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  تک سرنشین ها 
 آمار 13 میلیون مجرد و ۲۲۰ هزار مجرد قطعی در کشور، نگران کننده است

   امام جمعه اصفهان:  

مساجد هم تراز جمهوری اسالمی ارتقا یابد

گالری نگرش
جبر محیطی/نقاشی ،تصویرسازی

۲۱ دی  الی ۳ بهمن

کنسرت پژوهشی موسیقی ایرانی
۲۳ دی ماه

فرهنگسرای خورشید

پیش داوری ممنوع؛
ظاهر آدم ها، اسم و شهر 

تولدشون،شغل و تحصیالتی 
که دارن، هیچ  کدوم تعیین 

کننده شخصیتشون  نیست! امروز 
به پیش داوری ها »نه« 

می گیم!
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 درگیری نصف جهان
 با مشکل پارکینگ

 پارکینگ های خالی و پارک های
 دو بله وسوبله در خیابان؛

7

ایران ۲- ویتنام  صفر؛

  آسیــا
 زیر سلطه یوزهای پارسی! 

شبکه سازی در حوزه 
کار آفرینی بین استان ها 

تقویت می شود

معاون رییس جمهور در اصفهان تاکید کرد:
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 استاندار اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

برای حل مسئله آب
 استان دیگری را دچار مشکل نمی کنیم 

استاندار اصفهان  در نشســت خبری خود با خبرنگاران در محل استانداری اصفهان، اظهارکرد: 
در همه استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و یزد مسئوالن در کنار ما قرار دارند و در 
چارچوب های مشخص و قانونی در حال کار هســتیم و همه در کنار هم قرار داریم، قرار نیست 

صفحه   7برای حل مسئله....
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هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

*سید محمدعلی موســوی جمال زاده  متولد 
اصفهان، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی است. او 
را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک 
واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. جمالزاده 
در سال 1۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید. *

نمایش مکبث
کارگردان: حبیب نریمانی

۱۹ دی الی ۵ بهمن /ساعت ۱۸:۳۰
تماشاخانه ماه حوزه هنری

مجتبی فخاری- سرپرست شهرداری شهرضا

آگهی مزایده
) مرحله سوم -  نوبت دوم (

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه ششــم ، صد و دهمین جلسه رسمی مورخ 97/07/24 شورای اسالمی 
شهر محل تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردهای سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکت های واجد شرایط 

و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید .
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 

53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
بهای فروش اسناد : 100/000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر 

قابل استرداد می باشد .
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 97/11/02

تاریخ گشایش اسناد : ساعت 15:00 روزچهارشنبه مورخ 97/11/03 در محل شهرداری شهرضا 
محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارک ، پاکت های خــود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
ضمنا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد .

شماره تماس : 53241010-031  داخلی 116
www.shahreza.ir  سایت اینترنتی شهرداری شهرضا

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

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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طی  هفته های گذشــته ، مسئوالن امنیتی و 
سیاسی ایران در مورد روابط با طالبان سخن 
گفته اند. این موضوع در حالی بارها از سوی 
مقامات کشــورمان تایید و اخبار آن منتشر 
شد که به رغم پیش بینی ها اخبار مذاکرات 
ایران با طالبان از سوی مقامات افغانستان با 

واکنش های منفی روبه رو شد. 
طی هفته های اخیر، موضوع گفــت وگوی ایران با 
طالبان پس از سفر دبیر شــورای امنیت ملی ایران 
به کابل مطرح شــد و پس از آن نیــز نمایندگانی از 
طالبان به تهران سفر کردند و با عراقچی، معاون وزیر 
امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو داشتند.طالبان 
نیز در واکنش به حضور در تهــران عنوان کردند: با 
ایرانی ها درباره افغانســتان »پس از اشغال« گفت 
وگو کردیم.اگرچه در داخل برخــی از زمزمه های 
طرفداری از این حرکت ایران شــنیده شد از جمله  
حامد کرزای، رییس جمهور پیشــین افغانستان در 
ارزیابی خود از گفت وگوهــای ایران با طالبان گفت: 
ایران با طالبان در تماس اســت و این تماس ایران با 
طالبان بدون شک به نفع افغانستان تمام می شود.اما 
این نظر غالب سیاسی در این کشور نیست و نزدیکی 
ایران به گروه معارض طالبان در افغانستان مخالفان 
جدی هم دارد. شدید ترین واکنش منفی به روابط رو 
به گسترش ایران و طالبان را شاه حسین مرتضوی، 
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بروز 

داد. وی در واکنش به آن چه ارتباط مقامات ایران با 
طالبان خوانده شده، در پیامی توییتری مدعی شد 
که مقامات وزارت امور خارجه ایران نقش سخنگوی 
طالبان را ایفــا می کنند.وی در ادامــه ادعا کرد که 
تجدید دموکراسی و حقوق مدنی در افغانستان دلیل 
نهان نگرانی ایران و عالقه این کشــور برای روابط رو 
به افزایش با طالبان است.مرتضوی، همچنین در این 
باره تصریح کرد که ایران می بایست روی مشکالت 
خود تمرکز کند. اعتراض نهادهای اجتماعی و مقامات 
سیاسی در افغانستان از آن جهت شدت یافته است که 
دخالت در مذاکرات صلح توسط ایران از نوعی دخالت 
در امور این کشور قلمداد می کنند.این اعتراضات به 
خصوص پس از مصاحبــه اخیر محمد جواد ظریف، 

وزیر امور خارجه ایران با  »ان دی تی وی« جدی تر هم 
شد. ظریف در این گفت وگو با اشاره به ارتباط دیرینه 
ایران با طالبان، گفت: ایران ارتباطاتی با طالبان داشته 
است، زیرا الزم است امنیت مناطق مرزی تحت اختیار 
طالبان تضمین شود.ظریف، افزود: من فکر می کنم 
غیر ممکن است که در آینده افغانستان هیچ نقشی 
برای طالبان متصور نشــویم.عبدا... عبدا...، رییس 
اجرایی افغانســتان در تازه ترین واکنش به جریان 
مذاکرات صلح با طالبان گفته است مذاکرات صلح با 
گروه طالبان و تصمیم گیری درباره سرنوشت مردم 
افغانســتان حق دولت و مردم این کشور است. وی 
درهمایشــی در کابل تاکید کرد: هیچ کشوری حق 
تصمیم گیری انحصاری درباره طرح صلح افغانستان 

را ندارد. واکنش نسبت به مذاکرات دیگر کشورها با 
طالبان تنها مختص ایران نیست و گروه های افغانی 
نسبت به مذاکرات پنهانی آمریکا با طالبان نیز واکنش 
های منفی نشــان داده اند. از نظر مردم افغانستان، 
طالبان و آمریکا مخل امنیت ملی افغانستان هستند 
و  دو نیروی متخاصم نمی توانند درباره روند صلح و 
آینده تحوالت افغانستان تصمیم گیری کنند. بدبینی 
در مورد آمریکا در بدنه سیاســت داخلی این کشور 
حتی بیشتر از ایران است. این مذاکرات در حالی در 
حواشی صلح افغانستان صورت گرفته که طالبان هنوز 
شروط تقریبا غیر ممکنی را برای پایبندی به صلح از 
جمله خروج نیروهــای آمریکایی و قدرت گیری در 

سیاست این کشور را مطرح کرده است. 
به نظر می رســد ایران و آمریکا برای رسیدن به یک 
نقطه مشــترک در مورد چگونگــی ورود طالبان به 
عرصه های قدرت افغانستان با دولت رسمی در این 
کشور راه دشواری داشته باشد. با توجه به ضعف های 
سیاسی دولت در این کشور و نبود ساختاری منسجم 
در برخورد با تهدیدات نظامی و امنیتی بدون حضور 
نیروهای خارجی صلح بــا طالبان برای دولت تقریبا 
غیر ممکن خواهد بود؛ اما اینکه این حضور و نفوذ در 
مذاکرات تا چه حد و بر چه اساسی نیز شکل بگیرد 
موضوعی است که در تقابل قدرت های سیاسی شکل 
خواهد گرفت. حتی برخی دیگر از کشورهای منطقه 
مانند پاکستان مدعی مذاکره با طالبان هستند. حال 
باید دید ســهم هر یک از مدعیان برقراری صلح در 

افغانستان در آینده این کشور چه خواهد بود.

ایتالیا بازگشایی سفارت خود 
در دمشق را بررسی می کند

وزیر خارجه ایتالیا می گوید با برقراری ثبات در 
سوریه، رم نیز به بازگشایی سفارت خود در این 
کشور فکر می کند.گفتنی است این سفارتخانه 
در ســال میالدی ۲۰۱۲ و با باالگرفتن بحران 
ســوریه که محصول تالش غرب برای براندازی 
دولت مشروع دمشــق بود، تعطیل شد.به گفته 
موئاورو میالنسی، رم درحال ارزیابی این موضوع 
اســت که آیا ضرورتی  برای بازگشایی سفارت 
این کشور در دمشق وجود دارد و چنانچه پاسخ 
مثبت است، این اقدام چه زمانی باید انجام شود.
البته وی مدعی شــد که تسریع در روند اجرای 
این تصمیم، مشروط به برقراری صلح و ثبات در 

سوریه است.

الخلیج آنالین خبر داد:
آماده سازی مقدمات دیدار 
نتانیاهو و بن سلمان در قاهره

پایگاه الخلیج آنالین در گزارشــی از تالش های 
مصر برای برگــزاری دیدار نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی و ولیعهد سعودی در راستای علنی 

کردن روابط شان پرده برداشت. 
روابــط سیاســی و علنی بــا رژیم اشــغالگر 
صهیونیســتی در گســترده ترین ســطح خود 
مورد استقبال رسمی مســئوالن سعودی قرار 
گرفته اســت و عربســتان با این اقدام همه را 
غافلگیر خواهد کــرد. مقامات ارشــد مصری 
اعالم کردند توافقنامه ای میان عربستان، مصر و 
آمریکا وجود دارد که به موجب آن سال ۲۰۱۹ 
شــاهد صفحه جدیــدی از روابط کشــور های 
عربی با رژیم اشغالگر باشــد که آغاز آن، آماده 
ســازی مقدمات نشســت ســه جانبه دونالد 
 ترامــپ، بنیامین نتانیاهو و محمد بن ســلمان

 است.

 استقبال کانادا
 از پذیرش پناهجویان

وزارت مهاجــرت کانادا در راســتای کمک به 
توســعه هرچه بیشــتر این کشــور از افزایش 
ظرفیت پذیرش پناهجو در این کشــور تا ســه 
سال آینده خبر داد.در حالی که طی سال ۲۰۱۷ 
میالدی کانادا تنها ۲۸۶ هــزار مهاجر تازه وارد 
جذب کرده بود، این ظرفیت طی ســال جاری 

میالدی به ۳۵۰ هزار نفر افزایش می یابد.
احمد حســین، وزیر مهاجرت کانــادا هدف از 
اجرای این طرح را کمک به توســعه بیشتر این 
کشــور عنوان کرد و گفت رشد جذب مهاجران 
مانع از پیر شــدن جمعیت کانادا و کاهش زاد و 

ولد در این کشور خواهد شد.

پرونده ارتباط ترامپ با 
روس ها همچنان باز است

با وجود اخراج »جیمز کومــی«، پلیس فدرال 
آمریــکا )اف بی آی( همچنان در حال بررســی 
پرونده ارتباط احتمالی دونالد ترامپ با روسیه  
است. مقامات انتظامی سابق و افراد آگاه از این 
تحقیقات اعالم کردند در روزهای پس از اخراج 
جیمز کومی، رییس ســابق اف بی آی توســط 
ترامپ، مقامات انتظامی آمریکا نسبت به رفتار 
رییس جمهور نگران شدند و تحقیقاتی را آغاز 
کردند مبنی بر اینکــه آیا او از جانب روســیه 
علیه منافع آمریکا فعالیت کرده اســت یا خیر.
بازرسان اطالعاتی این تحقیق مجبور بودند این 
موضوع را بررســی کنند که آیا اقدامات شخص 
رییس جمهــور تهدید احتمالی بــرای امنیت 
ملی بوده اســت یا خیر. این مقامات همچنین 
بررســی کردند آیا ترامپ آگاهانه برای روسیه 
 کار کرده یا ناخواســته تحت نفوذ مســکو قرار 

گرفته است. 

ادعای دخالت واکنش قاسمی به اظهارات سخنگوی 
وزارت خارجه فرانسه:

فرانسه از تکرار ادعاهای 
نادرست خودداری کند

سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به سخنان 
همتای فرانســوی خود واکنش نشــان داد و 
گفت: انتظار می رود فرانســه از تکرار ادعاهای 
نادرست مخالفان برجام خودداری کنند.بهرام 
قاسمی افزود: برخالف ادعای سخنگوی وزارت 
خارجه فرانسه، نه برنامه موشکی ایران با اهداف 
غیرمتعارف پایه گذاری شده است و نه آنچه به 
عنوان حق طبیعی ایران برای تقویت توانمندی 
های علمی و دفاعی خود در قالب برنامه موشکی 
توسعه یافته اســت، برخالف قطعنامه ۲۲۳۱ 
است.سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
در هیچ بخشــی از این قطعنامه ایران از برنامه 
موشکی متعارف و دفاعی و کاربردهای علمی 
منع نشده است، اظهارداشت: ما قویا معتقدیم 
تالش برای القا و تحمیل تفســیر و برداشــتی 
نادرســت از قطعنامه ۲۲۳۱ در مــورد برنامه 

موشکی ایران رفتاری غیرمسئوالنه است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد: 
  الحاق زیر دریایی فاتح 
به ناوگان نیروی دریایی

فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره زمان الحاق 
زیر دریایی فاتح به نــاوگان این نیرو گفت: این 
زیردریایی نهم بهمن ماه به ناوگان نداجا ملحق 
می شود.امیر دریادار حسین خانزادی گفت: این 
زیردریایی نهم بهمن ماه سال جاری به ناوگان 
نداجا ملحق می شود.وی همچنین درباره زمان 
اعزام ناوگروه نیروی دریایی ارتش به اقیانوس 
اطلس با بیان اینکه »ان شــاءا... به زودی این 
ماموریت آغاز می شود«، خاطر نشان کرد: اینکه 
کدام اقیانوس باشد، مهم نیست؛ چراکه در همه 
دریاهای آزاد امکان حضــور برای همه ملت ها 
وجــود دارد و هر ملتی که قــدرت دریانوردی 
داشته باشــد، می تواند در دریاهای آزاد حضور 

داشته باشد.

واشنگتن: 
معافیت جدیدی برای خرید 

نفت ایران صادر نمی کنیم
رییس گروه اقدام ایــران در وزارت امورخارجه 
آمریکا گفــت که واشــنگتن معافیت دیگری 
برای تحریم های نفتی علیه ایران صادر نخواهد 
کرد.برایان هوک، گفت: واشنگتن دیگر اعطای 
معافیت برای تحریم های نفتی ایران را بررسی 
نمی کند. معافیت هایی که قبال داده شد برای 
جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت 
بود.وی همچنین به این سوال که پس از پایان 
دوره معافیت های کنونی در ماه مه واشــنگتن 
قصد دارد چه کاری انجام دهد، پاســخی نداد.

بنابر این گزارش، پس از بازگشــت تحریم های 
آمریکا علیــه ایران، چند کشــور خریدار نفت 
کشورمان توانستند از واشنگتن معافیت بگیرند 
و به طور موقت، یعنی تا ماه مه به واردات نفت از 

ایران ادامه دهند.

ابراز امیدواری آلمان درباره 
ایجاد ساز و کار مالی با ایران

وزیــر خارجه آلمــان با تاکید بر دشــواری 
ایجاد کانال مالی اروپا با ایران به رغم اعمال 
فشــار های آمریکا اعالم کرد اروپــا امیدوار 
 اســت این کانال را در هفته های آتی نهایی 
کند. هایکــو ماس، وزیر خارجــه آلمان، در 
مصاحبه با نشریه اشــپیگل ابراز امیدواری 
کرد که ساز و کار مالی با ایران در هفته های 
آینده ایجاد شــود. او گفت: ما به شدت برای 
آماده ساختن شرایط هستیم، به طور مثال 
آنچه به دولت ها مربوط می شود، تعیین دفتر 
این ساز و کار مالی است. در چنین شرایطی 
رویارویی با آمریکا آسان نیست به این دلیل 
که آن ها برای برای عملی نشدن این موضوع 

فشار وارد می کنند.

معصومه ابتکار
 معاون رییس جمهوری:

عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: اگر 
شرایط برای اصالح طلبان در انتخابات ۹۸ مناسب 
باشــد، کاندیداهای جدی معرفی می کنند در غیر 
این صورت راه برای ائتالف با گروه های دیگر بســته 
نیست.علی تاجرنیا افزود: متاســفانه مسئول دفتر 
رییس جمهور با بیان سخنانی باعث این شکاف شد 
در حالی که بین شــخص ریییس جمهور و اصالح 
طلبان مسئله ای با این شدت وجود ندارد.عضو شورای 
مرکزی حزب اتحاد ملت ضمن اشــاره به پیشنهاد 
واعظی مبنی بر ایجاد یک کمیته مشترک با اصالح 
طلبان گفت: حاالکه رییس دفتر رییس جمهور این 
پیشــنهاد را مطرح کرده اند، به نظر بنده کار بسیار 
معقولی اســت، زمانی که ما با دشمنان خود گفت 
وگو می کنیم چرا بــا هم پیمانان خود که دارای یک 
آبشخور فکری هستیم، سخن نگوییم. وی همچنین 
در خصوص ائتالف دوباره جبهه اصالحات با جریان 
اعتدال، تصریح کرد: دست اصالح طلبان در انتخاب 
افرادی که از لحاظ مدیریتی و اجرایی قوی باشند، 

بسته نیست.

واعظی عامل شکاف بین 
دولت و اصالح طلبان است

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت:

کافه سیاست

عکس  روز 

همسر مایک پمپئو در 
دیدار از بحرین روسری با 
طرح ایرانی به سر داشت

تشکیل جلسه برای حل و فصل اختالفات آبی

پیشنهاد سردبیر:

معاون امور بانوان و خانواده رییس جمهوری 
گفت: در ســتاد ملی زن و خانواده، سیاست 
های مربوط به شاخص های عدالت جنسیتی 
تصویب و برای اجرا به همه دستگاه ها ابالغ 
شــده و هدف غایی آن دســتیابی به عدالت 
جنســیتی اســت.وی خاطر نشــان کرد: 
در مدیریت شــهری باید بــه مفهوم عدالت 
جنســیتی پرداخت تا همه زنان و مردان از 
خدمات مدیریت شهری بهره مند شوند.وی 
با بیان اینکه دولت در الیحه بودجه سال ۹۸ 
گام های خوبی برداشته است، اضافه کرد: ۳۰ 
درصد پست های مدیریت طی چهار سال بر 
اساس شایستگی و توانمندی به زنان واگذار 
شــود.ابتکار تاکید کرد: حدود ۶۰ درصد در 
اســتانداری ها در مورد واگذاری پست های 
مدیریتی به زنان نســبت به سال قبل رشد 

داشته است.

هدف غایی دولت رسیدن 
به عدالت جنسیتی است

سید کمال خرازی 
ریاست شورای راهبردی روابط خارجی:

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، حرف های اخیر وزیــر امور خارجه آمریکا 
مبنی بر اعمال تحریم های ایران برای بهبود زندگی 
مردم را از اساس کذب دانست و گفت: این حرف ها 
برای فریب مردم ایران زده می شــود.  حال اینکه 
فایده ای نداشــته و تیر آنها به ســنگ می خورد. 
ابوالفضل حســن بیگی یادآور شــد: اکنون بخش 
قابل توجهی از نفت عراق در قبال آزادســازی این 
کشور به یغما می رود. همین روند را در کویت دنبال 
کردند و برای آزادی کویت از دست صدام قرارداد 

۹۹ ساله بستند.
 امروز هم در تمامی زمینه ها مقابل ایران شکست 
خورده و می خواهند با استفاده از کلماتی شکست 
خود را جبران کنند.وی افزود: در طول ۴۰ ســال 
گذشته مردم ایران به دنبال آزادی، آسایش و بهبود 
وضعیت اقتصادی بودند. اگر اعتراضی هم شــده 
وقتی بفهمند که آمریکا از آن اعتراض سوءاستفاده 
 می کند بــه دلیل منافــع ملی آن خــط را دنبال

 نمی کنند. 

اقدامات آمریکا برای فریب 
مردم ایران فایده ای ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

ریاســت شــورای راهبردی روابط خارجی 
گفت: در اصول سیاســت خارجــی ایران از 
ابتدای انقالب تا به امروز تغییر زیادی به وجود 
نیامده است، فراز و نشیب به دالیل مختلف 
وجود داشته اما در کلیت در اصول خودمان 
ایستادگی کردیم.ســید کمال خرازی اظهار 
کرد: قانون اساسی کشــور این شاخص ها را 
در اختیار ما می گذارد، بایــد ببینیم چقدر 
نسبت به قانون اساسی وفادار بودیم. آیا همه 
ابعاد قانون اساســی را اجرا کردیم یا خیر و 
این ها باید مورد ارزیابی قرار گیرد. باید خود را 
ارزیابی کنیم و ببینیم چه اشکاالتی داشتیم، 
چه خطاهایی را مرتکب شــدیم و در آینده 
چگونه می شــود از این خطاها بر حذر بود و 
 این تقریبا وظیفه هر انسانی است. امیدوار هم
  هســتیم اشــتباهات گذشــته را مجــددا

 تکرار نکنیم.

امیدواریم اشتباهات گذشته 
را مجددا تکرار نکنیم

پیشخوان

بین الملل

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی به پنجاه و ســومین نشست 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانشــجویان در اروپا، تاکید کردند: 
پیوستن دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان به حرکت پیشرفت 
و بی نیاز کردن کشور از بیگانگان، جهاد فی سبیل ا...است.متن پیام 
رهبر انقالب اسالمی که صبح دیروز حجت االسالم جواد اژه ای آن 

را در مرکز اسالمی هامبورگ قرائت کرد، به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

جوانان عزیز
همه می دانیم که شما دانشجویان در شمار برترین امیدهای آینده  
کشورید. آنچه همه باید بدانند این اســت که به توفیق الهی هم 
اکنون خیل عظیمی از دانشــجویان دیروز، در کشور به کارهای 
بزرگ سرگرم هستند و لذت خدمت به پیشرفت دانش و فناوری 
در میهن خود را با همه   وجود حس می کنند. دانشــجویان امروز 
ما -در هر نقطه  جهان- این فرصت را خواهند داشــت که به این 

مجموعه های مومن و خدوم بپیوندند و کشور را از بیگانگان کامال 
بی نیاز کنند. این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام 
گیرد، جهاد فی سبیل ا... است. شما جوانان انجمن های اسالمی 
می توانید پیشگامان و راهبران این جهاد باشید. توفیق روزافزون 

شما را از خداوند خواهانم.
سیدعلی خامنه ای
۲۰ دی ۱۳۹۷

پیام رهبر انقالب به نشست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا

 مذاکرات صلح ایران و طالبان به مذاق نیروهای سیاسی افغانستان خوش نیامده است؛

روایت آشنا از دی 96

بلوف های احمقانه به سبک 
پمپئو!

مسیر ما مذاکره یا جنگ

شلیک شایعه ها 

دلخــوری روحانــی از
 اصالح طلبان 

تشکیل جلسه برای حل و فصل اختالفات آبی
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: جلسه ای برای حل اختالف 
موضوع آب استان های چهار محال بختیاری و اصفهان  در این کمیســیون برگزار می شود.حشمت ا... 
فالحت پیشه اظهار داشت: هفته گذشته شانزدهمین ســفر استانی جمعی از اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس با موضوع آب انجام گرفت. این سفر برای حل اختالف و بررسی موضوع آب 
دو استان چهارمحال بختیاری و اصفهان انجام شد.وی افزود: سفر ما برای بررسی این موضوع در مسافت 
هزار و پانصد کیلومتر انجام شد و در نهایت بنا شد که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گزارش نهایی این موضوع را ارائه و بررســی کنیم.وی اظهار داشت: از استاندارها و مسئوالن مختلف دو 
استان چهارمحال بختیاری و اصفهان دعوت خواهیم کرد تا در موضوع آب گفت وگو کنند و تالش مان 

این است که موارد اختالفی میان دو استان را در این نشست حل کنیم.

آیا »خاوری« در کانادا به قتل رسیده است؟
به تازگی خبری در شــبکه های اجتماعی مبنی بر قتل محمودرضا خاوری، متهم اختالس سه هزار میلیارد 
تومانی در حوالی منزل شــخصی اش در کانادا دست به دست می شود.بر اســاس این شایعات، محمودرضا 
خاوری متولد ۱۳۳۱ توسط افراد ناشناس در کانادا به قتل رسیده و پلیس این کشور جسد وی را حوالی منزل 
شخصی اش در سان کرست از منطقه بردیل پت شناسایی کرده است.آذرماه سال گذشته )۱۳۹۶( نیز شایعه 
مشابهی در شــبکه های اجتماعی شکل گرفت که در آن، مانند شایعه امســال، جزئیات قتل خاوری و محل 
یافتن جسد او اعالم شده بود؛ اما ساعاتی بعد پلیس کانادا اعالم کرد که پلیس چنین نامی را در درگیری های 
مسلحانه و غیرمسلحانه به عنوان مقتول ثبت نکرده است.در آن زمان، مصطفی ترک همدانی وکیل پایه یک 
دادگستری با بیان اینکه »انتشار خبر مرگ، شگرد بدهکاران و کالهبرداران برای فرار از پیگرد قضائی است« 

عنوان کرد که خاوری خود شایعه کرده که در کانادا کشته شده است.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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ضرورت ایجاد بانک اطالعاتی صنعت فوالد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در شفافیت اقتصادی

بی شــک بهبود و تحول نظــام مالیاتی نقش 
اساســی در اصالح ســاختار اقتصادی کشور 
دارد، به همین لحاظ اصالح ســاختار مالیاتی 
کشــور همواره مــورد توجه مســئوالن نظام 
بوده و هم اکنــون نیز این موضــوع به عنوان 
 یکــی از محورهای اصلی طــرح تحول مطرح 

است. 
هدف از این تحوالت، دســتیابی به یک نظام 
مالیاتی نوین اســت که بتواند نقــش موثر و 
مطلوبی در فرآیند مدیریت اقتصادی کشــور 
داشته باشد و به طور قطع رسیدن به شفافیت 
اقتصادی، عدالــت مالیاتــی و افزایش میزان 
رضایت مندی مردم و مؤدیان از دستاوردهای 
چنین نظامی خواهد بود کــه این تحوالت در 
 قالب طرح هــا و پروژه های متعــدد، به ویژه 
 طــرح مالیــات بــرارزش افــزوده و طــرح 
 جامــع مالیاتــی در ســازمان امــور مالیاتی

 پیگیری می شود.
مالیات بر ارزش افزوده کــه در حقیقت نوعی 
مالیات بر مصرف اســت بر اساس سبد مصرف 
خانوارها پرداخت می شود . طبیعتا هرخانواده 
که درآمد بیشتر دارند و به تبع آن مصرف آنها 
بیشتر است باید مشارکت بیشتری در پرداخت 
مالیات داشته باشند؛ چرا که برای کسب درآمد 
باالی خود مســلما میزان بیشتری از امکانات 

کشور استفاده کرده اند.
می توان گفت مالیات بر ارزش افزوده به منزله 
میزان و ترازویی است که ضامن اجرای عدالت 
اســت و با اجرای این قانون می توان مطمئن 
شــد که حقوق هیچ فردی در جامعه تضییع 

نخواهد شد.
یکــی از کارکردهــای اصلــی نظــام مالیات 
بر ارزش افزوده، شــفافیت در اقتصاد اســت 
که از طریق شناســایی زنجیره تولید و توزیع 
کاالهــا و ممانعــت از پرداخــت مالیات های 
مضاعــف در فرآیند تولید و فــروش ، موجب 
شــفافیت مبــادالت اقتصادی می شــود که 
این موضــوع به تاییــد کلیــه صاحب نظران 
 اقتصادی یکی از ضرورت های اقتصاد کشــور

 است.
مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش مستقیم 
و غیرمستقیم درآمدهای مالیاتی نیز می شود، 
افزایش مســتقیم درآمدهای مالیاتی ناشی از 
 این نظام مالیاتی به معنی درآمدهایی است که

 به طور مســتقیم و بــا اعمال نــرخ این نظام 
مالیاتی بر عرضــه کاالها و خدمــات حاصل 

می شود.
در کل می تــوان چنین گفت کــه مالیات بر 
ارزش افزوده به منزله میزان و ترازویی اســت 
که ضامن اجرای عدالت و شــفافیت اقتصادی 
اســت و با اجرای این قانون می توان مطمئن 
شــد که حقوق هیچ فردی در جامعه تضییع 
نخواهد شد.همچنین با توجه به گستردگی پایه 
مالیاتی که دارد موجب شفاف سازی مبادالت 
 و در نتیجه شناســایی بخش اقتصــاد پنهان 

می شود.

کدام استان ها کمترین ضریب 
نفوذ بیمه را دارند؟

 بررسی های انجام شده از میزان ضریب نفوذ بیمه 
در استان های کشور نشــان می دهد که در بین ۳۱ 
استان کشــور در زمینه حق بیمه تولیدی، استان 
های تهران، اصفهان و خراســان رضوی به ترتیب 
رتبه اول تا ســوم این حوزه را از آن خود کرده اند. از 
آنجایی که تولید حق بیمه تولیدی، نشــان دهنده 
وضعیت تقاضای بازار بیمه بوده، سه استان وسیع 
کشور در واقع بیشترین حق بیمه تولیدی را نسبت 
به بقیه استان ها به خود اختصاص داده اند.بر اساس 
این گزارش، در زمینه حق بیمه سرانه استان ها که 
از تقســیم حق بیمه تولیدی بر جمعیت هر استان 
به دست می آید و بیانگر مقدار حق بیمه ای است که 
به طور متوسط هر نفر پرداخت کرده، استان های 
تهران، یزد واصفهان به ترتیب رتبه های اول تا سوم 
کشور را به دست آورده اند.کمترین ضریب نفوذ بیمه 
در کشور به ترتیب به استان های بوشهر، خوزستان و 

کهگیلویه و بویراحمد رسیده است.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های 
صوتی، تصویری و تلفن همراه:

گوشی های وارد شده با ارز 
دولتی به زودی عرضه می شود

رییس اتحادیه فروشــندگان دستگاه های صوتی، 
تصویری و تلفن همراه اعالم کرد که حدود ۶۰۰ هزار 
دستگاه تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی به زودی از 
توقیف آزاد شده و وارد بازار می شود.ابراهیم درستی 
، اظهار کرد: حدود ۱۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه در 
توقیف دادستانی است و حدود ۵۰۰ هزار دستگاه 
دیگر در انبارهای گمرگ دپو شــده که تعدادی از 
آن ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و برخی دیگر نیز 
قبل از ابالغ این مصوبه دولتی و با ارز ارزان تر یعنی 
با نرخ ۳۷۰۰ تومانی پارسال وارد شده اند، اما هنوز 
توقیف هستند و به زودی آزاد خواهند شد.وی افزود: 
اگر نرخ ارز در بازار که اخیرا نوســان کمتری پیدا 
کرده، ثبات بیشتری داشــته باشد و به اندازه کافی 
برای واردات تامین شود، قیمت گوشی تلفن همراه 

ارزان تر شده و بازار آن کنترل خواهد شد.

 خودرو های پرستاره کیفی
 در آذرماه مشخص شدند

بر اساس گزارش ارزشیابی خودرو، پرستاره های 
رده های کیفی در آذر ماه ســال جاری مشخص 
شدند و ۱۶ خودروی سواری ۴ ســتاره کیفی را 
دریافت کردنــد.در دســته قیمتی یــک گروه 
خودرو های سبکـ  سواری پژو ۲۰۰۸ و سوزوکی 
گرند ویتارا و نیو مــزدا ۳ و در دســته قیمتی ۲ 
کیاســراتو، هیوندای i۲۰، هیوندای accent و 

هاوال h۲ موفق به دریافت ۴ ستاره کیفی شدند.

 احتمال ریاست دختر ترامپ 
بر بانک جهانی!

نام »ایوانکا ترامپ« در بین لیست نامزدهای اعالم 
شده ریاست بر بانک جهانی دیده می شود.کیم یونگ 
جیم، رییس پیشین بانک جهانی اوایل ماه میالدی 
جاری و به دنبال اختالف نظر با سیاست های دولت 
ترامپ از سمت خود استعفا داده بود.این اتفاق در 
حالی رخ می دهد که ایوانکا ترامپ هیچ گونه سابقه 
فعالیتی در نهادهای اقتصادی بین المللی ندارد و 
سوابق کاری پیشــین او محدود به مدیریت بنیاد 
خانوادگی ترامپ و یک برند فعــال در زمینه مد و 
پوشاک بوده است!در بین گزینه های دیگر مطرح 
شده برای ریاست بر بانک جهانی، نام دیوید مالپاس، 
از مقامات فعلی وزارت خزانــه داری، نیکی هیلی، 
سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و مارک گرین، 
رییس آژانس توسعه بین الملل آمریکا دیده می شود.

رییس بانک انگلیس:
یوآن، دالر را به چالش می کشد

به گفته رییس بانک مرکزی انگلیس، مارک کارنی، 
دالر آمریکا روزی توســط یوآن چین که درحال 
تبدیل شدن به یک ارز ذخیره مهم جهانی است، به 
چالش کشیده خواهد شد.به گفته کارنی، سیستم 
مالی جهانی در حال حاضر از تحوالت اقتصاد جهانی 
عقب مانده اســت. کارنی گفت: درحالی که جهان 
نظم جدیدی پیدا می کند احتماال این قطع بودن 
رابطه جهان واقعی با نظام مالی، کاهش خواهد یافت 
و در این روند ارزهای ذخیره دیگری ظهور خواهند 
کرد. در اولین مورد من انتظار دارم که ارزهای ملی 

موجود مانند یوآن چین، این جایگاه را پیدا کنند.

بانک ها در حالی ماه هاست با کمبود نقدینگی 
و خارج شدن سرمایه ها دســت و پنجه نرم 
می کنند و در لبه ورشکستگی قرار دارند که این 
روزها باز هم سپرده گذاری و دریافت سودهای 
باال برای سرمایه های سرگردان ایرانیان جذابیت 
یافته است. پس از فروکش کردن تب خرید طال 
و ارز حاال بار دیگر مردم برای سپرده گذاری به 

بانک ها روی آورده اند.
ســپرده گیری بدون مجوز و سکوت بانک 

مرکزی
 بانک ها چه با اجازه و چه بدون مجوز ســپرده ها را با 
سود باالی۲۰ درصد پذیرش می کنند. هر چند بانک 
مرکزی بارها ادعا کرده است که بساط سودهای باالی 
۲۰درصد در نظام بانکی کشور برچیده شده؛ اما به نظر 
می رســد بحران کمبود منابع مالی بار دیگر موجب 
شده تا این نهاد نظارتی از روند ســپرده گیری ها با 
سودهای باال چشم پوشی کند. هرج و مرج و بی قانونی 
در حالی بار دیگر نظام بانکی کشور را در بر گرفته که 
در سال های اخیر مالباختگان همین بانک ها و برخی 
از موسسات غیر مجاز به معضلی اقتصادی و اجتماعی 
در کشور بدل شدند. اما به رغم هشدار کارشناسان بار 
دیگر موج سپرده گذاری در حساب های غیر مجاز و 
حتی فعال شدن برخی از موسسات مالی موجب شده 
احتمال به خطر افتادن سپرده ها در این حساب های 
غیر مجاز افزایش یابد؛ اما به نظر می رســد در سایه 
سکوت بانک مرکزی و تبلیغات وسوسه کننده بانک ها 
مردم بار دیگر چشم بسته در حال اعتماد به نظام بانکی 
هستند که بارها ثابت کرده است قابل اطمینان نیست.

خطر در کمین سپرده ها
آنگونه که بانــک مرکزی می گوید بســاط پرداخت 
سودهای باالی ۲۰ درصد در نظام بانکی تقریبا جمع 
شــده و اکنون حتی اگر بانکی به صورت خودسرانه و 
بدون مجوز سود باالی ۲۰ درصد به سپرده های بانکی 

بدهــد، متخلف شــمرده 
شــده و پرونده او از سوی 
نهادهای نظارتــی پولی و 
بانکی بررسی خواهد شد؛ 
اما بانک ها این بار شــیوه 
ها را تغییر داده اند تا ردی 
از خود به جا نگذارند. این 
شگردها در طیفی از ایجاد 

صندوق های ســرمایه گذاری با ســودهای روزشمار 
گرفته تا پرداخت ســود بیشــتر از آن چه در قرارداد 
مشتریان ثبت می شود متغیر است. قراردادهایی که 
فقط شعب بانک ها و مشتریان در جریان آن هستند 
و همین مسئله خطر و ریسک سپرده گذاری را بیشتر 
می کند. برخی از کارشناســان بانکــی معتقدند که 
ایجاد سودهای روزشــمار و پرداخت سود به سپرده 
مشــتریان بیش از آن چه توافق میان بانک ها و اعالم 
بانک مرکزی باشــد، از زمانی بیشــتر شایع شده که 
بانک های خصوصی روی کار آمدنــد و برای رقابت با 
بانک های دولتی و جذب سپرده های آن ها دست به این 

اقدامات زدند؛ اما این روزها 
تخطی از ســقف پرداخت 
سود سپرده به مشتریان، 
دولتی و خصوصی ندارد و 
در واقع همه بانک ها را در 
رقابتی کاذب بــا یکدیگر 
قرار داده اســت.ابداع این 
روش ها پس از هشدارهای 
همتی، رییس بانک مرکزی در مورد شــدت عمل در 
برخورد با بانک های متخلف بیشــتر هم شــد. یکی 
از بانک ها که میزان پرداخت ســود ســپرده را برای 
حساب های جدید در ابتدای افتتاح حساب ۲۰ درصد 
منظور می کند، شرایطی در نظر گرفته و به مشتریان 
خود می گوید که پرداخت سود به سپرده ها با افزایش 
زمان ماندن پول در حساب مشتری افزایش می یابد. 
در واقع در ابتدای افتتاح حســاب ۲۰ درصد سود به 
مشتری پرداخت می شود و پس از شش ماه به تدریج 

نرخ سود افزایش پیدا می کند. 
بانک ها بــرای دریافــت ســپرده بیشــتر از مردم، 

جریمه های بانک مرکزی را به جان می خرند، اما اقدام 
به پرداخت های سود غیرقانونی به مشتریان می کنند؛ 
به طوری که سود سپرده ای که از سوی بانک مرکزی 
اعالم شده و مدیران بانک ها نیز بر آن توافق کرده اند، 
۱۵ درصد است؛ اما تا همین چند وقت پیش سودهای 

۲۳ تا ۲۴ درصدی نیز به مشتریان پرداخت می شد.
معضالت بانک ها از بدهی تا ورشکستگی

اخبار و شــایعات مربوط به ورشکستگی بانک آینده 
در حالی از ســوی بانک مرکزی تکذیب شد که عمال 
در ســال های اخیر بارها این مســئله بــرای طیف 
 متعددی از بانک ها از دولتی تا خصوصی وجود داشته 
است. نظام معلول بانکی کشور که تنها پرداخت سود 
بیشــتر بانک ها به مشــتریان و تصدی گری در این 
موسسات مالی را تشــویق می  کند در نهایت موجب 
ضرر و زیان بانک ها و از دست رفتن منابع آنها می شود. 
بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود از وضعیت 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا پایان مهرماه ســال 
جاری از مانده بدهی ۱۶۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومانی 
بانک ها خبر داده و این در حالی است که این بدهی در 
مهرماه سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان 
بوده است.به این ترتیب، میزان مانده بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی از مهرماه سال گذشته تا مهر سال جاری 
۴۲.۹ درصد رشد داشته و همچنین میزان این بدهی از 
اسفند سال گذشته که ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده 
تا مهرماه سال جاری رشد ۲۱.۶ درصدی داشته است.

عالوه بر منابــع رو به کاهش بانک ها فســاد و هجوم 
کالهبــرداری و دور زدن موانع قانونــی برای برخی 
از خدمات این بانک ها مانند گرفتــن وام که با انواع 
روش های اجاره حساب و یا ضامن ها این روزها رواج 
دارد معضل دیگری اســت که موجب ایجاد معوقات 
بسیار در نظام بانکی شده اســت. اخیرا اعالم شد که 
بیش از ۸ میلیون حساب جعلی و بی هویت در نظام 
بانکی کشور وجود دارد که با یک حساب سرانگشتی 
می توان فهمی  این حجم از حســاب ها می تواند چه 
اختالالت خطرناکی را در نظام بانکی کشور ایجاد کند.

حرکت بر لبه تیغ سپرده ها
  گزارشی از شگردهای بانک ها برای دور زدن قوانین بانکی کشور؛ 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد:
ضرورت ایجاد بانک اطالعاتی صنعت فوالد

در سایه سکوت بانک مرکزی و 
تبلیغات وسوسه کننده بانک ها 

مردم بار دیگر چشم بسته در حال 
اعتماد به نظام بانکی هستند

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با اشــاره به میزان مصرف گاز 
خانگی، عمومی و صنعتی درسطح استان گفت: حجم گاز مصرفی طی 
سه ماه پاییز امسال بیش از ۴میلیارد و ۸۵۳میلیون متر مکعب بوده است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به میزان مصرف گاز خانگی، 
عمومی و صنعتی درسطح استان گفت: حجم گاز مصرفی طی سه  ماه 
پاییز امســال  بیش از ۴میلیارد و ۸۵۳میلیون متر مکعب بوده است.به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی، 
میزان گاز مصرفی در سه ماهه پاییز سال گذشته را بیش از ۴میلیارد و 
۸۰۳میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفــت: این افزایش یک درصدی 
در مصرف گاز در مدت مشابه امســال با توجه به برودت هوا و حمایت 
از صنایع در جهت تولیدات داخلی اســت. وی، با بیان اینکه حجم گاز 

مصرفی در بخش صنعت در پاییز سال گذشته بالغ بر۴میلیارد و ۱۰۷ 
میلیون و ۶۱۱هزار متر مکعب بوده تصریح کرد: در پاییز امسال مصرف 
گاز در بخش صنعت به میزان ۴میلیارد و ۲۶۰ میلیون و ۲۹۰ هزار متر 
مکعب رسیده است.مهندس علوی، گفت: این شرکت عالوه بر توسعه 
چرخه تولید در راستای مسئولیت های اجتماعی خود در جهت کاهش 
آالینده های محیط زیســت اهتمام ویژه ای برگازرسانی به واحدهای 
صنعتی استان ورزیده به گونه ای که در حال حاضر بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ 
واحد صنعتی را از این نعمت خدادادی بهره مند ساخته است.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، میزان مصرف گاز در بخش خانگی را، در پاییز 
امسال ۵۲۴ میلیون و ۲۷۱هزارمتر مکعب برشمرد و افزود: این میزان در 
مدت مشابه سال گذشته۶۱۶میلیون و۷۱۹ متر مکعب بوده است.وی، 

همچنین،مصرف گاز در بخش عمومی را در پاییز سال گذشته ۷۹میلیون 
و ۳۸۰هزار متر مکعب برشــمرد و افزود: این میزان در پاییز امسال به 

۶۹میلیون و ۳۱۹هزار متر مکعب کاهش یافته است.

آگهي تجدید فراخوان  ارزیابي کیفي شماره 970/6009
 )شماره 200971188000097 در سامانه ستاد(

شرکت فراخواننده:شرکت برق منطقه اي اصفهان
موضوع فراخوان: ارزیابي توان انجام عملیات اجرایي اورهال ترانسفورماتور و راکتور انتقال

نحوه دریافت اســتعالم هاي ارزیابي کیفــي: کلیه مراحل برگــزاري فراخوان هــای ارزیابي کیفــي از دریافت و تحویل 
 اسناد استعالم ارزیابي کیفي تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به "ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد(" به آدرس
 www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس "سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد(" جهت انجام 
مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهي امضاء الکترونیکي)توکن(: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱، دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ 

و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ – تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره ۰۳۱-۳۶۲۷۰۸۲۰(
مهلت دریافت استعالم هاي ارزیابي کیفي: از ساعت۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/18  لغایت ساعت ۱۶:۰۰ 

روز شنبه مورخ 97/10/29 
مهلت و محل تحویل استعالم هاي ارزیابي کیفي : نســخه الکترونیکي کلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابي 
کیفي بایستي حداکثـر تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۴  در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( 
بارگذاري  و  نسخه فیزیکي آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي 

اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان های ارزیابی: 

۱- پس از بررسي اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاي واجد شرایط براي دریافت 
اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

۲- شرکت برق منطقه اي اصفهان مي تواند تا ۲ سال آینده از نتایج این فراخوان  جهت اجراي پروژه هاي مشابه استفاده نماید. 
۳- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان  در استعالم ارزیابي کیفي، موجود مي باشد.

ضمنا مي توانید این آگهي را در سایت هاي اینترنتي مشاهده کنید
http://iets.mporg.ir         www.tavanir.org.ir             www.erec.co.ir     www.setadiran.ir 

م الف: 346026روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت برق منطقه ای اصفهان مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تهیه بانک اطالعاتی صنعت فوالد را در جهت بهبود وضعیت تامین 
در زنجیره عالی فوالد ضروری دانست.منصور یزدی زاده ادامه داد: در راستای توسعه شرکت های 
داخلی در زمینه فوالد باید شــرکت های داخلی و توانمندی های آن معرفی شود و از آنجایی که 
اغلب شــرکت ها از توانمندی های یکدیگر اطالعی ندارند این نمایشگاه بستر مناسبی است تا 
شرکت های پنهان را نمایان سازد. وی با اشــاره به وضعیت تامین در زنجیره عالی فوالد گفت: 
امیدواریم تداوم برگزاری این نمایشگاه به تهیه و طراحی یک برنامه و یا یک مجموعه نرم افزاری در 
جهت تهیه یک بانک اطالعاتی صنعت فوالد قوی کمک کند.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ادامه 
داد: بانک اطالعاتی صنعت فوالد که در حال شکل گیری است براساس آماری تهیه شده است که 
خود انجمن تولید کننده فوالد منتشر می کند تا بتوانیم میزان بومی سازی صنعت فوالد را مورد 
مقایسه قرار داده و در نهایت به میزان توانمندی های صنعت فوالد برسیم.یزدی زاده با اشاره به 
وضعیت تامین در زنجیره عالی فوالد ادامه داد: زمانی که از فوالد صحبت می کنیم بحث زنجیره 
فوالد و زنجیره تامین مطرح می شــود، بدین معنا که از ابتدای خاک یا سنگ تا تولید محصول 
نهایی مد نظر قرار گرفته شود. وی با تاکید بر ضرورت ایجاد بانک اطالعاتی صنعت فوالد گفت: 
زنجیره تامین فوالد در این زمینه قابلیت های بسیار بی شماری در کشور داراست که امیدواریم 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با ۵۰ سال سابقه فعالیت در این عرصه بتواند از طریق تبادل 
اطالعات با سایر شــرکت های کوچک و بزرگ کل زنجیره تامین را به منصه ظهور برساند.وی با 
اشاره به ضرورت ایجاد بانک اطالعاتی صنعت فوالد ادامه داد: کارگاه های ساخت متعددی در ذوب 
آهن فعالیت می کنند و شرکت های زیادی از آن متولد شدند که بخشی از آن ها هنوز به ذوب آهن 
 وابستگی دارند و بخشی هم وابسته به بخش خصوصی بوده و فعالیت های خود را به خوبی انجام

 می دهند.

مرضیه محب رسول

مصرف بیشتر گاز درصنایع استان اصفهان در پاییز 97

)نوبت دوم(
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میکروب های دوست داشتنی

پیشنهاد سردبیر:

میکروب های دوست داشتنی
  باکتری هایی که به بدن انسان خدمت می کنند را بشناسید؛

مفاد آراء
10/144  شماره صادره:540247 /1397/31-1397/9/27 آگهي مفاد آراء قانون تعيين 

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

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

1- رای شماره 139760302019000410-1397/08/23-  آقای مصطفی غالمعليان 
فرزند محمد علی ششدانگ يكباب خانه و زيرزمين به مساحت 295/73 متر مربع مجزی 

شده از پالك 1029 فرعی از 121 اصلی واقع در ابنيه دهاقان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/08 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/23    
م الف: 323469  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان

ابالغ وقت رسیدگی و ابالغ تامین خواسته
10/146 خواهان عباس شياسی فرزند احمد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه يك فقره 
چك به ميزان يكصد و چهل ميليون ريال با احتساب خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك لغايت زمان اجرای كامل حكم به انضمام كليه خسارات قانونی و دادرسی به طرفيت 
خوانده جواد زارع به شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان تيران و كرون تسليم نموده 
كه بعد از ارجاع به شــماره 672/97 ثبت گرديده و وقت رســيدگی به تاريخ 97/11/30 
ســاعت 10 تعيين گرديده عليهذا چون خوانده مجهول المكان و دارای آدرس و نشانی 
معين نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئيس شورا برابر ماده 73 قانون آيين دادرسی 

مدنی مراتب يك بار در روزنامه های كثيراالنتشارمحلی آگهی می شود و به خوانده ا خطار 
می گردد كه از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به دبيرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نمايد و در جلسه رسيدگی تعيين شده حضور 
يابد. بديهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسيدگی نموده و تصميم شايسته 
اتخاذ خواهد نمود. م الف:344348  شعبه اول مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

شهرستان تيران و كرون )184 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/147 شماره نامه: 139785602033000813-1397/10/18 چون تمامی ششدانگ 
يكدرب باغ مزروعی و مشجر تقريبًا چهار رجلی معروف ابارج پالك شماره 1635 فرعی از 
193  اصلی واقع در طرق جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام آقای اصغر ارشادی فر فرزند شعبان و غيره در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود 
قانونی آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1397/11/16  ساعت 
10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين 

اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 
30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف:345267 عباسعلی عمرانی رئيس اداره ثبت اسناد و 

امالك نطنز)153 كلمه، 1 كادر(
ابالغ

10/145 شماره نامه: 1397009001438354 شماره پرونده: 9309983753300361 
شــماره بايگانــی پرونــده: 930389 در خصــوص دادنامــه غيابــی بــه شــماره 
9409983753300876 مــورخ 94/5/28 طــی شــكايت آقای مهــدی امير حاجيلو 
 فرزند محمد اســماعيل به اتهام فروش مال غير محكوم به شــش مــاه حبس تعزيری  
كرده ايد فلذا پــس از اطالع از مفاد آگهی به اين شــعبه تيران بخش كرون عســگران 
مراجعــه و از حق واخواهی و دفــاع و مطالعه پرونــده حاضر شــويد و اال پرونده پس از 
گذشــت يك ماه در نشــر آگهی به واحد اجرا ارســال می گــردد. م الف:338211  
 علــی صادقی حســن آبادی مديــر دفتــر دادگاه عمومی بخــش كــرون )96 كلمه، 

1 كادر(

پس از قورت دادن آدامس 
چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

 با ورود انواع و اقســام طعم هــا و مزه های 
آدامس، میزان مصرف آن نیز در میان افراد 
افزایش پیدا کرده است و همیشه این هراس 
وجود دارد که اگر به صورت ناگهان و به طور 
غیر عمدی آدامسی را قورت دهیم چه اتفاقی 

در بدن مان رخ می دهد.
 این موضوع که می گویند آدامس قورت داده 
شده تا هفت ســال داخل معده باقی خواهد 
ماند، درست نیســت، البته به این معنا هم 
نیست که هر چقدر دل مان بخواهد این کار 
را انجام دهیم!آدامس در معده توسط اسید 
هیدروکلریک هضم و نابود می شود؛ اما ماده 
پالستیکی موجود در آدامس که نوعی پلیمر 
به نام بوتیل است به صورت کامال مصنوعی 
ساخته شده و دســتگاه گوارش بدن انسان 
قادر به هضم آن نیســت و توسط روده ها از 

بدن دفع می شود.
زمانی که آدامس می جویم زبان مولکول های 
بزرگ آدامــس را توســط آنزیم های خود 
 شکســته و تجزیــه می کنــد، امــا زمانی
  که به علــت تمرکــز نداشــتن آدامس را

 قورت می دهید معده نمی تواند الســتیک 
موجــود در آدامس را هضم کنــد و پس از 
گذشت یک یا دو روز آدامس مانند هر ماده 
خوراکی دیگر همان مســیر همیشــگی را 
طی می کند و از طریق مدفــوع از بدن دفع 

می شود.
قورت دادن آدامس در بخش های داخلی بدن 
انسدادی را به وجود نمی آورد و باعث به هم 
چسبیدن اندام های داخلی شما نمی شود؛ اما 
اگر یک آدامس خیلی بزرگ یا چند آدامس 
کوچک را با هم قورت دهید ممکن اســت 

دستگاه گوارش شما را مسدود کند.
پزشکان می گویند آدامس به گونه ای تهیه 
نشده اســت که قابل خوردن باشــد، اما در 
بخش های داخلی بدن نیز انســدادی را به 
وجود نمــی آورد و باعث به هم چســبیدن 

اندام های داخلی شما نخواهد شد.

تاثیر شیردهی بر دست راست 
یا چپ دست شدن کودک

نتایج یــک تحقیق جدید نشــان می دهد 
طول مدتی که کودکی از شــیر مادر تغذیه 
می شود می تواند تعیین کننده دست راست 
یا دســت چپ بودن کودک باشد.محققان 
دانشگاه واشــینگتن عنوان می کنند شیوع 
چپ دستی در بین نوزادانی که با شیر سینه 
مادرشــان تغذیه شــده اند به مراتب کمتر 

است.
کودکانی که بیش از ۹ ماه با شیر سینه تغذیه 
شده اند شیوع راســت دستی در آنها بیشتر 
است. از ســوی دیگر، تغذیه نوزادان با شیر 
شیشه با چپ دستی مرتبط است. محققان 
در توضیح این مسئله عنوان می کنند منطقه 
مغزی کنترل کننده دست در یک طرف مغز 

واقع شده است.
به گفته محققان، احتماال تغذیه با شیرمادر 
موجب بهینه سازی این فرآیند به سوی چپ 
دست یا راست دست شدن می شود. در این 
مطالعه، محققان ۶۲ جفت مادر و کودک را 
مورد بررسی قرار دادند.با این حال محققان 
تاکید می کنند راســت دست یا چپ دست 
 بودن در اوایل دوره نوزادی تعیین می شود 
 و تا حــدودی هــم ژنتیک تعییــن کننده

 آن است.

شاید عجیب باشد؛ اما میکروب ها همیشه هم برای بدن ما مضر نیستند حتی بدون وجود برخی از باکتری ها عملکرد 
بدن انسان مختل می شود و ممکن است بیمار شویم. باکتری ها و میکروب ها در بسیاری از نقاط بدن ما وجود دارند 

و دانشمندان معتقدند میزان میکروب ها در بدن بیشتر از سلول است.
 ما انسان ها از تعداد بسیار زیادی سلول ساخته شــده ایم، در واقع تعداد این سلول ها به تریلیون ها عدد بالغ می 

شود. با این که به سختی می توان گفت تعداد ســلول ها دقیقا چند عدد است؛ اما با اطمینان می توانیم بگوییم که 
بسیاری از این سلول ها میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها هستند. احتماال به تعداد سلول های بدن مان  یا کمی 

بیشتر باکتری وجود دارد. 
باکتری های درون بدن انسان به قدری مهم هستند که بسیاری از تولیدکنندگان شروع به تولید مواد غذایی  کرده اند 
که سرشار از میکروب هستند، مثل مواد غذایی پروبیوتیک که این روزها زیاد اسم شان را می شنویم. در ادامه به 

فهرستی از میکروب های مفید بدن انسان می پردازیم.

پریسا سعادت

باکتری ها چطور در بدن ما به وجود می آیند
آن چه دربــاره میکروبیوم می دانیم این اســت که نوزادان بدون 
باکتری ها به دنیــا می آیند و مــادران اولین بــار و در بدو تولد 
باکتری ها را به آنها مــی دهند و حتی بر اســاس چگونگی تولد 
)سزارین شدن یا نشــدن( باکتری هایی که دریافت می کنیم را 
تعیین می کنند. رژیم غذایی اولیه انسان نیز تاثیرگذاری زیادی 
دارد. وقتی به ســفر می رویم، وقتی عفونت می گیریم، زمانی که 
رژیم غذایی مان را تغییر می دهیم و ... این جمعیت های باکتریایی 
می توانند کم و زیاد شوند.همچنین می دانیم که تغییرات باکتری 
ها ممکن اســت از راه هایی که نمی دانیم بر سالمت انسان تاثیر 
بگذارند. ارتباط و به هم پیوســتگی بیــن میکروبیوتا و بیماری 
هایی از پســوریازیس )نوعی بیماری پوستی( گرفته تا چاقی و یا 
بیماری های قلبی عروقی را می توان مشاهده کرد. البته تغییرات 
باکتریایی ممکن اســت به جــای این که دلیل بیماری باشــند 

منعکس کننده تغییرات در سالمتی محسوب شوند.

باکتری هایی که به هضم غذا کمک می کنند
درون روده همه انســان ها باید ترکیب متنوع و قوی ای از باکتری ها وجود داشته باشد. به 
همین دلیل اســت که این روزها مواد غذایی پروبیوتیک )مثل ماست چکیده( طرفداران 
زیادی پیدا کرده اند، چون این مواد باکتری های مفید روده را افزایش می دهند. باکتری های 
روده نه تنها کمک می کنند کار گوارش به بهترین شکل انجام شود، بلکه بر سالمت قلب هم 
تاثیر می گذارند. تحقیقات نشان داده است بیماران مبتال به نارسایی قلبی اغلب از بخشی 
از باکتری های مفید بدن محروم بوده و باکتری های درون روده افراد بیمار در مجموع تنوع 
الزم را نداشــتند. بنابراین مصرف پروبیوتیک ها می تواند تاثیری مهم در سالمت عمومی 

بدن داشته باشد.

باکتری هایی که موجب چاقی می شود
آنتی بیوتیک ها می توانند به افزایش وزن منجر شوند. بیش از ۶0 سال 
است که مشخص شده جانوران اهلی که در مزارع با آنتی بیوتیک تغذیه 
می شوند بزرگ تر از بقیه می شوند؛ چنین موضوعی در کودکان نیز صدق 
می کند. اگر باکتری های روده را به موش ها انتقال دهیم می توانند باعث 
وزن گرفتن موش ها شوند. حتی شــیرین کننده های بدون کالری هم 
ممکن است بر میکروبیوم های ما اثر بگذارند و باعث شوند قند خون بدون 

وجود هیچ گونه کالری ای افزایش یابد.

باکتری هایی که زخم ها را بهبود می دهند  
میکروفلورها یا همان باکتری ها، خزه های میکروســکوپی و قارچ هــا، باکتری های نرمالی 
هستند که روی پوست صورت زندگی می کنند. از قرار معلوم این میکروفلورها به جلوگیری از 
التهاب پوست بعد از صدمه دیدن آن و همینطور بهبود زخم ها کمک می کنند. عالوه بر این، 

تحقیقات نشان می دهد میکروفلورهای درون روده و ریه ها به ایمنی بدن کمک می کنند.

 باکتری هایی که از پوست محافظت می کنند
روی پوســت ما انواع بســیار مختلفی از باکتری ها زندگی می کنند که 
بیشتر آن ها بی ضرر هستند. »اســتافیلوکوک اپیدرمیدیس«  یکی از 
همین باکتری های مفید اســت. این باکتری از ســطح پوست در برابر 
میکروب های محیط اطراف محفاظت می کند و می تواند به جلوگیری از 
عفونت های باکتریایی کمک کند. این باکتری مفید از پوست ما در برابر 

بیماری های پوستی درماتیت و روزاسه محفاظت می کند.

 باکتری هایی که ویتامین ساز 
هستند

ای. کوالی را بیشتر به عنوان باکتری 
عامل اسهال و مسمومیت می شناسند 
اما بعضی از گونه های آن که خاصیت 
درمانی دارند جزئــی از باکتری های 
مفید دســتگاه گوارش بدن انســان 
هســتند و بــه کنتــرل و دور نگــه 
داشتن باکتری های خطرناک کمک 
می کنند. به عالوه، ایــن باکتری ها 
ویتامین های کا و ب کمپلکس تولید 
می کنند. بدن انســان قادر نیست به 
تنهایی مقدار کافی از این ویتامین ها 

را تولید کند.

باکتری هایی که با عفونت های باکتریایی مقابله می کنند  
سودوموناس آئروژینوزا،  نمونه ای از باکتری هایی اســت که هم می توانند خوب باشند و هم بد. این باکتری 
می تواند تبدیل به یک عامل بیماری زا شــود و در صورتی که به سیستم خون راه پیدا کند باعث بیماری می 
شود، چون در این صورت می تواند موجب عفونت در اســتخوان ها، مفاصل و سیستم های روده ای معده ای 
و تنفسی بدن شود. با این حال، این باکتری مواد ضد میکروبی هم مثل ســودومونیک اسید تولید می کند. 
این مواد می توانند با عفونت ناشی از باکتری های استافیلوکوک و استرپتوکوک  مقابله کنند. همچنین این 
باکتری موادی تولید می کند که جلوی رشــد انواع مختلفی از قارچ ها را می گیرد. در حقیقت، این مواد ضد 
میکروبی به قدری اهمیت دارند که اگر مصرف آنتی بیوتیک های دهانی یا موضعی باعث از بین رفتن باکتری 
سودوموناس آئروژینوزا از روی پوست شود، این مســئله احتماال فرصتی برای تکثیر بی رویه قارچ ها و بروز 

عفونت ایجاد می کند.
باکتری هایی که حافظ بینایی هستند

اشک هایی که از چشــم های ما جاری می شوند نقش بســیار مهمی در حفظ 
سالمتی چشم های ما دارند. اشک چشم ها سرشار از مواد ضد میکروبی است که 
کمک می کند سطح چشــم ها از میکروب ها حفظ شود. البته در اشک چشم ها 
فقط یک نوع میکروب ساکن وجود دارد. در تحقیقی مشاهده شد باکتری کورینه 
باکتریوم ماستیتیس نه تنها از سطح چشم موش ها محافظت کرد بلکه در مقایسه 
با موش هایی که این باکتری را نداشتند، بهتر توانست با میکروب های بیماری زا 

مقابله کند.

 باکتری هایی که سیستم ایمنی 
را تقویت می کنند

الکتوباسیلوس روتری،  باکتری  است که 
در شیر انسان وجود دارد و از قرار معلوم 
به سیستم ایمنی بدن کمک می کند و 
خواص ضد گاز دارد. همچنین گفته می 
شــود این باکتری خاصیت ضد التهابی 
دارد، میل جنســی را زیــاد می کند و 

جلوی درد را می گیرد.

  باکتری هایی که معده را تسکین می دهند
bifidobac� )بعضی از باکتری ها مثــل بیفیدوباکتریوم بیفیدوم 
terium bifidum( که نوعی پروبیوتیک است، در حضور باکتری 
های خطرناک، تبدیــل به باکتری مفیدی می شــوند. برای مثال، 
 helicobacter( اگر در معده شــما باکتری هلیکوباکتر پیلوری
pylori( وجود داشته باشد، ریسک بروز زخم معده در شما باال می 
رود. تحقیقات نشان می دهد گونه خاصی از باکتری بیفیدوباکتریوم 
بیفیدوم می تواند به بهبود زخم های معــده ای حاصل از باکتری 

هلیکوباکتر پیلوری کمک کند. باکتری هایی که سبزیجات را هضم می کنند
Bacteroides thetaiotami� )باکتری باکترویدس تتایتامایکــرون 

cron( در مجرای معــده ای روده ای بدن وجــود دارد و کار آن کمک به 
تجزیه ی مولکول های مواد غذایی گیاهی ســالم است. این باکتری نقشی 
 کلیدی در هضم ســبزیجات ســالمی دارد که در رژیم غذایی خود مصرف 

می کنیم.

 باکتری هایی کــه از حلق 
محافظت می کنند

باکتری  که درون حلق انسان سکونت 
Viri� )دارد استرپتوکوک ویریدانس 
dans streptococci( نــام دارد. 
این باکتری گرچه بی ضرر است، اما به 
راحتی می تواند رشد کرده و به قدری 
فضا اشغال کند که فرصت تکثیر را از 

باکتری های مضر بگیرد.

 باکتری هایی که روده ها را تسکین می دهند
باکتری بیفیدوباکتریوم انیمالیس  در روده یافت می شود و نقش آن در بهبود گوارش به قدری مهم است که کسانی 

که سندرم روده  تحریک پذیر یا یبوست مزمن دارند، اغلب مکمل های دارویی حاوی این باکتری مصرف می کنند.

دشمن سرسخت جوانی را بشناسیم

یکی از موادی که کــم آن برای بدن مفید اســت و زیادی آن 
دشمن جان و سالمتی انسان هاســت »کلسترول« است.عامه 
مردم معموال به کســانی که کلسترول خون شــان زیاد است، 
صفراوی مزاج می گویند. کلســترول ماده ای است که در خون 
طبیعی انسان به مقدار کم موجود است. زیاد شدن این ماده در 
خون فشــار آن را باال می برد و جوان را شکسته و پیر می کند. 
سرکه و جوهر سرکه ای که کبد انسان تهیه می کند، کلسترول 
را می سازند. چربی ها و مغز نیز مقداری از آن را داشته و به انسان 
می دهند. افزایش کلســترول تولید سنگ صفرا کرده و تصلب 

شرائین می کند، فشار خون را باال می برد و سرانجام شخص را 
به سمت سکته و خونریزی می کشاند. کسانی که به این بیماری 
مبتال هستند نباید چربی و سرکه بخورند.کنگر و کنگرفرنگی 
و غذاهای یددار که صفرا را زیاد می کند بهترین عالج آن است 
و باید در خوردن شــکالت و میوه های چربی دار و چربی های 
حیوانی افراط نکرده تا دچار این مرض نشد، البته باید دانست 
که مقداری از این ماده برای خون و زندگانی آدم ها و مغز و کبد 

الزم است.
کلسترول با اکثر ســم هایی که وارد بدن می شود می جنگد و 

عامل اصلی رساندن چربی به خون است. اگر این ماده در خون 
کم شود پوســت خشک شــده و چربی عضالت و گوشت بدن 
کم می شود و مقاومت بدن در برابر سموم تقلیل پیدا می کند. 
معتادان به سموم به خصوص کسانی که تریاک یا شیره مصرف 
می کنند کلسترول بدن شان کم اســت و از این رو پوست شان 
خشک شده و چربی بدن شان از بین رفته است.باید بدانیم که 
دم کرده نعناع برای کسانی که کلســترول بدن شان زیاد است 
مفید به شمار می رود و همچنین هویج، کلسترل خون را پایین 

می آورد و رنگ پوست را باز می کند.
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شبکه سازی در حوزه کار آفرینی بین استان ها تقویت می شود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

یادداشت

نقش فناوری اطالعات در 
ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت 

تعلیم و تربیت، پیوسته یکی از دغدغه های والدین 
و نظام آموزشی کشــور بوده و هست؛ واژه ای که 
فرآیندی پیچیده را در خود جای داده و خانواده ها 
و نظام آموزشی مداوم در تالش اند این فرآیند را 
با توجه به امکانات و ضروریــات آن عصر، بهتر و 
سریع تر به سرمنزل مقصود برسانند. عصر حاضر 
که عصر IT یا همان فناوری اطالعات و ارتباطات 
است، می تواند کمک شــایانی به این امر بنماید. 
امروزه استفاده فرزندان از رسانه ها و فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطــی اجتناب ناپذیر بوده در این 
جا، قصد داریم که نقش این فناوری را در خدمت 
تعلیم و تربیت مورد بحث قرار دهیم و تاثیر آن را در 
بهبود کیفیت تعلیم و تربیت و نیز چگونگی نقش 
خانواده، نظام های آموزشی و سازمان های فرهنگی 
را در اجرای آن بیان کنیم.  از لوازم پیشــرفت در 
عصر فناوری، تربیت نیروی انســانی است که بر 
عهده نظام آموزش و پرورش یک کشــور است. 
ایران اســالمی نیز به عنوان یک کشور در حال 
توســعه باید ابتدا ذخیره قدرتمند و پیشرفته ای 
به نام نیروی انســانی داشته باشــد تا بتواند این 
سیر صعودی را طی کرده و به کشوری پیشرفته 
مبدل شــود. این امر ممکن نخواهد شد، مگر در 
پرتو نظام آموزشی پیشرفته که گام به گام خود 
را با دانش نوین مجهز کند. در عصر کنونی دیگر 
نمی توان مدرسه و کالس را به شکل سنتی که در 
زمان گذشته اداره می شــد، هدایت کرد. امروزه 
دانش آموزان، معلمان،  امکانات، فضاهای  آموزشی 
و ســایر تجهیزات آموزشــی تغییر کرده اند و به 
موازات آن ها نوع آموزش ها نیز باید تغییر یابد و به 
فناوری روز مجهز شود. دیگر معلم در کالس نقش 
انتقال دهنده اطالعات را ندارد؛ بلکه باید به سویی 
پیش برود که معلم فقــط هدایت گر و راهنمای 
مســیر آموزش محسوب شــود. تعلیم و تربیت 
سنتی، بر حافظه تاکید دارد؛ در حالی که تعلیم 
و تربیت در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، از 
دانش آموزان انتظار دارد چه باید بدانند و در کجا 
دنبال آن باشند و چگونه اطالعات را ذخیره کنند.

اغلب محققان معتقدند این تحول منجر به تغییر 
یادگیری معلم  مدار به رویکــرد دانش آموزمدار 
می شود. کاربرد رایانه وضعیتی را ایجاد می کند 
که تاکید بیشتری بر یادگیری دانش آموز می شود؛ 
مثال استفاده بیشــتر از آموزش در گروه کوچک 
دانش آموزان و تغییر نقش معلم از ناشر اطالعات 
به آســان کننده فرآیند کسب اطالعات، از نتایج 
ورود فناوری هــای جدید در آمــوزش و پرورش 
است. همچنین مطالعات نشان می دهد موثرترین 
کاربرد فناوری اطالعات IT آن اســت که معلم و 
برنامه های نرم افزاری ، فهم و فکر دانش آموز را به 
چالش می کشاند و این کار از طریق شرکت تمامی 
دانش آموزان در بحث کالس با استفاده از وایت برد 
تعامل و یا کار دانش آموزان با رایانه به صورت فردی 
و گروه های دو نفره صورت می گیرد. نتیجه این که 
با وجود صرف وقت زیاد در کاربرد حس شنوایی، 
این حس، تاثیر ناچیزی در یادگیری انسان دارد. 
کبری نیک سرشت
سید علی نجات عباسی

هشدار

 هشداری درباره 
»روان شناسان مجازی«

فعالیت و ارائه خدمات روان شناســی به مردم 
جامعه، مســئله  حســاس و پرچالشی است؛ 
خدماتی که اگر به طور صحیح و در راســتای 
رفع مشــکالت افراد ارائه شود می تواند جامعه 
را به مســیر درســت هدایت کند، در غیر این 
صورت جامعه به بیراهه کشــیده می شود. اما 
در دنیای مدرنی که فضای مجــازی با دنیای 
واقعــی رقابــت تنگاتنگی پیدا کرده شــاهد 
بــروز چالش هایــی در زمینه روان شناســی 
هســتیم؛ افرادی که تحت عنوان روان شناس 
در فضــای مجازی بــه مراجعه کنندگان خود 
مشــاوره می دهند؛ اما به راســتی چند نفر از 
این روان شناســان در واقعیت »روان شناس « 
هستند؟.دکتر حمید پورشریفی، بازرس انجمن 
روان شناســی ایران ، با بیان اینکه صفحه های 
غیرقانونی بســیاری تحت عنوان مشاوره های 
روانشناســی در فضاهای مجازی  در فعالیت 
هســتند، گفت: مــردم باید از نــوع مدرک و 
مجوز افرادی که در جایگاه روان شناســی در 
فضای مجازی مشــاوره  می دهند، آگاه باشند. 
سوء اســتفاده گران با  مشخصاتی تحت عنوان 
»دارای مجوز از مخابــرات« به مخاطبان خود 
مشاوره های روان شناسی ارائه می کنند، الزم 
به ذکر اســت که مرکز مخابرات تنها می تواند 
از نظر فنی به آنها مجــوز دهد و به هیچ عنوان 
نمی تواند صالحیت افراد را به لحاظ تخصصی 
بررسی کند، لذا مجوز از مخابرات به هیچ وجه 
نمی تواند مشــخص کننده صالحیت و مجوز 

کارشناسی روان شناسان باشد.

دستگیری مسافر قطار با 2 
 میلیارد ریال کود آهن قاچاق 

در اصفهان
فرمانده پلیس راه آهن اصفهان از دســتگیری 
یک قاچاقچی با محموله ای کود آهن هیومیک 
قاچاق بــه ارزش 2 میلیــارد ریال خبــر داد. 
ســرهنگ »منصور نیت خواه« اظهار داشــت : 
در راســتای اجرای طرح مقابله با قاچاق کاال ، 
عملیات بازرســی و کنترل مسافران و محموله 
هایی کــه از انبار راه آهن بارگیری می شــد به 

مرحله اجرا در آمد. 
وی افزود: ماموران در بازرسی از انبار ایستگاه راه 
آهن تعداد 50 کیسه حاوي کود آهن هیومیک 
به وزن تقریبي 900 کیلوگرم خارجی را کشف 
کردند که مالک مدارک گمرکــی را ارائه نداد.

این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه در استعالم 
از سازمان جهاد کشاورزی غیر قانونی و قاچاق 
بودن محموله کشف شده اعالم شد، بیان داشت 
: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان 2 

میلیارد ریال اعالم شده است .

 قاتل خاموش جان پروانه
 یک ماهه را گرفت 

فرمانــده انتظامی شهرســتان اصفهان از فوت 
کودکی یک ماهــه به نام »پروانــه« در یکی از 
مناطق شــهر اصفهان در اثر گازگرفتگی خبر 
داد. سرهنگ »حسن یاردوستي« اظهار داشت: 
در پی تماس یکــی از مراکز درمانــی با مرکز 
فوریت هاي پلیسي 110 مبنی بر گازگرفتگي و 
فوت کودکی یک ماهه در  یکی از مناطق  شهر 
اصفهان ، گروه گشت انتظامی بالفاصله به محل 

اعزام شدند.
وي افزود: ماموران هنگامی که به بیمارســتان 
اعزام شدند مشاهده کردند کودکی یک ماهه در 
اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده است. 
این مقام انتظامی بیان داشت :متاسفانه این بار 
عدم رعایت نکات امینی در نصب وسایل گاز سوز 
، جان پروانه یک ماهــه را هنگامی که در منزل 
 و کنار بخاری خواب بوده گرفت و او را آسمانی 

کرد.

رییس اداره محیط زیست نطنز خبر داد:
دستگیری 9 شکارچی در منطقه 

حفاظت شده کرکس نطنز
رییس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان 
نطنز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 9 نفر 
شــکارچی در قالب 4 گروه در منطقه حفاظت 
شــده کرکس نطنز دستگیر شــده اند.علیرضا 
غالمی اظهــار کــرد: از ابتدای ســال جاری 
تاکنون 9 شــکارچی در قالب چهــار گروه در 
منطقه حفاظت شــده کرکس نطنز دســتگیر 
شــده اند که از این چهار گروه، 6 قبضه ســالح 
 غیرمجاز و 5 الشــه کل و قوچ وحشــی کشف 

شده است.
وی با بیان اینکه همه شــکارچی های دستگیر 
شده برای ســیر مراحل قانونی بعد از تشکیل 
پرونده تحویل مراجع قضائی شده اند، افزود: از 
ابتدای سال جاری ســه پرونده چرای غیرمجاز 
دام، شــش پرونده تصرفات غیرمجــاز مراتع و 
ســه پرونده رفع تصرف ملی به میزان 2 هکتار 
در نطنز تشکیل شده است.رییس اداره حفاظت 
از محیط زیســت نطنز گفت: نبود پاسگاه های 
محیط زیست در منطقه حفاظت شده کرکس 
یکی از معضالت جدی اســت کــه در منطقه 
حفاظت شــده کرکس حداقل به 3 پاسگاه نیاز 
 داریم تا بتوانیم از این منطقه به خوبی حفاظت

 کنیم.

غلظت آالینده های هوای 
اصفهان افزایش می یابد

سامانه پایش برخط کیفیت هوای اصفهان نشان 
می دهد، هوای این کالن شهر با میانگین 112 

برای گروه های حساس ناسالم است.
»رضا کریمیــان« خبر از پایــداری جو تا ظهر 
امروز می دهــد.وی تصریح می کنــد از امروز 
ظهر با ورود ســامانه بارشــی از غرب و جنوب 
اســتان، انتظار بارش های برف در استان وجود 
 دارد و عبور این ســامانه کیفیت هوا را افزایش 

می دهد.
 کارشناسان از شــهروندان درخواست دارند از 
تردد با وسایل شــخصی تا حد امکان اجتناب 
 کــرده و از حمــل و نقــل عمومی اســتفاده

 کنند.

 رییس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نقشه 
جامع درمان استان اصفهان در یک سال و نیم اخیر 
تدوین و تصویب شــد. طاهره چنگیز اظهار داشت: 
توســعه عرصه های جامعه محور آموزش پزشکی، 
تدوین و تصویب نقشــه جامع درمان استان، مهیا 
کردن برخی زیرساخت های الزم برای توسعه فناوری 
سالمت، مبادله الکترونیکی اسناد با بیمه سالمت و 
برنامه ریزی برای استقرار کامل نظام ارجاع در بخشی 
از استان از اقدامات انجام شــده از سوی دانشگاه در 
یکسال و نیم اخیر اســت.وی بیان داشت: مجموعه 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان برای مشارکت در 
تکمیل و توسعه و نهادینه سازی طرح تحول سالمت 
و استمرار و اعتالی حرکت جهادی در جهت وصول 
به اهداف عالی اسناد باالدستی و برنامه های توسعه 
آمادگی کامل دارد.رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشاره به تداوم سیاســت ها و برنامه های 
نظام تحول سالمت خبر داد و گفت: این دانشگاه در 
زمینه  تکمیل و توسعه و نهادینه سازی طرح تحول 
ســالمت در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
کشور آمادگی کامل دارد .وی بیان داشت: مدیریت 

استراتژیک سالمت، نویدبخش تداوم روزهای خوب 
سالمت و ارتقای کمی و کیفی خدمات سالمت در 
ابعاد مختلف آن خواهد بود.چنگیز افزود: دانشــگاه 
علوم پزشکی اصفهان ظرفیت های قابل توجهی در 
حوزه بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش و فناوری 
دارد. در ماه ها و ســال های آتی، این ظرفیت ها در 
جهت تکمیل، توســعه و نهادینه سازی طرح تحول 
سالمت در نظام ادغام یافته ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانی، بیش از پیش به کارگیری شــده و توسعه 

خواهد یافت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

نقشه جامع درمان استان اصفهان تصویب شد
مدیر کل ارشاد اســالمی اصفهان گفت: در شورای 
فرهنگ عمومــی اســتان تصمیم گرفته شــد تا 
کارگروهی به عنوان کارگروه فضای مجازی استان 
تشکیل شــود که دســتورالعمل های آن به زودی 

ابالغ می شود.
حجت االســالم محمد علی انصاری ، اظهار داشت: 
فضای مجازی اســتان اصفهان هیچــگاه جدای از 
فضای مجازی کشور نبوده و یکی از استان های مهم 
کشور در تمام حوزه ها  مخصوصا فرهنگی و تبلیغی 
است.وی افزود: در فضای مجازی تمام نقاط کشور 
به عنوان یک فرصت کارهای خوبی انجام شــده و 
سازمان ها، دستگاه ها و بخش های مختلف از این 
فضا استفاده های خوبی را می برند.مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: در شورای 
فرهنگ عمومی اســتان چند جلســه در خصوص 
موضوع  فضای مجازی بحث شــده و تصمیم گرفته 
شــد تا کارگروهی به عنوان کارگروه فضای مجازی 
استان تشکیل شود که به زودی دستورالعمل های 

آن ابالغ خواهد شد.
حجت االسالم انصاری افزود: تمام دستگاه هایی که 

در فضای مجازی به نوعی نقش دارند عضو کارگروه 
پیش بینی شده هستند و در کنار آن از بخش های 
خصوصی، اشخاص، نهادها و انجمن ها یی که در این 
حوزه فعال هستند نیز شرکت دارند.وی ابراز داشت: 
فضای مجازی در کنار تمام این خوبی ها، آســیب 
ها و مشــکالتی هم  دارد که از ناحیه دشمنان به ما 
تحمیل می شود ولی خوشبختانه در استان اصفهان 
 نهادهایــی که ناظر  بــوده و باید با این آســیب ها
  مقابلــه کننــد هوشــیار و در کار خــود بســیار

 جدی هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

دستورالعمل کارگروه فضای مجازی اصفهان ابالغ می شود

فرهنگ و ارشاددانشگاه

»تجرد« در جامعه ایرانی در مرز هشدار است، این 
را می توان از باال رفتن هر ساله آمار تعداد مجردان 
در کشور هم فهمید. بخشــی از این آمار ناشی از 
فراهم نبودن شــرایط ازدواج و بخش بزرگ تری 
تقریبا اختیاری و به عالقــه مندی به مجرد ماندن 
مربوط می شود. بر اساس آمارهای موجود حدود 
نیمی از مردان )50 درصد( که در ســنین ازدواج 
قرار دارند، هنوز به این امر روی نیاورده اند و بدتر 
آنکه میزان دختران مجرد در محدوده سن ازدواج 
از آقایان هم بیشــتر است. بر اســاس آمار از هر 5 
زن یک نفر مجرد اســت. برخی از جامعه شناسان 
و آســیب شناســان اجتماعی، عواملی همچون 
تحصیل، اشتغال و کســب منزلت اجتماعی را سه 
اولویت نخست جوانان امروزی عنوان می کنند که 
به دنبال کسب درآمد بیشتر، ازدواج را در اولویت 
های بعدی قــرار داده اند. این مــی تواند آغازی 
برای یک زنگ خطــر جدی باشــد آن هم وقتی 
 که ازدواج در جامعه ای دینی موکدا توصیه شــده

 است.
فرار از قبول مسئولیت، اصلی ترین علت 

انتخاب تجرد
بر اساس آمار ســازمان ملل متحد، سن ازدواج در 
دنیا باال رفته اســت و از حدود 23 سال برای زنان 
در ســال 1970 به باالی 25 ســال و از حدود 27 
ســال برای مردان در 1970 به باالی 31 سال در 
سال های اخیر رسیده است. این آمار در کشورهای 
مختلف تا 10ســال هم اختالف دارد. اگر چه نمی 
توان از عامل پر رنگ توان اقتصادی و هزینه های 
ازدواج در باال رفتن آمار تجرد غافل شد؛ اما مسئله 
نگران کننده در این زمینه فرار از قبول مسئولیت و 
رواج این تفکر در میان طیف وسیعی از دختران و 
پسران در سن ازدواج است. گسترش تصور نادرست 
از دست دادن آزادی های فردی در میان جوانان و 
غلبه مشکالت اقتصادی، ازدواج را به موضوعی بدل 
کرده که در اولویت چنــدم زندگی آنان قرارگرفته 

است. 
وقتی زنان ازدواج را محرومیت می دانند 

بســیاری از دختران تحصیلکرده در جامعه ایرانی 
حاضر نیســتند آزادی عمل و برخی از حقوق خود 
را در قبــال ازدواج واگذار کنند. بــه عقیده برخی 

ســاختارهای جامعه مردســاالر ما موجب شده تا 
زنان در برخورد با پدیده ازدواج بسیار محتاط عمل 
کنند. این را می توان از رواج مهریه های ســنگین 
و مطالبات مالی پیش از ازدواج فهمید. حتی امروز 
مهریه خود به یک ســالح مقابله بــه مثل در برابر 
مردان و احقــاق حقوق زنان در زندگی مشــترک 

تبدیل شده است. 
در جایی کــه زن از حق حضانت فرزنــد و یا حق 
درخواست طالق محروم اســت، مهریه به عنوان 
یک اهرم فشار برای رسیدن به خواسته های زنان 
تبدیل شده است. از سوی دیگر بسیاری از دختران 
مجرد معتقدنــد زمانی که قادر بــه تامین هزینه 
 های اقتصادی خود هســتند دلیلی بــرای ازدواج

 ندارند .
تجرد در پسران یک انتخاب یا یک اجبار؟
برخی روان شناسان معتقد هســتند که تجرد در 
پســران دالیل و ویژگی های خاصی دارد؛ اما تاثیر 
این آن زمینه ســاز افزایش تجرد در بین دختران 
را نیز فراهم کرده است. افزایش سن جوانان دختر 

و پسر موجب شده است تا در انتخاب همسر آینده 
خود، بسیار ســختگیر و حساس شــوند. اقتصاد 
وجه پر رنگــی از مجرد ماندن پســران اســت به 
صورت ســنتی تامین مخارج خانــواده در ایران با 
مردان است به همین دلیل نداشتن خانه و درآمد 
مالی اولین دلیل و شــاید اصلی تریــن آنها برای 
فرار از ازدواج در میان پســران باشــد. تجرد خود 
 خواسته در میان پسران بســیار بیشتر از دختران

 است.
رواج خانواده های تک نفره

تا دو دهه پیش، تنها بودن یک معضل به حســاب 
می آمد؛ اما به نظر می رسد امروز زندگی به صورت 
تنها یک انتخاب شده اســت. تنهایی اگر تا چندی 
پیش سختی های فراوانی برای افراد به دنبال داشت 
امروز انتخابی شده به امید زندگی شادتر و روزهای 
بی دردســرتر. بر اســاس نتایج یک پژوهش که از 
سوی شــهال کاظمی، جمعیت شــناس ارائه شده 
نسبت خانوارهای تک نفره ظرف یک دهه از سال 
۸5تا 95 دو برابر شده است به این ترتیب در سال 

95، ۸/5درصداز خانوارهای کشــور را خانوارهای 
تک نفره تشــکیل می دادند که 66/4در صد از این 
خانوارهای تک نفره، زن سرپرســت هستند. این 
آمار در سال ۸5، 5/2درصد بوده است. این انتخاب 
بخشــی فرهنگی و بخش مهمی به دلیل نبود زیر 
ساخت های تسهیل کننده ازدواج د رجوانان ایجاد 
شده، این مســئله به حدی جدی است که برخی 
از کارشناسان پیشــنهاد ایجاد وزارتخانه ازدواج را 

مطرح می کنند.
وضعیت ازدواج این روزها حال خوبی ندارد و پدیده 
نوظهور تجرد گرایی آنقدر زیاد شده که همه ما در 
اطرافیان خود افرادی را سراغ داریم که مي گویند 
تا آخر عمر ازدواج نخواهیم کرد. طبیعی ا ست که 
ازدواج به عنوان یکی از حیاتی ترین عوامل سالمت 
جســمانی و روانی جامعه مطرح مي شود پس اگر 
آمارهایی مبنی بر تجردگرایی در اجتماع افزایش 
یابد، قطعا سالمت روحی و جسمی فرد را در ابتدا 
دچار اختالل مي کند و سپس باید نتایج منفی آن را 

در محیط پیرامونی جست وجو کرد.

  تک سرنشین ها 
 آمار 13 میلیون مجرد و ۲۲۰ هزار مجرد قطعی در کشور، نگران کننده است

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در رأس هیئتی برای بازدید 
از روند انجام پروژه هــا و طرح های نوآورانــه، فناورانه مراکز علمی و 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپی از اصفهان بازدید کرد. سورنا 
ستاری روز شنبه در حاشیه سفر به اصفهان گفت: مسئوالن معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری تالش می کنند هر هفته به یکی 
از استان ها سفر داشته باشــند.وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای 
شبکه سازی بین دانشــگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و پارک های 

فناوری در استان ها انجام شده اســت، ادامه داد: هدف ما تقویت این 
شبکه سازی است.ستاری تصریح کرد: استان ها جهت گیری خوبی 
در این بخش پیدا کرده اند و معانت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از آنها حمایت می کنــد. معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
با هدف بازدید از چند مرکز نوآوری و فناوری به اصفهان ســفر کرد.
سورنا ستاری، ابتدا از شهرک سالمت اصفهان و مرکز جامع سرطان 
و طرح نصب و راه اندازی دستگاه شــتاب دهنده خطی در آن بازدید 

کرد.وی همچنین از مراکز رشــد، کار آفرینی و بــازی های رایانه ای 
دانشگاه اصفهان و مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازدید 
و بر حمایت از آنها تاکید کرد.هشــت هســته فناور در مرکز نوآوری 
دانشگاه علوم پزشکی و بیش از 20 هسته فناور در مرکز رشد دانشگاه 
اصفهان فعال است.اصفهان با حدود 170 دانشگاه و موسسه آموزش 
 عالی و حدود 250 هزار دانشــجو دومین اســتان دانشگاهی کشور

 است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری گفت: نیروی 
انتظامی با وزارت علوم برای مبارزه خیابانی با تقلب علمی، همکاری تنگاتنگی 

خواهد داشت که تفاهم نامه تحقق این مهم به زودی امضا می شود.
حسین سیمایی صراف افزود: نیروی انتظامی با جرم مشهود در زمینه تقلب 
علمی که نیاز به شــکایت ندارد، برخوردهای جدی تــری خواهد کرد.وی 
اظهارداشت: امروز شاهد فعالیت برخی موسسه ها یا افراد برای فروش مدرک 

تحصیلی، پایان نامه و آثار علمی هستیم که ضمانت های اجرایی الزم برای 
مقابله با آنها در قانون پیش بینی شده است.

به گفته وی اگر تقلب علمی، مصادیق مجرمان پیدا کند، شــاکی خصوصی، 
 دانشــگاه و هم مدعی العموم می توانند وارد شــوند و اگــر جنبه تحصیل 
 مال نامشــروع پیــدا کند جرایــم ســنگینی بــرای آن در نظــر گرفته

 شده است.

امضای تفاهم نامه مبارزه با خبر
تقلب علمی بین وزارت علوم 

و نیروی انتظامی 

پریسا سعادت

معاون رییس جمهور در اصفهان تاکید کرد:
شبکه سازی در حوزه کار آفرینی بین استان ها تقویت می شود
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»مورینیو« داخل سبد 
لباس های چرک قایم می شد!

اســتفاده ژوزه مورینیو از روش های عجیب و 
غریب بــرای ارتباط با 
بازیکنــان خود، در 
زمان هایــی کــه 
توسط داور از بازی 
اخراج شــده بوده 
و نمی توانسته کنار 
زمین حضور داشــته 
باشد، موضوعی شناخته شــده است. شاید به 
همین دلیل است که لقب آقای خاص، در کنار 
نام مورینیو به خوبی می نشــیند. ولی مانیش، 
ملی پوش سابق پرتغال و ستاره سابق تیم های 
پورتو و چلسی که در این دو تیم باشگاهی سابقه 
بازی زیر نظر مورینیو را دارد با ذکر خاطره ای از او 
نشان داد که مورینیو در این راه تا چه حد خالق 
بوده است.به گفته مانیش، در زمانی که مورینیو 
در پورتو مربیگری می کــرده، زمانی که در یک 
بازی داور او را از زمین اخراج می کند، مورینیو 
برای برقراری ارتباط با بازیکنانش و حضور در 
رختکن تیم، در سبد لباس های کثیف بازیکنان 

قایم می شود.

»جنوا« پیشنهاد 30 میلیون 
یوروی رئال را رد کرد

سایت ایتالیایی مدعی شــد که رئال مادرید به 
دنبال جذب مهاجم جنوا 
اســت؛ اما پیشنهاد 
میلیــون   30
یورویی کهکشانی 
رد  شــده اســت.
به نقــل از کالچیو 
میرکاتو، کریســتوف 
پیاتــک را بایــد پدیــده این 
فصل رقابت های سری A دانســت. این بازیکن 
لهســتانی در جنوا بازی می کند و با زدن 13 گل 
بعد از کریســتیانو رونالدو 14 گل بهترین گلزن 
فصل جاری رقابت های ســری A است.عملکرد 
درخشان این مهاجم 23 ساله در جنوا باعث شده 
تا مشتریان بزرگی زیادی پیدا کند.سایت کالچیو 
میرکاتو ایتالیا از پیشنهاد 30 میلیون یوروی رئال 
برای جذب پیاتک سخن به میان آورد و نوشت که 
جنوا در زمستان قصد فروش ستاره خود را ندارد.
به نوشته کالچیو میرکاتو، رقم فروش پیاتک 60 
میلیون یورو اســت و جنوا تنها با این رقم دست 

بردار مهاجم آماده خود خواهد شد.

واکنش پدر »نیمار« به 
بازگشت او به بارسلونا

نیمار در تابستان دو ســال قبل بود که تصمیم 
گرفــت بارســلونا را 
ترک کند و با 222 
میلیون یورو راهی 
پاری  ســن  ژرمن 
شود.با وجود این 
که نیمار آمار خوبی 
در پاری  ســن  ژرمن 
داشته؛ اما او نتوانســته انتظارات را به ویژه  در 
لیگ قهرمانان اروپا بر آورده کند و گذشــته از 
آن حاشــیه های هم در فوتبال فرانسه داشته 
است.طی روزهای اخیر رسانه های اسپانیایی و 
فرانسوی از عالقه زیاد این بازیکن برزیلی برای 
بازگشت به بارسلونا سخن به میان آورده اند.پدر 
نیمار که مدیر برنامه های او نیز به شمار می آید 
به این اخبار واکنش نشان داد و با منتشر کردن 
پســتی به این شــایعات پایان داد.او با نوشتن 
جمله»اخبار دروغ و بی اساس« تاکید کرد که 
نیمار به دنبال جدایی از پاری  سن  ژرمن نیست.

دروازه بان تیم ملی عراق:
تیم های عربی شانس کمی 

برای قهرمانی دارند
جالل حسن، دروازه بان تیم ملی عراق در گفت 
وگویی شانس تیم های 
عربی برای قهرمانی 
در آســیا را بسیار 
کم می داند و می 
گوید: شانس تیم 
هــای عربــی برای 
قهرمانــی در آســیا 
خیلی کم است و خیلی سخت است در این دوره 
قهرمان شویم، به نظر من ژاپن می تواند قهرمان 
شود. نســبت به رقابت ها و کیفیتی که تیم ها 
دارند، ژاپن تنها تیمی است که توانایی قهرمانی 
دارد.او اضافه کرد: تیم هایی کــه در این دوره 
هستند بسیار قوی هستند، تجربه جام جهانی 
دارند و به طور قوی در این رقابت ها ظاهر شده 
اند و کیفیت باالیی نشان داده اند.جالل حسن 
در پایان اظهار داشت: عراق تنها تیمی است که 

می تواند برای قهرمانی بجنگد .

رفتن سردار آزمون از روبین کازان قطعی شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

رفتن سردار آزمون از 
روبین کازان قطعی شد

باشــگاه روبین کازان ســردار آزمون، ملی پوش 
ایرانی خــود را در نقل وانتقال هــای ماه جاری 
میالدی قطعا می فروشــد. به گــزارش روزنامه 
بیزنــس آنالین روســیه، باشــگاه روبین کازان 
شــروع به مذاکره با بازیکنان خود برای کاهش 
شدید دستمزد ها کرده و در میان آن ها بازیکن 
گلزنی اســت که فقط 12 هزار روبل دســتمزد 
دریافت خواهد کــرد! بازیکنان مطرحی همانند 
گرانات، کوردیاشــوف و یانااف با سیستم جدید 
پرداختی انطباق ندارنــد و از روبین کازان جدا 
خواهند شــد.بر اســاس این گزارش، در میان 
لژیونر ها سردار آزمون با دریافت دستمزد سالیانه 
1.۵ میلیون یورویــی گران قیمت ترین بازیکن 
روبین کازان محسوب می شود؛ اما سران باشگاه 
با این ملی پوش ایرانی بابت کاهش دستمزدش 
مذاکره ای نکردند. باشگاه روبین کازان به خاطر 
تصمیم قطعی بــرای فروش ســردار آزمون در 
ماه ژانویه از مذاکره با او برای کاهش دســتمزد 

منصرف شده است.

بازگشت آقافیروز به لیگ برتر
جدید ترین گزینــه ای که اســمش حول محور 
نیمکت نساجی مازندران می چرخد، فیروز کریمی 
است. مربی کارکشــته ای که یکی از قدیمی های 
تاریخ لیگ برتر بوده و در چند سال اخیر تیم های 
زیادی را از ســقوط نجات داده است. اما شایعاتی 
در خصوص انتخاب او به عنوان سرمربی نساجی 
مازندران شنیده می شود. خبری که تا به اینجا از 
سوی فرهاد صنیعی فر، مالک باشگاه و دیگر افراد 
حاضر در تیم تایید نشده و رسمیت نیافته است. 
اما مذاکرات بین ایــن دو در حدی جدی بوده که 
باید این مربی را نزدیک ترین مربی به قائمشــهر 
بدانیم. کریمی در ابتدای این فصل 
هدایت ماشین ســازی تبریز 
را بر عهده داشــت؛ اما تنها 7 
هفته روی نیمکت سبزپوشان 
تبریزی نشســت و بعد 
از آن رضــا مهاجــری 
جایگزین او شد. حاال 
در صورت این انتقال، 
سرخ پوشــان مازنی 
دومین تیم آقا فیروز در 
لیگ هجدهم خواهند 

بود. 

در حاشیه

فساد در راه میزبانی توکیو ۲0۲0
یک مقام قضائی در فرانســه اعــالم کرد رییس 
کمیته المپیک ژاپن بابت »فســاد گسترده« در 
جریان اعطای میزبانی المپیک 2020 به توکیو، 
در شــهر پاریس بازداشت شــده است.سونکازو 
تاکدا 71 ســاله، دهم دســامبر از سوی مقامات 
قضائی فرانسه دستگیر شد. او متهم به پرداخت 
مبلغی در حدود 2 میلیون یورو در جریان انتخاب 
پایتخت ژاپن به عنوان میزبان رقابت های المپیک 
اســت. توکیو، در جریان رای گیری که در سال 
2013 انجام شــد باالتر از شــهر های مادرید و 
استانبول قرار گرفت. تاکدا، قهرمان سابق پرش 
با اسب در المپیک که مسئولیت کمپین انتخاب 
توکیو به عنوان میزبان المپیک برعهده داشــت، 
یک عضو موثــر در کمیتــه بین المللی المپیک 
نیز هســت. بازجویی مقامات فرانسه که در سال 
2016 شروع شده بود، به طور مشخص به دو مورد 
پرداختی از سوی تاکدا به یک شرکت سنگاپوری 
)که به پسر رییس سنگالی فدراسیون بین المللی 
دو و میدانی المینا دیاک وابســته است( مربوط 

می شود. 

منهای فوتبال

پیشخوان

ایران- ویتنــام؛ تمرینی 
سنگین برای بازی های بعد

تیم فوتسال گیتی پســند در حالی  توانست هفته 
بیســت و پنجم رقابت های لیگ برتر فوتسال را با 
پیروزی پرگل پشت سر بگذرد که هم چنان حواشی 
دیدار قبلی با شهروند ساری گریبان این تیم را رها 
نکرده است، حواشی که ممکن است در سرنوشت 
قهرمان این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتســال 

تاثیر گذار باشد.
درچارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال 
کشور، تیم فوتسال گیتی پسند در ورزشگاه پیروزی 
میزبان شهروند ســاری بود که این دیدار به دلیل 
اتفاقات رخ داده میان بازیکنــان دو تیم و دخالت 
تماشــاگران نیمه تمام رها رشــد؛اما حاشیه های 
این دیدار ادامه یافت به طوری که پای سیاســیون 
به میان کشیده شد و اعضای شورای اسالمی شهر 
ساری با اعضای شورای شهر اصفهان تماس گرفته 
و خواســتار پیگیری این موضوع توسط آنها شدند. 
اتفاقی که با واکنش مسئوالن باشگاه گیتی پسند  
همراه شد. قائم مقام گیتی پسند در این باره گفته 
بود: اگرچه عذرخواهی های  انجام شده خوب است 
ولی ای کاش همین اعضای شــورای شهر یک بار 
سراغ باشــگاه گیتی پســند را که بخش خصوصی 
اســت  می گرفتند و جویای مشکالت ما می شدند. 
اصال به دنبال حمایت نقدی  نیســتیم؛ اما تاکنون 
یکی از اعضای شورای شــهر بر سرتمرینات تیم ما 

آمده است؟
محمد حسین عراقی زاده هم چنین ادامه داده بود: 
در هر دیدار گیتی پسند به عنوان نماینده فوتسال 
اصفهان بیــش از چهارهزار تماشــاگر حضور پیدا 
می کنند، اما آیا یکی از اعضای شورای شهر از تیم ما 
حمایت کرد؟ یک بار نخواستند که به صحن شورا 
برویم و کارهای انجام شده را به آن ها اطالع دهیم؛ 
اما خدا را شــکر اکنون پشت تیم شــهروند ساری 

درآمده اند. 
حواشــی ایجاد شــده در دیدار تیم گیتی پسند با 
شهروند ساری هم چنین با واکنش اعضای هیئت 

رییسه ســازمان لیگ برتر فوتســال همراه شد به 
طوری که کریم منصوری در مصاحبه ای با ایســنا 
مدعی شد که دســت هایی در کار است تا اعضای 
این سازمان در جریان کامل اتفاقات این دیدار قرار 
نگیرند. این عضو هیئت رییســه سازمان لیگ برتر 
در ایــن مصاحبه گفته بود: عجیب اســت که هیچ 
ویدئویی از این بازی و اتفاقاتش به بیرون درز نکرده 
است.قائم مقام باشــگاه گیتی پسند که از صحبت 
های عجیب منصوری متعجب شــده بود با ارسال 

جوابیه ای به این سخنان واکنش نشان داد.
عراقــی زاده در این جوابیــه آورده اســت: آقای 
منصوری! این را به شما یادآوری می کنم روزی همه 
ما را در یک قبر می خوابانند. چرا دروغ می گوید؟ 
چه کسی می تواند گوشی همراه دو هزار نفر را جمع 

و فیلم ها را پاک کند؟
 قائم مقام باشگاه گیتی پســند با بیان اینکه لطفا 
حافظه کوتاه مدت تان را تقویت کنید و به یاد آورید 

چه اتفاقاتی در تیم تحت مدیریت شــما می افتد،  
ادامــه داد :» آقای منصوری مظلــوم نمایی نکنید 
اگر به فوتبال خدمت نمی کنید با حب و بغض قبلی 
باعث نابودی یک بخش خصوصی دیگر از فوتسال 
باشــگاهی نباشــید. لطفا آخرین روزهای حضور 
غیرقانونی تان در صندلی ســازمان لیگ را سکوت 
کنید تا ما نیز ســکوت کنیم«. هم چنین در بخش 
دیگری از این جوابیه به انتشــار فیلم های اتفاقات 
اصفهان از طریق تلویزیون، خبرگزاری ها وفضای 
مجازی اشاره شده و آمده است: شما کجا بودید؟ ما 
یک نسخه از این فیلم ها را به شورای تامین داده ایم؛  
اما می گویید هیچ فیلمی نیست چون شما در معادن 
و سر پروژه هایتان هستید و آنجا نمی توانید فیلم ها را 
ببیند. قائم مقام باشگاه گیتی پسند  افزوده بود: آقای 
منصوری سازمان لیگ، رییس و دبیر دارد و آقایان 
همه موارد را در کوتاه ترین زمان رصد کرده و فیلم و 
گزارش نماینده را هم گرفتند. خدا را خوش نمی آید 

این همه هجمه از سوی سیاسیون ساری که برای 
اهداف دیگری است برای این بازی گذاشته شود و 

شما هم  روی آن موج سواری کنید.
عراقی زاده در پایان از منصوری خواسته بود میان 
باشــگاه های مختلف تفرقه افکنــی نکند و اظهار 
امیدواری کرده بود که با توجه به فشار سیاسیون، 
کمیته فوتسال و کمیته انضباطی حکم عادالنه ای 
را صادر کند تا دیگر شــاهد تکرار چنین اتفاقاتی 

نباشیم.
 به نظر می رســد با توجه به اتفاقات رخ داده، رای 
پنج بر صفری به سود شهروند ساری و محرومیت دو 
جلسه ای تماشاگران گیتی پسند در انتظار باشگاه 
اصفهانی باشد. از این رو مسئوالن گیتی پسند باید 
خودشان را از حواشی که ممکن است در سرنوشت 
قهرمانی تاثیر گذار باشــد دور کنند تا سرخ پوشان 
بتوانند جام قهرمانی این دوره از رقابت های فوتسال 

کشور را به نصف جهان بیاورند. 

 حاشیه هایی پررنگ تر از مــــتن
  هشدار به گیتی پسند در فصلی که مدعی است؛ 

  عکس روز

دیدار »کریمی« و »کرانچار« در هتل آکادمی
علی کریمی در هتل آکادمی که محل استقرار کادر فنی و بازیکنان تیم امید است با کرانچار 
دیدار و گفت وگو کرد.تیم فوتبال امید ایران خود را بــرای حضور در رقابت های مقدماتی 
المپیک آماده می کند و آخرین اردوی این تیم پیش از سفر به قطر خاتمه یافت.در این بین 
علی کریمی هم این روزها در حال ســپری کردن دوره مربیگری A آسیاست و اردوی تیم 
سپیدرود هم به همین دلیل به کمپ تیم های ملی منتقل شده و آنها در یکی از زمین های 

کمپ تیم ملی که چمن مصنوعی دارد، تمرین می کنند.

 کــی روش: االن وقــت 
صحبت درباره کلمبیا نیست

فوتبال به صــرف چای و 
شیرینی، عصر صعود!

دفاع رییس AFC از جامی که قلعه نویی به آن حمله کرد!
امیر قلعه نویی، سرمربی پیشین تیم ملی و سرمربی فعلی سپاهان در چند مصاحبه، از تصمیم AFC در 
افزایش تیم ها انتقاد و تاکید کرد که این مسئله هرچند باعث افزایش درآمدزایی می شود؛ اما سطح فنی 
و کیفی بازی ها را پایین می آورد.قلعه نویی در این رابطه گفته است: »جام ملت ها در واقع جام چاپ دالر 
است که دنبال درآمدزایی بیشتر هستند نه افزایش سطح کیفی مسابقات.«با این حال شیخ سلمان ،رییس 
AFC نظر دیگری دارد. شیخ سلمان در تازه ترین مصاحبه خود ضمن دفاع از 24 تیمی شدن جام ملت ها، 
این تصمیم را یک تصمیم تاریخی دانست که باعث افزایش سطح فنی تیم های مختلف می شود. وی گفت: 
»بسیار خوشحالم که فوتبال در آسیا توسعه یافته، آمار و ارقام می گوید فوتبال آسیا با یک انقالب مواجه 

شده است. برگزاری ۵1 مسابقه با حضور ۵۵2 بازیکن یک آمار بی سابقه است.«

مرگ قوی سپید نزدیک است؟
تیم فوتبال ملوان انزلی این روز ها حال و روز خوبی ندارد و در انتهای جدول لیگ یک جا خوش کرده اســت.

تیم فوتبال ملوان انزلی در حالی در لیگ یک فوتبال حضور دارد که در قعر جدول جای گرفته و به سقوط به 
لیگ دسته دوم نزدیک شده است. ملوانی ها که به قو های ســپید معروف هستند، سال ها در سطح اول لیگ 
برتر بودند و یقه بسیاری از تیم ها را در انزلی می گرفتند؛ اما در دو، سه سال گذشته نشانی از تیم ملوان سابق 
دیده نشده است. ملوان امسال با فرهاد پورغالمی در حالی مسابقات لیگ یک را شروع کرد که به دلیل شکایت 
بازیکن خارجی، با کسر 6 امتیاز روبه رو شد، همین مسئله باعث شده که انزلی چی ها نتوانند شرایط خود را 
بهبود ببخشند. ملوان اگر به خودش نیاید، باید سال آینده در لیگ دسته دو حضور پیدا کند و شاید این مسئله 

به معنای مرگ قوی سپید باشد.

تمرین بدون حقوق در تیراندازی؛

 وعده های پوچ رییس!
مشکالت تیراندازان این روزها از فشنگ و مهمات گذشــته و به بی پولی در اردوها و تمرینات رسیده 
اســت.تیراندازان تفنگ و تپانچه که از مدت ها پیش تمرینات خود را برای مســابقات کسب سهمیه 
المپیک در هند آغاز کرده اند، از آن زمان تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده اند.این مشکالت مالی قبل 
از بازی های آسیایی 2018 اندونزی نیز وجود داشت به طوری که برخی از آنها تهدید به تعطیلی اردو 
کردند. عدم حضور در تمرینات مسئوالن فدراسیون را وا داشت تا با ورزشکاران وارد مذاکره شوند. بعد 
از این اتفاقات فدراسیون تیراندازی 1/۵میلیون تومان قبل از بازی های آسیایی و 1/۵میلیون در جریان 
بازی ها به ورزشکاران پرداخت کرد؛ اما از ان زمان تاکنون تیراندازان هیچ حقوقی دریافت نکرده اند.

نکته جالب اینجاست فدراسیون به ورزشکاران اعالم کرده برای آنها روزی 10 هزار تومان در نظر گرفته 
که این پول زمانی پرداخت می شود که ورزشــکاران به مسابقات اعزام شوند این در حالی است که در 

زمان سیدمهدی هاشمی هر تیرانداز روزی 2۵ هزار تومان حقوق دریافت می کرد.
تمامی این اتفاقات قبل از آغاز مسابقات جهانی برای کسب سهمیه المپیک، باعث شده تا تیراندازان 
تمرکز الزم را برای تمرین نداشته باشند. تمرینات فشرده تیراندازان بدون حقوق مشکلی است که آنها 
را با چالش بزرگی در آستانه مسابقات کسب سهمیه المپیک 2020 روبه رو کرده است.موضوع دیگری 
که ورزشکاران تیراندازی از مسئوالن فدراسیون درخواست کرده اند مربوط به »بیمه« ورزشکاران است. 
آنها معتقد هستند به دلیل نبودن لیگ مناسب و عدم دریافت قراردادهای باال، عدم بیمه نیز مشکالتی 
را برای شان به وجود خواهد آورد.تیراندازان در حالی با این مشکالت دست و پنجه نرم می کنند که قبل 
از بازی های آسیایی نیز حاشیه هایی داشتند به طوری که این مشکالت باعث شد تا کاروان 18 نفره 
تیراندازی از بازی های آسیایی فقط با یک برنز مه لقا جام بزرگ به کشور برگردد؛ موضوعی که انتقادات 

زیادی را به مسئوالن این فدراسیون وارد کرد.

تیم ملی ایران با درخشــش ســردار آزمون موفق شد جواز 
حضور در مرحله حذفی رقابت های جام ملت های آسیا2019 
 را کســب کند و خود را به جمع 16 برتر قاره کهن برســاند. 
تیم ملی ایران با پیروزی برابر ویتنام سرســخت و جنگجو 

نشان داد که ادعاهایش اتفاقی نیســت و ابرقدرت برتر این 
رقابت هاســت که به هیچ تیمی رحم نخواهد کــرد تا با اوج 
آمادگی ســتارگانش بســیاری از مدعیان این تورنمنت را 
بترســاند، تیمی که با تغییر دادن سبک و فلسفه قدیمی اش 

حسابی جام هفدهم را شوکه کرد!
در جریان این دیدار حساس که می توانست سرنوشت یوزها 
را برای حضور در مرحله  یک هشتم  نهایی این رقابت ها مشخص 
کند، سردار آزمون با درخشش بی بدیل خود توانست در دقایق 

38 و 69 گل های برتری ایران را بــه زیبایی  هرچه تمام وارد 
دروازه ویتنام کند تا کی روش با دبل او بتواند ششمین امتیاز 
را برای ایران در گروه D کسب کند و تا پیش از برگزاری دیدار 

عراق و یمن عنوان صدرنشینی را از آن خود کند.
تیم ملی ایران با کسب این پیروزی صعود خود را به دور بعدی 
 این رقابت ها مســجل کرد تا با تفاضل گل بســیار خوب +7 
کار  را برای عراق تا پیش از دیدار مستقیم به لحاظ کسب عنوان 

صدرنشینی بسیار سخت کند.

ایران 2  - ویتنام صفر؛
 آسیا زیر سلطه یوزهای پارسی! 

ایران- ویتنام؛ واویال، بزن 
چند تا دیگه

 عبور از مانع دوم با دستور 
انتقام؛ جنگ ویتنام

سمیه مصور
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اســتاندار اصفهــان  در نشســت خبــری خود با 
خبرنگاران در محل استانداری اصفهان، اظهارکرد: 
در همه اســتان هــای خوزســتان، چهارمحال و 
بختیاری و یزد مسئوالن در کنار ما قرار دارند و در 
چارچوب های مشخص و قانونی در حال کار هستیم 
و همه در کنار هم قرار داریم، قرار نیست برای حل 
مسئله در اســتانی بخواهیم استان دیگری را دچار 

مشکل کنیم.
عباس رضایی افزود:هیچ کجا نگفته ام هفت طرح 
استاندار قبلی کارشناسی نشده است، بلکه گفته ام 
باید کارشناسی شود، اگر با کارشناسی ها با زمان و با 
جیب و پول و شرایط آب و هوایی و با توجه به قوانین 
باالدســت هر کدام جواب دهد و کارشناسان تایید 

کنند آن را اجرایی می کنیم.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: آقــای مهرعلیزاده 
گفتند ۴۵۰ میلیارد تومان هســت، این پولی بوده 
که صنایع باید پرداخت می کردنــد، از این میزان 
پول طبق گزارش آب منطقه ای و جهاد کشاورزی 
و برنامه و بودجه حدود ۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان وصول شــده بود. از این وصولــی حدود ۵ 
میلیارد تومان به مســئله بذر اختصاص داده اند و 
چیزی حدود ۱۰ میلیارد تومان در صندوق توسعه 
کشاورزی مانده بود، در مقابل این قضیه آب منطقه 
ای ادعا می کند کــه ۳۸ میلیارد تومان صنایع باید 

پرداخت می کردند.
رضایی گفت: اگر بخواهیم آن ۴۵۰ میلیارد تومان 
را وصول کامل کنیم ۱۱ صنعت را در نظر گرفتند، 
فوالد مبارکه، ذوب آهن و پاالیشــگاه و۹ کارخانه 
دیگر بودند کــه تاکنون دو کارخانه قابلیت ســهم 
پرداختی خود را دارند و مابقی مشــکالت دیگری 
دارند و نمی توانیم به آنها فشــار وارد کنیم. چرا که 
می آییم جایی را درست کنیم جای دیگری مشکل 
پیدا می کند، پس تحقــق ۴۵۰ میلیارد تومان در 
شرایط اقتصادی کشــور ممکن است با معضالت و 
خاص خود روبه رو شود و باید با تدبیر در این زمینه 

پیش برویم.
وی در خصوص بازگشــایی زاینده رود، اظهار کرد: 

در خصوص بازگشــایی 
آب در اوایــل بهمن ماه 
مدیریت منابــع آب در 
استان طرحی پیشنهاد 
داده، حوزه آبریز زاینده 
رود کمیســیونی دارد 
و رییس کمیســیون با 
وزارت نیرو اســت، آنها 

قطعا کارشناســی هایی انجام مــی دهند و طبق 
پیگیری هایی که انجام شــده و آنها هم گفته اند با 
حداکثر ریسک این اتفاق را می پذیریم و کمیسیون 
حوزه آبریز باید در ایــن زمینه تصمیم گیری کند. 
البته قول صد در صد در این زمینه نمی شود داد ولی 

رای من، رای مثبتی خواهد بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر پشت مخزن سد زاینده 
رود  ۱۵۵ میلیون مترمکعب آب وجود دارد که سال 
گذشــته در همین زمان  ۱۳۸ میلیون مترمکعب 

بوده است. 
استاندار اصفهان تاکید کرد: سیاست های ما ابتدا، 
اجرای معنویات مقام معظم رهبری، اجرای سیاست 
های دولت تدبیر و امید با استفاده از توان و پتانسیل 

ظرفیت هــای مردمی در 
استان اصفهان خواهد بود.

وی افــزود : اولویت بزرگ 
و اساســی ما در استان آب 
شرب است، اگر امروز همه 
اســباب و وســایل را برای 
آماده شــدن سد کوهرنگ 
سه آماده کنیم همین فردا 
آب وارد رودخانه نمی شــود. پیمانکار گفته است 
ســال ۹۹ ولی من خوش بین نیســتم. متاســفانه 
هنوز خاک برداری سد تونل ســوم کوهرنگ انجام 

نشده است.
رضایی خاطر نشان کرد : تعامل، همکاری و پیگیری 
با استان های همجوار را در دســتور کار داده ایم. از 
همه ظرفیت ها باید اســتفاده کرد تا بتوان مشکل 
آب را حل کــرد، مصوبــه هئیت وزیــران یکی از 
بهترین مصوبات برای احیــای رودخانه زاینده رود 
و ســاماندهی کارون بزرگ است.استاندار اصفهان 
در خصوص قطار ســریع الســیر اصفهان-تهران 
گفت: قرار بوده چینی ها با ال سی آن را وارد کنند، 
خوشبختانه با ۱۳.۶ میلیارد یوان این قضیه حمایت 

مالی شد.
وی افزود: با وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل راه 
آهن  مالقات خواهیم داشت. امیدواریم طبق قولی 
که دادند شاهد قطار یک ساعت و ۵۰ دقیقه ای میان 

اصفهان و تهران باشیم.
وی اظهار کــرد: اصفهان ایرالیــن مخصوص خود 
با بیس اصفهان ندارد، کارگروهی در اســتانداری 
تشکیل شده اســت که در آن کارگروه دنبال ایجاد 
ایرالین با بیس اصفهــان هســتیم و آن را به یک 
 فرد نخواهیم داد و یک شــرکت ســهامی وارد این

 مســئله خواهد شــد تا همه مردم بتوانند شریک 
شوند.

استاندار اصفهان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
چه زمانی جلسه هیئت حل اختالف برگزار خواهد 
شد، تاکید کرد: اگر کسی تخلف کرده باشد مطابق 
موازین قانونی رفتار می شود و اگر هم نبود از او رفع 

اتهام می کنیم.
وی درباره اینکه شــما برای پیشــرفت استان طی 
مدت زمان اندک باقی مانده چه اســتراتژی اتخاذ 
خواهید کرد، آیا به سوی نهادگرایی حرکت می کنید 
یا توســعه گرایی را در دســتور کار قرار می دهید، 
خاطر نشــان کرد: بشــر به امید زنده است؛ درجا 
ماندن و رکود باعث سســتی رخوت و نابودی می 
شود. استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود 
کارگروهی هم ترتیب داده ایم و از صاحب نظران، 
اساتید دانشگاه و نمایندگان استفاده خواهیم کرد. 
از همه دعوت کــرده ایم یک اتاق فکر با ســاختار 

کارگروه های مختلف تشکیل دهیم.
وی ادامه داد: ایجاد فضای نشــاط و عبور از سختی 
ها از سیاســت های اصلی من خواهد بود.استاندار 
اصفهان در ارتباط با تجمعات صورت گرفته، گفت: 
تجمع قوانین و مشــخصات خــود را دارد، اگر این 
مجوز را از فرمانداری یــا فرمانداری دیگری گرفته 
باشند نیروی انتظامی مانع نمی شود، ولی اگر قرار 
اســت تجمعی از جانب هرکس برگزار شود و گروه 
های معاند و ضد انقالب وارد آنها شود ،قطعا با آنها 

برخورد می کنیم.

مشکل نبود جا برای پارک خودرو و نبود پارکینگ در شهر از جمله 
موضوعاتی است که می توان گفت تقریبا تمام شهروندان در شهر را 
حتی برای یک بار با خود درگیر کرده باشد، کافی است برای خرید یا 
انجام یک کار اداری از خانه خارج شوی تا با حجم خودروهای پارک 
شده کنار جدول ها و حتی دوبله و ســوبله پارک کردن آنها روبه رو 
شوی. در بعضی از مناطق شهر کار حتی  از پارک دوبله و سوبله نیز 
گذشــته و مردم برای پارک خودروی خود به پیــاده روها هم رحم 

نمی کنند.
مشکل کمبود پارکینگ در شهر مشکل امروز و دیروز نیست، افزایش 
خودروها در سطح شــهر و تولید انبوه کارخانه های خودرو سازی، 
باعث شد تا عالوه بر ایجاد مشــکالت آلودگی هوا و ترافیک، مشکل 
کمبود پارکینگ هم به وجود آید، مشکلی که در برخی از نقاط شهر 
به دلیل تجمع ساختمان های اداری، تجاری و حتی ساختمان های 

پزشکی رنگ حادتری به خود گرفته است .
 در همین راســتا مدیریت شهری طی  ســالیان گذشته در جهت 

رفع این مشــکل تالش کرد تا با ســاخت پارکینــگ های عمومی  
گام های اساســی تری در این زمینه بردارد؛ چراکه پارکینگ های 
عمومی به عنوان یکی از اجزای مهم سیســتم حمل و نقل شهری 
به حســاب می آید که وظیفه فراهم کردن ســطوحی برای خارج 
کردن ترافیک ساکن از سیستم ارتباط شــهری و در نتیجه کاهش 
شلوغی و راهبندان های ترافیکی در مرکز شــهر را دارند  و تاکنون 
 بالغ بر ۴2 پارکینگ از سوی  شهرداری در سطح شهر ساخته شده

 است.
 از طرف دیگر طی سالیان اخیر الزام مراکز تجاری و اداری به ساخت 
پارکینگ نیز در دستور کار شهرداری قرار گرفته است تا این معضل 
کهنه از شهر رخت بربندد؛ اما حاال عدم اســتقبال مردم اصفهان از 
این پارکینگ ها مشکل ساز شده است. به گفته مسئوالن شهرداری، 
پارکینگ های ساخته شده خالی است و مردم پارک دوبل در معابر 
و کوچه های تنگ اصفهان را بیشتر ترجیح می دهند. بارها مشاهده 
شده است که بسیاری از شهروندان پارک در کنار خیابان ولو به خطر 
جریمه شــدن را پارک در پارکینگ ترجیح مــی دهند تا همچنان 
شاهد پارک بی رویه خودرو ها درکنار خیابان ها و پیاده رو ها باشیم.
استاندار نبودن پارکینگ های ساخته شده از جمله مسائلی است که 
از سوی مردم به عنوان  دلیل عدم تمایل به استفاده از پارکینگ ها 
مطرح می شود. بسیاری از پارکینگ های ساخته شده در شهر از نظر 
انتخاب مناســب مکان چه از بعد نور دهی و تخلیه هوا در پارکینگ 
و چه از این منظر که خــودرو ها به هنگام پارک کــردن و خروج از 

پارکینگ به هم گره نخورند با شرایط استاندارد فاصله دارند.
به عنوان مثال پارکینگ مادی فرشــادی به علت انتخاب نامناسب 
مکان خود عامل ایجاد ترافیک شده است و خودروها به هنگام خروج 

به هم قفل می شوند.
از سوی دیگر در مکان گردشــگری مثل ناژوان یا میدان امام)ره( با 

کمبود پارکینگ مواجهیم و به راحتی شهرداری از زمین های خالی 
اطراف این دو مرکز گردشــگری به عنوان پارکینگ درآمدزایی می 

کند.
تنها پارکینگ اســتاندارد اصفهــان را می توان پارکینگ ســیتی 
سنتر اصفهان واقع در سپاهان شــهر عنوان کردکه قطعا شهرداری 
این میزان هزینه را برای ســاخت پارکینگ در داخل شــهر صرف 
نمی کند. شاید هم توجیه اش این باشــد که در داخل شهر چنین 
 فضا و مکانی بــرای احــداث پارکینــگ اســتاندارد را در اختیار 

نداریم.
از سوی دیگر گران بودن زمین نیز سبب شده تا مراکز تجاری و اداری 
هم تمایلی به ساخت پارکینگ نداشته باشــند و پارک خودرو هم 

چنان مشکل شهر باقی بماند.
 مسئوالن شهری اصفهان که در راســتای کاهش ترافیک شهر طی 
سالیان گذشته گام های خوبی برداشته اند باید افزون بر استاندارد 
سازی پارکینگ ها، تالش هایی هم جهت فرهنگ سازی استفاده از 
پارکینگ در شهر بر دارد تا به تدریج دیگر شاهد پارک های دوبله و 

سوبله در شهر نباشیم. 

پارکینگ های خالی و پارک های دو بله وسوبله در خیابان؛

درگیری نصف جهان با مشکل پارکینگ

تجمع قوانین و مشخصات خود را 
دارد، اگر این مجوز را از فرمانداری 
یا فرمانداری دیگری گرفته باشند 

نیروی انتظامی مانع نمی شود

برگزاری نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

آغاز اکران »تخته گاز« 
و »درساژ« در سینماهای 

اصفهان
ســینماهای اصفهــان همزمان بــا نیمه 
فصل زمســتان جانی دوبــاره گرفتند و با 
اکران منتخبین ســینمای ایــران عالقه 
منــدان به هنر هفتــم را به ســینماها فرا 
می خوانند.اکران فیلم ســینمایی »تخته 
گاز« تازه تریــن اثــر ســینمایی محمــد 
آهنگرانی در ســینماهای اصفهــان آغاز 
شد.ســام درخشــانی، کامبیز دیرباز، لیال 
اوتادی، الهام حمیــدی، رز رضوی، بیژن 
بنفشــه خواه، نیما شاهرخ شــاهی، پرستو 
صالحــی و داریوش فرهنــگ در این فیلم 
به ایفای نقش می پردازند.فیلم ســینمایی 
»درســاژ« اثر متفاوت »پویا بادکوبه« در 
ژانر اجتماعی اســت کــه در پردیس های 
سینمایی ســاحل و چهارباغ اصفهان روی 
پرده رفته است.علی مصفا، شبنم مقدمی، 
هوشــنگ توکلی ،علیرضا ثانی فر،علیرضا 
آقاخانی ،سیامک ادیب،جالل فاطمی،لویی 
سیفی ،یسنا میرطهماسب ،باسط رضایی، 
به آفرید غفاریان ،شایان فصیح زاده، رامبد 
مطلبی و نگار مقدم در ایــن فیلم به ایفای 
نقــش پرداختند.فیلم ســینمایی »قانون 
مورفی«  تازه ترین اثر سینمایی رامبد جوان 
یک کمدی اکشن جذاب است و قصه های 
متقاوتی را از شــخصیت های فیلم روایت 
می کند. امیر جدیدی، امیر جعفری، هادی 
کاظمی، ســروش صحت و رامبد جوان از 
بازیگران این فیلم هســتند.فیلم سینمایی 
»دزد و پری 2« ســاخته حسین قناعت در 
پردیس های سینمایی ســاحل و چهارباغ 

اصفهان روی پرده رفت.

یک کارشناس:
ایجاد فضای مشارکتی 

طرح های زیباسازی را پویاتر 
می کند

یــک کارشــناس شهرســازی اظهارکرد: 
فراهم کردن زمینه مشــارکت مردمی در 
امور شــهری، منجر به اعتمادســازی بین 

شهروندان و مدیریت شهری می شود، تجربه 
نیز ثابت کــرده همیشــه طرح هایی که با 
مشــارکت مردم اجرا می شود، بسیار مفید 
و موثرتر اســت؛ زمانی که نمایشــگاهی از 
کار مردم در داخل فضای شهر نمایان شود، 
مردم این اقدام را یک پاداش می دانند و به 
مدیریت شهری اعتماد بیشتری می کنند.

شــهره عزتیان، با اشــاره به فراخوان طرح 
مشارکتی برای زیباســازی شهر اصفهان 
برای نوروز خاطرنشــان کرد: زمانی مفهوم 
مشــارکت به معنای واقعی تحقق می یابد 
که طرح هــا و ایده های مردم در شــهر به 
درستی اجرا شود، همچنین هدف از اجرای 
طرح برای مردم تعریف شــده باشــد.این 
کارشناس شهرسازی با بیان اینکه عناصر 
زیباسازی نوروزی در شــهر اصفهان باید 
متناسب با هویت این شــهر باشد، تصریح 
کرد: طرح هایی که در سال های قبل برای 
زیباســازی نوروزی اجرا می شــد به دلیل 
خاصیت ایســتایی که داشــت طرح های 
پویایی نبود و این یک عنصــر منفی برای 
طرح به حساب می آمد، اما امسال با ایجاد 
فضای مشــارکت میان مــردم و مدیریت 
شهری امیدواریم شاهد یک حرکت بی نظیر 
در اصفهان باشــیم.عزتیان اضافه کرد: به 
طور مثال اگر برای زیباسازی شهری بتوان 
از مبلمان شــهری و فضاهای جمعی و پویا 
به صورت تعاملی اســتفاده کرد و این گونه 
فضاها را به درستی برای شهروندان تعریف 
کرد که آن ها بتوانند در نوروز در آن مکان ها 
حضور یابند می توانیم شاهد نوروزی زیبا در 
شهرمان باشیم.وی افزود: این فضاهای پویا 
می تواند شامل نمایشــگاه هایی در فضای 
شهر باشــد تا هر نفر از گردشگران بتوانند 
پس از بازدید نوشته ای را برای شهر اصفهان 
در آن نمایشــگاه به یادگار بگذارند، بدون 
شــک این چنین اقداماتی مقدمه ای برای 
دریافت ایده ها و نقطــه نظرات مردم برای 

شهر اصفهان خواهد بود.

امام جمعه اصفهان:
مساجد هم تراز جمهوری 

اسالمی ارتقا یابد
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: مساجد 
هم تراز نظام جمهوری اسالمی و فرهنگ شیعه ارتقا 

پیدا کند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در سومین جلسه 
شورای فرهنگ عمومی استان در استانداری، افزود: 
یکی از مسائل مهم مسئله مسجد است که متاسفانه 
در این زمینه در بسیاری از موارد از جهان اسالم عقب 
هستیم.وی ادامه داد: مساجد با مشکالت و آسیب 
های بسیاری مواجه اســت که از جمله آن فقدان 
مسیر تردد معلوالن به مساجد است یا اینکه محل 
ساخت مســاجد باید در کنار چهارراه ها و با امکان 
دسترسی مناسب احداث شود.امام جمعه اصفهان 
با انتقاد از صرف هزینه های اضافی در ساخت و ساز 
مساجد، اظهارداشت: باید از هزینه های اضافی مانند 
ساخت بیش از یک گلدســته و ماذنه برای مساجد 
پرهیز شود.وی با تحسین قطع هزینه و رایگان شدن 
آب و برق مساجد در دولت های قبلی، ادامه داد: در 
کشورهای غیر اسالمی هزینه های آب و برق از معابد 
و حتی مساجد دریافت نمی شود. نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه اصفهان تاکید کرد: محور کار 
فرهنگی مسجد است و در صورتی که امام جماعت، 
نمازگزاران و سایر ارکان آن کار خود را به خوبی انجام 
دهند بسیاری از مشکالت حتی مسائل معیشتی و 
فقر برطرف می شود.حضرت آیت ا... طباطبایی نژاد 
تصریح کرد : در شــهر اصفهان قریب ۶۰۰ مسجد 
وجود دارد که در صورتی کــه کار خود را به خوبی 
انجام می دادند بسیاری از مشکالت فرهنگی مذهبی 

برطرف می شد.

رییس مجمع نمایندگان استان خبر داد:
بررسی مطالبات بازرگانان و 
بازنشستگان فرهنگی، فوالدی

نشست مجمع نمایندگان اســتان با نمایندگان 
اتاق بازرگانــی، بازنشســتگان فرهنگ و فوالد 
برگزار شــد. رییس مجمع نمایندگان اســتان 
اصفهان در نشست این مجمع با نمایندگان اتاق 
بازرگانی، بازنشستگان فرهنگیان و فوالد گفت: 
بوروکراسی های اداری، مشکالت ارزی و مالیاتی، 
مهم ترین مطالبات بخش بازرگانی است.حجت 
االسالم ناصر موسوی الرگانی افزود: پاداش پایان 
خدمت و نحوه پرداخت بازنشستگان فرهنگی هم 
مهم ترین درخواست این جامعه فرهنگی است که 
پیگیری این موضوع در دست بررسی نمایندگان 
استان در مجلس است.وی  ادامه داد: درخواست 
بازنشســتگان فوالد هم توجه ویژه مسئوالن به 
حقوق آنها در بودجه ۹۸ اســت  که این موضوع 

در کمیسیون تلفیق بودجه پیگیری می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری مطرح کرد:

تالش برای دستیابی به شهری 
بدون دفن پسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان گفت: در حال حاضر ۵2 درصد پسماندهای 
شهر اصفهان دفن می شود، اما در تالش هستیم با 
پروژه های در نظر گرفته شــده به شهر بدون دفن 

پسماند دست یابیم.
علی دهنوی اظهارکرد: مشــارکت شــهروندان 
برای رســیدن به هدف »کمترین دفــن زباله در 
شهر مهم ترین دغدغه ســازمان مدیریت پسماند 
است؛ اگر شهروندان با تفکیک مناسب پسماندتر 
و خشــک از مبدأ با مدیریت شهری و این سازمان 
همکاری کنند، حجم پسماند ورودی به تاسیسات 
پردازش کاهش یافته و هزینه های دفن پســماند 
کاهش می یابد.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه دفن پسماند در 
زمین، خسارت های زیادی به دنبال دارد و سال ها 
باید سپری شود تا این خســارت ها جبران شود، 
افزود: بیشترین تالش این سازمان برای کاهش دفن 
پسماند در زمین، حرکت به سوی بازیافت و احیای 
حداکثری مواد و انرژی از پســماندهای تولیدی 
است.وی با تاکید بر اهمیت همکاری شهروندان در 
تفکیک از مبدأ پسماند، تصریح کرد: شهروندان باید 
بدانند اگر در پروژه های زیست محیطی مثل تفکیک 
پسماند مشارکت نکنند، طرح های پیش بینی شده 
با شکست رو به رو خواهد شد.دهنوی خاطرنشان 
کرد: با توجه به فرهنگ سازی های انجام شده میزان 
همکاری و مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدأ 
پسماند بسیار مطلوب بوده و پسماندهای خشک 
خانگی را به ایســتگاه های ثابت بازیافت تحویل 
می دهند؛ همه اقدامات زیست محیطی هزینه بر 
است، اما برای ســالمت آیندگان، این ها را هزینه 

حساب نمی کنیم.

برای حل مسئله آب، استان دیگری را دچار مشکل نمی کنیم 
 استاندار اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

شهردار اصفهان خبر داد:
برگزاری نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک

شهردار اصفهان گفت: در هفته جاری نخســتین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک در اصفهان برگزار 
می شود. قدرت ا... نوروزی صبح  دیروز در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« اظهار کرد: این کنفرانس ملی با 
حمایت و مشارکت شهرداری اصفهان و سایر نهادها و دستگاه ها از جمله وزارت کشور و صندوق کودکان 
سازمان ملل متحد )یونیسف( در اصفهان برگزار می شــود.وی اظهار امیدواری کرد: کودکانی که آینده 
شهر و کشور را در دست دارند، درســت ببینیم و به حقوق آنها بیشتر احترام بگذاریم.شهردار اصفهان با 
بیان اینکه شهر اصفهان از سوی یونیسف و وزارت کشور به عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک در ایران 
انتخاب شــده و به همین دلیل در هفته جاری میزبان یک کنفرانس خوب در سطح ملی هستیم، گفت: 
حمایت و مشارکت شهروندان در پشتیبانی از کودکان می تواند موجب تربیت نسل خالق، کوشا و دارای 

صفات حسنه باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اعالم کرد:
بهره برداری از ۱+۶۳۶ دوربین و سامانه  هوشمند ترافیکی

 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: به زودی ۶۳۶ دوربین و یک سامانه  هوشمند ترافیکی با 
هزینه ای بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رســد.علیرضا صلواتی اظهارکرد: کنترل مرکزی جریان 
ترافیک و نظارت تصویری بر معابر و تقاطع ها از ملزومات حیاتی برای مدیریت یک کالن شهر محسوب می شود.

وی افزود: توسعه فضاهای شهری،  اماکن و معابر، رشــد فزاینده در تعداد وسایل نقلیه،  افزایش حجم سفرهای 
شهری،  ضرورت کاهش آالینده ها،  کارآمدی در اعمال قوانین، تامین زیرساخت های امنیت شهر و شهروندان از 
اصلی ترین وظایف یک مرکز کنترل ترافیک و نظارت تصویری است.صلواتی  با بیان اینکه کالن شهر اصفهان نیز 
در بیش از دو دهه گذشته با چالش هایی مشابه با آنچه در سایرشهرهای مهم کشور و جهان می گذرد، روبه رو شده 
است، تصریح کرد: مدیران شهری نیز از این ضرورت ها بی اطالع نبوده و در مقاطع مختلف به تناسب داشته ها و 
برنامه ها، اقدام به راه اندازی و توسعه سامانه های ترافیکی و در نهایت مرکز مدیریت و کنترل ترافیک کرده  است.

 دیدگاه

 نرگس طلوعی
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   هر کس يك شبانه روز از بیمارى پرستارى 

کند، خداوند او را با ابراهیم خلیل محشور 
می کند. 
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یادداشت

یكی از بهترین نمادهای برقــراری عدالت در عرصه وجود ما، 
حلم و بردباری است كه قوه غضب را كنترل كرده و به هنگام و 
بجا از آن بهره می گیرد. نفس انسان را آرامش و طمانینه می 
بخشد تا اگر عملی برخالف میل درونی او رخ داد یا به حادثه ای 
تلخ و ناگوار رسید از محدوده صبر حوصله بیرون نرود و فراتر از 

ارزش های شایسته عكس العمل نشان ندهد.
از این رو حلم را باعث جلوگیری از شعله ور شدن آتش خشم 
و هیجانات نفس در لحظه بحرانی دانسته اند و حلیم و شكیبا 
كسی اســت كه در عقوبت و مجازات شــتاب نمی كند و در 
تصمیم های خود، نوعی خردگرایی و نكته ســنجی ویژه ای 

نشان می دهد.
با مروری بر آموزه های دینی، سخن نیكوی امام صادق)علیه 
السالم( را می یابیم كه آن حضرت درباره حلم می فرماید: حلم 
چراغ الهی است كه صاحب آن را به جوار رحمت الهی روشن 
و نورانی می كند و به سبب فیوضات حق، مستفیض می شود. 
امام)علیه السالم( با بصیرت خویش راهكار روشن شدن به این 
ویژگی واالی اخالقی را ترســیم فرمود: انسان بردبار، حلیم و 
شكیبا نمی شــود مگر آن كه با نور معرفت و نور توحید تایید 

شود.)مستدرک الوسائل،ج 11،ص 289 (
در نگاه امام )علیه السالم(، راه آراستگی به این صفت پسندیده، 
سبب نور و روشنایی است و از آن جا كه نور در ذات خود روشن 
است و عالوه بر آن روشنگر دیگر اشیا نیز هست، انسان حلیم 
و شكیبا را نورانیت می بخشد و تلخی ها و تیرگی های راه را به 
او می نمایاند.تمرین بردباری و شكیبایی گام بعدی آراستگی 
به این صفت زرین اســت كه با تحمل و گاه فشار روحی و فرو 
بردن خشم و عصبانیت همراه است، اما پس از چندی اخالق 
همیشه همراه انسان می شــود. امام كاظم)علیه السالم( می 
فرماید: اگر حلیم نیستی خود را به بردباری بزن و صفت حلم 
را به خود ببند، زیرا كم است كسی كه خود را شبیه به افرادی 
می كند مگر آنكه امید اســت از آنان شــود.بهترین وزیر علم 
و دانایی، حلم و شكیبایی اســت و بهترین مددكار حلم رفق 
و نرمی در زندگانی اســت و رهاورد حلم، رضایت به خواست 
خداوند در تمامی عرصه های حیات و بلند نظری در هنگامه 

های تصمیم گیری است.
دعا و درخواســت در پیشــگاه پروردگار حلیم و حكیم گامی 
برای كســب حلم و بردباری در تندبادهــای حوادث زندگی 
است. رسول اكرم)صلی ا... علیه وآله( خود این راه را گشوده و 
به پیروانش آموخت كه در لحظه های راز و نیاز دســت دعا به 
سوی پروردگار بی نیاز گشوده و چنین درخواستی كنند: خدایا 

مرا به سبب علم بی نیاز كن و با حلم و شكیبایی زینت بخش.
امام صادق)علیه السالم( فرمودند: حلم و بردباری در پنج چهره 
نمایان می شود: انسان عزیز و آبرومندی كه خوار و ذلیل می 
شود؛ فرد راستگو و صادقی كه به دروغگویی متهم می شود؛ 
كسی كه به سوی حق و راستی دعوت می كند ولی مورد اهانت 
و اذیت و آزار قرار می گیرد؛ انسان وارسته ای كه بدون هر جرم 
و خطایی مورد اذیت قرار می گیرد و فرد حق خواهی كه با او 
مخالفت می شود.)مستدرک الوسائل،ج 11،ص 289( با این 
نگرش در می یابیم كه حلم، عالوه بر آشفته و مضطرب نشدن 
در هنگامه های هیجانات نفسانی شامل كظم غیض یعنی فرو 
بردن خشــم كه مانع پدید آمدن هیجان است نیز می شود. 
چنان كه بهترین وزیر علم و دانایی، حلم و شــكیبایی است و 
بهترین مددكار حلم رفق و نرمی در زندگانی اســت و رهاورد 
حلم، رضایت به خواست خداوند در تمامی عرصه های حیات و 

بلند نظری در هنگامه های تصمیم گیری است.

چگونه می توان صبور و بردبار شد؟

زهرا اجالل 

عکس روز

دوخط کتاب

کالهبردار نابینا هستند، چون 
خــدا را نمی بیننــد،آدم هــای 
شرافتمند نابینا هستند، چون 
کالهبردارهــا را نمــی بینند، 
خود من هم نابینا هستم چون 
حرف می زنم؛ اما نمی بینم که 
شما گوش هایی شنوا ندارید.

»مردی که می خندد« 
ویکتور هوگو

هرکدام مان به نوعی 
نابینا هستیم

همه ما نابیناییم،هر کدام مان 
به نوعــی ،آدم های خســیس 
نابینا هســتند چون فقط طال 
را می بیننــد،آدم های ولخرج 
نابینا هستند چون امروزشان 
را مــی بـیــنـــند، آدم هـــای 

تحقیقات اخیر محققان آمریكایی نشان می دهد كه سالخوردگان نسبت به 
افراد جوان تر بیشتر اخبار جعلی را در شبكه های اجتماعی چون فیس بوک 
بازنشر كرده و به اشتراک می گذارند.پژوهشگران آمریكایی در یک تحقیق 
دریافتند كه ســالخوردگان نســبت به افراد جوان تر بیشتر به سایت های 
فیس بوک و سایر سیستم عامل های مشــابه لینک می دهند. آن ها اعالم 
كردند كه تنها درصد كمی از آمریكایی ها، یعنی كمتر از 9 درصد از مردم 
این كشور در طول انتخابات ریاست جمهوری 2۰1۶ میالدی لینک اخبار 

جعلی را در فیس بوک بازنشر كردند.

سن افراد در پذیرش و نشر اخبار جعلی موثر است

 روسیه در حال طراحی بزرگ ترین تلسكوپ رادیویی است تا آن را در مدار ماه 
قرار دهد. این كاوشگر فضایی كه انتظار می رود تا اواسط سال 2۰2۰ تكمیل 
شود، قادر به ارائه دقیق ترین تصاویر جهان خواهد بود. این تلسكوپ در فاصله 
به اصطالح هاله - مدار، حدود یک ســوم فاصله بین زمین و قمر طبیعی قرار 
خواهد گرفت. انتظار می رود این رادیو تلســكوپ كه میلی مترون نام دارد، از 
توانایی قابل توجهی نسبت به سلف خود یعنی تلسكوپ رادیوآسترون كه در 
 سال 2۰11 با همكاری روسیه و ســازمان های فضایی بین المللی پرتاب شد،

 برخوردار باشد.

بزرگ ترین رادیو تلسکوپ تا ۲۰۲۰ در مدار ماه

به دلیل آلودگی هوا در بسیاری از شــهرها، پیاده روی و دوچرخه سواری دیگر 
موجب سالمتی بدن نمی شود به همین دلیل محققان برای تامین سالمت افراد 
و پیشگیری از بیماری های ناشی از آلودگی هوا ماسک جدیدی طراحی كرده اند. 
شركت فرانسوی R-Pur در نمایشگاه CES امسال كه بزرگ ترین رویداد فناوری 
جهان است  اعالم كرد: با ارائه این ماسک تا حدودی مشكالت ناشی از آلودگی هوا 
برای سالمت دوچرخه سواران و موتورسواران رفع خواهد شد.این ماسک از ورود 

ذرات سمی، گرده، ویروس ها و باكتری ها جلوگیری می كند. 

طراحی ماسک جدید ضدآلودگی هوا

پاپر
»پاپر« اثری به قلــم محمدمیركیانی كه بــه موضوع آزادی و 
آزادگی می پردازد بــه چاپ نوزدهم رســید.محمدمیركیانی 
نویسنده كودک و نوجوان اظهار داشت: »پاپر« به موضوع آزادی 
و آزادگی می پردازد .وی با بیان اینكه »پاپر« در پشــت بام یک 
خانه اسیر است و داستان بدین منوال ادامه می یابد، گفت: بنابر 
یک اتفاق با یک كبوتر حرم آشنا می شود. از این زمان است كه او 
در انتخاب میان آزادی و امنیت ظاهری دچار چالش می شود و...

محمد میركیانی از نویسندگان بنام كودک و نوجوان است. این 
داستان، یكی از بهترین داستان های اوست كه از زبان یک كبوتر 
و آرزوهایش روایت می شود.در بخشی از این كتاب می خوانیم: 
»پاپر باز چرخید و معلق زد. صاحبش هی سوت می كشید و پاپر 
هم بازی را كه بلد بود، انجام می داد. چیزی نگذشــت كه سه - 
چهار تا كبوتر دیگر از روی بام پركشیدند به هوای او، رفتند به 
آسمان. كبوترباز، با فرستادن آن كبوترها به آسمان، می خواست 
از هنرنمایی های پاپر مطمئن شــود. می خواست بداند با بودن 
چند تا كبوتر با ارزش كه تــوی چرخیدن و بازی حرف ندارند، 
باز هم او همان طور بازی می كند؟«گفتنی است این كتاب كه از 
سوی آیتای خرمی نژاد، تصویرگری شده و مناسب گروه سنی 

9 تا 12 سال است.

کتاب

نجات سگ از آتش 
در جاده کرج

بهمن امامقلــی خان، 
آتش نشان ایستگاه ۷۴ 
آتش نشــانی تهران در 
آتش سوزی کارخانه ای 
در جاده کــرج، در حال 
نجات یک سگ از میانه 

آتش و دود

حجت االسالم ارزانی:
سرود ۴۰ هزار نفری کانون های مساجد در ۱۲ 

بهمن اجرا می شود
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی، دبیر ستاد عالی كانون های فرهنگی و هنری 
مساجد كشور بیان داشــت: به مناسبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی سرود ۴۰ هزار نفری اعضای كانون های فرهنگی هنری مساجد كشور 
در ۴۰۰ نقطه از كشور اجرا می شود.وی با اشــاره به اینكه مقدمات این كار از 
چندماه گذشــته تا كنون برنامه ریزی شــده، تصریح كرد: پنج كمیته فنی و 
هنری، ارتباطات و اطالع رسانی، ساماندهی و شبكه سازی، پشتیبانی و كمیته 
اجرایی و هماهنگی امور استان ها در ستادعالی شكل گرفته كه كار برنامه ریزی 

این رویداد عظیم را بر عهده دارند.
حجت االســالم ارزانی با اشاره به ظرفیت و پتانســیل گروه های سرود كانون 
های فرهنگی و هنری مساجد كشــور گفت: بیش از یک هزار گروه سرود در 
سامانه )جشنواره های جوانان مساجد( ثبت نام شــده اند و در بانک اطالعات 
كانون ها ســاماندهی شــده و هویت دارند.وی ادامه داد: قرار است این گروه 
۴۰ هــزار نفری بچه هــای مســجدی در روز 12 بهمن ســالروز ورود رهبر 
كبیر انقالب اســالمی به میهن، در ۴۰۰ نقطه از كشور شــامل تمامی مراكز 
 استان                                         ها، برخی شهرستان های منتخب و روســتاهای ویژه به اجرای برنامه 

بپردازند.

زینب  )س( این روزها را دیده بود
روزنامه كیهان در یادداشتی نوشت:حرامیان،  شام را آخرین منزل می دانستند و 
بر این باور بودند كه»دارها برچیده« و»خون ها شسته اند« ! چنین بود كه وقتی 
طلیعه كاروان اسیران از افق »جیرون« - منطقه ای در نزدیكی دمشق - نمایان 

شد، یزید با خواندن اشعاری خوشحالی خود و خاندانش را بیان كرد.
پیام آور كربال، كــه اگر نبود، كربال در كربال مانده بــود، آن روز در محفل یزید 
زبان به سخن گشــود، گویی علی)ع( بود كه به خطبه ایستاده بود. زینب)س( 
دودمان بنی امیه و امویان تاریخ را رفتنی و راه حســین)ع( را ماندنی معرفی 
فرمود. ظاهر ماجرای آن روز اما، به گونه ای دیگــر می نمود، ولی حق با دختر 
بزرگوار امیر مومنان)ع( بود و آن گردونه چرخید و چرخید تا به روزگار ما رسید. 
كربالیی هایی كه آن روز به كربال نرســیده بودند، از راه رسیدند. دختر علی را 
كه در میانه میدان تنها و حریمش را بی پناه دیدند، به غیرت حسینی غریدند، 
پرچم بر زمین افتاده عباس )ع( را برافراشــتند. چون رعد غریدند، چون برق 
جهیدند و روزگار حرامیان را به ســیاهی كشیدند؛گر پای حرامیان به صحنت 

برسد/خون پای ورودی حرم می ریزیم
انگار زینب این روزها را می دید و فریاد »ُكلُّنا َعباُسِک یا زینب )س(« مدافعان 

حرم را می شنید.

کیوسک

خبر 

مدیر آبفای منطقه ۵ در چهل و پنجمین برنامه از سلسله نشست های برنامه 
رادیویی جاری حیات با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب گفت: در حال حاضر 
مصرف سرانه آب درآبفای منطقه ۵ ،  حدود 1۵۴ لیتر در شبانه روز است كه در 
صدد هستیم با ترغیب مردم به مصرف بهینه این عدد را به 11۰ لیتر در شبانه 

روز كاهش دهیم.
علی قیصری افزود: در حال حاضر بیش از 8۶ هزارمشترک در آبفای منطقه ۵ 
تحت پوشش شبكه آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند و با تدابیری كه در نظر 
گرفته شد می خواهیم میزان مصرف این مشتركین را به 11۰ لیتر در شبانه 

روز برسانیم.
مدیر آبفای منطقه ۵ اعالم كرد: با تعاملی كه با اداره آموزش و پرورش و سایر 
نهادها و ادارات داریم نه تنها كاركنان این سازمان ها را از طریق مروجین مصرف 
بهینه،  تشویق به درست مصرف كردن می كنیم بلكه از آنها می خواهیم با نصب 

تجهیزات كاهنده ، میزان مصرف را به استاندارد برسانند.
وی، اصالح شبكه های فرسوده آب را یكی از عوامل موثر در هدررفت آب دانست 
و بیان كرد:ساالنه بیش از 1۰ كیلومتر اصالح شبكه فرسوده آب در دستور كار 
قرار می گیرد و نیز اصالح انشعابات فرسوده هم با جدیت دنبال می شود كه این 

امر در كاهش هدر رفت آب بسیار تاثیر گذار است.
قیصری، به توزیع عادالنه آب در منطقه ۵ پرداخت و تصریح كرد:هم اكنون با 
بهره گیری از تكنولوژی تله متری و تله كنترل ،پایش هوشمند شبكه توزیع آب 
صورت می گیرد كه در نهایت توزیع عادالنه آب را دربرداشته است به طوری كه 

آب با فشار یكسان میان مشتركین توزیع می شود .
مدیر آبفای منطقه ۵ در پاسخ به چگونگی كیفیت آب شرب عنوان كرد:كیفیت 
آب شرب كه دراختیار مشتركین قرار می گیرد مطابق با استاندارد است این در 
حالی است كه دستگاه های نظارتی مانند شبكه بهداشت به طور مستمر كیفیت 

و سالمت آب شرب را رصد می كند .
وی افزود: آبفای منطقه ۵ با اقدامات  فرهنگی مانند برگزاری جشنواره نخستین 
واژه آب ،برگزاری مسابقات نقاشی آب مساوی زندگی ، برگزاری مراسم زنگ 
آب و راه اندازی اكیپ مروجین گــروه های مختلف جامعه را به مصرف بهینه 
آب راهنمایی كــرد. در ادامه این برنامه اعرابی،رییس آمــوزش ابتدایی اداره 
كل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: درست مصرف كردن آب یكی از 
موضوعات جدی و اساسی آموزش و پرورش است كه در این راستا اداره آموزش 
ابتدایی با انعقاد تفاهم نامه با شــركت آب و فاضالب استان اصفهان در صدد 
فرهنگ سازی مصرف بهینه در جامعه است. وی افزود: درحال حاضر بیش از 
8۰۰ هزار نفر دانش آموز در استان اصفهان مشغول به تحصیل هستند كه با 
انعقاد تفاهم نامه باشركت آبفا پیرامون تعیین ساعت آب   كه براساس این تفاهم 
در ساعاتی مقرر آموزگاران مباحثی درخصوص مصرف بهینه آب عنوان می 

كنند تا دانش آموزان با مصرف بهینه آب بیش از پیش آشنا شوند .
همچنین در این برنامه قندهاری، مدیر آموزش و پرورش منطقه ۵  اصفهان 
گفت: یكی از اولویت های آموزش و پرورش نهادینه كردن مصرف  بهینه آب 
در سطح جامعه بوده كه در این زمینه برنامه های فرهنگی متنوعی در دستور 
كارقرارداده است؛ چرا كه معتقد هســتیم فرهنگ سازی باید از سنین پایین 

آغاز شود.

وی افزود: برنامه ریزی ها باید در جهت افزایش اهمیت ارزش آب بین اقشــار 
مختلف جامعه باشد. در گذشته مردم بیشتر قدر آب را می دانستند؛ چرا كه 
مسافتی تا چشمه و قنات طی می كردند تا آب مورد نیاز را برداشت كنند؛ اما 
امروزه شیر آب را كه باز كنی آب هر چقدر كه بخواهی در دسترس هست همین 
در دسترس بودن باعث شــده كه بعضا مردم آنچنان كه باید وشاید قدر آب را 
ندانند پس باید مسئوالن طرحی پیاده كنند كه مردم مانند گذشتگان قدردان 
آب باشند. قندهاری گفت: اگر اطالع رســانی دقیق و مستمری در خصوص 
استفاده از تجهیزات كاهنده بین مردم در دستور كار قرار گیرد و مردم بدانند 
چگونه و به چه نحوی این تجهیزات را تهیه كنند قطعا این امر تاثیر بسزایی در 

مصرف بهینه آب دارد.
در ادامه این برنامه زهره تشیعی، رییس خانه فرهنگ آب شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان به اهمیت آب مجازی اشاره و خاطر نشان كرد:  با توجه به بحران 
شدید كمبود آب در سطح جهان به ویژه در سال های اخیر، مفهوم آب مجازی 
در بسیاری از كشورها برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های كالن اقتصادی و 
كشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار شده است ، كشورهای كم آب و پرجمعیت 
جهان، سرانجام مجبور شده اند كه در بحث صادرات و واردات كاالها با در نظر 

گرفتن میزان آب مجازی مصرفی آنها، تمهیدات مناسبی به كار گیرند.
وی افزود: در ایران به ازای 1۵۰۰ لیتر آب مصرفی، به طور متوسط یک كیلوگرم 
گندم )به عنوان یک كاالی استراتژیک( تولید می  شود؛ حال آنكه در جهان به 
ازای 1۰۰۰ لیتر آب مصرفی، به طور متوسط 1/۵ كیلوگرم گندم تولید می شود، 

پس باید درمصرف كاالها دقت بیشتر كنیم.
زهره تشیعی به رفتارهای غلط در مصرف آب اشاره واعالم كرد: بعضا  استحمام 
به شیوه رایج در ایران نیز به شــدت پر مصرف است؛ به عنوان مثال ، از ابتدا تا 

انتهای استحمام، دوش را باز می گذارند.

 برگزاری چهل و پنجمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات
 با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در آبفای منطقه ۵
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