانه میزبــان آذرخش تهران 

خواهند بود.
دیگر تیم اصفهانی که دو 
فصل متوالــی با »مژگان 
مدایــم زاده« در میانــه 
های جــدول رده بندی 
حضــور داشــت، در این 
فصــل تصمیــم گرفت 
به ســراغ مربــی دیگری 
رفته و ســرانجام نیز با »بیان محمودی« به توافق 
رسیدند.محمودی  ســابقه هدایت تیم های آینده 
ســازان نجف آباد و راه یــاب ملل ســنندج را در 
کارنامه خــود دارد و تجربه ســال ها حضور در تیم 

ملی فوتبال ایــران را در جایگاه بازیکن دارد و برای 
ترکیب فصل جدید ذوب آهن، جمعی از شاگردان 
سابقش را به خدمت گرفته اســت. ذوبی ها در دو 
فصل گذشــته نه تیم مدعی بودند و نه زنگ تفریح 
قلمداد می شــدند؛  اما تا زمانی کــه چند هفته ای 
از عملکرد این تیم سپری نشــود، نمی توان درباره 
کیفیت فوتبالی این تیم نظــر داد. تیم ذوب آهن 
 در اولین هفته بــه مصاف تیم ســپیدار مازندران 

می رود.
در فصل جدید رقابت های لیــگ که با تاخیر چند 
 باره در شروع فصل جدید، از فردا رسما آغاز می شود 
تیم های ملــوان بندرانزلی، ســپاهان و ذوب آهن 
اصفهان، شــهرداری بم، شــهرداری ســیرجان، 
راه یاب ملل مریوان، سپیدار مازندران، پاالیش گاز 
ایالم، استقالل خوزســتان، پارس جنوبی بوشهر، 
نماینده شــیراز و همیاری آذربایجــان غربی، 12 
تیم حاضر در این پیکارها هســتند که حضور تیم 
ملوان انزلی را می توان یکی از نکات قابل توجه این 
فصل دانست.این تیم که عنوان پرافتخارترین تیم 
فوتبال بانوان را یدک می کشد دو سال قبل در تاریخ 
هشتم مرداد 139۵  منحل شد و دوباره به لیگ برتر 
بازگشت.کادر فنی و بازیکنان تیم ملوان نسبت به دو 
سال قبل تغییر زیادی نداشته و در اولین دیدار خود 
به مصاف شهرداری ســیرجان می رود.  برای فصل 
جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان مسئول 
برگزاری مســابقات فوتبال بانوان کشور تاکید کرد 
که تالش می شود استانداردهای لیگ بانوان به لیگ 

مردان نزدیک شود. 

بانواناصفهانیپابهتوپمیشوند
  سوت آغاز لیگ برتر فوتبال بانوان فردا به صدا در می آید؛  

 آنها با سرمربی گری 
»سمیه شهبازی« به چیزی 
جز قهرمانی در این دوره از 

رقابت ها فکر نمی کنند

 برانکو: همه کار می کنند 
قهرمان نشویم؛ اما می شویم

 منصوریــان باالخره به 
برانکو باخت، پرســپولیس 

شجاع در دو قدمی صدر

ملی پوش اصفهانی قایقرانی در رابطه با آخرین وضعیت تمرینی خودش، 
اظهارکرد: من به صورت شخصی تمرین می کنم و زمان هایی که تیم ملی 
اردویی برپا کند در آن شرکت خواهم کرد تا بتوانم آمادگی جسمانی ام 
را به باالترین سطح برسانم.احمدرضا طالبیان افزود: مسابقات کسب 
سهمیه المپیک اواخر امسال برگزار می شــود و تمام تالشم را به کار 
می گیرم تا بتوانم به این مهم دست پیدا کنم. سطح مسابقات انتخابی 
المپیک بسیار باالست و هرکسی که بتواند این سهمیه را کسب کند، 
در المپیک در بین فینالیست ها خواهد بود.ملی پوش اصفهانی قایقرانی 
یکی از علل ترک اصفهان و برگزاری تمریناتش در تهران را خشــکی 
زاینده رود عنوان کرد و افزود: یکی از عوامل بسیار مهم در تضعیف رشته 
قایقرانی در استان اصفهان، خشــکی زاینده رود است که امیدوارم این 
معضل هرچه زودتر رفع شود.طالبیان در خصوص رسیدگی اداره کل 

ورزش و جوانان استان اصفهان و رسیدگی مدیر 
کل ارگان به ورزشکاران استان اصفهان، گفت: 
من تا امروز این آقا را ندیده ام و زیارت شــان 

نکرده ام. بعد از آقای خدابخش و مسابقات آسیایی گوانجو 
از سوی اداره کل ورزش جوانان اســتان اصفهان هیچ حمایتی از من 
نشد. از زمانی هم که سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان شده 

است، مادی و معنوی از 

است و برایم جای من هیچ حمایتی نشــده 
ورزشــکاران ســوال دارد که آیا با همه 

ن مدال آور و ملی پوش استان  صفها ا
اینگونه برخورد می شــود؟وی 

ادامه داد: زمانی کــه از جاکارتا به 
ایران برگشــتیم، از روابط عمومی اداره 

کل ورزش و جوانــان اصفهــان با مــن تماس 
گرفتند و گفتند که بیایید تا در رابطه با برخی از مسائل 

صحبت کنیم. برای من حرف زدن و صحبت کردن به درد 
نمی خورد و ورزشکار به عمل نیاز دارد. زمانی که 
حمایت دیگر استان ها را از 

ورزشکاران ملی پوشــان می بینم، واقعا ناراحت می شوم.ملی پوش 
رشته کایاک قایقرانی در پاسخ به این ســوال که این گونه رفتارها 
تا چه میزانی می تواند روی انگیزه شــما تاثیر بگذارد، تصریح کرد: 
مطمئن باشید عدم حمایت مناسب باعث می شود انگیزه های من 
کور شود و زمانی که این اتفاق می افتد ورزشکاران حرفه ای 
از ورزش قهرمانی کناره گیری می کنند. بعد از آن 
می گویند که سن فالن ورزشکار باال رفته بود 
و دیگر به درد ورزش قهرمانی نمی خورد؛ 
نمی آیند ببینند که اگر حمایت الزم 
را انجام می دادند در رشته ای 
مثل قایقرانی می توانستید 
تا چهــل ســالگی یکی از 

بهترین ها باشید.

تیم فوتبال ذوب آهن امســال برخالف لیگ هفدهم حال و روز 
چندان خوبی ندارد.ذوب آهن، روز سه  شنبه در دیدار معوقه هفته 
یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف پرسپولیس 
رفت که این بازی در نهایت با شکست ذوب آهن به پایان رسید.
تیم ذوب آهن که بعد از جدایی امیر قلعه نویی امسال کارش را با 

امید نمازی آغاز کرد، نتوانست موفقیت چندانی در لیگ هجدهم 
داشته باشد. نمازی بار ها ســعی کرد از روش های مختلف برای 
بهبود روند تیمش استفاده کند، ولی این سرمربی در ذوب آهن 
خیلی دوام نیاورد و پس از شکست سنگین مقابل تراکتورسازی 
رفتنی شد. این اتفاق در حالی رخ داد که باشگاه ذوب آهن بالفاصله 
علیرضا منصوریان را به عنوان سرمربی خود انتخاب کرد.ذوب آهن 
که امسال یکی از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا بوده و 
عنوان نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر را یدک می کشد اصال 

در حد انتظارات ظاهر نشده و تا اینجای لیگ در رتبه چهاردهم 
لیگ برتر قرار دارد. سبزپوشان اصفهانی امسال به نوعی به باخت 
عادت کرده و مشخص نیست با این همه پول و امکانات چرا این تیم 
نتیجه نمی گیرد.بازیکنان، امید نمازی، مدیریت یا ... همه در ضعف 
امسال ذوب آهن نقش دارند، اما مشخص نیست که چه کسی مقصر 
اصلی ناکامی این تیم است. مشکل هر چه که باشد ذوب آهن این 
روز ها حتی با منصوریان هم حال و روز خوبی ندارد و باید فکری 

به حال این تیم شود.

چرا ذوب آهن به این روز افتاد؟

چه کسی باید  پاسخگو باشد؟

امتیازبازی هاتیمردیف
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»طالبیان «    از  مدیرکل ورزش اصفهان:انتقاد شدید 

این آقا را ندیده ام!تا امروز 

سمیه مصور
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مجتبی محبی ، رییس شورای اسالمی شــهر بهارستان در نشست 
خبری با اصحاب رســانه با عنوان اینکه خدمت گزاری به مردم باید 
در رأس امور قرار بگیرد، اظهار داشــت : مسئوالن هنوز به این نتیجه 
نرسیده اند که به شــهرهای جدید هم مثل شهرهای همجوار آن ها 
توجه کنند و خدمات ارائه دهند.رییس شورای اسالمی شهر بهارستان 
ادامه داد: با آغوش باز انتقادات را می بپذیریم، اما نباید آن ها بر اساس 

اخبار  کذب باشد.
وی همچنین عنوان کرد: در یــک جنگ اقتصادی قــرار داریم که 
شهرداری ها باید از شهر به عنوان موجود زنده حفاظت کنند که اعتقاد 
داریم ظرفیت های شهر بهارستان بسیار زیاد است.محبی افزود: فصلی 
که در آن قرار داریم فصل بودجه نویسی است که البته باید گفت 10 
درصد هم در پروژه ها پیشرفت نداشتیم، در حالی که بودجه سال 97 
با مبلغ 57 میلیارد تومان نوشته شده بود و می شد حتی در استان حائز 
رتبه شویم.رییس شورای اسالمی شهر بهارستان ادامه داد: به دلیل 
شرایط آب و هوایی و دسترســی به خدمات، جمعیت در بهارستان 
رشد 20 درصدی دارد. چرا این شهر نباید هنوز یک بیمارستان داشته 
باشد در حالی که با مسئوالن علوم پزشکی صحبت کردیم؛ ولی شاید 
شرایط دولت اجازه ندهد که پروژه هایی بیش از 70 درصد پیشرفت 
احداث شود.رییس شورای اسالمی شهر بهارستان تصریح کرد: مترو تا 
دو الی سه سال دیگر افتتاح خواهد شد و مهاجران بیشتری به این شهر 
خواهند آمد، اما برای ارائه خدمات نباید تعلل کرد و به همین دلیل در 

حال آماده سازی ایستگاه های مترو هستیم. 
به گفته این مقام مسئول، اتمام مترو مستلزم پروژه های دولتی است 
چون تا به حال با توجه به افزایش مصالح عمرانی با مشکل روبه رو شده 
است.وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: بهارستان با وجود 

آن که پتانسیل ورزشی زیادی دارد،اما یک اداره ورزش و جوانان ندارد.
محبی در ادامه تاکید کرد: سرمایه گذاری که به شهر بهارستان بیاید 
80 درصد تخفیف عوارض ساخت به او می دهیم و کاری نمی کنیم 
که آن ها در شهرداری پاس کاری شــوند؛ اولویت هزینه های جاری 
شهرداری و پس از آن پروژه های نیمه تمام است و اگر اعتباری وجود 
داشته باشد در زمینه ورزش هزینه خواهد شد.وی در پایان سخنان 
خود با بیان اینکه تعدادی از  اسناد بزرگ زمین های بهارستان اوقافی 

است که البته در مورد آن ها کسی تا به حال به شورای شهر مراجعه 
نکرده اســت به ســخنان خود پایان داد.در ادامه این نشست خبری 
شــهردار بهارســتان ، داود بحیرایی با یادآوری وظایف شــهرداران 
اظهارداشت :  شــهرداری ها از ابتدا تا انتها با شــهروندان در ارتباط 
هستند؛ اما وظیفه ماست که بذر امید در دل مردم بکاریم تا شادی و 
نشاط در زندگی آنها ایجاد شود.وی ادامه داد: انتقاد بجا موجب رشد 
یک مجموعه است، هدف ما شهری ایرانی اسالمی است که الزمه های 
زیادی دارد.شهردار بهارستان با عنوان اینکه نما و منظر ما باید اسالمی 
باشد، تصریح کرد: باید هر خدمتی انجام می دهیم همین رنگ و بو را 
داشته باشد؛ اما شهرداری ها همواره با مشکالت مالی مواجه هستند 
که تا به حال در بهارستان حقوق و مزایای کارکنان به تعویق نیفتاده 

است چون اولین وظیفه ما هم همین است.وی افزود: بودجه هر سال 
بر اساس نظرات مردمی است چون شورای شهری مردمی داریم که 
طرح ها را جمع آوری کرده و بودجه ریزی می کند.بحیرایی با تاکید 
براینکه پروژه های نیمه تمام باید هرچه زودتر به اتمام برسد، گفت : به 
همین منظور کمیته درآمد زایی تشکیل داده ایم و جلسات را به خارج 
از ساعت اداری موکول کرده ایم تا شهروندی پشت در نماند.وی ادامه 
داد : شورای شهر و شهرداری بهارستان همدل با هم در حال فعالیت 
هستند.شهردار بهارستان با ذکر اینکه رسالت  شهرداری انجام کارهای 
فرهنگی اســت و باید با توجه به اعتقادات و آداب و رفتار شهروندان 
صورت گیرد گفت : سعی می کنیم اخالق مدار باشیم و کمیته فرهنگ 
شهروندی را فعال کنیم و مراســمات مذهبی را بیشتر برگزار کنیم 
چون از این طریق عرصه برای فرقه های مختلف تنگ تر می شــود 
و شهر باید برنامه داشته باشد و شهردار باید ببیند که می تواند طبق 
آن برنامه ها پیش برود یا خیر؟بحیرایی تاکید کرد: در تمامی شاخه 
هایی که شهرداری فعالیت می کند کم و کسری وجود دارد؛ اما نگاه ما 
به آینده در چارچوب قانون است که خدمت کنیم؛ اما خواندن پرونده 
 شهرداران  قبلی باعث می شــود که به حاشیه برویم و ما به دنبال آن 

نیستیم. 
شهردار بهارستان گفت: فکر می کردند من به صورت اتوبوسی نیروها 
را عوض می کنم این در صورتی است که تغییرات به اندازه انگشتان 
دست هم نمی رسد و این افراد هم متخصص در کار خود هستند.وی 
اضافه کرد: ضمانت نامه پیمانکاران طبق روال اداری انجام شده است 
و هر موردی ارجاع شود به سرانجام می رسد.بحیرایی در پایان  از مهم 
ترین نیاز شهر با توجه با آلودگی هوا، ایجاد فضای سبز دانست و عنوان 
کرد : کاشت درختان سایه انداز و ســریع الرشد را در برنامه خود قرار 
داده ایم، در حال حاضر حدود دو درخت برای هر نفر در بهارســتان 

وجود دارد.

رییس شورای اسالمی شهر بهارستان خبرداد:

سرمایه گذاری که به بهارستان بیاید،80 درصد تخفیف عوارض ساخت به او می دهیم

آغاز عملیات اجرایی حلقه حفاظتی ترافیکی شهر اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

شهرداری

وقتی آلودگی هوا نفس 
ورزش شهر را می گیرد

معاون ورزشــی تفریحی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهان از 
تمهیدات این معاونت برای کاهش چالش های 

آلودگی هوا در ورزش شهروندی خبر داد.
آلودگــی هوا ،معضــل تکراری ایــن روزهای 
کالنشهرهای کشــور از جمله اصفهان است. 
به استناد اطالعات اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان، به ســبب اســتمرار پایــداری جو و 
تشــکیل الیه وارونگی دما، در روز چهارشنبه 
14 آذرمــاه نیز با انباشــت آالینده های جوی 
و کاهش کیفیــت هوا در کالنشــهر اصفهان 
و مناطق صنعتی اســتان روبــه رو بودیم و در 
این مدت شــاخص کیفیت هوا مانند چند روز 
گذشته در شرایط ناسالم برای عموم قرار داشت.

آلودگی هوا اثرات مخرب اقتصادی، زیســت 
محیطی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد که 
می تواند زندگی شــهروندان را تحت الشــعاع 
قرار دهد.معاون ورزشــی تفریحی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
درباره چالش های ورزشــی آلودگــی هوا در 
شــهر اصفهان اظهار داشــت: تعداد زیادی از 
شــهروندان اصفهانی در برنامه ها و تمرینات 
ایســتگاه های ورزش صبحگاهی شــهرداری 
شــرکت می کنند که آلودگی هوا ممکن است  
روی آنها تاثیر منفی بگذارد.حبیب اله  ناظریان 
افزود: بــرای کاهش این مشــکل تدابیری در 
دستور کار داریم و به دلیل سرما و آلودگی هوا، 
به مسئوالن ایســتگاه های ورزش صبحگاهی 
ابالغ کرده ایم که از ســالن های سرپوشیده در 

دسترس خود استفاده کنند.

یک کارشناس حمل و نقل مطرح کرد:
معاینه فنی یک ساله خودروها 

کارساز نیست
یک کارشــناس حمــل و نقل گفــت: قانون 
فعلی مبنی بر معاینه فنی یک ســاله خودروها 
نمی تواند ایــن اطمینان را به وجــود آورد که 
طی یک سال خودرویی به سبب بروز حوادث 
مختلف دچار روغن ســوزی نشــود.»فرهاد 
کیخســرو کیانی« اظهار کــرد: معاینه فنی 
خودروها باید به صورت مســتمر اعمال شود، 
زیرا ممکن اســت خودرویی در فروردین ماه 
مورد معاینه فنی قرار گیرد؛ اما در اردیبهشت 
ماه دچار تصادف شــود که همین اتفاق سبب 
روغن سوزی و اشکال در موتور خودرو می شود.

وی با بیان اینکه پلیس به راننده خودرویی که 
معاینه فنی نداشته باشــد به چشم مجرم نگاه 
می کند، افزود: ممکن است 10 سال از عمر یک 
خودرو بگذرد؛ اما آن خودرو از لحاظ فنی بدون 
مشکل باشد، ولی خودرویی دیگری که دو سال 
از عمرش می گذرد به خاطر یک تصادف از نظر 
فنی دچار مشکل باشــد، متاسفانه پلیس تنها 
آن خودرو که 10 ســال از عمرش می گذرد را 
جریمه می کند که به دلیل ضعف قوانین و اهرم  
های عملکردی است.این کارشناس حمل و نقل 
اضافه کرد: در حال حاضر الزم است اهرم های 
قوی تری جایگزین اعمــال قانون معاینه فنی 
شــوند، زیرا خودروها و موتوسیکلت ها اصلی 

ترین دلیل آلودگی هوا محسوب می شوند.

نوروزی خبر داد:
راه اندازی مرکز خرید در 

میدان امام علی)ع( با مشارکت 
بخش خصوصی

روز چهارشنبه جلسه بررسی پروژه های عمرانی 
شــهر با حضور شــهردار اصفهــان و معاونان و 
مدیران شــهری در میدان امام علی)ع( برگزار 
شد.قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان در این 
جلسه در خصوص روند پیشــرفت پروژه میدان 
امام علی)ع( اظهارکرد: در خصوص قطعه زمینی 
در میدان امام علی)ع( بارهــا تصمیماتی گرفته 
شد؛ اما به مرحله اجرا نرسید، در این راستا پس 
از بررســی های انجام شده با یک ســرمایه گذار 
خارجی که البته یک شرکت را در ایران به ثبت 
رسانده، برای راه اندازی یک مرکز خرید مذاکره 
شد.وی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام شده، 
شهرداری اصفهان آمادگی دارد به تمام تعهدات 
خود عمل کرده و در موعد مقرر کار را آغاز کند، 
اگر سرمایه گذار نیز بر اساس قولی که داده، عمل 
کند، 220 روز دیگر شــاهد افتتاح مرکز خرید 

بزرگی در میدان امام علی)ع( خواهیم بود.

عضو شورای اسالمی شهر خبر داد:
تسهیالت ۲00 میلیارد تومانی 

برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در برنامه رادیویی 
»صدای شــهر«با بیان اینکه اســتفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی باید برای مــا به یک فرهنگ 
تبدیل شــود، گفت: آنچه در شــهرهای مختلف 
سایر کشورهای دنیا می بینیم، استفاده روز افزون 
مردم از حمل و نقل عمومی اســت؛ امــا این مهم 
هنوز در شهرهای ما فرهنگ سازی نشده است، از 
این رو باید زمینه الزم برای تحقق آن فراهم شود.
وی ادامــه داد: باید اتوبوس های فرســوده و دودزا 
را از ناوگان اتوبوســرانی خارج شود و ایستگاه های 
اتوبوس نیــز دارای تابلوی مبدأ و مقصد باشــد تا 
برنامه ریزی خوبی برای سرویس دهی به شهروندان 
وجود داشته باشد.»برشــان« با بیان اینکه شرکت 
واحد اتوبوسرانی سعی کرده به  رغم تمام کاستی ها 
و محدودیت ها، میزان رضایتمندی مردم را افزایش 
دهد، گفت: سعی شده مسیر ایستگاه های اتوبوس به 
سمت ایستگاه های مترو هدایت شود.نایب رییس 
کمیسیون حمل ونقل، محیط زیســت و فناوری 
اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 
بهای واقعی استفاده از مترو برای هر شهروند نزدیک 
پنج هزار تومان است؛ اما شورای شهر تصویب کرد 
که 700 تومان بابت بهای بلیت پرداخته شــود تا 
انگیزه ای برای اســتفاده هر چه بیشتر شهروندان 
از وســایل حمل ونقل عمومی باشد.وی با اشاره به 
مصوبه 200 میلیاردی وام و اوراق مشــارکت برای 
توسعه خطوط اتوبوسرانی، خاطرنشان کرد: اخیرا 
طرح و الیحه ای در شورای شــهر اصفهان مصوب 
شدکه تا پایان سال از تسهیالت 200 میلیاردی برای 

توسعه ناوگان اتوبوسرانی استفاده شود.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان:

۲5 موقوفه به امر تجهیز 
کتابخانه ها می پردازند

معاون فرهنگی اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت:25 موقوفه در استان 
اصفهان به امر تجهیز کتابخانه هــا از محل درآمد 
موقوفات، می پردازند که شاخص ترین آنها موقوفه 
اهل بیت شاهین شهر و موقوفه سید شهاب الدین 
مرعشی در اصفهان اســت.حجت االسالم ولی ا... 
روان، با اشاره به ارج نهادن به فرهنگ کتاب خوانی، 
اظهار داشت: کتابخانه هایی در جوار بقاع متبرکه 
و امامزادگان عظیم الشــأن استان اصفهان در نظر 
گرفته شده اســت.وی افزود: کتاب های مختلف 
مذهبی و دینی و سایر موضوعات در این کتابخانه ها 
گنجانده شده و کســانی که تمایل به اهدا یا وقف 
کتاب های خود در این اماکن دارند، می توانند این 
کار را انجام بدهند.معاون فرهنگی اجتماعی اداره 
کل اوقاف استان با بیان اینکه 68 کتابخانه در جوار 
امامزادگان و بقاع وجود دارد، گفت: تعداد 60 هزار 
جلد کتاب در این کتابخانه ها در دســترس عالقه 
مندان است.وی  با اشاره به موقوفاتی که به خرید 
و نشر کتب دینی و مذهبی، مربوط هستند، اظهار 
داشت: 40 موقوفه در کل استان به این امر اختصاص 
یافته اند و می توان موقوفه محمد و مهدی نراقی و 
موقوفه احمد نراقی در کاشــان را از شاخص ترین 
این نوع موقوفه ها ذکر کــرد.وی افزود: 25 موقوفه 
در اســتان به امر تجهیز کتابخانه ها از محل درآمد 
موقوفات، می پردازند که شاخص ترین آنها موقوفه 
اهل بیت شاهین شهر و موقوفه سید شهاب الدین 

مرعشی در اصفهان است.

در پی عــدم تحقق وعده هــای دولت در 
خصوص احیــای زاینــده رود، نمایندگان 
اســتان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
به صورت دسته جمعی از نمایندگی مجلس 
استعفا دادند تا گام جدی برای رفع  مشکل 
کم آبی استان از سوی وکالی مردم برداشته 

شود.
دی ماه ســال گذشــته بــود که رییــس مجمع 
نمایندگان اســتان در دیدار با اســتاندار خبر از 
اســتعفای دســته جمعی نمایندگان داد. در آن 
زمان ســید ناصر موســوی الرگانی با بیان اینکه 
این مجمع طی سال های اخیر تالش های زیادی 
برای احیای زاینــده رود انجام داده و جلســات 
مختلفی در همین راســتا با نماینــدگان دولت و 
رییس مجلس شورای اسالمی برگزار کرده، گفت: 
اگر عزمی جدی در این مدیران برای جدی گرفتن 
خشکســالی اصفهــان و  رفع مشــکالت آبی  آن 
 دیده نشود، نمایندگان اســتان از در استعفا وارد 

می شوند.
 اســتعفایی که بعد از گذشــت یازده ماه از وعده 
تحقق آن عملی شــد تا  اهمیت این مسئله برای 

مسئوالن کشــور مشخص شــود.  رییس مجمع 
نمایندگان اســتان که در نشست خبری چند روز 
پیش خود با اصحاب رســانه از این که  نمایندگان 
استان همدلی الزم برای رسیدن به هدف را ندارند 
و حتی تــالش نکرده انــد تا به صورت نمایشــی 
استعفا دهند و شانتاژ خبری کنند گالیه کرده بود 
صبح دیروز با اعالم خبر اســتعفای دسته جمعی 

نمایندگان استان گفت: »این استعفا، شانتاژ خبری 
نیست؛  چون زمانی که کاری صورت نمی گیرد راه 
چاره ای برای آنها باقی نمانده و آنها نتوانســته اند 

پاسخگوی مردم در این زمینه باشند«.
در نامه استعفای نمایندگان مردم استان اصفهان 
خطاب به رییس مجلس شــورای اســالمی آمده 
اســت: »همان طوری که مســتحضرید و در یک 

مورد در حضــور جنابعالی با وزیــر محترم نیرو، 
مشــکالت آب در اســتان اصفهان مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت، متاسفانه با وجود این که آقای 
رییس جمهور در فعالیت های تبلیغاتی انتخاباتی، 
احیای زاینده رود را در حضور مردم اعالم و سال ها 
از آن قرار می گذرد، احیای زاینــده رود که هیچ، 
ســازمان برنامه و بودجه علی رغم پیگیری بسیار 
زیادی که انجام شــد حتــی از گذاشــتن اعتبار 
در ردیف مرتبــط با تامیــن آب شــرب )که در 
ســال جاری تا مرز بحران پیش رفت( خودداری 
کرده، لــذا در صورتی کــه حداقــل نتوانیم حق 
مردم اســتان و جمعیت چندین میلیونی را برای 
تامین آب شــرب آن ها از طریق این دولت تامین 
کنیم دلیلی برای حضور در مســئولیت نمایندگی 
نمی بینیم و مــا امضاکنندگان، اســتعفای خود 
را تقدیم و از زمــان تقدیم در حضــور در صحن 
 و کمیســیون ها خــودداری تا تکلیف مشــخص

 شــود.«  به گفته رییس مجمع نمایندگان استان 
اصفهان، استعفای دسته جمعی نمایندگان تحویل 
هیئت رییسه مجلس شده است و با توجه به قول 
پیگیــری رییس مجلــس برای حل این مشــکل 
یکشــنبه آینده این درخواســت در دســتور کار 

مجلس قرار خواهد گرفت.

 استعفا 

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی 
حلقه حفاظتی ترافیکی شــهر اصفهان به طــول 78/2کیلومتر، با 
ساخت تقاطع غیرهمسطح شهید اردســتانی، در هفته جاری خبر 
داد. به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، ایرج 
مظفر با اشاره به اینکه احداث یک حلقه حفاظتی پیرامون اصفهان 
یکی از طرح هایی است که درجهت رفع مشکالت ترافیکی موجود و 
جلوگیری از پیشرفت آن در کالنشهر اصفهان مورد توجه قرارگرفته 
است، اظهار کرد: در همین راســتا عملیات اجرایی حلقه حفاظتی 
کالنشهر اصفهان، آغاز می شود.وی ادامه داد: طول این حلقه حفاظتی 

78/2کیلومتر و دارای چهار خط رفت و برگشت است.
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان با بیان اینکــه 23 تقاطع 

غیرهمسطح و 7 پل بزرگ بخش هایی از این طرح را شامل می شود، 
گفت: 45/8کیلومتر از این طرح، در 11 منطقه از کالنشهر اصفهان، 
28/6کیلومتر آن در محدوده پنج شهر دولت آباد، خورزوق، خمینی 
شهر، درچه و شهر ابریشم و 3/8کیلومتر آن در محدوده فرمانداری 
ها قرار دارد. وی افزود: حلقه حفاظتی شهر اصفهان، مجموعه ای از 
بزرگراه ها و تقاطع های غیرهمسطح است که دارای اثرات اجتماعی 
و اقتصادی همچون تسهیل عبور و مرور در سطح شهر، کاهش اتالف 
وقت و کاهش مصرف سوخت، کاهش بار ترافیکی در مبادی ورودی 
شهر و توزیع ترافیک در ورودي شــهر قبل از رسیدن به هسته شهر 

است. 
مظفر ادامه داد: حذف ترافیک بین شــهري از شــهر، سهولت عبور 

از اصفهان، کاهش اثرات منفي ترافیک نظیــر آلودگي هوا، کاهش 
اتالف وقت و تصادفات، کاهش بار ترافیکي حلقه ســوم، جلوگیري 
از گسترش بي رویه ساخت و ساز، گسترش کمربند سبز اصفهان و 
جلوگیري از ورود وسایل نقلیه سنگین به شهر که هم اکنون مشکالتي 
را براي ساکنان مناطق 7، 12 و 14 ایجاد کرده است، از دیگر تاثیرات 
اجتماعی و اقتصادی پروژه بزرگ حلقه حفاظتی اصفهان است. وی با 
بیان اینکه در هفته جاری عملیات عمرانی طرح تقاطع غیرهمسطح 
شهید اردستانی به عنوان یکی از تقاطع های حلقه حفاظتی آغاز می 
شود، ادامه داد: هدف از اجرای این پروژه، کاهش ترافیک در منطقه 
14 و جلوگیری از ورود کامیون ها به داخل منطقه، افزایش ایمنی، 

کاهش خطرات و تصادفات جاده ای است.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
آغاز عملیات اجرایی حلقه حفاظتی ترافیکی شهر اصفهان

 وعده یازده ماه پیش نمایندگان استان اصفهان عملی شد؛

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان خبر داد:
بخشودگی جرائم دیرکرد عوارض نوسازی

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان گفت: شهروندانی که قبوض عوارض خود را به موقع پرداخت کنند، می توانند 
از هدیه ویژه »بخشودگی جرائم دیرکرد عوارض نوسازی و عمران شهری امالک مسکونی و تجاری« برخوردار 
شوند.نادر آخوندی اظهارکرد: شهرداری اصفهان مطابق سنوات قبل، امسال نیز قبوض عوارض شهری خود 
را در یک نوبت در شهر اصفهان توزیع کرد؛ طبق تصمیم شورای اســالمی شهر و شهرداری اصفهان، جریمه 
دیرکرد سال های گذشته شهروندانی که امسال عوارض نوسازی و عمران شهری را در مهلت مقرر و به صورت 
نقدی پرداخت کنند، بخشیده می شود.وی افزود: در راستای تشویق شهروندان به مشارکت بیشتر در اداره شهر 
و همچنین اصالح سهم درآمد شهرداری به سوی درآمدهای پایدار، طرح بخشودگی جرایم دیرکرد عوارض 
نوسازی و عمران شهری برای امالک مسکونی و تجاری شهر اصفهان امسال اجرا می شود؛ مبلغ بخشودگی در 

پایین قبوض عوارض درج شده است و مهلت پرداخت مندرج در قبوض پایان سال جاری است.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان:  
برای ورود و خروج تماشاگران از نقش جهان چاره اندیشی شود

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان  اظهار کرد:مشکل عمده ورزشگاه نقش جهان، در حال حاضر پارکینگ 
آن است که هنوز به اتمام نرسیده و در اختیار ورزش دوستان قرار نگرفته و به همین دلیل برای بازی سپاهان 
و پدیده مشهد به دلیل نبود جای پارک، خیابان ها مملو از خودرو شــده بود، حتی خودروها در جنوب بلوار 
فرزانگان، داخل خیابان های خردمند و کوچه های فرعی که هنوز آســفالت نیست، پارک شده و این موضوع 

نارضایتی ساکنان آن محدوده را به دنبال داشت.
علی اصغر شاطوری  با بیان اینکه مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان اعالم کرده که برای بازی سپاهان 
و پرسپولیس، طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان را بازگشــایی می کند، گفت: با توجه به اهمیت برگزاری این 
مسابقه بی شک ظرفیت 75 هزار نفری ورزشگاه تکمیل می شود، از این رو باید برای پارکینگ و ورود و خروج 

تماشاگران چاره اندیشی شود.

ابالغ وقت رسیدگي

9/100 کالســه پرونده: 1/97 شعبه دوم شورای 
حل اختالف چادگان، وقت رسیدگی: روز دوشنبه 
97/10/10 ســاعت 4 بعد از ظهر، خواهان: آقای 
جمشــید صالحی، خوانده: آقــای مهرداد ملکی 
محل حضور: شــعبه دوم مجتمع شــورای حل 
اختالف چادگان جنب دادگستری، خواسته: الزام 
خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال ســند ششدانگ یکدســتگاه خودروی 
سواری پیکان به شماره انتظامی 664 ل 57 ایران 
43 به مبلغ شصت و چهار میلیون ریال، گردشکار: 
خواهان مذکور دادخواســتی به طرفیت خوانده 
تسلیم شــورای حل اختالف شهرستان چادگان 
نموده که پس از ارجاع به شــعبه دوم شوراهای 
حل اختالف چادگان و ثبت کالســه فوق، وقت 
رسیدگی تعیین و به درخواست خواهان و دستور 
قاضی شورا و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار محلی درج می گردد تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود وقت 
رســیدگی مذکور به خوانده ابالغ گردد و نسخه 
ثانی و ضمائــم را دریافت نمایــد و در وقت مقرر 
خود جهت رســیدگی حضور به هم رساند چنان 
که بعدا ابالغی به وســیله آگهی الزم شود فقط 
یک نوبت منتشــر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 
م الف:302858 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف چادگان )208 کلمه، 2 کادر(

حدیث زاهدی 
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
  هیچ مردى با زنی خلوت نمی کند، مگر اين که 

سومین آنها شیطان است.
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یادداشت

برقــراری ارتباط صمیمانه بــا کودکان یکــی از بزرگ ترین 
چالش های والدین به خصوص در روزگار ماســت که بسیاری 
از پدرو مادرها به دلیل وضعیت اقتصــادی جامعه مجبورند 
ساعت های طوالنی بیرون از خانه باشند و مدت زمان کمتری 
با کودکان شان ســپری کنند. اگر والدین روش های طالیی 
برقراری ارتباط صمیمانه را بلد باشند می توانند از این روش 
ها برای جبران زمان هایی که در کنار کودکان شــان نیستند 
استفاده کرده و با آنها رابطه دوستانه ای را برقرار کنند.یکی از 
بهترین و مهم ترین روابطی که در این دنیا وجود دارد، رابطه 
میان والدین و فرزند است؛ اگر والدین قادر به برقراری رابطه ای 
درست بین خود و فرزندشان باشند، می توانند بهترین دوست 
و یاور یکدیگر شوند؛ اما انجام این کار به زمان زیادی نیاز دارد 
تا بتوان یک رابطه خوب و درســت را  برقرار کرد. درادامه به 
برخی از روش های طالیی برقراری ارتباط صمیمانه با کودکان 

اشاره می کنیم.
والدین باید در ارتباط با فرزند خود از جمله »دوستت 
دارم« اســتفاده کنند: هر روز بدون توجه به سن و سال 
فرزندتان به او بگویید که دوســتش داریــد؛ این جمله حتی 
می تواند  زمانی که والدین بر سر مسئله ای با کودک خود تفاهم 
ندارند یا از دست او عصبانی هستند، استفاده شود، کودک اگر 
نسبت به عشــقی که پدر و مادر به او می ورزند مطمئن شود، 

معبر قلب خود را به روی والدین می گشاید.
عقاید دینی و مذهبی را به کودک بیاموزید: بهتر اســت 
کودک از همان ســنین پایین با مفهوم خدا و دیگر مســائل 
مذهبی و باور بنیاد آشنا شود، کودک باید به چرایی عقاید پدر 
و مادرش پی ببرد تا او هم بتواند با آن ها همراه شود، به کودک 
خود وقت بدهید تا در رابطه با این مسائل از شما سوال کند و 

شما هم باید با حوصله به تمامی سواالت او پاسخ دهید.  
با کمک فرزند خود یک اسم رمز یا جمله رمز بسازید 
و در برخی مواقع از گفتــن آن بهره بگیرید: این جمله 
می تواند بار دیگر دوست داشتن شما را به فرزندتان یادآوری 
کنید، از یاد نبرید که این اسم رمز یا جمله رمز فقط باید میان 
شــما و فرزندتان معنی شــود و دیگران از آن چیزی متوجه 
نشوند، برخی کلمات رمز می توانند از سوی کودک به منظور 
بیان ناخرسندی یا ناراحتی او از موضوعی در میان جمع کاربرد 

داشته باشد.  
برای زمان خواب کودک برنامه ریزی کنید: برای کودکان 
کم سن و سال خواندن داستان پیش از خواب بسیار لذت بخش 
است، شما می توانید داستان هایی از زندگی خود یا خاطراتی 
که با کودک تان داشته اید را برای او تعریف کنید، در این میان 
به هیچ عنوان نباید از فرزندان بزرگ تر غافل شد، می توانید یک 
کتاب داستان را به فرزند بزرگ ترتان بدهید و از او بخواهید تا 

برایتان قصه ها را بخواند.
به کودک فرصت کمک کردن دهید: برخی والدین سهوا از 
نزدیک شدن فرزندشان به خود جلوگیری می کنند و موجب 
بروز نوعی دلزدگی عاطفی در آن ها می شــوند؛ به هیچ عنوان 
این کار را نکنید و به کودک خود فرصت دهید تا بتواند کنارتان 
باشد و در کارها به شما کمک کند.والدین می توانند در هنگام 
خرید، کیسه ای را به دســت کودک خود بدهند و از او تقاضا 
کنند تا به آن ها کمک کند؛ این کار باعث می شــود تا کودک 
مشارکت را بیاموزد و به والدین خود بیشتر نزدیک شود، او این 
موضوع را درک می کند که والدین بــه او اعتماد دارند، حتی 
هنگام لباس پوشیدن از کودک خود بپرسید که کدام کت یا 

شلوار را بپوشید.

چگونهوالدینبافرزندانشان
رابطهخوبیبرقرارکنند؟

 علی محتشمی

عکس روز

دوخط کتاب

برایشــان مهــم و قیمتی 
می شــود. زیــرا یــک نفر 
دیگر مشــتاق داشــتن آن 
اســت و می خواهــد از آن 

استفاده کند..!

»قطار به موقع رسید«
هاینریش بل

وقتی چیــزی ناگهان 
برایمان عزیزمی شود

خیلی از مردم وقتی ببینند 
چیــزی دارنــد کــه مورد 
عالقه فرد دیگری اســت، 
آن چیز ناگهان برایشــان 
عزیز می شود! چیزی که 
یــک لحظه دیگــر ممکن 
اســت آن را دور بیندازنــد 

یک فرد خالق با الهام گرفتن از فیلم تخیلی مرد آهنی نوعی لباس طراحی 
کرده که شرایط را برای طرفداران پرواز فراهم می کند. جالب است بدانید 
این لباس انرژی مورد نیاز پرواز را از طریــق ۵ موتور جت کوچک که در 
قسمت آستین و پشت لباس تعبیه شده است، تامین می کند.عالوه بر آن، 
نوعی مخزن در پشت لباس طراحی شــده تا بتوان سوخت مورد نیاز را در 
آن ذخیره کرد. این لباس می تواند با سرعت ۳۲ کیلومتر در ساعت حرکت 
کند و همچنین لذت پرواز در ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر را برای عالقه مندان 

فراهم کند. وزن خالص این لباس بدون سوخت ۲۷ کیلو گرم است

لباسیکهباآنمیتوانپروازکرد

یک فروشنده طال در آلمان طی اقدامی جالب یک درخت کریسمس زیبا 
که سراسر آن را سکه های طال پوشانده، طراحی کرد. این درخت درخشان 
که از ۶۳ کیلو طالی خالص تشکیل شده، گران قیمت ترین درخت در سال 
۲۰۱۸ اعالم شــده و بهای این درخت چیزی در حدود ۲.۶ میلیون دالر 
آمریکا تخمین زده شده است.جالب است بدانید که سکه های به کار رفته 
در تزئین این درخت گران بها به تعداد ســال میالدی یعنی همان ۲۰۱۸ 
عدد سکه و همچنین در باالی درخت ستاره ای از جنس طال قرار داده شده 

که زیبایی آن را چند برابر کرده است.

گرانتریندرختکریسمسدرجهان

باعجایبزیرزمینیجهانآشناشوید)1(
اگر برایتان جالب است تا با جذاب ترین عجایب زیرزمینی جهان آشنا شوید تا انتهای این مطلب همراه مان باشید.

اتاق های کابینی جنگ- لندن:یکی از شگفتی های باقی مانده در زیرزمین، اتاق هایی است که هدایت جنگ جهانی دوم انگلیس از آنجا 
کنترل می شده است. از این اتاق ها، افراد بلندمرتبه ارتش، رییس جمهور وقت » وینستون چرچیل « از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ میالدی و کابینه 

جنگ استفاده می کرده اند، اکنون نیز به موزه تبدیل شده است.
کوبر پدی - استرالیا : این پناهگاه زیرزمینی برای فرار از بالیای طبیعی خوب است. نیمی از ۴۰۰۰ نفر از مردم محلی آنجا، زیر زمین زندگی 
می کنند. اقدامی که از زمان جنگ جهانی اول در پی رونق استخراج ســنگ اوپال تا به حال به قوت خود باقی است. سربازان تازه برگشته از 
جنگ در این تونل های حفر شده استخراج سنگ می خوابیدند. دما در روز به  بیش از ۱۲۰ درجه می رسد. »کوبر پدی« در اصطالح بومی آنجا 
به معنای مرد سفید در تونل است.اکنون این مکان به هتل تبدیل شده است و رستوران، گالری هنری و کلیسا دارد. در فضای آزاد و بیرون از 
شهر زیرزمینی، یک زمین گلف کویری و بدون چمن وجود دارد و منظره کویری که با فیلم استرالیایی» مکس دیوانه فراتر از طوفان« به عنوان 

جالب ترین شگفتی های زیرزمینی دنیا معروف شده است.
 ایستگاه مترو مایاکاوسکایا - مسکو : این ایستگاه مترو در جنگ جهانی دوم مورد حمله هوایی قرار گرفت و به شهرت رسید؛ زیرا محل 
اقامت» استالین« در طول جنگ بوده است. اکنون نیز به عنوان سومین سیستم متروی زیرزمینی در جهان به شمار می رود. این ایستگاه ۳۳ 
متر زیر سطح آب قرار گرفته و به عنوان یکی از زیباترین ایستگاه های متروی جهان شناخته می شود. ستون های سالن این مترو با مرمرهای 

قرمز و استیل ضدزنگ تزئین شده اند و موزائیک های کف نمایی همچون کلسیا را به بیننده القا می کنند.
 معبد غار مانند دامبوال - سریالنکا :این بنا یکی از بزرگ ترین و پیچیده ترین معابــد غارمانند در دنیاست که در سریالنکا قرار دارد و در 
فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. گردشگران با بازدید از این غار ۲۲ قرن تاریخ را می توانند یکجا ببینند. در این جا ۱۵۰ مجسمه 
بودا و پادشاهان را می توانید، ببینید. یک مجسمه بزرگ بودا جلوی ورودی قرار دارد که نشان دهنده محل این سازه باشکوه است. گفتنی است، 

معبد دامبوال در بخش مرکزی کشور سریالنکا واقع شده است.

وبگردی

در سال های گذشته ثابت شده است که تروریست ها، مهاجران غیرقانونی و 
افراد تحت تعقیب با ترفندهایی مثل هویت جعلی می توانند از سیستم های 
امنیتی عبور کنند. طبق گزارش های منتشر شده قرار است در چند فرودگاه 
اروپایی دستگاه های دروغ ســنج مبتنی بر هوش مصنوعی تعبیه شود. قرار 
دادن مســافران در معرض دســتگاه های دروغ ســنج جزو مراحل امنیتی 
خواهد بود. اگر این پروژه در مرحله  آزمایشی موفق عمل کند، احتماال سایر 

فرودگاه های دنیا هم به امکاناتی مشابه مجهز خواهند شد.

نصبدستگاهدروغسنجدرفرودگاهها

أنَواُرالوالَیة
طی آیینی در آغاز هفته وحدت به مناســبت والدت حضرت رسول 
اکرم محمد مصطفی )ص( کتاب »أنَواُرالوالیَة« به قلم و کوشــش 
آیت ا... غالمعلی صفایی بوشهری در تاالر طالیه داران پژوهشگاه ادب 
و فرهنگ و تاریخ استان بوشهر، رونمایی و وارد بازار نشر جهان اسالم 
شد.کتاب »أنَواُرالوالیَة« زندگی نامه حضرت فاطمه معصومه)س( به 
قلم  رییس شورای عالی حوزه های علمیه و امام جمعه بوشهر است 
که به تازگی چاپ شده است.کتاب »أنَواُرالوالیَة« در۶ بخش: »زندگی 
نامه«، »مقام حضرت فاطمه معصومه )س( از کالم معصومین )ع( و 
بزرگان دین«، »احادیث، القاب و اوصاف«،»کرامات« و »زیارت نامه 
و ارزش و ثواب زیارت آن حضرت« توسط این مولف حوزوی به زبان 
ساده و روان تالیف به رشــته تحریر درآمده است. مقدمه کتاب نامه 
زندگی حضرت فاطمه معصومه )س( با آیه هفتم سوره بینه - کسانی 
که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند، بهترین مخلوقات اند که 
پاداش آنان نعمت های بهشتی و خشنودی خداوند است- آغاز شده 
است و مولف این کتاب در مقدمه این طور بیان کرده است که تاریخ 
پرفراز و نشیب زندگی خاندان پیامبر گرامی اسالم )ص( و آثار هدایتی 
آن مایه عبرت، نجات و کمال انسان است و باران بی پایان رحمت الهی 
بر پیامبر الهی )ص(، خاندان و عترت پاک حضرت محمد مصطفی 

)ص( و به ویژه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه )س( باد.

برایجانبازانکمگذاشتیم
مدیر مسئول روزنامه رسالت در یادداشــتی نوشت: »در این چند 
ماهی که از مسئولیتم در روزنامه رسالت می گذرد، مترصد فرصتی 
بودم که از جانبازان، این عزیزان فراموش شده بنویسم. بیایید تعارف 
نکنیم و صریح بگوییم که جانبازان، فراموش شده اند؛ آنها که روزی 
قدرت ایمان و شکوه رزمندگی شان تضمین امنیت خاک و جان و 
ناموس ایرانیان بود، امروز آنقدر مظلومند که حتی نگرانند با یک 
روزنامه در مورد کم مهری هایی که در حق شان می شود، مصاحبه 
کنند، تا مبادا همان حمایت ناچیزی که از آنها به عمل می آید قطع 
شود. تا به حال یک جانباز شیمیایی را دیده اید؟ دیده اید وقتی به 
سرفه می افتد گاهی نزدیک به یک ساعت سرفه می کند و آنقدر 
درد می کشد تا رنگش کبود شود؟ اگر دیده باشید قبول می کنید 
که شیمیایی بودن، انگار شهادت تدریجی است با درد بیشتر و زجر 
عمیق تر. آسایشــگاه جانبازان اعصاب و روان رفته اید؟ آسایشگاه 
جانبازان حرکتی چطور؟ می دانید اگر کسی سال ها معلول حرکتی 
باشــد احتماال مشــکل اعصاب و روان هم پیدا می کند؟ بسیاری 
از جانبازان عزیز ما نتوانســتند به دلیل تبعات و مشکالت ناشی از 
جانبازی ازدواج کنند و پدر و مادرشــان هم از دنیا رفته اند و امروز 
هیچ کس را ندارند. غم انگیز نیست؟ کسی که همه مدیون رزمندگی 

دیروز اویند، امروز هیچ کس را ندارد«.

 ما شوخی شوخی از عابربانک پول می گیریم و بانک جدی 
جدی از مانده حساب ما کم می کنه!

این روزها تنها راه ازدواج اینه که خونه بابات زندگی کنی، 
یک اتاق خواب بــدن بهت، بقیــه لوازم زندگی هم مشــاع و 

مشترک. عین ۱۰۰ سال پیش!
دوستان به نظرتون برای سر کردن کاله بابانوئل کمی زود 

نیست؟ خود خارجی ها هم هنوز در جریان نیستن! 
چرا همیشه اون که جور و جفا دیده و وفا کرده ماییم، اون 

که مهر و وفا دیده و جفا کرده اونان؟!
این خواننده ها اگه ته اسم گروهشون »بند« ننویسن ممکنه 

ما گول بخوریم فکر کنیم همشون یک نفرن؟! 
همچین میگن همیشه خودت باش، انگار مثال ما چهارشنبه 

و پنجشنبه ها شوهر عمه مونیم! 
زندگی وقتی زیبا میشه که کارت بانکیم رو مثل گوشیم بزنم 

به شارژر تا صبح شارژ بشه! 
چند وقت پیش تو ماشــین یه پلیسه برام دست تکون داد، 
منم یه بوق زدم با لبخند براش دست تکون دادم. امروز  خالفی 

گرفتم فهمیدم اون پلیسه اون روز بهم ایست داده بود!
 جمله» چایــی بریــزم بــرات« از اون جمله هاســت که

 مثال اگه تیر خورده باشــی و در حال مرگ باشی ممکنه زندت 
کنه.

خندوانهکتابکیوسک

ارگ»وانشان«
دراصفهان

 روستای »وانشان« در 
12 کیلومتــری جنوب 
شهرســتان گلپایگان 
در استان اصفهان واقع 
شده اســت. از جمله 
بناهــای موجود در این 
روستا می توان به ارگ 
وانشان اشــاره کرد که 
زیبایی خاصــی به این 

منطقه داده است.

اینستاگردی

شبخوب»زهرهفکورصبور«درکنارهنرمندان

پیام»صباراد«بهدشمنانش

روایت»احسانکرمی«ازدلرباییهایسرابگونه

رفاقت17ساله»شهرامقائدی«بابازیگر»ارتفاعپست«

زهره فکورصبور با انتشــار این عکس 
نوشت: »در طوفان زندگی با خدا بودن 
بهتر از ناخدا بودن اســت، ممنووووون 
از دعــوت دوســت خوووووبــم خانم 
الهــام پیوند، تهیــه کننــده بی نظیر 
و شــب خوبی که در کنــار هنرمندان 
دوستداشــتنی و مردم خووووب کرج 

بودم. خدایاااااااشکرت«

صبا راد با انتشــار این عکس نوشت: 
»طوری زندگی کن که دشــمنانت 
از افتادنــت هم بترســند کاری کن 
بداننــد بعــد از هــر برخواســتن، 
 قدم هایــت محکــم تــر از قبــل

می شود.«

احسان کرمی با انتشار این عکس 
نوشت:» دنیا از باال شبیه جعبه 
جواهره وقتــی خیابونا رو از باال 
می بینــی انــگار داری به جوی 
یاقوت و المــاس نگاه می کنی... 
حکایت همــون مثل قدیمیه! از 
دور دل می بره از نزدیک زهره.«

شــهرام قائدی با انتشــار این عکس 
نوشت:» فرشید اخوان و مالک آبادانی 
در فیلم ارتفاع پســت، هفده ســال از 
همــکاری و دوســتی مان می گذرد و 
همچنــان رفیقیم و همــکار و اکنون 
او کارگردان اســت و من برایش بازی 
می کنم و دوباره عکسی به یادگار بعد 
پایان یک روز سخت کاری در سریال 
بهترین ســال های زندگــی ما.خدایا 

شکرت«
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