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 جهش قیمت زمین در اصفهان
 رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان خبر داد:

  در حالی که صحبت از حذف دفترچه های بیمه اجتماعی است
 مدیرکل تامین اجتماعی استان  گفته  اصفهانی ها دفترچه های بیمه را بی معطلی درب منازل تحویل می گیرند؛ 

پیشرفت یا عقبگرد؟!

نگارخانه صفوی
سیزدهمین سالگرد مرتضی ممیز

۲۱  الی ۲۶ دی

كارگاه هوش رفتاری  
مدرس: دكتر مجتبی شكوری
شهركتاب/۲5 الی ۲7 دی

حمایت از محصوالت ایرانی؛
امروز به جای محصوالت خارجی، 

مشابه ایرانی اونو بخریم،ممکنه 
کمی کیفیتش پایین تر باشه  اما 
برای باال بردن کیفیتشون به 

حمایت ما نیاز دارند.
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شرایط برای استانی شدن 
انتخابات فراهم نشده است

 رییس شورای سیاست گذاری
 اصالح طلبان استان اصفهان :

7

  ایران- عراق، جدال صدرنشینی؛  

خاطره شکست تلخ چهار سال 
پیش فراموش می شود؟

طرح ۴۰ سال امنیت پایدار 
 در پلیس اصفهان 

اجرا می شود

فرمانده انتظامی استان:

5

 Society.Cultural  Newspaper  / No.2614/January 16. 2019 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی / چهارشنبه 26 دی  1397 /9 جمادی االول 1440 / شماره 2614 / 8 صفحه / قیمت: 1000  تومان 

   با مشاركت سازمان بین المللی یونیسف، وزارت كشور
 و شهرداری اصفهان؛

امروز قلب نصف جهان برای كودكان می تپد
امروز اصفهان میزبان نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودکان با شعار 
»قلب شهر برای کودکان می تپد«، می شود تا  نصف جهان که در گذشته نیز با 
برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوانان به فعالیت برای بچه های ایران زمین شهره 
بود بار دیگر بر سرزبان بیفتد. مهرماه سال 95 بود که شهردار وقت اصفهان در دیدار با نماینده 

صفحه   7یونسیف از برنامه ریزی های صورت گرفته مدیریت شهری ....
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/11/06
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/11/7

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 395(

نوبت دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/10/26

مبلغ تضمین ) ریال(مبلغ برآورد)ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

97-4-249/2
اجرای لوله گذاری مسیر آبرسانی به باغبهادران 
)عبور از رودخانه( و اجرای لوله بطرف شیرخانه 

باباشیخعلی منطقه لنجان )با ارزیابی کیفی(
2,824,794,693142,000,000جاری

97-4-262
احداث چهارباب ساختمان تاسیسات 

چاه آب شرب منطقه شاهین شهر
تملک دارایی های 

2,299,500,138115,000,000سرمایه ای 

97-4-263
احداث چهارباب ساختمان تاسیسات 

چاه آب شرب منطقه فالورجان
تملک دارایی های 

2,299,500,138115,000,000سرمایه ای 
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ســفر دوره ای مارک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا به خاورمیانه در حالی به بهانه شــرکت 
در یک تشییع جنازه خانوادگی نیمه کاره رها 
شد که اهداف ضد ایرانی آن در همه سخنرانی 

ها و دیدارهای این مقام آمریکایی مشهود بود. 
ایاالت متحده که تالش دارد تا نزدیک به یک ماه دیگر 
ائتالفی بزرگ از کشورهای ضد ایرانی را در همایشی 
در لهستان گرد هم بیاورد، با فرستادن این مقام عالی 
رتبه به خلیج فارس تالش کرد بخشــی از دغدغه ها 
و مشکالت برای ائتالف بیشتر عرب ها در برابر ایران 
را رفع کند؛ اما به نظر می رســد در این تالش آمریکا 
نتوانست چندان موفق باشد. ســفر وزیر امور خارجه 
آمریکا به هفت کشــور عربی البته بدون حاشیه هم 
نبود؛ از سفر غیر منتظره به عراق تا تغییر برنامه سفر به 
قاهره. در جریان این دیدار البته جنگ رسانه ای پمپئو 
و ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان نیز همچنان در 
جریان بود و ظریف در واکنشی تند نسبت به اظهارات 
وزیر امور خارجه در توییتر نوشــت »پمپئو حد خود 

را بداند«.
نزدیک کردن قطر به امارات و عربستان

دیدارهای پمپئو از امارات، قطــر و بحرین به صورت 
مشخص حول محور حل مشکالت و اختالفات سیاسی 
قطر و ائتالف ســعودی در جریان بود. 18 ماه از آغاز 
اختالف دیپلماتیک عربستان  سعودی و چهار کشور 
دیگر عربی با قطر می گذرد و همان طور که پیش بینی 
می شد، این موضوع یکی از محورهای بحث پمپئو در 
سفر اخیرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. وزیر 
امور خارجه آمریکا که در مصــر گفته بود زمان پایان 
دشمنی های قدیمی فرارسیده روی اصلی صحبتش با 
عربستان و قطر بود. هر چند در ابتدا آمریکا در مقابل 
قطر از عرب ها حمایت کرد؛ اما پس از روی گردانی قطر 
از این کشور و نزدیکی به ایران، آمریکا حاال تالش دارد 
تا آشتی قطر و امارات و عربستان بار دیگر محور عربی 
علیه ایران را تقویت کند؛ اما به نظر می رسد همچنان 

اختالفات میان این دو کشور پا برجا مانده است.
تالش برای شرکت لبنان و اردن در همایش 

ضد ایرانی
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به هشت 
کشــور خاورمیانه طی یک هفته اخیر قصد داشت به 
اصطالح با تهدید ایران مقابله کند. او در سفر از پایتخت 
کشوری به کشــوری دیگر بر ضرورت همکاری میان 
کشــورهای عربی برای کاهش نفوذ ایران تاکید کرد. 

اردن و لبنان از جمله مهم ترین کشورهای نزدیک به 
ایران بودند که پمپئو در آنها تالش کرد تا مواضع ضد 
ایرانی را تقویت  کند.آمریــکا در لبنان عمال به تهدید 
دولت و سیاستمداران پرداخت و حل مشکالت میان 
اســراییل و لبنان و نیز حمایت از تشــکیل دولت در 
این کشور را منوط به تغییر مواضع این کشور نسبت 
به اسراییل و ایران دانست. این موضع آمریکا واکنش 
سیاستمداران لبنانی را هم به همراه داشت. نایب رییس 
پارلمان لبنان ضمــن اعالم اینکه آمریــکا به تبعات 
بی ثبات کردن لبنان آگاه است، افزود: واشنگتن می داند 
مشارکت هر شخصیت لبنانی در نشست لهستان علیه 
ایران پیامدهای منفی خواهد داشت.فرزلی به شبکه 
»المیادین« گفت  معادله پاســخگویی به تجاوزهای 
صهیونیستی »ثابت« است و واشنگتن خوب می داند 
مشارکت هر شخصیت لبنانی در نشست لهستان علیه 

ایران پیامدهای منفی خواهد داشت.
راه سخت آمریکا برای ایجاد یک ائتالف ضد 

ایرانی
اگر چه آمریــکا برای ایجاد ائتالف ضــد ایرانی تالش 
های گســترده ای را در خاورمیانه آغاز کرده اســت؛ 

اما  اختالفات و تنش ها میان کشورهای منطقه غرب 
آسیا مانع از تحقق اهداف ضد ایرانی مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا شد. مناقشات میان کشورها در منطقه 
غرب آســیا، به عنوان مثال،میان عربستان سعودی و 
قطر، عدم اتحاد ارتش کشورهای عربی و ساختارهای 
متحد فرماندهی مانع از تشــکیل ائتالف علیه ایران 

می شود.
به عقیده مقام ها و تحلیلگران کشورهای عربی، به دلیل 
پیچیدگی روابط در منطقه، همکاری نزدیک در جهت 
سیاست های ضدایرانی دشــوار خواهد بود. عالوه بر 
این، مقام های آمریکایی در پیش بردن سیاست های 
خود به فراسوی تحریم های اقتصادی با مشکل مواجه 
می شوند. اعتماد سازی وجه دیگر سفر وزیر امور خارجه 
آمریکادرمیان اعراب بود. پمپئو اما با اشاره به موضوع 
خروج نیروهای آمریکایی از ســوریه بر تغییر نیافتن 
رویکرد واشنگتن در منطقه تاکید کرد .از دیدگاه وزیر 
خارجه آمریکا، اصول سیاست خاورمیانه ای آمریکا که 
مبتنی بر مقابله با آنچه اقدامات تهاجمی ایران نامیده و 
نیز تعهد واشنگتن به حفظ ثبات خاورمیانه و حفاظت 

از اسرائیل، همچنان بدون تغییر باقی خواهد ماند .

تاکید پمپئو بر تداوم حضور آمریکا در منطقه ،به خوبی 
نشان می دهد شرکای واشــنگتن تا چه میزان نگران 
این اتفاق هســتند و پمپئو تالش کرده با وعده های 
غیرواقعی، به این کشورها امید دهد. به خصوص آنکه 
خروج کامل نیروهای ایران از ســوریه دور از دسترس 
خواهد بود، با این حال پمپئو تالش کرد تا با تشــدید 
ایران هراسی ، زمینه را برای تشکیل ناتوی عربی فراهم 
و سران این کشورها را متقاعد کند از جیب خودشان 
برای مقابلــه با ایران هزینه کنند، امــا اختالفات بین 
کشورهای عربی، بزرگ ترین مانع برای تشکیل ناتوی 
عربی تلقی می شود. به عقیده کارشناسان روابط بین 
الملل موفقیت اجماع بین المللی علیــه ایران تا حد 
زیادی منوط به موفقیت در ایجــاد اجماع منطقه ای 
علیه ایران است. آمریکا باید بتواند ثابت کند که ایران 
واقعا یک خطر منطقه ای اســت و اجماع بین المللی 
برای کمک به متحــدان آمریکا در برابــر خطر ایران 
ضرورت دارد. این کار آســانی نیست چون ایران واقعا 
تهدیدی علیه همسایگانش نیست و به نظر می رسد 
 کشورهای همســایه ایران توافقی درباره تهدید ایران 

ندارند.

 هشدار »اتاوا« 
درباره سفر به چین 

در پی صــدور حکم اعدام علیه یک شــهروند 
کانادایی در چین به اتهــام قاچاق مواد مخدر، 
این کشور به شــهروندانش در باالترین سطح 
درباره سفر به چین هشدار داد.دادگاه چین روز 
دوشنبه یک شــهروند کانادایی به نام »رابرت 
لوید شــلنبرگ« را به اتهام قاچاق مواد مخدر 
به اعدام محکــوم کرد. این حکــم پس از آن 
صادر شــد که حکم حبس پانزده ســاله اولیه 
برای وی بســیار ســبک اعالم شد.شلنبرگ 
36 ســاله علیه حکم اولیه دادگاه درخواست 
تجدید نظر کرده بود که این درخواست تجدید 
نظر پس از بازداشــت مدیر اجرایی هوآوی در 
کانادا پذیرفته شــد. روابط کانادا و چین پس 
از بازداشــت یکی از مدیــران اجرایی هواوی 
در کانادا و درخواست اســترداد وی به آمریکا 
به اتهام نقض تحریم های ایــران، دچار تنش 

شده  است.

کاخ سفید: 
ایوانکا ترامپ، گزینه ریاست 

بانک جهانی نیست
کاخ ســفید اعــالم کــرد، دختــر و مشــاور 
رییس جمهوری آمریکا به ایــاالت متحده در 
انتخاب گزینه اش برای رهبــری بانک جهانی 
کمک خواهد کرد؛ اما شــخصا گزینه تصدی 
این سمت نیســت.مدیر ارتباطات کاخ سفید 
اعالم کرد، اســتیون منوچن، وزیر خزانه داری 
آمریکا و میک مولوینی، رییس دفتر کاخ سفید 
از ایوانکا ترامپ خواســتند تا به روند نامزدی 
آمریکا کمک کند چرا که او در دو سال گذشته 
همکاری نزدیکی با رهبری بانک جهانی داشته 
اســت. با این حال مدیر ارتباطات کاخ سفید 
گزارش هایی مبنی بر اینکــه نامزدی دختر و 
مشاور رییس جمهوری آمریکا در دست بررسی 

باشد، غلط دانست.

رویترز:
 اختالفات عربستان و قطر به 

صلح افغانستان آسیب زده است
یکی از اعضای طالبــان به رویتــرز گفته که 
اختالفــات عربســتان و قطر بــه روند صلح 
افغانستان آســیب زده اســت.هفته گذشته 
چهارمین نشست طالبان و مقامات آمریکایی 
که قرار بود بــه میزبانی قطر برگزار شــود به 
دلیل »اختالف در دســتور کار« و خودداری 
طالبان برای حضــور در این نشســت برگزار 
نشد.یکی از دیپلمات های مستقر در کابل که 
کشورش با افغانستان هم مرز است در این باره 
به »رویترز« گفت: روشــن است که عربستان 
و امارات در صورت برگــزاری مذاکرات صلح 
در قطر در این نشســت حضــور نمی یابند اما 
 طالبــان بر برگزاری نشســت در قطــر تاکید

 دارند.

طرح بن سلمان برای آزاد 
کردن فروش مشروبات الکلی

افشــاگر معروف خاندان آل سعود می گوید که 
ولی عهد سعودی تا چند هفته دیگر دستوراتی 
را در چارچــوب برنامه اصالحــی غربی خود 
درباره صدور مجوز فروش مشــروبات الکلی و 
باز شــدن کازینوها و قمارخانه ها در عربستان 
صادر خواهد کرد.مجتهد در صفحه توئیتر خود 
که بیش از دو میلیون دنبال کننده دارد، گفت 
که ولی عهد ســعودی به دنبال اجرای مرحله 
بعدی اجرای برنامه هــای اصالحی غربی خود 
است.وی افزود: این مرحله شامل صدور مجوز 
فروش مشــروبات الکلی و آزاد کردن مصرف 
آن در هتل هــای مجلل و همچنین تاســیس 
 کلوب های شــبانه و کازینوهــا و قمارخانه ها 

می شود.

»پمپئو« دست خالی بازگشت

 ماهواره »پیام« 
در مدار قرار نگرفت

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات  در توییتر 
اعالم کرد: پرتاب ماهواره »پیام امیرکبیر« موفق 
نبوده و این ماهواره در مدار قرار نگرفت. در این 
توییت آمده اســت: » با وزرایICT دولت های 
8ام تا 1۲ام به پایگاه فضایی امام خمینی رفتیم.

ماهواره بر با طی ۲مرحله موفــق،در مرحله3 
به ســرعت کافی نرســید و »پیــام« در مدار 
آرام نگرفت.»دوســتی« در انتظــار حضور در 
مدار،باجوانان عزم کردیم مجدد بسازیم.دوست 
داشتم با خبرخوب همه را شاد کنم؛ اما گاهی 
زندگی آن طور که انتظار داریم پیش نمي رود...

ولی نباید کوتاه بیاییم ومتوقف شویم.دقیقا در 
همین شرایط است که ما ایرانیان با بقیه ملت ها 

در روحیه وشجاعت متفاوتیم«.

الیحه تقسیمات کشوری 
تقدیم هیئت دولت شد

سخنگوی وزارت کشور گفت: الیحه تقسیمات 
کشوری پس از هم اندیشی با اساتید دانشگاه، 
مدیران اجرایی استانی و ستادی، دستگاه های 
ذی ربط و نظارت مردمی تهیه و به هیئت دولت 
ارائه شده است.سید ســلمان سامانی گفت:در 
راستای همین اختیار و وظیفه قانونی در طول 
دو ســال اخیر پس از بازدید از مناطق هدف، 
اکثر مناطقی که به لحاظ قانونی ازشرایط الزم 
برخوردار بودند به هیئت دولت پیشنهاد شده اند.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در ماه اخیر 
نیز بیش از ۲۰ پیشنهاد مربوط به ایجاد شهر، 
بخش و شهرستان و تغییر نام با پیشنهاد وزارت 
کشور به تایید کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت 
رسیده و به منظور تصویب نهایی به هیئت دولت 

تقدیم شده است.

در اعتراض به تخلف اداره قوانین 
مجلس؛

نمایندگان، صحن کمیسیون 
تلفیق را ترک کردند

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
گفت: اعضای کمیسیون در اعتراض به تخلف 
اداره قوانین مجلس، صحن کمیسیون را ترک 
کردند.ابوالفضل حسن بیگی گفت: اداره قوانین 
مجلس، مقررات را اجرا نکرده و پیشــنهادات 
مکتوب کمیسیون ها و نمایندگان را در اختیار 
اعضای کمیســیون تلفیق قرار نداده است به 
همین جهت تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق 
به اعتراض، کمیســیون را ترک کردند. حسن 
بیگی با بیان اینکه در ســنوات گذشته تمامی 
پیشــنهادات نمایندگان و کمیسیون ها چاپ 
شده بود و در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق 
قرار می گرفت، اظهارداشت: از سال گذشته این 
پیشنهادات در اتوماسیون و رایانه ها قرار داده 
شده؛ اما تعداد رایانه ها کم است و نمایندگان 

تسلطی بر پیشنهادات ندارند.

 سعید مرتضوی 
در زندان است

یک منبع آگاه با رد اخبار منتشره درباره خروج 
ســعید مرتضوی از کشــور اعالم کرد که او در 
حال حاضر در زندان است.در پی انتشار خبری 
مبنی بر عدم بازگشت مرتضوی به ایران پس از 
راهپیمایی اربعین حسینی در کربال یک منبع 

آگاه اعالم کرد که این خبر صحت ندارد .

سکینه الماسی
نماینده مجلس شواری اسالمی:

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: 
ما به لحــاظ اخالقی که یکــی از پیام هــای مهم 
 اســالم و انقــالب بــوده، دچــار عقبگــرد و افت 

شده ایم. 
انصاری، با بیــان اینکه اگر مردم دلخــوری دارند و 
ضعفی را در جریان های سیاسی می دانند به معنای 
عبور از آن ها نیست که نیازمند جریان سومی باشد، 
عنوان کرد: چه اصولگرا، چه اصالح طلب، چه عامه 
مردم، چه جریانات سیاسی دیگر و چه افرادی که در 
قالب احزاب و گروه ها تعریف نمی شوند و خودشان 

استقالل سیاسی دارند، باید تالش کنیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: در 
شرایط فعلی هویت اصلی کشور اتحاد و انسجام ملی 
برای حل مشکالت کشور است و در رأس مشکالت، 
مشکالت اقتصادی، اجتماعی، امنیت روانی جامعه و 

روابط درست با دنیا قرار دارد. 
وی ادامــه داد: مــردم از مــا چیــز غیــر ممکنی 

نمی خواهند، آن ها باهوش و تحلیلگر  هستند. 

به لحاظ اخالقی دچار 
عقبگرد شده ایم

عضو مجمع تشخیص مصلحت :

کافه سیاست

ویژه

دستور رهبر انقالب اسالمی در پی حادثه 
سقوط هواپیمای ارتش :

مسئوالن، نقاط ضعف و 
خطاهای احتمالی را شناسایی 

و پیگیری کنند
حضرت آیت ا... خامنــه ای در پیامی حادثه تلخ 
سقوط هواپیمای حامل کارکنان نیروی هوایی 

ارتش را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
حادثه  تلخ و تأسف بار ســقوط هواپیمای حامل 
کارکنان خدوم نیــروی هوایی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران و جان باختن آن عزیزان و دیگر 
سرنشینان آن پرواز را با تاثر و اندوه و همدردی، به 
خانواده های داغدیده و به خانواده ی بزرگ ارتش و 
نیروی هوایی تسلیت می گویم و صبر جمیل برای 
بازماندگان و رحمت و مغفرت برای درگذشتگان 
مسألت می کنم. الزم است مسئوالن ذی ربط با 
بررسی کامل این حادثه  اندوه بار، نقاط ضعف و 
خألها و خطاهای احتمالی را شناسایی و پیگیری 

کنند.
سیدعلی خامنه ای
۲۵ دی 13۹۷

صحبت ها در مورد  امام موسی صدر و چمران، مستند نیست

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مجلس شواری اسالمی گفت این که 
بنده یک ما ه پیش به بازار مراجعه کردم و از 
قیمت ها شوکه شــدم، درست است. چندی 
پیش به بازار مراجعه کردم و با دیدن قیمت 
کاالها جا خوردم. البته مردم هم ثانیه به ثانیه  
و به صورت آنالین به بنــده خبر می دهند و 
می گویند ما اکنون فالن جا هســتیم و فالن 
موضوع بر ا ی ما پیش آمده است؛ یعنی لحظه 
به لحظه مردم با ما د ر ارتباط هستند. الماسی 
افزود:حال ممکن اســت یک نماینده یا هر 
مسئول دیگری آن طور که باید و شاید نتواند 
مدام خود خریــد کند، ا مــا ارتباطی که آن 
مسئول با مردم د ارد، به عنوان مثال بنده حتی 
شده ساعت 11 شــب د ر دفتر شهرستان به 
وزیر زنگ می زنم و روی بلندگو می گذارم که 
آقای وزیر شما به این افرادی که اینجا هستند 

اکنون پا سخ دهید.

 با دیدن قیمت ها 
شوکه شدم

حسین مرعشی
 سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی:

مشاور ســابق رییس جمهورگفت: روزی که برای 
تحویل دفتر ریاســت جمهــوری در ابتدای دولت 
روحانی به دفتر رییس جمهور رفتیم، رییس دفتر 
احمدی نژاد ضمن توصیه به نهاوندیان گفت ما خیلی 
تالش کردیم دفتر و نهاد را ادغام کنید و شما مراقب 

باشید و این ادغام را حفظ کنید.
اکبر ترکان، افــزود: نتیجه این ادغام این شــده که 
ریاســت جمهوری به اندازه یک وزارتخانه پرسنل 
 دارد و 3۵۰۰ نفر در دفتر و نهاد ریاست جمهور کار 

می کنند .
معاون اجرایی سابق رییس جمهور با طرح این موضوع 
که آقای نهاوندیان همان ساختار ادغام دفتر رییس 
جمهور و نهاد ریاست جمهوری را حفظ کرد، گفت: 
دفتر رییس جمهور هم به کارهای نهاد رســیدگی 
می کنــد و امور قابل رســیدگی در نهاد ریاســت 
جمهوری بسیار متعدد و متکثر است و به نوعی در 
 آنجا از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد کار تعریف شــده

 است.

 امور قابل رسیدگی در نهاد 
ریاست جمهوری متعدد است

مشاور سابق رییس جمهور:

ســخنگوی حزب کارگزاران سازندگی معتقد 
است » برای حل رفع نقص در روند قانون گذاری 
در کشور باید به تشکیل مجلس دوم فکر کنیم« 
.»حسین مرعشی« گفت: مجلس دوم می تواند 
تحت عنوان »مجلس نخبــگان« یا »مجلس 
ســنا« و از ادغام و ترکیب مجلــس خبرگان 
رهبری، مجمع تشــخیص مصلحــت نظام و 
برخی نهادهای دیگری کــه قانون گذاری می 
کنند، تشکیل شود که انتخابات آن می تواند 
استانی برگزار شود.نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی طرحی را در مجلس تدوین کرده و به 
کلیات آن رای داده اند کــه در صورت قانونی 
شــدن، انتخاب نمایندگان پارلمان به صورت 
استانی برگزار می شود، مدلی از انتخابات که 
دولت هم با آن موافق است؛ این در حالی است 
که الیحه جامع انتخابــات در دولت در حال 

بررسی و نهایی شدن است .

 به مجلس دوم نیاز 
داریم

پیشخوان

بین الملل

  دوره گردی وزیر امور خارجه آمریکا در خاورمیانه به صورت غیر منتظره پایان یافت؛
قصه تکراری سقوط

واکنش خسروشاهی به اظهارات موسوی خوئینی ها؛
صحبت ها در مورد  امام موسی صدر و چمران، مستند نیست

سید هادی خسروشاهی ، از مبارزان دوران انقالب اظهارات موسوی خوئینی ها درباره امام موسی صدر و شهید 
چمران را غیرمستند برشمرد و گفت »اینها کشفیات موسوی خوئینی هاست.« وی گفت: امام موسی صدر همه 
فراری های انقالب را در لبنان پناه داده بود. از آقای علی جنتی، غرضی و همه اینها گرفته تا جالل الدین فارسی 
که با امام صدر مشکل داشت، در لبنان پناه داده بودند. وی افزود: امام موسی صدر یک شخص انقالبی که کمر 
بر ضد شاه ببندد نبود، اما شخصیت مبارز و سازنده ای بود و ارتباطات خوبی با همه کشورها داشت. باید شرایط 
زمان و مکان امام موسی صدر را ســنجید بعد صحبت کرد و آقای موسوی خوئینی ها در این زمینه کم لطفی 
کرده است.خسروشاهی اظهار داشت: شهید چمران هم عالقه وافری به امام موسی صدر داشت اما اینکه وی را 

از امام)ره(باالتر می دانست، احتماال آقای موسوی خوئینی ها علم غیب داشتند.

توضیحات دادستان تهران درباره سلطان کاغذ:
سه متهم اصلی به خارج کشور فرار کردند

دادستان تهران گفت: در بحث کاغذ ما کال دو نوع پرونده تشکیل دادیم. یک گروه کسانی بودند که ارز را برای ورود 
کاغذ گرفتند و ارزها را فروختند ولی کاغذی وارد نکردند و دسته دوم کسانی بودند که ارز گرفتند و کاغذ وارد کردند 
ولی کاغذهارا به قیمت بازار آزاد فروختند و  هر دو گروه  نه تنها در بازار تاثیر نگذاشتند بلکه وضع کاغذ را  بدتر کردند.

عباس جعفری دولت آبادی افزود: در این دو گروه 1۴ نفر بازداشت شدند. قبال 8 نفر بودند و 6 متهم دیگر اضافه شدند. 
در برخی از این شرکت ها در پرونده کاغذ به این صورت بود  افرادی که برای دریافت ارز و کاغذ اقدام کردند اساسا 
مسئولیتی نداشتند و با چند نفر خانم شرکت تاسیس کردند و سه متهم اصلی به خارج کشور فرار کردند.جعفری 
دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افرادی که دستگیر یا متواری شدند افراد شاخصی بودند گفت: خیر، 

کسانی بودند که در این حوزه با تاسیس شرکت ها ارز گرفتند ولی متهمان اصلی از کشور خارج شدند.

چهره ها

جعبه سیاه خبر

تاوان 30 هزار میلیاردی 
دولت

اجالس لهستان دورهمی 
تودهنی خوردگان

علیرضا کریمیان
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کمبودنهادههایدامیدرمرغداریها
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در افزایش عدالت اجتماعی 

و اقتصادی
در خصوص موارد مصــرف مالیات دریافت 
شــده از ارزش افزوده می توان گفت که نه 
تنها به عنــوان منبعی بــرای تامین درآمد 
دولت در حوزه های مختلف همچون تولید و 
اشتغال زایی و آموزش همگانی، انجام اقدامات 
عمرانی نظیر ســاخت جاده ها و بازســازی 

آن ها، سدسازی، ساخت و توسعه نیروگاه ها و 
شبکه های آبی، توسعه زیرساخت ها و انجام 
پروژه های گوناگون عمرانی در مناطق محروم 
و توسعه نیافته مورد اســتفاده قرار می گیرد 
بلکه از میزان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
کاال و خدمات یک درصد آن به ســامت و 
درمان و 3 درصد به شهرداری ها اختصاص 
داده می شود که در خصوص درمان می توان 
نقش سهم مالیاتی که به این حوزه داده شده 
اســت را به وضوح در طرح جامع سامت که 
در ساله ای اخیر به اجرا در آمده و هزینه های 
درمان را بسیار پایین آورده است، اشاره کرد. 
همچنین میزان 3 درصدی که به شهرداری 
ها داده می شود، در مصارفی از جمله تجهیز 
و نوسازی حمل و نقل عمومی، ایجاد فضاهای 
تفریحی، ترمیم خیابان ها و معابر شهری و .... 

مورد استفاده قرار می گیرد.

بازار

پایه نگهدارنده گوشی 
داخل خودرو

رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان 
خبر داد:

جهش قیمت زمین در اصفهان
رییس انجمن انبوه ســازان مسکن اصفهان گفت: 
شــاهد افزایش قیمت زمین در اصفهان هستیم به 
طوری که در برخی نقاط قیمت زمین از متری ۱۵ تا 
۱۷ به متری 3۰ تا 3۵ میلیون رسیده است.»احمد 
توال« اظهار داشت: دچار رکود تورمی شده ایم به این 
صورت که  قیمت خانه و زمین افزایش یافته است؛ 
اما چون مردم قدرت خرید ندارند، گردش مالی را در 
حوزه زمین و خانه نمی بینیم و همین مسئله باعث 
شــده که دچار رکود تورمی شویم.وی بیان داشت: 
در بازار مسکن اندکی شــاهد رونق خریدوفروش 
هستیم؛ اما به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم،   
شاهد رونق در این بازار نیستیم و شاهد یک شکافی 
شده ایم که تنها با حمایت دولت و تخصیص وام های 
مسکن باالی ۱۰۰ میلیون تومان با شرایط خوب به 
مردم می توانیم شــاهد پررونق شدن بازار مسکن 
شویم. رییس انجمن انبوه ســازان مسکن با اعام 
اینکه قیمت زمین در برخــی از نقاط اصفهان مثل 
مرداویج و عباس آباد به شــدت افزایش یافته است 
به این صورت که قیمت هر متراژ زمین از ۱۰ تا ۱۲ 
میلیون تومان به ۱۸ میلیون و از ۱۵ تا ۱۷ میلیون به 
3۰ تا 3۵ میلیون تومان افزایش یافته است، ادامه داد:  
امروز شاهد فروش مسکن بیشتر در مناطق نوساز و 
شهرهای جدید و حاشیه شهرها هستیم که قیمت 

خانه ها روی ۲۵۰ تا 3۰۰ میلیون تومان است.

دبیر انجمن مرغداران اصفهان اعالم کرد:
 کمبود نهاده های دامی

 در مرغداری ها
دبیر انجمن مرغداران اصفهان گفــت: تعدادی از 
مرغداری هــا نهاده های دامی ندارنــد و هم اکنون 
ذرت و ســویا فعا وجود ندارد.پاکزاد اظهار داشت: 
از دو هفته پیش نهاده های دامی در بازار نیســت و 
بارگیری صورت نگرفته است و ذرت و سویا در بازار 
وجود ندارد.وی بیان داشت: از حدود ۱۵ تا ۲۶ روز به 
دلیل اینکه نمی توان ارز را جابه جا کرد بین خریدار 
و فروشنده،   نتوانستیم بارگیری نهاده های دامی را 
انجام دهیم و تعدادی از مرغداری ها نهاده های دامی 
ندارند.دبیر انجمن مرغداران اصفهان دلیل افزایش 
قیمت شدید مرغ را کاهش تولید عنوان کرد و گفت: 
با توجه به اینکه مرغداران ما طی ۵ تا ۶ سال گذشته 
جوجه ریزی کردند و ضرر دادنــد، به همین دلیل 
انگیزه ای برای تولید نداشتند و همین مسئله میزان 
تولید را کاهش و از سوی دیگر کمبودها در نهاده های 
دامی مانع پیش رو بود که همه باعث افزایش قیمت 
مرغ شد.وی بیان داشــت: در حالی قیمت مرغ در 
ستاد تنظیم بازار مشخص می شود که اصا مرغدار 
را دعوت نمی کنند که رابطه مستقیم با تولید مرغ و 
مشکات آن دارد  و همین مسئله سبب شده همواره 

قیمت مرغ واقعی نباشد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی:
 قانون جدید، صدور چک 
بالمحل را متوقف می کند

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به یکی از نــوآوری های قانــون جدید چک گفت: 
اگر چک برگشــت بخورد وجوه تمام حساب ها را 
تا ســقف مبلغ چک می بندند، این کمک خواهد 
کرد که فعالین اقتصادی بیخود چک صادر نکنند.
محمد حسین برخوردار، به پیشگیری از صدور چک 
برگشــتی با اجرای قانون جدید چک اشاره کرد و 
گفت: این قانون با توجه به اینکه وضعیت چک در 
ایران بسیار نابسامان بوده و برگشتی  های چک ماه به 
ماه افزایش پیدا می  کرد که این خود به معنای ایجاد 
پرونده  های جدیدی در دادسراها بود، اقدامی بسیار 
الزم و ضروری بود. همچنین این قانون می تواند باعث 
پیشگیری از صدور چک برگشتی شود. عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به نوآوری جدید در 
این قانون مبنی بر مســدودی حســاب های صادر 
کنندگان چک به اندازه مبلغ صدور چک اشاره کرد 
و گفت: اگر چک برگشت بخورد وجوه تمام حساب  ها 
را تا ســقف مبلغ چک می  بندند، این کمک خواهد 
کرد که فعالین اقتصادی بی خود چک صادر نکنند 
یا به قراردادهایی کــه بین همدیگر ایجاد می  کنند 
پایبند باشند و در صورت عدم پایبندی گیرنده در 
کوتاه ترین زمان به پولش برسد.برخوردار، به ثبت 
اطاعات موجود در چک در بانک ها و افزایش اعتبار 
برگه چک اشاره کرد و گفت: ثبت اطاعات در چک 
باعث افزایش اعتبار چک می شود. در حال حاضر، 
اطاعات موجود در چک تجمیع می شــوند و این 
کمک می کند که از وضعیت اعتبــاری فرد اطاع 
یابیم و متوجه شویم که میزان چک های برگشتی 

وی چقدر است.

پایه نگهدارنده گوشی 
M-360D موبایل مدل

 17,000
تومان

پایه نگهدارنده گوشی موبایل 
CH-100 ایکس.سل مدل

 52,000
تومان

پایه نگهدارنده گوشی موبایل 
CBA-S1 اوریکو مدل

 189,000
تومان

گوشت هم به سرنوشت مرغ و طا و گوجه دچار 
شده است. قیمت ها روزانه در بازار تعیین می شود 
و ســاعتی باال می رود. به رغم داشتن تولیدات و 
ســرمایه گذاری های میلیونی برای تاســیس و 
تجهیز هزاران دامداری و دامپروری امروز تولیدات 
دامی در کشــور سرنوشــت تاســف باری دارند. 
جهش های چند برابری قیمت گوشــت و لبنیات 
دامی پای آنها را از سفره های مردم بریده است و 
با وجود وعده های مســئوالن برای تنظیم بازار و 
گوشــت های وارداتی و تنظیم بازاری که هر روز 
به مردم وعده داده می شــود؛ اما همچنان قیمت 
ها در حال افزایش اســت و فعاالن بازار گوشــت 
معتقدند قیمت گوشت گرم گوسفندی به زودی 

به ۱۰۰ هزار تومان نیز خواهد رسید.
طرح هایی که سوخت می شود

باال رفتن قیمت گوشــت موجب شده تا دولت از 
یک سو صادرات دام زنده را ممنوع کند که عما 
قاچاق افزایش یافته است و از سوی دیگر اقدام به 
واردات گوشت قرمز کند. نمونه ای از این تاش در 
سقوط هواپیمای ارتش در نزدیکی فرودگاه کرج 
اتفاق افتاد که  البته سوخت و نابود شد. دولت در 
هفته های اخیر واردات گوشت از مبدأهای برزیل، 
قزاقستان و مغولستان را افزایش داده هر چند به 
دلیل توزیع نامناسب این گوشت ها در بازار عما 

قیمت ها کاهشی نداشته است.
قاچاق و طمع، گریبان بازار گوشت را رها 

نمی کند
به  رغم ممنوعیــت صادرات دام زنده؛ اما ســود 
چندین برابری از قاچاق گوشت از مرزهای کشور 
موجب شــده تا دامداران دام های مولد و سبک 
خود را روانه بــازار کنند و از آن ســو این دام ها، 
زنده زنده از کشور قاچاق شوند. با وجود حجم باال 
و سختی جابه جایی دام زنده چطور این حجم از 
گوشت از کشــور به بیرون می رود، خود عامت 
سوال بزرگی است که مدیران اجرایی و انتظامی 

باید پاسخگوی آن باشند.
گوشت هایی که ســر از رستوران ها در 

می آورند
عرضه گوشــت در فروشــگاه های زنجیره ای و 
میادین میوه و تــره بار همراه بــا ازدحام مردم و 

صف های طویل و برخوردهای بد غرفه داران این 
روزها زیاد دیده می شود. حتی در برخی از موارد 
فروش گوشــت با کارت ملی هم صــورت گرفت 
اما در نهایت باز هم خبری از وفور گوشــت های 
وارداتی در بازار نیست. بر اســاس آمار در هشت 
ماه اول امسال ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز 
به کشور وارد شــده که در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال ۲۱.3 درصد رشد دارد؛ اما سوال اینجاست 
که گوشت هایی که دولت برای تنظیم بازار با ارز 
دولتی و قیمــت های پایین به کشــور وارد کرده 
است، کجاســت؟ برخی از فعاالن بازار می گویند 
توزیع این گوشت ها به دست دالالن افتاده است 
و افراد ســودجو ابتدا از دانشگاه ها و برخی ارگان 
های دیگر سهمیه خود را خریداری می کنند؛ اما 
برخی بعد از این که سهمیه خود را با ارز وارداتی 
دولتی می گیرند، گوشت را با قیمت باالتر در بازار 
آزاد به فروش می رسانند. خارج شدن گوشت های 
وارداتی از چرخه توزیع عمومــی، معضل بزرگی 

اســت که عرضه و تقاضا در بازار گوشت را بر هم 
زده است. گوشت تنظیم بازاری در فرآیند توزیع 
و پیش از رسیدن به دســت مصرف کننده نهایی، 
به دلیل ضعف شــبکه توزیع و فقدان نظارت، به 
کبابی ها و رستوران ها و سایر امکان فروخته می 
شود. حتی در برخی از موارد گوشت تنظیم بازاری 
که وارد شده و باید به  قیمت حدود ۲9 هزار و ۵۰۰ 
تومان فروخته شود؛ اما ایراداتی در چرخه توزیع 
این گوشــت های وارداتی وجــود دارد که گاهی 
موجب می شود این کاالها سر از جای دیگری در 
بیاورند و به صورت آزاد به فروش برســند.فعاالن 
بازار گوشت می گویند به دلیل ضعف شبکه توزیع 
و فقدان نظارت، توســط عــده ای  از این چرخه 
خارج شــده و به کبابی ها، رســتوران ها و  اماکن 
دیگری  فروخته می شــود. تاش بــرای فروش 
گوشــت با کارت ملی هم به دلیــل جلوگیری از 
 این کار صورت گرفت؛ امــا در نهایت ناموفق باقی

 ماند.

برف و بوران قیمت ها را باال می برد
اگر چه همیشه در فصول سرد سال قیمت گوشت 
اندکی نوسان و افزایش داشت؛ اما اختال در نظام 
توزیع و کمبود گوشت در بازار نگرانی ها از شروع 
برف و باران در جاده ها و کند شدن اختال ناوگان 
حمل و نقل را هم افزایش داده است. بر این اساس 
انتظار می رود قیمت ها به دلیل کمبود گوشــت 

ناشی از عرضه باز هم باالتر برود.
به نظر می رســد این بار داللی بیشتر از هر وقت 
دیگری در گرانی یکی از مهم ترین اقام غذایی در 
ایران فعال است. اگر چه همه مسئوالن از مدیران 
جهاد کشــاورزی تا امور دام به این مسئله اذعان 
دارند؛ اما مشخص نیست چرا فکری برای حل این 
معضل نمی شود. از ســوی دیگر دولت برای مهار 
قیمت ها از واردات دام زنده از رومانی تا گوشــت 
گرم از اســترالیا تاش هایی را تدارک دیده است 
اما با وجود ساختارهای معیوب نمی توان امیدی 

به مثمرثمر بودن این تاش ها داشت.

منتظرافزایشقیمتبیشترباشید!
  وقتی گوشت وارداتی سر از رستوران ها و شبکه های داللی در می آورد؛

۲3 دی ماه و همزمان با روز فوالد از پایگاه خبری شبکه اطاعات فوالد ایران )ایراسین(رونمایی شد.پایگاه خبری 
تحلیلی ایراسین)شبکه اطاعات فوالد ایران( به منظور خدمت رسانی به جامعه بزرگ صنعت آهن و فوالد کشور 
رونمایی شد و این سایت خبری رســما آغاز به کار کرد.این پایگاه خبری در راستای اطاع رسانی های دقیق و 
لحظه ای از وضعیت صنعت فوالد و صنایع وابسته به این صنعت مهم در داخل کشور و همچنین اخبار بین المللی 
این حوزه آغاز به کار کرده است.خبرنگاران و گزارشگران حرفه ای این سایت به اضافه تیم تصویربرداران و عکاسان 

حرفه ای خبری آماده انجام رسالت خطیر خویش در عرصه اطاع رسانی و ارائه اخبار هستند.

رونمایی از پایگاه 
خبری شبکه اطالعات 

فوالد ایران

همزمان با روز فوالد انجام شد؛

عت
صن

رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران)رگوالتوری( گفت: 
شمار درخواســت ها برای قطع پیامک های تبلیغاتی از سرشماره ها، تاکنون 
به بیش از 3۰ میلیون مشترک رسیده است. حســین فاح جوشقانی افزود: 
مشترکان اپراتورهای تلفن همراه با شماره گیری #۸۰۰* می توانند درخواست 
قطع ارســال پیامک را ثبت کنند. وی ادامــه داد: با ثبت درخواســت ها که 

اکنون به بیش 3۰ میلیون مشترک رسیده 
است، رسیدگی به کار قطع ارسال پیامک 
از سرشــماره های ارسال پیامک تبلیغاتی 
آغاز می شود.فاح جوشــقانی یادآور شد: 
ممکن اســت با به روز شــدن سرویس ها 
یا ایجاد ســرویس های جدید برای چند 
روزی قطع این پیامک ها ممکن نباشــد 
اما این ســامانه، مجددا نسبت به قطع این 
پیامک ها اقدام خواهد کــرد. معاون وزیر 
ارتباطات درباره روند قطــع پیامک های 

تبلیغاتی از سیم کارت های شخصی نیز گفت: قطع این سیم کارت ها بر اساس 
تحلیل رفتار مشــترک که به طور مداوم نسبت به ارسال پیامک تبلیغی اقدام 
کرده اند و مقایسه آن با رفتارهای گذشــته صورت می گیرد.وی درباره سامانه 
شمارشگر قطع سیم کارت های شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغی در پایگاه 

اطاع رسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم گفت: این سامانه 
براساس شــکایت های مردمی، اســتفاده از هوش مصنوعی و تحلیل رفتاری 
مشترکان ارسال کننده پیامک، تعداد ســیم کارت های قطع شده را به صورت 
لحظه ای اطاع رســانی می کند.وی ادامه داد: پیش از آغاز به کار این سامانه، 
بیش از۴۰ هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغاتی قطع شده 
بود که با شــروع به کار این ســامانه از دو 
ســال پیش تاکنون، نزدیک بــه ۲۴ هزار 
سیم کارت را قطع کرده اســت. به گفته 
فاح جوشقانی، روند قطع سیم کارت ها با 
وجود تخلف ها ادامه خواهد داشت. معاون 
وزیر ارتباطات درباره بســته های شــبانه 
اینترنت که منجر به شب بیداری شماری 
از جوانان شده اســت نیز گفت: نمی توان 
این بسته ها را به طور کامل حذف کرد؛ اما 
به اپراتورها توصیه شده تا ارائه این بسته ها 
را مدیریت کنند. فاح جوشــقانی با بیان اینکه بســیاری از جوانان به چنین 
بســته هایی نیاز دارند، گفت: ما به عنوان رگوالتــوری نمی توانیم برای حذف 
 آنها اقدام کنیم؛ اما به خانواده ها توصیه می کنیم کــه مدیریت الزم را اعمال 

کنند.

رییس اتحادیه پوشاک اصفهان پیش بینی کرد:
کسری پوشاک شب عید

رییس اتحادیه پوشــاک اصفهان با اعام اخبار نگران کننده از وضعیت فعلی بازار پوشــاک گفت: بازار 
پوشاک در ماه های منتهی به سال نو  با رکودی قابل توجه روبه رو است.ابراهیم خطابخش افزود: در حال 
حاضر با وجود کاهش قابل توجه واردات کاالی قاچاق در حوزه پوشاک، تولید داخل با رکود بسیار زیادی 
مواجه است. وی، دلیل این معضل را گرانی چند برابری مواد اولیه و لوازم کار وارداتی عنوان کرد و گفت: 
درحالی که قیمت مواد اولیه پوشاک حتی تا ســه برابر افزایش یافته، اما هزینه های تولید پوشاک بسیار 
زیاد و تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش یافته است. خطابخش  تاکید کرد: مواد اولیه وارداتی پوشاک زنانه ۱۰۰ 
درصد، پوشاک مردانه و کودک ۵۰ درصد افزایش داشته و این مسئله نشان می دهد تولیدکنندگان برای 

تامین مواد اولیه مشکات بسیاری روبرو هستند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:
کارت های تلفن همگانی قابلیت شارژ مجدد می یابد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اعام تعهد اجتماعی شرکت مخابرات نسبت به جامعه و افرادی که همچنان نیاز 
به استفاده از کارت های تلفن همگانی دارند، گفت: کارت های تلفن همگانی قابلیت شارژ مجدد می یابد.سید مجید 
صدری، با بیان اینکه در بسیاری از نقاط جهان به دلیل قدیمی بودن فناوری این نوع تلفن ها، ارائه این سرویس به طور 
کامل متوقف شده و هزینه های نگهداری و تامین تجهیزات این تلفن ها تقریبا سه برابر درآمدزایی آن هاست، اظهار 
کرد: شرکت مخابرات ایران در راستای شــعار ارتباطی فراگیر با توجه به کم شدن تولید کارت های اعتباری تلفن 
همگانی در نظر دارد تا استفاده از این دستگاه ها را همچنان فعال باقی نگه دارد.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
افزود: در روش جدید به روز رسانی سعی شده که کاربران تلفن های همگانی همچنان از کارت های تلفن در اختیار 

خود استفاده کرده و بعد از اتمام اعتبار آن بتوانند نسبت به شارژ و استفاده مجدد از آن اقدام کنند.

معاون وزیر ارتباطات:

 ۳۰ میلیون مشترک خواستار قطع پیامک های تبلیغاتی شدند
سومین نمایشگاه تخصصی 
صادراتی صنعت کفش در 

اصفهان برگزارمی شود
سومین نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت 
کفش در نمایشــگاه بین المللی در اصفهان 
برگزار می شــود.۴۰ شــرکت از استان های 
اصفهان، تهران، قم و قزوین در 3۵۰۰ مترمربع 
فضای نمایشــگاهی توانمندی های خود در 
حوزه تولید کفش را به نمایــش می گذارند 
تا عاقه مندان به ایــن صنعت، با جدیدترین 
تکنولوژی های روز این حوزه آشــنا شوند.در 
سومین نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت 
کفش اصفهان برندهای معتبری نظیر لودیک، 
کفش ونیس، کفش انتخــاب، آیس، کفش 
شیما، ستاری، کفش ۲۱، کفش آسو، کفش 
آلن، سجادی، کفش عشــاقی، کفش پایتون 
و برنــادت، کفش پردیــس و گارنت و کفش 
مخملی حضور خواهند داشت. این  نمایشگاه 
طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ دی ماه در محل برپایی 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع 

در پل شهرستان برگزار می شود.

مدیر چک، یک نرم افزار اختصاصی 
جهت ثبت، ویرایــش و مدیریت 
چک های بانکی اســت. به کمک 
این نرم افزار مــی توانید چک های 
خود اعــم از پرداختی و دریافتی را 
ثبت کرده و با انجام تنظیمات قبلی 
از سررســید چک در زمان تعیین 
شده مطلع شوید. از نکات برجسته 
و متمایز این نرم افــزار می توان به 
ثبت و مدیریت چک های دریافتی از 

اشخاص اشاره کرد.

مدیریت چک های 
بانکی

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول
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نگرانی وزارت بهداشت از افزایش ایدز در زنان و جوانان

پیشنهاد سردبیر:

استرس، یکی از آزاردهنده ترین حالت هایی است 
که می تواند برای هر فرد به وجــود بیاید. معموال 
افراد نمی دانند که چطور با این حالت برخورد کرده 
و یا آن را کنترل کنند. اســترس در صورت ادامه 
پیدا کردن برای روزهای متوالی می تواند عوارض 
بسیاری به همراه داشته باشد، از جمله پرخاشگری 
و افسردگی بیشتر عارضه ای اســت که می تواند 
فرد را درگیر  کند. اســترس، حالتی روحی است 
که روی حاالت جسمی تاثیر مستقیم می گذارد. 
چهره آدم هــای مضطرب، گویــای احوال درونی 
آنهاست. دهان کج، پیشــانی چین دار، نگاه خیره 
و... .اغلب انسان های این زمانه تحت فشارهای کار 
و زندگی روزمره هستند. آدرنالین و دیگر هورمون 
های اســترس ما را مجبور می کنند تا در فرصت 
تعیین شده همه کارهای خود را به انجام برسانیم. 
ترشــح این هورمون ها در کوتاه مدت بد نیست؛ 
اما اگر به مدت طوالنــی ادامه پیدا کند، خطرناک 
 اســت. این مســئله حتی در چهره افراد هم تاثیر 
می گــذارد. افرادی کــه اضطراب را برای ســال 
های طوالنــی تجربه مــی کنند اصــوال حواس 
پرت هســتند و تمرکــز کافی بر کارهــای خود 
ندارند. اســترس زیــاد باعث پیــری زودرس نیز 
می شــود.برای مقابله با اســترس ها یا فشارهای 
روانــی، راهکارهــای مختلفــی وجــود دارد که 
شــیوه مدیریت صحیح، آنها را به مــا می آموزد. 
با رعایت و بــه کارگیری این روش هــا، می توانیم 
عالوه بر حل یا کــم کردن مشــکالت به آرامش 
 پایدارتری دست یابیم و اســترس خود را کنترل 

کنیم:
برای غلبه بر استرس  مثبت فکر کنید

وقتی برای انجام کاری به خود مطمئن نیســتید 
)مثال برای ارائه مطلب یا مالقــات با رییس خود( 
بهترین کار این اســت که به یک کار موفق یا یکی 
از موفقیت های گذشــته فکر کنید و در این حال، 
موفقیت قبلی خود را به یاد آوریــد. دلیلی وجود 

ندارد که موفق نشوید.
اولويت بندی برنامه های زندگی

از راه های دیگــر کاهش اســترس برنامه ریزی و 
الویت بندی کارهاســت.هنگامی که بــا انبوهی از 
مشکالت به طور همزمان روبه رو هستیم، از حل آنها 
عاجز می شویم. زیرا آشفتگی و بی نظمی، در کارها 
و برنامه ها می تواند تولید استرس کرده یا نقطه ای 
برای شــروع شکســت طرح های ناتمام می شود. 
اولویت بندی مسائل به ترتیب اهمیت و بررسی آنها 
به ما این امکان را می دهد که به هر کاری در زمان و 
مکان خود رسیدگی کنیم، بهتر است که طرح ها را 

یکی بعد از دیگری به انجام برسانیم.
برای مقابله با استرس ورزش کنیم

یکی دیگر از راه های کاهش استرس ورزش کردن 
است.تحقیقات نشان داده که ورزشکاران از استرس 
و افسردگی کمتری نسبت به دیگران برخوردارند. 
همچنین برنامه تمرینات هوازی باعث بهبود حاالت 
افسردگی، اضطراب، آشــفتگی فکری و خستگی 
شدیداست. یک پیاده روی تند و سریع به مدت 40 
دقیقه میزان استرس را به طور متوسط تا 14 درصد 

کاهش می دهد.
به تغذيه خود برسیم

تغذیه مناسب بسیار مهم است. زیرا انرژی مورد نیاز 
بدن را تامین می کند و کمتــر دچار حالت عصبی 
یا فشــار روانی می شویم. همیشــه از مواد غذایی 
سبوس دار، میوه، ترکیبات کربوهیدرات، سبزیجات 
و حبوبات استفاده کنیم که باعث ثابت ماندن اندازه 
قند خون شده و کمتر خسته می شویم. از مصرف 
زیاد نمک، چربی، خوراکی های ســرخ شده و مواد 
قندی ساده که باعث عدم مقاومت بدن در برابر فشار 
روانی می شود، خودداری کنیم. به مقدار کافی آب 
بنوشــیم و از مصرف زیاد قهوه، چای و نوشابه های 

گازدار تا حد امکان پرهیز  کنیم.
در مواقع اســترس تنفس خود را تنظیم 

کنید
در موقع استرس بهتر اســت حواس تان به میزان 
ضربان قلب و تنفــس خودتان باشــد. در  چنین 
مواقعی  در حالی که چشمان خود را بسته اید، یکی 

از دست ها را روی شــکم خود قرار دهید. به آرامی 
و از طریق بینی  نفس بکشــید. احساس کنید که 
هوای تنفس شده از طریق شکم جریان پیدا می کند 
و تا رسیدن به باالی ســر ادامه می یابد. این روند را 
به شــکل معکوس از طریق بازدم دهان خود تکرار 
کنید.تنفس عمیق با کاهش ضربان قلب و فشــار 

خون از تاثیرات استرس می کاهد.
موسیقی گوش کنید

تحقیقات نشان می دهد که گوش دادن به موسیقی 
آرام بخــش می تواند موجب کاهش فشــار خون، 
ضربان قلب و اضطراب شــود. لیســتی از این نوع 
آهنگ ها یا صداهــای طبیعت )ماننــد اقیانوس، 
جویبار متالطــم، آوای پرنــدگان( را جمع آوری 
کنید و به ذهن خود اجازه دهیــد تا روی ملودی ، 
آالت موســیقی، یا خواننده این قطعه تمرکز کند. 
همچنین می توانید موسیقی های شــاد را با خود 
زمزمه کنید یا با خروج صدا از ریه های خود شروع 

به آواز خواندن کنید!

چطور استرس را کنترل کنیم

آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هیات موضوع بند 2 ماده 1 قانون الحاق 
مستقر در اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان اصفهان

10/153 شماره: 97/2027036131-97/10/22 نظر به اینکه طبق آراء صادره باستناد مدارک 
تسلیمی تصرفات مالکانه مفروزی افراد متقاضی زیر در مجموعه زاینده رود پالک 15316/29 
اصلی بخش 5 احراز گردیده است، لذا طبق قسمت اخیر بند 2 مذکور و ماده 10 آئین نامه اجرائی 
مراتب برای یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی داشته باشد از تاریخ 
الصاق آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه شرق تسلیم و سپس از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف یک ماه دادخواست خود را به دادگاه 
تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این واحد ارائه نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
و گواهی طرح دعوی ظرف مدت مقرر در اجرای رای صادره اقدام و سند مالکیت به نام متقاضیان 
صادرخواهد شد. ضمنا برابر تبصره 2 ماده 1 فوق الذکر صدور سند مالکیت مانع مراجعه معترض 

به محاکم قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض نمی باشد.
1- رای شماره 525 )اصالحی( ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/92 متر مربع به شماره 
3541 فرعی از 29 فرعی از 15316 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به نام خانم افسرپور داداش فرزند 

شعبان واقع در مجموعه زاینده رود.
م الف: 346778 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

پريسا سعادت

نگرانی وزارت بهداشت از افزایش ایدز در زنان و جوانان
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت گفت: موارد ابتال به عفونت HIV ظرف 
پنج سال اخیر در بین زنان و انتقال این عفونت 
از طریق تماس جنســی افزایش یافته اســت. 
همچنین موارد ابتال به HIV در بین جوانان نیز، 
اندکی افزایش داشته و همه این موارد، موجب 

نگرانی های بیشتر ما شده است.دکتر محمد مهدی 
گویا، با اعالم این مطلب اظهار داشت: به نظر می رسد که در کنار پرداختن به موضوع پیشگیری 
از HIV در بین معتادان تزریقی، باید به طور جدی به مسئله پیشگیری از ابتال به این عفونت در 
بین صاحبان رفتارهای پرخطر جنسی و به ویژه جوانان نیز توجه جدی داشته باشیم. در همین 
راستا پیشگیری، اهمیت فوق العاده زیادی دارد و خانواده ها به ویژه والدین و اولیای مدارس، در 
آموزش های پیشگیری از ابتال به عفونت HIV می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا کنند؛  چراکه 
در غیر این صورت باید شاهد افزایش ابتال به این عفونت در بین زنان و جوانان باشیم.وی تصریح 
کرد: طبیعی است که عدم توجه به آموزش های پیشــگیرانه به زنان و جوانان، خطر دیگری به 

همراه دارد و آن، انتقال عفونت HIV از مادر به کودک است.
 سال گذشته 11۳ مورد ابتالی زنان باردار به عفونت HIV در کشور شناسایی شد که با پیگیری 
دقیق و درمان همه این افراد، فقط ۲ مورد کودک مبتال به HIV در کشور متولد شدند و این ثمره 
یک کار سنگین در سطح کشور اســت که چنانچه کوچک ترین غفلت و تاخیری در آن صورت 

گیرد، پیامدهای بهداشتی و اقتصادی بسیار سنگینی در پی خواهد داشت.

چرا نباید »ایبوپروفن« را برای تمام دردها استفاده کرد؟
طبق یافته اخیر محققان، ایبوپروفن با افزایش فشارخون در بیماران مبتال به آرتروز روماتوئید و 
 )NSAID( افزایش ریسک بیماری قلبی-عروقی همراه است.داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی
از جمله شایع ترین داروهای تجویزی در جهان هستند؛ اما مصرف این داروها با افزایش فشارخون 

و بروز مشکالت قلبی-عروقی هم همراه است.
به گفته محققان، حفظ یا کنترل فشــارخون در بیماران مبتال به آرتروز و فشــارخون همراه با 
آن )درمان شده با درمان نشــده( ســاالنه مانع از مرگ ۷0 هزار نفر به دلیل سکته و ۶0 هزار 
نفر به دلیل بیماری قلبی عروقق کرونر می شود.بررســی های بیشتر نشان داد درصد بیماران 
دارای فشارخون عادی که مبتال به فشارخون باال شــدند در مورد مصرف کنندگان ایبوپروفن 
۲۳.۲ درصد، ناپروکسن 1۹.0 درصد و سلکوکسیب10.۳ درصد بود.به گفته محققان، بیماران 
دریافت کننده ایبوپروفن ۶1 درصد بیشــتر در معرض ابتال به فشارخون قرار داشتند از این رو 
 تاکید می شــود به دلیل وجود این عوارض پرخطر قبل از مصرف ایبوپروفن حتما با پزشــک 

مشورت شود.

پیش بینی علمی جنسیت نوزاد پیش از بارداری
تحقیق جدید محققان دانشگاه نیوکاسل در انگستان نشان داده  مردی که برادرهای بیشتری 
داشته اســت، با احتمال بیشــتری صاحب فرزند پســر می شــود. به همین ترتیب مردی که 
خواهران زیادی دارد، به احتمال بیشتری صاحب فرزند دختر خواهد شد.یک مطالعه که روی 
شــجره نامه های مربوط به چند قرن گذشته به انجام رسیده است نشــان می دهد که چند ژن 
مشخص در مردان نقشی تعیین کننده در تعیین پســر یا دختر بودن فرزندان او ایفا می کنند. 
اینکه تعداد فرزندان دختر یک مرد بیشتر اســت یا تعداد فرزندان پسر او، یک امر وراثتی است 

که از پدر به پسر منتقل می شود.
تحقیق جدید محققان دانشــگاه نیوکاسل در انگســتان در واقع به این موضوع اشاره می کنند 
که مردی که برادرهای بیشتری داشته اســت، با احتمال بیشتری صاحب فرزند پسر می شود. 
به همین ترتیب مــردی که خواهران زیــادی دارد، به احتمال بیشــتری صاحب فرزند دختر 
خواهد شــد..تعیین جنســیت از جانب مردان به این بستگی دارد که ســلول های اسپرم آنها 
حاوی کروموزوم ایکس )X( است یا وای )Y(. در صورتی که کروموزم اسپرم آنها ایکس باشد با 
کروموزوم ایکس مادری جفت می شود، که در این صورت نوزاد متولد شده دختر )XX( خواهد 
بود. در سوی دیگر اما اگر اسپرم حاوی کروموزوم وای باشد، پس از ترکیب با کروموزوم ایکس 

مادری منجر به تولد نوزدان پسر )XY( خواهد شد.

قرص خوابی که مغز را هوشیار نگه می دارد
تاثیر بیشــتر قرص های خواب آور به گونه ای اســت که سطح هوشــیاری مغز را هنگام خواب 
 کاهش می دهند و همیــن امر می تواند جان بیمــار را هنگام وقوع حــوادث ناگهانی با تهدید 

روبه رو کند.
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا حدود یک سوم از بزرگساالن در این کشور 
از خواب کافی برخوردار نیستند و حدود چهار درصد از جمعیت باالی ۲0 سال این کشور از انواع 
قرص  خواب  مصرف می کنند که این رقم با افزایش سن و تحصیالت بیشتر می شود. هرچند این 
سوال مطرح است که مصرف قرص های خواب  تا چه میزان بی خطر است؟ کارشناسان معتقدند 
مصرف طوالنی مدت این داروها با عوارض جانبی بسیاری همراه است و خطر اعتیاد به این داروها 
یکی ازشناخته شده ترین عوارض مصرف آن ها به حســاب می آید.متخصصان ژاپنی در همین 
رابطه اظهار داشتند: حفظ سطح هوشیاری هنگام خواب با وجود مصرف قرص  خواب  و در نتیجه 
واکنش ســریع به هنگام وقوع حوادث ناگهانی یکی از ویژگی های ایده آل این قرص هاست اما 
مشاهده می شود که این مشخصه در بسیاری از این قرص ها وجود ندارد.متخصصان ژاپنی این 
فرضیه را مطرح کردند که دســته جدیدی از ترکیب های خواب آور موسوم به DORAs مغز را 
قادر می سازد تا در شرایط خطر هوشیاری خود را حفظ کند و بنابراین می تواند جایگزین خوبی 

برای قرص های خواب آور موجود باشد.

خوراکی های خوب و بد برای سالمتی موها را بشناسید
چرب شدن موها، مسئله ای اســت که اغلب تصور می شود با 
کمک شامپوهای خاص برطرف می شــود در حالی که تغذيه 
يکی از عواملی است که به رفع چربی موها کمک می کند.وقتی 
مســئله درمان موهای چرب به میان می آيد، معموال به سمت 

استفاده از شــامپوهای خاص می رويم، سعی می کنیم چربی 
موهای خود را با بستن آنها پنهان کنیم يا تعداد دفعات شستن 
موها را افزايش دهیم؛ امــا روش های ديگری برای رفع چربی 
موها وجود دارد که نیاز به تالش زيادی هم ندارد. به عنوان مثال 

خوردن برخی غذاها می تواند تولیــد میزان چربی در موها را 
کاهش دهد، در حالی که بعضی غذاها باعث چرب تر شدن موها 
می شوند. شما با تغذيه می توانید چربی موها را کنترل کنید. در 

ادامه به معرفی برخی از اين غذاها خواهیم پرداخت.

غذاهایی که باعث چرب شدن موها می شوند

قند
هورمون ها پیغام رســان های بدن هســتند که تقریبا به کنترل تمام فرآیندهای داخل بدن کمک می 
کنند. به همین دلیل بســیار مهم اســت که تعادل هورمون ها در بدن حفظ شود. قند، کمکی به حفظ 
تعادل هورمون ها نمی کند. در حقیقت قند عامل بروز عدم تعادل هورمونی در بدن است و منجر به بروز 
فرآیندهای التهابی در بدن می شــود و ســطح قند خون را فزایش داده و غدد را تشویق به تولید چربی 

بیشتر می کند. 

غذاهای سرخ شده
هر غذای ســرخ شــده ای، به ویژه غذاهایی که در 
روغن زیاد سرخ شــده باشند و فست فودها، 
چربی بدن را افزایــش داده و غدد چربی را 
نیز تحریک مــی کنند تا چربی بیشــتر تولید 
کنند. چربی تولید شــده توســط این غدد باعث 
چرب شدن پوســت، از جمله پوست ســر می شود. 
بنابراین خوردن ســاندویچ همبرگر بــه عنوان ناهار 
باعث چرب شدن موها در طول شب می شود. بنابراین 
برای حفظ ســالمت و زیبایی موها و همچنین حفظ 
 ســالمت بدن خود از خــوردن این غذاهــا اجتناب 

کنید. 

کربوهیدرات
کربوهیدرات ها دو نوع هستند: کربوهیدرات های خوب یا پیچیده و کربوهیدرات های بد یا ساده. 
کربوهیدرات های تصفیه شده از نوع کربوهیدرات های بد هستند. نان سفید که از آرد تصفیه شده 
درست شده مثال خوبی از کربوهیدرات ساده یا کربوهیدرات بد است. بنابراین غالت تصفیه شده 
غالتی هستند که به منظور نرم تر و سبک تر شدن توسط تولید کننده ها فرآوری شده اند. مسئله 
ناراحت کننده این است که این کربوهیدرات ها باعث می شوند بدن برای پردازش کربن کار بیش 
از حد انجام دهد و این مسئله باعث می شود غدد چربی بیش از حد چربی تولید کنند که منجر به 

شیر و محصوالت آن چرب شدن پوست سر می شود. 
کمی عجیــب به نظر می ســد، اما شــیر و 
محصوالت آن نیز منجر به تولیــد چربی زیاد در 
بدن می شوند و علت آن این است که محصوالت لبنی مانند شیر، کره و پنیر مانند چربی ها و 
روغن ها در بدن ما هضم می شــوند، بنابراین منجر به چرب شدن موها  و جوش های پوستی 
می شــوند. به عالوه محصوالت لبنی حاوی ترکیباتی هســتند که منجر به افزایش هورمون 
 تستوسترون در بدن می شــوند. افزایش هورمون تستوسترون نیز  روی تولید چربی زیاد تاثیر

 می گذارد. 

نمک
 مصرف زیاد نمک منجر به التهاب زیر چشم ها، شوره ســر و کم آبی کل بدن

 می شود. به عالوه باعث می شــود بدن چربی زیادی تولید کند تا با کمبود آب 
در بدن مقابله کند که تمام موارد یاد شده عواملی هستند که باعث چرب 

شدن موها می شوند. بسیار مهم اســت که مراقب میزان مصرف 
نمک خود باشید. 

غذاهایی که به سالمت موها کمک می کنند
E و B غذاهای سرشار از ويتامین

ویتامین B و E جزو ویتامین هایی هستند که برای بدن 
و مو ضروری هســتند. این ویتامین ها نه تنها به رشد، 
تقویت و زیبایی موها کمک مــی کنند، بلکه می توانند 
تولید چربی را در بدن تنظیم کنند. بنابراین به زیبایی 
موها نیز کمک می کنند. غذاهایی مانند لوبیا، سبزیجات 
و میوه ها سرشار از ویتامین B هستند و به زیبایی موها 
نیز کمــک می کننــد. ویتامین E نیز در ســبزیجات، 

دانه های آفتاب گردان و آجیل ها موجود است. 

چربی های مفید
اگر موهای شما مستعد چرب شدن هستند، به این معنا نیست که باید مصرف 
چربی را به طور کامل کنار بگذارید. چربی ها ترکیب مهمی در عملکردهای 
درست بدن ما محسوب می شوند. فقط کافی است مصرف چربی های اشباع 
شده را کاهش دهید. تشخیص این نوع چربی ها کار سختی نیست. این چربی 
ها در دمای اتاق جامد هستند. بنابراین کره و چربی های حیوانی همه از این 
نوع محسوب می شوند. بهتر است چربی های مفید مانند آجیل ها، روغن های 

گیاهی و برخی ماهی ها را جایگزین چربی های اشباع شده و ترنس کنید.

منابع زينک
بدن ما به میزان کمی به زینک نیــاز دارد و این ماده معدنی در بدن 
ذخیره نمی شــود. خبر خوب اینکه اگر مصــرف محصوالت حاوی 
زینک را افزایش دهید، در مقابله با تولید چربی اضافه به بدن کمک 
می کند. زینک در مکمل ها و همچنین غذاهایی مانند جو، تخم مرغ 

و صدف موجود است. 
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بیش از 10هزار کودک بدون حامی در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

یادداشت

نقش رایانه در زندگی امروزی
فکر نکنم از کسانی که جزو نسل جدید جامعه 
به حساب می آیند، کسی باشد که با نقش رایانه 
در زندگی امروزی آشــنایی نداشته باشد. اما 
متاسفانه خیلی ها از نسل های قبلی به این مهم 
واقف نیستند و هر از چند گاهی هم دیگران را 

برای این موضوع مذمت می کنند.
دنیایی که پیش رو داریم، دنیای اطالعات است، 
یعنی در این دنیا کسی سود کرده که اطالعات 
بیشتری داشــته باشــد، نه اینکه دارای زور و 
بازوی بیشتری باشد. خیلی ها هنوز این موضوع 
را درک نکرده و همین عامل داشتن مشکالت 
عدیده آنهاســت. در این بین نقــش رایانه در 
دنیایی که می گوییم در حال تبدیل شــدن به 
دنیای اطالعاتی است، بسیار حائز اهمیت است. 
رایانه ها امکان برقراری ارتباط بین انســان ها 
و جوامع را بسیار ســاده کردند. از طرف دیگر 
محاســباتی که می توانند این دستگاه ها برای 
پیشبرد اهداف بشــری انجام دهند، آنها را به 

وسیله ای بسیار سودمند تبدیل کرده است.
به جرأت می توان گفت تمامی صنایعی که مردم 
در حال نان خوردن از آنها هســتند، با کمک 
رایانه و نرم افزارهای رایانه ای رشــد کردند و 
هنوز که هنوز است در حال رشد کردن هستند. 
هر نوع تولیدی که شما دور و بر خود مشاهده 
می کنید، غیر ممکن اســت کــه رایانه در آن 
نقشی نداشته باشد. در اصل دیگر زمان انجام 
کارها به صورت دســتی تمام شده است. چون 
ســرعت و کیفیت انجام کار به ما اجازه این را 
نمی دهد که از دستگاه هایی مثل رایانه استفاده 
نکنیم. پس باید آنها را بیاموزیم و بتوانیم با آنها 
کار کنیم و حتی آنها را توســعه دهیم، یعنی 
نقشی هر چند کوچک در این مسیر رو به رشد 

داشته باشیم.
اگر بخواهید دقیق تر به نقش رایانه در زندگی 
امروزی نگاه کنیم، بهتر اســت کــه نگاهی به 
اطراف خود بکنید. می بینید گوشی های تلفن 
همراه به یک وســیله ضروری برای هر شخص 
تبدیل شدند. داشــتن یک گوشی برای همه 
الزم اســت. خوب، این گوشــی به نوعی یک 
رایانه به حســاب می آید. البته بســته به نوع 
آن رایانه ای بــه مراتب کوچک تــر و با قدرت 
پایین تر. حاال اگر به اهمیت آن با توجه به اندازه 
آن نگاه کنید، درخواهید یافــت که رایانه چه 
قدر می تواند اهمیت داشته باشــد.رایانه ارائه 
شد تا کارهای نشــدنی را برای ما شدنی کند. 
دستگاه ها و تولیدات پیشرفته ای که در جهان 
ابداع می شــوند همگی بی ربط با انواع و اقسام 
رایانه ها نیســتند. رایانه هایی که پردازش های 
مختلفی را در کوتاه ترین زمــان انجام داده و 
نتیجه را به ما بر می گردانند. حال این رایانه ها 
در حال تبدیل شــدن به یک عضــو از اعضای 

خانواده ما هستند.
سید علی نجات عباسی
کبری نیک سرشت

 عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان:

برنامه های سالمت تلویزیون 
خالقیت ندارند

عضو هیئــت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان گفت: باید تاثیر برنامه های ســالمت 
در ســطوح مختلف جامعه ســنجیده شود هر 
چه این برنامه ها با کیفیت بیشــتر و جذاب تر 
تهیه شــوند، تاثیرگذارتر خواهند بود.پرســتو 
گلشــیری با بیان اینکه طی سال های متمادی 
رسانه تاثیر زیادی بر زندگی مردم داشته است، 
اظهار کرد: تلویزیون به دلیل دسترســی آسان 
و فراگیر بودن، از پتانســیل زیادی برای توسعه 
اهداف جامعه برخوردار اســت. تلویزیون نقش 
مهمی در گسترش سالمت جامعه ایفا می کند.

وی افزود: تلویزیون یکــی از بهترین ابزار برای 
تشویق مردم به انجام رفتارهای سالمت و نهی از 
رفتارهای منفی است.عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: با توجه به پایین 
بودن سرانه مطالعه در کشور، تلویزیون یکی از 
مهم ترین منابع دریافت پیام های ســالمت در 
جامعه است. به همین دلیل، ساخت برنامه های با 
کیفیت، تاثیر بسزایی بر حفظ سالمت مردم دارد.

وی با بیان اینکه مفاهیم ســالمت در تلویزیون 
به صورت مستقیم و غیر مســتقیم انتقال پیدا 
می کند، اضافه کرد: در نوع مســتقیم از طریق 
برنامه هایی مانند مصاحبه های پزشکی، اخبار 
سالمت، مستندهای علمی و برنامه های روان 
شناسی، انتقال پیام های سالمتی انجام می شود، 
این در حالی است که رفتارها در قالب سریال ها، 
فیلم های سینمایی و سایر برنامه های تلویزیون 
به طور غیر مستقیم در رفتارهای مثبت یا منفی 

اثر گذار است.

فرمانده انتظامی استان:
طرح ۴۰ سال امنیت پایدار در 

پلیس اصفهان اجرا می شود
فرمانده انتظامی استان اصفهان از اجرای طرحی با 
عنوان ۴۰ سال امنیت پایدار با هدف نمایش اقتدار 
توأم با رأفــت و مهربانی پلیس و خدمت رســانی 
مضاعف یگان های این فرماندهی به مردم در بهمن 
امسال خبر داد.سردار مهدی معصوم بیگی اظهار 
داشت: با توجه به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی قرار داریم، طرحی با عنوان 
۴۰ ســال امنیت پایدار در دســتور کار مجموعه 
پلیس اســتان قرار گرفته تا بتوانیــم از این طریق 
ابعاد اقتدار توأم با رأفــت و مهربانی پلیس پس از 
انقالب را برای مردم به نمایش بگذاریم.وی اجرای 
طرح مذکور را از اول بهمن عنوان کرد و افزود: یکی 
از محورهای اصلی این طرح تشــریح سیر تحول 
رویکردهای نیروی انتظامی در ۴۰ ســال گذشته 
و بیان دســتاوردها و خدمات این نیرو برای مردم 
است.وی گفت: مسلما ایجاد ۴۰ سال امنیت پایدار 
در شرایطی که رژیم های اســتکباری و  دشمنان  
منطقه ای همواره به دنبال نا امن کردن ایران اسالمی 
بودند کار آسانی نبود؛ اما به لطف پرودگار، رهبری 
حکیمانه و هوشــمندانه امام راحل و مقام معظم 
رهبری، پشــتیبانی مردم و اقتدار نیروهای مسلح 
و مجاهدت نیروهــای انتظامی که پرچمدار نظم و 

امنیت در کشور هستند این موضوع محقق شد.

 قاتل »ملیکا«ی پنج ساله 
اعدام شد

قاتل ملیکای پنج ساله صبح دیروز به دار مجازات 
آویخته شد. براساس رای دیوان عالی کشور، این 
فرد شــرور به اتهام قتل ملیــکا، در مأل عام و در 
یکی از میدان های اصلی شــهر فالورجان اعدام 
شد.رای اعدام صادره در پرونده قتل »ملیکا«ی 
۵ ساله اهل و ساکن فالورجان که در شعبه اول 
دادگاه کیفری یک استان رسیدگی شده بود، به 
تازگی مورد تایید قضات دیوانعالی کشــور قرار 
گرفت.ملیکای پنج ساله، مهر امسال قربانی یک 
معامله شوم موادمخدر شــده بود که با اقدامات 
سریع قضائی قاتل وی دســتگیر و پس از انجام 
تحقیقات در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان 

اصفهان محاکمه شد.

بر اثر بارش باران و برف صورت گرفت؛
لغزندگی محور های مواصالتی 

اصفهان
اکثر محور هــای مواصالتی اســتان اصفهان بر 
اثر بارش باران و برف لغزنده اســت.رییس مرکز 
مدیریت راه های اداره کل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای استان گفت: هم اکنون محورهای 
فریدونشهر-پشتکوه، سمیرم- یاسوج، سمیرم- 
شهرضا و شهرضا- پادنا بر اثر بارش برف لغزند ه 
است. مرضیه فراست افزود: همچنین محورهای 
دهاقان- بروجن، دهاقان- شــهرضا و دهاقان- 
مبارکه به دلیل بارش باران لغزنده است. وی به 
رانندگان توصیه کرد: برای تردد در این محورها 

اصول ایمنی را رعایت کنند.

هشتگ »اجازه دهید کارون 
زنده بماند« داغ شد

هشــتگ »اجازه دهید کارون زنده بماند« توسط 
فعاالن محیط زیست استان خوزستان در حمایت 
از رودخانه کارون داغ شــد.فعاالن محیط زیست 
در سراسر کشور و به ویژه استان خوزستان با پست 
کردن هشتگ » اجازه دهید کارون زنده بماند« در 
توییتر و اینستاگرام توجه کاربران را به مسئله انتقال 
آب کارون جلب کردند. اخیرا نیز مقرر بود تجمعی 
توسط فعاالن محیط زیست درخصوص انتقال آب 
کارون جنب کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شود که 
به دلیل صادر نشدن مجوز، لغو شد.انتشار مصاحبه 
اســتاندار اصفهان در روزهای گذشته که در آن از 
دولت برای تصویب انتقــال آب کارون به اصفهان 
تشکر کرده بود ، با واکنش های اجتماعی و رسانه 
ای زیادی در خوزســتان روبه رو شــد. مسئوالن 
استان خوزستان تابستان گذشته به دلیل کاهش 
آب در حوضه کارون کشاورزان را از کشت تابستانه 
در بســیاری از محصوالت از جملــه صیفی جات 
محروم کرده و اجــازه ندادنــد آب از کارون برای 
کشت محصوالت شان برداشت کنند.مردم استان 
خوزستان از جمله آبادان، خرمشهر و شادگان در 
بهار و تابستان گذشته به دلیل کاهش آب رودخانه 
ها و شوری آب در پایین دست با بحران شوری آب 
روبه رو شــدند به طوری که تا چند روز تنش های 

اجتماعی در این شهرستان ها به وجود آمد.

معاون پژوهشی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم 
پزشکی گفت: الزم است که درمان های توان بخشی 
در سیاست های کالن سالمت جای داده شود.ابراهیم 
صادقی اظهار داشت:  درمان های توانبخشی به عنوان 
درمان های پیشــگیری از اهمیت باالیی برخوردار 
است و اگر فرهنگ مراجعه به متخصصان توانبخشی 
به هنگام مواجه با مشکالت عصبی عضالنی و جسمی 
حرکتی در بین مردم شکل بگیرد به طور قطع زودتر از 
دارودرمانی به نتیجه خواهند رسید.وی با بیان اینکه 
درمان های توانبخشی کیفیت زندگی را افزایش می 
دهد، بیان داشت: درمان های توانبخشی نیازمند یک 
محدوده سنی خاص نیست و برای تمامی افراد که 
دارای مشکالت جســمی، گفتاری و حرکتی باشند 
در هر ســنی نیاز اســت.معاون پژوهشی دانشکده 
توانبخشی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان تصریح 
کرد: مردم از ســر ناآگاهی دارو مصرف می کنند و 
تنها در حد یک مســکن موقتی خوب می شوند، در 
صورتی که اگر از درمان های توانبخشــی استفاده 
می کردند اگر چه مدت زمان طوالنی راباید طی می 

کردند تا بهبود پیدا کنند ؛اما بــه طور کامل درمان 
می شدند.وی گفت: درصورتی که بیماران در زمان 
طالیی درمان های توانبخشی دریافت کنند، به طور 
قطع جواب خواهند گرفت.معاون پژوهشی دانشکده 
توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:  الزم 
است که در سیاســت گذاری های کالن سالمت 
توجه ویژه ای به متخصصان توانبخشی شود زیرا 
به عنوان یکی از روش های پیشگیری، می تواند 

مثمرثمر باشد.

معاون پژوهشی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

باید توجه ویژه ای به متخصصان توانبخشی شود
عضو کمیســیون آموزش مجلس با مناسب شمردن 
طرح درآمدزایی دانشگاه ها از طریق تحقیقات گفت: 
این روند نباید منجر به حذف کارانه پژوهش از سیستم 
دانشگاهی شود.ســید محمد جواد ابطحی با اشاره 
به لزوم کسب درآمد برای دانشگاه ها از طریق انجام 
امور پژوهشــی و تحقیقاتی گفت: ایــده درآمد زایی 
دانشگاه از طریق انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی ایده 
بسیار خوبی است که جزو ملزومات نظام دانشگاهی 
کشــور اســت و باید این فرآیند هرچه بهتر تقویت 
شده و دانشجویان و اســاتید دانشگاهی به انجام امور 
پژوهشــی و تحقیقاتی ترغیب شــوند.درآمدزایی از 
طریق انجام امور پژوهشــی و تحقیقاتی، نباید دست 
مایه ای برای حذف کارانه پژوهشی دانشجویان دوره 
دکتری و اســاتید قرار گیرد.عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اســالمی افزود: بسیاری 
از ســازمان ها و ارگان های دولتــی و غیر دولتی می 
توانند برای بهبود روند فعالیت خود از دانشــگاه ها و 
ظرفیت علمی و تحقیقاتی آنها استفاده کرده و نقاط 
ضعف خود را از بین ببرند که متاسفانه این پیوند بین 

دانشگاه و سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی 
به شکلی که باید باشد، متاسفانه وجود ندارد.وی بیان 
کرد:  بسیاری از دانشجویان و اساتیدی که در دانشگاه 
ایده های نو و مبتکرانه دارند، نیازمند حمایت هستند 
و اگر حمایت های مــادی و معنوی از فکر و ایده های 
آنها توسط دانشگاه و سازمان ها و ارگان های دولتی و 
غیر دولتی صورت گیرد، می تواند بسیاری از مشکالت 
و مسائل کشور را حل کند که سود حاصل از آن، برای 

هر دو گروه راهگشا خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

کارانه پژوهش از سیستم دانشگاهی حذف نشود

پارلمان  دانشگاه

تغذیه ایرانی ها از نظر ســالمت و کیفیت چندان 
تعریفی ندارد. با وجود پیشینه و سنت های غذایی 
غنی  اما به دلیل عدم آگاهی و اطالع رسانی، امروز 
تغذیه ما تلفیقی از غذاها و عادت های غربی و بدون 
پشتوانه پزشکی و علمی شده اســت. وفور فست 
فودها و بی کیفیتی غذاهای طبخ شده در رستوران 
ها همه نشــان دهنده زنگ خطری است که نشانه 
های آن را می توان  در فراگیر شدن بیماری هایی 
مانند دیابت، سکته و فشار خون دید. به رغم تمام 
هشدارها و آمارهای نگران کننده؛ اما مردم اهمیت 
چندانی به غنی سازی سبد غذایی خود نمی دهند 
البته نباید از غفلت مدیران سالمت در کشور نیز در 
این زمینه غافل شد. طی ســال های اخیر با نگران 
کننده شدن میزان مرگ و میر و بیماری های ناشی 
از تغذیه ناسالم، پویش های تغذیه ای به مناسبت 
های مختلف برگزار می شود. در تازه ترین رویداد 
فرهنگ تغذیه در کشــور، پویش ملی تغذیه سالم 
و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر از ۲۰ تا ۳۰ 
دی ماه در اصفهان برگزار می شود. در همین زمینه  
ســکینه جعفری، رییس گروه واحد بهبود تغذیه 
مرکز بهداشت اصفهان با اشــاره به اجرای برنامه 
پویش ملی تغذیه ســالم برای پیشــگیری از بروز 
بیماری های غیر واگیر در اســتان اصفهان، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه ۸۲ درصد بــار بیماری ها را 

در کشور بیماری های غیر واگیر تشکیل می دهد و 
علت اصلی این بیماری های غیرواگیر مانند دیابت، 
فشار خون بیماری های قلبی و عروقی و سرطان ها 
تغذیه نامناسب و کم تحرکی است، وزارت بهداشت 
در دی ماه پویش ملی اطالع رســانی را در دستور 
کار قرار داده اســت.وی، با بیان اینکه پویش ملی 
اطالع رســانی در اســتان اصفهان از ۲۰ دی آغاز 
شده و تا ۳۰ دی ماه ادامه خواهد داشت، افزود: در 
این پویش ملی تغذیه ســالم برنامه های متعددی 
به اجرا در می آید مثل آموزش همگانی گروه های 

مختلف جامعه، آموزش کارکنان ادارات، بارگذاری 
مطالب تغذیه صحیح در پرتال ادارات، اجرای برنامه 
های آموزشی در مدارس و برگزاری جشنواره های 
پخت غذا که با هماهنگی مراکز بهداشتی انجام می 
گیرد.رییس گروه واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت 
اصفهان گفت: کارشناســان تغذیه در مراکز جامع 
سالمت به طور رایگان مشــاوره و رژیم درمانی در 
خصوص جمعیت تحت پوشش منطقه خودشان را 
دارند و حساسیت این پویش ملی به این دلیل است 
که اکنون در اســتان اصفهان ۱۱ درصد جمعیت 

باالی ۳۰ سال مبتال به بیماری دیابت و ۲۵ درصد 
جمعیت باالی ۳۰ سال اســتان مبتال به بیماری 
غیر واگیر فشار خون هستند.جعفری تصریح کرد: 
علت اصلی بروز این بیماری ها تغذیه نامناسب و کم 
تحرکی است. مصرف زیاد قند، نمک و چربی بیش 
از حد استاندارد و نیاز در بین مردم وجود دارد که 
در این برنامه های آموزشــی تاکید اطالع رسانی و 
آموزش دو اصلی است که سال ها در پس تغییرات 
سریع فرهنگی در جامعه ما از آن غفلت شده است. 
بسیاری از مردم پس از یک هشدار کوچک از سوی 
مدیران و یا پزشــکان پس از سال ها مصرف برخی 
از اقالم تازه متوجه اشتباهات رایج تغذیه ای خود 
می شــوند، مانند آنچه از دل هشدار وزیر بهداشت 
در مورد روغــن های پالم اتفاق افتــاد و پس از آن 
کنار گذاشتن مصرف این نوع از روغن ها درکشور  
رخ داد. راه اندازی این دست از پویش ها زمانی می 
تواند مفید و تاثیرگذار باشد که فارغ از نگاه دستوری 
دولت ها، راهکارهای عملی و اجرایی در قالب این 
برنامه ها ارائه شــود. به عنوان مثال آموزش های 
همگانی در مدارس به عنوان یکی از اصلی ترین و 
مهم ترین پایگاه های آموزش فرهنگ درست تغذیه 
ای دایر شود و از این راه فرهنگ ها و اصالحیه های 
تغذیه ای به خانواده ها تزریق شود در آن صورت می 
توان امیدوار بود شــاید آگاه سازی همگانی بتواند 
اندکی از ســونامی بیماری های قلبی و سرطان در 

کشور  را بکاهد.

جای خالی سالمتی      

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: برای نخستین بار 
امکان تحویل و تامین اعتبار دفترچه بیمه درمانی بیمه شــدگان 
تامین اجتماعی درب منازل فراهم شد.محمد گورابی، درباره طرح 
تعویض غیرحضوری دفترچه بیمه درمانی بیمه شدگان درب منزل 
اظهار کرد: این طرح با همکاری اداره کل تامین اجتماعی اســتان 
اصفهان و شرکت دانش بنیان نظرپرداز »کارا« در حال انجام است.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان افزود: در این طرح 

که برای افزایش رضایت مخاطبان سازمان تامین اجتماعی در استان 
اصفهان انجام گرفته است، برای نخستین بار در کشور بیمه شدگان 
می توانند از طریق اپلیکیشن تلفن همراه و یا وب سایت »کارگزار 
همراه« از امکان صدور، تجدید و تمدیــد دفاتر درمانی به صورت 
کامال غیرحضوری بهره مند شوند.وی با بیان این که در این طرح 
بیمه شدگان می توانند دفترچه درمانی خود را درب منزل تحویل 
و یا تامین اعتبار کنند، گفت: در مرحله نخست، بیمه شدگان شهر 

اصفهان می توانند بدون مراجعه به شعب و یا کارگزاری ها و به صورت 
آنالین درخواست خود را ارسال و در محل سکونت یا اشتغال خود 
توسط مامورین سیار کارگزار همراه دریافت کنند.مدیرکل سازمان 
تامین اجتماعی استان اصفهان مطرح کرد: این طرح هم اکنون در 
۲۳ شعبه و ۱9 کارگزاری رسمی سازمان فعال بوده و بیش از ۱۵ 
هزار و ۴7۴ نفر از بیمه شدگان، اپلیکیشن کارگزار همراه را روی 

تلفن همراه خود نصب و فعال کرده اند.

  در حالی که صحبت از حذف دفترچه های بیمه اجتماعی است،  مدیرکل تامین اجتماعی استان  گفته  اصفهانی ها دفترچه های بیمه را بی معطلی درب منازل تحویل می گیرند
پیشرفت یا عقبگرد؟!

  به بهانه برگزاری پویش ملی تغذیه سالم در اصفهان؛

بیش از 1۰هزار کودک بدون حامی در اصفهان
یکی از طرح های مورد نیاز جامعه طرح اکرام ایتام و فرزندان محســنین است که خیران بسیاری مایل به 
مشارکت در آن هستند تا به یاری کودکان و کســانی بیایند که نیاز به حمایت و توجه دارند.معاون توسعه 
مشارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان در این زمینه گفت: در حال حاضر بیش از 6۱ هزار و ۲۵۸ حامی 
در سراسر استان در طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین مشارکت دارند.مهدی رنجکش افزود: امسال شاهد 
استقبال خوب مردم اصفهان از طرح های اکرام ایتام و فرزندان محســنین هستیم به نحوی که ۱۰ هزار و 
۱7۰ نیکوکار جدید در این مدت به جمع حامیان ایتام و فرزندان محسنین اصفهانی پیوستند.وی با اشاره 
به روش های مشارکت در طرح های اکرام ایتام و فرزندان محسنین، گفت: مردم خیر اصفهان می توانند با 
مراجعه به واحد اکرام در دفاتر کمیته امداد در محل زندگی خود، حضور در پایگاه های مناسبتی این نهاد و یا 

مراجعه به تارنمای mohsenin.ir نسبت به قبول حمایت این فرزندان اقدام کنند.

زمان برگزاری کنکور یک هفته تغییر کرد
رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت: سازمان سنجش زمان کنکور را یک هفته تغییر داد و کنکور در 
هفته دوم تیرماه برگزار می شود.عبدالرسول عمادی درباره گالیه برخی دانش آموزان از فاصله کم بین امتحانات 
نهایی و کنکور اظهار کرد: رایزنی ها در شورای سنجش و پذیرش دانشجو منجر به تغییر زیادی در زمان کنکور 
نشد و تنها یک هفته ای زمان کنکور به تاخیر افتاد. وی ادامه داد: سازمان سنجش استدالل های خاص خود را 
دارد و عنوان می کند برای فرآوری داده های مربوط به کنکور به یک زمانی نیاز دارد و به همین دلیل نمی تواند 
زمان کنکور را خیلی تغییر دهد.عمادی اضافه کرد: از سوی دیگر آموزش و پرورش نیز نمی تواند زمان امتحانات 
نهایی را تغییر دهد و بر اساس مصوبه مجلس باید در خرداد ماه برگزار شود.وی تصریح کرد: بر این اساس کنکور 
که در هفته اول تیر ماه برگزار می شد، هفته دوم تیرماه برگزار می شود و این تاریخ برای کنکور 9۸ قطعی است، 

امال برای سال  بعد دوباره به بحث گذاشته می شود.

مر
 اح
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ه

امدادرسانی نیروهای 
هالل احمر به مسافران 
گرفتار در برف و باران

در پی بارش های اخیر استان؛

دیدگاه

نجاتگران جمعیت هالل احمر استان اصفهان ۱۰۰مسافر گرفتار در برف و باران را اسکان اضطراری دادند.رییس 
اداره عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: امدادگران جمعیت هالل احمر اســتان 
مسافران گرفتار در محورهای نوغان شهرستان فریدن، ازونبالغ فریدونشــهر، کرد علیای تیران و کرون، دولت 
قرین سمیرم، عوارضی کاشان و قرقچی میمه  را اســکان اضطراری دادند. وی، تجهیز نشدن خودروها به زنجیر 
چرخ در زمان یخبندان جاده ها را مهم ترین عامل گرفتاری خودروها در برف جاده ها دانست و به رانندگان توصیه 

کرد:هنگام تردد در جاده های برفی و لغزنده زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

پریسا سعادت
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واکنش قاطع »کاوانی« به 
جدایی از پاری سن ژرمن

مهاجم اروگوئه ای پاری  سن  ژرمن بار دیگر تاکید 
کرد که قصــد جدایی از 
این تیم را ندارد و تا 
پایان قــراردادش 
در تیم پاریســی 
می ماند.ادینسون 
کاوانــی، بهتریــن 
گلزنان تاریخ باشــگاه 
پاری  سن  ژرمن به شمار می آید.این مهاجم 31 
ساله اروگوئه ای در فصل جاری در 19 بازی که با 
پیراهن پاری  سن  ژرمن در رقابت های مختلف به 
میدان رفته توانسته 13 گل به ثمر برساند و چهار 
پاس گل هم بدهد.خبرهای زیادی درباره جدایی 
کاوانی از پاری  سن  ژرمن به گوش می رسد. این  
در حالی اســت که او تا ســال 2020 با این تیم 
قرارداد دارد.کاوانی به بازگشــت به ناپولی اشاره 
کرد و گفت : می خواهم تــا پایان قراردادم در این 

تیم بمانم.

 تصویب قانون لژیونر پنجم
 در لیگ ستارگان قطر

فدراسیون فوتبال قطر اعالم کرد که تیم های 
حاضر در لیگ این کشــور مــی توانند تعداد 
بازیکنان خارجی خود 
را به پنــج بازیکن 
افزایــش دهنــد.

لیگ ستارگان قطر 
یکی از معتبرترین 
و بهترین لیگ های 
آسیاست که همواره 

ن  یکنا ز ایرانی هــم در آن بــازی کرده اند.با
فدراسیون فوتبال قطر به تیم های حاضر در لیگ 
ستارگان این کشور اجازه می داد که سه بازیکن 
خارجی و یک بازیکن آسیایی جذب کنند و به 
عبارت دیگر از چهار بازیکن خارجی بهره گیرند.

 انتقاد »ایبراهیموویچ«
 از رونالدو

زالتــان ایبراهیموییــچ در یــک مصاحبه از 
کریستیانو رونالدو به خاطر دعوت لیونل مسی 
به حضــور در رقابت های 
باشــگاهی هم چون 
سری A انتقاد کرد.
مهاجم ســوئدی 
گفــت: رونالــدو 
درباره چالش های 
جدید صحبت کرد اما 
 A به تیمی رفت که فتح سری
برایش کامال عادی شده است. او باید با یک تیم 
حاضر در دسته دو قهرمانی را تجربه کند و باعث 
شود تیمش در باالترین رتبه ها قرار بگیرد. رفتن 
به یوونتوس یک چالش محســوب نمی شود.

 رونالدو پس از 9 ســال بازی برای رئال مادرید 
 در تابســتان گذشــته تصمیــم گرفــت این 
 تیم را ترک کنــد و در لیگ ایتالیــا پا به توپ 

شود. 

باشگاهذوبآهنازاستقاللشکایتمیکند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

دستمزد ۲ میلیون دالری 
کی روش در کلمبیا

ســایت »ال تمپو« کلمبیا، از دستمزد کارلوس 
کی روش، سرمربی تیم ملی کشورمان پس از توافق 
نهایی او با فدراسیون کلمبیا به سرمربی جدید این 
تیم پرده برداشت.این ســایت کلمبیایی نوشت: 
کارلوس کی روش به عنوان ســرمربی جدید تیم 
ملی کلمبیا، دستمزدی کمتر از پکرمن، سرمربی 
سابق کلمبیا دریافت خواهد کرد؛ مرد پرتغالی بنا 
به گزارش های رسیده دستمزد دو میلیون دالری 
در سال خواهد داشــت و این رقم نصف دستمزد 
»پکرمن« است، چون او سالیانه چهار میلیون دالر 

دستمزد می گرفت.

 کابوس سرخابی ها 
مرد سال فوتبال الجزایر شد

فدراســیون فوتبال الجزایر دوشــنبه شب  طی 
مراسمی جایزه مرد سال 201۸ را معرفی کرد که 
بغداد بونجاح، مهاجم الجزایری السد قطر انتخاب 
شد.روبرتو کارلوس، مدافع سابق تیم ملی برزیل و 
رئال مادرید با لباس محلی الجزایر جایزه مرد سال 
الجزایر را به بونجاح اهدا کرد. این مهاجم گلزن در 
سال 201۸، ۵9 گل به ثمر رساند تا به عنوان آقای 
گل سال جهان شناخته شود. السد یکی از رقبای 
پرسپولیس در مرحله گروهی جام ملت های آسیا 
2019 است.  السد در سال 201۸ هم با هر دو تیم 
استقالل و پرسپولیس بازی کرد و اتفاقا بونجاح به 

هر دو تیم گل زد!

بازی سیاسی؛ 
 ائتالف عربستان و امارات

 برای شکست قطر
   تیم   ملی فوتبال عربستان در دیدار پایانی خود در 
مرحله گروهی جام ملت های آسیا به مصاف قطر 
خواهد رفت. این دیدار در حالی برگزار می شود که 
در یکی، دو ســال اخیر دو کشور عربستان و قطر 
دچار تنش سیاسی شده اند و این تنش به ورزش 
هم کشیده شده است.فدراسیون فوتبال عربستان 
اعالم کرده که 9 هزار بلیت مجانی برای این دیدار 
در نظر گرفته که آنها را بین هواداران عربستانی و 
اماراتی تقســیم خواهد کرد تا خود را آماده دیدار 
برابر قطر کنند. محمد الدوسری، مسئول توزیع 
بلیت های مجانی عربســتان گفت  که اســتقبال 

اماراتی ها برای دیدن این رقابت زیاد بوده است. 

در حاشیه

پیشکسوت والیبال:
اصفهان در دهه چهل و پنجاه 
قطب والیبال ایران بوده است

پیشکســوت والیبــال اصفهــان اظهــار کرد: 
خوشحالم که پس از چند سال تیمی از اصفهان 
در رقابت های لیگ دسته اول شرکت کرده است 
و امیدوارم با حمایت های باشــگاه سپاهان یک 
تیم در سوپر لیگ والیبال داشته باشیم.هوشنگ 
حق شــناس ادامه داد: اصفهان در دهه چهل و 
پنجاه قطب والیبال ایران بوده و امیدوارم بتوان 
دوباره والیبال را در استان اصفهان زنده کرد زیرا 
استعدادها و عالقه مندان زیادی در اصفهان وجود 
دارد.حق شــناس همچنین افزود: امیدوارم تیم 
والیبال ســپاهان بتواند تا پایان راه مسیر خود را 
ادامه دهد. باشگاه ســپاهان و ذوب آهن با همه 
امکاناتی که دارند و هزینه هایی که برای فوتبال 
می کنند باید نیم نگاهی هم به والیبال داشــته 
باشند تا والیبال رشد کند.وی در رابطه با آینده 
والیبال استان اصفهان خاطرنشان کرد: از آنجایی 
که چندین بازیکن اصفهان در شــهر های دیگر 
بازی می کنند به آینده والیبــال امید دارم و این 
موضوع نشان دهنده پتانسیل خوب استان است.

منهای فوتبال

پیشخوان

مظلومی: برای تیمی که می 
خواهد قهرمان شود شکست 

دادن عراق سخت نیست
کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دیدار فوتســال دو تیم 
گیتی پسند اصفهان و شهروند ســاری صادر کرد. دیدار فوتسال 
دو تیم گیتی پســند اصفهان و شهروند ســاری در حالی برگزار 
شد که مهدی پاسبانی، سرپرســت تیم گیتی پسند اصفهان به 
دلیل اعتراض مکرر به داور که ســبب اخراج وی شــد و تمرد از 
اجرای دســتور به 10 میلیون ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی 
محکوم شــد.محمد همدانی،  مربی دروازه بان هــای تیم گیتی 

پســند که  به رغم محرومیت از سکوی تماشــاگران و درگیری 
لفظی با بازیکن تیم شــهروند ساری که ســبب درگیری دو تیم 
شــد به یک جلســه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 
10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد.تیم گیتی پســند 
اصفهان بــه دلیل ورود تماشــاگرانش به زمین مســابقه ، ضرب 
و شتم بازیکنان شــهروند ساری که ســبب مصدومیت سه نفر 
از آنان شــد و به دلیل نا امنی مســابقه مذکور که تــا این لحظه 

دو بر صفر به سود تیم شــهروند ســازی بود، نیمه تمام ماند، به 
برگزاری یک دیدار بدون حضور تماشــاگر در مســابقات داخلی 
و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد. نتیجه 
این دیدار ســه بر صفر به ســود تیم شهروند ســازی با توجه به 
شروع تخلفات از سوی عوامل و تماشــاگران این تیم که سبب نا 
 امنی در مسابقه شد، اعالم می شــود.) این رای قابل تجدید نظر 

است(

با رای کمیته انضباطی؛
شهروند ساری، برنده دیدار جنجالی با گیتی  پسند اعالم شد

تیم ملی فوتبال ایران که با دو پیروزی در بازی اول 
خود در رقابت های جام ملت های آســیا توانسته 
صعودش را به مرحله یک هشتم نهایی قطعی کند 
امشب از ساعت 19:30 برای تعیین صدرنشین گروه 

D مقابل تیم عراق قرار می گیرد.
شاگردان کارلوس کی روش در شرایطی در آخرین 
بازی مرحلــه گروهی مقابل تیم ملــی عراق صف 
آرایی می کنند که آنها شــروع خوبی در جام ملت 
های آسیا داشــته اند و با دو برد قاطعانه در همین 
آغاز کار خودشان را به عنوان یکی از مدعیان اصلی 
کسب جام معرفی کرده اند، اگرچه به اعتقاد بسیاری 
از کارشناســان کار اصلی آنها در این بازی ها تازه از 

امشب شروع می شود.
 شــرایط دو تیم ایران و عراق در ایــن دیدار تقریبا 
مشابه یکدیگر اســت؛  چرا که  این دو تیم توانسته 
اند صعودشــان را به مرحله بعــدی قطعی کنند و 
جدال امشب آنها برای تعیین صدرنشین گروه است. 
شــاگردان کی روش اگر بتوانند در این بازی نیز به 
پیروزی دست یابند به راحتی می توانند مسیرشان 

را برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی هموار کنند. 
دیدار  امشــب تیم ملی ایــران با عراق بــه غیر از 
جدال برای صدر نشــینی جنبه انتقــام گیری نیز 
دارد . پیروزی مقابل عراق باعث خنک شــدن دل 
فوتبال دوستان ایرانی می شود. هنوز خاطره شکست 
تلخ مقابل عراق با اخراج مهرداد پوالدی، سرباز فراری 
در جام ملت های قبلی در اذهان فوتبال دوســتان 
ایرانی باقی اســت. داور اســترالیایی با اشتباهش 
یکی از بهترین تیم های ملی ایــران را حذف کرد. 
این مســابقه از نظر هواداران می توانــد یک دیدار 

انتقامی تلقی شود؛ اما فوتبال و ورزش میدان جنگ 
نیســت و بازیکنان ما قطعا با اثبات برتری های فنی 
خود زمینه ساز ســومین برد متوالی خود را در جام 
ملت هــا فراهم می کننــد. اگرچه آنها بــا توجه به 
 تفاضل گل بهتری که نســبت به تیــم ملی عراق 
 دارنــد با یــک تســاوی هــم صدرنشــین گروه 

می شوند.
 به عقیده کارشناسان، همیشه تقابل دو تیم ایران و 
عراق جذاب و دیدنی بوده است. عراقی ها همانند ما 
ایرانی ها ژن خاصی دارند و غیرتی بازی می کنند و 
بارها اتفاق افتاده توانسته اند در دقایق پایانی نتیجه 

بازی را عــوض کنند. آنها برای دیــدار با ایران هیچ 
بازیکن محــروم و مصدومی ندارند و مــی توانند با 
ترکیب کامل مقابل شاگردان کی روش قرار بگیرند. 
در حال حاضر دو بازیکن کلیدی عراقی یعنی بشار 
رسن) بازیکن پرســپولیس( و طارق همام) بازیکن 
اســتقالل( فوتبال ایران را به خوبی می شناسند و با 
توجه به اینکه آنهــا در فوتبال ایران بازی می کنند، 
انگیزه بیشتری برای شکســت تیم ملی دارند و می 
توانند در این دیــدار تاثیرگذار بوده و بازیکنان خود 
را برای موفقیت برابر ایران تهیج  کنند. مهند مهدی، 
بازیکن دیگر عراق است که با حضور در تیم آتالنتا در 

مسابقات سری آ فوتبال ایتالیا حضور دارد.
آنالیز دو دیدار تیم ملی ایران و تیم ملی عراق در این 
رقابت ها نشان می دهد که روی کاغذ شانس برتری 
با ملی پوشان ایرانی است و به نظر می رسد که آنها 
کارچندان سختی هم  در بازی ســوم ندارند و باید 
از ایجاد حاشــیه جلوگیری کنند تا با خیال راحتی 
صدرنشین گروه D  شوند، به خصوص اینکه رییس 
فدراسیون فوتبال هم از عمل به تعهدات و پرداخت 
پاداش بازیکنان پیش از بازی سوم خبر داد تا آنها با 
انگیزه مضاعفی مقابل عراق ظاهر شوند و جشن صدر 

نشینی بگیرند.

خاطرهشکستتلخچهارسالپیشفراموشمیشود؟
  ایران- عراق، جدال صدرنشینی؛  
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طارمی: می ترســیم در 
زمین فوتبال بازی کنیم، چشم 

ما را ترسانده اند

لحظه شماری 12 بازمانده 
نبرد کانبرا برای جدال دوباره با 

عراق؛ انتقام به وقت دبی

باشگاه ذوب آهن از استقالل شکایت می کند
مرتضی تبریزی، ستاره سابق تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که چند سالی مورد توجه باشگاه استقالل قرار داشت، 
سرانجام با توافق دو باشگاه و در نقل و انتقاالت تابســتانی لیگ هجدهم به این تیم پیوست تا ذوب آهن یکی از 
تاثیرگذارترین بازیکنان خود را از دست بدهد.در آن زمان مبلغ این انتقال یک میلیارد و ۸00 میلیون تومان اعالم 
شد که با توافق طرفین قرار شد این مبلغ در چند قسط به باشگاه ذوب آهن پرداخت شود.چک اول انتقال تبریزی 
به استقالل با تاخیر پاس شد و حاال خبر می رسد که چک دوم که مبلغ کمی هم نیست هنوز پاس نشده است. 
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اعالم کرده قصد دارد به دلیل عمل نکردن باشگاه استقالل به تعهداتش در قبال 

انتقال مرتضی تبریزی و پاس نشدن چک این باشگاه به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال  شکایت کند.

مدیر عامل  باشگاه سپاهان اخبار منتشر شده درباره پیوستن 
محمد ابراهیمی و جاسم کرار به سپاهان را تایید و یا تکذیب 
نکرد و اظهار داشت: ممکن است با گزینه های زیادی صحبت 
 کنیم و تا قبل از توافق قطعی، نمی توانم نام کســی را عنوان

 کنم. 
هر زمان انتقال بازیکنی به ســپاهان قطعی شــد، آن را از 
طریق روابط عمومی باشگاه به طور رســمی اعالم خواهیم 

کرد.مســعود تابش، اخبار منتشر شــده در خصوص توافق 
قطعی سپاهان با چند بازیکن را رد کرد و افزود: تنها با محمد 
مسلمی پور و علی قربانی به طور قطعی توافق کرده و قرارداد 
امضا کرده ایم و سایر مســائل و اخبار منتشر شده، گمانه زنی 
 رسانه هاست و هنوز به طور قطعی با بازیکن دیگری به توافق 

نرسیده ایم.
مدیرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به اردوی آماده سازی این 
تیم در ترکیه گفت: محل اردوی سپاهان کمپی در شهر آنتالیای 
ترکیه خواهد بود و قرار است در آنجا 3 بازی تدارکاتی برای تیم 
سازمان دهی شود که اسامی تیم هایی که قرار است با آنها بازی 

کنیم، هنوز مشخص نشده است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان: 

هنوز با بازیکنی به طور قطعی به توافق نرسیده ایم

کــی روش و کرکودیل ها 
امروز از دست هم راحت می 

شوند؟ کلمبیا یا نیا؟!  سمیه مصور

فراخواندعوتبههمکاری
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده استان اصفهان در نظــر دارد از ظرفیت های موجود در سطح استان در فصل خرید 
تضمینی گندم و دانه های روغنی در سال 9۸ برابر ضوابط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان مرکز خرید تضمینی 

و نگهداری استفاده نماید .
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان که واجد شرایط و امکانات زیر می باشند دعوت می گردد؛ تقاضای خود را حداکثر 
تا 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به آدرس : اصفهان - خیابان آزادگان - دبیرخانه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده تحویل 
نمایند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به آدرس فوق مراجعه و یا با شماره تلفن 09131272660 

یا 366۸6670 داخلی 143 آقای سرانی تماس حاصل نمایند.
شرایط مراکز خرید :

1- داشتن ظرفیت انباری متناسب با حجم برآوردی خرید گندم مرکز نظیر انبار ساده مســقف ، انبار نیمه مکانیزه ، انبار مکانیزه ، 
سیلوی فلزی و یا سیلوی بتنی

2- داشتن محوطه محصور ، کف محوطه آسفالت یا بتن ، درب ورود و خروج قابل کنترل 
3- دارا بودن باسکول استاندار

4- دارا بودن تجهیزات و امکانات مناسب برای تخلیه و بارگیری
۵- دارا بودن دوربین دید در شب با قابلیت انتقال تصاویر

6- دارا بودن بستر ارتباط اینترنتی و تجهیزات مربوط به آن 
7- دارا بودن رایانه و چاپگر متناسب با حجم خرید مرکز 

۸- دارا بودن نیروی انسانی مجرب و مطلع در حوزه های کنترل کیفی و بازرگانی مالی
9- دارا بودن امکانات و تجهیزات کنترل کیفی ) ترازو دیجیتال با دقت 2 رقم اعشار ، پنس ، الک ( مطابق دستور العمل های ابالغی 

به تعداد کافی ، رطوبت سنج ، بمبو ، میزکار مناسب افت زنی 
10-دارا بودن توان مالی جهت ارائه تضامین قراردادی

11- امکان نگهداری اسناد محصوالت خرید و ارائه به شرکت
12- دارا بودن نمازخانه و سرویس بهداشتی برای کشاورزان گندمکار

مالف:350578روابطعمومیشرکتغلهوخدماتبازرگانیمنطقهدهکشور

شرکت غله و خدمات بازرگانی 
منطقه ده )سهامی خاص(
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امروز قلب نصف جهان برای کودکان می تپد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 ماجرای پنج رمضان
 در رادیو اصفهان

نمایش رادیویی »گلستان در آتش« با موضوع 
ماجرای پنج رمضان در مرکــز اصفهان تولید 
شد.نمایش رادیویی »گلســتان در آتش« به 
مدت 30 دقیقه به روایت داســتانی از انقالب 
پرداخته است. در این نمایش دو شخصیت به 
نام وحید و آذر به یکدیگر عالقه مند هستند و 
چون وحید درگیر فعالیت های انقالبی اســت، 
پدر آذر مخالف ازدواج آنهاست و عمه آذر هم  
پیگر ازدواج آن ها می شود. وحید نیز با شخصی 
به نام آقای صولــت همراه شــده و در هنگام 
فعالیت های انقالبی توسط ســاواک دستگیر 
می شوند و ...این نمایش به تهیه کنندگی زهرا 
فدایی، کارگردانی فرهنگ شعبانی، صدابرداری 
مجید قندهاری، نویسندگی محبوبه نوابی قوام 
و بازیگری محسن کریمی، آسیه کالنی،  محمد 
کربالیی، زهرا فدایی، حســن جویره و مسعود 

زنجانی در مرکز اصفهان تولید شد.

برگزاری همایش بزرگ 
دوچرخه به بهانه دستیابی به 

هوای پاک
مدیر توســعه حمــل و نقل پاک شــهرداری 
اصفهان از برگــزاری همایش بزرگ دوچرخه 
خبر داد و گفت: این همایش در روز بیســت و 

هشتم دی ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.
محمــد پورابوطالــب، مدیــر توســعه حمل 
و نقل پاک شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: 
مســیر همایش بزرگ دوچرخه از میدان امام 
حســین)ع( تا ناژوان پیش بینی شــده است، 
با اجرای این همایش به اســتفاده از خودروی 
شخصی »نه« می گوییم و در جهت رسیدن به 
محیط زیست سالم و بانشاط گام بر می داریم.

وی، هدف از برگزاری همایش بزرگ دوچرخه 
را توســعه حمل و نقل پاک دانســت و ادامه 
داد: به منظور بزرگداشــت »روز هوای پاک« 
مســئوالن بهتر اســت برای تردد از دوچرخه 
و حمل و نقل عمومی اســتفاده کنند تا بدین 
وسیله لذت استفاده از دوچرخه را بهتر درک 
کرده و ســالمتی را برای جامعه و شهرشان به 
ارمغان آورند.مدیر توســعه حمل و نقل پاک 
شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: فرهنگ 
اســتفاده از دوچرخه باید در بین شهروندان 
نهادینه شــود؛ البته اکنون با توجه به سرمای 
هوا شاهد استقبال چندانی از طرف شهروندان 
در اســتفاده از دوچرخــه نیســتیم، زیرا در 
ایســتگاه های دوچرخه امکان ارائه دستکش 
و کاله به دوچرخه ســواران نیست، همچنین 
برای شــهروندان هم تهیه این وسایل مستلزم 
صرف هزینه اســت.پور ابوطالب از اختصاص 
بودجه برای تقویت ایستگاه های دوچرخه خبر 
داد و گفت: برای سال آینده شهرداری اصفهان 
بودجه ای را برای تقویت و ایجاد مســیرهای 
ویژه و همچنین تامین قفل دوچرخه اختصاص 

داده است.

پروژه های اولویت دار منطقه ۱۴ 
شهرداری اصفهان در سال آینده؛

آیین آغاز عملیات اجرایی 
حلقه حفاظتی ترافیکی شهر 

اصفهان
مدیر منطقــه ۱۴ شــهرداری اصفهان گفت: 
اجــرای پروژه هــای اولویــت دار منطقه ۱۴ 
شهرداری اصفهان از امســال آغاز شده است 
و با اختصاص بودجه مورد نیاز تا ســال آینده 

تکمیل می شود.
علی شمســی اظهار کرد: تکمیل سه ورزشگاه 
عمــان ســامانی، ارزنــان و ورزشــگاه امام 
خمینی)ره(، تقاطع غیرهمســطح در بزرگراه 
شهید اردســتانی و احداث خیابان 3۶ متری 
حد فاصل میدان ورزشــگاه تا بزرگراه شهید 
اردستانی جز پروژه های شاخص و اولویت دار 
شهرداری منطقه ۱۴ در سال آینده محسوب 
می شــود.وی، درباره روند اجرای این پروژه ها 
افزود: عملیات اجرایی ورزشگاه عمان سامانی 
امسال آغاز شــده و احداث ورزشگاه ارزنان در 
مرحله برگزاری انتخاب پیمانکار اســت.مدیر 
منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه 
تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی 
از یک ماه و نیم گذشته آغاز شده است، گفت: 
احــداث خیابان 3۶ متری حــد فاصل میدان 
ورزشگاه تا بزرگراه شهید اردستانی نیز تا کنون 
۴0 درصد پیشرفت داشته است.شمسی با اشاره 
به هزینه های اجرایی این پروژه ها اظهار کرد: 
ورزشگاه عمان ســامانی حدود هفت میلیارد 
تومان، وزشــگاه ارزنان ۱0 میلیــارد تومان، 
ورزشگاه امام خمینی)ره( هفت میلیارد تومان، 
تقاطع غیرهمســطح واقع در اتوبان شــهید 
اردستانی و خیابان 3۶ متری هزینه ای بالغ بر 

۱۲0 میلیارد تومان در بردارد.

 رییس شورای سیاست گذاری
 اصالح طلبان استان اصفهان :

شرایط برای استانی شدن 
انتخابات فراهم نشده است

رییس شــورای سیاســت گذاری اصالح طلبان 
استان اصفهان گفت: شرایط برای استانی شدن 
انتخابات مجلس شورای اســالمی هنوز فراهم 
نشده و برگزاری آن به شــیوه موجود در شرایط 

فعلی مناسب نیست.
سید محمدعلی نکویی زهرایی افزود : کلیت این 
طرح خوب اســت؛ اما برای اجرای آن الزم است 
که تغییراتی در فعالیت هــای احزاب و جریانات 
سیاســی انجام شــود. وی اظهارداشت: احزاب 
سیاسی کشــور هنوز ضعیف هســتند و به رغم 
گذشت ۴0 سال از پیروزی انقالب، احزاب جایگاه 
واقعی خود را پیدا نکرده انــد و بیش از این باید 
فعال باشند.رییس شورای سیاست گذاری اصالح 
طلبان استان اصفهان با اعتقاد بر اینکه همچنان 
رویکرد جامعه به فعالیــت حزبی و احزاب منفی 
اســت، تصریح کرد: یکی از ملزومات اســتانی 
شــدن انتخابات، وجود احزاب قدرتمند، فعال 
است بنابراین احزاب باید تقویت شوند و بتوانند 
در شهرســتان ها و مناطق محروم فعالیت های 
تاثیرگذاری انجام دهند و همه تالش آنها به مرکز 

استان متمرکز نباشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان خبر داد:

مناسب   سازی تقاطع ها و معابر 
اصلی شهر در سال ۹۸

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفت: در سال ۹۸ تمام معابر، تقاطع های شهری 
و چهارراه ها برای معلوالن، ســالمندان و ســایر 
توانخواهان مناسب ســازی خواهد شد.علیرضا 
صلواتی اظهارکرد: مناسب ســازی پیاده روهای 
مناطق ۱۵ گانه شــهرداری نیز طبــق اولویت 
در حال انجام اســت؛ اکنون بیش از ۸0 درصد 
تقاطع های سطح شهر اصفهان برای عبور آسان 
سالمندان، معلوالن و روشندالن مناسب سازی 

شده است.

امروز اصفهان میزبان نخستین کنفرانس ملی شهر 
دوستدار کودکان با شعار »قلب شهر برای کودکان 
می تپد«، می شــود تا  نصف جهان که در گذشته 
نیز با برگزاری جشــنواره بین المللی فیلم کودک 
و نوجوانان به فعالیت بــرای بچه های ایران زمین 

شهره بود بار دیگر بر سرزبان ها بیفتد.
مهرماه ســال ۹۵ بود که شــهردار وقت اصفهان 
در دیدار با نماینده یونســیف از برنامه ریزی های 
صورت گرفته مدیریت شهری دیار زاینده رود برای 
تبدیل این کالن شهر به عنوان پایلوت و پایتخت 
شهر دوســتدار کودک در ایران خبر داد. مهدی 
جمالی نژاد در آن دیدار که »ویل پارکس« رییس 
صندوق حمایت از کودکان در ایران)یونیســف( 
به همراه نمایندگانی از وزارت کشــور در اصفهان 
حضور به هم رســانیده بود از امضای سند پروژه 
همکاری شهرداری  با مجموعه یونیسف در حوزه 
های مربوط به آموزش کودکان در زمان مدیریت 
بحران، کاهش تصادفات کــودکان در جاده ها و 
ایجاد فضاهای دوســتدار مادر و کودک گفت و از 
اینکه قرار است آنها همکاری های خود را در این 
زمینه ها گسترش دهند. شــهردار وقت اصفهان 
همچنین در آن دیدار اظهار امیدواری کرده بود که 
با توجه به تجارب این شهر در برگزاری جشنواره 
فیلم کودک، اصفهان بتواند به شــهر دوســتدار 
کودک مطرح و معرفی شــود. به دنبال این دیدار 

مدیریت شــهری اصفهان تالش کرد تا گام های 
موثری در زمینه فعالیت های مربوط به کودکان بر 
دارد به طوری با پیگیری های انجام شده برگزاری 
نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودکان به 

اصفهان واگذار شد.
در این کنفرانس که با مشارکت سازمان بین المللی 
یونیســف، وزارت کشور و شــهرداری اصفهان از 
امروز به مدت دو روز برگزار می شــود، سه کارگاه 
آموزشی با موضوع مفاهیم اساسی شهر دوستدار 
کودک و نگاهی به روند شــهر دوستدار کودک و 
برنامه های با هدف تحقق شــهر دوستدار کودک 

تشکیل می شود. 
به گفته معاون شهرســازی و معماری شــهردار 
اصفهان، هزینه این رویداد ملی که با حضور بیش 
از 3۱ استان کشور برگزار می شود، سه میلیارد و 
۵00 میلیون ریال  اســت که بیــش از  ۶0 درصد 
هزینه برگزاری را وزارت کشور و یونسیف  و بقیه را 

شهرداری اصفهان تقبل کرده است.
سید احمدحســینی نیا در نشست خبری پیش از 
برگزاری این کنفرانس، به اقدامــات این معاونت 
که بر اســاس چارت گروه شــهر دوستدار کودک 
انجام شده است اشاره کرد و گفت:نخستین اقدام 

استقرار و تجهیز مرکز دوستدار کودک در معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان بوده است. 
تنظیم الیحــه ای در جهت ارتقای ســطح کیفی 
پارک ها، همکاری با ســمن های مردمی در هفته 
گرامیداشــت کودک و برپایی مقدمات تشــکیل 
شــورای شــهر کــودکان از دیگــر فعالیت های 
انجام شده توســط معاونت شهرسازی و معماری 
شــهرداری اصفهان است که حســینی نیا به آنها 

اشاره کرد.
سید احمد حســینی نیا همچنین در این نشست 
نقش کودکان را در توســعه پایدار شــهری موثر 
دانســت و توصیه کرد با نگاهی ویــژه به کودکان 
وحمایت های اخالقی و رفتاری مــی توان آینده 

جوامع محلی تضمین کرد.
وی  ادامه داد: اصفهان با آماده کردن زیرساخت ها 
و مناسب سازی کالبد فیزیکی شهر برای کودکان 
به طور رسمی به شبکه های شــهرهای دوستدار 

کودک می پیوندد.
 بــه گفتــه رییــس نخســتین کنفرانــس ملی 
شهردوستدار کودک، در آیین افتتاح این کنفرانس 
دکتر شجاعی کیاســری، معاون وزیر کشور و در 
آیین اختتامیه، مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی 

وزیر کشور سخنرانی خواهند داشت. 
 گفتنی اســت؛ تعداد کودکان زیر ۱۵ سال استان 
اصفهان بیش از یک میلیون ۱03و هزار و ۵۴۶ نفر 
و تعداد جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال بیش از یک میلیون 

و ۲07 هزار و ۸۵۴ نفر است.

امروز قلب نصف جهان برای کودکان می تپد

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در بازدید از پروژه های 
عمرانی و خدماتی سازمان آرامســتان شهرداری اصفهان گفت: 
یکی از مهم ترین موارد مورد تاکید در ســازمان آرامســتان ها، 
متانت، صبر و حوصله کارکنان و همچنین تســهیل و تسریع در 
انجام کارهای بستگان متوفی اســت و در همین راستا برخورد 
کارکنــان باید توأم با خوش رفتاری باشــد تــا موجبات آرامش 

خاطر بازماندگان را فراهم کند؛ خدمات ارائه شــده به مردم باید 
به گونه ای باشد که از لحاظ دقت و سرعت انجام کار رضایتمندی 
 خانواده هــای مراجعه کننده به این ســازمان را همراه داشــته

 باشد.
حسین امیری با اشاره به طرح اصالح هندسی ورودی آرامستان 
باغ رضوان گفت: با توجه به مراجعه تعداد زیادی از خانواده ها به 

آرامســتان باغ رضوان در روزهای تعطیل و ایام خاص، ترافیک 
سنگینی در ورودی آرامستان از سمت خیابان جی وجود دارد، به 
همین دلیل بر اساس بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم 
که محور ورودی آرامســتان اصالح و توسعه پیدا کند تا ترافیک 
 در این محور به حداقل رسیده و عبور و مرور شهروندان تسهیل

 شود.

ترافیک ورودی آرامستان باغ رضوان روان می شود

  با مشارکت سازمان بین المللی یونیسف، وزارت کشور و شهرداری اصفهان؛

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان: 
 گلوگاه های ترافیکی منطقه یک

 رفع می شود
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: آزادسازی گلوگاه های ترافیکی و اجرای پروژه های عمرانی از 
جمله طرح های اولویت دار در نظر گرفته شده برای این منطقه در سال آینده است.مهین شکرانی اظهار 
کرد: خیابان شهید بهشتی و خیابان کاشانی برای ترمیم کفپوش آسفالت در دستور کار قرار دارد و امسال 
نیز با تامین اعتبار یک میلیارد و ۵00 میلیون تومان، آسفالت کشی معابر فرعی آغاز شده است.وی افزود: 
در سال آینده نیز اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۵00 میلیون تومان برای ترمیم و زیرسازی آسفالت معابر 
اصلی و فرعی در نظر گرفته شده اســت.مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان تصریح کرد: اجرای کلکتور 
شرقی به غربی از جمله طرح های در نظر گرفته شده برای سال آینده است؛ کلکتور لوله ای در خاک است 
که آب چاه ها را به یکدیگر متصل و به یک منبع وصل می کند تا آب در شــرایط کم آبی به طور عادالنه 

توزیع شود.

رویش نیوز: نماز جمعه میعادگاهی اســت که 
در کشور چند وقتی است حال و هوای تازه ای 
تجربه می کند. اقدامات امامــان جمعه چند 
شهر در کشور چون تبریز که مورد اقبال مردم 
قرار گرفته، جمع کردن جایگاه مســئولین در 

بســیاری از مصالهای نماز جمعه، 
حضــور امامــان جمعه جــوان در 
جایگاه خطابه و مردمی تر شــدن 
امام جمعه ها از این موارد است.اما 
اصفهان که پیش از این در بسیاری 
از چنین نــوآوری هایی حرف اول 
را در کشــور می زد، در این مورد از 
قافله عقب افتاده و هنوز اقدام قابل 
توجهی در نماز جمعه اصفهان دیده 
نشــده اســت.هنوز در بین صفوف 

نمازجمعــه در اصفهان داربســت و نرده های 
جایگاه مســئولین وجود دارد. ایــن در حالی 
اســت که در نماز جمعه تهران کــه از لحاظ 
امنیتی شــرایط مهم تری نســبت به اصفهان 
دارد این داربست ها در حال جمع شدن است 
و با حضور حجت االســالم علی اکبری فاصله 
مردم و مسئولین کم و کمتر شده و در بسیاری 
دیگر از شهرها هم ســفره این کار کامال جمع 
شده اســت.با توجه به تکرار چند ساله امامان 
جمعه اصفهان به نظر می رســد در نمازجمعه 

های اصفهان هم می توان چهره های جدید و 
جوان را در جایگاه خطیــب و امام جمعه دید. 
در همین اصفهان چه بسیار روحانیون جوانی 
که می توانند هم رنگ تــازه ای به نماز جمعه 
بدهند و هم شاهد حضور بیشتر جوانان در نماز 

جمعه باشیم. امامان جمعه در اصفهان هم بهتر 
است ســبک و ســیاق جدیدی به خطبه های 

نمازجمعه بدهند.
مردمی تر شــدن امامان جمعه هــم مطالبه 
ای اســت که در اصفهان هم از امامان جمعه 
توقع می رود و امید اســت که با الگو گیری از 
شــهرهای دیگر نمونه های موفق در اصفهان 
هم پیاده شــود. رابطه مردم با امام جمعه بهتر 
است از سبک و سیاق اداری خارج و مردمی و 

دوستانه ترشود.

پس از تحوالت نماز جمعه در شهرهای مختلف کشور:

اکنون نوبت نماز جمعه اصفهان است

 نرگس طلوعی 
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: موضوع تحریم شرایط را برای فوالدمبارکه 
سخت تر کرده و مشــکالت زیادی را به وجود آورده اســت. طی مدتی که 
افتخار داشتم در این شــرکت حضور داشته باشــم، وقت بسیاری از من و 
 معاونان صرف این مهم شــده اســت و تالش می کنیم که فوالد همچنان

 بدرخشد.
حمیدرضا عظیمیان، در بیست و ششمین ســالگرد تاسیس فوالدمبارکه 
بیان کرد: ابتدا سالروز تولد بانوی اسالم حضرت زینب)س( را تبریک عرض 
می کنم و در ادامه تولد دیگری داریم آن هم  تولد فوالدمبارکه است که الزم 
است گرامی داشــته شــود. وی، با بیان اینکه در جای جای قرآن به صفت 
خادم بودن خداوند اشاره شده  و خداوند خادم کل آسمان ها و زمین است 
و البته صفات خداوند در بندگانش تجلی می کند، ادامه داد: ما هم به عنوان 
بندگانش اجازه خلــق داریم و خداوند این اجازه را بــه بندگانش داده و در 
همین راستا چنین مجموعه ای که مدیون تالش عزیزانی از آقای عرفانیان 
گرفته تا دوستان دیگری که بعد از ایشان حضور داشتند و همه مهندسان 
و کارگران و کارمندان و مشــاوران و پیمانکاران داخلی و خارجی که سبب  
خلق  چنین پروژه بزرگی در کشور شده اند و این برگ زرینی در جمهوری 
اسالمی ایران است و باید درود بفرســتیم برهمه کسانی که در این خلقت 

عظیم حضور داشته اند.
این مدیر فوالدی افزود: در این سال ها تولید فوالد از ۲.۴ میلیون تن در سال  
۷۲ به ۷.۲ میلیون تن در سال ۹۷ رســیده است و بیش از ۱۰۶ میلیون تن 
تاکنون فوالد تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کرده ایم که در حال 
حاضر نیز در یک شــرایط خوب و آبرومندی در کشورمان به سر می بریم و 
فوالدمبارکه همواره در مسئولیت های خود پیش قدم بوده و جایگاه برتری 

را در کشور به خودش اختصاص داده است.
وی، با اشاره به اینکه امروزه شــرایط ویژه ای نیز بر کشور ما حاکم است و 
تحریم های ظالمانه آمریکایی ها باعث شــده که کشور با مخاطراتی همراه 
شود و تحریم ثانویه و تروریستی قلمداد کردن فوالدمبارکه متاسفانه شرایط 
کاری را بسیار ســخت کرده اســت، اضافه کرد: در جریان هستید که چه 
اتفاقاتی در بخش های خرید، فروش و مالی به وجود آمده است و ما در بخش 

 صادرات و فروش نیز با مشــکالتی مواجه شــده ایم و در بخش مالی نیز در
 جابه جایی پول هایمان با مشکل مواجه هستیم و در بخش خرید نیز برای 

تامین کاالی مصرفی و تجهیزات یدکی با مشکل مواجه شدیم.
عظیمیان، با بیان اینکه البته در کنار تحریم فوالدمبارکه، مشکالتی برای کل 
کشور وجود دارد از جمله تحریم بانک مرکزی و کشتیرانی و بیمه ها، تاکید 
کرد: این مسئله شرایط را برای فوالدمبارکه سخت تر کرده است و مشکالت 
زیادی را به وجود آورده و در این ۱۰۰ روزی که افتخار داشتم در این شرکت 
حضور داشته باشم، وقت بسیاری از من و معاونان صرف این مهم شده است 

و ما تالش می کنیم که فوالد همچنان بدرخشد.
 وی با اشــاره به این نکته مهم که انتظاری که مبارکه از مــن دارد و من از
  شــما کارکنان این مجموعه دارم این اســت که شــرایط را درک کنیم،
  ادامه داد: بســیاری از دوســتان در تهــران و اصفهان به مــن گفتند؛ در

 شرایط سختی پا به فوالدمبارکه گذاشتید زیرا با توجه به همه چالش هایی 
که بیان کردم گرفتاری هایی هم در بخش رکود بازار داریم و به نظر می رسد 
بنا به تحلیل کارشناسان اقتصادی رکودی از شرق دنیا در چین که فوالدساز 

 اصلی اســت در ســال ۲۰۱۹ به وجود آید و پایین آمــدن بودجه عمرانی
  کشــور که در بخش فروش در حوزه ســاختمان، لــوازم خانگی و خودرو
 تاثیر می گذارد و همه اینها نکات منفی اســت که پیش روی همکاران مان 
قرار دارد و البته خدا را شــاهد می گیرم که ذره ای تزلــزل در من به وجود 

نیامده است.
مدیرعامل فوالدمبارکه تصریح کرد: جلسات دائمی با عنوان جلسات اقتصاد 
مقاومتی با حضور همه معاونان در زمینه بررســی همه مسائل و مشکالت 
برگزار می شــود و پس از بررسی مسائل و مشــکالت تدابیری اندیشیده و 
عملیاتی می شود و بخشی از اخبارمان که محرمانه نباشد را درون سیستم 
انجام می دهیم و نمونــه آن در زمینه بومی ســازی را عملیاتی کردیم که 
ماحصل آن جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد بود که در هفته گذشته در 

تهران برگزار شد.
وی گفت: اراده و شعار همه ما این شــد که حرکت جمعی و متوازن داشته 
باشیم و حتما باید در کاهش هزینه ها فکر کنیم و شرایط جنگی که آمریکا 
برای کشور ما ایجاد کرده را درک کنیم و با همان شرایط به سمت مقابله با 

این شرایط برویم زیرا رفاقت، همدلی، دوستی و یگانگی نمک این آش است 
که می تواند کارها را سرعت بخشد و البته ســنت خداوند این است که اگر 

ما یکدست باشیم، با کمک هم می توانیم مسائل و مشکالت را رفع کنیم.
عظیمیان، با اشاره به برگزاری جلسات با بانک مرکزی برای رفع مشکالت 
ارزی فوالدمبارکه بیان کرد: همچنین بــا وزارت صنایع و معاونت ذی ربط 
جلساتی را تشــکیل می دهم تا مشــکالت را حل کنیم البته داخل پرانتز 
می گویم که مجبورم به خاطر اینکه مشکالت خاصی پیش آمده و به عنوان 
مثال برای یک ثبت سفارشی که یک کارمند رده چهار و پنج را بدون اینکه 
معاونت خرید متوجه بشود انجام می داد در شرایط فعلی خودم باید انجام 
دهم و مجبورم وقت زیادی را در تهران بگذرانم که البته متاســفانه به بنده 
زنگ می زنند و می گویند عظیمیان دیگر اینجا نیست، استعفا داده و مباحثی 

از این دست که اصال درست نیست.
وی ادامه داد: من باید همه وقتم را صرف اداره فوالدمبارکه کنم زیرا مقامات 
کشور به من گفته اند اینجا نباید تعطیل شود و تعطیل شدن اینجا یعنی که 

آمریکا برنده شده است.
 مدیرعامــل فــوالد مبارکه در بخــش دیگــری از ســخنانش خطاب به 
 کارکنــان فوالدمبارکــه اضافه کــرد: روزی کــه معارفه شــدم گفتم به

 مســائل معیشــتی توجه می کنم و البته توجه کردم و بــه دنبال افزایش 
حقوق کارکنان هســتم و باید از شــما قدردانی کرده و به فکر رفاه شما و 

خانواده هایتان باشم.
عظیمیــان  در ادامه ســخنانش به مســئولیت های اجتماعی شــرکت 
فوالدمبارکه اشــاره کرد و افزود: آزاد شــدن ۲۰۰۰ زندانی و ارائه خدمات 
مختلف به خدماتی و رفاهی، بهزیستی، مدارس و مراکز معلوالن و ... از جمله 

مواردی است که در حوزه مسئولیت اجتماعی صورت می گیرد.
وی با تاکید بر این مســئله مهم که من مطمئنم بــا روحیه ای که در مردم 
مبارکه است و بنا بر سخنان یک محقق خارجی، مبارکه ستاره ای است که در 
آینده خواهد درخشید، گفت: ان شاءا... مبارکه خواهد درخشید و ما این پیچ 
خطرناک را پشت سر می گذاریم و سال آینده اینجا با غرور و قدرت گزارش 

کار بهتری را به مردم عرضه  خواهیم داد.

مدیرعامل فوالدمبارکه:

تالش می کنیم که فوالد همچنان بدرخشد
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