
جناب آقای قدرت ا... نوروزی
شهردار محترم اصفهان

روزنامه زاینده رود

درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض کرده و از درگاه 
خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه

مسئلت می نماییم.

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

گروه هنری آب،خاک،آتش
جنگ خنده، نصف جهان
9 لغایت 12 بهمن ماه

تمدیدجنگ ریوندی
 سالن کوثر
11بهمن

حمایت از محصوالت ایرانی؛
امروز از محصوالت و تولیدات ایرانی 
حمایت کنیم و به جای محصوالت 
خارجی مشابه ایرانی اونو بخریم. 

ممکنه کیفیتش کمی پایین ترباشه  اما 
برای باال بردن کیفیتشون نیاز به 

حمایت ما دارند.
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یک  قـدمی  فینـال
  سد بزرگ ژاپن پیش روی تیم ملی؛ 

   به بهانه اعتراض دانشجویان و انجمن های صنفی علوم پزشکی استان اصفهان
 نسبت به مصوبه خصوصی سازی دانشگاه های علوم پزشکی؛

پزشکان خصوصی در راه هستند

6

5

با مزد توافقی در حق 
کارگران اجحاف می کنیم

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار 
اصفهان:

3

  تدارک برنامه های مختلف 
مدیریت شهری برای استقبال از دهه فجر؛

 اصفهان، رنگ انقالب 
می گیرد

 شاهد استقبال از مصرف گل 
در جامعه هستیم

کارشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان:

5

7

نماینده اصفهان در مجلس خبر داد:

طرح توسعه فرودگاه اصفهان متوقف شد
  نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه به دلیل محاصره اقتصادی و با خروج 
ترامپ از برجام، شرکتی که قرار بود طرح توسعه فرودگاه را انجام دهد، از کار پا پس کشید و امیدواریم 
برای توسعه فرودگاه اصفهان سرمایه گذاران داخلی وارد عمل شوند.حیدرعلی عابدی اظهار کرد: اگر 
امروز هواپیمایی تاخیر دارد، می توان با برنامه ریزی و توسعه زیرساخت ها جلوی تاخیرها را گرفت.

وی در خصوص طرح توسعه فرودگاه اصفهان، گفت: متاسفانه بخشی از زمین فرودگاه برای توسعه 
صفحه   3در اراضی نظامی قرار دارد ... 

گالری نگرش
قبل از مردن

 مدیا:عکس ، فیلم/ویدئو
5 الی 17 بهمن

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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ایران، در برهه ای حساس قرار گرفته  و  عالوه 
بر تحریم و فشارهای اقتصادی، نیروهای نظامی 
نیز در رصد شدید کشــورهای قدرتمند دنیا 
قرار دارند. دســتاوردهای چشمگیر نظامی 
ایران گرینه ای اســت که هم دوستان و هم 
دشــمنان ایران در منطقه و دنیا از آن هراس 
دارند. دوستان به این علت که امکان طرفداری 
و حمایت از ایران را بــرای آنها کمتر می کند 
و دشــمنان به این علت که هر گونه عملی که 
مخالف با منافع ایران باشــد زیر سایه قدرت 
و توان نظامی کشــورمان به شدیدترین لحن 
ممکن جواب خواهد گرفت و معموال پیاده سازی 

سیاست های آنها را بسیار هزینه بر می کند. 
ایران پس از پایان جنگ تحمیلی هیچ گاه تالشی برای 
انجام حرکت های نظامی نداشته و دستاوردهای خود 
در این زمینه را تنها در قالب آزمایش های موشــکی 
و رزمایش به نمایش گذاشــته اســت؛ اما به تازگی 
سرلشکر باقری، رییس ستادکل نیروهای مسلح در 
حاشیه مراسمی از رویکردهای آفندی و تهاجمی از 
سوی ایران سخن گفت. سرلشکر باقری در این زمینه 
گفت: در حفظ منافع خودمان ممکن است که رویکرد 
آفندی داشته باشیم تا اجانب با مشاهده آثار و شواهد 
آن، فکر تجاوز به منافع کشورمان را از سر بیرون کنند.

رییس ستادکل نیروهای مســلح در پاسخ به سوالی 
مبنی بر تغییــر رویکرد نیرو های مســلح از پدافند 

به آفند، اظهار داشت: بر اســاس آموزه های اسالم و 
آرمان های جمهوری اســالمی، قصد تجاوز و تهاجم 
و حتی چشم داشــتی به خاک هیچ کشوری نداریم؛ 
چون در راهبرد های کالن کشــور ما راهبرد دفاعی 
به معنی این اســت که از استقالل و تمامیت ارضی و 
منافع ملی کشور و ملت ایران دفاع می کنیم، اما این به 
معنای آن نیست که در رویکرد های سطح عملیاتی و 
تاکتیکی صرفا دفاعی و منفعالنه عمل کنیم.سرلشکر 
باقری ادامه داد: البته ضمن اینکه هیچ چشم داشتی 
به منافع و خاک کشــور دیگری نداریم؛ اما در حفظ 
منافع خودمان ممکن است که رویکرد آفندی داشته 
باشیم تا اجانب با مشاهده آثار و شواهد آن، فکر تجاوز 

به منافع کشورمان را از سر بیرون کنند.

به نظر می رسد این صحبت فرمانده ستاد کل نیروهای 
مسلح تهدیدی ضمنی در مورد تحرکات ضد ایرانی 
برخی از کشورها در خاورمیانه علیه ایران است. تغییر 
تاکتیک از حالــت پدافند به آفند، هشــداری برای 
دشمنان است که اگر دســت از پا خطا کنید، نه تنها 
پاسخ تندی خواهید گرفت بلکه پایان دهنده به این 
جنگ شما نخواهید بود به خصوص آنکه در هفته های 
اخیر دست اندازی اسرائیل به مواضع ایران در خاک 
ســوریه صورت گرفت و این رژیم ادعا کرده که این 
اقدام باز هم تکرار می شود. از سوی دیگر طی هفته 
های اخیر وال اســتریت ژورنال نیز در گزارش هایی 
مدعی شده که در سپتامبر گذشــته، پس از حمله 
راکتی به ســفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری این 

کشــور در بصره، تیم امنیت ملی آمریکا، به رهبری 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی، از پنتاگون درخواست 
کرده که برای حمله به ایــران گزینه های نظامی در 
اختیار کاخ سفید قرار دهد. این نخستین بار بود که 
در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به صراحت 
حمله نظامی به ایران مطرح می شــود. پیش از این، 
بحث حمله نظامی به ایران، فقط به شــکل تحلیل 
و گمانه زنی در رسانه ها مطرح می شــد. بسیاری از 
تحلیلگران و حتی مقامات سابق آمریکایی، با استناد 
به مواضع سابق افرادی مثل بولتون و مایک پومپئو، 
وزیر خارجه آمریکا، در مــورد احتمال تقابل نظامی 
آمریکا و ایران هشدار می دادند. با وجود آنکه بسیاری از 
مقامات آمریکا عمال - و نه رسما- سیاست »تغییر رژیم 
در ایران« را پیگیری می کنند؛ اما عده کمی از آن ها 
به یک جنگ تمام عیار نظامی بــا ایران عالقه دارند. 
هرچند پس از انتشار گزارش این روزنامه بسیاری آن 
را یک خبر از پیش برنامه ریزی شده مطرح کردند که 
برای تهدید و خط نشان کشیدن برای ایران در نظر 
گرفته شده؛ اما به نظر می رسد حاال نیروهای مسلح 
کشورمان با صحبت از حمالت آفندی عمال در حال 
رساندن این پیام هستند که هر خطایی با شدیدترین 
جواب ها همراه خواهد بود و حتی این نگرش در سطح 
فرماندهی نیروهای مسلح وجود دارد که در صورت 
احســاس تهدید  نیز حمالت صورت خواهد گرفت. 
مانور قدرتمندی که در روزهای اخیر توسط نیروهای 
ارتش برگزار شد نیز می تواند به عنوان هشداری برای 

هر نوع حرکت تنش زا در منطقه باشد.

ونزوئال برای مذاکره با دولت 
ترامپ اعالم آمادگی کرد

وزیر خارجه ونزوئال در سازمان ملل ضرب االجل 
هشت روزه ای که کشورهای اروپایی برای برگزای 
انتخابات تعیین کرده بودنــد را رد و در عین حال 
آمادگی کاراکاس برای مذاکره بــا دولت آمریکا 
را اعالم کرد.پیش تر آلمان، فرانســه و اســپانیا 
ضرب االجــل هشــت روزه ای را بــرای برگزاری 
انتخابات در ونزوئال تعیین کرده و هشــدار داده 
بودند در غیر این صورت رهبر مخالفان را به عنوان 
رییس جمهوری این کشــور به رسمیت خواهند 
شناخت.آریزا در ادامه اظهار کرد، دولت کاراکاس 
از طرح هایی در جهــت حمایت از انجام مذاکرات 
داخلی و دستیابی به توافق سیاسی بین مادورو و 

مخالفانش حمایت می کند.

 کانادا، سفیر خود در چین را 
برکنار کرد

نخست وزیر کانادا سفیر کشــورش در چین را در 
پی اظهارنظر پیرامون احتمال استرداد مدیر ارشد 
شرکت هوآوی از کانادا به آمریکا اخراج کرد.جان 
مک کالم، ســفیر کانادا در چین موضوع بازداشت 
منگ وانژو و درخواست استرداد او از سوی آمریکا 
را از نظر وجاهت قانونی »مســئله دار« خوانده و 
ابراز امیدواری کرده بود که آمریکا پیگیر استرداد 
منگ نشود.جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در 
بیانیه  ای که در همین رابطه منتشر کرد، نوشت، از 
مک کالم خواسته استعفایش را تسلیم کند؛ هرچند 
در این بیانیه علت تصمیم خود را اعالم نکرده است.

دبیرکل حزب اله لبنان: 
هیچ مشکل جسمی ندارم

دبیرکل حزب اله لبنان با تکذیب شایعات مربوط 
به بیماری خود به رژیم صهیونیستی هشدار داد 
در جنگ آینده،تمام سرزمین های اشغالی صحنه 
نبرد خواهد بود.سید حسن نصراله برخی شایعات 
درباره بیمــاری خود را رد کــرد و گفت که ظاهر 
نشدن در محافل عمومی و سخنرانی نکردنش به 
خاطر بیماری نبوده است.وی افزود:طی دو ماه اخیر 
مناسبت خاصی نبوده است و برای همین در انظار 
ظاهر نشدم.  سید حسن نصراله گفت: سه مرتبه در 
ماه آینده سخنرانی خواهم کرد، زیرا سه مناسبت 
در این ماه وجود دارد.  وی درباره عملیات موسوم به 
»سپر شمال« که رژیم صهیونیستی آن را در مرز 
فلسطین اشغالی با شمال لبنان اجرا کرد، گفت: ما 
در حزب اله تصمیم گرفتیم که درباره این عملیات، 
صحبتی نکنیم.  وی با اشاره به اینکه صهیونیست 
ها پایان عملیات سپر شمال را اعالم کردند، افزود: 

این گفته درست نیست. 

با وجود توافق برای بازگشایی دولت 
آمریکا؛

ترامپ باز هم مجوز ایراد 
سخنرانی ساالنه اش را نگرفت

سخنگوی رییس مجلس نمایندگان آمریکا اعالم 
کرد سخنرانی ساالنه رییس جمهور این کشور روز 
سه شنبه برگزار نخواهد شد.پیش از این نیز رهبر 
دموکرات های مجلس نمایندگان در نامه رسمی به 
کاخ سفید سخنرانی ساالنه رییس جمهور آمریکا 
را به علت تعطیلی دولت که طوالنی ترین تعطیلی 
دولت در تاریــخ آمریکا بود، بــه تعویق انداخت.
رییس مجلس نمایندگان آمریــکا هفته پیش از 
ترامپ خواست به دلیل تعطیلی دولت سخنرانی 
ساالنه اش در برابر کنگره را به تعویق بیندازد و یا 
آنکه آن را به صورت کتبی به کنگره تحویل دهد. 
پلوسی، در نامه خود به ترامپ نوشت: کارکنان هم 
ســرویس امنیت ملی آمریکا و هم وزارت امنیت 
داخلی مدتی اســت که حقوق نگرفته اند.یک روز 
پیش از توافق برای بازگشــایی دولت نیز پلوسی 
در نامه ای به ترامپ نوشت او تا زمان ادامه تعطیلی 
دولت، ترامپ اجازه ایراد ســخنرانی ســاالنه را 

نخواهد داشت.

ایران در آستانه قدرت نمایی شایعه استعفای وزیر ارشاد 
قوت گرفت

شایعه اســتعفای ســید عباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمی دولت حجت االسالم 
روحانی قوت گرفت. اســدا... عباســی، عضو 
هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی گفت 
که »زمزمه هایی نیز درباره تغییــر در یکی از 
وزارتخانه هــای دیگر وجــود دارد که تاکنون 
دولتی ها نام این وزارتخانه را اعالم نکردند، اما 
اعالم کردند احتماال با معرفی وزیر بهداشــت 
به مجلس، فرد دیگری بــرای وزارتخانه ای که 
مد نظر اســت به مجلس معرفی می شــود«.

پیگیری  های خبرنگار خبرگزاری تسنیم نشان 
می دهد که این فرد به احتمال زیاد سیدعباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی است. 
گفته می شود، وی اخیرا استعفای خود را تحویل 

حجت االسالم روحانی داده است.

قانون »اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی« ابالغ شد

رییس جمهور »قانون اصالح قانــون مبارزه با 
پولشویی« را که در مجلس به تصویب رسیده 
بود، برای اجرا به دستگاه ها و نهادهای مربوطه 
ابالغ کرد.این الیحه پــس از تصویب در صحن 
علنی مجلس، در تاریخ دوم خرداد سال جاری، 
جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی 
به شورای نگهبان ارسال شــد. پس از بررسی 
و ارســال نظرات شــورای نگهبان و همچنین 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام )مطابق اصل 
110 قانون اساسی( و اصرار مجلس بر نظرات 
خود،  در تاریخ 19 مهر 97 بر اساس اصل 112 
قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 
طی جلساتی این موضوع را بررسی و در نهایت 
در جلسه روز شنبه 15 دی ماه، نظرات خود را 
در چهار ماده و یک تبصره به مجلس شــورای 

اسالمی اعالم کرد. 

سخنگوی وزارت کشور خبر داد:
موافقت با درخواست تاسیس 

۴۰ حزب جدید در دولت
سخنگوی وزارت کشــور با بیان اینکه توسعه 
سیاســی و اجتماعی به ویژه در زمینه احزاب 
مورد توجه وزارت کشــور بوده اســت، گفت: 
طی سه ســال اخیر ۳۳ جلسه کمیسیون ماده 
10 احزاب تشکیل شده که 1۶۶ مصوبه درباره 
فعالیت هــای احزاب، تشــکل ها و اقلیت های 
دینی داشته است. سیدسلمان سامانی با بیان 
اینکه خانه احزاب که در دولت گذشته تعطیل 
شــده بود در دولت یازدهم به عنوان یک نهاد 
تاثیرگذار راه اندازی شد، اظهار کرد: با همکاری 
و استقبال گروه ها و احزاب تاکنون دفاتر استانی 
خانه احزاب در 1۴ استان کشور فعالیت خود را 

آغاز کرده اند.     

وزیر نیرو خبر داد:
 بررسی حقابه شهرها 
و روستاهای مرزی

وزیر نیرو از تشکیل کارگروهی درمورد حقابه 
شهرها و روســتاهای مرزی در این وزارتخانه 
خبر داد و گفت: این کارگــروه در حال جمع 
آوری تمامی اطالعات و مستندات مربوط به 
حقابه هاســت.»رضا اردکانیان« برای پاسخ 
به سوال شکور پورحسین شــقالن، نماینده 
پارس آباد در مورد اقدامات این وزارتخانه برای 
حفظ حقابه داران در جلسه علنی  روز گذشته  
مجلس حضور یافت.وزیر نیرو در پاسخ به این 
سوال اظهارداشت: این وزارتخانه ضمن نظارت 
کامل بر اجرای مفاد قانون و مسئولیتی که در 
اجرای قانون توزیع آب دارد، برای حفظ حق و 
حقوق قانونی حقابه داران در همه حوزه های 
آب ریز با توجه به اهمیت نیازهای شرب این 

مسئله را در اولویت قرار داده است.

حشمت ا... فالحت پیشه 
رییس کمیسیون امنیت ملی:

معاون اول رییس جمهــوری گفت: همه نهادهای 
کشــور هر تصمیمی که برای آینده و سرنوشــت 
نظام و ایران می گیرند باید مقابل ملت پاســخگو 
باشند.»اســحاق جهانگیــری« اظهــار داشــت: 
نهادهای حاکمیتــی امروز مســئولیت مهمی بر 
عهده دارند؛ پیــش نیاز انجام وظیفه مســئولیت 
همه نهادها این اســت کــه در چارچــوب قانون 
 عمــل کننــد و پاســخگوی تصمیماتــی کــه 

می گیرند، باشند.
 وی تاکید کــرد: دولــت، مجلس، قــوه قضائیه، 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام هر کدام به سهم 
خود در حیطــه اختیارات و وظایف شــان در برابر 
تصمیماتی که در مورد سرنوشت یک ملت و کشور 
می گیرند، باید پاسخگو باشــند.وی افزود: امروز 
مقطعی نیست که نخبگان ایران نسبت به سرنوشت 
کشور احساس مسئولیت نکنند، هر جایی که الزم 
اســت باید با مردم و مســئوالن گفت و گو کرده و 
 کمک کنند و اگر هم الزم شد به حاکمیت هشدار

 دهند.

 همه باید مقابل ملت 
پاسخگو باشند

معاون اول رییس جمهوری:

کافه سیاست

عکس  روز 

 پوشش محلی سفیر ایران
 در دیدار با ظریف

خانم حمیرا ریگی، ســفیر جدیــد جمهوری 
اسالمی ایران در برونئی پیش از عزیمت به محل 
ماموریت خود، با محمد جواد ظریف وزیر امور 

خارجه دیدار و گفت وگو کرد.

همه باید مقابل ملت  پاسخگو باشند

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان این که »بعید است گروه اقدام 
ویژه مالی )FATF( ایران را در لیست سیاه قرار 
دهد« گفت: از ۴1 مــورد ایرادی که FATF به 
ایران وارد کرده است بیش از 50 درصد آن رفع 
شــده و ما به توصیه ها عمل کرده ایم لذا موارد 
چانه زنی در اختیــار وزارت خانه های خارجه 
و اقتصاد قرار دارد.حشــمت ا... فالحت پیشه 
افزود: اگر هر کدام از این لوایــح تا 2۸ بهمن 
تعیین تکلیف شود به ســایر موارد پاسخ داده 
شده، ولی اگر تا این مهلت وضعیت این لوایح 
مشخص نشود موارد چانه زنی در اختیار وزارت 
خانه های خارجه و اقتصاد قــرار دارد.فالحت 
پیشه با بیان این که »بعید است FATF ایران را 
 FATF در لیست سیاه قرار دهد« توضیح داد: در
کشورهای شرقی و برخی کشورهای نزدیک به 

ما هستند که اجازه این کار را نمی دهند. 

قرار گرفتن در لیست سیاه 
بعید است

مهرداد بذرپاش 
نماینده سابق مجلس: 

رییس سازمان انرژی اتمی بر حرکت سریع تر اروپا 
در روند اجرای ســازوکار ویژه مالــی تاکید کرد و 
خطاب به اروپایی ها گفت: اگــر اعتماد از بین برود 

همه بازی را خواهند باخت.
»علی اکبــر صالحی« با ابــراز تاســف از مطلوب 
نبودن همکاری ها با ایــران در حوزه برجام به ویژه 
از ســوی اروپایی ها، گفت: در صورتی که اروپایی 
ها به وعده هایشــان عمــل نکنند، ممکن اســت 
تحــوالت و اقدامات آینده نه برای ایــران، نه برای 
 اروپایی ها و نه برای ســایر اعضای برجام خوشایند 

نباشد.
رییس ســازمان انرژی اتمی تاکید کرد: جمهوری 
اســالمی ایــران همواره بــه تعهداتــش در قبال 
برجــام پایبنــد بــوده و 1۳ گزارش پــی در پی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی شــاهدی روشــن 
برای این موضوع اســت؛ اما اروپایی ها چندین ماه 
است که وعده داده اند ســازوکار ویژه مالی با ایران 
 )SPV( را راه اندازی کننــد و  این امر هنوز محقق 

نشده است.

  اگر اعتماد از بین برود 
همه بازی را می بازند

رییس سازمان انرژی اتمی:

نماینده سابق مجلس گفت: کشور در حوزه 
سیاســت ورزی، قهرمان نمی خواهد بلکه 
مدیریت علمی می خواهد.مهرداد بذرپاش با 
بیان اینکه، مردم به واسطه وجود این ابزارها، 
دائما در حال قیاس و ارزیابی هستند، افزود: 
بسیاری از نارضایتی های مردم هم به همین 
دلیل است که مثال مردم خرمشهر، وضعیت 
ابوظبی را در آن طرف آب می بینند و در مقام 

مقایسه، کاستی ها به چشم می آیند.
بذربــاش ضمن اشــاره به اینکــه دوقطبی 
انتخابات  آینده دوقطبی فیلترینگ اســت، 
گفت: فناوری تولید دوقطبــی های کاذب 
برای تغییر سرنوشت انتخابات را خوب بلدند 
و در طول انتخابات خوب یاد گرفته اند. وی 
ادامه داد: مردم نسبت به این حوزه ها حس 
کمتری دارند  امروز باید با علم و روش های 

علمی حرف زد.

دوقطبی انتخابات آینده 
دوقطبی فیلترینگ است

پیشخوان

بین الملل

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه رفع 
فیلتر تلگرام اساسا منتفی است، گفت: هر گونه فعالیت دستگاه های 
دولتی در تلگرام و نیز هر گونه ارائــه خدمات درگاه های پرداخت 
اینترنتی در تلگرام و پوسته های فارسی آن اعم از هاتگرام و طالگرام 
غیرقانونی است و با آن برخورد قانونی خواهد شد. جواد جاوید نیا، 
در واکنش به اظهارنظر یک نماینده مبنی بر اینکه »صحبت هایی از 

رفع فیلتر تلگرام است« گفت: تلگرام با دستور قضائی فیلتر شده و 
هیچ مرجعی هم جز دستگاه قضائی حق اظهار نظر در خصوص رفع 
فیلتر آن را ندارد. وی افزود: تاکنون مطلبی در دبیرخانه کارگروه 
نسبت به رفع فیلتر تلگرام مطرح نشده و اساسا رفع فیلتر تلگرام 
منتفی است. معاون دادستان کل کشــور در امور فضای مجازی 
تصریح کرد: کماکان هر گونه فعالیت دستگاه های دولتی در تلگرام 

و نیز هرگونه ارائه خدمات درگاه های پرداخت اینترنتی در تلگرام و 
در پوسته های فارسی آن اعم از هاتگرام وطالگرام غیرقانونی است 
و با آن برخورد خواهد شد. جاویدنیا در پایان گفت: طبق مصوبات 
شــورای عالی فضای مجازی، مجوزی با الزاماتی که در مصوبات 
شورا پیش بینی شده توســط وزارت ارتباطات برای تلگرام صادر 

نشده است.

معاون دادستان کل کشور: 
رفع فیلتر تلگرام، منتفی است

  رییس ستادکل نیروهای مسلح در حاشیه مراسمی در مورد رویکردهای آفندی و تهاجمی از سوی ایران  صحبت کرد؛

دســتیابی عربستان به 
موشک قاره پیما

ایران در آستانه خودکفایی 
کامل در بنزین

بین التعطیلین

در جست و جوی مصلحت

نظر معاون اول قوه قضائیه در خصوص برکناری »پوری حسینی«
معاون اول قوه قضائیه در خصوص برکناری پوری حســینی اظهار کرد: خبر ندارم و تا جایی که می دانم 
ایشان سر کار خود هستند.محسنی اژه ای گفت: از برکناری ایشان خبر ندارم و تا جایی که می دانم ایشان 
سر کار خود هستند.گفتنی است؛ تداوم حضور پوری حســینی در سازمان خصوصی سازی و نشستن بر 
صندلی ریاست این سازمان با وجود مخالفت  افکار عمومی، نمایندگان مجلس و... در حالی ادامه دارد که 
به تازگی نماینده مردم تبریز در مجلس در این رابطه گفته :سواالت جدی در مورد عملکرد پوری حسینی 
پیش از رای اعتماد آقای دژپسند مطرح بود. وزیر اقتصاد به رغم تعهدی که در جلسه رای اعتماد به مردم و 
نمایندگان داد، تا امروز آقای پوری حسینی را برکنار نکرده است.به گفته احمد علیرضابیگی، وزیر اقتصاد 
حتی بعد از جلسه رای اعتماد نیز اعالم کرد: من به آقای پوری حســینی گفته ام که »به دنبال کار برای 

خودت باش، در تیم من جایی نداری«.

پیامک های تهدیدآمیز به اعضای مجمع تشخیص مصلحت ! 
»ایران« نوشت: گوشه ای از آنچه برخی رسانه ها »نهضت فراگیر مخالفت« با FATF خواندند، از سوی احمد توکلی 
برمال شد: ارسال روزانه 7 تا 10 پیامک برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رد لوایح FATF.وی البته به 
»اعتماد آنالین« گفت با توجه به شماره تلفن ها، به نظر می رسد این پیامک ها از سوی مردم باشد و او از این تماس ها 
نه ناراحت می شود و نه تعجب می کند، زیرا این حق مردم است که به مسئوالن خود توصیه کنند.اما کیست که نداند 
چنین حجمی از کار تبلیغاتی با استفاده از پیامک، آن هم با شماره هایی که به سادگی در دسترس مردم نیست، نه 
ساده و بی هزینه است و نه اتفاقا چندان مردمی. آنچه بیش از هر چیز شائبه فضاسازی برای جلوگیری از تصویب 
لوایح مرتبط با FATF  در مجمع، دست کم با استفاده از پیامک را تقویت می کند، اتفاقی است که خردادماه گذشته 
در مجلس روی داد. در این ماه، هنگام بررسی الیحه مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( برخی از نمایندگان اعالم 

کردند حدود 500 یا ۶00 پیامک تهدیدآمیز از شماره های مختلف درمورد این الیحه دریافت کرده اند.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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طرح توسعه فرودگاه اصفهان متوقف شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نقش مالیات بر ارزش افزوده
 در سالمت عمومی جامعه

یکی از زمینه های مهم حمایتی نظام مالیاتی در 
کشورهای جهان، حوزه سالمت و بهداشت و درمان 
است به طوری که برنامه ریزان و سیاست گذاران 
دولتی با تصویب سیاست های اقتصادی و مالیاتی 
مناسب، بربسیاری از مسائل، چالش ها و مشکالت 
بخش سالمت فائق می آیند. از جمله این سیاست 
ها، تعیین مالیات های هدفمند با نرخ های باالتر از 
حد متعارف برای کاالی آســیب رسان به محیط 
زیست و سالمت شهروندان جامعه است برای مثال  
در حال حاضر بیماری های قلبی عروقی به عنوان 
یکی از سه علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی انسان ها 
در سراسر جهان مطرح است و مصرف چربی ها و 
نمک در ایجاد این بیماری ها و مرگ ناشی از آن، 
نقش اصلی را ایفا می کند. بنابراین یکی از اهداف 
برنامه های تغذیه ای سازمان ها و وزارتخانه های 
متولی سالمت عمومی در همه کشورهای جهان، 
کاهش مصرف چربــی و نمــک در رژیم غذایی 
مردم است. در ایران نیز، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی فهرست بیش از 20 قلم کاالی 
آسیب رسان به ســالمت را به دولت داده است تا 
نسبت به برخورد با تبلیغات آنها، اقدام شود. این 
در حالی است که هر روز، شاهد افزایش تبلیغات 
رنگارنگ انواع خوراکی ها و کاالهایی هستیم که 
مصرف آنها، سالمت افراد به خصوص کودکان را 
تهدید می کند. بر اســاس ماده 37 قانون برنامه 
پنجم توســعه، به منظور ارتقای سالمت عمومی 
جامعه، پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوارض 
خطرساز سالمتی که بیشترین هزینه اقتصادی 
و اجتماعی را دارند و برای وضع عوارض و افزایش 
مالیات کاالهای آسیب رســان، وزارت بهداشت 
فهرست اقدامات و کاالهای آسیب رسان به سالمت 
و داروهای با احتمال سوءمصرف و درصد عوارض 
برای این کاالها را در ابتدای هر ســال توسط کار 
گروهی با مســئولیت این وزارتخانه و با عضویت 
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، 
رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ســابق، تعیین و 

ابالغ می کند.

بازار

توستر

الریجانی:
 مجلس تصمیمی برای بنزین 

نگرفته است
رییس مجلس شورای اســالمی گفت که مجلس 
شورای اسالمی درباره بنزین تصمیمی نگرفته است.
نادر قاضی پور در جلسه علنی روز گذشته مجلس 
شورای اســالمی طی اظهاراتی، گفت: چند روزی 
است شایعاتی مطرح است که می خواهند هر روز 
یک لیتر بنزین به هر ایرانی بدهند.علی الریجانی، 
رییس مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به وی 
گفت : ما در مجلس شورای اسالمی راجع به بنزین 
تصمیمی نگرفته ایم و این نقل قول ها درست نیست.

نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس:
قوای سه گانه و دستگاه های 

اجرایی از گرفتن سود سپرده 
بانکی منع می شوند

نایب رییس کمیســیون تلفیق مجلــس گفت: بر 
اســاس مصوبه  این کمیســیون، قوای سه گانه و 
دستگاه های اجرایی مجاز به دریافت سود از حساب 
های بانکی نخواهند بود.علی اصغر یوسف نژاد گفت: 
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستگاه های اجرایی، 
قوای سه گانه، وزارت خانه ها، سازمان ها و موسسات، 
دانشگاه ها و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی 
غیر دولتــی و بنیادها و نهادهــای انقالب مجاز به 
دریافت سود از حساب های بانکی )حساب جاری، 
پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت( 
مفتوح در بانک های دولتی و غیر دولتی نیســتند.

وی افزود: بر اساس این مصوبه و در اجرای این حکم 
بانک های دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت 
سود به حساب دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین 
و مقررات برای دریافت ســود هستند، نمی باشند. 
بانک ها، شــرکت های بیمه دولتی، سازمان بورس، 
صندوق ها، دانشگاه ها و موسســات پژوهشی و هر 
یک از دستگاه های اجرایی که در قوانین و مقررات و 
یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول 

این حکم مستثنی می باشند.

مدیر کل امور روستایی استانداری 
اصفهان:

 وام های سوخته روستاییان 
به ۵۰ طرح اختصاص یافت

مدیر کل امور روستایی استانداری اصفهان گفت: 
30 میلیارد تومــان از وام های بنیاد برکت و بانک 
سینا از سال ۹۵ و ۹۶ درحال سوخت شدن بود که با 
ایجاد کمیته ای بررسی و سپس در دوماه این مبلغ 
برای ۵0 طرح و اشــتغال زایی ۵00 نفر پرداخت 
شد.انصاری افزود: این طرح ها شامل مواردی مانند 
تولید کنستانتره آهن، ساخت رینگ ماشین های 
سنگین، تبدیل کود مرغی به خوراک دام و طیور 
و کشاورزی و حتی لحاف دوزی بود.وی ادامه داد: 
هدف از دادن این وام ها، اشتغال زایی در روستاست، 
پیش از این توجهی به اشتغال در روستا نمی شد و 
این یکی از حلقه های مفقوده در روستاست که نیاز 
به توجه دارد و با این طرح ها می توان قدم هایی را 
برداشت. البته الزم نیست که دهیار مدیریت طرح 
را برعهده بگیرد و یک کار تاریخی برای دهیاری 
باشد، برای راســتی آزمایی و رصد تحقق اهداف 

طرح تیم هایی در حال بازدید از طرح ها هستند.

GBT-655 توستر گوسونیک مدل

 237,000
تومان

BL-T-003 توستر بیشل مدل

 301,000
تومان

BL-T-004 توستر بیشل مدل

 229,000
تومان

اگر زمانی پس انداز و ســپرده گــذاری در بانک 
مسکن برای استفاده از وام برای خرید خانه یکی 
از اصلی ترین گزینه های زوج هــا در ایران بود؛ 
اما آمار نشان می دهد هر روز بر تعداد متقاضیان 
انصراف از دریافت وام مسکن افزوده می شود. زوج 
های جوانی که یا از دریافت وام کنار می کشند و 
یا پس از چند سال از پس پرداخت اقساط سرسام 
آور و سود آن بر نمی آیند و با ضرر و زیان هنگفت 
وام را با بانک تســویه می کنند. براساس آخرین 
آمارهــا، 370 هزار فقره از ســپرده های صندوق 
یکم حســاب سپرده زنده محســوب می شود که 
در کنار آمار ۵2 هزار فقره حســاب بسته شده در 
شهریور ماه ، حکایت از سرعت گرفتن حرکت این 
صندوق به ســمت توقف فعالیت دارد. بر اساس 
اعالم مدیرعامل بانک مســکن بیــش از ۶0 هزار 
نفر از دریافت تسهیالت مســکن از محل سپرده 
صندوق یکم انصراف داده اند و متوســط افتتاح 
روزانه  حساب از ۸00 حســاب در سال گذشته 
به ۶00 حساب در ســال جاری رسیده است. در 
ماه های اخیر بیرون کشیدن پول از صندوق های 
وام مسکن افزایش بیشــتری هم داشته است. بر 
اساس آمار اخیر بانک مسکن در دی ماه 1۸4 هزار 
حساب باز شده توسط افراد در این صندوق بسته 
و یا راکد شده اســت؛ اما این رقم نسبت به تعداد 
۵2 هزار فقره شــهریور ماه گذشته رشد شدیدی 

را نشان می دهد.
چرا وام های مســکن دیگــر محبوب 

نیست؟
افزایش شدید قیمت مسکن در شهرهای بزرگی 
مانند اصفهان و تهران و پایین آمدن قدرت خرید 
مردم ناشــی از تورم، یکی از اصلــی ترین دالیل 
عدم محبوبیت وام مسکن اســت. اگر چه دولت 
تالش کرد تا با ارائــه طرح هایی بــرای افزایش 
میزان وام مسکن به باال رفتن قدرت خرید مردم 

کمک کنــد؛ اما در عمل 
با توجه به کمبود شدید 
منابع بانکی به دلیل عدم 
استقبال مردم از سپرده 
گذاری این طرح نیز قابل 
اجرا نخواهد بود. عالوه بر 
بانک ها عرضه ها در بازار 
مسکن نیز دیگر تناسب 

چندانی با قدرت خرید خانــه اولی ها که معموال 
خواســتار خرید خانه های کوچک با متراژ پایین 
هســتند، وجود ندارد. در حالی که خانه هایی با 
متراژ زیر صد متر یکی از محبوب ترین آپارتمان 
ها در بازار امالک کالن شــهرهایی مانند اصفهان 
است؛ اما بازار از کمبود عرضه شدید آپارتمان های 
با متراژ پایین رنج می برد. چنــدی پیش بود که 
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان در گفت 
وگو با زاینده رود نســبت به کمبــود خانه های با 
متراژ پایین در اصفهان هشــدار داد و عنوان کرد 
که عرضه کم ایــن خانه ها در بازار مــی تواند به 
شدت بر قدرت خرید خانواده ها و زوج های جوان 

تاثیر بگذارد و حاال به نظر 
می رســد این هشدار در 
آســتانه تبدیل شدن به 
ایجاد بحــران در قدرت 
خرید زوج ها شده است 
کــه در نهایــت موجب 
شــده تا متقاضیــان هر 
روز بیشتر از دریافت وام 
مسکن انصراف دهند.پایین آمدن قدرت خرید و 
توان مالی مردم ناشــی از تورم و متناسب نبودن 
دســتمزدها با میزان تورم انفجــاری در ماه های 
اخیر هم یکــی از اصلی ترین دالیلی اســت که 
بســیاری از مســکن اولی ها را در دریافت وام ها 
منصرف کرده است. بسیاری از کارمندان در حالی 
امســال با حقوق های ثابتی مجبــور به پرداخت 
اقســاط باالی یک میلیون تومان وام مسکن شده 
اند که عمال اجناس چند برابر و هزینه ها بســیار 
بیشتر از سال گذشته شده، بنابر این طبیعی است 
 که میــزان انصرافی ها از دریافت وام بیشــتر هم

 بشود.

وام مسکن به خاطره ها خواهد پیوست؟
برخی از کارشناســان بازار مســکن می گویند در 
صورت ادامه روند کاهشی سرمایه گذاری و پس انداز 
در صندوق بانک مســکن ممکن است این صندوق 
با کاهش ورودی ســرمایه ها روبه رو و عمال کارایی 
خودرا از دست بدهد؛ اما دولت اعالم کرده است که 
در صورت ایجاد کاهش در روند سرمایه صندوق بانک 
مسکن ، به این صندوق سرمایه تزریق خواهد کرد. 
بانک مســکن همچنین تالش دارد تا از طریق باال 
بردن میزان تسهیالت جذابیت های جدیدی برای 
متقاضیان وام ایجاد کند، هر چنــد برنامه ای برای 
کاهش میزان ســود وام های بانکی ندارد و به نظر 
نمی رسد با روند فعلی مردم قدرت دریافت اقساط 
باالتری را داشته باشد. عالوه بر این با منتفی شدن 
افزایش میزان وام مســکن متقاضیان خرید اوراق 
مسکن نیز به شدت کاهش پیدا کرد در حالی که از 
ابتدای هفته گذشته قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
در بازار سرمایه با قیمت های ۵۸ تا ۶1 هزار تومانی در 
جریان معامالت قرار داشت، پس از آنکه در روزهای 
پایانی هفته گذشته در جریان نشست های خبری 
نمایشگاه مسکن، شهرســازی و بازآفرینی شهری 
یکی از مقامات شــبکه بانکی کشور از منتفی شدن 
افزایش ســقف تسهیالت خرید مســکن خبر داد، 
نوک پیکان نمودار قیمت معامالت اوراق تسهیالت 
 مسکن نیز از ابتدای هفته جاری روند نزولی به خود

 گرفت. در ســال های اخیر طرح های زیادی برای 
سامان دهی بازار مسکن از سوی دولت ها عملیاتی 
شد که تقریبا هیچ کدام نتوانست تاثیر چندانی در 
بازار مسکن بگذارد. در کنار طرح های موفقی مانند 
وام های نوسازی مســکن در کنار بافت فرسوده؛ اما 
طرح هایی مانند صندوق مســکن اولی ها و مسکن 
مهر عمال نتوانست بازار را از الک رکود تورمی خارج 
کند. نتیجه طرح های شــتاب زده و بدون پشتوانه 
دولت در نهایت منجر به ناپایداری قیمت ها در بازار 
مسکن و سرگردانی مشــتریانی شده است که اسیر 

هیجانات بازار مسکن شده اند.

راه هایی که به بیراهه می رود
  انصراف از دریافت وام مسکن شدت گرفت؛  

پاالیشگاه اصفهان که حدود 21 درصد از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشــور در 1۶ استان را تولید می کند، 
متشــکل از دو پاالیشــگاه تقریبا مشــابه بوده و اصلی ترین واحدهای عملیاتی آن شــامل واحدهای تقطیر، 
تولید گازمایع، کاهش گرانروی، تبدیل کاتالیســتی، تولید هیدروژن، آیزوماکس، بنزین ســازی، حالل های 
ویژه، واحــد آب و برق و بخــار، واحدهای آمیــن و بازیابی گوگرد و ... اســت؛ همزمان با چهلمین ســالگرد 
 پیروزی انقالب اســالمی، واحد تقطیر ســوم و چند طرح مهم زیست محیطی این پاالیشــگاه به بهره برداری

 می رسد.

 طرح های جدید 
پاالیشگاه اصفهان در 
آستانه بهره برداری

خبر

فرش قرمز ها جلوی پای سرمایه گذار داخلی هم پهن شود
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: فرش قرمزی که در همه جای دنیا جلوی پای سرمایه گذاری خارجی 
پهن می کنند را باید پیش پای سرمایه گذار داخلی خود پهن کنیم و به او اجازه دهیم با کمترین چالش 
و مانع، به تقویت تولید ملی بپردازد.رســول جهانگیری یادآور شد: اصناف تمام تالش خود را به خدمت 
گرفته اند تا بر ســر این انقالب بمانند و تا کنون کمترین اختالف و انحرافی بین اصناف و انقالب اسالمی 
وجود نداشــته اســت. رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان در خصوص تحریم ها و عملکــرد اصناف برای 
کاهش فشــار آن بر مردم اظهار کرد: همه مشکالت ما ریشــه در تحریم ندارد و اگر مدیران و مسئوالن 
داخلی کمی با رویکرد متفاوتی به موضوعات نگاه کنند، معضالت کشور کم می شود. وی، معضل اصلی 
اقتصاد کشور را تعدد بخشــنامه ها و دستورالعمل ها دانســت و گفت: مردم و اصناف بین بخشنامه ها و 
 دستورالعمل های متعدد، حیران مانده اند و اختالفات بین دستگاه ها باعث بروز مشکالتی برای مردم شده 

است. 

طرح توسعه فرودگاه اصفهان متوقف شد
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه به دلیل محاصره اقتصادی و با خروج ترامپ از برجام، 
شرکتی که قرار بود طرح توسعه فرودگاه را انجام دهد، از کار پا پس کشید و امیدواریم برای توسعه فرودگاه اصفهان 
سرمایه گذاران داخلی وارد عمل شوند.حیدرعلی عابدی اظهار کرد: اگر امروز هواپیمایی تاخیر دارد، می توان با 
برنامه ریزی و توسعه زیرساخت ها جلوی تاخیرها را گرفت.وی در خصوص طرح توسعه فرودگاه اصفهان، گفت: 
متاسفانه بخشی از زمین فرودگاه برای توسعه در اراضی نظامی قرار دارد و مدیر فرودگاه پیگیر این موضوع بود 
و طرح توسعه آماده است.وی با اشاره به اینکه اصفهان، استان معین تهران است، افزود: برای تسریع پشتیبانی 
پایتخت، پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران طراحی شد که می توان در کمتر از دو ساعت به تهران سفر کرد. 
امروز پروژه قطار سریع  السیر اصفهان از نان شب و از اورژانس هم واجب تر است.عابدی با انتقاد بر اینکه مدیریت 
استان اصفهان در مقایسه با سایر رقبا در استان های دیگر خوب پیش نرفته است، گفت: بسیاری از پروژه های 

استان باید پیش  از این تکمیل می شد. امروز نیازمند پویایی در تمام طرح های استان داریم.

یکی از جذاب ترین آپ های موبایلی، 
مدیریت درآمد و هزینه است. دخل 
و خرج به صورت بسیار ساده ای این 
کار را به بهترین وجه برای شما انجام 

می دهد. 
بودجــه بندی ،طرف حســاب ها، 
حســاب های بانکــی ، نمودار ها 
 و ویجت هــا ، پشــتیبان گیری
 Google Drive  ، گزارشــات 
 پیشــرفته  از قابلیــت هــای

 اشتراک گذاری  ... است.

دخل و خرج : 
مدیریت مالی ساده

شن مالی
معرفی اپلیکی

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار اصفهان گفت: مزد توافقی، نوعی برده داری 
نوین است که ما به جای بهبود شرایط کار، با قوانین اشتباه در حق کارگران اجحاف 
می کنیم.احمدرضا معینی با انتقاد از پیگیری برخی نمایندگان مجلس از طرحی با 
عنوان »خارج کردن روستاها و کارگاه های زیر 10 نفر از شمولیت قانون کار«، اظهار 
کرد: این طرح براساس عملکرد موسســه نذر اشتغال در اصفهان مطرح است و خانم 
سعیدی و آقای فوالدگر به دنبال جمع امضا برای آن هستند و مجلس به دنبال مزد 
توافقی 200 تا 300 هزار تومان اســت.وی با بیان اینکــه در حال حاضر مزد کنونی 
کارگران تنها کفاف پنج و یا 10 روز ابتدای هر ماه یک خانوار ســه نفری را می دهد، 
گفت: در این شــرایط باید فکر کرد که آیا با مزد توافقی 300 هــزار تومان می توان 
هزینه های زندگی را تامین کرد. رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار اصفهان با 
بیان اینکه مزد توافقی با کارفرما نوعی برده داری است، تصریح کرد: در این طرح دیگر 
قانون نافذ نخواهد بود و توافق صورت گرفته رافع قانون است و کارگر دیگر نمی تواند 
ادعای بیمه، حق مســکن و یا حداقل حقوق را داشته باشد. وی با بیان اینکه پیش از 
این دولت مناطق آزاد را از قانون کار خارج کرد، افزود: پیش تر نیز طبق ماده 1۹1 و 
1۸۹ قانون کار دولت برای افزایش اشتغال کارگاه های زیر 10 و پنج نفر را از شمولیت 
قانون کار خارج کرد که متاسفانه به جای ایجاد اشتغال برخی افراد سودجو یا کارفرما 
نما از این قانون استفاده کردند و در عمل هیچ اشتغالی ایجاد نشد.معینی تاکید کرد: 
وقتی نتوانستیم در مناطق آزاد همچون کیش و یا عسلویه اشتغال ایجاد کنیم، چرا 

دوباره با یک طرح اشتباه به دنبال ایجاد اشتغال و مزد توافقی در روستاها هستیم.

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار اصفهان:

با مزد توافقی در حق کارگران اجحاف می کنیم

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی- 
شماره مجوز ) 5816 ، 1397(

شرکت گاز اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و 
شرایط زیر برگزار نماید:

موضوع مناقصه: اجرای عملیات شبکه گذاری پلی اتیلن ) 63 الی 
225 میلیمتر( به صورت پراکنده و ساخت و نصب انشعابات پلی 
فوالدی و پلی اتیلن در سطح محدوده نواحی 1 و 3 و 6 اصفهان 

و نواحی تابعه
میزان تضمین: 700/000/000 ریال )هفتصد میلیون ریال(

کد فراخوان: 3189741 
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 

شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 97/11/17 

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه 
اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس 
www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یا 
با شماره تلفن 38132-031 داخلی 2584 تماس حاصل فرمایند.

شرکت گاز استان اصفهان نوبت  دوم

  عکس روز

فروش موتور هواپیمای اسقاط شده و سایر قطعات 
آن در ضایعاتی های منطقه شوش تهران

مرضیه محب رسول

اجناس چند برابر و هزینه ها بسیار 
بیشتر از سال گذشته شده، بنابر این 
طبیعی است که میزان انصرافی 
ها از دریافت وام بیشتر هم بشود
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سبزی های زمستانی   برای تامین ویتامین های بدن

پیشنهاد سردبیر:

شــیمی درمانی، یکی از طاقت فرســا ترین مراحل درمانی 
یک بیماری است. سال هاســت که این روش برای معالجه 
بیماری های سرطانی استفاده می شود. هدف شیمی درمانی 
از بین بردن سلول های بدخیم است که می تواند به سلول های 
ســالم نیز آســیب برســاند. این درمان به صورت تزریقی، 
خوراکی و گاهی بــه صورت های دیگر بــه کار می رود. این 
روش معموال عوارض گسترده و دردناکی دارد به همین دلیل 
به عنوان یکی از سخت ترین پروســه های درمانی شناخته 
می شود. به تازگی  جبار علی ذاکری، رییس دانشگاه علم و 
صنعت ایران با بیان اینکه در مرکز فناوری عصبی  دانشگاه 
علم و صنعــت، فعالیت های خوبی بــرای کمک به بیماران 
سرطانی انجام شده است، گفت:طی سه دهه آینده  در حوزه 
مهندسی فناوری عصبی  شاهد پیشرفت های خوبی خواهیم 
بود به طوری که  علم پزشکی دگرگون  می  شود، در واقع می 
توان گفت از شیمی درمانی خارج می شویم. این ادعا در حالی 
مطرح می شود که سال هاست جایگزین قطعی برای شیمی 
درمانی پیدا نشده؛ اما دانشمندان همچنان امیدوار هستند 
بتوانند این درمان را به روش های کم عوارض تری جایگزین 
کنند. اخیرا روش هایی ابداع شده است که ادعا دارد می تواند 

برای همیشه شیمی درمانی را کنار بگذارد.
دانشمندان هاروارد مدعی حذف شیمی درمانی 

هستند
دانشمندان دانشــگاه هاروارد آمریکا روش درمانی جدیدی 
ابداع کردند که می تواند بدون آنکه عوارض جانبی داشــته 
باشد، به جای شیمی درمانی به کار گرفته شود. روش درمانی 
جدیدی که دانشمندان دانشگاه هاروارد به عنوان جایگزین 
شــیمی درمانی پیشــنهاد کرده اند، مبتنی بر فعال سازی 
برخی ژن هاســت. پژوهشــگران باور دارند که بیماری های 
سرطانی را می توان با فعال ســازی ژن هایی که مانع تقسیم 
سلولی غیرطبیعی می شود، کنترل و معالجه کرد.این روش 
پیش از این، تنها به صورت تئوری مطرح بود و دانشمندان 
نتوانسته بودند که آن را اجرا کنند، اما دانشمندان دانشگاه 
هاروارد توانستند با ابداع روشی خاص آن را عملی کنند.این 
پژوهشگران سال ها کوشیدند شیوه واکنش سیستم ایمنی 
بدن را به نحوی فعال کنند که مانع از گســترش توده های 

سرطانی شده و ســلول های آلوده را از بین ببرد. در نتیجه 
این تالش ها مشــخص شــد که ژن PTEN می تواند بدون 
شیمی درمانی از گسترش توده سرطانی جلوگیری کند. در 
این آزمایشات از فناوری نانو برای فعال سازی ژن PTEN که 
می تواند گسترش توده سرطانی را محدود کند، استفاده شد.

کیت ایرانی درمان سرطان در راه است
پژوهشــگران ایرانی موفق به ساخت دســتگاه از بین برنده 
سلول های سرطانی شــدند که به ســلول های سالم بدن 
آسیب نمی رســاند. این دستگاه با اســتفاده از فناوری نانو 
ساخته شده است.محققان شرکت دانش بنیان »نانو سیستم 
پارس« با اســتفاده از نانو ذرات و گرمــای حاصله از ایجاد 
میدان مغناطیســی قوی و هدفمند موفق به تولید دستگاه 
»هایپرترمیا« شدند که بدون آسیب رساندن به سلول های 
 ســالم، ســلول های ســرطانی را از بین می برد. این روش

 می تواند جایگزین شــیمی درمانی شــود.مدیر عامل این 
شرکت با بیان اینکه تست ها روی سلول های سرطانی کشت 
شده توسط دســتگاه در خارج از بدن انجام می شود، اظهار 

کرد: در بیمارســتان امام خمینی)ره( با اســتفاده از همین 
سیســتم، تحقیقاتی انجام شــده که در آینده نزدیک روی 

حیوانات کوچک نیز اعمال خواهد شد.
مداوای سرطان بر پایه ایمنی درمانی

در نشست ساالنه پیشرفت های علمی آمریکا، خبر دستاورد 
جدیدی در درمان سرطان منتشر شــد که می تواند دنیای 
بیماران سرطانی را عوض کند. در این روش که بر پایه ایمنی 
درمانی است، از سیســتم ایمنی بدن فرد بیمار برای مبارزه 
با سلول های سرطانی کمک گرفته می شود. ایمنی درمانی 
سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند تا خودش وارد جنگ 
برای نابودی تومورهای سرطانی شود. سلول های سرطانی 
این توانایی را دارند که خودشان را از دید سیستم ایمنی بدن 
دور نگه دارند و در سکوت و خاموشی، سلول های سالم بدن را 
هدف قرار دهند. ایمنی درمانی، قدرت دید فراتری به سیستم  
ایمنی بدن می دهد تا حتی سلول های ســرطانی از دید او 
پنهان نمانند. روش کار به این شکل است که سلول های T را 
از بدن بیمار خارج می کنند. سلول های T نوعی گلبول سفید 

هســتند که مهم ترین ابزار بدن برای مبارزه با بیماری های 
عفونی و ســرطان محسوب می شــوند. پژوهش های مرکز 
تحقیقات »فردهاچینسون« روی بیمارانی امتحان شده که 
سایر روش های درمانی سرطان روی آنها انجام شده، ولی به 
نتیجه نرسیده اند و پزشکان از آنها قطع امید کرده اند. در این 
تحقیق، 35 نفر که مبتال به لوسمی حاد لنفوئیدی در مرحله 
بسیار پیشــرفته بودند، به روش ایمنی درمانی تحت مداوا 
قرار گرفتند. لوســمی حاد لنفوئیدی، نوعی سرطان خون 
است که ســلول های لنفاوی را مورد تهاجم قرار می دهد؛ اما 
از این تعداد، 94 درصد مبتالیــان بهبود پیدا کردند. 40نفر 
دیگر از بیماران حاضر در این پژوهــش، مبتال به لنفوم غیر 
هاجکین، نوعی سرطان در سلول های ســفید خون بودند 
که روش جدید درمان روی 80  درصــد بیماران موثر بوده و 
برای یک ســال و نیم بیماری آنها را در وضعیت خاموش فرو 
برده اســت. به گفته دکتر اســتنلی ریدل، سرپرست این 
تحقیقات، دستاوردهای به دســت آمده در درمان سرطان 
 بی سابقه بوده و دریچه جدیدی را به روی درمان این بیماری

 باز می کند.
پالسما؛ جایگزین شیمی درمانی

نتایج تحقیقات پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 
آزاد که با همکاری محققان انستیتوپاســتور ایران روی آثار 
پالسما در درمان سرطان ســینه انجام شده  نشان می دهد 
پالسمای سرد در مرحله کشت سلولی، قادر به از بین بردن 
سلول های سرطانی است، بدون آن که آسیبی به سلول های 
سالم وارد کند. فرحناز یزدان طلب،از محققان طرح پالسما 
را یکــی از روش های درمانــی نوین در درمان بســیاری از 
سرطان ها دانست و گفت: هدف از این تحقیق بررسی مهار 
رشد سلول های سرطانی سینه با اســتفاده از پالسما جت 
اتمسفری سرد بود. دراین پژوهش از گاز هلیوم برای ایجاد 
پالســما در دمای اتاق به صورت تابــش نقطه ای در3 زمان 
مختلف ۶0، 90 و ۱۲0 ثانیه استفاده شد.وی با تاکید برآن 
که این مطالعات درمرحله کشت سلولی انجام شده گفت: در 
فرد مبتال به سرطان که توده سرطانی از بدن وی خارج شده ، 
برای جلوگیری از متاستاز )رشد( سلول سرطانی، می توان با 
اعمال پالسما به بافت و اطراف آن به از بین بردن سلول های 
سرطانی اقدام کرد، بدون آن که به سلول های سالم آسیبی 

وارد شود.

آیا به زودی شیمی درمانی از روند درمان سرطان حذف می شود؟
  به بهانه هفته ملی سرطان؛

سمانه سعادت

 سبزی های زمستانی
 برای تامین ویتامین های بدن

در طول ماه های زمســتان، بدن شــما بــرای مبارزه با 
بیماری های ناشــی از آب و هوای ســرد نیاز به تامین 
ویتامین ها و مواد معدنی اضافه دارد. این ویتامین ها را 
از راه مکمل ها می توان به دســت آورد؛ اما به جای روی 
آوردن به قرص، بهتر است از منابع طبیعی بهره بگیرید.

در اینجا فهرستی از  انواع سبزیجات مناسب فصل سرد 
معرفی شده است:

کنگر فرنگی: این سبزی منبع بســیار خوبی از فیبر و 
ویتامین ث اســت که می تواند به جریان صفرا و هضم 
ســریع تر غذا کمک کند. برگ  های کنگر فرنگی دارای 
اینولیــن و ماده ای تلخ به نام ســینارین بــوده و حاوی 
پروتئین، آهن، فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، ویتامین 
آ، ب۱، ب۲ و ب3 اســت. افرادی که قصد دارند وزن کم 
کنند، می توانند هر روز کنگر فرنگی بخورند. بهتر است 
زنان شیرده از مصرف کنگر فرنگی خودداری کنند چون 

ممکن است ترشح شیر را کاهش دهد.
کلم پیچ: سرشار از بتاکاروتن، ویتامین ث، ویتامین کا 
و کلسیم است. این ویتامین ها و امالح معدنی در کنترل 
فرآیندهای التهابی بدن و تقویت سیســتم ایمنی نقش 
موثری دارند و حتی با سرطان مبارزه می کنند. همچنین 
این سبزی یک ماده غذایی ایده آل برای مقابله با یبوست 
و سرشار از فیبر است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، هر 
۲00 گرم کلم پیچ بیش از ۲0 درصد نیاز روزانه ما به فیبر 

را تامین می کند.
کلم: در انواع و اشکال مختلف وجود دارد مانند کلم قرمز، 
گل کلم، کلم بروکسل و ...این سبزی حاوی ویتامین ب، 
ویتامین ث، کلسیم، منیزیم، فسفر، پروتئین و روی است 
و به عنوان یک ضد التهاب برای جلوگیری از تورم در بدن 
موثر اســت. همچنین برای درمان سردرد، زخم معده و 

بیماری های پوستی کاربرد فراوان دارد.
منداب: یک سبزی برگ ســبز از خانواده کلم بروکلی و 
گل کلم است و سرشار از ویتامین های آ و ث، ویتامین کا، 
کلسیم و آهن است. عالوه بر این منداب برای جلوگیری از 
سرطان و دژنراسیون ماکوال بسیار موثر است. از آن جا که 
گیاه منداب دارای مقدار کمی کالری بوده و نیز سرشار از 
مواد مغذی است گزینه خوبی برای کاهش وزن و افزودن 

آن به برنامه سالم غذایی محسوب می  شود.

مفاد آراء
11/17  هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- برابر رای شماره 139760302016000355 مورخ 97/09/13 مالکیت آقای مهدی 
مختاری در بیست و شش سهم مشاع از هشتاد ســهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 
ششــدانگ 8010/05 مترمربع پالک 2407 فرعی از 2 اصلی واقع در رضوانشهر بخش 

دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالکین رسمی معصومه مختاری و رضا مختاری
2- برابر رای شماره 139760302016000363 مورخ 97/09/14 مالکیت اداره اوقاف و 
امور خیریه تیران در ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 281 مترمربع مجزی شده از 
پالک 12 اصلی واقع در روستای جاجا بخش دوازده ثبت اصفهان که عرصه آن متعلق به 

اداره اوقاف می باشد و توسط اشخاص در آن احداث بنا شده است.
 3- برابر رای شــماره 139760302016000377 مــورخ 97/09/29 مالکیت عصمت 
تقی زاده در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ششدانگ 1757/94 متر 
مربع پالک 1914 فرعی از یک اصلی واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری 

از حسن دادخواه تهرانی
4- برابر رای شماره 139760302016000378 مورخ 97/09/29 مالکیت آقای مجتبی 
دادخواه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ششدانگ 1757/94 متر 
مربع پالک 1914 فرعی از یک اصلی واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری 

از محمد کاظم دادخواه تهرانی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/08 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/23    
م الف: 353581  اداره ثبت اسناد و امالک تیران و کرون

مزایده 
11/13 شــماره مزایده: 139704302124000001  به موجب پرونده اجرایی کالســه 
9700052 یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه تحت پالک ثبتی 237/745 واقع 
در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان در دفتر الکترونیکی 139720302013001018 
به شماره چاپی سند مالکیت 552455 به مســاحت 308 متر مربع بنام آقای سید جمال 
الدین مهدوی فرزند سید رضا به شناسنامه 62 ثبت و ســند مالکیت صادر گردیده است 
حدود و مشخصات: شــماال بطول 11 متر دیوار به دیوار پالک 237/746 شرقًا به طول 
28/50 متر دیوار به دیوار خانه پالک 237/746 جنوبًا به طول 10/50 متر دیواریســت 
به خانه پالک 237/1226 و غربا بطول 28/90 متر درب و دیواریســت به کوچه شــهید 
ایت اله غفاری، طبق درخواســت بانک صادرات اصفهان شعبه میدان آزادی و طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری قیمت یک دانگ پالک فوق الذکر بالغ بر 450/123/333 
ریال برابر چهل و پنج میلیون و دوازده هزار و سیصد و سی و سه تومان ارزیابی شده و پالک 
فوق دارای 308 مترمربع عرصه )طبق ســند( و پس از اصالحی 261/76 متر مربع ) بر 
اساس نامه شماره 96002369-97/02/31 شهرداری فریدونشهر ملک مذکوراز سمت 
ضلع غربی )کوچه( 1/60 متر عقب نشــینی و اصالحی دارد(  و مساحت اعیان 123 متر 

مربع، محوطه سازی 185 متر مربع، خانه فوق یک طبقه مسکونی با دیوار آجری و سقف 
تیرچوبی و تفال چوبی و کاهگل و گچ کاری، درب و پنجره آهنی، بدنه و سقف گچ کاری 
شده، کف و بدنه سرویسهای بهداشتی کاشی و سرامیک شده، سیستم گرمایش بخاری، 
کف موزائیک، نمای سمت کوچه اندود ماسه و سیمان و نمای سمت حیاط سنگ کاری 
شده که دارای انشعابات آب، برق، گاز و تلفن میباشــد، یک دانگ پالک فوق از ساعت 
9 الی 12 روز چهارشــنبه مورخ 1397/12/01 در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 450/123/333 شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیلی رسمی 
 گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1397/11/08  م الف:359144  محسن مقصودی رئیس ثبت اسناد و 

امالک فریدونشهر )431 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/18 شــماره صادره:1397/03/546847-1397/10/30  نظر با اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی معروف به ریگنه پالک شــماره 664 واقع در اردستان 
یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به 
نام خانم اعظم السادات نیک اردستانی فرزند ســید علی اکبر و غیره در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
1397/12/4  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:353956 خیراله عصاری رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )151 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/14  آقای محسن احمدی طامه دارای شناسنامه شــماره 20 به شرح دادخواست به 
کالسه  615/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عبداله احمدی طامه  به شناســنامه 15 در تاریخ 97/10/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- معصومه احمدی طامه 
فرزند عبداله به شماره شناســنامه 10 فرزند متوفی 2- اعظم احمدی طامه فرزند عبداله 
به شماره شناســنامه 97 فرزند متوفی 3- محســن احمدی طامه فرزند عبداله به شماره 
شناســنامه 20 فرزند متوفی 4- مریم احمدی طامه فرزند عبداله به شــماره شناسنامه 
18 فرزند متوفی 5- کوکب اسالمی بابا حیدری فرزند سلطانعلی به شماره شناسنامه 96 
همسر متوفی می باشد و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 355205 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/15  آقای مهدی یدوی دارای شناسنامه شــماره 313 به شرح دادخواست به کالسه  
446/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
شوکت جواهر  به شناسنامه 50 در تاریخ 97/5/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدی یدوی، ش.ش 213 نسبت با متوفی 

فرزند 2- لیال یدوی، ش.ش 24 نسبت با متوفی فرزند 3- مژگان یدوی، ش.ش 89 نسبت 
با متوفی فرزند 4- محمدرضا یدوی، ش.ش 101 نسبت با متوفی فرزند.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 355271 شعبه اول حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان نطنز )144 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/16  خانم سکینه غالمی دارای شناسنامه شــماره 52 به شرح دادخواست به کالسه 
711/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رقیه رجبی به شناسنامه 15 در تاریخ 1397/7/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جهانگیر غالمی میرآبادی، ش.ش 42، 
ت.ت 1351/08/26 پسر 2- علی غالمی میرآبادی، ش.ش 4، ت.ت 1360/02/02 پسر 
3- فاطمه غالمی میرآبادی، ش.ش 486 ، ت.ت 1356/01/03 دختر 4- بتول غالمی 
میرآبادی، ش.ش 17، ت.ت 1358/03/03 دختر 5- ناهید غالمی میرآبادی، ش.ش 51، 
ت.ت 1350/06/20 دختر 6- سکینه غالمی میرآبادی، ش.ش 52 ، ت.ت 1361/02/22 
دختر 7- مهین غالمی، ش.ش 56 ، ت.ت 1354/01/26 دختر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 359310 کاظمی رئیس شعبه شورای حل اختالف 

بخش کرون )169 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/21  آقای حبیب دادخواه دارای شناسنامه شماره 4699  به شرح دادخواست به کالسه 
1008/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آقای علیرضا دادخواه  به شناسنامه 83 در تاریخ 97/9/10  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- آقای حبیب دادخواه، 
ش.ش 4699 پدر متوفی 2- خانم سکینه شیرازی، ش.ش 144 مادر متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 361115 احمدی قاضی شعبه اول  شورای 

حل اختالف تیران )120 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/22  آقای علیرضا مهدوی دارای شناسنامه شماره 0017660531  به شرح دادخواست 
به کالسه  611/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود مهدوی به شناسنامه 3114 در تاریخ 97/10/30  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر که 
عبارتند از: 1- فاطمه مهدوی به شماره شناسنامه 0025383450 متولد 81/9/5 صادره از 
تهران 2- علیرضا مهدوی به شماره شناسنامه 0017660531 متولد 73/10/11 صادره از 
تهران. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 361426 شعبه اول 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اردستان )140 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/20  آقای سید عباس رفیعیایی زواره دارای شناسنامه شماره 74  به شرح دادخواست 
به کالسه  524/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید احمد علی رفیعایی زواره به شناسنامه 4147 در تاریخ 97/9/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید عباس 
رفیعیایی زواره فرزند احمد علی، ش.ش 74 نسبت فرزند 2- سید رضا رفیعایی زواره فرزند 

احمد علی، ش./ش 73 نسبت فرزند 3- فهیمه ســادات رفیعایی زواره فرزند احمد علی، 
ش.ش 156 نسبت فرزند 4- وجیهه سادات رفیعایی زواره فرزند احمد علی، ش.ش 201 
نسبت فرزند 5- ملیحه رفیعائی زواره فرزند احمد علی، ش.ش 278 نسبت فرزند 6- زینب 
رفیعایی زواره فرزند احمد علی، ش.ش 171 نسبت فرزند 7- سادات رفیعائی زواره فرزند 
احمد علی، ش.ش 105 نسبت فرزند 8- عذرا رفیعائی زواره فرزند احمدعلی، ش.ش 4911 
نسبت فرزند 9- زهرا رفیعایی زواره فرزند احمد علی، ش.ش 75  نسبت فرزند 10- فاطمه 
رفیعایی زواره فرزند احمد علی، ش.ش 26 نسبت فرزند 11- سکینه احتشامی فرزند سید 
محمد، ش.ش 99 نسبت همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 360754 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان زواره )233 کلمه، 

2 کادر(

تاسیس شرکت سهامی خاص طرح کیهان لنجان درتاریخ 
1397/11/01 به شماره ثبت 2070 به شناسه ملی 

14008096455 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

موضوع فعالیت :طراحی و اجرای کارخانه های مربوط به صنایع پایین دستی نفت 
 )وازلین ، پارافین مایع ، پارافین جامد ، بازیافت روغن ســوخته( ، سازه های فلزی

 ) استراکچر ، آالچیق ، ویال ( ، پایپینگ ) صنعتی ، ساختمانی ( ، مخزن سازی ) همه 
ابعاد ( ، جوشــکاری ، ایزوالسیون ) عایق گرم و ســرد ( ، سیستم گرمایشی ) بویلر 
بخار ،  بویلر آب گرم ، بویلر روغن داغ ( ، سیســتم تهویه هوا ) کانال سازی ، نصب 
فن ( ، انواع پوشش ) ســقف و بدنه ( و تعمیر و نگهداری تمام موارد فوق درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش مرکزی،  
شهر فالورجان، جعفرآباد ، کوچه عافیت ، خیابان قرنی ، پالک 92 ، طبقه همکف 
کدپستی 8451114815 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 165 مورخ 1397/10/17 
نزد بانک بانک ملی ایران شعبه فردوســی فالورجان با کد 3124 پرداخت گردیده 
است والباقی در تعهد صاحبان ســهام می باشــد اعضا هیئت مدیره خانم فهیمه 
صادقی فیالورگانی به شــماره ملی 1100010335و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای سید جالل متولی به شــماره ملی 1112065903و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای مهدی نصیری به شــماره ملی 1289728623و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
 و اداری با امضاء ســید جالل متولی و مهدی نصیری همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرســان آقای محمد شفیع زاده 
زفره به شماره ملی 1110092271 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی آقای مصطفی کرمی بجگردی به شماره ملی 5659848575 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
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قانون حمایت از معلوالن مغفول مانده است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

روان شناسی

با مسئوالن

راهکارهای درمانی اختالل 
خواب نوجوانان چیست؟

عضو شورای نظام روان شناسی استان اصفهان 
گفت: رعایت بهداشــت خواب بایــد از دوران 
کودکی مورد توجه والدین قــرار گیرد تا از هر 
گونه اختالل در این زمینه در دوران بزرگسالی 
جلوگیری کند.محسن لعلی، با اشاره به اختالل 
خواب و کــم خوابــی در  دوره نوجوانی اظهار 
کرد: والدیــن، اختالل کم خوابــی نوجوانان را 
نشانه تنبلی و کاهلی آنها می دانند؛ اما باید این 
نگرش را تغییر دهند و از مشکل بی خوابی یا پر 
خوابی نوجوان که وابســته به دالیل جسمانی 
و روان شناختی اســت، آگاهی پیدا کنند.وی 
گفت: زمانی یــک اتفاق را  اختالل محســوب 
می کنیم کــه عملکرد انســان را تخریب کند،  
هر کدام از اشخاص در مورد خواب یک ساعت 
درونی و ساعت زیســتی دارند که با ارسال پیام 
به مغز زمان خواب و بیــداری را اعالم می کند 
و این اتفاق در ســنین مختلف، متفاوت است 
و تعــدادی از نوجوانان شــب زود هنگام و عده 
ای هم دیر وقت مــی خوابند.این مدرس دوره 
های تخصصی روان شناســی معتقد است که 
بی خوابی نوجوانان به دلیل مشکالت زندگی و 
استرس هاست و معموال در فصل امتحانات این 
اتفاق روی می دهد. البته بی خوابی های مزمن و 
طوالنی مدت نوجوان باید جدی گرفته شود زیرا 
ممکن است علت این امر اختالل روان شناختی 
یا مشکل جسمانی باشد.لعلی، با تاکید به اینکه 
بی خوابی در بسیاری از اختالالت روان شناختی 
یک عالمت محسوب می شود، گفت: برای مثال 
در  پژوهشی مشخص شــد ۷۵ درصد افسرده 
مشکالت بی خوابی  و ۲۵ درصد این افراد مشکل 
پرخوابی دارند.عضو شورای نظام روان شناسی 
اســتان اصفهان گفت: چنانچه مشکل اختالل 
خواب در نوجوان مداوم بود والدین باید برای رفع 
مشکل از متخصص در زمینه اختالل خواب و یا 
روان شناس کمک بگیرند.به گفته وی، پژوهش 
ها نشان داده حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کودکان و 
نوجوانان در خواب حرف مــی زنند و این اتفاق 
معموال در گروه کودکان بسیار مشاهده می شود.

رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس:
بخشنامه استخدام »پیمانی« 
آموزش وپرورش پشتوانه 

قانونی ندارد
رییس فراکســیون فرهنگیان مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه بخشنامه اخیر استخدام 
پیمانی دانشجومعلمان پشــتوانه قانونی ندارد، 
گفت: ایــن رویکردها باعث تضعیف دانشــگاه 
فرهنگیــان و آمــوزش و پــرورش می شــود.

حمیدرضا حاجی بابایی درباره وضعیت استخدام 
پیمانی دانشــجومعلمان اظهار کرد: بخشنامه 
اخیر وزارت آموزش و پرورش درباره اســتخدام 
پیمانی دانشجویان ورودی ســال 9۷ دانشگاه 
فرهنگیان،گامی به ســوی تضعیف دانشــگاه 
فرهنگیان و خالف سند تحول بنیادین در آموزش 
و پرورش است.رییس فراکسیون فرهنگیان در 
تبیین این مسئله متذکر شــد: امنیت شغلی و 
پشتوانه استخدامی در دانشگاه فرهنگیان یکی 
از مهم ترین مؤلفه های جذب داوطلبان کنکور در 
انتخاب رشته های دانشگاه فرهنگیان است که با 

بخشنامه اخیر زیر سوال رفته است.

آغاز مدرسه زمستانه 
ریاضی۲۰۱۹ دانشگاه صنعتی 

اصفهان
مدرسه زمستانه ریاضی۲۰۱9 دانشگاه صنعتی 
اصفهان با عنوان از »مدل ســازی بیوفیزیکی تا 
شبیه سازی کد ها« آغاز به کار کرد.دبیر اجرایی 
این مدرسه ریاضي، برگزاری این رویداد علمی 
را در قالب طرح پژوهشــی مشــترک در کنار 
۱۶طرح مصوب دیگــر وزارت علوم بیان کرد و 
گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری 
اسالمی ایران و موسسه OEAD کشور اتریش 
حامیان اصلي این طرح هستند.رضا مختاری، 
هدف اصلي از برگزاري این رویداد را مدل سازی 
مسائل پزشــکی بر پایه مســائل ریاضی و رفع 
آنها از طریق رایانه دانست و افزود: در این طرح 
پژوهشی 4۰دانشــجوی دکتری و کارشناسي 
ارشد از دانشگاه های مختلف کشور تا ۱۰بهمن 
از چهار درس فشــرده در زمینه مســائلی در 
حوزه  علوم پزشــکی بهره خواهنــد برد.عضو 
هیئت علمی دانشــکد علوم ریاضی دانشــگاه 
صنعتي اصفهان گفت: در این طرح پژوهشــی 
 مشترکت بین دو استاد و دو دانشجوي دکتری از

 University of Graz کشــور اتریــش و دو 
استاد و دو دانشجوي دکتری از ایران حرکت و 
انقباض و انبساط ماهیچه ها و شبیه سازی آنها 

دنبال شود.

 
کارشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر 

استان:
 شاهد استقبال از مصرف گل 

در جامعه هستیم
کارشــناس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان با تاکید به اینکه مصرف گل، حشیش و 
ماری جوانا اکنون یک مسئله چالش انگیز برای 
جامعه است، گفت:  در جامعه شــاهد استقبال 
شــگفت انگیز جوانان و نوجوانــان برای مصرف 
این نوع مواد هســتیم. اســتفاده از این مواد در 
بین نوجوانان و جوانان سالم از نظر آنها یک سوء 
مصرف و کجروری نیســت و به عنوان یک رفتار 
تفننی و برای تفریح مصرف می کنند.ســرگرد 
مجید طاهر زاده،  با بیان اینکه متاســفانه عمده 
مصرف کنندگان نوجوانان و جوانان سالم اجتماع 
هستند،افزود: گل به دلیل شــکل ظاهری زیاد 
خطرناک به نظر نمی رســد و با توجه به تبلیغات 
زیادی کــه در فضای مجازی در مــورد این ماده 
وجود دارد و تعدادی از کشــورها هم مصرف آن 
را آزاد اعالم کردنــد، مجموعه این عوامل موجب 
شده تا برخی از نوجوانان و جوانان کشور و استان 
نگاه مثبتی به این ماده داشــته باشند و استفاده 
آن را بســیار خطرناک تلقی نکنند. وی با اشاره 
به عوارض مصرف این ماده مخدر اظهار می کند: 
گل به صورت مســتقیم بر مغز تاثیرگذار است و 
بیشترین غلظت ماری جوانا روی مغز و هوشیاری 
نوجوان بوده و عارضه جدی به سلول های مغزی 
وارد می کند. متاسفانه اکنون شیوع مصرف این 
مواد  در بین نوجوانان اصفهانی زیادتر شده و در 
جمعیت جوان مورد استقبال قرار گرفته است و 
گروه دختران اگر گوی سبقت را در مصرف نبرده 
باشند ، دست کمی از پسران در این زمینه ندارند.

وی با بیان اینکه گل و ماری جوانا جزو موادی است 
که هیچ آماری را نمی توان به دست آورد و مصرف 
آن مخفی و گسترده است، ادامه داد: در حقیقت 
نگرشی که نوجوانان و جوانان نسبت به مصرف این 
نوع مواد دارند همانند سیگار و قلیان است و قبح  
مواد مخدری مثل تریاک، هروئین و حشیش را در 
بین آنها ندارد و حتی برخی از نوجوانان و جوانان 
حشیش را ماده ای اعتیاد آور می دانند و به سمت 

آن نمی روند؛ اما با مصرف گل مشکلی ندارند.

تکذیب شایعه کسری خدمت 
۴۰ روزه سربازی

معاون اجتماعی ســازمان وظیفــه عمومی ناجا 
شایعه اعطای کســر خدمت 4۰ روزه سربازان را 
تکذیب کرد.سرهنگ ســید مهدی تقوی درباره 
شــایعه منتشر شــده در فضای مجازی مبنی بر 
اعطای کســر خدمت به ســربازان به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اظهار 
کرد: خبرهایی که تحت عناوینــی نظیر همین 
کسر خدمت 4۰ روزه سربازان مطرح می شود به 
هیچ عنوان صحت نداشته و تکذیب می شود.وی با 
بیان اینکه مسئوالن باید اخبار مربوط به سربازی را 
از منابع موثق پیگیری کنند، اظهار کرد: متاسفانه 
شایعات این چنینی باعث می شود تا برخی سربازان 
دچار خطا در محاسبات و برنامه ریزی خود شوند، 
برخی از شایعات نیز گاه باعث شده تا مشموالن 
وارد غیبت از ســربازی شــوند.معاون اجتماعی 
سازمان وظیفه عمومی ناجا تاکید کرد: سربازان و 
مشموالن اخبار مربوط به حوزه سربازی را تنها از 
منابع معتبر و رسمی پیگیری کنند و به شایعات 

توجهی نداشته باشد.

طرح تشدید مجازات 
اسیدپاشی در مجلس

مجلس شورای اسالمی طرح تشــدید مجازات 
اسید پاشان را بررســی می کند.به گفته یحیی 
کمالی پــور، نایب رییس کمیســیون حقوقی و 
قضائی مجلس شورای اســالمی مجازات در نظر 
گرفته شــده برای اسیدپاشــی در حدی نیست 
که مجرمان متنبه شــوند؛ بنابراین طرح تشدید 
مجازات اسیدپاشــی در مجلس شورای اسالمی 
مطرح شده است.کمالی پور گفته است در موارد 
اسیدپاشی تا جایی که امکان قصاص وجود داشته 
باشــد قربانی می تواند تقاضای قصاص کند و در 
مواردی که امکان قصاص وجود نداشــته باشــد 
و یا قربانی گذشــت کند از بــاب جنبه عمومی 
جرم حبس های درجه یک و طوالنی مدت برای 
مجرم در نظر گرفته شده است.به گفته این عضو 
شــورای اســالمی، اگرچه امکان محدودسازی 
عرضه کنندگان محصوالت اسیدی وجود ندارد، 
اما می توان بر اساس قوانین موجود این ماده را در 
اختیار هر کســی قرار نداد و خریداران شناسایی 
شــوند تا به راحتی به افرادی کــه مرتکب جرم 

می شوند دسترسی داشت.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
گفت: بخش عمده ای از قانون حمایت از معلوالن 
به واســطه نبود بودجه در ســال جاری مغفول 
مانده است.ناهید تاج الدین اظهار کرد: متاسفانه 
سرنوشت اجرای  الیحه حمایت از حقوق معلوالن 
که  از ســال 83  تا به امروز  مغفــول بود و  پس از 
اصالحات فراوان و پس  از  طی  یک دوره انتظار دو 
و نیم ساله؛ اسفند ماه سال گذشته در مجلس به 
تصویب رسید، هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

وی افزود: با توجه به اینکــه  همه مراحل تصویب 
این قانون بعد از بودجه 9۷ اتفاق افتاده بود به قرار 
قاعده اجــرای بخش عمــده ای از آن که نیازمند 

بودجه بود در سال جاری  مغفول ماند. 
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: انتظار حقیقی آن بود که سازمان برنامه و 
بودجه  در تدوین بودجه 98 اعتبارات الزم را برای 
اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن پیش بینی 
کند، اما متاســفانه  بودجه ای که بهزیستی برای 
اجرای قانون حمایت از حقــوق معلولین برآورد 

کرده  ، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، این در 
حالی اســت که کل بودجه ای که سازمان برنامه و 
بودجه کشور به سازمان بهزیستی اختصاص داده 
، ۲ هــزار و 9۰۰ میلیارد تومان اســت.تاج الدین 
خاطرنشــان کرد: افزایش  هــزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومانی این بودجه نیز عمال نخواهد توانســت به 
اجرای درســت  قانون حمایت از حقوق معلوالن 

کمک کند .

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

قانون حمایت از معلوالن مغفول مانده است
رییس مرکــز تحقیقات بیمــاری هــای عفونی و 
گرمســیری دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
تشــخیص اینکه مبدأ یک بیماری، عوامل ویروسی 
اســت به کاهش مصرف انواع آنتی بیوتیک در بین 
مردم منجر می شود.میزان مصرف آنتی بیوتیک در 
کشورمان ۱۶ برابر اســتاندارد جهانی است و هزینه 
درمان فردی که به آنتی بیوتیک مقاوم شده حدود 
۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون ریال ارزیابی می شود که حجم 

زیادی از اقتصاد سالمت را می  بلعد.
 بهروز عطایی افزود: یکی از مشکالت عمده جامعه ما 
در بخش بهداشت و سالمت، مصرف بیش از حد آنتی 
بیوتیک ها به دلیل تجویز زیاد یا بی جای پزشکان و 
مصرف خودسرانه مردم است. وی ادامه داد: بنابراین 
تشخیص نوع ویروس در بیماری ها از جمله تنفسی، 
اهمیت بســیاری در درمان آن دارد زیرا همین که 
پزشک بداند منشأ بیماری از باکتری نیست از تجویز 

آنتی بیوتیک بیجا، جلوگیری می شود. 
وی با تاکید بر توجه بیشتر پزشــکان نسبت به این 
موضوع تصریح کرد : مصرف خودســرانه یا بیش از 

اندازه آنتی بیوتیک ها، مقاومــت میکروبی در بدن 
انسان را باال می برد و نتیجه منفی در آینده خواهد 
داشــت. این متخصص بیماری های عفونی با بیان 
اینکه ویروس های مختلفی در بیماری های تنفسی 
از جمله آنفلوانزا نقش دارند، ادامه داد: تشــخیص 
و شــناخت به موقع اینکه کدام نــوع ویروس عامل 
 ایجاد بیماری شده در درمان و بهبود آن بسیار موثر

 است. 

رییس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تشخیص بیماری ها به کاهش مصرف آنتی بیوتیک منجر می شود

 علوم پزشکیپارلمان

»آموزش« در کشور ما هم پای تولید و صنعت 
یک فعالیت پر ســود و پولساز است؛ چندی 
پیش بود که بانک جهانی درگزارشی اعالم کرد 
ایران رکورددار خصوصی سازی در آموزش و 
پرورش است آن هم در وضعیتی که به نظر نمی  
رسد هیچ عدالت آموزشی در این زمینه وجود 

داشته باشد. 
پس از شروع و رشــد مدارس غیر انتفاعی، کم کم 
دانشگاه های آزاد هم به عنوان دیگر نهاد خصوصی 
و پولی آموزشــی در ایران رشد و توسعه برق آسایی 
داشت. در همه شهرها و بخش های کشور می توان 
ساختمانی عریض و طویل دانشــگاه آزاد را دید که 
به مدد هجوم جمعیتی دهه شــصتی ها و ولع آنها 
برای تحصیالت دانشگاهی در چند دهه، سودآوری 
بسیار مطلوبی داشته است. حاال اما به نظر می رسد 
خصوصی ســازی آموزش عالی در کشــور در حال 
سرایت به الیحه های باالیی و ســطوح علمی برتر 
اســت. پس از مافیای کنکور و رقابت های میلیونی 
برای رسیدن به صندلی دانشگاه های معتبر کشور 
در زمان کنکور حاال باید منتظر تاســیس دانشگاه 
های خصوصی علوم پزشکی هم باشیم؛ مراکزی که 
قرار است به صورت خصوصی متقاضیان رشته های 
پزشــکی را آموزش دهند تا وارد سیستم درمانی با 

هفت هزار پزشک بیکار شوند.
ماجرای پزشکان خصوصی چیست؟

مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سالمت، 
بخشی از طرح تحول سالمت در حوزه آموزش عنوان 
می شود که با هدف رساندن ایران به مرجعیت علمی 
منطقه و جهان صورت گرفته اســت. بر این اساس 
نزدیک به یک ماه پیش بود که وزارت بهداشــت و 
درمان و آموزش پزشکی در آیین نامه و دستورالعمل 
اجرایی نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش 
عالی علوم پزشکی را بالغ کرد. بر اساس این دستور 
العمل متقاضیانی که درخواست تاسیس موسسات 
آموزش عالی علوم پزشــکی را دارند مــی توانند با 
توجه به تصویب ســند آمایش ســرزمینی آموزش 
عالی سالمت توسط شورای عالی انقالب فرهنگی و 
نگاه ویژه وزارت بهداشت به کالن مناطق آموزشی و 
ماموریت های واسپاری شده به آنها، اقدام به تاسیس 
موسسات آموزشــی در زمینه علوم پزشکی کنند. 
نکته جالب اینکه در این بخش نامه وزارت بهداشت 

تصریح می کند که با توجه به نیاز ســنجی و برآورد 
نیروی انســانی مورد نیاز بخش سالمت، به نظر می 
رسد در بسیاری از رشته های مقاطع علوم پزشکی 
تربیت نیروی انسانی به میزان مکفی صورت گرفته 
و یا اینکه با توجه به تعداد مراکز تربیت کننده فعلی، 
این نیازها در چند سال آتی مرتفع خواهند شد و البته 
توصیه می کند که این مراکز اقدام به تربیت نیروهای 
ماهر و دانش آموختگانــی کنند که قادر به رقابت به 
بخش های پزشکی معتبر دنیا باشــند و البته نکته 
جالب این است که به این موسسات اجازه تملک اموال 
و بخش هایی از دانشگاه های علوم پزشکی دولتی نیز 

داده شده است.
وقتی همه معترض هستند

ورود به رشته های پزشکی در کشــور ما کار آسانی 
نیســت و معموال افرادی می توانند در این رشته ها 
تحصیل کنند که جزو دانــش آموزان برتر و باهوش 
هستند؛ اما به نظر می رســد تب دکتر شدن آنقدر 
زیاد شــده که نمی توان از وسوسه مالی آن گذشت 

. البته تجربه پذیرش دانشجویان آزاد در رشته های 
پزشکی در برخی از دانشگاه های مناطق آزاد مانند 
قشــم و کیش وجود دارد که به نظر آنقدر ســود ده 
بوده اســت که البی ها برای گســترش آن در همه 
کشــور اکنون اجرایی شده اســت؛ هر چند در این 
دانشکده ها بارها دانشجویان نسبت به عدم توانایی 
علمی اســاتید و کمبود آن و عدم تناسب فضاهای 
آموزشی و نبود امکانات برای ارتقای علمی تحصن و 
اعتراض کردند؛ اما به نظر می رسد این بار این بخش 
نامه نتواند به راحتی در دانشگاه های دولتی اجرایی 
شــود به خصوص آنکه تقریبا تمــام اعضای هیئت 
علمی و دانشجویان رشته های پزشکی دانشگاه های 
دولتی نسبت به آن متعرض هستند. پس از دانشکده 
پرستاری و علوم پزشکی تهران جمعی از تشکل های 
دانشجویی دانشــگاه های اصفهان نیز در بیانیه ای 
نسبت به ارائه مصوبه اجرایی آیین نامه تاسیس مراکز 
آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی از سوی دولت 

اعتراض کردند.

نگرانی ها در خصوص رها ســازی بخش 
آموزشی و سالمت 

تجربه خصوصی سازی در کشور نشان داده است که 
با واگذاری بخشی از مسئولیت های دولتی، معموال 
نتیجه ای به جز ضرر مــردم و پایین آمدن کیفیت ، 
دستاورد خاص دیگری وجود ندارد. در زمینه نظارت 
دولت بر آموزشــگاه های خصوصی پزشکی نیز این 
ترس وجود دارد، از آنجا کــه تجربه های خصوصی 
سازی در کشور در بسیاری موارد معادل رها کردن 
کار به دســت بخش خصوصی بوده است، در بحث 
نظارت بر این مراکز و تضمین کیفیت نسبی آموزش 
در آنها نگرانی جدی وجود دارد. البته دستاورد بزرگ 
و سخت آن هم زیادتر شــدن تبعیض خواهد بود در 
جایی که دانش آموزان در مناطق کم برخوردار باید 
ماه ها و سال ها برای ورود به دانشگاه های پزشکی بی 
وقفه تالش کنند، برخی با کمترین زحمت و تالش 
می توانند با ارائه هزینه بر صندلی های رشــته های 

پزشکی تکیه بزنند.

پزشکان خصوصی در راه هستند

   به بهانه اعتراض دانشجویان و انجمن های صنفی علوم پزشکی استان اصفهان
 نسبت به مصوبه خصوصی سازی دانشگاه های علوم پزشکی؛

مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: زنان در کشور تصورات غلط در خصوص 
فقر آهن و کم  خونی دارند و این در حالی است که قبل از اهدای خون از همه 
اهداکنندگان آزمایشات الزم انجام می  شود. به گفته وی، 9۶/۵درصد از اهدا 
کنندگان خون در استان اصفهان مرد و فقط 3/۵ درصد زن هستند.مجید 
زینلی اضافه کرد: مشارکت بانوان این استان در اهدای خون کمتر از میانگین 
کشوری است که افزایش آن نیازمند فرهنگ سازی است. وی میانگین سهم 
مشارکت بانوان کشور در اهدای خون را هفت درصد اعالم کرد و افزود: خانم 
های اصفهانی در این امر خیر و خداپسندانه، سهم  نزدیک به سه درصدی 
دارند. زینلی با اشاره به این که بانوان استان های غربی کشور با ۱۲ درصد، 

در بین بانوان بیشترین مشارکت را در زمینه اهدای خون دارند، ادامه داد: 
این میزان مشارکت در جهان ۵۰ درصد اســت و نشان می دهد همچنان 
باید برای فرهنگ سازی جهت مشارکت بانوان در اهدای خون تالش کنیم. 
مدیرکل انتقال خون اصفهان، یکی دیگر از علل کاهش مشارکت بانوان در 
اهدای خون را اعتقاد به وجود کم خونی دانست و گفت: سازمان انتقال خون 
افرادی را که با کم خونی مواجه هستند وارد چرخه انتقال خون نمی کند و 
خانم ها از این نظر مطمئن باشند زیرا افزون بر اهمیت انتقال خون، سالمت 
اهدا کننده برای این نهاد مهم است. زینلی، با بیان این که قبل از سال 94 
سهم مشارکت بانوان اصفهان در اهدای خون ۲/۶درصد بود، ادامه داد : این 

میزان به دلیل آموزش های چهره به چهره در سال های گذشته به سه درصد 
افزایش یافته است. مدیرکل انتقال خون اصفهان در ادامه به تولید ساالنه 
4۰۰ هزار فرآورده خونی در اصفهان اشاره کرد و افزود: در کشور از هر یک 
هزار نفر ۲۵ نفر و در اصفهان به ازای هر یک هزار نفر ۲۷ نفر خون اهدا می 
کنند.وی اظهارداشت: نیاز به خون و فرآورده های آن برای نیازمندان به ویژه 
بیماران خاص مانند تاالسمی، هموفیلی و دیالیزی و ... همچنان باقی است.
زینلی، توصیه کرد که اهدای خون نباید به صورت مناسبتی و هیجانی باشد 
بلکه با پذیرفتن این مهم که بیماران در هر شرایطی نیازمند به خون هستند 

باید برای اهدای خون اقدام شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پــرورش با بیان اینکه چاپ هرگونه 
پیک عید و اجبار خانواده ها و کودکان در این زمینه ممنوع است، گفت: طرح 
»عید و داستان« در ســال جاری ادامه پیدا می کند و امسال نیز برای انس 

کودکان با کتاب اجرا می شود. 
رضوان حکیم زاده، درباره تکلیف و کار نوروزی امسال دانش آموزان ابتدایی 
اظهار کرد: در راستای پاســخ به نیاز کودکان به کودکی کردن و قصه خوانی 

سال گذشته پیک نوروزی را از برنامه درســی حذف کردیم.وی تاکید کرد: 
امسال هم در ایام تعطیالت عید نوروز به هیچ وجه  پیک نوروزی و درسنامه 

عید و موارد مشابه آن را  نخواهیم داشت.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افــزود: از مدت ها قبل این 
موضوع را به اطالع اســتان ها نیز رســانده ایم و چاپ هرگونه پیک و اجبار 

خانواده ها و کودکان در این زمینه ممنوع است.

ش
وز
توزیع پیک نوروزی آم

ممنوع شد

پریسا سعادت

سهم اندک زنان اهداکننده خون در اصفهان 
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 »رئال مادرید« 
کنار کشید

باشگاه بایرن مونیخ هم به مشتریان هافبک 
دانمارکــی تیم فوتبال 
تاتنهام پیوســت.

نشریه اسپانیایی 
»آس« گزارش 
باشــگاه  داد 
بایرن مونیخ در 
تابســتان پیش رو 
شــانس خــود را 
برای به خدمت گرفتن کریســتین اریکسن 
امتحان خواهد کرد، این در حالی اســت که 
تاتنهام برای فروش ایــن هافبک دانمارکی 
۸۰ میلیون یورو درخواســت کرده اســت.
این هافبک ۲۶ ســاله که تا پایان ماه ژوئن 
۲۰۲۰ با باشــگاه تاتنهام قــرارداد دارد، تا 
کنون تمایلی به تمدید قراردادش با اسپرز ها 
نشان نداده و گفته می شــود این بازیکن به 
دنبال کسب تجربه ای جدید در تیمی دیگر 
است.»آس« همچنین خبر داد رئال مادرید 
هم از به خدمت گرفتن اریکســن منصرف 
شده، این در حالی است که دو باشگاه چلسی 
و منچســتریونایتد نیز وضعیت این هافبک 

دانمارکی را زیرنظر دارند.

خرید تازه الدحیل؛ 
ژاپنی به جای کره ای!

 باشــگاه الدحیل قطر با یکــی از بازیکنان 
تاثیرگذار تیم ملی 
فوتبال ژاپن به 
توافق رسید. 
اســاس  بر 
ت  ا کــر ا مذ
اولیه باشگاه 
بــا  الدحیــل 
بــن  مهــدی 
عطیه، بازیکن مراکشــی بــه زودی جهت 
امضــای قــرارداد وارد دوحه خواهد شــد. 
همچنین شــویا ناکاجیما، ملی پوش ژاپنی 
رسما با باشــگاه الدحیل به توافق رسید تا 
جانشین »نام تای هی« کره ای در فهرست 
بازیکنان خارجی این باشــگاه قطری باشد. 
بازیکن کــره ای الدحیل به دلیــل پارگی 
رباط صلیبی از فهرســت ایــن تیم خارج 
شــد. نام تای هی، به تازگــی عمل جراحی 
رباط صلیبی را در شــهر بارسلونای اسپانیا 
سپری کرد و به دوحه بازگشت. تیم فوتبال 
الدحیل قطر یکی از حریفان اســتقالل در 
 مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا خواهد 

بود.

کسب مقام سوم برای وزنه برداران اصفهان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در قالب مسابقات کشوری صورت گرفت؛
کسب مقام سوم برای 
وزنه برداران اصفهان

تیم وزنه برداری اســتان اصفهان، مقام ســوم 
مسابقات قهرمانی وزنه برداری بزرگساالن کشور 
در امیدیه را به خود اختصــاص داد.در این دوره 
مسابقات که 1۶9 ورزشــکار از ۲9 استان ایران 
حضور پیدا کرده بودند، تیم اســتان اصفهان با 
ترکیب کامل متشکل از 1۰ ورزشکار و با حضوری 
پررنگ توانست مقام سومی را به خود اختصاص 
دهد.این مسابقات از دوم بهمن ماه به مدت 4 روز 
در امیدیه خوزستان برگزار شد که تیم اصفهان 
توانست بعد از 3 سال ناکامی و دور ماندن از سکو 
در مسابقات کشــوری 97 مجددا مدال آوری و 
صاحب سکو شــود.در رده بندی نهایی ۲9 تیم 
حاضر در این رقابت ها، تیم تهران با کسب ۶9۲ 
امتیاز، تیم خوزستان با ۶۸۲ امتیاز و اصفهان با 
۶۲5 امتیاز به ترتیب مقام های اول تا ســوم را از 

آن خود کردند.

 ادامه غیبت غیرموجه علی حسینی
 در تیم ملی؛

هیچ کس از غول وزنه برداری 
خبر ندارد!

وزنه بردار دسته فوق سنگین همچنان در اردوی 
تیم ملی حاضر نشــده است.سعید علی حسینی 
مثل دو سال اخیر یکی از دعوت شدگان به اردوی 
تیم ملی بود.  این اردو که از روزهای آخر دی ماه 

در کمپ تیم های ملی آغاز شده، همچنان ادامه 
دارد و احتماال تا برگزاری جــام بین المللی فجر 
در اســفندماه هم تداوم پیدا می کند.در همان 
روزهای اولیه اردوی تیم ملی، از سوی فدراسیون 
خبر رسید که سعید علی حسینی برخالف سایر 
دعوت شدگان در اردو حاضر نیست و مربیان هم 
غیبت او را غیرموجه دانستند.حاال با گذشت چند 
روز همچنان با اعالم دبیر فدراسیون وزنه برداری 
به خبرنگار »ورزش ســه« غیبت علی حسینی 
ادامه دارد.چند روز قبل پدر ایــن وزنه برداری 
اردبیلی که مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان 
۲۰17 و نقــره بازی های آســیایی ۲۰1۸ را در 
کارنامه دارد، سفر شخصی به باکو را دلیل غیبت 
 علی حســینی در اردوی تیم ملــی عنوان کرده 

بود.

»بنا« فرنگی کاران کشتی ایران را فراخواند؛
 نام یک اصفهانی در لیست

دومین اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی 
بزرگساالن روزهای 1۰ تا ۲۰ بهمن ماه در محل 
خانه کشــتی عبداله موحد ،مجموعه ورزشــی 
آزادی تهران برگزار می شود.طی روزهای اخیر 
رقابت های بین المللی جام تختی برگزار شــد و 
محمد بنا توانست بســیاری از شاگردان خود را 
در اندیمشک محک بزند.البته 1۰ فرنگی کار که 
قرار اســت راهی جام وهبی امره ترکیه شوند، از 
این مسابقات معاف شده بودند و حسین نوری و 
مهدی علیاری هم از محمد بنا مجوز داشــتند.
حاال بار دیگــر آقای خاص همه شــاگردانش را 
در خانه کشــتی جمع خواهد کرد تا بتواند آنها 
را در تمرینــات نیز محک بزند.در بین اســامی 
دعوت شــده به اردوی تیم ملی نام یک فرنگی 
اصفهانی به چشم می خورد، عباس مهدی زاده 
در وزن ۸۲ کیلوگرم به تیم ملی دعوت شده است.

نســبت به اردوی قبلی تقریبا هیــچ فرنگی کار 
مطرحی در این اردو هم غایب نیســت و فعال بنا 

همه شاگردانش را دعوت کرده است.

منهای فوتبال

پیشخوان

سند مالکیت به نام کی روش عضو مجمع فدراسیون فوتبال می گوید با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور، فدراسیون فوتبال دیگر توانایی پرداخت قرارداد کی روش را 
ندارد.کارلوس کی روش، سرمربی ۶5 ساله فوتبال ایران به احتمال 
زیاد پس از پایان مســابقات جام ملت های آســیا ۲۰19 امارات از 
ایران جدا می شود و به تیم ملی کلمبیا می رود. او در ۸ سال گذشته 
با فوتبال کشورمان ۲ جام جهانی و دو جام ملت ها را تجربه کرده و 
نتایج به نسبت خوبی را به دست آورده است.قرارداد کی روش برای 
۶ ماه حضورش در فوتبال ایران و همچنین مسائل اقتصادی کشور 

سبب شــده تا اعتراضات به میزان قرارداد مرد پرتغالی زیاد شود و 
زمانی که برای پیگیری این موضوع با محمد جواد ششگالنی، عضو 
مجمع فدراسیون فوتبال گفت و گو شد، او در این باره بیان کرد: تیم 
ملی فوتبال ایران با هدایت کی روش نتایج خوبی در جام ملت های 
آسیا ۲۰19 امارات گرفته و امیدواریم با شکست ژاپن و همچنین 
پیروزی در دیدار نهایی به قهرمانی برسد. او درباره احتمال جدایی 
کی روش افزود: به هرحال باید پس از پایان بازی ها در این خصوص 
صحبت کرد، اما با توجه به شــرایط اقتصادی کشور و وضعیت ارز، 

فدراســیون فوتبال توانایی پرداخت قرارداد کــی روش را ندارد و 
باید این موضوع را پس از پایان جام ملت های آســیا بررسی کنیم.

ششگالنی در پایان گفت: باید پس از خروج کی روش از ایران، مربی 
را به فوتبال کشــور بیاوریم که توانایی پرداخت قرارداد او را داشته 
باشــیم و برانکو ایوانکوویچ نیز گزینه خوبی اســت.گفتنی است؛ 
اظهارات ششگالنی درحالی است که فدراسیون فوتبال به واسطه 
دوبار صعود به جام جهانی با کی روش بالغ بر ۲۰ میلیون دالر پاداش 

از فیفا دریافت کرده  است.

فدراسیون، ناتوان در پرداخت قرارداد کی روش!

در فاصله یک قدمی فینال رقابت های جام ملت های 
آسیا ۲۰19 امارات، تیم ملی ایران در شرایطی مقابل 
تیم ملی ژاپن صف آرایی می کند که فوتبال دوستان 
ایرانی امیدوارند بعد از سال ها رویای حضور در دیدار 
نهایی این رقابت ها محقق شود و تیم ملی کشورمان 
بتواند جام قهرمانی را باالی سر ببرد.  ایران، درحالی 
توانست مجوز حضور در جمع 4 تیم برتر قاره کهن 
را به دست آورد که شــاگردان کارلوس کی روش با 
پنج برد، 1۲ گل زده و بدون گل خورده، با 59 درصد 
مالکیت توپ، ۸۰ درصد شوت به دروازه و  ۲7 شوت 
داخل بهترین عملکرد را در بین تیم های حاضر در 
مرحله نیمه نهایی به نام خود ثبت کردند.  استفاده 
از بیشترین تعداد بازیکن یکی دیگر از ویژگی های 
منحصر به فرد تیم ملی ایران در این دوره از رقابت ها 
بوده که به خاطر این ویژگی از سایر تیم های حاضر در 
این تورنمنت نیز متمایز شده است.تیم ملی فوتبال 
ایران در 5 بازی برگزار کرده در این مســابقات  به 
جز پیام نیازمند و امیر عابدزاده،دو 

دروازه بان ذخیره، از ســایر 
نفرات تیم استفاده کرده است 

و همین تغییر ترکیب را 
می توان یکی از 

نقاط قوت 

برجسته تیم ملی ایران دانست که می تواند در بازی با 
ژاپن هم به کمک کشورمان بیاید.

در مقابل تیم ژاپن اگرچه در ایــن بازی ها ترکیب 
دست نخورده ای داشته اســت؛ اما این تیم به علت 
جوان گرایی نسبت به رقابت های جام جهانی تفاوت 
 قابل توجهی کرده اســت. این تیــم در این دوره از
 بازی ها در گروه F  با تیم های ازبکستان، ترکمنستان 
و عمان هم گروه بود که هر سه بازی مرحله گروهی را 
با پیروزی پشت سر گذاشت و در مرحله یک هشتم 
نهایی مقابل تیم عربستان قرار گرفت. سامورایی ها 
با شکست عربستان در این مرحله، حریف ویتنام در 
مرحله یک چهارم شدند که این تیم را نیز با نتیجه 

دو بر صفر از میان برداشتند و در جمع چهار تیم برتر 
قرار گرفتند.

مسابقه ایران و ژاپن در شــرایطی برگزار می شود 
که سال هاســت این دو تیم مســابقه رسمی با هم 
نداشته اند. آخرین بار ایران و ژاپن در مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۰۶ با هم روبه رو شدند؛ اما آخرین تقابل 
شان در جام ملت های آســیا به سال ۲۰۰4 برمی 
گردد. 15 ســال قبل زمانی که برانکو ایوانکوویچ، 
هدایت ملی پوشان را برعهده داشت و ایران به عنوان 
سومی جام دســت یافت، دو تیم در مرحله گروهی 

رقابت ها باهم دیدار کردند.
در سومین بازی دور گروهی، ایران و ژاپن روبه روی 

هم قرار گرفتند که آن مســابقه با تساوی بدون گل 
پایان یافــت. در آن دوره از رقابت ها ســامورایی ها 
عنوان قهرمانی را به دست آوردند و ایران با شکست 
مقابل چین در نیمه نهایی عنوان سوم را از آن خود 
کرد. تیم های ایران و ژاپن تا به حال ۲۰ بار با یکدیگر 
بازی کرده اند. ایران ۶ بار پیروز این رقابت ها شــده 
و سهم ژاپنی ها 5 برد بوده و 9 دیدار هم مساوی به 
اتمام رسیده است.  تیم ملی ژاپن با کسب 4 عنوان 
قهرمانی در جام ملت های آسیا پرافتخارترین این 
دوره از رقابت ها محسوب می شود؛ اما تیم ملی ایران 
تاکنون سه بار توانسته جام قهرمانی را در این بازی 
ها باالی سر ببرد و اگر شاگردان کارلوس کی روش 
بتوانند تیم ملی ژاپن را در مرحله نیمه نهایی پشت 
سر بگذارند راه چندان سختی برای کسب چهارمین 
عنوان قهرمانی در پیش ندارنــد  و می توانند با تیم 

ملی ژاپن در تعداد قهرمانی ها برابری کنند.
 گفتنی اســت؛ دیدار 
ایران و ژاپن ســاعت 
در  امــروز   17:3۰
ورزشگاه هزاع بن زاید 
شــهر العیــن برگزار 

می شود.

یک قدمی فینال
  سد بزرگ ژاپن پیش روی تیم ملی؛ 

  کاریکاتور روز

مصدومیت اشک »امری« را در آورد!
سرمربی آرســنال در حالی  جمعه  شب برابر منچســتریونایتد شکست را پذیرفت که سه 

بازیکنش را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت.

علیرضا بیرانوند: قهرمانی 
را حس می کنم

واکنش سرمربی تیم ذوب آهن به شایعه تبانی در لیگ؛

نظر غیر کارشناسی می دهند
سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن می گوید امتیازهای هفته پایانی برای نامی نو حساس بود و هر 
کسی که از تبانی حرف می زند، غیر کارشناسی نظر می دهد.فریبا صادقی در واکنش به شایعاتی مبنی 
بر تبانی تیم های اصفهانی در هفته پایانی لیگ برتر والیبال بانوان که با قهرمانی تیم ذوب آهن به پایان 
رسید، اظهار کرد: پیکان هم با تیم امید ایران بازی داشت که متشکل از بازیکنان تیم امید است، آنها هم 
امتیازهایشان پایین بود. فکر می کنم در مقایسه با تیمی مثل توپکا که برای مقام سومی مبارزه می کند، 
بازی با تیم ته جدولی امید ایران عالوه براینکه راحت تر است احتمال بیشتری برای تبانی وجود دارد. 
وی در این مورد افزود: با توجه به بازی معوقه توپکا و امید ایران، اگر نامی نو یک ست از ما می گرفت 
عنوان سومی خود را تثبیت می کرد؛ بنابراین خیلی انگیزه داشت و شرایطش سخت بود. در این شرایط 
هرکسی حرف تبانی را می زند غیرکارشناسی نظر می دهد.سرمربی تیم ذوب آهن در مورد قهرمانی 
در لیگ بانوان گفت: امسال سعی کردیم از تمام ظرفیت بازیکنان بومی مان استفاده کنیم چون هدف 

اولیه باشگاه همین است و تنها یک بازیکن غیربومی در ترکیب مان داشتیم.

 ســایت ژاپنــی: ایران، 
شکست را دوست ندارد، دیوار 

آهنین

آزمون: امیدوارم تا بازی با 
ژاپن باز هم از من انتقاد شود!

سمیه مصور

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( 
یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد ؛ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/11/۸ می باشد .

نوع تضمین شــرکت درفرآیند ارجاع کار : 1- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای 
مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند ، دروجه شرکت عمران شهرجدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل 

تمدید به مدت سه ماه
  ۲- فیش واریزی به حســاب شــماره 4۰۰11195۰۶377117 بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه ســپرده شرکت عمران شــهر جدید فوالدشهر 

) وجه نقد یا هرگونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد (.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز دوشنبه مورخ 97/11/۸ تا روز شنبه مورخ 97/11/13
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:3۰ روز سه شنبه مورخ 97/11/۲3

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 13:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 97/11/۲4
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها : فوالدشهر ، بلوار ولی عصر 

، میدان ولی عصر، کد پستی ۸491741111 ، صندوق پستی ۸4915-1۶7
تلفن : 5-۰315۲۶3۰1۶1  دورنویس : ۰315۲۶۲41۸1

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-۰۲1 دفتر ثبت نام ۸۸9۶9737 و۸51937۶۸

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

مبلغ برآورد) موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهردیف
ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرآیند ارجاع 
کار) ریال (

گواهینامه 
نحوه پرداختصالحیت 

1
97/۸39۸/ص 97/11/3- شماره 

مناقصه در سامانه ستاد 
۲۰۰971335۰۰۰۰3۸

تهیه مصالح و 
اجرای بخشی از 

عملیات آماده سازی 
معابراصلی و فرعی 

محله دیار D1( 1( در 
برزن دیار شهر جدید 
فوالدشهر به استناد 
مصوبات ششصد 
و شصت و دومین 

جلسه هیات مدیره 
شرکت عمران شهر 

جدید فوالدشهر

 3۲/5۲۸/۶1۸/51۲
ریال براساس 
فهرست بهای 

راه باند فرودگاه 
و زیرسازی راه 
آهن سال 97

 1/۶۲۶/43۰/9۲۶
ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج در گرایش راه 
و ترابری از سازمان 

 برنامه و بودجه 
) سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل هفتاد درصد از 
مبالغ ناخالص صورت وضعیت 
های تایید شده از طریق تهاتر 
یا اراضی یا واحدهای موجود 

باکاربری مختلف در شهر جدید 
فوالدشهر به قیمت کارشناسی 
روز و پرداخت مابقی یا بصورت 

نقدی و یا ازطریق اوراق یا 
اسناد خزانه اسالمی در صورت 

تخصیص صورت می گیرد

نوبت  اول

م الف: 362477

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2624 | January  28,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



برسرتضییعمنافعشهروشهرداریباکسیعقداخوتنبستهایم
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

اخبار

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:
طرح استانی شدن انتخابات 

خیانت بزرگ به نظام و 
انقالب است

امام جمعه اصفهــان در جمع اعضــای مجمع 
اصولگرایان با اشــاره به موضوع اســتانی شدن 
انتخابات مجلس شورای اســامی، اظهار کرد: 
این طرح از مجلس چهارم و پنجــم مطرح بود، 
اما تاکنون اجرا نشده اســت. آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد با بیان اینکه اجرایی نشدن طرح 
استانی شــدن انتخابات کار خداوند بوده است، 
خاطرنشان کرد: اجرای این طرح خیانت بزرگی 
به نظام و انقاب است.وی با بیان اینکه برخی از 
نمایندگان به خاطر عملکرد ضعیف خود در دوره 
های بعدی رای نمی آورنــد لذا به دنبال تصویب 
این طرح ها هستند، تصریح کرد: با تصویب چنین 
طرحی با دسته ها و گروه هایی مواجه می شویم 
که هم پول دارند و هم از خرج کردن پول زیاد از 
منابع مختلف و شبهه ناک ابایی ندارند و احتیاط 
نمی کنند.طباطبایی نژاد ادامه داد: از سویی دیگر 
رقبایی که می خواهند با احتیاط وارد این موضوع 
شوند، نمی توانند هزینه آنچنانی داشته باشند و با 
توجه به اینکه شناخت در شهرستان های مختلف 
کم رنگ می شــود، رقابت از دایره عدالت خارج  
شــده و این اتفاق خیلی به صاح کشور نیست.

وی خاطرنشان کرد: بعضا برای تصویب این طرح 
اینگونه توجیه می کننــد که پول کمتری هزینه 
می شــود، در حالی که باید از آنها پرسید چگونه 
هزینه تبلیغات یک کاندیدای شهرستانی با هزینه 

تبلیغات یک کاندیدای استانی برابر است؟

استاندار اصفهان:
 در حل مشکل آب 

همگرایی وجود داشته باشد
استاندار اصفهان در جلسه مجمع نمایندگان 
اســتان با اشــاره به مباحث مربوط به بودجه 
اســتان، اظهار کرد: در بودجه ســال ۹۸ باید 
مسائل اصلی اســتان از جمله آب، راه اندازی 
قطار سریع الســیر، مترو، گذر غربی و شرقی 
اصفهــان، در اولویت  قرار گیرد و الزم اســت 
دستگاه ها نیز از قوانین و تبصره هایی که می 
تواند در جهت توسعه اســتان از آن بهره برد، 
استفاده کنند.عباس رضایی، به نقش و جایگاه 
نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسامی 
در خصوص رفع مشــکات و معضات اشاره 
و بیان کرد: باید در حل مشــکل آب همگرایی 
الزم وجود داشــته باشــد و نمایندگان مردم 
استان در مجلس شورای اسامی و مدیران باید 
همدل و همراه باشند و بتوانند با کمک و یاری 
یکدیگر در راستای حل این مشکل قدم بردارند 
که خوشبختانه در استان وحدت الزم صورت 
گرفته و ان شاءاله این شــرایط استمرار داشته 
باشــد.وی به اقدامات صورت گرفته توســط 
نمایندگان استان در خصوص موضوع آب اشاره 
کرد و ادامه داد: طرح ها و مصوبات موجود در 
خصوص احیای حوضه  آبریز زاینده رود مورد 
حمایــت و مطالبه جدی نماینــدگان مجلس 
شورای اسامی از مسئوالن کشوری قرار گرفته 
است و بایستی با همکاری همه مدیران ذی ربط 
شاهد اجرای هرچه بهتر این مصوبات و احقاق 

حقوق مردم استان در این خصوص باشیم.

معاون فرهنگی شهرداری اصفهان:
میراث فرهنگی ملموس 
و ناملموس یک ضرورت 

استراتژیک است
معاون فرهنگی شهرداری اصفهان در نخستین 
نشست کمیته گردشگری کان شهرها ، درباره 
ضرورت حرکت به ســمت شــهر فرهنگی با 
شــاخصه های زیســت پذیری، انسان محوری 
و معناگرایی ســخن گفت و اظهار کرد: کشور 
ما یک کاشــی معرق اســت که فرهنگ ها و 
تمدن های متنوع و متکثــری را در خود جای 
داده اســت. اینک همه ما خواســتار حرکت 
به ســمت یکی شدن و تبدیل شــدن به شهر 
فرهنگی هســتیم و این به معنــای وحدت و 
انسجام نیست.محمد عیدی با تاکید بر اینکه 
گردشــگری به مثابه یک درآمــد پایدار برای 
کشور شــناخته می شــود، گفت: در کشور ما 
10 کان شهر از ظرفیت های بسیار زیادی در 
حوزه گردشگری برخوردارند که می تواند ضمن 
درآمدزایی پایدار، به زنده نگه داشتن فرهنگ 
های متنوع این سرزمین نیز کمک کند.معاون 
فرهنگی شــهرداری اصفهان آگاهی بخشــی 
به شــهروندان در زمینه پاســداری از میراث 
فرهنگی ملموس و ناملموس را ضروری دانست 
و ادامه داد: شــهروندان باید از ارزش هایی که 
در این زمینه در اختیار دارند آگاه باشــند و از 
شــبیه شــدن به همدیگر و نفی هویت بومی 
خود همچون لهجه و گویش های محلی و بومی 

خودداری کنند.

حضور مادران دارای کودک 
اوتیسم در نشست تخصصی »پازل«

اولین نشســت تخصصی »پازل« با حضور مادران 
دارای کودک اوتیسم در خانه کودک برگزار می شود. 
بیماری اوتیسم )درخودماندگی یا Autism( یکی 
از بیماری های جدی گروه بیماری های رشــدی 
اختاالت طیف اوتیســم بوده کــه در اوایل دوره 
کودکی معموال قبل از 3 ســالگی ظاهر می شود. 
هرچند عایم و شدت آن در افراد مختلف، متفاوت 
است اما همه انواع اوتیسم برتوانایی برقراری ارتباط 
با دیگران توســط کودک، تاثیر مــی گذارد.خانه 
کودک وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان در همین راستا به منظور آموزش 
چگونگی رفتار با کودکان اوتیسم به برگزاری سلسله 
نشست های »پازل« ویژه مادران اوتیسم اقدام کرده 
اســت.آموزش مادران در خصوص چگونگی رفتار 
با کودکان اوتیسم، آشــنایی با روند رشد کودکان 
اوتیسم، بیان موارد و آسیب هایی که بر سر راه این 
کودکان است و ... از جمله سرفصل هایی بوده که در 
سلسله نشست های پازل مطرح می شود.این برنامه 
امروز  با حضور دکتر امیرحسین منتظری، دکترای 
روان شناسی ارتباطات و تغییر از دانشگاه UAB در 
بارسلونا برگزار می شود.عاقه مندان برای شرکت 
در این برنامه می توانند از ساعت 17 امروز به محل 
خانه کودک واقع در بوستان ملت، حدفاصل سی و 

سه پل و پل آذر مراجعه کنند.

گشایش نمایشگاه تابلو فرش های 
دستباف در منطقه ۱۵

نمایشگاه تابلو فرش های دستباف همراه با آموزش 
بافت فرش در فرهنگســرای کوثــر منطقه 1۵ 
شهرداری اصفهان گشایش یافت.مدیر منطقه 1۵ 
شهرداری اصفهان در خصوص این نمایشگاه با بیان 
اینکه منشأ بافت تابلو فرش را باید در قالیچه های 
تصویری ایران در دوران قاجار دانست، گفت: تابلو 
فرش دستباف یکی از اهرم های قوی در راستای 
ایجاد اشتغال در صنعت و هنر فرش ایرانی است که 
عرصه جدیدی را برای بافندگان، تولیدکنندگان، 
هنرمندان و عاقه مندان به آن گشــوده اســت.

مســعود قاســمی افزود: امروزه با در نظر گرفتن 
شرایط جدید زندگی به ویژه رشد آپارتمان نشینی 
و عاقه وافر هنردوستان به نصب انواع تابلوها فرش 
ها بر دیوار منازل، محل کار، تاالرها و ...روز به روز بر 
قابلیت ها، جذابیت ها و همچنین تولید و رونق این 

هنر اصیل و تاریخی افزوده  شده است.

پس از سال ها انتظار شهروندان 
فالورجانی صورت گرفت؛

  آغاز پروژه لوله گذاری 
مادی گارماسه 

 شهردار فاورجان با اشاره به آغاز پروژه لوله گذاری 
مادی گارماســه گفت: این پروژه به منظور دفع و 

هدایت آب های سطحی، بهسازی معابر، تسهیل در 
عبور و مرور شهروندان با افزایش عرض سواره رو و 
جلوگیری از بروز هرگونه خطر و حوادث احتمالی و 
سقوط در مادی صورت گرفته است. وی اظهار کرد: 
این لوله گذاری از جاده گردشگری شروع و پس از 
طی مسیر به خیابان 1۵ خرداد و امتداد خیابان بسیج  
و سپس به خیابان بوعلی گارماسه منتهی خواهد شد 
که با اجرای این پروژه مشکل دفع و هدایت آب های 
سطحی در این مســیر مرتفع خواهد شد.مهندس 
جواد نصری در این رابطــه افزود: این لوله گذاری با 
لوله های بتنی به قطر یک متر در سر تا سر مسیر در 
حال اجراست. وی همچنین در خصوص مشخصات 
پروژه خاطرنشان کرد:  عملیات لوله گذاری شامل 
گود برداری، نقشه برداری، شیب بندی کف مادی 
و نصب لوله های بتنی با مشخصات فنی اجرایی 
است و این عملیات با هدف هدایت و دفع آب های 
سطحی مسیر و جلوگیری از تجمع نزوالت آسمانی 
صورت پذیرفته است.وی هدف از انجام این عملیات 
را  دفع و هدایت آب های سطحی در زمان بارندگی، 
کنترل ســیاب و ارتقای ســطح کیفی و ایمنی 
معابر این محدوده خواند و اظهار داشت: در طول 
مسیر این لوله گذاری نیز منهول هایی تعبیه  شده 
 که دارای کف بتنی و دریچه هــای بتن پلیمری 

هستند.

ایام ا... دهه فجر انقاب اسامی در حالی از چند روز 
دیگر آغاز می شود که مسئوالن شهری برنامه های 
متعددی برای گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب اسامی تدارک دیده اند تا این جشن ملی در 
شهری که خود از پیشتازان شکل گیری این انقاب 
بوده است با رنگ و بوی متفاوتی نسبت به سال های 
گذشته برگزار شود. مدیر عامل سازمان زیباسازی 
شــهرداری اصفهان در گفت وگو بــا زاینده درباره 
فضاسازی در شهر به مناسبت این ایام می گوید: این 
سازمان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب 
اســامی و  ایام ا... دهه فجر اقداماتــی را به منظور 
گرامیداشت این ایام در شهر اصفهان در دستور کار 
خود قرار داده اســت که از جمله می توان به دیواره 
پازلی و فضاسازی  شهری با المان های موقت اشاره 
کرد.حسن موذنی می افزاید: دیواره پازلی با ابعاد 1۲ 
متر در 7۵ متر در ضلع شرقی ساختمان ارگ جهان 
نما والمان های موقتی با ابعــاد ۶ متر در 1۲ متر در 

مناطق 1۵ گانه شهری نصب می شود.
به گفته مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهرداری 
فضاسازی شــهری در این ایام به صورت المان ها و 
نمادهای مرتبط با پیروزی شکوهمند انقاب اسامی 
بانام »چهل ستون انقاب« در میدان ها و چهارراه ها 

اجرا می شود.
برگزاری جشــن های انقالب در مناطق 

15گانه شهرداری
برگــزاری برنامه چهل بهــار با حضور ســازمان 

های مردم نهــاد در باغ غدیر از دیگــر برنامه های 
مدیریت شهری برای این ایام است که دبیر اجرایی 
ویژه برنامه های دهــه فجر اصفهان به آن اشــاره 
می کند و می گوید: امســال همزمان با چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی به صورت ویژه از 10 
بهمن ماه بین ایام دو دهه فاطمیه ویژه برنامه های 
دهه فجر انقاب اسامی به صورت بسیار باشکوه در 

مناطق 1۵ گانه شهر برگزار می شود.
امیرحسین ستوده فر، بابیان اینکه برنامه های دهه 
فجر ویژه تمامی اقشــار و رده های مختلف سنی و 
در تمامی محله ها و مناطق 1۵ گانه شهر به صورت 
عادالنه و برابر برگزار می شود، اظهار  می کند: این 

برنامه ها در قالب جشن ها، جشنواره ها، همایش های 
تجلیل و تقدیر و نمایشگاه های متعدد در سطح شهر 
پذیرای شهروندان عزیز خواهد بود. »چهل ستون 
امید« نیز نام یکی دیگر از برنامه های شــهرداری 
اصفهان بــرای روزهای پیروزی انقاب اســامی  
اســت که دبیر اجرایی ویژه برنامه های دهه فجر 
اصفهان به آنها اشــاره می کند و می گوید: تمامی 
فرهنگســراهای محلی و مناطق پذیرای برگزاری 
جشن های بزرگی بانام »چهل ستون امید« خواهند 
بود که با آیتم های بسیار متنوع و جذاب، اوقات شاد 

و بانشاطی را برای مردم به همراه دارد.
به گفته ســتوده فر، اجرای برنامه ها و مســابقات 

ورزشی، برگزاری تورهای گردشگری در گلستان 
شــهدا، تجلیل از 40 بانوی نام آور فعال در عرصه 
انقاب، تجلیل از خانواده شهدای انقاب و تجلیل 
از چهل نفر از مادران شــهدای گران قدر انقاب 
و هشــت ســال دفاع مقدس و همچنین یادواره 
شهدای انقاب اســامی از دیگر برنامه های ایام 

دهه فجر است. 
برگزاری برنامه های جشــن انقالب در 

345 امامزاده و بقاع متبرکه استان
بقاع متبرکه استان اصفهان نیز با برگزاری برنامه 
های متناســب با این ایام به اســتقبال دهه فجر 
می رود بــه طوری که بــه گفته معــاون اوقاف و 
امورخیریه استان اصفهان، این برنامه ها در جوار  
حرم مطهر 34۵ امامزاده و بقعه متبرکه اســتان 

اصفهان اجرا خواهد شد.
حجت االســام ولی ا...روان می گوید: خیمه های 
انقاب اســامی، محافــل انس با قــرآن کریم، 
غبارروبی حــرم مطهر 40 بقعــه متبرکه، برپایی 
مراســم ادعیه خوانــی در جوار حــرم مطهر ۶0 
امامــزاده عظیــم الشــأن، اکــران فیلم هایــی 
با موضــوع انقاب اســامی در اماکــن متبرکه، 
برپایی 40 سلسله مباحث نمایشگاهی با موضوع 
دستاوردهای انقاب اسامی در جوار بقاع متبرکه 
اســتان، برپایی ایســتگاه های صلواتــی، برپایی 
ایستگاه های مشاوره سامت، برنامه ریزی استفاده 
از سخنرانان مجرب کشوری و اســتانی از جمله 
برنامه هایی اســت که در ایام دهــه فجر در بقاع 

متبرکه برگزار می شود.

اصفهانرنگانقالبمیگیرد

یک کارشناس طراحی شــهری اظهار کرد: در ایده کاپ هایی که  از 
سوی مدیریت شهری اجرا می شــود، می توان از نظرات شهروندان 
و هنرمندان بهره کافی برد و فکر آن ها را در طراحی های شــهری 
دخالت داد.احسان مالکی پور اضافه کرد: منتقدان مدیریت شهری در 
دوره های قبلی بر این باور بودند که سطح ذائقه شهروندان پایین رفته 
است در حالی که اکنون با اجرای ایده کاپ های مختلف شاهد افزایش 

سطح ذائقه شهروندان هستیم؛ پرداختن به نظرات مردمی در برنامه 
ریزی شهری نتایج مثبت همراه دارد، زیرا مردم می خواهند در شهر 
سکونت کنند، به طور مثال ممکن است مردم نوع خاصی از نورپردازی 
را بپسندند، اما هنرمندان آن شیوه نورپردازی را رد کنند، در این میان 
باید اولویت با نظر مردم باشد و اجرای این نوع نگرش تنها با برگزاری 
ایده کاپ میسر است.این کارشناس طراحی شهری افزود: ارائه ایده از 

طرف مردم حتی اگر اجرا هم نشود دستاوردش این است که مسئوالن 
با ذائقه مردم آشنا می شوند و یک مدیریت شهری موفق آن است که به 
نوعی در طراحی، تدوین، اجرا و نظارت بر سیاست های شهری بتواند 
از ایده مردمی اســتفاده کند.مالکی پور با اشاره به ایده کاپ نوروزی 
خاطر نشان کرد: از آنجایی که این ایده کاپ دارای رویکردی تخصصی 

و هنری است به نظر می رسد در حد طراحی و ایده پردازی باشد.

یک کارشناس:
مدیریت شهری موفق از ایده های مردمی استفاده می کند

 تدارک برنامه های مختلف مدیریت شهری برای استقبال از دهه فجر؛

مدیر منطقه 4 شهرداری خبر داد:
عملیات ترمیم و بهسازی تونل شهید آقاخانی کلید خورد

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت: عملیات ترمیم و بهسازی تونل شهید آقاخانی با برآورد اعتبار اولیه در 
حدود ۵00 میلیون تومان تا 1۵ اسفندماه سال جاری تمام می شود و نوروز ۹۸ در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

رضا اخوان اظهار کرد: در راستای تماس تلفنی یکی از شهروندان مبنی بر تخریب نمای دیواره های تونل شهید 
آقاخانی واقع در خیابان بزرگمهر در برنامه رادیویی »شهروند پرسشگر، شهردار پاسخگو« و با توجه به دستور 
شهردار اصفهان در خصوص بازدید فوری از محل و ارائه گزارش از محل بازدید کردیم و برداشت های وضعیت 
موجود انجام شد.وی با بیان اینکه تونل شهید آقاخانی در دی ماه سال ۸7 به بهره برداری رسیده، افزود: آن زمان 
با توجه به محدودیت زمانی و ترافیک سنگین در این نقطه از شهر، گزینه های مختلفی برای نماسازی و بدنه سازی 

این تونل پیشنهاد شد تا اینکه در نهایت به وضعیت موجود یعنی نما با استفاده از سرامیک رسیدند.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اعالم کرد:
برخورد قانونی با اتوبوس های مسافربری متخلف

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان اظهارکرد: طی جلساتی، از سوی سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در راستای ارائه خدمات 
بهتر به مسافران هماهنگی و تصمیمات الزم گرفته شده است.عباس محبوبی افزود: از جمله اقدامات صورت 
گرفته برخورد با اتوبوس های متخلف اســت که در مقابل پایانه کاوه اقدام به سوار کردن مسافر می کنند در 
این راســتا دوربین های ثبت تخلف روبه روی پایانه نصب شده است که بر این اساس پاک اتوبوس ها ثبت و 
به اداره کل حمل ونقل جاده ای ارسال می شود تا متخلفان اعمال قانون شوند.مدیرعامل سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان اقدام دیگر انجام شده با همکاری اداره کل حمل و نقل و شرکت های مسافربری 

را راه اندازی »سامانه سنا سفر« دانست .

شــصت و پنجمین جلسه علنی شورای اســامی شهر صبح دیروز 
برگزار شد. نایب رییس شورای اسامی شهر اصفهان  در این جلسه  
اظهار کرد: در ابتدای انقاب اسامی چهار اصل »استقال، آزادی، 
جمهوری و اسامی«  زیربنای نظام بود و اکنون که در چهل سالگی 
انقاب قرار داریم، فرصتی وجود دارد تا ارزیابی کنیم این چهار اصل 
در چه مرحله ای قرار داشته و در آینده چه مسیری را برای رسیدن به 
آن پیش رو داریم.وی افزود: باید زمینه حضور و تاثیرگذاری بیشتر 
مردم را در جهت جمهوریت و نیز اســتقرار مبانــی دینی بر مبنای 
اصل اسامی بودن در جامعه ســنجیده و ارتقا دهیم زیرا بابت آن 

هزینه های سنگینی پرداخته شده است.
علیرضا نصر اصفهانی با تاکید بر اینکه همواره باید مقام شــهیدان 
گرامی داشته شــود تصریح کرد: با همدلی و استفاده از ظرفیت ها 
می توان بر مشــکات موجود پیروز شــد و آرمان این شهیدان را 
که از جان و منافع مادی خــود در راه اســتقرار و حفظ جمهوری 
اسامی گذشتند، تحقق بخشــیم.وی از بررسی بودجه سال آینده 
در کمیسیون های مختلف شورای شهر خبر داد و خاطر نشان کرد: 
تاش معاونت های مختلف شــهرداری بــرای تحقق بودجه ۹7 در 
روزهای پایانی ســال قابل تقدیر بوده و امیــدوارم با وجود افزایش 
هزینه ها آنچه در این خصوص تصویب کرده ایم به خوبی محقق شود.

رییس کمیســیون حمل و نقل و فناوری اطاعات شورای اسامی 
شهر اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه امروز با توجه به افزایش 
جمعیت شهری مسئولیت شــهروندان دو چندان شده است، اظهار 
کرد: بر این اســاس نمی توان تنها به شهرداری دید خدماتی داشت 
و باید نگاه های تازه تری به این سازمان داشــت. امیر احمد زندآور 
توجه به تعالی سازمانی را ضروری دانست و ادامه داد: با رسیدن به 
تعالی سازمانی و عارضه یابی در ســازمان می توان به نقشه راه برای 
رسیدن به نقطه مطلوب دست یافت.رییس کمیسیون حمل و نقل و 

فناوری اطاعات شورای شهر اصفهان با بیان اینکه با وجود سادگی 
مدل تعالی ســازمانی، پیاده ســازی آن مشــکاتی را در برخواهد 
داشت، افزود: برای رفع این مشــکات نیازمند همکاری معاونان و 
مدیران بخش های مختلف هستیم.وی تاکید کرد: با ایجاد چارچوب 
اصولی مشخص در ســازمان در صورت تغییر مدیران می توان مانع 
برخوردهای ســلیقه ای مدیران و تغییر فرآیندهــا بعد از تغییرات 

شد.رییس کمســیون حمل و نقل و فناوری اطاعات شورای شهر 
اصفهان با بیان اینکه توســعه و ایجاد شفافیت در همه امور و ارکان 
تصمیم گیری،  مدیریت اجرایی و عملیاتی و در حوزه نظارتی برای 
حکمرانی خوب شهری امری ضروری است، افزود: اگر می خواهیم به 
شفافیت برسیم باید انتقاد همراه با آگاهی انجام داده و انصاف را نیز 
رعایت کنیم.وی با تاکید بر اینکه معنای انتقاد بیان نقاط ضعف یک 
مجموعه نیست اضافه کرد: منتقد کسی است که نقاط مثبت و منفی 
را در کنار یکدیگر ببیند و توان خود را در راستای ارائه راهکارها به 

منظور رفع مشکات و چالش های شهری به کار گیرد.
زندآور، با بیان اینکه امروز دستانی در کار است که انتقادات را صرفا 

در حوزه مدیریت شهری با روش های نادرست و ناشیانه و به منظور 
خدشــه دار کردن مجموعه مدیریت شــهری مطرح می کند، ادامه 
داد: جنگ روانی ایجاد شــده در این زمینه ریشه در از دست دادن 
پایگاه های قدرت و ثروت از سوی برخی افراد پشت پرده دارد و در 

این مسیر افرادی اهداف خود را دنبال می کنند.
وی با بیان اینکــه اولین هدف ایــن افراد بازگردانــدن آرامش به 
نیروهای خود و کمپ شکســت خورده خود و حفظ انسجام درونی 
اســت، تصریح کرد: تخریب اراده و توانمندی های مدیریت شهری 
جدید، تاش برای ناامید کردن مردم از رایی که به مدیریت شهری 
جدید داده و محروم ســاختن مدیریت شهری از پشــتیبانی رای 
دهندگان هم چنین تاش برای ایجاد شــکاف میان نسل جدید و 
قدیم مدیریت شهری و ایجاد بی اعتمادی بین آنها از دیگر اهداف 

این افراد است.
رییس کمیســیون حمل و نقل و فناوری اطاعات شــورای شهر 
اصفهان اظهار کرد: این روزها شــاهد حجم انتقادات بدون سند و 
پشتوانه علمی در دور جدید مدیریت شــهری هستیم که بدون در 
نظر گرفتن آنچه که شهردار اصفهان تحویل گرفته است و بودجه ای 
که اداره کانشهر اصفهان می طلبد و چالش هایی که در این زمینه 
پیش روی شهرداری است عنوان می شــود و باید توجه داشت که 
همه این انتقادات ناشی از ناتوانی این افراد در رسیدن به اهداف شان 
است.وی تصریح کرد: شهرداری و شورای اسامی شهر اصفهان در 
دوره پنجم مجموعه فعالیت ها و تاش های کارکنان مجموعه عظیم 
شهرداری اصفهان را به صورت شفاف و در قالب یک اتاق شیشه ای 
قرار داده و کســانی که با قلم زنی های مخربانــه قصد ناامید کردن 
مردم و اتاف سرمایه های شهر را دارند باید بدانند ما بر سر تضییع 
 منافع شــهر و شهرداری و صرفه و صاح شــهر با کسی عقد اخوت

 نبسته ایم.

در جلسه شورای اسالمی شهر مطرح شد؛

بر سر تضییع منافع شهر و شهرداری با کسی عقد اخوت نبسته ایم

شهرستان

نرگس طلوعی
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 امام هادی علیه السالم:
 حسد، کار های خوب را از بین می برد و دروغ، 

دشمنی می آورد.
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یادداشت

در سبک زندگی ما ایرانیان نیز از خودگذشتگی، ایثار، فداکاری 
مفاهیمی با ارزش هستند و همواره مورد تاکید بوده اند؛ به طوری 
که به استناد آمار و ارقام منتشر شده از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس، 190 هزار ایرانی در دوران دفاع مقدس 
به شهادت رســیدند و چه بســیار هموطنانی که جانباز و اسیر 
شدند. همچنین براساس آمار معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری، بیش از دو میلیون و 563 هزار زن سرپرست خانوار در 
کشور شناسایی شده اند که ایثارگرایانه زندگی می کنند و یا در 
مورد اهدای عضو به عنوان مصداقی برای ایثار و ازخودگذشتگی، 
قریب به دو میلیون ایرانی، کارت اهدای عضو دارند. مصادیق ایثار 
در جامعه ما بسیار اســت؛ به طوری که گروه های خیرین که در 
جامعه ما کم هم نیستند به نوعی ایثار می کنند، افرادی که می 
بخشند و از حق دیه و یا قصاص می گذرند، مادری که فرزند معلول 
و ناتوان دارد و برای رشد و پرورش آن تالش می کند، زوجی که به 
دلیل فقر یا ورشکستگی زندگی مشترک خود را رها نکرده و طالق 
نگرفتند، در حال ایثار هستند. پرستاران و خدمتگزاران به مردم، 
آتش نشانان، خبرنگارانی که در ســخت ترین شرایط شغلی در 
حال انجام وظیفه هستند، معلمان و فرهنگیانی که با حق الزحمه 
ناچیز در تعلیم و تربیت نسل آینده ایثار می کنند، مادر بارداری 
که باوجود مشکالت جسمی، بارداری برای او مضر است اما با ایثار 
و فداکاری توام با مهر سختی های مادرانه را با دل و جان می پذیرد 
و بعد از به دنیا آمدن فرزند هم به تعبیــر برخی با چنگ و دندان 
فرزندش را بزرگ می کند. ایثار، در دو واژه از خود گذشتگی و مقدم 
داشتن دیگران بر خود معنا می شود و جامعه ای سالم در نظر گرفته 
می شود که مردم در فضاهای اجتماعی به نفع اجتماع، رفتارهای 
جمع گرایانه داشته باشند و دیگران را بر خود مقدم بدارند.  ایثار 
اجتماعی به دلیل اینکه در محیط اجتماعی اتفاق می افتد، افرادی 
که در مواجهه و مجاورت با رفتارهای ایثارگرایانه و فداکارانه قرار 
می گیرند نیز میل به تقلید و بازتولید این رفتار پسندیده اجتماعی 

پیدا می کنند.

ایثار را در جامعه ترویج دهیم

مهسا احمدی 

عکس روز

دوخط کتاب
حالت دچــار می شــوم می 
خواهم بروم بیرون و دیگر 
به هیچ کجا برنگردم. مثل 
این است که وجود دیگری 
در مــن باشــد. شــروع می 
کنم به زوزه کشیدن، خود 
را روی زمیــن مــی اندازم، 
ســرم را به این طــرف و آن 
طرف مــی کوبم تــا بیرون 

برود.

»زندگی پیش رو«
رومن گاری

بدترین چیزها در درون 
آدم اتفاق می افتد

 بدترین چیزها همیشه در 
درون آدم اتفاق می افتد. 
اگر اتفاق در بیرون بیفتد 
مثل وقتــی کــه اردنگی 
می خوریــم، می شــود زد 
به چــاک. امــا از درون غیر 
ممکن است. وقتی به این 

در بندر کاله، زنی هفتاد ســاله به نام »بریژیت لیبس« مایه دلگرمی تمام 
پناهجویان است که به او لقب »مامانی« داده اند. این زن که خانه اش مقابل 
کمپ پناهجویان قرار دارد، برای کمک به آن ها آماده کرده است. پارکینگ 
خانه اش به محلی تبدیل شده تا پناهجویان بتوانند تلفن هایشان را شارژ 
کنند و برای آن ها حوله، وسایل شخصی، بیسکویت و میوه هم می گذارد 
و زخم هایشان را پانسمان می کند. او دائم از سوی همسایگانش سرزنش 
می شود و مجبورش کرده اند دیواری بکشد تا در برابر مزاحمت پناهجویان 

در امان باشند. 

مادر پناهجویان شهر کاله

بخشی از فرودگاه اورلی فرانســه به خاطر کفش های مشکوک یک مسافر 
تخلیه شد.عصر پنجشنبه ماموران امنیتی فرودگاه بین المللی اورلی در جنوب 
پاریس دو سالن اصلی فرودگاه و ترمینال ۴ آن را به سرعت تخلیه کردند تا 
کفش های »مشکوک« زنی را بازرسی کنند. آنچه ماموران را به این مسافر 
بدگمان کرده بود، یک کفش  عجیب در چمدان او بود که از آن نوری بیرون 
می زد. این کفش ها در واقع از نوع پوشش مانکن های تاالر مد بود که درون 
پاشنه شفاف آن چراغ روشنی قرار داشت. رسانه های فرانسه از قول پلیس 
نوشته اند صاحب این کفش ها که مسافر کازابالنکا بود بالفاصله بازداشت شد.

کفش های دردسرساز فرودگاه فرانسه را تخلیه کرد!

به تازگی در شــهر کلن آلمان مکانی افتتاح شده که در آنجا اتاق ها، تم ها 
و پس زمینه های رنگی مختلفی طراحی شــده است تا اینستاگرام بازها و 
عالقه مندان به عکس سلفی به خواسته هایشان برسند. ورودی این موزه 
برای گذراندن چندین ســاعت 30 یورو است. بیشــتر بازدیدکنندگان با 
چمدانی از لباس و کفش بــه این مکان می روند تا عکــس های متفاوت 
بگیرند. ایده این موزه از آمریکا به اروپا آمده و بســیار مورد استقبال قرار 

گرفته است.

موزه اینستاگرام برای سلفی بازها

تنهاترین خانه 
جهان!

ایــن خانه کــه در قله  
صخره ای در ایســلند 
وجوددارد ایزوله ترین 
خانه جهان شــناخته 
می شود که دید جالبی 

به بیرون دارد!

در دهه فجر 30 پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتباری بالغ بر  1۲۷5 میلیارد و ۴00میلیون ریال در ســطح استان اصفهان 
افتتاح می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه در دهه فجر ســال جاری ۲۲ پروژه در بخش آب به بهره برداری 
می رسد اعالم کرد: در دهه فجر 9۷ ،بهره برداری ازخط آبرسانی به گلشهر، افتتاح خط دوم آبرسانی به تودشک  ،  لوله گذاری 
بهره برداری از خط انتقال آب به دولت آباد و شاپور آباد ،آبرسانی به شهرک صنعتی نایین ،افتتاح خط انتقال آب به برف انبار و  

نیز بهره برداری از مخزن ۲ هزار مترمکعبی این شهرستان از جمله پروژه هایی است که به بهره برداری می رسد.
مهندس هاشم امینی افزود: بهره برداری از ۲۸5 کیلومتر  شبکه آب در سطح اســتان،حفر و تجهیز چاه و بهره برداری از خط 
انتقال آب چاه در زواره ،اصالح شبکه آب و انشعابات اردستان، بهره برداری از سیستم تله متری شبکه آب ،مخازن و ایستگاه های 
پمپاژ در خمینی شهر ، اصالح شبکه و انشعابات آب در مهاباد،تجهیز ایستگاه پمپاژکمکی آب اردستان ،بهره برداری از سیستم 
تله متری تاسیسات آب پیربکران، افتتاح دو حلقه چاه در شهر ابریشم  وبهره برادری از ایستگاه پمپاژ گلدیس شاهین شهر از 

دیگر پروژه های قابل افتتاح  در بخش آب است .
وی اعالم کرد:بهره برداری از مخزن ۲ هزار مترمکعبی نیک آباد،افتتاح خط انتقال  و برگشت مخزن ۲0 هزار مترمکعبی شاهین 
شهر، بهره برداری از مخزن 5 هزار مترمکعبی خمینی شــهر ، مخزن ۲ هزار متر مکعبی منطقه 6 اصفهان، ایستگاه پمپاژ آب 
منطقه 6 اصفهان و حفر و تجهیز چاه آب درخمینی شــهر از مهم ترین پروژه هایی است که در دهه فجر در استان اصفهان به 

بهره برداری می رسد.
مهندس امینی، به مهم ترین پروژه هایی که در دهه فجر در بخش فاضالب افتتاح می شوند پرداخت و اظهار داشت:  بهره برداری 
از 36۸ کیلومتر شبکه فاضالب در سطح استان ،بهره برداری از فاز اول شبکه فاضالب خوانسار و نیز افتتاح تصفیه خانه فاضالب 
این شهر، بهره برداری از پکیج تصفیه فاضالب  مسکن مهر فریدونشهر، بهره برداری از 36۷ کیلومتر لوله گذاری  شبکه فاضالب  
در سطح استان ،افتتاح ایســتگاه پمپاژ  و خط انتقال فاضالب مبارکه،بهره برداری از ایستگاه پمپاژ و شبکه فاضالب کرکوند، 
بهره برداری از شبکه فاضالب سطح شهر و محله قلعه ســمیرم از مهم ترین پروژ ه ها در بخش فاضالب است که در دهه فجر 

افتتاح می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:بهره برداری از شبکه فاضالب مینادشت و اشترجان ، شبکه فاضالب 
خیابان خندق فالورجان، فاز دوم شبکه فاضالب شهرک آبشار سمیرم از دیگر پروژه ها بخش فاضالب است که به بهره برداری 

می رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مطرح کرد:

افتتاح ۳۰ پروژه در بخش آب و فاضالب
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