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قرار گرفتن جزو 10  شرکت برتر سال 97 را به جنابعالی و پرسنل خدوم این 
 شرکت تبریک عرض کرده، موفقیت و سربلندی شما  را از خداوند منان 

خواستاریم.

قرار گرفتن جزو 10  شرکت برتر سال 97 را به جنابعالی و پرسنل خدوم این 
 شرکت تبریک عرض کرده، موفقیت و سربلندی  شما را از خداوند منان 

خواستاریم.

»اصفهان«؛ ایستاده به احترام »یاران خرازی« 
شهدای پاسدار، مدافعان امنیت ایران باشکوه تشییع شدند

حماسه ای دیگر از جنس 25 آبان؛ از جنس همان روزهایی که هرروز شهید می آوردند و داغ تازه ای به دل مادران و پدران و 
همسران و کودکان این شهر می گذاشتند؛ اما باز هم ایستادیم و خم به ابرو نیاوردیم تا پیر مرادمان بفرماید: » کجای دنیا مثل 

اصفهان را می توانید پیدا کنید که در یک روز 370 شهید را تشییع کرده باشند.«
دیروز دوباره حال و هوای روزها و ســال های دفاع مقدس در این شهر زنده شــد. آالله های مرزبان، پاسداران بی دفاعی که 
مظلومانه شهید شدند، قدم روی چشمان مان گذاشتند. آنها که رفته بودند تا جان پناه ما باشند در دورترین و خطرناک ترین 
نقطه این کشــور که مرزهایش به لطف ناتوانی و کم کاری عجیب همسایه، بوی ترور و ناامنی گاه و بیگاه می دهد، با تن چاک 
چاک نشسته بر راستای افق، درون تابوت برگشته بودند و حاال نوبت ما بود که به این مرداِن مرد، ادای احترام کنیم و دینی که 
به گردن مان بود، به جا بیاوریم. دیروز مردم اصفهان به یاد همان روزهایی که دسته دسته شهید می آمد و فوج فوج جمعیت 
زیر تابوت ها را می گرفت و تا گلستان شهدا ، تا این بهشت جاودانه شهر، تشــییع شان می کرد، دوباره به خیابان ها آمدند. با 
چشمان اشکبار برای آخرین وداع آمده بودند. آمدند تا پای کار بودن شان را این بار با دستانی که بر تابوت اولین شهیدان دهه 

پنجم انقالب گره خورده، به رخ بکشند.
میدان بزرگهر اصفهان، تبدیل به دایره ای مشکی پوش شده بود، ردی از یک ســیل جمعیت بی انتها از این میدان تا گلستان 
شهدا بر کف خیابان ماند؛ ردی از روزی که خاطره می شود به یاد مردانی که رد خون شان مظلومانه بر زمین خاش ریخت، تا ابد 
در ذهن و قلب ما و تاریخ این شهر و استان شهیدپرور می ماند. گالیه از اینکه چرا سلبریتی ها از شهدای مظلوم سپاه نگفتند 
و ننوشتند، بماند. گالیه از اینکه چرا حتی برخی رسانه های ارزشی عکس و تیتر یک و نیم صفحه های خود را به این موضوع 
اختصاص ندادند، بماند ...گالیه از اینکه چرا 27 نیروی سپاه از لشکر 14 امام حسین)ع( اصفهان در راه بازگشت از ماموریت به 
شهادت می رسند، اما فقط در اصفهان عزای عمومی اعالم می شود و مگر این شهدا به تمام ایران تعلق ندارند، بماند ...گالیه از 
اینکه جا داشت رؤسای قوا هم خود را به مراسم تشییع برسانند و نماینده نفرستند هم بماند... مردم، قدرشناس بوده و هستند. 
همیشه هم پای کار بوده اند. دیروز که جای سوزن انداختن در مراسم تشییع نبود، بازهم این را ثابت کردند. یک روز »خرازی« 
را بر سر دست ها تا همین گلستان بردند و دیروز یاران خرازی را... اقشار مختلف مردم متدین و انقالبی شهر اصفهان کسب و 
کار خود را رها کرده و برای وداع باشهدایی به خیابان ها آمدند که برای حفظ امنیت این کشور به نقاط مرزی رفته بودند. آمدند 

تا ارادت خود را به شهدای امنیت این کشور نشان دهند . 
عالوه بر مردم، فرمانده کل سپاه پاسداران ، دادستان کل کشور ، رییس بنیاد شهید، تولیت آستان مقدس امامزاده جمکران و 
جمعی از مسئوالن کشوری و لشکری هم بودند. نمایندگان سران طوایف سیستان و بلوچستان هم در تشییع شهدای مدافع 

وطن شرکت کرده بودند. 
خورشید به افق شهر شهیدان غروب کرد و جمعیت هنوز مانده بودند. این مردم وفادار و پای کار، شاید دل شان تنگ روزهایی 
بود که عطر تن مقدس شهدا در شــهر می پیچید؛ روزهایی که تن مان بوی باروت می داد از لمس تابوت هایی که استخوان و 
پالک به دوش می آمدند؛ تابوت های سبکی که با غمی سنگین تشییع می شــدند. آنها که ازتبار باران بودند، رفتند اما ادامه 

دارند هنوز... همین شهدایی که دیروز به خاک سپردیم، نشانه ادامه راه هستند. 
پرچم های شهر به نشانه عزا، نیمه برافراشته شدند؛ همان پرچمی که با حماسه همین شهدا، شهدای مدافع و شهدای انقالب 

و سال های دفاع مقدس تا همیشه تاریخ بر بلندای بام عزت و غرور و افتخار، برافراشته خواهدبود. 
ما را کسی شناخت که با عشق آشناست/ تاریخ ما ادامه  تاریخ کربالست
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سمیه پارسادوست 

 ما انتقام خون شهیدان مان را از دولت های عربســتان و امارات خواهیم گرفت و از رییس جمهور و شورای عالی امنیت ملی
 می خواهیم به دنبال وعده ای که دادند، دستان ما را برای اجرای عملیات های انتقام جویانه بیش از گذشته باز بگذارند.

دولت پاکستان هم بداند از این به بعد باید هزینه حمایت سازمان ISI  از گروهک تروریستی جیش الظلم و پناه دادن به آنها را 
بپردازد و بی شک این هزینه برای آنها بسیار سنگین خواهد بود. 
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پایان خویشتنداری

فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان وعده انتقام سخت از عربستان را 
داد و  با پاکستان اتمام حجت کرد:
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الیحه جنجالی »پالرمو« در حالی بار دیگر در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به رای گذاشته 
نشد که پیش از این نیز با تاخیر دوهفته ای 
تصمیم گیری در مــورد آن به آینده موکول 

شده بود. 
جلســه اخیر مجمع تشــخیص مصلحت، غایبان 
شاخصی هم داشــت. رییس جمهور به مانند چند 
ماه گذشته در این نشست حاضر نشد تا به جای آن 
برای سفر به سیرجان آماده شود؛ اما نمایندگان و 
معاونان حقوقی او و نیز وزیر اقتصاد در این نشست 
شــرکت کردند. همچنین ابراهیم رییســی که در 
جلسات پیشین نشستن او بر کرسی صندلی ریاست 
قوه مقننه هم خبرساز شده بود، دیگر غایب جلسه 

روز گذشته بود.
 عالوه بر این علی الریجانی، ریاست قوه مقننه نیز 
در این نشســت غایب بود و این مســئله به خوبی 
نشان می دهد که قرار نبوده اســت در این جلسه 
تصمیم مهمی اتخاذ شــود. البته ظریف هم که به 
عنوان پای ثابت جلســات مجمع چنــد هفته ای 
بود که در نشست ها حاضر و سخنرانی هم داشت، 
به دلیل ســفر به مونیخ در این نشست غایب بود. 
الیحه پالرمو که هفته هاست بر سر تصمیم گیری 
در مورد آن در میان محافل سیاســی و اجتماعی 
کشور طرفداران موافق و مخالف سر سختی دارد، بر 
اساس صحبت های یکی از اعضای مجمع تشخیص 

مصلحت، رای نیاورده است.

 

احمــد توکلــی، عضــو 
مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، در مورد جلسه روز 
گذشته مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام با موضوع 
بررســی الیحــه پالرمو، 
اظهار داشت: جلسه امروز 

هیچ مصوبه ای نداشــت و از آنجا کــه فرصت برای 
اظهار نظر اعضا کافی نبود، بررســی دستور جلسه 
که پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی پالرمو 

اســت، به جلســه دیگر 
موکول شد. 

وی ادامــه داد: تعــداد 
کثیری از اعضای مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام 
قصد صحبت کــردن در 
رابطه با الیحه پیوســتن 
ایران به کنوانسیون پالرمو را داشــتند که به همه 
آنها نوبت صحبت کردن نرسید و از آنجا که موضوع 
اهمیــت دارد، »کفایت مذاکــرات« رای نیاورد و 
مقرر شد جلسه بررســی ها تمدید شود. این عضو 

مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پاســخ به این 
پرسش که آیا عدم حضور رییس جمهور در جلسه 
مورد اعتــراض دیگــر اعضای مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام قرار گرفت یا خیر؟ بیان کرد: رییس 
جمهور هم مانند ســایر اعضای مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام اســت و در ایــن دوره در هیچ کدام 
 از جلسات مجمع تشــخیص مصلحت نظام حضور

 نداشته است. 
»مصباحی مقــدم« عضو دیگر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام که معمــوال برخــی از خبرهای 
حاشــیه ای مجمع را در هفته های اخیر رسانه ای 
کرده اســت هم در مورد چرایی عدم تصویب این 
الیحه با اشــاره به                                                                                                                                                  اینکه از                                                                                                                                                                                                                                            میان ثبت نام کنندگان 
جهت ایراد نطق موافق و مخالف درباره الیحه الحاق 
به                                                                                                                                                  پالرمو ۹ نفر دیگر باقــی مانده اند، گفت: مباحث 

بین موافقان و مخالفان جدی و قوی است.
وی با اشــاره به                                                                                                                                                  این موضوع، اظهار داشــت: امروز 
تعداد اعضا با وجــود غیبت برخی در حد نصاب بود 
و مجمع به طور قانونی می توانســت تصمیم نهایی 
را درباره پالرمو بگیرد، اما به                                                                                                                                                  علت به                                                                                                                                                  درازا کشــیدن 
 ســخنان موافقان و مخالفان فرصت به                                                                                                                                                  رای گیری 

نرسید. 
این ســخنان در حالی مطرح می شود که مشخص 
 نیســت چرا جلســه مجمع در هفته آینده برگزار 
نمی شود و بر اساس اعالم اعضا  جلسه آینده مجمع 
در مورد بررســی پالرمو به دو هفته آینده موکول 

شده است.

 ترامپ، وضعیت اضطراری 
اعالم کرد

رییس جمهور آمریکا فرمان »وضعیت اضطراری« 
در سراسر این کشور را به بهانه »حوادث خشونت بار 
در مرزهای جنوبی« امضا کرد. به گزارش رویترز، با 
اعالم وضعیت اضطراری،ترامپ می تواند بدون اجازه 
و تصویب کنگره این کشور، اعتبار مالی برای ساخت 
دیوار در مرز مکزیک را از ســایر ردیف های بودجه 
تامین کند. به اعتقاد رییس جمهور آمریکا، ساخت 
دیوار در مرز مکزیک باعث توقف مهاجرت غیرقانونی 

به این کشور خواهد شد.

 MI6 هشدار 
درباره بازگشت داعش 

الکس یانگــر، رییس ســرویس اطالعات خارجی 
انگلیس) MI6 ( اعالم کرد: اعضای انگلیسی داعش 
که به کشــور بازمی گردند یک تهدید بالقوه بسیار 
خطرناک هســتند؛ اما نمی توان جلوی ورود آنها را 
به کشور گرفت. وی ادامه داد: این نیروهای انگلیسی 
وابسته به داعش به دلیل داشتن مهارت ها و ارتباطات 
احتمالی با داعش یک تهدید محسوب می شوند. در 
طول سال های گذشته هزاران نفر از مردم انگلیس 
برای پیوستن به داعش و دیگر گروه های افراطی و 
تروریستی به ســوریه و عراق رفته اند. یانگر اضافه 
کرد: روند بازگشت این نیروها بسیار پیچیده و یک 

مشکل دشوار است. 

احتمال دیدار بن سلمان با 
نمایندگان طالبان در پاکستان

ولیعهد عربســتان در سفر به پاکســتان، احتماال 
با نمایندگان طالبان افغانســتان دیــدار می کند. 
عربســتان در کنار دیگر کشــورهای حوزه خلیج 
فارس بخشــی از مذاکرات صلح افغانستان بوده و 
به نظر می رســد که به دلیل ارتباط دیرینه ریاض 
با طالبان نفوذ بیشتری بر این گروه افراطی داشته 
باشــد.یکی از این مقامات پاکستانی گفت: با اینکه 
این مسئله فعال محرمانه است؛ اما پیش بینی های 
قوی  درباره احتمال دیدار محمد بن سلمان و طالبان 
افغانستان طی دیدار این مقام سعودی از پاکستان 
وجود دارد.یک مقام ارشد طالبان در قطر اما اظهار 
کرد، تصمیمی برای دیدار با ولیعهد عربستان اتخاذ 

نشده؛اما می توانیم این دیدار را بررسی کنیم.

»مادورو« بسیج دائم نیروهای 
ارتش ونزوئال را پیشنهاد داد

رییس جمهوری ونزوئال پیشنهاد داد برنامه ای برای 
بسیج دائم نیروهای مســلح این کشور در راستای 
دفاع در مقابل مداخلــه احتمالی خارجی تصویب 
شــود.نیکوالس مادورو، رییس جمهوری ونزوئال 
در پی یــک تمرین نظامی گفت: ایــن برنامه برای 
حفظ بسیج نیروهای مسلح بولیواری برای دفاع از 
کشور ما بوده و یکی از الزامات قانون اساسی ونزوئال 
همین بســیج و آموزش نیروها و استقرار آنهاست. 
باید تانک ها، موشک ها و سربازان جمهوری ونزوئال، 
دفاع مشــترک هوایی، دریایی و استقرار نیروهای 
ما با هدف انجام رزمایش ها باشد.مادورو همچنین 
یادآور شد که کلمبیا و آمریکا به دنبال حمله نظامی 

به ونزوئال هستند.

 تالش ایرباس
 برای صادرات سالح به عربستان 

یک مقام ارشد شــرکت هواپیمایی ایرباس اعالم کرد 
توقف صــادرات آلمان به عربســتان ســعودی باعث 
شده است انگلیس نتواند فروش ۴۸ فروند هواپیمای 
Eurofighter Ty�»جنگنده»یوروفایتــر تایفــون 

phoon را به ریاض تکمیل کنــد و فروش احتمالی 
دیگر تسلیحات همچون هواپیما های ترابری نظامی  نیز 
با تاخیر مواجه شده است.آلمان ماه نوامبر پس از کشته 
شدن جمال خاشقجی، اعالم کرد با صدور مجوز های 
صادراتی برای عربســتان مخالفت خواهد کرد.آلمان 
رسما قرارداد های پیشــتر تایید شده را منع نکرده 
ولی از شرکت ها خواسته اســت فعال از صادرات به 

ریاض خودداری کنند.

دو هفته بعد

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی:
 »رییسی« سکان دار
 قوه قضائیه می شود

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس 
گفت: قرار است تولیت آستان قدس رضوی 
تا چند وقت دیگر جایگزیــن آیت اله آملی 
الریجانی در  قوه قضائیه شود. نوروزی ادامه 
داد: قول می دهیم قبل از شــش ماه، قانون 
دائمی شــورا های حل اختــالف را به صحن 

مجلس ارائه کنیم.

 هشدار »نوبخت«
FATF درباره 

رییس ســازمان برنامه و بودجه، گفت: برخی 
کشورهای دوست اعالم کرده اند که اگر ایران 
از FATF خارج شود، نمی توانند مبادالت ارزی 
با ایران انجام دهند. محمدباقر نوبخت گفت: در 
شرایط کنونی، کشــور برای جابه جایی پول با 
مشکالتی مواجه اســت و جز برخی کشورها، 
مابقی در این زمینه با ایران همکاری نداشته اند 
و حتی برخی کشورهای دوست نیز اعالم کرده 
اند که اگر ایران از FATF خارج شود، نمی توانند 
مبادالت ارزی با ایران انجام دهند. وی تصریح 
کرد: اگر کشورهای دوست نیز با ایران مبادالت 
ارزی نداشته باشند، شرایط درخصوص واردات 

و پرداخت ها سخت تر می شود.

 ناوهای ایرانی به اروپا 
و غرب آفریقا می روند

جانشــین فرمانــده نیروی دریایــی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که ناوهای 
ایرانی در سفر به اقیانوس هند، بازدید هایی 
را از سواحل اروپا، آفریقای غربی و در صورت 
امکان آمریکای جنوبی خواهند داشت.امیر 
دریادار تورج حسنی مقدم در رابطه با حضور 
ناوهای ایرانی در اقیانوس اطلس گفت: از نظر 
مهارت کارکنان و یگان های شناور در آمادگی 
کامل هستیم و می توانیم شناورهای رزمی 
و پشــتیبان خود را به اقیانوس اطلس اعزام 
کنیم؛ پس از ابالغ دستورات الزم از سلسله 
مراتب فرماندهی حداقل با دو شناور در این 
اقیانوس حضور پیدا خواهیم کرد.وی با اشاره 
به اینکــه در مدار 10 درجــه اقیانوس هند 
استقرار پیدا کرده ایم، گفت: نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در خلیج عدن، 
اقیانوس هند، کانال سوئز، دریای مدیترانه و 

دریای چین به دریانوردی می پردازد.

درخواست ایرانیان مقیم 
آلمان از ایران ایر 

تعدادی از ایرانیــان مقیم آلمــان، در یک 
 درخواست اینترنتی از شــرکت هواپیمایی

 » ایران ایر« خواســتند که خطــوط پرواز 
مستقیم در مســیر تهران - مونیخ -تهران را 
برقرار کند.سرکنسولگری جمهوری اسالمی 
ایران در مونیخ، فراخوان تهیه شده از سوی 
برخــی از ایرانیــان مقیم آلمان از شــرکت 
هواپیمایی »ایران ایر« در خصوص برقراری 
پرواز مستقیم در مسیر تهران - مونیخ -تهران 
را منتشــر کرد. در این اطالعیه آمده است 
همانطور کــه اطالع دارید، پرواز مســتقیم 
مونیخ- تهران )توسط شــرکت هواپیمایی 
ماهان( از ماه فوریه ۲01۹ به دالیل سیاسی 
و تحریــم، دیگر برقــرار نمی  شــود.پس از 
ممنوعیت پرواز شــرکت هواپیمایی ماهان، 
هیچ پرواز مســتقیمی میان تهران و مونیخ 
وجود ندارد که این مسئله هزینه های زیادی 

را به ایرانیان تحمیل کرده است.

 محسن رضایی 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

فرمانده کل ســپاه پاســداران با تاکید بــر اینکه 
بدون تردید انتقام خون شــهدای مظلــوم مان را 
خواهیم گرفت، گفت: درصورتی که پاکســتان به 
مسئولیت های خود در مبارزه با تروریست ها عمل 
نکند، جمهوری اسالمی ایران به مجازات مزدوران 
سازمان یافته توسط سرویس های جاسوسی منطقه 
و فرامنطقه ای خواهد پرداخت.جعفری تصریح کرد: 
جنایت اخیر، اراده سپاه و سایر نیروهای مسلح را برای 
ادامه دادن راه شهیدان و مقابله با تهدیدات راسخ تر 
کرده و با اقتدار و صالبت بیشــتری بــه صیانت از 
امنیت مرزهای کشور پرداخته و انتقام خون شهدای 
مظلوم مان را خواهیم گرفت. وی اظهار کرد: از آنجا 
که دولت پاکســتان از محل ایــن عناصر خطرناک 
برای اسالم آگاه اســت و باید نسبت به جنایاتی که 
انجام داده اند پاسخگو باشد، انتظار است با جدیت به 
مسئولیت های خود در قبال تامین امنیت مرزهای 
مشترک پرداخته و اجازه ندهند تروریست ها مناطق 
مرزی این کشور با ایران را، جوالنگاه خود برای ارتکاب 

اقدامات ضد امنیتی علیه ملت ایران قرار دهند.

انتقام خون شهدای 
مظلوم مان را می گیریم

فرمانده کل سپاه:

کافه سیاست

عکس  خبر

دیدار دو عضو گروه ریش سفیدان 
بین المللی با »ظریف«

 مری رابینســون و اخضر ابراهیمــی از گروه 
ریش ســفیدان بین المللی ) ELDERS ( در 
حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با محمد جواد 
ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی 

ایران دیدار و گفت وگو کردند.
تبادل نظــر در خصوص مهم تریــن تحوالت 
بین المللی و موضوعات منطقه ای محور اصلی 

این دیدار بود.

انتقام خون شهدای مظلوم مان را می گیریم

پیشنهاد سردبیر:

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
اینســتکس در حقیقت کانال مالی نیســت 
بلکه یک کانال کاالیی اســت، یعنی نفت ما را 
می گیرند و از آن طرف به ما کاال می دهند و به 
اشتباه اسم این را کانال مالی گذاشته اند.محسن 
رضایی افزود: نکته مهم این اســت کشورهای 
غربی و اروپایی تامین مالی ما را با مشکل مواجه 
کرده اند ولی می گوینــد بیایید با ما همکاری 
مالی انجام دهید، خب اگر شــما بانک هایتان 
با ما کار نمی کنند چه انتظاری دارید که بانک 
های ما با شما مبادله مالی داشته باشند. وی در 
ادامه از رفتار اروپایی ها انتقاد کرد و گفت: از بی 
صداقتی غرب و تحمیل خواســته هایشان به 
کشور ما می توان فهمید که تامین مالی کشور 
ما را و حتی پول خود ما را حاضر نیستند به ما 
بدهند بعد می گویند شما بیاید با ما همکاری 

مالی داشته باشید.

 اینستکس
 فقط کانال کاالیی است

پورابراهیمی
 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: متاسفانه محافلی 
در اروپا وجــود دارد که تالش می کنــد، ایران را از 
خودکفایی دفاعی دور کنند؛ البته چنین موضوعی 
هرگز تحقق نخواهد یافت. بهرام قاسمی  در خصوص 
ســازوکار مالی اعالم شده از ســوی اروپا موسوم به 
»اینستکس«  بیان کرد: این اقدام یعنی ثبت رسمی 
موسسه ای که می خواهد این سازو کار را اجرا کند و 
فعال از نظر ما نخستین گام اولیه اروپا تلقی می شود 
که امیدواریــم آنها بتوانند هر چه زودتر این ســاز و 
کار را اجرایی کنند. وی  ادامه داد: اینکه ســاز و کار 
»اینســتکس« فقط در خدمت اقالمی شامل دارو و 
اقالم کشاورزی است، درســت نیست زیرا این اقالم 

جزو موارد تحریمی آمریکا نبود. 
 FATF ســخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص
پرسیدیم گفت: اکثریت کشورهای جهان این مکانیزم 
را پذیرفتند و اگر ایران نتواند در این ساز و کار و البته 
بر اساس مقررات داخلی خود اقدام کند، نمی تواند 
بسیاری از مناســبات بازرگانی بین المللی را سامان 

دهد.

 اینستکس، فقط برای دارو
 و اقالم کشاورزی نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه:

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: 
پیشنهاد ما این اســت به جای اینکه بودجه 
را به این شــکل جلو ببریــم، آن را به صورت 
»دودوازدهم« و »ســه دوازدهم« بگذاریم تا 
تغییرات اساســی را انجام دهیم.محمدرضا 
پورابراهیمی تصریح کــرد: اکثر نمایندگان 
اعتقاد دارندکه متناســب با شــرایط و وضع 
اقتصادی کشــور، بودجه تغییرات محتوایی 
و ماهوی ندارد و عمدتا تغییــرات آن جزئی 
اســت و بر این اســاس آنان بر این باور بودند 
 که باید تغییرات جــدی در الیحه بودجه ۹۸

 انجام شــود. پورابراهیمی بیــان کرد: جمع 
بندی نهایی این است که یا ما مسیر حرکت 
را بر اساس همین گزارشــی که نهایی شده 
است، مبنا قرار دهیم یا آنکه تغییرات بودجه 
به صورت ساختاری و متفاوت با این گزارش 

انجام شود.

 احتمال رد کلیات
 بودجه 98 وجود دارد

پیشخوان

بین الملل

 وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شــبکه خبــری آمریکایی
 ان بی سی )NBC( ، به آمریکا و متحدانش هشدار داد که آغاز جنگ 
با ایران، به مثابه یک خودکشــی خواهد بود. محمد جواد ظریف 
تصریح کرد: مــن منظورم دولت ترامپ نیســت، منظورم افرادی 
در داخل دولت ترامپ اســت که می خواهند همان فرجام را تکرار 
کنند و باور دارم که در این راه شکست خواهند خورد. وی در ادامه 

نسبت به سر عقل آمدن آمریکا ابراز امیدواری کرد، اما هشدار داد که 
درگیر شدن در جنگی با ایران همانند خودکشی خواهد بود. وزیر 
امور خارجه کشورمان همچنین احتمال مذاکره مجدد بر سر برجام 
را رد کرد و ادامه داد: توافق هســته ای نتیجه سیزده سال مذاکره 
است. ما به توافقی رسیدیم که سندی صد و پنجاه صفحه ای بود، نه 
همانند آن سند دوصفحه ای که دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی 

امضا کرد.ظریف، با اشاره به توافق هایی که ترامپ از آن خارج شده 
است، گفت: ترامپ از هر توافقی که فکرش را می کنید خارج شده 
است.وی در ادامه دو تالش نافرجام کشورمان در پرتاب ماهواره را 
تایید کرد و اعالم کرد که این مسئله ممکن است به همان کمپین 
 خرابکارانه آمریکایی مرتبط باشــد که نیویورک تایمز از وجود آن

 خبر داده بود.

:NBC ظریف« در گفت و گو با شبکه آمریکایی«
جنگ با ایران، خودکشی خواهد بود

»پالرمو« باز هم پشت در مجمع ماند؛

معامله نفتی مشروط با یورو

خاش در خون

شبی که آه کامل شد

نباد خــود را با اروپایی ها 
مقایسه کنیم

از آنجا که موضوع اهمیت 
دارد، »کفایت مذاکرات« 

رای نیاورد و مقرر شد جلسه 
بررسی ها تمدید شود

واکنش ایران به اظهارات سخنان وزیر خارجه تاجیکستان
سخنگوی وزارت امورخارجه با بیان اینکه نگاه ایران به روابط با دولت تاجیکستان نگاه خویشاوندی است، 
گفت: سیاست و رویکرد تهران در سال های بعد از استقالل این کشور همراهی و ایستادن در کنار دولت 
دوشنبه بوده است.»بهرام قاسمی«، گفت: روابط ایران و تاجیکســتان روابطی عمیق و مبتنی بر ریشه 
های مشترک و کهن است؛ نمی توان این پیوندها و پیوستگی های به یادگار و ماندگار از گذشته های دور 
را نادیده گرفت. وی با بیان اینکه ما خواهان تاجیکستانی هستیم که همواره برخوردار از امنیت، ثبات، 
مقتدر و رو به رشد و توسعه باشد، یادآورشد که سیاست و رویکرد جمهوری اسالمی ایران در سال های بعد 
از استقالل این کشور همراهی و ایستادن در کنار دولت تاجیکستان بوده و این سیاست و رویکردی است 
که همچنان از سوی ما اعمال می شود و تغییری نکرده است. وزیر خارجه تاجیکستان در روزهای اخیر 

گفته بود برخی از گروه های وابسته با ایران عامل ناالمنی در این کشور هستند.

احتمال فرار یک افسر آمریکایی به ایران
در حالی که هنوز فرار افسر سابق نیروی هوایی آمریکا به ایران تایید نشده است، یک رسانه آمریکایی عنوان داشت 
که این موضوع یک ضربه اطالعاتی سنگین به ایاالت متحده محسوب می شود.مقامات سابق ضد اطالعات آمریکا 
گزارش داده »مونیکا الفرد ویت« عضو سابق نیروی هوایی ایاالت متحده که به ایران گریخته، ضربات شدیدی بر 
عملیات های جاسوسی کشور خود وارد آورده است. او همچنین مظنون به لو دادن اسامی جاسوس های دوجانبه 
بخش ضداطالعات ارتش آمریکاست و ایران برخی از این جاسوس ها را شناسایی کرده است. وزارت دادگستری 
آمریکا به تازگی علیه »مونیکا ویت« که در بخش ضد اطالعات نیروی هوایی ایاالت متحده به پرونده های بسیار 
محرمانه ای دسترسی داشته، اعالم جرم کرده اســت. این وزارتخانه می گوید، خانم وایت در فوریه سال ۲01۲ 
برای شرکت در کنفرانس »هالیوودیسم« به ایران سفر کرد، امری که ظاهرا راه را برای فعالیت های جاسوسی وی 
گشوده است. ویت عالوه بر اینها از عملیات های مخفی ارتش آمریکا در نقاط مختلف خاورمیانه باخبر بوده است.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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افزایش 100 درصدی ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کالف گرم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

پارلمان

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:
با طرح »شفافیت حقوق 

مسئوالن« جلوی »حقوق های 
نجومی« گرفته می شود

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: 
اگر طرح شفافیت دســتمزد و حقوق مسئوالن 
رای بیاورد، بدون شک جلوی بسیاری از ریخت 
و پاش ها و حقوق های نجومی گرفته می شــود.

محمد جواد ابطحــی، نماینده مــردم خمینی 
شــهر درباره لزوم شفاف ســازی حقوق و اموال 
مسئوالن از جمله نمایندگان مجلس در شرایط 
سخت اقتصادی جامعه، اظهار داشت: نمایندگان 
مجلس عالوه بر حقوق خود که با توجه به میزان 
سوابق و تحصیالت شان رقمی بین ۷ تا ۸ میلیون 
تومان است، هزینه ای را هم بابت دفتر نمایندگی 
دریافت می کننــد. تعــدادی از نمایندگان در 
طرحی خواستار شــفاف سازی حقوق مسئوالن 
و نمایندگان بودنــد؛ اما گویا عــده ای به خاطر 
منافع خودشان تمایلی به شــفاف سازی ندارند. 
وی ادامــه داد: طبق ماده ۲۹ برنامه توســعه، ما 
خواستار شفافیت و مشخص شدن میزان حقوق و 
دستمزد مسئوالن و مدیران بودیم منتهی برخی از 
آقایان نمی خواهند این اقدام مثبت صورت گیرد. 
حتی این موضوع هم مطرح شد که اعالم حقوق 
نمایندگان برای آن دسته از نمایندگانی که با این 
اقدام موافق هستند، صورت بگیرد که در نهایت 
با آن مخالفت کردند. همچنین طرحی را هم در 
بودجه سال گذشته ارائه دادیم که طبق آن حقوق 
نمایندگان نباید از میزان ۷ میلیون تومان در سال 
افزایش یابد، درحالی که همــان طرح هم مورد 
پذیرش قرار نگرفت.عضو فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس تصریح کرد: ما چگونه انتظار شفاف 
سازی حقوق مسئوالن و مدیران دولتی را داریم، 
درحالی که چندی پیش خــود نمایندگان طرح 
دو فوریتی شفافیت دستمزد و حقوق مسئوالن 
و نماینــدگان را به مجلس آوردنــد؛ اما  به آن 

رای ندادند.

بازار

اسپیکر )بلندگو(

واردات نفت هند از ایران 
کاهش یافت

واردات نفت هند از ایران به دلیل به تاخیر افتادن 
برخی از محموله ها، ۴۵ درصد در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته کاهش یافت و به ۲۷۰ هزار 
و ۵۰۰ بشکه در روز رســید. خرید این کشور به 
۱.۲۵ میلیون تــن در ماه یا معــادل ۳۰۰ هزار 
بشکه در روز محدود شده است. طبق آمار ورود 
نفتکش ها، واردات نفت ایــران در ژانویه ۱۰.۴ 
درصد در مقایسه با دســامبر کاهش داشت.در 
سال مالی گذشته که ۳۱ مارس ۲۰۱۸ به پایان 
رسید، پاالیشگاه های هندی به تالفی اختالف بر 
سر اعطای حق توســعه یک میدان گازی بزرگ 

ایرانی، خرید نفت از ایران را کاهش داده بودند.

 تداوم سیر صعودی طال
 در هفته جاری

در نظرســنجی طــالی هفتگــی کیتکونیوز، 
کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران انتظار 
داشتند روند افزایشی طال در هفته جاری ادامه 
پیدا کند.در نظرسنجی کیتکو نیوز از کارشناسان 
وال استریت، ۱۷ نفر شــرکت کردند که از میان 
آنها، ۱۳ نفر یا معــادل ۷۶ درصد افزایش قیمت 
طال و دو نفر یا ۱۲ درصــد کاهش قیمت طال را 
پیش بینی کردند و به همین تعداد نظری نسبت 
به روند قیمــت طال نداشــتند. در معامالت روز 
جمعه بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در 

آوریل ۸.۲۰ دالر یا ۰.۶ درصد افزایش پیدا کرد.

اتاق های بازرگانی در خدمت 
صادرات محصوالت دانش بنیان

رییس هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان 
اســتان اصفهان گفت: باید از ظرفیت های قانونی 
اتاق های بازرگانی برای صادرات کاالها و خدمات 
دانش بنیان بیش از پیش استفاده کرد.ابوالقاسم 
مرادی گفت: سرمایه های انسانی خالق و جوانی 
که در کشــور داریم در دنیا بی نظیر اســت و هر 
روز شــاهد ارائه نوآوری های چشــمگیر هستیم 
که جوانان ما در شــرکت های فناور و دانش بنیان 
عرضه می کنند.مرادی افزود: مقایسه قیمت یک 
بشکه نفت با یک داروی چند گرمی بیوتک نشان 
از ارزش دانش و نیروی انسانی دانش محور دارد که 
باید برای دستیابی به اهداف اقتصاد دانش بنیان 
کشور مورد توجه بیشــتر قرار گیرد. وی با مثبت 
ارزیابی کردن فعالیت های اتاق بازرگانی اصفهان 
به ویژه شــورای عالی جوانان در دوره اخیرگفت: 
امیدوارم تالش های اتاق اصفهان در حوزه صادرات 
در دوره های بعد بیشتر شــود چون چاره ای جز 

صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال نداریم.

رییس اتحادیه فروشندگان گل:
قیمت گل برای روز مادر 

افزایش نمی یابد
رییس اتحادیه فروشــندگان گل با بیــان این که 
صادرات با شــرایط فعلی به ضــرر تولیدکنندگان 
است، اظهار کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال 
به ویژه در روز مادر، قیمــت گل افزایش پیدا نکند. 
اکبر شاهرخی ادامه داد: در روزهای آینده ایام شب 
سال نو و روز مادر در پیش است که در این ایام حجم 
تقاضا برای گل به شدت افزایش می یابد و در تقویم 
گل فروشی ها، روز مادر یک روز استثنایی به حساب 
می آید. رییس اتحادیه فروشندگان گل خاطرنشان 
کرد قیمت ها در روز مــادر تغییر آن چنانی نخواهد 
داشت و امید می رود با مساعد بودن شرایط آب و هوا 
و عدم سرمازدگی گلخانه ها، قیمت گل تا پایان سال 

به ویژه روز مادر تغییری نداشته باشد.

آغاز به کار ۲ فروشگاه اینترنتی 
گوشت و مرغ تنظیم بازار

فعالیت دو فروشــگاه اینترنتی عرضه گوشــت 
تنظیم بازاری »یخچال« و »مســترقصاب« در 
کنار به روز رسان آغاز شــد. فروشگاه اینترنتی 
عرضه گوشت تنظیم بازاری »یخچال« با آدرس 
yakhchaal.com و yakhchal.ir و سایت 
 mrghasab.com مستر قصاب« به آدرس«
آغاز شده است. بنابر این گزارش مراجعه کنندگان 
برای خریداری محصــوالت تنظیم بازاری از این 
سایت ها باید ابتدا به سایت یاد شده مراجعه و ثبت 
نام کنند و بعد از احراز هویت آن ها می توانند سبد 
محصوالت پروتئینی شامل ســه عدد مرغ و دو 
قطعه گوشت را دریافت کنند. وزن مجموع مرغ 
و گوشتی که در این بسته ها قرار دارد به ترتیب ۵ 

و ۳ کیلو گرم است.

اسپیکر بلوتوثی ساند 
N10 بایتس مدل

 48,500
تومان

G3 اسپیکر بلوتوثی چارج مدل

 69,000
تومان

W4 اسپیکر قابل حمل فندا مدل

 120,000
تومان

 MTN پرونده جنجالی پرداخت رشــوه شــرکت
که  به عنوان یکی از بزرگ ترین اپراتورهای تلفن 
همراه در ایران فعالیت می کند، با محرز شدن اتهام 
فساد مالی یوسف سالوجی، سفیر پیشین آفریقای 
جنوبی و پرداخت رشــوه به طرف هیئت ایرانی در 
جریان مناقصه اپراتور مخابراتی ایران، وارد مرحله 
تازه ای شده است. پلیس آفریقای جنوبی، یوسف 
سالوجی را متهم کرده است که در جریان همکاری 
برای واگذاری مناقصه به »ام تی ان« و »ایرانسل« 
و کنار گذاشتن »ترک سل« در مناقصه ای در ایران 
رقمی معادل یکصد هزار دالر رشوه دریافت کرده 
است. هر چند سالوجی اتهاماتش در ارتباط با این 
پرونده را رد کرده است؛ اما شــروع به بررسی این 
پرونده می تواند بــه عنوان برگ برنــده ای برای 
طرف ترک بازنده و رقیب MTN باشــد. ماجرا از 
برگزاری مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه در ســال 
۱۳۸۲ آغاز شــد در حالی که هیچ یک از شرکت 
های مطرح اپراتوری در دنیا از فرانسه، انگلستان و 
ایتالیا در این مناقصه شرکت نکردند شرکت هایی 
از ترکیه، مصر و آفریقای جنوبی بر سر گرفتن این 
قرار داد ۱۵ ســاله وارد رقابت شــدند و در نهایت 
کنسرسیوم »ایرانســل« در ســال ۱۳۸۲ برنده  
مناقصه  اپراتور دوم در ایران شد. این کنسرسیوم از 
میان  چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله پایاني، 
در حالي برنده  مناقصه   شد که قیمت آن  ۱۵ درصد 
از کنسرسیوم دوم که MTN اســت کمتر بود. در 
همان زمان ترک سل که در این مناقصه مقام دوم 
را کسب کرد، به عنوان شریک در اجرای این پروژه 
معرفی شد؛ اما در نهایت ایرانسل به تنهایی عهده 
دار تامین شبکه و واگذاری خطوط شد. پس از کنار 
گذاشته شدن ترک سل، این شرکت ادعای تقلب 
و دســتکاری در نتایج را مطرح کرد و گفت که در 
ابتدا MTN دوم شده؛ اما در اعالم نتایج نهایی این 
شرکت برنده مناقصه اعالم شده است. سال ها طرح 

این مسئله حتی واکنش 
وزیر پیشــین ارتباطات 
دولت روحانــی را نیز در 
پی داشت. محمود واعظی 
در ســال های ریاستش 
بــر وزارت ارتباطات با رد 
ادعای ترک ســل گفته 
بود»تخلــف یــا رعایت 

نکردن قانون و عرف بین الملــل در تعیین اپراتور 
دوم تلفن همراه در کشورمان رخ نداده است.« وی 
مدعی بود همه بررســی ها و بحث ها انجام و هیچ 
ادله ای دال بر محکومیت کشــورمان یافت نشد. 
وزیر پیشــین ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 
شــرکت ترک ســل با پیدا نکردن مدرک از ایران 
اقدام به شکایت از شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی 
کرده است. واعظی با تاکید بر اینکه در هنگام عقد 
قرارداد بین شــرکت ام تــی ان و اپراتور دوم تلفن 
همراه هیچ مسئولیتی نداشته اســت، افزود: اما با 
مطالعه پرونده ها و اطالعاتی که جمع آوری شــد 
چیزی که ایران را مقصر نشان دهد، به چشم نیامد.

به گفته وی، ابتدا قرار بود 
ترک ســل و یک شرکت 
ایرانی دربــاره راه اندازی 
اپراتور دوم اقــدام کنند 
کــه در رونــد مذاکره ها 
توافق نهایی حاصل نشد 
و ترک ســل کنار رفت. 
واعظی تاکیــد کرد : این 
که در این بین خــالف قانون و عــرف بین الملل 
 حرکتــی انجــام شــده باشــد، چنیــن چیزی

 نیست.
در مارس سال ۲۰۱۲ شرکت »ترک سل« شکایتی 
علیه شــرکت »ام تی ان« در دادگاهی در آمریکا 
ارائه کرد. ترک ســل خواهان دریافت ۴ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون دالر بابت زیان این شرکت در مناقصه 
ایرانسل است. براساس آمار اعالم شده توسط »ام 
تی ان«، تنها در سال ۲۰۱۱ ســود حاصل از بازار 
ایران برای شــرکت »ام تی ان« ۱.۳ میلیارد دالر 
برابر با ۹ درصد کل ســود جهانی این شرکت بوده 
است. بازار پر ســود ایران برای شرکت ام تی ان در 

حالی است که با وضع تحریم ها از سوی آمریکا این 
شرکت درمبادالت جهانی خود با مشکالت زیادی 
هم روبه رو بوده اســت. اخیرا رویترز در گزارشی 
مدعی شــد این کمپانی در ســال ۲۰۱۸ موفق به 
کســب ۸۸ میلیون یورو معادل ۱۰۴ میلیون دالر 
سود شــده  که این میزان، یک ســال پیش یعنی 
در ســال ۲۰۱۷ معادل ۶۱ میلیــون دالر عنوان 
شده اســت، در واقع تحریم های بانکی اعمال شده 
از ســوی آمریکا می تواند بر میزان سود حاصل از 
فعالیت های این کمپانی در ایران نیز تاثیر بگذارد. 
گروه ام تی ان برای تــداوم حضور خــود در ایران 
برنامه های مختلفی داشــت. از جمله این برنامه ها 
می توان بــه ســرمایه گذاری ۷۵۰ میلیون دالری 
در بخش پهنای باند و فیبر نوری اشــاره کرد. این 
طرح قرار بود در همکاری مشــترک با ام تی ان در 
شهرهای بزرگ ایران به اجرا درآید که با دور جدید 
تحریم ها این موضوع با چالش روبه رو شده است. هر 
چند بازار ایران پس از نیجریه بیشترین مشتری و 
درآمد را برای ام تی ان دارد؛ اما این شرکت احتمال 
خروج از ایران را مطرح کرده اســت. با وجود قصد 
ترک ایران از ســوی گروه ام تی ان، این شرکت در 
دو بخش دیگر همچنان در ایران فعال است، یکی 
از این بخش ها با استارت آپ ها مرتبط می باشد. در 
این بخش »ام تی ان« در همکاری با شرکت راکت 
اینترنت آلمان فعالیت می کند و ســرمایه گذاران 
اولیه و اصلی نیز گروه اینترنت ایرانیان که صاحبان 
اسنپ، اســنپ فود، پین تاپین و بامیلو هستند به 

شمار می رود.
» ام تی ان« همچنین سال هاســت کــه به عنوان 
شــریک در پروژه اپراتور دوم تلفن همــراه ایران 
مشارکت داشته و حدود ۴۹ درصد سهام ایرانسل را 
در اختیار دارد. البته هنوز ایرانسل نسبت به احتمال 
خروج »ام تی ان« از ایران واکنشی نشان نداده است؛ 
اما به نظر می رســد در صورت خروج، ســهام این 
اپراتور افت داشته و چالش های جدیدی پیش روی 

ایرانسل قرار خواهد گرفت.

تردیدهای ایرانسل برای ماندن در ایران
MTNجنجال دوباره بر سر یک تقلب مخابراتی شرکت

معاون خدمات بیمه ای مدیریت کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به کشت پاییزه دوم با جاری شدن آب در 
رودخانه زاینده رود در اراضی پایین دست امکان بیمه محصوالت کشاورزان این استان فراهم شده است.پژمان 
پزشکی، عوامل خطر زیرپوشش صندوق بیمه کشاورزی در این کشت را خشکسالی، سرما، یخبندان زمستانه، باد 
گرم و گرمازدگی و عواملی همچون سرمای بهاره،سیل و تگرگ و طوفان بیان کرد و افزود: کشاورزان تنها تا چند 
روز دیگر فرصت دارند برای بهره برداری از این امکان وانعقاد قرار داد به دفاتر خدماتی بیمه کشاورزی این استان 
مراجعه کنند. وی گفت: امسال ۵۵هزار هکتار از محصوالت زراعی، ۱۴هزارهکتار محصول باغی، ۱۶میلیون قطعه 

طیور و ۲۰۰هزار واحد دام در استان اصفهان بیمه کشاورزی شده اند.

مهلت بیمه محصوالت 
 زراعی در استان 

تا پایان بهمن

مه
 بی

شرکت ذوب آهن اصفهان در صورت های مالی میان دوره ای ۹ماهه 
سود هرســهم خود را ۱۷۴ریال اعالم کرد.شرکت ذوب آهن اصفهان 
در اطالعیه ای افزایش ســرمایه طی جریان از سرفصل مازاد تجدید 
ارزیابی دارایی ها به افزایش سرمایه در اطالعات و صورت های مالی 
میان دوره ای ۹ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۷ را اصالح کرد. »ذوب« با 
سرمایه بیش از ۶۱هزار میلیارد ریالی، سود هرسهم را ۱۷۴ریال اعالم 
کرد. این شــرکت ســود عملیاتی را ۹هزار و ۶۲۲میلیارد ریال، سود 

خالص را ۵هزار و ۷۵۸میلیارد ریال و زیان انباشته را در پایان این دوره 
۱۴هزار و ۵۱۶میلیارد ریال منتشــر کرده است. این شرکت از برنامه 
آتی خود به افزایش تولید به خصوص راه اندازی کوره بلند شماره یک 
و راه اندازی پروژه PCI و همچنین تولید محصوالت کیفی و افزایش 
سهم فروش صادراتی اشــاره دارد. »ذوب« با توجه به روند قیمت ها 
و قیمت محصوالت طویل شرکت )میلگرد و تیرآهن( تثبیت و پیش 
بینی کرده اســت میانگین نرخ فروش محصوالت در سه ماهه پایانی 

سال تقریبا قیمت ۹ماهه را تجربه می کند. همچنین با افزایش قیمت 
زغال سنگ به دلیل تغییر مبانی محاسبه نرخ ۲۶درصد قیمت شمش 
فوالد خوزستان و افزایش قیمت سایر مواد، نرخ مواد اولیه طی ۳ماهه 
پایانی رشد خواهد داشت. عالوه بر این پیش بینی می شود در ۳ماهه 
اول سال۹۸ قیمت مواد اولیه متاثر از افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی 
به دلیل تحریم ها و همچنین افزایش ناشــی از افزایش قیمت ها در 

ابتدای سال، نرخ مواد اولیه مصرفی رشد خواهد داشت.

اگــر دارای کســب و کار 
هستید  و به صدور فاکتور 
و دریافت وجــه به صورت 
آنالیــن و آفالیــن برای 
مشــتریان متعــدد نیاز 
 دارید، اپلیکیشــن تجاری 
پی پینگ نیازهای شخصی 
 و کسب و کاری شما را تامین

 می کند . 

پی پینگ

شن مالی
معرفی اپلیکی

سود هر سهم »ذوب« ۱۷۴ریال اعالم شد

با اجرای پروژه احداث ســه خط ریلی انبار روباز واحد اسیدشویی، 
ظرفیت بارگیری و حمــل ریلی کالف گرم در ایــن بخش ۱۰۰ درصد 
افزایش یافت. کارشناس اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی فوالد مبارکه 
ضمن اعالم این خبــر، هدف اجرای این پــروژه را کاهش قابل مالحظه 
مصرف انــرژی، ارتقای ایمنی حمــل و افزایش ضریــب خوش قولی و 

درنهایت رضایت مندی هرچه بیشتر مشتریان 
فوالد مبارکه اعالم کرد.محســن توســلی با 
تاکید بر این که توسعه شبکه حمل ونقل ریلی 
بدون تردید در توسعه متوازن و پایدار، تولید 
ناخالص ملی، رونق اقتصادی، تجارت، صنعت، 
کشــاورزی و به ویژه در اشــتغال زایی نقش 
تعیین کننده ای دارد، از وجــود ۹۳ کیلومتر 
مســیر ریلی اصلی و فرعی در کارخانه های 

فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا خبر داد. وی در همین خصوص افزود: 
در راستای اجرای طرح های توســعه برای تولید ۷/۲ میلیون تن فوالد، 
یکی از موارد مهم افزایش ظرفیت حمــل ریلی کالف از فوالد مبارکه به 
سایر نقاط کشور بود که با بررسی های انجام شده، پروژه احداث سه خط 
ریلی در محوطه جرثقیل دروازه ای ۴۱ تن واقع در انبار روباز اسیدشویی 
در دســتور کار قرار گرفت و پس از انجام فازهای مطالعاتی و طراحی در 

واحد مهندســی کارخانه و برگزاری مناقصه، با نظارت واحد اجرای 
پروژه های جنبی و پشتیبانی، در مدت ۹ ماه، این پروژه مهم با صرف مبلغ 
۲۰ میلیارد ریال اجرا شد.کارشناس اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی 
با اشاره به این که خطوط مذکور در انبارهای E1، L و K به منظور حمل 
ریلی کالف و ورق های گرم در نظر گرفته شده  است، گفت: پروژه مذکور 
شــامل ۹۳۰ متر خط راه آهن مشتمل بر سه 
خط که دو خط آن در محدوده جنوبی جرثقیل 
۴۱ تن جهت بارگیری کالف به طول مستقیم 
۴۰۰ متر اســت و خط ســوم جهت بارگیری 
کالف از سالن در دســت احداث در واحد ۵۲ 
پیش بینی شده اســت. وی خاطرنشان کرد: 
با احداث خطوط مذکور امکان مانور هم زمان 
۱۶ واگن در دو خط برای بارگیری کالف فراهم 
شده که منجر به افزایش ظرفیت ساالنه ۶۰۰ هزار تن بارگیری و حمل 
کالف گرم خواهد شد.توســلی در همین خصوص از همت و تالش تیم 
اجرایی اعم از مدیریت اجرای پروژه های جنبی و پشــتیبانی، واحدهای 
حمل ونقل و پشتیبانی، مهندسی کارخانه، امور قراردادهای خرید، انرژی 
و سیاالت، شرکت مهندسی فوالد و شــرکت قائم رضا به عنوان پیمانکار 

اجرایی قدردانی کرد.

کارشناس اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی فوالد مبارکه اعالم کرد:

افزایش ۱00 درصدی ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کالف گرم
 حضور اصفهان در نمایشگاه 
بین المللی گیفت شوی ژاپن

هشــتاد و هفتمین نمایشــگاه بین المللی 
گیفت شوی ژاپن با حضور بیش از دو هزار و 
۲۲۶ شرکت و تولید کننده از ۴۴ کشور در 
محل نمایشگاه های بین المللی بیگ سایت 
توکیو آغاز به کار کرد. این نمایشــگاه همه 
ســاله در دو نوبت میزبان تولید کنندگان، 
صادرکنندگان و تجار فعال در زمینه انواع 
کاالهای هنــری، لوازم منزل و بهداشــتی 
اســت. هنرمندان ایرانی با حمایت کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی حضور چشمگیری 
در این نمایشگاه داشــتند.ایران با ۶ غرفه و 
با حضور هنرمندانی از اســتان های تهران، 
مازندران، اصفهان، خوزســتان و گلستان 
آثار نفیســی از هنر گلیم، خاتم، میناکاری 
و قلم زنــی را به نمایش گذاشتند.ســفیر 
کشــورمان با حضور در محل گیفت شو که 
با استقبال گرم آقای Shunya Kon مدیر 
کل نمایشگاه بیگ سایت همراه بود و جمعی 
از ایرانیان مقیم در ژاپن نیز برای بازدید از 
این نمایشگاه حضور داشتند، از غرفه های 

هنرمندان ایرانی بازدید کرد.

مرضیه محب رسول

 با وضع تحریم ها از سوی 
آمریکا این شرکت درمبادالت 
جهانی خود با مشکالت زیادی 

هم روبه رو بوده است
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کارشناس آموزش شرکت آب و فاضالب 
کاشان:

باید زندگی خود را برای 
مواجهه با کم آبی سازگار کنیم

کارشناس آموزش شــرکت آب و فاضالب کاشان 
گفت: باید باور کنیم اقلیم و شرایط آب و هوایی تغییر 
کرده اســت و ما باید زندگی خود را برای مواجهه با 
کم آبی و مدیریت مصــرف آب در همه بخش های 
زندگی ســازگار کنیم. عباسعلی کحال اظهار کرد: 
حفر یک حلقه چاه آب هفت میلیارد ریال هزینه به 
دنبال دارد تا بتوانیم چهار لیتر در ثانیه آب برداشت 
کنیم و این در حالی اســت که فرهنگ سازی برای 
مدیریت مصــرف آب، هزینه ای کمتــر دارد. وی 
افزود: فرهنگ سازی برای مدیریت مصرف آب یک 
سرمایه گذاری بلند مدت است و نباید هزینه تلقی 
شــود و از این رو طی دو دهه در قالب فعالیت های 
فرهنگی، آموزش را در مدارس پیگیری می کنیم.

کحال تصریح کرد: با وجود افزایش پنج هزار مشترک 
در منطقه کاشــان، مصرف آب پنج درصد کاهش 
پیدا کرده که این رقم نتیجه فعالیت های آموزشی 
در مدارس و جلب مشــارکت دانــش آموزان بوده 
اســت. وی تاکید کرد: دشت کاشــان از سال ۵۷ 
منطقه ممنوعه اعالم شد و کاهش و افت منابع آب 
به اندازه ای است که بارش های ساالنه برف و باران 
قادر به جبران آن نیســت و مدیریــت مصرف آب 
وظیفه همیشگی همه شهروندان است.کارشناس 
آموزش شــرکت آب و فاضالب کاشان گفت:  باید 
فراتر از کتاب و آموزش مرســوم به بحران آب فکر 
کنیم، باید سواد آبی به دانش آموزان منتقل شود تا 
بتوانند واقعیت جامعه و ابعاد گسترده کمبود آب را 
درک کرده و با اصالح رفتار نامناسب نسل گذشته، 
اتفاق خوبی را برای جامعه رقم بزنند.کحال افزود: 
زمان زیادی هم برای حفظ منابع آب نداریم پس باید 
کالس ها را در کنار فروچاله ها و نشست ها تشکیل 

دهیم تا مبارزه با بحران آب به مرحله عمل برسد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و 
میمه خبر داد:

دستگیری سارقان موتور سیکلت 
و کولر در شاهین شهر

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه از 
دستگیری باند چهار نفره سارقان موتورسیکلت و 
همچنین سارق موتورهای کولر در شاهین شهر خبر 
داد. سرهنگ حسین بســاطی گفت: سارق موتور 
کولرهای آبی از پشت بام منازل شهروندان دستگیر 
و متهم به ۳۵ فقره ســرقت اعتراف کرد.وی افزود: 
ماموران پلیس آگاهی شهرستان در پی وقوع چند 
فقره سرقت موتور کولر از پشت بام منازل شهروندان 
موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند که پس از 
انجام تحقیقات گسترده با به کارگیری شگردهای 
پلیسی موفق شدند فرد سارق را شناسایی و دستگیر 
کنند.سرهنگ بســاطی بیان داشت: سارق پس از 
دستگیری صراحتا به ۳۵ فقره سرقت موتور کولر و 
فروش آنها به دو مالخر اعتراف کرد که در این راستا 
هر دو مالخر اموال مسروقه دستگیر و تعداد ۲۱ عدد 
موتور کولر مســروقه نیز کشــف و به مال باختگان 
تحویل داده شــد.این باند با همکاری هم اقدام به 
سرقت موتورسیکلت شهروندان کرده و سپس در 
مخفیگاه خود آنها را اوراق و قطعات اوراق شــده را 

می فروختند .

رییس اداره کتابخانه های عمومی 
شهرستان گلپایگان مطرح کرد:

تقدیر از برگزیدگان جشنواره 
رضوی بخش کتابخانه ای 

گلپایگان
رییــس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان 
گلپایگان با بیان اینکه این شهرستان یک برگزیده 
در سطح کشــور و دو برگزیده در ســطح استان 
در هشــتمین جشــنواره رضوی داشــت، گفت: 
۲۴۰ نفر در مجموع بخش کتابخانه ای و ســطوح 
مختلف کودک، نوجوان، بزرگسال و خانواده تقدیر 
شدند.»علیرضا احمدی« ، با بیان اینکه جشنواره 
رضوی هرســاله در دهه کرامت برگزار می شود و 
بخشــی از آن به مطالعه کتاب با موضوع شناخت 
امام رضا )ع( و حضــرت معصومه )س( اختصاص 
دارد گفت: همه شرکت کنندگان در این جشنواره 
تقدیر شدند ولی در سال جاری از هر کتابخانه ۴۰ 
برگزیده شهرستانی در بخش های مختلف کودک، 
نوجوان، بزرگسال و خانواده تقدیر شدند که ۲۰ نفر 
از آنها کودکانی هستند که با کشیدن نقاشی در این 
جشنواره حضور داشتند.رییس اداره کتابخانه های 
عمومی شهرستان گلپایگان بیان کرد:از ۲۴۰ نفر  
در مجموع بخش کتابخانه ای و ســطوح مختلف 
کودک، نوجوان، بزرگسال و خانواده تقدیر شد که 

۱۲۰ نفر از آنان کودکان بودند.

اخبار

»شهرضا« یکی از پایتخت های هنر کشور است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 افتتاح 17 طرح مخابراتی
 در اردستان

در آســتانه سالگرد 
پیــروزی انقــالب 
اســالمی و با حضور دکتر نجــار، معاون وزیر 
کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور 
به طور همزمان ۱۷ طرح مخابراتی در اردستان 
 2g به بهره برداری رســید. این طرح ها شامل
روستای پنج ، طرح ترانسیشن روستاهای نهوج 
کهنگ جنبه قهساره و درباغ  ، طرح فیبر نوری 
شهرهای اردستان و زواره، طرح توسعه دیتای 
شهرهای اردستان و زواره و روستاهای خوش 
آباد کهنــگ کچومثقال ، طرح کانال ســازی 
ورودی شهر مهاباد ، ظرفیت سازی پورت دیتای 
مرکز مزدآباد ، تعویض یک سوکننده روستاهای 
درباغ و قهساره با اعتبار ۱8۴۷۲ میلیون ریال از 

محل اعتبارات استانی بوده است.

چادر سفید برف در بیشتر 
شهرستان های غربی استان

بارش برف زمســتانی قامت برخی شهرستان 
استان اصفهان را ســفیدپوش کرد.کارشناس 
مرکز پیش بینی اداره کل هواشناســی استان 
اصفهان گفت:  در  شهرســتان های ســمیرم 
۱۴، فریدونشهر ۱۳، چادگان ۴، داران و بویین 
میاندشت هر کدام سه ســانتی متر و خوانسار 
یک ســانتی متر برف باریده است. فاطمه زهرا 
ســیدان میزان بارندگی باران شهر اصفهان را 
چهار دهم میلی متر بیان کرد و افزود: همچنین 
در این مدت در شهرستان های گلپایگان یک و 
9دهم و دهاقان چهار و دو دهم میلی متر باران 
گزارش شده است.سامانه بارشی همراه با وزش 
باد شدیددر استان فعال است و دماي هوا هم 

یک تا سه درجه افزایش یافته است.

آسفالت فاز دوم محور کاشان 
به سفیدشهر

رییــس اداره راه و شهرســازی آران و بیدگل 
گفت: باند دوم محور کاشان به سفید شهر در 

فاز دوم آماده آسفالت شده است.

مجتبی آراســته ، اظهار کرد: با همت اداره راه 
و شهرسازی استان اصفهان، پیگیری نماینده 
مردم شهرستان در مجلس شــورای اسالمی 
و سفر وزیر راه و شهرســازی به آران و بیدگل 
قدم هایی برای بهبود وضع جاده های شــهری 
و بین شهری برداشته شده اســت. وی افزود: 
یکی از طرح های مهم باند دوم محور کاشان به 
سفیدشهر در فاز دوم در حال تکمیل و بهسازی 
اســت که با اجــرای این طرح کمــک زیادی 
به حل مشــکل ترافیک و تصادفــات جاده ای 
خواهد شــد.رییس اداره راه و شهرسازی آران 
و بیدگل، گفــت: این عملیات بــه طول بیش 
از ۵ کیلومتر در حال انجام بــوده و چون یک 
محور پر تردد بــا آمار باالی تصادف اســت با 
 سرعت خوبی در حال تکمیل و ساخت خواهد

 بود. 

اختصاص اعتبار1۳۰ میلیارد 
ریالی برای مسیر اصفهان - نایین

روکش آســفالت و لکه گیری مسیر اصفهان 
-نایین با اعتباری بالغ بــر ۱۳۰ میلیارد ریال 
مصوب شده است.عباسعلی پوربافرانی از اعتبار 
۱۳۰ میلیاردی تخصیص یافته به این مســیر 
جهت روکش آســفالت و لکه گیری خبر داد. 
عباسعلی پوربافرانی گفت:لکه گیری و روکش 
محور اصفهــان- نایین از طریــق مناقصه به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار و قرارداد مربوطه 
منعقد شده است.وی اظهارکرد:برخالف اینکه 
گالیه ها و انتقادات زیادی در مورد تسریع این 
عملیات وارد می شــود؛ اما همه چیز بستگی 
به شــرایط آب و هوایی و مساعد شدن شرایط 
جوی دارد و از الزامات آســفالت این مســیر 
بهبود شرایط جوی اســت در غیر این صورت 
بودجه تخصیص یافته تلف و بازدهی کار پایین 
خواهد آمد و شــهروندان و مسافران بعد از ماه 
دوباره شاهد خرابی آسفالت این مسیر خواهند 
بود.وی در پایــان گفت: قطعــا روکش و لکه 
گیری این مســیر که در دســت اقدام و جزو 
برنامه های پیش رو اســت به صورت سطحی 
و رفع مســئولیت صورت نخواهــد پذیرفت و 
اســتاندارد های الزم در جهت بهبود و مرتفع 
 شدن مشــکالت این مســیر در دســتور کار 

است.

رییس دانشــگاه هنر و اندیشــه اصفهان گفت: 
خوشنویسی و سفال شــهرضا همواره زبانزد کل 
کشور بوده و این شــهر یکی از پایتخت های هنر 
ایران است. ســید محمد حسین نواب شهرضایی 
اظهار کرد: شــهرضا جایگاه هنری ویژه در ایران 
داشته و قابل مقایسه با شهرهای معدودی از کشور 
است.وی تصریح کرد: امیدواریم همه کشور بتوانند 

از هنر شهرضا استفاده کنند.
حجت االســالم والمســلمین نواب شهرضایی با 
اشاره به اینکه مردم شــهرضا در طول تاریخ هنر 
دوســت و هنر پرور بوده اند، ادامه داد: در جشن 
چلچراغ انقالب 6 هزار نفر به احترام هنر هنرمندان 
شهرضایی حضور یافته و این توفیق بزرگی برای 
هنرمندان است. رییس دانشــگاه هنر و اندیشه 
اصفهان بیان کرد: شــهرضا در طول انقالب بیش 
از آنچه سهمش بوده فدا کرده و رد پای این شهر 
را در جریان انقالب اسالمی می توان بررسی کرد.

حجت االسالم و المسلمین نواب شهرضایی افزود: 
انقالب متعلق به مردم بوده و مشکالت اقتصادی، 

آنها را از پای در نیاورده اســت. رییس دانشــگاه 
هنر و اندیشــه اصفهان برای برگزاری جشنواره 
چلچراغ ســوم در شهرضا قول مســاعدت داده و 

اظهار امیدواری کرد. 
حجت االسالم و المسلمین نواب شهرضایی گفت: 
دین اسالم و تشــیع نیز قدردان و سپاسگزار هنر 
و هنرمند بوده و تشــیع و هنر مدیون یک دیگر 

هستند.

رییس دانشگاه هنر و اندیشه اصفهان:

»شهرضا« یکی از پایتخت های هنر کشور است
عضو فرهنگی شورای اسالمی آران و بیدگل گفت: 
در دوره ای که میراث گرانبهای انسانی در حال تغییر 
و تحول است شایسته اســت همه به خصوص اهل 
علم کمک کنند تا زبان و گویش قدیمی در شهرهای 

کهن ایران حفظ شود. 
علی اکبر قندانی اظهار کرد: امروز شاهدیم که زبان 
و گویش دهی به جز در میان قدیمی ها، پدر بزرگ 
و مادر بزرگ ها جای دیگری استفاده نمی شود و به 
مرور در حال انقراض این میراث فرهنگی ایران زمین 
هستیم. عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شهر آران و بیدگل گفت: در راستای حفظ 
زبان دهی شورای شهر با کمک شهرداری، استادان 
ادب و زبان فارسی شهرستان و قدیمی های آران و 
بیدگل همکاری خوبی برای زنده نگه داشتن زبان 
قدیمی آران و بیدگل انجام داده اند و ما برای این کار 
دومین همایش ترویج و احیــای زبان راجی و دهی 
را در مدارس برگزار می کنیم و سعی داریم اهمیت 
حفظ زبان قدیم را برای نسل نوجوان تبیین کنیم تا 
بدانند که زبان جزئی از هویت فرهنگی و اجتماعی 

قدیم این شهر بوده است.
وی افزود: زبان قدیم شیرینی خاصی داشت و زبان 
راجــی از چیزی حدود ۴۰۰۰ ســال پیش تاکنون 
رواج داشته و جزئی از فرهنگ و تمدن مردم قدیم 
 بوده که زیبایی خاصی داشــته و جزئی از فرهنگ 
 چهل حصــاران بوده  اســت، مــا برای زنــده نگه 
داشتن زبان و ادب گذشــته کارهای سختی انجام 

داده ایم.

عضو فرهنگی شورای اسالمی آران و بیدگل:

حفظ و حراست از گویش های قدیم به خصوص در شهرها الزم است

رییس بیمارستان شهید رجایی داران، از افتتاح درمانگاه تخصصی دیابت در شهرستان فریدن خبر داد.دکتر 
پژمان پورآذری بیماری دیابت را مهم ترین بیماری غیرواگیر در شهرستان فریدن عنوان کرد و افتتاح درمانگاه 
دیابت را در راستای توجه بیشــتر، کنترل و درمان بیماران دیابتی ضروری دانست. رییس بیمارستان شهید 
رجایی داران اضافه  کرد: در این درمانگاه با تشــکیل پرونده جهت بیماران دیابتی، خدمات پیشگیرانه قابل 
قبولی با هدف ســاماندهی این حوزه انجام خواهد گرفت، همچنین هماهنگی الزم در خصوص ویزیت های 

تخصصی نظیر چشم، داخلی، ارولوژی و تغذیه نیز در حال انجام است.

افتتاح درمانگاه تخصصی 
دیابت در شهرستان 

فریدن

خبر

شورادیدگاه

شــهرضا به عنوان یکی از پر تردد ترین شهرستان 
های استان سال هاست با معضالت ترافیکی زیادی 
دست به گریبان است. عالوه بر طرح های نیمه تمام 
کنارگذرهای ترافیکی شهرضا در داخل این شهر نیز 
گره های کور ترافیکی وجود دارد که مشکالت زیادی 
را برای شــهروندان ایجاد کرده است.معطل ماندن 
این طرح های مواصالتی در حالی است که برخی از 
پروژه ها ملی است؛ اما همچنان با مشکل تامین اعتبار 
مواجه اســت. یکی از پروژه هاي آزادراهي در استان 
اصفهان، آزادراه اصفهان- شــهرضا- ایزدخواســت 
شیراز است. کارهاي این پروژه از سمت شیراز انجام 
شده اما از سمت اســتان اصفهان که طول آن ۱۱۴ 
کیلومتر است هنوز در مرحله انتخاب سرمایه گذار 
است. عالوه بر این هسته مرکزی این شهر نیز همواره 
با گره ترافیکی کور مواجه است. بر اساس آمار ارائه 
شده از ســوی پلیس راهور این شهرســتان روزانه 
حدود 6۰ هزار خودرو در خیابان های شهرضا تردد 
می کنند و این در حالی اســت کــه خیابان مرکزی 
شــهر به عنوان منطقه اصلی ترافیکی شــهر، تنها 
ظرفیت تردد حدود ۴۰۰ خودرو را دارد. همچنین 
این شهرســتان از کمبودها در زمینه توسعه پایش 
تصویری خیابان ها و معابر هم رنج می برد. با توجه به 
کمبود نیروی انسانی، پایش تصویری می تواند زمینه 
توسعه نظارت های همزمان پلیس در معابر و خیابان 
های سطح شــهر را فراهم کند. عالوه بر مشکالت 

فیزیکی مانند باریک بودن محورهای مواصالتی نبود 
طرح های جامع ترافیکی برای حل و فصل همه جانبه 
مشکالت رانندگی در شهرضا هم مسئله ای است که 
به ترافیک در این شهرستان دامن زده است و حاال به 
نظر می رســد این معضل شهری در حال حل شدن 
است. به زودی طرح جامع ترافیکی شهرضا تدوین 
می شــود و بر اساس آن مشــکالتی مانند گره های 
کور ترافیکی و انجام امر روان سازی جابه جایی های 
شهری تسهیل خواهد شــد. در همین زمینه معاون 
ترافیک شهرداری شــهرضا، بیان اینکه بررسی های 
کارشناسی برای تدوین طرح جامع ترافیکی شهرضا 

ادامه دارد، اظهارداشت: باتوجه به اهمیت این طرح 
در روان سازی جابه جایی های شهری و رفع گره های 
ترافیکــی، در آینده نزدیک با پایــان یافتن مراحل 
کارشناسی، فرآیند تدوین آن آغاز شود. محمدحسین 
کوهی زاده با بیان اینکه یکی از مهم ترین برنامه های 
شهرداری، کاستن از ترافیک شهری و تصادفات درون 
شهری، بهسازی نقاط حادثه خیز و آسان سازی رفت 
و آمد شهروندان است، افزود: ۳۲ نقطه حادثه خیز در 
شهرضا شناسایی شده و اقدامات کارشناسی و اجرایی 
برای آرام سازی و اصالح سطح یک و دو در این نقاط 
آغاز شده است. وی با اشاره به تدوین سند راهبردی 

مناسب سازی اماکن شهرضا برای تردد معلوالن گفت: 
در این ســند جایگاه هر یک از کمیته های اجرایی، 
حوزه وظایف و نیازهای واقعــی جامعه معلوالن در 
نظر گرفته می شود. کوهی زاده بیان کرد: باید با حذف 
موازی کاری ها در مناسب سازی معابر، برای احقاق 
حقوق معلوالن تالش کنیم، البته پیش از این اقداماتی 
مانند مشخص کردن خط های عابر پیاده و آرام سازی 
ســطح یک ویژه معلوان در شــهر انجام شده است.

کوهی زاده با اشاره به ایجاد نخستین چهارراه هوشمند 
در شهرضا، تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن این 
طرح و ساخت تقاطع همسطح در محل فعلی میدان 
فاطمیه، تا حد زیادی از آمار تصادفات درون شهری، 
به ویژه در روزهای پایانی سال، کاسته می شود.وی 
خاطرنشــان کرد: در صورت تامین زیرساخت های 
الزم مانند نصب دوربین، کانالیزه کردن گذرگاه ایمن 
و انجام آزادســازی های مورد نیاز، دومین چهارراه 
هوشمند شهر، در »چهارراه سمیه« ایجاد می شود. 
وی با اشــاره به تعیین رینگ ترافیکــی و خط ویژه 
اتوبوس های شهری شــهرضا در آینده نزدیک بیان 
کرد: با ایجاد این مسیرها از تردد اتوبوس ها در شهر، 
به ویژه در مناطق پر تردد و شلوغ تا حد چشمگیری 
کاسته می شود که نقش موثری در کاهش آلودگی و 
ترافیک شهری دارد.کوهی زاده با اشاره به طرح تکمیل 
پایش تصویری شهرضا، خاطرنشان کرد: فاز نخست 
نصب دوربین های سطح شهر انجام شده و در فاز دوم، 
جانمایی دوربین های نقاط مختلــف و تجهیز اتاق 

مانیتورینگ انجام می شود.

گرهی که باز می شود

برادر یکی از مجروحان آران و بیدگلی حادثه تروریستی خاش گفت: 
حال عمومی برادرم رو به بهبودی و ســالمتی اســت و به زودی از 
بیمارستان مرخص خواهد شد.محسن مشتاق در خصوص آخرین 
وضعیت برادر جانبازش، اظهار کرد: در دیــداری که با ابوالفضل در 
بیمارستان شهید صدوقی اصفهان داشــتیم مشخص شد که حال 
عمومی وی نسبت به روز قبل بهتر شده و به زودی به آغوش خانواده 

باز خواهد گشت.وی افزود: برادرم از ناحیه سر و گردن دچار جراحت 
و صدمه شده اســت. کوفتگی و ضرب خوردگی ناحیه کمر و پارگی 
قسمتی از بدن بر اثر اصابت خورده شیشه های ماشین محسوس است. 
با این حال خطر خاصی ابوالفضل را تهدید نمی کند.برادر  این مجروح 
حادثه تروریستی خاش، ادامه داد: اولین سوال برادرم پس از دیدن 
ما احوال هم رزمانش بود که ابتدا از جواب طفره رفتیم، ولی با اصرار و 

قسم دادن ایشان، ماجرا را تعریف کردیم که از این لحظه به بعد بغض 
و سکوت سنگینی ابوالفضل را در بر گرفت و تا ساعتی با کسی حرف 
نمی زد. ابوالفضل مشتاق همراه با هم رزمانش در مسیر منتهی به خاش 
در یک عملیات تروریستی دچار جراحاتی در قسمت های بدنش شده 
که پس از معاینات اولیه از خاش به بیمارستان شهید صدوقی اصفهان 

منتقل شده است تا ادامه مداوا را در این مرکز سپری کند.

برادر یکی از مجروحان حادثه تروریستی خاش:
وضعیت »ابوالفضل« رو به بهبودی است

 تدوین طرح جامع ترافیکی شهرضا در دست بررسی است؛

 مسئول بسیج جامعه پزشکی گلپایگان خبر داد:
اعزام ۴ اکیپ پزشکی به روستاهای محروم گلپایگان

 مسئول بسیج جامعه پزشکی گلپایگان گفت: چهار تیم پزشکی به روستاهای محروم شهرستان و روستای 
سعید آباد و درب امامزاده اعزام شده اند. مهدی جمالی، با اشــاره به خدمات پزشکی رایگان به روستاهای 
محروم اظهار کرد: در دهه فجر امسال، چهار تیم پزشکی به روستاهای محروم شهرستان و روستای سعید 
آباد و درب امامزاده اعزام شدند.وی افزود: توسط این چهار تیم پزشکی ویزیت رایگان برای ۱۲۵ نفر و کنترل 
فشار خون برای ۳۴۰ نفر انجام شده است. مسئول بسیج جامعه پزشکی گلپایگان گفت: آموزش های الزم 
در زمینه تغذیه سالم، کنترل فشار خون، قند خون و بهداشت خانواده به روستاییان ارائه شده است. جمالی 
 افزود: در هر ماه یک تیم پزشــکی برای ارائه خدمات درمانی از قبیل ویزیت رایگان و کنترل فشــار خون

 اعزام می شود.

در پی بارش سنگین برف و کوالک شدید رخ داد؛
قطع ارتباط 7  روستای پشت کوه با مرکز فریدونشهر

در پی بارش سنگین برف و کوالک شدید گردنه کلوســه در محور فریدونشهر - پشتکوه  از مناطق برف خیز 
شهرستان فریدونشهر مسدود شــد.رییس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان گفت:در پی کوالک شدید ارتباط روستاهای کلوسه، وستگان، کاهگان علیا وسفلی، دورک، 
کاهگانک، وزوه با مرکز فریدونشــهر قطع شده اســت.مرضیه فراســت، محورهای فریدونشهر- پشتکوه و 
فریدونشهر- داران را باکوالک شدید روبه رو دانست و افزود: دسترسی به جاده برای بازگشایی این گردنه امکان 
پذیر نیست و در صورت مساعد شدن هوا ۱۲راهدار برای بازگشایی راه های ارتباطی این روستاها با مرکز شهر 
تالش می کنند. وی به رانندگان توصیه کرد قبل از حرکت از آخرین وضعیت محورهای غرب استان آگاه شوند 

و به علت لغزندگی جاده ها تجهیزات زمستانه از جمله زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.

علی دهقانان زواره

سمانه سعادت
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رشد چهار برابری برداشت های غیرمجاز بانکی

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اصفهان:

 ۲۰۰ محیط بان 
در استان فعالیت دارند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان 
با اشــاره به اینکه درحال حاضــر تعداد ۲۰۰ 
محیط بان در اســتان فعالیت می کنند، گفت: 
تا پنج ســال آینده، تعداد محیط بانان کشور 
دو برابر می شود. مرتضی جمشیدیان با اشاره 
به اینکه بر اساس دســتورالعمل های سازمان 
حفاظت محیط زیســت مقرر شده است که تا 
پنج ســال آینده تعداد محیط بانان کشور دو 
برابر شود، افزود: سهمیه ای که برای اصفهان 
درنظر گرفته اند، هنوز مشــخص نیست.وی 
ابراز داشــت: درحال حاضر تعداد ۲۰۰ محیط 
بان در یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهــان فعالیت مــی کنند.فرمانــده یگان 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
امسال قرار اســت ۳۰۰ نفر در سطح کشور به 
استخدام سازمان محیط زیســت درآیند که 
سهمیه استان اصفهان ۱۳ نفر است. وی افزود: 
این آزمون در چند روز آینده برگزار می شود و 
این افراد از سال ۹۸، مشغول به کار می شوند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان در پایان اظهار داشــت: شورای عالی 
محیط زیست درصدد اســت تعدادی مناطق 
جدید محافظت شده برای استان های مختلف 
و از جمله اصفهان اعالم کند که در آینده ابالغ 

می شود.

 معافیت سربازی با ازدواج 
با دختران جانباز

براساس قوانین موجود در ارتباط با سربازی و 
خدمت وظیفه عمومی، آن دسته از مشموالنی 
که با بانــوان جانباز ۲۵ درصــد ازدواج کنند، 
به مدت ۵ ســال از تاریخ ثبت عقد از معافیت 
موقت برخوردار می شوند و در صورت استمرار 
ازدواج پس از ۵ سال با تایید بنیاد شهید و امور 
ایثارگران از معافیت دائم بهره مند می شــوند.

معافیت موقت برای این دســته از مشموالن 
در مقاطــع زمانی ۳۰ ماهه صــادر و پس از به 
اتمام رسیدن مهلت داده شده، در صورتی که 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استمرار ازدواج را 
تایید کند، از طریق وظیفه عمومی این موضوع 
قابل تمدید اســت؛ اما در تبصره این موضوع 
آمده اســت، در صورتی که بنیاد شهید و امور 
ایثارگــران اطالع و اطمینــان حاصل کند که 
ازدواج جانباز منجر به طالق شده، مراتب را به 
وظیفه عمومی اســتان اعالم می کند تا نسبت 
به لغــو معافیت موقت همســر وی اقدام الزم 

صورت پذیرد.

جریمه دومیلیاردی قاچاقچی 
خودروی فورد موستانگ

قاچاقچی خودروی فورد موستانگ دراصفهان 
به بیــش از دو میلیــارد و 7۰۰ میلیون ریال 
در حق صندوق دولت جریمه شــد. مدیر کل 
تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهــان گفت: 
پرونده کشف این خودروی قاچاق به ارزش ۲ 
میلیارد و 7۳4 میلیون ریال با پالک  جعلی به 
شعبه هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق 
کاال و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان ارســال 
شــد.غالمرضا صالحی افزود: پس از رسیدگی 
به این پرونده  مشــخص شــد با توجه به ارائه 
نکردن  اسناد مثبته گمرکی  خودرو غیر قانونی 
وارد کشور شــده و عالوه برصدور حکم ضبط 
خودرو به نفع دولت ، متهم پرونده به پرداخت 
دو میلیارد  و 7۳4 میلیون ریال جریمه نقدی، 

در حق صندوق دولت محکوم شد.

به منظور جلوگیری از کمبود دارویی 
صورت گرفت؛

عرضه داروهای بیماران 
خاص به صورت سهمیه ای

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اختصاص 
ارز دولتی برای داروهای بیماران خاص، گفت: 
برای جلوگیری از قاچاق معکوس این داروها و 
ایجاد کمبود، داروهای این بیماران به صورت 
سهمیه ای عرضه می شــود. مهدی پیرصالحی 
با اشــاره به اینکه وضعیت دارویی کشــور در 
شرایط نسبتا مناسبی قرار دارد، گفت: در حال 
حاضر تعداد کمبودها به حدود ۲۲ قلم می رسد 
و وضعیت دارو در شــرایط خوب قــرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: براســاس برنامه سازمان 
در نظر نداریم کــه به هیــچ داروخانه دولتی 
مجوز داده شــود، البته منعی نیز برای فعالیت 
داروخانه های دولتی که از گذشته مجوز دارند، 
وجود نــدارد. بنابراین پروانــه جدیدی برای 
داروخانه های نهادهای دولتی صادر نمی کنیم؛ 
چراکه معتقدیم این داروخانه ها امکان رقابت را 

از بخش خصوصی می گیرند.

رییس پلیس فتای استان اعالم کرد:
رشد چهار برابری 

برداشت های غیرمجاز بانکی
رییس پلیــس فتای اســتان اصفهــان گفت: 
حوزه های خرید و استفاده از خدمات خبری و 
تفریحی همچنان ذائقه شهروندان را به سمت 
اســتفاده از خدمات مجازی سوق می دهد و در 
کنار این تقاضای رو به افزایــش، ویژگی های 
فضای مجازی مانند گمنامی، خــارج بودن از 
حد و مرز جغرافیایی و پنهان سازی شخصیت 
ها در قالب شــخصیت مجازی این امکان را به 
سوءاســتفاده کنندگان داده اســت که از این 
میــدان خیلی بــزرگ بهترین بهــره را ببرند. 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی،  افزود: مجموع 
این موارد باعث ایجــاد روند رو به افزایش وقوع 
جرایم شــده به طوری که طی ده ماهه ســال 
جاری ۱۳۹درصد در اســتان و ۱۸۹ درصد در 
شهرســتان اصفهان ارتکاب جرم در این حوزه 
افزایش یافته که رقم باال و نگران کننده ای بوده 
و نیاز به بررسی، آســیب شناسی و پیشگیری 
دارد. رییس پلیس فتا تصریح کرد: بیشــترین 
میزان جرایم مالــی مربوط به برداشــت های 
غیرمجاز از حســاب های بانکی است که رشد 
4۲۱ درصدی آن نشــان از ضعــف در آموزش 
و فرهنگ شــهروندان در نــوع تراکنش های 
بانکی مجازی اســت.پس از برداشت های غیر 
مجاز، کالهبرداری های رایانــه ای در رتبه دوم 
و مزاحمت، هتک حیثیت و انتشــار فیلم های 
خصوصی مردم در مرتبه های بعدی قرار دارد. 
وی، در مورد چکونگی کالهبــرداری از طریق 
اســکیمرها هم گفت: تعداد اندکی از مغازه ها 
دارای استانداردهای پرداخت الکترونیک برای 
ارباب رجوع هستند و همین امر باعث افزایش 
ســرقت اطالعات کارت های بانکــی از طریق 
اسمیکرها شده است؛ مکان هایی که محل کارت 
کشیدن مشتری در دید نیست مانند پارکینگ ها 
زمانی که راننده خودرو بــه راحتی کارت را به 
متصدی پارکینگ داده و مشــخص نیست در 
چه دستگاهی و چه شــرایطی تراکنش انجام 
می شود؛ این اتفاق در خصوص فروشندگان سیار 
در کنار جاده های بیرون شهری نیز که معموال 
کارت خوان پیش چشــم ارباب رجوع و خریدار 
نیســت و در یک محل مخفی انجام می شــود، 
اتفاق می افتــد. وی تاکید کــرد: تنها راه ایمن 
در برابر کالهبرداری های مجازی هوشــیاری 
خود مردم است؛ آن ها باید بدانند فروش جنس 
ارزان قیمت، فروش شارژ ارزان قیمت، حراجی 
با قیمت های بســیار نازل یا اپلیکیشــن های 
جعلی یا حتی خدمات فــروش جعلی که بدون 
آنکه جنسی درکار باشد از مشتری بابت آن پول 
دریافت می کنند، همگی از دام های کالهبرداران 
است.مردم باید درخصوص تبادالت مالی مراقب 
بیشتری به خرج داده و عالوه بر خرید و فروش 
مجازی، در واقعیت نیز جنس را مشاهده و سپس 
اقدام به خرید آن کنند تا دچــار کالهبرداری 
های مالی نشوند.اپلیکیشن ماهواره ای موبایلی، 
اپلیکیشین شبکه های ماهواره ای در موبایل و 
یا اپلیکیشن صیغه یابی، همسریابی و مواردی از 
این دست یکی از شگردهای فریب کاربران است 
تا از این طریق هم جاسوس ابزار در گوشی تلفن 
همراه مشتری تزریق شود هم به واسطه همان 
اپلیکیشــن کاربر را به درگاه جعلی کشیده و او 

را فریب دهند.

هشدار معاون پلیس راهور ناجا:
خودرو های گذر موقت، قابلیت 

نقل و انتقال مالکیت ندارند
معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس 
راهور ناجا هشــدار داد خودروهای گذر موقت 
قابل خرید و فروش نیستند. سعید روحی با اشاره 
به اینکه در برخی از سایت های خرید و فروش 
خودرو به جهت عدم آگاهی متقاضیان تبلیغاتی 
در خصوص فروش خودرو پالک گذر موقت درج 
شده است، تصریح کرد: اینگونه خودرو ها قابلیت 
نقل و انتقال مالکیت و یا حتی واگذاری موقت 
را ندارند و خریدارانی که بــه این مطلب توجه 
نکنند، مالباخته و متضرر خواهند شد.وی گفت: 
خودرو های پالک گذر موقت در هر شــرایطی 
حق تردد بیش از آنچه در اســناد و پالک درج 
شده را ندارند. معاون فنی مهندسی و خدمات 
ترافیک پلیس راهور ناجا در خصوص مهلت تردد 
خودرو های گذر موقت در سرزمین اصلی گفت: 
خودرو های مناطق آزاد حداکثر یک ماه و سایر 
خودرو هایی که از مرز های کشور وارد می شوند 
با توجه به کشــور مبدأ بین ۳ تا ۶ ماه حداکثر 

مجازند در سرزمین اصلی تردد کنند.

مدیر عامل انجمن خیریه صــرع اصفهان گفت: با 
همت انجمن های حمایت از بیماران مبتال به صرع از 
۲۰ سال گذشته، این بیماران که تنها مشکل آن ها 
تشنج نبود و نیاز به دارو و حمایت های اجتماعی و 
شغلی داشتند، امکان مقابله با بیماری خود را پیدا 
کردند.مسعود اعتمادی فر با اشاره به اینکه یک درصد 
مردم جهان مبتال به بیماری صرع هستند و در ایران 
نیز نزدیک به ۸۰۰ هزار بیمار مبتال به بیماری صرع 
وجود دارد، اظهار کرد: انجمن صرع اصفهان از نظر 
آموزش و فرهنگ سازی عملکرد مناسبی داشته و 
به نسبت انجمن های سراسر کشور فعالیت های آن 
چشمگیرتر بوده است.وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از 
مبتالیان به صرع از طبقات محروم جامعه و نیازمند 
حمایت هستند، افزود: با همت انجمن های حمایت 
از بیماران مبتال به صرع از ۲۰ ســال گذشته، این 
بیماران که تنها مشکل آن ها تشنج بود و نیاز به دارو و 
حمایت های اجتماعی و شغلی داشتند، امکان مقابله 
با بیماری خود را پیدا کردنــد. مدیر عامل انجمن 
خیریه صرع اصفهان تصریح کرد: زمانی بیمار دارای 

صرع آنقدر تشنج می کرد تا توان خود را ازدست داده 
و گوشه گیر شود؛ این بیماران حتی از تحصیل و شغل 
نیز محروم می ماندند.وی با اشاره به اینکه صرع امروزه 
به یک بیماری تبدیل شده و کسی از آن هراسی ندارد 
خاطرنشــان کرد: با کمک انجمن ها و دانشمندانی 
که به این عرصه ورود کردند، اکنون این بیماری در 
بیش از 7۰ درصد مبتالیان کنترل شده و درمان های 
دارویی و حمایت های روانپزشــکی ارائه شده باعث 

امکان حضور بیشتر این افراد در جامعه شده  است.

مدیر عامل انجمن خیریه صرع اصفهان:

دیگر کسی از بیماری »صرع« هراسی ندارد
مســئول مرکز آزمایشــات قبل از ازدواج گل یاس 
گفت: از دو سال گذشته تاکنون آزمایشات تاالسمی 
در اصفهان با ثبت اثر انگشــت در ایــن مرکز انجام 
می گیرد.دکتر زهره حنایی نژاد اظهار داشت: از ماه 
گذشته تاکنون عالوه بر انجام آزمایشات تاالسمی، 
غربالگری بیماری های ژنتیکی در این مرکز شروع 
شــده و زوجین پس از انجام آزمایشات تاالسمی با 
مراجعه به کارشناس ژنتیک پرسش نامه غربالگری 
بیماری های ژنتیکی را تکمیل می کنند و در صورتی 
که زوجین دارای ســابقه بیماری های ژنتیکی در 
فامیل باشند، با مراجعه به پزشــک ژنتیک پرونده 
برای آنها در این مرکز تشــکیل می شــود تا از بروز 
بیماری های ژنتیکی جلوگیری شــود. وی تصریح 
کرد: در کارگروه ملی ترویج ازدواج و کنترل و کاهش 
طالق به منظور کاهش دعاوی خانوادگی و طالق، 
با حضور دســتگاه های عضو )وزارت بهداشت، قوه 
قضائیه، سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان بهزیستی 
و غیره(، برنامه ملی آمــوزش های هنگام ازدواج به 
تصویب رسیده است که  براساس این مصوبه مراکز 

ازدواج مــدت برگزاری کالس هــای آموزش خود 
را از ۲ ساعت به۶ ســاعت افزایش دادند. وی ادامه 
داد: عالوه بر برگزاری این کالس از یک ماه گذشته 
کالس روان شناسی با محوریت مهارت ارتباط موثر، 
مدیریت خشم و مهارت حل مسئله و کالس احکام 
با محوریت اخالق و نقــش آن در تحکم خانواده و 
آشنایی با احکام زناشویی و کالس حقوق با محوریت 
آشنایی زوجین با شروط ضمن عقد، حقوق و تکالیف 

مشترک و اختصاصی زن و مرد برگزار می شود.

انجام آزمایش تاالسمی در اصفهان با اثر انگشت؛

آغاز مشاوره بیماری های ژنتیک

خبردیدگاه

پسرک با چشمانی مضطرب به معلم نگاه می کند، 
سه ماه از بازگشایی مدارس گذشته و لی او هنوز 

نتوانسته هیچ عدد و حرفی را یاد بگیرد. 
نگاه های خشمگین معلم ،کودک را دستپاچه می کند 
و در نهایت با اخطاری برای آوردن مادرش به مدرسه 
تحقیر شــده و نگران ســر جای خود می نشیند. این 
حکایت کودکان دیر آموزی است که سال  ها در مدارس 
عادی محکوم به تحقیر شدن و تحمل مرارت های زیادی 
بودند ولی چند سالی است با شناسایی و برنامه ریزی 
نهایی تالش شده تا شــرایط بهتری برای این دسته از 

کودکان فراهم شود.
دیر آموزها چه کسانی هستند؟

تعداد دانش آموزان دیر آموز هر ســاله رشد دارد، این 
را می توان از البه الی اعــداد و ارقامی که هر از گاهی 
رسانه ای می شود هم فهمید، اما این موضوع نه به دلیل 
پیشرفت این عارضه بلکه به دلیل رشد آگاهی و افزایش 
غربالگری ها در میان کودکان رخ داده است. کودکان 
دیرآموز از نظر هوشي در محدوده بهره هوشی بین 7۰ 
تا ۸4 قرار گرفته اند، یعني یک تا دو انحراف استاندارد 
پایین تر از میانگین سني خودشان و به این دلیل داراي 
عملکرد طبیعي ضعیف هســتند. این کودکان عقب 
مانده یا استثنایی نیستند؛ اما به دالیلی فیزیولوژیک 
نمی توانند مانند اغلب کودکان پروسه های یادگیری 
را طی کنند. آنها تمرکز و دقت کافي و رغبت به کارهاي 
فکري و ابتکاري ندارند، قادر به طرح نقشــه و برنامه 

ریزي براي خود و دیگران نیستند ولي ممکن است با 
تمرین و ممارست در کارهاي عملي و حرفه اي موفق 
شوند.بیشتر این افراد در خانواده و جامعه به طور تقریبا 
عادي زندگي مــي کنند و جز در مــواردي که انتقاد، 
استدالل و بیان الزم است تفاوت محسوسي با دیگران 

نشان نمي دهند.
بیش از 5 هزار دانش آموز دیرآموز در اصفهان

گفته می شــود ۱4 درصد افراد جامعه را می توان در 
میان دیرآموزان دسته بندی کرد. در کشور تا کنون ۶۵ 
هزار دانش آموز دیر آموز شناسایی شده که سهم استان 
اصفهان از ااین تعداد ۵۸۰۰ نفر اســت بر اساس اعالم 
رییس اداره پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی آموزش 

و پرورش استان اصفهان حدود ۵۸۱۶ دانش آموز کم 
آموز یا دیر آموز در اصفهان شناسایی شدند که از این 
آمار دو هزار و ۳۳۰ نفر دختر و سه هزار 4۸۶ نفر پسر 
هستند. نسرین باباپور در این زمینه اعالم کرد: در سه 
ســال اخیر ارزیابی پایگاه های سنجش سالمت دانش 
آموزان از پایه اول دبســتان به پیش دبســتان منتقل 
شده تا با مداخله به هنگام،  مشکالت آموزشی پیش از 
ورود دانش آموز به پایه دبستانی حل شود. وی با بیان 
اینکه سنجش سالمت دانش آموزان درسال تحصیلی  
۹۸-۹7  در پیش دبستانی و پایه اول ابتدایی با هدف 
شناسایی دانش آموزان دیر آموز یا کم آموز انجام شد، 
افزود: حدود پنج هزار و ۸۱۶ دانش آموز شناسایی شدند 

که از این آمار  دو هزار و ۳۳۰  نفر دختر و  سه هزار 4۸۶ 
نفر پسر هستند.

با دیر آموزان چه باید کرد؟
گاهی دیر آموزان با عقب مانــده های ذهنی و یا حتی 
کودکان اوتیسم اشتباه گرفته می شوند این در حالی 
است که دیرآموزان بسیاری از نارســایی های این دو 
دسته را ندارند . هر چند مســئوالن آموزش و پرورش 
تاکیــد دارند این کــودکان در مدارس عــادی تعلیم 
ببینند و سپس با شــرکت در برخی از طرح ها مانند 
مداخله بهنگام مورد بازآموزی قرار بگیرند؛ اما برخی از 
کارشناسان آموزشی معتقدند حضور در مدارس عادی 
می تواند فشار مضاعفی را بر این کودکان وارد کند. دو 
سال آموزش ابتدایی برای این کودکان بسیار اهمیت 
دارد اگــر کودکان دیرآموز در همان کالسهاي اول و 
دوم آموزش مناسب ببینند و درگیــــر فعالیت هایي 
شــوند که به طور نظامدار جذب سیستم ادراکي آنها 
شود و مهارت کالمــــي آنها را رشد دهد، هم نمرات 
کالســي و هم رشد هوشــي آنها پیشرفت مي کند و به 
حد دانش آموزان عادي مي رسد. روان شناسان کودک 
هم معتقدند نحوه برخورد خانواده، مدرسه و جامعه در 
پیشرفت و یادگیری کودکان دیرآموز بسیار موثر است. 
والدین نقش مهمــی در یادگیری، افزایش مهارت ها و 
موفقیت این کودکان در آینده و بزرگســالی دارند به 
همین دلیل مهم اســت که خانواده کودکان دیر آموز 
اطالعات کافی در مورد  نقص کودک شان داشته باشند 
اما معموال این مسئله تا زمان رفتن کودک به مدرسه 

به تعویق می افتد.

یـادگیـری بـا کــمی تـاخیر

محققان اصفهانی موفق به ساخت دستگاه »مه ساز امنیتی« شدند 
که به کمک آن می توان جلوی ســرقت مســلحانه از طالفروشی 
را گرفت. مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیان مســتقر در شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان اظهار کرد: محصول دانش بنیان »مه ساز 
امنیتی« با توجه به نیاز صنف طال و جواهر به سیستم های امنیتی 
خاص طراحی شده است که در لحظه وقوع سرقت با تولید مه بسیار 

غلیظ باعث از بین رفتن دید فرد مهاجم می شود. این سیستم از یک 
محافظ مکانیکی ویترین طال و دســتگاه مه امنیتی در مواقع بروز 
خطر و سیستم ارتباطی مانیتورینگ فروشگاه توسط نیروی انتظامی 
تشکیل می شود.سهیل ســاعدی، در توضیح عملکرد این دستگاه، 
گفت: سیستم مه ساز امنیتی در کمتر از سه ثانیه با ایجاد مه بسیار 
غلیظ و با ماندگاری باال مانعی برای دید سارق خواهد بود، به طوری که 

امکان هرگونه عکس العمل بعدی را از سارق یا مهاجم سلب می کند 
و تنها راه برای فرد خروج از محل خواهد بود. مدیرعامل شرکت دانش 
بنیان تابان گستر نفیس ادامه داد: تولید مه این دستگاه ۲۲ مرتبه 
استفاده می شود که هربار 4۵ دقیقه ماندگاری دارد. این مه از نظر 
سالمتی هیچ گونه ضرر و زیانی ندارد و آسیبی برای طال و جواهرات 

موجود ایجاد نمی کند. 

افزایش امنیت طالفروشی ها با کمک دستگاه »مه ساز امنیتی«

  چالش 5800 دانش آموز اصفهانی؛ 

تاکید مجدد وزارت بهداشت بر تخلف بهداشتی دو برند اسنک
سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به اظهاراتی مبنی بر تکذیب تولید اسنک از ذرت حیوانی، گفت: گزارش 
مبسوط نمونه های تست شده از مواردی که از ذرت حیوانی در تولیدشان استفاده کرده بودند، آماده است و موارد 
آلودگی میکروبی و حتی بعضا آلودگی شیمیایی یا موارد دیگر هم در آن مشاهده شده که موارد تفصیلی آن 
ارائه می شود.دکتر کیانوش جهانپور در واکنش به اظهارات رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع 
چیپس و فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت مبنی بر تکذیب تولید اسنک از ذرت حیوانی، گفت: مواردی که 
توسط این فرد مطرح شده به هیچ وجه صحت ندارد. گزارش مبسوط نمونه های تست شده از مواردی که از ذرت 
حیوانی در تولیدشان استفاده کرده بودند، آماده است و موارد آلودگی میکروبی و حتی بعضا آلودگی شیمیایی 
یا موارد دیگر هم در آن مشاهده شده که موارد تفصیلی آن ارائه می شود. قطعا این موضوع هم تخلف بهداشتی 

بوده و هم تخلف ارزی که البته موضوع تخلف ارزی در حیطه کاری سازمان غذا و دارو نیست.

راه اندازی آی سی یو هوایی در نیروی هوایی ارتش
رییس اداره بهداشت و امداد و درمان نیروی هوایی ارتش در اصفهان گفت: به زودی آی سی یو هوایی به عنوان یک 
نیاز ضروری در نیروی هوایی ارتش راه اندازی می شود.سرتیپ دوم پزشک سهیل نصوحی درحاشیه رزمایش بین 
بیمارستانی نیروهای مسلح مستقر در منطقه اصفهان با اشاره به ضرورت وجود بالگرد مناسب به منظور احیای 
افراد بدحال گفت: برای راه اندازی آی سی یو هوایی در جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش، پیگیری و اقدامات 
مناسبی شده که به زودی راه اندازی می شود .وی با بیان اینکه درحال حاضر حمل مجروحان به وسیله بالگردهای 
شنوک با حجم باال صورت می گیرد، گفت:  الزم است برای حمل و انتقال هوایی برخی مجروحان که نیازمند 
مراقبت های ویژه هستند، امکانات مناسب وجود داشته باشد. سخنگوی رزمایش بین بیمارستانی نیروهای مسلح 
»مدافعان والیت« گفت: این رزمایش با هدف افزایش توان بیمارستان های نیروهای مسلح در حوادث طبیعی 

مثل سیل و زلزله و حوادث غیرطبیعی همچون جنگ و حوادث تروریستی برگزار شد.

معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران از جمع آوری 
تمامی صندوق های بزرگ فلزی صدقات تا پایان سال ۱4۰۰ خبر داد.محمد 
هادی ســیف با بیان اینکه در حال حاضر ۳۸ هزار صنــدوق بزرگ در معابر و 
میادین شــهرها و همچنین 4۵۰ هزار صندوق کوچک )خانگی( در ســطح 
اســتان تهران وجود دارد، گفت: یکی از برنامه های مهم کمیته امداد کاهش 
صندوق های بزرگ از سطح معابر و نصب صندوق های الکترونیکی است. طرح 

تعویض صندوق ها از سال گذشته آغاز و تاکنون بیش از سه هزار صندوق بزرگ 
از معابر جمع آوری شده که تا پایان امسال نیز نزدیک به هفت هزار صندوق دیگر 
جمع آوری خواهد شد. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداداستان 
تهران افزود: تا پایان سال ۱4۰۰ تمامی صندوق های بزرگ فلزی از سطح معابر 
جمع آوری و روش های نوین الکترونیکی، دستگاه های عابر بانک ، اپلیکیشن سنا 

)سامانه نیکوکاری امداد( و تلفن 7۳۵۵ جایگزین می شود.

داد
 ام

یته
کم

 

جمع آوری 
صندوق های صدقات 

فلزی تا پایان ۱۴۰۰

معاون توسعه مشارکت های 
 مردمی کمیته امداد تهران 

خبر داد:

پریسا سعادت
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تیم سپاهان با برتری مقابل تیم پیکان، روند شکست ناپذیری در 
این فصل را به عدد 18 رسانید تا این تیم اصفهانی تنها تیم بدون 
شکســت این دوره از رقابت های لیگ برتر باقی بماند. سپاهان 
سال ها پیش نیز توانسته بود با امیر قلعه نویی رکورد 21 یک هفته 
شکست ناپذیری را به نام خود ثبت کند که اکنون این تیم دوباره 
برای رسیدن به رکورد سابق خود تنها سه بازی دیگر فاصله دارد و 

اگر بتواند در هفته های آتی به شکست ناپذیری خود ادامه 
دهد، می تواند رکورد جدید دیگری را به نام خود ثبت کند.

 تمجید »آلگری« از عملکرد 
فوق العاده »دیباال«

 ســرمربی یوونتوس به تمجید از پائولو دیباال 
و گلزنــی اش در دیدار 
مقابــل فروزینونه 
پرداخت. مهاجم 
در  آرژانتینــی 
دقیقه ششم بازی 
از فاصله 25 متری 
با یک شــوت دیدنی 
دروازه حریف را باز کرد تا پــس از او، لئوناردو 
بونوچی و کریستیانو رونالدو دو گل دیگر را بزنند 
و تیم شان پیروز میدان شود. این اولین گل دیباال 
پس از سوم نوامبر و دیدار مقابل کالیاری بود و 
هشتمین گل او در بیست و نهمین بازی فصل. 
آلگری معتقد است که عملکرد ستاره 25 ساله 
تیمش بسیار مهم بوده و آمار گلزنی اش به خاطر 
رونالدو و مانژوکیچ، محدود شده است.سرمربی 
ایتالیایی گفت:»من برای پائولو خوشحالم. او گل 

خوبی زد و پس از آن عالی بازی کرد.«

ارتباط باخت دورتموند به 
تاتنهام با آرایشگر پروازی!

مدیر باشــگاه دروتمونــد می گویــد مالقات با 
آرایشگر پروازی قبل از 
بازی با تاتنهام، دلیل 
نتیجه نگرفتن تیم 
آلمانی نیســت. به 
نقل از ســاکرنت، 
یک روز قبل از بازی 
حســاس دورتموند و 
تاتنهام در لیگ قهرمانان اروپا، آرایشگر پروازی 
تیم آلمانی با حضور در هتل تیم آلمانی اقدام به 
اصالح ســر چندین بازیکن این تیم کرد. اکسل 
ویتسل، یاکوب الرســن، رافائل گوئررو، زاگادو و 
ابدو دیالو بازیکنانی بودند که در لندن و در هتل 
با این آرایشگر دیدار و موهای سر خود را اصالح 
کردند.این اقدام با انتقادات زیادی همراه شــد و 
خیلی ها عقیده داشتند که بازیکنان دورتموند در 
بازی برابر تاتنهام تمرکز کافی در زمین نداشتند. 
هانس یواخیم واتسکه، مدیر باشگاه دروتموند با 
رد این ادعا گفت: به هیچ وجــه این ادعا صحت 
ندارد که بازیکنان ما بــه خاطر کمبود تمرکز به 

تاتنهام باختند.

رونالدو، رکورد خود در رئال 
را تکرار کرد

کریســتیانو رونالدو در دیدار برابر فروزینونه در 
هفته بیست و چهارم رقابت های سری A ستاره 
تیمــش بود.این بازیکن 
پرتغالی توانست در 
ایــن دیــدار که با 
پیروزی سه بر صفر 
یوونتوس به پایان 
رسید هم گلزنی کند 
و هم پــاس گل بدهد. 
این برای سومین بازی پیاپی اســت که رونالدو 
می تواند در ســری A برای یوونتوس هم گل به 
ثمر برســاند و هم پاس گل بدهد.او پیش از این 
هم با پیراهن رئال مادرید توانســته بود در سال 
2۰۱۴ در ســه بازی پیاپی هم گلزنی کند و هم 
 A پاس گل بدهد و با تکرار این عملکرد در سری
و با پیراهن یوونتوس نشان داد که در اوج به سر 
می برد.این ستاره پرتغالی یوونتوس با زدن ۱۹ گل 
در صدر جدول بهترین گلزنان سری A جای دارد 
و فاصله اش را با نزدیک ترین تعقیب کننده هایش 

به سه گل رساند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا:
 »بالوتلی« می تواند

 باز هم بدرخشد
سرمربی تیم   ملی فوتبال ایتالیا امید زیادی به 
درخشــش دوباره ماریو بالوتلی دارد. بالوتلی 
بعد از جدایــی از نیس 
راهی مارســی شد. 
او در ایــن تیم هم 
خوبی  عملکــرد 
از خود نشــان داد 
و امیــد زیادی برای 
بازگشت به تیم   ملی 
فوتبال ایتالیا دارد. روبرتو مانچینی، سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایتالیا درباره بازگشت این مهاجم به 
تیمش این گونه واکنش نشان داد: همه چیز به 
خود بالوتلی بستگی دارد. بهترین نسخه بالوتلی 
به ۱۰ سال قبل برمی گردد. این مهاجم باز هم 
می تواند بدرخشد و به روزهای اوجش بازگردد. 
او همچنین در بخش دیگــری از صحبت های 
خود، اضافه کرد: بالوتلی برای بازگشت به تیم 
ملی باید با تالش و تمرکــز باالیی بازی کند و 
مهم تر اینکه دنبال حاشیه سازی نباشد و نهایت 

تمرکز و توجه خود را روی فوتبال گذارد.

»سپاهان« پا پس نمی کشد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

رضا کرمالچعب، مهاجم پیشــین تیم فوتبال پرسپولیس چند 
روزی است در تمرینات ســپیدرود حضور دارد و برای پیوستن 
به این تیم منتظر تایید نهایی علی کریمی است.کرمالچعب که 
فصل گذشته به تیمی در لیگ فنالند پیوسته بود، به احتمال زیاد 
 در روزهای اخیر با پیوستن به ســپیدرود دوباره به لیگ ایران باز

خواهد گشت.

مهاجم پیشین پرسپولیس در انتظار تایید علی کریمی

ســایت »le11amienois« فرانســه خبر داد که سامان قدوس، 23
هافبک ایرانی آمیان، به عنوان تاثیرگذارین بازیکن تیم انتخاب شد. 
قدوس با زدن 3 گل و دادن ۴ پاس گل روی 7 گل تیمش در این فصل 
تاثیر مستقیم داشته است. از مجموع ۱۹ گل به ثمر رسیده از سوی 
تیم آمیان، قدوس در 7 گل تاثیر مستقیم داشته و به عبارت دیگر 37 
درصد گل های تیم آمیان با تاثیر مستقیم قدوس به ثمر رسیده است. 

قدوس، تاثیرگذارترین بازیکن فصل آمیان شد
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ورود فدراسیون به اتفاقات اخیر 
در فوتبال

نیم فصل دوم هجدهمین دوره رقابت های لیگ 
برتر در شــرایطی آغاز شــد که تیم ها بیشتر از 
تمرکز روی مسائل فنی، درگیر صدور بیانیه ها و 
مصاحبه علیه یکدیگر بودند. بیانیه هایی که برخی 
سرمربیان و باشــگاه ها صادر کردند وضعیت این 
رشته پرطرفدار را با چالش ها و تنش های جدیدی 
مواجه کــرد. به همین خاطر مهــدی تاج رییس 
فدراسیون فوتبال قصد دارد در نشستی با مسئوالن 
کمیته ها به این وضعیت رسیدگی کند. فدراسیون 
فوتبال قصد دارد به زودی در نشستی ویژه با حضور 
مهدی تاج و رؤسای کمیته های اخالق، انضباطی 
و داوران به وضعیتی که برای این رشــته به وجود 

آمده، رسیدگی کند.

مکالمه شفر و خورشیدی؛ 
فقط »خسته نباشید«

پس از شکســت یــک بر صفــر اســتقالل برابر 
تراکتورسازی تبریز، وینفرد شــفر اعالم کرد که 
اشکان خورشیدی ،داور بازی به دلیل اشتباهاتی 
که در قضاوتش داشته، از او عذرخواهی کرده است. 
پس از این موضوع، خورشیدی در صحبت با داود 
رفعتی، رییس دپارتمان داوری اعالم کرد که پس از 
بازی، وینفرد شفر به او خسته نباشید گفته و دیگر 
صحبتی بین آنها رد و بدل نشده است. بنابراین، نه 
حرفی از اشتباه کردن زده و نه عذرخواهی.از دیگر 
حواشی این بازی باید به درگیری هواداران دو تیم 
در طبقه دوم اشاره کرد. بخشی از سکوی طبقه دوم 
به تماشاگران استقالل اختصاص داده شده بود که 
هواداران تبریزی به سمت آنها با پرتاب اشیا حمله 
کردند. ناظر بازی گزارش ایــن اتفاق  که پیش از 
آغاز مسابقه بوده را، نوشته و قرار است به مسئوالن 

کمیته انضباطی تحویل دهد.

 ستاره ایرانی 
روی جلد استادالدوحه 

در آغاز لیگ ستارگان قطر، نمایش درخشان ستاره 
ایرانی در ترکیب االهلی باعث شد تا تصویر او روی 
جلد روزنامه های دوحه قــرار بگیرد.در روزی که 
مربی اســپانیایی و جدید االهلی قید محمدرضا 
خانزاده ،مدافع کلیدی دور رفت لیگ ستارگان را 
زد و ترجیح داد برای ادامه فصل از تنها یک بازیکن 
ایرانی در فهرســت نفرات خود ســود ببرد، امید 
ابراهیمی با نمایش درخشان خود در میانه میدان 
به عنوان زوج نایجل دی یونگ هلندی، زمینه برد 
شیرین برای سبزپوشان االهلی مقابل الخریطیات 
را فراهم کرد تا اهالوی)لقــب االهلی( همچنان 

روزهای خوش خود در این فصل را ادامه بدهد.

در حاشیه

پیشخوان

تراکتورسازی با ملی پوش 
آماده اش پیروز شد؛ سلسله 

اشکانیان
»سپاهان« پا پس نمی کشد

 تداوم شکست ناپذیری زردپوشان درپایان ایستگاه هجدهم؛

اینستاگردی

برادران محمدی در کنار قلعه نویی
مهرداد محمدی در واکنش به پیروزی  تمیش در بازی با پیکان و تداوم صدرنشینی، تصویر 
خود به همراه برادر ملی پوش و سرمربی ســپاهان را منتشر کرده است. مهرداد در توضیح 
این تصویر نوشته خدایا شکرت؛ اما نکته مهم تصویر برادر اوست که در خارج از کشور لژیونر 

است و ارتباط خاصی با باشگاه سپاهان ندارد.

پایان شکست ناپذیری های 
اســتقالل با شلیک سهمگین 
دژاگه؛ اشــکان دژ استقالل را 

فرو ریخت

 بازگشت ســوپرمن، برد 
سرخ پوستی

6 امتیاز برای بیانیه نویسان 
علیه داوری؛ پیروزی معترضان

دارنده مدال برنز بازی های آسیایی جاکارتا اظهارکرد: اردوهای تیم ملی آب های آرام حدود یک ماه 
است شروع شده و از 2۹ دی ماه هم اردوهای انتخابی تیم ملی برگزار شد که پس از یک هفته استراحت 
دوباره باید از امروز در اردوی بعدی شــرکت کنیم. احمدرضا طالبیان با اشــاره به کم و کاستی های 
موجود در شرایط اردوها، ادامه داد: البته این موضوع طبیعی است چرا که در حال حاضر فدراسیون با 
سرپرست اداره می شود و امیدوارم هرچه زودتر رییس فدراسیون مشخص شود. طالبیان با بیان اینکه 
در هفته پایانی به جمع اردوی تیم ملی قایقرانی اضافه  شده است، تصریح کرد: به دلیل آسیب دیدگی 
از ناحیه مینیسک پا، یک هفته مرخصی پزشکی داشتم و به همین دلیل از ابتدا در تمرینات تیم ملی 
حضور نداشتم که پس از مدتی استراحت و انجام فیزیوتراپی مصدومیتم برطرف شد و مشکلی ندارم.

دارنده مدال نقره بازی های آسیایی اینچئون در پاسخ به اینکه در برخی رسانه ها مطرح شده بود برای 
حضور برخی از ورزشکاران در مجمع انتخابی ریاســت فدراسیون قایقرانی، باندبازی می شود، گفت:  
از زمانی که وارد تیم ملی بزرگساالن شدم و از ۱5 ســال پیش در مجمع انتخابی ریاست فدراسیون 
قایقرانی حضور داشتم و در این ســال ها پایه ثابت مجمع انتخاباتی بوده ام.طالبیان ادامه داد: خبری 
از باند و باندبازی در فدراسیون قایقرانی نیســت و این موضوع صحت ندارد؛ اگر می خواستم طی این 
سال ها به باندبازی فکر کنم، بعد از گذشت ۱۶ سال فعالیت در این رشته، نمی توانستم دوام  آوردم؛ هر 
یک از اعضای مجمع انتخاباتی یک رای دارند و کسی از رای دیگری خبر ندارد؛ مطرح کردن مافیا برای 
ورزشکار بی معناست و به نظرم این مسائل حاشیه است و از این مسائل دوری می کنم. وی با اشاره به 
جاری شدن زاینده رود طی یک ماه اخیر، خاطرنشان کرد: با اینکه اهل اصفهان هستم، اما فقط به خاطر 

زاینده رود نیمه جانی که جاری شده چند روزی است به اصفهان آمده ام.

کاپیتان اصفهانی تیم ملی قایقرانی :
خبری از باندبازی در فدراسیون قایقرانی نیست

تیم فوتسال گیتی پسند در حساس ترین دیدار پلی آف در اهواز 
و در شرایطی که وضعیت سالن نفت متشنج بود و بازیکنان این 
تیم مورد فحاشی قرار گرفتند، تن به شکست ۳ بر 2 داد تا بازی 

برگشت در اصفهان حساس تر از قبل شود.
اینکه سکوها متشنج باشــد و دو تیم سالن فوتسال را با میدان 
جنگ اشتباه بگیرند، از قبل پیش بینی  شده بود. حفاری اهواز 
گل می زد و گل برابری گیتی پسندی ها پشت سرش زده می شد 
تا اینکه گل سوم حفاری پاسخ نداشت تا پیروزی در دیدار اول 
آنها را به بازی برگشت امیدوار کند؛ اما حواشی این دیدار قطعا 

بازی برگشت را چه در میدان و چه روی سکوها سنگین خواهد 
کرد و گیتی پسندی ها برای پیروزی با تفاضل بیش از دو گل بازی 
خواهند کرد. داوودی نژاد پس از دو باختی که در طول فصل برابر 
گیتی پسند به نام حفاری ثبت شده بود،در مهم ترین دیدار مچ 
رضا لک را خواباند و حاال چشم به دیدار برگشت دارد؛ اما لک هم 
برای دیدار برگشت برنامه ها خواهد داشت.دیدار برگشت پخش 
زنده دارد! برای گیتی پسند در این دیدار سعید احمد عباسی و 
محمد شجری گلزنی کردند و گل های حفاری نیز توسط حسین 
فهیمی و هومن یعقوبی به ثمر رسید. از حواشی این دیدار می توان 

به باران نارنجک توســط هواداران حفاری، فحاشی به بازیکنان 
و کادر فنی گیتی پسند اشاره کرد.نیمه دوم این دیدار با توقف 
های زیاد پیگیری شــد، هر دو تیم در نیمه دوم دارای پنج خطا 
بودند، درگیری ما بین هواداران حفاری با عوامل نیروی انتظامی 
قبل از بازی رخ داد.در پایان این دیدار هواداران حفاری اهواز با 
حمله کردن به سوی بازیکنان و کادر گیتی پسند باعث درگیری 
شدیدی شدند.دیدار برگشت نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال روز 
پنجشنبه، 2 اسفند ماه از ساعت 16 در ورزشگاه پیروزی اصفهان 

برگزار می شود.

شکست گیتی پسند در میان ترقه و فحاشی؛

 سرخ پوشان تنها سکوت کردند

رئال مادرید فوتبال
 -
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ساعت 
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شبکه 
ورزش

فوالد فوتبال
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نفت مسجد 
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سنت اتین فوتبال
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شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

1شنبه 
28  بهمن

نبرد صدر نشــینی این دوره رقابت های لیگ برتر در پایان 
ایســتگاه هجدهم  بار دیگر به  نفع شاگردان امیر قلعه نویی 
به پایان رسید تا هم چنان سکوی اول رده بندی این مسابقات 

طالیی باقی بماند. تیم سپاهان در چارچوب رقابت های لیگ 
برتر هفته هجدهم در شرایطی روز جمعه در ورزرشگاه قدس 
مقابل تیم پیکان قرار گرفت که ســرخ پوشــان تهرانی روز 
پنجشنبه با برتری مقابل تیم استقالل خوزستان موقتا در رده 
اول جدول جای گرفته بودند؛ اما طالیی پوشان نصف جهان 

با پیروزی  مقابل شاگردان حســین فرکی ضمن بازگشت به 
جایگاه اول نشــان دادند به هیچ عنوان نمی خواهند پا پس 
کشیده و میدان را به سایر رقبا واگذار کنند. در گزارش پیش 
 رو نگاهی خواهیم داشــت به نکات آماری دیدار سپاهان و 

پیکان.

با گلی که طالیی پوشان 
نصف جهان در 
دیدار بــا تیم 
پیــکان در نیمه 

اول وارد دروازه ایــن تیم کردنــد تعداد گل 
های زده شده سپاهان به 32 رسید تا همچنان 
سپاهانی ها  عنوان بهترین خط حمله لیگ را در 
دست داشته باشند. تا پایان هفته هجدهم این فصل 
رقابت های لیگ برتر، تاکنون 272 گل از خط دروازه  
ها رد شده است که تیم سپاهان با32 گل زده در صدر 
و تیم تراکتور سازی با 28 گل و تیم پرسپولیس با 
22 گل به دنبال تیم اصفهانی هستند. کی روش 
استنلی، بازیکن تیم سپاهان نیز با ۱۰ گل 
زده در صدر آقــای گلی این دوره 

لیگ قرار گرفته است.

دروازه بان تیم سپاهان با بستن 
دروازه اش در دیدار با پیکان، نهمین کلیت شیت 

فصل را به نام خود ثبت کرد تا خیال قلعه نویی را از قفس 
توری زرد پوشان راحت کند. پیام نیازمند فصل گذشته 

از دیدار برابر پرسپولیس به ترکیب اصلی پیکان رسید و از 
همان مسابقه بود که توانست حضور ثابتش در اکثر بازی های 

فصل گذشته را تضمین کند. نمایش های خوب 
نیازمند در پیکان سبب شــد تا امیرقلعه نویی 
اولین خریدش در ســپاهان را بــه او اختصاص 

دهد، تا مشــکل این تیم پس از خــروج رحمان احمدی و 
شهاب گردان سرانجام حل شود و حاال هواداران سپاهان 

با حضور نیازمند خیال شان بابت پست دروازه 
راحت شده است.

سیاوش یزدانی، هافبک زردپوشان را باید یکی از چهره های دیدار 
سپاهان با پیکان دانست که توانست گل سه امتیازی سپاهان را در 
همان نیمه اول وارد دروازه تیم ســابقش کند و این تیم را در صدر 
جدول باقی نگه دارد. ســیاوش یزدانی نیز همانند پیام نیازمند در 

فصل گذشــته برای تیم پیکان تهران به میدان رفته بود و در این تیم توپ می 
زد. یزدانی در این دیدار  با گلی که برای سپاهان زد، تعداد گل های خود در این 

فصل را به عدد 2 رسانید.
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پرچم های شهری به احترام شهدا نیمه افراشته شد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 ویژه

 اخبار

فرمانده کل سپاه از مجروحان 
حادثه تروریستی عیادت کرد 

سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه 
پاســداران با حضور در یکی از بیمارستان های 
اصفهان از مجروحان حادثه تروریستی سیستان 
و بلوچســتان عیادت کرد.سرلشکر جعفری در 
این دیدار آخرین وضعیــت درمانی مجروحان 
بستری شده را مورد بررسی قرار داد و با تعدادی 
از آنها گفت وگو کرد. به گزارش تســنیم؛ 7 نفر 
از مجروحان حادثه تروریستی زاهدان تاکنون 
به اصفهان منتقل شده اند که در حال حاضر 2 
نفر در ICU و 5 نفر در سایر بخش های یکی از 
مراکز پزشکی اصفهان بستری هستند. سرلشکر 
جعفری پیــش از عیادت از ایــن مجروحان در 
منازل شهیدان رضا رحیمی و امید اکبری حضور 

پیدا کرده و با خانواده های آنها دیدار کرد.

نخستین نمایشگاه صنعت 
سینمای اصفهان برگزار می شود

رییس حوزه هنری استان اصفهان اظهار کرد: 
نمایشگاه صنعت سینمای اصفهان که امسال 
برای اولین بار برگزار می شــود، این توانایی را 
دارد که نقطه عطفی در زمینه ســینما و اهالی 
ســینما در اصفهان باشــد. مهدی احمدی فر 
با بیان اینکه ســرمایه گذاری در رشــته های 
هنری اصفهان باعث پویایی می شــود، گفت: 
لیاقت اصفهان این اســت که هنرمندان حوزه 
ســینما و انیمیشــن مورد توجــه و حمایت 
جدی قرار گیرند و رویداد نمایشــگاه صنعت 
 سینمای اصفهان قطعا آغاز پرشوری بر این باور

 است.
وی تصریح کرد: در بحث آمایش سرزمین این 
اســتان هنرخیز و به تعبیر بهتر مهد هنر، در 
بخش های اقتصادی و اجتماعی متاسفانه توجه 
و نگاه اصلی به توسعه در زمینه هایی معطوف 
شده که نیاز به سرمایه گذاری های سنگین و 
طوالنی مدت دارد و فراهم کردن بعضی بسترها 

یا ممکن نیست و یا معقول به نظر نمی رسد.
 رییس حوزه هنری اســتان اصفهان ادامه داد: 
توجه و ســرمایه گذاری در زمینه ها و رشــته 
های هنری باتوجه به زیرســاخت های فراوان 
و استعدادهای پرتعداد استان اصفهان نه تنها 
بودجه های کالن طلــب نمی کند بلکه در بازه 
زمانی کوتاه تری سبب نتیجه بخشی و پویایی 
می شود. وی با بیان اینکه حوزه هنری اصفهان 
در اولین نمایشگاه صنعت سینمای اصفهان با 
غرفه اختصاصی خود حضــور دارد و در بخش 
پیچینــگ و داوری های نمایشــگاه همکاری 
خواهد داشــت، تاکید کرد: استحقاق و لیاقت 
اصفهان به طور قطــع و یقین این اســت که 
هنرمندان حوزه سینما و انیمیشن مورد توجه و 
حمایت جدی قرار گیرند و رویداد icinex قطعا 
آغازی پرشوری بر این باور است، بر این اساس 
حوزه هنری اصفهان نیز وجهه همت خود قرار 

داده که در این راستا تالش کند.

اختتامیه نخستین جایزه 
»جمالزاده« برگزار می شود

 آیین پایانی نخســتین جایزه جمالزاده فردا در 
تاالر هنر در اصفهان برگزار می شــود.  دبیر این 
جایزه با بیان این مطلب گفــت: فراخوان جایزه 
مهر ماه امسال اعالم شد و با اینکه مدت دریافت 
آثار کمتــر از دو ماه  بود 1547 اثــر به دبیرخانه 
جایزه جمالزاده رســید. این اتفاق ما را شــگفت 
زده کرد و یک رکورد تازه در جشنواره های ادبی 
کشور محسوب می شــد. داوری این آثار با همت 
نویسندگان و مدرسان داستان نویسی برجسته 
اصفهان و ایران در دو مرحله انجام شــد و امروز 
زمان به ثمر نشستن تالش هاست.رضا روحانی 
ادامه داد: فردا  در حضور جمعی از اهالی و اصحاب 
فرهنگ و ادبیات اصفهان و ایران گرد هم خواهیم 
آمد تا دفتر نخســت را به انتها ببریم و گشایش 
دومین دفتر را زمزمه کنیم.وی اضافه کرد: حسن 
میرعابدینــی ، منتقد ادبی و پژوهشــگر ادبیات 
داستانی معاصر ایران ســخنران ویژه این مراسم 
خواهد بود و علیرضا معینی، مجری صاحب سبک 
کشورمان به عنوان مجری پشت تریبون خواهد 
رفت. قدرت اله نوروزی شهردار اصفهان نیز در این 
مراسم حضور داشــته و به ایراد سخن می پردازد 
و معرفی برگزیدگان و نفــرات برتر این جایزه در 
حضور چهره های برجسته و سرشناس ادبیات و 

هنر انجام خواهد شد.

 رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
 در اصفهان:

 نباید بگذاریم خوش شهدا 
پایمال شود

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با چند 
تن از خانواده شهدای حادثه تروریستی زاهدان 

دیدار کرد.
حجت االسالم والمســلمین شهیدی در حاشیه 
دیدار با خانواده شهدای این حادثه با بیان اینکه 
بعد از حالوت 22 بهمن این حادثه تلخ بود، گفت: 
رهبر انقالب بعد از شنیدن این خبر ابراز نگرانی 

و تاسف کردند. 
وی با اشاره به اینکه دشمن همواره به دنبال ضربه 
زدن به کشور اســت، افزود: دشمنان با مشاهده 
حضور مــردم در راهپیمایی 22 بهمن ســیلی 
ســختی خوردند و با این حادثه می خواســتند 
شکســت خود را به نوعی پاســخ دهند.رییس 
سازمان بنیاد شــهید وامور ایثارگران با اشاره به 
اینکه مصیبت ســخت اســت و انقالب برایمان 
گران تمام شــده، افزود : عزیــزان زیادی خون 
پاک شان پای انقالب ریخته شده و نباید بگذاریم 

پایمال شود.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان: 
تکمیل پروژه مرکز همایش ها 

 ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد

معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهارکرد: 
مرکز همایش های بین المللــی اصفهان، پروژه 
بزرگی است که ساالنه بیش از ۳۰ درصد بودجه 
خالص عمرانی شهر را به خود اختصاص می دهد.

ایرج مظفر افزود: مدتی به دلیل مســائل قبلی و 
بدهی به پیمانکاران، پروژه غیرفعال شــده بود، 
اما با روی کارآمدن مدیریت جدید شهرداری، به 
همت شــهردار و مدیر منطقه6 بخش اعظمی از 
بدهی ها پرداخت شده و در حال حاضر 16 پروژه 

در مرکز همایش ها فعال است.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان 
کرد: متوســط پیشــرفت ســالن اصلی مرکز، 
سالن های جنبی و محوطه های آن که حدود 7۳ 
هکتار وسعت دارد تاکنون پیشرفت قابل توجهی 
داشته و تمام تاسیسات زیربنایی آن از جمله آب، 

برق و گاز نیز آماده بهره برداری است.
مظفر ادامه داد: احداث ســالن های اصلی مرکز 
همایش هــای بین المللــی تاکنــون 75 درصد 
پیشــرفت داشــته که با برنامه ریزی های انجام 
 شــده تا نیمه دوم ســال ۹۹ بــه بهره برداری

 می رسد.

 مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان
 خبر داد:

 1۵میلیارد ریال اعتبار برای 
ساماندهی خیابان هفت تیر

مدیر منطقه 1۰ شــهرداری اصفهان از پیشرفت 
5۰ درصــدی عملیــات اجرایــی ســاماندهی 
خیابــان هفت تیر خبــر داد و گفــت: عملیات 
اجرایی ســاماندهی خیابان هفت تیر حد فاصل 
خیابان پروین تا خیابان ســپیده کاشانی شامل 
مناسب سازی پیاده روها و تعریض خیابان است.

حمید شــهبازی اظهارکرد: برای ســاماندهی 
خیابان هفت تیر 15 میلیارد ریال اعتبار در نظر 
گرفته شده اســت و پیش بینی می شود تا قبل از 

پایان سال تکمیل شود.
وی افزود: منطقه 1۰ شهرداری اصفهان با 22۰۰ 
هکتــار مســاحت و 17 محله، دومیــن منطقه 
پرجمعیت شهر اصفهان به شمار می رود و حدود 
22۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است.

مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
در این منطقه پروژه های زیادی تعریف شده که 
تعدادی از آنها در سال جاری به سرانجام رسیده، 
تعدادی در حال اتمام و برخی دیگر نیز به زودی 

آغاز می شود.

پس از آن که سازمان آتش نشانی به 
شکل امروزی در دنیا تاسیس شد، کم کم پای 
بانوان به این سازمان نیز باز شد و امروزه در 
بسیاری از کشورهای دنیا، بانوان در کنار آتش 
نشــانان مرد بــه عملیات هــای مختلف 
می پردازند.در شهر اصفهان نیز زمزمه های به 
کارگیری بانوان آتش نشان از مدت ها پیش 
مطرح شده اســت، به طوری که مدیرعامل 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان می گوید: هدف گذاری برای 
به کارگیری آتش نشانان بانو انجام شده چرا 
که نیاز به این نیروها به لحاظ شرعی، انسانی و 
روانی به خوبی احساس می شود؛ البته مجوز 
الزم برای استخدام بانوان آتش نشان باید از 
سوی سازمان امور استخدامی صادر شود، در 
این راستا ســازمان آتش نشــانی اصفهان 
پیشنهاد مربوطه را ارائه کرده و برای تحقق آن 
تالش می کند.جزییات بیشــتر در این باره 
همچنیــن نکاتــی در خصــوص ایمنی 
ساختمان های پیش فروش شده، امکانات و 
تجهیزات آتش نشانی اصفهان، شرایط جذب 
نیرو در این سازمان و موارد دیگر را در مشروح 
گفت و گــوی ایمنــا با »محســن گالبی« 
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی شهرداری اصفهان می خوانید:
موضوع به کارگیری آتش نشــانان بانو در 

اصفهان تا چه اندازه جدی است؟
در ابتدای فعالیت در سازمان آتش نشانی این قول را 
دادم تا آنجا که امکان داشــته باشد، در این سازمان 
از بانوان آتش نشــان اســتفاده کنیم، اما تحقق این 
هدف مستلزم زیرساخت هایی اســت که باید آماده 
شود، البته طی شــش ماه گذشــته در این ارتباط 
اقداماتی انجام شده اســت.اگر بخواهیم در هر کدام 
از ایستگاه های آتش نشــانی، تعدادی بانوان آتش 
نشان مســتقر کنیم، با توجه به اینکه اکثر نیروهای 
سازمان مرد هستند، باید برخی زیرساخت ها از جمله 
خوابگاه، سرویس های بهداشتی، موضوعات رفاهی، 

باشگاه ها، غذاخوری، نمازخانه و سایر امکانات الزم 
آماده شود. موضوع اصلی این است که نیاز به حضور 
بانوان آتش نشان تا چه اندازه است؟ به هر حال آتش 
نشانی اصفهان در طول ۸6 سال سابقه فعالیت، آتش 
نشان زن نداشــته و در حال حاضر که هدف گذاری 
برای به کارگیری این آتش نشــانان انجام شده، باید 
شــناخت و آگاهی بیشــتری درباره موضوع داشته 
باشیم.ســابقه به کارگیری نیروهای آتش نشان بانو 
در استان های همدان و کرج و نقاط قوت و ضعف را 
بررسی و از تجربیات آنها استفاده کرده ایم تا در این 
مسیر با مشکل مواجه نشویم. فعالیت سازمان آتش 
نشانی امدادرسانی و پیشگیری است، اگر اعضای یک 
خانواده در حین استراحت یا هنگام استحمام دچار 
حادثه شوند و کســی از محارم فرد حادثه دیده در 
محل حضور نداشته باشد، قطعا نیروهای قسم خورده 
سازمان آتش نشانی نســبت به جان، مال و ناموس 
مردم حساسیت الزم را دارند، اما آیا این حساسیت 
در بین مردم هم به همین صورت اســت؟ به همین 
سبب بیشتر به مشکالتی که در پســاحادثه وجود 
دارد، اندیشــیده و نیاز به نیروهای آتش نشان بانو را 
به لحاظ شرعی، انســانی و روانی به خوبی احساس 

می کنیم. در حال حاضر تعدادی از بانوان آتش نشان 
داوطلب مرحله آموزشی دوره های تخصصی را پشت 
سر می گذارند، بی شک وقتی این آموزش ها به صورت 
تخصصی انجام شود، بسیاری از مشکالت رفع خواهد 
شــد و در هر منطقه ای بانوان آتش نشــان داوطلب 
و آموزش دیده خواهیم داشــت؛ درصدد هســتیم 
دوره های آموزشــی را به مراکز آموزشی دخترانه و 
دانشگاه ها نیز تسری بخشیم تا در نهایت با تکمیل 
زیرساخت ها یک ایستگاه آتش نشــانی را به بانوان 

اختصاص دهیم.
در حال حاضر آتش نشــان بانو در اصفهان 

داریم؟
به صورت داوطلب داریم.

اگر زیرساخت ها مهیاشود، بانوان به  استخدام 
سازمان آتش نشانی در می آیند؟

قطعا مجوز الزم را باید ســازمان امور اســتخدامی 
صادر کند؛ ســازمان آتش نشانی اصفهان پیشنهاد 
مربوطه را ارائه کرده و برای تحقق آن تالش می کند.
با توجه به اعمال تحریم ها و نوسانات قیمت ها، 
این سازمان برای خرید تجهیزات با مشکل 

مواجه شده است؟

تحریم ها بی تاثیر نبوده است.
با توجه به اینکه بسیاری از تجهیزات آتش نشانی 
وارداتی اســت، افزایش هزینه ها فشــار زیادی به 

سازمان آتش نشانی اصفهان وارد کرده است.
در حــال حاضر بــرای خرید تجهیــزات انفرادی 
هر آتش نشــان، بیش از 4۰ میلیــون باید هزینه 
شــود چرا که یک اور و شــلوارحریق 1۸ میلیون 
تومان، یک جفت دســتکش آتش نشــانی حدود 
دو میلیــون و 5۰۰ هــزار تومان، یــک مقنعه یا 
هود حریق بیش از ۸۰۰ هــزار تومان و یک جفت 
چکمه چهار میلیون تومان هزینه نیاز دارد که اگر 
ســرجمع این تجهیزات را حســاب کنیم، هزینه 
انفرادی تجهیزات هر آتش نشــان بین 25 تا 4۰ 
میلیون تومان می شود. حتی دستگاه تنفسی که 
قیمت بســیار باالیی دارد، باید به صورت انفرادی 
استفاده شــود تا بیماری افراد به یکدیگر منتقل 
نشــود.خودروی اطفای  حریق که 2۰ دستگاه آن 
خریداری شده و به زودی تجهیزات مورد نیاز روی 
آنها نصب خواهد شــد، قبال با مبلغ 15۰ تا 2۰۰ 
میلیون تومان خریداری می شد، اما امروز باید بالغ 
بر یک میلیارد تومان برای خرید آنها هزینه کنیم.

نردبانی که با توجه به بلندمرتبه ســازی های شهر 
مردادماه امســال با 4.5 میلیارد تومان خریداری 
کردیم، قیمت آن به 2۸ میلیــارد تومان افزایش 
یافته اســت.بعضی از اقالم آتش نشــانی تا 25۰ 
برابر گران شــده اســت، البته تمام این تجهیزات 
نیز برای آتش نشــانان الزم اســت، اما با توجه به 
قیمت های سرسام آور برای خرید آنها با مشکالت 
زیادی مواجه هســتیم؛ از سوی دیگر آتش نشانی 
یک سازمان درآمدزا نیســت و خدمات رایگان به 
شهروندان ارائه می کند.برای کاهش زمان رسیدن 
به محل حوادث و حریق، بــا توجه به حجم باالی 
ترافیک و شــلوغی شــهر باید تعداد ایستگاه های 
ســازمان آتش نشــانی افزایش پیدا کند، از این 
رو در آینــده نزدیک دو ایســتگاه جدید را افتتاح 
 خواهیم کــرد و چند ایســتگاه نیــز کلنگ زنی 

می شود. 

 استخدام بانوان آتش نشان، مستلزم آماده سازی زیر ساخت هاست
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:  

آگهی مزایده
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در اجرای مــاده 5 قانون الحاق 
برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در نظر دارد تعدادی 
از اماکن ورزشــی خود واقع در سطح اســتان و انبار ورزشــگاه بزرگ را از 
طریق مزایده به مستاجر واجد شــرایط برای مدت یکسال واگذار نماید. لذا 
 متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر شرایط از تاریخ ۹7/11/2۹ به سایت
) www.isfahan.msy.gov.ir ( و برای دریافت اســناد و پاکت های 
مخصوص شــرکت در مزایده تا تاریخ ۹7/12/۰5 به امور قراردادهای اداره 

کل ورزش و جوانان اســتان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، 
درخواســت خود را به همراه مدارک اعالم شــده تا ســاعت 12 ظهر روز 
چهارشنبه ۹7/12/15 به دبیرخانه اداره کل ورزش  و جوانان استان اصفهان 
واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت نمایند. 
ضمنا زمان بازگشائی پاکتهای متقاضیان روز شنبه مورخ ۹7/12/1۸ راس 
ساعت ۹ صبح در محل اداره کل می باشد. الزم به ذکر است متقاضیان می 

توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند.

م الف: 380610اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

نوبت  اول

شــهردار اصفهان در برنامــه رادیویی »صدای 
شهر« با تسلیت به مناسبت شــهادت 27 الله 
عاشق از لشــکر همیشه ســربلند حضرت امام 
حســین)ع( به ملت ایران و خانواده داغدار این 

شهدا، اظهارکرد: حمله ناجوانمردانه 
تروریست های تکفیری ملت ایران را 
غصه دار کرده، اما تروریســت ها باید 
بدانند که خون شــهدا مقدمه و آغاز 

یک پیروزی جدید است
.قــدرت اهلل نــوروزی تاکیــد کرد: 
دشمنان بدانند که امروز همه مردم 
برای تشــییع پیکر پاک شــهدای 
گلگون کفن به صحنه می آیند و این 

حضور حامل پیام های مهمی است.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه بــا اعالم عزای 
عمومی در اصفهان، پرچم های شهری به حالت 
نیمه افراشته در آمد و پرچم های عزای عمومی 
در شهر نصب شده است، تصریح کرد:  روز جمعه 
افتخار پیدا کردم در نماز جمعه ســپاهان شهر 
حضور پیدا کرده و پیکر دو تن از شهیدان مدافع 

وطن را همراه با مردم این منطقه، تشییع کنم.
وی اظهارکــرد: طــی هفته گذشــته جلســه 
کالنشهرها در تهران با حضور معاون اول رییس 
جمهــور، وزرا و برخی از مســئوالن عالی رتبه 
تشکیل شــد و پس از بیان ســخنان شهرداران 
کالنشــهرها، تصمیمــات خوبــی در ارتباط با 
اوراق مشارکت و مشکالت بانکی گرفته شد که 
امیدوارم نتیجه این تصمیمات اثربخشی خوبی 

در عمران و آبادانی شهرها به همراه داشته باشد.
نوروزی ادامه داد: هفته گذشــته کالنشــهرها 
انتخاباتی نیز برگزار کردند که طی آن شــهردار 
اصفهان به عنوان نماینده شهرداران کالنشهرها 

در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
)متشــکل از چندین نفر از وزیــران، چند نفر 
از معاونــان قوه قضائیــه، چند نفر از رؤســای 
کمیســیون های مجلس، معاون رییس جمهور 
و رییس ســازمان برنامه و بودجه، رییس بانک 
مرکزی و تعدادی از فعــاالن بخش خصوصی( 
انتخاب شــد که امیدوارم از ایــن فرصت خوب 
برای رشــد و پیشــرفت اصفهان و سایر شهرها 
اســتفاده شــود.وی تصریح کرد: هفته گذشته 
همچنین با چند نفر از وزرا و ســایر مســئوالن 
در ارتباط با مســائل اصفهان گفت وگو داشتیم 
که دستاوردهای خوبی برای شهر و شهروندان 
اصفهان به همراه داشــت و امیدوارم با همکاری 
تمام بخش ها خدمت گذاری به مردم را به نحو 

شایسته و در شأن تمام شهروندان انجام دهیم.

شهردار اصفهان:

پرچم های شهری به احترام شهدا نیمه افراشته شد
یک کارشناس برنامه ریزی شهری اظهار کرد: 
یک شهر باید به گونه ای طراحی شود و ساختار 
و عناصر آن طوری مورد برنامه ریزی قرار گیرد 
که ویژگی های یک سیســتم تاب آور و مقاوم 

در آن لحاظ شــود، در واقع توانایی جامعه باید 
به شــکلی باشــد که نه تنها به بحران ها پاسخ 
دهد، بلکــه در این راه به کارکــرد و توانمندی 
بیشتری نیز دست یابد. صادق صیدبیگی افزود: 
برای داشتن یک شهر تاب آور نیاز به همکاری 
تمامی بخش ها، سازمان ها و حتی ساکنان شهر 
است تا شــهر بتواند در برابر حوادث پیش آمده 
در کمترین زمان بهترین عکس العمل را نشان 
دهد، بنابراین برای روشن شدن موضوع ابتدا باید 
تاب آوری، تعریف شود؛ تاب آوری از لغت التین 
resilio به معنای » به طور ناگهانی عقب نشینی 
کردن « گرفته شده است، همچنین تاب آوری 
یکی از مباحث مهم برای رسیدن به پایداری در 
شهرها به حساب می آید.این کارشناس برنامه 
ریزی شهری اضافه کرد: با گذشت بیش از سه 

دهه از تحقیقات اولیه در مورد تاب آوری، هنوز 
این مفهوم فاقد درک فراگیر و عملیاتی در حوزه 
های مختلف علمی است. جنبه مشترک تمامی 
این تعاریف را می توان شامل ایستادگی در برابر 
فشارها و شــوک های وارد شده و 
توانایی در ارائه عکس العمل مناسب 
در برابر آنهــا دانست؛شــهرهای 
تاب آور شــهرهایی هستند که در 
شــرایط پیچیــده و غیرقابل پیش 
بینی می توانند به صــورت پایدار 
 عمل کرده و در برابر مشکالت مقاوم

بایستند.
صید بیگی تاکید کرد: منشاء مفهوم 
تاب آوری به لحاظ زمانی نخســتین بار از دهه 
1۹7۰ )سال1۹7۳( توســط هولینگ مطرح 
شــد و با توجه به دیدگاه ها و روش های علمی 
مختلف معانی متعددی از آن اســتخراج شد؛ 
در هر حال تــاب آوری به عنــوان مفهومی در 
ارتباط با شهرها و برنامه ریزی از دهه 1۹۹۰ و 
در پاسخ به تهدیدات محیطی و تنظیم چارچوب 
های اجتماعی و نهادی ظاهــر و به تدریج وارد 
مباحث و نظریه های شهرســازی شــد.وی در 
زمینه ویژگی های شهرهای تاب آورتصریح کرد: 
یکی از مهم ترین ویژگی ها انعطاف پذیری است 
به طوری که توانایی تغییر، رد و قبول استراتژی 
های جایگزین )چــه در کوتاه مــدت و چه در 
بلند مدت( در پاسخ به شــرایط متغییر وجود 

داشته باشد.

یک کارشناس شهری مطرح کرد:

تاب آوری؛ راهکاری برای پایداری شهرها

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: تمامی بن بست های منتهی به خیابان کمال در منطقه سه شهرداری 
آسفالت می شود.در پی تماس یکی از شــهروندان در برنامه زنده رادیویی »شهر پرسشگر شهردار پاسخگو« 
در خصوص کیفیت بد آسفالت برخی گذرهای منطقه سه و از جمله خیابان کمال، شهردار اصفهان مدیران 
منطقه را ملزم به پیگیری درخواست این شهروند در اسرع وقت کرد. مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان در این 
خصوص با اشاره به درخواست این شهروند اظهار کرد: در اعتبارات و بودجه سال جاری پیش بینی های الزم 
برای آسفالت معابر در نظر گرفته شده بود که با توجه به روکش کردن آسفالت این معبر در گذشته، تمامی بن 
بست های منتهی به این گذر نیز آسفالت خواهد شد.حسین کارگر با بیان اینکه یکی دیگر از درخواست های 

شهروندان مربوط به نظافت بن بست ها بود، افزود: تذکرهای الزم به پیمانکار نظافت این معابر ارائه شد.

مدیر منطقه 3شهرداری اصفهان:
معابر فرعی خیابان کمال آسفالت می شود
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
  هر گاه يكی از شما برادر دينی اش را دوست 
دارد ، اين را به او اعالم کند ؛ چرا که اين کار ، 

الفت را پايدارتر و دوستی را استوارتر می کند .
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یادداشت

آخرین چهارشنبه بهمن ماه امسال در حالی با نقش آفرینی 
مردمانی از دیار زاینده رود در تاریخ جاودانه انقالب ماندگار 
شد که  ماجرای یک حادثه تروریستی نه تنها از نگاه بسیاری 
از ســلبریتی هایی که انتشار پســت های بی شمار یکی از 
دغدغه های اصلی زندگی شــان اســت، دور ماند  بلکه آن 
طور که باید و شــاید این حادثه تلخ واندوهگین در رسانه 
های جمعی مانند صدا و ســیما و روزنامه های سراســری 

هم دیده نشد.
آخرین چهارشنبه بهمن ماه ســال 97؛ در حالی به ساعات 
پایانی اش نزدیک می شد که عامالن انتحاری، عامالنی که 
خود را به ناحق جیش العدل نامیده اند، اتوبوس ســربازانی 
از وطن را هدف گرفتند؛ سربازانی که نزدیک یک ماه برای 
پاســداری از مرزهای ایران اســالمی، کیلومترها دور تر از 
خانواده، روزها و شب ها را برای ایجاد امنیت می گذراندند. 
ســربازانی که نه تنها برای دفاع از مرزها راهی سیستان و 
بلوچســتان شــده بودند بلکه محرومیت زدایی از مناطق 
محروم آن قسمت از کشور نیز در دستور کار آنها قرار داشت؛ 
اما قصه شهادت شان به مانند حادثه های تلخ شهادت آتش 
نشانان در تهران یا شــهادت نیروهای کشتی سانچی دیده 
نشــد و این جا بود که بیش از هر زمان دیگــری این کالم 
طالیی شهید بهشــتی در ذهن تداعی می شود » پاسداران 
آگاهانه انتخــاب می کنند، شــجاعانه می جنگند، غریبانه 
زندگی می کنند، مظلومانه شهید می شــوند و بی شرمانه 
توهین می شوند« پاســدارانی که این بار در همین ایران و  
برای دفاع از مرزهای همین ســرزمین، خون پاک شان بر 

زمین ریخته شد.
طی چند ســال گذشــته  بار دیگر بعد از یک دوره طوالنی 
حاکمیت آرامش، برناقوس جنگ دمیده شــد و  تعدادی از 
بهترین جوانان ایران اسالمی لباس شهادت را در کیلومترها 
دور تر از ایران بر تن کردند. صحبت در مورد  این که حضور 
رزمندگان ایرانی را باید دفاع از وطن خواند یا اصال این حضور 
درست اســت یا نه را در برخی  از مکان ها و رسانه ها  بسیار 
شنیده ایم  و برخی آن طور که باید به شهادت این غیورمردان 
بها نمی دهند؛ اما در حادثه تلخ چهارشنبه شب دیگر موضوع 
فرق می کرد، این بار مردانی لباس شهادت را بر تن کردند 
که نه در آن ســوی مرزها بلکه در داخل شهرهای خودی، 
هدف تکفیر قرار گرفتند؛ مردانی که ماموریت شــان دفاع 
از ساکنان ایرانی در داخل مرزها بوده است. دفاع از مرزها، 
فصل مشترک همه ایرانیان است که دل در گرو وطن دارند 
اگر چه اعتقادات دینی شان متفاوت است و این بار دفاع از 
همین فصل مشــترک به نام اصفهانی هایی رقم خورد که 
پیش تر نیز شجاعت و دالوری شان در تاریخ این مرز وبوم به 
یادگار مانده بود؛ مردانی از نسل خرازی که لباس پاسداری 
برای دفاع از این ســرزمین بر تن کردند تا با اقتدا به الگو و 
مقتدای شان حسین بن علی )علیه السالم( تا آخرین قطره 
خون شان برای دفاع از این مملکت بجنگند و چه مظلومانه 

و غریبانه هم به شهادت رسیدند.
اگرچه مردم اصفهان بار دیگر با حضور پرشــکوه در مراسم 
تشییع این شهدا نشان دادند که قدردان زحمات این دلیر 
مردان هستند؛ اما شایسته بود قدردانی از  زحمات این دلیر 
مردان در کل کشور و رسانه های جمعی خیلی بهتر از این که 
دیده شد، دیده شود تا مرهمی بر دل زخم خورده کودکان 
و همسرانی باشــد که نزدیک به یک ماه چشم انتظار آمدن 

عزیزانی بودند که این بار خوابیده به خانه برگشته بودند.

برای برادران پاسدارم که مظلومانه پرکشیدند

عکس روز

دوخط کتاب
ذوق جوان ســرانه و تأمل و 
بردباری پیرانه سر را یک جا 
در خود داشته باشد تا بتواند 
متاثر بشود مثل یک کودک؛ 
عاشــق و برانگیخته بشود 
مثل یک جــوان و در تأمل و 
بردباری زندگی را و مسائل 
آن را بــکاود و کار خود را 
بســنجد و  بیازماید، مثل یک 

انسان پخته و دوراندیش. 

»نون نوشتن«
محمود دولت آبادی

یک هنرمند باید ســه 
حالت عمده انسانی در 

خود داشته باشد
فکــر می کنــم هنرمنــد 
بایــد بتواند در هــر لحظه 
از زندگی خود، سه حالت 
عمــده انســانی را در خود 
داشته باشــد.  فراهــم 
یعنــی در آن واحــد، بــاور 
کودکانــه، سرشــاری و 

شرکت سونی از یک گجت جدید رونمایی کرده که به کاربران اجازه می دهد 
هر نوع صفحه ساعت معمولی را به یک بند هوشمند اضافه کنند. به این ترتیب 
ویژگی های دیجیتالی مانند ردیابی سالمت و نوتیفیکیشن ها در ساعت مذکور 
فعال می شــود.این گجت دارای فناوری های مختلف ساعت هوشمند مانند 
پرداخت بی تماس، ردیابی نشانگرهای سالمت و سخت افزارهای دیگر برای 
برقراری ارتباط با موبایل است که به جای صفحه  ساعت، در بند آن قرار دارند. 
این شرکت ادعا می کند کاربران با کمک این فناوری می توانند از بدنه ساعت 

های معمولی  مختلف استفاده کنند و به ویژگی هایی دسترسی داشته باشند.

گجت سونی هر ساعت معمولی را هوشمند می کند

مقام های چینی در نظر دارند از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید انرژی استفاده 
کرده و نخستین نیروگاه خورشیدی جهان را در فضا احداث کنند.این نیروگاه 
خورشیدی در فاصله ۳۶۰۰۰ کیلومتری به دور مدار کره زمین گردش خواهد 
کرد و از انرژی تولید شده به وسیله خورشید استفاده می کند، بدون اینکه مانع 
دریافت نورخورشــید به زمین شود.کارشناسان چینی ســاخت این نیروگاه 
خورشیدی را دریافت منبع انرژی بی نظیر برای انسان های ساکن درکره زمین 
اعالم کرده اند. نیروگاه خورشیدی فضایی می تواند ۶ برابر بیشتر از نیروگاه های 

خورشیدی زمینی به دریافت و تولید انرژی خورشیدی بپردازد.

احداث اولین نیروگاه خورشیدی فضایی 

وصیت نامه شهید پاسدار» ابراهیم صیادی« منتشر شد
پس از اعالم شهادت پاسدار »ابراهیم  صیادی نشلجی« وصیت نامه این شهید مدافع حریم امنیت روستای نشلج شهرستان کاشان منتشر 

شد.  بخشی از متن وصیت نامه این شهید خطاب به همسرشان نوشته شده است که در ادامه می آید:
همسر عزیزم!

خیلی خیلی برای من زحمت کشیدی و من نیز خیلی تو را آزرده خاطر کردم، ان شــاءا... که مرا ببخشید. من تو را امین و قیم خود قرار 
می دهم و می دانم که با صداقت و عدالت مواردی را که از شما خواســته هم انجام می دهی، در طول این سال ها که با هم بوده ایم به جز 
زحمت و ناراحتی چیزی برای شما نداشته ام و اکثر سختی ها و مشکالت روی دوش شما بود ان شاءا...که خانم بی بی فاطمه الزهرا)س( 
از شما راضی باشــد و خداوند ثوابش را به شما بدهد.همسر عزیزم شما را به صبر و اســتقامت در برابر مشکالت نصیحت می کنم از شما 
می خواهم که در تربیت فرزندان مان هرچه می توانی توان بگذاری که سربازان خوبی برای رهبر عزیزمان و کشورمان باشند و ادامه دهنده 

راه شهدا باشند ان شاءا... .
همسر عزیزم! از یک سوم اموالی که می توانم در آن تصرف داشته باشم برای کمک به نیازمندان، هزینه های خرج کفن و دفن، کمک به 
هیئت و مدارس و امور خیریه و خواندن نماز و قرآن و گرفتن روزه برای استفاده کن و همیشه در نمازهایت مرا دعا کن و از خداوند متعال 
)به خصوص در نماز شب ( طلب مغفرت کن.همسر عزیزم اگر قسمت شد و توانستی حتما سالی یک بار به کربال و زیارت امام حسین علیه 
السالم برو و مرا در آنجا از دعای خود محروم نساز. از تمامی خویشاوندان و اقوام برایم حاللیت بطلب که شاید در مجالسی حرفی زده باشم 
که باعث ناراحتی آن ها شده و من خبر ندارم و اگر قرض و دینی به گردنم بود و متوجه آن شدی آن را برایم پرداخت کن که امیدم بعد از 

خداوند متعال به شماست که دینی به گردن من نباشد و شما آن را پرداخت کنی.
به پدر و مادرت و پدر و مادر من بیش از پیش احترام بگذار و می دانم که خیلی آنها را دوست داری ولی پدر و مادر خیلی کارها دست شان 
 اســت و دعایی که در حق فرزند می کنند قطعا اثر دارد و آنها را هیچ وقت فراموش نکن و باز هم شــما را به صبر، صبر و صبر ســفارش 

می کنم.

وبگردی

تولید کنندگان یک محصول جدید انگلیسی ادعا می کنند این گجت پس از 
نصب اجازه می دهد والدین به طور کامل موبایل فرزندان شان را کنترل کنند.

تولید کنندگان iKydz به والدین اجازه می دهند تا به وسیله یک اپلیکیشن 
دسترســی کودکان به اینترنت را کنترل کنند. این محصــول از طریق یک 
اپلیکیشن کنترل مرکزی )iKydz hub ( کار می کند. از سوی دیگر اپلیکیشنی 
روی موبایل والدین دانلود می شود. عالوه بر آن اپلیکیشن دیگری روی دستگاه 

کودک دانلود می شود تا والدین بتوانند دستگاه فرزندشان را کنترل کنند.

والدین با این دستگاه فعالیت آنالین فرزندان شان را 
کنترل می کنند

 نخستین مدرسه فصلی 
»روان شناسی اسالمی« افتتاح شد

نخستین مدرسه ملی و فصلی »روان شناسی اسالمی و اندیشه ورزی 
در روان شناسی« به همت مرکز جامع رشد و توانمندسازی آستان 
قدس رضوی افتتاح شد. محســن اصغری نکاح، مدیر مرکز جامع 
رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی در آیین افتتاح این مدرسه 
روان شناسی که با حضور محمد مهدی نژاد نوری، معاون علمی آستان 
قدس رضوی و جمعی از روان شناسان برجسته کشور در تاالر شیخ 
طوسی بنیاد پژوهش های اسالمی برگزار شد، عنوان کرد: مدرسه 
فصلی به معنای دوره های فشرده آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی و 
یکی از رویکردهایی است که در فضاهای دانشگاهی برای ایام بین 
ترم و آزاد دانشجویان استفاده می شود و هدف از آن تبادل مطالب و 
یافته های علمی و اندیشه ورزی است. وی به تفاوت مدرسه فصلی با 
کارگاه آموزشی اشاره کرد و گفت: در کارگاه های آموزشی محوریت 
با یک یا دو استاد است؛ اما در مدرســه فصلی اساتید متعددی در 
حوزه های مختلف دانش خود را به صــورت یافته های جدید ارائه 
می دهند که ماحصل این کار مطالعه و تالیف است. وی افزود: مدرسه 
فصلی روان شناسی اولین مدرسه ای است که در مرکز جامع رشد و 
توانمندسازی آستان قدس رضوی راه اندازی شده و امیدواریم این 

امر استمرار داشته باشد .

دشمن شناسی، رمز تداوم انقالب اسالمی
روزنامه کیهان در یادداشتی نوشــت:»پیام راهبردی رهبر معظم 
انقالب دارای نکات بسیار مهمی برای ملت ایران و مسئوالن امروز 
و جوانانی که فردا مسئولیت اداره کشور را برعهده می گیرند، بود و 
شاید نیاز به ده ها مقاله و جلسه برای تبیین این پیام با تکیه بر تقابل 
دوگانه جدید»اسالم و استکبار« الزم باشد و جوانان و تشکل های 
انقالبِی آتش به اختیار باید به این ضرورت همت گمارند. هرچند این 
پیام همچون آبی سرد بر تمام ســیاه نمایی ها و واژگون سازی های 
دشمنان و جنگ روانی-  رســانه ای آمریکا و متحدانش علیه ملت 
ایران در یک سال گذشته بود و نشســت ورشو را به عنوان ماحصل 
تمام این تالش های خبیثانه به محاق برد، اما در این مجال محدود به 
این فراز و سوال اصلی پیام حضرت آقا می پردازیم که چرا »ملت هایی 
که به پا خاسته و انقالب کرده اند به جز تغییر حکومت ها، نتوانستند 
آرمان های انقالبی خود را حفظ کنند، اما انقالب پرشکوه ملت ایران 
توانسته به حرکت خود ادامه دهد«؟!  محوری ترین عامل و آنچه که 
توانسته بزرگ ترین انقالب جهان را بدون خیانت به آرمان هایش به 
چله پرافتخار خود برساند، بصیرت مردم و رهبری انقالب در مورد 
اهداف و سیاست های پشت پرده نظام سلطه و استکبار جهانی و عدم 
اعتماد به هرگونه مذاکره و نتایج آن با دشمنان ملت ایران و در رأس 

آنها آمریکا و در یک کلمه »دشمن شناسی« است.«

سبالن، زنده است
کتاب »سبالن زنده است« خاطرات امیر دریادار دوم عرشه »عبداله 
معنوی رودسری« به قلم »رضا قلی زاده علیار« است که در بخش 

خاطره، رتبه سوم کتاب سال سپاه شده است.
 در بخشــی از کتاب می خوانیم: یک لحظه به خود آمدم و دیدم 
نزدیک ساحل هستیم؛ در حوالی جایی که درگیری اتفاق افتاد. 
موج و جریان آب می توانست ناو شکن را به سنگ  های ساحل بکوبد 
و اگر دیر می جنبیدیم، موج های بعدی ناو را به صخره  ها می رساند. 
سنگینی ناو می  افتاد روی ســنگ ها و دیگر کارش تمام بود؛ تکه 
 تکه می شد؛ تکه پاره  اش را هم جمع می کردیم، دوزار نمی  ارزید و 
سبالن هیچ  وقت روی دریا را نمی دید. بر اثر انفجار بمب، ژنراتور 
سینه ناوشکن خاموش شده بود. برق توپ ۳5 پاشنه، پمپ  های 
پروانه و آسایشگاه  های یک و دو قطع شده و تحرکات نیروها هم 
به شدت کاهش یافته بود. دیگر از آن شــور و شوق خبری نبود و 
چهره  ها گرفته به نظر می رسید. کشتی طوفان زده را می ماندیم! 
صدای شرشر آب از قسمت های مختلف ناو، که سوراخ شده بودند، 
به گوش می رسید. آب گرفتگی ناو در حال گسترش بود. پمپ  های 
شناور اضافی درخواست کردیم. احتمال حمله مجدد دشمن وجود 
داشت. سعی کردم به خودم مسلط باشم. با خودم گفتم: »بچه  ها 

امیدشون به توئه. تکونی به خودت بده. حرفی بزن«.

کتابخبرکیوسک

 خداحافظ پدر 
شهیدم

 این تصویــر روایتی از 
آخریــن وداع فرزند با 
پدر شــهید است. این 
شهید واالمقام در حادثه 
تروریســتی زاهدان به 

فیض شهادت نائل آمد.

اینستاگردی

واکنش »هادی حجازی فر« به شهادت مرزبانان سپاه

عکسی که دل ها را آتش زد!

نوشته تامل برانگیز »نرگس آبیار« پس از حمله تروریستی

هادی حجازی فر، بازیگر سرشناس سینما با انتشار  
پستی نوشت:» نمی توانم به چشم ها و ذهن های 
آن همه ســرباز که به جاده دوخته شده بود فکر 
نکنم. به رویاها و امید هایی که در تنهایی شب و الی 
آن کجاوه آهنی با جاده یکی می شدند. به دست 
ها و آغوش هایی که برای عزیزان چشم به راه شان 
تمرین مهربانی می کردند. به مرزبانان گمنامی که 
باعث شــرف و غرور وطن پرستان واقعی هستند. 
وطن پرستانی که به هیچ مالحظه، سیاسی کاری و یکی به نعل و یکی به میخ زدن، باورشان 
را فریاد می کنند. برای آنانی که تساهل و تسامح را در هر وادی می خواهند جز مرزهایشان.

»صبا راد« با انتشار این عکس نوشت: این همه خشونت 
و کینه و نفرت از کجا ریشه گرفته که تمومی نداره... این 
داغ نشــوندن به دل دیگران چه لذتی داره که حاضرن 
اینگونه وحشــیانه و بی رحمانه هموطنان عزیزمون رو 
پرپر کنن... خدایا چقدر غم داره این تصویر... همســر و 
فرزندی منتظر اومدن مرد خانواده هستن این بار با لباس 
سیاه... با چشم گریان... با داغی بر دل... با غمی بی پایان.

نرگس آبیار نوشت:»تصویر زیبایی از بچه های 
سیستان و بلوچستان در حال بازی بسکتبال؛ این 
تصویر رو فدراسیون جهانی بسکتبال FIBA در 
صفحه رسمی خود به اشتراک گذاشته.سیستان 
و بلوچستان اما به رنج های بسیار مبتالست. در 
چهره های این کودکان نگاه کنید. آنها چیزی جز 

آرامش و صلح و شادی نمی خواهند.«

حسین پاکدل با انتشار عکســی از همسر و فرزند 
یکی از شهیدان حمله تروریســتی در سیستان و 
بلوچســتان، متنی احساســی را در اینستاگرام به 
اشــتراک گذاشت.حســین پاکدل در اینستاگرام 
نوشــت: »... بازآی که از غم تو ما را چشمی و هزار 
چشمه آب است ... نوجوان سرزمینم، غم و اندوهت 
را نه به اندازه تو و مادرت، نه به اندازه دیگر عزاداران 

این ترور، ولی درک می کنم و با تمام وجود محکوم می کنم. باور دارم ترور خوب و بد، کور 
و بینا در جهان واقعیت وجود ندارد؛ هر نوع تروری محکوم است. امیدوارم با درایت و دقت 

و مراقبت دقیق از مرزها دیگر شاهد این وقایع تلخ نباشیم...«

دل نوشته »حسین پاکدل« برای حادثه تروریستی بلوچستان

سمیه مصور
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