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فردا دیر است
  لزوم اجرای اصول تاب آوری در اصفهان ؛

   برای نخستین بار در کشور صورت  می گیرد؛  

تولید سیمان از لجن های نفتی پاالیشگاه اصفهان
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نوسازی شبکه ها وکابل ها 
اولویت شرکت توزیع برق 

است

 مدير اموربرق غرب اصفهان مطرح کرد:

3

 گفت وگو با  گلر سابق  تیم ملی؛

 سبک دروازه بانی »بیرانوند« 
بین المللی است

احیای بنا های تاریخی با 
مشارکت بخش خصوصی

مديرکل میراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری استان خبر داد:

7

6

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

دستگیری سارق ۴.۵ میلیارد تومانی در اصفهان
فرمانده انتظامی استان از دستگیری سارق ۴.۵ میلیارد تومانی در اصفهان خبر 
داد. سردارمهدی معصوم بیگی با بیان اینکه این فرد یکی از سارقان حرفه ای 
منازل است، گفت: ماموران امنیتی و انتظامی استان موفق شدند در عملیات فنی، علمی و انتظامی 
این سارق حرفه ای را که ماه ها تحت تعقیب بود دستگیر کنند. وی افزود: این سارق که پیش از 

این هم دارای سابقه کیفری ...
صفحه   ۵

دمنوش گیاهی؛
امروز بهتره از دمنوش های 

گیاهی استفاده کنیم و  از 
حس خوب آرامش در این 

روزهای  سرد لذت ببریم.

گالری نگرش
جبر محیطی/نقاشی ،تصویرسازی

۲۱ دی  الی ۳ بهمن

ژاپن 1- عربستان صفر؛
  سامورایی 

و اتوبوس ضد ضربه
سامورایی ها با زدن یک گل و مدیریت عالی 
بازی، عربستان را حذف کردند و به مرحله یک 
چهارم نهایی جام ملت ها راه یافتند.  تیم ملی 
ژاپن در گروه F جام ملت های آسیا با 9 امتیاز 
صدرنشین شد، اما آنها در هر سه مسابقه برابر 
ترکمنســتان، عمان و ازبکستان به زحمت 
توانستند به برتری دســت یابند و خود را به 
مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا 
برسانند؛ سامورایی ها  حاالحریف »ویتنام« در 

مرحله یک چهارم شده اند. 
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پس از پیروزی نســبی نیروهای ایران در سوریه و 
تثبیت موقعیت سیاســی این نیروها، کارشناسان 
روابط بین الملل هشدار دادند که اسرائیل به زودی 
با نیروهای ایرانی در ســوریه وارد درگیری خواهد 
شد. در چندین مورد ایران و اســرائیل به مواضع 
یکدیگر از خاک ســوریه حمالتی را انجام دادند. 
در تمامی حمالت نیروهای اسرائیلی مدعی حمله 
از سوی نیروهای ایرانی حاضر در سوریه بودند؛ اما 
این ادعا هیچ گاه از سوی کشــورمان تایید نشده 
است. در جدیدترین دست اندازی رژیم اشغالگر ، 
ارتش اسرائیل در اوایل روز دوشنبه اعالم کرد که 
به اهداف نظامی ایران در سوریه حمله کرده است 
که این یکی دیگر از نشــانه های تمایل اسرائیل به 
تایید حمالت از سوی خود به سوریه پس از مدت ها 
ســکوت در قبال این حمالت اســت. به گزارش 
آسوشــیتد پرس، ارتش اســرائیل در بیانیه ای با 
اشاره به شاخه قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران که مسئول عملیات های خارجی است، گفته: 
»ما حمله به اهداف سپاه قدس در قلمرو سوریه را 
آغاز کرده ایم. ما به نیروهای مســلح سوریه علیه 
تالش برای آســیب رســاندن به نیروها یا قلمرو 
اسرائیل هشدار می دهیم.« حمالت صورت گرفته 
در نزدیکی دمشق، پایتخت ســوریه که در عرض 
چند ســاعت پس از آنکه ظاهرا اسرائیل موشکی 

که از ارتفاعــات جوالن 
شلیک شــده بود را قطع 
مســیر داد، اتفاق افتاد. 
این حمله یک هفته پس 
از آن انجام می شــود که 
بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر اسرائیل اظهار داشت 
نیروهــای اســرائیلی به 

انبارهای ســالح های ایران در سوریه حمله کرده 
اند.مقامات اسرائیلی قبال اعتراف کرده اند که صد 

ها حمله را علیه ارســال 
ســالح و اهداف ایران در 
ســوریه انجــام داده اند؛ 
اما اظهــارات نتانیاهو در 
هفته گذشــته یک نقطه 
عطف بود؛ زیــرا مقامات 
ئیلی معمــوال از  اســرا
پذیرش مسئولیت حمالت 
بالفاصله پس از انجام آن خودداری می کردند تا از 
اجبار طرف مقابل به تالفی جویی جلوگیری کنند.

سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه در توییتر گفت 
که موشک های اســرائیلی »باعث ایجاد خسارت 
مادی شدید« در سوریه شــده و انبارهای سالح و 
پســت های نظامی متعلق به ایــران و گروه حزب 
ا... را نابود کردند.اقدام یکشــنبه شــب اسرائیل، 
بنا بر گزارش ها شــامل چندین حمله از ســوی 
جت های F-16 شــده که از فراز لبنان به پرواز در 
آمده و مناطق دمشــق و اطراف آن را هدف گرفته 
است. بر اساس گزارش ها، ســامانه دفاع موشکی 
Pantsir و Buk سوریه تعداد نامعلومی از موشک 
های شلیک شــده اســرائیل را قطع مسیر کرده 
اند. آنچه در ادعاهای مقامات اســرائیلی اشاره ای 
به آن نشــده رد گیری و ناکامی تعــداد زیادی از 
حمالت اسرائیل بوده است. موضوعی که در خالل 
درگیری و این دســت اندازی ها به چشم می آید 
این است که اســرائیل در ســوریه عالوه بر ایران 
حاال درگیری هایــی را با روس ها نیــز آغاز کرده 
است به خصوص آنکه اســرائیل و روسیه به دلیل 
انتقال تجهیزات اس 400 به خاک ســوریه با هم 
اختالفات شــدیدی پیدا کرده اند. در مقابل بیانیه 
اخیر اسرائیل وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد در جریان حمله نیمه شــب یکشــنبه 
ارتش اســرائیل به پایتخت سوریه، ســامانه دفاع 
موشکی سوریه بیش از ۳0 موشک و بمب هدایت 
 شونده را در آسمان دمشــق رهگیری و نابود کرده

 است.

پامپئو: 
قطعا قصد خروج از خاورمیانه 

را نداریم
با وجــود طــرح ادعایی دولــت ترامــپ برای 
خارج سازی نظامیان ایاالت متحده از سوریه، وزیر 
امور خارجه آمریکا تاکید دارد که واشنگتن »قطعا 
نمی خواهد« از منطقه خاورمیانه بیرون برود.وزیر 
امور خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد، تصمیم 
برای خارج کردن حدود ۲000 نظامی آمریکایی 
از سوریه تغییری »تاکتیکی« است که تاثیری بر 

ماموریت واشنگتن در این منطقه ندارد. 
پامپئو گفت: ما هنوز دسترســی فراوانی به آنجا 
داریــم. در حالی کــه دونالد ترامــپ اولین بار 
ماه دســامبر گفت نظامیان کشــورش از کشور 
جنگ زده ســوریه »همگی به خانــه می آیند و 
همین حاال آنها بازمی گردند« اما از آن زمان، او 
و ســایر مقام های دولتی لحن شان را درباره این 

خروج تغییر داده اند.  

غافلگیری سید حسن نصرا... 
برای رسانه ها

شــبکه المیادین لبنــان اعالم کــرد که گفت 
وگوی طوالنی با ســید حســن نصرا...، دبیرکل 
حزب ا... لبنان را در روز شنبه هفته آینده منتشر 
خواهد کرد. این نخســتین گفت وگوی وی بعد 
از غیبت طوالنــی دبیرکل حزب ا...محســوب 
می شــود؛ غیبتــی که باعث شــد رســانه های 
سعودی و صهیونیســتی عوامل یا شایعاتی را در 
این خصوص منتشــر کنند که تا انتشار شایعات 
مربوط به بیماری و بســتری شــدنش در تهران 
یا دمشــق و حتی رحلت وی نیز منتهی شد.در 
حالی که المیادین از ذکر جزئیات این گفت وگو 
خودداری کرده اســت ولی منابع نزدیک به این 
شــبکه تلویزیونی تاکید کرده اند که سیدحسن 
نصرا...در سالمتی کامل به سر می برد و از برخی 

غافلگیری ها سخن خواهد گفت .

موافقت شینزو آبه با واگذاری 
بخشی از جزایر کوریل به ژاپن

نخست وزیر ژاپن در آستانه سفر به مسکو اعالم 
کرد، با امضای پیمان صلح با روســیه در صورت 
واگذاری دو جزیره جنوبی مجمع الجزایر کوریل 
به توکیو موافقت می کنــد و واگذاری دو جزیره 
دیگر بــه ژاپن در شــرایط کنونی، واقــع بینانه 
نیســت.خبرگزاری »کیودو« ژاپــن مطلبی را 
درباره مذاکرات صلح روســیه-ژاپن منتشر کرد 
که بر اساس آن، نخست وزیر ژاپن امکان امضای 
پیمان صلح با روسیه را در صورت به دست آوردن 
تضمین دربــاره واگذاری بخــش جنوبی جزایر 
کوریل به طرف ژاپنی، ممکن دانســته اســت.   
شــینزو آبه یادآور شــده که منظور وی، جزیره 
»شیکوتان« و گروه کوچکی از مجمع الجزایری 
است که در ژاپن »هابومان« نامیده می شود. به 
عقیده نخست وزیر ژاپن، انتظار واگذاری جزایر 
»ایتوروپ« و »کوناشیر« به این کشور، در شرایط 

کنونی، غیرواقع بینانه خواهد بود.   

هشدار جدی حشدالشعبی 
عراق به رژیم صهیونیستی

یکی از فرماندهان گروه حشدالشــعبی عراق در 
واکنش به تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیســتی 
مبنی بر حمله به حشــد اعالم کــرد این رژیم با 

آتش بازی نکند.
الکاظمی در گفت وگو با شبکه خبری »رووداو« 
گفت: رسانه های اســرائیلی قصد دارند از طریق 
انتشــار اخباری مبنی بر حمله به مواضع الحشد 
الشعبی در عراق، دولت عراق را امتحان کنند.وی 
با بیان این مطلب افزود: »اسرائیل با آتش بازی 
نکند. هزاران موشک در جنوب لبنان وجود دارد 
که برای هدف قرار دادن اســرائیل از پیش آماده 

شده است«.

حمالت کور به سوریه
کلیات طرح ساماندهی بازار 

خودرو تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
روز گذشته با کلیات طرح ســاماندهی بازار 
خودرو موافقت کردند.پیش از این یک فوریت 
طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه مورخ 
دوم مهر ماه ســال ۹۷ در مجلس به تصویب 
رســیده بود که این طرح بعد از بررســی در 
کمیسیون صنایع و معادن به هیئت رییسه 

مجلس ارائه شده بود.

 خبری که »قاسمی«
 از بنیان تکذیب کرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص 
اخبار منتشــر شــده مبنی بر احضار کاردار 
ایران به وزارت خارجه آلمان گفت: من این 

خبر را تایید نمی کنم.
»بهرام قاســمی« در این باره افزود: کاردار 
موقت جمهوری اســالمی ایــران به منظور 
دیگری و با درخواست سفارت ایران به وزارت 
امور خارجه آلمان رفته و اساسا بحث احضار 
از بنیان نادرست است.بر اساس این گزارش، 
سخنگوی وزارت امور خارجه پیش تر به اتهام 
زنی های امنیتی برای تخریب روابط دیرینه 
ایران و اروپا اشاره کرد و گفت که این اقدامات 

دشمنان و معاندان، تعجب برانگیز نیست.

 سفر معاون وزیر خارجه 
لهستان به تهران

»پرزمیســالو النگ« معاون وزیــر خارجه 
لهســتان به منظور گفت وگو با سید عباس 
عراقچی، همتــای ایرانی خــود وارد تهران 
شد.سفر این مقام لهستانی به دنبال اعتراض 
شــدید تهران به میزبانی مشترک لهستان و 
آمریکا از کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه 
انجام می شود که قرار است در ۲4 و ۲۵ بهمن 
سال جاری در ورشــو برگزار شود. اظهارات 
 پامپئو و اعــالم خبر برگزاری این نشســت

  در ورشــو، واکنــش محمدجــواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات ایرانی 
را در پی داشــت و پــس از آن احضار کاردار 
لهســتان به وزارت خارجه ایــران را در پی 

داشت.
وال اســتریت ژورنــال، روز پنجشــنبه ۲۷ 
دی ماه به نقــل از یک مقام ارشــد اتحادیه 
اروپا نوشــت که در مورد مشــارکت وزرای 
خارجه کشــورهای اتحادیه اروپا هم »ابهام 
زیــادی« وجود دارد و مشــخص نیســت 
قرار اســت این نشســت چه چشــم اندازی 
 را بــرای آینــده خاورمیانــه ترویــج 

کند.

»آکسیوس« افشا کرد:
عامل اصلی مخالفت پنتاگون 

با درگیری نظامی با ایران
تارنمــای آمریکایــی »آکســیوس« در 
گزارشــی نوشــت : ترامــپ در ســال اول 
ریاســت  جمهوری اش که هنوز تحت تاثیر 
سخنرانی ها و هیجانات انتخاباتی بود، مکررا 
از قایق های تندروی ایــران در خلیج فارس 
ابراز نارضایتی کرده و از اطرافیانش خواسته 
 بود طرح هایی برای منفجر کردن این قایق ها 

تهیه کنند.
آکســیوس دراین گزارش می افزاید »ترامپ 
نمی توانسته درک کند که چرا ارتش آمریکا 
این قایق های تندرو کوچک و تهاجمی را غرق 
نمی کند تا مایه تحقیر و نشانه ضعف آمریکا 

تلقی نشود«. 
در ادامه این گزارش آمده است: »منابع آگاه 
می گویند مشــکلی که وجود داشت این بود 
که چنین پاسخ بی تناســبی از سوی ترامپ 
می توانســت به ســرعت به جنگ بــا ایران 
گســترش یابد. وزارت دفــاع، هرگز چنین 
طرح هایی را برای حمله به قایق های ایرانی 

آماده نکرد«.

علیرضا رحیمی 
عضو هیئت رییسه مجلس :

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس گفــت: تصور بنــده این اســت که مجمع 
تشخیص مصلحت نظام CFT را به تصویب برساند.

مصطفی کواکبیان متذکر شــد: مجلــس، دولت و 
شورای نگهبان نظرات شان را درباره 4 الیحه مربوط 
به FATF مطرح کردنــد و همچنین دو الیحه دیگر 
یعنی مبارزه با پولشــویی و مبارزه بــا تامین مالی 
تروریسم هم مورد بررســی قرار گرفت و در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد. و افزود: 
امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری 
جلسه ای فوق العاده هرچه ســریع تر درباره این دو 
الیحه نظر خود را ارائه داده و از ســوی دیگر مجمع 
باید موارد اختالفی بین مجلس و شورای نگهبان را 
مورد بررسی قرار دهد. کواکبیان خاطرنشان کرد: با 
توجه به فضای کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
تصور بنده این است که پالرمو و CFT در مجمع به 
تصویب می رسد؛ اما در غیر این صورت باید بزرگان 
تصمیم بگیرند که باید در مورد FATF چه اقدامی 

انجام دهیم.

 CFT احتماال در مجمع 

تایید می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

 صالحی و دختر
 امام خمینی)ره( در همایش 

»غزه نماد مقاومت«

حمالت کور به سوریه

پیشنهاد سردبیر:

یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
از روند رسیدگی به کنوانسیون های مطرح شده 
در صحن گله کرد.علیرضا رحیمی در جریان 
بررسی تاسیس مرکز آســیا و اقیانوسیه برای 
توسعه مدیریت اطالعات بالیا، گفت: از رویه ای 
که در مجلس باب شده تعجب می کنم؛ این چه 
رویه ای است که در مجلس ایجاد می شود، هر 
کنوانسیونی می آید دوستان سریع به آن صبغه 
سیاســی می دهند.وی ادامه داد: با یک شعار 
»الشــرقی و الغربی« می خواهند سریع آن را 
به نفوذ و جاسوسی وصل کنند. نماینده مردم 
تهران  خاطرنشان کرد: این الیحه یک الیحه 
بین المللی است. ما شاهد اتفاقات طبیعی در 
اقیانوس ها بوده ایم حال اگر این اتفاق در خلیج 
فاس و اقیانوس عمان رخ دهد ما چقدر زمان 
داریم که با کشورهای همسایه برای برون رفت 

از یک بحران همکاری داشته باشیم.

 از رویه ای که در مجلس باب 
شده تعجب می کنم

 بهروز کمالوندی 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

سازنده مســتند روحانی در ســال ۹۲ گفت: اگر 
می دانســتم که دولت فعلی تا این حــد بی جنبه 
 اســت، نطق روحانی را نمی نوشــتم و از این بابت 

پشیمانم.
حسین دهباشــی، درباره  حکم حبس 4ماهه ای 
که برای وی صادر شــده است، گفت: شکایت وزیر 
بهداشــت بابت یادداشــتی بود که ازمن در برخی 
سایت ها منتشر شده بود و من پیشنهاد می کنم آن 
متن بار دیگر منتشر شود تا مخاطب ببیند در این 

ماجرا مجرمیتی احساس می کند؟ 
سازنده مستند انتخاباتی روحانی در سال ۹۲ با بیان 
اینکه تصور می کنم که این شــکایت بهانه ای برای 
انتقام گیری دوستان سابق من در دولت فعلی بوده 
است، اظهار داشــت: ادعایی ندارم که در پیروزی 
روحانی انتخابات ۹۲ نقش جدی داشــتم؛ اما این 
ادعا را دارم که من متن ســخنرانی وی در مراسم 
تنفیذ سال ۹۲ را نوشــتم اصال تصور نمی کردم که 
آقای روحانی متنی را بخواند که بعدها به ذره ای از 

آن پایبند نباشد. 

 دولت فعلی، بی جنبه 
است

سازنده مستند روحانی در سال ۹2: 

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: اگر ما 
در ده سال آینده از فرصت ها و زمان به خوبی 
استفاده نکنیم و در تکنولوژی، دانش و اطالعات 
با دنیا همراه نشــویم، فرصت های زیادی را از 
دست داده و عقب  می مانیم.بهروز کمالوندی 
در ادامه بر ضرورت حفظ و گسترش قدرت در 
ابعاد مختلف برای پیشبرد سیاست های کالن 
کشــور تاکید کرد و گفت: خوب یا بد شرایط 
دنیا به گونه ای اســت که اگر قدرت نداشــته 
باشــیم، بهترین حرف دنیا را هم بزنیم کسی 
گوش نمی دهد. بازنگری در سیاست ها و تالش 
برای قدرتمند کردن کشــور در ابعاد سیاسی، 
اقتصادی و تکنولوژی و امنیتی باید در دستور 
کار ما برای  آینده قرار گیرد. وی افزود: اصولی 
که جمهوری اســالمی در سیاســت خارجی 
منطقه ای و بین المللی اش دنبال می کند، موارد 

خارج از عرف نیست .

با دانش و اطالعات دنیا 
همراه شویم

پیشخوان

بین الملل

خبرگزاری فارس نوشــت: دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی 
برای اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت و روانه زندان شد.پس 
از تایید حکــم قطعی پرونده غالمحســین کرباســچی، فرزند 
محمدصادق به اســتناد ماده ۵00 قانون مجازات اســالمی در 
تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۹۷، با اعالم مراجع ذی ربط وی روز دوشنبه 
اول بهمن ماه برای اجــرای این حکم بازداشــت و روانه زندان 
شــد.دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی ۸ اردیبهشــت سال 
۹۶ در حاشیه مراســمی انتخاباتی در اصفهان، نسبت به حضور 

شهدای مدافع حرم در ســوریه اظهاراتی توهین آمیز داشت که 
با اعتراضات وسیع خانواده شــهدا و مردم سراسر کشور مواجه و 
دستگاه قضائی نیز به این موضوع ورود کرد.وی در بخشی از این 
اظهاراتش گفته بود: »لزومی نــدارد جوانان ما به جنگ با داعش 
بروند و کشته شوند، این مشکالت سوریه را می توان از راه مذاکره 
با داعش حل کرد«. احمد خســروی وفا ،رییس کل دادگستری 
اســتان اصفهان ۱۲ اردیبهشت ماه ســال ۹۶ از تشکیل پرونده 
برای کرباسچی خبر داده و گفته بود »نسبت به اظهارات این فرد 

که جنبه جزایی داشته اعالم جرم و پرونده تشکیل شده است«.
در ادامه غالمحسین کرباســچی که به جرم تبلیغ علیه نظام در 
دادگاه انقالب اسالمی اصفهان محاکمه شــده بود، به یک سال 
حبس تعزیری محکوم شــد؛ اما حکم صادره با اعتراض وکیلش 
مواجه شد؛ پس از بررسی مجدد این پرونده در دادگاه تجدید نظر 
به اســتناد ماده ۵00 قانون مجازات اسالمی در تاریخ ۲۲ مرداد 
 ماه ۹۷ با تایید حکم اولیه، حکم قطعی صــادر و برای اجرا ابالغ

 شد.

»کرباسچی« بازداشت شد

  شکل گیری گسترده ترین تعارضات میان ایران و اسرائیل؛ 

ترفند ترامپ جواب نداد

سرنوشت CFT  در دستان 
مصلحت

باز هم شایعه سازی علیه 
روحانی؟

آتش نشانی جزو مشاغل 
سخت و زیان آور شد 

مقامات اسرائیلی معموال از 
پذیرش مسئولیت حمالت بالفاصله 

پس از انجام آن خودداری می 
کردند تا از اجبار طرف مقابل به 

تالفی جویی جلوگیری کنند

رییس جمهور، روز گذشــته در دیدار وزیر، معاونیــن و مدیران وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات با تاکیــد بر اینکه »مبارزه با خواســت 
عموم مردم، شرعی و قانونی نیســت«، اظهارداشت: فناوری های نوین 
منافع زیاد و خطرات محدودی دارد  و ما نمــی توانیم زندگی مردم را 
از تحوالت فناوری و ارتباطی جدا کنیم. روحانی با بیان اینکه مقاومت 
در برابر فناوری ها و تحــوالت نوین، رویکردی قدیمی اســت ، افزود: 
عادت انسان ها در اســتفاده از یک امکان و وسیله گاهی به طور طبیعی 
تبدیل به حق می شود که هر نوع مخالفت با آن اقدامی نادرست از سوی 

استفاده کنندگان به حساب می آید و از سوی دیگر نیز عده ای همواره با 
هر پدیده جدیدی مخالفت و مقابله می کنند و این دو خصیصه اجتماعی، 
عرصه ارتباطات و تجهیزات ارتباطاتی را نیز شامل شده و شاهد هستیم 
که همچنان عده ای با پدیده هایی جدید به ویژه در زمینه فناوری های 
ارتباطی و اطالعاتی مخالفت می کنند.روحانی گفت: امروز زندگی همه 
مردم جهان در بستر فضای مجازی شکل و شیوه جدیدی یافته که دائم 
نیز در حال تغییر و تکامل است؛ تغییر و تحول عرصه فضای مجازی با 
زندگی مردم عجین شده و دیگر نمی شود فضای مجازی را از زندگی مردم 

جدا کرد. دیگر این امر قابل تحقق نیست که حاکمیت از مردم بخواهد به 
عنوان مثال موبایل را به خاطر برخی آسیب هایش کنار بگذارند.روحانی 
اظهار داشت: اگر کسی بخواهد مردم را مجبور به کاری کند دیگر اسم آن 
ارتباطی با دین و دینداری ندارد، چرا که اساس دین، فهم، درک و سپس 
پذیرش و انتخاب اســت و البته این اصل بر همه اصل های عرصه های 
دیگر صادق و حاکم است. مردم فهم دارند و در مواجهه با هر مسئله ای 
که آسیب هایی دارد به دنبال فرا گرفتن فرهنگ صحیح استفاده از آن و 

راه های پرهیز از آسیب هایش هستند.

چهره ها

رییس جمهور:
عده ای همواره با هر پدیده جدیدی مخالفت و مقابله می کنند

علیرضا کریمیان
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دولت قدرت خرید سال 96 کارگران را 
برگرداند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 آثار مثبت مالیات
 بر ارزش افزوده در نظام 

اقتصادی کشور
از دیگــر فواید مالیــات بــر ارزش افزوده 
اصالح الگوی مصرف اســت. در سیســتم 
مالیات بــر ارزش افزوده، مالیــات نهایی از 
مصرف کنندگان دریافت می شود بنابراین 
دولت می تواند الگوی جامعه را تعیین کند 
و افراد را به ســوی مصــرف کاال و خدمات 
مطلوب جامعه سوق دهد و یا از مصرف کاال 

و خدمات غیر ضروری و تجمالتی باز دارد.

استقرار فرهنگ مالیاتی را می توان به عنوان 
یکی دیگــر از اثرات مهم مالیــات بر ارزش 
افزوده در نظــام اقتصادی کشــور نام برد. 
رشد و توسعه فرهنگ مالیاتی افراد جامعه 
و ممانعــت از فرار مالیاتــی می تواند دولت 
و مجلس شورای اســالمی را در رسیدن به 
اهداف مالیاتی کمک کند . شفاف ســازی 
اطالعات مالی و حســابداری در سیســتم 
مالیات بر ارزش افزوده زمینه را برای استقرار 

فرهنگ مالیاتی جامعه فراهم می آورد.
همان طور که مشاهده شد قانون مالیات بر 
ارزش افزوده دارای آثار و فواید بسیاری در 
نظام مالیاتی کشــور می باشد که با اجرای 
کامل و دقیــق این قانون شــاهد تحوالت 
اساســی در فرآیند مالیات ستانی خواهیم 

بود.

بازار

دستگاه بخور گرم

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان اصفهان:

۶ هزار هکتار از اراضی دشت 
سگزی به احیای فوری نیاز دارد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
اصفهان گفت: دشت سگزی، ۶ هزار هکتار فضای 
نیاز به احیا دارد که ۴ هزار هکتار آن بحرانی است 
و باید به زودی احیا شود.امیرمحســن ولی ادامه 
داد: شهرستان اصفهان، یک میلیون و 500 هزار 
هکتار وســعت دارد و حدود یک میلیون و 300 
هزار هکتار منابع طبیعی را در دل خود جای داده 
اســت؛ حدود 900 هکتار از این مقدار را مراتع 
درجه 2 و 3 و بقیه را اراضــی بیابانی به خودش 

اختصاص داده است.

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی 
کار اصفهان:

دولت قدرت خرید سال 9۶ 
کارگران را برگرداند

رییس کانون هماهنگی شــورای اســالمی کار 
اصفهان گفت: پیشنهاد جامعه کارگری به دولت 
و کارفرمایان این است که افزایش حقوق نداشته 
باشیم، اما قدرت خرید ســال 9۶ را به کارگران 
برگردانند.احمدرضا معینی در خصوص وضعیت 
معیشت کارگران در شــرایط امروز، اظهار کرد: 
متاســفانه در حال حاضر حقوق یک میلیون و 
100 تومانــی یک کارگر شــاید تنها کفاف یک 
سوم از یک ماه را بدهد.رییس کانون هماهنگی 
شــورای اســالمی کار اصفهان افزود: متاسفانه 
دولتمردان بــرای اقتصاد بیمار کشــور هیچ راه 
درمانی ندارند و تا زمانی که رقم مزد واقعی نشود 
امکان رشــد اقتصادی وجود نخواهد داشت.وی 
ادامه داد: در حال حاضر 50 درصد جامعه ایران 
شامل کارگران و کارمندان، حقوق بگیر هستند 
و تا زمانی که قدرت خرید نداشته باشند اقتصاد 

کشور به رکود می رود.

دریچه

حرکت نخستین محموله نفتی 
ایران به مقصد ژاپن

فوجی اویل، برای نخســتین بار از زمــان دریافت 
معافیت واردات نفت از ایران، محموله نفتی از ایران 
بارگیری کرد.یک مقام پاالیشگاه فوجی اویل ژاپن 
گفت: این شرکت برای نخستین بار از زمان دریافت 
معافیت 180 روزه از آمریکا بــرای واردات نفت از 
ایران، محموله نفتی از ایران بارگیری کرد.همچنین 
این محموله، نخستین محموله نفتی ژاپن از ایران 
پس از دریافت معافیت محسوب می شود.بارگیری 
نفت فوجی اویــل پس از خبــر 15 ژانویه مبنی بر 
ازسرگیری تراکنش های نفت ایران توسط بانک های 
ژاپنی پس از دریافت مجوز نهایــی ناظران قانونی 

صورت گرفته است.

خرید ایران، قیمت برنج هندی 
را باال برد

قیمت برنــج باســماتی هند،با احتمــال پایان 
محدودیت واردات این نوع برنج از ســوی ایران با 
20 درصد افزایش از 750 دالر در هر تن به حدود 
900 دالر افزایش یافته است .این افزایش قیمت 
به دنبال پایان ممنوعیت پنج ماهه صادرات برنج 
باسماتی هند به ایران و به دنبال افزایش تقاضای 
خرید مشتریان ایرانی صورت گرفته است.هند در 
سال 2015-201۶ حدود ۴/5 میلیون تن برنج به 
خارج صادر کرد که حدود یک میلیون تن از به ایران 
صادر شده است.قرار است هیئتی از تولید کنندگان 
برنج هندی با هدف افزایش صادرات این محصول 
به ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین کشــورهای 

مصرف کننده برنج باسماتی،راهی تهران شوند. 

 ارز رمزنگار مشترک عربستان و 
امارات راه اندازی شد

عربستان سعودی و امارات متحده عربی، ارز رمزنگار 
مشترک را برای استفاده در نظام بانکی یکدیگر راه 
اندازی کردند.این ارز رمزنگار بر اســاس دیتا بیس 
توزیع یافته شده بین بانک های مرکزی و بانک های 
شرکت کننده از هر دو طرف عمل می کند که هدف 
آن محافظت از منافع مشتریان، ایجاد استانداردهای 
فناوری و دسترسی به ریســک های امنیت سایبر 
است. همچنین دو کشور برنامه هایی را برای ایجاد 
برنامه آگاهی مالی برای کودکان بین 7 تا 18 سال، 

آغاز کرده اند.

دستگاه بخور گرم 
مروارید مدل 31002

 46,000
تومان

دستگاه بخور گرم 
ویکس مدل ونوس

 88,000
تومان

LB50 بخور گرم بیورر مدل

 568,000
تومان

مدیر اموربرق غــرب اصفهان در نشســت خبری با 
اصحاب رسانه در خصوص بهره برداري از پروژه هاي 
عمراني، اظهار کرد: در آســتانه فرارســیدن سالروز 
پیروزي شکوهمند انقالب اســالمي، بهره برداري از 
ده ها پروژه عمراني و نیروی انســاني به مشترکین و 
متقاضیان جدید در محدوده امور برق غرب شرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهان با هزینــه اي بالغ بر 

70300 میلیون ریال آغاز شد.
محمد رضا  آریان پور با عنوان اینکه  مهم ترین رسالت 
شرکت هاي توزیع برق در سراسر کشور ارائه خدمات 
نیروي انساني با کیفیت مناســب و در حد استاندارد 
به کلیه مشترکین اســت،گفت: در سال جاري طرح 
هاي توسعه نوسازي شبکه ها و تاسیسات مورد نیاز ، 
اصالح و بهینه سازي شبکه هاي فرسوده و جایگزین 
کردن شبکه هاي فشار ضعیف فرسوده با کابل هاي 
خودنگهدار در اولویت اقدامات این مرکز خواهد بود. 
آریان پور ادامه داد: سامانه پیشگیری از سرقت  روی 
شبکه ها نصب شــده و زمانی که ســیم شبکه برق 
به ســرقت می رود پیامکی به مســئول بهره برداری 
ارســال می شــود و ماموران به محل اعزام می شوند. 
وی افزود: این سامانه امکان تشخیص و گزارش موارد 
سرقت شبکه و تجهیزات، گزارش موارد فیوز سوزی 
و تشخیص آن از ســرقت را دارد که تاثیر بسزایی در 

کاهش سرقت ها  داشته است.
مدیر امور برق غرب اصفهان با بیان اینکه  این دستگاه 
در جایی نصب شده که قابلیت شناسایی برای سارق 
ندارد، گفت : هزینه هر کدام از این دستگاه ها ۴00هزار 
تومان به ازای هر فیدر است که با توجه به وجود سه 
هزار فیدر در امور برق هزینه زیــادی خواهد بود؛ اما 

بهتر از سرقت است.
آریان پور با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان از ســال 139۴ اهدافی را دنبــال کرد که از 
ابتدای سال 95 ابالغ شد، گفت: ارائه خدمات  تا افق 
1۴05 به صورت تمــام الکترونیک، مدیریت ایمنی،  
کاهش تلفات تا 5 درصد، کاهش خاموشی ها به 30 
دقیقه به ازای هر مشــترک در سال، اجرای پروژه ها، 
مدیریت رشد بار به میزان 50 درصد، وصول مطالبات 
به صورت صد درصد از اهداف  این شرکت است. وی 
افزود: در ابتدای ســال 97 به چند مشکل برخوردیم 

از جمله آن مشــکالت اقتصادی و افزایش قیمت ها 
که پروژه های ما را تحت تاثیر قرار داد، همچنین 50 
درصد از ظرفیت نیروگاه های آبی را از دســت دادیم 
و به واســطه کاهش نزوالت آسمانی افزایش بی رویه 
مصرف به خاطر نصب کولرهای گازی و پمپ ها شاهد 
بودیم. مدیر امور برق غرب اصفهان اضافه کرد:  به رغم 
مشکالت اقتصادی،  در توسعه شبکه ها رشد داشتیم و 
بالغ بر 7 میلیارد تومان از اعتباراتی که به ما تخصیص 

داده شد، اجرایی شد. 
آریان پور، با بیان اینکه در شش ماهه اول سال 97 امور 
برق غرب رتبه اول ارزیابی شرکت های توزیع استان را 
کسب کرده است، گفت: بالغ بر 118 هزار مشترک در 
امور برق غرب وجود دارد. 115هزار و ۶00 مشترک در 
امور برق غرب وجود داشته که 3000 مشترک جدید 

به آن اضافه شد.
وی افزود: 78 درصد این مشترکین در بخش خانگی، 
539 مشترک کشاورزی و هزار و 333 صنعتی و 19 

هزار و 55۶ مشترک سایر مصارف می باشد.
مدیر امور برق غرب خاطر نشان کرد: 57 درصد مصرف 
برق توسط مشــترکین خانگی، 9 درصد عمومی، 5 
درصد کشــاورزی و 5 درصد مصارف صنعتی است.  
آریان پور، با بیان اینکه طی 9 ماهه امسال 3.۴ درصد 
رشد مشترک داشته ایم  که در مصارف خانگی چهار 
درصد رشد مصرف اعالم شده است، گفت: در مصارف 
عمومی به دلیل تفاهم نامه هایی که با ادارات امضا شد 

، منفی دو درصد رشــد میزان مصرف بوده است.  وی 
افزود: در معابر نیز با هماهنگی هایی که با شهرداری 
 LED انجام شد؛ استفاده از ریسه ها  و تبدیل چراغ ها به
پر بازده 10 درصد کاهش مصرف داشته ایم. مدیر امور 
برق غرب اصفهان با بیان اینکه بودجه این سازمان در 
سه سرفصل توسعه و نوسازی، اصالح و بهینه سازی و 
روشنایی معابر تقسیم می شود، گفت: باهزینه ای بالغ 
بر 7 میلیارد و 30 میلیون تومان پروژه هایی نظیر باز 
آرایی و بهینه سازی شبکه های فشار ضعیف فرسوده با 
استفاده از کابل های خود نگه دار هوایی، بهینه سازی و 
مقاوم سازی شبکه های فشارضعیف، تعویض کابل های 
روغنی وقدیمی، تنظیم و تعدیل بار پست ها و شبکه ها، 
نصب و بهره برداری از کلیدهای گازی هوایی جدید با 
قابلیت اتوماسیون شبکه و امکان صدور فرمان از راه دور 
در 3۶ نقطه، استفاده گسترده از اکیپ های خط گرم و 
شناسایی و حذف نقاط خطر آفرین شبکه  انجام شده 
است.  آریان پور با اشاره به اینکه کابل های خود نگه دار 
باعث کاهش میزان خاموشی ها ی ناخواسته می شود، 
گفت: تاکنون 21 کیلومتر از شــبکه کابلی اصفهان 
تبدیل شده و 12 کیلومتر شبکه نیز در دست اجراست 
که تا پایان سال به اتمام خواهد رسید. وی افزود: بهینه 
سازی شبکه ها و تاسیسات فرسوده قدیمی نیز انجام 
شده است که تاکنون بالغ بر 517 اصله پایه فرسوده 
قدیمی تعویض و 13 دســتگاه ترانسفورماتور بهینه 
سازی شده اســت. همچنین به منظور کاهش انرژی 

مصرفی و افزایش بهره  وری طرح بهینه سازی، شدت 
روشنایی معابر و کاهش مصرف انرژی، چراغ های الک 
پشتی 125 وات جیوه تعویض و تبدیل به 855 چراغ 
پربازده 20وات LED شد. آریان پور با بیان  اینکه یکی 
از اهداف شرکت توزیع، کاهش خاموشی هاست، گفت:  
در سال 9۶، برای هر مشترک 213 دقیقه خاموشی  
داشتیم و این میزان و در سال جاری 193 دقیقه  است 
و در سال 1۴05 این عدد به کمتر از 30 دقیقه می رسد.  
وی با اشاره به اینکه خاموشی های تابستان از شرکت 
توزیع سراسری به اســتان اصفهان اعمال شد، گفت:  
کل انرژی توزیع نشده امور غرب تا کنون 1۶۴ مگاوات 
ساعت است و در سال 9۶ همه خطوط کابلی بازدید 
عیب ها شناسایی و اولویت بندی شد از بین 2۶ فیدری 
که بیشترین خاموشی را داشت، 10 فیدر بازبینی شده  
است. آریان پور اضافه کرد: ساخت و سازهایی که به 
صورت غیر مهندسی انجام شده باعث می شود شبکه 
های توزیع برق در حریم قرار بگیرد. در پروانه هایی که 
صادر می شود رعایت حریم تاسیسات برق، آب و گاز 
الزامی است؛ اما مشترکین آن را رعایت نمی کنند و با 
ساخت بالکن ها که غیر قانونی است آسیب زیادی به 

حریم توزیع برق وارد می کنند. 
وی با اشاره به اینکه در کشور ما حدود پنج برابر میزان 
مصرف جهانی برق مصرف می شــود، گفت: ایران به 
لحاظ تولید برق رتبه چهارم در منطقه و چهاردهم در 
جهان دارد و حداکثر توان تولیدی نیروگاه های ایران 
58 هزار مگاوات اســت. مدیر امور برق غرب استان 
اصفهان با اشاره به تعیین الگوی مصرف توسط وزارت 
نیرو گفت: این الگو در اصفهان در ماه های عادی سال 
200 کیلو وات به ازای هر مشــترک و در ۴ ماه گرم 
300 کیلو وات به ازای هر مشترک است و قرار است 
مشــترکینی که بیش از این مقدار مصرف می کنند 
هزینه برق آن ها به صورت آزاد محاسبه شود.مدیر امور 
برق غرب اســتان اصفهان افزود: برای ممیزی انرژی 
در ساختمان های اداری و مســاجد و ساختمان های 
تجاری مسکونی قراردادهایی بسته شد که نتایج خوبی 
داشت؛ اما متاسفانه چون ما متصل به شبکه سراسری 
 هستیم در تابستان متحمل خاموشی های سراسری 

شدیم.
 آریان پور تصریح کرد: با توجه بــه اینکه  در مناطق 
جنوبی امکان خاموشــی وجود ندارد مناطق مرکزی 

خاموشی های بیشتری را متحمل می شود.  

نوسازی شبکه ها وکابل ها، اولویت شرکت توزیع برق است
 مدیر اموربرق غرب اصفهان مطرح کرد:

شــرکت تجــارت الکترونیک 
پارســیان، اپلیکیشــن بسیار 
کاربــردی را توســعه داده که به 
بســیاری از نیازهای شما پاسخ 
می دهد. با استفاده از اپلیکیشن 
کاربــردی و فوق العــاده تــاپ 
انجــام امور مربوط بــه پرداخت 
قبض، پرداخــت جریمه خودرو و 
فعالیت های مربوط به خرید شارژ 
و بسته های اینترنت و... را در هر 
مکان و هر زمان توانید انجام دهید.

تاپ

شن مالی
معرفی اپلیکی

رییس انجمن فوالدسازان کشور گفت: در حالی 
که کل ظرفیت فوالدی کشــور در سال 57 برابر 
با 500 هزار تن در فاز اول ذوب آهن بود، اکنون 
بیش از 33 میلیون تن ظرفیت نصب شده تولید 

فوالد در کشــور وجــود دارد.بهرام 
ســبحانی در خصوص دستاوردهای 
انقالب اسالمی در صنعت فوالد اظهار 
کرد: صنعت فوالد یکی از زمینه هایی 
بود که بعد از انقالب رشــد و توسعه 
فراوانی را تجربه کــرد و در حالی که 
کل ظرفیت فوالدی کشــور در سال 
57 برابر با 500 هــزار تن در فاز اول 
ذوب آهن بــود، اکنون بیــش از 33 

میلیون تن ظرفیت نصب شــده تولید فوالد در 
کشور وجود دارد.رییس انجمن فوالدسازان ایران 
در ادامه افزود: فــاز اول ذوب آهن هم در بخش 
تجهیــزات و هم در بخش نصب و مهندســی از 
سوی شوروی سابق تامین شده بود ؛اما فاز دوم 
این کارخانه با تالش مهندسان ایرانی در سال ۶1 
تکمیل شد و پس از آن نیز فوالد خوزستان، فوالد 
مبارکه، فوالد هرمزگان و سایر سایت های فوالدی 
کشور تاسیس شدند و این صنعت از باالدست تا 
پایین دست بومی سازی شــد.مدیرعامل سابق 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که 
در ابتدای انقالب، صنعــت فوالد، صنعتی کامال 
وابسته بود؛ اما امروز شرکت های داخلی متعددی 
در حــوزه تامین تجهیزات، نصــب، راه اندازی و 
پشتیبانی واحدهای فوالدسازی فعال بوده و در 

این مسیر بســیار موفق عمل کرده اند؛ چرا که 
در حال حاضر از صفر تا صد راه اندازی واحدهای 
فوالدی در داخل کشــور انجام می شود.رییس 
انجمن فوالدسازان کشور ادامه داد: بزرگ ترین 

هدف این جشــنواره، اســتفاده از توان داخلی 
در رفع نیازهای صنعت فوالد بود و تالش شــد 
تا با معرفی این شــرکت ها به فوالدســازان، هم 
فرآیند حمایت مالی از این شرکت های کوچک 
و متوسط تکمیل می شود و هم اینکه الزم نیست 
تا فوالدســازان بزرگ برای تامین نیازهای خود 
سراغ واردات بروند.رییس هیئت مدیره ذوب آهن 
اصفهان اعالم داشــت: یکی از مــوارد دیگری 
که در موضوع بومی ســازی فوالد اهمیت دارد، 
شناســایی شــرکت های دانش بنیانی است که 
در حوزه کاالهای استراتژیک فوالد نظیر تولید 
کوک ســوزنی، روان کارها و برخــی تجهیزات 
خاص فعالیــت دارند و الزم به ذکر اســت که تا 
کنون شرکت های مهم و موفقی در این موضوع 

شناسایی شده اند.

رییس هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان:

ظرفیت تولید فوالد پس از انقالب ۶۶ برابر شد
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با اشاره به 
تدوین طرح ثبت مشــاغل در 118، گفت: این 
اقدام برای پاسخگویی حداکثری به نیاز مردم 
انجام شده  و قرار است برای اولین بار به صورت 

پایلوت تا پایان سال، سامانه 118 به زبان های 
عربی و انگلیسی راه اندازی شود تا امکان ارائه 
خدمت به گردشــگران نیز وجود داشته باشد.

سید مجید صدری، به ارائه گزارشی از فعالیت 
های یک سال اخیر این شرکت پرداخت و اظهار 
کرد: یکی از شاخص های هر شــرکت، برند و 
نشان تجاری آن است، اما در یک سال گذشته 
متوجه شدیم که نشــان شرکت مخابرات ثبت 
نشــده بود از این رو این اقــدام را انجام دادیم.

صدری با بیان اینکه افزایش ارتباط با رســانه 
باعث کاهش هزینه و حذف موازی کاری شد، 
تصریح کرد: طی یک سال گذشته نظرسنجی 
های مختلفی انجام شــد تا از نظرات مردم در 
خصوص فعالیت بخش های مختلف مخابرات 
آگاه شویم.وی تاکید کرد: یکی دیگر از مباحث 

مهم در شــرکت های بزرگ » تبلیغات« است 
و ما توانســتیم در یک ســال اخیر بدهی های 
شــرکت به صدا و ســیما را به صــورت تهاتر 
پرداخت کنیم؛ با رسانه خاصی تعامل نداشتیم 
بلکه همه رســانه هــا و کانال های 
ارتباطی که می توانســتند صدای 
شــرکت مخابرات را به گوش مردم 
برسانند، با آنها ارتباط برقرار کردیم.

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران 
با بیــان اینکه میــزان تولید اخبار 
طی یک سال گذشــته در شرکت 
مخابرات 70 درصد افزایش داشته 
است، گفت: این آمار نشان می دهد 
که اطالع رســانی جزو اولویت های مخابرات 
اســت.صدری با بیان اینکه شــرکت مخابرات 
ایران در نمایشــگاه های مختلف از جمله تله 
کام حضوری فعال داشته اســت، گفت: شعار 
همیشگی این شــرکت که به صورت فراخوان 
با اســتفاده از نظر مردم در نظر گرفته شــده 
»ارتباطی فراگیر« است که امیدواریم مخابرات 
ایران ارتباط فراگیر را با تمام نقاط کشور داشته 
باشد.صدری با بیان اینکه کاهش زمان انتظار 
مردم در تماس با مراکز 2020 در دســتور کار 
قرار گرفته اســت، گفت: گاهی مــردم هنگام 
تماس با 2020 تا ۴0 دقیقــه در انتظار بودند، 
اما در حــال حاضر میانگین انتظار به زیر ســه 
 دقیقه رســیده و باید به یک دقیقه کاهش پیدا

 کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خبر داد:

کاهش میانگین انتظار تماس با ۲۰۲۰ به ۳ دقیقه

بانک ها سودهای علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت را به صورت ماه شمار محاسبه می کنند.بر این 
اساس، پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار در 
بیستم آذرماه مطرح و مقرر شد که معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به 
ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد.بر این 
اساس تمامی حساب های سپرده کوتاه مدت فارغ از مقطع افتتاح سپرده، از تاریخ اول بهمن ماه سال جاری و صرفا 
برای دوره های زمانی پس از تاریخ مذکور، مشمول تغییر در نحوه محاسبه سود مطابق فرمول نرخ سود ضرب در 

تعداد روزهای ماه ضرب در کمترین مانده طی ماه خواهند شد.

سود سپرده های 
کوتاه مدت، ماه شمار 

شد

خبر

حدیث زاهدی
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 جایگاه رفیع فاطمه)س( 
در دفاع از حق

اولین پاســدار 
غیــور غدیــر و 
مدافع حریم والیت علوی، وجود مبارک حضرت 
صدیقه کبری فاطمــه زهرا )س( اســت. او که 
به فرموده امام صادق )ع( زهــراء، یعنی تابناک 
نامیده شد. زیرا خانه و محراب عبادت او برای اهل 
آسمان تابناک و درخشــان بود.»الَنها اذا قامت 
فی محرابها زهر نورها الهل السماء کما یزهر نور 
الکواکب الَهل االرض« حضرت فاطمه زهرا )س( 
سیده زنان جهان در همه اعصار است و جز علی 
)ع( احدی همتای او نیست  و این تنها به لحاظ 
کمال وجودی آن بانوست،نه به لحاظ پیوندهای 
اعتباری او. حضرت فاطمه زهرا)س( نیز از آنان 
برای علی )ع(یاری می خواست لیکن آنها با این 
توجیه نامعقول و نامقبول که ما یک رای داشتیم 
و به ابوبکر دادیم اگر شما زودتر اقدام می کردید 
با شما بیعت می کردیم، جواب رد می دادند.امیر 
المومنین)ع( در جواب می فرمود:آیا روا بود که 
جنازه مطهر رســول ا...)ص( را بدون تجهیز رها 
کنم و بر سر خالفت او با مردم نزاع کنم؟صدیقه 
طاهره نیز می فرمود:همسرم کاری کرد که از او 
انتظار می رفت و آنها کاری کردند که خدا باید به 
حساب شان رسیدگی کند. شیخ صدوق نقل می 
کند که حضرت صدیقه در پاسخ آنان می فرمود: 
آیا پــدرم در روز غدیر عذری برای کســی باقی 

گذاشت. 
 در مورد چرایی اختالف در زمان شهادت حضرت 
زهــرا )س(در ظاهر اختالف نظرهــای فراوانی 
وجود دارد و این اختالف ظاهــری از دو دیدگاه 

قابل بررسی است:
الف( نقل های تاریخی

کتاب هایی که وقایع تاریخــی را ثبت کرده اند، 
در حوادث مختلف تاریخی دچــار اختالف نظر 
هستند و انسان با مراجعه به آنها می فهمد که هر 
کدام نقلی از تاریخ را برگزیده و ثبت  کرده اند و 
این اختالف ناشی از برخی مسائل از جمله مبانی 
آنها در تاریخ نگاری بوده است که توضیح آنهادر 
این مجال نمی گنجــد. بنابراین مطلب اختالف 
نظر تاریخ نگاران درباره زمان شــهادت حضرت 
زهرا )س(نیز مطلب دور از ذهن و بعیدی نیست.

ب(نقل های روایی
آنچه برای ما از نقل های تاریخی مهم تر اســت 
روایاتی اســت که در این زمینه از اهل بیت)ع( 
رسیده است.در مراجعه به روایات هم می بینیم 
که نقل ها هم متفاوت اســت که البته اختالف 
روایات عللی داردکه از جمله آن می توان به نبودن 
نقطه در خط کوفی اشاره کرد. به هر حال هر کدام 
از علمای شیعه با تمسک به آن روایتی که اصلح 
می دانند اخذ به همــان نقل می کنند. به عنوان 
مثال مرحوم عالمه مجلســی )رضوان ا... تعالی 
علیه(ضمن نقل روایتی از امــام باقر)ع(قول 95 
روز را انتخاب می کند و از فقها هم مثل سید بن 
طاووس همین نظر را بر می گزیند. برخی دیگر 
مثل مرحوم کلینی با اســتناد به روایتی از امام 
صادق)ع( قــول 75 روز را انتخاب کرده اند.الزم 
به ذکر است برخی مثل مرحوم محدث قمی یک 
قول را انتخاب می کند ولی می فرماید باید به هر 
دو روایت عمل شود و برای هر کدام جداگانه عزا 
برای حضرت زهرا)س( اقامه شود.پس همانطور 
که معلوم شد صحیح نیست گفته شود روایت 75 
روز مربوط به غیر شیعه است و شیعه 95 روز را 
قبول دارد؛ چرا که بین علمای شیعه هم در مورد 
شــهادت حضرت زهرا)س( اختالف اســت. لذا 
سزاوار است احترام همه این ایام حفظ شود.برای 
بنده ای که خدای متعال را بــه ربوبیت در تمام 
شئون می شناسد و مومنی که حوادث روزگار را 
تدبیر خدای حکیم مــی داند و هیچ حادثه ای را 
اتفاق صرف نمی دانداین سوال مطرح می شودکه 
چرا این اختالف در عالم وجود رخ داده و علت یا 

حکمت این اختالف چیست؟
با تدبر در روایاتی که شخصیت حضرت زهرا )س( 
را معرفی می کند و با توجه بــه جایگاه حضرت 
زهرا در نظام هستی انسان به این گمان می رسد 
که علت مخفــی ماندن زمان شــهادت حضرت 
زهرا )س(،همان علت مخفی کردن شــب قدر 
اســت چرا که امام صادق در مورد »انــا انزلناه 
فی لیلة القدر«فرمودند:»اللیلــة فاطمه و القدر 
اهلل،فمن عرف فاطمه حــق معرفتها فقد ادرک 
لیلة القدر«لذا نقش حضرت زهرا)س( و تولی به 
والیت ایشان طوری است که انسان برای رسیدن 
به سعادت فردی و اجتماع برای رسیدن به جامعه 
والیی و نورانی باید فاطمی شود همانطوری که 
باید حسینی شــود و عزای سید الشهدا)ع( همه 
وجودش را فرا گیرد و از ظلمت ها رهایی بخشد. 

اخبار

توسعه صنعتی بالی جان کاشان شده است

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

سهمیه یاری برگ معتادان 
نصف شد!

رییس بهزیســتی شــهرضا  شهرضا
گفت: سهمیه یاری برگ دولتی برای کمک به 
بهبود معتــادان بی بضاعت، امســال به نصف 
کاهش پیدا کرد.سیدعلی موسوی اظهار کرد: 
اعتبارات شهرستان برای اشتغال بهبودیافتگان 
از اعتیاد در ســال جاری، یک میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان بوده که آخرین مراحل واگذاری 
این تسهیالت به متقاضیان در حال انجام است.

وی ادامه داد: ســهمیه یاری برگ دولتی برای 
کمک به بهبود معتادان بی بضاعت، امسال به 
نصف کاهــش پیدا کرد.موســوی درخصوص 
حمایت های ســازمان بهزیســتی از خانواده 
معتادان، اضافه کرد: اداره بهزیستی شهرستان 
به مدت شــش ماه تا یک سال، به خانواده های 
معتادان بی بضاعــت متقاضی تــرک اعتیاد، 
کمک های مالی ارائه می کند.وی با اشــاره به 
نقش موثر کمپ هــا در فرآیند تــرک اعتیاد 
معتادان، تاکید کرد: کمپ هــای ترک اعتیاد 
بیشــترین همکاری را برای بهبودی معتادان 
انجام داده انــد و باتوجه بــه هزینه های زیاد 
نگهداری این مراکز، الزم اســت مطالبات آنها 

هرچه سریع تر پرداخت شود.

75 درصد مصوبات شورای 
آموزش و پرورش منطقه 

زواره عملیاتی شد
75 درصد مصوبات  علی دهقانان زواره
شــورای آموزش و 
پرورش منطقه زواره عملیاتی شده است. جواد 
ناجی، دبیر شــورای آموزش و پرورش منطقه 
زواره در نشســت خبری به مناســبت هفته 
شــوراهای آموزش و پرورش که از 24 الی 3۰ 
دی ماه برگزار شد با اعالم این خبر افزود: این 
شــوراها با هدف نیازســنجی برنامه و مسائل 
آموزش و پرورش به صــورت ماهانه با حضور و 
همکاری ســایر دســتگاه های اجرایی برگزار 
می شود. در سال گذشته این شورا یازده جلسه 
با 4۸ مصوبه داشته که 75 درصد آن عملیاتی 
شــده اســت، تشــکیل کالس های کنکور و 
تقویتی، شاداب سازی مدارس، تکریم معلمان، 
جشن تکلیف و مجمع خیرین مدارس منطقه از 
مهم ترین دســتورات این شورا بوده است. وی 
اهم برنامــه های این هفتــه را حضور اعضا در 
مدارس، تبلیغات محیطی، مســابقه اطالعات 
عمومی و تجدیــد میثاق اعضا با شــهیدان و 
سخنرانی رییس شورا در نماز جمعه اعالم کرد.

طرح چهار بانده کردن 
گندمان_ بلداجی_چغاخور 

ردیف ملی گرفت
در نشستی که با حضور فرماندار  بلداجی
شهرســتان بروجن، نماینده مــردم و جمعی از 
مسئولین شهرستان و بخش بلداجی در مسجد 
جامع امام حسن عسکری)ع( شهر بلداجی برگزار 
شــد، نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: اگرچه در ادوار گذشته طرح چهار بانده 
کردن گندمان- بلداجی-چغاخور برای چندمین 
بار مصوب شده  و بودجه استانی اختصاص یافته 
بود ولی کفاف اجرای این طرح عظیم را نداشت. با 
پیگیری مردم و  انتشــار مطالب در روزنامه های 
کثیراالنتشار، درخواســت های بحق مردمی این 
منطقه توسط خبرنگار این منطقه و تالش های 
مجدانه مهندس حســینی، مدیــر کل پرتوان و 
پرتالش و خستگی ناپذیر اداره کل مسکن و راه 
سازی اســتان این طرح در قالب تکمیل بزرگراه 
لردگان_ بروجن دیده شده و عملیات اجرایی آن 
از سال 9۸اجرا خواهد شــد. گفتنی است محور 
معموره_بلداجی_چغاخور یکــی از محورهای 
مواصالتی داخل استان است که بیش از 9 ماه از 
سال را به خاطر ترافیک سنگین جاده ای ویژه در 
روزهای پایانی هفته از امامــزاده حمزه علی )ع( 
بلداجی_ بروجن_چغاخور  به شــمار می رود. 
انتظار می رفت طی گذشــت 4۰سال از پیروزی 
انقالب اســالمی این طرح عملیاتی می شــد و 
امیدواریم به زودی این طرح عملیاتی شــده و از 
حرف به عمل تبدیل شود و شاهد مشکالت جاده 
ای و تصادفات و حوادث ناگوار و دلخراش در این 
منطقه نباشیم. استخر شــنای این شهر از سال 
13۸6کلنگ زنی شده و تا کنون بیش از 7۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که چنانچه وعده های مدیر 
کل محترم ورزش و جوانان و مســئولین ارشــد 
استانی و قول های مســئولین کشوری که برای 
چندمین بار از این استخر دیدن کردند، اجرایی 
شود مشکالت ورزشی رشته شنا در این منطقه 
فراهم خواهد شد.از دیگر مشکالت مهم و ضروری 
تکمیل و به بهره برداری رســاندن تصفیه خانه 
 فاضــالب این شــهر اســت کــه امید اســت
  ایــن طرح نیــز در ســال 9۸ به بهــره برداری

 برسد.

بخشدار شــهرضا از اختصاص  شهرضا
یکصد تن سهمیه قیر یارانه ای به 22 دهیاری این 

شهرستان خبر داد.
حســین بهزادفر با تاکید بر ضرورت شناســایی 
ظرفیت های سرمایه گذاری در مناطق روستایی، 
خاطرنشان کرد: کاروانسرای شاه عباسی روستای 
»مهیــار« می تواند به یکــی از مهم ترین مقاصد 
گردشگری تبدیل شود در حالی که آداب و رسوم 
مردم این روستا که قدمت آن به دوره ساسانیان 
باز می گردد نیز باید به عنوان یکی از آثار معنوی 

شهرستان معرفی شود.
وی ادامــه داد: زیرســازی و آســفالت 15 هزار 
مترمربع از معابر این روســتا انجام شــده و 14۰ 
تن قیــر یارانه ای نیز به آن اختصاص داده شــده 
اســت.بهزادفر با اشــاره به موقعیــت تجاری و 
اقتصادی روســتای مهیار، تصریح کرد: مغازه ها 
و رســتوران های کنار جاده ای این روستا، بستر 
مناسبی برای اشتغال زایی و رونق اقتصاد آن است 
که در کنار ظرفیت هایی مانند تولید محصوالت 

زراعی و باغی آن را به یکــی از مهم ترین مناطق 
شهرســتان تبدیل کرده اســت.وی اظهار کرد: 
کشــاورزان مهیار به علت خشکسالی های پی در 
پی در یک دهه گذشــته، ضرر و زیان های زیادی 
را متحمل شده اند.بخشــدار شــهرضا با اشاره به 
روســتای »امامزاده علی اکبر« این شهرســتان، 
یادآور شــد: آنچه بیش از همه باعث شهرت این 
روستا شده، محصول انار است که باید برای برند 

سازی آن تالش کنیم.

بخشدار شهرضا خبرداد:

اختصاص سهمیه قیر یارانه ای به ۲۲ روستای شهرضا
رییــس جمعیــت هــالل احمر  نجف آباد
شهرستان نجف آباد گفت: این شهرستان در زمینه 
اعزام کاروان های خدمت رسانی به مناطق محروم در 
زمره فعال ترین نقاط استان و حتی کشور محسوب 
می شود به طوری که در ماه های اخیر و به فاصله یک 
هفته دو اعزام نیرو به سیســتان و منطقه پشتکوه 

فریدن داشته  است.
مهدی کاظمی اظهار کرد: ســاختمان جدید و پنج 
طبقه این سازمان که در ســال 139۰ در زمینی به 
مساحت 26۰۰ مترمربع کلنگ زنی شده بود در حال 
حاضر و با صرف بودجه بالغ بــر دو میلیارد و 2۰۰ 
میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفته اســت.

رییس جمعیت هالل احمر نجف آباد ، افزود: دومین 
طبقه ســاختمان به فعالیت هایــی مانند برگزاری 
کالس های آموزشــی و امور جوانان اختصاص داده 
شده است همچنین در مجموعه جدید هالل احمر 
یــک، خودروهای تخصصی امداد و نجات مســتقر 

است.
وی با اشاره به پیش بینی امکانات و زیرساخت های 

الزم برای اســتفاده چند منظوره از طبقات زیرین 
ساختمان در شرایط بحرانی تصریح کرد: جمعیت 
هالل احمر شهرســتان که در حــال حاضر بیش از 
هفت  هزار نیروی آمــوزش دیده دارد در طول دفاع  
مقدس برای بیش از 3۰  هزار نفر کالس های آموزش 
امداد و نجات برگزار کرده است و نزدیک به یک هزار 
امدادگر را هم به مناطق عملیاتی اعزام کرده که از 
این بین آن ها 52 نفر شــهید شده اند و ۸۰ جانباز و 

۸۰ آزاده داشته ایم.

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان نجف آباد مطرح کرد:

هالل احمر نجف آباد، فعال  در خدمت رسانی به مناطق محروم

کارشناس اداره آب و هواشناسی آران و بیدگل گفت: با رشد آمار بارندگی در سال جاری  آران و بیدگل
شاهد بیش از 53 میلی متر بارش بوده ایم.حسین شکری زاده اظهار کرد: با بارش باران در چند روز گذشته که 
حدود 4 میلی متر بوده است مجموع بارندگی به 53 میلی متر رسیده که نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته 
است.کارشناس اداره آب و هواشناسی آران و بیدگل گفت: در پایان هفته آینده شاهد ورود یک جبهه هوای سرد 
و بارانی به استان اصفهان خواهیم بود که امیدواریم شاهد بارندگی در آران و بیدگل نیز باشیم و از خشکسالی 

سال های اخیر قدری کاسته شود، پس توصیه می شود کماکان از مصرف بی رویه آب جلوگیری شود .

میزان باران سالیانه آران 
و بیدگل به 5۳ میلی متر 

رسید

کارشناس اداره آب و هواشناسی 
آران و بیدگل:

هوا
 و 

آب

شنیده ها

فرونشست زمین یکی از جدی ترین بحران هایی 
است که اســتان اصفهان را درگیر کرده است. این 
وضعیت عالوه بر اصفهان که به دلیل خشکی زاینده 
رود حجم بســیار زیادی از منابع آبی آن برداشته 
شده در شهرستان ها در وضعیت اضطرار قرار گرفته 
اســت. عالوه بر دامنه و بخش های شمالی استان، 
ســمیرم نیز یکی از شهرســتان هایی است که در 
سال های اخیر با خشکسالی دست و پنجه نرم می 
کند. خشکسالی و بی آبی تمامی مناطق شهرستان 
سمیرم را در برگرفته اســت، یکی از این مناطقی 
که پنجه در پنجه خشکســالی دارد وردشت است 
که روزگاری به عنوان یکی از سبزترین دشت های 
سطح استان شناخته می شــد، اما امروز به یکی از 
خشک ترین دشت های استان اصفهان مبدل شده 
است.در گذشته ای نه چندان دور این منطقه یکی 
از دشت های حاصلخیز و پر آب شهرستان سمیرم 
به شــمار می آمد که همین امر موجب شده بود تا 
کشاورزی مهم ترین پیشه ساکنان این خطه شود، 
اما متاســفانه با توجه به خشکسالی های متوالی و 
پی درپی ســال های اخیر این منطقــه دچار تنش 
آبی شده و بســیاری از درختان ســیب آن لطمه 

جبران ناپذیری را متحمل شده اند.
عالوه بــر وردشــت در مــرداد ماه ســال جاری 
فرونشست گســترده در هرمز آباد از توابع منطقه 
وردشت ســمیرم حادثه آفرین شــد عالوه بر این 

منطقه ونک در شهرستان 
ســمیرم نیــز در خطــر 
فرونشســت جدی زمین 
قرار داشــت، با توجه به 
فرسودگی منازل در این 
منطقــه عمــال وارد فاز 
تخریبی نیز شده است. در 
همین زمینه علی امیری، 

شهردار ونک با اشاره به فرســودگی 6۰ درصدی 
ساختمان های این شــهر تصریح کرد: استفاده از 
مصالح گل، ســنگ و چوب در بدنه ساختمان ها به 

دلیل نداشتن توان مالی و 
سیستم بروکراسی اداری 
بانک هــا جهــت تامین 
وام های نوســازی مانع از 
نوســازی این واحدهای 
مســکونی می شــود.وی 
با اشــاره به تخریب  3۰ 
درصدی منازل مسکونی 
در این شهر متذکر شــد:  فرونشست زمین در شهر 
ونک از 1۰ تا ۸۰ درصد به خانه های این شهر آسیب 
فیزیکی وارد کرده اســت که این واحدها نیازمند 

نوسازی سریع و زودهنگام هســتند، زیرا سالمت 
شهروندان به صورت جدی در خطر است.شهردار 
ونک، کمبود زمین با کاربری های مسکونی را یکی 
دیگر از دالیل تمایل نداشتن شهروندان به نوسازی 
عنوان کرد و گفت: فضای مســکونی در این شهر 
کمتر دیده شده و از طرفی ســرانه فضای سبز نیز 
بیش از 2۰۰ مترمربع پیش بینی شــده است البته 
طبق استاندارد جهانی و واقع شدن در جنگل های 
زاگرس نیاز به چنین فضایی هم نیســت.امیری از 
مسئوالن در سازمان مسکن و شهرسازی همچنین 
اعضای کمسیون ماده پنج درخواست کرد: با در نظر 
گرفتن جمعیت گردشــگری و نوسازی بافت های 
فرســوده همکاری و مســاعدت الزم را در زمینه 
بازنگری و اصالح طرح جامع شــهر ونک و افزایش 

کاربری های مسکونی داشته باشند.
این بحران در حالی رخ داده اســت که برداشــت 
آب از مناطق و دشــت های سمیرم ،مهرگرد،کمه 
و قبرکیخا تا چهار سال ممنوع شــده است؛ اما به 
نظر می رسد این برداشــت ها همچنان به صورت 
غیر مجاز ادامه دارد چرا که بر اســاس آمار سطح 
آب زیرزمینی این چهار دشــت در سال های  اخیر 
به میزان متوســط بین نیم تا یک ونیم متر کاهش 
داشته است. اگر چه می توان از پدیده فرونشست 
زمین جلوگیــری کرد؛ اما با توجه به گســتردگی 
برداشت ها از آب های زیر زمینی به نظر نمی رسد 
پیشروی فرونشست ها در ســمیرم به آسانی قابل 

کنترل باشد.

زمین، زیر پای ونک را خالی کرد

پدر علم کویرشناســی ایران با بیان اینکه توسعه  کاشان
صنعتی بالی جان کاشان است، گفت: شهروندان در مصرف آب صرفه 
جویی کنند. پرویز کردوانی ، با بیان اینکه منطقه کاشان از لحاظ بسیار 
گوناگون از جمله باستان شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است، 
اظهار داشت: چهار سال در منطقه کاشان کار کردم و به اهمیت آن 
واقف هستم و بر همین اساس با توجه به تجارب این سال ها توصیه می 

کنم توسعه صنعتی کاشان روندی  متعادل داشته باشد.وی ضمن ارائه 
توصیه هایی در حوزه آبخیزداری کاشان افزود: کاشانی ها افراد قانعی 
هستند و بر همین اساس مردم آب کمتر مصرف کنند؛ اما مسئوالن 
نیر باید از توســعه چمن کاری خوداری کنند و کاشان را با ساخت 
صنایع گوناگون از اصالت نیندازند.پدر کویرشناسی ایران ضمن تاکید 
بر سنتی گرایی و حفظ آداب و رســوم کاشان ابراز داشت: مسئوالن 

شهری با روش های گوناگون ادارات را به صرفه جویی در مصرف آب و 
گاز ترغیب کنند و شهروندان نیز با استفاده از شیرهای کم مصرف در 
مصرف آب صرفه جویی کنند.وی با بیان اینکه آب جزو منابع تمام 
شدنی است، گفت: در کویر حفظ پوشــش گیاهی از اهمیت باالیی 
برخوردار است و بر همین اساس نباید به این بارش ها دل خوش کرد 

و باید  اقدامات الزم در مورد حفظ منابع آبی موجود صورت پذیرد.

پدر علم کویر شناسی ایران:
توسعه صنعتی بالی جان کاشان شده است

 خطر فرونشست ها در سمیرم؛

فرونشست زمین در شهر ونک از 
۱۰ تا ۸۰ درصد به خانه های این 
شهر آسیب فیزیکی وارد کرده 

است که این واحدها نیازمند نوسازی 
سریع و زودهنگام هستند

مالیات و عوارض، کار بازاری ها را کساد کرده است
رییس شورای اسالمی شهر دهاقان گفت: مالیات و عوارض شهرداری باعث کساد شدن  دهاقان
کار بازاری ها شده است.عبدالرحیم عناقه با اشاره به شرایط اقتصادی امروز کشور اظهار کرد: نابسامانی 
مالیات اداره دارایی و عوارض شهرداری کسب و کار بازاریان را کساد کرده و باعث افزایش مشکالت آنها 
شده است. وی گفت: موقعیت مکانی مغازه ها در چهار راه ها و خیابان ها به گونه ای است که فروش، کار و 
درآمد کاسبان متفاوت است، اما میزان اختصاص عوارض شهرداری و مالیات اداره دارایی برای همه آن ها 
یکسان است و این مسئله باعث می شود برای فردی پرداخت چنین مبالغی ناچیز و برای فرد دیگری بیشتر 
از درآمد باشد که این موضوع موجب ورشکستگی و تعطیلی کسب و کار برخی بازاریان شده است.رییس 
شورای اسالمی شهر دهاقان تصریح کرد: اجاره بعضی مغازه ها نیز ناعادالنه است و این مشکل به مشکالت 

دیگر نیز گره خورده است.

اصالح هندسی پل روگذر اتوبان فالورجان _گارماسه
عملیات اصالح هندسی پل روگذر اتوبان فالورجان_گارماسه که در شهریور ماه سال جاری با  فالورجان
اجرای عملیات جدول گذاری، اصالح شانه خاکی راه در دوضلع اتوبان ذوب آهن کلید خورده بود با اجرای روکش 
آسفالتی طی چند روز گذشته به بهره برداری رسید.شهردار فالورجان در این خصوص بیان داشت: در تمام شهرها، 
تصادفات ترافیکی از عمده مشکالتی است که ایمنی عمومی شهروندان را به خطر انداخته و تهدید می  کند، لذا روان 
ســازی جریان های ترافیکی یکی از مهم ترین روش های موثر در بهبود کیفیت زندگی شهری به شمار می رود.  
مهندس جواد نصری با ابراز امیدواری از اجرای این طرح افزود : شهرداری نیز برای روان سازی ترافیک، کاهش هزینه 
سوخت و زمان سفر شهروندان، تعریض گذر، اصالح شانه  خاکی راه  و  پس از آن زیرسازی و جدول گذاری در دوضلع  
اتوبان را در دستور کار خود قرار داد و با اجرای روکش آسفالتی، عملیات اصالح هندسی پل روگذر اتوبان فالورجان 

-گارماسه پایان یافت و به بهره برداری شهروندان رسید.

الهه زین الدین

علیرضا رحمانی بلداجی
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سربازان سپاه اصفهان دارای مدرک فنی 
حرفه ای می شوند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

یادداشت

پزشکی

نقش رایانه در زندگی امروزی
فکر نکنم در میان  نســل جدید جامعه، کسی 
باشــد که با نقش رایانه در زندگــی امروزی 
آشنایی نداشته باشد؛ اما متاسفانه خیلی ها از 
نسل های قبلی به این مهم واقف نیستند و هر 
از چند گاهی هم دیگــران را برای این موضوع 
مذمت می کنند.دنیای پیش رو، دنیای اطالعات 
است،یعنی در این دنیا کسی سود کرده است 
که اطالعات بیشتری داشته باشــد، نه اینکه 
دارای زور و بازوی بیشتری باشد. خیلی ها هنوز 
این موضوع را درک نکرده و همین عامل باعث 

داشتن مشکالت عدیده آنهاست.
در این بین نقش رایانه در دنیایی که می گوییم 
در حال تبدیل شدن به دنیای اطالعاتی است، 
بســیار حائز اهمیت اســت. رایانه هــا امکان 
برقراری ارتباط بین انسان ها و جوامع را بسیار 
ســاده کردند. از طرف دیگر محاســباتی که 
می توانند این دستگاه ها برای پیشبرد اهداف 
بشــری انجام دهند، آنها را به وسیله ای بسیار 
سودمند تبدیل کرده است.به جرأت می توان 
گفت تمامــی صنایعی که مــردم در حال نان 
خوردن از آنها هســتند، با کمــک رایانه و نرم 
افزارهای رایانه ای رشــد کرده و هنوز که هنوز 
است در حال رشــد کردن هســتند. هر نوع 
تولیدی که شما اطراف خود مشاهده می کنید، 
غیر ممکن است که رایانه در آن نقشی نداشته 
باشد. در اصل دیگر زمان انجام کارها به صورت 
دستی تمام شده است. چون سرعت و کیفیت 
انجام کار به مــا اجازه ایــن را نمی دهد که از 
دســتگاه هایی مثل رایانه استفاده نکنیم. پس 
باید بتوانیم با آنهــا کار کنیم و حتــی آنها را 
توسعه دهیم، یعنی نقشــی هر چند کوچک 
در این مســیر رو به رشد داشــته باشیم.اگر 
بخواهیم دقیق تــر به نقش رایانــه در زندگی 
امروزی نگاه کنیم، بهتر اســت کــه نگاهی به 
اطراف خود بیندازید. گوشی های تلفن همراه به 
یک وسیله ضروری برای هر شخص تبدیل شده 
اند و داشتن یک گوشی برای همه الزم است. 
پس  این گوشی به نوعی یک رایانه به حساب 
می آید. البته بسته به نوع آن، رایانه ای به مراتب 
کوچک تر و با قدرت پایین تر. حاال اگر به اهمیت 
آن با توجه به اندازه آن نگاه کنید، می فهمید 
که رایانه چقدر می تواند اهمیت داشــته باشد.

رایانه اختراع شد تا کارهای نشدنی را برای ما 
شدنی کند. دستگاه ها و تولیدات پیشرفته ای 
که در جهان ابداع می شــوند همگی بی ربط با 
انواع و اقسام رایانه ها نیســتند. رایانه هایی که 
پردازش های مختلفــی را در کوتاه ترین زمان 
انجام داده و نتیجه را به ما بر می گردانند. حال 
این رایانه ها در حال تبدیل شدن به یک عضو از 

اعضای خانواده ما هستند.
کبری نیک سرشت
سیدعلی نجات عباسی

قرص های ضدبارداری 
کشنده است

مرگ و میر ناشی از آمبلی ریه به دلیل مصرف 
قرص های هورمونــی ضد بــارداری در ایران 
در حال شــیوع اســت و این در حالی است که 
شــهروندان در این خصوص اطالعات چندانی 
ندارند. آرزو انتشاری، عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و متخصص قلب و عروق 
در مورد عالئم آمبولی گفت: در اصطالح پزشکی 
ریز فاکتورها و عامل خطر بسیار متنوعی برای  
بروز  بیماری آمبلی ریه وجود دارد. گاهی از یک 
ســرفه طوالنی، خلط خونی، سنکوب و کاهش 
سطح هوشــیاری بیمار، ایســت قلبی و تپش 
قلب به همراه تنگی نفس خود را نشان می دهد. 
البته هر عاملی که سیستم انعقاد گردش خون 
را دچار دگرگونی کند، زمینه ســاز ایجاد لخته 
خون است. به عنوان مثال  هنگام ضربه به پا یا 
بعد از جراحی به دلیل آســیب در جدال رگ ها 
گردش خون دچار اختالل شده و شرایط برای 
ایجاد آمبلی مهیا می شــود.یکی دیگر از عالئم 
خطر، نشستن های طوالنی حین انجام فعالیت و 
مسافرت های هوایی است؛ به نحوی که پا آویزان 
باشد. افرادی که به دلیل شــرایط کاری مدت 
زمان طوالنی می نشینند و تحرک بدنی مناسبی 
نیز ندارند. خون در پا جمع شده و زمینه لخته 
شدن فراهم می شود.وی در مورد رابطه آمبولی 
و مصرف قرص های هورمونی افزود: قرص های 
هورمونی موجب می شود که سیستم انعقادی 
خون دچار دگرگونی شود و تمایل به لخته شدن 
باال برود.  با اطمینان خاطــر نمی توان گفت اما 
آیا کیفیت قرص ها کاهش پیدا کرده که شاهد 
ایجاد بیماری آمبلی بر اثــر مصرف قرص های 
ضد بارداری هســتیم، به دلیل اینکه هر اندازه 
استروژن در این قرص ها بیشتر باشد خطر بروز 

این مشکل نیز بیشتر فراهم می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
پرونده شکارچیان کبوترهای 

اصفهان بسته شد
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری 
دو شــکارچی که با اسلحه شــکاری کبوترهای 
اصفهان را شــکار می کردند، خبر داد.سرهنگ 
حســن یاردوســتی اظهار کرد : ماموران گشت 
کالنتری ۳۴ اصفهان حین برقرای امنیت و گشت 
زنی در منطقه مربوطه به یک دستگاه سواری ۲۰۶ 
دارای دوسرنشین متوقف شــده در کنار خیابان 
مشکوک و وارد عمل شــدند.وی افزود: ماموران 
هنگامی که با اظهارات ضــد و نقیض این دو نفر 
مواجه شدند با مقام قضائی هماهنگ و خودروی 
آنها را بازرسی کردند.این مقام انتظامی ادامه داد: 
در بازرســی از این خودرو تعداد دو قبضه سالح 
شکاری تک لول و دو لول و تعداد ۱۲ عدد فشنگ 
شکاری و دو گونی حاوی تعداد زیادی کبوتر شکار 

شده کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
دستگیری سارق ۴.۵ میلیارد 

تومانی در اصفهان
فرمانده انتظامی استان از دستگیری سارق ۴.۵ 
میلیارد تومانی در اصفهان خبر داد. سردارمهدی 
معصوم بیگی با بیان اینکه این فرد یکی از سارقان 
حرفه ای منازل اســت، گفت: ماموران امنیتی و 
انتظامی اســتان موفق شــدند در عملیات فنی، 
علمی و انتظامی این ســارق حرفه ای را که ماه ها 

تحت تعقیب بود دستگیر کنند.
وی افزود: این ســارق که پیش از این هم دارای 
سابقه کیفری و سرقت از منازل داشته و به حبس 
هم محکوم شده بود این بار هم با ده ها مورد سرقت 
اموال مردم را به سرقت برده بود.معصوم بیگی، در 
ادامه با اشاره به اینکه این سارق به اصطالح تکرو 
بوده و به تنهایی سرقت می کرده گفت: وجه نقد 
شامل ریال، دالر و یورو، سکه های طال، مسکوکات 
طال، فرش های تزیینی، عتیقه جات و لوازم خانگی 
از مهم ترین موارد سرقت شده از طرف این سارق 
حرفه ای بوده اســت.فرمانده انتظامی اســتان 
افزود:این سارق بیش از ۳۰ میلیارد ریال هم در 

حساب شخصی خود داشته است.

بزرگ ترین »برف آورد« کشور 
در افوس برگزار می شود

دبیر جشنواره شــهر برفی با بیان اینکه در حال 
آمادگی مقدمات پذیرایی از ۱۰۰ هزار نفر در شهر 
افوس هستیم، گفت: جشــنواره ملی شهر برفی 
در روزهای )۲۵ و ۲۶ بهمن( به میزبانی اســتان 
اصفهان و در شهر افوس برپا می شود.، »روح اله 
بابایی« با دعوت همه هنرمندان، مجسمه سازان 
و عالقه مندان به ساخت ســازه های برفی برای 
شرکت در سومین جشنواره شــهر برفی، گفت: 
جشنواره ملی شــهر برفی در روزهای )۲۵ و ۲۶ 
بهمن( به میزبانی استان اصفهان و در شهر افوس 

برگزار می شود .
شهردار افوس با اشاره به همزمانی این جشنوراه 
با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
در تشــریح  اهداف برگزاری این برف آورد بیان 
کرد: ایجاد روحیه نشاط و امید در میان مردم و به 
شکرانه بارش خوب برف است .وی با بیان اینکه 
در حال آمادگی مقدمــات پذیرایی از ۱۰۰ هزار 
نفر در شهر افوس هســتیم، ادامه داد: این برنامه 
ریزی ها با توجه به استقبال مردمی و هنرمندان 
 در دو جشــنواره شــهر برفــی در شــهر افوس  

انجام می شود.

برای نخستین بار در کشور صورت می گیرد؛
تولید سیمان از لجن های نفتی 

پاالیشگاه اصفهان
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
از رونمایــی طرح اســتفاده از لجن هــای نفتی 
برای تولید سیمان برای نخســتین بار در کشور 
خبر داد.ســید رحمان دانیالی با اشاره به اینکه 
خاک های آلــوده و ضایعات نفتــی برجامانده از 
حدود ۴۰ ســال پیــش در اطراف پاالیشــگاه 
معضلی الینحل قلمداد می شــد، اظهــار کرد: 
یک طرح پژوهشــی دوســاله از ســوی اساتید 
دانشــگاه پیام نور اصفهان برای بازیابی ضایغات 
نفتی ارائه شــد که پــس از دوســال تحقیقات، 
 اجــرای این طرح بــه صورت پایلــوت اثربخش

 بود. وی ادامه داد: در نتیجه این طرح پژوهشی از 
ضایعات نفتی به عنوان خوراک اولیه تولید سیمان 
استفاده می شود که در صرفه جویی انرژی اثرگذار 
است و همچنین  اطراف پاالیشگاه با اجرای این 

طرح تقریبا پاک سازی شده است.

معاون نیروی انســانی ســپاه صاحب الزمان )عج( 
اســتان اصفهان از برگزاری پنجمین آزمون ادواری 
مهارت آموزی ویژه ســربازان وظیفه سپاه در استان 
اصفهان خبر داد.منصور رضایی با اشــاره به تاکید 
فرماندهــی کل قوا در خصوص آمــوزش و افزایش 
مهارت سربازان وظیفه نیروهای مسلح گفت: سال 9۶ 
تفاهم نامه ای بین ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری آزمون های 
مهارت آموزی سربازان وظیفه در سراسر کشور امضا 
شد.معاون نیروی انسانی سپاه صاحب الزمان )عج( 
اســتان اصفهان با بیان اینکه این آزمون ها مطابق با 
دســتورالعمل های قرارگاه مهارت افزایی کارکنان 
وظیفه ســتاد کل نیروهای مسلح به صورت ادواری 
برگزار خواهد شد، افزود: با هماهنگی انجام شده بین 
سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان و اداره کل فنی و 
حرفه ای استان تاکنون ۵ دوره آزمون مهارت آموزی 
سربازان برگزار شده اســت.وی با اشاره به اینکه سه 
مرحله آزمون های مهارتی در سال 9۶ و دو مرحله آن 
نیز در مردادماه و دی ماه امسال برگزار شد، گفت: این 

آزمون برای سربازانی برگزار می شود که مهارت های 
الزم را دارنــد ولی مدرک معتبــر ندارند که پس از 
شــرکت در آزمون های علمی و عملی، مدرک فنی 
حرفه ای دریافت می کنند.رضایی افزود: با هماهنگی 
چند سازمان از جمله جهاد کشــاورزی، فناوری و 
ارتباطات، نیروهایی که مهارت خاصی ندارند، پس از 
نام نویسی در رشته های مختلف بر اساس عالقه مندی 

در دوره های آموزشی شرکت خواهند کرد.

معاون سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان:

سربازان سپاه اصفهان دارای مدرک فنی حرفه ای می شوند
برخی میوه ها به دالیل مختلف ممکن است حاوی 
قارچ های سمی باشــند که کارشناسان و پزشکان 
هشدار دادند در صورت مشــاهده نشانه ای از وجود 
بیماری قارچی یا کپک در انواع میوه ها این موضوع 
بهداشــتی را جدی بگیرند. اخبــار و گزارش هایی 
در چند سال گذشته در کشــورمان مبنی بر وجود 
قارچ های ســمی در برخی میوه ها از جمله نارگیل 
منتشر و حتی در آن ادعا شده است که برخی مصرف 

کنندگان آن مسموم شده اند.
مسئول بهداشت مواد غذایی مرکز بهداشت اصفهان 
با بیان اینکــه تا کنون چند مــورد از وجود بیماری 
قارچی در میوه ها توسط کارشناسان و بازرسان این 
مرکز مشاهده و گزارش شده است، گفت: این موارد 
بیشتر در نارگیل، موز و نارنگی پاکستانی بوده است.
سید مهدی میرجهانیان افزود: تا کنون چند محموله 
میوه در بازار و فروشگاه ها با وجود عالئم قارچ و کپک، 
خرابی و باال بودن میزان سموم شناسایی و جمع آوری 
شده است.وی با بیان اینکه در مواردی نیز قارچ درون 
میوه رشد کرده، تصریح کرد: در مواردی مانند موز، 

بیماری قارچی از داخل میوه به شکل رده های قرمز 
یا قهوه ای خود را نشان می دهد.

میرجهانیان با بیان اینکه موز بیشــتر از کشورهای 
آفریقایی یا آمریکای جنوبی وارد می شــود ، اضافه 
کرد: بررســی های اولیه روی این میوه نشــان داد 
که برخی مشــکالت مانند بیمــاری قارچی از مبدأ 
وجود داشته و کمتر بحث شــرایط نگهداری در آن 

مطرح است.

مسئول بهداشت مواد غذایی مرکز بهداشت اصفهان هشدار داد:

وجود قارچ های سمی در میوه ها

هشدارسپاه

شاید شــما هم با کودکانی که به شدت ناخن 
می جوند و یا نگاه شان را از شما می دزدند و 
یا نمی توانند بدون پدر و مادرشان در جمعی 
صحبت کنند مواجه شده باشید. در بسیاری 
ازمواقع ایــن حالت های رفتــاری تعبیر به 
کم رویی و خجالت در کودکان می شود این در 
حالی است که در اغلب موارد اضطراب کودکان 
موجب بروز رفتارهای اجتماع گریزی می شود.

 اضطراب، پدیده نوظهوری در دنیای شهر نشینی 
نیســت و هر روز آمــار آن در میان افــراد به دلیل 
استرس های رایج زندگی در شهرهای بزرگ شدت 
و وســعت بیشــتری پیدا می کند؛ اما این استرس 
در حال ســرایت به دوره های سنی پایین تر است.

موضوعی که هشدار کارشناسان اجتماعی و تربیتی 
را به همــراه دارد. بر اســاس آمــار انجمن علمی 
روان پزشکان ایران که در سال گذشته منتشر شد، 
حدود ۲۲ درصد کــودکان و نوجوانان ایرانی دارای 
اختالالت رفتاری هستند که اضطراب و افسردگی 

شایع ترین آنهاست.
دلیل اضطراب در کودکان چیست؟

بســیاری از والدین با مفهوم واقعــی اضطراب در 
کودکان آشــنا نیســتند. اضطراب، در واقع  حالت 
ناخوشایندی از نگرانی و ترس است که منبع خاصی 

برای آن وجود ندارد. 
احســاس عدم امنیت، اصلی ترین عاملی است که 
در کودکان استرس ایجاد می کند. این عدم امنیت 
می تواند منشــأ جدایی از والدین ، تغییر شــرایط 
زندگی، ترس از از یک شیء، حیوان یا مکان خاص، 
انتظارات بیش از حد والدین و نابه ســامانی روابط 
پدر و مادر یا یکی از والدین را شامل شود. در سنین 
۵ تا 7 سال بیشترین میزان اضطراب بروز می کند، 
علت این است که در این دوران کودک ناچار است 
با پیرامون خود ارتباط بیشتری برقرار کند. ورود به 
پیش دبستانی و دبستان و نیز کالس های مختلف 
فوق برنامه می تواند منجر به شدت اضطراب شود. 
اضطراب معموال با نشانه های جسمی مانند تپش 
قلب، لرزش دســت و پا و بی قراری همراه اســت 
پرخاشــگری و عصبی بودن، عدم تمرکز و توجه و 

پایین آمدن حافظه کودک نیز می تواند بروز کند.
کودکان اصفهانی زیر تیغ اضطراب

همه کودکانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند 
دارای حــدی از اضطراب 
هســتند. روان شناســان 
معتقدند کودکان باید برای 
رشد شخصیت اجتماعی 
تا حدی در موقعیت های 
اضطراب زا قــرار بگیرند؛ 
اما نباید این مسئله منجر 
به آســیب روحی شــود. 

اصفهان به عنوان یک کالن شهر دارای سطح وسیعی 
از افســردگی و اضطراب در کودکان و بزرگساالن 
است.مدیر واحد مشاوره اداره کل بهزیستی اصفهان 
اعالم کرد: بر اساس غربالگری انجام شده اضطراب، 
بیش از ۴۰ درصد از کودکان گروه سنی۵ تا ۶ سال 
این اســتان به اســترس و اضطراب مبتال هستند.
حســین خاکشــور افزود: پنج هزار کــودک گروه 
سنی ۵ تا ۶ ســال از سال گذشــته تا نیمه امسال 
در طرح غربالگری اضطراب کودکان مورد بررســی 
قرار گرفتند که۴۰ درصد دچــار این اختالل روانی 
بوده اند.وی بیان کرد: کودکان مبتال به این اختالالت 

برای پیشگیری از آســیب های اجتماعی آینده به 
مراکز درمانی و مشاوره ای 
معرفی می شوند تا مورد 
مراقبت و پیشگیری قرار 

گیرند.
والدین، اضطراب را 

جدی بگیرند
بســیاری از والدیــن از 
اضطراب کــودک چیزی 
نمــی دانند. همیــن ناآگاهی موجب می شــود تا 
تفسیرهای غلطی از رفتارهای کودکان شود. طبق 
آخرین آمار سازمان بهزیستی کشور، سال گذشته 
۴۵ هزار کودک ۵تا ۶ سال مورد غربالگری اضطراب 
قرار گرفتند کــه ۲9 درصد این تعــداد کودکان ، 
مشکوک به اضطراب بودند؛ اما برخی والدین برای 
تشــخیص قطعی اضطراب کودکان خود مراجعه 
نکردند و فقط ۵۰ درصد والدین کــودکان خود را 

برای بررسی های بیشتر به مراکز مشاوره آوردند. 
کارشناســان معتقدند علت پیشــرفت اضطراب و 
تبدیل شــدن آن به ناهنجاری های رفتاری همین 

عدم یادگیری مهارت ها در میــان پدر و مادرهای 
ایرانی اســت. بســیاری از والدین تالش می کنند 
همزمــان چندین مهارت ورزشــی و هنــری را به 
کودک شــان آموزش دهند. فرســتادن بچه ها به 
کالس های مختلف می تواند منجر به بروز و تشدید 
اضطراب شود، اگر کودک باید مرتبا از یک فعالیت به 
فعالیتی دیگر منتقل شود ممکن است دچار استرس 
شــود به خصوص اگر کودکی باشــد که هر از چند 

گاهی نیاز به زمانی برای استراحت داشته باشد. 
همچنین نگرش والدین برای داشتن فرزند بهتر و 
برتر و مقایســه دائم آنها می تواند منجر به استرس 
شود. این اعمال فشار منجر می شود تا کودک همواره 
برای بهتر بــودن تالش کند. بســیاری از کودکان 
ممکن اســت اضطراب را زمانی احساس کنند که 
می خواهند در مدرسه بهتر عمل کنند. آن ها احتماال 
می خواهند مانند کــودکان دیگر باشــند یا حتی 
شبیه آن ها رفتار کنند. این نوع فشار خودسرانه به 
خصوص در کودکانی رایج است که از اشتباه کردن 
 و اینکه خوب نباشند به دلیل سرزنش والدین شان 

می ترسند.

کودکان اصفهانی درگیر اضطراب
 بر اساس آمارهای رسمی بیش از40 درصد کودکان اصفهانی به استرس مبتال هستند؛  

 در سنین 5 تا 7 سال بیشترین میزان 
اضطراب بروز می کند، علت این است 
که در این دوران کودک ناچار است با 

پیرامون خود ارتباط بیشتری برقرار کند

افزایش سازمان های مردم نهاد جوانان در اصفهان
معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه تا یک سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ 
سمن در استان فعالیت داشته اند، گفت: سازمان های مردم نهاد جوانان استان اصفهان تا پایان سال جاری از 
مرز ۲۰۰ عدد عبور می کند. »رامین نعیمی« با اشاره به رشد کمی و کیفی سمن های این استان اظهارداشت: 
تا بیش از یک سال گذشته تعداد این تشکل ها کمتر از ۱۰۰ سمن بوده که روند روبه رشدی با مشارکت جوانان 
در استان اصفهان رقم خورده و تعداد آن ها تا پایان امسال به بیش از ۲۰۰ سمن می رسد. نعیمی  افزود: فرآیند 
الکترونیکی ثبت سازمان های مردم نهاد جوانان بستر را برای ثبت این سمن ها تسهیل کرده و با توجه به پیگیری 
دریافت شناسه ملی فرصت خوبی را برای فعالیت آن ها ایجاد شده است.وی گفت: ارتباط خوبی بین مجمع 
جوانان، خانه جوان، سمن ها و اداره کل ورزش و جوانان ایجاد شده و همکاری و همبستگی بین دبیران سمن 

ها و جلب مشارکت آن ها در خانه جوان سرعت و کیفیت کار را افزایش داده است.

کمبود واکسن فلج اطفال تزریقی در اصفهان برطرف شد
کارشناس گروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: با برطرف شدن کمبود واکسن 
 فلج اطفال تزریقی در این اســتان، والدین نوزادانی که طی ۲ ســال گذشــته موفق به دریافت آن نشــدند

 می توانند به مراکز بهداشت مراجعه کنند.واکسن تزریقی فلج اطفال )پولیو( از شهریور 9۴ با هدف ریشه کنی 
سریع تر فلج اطفال در جهان به برنامه واکسیناسیون ملی کشورمان اضافه شد؛ این واکسن در چهار ماهگی 
به کودکان تزریق می  شود و پدر و مادرها، آن را در کنار واکســن خوراکی فلج اطفال و واکسن های پنجگانه 
دریافت می کنند.اسماعیل اختر افزود: این واکسن بر اساس برنامه جدید واکسیناسیون از شهریور 9۴ تا بهار 
9۵ به اطفال چهار ماهه تزریق اما پس از آن به دلیل کمبود جهانی این نوع واکســن، عرضه آن در کشورمان 
محدود شــد.وی ادامه داد: به دلیل کمبود این واکسن، تزریق آن در کشــورمان به چند استان از جمله قم، 

کرمان، خراسان شمالی و جنوبی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان محدود شد.

رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف استان اصفهان گفت: تاکنون 7۸۸۴ نفر 
در سراسر استان اصفهان برای شرکت در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن 
ثبت نام کرده اند. یحیی قاسمی، خاطرنشان کرد: این آزمون در ۱۸ رشته مختلف 
و ۳ گروه امتحانی شــامل؛ حفظ قرآن کریم ۸ رشته، مفاهیم قرآن کریم و اهل 
بیت)ع( 7 رشته و گروه آموزش الکترونیکی با سه رشته 9 اسفند ماه به صورت 
کتبی و همزمان با سراسر کشور برگزار می شود و افرادی که بتوانند حدنصاب نمره 

قبولی را کسب کنند به آنها مدرک معتبر اعطا و همچنین افرادی که بتوانند نمره 
باالتر از 9۵ کسب کنند از آنان تجلیل می شود.قاسمی گفت: تاکنون 7۸۸۴ نفر 
در سراسر استان اصفهان برای شرکت در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن 
کریم ثبت نام کرده اند که بیشترین افراد از شهرستان کاشان هستند.وی ادامه 
داد: عالقه مندان برای شرکت در این آزمون همچنان تا ۵ بهمن ماه فرصت دارند 

تا به نشانی اینترنتی www.quranedu.ir مراجعه کنند. 

اف
وق

ثبت نام بیش از 7هزار  ا
 اصفهانی در بزرگ ترین

 رویداد قرآنی

پریسا سعادت
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 حمایت مانوئل ژوزه 
از »مورینیو«

مورینیو طی سه ســالی که هدایت منچستر 
یونایتــد را بــر عهده 
نتایــج  گرفــت 
ناامید کننده ای 
به دســت آورد.

خــاص  آقــای 
ســرانجام در فصل 
سوم حضور خود در 
یونایتد از کار برکنار شد.مانوئل ژوزه، سرمربی 
پرتغالی پیشــین پرســپولیس به حمایت از 
مورینیو پرداخت و گفت: مورینیو پیش از این 
ثابت کرده که مربی بزرگی است. نتایج او در 
منچستر یونایتد ثابت نمی کند که مربی ناکام 
و بازنده ای است. آن چه برای مورینیو رخ داد 
ممکن اســت که برای هر مربی رخ دهد.ژوزه 
در ادامه به ستایش از کریستیانو رونالدو هم 
پرداخت و گفت: رونالدو یک بازیکن استثنایی 
به تمام معناست. او می تواند با یوونتوس هم 
قهرمانی در لیگ قهرمانــان اروپا را در فصل 

جاری به دست آورد.

»دارمیان« در یک قدمی 
انتقال قرضی به یوونتوس

دارمیان، به صورت قرضــی راهی یوونتوس 
خواهد شد.منابع معتبر 
در ایتالیــا و انگلی 
گزارش می دهند 
که متیو دارمیان، 
یتالیایی  ا مدافع 
یتد  منچســتریونا
در یک قدمی انتقال 
قرضی بــه یوونتــوس قــرار دارد. دارمیان، 
تابســتان 2015 به یونایتد ملحق شــد ولی 
هیچگاه نتوانست در ترکیب این تیم انگلیسی 
به یک بازیکن ثابت بدل شــود و در این فصل 
نیز تنها سه بار در لیگ برتر بازی کرده است. 
او که به بازگشــت به ایتالیا عالقه دارد، حاال 
با پیشــنهاد یوونتوس مواجه شــده اســت.

یوونتوس برای انتقال قرضی دارمیان تا پایان 
فصل،2/6میلیــون پوند می پــردازد و بندی 
در قرارداد انتقال قرضــی وی وجود دارد که 
یوونتوس با پرداخت 7/1میلیون پوند می تواند 

انتقال این بازیکن را در تابستان قطعی کند.

نام گذاری یک گونه مورچه 
به نام »محمد صالح«!

اشــیا و رویدادهای مختلف به نام نام گذاری 
بزرگان فوتبــال دنیا 
مســبوق به سابقه 
است. برای مثال 
جرج بست، یک 
فرودگاه بــه نام 
خود دارد، یک نوع 
چیزبرگر به نام زالتان 
ابراهیموویچ نام گذاری شده و یوهان کرایف 
می تواند نام خود را روی یک ســیارک ببیند. 
اما حاال محمد صالح می تواند از این لحاظ به 
همه ستاره های دیگر فوتبال دنیا فخر بفروشد 
چرا که یکی از عجیب تریــن نام گذاری ها به 
نام او انجام شده است. ماجرا از این قرار است 
که در منقطه ظفار کشــور عمــان، گونه ای 
جدید از مورچه کشف شــده که به نام ستاره 
بزرگ فوتبال مصر، »مرانوپلوس موصالحی« 
نام گذاری شــده است. پروفســور مصطفی 
شــرف، متخصص مورچه شناســی دانشگاه 
ملک ســعود که در موزه جهانی لیورپول هم 
فعالیت می کند، کسی است که این نام را برای 
 گونه تازه  کشف شــده مورچه پیشنهاد داده

 است.

 رکورد جدید لیونل مسی 
در بارسلونا

فوق ستاره آرژانتینی، یکشــنبه شب سبب 
شــد بارســلونا مقابل 
لگانس بــه برتری 
دســت پیدا کند.

در بازی بارسلونا 
مقابــل لگانس، 
لیونل مســی که 
روی گلزنــی لوییز 
ســوارز تاثیرگذار بود، موفق 
شــد دقیقه 92 با پاس جــوردی آلبا دروازه 
حریف را باز کند. کاپیتان آبی اناری ها با این 
گل برای یازدهمین فصــل متوالی به رکورد 
بیش از 25 گل زده در ادوار مســابقات اللیگا 
دست پیدا کرد.بیشــترین گل زده مسی در 
اللیگا در فصــل 10-2011 به ثمر رســید 
 که او 73 گل را بــه نام خــودش ثبت کرده 

بود.

»رحمتی« همچنان شماره یک  استقالل

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

خداحافظ ذوب آهن؛
 »مسلمان« در راه تهران

محسن مسلمان، هافبک تیم ذوب آهن اصفهان 
طی چنــد روز اخیــر در تمرینــات ذوب آهن 
غیبت داشــته و همین موضوع در کنار اتفاقات 
دیگر باعث شــده تا هافبک 27 ساله نزدیک به 
در خروجی باشــگاه اصفهانی باشــد. البته فعال 
مشخص نیست که او راهی کدام تیم خواهد شد 
اما به نظر می رسد تا همین چند روز آینده از جمع 
سبزها جدا شود و یک بار دیگر ذوب آهن را ترک 
کند. مسلمان در دوران فوتبالش برای ذوب آهن، 
ملوان، پرســپولیس و فوالد توپ زده و باید دید 
آیا یک باشــگاه جدید را در فوتبال ایران تجربه 
خواهد کرد یا خیر؟البته جدایی مســلمان لزوما 
دالیل فنی ندارد و بخشــی از آن به تفاوت بازی 
در دو باشــگاه مختلف و دل بستگی او به فضای 
تیمی مثل پرسپولیس برمی گردد که او از ستاره 

هایش بود.

مدافع تیم ملی به یک هوادار 
خسارت وارد کرد!

در پایان دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و عمان 
اتفاق جالبــی رخ داد.در حالی کــه بازیکنان به 
سمت هواداران رفته و شادی خود را با آنها تقسیم 
می کردند، طارمی و آزمون در مقابل تماشاگران 
پشــت یکی از دروازه ها مشغول گرفتن سلفی با 
هواداران بودند.در این لحظه یکــی از هواداران 
ایران از »میــالد محمدی« کــه نزدیک این دو 
بازیکن بود خواســت تا تلفنش را بــه طارمی و 
آزمون برســاند تا این دو با گوشی وی به سمت 
تماشاگران سلفی بیندازند که اتفاقا این کار انجام 
شد؛ اما بعد از گرفتن عکس میالد محمدی تلفن 
آن هوادار را به شکلی پرتاب کرد که این گوشی 
به طبقه زیرین استادیوم افتاد و به دست هوادار 
نرسید!محمدی هم که کلی شرمنده شده بود با 
عالمت دست از هوادار تیم ملی عذرخواهی کرد!

 خواننده پاپ برای حمایت 
از تیم ملی به دبی می رود

 بهنام بانی، خواننده پاپ کشــورمان گفت: برای 
تماشای بازی های تیم ملی و همچنین حمایت از 
تیم به دبی خواهم رفت.بهنام بانی، در خصوص 
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل عمان اظهار 
داشــت: برد خیلی دلچســبی مقابل تیم عمان 
به دســت آوردیم و امیــدوارم در ادامه هم این 
پیروزی ها تکرار شــود و بتوانیــم قهرمان جام 

ملت ها شویم.
وی ادامه داد: من هم برای تماشــای بازی های 
تیم ملــی و همچنیــن حمایت از ایــن به دبی 
خواهــم رفت.خواننــده مطرح ایــران در پایان 
خاطرنشان کرد: ان شاءا... در پایان این رقابت ها 
 تیم ملی بتواند با قهرمانی دل مردم ایران را شاد 

کند.

در حاشیه

پیشخوان

 تیم ملی رفت سراغ چین؛ 
براوو بیرو! سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو در مورد شرایط تیمش، اظهار کرد: 

با تمام شدن نیم فصل نخست، سه روز به بازیکنانم استراحت دادیم 
و بعد از آن تمرینات مان را دوباره شروع کردیم؛ بچه ها از لحاظ بدنی 
آماده هستند؛ در بازی آخر دو محروم داشتیم که برای پلی آف مشکل 
محرومیت آن ها برطرف شده است.شهناز یاری، با بیان اینکه باشگاه 
اجازه جذب بازیکن جدید را به مــا نداده و گفته باید با همین نفرات 

ادامه دهید، افزود: تا االن چند فوتسالیست اصفهانی برای پیوستن 
به ترکیب تیم، تســت داده اند البته بازیکنانی که مدنظر داشتیم به 
تیم های دیگری رفتند، مثل دو گلر خوبی کــه به تیم های آبادان و 
مس رفسنجان پیوستند. وی  با بیان این موضوع که هدف ما قهرمانی 
است، خاطرنشان کرد: از زمانی که تیم با نام سپیدرود بسته شد، هدف 
قهرمانی بود و بعد از آن هم که به نامی نو تغییر یافت از هدف ما چیزی 

کم نشد؛ ســختی های زیادی را در این راه متحمل شدیم به جرأت 
می توانم بگویم تنها تیمی بودیم که بحران های زیادی را پشت ســر 
گذاشتیم ولی خوشبختانه توانستیم نتایج خوبی به دست آوریم. یاری 
با اشاره به اینکه انتظار داریم هواداران برای تشویق به سالن بیایند، 
گفت: انتظار داریم عالقه مندان به فوتســال  به خصوص بانوان برای 

دفاع از تیم شهر خودشان به سالن بیایند.

سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو:
بانوان برای دفاع از تیم شهرشان به سالن بیایند

عملکرد بیرانوند را در این مسابقات چطور 
دیدید؟

»علیرضا« این روند خــوب را از جام جهانی آغاز 
کرده اســت. او با نمایش های بی نظیر در روسیه 
اعتماد به نفس پیدا کرده و در بازی های باشگاهی 
آسیایی نیز دیدیم که در ترکیب پرسپولیس چقدر 
خوب کار کرد. بیرانوند، حاال در تیم ملی نیز خوب 
کار می کند و به یک دروازه بان بین المللی تبدیل 
شده است. دروازه بان بین المللی فرقش با دروازه 
بان ملی این اســت که به قول معــروف از لحاظ 
نمره ای و عملکردی در حــد  باالی اروپا بازی می 
کند. ما در تاریخ فوتبال مان تا آن زمانی که سراغ 
دارم به جز مرحوم ناصر حجازی که در منچســتر 
یونایتد بودند تا االن، گلر بین المللی نداشته ایم. 
سوای این که دوران خوبی هم احمدرضا عابدزاده 
داشته اند. دروازه بان بین المللی یک سری آیتم ها  
و شاخص هایی مانند تعداد کلین شیت ها و کمک 
کردن به تیم مثل همین گرفتی پنالتی توســط 
بیرانوند در بازی با عمان دارد یا اینکه مثال هر 12 
بازی یا 16 بازی تنها یک اشتباه داشته باشد.البته 
نباید این نکته را دور از نظر داشــت که تیم ملی 
ایران کار دفاعی خیلی خوبــی دارد و در کنارش 

آقای بیرانوند به خوبی کار می کند.
وضعیــت دروازه بانــی را در ایران چطور 

می بینید؟
خدا را شکر هم اکنون دروازه بان های قابلی داریم 

که عملکرد های خوبی در لیگ برتر در داشته اند و 
بعد از سال های سال که تنها ما یک یا دو دروازه بان 
خوب داشــتیم حــاال نســلی از دروازه بان های 
کارکشته داریم که نوید بخش خوبی برای آینده 

تیم ملی هستند.
دروازه بان های تیم های اصفهانی را تا این 

جای رقابت های لیگ چطور دیده اید؟  
 اصفهان از گذشته همیشــه به عنوان مهد دروازه 
بانی شناخته می شده و هم اکنون هم دروازه بان 
های خوبی مثل رشــید مظاهری در ذوب آهن، 
دانیال رحمانی در ســپاهان و معراج اسماعیلی 
در تیم ملی امید داریم که عملکرد خوبی از خود 

ارائه داده اند .
شــانس قهرمانی ایران در این دوره از 

ها  رقابــت 

چطور می بینید؟
به گفته همه مربیانی که در این تورنمنت حضور 
دارند، ایــران مدعی اول قهرمانی آسیاســت. ما 
شانس اول قهرمانی هستیم، چون بازیکنان بسیار 
باکیفیتی داریم. هیچ کــدام از تیم های حاضر در 
جام ملت های آســیا چنین بازیکنــان باکیفیتی 
ندارنــد و 80 درصد موفقیت تیــم ملی را همین 

بازیکنان رقم می زنند و به نظر من هم ایران قهرمان 
این دوره از بازی ها می شــود البته در  بازی های 
حذفی اصال نام تیم مطرح نیســت؛ چرا که جای 
حادثه هاســت به خصوص اگر به ضربات پنالتی 
کشیده شود، که این جا واقعا شانس و اقبال موثر 
است که بازیکن گل بزند یا دروازه بان بتواند توپ 
را بگیرد. اصال نمی شــود 
روی آن حســاب کرد 
و امیــدوارم برای تیم 
ملی نتیجــه در همان 

90 دقیقه رقم بخورد.

 سبک دروازه بانی »بیرانوند« بین المللی است
 گفت وگو با  گلر سابق  تیم ملی؛

  عکس روز

بوسه »پورعلی گنجی« بر دستان مادرش
تیم ملی ایران در مرحله یک هشــتم نهایی جام ملت های آســیا به مصاف عمان رفت که 
شاگردان کی روش موفق شــدند با گل های جهانبخش و دژاگه، پیروز از زمین بازی خارج 
شوند. پس از پایان بازی، مرتضی پورعلی گنجی مدافع قدرتمند تیم ملی به سمت مادرش 

رفت و او را در آغوش گرفت و دست مادرش را بوسید. 

 امان از دست ایران؛ 360 
دقیقه گذشت دروازه ما بسته 
ماند؛ روی این دیوار یادگاری 

بنویسید!

کی روش: چین لیپی دارد 
ولی ما برای مردم ایران بازی 

می کنیم

از مبلغ قرارداد مربی تیم مان خبر ندارم!
 حرف و حدیث های زیادی در مورد مخارج نجومی باشگاه تراکتورسازی تبریز به گوش می رسد. برخی اعتقاد 
دارند آن ها به اندازه کل تیم های لیگ تا همین جای کار، خرج کرده اند، چون باالخره جذب جان توشاک، ژرژ 
لیکنس، آنتونی استوکس، مسعود شجاعی، احسان حاج صفی، اشــکان دژاگه، کوین کنستانت و... به همین 
سادگی و ارزانی نیست، اما عباس الیاسی رییس هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی گفت: »اوال رقم هایی که 
در رسانه ها می شنوید به هیچ عنوان صحت ندارد، چون این رقم ها بیشتر شبیه خواب و رویاست. در وهله دوم 
باید بگویم باشگاه از ابتدای این فصل به بخش خصوصی واگذار شده و از این رو، مالک هر قدر که دلش بخواهد، 
می تواند برای باشگاه خود هزینه کند.«  وی درباره رقم قرارداد لیکنس چقدر است  گفت: »واقعا نمی دانم این 

قرارداد چقدر می ارزد. به این مسائل ورود نمی کنم، چون همه چیز در دست مالک باشگاه است .«

»رحمتی« همچنان شماره یک  استقالل
سیدحسین حســینی با وجود تمام گمانه زنی هایی که در خصوص جدایی از اســتقالل در پنجره زمستانی 
به گوش می رســید در این تیم ماندنی و با کاروان آبی ها راهی ترکیه شد. گلر شــیرازی که تنها چهار ماه از 
قراردادش با استقالل باقی مانده با ماندنش و با حضور رحمتی خیال طرفداران این تیم را آسوده کرد. وینفرد 
شفر که انتظار می رفت با ماندن حسینی و اتفاقاتی که برای گلر جوان شیرازی در رده ملی افتاد تغییراتی در 
استراتژی خود برای انتخاب نفر اول درون چهارچوب دروازه داشــته باشد در اردوی آنتالیا آب پاکی را روی 
دست همه از جمله گلر های تیم ریخت. مربی آلمانی با تاکید بر اینکه سیدمهدی رحمتی همچنان مرد اول 
استقالل در بازی های پیش رو خواهد بود این پیام را به سیدحسین داد که برای رسیدن به ترکیب اصلی باید 

تالش بیشتری انجام دهد و از غفلت کاپیتان استقالل برای باز پس گرفتن جایگاهش بهره ببرد. 

نایب رییس هیئت تیراندازی اصفهان خبر داد:

مجهز ترین سالن تیراندازی در اصفهان
نایب رییس هیئت تیراندازی اصفهان در خصوص وضعیت فعلی این رشــته در اصفهان گفت: پس از 
تالش های زیاد هیئت توانسته ایم در حد توان امکانات و ملزومات خوبی رابرای این رشته در اصفهان 
فراهم کنیم.مریم قاســمی ادامه داد: با توجه به حضور ورزشکاران و اســتقبال آن ها سعی کرده ایم 
ورزشکاران را حمایت کنیم و اســتعداد پروری را ســر لوحه کار خود قرار دهیم.نایب رییس هیئت 
تیراندازی اصفهان در خصوص بحث زیر ساخت های تیراندازی در اصفهان افزود: رشته تیراندازی جزو 
رشته های پر هزینه محسوب می شود و معموال ورزشکار شخصا نمی تواند هزینه های سالح و سالن ها 
را تقبل کند، از همین رو هیئت نیز تمام تالش خود را کرده اســت که بهتریــن امکانات را در اختیار 
آن ها قرار دهد.وی اضافه کرد: اصفهان هم اکنون یکی از استاندارد ترین سالن های تیراندازی در کشور 
را در اختیار دارد؛ با کمک وزارت نیرو و اداره برق و معاونت ورزشــی این دستگاه یک سالن با بهترین 
امکانات در اختیار ورزشکاران قرار گرفته و به جز این سالن چند مجموعه دیگر نیز در اختیار تیراندازان 
است و چندین سالن دیگر نیز احداث خواهد شد. قاسمی ادامه داد: جدا از بحث سالن، ورزشکاران در 
تهیه سالح نیز دچار مشکالتی بوده اند که به لطف حامیان این موانع نیز برطرف شده است همچنین 
شخصا دو قبضه سالح برای ورزشکاران تهیه کردم.نایب رییس هیئت تیراندازی اصفهان در خصوص 
استعدادیابی این رشته در اصفهان گفت: تمرکز ما روی دانش آموزان است؛ با هماهنگی ها انجام شده با 
آموزش و پرورش در مدارس اصفهان دوره های استعدادیابی را برگزار کردیم و پس از آن استعداد های 
برتر را جذب کردیم و تحت تعلیم قرار دادیم؛ تا امسال 4 هزار دانش  آموز استعدادیابی شده اند.قاسمی، 
پیرامون بحث دانش  افزایی مربیان و ورزشــکاران افزود: چندین کارگاه آموزشی در قالب دوره های 
بدنسازی و روان شناسی ورزشی انجام خواهد شــد و در نهایت گواهینامه معتبر به شرکت کنندگان 

اعطا خواهد شد.

دروازه بان های تراکتورسازی، رقابت نفسگیری برای حضور 
در ترکیب اصلی این تیم با یکدیگر دارند.تراکتورســازی در 
نیم فصل اول لیگ برتر از وجود محسن فروزان درون دروازه 
اســتفاده کرد. حاال اما محمدرضا اخباری، دروازه بان مطرح 

فوتبال که محبوبیت زیادی هم نزد هواداران تبریزی دارد، به 
این تیم برگشــته تا رقابت تنگاتنگی میان فروزان و اخباری 

شکل بگیرد.
فروزان اگرچــه در نیم فصل اول عملکرد بدی نداشــت؛ اما 
حاال رقیبی سرسخت و جدی را کنار خود می بیند. او در نیم 
فصل اول خیالــش راحت بود که همواره دروازه بان شــماره 
یک اســت؛ اما با توجه به ســابقه خوب اخباری در تبریز و 
تیم ملی و اینکــه او رکورددار تعداد کلین شــیت در تاریخ 

تراکتورسازی است، او می تواند گوی ســبقت را از فروزان 
برباید.این روزها در اردوی کیش تراکتورســازی نیز اخباری 
و فروزان رقابت فشــرده ای با یکدیگر دارند تا توانایی های 
خود را به جــورج لیکنز، ســرمربی بلژیکی جدید شــان 
نشان بدهند. فروزان با شــماره یک و اخباری با شماره 97 
تالش می کنند تــا در ترکیب اصلی تراکتــور قرار بگیرند و 
 به عبارتی تب 98 درجــه را درون دروازه تیم شــان ایجاد 

کردند.

 تب 98 درجه 
درون قفس توری تراکتورسازی!

شاگردان کی روش پشت 
دیوار چین؛ به عمــان امان 

ندادیم

کره جنوبیفوتبال
 - 

بحرین
ساعت 
19:30

شبکه 
ورزش

قطرفوتبال
 - 

عراق
ساعت
19:30

شبکه 
ورزش

بنفیکا فوتبال
 -

پورتو
ساعت
23:15

شبکه 
ورزش

سه شنبه پخش  زنده مسابقات
2  بهمن

هنوز خاطره مهار پنالتی کریســتیانو رونالدو توسط 
علیرضــا بیرانوند در جریان رقابت هــای جام جهانی 
2018 روسیه از ذهن فوتبال دوســتان ایرانی خارج 
نشــده بود که گلر تیم ملی در دقیقه یک دیدار ایران 
با تیم ملی عمان پنالتی احمد مبــارک المحیجری، 
کاپیتان عمان را با شیرجه ای به سمت راست خود مهار 
کرد تا بار دیگر نام ملی پوش لرستانی کشورمان بر سر 
زبان بیفتد. دروازه بان شماره یک  که با درخشش در 
تیم ملی و تیم پرسپولیس تهران محبوبیت زیادی در 
سراسر کشور پیدا کرده است در رقابت های جام ملت 
های  آسیا 2019 امارات هم عملکرد خوبی تا این جای 
بازی ها داشته و با ثبت چهار کلین شیت خیال فوتبال 
دوســتان ایرانی را از بابت حضور یک دروازه بان شش 
دانگ در تیم ملی راحت کرده است. به بهانه درخشش 
بیرانوند در دیدار ایران با عمان گفت وگویی با حمیدرضا 
بابایی، دروازه بان سال های دور تیم ملی  درباره عملکرد 
بیرانوند، وضعیت دروازه بان های ایرانی و.... داشــتیم 
که در ادامه می آید. بابایی که هم اکنون رییس هیئت 
فوتبال شهرضا و مربی دروازه بان های امید ذوب آهن 
است، تیم ایران را شانس اصلی قرار گیری بر سکوی اول 
این دوره از رقابت های جام ملت های آسیا می داند و 
اظهار امیدواری می کند که تیم ملی کشورمان بعد از 
43 سال چشم انتظاری کاپ قهرمانی را به ایران بیاورد. 

سمیه مصور
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احیای بنا های تاریخی با مشارکت بخش خصوصی
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

 دیدگاه

سردار سلیمانی در پیامی 
درگذشت پدر شهیدان 

کریمی هویه را تسلیت گفت
حاج اســدا... کریمی هویه، پدر شهیدان سرافراز 
ســردار نجفعلی، قدرت ا... و ولی ا... در ســن 80 
سالگی درگذشت و به فرزندان شهیدش پیوست.

پیکر وی در روســتای هویه از توابع شهرســتان 
فالورجان تشیع و در گلزار شهدای این روستا به 
خاک سپرده شد.سردار نجفعلی، قدرت ا... و ولی ا... 
کریمی هویه در اسفند ســال 1362 در عملیات 
خیبر شهید شدند و پیکر آنها پس از 12 سال به 
زادگاه شان انتقال و به خاک سپرده شد.فرمانده 
ســپاه صاحب الزمان )عج( در پیامی درگذشت 
پدر شهیدان کریمی هویه را تسلیت گفت. سردار 
غالمرضا ســلیمانی در این پیام گفت: با نهایت 
تاسف و تاثر درگذشت حاج اسدا... کریمی هویه، 
پدر بزرگوار شهیدان ســرافراز نجفعلی، قدرت ا... 
و ولی ا... کریمی هویه، از افتخــار آفرینان دوران 
دفاع مقدس را به ســاحت مقدس حضرت ولی 
عصر)عج(، مقام معظــم رهبری و خانواده معظم 
شهیدان کریمی هویه تسلیت عرض می کنم.وی 
افزود: پرورش جوانان خداجوی بسیجی همچون 
شهیدان نجفعلی، قدرت ا... و ولی ا...کریمی هویه، 
نماد واالیی از درک و غیرت دینی و دغدغه صیانت 
از آرمان های اســالم ناب محمــدی، در دوران 
حیات پربرکت مرحوم حاج اســدا... هویه بود که 
زیباترین جلوه های عشــق به اسالم و مردم را به 
نمایش گذاشت.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
گفت: درود خداوند بر پرورش دهندگان مجاهدان 
راه حق که همواره رنج دوران را برای شــکوفایی 
و بالندگی حقیقت اسالم تحمل کرده اند.سردار 
سلیمانی گفت: از درگاه ذات اقدس ربوبی برای آن 
پدر صبور، غفران الهی و محشور شدن با فرزندان 
شهیدش و برای سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر 

جزیل مسئلت دارم.

 ثبت ۱۴۸ وقف جدید
 در اصفهان

خیران نیک اندیش اســتان اصفهان 148 وقف 
جدید در استان اصفهان به ثبت رساندند.

حجت االســالم ولی ا... روان،  معاون فرهنگی 
،اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهــان گفت: ازابتــدای امســال تاکنون، با 
مشارکت خیران نیک اندیش استان این تعداد 
موقوفه به ثبت رسیده اســت. وی با بیان اینکه 
در این مدت بیشــترین موقوفات اســتان در 
شهرستان های اردستان ،فریدن ،نایین و آران 
و بیدگل به ثبت رسیده،افزود: بیش از 80 درصد 
این موقوفات زمین وامالک بوده است . معاون 
فرهنگی ،اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفت: ساخت مســجد ،مراکز 
قرآنی و حسینیه نیز از شایع ترین نیات خیران 
برای وقف در این مدت بوده است .استان اصفهان 
با بیش از15 هزار موقوفه از مراکزشاخص کشور 

در حوزه وقف است.

یک کارشناس:
 تمامی نیازهای شهر 

در طرح توسعه لحاظ شود
یک کارشناس شهرسازی اظهارکرد: در تهیه طرح 
جامع شهری باید سیاســت های توسعه شهری 
در راستای پایداری و ســبز بودن باشد، در حال 
حاضر در دنیا هم حرکت به همین ســمت است.

محمدرضا فروغــی افزود: باید محل اســتقرار و 
توزیع کاربری های شهری به نحوی تدوین شود 
که هدر رفــت منابع انرژی و آب کــه کمبود آن 
در اصفهان به شدت احساس می شود به حداقل 
برسد، حتی بهتر اســت در این طرح به موضوع 
امکان استفاده مجدد از هدر رفت ها توجه شود.

این کارشناس شهرســازی ادامه داد: با توجه به 
تراکم جمعیتی در شهر اصفهان، توجه به مباحث 
مربوط به عدالت محوری و عدالت زیست محیطی 
در توزیع کاربری ها با توجه بــه صنایع موجود و 
فعالیت های بازرگانی و اقتصادی مهم است.این 
کارشناس شهرسازی با اشاره به حدود حریم ها 
و محدوده شــهری در اصفهان خاطرنشان کرد: 
در تعیین حدود حریم ها و محدوده شهری عالوه 
بر نگاه جاری باید نگاه بلندمدت نیز داشته باشیم 
و برای مشکالتی که در آینده شهر با آنها روبه رو 

می شویم، فکر کنیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان خبر داد:

گام های محکم برای ارتقای 
فرهنگ ترافیک در اصفهان 

مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اصفهان با اشاره به موفقیت برنامه های فرهنگی برای 
ارتقای فرهنگ ایمنی مردم گفت: باید برای توسعه و 
ارتقای فرهنگ ایمنی مردم در سطح استان اصفهان 
تالش کرد.مهدی خضری با اشاره به اینکه امروز با 
وزش باد و بارندگی شاهد ایجاد هوای پاک در استان 
اصفهان هستیم، اظهار کرد: قصه آدم و هوا سرآغاز 
ایجاد یک تغییر نگرش میان مدیران در شهرداری 
و سایر دستگاه ها اســت.وی با بیان اینکه اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان همواره 
برای کاهش آالیندگی های جــوی در تالش بوده 
اســت، افزود: در دیدار با شهردار اصفهان و معاونت 
حمل ونقل وترافیک شــهرداری پیشــنهادهایی 
همچون انتقال پایانه های مسافربری به عنوان مراکز 
آالینده را مطرح و قول های مساعدی را اخذ کرده 
ایم.وی با بیان اینکه انتقال پایانه بار امیرکبیر به خارج 
از محدوده شهری نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: 
روزانه حدود سه هزار خودروی سنگین در این محور 
تردد می کنند.مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده 
ای استان اصفهان بر بهره گیری از کلیه ظرفیت ها در 
راستای ارتقای فرهنگ ایمنی و ترافیک تاکید کرد 
و گفت: داشتن هوای پاک، رانندگان آگاه و راه های 
ایمن از اهداف سازمانی ما محسوب شده و از هیچ 

تالشی در این راستا فروگذار نخواهیم کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان خبر داد:

احیای بنا های تاریخی با 
مشارکت بخش خصوصی

احیای بنا های تاریخی ارزشمند در معرض تخریب 
استان اصفهان به بخش خصوصی واگذار می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان، هدف از واگذاری این بناهای تاریخی 
را حفظ آثار ارزشــمند تاریخی دانست و گفت: تا 
پایان امسال حدود 30بنای تاریخی در قالب اجاره 
بلند مدت یا فروش بــه بخش خصوصی واگذار می 
شود.فریدون الهیاری افزود: ســرمایه گذارانی که 
بناهای تاریخی را تحویل می گیرند موظف هستند 
بر اســاس ضوابط میراث فرهنگی این بناها را احیا 
کنند.وی شهرستان های اصفهان، کاشان و اردستان 
را در این زمینه پیشرو دانست و گفت: واگذاری هر 
بنای تاریخی با هدف جذب گردشگر منجر به رونق 
اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود.استان اصفهان از 
بیش از 22هزار بنای تاریخی استان اصفهان، هزار 
و 850 اثر ثبت ملی و چهار اثر تاریخی هم شــامل 
میدان امام، کاخ چهلســتون و مســجد جامع در 
اصفهان و باغ فین در کاشان ثبت جهانی شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری:

توسعه گونه های گیاهی مقاوم 
در دستور کار است

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: با توجه به اینکه فضای سبز و 
درختان یکی از عوامل اصلی کاهش آلودگی هوا 
به شمار می روند، ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان نیز ســرانه 26 مترمربع برای 
تمام فضاهای در اختیار و غیر در اختیار شهرداری 
پیش بینی کرده و با قوت و قدرت از آن نگهداری 
می کند.فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه با توجه به 
محدودیت منابع آبی اقدامات و برنامه ریزی های 
موثری در حال انجام است، افزود: از جمله اقدامات 
انجام شده کاشت گونه های مقاوم به کم آبی به ویژه 
به صورت دیم کاری است. از سال گذشته در برخی 
ارتفاعات مثل آرامســتان باغ رضوان، گونه های 
مقاوم به کم آبی کاشته شــد و در سال جاری نیز 
در ارتفاعات کوه هــای صفه و قائمیــه این اقدام 

صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان ادامه داد: با توجه بــه کمبود منابع آبی، 
توسعه گونه های گیاهی با توجه به آالیندگی هوای 
شهر در دستور کار سازمان پارک ها و فضای سبز 

شهرداری اصفهان قرار گرفته است.

رییس کمیســیون اقتصادی شــورای شهر 
اصفهان در جلسه علنی این هفته شورای شهر 
خواستار  اجرایی شدن اصول اولین تاب آوری 
در شهر اصفهان شد تا سرعت العمل این کالن 
شهر کشور در برابر وقوع اتفاقات غیر منتظره 

افزایش یابد. 
موضوع تاب آوری شــهرها در برابــر وقوع حوادث 
غیرمترقبه طبیعی مانند سیل، زلزله، توفان و آتش 
سوزی یا حوادث غیرطبیعی که منشأ انسانی داشته 
باشــد از جمله مهم ترین مباحثی اســت که طی 
دهه های اخیر با توجه به اهمیت و نقشی که مسئله 
تاب آوری در عادی شدن جریان زندگی در شهر دارد 
مورد توجه مسئوالن کالن شهرهای بزرگ در دنیا 
قرار گرفته به طوری شــرایط مناسب برای افزایش 

تاب آوری در این شهر ایجاد شده است.
تعریف تاب آوری

تاریخچه توجه بــه این موضوع به ســال 1973 بر 
می گردد کــه »هولینگ« با تعریفــی از تاب آوری 
به عنوان معیــاری از توانایی سیســتم برای جذب 
تغییرات در حالی که هنوز مقاومــت قبلی را دارد، 
این اصطــالح را وارد دایره المعــارف لغات کرد .در 
تعاریف اولیه تاب آوری، اشــاره به مفهوم برگشــت 
به گذشــته می شــود، یعنی افراد جامعه در مقابل 
مخاطرات و فشار، تاب آوری دارند و بعد از بحران به 
شرایط متعادل گذشته برمی گردند و تلفات انسانی و 
خسارات اقتصادی به حداقل می رسد؛ اما در تعاریف 

متاخر، توانایی یک سیستم به گونه ای مطرح می شود 
که نه  تنها در مقابل بحران ها مقاوم و برگشــت  پذیر 
است؛ بلکه در این راه به کارکرد و توانمندی بیشتری 
دست می یابد.اما وقتی از تاب آوری شهری صحبت 
می شود، باید دانست که شهر در مقابل چه چیزهایی 
باید تاب آور باشد. تاب آوری چه در کالن شهرها و چه 

شهرهای کوچک در مقابل »بحران« معنا می یابد. 
بحران در کمین نصف جهان

اصفهان از جمله کالن شهرهایی است که با توجه به 
موقعیت جغرافیایی خود که در منطقه گرم و خشکی 

واقع شــده و از چند سال گذشــته تاکنون پدیده 
خشکسالی بر آن سایه انداخته است بحران هایی مانند 
همان خشکسالی و فرونشست در کمین آن نشسته 
است  و همچنین  بحران های دیگر مانند آتش سوزی 
و هم چنین ریزش بافت های فرسوده  که بخش قابل 
توجهی از بافت شهری را به خود اختصاص داده اند، 
نصف جهان را تهدید می کند. از این رو مســئوالن 
شهری باید بیش از گذشته نسبت به توجه به موضوع 
تاب آوری اهتمام داشته باشند و شرایط شهر را برای 

مقابله با این بحران ها آماده کنند .

 با وجود هشدار بســیاری از کارشناسان امر در این 
زمینه هنوز این موضوع به طور جدی در دستور کار 
مسئوالن اصفهان قرار نگرفته و  اقدامات موثر در این 
باره انجام نشده است که این مسئله باعث شد رییس 
کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان در جلسه 

علنی شورای شهر نسبت به این مسئله هشدار دهد.
 اصول اولیه تــاب آوری در اصفهان ایجاد

 شود
 نصیر ملت ، در این باره گفت : یک شــهر تاب آور در 
چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، نهــادی و کالبدی، 
بادوام، سازگار، پایدار و مستحکم بوده که امروزه در 
جوامع پیشرفته به موازات طراحی شهری، تصمیم 
گیری های اساسی نظیر منطقه بندی فضاهای باز، 
تعیین مناطق نفوذپذیر، جهت بنــدی خیابان ها و 
شــیب های طولی عرضی، خطوط زیرزمینی مترو و 

تاسیسات زیرزمینی برنامه ریزی می شود.
 به گفته رییس کمیســیون اقتصادی شورای شهر 
اصفهان،  از آن جایی که شهر تاب آور در بلند مدت 
نیازمند ایجاد توانایی برای برگشت به حالت قبل از 
بحران و تغییرات ظریف و انعطاف پذیر در طول زمان 
و توسعه شهر است  و در شــهرهای تاب آور ریزش 
ســاختمان ها و قطعی برق کمتــر رخ داده و تعداد 
کمتری از خانواده ها در معرض خطر قرار می گیرند 
از این رو باید اجرایی شــدن اصول اولیه تاب آوری 
در اصفهان با توجه به بحران های در کمین این شهر 
مورد توجه جدی قرار بگیرد و پیــش از روی دادن 
حادثه ای که شهر را دچار اختالل کند نسبت به انجام 
این مسئله برنامه های ریزی های الزم  صورت بگیرد.

فردا دیر است

یک کارشناس برنامه ریزی شهری گفت: توجه به نیازهای کودکان 
معلول نیز شــهر را تبدیل به شهر دوســتدار کودک می کند که از 
مهم ترین نیازهای این دسته از کودکان، مناسب سازی فضای شهری 
و جذابیت و سرزندگی شهر است.نجما ایزدفر اظهار کرد: با به کارگیری 
شاخص هایی می توان محیط شهر ایمن و مطلوب برای کودکان فراهم 
کرد؛ البته خوشبختانه در شــهر اصفهان به شاخص های ایده آل به 

عنوان یک شهر دوستدار کودک نزدیک هستیم.وی افزود: شاخص 
هایی که برای یک شهر دوســتدار کودک الزم است شامل شاخص 
اجتماعی به نوعی که در محیط زندگی کودکان ترس وجود نداشته 
و مشــارکت خانواده ها در فضاهای کودکانه شــهر به خوبی نمایان 
باشد، شاخص زیست محیطی به طوری که محیط زندگی عاری از 
آلودگی های محیطی بوده و کیفیت زندگی به سمت سالمتی باشد، 

سومین شاخص کالبدی اســت به این معنا که محیط های بازی در 
فضای شهری دارای ساختار ساده بوده و همچنین  پیاده روها ویژه 
کودکان مناسب سازی شود و در نهایت شاخص کیفیت محیط بازی 
برای کودکان به طوری که محیط بازی دارای روشنایی، رنگ آمیزی 
مناسب و امکان اجرای بازی های دسته جمعی با فراهم آوردن اسباب 

بازی های الزم را داشته باشد.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری مطرح کرد:
شهر دوستدار کودک، معلوالن کوچک را فراموش نکند

  لزوم اجرای اصول تاب آوری در اصفهان ؛ 

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان خبرداد:
افتتاح مجموعه فرهنگی امام حسن مجتبی )ع( در منطقه ۱2

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان از آغاز روز شمار افتتاحیه مجموعه فرهنگی امام حسن مجتبی )ع( 
واقع در شهرک کوثر خبر داد و گفت: دیدگاه مدیریت شهری منطقه 12 این است که تمامی محله های 
منطقه 12 از کلیه امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی برخوردار شــود.علی باقری اظهارکرد: مجموعه 
فرهنگی امام حسن مجتبی )ع( در محیطی به مساحت 300 متر مربع با زیر بنای 572 متر مربع در دو 
طبقه طراحی و با صرف اعتباری افزون بر 11 میلیارد ریال اجرا شده است.وی افزود: در مجموعه فرهنگی 
امام حسن مجتبی )ع( دو سالن مطالعه کتابخانه عمومی و تخصصی، همچنین مرکز مشاوره درسی در 
نظر گرفته شده که در تالش هستیم تا پایان سال جاری در اختیار شهروندان شهرک کوثر قرار گیرد.مدیر 
منطقه 12 شهرداری اصفهان هدف از ساخت مجموعه فرهنگی امام حسن مجتبی )ع( را ایجاد محیطی 

آرام برای شهروندان شهرک کوثر دانست .

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبر داد:
احداث 2 ایستگاه جدید آتش نشانی تا پایان سال

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: تا پایان امسال دو ایستگاه به تعداد 
ایستگاه های سازمان آتش نشانی که در حال حاضر 24 ایستگاه است، اضافه می شود.محسن گالبی اظهار کرد: 
یکی از ایستگاه های آتش نشانی در محله اطشاران واقع در منطقه 10 و دیگری در نزدیکی سیتی سنتر اصفهان 
احداث شده است؛در حال حاضر تنها مرحله تکمیل نیرو برای این ایستگاه ها باقی مانده، زیرا نمی خواهیم از 
دیگر ایستگاه ها نیروی این دو ایســتگاه را تامین کنیم.وی افزود: احداث دو ایستگاه دیگر نیز در مناطق 15 
گانه اصفهان  از جمله در مناطق 14 جنب باغ فدک و منطقه هشت در خیابان رزمندگان در دستور کار است 
و  عملیات احداث آن ها در صورت تامین بودجه به زودی آغاز خواهد شد. وی با  بیان اینکه اعتبارات الزم در 
بودجه سال آینده برای افزایش ایستگاه های جدید پیش بینی شده است، ادامه داد: تا پایان سال ایستگاه ها 

به 26 عدد می رسد.

مدیر آمــوزش، تشــکیالت و بهبــود روش های 
معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
مدیریت شــهری اصفهان به این عزم رسیده که 
مجموعه شــهرداری را به محــک ارزیابان برون 
سازمانی بســپارد تا بتواند در مسیر بهبود و تعالی 
حرکت هایی مستدام داشته باشدو به نتایج خوبی 
دست پیدا کند.مرتضی نصوحی با بیان اینکه نکته 
مهم مدل تعالی ســازمانی این است که به صورت 
جامع و متــوازن تمام فعالیت های شــهرداری را 
مورد ارزیابی قرار می دهد، افزود: مدل EFQM در 
دو بخش »توانمند سازها« که به کمک آنها نتایج 
محقق می شود و »نتایج ســازمانی« مورد ارزیابی 
قرار می گیرد.مدیر آموزش، تشــکیالت و بهبود 
روش های معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان 
تصریح کــرد: مجموعه ســازمان هایی که در این 
فرآیند ارزیابی شرکت می کنند، باید بر اساس خود 
ارزیابی، اظهارنامه ای تهیه و در فرآیند جایزه شرکت 
کرده و پس از آن، ارزیابان برون سازمانی مجموعه 

شهرداری را ارزیابی می کنند.وی خاطرنشان کرد: 
برای ارزیابی تعالی سازمانی در شهرداری اصفهان 
هفت نفر ارزیاب انتخاب شده اند که از تاریخ دوم تا 
پنجم بهمن ماه به صورت حضوری این فرآیند را 
انجام می دهند.نصوحی با بیان اینکه در این فرآیند، 
ارزیابی توانمندســازها و نتایج کارهای شهرداری 
را مورد ســنجش و ارزیابی قــرار می گیرد، گفت: 
بخشــی از این ارزیابی در این خصوص خواهد بود 
که سبک رهبری شهرداری اصفهان چگونه است 
و چقدر مدیران شــهرداری الهام بخش هستند، 
بخش دیگر مدل باز می گردد بــه اینکه کارکنان 
تا چه میزان با اهداف ســازمانی همســو هستند، 
چقدر فرایندهای سازمانی شهرداری چابک است تا 
بتواند نتایج خوبی را در سطح جامعه و برای اربابان 
رجوع حاصل کند، بخشی مربوط به ارزیابی منابع 
شهرداری و بخش دیگر به ارزیابی برنامه های پنج 
 ساله شهرداری برای رسیدن به اهداف خرد و کالن 

باز  می گردد.

مدیر آموزش، تشکیالت و بهبود روش های معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان :

فعالیت های شهرداری ارزیابی می شود

یک کارشــناس شهرســازی  اظهار کــرد: حوزه 
پیراشهری به محدوده های اطراف شهر، بین شهر 
و روستا اطالق می شــود که نیروهای اجتماعی، 
اقتصادی و طبیعی ناشــی از حیات و رشد شهرها 
بر آن اثر می گذارد.نگین صادقی ادامه داد: شــهر 
به عنوان موجودی زنده و پویا همواره در تحرک و 
پویایی است، بنابراین اگر مدیریت شهری در تالشی 
هدفمند قادر به پیش بینی، هدایت، کنترل رشد و 
تدوام شهر نباشد، این موجود زنده پیرو کشش های 
موجود راه خود را به اطراف پیدا کرده و بر زمین های 
پیراشــهری تأثیر می گذارد، با بررسی نقشه های 
هوایی شهرها در فواصل 10 ســاله، می توان روند 
گسترش شهر به حوزه های پیراشهری را به خوبی 
تعیین و تفســیر کرد.  این کارشناس شهرسازی 
تصریح کرد: معضــالت امروزه شــهرهای مدرن 
اعم از گســترش جمعیت، وابســتگی به خودرو، 
توسعه شهرنشــینی و روند مهاجرت به شهرها از 
دالیل پراکنش فضای شــهرها در اطراف است و 

این حوزه پیراشــهری از نظر اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و زیســت محیطی معموالً جز حوزه های 
مسئله دار محسوب می شــود.  صادقی ادامه داد: 
در واقع خألهــای پرداخته نشــده در حوزه های 
مدیریتی، برنامه ریزی و تصمیم گیری، زمینه ساز 
پیدایش معضالت پیراشــهری اســت که خود در 
یک چرخه باطل موجب بروز معضالت و مشکالت 
در زمینه مدیریت، برنامه ریــزی و تصمیم گیری 
می شود؛ بسیاری از اخبار نا امنی، فساد اقتصادی 
و شــکایت های مردم از نبود پاســخگویی فضا به 
حقوق شهروندی ناشی و برخواســته از محدوده 
پیراشهری است.وی خاطرنشان کرد: در بسیاری 
از نظریات برنامه ریزی شهری، یکی از محدوده های 
مدنظر و قابل توجــه در تصمیم گیری، حوزه های 
پیرامون شهرها است و نبود به روزسازی راهکارها در 
نگرش مدیریت کشور و تکیه بر روش های مدیریت 
چندپارچه و متفرق، از جمله مسائل این محدوده 

به حساب می آید. 

یک کارشناس تاکید کرد:

لزوم توجه بیشتر مدیریت شهری به حوزه »پیراشهری«

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات  بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
آدرس  poshtibani.mui.ac.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 379۲4005-03۱ تماس حاصل فرمایند.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات  بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
آدرس  poshtibani.mui.ac.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 379۲4005-03۱ تماس حاصل فرمایند.
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 آگهی مناقصه عمومی  خرید خدمات پزشکی و پرستاری مرکز خدمات 
 جامع سالمت کفران وابسته به مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

 آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری ضلع جنوب و جنوب غربی 
مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( به صورت اجاره بهای ماهیانه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان  اصفهانروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان  اصفهان
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  امام صادق علیه السالم:
  بهترين شما سخاوتمندان شمايند و بدترين تان، 
بخیالن تان. از خلوص ايمان است: نیكى كردن به 

برادران و كوشش براى رفع حوائج آنان.
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یادداشت

شــاید تا به حال به گوش تان هم نخورده باشد که فردی 
بدون علم راهی را طی کرده وپایانش پیروزی بوده باشد یا 
اینکه مگر می شود کسی بدون علم دانشمند شود یا چیزی 
اختراع کند و یا انســانی بی علم استاد شــود؟یا هزاران 
عنوان دیگر...علم، گنجی اســت گران بهــا که به همین 
راحتی به دست نمی آید.ســخت کوشی در حصول علم و 
دانش، امری واجب و پسندیده است. همانطور که حضرت 
 علی علیه الســام فرمودند:هیچ شــرافت و ارزشی مانند 
علم نیست. ما باید این بزرگواران را الگوی خود قرار داده و 
علوم را از آنان به ارث ببریم؛ چرا که ای بزرگواران استادان 
ما و ما شاگردان آنها هســتیم و می دانید که علم از استاد 

به شاگرد به ارث می رسد.

هرکس علمی را بیاموزد و آن را به دیگران بیاموزد خداوند 
برای او پاداشی عظیم در نظر خواهد گرفت؛ چرا که زکات 
علم، آموختن آن به دیگران اســت. البته علوم متفاوتند و 
ماباید آن علمی را به دست آوریم که فایده داشته باشد نه 
اینکه آن علم به زیان خود و از همه مهم تر به زیان جامعه 
باشــد!اما در جامعه امروزی دیگر کمتر کســی به دنبال 
کسب علم و دانش می رود؛ چرا که با پیشرفت تکنولوژی 
و علوم مرتبط با آن دیگر کسی وقت کسب علم و مطالعه 
را ندارد و همه سرگرم گوشــی های همراه،تبلت،لپ تاپ 

و...هستند.
دیگر علم و دانــش رنگ خود را در میان جوامع بشــری 
باخته گرچه اصلی ترین راه پیشــرفت همان علم اســت 
و  تکنولوژی خود گونه ای از علم است؛ اما گاهی دیگران 
آن را به ســود خود و به زیان جامعه استفاده کرده اند که 
دیری نمی پاید این خطر و ضرر خود را نمایان خواهد کرد.

پس تا فرصت هست باید در رشد علم و حفظ آن در میان 
جوامع کوشید.

جامعه امروزی نیازمند انســان های توانمندی است که 
باعلم و دانش خود جوانانی را در دامن خود پرورش دهند 
و تقدیم کشور کنند؛ البته علمی که فراگیر و مفید فایده 

واقع شود.
علم، مانند درختی است که از جهات مختلف دارای فایده 
اســت همانطور که درخت، هم میوه اش، هم سایه اش و 
نیز چوبش ثمره دارد علم نیز موجب تربیت و اصاح افراد 
شــده و مانند چراغی راه را روشن خواهد کرد و راهنمای 

شخص  به سمت موفقیت خواهد بود.
همانگونه که امام صادق علیه السام می فرمایند:کسی که 
بدون علم و دانش درراهی پا بگذارد مانند کسی است که 
در سراب به دنبال آب می گردد و چه عبارت زیبایی است 
این سخن...باید دانســت راه بی علم طبق سخن معصوم 
علیه السام سرابی است بی آب و هرچه در آن پیش برویم 

جز خشکی چزی نمی یابیم.

راه بی علم، سرابی است بی آب

 افسانه مرادی 

عکس روز

دوخط کتاب

نایــی  می ســازد و توا
غلبه بر خویــش و حتی 
جهان خــارج، اختالالت، 
مقاومت هــا و موانــع 
متعــددی را که ظاهرا 
نظــر  بــه  غلبه ناپذیــر 
می رسند، پیدا می کند. 

»قدرت اراده«
 بل ژاکو

قــدرت ذهن تــان را 
دست کم نگیرید

انســان بــا بــاال بــردن 
ســطح قابلیــت روانــی 
خــود و تــالش بــرای 
متمرکز ساختن ارادی 
فعالیت های آن، عرصه 
و  بهنجــار  نــات  امکا
طبیعــی آن را فراخ تــر 

»کورالیو« ســاحلی غیرمعمول در جزایر قناری است که شن هایی شبیه 
ذرت بو داده دارد. به همین دلیل گردشگران و بومیان به آن »خلیج پاپ 
کورنی« می گویند. در واقع این قطعات عجیب و نامنظم، مرجان       های سفید 
هستند که به ساحل آورده شده اند و با سنگ های آتشفشانی، شن و ماسه 
در ساحل مخلوط و ترکیب جالبی شبیه ذرت بوداده فلفلی ساخته اند. این 
ساحل این روزها به لطف فضاهای مجازی خیلی بیشتر از قبل معروف شده 
و گردشگران زیادی را به سمت خود جذب کرده است. البته باید مراقب بود 

که برای خوردن شان وسوسه نشد!

ساحل ذرت بوداده!

رونمایی از مجسمه عجیب شیطان در شهر »سگوبیا« اسپانیا خبرساز شد. علت 
جنجال برانگیز شدن این ماجرا خندان بودن چهره شیطان و همچنین ژست 
سلفی گرفتن آن است. نشاط بیش از اندازه مجسمه مذکور با توجه به ماهیت 
شیطان موجب انتقاد و تعجب بازدیدکنندگان شده است. این مجسمه برنزی 
بر اساس افسانه ای محلی ساخته شده که طبق آن ابلیس فریب خورد و قناتی 
مشهور را برای شهر ساخت. خوزه آنتونیو آبا ، سازنده این اثر از موج انتقادات 
مردمی نسبت به مجسمه نامبرده متعجب شده است. تاکنون بالغ بر 10 درصد 

شهروندان متقاضی حذف این مجسمه از سطح شهر شده اند. 

خبرساز شدن مجسمه عجیب شیطان در اسپانیا 

نویسنده هایی که نامه هایشان کتاب شد!
 بعضی از نامه های نویسندگان بزرگ  تبدیل به کتاب شده است. در ادامه  مروری بر کتاب های نامه نگاری شده بزرگان ادبیات کشورمان خواهیم 

داشت که در آن ها نامه های رد و بدل شده با عزیزان شان جمع آوری شده است.
چهل نامه کوتاه به همسرم

نادرابراهیمی با »چهل نامه کوتاه به همســرم« یکی از ماندگارترین ها و پرچمداران عاشقانه نویسی اســت. او نامه های این کتاب را چنان که 
خود در آغاز کتاب گفته در حدود ســال های 63 تا 65 در فضایی آغشــته به بوی مرکب تلخ و صدای قلم نی به هنگام تمرین خوشنویســی 
و دلتنگی برای همســرش »فرزانه منصوری« به رشــته تحریر درآورده اســت. او در قســمتی از نامه بیســت و پنجم این کتاب می نویسد: 
 »عزیز من! صبــور باش تا بتوانم کلمــه ای نو و کتابی نو، فقط برای تو بســازم و بنویســم، تا در برابــر تو این گونه تهیدســت و خجلت زده

 نباشم.«
نامه های سیمین دانشور و جالل آل احمد

نامه های جال در سفر آمریکای همسرش و نامه های سیمین دانشور در سفر اروپای جال، در قالب یک مجموعه سه جلدی به نام »نامه های 
سیمین دانشور و جال آل احمد« منتشر شده اند. جلد اول این کتاب شامل 200 نامه دانشور و جلد سوم شامل 80 نامه این زوج است که دو 
سال بعد از ازدواج در سال های فراق از هم در دهه 40 برای یکدیگر نوشته اند. این نامه ها که در زمستان سال 83 به چاپ رسید روایت احساسات 

شخصی این زوج و روایت هر کدام از سفر به آمریکا و اروپا و شگفتی هایی که از نظرشان می گذرد، است.
مثل خون در رگ های من

»احمد شاملو« بارها به تاثیر آشنایی با همسرش »آیدا سرکیسیان« و دویدن عشق در روحش اشاره کرده است. این 20 نامه که شامل نامه های 
احمد شاملو به آیدا در سال های 40 تا 50 است 15 سال پس از درگذشت این شاعر اجازه انتشار در قالب کتاب را یافت. او در بخشی از این کتاب 
که دومین مجموعه از نامه های عاشقانه اوست، نوشته است: »آیدای من! زندگی را می طلبم. شور زندگی در من فریاد می کشد. آه! به من بنویس 

تا یقین داشته باشم که تو هم مثل من در انتظار آن شب های سفیدی«

وب گردی

یکی از جالب ترین و پرطرفدارترین ورزش ها در میان افراد ثروتمند، متعلق به 
گلف است. این بازی ساده ولی درعین حال سخت است که برای موفق بودن 
در آن نیاز به تمرکز دقیق دارید تا بتوانید در میان رقبای خود موفق باشید. 
شرکت نایک اخیرا از کتانی های جالب برای عاقه مندان به بازی گلف رونمایی 
کرد که این کتانی ها می توانند بسیار جالب ولی در عین حال بسیار موثر واقع 
 شوند که در بازی گلف داشتن یکی از آنها می تواند در موفقیت و پیروزی شما 

موثر باشد.

کتانی چمن کاری شده نایک برای طرفداران گلف!

»فاطمه« نگین جهان و جنان 
همزمان با ایام شــهادت حضرت فاطمه زهــرا )س( چاپ دوم 
کتاب »فاطمه نگین جهان و جنان« توسط نشر شهید کاظمی 

منتشر شد.
آن چه در این مجموعه درباره فضایل و مناقب حضرت زهرا )س( 
آمده است، از کتاب های حدیثی و تاریخی و تفسیری اهل سنت 
گرد آمدهکه نویسنده می توانست شــمار این فضایل را به عدد 
1001 برســاند، اما بنا به دالیلی، به این مختصر اکتفا کرد. در 
برشی از  این کتاب می خوانیم:» امیرالمؤمنین )ع( از پیامبر خدا 
)ص( روایت کرده که فرمود: »هنگامی که روز قیامت فرا رسد، 
از عرش ندا می رسد ای اهل قیامت!چشمان تان را بپوشانید تا 
فاطمه، دختر محمد )ص( با پیراهن خضاب شده از خون حسین 

عبور کند.
در آن هنگام فاطمه، ســاق عــرش را گرفته عــرض می کند: 
تو جبار وعادل هســتی! پس میان من و قاتل پســرم قضاوت 
کن.خداوند مطابق سنت من قضاوت می کند. قسم به پروردگار 
کعبه ! آنگاه فاطمه عرض می کند: خدایا! به من اجازه شفاعت 
کســانی را که در مصیبت او )حســین( گریه کردند، عطا کن؛ 
 خداوند اذن شــفاعت آنان ) عــزاداران( را بــه فاطمه عنایت

 می کند«.

کتاب

رستورانی که 5 متر 
زیر دریاست!

نروژی ها رســتورانی 
5 متــری در زیردریا 
ساختند. این رستوران 
Under نــام دارد؛ به 
معنای »زیــر« 33 متر 
ارتفاع دارد و هم اکنون 
آماده ســرویس دهی 
زیرآبی به مشــتریان 

است.

اینستاگردی

کاهش وزن چشمگیر 
»کامبیز دیرباز«

دفتر خاطرات عموپورنگ با عکسی زیرخاکی

»گوهر خیراندیش« در پشت صحنه »هیوال«

کامبیز دیرباز با انتشــار این عکس در 
صفحه اش نوشت: ما که بیست و هفت 
کیلو کــم کردیم تو این مدت!ســخت 
بود ولی شد.شــما هم یه یاعلی بگید و 
ســمت کارهای به ظاهر نشدنی حمله 

کنید،موفق و سامت باشید.

داریــوش فرضیایی با انتشــار این عکس 
نوشــت: به راســتی که زندگی دفتری از 
خاطرات اســت.این دونفر کــه در عکس 
مشــاهده می کنید هر دو االن دانشــجو 
هستند.نفر اول ســمت راست:دختر گلم 
خانم »هســتی ایرانی« از یزد هســتند 
که ســال -1383-این عکــس رو باهم 
انداختیم.نفر دوم ســمت چپ:دختر گلم 
خانم »روژین جعفرزاده« از آهنشهر بافق 

هستند که این عکس رو هم سال -1383- با هم گرفتیم.یادش بخیر ، چه زود گذشت.

گوهر خیراندیش با انتشار این عکس نوشت: 
» هیوال« این ســریال خانگی بسیار متفاوت 
و جذاب در حال ساخت اســت و کاردر کنار 
»مهران مدیری« نازنین بــه عنوان بازیگر و 
کارگردان و نویســندگی پیمان قاسمخانی 
عزیز ، بسیار لذت بخش است. این عکس را به 
بهانه تولد پیمان عزیز در صفحه ام می گذارم و 

نوید آن را به شما مردم عزیزم می دهم که مهران عزیز سعی دارد قصه ای کاما اجتماعی 
انتقادی رابا یک گروه کار بلد و زحمتکش به تصویر بکشد.

عبدالرضــا کاهانــی با انتشــار این عکس 
نوشت: »آزاد مثل هوا« عکس پشت صحنه.

 وقتی »رضا عطاران« 
پتو سرش می کند

با سالم و آرزوی توفیق برای شــما عزیزان به استحضار می رســاند اگر چه تالش صادقانه 
خدمت گزاران در راه حق را جز حضرت حق پاسخگو نیست و او آنگونه که سزاوار است اجر 
و پاداش هر عمل صالحی را خواهد داد اما به حکم وظیفه و به مصداق حدیث شــریف»من لم 
یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« همکاری و مساعدت مجموعه پرتالش کارکنان شهرداری و 
شورای اسالمی شهر بلداجی را در خصوص تکمیل و اجرای جوی و جدول خیابان شهید محمد 
منتظری بلداجی و توجه به منطقه کمتر توسعه یافته جنوب شهر بلداجی که متاسفانه از سال 
های گذشته توجهی درخور به آن نشده است را ارج نهاده و بدینوسیله صمیمانه مراتب تقدیر 
و سپاسگزاری خود را اعالم داشته و از پیشگاه خداوند تبارک و تعالی عزت و سربلندی بیش 

از پیش شما عزیزان بزرگوار را مسئلت می نمائیم.

برادر ارجمند جناب آقای مهندس محمد طهماسبی 
شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسالمی شهر بلداجی 

 از طرف حاج اسماعیل نادری و جمعی از ساکنین انتهای 
خیابان شهید محمد منتظری شهر بلداجی
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