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  وقتی تنها ۳۵ درصد از تماس ها با آتش نشانی عملیاتی است؛

شوخی با جان مردم
  حوالی ظهر است، مدارس یکی پس از دیگری تعطیل می شود، هیاهوی دانش آموزان، فضای 
شهر را پر کرده است؛ اما در این بین هستند دانش آموزانی که به هر بهانه ای از منزل فراری اند 
و می خواهند خود را ســرگرم کنند و یکی از این سرگرمی ها تماس با شــماره های سه رقمی 

همچون»۱۲۵« آتش نشانی است که نشان از خطر، اضطرار یا فوریت دارد....

صفحه   7

 هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان 

به اطالع می رساند مجمع عمومی سالیانه انجمن شرکت های دانش بنیان 
استان اصفهان در ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1397/11/9به آدرس 
اصفهان-میدان فیض- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 

برگزار می شود. 
بدینوسیله از کلیه فعالین حوزه شرکت های دانش بنیان که دارای کارت 
عضویت انجمن و  کارت عضویت و یا بازرگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اصفهان و نیز اسناد و مدارک مثبته که گویای حوزه 

فعالیت آن ها می باشد دعوت می نماید در این جلسه شرکت نمایند. 
دستور جلسه: 

1.ارائه گزارش اعضای هیئت مدیره و بازرس مربوط به عملکرد سال 96
2.ارائه گزارش مالی توسط خزانه دار منتهی به 96/12/29

3.انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
4.تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه

5.سایر موارد
عالقه مندان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر با دفتر انجمن یا 
دبیرخانه مشترک کمیسیون ها و تشــکل های اقتصادی اتاق بازرگانی 

اصفهان به شماره 8-36651636 داخلی 1815  تماس حاصل نمایند. 

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی سالیانه
انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان

جبهه استکبار با تمام توان 
به دنبال ضربه زدن به نظام 

است

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در نخستین 
سالگرد شهید مدافع وطن:
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قلعه نویی، بیخیال فغانی نمی شود!

او قلدر است!

دشمن به دنبال 
سرپوش گذاری بر 

دستاوردهای انقالب است

معاون سیاسی سپاه در گردهمایی 
فرهنگیان بسیجی استان:

7

6

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان نسبت به کمرنگ شدن حضور 
اروپایی ها در صنعت فوالد ایران هشدار داده است

پیشنهاد جالب نماینده ولی فقیه در اصفهان:

مهریه ها باید به صورت نقد 
پرداخت شود

5

نشست معرفی فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر با حضور »جمشــید مشــایخی« برگزار شد و این 
پیشکسوت سینمای ایران از پوستر جشنواره رونمایی کرد. طراحی این 
پوستر نیز مانند چند دوره گذشته به حمیدرضا بیدقی رسیده بود و همچون 
دوره های پیشین هیچ ایده خالقانه و دست اولی در آن مشاهده نشد.  پس 
از رونمایی از پوستر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، بیست و دو فیلم 
بخش مسابقه اصلی )سودای سیمرغ( جشنواره اعالم شدند؛ اما این تنها 
اتفاق نشســت خبری دبیر جشــنواره فجر نبود و همانگونه که محسن 
امیریوسفی، رییس کانون کارگردانان ســینمای ایران وعده داده بود به 
نشست خبری دبیر جشنواره آمد و به برخورد حذفی با فیلم »آشغال های 
دوست داشتنی« و عدم نمایش آن به اعضای هیئت انتخاب اعتراض کرد و 

گفت همه فیلم ها به عوامل »آشغال های دوست داشتنی« مدیون هستند. 
اما اسامی فیلم های بخش ســودای سیمرغ جشــنواره فیلم فجر بدین 
شرح است: »آشــفتگی« به کارگردانی فریدون جیرانی،» ایده اصلی« به 
کارگردانی آزیتا موگویی، »بنفشــه آفریقایی« به کارگردانی مونا زندی 
حقیقی، »بیست و سه نفر« به کارگردانی مهدی جعفری، »پالتو شتری« 
مجید شیخ انصاری،» تیغ و ترمه« کیومرث پوراحمد، »جمشیدیه« یلدا 
جبلی، »ســیاوش« علی عباس میرزایی، »درخونگاه« منصور ســیاوش 
اسعدی، »سال دوم دانشکده من« رسول صدرعاملی، »سرخ پوست«نیما 
جاویدی، »سمفونی نهم« محمدرضا هنرمند، »شبی که ماه کامل شد« 
نرگس آبیار، »طال« پرویز شهبازی، »تختی« بهرام توکلی، »قسم« محسن 

تنابنده،» قصر شیرین« رضا میرکریمی...
ادامه در صفحه 2

استاندار اصفهان:

بنیاد مسکن، فکری برای شرق 
اصفهان کند

7

  دغدغه دوباره برای اصفهانی ها  
  رونمایی از یک پوستر و اعالم اسامی نامزدهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر؛ 

ورود چین 
آزاد!

تحریم ها، بی شک اثرات زیادی بر حاشیه و متن اقتصاد ایران خواهد داشت؛ هر چند کشورمان 
 بارها مورد هجوم این نوع از فشــارها واقع شــده؛ اما تمرکز آمریکا بر جنبــه های اقتصادی 
تحریم های اخیر نمی تواند بدون تاثیرات منفی بر اقتصاد و پایه های بنیادین آن باشد. پس از نفت و فرآورده های 
ناشی از آن فوالد یکی از مهم ترین محصوالت صادراتی ایران اســت که در چشم انداز آینده تحریم ها متاثر از 

3فضای ایران هراسی خواهد شد. 
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مجلس آمریکا الیحه پایان 
تعطیلی دولت را تصویب کرد

مجلس نمایندگان آمریکا که دموکرات ها اکثریت 
آن را برعهده دارنــد، الیحه پایان تعطیلی دولت 
را که دو هفته قبل آغاز شــده بود، تصویب کرد.
براساس این لوایح، وزارت امور خارجه، تجارت،  
کشــاورزی، کار، خزانه داری و سایر آژانس های 
دولت آمریکا باید تا ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۹ که 
پایان سال مالی کنونی است، تامین بودجه شوند.
پیش از این رای گیری، کاخ سفید گفته بود دونالد 
ترامپ، رییس جمهوری آمریکا گفته اگر کنگره 
بدون تامین پول اضافی برای پیشــنهاد  ساخت 
دیوار مرزی الیحه را تایید کند، آن را وتو می کند.

اعدام در انتظار قاتالن 
»خاشقچی«

دادستان کل عربســتان از برگزاری جلسه اول 
محاکمــه متهمان پرونــده قتل خاشــقچی و 
درخواســت برای اعدام پنج تن از آنها خبر داد.
سعود بن عبدا... المعجب، دادستان کل عربستان 
اعالم کرد، جلسه اول دادگاه ۱۱ متهم پرونده قتل 
جمال خاشقچی، روزنامه نگار عربستانی در حضور 
وکالی شان در ریاض برگزار شد.به گزارش اسکای 
نیوز عربی، این مسئول عربستانی گفت: دو پیام به 
ترکیه ارسال و از این کشور خواسته شد مدارک 
و شواهدی که درباره این پرونده در اختیار دارد، 
ارائه کند اما تا این لحظه پاسخی از سوی آنکارا 

دریافت نکردیم.

انگلیس: 
 بشار اسد 

برای مدتی باقی می ماند
جرمــی هانــت، وزیر خارجــه انگلیــس اعالم 
کرد: موضع دیرینــه انگلیس این اســت که ما 
نمی خواهیم صلح نهایی در سوریه با رژیم اسد به 
دست آید؛ اما متاسفانه ما فکر می کنیم که او برای 
مدتی در قدرت خواهد بود.»هانت« به اســکای 
نیوز گفت: لندن همچنان اسد را مانعی در مسیر 
صلح در سوریه می داند و موضع گیری انگلیس بر 
این اساس است که صلح دائمی با نظامی کنونی 
سوریه تحقق یافتنی نیست.وزیر خارجه انگلیس 
ادامه داد: روســیه از طریق حمایتش از مقامات 
سوریه زمینه ای برای نفوذ جدید خود در منطقه 
یافته است. مســکو، مســئول تضمین صلح در 

سوریه است؛ اما فقط از دمشق حمایت می کند.

افزایش دوبرابری کمک های 
نظامی پنتاگون به ارتش لبنان

دولت آمریکا برای مقابله با نفــوذ ایران و حزب 
ا... در منطقه و در راستای بهبود و به روز رسانی 
تانک ها و بالگردهای نظامی لبنان، یک بســته 
کمک نظامــی ۱۰۰ میلیــون دالری به ارتش 
لبنان اعطا کرد.پنتاگــون در توجیه اعطای این 
کمک مالی، گســترش فعالیت های حزب ا... در 
خاک ســوریه و بهبود و به روز رسانی تانک ها و 
بالگردهای آفندی ارتش لبنان برای مقابله با نفوذ 

ایران و حزب ا... را مطرح کرد.

 رییس جمهوری عراق:
 نیازی به قیم نداریم

»برهم صالح« رییس جمهــوری عراق که برای 
دیدار با مسئولین ترکیه در آنکارا به سر می برد، 
گفت: نیــازی به قیم در منطقــه نداریم.صالح با 
تاکید بر اینکه عراق ضررهای بسیاری از تروریسم 
دیده و بهای ســنگینی برای مبــارزه با پدیده 
پرداخت کرده است خواستار مشارکت ترکیه در 

بازسازی مناطق مختلف عراق شد.
رییس جمهوری عراق بر لزوم حل مسئله سوریه 
و درنظرگرفتــن اراده آزاد ســوری ها در تعیین 
حق سرنوشــت کشورشــان از نقش مهم ترکیه 
 و عراق در تحقــق این امر مهم ســخن به میان

 آورد. 

رییس دفتر مقام معظم رهبری: 
رهبری پول بنزین و هزینه 

استهالک ماشین ها را به 
حفاظت برمی گردانند

رییس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به این که 
»بنده از خود ایشــان شــنیدم که اگر مسائل 
حفاظتی نبود، با پیکان به این طرف و آن طرف 
می رفتم«، گفت: در دفتر ایشان ماشین هایی 
از سوی حفاظت وجود داشــته و از آن استفاده 
می شود؛ اما معظم له هر شــش ماه یک بار پول 
بنزین و هزینه اســتهالک ماشین هایی را که از 
آن استفاده کرده اند، به حفاظت بر می گردانند.

محمدی گلپایگانی تصریح کرد: احترام به علمای 
گذشته و علمای فعلی از دیگر خصوصیات ایشان 
است؛ معظم له نسبت به گذشــتگان با احترام 
برخورد کرده و بنده شــخصی را همانند ایشان 
ســراغ ندارم که احاطه بر بزرگان علمی داشته 
باشند. رسیدگی به معمرین، یکی از دستورات 
رهبری به نمایندگان خود است که سالیانه مبالغ 

بسیاری را در این راه مصرف می کنند.

 تبصره خرید سربازی 
در بودجه 98 حذف شد

عضو کمیســیون تلفیق بودجه سال ۹8 گفت: 
دولت تبصره مربوط به خرید سربازی را از الیحه 
بودجه ۹8 حذف کرده؛ اما نمایندگان به دنبال 
آن هســتند که این تبصره را بــه بودجه اضافه 
کنند.محمدعلی پورمختار ادامه داد: در ســال 
۹7 عمده کسانی که مکنت مالی الزم را داشتند، 
توانستند از امتیاز خرید سربازی استفاده کنند؛ 
اما افرادی که شــرایط مالی الزم را نداشــتند 
کارشان طول کشید و نتوانستند از این امر بهره 
ببرند. وی، اظهار داشت: نمایندگان به دنبال آن 
هستند تا تبصره مربوط به خرید خدمت را مجدد 
به بودجه اضافه کنند تا کسانی هم که تاکنون به 
دلیل شــرایط مالی موفق نشدند از آن استفاده 
کنند، بتواننــد از این موضوع اســتفاده الزم را 

داشته باشند.

 رونمایی از یک پوستر و اعالم اسامی 
نامزدهای سی و هفتمین جشنواره 

فیلم فجر؛
دغدغه دوباره برای اصفهانی ها

... ادامه از صفحه اول
ماجرای نیمروز ۲ ، »رد خون« محمدحسین 
مهدویان، »متری شش و نیم« سعید روستایی، 
»مردی بــدون ســایه« علیرضا رییســیان، 
»مسخره باز« به کارگردانی همایون غنی زاده 

و »ناگهان درخت« پیمان معادی.
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در حالی از 
میانه بهمن ماه آغاز می شود که احتماال امسال 
هم مثل سال های قبل باید با »اما« و »اگر« ها 
و باید و نبایدهای زیاد، منتظر نمایش یا عدم 
نمایش فیلم های خوب جشنواره در اصفهان 
باشیم.  معموال هرساله تکلیف اکران فیلم های 
جشنواره فجر در تعدادی محدود و در دقیقه 
۹۰ در اصفهان که بــه پایتخت فرهنگ و هنر 
ایران معروف است، مشخص  می شود و هرساله 
هم تعداد فیلم های خوب و قابل بحثی که به 
اصفهان داده می شود، به تعداد انگشتان یک 
دست نیست و همین موضوع نیز سبب شده تا 
در سال های گذشته شاهد استقبال نه چندان 
باشکوه اصفهانی های هنردوست از جشنواره 
فیلم فجر در اصفهان باشیم. سال گذشته تنها 
در هنگام اکران یکی دو فیلم ویژه مثل »به وقت 
شام« حاتمی کیا شاهد استقبال بی نظیر مردم 
اصفهان و صف بستن آنها برای خرید بلیت در 
جشنواره فیلم فجر بودیم. امسال که جشنواره 

»حاتمی کیا« را هم ندارد! 

علیشکوریراد
دبیرکلحزباتحادملت:

یک نماینده مجلس گفت: دولــت از لحاظ بودجه 
در مضیقه است و امیدوارم کمیسیون تلفیق بتواند 
یکسری جابه جایی ها را جهت افزایش بودجه طرح 
تحول سالمت انجام دهد. چون درمان بسیار مهم 
است و زود هم امنیتی می شود. محمد جواد جمالی 
ادامه داد: تا جایی که من مطلع هستم آقای قاضی 
زاده هاشمی از ابتدا هم تمایلی به وزارت نداشت و 
با اصرار شخص آقای روحانی وزیر می شود و شرط 
و شــروطی را اعالم می کند که مورد قبول رییس 
جمهور قرار می گیرد.وی افزود: ۲۰ پزشک اصرار 
کردند که آقای قاضی زاده به عنوان وزیر به کار خود 
ادامه دهند و دولت نیز به ایشان قول هایی دادند؛ 
اما در اول شهریور ماه سال جاری هاشمی اعالم کرد 
که من فریب خوردم و دولــت هم فکر کرد که باید 
برای یک سال منابع طرح تحول سالمت را تامین 
کند در حالی که باید هر سال منابع مالی طرح تحول 
تهیه شود و با این وضع کار خیلی سخت خواهد بود.

قاضی زاده هاشمی از ابتدا 
هم تمایلی به وزارت نداشت

 عضو کمیسیون امنیت ملی : 

سرمقاله

کافه سیاست

عکس  روز 

اتفاقی خوب برای نماز جمعه
شبســتان نماز جمعه تهران  روز گذشته بدون 
نرده های حائل ردیف های دوم و ســوم، آماده 
پذیرایی از نمازگزاران شد. نمازجمعه این هفته به 
امامت حجت االسالم حاج علی اکبری برگزار شد. 
گفتنی است؛ خطیب این هفته بدون هیچگونه 
تشریفاتی وارد فضای عمومی نماز شد که این 

موضوع در نوع خود اتفاق جدیدی است.

دیپلماسی ما به خانم موگرینی چسبیده است

پیشنهاد سردبیر:

دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت: عارضه امروز 
اصالح طلبــان خودزنی کردن اســت؛ به این 
معنی که دســتاوردها را نمی بینند یا ایرادات 
کار را بزرگ تــر از آنچه که هســت می بینند.

علی شکوری راد گفت:  همیشه پس از کسب 
هر دســتاوردی می توان گفت کار مهمی رخ 
نداده اســت و بهتر از آن می شــد انجام داد. 
اما باید نیمــه پر لیوان را هم دیــد.وی افزود: 
اصالح طلب ها بعد از سال 88 در شرایط خیلی 
ســختی قرار گرفتند و عمال داشتند از صحنه 
سیاســی رانده می شــدند؛ اما با تدابیری که 
اندیشیدند توانستند هم حضور خود را تثبیت 
کنند و هم دستاوردهایی کسب کنند؛ بنابراین 

باید دستاوردها را قدر شناخت.
 شــکوری راد اظهار کرد:  نباید تحلیل برویم. 
باید روحیه خودرا ارتقا دهیم و به حرف دیگران 

توجه نکنیم.

عارضه امروز اصالح طلبان 
»خودزنی« محسوب می شود

محمدجوادظریف
وزیرامورخارجه:

نماینده مردم زاهدان با اشــاره به مرزبانان ربوده 
شــده در مرز میرجاوه اظهار کرد: من اعتقاد دارم 
که جایگاه اشرار آن ســوی مرزها مشخص است و 
باید آن ها را با موشــک بزنند و این را من هزار بار 
گفته ام و از تریبون مجلس هم گفته ام، یعنی همان 
 کاری که در کردســتان عراق کردند؛ اما این کار را 

نمی کنند.
حسینعلی شهریاری درباره آخرین اخبار از مرزبانان 
ربوده شده در مرز میرجاوه گفت: ان شاءا... خداوند 
کمک کند، با این وزیر خارجــه ما که فقط لبخند 
تحویل مــردم می دهد. این ها فقط چســبیده اند 
به خانم موگرینــی و در اروپــا کار می کنند و در 
پاکســتان آدمی نیســت که به دنبالش بروند.وی 
در پاســخ به این ســوال که فکر می کنید راه حل 
ایــن مســئله چیســت؟تاکید کــرد:  راه حل آن 
 دیپلماسی است، دیپلماســی خارجی ما باید فعال

 شود. 

دیپلماسی ما به خانم 
موگرینی چسبیده است

نماینده مردم زاهدان: 

 وزیر امور خارجه گفت: اینکه یک ایرانی بتواند 
خواسته های خود را با استفاده از فضای مجازی 
در جهــان منعکس کند تهدید نیســت بلکه 
فرصتی برای کشــور است.محمدجواد ظریف 
ادامه داد : امروز در دنیا تحوالت بزرگی رخ داده 
است  و مشاهده می کنیم که دنیای امروز، دیگر 
دنیایی نیست که یک گروه برای بقیه تصمیم 
بگیرد. امروز در دنیایــی زندگی می کنیم که 
تصور ابر قدرتی رنگ باخته و کسی نمی تواند 
ادعا کند که می تواند مقدرات دنیا را رقم بزند.

وی با اشاره به اینکه امروز قطب های قدرت در 
دنیا نابود شده اســت، گفت: قدرت در اختیار 
همگان قرار گرفته و حتی یک فرد هم قدرت 
دارد و این تحول بســیار مبارکی است، امروز 
ما توانسته ایم که تمامی این ابزار قدرت را به 
شکلی پخش کنید که هم امنیت زدایی کند و 

هم امنیت زایی.

 ابرقدرت
 دیگر معنا ندارد

پیشخوان

بین الملل

قوانین ضدمسافرتی و تحریم های آمریکا علیه ایران باعث ایجاد 
مشکالتی برای مسافران یک هواپیمای نروژی شد. 

مسافران هواپیمای بوئینگ 7۳7 شــرکت هواپیمایی »نروژین 
ایرشاتل« که روز ۲۳ آذرماه در مسیر پرواز از دبی به اوسلو مجبور 
به فرود اضطراری در فرودگاه شــیراز شــده بود، اکنون گرفتار 
قوانین آمریکا علیه ایران شــده اند. این هواپیما با ۱87 مســافر، 

خدمه و کادر پرواز روز جمعه ۲۳ آذرماه بعد از نقص فنی در یکی از 
موتورها در فرودگاه بین المللی دستغیب شیراز به زمین نشست. 
مسافران پرواز یک روز بعد با یک هواپیمای جایگزین عازم اسلو 
شدند، اما طبق قوانین واشنگتن، آن دسته از سرنشین های این 
بوئینگ که شهروند یکی از ۳8 دولت امضاکننده توافق لغو متقابل 
روادید با آمریکا هســتند دیگر حق اســتفاده از این امتیاز برای 

ورود به خاک آمریکا را ندارند و تا سال ها برای این اقدام بایستی 
از ســفارت آمریکا اجازه بگیرند. »باراک اوباما«، رییس جمهور 
سابق آمریکا آذرماه سه ســال پیش قانونی را امضا کرد که طبق 
آن شهروندان ۳8 کشور که برای ســفر به آمریکا نیاز به دریافت 
روادید ندارند در صورت ســفر به ایران، عراق، سودان و سوریه از 

این امتیاز محروم می شوند.

دردسر مسافران هواپیمای نروژی که در شیراز فرود اضطراری کرد؛
آمریکا بدون ویزا آنها را راه  نمی دهد

یک بام و دو هوا در حیاط 
بازار

واکنش استاندار تهران به ادعای حمله تروریستی بیولوژیک به پایتخت
استاندار تهران گفت: روز پنجشنبه با انتشار بوی نامطبوع در سطح شهر تهران که سرمنشأ آن معلوم نبود 
همه تیم های تحقیقاتی از جمله واحدهای مبارزه با جرایم بیوتروریسم در سازمان پدافند غیر عامل کشور 
وارد عمل شدند ، نشــانه هایی از حمله بیولوژیک به پایتخت وجود نداشت.انوشیروان محسنی بندپی، 
ادامه داد: تیم های تجسسی نشانه ای از حمله تروریستی بیولوژیک به تهران نیافتند. واحدهای مبارزه 
با جرایم بیوتروریسمی نیز  تحقیقات خود را انجام دادند، خوشبختانه به نشانه هایی در خصوص حمله 
بیولوژیکی نرسیدند.وی در خصوص نتیجه تحقیقات روی شناسایی علت انتشار بوی نامطبوع در سطح 
کل شهر تهران گفت: خط لوله گازهای تهران سالم بود، مسیر فاضالب پایتخت مشکلی نداشت، احتماال 
نشت مواد شیمیایی بود که بالفاصله هم برطرف شد. به گفته وی، فرضیه هایی در خصوص فعال شدن 

آتشفشان دماوند مطرح بود که در نهایت رد شد .

»واعظی« شائبه دخالت ایران در امور افغانستان را رد کرد
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به این که »قبل از مذاکره با طالبان، با دولت افغانستان صحبت داشته ایم«، 
گفت: ایران به هیچ وجه در مسائل داخلی افغانستان دخالت نمی کند.محمود واعظی با اشاره به مذاکرات ایران 
و طالبان اظهار کرد: کشورهای همسایه ایران با مشکالت عدیده از جمله جنگ داخلی مواجه هستند، صلح 
و ثبات در منطقه برای ایران اهمیت زیادی دارد و ناامنی در افغانستان می تواند به ایران هم سرایت کند.وی 
با اشاره به این که »مذاکرات با طالبان با هماهنگی دولت افغانســتان انجام می شود«، بیان کرد: من در هیچ 
گزارشی ندیده ام که دولت افغانستان از مذاکرات ایران و طالبان ناراضی باشد. پیش از آغاز مذاکرات با طالبان، 
با دولت افغانستان صحبت  داشــته ایم.رییس دفتر رییس جمهور ادامه داد: هدف ما از مذاکرات، تامین صلح 
و امنیت در منطقه و ایجاد زمینه برای آغاز مذاکرات افغانی- افغانی اســت. ما به هیچ وجه در مسائل داخلی 

افغانستان دخالتی نمی کنیم.

چهره ها

حیاط خلــوت 13 هزار 
میلیاردی شهرداری

 کهریزک، »سروش«  شد

شهر در امن و امان است

با انتصاب یکی از معاونان محمد باقر نوبخت به عنوان 
سرپرست جدید وزارت بهداشت به جای قاضی زاده 
هاشمی، گمانه ها در مورد قدرت گیری »نوبخت« 
در کابینــه روحانی قوت گرفته اســت به خصوص 
آنکه نوبخت و هاشــمی چند روزی است در فضای 
مجازی و مصاحبه های رســانه ای بارها به یکدیگر 
تاخته اند. »سعید نمکی« یکی از معاونان و معتمدان 
نوبخت در حالی سکان وزارت بهداشت را در اختیار 
گرفت که در اختــالف نظر بودجــه ای میان وزیر 
بهداشت و ریاست سازمان برنامه و بودجه،روحانی 
طرف یار دیرین خود را گرفت و اســتعفای قاضی 
زاده را پذیرفــت. رییس جمهــور بالفاصله پس از 
تقدیر از زحمات وزیر پیشــین بهداشــت، سعید 
نمکی را سرپرســت این وزارتخانــه منصوب کرد.

نمکی، هم اکنون معاون محمدباقر نوبخت اســت. 
او از چهره های مورد اعتماد نوبخت بوده و از ابتدای 
دولت در کنــار وی حضور داشــته و در صورتی که 
رییس جمهــور، او را بــه عنوان وزیر پیشــنهادی 
بهداشــت به مجلس معرفی کنــد، وزنه نوبخت در 
دولت  ســنگین تر از قبل خواهد شــد. در ماه های 
اخیر اعتراضات زیادی از جانب نمایندگان مجلس 
و برخی از چهره های سیاسی در مورد قدرت گیری 
بیش از حد معاونــان روحانی در دولــت دوازدهم 
شنیده می شود. واعظی و نوبخت به عنوان دو ستون 
راهبردی برنامه های دولت روحانی شــناخته می 

شــوند که  طی ماه های اخیر حاشیه های زیادی را 
رقم زده اند و برخی معتقدند آنها حتی موجب دوری 
جهانگیری از رییس جمهور و اختالفات پیش آمده 
میان این دو هستند. درگیری لفظی میان واعظی و 
برخی از چهره های اصالح طلب منتقد دولت و نیز 
ادعای نقش بودجه ریزی نوبخت در اعطای بودجه 
به برخی از نهادها مانند دفتر معاونت اول ریاســت 
جمهوری و حتی وزارت دفاع و وزارت بهداشــت از 
جمله نشانه های قدرت گیری این دو نفر در دولت 
است. به نظرمی رسد داســتان دخالت معاونان در 
تصمیمات دولت و رییس جمهور و ایجاد نوعی رفیق 

بازی در بدنه دولت ها  کــه از زمان دولت اصالحات 
آغاز و در دولت احمــدی نژاد به اوج خود رســید 
 این بار به دولت روحانی نیز ســرایت کرده اســت.

احمدی نــژاد یکــی از رؤســای جمهــوری بود 
کــه معاونانش بارها خبرســاز شــدند. مشــایی و 
بقایی دو چهــره ای بودنــد که احمدی نــژاد در 
دوران ریاســت جمهوری بارها به دلیــل مواضع و 
خواســته های آنها مورد انتقاد قــرار گرفت. حتی 
حمایت احمــدی نژاد از معــاون اول خود» محمد 
رضا رحیمی« کــه اتهامات گســترده ای از جمله 
دخالت در اختالس بیمه ایــران و حمایت از برخی 

از جریان های قاچاق در کشــور متوجه او بود بارها 
انتقادها و حتی تذکرات رهبری را در پی داشــت. 
در دولــت اصالحات و هاشــمی رفســنجانی نیز 
 می توان نمونــه هایی از همین معاونان خبر ســاز

 مشاهده کرد. از جمله »ابطحی« در دولت اصالحات 
که بعدها به عنوان یکی از سران فتنه محاکمه و حتی 
زندانی شد. روحانی در حالی نوبخت را با تمام فشار 
منتقدان در بدنه اصلی دولتش حفظ کرده است که 
بارها از سوی نهادهای حمایت کننده وی فشارهایی 
برای برکناری او وجود داشته؛ اما همچنان نوبخت 
بر یکی از حساس ترین ســازمان های دولتی تکیه 
زده اســت. موثر بودن نظرات افرادی مانند واعظی 
و نوبخت بدون توجه به اینکــه کارآمدی و توانایی 
و میزان مقبولیت شــان میان کابینــه و نمایندگان 
مجلس و حامیان اصلی دولت تا چه اندازه است می 
تواند در آینده روحانی را نیز مانند احمدی نژاد وادار 
به انتخاب میان آنها و منتقدان شان کند و  به نظر می 
رسد این راه در دولت روحانی با کنار گذاشته شدن 
»هاشمی« آغاز شده اســت. نکته قابل توجه اینکه 
واعظی و نوبخت نه در بیــن اصولگرایان و نه در بین 
اصالح طلبان پایگاه قابــل قبولی ندارند و به همین 
علت باید در آینده به نوعی شاهد تک روی های دولت 
در پروژه های مشترک با مجلس و تعیین سیاست ها 
بود؛ سرنوشتی که روزی برای دولت احمدی نژاد به 
وجود آمد و بارها مهره های کاری و مورد تایید فدای 
نگرش های شخصی معاونان رییس جمهور شد این 

بار به دولت روحانی نیز راه یافته است.

مثلث معاونان در برابر وزرا
 داستان قدرت گیری معاونان در دولت روحانی هم تکرار شد؛ 

علیرضا کریمیان
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عملکرد ضعیف استان اصفهان  در بازسازی مسکن روستایی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

پارلمان

فوالدگر مطرح کرد:
 اثر مستقیم کسری بودجه

 بر بی انضباطی مالی
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســامی گفت: عدم بروز کســری بودجه در 
سال 98، اولویت مجلس و دولت است و تاش 
همکاران ما در مجلس شــورای اســامی این 
خواهد بــود که بــا واقعی کــردن درآمدها و 
هزینه ها و تراز کردن آن ها، از ایجاد کســری 
بودجه جلوگیــری کنند.حمیدرضا فوالدگر 
در خصوص بودجه سال 98 و الیحه ارائه شده 
به مجلس اظهار کرد: عدم بروز کسری بودجه 
در ســال 98، اولویت مجلس و دولت است و 
تاش همکاران ما در مجلس شورای اسامی 
این خواهد بود که با واقعــی کردن درآمدها و 
هزینه ها و تراز کردن آن ها، از ایجاد کســری 
بودجه جلوگیری کنند؛ چرا که کسری بودجه 
مهم تریــن عامل ایجــاد بی انضباطی مالی در 
اقتصاد است.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اســامی همچنین یادآور شد: وجود 
عدالت جغرافیایی در تخصیــص بودجه حائز 
اهمیت اســت و با وجود اینکه نمایندگان باید 
به بودجه نگاهی ملی داشته باشند؛ اما توسعه 
متوازن مناطق و توزیع یکســان اعتبارات باید 
مورد تاکیــد قرار گیرد.فوالدگر ابراز داشــت: 
دولت خود باید به توسعه همه بخش های کشور 
توجه داشته باشد و اگر این نهاد در بودجه خود 
برای رفع مشکات مناطق مختلف کشور برنامه 
مشخصی داشته باشــد، نمایندگان حوزه های 
مختلف نیز با ذهنی آســوده تر، مسائل ملی را 
دنبال خواهند کرد.وی یادآور شــد: پیگیری 
مطالبات حوزه های انتخابیه و اخذ ردیف بودجه 
برای پروژه های این مناطق مغایر با منافع ملی 
نیســت و اگر نماینده ای به دنبال اخذ ردیف 
بودجه برای رفع مشکات حوزه انتخابیه خود 
باشد، از سیاست های کان توسعه کشور غافل 

نشده و هدف وی در این راستاست.

بازار

اتو

معاون اداره آب منطقه ای استان:
انتقال آب از خلیج فارس کمبود 

منابع آبی را جبران می کند
معاون اداره آب منطقه ای اصفهان گفت: برای جبران 
کمبود منابــع آبی در اصفهان باید بــه فکر انتقال 
آب از خلیج فارس یا دریای خزر باشــیم که البته 
هزینه های مالی و محیط زیستی را نیز در پی دارد.

سعید قدوسی پور با بیان اینکه حفظ محیط زیست 
در سال های اخیر به دلیل کمبود شدید منابع آبی 
مورد توجه قرار گرفته است، بیان داشت: آب عامل 
اول حفاظت محیط زیست  اســت و بر این اساس 
حفظ منابع آبی در اولویت بسیاری از کشورها قرار 

گرفته و ما نیز باید در همین راستا حرکت کنیم.
وی گفت: سه دهه قبل سد زاینده رود در زمستان 
مملو آب بود و برخی از سال ها نگران جاری شدن 
سیل به دلیل سر ریز این ســد بودیم این در حالی 
است که اکنون با منابع آبی خالی مواجه هستیم، 
حدود ۱۰ درصد از ظرفیت ســد زاینده رود دارای 
آب  است که موضوعی بسیار نگران کننده محسوب 

می شود.

معاون بازسازی و مسکن روستایی 
بنیادمسکن مطرح کرد:

 عملکرد ضعیف استان اصفهان
 در بازسازی مسکن روستایی

معاون بازسازی و مسکن روســتایی بنیادمسکن 
انقاب اسامی گفت: استان اصفهان در بازسازی 
مسکن روســتایی موفق عمل نکرده است.عزیز ا...
مهدیان در دیدار با استاندار اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان جزو استان هایی است که در شاخص های 
مختلف رده های باالیی به خود اختصاص داده گفت: 
اصفهان در بازســازی مناطق زلزله زده کرمانشاه 
نقش مهمی بر عهده داشته و استانی محوری در این 

زمینه بوده است. 
وی با بیان اینکه استان اصفهان در بازسازی و مسکن 
روســتایی موفق عمل نکرده و این بنیاد آمادگی 
کامل در مقاوم سازی مسکن روستایی دارد افزود: 
یکی از دالیل این امر ســختگیری های بانک های 
استان است که بانک ها باید در پرداخت تسهیات 

روستایی مساعدت بیشتری داشته باشد.

در جلسه کارگروه اشتغال استان مطرح شد؛
 درصد اشتغال استان اصفهان 

کمتر از متوسط کشوری
استاندار اصفهان در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال 
استان با بیان اینکه درصد اشتغال استان از متوسط 
کشوری پایین تر است گفت: این وضعیت غیرقابل 
قبول است و این روند باید ریشه یابی شود. عباس 
رضایی با اشــاره به اینکه اصفهان به عنوان استان 
سرمایه گریز مطرح شده درحالی که ما باید به سمت 
جذب ســرمایه حرکت کنیم بر ضــرورت کاهش 
بوروکراســی اداری تاکید کــرد و گفت: در جنگ 
اقتصادی فعلی اگر کســی به دلیل مسائل اداری 
دست و پا گیر و کاغذ بازی شغلش را از دست بدهد، 
خیانت اســت و با فردی که مســئولیت خود را به 

درستی انجام نداده برخورد قانونی می شود.

دبیر اتاق تعاون اصفهان:
 از مزایای صنعت نساجی 

در ایران غافلیم
دبیر اتاق تعاون اصفهان گفت: نیــروی کار ارزان، 
منابع ارزی ارزان قیمت، نیــروی تحصیل کرده، 
موقعیت مکانی مناسب، بازار گســترده داخلی و 
منطقه ای از مزیت های کشــور در صنعت نساجی 
است که از آنها غافل هستیم.محمد حسن تبریزیان 
ادامه داد: صنعت نســاجی در ایران متناســب با 
مزیت های نســبی آن در کشــور، مورد توجه قرار 
نگرفته و با وجود اینکه صنعت نساجی در کشورهای 
مختلف، به عنوان بخش اشتغالزا و ارزآور به شمار 
می آید، این صنعت در ایران مــورد بی مهری قرار 

گرفته است.
وی با اشــاره به قدمت و ســابقه طوالنی صنعت 
نساجی در کشور، بررسی مشکات این حوزه، یافتن 
راهکارهای الزم برای حل آنهــا را اقدامی ضروری 
دانســت و تصریح کرد: این صنعت ظرفیت باالیی 
برای ایجاد اشتغال پایدار دارد. در سطح دنیا صنعت 
نساجی به عنوان یکی از صنایع پرسود و اشتغال زا 
شــناخته می شــود؛ اما در ایران به ظرفیت های 
این صنعت توجه الزم نمی شــود.دبیر اتاق تعاون 
اصفهان تصریح کرد: با توجه به وجود شورای گفت 
 و گوی فعال در اســتان و روابط سازنده ای که بین
  اتاق تعــاون ایــران و دولت محترم وجــود دارد،
  می توان از پتانسیل های این بخش برای پیگیری
  و رفع موانع قانونی در صنعت نســاجی اســتفاده

 کرد.

FV9745 اتو بخار تفال مدل

 887,700
تومان

اتو بخار بی سیم بونیتو مدل 300

 345,500
تومان

SI-602 اتو بخار پارس خزر مدل

 268,000
تومان

تحریم ها، بی شــک اثرات زیادی بر حاشیه 
و متن اقتصاد ایران خواهد داشــت؛ هر چند 
کشورمان بارها مورد هجوم این نوع از فشارها 
واقع شــده؛ اما تمرکز آمریکا بر جنبه های 
اقتصادی تحریم هــای اخیر نمی تواند بدون 
تاثیرات منفی بر اقتصاد و پایه های بنیادین آن 
باشد. پس از نفت و فرآورده های ناشی از آن 
فوالد یکی از مهم ترین محصوالت صادراتی 
ایران است که در چشم انداز آینده تحریم ها 

متاثر از فضای ایران هراسی خواهد شد. 
پیش بینی می شود تا پایان امسال 25 میلیون تن 
فوالد در کشور تولید شود که ۱5 تا ۱6 میلیون تن 
آن در داخل مصرف و مابقی به بازارهای جهانی صادر 
می شود. حجم باالی اشتغال و تولید در داخل و نیز 
ارز آوری این محصول موجب شده تا نگرانی هایی در 
مورد اثرگذاری تحریم ها بــر تولید این ماده وجود 
داشته باشد؛ هر چند به دلیل وجود منابع غنی سنگ 
آهن در داخل و وجود مشــتریان قدرتمندی مانند 
چین، این صنعت مقاومت بیشتری در برابر تحریم 
ها خواهد داشــت اما نمی توان آن را از فشــارهای 

اقتصادی مستثنی دانست.
فوالد ایران از کیفیت باال و قیمت مناسب برخوردار 
اســت و این موضوع باعث شده تا محصوالت ایرانی 
بتوانند بازارهای خوبی را در اختیار داشــته باشند.

کارشناســان معتقدند به دلیل نقش و سهم باالی 
ایران در تامین فوالد در بازارهای جهانی بی شــک 
تحریم ها می تواند کمبود عرضه در بازار را به دنبال 
داشته باشد و در نتیجه قیمت ها افزایش یابد. این 
مســئله نه تنها به ضرر فروشــندگان تمام خواهد 
شد بلکه حاشیه سود تولیدات ایرانی را نیز کاهش 
خواهد داد. اروپا یکی از اصلی ترین مشتریان فوالد 
ایران است؛ برخی از اســتراتژیک ترین صنایع این 
قاره به فوالد ایرانی وابســته اســت به همین دلیل 
برخی از کشــورهای حوزه یورو به شــدت نگران 
تحریم های آمریکا و تاثیرات آن بر مراودات فوالدی 
هســتند؛ هر چند پیش از این نیــز برنامه صادرات 
فوالد در قبال واردات از اروپا در مقطع زمانی انجام 
 شد؛ اما این مسئله نمی تواند در بلند مدت کارایی 

داشته باشد.
 از ســوی دیگر کارشناســان حــوزه جهانی فوالد 
می گویند شرکت های اروپایی تولیدکننده فوالد از 
قطع مراودات فوالدی با تهران خوشحال می شوند 

چراکه آنها معتقدند ایران با قیمت های پایین توانسته 
بازار اروپا را به تصرف خود درآورد. این شرکت ها در 
گذشته سعی کردند تا برچسب دامپینگ به صادرات 
فوالد ایران بزنند؛ اما این در حالی است که واقعیت 
مزیت نسبی تولید فوالد در ایران به دلیل دسترسی 
مناســب به مواد اولیه و منابع انرژی ارزان است که 
باعث شده تا قیمت تمام شــده برای این صنعت در 
مقایسه با رقبا پایین باشد. در مجموع اکنون زمان 
آن است که ببینیم سیاست های ترامپ، دولت های 
اروپایی و بخش خصوصی در اروپا را در چه مسیری 

در برابر صنعت فوالد ایران قرار خواهد داد. 
مدیر عامل فــوالد مبارکه اصفهان نیز نســبت به 
کمرنگ شــدن حضور اروپایی ها در صنعت فوالد 
ایران هشدار داده است .هر چند به گفته عظیمیان، 
این مسئله باعث ورود چینی ها به این عرصه می شود 
و این موضوع همیشه هم چندان بد نیست؛ چرا که 
شرکت های چینی توانمند بسیار زیادی وجود دارند. 
در پیش بینی افق بازار فوالد در سال 2۰۱9 باید گفت 

که بزرگ ترین مصرف کننده فوالد در جهان در حال 
حاضر چین است. با توجه به برنامه این کشور برای 
تبدیل شدن به اقتصاد اول دنیا در سال های نخست 
دهه 2۰2۰، پیش بینی می شود مصرف فوالد باالتر 
برود و این موضــوع، بازار فوالد را رونق بیشــتری 
می دهد. در بخش داخلی نیز با توجه به سیاست های 
اقتصادی دولتی، تمام تاش دولت بر این است که 
به واسطه تولید و مصرف بیشتر محصوالت فوالدی 
به عنوان یک شــاخص مهم در پیشــرفت صنعتی، 

جایگاه اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
چین غول فوالدی دنیا قصد داشــت که در ســال 
2۰۱8 اصاح اقتصادی انجام داده و در نتیجه تقاضا 
و قیمت فوالد پایین آید؛ اما در عمل با توجه به جنگ 
تجاری با آمریکا، ماحظات زیست محیطی را کمتر 
کرده و در نتیجه عما رشد اقتصادی فوالد به وقوع 
خواهد پیوست. سال 2۰۱8 سالی تاثیرگذار بر روند 
قیمت و عرضه و تقاضا در سال 2۰۱9 نیز خواهد بود. 
اگر جنگ تجاری ادامه یابد، امکان افزایش تقاضای 

جهانی باال خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل تحریم 
های گسترده نفتی به نظر می رسد فوالد و صادرات 
محصوالت آن جایــگاه باالتری در اقتصــاد ایران 
خواهند یافت؛ اما تولید و صــادرات فوالدی ها نیز 
بدون مشکل نخواهد بود. جابه جایی پول در صادرات 
این محصول در زمان تحریم مشکل اساسی خواهد 
بود به خصوص اینکه در شــرایط کنونی بسیاری از 
شرکای ایران تمایلی به معامله با دالر و یورو ندارند 
و این موضوع در بلند مدت می تواند بحران ارزی در 
کشور را تشدید کند؛ اما در نهایت همچنان فوالد به 
عنوان یکی از مهم تریــن اهرم های کمک کننده به 
اقتصاد ایران در شــرایط تحریم خواهــد بود.نباید 
از این مسئله غافل شــد که در آینده سیاست های 
حمایتی دولت می تواند شــتاب رو بــه جلوی این 
صنعت را بیشتر کند و البته نبود راهکارهای درست 
 و عدم حمایت از ورود سرمایه های خصوصی به این 
 بخش مــی تواند بــازوی مهــم اقتصاد ایــران را 

فلج کند.

ورود چین آزاد!

 مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان نسبت به کمرنگ شدن حضور اروپایی ها 
 در صنعت فوالد ایران هشدار داده است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:
 تحریم ها را با روش های قبلی نمی شود دور زد

رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: تحریم ها به دولت و کشــور فشار می آورد؛ اما با 
روش های موجود و روش های قبلی نمی شــود تحریم ها را دور زد.محســن کریمیان ، اظهار کرد: تمام 
گلوگاه ها و مسیرهای دور زدن تحریم ها توسط دشمن شناسایی شده است و به صورت فیزیکی کنترل  
می شود. وی افزود: کارهای روزمره قبلی دیگر جوابگوی شرایط کنونی کشور نیست بلکه شرایط خاص به 
وجود آمده می طلبد که ما نیز متناسب با آن جلو رویم.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه 
کرد: اگر برای محدودیت های ایجاد شــده در نقل و انتقاالت بانکی و اقام مورد نیاز کشور تدبیر نکنیم، 
همدلی نباشد و خودمان را با شرایط وفق ندهیم، تاثیرات منفی خود را در اقتصاد کشور برجا می گذارد.

کریمیان ادامه داد: حمایت از تولید و تولید کننده برای عمل به رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی در 
امنیت غذایی مردم ضروری است تا بتوانیم از این شرایط، موفق و پیروز گذر کنیم.

به مدت 10 روز صورت می گیرد؛
برگزاری اولین جشنواره ملی مبل رهنان در اصفهان

مسئول روابط عمومی جشنواره بازار مبل رهنان با بیان اینکه آیین افتتاح این جشنواره امروز در سالن مهتاب رهنان 
برگزار می شود، گفت: این جشنواره فرصتی برای معرفی محصوالت این منطقه به دیگر نقاط کشور است.مهدی 
مجتبایی با اشاره به اینکه منطقه رهنان با بیش از دو هزار فروشگاه و کارگاه تولیدی صنایع چوب و مبلمان یکی 
از قطب های صنعت چوب کشور محسوب می شــود، اظهار کرد: بنابراین به منظور معرفی این هنر به مردم کشور 
اولین جشنواره ملی مبل رهنان به مدت ۱۰ روز در این منطقه برگزار می شود. وی افزود: صنعت مبل رهنان برای 
2۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شــغل ایجاد کرده که نشان دهنده اهمیت آن است.مسئول روابط 
عمومی جشنواره بازار مبل رهنان  با بیان اینکه حدود هزار غرفه و فروشگاه بازار مبل اصفهان در این جشنواره حضور 
دارد، گفت: مصنوعاتی همچون انواع مبلمان منزل، اداری، اتاق خواب کودک، سرویس خواب، میز و صندلی در این 
جشنواره به مردم عرضه می شود.مجتبایی با اشاره به تخفیف هاو جوایز جشنواره افزود: هدف از برگزاری این جشنواره 

ارائه توانمندی های استان اصفهان در زمینه صنعت چوب و مبلمان به تمام کشور است.

هوش مالی، مشکالت مالی را برطرف 
می کند.هوش مالی بخشی از هوش 
کلی ماســت که برای حل مشکالت 
مالــی از آن اســتفاده می کنیم. 
مشــکالت مالی رایــج در دنیای 
امروز ، تطبیق نداشــتن درآمدها و 
هزینه های زندگی،نداشــتن خانه 
شــخصی،بدهکاری، هزینــه های 
ماشین،هزینه های بهداشتی و درمانی 
و…است که با استفاده از هوش مالی 

می توان آنها را برطرف کرد.

هوش مالی

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیر عامل آبفای گلستان از سامانه های ۱522، ۱22 و تله متری 
آبفای استان اصفهان بازدید کرد.

در جریان این بازدید که روز چهارشنبه، ۱2 دی ماه جاری صورت 
گرفت؛ مهندس محمد هادی رحمتی، مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضاب استان گلستان به همراه مهیار خسروی، معاون بهره برداری 
این شرکت از ســامانه خدمات غیر حضوری مشترکین )۱522(، 
ســامانه امداد و حوادث )۱22( و مرکز تله متری و هوشمندسازی 
شبکه های توزیع آب شرکت آب و فاضاب استان اصفهان بازدید 
کردند و از نزدیک با چگونگی فعالیت این سامانه ها و دستاوردهای 

آن آشنا شد.مدیرعامل آبفای استان اصفهان در این بازدید، طراحی 
نرم افزارهای مورد نیاز و راه اندازی سامانه های یاد شده را دستاورد 
بزرگی برای صنعت آب و فاضاب قلمداد کرد که با تکیه بر تخصص 

وظرفیت نیروهای بومی به دست آمده است.
مهندس هاشم امینی افزود: سامانه خدمات غیر حضوری مشترکین 
)۱522( که از آبان ماه ســال ۱۳95  با هدف ارائه خدمات 22 گانه 
فروش و پس از فروش انشعاب راه اندازی شد، نقش مهمی در جهت 
تکریم ارباب رجوع، کاهش زمان رسیدگی به درخواست ها و حذف 
رفت و آمدهای غیر ضروری در ســطح 92 شهر تحت پوشش ایفا 

کرده است.وی گفت: از اردیبهشت امسال نیز امکان ثبت درخواست 
لوازم کاهنده مصرف آب به عنوان خدمت بیســت وسوم به قابلیت 
های سامانه ۱522 افزوده شد و شهروندان سراسر استان اصفهان 
می توانند از طریق تماس تلفنی با این ســامانه و فشــردن کلید 
شماره 8 ، درخواست خود را برای خرید لوازم کاهنده مصرف ثبت 
کنند.مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان افزود: بررســی های اولیه 
نشان می دهد میانگین مصرف آب مشــترکینی که لوازم کاهنده 
 مصرف دریافت و نصب کرده اند، بیــش از 2۰ درصد کاهش یافته

 است.

مدیر عامل آبفای گلستان:
راه اندازی سامانه های ۱۵۲۲، ۱۲۲ و تله متری، دستاورد بزرگی برای صنعت آب و فاضالب است

مرضیه محب رسول
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ممنوعیت مصرف بی رویه استامینوفن!

پیشنهاد سردبیر:

شاید برای شــما هم پیش آمده باشد که در هنگام رفع 
خستگی و یا اســترس و حتی تمرکز روی موضوعی به 
شدت وسوسه شوید که قولنج انگشــتان کمر و گردن 
خود را بشکنید، شــنیدن صدای ناشی از این کار برای 
بســیاری از افراد لذت بخش و آرامش دهنده است این 
مسئله اما با هشــدارهایی که برخی از پزشکان در مورد 
عوارض آن برای انگشــتان و ســامتی دست ها و بدن  
می دهند ممکن اســت با ممانعت هایی روبه رو شود. 
در مقابل افرادی که معتقدند این کار می تواند سامتی 
انگشــتان تان را به خطر بیندازد، هســتند افرادی که 
این کار را نه تنها خطرناک نمــی دانند بلکه آن را برای 
ســامتی مفید می دانند. به گفتــه متخصصان، علت 
قولنج کردن مفاصل، ایجاد حباب های گاز دی اکسید 
کربن )CO2( اســت که با افزایش حجم داخل مفصل 
نوعی احســاس تنگی در فواصل مفصلی ایجاد می کند 
و افراد با خم کردن مفصل شان، حباب به وجود آمده را 
می ترکانند و به اصطاح قولنج شان شکسته می شود. 
در این حالت حجم مفصل به حالت عادی و طبیعی خود 
بر می گردد؛ اما این برگشت پذیری همیشگی نیست و 
به همین دلیل هم شکستن قولنج با آن صدای خوشایند 
به یک عادت تبدیل خواهدشد. براساس آمار، بیش از 68 
درصد افراد عادت به شکستن قولنج انگشتان دست شان 
دارند. 50 درصد عاوه بر انگشــتان دست، قولنج کمر، 
گردن و شــانه های شان را هم می شــکنند؛ اما درصد 
کمی هم وجود دارند کــه با شکســتن قولنج گوش و 

انگشتان پا و مچ و... احساس خوبی پیدا می کنند. 
شکستن قولنج اعتیادآور است

احتمــاال اولین بار که صــدای شکســتن قولنج تان را 
شنیده اید به یاد ندارید، اما از همان زمان به بعد یا جزو 
آنها بوده اید که به ایــن کار اعتیاد پیدا کرده اید و روزی 
چند بار قولنج انگشتان و کمر و گردن تان را می شکنید 
یا مثل 2درصد افرادی کــه از این صــدا متنفرند و به 

نوعی فوبیای آن را دارند، هرگز حاضر به انجام این کار 
چندش آور نیستید و از دیگران هم می خواهید در حضور 
شما قولنج شان را نشکنند. به گفته متخصصان، اعتیاد 
شکستن قولنج فقط به این معنا نیست که روزی چند بار 
مفاصل تان را خم کنید و با شنیدن چند صدای مختصر 
بی خیال آن شوید، بلکه گاهی اوقات این اعتیاد به حدی 
است که افراد برای لذت بردن بیشتر از صدای ترکیدن به 
جان مفاصل خود می افتند به طوری که تا صدای دوباره 
آنها به گوش شان نرسد، شکستن قولنج را رها نمی کنند 
و گاهی تا جایی پیش می روند که با تحمل درد بســیار 
زیادی کوچک ترین قولنج ها را هم می شــکنند؛ حتی 
قولنج گوش! در چنین شرایطی نه تنها خود مفاصل بلکه 
بافت های اطراف مفصل مثل عضات، رباط  ها و تاندون ها 
هم دچار آسیب می شوند و حتی قدرت حرکتی مفصل 
کاهش پیدا می کند و احتمال دررفتگی مفصلی بیشتر 
خواهد شد. حتی بررسی ها نشان می دهد خانم هایی که 
به شکستن قولنج دستشان اعتیاد دارند، به مرور زمان 
ظرافت انگشتان شــان را از دســت می دهند و دست ها 

حالت زمختی پیدا می کنند.
آیا شکســتن قولنج برای ســامتی مضر

 است؟
اکثر متخصصان عقیده دارند شکستن قولنج برای افراد 
سالم مضر نیست و هیچ مشــکلی از جمله آرتروز برای 
آنها به وجود نمی آورد؛ اما درخصــوص بیمارانی که از 
درد مفاصل رنج می برند و دردهای مزمن اســتخوانی 
دارند شکستن قولنج خطرناک است. البته کم نیستند 
متخصصانی که بــی خطر بودن شکســتن قولنج را رد 
می کنند. پروفسور راجر دیمن، متخصص طب فیزیکی 
و استاد دانشگاه پورتلند از جمله همین مخالفان است. 
به گفته پروفسور دیمن، شکستن قولنج برای بعضی ها 
با آســیب هایی همراه اســت چون فرد برای رســیدن 
به صدای خوشایند ناشــی از آن گاهی فشار زیادی به 
مفاصل وارد می کننــد و به آنها صدمه مــی زند. پس 
اگر شما هم جزو افرادی هســتید که عادت به شکستن 

قولنج دارید و گاهی اوقات این فشــار به حدی است که 
دچار درد می شوید، باید این عادت را برای همیشه کنار 
بگذارید.حتی اگر از اطرافیان تان می خواهید که قولنج 
کمرتان را با دست یا حتی پا بشکنند، خبر خوبی برای 
تان نداریم چون براساس بررســی های این متخصص 
طب فیزیکی، ایــن کار می تواند به بروز آســیب های 
ستون فقرات، دردهای مفصلی در ناحیه کمر و گردن، 

سردرد، تاری دید و... منجر شود.
 رابطه قولنج و پارکینسون

بارها هشدار داه شده است که افرادی که قولنج خود را 
می شکنند بعدها به پارکینسون دچار خواهند شد؛ اما 
آیا واقعا شکستن قولنج در دوران میانسالی و سالمندی 
بیماری پارکینسون را به همراه دارد؟پارکینسون نوعی 
بیماری دســتگاه عصبی مرکزی اســت که با افزایش 
سن و بیشتر در بزرگســاالن دیده می شود که از عائم 
آن می توان به لرزش دســت ها و از بیــن رفتن مهارت 
های حرکتی و سفتی عضات اشــاره کرد .این مشکل 
زمانی به وجود می آید که مناطقی خاص از مغز توانایی 
تولید هورمون دوپامین را از دســت می دهد و بیماری 

پارکینســون را ایجاد می کند. این بیماری یک اختال 
مغزی  است که در شاخه بیماری های مغز و اعصاب قرار 
دارد.شاید شکستن قولنج ارتباطی با این بیماری نداشته 
باشد؛ اما برخی عقیده دارند شکستن قولنج لرزش دست 
را در دوران پیری به همــراه دارد و این لرزش ربطی به 
بیماری پارکینسون ندارد.این مسئله نیاز به بررسی ها 
و تحقیقات بیشتری دارد و فقط چند تحقیق محدود در 

دنیا این موضوع را تایید کرده است .
با قولنج مان چه کنیم؟

اگر به واســطه ایســتادن های طوالنی مدت، پشت میز 
نشــینی های مداوم یا نشســتن های غیراصولی دچار 
قولنج می شــوید باید کمی ســبک زندگی تان را تغییر 
دهید. به عنوان مثال بیش از یــک ربع تا 20 دقیقه در 
یک حالت ثابت قــرار نگیرید و هر نیم ســاعت یک بار 
وضعیت تان را تغییر دهید، چند دقیقه پیاده روی کنید 
و نرمش های ســاده کمر و گردن و مچ انجام دهید و با 
باز و بسته کردن انگشــتان تان به مفاصل و استخوان ها 
 استراحت دهید تا دیگر نیازی به شکستن قولنج نداشته

 باشید.

خوب و بد یک عمل لذت بخش
 معضلی به نام شکستن قولنج؛ 

مفاد آراء
10/101 شماره صادره: 1397/03/539543-1397/9/24 آگهی مفاد آراء قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
آراء که در اجراي ماده يک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گرديده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراي مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولین آگهي ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمايند و از تاريخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت يک ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و 
گواهي تقديم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمايند در اين صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه اســت در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل 
نگردد و يا معترض گواهي تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مي نمايد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
1- راي شماره 139760302032000020 مورخ 1397/6/5 آقاي علي اصغر سید زاده 
فرزند حسین ششدانگ قســمتي از يک باب مرغداري احداثي بر روي قسمتي از پالک 
153 اصلي سفلي واقع در اردســتان مزرعه گهنگ بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 

3000 متر مربع مالک رسمي.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/29 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/15 
م الف: 319108 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی
10/102 شــماره صــادره : 1397/42/542805-1397/10/9  چون آقای ســیف اله 
مومن زاده فرزنــد علیرضا در اجرای مقررات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ يکباب 
ساختمان واقع در محدوده پالک 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای 
شماره 3576 مورخ 1397/7/2 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر 
شده و تحديد حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق 
الذکر تحديد حدود پالک شماره 526 فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به نام آقای سیف اله مومن زاده فرزند علیرضا در روز چهارشنبه 1397/11/10 از ساعت 9 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به کلیه مالکین و مجاورين 
اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند. اعتراضات 
مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظیم صورتمجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحديد حدود بايستی توسط معترض ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضائی صورت پذيرد. م الف: 333652 قويدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)205 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/103 شماره نامه: 139785602033000749-1397/10/11  چون تمامی ششدانگ 
يک قطعه زمین محصور معروف پشــته پالک شــماره 574 فرعی از 25  اصلی واقع در 
روســتای چیمه جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای 
سید احمد سرو فرزند سید جواد در جريان ثبت  اســت و عملیات تحديد حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10  ساعت 10 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی بــه کلیه مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکین 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز 

پذيرفته خواهد شد. م الف:337132  عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
نطنز)147 کلمه، 1 کادر(

ابالغ اجرائیه
10/104 شماره پرونده: 139704002143000073/1 شماره بايگانی پرونده: 9700086 
شماره ابالغیه: 139705102143000571  بدينوســیله به آقای علی اکبر فرجی فرزند 
منده علی به شــماره ملی 1250275105 ســاکن خالدآباد، بلوار بســیج،خیابان سجاد، 
منزل شخصی بدهکار پرونده کالســه 139704002143000073/1 که برابر گزارش 
مامور ابالغ واقعی به شما میســر نگرديده ابالغ می گردد که  برابر قرارداد بانکی شماره 
6603596545008- 95/07/24 بین شــما و بانک صادرات مبلغ 52/100/290 ريال 
بابت اصل، مبلغ 4/613/842 ريال بابت ســود و مبلغ 15/364/091 ريال بابت خسارت 
تاخیر تاديه تا تاريخ 97/03/13 که منبعد روزانه مبلغ 37/292 ريال به آن اضافه می گردد 
بدهکار می باشید که براثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشريفات قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در اين اجرا مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اســناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين 
آگهی که تاريخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود درج و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اين صورت 
 بدون انتشــار آگهی ديگری عملیات اجرايی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 337129 اداره اجرای اسناد رسمی بادرود )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

10/105 شــماره پرونــده: 139704002143000071/1 شــماره بايگانــی پرونده: 
9700084 شــماره ابالغیه: 139705102143000570  بدينوســیله به آقای علیرضا 
عسگريان فرزند حسین به شماره شناســنامه 174 به نشانی خالدآباد، بلوار بسیج، خیابان 
سجاد، روبروی بانک صادرات ابالغ می شــود که بانک صادرات به استناد قرارداد بانکی 
شــماره 6602912517006 جهت وصول مبلغ 38/542/332 ريــال بابت اصل، مبلغ 
10/576/126 ريال بابت ســود و مبلغ 33/448/113 ريال بابت خسارت تاخیر تاديه تا 
تاريخ 97/03/13 که منبعد روزانه مبلغ 45/755 ريال به آن اضافه می گردد  طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139704002143000071 در 
اين اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مامور ابالغ واقعی به نامبرده میسر گرديده، لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اجرائیه فقط يک مرتبه در يکی 
از روزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
اين آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نســبت به  پرداخت بدهی خود اقدام ننمايید، 
عملیات اجرايی جريان خواهد يافت. م الف: 337128 اداره اجرای اسناد رسمی بادرود 

)168 کلمه، 2 کادر(
مزایده

10/106 دايره اجرای احکام حقوقی دادگســتری دهاقان در پرونده کالسه 53/93 اجرا 
محکوم له حسین کالنتری به طرفیت محمد طاهريان به خواســته مطالبه در نظر دارد 
جهت استیفای حقوق محکوم له شش حبه و شش سیزدهم حبه مشاع از شش دانگ يک 
باب منزل مسکونی به پالک ثبتی شماره 995 فرعی از 121 اصلی دهاقان واقع در دهاقان 
خ شهید موسوی روبروی قرض الحسنه تعاون اسالمی معادل سیصد و نود میلیون ريال 
تقويم گرديده و دارای سند در اجاره هیچ فردی نمی باشد و قیمتی که مزايده از آن شروع 
می گردد مبلغ سیصد و نود میلیون ريال می باشد را از طريق مزايده به فروش برساند لذا 
جلسه مزايده روز پنج شنبه 1397/10/27 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی 
دادگســتری دهاقان  برگزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزايده به آدرس 
دهاقان خ شهید موسوی روبروی قرض الحســنه تعاون اسالمی مراجعه و از ملک مورد 
مزايده بازديد نمايند. خريدار کسی است که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد. خريدار می 
بايستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يک ماه از تاريخ مزايده 
به حساب سپرده دادگســتری واريز نمايد در غیر اين صورت 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وی که باالترين قیمت 

را پیشنهاد نموده برنده محســوب می گردد. م الف: 338536  اجرای احکام حقوقی 
دادگستری دهاقان )233 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
10/107  شماره: 395/96  به موجب رای شماره 263-97/3/29 حوزه يک شورای حل 
اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت يافته است محکوم علیه رستم لشکری پناه 
فرزند خداداد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت خوانده به انتقال 
سند ســواری پژو 206 به شــماره انتظامی 55584 ب 32 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
1/640/000 ريال بابت هزينه دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان مهدی هاشم پور 
فرزند بهمن به نشانی تیران خ شهید صدوقی بن بست طلوع پالک آخر صادر و اعالم می 
گردد و پرداخت نیم عشر )حق االجرا( که توسط اجرای احکام حقوقی احتساب و اخذ می 
گردد و رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف:338031 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران 

و کرون )199 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/108 خانم الهه عبداللهی دهاقانی دارای شناســنامه شماره 5120013295  به شرح 
دادخواست به کالسه 807/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان بتول بدريان به شناسنامه 21 در تاريخ 1370/12/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد حسن بدريان 
فرزند حاجی بابــا، ش.ش 116 متولد 1325 صــادره از دهاقان )پــدر متوفی( 2- يداله 
عبداللهی دهاقانی فرزند حسینقلی، ش.ش 6 متولد 1342 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 
3- زبیده عباسی قوام آبادی فرزند حمید، ش.ش 74 م تولد 1330 صادره از دهاقان )مادر 
متوفی( 4- الهــام عبداللهی فرزند يداله، ش.ش 1523  متولــد 1367 صادره از دهاقان 
)دختر متوفی( 5- فرزانه عبداللهی دهاقانی فرزنــد يداله، ش.ش 5120013287 متولد 
1369 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 6- الهه عبداللهــی دهاقانی فرزند يداله، ش.ش 
5120013295  متولد 1369  صادره از دهاقان )دختر متوفی(. اينک با انجام تشــريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه  به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 338541 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف دهاقان )198 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

10/109 خانم مهســتی جان نثاری دارای شناسنامه شــماره 1819296857  به شرح 
دادخواست به کالسه 797/97  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ربابه نجفی دهاقانی به شناسنامه 1422 در تاريخ 1355/10/18  
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- قربانعلی 
نجفی دهاقانی فرزند محمد اسماعیل، ش.ش 1425 متولد 1305 صادره از دهاقان )پسر 
متوفی( 2- حاج علی نجفی دهاقانی فرزند محمد اسماعیل، ش.ش 4082 متولد 1309 
صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- حسنعلی نجفی دهاقانی فرزند محمد اسماعیل، ش.ش 
1424 متولد 1300 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 4- بهرام نجفی دهاقانی فرزند محمد 
اسماعیل، ش.ش 4488 متولد 1314 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 5- عباسعلی نجفی 
دهاقانی فرزند محمد اسماعیل، ش.ش 1423 متولد 1298 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 
6- خديجه نجفی دهاقانی فرزند محمد اســماعیل، ش.ش 1426 متولد 1303 صادره از 
دهاقان )دختر متوفی( 7- کبری نجفی دهاقانی فرزند محمد اســماعیل، ش.ش 4081 
متولد 1307 صادره از دهاقان )دختر متوفی(. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه ای از متوفی 

نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 338122 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان 

)220 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

10/111 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم شورای حل اختالف فريدونشــهر، شماره پرونده: 
318/97 شــماره و تاريخ دادنامه: 358-97/9/13 ، خواهان: آقــای امیر ملیانیان فرزند 
عیدی محمد به نشانی فريدونشهر چهارصد دستگاه رديف 5 منزل شخصی، خواندگان: 
1- مريم اســپنانی فرزند عبدالرضا به نشانی فريدونشــهر خ چهارصد دستگاه رديف 5، 
2- پرويز جوادی محجوب فرزند خیراله به نشانی مجهول المکان، خواسته: انتقال سند، 
گردشــکار: به تاريخ 97/9/12 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان فريدونشــهر به تصدی امضا کننده ذيل تشکیل است پرونده کالسه 
318/97 تحت نظر اســت. شــورا با توجه به محتويات پرونده با اعالم ختم دادرسی و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد: در خصوص دعوی 
دعوی امیر ملیانیــان فرزند عیدی محمد به طرفیت 1- مريم اســپنانی فرزند عبدالرضا 
2- پرويز جوادی فرزند خیراله به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو سواری پیکان 
به شماره انتظامی 12 و 42 ايران 23 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنايت به دادخواست 
تقديمی، استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرين مالک خودرو، تصوير 
قرارداد عادی ارائه شده از طرف خواهان و اينکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حاضر نشده و اليحه ای نیز در دفاع تقديم ننموده اند، با توجه به پاسخ استعالم به 
عمل آمده از پلیس راهور شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد 
ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10، 219 
،220، 221، 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده رديف دوم به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 375/000 ريال بابت هزينه دادرسی و نیز بر مبنای تعرفه قانونی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجديدنظرخواهی در 
شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فريدونشهر می باشد. م الف: 338450 
 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره يک شــورای حل اختالف فريدونشــهر )346 کلمه،

3 کادر(  

آگهی تغییرات شرکت اندیشه پویای پارتاک 
سهامی خاص به شماره ثبت 45657 و شناسه ملی 

 10260636300
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1397/08/29  تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای علی رضا آقاجان 
دســتجردی به شــماره ملی 1288865732، خانم پروانه آقاجان 
دســتجردی به شــماره ملی 1282717820 و خانم پریسا آقاجان 
دستجردی به شــماره ملی 1272986209 به عنوان اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شــدند. - آقای بهرام قاسمی کله 
مسیحی به شماره ملی 1171012659 به سمت بازرس اصلی وخانم 
مریم ابراهیمیان دستجردی به شماره ملی 1289017743 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )327917(

شیرهای پرچرب بهترند
 مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و 
دارو گفت: هرچند همواره توصیه به مصرف شیرهای کم چرب می 
شود؛ اما اخیرا برخی مقاالت و مستندات معتبر بین المللی نشان 
داده اند که ویژگی های تغذیه ای شــیرهای پرچرب بهتر است و 

مزیت های خاص خود را دارند.
وحید مفید افزود: شــیرهای کم چرب به دلیل داشتن پروتئین، 
فسفر و ویتامین D به شیرهای پرچرب ترجیح داده شده اند؛ اما 
در یک بررسی جامع در جمعیت آماری مطلوب نشان داده شده 
که مصرف شیرهای پرچرب نه تنها مخاطره و ضرری برای سامت 
بدن ندارد بلکه موجب افزایش کلســترول خوب )HDL( نیز در 
بدن می شــوند.وی اضافه کرد: اکنون توصیه به مصرف لبنیات 
پرچرب می شــود؛ اما این به آن معنا نیست که محصوالت خیلی 
پرچرب مانند ماست خامه ای با هفت درصد چربی مصرف شود.

منظور از مصرف شیرپرچرب، شیر کامل گاو با 2 یا 3درصد چربی 
و در مجموع لبنیاتی است که میزان چربی آنها معادل چربی کامل 
گاو باشد، البته شیر کامل گاو در اروپا، 4 تا 4/2درصد چربی دارد.
مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی و آشــامیدنی ســازمان 
غذا و دارو تاکید کرد: لبنیــات با چربی 2 یا 3 درصد خطری برای 

سامت ندارد.

ممنوعیت مصرف بی رویه استامینوفن!
مطالعات نشــان می دهد مصرف مســکن رایج اســتامینوفن یا 
پاراستامول که تســکین دهنده درد است، می تواند عامل آسیب 
کبدی هم باشد.محققان عنوان می کنند استامینوفن علت اصلی 
نارسایی حاد کبدی است. اســتامینوفن در کبد تبدیل به ترکیب 
جدیدی می شود که با پروتئین های موجود در اسیدآمینه موسوم 
به سیستین، پیوند کوواالنسی ایجاد می کند. این پیوند کوواالنسی 
در مسمومیت استامیوفن نقش دارد.ترکیب فوق موجب اختال 
در فعالیت میتوکندری، تامین کننده انرژی ســلول می شــود، 
اما با برخی آنزیم های میتوکندری پیوند مســتقیم نمی خورد.

محققان دانشگاه ملی سنگاپور دریافتند محصول حاصل از تجزیه 
اســتامینوفن می تواند موجب گلوتاتیونسیون شود که مکانیسم 
جدیدی در آسیب ناشی از دارو است.در این تحقیق ۱45 داوطلب 
با کبد سالم به 3 دسته تقسیم شــدند. به یک گروه استامینوفن 
کدئین، به گروه دیگر استامینوفن و به گروه سوم دارونما داده شد. 
پس از یک دوره دو هفته ای دو گروهی که اســتامینوفن دریافت 
کرده بودند 3۱ تا 44 درصد شــاهد افزایش آنزیم های کبدی در 

آزمایش خون شان بودند.

سمانه سعادت
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نظارت بر 160 بقعه متبرکه اصفهان در ایام نوروز

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مسئول سازمان بسیج طالب و 
روحانیون اصفهان:

 تفکر بسیجی در بین مردم
 به درستی تبیین شود

مسئول ســازمان بســیج طالب و روحانیون 
استان اصفهان بر ضرورت تبیین درست تفکر 
بسیجی در بین مردم تاکید کرد.حجت االسالم 
و المسلمین حاج احمد ، افزود: دشمنان چند 
شــبهه ایجاد کرده اند تا شــیعیان ایران را با 
عراق دشمن ســازند و محبت اهل بیت)علیه 
السالم( را از دل ما بیرون کنند، اما نتوانستند 
و با این شرایط نابسامان و بد اقتصادی باز هم 
در سال جاری ایرانیان، به خاطر محبت به اهل 
بیت)علیه الســالم( راهی اربعین شدند.وی با 
اشاره به ضرورت حفظ تفکر بسیجی برای حفظ 
انقالب افزود: جایی که تفکر بســیجی نداشته 
ایم ضربه خورده ایم.حجت االسالم حاج احمد، 
افزود: متاسفانه مانند کسانی که فرهنگ غرب 
را رواج می دهنــد، دغدغه نداریــم، چرا یک 
فرد چادری نمی تواند با یــک فرد بی حجاب 
صحبت کند و او را توجیه کند چون راهکار را 
بلد نیستیم و با این همه نفوذی که در کشورمان 
وجود دارد باید بیشتر تالش کنیم به خصوص 
در فضای مجازی شــرکت کنیــم و حتی اگر 
بتوانیم به یک شبهه جواب دهیم، خوب است.

وی ادامه داد: باید تبلیغ را از خانواده های خود 
شروع کنیم بعد سراغ دوستان و فامیل برویم 
و حتی یک نفر را هم انقالبی کنیم، مهم است .

رونمایی از دستگاه توزیع 
متادون در دانشگاه نجف آباد

دستگاه خودکار مدیریت و توزیع روزانه داروی 
متادون با حضور جمعی از اســتادان و مسئوالن 
رونمایی شد.مشاور طرح تولید ساخت دستگاه 
متادون در این آیین گفت: طراحی و ساخت این 
دستگاه با تالش دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 
نجف آباد برای مدیریت توزیــع داروی متادون 
طراحی و ساخته شد.حمید منتظرالقائم افزود: 
این دستگاه قابلیت برطرف کردن مشکالت ایجاد 
شده حین توزیع متادون برای بیماران، جلوگیری 
از صفوف طوالنی در مراکز توزیع و جلوگیری از 
انتقال بیماری و امکان تنظیم و تجویز مقدار دقیق 
مصرف برای هر بیمار بدون نیاز به ارتباط حضوری 
با پزشــک را دارد.وی اظهارداشــت: متادون در 
ندامتگاه ها و مراکز ترک اعتیاد به صورت دستی 
به بیماران عرضه می شــود که با مشکالتی روبه 
روست که این دستگاه از این مشکالت پیشگیری 
می کند.منتظرالقائم با بیان اینکه این دســتگاه 
قابلیت تنظیم برنامه مصرف متناســب با تجویز 
پزشــک بدون نیاز به مالقات حضوری با پزشک 
از طریق اتاق فرمان و اتاق پزشک را دارد، افزود: 
عالوه بر آن امکان گزارش گیری مصرف بیمار در 
بازه های زمانی مختلف مورد نظر را داراست و در 
قسمت منوی دستگاه مشخصات هر بیمار با اثر 

انگشت بیمار ثبت می شود.

روش های مدیریت اضطراب 
امتحان

عضو شورای نظام روان شناسی استان اصفهان 
با بیان اینکه داشــتن هدف و برنامه ریزی در 
زندگی در کاهــش اضطراب  دانــش آموزان 
موثر اســت، گفت: بســیاری از دانش آموزان 
به دلیل نداشــتن هدف دچــار اضطراب می 
شــوند، ایجاد اهداف آنی، میــان مدت و بلند 
مدت برای دانــش آموز می توانــد به کاهش 
این رفتار کمک کند.محســن لعلی با اشاره به 
اضطراب دانش آموزان در فصل امتحانات اظهار 
کرد: نوعی از این اضطراب تســهیل وتســریع 
کننده و نوع دیگر آن ناتوان کننده اســت؛وی 
افزود: چنانچه اضطراب با عالئمی مانند دلهره، 
تشــویش بیش از حد، کاهش شدید اشتها، به 
هم خوردن تمرکــز و پایین آمدن خلق همراه 
باشــد حتما باید با مراجعه بــه یک متخصص 
نسبت به التیام آن اقدام کرد.مدرس دوره های 
تخصصی روان شناسی در خصوص عوامل ایجاد 
کننده اضطراب، گفت: عوامل فردی، خانوادگی 
و مدرســه ســه عامل ایجاد کننده اضطراب 
دانش آموزان است. یکی از عوامل اصلی فردی، 
نبود هدف و انگیزه اســت. خانواده ها بیشــتر 
دنبال این هستند که به دانش آموز شیوه ها را 
آموزش دهند و از آمــوزش راهبردها اجتناب 
می کنند در حالی که نوجوان بیشتر به راهبردها 
نیاز دارد؛ چرا که راهبرد نگرش و تفکر مثبت 
نسبت به مطالعه اســت.وی ادامه داد: چنانچه 
نوجوان راهبرد درستی نداشته باشد درهنگام 
امتحان دچار اضطراب می شود. خانواده خوب 
باید تــالش نوجوان را مورد تاکیــد قرار دهد، 
فقط به نمره توجه نکند و با ایجاد محیطی امن 

اضطراب او را کاهش دهند.

برخورد با ۱۸۲ هزار خودروی 
متخلف مرتبط با آالیندگی هوا

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: این یگان از 
ابتدای امسال تا کنون با ۱۸۲ هزار خودروی دارای 
تخلفات مرتبط با آالیندگی هوا برخورد قانونی کرده 
است.سرهنگ رضا رضایی با بیان اینکه این روزها 
آلودگی  هوا یکی از مهم ترین چالش های جدی در 
کالن شهرهای کشور به ویژه اصفهان است، اظهار 
کرد: از آنجایی که تکلیــف قانونی پلیس برخورد با 
متخلفان در این حوزه است و از طرفی میزان آلودگی 
هوا ارتباط مستقیم با سالمت شهروندان دارد، پلیس 
راهور بدون هرگونه اغماض و با نگاهی کامال اجرایی 
نسبت به اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی 
اقدام خواهد کرد. وی ادامه داد:روزانه مبلغ ۵۰ هزار 
تومان جریمه برای خودروهــای فاقد معاینه فنی 

لحاظ خواهد شد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات فرماندهی انتظامی استان:

مشاور قالبی با دریافت بیعانه از 
شهروندان کالهبرداری می کرد

فردی که با درج آگهی در یکی از شبکه های اجتماعی 
با عنوان»مشاوره رایگان« از اعتماد شهروندان سوء 
استفاده می کرد ازسوی ماموران پلیس فتای استان 
شناسایی و دستگیر شد.رییس پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
بیان داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی 
بر اینکه فردی تحت عنوان مشاور وی را فریب داده 
و با دریافت مبلغ ۵ میلیون ریال از او کالهبرداری 
کرده است، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس 
قرار گرفت.سرهنگ »ســید مصطفی مرتضوی«  
افزود: شــاکیه در اظهارات خود گفــت که مدتی 
پیش در یکی از شــبکه های اجتماعی یک آگهی با 
عنوان مشــاوره رایگان در زمینه های مختلف زیر 
نظر بهترین روان شناسان و روان پزشکان دیدم که 
به منظور اخذ نوبت مبالغی را بــه عنوان بیعانه به 
حساب شخص آگهی دهنده واریز کردم، ولی پس از 
آن نه تنها خدماتی دریافت نکردم بلکه این شخص 
از پاســخگویی به تماس نیز امتناع کرد.وی افزود: 
متهم که همراه با مدارک جعلی مشــاوره دستگیر 
شــد در بازجویی های صورت گرفته مشخص شد 
هیچ تخصص و مدرکی در حوزه مشاوره نداشته و 
در اعترافاتش انگیزه خود را کالهبرداری و کســب 

درآمد عنوان داشت.

هشدار پلیس در مورد افزایش 
غیرعادی فالوورها

رییس پلیس فتای تهران بزرگ در مورد پیامدهای 
اســتفاده از نرم افزارهــای افزایش فالــوور برای 
اینستاگرام و ... هشدار داد.سرهنگ تورج کاظمی 
دراین باره گفت: در حالت عادی هر مســئله ای در 
فضای حقیقی و مجازی خــارج از عرف و طبیعت 
باشد، امکان تهدید کاربران را افزایش می دهد؛ لذا 
فالوور یاب ها به دلیل اینکه جزو بد افزارها هستند 
که توسط افراد مختلف ایجاد شده است، دید مثبت 
و قابل قبولی نسبت به آن وجود ندارد.وی با اشاره به 
کاربرانی که از این موارد اســتفاده می کنند، گفت: 
به محض اینکه نــرم افزار افزایش فالــوور را نصب 
کنند، احتمال سرقت اطالعات آن ها یا از بین رفتن 
اطالعات و... وجود دارد.کاظمــی ادامه این روند را 
مصداق بارز بد افزار های افزایش فالوور در اینســتا 
گرام دانست و اضافه کرد: همکاران ما اقدام به رصد 
می کنند و اگر افراد مورد شناسایی همکاران ما قرار 

گیرند، برخورد قضائی با آن ها صورت می گیرد.

سقوط آسانسور  در دانشگاه هنر 
اصفهان تکذیب شد

مدیر روابط عمومی دانشــگاه هنــر اصفهان خبر 
سقوط آسانسور از طبقه چهارم خوابگاه دختران را 
تکذیب کرد.محمد جباری اظهار داشت: خبر سقوط 
آسانسور خوابگاه دخترانه دانشگاه هنر صحت ندارد، 
به گفته دانشجویانی که در آسانسور بودند، آسانسور 
به مدت چند دقیقه بین طبقات متوقف شده و درب 
آن باز نمی شــود و بعد از چند دقیقه توقف شروع 
به کار می کند. جباری افزود: در این اتفاق آســیبی 
متوجه دانشجویان نشده است و پس از آن آسانسور 
مورد بررسی قرار گرفته، تعمیرات الزم انجام شده 
اســت و جایی برای نگرانی وجود ندارد.وی تصریح 
کرد: چند ســالی اســت که وزارت علوم تخصیص 
بودجه برای ســاخت خوابگاه های دانشجویی را در 
دســتور کار ندارد، به همین دلیل به دنبال افزایش 
ظرفیت دانشگاه ها طی چند سال اخیر، دانشگاه ها 
مجبور به استفاده از خوابگاه های خصوصی هستند 
و شورای نظارت بر خوابگاه ها ساختمان ها را از نظر 

ایمنی و استاندارد بودن تایید می کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
اداره اوقاف و امــور خیریه در ایام نــوروز از ۱6۰ 
امامزاده سطح اســتان بازدید و وضعیت عمرانی و 
فرهنگی آن ها را بررســی می کند. رضا صادقی در 
همایش یاوران وقف در شهرســتان مبارکه عنوان 
کرد: اداره اوقاف و امور خیریه در ایام نوروز از ۱6۰ 
امامزاده سطح اســتان بازدید می کند و وضعیت 
عمرانی و فرهنگی آن ها را بررسی می کند.مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان  افزود: چهار سال 
پیش در بقعه متبرکه ســید جالل که برای بازدید 
آمدیم وضعیت عمرانی بســیار بدی داشت، اما در 
حال حاضر وضعیت بسیار خوبی دارد و تنها ضریح 
آن ساخته نشده است که خیرین حتما  همکاری 
خواهند کرد.وی  در ادامه بابیــان اینکه باید بقاع 
متبرکه زیبا و فعالی برای امامزادگان داشته باشیم، 
تصریح کرد: کسی که  به ساخت چنین مکانی به 
اندازه حتی هزار تومــان کمک می کند، در آخرت 
چندین برابر پاداش می گیرد.صادقی خاطرنشان 
کرد: امامزادگان در چند مقطع زمانی وارد کشــور 

شدند که  یکی از آن ها همزمان با ورود امام رضا )ع( 
بود و دیگر ورود امامزادگان به دنبال زیارت حضرت 
معصومه)س( بود.مدیرکل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: امامزادگان در زمان های بسیار 
قدیم در مدینه هیچ آرامشی نداشته اند و به همین 
دلیل به کشور ما ســفر کردند.وی احترام و تکریم 
امامزادگان را توصیه کرد و اظهار داشت: مردم باید 
بدانند همه امامزادگان واجب احترام هستند و به 
کوری چشم دشــمنان اهل بیت)ع( پایگاه باعزت 

برای آنها خواهیم ساخت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اعالم کرد:

نظارت بر ۱60 بقعه متبرکه اصفهان در ایام نوروز
نماینده ولی فقیه در اصفهان با انتقاد از مهریه های 
باال، گفــت: اعتقاد دارم که مهریه هــا مانند اعراب 
باید به صــورت نقد پرداخت شــود، در این صورت 
مهریه دهنــده از قبول این حجــم از مهریه امتناع 
می کند، از طرف دیگر نیز باید برای مهریه ها سقفی 
مانند ۱۴ ســکه تعیین شــود و بیش از این مقدار 
امکان پذیر نباشد. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد 
در یازدهمین اجالسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم و علمای بالد که در پژوهشکده عالمه طباطبایی 
قم برگزار شــد، عنوان کرد: در جلســه راهکارهای 
صیانت از انقالب و نظام اسالمی باید به ارائه راهکار 
بپردازیم و صرف سخنرانی و بیان اینکه حوزه علمیه 
باید به اشکال های مطرح شده پاسخ بگوید، از ارزش 
و هدف جلســه می کاهد.آیــت ا... طباطبایی نژاد 
مطرح کرد: مبارزه با مواد مخدر راه های دیگری نیز 
می تواند داشته باشد، یکی از راه های مبارزه با مواد 
مخدر محرومیت آنان از تمام مواهب اجتماعی بوده 
و بنده این طرح را بارها ارائه داده ام، اما متاسفانه به 
آن اهمیتی داده نمی شود.وی خاطرنشان کرد: اینکه 

بیان می شود معتاد یک مریض است، اشتباه بوده، اما 
این صحبت اشتباه است، چرا که آن ها به دست خود، 
وارد این معضل شده اند.آیت ا...طباطبایی نژاد ابراز 
کرد: اینکه مهریه ها در این حد باال باشد نیز مسئله 
بوده و من اعتقاد دارم که مهریه ها مانند اعراب باید 
به صورت نقد پرداخت شــود، در این صورت مهریه 
دهنده از قبول این حجــم از مهریه امتناع می کند، 
از طرف دیگر نیز باید برای مهریه ها ســقفی مانند 
۱۴ سکه تعیین شود و بیش از این مقدار امکان پذیر 

نباشد.

پیشنهاد جالب نماینده ولی فقیه در اصفهان:

مهریه ها باید به صورت نقد پرداخت شود

دیدگاهاوقاف

استعفای وزیر بهداشت در روزهای اخیر آن هم به 
دلیل اختالفات بودجه ای بر سر نظام تحول سالمت 
با بدنه دولت باز هم حرف و حدیث هایی را بر ســر 
زبان ها انداخت. مخالفان وزیر معتقد بودند وزارت 
بهداشــت بودجه ســالمتی بیش از آنچه خدمات 
داده گرفته اســت و برخی از بدعت های نادرستی 
مانند چند برابر شدن حقوق پزشکان در این طرح 
نمی تواند در سال های بعد به راحتی تامین شود و 
موافقان نظرات وزیر اما می گویند این طرح نباید در 
میانه راه رها شود؛ چرا که می تواند ضربات جبران 
ناپذیری به بدنه سالمت کشور به خصوص اقشار کم 

درآمد وارد کند.
به نظر می رســد طــرح تحول نظام ســالمت در 
ابتدای کار با اهدافی مورد نیاز جامعه بیمار کشور 
تدوین شــد؛ اما در میانه راه برخــی از این اهداف 
تغییراتی کرد که در نهایت خروجی نظام سالمت 
را با مشــکالتی همراه کرد. اهداف اولیه این طرح  
شامل  افزایش پاســخگویي نظام سالمت،  کاهش 
پرداخت مســتقیم از جیب مردم،  کاهش درصد 
خانوارهایي که به خاطردریافت خدمات ســالمت 
دچار هزینه کمرشکن شــده اند،بهبود پیامدهاي 
بیماران اورژانسي و افزایش زایمان طبیعي می شد. 
این طرح موجب شد تا در ســال های اخیر هزاران 
بیمار تصادفی در اورژانس ها بدون ترس از عواقب 
مالی آن بستری شــوند و نقاط دور افتاده و محروم 
کشور از نعمت درمان  و پزشــک بهره بگیرند؛ اما 
آنچه محل بحث زیادی در این طرح است پزشکان 

به کار گرفته شده در آن اســت. به عقیده برخی از 
کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، طرح تحول 
موجب فرار مالیاتی پزشکان و باال رفتن غیر متعارف 

دستمزدها در این شغل شده است. 
در همین زمینه ابوترابــی، نماینده مردم نجف آباد 
در مجلس شــورای اســالمی با انتقاد از این طرح 
گفته اســت:» افزایش ســنگین حقوق پزشــکان 
)حدود ۴ برابر( هزینه های سنگین را به طرح تحول 
ســالمت وارد کرد«.وی افزود: »به عنــوان مثال 
حقوق رییس یک بیمارســتان در حــوزه انتخابی 
من پیش از این حدود ۱۵ میلیــون تومان بود که 
در جریان اجرای این طرح بــه 6۵ میلیون تومان 

رســید«.  اغلب نمایندگان مجلس که به استیضاح 
قاضی زاده هاشمی واکنش نشان داده اند معتقدند 
این طرح چالش های اساسی داشــته است که در 
نهایت بودجه و کم یا زیاد شــدن آن نمی توانست 
این مشکالت را رفع کند بلکه بدنه سیستم نیاز به 

اصالحات داشته است.
 از جملــه موســوی الرگانی، نماینــده فالورجان 
معتقد است با طرح تحول سالمت برخی از پزشکان 
درآمد های کالنی را به دســت آوردند ضمن اینکه 
فرار مالیاتی برخی از پزشکان با طرح تحول سالمت 
گسترش بی رویه ای پیدا کرد. تغییر برخی از حوزه 
های طرح تحول در ســال های اخیــر بارها از زبان 

رییس جمهور و وزیر بهداشت هم شنیده شد؛ اما به 
نظر نمی رسد اقدام عملی در این زمینه انجام شده 
باشد. در اهمیت طرح تحول سالمت تردیدی وجود 
ندارد؛ چرا که همه خدمــات حوزه درمان در دولت 
یازدهم و دوازدهم در آن گنجانده شده است؛ اما این 
طرح بدون شفافیت پیش می رود. درحالی که به گفته 
برخی کارشناســان، منابع صندوق های بیمه  ای را 
می بلعد، تا کنون گزارشــی از جزئیات هزینه کرد و 
پیشــرفت طرح به افکار عمومی داده نشده است.

از میان ۸ بند طرح تحول ســالمت که در سال93 
به اجرا درآمد، همچنان واقعی شــدن تعرفه های 
درمان و کاهش هزینه ها تنها به چشم مردم می آید 
و طرح هایی مانند پزشک خانواده و طرح نظام ارجاع 
و به اذعان خــود وزیر بهداشــت طرح هایی برای 
پیشــگیری از بروز بیماری هنوز روی زمین مانده 
است و این مســئله تاکنون تنها به بهانه ای مانند 

کمبود بودجه عقب مانده است. 
برخی از هزینه های تحمیل شــده ایــن طرح نیز 
به بودجه کشــور و ســازمان های مرتبط، سرسام 
آور اســت. عالوه بر هزینه ها تاکید طرح تحول بر 
درمان به جای پیشــگیری نیــز در نهایت موجب 
گسترش برخی از بیماری ها و تحمیل هزینه های 
درمان آن شده است. به نظر می رسد سرانجام طرح 
تحول نظام سالمت که به عنوان یکی از بزرگ ترین 
دستاوردهای دولت روحانی شــناخته می شد، در 
ابهام باقی بماند. بی شک این موضوع طی ماه های 
آینده با سخت تر شدن تحریم ها و شرایط اقتصادی 
می تواند لطمات زیادی به حوزه های درمانی کشور 

وارد کند. 

پزشک پروری یا پزشک پرواری؟

مدیرکل شبکه دامپزشکی استان اصفهان گفت: این شبکه در حالی 
در ۲۴ شهرستان و چندین پست دامپزشکی خدمت ارائه می کند 
که فقط 6۰ دستگاه خودرو در اختیار دارد، در صورتی  که حداقل به 
۱۰۰ دستگاه خودرو نیاز است.شهرام موحدی اظهار کرد: در حالی 
که شبکه های دامپزشــکی، خط مقدم پیشگیری از بیماری های 
مشترک انسان و دام هستند، این سازمان با کمبود اعتبارات به ویژه 

در زمینه خرید خودرو به  منظور خدمات رســانی کافی به مناطق 
دوردست در استان اصفهان مواجه است.مدیرکل دامپزشکی استان 
اصفهان افزود: این شــبکه در حالی به خدمات دامپزشکی در ۲۴ 
شهرستان و چندین پست دامپزشکی در این استان ادامه می دهد 
که فقط 6۰ دستگاه خودرو در اختیار دارد، در صورتی  که حداقل به 
۱۰۰ دستگاه خودرو به  منظور پیشگیری از بیماری های مشترک 

انسان و دام در روستاها، مناطق عشایری، دامداری ها و مزارع پرورش 
ماهی نیاز دارد.موحدی با بیان این که شبکه های دامپزشکی از محل 
اعتبارات طرح تحول سالمت حتی یک ریال هم دریافت نمی کنند، 
ابراز داشت: از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
توقع داریم در بازنگری از قانون این طرح به نقش سازمان دامپزشکی 

در پیشگیری از انواع بیماری ها توجه ویژه کنند.

مدیرکل دامپزشکی اصفهان:
نمایندگان به جایگاه دامپزشکی توجه کنند

  کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند طرح تحول نظام سالمت موجب فرار مالیاتی پزشکان شده است؛ 

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به تاثیر پایدار خشکسالی به تشریح وضعیت بارش در استان در 
سال جاری پرداخت.حمیدرضا خورشیدی افزود: بر اساس آمار ثبت شده در شهرستان های استان اصفهان 
از ابتدای سال زراعی جاری )اول مهر 9۷( تا پایان آذرماه، میانگین وزنی بارش در سطح استان برابر ۴۸ 
میلی متر بوده که نســبت به مقدار بلندمدت طی دوره مشــابه حدود ۱۸ درصد )معادل ۷/۴ میلی متر( 
افزایش داشته است. همچنین میزان بارش در شهرستان کوهرنگ 3۲9 میلی متر بوده که نسبت به مقدار 
بلندمدت خود، حدود 9 درصد )معادل ۲9 میلی متر( افزایش نشان می دهد. مدیرکل هواشناسی استان 
اصفهان در مجموع میزان بارش در زمستان 9۷ را در حد نرمال و متمایل به کمتر از نرمال پیش بینی کرد 

و گفت: شرایط آبگیری سدها و منابع آبی استان از اواخر اسفندماه مهیا خواهد بود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز:
اراضی ملی منطقه حفاظت شده کرکس رفع تصرف شد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز از آماربرداری پستانداران شاخص منطقه حفاظت شده کرکس 
خبر داد.علیرضا غالمی  اظهار کرد: این سرشماری با هماهنگی و حضور کارشناسان محیط طبیعی، محیط بانان 
منطقه حفاظت شده کرکس و دیگر شهرستان ها، گروه های کوه نوردی،  سازمان های مردم نهاد زیست محیطی 
و دوستداران محیط زیست در ۱۰  گروه و با روش مشاهده مستقیم انجام شده است.سرپرست اداره محیط زیست 
شهرستان نطنز همچنین به صدور حکم قضائی برای یک واحد معدنی متصرف اراضی ملی در منطقه حفاظت شده 
کرکس اشاره کرد و گفت: محیط بانان این  شهرستان حین گشت و پایش در  این منطقه متوجه تصرف و تخریب 
به مساحت تقریبی» ۴3۰۷۷ متر مربع« شدند که در پی  تنظیم شکایت ،  متخلف به استناد ماده 69۰ قانون 

مجازات اسالمی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق محکوم شد.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان:
شرایط آبگیری سدها و منابع آبی از اسفندماه مهیا خواهد بود

رییس اداره ثبت احوال کاشان، دلیل تاخیر در صدور کارت هوشــمند ملی را تحریم و به دنبال آن باال رفتن 
هزینه واردات ذکر کرد و گفت: در اثر تحریم دیگر بدنه کارت ملی وارد کشور نمی شود که از طریق شرکت های 
دانش بنیان نیز این مسئله با تولید داخل کشور رفع شده است. علی مســتوری با تاکید بر ضرورت دریافت 
کارت هوشمند ملی گفت: کارت هوشمند ملی به عنوان مقدمه ای برای ورود به جامعه اطالعاتی امن است که 
موجب توزیع عادالنه فرصت ها، کاهش بسیاری از هزینه های دولت، مردم و بنگاه ها می شود و نقش اثرگذاری 

در پویایی اقتصادی کشور دارد.

تحریم ها دلیل تاخیر در 
صدور کارت هوشمند 

ملی است

رییس اداره ثبت احوال کاشان:

ان
ست
هر

ش

پریسا سعادت

روان شناسی
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واکنش »رونالدو« پس از کسب 
۲ جایزه گلوب ساکر

مراســم ســاالنه معرفی بهترین های فوتبال 
جهان موسوم به گلوب 
ســاکر در شهر دبی 
امارات  پنجشنبه 
شب برگزار شد و 
در آن کریستیانو 
رونالــدو همچون 
سال گذشته به عنوان 
بهترین بازیکــن فوتبال دنیا در ســال 2019 
انتخاب شد.این سومین بار متوالی و در مجموع 
پنجمین باری است که ستاره پرتغالی یوونتوس 
این جایزه را از آن خــود می کند. او پیش از این 
در سال های 2011، 2014، 2016 و 2017 این 
جایزه را از آن خود کرده بود. رونالدو پس از کسب 
جایزه گلوب ساکر که پس از توپ طال و جایزه 
فیفا سومین جایزه فردی ارزشمند دنیای فوتبال 
محسوب می شود، پستی در صفحه شخصی اش 
در اینستاگرام گذاشت و در آن نوشت: چه راهی 
بهتر از این برای آغاز سال جدید. بابت قدردانی و 

توجهی که  دریافت کردم، تشکر می کنم.

»آگوئرو« و رسیدن به رکورد 
۲۵۰ گل باشگاهی در لیگ

مهاجــم آرژانتینــی منچسترســیتی با گل 
زیبایــی کــه در بازی 
برابــر لیورپــول به 
ثمــر رســاند به 
رکــورد 2۵0 گل 
باشگاهی در لیگ 
رسید.سرخیو آگوئرو 
مهاجــم آرژانتینــی 
منچسترســیتی در تمام 7 دیدار خانگی که با 
پیراهن سیتی برابر لیورپول برگزار کرده،توانسته 
گلزنی کند. این بازیکن در اواخر نیمه نخســت 
دیدار حساس پنجشنبه شــب نیز توانست به 
زیبایی دروازه آلیسون را باز کند.این دویست و 
پنجاهمین گل باشگاهی این بازیکن بود که برای 
سیتی به ثمر رسید. سرخیو آگوئرو همچنین در 
بین 10 گلزن برتر تاریخ لیــگ برتر قرار دارد و 
یکی از دالیل کسب نتایج خوب تیمش در چند 

فصل اخیر بوده است.

پوچتینو: 
اگر قهرمان لیگ برتر نشوم 

اخراجم می کنند
مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تاتنهام، می گوید 
این فصل به دنبال کسب 
عناویــن قهرمانی 
است ولی قهرمانی 
در لیــگ برتر یا 
اروپا را می خواهد؛ 
چرا که قهرمانی در 
جام اتحادیه اهمیت 
کمتری دارد و برای او و تیمش کافی نیســت.

پوچتینو ضمن اعالم اینکــه قهرمانی در جام 
حذفی و جام اتحادیه برای او بســیار شــیرین 
خواهد بود گفت این قهرمانی ها نمی تواند جای 
قهرمانی در لیگ برتر یا چمپیونزلیگ را بگیرد. 
پوچتینو گفت:» اگر هدف ما این بود که فقط در 
جام اتحادیه قهرمان شویم و در لیگ برتر اواسط 
جدول باشیم، من امروز سرمربی تاتنهام نبودم. 
بعید می دانم اگر امسال در جام اتحادیه و جام 
حذفی قهرمان شویم ولی مثل فصل های گذشته 
در میانه های جدول لیگ برتــر بمانیم رییس 
تاتنهام باز هم با من مدارا کنــد و بگوید خب، 
اشکالی ندارد، یک فرصت دیگر به تو می دهم« .

ناراحتی کلوپ؛ 
کمپانی باید اخراج می شد

یورگن کلوپ پس از شکست 2-1 لیورپول مقابل 
منچسترســیتی و پایان روند شکست ناپذیری 
تیمــش در لیــگ برتر 
ضمن ابراز رضایت از 
عملکرد شاگردانش 
عنوان کرد سیتی 
نیمــه  بایــد در 
اول بــه خاطر تکل 
»وینســنت کمپانی« 
روی محمد صالح ده نفره می شد.کلوپ به اسکای 
اسپورت گفت:»بازی نزدیک و پرفشاری بود. ما 
در ضربات آخر یک مقدار بدشانس تر از حریف 
بودیم. ضربه ســانه به تیر خورد و گل شــد. می 
توانستیم این بازی را ببریم و یا مساوی کنیم؛ اما 
در نهایت باختیم. می دانستیم در نهایت یک روز 
شکست خواهیم خورد. من واقعا وینسنت کمپانی 
را دوســت دارم؛ اما نمی دانم چطور اخراج نشد. 
ممکن بود فصل برای صالح تمام شود. کمپانی 
واقعا انسان خوبی است اما تصمیم اشتباهی گرفت 

و باید اخراج می شد. 

فرهاد مجیدی به خانه بازگشت

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مکانیسم  فوق العاده برای فروش 
استقالل  و پرسپولیس

استقالل و پرسپولیس را قرار است بفروشند؟ کلی 
آدم می گویند نه اما کارگــروه هایی راه افتادند که 
ادعا دارند چنین اتفاقی می افتد.اگرچه این روزها 
با جنجالی شدن پرونده واگذاری شرکت هایی مثل 
نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز و آلومینیوم 
هرمزگان که به دلیل عدم توانایی اداره این کارخانه 
ها توسط مالکان شــان، ورشکسته و تعطیل شدند 
یا ماجرای واگذاری صوری یک کشتارگاه به مدیر 
پیشین بورس، نگاه ها به واگذاری را خیلی ناامیدانه 
تر از قبل کرده،اما وزارت ورزش از ترس استیضاح 
وزیرش دنبال تحقق ادعای واگذاری اســتقالل و 
پرسپولیس است.سازمان خصوصی سازی همین 
حاال با صفی از مشــتریان بدون اهلیت همیشگی 
روبه رو شده است. آخرین فرمول خرد کردن بلوک 
های واگذاری اســت،یعنی همه سهام به یک گروه 
واگذار نمی شود تا تیم دست یک نفر نیفتد و چالش 

ساز نشود.

بلیت دوحه برای »جباروف«
 به تازگی فتحی، سرپرست موقت باشگاه استقالل و 
علی خطیر، معاون ورزشی باشگاه اعالم کرده بودند 
مذاکرات با سرور جباروف تا مرحله تست پزشکی 
پیش رفته و به احتمال زیاد او  در روز های پایانی 
این هفته پس از شرکت در تست پزشکی استقالل 
قرارداد داخلی اش را با ایــن تیم می بندد. یکی از 
نزدیکان باشگاه در این باره گفت: به دستور باشگاه 
برای سفر یکشنبه تیم به دوحه برای جباروف هم 

بلیت تهیه شده است. 

فرهاد مجیدی به خانه بازگشت
بر اساس اعالم امیرحسین فتحی،سرپرست باشگاه 
استقالل، فرهاد مجیدی بازیکن پیشین استقالل و 
تیم ملی به کادر فنی آبی پوشان اضافه شد.فتحی 
در همین خصوص به سایت رسمی باشگاه استقالل 
گفت: همان طور که از ابتدا هــم خدمت هواداران 
عزیز گفته بودم، برای کمک به استقالل و موفقیت 
بیشتر این تیم همواره بهترین و بیشترین تالش را 
انجام می دهیم.باتوجه به درخواست آقای شفر و به 
منظور تقویت بیشتر تیم، فرهاد مجیدی به جمع 
کادر فنی استقالل اضافه شد و در اردوی تیم در قطر 
هم شرکت خواهد کرد. مجیدی یک استقاللی تمام 
 A عیار، محبوب هواداران و دارای »مدرک مربیگری
یوفا«  است و به خانه خود بازگشته است.وی افزود: با 
هماهنگی سرمربی، برنامه های خود را برای حضور 
هر چه قوی تر استقالل در مسابقات پیش رو، انجام 

می دهیم.

در حاشیه

رکاب زنان اصفهانی  عازم 
مسابقات قهرمانی آسیا شدند

روز چهارشــنبه، 12 دی مــاه فدراســیون 
دوچرخه ســواری اسامی ملی پوشــان این رشته 
را برای حضور در مســابقات قهرمانی آسیا اعالم 
کرد که اصفهان 2 نماینده در تیم ملی داشــت.
اخیرا خبری منتشــر که در جای خــود جالب و 
تعجب برانگیر بود، در حالی که در لیست اعالم شده 
از فدراسیون نام مهدی سهرابی به چشم می خورد 
اما سرمربی تیم ملی اعالم کرد که سهرابی از حضور 
در مسابقات آســیایی انصراف داده و جای خود را 
به حسین ناطقی داده است.به این ترتیب نفرات 
اصفهانی حاضر در مسابقات قهرمانی به 3 رسید 
و ناطقی نیز به همراه امیر حســین جمشیدیان و 
ساجده ســیاحیان به این رقابت ها اعزام خواهد 
شد.مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا از 18 
دی ماه در جاکارتای اندونزی برگزار خواهد شد و 
تیم ملی دوچرخه سواری بامداد روز گذشته عازم 

اندونزی  شد.

منهای فوتبال

پیشخوان

فرزان عاشور زاده، تکواندو 
کار تیم ملی: کار ناتمام را در 

توکیو تمام می کنیم

هفدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا در حالی امشب با برگزاری دیدار میان تیم های بحرین و امارات 
آغاز می شود که از میان 24 تیم حاضر در این رقابت ها تنها پنج تیم ژاپن، ایران، عربستان سعودی، کره جنوبی و 
استرالیا توانسته اند جام قهرمانی را باالی سرببرند. در این میان تیم ژاپن با 4 قهرمانی سرآمدترین کشور حاضر 
در این مسابقات است و تیم استرالیا تنها یک بار موفق به کسب قهرمانی در بزرگ ترین فستیوال فوتبالی قاره 
کهن شده است. رقابت تنگاتنگ همین پنج تیم برای کسب عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را می توان از 
جمله جالب ترین نکات این مسابقات دانست که برای دومین بار  قرار است در کشور امارات متحده عربی برگزار 

شود. در گزارش پیش رو نگاهی به این تیم ها خواهیم داشت:

رقابت تنگاتنگ بزرگان برای قهرمانی 
  مروری بر کشورهای عنوان دار رقابت های جام ملت های آسیا 2019؛  

کی روش: سوسمارها نباید 
به تیم ملی نزدیک شوند! 

عابدزاده: دوست دارم در 
جام ملت ها عربســتان را له 

کنیم

خبر خوش ســردار باران 
چشمه به سربازهای تیم ملی: 

نیمه نهایی بروید معافید

هافبک تراکتورسازی در ماشین سازی
بازیکن جوان تراکتورسازی با عقد قراردادی به ماشین سازی تبریز پیوست. یوسف سیدی که طی دو فصل 
اخیر یکی از نفرات ثابت گسترش فوالد تبریز بود و نمایش خوبی در پست های مدافع و وینگر چپ داشت، 
پس از درخشش در این تیم راهی تراکتورسازی شد و در ابتدای لیگ هجدهم قراردادی ۵ ساله با سرخ پوشان 
تبریزی امضا کرد.این بازیکن طی دو هفته ابتدایی فصل از ابتدا در ترکیب تراکتورسازی قرار گرفت و به طور 
کامل مقابل تیم های نفت مسجدسلیمان و نساجی مازندران به میدان رفت، اما پس از آن و در روزهای آخر 
نقل و انتقاالت با تصمیم جان توشاک از فهرست تراکتورسازی کنار رفت.یوسف سیدی که در مقاطعی شایعه 
حضورش در استقالل و پرسپولیس هم شنیده می شد، اکنون با نظر محمدرضا مهاجری به ماشین سازی 

تبریزبازگشت تا دوباره برای این تیم به میدان برود و امیدوار به تکرار روزهای خوب خود باشد.

شوک منشا از قرار گرفتن در لیست فروش پرسپولیس
برانکو ایوانکوویچ در حالی نام گادوین منشا را در لیست فروش باشــگاه پرسپولیس قرار داد که عملکرد این 
بازیکن در نیم فصل سپری شــده چندان هم بد نبود. اگرچه آمار گلزنی منشا در پرسپولیس اصال قابل دفاع 
نیست، اما دوندگی، تاثیرگذاری و موقعیت ســازی او برای بازیکنان کناری اش در ترکیب سرخ پوشان خوب 
بوده است. با توجه به همین قضیه خود منشا وقتی متوجه شد باید برای تسویه حساب با پرسپولیس به ایران 
برگردد، شوکه شد.منشا در مورد جدایی غیر منتظره اش از پرســپولیس، اظهار داشت: ابتدا وقتی این خبر 
به گوشم رسید، شوکه شــدم، چون واقعا باور نداشتم که برانکو مرا در اختیار باشــگاه قرار داده است. البته 
 خیلی زود با این قضیه کنار آمدم، به عنوان یک فوتبالیســت حرفه ای شــرایط را پذیرفتــم و حاال به آینده

 فکر می کنم.

در اصفهان، بدمینتون یکی از رشــته های محبوب ورزشی- تفریحی 
محسوب می شــود؛ با یک نگاه ســاده در فضا های عمومی این شهر 
همچون پارک ها خواهید دید این رشــته به خوبی فراگیر شده است 
و خانواده ها اســتقبال خوبی از بدمینتون به  عمل آورده اند.جدای از 
بحث تفریحی بدمینتون در اصفهان، این رشــته به صورت تخصصی 
نیز در شهر پیگیری می شود و با تالش و سرمایه گذاری هیئت مربوط 
بدمینتون بازان خوب و قابل قبولی از اصفهان به تیم ملی راه یافته اند 
که همین موضوع نوید استعداد های درخشان این رشته در اصفهان را 
می دهد.به جز مدارس، در سطح شــهر نیز دختران اصفهان از مراکز 
آموزش و تمرین خصوصی اســتقبال خوبی را به عمــل آورده اند که 
این موضوع نشــان از رضایت بانوان و خانواده ها از این رشته است؛ اما 
فراگیر شدن و حرفه ای تر شدن این رشته با توجه به سابقه نسبتا کم 
مراکز آموزش تخصصی بدمینتون زمان بیشتری نیاز دارد که چنانچه 
حمایت ها بیشتر شود قطعا شاهد شــکوفایی استعداد های بیشتری 
خواهیم بود.بدمینتون نیز همچون ســایر رشته ها در سال های اخیر 
با مشــکالت مالی مواجه بوده است، مشکالتی که شــاید اگر در بین 
نبودند اســتعداد های بیشــتری در این بخش معرفی می شد و یا در 
ســطح باالتر اســتان را به عنوان یکی از قطب های بدمینتون بانوان 

معرفی می کرد.یگانه کرمانی، پیرامون وضعیت فعلی این رشــته در 
اصفهان گفت: بدمینتون اصفهان شــاید برعکس دیگر رشــته ها از 
حمایت خوب و مطلوب هیئت برخوردار اســت، همین حمایت های 
هیئت باعث شده که ورزشــکاران به خصوص در بخش بانوان انگیزه 
بیشــتری برای فعالیت خود داشته باشــند.عضو تیم ملی بدمینتون 
بانوان ادامه داد: با توجه به مشکالت مالی که ورزش ایران با آن مواجه 
است هیئت بدمینتون اصفهان تمام ســعی خود را برای هرچه بهتر 
بودن زیرساخت ها انجام داده است؛ ســالن مناسب، تهیه تجهیزات 
شــاید جزو مهم ترین فعالیت های هیئت در بخش زیرساختی است.

کرمانی پیرامون حمایت های هیئت بدمینتون افزود: من چند ماه پیش 

دچار مصدومیت شدم و متاسفانه نتوانستم بازی کنم؛ اما با این حال 
هیئت مجددا از من حمایت کرد؛ همین موضوع واقعا باعث دلگرمی 
من بود.صحبت های ملی پوش بدمینتون خبــر خوبی برای اصحاب 
ورزش اصفهان است، در روزهای که در برخی از رشته ها ورزشکاران 
هیچ حمایت مالی را در اختیار ندارد و یا حتی هیئت ها از کوچک ترین 
مسئولیت های خود ســر باز می زنند، حال بدمینتون بانوان اصفهان 
خوب گزارش می شود.با وجود اینکه هیئت ها معموال توان مالی خوبی 
برای تقویت ورزشکاران خود ندارند و بدون اسپانسر فعالیت می کنند 
اما بهینه مصرف کردن بودجه مالی شــاید بتواند لرزه بر جان ورزش 
اصفهان بزند.شــهال رفیعی، در خصوص شــرایط فعلی این رشته در 
بخش بانوان گفت: بدمینتون بانوان اصفهان حامی ندارد، صرفا هیئت 
بدمینتون است که این رشته را حمایت می کند؛ دختران بدمینتون باز 
اصفهان بسیار مستعد هستند حضور چند تن از دختران اصفهانی در 
تیم ملی گواه استعداد های فراوان در اصفهان است.نایب رییس هیئت 
بدمینتون اصفهان با اشاره به عدم حضور اسپانسر در رشته بدمینتون 
اضافه کرد: هیئت ها واقعا شرایط مالی خوبی را ندارند و در توان شان 
نیست که به صورت مطلوب از ورزشــکاران و تیم ها حمایت کنند و 

همین موضوع باعث استعداد سوزی خواهد شد.

وقتی هیئت های ورزشی توان حمایت از ورزشکاران را ندارند؛

استعداد سوزی در اصفهان

سرمربی ســپاهان اصفهان باز هم واژه» قلدر« را برای فغانی 
تکرار کرد و حسابی از حکم کمیته انضباطی علیه خود عصبانی 

است.
خبرنگاران بعد از اعالم حکم محرومیــت قلعه نویی و تلقی 

کمیته انضباطی مبنی بر توهین ســرمربی سپاهان به جامعه 
داوری به ســراغ او رفتند.وی درباره این حکم گفته: توقعی 
بیشــتر از کمیته ای که در آن نه عدالت اســت و نه انضباط، 
نداشــتم و ندارم. من درباره داوری صحبت نکردم. در مورد 
یک شــخص صحبت کردم و حرف هایم را پس هم نمی گیرم 
و معتقدم فغانی قلدر اســت. روی تک تک حرف هایی که در 
مورد آن شخص زدم تاکید دوباره ای دارم. این را حتما از قول 
من بنویســید، این چه ربطی به جامعه داوری فوتبال ایران 

دارد؟ اگر این کمیته مصاحبه ای از من بیاورد که درباره جامعه 
داوری حرف زده ام، من را 10 جلسه محروم کنند. من همیشه 
حامی جامعــه داوری بودم و بارهــا از داوران حمایت کردم. 
حتی از همین داوری که حاال رفتارش تند و مغرورانه شــده، 
بارها حمایت کرده بودم، ولی متاســفانه کمیته ای که بویی 
 از عدالت نبرده، چنین حکمــی داده و من را جریمه و محروم 
 کرده اســت. مــن از این پول ها نــدارم کــه جریمه الکی

 بدهم.

قلعه نویی، بیخیال فغانی نمی شود!

او قلدر است!

سمیه مصور

ژاپن
پرعنوان ترین کشــور حاضر در این مسابقات 
در امارات با یک مربی وطنی به دنبال کســب 
پنجمین عنوان قهرمانی است  تا صدر نشینی 
خود در جدول بــزرگان جام را همچنان حفظ 
کند.  در لیست 23 نفره »هاجیمه موری یاسو«  
سرمربی این تیم برای شــرکت در این دوره از 
بازی ها ، 10 بازیکن جی لیــگ و 13 بازیکن 
لژیونر قرار گرفتــه اند. کارشناســان فوتبال 
درقاره کهــن ژاپن را یکــی از تیم های مدعی 
معرفی مــی کنند که کار چندان ســختی در 
مرحله گروهی ندارد و سرمربی این تیم نیز این 
مسئله را تاکید می کند.هاجیمه موری یاسو در 
جدید ترین مصاحبــه اش در خصوص دعوت 
نکردن از هافبک باتجربه اش،» شینجی کاگاوا« 
گفت:»من بارها وسوســه شــدم تا بازیکنان 
با تجربــه ای چون او را به تیــم برگردانم، ولی 
باید بهترین ها را انتخاب می کردم. بســیاری 
از بازیکنانی که ما در این زمان انتخاب کردیم 
تجربه کمی دارند. من آنها را بــا امید انتخاب 
کردم تا ساختاری جدید برای تیم خود بسازند 
و برای برگرداندن جام قهرمانی مبارزه کنند.«

ایران
تیم ملی ایران اگرچه توانسته در تاریخ این رقابت ها ســه بار به مقام قهرمانی 
دست یابد و به واسطه کســب سه عنوان قهرمانی در ســه دوره متوالی رکورد 
ویژه ای را در میان کشورهایی که جام قهرمانی را باالی سر برده اند در کارنامه 
ثبت کند؛ اما در پنج دوره اخیر از رسیدن به فینال این مسابقات ناکام مانده است 
و این دوره می تواند جبران مافاتی برای دوره های گذشته باشد. عملکرد نبستا 
خوب در رقابت های جام جهانی سبب شــده تا ایران به عنوان یکی از مدعیان 
قهرمانی این بازی های شناخته شود، موضوعی که البته سرمربی پرتغالی تیم 
ملی ایران آن را تایید نمی کند و تنها رسیدن به نیمه نهایی را به فوتبال دوستان 
ایرانی قول داده است.در لیست 23 نفره تیم ایران تنها 12 لژیونر قرار گرفته اند.

عربستان سعودی  
عربســتان ســعودی نیز همانند تیم ایران در 
رقابت های جام ملت های آســیا توانسته 3 بار 
به مقام قهرمانی دســت یابد و در این دوره نیز 
اگرچه در گروه نســبتا ســختی و با تیم هایی 
همچون قطر، کره شــمالی، لبنــان همگروه 
شــده اما به دنبال مقام قهرمانی است. پیتزی، 
ســرمربی تیم ملی عربســتان در گفت و گو 
با سایت رســمی AFC  بر این مســئله تاکید 
می کند:»ما در مسیر درســتی قرار داریم، ما 
گروهی از بهترین ها را در اختیار داریم و کامال 
متمرکز و آماده هســتیم. از لحاظ آمادگی این 
تیم دقیقا همان جایی است که ما می خواستیم. 
بازیکنانم از لحاظ ذهنی و فیزیکی در بهترین 
حالت خودشان هستند و مصمم هستیم تا یک 
ســطح عالی را به نمایش بگذاریم. معتقدم که 
می توانیم در جام ملت هــای 2019 عملکرد 
خوبی داشته باشیم.«  نبود هیچ بازیکن لژیونر 
را می توان نکته جالب توجه لیســت سرمربی 
آرژانتینی تیم عربستان ســعودی دانست که 
 روال چند دوره گذشــته را در پیــش گرفته

 است.

کره جنوبی
 تیم کره جنوبی که تا کنون توانسته دو بار به مقام قهرمانی این رقابت ها دست یابد، اولین کشوری است که در این بازی ها جام قهرمانی را کسب کرد؛ دومین جام قهرمانی این کشور نیز 
در دوره دوم این بازی ها به دست آمد و از آن زمان تاکنون این کشور نتوانسته در کسب عنوان قهرمانی موفق باشد ولی با این وجود این تیم از جمله کشورهای قدرتمند آسیایی است که 
همواره رقابت سرسختی با سایر مدعیان قهرمانی داشته و در این دوره نیز به هیچ عنوان نمی خواهد کوتاه بیاید.  البته »پائولو بنتو« سرمربی تیم فوتبال کره جنوبی نیز همانند سرمربی تیم 
ملی ایران قولی برای قهرمانی نداده است.  او دراین باره گفته است: »ما در بازی های اخیر عملکرد خوبی داشته ایم ولی این نباید هواداران را هیجان زده کند. درک می کنم که انتظارات 
از تیم برای جام ملت ها باال باشد. باور دارم که می توانیم عملکرد خوبی داشته باشیم ولی ما تنها تیمی نیستیم که به دنبال قهرمانی است، سایر تیم ها هم آماده اند و فکر نمی کنم ما جزو 

مدعیان اصلی باشیم.«

  استرالیا
 تیم ملی استرالیا که آخرین کشــوری بود که  به جام ملت های آسیا اضافه شد 
توانست در دوره پیشین این مســابقات به مقام قهرمانی دست یابد  و در جدول 
بزرگان این جام قرار بگیرد. استرالیا که در این بازی ها در گروه B  جای گرفته است 
کارسختی برای صعود از مرحله گروهی ندارد و از همین حاال نیم نگاهی به مراحل 
پایانی جام ملت های آســیا 2019 امارات دارد. گراهام آرنولد، سرمربی تیم ملی 
فوتبال استرالیا در مصاحبه ای در مورد وضعیت تیمش گفته است: »تیم های قدر 
زیادی در جام ملت ها حضور دارند. به طور مثال کره جنوبی، نگاه کنید که آنها با 
آلمان چه کردند! ایران و ژاپن هم تیم های قدرتمندی هستند. هر چه در توان داریم 
رو می کنیم تا قهرمان شویم. در بعضی خطوط مشکل داریم ولی بازیکنانی که از 

لیگ استرالیا دعوت کردیم می توانند جای نفرات غایب را پر کنند.«
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دشمن به دنبال سرپوش گذاری بر دستاوردهای انقالب است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

با مسئوالن

دیدگاه

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در 
نخستین سالگرد شهید مدافع وطن: 

جبهه استکبار با تمام توان 
به دنبال ضربه زدن به نظام 

است

نخستین سالگرد شــهید سجاد شاه سنایی در 
خیمه گلستان شهدای اصفهان با حضور مشاور 
عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده سپاه 
صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان و مردم 
شــهید پرور برگزار شد.مشــاور عالی فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب، سخنران ویژه این 
مراسم با تجلیل از دالورمردی شهید شاه سنایی 
گفت: امنیت امروز کشور مرهون فداکاری های 
شهدای انقالب اســالمی است.سردار خسرو 
عروج با اشــاره به هجمه جبهه غربی، عربی، 
صهیونیستی علیه کشور افزود: جبهه استکبار 
صدها مرتبــه تالش کرد تا به ایران اســالمی 
ضربه وارد کند اما ناکام مانــد.وی با بیان این 
که دشمنان انقالب اســالمی به شکست خود 
در میدان نبرد معترف هستند گفت: البته این 
مسئله به این معنا نیســت که دشمنی آنان به 
پایان رســیده و آنها با تمام قدرت برای ضربه 
زدن به نظام فعال هستند.سردار عروج افزود: 
دشمنان به صراحت گفته اند که ده ها بار علیه 
نظام اسالمی ایران اقدام کرده اند ولی وحدت 
مردم باعث شده که نتوانند کاری از پیش ببرند.

یک کارشناس حمل و نقل مطرح کرد:
سبقت موتورسیکلت ها از 
خودروها در آلودگی هوا

یک کارشناس حمل و نقل اظهار کرد: نتیجه 
مطالعات صورت گرفته نشــان می دهد میزان 
آالیندگی هوای موتورسیکلت ها تا هفت برابر 
بیشتر از آالیندگی خودروهای شخصی است 
که این موضوع توجه بیشتر در کاهش استفاده 

از این وسیله نقلیه را می طلبد.
محمد پور میدانــی افزود: تالش مســئوالن 
شــهری در کاهش آلودگی هوا باید به گونه ای 
باشد که از اســتفاده موتورهای برقی به جای 
موتورسیکلت بنزین ســوز و گاز سوز حمایت 
شود و همچنین نســبت به اجرا نکردن طرح 
معاینه فنی موتورســیکلت ها اعمــال قانون 
شود.کارشناس واحد مطالعات معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تاکید کرد: 
متاسفانه شاهد نظارت جدی از طرف مسئوالن 
بر روند تولید موتورسیکلت ها در کارخانجات و 
همچنین واردات این دســتگاه از خارج کشور 
نیستیم به طوری که این موضوع باعث استفاده 

 غیر استاندارد از این وسیله نقلیه شده است.
پورمیدانی راهکار دیگر در کاهش آلودگی هوا 
در شــهر اصفهان را اجرای طرح های تشویقی 
و طرح هــای محدودیتــی ترافیکی در شــهر 
دانست و تصریح کرد: برای توسعه حمل و نقل 
عمومی باید شرایطی ایجاد شود که شهروندان 
استفاده از حمل و نقل عمومی را به استفاده از 
خودرو شــخصی ترجیح دهند؛ طرح استفاده 
از خطوط ویژه و خطوط ریلی و کاهش اتالف 
وقت مســافران در زمان اســتفاده از حمل و 
نقل عمومی از برنامه هایی اســت که می توان 
شهروندان را به سوی استفاده بیشتر از حمل و 

نقل عمومی سوق داد.
وی خاطرنشــان کرد: اجرای طرح محدودیت 
برای ورود بــه مراکز شــهر و دریافت عوارض 
هنــگام ورود خودروی شــخصی یکی از مهم 
ترین راهکارها برای کنترل  ترافیک شهر است، 
همانطور که در کشورهای پیشــرفته دنیا نیز 
این رویکرد توانایی کاهــش مباحث ترافیکی 
و افزایش کیفیت هوا را همراه داشــته اســت.

کارشــناس واحد مطالعــات معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان راه اندازی 
خطوط بی. آر. تی را راهکاری توام با تشویق و 
محدودیت برای شهروندان دانست و گفت: از آن 
جایی که این خطــوط عرض خیابان را کاهش 
داده، طرحی محدودیتی اســت، اما به منظور 
پوشش حمل و نقل تعداد زیاد مسافر یک طرح 

تشویقی به حساب می آید.
پورمیدانی در زمینه کاربرد طرح زوج و فرد و 
کاربرد آن در کنتــرل ترافیک گفت: این طرح 
مطلوب نیست و از لحاظ علمی رد شده است، 
زیرا تاثیر چندانی در کاهش استفاده از خودرو 

شخصی نداشته است.

استاندار اصفهان:
بنیاد مسکن، فکری برای شرق 

اصفهان کند
استاندار اصفهان در دیدار معاون بازسازی و مسکن 
روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور اظهار 
داشت: اســتان اصفهان در برخی از شاخص ها از 
جمله مســکن روســتایی و احیای بافت فرسوده 
رتبه خوبی در کشور ندارد.عباس رضایی خواستار 
حمایت همه جانبه بنیاد مسکن به  ویژه مساعدت 
از حساب 100 حضرت امام )ره( شد و افزود: با توجه 
به شرایط خاص اصفهان باید پیگیری الزم در این 
خصوص صورت گیرد.وی با تاکید بر اینکه بانک ها 
باید همکاری مجدانه ای در این خصوص داشــته 
باشند، افزود: نباید حق مردم اصفهان به دلیل عدم 
همکاری بانک ها تضییع شود.رضایی با تاکید بر این 
که باید به شرق اصفهان تسهیالت ویژه ای اختصاص 
یابد، افزود: با توجه به مشکالت عدیده شرق اصفهان 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی باید برنامه های ویژه ای 
را در خصوص مسکن برای این منطقه داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی:
اصفهان رتبه نخست گردشگری 

تاریخی کشور را دارد
 مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در ارتباط 
با چشــم انداز 1۴0۴ اظهار داشــت: چشم انداز 
1۴0۴ شامل ارائه دستاوردهای نهادهای مختلف 
کشور تا هشت ســال دیگر در یک  افق  ملی است 
و اســتان اصفهان به صورت انفرادی در آن نقشی 
ندارد.فریدون اللهیاری ادامه داد: استان اصفهان در 
زمینه گردشگری برنامه ۵ ساله ای را تدوین کرده 
است که در آن برنامه بنا شــده  تعداد گردشگران 
خارجی به یک میلیون و ظرفیــت های اقامتی به 
۸0 هزار نفر برسد  که تا کنون این تعداد به  ۳0 هزار 
نفر رسیده اســت.مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اصفهان بــا بیان اینکه در حوزه گردشــگری روند 
پرســرعتی را طی کردیم و ظرفیت های جدیدی 
ایجاد شده است، ابراز داشت: به زودی هتل هایی 
مطابق با استانداردهای جهانی و در راستای افزایش 
زیرساخت های گردشگری استان در اصفهان به بهره 
برداری می رسد.اللهیاری با اشاره به اینکه اصفهان 
در بحث گردشگری رتبه نخست کشــور را دارد، 
تصریح  کرد: گردشگرانی که وارد ایران می شوند 
بیشتر به دلیل بعد زیارتی کشور در ابتدا به استان 
خراسان رضوی وارد می شوند. استان های اصفهان 
و شیراز در حوزه تاریخی و فرهنگی رتبه اول کشور 
را دارا هســتند.وی ادامــه  داد: در حوزه  طبیعت 
گردی اصفهان به دلیل زیستگاه های بوم گردی که 
دارد ظرفیت های جدیدی برای جذب گردشگری 
ایجاد کرده است.مدیرکل میراث فرهنگی با بیان 
اینکه اصفهان در گردشــگری سالمت که بخشی 
از گردشگری درمانی است نیز ظرفیت های خوبی 
دارد، گفت: بیشتر بیمارستان های اصفهان عالوه 
بر قوت بحث پزشکی، اصفهان هتلینگ نیز دارند.
وی افزود: بخشــی از گردشــگری سالمت بحث 
درمان است و اصفهان به دلیل آب و هوای خوب و 
چهارفصل، وجود کویر و رشد گیاهان دارویی متنوع 
در نقاط مختلف اســتان، در گردشگری سالمت 

سرآمد کشور است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان:
 287 نوع صنایع دستی 
در اصفهان وجود دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در 
نشست خبری جشنواره ملی صنایع دستی آیات در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: هر چیزی که را در قالب 
هنر در بیاوریم، برای مردم بهتر قابل مفهوم اســت 
و این موضوع در تاریخ مشــهود است؛ در بین همه 
رشته های هنری آن چیزی که خیلی کاربردی است، 
هنر صنایع دستی است.حجت االسالم محمدعلی 
انصاری تاکید کرد: برخی از مراکز فرهنگی در دنیا 
بیش از 600 صنایع دستی دارند و در ایران هم ۴۵0 
صنایع دستی وجود دارد؛ در بین استان های کشور 
در گذشته و حال اصفهان سرآمد این موضوع بوده 
است و اکنون درزمینه صنایع دستی در دنیا شناخته 
شده اســت.وی افزود: از ۴۵0 صنایع دستی ایران 
قریب 2۸7 مورد در اصفهان موجود اســت که این 
ظرفیت باالیی اســت و می تواند هم تحول بزرگی 
را درزمینه گسترش هنر ایجاد کند و هم می تواند 
در خدمت کشــور و ارزش های مردم باشد.انصاری 
بیان کرد: به برکت نظام جمهوری اسالمی تحوالت 
زیادی درزمینه هنری ایجاد شــده اســت؛ مردم 
اصفهان از گذشتگان در خدمت دین و اسالم بوده اند 
و مساجد و مراکز و برخی از صنایع دستی شاهدی 
بر این ادعاست که آحاد مردم هنرشان را درزمینه 
ارزشــی و آن چه که مردم به آن اعتقاد داشتند، به 

خدمت گرفته اند.

 ایمنا: حوالی ظهر است، مدارس یکی 
پس از دیگــری تعطیل می شــود، هیاهوی 
دانش آموزان، فضای شهر را پر کرده است؛ اما در 
این بین هستند دانش آموزانی که به هر بهانه ای 
از منزل فراری اند و می خواهند خود را سرگرم 
کننــد و یکی از ایــن ســرگرمی ها تماس با 
 شــماره های ســه رقمی همچــون» ۱۲۵« 
آتش نشانی است که نشان از خطر، اضطرار یا 

فوریت دارد...
گاهــی این ثانیه ها هســتند که فرشــته نجات جان 
انسان ها می شــود و این مزاحمت تلفنی ممکن است 

باعث از دست رفتن جان انسان و یا انسان هایی شود.
مزاحمت های مکرر از تلفن های عمومی

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان در این باره می گوید: بدترین نوع 
مزاحمت های تلفنی شماره 12۵ از تلفن های عمومی 
است، زیرا امکان کنترل و شناسایی فرد خاطی وجود 
ندارد. فرهاد کاوه آهنگران ادامه می دهد: بیشــترین 
مزاحمت ها مربوط به زمان تعطیل شدن مدارس است 
و بیشــتر از تلفن های عمومی نزدیــک مدارس برای 
مزاحمت تلفنی استفاده می شــود؛ همچنین زمانی 
که شماره 12۵ در مهدکودک ها آموزش داده می شود، 
بچه ها تا مدت ها شــماره گیری این سه رقم را تفریح 
خود می دانند؛ در حالی کــه از خانواده ها انتظار داریم 
کودکان خود را کنترل کنند و نگذارند خدمت به موقع 
برای فرد در معرض خطر، قربانی این بچه بازی ها شود.

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان ادامــه می دهد: برخــی مواقع 

کودکان زیر دو ســال به خاطر دسترســی آسان به 
تلفن شماره گیری می کنند و همین امر باعث اشغالی 
بی مورد 12۵ می شــود؛ البته متاسفانه گاهی برخی 
بزرگســاالن نیز دســت به رفتارهای بیمار گونه زده، 
اقدام به ایجاد مزاحمت برای ســامانه 12۵ می کنند 
که در صورت شناسایی شــماره تلفن آن ها، از طریق 
مراجع قضائی با این افراد برخورد جدی می شود. وی 
اضافه می کند: در برخی مواقع افراد شماره 12۵ را به 
جای دیگر شماره های امداد رســانی مثل اورژانس و 
یا پلیس اشتباه شــماره گیری می کنند که با توجه به 
موقعیت بحرانی که در آن قرار دارنــد آن ها در گروه 
مزاحمان آتش نشــانی قرار نمی گیرند. ســخنگوی 
سازمان آتش نشانی، ســواالت بیهوده از سامانه 12۵ 
را نوعی دیگر از عوامل اختالل در روند کار این سامانه 

می داند و می گوید: یک سری ســواالت مانند طلب 
یاری برای مهار موش از منزل و یا دیگر ســواالت بی 
مورد ربطی به وظایف و خدمت رسانی سازمان آتش 
نشــانی ندارد بلکه تنها خط 12۵ را اشغال کرده و بر 
زمان معطلی یاری رسانی به حادثه ها می افزاید. رییس 
اداره فرماندهی عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه تنها بین ۳0 تا 
۴0 درصد از تماس های روزانه به سامانه 12۵ عملیاتی 
می شــود، می گوید: به طور میانگیــن روزانه بیش از 
هزار تماس تلفنی با 12۵ گرفته می شــود که از این 
تعداد کمتر از ۴0 درصد آن نیاز به امدادرســانی دارد. 
ابراهیم مطلبی ادامه می دهد: برخی تماس هایی که 
نیاز به عملیات ندارند مشــاوره ای است و دسته دیگر 
مزاحمت های تلفنی است.وی با تاکید بر اینکه در چند 

ســال اخیر مزاحمت های تلفنی کاهش یافته است، 
اضافه می کند: تحقق این امر تنها به دلیل فرهنگ سازی 
مناسب در این چند سال بوده، اما هنوز میزان مزاحمت 
ها به صفر نرسیده است؛ در این خصوص باید از سنین 
پایین چگونگی استفاده از شماره های امدادی آموزش 
داده شــود.رییس اداره فرماندهی عملیات ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اضافه 
می کند: نهادهایی ماننــد اداره کل آموزش و پرورش، 
صدا و ســیما و سایر رســانه ها وظیفه فرهنگ سازی 
استفاده از تلفن های اضطراری را بر عهده دارند، زیرا اگر 
افراد به درستی متوجه شوند که ایجاد مزاحمت برای 
سامانه های امدادی ممکن است به تبعات مالی و جانی 
برای دیگر انسان ها ختم شود، دست از این اقدام غیر 

انسانی بر می دارند.
 از سامانه های رایگان سه رقمی، غلط استفاده 

نکنیم
یک کارشناس ســازمان آتش نشانی با تاکید بر اینکه 
رایگان بودن ســامانه های امدادی برای تســریع در 
امداد رسانی اســت، می گوید: سه رقمی بودن سامانه 
12۵ و رایگان بودن آن بــرای کوتاه کردن زمان امداد 
رسانی است. حسین حســین زاده، تنها راه رهایی از 
مزاحمت های تلفنی ســازمان آتش نشانی را آموزش 
و فرهنگ ســازی می داند و اظهــار می کند: تبلیغات 
برای امداد رسانی باید هدفمند باشد تا فرهنگ غلط 

مزاحمت تلفنی برای سامانه های امدادی از بین برود.
وی ادامه می دهد: یک مزاحمت تلفنی برای شــماره 
12۵ در برخی زمان ها معادل خطــر جانی برای یک 

انسان است.

شوخی با جان مردم

یک کارشناس عمران شــهری گفت: در تدوین طرح جامع باید 
توسعه شــهری متناســب با تراکم های جمعیتی و نحوه توزیع 

جمعیت در شهر بررسی شود.
 حسین تاجمیر ریاحی اظهار کرد: پس از بررسی تراکم جمعیتی 
باید نحوه توزیع جمعیت در نقاط مختلف کنترل شود و به نقطه ای 
برسیم که بتوان تشــخیص داد کدام نواحی شهر دارای جمعیت 

پذیری بیشتری هســتند و کدام نقاط ظرفیت جمعیت پذیری 
کمتری دارد. وی افزود: بــرای نقاطی که قابلیت جمعیت پذیری 
دارد باید شریان های خیابانی خاصی لحاظ شود که این شریان ها 
شامل ایجاد تقاطع ها، پل ها و خطوط ارتباطی ، خطوط لوله ای 
آب ، برق و گاز می شود. این کارشــناس عمران با تاکید بر اینکه 
توسعه شــهری بدون رعایت اصول آن باعث هدر رفت منابع می 

شود، خاطرنشان کرد: در زمان توسعه شهری تقاضا و مصرف منابع 
باال می رود که اکنون با توجه به مسائل و مشکالت موجود برای آب 
اصفهان توسعه شهری باعث هدر رفت بیشتر منابع آبی می شود 
در حالی که باید با محدود کردن تراکم جمعیتی بتوان خطوط آب 
رسانی را نوسازی کرد و ســپس به وسیله فرهنگ سازی، درست 

مصرف کردن آب را بهینه کرد.

یک کارشناس عمران مطرح کرد:
توسعه غیراصولی شهر، هدر رفت منابع را همراه دارد

  وقتی تنها ۳۵ درصد از تماس ها با آتش نشانی عملیاتی است؛

مدیر منطقه ۳ شهرداری خبر داد:
آموزش تفکیک پسماند از مبدأ در مدارس منطقه ۳

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اظهارکرد: پژوهش ها نشان می دهد در همان سال های نخست زندگی 
یعنی دوران کودکی، آموزش تبدیل به عادت و ماندگار می شود؛ در نتیجه همزمان برای ایجاد عادت های 
مطلوب و آموزش مهارت های اولیه کودک، باید به نحو شایسته، منطقی، دور از اجبار با روش های مختلف و 
تاثیرگذاری باال فرهنگ سازی الزم انجام شود.حسین کارگر افزود: در این راستا واحد آموزش اداره خدمات 
شهری منطقه با حضور در مدارس برای فرهنگ سازی »تفکیک از مبدأ پسماند «گام های مثبتی برداشته 
است که شامل اقداماتی در قالب برنامه های متنوع آموزشی، نمایشی، برپایی نمایشگاه، نقاشی، نحوه ساخت 
کاردستی با پسماندهای قابل بازیافت است.وی  تصریح کرد: با همکاری  ناحیه دو آموزش و پرورش با مدیریت 

شهری، ۳۹0 مخزن کارتن پالست ویژه پسماند خشک در اختیار 2۵ مدرسه از این ناحیه قرار می گیرد.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:
پایان آزادسازی ادامه خیابان اردیبهشت تا بهار ۹8

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان اظهار کرد: برای احداث ادامه خیابان اردیبهشت باید ابتدا آزادسازی و 
توافق با مالکان پالک های در مسیر انجام و ســپس عملیات اجرایی آغاز می شد، در حالی که این روال انجام 
نشده و در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت ها، روند آزادسازی کند است.مهین شکرانی تاکید کرد: در صدد 
هستیم چند پالک باقی مانده را با همکاری اهالی محل آزادسازی و این بخش را تا اردیبهشت ماه سال آینده 
به اتمام برسانیم.وی  با اشاره به احداث پارکینگ اردیبهشت، افزود: پارکینگ خیابان اردیبهشت سه هزار و 
۳00 مترمربع مساحت دارد و تعداد 102 خودرو را در خود جای خواهد داد.شکرانی  با بیان اینکه پارکینگ 
اردیبهشت سال آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، تصریح کرد: برای احداث این پارکینگ شش 

میلیارد و ۵00 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

رییس ســازمان عقیدتــی سیاســی ارتش در 
دیــداری صمیمانه بــا جمعــی از فرماندهان و 
کارکنان آموزشــی شــهید نصر اصفهانی اظهار 
داشت: به اعتراف دوست و دشــمن امروز نظام 
جمهوری اســالمی ایران یکــی از مقتدرترین 

نظام هــای منطقه اســت و از لحاظ 
قدرت نظامی در باالترین سطح قرار 
داریم.حجت االسالم والمســلمین 
عباس محمد حســنی گفت: دالیل 
مستند این ســخن این است که در 
تاریخ 12 مهر ۹7 مقام معظم رهبری 
در ورزشــگاه آزادی در حضــور صد 
هزار نفر سخنرانی کردند که بخشی 
از ســخنرانی ایشــان این است که 

»یک افسر صهیونیســت گفته بود من با کشور 
ایران مشــکل دارم؛ اما در مقابل با کسی که این 
موشــک های ایران را درســت کرده است بلند 
می شــوم و کالهم را از ســرم برمــی دارم.«وی 
افزود: گراهام، رهبر جمهــوری خواهان مجلس 
آمریکا خطاب به عربستان گفت اگر ما یک هفته 
حمایت مان را از شــما برداریم شــما مجبورید 
فارسی صحبت کنید.محمد حســنی بیان کرد: 
اوباما، رییس جمهور سابق امریکا گفته است اگر 
می توانستم با دست خودم همه پیچ و مهره های 
هسته ای ایران را باز می کردم ولی نمی توانم، این 
دقیقا همان کاری است که آمریکایی ها بر سر لیبی 
آوردند.وی گفت: رییس جمهور آمریکا به عربستان 

گفت این ها گاوهای شیرده خوبی هستند و کشور 
عربســتان را تحقیر کردند ما هــم از این حرف 
ناراحت شدیم چراکه عربستان کشور مسلمانی 
است، عربستانی ها که با تحقیر آمریکا روبه رو شدند 
گفتند که اگر بیشتر برما فشار بیاورید ، رابطه خود 

را با ایران بهبود می بخشیم این یعنی کشورها به 
این نتیجه رسیده اند که ایران به نقطه ای رسیده 
که برای تهدید کشــورها علیه هــم از نام ایران 
استفاده کنند.رییس ســازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه بیان کرد: 
مقایسه ایران قبل و بعد انقالب این چنین است که 
در زمان ناصرالدین شاه شمال کشور دست روسیه 
بود و جنوب کشور دســت انگلیسی ها ، در زمان 
پهلوی نیز محمدرضا شاه به رییس جمهور وقت 
آمریکا گفت من تخت پادشــاهی خود را مدیون 
شما هستم، ولی ما بعد از انقالب و در حال حاضر 
می گوییم، ما داشتن کشورمان را مدیون مردم و 

مدیون جوانان خود هستیم.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در اصفهان:
ایران از لحاظ قدرت نظامی در باالترین سطح قرار دارد

معاون سیاسی سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در گردهمایی فرهنگیان بسیجی استان اصفهان 
اظهار داشت: شــاید ذهن برخی درگیر شود که 
دستاوردهای انقالب در ســال های اخیر بسیار 
مطرح شــده و چه لزومی دارد که مجدد تبیین 

و مطرح شــود، اهمیت موضوع در این است که 
دشــمن با همه توان خود در تالش اســت تا بر 
دستاوردهای انقالب سرپوش بگذارد، جامعه ما 

یک جامعه جوان است.
ســردار یدا... جوانی افزود: بیــش از ۸0 درصد 
کنونی کشــور پس از انقالب متولد شــده و از 
طرفی دشــمنان نابه ســامانی ها و کمبودها را 
برجسته سازی کرده و ســیاه نمایی می کنند، 
تالش دشمن این است که این را نتیجه انقالب 
اســالمی معرفی کند و با دروغگویی نشان دهد 
که پیش از انقالب ارزانی بوده و پدران ما اشتباه 
کرده اند.معاون سیاســی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی خاطرنشــان کرد: برخی در داخل با 

نگاه های سیاســی می گویند اگر انقالب نشده 
بود ایران ۵0 ســال جلوتر بود و انقــالب ما را 
عقب انداخت و دشــمن به دنبال همین اســت 
که نسل جدید را نسبت به انقالب با سیاه نمایی 
و دروغگویی هــا بدبین کنــد.وی تصریح کرد: 
وجود مشــکالت انکار ناپذیر است،  
البته که باید بــرای زندگی و درآمد 
آبرومندانه برای مردم تالش کنیم 
و بیــکاری را عالج کنیم اما ســعی 
دشــمن این است که نشــان دهد 
جمهوری اســالمی ناکارآمد است.

سردار جوانی بیان کرد: در چهلمین 
سال پیروزی انقالب اسالمی تبیین 
دستاوردهای انقالب اسالمی یک امر 
واجب می شود، حفظ جمهوری اسالمی بر اساس 
سخنان امام راحل از واجبات اســت، امام )ره( 
عبارت دیگری دارند که می فرمایند این نعمت 
جمهوری اســالمی را که با خون شهدا به وجود 
آمده با چنگ و دندان حفظ کنید.معاون سیاسی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار داشت: حال 
دشمنان مشکالت را برجسته سازی کرده اند و ما 
باید برای حفظ جمهوری اسالمی مردم و جوانان 
 را با دستاوردهای انقالب اســالمی آشنا کنیم، 
بنده معتقدم آموزش و پــرورش و دولت ما در 
چهلمین ســال با همه توان خود را بسیج کنند  
و بگویند دســتاوردهای انقالب اســالمی چه 

بوده است.

معاون سیاسی سپاه در گردهمایی فرهنگیان بسیجی استان:

دشمن به دنبال سرپوش گذاری بر دستاوردهای انقالب است
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

  شادی، یکی از بهترین احساسات همه انسان ها و شاید بتوان گفت 
بهترین احساس آدمی است که شوق او را برای ادامه زندگی افزایش 
می دهد و دل را سرشار از امید به زندگی می کند. باورهای رایجی 
در میان ما وجود دارد که موجب می شود مدام احساس ناراحتی 
کنیم، اگر بدانیم که این باورها اشتباه  هستند و زاویه دیدمان را 

تغییر دهیم، زندگی شادتر را تجربه خواهیم کرد.
شادی من وابسته به دیگران است

یکی از اشتباهات رایجی که در مورد شادی وجود دارد، این است که 
ما تصور می کنیم شادی مان وابسته به رفتار و حرف های دیگران 
است. اگر چه ما در کنار دیگران احســاس شادی و خوشبختی 
بیشتری خواهیم کرد؛ اما این بدین معنی نیست که خوشحالی ما 

به آنها گره خورده است. 
من زمانی خوشحال خواهم بود که به هدفم برسم

یکی دیگر از باورهای غلطی که در مورد خوشــحالی وجود دارد 
این است که ما تنها زمانی که به خواسته دل مان برسیم خوشحال 
خواهیم بود. به عنوان مثال با خودمان می گوییم که اگر در کارمان 
پیشرفت کنیم، اگر پولدار شــویم، اگر خانه بخریم یا به مسافرت 
رویم... خوشحال خواهیم بود، غافل از این که نمی دانیم عمرمان را 
به انتظار روزی که شاید هیچ وقت نیاید، تلف کرده ایم. این مشکلی 

است که تقریبا همه ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم.
هیچ اتفاق خوبی نخواهد افتاد

برخی از افراد با نگاه بدبینانه ای که دارند، زندگی را به کام شــان 
تلخ می کنند. آنها مدام با خودشان می گویند که در زندگی هیچ 
شانسی نداشته اند و از این پس هم هیچ اتفاق خوبی نخواهد افتاد. 
متاسفانه همین تصور باعث می شــود که چنین افرادی مدام بد 
بیاورند. همین نگاه منفی باعث می شــود که چشمان مان را به 
روی زیبایی های زندگی ببندیم و به همه چیز نگاهی منفی داشته 
باشــیم. اما اگر این عینک بدبینانه را از چشم هایمان در آوردیم، 
خواهیم دید که اطراف مان پر است از اتفاقات خوبی که می تواند ما 

را تبدیل به فردی شاد و سرزنده کند.

زاویه دیدمان را درباره شاد بودن تغییر دهیم

 مهسا احمدی 

عکس روز

دوخط کتاب

موفقیــت هــای بــزرگ 
دســت یابید. ایــن نکته را 
هــم فرامــوش نکنیــد؛ 
بیشــتر ایــده ها و نقشــه 
های بزرگ اگر آســان تر 
از ایــده ها و نقشــه های 
کوچک نباشــند، دشوارتر 

از آنها نخواهند بود.

»جادوی فکر بزرگ«
دکتر شوارتز

آرزوهــای  دنبــال 
بزرگ باش!

بــزرگ اندیــش باشــید، 
میــزان موفقیت شــما را 
میــزان بینش شــما تعیین 
مــی کنــد. اگــر اهــداف 
کوچــک را مد نظــر قرار 
دهید، بایــد در انتظار نتایج 
کوچک هم باشید. اهداف 
بلند را در نظــر آورید تا به 

پرتره هایی که مشاهده می کنید جعلی و غیرواقعی بوده و با فتوشاپ درست 
نشده اند بلکه هوش مصنوعی آن ها را ساخته است. محققان »انویدیا« اعالم 
 GAN کرده اند  می توان چهره هایی سفارشی و بسیار واقعی با شبکه عصبی
طراحی کرد. شبکه عصبی GAN سال ۲۰۱۴ معرفی شد که منشأ ساخت 
ماسک های آفریقایی، ترمیم عکس های پرتره، تغییر دادن عکس ها مثل 
باز کردن چشم ها، تولید صفحات کمیک از فیلم ها و ده ها کاربرد دیگر بود. 
اکنون این فناوری به نقطه ای رسیده که دیگر تشخیص یک عکس پرتره 

واقعی از نمونه های جعلی آن برای مردم غیرممکن شده است!

خلق تصاویر شبه واقعی!

پارک موضوعی پنیری ایمسیل، واقع در کره جنوبی با ساختمان های پنیری 
شکل، مجسمه های گوناگون و نیز برگزاری کارگاه های پنیرسازی و کالس های 

آموزش ساخت پنیر، همه ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.
اگر به دنبال تجربــه ای متفاوت در کره جنوبی هســتید، بازدید از این پارک 
موضوعی پنیری، می تواند در لیست فعالیت هایی که باید در آنجا انجام دهید 
قرار بگیرد. این جاذبه توریستی شگفت انگیز که پارک موضوعی پنیر ایمسیل 
نامیده می شود، وسعتی به اندازه ۳۲ هکتار دارد و همان طور که حدس می زنید، 

شامل ساختمان هایی به شکل قطعات پنیر است.

پارک موضوعی پنیری در کره جنوبی

یک مهندس جوان فرانسوی به تازگی پروژه ای را به اتمام رسانده  که با استفاده 
از نتیجه آن می توان جان افراد بی خانمان بســیاری را از خطر سرمازدگی و 
مرگ نجات داد.این مهندس فرانسوی با اســتفاده از ترکیب فوم پلی اتیلن 
و آلومینیوم خانه ای را اختراع کرده که عالوه بــر ضد آب بودن تا ۱5 درجه 
سانتی گراد دمای داخل را نسبت به بیرون گرم تر نگه می دارد. این اختراع مفید 
به عنوان پناهگاهی مناسب می تواند جان جمعیت زیادی از افراد بی خانمان 

را در برابر سرما و باد و باران حفظ کند.

اختراعی که بی خانمان ها را خانه دار می کند

 جشنواره صحرا 
در تونس

پنجاه و یکمین جشنواره 
صحــرا در منطقه دوز 
تونس برگزار شــد. این 
رویــداد فرهنگــی و 
همچنین تپه های شنی 
و مناظر چشم نواز منجر 
گردشگران  تا  شــده 
زیادی به این منطقه از 

تونس کشانده شوند.

 مدیر آبفای شهرستان لنجان درهمایش آب بانان که با همکاری شرکت آب و فاضالب منطقه لنجان و اداره آموزش وپرورش باغبهادران برگزارشد، گفت: 
شهر باغبهادران در غرب استان اصفهان قرار دارد که تبعات وقوع خشکسالی در غرب استان به مراتب کمتر از شرق استان بوده به طوری که هنوز آب روان 

از میان شهر باغبهادران می گذرد. درحالی که تاالب گاوخونی سال هاست  خشک شده و شرق استان شاهد تبعات ناگوار خشکسالی است.
بیکیان،  میزان بارندگی در کشور را کمتر از ۳۰ درصد  بارندگی ها در دنیا برشمرد و اظهار داشت:  در حال حاضر متوسط بارندگی در دنیا 7۰۰ الی 8۰۰ 
میلی متر است در حالی که این رقم در کشور حدود ۲۰۰ الی ۲5۰ میلی متر است؛ بنابراین از آب بانان انتظار می رود با بهره گیری از علم و دانش این منابع 

حیاتی محدود را به نوعی مدیریت کنند که آب به همه متقاضیان در اقصی نقاط کشور برسد.
مدیر آبفای لنجان اعالم کرد: از دانش آموزان که آینده سازان کشور به شمار می آیند انتظار می رود راه های درست مصرف کردن آب  را بیاموزند و با بهینه 

مصرف کردن بر تبعات خشکسالی غلبه کنند که در این میان نقش نهاد آموزش و پرورش بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه این همایش عیدی محمد قمی، رییس آموزش و پرورش شهر باغبهادران گفت: طی سال هایی که بارش نرمال بوده در فصل زمستان در سرشاخه 
های رودخانه زاینده رود شاهد بارش سنگین برف بودیم در حالی که هم اکنون بارش برف در سرشاخه ها زاینده رود به حداقل  میزان رسیده است بر 
این اساس  از دانش آموزان ساکن در باغبهادران انتظار می رود با توجه به نزدیکی این منطقه به رودخانه زاینده رود و دسترسی نسبتا  آسان شهروندان 

به آب، سفیران مصرف بهینه آب در جامعه باشند.
وی افزود: در چندسال اخیر  اداره آموزش و پرورش باغبهادران سعی کرده دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی را با مباحث مصرف بهینه آب آشنا 

کند و دانش آموزان این آموزه ها را در محیط خانه و در سطح جامعه عملیاتی کنند و نیز به دیگران هم این موارد را آموزش دهند.
رییس آموزش و پرورش شهر باغبهادران گفت: هم اکنون ما با بحران کم آبی در کشور مواجه هستیم پس باید با درست مصرف کردن آب از آن مراقبت 

کنیم. در حقیقت باید به گونه ای آب را مصرف کنیم که همین منابع محدود به مساوات به همه مردم برسد. 
در ادامه همایش آب بانان کوچک زهره تشیعی، رییس خانه فرهنگ شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  به اصالحات رفتاری و ابزاری  پیرامون مصرف 
بهینه آب پرداخت و گفت: با اینکه در چند سال اخیر ما شاهد وقوع خشکسالی و تبعات ناشی از آن در کشور هستیم وباید به سمت مدیریت تقاضا برویم  

اما با این وجود گویا هنوز برخی از مردم نمی خواهند به این باور برسند که آب کم است و باید  مصرف آب را مدیریت  کنند.
وی افزود: هنوز دیده می شود که برخی از افراد رفتارهای غلطی در مواجهه با مصرف آب از خود نشان می دهند و اصال الگوی مصرف را رعایت نمی کنند 
در حالی که باید با اصالحات رفتاری درصدد مصرف بهینه آب برآیند. رییس خانه فرهنگ آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: مصرف بهینه 
آب فقط محدود کردن زمان حمام کردن و باز نگذاشتن آب موقع مســواک زدن و مواردی از این قبیل نیست بلکه باید با در نظر گرفتن آب مجازی در 
تولید دیگر محصوالت و کاالها ، از هدر رفت آب جلوگیری کنیم. الزم به یادآوری است در پایان این همایش مسابقه ای با موضوع راه های چگونگی مصرف 
صحیح آب از سوی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان طراحی و اجراشد و در نهایت به6 نفر از دانش آموزان که پاسخ صحیح دادند، جوایزی تعلق گرفت.    

مدیر آبفای لنجان در همایش آب بانان در باغبهادران اعالم کرد:
غفلت از مدیریت مصرف آب ، مانع دسترسی پایدار به منابع آبی می شود
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