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مانور اقتدار ارتش در اصفهان
  از روز گذشته و با حضور 12 هزار نیرو در منطقه عمومی نصر آباد  آغاز شد؛

  رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل در اصفهان نسبت به گرانی خودرو در روزهای آینده هشدار داد؛  

تراژدی خودروسازان بحران ساز
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افسردگی؛ علت اقدام به 
 خودکشی های اخیر

 در اصفهان

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان 
مطرح کرد:

5

   روسیه هم به جمع مخالفان کنفرانس 
ورشو پیوست؛  

شکست یک نشست

اصفهان میزبان رؤسای 
گردشگری ۱۷ کالن شهر 

می شود

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی شهرداری:

7

2

  اصفهان همچنان پر نزاع؛  

سایه خشونت بر سر شهر
بر اساس آماری که از سوی سازمان پزشکی قانونی منتشر شده، بیشترین میزان 
درگیری در فصل تابستان رخ داده است و مردم اصفهان نیز همچنان جایگاه 
سوم بیشترین میزان درگیری های خیابانی را حفظ کرده اند. با یک گشت و گذار ساده در شهر هم 
می توان کم تحملی و خشونت کالمی را در میان شهروندان به وضوح ببینیم.  افراد پیر و جوانی 

که به هر بهانه کوچک و بزرگی وارد یک درگیری لفظی و فیزیکی...
صفحه   5

جواد نصری -  شهردار فالورجان

آگهی تجدید مزایده
شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 5/882 مورخ 97/09/05 شورای محترم اسالمی 
شهر فالورجان در نظر دارد نســبت به برگزاری مزایده فروش درختان خشک شده مجاور 
رودخانه در جاده گردشگری محله گارماسه فالورجان طبق شــرایط ذیل و براساس قیمت 

کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.
1- درختان خشک شده سرپا شامل چنار – نارون )وسک( - صنوبر و ... به همراه سرشاخه ها از 

قرار هر کیلوگرم 3/500 ریال می باشد .
2- متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه 

مورخ 97/11/13 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند .
3-  کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی ، ارزش افزوده و ... به عهده برنده مزایده می باشد .

4- شهرداری ) کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
5- جهت کســب اطالعات بیشتر به ســایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه 

فرمایید.

نوبت دوم

کنسرت گروه سون 
جمعه12 بهمن

تاالر رودکی

 انجام دادن
 اکرهای مورد عالقه؛

االن دوست داشتی چه 
اکری انجام می دادی؟ 
امروز خودت رو از خودت راضی 

نگه دار !

نگارخانه صفوی
میان سرگردانی و جاودانگی

مدیا: عکس
5 الی 10 بهمن

جمعی از مدیران عامل شرکت های حمل و نقل ریلی و قطار شهری کشور ضمن حضور در 
ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط تولید و از جمله نورد 650 )کارگاه تولید ریل ( و فوالدسازی 
این شرکت در جلســه ای با حضور معاونین و مدیران ذوب آهن اصفهان دیدار و گفت وگو 
کردند. در این بازدید مهندس حسین رجب صالحی، مدیر کل دفتر حمل و نقل ریلی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ، مهندس اردشیر احمد زاده مدیر عامل اتحادیه 
قطارهای شهری کشور و مدیران عامل سازمان های قطار شهری مناطق اصفهان، تهران، قم، 
مشهد و بهارستان اصفهان نظرات و خواسته های خود پیرامون ریل های تولیدی ذوب آهن 
اصفهان و چگونگی تامین نیاز خود از محصوالت این شرکت را با معاونین ذوب آهن اصفهان،  

دکتر نعمت ا...محسنی معاون بازرگانی، مهندس مهرداد توالئیان معاون بهره برداری و مهندس مهدی نصر معاون توسعه و برنامه ریزی شرکت مطرح کردند. در این 
دیدار معاون بازرگانی شرکت ضمن تشریح تاریخچه و روند تولید ریل های UIC60 و U33 در شرکت و رهایی از وابستگی به خارج ،آمادگی ذوب آهن برای عقد 
قرارداد همکاری بر اساس توافقات دوجانبه و تحویل سفارشات ســازمان های حاضر را اعالم کرد. معاون بهره برداری ذوب آهن نیز تولید ریل را از آرزوهای دیرینه 
ایرانیان و کارکنان ذوب آهن معرفی کرد و یادآور شد : استانداردهای تولید ریل طی دهه گذشته در جهان تغییر کرده و ذوب آهن اصفهان نیز آخرین و پیشرفته ترین 
استانداردها را در تولیدات ریل خود به کار گرفته است . وی افزود: ما منتظر اعالم شرایط و درخواست مشتری بوده و در اسرع وقت به نیاز آنها پاسخ می دهیم .  در این 
جلسه مهندس مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن نیز اظهار داشت : زنجیره تولید ریل در ذوب آهن تکمیل شده و با انجام موفقیت آمیز پروژه VD در 
بخش فوالدسازی شمش با کیفیت الزم برای ریل نیز توسط این شرکت تولید شده و محصوالت ریلی ذوب آهن اصفهان عالوه بر پاسخگویی به ظرفیت های موجود 
ریل مصرفی کشور آماده صادرات به دیگر کشورها نیز هست . در این بازدید مدیران عامل شرکت های حمل و نقل ریلی و شرکت های قطار شهری حاضرنیز به ارائه 
طرح های توسعه خطوط ریلی و پروژه های مترو در شهرها وحوزه های مسئولیتی خود پرداخته و محصوالت ریلی ذوب آهن را  گامی در جهت استقالل و با کیفیت 

عالی و پاسخگوی نیازهای خود دانسته و یادآورشدند که با توجه به کیفیت عالی محصوالت ریلی ذوب آهن آماده ارائه سفارشات خود هستند.

دربازدید مدیران عامل شرکت های حمل و نقل ریلی و قطار شهری کشور از ذوب آهن اصفهان:
محصوالت ریلی ذوب آهن  اصفهان دارای کیفیت عالی و پاسخگوی نیازهای داخلی است
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 سخنرانی »مادورو«
 در میان هوادارانش

پس از آنکه »گوئیدو«، رهبر مخالفان ونزوئال 
خود را رییس جمهور این کشــور اعالم کرد، 
آشوب و شــورش شــهرهای ونزوئال را در بر 
گرفت. ســپس مادورو هم به میان هوادارانش 
 آمــد و گفــت تســلیم نمی شــوم و مبارزه 

خواهم کرد.

 چین هم از »مادورو« 
حمایت کرد

وزارت خارجه چین اعالم کرد، پکن مخالف هرگونه 
مداخله در امــور داخلی ونزوئالســت و از دولت 
مشروع این کشــور برای حل و فصل این بحران 
حمایــت می کند.به گزارش ایســنا، ونزوئال طی 
روزهای گذشــته شــاهد اعتراضات ضد دولتی 
بوده اســت. مجلس ملی ونزوئال کــه در کنترل 
اپوزیسیون اســت، در بیانیه ای نیکوالس مادورو، 
رییس جمهوری ونزوئال را »غاصب« توصیف کرد. 
خوان گوآیدو، رهبر اپوزیســیون ونزوئال خود را 
رییس جمهوری موقت ونزوئال دانست. دست کم 
۱۶ تن کشته و بیش از ۲۰۰ تن در جریان ناآرامی ها 
بازداشت شدند.هوآ چونیینگ، سخنگوی وزارت 
خارجه چین در بیانیه ای اعالم کرد: چین از دولت 
ونزوئال در تالشــش برای برقــراری ثبات، حفظ 

حاکمیت ملی و استقالل حمایت می کند.

ویتنام اطالعی از زمان و مکان 
دیدار دوم ترامپ - اون ندارد

ویتنام می گویــد هیچ اطالعی دربــاره تاریخ و 
مکان برگزاری دومین دیدار رهبران آمریکا و کره 
شمالی ندارد؛ اما مطمئن است که توان میزبانی 
چنین نشستی را دارد.لی تای تو هانگ، سخنگوی 
وزارت خارجــه ویتنام گفــت: تصمیم گیری در 
باره زمان و مکان برگزاری این نشســت برعهده 
واشنگتن و پیونگ یانگ است. ویتنام بارها گفته 
اســت که خواهان ایفای نقش فعال در مذاکره 
میان آمریکا و کره شــمالی است.وی گفت: ما به 
توان خود در میزبانی از یک رخداد بین المللی در 
ویتنام اطمینان داریم  همانطور که نشست اپک 
در سال ۲۰۱۷ و یا دیگر رویدادهای بین المللی 

را برگزار  کردیم.

 عربستان موشک بالستیک
 می سازد

روزنامه واشنگتن پســت در گزارشــی از اقدام 
عربستان ســعودی در ســاخت کارخانه تولید 
موشک های بالستیک در این کشور پرده برداشت.
در گزارش واشنگتن پست در این خصوص آمده 
است: این اولین کارخانه ســاخت موشک های 
بالستیک در عربســتان به شــمار  می آید؛ لذا 
بخشی از جاه طلبی های نظامی و هسته ای روبه 
افزایش محمد بن سلمان ولیعهد سعودی است.
گزارش مذکور در ادامــه می افزاید: این کارخانه 
در صورت عملیاتی شــدن توان تولید موشــک  
های بالستیک را به سعودی  ها می  دهد. کارخانه 
مذکور در یک پایگاه موشکی در منطقه »الوطح« 
)al-Watah( واقــع در جنــوب غربی ریاض 
واقع شده است.واشنگتن پست در ادامه نوشت: 
تاکنون مشخص نیست که عربستان فناوری الزم 
در ساخت این کارخانه را چگونه به دست آورده 
است؛ اما چین گزینه نخســت در این موضوع به 

شمار می آید.

 طرح »معامله قرن«
 اواخر آوریل اعالم می شود

رییس جمهــور آمریکا در نظــر دارد طرح صلح 
خود برای فلسطین و رژیم صهیونیستی موسوم 
به »معامله قرن« را اواخر ماه آوریل مطرح کند.
دیوید فریدمن، ســفیر آمریکا در سرزمین های 
اشغالی اعالم کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور 
کشــورش طرح صلح خود برای فلسطین و رژیم 
صهیونیستی موسوم به »معامله قرن« را اواخر ماه 
آوریل )اوایل اردیبهشت ۱۳۹۸( مطرح می کند. 
طرح موســوم به »معامله قرن« قرار بود اواسط 
سال ۲۰۱۸ مطرح شــود؛ اما تحوالت منطقه و 
آمریکا آن را به تعویق انداخــت. این طرح پس 
از انتخابات و قبل از تشــکیل دولت جدید رژیم 
صهیونیستی مطرح خواهد شد. انتخابات پارلمان 

رژیم صهیونیستی نهم آوریل برگزار می شود.

فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی 
ایران:

 مرزبانان ربوده شده ایرانی
 در سالمت هستند

فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی ایران گفت: 
مرزبانان ایرانی که توسط گروه های تروریستی 
در مرز پاکستان ربوده شده بودند، در سالمت 
هستند.سردار سرتیپ پاسدار قاسم رضایی در 
جمع فرماندهان مرزبانی استان بوشهر اظهار 
کرد: با این وجود مهم تریــن دغدغه ما آزادی 
همکاران مان است، ولی تاکنون جوابی از طرف 
گروه های تروریســتی دریافت نشده است.وی 
بیان کرد: با توجه به اینکه این اتفاق در خاک 
پاکســتان رخ داده، دولت این کشور همسایه 
در تالش اســت که هر چه زودتر زمینه آزادی 

مرزبانان ربوده شده ایرانی را فراهم کند.

 واکنش ایران به تحوالت 
در ونزوئال

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان به 
تحوالت اخیر در ونزوئال واکنش نشان داد.

بهرام قاســمی بــا توجه به حوادث سیاســی 
داخلی اخیــر ونزوئال و دخالت هــای علنی و 
نامشــروع آمریــکا در امور آن کشــور، اظهار 
داشــت: جمهوری اســالمی ایران در مقابل 
هرگونــه دخالت خارجــی در امــور داخلی 
ونزوئال و یا هــر اقدام نامشــروع و غیرقانونی 
همچون تالش بــرای کودتــا و اقدامات ضد 
مردمــی، از دولت و ملت این کشــور حمایت 
می کند. مــا امیدواریم  هر گونــه اختالف و 
مشــکل سیاســی در ونزوئال توســط مردم و 
دولت این کشــور با به کارگیــری راهکارهای 
 قانونی و مسالمت آمیز، هر چه سریع تر حل و 

فصل شود.

»فارن پالیسی« اعالم کرد:
»سردار سلیمانی« در میان ۱۰ 

متفکر برتر جهانی
نشریه آمریکایی فارن پالیسی در گزارشی که به 
مناسبت انتشار دهمین سالنامه »اندیشمندان 
جهانی« منتشر کرده، سردار »قاسم سلیمانی«، 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی را در میان ۱۰۰ اندیشمند برتر دنیا 
در حوزه دفاعی-امنیتی معرفی کرده اســت.

در این گزارش نام سردار ســلیمانی در نهایت 
از میان ۱۰۰ فرد برتر نیز به عنوان ۱۰ متفکر 
منتخب اعالم شده است.فارن پالیسی در مقدمه 
سالنامه »اندیشمندان جهانی« گفته است که 
۱۰۰ اندیشمند برتر دنیا را به ۱۰ گروه تقسیم 
کرده و ۱۰ فرد برتر در هر کدام از این گروه ها را 
برگزیده  و حال نام سردار سلیمانی در میان این 

۱۰ نفر برتر دیده می شود.

رویترز: 
 تحریم »ایران ایر«

 تکذیب شد
در حالی کــه رویترز به نقــل از منابع آگاه در 
دولت آلمــان از لغو مجوز پــرواز هواپیما های 
شرکت ایران ایر )هما( در این کشور خبر داده 
یک مقام آلمانی روز پنجشــنبه خبر منتشــر 
شده در مورد لغو مجوز فعالیت خطوط هوایی 
»ایران ایر« )هما( در آلمــان را تکذیب کرد و 
گفت خبر پیشین ناشــی از اشتباه لفظی مقام 
مصاحبه شــونده بوده اســت. برلین چند روز 
پیش مجوز فعالیت خطــوط هوایی »ماهان« 
در آلمان را لغو کرده بود.ایــن تصمیم آلمان 
با اســتقبال گســترده مقام های دولت آمریکا 
مواجه شد و ســفیر واشــنگتن در برلین نیز 
 از آلمانی هــا بــه دلیــل این تصمیم تشــکر 

کرد.

حجتاالسالممحسنیاژهای
معاوناولقوهقضائیه:

رییس قوه قضائیه گفــت: طی عرایضی که خدمت 
مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰ سالگی 
انقالب اسالمی عفوی معیاری، گسترده تر از گذشته 
داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است. 
آیت ا... آملی الریجانی افزود: ان شاءا... تعداد قابل 
توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. 
البته آن اســتثناهایی که در عفوهای دیگر وجود 
دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می شــود؛ اما 
تالش ما این اســت که با انجام بررسی های دقیق، 
تعداد بیشــتری مشمول شرایط شــوند و با توجه 
به موافقت رهبــر معظم انقالب بــا اصل موضوع، 
به زودی جزئیــات آن اعالم خواهد شــد.وی در 
عین حال گفت: هیچ کــس موافق رها کردن همه 
زندانیان در جامعه نیســت زیرا این امر نیز موجب 
ناامنی می شود؛ اما بحث ما مربوط به مواردی است 
که طبق قانون، امکان صدور مجــازات جایگزین 
 حبس وجــود دارد و می توان فــردی را به زندان

 نفرستاد.

عفو گسترده در ۴۰ سالگی 
انقالب اسالمی اعالم می شود

رییس قوه قضائیه:

کافه سیاست

عکس  روز 

»سردار سلیمانی« در میان ۱۰ متفکر برتر جهانی

پیشنهاد سردبیر:

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه 
با نقطه مطلوب خود فاصله دارد، اظهار داشت: 
اذعان داریم کار های خوبی انجام شــده است. 
موارد زیادی در قوه قضائیه برای عرضه داریم، 
ولی توان آن را نداشــته و نداریم.با وجود رشد 
بیشتر و پیشرفت های خوب در این سال ها هنوز 
با نقطه مطلوب فاصله داریم.حجت االســالم 
والمسلمین محسنی اژه ای با طرح این سوال 
که آیا این برخورد قوه قضائیه توانسته فساد را 
به حداقل برساند؟ ادامه داد: پاسخ منفی است؛ 
متاسفانه اینطور نیست و با همه برخورد های 
قضائی هنوز به نقطه مطلوب نرســیده است. 
علت هم این اســت که صرفا با برخورد قضائی 
و انتظامــی نمی توان جلوی فســاد را گرفت. 
برخورد یک راه است. ســایر اقدامات و اصالح 
ســاختار ها و امور اجرایی و اداری هم از سایر 

مسیر ها محسوب می شود.

 با قوه قضائیه مطلوب
 فاصله داریم

حسامالدینآشنا
مشاوررییسجمهوریاسالمی:

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: توسعه فضای کســب و کار نیازمند استفاده 
بهینه از فضای مجازی و اینترنت اســت به همین 
دلیل کسانی که حرف از فیلترینگ می زنند اطالعی 
از دنیای کسب و کار امروزی ندارند.عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شــورای اسالمی ایران با اشاره 
به تحریم هــای ظالمانه ای که از ســوی آمریکا و 
متحدانش به ایران تحمیل شده است گفت: پدیده 
ترامپ به گونه ای نیســت که بگوییم با مذاکره با 
این شــخص می توانیم از تحریم ها عبور کنیم به 
عالوه اینکه اروپایی ها نیز نشــان دادند که چندان 
به تعهدات خود پایبند نیستند.کواکبیان با اشاره به 
اینکه اروپایی ها در برجام نسبت به ایران تعهداتی 
داشــتند که وقوع دو حادثه را بهانه ای برای عدم 
پایبندی به تعهدات خود قــرار دادند گفت: البته 
صحبت هایی مطرح شده مبنی بر اینکه تا دو هفته 
آینده اروپایی ها قرار است، خط مالی ارتباطی بین 

ایران و اروپا را برقرار کنند.

  طرفداران فیلترینگ 
با دنیای جدید آشنا نیستند

نماینده مردم تهران:

مشاور رییس جمهوری اســالمی ایران گفت: 
حرف های اخیر آقای روحانی خارج از دیدگاه 
متعارف به حجاب و چارچوب دیدگاه های شهید 
مطهری نبود.حسام الدین آشنا اظهار داشت: در 
چنین شــرایطی )زمانی که صحبت ها تحریف 
می شوند( رســانه ها وظیفه دارند که صحبت 
های رییس جمهوری را به صورت کامل پوشش 
دهند تا از تحریف جلوگیری شود.وی افزود: باید 
صحبت های رییس جمهوری را به صورت کامل 
منتقل کرد. کسانی که به بزرگان دسترسی دارند 
و مطالب مدنظر را در اختیار آنان قرار می دهد، 
در انتقال صحبت ها دقت را رعایت کنند.مشاور 
رییس جمهوری تصریح کرد: ســخنان آقای 
روحانی در وزارت ارتباطــات باید در چارچوب 
دیگر سخنان وی فهم شود. روشن است که آقای 
روحانی هیچ مطلبی را خارج از چارچوب دیدگاه 

متعارف نسبت به حجاب بیان نکرد .

سخنان روحانی درباره 
حجاب خارج از عرف نبود

پیشخوان

بین الملل

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه دشمن با ســوار شدن بر مطالبات 
معیشتی و اقتصادی مردم در دی ماه ســال ۹۶ در صدد پیگیری 
فتنه ای دیگر برای مقابله با نظام اسالمی و ملت ایران در آمده بود، 
گفت: آن جماعت ضد انقالب آموزش دیده پس از شکست در برابر 
هوشمندی و بصیرت مردم، در پی آن بودند تا نیات شوم خود را تحت 
فرمان و پشتیبانی آمریکایی ها در تابستان امسال موسوم به »تابستان 

داغ« دنبال کنند که با آگاهی مردم شکست دیگری را تجربه کردند. 
وی، با تاکید بر اینکه امروز دشــمن به شــدت از درگیری با ایران 
اسالمی پرهیز می کند، گفت: همانگونه که جوانان مومن و انقالبی در 
دوران دفاع مقدس و در برابر متجاوزان بعثی حماسه ای بزرگ را رقم 
زدند، امروز نیز با برخورداری از ۳۶ میلیون جوان، با مدیریت صحیح 
و به کارگیری جوانان مومن انقالبی از این ظرفیت عظیم می توان به 

بهترین شکل استفاده کرد. سرلشکر جعفری در پایان با محکوم به 
شکست دانستن راهبردها و سیاست های منطقه ای آمریکایی ها و 
اشاره به تعبیر نشدن رویای شوم آنها در انتخابات اخیر لبنان و عراق 
تصریح کرد:دولت و حاکمیت شیعی عراق امروز در همراهی ایران 
است در حالی که آمریکایی ها هرکاری کردند که پس از صدام رژیم 

مدنظر خود را در عراق روی کار بیاورند، نتوانستند.

روایت فرمانده سپاه از پروژه شکست خورده »تابستان داغ«

قطع اینترنت توسط دشمن ممکن و میسر نیست
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید کرد: اساســا قطع اینترنت را توسط دشمن ممکن و میسر 
نمی دانم چرا که راهبرد دشمن را مبتنی بر اینترنت و شبکه اجتماعی می دانیم. سردار جاللی در خصوص 
امکان یا عدم امکان قطع اینترنت توســط دشــمنان توضیحاتی ارائه کرده است.نوشته سردار جاللی 
نوشته:»اساسا قطع اینترنت را توسط دشمن ممکن  و میســر نمی دانم چرا که راهبرد دشمن را مبتنی 
بر اینترنت و شبکه اجتماعی می دانیم.ما دشمنان کشــور را احمق های درجه یک می دانیم ولی تا این 
حد  کودن نیستند. اما ارتقای تاب آوری زیرساخت های ارتباطی و فضای سایبری کشور بر اساس اصول 
پدافند غیرعامل هم شرط عقل است هم حکم ضرورت.دوستان انقالب اسالمی بهتر است مواظب شیطنت 
دشمن انگلیسی-آمریکایی بیشتر باشند.شــعار پدافندغیرعامل :ارتقای تاب آوری، تمرین و رزمایش و 
آمادگی برای مقابله با تهدیدات دشمن، مستحکم سازی از درون ،وحدت همه ایرانیان در برابر دشمن.«

یکی از لوایح FATF به رییس جمهور ابالغ شد
رییس مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رییس جمهور، قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا 
ابالغ کرد. این الیحه در تاریخ ۲۲ آبان سال ۹۶ توســط روحانی به مجلس شورای اسالمی ارسال و در تاریخ  
۱۹ آذر ۹۶ در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شــد. سپس به کمیسیون قضائی و حقوقی جهت بررسی 
ارجاع گردید. این کمیسیون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۷ گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه کرد. پس 
از بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خرداد سال جاری ، جهت انطباق با قانون اساسی و 
موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی جلساتی این موضوع را 
بررسی و در نهایت در جلسه روز شنبه ۱5 دی ماه نظرات خود را در چهار ماده و یک تبصره به مجلس شورای 
اسالمی اعالم کرد.الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه مورد تاکید گروه اقدام ویژه 

مالی )FATF( است که رییس مجلس شورای اسالمی برای اجرا توسط رییس جمهور آن را ابالغ کرد. 

چهره ها

جنجال ها بر سر نشست ورشو در لهستان به 
حدی باال گرفته اســت که به رغم تالش های 
آمریکا برای همه جانبــه بودن این کنفرانس 
؛اما بسیاری از دولت های بزرگ اروپایی اعالم 
کرده اند در این نشســت شرکت نمی کنند  و 
بقیه شــرکت کنندگان هم با سطح سیاسی 

پایینی در آن حضور خواهند داشت. 
لهستان که به دلیل میزبانی برای این نشست تحت 
فشارهای زیادی از ســوی ایران قرار گرفته، تالش 
کرد تا این نشست را نه تنها ضد ایرانی بلکه حرکتی 
برای یافتن ایجاد ساز و کارهای مناسب برای اشاعه 
صلح و بحران ها در خاورمیانه عنوان کند؛ اما نشانه 
ها و تالش هــای آمریکا برای گردهمایی گســترده 
کشورهای جهان نشانه های ضد ایرانی این نشست 
را آشــکارتر کرد. حاال اما عالوه بر مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا که اعالم کرده در این کنفرانس 
شــرکت نخواهد کرد، بر اســاس اعالم کشورهای 
اروپایی سطح حضور آنها در این نشست در حداقل 
ممکن خواهد بود. تا آن جا کــه وزرای امور خارجه 
کشورهای اصلی اروپایی در این نشست به احتمال 
بسیار قوی حضور نخواهند یافت یا اگر حضور یابند 

در سطحی بسیار پایین خواهد بود. 
عالوه بر این کشورهای عراق، لبنان و ترکیه نیز قصد 
دارند در نشست ورشو شرکت نکنند یا اگر هم تحت 
فشارها مجبور به شرکت شدند حضورشان در سطح 
بســیار پایین اســت. کویت و عمان نیز اعالم کرده 
اند در صورتی که بخواهند در این نشســت حضور 
 یابند، پایین تر از ســطح وزیر امــور خارجه حضور 
خواهند یافت. چین و روســیه، دو کشور مهم طرف 
برجام که تا پیــش از این در مورد شــرکت در این 

نشست اظهار نظری نکرده بودند نیز اعالم کرده اند 
که در ورشو حضور نخواهند یافت. روسیه در واکنش 
به تالش آمریکا برای برگزاری نشستی ضدایرانی در 
لهســتان، تصریح کرد، این اقدام برای صلح و ثبات 
خاورمیانه »غیرســازنده«  اســت، زیرا هدف آن بر 
مقابله با ایران جهت یافته است.واسیلی نبنزیا، سفیر 
روسیه نزد ســازمان ملل متحد در نشست شورای 
امنیت گفت که این نشســت به خاطر توجه صرف 
به یک کشور ]ایران[ و نپرداختن به »نزاع اسراییل و 
فلسطین«، در تقویت امنیت خاورمیانه ناکام خواهد 

ماند. سفیر روسیه نزد سازمان ملل متحد همچنین 
این پرســش را مطرح کرد: »چرا این نشست، ایران 
راـ  که یکی از عمده ترین و بزرگ ترین کشــورهای 
منطقه استـ  دعوت نکرده؟«واسیلی نبنزیا تاکید 
کرد، چنین اقدامی »تنها چشــم انداز دستیابی به 
یک ساختار اصیل امنیتی برای منطقه را کم رنگ تر 
می کند.« در نهایت به نظر می رسد نشست ورشو به 
دلیل اهداف ابهام آمیز و ابزارهای غیرممکن تحقق 
آن ها، پیش از برگزاری آن محکوم به شکست باشد. 
ضمن اینکه صلحی که آمریکا در نشست ورشو مدعی 

آن اســت در حالی غیر ممکن به نظر می رســد که 
فلسطین به عنوان یکی از مورد مناقشه ترین مسائل 
صلح خاورمیانه قرار نیست در این کنفرانس به بحث 
گذاشته شود. از سوی دیگر مشخص نیست اعرابی 
که دچار یکی از اساسی ترین شکاف ها و اختالفات 
سیاسی هستند چطور قرار اســت با یکدیگر بر سر 
یک میز در مورد صلــح در خاورمیانه صحبت کنند 
در حالی که هر لحظه امکان لشــکر کشی عربستان  
 و متحدانش به قطر و سایر کشورهای معارض عربی 

وجود دارد.

علیرضا کریمیان

رودست به دلواپسان بعد از 
سه سال

واکنش مراجع به سخنان 
رییس جمهور

تحریف و تقطیع سخنان 
روحانی

تحریف سخنان روحانی

شکست یک نشست
   روسیه هم به جمع مخالفان کنفرانس ورشو پیوست؛  
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بیشتر رشته های صنایع دستی اصفهان در حال فراموشی است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در ساماندهی مبادالت 

اقتصادی
ضمــن آنکه اثــرات مالیات بــر ارزش افزوده 
بر اصالح الگــوی مصرف مــورد مطالعه قرار 
گرفت تالش شــد نقش این نوع مالیات نیز در 

زیرساخت های کشور مورد بررسی قرار گیرد .
در ادبیات اقتصادی همــواره از مزایای تثبیت 
کننده های خودکار در نظام مالیاتی بیشــتر 
یاد می شــود. تثبیت کننده های خودکار آن 
دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که بر اساس 
نوســانات اقتصادی و به صورت خودکار تغییر 

یافته و ســبب کاهش ضریب فزاینده مخارج 
مســتقل می شــوند؛ لذا می توانند موجبات 
کاهش دامنه نوســانات اقتصادی را در مواجه 
با تغییرات ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده 
تولیــد ناخالص داخلی فراهم ســازند. یکی از 
ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده این است که 
این مالیات دارای پایه و مأخذ مالیاتی گسترده 
و نرخ های مالیاتــی پایین اســت. همچنین 
این مالیات عمدتا هماننــد مالیات بر فروش و 
مصرف کاال و یا به عبارت دیگر مالیات های غیر 
مستقیم عمل کرد، به این معنی که اثر گذار بر 
قیمت های نســبی کاالها و خدمات تولیدی 
است، لذا همانگونه که در مورد مالیات های غیر 
مستقیم انتظار انتقال بار مالیاتی وجود دارد، در 
خصوص مالیات بــر ارزش افزوده نیز می توان 
انتظار داشــت که با پدیده انتقال بار مالیاتی 

روبه رو باشیم.

بازار

لوازم اداری

٩٣٠٠ درصد افزايش سود ذوب 
آهن طی ٩ ماهه سال جاری

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان اعالم کرد: این 
شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
ســود ٩٣٠٠ درصدی داشته اســت .ذوب آهن 
اصفهان توانسته است طی ٩ ماهه منتهی به آذر 
٩٧ برای هر سهم ٩۴ ریال سود با سرمایه ۶١۵٠٣ 
میلیارد ریالی را محقق کند.این مجموعه در مدت 
مشابه سال قبل تنها یک ریال ســود با سرمایه 
یاد شده برای هر سهم شناسایی کرده بود.علت 
اصلی افزایش ٩٣٠٠ درصدی سود طی ٩ ماهه 
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته را 
می توان ناشی از رشــد ۶۶ درصدی درآمدهای 
عملیاتی، ۴٠ درصدی درآمد سرمایه گذاری ها و 

١٩۴ درصدی درآمد متفرقه دانست.

جزئیات بازگشایی آب زاینده رود؛ 
حجم ذخیره سد به ۱۸۶ میلیون 

متر مکعب رسید
معاونــت حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه اصفهــان اخبار مبنی بر بازگشــایی آب 
زاینــده رود در روز پنجم بهمن مــاه را رد کرد و 
گفت: پیرامون بازگشــایی آب زاینــده رود، روز 
شنبه)امروز( جلســه ای برگزار می شود.حسن 
ساســانی، درباره اخباری مبنی بر بازگشایی آب 
سد زاینده رود در روز جمعه، پنجم بهمن ماه که 
در برخی رســانه های مجازی منتشر شده است، 
اظهار داشت: چنین خبری صحت ندارد و ما در 
همین ارتباط با کشاورزان جلسه  برگزار می کنیم 
و چگونگی رهاسازی آب زاینده رود در این جلسه 
بررسی می شود.وی با بیان اینکه تصمیم نهایی 
برای بازگشایی آب زاینده رود بر عهده کارگروه 
سازگاری با کم آبی استان اصفهان، افزود: قطعیت 
بازگشایی سد زاینده رود توسط وزارت نیرو تایید 
شده؛ اما زمان و چگونگی بازگشایی آن برعهده 
اســتان اســت.معاونت حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه اصفهان افزود: جلسه کارگروه 
ســازگاری با کم آبی با حضور کلیــه ذی نفعان، 
به منظور بررسی رها ســازی آب در زاینده رود 
تشکیل می شود.وی حجم کنونی ذخیره آب در 
سد زاینده رود را ١8۶ میلیون متر مکعب عنوان 
کرد و گفت: براســاس آمار بارش ها، در ایستگاه 
شاخص حوضه زاینده رود ٩٧2 میلیمتر بارندگی 

به ثبت رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد:
پیشرفت ۷۱ درصدی آزادراه 

اصفهان - شیراز
مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور با بیان اینکه یک هزار و ٧۴ 
پروژه عمرانی فعال در شــرکت داریــم، اظهار 
داشت:  یکی از پروژه های بزرگ ما احداث آزادراه 
اصفهان - شــیراز به طول 22٣ کیلومتر است.

خادمی، با بیان اینکه آزادراه اصفهان - شــیراز 
برای اســتان های فارس، بوشــهر، خوزستان، 
کرمان و  بندرعباس مزیت دارد، گفت: با تکمیل 
این آزادراه ١۵٠ کیلومتر مســیر نسبت به جاده 
موجود کوتاه تر می شود. وی، پیشرفت فیزیکی 
آزادراه اصفهان - شیراز در ٧ قطعه را ٧١ درصد 

اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان: 
شرکت گاز اصفهان ۱٠ هزار 

میلیارد ريال از صنايع طلب دارد
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با بیان 
اینکه این شرکت ١٠ هزار میلیارد ریال از صنایع 
بابت هزینه گاز مصرفی طلبکار است، گفت: برای 
نگهداری و اســتمرار جریان گاز، صنایع باید به 
تعهدات خود در پرداختی ها عمل کنند.ســید 
مصطفی علوی روز جلسه شــورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی 
اصفهان افزود: بیش از ١۵ هزار مشترک صنعتی 
در استان وجود دارد که همه آنها به شرکت گاز 
بدهکارند.وی اظهارداشت : از وضعیت اقتصادی 
صنایع با خبر هستیم و با آنها همه نوع همکاری 
را خواهیم کرد؛ اما امروز در اداره مســائل جاری 
شرکت هم با مشکل مواجه شده ایم.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان اظهارداشت: استمرار 
جریان گاز در استان به درستی پیش بینی شده 
و با اجرای طرح جامع، قطعی گاز را در هیچ نقطه 
ای از استان نداریم.وی با اشــاره به این که همه 
تالش ما بر این اســت که جریان گاز در اســتان 
قطع نشود، افزود: شرکت گاز در سه ماه از سال 
بر حســب محدودیت ها می تواند با اعالم قبلی 

جریان گاز را قطع کند.

مجموعه لوازم اداری 
رومیزی 5 تکه چرم بستار 

مدل Vogue کد 5019

 199,000
تومان

مجموعه لوازم اداری رومیزی 
6 تکه بستار کد 6107

 521,000
تومان

مجموعه لوازم اداری رومیزی 7 
تکه بستار مدل Arch کد 7257

 680,000
تومان

بازار خودرو در روزهای اخیر وارد فاز بحرانی 
شده اســت. پس از افزایش قیمت با مجوز و 
بدون مجوز خودرو سازان و تغییر و تحوالتی 
کــه در رأس مدیریت این شــرکت ها روی 
داد، عمال تمام امیدها برای رسیدن به ثبات 
و آرامش در این بازار نقش بر آب شــد. در 
بازاری که نه مشــتریان رضایت دارند و نه 
تولیدکنندگان، مشخص نیست که سرانجام 
یکی از اصلی ترین شــاخه هــای تولیدی و 

صنعتی در کشور چه خواهد شد. 
عالوه بر این، نگرانی خریــداران خودرو های پیش 
فروش شده هم به تالطم این بازار دامن زده است. 
بر اساس آمار، خودرو سازان در حالی یک میلیون 
خودرو پیش فروش کــرده اند که تولیــد آنها در 
ماه های اخیر ٧١ درصد کاهش داشــته است. این 
مسئله شاید وضعیت وخیم خودروسازی در کشور 
را همپای فاجعه موسسات مالی و اعتباری با هزاران 
مالباخته تبدیل به یکــی از تراژدی های اقتصادی 

ایران خواهد کرد.
بازاری که از آن چیزی باقی نمانده است

رکود در بنگاه های خرید و فروش اتومبیل به وضوح 
دیده می شــود. کثرت آگهی ها و قیمت ها هم در 
فضای مجازی به خوبی نشــانی از بی سر و سامانی 
بازار خودرو دارد. با یک جست وجوی ساده در البه 
الی آگهی های سایت دیوار می توان یک پراید مدل 
٩۴ را با شرایط مشابهی با چندین قیمت مختلف و 
البته عجیب و غریب پیدا کرد. یکی از دالالن بازار 
خودرو در اصفهان مدعی است دیگر مردم اعتمادی 
 به قیمت های کارشناسی ندارند و اصال ارکان بازار

 به کل بی اعتبار شده است؛ چرا که هر کس تالش 
دارد  ماشــین خود را به باالتریــن قیمت ممکن 
بفروشــد، البته اگر خریداری برای ماشینش پیدا 

کند.
عرضه کم، خودرو را گران کرده است

رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل در اصفهان در 
خصوص افزایش دوباره قیمت خودرو، می گوید: با 

افزایش قیمــت خودرو از 
ســوی کارخانه ها، اکنون 
نرخ ها تفاوت زیــادی با 
بازار آزاد ندارند و تنها طی 
چند روز گذشته با توجه 
به اینکه شــرکت ســایپا 
بــه دلیل کاهــش تولید 
خودروهایــش را فاکتور 

نکرده، بازار فروش انواع خودروهای سایپا همچون 
پراید، ســاینا، تیبا و ... بین یک تا 2 میلیون تومان 
گران شد.حمیدرضا قندی، با بیان اینکه پراید ١٣2 
اکنون بــه ٣٩  میلیون تومــان و پراید ١٣١ به ٣٧ 
میلیون و ۵٠٠ تومان افزایش یافــت، با این وجود 
خود کارخانه برای مشتری هیچ خودرویی را فاکتور 
نمی کند، گفت: در حال حاضر عرضه خودرو در بازار 
محدود و تقاضا بیشتر اســت، به این دلیل خودرو 

گران شده است.
وی افزود: شــرکت های خودروســاز از سال های 
گذشته مدل های جدید خود را از ١۵ دی تا بهمن 
ماه عرضه می کردند که تا حدودی قیمت خودروهای 
قبلی شکسته می شــد، اما احتمال می رود تا پایان 

ســال مدل جدیدی وارد 
بازار نشــود.قندی با بیان 
اینکــه خودروســازان 
خودروها را از قبل فاکتور 
کرده بودند، امــا اکنون 
خودرویی بــرای تحویل 
در بازار ندارنــد، تصریح 
کرد: شرکت های سایپا و 
ایران خودرو هنوز تعهدات سال گذشته و خرداد و 
اردیبهشت خود را به مشتریان شان تحویل نداده اند 
و درحالی که پول خودروها را از مشتریان گرفته اند، 
اما اعالم می کنند خــودرو ندارند و یا باید به قیمت 

روز تحویل دهند.
بازار خودرو بحرانی تر می شود

با توجه به عمل نکردن خودرو سازان به تعهدات شان 
و ورود اندک ماشــین به بازار، قیمت ها همچنان 
صعودی خواهد بود. رییس اتحادیه  فروشــندگان 
اتومبیل اصفهان معتقد اســت: اگر در اســفندماه 
نیز کاهش تولید محصوالت ایران خودرو و ســایپا 
به همین روال پیش رود، با توجــه به روند افزایش 
تقاضا در روزهای پایانی سال، قیمت خودرو افزایش 

می یابد مگر اینکه ســایپا و ایران خودرو با افزایش 
تولید عرضه و تقاضا را متعادل کنند.

رییس اتحادیه فروشــندگان اتومبیل در اصفهان 
با تاکید بر اینکه درحالی که قرار بــود پراید از رده 
خارج شــود، اما طی چند روز گذشــته بیشترین 
افزایش قیمــت مربوط به پراید بــود، تصریح کرد: 
هیچ جایگزینی برای خــودروی پراید نداریم و در 
حال حاضر قیمت ســاینا ۴٧ میلیون تومان و تیبا 
۴۶ میلیون تومان است که ١٠ میلیون تومان با پراید 
تفاوت قیمت دارد. فروشندگان خودرو در اصفهان 
نیز معتقدنــد عالوه بر رکود، ایــن نمایندگی های 
فروش هستند که به آشفتگی بازار دامن می زنند. به 
عقیده فعاالن بازار در حالی که قبال مردم به راحتی 
می توانســتند خــودرو را از نمایندگی ها به قیمت 
روز بازار خریداری کننــد؛ اما امروز هیچ خودرویی 
به قیمت نمایندگــی عرضه نمی شود.متاســفانه 
نمایندگی ها، خودروها را به بازار عرضه نمی کنند و 
با نگهداری آن در انبارها، در زمان کمبود در بازار، 

قیمت ها باال می برند.
آیا مجلس می تواند بازار را سامان دهد

فوریت طرح ســاماندهی بازار خــودرو در مجلس 
تصویب شد؛ طرحی که اگر از خوان شورای نگهبان 
بگذرد، اجازه می دهــد واردات محدود خودرو آغاز 
شــود و البته تعرفه واردات خودرو هم کاهش پیدا 
کند به گونه ای که تعرفــه خودروهای هیبریدی ۵ 

درصد شود.
 البته نمایندگان مجلس معتقدنــد با تصویب این 
طرح در مجلس، شورای نگهبان با واردات محدود 
خودرو و کاهش تعرفه به دلیل شــرایط تحریمی 
و جلوگیری از خــروج ارز، موافقــت نکند. در این 
میان نماینــدگان مجلس می گوینــد اگر واردات 
خودرو صورت نگیرد و شــرایط فعلــی باقی بماند 
اجحاف خودروســازان دولتی و خصوصی به مردم 
بیشــتر خواهد شــد. نمونه این اجحاف را می توان 
در عدم تحویــل خودروهــای ثبت نامــی و اخذ 
 مابه التفاوت از پیش فروش هــای قطعی به وضوح

 دید.

تراژدی خودروسازان بحران ساز
  رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل در اصفهان نسبت به گرانی خودرو در روزهای آینده هشدار داد؛  

با توجه به مصوبه حقوق ســال جاری ، مبلغ عیدی کارکنان 8٩8 هزار و ۵٠٠ تومان است.آن طور که نوبخت، رییس 
ســازمان برنامه و بودجه خبر داده عیدی کارکنان همراه با حقوق بهمن ماه آنها واریز خواهد شد.این در حالی است که 
براساس برآوردهای ابتدایی که در سال گذشته برای بودجه امسال صورت گرفته بود، رقم عیدی دولت ٩٣2 هزار و ۵٠٠ 
تومان پیش بینی شد؛ اما تازه ترین اخبار از این حکایت دارد که براساس ضریب حقوق سال جاری که ١٧٩٧ است، عیدی 
کارکنان به 8٩8 هزار و ۵٠٠ تومان می رسد، البته این رقم باید به تصویب هیئت وزیران برسد.عیدی کارکنان برای پایان 

سال ١٣٩8 نیز در بخشنامه بودجه حدود حدود یک میلیون و ٧8 هزار تومان  پیش بینی شده است.

عیدی ٩۷ کارکنان 
دولت چقدر است؟

خبر

متاسفانه نمایندگی ها، خودروها 
را به بازار عرضه نمی کنند
 و با نگهداری آن در انبارها،
 در زمان کمبود در بازار، 

قیمت ها باال می برند

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:
آبخیزداری در باالدست مانع از جاری شدن زاينده رود است

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با بیان اینکه حدود یک هزار میلی متر بارندگی طی 
چهار ماه نخست سال زراعی جاری در منطقه کوهرنگ به ثبت رسیده است، گفت: آورد بارندگی های اخیر برای 
سد زاینده رود باید حدود 8٠٠ میلیون مترمکعب باشد درحالی که مخزن سد حدود ١8۵ میلیون مترمکعب آب 
دارد.حسین محمدرضایی افزود: این میزان بارندگی به دلیل وجود بیش از ۶٠٠ طرح آبخیزداری در باالدست 
زاینده رود، در پشت بندها و در آبخوان ها ذخیره می شود؛ اما سد زاینده رود فقط تا ١8۵ میلیون مترمکعب آب 
دارد، این آب های ذخیره شده با عنوان طرح آبخیزداری در زمین نفوذ و چاه های آب و چشمه های آن مناطق 
را تامین می کند این در حالی است که بر اساس قانون نباید بر رودخانه های دائمی پروژه  های آبخیزداری و 

آبخوان داری احداث کنند تا روان آب ها به سمت رودخانه جاری شود.

رییس خانه صنعت،  معدن و تجارت ایران:
بیشتر رشته های صنايع دستی اصفهان در حال فراموشی است

رییس خانه صنعت،  معدن و تجارت ایران گفت: بیش از ۵٠ درصد از رشــته های صنایع دستی استان اصفهان در 
حال نابودی و فراموشی است.سید عبدالوهاب ســهل آبادی اظهار کرد: متاسفانه در سطح کشور هنوز نتوانستیم 
پتانسیل هایی که وجود دارد را به نحو احسن استفاده کنیم و به همین دلیل سرمایه گذارهای کشور مجبور می شوند به 
کشورهای همسایه همچون گرجستان روی بیاورند.رییس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از ادارات کار  گفت: مصوب 
شد برای ایجاد اشتغال به واحدهای صنفی فرصت داده شود و ادارات کار سخت گیری نکنند، ولی متاسفانه این موضوع 
آن چنان که باید مورد استقبال قرار نگرفت. اگر این موضوع تحقق پیدا می کرد قطعا در گره گشایی وضعیت اشتغال 
شهرستان های کوچک موثر بود.سهل آبادی با اشاره به اینکه در استان بیش از ١۶٠ تنوع رشته های صنایع دستی 

وجود دارد، خاطرنشان کرد: بیش از ۵٠ درصد رشته های صنایع دستی استان اصفهان در حال نابودی است. 

خدمات مالی: کارت به کارت، کیف 
پول موبایلی، انتقال وجه و پرداخت 
موبایلی ، لینــک درگاه پرداخت 
اختصاصی شــما، درخواست وجه، 
صــدور صورتحســاب و فاکتور با 
موبایل،  دریافت کرایه، پرداخت کرایه 
تاکســی، دریافت شارژ ساختمان، 
پرداخت دنگ، خرید شارژ موبایل، 
پرداخت قبوض، ریز خالفی و خدمات 
الکترونیک، بلیط مترو و مدیریت, 

محاسبه و پرداخت دنگ.

مانیکس

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

  عکس روز

ساخت بزرگ ترین فرودگاه جهان در چین

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی گفت: در مورد نگرانی های بازنشستگان ذوب آهن، در زمان بررسی 
جداول بودجه در کمیسیون تلفیق، این مسائل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در خصوص نگرانی بازنشستگان 
صنعت فوالد در خصوص بودجه اختصاص یافته به آن ها اعالم داشت: در الیحه امسال، میزان بودجه 
سال گذشته صندوق فوالد تغییری نکرده و به همان میزان قبلی به این صندوق اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: بر همین اساس در صورت تصویب این عدد، میزان حقوق بازنشستگان فوالد نسبت به 
سال قبل رشدی نخواهد داشت و این امر موجب نگرانی نمایندگان بازنشستگان ذوب آهن شده است 

و آن ها در جلسه ای نگرانی های خود را به بنده اعالم کردند.
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی همچنین تصریح کرد: در زمان بررسی جداول بودجه در کمیسیون 

تلفیق، این مسائل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فوالدگر در خصوص بودجه اســتان اصفهان نیز خاطرنشان کرد: بودجه اســتان از تعادل مشخصی 
برخوردار نیست و در مقابل 8 هزار و 2٠٠ میلیارد تومان درآمدی که دولت از استان اصفهان پیش بینی 

کرده، حدود هزار میلیارد تومان آن به استان باز می گردد.
وی یادآور شد: عدد تخصیص یافته به استان اصفهان، عدد باالیی نیست و دولت نیز معتقد است که 
استان هایی که برچســب »برخوردار« به آن ها خورده باید بودجه سایر استان های کمتر برخوردار را 

پرداخت کنند.
فوالدگر متذکر شد: قسمت اعظمی از پروژه های نیمه کاره استان اصفهان، پروژه های ملی هستند که 

کارکردی ملی نیز داشته و تنها استفاده آن ها به استان اصفهان محدود نمی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

نگرانی بازنشستگان فوالد، پیگیری می شود
فرودگاه بین المللی داشینگ پکن )Beijing Daxing International Airport( که 
با هزینه ای بالغ بر ١۴ میلیارد دالر ساخته شــده، بزرگ ترین پایانه فرودگاهی جهان لقب 

گرفته است.
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این مواد غذایی را خام نخورید!

پیشنهاد سردبیر:

پوســترهای تبلیغاتی شــیر شــتر را 
می توان در بسیاری از فروشگاه های مواد 

غذایی سطح شهر مشاهده کرد. هر چند استفاده 
از فرآورده های شتر مانند گوشت و شیر آن چندان 

در فرهنگ ما رایج نیست؛ اما چند سالی است که استفاده 
از آن به دلیل برخی از خواص تبلیغ و  توصیه می شــود. استفاده 

از شیر شتر به خصوص برای نوزادان و افرادی که به هر علت به شیر گاو و 
فرآورده های آن حساسیت دارند توصیه می شود. 

شیر شتر چه خواصی دارد؟
گفته می شود که شیر شــتر مزیت های زیادی مثل جلوگیری از دیابت، بهبود سیستم ایمنی بدن، 
کمک به گردش خون، درمان اوتیســم، پایین آوردن واکنش های حساسیت زا، ارتقای رشد و نمو 
بدن، محافظت از بدن در برابر بیماری های خود ایمن و همچنین بهبود سالمت قلب دارد.شیر شتر 
کالری و چربی اشباع شده کمتری نسبت به شیر گاو دارد. یک لیوان شیر شتر فقط 110 کالری 
و 4/5گرم چربی دارد، در حالی که شیر گاو 150 کالری و 8 گرم چربی دارد. شیر شتر همچنین 
تقریبا نصف شیر گاو چربی اشباع شده دارد، یعنی 3 گرم در برابر 8 گرم.شیر شتر اساسا نسبت 
به شیر گاو از مقدار بیشتری ویتامین B3، آهن، و ویتامین C برخوردار است و الکتوز کمتری 
نیز دارد، بنابراین افرادی که مشکل عدم تحمل الکتوز دارند، برای هضم شیر شتر، اغلب 
به مشکلی بر نمی خورند. شیر شتر درمان خانگی خوبی برای بچه هایی است که نسبت 
به مواد غذایی آلرژی دارند، چه کسانی که میزان آلرژی شان کم است و چه کسانی 

که خیلی شدید است.
 دانشمندان روی یک گروه 8 نفره از بچه ها  که همگی به شیر آلرژی شدید 
داشــته اند، تحقیق کرده و همه آنها به راحتی و بدون هیچ اثر جانبی 
از طریق رژیمی که حاوی شیر شتر بود، توانستند بر آلرژی غلبه 
کنند.این خاصیت به دلیل وجود ایمونوگلوبولین اســت 
که با بیماری ها مبارزه کرده و به کاهش آلرژی و 
عالئم آن کمک می کند. همچنین شیر 
شتر سرشار ایمونوگلوبولین 

یا آنتی بادی هاست  که 
مواد خارجی و مواد بیماری 

زا، یا مواد تولید کننده پادتن ها 
را هدف قرار می دهد و به خوبی آن 

ها را از سیستم ایمنی بدن پاک سازی می 
کند.شیر شتر دارای تعداد زیادی ترکیبات 

سیســتم ایمنی اســت که کمک می کنند تا با 
اختالالت خود ایمنی، مانند بیماری مزمن بخش زیرین 
روده کوچک، سفت شدگی بافت ها یا سایر شرایط مبارزه کند. 
داروهای سنتی اختالالت خود ایمنی، معموال سیستم ایمنی بدن را 
سرکوب می کنند، در حالی که شیر شتر آن را افزایش می دهد. عالوه بر این شیر 
شتر، نشان داده است که می تواند عالئم اوتیسم را کنترل کند و حتی در برخی موارد اوتیسم را از بین 
برده است.یک تحقیق کنترل شده نشان داده است که عالئم اوتیسم به مرور بهتر شده و افراد اوتیسم 
تعلیم پذیرتر ، کمتر پرخاشگر و کمتر به خود آسیب رسانده اند.البته نمی توان ثابت کرد که شیر شتر 
چگونه این شرایط را تحت کنترل قرار داده است.باور عموم اینگونه است که خاصیت آنتی اکسیدانی 

شیر شتر می تواند عالئم اوتیسم را کاهش دهد.
مردم در مورد شیرهای تقلبی هوشیار باشند

یکی از اصلی ترین مشتریان شیر و دوغ شتر مادرانی هستند که نوزادان شان مبتال به آلرژی به 
شیر گاو هستند. این افراد به دلیل عوارضی که در کودکان با مصرف شیر و پروتیین گاو توسط 

مادر و بروز عوارض آن در شیر مادر ایجاد می شود باید از سایر فرآورده های لبنی استفاده 
کنند.اخیرا دبیرعلمی چهاردهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان ایران هشدار داده 

است که مردم باید مواظب شیرهای گاوی که به اسم شیر شتر در فروشگاه ها عرضه 
می شود باشند.بهشته النگ، درباره اینکه برخی از شیر شتر استفاده می کنند و در 

مواردی حتی از شیر شتر به جای شیر مادر برای تغذیه نوزاد کمک می گیرند، 
گفت: مادران باید بدانند شــیر شتر قیمت بســیار باالیی دارد و شیر 

شتری که می بینیم در بسیاری از فروشگاه ها به فروش می رسد، 
طبیعی نیست، به همین دلیل مادران نباید گول تبلیغات 

دروغین شیر شتر را بخورند و بدانند که شیر هیچ 
 حیوانی را نمی توان جایگزین شیر مادر

 کرد.

مواظب
 متقلب ها

 باشید

  هشدار پزشکان
 در مورد استفاده از

  شیر شتر؛  

سمانه سعادت

پوســت و بدن هر فردی با فرد دیگر متفاوت اســت. در مورد 
موی سر هم همینطور است، ممکن است موی یک فرد چرب 
و موی ســر دیگری، خشک باشد. در اســتفاده از رنگ مو هم 
معموال این عامل در نظر گرفته می شود تا رنگ موی مناسب 
انتخاب شده و باعث ریزش مو و مشکالت دیگر نشود.سوال این 
اســت که آیا رنگ مو برای مو، ضرر داشته و باعث آسیب به مو 
و پوست سر می شــود یا خیر! به طور کلی باید گفت که رنگ 
مو در انواع مختلفی وجود دارد که برخی شــیمیایی و برخی 
گیاهی هستند.به طور قطع، رنگ موهای شیمیایی نسبت به 
رنگ موهای گیاهی، ممکن است برای مو و پوست، عوارضی به 
همراه داشته باشند، به خصوص اگر  رنگ مو از کیفیت پایینی 

برخوردار باشد. 
ریزش مو

گاهی اوقات، افراد دچار ریزش مو می شوند که این ریزش مو، 

می تواند دالیل زیادی داشته باشد. در این مواقع، برای کاهش و 
جلوگیری از ریزش مو، بهتر است که از رنگ مو استفاده نکنید 
زیرا ممکن است پوست و موی سر شما به رنگ های شیمیایی 
واکنش و حساسیت داشــته باشــد.البته ریزش مو به عوامل 
دیگری مانند مشــکالت تیروئید، کم خونی و دیگر مشکالت 
پزشــکی هم مرتبط اســت. به همین دلیل، بهتر است در این 

موارد، به پزشک مراجعه کنید. 
خطر ابتال به سرطان

تحقیقات زیادی در مورد اســتفاده از رنگ مو و خطر ابتال به 
سرطان، انجام گرفته است.آژانس بین المللی تحقیقات سرطان 
عنوان کرده است که اساسا، رنگ مو، در رده عناصر سرطان زایی 
طبقه بندی نشده اند اما بر اساس شواهد موجود مشخص شده 
است که با سرطان مثانه و دیگر سرطان پوست، مرتبط است.

البته این موضوع کلیت نداشته و خطر ابتال به سرطان با استفاده 

از رنگ مو، ثابت نشده است. به هرحال توصیه می شود که در 
استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی و رنگ موهای شیمیایی، 

احتیاط کنید.
حساسیت به رنگ مو

برخی از مواد موجود در رنگ مو مــی تواند، در درصد کمی از 
افراد، واکنش های آلرژیک  ایجاد کند. گاهی اوقات ، در برخی 
از رنگ موها، ماده ای وجود دارد که می تواند با رنگ پراکسید 
در رنگ شیمیایی واکنش نشان دهد.آلرژی می تواند باعث بروز 
خارش و قرمزی در اطراف ریشه مو ، تورم و در بعضی موارد هم، 
سوزش های شدید پوستی شود. ساده ترین راه برای جلوگیری 
از واکنش های آلرژیک، این اســت که پیش از رنگ کردن مو، 

تست کوچکی روی پوست انجام شود.
آلرژی

استفاده از رنگ مو می تواند باعث ایجاد حساسیت در برخی از 

افراد شود.به عنوان مثال، افرادی که به گلوتن حساسیت دارند، 
باید هنگام استفاده از رنگ مو مراقب باشند؛ زیرا برخی از آن ها 
حاوی گلوتن هستند. الزم نیست که حساسیت های مرتبط با 

گلوتن فقط در صورت مصرف آن اتفاق بیفتد.
خشکی و شکنندگی مو

یکی از عوارض جانبی رنگ مو که اکثر افراد با آن مواجه هستند، 
خشکی و شکنندگی موها، پس از استفاده از رنگ مو است.

ایجاد زخم
ایجاد زخم، یکی دیگر از عوارض جانبی اســتفاده از رنگ مو 
بوده که ممکن است به دلیل مواد شیمیایی موجود در رنگ مو 
باشد.شما می توانید با کمی دقت در انتخاب رنگ مو و پرهیز از 

استفاده مداوم از آن، عوارض جانبی را کاهش دهید.
سوزش پوســت یکی از عوارض جانبی رایج اســتفاده از رنگ 

مو است.

کدام رنگ موها خطرات بیشتری دارد؟
بسیاری از رنگ ها ممکن است بی کیفیت بوده و یا حاوی مواد 
شــیمیایی مضر برای پوست و مو باشــند. همچنین، برخی از 
رنگ موها حاوی ماده تولوئن هســتند که ممکن است با نقص 
های زایمان، از دســت دادن بارداری و واکنش های آلرژیک، 

همراه باشد.
برخی از رنگ موها هم حاوی رزورســینول هستند که نوعی 
ماده شــیمیایی و مرتبط با اختالل غدد درون ریز هستند، به 
این معنی که عملکرد طبیعی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد.
عالوه براین، سرب، یکی دیگر از مواد تشکیل دهنده موجود در 
رنگ مو است که نوعی ماده ســمی است.از میان رنگ موهای 
موجود در بازار، برخی از آن ها که حاوی مواد شیمیایی مضری 
مانند هیدانتوین، متیلیستیزیالینون و عطر هستند، می توانند 

خطرات بیشتری برای ما داشته باشند.

چند ماه یک بار مسواک خود 
را عوض کنیم؟ 

انجمن دندان پزشکی آمریکا به مردم توصیه 
می کند مســواک خود را )یا در مسواک های 
برقی، سر آن را( هر ســه ماه یک بار تعویض 
کنند؛ اما برخی دندان پزشکان معتقدند این 
زمان تعیین شــده برای همه افراد مناســب 
نیست.  یک مسواک معمولی می تواند بیش از 
ده میلیون جرم و باکتری را درون خود جای 
دهد. مسواک، وسیله ســاده و در عین حال 
مفیدی برای تمیز و سالم نگه داشتن دندان ها 
محسوب می شود که در صورت بی توجهی به 
نکات الزم در حین خرید مسواک و نیز درست 
اســتفاده نکردن از آن، ســالمت دندان های 
شــما را به خطر می اندازد. مسواک، محیطی 
بسیار مســتعد برای پرورش میکروارگانیسم 
ها یا موجودات ریز میکروسکوپی است. این 
باکتری ها تهدیــد خیلی بزرگــی برای این 
مرواریدهای سفید نخواهند بود. بهترین نوع 
مسواک، مسواکی است که در دهان تان کامال 
احســاس راحتی کرده و دندان هایتان را به 
خوبی تمیز کند. مخروطی یا مستطیلی بودن 
سر مسواک و موج دار، صاف یا قوس داربودن 
ریشه های مســواک کامال به شــما بستگی 
دارد. هر نوعی را که انتخاب می کنید، باید با 
آن احساس راحتی کنید و به آسانی به تمام 
نقاط دهان شما دسترسی داشــته باشد. به 
گفته متخصصان، تعویض مسواک یا تعویض 
سر مســواک )در صورتی که از مسواک برقی 
استفاده می کنید( به طور متوسط باید هر 3 

ماه یک بار صورت گیرد.
 البته این مدت زمان بیشــتر از اینکه به خود 
مسواک بستگی داشته باشد به دارنده مسواک 
مربوط می شود. اگر شــما دستان سنگینی 
داشته باشــید برس مســواک ممکن است 
بسیار ســریع تر از این زمان فرســوده شود. 
چون مســواک محیط مناســبی برای رشد 
میکروب ها، باکتری هــا، ویروس ها و قارچ ها 
به شــمار می رود. دقت کنید کــه بعد از هر 
ســرماخوردگی، گلودرد و عفونت، افتادن در 
محیط های آلوده یا استفاده توسط افراد دیگر، 

مسواک خود را تعویض کنید. 

حواس پرتی و کاهش تمرکز 
نشانه  افسردگی است؟

یک روان شــناس اظهار کرد: افسردگی یکی 
از اختالالت شــایع جامعه امروز ماســت که 
با بی حوصلگی و گریــز از فعالیت یا بی میلی 
همراه بــوده و می تواند روی افــکار، رفتار، 
احساسات فرد تاثیر مخرب بگذارد.سلیمان 
محمدزاده، افزود: این اختالل فقط مختص به 
بزرگساالن نیست. در کودکان و نوجوانان به 
شکل دیگری است که بیشتر با گوشه گیری، 
دردهای جسمانی، عدم وزن گیری، عصبانیت 
و بی قراری دیده می شــود. وی با اشــاره به 
اینکه غمگینی یکی از عالئم مهم افسردگی 
است، بیان کرد: این افراد معموال بغض و گریه 
می کنند و بیشتر ترجیح می دهند تنها بوده و 
با کسی ارتباط برقرار نکنند.محمدزاده، یکی از 
عالئم شایع افسردگی را کاهش تمرکز دانست 
و گفت: این افراد به دلیل افســردگی حواس 
پرت شده و مدام از لیست برنامه هایشان یکی 
دو مورد را فراموش کــرده و انگیزه ای برای 
انجام کارهایشان ندارند.وی ادامه داد: کاهش 
تمرکز در همه زمینه ها تاثیر گذار است. فرد، 
قبال کارش را بدون نقص و با دقت انجام می داد 
اما در این دوره به دلیل عدم تمرکز و فکرهای 
متفاوت در ذهن نمی تواند درست تمرکز کند 

و کارهایش را درست انجام دهد.

افراد سالم از مصرف آسپیرین 
خودداری کنند

متخصصان علوم پزشکی، بر اساس بررسی های 
خود دریافتند که افراد ســالم بــه دلیل خطر 
خونریــزی باید از مصــرف روزانه آســپیرین 
خودداری کنند.نتایج بررسی ها نشان می دهد 
مصرف مرتب داروی آسپیرین که مانع از حمله 
قلبی می شود، می تواند خطر خونریزی را بیش 
از 40 درصــد افزایش دهــد.در مطالعه ای که 
روی بیــش از هزار نفر انجام گرفت، مشــخص 
شــد مصرف آســپرین با کاهش 11 درصدی 
خطر ابتال به بیماری های قلبی-عروقی همراه 
است. در این بررسی، گروهی از بیماران داروی 
آســپیرین دریافت کرده، گروهی دیگر دارویی 
غیرفعال مصرف کرده و گروه ســوم تحت هیچ 
درمانی قرار نگرفتند.نتایج آزمایش ها نشان داد 
حدود ۲50 بیمار برای مدت زمان پنج سال و به 
منظور پیشگیری از حمله قلبی، سکته مغزی یا 
مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی-عروقی 
به داروی آســپیرین نیاز داشــتند. با این حال 
افزایش مصرف این دارو موجب شده تا از هر ۲00 
مورد یک نفر دچار خونریزی شود. این خطر در 
مصرف کنندگان داروی آسپیرین نسبت به افراد 
دیگر 43 درصد بیشــتر بوده  است.متخصصان 
انگلیسی در این باره اظهار داشتند، شواهد کافی 
وجود ندارد که بر اســاس آن مصــرف متداول 
داروی آسپیرین برای پیشگیری از حمله قلبی، 
سکته مغزی و مرگ و میر ناشی از بیماری های 
قلبی-عروقی به افراد سالم توصیه شود.به گزارش 
روزنامه ایندیپندنت، این متخصصان تاکید دارند 
که الزم است پزشــکان پیش از تجویز داروی 
آســپرین بیماران را نســبت به خطر احتمالی 

مصرف این دارو آگاه سازند.

 خطر مصرف بی رویه
 آنتی بیوتیک

رییس انجمن تغذیه با شیر مادر ایران گفت: 
مصرف بــی رویه آنتی بیوتیــک در کودکان 
ایرانی باعث افزایش بیماری هایی ویروسی و 
ابتالی آنها به این بیماری ها شده است.فرید 
ایمان زاده افزود: مصرف بی رویه آنتی بیوتیک 
در کشور سبب مقاومت در مقابل میکروب ها 
و از بیــن رفتن پاســخ به مقابله بــا بیماری 
شده و کنترل این مســئله امری ضروری به 
شمار می رود. وی اظهار داشت: بیماری های 
مختلفی از جمله بیماری های ویروسی ساالنه 
کودکان بسیاری را در جهان تهدید می کند. 
در کشــور ما تالش شــده اقدامات موثری 
جهت مقابله با این بیماری هــا انجام گیرد و 
موفقیت های زیادی نیز در این زمینه حاصل 
شده اســت.رییس انجمن تغذیه با شیر مادر 
ایران با اشاره به اینکه شیر مادر کودک را در 
برابر بسیاری از بیماری ها واکسینه می کند، 
ادامــه داد: تجویز بی رویه آنتــی بیوتیک به 
ویژه در کودکان می تواند با عوارض مختلفی 
همراه باشــد.ایمان زاده تصریح کرد: تجویز 
آنتی بیوتیک بــرای مقابله بــا بیماری های 
باکتریــال اســت و  از هــر ســنی می توان 
آنتی بیوتیک را تجویز کرد البته این مســئله 
باید با لحاظ شرایط خاص در نظر گرفته شود 
چرا که تجویز بی رویه آن به ویژه در کودکان 
می تواند با عوارض مختلفی همراه باشد.وی 
گفت: شیوع آنفلوآنزا نسبت به گذشته بیشتر 
شده است. رعایت مسائل بهداشتی و اقدام به 
موقع برای درمان از راهکارهــای موثر برای 
جلوگیری از این بیماری اســت البته تزریق 
به موقع واکسن آنفلوآنزا نیز در مقابله با این 

بیماری حائز اهمیت است.

به چه دلیل نباید زیاد  از رنگ مو  استفاده کنیم؟

این مواد غذایی را خام نخورید!
برخی مواد غذایی وجود دارند که به دلیل داشتن مواد سمی و آلودگی هایی باید از خوردن آنها به صورت خام اجتناب کنید.در ادامه با چند مورد از این مواد غذایی آشنا خواهید شد.

سیب زمینی
ســیب زمینی خام به ویژه آنهایی که 
ســبز و جوانه زده اند بــه دلیل تولید 
»ســوالنین« ســمی هســتند. سم 
»آلکالوئید« می تواند منجر به اسهال، 
تهوع، گرفتگی، سردرد و در موارد نادر 
منجر به مرگ شــود. در حقیقت باید 
مصرف سیب زمینی های سبز را حتی 

به صورت پخته نیز از قلم بیندازید.

جوانه ها
جوانه هــا از جملــه مواد غذایی ســالم 
در نظر گرفته می شــوند. با این وجود، 
جوانه هــای یونجه و تربچــه می توانند 
حاوی باکتری های مضری باشند. جوانه 
ها در شرایط گرم و مرطوب پرورش داده 
می شوند  که محیطی مناسب برای تکثیر 
این باکتری ها نیز محسوب می شود. بر 
همین اســاس، اگر قصد خرید جوانه ها 
را دارید آنها را به صورت تازه خریداری 
کرده و پیش از مصرف، شســت وشو و 

پختن را فراموش نکنید.

آرد
مصرف آرد خام می تواند به اندازه مصرف 
تخم مرغ خام مشــکل آفرین باشــد. طی 
سال های اخیر، سازمان غذا و داروی آمریکا 
و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا 
آرد خام را به عنوان یــک خطر بالقوه برای 
سالمت انسان معرفی کرده اند.آرد طی سفر 
خود از ســاقه گندم تا قفسه سوپرمارکت، 
ممکن اســت بــا عوامل بیمــاری زا مانند 
باکتری »ئی.کوالی« در تماس باشــد که 

تنها در صورت پختن از بین می روند.

بادام تلخ
بادامــی که می شناســیم و از مصرف 
آن لذت می بریم به نام بادام شــیرین 
شــناخته می شــود و فواید سالمت 
مختلفی را نیز ارائــه می کند. اما گونه 
ای دیگر بــه نام بادام تلــخ نیز وجود 
دارد که حاوی اسید هیدروسیانیک، 
ترکیبی خطرناک از سیانید هیدروژن 
و آب، اســت. تنها 70 گرم بادام تلخ 
برای مرگ یک فرد بالغ کافی است؛ اما 
اگر بادام تلخ را بپزید می توانید آن را 

مصرف کنید.

بادمجان
بادمجان خام، حاوی ســوالنین 
است و همان گونه که اشاره شد 
در سیب زمینی ســبز شده نیز 
وجود دارد. بادمجان های جوان یا 
آنهایی که زود برداشت می شوند 
حاوی بیشترین میزان از این سم 
هســتند و خوردن آنها تاثیرات 
ناخوشــایندی بر معده و روده 

می گذارد.
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سایه خشونت بر سر شهر

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

موسوی الرگانی مطرح کرد:
 روایتی از رانت واردات

 تخت بیمارستانی
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: 
در فالورجان یک فرد خالق، تخت بیمارستانی 
تولید کرده است که بیش از 40 عملکرد داشته 
درحالی که بهترین مدل وارداتی آن 25 مورد 
انجام می دهد. بیش از 50 جلسه با افراد مختلف 
از رییس جمهور تا مدیــران پایین رتبه برگزار 
کردم ولی ســرانجام به این موضوع رســیدم 
که نان عده ای در واردات این محصول اســت.

ســیدناصر موســوی الرگانی اظهار کرد: در 
سطح استان افراد زیادی داریم که همانند این 
نوجوانان طرح ها و خالقیت های خوبی دارند که 
ممکن است نتوانسته باشیم آن ها را شناسایی 
کنیم.رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
مطرح کرد: شاید در کشور وظیفه  و نقشی که 
آموزش و پرورش باید ایفا کند، به نحو احسن 
انجام نمی شــود؛ این موضوع ربطی به وزیر و 
مدیران فعلی ندارد و اســتعدادیابی در سطح 
کشور برای شناســایی چنین نوجوانانی باید 
انجام بگیرد تا امکانات اولیه برای آن ها فراهم 
شود.موسوی الرگانی عنوان کرد: گاهی اوقات 
به دلیل ویژه خواری و رانت خواری برخی افراد 
جلوی پیشرفت این طرح ها گرفته می  شود.وی 
با بیان اینکه با تولید بسیاری از این طرح ها در 
داخل می توانیم به توسعه پایدار شهری برسیم، 
عنوان کرد: چون فرهنگی بــودم می دانم که 
در بســیاری از موارد اســتعدادهای درخشان 
به مدارس مربوطه وارد نمی شــوند و باید این 

استعدادها شناسایی شوند.

رییس مرکز تحقیقات بیماری های 
عفونی و گرمسیری اصفهان خبر داد :
 H3N2 شیوع آنفلوانزای 

در اصفهان
رییس مرکــز تحقیقات بیماری هــای عفونی و 
گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
 H3N2 از یک ماه پیش شاهد شیوع آنفلوانزای
در اصفهان هســتیم کــه با تب ولــرز، بدن درد 
وسرفه های شدید همراه است.بهروز عطایی،اظهار 
 H3N2 داشت:  آلوده شدن به ویروس آنفلوانزای
که همراه با عالیم خود را نمایش می دهد، معموال 
با استراحت و مصرف داروهای تب بر و ضد سرفه 
زیر نظر پزشــک بهبودی حاصل می شود و دوره 
آن حدود پنج تا هفت روز  است.عطایی همچنین  
انجام پژوهش در راستای شناسایی بیماران مبتال 
به هپاتیت C طی ســال های ۸۹ تا ۹0 را  یکی از 
بزرگ ترین پژوهش های صورت گرفته توســط 
این مرکز تحقیقات عنــوان کرد و افزود: طی این 
پژوهش اقدام به اطالع رسانی در سطح استان در 
ارتباط با راه های انتقال هپاتیت سی صورت گرفت 
و  بیماریابی کردیم و در این راستا جمعیت کثیری 
از این بیماران را در این سال ها شناسایی و درمان 
کردیم  که این در نوع خــود بی نظیر بود.رییس 
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: طبق 
الگوی شبکه هپاتیت کشــور تا سال  ۱4۱0باید 
۱۸0 هزار بیمار مبتال به هپاتیت C را در کشــور  
شناسایی و درمان کنیم تا به مرز ریشه کنی این 
بیماری برســیم.عطایی بیان داشت: یکی دیگر 
از اقدامات مهمی کــه در مرکز تحقیقات صورت 
گرفت،  اجرای نظام مراقبتی مقاومت آنتی بیوتیک 
در بیمارستان هاست و اینکه به پزشکان بگوییم 
با تجویز چه آنتی بیوتیکــی، چه میزان مقاومت 
میکروبی ایجاد مــی شــود و از تجویز و مصرف 
بی رویه آنتی بیوتیک توســط مردم و پزشکان 

جلوگیری کنیم.

مهارت هاي گفت وگو در 
مدارس تقویت مي شود

کارشناس مسئول امور بانوان اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان از اجراي طرح تقویت مهارت 
هاي گفت وگو و ارتباط موثر در مدارس دخترانه 
استان خبر داد.مهرالســادات هاشمي، هدف از 
اجراي این طرح را، تقویت مهارت هاي ارتباطي، 
همدلي، مفاهمه و گفت وگو، تحکیم و تقریب 
نگرش با نسل قبل، ترویج گفتمان هاي تحول 
آفرین براي رشد و اجتماعي کردن دانش آموزان 
عنوان کرد.وي اضافه کرد: این طرح در راستاي 
تقویت شــیوه هاي مهارت گفت وگو در میان 
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول و با توجه 
به تسهیل و دستیابي نوجوانان به نیازها، ایده ها 
و اهداف آنها اجرا مي شود.هاشــمي با تاکید بر 
اجرایي شــدن این طرح در تمام مدارس یادآور 
شــد: در مرحله اول، این طرح در بین 200 نفر 
از دانش آموزان مقطع متوســطه اول نواحي و 
مناطق استان، به منظور اهداف متعالي آموزش 
و پرورش در زمینه توسعه و تقویت مهارت گفت 
وگو با کمک کارشناسان و رابطان بانوان نواحي و 

مناطق اجرا مي شود.

رییس پلیس امنیت عمومی استان خبر داد:
کشف کارگاه تولید روغن های 

غیر بهداشتی در اصفهان
رییس پلیــس امنیت عمومی اســتان اصفهان از 
تعطیلی کارگاه تولید روغن های غیر بهداشــتی با 
دستور مقام قضائی و دســتگیری فرد متخلف در 
عملیات ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این 

پلیس خبر داد.
سرهنگ محمد حسن اســماعیلی گفت: ماموران 
اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی استان 
اصفهان در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در 
زمینه تهیه و تولید روغن با استفاده از ضایعات مرغ و 
گوشت که در کارگاهی واقع در یکی از مناطق شهر 
اصفهان فعالیت می کند، موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند.سرهنگ اسماعیلی، اظهار داشت: 
با بررسی های به عمل آمده مشخص شد متهم به 
صورت غیر مجاز قســمتی از محل فروش مصالح 
ساختمانی را با بدترین شرایط بهداشتی جهت روغن 
گیری اختصاص داده است.سرهنگ اسماعیلی در 
ادامه افزود: تولید وعرضه مواد غذایی و خوراکی غیر 
بهداشتی در سطح بازار یکی از تهدیدات جدی برای 
سالمت خانواده هاست و نیروی انتظامی با اقتداراز 

عرضه این اقالم در سطح بازار جلوگیری می کند.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
کشف محموله میلیاردی قرص 
زینک پالس قاچاق در اصفهان

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از کشف یک 
محموله میلیاردی قرص زینک پــالس قاچاق به 
ارزش یک میلیارد خبر داد.سرهنگ سعید سلیمیان 
گفت: مامــوران اداره مبارزه با قاچــاق کاال و ارز از 
یک انبار در حاشیه شهر اصفهان تعداد 64 کارتن 
قرص زینک پالس خارجی کشف کردند.این مقام 
انتظامی با اشاره به دستگیری یک نفر دراین رابطه 
بیان داشــت: ارزش محموله کشــف شده توسط 
کارشناســان یک میلیارد ریال اعالم شــده است.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از تحویل متهم 
به مراجع قضائی خبر داد و خاطرنشان کرد: انبارهای 
حاشیه شهر اصفهان توسط پلیس کنترل می شوند 
و شــهروندان نیز در نظر داشته باشــند که منازل 
مسکونی خود را به افرادی که قصد دارند به عنوان 

انبار استفاده کنند، اجاره ندهند.

 مدیر شبکه بهداشت و درمان
 بوئین میاندشت:

۱۲ مسافر در بوئین میاندشت 
راهی بیمارستان شدند

مدیر شبکه بهداشــت و درمان بوئین میاندشت 
گفت: ۱2 نفر مســافر با ســکونت در یک منزل 
مسکونی دچار گاز گرفتگی شده بودند که همه آنها 
به بیمارستان انتقال داده شدند.رضا کیخایی اظهار 
داشت: ۱۸ مسافر برای تفریحات زمستانه به شهر 
گردشگری افوس رفته و در یک منزل استیجاری 
سکونت کرده بودندکه ۱2 نفر از آنها به علت نقص 
و مسدود بودن دودکش بخاری دچار گاز گرفتگی 
شدند.وی بیان داشت:  پنج تن از این گردشگران 
به علت اورژانسی بودن  وضعیت، به مرکز بهداشتی 
و درمانی شبانه روزی بوئین میاندشت انتقال داده 
شدند.وی خواستار حساسیت و مداخله مسئوالن 
ذی ربط در خصوص ســاز و کار واگذاری منازل و 
اماکن مسکونی به گردشگران شد و بیان داشت: 
نظارت مستمر برای تایید دارا بودن شرایط حداقل 
های اســتاندارد ایمنی در منازل و سوئیت های 

استیجاری ضروری است.

رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک 
پلیس راهور ناجا خبرداد:

کاهش ۷۰ درصدی 
شماره گذاری خودروهای 

نوشماره وارداتی در سال جاری
رییــس مرکز شــماره گــذاری و تعویض پالک 
پلیس راهور ناجا از کاهش حــدود ۷0 درصدی 
شماره گذاری خودروهای وارداتی نوشماره و ۳0 
درصدی خودروهای داخلی نوشــماره در ســال 
جاری خبر داد.سرهنگ علی محمدی اظهار کرد: 
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 2.۷ میلیون 
دستگاه خودرو نقل و انتقال شــده است که این 
رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 
۱4 درصد افزایش نشــان می دهد.وی با اشاره به 
کاهش شماره گذاری خودروهای نوشماره گفت: 
در سال جاری در بخش شماره گذاری خودروهای 
نوشماره وارداتی حدود ۷0 درصد کاهش داشته ایم 
به شکلی که شماره گذاری این خودروها از حدود 
6۱ هزار دستگاه در ۱0 ماهه سال ۹6 به حدود ۱۸ 

هزار دستگاه در سال جاری رسید.

ســاالنه 20 هزار دانش آموز اصفهانــی به آلودگی 
شپش مبتال می شوند و والدین زیادی به دنبال بروز 
این بیماری ابراز نگرانی می کنند.حسین عباسیان، 
رییس اداره سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان 
در خصوص طرح غربالگری شپش در مدارس استان 
اصفهان می گوید: با شروع سال تحصیلی با همکاری 
مراکز بهداشــت در مهر، آبان و آذر طرح غرباگری 
شپش در مدارس اســتان اصفهان اجرایی می شود 
که در این طرح  مدیران مدرســه تا محصالن غربال 
می شوند و در صورت کشف مورد مشکوک اقدامات 
اساسی صورت می گیرد. وی  با تاکید بر اینکه برخی 
دانش آموزان به دلیل عدم رعایت بهداشت فردی در 
انتقال  آلودگی به همساالن خود نقش بسزایی دارند، 
می افزاید: دانش آموزان شناسایی شــده  به همراه 
خانواده برای معاینه مجدد به مراکز بهداشتی مراجعه 
می کنند و در صورت تایید ابتال به آلودگی شامپوی 
ضد شپش رایگان در میان آنها توزیع می شود.رییس 
اداره سالمت و تندرســتی آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اشاره به آموزش نکات بهداشتی  در مدارس 

می گوید: نحوه بــروز آلودگی، عالئــم و انتقال آن 
به دانش آموزان آموزش داده شــده و در جلســات 
تخصصی بیماری های واگیر و غیر واگیر دیگر نیز به 
خانواده ها آموزش داده می شود.وی با اشاره به دغدغه 
و نگرانی خانواده ها در خصوص آلودگی به شــپش 
می افزاید: آلودگی به شپش درجوامع پیشرفته نیز 
رخ می دهد. همچنین  قابل درمان است و خطرناک 

نیست. 

رییس اداره سالمت آموزش و پرورش استان خبر داد:

درگیری ۲۰ هزار دانش آموز اصفهانی با بحران شپش
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار 
کرد: اصفهان در بیستمین همایش صنایع و واحدهای 
خدماتی ســبز رتبه برتر کشــور را کسب کرد.سید 
رحمان دانیالی اظهار کرد: اداره کل حفاظت محیط 
زیست اصفهان موفق به کسب دو رتبه کشوری شد 
وتوانســت در همایش ملی صنعت و خدمات ســبز 
استان های کشور و جشنواره شهید رجایی سازمان 
حفاظت محیط زیســت رتبه برتر را کسب کند.وی 
افزود: واحدهای صنعتی سبز در یک سامانه ثبت نام  
کردند و از سوی همکاران ما مورد بررسی قرار  گرفتند، 
در نتیجه پایش  واحدهای صنعتی که آالیندگی ایجاد 
می کردند، شناسایی و به آنها برای رفع آلودگی اعالم 
شد، در نتیجه  برخی واحدهای صنعتی و خدماتی  در 
راستای کاهش آلودگی اقدامات خوبی داشتند.دانیالی 
ادامه داد:  یکی از استان  هایی که تعداد واحدهای سبز 
آن در راستای رفع آلودگی ها قدم برداشتند و نگرشی 
برای بهینه شدن داشتند، استان اصفهان بود که در 
بیستمین همایش ملی صنایع و واحدهای خدماتی 
سبز حائز رتبه برتر کشور و از این استان تقدیر شد. وی 

همچنین به کسب رتبه برتر اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان در جشــنواره شهید رجایی 
سازمان حفاظت محیط زیست اشــاره کرد و گفت: 
اقدامات، تالش ها، همکاری و همراهی همه کارکنان 
درون سازمانی و برون ســازمانی استان  در راستای 
رسیدن به محیط زیست مطلوب  دست به دست هم 
داد و در جشنواره شهید رجایی جز استان های برتر 

معرفی شد.   

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

صنایع سبز اصفهان، برگزیده شدند

محیط زیستآموزش و پرورش

بر اساس آماری که از سوی سازمان پزشکی 
قانونی منتشر شده، بیشترین میزان درگیری 
در فصل تابستان رخ داده است و مردم اصفهان 
نیز همچنان جایگاه ســوم بیشترین میزان 
درگیری های خیابانی را حفظ کرده اند. با یک 
گشت و گذار ســاده در شهر هم می توان کم 
تحملی و خشونت کالمی را در میان شهروندان 

به وضوح ببینیم.
 افراد پیر و جوانی که به هــر بهانه کوچک و بزرگی 
وارد یک درگیری لفظی و فیزیکــی تمام عیار می 
شوند و در نهایت با سخیف ترین شکل ممکن تمام 
اصول تربیتی و اجتماعی را به چشــم بر هم زدنی 

کنار می گذارند.
نزاع؛ دومین علت مرگ و میر ناشــی از 

حوادث
چندی پیش وزارت بهداشــت و آموزش پزشکی، 
نــزاع را دومین عامل مرگ و میر ناشــی از حوادث 
در کشــور پس از تصادفات رانندگی اعالم کرد. بر 
اساس جدیدترین آمار پزشکی قانونی، استان تهران 
با ۷6 هزار و ۳45، خراســان رضوی بــا ۳۸ هزار و 
۳۷۹ و اصفهان با ۳2 هزار و ۹6۳ مورد، استان های 
دارای بیشترین ارجاعات نزاع به پزشکی قانونی در 
۹ ماهه امسال بوده اند. اســتان های ایالم با 2 هزار 
و 5۹۱، خراســان جنوبی با 2 هزار و 60۱ و بوشهر 

با ســه هزار و 60۱ مورد، 
به ترتیب دارای کمترین 
ارجاعات معاینات نزاع به 
پزشــکی قانونی بوده اند. 
آمار معاینات ارجاعی نزاع 
طی ۹ ماهه سال گذشته، 
42۸ هزار و ۳۷0 مورد بود. 
همچنین از مجموع 45۸ 

هزار و 440 مــورد معاینه نزاع در ۹ ماهه امســال، 
۳۱2 هزار و 4۹ مورد به معاینات مردان و ۱46 هزار و 

۳۹۱ مورد به معاینات زنان 
اختصاص داشــته است.
نکته جالب اینکه بیشترین 
میزان دعــوا در ماه های 
گرم سال روی داده است. 
طی ۹ ماه گذشته، مرداد 
ماه با 60 هزار و ۷۳، تیر با 
5۹ هزار و ۷۱۹ و شهریور 
با 55 هزار 460 مــورد، ماه های دارای بیشــترین 

معاینات ارجاعی نزاع بوده اند.

چرا در تابستان عصبانی تر هستیم؟
آمار آسیب های اجتماعی به طور کلی در کشور بسیار 
باالست. کارشناسان روابط اجتماعی می گویند مردم 
ایران در دنیا در زمینه خشونت کمی، جزو چند کشور 
رده باالی جهان هســتند، اما از لحاظ کیفی وضعیت 
بهتری دارند. منظــور از کیفی و کمی این اســت که 
مثال در آمریکا ممکن است درگیری کم باشد، اما اکثر 
همان درگیری ها منجر به قتل می شــود، اما در ایران 
درگیری ها زیاد است، اما نسبت به آمریکا قتل کمتری 
اتفاق می افتد. این مسئله نشان می دهد نباید صرفا به 
دنبال عوامل خرد و فردی در شکل گیری آنها باشیم، 
بلکه حجم باالی انواع آســیب های اجتماعی از جمله 
نزاع و درگیری بیانگر آن اســت که ریشه این مسائل، 
عوامل ساختاری جامعه است. موج استرس زای تنش 
های اقتصادی هم در اوج گیری نزاع ها بی تاثیر نیست. 
مطالعات دانشمندان نشان می دهد که آب و هوای گرم 
با تاثیری که بر افزایش تولید هورمون های استرس دارد 
می تواند باعث خشم و عصبانیت افراد شود. هر چند نمی 
توان تنها مسبب باال رفتن آمار نزاع را به آب و هوا مربوط 
دانست؛ چرا که اغلب استان های دارای آب و هوای گرم 
در صدر لیست نزاع قرار ندارند. پارامترهای زیادی برای 
رخ دادن نزاع در یک شهر یا کشور وجود دارد، اما شاید 
بتوان اوج گرفتن نرخ ارز و قیمت سکه در تابستان را یکی 
از دالیل باالتر رفتن تنش اجتماعی و به تبع آن پایین 
آمدن آستانه صبر و تحمل و رخ دادن دعوا و درگیری در 

دو ماه پایانی تابستان امسال دانست.

سایه خشونت بر سر شهر

رییس مرکز بهداشــت و معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: غربالگری بیماری سندروم دان از اواسط بهمن سال 
جاری روی مادران باردار در کالن شهر اصفهان و شهرستان شاهین 
شهر و میمه اجرا می شود.کمال حیدری افزود: این برنامه با هدف 
پیشگیری از تولد نوزادان مبتال به سندروم دان و اجرای راهبردهای 
آن از جمله آموزش، تشخیص، مشاوره و مراقبت ژنتیک است.وی 
با بیان اینکه برنامه ساماندهی غربالگری ســندرم دان سال ۹4 از 
سوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان ابالغ شــد، تصریح کرد: این برنامه با هدف ارتقا و 
رفع مشکالت طرح غربالگری سندروم دان که از سال ۹۱ در کشور 
آغاز شد، تدوین شده اســت. رییس مرکز بهداشت اصفهان با بیان 
اینکه طی دو سال گذشــته کارهای مربوط به ثبت نام متخصصان 
و آزمایشگاه های همکار در اجرای این برنامه، انجام گرفت، گفت: 
تا کنون ۳۳ آزمایشگاه، ۱2 مرکز رادیولوژی و ۱4 متخصص زنان 
برای همکاری در غربالگری ســندروم دان در استان اصفهان تایید 
شــدند.حیدری افزود: متخصصان زنان، رادیولوژی و پاتولوژی و 

علوم آزمایشگاهی می توانند در سامانه غربالگری معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت به نشــانی screening.health.gov.ir جهت 
اعالم آمادگی برای همکاری در اجرای این طرح ثبت نام کنند.وی 
ادامه داد: در صورت تایید ثبت نام کنندگان توسط گروه ناظر اداره 
ژنتیک وزارت بهداشت، ارجاع های مراکز بهداشتی و درمانی اصفهان 
و شاهین شــهر به آنها انجام می شــود.برنامه کشوری ساماندهی 
غربالگری سندروم دان از سال ۱۳۹۳ با همکاری اداره ژنتیک، اداره 

مادران و آزمایشگاه های مرجع سالمت در وزارت وزارت آغاز شد.

رییس مرکز بهداشت و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

غربالگری سندروم دان، روی مادران باردار اصفهان انجام می شود

  اصفهان همچنان پر نزاع؛  

مردم ایران در دنیا در زمینه 
خشونت کمی، جزو چند کشور رده 

باالی جهان هستند، اما از لحاظ 
کیفی وضعیت بهتری دارند

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با اشاره به انجام مطالعات 
بالینی  روی افرادی که اخیرا از روی پل های اصفهان اقدام به خودکشی 
کرده اند گفت: بر اســاس اطالعات گردآوری شده در مطالعات بالینی 
مشخص شد علت اصلی خودکشی این افراد اختالالت خلقی است که 
در رأس این اختالالت بیماری افســردگی قرار دارد.مجتبی ناجی از 
روند رو به کاهش خودکشی در اصفهان خبر داد و گفت: طبق شواهد 
موجود و آمار ارائه شده توسط نیروی انتظامی تعداد خودکشی ها در 
سال جاری نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.وی ادامه 

داد: آمار تنها تعداد خودکشــی های به نتیجه رسیده را نشان می دهد 
و افرادی که از خودکشــی جان ســالم به در می برند در دســته آمار 
خودکشــی ها قرار نمی گیرند.معاون امور اجتماعی بهزیستی استان 
اصفهان با اشــاره به انجام مطالعات بالینی روی افرادی که  به تازگی  
از روی پل های اصفهان اقدام به خودکشــی کرده اند گفت: بر اساس 
اطالعات جمع آوری شده در مطالعات بالینی مشخص شد علت اصلی 
خودکشــی این افراد اختالالت خلقی است که در رأس این اختالالت 
بیماری افســردگی قرار دارد.وی اضافه کرد: به طــور معمول افرادی 

تصمیم به خودکشی می گیرند که دچار یأس و نومیدی به زندگی خود 
هستند و عالقه ای به ادامه زندگی ندارند.ناجی با اشاره به نقش و تاثیر 
پرخاشگری در دست زدن به خودکشی تصریح کرد: یکی از مهم ترین 
شاخصه های افرادی که خودکشــی می کنند احساس پرخاشگری و 
خشونت در آن هاست به طوری که این رفتار به مرور زمان باعث می شود 
فرد خودتخریبی داشته باشد.وی افزود: افرادی که نسبت به تخریب 
خود اقدام می کنند احســاس عدم موفقیت در رسیدن به اهداف شان 

دارند و به نوعی می خواهند از زندگی انتقام بگیرند.

تاکنون خیران استان اصفهان برای بازســازی عتبات عالیات  500 میلیارد 
ریال کمک کرده اند.ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان در معارفه 
مسعود دوست محمدی، سرپرست جدید ســتاد عتبات عالیات شهرستان 
بویین میاندشت گفت: ساخت صحن حضرت زهرا)س( با220هزارمترمربع 
 مســاحت درحرم امیرالمومنیــن )ع( با ۹۸درصد پیشــرفت در دســت 

اجراست.

مصطفی نوریان، برای مفروش کردن این صحن 5هزارمترمربع فرش نفیس 
را در ایران در دست بافت دانســت و افزود: از ۱4۸ تخته فرش سهم استان 
اصفهان به مساحت دوهزار مترمربع،  تاکنون 22تخته بافته شده است.وی 
گفت: همچنین برای ســاخت صحن حضــرت زینب)س(درکربالی معلی 
2هزارتن میلگرد و 2هزارتن ســیمان اهدایی خیران اصفهانی  به زودی به 

کربال ارسال می شود.

کمک 5۰۰ میلیارد ریالی خبر
خیران اصفهانی برای 
بازسازی عتبات عالیات

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مطرح کرد:
افسردگی؛ علت اقدام به خودکشی های اخیر در اصفهان 

پریسا سعادت
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مبلغ هنگفت فسخ قرارداد 
مسی، لو رفت

»لیونل مســی«، در صورت فسخ قرارداد، ۷۰۰ 
میلیــون یــورو باید به 
باشــگاه بارســلونا 
بپردازد.مبلغی که 
پس از »کریستیانو 
رونالــدو« رقیب 
مســی  ســنتی 
کــه از مبلغ فســخ 
۱ میلیارد یورو در رئال مادریــد بهره مند بود، 
در جایگاه دوم قرار دارد.پس از اینکه باشــگاه 
پاریســی عزم خود را بــرای پرداخــت تمام 
و کمال مبلغ فســخ قــرارداد ســتاره برزیلی 
 پیشــین بارســا جزم کرد؛ کاتــاالن ها کامال 
بی دفاع ماندند و برای جلوگیری از تکرار چنین 
اتفاقی در مورد برتریــن بازیکن تمام دوران ها، 
مشتاقانه قرارداد مسی را تمدید و آن را محکم 
کاری کردند.مســی با وجود باال رفتن ســن، 
همچنان در ایده آل ترین فرم خود به سر می برد 
و تا اینجای فصل در ۲۴ بازی، ۲۵ گل به نام خود 
ثبت کرده و ۱۵ پاس گل برای هم تیمی هایش 
فراهم کرده و نقش اصلی صدرنشینی تیمش در 

اللیگا محسوب می شود.

حمایت »سولسشر« از کاپیتانی 
پوگبا در منچستریونایتد

اولــه گنــار سولسشــر، ســرمربی موقــت 
 ، یتد نا یو منچســتر
بــا تمجیــد از پل 
پوگبــا، ســتاره 
فرانسوی جنجالی 
تیمــش مدعــی 
شــد که او می تواند 
در آینــده کاپیتــان 
منچستریونایتد باشد. پوگبای ۲۵ساله؛ در ماه 
سپتامبر، طی دوران حضور ژوزه مورینیو روی 
نیمکت یونایتد، از کاپیتان دومی این تیم کنار 
گذاشته شد. آن زمان بسیاری از ناظرین دعوا 
و درگیری پوگبا و مورینیو را علت اصلی خلع 
پوگبا از کاپیتان دومی می دانستند؛ اما بعد از 
اخراج مورینیو، پوگبا زیر نظر سولسشر دوباره 
درخشان ظاهر شــده و در این مدت ۵ گل به 
ثمر رســانده و چهار پاس گل داده است. حاال 
سولسشر که یونایتد در دوران مربی گری او در 
رقابت های مختلف ۷ پیروزی پیاپی به دست 
آورده، با تمجید از پوگبا می گوید او شایستگی 

به بازو بستن بازوبند کاپیتانی یونایتد را دارد.

رونالدو خواهان حضور مارسلو 
و »برونو آلوز« در یووه

روزنامه ایتالیایی توتواســپورت اعالم کرد که 
کریســتیانو رونالــدو، 
ابرســتاره پرتغالی 
باشگاه یوونتوس 
از مدیــران ایــن 
باشــگاه ایتالیایی 
درخواست کرده که 
برای انتقال مارســلو 
و برونو آلوز به یووه اقدام کنند. بر اســاس این 
گزارش، رونالدو، انتقال این دو ستاره به تورین 
را بهترین تصمیم های نقــل و انتقاالتی یووه 
خوانده است.رونالدو که بعد از انتقال جنجالی 
از باشگاه ســابقش رئال مادرید به یوونتوس، 
حاال به نظر می رسد با ســری آ سازگار شده و 
خودش را پیدا کرده، تا کنون در فصل جاری 
برای یووه ۱6 گل به ثمر رسانده و 8 پاس گل 
داده است. به گزارش توتو اسپورت، رونالدو حاال 
در یوونتوس به حدی از اعتماد به نفس رسیده 
که از مدیران باشگاه خواسته همبازی سابقش 
در رئال مادرید، مارسلو و همبازی اش در تیم 
ملی پرتغال، برونو آلوز را به تورین منتقل کنند.

 شور و انگیزه 
به چلسی بازگشت

شاگردان مائوریسیو ســاری در چلسی با اینکه 
در بــازی رفــت مرحله 
جــام  نیمه نهایــی 
اتحادیــه انگلیس، 
مقابــل تاتنهــام 
شکســت خورده 
بودنــد، در بــازی 
برگشت که در ورزشگاه 
خانگی شان برگزار شد نتیجه را 
به تساوی کشاندند و در ضربات پنالتی به پیروزی 
رســیدند تا به فینال راه یافته و برای فتح جام به 
مصاف منچسترسیتی بروند.درحالی که ساری 
بعد از شکســت بازیکنانش در مقابل آرسنال از 
آنها به دلیل نداشتن انگیزه کافی انتقاد کرده بود، 
بازیکنان چلسی در این بازی نشان دادند که تیمی 
پرشور هستند و می توانند با انگیزه باال بازی کنند.

سیاستی که شکست خورد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 حرکت عجیب همسر 
ستاره ذوب آهن

همسر رشید مظاهری، با انتشار یک پست شایعه 
پرسپولیسی شــدن گلر ســبزهای اصفهانی را 
دوباره ســر زبان ها انداخت.با درخشش علیرضا 
بیرانوند احتمــال می رود او پــس از پایان جام 

ملت ها از پرسپولیس جدا شود.
 ســرخ های پایتخــت که مدت هاســت به فکر 
جانشین بیرانوند هستند بارها با رشید مظاهری، 
گلر ملی پوش ذوب آهن مذاکره کــرده اند؛ اما 
حال همسر رشید مظاهری با انتشار عکسی از او 
نوشت:»همسر دوست داشتنی ام به دلت غم راه 
نده روزهای عالی در راهه برات به همین زودی.« 
او در انتهای نوشته خود شش قلب قرمز قرار داد 
که شایعه پرسپولیسی شــدن مظاهری را قوت 

بخشیده است.

 برخورد جالب اماراتی ها 
با کودک ایرانی

مســئوالن ورزش امارات در جریان بازی ایران 
و چین برخورد جالبی با کودک ایرانی داشــتند 
که پدر و مــادرش را گم کــرده بود.یک کودک 
ایرانی که برای تماشــای این بازی به ورزشگاه 
 محمد بن زاید آمده بود، هنگام ورود به ورزشگاه 
 پدر و مادرش را گــم کرد تا دچار ســردرگمی 

شود.
»خلفان الرمیثی« نایب رییس کمیته برگزاری 
جام ملت های آســیا با دیدن این کودک، او را با 
خود به جایگاه ویژه برد تا پیش از پیدا شدن پدر و 
مادرش، مسابقه را از این جایگاه و کنار شخصیت 

های برجسته تماشا کند.

حذف عادل؛ 
سیاستی که شکست خورد

در حالی که تلویزیون اصرار بــه کمرنگ کردن 
عادل فردوســی پور دارد و جوان با اســتعدادی 
مثل میثاقی را به دلیل برقرار نبودن توازن میان 
تجربه کــم او و تریبون زیادی که به او ســپرده 
شــده، می ســوزاند، جای خالی عادل به شدت 
احساس می شــود. میثاقی عالی اجرا می کند؛ 
اما تجربه و تخصص الزم برای طرح پرسش فنی 
از میهمان برنامه را نــدارد و »محصص« مجبور 
 است از خودش سوال بپرسد و خودش هم جواب

 بدهد.
آنهایی که می خواســتند عادل را کمرنگ کنند، 
بیشتر باعث شدند مردم جای خالی فردوسی پور 
را احساس کنند و دل شان برای نابغه تلویزیونی 
که از نگاه مدیران سیما مجری ناسازگاری است، 

تنگ تر شود.

در حاشیه

ملی پوش اسکیت اصفهان مطرح کرد:
تعطیلی تمرینات به دلیل عدم 

وجود سالن سر پوشیده
اســکیت باز اصفهانی تیم ملی اظهار داشت: اهل 
شهرســتان کاشان هســتم، حدود 6 سال است 
که در رشته اســکیت فعالیت می کنم، تخصص 
من بخش فری اســتایل است؛ بخشیان و شفافی 
از مربیان من بوده اند که زحمــات زیادی برای 

من کشیده اند.
فائزه گلی، با اشــاره به این که وضعیت اسکیت 
اســتان اصفهان خوب اســت و پیشرفت خوبی 
داشته ایم، گفت: عاشق اسکیت هستم و بدون این 
ورزش نمی توانم کاری انجام دهم، 6 سال است 
با مشکل و سختی زیادی در این رشته هستم و با 
این وجود اسکیت را ترک نمی کنم.وی در ادامه 
افزود: در کاشان ســالن سرپوشیده برای تمرین 
نداریم و در زمین رو بــاز کار می کنیم و به همین 
دلیل در زمستان تمرینات تعطیل می شود، تنها 
خواســته من ایجاد یک زمین سر پوشیده برای 

تمرینات در کاشان است.

منهای فوتبال

پیشخوان

نقشه کی روش در شطرنج با 
لیپی؛ حمله یوزهــا به روباه و 

اژدها
تیم فوتبــال بانوان ذوب آهن اصفهــان در مهم ترین بازی هفته 
هشتم لیگ برتر، تن به تساوی داد.هفته هشتم لیگ برتر فوتبال 
بانوان روز گذشته با برگزاری 6 دیدار در مناطق مختلف از ایران 

پیگیری شد.
ذوب آهن ۱6 امتیــازی که تا پایان هفته هفتم در جایگاه ســوم 

ایســتاده، از ســاعت ۱۰ میزبان دختران ملوان بندر انزلی بود؛ 
این دیدار برنده نداشت و با تســاوی یک بر یک به پایان رسید. 
صفورا جعفری، برای ذوب آهن و ســارا قمی، بــرای ملوان بندر 
انزلی گلزنی کردند.شــاگردان سمیه شــهبازی که برای مقابله 
با پاالیش گاز به ایالم رفته بودند توانســتند در یک بازی پرگل 

از ســد پاالیش گاز عبور کنند؛ نتیجه این دیدار چهار بر یک به 
سود ســپاهان تمام شــد؛ هاجر دباغی )دو گل(، مرضیه فیضی 
و شــقایق روزبهان گل های ســپاهان را به ثمر رساندند، طاهره 
 آزادی هم تک گل پاالیش گاز ایــالم را در ۹۰ دقیقه بازی ثبت 

کرد.

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بانوان؛
تساوی ذوبی ها در روز صعود سپاهان

از مجموع ۷ فینالی که کارلوس کی روش به شاگردانش پیش از شروع 
رقابت های جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ امارات گوشزد کرد، پنج فینال با 
پیروزی به پایان رسیده است تا رویای ۴3 ساله قهرمانی ایران در قاره 

کهن بیش از پیش دست یافتنی تر باشد.
درچارچوب مرحله یک چهارم رقابت های جام ملت های آسیا، تیم ملی 
ایران در شرایطی  پنجشنبه شب در ورزشگاه ابوظبی مقابل شاگردان 
لیپی قرار گرفت که تیم ملی کشورمان توانسته بود در چهار بازی قبلی 
خود با ثبت ۹ گل و ۴ کلین شیت، به راحتی جواز حضور در این مرحله 

را به دست آورد.
تقابل ایران و چین به اعتقاد کارشناسان فوتبال، محک اصلی شاگردان 
کارلوس کی روش در این رقابت ها بود که شاگردان سرمربی پرتغالی 
تیم ملی کشورمان توانســتند در همان دقایق ابتدایی این دیدار با در 
دست گرفتن میدان و زدن گل اول توسط »مهدی طارمی« برتری خود 
را به رخ چینی ها نشان دهند.ملی پوشان کشورمان در ادامه حمالت 
هجومی شان در نیمه اول توسط ســردار آزمون به گل رسیدند تا این 

نیمه با پیروزی دو بر صفر ایران به پایان برسد. 
نیمه دوم این دیدار نیز با برتری ملی پوشان ایرانی در میدان همراه بود و 
چینی ها همانند نیمه اول نتوانستند موقعیت گل خاصی را روی دروازه 
بیرانوند ایجاد کنند تا این که دوباره شــاگردان کی روش با گل کریم 
انصاری فرد سه گله شدند و با خیال راحت به ادامه بازی پرداختند و در 
نهایت این دیدار با پیروزی سه  برصفر تیم ملی کشورمان به پایان رسید 
تا بعد از ۱۵ سال دوباره ایران فرصت حضور در نیمه نهایی رقابت های 

جام ملت های آسیا را به دست آورد.
آخرین حضور تیم ملی ایران در مرحله نیمه نهایی به رقابت های جام 
ملت های ۲۰۰۴ آسیا بر می گردد که در آن دیدار تیم ملی کشورمان 
مقابل چین قرار گرفت و با شکست در ضربات پنالتی از رفتن به فینال 

باز ماند. شاگردان کارلوس کی روش ضمن این که توانستند با برتری 
ســه برصفر مقابل تیم چین در جمع ۴ تیم قاره کهن قــرار بگیرند، 
انتقام آن دوره از رقابت ها را از اژدهای سرخ گرفتند.سرمربی تیم ملی 
کشورمان پس از پیروزی در مقابل تیم ملی چین در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت:» یک نمایش عالی از بازیکنان مان، تنها با این تالش، تعهد 
و تمرکز کامل ممکن بود که چنین بازی بــا کیفیتی ارائه داد و رقیب 
خوبی مانند چین را تحت فشار سنگین قرار داد.یک بازی دیگر را بردیم، 
به هدف مان در رســیدن به جمع چهار تیم پایانی تورنمنت رسیدیم، 

اما تمام صحبت ها که ما را مدعی اول قهرمانی می داند، رد می کنیم.
ما با همین دیدگاه متواضعانه، در کنــار هم به کارمان ادامه می دهیم، 

به تمام حریفان احترام می گذاریم و پوشــیدن شنل 
مدعی بودن را رد می کنیم.آن شــنل به تن 

ما نمی آیــد! اکنون زمان اســتراحت 
و پیشــرفت بــرای بــازی آینده 

اســت. تبریک به بازیکنانم و 
تشــکر از تمام شــما بابت 

حمایت هایتان«.
به اعتقاد کارشناسان 

بــازی بــا چین، 
یکی از بهترین، 
بازی های ایران 

در دوران کی روش بود. 
تیمی که هم خوب حمله کــرد و هم دفاع 

خوبی داشت. تیم ایران این روزها  به بلوغ کامل 
رسیده است و  »چشم نواز«  بهترین واژه ای است 

که می شود برای بازی تیم ملی به کار برد.
این کارشناســان معتقدند  ســه گل ایران، نشان داد 
که کی روش چقدر خوب تیم چیــن را آنالیز کرده بود. 

کی روش بادیدن بازی های چین فهمیده بود، مدافعان این تیم، پراشتباه 
هستند و به خاطر همین به سردار و طارمی دستور داد تا آخر به دنبال 
همه توپ ها بروند تا چینی ها مجبور به اشــتباه شــوند. استراتژی که 

درست بود و باعث شد حاال ایران در مرحله نیم نهایی باشد.
سایت فیفا نیز بعد از این پیروزی به بازتاب برتری ایران در این مرحله  
پرداخت و نوشــت: دیدار ایران و ژاپــن در نیمه نهایــی دهان را آب 
می اندازد؛ ایران تا این مرحله قدرتمندترین تیم در جام ملت های آسیا 
امارات بوده و شانس اول قهرمانی اســت که باید برای قهرمانی از سد 

ژاپن نیز بگذرد.

شاگردان»کی روش« به یک قدمی فینال رسیدند
  شکست طلسم 15 ساله؛

اینستاگردی

استوری زیبای علیرضا جهانبخش پس از پیروزی مقابل چین
 بازیکن تیم ملی ایران، بعد از پیروزی دلچسب کشورمان مقابل چین با گذاشتن این استوری 
از مردم خواست دعا کنند تا تیم ملی ایران در بازی بعدی هم با پیروزی میدان را ترک کند.

سمیه مصور

یورش به طلسم 15 ساله

 بــا اصل جنــس طرفی 
مارچلو؛  دیوار به دیوار

دلخوری طارمی؛ 
بعضی ها به من می گویند »خیریت«!

مهدی طارمی ، مهاجم تیم ملی پس از پایان دیدار ایران- چین که با پیروزی تیم ملی ایران همراه بود از 
هجمه های صورت گرفته علیه او و سردار گالیه کرد و گفت: در یک تورنمنت که چند بازی برگزار می شود 
ممکن است من و یا ســردار و یا هر بازیکنی یک یا چند فرصت از دست بدهیم و این یک مسئله طبیعی 
اســت ولی اینکه بعد از بازی ها این همه هجمه وارد کنیم که مثال این اتفاق افتاد یا فالن شــد اصال کار 
درستی نیست !3-۴ بازی دندان روی جگر بگذارید و بعد از آن اگر اتفاق بدی افتاد هر چه خواستید به من 
بگویید! متاسفانه شرایط طوری است که وسط بازی یکی به من می گوید خاک بر سرت و یکی می گوید 

بی غیرت و یکی می گوید خیریت!

گالیه آبی ها؛ 
منت اردوی ترکیه را سر ما نگذارید

روز پنجشنبه قبل از شروع تمرین تیم استقالل، یکی از بازیکنان با اعتراض به حرف هایی که در رسانه ها مطرح 
شده،  گفت: »به خاطر اردوی ترکیه کلی سرمان منت گذاشتند که شــما را به اردوی خارجی بردیم. مگر ما 
خارج ندیده ایم؟ مگر بار اول مان بود که اردو می رفتیم؟ اصال مگر ما گفتیم تیم را ببرند خارج؟ تازه آن هم چه 
جایی. روز های اول از سرما با کاله و کاپشن تمرین می کردیم. چقدر گفتیم به جای اردو، پول آن را بین خودمان 
قسمت کنید. تازه پول اضافه که نمی خواستیم، گفتیم همین پول را بین خودمان تقسیم کرده و از طلب مان 
کم کنید، اما آقایان خودشان اردوی ترکیه را جور کردند و حاال سر ما منت آن را می گذارند. واقعا نمی دانم چرا 

باید منت چنین اردویی روی سر ما باشد.«

کاراته کای قهرمان اصفهانی چشم  انتظار حمایت مسئوالن
مسابقات کاراته سبک های آزاد قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی با حضور ۴۴۴ کاراته کا و در ۴ رده 
ســنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگساالن برگزار شــد و در مجموع تیم تهران عنوان قهرمانی این 
رقابت ها را به دست آورد، خراسان رضوی دوم شد و تیم اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفت.این در حالی 
بود که نگار جعفری، کاراته کای ۱6 ســاله اصفهانی تنها طالیی تیم اصفهان در این دوره از مسابقات 
بود.این ورزشکار اصفهانی که تا کنون موفق به کســب افتخارات فراوانی شده است، از عدم حمایت 
مسئوالن ورزش و کاراته اصفهان گالیه دارد.نگار جعفری، درباره حمایت مسئوالن کاراته اصفهان از او 
تصریح کرد: در تمام مسابقات با هزینه شخصی که پدرم تامین می کند، شرکت می کنم اما هیئت کاراته 
استان اصفهان تا کنون هیچ تقدیری از من نداشته است. البته شیهان مردانی و شیهان نظری، مربیان 
باشگاه در اصفهان از من بسیار حمایت می کنند.این کاراته کای اصفهانی با بیان اینکه مدال طالی او 
در مسابقات سبک های آزاد نخســتین قهرمانی یک بانوی اصفهانی در این رقابت ها به شمار می رود، 
بیان داشت: متاسفانه حتی یک تماس تلفنی برای تقدیر از من، دریافت نکردم. گویا به رشته هایی به 
جز فوتبال بها داده نمی شــود. اولویت من در زندگی درس و ورزش بوده و معدل درسی ام ۱۹ است، 
اما پدرم نیز تا حدی می تواند هزینه مسابقات من را تامین کند. کاراته، ورزش بسیار سنگینی است و 
آسیب های آن بسیار هزینه بر است و در مسابقات اخیر نیز بینی من با ضربه حریفم آسیب دید.جعفری 
با گالیه از عدم حمایت مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان اســتان از او گفت: متاسفانه افتخاراتی که 
برای خانواده و شهرم کسب می کنم زیر سایه سایر ورزش ها و حتی بی مهری مسئوالن دفن می شود.

وی، با درخواست از باشگاه ها و اسپانســرها برای حمایت از دختران کاراته کای اصفهان افزود: کاراته 
هزینه آنچنانی ندارد و تنها هزینه رفت و برگشــت و ورودی به مسابقات است. تیم اصفهان در سبک 
سوکیوکوشین همواره مقام آور بوده است، اما هیچ حمایتی حتی در حد نصب یک بنر تبریک خشک 

و خالی از ما انجام نمی شود.

»محسن مســلمان« احتماال همان مهره ای خواهد بود که 
جای خالی اش در مرکز زمین در تمام بازی های ســپاهان 
احساس می شــد؛ هافبکی که در خط میانی می تواند مکمل 
خوبی برای مهدی کیانی جنگنده باشــد. پاس های دقیق، 
تســلط روی توپ و البته تکنیک و خالقیت باالی مسلمان 
در فاز هجومی، ســپاهان را در نیم فصل دوم وارد شــکل 

تاکتیکی جدیدی خواهد کرد. ســپاهان با داشتن مسلمان؛ 
عالوه بر برتری در کانال هــای کناری زمین حاال می تواند در 
بازی ســازی از کانال میانی هم حرف های زیادی برای گفتن 
داشته باشــد.جذب علی قربانی و محسن مسلمان احتماال 
ســپاهان متفاوتی را راهی نیم فصل دوم مسابقات خواهد 
کرد. تغییر آرایش از 1-4-1-4به 2-4-4 و اســتفاده از دو 

مهاجم هدف احتمالی ترین شــکل ترکیب سپاهان در نیم 
فصل دوم خواهد بود. الین آپی که در بازی تدارکاتی برابر تیم 
اسکوپی مقدونیه هم مورد آزمایش قرار گرفت. در این شکل 
بازی محسن مســلمان قطعا یکی از کلیدی ترین بازیکنان 
قلعه نویی خواهد بود.به گزارش متریکا، مسلمان در نیم فصل 
اول با میانگین 81/1 لمس توپ در هر 90دقیقه برترین بازیکن 
ذوب آهن از این حیث بود که نشان از میل باالی این بازیکن 

برای در دست داشتن نبض بازی دارد .

مهندس، گمشده خط هافبک قهرمان نیم فصل؟

تقابل غول های آســیا در 
یک چهارم نهایی؛ جذاب ترین 

آخر هفته آسیا
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مردمباهمهدشمنیهاپایانقالبایستادهاند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

 دیدگاه

شهرستات

تمدید ارسال آثارهنری به 
جشنواره صنایع دستی آیات

فرصت ارسال آثار هنری به جشنواره سراسری 
صنایع دســتی آیات در اصفهان تــا ١٠ بهمن 
تمدید شــد.بنابراعالم دبیرخانه ایــن رویداد 
فرهنگی، هنرمنــدان می تواننــد تصویر آثار 
هنری خــود را در بخش هــای صنایع فلزی و 
صنایع بافــت ازجمله فرش، گلیــم و جاجیم 
همچنین صنایــع مرتبط با چوب و ســفال تا 
 ١٠ بهمــن به دبیرخانه جشــنواره به نشــانی 
http://ayat.uastca-esf1.ac.ir  ارســال 

کنند.
تولیــد آثــار در ســال 97 و شــرکت نکردن 
در جشــنواره دیگر از شرایط شــرکت در این 
جشنواره ملی است.جشنواره سراسری صنایع 
دستی آیات با معرفی برگزیدگان 25 بهمن در 
 مرکز علمی وکاربــردی فرهنگ و هنر اصفهان

 برگزار می شود.

یک کارشناس طراحی شهری مطرح کرد:
شهر، بستر پرورش صحیح 

کودکان را فراهم کند
یک کارشناس طراحی شهری اظهار کرد: شهر 
دوستدار کودک به معنا و مفهوم ایجاد شرایط 
و بســتری اســت که کودکان بتوانند به کمک 
ابزارهایی که توسط شهر در اختیار آن ها گذاشته 
می شود، در فعالیت ها مشارکت داشته و نسبت 
به امور جاری تصمیم گیری کنند؛  وظیفه اصلی 
در راستای عملیاتی شدن این موضوع بر عهده 
والدین به عنوان حامی کودک و جامعه به عنوان 

بسترساز است .
فرزاد مومنی با تاکید بر اینکه آموزش به کودک 
باید باعث رشد شــاخص های رفتاری او شود، 
خاطرنشان کرد: این آموزش ها باید به گونه ای 
برنامه ریزی شود که شاخص هایی نظیر جسارت، 
شجاعت، اعتماد به نفس، حس مسئولیت، هوش 
مالی، اجتماع پذیری و... در کودکان به صورت 
مثبت تقویت شود؛ همچنین مدیریت شهری 
با ایجاد بسترهایی امن و مناسب برای کودکان 
در فضای شهری بتواند شاخص های مطرح شده 
را به صورت عملیاتی به نمایش بگذارد. مومنی 
افزود: این بسترها می توانند از نوع کالبدی مانند 
فضای پارک ها و محل های بازی کودکان و یا از 
جنس قوانین همچون شرکت دادن کودکان به 
عنوان پلیس راهنمایی و رانندگی و یا شهردار 

کوچک باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اســکلت بندی شــهر 
اصفهان که در طول تاریخ شکل گرفته و ساختار 
کالبدی آن که از واحدهای همسایگی به صورت 
سلسله مراتب تا منطقه شهری طبقه بندی شده 
است، می توان نتیجه گرفت که در بافت تاریخی 
توجه بیشــتری به کودکان و نیازهای آنها شده 
است؛ لذا انتظار می رود در عصر حاضر در راستای 
توسعه شهر اصفهان این گونه ساختارها از بین 
نرود و برعکس با برنامه ریزی دقیق دیگر الگوهای 
تکمیلی همچون شبکه معابر و دسترسی، امنیت 
اجتماعی و جانی، زیبایــی و کارایی، مدیریت، 
اجتماع پذیری، اقتصادی و مالی، هوش هیجانی، 
روان شناســی و عواطف و...در فضای شهری با 
حمایت والدین و بسترســازی مدیریت شهری 
شکل گرفته و به این ترتیب آینده سازان شهر و 
دیار را از همین امروز برای فردای مان و نسل های 

بعدی آماده کنیم.

ایجاد راه های توسعه بخش 
کشاورزی در اردستان

در توســعه بخــش کشــاورزی اردســتان از 
روش های جدید اســتفاده می شــود. رییس 
هیئت مدیره شرکت فنی مشاوره ای پردیس 
زواره در ایــن زمینه اظهار کرد: کشــت گیاه 
جدید »کینوا« که به کم آبی و شــوری خاک 
مقاوم است از ابتدای ســال 98 در دوره بهاره 
و تابستانه انجام می شــود. محصول این گیاه 
صرفه اقتصادی دارد و در آرد بیسکویت، نانوایی 
ها، شیر خشک بچه و همچنین تولید ماکارونی 
اســتفاده می شــود.الزم به ذکر است که  این 
گیاه  با سرطان هم مبارزه می کند و می تواند  
مقاومت خوبــی در برابر این بیمــاری از خود 

نشان دهد.
 فاطمه عرب زاده  در ادامه از تولید کود زئولیت 
گوگرد بــه جای کودهای شــیمیایی رایج که 
قابلیت جذب آب باال و باعث بهره وری شــیر 
باغات پسته و انار می شــود، خبر داد و افزود: 
ایــن کودها اثرپذیــری بیشــتر دارد و از نظر 
 اقتصادی هم برای آن هزینــه کمتری صرف 

می شود. 

امام جمعه اصفهان: 
 مردم با همه دشمنی ها 
پای انقالب ایستاده اند

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه کشورمان در دوران 
حیات انقالب اسالمی در همه زمینه ها رشد داشته 
است، گفت: چهل سال است مردم در این انقالب پای 
همه چیز ایستاده اند و خم به ابرو نیاورده اند.آیت ا...

سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز جمعه 
اصفهان اظهار کرد: خداوند به واســطه تقوا بندگان 
خودش را از آنچه عقلش نمی کشد، حفظ می کند 
و خداوند کــوری و جهلش را روشــن می کند.ماه 
بهمن، ماه بسیار عزیز و شورانگیزی است، آن هایی 
که اوایل انقالب بودند می دانند چه شور و هیجانی 
در این روزها تمام کشور را فراگرفته بود.امام جمعه 
اصفهان با اشاره به جریانات و دسیسه های مختلفی 
که دشــمنان حین و بعد از انقالب در کشور به راه 
انداختند، گفت: دشمنان در داخل و خارج، از همان 
اول برای انقالب دشــمنی می کرده اند و امام)ره( 
می گفتند فکر نکنید مــا کاری کرده ایم فقط خدا 
می خواســته که این انقالب پیروز شود.امام جمعه 
اصفهان افزود: در گوشه گوشــه ایران عزیزان مان 
منافقین و گروهک های مختلفی خواستند تا  در کار 
انقالب خدشه وارد کنند که از جمله حادثه صحرای 
طبس و ترورهای مختلف شخصیت های انقالب بود، 
ولی به خواست خدا و ایســتادگی مردم این اتفاق 
نیفتاد.نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان بیان 
کرد: ما در همه زمینه ها رشد داشته ایم و چهل سال 
است مردم در این انقالب پای همه چیز ایستاده اند 
و خم به ابرو نیاورده اند.وی گفت: در طول این چهل 
سال با درایت و هوشــمندی مردم به رهبری مقام 
معظم رهبری همه سختی ها را پشت سر گذاشته ایم.

رییس شورای اسالمی شهر:
5 ایستگاه خط دو مترو اصفهان 

به مناقصه گذاشته شد
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در خصوص 
آخرین وضعیت خط دو متــرو اصفهان اظهار کرد: 
در حال حاضر  مسیرهای دسترسی این خط مترو 
حفاری شده و با تعمیرات اساسی دو دستگاه »تی بی 
ام« برای ادامه حفاری آماده ورود به شافت هستیم.
وی با بیان اینکه تاکنون بهره برداری از پنج ایستگاه 
خط دو مترو اصفهان به مناقصه گذاشته شده است، 
افزود: در صورت پایان مناقصه عملیات اجرایی این 
پروژه ها آغاز می شــود.رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه مشکالت طراحی مسیر خط 
دو مترو به طور کامل حل شــده اســت، ادامه داد: 
اقدامات تملک سایر ایســتگاه ها نیز در دستور کار 
است.وی تعداد ایستگاه های خط دو مترو اصفهان 
را 2۴ ایستگاه اعالم کرد و ادامه داد: ایستگاه میدان 
امام حســین )ع( بین خط یک و دو مشترک است.
فتح ا... معین  افــزود: همچنین مذاکراتی با قرارگاه 
خاتم در دست انجام است که عملیات حفاری خط 
دو مترو را از ابتدای خیابان کهندژ آغاز کند که زمان 

بهره برداری از این پروژه را کوتاه تر کنیم.

شهردار اصفهان:
 نتیجه ارزیابی ها 

سرمایه مدیریت شهری است
شهردار اصفهان در اختتامیه جلسه فرآیند ارزیابی 
شهرداری اصفهان در حوزه تعالی سازمانی با اشاره 
به این که جایزه ملی تعالی سازمانی معموال نهادهای 
صنعتی و اقتصادی را مــورد ارزیابی قرار می دهد، 
اظهار کرد: این بار پا از صنعت فراتر نهاده شــده و 
شهرداری اصفهان به عنوان اولین شهرداری کشور، 
داوطلبی خود را برای سنجش و ارزیابی اعالم کرد 
تا نقاط ضعف و قوت خــود را ارزیابی کند.قدرت ا... 
نوروزی ادامه داد: ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی 
با پرهیــز از هرگونه قضاوت، انجام می شــود. طی 
چند روز گذشــته که ارزیابان فرآیندها و سیستم 
های شهرداری را ارزیابی کردند، جزئیات بسیاری 
روشن شد و این تجربه ارزشــمندی است که باید 
تسری پیدا کند. وی تصریح کرد: از ابتدا هم به شفاف 
ســازی، منطقی کردن و علمی کردن امور اعتقاد 
داشتیم چراکه هر چه سیستم علمی تر حرکت کند، 
رضایتمندی شهروندان بیشتر حاصل می شود. وی 
تاکید کرد: این که سازمانی خود را در معرض قضاوت 
و ســنجش و محک قرار دهد، نشانه شجاعت یک 
سیستم اســت و یکی از اهداف ما تقویت سیستم 
های نظارت همگانی است و اینجاست که فرق روش 
ها و منش ها مشخص می شــود. شهردار اصفهان 
اظهار کرد: نتیجه این ارزیابی هر چه که باشد به آن 
احترام می گذاریم، زیرا خصومت یا رفاقتی در این 
قضاوت دخیل نبوده و این نتیجه سرمایه ای برای 
ما خواهد بود تا ادامه راه را با شــناخت بیشتری 

طی کنیم.

رزمایش بزرگ اقتدار 97 نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران   با  هدف 
ارزیابی تغییر جدید ســاختار نیروی زمینی ارتش و  با 
حضور ١2 هزار نیرو در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان 
آغاز شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش صبح پنجشنبه در 
نشست خبری این رزمایش  با اشاره به تحوالت عمیق 
یگان های نیــروی زمینی ارتش اظهار کرد:ســاختار 
جدیدیگان های نیرو  طبق دستورات فرماندهی کل قوا 
ایجاد شده است و با عبور از یگان های سنتی، به سمت 
تیپ های واکنش سریع  نیروی مخصوص، واکنش سریع 
ویژه، تیپ های متحرک هجومی و زرهی تغییر ماهیت و 
هویت داده است. امیر سرتیپ کیومرث حیدری عنوان 
کرد: نیروی زمینی ارتش تبدیل به یک نیروی با قدرت 
تحرک و تهاجم شده  است و این تحول عمیق ساختاری 
و یگان هایی که با هویت جدید پاسخگوی نیازهای روز 
عملیاتی سازماندهی شده اند، رونمایی می شوند و قدرت 
تهاجم آن ها اندازه گیری و رکوردهای مخصوصی را ثبت 
خواهیم کرد.وی مطرح کرد: قدرت باال در حمل و نقل و 
ترابری ســریع در نیروی زمینی ارتش که از دستورات 
فرمانده کل قوا، قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( و ستاد 
فرماندهی کل ارتش بوده اســت، در این رزمایش پا به 
عرصه گذاشــته و برای این رزمایش برخی یگان ها از 
فاصله ١٠3٠ کیلومتری را در کوتاه ترین زمان به محل 

رزمایش هدایت کردیم.
 ارتش آماده است تا طومار ننگین هر متجاوزی 

را در کسری از زمان بپچید
فرمانده نیروی زمینــی ارتش با بیــان اینکه ترابری 
یگان  های سنگین یکی از محورهای این رزمایش است، 
اذعان کرد: در یک مرحله از فاصلــه 76٠ کیلومتری 
یگان های سنگین را به رزمایش وارد کردیم و این قابلیت 
بزرگی است که نیروی زمینی به آن دست یافته است.
وی تاکید کرد: باتوجه به دستورات مقام معظم رهبری 
از انواع تجهیزات، تســلیحات و ادواتــی که در چرخه 
دفاعی به آن ها احتیاج داشتیم و بومی شده اند، رونمایی 
می کنیم؛ آنچه در این رزمایش استفاده می شود، ساخته 
و پرداخته شده از تولید داخل باشد و از هیچ سالحی که 
تولید خارج از کشور باشد و فناوری آن بومی نشده باشد، 
استفاده نخواهیم کرد.فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه 
داد: 23 رسته نیروی زمینی ارتش دست به دست هم 

داده اند تا فناوری های بومی و ساخته شده دانشمندان 
داخلی را در این رزمایش به نمایش بگذارند و یگان های 
جنگ الکترونیکی، یگان  های پهپــادی و ... را در این 

رزمایش هم حضور خواهند داشت.
وی، با بیان اینکه در این رزمایش عملیات گســترده 
شناسایی با رزم، تک هماهنگ شده، عملیات منحصر 
به فرد با پشــتیبانی نیروی هوایی، عملیات هلی بورن 
با بالگردهای شونوک، 2١۴ و با پشتیبانی کبری انجام 
خواهد گرفت، ادامه داد: تاکتیک هــای این رزمایش 
توسط مراکز فرهنگی و فرماندهی ارتش و نیروی زمینی 

ساماندهی و تدریس شده اند.
حیدری، در مورد نوع عملکرد این رزمایش گفت: کلیه 
رزمندگانی که در بخش  های مختلف حضور دارند، به 
صورت متحرک و مکانیزه حضــور دارند و به هیچ وجه 
عملیات پیاده نداریم.فرمانده نیروی زمینی ارتش در 
پایان پیام این رزمایش را به دوســتان نظام جمهوری 
اســالمی ایران بالیدن به توان نیروی زمینی ارتش و 
بخشی از توان نظام اسالم دانست و اظهار کرد: دشمنان 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران هم پیام اقتدار 
بی نظیر ارتش و قوای مســلح ایران را دریافت خواهند 
کرد که در رکاب فرماندهی ولی فقیه آماده هستند تا 
بتوانند طومار ننگین هر متجاوز که قصد تجاوز و نگاه 
چپ به میهن ایران را داشته باشــد در کسری از زمان 

بپیچند.

به کارگیری ۶۰ فروند بالگرد در رزمایش بزرگ 
»اقتدار ۹۷« نزاجا

فرمانده هوانیروز ارتش در حاشیه رزمایش بزرگ اقتدار 
97 نیروی زمینی ارتش  از به کارگیری 6٠ فروند بالگرد 
تهاجمی، ترابری و شناســایی این یــگان در رزمایش 
بزرگ اقتدار 97 نزاجا خبر داد.امیر سرتیپ دوم خلبان 
یوسف قربانی، با اشــاره به بهره گیری گسترده نیروی 
زمینی ارتــش از ظرفیت های بالگــردی هوانیروز در 
این رزمایش اظهار داشــت: هوانیروز ارتش جمهوری 
اسالمی با تعداد 6٠ فروند بالگرد در این رزمایش جهت 
اجرای ماموریت های محوله شرکت کرده است.فرمانده 
هوانیروز ارتش در خصــوص به کارگیری ظرفیت های 
بالگردها گفت: در این رزمایش انواع بالگردهای هجومی 
2٠9، بالگردهای ترابری سنگین شنوک و نیمه سنگین 
2١۴، بالگردهای شناســایی 2٠6 مورد استفاده قرار 
می گیرند و ماموریت هایی مختلفی را به اجرا می گذارند.

وی در تشــریح عملیاتی بالگردهای یگان هواپیمایی 
نیروی زمینی ارتش گفت: به طور کلی در این رزمایش از 
ظرفیت بالگردی جهت اجرای ماموریت های شناسایی با 
رزم، پشتیبانی از یگان های متحرک هجومی، عملیات 
هلی برن و تامین هلی برن، استفاده می شود.امیر سرتیپ 
دوم خلبان قربانــی، تخلیه مجروحــان و جابه جایی 
تجهیزات را از دیگر ماموریت های هوانیروز در رزمایش 

بزرگ اقتدار 97 نزاجا عنوان کرد.

بهره گیری از تجهیزات مــدرن انفرادی در 
رزمایش نیروی زمینی ارتش

امیر سرتیپ دوم سیروس امان الهی، فرمانده تیپ 65 
نیرو مخصوص نیز در حاشــیه این رزمایش با اشاره به 
حضور تیپ هــای واکنش ســریع در منطقه عمومی 
رزمایش بزرگ اقتدار 97 نیروی زمینی اظهار داشت: 
تیپ 65 نیروهای ویــژه راهبــردی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران برای اجرای ماموریت های خاص در این 

رزمایش حاضرشده است.
فرمانده تیپ  65 واکنش ســریع افزود: تیپ 65 نیرو 
مخصوص با استفاده از عملیات چتربازی توسط چند 
فروند هواپیمای سی ١3٠ وارد منطقه رزمایش شده و 
ضمن اجرای اقدامات تامینی منطقه، به انهدام تیم های 
دشــمن حاضر در منطقه پرداخته و عناصر سرکرده 
آن ها را به اسارت آورده اســت.وی گفت: همچنین در 
کنار تیــپ 65،  تیپ 25 واکنش ســریع را در منطقه 
رزمایش داشتیم که برای نخســتین بار جابه جایی و 
هلی برن آن توسط بالگردهای شــنوک و 2١۴ انجام 
شد. این تیپ به منظور جلوگیری از فرار عناصر تکفیری 
و تقویت منطقه توسط دشــمن در سمت چپ محور 
عملیاتی رزمایش نقش آفرینی کرد.امیر سرتیپ دوم 
سیروس امان الهی با بیان اینکه تیپ ویژه تکاوری نوهد 
متناســب با عملیات هایی که در  کشورهای پیرامونی 
ایران اســالمی انجام می گیرد، امروز تجهیزات خوبی 
را پای کار آورده اســت، افزود: تیــپ نیرو مخصوص 
به طورکلی در حوزه تســلیحات انفرادی از تجهیزات 
روز و مدرن برخوردار است و در حوزه تک تیرانداز نیز 
پیشرفت های قابل توجهی را نسبت به گذشته داشته 
است.فرمانده تیپ  65 واکنش سریع بیان کرد: بحمدا... 
تیپ 65 نیروی زمینی تحرک الزم را در هوا و زمین دارد 
و قادر به اجرای ماموریت های متنوع در هر نقطه ای که 

سلسله مراتب فرماندهی ابالغ کند، است .
 گفتنی است؛ در  مرحله نخست رزمایش بزرگ اقتدار 
97 نزاجا پس از شناسایی پهپادها و بالگردهای هوانیروز 
تیپ 55 ه وابرد و تیپ 25 واکنش ســریع با تجهیزات 
کامل توســط بالگردهای  ترابری شــنوک و 2١۴  با 
عملیات هلی برن وارد منطقه رزمایش شــدند و عالوه 
بر شناسایی، به عملیات پاک ســازی و انهدام عناصر، 

تجهیزات و استحکامات دشمن پرداختند.

مانوراقتدارارتشدراصفهان
  از روز گذشته و با حضور 12 هزار نیرو در منطقه عمومی نصر آباد  آغاز شد؛

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان خبر داد:
اجرای ۴۰ برنامه فرهنگی، تفریحی در دهه فجر

مدیر منطقه ١١ شهرداری اصفهان گفت: به مناســبت ایام ا... دهه فجر و تقارن آن با ایام دهه فاطمیه، 
برنامه های فرهنگی، تفریحی، مذهبی و ورزشی در سطح منطقه برگزار می  شود.حمید اشرفی اظهارکرد: 
این برنامه ها با بیش از ١5 عنوان در قالب ۴٠ اجرا برنامه ریزی شــده و از دوم تا 3٠ بهمن اجرا می شود.

وی تصریح کرد: در ویژه برنامه های انقالبی امسال ســعی کردیم آیتم های مختلفی ویژه مخاطبان عام، 
دانش آموزان، خانواده معظم شهدا و ... در سنین مختلف برنامه ریزی کنیم تا تمام شهروندان بتوانند در این 
برنامه ها شرکت کنند.مدیر منطقه ١١ شهرداری اصفهان با اشاره به بخشی از عناوین برنامه های تدارک 
دیده شده برای ایام دهه فجر خاطرنشان کرد: از جمله این برنامه ها چهلستون امید )جشن بزرگ انقالب 
اسالمی(، چهلچراغ، جشــن ویژه محالت، بهار آزادی )جشنواره تفریحی ورزشی دانش آموزی(، سینما 

انقالب و الله های فاطمی )یادواره شهدای سادات و 5٠٠ شهید دفاع مقدس رهنان( است.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری:
اصفهان میزبان رؤسای گردشگری ۱۷ کالن شهر می شود

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: نخستین نشست کمیته گردشگری مجمع 
شهرداران کالن شهرهای کشور با حضور رؤسای گردشگری ١7 کالن شهر امروز با میزبانی اصفهان برگزار خواهد 
شد.مرتضی رشیدی اظهارکرد: ایجاد ارتباط بین کالن شــهرها در زمینه گردشگری هدف اصلی برگزاری این 
نشست است؛ اطالع رسانی درباره امکانات و اطالعات گردشگری، تبادالت علمی، گردشگر، کارشناس و منابع 
گردشگری و تبلیغات گردشگری شهرها با یکدیگر از جمله محورهای این نشست است.معاون اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان تصریح کرد: قرار است پیشنهاداتی که در نشست مطرح می شود،  بعد از 
طرح در شهرداری های هر کالن شهر تصویب شود و در نهایت یک تفاهم نامه بین شهرداران کالن شهرها برای 
رونق گردشگری منعقد خواهد شد.وی ادامه داد: شهرداری ها تا کنون همانند سایر دستگاه های اجرایی به صورت 

مستقیم با یکدیگر ارتباط نداشته اند و این نشست زمینه ای برای برقراری این ارتباط خواهد بود.

رییــس اداره هماهنگی جابه جایی تاسیســات 
معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: 
با استفاده از سامانه الکترونیکی پایش حفاری ها، 
شرکت های خدمت رسان ملزم به دریافت مجوز 

از شــهرداری اصفهان برای اجرای 
عملیات حفاری و تخریب آســفالت 

هستند.
سید ابراهیم حسینی اظهار کرد: تمام 
اســناد مربوط به عملیات حفاری با 
استفاده از این سامانه به طور کامل از 
ابتدای ورود درخواست، بازدیدهای 
میدانــی، کمیســیون های حفاری، 
محاسبه هزینه خسارت و صدور مجوز 

حفاری به صــورت الکترونیکی ثبت و نگهداری 
می شود .وی ادامه داد: تشکیل کمیسیون عالی 
حفاری ها متشکل از شهردار اصفهان و مدیران 
عامل شرکت  های تاسیساتی با محوریت معاونت 
عمران شــهری شــهرداری اصفهان و با حضور 
معاونت خدمات شهری و شهرداری های مناطق 
در معاونت عمران شــهری شهرداری اصفهان از 
دیگر اقدامات مهم در این زمینه در ســال های 
 اخیر بوده است.رییس اداره حفاری ها و هماهنگی 
جا به جایی تاسیســات معاونت عمران شهری 
شــهرداری اصفهان اضافه کرد: معاونت عمران 
تاکنون ١6 جلســه در ســال جاری به صورت 
هفتگی و ماهیانــه با توجه به درخواســت های 

شرکت های خدمت رسان تشــکیل و نسبت به 
تایید برنامه های حفاری و صدور مجوز، نظارت 
بر عملکرد حفاری موسســات، برنامه ریزی و به 
حداقل رســاندن دوباره کاری ها در سطح شهر 

اقدام کرده است. حســینی خاطرنشان کرد: در 
اصفهان حفاری ها و ترمیم های غیراصولی متهم 
اصلی تخریب آسفالت معابر شهر هستند و حدود 
7٠ درصد تخریب آســفالت معابــر فرعی بر اثر 
حفاری ها ایجاد می شود، لذا باتوجه به جلسات 
متعددی که با نمایندگان شــرکت های مربوطه 
داشته ایم درتالش هســتیم تا عملیات ترمیم و 
پرسازی ترانشه های انشعابی حفاری شده توسط 
شرکت های خدمت رسان آب و فاضالب و گاز را 
پس از اخذ هزینه توسط شرکت مربوطه با رعایت 
کامل اصول پرســازی و روســازی نوار حفاری 
توسط معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان 

به انجام برسانیم.

رییس اداره هماهنگی جابه جایی تاسیسات معاونت عمران شهری شهرداری: 

 »سامانه پایش حفاری ها«
 ضامن کاهش تحمیل هزینه های آسفالت است

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان 
و حومه اظهارکــرد: روزانه در هر شــیفت کاری 
بین ١٠٠٠ تا ١١٠٠ دســتگاه اتوبوس در سطح 
شــهر اصفهان و حومه در حال تردد و جابه جایی 

مسافران هســتند که با توجه به شرایط ترافیک 
خیابان ها و حجم بســیار باالی تردد خودروهای 
شــخصی، احتمال بروز تصادف یــا نقص فنی به 
واسطه مشکالت متعدد ناوگان اتوبوسرانی وجود 
دارد و این امری کامال طبیعی است.قدرت افتخاری 
ادامه داد: برای مقابله با تبعات منفی این اتفاقات، 
عالوه بر تعمیرگاه های ثابت که در دو نقطه شــهر 
مستقر است، نزدیک به ١٠ اکیپ سیار و ثابت نیز در 
سطح شهر مسائل و مشکالت فنی اتوبوس ها را رفع 
می کند.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه تاکید کرد: ناوگانی که امکان رفع نقص آن 
در محل وجود داشته باشــد، در محل رفع نقص 
می شود، در غیر این صورت به مجموعه تعمیرگاهی 

شهید محرابی یا شهید طباطبایی منتقل خواهد 
شــد.وی با بیان اینکه برای افزایش قدرت مانور 
عملیاتی شرکت واحد اتوبوســرانی، یک دستگاه 
خودرو وانــت یدک کش که قــدرت جابه جایی 
اتوبوس را دارد در اختیار این شرکت 
است، افزود: این وانت یدک کش مجهز 
شده تا به محض توقف اتوبوس به دلیل 
نقص فنی یا تصــادف اقدامات الزم را 
انجام دهد، البته خودروهای شخصی 
درگیر با تصادفات نیز با استفاده از این 
وانت با هماهنگی پلیس راهور جا به جا 
می شود.  افتخاری با رد مسدود شدن 
جریان ترافیک به دلیل خرابی اتوبوس 
در خیابان  سطح شهر تصریح کرد: خرابی اتوبوس 
یا حتی تصادف آن موضوعاتی نیست که از کنترل 
خارج شده باشد، مگر آتش ســوزی های بزرگ یا 
تصادفات زنجیره ای که تبعات خود را دارد و ممکن 
است منجر به ایجاد ترافیک شــود.وی با اشاره به 
همکاری تنگاتنگ شــرکت واحد اتوبوســرانی با 
مرکز مدیریت و کنترل ترافیــک اصفهان، گفت: 
یکی از عوامل شرکت واحد اتوبوسرانی در این مرکز 
مستقر است و شبکه پیام شرکت واحد اتوبوسرانی 
نیز از آنجا مدیریت می شــود، بنابراین هر اتفاقی 
در سطح شهر حادث شــود، دوربین های نظارت 
تصویری به صورت مستقیم این شرکت را در جریان 

قرار می دهد. 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

  نقص فنی اتوبوس ها 
در اسرع زمان رفع می شود
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

نشسته است مقابل مشــاور و هر کاری را که مشاور می گوید  و 
هر تکنیکی را که می تواند به بهبود زندگی مشترک شان کمک 
کند، می شنود و می گوید:»  این رو انجام دادم؛ اما روی شوهر من 
جواب نمی ده« می گوید که چرخه فکری و احساس و رفتار  را از 
حفظ است، خطاهای شناختی را می داند و از آن ها مبراست. می 
گوید که تفاوت های زن و مرد را می شناسد و در خانه، همیشه و 
همیشه گفت و گو را آغاز می کند. آخر هم در حالی که از مشاور 
ناامید شده، می گوید که همه حرف های مشــاور تکراری بوده 
و پانزده  مشــاور قبلی از او بهتر بوده اند. موقــع بیرون رفتن، از 
تابلوی مرکز مشــاوره عکس می گیرد برای اینستاگرام و زیرش 
می نویسد:» یک  قدم برای بهبود زندگی ام برداشتم، از مشاوره 
نترسید«  الیک ها شروع  می شود؛  اما نرسیده به خانه، با دعوای 
حسابی سر این که شوهرش کمی گرفتار بوده و نتوانسته  است 

جواب تلفنش را بدهد، حال مرد خانــه اش را جا می آورد. او که 
درمعرفی اینستاگرامش نوشته : » عاشق پاییزم« به نم باران و  سوز 
هوا لعنت می فرستد. به طور کلی می توان گفت که او دوست دارد 
زنی محجوب، به فکر و کدبانو به نظر بیاید و فهیم و با سواد شناخته 
شود؛ اما برای رسیدن به هدفش، راهی جز تالش را انتخاب کرده 
است؛ راهی به نام »شواف«! بعضی عقیده دارند این روزها بیشتر 
از هر شوافی، با شواف فرهنگ مواجه هستیم و با افرادی برخورد 
می کنیم که دانشی ندارند و شواف دانشمند بودن را خوب بلدند؛ 
با زنانی  مواجهیم که هیچ کاری نمی کنند و تمام روز را در خواب و 
پای تلویزیون می گذرانند و شواف فعال نمایی را به خوبی بلدند. در 
اینستاگرام با افرادی معمولی مواجهیم که به خوبی شواف هنرمند، 
فیلسوف، شاعر و نویسنده بودن راه انداخته اند یا افرادی  که عالقه 
ای به محیط زیست، حیوانات و کودکان کار ندارند و برای کسب 
شهرت در این زمینه شواف ارائه می دهند.  شبکه های اجتماعی، 
این سال ها به شــواف و نمایش های پوشالی کمک زیادی کرده 
است. بستر شبکه های اجتماعی اجازه می دهد فرد تصویری که 
می پسندد از خود ارائه دهد، اما  شواف به همین مرحله ختم نمی 
شود. شواف در برگزاری مراسم عروسی، مراسم بازدید از جهیزیه، 
در انتخاب تیپ و نوع پوشش در سرو غذاها و به طور کلی شواف در 
سبک زندگی زیاد شده است. در گذشته مردم با میهمانی کوچک 
و ولیمه ساده عروسی می گرفتند و چندی بعد بچه دار می شدند؛ 
اما این روزها، شواف درست از زمانی آغاز می شود  که فرد دسته 
گل خواستگاری را می خرد.کارت های گران قیمت، مراسم عقد 
آریایی، عقد در آسمان، ازدواج در کشــتی، استفاده از تراکتور و 
درشکه به جای ماشین عروس تا برگزاری جشن تعیین جنسیت 
و زایمان در تاریخ رند و گرفتن جشن دندونی آن چنانی در تاالر 
و ... همه و همه ، نشانه شواف است که در الیه های پنهان زندگی 
ماست و آن قدر آرام و مخرب پیش می رود که خود متوجه آسیب 
های آن نمی شویم. گاهی گمان می کنیم شواف یعنی خودمان 
نباشیم و تصویری از چیزی که نیستیم ارائه دهیم یا چیزی را که  
هستیم بزک کنیم تا زیبا به نظر بیاید.شواف یعنی فریاد بزنیم من 

هستم لطفا مرا ببینید.

لطفا مرا ببینید!

 عاطفه نیران ریز

عکس روز

دوخط کتاب

رویاهایی است که در سر 
دارد . جوانــی دوره ای از 
زندگی اســت که حتی اگر 
هیچ چیز در زندگی نداشته 
باشــید ، اگــر رویــا داشــته 
باشــید هیچ چیــز نمی تواند 
حســادت شــما را تحریــک 
کنــد. تاریــخ متعلــق بــه 
کسانی است که رویاهایی 

بزرگ در سر دارند. 
»سنگفرش هر 
خیابان طالست«
کیم وو چونگ

اگر رویا داری، یعنی 
ثروتمندی!

از هــر آنچــه کــه جوانی 
به همراه خــود می آورد، 
مهم تریــن  رویاهــا 
هســتند. مردمــی کــه 
رویــا دارنــد ، فقــر را 
نمی شناســند چــرا کــه 
ثروت هر کــس به اندازه  

 صاحب گران ترین پنت  هاوس جهان عالقه زیادی به خرید گران ترین خانه ها 
در گران ترین شهرهای آمریکا دارد.اوایل امســال او چندین طبقه از یک برج 
مسکونی در شــیکاگو را به قیمت ۵۸ میلیون دالر خرید که گران ترین خانه 
خریداری شده در این شهر بود.وی همچنین در سال ۲۰۱۵ یک پنت هاوس در 
میامی به قیمت ۶۰ میلیون دالر خرید که رکوردی در خرید آپارتمان در میامی 
به شمار می آمد.از ســال ۲۰۱۲ گریفین حدود ۲۵۰ میلیون دالر از ثروتش را 
صرف خرید خانه در Palm Beach فلوریدا کرده است.اوایل این ماه هم او ۱۲۲ 

میلیون دالر برای خرید یک خانه در لندن صرف کرد.

سلطان گران ترین پنت  هاوس جهان

روستایی با نام دالرام در ایران به دهکده پزشکان معروف است و تابلویی به همین 
نام نیز در ورودی این روستا نصب شده اســت. در گذشته در این روستا ۱۷۵ 
پزشک از ۱۸۰ خانواده وجود داشت، یعنی تقریبا از هر خانواده یک نفر توانسته 
بود پزشک شود.این خود دلیلی شد تا این روستا اینگونه نام گذاری شود. این 
روستا از این نظر اهمیت پیدا کرد که پروفسور اردشیر قوام زاده، پدر پیوند مغز و 
استخوان ایران و پروفسور احمد پارسا پیشکسوت دانش گیاه شناسی نوین ایران 
از افرادی بودند که در این روستا زندگی کردند. همچنین دکتر شب افروز جزو 

اولین دندانپزشکان ایران نیز از اهالی دالرام است.

دهکده پزشکان در ایران کجاست؟

 یک شــرکت فوالد در چین همزمان با فرارسیدن ســال نوی چینی کوهی از 
پول برای عیدن دادن به کارکنان خود ساخت! کارخانه فوالد فانگدا، در استان 
جیانگشی چین با فرارسیدن سال نو پاداشی منحصربفرد به کارکنان خود داد.

مسئوالن این شرکت با مبلغ 3۰۰ میلیون یوان کوهی از اسکناس درست کرده و 
آن را بین بیش از ۵۰۰۰ نفر از کارکنان خود تقسیم کردند.شرکت فانگدا در سال 
۲۰۱۸ سود خوبی به دست آورده و اقدام مسئوالن این کارخانه موجب شگفتی 

کارکنان فانگدا شده است. 

عیدی یک کارخانه چینی به کارکنانش!

 استفاده از ادکلن فرانسوی راحت
 و فکر کردن سخت است

 حمید بناء، از نویسندگان دفاع مقدس در مطلبی نوشت:مادر یک 
شهید مدافع حرم می گفت: »داغ و فراق جوون رو شاید بشه تحمل 
کرد؛ اما این درشت گویی ها نفس آدم رو می گیره. یکی میگه چقدر 
گرفتی فرستادیش! اون یکی میگه تو مهر و محبت مادرانه نداشتی 
که گذاشتی بره.«کاری به دالیل استراتژیک و ایدئولوژیک ضرورت 
حضور نیروهای ایرانی در جبهه های مقاومت ندارم. بحث درباره 
شگردهای پیچیده عملیات رســانه ای و روانی دشمن برای القای 
تفکر غیر انقالبی و ارزشی در جامعه ایران هم بماند برای بعد. حرف 
اینجاست که آقای عزیز! خانم محترم! زحمت بکشید یک  بار به دیدار 
خانواده شهدا بروید و از نزدیک با این بزرگواران آشنا شوید. به خدا 
راه دوری نمی رود اگه پای درد دل مادران شهدا بنشینید.استفاده 
از ادکلن فرانسوی تقلبی و ادای روشنفکری و پز اپوزسیون راحت 
است ولی فکر کردن و فهمیدن سخت. مگر  می شود وجدان داشت 
و اینقدر ساده به یک مادرشهید تهمت زد؟چه کسی حاضر است به 
خاطر پول بچه اش را بفرستد جلوی گلوله؟ گلوله که جای خود دارد؛ 
من مادری را ندیدم که بگوید پول بدهید و به جایش دست بچه ام 
را قطع کنید. دنیا به نشانه احترام، تمام قد جلوی پای مادرانی که از 

سهم دل خود  برای اعتقادشان می گذرند، می ایستد. 

دیدگاه

زالل ترین 
رودخانه جهان

آب رودخانه »ویرزاسکا«  
سوئیس چنان زالل است 
که به راحتی می توان کف 
آن را دید و همین ویژگی 
موجب شده تا سالیانه 
هزاران گردشــگر را به 

خود جذب کند.

مدیرکل حقوقی وزارت نیرو  در بیســت هشــتمین جلســه هماهنگی امور 
حقوقی وزارت نیــرو که با حضور مدیران حقوقی شــرکت های مادر تخصصی 
وزارت نیرو ،مدیران عامل شــرکت های آب و برق اســتان اصفهان ، مدیران و 
کارشناسان دفتر حقوقی شرکت های آب و برق استان های اصفهان، چهارمحال 
و بختیاری،فارس،کرمان،مازندران و یزد در اصفهان برگزار شــد ،گفت: وزارت 
نیرو رویکرد جدی پیرامون اجرای برنامه هــای تقدیمی به مجلس دارد که در 
این خصوص مهم ترین برنامه مدیریت عرضه و تقاضای آب است. محمد امانی 
ادامه داد:مدیریت عرضه و تقاضای آب همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه 
های مرتبط را می طلبدکه در این ارتباط کارگروه سازگاری با کم آبی در دولت 
تشکیل شده است. مدیرکل حقوقی وزارت نیرو با بیان اینکه دفتر حقوقی وزارت 
نیرو به جهت اجرای هر چه بهتر سازو کارهای سازگاری با کم آبی تعامل سازنده 
ای با دادستان کل کشور و معاونت اجتماعی  پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
داشته است، عنوان کرد:هم اکنون موضوع آب یکی از مباحث مهم کشور تلقی 
می شود؛ چراکه وقوع خشکسالی های مستمر آثار مخربی به دنبال داشته است به 
طوری که از ۶۰۹ دشت کشور حدود 3۰۰ دشت آن ممنوعه است.امانی، حفاظت 
و بهره برداری بهینه از آب های زیر زمینی را مســتلزم همکاری دستگاه قضائی 
دانســت و تصریح کرد:به منظور اجرای هر چه بهتر طرح احیا و تعادل بخشی 
آب های زیرزمینی دســتگاه قضائی باید تعامل و همکاری بهتری با وزارت نیرو 
داشته باشد تا از افت آب های زیرزمینی جلوگیری شود. وی به انعقاد تفاهم نامه 
میان وزارت نیرو و معاونت اجتماعی  پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره 
کرد و بیان داشت:تفاهم نامه ای میان وزارت نیرو و معاونت اجتماعی  پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضائیه پیرامون حفر چاه های غیر مجاز،برداشت های غیر مجاز، 
جلوگیری از ساخت و سازها  در حریم رودخانه ها، سرقت کابل و تجهیزات برق 
و..... منعقد شد. مدیرکل حقوقی وزارت نیرو به بازنگری قوانین در صنعت آب وبرق 
پرداخت و اظهار داشت:در حال حاضر قوانین مربوط به  بخش آب به سال ۶۱ بر 
می گردد و قوانین اعمال شده در صنعت برق سال ۴۶ تدوین شده است براین 
اساس بازنگری در قوانین مربوط به آب وبرق ضروری به نظر می رسد. وی با اشاره 
به تبعات خشکســالی بر حوضه زاینده رود خاطر نشان کرد: حوضه زاینده رود 
بسیار متاثر از وقوع خشکسالی بوده؛ اما آنچه مسلم است وزارت نیرو در تخصیص 
منابع آبی هیچ استانی را به  اســتان دیگر ترجیح نمی دهد.امانی افزود: حوضه 
زاینده رود بر اساس مصوبات شورای عالی آب با دستور معاون اول رییس جمهور 
مدیریت می شود که در این میان همزیستی مسالمت آمیز بین استان ها بسیار 
حائز اهمیت است.در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان گفت:شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سال های اخیر با توجه به  
استفاده از توان بخش خصوصی در سرمایه گذاری پروژ ه های آب  و فاضالب بعضا 
 BOO با  چالش هایی حقوقی  در ارتباط با  انعقاد قراردادهایی  در قالب بیع متقابل
BOT ,   مواجه می شود  که بررسی این مسئله ازسوی دفتر حقوقی حائز اهمیت 
است.مهندس هاشــم امینی  گفت: پرونده ها به کارشناسان حقوقی براساس 
تجربه و تخصص ارجاع می شود. اســتفاده از ظرفیت های ماده ۱۴۷ اصالحی 
قانون ثبت اسناد و امالک و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند در دستور کار 
قرار گرفته است  همچنین تملک اراضی برای پروژه های آبرسانی و فاضالب و ... از 
طریق توافق با مالکین بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ها انجام می گیرد. وی افزود: 
انجام مکاتبات با شهرداری ها و دیگر متولیان سابق توزیع آب شرب جهت انتقال 
امالک و تاسیسات آب و فاضالب در راستای ماده ۴ قانون تشکیل شرکت های 
آبفا ،  پیگیری ثبت صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره شرکت در اداره ثبت 
شرکت ها ازجمله ثبت موسســه بین المللی صنعت آبفا  از دیگر اقدامات دفتر 
حقوقی است.مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان  با اشاره به پرونده 
های مطروحه در سال ۹۶ و ۹۷ گفت:  پرونده های حقوقی  ۱۴۷فقره ،۲۸۸ مورد  
تعداد پرونده کیفری و نیز  ۵۹ مورد تعدادپرونده های مربوط به  دیوان عدالت 
اداری و اداره کاربوده است .مهندس هاشم امینی، بازنگری در پرونده ها و اسناد 
موجود در دفتر حقوقی را ضروری برشــمرد و اعالم کرد: مطالعه ، بازبینی و به 
روزرسانی کلیه اسناد و مشخصات شناسنامه ای به صورت مکانیزه و سیستماتیک 
تحت سیستم جامع الکترونیکی امالک یکی از اقدامات در زمینه بازنگری پرونده 
ها بوده است سپس پرونده ها  ثبت و اسکن و در گاو صندوق ویژه اسناد شرکت 
نگ هداری می شــود و در نهایت  نسخه شناســنامه ای آن جهت سهولت امر 
دسترسی، به صورت جلدهای دفترچه ای درآمد است .در این نشست قاسمی، 
معاون امنیتی سیاسی استانداری گفت: از مدیران و کارشناسان دفتر حقوقی 
انتظار می رود با تدبیر  زمینه های اعمال حق و عدالت را مهیا کنند، زیرا با در نظر 
گرفتن حق ،عدالت برقرار می شود.وی با اشاره به مدیریت حوضه آبریز  زاینده 
رود گفت:حوضه آبریز زاینده رود از سرآب تا پایاب باید به گونه ای مدیریت شود 
تا محدودیتی  که به واسطه خشکسالی بر این حوضه حکم فرماست، منجر شود  
دسترسی به آب به مساوات  بین تمام بهره برداران از سرآب تا پایاب تقسیم شود.
قاسمی، مدیریت تامین آب شرب را طی سال های اخیر دراصفهان قابل تقدیر 
برشمرد و تصریح کرد:محدودیت شدید منابع آبی در اصفهان تامین آب شرب 
جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون نفر را دشوار می کرد که آبفای استان اصفهان در این 

زمینه موفق بوده و مردم در تابستان با چالش جدی کمبود آب مواجه نبودند.

مدیرکل حقوقی وزارت نیرو  مطرح کرد:
مهم ترین برنامه وزارت نیرو، مدیریت عرضه و تقاضای آب است

پسا امتحان

علیرضا عبدی

امتحانات تمام شد...
به خانه هایتان بروید.

مهیا شوید برای همه آنچه که بوده اید.
جزوه ها را هم درون پســتو پنهان کنید تا 

ترم دیگر...
هماننــد کتــاب و عکس هایــی کــه از 

خالصه نویسی دوستان تان گرفته اید.
خودکار و مداد و ماژیک هایالیت را هم!

خودکار را نه!
لوله اش به کارتان می آید!

نه برای آنچه که فکر می کنید...
بــرای فوت کــردن کاغذ مچاله شــده و 
خیس، بر ســر و گردن دوستان تان هنگام 
بی حوصلگــی، زمانــی کــه می خواهید 
گوشی تان شارژ شــود برای گیم در کالس 

ساعت بعد. 
فردا صبح هم کرکره لپ تاپ هایتان را باال 
بدهید برای تماشــای فصل جدید سریال 
مورد عالقه تان... در اینستاگرام هایتان را 

باز و یک الیک تان را چهارتا کنید.
آنچه را که روزهای امتحان خرج کپی کردن 
جزوه و شب های امتحان خرج چای و قهوه 
کردید را به یک باره جبران کنید. بروید و 
دانشگاه و استاد و مراقب و تصحیح اوراق 

امتحانی را به حال خود بگذارید... 
منتظر درج نمرات در سامانه باشید.

 بیخیال پیــدا کردن شــماره اســاتید 
شوید... 

استاد بیش از آن که تشنه چاپلوسی باشد، 
خواستار اراده و همت و تالش دانشجوست. 
افسوس که در عزای شــب امتحان و نمره 

پساامتحان مانده ایم.
بروید و بروید و »جزوه ها را هم درون پستو 

پنهان کنید تا ترم دیگر«.

قند پهلو
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