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گلوگاه های تاثیرگذار شهر بازگشایی می شوند
   با اختصاص اعتبار 300 میلیارد تومانی برای باز آفرینی بافت ناکارآمد اصفهان؛ 

  مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اصفهان نسبت به چاپ مقاله های تقلبی در مجالت بین المللی هشدار داد؛  

سرقت به سبک دانشگاهی!

موزه هنرهای معاصر
منتخب عکس ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ 

ورلد پرس فوتو
۲۰ دی الی۸ بهمن

درساژ  
کارگردان:پویا بادکوبه
پردیس سینمایی ساحل

سیتی سنتر

روز   پرستار؛
امروز می خوایم از تمامی 

 پرستاران  به پاس 
 همه  زحماتشون 
قدردانی کنیم.
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امحای ۴۲۰ تن کاالی 
خارجی قاچاق در اصفهان

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
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امام جمعه اصفهان:

دولت بازار را به حال خود 
رها کرده است

 نماینده کاشان
 زورش چربید!

هواپیمای وزیر ورزش به اصفهان نرسید؛
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 برگزاری رزمایش اقتدار هوایی 
فداییان حریم والیت در آسمان اصفهان

هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم والیت در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان 
برگزار شد. این رزمایش با ذکر مقدس یا حسین)ع( با شرکت تمامی پایگاه های شکاری نیروی 

هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی آغاز شد.
جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: در اولین روز از آغاز مرحله 

عملیاتی رزمایش، هواپیماهای اف5 و بومی صاعقه اهداف ...
صفحه   7

7

والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار را تبریک می گوییم
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به نظر می رسد فصل بررسی لوایح جنجالی در 
 FATF مجلس هنوز تمام نشده است. پس از
و لوایح چهارگانه حاال نوبت به الیحه اصالح 
قانون انتخابات رسیده اســت که مخالفان 
جدی در مجلس دارد؛ اما به نظر می رســد 
موافقان فعال در رای گیری ها پیش هستند. 
الیحه استانی شدن انتخابات هفته گذشته در 

مجلس تصویب شد.
اما مخالفان آن همچنان تالش دارند تا مسیر قانونی 
شــدن این الیحه را به تاخیر بیندازند. به نظر می 
رســد انتخابات آتی پیش روی مجلس با تحوالت 
زیادی همراه باشــد به خصوص کــه الکترونیکی 
شــدن این انتخابات نیز منتظر اعالم نظر شورای 
نگهبان است. اکثریت نمایندگان در مورد تغییرات 
در شیوه انتخابات اتفاق نظر دارند تا به این وسیله 
نمایندگانی با کارایی بیشتر به مجلس راه پیدا کنند؛ 
اما شیوه این تغییرات منشأ اختالف است. استانی 
شدن انتخابات می تواند منجر به شکل گیری نگاه 
فرا استانی در میان نمایندگان شــود و دیگر امور 
مجلس صرف مسائل جزئی نخواهد شد. همچنین 
سطح کیفی و کارایی مجلس نیز با انتخابات استانی 
افزایش بیشــتری خواهد یافت. در مقابل مخالفان 
این طرح اعتقاد دارند که با تصویب این طرح حلقه 
ارتباط حاکمیت با مــردم مناطق محروم قطع می 
شــود و این فرصــت از نظام برای حل مشــکالت 

مردم گرفته خواهد شد. 
مخالفــان همچنین می 
گویند که بــه این ترتیب 
هزینه های انتخابات چند 
برابر می شــود و افرادی 
رای می آورند که به البی 
های قدرت و ثروت متصل 

باشــند. برخی دیگر معتقدند که این طرح نه تنها 
هزینه های انتخابات را باال نخواهد برد بلکه به خاطر 
تمرکز انتخابات در رسانه های جمعی سبب کاهش 
شدید هزینه ها خواهد شد. نمونه انتخابات متمرکز 

انتخابات کالن شــهری 
چون تهران اســت که در 
آن نماینــدگان از طریق 
لیســت هــای انتخاباتی 

انتخاب می شوند.
انتخابات استانی در حالی 
در مجلــس رای آورد که 
همچنان مخالفان معتقدند اساســا در یک جامعه 
دموکراتیک مانند کشــور ما مجلس نماد ایجاد و 
تداوم ارتباط میان حاکمیت و مردم است؛ اما اگر قرار 
باشد انتخابات مجلس به صورت استانی برگزار شود 

فاصله ای میان حاکمیت و مردم ایجاد خواهد شد 
همچنین در انتخابات مجلس مردم هر شهر نماینده 
خود را انتخاب می کنند ولی در صورت تصویب این 

طرح مالک انتخاب مردم استان می شود.
تغییرات اعمــال شــده در قانون انتخابــات بد و 
خوب نســبی را وارد عرصه های یکی از مهم ترین 
رویدادهای سیاسی کشــور می کند.اگر چه شاید 
از دل اصالح این قانون بســیاری از معضالت قانون 
انتخابات اصالح شود؛ اما بی شک نمی تواند بدون 
تبعات هم باشــد. به عنوان مثــال جمعیت اغلب 
مراکز استان ها بیشتر از ســایر شهرستان هاست. 
در صورت استانی شــدن انتخابات مجلس شورای 
اســالمی وزن آرای مردم ســاکن مرکز اســتان 
بیشــتر از ســایرین خواهد بود که این عادالنه به 
نظر نمی رســد و در نهایت تصمیم گیر نهایی برای 
اهالی شهرســتان ها مردم مراکز استان ها خواهند 
بود. نوعی از تضاد طبقاتی که می توانیم اســمش 
را مرکز ســاالری بگذاریم به خصوص آنکه تامین 
اعتبار بســیاری از طــرح ها در شهرســتان های 
کوچــک و دور از مراکــز اســتانی بــا پیگیــری 
 نمایندگان این شهرســتان ها و رایزنی آنها محقق 

می شود.
تصویب قانونی استانی شدن انتخابات در پیچ آخر به 
شورای نگهبان خواهد رسید. حال باید دید با توجه 
به البی های نمایندگان شهرستان های کوچک آیا 
صحن علنی باز هم تغییراتی در کلیات اجرایی این 

طرح ایجاد خواهد کرد یا نه؟

ترامپ در اقدامی اعتراضی در 
نشست داووس شرکت نمی کند

»دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا با اشاره 
به اختالف نظر خود با دمکرات های کنگره بر سر 
بودجه ساخت دیوار مرزی و در نتیجه ادامه دار 
شدن تعطیلی دولت فدرال، ســفر برنامه ریزی 
شده اش به مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس 
ســوئیس را لغو کرد.با توجه به اینکه نشســت 
داووس از روز ۲۲ ژانویه سال جاری آغاز می شود، 
اعالم لغو این سفر به معنای آن است که تعطیلی 
دولت فدرال آمریکا احتمــاال تا آن تاریخ و حتی 

پس از آن ادامه می یابد.

ترکیه در تدارک کیفرخواست 
محاکمه قاتالن خاشقجی

مقامات ترکیه از آماده ســازی کیفرخواســتی 
برای محاکمه مظنونان قتل جمال خاشــقجی، 
روزنامه نگار و منتقد سعودی خبر دادند.یک منبع 
در دفتر دادستانی ترکیه اعالم کرد: عربستان چه 
مظنونین به قتل جمال خاشقجی را به ما تحویل 
بدهد و چه ندهد، همه آن ها را در استانبول مورد 
محاکمه قــرار  می دهیم.این منبــع همچنین 
اعالم کرد: محاکمه مظنونین در ترکیه هم برای 
عربســتان و هم برای عدالــت بین الملل اقدام 
مناسبی است.طبق گزارش القدس العربی، ادامه 
محاکمه مظنونین در عربستان مورد اطمینان و 

رضایت بخش نیست.

 سفر »هنیه« به مسکو
 به تعویق افتاد

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی از تاخیر سفر رییس 
دفتر سیاسی جنبش حماس به روسیه خبر داد.

این شبکه عبری زبان همچنین اعالم کرد: پس از  
خروج کارمندان تشکیالت خودگردان فلسطین از 
طریق گذرگاه »رفح«،  مصــر عبور از این گذرگاه 
را یک طرفه کرد و این گذرگاه بســته شده است.
طبق گزارش شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی، سفر 
هنیه پس از فشــارهای مشترک دولت اسرائیل و 
تشکیالت خودگردان فلسطین لغو شده است.عبد 
الحفیظ نوفل، سفیر فلسطین در روسیه نیز با اعالم 
این خبر به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفت: 
این سفر با پیشنهاد طرف فلســطینی و به دلیل 

دشواری وضعیت کنونی به تعویق افتاده است. 

آمریکا از افغانستان خارج 
نخواهد شد

رییس جمهور اسبق افغانســتان اعالم کرده که 
آمریکا قصدی برای خروج از افغانســتان ندارد. 
»حامد کرزای«، رییس جمهور اسبق افغانستان 
با اشاره به نقش آمریکا و پاکستان در افغانستان 
گفته اســت به عقیــده او آمریکا از افغانســتان 
خارج نخواهد شد و نظامیان آمریکایی در قالب 
توافقنامه امنیتی دو جانبه در افغانســتان باقی 
خواهند ماند.اظهــارات رییس جمهور اســبق 
افغانستان در شــرایطی مطرح شده که همزمان 
آمریکا از مذاکرات خود با طالبان خبر داده است.

 انتقاد شدید آلمان از 
تحریم های آمریکا علیه روسیه

وزیر امور خارجه آلمان گفت: تحریم های آمریکا 
علیه خط لوله انتقال گاز نورد »استریم ۲« راهی 
اشتباه برای اختالف بر ســر تامین انرژی است. 
هایکو ماس، گفت: »ســواالت مربــوط به بحث 
تامین انرژی و سیاســت انرژی اروپا باید در اروپا 
و نه آمریکا حل و فصل شوند. طرح تحریم علیه 
پروژه نورد اســتریم ۲ قطعا راه درستی نیست.« 
دونالد ترامپ به صراحت آلمــان را به علت اتکا 
به روسیه در زمینه تامین انرژی، »اسیر« مسکو 
دانست و از برلین خواســت همکاری خود را در 
طرح یازده میلیارد دالری احداث خط لوله انتقال 

گاز در دریای بالتیک متوقف کند.

انتخابات استانی در پیچ تصویب نهایی
شورای عالی امنیت ملی؛

اطالع رسانی فقط از طریق 
سخنگو مورد تایید است

سخنگوی شــورای عالی امنیت ملی برخی 
شــایعات در باره این شــورا را تکذیب کرد.

کیوان خســروی گفــت، اخبــار و مواضع 
شــورای عالی امنیــت ملی فقط از ســوی 
ســخنگوی آن اعالم می شــود. وی با اشاره 
به اقــدام خالف قانــون برخــی کانال های 
خبری مشــکوک و انتشــار اخباری جهت 
دار به نقــل از مقام مطلع در شــورای عالی 
امنیت ملــی اظهار داشــت: شناســایی و 
برخورد قانونی با شبه رســانه های متخلف 
که مبادرت بــه اقداماتی از این دســت می 
 کنند توسط مراجع ذی ربط در دست انجام

است.

توضیحات توییتری یک 
نماینده مجلس پیرامون 

ادعای شکنجه
نماینده مردم تهــران در مجلس شــورای 
اســالمی در توئیتر خود به ادعای شــکنجه 
»اسماعیل بخشی« واکنش نشان داد.فاطمه 
ســعیدی پیرامون ادعای شکنجه اسماعیل 
بخشی در صفحه توییتر خود نوشت: بر خالف 
آنچه عنوان شــده، آقای اسماعیل بخشی با 
وکیل شــان به مجلس آمدند و با چهار نفر از 
اعضای فراکســیون امید دیدار و گفت و گو 
کردند که یکی از این افراد خود من بودم!وی 
افزود : ما چهار نفر از طرف فراکســیون امید 
ماموریت داشتیم تا با ایشان در مجلس دیدار 
کنیم. این جلســه نزدیک دو ساعت به طول 
انجامید. پس از آن نیز با مســئوالن وزارت 

اطالعات نشستی برگزار شد.

 عضو کمیسیون امنیت ملی:
سفیر رومانی باید احضار شود

 عضو کمیسیون امنیت ملی گفت  : وزارت امور 
خارجه باید در اعتراض به تحریم اخیر اتحادیه 
اروپا سفیر رومانی را به عنوان نماینده رییس 
دوره ای اتحادیــه اروپا احضــار کند.علیرضا 
رحیمی با اشاره به مناسبات ایران و اتحادیه 
اروپا، گفت : مناســبات ایرا ن و اتحادیه اروپا 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت؛ لذا نباید 
افراطیون عامل بر هم خوردن این مناسبات 
به خصوص دوجانبه شــوند، البته که موارد 
مطرح شــده در روزهای اخیر از اســاس بی 
پایه است.این عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در 
پایان تاکید کرد: در حال  حاضر رومانی رییس 
دوره ای اتحادیه اروپاست؛ لذا درخواست ما 
از وزارت امور خارجه احضار ســفیر رومانی 
به عنــوان نماینده رییــس دوره ای اتحادیه 
اروپاســت تا توضیحات الزم داده شــود که 
در نهایت اقدامــات افراطیون منجر به بر هم 
خوردن کاهش مناســبات بــا اتحادیه اروپا 

نشود.

گفت وگوی هند و روسیه در 
مورد توافق هسته ای ایران

هند و روســیه در مورد مســائل و مشکالت 
منطقه ای و جهانی از جمله اجرایی شــدن 
 برجام یــا همان توافق هســته ای بــا ایران 
گفت و گــو کردند.به گــزارش »اکونومیک 
تایمز«، ایــن گفت و گــو در طــول دیدار 
ســرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه 
روســیه با وی کی گوخــال، همتای هندی 
وی در دهلی نــو صورت گرفت.بــا توجه به 
بیانیه دولت روســیه، در طول این دیدار بر 
همکاری راهبــردی و ویژه هند و روســیه 
تاکید شد و روابط دو کشــور در بخش های 
 مختلــف بــه صــورت مثبــت بررســی

شد.

کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان:

نایب رییس مجلس شــورای اســالمی با اشــاره 
به اظهاراتی مبنی بر هشدار نســبت به فتنه 98 
گفت: در شــرایطی کــه آمریکا به دنبــال ایجاد 
مشکالت برای ماســت، باید به فکر حل مشکالت 
باشــیم نه آن که به مــردم انگ بزنیم.مســعود 
پزشــکیان در واکنش به طرح موضوع فتنه 98، 
اظهار کــرد: در این اوضاع هر کســی یک چیزی 
می گوید بایــد از آن فرد، منظورش را پرســید.

این عضو فراکســیون امید خاطر نشــان کرد: در 
حال حاضــر آمریکا به دنبال ایجاد مشــکل برای 
ماست و این مشــکل در حال بروز اســت؛ اما ما 
به جای حل مشــکل مــردم نباید بــه آن ها انگ 
بچسبانیم. باید با مردم باشیم و درد و دل آن ها را 
گوش دهیم و  ســعی کنیم زیاد له نشوند باالخره 
 جنگ است و در جنگ هم مشکالت زیادی وجود 

دارد.

 به جای حل مشکالت مردم 
به آن ها انگ نزنید

نایب رییس مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار وزیر دفاع و رییس 
جمهور بولیوی در ونزوئال

مهر نوشــت: رییس جمهور بولیوی از مواضع و 
خدماتی که جمهوری اســالمی ایران در حفظ 
صلــح و امنیت بین الملــل به ویژه مبــارزه با 
تروریسم در منطقه غرب آسیا داشته تقدیر کرد. 

ماجرایی عجیب از زیارتگاه شدن مقبره پدر آقای نماینده!

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی شــورای نگهبان اظهار کرد: بیان 
و درج اعداد و ارقــام در الیحه بودجه آنطور 
که باید و شاید شفافیت و دقت الزم را ندارد. 
عباســعلی کدخدایی گفت: درباره بودجه 
متاسفانه اشــکاالت متعددی وجود دارد به 
ویژه آنکه آنطور که باید و شاید در بیان اعداد 
و ارقام شــفافیت الزم نیست، موضوعی که 
اخیرا در رسانه ها هم مطرح شده است.وی 
تاکید کرد: این وظیفه دولت و مجلس است 
که این شــفافیت را در بودجه ایجاد کنند و 
به ویژه نکات و ایراداتی که اعضای شــورای 
نگهبان در سال های گذشته به بودجه وارد 
دانســتند، برطرف شــود.کدخدایی افزود: 
اشکال کلی دیگری که وجود دارد این است 
که این شورا همیشــه از نظر زمان بررسی 
الیحه بودجه در مضیقه قــرار می گیرد و از 
فرصت ۲۰ روزه اش نمی تواند استفاده کند.

درج اعداد در الیحه بودجه 
شفافیت الزم را ندارد

علی اکبر کریمی
 نماینده مردم اراک:

فائزه هاشمی رفســنجانی در خصوص درگذشت 
پدرش گفت: اطالعات جدیدی کــه نداریم چون 
فکر می کنم شــورای امنیت جســت وجو را ادامه 
نداد ضمن اینکه استخر فرح یک حرف غلط است، 
آنجا متعلق به فرح نبوده. آن استخر سال ها بعد از 
انقالب ساخته شد. اینها برای تخریب افکار عمومی 
است. به نوعی شبیه ســازی کنند برای اثر گذاری 
بر ذهن برخی از مردم تا توجیهــی برای عملکرد 
خودشان باشد. دختر آیت اله هاشمی تصریح کرد: 
به هر حال، به ابزاری تبدیل شده که بسیاری به آن 
تهدید می شــوند. همین تهدیدکردن ها رد پایی 
است برای رسیدن به حقیقت، البته اگر اراده ای و 
همتی و حسن نیتی وجود داشته باشد. شاید اگر ما 
کارآگاه خصوصی داشتیم یا خانم مارپل اینجا بود 
می توانست از همین ردپا به سرنخی برای فوت بابا 

برسد؛ اما برای ما هنوز ابهامات حل نشده است.

اگر خانم مارپل بود، معمای 
فوت بابا حل می شد 

فائزه هاشمی: 

عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس، توجه 
به معیشــت مردم را از اولویــت های الیحه 
بودجه 98 برشمرد و گفت: بررسی و تصویب 
بودجه باید به نحوی باشد که بتوانیم کشور را 
برای هر شرایط و هر سناریویی آماده کنیم.

علی اکبر کریمی اظهارداشت: باید هم توجه 
خاص به معیشت مردم داشته باشیم و هم نوع 
رویکرد بودجه ای را به گونه ای سامان دهیم 
که به مردم فشار وارد نشود.عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس تصریح کــرد: پیش بینی 
اعتبارات الزم برای تامین کاالهای اساســی 
نیز از اولویت های بودجه ای است زیرا معیشت 
مردم به این امر بســتگی دارد؛ مجموعه این 
سیاست ها با در نظر گرفتن درآمدهای دولت 
و محدودیت های احتمالی در موضوع فروش 
نفت، از اولویت هایی ضــروری در بودجه 98 

خواهد بود. 

باید در بودجه 98 برای هر 
شرایطی آماده باشیم

پیشخوان

بین الملل

حجت االسالم ســید احمد علم الهدی ظهر دیروز در خطبه دوم 
نماز جمعه این هفته مشــهد گفت: در تمام عمر و سال، تاسوعا 
و عاشــورا، محرم و صفر و... داریم و از حضرت زینب )س( حرف 
می زنیم الاقل در مقابله با جریان استکبارستیزی از سیره و روش 
حضرت زینب )س( تبعیت کنیم. حجت خدا چهار ســال بیانیه 
می دهد، هشدار می دهد ولی چشم ما به چهار تا لبخند اروپایی 

کافر است که به ما لبخند بزنند یا نزنند. این کشور امام زمان )عج( 
است؟این عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه از چهار 
سال قبل که رهبری مولفه ها، شــاخصه ها، راهکارها و طرح های 
اقتصاد مقاومتی را گفته اند ولی ما درجا می زنیم، ابراز داشــت: 
دوستان کمیسیون تلفیق بررسی کنند اقتصاد مقاومتی در بودجه 
98 کجا قرار دارد؟ اقتصاد مقاومتی، خط رهبری است و جریانی 

است که رهبری آن را به عنوان باطل السحر توطئه های اقتصادی 
آمریکا اعالم کردند.

علم الهدی افزود: نفــت فروختن و درآمد پیدا کــردن، اقتصاد 
مقاومتی اســت؟ کجای این مســئله بر نیروی درونی اتکا دارد؟ 
کجای آن به کارگیری منابع مملکت اســت؟ بررسی اینکه این 

درآمد شدنی است یا نشدنی، کافی نیست. 

امام جمعه مشهد تاکید کرد:  
چشم ما به چهار تا لبخند اروپایی کافر است که به ما لبخند بزنند یا نزنند

  الیحه استانی شدن انتخابات هنوز هم مخالفان جدی دارد؛  

 با تصویب این طرح حلقه 
ارتباط حاکمیت با مردم مناطق 

محروم قطع می شود

ماجرایی عجیب از زیارتگاه شدن مقبره پدر آقای نماینده!
نماینده گرمی در اردبیل که مقبره پدرش به امامزاده تبدیل شده است در باره این حواشی می گوید به من 

ربطی ندارد که چرا آنجا امامزاده شده است. 
میرحمایت میرزاده نماینده مردم گرمی در استان اردبیل در این رابطه گفته: موضوع ربطی به من ندارد 
و باید از مردم پرســید چرا آنجا را تبدیل به امامزاده کرده اند و نذورات می آورند. البته میرحمایت زاده 
می گوید : این محل به عنوان مقبره ثبت شده نه به عنوان امامزاده . این نماینده در پاسخ به این سوال که 
شما در مقابل این موضوع هیچ واکنشی از خود نشان ندادید و تالش نکردید مانع آن شوید؟ پاسخ داد:  این 
موضوع نه به من ربطی دارد و نه به نمایندگی . من فقط جرمم این است که پسرش هستم. حال کسی که 

نماینده می شود باید مراقب باشد خانواده اش قابل احترام نباشد؟

سرکنسول عراق در مشهد به خاطر حضور در تبلیغ کاشت مو فراخوانده شد
به دنبال انتشــار یک ویدئوی تبلیغاتی، وزارت امور خارجه عراق اعالم کرد که سرکنسول این کشور در شهر 
مشهد مقدس را به بغداد فراخوانده است.وزارت امور خارجه عراق در اطالعیه ای اعالم کرد که »یاسین شریف« 
در پی انتشــار یک ویدئوی مربوط به وی در فضای مجازی به بغداد احضار شــده است.اطالعیه به جزییات 
بیشتری اشاره نکرده، اما در رسانه ها و فضای مجازی عراق ویدئوی منتشر شده است که سرکنسول عراق در 
مشهد را در حال تبلیغ برای یک مرکز جراحی زیبایی در شهر مشــهد و معرفی آن با جزییات به شهروندان 
عراقی نشان می دهد.در این ویدئو که به نظر می رسد در دفتر کار سرکنسول ضبط شده است وی به تفصیل 
از انواع خدمات و جراحی هایی که در این مرکز انجام می شود و نیز با ذکر نام و تشکر از مدیران آن، خدمات آن 

را بسیار خوب و با قیمت مناسب برای شهروندان عراقی توصیف می کند.

چهره ها

مخفی  بگیــران  حقوق 
بودجه

مردم در اداره کشور کمک 
کنند

دالل ها فروشنده شدند 
مشتری نیست

امضای آمریکا و اروپا اعتبار 
ندارد

علیرضا کریمیان
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رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان:

روش های مبادله کاالیی باید به روز شود

60 درصد طرح های آبخیزداری اصفهان انجام شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

  نقش رسانه ها در معرفی 
مالیات بر ارزش افزوده

»راجــرز« معتقد اســت که رســانه ها نقش 
اساسی خود را در مرحله نخست )اطالع رسانی 
و آگاهی بخشــی( ایفا می کنند. بعــد از این 
مرحله، تماس های میان فردی نظیر مشورت 
با متخصصان و اســتفاده از تجربه واقعی آنان 
در فرآینــد تثبیت، نقش اساســی را بر عهده 
می گیرند. بیشــترین نقش رسانه ها در مرحله 
نخست است و در فرآیند پذیرش، منابع فردی 

در مرحله تحول، موثرتر هستند.

بنابراین، تالش برای روی آوردن به یک نظام 
اطالع  رســانی بهینه و مطلوب در مباحث روز 
جامعه از جمله نظام مالیاتی، موجب دگرگونی 
در عرصــه تفکر و عمل در میــان افراد جامعه 
پیرامون مســائل اقتصادی از جملــه مالیات 
بر ارزش افزوده می شــود؛ زیرا افــراد با توجه 
به اطالعاتــی که در دســترس دارند، تصمیم 
می گیرند و عمــل می کنند و بر اســاس این 
اطالعات، افکار و ذهنیت آنها شــکل می گیرد 
یا تقویت می شــود. پس هر انــدازه پیرامون 
مالیات بر ارزش افزوده اطالعات بیشــتری به 
جامعه داده شــود، تصمیم گیری ها و عملکرد 
افراد)خاص و عام(، صحیح و عقالنی و در جهت 

رشد و پیشرفت جامعه خواهد بود.
از این رو رسانه ها به ویژه رسانه های اجتماعی 
با پرداختن به مقوله مالیــات بر ارزش افزوده، 
ابهامات و سواالت ذهنی مخاطبان را برطرف 

خواهند کرد. 

بازار

تشک نوزاد

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس:
کم توجهی وزیر جهاد کشاورزی 

به اصفهان پذیرفتنی نیست
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: کم توجهی وزیر جهاد کشاورزی به 
استان اصفهان و کشــاورزان آن پذیرفتنی نیست.
ســمیه محمودی با اشــاره به تقاضای شاغالن و 
بازنشستگان مبنی بر افزایش حقوق اظهار داشت: 
بر اساس قانون افزایش حقوق باید طبق نرخ تورم 
باشد، دولت این مسئله را به مجلس شورای اسالمی 
واگذار کرده و نمایندگان هــم باید برای اعمال آن 
منابع جدید درآمدی پیدا کنند.وی با اشاره به اینکه 
یکی از علل نارضایتی بازنشستگان و شاغالن فاصله 
حقوق اســت، خاطرنشــان کرد: در سال گذشته 
2 هزار میلیارد تومان برای همسان ســازی حقوق 
شاغالن و بازنشستگان پیش بینی شد و برای تحقق 
این منظور 15 هزار میلیارد تومان نیاز اســت. وی 
با بیان اینکه کم توجهی وزیر جهاد کشــاورزی به 
استان اصفهان و کشاورزان آن پذیرفته نیست، بیان 
کرد: طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس 
مطرح شد که بنا بر مصلحت از دستور کار خارج شد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهان:

60 درصد طرح های 
آبخیزداری اصفهان انجام شد

معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان گفــت: 60 درصد از طرح های 
سال جاری آبخیزداری این اســتان انجام شد و در 
صورت تامین اعتبار 40 درصد باقی مانده تا پایان 
سال تکمیل می شود.ابوطالب امینی افزود: این طرح 
ها در مســاحتی بالغ بر 120 هزار هکتار اجرا شده 
که به طور غیرمســتقیم 420 هزار هکتار از زمین 
های اســتان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.امینی با 
اشاره به اینکه امسال از محل صندوق توسعه ملی 
200 میلیون دالر برای طرح های منابع طبیعی و 
آبخیزداری اختصاص داده شد، گفت: سهم استان 
اصفهان از این میزان 360 میلیارد ریال بود.معاون 
آبخیزداری اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان افزود: در صورت اجــرا نکردن طرح های 
مرتبط با سیالب، روســتاهایی در شهرهای نطنز، 
نایین، اردستان، خوروبیابانک، کاشان، لنجان، نجف 

آباد و جندق به مشکالت جدی بر می خورند.

تخصیص ۵۳ میلیارد تومان 
برای احیای بافت فرسوده و 

سکونتگاه های غیررسمی
معاون مســکن و بازآفرینی شــهری اداره کل راه 
وشهرسازی استان اصفهان با اشاره به ابالغیه جدید 
وزیر راه و شهرســازی به اداره کل راه و شهرسازی 
اصفهان، گفت: در این ابالغیــه 53 میلیارد تومان 
بودجه بــرای بافت های ناکار آمد شــهری در نظر 
گرفته شــده و بخشــی از آن به ســکونتگاه های 
غیر رســمی اختصــاص می یابد.ایمــان طاهر، با 
بیان اینکه ســکونتگاه های غیر رســمی جزئی از 
بافت های ناکارآمد شــهری اســت، اظهار کرد: در 
تعریف بافت ناکارآمد شــهری یکی از مکان هایی 
که وجود دارد ســکونتگاه های غیررســمی است 
که با ســاخت ســاختمان های بی کیفیت توسط 
مردم در بخشی از شهر و ســاکن شدن شان در آن 
محل به وجودآمده است.وی افزود: به عنوان نمونه 
محله همت آباد و بخشی از محله حصه اصفهان از 
این قبیل ســکونتگاه ها به شمار می آید که شرکت 
بازآفرینی شهری برای احیای آن برنامه ریزی هایی 

انجام داده است.

رییس مرکز آمار ایران:
 هیچ کشوری ۲ نرخ تورم

 اعالم نمی کند!
رییس مرکز آمار ایران، در انتقاد از انتشار آمارهای 
اقتصادی توســط بانک مرکزی، بــر رفع موازی 
کاری آماری تاکید کرد و گفت: در دنیا کشوری 
نداریم که دو نرخ تورم و دو نرخ رشــد اقتصادی 
داشته باشد.امیدعلی پارســا افزود: وقتی منابع 
کشور محدود است و به علت محدودیت مالی ما 
نمی توانیم 50 درصد آمار الزم را تولید و منتشر 
کنیم، چرا باید موازی کاری کرده و منابع را هدر 
دهیم.پارسا با اشاره به رهنمودهای رهبری برای 
رفع موازی کار و پرهیز جدی از دســتکاری آمار 
که گناه کبیره اســت ،گفت: وقتی دو دســتگاه 
آماری دو آمار متفاوت تولید کنند که در جزئیات 
و ساختار خیلی فرق دارند، این منشأ اختالف و 
بی اعتمادی مردم به آمار و اعداد و ارقام رسمی 

می شود.

تشک نوزاد طرح ستاره 
TB252 مدل

 95,000
تومان

تشک نوزاد مدل ستاره طالیی

 145,000
تومان

سرویس 3 تکه خواب نوزادی 
آویراد طرح ستاره و زیگزاگ

 210,000
تومان

در حالی که تنگناهای اقتصادی و شرایط مالی امروز 
یکی از اصلی ترین و مهم ترین عوامل منصرف شدن 
جوان ها از ازدواج اســت و دولت و مجلس همواره 
ادعا داشــته که تالش دارد تا شرایط اقتصادی را با 
برخی از مشوق ها از جمله وام ازدواج فراهم کند؛ اما 
در نهایت خروجی این تصمیمات تبلیغاتی چیزی 
به جز وعده های خالی از عمــل نبوده به خصوص 
در ســال های اخیر زوج های جــوان برای دریافت 
یکی از ساده ترین و پیش پا افتاده ترین تسهیالت 
ازدواج باید ماه ها در انتظار می ماندند و هفت خوان 
بانکی را رد می کردند. انواع وثیقه ها و ضامن های 
دست نیافتنی تنها گوشه ای از ماراتن دریافت وام 
ازدواج اســت و در نهایت پس از طی طریق گرفتن 
وام، عمال نمی توان با آن حرکت قابل توجهی برای 
تسهیالت شرایط ازدواج فراهم کرد. باال بودن نرخ 
کرایه و یا خرید خانه ، طال، جهیزیه و... به اندازه ای 
رشد  داشته که نه 5 میلیون و نه حتی 15 میلیون 
مصوب شــده برای ســال آینده نمی تواند چندان 

راهگشا باشد.
وام ازدواج 15 میلیون تومان ماند

امسال وام ازدواج ۹ ساله شده است، وام سه میلیون 
تومانی که برای اولین بار در ســال ۸۸ به زوج های 
جوان پرداخت و ســامانه اینترنتی قرض الحســنه 
ازدواج بانک مرکزی نیز برای این منظور راه اندازی 
شد. زوج های جوان از طریق ثبت نام در این سامانه 
در صف بانک هــای عامل قرار می گرفتند و ســایر 
مراحل اعطای تســهیالت را طی می کردند.ســال 
گذشــته افزایش وام به میــزان 15 میلیون تومان 
اندکی برای زوج ها امیدوار کننده بود؛ اما امســال 
باقی ماندن همین مبلغ به عنوان وام ازدواج چیزی 
جز دلسردی از گره گشــایی ازدواج چیزی بر جای 
نگذاشــت . به رغم تورم های سرسام آور امسال اما 
مقــدار وام ازدواج تغییری نکرده اســت. آن طور 
که در قیمت اول ماده واحده بودجه ســال 13۹۸ 
آمــده، وام ازدواج زوج های ایرانی در ســال آینده 

15 میلیون تومان در نظر گرفته شده که نسبت به 
امسال تغییری نکرده است.آن طور که در تبصره 16 
الیحه بودجه ۹۸ آمده، بانک مرکزی با هدف آنچه 
حمایت از ازدواج جوانان عنوان شده، موظف است 
کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند 
به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار 
پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها در 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه مشارکت کنند و 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست 
پرداخت قرار دهند.تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
برای هریک از زوج ها در سال 13۹۸، 150 میلیون 

ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله است.
وقتی وام تصویب می شود؛ اما از پرداخت 

بانکی خبری نیست
سال گذشته نارضایتی مردم از نپرداختن وام های 
15 میلیونی توسط بانک ها بارها از سوی نمایندگان 
در صحن علنی و البته برنامــه های تلوزیونی اعالم 
شد. سر دیگر این نارضایتی اما بانک هایی هستند 
که به این وام هــای ارزان قیمت اعتــراض دارند. 
حاال بســیاری از بانک ها ترازشــان منفی است و 
گزارش های بازار ســرمایه نشــان می دهد که آنها 

زیان ده هســتند. بنابراین طبیعی اســت که آنها 
تمایلی نداشته باشند که سه  سال پول شان را بدون 
سود در اختیار مشتریان قرار دهند. از طرفی برخی 
نمایندگان مجلس معتقدند کــه اعتراض بانک ها 
وارد نیست و آنها نباید از سپرده های قرض الحسنه 
استفاده شخصی کنند و سپرده های قرض الحسنه به 
اندازه ای است که بانک ها نفری 30 میلیون تومان به 
جای 15 میلیون تومان وام دهند. همین نارضایتی 
موجب می شود که بانک ها انواع سنگ اندازی ها را 

بر سر راه درخواست کنندگان وام ازدواج بیندازند.
وامی که هست؛ اما کافی نیست

اگر زوج ها از هفت خوان ســخت بانک ها هم عبور 
کنند دیگر حتی نمی شــود امیدی به مجموع 30 
میلیون تومان دریافتی خود داشــته باشــند. سال 
گذشته می شــد با این مبلغ خانه ای کوچک اجاره 
کرد حاال حتی حاشیه های شهر هم قیمت ها چند 
برابر این است. از ســوی دیگر جهیزیه ای که سال 
گذشــته می شــد با 30 میلیون تومان به صورت 
مختصر و مفید فراهم کرد امســال حتی نمی توان 
امید داشت با این مبلغ بتوان تمام وسایل آشپزخانه 
را جور کرد شاید بتوان دو یا سه قلم اساسی را خرید 

اما با بقیه مایحتاج باید چه کرد.
تقالی نمایندگان برای اصالح  مشوق های 

ازدواج
احمد مازنی، رییس کمیســیون فرهنگی مجلس 
در روزهای گذشــته اعالم کرد مجلس تالش دارد 
تا اصالحاتــی در وام ازدواج و میــزان آن به وجود 
آورد. حتی نمایندگان مجلس در اقدامی تازه تالش 
دارند تا مبلغی برای وام ماه عسل زوج ها نیز در نظر 
بگیرند. مازنی با اشاره به جلســات بررسی بودجه 
در کمیســیون فرهنگی مجلس، گفت: اختصاص 
تسهیالت 5 میلیون تومانی برای ماه عسل زوج های 
جوان و ارتقای مبلغ وام ازدواج از 15 به 25 میلیون 
تومان برای هر زوج، از مصوبــات مهم برای ارائه به 
کمیسیون تلفیق اســت.نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه این مبلغ بــرای زوج هایی 
اســت که برای نخســتین بار ازدواج کرده  و برای 
گردشگری داخلی است، افزود: این پیشنهاد با هدف 
افزایش ترغیب ازدواج و رونق گردشگری اتخاذ شده 
اســت که در صورت تصویب در کمیسیون تلفیق و 
صحن علنی مجلس در قالب بودجه سال ۹۸ تبدیل 
به قانون خواهد شــد.وی ادامــه داد: همچنین در 
کمیسیون فرهنگی مصوب شد که تسهیالت قرض 
الحســنه وام ازدواج برای هریک از زوجین از 15 به 
25 میلیون تومان ارتقاپیدا کند تا از این طریق وام 

ازدواج برای عروس و داماد 50 میلیون تومان شود.
اگر چه شاید طرح افزایش میزان وام ازدواج تصویب 
شود؛ اما شواهد نشان می دهد در صورتی که دولت 
با این طرح های پیشنهادی موافق نباشد عمال این 
تصویبات عملی نخواهد شد و در واقع دولت منابعی 
برای آن اختصاص نخواهد داد با توجه به انقباضی 
بودن بودجه ســال آینده و کمبود منابع نمی توان 
امیدی به افزایش تسهیالت ازدواج داشت. از سوی 
دیگر کمبود منابع بانکی مشــکلی نیست که بتوان 
راحت از کنار آن گذشــت و تنها با یــک مصوبه و 
چند وعده تبلیغاتی مــردم را با این غول های مالی 

مواجه کرد.

مضحک؛ مثل وام ازدواج
  در حالی که مجلس برای افزایش میزان وام ازدواج برنامه دارد، دولت میزان آن را بدون افزایش باقی گذاشته است؛

اســتاندار اصفهان گفت: پس از تایید وزارت نیرو ، زمان و حجم خروجی سد زاینده برای تامین آب کشت پاییزه 
کشاورزان شرق اصفهان اعالم می شود.عباس رضایی گفت : پیشنهاد بازگشایی سد زاینده رود در بهمن ماه برای 
کشت پاییزه به وزارت نیرو داده شده و وزارت نیرو این پیشــنهاد را با حداکثر ریسک و در بازه زمانی محدودی 
پذیرفته است. وی با اشاره به وضع خوب بارش ها در اصفهان گفت: کشــت پاییزه زمان خاصی دارد و این زمان 
نباید بیشتر از بهمن ماه باشد .استاندار اصفهان اولویت آبی استان را آب آشامیدنی برشمرد و افزود: این موضوع را 

کشاورزان نیز قبول دارند؛ اما در این شرایط به صورت محدودی آب در اختیار آنان قرار می گیرد.

اعالم میزان خروجی 
سد زاینده رود پس از 

تایید وزارت نیرو

بر 
 خ

نایب رییس هیئت رییســه اتاق تعاون استان اصفهان گفت: تعاونی های 
مصرف از بدو پیروزی انقالب اسالمی تاکنون نقش موثری را در پیشبرد 
اهداف انقالب اســالمی و عدالت اجتماعی ایفا کرده و در شرایط تحریم 
اقتصادی نیز نقش بسزایی را در تعدیل قیمت و توزیع عادالنه کاال میان 

اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه دارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان اصفهان، علیرضا فتاحیان نایب 
رییس اتاق تعاون در جلسه کمیسیون تعاونی های توزیع و مصرف استان 
گفت: تحریم های ظالمانه علیه مردم کشور، بهانه ای شد تا بار دیگر ضرورت 
های بنیادین دگردیسی در نظام های عرضه و توزیع کاالهای مصرفی مورد 
توجه بسیاری از مسئوالن و متفکرین قرار گیرد و الزامات برنامه ریزی بهتر 

برای حصول به هدف های اقتصاد مقاومتی برای رشد و ارتقای شبکه عرضه 
در محور فعالیت ها واقع شود. فتاحیان افزود: واقعیت این است که شبکه 
تعاونی های مصرف دارای پتانسیل و ظرفیت های فراوانی است که می تواند 
برای هر برنامه ریز ملی، واجد جذابیت های فراوانی در این حوزه باشد و در 
حال حاضر و با توجه به شرایط ویژه کشور تعاونی های مصرف با تمام توان 
تالش می کنند رسالت محوله را به نحو شایسته به انجام برسانند و یکی 

از مهم ترین وظایف آنها، تهیه و توزیع کاالی تنظیم بازار و سبد کاالست.
وی ادامه داد: تجربیات ملی و منطقه ای نشان داده که فروشگاه های مصرف 
زمانی در شبکه تعاونی ها موفق خواهند بود که توانسته باشند شرایط الزم 
همانند مساحت تحت پوشش، موقعیت مناســب جغرافیایی و تجاری، 

بهره مندی از کادر مجرب و متخصص، استفاده از فنون ارتباط و بازاریابی، 
رعایت چیدمان و تنوع کاالیی، خرید و فروش اینترنتی و دیگر موارد موثر 
بهره الزم را به کار گیرند که این موضوع در برخی از فروشگاه های تعاونی 
های مصرف نمود پیدا کرده و دیگر تعاونی های مصرف نیز می توانند از 
فروشگاه های مذکور به عنوان نمونه مناسب برای ارتقا و تحقق اهداف پیش 
رو بهره بگیرند. عضو هیئت رییسه اتاق تعاون با اشاره به لزوم انجام مطالعات 
علمی جهت ارتقای عملکرد تعاونی های مصرف اظهار داشــت: با انجام 
مطالعات تخصصی و استفاده از تجربیات شرکت های مشاوره بین المللی 
در سطح کالن می توان برای ساماندهی خرده فروشی های مصرفی سنتی 
برنامه ریزی علمی، اجرایی و دارای زمان بندی های مشخص انجام دهیم. 

مرضیه محب رسول

نایب رییس هیئت رییسه اتاق تعاون استان اصفهان:
تعاونی های مصرف، نقش بسزایی در تعدیل قیمت و توزیع عادالنه کاال در شرایط تحریم اقتصادی دارند

رییس کمیســیون حمایت از ســرمایه گــذاری خارجی اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان گفت: یکی از مهم ترین اقداماتی 
که باید انجام شود آشــنایی با بازارهای پول و سرمایه و روش های 
مبادله کاالیی با توجه به شــرایط روز دنیاست.قاسمعلی جباری 
در همایش ارز دیجیتال که در ســالن همایش های اتاق بازرگانی 
صنایع معادن و کشــاورزی اصفهان برگزار شد، با اشاره به بازار ارز 
دیجیتال در ایران، اظهار کرد: باید ماهیت بازار پول و ســرمایه را 
بشناسیم و بدانیم که آیا ارز دیجیتال در کشور ما قابل استفاده است 
و چه تاثیراتی بر اقتصاد کشــور خواهد گذاشت.رییس کمیسیون 
حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: در بسیاری از کشورهایی که حتی این پول 
را نشناخته اند با ایجاد فارم ها توانسته اند سود زیادی را از این طریق 
کسب کنند.جباری، با بیان اینکه امروز می خواهیم اطالعات الزم 

در این باره را به دست آوریم، گفت: در بین صدها مرکز مجازی که 
امروز به وجود آمده است، بســیاری از این مراکز در زمان خودشان 
پیشرفت کردند بنابراین ممکن است پول های دیجیتال نیز بتواند در 
کشور ما امنیتی را ایجاد کند و از آن استفاده کنیم.مدیر عامل شرکت 
فنی مهندسی ویستا نیز در این همایش با اشاره به اخبار منتشر شده 
در مورد بازار ارز دیجیتال در ایران همچون قانونی شــدن ارزهای 
دیجیتال و مواردی که از چهار ماه گذشته تا کنون در اخبار رسمی 
کشور در حوزه ارز دیجیتال منتشر شده است، بیان کرد: غیرمتمرکز 

بودن و قابلیت رشد توسط کاربران از ویژگی های ارز دیجیتال 
رایج در دنیاست.شیخی افزود: در کشور بیشترین توجه به خرید و 
فروش ارز دیجیتال بوده و به استخراج آن توجهی نشده است، البته 
طبیعی است که در خرید و فروش کالهبرداری هایی نیز انجام شود.

وی با بیان اینکه شناخت ارز دیجیتال یکی از علوم روز است، اظهار 
کرد: ناگزیریم با این پول بیشتر آشنا شویم تا بتوانیم با بازار جهانی 
رقابت کنیم و اقتصاد کشــور را به وضعیت بهتری ارتقا دهیم.نیما 
نصیری، کارشناس بازار بورس و سرمایه نیز گفت: بیت کوین برای 
اولین بار در سال 200۹ به وجود آمد و ارزهای دیجیتال یک فرم از 
پول الکترونیکی است. یک واحد پولی مستقل بر پایه اینترنت که 
برای انتقال نیاز به واسطه ندارد.وی افزود: ارز دیجیتال از فناوری 
غیرمتمرکز بالکچین )بلوک هایی که زنجیره وار به هم متصل اند( 

به وجود آمده است.

نرم افزار سیگنال، با هدف کمک 
به سرمایه  گذاران جهت آشنایی 
با فرصت های ســرمایه گذاری و 
مدیریت سرمایه تحت کنترل آنها 
طراحی شده است.از طریق این نرم 
افزار کاربر می تواند از ســود قابل 
کســب در اوراق بدهی و صندوق  
های ســرمایه گذاری در هر روز 
مطلع شده و از قیمت لحظه ای ارز، 
طال، سکه، فلزات گران بها و نفت و 

مشتقات آن آگاهی یابد.

 سیگنال 
)سرمایه گذاری(

شن مالی
معرفی اپلیکی
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گردهمایی نخبگان پزشکیdl ایران و جهان در نمایشگاه اصفهان

با سرفه های مزمن چه کنیم؟

با سرفه های مزمن چه کنیم؟

پیشنهاد سردبیر:

ســرفه، یکی از اصلی ترین عوارض سرماخوردگی و آلرژی های 
فصلی است که معموال با سرد شــدن هوا و تشدید آلودگی  این 
سرفه ها نیز تشدید می یابد. سرفه های مزمن و دوره ای اگر چه 
شاید نشانه عفونت در بدن نباشــد؛اما می تواند عوارض زیادی 
برای بدن به خصوص در کودکان و ســالمندان داشــته باشد. 
پزشکان توصیه می کنند اگر ســرفه ها برای بیشتر از سه هفته 
پس از درمان کامل سرماخوردگی ادامه داشت باید حتما نسبت 
به علت و درمان آن اقدام شــود البته نباید فراموش کرد برخی 
بیماری ها  اصوال با سرفه طوالنی همراه است؛ بیماری هایی چون  
آسم، سینوزیت، آلرژی های فصلی، بازگشت غذا از مری به معده، 
تماس با دود سیگار، وجود جســم خارجی در ریه، نوعی نقص 
ایمنی، اختالالت و تومورهای ریه و مصرف بعضی از داروها. سرفه 
های مزمن می تواند نشانه هایی از آسم، تنگی مجاری  تنفسی 
و یا حتی بیماری هایی مانند سینوزیت باشد. پزشکان معتقدند 
سرفه بیماری نیست بلکه نشانه ای از بروز یک مشکل یا بیماری 
است. به طور کلی سرفه ها بر دو نوع هستند؛ سرفه حاد که کمتر 
از سه هفته طول می کشد و در بیماری هایی مثل سرماخوردگی، 
سینوزیت و سیاه سرفه دیده می شود و سرفه مزمن که بیشتر از 
سه هفته طول می کشد و نشانه ای از ترشحات پشت حلق و بینی، 

آسم، سرطان و سل است.
سرفه های مزمن را چطور درمان کنیم؟

روش های سنتی و صنعتی زیادی برای درمان سرفه وجود دارد 
که بسته به نوع و علل سرفه می توان از آنها استفاده کرد. روش 
های سنتی معموال در درمان سرفه دیرتر جواب می دهند و 
در صورت وجود عفونت بهتر است از داروهای شیمیایی برای 
کنترل بیماری اســتفاده کرد؛ اما برخی از روش های خانگی 

می تواند در درمان زودتر موثر باشد.
فضا را مرطوب نگه دارید

ســرفه در هوای مرطوب می تواند بهبود قابل مالحظه ای پیدا 
کند؛ هر چند رطوبت در درمان سرفه مانند یک تیغ دو لبه است؛ 
اما اغلب سرفه ها با ایجاد یک محیط مرطوب بهبود بیشتری می 
یابند. می توان با نوشیدن مایعات زیادتر محیط تنفسی بدن مان 
را نیز مرطوب کنیم، الیه مخاطی موجود در دستگاه تنفسی ما 

ممکن است به دالیل مختلف از جمله خشکی هوا و بیماری 

های فصلی به سمت خشکی برود و همین باعث ایجاد سرفه می 
شــود. مصرف مایعات باعث جلوگیری از این روند شده و آن را 

متوقف می کند.
از دم نوش ها استفاده کنید

دم نوش های طبیعی می تواند تاثیر زیــادی در بهبود عوارض 
ناشی از سرفه ها داشته باشد. زنجبیل، 

آویشــن و عناب از جمله گیاهانی 
هستند که می توانند ســرفه ها را 

بهبود ببخشــند. ترکیب نعنا و ثعلب 
نیز می تواند برای درمان ســرفه 
مفید واقع شــود. برگ های نعنا 

با مرطوب کردن گلو و شکســتن موکوس خاصیت شفابخشی 
دارد. هم چنین شما می توانید نعنا را به صورت چای و یا بخور 
استفاده کنید و از اثرات مفید آن بهره مند شوید. جوشانده گل 
ختمی نیز در درمان مفید است. این گیاه با خاصیت ضد التهابی 
و ضد سرفه نوشیدنی مفیدی برای درمان و بهبود بیماری است. 
گل ختمی را می توان جوشــانده و به صورت چای مصرف کرد. 
ترکیب موسیالژی و نرم کننده این گیاه در بهبود سرفه خشک 

موثر است.
عسل درمانی کنید

عســل، خواص درمانی بســیاری دارد. مصرف عسل به 
عنوان داروی گلودرد قدمت طوالنی دارد و بنا بر مطالعات 
صورت گرفته، اثر آن در تسکین ســرفه خشک بیشتر از برخی 
داروهای رایج حاوی دکســترومتورفان اســت. عالوه بر بهبود 
عملکرد دستگاه گوارش می تواند به رفع گلو درد نیز کمک کند. 
همچنین عسل باعث تقویت سیســتم ایمنی بدن و دفع سموم 
از آن می شود.عسل به دلیل دارا بودن خواص ضد التهابی، آنتی 
باکتریال و ضد ویروسی می تواند در درمان فوری سرماخوردگی 
و عوارض ناشی از آن بسیار سودمند باشد. استفاد از ژل رویال که 
یکی از فرآورده های گرفته شده از زنبور عسل است می تواند در 

درمان سرفه های ناشی از آلرژی های مزمن موثر باشد.
آناناس بیشتری بخورید

اگر فکرش را نمی کردید که آناناس برای تسکین سرفه خشک 
 )Bromelain( مفید باشــد احتماال تا به حال درباره  بروملین
نشنیده اید.شواهد علمی نشــان می دهند آنزیم بروملین که در 
ریشــه و میوه  آناناس یافت می شــود، به درمان سرفه خشک و 
روان شدن مخاط گلو کمک می کند. برای اینکه بیشترین تاثیر 
را بگیرید روزی ۳ بار یک تکه آناناس یــا ۱۰۰ گرم آب آناناس 
میل کنید.اگرچه شواهد کافی در این باره وجود ندارد؛ اما برخی 
کارشناســان به اثر درمانگر بروملین بر ســینوزیت و مشکالت 
سینوسی ناشی از حساسیت که ممکن است باعث سرفه شوند، 
باور دارند. همچنین بروملین گاهی برای درمان التهاب و تورم 
به کار می رود.کودکان و بزرگســاالنی که داروهای رقیق کننده  
خون مصرف می کنند نباید مکمل های بروملین دریافت کنند. 
همچنین کســانی که در حال مصرف آنتی بیوتیک هایی مانند 
آموکسی سیلین هستند باید در مصرف بروملین دقت کنند؛ زیرا 

جذب آنتی بیوتیک را افزایش می دهد.

پریسا سعادت

نکات جالب سالمتی که شاید نمی دانستید
از نکات شناخته شده برای سالمتی می توان به ورزش کردن، داشتن خواب کافی و نوشیدن آب 
کافی اشاره کرد. در این میان نکاتی هم هستند که شاید دلیل خاص یا منطقی نتوان برای شان 

پیدا کرد؛ اما جواب می دهند!

یک نوشیدنی گرم بنوشید تا خنک شوید!
خیلی از ما در ماه های گرم تابستان سراغ نوشابه های 
ســرد می رویم زیرا دوســت نداریم وقتی گرم مان 
شده و عطش داریم گرم تر و کالفه تر شــویم. عقیده مان نیز 
این است که یک نوشیدنی سرد ما را از درون خنک می کند، 
اما در واقع بدن ما جور دیگری عمل می کند! اگر می خواهید 
خنک شوید باید نوشــیدنی گرم مکانیســم دفاعی طبیعی 
بدن ما در برابر گرما زیاد اســت، عرقی که از روی پوست مان 
 بخار می شــود، احســاس خنکی به ما می دهد..بنوشــید تا

 عرق کنید

چیــزی را که 
هیــد  ا می خو
حفــظ کنید با 
دست بنویسید

همه چیز را تایپ می کنیم، 
از نامه گرفته تا جزوه های 
درســی؛ اما پژوهشــگران 
دریافته اند اگر اطالعات را با 
دست بنویسیم، خیلی بهتر 
می توانیــم آن را پردازش 
کرده و به خاطر بســپاریم. 
هرچنــد تایــپ کــردن 
سریع تر است و نیاز به قلم 
و کاغذ اضافی هم ندارد؛ اما 
وقتی با دســت می نویسید 
مجبور می شــوید کمی از 
سرعت خود کم کرده و در 
مــورد اطالعاتی کــه وارد 
می کنید آگاه تر شــوید و 
ضمنا با نگاه مستقیم شما 
به کلماتی که می نویســید 
آن ها را حافظه  تصویری تان 
نیز ثبت خواهد کرد. همه  
این ها کمک تــان می کنند 
تا اطالعات را بهتر به خاطر 

بسپارید.

از صابون های آنتی باکتریال استفاده 
نکنید

هیچ شــواهد علمی وجود ندارد که نشــان 
دهد اســتفاده از صابون های آنتی باکتریال 
به ســالمتی ما کمک می کند. برخی از انــواع باکتری ها 
برای سالمتی الزم  هستند و این صابون ها نمی توانند بین 
باکتری های خوب و بــد تفاوتی قائل شــوند. ضمنا  تمام 
صابون ها می توانند باکتری های جمع شــده در دســتان 
تان را پاکســازی کنند. مطالعات نشــان داده اند اگر زیاد 
در معرض تریکلوزان قرار بگیرید، خطراتی برای سالمتی 
شــما ایجاد می شود مثال مقاومت نســبت به باکتری ها و 
اختالالت هورمونی. »تریکلوزان« عنصری اصلی است که 

در صابون های آنتی باکتریال وجود دارد.

پیش از چرت زدن، قهوه بنوشید
محققان ژاپنی به تازگی دریافته اند افرادی که پیش از دراز کشیدن برای چرت زدن، حدود 
2۰۰ میلی گرم کافئین مصرف کرده بودند، بعد از بیدار شدن خیلی سرحال تر و باانرژی تر 
از کسانی بودند که پیش از چرت زدن کافئین مصرف نکرده بودند. دلیلش هم این است که 
یک چرت 2۰ دقیقه ای دقیقا زمانی تمام می شود که کافئین تازه شروع به فعالیت و تاثیر کرده و مغزتان را 
از هورمون آدنوزین که عاملی برای خستگی مغز است، پاک سازی می کند. بنابراین با یک چرت کوتاه تر، 

انرژی بیشتری کسب خواهید کرد؛ اما حواس تان باشد که شب ها قبل از خواب کافئین مصرف نکنید.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان از برگزاری 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی 

و آزمایشگاهی از ۱9 دی ماه در این استان خبر داد.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، علی 
یارمحمدیان با اشاره به اینکه نخبگان صنایع و تجهیزات پزشکی در قالب این 
نمایشگاه گرد هم جمع خواهند شد، گفت: این نمایشگاه که تا 22 دی ماه و 
به مدت چهار روز برپا خواهد بود، شرایطی را فراهم آورده تا تولیدکنندگان 
تجهیزات آزمایشــگاهی، پزشــکی و دندانپزشــکی، خدمات و تجهیزات 
توانبخشی، تجهیزات هتلینگ و بیمارستانی، خدمات دارویی و داروسازی، 
سازمان ها، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و نشریات 
تخصصی این بخش در کنار هم جمع شده و دستاوردهای خود را به نمایش 

بگذارند.
وی با بیان اینکه ۱۱۰ شرکت در قالب 85۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی 
در این نمایشــگاه حضور خواهند داشت، افزود: شــرکت های مختلفی از 
استان های اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس در 

این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان همچنین 
از اســتقبال مطلوب نمایندگان تولیدکنندگان بین المللی از کشــورهای 
پیشرفته جهان در این نمایشگاه خبر داد و اظهار داشت: نمایندگان فروش 
برندهای مطرح و فعال در این حوزه از کشورهای فرانسه، ایتالیا، سوئیس، 
آمریکا، آلمان، چین، تایوان و انگلیس در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
 صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشــکی و آزمایشگاهی اصفهان حضور 

می یابند و به معرفی محصوالت و خدمات خود می پردازند.
وی با تاکید بر اینکه نمایشــگاه صنایع و تجهیزات پزشــکی اصفهان یکی 
از مطرح ترین نمایشگاه های این حوزه در ســطح کشور به شمار می رود، 
تصریح کرد: جایگاه ویژه این نمایشگاه در سطح کشور سبب شده تا برندهای 
مطرح و فعال این حوزه در نمایشگاه امســال حضور داشته باشند که از آن 
جمله می توان به شــرکت های بهیار صنعت ســپاهان، ثمر حمد آریا، صا 

ایران، پویندگان راه سعادت، کاوندیش سیستم، طب و صنعت، آریا سروش 
تجهیز، ثمین طب باربد، آبان طب آپادانا، شرکت نوین، تجهیزات پزشکی 
اوحد، پارس آزما، صفا طب، بهبودسازان سپاهان، شــیمیایی رازی، فراد 
تجهیز سپنتا، شهرک سالمت، فرازمهر، ایفا فراز آوینا، سازگر، اَِوس سینا، 
موج پرداز تصویر، ایده سالمت دانش، الکتروسازه دامون، نورسته یار، نوید 
پرتو نما، متین طب، پارس طب نقش جهان و امواج نگار سپاهان اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان در بخش 
دیگری از صحبت های خود به ویژگی های نمایشــگاه امسال در مقایسه با 
نمایشگاه سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: افزایش حضور تولیدکنندگان 
تجهیزات هتلینگ بیمارستانی استانی، حضور پر رنگ دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشــکی کشــور )شــعبه 
اصفهان(، حضور مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد و حضور 
شــرکت های دانش بنیان از جمله ویژگی های نمایشگاه امسال صنایع و 

تجهیزات پزشکی اصفهان به شمار می رود.
وی همچنین به حضور فعال شهرک سالمت اصفهان در نمایشگاه امسال 
اشــاره کرد و گفت: این شهرک که به عنوان نخســتین شهرک تخصصی 
سالمت کشور شناخته می شــود در قالب فعالیت هایی همچون کلینیک 
تخصصی آناهید فعال در جراحی ســینه، کلینیک دندانپزشکی سیواک، 
آزمایشــگاه، کلینیک فــوق تخصصی گــوارش پورســینا، مرکز جراحی 
محدود نگاره، مرکز جراحی چشم ماتیا و کلینیک اورولوژی یورو هلث در 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و 
آزمایشگاهی حضور خواهد داشت و نسبت به رونمایی از پورتال این شهرک 

و باشگاه سالمت در نمایشگاه اقدام خواهد کرد.
بر اســاس این گزارش، ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی صنایع و 
تجهیزات پزشــکی، دندانپزشکی و آزمایشــگاهی اصفهان از ساعت ۱5 تا 
2۱ روزهای برگزاری در محل برپایی نمایشــگاه های بین المللی اســتان 
 واقع در پل شهرســتان پذیرای عالقه مندان و فعاالن ایــن حوزه خواهد 

بود.

ما غذا را به خاطر انرژی و مواد مغذی که به بدن مان می رساند می خوریم؛ اما 
عامل لذت نیز نقش پررنگی در این میــان دارد. گاهی این عامل لذت، باعث 
می شود انتخاب های ناسالم غذایی داشته باشیم. چیزی که می خورید مهم 
است! داشتن رژیم غذایی سرشار از مواد مغذی و فرآوری نشده، فوایدی برای 
ســالمتی دارد و به کنترل وزن کمک می کند. زیرا غذاهای طبیعی معموال 
کم کالری تــر و مغذی ترند و هر آنچه را که بدن برای ســالم ماندن نیاز دارد 

تامین می کنند.
اما غذاهای فرآوری شــده معموال حاوی مقدار 

زیادی قند بوده و فیبرشــان کمتر از 
میزانی اســت که اشتهای مان 

را جــواب بدهــد؛ امــا فقط 
چیزی کــه می خورید مهم 
نیست؛ چگونگی تغذیه نیز 
اهمیت دارد. فکر می کنید 
چــه عادت هــای غذایی 

بــدی دارید کــه ناآگاهانه 
ادامه شان می دهید؟

بی حواس و بی تمرکز 
غذا می خورید

آیا در حالی که مشــغول حساب و 
کتاب های کاری تان هستید ناهارتان را 

می خورید؟ غذا خوردن در حالی که حواس تان 
جای دیگری است اشتباه بزرگی خواهد بود. مطالعات 

نشــان داده اند بدون تمرکــز غذا خوردن باعث می شــود 
بیشتر بخورید و کالری بیشــتری دریافت کنید. از سویی دیگر، 
هوشــمندانه غذا خورن بــا تمرکز کــردن روی غذایی که در 

بشــقاب تان اســت، کمک تان می کند کالری کمتری وارد 
بدن تان کنید و وزن تان کنترل شود.

موقع غذا خــوردن خیلی چیزهــا می توانند حواس تان 
را پرت کنند؛ تماشــای تلویزیون، بــاال و پایین کردن 
صفحات اینترنتی و ... همگی از حواس پرت کن های رایج 

هستند که باعث می شــوند توجه شما معطوف غذای تان 
نشود و تجربه  حسی از غذا خوردن نداشته باشید. این عادت 
را ترک کنید! یاد بگیرید کــه غذای پیش روی تان را با لذت و 

تحسین به دهان ببرید، بویش را حس کنید، مزه مزه اش کنید و 
ظاهرش را خوب ببینید. غذا را نبلعید! وسوسه نشوید که هنگام غذا خوردن به 
کارهای دیگر نیز مشغول شوید، چون به هر حال شواهد علمی نشان داده اند 

که انسان در انجام همزمان چند کار، عملکرد خوبی ندارد.
با عجله غذا می خورید

سبک زندگی بیشتر افراد این روزها شتاب زده است؛ اما با عجله غذا خوردن، 

در واقع نوعی بی حواس و بی توجه غذا خوردن است که موجب انتخاب های 
ناسالم غذایی نیز می شود. وقتی زمان کمی دارید، نمی توانید به ارزش غذایی 
و درســت جویدن توجه کنید. محققان اطالعات مربوط به 49۰۰ زن و مرد 
جوان را بررسی کردند و دریافتند آنهایی که نامنظم غذا می خوردند و اغلب 
عجله داشــتند، دچار اضافه وزن بوده اند. همچنین، نوشــیدن نوشابه های 

شیرین و احساس نارضایتی از زندگی با اضافه وزن شان مرتبط بوده است.
برنامه  منظمی برای وعده های غذایی تان تنظیم کنید تا مجبور نشوید با شتاب 
غذا بخورید. تند تند غذا خوردن، ایجاد استرس می کند و می تواند کورتیزول 

را افزایش بدهد. افزایش کورتیزول نیز اشتها را بیشتر می کند.
با دوستان تان غذا می خورید

با دوســتان یا در میان جمع غــذا خوردن 
نیــز فرم دیگــری از بی حــواس غذا 
خوردن اســت. وقتی در رستوران 
مشغول گفتن و شنیدن خاطرات 
قدیمی تان هســتید یــا در مورد 
کســب و کارتــان گفــت وگــو 
می کنیــد، ذهن تــان نمی تواند 
روی چیزی که در بشقاب تان است 
تمرکز کند و پرخوری خواهید کرد. 
همچنین وقتــی در میــان جمعی غذا 
می خورید ناخودآگاه تحــت تاثیر آنها قرار 

می گیرید.
اگر دوست شما دسر ســفارش دهد به احتمال 
زیاد شــما نیز این کار را می کنید؛ اما اگر به تنهایی 
غذا بخورید، کمتر ممکن است حواس تان پرت شود و 
بیشــتر روی چیزی که می خورید تمرکز خواهید کرد. اگر 
هم واقعا تنها غذا خوردن را دوست ندارید دوستانی را برای دور 

میز غذای تان انتخاب کنید که عادت های سالم تغذیه ای دارند.
ظروف مناسبی انتخاب نمی کنید

باور کنید یا نه، سایز بشقاب تان در کالری که می خورید نقش دارد. 
مطالعات نشان داده اند غذا خوردن در بشقاب های بزرگ تر افراد 
را تشویق می کند بیشتر بخورند. ضمنا هنگامی که برای خودتان 
غذا سرو می کنید هر چه سایز بشــقاب تان بزرگ تر باشد، غذای 
بیشتری برخواهید داشــت. تاثیر سایز ظرف بیشــتر از آنچه که 
فکرش را بکنید اســت و جالب اســت بدانید از دهه  ۱9۰۰، سایز 

ظروف افزایش پیدا کرده است.
فاکتور دخیل دیگر نیز رنگ ظروفی است که در آن غذا می خورید. 
رنگ های روشن و درخشــان مانند قرمز، نارنجی و زرد، تشویق تان 
می کنند بیشــتر بخورید. اما ظــروف با رنگ های مــات و تیره تر، تا 
حدودی اشتهای تان را کم کرده و باعث می شوند کالری کمتری مصرف 
کنید. به همین دلیل است که رستوران های فســت فود از رنگ های قرمز و 

زرد زیاد استفاده می کنند. 

عادت های بد تغذیه ای که نمی گذارند وزن کم کنیم

هدی بانکی
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امحای ۴۲۰ تن کاالی خارجی قاچاق در 
اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

محیط زیست

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 
خبرداد:

هزینه یک میلیاردی واقفان 
اصفهانی در حوزه سالمت

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
از اول ســال جاری تاکنون بیش از یک میلیارد 
ریال از محل موقوفات منطبق با نیات بهداشــت 
و سالمت و دارو و درمان به افراد نیازمند و مراکز 
بهداشــتی کمک مالی شده اســت.رضا صادقی 
اظهارکرد: در حال حاضر در سامانه جامع موقوفات 
و بقاع متبرکه 166 موقوفه در اســتان اصفهان با 
نیت دارو و درمان و 19 موقوفه نیز با نیت کمک 
به مراکز درمانی به ثبت رسیده است که متاسفانه 
تعداد زیادی از این موقوفــات به دالیل مختلفی 
همچون خشکســالی فاقد درآمد هستند. مدیر 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: 
با وجود تمام مشــکالتی که وجود داشته امسال 
تاکنون نیز از محل موقوفات منطبق با نیات کمک 
به تهیه دارو و درمان افراد نیازمند و مراکز درمانی 
در قالب طرح مهر تندرستی توسط اداره اوقاف و 
امور خیریه یک میلیارد و 232 میلیون ریال کمک 

مالی پرداخت شده است.

رییس شبکه دامپزشکی گلپایگان:
دامداران حق فروش دام 

مولد به دالالن را ندارند
رییس شبکه دامپزشکی گلپایگان گفت: دامداران 
گلپایگانی به هیچ عنوان حق فــروش دام مولد 
خود را با توجه به سیاست های جدید اعمال شده 
بــه دالالن و افراد غیربومی ندارند.امیرمســعود 
شــهبازی با اشــاره به وقوع آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان طی سال گذشــته در این منطقه اظهار 
داشت: بالغ بر حدود 3۰۰ هزار قطعه مرغ صنعتی 
علیه بیماری آنفلوانزای فوق حــاد پرندگان در 
مرغداری های شهرستان واکسینه شده و با تالش 
همکاران طــی روزهای آینــده 1۰۰ هزار قطعه 
مرغ دیگر نیز در این راستا واکسینه خواهند شد. 
شهبازی با تاکید بر اینکه احتمال شیوع بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرنــدگان با توجه به برودت 
هوا وجود دارد، بیان داشــت: در این راستا الزم 
اســت مرغداران ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای 
را در مرغداری های خود بیش از گذشــته اعمال 
و آمادگی الزم جهت تخصیــص تجهیزات مورد 
نیاز به منظور ایجاد پست قرنطینه ثابت و سیار در 
مبادی ورود و خروجی شهرستان از سوی شبکه 
دامپزشــکی، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی 
اقدامی ضروری است.وی با اشاره به اینکه بحران 
تب برفکی بر اثر ورود و خروج غیرمجاز دام از سوی 
دالالن و واسطه گران به وجود می آید، افزود: به 
منظور جلوگیری از بروز بیماری های دامی به ویژه 
تب برفکی تمامی دامداران ملزم به رعایت موارد 

قرنطینه ای هستند. 

دستگیری 3متخلف شکار 
علی اکبر نورزی نیا، سرپرست اداره پارک ملی و 
پناهگاه حیات وحــش کاله قاضی اصفهان اظهار 
داشت: سه متخلف شکار وصید توسط محیط بانان 
اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی 

دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

 تخریب 13 حلقه چاه غیر مجاز 
تولید زغال چوب 

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست خمینی 
شهر گفت: سیزده حلقه چاه و توده غیر مجاز تولید 
زغال چوب در شهر اصغر آباد شهرستان خمینی 
شهر تخریب شد. سعید یوســف پور گفت: چند 
واحد تولید زغال چوب به صــورت غیر مجاز در 
نزدیکی محدوده مسکونی شهر اصغر آباد از توابع 
خمینی شهر با استفاده از روش های سنتی فعالیت 
می کردند که پس از شناسایی توسط شهرداری 
اصغر آباد و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
و اخطار به صاحبان آن ها برای جمع آوری وسایل و 
تجهیزات خود با اخذ دستور مقام قضائی و با حضور 

نیروی انتظامی تخریب شدند.

 سرشماری پستانداران منطقه 
حفاظت شده کرکس

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نطنز گفت : آماربرداری از پســتانداران شاخص 
منطقه حفاظت شده کرکس شامل کل و بز، و قوچ 
و میش انجام شد.علیرضا غالمی افزود: با هماهنگی 
و برنامه ریزی انجام شده؛ این سرشماری با حضور 
کارشناسان محیط طبیعی، محیط بانان منطقه 
حفاظت شــده کرکس و دیگر شهرستان ها و نیز 
گروه های کوه نوردی، سازمان مردم نهاد زیست 
محیطی و دوستداران محیط زیست، در 1۰ گروه 

و با روش مشاهده مستقیم انجام شد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
امحای ۴۲۰ تن کاالی خارجی 

قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: با پیگیری و 
تالش های مجدانه پلیس، ۴2۰ تن کاالی خارجی 
قاچاق مکشــوفه به ارزش ۵۰ میلیــارد ریال امحا 
شد.سردار»مهدی معصوم بیگی« اظهار داشت: در 
راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری از آنجایی 
عرضه کاال های خارجی به تولید و اشــتغال کشور 
ضربه جدی وارد می کند، ایــن موضوع به صورت 
جدی در دســتور کار فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان قرار گرفت.فرمانده انتظامی استان اصفهان، 
افزود: در این رابطه با تالش ها و پیگیری های مجدانه 
پلیس استان، ۴2۰ تن کاالی خارجی قاچاق شامل 
لوازم آرایشی و بهداشــتی، مواد خوراکی، پوشاک، 
پارچه، لوازم التحریر، سیگار و... که ارزش آن ها برابر 
اعالم کارشناسان مربوطه ۵۰ میلیارد ریال برآورد 
شده بود، امحا شدند.سردار معصوم بیگی اضافه کرد: 
مبارزه با قاچاق کاال، یکــی از مهم ترین مولفه های 
اقتصاد مقاومتی است که از سوی مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( به دســتگاه ها ابالغ شده و در این 
زمینه نیروی انتظامی در خــط مقدم قرار دارد و به 
صورت شبانه روزی در این زمینه تالش می کند.این 
مقام ارشد انتظامی استان اصفهان در ادامه از کشف 
نزدیک به هزار میلیارد ریال کاالی خارجی قاچاق از 
ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: در این 
رابطه 9 باند دانه درشت تهیه و توزیع کاالی قاچاق 

شناسایی و با آنان برخورد قانونی صورت گرفت.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان 
خبر داد:

فوت کودک چهار ساله 
اصفهانی بر اثر مسمومیت

قاتل خاموش در اصفهان قربانی گرفت.مدیر حوادث 
و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان گفت: با 
اطالع یکی از شهروندان مبنی بر مسمومیت با گاز 
مونوکسید کربن یک کودک چهار ساله در خیابان 
زینبیه اصفهان، مامــوران اورژانس به محل حادثه 
اعزام شدند. غفور راستین افزود: متاسفانه این کودک 
قبل از رسیدن ماموران اورژانس بر اثر مسمومیت 
جان باخته بود. وی گفت: نصب نامناســب دوکش 

بخاری علت این حادثه گزارش شده است.  

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان:

خیابان میر اصفهان، نشست کرد
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: زمین ابتدای خیابان میر 
اصفهان بر اثر نشت گاز نشست کرد.محسن گالبی 
با اشاره به نشست زمین در محدوده ابتدای خیابان 
میر، اظهار داشت: نیروهای آتش نشانی، برق، آب و 
گاز در محل حادثه حضور یافتند تا زیر لوله گاز را پر 
کنند و از ایجاد خسارت ناشی از نشت گاز جلوگیری 
کنند.وی افزود: این نشست زمان اجرای فاضالب رخ 
داد و کنار قسمت حفاری، لوله گاز اصلی وجود داشت 
و به همین خاطر احتمال خطر اعالم شد.مدیرعامل 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه احتمال خطر  وجود دارد،گفت: سازمان 
آتش نشــانی  برای جلوگیری از اتفاقات ناشی از آن 

اعالم خطر کرد.

رییس پلیس فتای اصفهان خبر داد:
کالهبرداری با موضوع پیش بینی 

مسابقات فوتبال آسیایی
رییس پلیس فتای اصفهان از دستگیری فردی که با 
ارسال پیامکی با عنوان »برنده شدن در قرعه کشی 
پیش بینی مســابقات فوتبال آسیایی« طعمه های 
خود را به کنار دســتگاه عابر بانک می کشانده و با 
ترفند های خاص اقــدام به کالهبــرداری مالی از 
قربانیان می کرد، خبر داد. سرهنگ سید مصطفی 
مرتضوی گفت: در پی شــکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر کالهبرداری از طریق ارسال پیامک، موضوع 
در دستور کار پلیس فتای اســتان قرار گرفت.وی 
افزود: در تحقیقات صورت گرفتــه از مالباختگان 
مشخص شــد، پیامکی با عنوان »شما برنده قرعه 
کشــی پیش بینی مســابقات فوتبال آسیایی در 
اپلیکیشن روبیکا شده اید« را دریافت کرده و سپس 
با فرد ارسال کننده پیامک تماس می گیرند و او هم از 
مالباختگان می خواهد تا به یکی از دستگاه های عابر 
بانک بروند و... .رییس پلیس فتای استان همچنین 
ادامه داد: به این طریق موجودی این شــهروندان 
با ترفندی خاص به حســاب فرد کالهبردار منتقل 
می شــود.این مقام انتظامی با بیان اینکه تا کنون 
تعدادی از مالباختگان شناســایی شده اند بیان 
داشت: با شکایت شاکیان پرونده متهم جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داده شد.

معاون آموزشــی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از 
برگزاری کنکــور 98 صرفا برای رشــته محل های 
پرمتقاضی خبر داد.مجتبی شــریعتی نیاسر اظهار 
کرد: وضعیــت غیرقابل قبول رشــد کمی در حوزه 
آموزش عالی توجه همه مسئوالن و دست اندرکاران 
را به خود معطوف داشته است. این رشد غیرمنطقی 
ســبب شــده که امروز در اکثر مناطق و شهرهای 
کوچک، مراکزی وابسته به وزارت علوم تشکیل شود 
و به ارائه خدمات با کیفیت بسیار پایین بپردازند.وی 
افزود: از سال 1393 مهار رشد کمی مراکز آموزش 
عالی به عنوان یک پروژه در دستور کار وزارت علوم 
قرار گرفت که به رغم فشارهای بسیار زیاد، از توسعه 
بی رویه و رشد کمی غیرمنطقی مراکز آموزش عالی 
جلوگیری شــد.وی ادامه داد: قائل به این هستم که 
کنکور به صــورت متمرکز در همه ســطوح حذف 
شود، اما این موضوع به صورت زودهنگام قابل تحقق 
نیست و شاید تا سه سال آینده به طول انجامد.معاون 
آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که 
تا امسال بیش از 8۵ درصد داوطلبان برمبنای سوابق 

تحصیلی به دانشــگاه می روند، افزود: 2۵ اسفندماه 
سال جاری رشته محل هایی که کنکور آن ها حذف 
می شود معرفی و در ســال 98 صرفا درصد کمی از 
رشته محل های پرمتقاضی از طریق کنکور دانشجو 
خواهند گرفت.شریعتی نیاسر تصریح کرد: پیش بینی 
می شود با این تدبیر، ضمن کاهش درصد قابل قبولی 
از داوطلبان کنکور در ســال آینده، فشار و بار روانی 

خانواده ها نیز کاهش یابد.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
کنکور سراسری برای رشته محل های پرمتقاضی برگزار می شود

در روزهایی که شهروندان با آلودگی های پی در پی هوا، 
دست به گریبان هستند، آلودگی های صوتی نه تنها در 
شهر سنجش نمی شود، بلکه کسی نیز از خطرات آن 
اطالع ندارد. در همین رابطه رییس روابط عمومی اداره 
کل حفاظت محیط زیست اســتان می گوید: آلودگی 
صوتی زیر مجموعه آلودگی هواســت. در فضاهای باز 
و بسته تقســیم کاری صورت گرفته است. برای مثال 
در محیط های کارخانه ها و فضاهای کارگاهی که باید 
مباحث سالمتی کارگران رعایت شود، مراکز بهداشت 
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی متولی هستند. سید 
مصطفی قادریان  ادامــه می دهد: اما اگــر در فضای 
شهری از واحدی که تولید کننده آلودگی صوتی است 
شکایت شود، اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
دســتگاه های پایش خود را در محل مســتقر کرده و 
میزان آلودگی صوتی را بررســی می کند. هم محیط 
زیست و هم مراکز بهداشت در خصوص آلودگی صوتی 
اقداماتی انجام می دهند. وی، باور دارد اگر قرار باشد در 
سطح شهر آلودگی های صوتی پایش شود احتمال دارد 
این وظیفه بر عهده شهرداری قرار گیرد؛ چرا که مجوز 

کارگاه ها و فعالیت های اقتصادی را شــهرداری صادر 
می کند و باید در هنگام جانمایی به این مسئله توجه 
کند. برای مثال یک کارگاه نجاری که آلودگی صوتی 
زیادی دارد نباید در بافت محالت قرار بگیرد.قادریان 
تصریح کرد: اداره کل محیط زیست تنها یک دستگاه 
سنجش دارد که اگر نیاز باشد برای 2۴ ساعت در یک 
محل قرار می دهد و همین مسئله نیز برای این سازمان 

هزینه بر است. 

رییس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان:

آلودگی صوتی اصفهان سنجش نمی شود

شنیده ها

تقلب علمی، یکی از بحران ها در حوزه دانش و 
تولید علم در کشور است. اگر چه این موضوع 
تنها مختص ایران نیست؛ اما روند رو به رشد 
آن در کشور طی ده سال اخیر به شدت رشد 
داشته است. شــاخص های حوزه های علوم 
و فناوری در ســال ۲۰۱۸ با مقایسه وضعیت 
قدرت های علمی جهان،گزارش داد که ایران 
در سال های ۲۰۰۶ )۱۳۸5( تا ۲۰۱۶ )۱۳۹5(، 
پنجمین رشد ساالنه سریع جهان را در تولید 

مقاالت علمی کسب کرده است. 
شــتاب علمی زیاد ایران در ســال های دهه 138۰ 
هرچند به افزایش بی سابقه تعداد مقاالت منتشرشده 
در نشــریات علمی منجر شــد؛ اما کیفیت علمی 
این مقاالت نتوانســت افزایش متناســبی را تجربه 
کند و بســیاری از آن ها با ارجاع های بسیار پایینی 
روبه رو شــدند. این آمار پایین به خوبی نشــان می 
دهد که محتوای تولید علم در ایران تا چه حد افت 
داشته اســت. بر اساس گزارشــی که در وب سایت 
نشریه ساینس منتشر شــده، بیش از پانزده درصد 
پژوهشگران ایرانی که مقاالت خود را در یک پایگاه 
مقاالت علمی منتشر کرده اند، در تنظیم و نوشتن این 
مقاله ها تقلب کرده اند. این گزارش حاصل یک تحقیق 
دانشگاهی روی مقاالت منتشرشده در پایگاه علمی 
arXiv است.این تحقیق نشــان می دهد که همه 
کشــورهای مورد مطالعه کم و بیش درگیر مسئله 
تقلب در مجامع علمی هستند. دو سال پیش بود که 
گزارش مجله نیچر و حذف تعدادی از مقاالت علمی 
ایرانیان در این مجله خبر ساز شد. مجله نیچر در آن 
زمان مدعی شد ۵8 مقاله ایرانی که حاصل کار 28۵ 
نفر از محققان ایرانی است، نشانه هایی از سرقت علمی 
دارند. هر چند در آن زمان وزارت علوم اعالم کرد که 
تالش هایی را برای جلوگیری از سرقت علمی انجام 
داده و برنامه هایی در حال تدوین است؛ اما تا کنون 
اقدامات عملی در این زمینه صورت نگرفته است و 
همچنان سرقت های علمی به نام ایرانیان در برخی از 
مجالت خارجی چاپ می شود. این مسئله در ماجرای 
نماینده سراوان و ادعای یک محقق آلمانی که مدعی 
بود این نماینده مطالــب او را به نام خود چاپ کرده 
است هم جنجال زیادی به پا کرد. س رق ت  پژوهشی 
در مفهوم کلی ب ه  ت ص اح ب  ک ل م ات  ی ا ایده های دیگران 
اطالق  می شود. استفاده از ایده ها و عبارات دیگران 

به عنوان ایده و عبارات خود، نوعی دســتبرد فکری 
و سرقت پژوهشــی و علمی است و شامل استفاده از 
بخشی یا تمامی نتایج یک پژوهش علمی و استفاده از 
نظرات دیگران بدون ذکر منبع خ واه  در ق ال ب  واژه ها و 
اص وات  و خ واه  در قالب شکل ها، نقش ها، طرح ها، ایده 
ها و... محسوب می شود. به نظر می رسد رشد سرقت 
علمی در ایران با میزان باالی پذیرش دانشجویان در 
دوره های کارشناسی ارشد و دکتری طی سال های 
اخیر بی ارتباط نباشد. اساتیدی که معموال به دلیل 
حجم باالی پایان نامه ها قادر به نظارت درســت بر 
مطالب منتشر شده توسط دانشجویان نیستند، یکی 
از اصلی ترین متهمان رواج این نوع از تقلب عنوان می 
شوند. هر چند به عقیده مدیرکل لوایح، تدوین و تنقیح 
قوانین و مقررات وزارت علــوم ، تحقیقات و فناوری 
ناآگاهی از قانون عمده ترین علت تقلب های علمی 
است که برخی از دانشــجویان و استادان دانشگاه ها 
مرتکب آن می شوند. حســن وکیلیان در پنجمین 

همایش مدیران حقوقی سراسر کشور در اصفهان با 
بیان این که برخی ضوابط در دانشگاه ها تقلب آفرین 
اســت، افزود: تقلب های علمی موضوع حساسیت 
برانگیزی اســت که در برخی مواقع تبعات سنگین 
بین المللی را برای کشور به دنبال دارد. وی گفت: باید 
استانداردهای مقابله و پیشگیری از تقلب های علمی 
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را با استانداردهای 

جهانی تطبیق دهیم. 
به گفته وی، آیین نامه اجرایی قانون پیشــگیری و 
مقابله با تقلب علمی با مشــارکت وزارت بهداشت و 
وزارت دادگســتری تدوین شــده که این آیین نامه 
در دو بخش پیشــگیری و مقابله تنظیم شده است. 
وی افزود: کمیته اخالق در پژوهش وزارت علوم بار 
اصلی اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی 
را بر عهده دارد. وکیلیان، با اشاره به این که این کمیته 
وظیفه رصد و پیشگیری را برعهده دارد گفت: وظیفه 
داریم که با پایان نامه نویسان متقلب به شدت برخورد 

کنیم و اجازه ندهیم این عمل قبیح به موضوعی عادی 
در جامعه تبدیل شود.

این ســخنان در حالی مطرح می شود که نمی توان 
واقعیت تقلب در تولید علم و محتوا در ایران را منکر 
شد. نگاه تجاری به توسعه علم در ایران در دهه های 
اخیر موجب شــده تا بار علمی دانشگاه ها به صورت 
فاحشــی کاهش یابد. تقلب علمی امروز در دانشگاه 
ها حتی نیاز به پنهان کردن ندارد و به خوبی مشهود 
است. خیل شاغالن غیر متخصصی که تنها به دنبال 
مدرک به دانشگاه می آیند نمی توانند منبعی برای 
تولید علم باشند و تنها برخی از یافته ها در میان آنها 
دست به دست می شود. این مسئله هشداری است که 
می تواند به سایر سطوح فرهنگی جامعه و رواج تقلب 
در آنها نیز سرایت کند. به خصوص آنکه متوقف شدن 
رشد علم در دانشگاه ها عمال رشد تفکر رانیز متوقف 
کرده و این زنگ خطر پایان تولیــد علم و محتوا در 

کشور را به صدا درمی آورد.

سرقت به سبک دانشگاهی

 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اصفهان نسبت به چاپ مقاله های تقلبی 
در مجالت بین المللی هشدار داد؛

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد کشور اعالم کرد:
رشد ۴۴ درصدی میزان زکات در استان اصفهان

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امدادامام خمینی )ره( کشور از رشد 3۵ درصدی درآمد های 
این نهاد طی ۷ ماهه سال جاری خبر داد. علیرضا عسگریان با بیان اینکه خیر و احسان تاثیر شگرفی در 
زندگی شخصی هر انسانی دارد، گفت: سرانه صدقه تناسب 1۰ هزار ریال روزانه است. وی افزود: جشن 
نیکوکاری موج خوبی را در کسب درآمد کمیته امداد می تواند داشته باشد.معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امدادامام درادامه گفت : اســتان اصفهــان از نظر مبلغی میزان مشــارکت های میانه و 
جایگاهش بین 1۴و 1۵ متغیر است.عسگریان تصریح کرد: در سال جاری میزان زکات در استان اصفهان 

۴۴درصد و اکرام ایتام ۴3 درصد رشد داشته است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
سهم تولیدکنندگان از بازار لوازم آرایشی بهداشتی تنها 3۰ درصد است

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: حجم بازار لوازم آرایشی بهداشتی که از نظر تولید ساده تر از دارو هست 
12 هزار میلیارد تومان بوده و سهم تولیدکنندگان داخل کمتر از 3۰ درصد است.طاهره چنگیز اظهار داشت: بازار 
داروی ایران ساالنه حدود 16 هزار میلیارد تومان است و از این میزان 9۷ درصد عددی و ۷۰ درصد ریالی در کشور 
تولید می شود. وی افزود: بازار تجهیزات پزشکی مصرفی 12 هزار میلیارد تومان است، از این 12 هزار میلیارد تومان 
متاسفانه تنها 3۰ درصد در داخل کشور تولید می شود، اگر توجه کنید الزاما همه این ها خاص نیستند مانند منسوجات 
مصرف در پزشکی که قابل تولید در داخل است. وی تصریح کرد: امیدوارم روزی برسد که در تولید  لوازم آرایشی و 

بهداشتی مصرفی آن هم در استانی که دیگر امیدی به کشاورزی و صنایع آبی ندارد، افزایش  داشته باشیم.

کارشــناس مســئول پیش بینــی هــوای اداره کل هواشناســی اســتان 
اصفهان با اشــاره به بارش هــای اخیر اظهار کــرد: طبــق بارش های ثبت 
 شــده بیشــترین بارش در چادگان با 13/۴ میلی متر و 16 ســانتی متر برف 
بوده است. ابراهیم هنرمند  در ادامه افزود: پس از چادگان به ترتیب شهرهای 
زرین شهر با 12/9، مبارکه با 11، اصفهان با۷/۴، کبوترآباد با6/9، داران با6/۴ 
 میلی متر و 12 سانتی متر برف، فریدون شهر با6/۴ میلی متر و ۵ سانتی متر برف، 

نجف آباد با۴/9 ، خوانســار با۴/6میلی متر و 8 سانتی متر برف، شهرضا با ۴/2، 
سمیرم با 3/۴، فرودگاه شهید بهشتی با 2/8، مورچه خورت و بویین میاندشت 
2 میلی متر و 3 سانتی متر برف، علویجه1/9، گلپایگان، ورزنه و دهاقان۰/9 و 
اردستان و نایین۰/1 میلی متر بارش داشــتند. وی در رابطه با وضعیت جوی 
استان عنوان کرد: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر فعالیت موج ناپایدار،بر 

آسمان استان اصفهان است.

هوا
 و 

آب

بارش برف و باران در 
همسایگی سد زاینده رود 

رکورد زد

کارشناس هواشناسی خبر داد:

پریسا سعادت
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بازگشت »آیاال« به تیم ملی 
آرژانتین در ۴۵ سالگی

 مدافع پیشین تیم ملی فوتبال آرژانتین به کادر 
فنــی تیم بزرگســاالن 
اضافه خواهد شد.به 
نقل از اولــه، کادر 
فنــی تیــم ملی 
فوتبــال آرژانتین 
بازهم تغییــر کرد. 
روبرتو آیاال که سال ها 
پیراهن آلبی سلســته را برتن کــرده بود به تیم 
ملی بازگشت تا در کنار لیونل اسکالونی هدایت 
آرژانتین را در کوپا آمه ریکا بر عهده بگیرد.با این 
اتفاق پابلو آیمــار در تیم های پایه حضور خواهد 
داشت و هدایت تیم زیر ۱۷ ســال را در کوپا آمه 
ریکا بر عهده خواهد گرفت. آیمار پیش از این در 

کادر فنی بزرگساالن حضور داشت.
اسکالونی با تیم بزرگساالن کوپا آمه ریکای برزیل 
پیش رو دارد. او عالوه بر آیاال، به احتمال فراوان 

والتر ساموئل را نیز در کنار خود خواهد داشت.

 جایزه ملی ورزش اسپانیا
 برای »خوان ماتا«

خوان ماتا، هافبک منچستریونایتد، به دلیل راه 
اندازی یک خیریه، جایزه ملی ورزش اســپانیا، 
موســوم به جایزه ملکه 
ســوفیا را دریافــت 
ن  بســتا تا . د کر
ســال 20۱۷ بود 
کــه ماتــا خیریه 
»هدف مشــترک«، 
را راه انــدازی کرد و از 
فوتبالیست ها خواست تا با اختصاص یک درصد 
از درآمدشــان به این خیریه، در رفع مشــکالت 
مختلف در سراسر دنیا کمک کنند. این حرکت 
که با اســتقبال خوبی هم مواجه شد، در اسپانیا 
هم مورد توجه قرار گرفت و او در کاخ ال پاردو در 
مادرید، جایزه اش را از دست ملکه سوفیا دریافت 
کرد.هرچند آنچه در شبکه های اجتماعی بیشتر 
مورد توجه قرار گرفت، جایزه اهدا شده به ماتا بود 
که بسیاری آن را با جام قهرمانی در جام حذفی 

انگلیس مقایسه کردند!

 عزم راسخ بارسلونا 
برای جذب ستاره برزیل

بارسا ظاهرا دست بردار نیست و »ویلیان« را به هر 
قیمتی می خواهد.بارسلونا هنوز هم خواهان جذب 
ویلیان، وینگــر برزیلی 
چلســی است.بارسا 
که در تابستان بارها 
به طور جدی برای 
خرید ویلیان تالش 
کرد و ســه پیشنهاد 
رســمی به چلسی داد 
که همه آنها رد شد، در نقل و انتقاالت زمستانی بار 
دیگر به جذب این وینگر برزیلی ابراز عالقه کرده 
است. چلسی در آخرین تالش بارسا، پیشنهاد 55 
میلیون پوندی این باشــگاه را رد کرد و بارسا هم 
مدتی بعد مالکوم را با 38 میلیون پوند از بوردو به 
خدمت گرفت که فرصت بازی چندانی نصیبش 
نشده است. بارسا پیشنهادی به چلسی داده که در 
ازای ویلیان - و شاید مبلغی پول - مالکوم راهی 
چلسی شــود.  باید دید این بار بارسا تا کجا برای 
خرید ویلیان پیش می رود. گفتنی اســت، این 
ستاره برزیلی تا سال 2020 با چلسی قرارداد دارد. 

اسطوره نقابدار، ورزشگاه زاید 
را به آتش کشید 

»اسماعیل مطر« را تقریبا همه فوتبالی ها می 
شناسند. ســتاره عصر طالیی اماراتی ها که به 
همراه تیــم ملی و البته 
باشــگاهی توانست 
خود را بــه عنوان 
یکــی از بهترین 
بازیکنان آسیایی 
مطــرح کند.حاال او 
در 3۶ سالگی یکی از 
بازیکنان سن و سال دار اماراتی ها محسوب می 
شود؛ اما آنقدر محبوب است که باز هم به همراه 
تیم ملی در تورنمنت مهمی همچون جام ملت 
های آسیا پا بگذارد. زاکه رونی که این بازیکن را 
روی نیمکت نشــانده بود در پنج دقیقه پایانی 
تصمیم گرفت وی را به زمین بفرستد و اسماعیل 
مطر که به دلیل مصدومیت از ناحیه صورت با 
نقاب مخصوص در این بازی ها حضور یافت تنها 
یک بلند شــدن از روی نیمکت می خواست تا 
ورزشگاه زاید اسپورت سیتی را به آتش بکشاند. 
هواداران حاضر در ورزشــگاه با سوت و دست و 
فریاد و طبل و خالصه هر آنچه در دست داشتند 
نسبت به آمدن اسطوره شان در میدان واکنش 

مثبت نشان دادند.

»خلعتبری«  در ذوب آهن

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

پس ازجدایی فراز کمالوند، سرمربی تیم اکسین البرز محمدابراهیمی 
که جایگاه ثابت خود را از دست داده بود،  به دنبال برگشت به لیگ برتر 
فوتبال ایران بود. به تازگی شایعاتی در خصوص پیوستن ابراهیمی به 
تیم  سپاهان نیز مطرح بود.ابراهیمی در مورد شایعات پیوستنش به 
ســپاهان، در جواب هواداران به این شایعات رنگ حقیقت بخشید و 
نیم فصل دوم لیگ برتر را با پیراهن زرد سپاهان وارد میدان می شود.

شایعه پیوستن محمد ابراهیمی به سپاهان واقعی شد

از تبریز خبر رســید که آنتونی استوکس، مهاجم ایرلندی از باشگاه 10
تراکتورســازی درخواســت پرداخت مبلغی از قراردادش شــده 
که با پاســخ منفی تراکتورسازی ها مواجه شــده است. مسئوالن 
تراکتورسازی آب پاکی روی دست استوکس ریختند و به این بازیکن 
گفتند که به میزان توافق شده تاکنون به او پول دادند و بیشتر از آن 
نمی دهند همین موضوع باعث ناراحتی بازیکن خارجی شده است. 

مخالفت تراکتورسازی با درخواست »استوکس«
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هواپیمای وزیر ورزش به اصفهان نرسید؛
نماینده کاشان زورش چربید!

وزیر ورزش وجوانان که اصالتا نجف آبادی است در 
دومین سفر خود به استان به اصفهان نیامد. طی 
چند روز گذشته، خبر سفر وزیر ورزش و جوانان به 
اصفهان نقطه امیدی شد تا اهالی ورزش اصفهان 
بتوانند، بود و نبودهــای ورزش اعم از اعتبارات تا 
مدیریت را برای سیاسی ترین مرد کابینه دولت 
تدبیر و امید مطرح کنند؛ اما آنچه به گوش می رسد 
این است که، ساداتی نژاد نماینده مردم شهرستان 
کاشان عنوان کرده  ما وزیر ورزش و جوانان را برای 
حضور در جشن تجلیل از قهرمانان کاشان دعوت 
کرده ایم پس باید مقصد وزیر، کاشــان باشد و نه 

اصفهان.
 قرار بود سلطانی فر در کاشــان به جز حضور در 
جشن تجلیل از قهرمانان از پروژه های ورزشی این 
شهرستان نیز بازدید کند و اعتبار الزم رابرای این 
شهرستان تخصیص دهد؛ اما آنچه آزاردهنده بود 
صحبت شنیده شده از نماینده شهرستان کاشان 
است که گفته است: درصورتی که سلطانی فر به 
اصفهان برود دیگر نیازی به حضورش درکاشان 
نیست. مگر کاشان بخشی از استان اصفهان نیست 
و یا اگر وزیر ورزش در خالل سفر به کاشان یک سر 
هم به مرکز استان می زد، مشکلی پیش می آمد؟!به 
هر حال روی ســخن ما با جناب وزیر است، آقای 
ســلطانی فر پس کی نوبت اصفهــان و تقدیر از 
مدال آورانش اســت، مقام آورانی که در ویترین 
افتخارات شــان مدال المپیک و مسابقات جهانی 
دیده می شود. کی از ده ها پروژه ورزشی نیمه تمام 
اصفهان که سال هاست زمین گیر شده اند بازدید 
می کنید تابا تخصیص اعتبار الزم این پروژه ها به 

اتمام برسند؟
آقای وزیر چه موقع فرصت می کنید پای درد دل 
پیشکسوتان، قهرمانان، مدیران و زحمت کشان 
ورزش اصفهان بنشینید تابگویند از ناگفته های 
بی شــمار ورزش    این دیار؛ دیاری که بیشترین 
رشادت های هشت ســال دفاع مقدس از جوانان 
همین اســتان بود؛ اما در حال حاضر با جوانانش 
و شهرش ســتیز می کنند!با تمامی این تفاسیر 
عدم حضور وزیر در مرکز اســتان اصفهان را می 
توان از زوایای دیگری هم نگریســت و آن این که 
احتماال شــخص وزیر تفکرات و سیاســت های 
مدیریتی ورزش استان اصفهان را نمی پسندد و به 
دنبال متقاعد کردن  نمایندگان مجلس برای عدم 
حمایت و وارد عمل شدن استاندار است و یا متولی 
ورزش اصفهان از حضــور وزیر در مرکزیت خوف 

دارد و نمی خواهد این امر حاصل شود.

در حاشیه

دستگیری ۲۸ بازیکن حرفه ای 
تنیس به دلیل تبانی

28 بازیکن حرفه ای تنیس در اسپانیا توسط پلیس 
این کشور دستگیر شدند.

پلیس کشور اســپانیا 28 بازیکن حرفه ای تنیس 
از جمله یکی از تنیســورهایی که سال گذشته در 
رقابت های آزاد آمریکا شرکت کرده بود را دستگیر 
کرد تا به پرونده تبانی در این رشته رسیدگی کند.
آژانس اجرای قوانین اتحادیه اروپا در این خصوص با 
انتشار بیانیه ای از برچیده شدن یک گروه ارمنستانی 
خبر داد که این کار توســط پلیس اسپانیا صورت 
گرفت. در ایــن پرونده 83 فرد مظنون دســتگیر 
شده اند که 28 نفر از آنها را بازیکنان تنیس تشکیل 
می دهند.هنوز اســامی بازداشت شــدگان اعالم 
نشده، اما گفته می شــود که یکی از این تنیسورها 
در سپتامبر گذشته در مسابقات آزاد آمریکا حضور 
داشــت.در همین باره ۱۱ خانه مورد جست وجو و 
تفحص قرار گرفتند که در آنها ۱۶۷ هزار یورو پول 
نقد، یک تفنگ، پنج وسیله نقلیه لوکس، کارت های 

اعتباری و اسناد مرتبط با این پرونده پیدا شد.

منهای فوتبال

پیشخوان

 مجیدی از کت و شلوار در 
آمد، چریکه فرهاد

فدراســیون فوتبال اعالم کرد »نلو وینــگادا« مربی پرتغالی به 
منظور آنالیز حریفان تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا کنار 

این تیم است و رایگان کار می کند!
حضور نلو وینگادا، سرمربی پیشین تیم پرسپولیس و تیم امید 
ایران در اردوی تیم ملی و کنار کارلوس کی روش طی یکی دو 

روز گذشته شائباتی را پیرامون فعالیت او با کارلوس کی روش 
مطرح کرد.بخش رسانه ای تیم ملی در این ارتباط نوشت: »نلو 
وینگادا به منظور بررسی ســایر تیم های ملی شرکت کننده در 
جام ملت های آســیا و تهیه گزارش و آنالیز دیگر رقبا برای تیم 
ملی به تازگی  فعالیتش را آغــاز کرد. او در اولین روز حضورش 

دیدار تیم های ملی اردن و سوریه را در محل ورزشگاه مشاهده 
کرد.حضور وینگادا در کنار تیم ملی به صورت رایگان بوده و با 
توجه به ســابقه قهرمانی وی در جام ملت های آســیا می تواند 
 کمک شــایانی برای شناســایی ســایر تیم ها برای تیم ملی

 باشد.«

حضور رایگان »وینگادا« در تیم ملی ایران

درچارچوب رقابت های جام ملت های آسیا 20۱9، تیم ملی ایران در 
دومین دیدار مرحله گروهی از ساعت ۱4:30 امروز مقابل تیم ویتنام 

صف آرایی می کند. 
تیم ملی ایران در اولین دیدار خود در این مسابقات توانست در یک بازی 
پرگل تیم ملی یمن را با نتیجه 5 بر صف از میان بردارد و با این پیروزی 
شــیرین خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلــی قهرمانی این دوره از 

رقابت های جام ملت های آسیا معرفی کند.
شــاگردان کارلوس کی روش که در رقابت های جــام جهانی در خط 
دفاعی عملکرد خوبــی را  ارائــه داده و مهارت خــود را در دفاع به 
نمایش گذاشــته بودند در اولین بازی خود در مسابقات جام ملت ها 
از چهره جدید تیم ملی ایران در خط حمله رونمایی کردند و با حضور 

مهاجمان آماده ای مثل مهدی طارمی و سردار آزمون و همچنین 
هافبک های هجومی مثل اشــکان دژاگــه، وحید امیری، 

مهدی ترابی، ســامان قدوس و علیرضا جهانبخش در 
ترکیب تیم و ثبت 5 گل در دیــدار مقابل یمن نوید 
خط آتشــین و زهرداری را به هــواداران دادند.تیم 
ملی کشورمان 8 سال است که زیر نظر کارلوس کی 
روش، سرمربی پرتغالی اش قرار دارد و در این مدت 
شکل منسجمی به خود گرفته و بعد از دو بار صعود 
پیاپی به جام جهانی و عملکرد قابل قبول در جام 
جهانی 20۱8 روسیه حال در جام ملت های آسیا 
به دنبال کامل کردن مسیری است که از 8 سال 

پیش آغاز شد.
با توجه به عملکرد خوب تیم ملی در چند سال اخیر و حضور ثابت 
در رنک اول آسیا حال انتظارات از تیم ملی بسیار باال رفته و شروع 

قدرتمندانه یوزهــا در بازی اول، امید مردم ایران را برای شکســتن 

طلسم 43 ســاله ناکامی در آسیا باال برده اســت اگرچه نتایج کسب 
 شده در چند دیدار برگزار شده نشــان می دهد که از کنار هیچ تیمی 

نمی توان به راحتی گذشت.
تیم ویتنام در اولین دیدار برخالف انتظار، نمایش خوبی را مقابل تیم 
عراق ارائه کرد و در یک بازی نزدیک با نتیجه 3 بر دو بازی را واگذار کرد 
تا نشان دهد در مقابل تیم ایران به هیچ عنوان تیم دست و پا دسته ای 
نیست و  در فکر گرفتن امتیاز از شاگردان کارلوس کی روش هستند.

سرمربی ویتنام که اولین حضورش در 
جام ملت های آســیا را تجربه می کند 

صراحتا اعالم کرده مقابل ایران هیچ ضعفی احســاس نمی کنیم! ما به 
دنبال صعود از گروه هستیم حتی به عنوان تیم سوم! 

اگرچه سابقه و قدرت دو تیم روی کاغذ به هیچ عنوان برابر نیست؛ اما 
ویتنام مقابل ایران چیزی برای از دســت دادن ندارد اگر بازنده شــود 
بازنده ای سربلند خواهد بود که مقابل تیم اول آسیا شکست خورده و 
اگر امتیاز بگیرد خالق شگفتی شده است. بازی با چنین حریفی برای 
تیم ملی بسیار خطرناک است. قطعا کی روش بهتر از هر کسی  می داند 
که چطور باید بازیکنان تیم ملی را برای این بازی از نظر فکری و ذهنی 
آماده کند. سرمربی تیم ملی ایران تماشاگر ویژه بازی عراق و ویتنام بود 
و گفت که ویتنامی ها او را شگفت زده کردند! اکنون ویتنامی ها به دنبال 
خلق شگفتی هستند و ملی پوشان هم برای برد به میدان خواهند رفت.
خبر خوب برای تیم ملی بازگشت علیرضا جهانبخش به تمرینات تیم 
اســت و به گفته مربیان تیم، او در بازی مقابل ویتنام حضور خواهد 
داشت. البته به احتمال قوی جهانبخش به عنوان بازیکن فیکس 
وارد زمین نخواهد شد و شاید کی روش از او به عنوان بازیکن 
تعویضی استفاده کند و احتمال این اتفاق نیز وجود دارد 
که مربی تیم اصال ریسک نکند و یکی از ستاره های تیم 

را فعال بیرون نگه دارد.
ســرمربی تیم ملی ایران در نشست خبری پیش 
از بازی تیم ملی فوتبال ایــران و ویتنام در جمع 
خبرنگاران حاضر در ســالن کنفرانس ورزشگاه 
آل نهیان ابوظبی گفت: بازی دوم را می خواهیم 
با قدرت انجام دهیم تا بهترین بازی خودمان را 
نشــان دهیم.  ویتنام کادرفنی خیلی خوبی دارد. 
آنها تالش های گســترده ای برای موفقیت داشــته اند.
وی افزود: خوشبختانه تمام بازیکنان را در اختیار داریم 

و امیدواریم بازی بهتری را نسبت به حریف مان نشان دهیم.

  عکس روز

جشن تولد اسطوره
اعضای تیم امید، پنجشنبه شب تولد حمید استیلی، مدیر این تیم را با کیکی که تصویر گل 

به یادماندنی او به آمریکا روی آن نقش بسته بود را جشن گرفتند.

 شنیده ها از اعضای جدید 
هیئت مدیره ، دوستان ژنرال 

در استقالل!

منصوریان: برخی دوست 
ندارند تیم ملی قهرمان آسیا شود

 طارمی: چه بهتر آقای گل 
ایرانی باشد

شاه ماهی نقل و انتقاالت، استقالل را دور زد
ماجرای بازگشت سرور جباروف به استقالل تبدیل به قصه هزار و یک شب شده است.از قرار معلوم او گفته 
بود اگر مطالبات گذشته اش را از باشگاه بگیرد حاضر اســت به تهران برگردد و قرارداد جدید امضا کند، 
اما بعد از دریافت پول دیگر جواب تلفن ها را نداده اســت! حداقل تا لحظه تنظیم این مطلب که خبری 
از جباروف نیست.خود مدیران باشــگاه هم کم کم در مصاحبه هایشان از اینکه از ستاره ازبکستانی بازی 
خورده اند، گالیه می کنند.در مجموع به نظر می رسد جباروف هم با استقاللی ها همان معامله ای را کرد 
که 3 سال پیش »لوکا ماریچ« با پرسپولیسی ها انجام داد.این مدافع کروات که کیفیت باالیی داشت، برای 
تمدید قرارداد با قرمزها دریافت کامل مطالباتش را شرط کرد و بعد از آنکه پولش را گرفت برای همیشه 
 رفت. به هر حال این ترفند خیلی بهتر از شــکایت به فیفا، از دســت دادن زمان و پرداخت هزینه وکیل

 است!

»خلعتبری«  در ذوب آهن
با پایان نیم فصل نخست، زمزمه های بازگشت محمد رضا خلعتبری به یکی از تیم های اصفهان شنیده شد.این 
مهاجم رامسری نیز که ســابقه پوشیدن لباس هر دوتیم اصفهانی را داشــت پس از پخش شدن این شایعه، 
اعالم پیشنهاد از تیم های مختلف را داد.پس از این مصاحبه، سرپرست سپاهان طی مصاحبه ای عدم حضور 
نام این مهاجم را در لیست ژنرال اعالم کرد تا پرونده حضور دوباره خلعتبری در سپاهان مختومه اعالم شود.

اما سرپرست دیگر تیم اصفهانی طی مصاحبه ای مذاکرات این تیم با خلعتبری را تایید کرد .صبح پنجشنبه  
این مهاجم شمالی با پدیده مشهد فسخ قرار داد کرد تا نیم فصل دوم در تیم دیگری پا به توپ شود.خلعتبری 
اما با عوض کردن پروفایل صفحه شخصی خود و پست کردن عکسی از خود با پیراهن ذوب آهن در سال های 
گذشته، به شکلی بازگشت خود به این تیم اصفهانی را تایید کرد و این بازیکن باالخره با قراردادی یک سال و 

نیمه به تیم پیشین خود یعنی ذوب آهن پیوست.

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در کاشــان در دیدار با وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: بعد از پیروزی 
انقالب، تحوالت مختصری در ورزش انجام شده اما تحول اساسی در آن ایجاد نشده است.آیت ا... نمازی 
خاطرنشان کرد: آینده ملت به قشر جوان که سرمایه کشور هستند گره خورده است و این ها در صورتی 
موفق خواهند بود که از دو نعمت امنیت و سالمت بهره مند باشــند.وی افزود: باید مراقب توطئه های 

دشمنان باشیم و بیشتر به این قشر توجه کنیم.
آیت ا... نمازی با اشــاره به بعضی برخوردهای زننده در فوتبال گفت: دستور بدهید کارگروهی از حوزه، 
دانشگاه و حقوقدانان تشکیل شود تا موارد جایز و غیرجایز در ورزش مشخص شود.عضو مجلس خبرگان 
رهبری گفت: درشان جمهوری اسالمی که مبتنی بر عدل و قسط است، نیست که حقوق همدیگر در 
ورزش رعایت نشود و به همدیگر آسیب برسانند. وی با اشاره به فقه ورزش افزود: اخالق ورزشی که همان 
رشادت، جوانمردی در قهرمانان سنتی است و قانون ورزشــی باید در ورزشگاه ها رعایت شود.مسعود 
سلطانی فر نیز در این دیدار گفت: امسال در کشور ســال پر رویداد ورزشی از نظر بین المللی داشتیم و 
بیشتر این رویدادها با عنایت خداوند سبحان، حمایت رهبری و دولت و مردم با موفقیت همراه بود.وزیر 
ورزش و جوانان اظهار کرد: ابتدای سال در جام جهانی حضور داشتیم و توانستیم بهترین نتیجه را در یک 
گروه سخت دریافت کنیم و حتی در یک مسابقه که به اسپانیا باختیم اتفاق تاریخی افتاد و گرچه شکست 
هم خوردیم؛ اما رهبر فرزانه انقالب تبریک گفتند.وی با اشاره به حمایت های رهبری افزود: مقام معظم 
رهبری جزو نخستین کسانی هستند که از ورزشکاران حمایت و به آن ها تبریک می گوید و همین امر 
موجب تقویت روحیه در مسئوالن و ورزشکاران می شود.سلطانی فر با بیان موفقیت های ورزشی در بعد از 
انقالب عنوان کرد: تمام این پیروزی ها باعث شده با وجودی که مردم فشار گرانی را حس می کنند، موجب 

شادی و نشاط و سرور و خوشحالی آن ها را فراهم آورده است.

آیت ا... نمازی در دیدار با وزیر ورزش:
کارگروهی برای موارد جایز و غیرجایز در ورزش تشکیل شود

 سعید انالی

سمیه مصور

 صعود ایران قطعی می شود؟
  دومین مصاف ایران در جام ملت های آسیا؛
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تشکیل هالل بیمارستانی  در شرق اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

دیدگاه

تاجر چینی در مسجد امام)ره( 
اصفهان مسلمان شد 

جاني، يك تاجر چيني حدودا چهل ســاله كه 
براي چند سالي اســت در تهران مشغول كار 
است پس از حدود دو سال تحقيق درباره اسالم 
شــيعي،  در مدرســه علميه تبليغ بين الملل 

ناصريه اصفهان مسلمان شد.
جاني، چند سالي اســت كه در ايران مشغول 
كار و تجارت بوده  و به واسطه كار خود با ايران 
و اسالم آشنايي مقدماتی پيدا كرده و به مرور 
زمان به اســالم عالقه پيدا كرده و مشــغول 
مطالعه و بررسي اين دين شده است و به گفته 
خودش از آنجا كه دســتورات اســالمي مانند 
حسن خلق،صدقه دادن، كمك كردن و احترام 
به پدر مادر و... همه بــراي او مهم و زيبا بودند، 
تصميم به مطالعه و پژوهش درمورد اسالم كرد.

به گفته  اين  تازه مسلمان شده، از زمان آشنايي 
اش با اســالم تا گرويدن به اســالم از خوردن 
شراب پرهيز كرده و با اينكه الفاظ نماز را نمي 
توانسته برزبان بياورد ولي سعي كرده به صورت 
ظاهري نماز بخواند و براي اســتفاده از فضاي 
روحاني حرم حضرت فاطمــه معصومه)س( 
به زيارت اين حــرم رفته و در آنجــا نماز هم 

خوانده است.

کمک یک میلیاردی واقفان 
اصفهانی در حوزه سالمت 

واقفان نيــك انديش اســتان اصفهان بيش از 
يك ميليــارد ريال به حوزه ســالمت و درمان 

كمك كردند.
مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان اصفهان 
گفت: از ابتدای امســال تاكنــون، اين ميزان 
كمك از محل موقوفات استان بر اساس نيات 
واقفان به حوزه بهداشت، سالمت، دارو  و درمان 
افراد نيازمند اختصاص داده شده است.حجت 
االسالم رضا صادقی افزود: موقوفه های صفرعلی 
رهنما در فالورجان، دخــت عبدالمطلبی در 
اصفهــان، حاجيه بانومنور فقيه در كاشــان و  
محمدجعفر حســب الوصيه محمدحسين در 
شهرضا از جمله وقف های شاخصی هستندكه 
از محل درآمد آنان به بيمــاران نيازمند برای 
تهيه دارو و درمان كمك می شــود.وی گفت: 
39بيمارستان و مركز درمانی استان اصفهان 
در موقوفات ساخته شده اند كه شاخص ترين 
اين مراكز شامل بيمارستان های سيدالشهدا، 
صدوقــی و اميرالمومنيــن در اصفهان، نقوی 
در كاشــان، آيت ا... گلپايگانی در گلپايگان و 
نيك آباد در جلگه و جرقويه اســت. هم اكنون 
در ســامانه جامــع موقوفات و بقــاع متبركه 
166موقوفه استان اصفهان با نيت دارو و درمان 
و 19موقوفه نيز با نيت كمك به مراكز درمانی 

به ثبت رسيده است.

یک کارشناس پیشنهاد داد:
 زیباسازی اصفهان 

در قالب نمادهای فرهنگی
يك كارشــناس طراحی شــهری اظهار كرد: 
اصفهان با توجه به ويژگی های منحصر به فرد 
خود ساالنه گردشگران بسياری را به خصوص 
در ايام نوروز جذب خود كرده است. از جمله اين 
ويژگی ها ميراث تاريخی، آب و هوای بهاری و 
زنده رود است و البته اصفهان، شاهرگ اتصال 
شمال به جنوب كشور محسوب می شود.فرزاد 
مومنی افزود: بر همين اساس به صورت بالقوه 
سيل عظيمی از گردشگر داخلی در بازه كوتاه 
نوروز به اين شــهر می آينــد  و در صورتی كه 
مديريت شهری نتواند به درستی مايحتاج اين 
مســافران را تامين كند، جز آشفتگی و برهم 
ريختگی در نظام شــهری محصــول ديگری 

نخواهيم داشت.
 اين كارشناس طراحی شهری تقويت و حفاظت 
از شــهر و عناصر تاريخی آن را امری ضروری 
دانســت و خاطرنشــان كرد: افزايش ضريب 
ماندگاری گردشگران كه خود رونق اقتصادی 
شهروندان اصفهانی را به دنبال دارد به مسائلی 
همچون مديريت اسكان مســافران نوروزی و 
هدايت ترافيكی عبوری مسافران در مسيرهای 

پر تردد ارتباط دارد.
مومنی اضافه كرد: همچنين ارائه نقشــه های 
راهنمای گردشگری شامل مسيرهای جايگزين 
و كليه مكان های گردشــگری، زيباســازی 
اصفهان در قالب نمادهــای فرهنگی در مكان 
های پرتردد و آشنا برای مسافران، برنامه ريزی 
جنگ شــبانه در ايام نوروز و در نهايت جاری 
كردن زاينــده رود به عنوان پــر جاذبه ترين و 
زيباترين عنصر در شــهر اصفهان از مهم ترين 
عناصــر موثر در ايجاد آســايش مســافران و 

شهروندان است.

امام جمعه اصفهان:
 دولت بازار را به حال خود 

رها کرده است
امام جمعه اصفهان در خطبه های نمازجمعه اين 
هفته اصفهان اظهار كرد: تقوای الهی بدون ورع و 
دوری از گناه هيچ فايده ای ندارد؛ اما بايد بدانيم 
كه خداوند شيطان را برای امتحان انسان قرارداده 
ولی به خاطر لطفی كه دارد از انسان های مومن 
حمايت می كند.آيت ا... سيد يوسف طباطبايی 
نژادبا بيان اينكه دولت بــازار را به حال خود رها 
كرده اســت، افزود: بايد قيمت كاالهای اساسی 
كه مردم نياز دارند اعالم شــده  و مشخص شود 
كدام اجناس با ارز دولتی وارد می شــود البته ما 
نمی خواهيم بازرسی های گسترده صورت بگيرد. 
عده ای آب به آسياب دشمن می ريزند و كاالها 
را به چند برابر قيمت می فروشــند.امام جمعه 
اصفهان يادآور شــد: امســال نيز چهلمين سال 
پيروزی انقالب را گرامی می داريم؛ اما بنا نيست 
جشن بگيريم چون اين ايام در عزاداری فاطميه 
قرار گرفته ولی بايد جوانان را در زمينه پيشرفت 
های اين نظام روشن كنيم.وی ادامه داد: غربی ها 
اعالم كرده اند كه ايران 11 برابر ميانگين در اين 
چهل سال پيشــرفت علمی داشته است.آيت ا... 
طباطبايی نژاد تاكيد كرد: مردم ما بيدار هستند 
بنابراين هيچ  كس نبايد در برابر سختی ها سست 
شــود و مثل براده های آهن به هم بچسبد.وی 
خاطر نشان كرد: طرح ساماندهی زاينده رود در 
دولت به تصويب رسيده است نامه تشكر آميزی 
هم استاندار برای دولت ارسال كرده؛ اما ما چون 
ديرباوريم منتظر می مانيم تــا ببينيم در عمل 
چه اتفاقات مثبتــی خواهد افتاد، آنگاه تشــكر 

خواهيم كرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبر داد:
 تشکیل هالل بیمارستانی

 در شرق اصفهان
نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
در شانزدهمين نشســت علنی شورای اسالمی 
شهرستان اصفهان، اظهار كرد: برخی نقص های 
موجود به دليل سوء تدبير اســت كه آن را حل 
می كنيم؛ اما برخــی ديگر به خاطر مشــكالت 
كشور است كه بايد آن را پذيرفت و مديريت كرد.

حيدرعلی عابدی ادامــه داد: ارتباط نمايندگان 
مجلــس و اعضای شــورای شهرســتان باعث 
می شود، ما نيازهای شــوراها و شما محدوديت 
مجلس را برای تصويب بودجه بهتر متوجه شويم، 
در نهايت اين دغدغه ها به مردم شهرها و روستاها 

منتقل می شود.
عابــدی ادامــه داد: نمايندگان مجلــس بايد با 
شهرداری و شوراهای شهر تعامل بيشتری داشته 
باشــند تا در جريان نكاتی كه بايد در كميسيون 
تلفيق بر آن پافشــاری كنيم قــرار گيريم زيرا 
شــهرداری ها در كميســيون نماينده ندارند و 
ممكن است در حق آن ها اجحاف شود.وی خاطر 
نشان كرد: تشكيل هالل بيمارستانی از كوهپايه، 
هرند و ورزنــه تا نيك آباد، طــرح جديد درمانی 
اســت كه مقدمات آن فراهم شــده و با حضور 
كادر درمانی در كنــار 1۰ پلی كلينيك ديگر كه 
در شــرق اصفهان پيش بينی كرده ايم اهالی آن 
مناطق برای درمان نياز نداشته باشند به مناطق 

ديگر بروند.

كوچه های باريك و كم وسعت، ستون های سست 
و ديوارهای نيمه فرو ريخته؛ ســال هاست كه  به 
يكی از معضالت اصلی شــهر تبديل شده اند. رد و 
نشان شــان را می توان در همه مناطق گرفت؛ گرد 
گذر زمانی كه بر چهره شــان نشســته آنها را كه 
ساليانی دور، مردمان بسياری را در خود جای داده 
بودند به بافــت های ناكارآمد تبديل كرده اســت. 
خطر فرو ريزش  بافت های فرســوده  كه اين روزها  
بودن شان در شــهر به تاری بند شده است موجب 
شده تا مسئوالن شهری نوسازی آنها را اولويت اصلی 
برنامه های خود بدانند و در اين راه  دست تعاون و 
ياری به سوی وزارت راه و شهرسازی دراز كنند تا 
از خطرهای احتمالی كه در كمين شهر قرار گرفته 
است، جلوگيری شود. به طوری كه در همين راستا 
با حضور معاون عمرانی وزير راه شهرسازی در ستاد 
باز آفرينی شــهر اصفهان اعتباری 3۰۰ ميلياردی 
برای باز آفرينی بافت ناكارآمد اصفهان تصويب شد.
 ورود 70 درصدی وزارت راه و شهرسازی 

برای کارآمد سازی بافت های فرسوده
هوشنگ عشايری كه برای بازديد از بخشی از بافت 
های فرسوده اصفهان و گلوگاه های چند نقطه شهر 
به نصف جهان سفر كرده بود با بيان اينكه وزارت راه 
و شهرسازی شرايط خوبی برای نوسازی بافت های 
ناكار آمد ايجاد كرده اســت، می گويد:طبق آيين 

نامه مصوب شــده اگر برای بهسازی بافت ناكارآمد 
شهری، شهرداری 3۰ درصد ورود پيدا كند، وزارت 
راه و شهرسازی برای بهسازی ۷۰ درصد معابر ورود 
پيدا كرده و كمك های نقدی، ملكی و اراضی خود 
را ارائــه خواهد كرد. به گفته معــاون عمرانی وزير 
راه و شهرسازی، عمده فعاليت اين وزارت خانه در 
راه تغيير بافت های فرســوده به بافت های كارآمد، 
ارائه تسهيالت ارزان قيمت برای مالكان بافت های 
فرسوده جهت ساخت و ساز است در اين راستا وام 
۵۰ ميليون تومانی با سود 9 درصد در شهر اصفهان 

و وام 6۰ ميليــون تومانی با 1۸ درصد ســود برای 
ساخت و ســاز در نظر گرفته شــده كه جمعا 11۰ 
ميليون تومان وام به سازندگان مسكن در بافت های 

فرسوده از طريق بانك مسكن ارائه می شود.
عشايری، كمك به دستگاه های خدمات رسان در 
شهرها را از ديگر حمايت های وزارت راه و شهرسازی 
در كارآمد ســازی بافت های فرسوده بيان می كند 
و می گويد: دســتگاه های خدمت رسان زيربنايی 
اگر در محالت تصويب شــده ورود پيــدا كنند از 
كمك های مالــی برخوردار می شــوند، همچنين 

دستگاه های ارائه دهنده خدمات روبنايی همچون 
مدارس، كتابخانه ها، ورزشــگاه ها، درمانگاه ها و 
فرهنگســراها چنانچه دخالت داشــته باشند و به 
عنوان مثال اگر آموزش و پرورش يك مدرســه در 
محله واقع در بافت فرسوده بســازد در ساخت آن 
كمك می كنيم تا بــرای انجام اقدامــات روبنايی 
تشويق شــوند و پيش بينی می كنيم با اين تدابير 
انديشيده شــده 3۰ درصد خدمات را به سمت اين 

بافت ها سوق دهند.
  توســعه و رونق شــهر در گرو احیای 

بافت های فرسوده
به گفته معاون عمرانی وزير راه و شهرسازی، 3۰۰ 
ميليارد تومان اختصــاص يافته به تغيير بافت های 
فرسوده اصفهان به دو صورت ۲۴6 ميليارد تومان 
تسهيالت بانكی و ۵۴ ميليارد تومان برای كمك به 
خدمات روبنايی و زيربنايی به شهرداری ها اختصاص 
می يابد.بر اين اساس و با توجه به برنامه شهرداری 
اصفهان برای احيای بافت های فرسوده  تعدادی از 
محله ها به محله هدف انتخاب می شوند تا با استفاده 
از  ظرفيت های محلی و كمك دولت، شهرداری و 
مجموعه نهاد های تاثير گذار برخی از گلوگاه های 
تاثير گذار شهر باز شوند.به گفته رييس كميسيون 
عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان وجود گلوگاه ها از مهم ترين مشكالت بافت 
های فرسوده است و تا  اين گلوگاه ها بازگشايی نشود 
فرصتی برای تحرک و توسعه  شهر پيدا نخواهد شد.

گلوگاه های تاثیرگذار شهر بازگشایی می شوند

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: با بررسی های صورت 
گرفته و اولويت بندی طرح های عمرانی، جهت اجرای ۲1 طرح عمرانی 
در منطقه يك شهرداری با اعتبار 1۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان در 

سال آينده برنامه ريزی شده است.
ايرج مظفر، در خصوص پروژه های عمرانی ســال آتی در منطقه يك 
اظهار كرد: طبق برنامه ريزی های صورت گرفته در سال آينده احداث 
خيابان ارديبهشت با اعتبار يك ميليارد تومان يكی از مهم ترين اقدامات 

عمرانی تكميلی در منطقه يك است.
وی گفت: همچنين تملــك، بازنگری در طرح و احــداث مجموعه 
فرهنگی شهيد بهشــتی، احداث پارک جوزدان، احداث پارک محلی 
شــاداب با اعتباری در حدود يك ميليارد و ۴۰۰ ميليــون تومان از 
پروژه های فرهنگی تفريحی در ســال 9۸ در اين منطقه خواهد بود.

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان ادامه داد: از ديگر برنامه های 
عمرانی احداث رينگ دوچرخه، مسير سامانه اتوبوس تندرو )ميدان 

جمهوری اسالمی تا پل فلزی( و مسير ويژه اتوبوس )تختی-صمديه( 
با اعتباری بالغ بر شش ميليارد تومان است؛ همچنين در مورد عمليات 
نوسازی و ساماندهی می توان به ســاماندهی خيابان های منتهی به 
چهارباغ عباســی از جمله خيابان های شيخ بهايی، عباس آباد و عالم 
آرا، توسعه خط انتقال كلكتور، ساماندهی كوچه عالم آرا، كف سازی 
محور بيد آباد از بازار عليقلی آقا تا مسجد سيد و...  با اعتباری بالغ بر 9 

ميليارد تومان ا شاره كرد.

معاون عمران شهری شهرداراعالم کرد:
اختصاص بیش از ۱۷ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های عمرانی منطقه یک در سال ۹۸

 با اختصاص اعتبار 300 میلیارد تومانی برای باز آفرینی بافت ناکارآمد اصفهان؛ 

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:
درختان خطرآفرین ناژوان قطع می شود

مدير طرح ساماندهی ناژوان اظهاركرد: در 1۲۰۰ هكتار اراضی ناژوان بيش از 6۰۰ هزار اصله درخت و درختچه 
وجود دارد كه به نســبت جمعيت اصفهان می توان گفت هر سه نفر شــهروند اصفهانی يك درخت در ناژوان 
دارند.  حس شفيعی افزود: تعدادی از درختان ناژوان كه طی سال های اخير به دليل كم آبی از درون پوک شده و 
خطرآفرين شده بودند، قطع و به جای آنها درختان مقاوم به كم آبی واكاری می شود.مدير طرح ساماندهی ناژوان 
گفت: كاركنان فضای سبز ناژوان هنگام قطع يكی از درختان پوک شده، با قورباغه هايی مواجه شدند كه تنه اين 
درخت پوک شده را برای زندگی خود انتخاب كرده بودند.  وی با بيان اينكه يك سوم درختان و فضای سبز ناژوان 

در تملك شهرداری اصفهان است، گفت: بيش از۷۰۰ هكتار از اراضی ناژوان در تملك بخش خصوصی است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری خبر داد:
بررسی آالیندگی ۵۴۰ خودروی دودزا در طرح دیده بان آلودگی هوا

مديرعامل سازمان حمل و نقل بار و كاالی درون شهری شــهرداری اصفهان اظهاركرد: در طرح ديده بان آلودگی 
هوا، گشت های نظارتی به سيستم های سيار كنترل آالينده هوا مجهز و با كمك پليس راهور، خودروهای مشكوک 
به آاليندگی و دودزا را كنترل می كنند. مجيد طهماسبی افزود: بر اين اساس شهروندان می توانند از طريق سامانه 
13۷ شهرداری اصفهان و اپليكيشن »ترافيك يار« كه از بانك های نرم افزاری قابل دانلود است، وضعيت خودروهای 
خدماتی و عمومی آالينده را گزارش دهند.وی  با بيان اينكه طرح ديده بان آلودگی هوا با جديت اجرا شده و به طور 
مستمر از سوی تيم های نظارتی حمل بار و همچنين از طريق نيروهای پليس راهور پيگيری و نظارت می شود، گفت: 
طی دو هفته از اجرای طرح ديده بان آلودگی هوا در شهر اصفهان ۵۴۰ خودرو آالينده بازرسی شد و ميزان آاليندگی 

آنها مورد بررسی قرار گرفت.
            هیئت تصفیه شرکت ریسندگی بافندگی نجف آباد ) سهامی خاص (

آگهی مزایده
 شرکت ریسندگی بافندگی نجف آباد در حال تصفيه در نظر دارد اقالم زير را از طريق مزايده 

به فروش برساند.
    1 - يك دستگاه ليفتراک ۲ تنی سهند 

    ۲ - يك دستگاه پژو جی ال ايكس مدل 13۸۵
    3 - اثاثيه و تجهيزات اداری مستعمل 

    ۴ - ابزارآالت و لوازم كارگاهی مستعمل 
    ۵ - ابزارآالت مستعمل آزمايش نخ و پنبه 

    متقاضيان می توانند جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده از تاريخ ۲۲ / 1۰ / 9۷ 
لغايت ۲ / 11 / 9۷ 

    در ســاعت اداری به آدرس نجف آباد انتهای خيابان امام خمينی شركت ريسندگی و بافندگی 
مراجعه نمايند  و يا با شماره تلفن ۲33۴  131  ۰913 تماس حاصل فرمايند.

هشتمين رزمايش اقتدار هوايی فداييان حريم واليت در پايگاه هوايی 
شهيد بابايی اصفهان برگزار شد. اين رزمايش با ذكر مقدس يا حسين)ع( 
با شــركت تمامی پايگاه های شــكاری نيروی هوايی ارتش جمهوری 

اسالمی ايران و با محوريت پايگاه هوايی شهيد بابايی آغاز شد.
جانشــين فرمانده نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران گفت: 
در اولين روز از آغاز مرحله عملياتی رزمايش، هواپيماهای اف۵ و بومی 
صاعقه اهداف مهم و حياتی دشــمن فرضی اعــم از باندهای پروازی، 
ايستگاه های رادار و سكوهای پرتاب موشك، مخازن و انبار مهمات در 

منطقه نبرد را با موفقيت منهدم  كردند.
اميرســرتيپ واحدی افــزود: در ايــن رزمايش دو روزه تــوان دفاعی 
هواپيماهای بمب افكن سنگين راهبردی سوخو۲۴ و اف۴، اف۵، اف۷، 
ميگ۲9، اف1۴، صاعقه، هواپيماهای سوخت رسان بوئينگ ۷۰۷و۷۴۷، 
هواپيماهای ترابری و پشتيبانی c130 به همراه انواع هواپيماهای بدون 
سرنشين مجهز به موشك های نقطه زن و بمب های هوشمند برد بلند 
كه از روزها قبل به پايگاه شهيد بابايی اصفهان گسترش پيدا كرده اند، 
به نمايش گذاشته شد.وی، افزايش حجم قدرت آتش و دقت در اصابت 
اهداف متحرک و ثابت زمينی و هوايی همچنين استفاده از مهمات نقطه 

زن و دور ايستا با قدرت تخريب بسيار باال را از ديگر نقاط قوت اين رزمايش 
برشمرد و گفت: در اين رزمايش بخشی از توان رزمی نيروی هوايی ارتش 
به نمايش گذاشته  شد.جانشين فرمانده نيروی هوايی ارتش جمهوری 
اســالمی ايران گفت: تيراندازی های هوا به هوا، تيراندازی عليه اهداف 
هوايی با سرعت و در ارتفاع های مختلف، تيراندازی و بمباران هوا به زمين 
در روز و شب با استفاده از بمب های هوشمند بومی و ارتقا يافته سنگين 
و نيمه سنگين و استفاده از انواع موشك های ليزری، تلويزيونی حرارتی، 

راداری و انواع راكت ها و بمب های توليد شــده به دســت متخصصان 
صنعت هوايی از بخش های مهم اين مرحله از رزمايش بود.

وی اضافه كرد: همزمان با اجرای عمليات های رزمی، عمليات مردم ياری 
با اعزام اكيپ های سيار پزشكی و مددكاری با حضور پزشكان متخصص 

و متعهد نيروی هوايی ارتش در منطقه عمومی اين رزمايش اجرا  شد.
اين رزمايش همزمان با اصفهان در پايگاه های مهرآباد تهران، شهيد نوژه 

همدان و شهيد دوران شيراز نيز برگزار شد.

برگزاری  رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم والیت در آسمان اصفهان

نرگس طلوعی
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یادداشت

شاید تصور کنید کسی که باهوش اســت باید منظم باشد و هر 
چیزی را با دقت سرجای خودش بگذارد، اما اینطور نیست. در ادامه 

با ما همراه باشید تا با حقایق بیشتری آشنا شوید:
تادیروقتبیدارمیمانید

در فیلم ها می بینیم که آدم های باهوش همیشه تا ساعاتی از نیمه 
شب، زیر نور شمع یا چراغ مطالعه کار و مطالعه می کنند و احتماال 
این الگو، ریشه در واقعیت دارد. مطالعه ای علمی دریافته افرادی 
که به طور معمول دیرتر به رختخواب می روند، IQ باالتری دارند. 
پژوهشگران عقیده دارند علت این ویژگی ریشه در تکامل ما دارد. 
زیرا شب هنگام و تاریکی آن، خطرناک تر از روز و روشنایی بوده 

است.
دوشآبسردرادوستدارید

شاید شنیده باشید که گرفتن دوش آب سرد یا شنا کردن در آب 
سرد به بدن تان انرژی حیرت انگیزی می دهد. هر چند اطالعات 
علمی در این زمینه فراوان نیســت؛ اما پژوهشــگران فنالندی، 
کشوری که شــنا کردن در زمســتان در آن معمول است، اعالم 
کرده اند طبق تحقیقاتی که انجام داده اند، ســازگاری بدن با آب 
سرد با کاهش قابل توجه تنش و خســتگی و بهبود خلق و خو و 

حافظه مرتبط بوده است.
اینها همه اتفاقاتی هستند که می توانند عملکرد مغز و خالقیت 

را باال ببرند. 
صدایجویدنآزارتانمیدهد

تا به حال شــده از صدای بلند جویدن غذای  کسی که کنارتان 
شام می خورد اذیت شده باشید؟ یا کسی که در اتوبوس کنارتان 
نشسته با صدای آدامس جویدنش شــما را عصبانی کرده باشد؟ 
این احساس شما یک دلیل علمی دارد و آن هم این است که شما 
باهوش هستید! طی مطالعه ای، افرادی که در تست ادراک خالقانه 
امتیاز باالیی کسب کرده بودند قادر به فیلتر کردن اطالعات حسی 

غیرمرتبط نبودند.

 اگر این عادت های عجیب را دارید 
از بقیه باهوش ترید!

هدیبانکی

عکس روز

دوخط کتاب

پارسال؟ عقیده ات غیر از 
این است؟

افســوس چه را بخوریم؟ 
ها؟ جوانی؟

ما هرگز جوان نبودیم!

»سفر به انتهای شب«
لویی فردینان سلین

مگــر دیــروز آش 
دهن سوزی بود؟

آدم باید خیلی ذلیل باشــد 
که حسرت ســال های به 
خصوصــی از عمــرش را 
بخــورد. ماها مــی توانیم 
بــا رضایــت خاطــر پیــر 
شــویم. مگر دیــروز آش 
دهن ســوزی بود؟ یا مثال 

پولیانا ویانا فایتر برزیل ، منتظر تاکســی بوده که فردی به قصد ســرقت 
گوشی تلفن همراه به او نزدیک می شود؛ اما به خاطر این کار به شدت کتک 
می خورد. ویانا گفت: این فرد بسیار مرموز به نظر می رسید و از من پرسید 
که ساعت چند است؟ من به او ســاعت را گفتم؛ اما همچنان نشسته بود و 
نمی رفت ناگهان به من گفت که بی هیچ حرکتی تلفنت را به من بده و فکر 
واکنشی به سرت نزند چراکه من مسلحم!این ورزشکار افزود: سپس دیدم 
چیزی شبیه تفنگ به سمت من گرفت. متوجه شــدم که آن یک تفنگ 
واقعی نیست پس  دو ضربه مشت به صورتش زدم و با یک لگد او را به زمین 

انداختم.

عاقبت دزدی از زن رزمی کار!

دولت »ســوئیس« فضایی به نام پنجره کودک را در خیابان های این کشور 
تعبیه کرده اســت تا مادرانی که توانایی نگهداری از فرزندان خود را ندارند، 
آنها را درون این جعبه ها قرار دهند و به دست دولت بسپارند. جالب است که 
در این شرایط، والدین تا یک سال حق پشیمانی و باز پس گرفتن فرزند خود 
را دارند.عده ای از کاربران معتقدند که دولت این کشور بهتر بود تا از مادران 
حمایت بیشتری می کرد تا از فرزندان خود مراقبت کنند نه اینکه فضا را برای 
 سر راه گذاشتن نوزادان خود هموار کند. به گفته این دسته از کاربران، حتی
  تصور اینکه نوزاد خــود را در پنجــره ای بگذاری و تحویــل دولت بدهی، 

سخت است. 

جنجال پنجره هایی برای رها کردن نوزادان!

شی جونک، جوان 25 ساله چینی که چهار سال پیش پدرش را از دست داده با 
انجام حرکات نمایشی برای مخاطبانش کسب درآمد می کند.وی مادرزادی فلج 
به دنیا آمده و برای تامین مخارج مادر و خواهر 12 ساله اش در یکی از روستاهای 
شهر یایانگ در استان هنان از دندان هایش کار می کشد.جونک 250 هزار مخاطب 
در شــبکه های اجتماعی دارد و با انجام کارهایی از قبیل بلند کردن ده ها آجر، 
تنه درخت و سطل آب با دهان و دندان ماهیانه حدود 160 پوند درآمد دارد. وزن 

اجسامی که او بلند می کند به 50 کیلوگرم می رسد.

جوان مبتال به فلج مغزی که با دندان کار می کند!

آموزش زنان 
پلیس افغانستان در 

ترکیه

زن پلیــس 168
افغانســتانیدریک
دورهشــشماهــه
آموزشهایویژهکه
ازسویمقاماتامنیتی
ترکیــهدرآکادمــی
پلیسسیواسبرگزار
میشود،حضوردارند.

نمایشگاه ورلد پرس فتو، منتخب عکس های عکاسان مطبوعاتی جهان در سال 
های 2016 تا 2018 در موزه هنرهای معاصر شهرداری اصفهان افتتاح شد و تا 8 

بهمن در این محل دایر است. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، سفیر هلند در ایران در 
مراسم افتتاحیه نمایشگاه»ورلدپرس فوتو« در اصفهان که نگاه ویژه ای به مسائل 
محیط زیستی و اجتماعی دارد، گفت: ایران و هلند به جنگ لکه های نفتی در 
خلیج فارس می روند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، »یاپ  
ورنر« سفیر هلند در ایران در افتتاحیه نمایشگاه »ورلدپرس فوتو« در اصفهان با 
اشاره به اینکه باعث افتخار من است که دومین نمایشگاه »ورلدپرس« در ایران 
بعد از تهران در شهر اصفهان برگزار می شود، اظهار کرد: این نمایشگاه فرصت 
بزرگی است تا عکس های عکاسان مطبوعاتی جهان طی سه سال گذشته را در 
اصفهان به نمایش بگذاریم. وی با بیان اینکه مسائل محیط زیستی همه دولت 
ها را این روزها درگیر خود کرده است، افزود: عکس هایی که از برخی مشکالت 
محیط زیستی از سوی عکاسان ثبت شده باعث می شود تا عمق فاجعه را در قلب 

هایمان احساس کنیم.
ســفیر هلند در ایران تصریح کرد: ژورنالیسم محیط زیست می تواند مسئولین 
دولت ها، شرکت ها و شهروندان در قبال محیط زیســت را یادآور شود و آنها را 
تشویق به اقدام کند. وی با اشاره به اینکه دولت های ایران و هلند در این زمینه 
تشریک مساعی می کنند و این مسئله جای خرسندی دارد، اظهار کرد: ما با هم به 
جنگ لکه های نفتی در خلیج فارس می رویم، فاضالب را برای استفاده مجدد در 

کشاورزی تصفیه و یا مواد زائد را به نحوی پایدار بازیافت می کنیم.
ورنر افزود: فناوری های نوین مورد اســتفاده در شــرکت های هلندی، راه حل 

مناسبی برای مشکالت روزافزون دفع مواد زائد ارائه می دهند. 
وی بیان کرد: عالوه بر آگاهی رسانی محیط زیستی، عکاسان مطبوعاتی چالش 

های اجتماعی در کشورهای مختلف را به تصویر می کشند.
سفیر هلند اظهار کرد: در برخی کشورهای غربی چالش های فراوانی در خصوص 
نژادپرستی و کرامت انسانی در جریان اســت که عکس های مطبوعاتی در این 

زمینه می تواند به بهبود فرآیندهای اجتماعی کمک کند.
نمایشگاهبنیادورلدپرسفوتودر45کشوربرگزارمیشود

در ادامه این مراسم، ایون شیا، نماینده و مدیر نمایشگاه »ورلدپرس فوتو« با اشاره 
به اینکه خوشحالم که نمایشگاه »ورلدپرس فوتو« اکنون در حضور مردم اصفهان 
برگزار می شود، گفت: بنیاد »ورلدپرس فوتو« بستری برای روایت عکس های 

عکاسان خبری فراهم می کند و قدردانی الزم را از آنها دارد.
وی بیان کرد: آنچه در نمایشگاه اصفهان به نمایش گذاشته شده ، مجموعه ای از 

برندگان جوایز عکاسی »ورلدپرس فوتو« طی سه سال گذشته است.

نماینده و مدیر نمایشگاه »ورلدپرس فوتو« در ایران ادامه داد: از زمان تشکیل این 
بنیاد در سال 1955 ما هر سال مسابقه عکس برگزار کرده ایم و شرکت در این 

مسابقات برای عکاسان حرفه ای از سراسر جهان آزاد است.
وی با بیان اینکه در سال نخست برگزاری تقریبا 300 عکس به دست مان رسید؛ 
اما از سال 1955 تعداد عکس ها بیشتر و بیشتر شده است، گفت: در سال های 

اخیر حدود 70 تا 80 هزار عکس در سال به ورلدپرس فوتو ارسال می شود.
ایون شــیا، افزود: به منظور انتخاب بهترین عکس ها هیئت داوران مســتقلی 

متشکل از حرفه ای ترین عکاسان دنیا تشکیل داده ایم.
وی بیان کرد: بنیاد ورلدپرس فوتو نمایشگاهی از عکس را در 45 کشور به نمایش 
می گذارد که برندگان آن از میان عکاسان خبری سراسر جهان انتخاب می شود.

هر عکس نمایشگاه »ورلوپرس فوتو«، نوری است که بر تاریکی های جهان می 
تابد

مهدی قاسمی، دبیر اجرایی نمایشگاه »ورلدپرس فوتو« در ایران نیز در ادامه با 
اشاره به اینکه انجمن عکاسان مطبوعاتی ایران طی سال های اخیر در برگزاری 
نمایشگاه »ورلدپرس فوتو« در ایران نقش مهمی داشته است، اظهار کرد: جامعه 
عکاسان ایران در نیم قرن اخیر رشد فراگیری داشته به طوری که با دریافت بیش 
از 10 جایزه از »ورلدپرس فوتو«  تبدیل به یکی از پرافتخارترین جوامع عکاسی 

شده است.
وی ادامه داد: هر عکسی از نمایشگاه »ورلد پرس فوتو« نوری است که بر تاریکی 
های جهان تابیده و برگزاری نمایشگاه این بنیاد در اصفهان با افتخار و با همکاری 
سخاوتمندانه شهرداری و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 

بوده است.
دبیر اجرایی نمایشگاه »ورلدپرس فوتو« در ایران افزود: همراهی عکاسان اصفهانی 
برای برگزاری این نمایشگاه قابل توجه بوده است و این همیاری و تعامل سبب شد 

تا بسیاری از مسائل مرتفع شود.
همچنین در این افتتاحیه مهدی تمیزی، مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان با 
بیان اینکه این نمایشگاه، نمایشگاهی از تاریخ جهان است که قدرت عکس را به 
رخ می کشد، افزود: عکاسان خبری هنر خود را بدون دستکاری و با واقع گرایی 
منتشر می کنند. وی ادامه داد: عکاسی خبری یکی از مصادیق بارز هنر معاصر 

است که می تواند مسائل محیط زیستی را به تصویر بکشد.
مدیر موزه هنرهای معاصــر اصفهان افزود: موزه هنرهای معاصر و شــهرداری 
اصفهان به عنوان حامی رویدادهای این موزه تالش دارد تا از همه توان خود برای 

به تصویر کشیدن این مسائل و هنر عکاسان استفاده کند.
گفتني است؛ این نمایشگاه پس از نزدیک به دو دهه اوایل امسال در تهران برگزار 

شده و اکنون با حمایت شهرداری اصفهان، در اصفهان برگزار شده است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته 
گذشته با حضور در ذوب آهن اصفهان ، ضمن بازدید از خط تولید ریل و 
پروژه های این شرکت ازجمله پروژه pci ، با مدیرعامل و دیگر مسئولین 

ذوب آهن دیدار و گفت وگو کرد.  
دکتر برات قبادیان در این دیدار ، ذوب آهن را اولین واحد بزرگ صنعتی 
کشور نامید که نقش عمده ای در شــکل گیری صنایع و منابع انسانی 

متخصص بخش صنعت کشور ایفا کرده است .
معاون آموزش، پژوهــش و فناوری وزارت صمت افزود : این شــرکت 
همچنان با اقدامات و اجرای پروژه هایی که بسیارجدید و مورد نیاز کشور 
است مانند تولید ریل که در گذشــته وارد می شد، در صنعت و اقتصاد 

کشور می درخشد .
تولیدات و برنامه های ذوب آهن همچنان برای صنعت و اقتصاد کشور 

امیدوار کننده است و مدیریت این شرکت به خوبی توانسته در 
این زمینه عمل کند .وی در ادامه با ذکر خاطراتی 

از حضور خود در دوران جوانی در ذوب آهن 
اصفهان گفت : این حضور ، شخصیت 

کاری من را شکل داد و به رشته 
مهندسی مکانیک عالقه مند 

شدم و در این رشته تحصیل 
کردم .

این مقام مسئول با اشاره به 
مشکالت مربوط به ارتباط 
صنعت و دانشگاه در کشور 
، از اجرای طــرح »تاپ« با 

هــدف برقــراری تعامل و 
ارتباط نزدیک تر بین دانشگاه 

ها و صنعت خبر داد و گفت : طی 
این طرح ، سامانه ای ایجاد می شود 

که توانمندی دانشگاه ها و نیازهای بخش 
صنعت در آنجا ثبت شــده و بدین ترتیب امکان 

سوق دادن پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا به سمت 
نیازهای بخش صنعت با ســهولت فراهم می شود. این طرح در واقع دو 
هدف عمده توانمند سازی بخش تولید و توسعه اشتغال پایدار را دنبال 

می کند . 
دکتر قبادیان افزود : در آستانه اجرای طرح » تاپ « از شرکت هایی بازدید 
می کنیم که به لحاظ مدیریتی و توان فنی ، جایگاه واالیی دارند و ذوب 

آهن اصفهان یکی از این شرکت های تاثیرگذار است .
مهندس یزدی زاده ،مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به تفاهم نامه 
های این شرکت با دانشگاه های مختلف در راســتای افزایش تعامل و 
همکاری ، گفت : این مجتمع عظیم صنعتی از دیرباز به جایگاه دانشگاه ، 
علم و فناوری متعقد بوده و در تعامل با نخبگان دانشگاهی کشور ، پروژه 

های موثر و مهمی اجرا کرده است .

ذوبآهن،مدرناستامامشکلمواداولیهدارد
وی افزود : این شرکت از تجربه و قدمت 50 ساله برخوردار است اما به جز 
ساختمان ها ، اثر دیگری از 50 سال گذشته باقی نمانده است؛ چرا که 
تمام تجهیزات نوسازی و بازسازی شده و مدرنیزاسیون در این شرکت 

همواره اجرا شده است .
مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد : قدمت پنجاه ساله این شرکت باعث می 
شود ، عده ای ، عامل مشکالت ذوب آهن را فرسودگی تجهیزات بدانند در 
حالی که ، تجهیزات مدرن در ذوب آهن اصفهان نصب شده که بسیاری 
از آنها به دست توانمند متخصصین داخلی و در بدترین شرایط تحریم 

صورت گرفته است .
مهندس یزدی زاده ، مشکل اصلی این شرکت را تامین مواد  اولیه به ویژه 
ســنگ آهن ذکر کرد و گفت : رقبای ذوب آهن برای خرید سنگ آهن 
به راحتی بهای بیشــتری می پردازند و این امکان 
پرداخت را به دلیل برخــورداری از یارانه 

انرژی دارند . 
وی افزود : ذوب آهن از روش 
کوره بلند استفاده می کند  
که در ایــن روش زغال 
و کک ، حامــل های 
اصلی انرژی هستند 
و این شرکت به دلیل 
نامرغوب بودن زغال 
داخلی ، چــاره ای 
جز تامین 30 تا 40 
درصدی زغــال مورد 
نیاز خود از خارج کشور 
ندارد . این امــر به معنای 
تامین مواد اولیه با قیمت های 
جهانی اســت در حالی که ســایر 
شرکت های فوالدی ایران ، از یارانه انرژی 
بهره مند هستند که برای هر کیلو فوالد ، 400 تومان 

تفاوت قیمت با ذوب آهن ایجاد می کند .
مدیرعامل ذوب آهن یادآور شد : این شرکت هم اکنون به دلیل کمبود 
مواد اولیه ، با 55 درصد ظرفیت خود کار می کند و برای حل این مشکل 
به دنبال حمایت مالی نیست ، بلکه حمایت دولت برای تامین پایدار مواد 
اولیه از طریق معادنی که روزگاری توسط ذوب آهن راه اندازی شدند ، 

برای این شرکت حیاتی است .
مهندس یزدی زاده، به اقدامات این شرکت برای تامین آب نیز اشاره کرد 
و گفت : ذوب آهن در استفاده از پساب برای تامین آب مورد نیاز خود ، 
پیشگام بوده و تا 3 یا 4 سال آینده با انجام اقدامات الزم ، کلیه آب مورد 
نیاز خود را از طریق پساب شهرهای اطراف تامین می کند و از آب خام به 

طور محدود و برای شرب استفاده خواهد کرد .

معاونآموزش،پژوهشوفناوریوزارتصمت:

ذوب آهن اصفهان با اقدامات خود در صنعت کشور می درخشد
بانگاهویژهبهموضوعمحیطزیست؛

نمایشگاه»ورلدپرس فوتو« در اصفهان افتتاح شد
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