
»اصفهان« گران شد

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
 Society.Cultural  Newspaper  / No.2628/February 02. 2019 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی / شنبه 13 بهمن  1397 /26 جمادی االول 1440 / شماره 2628 / 8 صفحه / قیمت: 1000  تومان 

 مسئوالن استان همجوار در واکنش به بازگشایی موقت زاینده رود و حفر تونل گالب، مسئوالن 
استان اصفهان را به مدیریت اشتباه و سوء مدیریت متهم کردند؛

همسایه ها...

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه:

حفاری تونل خط دو مترو قبل از نوروز آغاز می شود
مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان و حومه گفت: عملیات حفاری تونل خط دوم 
مترو از ایستگاه شهید غفاری باالتر از حرم حضرت زینب)س( قبل از نوروز آغاز می شود. 
محمدرضا بنکدار هاشمی اظهارکرد: عملیات ساخت ســازه اصلی ایستگاه های چهارراه عاشق 

اصفهانی و عمان سامانی آغاز شده و....

               امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان در نظر دارد فروش ضایعات موجود و دو 
دستگاه موتور دیزل بنز مستعمل شش سیلندر در انبار شرکت خود را به شرح مذکور و 
با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)setadiran.ir(  باشماره مزایده 100970128100003 به صورت الکترونیکی به فروش 

برساند.
زمان انتشار در سایت : ساعت 8:30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/11/11

مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 1397/11/18
تاریخ بازدید : روزهای 1397/11/23  الی 1397/11/25 از ساعت 9:00 الی 16:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1397/11/29
زمان بازگشایی : ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/11/30

زمان اعالم برنده : ساعت 8:30 روز چهارشنبه مورخ 1397/12/01
 ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل 
فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اســناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 

برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن 

عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب  می باشد .
عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 
)توکن( با شــماره های ذیل تماس حاصل فرمایند. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 

021-41934
هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد. 

آگهی مزایده عمومی )نوبت  دوم(

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
شنبه 13 بهمن

 روز  بدون دروغ 
حتی از نوع مصلحتیش؛

امروز می خوایم منافعمون رو 
فدای درستی کنیم، امروز 

هیچگونه دروغ مجاز نیست.

به تازگی و در شهرکرد، نشستی با عنوان نشست »هم اندیشی بام ایران در 
حسرت آب« برگزار شده اســت. جدا از نام نشست که زیباست، محتوای 
این جلسه و سخنانی که مسئوالن اســتان همجوار مطرح کرده اند، قابل 
توجه به نظر می رســد. یکی از حاضران در این نشســت، حجت االسالم 
والمسلمین امیرقلی جعفری، رییس کمیته ای موسوم به کمیته صیانت 
از آب چهارمحال و بختیاری بوده است. این روحانی دغدغه مند در استان 
همسایه، به چندمورد قابل توجه اشاره کرده از جمله اینکه گفته »بازکردن 
آب زاینده رود اشــتباه بود.«،  درواقع حجت االسالم جعفری گفته »اگر 
مسئوالن به فکر آب شرب مردم استان همجوار در تابستان بودند نباید این 
10 روز آب سد را باز می کردند.« رییس کمیته صیانت از آب چهارمحال و 
بختیاری همچنین مدعی شده که درب های کارخانه ذوب آهن هیچ زمان 
روی کسی گشوده نمی شد و هیچ کس از بیرون نمی توانست وارد آن شود 
ولی طی ماه های اخیر این اتفاق رخ داد و افرادی که وارد آن شدند دیدند 
که یک دریاچه مصنوعی عظیم در این واحد تولیدی ایجاد شــده است و 
سپس اضافه کرده که این دریاچه گوشه ای از واقعیت هایی است که مردم 
این استان سال هاســت بیان می کنند و ابراز امیدواری کرده که هرچقدر 
جلوتر می رویم مردم اصفهان واقعیت های بیشتری را بفهمند و به آن ها 
ثابت شود »مشکل بی آبی از باالدست نیست بلکه به سوء مدیریت مدیرانی 

برمی گردد که در این استان بر سر کار هستند.«
در این جلسه بازهم بر سر »تونل گالب« صحبت شده و تاکید شده که این 
تونل منجر به خشکسالی چهارمحال و بختیاری و به یغمابردن آب های 
زیرزمینی این استان می شود و درنهایت هشدارداده شده که »حتی یک 
متر تونل زدن در چهارمحال و بختیاری به هر استان دیگری برای همیشه 

ممنوع است.«
یکی از نمایندگان اســتان در مجلس هم که در این نشست حاضر بوده، 
گفته که  مردم اســتان درگیری و دعوایی با هیچ فردی یا استانی ندارند، 
حرف آن ها این است که مسئوالن سایر اســتان ها هم  بر اساس مدیریت 
مصرف گام بردارند تا مشکالت حل شــود. مردم چهارمحال و بختیاری 
نگران و ناراحت از این موضوع هستند که مدیرانی که در رأس وزارتخانه ها 
و مراجع کالن کشور هســتند پیرامون برخی از امور بر مبنای بی عدالتی 

حرکت کنند.
یکی دیگر از نمایندگان حاضر در جلســه هم تاکید کرده که قرار بود در 

مخالفت با طرح های انتقال آب نامه ای بنویسند و هیئت رییسه مجلس 
را تحت فشار قرار بدهند و البته قصدشان استعفا نبوده است! این نماینده 
استان چهارمحال در مجلس شورای اسالمی گفته  »تیمی که قرار است 
برای زاینده رود تصمیم گیری کند، همگی اهل استان هم جوار هستند و 
همین هم باعث می شود تا آمارهای غلط ارائه شود. اراده ای وجود دارد که 
تا آنجا که ممکن است از منابع آبی ما برای توسعه اصفهان استفاده شود 
و بدون شــک تصمیم گیری با منطق و علم کارشناسی مشکالت را قابل 

حل می کند.«
نماینده شهرکرد مدعی شده که پشت پرده تونل گالب، دست هایی درکار 
است که »پدافندغیرعامل« را بهانه کرده اند. پیش از این گفته شده بود 
که طرح تونل گالب دو برای آبرسانی به جمعیت شش میلیون نفری زیر 
پوشش شبکه آبرسانی اصفهان، نقش پدافند غیرعامل و حیاتی برای این 

منطقه دارد .
به هرحال در حال حاضر در استان همســایه که از بیکاری و محرومیت 
رنج می برد، اعتراضاتی نســبت به برخی پروژه های آبرســانی به استان 
اصفهان وجود دارد. چهارمحالی ها می گویند استان شان را برای رساندن 
آب به اصفهان خشــک می کنند. اصفهانی ها هم می گویند در باالدست 
زاینده رود، آب پمپاژ می شــود و اتفاقاتی می افتد که اگر هم ذخیره ای 

باشد، به اصفهان سهم چندانی نمی رسد. 
بدبینی شکل گرفته و مســئوالن دو استان علیه یکدیگر مصاحبه کرده و 
همدیگر را به ناالیقی در مدیریت متهم می کنند. پس از داستان استعفای 
دسته جمعی نمایندگان اســتان و وعده و وعیدها مبنی بر تشکیل ستاد 
احیای زاینده رود، حاال مردم استان چشــم انتظار مصوبات این ستاد و 
راهکارهای عملی برای زنده شدن زاینده رود هستند. در این میان حرف 
مردم استان همسایه را هم باید شنید. آنها نیز خود را محق می دانند و می 
گویند سهم شان از زاینده رود تنها 10 درصد است و 90 درصدِ  اصفهانی 

ها باید مدیریت شود. 
چندی قبل هم نشســتی با موضوع انتقال احتمالی آب کارون به استان 
اصفهان در اهواز برگزار شــد. حاال در چهارمحال نشست مشابهی برگزار 
شده و در اصفهان ... فعال زاینده رود برای چندروز بازگشایی شده است. 
مسئوالن استان درگیر جابه جایی نیرو و عزل و نصب و دعواهای سیاسی 
و جناحی هســتند. گزیده ای از نشست در استان همســایه را برایشان 
 نوشتیم که در جریان باشند. همین. در ضمن ناسپاس نیستیم، همچنان 

خدارو شکر که همین هم هست!

  گزارش های جدید می گوید اصفهان با تورم ماهانه 
چهاردرصد، باالترین افزایش نرخ تورم را داشته است؛

3

نرخ تورم این روزها محل بحث در میان کارشناســان اقتصادی است. پس از آنکه 
بانک مرکزی اعالم کرد که تا اطالع ثانوی نرخ تورم ماهیانه را اعالم نخواهد کرد، به 
نظر می رسد این سایر ارگان های موازی اقتصادی هستند که حاال دست به کار ارائه آمارتورمی 
و اقتصادی در کشور شده اند. بر همین اساس اتاق بازرگانی تهران طی روزهای گذشته اقدام به 
انتشار آمار تورمی به تفکیک استان های کشــور کرده و نرخ تورم را به تفکیک استان ها اعالم 

کرده  است...

زینب ذاکر

معاون استاندار:

 اصفهان، بیشترین حجم
 راه های کشور را دارد

3

 برای ششمین بار متوالی؛

 سردار قربانی، رییس هیئت 
تیراندازی استان اصفهان شد

6

غالمرضا تختی/ ساعت 14
کارگردان:بهرام توکلی

آشفتگی/ ساعت 16
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صفحه  7
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کانال مالی ویژه ایــران و اتحادیه اروپایی 
باالخره پس از ماه ها کش و قوس به تصویب 
رسید و در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت. 
اروپایی ها پس از آنکه نتوانســتند دوشنبه 
گذشته در بروکسل به توافقی جامعه بر سر 
این کانال مالی دست یابند، پنجشنبه آن را 

به صورت رسمی ثبت کردند. 
عالوه بر رســانه های اروپایی سفیر ایران در لندن 
نیز در توییتی اعالم کرد این کانال توســط آلمان، 
فرانســه و انگلیس رسما به ثبت رســیده و مرکز 
اصلی آن در پاریس خواهد بود. عالوه بر اینکه هر 
سه کشور ســهامدار این کانال مالی خواهند بود، 
آلمانی ها ریاســت آن را بر عهده دارنــد و بریتانیا 
رییس هیئت نظارت در آن خواهد بود. پر فیشــر، 
از مدیران برجسته بانکی آلمانی این سیستم مالی 
جدید را ریاست می کند. این شغلی حساس است 
که فیشر آن را بر عهده گرفته است. او که مدیریت 
»کامرز بانک« آلمان را بر عهده داشــته ۶۹ سال 
سن دارد و باید سریعا ریاســت این سیستم مالی 
 جدید را برای تســهیل مبادالت تجــاری با ایران

 برعهده گیرد.
گام نخست، تجارت کاالهای انسانی

پایگاه آلمانــی NDR در مورد ثبت رســمی این 
کانال نوشــت، این ابزار به بانک ها امکان می دهد 
که به رغــم تحریم های آمریکا با ایــران همکاری 
داشته باشــند؛اما به زعم اروپایی ها چنین اقدامی 
چندان آسان نخواهد بود.  اتحادیه اروپا ایجاد این 
کانال را بــه منزله پیامی برای تهران و واشــنگتن 
تلقی می کند. به نوشــته NDR این ساز و کار در 
گام نخســت تجارت کاالهای انسانی )مواد غذایی 
و دارو( را تحت پوشــش قرار می دهد؛ اما به مرور 

دامنه پوشش آن گسترش می یابد.
کانال ویژه مالی چه کاری انجام می دهد؟

سیستم  Instex ، یک نوع ســازو کار مبادله ای 
است که در آن حساب های شــرکت های ایرانی 

و اروپایــی بــا یکدیگــر 
تســویه مــی شــود. به 
عنــوان مثــال پولی که 
ایــران در ازای صادرات 
نفت به اروپا باید دریافت 
کند،  می تواند مستقیما 
به ســمت شــرکت های 

اروپایی جریان یابد که تولیدات خــود را به ایران 
می فروشــند. روز دوشــنبه وزرای امــور خارجه 
آلمان، فرانسه و انگلیس در بروکسل درباره آخرین 
جزئیات این ســاز و کار مالی توافق کردند. معاون 
سیاسی وزیر خارجه ایران درباره طرح اتحادیه اروپا 
برای تبادالت مالی با کشورمان گفت: اینکه دقیقا 
این ســازوکار چگونه کار خواهد کرد در جلسات 
کارشناســی که ما با طرف هــای اروپایی خواهیم 
داشت، بررسی می شــود و بانک مرکزی ما با این 
مکانیزم باید وارد گفت وگو شود و شکل انجام کار 
را مشــخص کند. عباس عراقچی اظهار کرد: این 
یک سازوکار ویژه مالی است که اروپایی ها چندین 
ماه به دنبال ایجاد آن بودند و هدف ســاز وکار این 
است تا مجموعه دریافت ها و پرداخت های ایران با 

اروپا، صــادرات و واردات 
ما و همه اینهــا وارد این 
ســازوکار مالی بشــود و 
از طریــق این ســازوکار 
طــرف  دو  تبــادالت 
صورت بگیرد. وی افزود: 
همچنیــن قرار اســت تا 
سازوکار مشابهی هم به این منظور در ایران تشکیل 
شــود تا بتوانند تبادالت ریالی را برای طرف های 
ایرانی ســاماندهی کند. این در حقیقت سیستمی 
است تا شرکت هایی که مایل باشــند با ایران کار 
تجاری انجام دهند، تبادالت مالی خود را از طریق 

این سازوکار صورت دهند.
حمایت اروپا به همین جا ختم می شود؟

اروپا، تالش می کند تا با راه اندازی این کانال مالی 
به نوعی ایران را برای پایبندی به برجام آماده کند. 
این مسئله از آن رو برای اروپاییان حیاتی است که 
نابودی برجام بیشتر از هر زمانی استقالل سیاسی 
این اتحادیــه را با بحران روبه رو خواهد ســاخت. 
رویترز در گزارشی مدعی شــده است که اتحادیه 
اروپا مدت هاست برای آماده ســازی این سازوکار 

تالش می کنــد. راب مالی، رییس پیشــین بخش 
خاورمیانه در شــورای امنیت ملــی آمریکا و عضو 
اندیشکده گروه بین المللی بحران معتقد است که 
تاثیر اقتصادی این کانال کــم خواهد بود؛ اما این 
امیدواری وجود دارد که به لحاظ سیاسی ایران را 
به ماندن در توافق هسته ای ترغیب کند. بر اساس 
توافق پیش رو، در واقع شــرکت های اروپایی مجاز 
هســتند همه کاالهایی را که در لیست تحریم ها 
قرار ندارند، بــه ایران صادر کنند؛ اما مســئله این 
اســت که تقریبا همه بانک ها در اروپــا حاضر به 
پرداخت و مبادالت پولی برای این گونه تجارت ها 
با ایران نیستند. آن ها نگرانند که در این صورت با 
تحریم های آمریکا مواجه شوند. هر چند انتقادهای 
جدی نسبت به کانال مبادالت بشــر دوستانه در 
این کانال مالی وارد است؛ اما برخی از کارشناسان 
سیاسی معتقدند راه اندازی این کانال با محوریت 
مسائل بشردوســتانه و در صورتی که موفق عمل 
کند می تواند به شرکت های اروپایی برای ورود به 
 این ســاز و کار و همکاری با ایران اطمینان خاطر 
بدهد.  البته کارشناســان بین المللی به اینکه این 
کانال بتواند نیازهــای ایران را جواب بدهد، خوش 
بین نیســتند. برای نمونه »ریچارد نفیو« عضو تیم 
هســته ای آمریکا و طراح آمریکایــی تحریم های 
ایران نیز از اینکه این کانــال بتواند نیازهای ایران 
را مرتفع کند، ابــراز تردید کرده بود: »اگر ]کانال[ 
تنها محدود به تجارت های بشردوستانه باشد، بله 
من فکر می کنم این کانال موثر و کارآمد باشــد«. 
شکستن مرزها در زمینه تجارت های بشردوستانه 
به خودی خود مفید است و شــدیدا نیاز به وجود 
یک سرویس مالی در این زمینه حس می شود. به 
نظر نمی رسد اتحادیه اروپا به راحتی بتواند از زیر 
فشار تحریم های آمریکا خارج شود. حال باید دید 
آیا برای اولین بار اروپا می تواند ســاز و کاری واقعا 
مســتقل از ســاختارهای اقتصاد آمریکا را به اجرا 
درآورد  یا کانال ویژه مالی تنها راهی برای سرگرم 
کردن ایران و معطل نگه داشــتن کشورمان برای 

سخت تر شدن تحریم ها خواهد بود.

»گوآیدو« سفیری برای ونزوئال 
در اسرائیل تعیین می کند

تلویزیون رژیم صهیونیســتی به نقــل از برخی 
نزدیکان به رییس جمهــور خودخوانده ونزوئال 
اعالم کرد که او قصد دارد طــی چند روز آینده 
سفیری برای ونزوئال در اراضی اشغالی تعیین کند.
به گزارش سایت خبری النشره، برخی چهره های 
نزدیک به گوآیدو اظهار کردند، تعیین سفیر در 
اسرائیل در چند روز آینده انجام خواهد شد و این 
اقدام در چارچوب تعییــن نمایندگان دیپلمات 
اپوزیسیون ونزوئال در کشــورهایی که گوآیدو را 
به عنوان رییس جمهور موقت ونزوئال به رسمیت 

شناخته اند، انجام می شود.
همچنین ایــن منابع فاش کردنــد، رایزنی ها با 
اســرائیل مســتقیم نبوده بلکه از طریق آمریکا 

انجام شدند.

تمجید پاپ فرانسیس از امارات 
در آستانه سفرش

رهبر کاتولیک های جهان نسبت به سفری که قرار 
است سوم فوریه جاری به امارات داشته باشد، ابراز 
خرسندی کرده و این سفر را به منزله برگی جدید 
در تاریخ روابط میان ادیان و تاکید بر اصل برادری 
دینی دانست. پاپ فرانســیس با اشاره به اینکه 
بسیاری امارات را مکانی امن برای کار و زندگی 
در آزادی و با حفظ احترام می دانند، گفت: امارات 

سرزمین صلح و شکوفایی و همزیستی است.
ولیعهد ابوظبــی نیز اظهــار کرد:بــار دیگر به 
مرد صلح و محبت )پاپ فرانســیس( خوشــامد 
می گوییم، ما به این نشســت تاریخــی که قرار 
اســت در ابوظبی با حضور پاپ فرانسیس و نیز 
 احمد الطیب، شــیخ االزهر برگزار شــود، چشم
 امیــد دوخته ایم و بســیار خوش بین هســتیم 
 که ملت ها و نســل ها از امنیت و صلح برخوردار

 شوند. 

 جنگ فیسبوکی آمریکا 
علیه »الحشد الشعبی« عراق

یکی از فرماندهان »الحشد الشعبی« اعالم کرد که 
آمریکا تامین مالی صدها صفحه را در فیسبوک 
بر عهده گرفته اســت تا وجهه الحشد الشعبی را 
تخریب و زمینه اخراج آن از شــهرهای عراق را 

فراهم کند.
المعموری اعالم کرد که طی هفته های گذشته 
در شبکه های اجتماعی به ویژه فیسبوک شایعات 
و دروغ هایی علیه الحشد منتشر شده است.این 
فرمانده الحشد الشــعبی تاکید کرد که آنچه رخ 
داده، در واقع ســرآغاز طرحی بــا حمایت مالی 
آمریکاست تا چهره الحشدالشعبی را در شهرهای 

آزاد شده، مخدوش کند.

رویترز: 
احزاب لبنان بر سر تشکیل کابینه 

به توافق رسیدند
خبرگزاری رویترز مدعی شد که رهبران و احزاب 
سیاسی لبنان بر سر تشــکیل کابینه جدید در 
این کشور به توافق رسیده و آن را علنی خواهند 
کرد. رویترز به نقل از منابع لبنانی مدعی شد که 
مقامات و احزاب سیاسی این کشور بر سر تشکیل 

کابینه جدید به توافق رسیدند.
رســانه های دیگــری از جمله راشــا تــودی و 
شبکه اســکای نیوز عربی نیز نوشتند که »سعد 
الحریری«، نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه 
وارد کاخ »بعبدا« شده و قرار است اسامی کابینه 
پیشــنهادی خود را به »میشــل عون«، رییس 

جمهوری لبنان تقدیم کند.
 در همیــن حین، شــبکه المیادیــن لبنان نیز 
 گزارش داد کــه »نبیه بری«، رییــس پارلمان
  این کشــور نیز بــه جمــع الحریــری و عون 
جهت اعالم تکمیل تشکیل کابینه لبنان پیوسته 

است.

»SPV « فعال فقط غذا و دارو

دلیل بررسی نشدن طرح 
استانی شدن انتخابات مجلس 

در صحن علنی اعالم شد
عضو هیئت رییســه مجلس، دلیل بررســی 
نشدن طرح استانی شدن انتخابات مجلس در 
صحن علنی پارلمان را تشریح کرد.علی اصغر 
یوسف نژاد، با اشــاره به اینکه طرح استانی 
شدن انتخابات مجلس در اولویت رسیدگی 
در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار دارد، 
گفت: تنها دلیل بررســی نشــدن این طرح 
در جلســات این هفته، ترافیــک برنامه ها و 
کمبود زمان بود. وی تصریح کرد: پس از پایان 
دستور فعلی جلســات علنی، طرح استانی 
شــدن انتخابات مجلس بررســی می شود. 
عضو هیئت رییســه مجلــس در واکنش به 
اظهارات سخنگوی کمیسیون شوراها مبنی 
بر اینکه احتماال طرح استانی شدن انتخابات 
مجلس با الیحه جامع انتخابات در کمیسیون 
بررســی می شــود، تاکید کرد: الیحه جامع 
انتخابات، موضوع جداگانه ای است و ابتدا باید 
در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار بگیرد.

 نشست 3جانبه  تهران، مسکو 
و آنکارا در مورد آمریکا

مولود چاووش اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه 
در گفت وگو با روزنامه حریــت، از برگزاری 
نشست ســه جانبه ایران، ترکیه و روسیه با 
موضوع حل بحــران ســوریه روز ۱۴ فوریه 
)۲۵ بهمن ماه( در شــهر ســوچی خبر داد.

در این نشست قرار اســت والدیمیر پوتین، 
حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای 
جمهوری روســیه، ایران و ترکیه شرکت و 
درباره وضعیت منطقه کاهــش تنش ادلب 
و خروج نیروهای آمریکایی از ســوریه بحث 

و رایزنی کنند.

ادعای مذاکره موشکی 
ایران و فرانسه

عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی در واکنش به اظهارات ســخنگوی 
وزارت خارجــه مبنی بر اینکــه ایران هیچ 
مذاکره ای با فرانســه در خصوص توانمندی 
موشکی نداشته اســت، اطالعاتی را منتشر 
کرد.جواد کریمی قدوســی اظهار داشــت: 
لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه سال قبل به 
دیدار آقای روحانی، رییس جمهور ایران می 
آید و می گوید تا در حوزه موشکی و مسائل 
منطقه ای با ما وارد مذاکره نشوید، مشکالت 
شما حل نمی شــود. عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: 
بعد از مدتی وزارت خارجه، آقای عراقچی را 
به پاریس فرستاد و اولین دور مذاکره موشکی 

در پاریس انجام شد. 

دادستان هلند:
 ارتباطی بین ایران و پرونده 
قتل »کالهی« وجود ندارد

رســانه های هلندی از جمله روزنامه تلگراف 
و شــبکه خبری »ان او اس« اعالم کردند در 
جریان برگزاری دادگاه مربوط به قتل صمدی 
کالهــی، عامــل بزرگ ترین انفجــار تاریخ 
جمهوری اسالمی ایران، دادستان هلند اعالم 
کرده هیچ ارتباطی بین این قتل با ایران یافت 
نشده است.اظهار نظر دادستان هلند در حالی 
صورت می گیرد کــه در روز هجدهم دی ماه 
امسال وزرای امور خارجه و کشور هلند در نامه 
ای به پارلمان این کشور ، ایران را در پشت قتل 

صمدی کالهی معرفی کردند .

محمدرضا عارف 
رییس فراکسیون امید مجلس:

امام جمعه مشــهد  اظهار کرد: ســران کشورهای 
اروپایــی و آمریکایی می گوینــد از قدرتمندترین 

رهبران سیاسی در جهان، رهبر ایران است.
حجت االسالم سید احمد علم الهدی در خطبه دوم 
نماز جمعه این هفته مشــهد گفت: هر وقت مشکل 
پیش می آید، آقا به جمکران مــی رود و از امام زمان 
)عج( کمک می گیرد. سران کشــورهای اروپایی و 
آمریکایی می گویند از قدرتمندترین رهبران سیاسی 

در جهان، رهبر ایران است.
وی با تاکید بر اینکه می گویند رهبری به این قدرت 
مانند رهبر ایران در جهان وجــود ندارد، بیان کرد: 
قدرتی وجود ندارد که با این رهبر دربیفتد و شکست 
نخورد. این از کجاست؟ از ناله های مسجد جمکران 
است. اگر این رهبر، قدرتمندترین رهبر است، چرا این 
مشکالت را داریم؟ برخی هم می گویند چرا رهبری 
مداخله نمی کنند. نمایندگان مجلس و رییس جمهور 
را شــما انتخاب کردید. رهبــری رییس جمهور و 
نمایندگان را کنــار بزنند؟ اگر کنــار بزنند، پس از 

جمهوری اسالمی چه می ماند.

 هیچ کس نمی تواند
 با رهبر ما  دربیفتد

امام جمعه مشهد: 

کافه سیاست

عکس  روز 

رزمایش مشترک قطر با آمریکا 
و ترکیه در خلیج فارس

وزارت دفاع قطر اعالم کرد که نیروی هوایی و 
دریایی این کشــور در مانور نظامی مشترک با 
نیروهای ترکیه ای و آمریکایی شرکت کردند.

وزارت دفاع قطر در حســاب کاربری خود در 
توییتر نوشــت که طی رزمایش مشــترک با 
نیروی هوایی آمریکا، عملیات ارسال تجهیزات 

با چتر با موفقیت انجام شد.

لغو دیدار یکی از اعضای ارشد دولت با مراجع تقلید

پیشنهاد سردبیر:

رییس فراکســیون امید گفــت: وزرا باید به 
قول های خود عمل کنند. ما به آقای بطحایی 
گفتیم اگر موضع شــما تهاجمی است، وارد 
دولت شوید و اگر می خواهید با ادب و فرهنگ 
پیش بروید، جواب نمــی  گیرید. محمدرضا 
عارف ادامه داد: فصل ســوم قانون اساسی از 
مترقی ترین فصول قانون اساســی است که 
ما به واسطه داشــتن آن به خود می بالیم، اما 
باید به شکل دقیق اجرا شود، اگر این فصل به 
دقت در کشور اجرا شود می توانیم از چالش ها 
و مشــکالتی که امروز به آن دچار هستیم، 
عبور کنیم.رییس شــورای سیاست گذاری 
اصالح طلبان افــزود: فراکســیون امید باید 
به مردم گــزارش عملکرد بدهــد، زیرا اگر 
مردم احســاس کنند که ما به انجام وعده ها 
بی اعتنایی کردیم، وضعیت به گونه دیگری 

رقم می خورد. 

به »بطحایی« گفتیم با موضع 
تهاجمی وارد دولت شو

محمدجواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات:

نایــب رییــس شــورای عالــی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان اظهار کرد: ممکن است روی مشکالت 
سرپوش گذاشــته شــود؛ اما قطعا از جای دیگری 
بیرون می زند. رقبا فکر می کنند بــا کوبیدن و زیر 
سوال بردن اصالح طلبان به ماندن خودشان کمک 
می کنند درحالی که این موضوع درســت نیست.

موسوی الری افزود: اینکه در جامعه آزادی مطبوعات 
باشــد و همه دم از فیلترینگ نزنند و به دنیا چنگ 
و دندان نشــان ندهیم، خوب است. چگونه است که 
در کوبیدن اصالح طلبان، براندازان خارج از کشــور 
با بعضی در داخل یکی می شــوند؟ چطور می شود 
که در برجام ترامپ که دشــمن جمهوری اسالمی 
است با داخلی ها یکی می شود؟نایب رییس شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با تاکید بر اینکه 
اصالح طلبی مطلق انــگاری ندارد و همــه چیز در 
اصالحات نسبی اســت، گفت: راه اصالح طلبی باید 
برای حفظ نظام و ایران حفظ شــود. رمز موفقیت 

اصالح طلبان را باید در پیروزی های اخیر پیدا کرد. 

  همه چیز در اصالحات
 نسبی است

عبدالواحد موسوی الری:

وزیر ارتباطات،  بــا بیان اینکــه در موضوع 
فیلترینگ و ســایر موضوعــات حاکمیتی 
براساس قانون عمل می شود، گفت: رسانه ها 
به جای آن  که مقوله شــبکه های اجتماعی 
را دوقطبــی و سیاســی کنند به درســتی 
این موضوع را مــورد پردازش قــرار دهند. 
محمدجواد آذری جهرمی اظهار داشــت: در 
موضوعــات حاکمیتی باید براســاس قانون 
عمل کرد و اگر قرار باشد به صورت سلیقه ای 
عمل کنیم ســنگ روی سنگ بند نمی شود 
زیرا نمی  توان در حاکمیت بود و به قوانین آن 
پای بند نبود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
ادامه داد: باید با حفظ احترام به مردم آن ها را از 
شرایط موجود آگاه کرد؛ اما متاسفانه در رابطه 
با وضعیت شبکه های اجتماعی با پرده ای با 
عنوان سیاست رســانه ای روبه رو هستیم که 
تکلیف ما با رسانه های نوین مشخص نیست .

 در موضوع فیلترینگ 
براساس قانون عمل می کنیم

پیشخوان

بین الملل

 کانال ویژه مالی ثبت شد؛ 
گالیه شــدید صالحی از 

کندی چینی ها 

اختالف سیا با ترامپ بر سر 
ایران

شکست دوباره پروژه فشار 
علیه ایران

عدم کفایت در حمایت

این مسئله از آن رو برای اروپاییان حیاتی 
است که نابودی برجام بیشتر از هر 
زمانی استقالل سیاسی این اتحادیه 
را با بحران روبه رو خواهد ساخت

لغو دیدار یکی از اعضای ارشد دولت با مراجع تقلید
مشرق نوشت: سفر یکی از اعضای ارشد هیئت دولت به شهر مقدس قم و برنامه دیدار وی با مراجع تقلید 
و علما با وجود هماهنگی های صورت گرفته، لغو شــد.گزارش ها و پیگیری حاکی از این است که برنامه 
دیدارهای این مقام دولتی مربوط به روز پنجشنبه بوده و با وجود هماهنگی های صورت گرفته با دفاتر 

برخی مراجع تقلید، این دیدارها لغو شده است.
گفتنی است، لغو این دیدارها در حالی صورت گرفته که به تازگی مراجع تقلید انتقادات جدی و صریحی 
را نسبت به عملکرد دولت و عدم توجه دولتمردان به مقوله فرهنگ، فضای مجازی، اصرار بر قراردادهای 
استعماری و مشکالت معیشــت جامعه مطرح کرده اند. مراجع تقلید در دروس خارج و دیدارهای خود 
 نسبت به ســخنان و حاشــیه ســازی های رییس جمهور درباره حجاب و فضای مجازی واکنش نشان

 دادند و از دولت خواستند که به جای حاشیه سازی به مشکالت معیشتی مردم به دور از شعار رسیدگی 
کند.

واکنش کیهان به دیدار» شریعتمداری« با سفیر کره جنوبی
روزنامه کیهان به انتشار عکس یادگاری حسین شریعتمداری با سفیر کره جنوبی در وبسایت این سفارتخانه واکنش 
نشان داد.بعد از انتشــار این مطلب، یک سایت خبری منتســب به اصالحات در مطلبی نوشت:»با توجه به اینکه 
ارتباط اهالی رسانه هر کشوری با سفارتخانه های کشورهای دیگر جهت معرفی دستاوردهای آن کشور و گفتمان 
فرهنگ ها موثر است، آیا آقای حسین شریعتمداری این حق را برای دیگر همکاران رسانه ای خود قائل است که آنها 
هم بدون هیچ دغدغه و نگرانی خاصی فارغ از انگ های روزنامه کیهان از سفارتخانه ها بازدید کنند؟ سوال مهم تر از 
مدیر مسئول محترم کیهان این است که ایشان بر اســاس چه جایگاه حقوقی در سفارتخانه کره جنوبی حاضر و  با 
سفیر محترم آن کشور در خصوص افزایش همکاری های دو کشور مذاکره و تبادل نظر کردند!«. کیهان در واکنش 
به این مطلب نوشت: تصاویر منتشر شده در سایت کره جنوبی نشان می دهد این دیدار در موسسه کیهان صورت 
گرفته است.این اولین بار نبود که سفیر یک کشور خارجی به موسسه کیهان می آمد، اغلب سفرا به کیهان می آیند 

و این اتفاق بارها رخ داده است.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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اصفهان، بیشترین حجم راه های کشور را دارد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

  گزارش نیویورک تایمز
  از توسعه مزارع استخراج
»بیت کوین« در ایران 

طی ماه های گذشــته، ده ها ســرمایه گذار 
استخراج بیت کوین از سراسر جهان در حال 
بررسی انتقال مزارع بیت کوین خود به ایران 
و دیگر کشورهای ارزان همچون گرجستان 
هســتند. بر اســاس گزارش نیویرک تایمز، 
مزیت این روش برای ایران این است که پیدا 
کردن رد نقل و انتقاالت مالی در این شــبکه 
ارز دیجیتالی به سادگی میسر نیست و وزارت 
خزانه داری آمریکا به راحتی نمی تواند از نقل 
و انتقاالت بین المللی - مالــی ایران در این 

بخش جلوگیری کند.
 هر چند وزارت خزانه داری آمریکا پیش تر به 
شرکت های خارجی بابت همکاری با ایران در 
این حوزه، هشدار داده است. نیویورک تایمز 
به همراه این گزارش، تصاویری را نیز از یک 
مزرعه استخراج »بیت کوین« در حومه تهران 
منتشر کرده اســت، مزرعه ای که به نوشته 
نیویورک تایمز، محصول سرمایه گذاری یک 
سرمایه گذار 22 ساله اروپایی با یک شریک 

ایرانی اوست. 
گفتنی است؛ مزرعه استخراج »بیت کوین« 
شیوه ای جدید و رو به توســعه در استخراج 
این ارز دیجیتال اســت که طی ســال های 
گذشــته قیمت آن چند ده برابر شده است. 
یکــی از مزیت های ایــران در توســعه این 
شــبکه ارز دیجیتالی، وجود بــرق ارزان در 
این کشوراست.به نوشــته نیویورک تایمز، 
قیمت هر کیلووات ساعت برق در ایران شش 
دهم یک ســنت اســت، در حالی که قیمت 
همین میزان برق در ایــاالت متحده آمریکا 
12 سنت و در کشوری مثل آلمان 35 سنت 

اعالم می شود.

بازار

تلفن بی سیم

معاون استاندار:
اصفهان، بیشترین حجم 
راه های کشور را دارد

سرپرســت معاونــت هماهنگی امــور عمرانی 
استانداری اصفهان گفت: 11 هزار و 500 کیلومتر 
وسعت راه های اصفهان است که این استان را در 
رتبه نخست راه در کشور قرار داده است.حجت اله 
غالمی بیان کرد: وسعت استان اصفهان 107 هزار 
کیلومتر مربع است که انواع شبکه های بزرگراهی، 
آزادراهی، اتوبانی و روستایی کشور را در خود جای 
داده است. وی به رتبه سوم این استان در زمینه 
جا به جایی مسافر در کشــور اشاره کرد و افزود: 
عبور کریدور شــمال به جنوب کشور از اصفهان 
صورت می گیرد که این مهم نیازمند نگاهی ویژه 
به راه های این استان اســت. سرپرست معاونت 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان عنوان 
کرد: اعتبارهای تخصیص یافته به این استان رقم 
بسیار پایینی دارد و بر این اساس در صدد هستیم 
تا بخش خصوصــی را وارد کــرده و طرح های 

عمرانی و تولیدی را به سرانجام برسانیم.

رییس کمیسیون آموزش ،پژوهش و 
توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان :
شرکت های دانش بنیان و 

گردشگری دو مزیت استان است
 رییــس کمیســیون آمــوزش ،پژوهــش و 
توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مزیت 
استان اصفهان در دو بخش توسعه شرکت های 
دانش بنیان و گردشگری اســت و راهی غیر از 
توجه به این دو بخش نیست، زیرا استان اصفهان 
دیگر ظرفیت توسعه صنعت ندارد. امیر کشانی، 
خواستار فعالیت شــرکت های دانش بنیان در 
زمینه های مختلف با هدف توســعه اشتغال در 
جامعه شد و گفت: در شرایطی که نرخ بیکاری 
جامعه در حال افزایش است، شرکت های دانش 
بنیان با خالقیــت و نوآوری مــی توانند کاال و 
خدمات جدید و همچنیــن بازارهای جدید را 
کشــف کنند. وی با انتقاد از طرح دریافت نیم 
تا دو درصد از فروش شــرکت هــای فعال در 
شهرک علمی تحقیقاتی گفت: مالیات بر  سود 
ابرازی یک شــرکت وضع می شود نه بر فروش 
یک شــرکت، زیرا ممکن است درصد سود یک 
کاال کمتر از 2 درصد باشد. کشانی، از آمادگی 
اتاق بازرگانی اصفهان برای توســعه کســب و 
کار  شــرکت های دانش بنیان استان خبر داد 
و گفت:  انجمن شــرکت های دانش بنیان می 
 توانند از امکانات اتاق برای ایجاد و تقویت روابط 

بین المللی استفاده کنند.

 پیش  فروش خودرو
 ممنوع شد

سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: تــا زمانی که خودروهــای پیش فروش 
قبلی تحویل داده نشده، پیش فروش خودروی 
جدید خالف قانون خواهد بود.سعید باستانی، 
اظهــار کــرد: در جلســاتی که با مســئوالن 
خودروسازی ها و وزیر صنعت، معدن و تجارت 
داشتیم، تصمیماتی اخد شــد که تا پایان دی 
ماه ســال جاری هیچ افزایــش قیمتی برای 
خودروهای تحویلی نداشــته باشیم. وی ادامه 
داد: تا زمانی که خودروهای قبل تحویل داده 
نشــده، پیش فروش خــودروی جدید خالف 
قانون اســت. خودروهای تحویلــی بعد از دی 
ماه ۹7 با افزایش قیمتــی مواجه خواهد بود و 
این خودروسازان هستند که باید این مسئله را 

مدیریت کنند.
 

رییس اتحادیه نان صنعتی: 
 قیمت نان تا پایان سال
 تغییری نخواهد داشت

رییس اتحادیه نان هــای حجیم و نیمه حجیم 
صنعتی اظهار کرد: بــا وجود آنکــه بازرگانی 
دولتی با راه اندازی ســامانه جامع آرد و نان در 
سراســر کشــور در نظر دارد که از سودجویی 
احتمالــی جلوگیــری کنــد، اما بــروز برخی 
اشکاالت در این سامانه موجب شده که سهمیه 
آرد برخی نانوایی ها به طــور کامل حذف و یا 
کاهش یافته اســت.محمد جواد کرمی با اشاره 
به اینکه قیمــت آرد در نانوایی هــای یارانه پز 
 و آزاد پز نســبت به گذشــته تغییری نداشته

 است، تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو آرد با نرخ 
۶۶5 تومان همچنان در اختیار نانوایی های یارانه 
پز و ۹00 تومان آزاد پز قرار می گیرد که با این 
وجود پیش بینی می شــود  قیمت نان تا پایان 

سال تغییری نخواهد داشت.

تلفن بی سیم وی تک 
CS1200 مدل

 199,000
تومان

تلفن بی سیم پاناسونیک 
KX-TGC210 مدل

 350,000
تومان

تلفن بی سیم گیگاست 
AS405A مدل

 476,000
تومان

مدیر امور زراعت جهاد کشــاورزی اســتان اصفهــان گفت: با 
رهاســازی آب در زاینده رود در منطقه شرق اصفهان،  ۹0 تا ۹5 
درصد توزیع بذر انجام شده و کشاورزان نیز تقریبا عملیات تهیه 
بســتر را انجام داده اند. محمودرضا افالکی اظهار کرد: بر اساس 
هدف گذاری کارگروه ســازگاری با کم آبی اســتان اصفهان، با 
بازگشــایی زاینده رود برای دو منطقه غرب و شرق اصفهان بین 

۴0 تا ۴5 هزار هکتار سطح زیر کشت پیش بینی شده است، 25 
هزار هکتار برای منطقه شرق و 15 هکتار نیز برای غرب اصفهان 
شامل شهرستان های فالورجان، نجف آباد، خمینی شهر، لنجان 
مبارکه و شهرضا )دشت مهیار( تدارک دیده شده است. مدیر امور 
زراعت جهاد کشاورزی اســتان اصفهان اضافه کرد: با رهاسازی 
آب، حجم قابل توجهی آب به سمت زاینده رود و کانال های آب 

رسانی منشعب، هدایت شده اســت، مردم باید همت کرده و از 
موقعیت پیش آمده حداکثر استفاده را داشته باشند. افالکی ادامه 
داد: مشکلی برای تامین بذر وجود ندارد و سعی شد تا نهاده اصلی 
کشاورزان یعنی بذرهای گواهی شده، تهیه و تدارک دیده شده 
و در بین کشاورزان بنا بر نیاز هر شهرستان )قسمت به قسمت( 

توزیع شود.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان:
۹۵ درصد از بذرهای گواهی شده در شرق اصفهان توزیع شده است

نرخ تورم این روزها محل بحث در میان کارشناسان 
اقتصادی اســت. پس از آنکه بانــک مرکزی اعالم 
کرد که تا اطالع ثانوی نرخ تــورم ماهیانه را اعالم 
نخواهد کرد، به نظر می رسد این سایر ارگان های 
موازی اقتصادی هستند که حاال دست به کار ارائه 
آمارتورمی و اقتصادی در کشور شده اند. بر همین 
اســاس اتاق بازرگانی تهران طی روزهای گذشته 
اقدام به انتشــار آمار تورمی به تفکیک استان های 
کشور کرده و نرخ تورم را به تفکیک استان ها اعالم 
کرده  است؛ اگر چه کنار کشیدن بانک مرکزی در 
زمینه ارائــه آمار به دلیل کاهــش تنش در فضای 
آماری کشور صورت گرفت؛ اما به نظر می رسد این 
چالش آماری همچنان ادامه دارد و جایگاه استان ها 

نیز در قالب همین آمارها باال و پایین می رود.
جوالن تورم در میان خوراکی ها

بر اســاس آماری که از ســوی مرکز آمار ایران در 
دی ماه منتشر شد، شاخص قیمت در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« نســبت 
به ماه قبل 2/8 درصــد و در گروه عمده »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« 1/۶ درصد افزایش نشان 
می  دهــد. درصد تغییــرات قیمت در مــاه جاری 
نســبت به دي مــاه 13۹۶ برای ایــن دو گروه به 
ترتیــب57/8 و 32/۴ درصد اســت. همچنین در 
آخرین آمار منتشر شــده، نرخ تورم کل کشور در 
دي ماه 13۹7 برابر 20/۶ درصد است که در دهک 

هاي مختلف هزینه اي در بــازه 1۹/۶ درصد براي 
دهک اول تا 22/3 درصد براي دهک دهم نوســان 
دارد. محدوده تغییرات تــورم دوازده ماهه در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 
25/۶ درصد براي دهک اول تــا 28/3 درصد براي 

دهک دهم است.
باال و پایین تورم در استان اصفهان

سال ۹5 استاندار وقت اصفهان اعالم کرد پس از 5 
سال نرخ تورم در استان کاهش داشته است. پس از 
آن نرخ تورم در اســتان همواره پایین تر از متوسط 
کشوری بوده. این نرخ از فروردین تا خرداد امسال 

روند کاهشــی داشــته؛ اما از تیر ماه روند صعودی 
داشته است.متوسط کشــوری این شاخص طی ۶ 
ماه نخست امسال به ترتیب 8/1، 8، 8/2 ،۹/8،7/7و 
11/3درصد است که مقایســه آن با اصفهان نشان 
می دهد که نرخ تورم در این استان نسبت به کشور، 
کمتر بوده اســت. در آذر ماه نیز اعالم شد وضعیت 
تورمی در اســتان اصفهان در میان سایر استان ها 
رتبه ســوم را دارد و دارای کمتریــن میزان تورم و 
در جایگاه سوم اســت. یکی از اصلی ترین عللی که 
طی ســه ماهه پاییز، اصفهان در جایگاه بیشترین 
درآمد و کمترین تورم قرار داشت این بود که گروه 

خوراکی و آشامیدنی ها در اصفهان زیر چهار درصد 
بوده است. در هیچ کدام از آمار ارائه شده تا دی ماه 
امسال اصفهان نه در گروه گران ترین ها و نه د رگروه 
ارزان ترین استان ها نبوده؛  اما این روند در دی ماه 
معکوس شده است. اتاق بازرگانی تهران در گزارشی 
که به بررســی باالترین میزان تورم ثبت شــده در 
اســتان های ایران پرداخت، اصفهان دارای جایگاه 
نخســت بیشــترین تورم ماهیانه در سطح کشور 

شده است. 
آمار جدید چه می گویند؟

اتاق بازرگانــی تهــران در حالی آمــاری از تورم 
و شــاخص های آن ارائه داده اســت که در لیست 
کمترین تورم های کشــور اســتان هایی به چشم 
می خورند که زمانی جزو گران ترین اســتان های 
کشــور بوده اند؛ اســتان هایی مانند هرمزگان که 
همواره جزو اســتان های گران کشــور بوده است. 
براســاس این گزارش، در حوزه شاخص کل قیمت 
کاالها و خدمات مصرفی باالتریــن تورم ماهانه به 
استان آذربایجان شــرقی، با 2.۹ درصد اختصاص 
یافته و پس از آن استان های ایالم با 2.8 و کردستان 
و کرمان با 2.۴ قرار گرفتند.در این گزارش آمده که 
استان اصفهان با تورم ماهانه چهار درصد، باالترین 
افزایش را داشــته و پس از آن دو اســتان کرمان و 
لرســتان، با تورم 3.۹ درصد قــرار دارند. در حوزه 
کمترین میزان تورم ماهانه در قیمت خوراکی ها نیز 
استان های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان 

و هرمزگان قرار دارند.

»اصفهان« گران شد
  گزارش های جدید می گوید اصفهان با تورم ماهانه چهاردرصد، باالترین افزایش نرخ تورم را داشته است؛ 

الحاق انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با اکثریت آرا 
به تصویب رسید.در مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان اصفهان سیدعبدالوهاب سهل آبادی، 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان و رییس هیئت مدیره انجمن با بیان اینکه تحریم های ناعادالنه آمریکا فشارزیادی 
را متوجه بخش تولید کشور کرده است، گفت: در ســفر اخیر وزیر صنعت به اصفهان به منظور تسهیل فعالیت 
تولیدکنندگان، اختیارات خوبی به خانه صنعت و معدن ایران و از سوی خانه ایران نیز اختیاراتی به خانه صنعت و 
معدن استان ها تفویض شد که امید است با این اختیارات بتوانیم بحران کنونی را به خوبی پشت سر گذاریم. وی 

در ادامه از صدور موافقت اصولی اتاق ایران به منظور الحاق انجمن مذکور به اتاق اصفهان خبر داد. 

الحاق انجمن 
تولیدکنندگان شن و 
ماسه استان اصفهان به 

اتاق بازرگانی

خبر

با »حســابداری جیبی کســبه« 
خودتان حسابدار خودتان باشید.

حسابداری فروشگاهی اندروید با 
قابلیت صدور فاکتور، انبارداری و 
 PDF بانکداری، به همراه خروجی
و اشتراک گذاری و چاپ مستقیم 

PDF روی چاپگر است.
به عــاوه چــاپ ســیار روی 
 Bixolon, پرینترهای قابل حمل
 Rongta، Woosim صــورت 

می گیرد.

حسابداری جیبی 
کسبه

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعام کرد:

ارائه ثبت نام گسترده و یکپارچه »تانوما« توسط پرتال مخابرات ایران

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با اشــاره به لــزوم تحقق 
ارتباطی فراگیر برای تمام مشــتریان، گفت: بــا توجه به اهمیت 
اســتفاده از تکنولوژی فیبر نوری و اتصال آن بــه اماکن، امکان 
ثبت نام یکپارچه و متمرکز فیبر نوری از پرتال این شرکت فراهم  
شد. سید مجید صدری، با بیان اینکه همه متقاضیان پس از ثبت 
نام و ارائه اطالعات مورد نیاز با دریافــت پیامک از روند واگذاری 
سرویس مطلع می شــوند، اظهار کرد: در راستای تسهیل شرایط 
برای اســتفاده تمام مشتریان به ویژه مشــتریان خانگی از فیبر 
نوری، درگاه جداگانه ای در پرتال شرکت برای ثبت نام و استفاده 
از خدمات فیبر نوری در نظر گرفته شــده اســت که همزمان با 
فرارسیدن چهلمین ســالگرد انقالب اســالمی، در اختیار تمام 
متقاضیان قرار می گیرد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: 

با تغییرات ایجادشــده، درگاه جدید tci.ir/ftthreg در اختیار 
مشتریان قرار می گیرد تا با ســرعت و سهولت بیشتری خدمات 

فیبر نوری شرکت مخابرات ایران را دریافت کنند. وی افزود: ارائه 
این سرویس در کمترین زمان، مدیریت یکپارچه و ایجاد تسهیالت 

خاص در سراسرکشــور و ایجــاد برنامه و زمــان بندی دقیق 
واگذاری این سرویس از مزیت های مهم این درگاه جدید است.

صدری، با تاکید بر تمرکز شرکت به منظور تجاری سازی سرویس 
تانوما  )اتصال فیبر نوری به اماکن( و اســتفاده بیشتر مشتریان 
خانگی از این سرویس، افزود: در این راستا شرایط ویژه ای برای 
دریافت ســرویس فیبر نوری اعالم شده که شــامل کابل کشی 
رایگان، ارائه مودم با شــرایط خاص و اعمال تخفیفات ویژه برای 
مشتریان است. وی اضافه کرد: تمام مشتریان اینترنت پرسرعت 
شــرکت مخابرات ایران می توانند از 12 بهمن مــاه با مراجعه به 
نشانی www.tci.ir/ftthreg از تخفیفات طرح تانومای ویژه 
که تا پایان سال ادامه دارد، اســتفاده کرده و از خدمات سرویس 

فیبر نوری مخابرات ایران )تانوما( بهره مند شوند.

مرضیه محب رسول

  عکس روز

خزانه اسکناس های فرسوده بانک ملی مرکزی
وزیر راه و شهرسازی در کاشان:

270 محله کشور در اولویت بازآفرینی قرار دارند
وزیر راه و شهرســازی گفت: 270 محله کشــور در اولویت بازآفرینــی قرار دارند کــه اعتبار آن از 
محل صندوق توســعه ملی با تایید رهبری تامین و قســط نخســت آن هفته پیش اختصاص داده 
شد.محمد اســالمی در ســفر خود به کاشــان گفت: 3200 نقطه حادثه خیز در کشــور شناسایی 
شــده که 1700 منطقه در اولویت اول قرار دارد. وزیر راه و شهرســازی با اشــاره بــه اهمیت جاده 
برزک به دلیل بــروز حوادث ناگــوار در آن اظهار کرد: این جــاده به دلیل حــوادث ناگواری که در 
آن اتفاق می افتد، جزو اولویت های ماســت و بــه زودی با همکاری پیمانکار مشــکل منطقه مرتفع 
می  شود. وی افزود: با مشــارکت ســازمان ها و خیرین  از 100 هزار واحد مســکونی، ۴ هزار واحد 
مسکونی ســهم اســتان اصفهان اســت و اولویت اول با خانه اولی هاست. اســالمی  ادامه داد: 50 
درصد تســهیالت بانکی یارانه دولت و اولویت نیز با خانــه اولی ها و زوج های جوان اســت که امید 
می رود خیرین هم به موضوع ورود کنند تا بازآفرینی شــهری را به معنــای واقعی انجام دهیم. وزیر 
راه و شهرســازی با اشــاره به بحث حاشیه نشــینی عنوان کرد: نقاط بحرانی به بنیاد مسکن انقالب 
 اسالمی ابالغ شده و امید است  که با ساخت وساز مســکن ارزان قیمت بتوانیم حاشیه نشینی را مهار 

کنیم.
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  از یک وابستگی خطرناک چه می دانید؟

شاید شما هم جزو آن دســته از افرادی باشید که به صورت بی 
رویه و خارج از کنترل نسبت به خوردن یک خوراکی و یا ماده 
غذایی تمایل زیادی دارید. اگر کشش شما به خوراکی خاصی 
تحت کنترل تان نیســت و در خوردن آن زیاده روی می کنید، 
بدانید که به نوعی از اعتیاد غذایی رنج می برید. این مشکل در 
افراد مختلف به روش هــای  گوناگونی بروز می کند؛ از خوردن 
زیاد شــیرینی جات و غذاهای شــیرین تا خوردن نمک، میوه، 

قهوه و حتی خاک.
اعتیاد غذایی چیست؟

اعتیــاد غذایی در واقع اعتیــاد به مصرف غذاهــای کم ارزش 
و قابل مقایســه با اعتیاد به مواد مخدر اســت. این اصطالحی 
نســبتا جدید و بحث برانگیز اســت و آمار و ارقام با کیفیت باال 
در مورد شیوع آن چندان زیاد نیســت. اعتیاد غذایی مشابه با 

برخی دیگر از اختالالت غذا خــوردن از جمله 
شــکم بارگی، پرخوری عصبــی و دیگر روابط 
ناسالم با غذاســت.ا عتیاد غذایی بخش هایی از 
مغز که در اعتیاد به مــواد مخدر نیز نقش دارند 
را درگیر می کند. همچنین، انتقال دهنده های 
عصبی مشابه را شامل شــده و بسیاری از 
عالئم این دو نیز یکســان هستند .مواد 
غذایی کم ارزش پردازش شده اثری 
قوی بر مراکز پاداش مغز انسان دارند. 
این آثار به واســطه انتقال دهنده های 
عصبی مغزی، مانند دوپامین شــکل می 
گیرند.مسئله ســازترین مــوارد شــامل مواد 
غذایی کــم ارزش مانند آبنبات، نوشــابه های 
شیرین و غذاهای سرخ شــده سرشار از چربی 
می شــوند. اعتیاد غذایی به واسطه فقدان اراده 
شکل نگرفته، بلکه در نتیجه فعالیت دوپامین که 
بر بیوشیمی مغز انسان تاثیرگذار است، رخ می دهد.

چطور بفهمیم که اعتیاد غذایی داریم؟
کسی خودش تصمیم نمی گیرد که نسبت به غذا کنترلش را از 
دست بدهد، اغلب شیب لغزنده این مسیر منجر به این می شود 
که یک نفر به اعتیاد برســد. اعتیاد غذایی، بیشتر از آنکه نشانه 
های بیولوژیک داشــته باشد، نشــانه های رفتاری دارد. هوس 
های غذایی مکرر برای مواد غذایی خاص،  احساس گناه پس از 
خوردن ماده غذایی خاص و لذت بردن زیاد در حین خوردن آن، 
تکرار مداوم خوردن ماده غذایی خاص، ناتوانی در کنار گذاشتن 
و یا ترک موقت و دائم یک ماده غذایی نشانه های افراد معتاد به 
ماده غذایی خاص است. برخی دانشمندان هنوز روی این مسئله 
که آیا اعتیاد غذایی نیز مانند اعتیاد به ســیگار و الکل است، به 
اطمینان نرسیده اند. از نظر آن ها عبارت »اعتیاد غذایی« گمراه 
کننده است زیرا که مواد سازنده این غذاها اعتیادآورند نه خود 
غذا. اعتیاد به دو دسته اصلی تقســیم بندی می شود: اعتیاد به 
یک ماده مانند دارو و اعتیاد به یک رفتار مشخص مثل پرخوری.
تخمین زده می شــود حدود ۳۵ درصد بزرگســاالن در آمریکا 
مبتال به چاقی هســتند. اگرچه اعتیاد غذایــی گاهی اوقات با 
چاقی در ارتباط است با این حال افراد چاق حدود یک سوم افراد 
دارای اعتیاد غذایی را تشکیل می دهند .اعتیاد غذایی می تواند 

با چاقی در ارتباط باشد ولی علت اصلی چاقی نیست به طوری 
که حدود ۱۰ درصد افراد با اعتیــاد غذایی وزنی کم یا معمولی 

داشتند، نه اضافه وزن و چاقی مفرط.
نمک و شکر در رأس ماده های غذایی اعتیاد آور

میل شدید به طعم های شور و شیرین، بیشترین میزان اعتیاد 
غذایی را تشکیل می دهد. شکر و نمک به صورت مستقیم روی 
ساختارهای مغز تاثیر دارند؛ حس لذتی که با خوردن این طعم 
ها در ما ایجاد می شود موجب ترشح دوپامین و حس آرامش می 
شود. محققان می گویند ما عاشق تنقالت شور هستیم، چون اثر 
ضدافســردگی دارند. در مطالعه محققان روان پزشکی دانشگاه 
یووای آمریکا روی موش های آزمایشگاهی، مشخص شده وقتی 
مقدار نمک در غذای آنها کم می شــود، این موش ها عالقه خود 
را به فعالیت هایی که پیش از این مشــتاق آن بودند، از دســت 
می دهند و این ممکن اســت نشانه ای از افســردگی آنها باشد. 
فعالیت هایی مانند خوردن خوراکی های معمول و فشــار دادن 
دسته ای که پیش از این با یک محرک خوشایند، برای موش ها 
شرطی شــده بود. معموال اعتیاد به غذاهایی مانند فست فودها 

و شیرینی ها به علت اعتیاد به طعم شیرینی و شوری است.
با اعتیادهای غذایی چه کنیم؟

نوشــیدنی ها و غذاهایی مانند قهوه و فست فودها اعتیادآورند 
و اگر کسی زیاد از آنها اســتفاده کند، ممکن است معتاد شود. 
نوشــیدن 2 تا ۳ فنجان قهوه در روز می تواند باعث اعتیاد شود. 
همچنین مصرف زیاد شکر، شکالت و بعضی محصوالت لبنی و 
حبوبات نیز می تواند اعتیاد بیاورد. هنوز مشــخص نشده است 
که فرد باید چه میزان از این مواد را مصرف کند تا به آن معتاد 
شود.حفظ تعادل در خوردن مهم ترین مسئله است، همیشه به 
واکنش بدن تان بعد از صرف هــر غذایی توجه کنید. اگر دیدید 
گرسنه تر شدید، بدانید که آن غذا، آلرژی زا بوده است. رهایی از 
اعتیاد غذایی یک فرآیند است و چیزی که اهمیت دارد، رهایی 
از غذاســت.  بازگرفتن قدرت از دســت غذا، اغلب نیازمند یک 
رویکرد گروهی است تا رهایی کامل و درست حاصل شود.  غلبه 
بر اعتیاد غذایی یک شبه اتفاق نمی افتد؛ اغلب به یک متخصص 
تغذیه و یک روان پزشــک کــه در زمینه اختــالالت خوردن، 
تخصص دارد نیاز است. آنها به فرد معتاد به غذا کمک می کنند 
تا اســتراتژی های مناســب را به کار بســته و به او توصیه های 

توجیه پذیر و منطقی ارائه می دهند.

زنگ  هشدار برای کبد!

پیشنهاد سردبیر:

طعم های اعتیاد آور

حصر وراثت
11/37  آقای حق رضا زال  داراي شناســنامه شماره 25  به شــرح دادخواست به کالسه 
715/97 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
سجاد زال  به شناسنامه 1150194537 در تاريخ 1385/4/5  اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حــق رضا زال، ش.ش 
 25، ت.ت 1344/7/10 پدر 2- ســکينه ســليمانی، ش.ش 53، ت.ت 1348/1/1 مادر.

 اينک با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا 
 هر کســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف

 يک ماه به شــورا تقديــم دارد و اال گواهي صــادر خواهد شــد. م الف: 364253  
 کاظمــی رئيس شــعبه اول  شــوراي حــل اختــالف بخــش کــرون )124 کلمه،

 1 کادر(
حصر وراثت

11/38  آقای عليرضا شياسی دارای شناســنامه شماره 38  به شرح دادخواست به کالسه 

1029/97 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان محمود شياسی به شناســنامه 6 در تاريخ 97/10/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد شياسی، ش.ش 1122، 
2- عليرضا شياسی، ش.ش 38، 3- حسين شياســی، ش.ش 320، 4- هاشم شياسی، 
ش.ش 24 فرزندان ذکور متوفی، 5- زهرا شياســی، ش.ش 128، 6- زهره شياســی، 
 ش.ش 3224، 7- مرضيــه شياســی، ش.ش 4179، 8- مريم شياســی، ش.ش 483،

 9- منصوره شياســی، ش.ش 10 فرزندان انــاث متوفی 10- فاطمه شياســی ارانی، 
ش.ش 28 همســر متوفی )متوفی به غير از ورثه فوق ورثه ديگری ندارد(. اينک با انجام 
 تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی

  دارد و يــا وصيتنامــه از متوفی نــزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهی ظرف يــک ماه به 
شــورا تقديــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. م الــف: 364836 
173 کلمــه،  احمــدی قاضــی شــعبه اول شــورای حــل اختــالف تيــران )

 2 کادر(

حصر وراثت
11/39  آقای ابراهيم مظاهری دارای شناســنامه شــماره 20  به شــرح دادخواســت 
 بــه کالســه 1028/97 از ايــن شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نمــوده و 
چنيــن توضيــح داده کــه شــادروان کشــور مظاهــری بــه شناســنامه 1 در 
تاريــخ 90/9/11 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حيــن 
 الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- آقــای محمــد علــی مظاهــری، 
 ش.ش 19، 2- ابراهيــم مظاهــری، ش.ش 20 فرزنــدان ذکــور متوفی 3- اشــرف
 مظاهــری خيرآبــادی، ش.ش 14 فرزند انــاث متوفــی )متوفی به غيــر از ورثه فوق 
ورثه ديگــری ندارد(. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در يک 
نوبت آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضــی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد 
 از تاريخ نشــر آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 364857 احمدی قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف تيران )138 کلمه، 

1 کادر(

حصر وراثت
11/40  آقای محمد خودسيانی دارای شناسنامه شماره 1120076889 به شرح دادخواست 
به کالســه  529/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان مجتبی خودســيانی به شناســنامه 4 در تاريخ 1397/10/26 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به يک فرزند 
پسر به نام 1- محمد خودســيانی، ش.ش 1120076889 متولد 1371/6/7 و دو فرزند 
 دختر به نام های 1- حديثه خودســيانی، ش.ش 1120196582 ، 2- زهرا خودسيانی، 
ش.ش 1120119139 متولد 1374/2/15 و يک همســر دائمی به نام صديقه ميرزائی، 
ش.ش 1164 متولد 1348/3/1 و به غير از نامبــردگان فوق وارث ديگری ندارد. اينک با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 363161 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر)158 کلمه، 2 کادر(

سمانه سعادت

مهم ترین نشانه های به دردسر افتادن کبد؛

زنگ  هشدار برای کبد!
کبد، یکی از مهم ترین اندام های بدن انسان است که کارهای مختلفی را برای حفظ 
سالمت ما انجام می دهد. به عنوان یکی از بزرگ ترین اندام های بدن انسان، کبد 
مسئولیت عملکردهای متابولیک، مانند تبدیل مواد مغذی دریافتی از رژیم غذایی 
به شکلی قابل اســتفاده برای بدن و دفع مواد زائد و سموم پیش از این که موجب 
آسیب شوند را بر عهده دارد. در زمان مواجهه با مشکل، کبد تالش می کند به روش 
های مختلف ما را از این شرایط آگاه کند. در ادامه با برخی از مهم ترین نشانه های 

به دردسر افتادن این اندام کلیدی بیشتر آشنا می شویم.
خارش پوست

التهاب مجاری صفــراوی اولیه - یک بیماری مزمن که مجــاری صفرا در کبد را 
تخریب می کند - به طور معمول دارای عالئم مشهودی نیست، اما یکی از نخستین 
نشانه های آن خارش پوست است. خارش پوســت ممکن است در نتیجه دالیل 
دیگر، مانند خشکی پوست نیز شکل بگیرد؛ اما زمانی که به شرایطی پایدار تبدیل 
می شود، بررسی دقیق تر شــرایط اهمیت دارد زیرا می تواند نشانه ای از سیروز 

کبدی نیز باشد.
زرد شدن پوست یا چشم ها

زرد شدن بخش سفید چشم ها یا پوســت می تواند ترسناک باشد؛ اما توضیحی 
آشکار دارد: این شرایط به نام زردی یا یرقان شناخته می شود و به واسطه سطوح 
باالی بیلی روبین، رنگدانه ای زرد که توســط کبد ترشح می شود، در بدن رخ می 
دهد. این تغییر رنگ می تواند نشانه ای از آســیب دیدگی کبد به واسطه دالیل 

مختلف، مانند سیروز یا هپاتیت B باشد.
افزایش وزن

اگر به ناگاه با افزایش بی دلیل وزن خود مواجه شده اید، کبد ممکن است در پس 
این شرایط قرار داشته باشــد. افزایش وزن ناخواسته می تواند نشانه ای از سیروز 
کبدی باشد. سیروز کبدی، بیماری اســت که به آرامی پیشرفت کرده و موجب 
جایگزینی بافت ســالم کبد با بافت اسکار، مسدود شــدن جریان خون در کبد و 

ناتوانی این اندام در ارائه عملکرد درست می شود.
کاهش وزن

کاهش وزن ناگهانی نیز می تواند یکی از نشــانه های آســیب دیدگی کبد باشد. 
 ،C کاهش وزن ناخواسته می تواند نشانه ای از سیروز کبدی و همچنین هپاتیت

عفونتی ویروسی که به التهاب در کبد منجر می شود، باشد.
قرمز شدن کف دست ها

قرمز شدن کف دست ها، می تواند نشانه ای از بیماری کبد چرب غیر الکلی باشد. 
این بیماری به واســطه ذخیره چربی بیش از حد در ســلول های کبد رخ داده و 
افرادی که به ندرت الکل مصرف می کنند یا اصال مصرف نمی کنند را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
اختالل در خواب

دالیل مختلفی می توانند موجب بر هم خوردن الگوی خواب شما شود و بر اساس 
Egyptian Journal of Chest Dis� مطالعه ای که در سال2۰۱2 در نشریه 
eases and Tuberculosis منتشر شد، سیروز کبدی یکی از مواردی است 

که می تواند خواب شبانه را مختل کند.
مشکالت حافظه

اگر حافظه شما اخیرا به شدت دچار مشکل شده است، نارسایی کبد امکان دارد 
دلیل این شرایط باشد. در نارسایی کبد، این اندام نمی تواند سموم را به خوبی از 
خون حذف کرده و این شرایط می تواند به تجمع آنها در مغز منجر شود که به نام 
انسفالوپاتی کبدی شناخته می شود. متاسفانه یکی از نتایج این شرایط از دست 

دادن حافظه است.
احساس خستگی مداوم

احساس خستگی مداوم بدون در نظر گرفتن سطح فعالیت جسمانی، ممکن است 
به واسطه بیماری کبد شکل گرفته باشد. خستگی مزمن یکی از نشانه های آشکار 
Cana� 2۰۰6 در نشریه  آسیب دیدگی کبد است که بنابر مطالعه ای که در سال

dian Journal of Gastroenterology and Hepatology منتشر شد، 
می تواند به واسطه تغییرات در انتقال عصبی در مغز رخ دهد.

تورم پاها
ی  ر بیمــا
می  کبــد 

تواند به دالیل 
مانند  مختلفی، 

لــکل و  ا مصــرف 
چاقــی شــکل بگیرد و 

یکی از نشــانه های هشــدار 
دهنده آن چیزی اســت که شــاید 

انتظار آن را نداشته باشید: تورم پاها. اگر با تورم 
در پاهای خود مواجه هســتید و دلیل مشخصی 

برای آن وجود نــدارد، برای بررســی دقیق به پزشــک 
 مراجعه کنید زیرا می تواند نشــانه ای از بروز مشکلی جدی

 باشد.

این قسمت مرغ را هرگز نخورید!
در طیور از هورمون اســتفاده نمی شــود، ولــی مصرف غیرمجــاز و بدون نســخه انواعی از 
آنتی بیوتیک ها و دارو های شــیمیایی سبب عوارض مختلفی همچون ســرطان زایی و ایجاد 
آلرژی می شود. جگر مرغ، همان عضوی است که عالوه بر ذخیره مواد مغذی، به دلیل آنزیم های 
متنوعی که در ســلول های خود دارد، محل تجمع و خنثی سازی ســموم، برخی هورمون ها، 
واکسن های تلقیحی و انواع آنتی بیوتیک های تزریقی و خوراکی است؛ اما واقعیت این است با 
وجود آنکه در کشور ما مصرف دارو های هورمونی در طیور ممنوعیت خاصی نداشته و نظارت 
چندانی هم بر آن نمی شود، به دلیل هزینه زیاد، تهیه آن برای مرغدار صرفه اقتصادی نداشته و 

به همین دلیل است که متخصصان صنایع غذایی جگر را بدون هورمون می دانند.
 برخی خانواده ها پوست مرغ را از قسمت های دیگر آن مضرتر می دانند و بر این باورند که چربی 
زیر پوست حاوی هورمون است، در واقع مردم از وجود هورمون بیشتر از دارو های آنتی بیوتیکی 
می ترســند و عامل اصلی رویش مو های زائد در بدن خانم ها را پوســت مرغ می دانند؛ اما این 
موضوع زمانی صحت دارد که به مرغ هورمون تزریق شــود. ترکیبات هورمونی به دلیل آنکه 
شبیه هورمون های جنسی هســتند، در مرد و زن به یک میزان موجب بروز مشکل می شوند. 
موضوع مهم تر آنکه از نظر علمی ثابت شده است دارو های آنتی بیوتیکی، فلزات سنگین، سموم 
و آفت کش هایی که به همراه دانه های جو و ذرت وارد جیره غذایی مرغ می شود، در بافت های 
نرم و پرچرب همچون پوست و جگر رسوب و مصرف آن باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن شده 
و حتی ریسک ابتال به تومور های سرطانی را افزایش می دهد؛ به گفته کارشناسان اگرچه بال 
و گردن محل تزریق واکسن به طیور است، ولی به دلیل سرعت جذب، ماندگاری مواد تزریقی 
در این اعضا کم بوده و مصرف آن از این بابت مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما گردن مرغ به دلیل 
آنکه محل عبور نسوج عصبی و بســیاری از غدد لنفاوی است و از طرفی شست وشوی مجرای 

داخلی آن غیرممکن است، مصرف آن توصیه نمی شود. 
همچنین اگر چه پای مرغ حاوی بخش های غضروفی است و سوپ آن حالت ژالتینی دارد، ولی 
به عقیده برخی کارشناسان به دلیل آنکه ارزش پروتئینی چندانی ندارد، نمی تواند عاملی برای 
ساخت غضروف ها به شمار آید و در ضمن برای هیچ گروه ســنی به عنوان یک انتخاب خوب 
توصیه نشده است؛ چرا که چربی اشباع فراوانی داشــته و برای افراد با اضافه وزن و مبتالیان به 

دیابت مضر است.

مفیدترین و مضرترین زمان 
خوردن موز چه زمانی است؟

خیلی از افراد، هنگام صبح اقــدام به خوردن موز 
می کننــد، در صورتی که صبــح از بدترین زمان 
ها برای مصرف موز اســت زیرا باعث دل ضعفه و 
گرسنگی می شود. موز، ســالم و مغذی است و به 
تقویت انرژی صبحگاهــی کمک می کند، اما یک 
دلیل نقض کننــده برای آن نیز وجــود دارد. اگر 
یکی از آن روزهایی است که عجله دارید و موز یک 
گزینه بسیار عالی به نظر می رسد، حتما این بخش 

از سالمت تغذیه  را بخوانید. 
با وجود اینکه موز سرشار از پتاسیم، فیبر و منیزیم 
است، اما یک گزینه عالی برای اولین وعده غذایی 
در روز نیز به شمار نمی رود. موز از 2۵ درصد شکر 
طبیعی تشکیل شده اســت و زمانی که به تنهایی 
برای صبحانه مصرف می شود، میزان زیادی اسید 
و قند تولید می کند؛ اما نه به اندازه ای که تا ظهر 
شما را سیر نگه دارد در نتیجه احساس دل ضعفه 
و گرسنگی مداوم می کنید و به ریزه خواری روی 
می آورید، به این ترتیب نیز قند خون شما باال می 
 رود و زمینه ای برای ذخیره چربی فراهم می شود. 
زمانی که موز هضم می شــود، میزان اســید آن 
نیز باعث بروز مشــکالت گوارشــی یــا تحریک 
معده می شــود بنابراین توصیه می شــود برای 
 اســتفاده از خواص موز آن را به تنهایی و صبح ها 

مصرف نکنید.

 مصرف ماهی یا 
قرص های مکمل روغن ماهی؟

متخصصان تغذیه اعالم کردند که مصرف ماهی 
تاثیر بیشتری نسبت به قرص های مکمل روغن 
ماهی دارند .روغــن ماهی یکــی از مواد مغذی 
بســیار مفید برای بدن اســت که می توان آن را 
در غذاهای دریایی و مکمل هــا پیدا کرد.روغن 
ماهی، منبع غنی از اســید چرب امگا ۳ بوده و با 
کاهش خطر حمالت قلبی مرتبط اســت. امگا ۳ 
اسیدهای چرب اشباع نشده ای است که به کاهش 
سطح تری گلیسیرید خون و کاهش تولید پالک 
در عروق خونی کمک می کند.اگر مصرف ماهی 
می تواند چنین تاثیری داشــته باشد، آیا مصرف 
مکمل های روغن ماهی نیز اثر محافظتی مشابهی 
دارد؟محققان در سال 2۰۱8، در این رابطه ۱۰ 
آزمایش انجام دادند و نتیجه گرفتند که مصرف 
مکمل های روغن ماهی هیچ گونه مزایایی برای 
ســالمت قلب ندارند. طبق گفته کارشناســان، 
بدن ما مواد مغــذی را از طریق غذا آســان تر از 
مصرف قرص های مکمــل دریافت می کنند. یک 
متخصص تغذیه گفت: بدن ما با مصرف غذاهایی 
مانند ماهــی و پروتئین، ویتامین B، پتاســیم و 
... جذب می کنــد؛ اما با مصــرف مکمل ها تنها 
مواد مغذی خاصی جذب می شــوند، در نتیجه 
 مکمل ها اثر کمتری نسبت به مواد غذایی واقعی 

دارند.
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ایران در درمان نازایی همگام با کشورهای پیشرفته است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

روان شناسی

خشم خود را با خودگویی 
فروکش کنید

عضو شورای نظام روان شناسی استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه کنترل خشم در دوره نوجوانی 
مهم اســت، گفت: باید والدین نوع برخورد با 
نوجوان پرخاشــگر را بدانند و اگر آنها بتوانند 
شــیوه های مدیریت رفتار ی با ایــن گروه از 
نوجوانان را اعمال کننــد، می توانند در کوتاه 
مدت قلدری و خشــم آنهــا را کاهش دهند.
محسن لعلی، با اشــاره به بروز هیجان خشم 
در دروه نوجوانی اظهار کرد: خشم یک حالت 
هیجانی همراه با برانگیختگی است که اجتناب 
ناپذیر بــوده و نمی توان وجــود این هیجان را 
انکار کرد. وی با تاکید بر اینکه هیجان خشــم 
با پرخاشــگری متفاوت اســت، افزود: زمانی 
که شــخص در یک موقعیت نامناســب قرار 
می گیرد، هیجان خشــم اتفاق می افتد. خشم 
حالت هیجانی است که تبدیل به پرخاشگری 
نمی شود؛ اما زمانی که خشم نمود رفتاری پیدا 
کند و تبدیل به یک رفتار مخرب شود در این 
صورت این نوع رفتارها را پرخاشگری می دانیم.

وی، با اشاره به اینکه این پیامدهای بلند مدت 
بیماری های روان تنی و جسمانی است، افزود: 
مطابق پژوهش های انجام شــده اگر انســان 
هیجان خود به خصوص خشم را سرکوب کند و 
نتواند به شیوه درستی این هیجان را بروز دهد 
در بلند مدت باعث بروز آثار جسمانی مثل سر 
درد و بیماری های گوارشــی می شود. به گفته 
لعلی، روش دیگر ابراز خشم روش پرخاشگرانه 
است و این روش با نوع اول متضاد بوده و بیشتر 
جنبه مخرب و صدمــه زننده دارد که در کوتاه 
مدت و در بلند مدت آثار ســوء برای نوجوان و 
اطرافیان خواهد داشــت. روش جرات مندی و 
قاطعانه بهترین روش ابراز این هیجان اســت 
که به شــکل صریح، آرام و قاطعانه به دیگران 
بیان می شود. عضو شورای نظام روان شناسی 
اســتان اصفهان تاکید کرد: اختالل افسردگی 
یکی دیگر از علل تدوام پرخاشــگری و خشم 
در نوجوانان است. عالوه بر افسردگی اختالل 
رفتاری سلوک و لجبازی نیز موجب دوام خشم 
نوجوان می شود و از بین بردن این دو اختالل 
نیازمند درمان های روان پزشکی و روان شناسی 
اســت. وی با بیان اینکه ارائه تکنیک های بروز 
خشــم به فرزندان به شکل ســالم از وظایف 
والدین اســت، تاکید کرد: بایستی والدین در 
مورد خشــم نوجوان قاطعانه رفتار کرده و با او 
گفت و گو کنند و هنگامی که خشم و عصبانیت 
نوجوان کمتر شــد دلیل بروز خشــم را جویا 
شــده و بعد از گوش دادن به حرف های فرزند 
روش های کنترل خشم را به نوجوانان آموخته 
و نسبت به راه گشــایی مشکالت و کاهش این 

اختالل اقدام کنند.

شنیده ها

مديرکل نوسازي مدارس استان خبر داد: 
بهره برداری از طرح های 

آموزشی در اصفهان
مدیرکل نوســازي مدارس استان اصفهان گفت: 
به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزي انقالب 
اسالمي، 128 باب کالس درس در قالب 36 پروژه 
آموزشي، بهره برداري و تحویل آموزش و پرورش 
مي شــود.مهدي میربد، زیربناي ایــن پروژه ها 
را، 22 هزار و 303 مترمربــع عنوان کرد و افزود: 
براي احداث و راه اندازي این مدارس، در مجموع 
335 میلیارد ریال از محل اعتبارات اســتاني و 
ملي توسط دولت و مشارکت خیرین تامین شده 
اســت. وي اضافه کرد: از این تعداد، چهار پروژه 
شامل 16 باب کالس و زیربناي 3955 مترمربع، 
با اعتباري بالغ بر 59 میلیارد ریال توسط دولت 

احداث شده است.

 وضعیت دانشگاه های ایران 
در پایگاه رتبه بندی تایمز

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت: 
دانشگاه های ایران توانسته اند در 9حوزه موضوعی 
در بین دانشــگاه های برتر جهان قرار گیرند. وی 
افزود: دانشــگاه های ایران توانسته اند در 9 حوزه 
موضوعی پزشکی، علم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، 
علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زیســتی، 
آموزش علوم کامپیوتری و مهندسی فناوری در 
بین دانشگاه های برتر جهان قرار گیرند. دهقانی 
خاطرنشــان کرد: در لیست منتشر شــده از پر 
اســتنادترین دانشــمندان جهان از کشور ایران 
نام 16 پژوهشــگر دیده می شــود که نسبت به 
تعداد دانشمندان در ســال 201۷ این تعداد به 
بیش از دو برابر رسیده است. وی تصریح کرد: در 
بین کشــورهای جهان، آمریکا با دو هزار و 639 
پژوهشگر پراســتناد در رتبه اول قرار دارد و پس 
از آن کشورهای انگلستان، چین، آلمان، استرالیا، 
هلند، کانادا، فرانسه، سویس و اسپانیا در بین 

10 کشور برتر پژوهشگر پراستناد قرار دارند.

هشدار پلیس فتا به دارندگان گوشی اپل؛
 نرم افزار فیس تایم را 

غیرفعال کنید
رییس مرکز عملیات سایبری پلیس فتای ناجا، 
با اشــاره به وجود یک آســیب پذیر در نرم افزار 
Facetime محصوالت شرکت Apple گفت: 
کاربران تا به روزرســانی جدیــد محصوالت اپل 
Apple، نرم افزار فیس تایــم )face time( را 
غیرفعال کنند.ســرهنگ رســول لطفی، درباره 
 )face time( وجود باگ در نرم افزار فیس تایم
که در روزهای جاری خبرســاز شد و محصوالت 
اپل Apple را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: 
به وجود آمدن این باگ ها، طبیعی اســت و یک 
دســتاورد تکنولوژی به شــمار می آید. احتمال 
دارد این باگ ها در سطح نرم افزار از سوی شرکت 

متولی به وجود آمده باشد.
 وی با اشــاره بــه اینکه هــر ابــزار ارتباطی در 
کنار مفیــد بودنــش در دنیای IT یک ســری 
مشــکالتی نیز به همراه خواهد داشــت، اظهار 
داشــت: برابر اعالم شــرکت متولی بــه زودی، 
این مشکل با به روزرســانی این نرم افزار توسط 
شــرکت تولیدکننده اش برطرف خواهد شــد. 
این مقام انتظامی با بیان اینکه این مشــکل در 
سطح نرم افزارهای ارتباطی نیست، تصریح کرد: 
نرم افزارهای غیرارتباطی نیز می توانند با چنین 
مشکلی روبه رو شــوند. لطفی، با بیان اینکه این 
 face( نرم افزار فیس تایم )groupchat( باگ از
time( استفاده و دوربین طرف مقابل را قبل از 
پاسخگویی توسط وی فعال می کند، به کاربران 
توصیه کرد: از بخش تنظیمات گوشی تا زمانی که 
ورژن جدید )face time( ارائه نشــده از مسیر 
setting، تب )face time( را غیرفعال کنند. 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنی شهرداری اصفهان:

روی سنگ بندها، راه نروید
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: شــهروندان باید توجه 
داشته باشــند که با توجه به فشار آب موجود در 
اطراف سنگ بندهای رودخانه زاینده رود از تردد 

روی این بخش خودداری کنند. 
فرهاد کاوه آهنگران، با اشاره به حوادث مرتبط با 
بازگشایی رودخانه زاینده رود اظهار کرد: همه از 
بازگشایی مجدد رودخانه زاینده رود خوشحالیم؛ 
اما باید توجه داشــت که در کنار شادی در این 
خصوص مراقب ایمنی خود و خانواده نیز باشیم. 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه اغلب حوادث 
هنگام عبور از روی ســنگ بندهــا و همچنین 
 عبــور از زیرپل هــا و نشســتن روی پایه های 
پــل خواجو اتفاق افتاده اســت، اضافــه کرد: از 
شــهروندان درخواســت می کنیم برای حفظ 
ســالمتی خود از حرکــت روی ســنگ بندها 

خودداری کنند.

مدير حوادث و فوريت های پزشکی استان:
بخاری، آبگرمکن و پیک نیک 
عامل مسمومیت با گاز CO است

مدیر حــوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان گفت: بیشــترین موارد مســمومیت با 
منوکسیدکربن به علت نقص در لوله بخاری، نصب 
آبگرمکن در حمام، اســتفاده از زغال برای گرم 
کردن محیط و استفاده از گاز پیک نیک در خودرو 
و چادر مسافرتی گزارش شده است. غفور راستین 
خاطرنشــان کــرد: عالئمی همچون ســر درد، 
سرگیجه، تهوع و بیقراری، تنگی تنفس، خمیازه 
کشیدن بیش از حد و کاهش دید، کبودی دست 
و پا و دور لب  ها که در نهایت به تشنج، بیهوشی و 
مرگ منجر می شود، از نشانه  های مسمومیت با 

این گاز سمی و خطرناک است..

 خودکشی یک فوتبالیست
 پس از باخت ایران به ژاپن

یک بازیکن فوتبال هرمزگانی، پس از شکســت 
تیم ملی فوتبال کشورمان برابر ژاپن خودکشی 
کرد.  مجید ذاکری، مربی فوتبال اظهار کرد: یکی 
از بازیکنان فوتبال هرمزگانی متولد سال 69 پس 
از شکست تیم ملی فوتبال کشورمان برابر ژاپن 
از شدت عصبانیت اقدام به خودکشی کرد. وی با 
بیان اینکه این بازیکن، سابقه دروازه بانی در تیم 
آبفای بندرعباس در رقابت های کشوری و استانی 
را در کارنامه داشت، اظهار کرد: وی از بازیکنان 
ارزنده و با اخالق فوتبال هرمزگان بود و از دست 
دادنش ضایعه بزرگی برای جامعه ورزشی استان 

هرمزگان است.

یک پژوهشگر حوزه اعتیاد گفت: تنها 10 الی 11 
درصد از مواد مخدر ترانزیت شده در کشور کشف 
می شــود؛ چرا که تجهیزات کافــی در این زمینه 
نداریم. هومان نارنجی ها،  در همایش مشــترک 
بخشداران، اعضای شــورای اسالمی شهر، روستا، 
بخش و دهیاران شهرســتان اصفهــان با موضوع 
پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی اظهار 
کرد: متاســفانه در موضوع مواد مخدر به جوانان 
هیچ اطالعاتی داده نمی شــود و  هنگامی که  از 
جوانان می پرسیم تریاک خاصیتی دارد یا خیر با 
پاســخ عجیبی مانند اینکه برای سنین باال خوب 

است، مواجه می شویم. 
وی با اشــاره به وجود رویکرد سنتی در نگرش به 
مواد مخدر افزود: تصورات غلط در مورد مواد مخدر 
سینه به سینه از نسل های قبل وارد نسل های جدید 
شده است. وی ادامه داد: حذف قاچاق مواد مخدربه 
کشور امکان پذیر نیست؛ چرا که برای یک هزار و 
900 کیلومتر مرز ایران با افغانســتان و پاکستان 
اســت و اگر  دور ایــران را دیوار بکشــیم، بازهم 

قاچاقچیان راه های جدیدی بــرای ترانزیت پیدا 
می کنند. وی با تاکید بــر اینکه در هیچ جامعه ای 
نمی توان مواد مخدر را ریشه کن کرد، تصریح کرد: 
زندان ها در طول سالیان گذشته از قاچاقیان مواد 
مخدر و معتادان پر شد، تزریق مواد در زندان عامل 
ایجاد ایدز و هپاتیت بوده و امــروز دیگر زندان ها 
ظرفیت پذیرش این تعداد مجــرم مواد مخدر را 

ندارند.

يک پژوهشگر حوزه اعتیاد:

تنها ۱۰ درصد از مواد مخدر کشف می شود
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان گفت: 
امروزه برگزاری کرسی های آزاداندیشی، نیاز حوزه های 
علمیه است که در اســتان اصفهان این نیاز به خوبی 
مرتفع شده اســت. محمد قطبی اظهار داشت: باید در 
بین طالب جریان آزاد اندیشی ، روشن فکری، تضارب 
آرا و تفکر نقاد برای درگیر کردن مرزهای نظری شکل 
گیرد. وی افزود: برای مستقر کردن جمهوری اسالمی 
در جهان باید با تضارب آرا ، عالمانه، دقیق و علمی فکر 
کنیم و یافته های جدید را به دست آوریم تا اهداف الهی 
خداوند را در جامعه سامان دهیم.رییس دفتر تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان گفت: امروزه سیر تحوالت به 
اقتضای زمان و شرایط شتاب بسیاری دارد و الزم است 
به طور دائم با درگیر کردن فکر و اندیشه و عقل و خرد 
به این مباحث پرداخته شــود و یافته های علمی را باز 
کرده و مرزهای دانش را توســعه دهیم.حجت االسالم 
و المسلمین قطبی ادامه داد : باید بتوانیم با کاوش های 
علمی مسیر رشد و تعالی جامعه را دقیق تر پیش ببریم 
و این اتفاق با نگاه عالم و رویکرد آزاداندیشانه و رعایت 
همه آداب دانشمندان و طالب و فاضالن ممکن است. 

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه در استان اصفهان قریب به 140 کرسی در مدارس 
سراسر استان برگزار شده، بیان کرد: هر کدام از کرسی ها 
میدانی برای تضارب آراست که با حضور گسترده طالب 
برگزار می شود.حجت االسالم و المسلمین قطبی افزود: 
استان اصفهان در برگزاری کرســی های آزاداندیشی 
نسبت به آنچه در سطح کشــور در حوزه های علمیه 

دانشگاه برگزار می شود، سرآمد است.

ريیس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

برگزاری کرسی های آزاداندیشی، نیاز حوزه های علمیه است

حوزه علمیههشدار

طی دهه های گذشته تعداد کودکان مبتال به 
سندرم داون در کشور زياد بود. اين مسئله 
به خصوص به دلیل زياد بــودن ازدواج های 
فامیلی و مشکالت ژنتیکی، موضوعی نگران 
کننده و در حال پیشرفت بود؛ اما در سال های 
اخیر به شــدت در مورد ظهور اين پديده در 
اثر ازدواج های فامیلی هشــدار داده شده و 
درنتیجه از تعداد  کودکان مبتال به ســندرم 
داون کاسته شد ؛ اما در آمار تامل برانگیزی که 
از سوی مديرگروه بیماری های غیرواگیر مرکز 
بهداشت استان اصفهان در روزها اخیر ارايه 
شده  آمار تولد نوزادان سندرم داون در کشور 

رو به افزايش است.
ساالنه ۷5 هزار نوزاد در اصفهان متولد می شود که 
بر اساس پیش بینی ها 500 نفر از این کودکان مبتال 
به این بیماری هستند. بر اساس یافته های پزشکان 
در صورت غربالگری پیش از تولد، بیش از 90 درصد 
موارد سندرم داون قابل پیش بینی خواهد بود؛ اما 
چرا با وجود  اجرای طرح غربالگری و هشــدارها در 
مورد آزمایشــات ژنتیک پیــش از ازدواج در موارد 

فامیلی، باز هم  این آمار در حال پیشرفت است.
کم توان های دوست داشتنی

بسیاری از پزشــکان معتقدند نمی توان افراد مبتال 
به ســندرم داون را جزو عقب مانــده های حرکتی 
دانســت. این افراد به دلیل ایجاد یک نسخه اضافی 

ازکروموزم  خصوصیات فیزیکي، عاطفي، رفتاري و 
هوشي خاصي دارند. سندرم داون به 3 گروه تریزومي 
کالســیک یا منظم، تریزومي انتقالــي و تریزومي 
موزاییک تقسیم مي شود که نوع اول 94 درصد افراد 
مبتال به سندرم داون را تشکیل مي دهد، نوع دوم 4 
درصد و نوع سوم 2 درصد بقیه را شامل مي شود. در 
بسیاری از موارد این والدین هستند که عامل ایجاد 
این ژن اضافی در جنین می شوند؛ هر چند که اغلب 

آنها تقریبا هیچ نشانه ای از آن ندارند.
افزايش سن؛  اصلی ترين متهم

افزایش سن ازدواج و بارداری همانطور که عامل باال 

رفتن آمار ناباروری ها و زایمان های پر خطر در کشور 
است، مقصر عمده باال رفتن آمار بروز سندرم داون 
در نوزادان و جنین هم خواهد بود. بر اســاس یافته 
های دانشــمندان، باال بودن سن مادر یکی از اصلی 
ترین فاکتورهای خطرزا در مورد بروز سندرم داون 
است. در سن 20 سالگي شانس ایجاد یک کروموزوم 
اضافی، یک هــزار و پانصدم، در 30 ســالگي یک 
نهصدم، در 40 سالگي یک دهم، در 45 سالگي یک 
سي ام و در سن 50 سالگي این شانس به یک ششم 
مي رسد. به طور کلي شانس ابتال به سندرم داون در 
جامعه یک ششصدم است و در مورد تاثیر سن پدر بر 

میزان ابتال هنوز جاي بحث وجود دارد.
ثبت سندرم داون به زودی در اصفهان

بر اســاس اعالم دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان  
تاکنون در هیچ کدام از شهرهای کشور آمار دقیقی 
از مبتالیان به ســندرم داون ثبت نشــده است، هر 
چند از ســال 91 دســتورالعمل غربالگری سندرم 
داون از سوی وزارت بهداشت ابالغ شده؛  اما تا کنون 
این دستور العمل اجرایی نشــده است  و  قرار شده  
به زودی در دانشــگاه های تهران، همدان، قزوین، 
 شیراز، مازندران و اصفهان به صورت پایلوت این طرح 

اجرا  شود. 
بنابر اعالم مدیرگروه بیماری هــای غیرواگیر مرکز 
بهداشت استان اصفهان، از اول بهمن ماه امسال در 
اصفهان و شاهین شهر طرح ساماندهی مبتالیان  به 
سندرم داون به صورت پایلوت اجرایی شد. با اجرای 
این طرح تعداد جنین مبتال به ســندرم داون ثبت 
و در صــورت رضایت والدین به طور قانونی ســقط  
می شوند. مهشــید احمدیان تصریح کرد: در حال 
حاضر برای  50 درصد از مادران بــارداری که وارد 
سیستم بهداشــتی  می شــوند، غربالگری سندرم 
داون تشریح می شــود و حین بارداری نیز پزشکان 
تاکید می کنند تا در هفتــه  11 بارداری حتما برای 
آزمایشــات غربالگری ســندرم داون اقدام کنند؛ 
در حال حاضر با برگــزاری کالس و کنفرانس های 
متعدد و آموزش، همه رده های تخصصی درگیر این 
برنامه هســتند و به زنان باردار پیشنهاد می کنند تا 

آزمایشات را انجام دهند.

»داون« در حال پیشروی

مدیرکل بهداشت اســتان اصفهان،  از وجود 290 خانه بهداشت 
جهت کنترل ســالمت جسم و روان در اســتان خبر داد. محسن 
نیرومند اظهار داشــت: بیشــترین خانه های بهداشت در استان 
اصفهان وجود دارد که نشانگر اهمیت سالمت جسم و روان است. 
مدیر کل بهداشت اصفهان با بیان شیوع اعتیاد در محل کار گفت: در 
همین راستا 80 نفر تربیت و در واحدهای تولیدی در تالش هستند 

تا با آموزش هایی که به آنان داده می شود از آسیب های اجتماعی 
جلوگیری کنند. وی با بیان اینکه یکی از بهترین دستاوردهای چند 
سال اخیر بیمه کارگران ساختمانی بوده است،تاکید کرد: کارگران 
ساختمانی بیشتر در معرض حوادث هستند و  30 درصد فوت های 
ناشی از کار از کارگران ساختمانی بودند. نیرومند خاطر نشان کرد: 
200 هزار کارگر ساختمانی در استان اصفهان مشغول به فعالیت 

هستند که تاکنون 65 هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و 
سعی می شود تا این میزان افزایش پیدا کند. وی با اشاره به جمعیت 
کارگر بیمه شده در استان از ایجاد تشکل هایی در حوزه کارگران 
ساختمانی خبر داد و افزود: بر اساس آمار 60 درصد روزهای تلف 
شده کاری ریشه در اســترس شــغلی دارد و 18 عامل در استان 
اصفهان احصا شد که ما وظیفه کاهش این استرس را بر عهده داریم.

مديرکل بهداشت استان :
۲۹۰ خانه بهداشت در استان اصفهان به مردم خدمت رسانی می کند

5۰۰ نفر از کودکان متولد شده در اصفهان  مبتال به سندرم داون  هستند؛

ريیس پژوهشکده زيست فناوری رويان  اصفهان:
ایران در درمان نازایی همگام با کشورهای پیشرفته است

رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان  اصفهان گفت: ایران در درمان نازایی و ناباروری همگام و پا به پای 
کشورهای پیشــرفته حرکت می کند و در لبه های مرز دانش آن قرار دارد. محمد حسین نصر اصفهانی 
افزود: امروزه زوج های نابارور بسیاری از کشورهای همسایه، خاورمیانه و مناطق دیگر برای درمان خود 
به کشورمان سفر می کنند. وی با اشاره به همکاری پژوهشــکده زیست فناوری رویان با مرکز باروری و 
ناباروری اصفهان برای درمان نازایی، اضافه کرد: مشکل نازایی در زنان حل شد و برای حل مشکل نازایی 
مردان، تحقیقات و روش های جدیدی در دست اجراست. وی با اشاره به نگهداری حدود 300 هزار جنین 
فریز شــده در مرکز باروری و ناباروری اصفهان، افزود: سال گذشــته بیش از یکصد تولد جنین سالم در 

خانواده هایی که باالی 50 درصد شانس تولد جنین ناسالم داشتند در این مرکز صورت گرفت.

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان:
طالق در ازدواج های باالی ۲۰ سال زندگی مشترک افزایش یافت

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: 809 مورد طالق خانواده های 
با بیش از 20 سال زندگی مشترک در شش ماه اول امسال در استان اصفهان ثبت شده است.مجتبی یکتامنش، با 
بیان اینکه طی شش ماه نخست سال جاری 16 هزار و 466 ازدواج در استان اصفهان ثبت شده، اظهار کرد: میانگین 
سن ازدواج در استان اصفهان در بین مردان 29 و در بین زنان 25 سال بوده است.وی آمار طالق شش ماه امسال را 
نیز شش هزار و 1۷4 مورد اعالم کرد و افزود: اغلب مردان در سن 38 سالگی و اغلب زنان در سن 33 سالگی طالق 
گرفته اند. معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به طول مدت ازدواج 
قبل از طالق در شش ماه اول امسال اظهار کرد:  ازدواج های کمتر از یک سال 323 مورد، میانگین یک تا دو سال 389 

مورد، دو تا پنج سال 9۷0 مورد و پنج تا 10 سال هزار و 259 مورد ثبت شده است.

با توجه به اســتقبال متقاضیان از ثبــت نام عتبات نــوروزی، مهلت پیش 
ثبت نام تا روز 22 بهمن ماه 9۷ تمدید شد. ســازمان حج و زیارت در جهت 
ایجاد رفاه و سهولت بیشــتر و به منظور پیشــگیری از ازدحام عالقه مندان 
تشرف به ســفر زیارتی عتبات مقدســه در دفاتر خدمات زیارتی، اقدام به 
ایجاد ســامانه پیش ثبت نام اینترنتــی عتبات عالیات در ایــام نوروز کرده 
اســت. متقاضیان محترم تشــرف به عتبات عالیات که مایل به تشــرف در 

دوره 24 اسفند ماه 9۷ لغایت 8 اردیبهشــت ماه 98 هستند،  با تکمیل فرم 
مربوطه در ســایت )atabat.haj.ir( می توانند برای خود و همراهان شان 
پیش ثبت نام کنند. شــروع پیش ثبت نام از ســاعت 9 صبح روز شــنبه 6 
بهمن ماه 9۷ لغایت ســاعت 16 روز جمعه 12 بهمن ماه بــود. زمان اعالم 
 نتایج قرعه کشــی متعاقبــا اعالم و نتایج آن  روی ســایت پیــش ثبت نام

 )atabat.haj.ir( قابل رویت خواهد بود.

خبر

تمدید پیش ثبت نام 
 عتبات نوروزی

 تا ۲۲ بهمن

پريسا سعادت
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 انتقال مدافع برزیلی
 به بارسلونا قطعی شد

امرسون دسوزا، دفاع راســت برزیلی اتلتیکو 
جــوالی  از  مینیــرو 
2019 به بارســلونا 
ملحــق خواهــد 
ن  ســو مر ا . شد
دسوزا با قراردادی 
12 میلیون یورویی 
و ۵ ســاله بــه جمع 
بارسلونا خواهد پیوست. باشگاه بارسلونا ضمن 
انتشــار بیانیه ای توافق خود با باشگاه فوتبال 
اتلتیکو مینیرو برای انتقال امرســون دسوزا را 
اعالم کرده است؛ اما به نظر می رسد این بازیکن 
جوان برزیلی در تیم رئال بتیس تا پایان فصل 
بازی خواهد کرد و در تابســتان بعدی به تیم 
اصلی باسلونا خواهد رســید. ابهاماتی در این 
قرارداد وجود دارد و مشــخص نیست که آیا 
امرسون برای فصل بعد نیز به بتیس قرض داده 
شده و یا حتی فروخته شود؛ اما در حال حاضر 
تنها باشگاه بارسلونا خبر از عقد قرارداد ۵ ساله 

با این بازیکن جوان داده است.

چلسی به »ایگواین« نیاز داشت
گونسالو ایگواین، بعد از سپری کردن یک نیم 
فصل تقریبا ناموفق در میالن، در فصل زمستان 
راهی چلســی شــد و 
اگرچه تــا به حال 
در حــدود 1۵0 
دقیقه بازی برای 
چلســی موفق به 
گلزنی نشده؛ اما جو 
کول معتقد اســت او 
بازیکنی است که آبی های لندن به وی احتیاج 
داشــته اند.جو کول گفت: انتقال گونســالو 
ایگواین به چلســی تصمیمــی منطقی بود. 
چلسی مجبور به بازی کردن با سیستم شماره 
9 کاذب بود؛ اما حاال آنها یک شماره 9 واقعی 
در اختیار دارند و ایگوایــن یک مهاجم گلزن 
اســت. با توجه به اینکه مهاجم جدید چلسی 
ســابق و تجربه بازی کردن در باشــگاه های 
بزرگی را در کارنامه دارد، نباید مشکل خاصی 

برای او در چلسی حاصل شود.

 شینجی کاگاوا 
به بشیکتاش پیوست

 شینجی کاگاوا، ملی پوش ژاپنی باشگاه بوروسیا 
دورتموند با رد درخواســت هانوفــر، به عنوان 
بازیکن قرضی به باشگاه 
بشــیکتاش ترکیه 
از  پیوســت.بعد 
شــدن  قطعــی 
انتقال شــینجی 
کاگاوا، ملی پــوش 
باشــگاه  ژاپنــی 
دورتموند، به بشیکتاش ترکیه، به عنوان بازیکن 
قرضی، باشگاه بوروســیا دورتموند اعالم کرد 
که کاگاوا خود خواهان این انتقال بوده اســت. 
کاگاوای 29ســاله، در فصل جاری تنها دو بار 
برای دورتموند به میدان رفتــه بود و به همین 
علت قصد داشــت دورتموند را ترک کند چون 
معتقد بود در برنامه های لوســین فاوره جایی 
ندارد. میشائیل زورک، مدیر ورزشی دورتموند 
در این باره گفت:» شــینجی عــالوه بر اینکه 
فوتبالیست برجسته ای است یکی از دوست های 
خوب باشگاه دورتموند اســت. برای همین ما 

نمی توانستیم با درخواست او مخالفت کنیم«.

 »بنزما« نقش بسیار مهمی 
در رئال دارد

کیلور ناواس، گلر رئال مادرید به تمجید از کریم 
بنزما، مهاجم این تیم که در فرم بسیار خوبی قرار 
دارد پرداخت. بنزما در 
دیدار تیمش مقابل 
خیرونا، دو گل در 
نیمــه اول به ثمر 
رســاند تا تیمش 
در نهایت 3-1 پیروز 
بازی شــود. ســتاره 
فرانسوی در 3 بازی اخیر، ۵ گل به ثمر رسانده و 
تعداد گل هایش را به عدد 17 رسانده است. حال 
ناواس مدعی شــد که بنزما برای رئال همیشه 
بازیکنی کلیــدی بوده اســت. او گفت:» بنزما 
بازیکن بسیار مهمی برای ماست، ما همیشه از 
او دفاع کرده ایم زیرا می دانیم که بازیکن بزرگی 
اســت. می دانیم که او چه چیزی به تیم اضافه 
می کند. خیلی خوشــحالیم که کنار ماست و 

اینجا بازی می کند.«
رئال به نیمه نهایی کوپــا دل ری صعود کرده و 
احتمال روبه رو شدن آنها با بارسا در دیدار نیمه 

نهایی وجود دارد .

صعود مقتدرانه نماینده اصفهان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 علی تاری، مدافع فصل گذشــته تیم فوتبال ماشین سازی تبریز 
با عقد قراردادی به تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیوســت. این 
بازیکن که سهمیه زیر 23 سال محسوب می شود، روز پنجشنبه با 
حضور در باشگاه و صحبت با مدیران این تیم به ذوب آهن پیوست.

به گزارش فارس، این سومین خرید زمستانی تیم فوتبال ذوب آهن 
برای حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر و جام باشگاه های آسیاست.

بازیکن سابق ماشین سازی به ذوب آهن پیوست

کمتر کســی تصور می کرد مرتضی پورعلی گنجی بعد از انتقال 23
سخت تابستانی به ژوپیرلیگ و برتن کردن پیراهن یوپن بلژیک 
تنها بعد از چندماه تصمیم به بازگشت بگیرد؛ اما این اتفاق افتاد 
تا مدافع ملی پوش ایرانی در دومین تجربه لیگ ستارگان پیراهن 
عقاب های ســرخ دوحه العربی را به تن کند و در این فصل برای 

االهلی قطر توپ بزند.

پورعلی گنجی، با االهلی استارت زد

08

 با مربی ایرانی قهرمان می شدیم
با پایان کار کارلوس کی روش در ایران، منتقدان 
او راحت تــر علیه ایــن مربی حــرف می زنند و 
ادعاهای جالب تری مطرح مــی کنند. در یکی 
از این موارد مهدی فنونی زاده، پیشکسوت تیم 
اســتقالل گفته است: »ســوال این است که آیا 
کی روش توانسته با تیم مان مقامی کسب کند؟! 
متاسفانه پول زیادی خرج او شد و اگر یک مربی 
ایرانی با این تیم کار می کرد می توانستیم قهرمان 
آسیا شویم. افرادی مثل امیر قلعه نویی، حسین 
فرکی و... می توانســتند در این دوره ایران را به 
قهرمانی برســانند. امیدوارم در ادامه راه یکی از 

همین دو نفر روی نیمکت تیم ایران بنشیند.«

 کنایه پرسپولیسی ها 
به کی روش

روز پنجشــنبه از مرحله یک هشتم جام حذفی 
ایران، دو تیم سپیدرود رشــت و پرسپولیس به 
مصاف هم رفتند که در پایان سرخ ها با گل دقایق 
پایانی سعید کریمی راهی مرحله یک چهارم شدند 
و باید در گام بعدی با پدیده مشــهد دیدار کنند. 
همان طور که برای فوتبال دوستان مشخص است، 
برانکو ایوانکوویچ و کارلوس کی روش مدتی است 
که با یکدیگر جدال هــای لفظی دارند و بر همین 
اساس هواداران پرسپولیس هم عقب ننشستند و 
در دیدار با سپیدرود بنری تهیه کرده بودند که به 
نوعی از سرمربی خود حمایت کرده و به کی روش 
طعنه سنگینی زده بودند.در این بنر نوشته شده بود 
که )برانکو با دست بسته به فینال آسیا رسید و ثابت 

کرد میشه فقیر بود ولی حقیر نبود(.

مبلغ انتقال »آزمون« به زنیت 
مشخص شد

سایت »گازتا« روسیه خبر داد که سردار آزمون، 
مهاجــم ایرانی روبیــن کازان بــه زودی با مبلغ 
12 میلیون یــورو به زنیت منتقل می شــود. بنا 
بر گزارش های رسیده، ســردار در ترکیب زنیت 

نشــین  الکساندر کوکرین می شود.جا
ستاره ایرانی از سوی 
باشگاه ولورهمپتون 
انگلیس مورد توجه 
قرار داشت و حتی 
توافق انتقــال او نیز 
صورت گرفــت ولی در 
نهایت باشگاه روبین 
کازان بر سر یک بند 
از قــرارداد به توافق 
نهایــی با باشــگاه 

انگلیسی نرسید.

در حاشیه

پیشخوان

 سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان اعتقاد دارد، در زمان رفتن 
کارلوس کی روش از ایران رفتاری در شــأن و شخصیت مان با او 

نداشته ایم.
امیر قلعه نویی، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بحث من در 
مورد موقع رفتن کی روش است. در شأن و شخصیت ما نبود که 
این طور با او رفتار کنیم. من از منتقدین او بودم، ولی موقع رفتنش 

دو سه نفر حضور داشتند که کار خوبی نبود. ما می توانستیم همان 
تابلو فرشی را که زحمت کشیده بودند، شب قبل از سفرش در یک 
مراســم خوب هدیه بدهیم و موقع رفتنش هم مسئوالن حضور 
می داشتند. ایشان هشت سال مربی ما بود و نباید در زمان رفتنش 

این طور رفتار می کردیم.
وی، با بیان اینکه ما خوش اســتقبال و بد بدرقه هستیم، درباره 

مصاحبه چند روز قبلش و گفتــن کلمه خیانت، گفت: این کلمه 
را اصالح می کنم. من باید به جای کلمــه خیانت از کلمه ضعف 
استفاده می کردم. اعتقاد دارم باالخره هرکس آمده برای خدمت 
آمده اســت، حاال در مورد اینکه چقدر توان برای خدمت داشته 
 اســت، بحث می کنیم. به خاطــر گفتن این کلمــه عذرخواهی 

می کنم.

 سرمربی تیم فوتبال سپاهان:
رفتار با کی روش در شأن و شخصیت ایرانی نبود

مجمع انتخاباتی هیئــت تیراندازی، صبح 
پنجشنبه با حضور مدیر کل اداره کل ورزش 
و جوانان  استان اصفهان برگزار شد که در این 
مجمع »مرتضی قربانی« برای ششمین بار 
پیاپی به عنوان رییس این مجمع انتخاب شد.

 سردار ســرتیب مرتضی قربانی، در حالی  از سال 
1380 ریاســت هیئت تیراندازی استان اصفهان 
را بر عهده گرفت که هیئت از داشــتن یک سالن 
اختصاصی محروم بــود و هیچ گونــه تجهیزاتی 
نداشت؛ اما ســردار قربانی با اســتفاده از امکانات 
موجود در تربیت بدنی  لشکر 14 امام حسین )ع( 
و به کار گیری نیروهای مســتعد سپاه، این هیئت 
را احیا کرد به طوری که در مدت سکانداری او در 
هیئت تیراندازی اســتان، ورزشــکاران متعددی 
توانســتند مجوز حضور در مســابقات آسیایی و 

المپیک را به دست آورند.
در دوران ریاســت قربانی در هیئــت تیراندازی 
اســتان اصفهان، گلنوش ســبقت اللهــی اولین 
بانوی اصفهانی بود که توانســت مجوز حضور در 

رقابت های المپیک را کسب کند. 
هیئت تیراندازی با کمترین بودجه بهترین 

نتیجه را گرفته است
مدیر کل اداره ورزش و جوانان اســتان در مجمع 

انتخاباتی هیئــت تیراندازی با اشــاره به عملکرد 
موفق این هیئت گفت: هیئت تیراندازی با کمترین 
بودجه، بهترین نتیجه را توانســته کسب کند که 
این جای خوشحالی دارد. محمد سلطان حسینی 
افزود:در هیئت تیراندازی، رییس هیئت توانسته 
که بار هیئــت را یک تنه به دوش بکشــد و از این 
مسئولیت سخت، سربلند بیرون بیایید. مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان اصفهان هــم چنین در 
این نشســت به خاطر کمبود بودجه از هیئت ها 
عذرخواهی کرد وگفت: شرایط مالی به شکلی شده 

است که باید به شدت صرفه جویی کنیم؛ متاسفانه 
باید توصیه کنیم که ورزشــکاران با اتوبوس راهی 
مسابقات شــوند و به جای غذای آن چنانی فالفل 

میل کنند.
جذب 10 هزار نفری در تیراندازی 

در ادامه این مجمع، سردار قربانی که به عنوان تنها 
کاندیدا توانسته بود 16 رای مجمع را کسب کند، 
گفت: خوشحال هســتیم که با کمترین امکانات 
بهترین نتیجه را کسب کردیم؛ ورزش تیراندازی 
ورزشی است که از لحاظ دینی بسیار توصیه شده و 

باید برنامه ریزی به شکلی باشد که جوانان به سمت 
این رشته سوق داده شوند.

رییس هیئت تیراندازی اصفهان افزود: متاسفانه به 
دلیل مشکالت مالی شرایط به شکلی شد که هیئت 
نتواســنت تمام برنامه های خود را عملی کند؛ اما 
امیدواریم در سال جاری جذب حداقلی 10 هزار 
نفری را در سنین پایه داشته باشیم.وی  ادامه داد: 
از دیگر برنامه های هیئت توســعه ورزش همگانی 
و همگان سازی این رشــته در کل شهرستان های 
اصفهان است. قربانی بیان کرد: در اکثر رشته های 
تیراندازی، رتبه های اول تا سوم از آن اصفهانی ها 
بوده است که همین موضوع باعث اهمیت این رشته 
خواهد شد.رییس هیئت تیراندازی استان اصفهان 
در پایان خاطرنشان کرد: از ورزش تیراندازی استان 
انتظار ویژه ای می رود و توسعه ورزش تیراندازی 
باید مورد توجه قرار گیرد و ضروری است  اخالق و 

ادب را هم در کار خود گسترش دهیم.
3 نشان فتح بر سینه سردار »مرتضی قربانی«

ســردار ســرتیپ »مرتضی قربانی« از فرماندهان 
دوران دفاع مقدس، تاکنــون مفتخر به دریافت 3 
نشان فتح از سوی فرمانده معظم کل قوا شده است. 
سردار قربانی در دوران دفاع مقدس فرمانده لشکر 
2۵ کربالی مازندران بود. وی در کنار سرلشــکر 
جعفری و شهید خرازی از نخســتین فرماندهان 

یگان های رزمی سپاه است.

 سردار قربانی، رییس هیئت تیراندازی استان اصفهان شد
 برای ششمین بار متوالی؛

اینستاگردی

پستاینستاگرامیمحمدحسینکنعانیزادگان
وقدردانیازکیروش

»محمدحسین کنعانی زادگان«  نوشت:»خوشــحالم که مربی با دانشی چون شما داشتم. 
متاسفانه نتوانستیم شما را به هدف همیشــگیتون که خوشحالی مردم ایران بود برسونیم. 

برای همیشه در دل من و هواداران واقعی تیم ملی باقی خواهی ماند.«

بریز و بپاش های سرخابی ها در دوران مقاومت اقتصادی؛
ستاره های خارجی در تهران

 پرسپولیس و استقالل در زمستان امسال بیشتر از همیشه هزینه کردند تا ستاره های خارجی را به استادیوم 
آزادی بیاورند. آیا این هزینه ها در روزهای سخت ایران، دلیلی دارد؟شرایط اقتصادی حاال پیچیده تر از همیشه 
است. تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران، اوضاع اقتصادی و سیاسی را تنگ کرده و این محدودیت ها روی 
فوتبال تقریبا دولتی ایران هم تاثیرگذار بوده است. در شرایطی که انتظار می رفت با گران شدن ارزش ارزهای 
خارجی، هزینه های فوتبال ایران هم محدود به ستاره های داخلی خواهد شد، همه چیز متفاوت پیش رفت. 
ماریو بودیمیر،  به عنوان بازیکن آزاد به پرسپولیس آمد؛ اما بعدها مشخص شد انتقال او حدودا 600 هزار یورو 
برای پرسپولیسی ها هزینه داشته است. اسماعیل گونکالوس، با رقمی مشابه به 800 هزار دالر به استقالل 

آمده و آیاندا پاتوچی، گزینه جدید استقاللی ها هم ارزشی 900 هزار دالری دارد. 

گیتی پسند جشنواره گل به راه انداخت؛
صعود مقتدرانه نماینده اصفهان

در چارچوب بازی دوم مرحله اول پلی آف لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشــور، دیدار دوتیم گیتی پسند و 
مقاوت البرز که عصر پنجشنبه در کرج برگزار شد، با جشــنواره گل بازیکنان تیم فوتسال گیتی پسند مقابل 
تیم کرجی به پایان رسید. در این دیدار تیم فوتسال گیتی پسند موفق شد با نتیجه پرگل 6 بر یک برابر میزبان 
خود پیروز شود تا با احتساب پیروزی پرگل 6 بر یک در دیدار رفت مقابل حریف البرزی خود در اصفهان در 
مجموع با نتیجه پرگل 12 بر 2 قاطعانه به مرحله بعد این رقابت ها صعــود کند.در مرحله پلی آف لیگ برتر 
فوتســال تیم ها باید در دو بازی از مجموع سه بازی پیروز شــوند تا مجوز حضور در دور بعد رقابت های لیگ 
برتر فوتسال را به دست آورند، بدین ترتیب گیتی پسند در دور بعد رقابت ها با برنده دیدار فرش آرای مشهد و 

نماینده قم مصاف خواهد داشت.

لیگ برتر فوتبال بانوان؛

صعود سپاهان با پیروزی پرگل
هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان، روز پنجشنبه با یک پیروزی و یک تساوی برای تیم های اصفهانی 

همراه شد.
در اصفهان و در ورزشگاه صفائیه مبارکه، ســپاهان که میزبان تیم خلیج فارس شیراز بود با نتیجه 
پرگل 7 بر یک از سد این تیم گذشت. زردپوشان اصفهانی در نیمه نخست این مسابقه با گلزنی هاجر 
دباغی )2 گل(، الهام فرهمند )2 گل( و کوثر کمالی با نتیجه ۵ بر یک از ســد حریف خود گذشتند.

شاگردان سمیه شهبازی در نیمه دوم نیز توسط  هاجر دباغی و مانیا آسادوریان 2 گل دیگر به ثمر 
رساندند تا با کسب یک برد پرگل 19 امتیازی شوند و به رده ســوم جدول رده بندی این رقابت ها 
صعود کنند؛ اما دیگر تیم اصفهانی یعنی ذوب آهن که در این هفته میهمان تیم مدعی راه یاب ملل 
مریوان بود با تساوی یک بر یک متوقف شد تا دومین تساوی متوالی خود در لیگ برتر را تجربه کند. 
ثنا صادقی، برای راه یاب ملل مریوان و فاطمه عادلی، برای ذوب آهــن در این دیدار گلزنی کردند.

در ســایر دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان، ملوان با نتیجه 4 بر یک از سد پارس جنوبی 
بوشهر گذشت. سارا قمی، در این مســابقه هت تریک کرد و دیگر گل ملوان را نیز یاسمن فرمانی به 
ثمر رساند. پاالیش گاز ایالم نیز با 2 گل ســمیه فیضی، آذرخش تهران را شکست داد و شهرداری 
سیرجان در زمین سپیدار قائمشــهر به پیروزی 4 بر صفر رســید. همیاری آذربایجان غربی هم از 
رویارویی با شهرداری بم انصراف داد تا این تیم با نتیجه 3 بر صفر برنده اعالم شود.در پایان هفته نهم 
لیگ برتر فوتبال بانوان، شــهرداری بم با 27 امتیاز همچنان صدرنشین است و شهرداری سیرجان 
با 20 امتیاز و سپاهان اصفهان با 19 امتیاز دوم و سوم هستند. ذوب آهن نیز با 18 امتیاز و سقوطی 

یک پله ای در رده چهارم جدول قرار گرفت.

بیرانوند: نیم فصل دوم هم 
در پرسپولیس می مانم

کی روش متن آخر را برای 
فردوسی پور نوشت؛ این نامه 

رو عادل باید بخونه!

کی روش رفت

 نوســتالژی مردی به نام 
کوئیروز!  هر روز دل مان برایت 

تنگ می شود

ژاپن- قطر؛ سامورایی ها 
در جدال با قطر سخت کوش

تاتنهامفوتبال
 - 

نیوکاسل
ساعت 

16

شبکه 
ورزش

بایرلورکوزن فوتبال
 -

بایرن مونیخ
ساعت

18

شبکه 
ورزش

بارسلونا فوتبال
 -

والنسیا
ساعت

21

شبکه 
ورزش

پخشزندهمسابقات

کنداکتور

شنبه
13بهمن

سمیه مصور
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اصفهانی ها نشان دادند افتخارآفرین خط مقدم هستند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 شهرستان

در بهار چهل سالگی انقالب صورت می گیرد؛
رژه بزرگ تاکسیرانان، موتور 
و دوچرخه سواران اصفهانی

به مناسبت چهل سالگی انقالب اسالمی، رژه 
بزرگ تاکســیرانان، دوچرخه و موتورسواران 
اصفهانی برگزار شد.رییس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان دراین آیین 
گفــت: در این آییــن انقالبی، هزار دســتگاه 
خودروی تاکســی، 50دســتگاه موتورسوار 
و اعضای هیئت دوچرخه ســواری این شــهر 
در حرکتــی نمادین بــرای تجدیــد میثاق با 
آرمان های رهبر کبیر انقالب اسالمی از خیابان 
فرایبورگ به سمت گلســتان شهدای حرکت 

کردند.
 جعفر عســگری افزود: همچنین در این آیین 
انقالبی، خودروهای تاکسی، موتور و دوچرخه 
شرکت کنندگان با نمادهای انقالب تزیین شده 
بود و در گلستان شــهدای اصفهان نیز دانش 
آموزان ســرودهای انقالبی را اجرا کردند. وی 
ادامه داد: در پایان شــرکت کنندگان با اهدای 
گل بر قبور شــهدای انقالب اســالمی به مقام 
شامخ این شــهدا ادای احترام و با آرمان های 

این بزرگ مردان تاریخ تجدید میثاق کردند.

افتتاح ۳ طرح عمرانی دانشگاه 
اصفهان در دهه فجر

رییس دانشــگاه اصفهان گفــت: در ایام دهه 
فجر ۳ ساختمان دانشــکده های این دانشگاه 
افتتاح می شوند.هوشنگ طالبی گفت: در ایام 
دهه فجر، ساختمان دانشکده زیست شناسی 
و زمین شناسی دانشگاه اصفهان در مساحتی 

بالغ بر ۱0 هزار متر مربع افتتاح می شود.
 وی افزود: همچنین ساختمان خیر سازی نیز 
در مســاحتی بالغ بر ۴ هزار متر مربع با هدف 
توسعه دانشکده مهندسی این دانشگاه در ایام 
دهه فجر بازگشــایی می شود. رییس دانشگاه 
اصفهان خاطرنشان کرد: ساختمان دانشکده 
 علــوم تربیتی ایــن دانشــگاه  در فضایی بالغ
  بر ۱۴ هــزار متر مربــع در این ایــام افتتاح

 می شود.

 »2۳نفر« 
میهمان سینما دوستان اصفهان

نخستین روز اکران فیلم های نهمین جشنواره 
فیلم فجر در اصفهان با مراسم افتتاحیه و اکران 
دو فیلم »2۳ نفر« و »تیغ و ترمه«  روز گذشته 
در پردیس سینمایی سیتی ســنتر همراه بود.

نخســتین اکران روز جمعه در سانس 20 الی 
22 مختص فیلــم »2۳ نفر« بــه کارگردانی 
مهدی جعفری و تهیه کنندگی مجتبی فراورده 
است؛ فیلم نامه نویس این فیلم  مهدی جعفری 
و  مدیر فیلم برداری آن مرتضی قیدی است.این 
فیلم با نقش آفرینی بازیگرانی همچون سعید 
آلبوعبادی، رضا نوری، مجید پتکی، حســین 
پودیده، عبدالحمید تقلبی و بیســت و سه نفر 
نوجوان بازی شده اســت؛ در خالصه این فیلم 
آمده است »روایت نوجوانانی که اسارت در عزت 

را به آزادی با ذلت ترجیح داده اند«.
در دومین سانس نخســتین روز جشنواره در 
اصفهان فیلم »تیغ و ترمه« در ساعت 22 الی 
2۴ اکران شد؛ این فیلم به کارگردانی کیومرث 
پوراحمــد و تهیه کنندگی علــی قائم مقامی 
ساخته شــده اســت.بازیگران این فیلم دیبا 
زاهدی، پژمان بازغی، الله اســکندری، مهران 
رجبی، کوروش ســلیمانی، آویســا سجادی، 
شــراره رنجبر و هومن برق نورد هســتند؛ در 
خالصه داستان این فیلم آمده است که »ترمه 
دختر بیست و شش ساله ای است که با عموی 
خود زندگی می کند بــا آمدن مادرش از خارج 
از کشــوراتفاقاتی رخ می دهــد و رازی نمایان 

می شود«.

افتتاح5 باب منزل مسکونی 
توسط کمیته امداد در اردستان

همزمان با ایــام ا... دهــه فجر و در آســتانه 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند 
انقالب اســالمی، پنــج باب منزل مســکونی 
 مددجویان کمیته امداد در اردســتان افتتاح 

می شود.
ابوالقاســم صادقی، مدیر کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( شهرستان اردستان در این زمینه 
اظهار کرد: یک باب منزل در شــهر اردستان 
و یک بــاب در شــهر مهاباد و ســه بــاب در 
روســتاهای حســن آباد و ماربین به مساحت 
65 الی 70 متر به ارزش هر باب 500 میلیون 
ریال از محل اعتبارات استانی و خیرین تامین 
 و به مددجویــان واجد شــرایط تحویل داده

 می شود.

امام جمعه اصفهان: 
 تحریم ها و دشمنی ها تاثیری 

بر استواری نظام نداشت
امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه اصفهان 
با تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر اظهار داشت: 
انقالب اسالمی، انقالبی درونی و نعمت خداوند به 
ملت ایران بود به همین دلیل فرا رســیدن این ایام 
راجشن می گیریم. آیت اله سید یوسف طباطبایی 
نژاد، با بیان اینکه امام خمینی )ره( با احیای اسالم 
ناب محمدی در ایران، اسالم آمریکاپسند را از دل 
ملت ایران خارج کرد، گفت: امــام خمینی )ره( به 
وسیله مبانی اسالم، انقالب اسالمی را شکل داد، در 
حالی که حکومت پهلوی مخالف جریان آزادگی امام 
حسین )ع( در کشور بود. امام جمعه اصفهان افزود: 
امام )ره( رهبری عادل بود، ایشان قانون اساسی را در 
کشور نشر داد که مرتبط با مبانی اسالم بود، مردم 
ایران نیز هیچ گاه از رهبری خود و همچنین دین و 

انقالب خود جدا نخواهند شد.
وی، با بیان اینکه با گذشــت ۴0 ســال از پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی همچنان این انقالب در 
مسیر خود در حال حرکت است، خاطرنشان کرد: 
شعارهای انقالب اســالمی پس از گذشت ۴ دهه از 
پیروزی انقالب همچنان بر ســر زبان هاست، شعار 
»نه شــرقی و نه غربی جمهوری اسالمی« شعاری 
است که در دل دشمنان ما ترس و واهمه ایجاد کرده 
است.آیت اله طباطبایی نژاد با اشاره به پیشرفت ها 
و دستاوردهای انقالب اســالمی در طول ۴0 سال، 
گفت: انقالب اســالمی با تکیه بر تــوان و ظرفیت 
جوانان این کشور و به رغم همه تحریم ها، همچنان 
اســتوار مانده و در همه عرصه ها صاحب رشــد و 

پیشرفت شده است.

عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری:
اصفهانی ها نشان دادند 

افتخارآفرین خط مقدم هستند
عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری در جمع 
نخبگان جبهه انقالب اصفهان بابیان اینکه بسیج و 
تفکر بسیجی ۸ سال دفاع مقدس را اداره کرد و به 
ساحل پیروزی رســاند، اظهار کرد: بسیج در همه 
جهان اســالم دوست داشتنی اســت که آغاز آن از 
ایران اسالمی بوده است. آیت اله سید احمد خاتمی 
گفت: بســیج عراق داعش را شکســت داد، بسیج 
سوریه دشمنانش را به روز ذلت را نشاند، بسیج یمن 
دماغ سعودی ها را به خاک مالیده است؛ افرادی که 
می خواستند یک هفته کار یمن را تمام کنند اکنون 
سه سال است که هیچ غلطی نتوانسته اند انجام دهند. 
وی افزود: مقاومت در لبنان صهیونیست ها را به ذلت 
نشانده  تا جایی که یکی از سران آن ها گفته بود دیگر 
با حزب اله نخواهیم جنگید و قدرت موشکی آن ها 
به طوری است که می تواند کل رژیم صهیونیستی را 
نابود کند.آیت اله خاتمی، بابیان اینکه هیچ استانی 
نداریم که در یک روز مردمش بیش از ۳00 شهید 
دفاع مقدس را تشــییع کرده باشند و این افتخار تا 
ابدیت بر پیشانی اصفهان ثبت شده است، خاطرنشان 
کرد: اصفهان، در جبهه دفاع مقدس نشان داد که در 

خط مقدم افتخارآفرین است.

شهردار اصفهان خبر داد:
کلنگ زنی تقاطع غیرهمسطح 

نصف جهان
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، 
شهردار پاســخگو« اظهار کرد: در آستانه دهه فجر 
و چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب شــکوهمند 
اسالمی، شــهرداری اصفهان بیش از ۳00 عنوان 
برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــی و عمرانی در 
محالت مختلف مناطق ۱5 گانه شــهرداری اجرا 
می کند. قدرت اله نوروزی، خبر از کلنگ زنی تقاطع 
غیرهمسطح نصف جهان در مجاورت کارخانه قند 
و آرامستان باغ رضوان در این ایام داد و گفت: آیین 
کلنگ زنی این پروژه با حضور مسئوالن انجام خواهد 
شــد که امیدوارم با ســرعت اجرایی شود؛ تقاطع 
غیرهمسطح نصف جهان از جمله تقاطع های حلقه 
حفاظتی است که در کاهش ترافیک هسته مرکزی 
شهر و آالیندگی ها بســیار تاثیرگذار خواهد بود و 
می تواند مدت زمان ســفر را برای شهروندان کوتاه 
کند. شــهردار اصفهان از انجام ارزیابی شهرداری 
اصفهان در حوزه تعالی ســازمانی خبر داد و گفت: 
طی روزهای گذشته، به عنوان نخستین شهرداری 
کشور داوطلب شدیم تا در حوزه تعالی سازمانی مورد 
سنجش و ارزیابی قرار گیریم؛ در این راستا فرآیندها 
و سیستم های شهرداری طی سه روز به منظور بهینه 
سازی روش ها و فرآیندهای این مجموعه ارزیابی 
شد. نوروزی خاطرنشــان کرد: برای نخستین بار 
در بین شهرداری های کشــور، شهرداری اصفهان 
آمادگی خود را برای ارزیابی اعالم کرد و داوران نتایج 

آن را در آینده اعالم می کنند.

رد و نشان شــان را می توانید در همه مناطق 
اصفهان بگیرید، از منطقه 6 برخوردار تا مناطق 
15 ،14 و 2 کم برخوردار همه جا هســتند  و 
نشانی مشــترک دارند؛ ساختمان های نیمه 
کاره ای که رکود اقتصادی کمرشان را شکسته 

و بیشترشان به حال خود رها شده اند. 
شرایط رکورد اقتصادی، چند ســالی است که بازار 
ساخت و ساز در شهر را  به هم ریخته است به طوری 
که بسیاری از ساختمان های در حال ساخت به دلیل 
نبود توان مالی صاحبان شان نیمه کار مانده و نه تنها 
مردم عادی که بسیاری از انبوه سازان ساختمان های 
سربه فلک کشیده نیز  از تکمیل ساختمان های خود 
عاجز مانده و چشــم به راه راهکارهای مناسب برای 

برون رفت از این بحران هستند.
بســته های تشــویقی شــهرداری ها یکی از این 
راهکارهاست که به دنبال رکود اقتصادی و هم چنین 
کم شدن بودجه شهرداری ها چند سالی است از سوی 
مدیریت شهری ارائه می شود تا نه تنها کمبود بودجه 
این ارگان در این وضعیت اقتصادی جبران شود بلکه  
سایه رونق به ساخت و ســاز در اصفهان هم کشیده 
شود؛ بسته هایی که می تواند در از بین بردن رکود 
از ســر این صنعت اقتصادی نقش قابل توجهی ایفا 
کند. چندی پیش مهدی جعفرپیشه، رییس هیئت 
مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان با تمجید از 
ارائه این بسته ها گفت: شهرداری اصفهان در مقاطع 

مختلف و در این زمان سعی 
کرده با ایجاد بســته های 
تشویقی کمکی به وضعیت 
موجود کند و راهگشــای 
انبوه سازان باشد. در همین 
راستا شــهرداری اصفهان 
دوباره طرح ارائه بسته های 
تشویقی ساخت و ساز را از 

دی ماه سال جاری آغاز کرد، طرحی که قرار است تا 
۱5 اسفند ماه ادامه داشته باشد.

به گفتــه رییــس اداره ممیزی درآمد شــهرداری 

اصفهان، مدیریت شهری 
بــا دریافت مصوبــه ای از 
شورای شهر بسته تشویقی 
ساخت و ساز را فعال کرد 
که دوره نخست آن در نیمه 
اول سال جاری ویژه انبوه 
سازان اجرایی شد و دوره 
دوم آن در دو بخش ویژه 
تمام متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی در دستور 
کار اســت. مهدی زارعی، معتقد است که ارائه بسته 
نه تنها  می تواند به مردم در  تکمیل ساختمان های 

نیمه کاره شان کمک کند بلکه می تواند برای اقتصاد 
شهر نیز موثر واقع شود.  به گفته رییس اداره ممیزی 
درآمد شهرداری اصفهان، افرادی که از ۱0 بهمن تا 
۱5 اسفند برای صدور پروانه ساختمانی مراجعه کنند 

می توانند از تخفیف ۳0 درصدی برخوردار شوند.
مهدی زارعی، همچنین در این باره افزوده است: ارائه 
بسته های تشویقی ساخت و ساز تنها مشمول افرادی 
می شود که مبالغ مربوط به صدور پروانه را به صورت 

نقدی پرداخت کنند.
 به گفتــه رییــس اداره ممیزی درآمد شــهرداری 
اصفهان، بسته های تشویقی جدید شامل  متقاضیان 
ســاخت و ســاز در بخش های مســکونی و تجاری 
می شود که نیمه نخست سال بسته تشویقی تخصصی 
ویژه فعاالن و انبوه سازان ساخت و ساز بود؛ اما در این 
دوره تمام افرادی که متقاضی دریافت پروانه باشند، 
می توانند از بسته تشویقی ساخت و ساز استفاده کنند. 
تماس های مردم با اداره ارتباطات مردمی شهرداری 
اصفهان و مشاوره درباره استفاده از بسته های تشویقی 
نشان می دهد که این طرح مدیریت شهری با استقبال 
از سوی شــهروندان همراه شده است و می توان این 
انتظار را داشت که هرچند همچنان رکود اقتصادی 
بر جامعه حاکم است ولی ساخت و ساز در شهر رونق 
یافته و سرنوشت ساختمان های نیمه کاره ختم به 
خیر خواهد شــد. از طرف دیگر، شهرداری اصفهان 
با اجرای این طرح دستی به سر و روی حال ناخوش 
بودجه  این سازمان بکشد و روند حرکت پروژه های 

عمرانی در شهر شتاب بگیرد.

حال ناخوش ساختمان های نیمه کاره سامان می گیرد

مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان و حومه گفت: عملیات 
حفاری تونل خط دوم مترو از ایستگاه شهید غفاری باالتر از حرم 
حضرت زینب)س( قبل از نوروز آغاز می شود. محمدرضا بنکدار 
هاشــمی اظهارکرد: عملیات ساخت ســازه اصلی ایستگاه های 
چهارراه عاشق اصفهانی و عمان سامانی آغاز شده و به محض اینکه 
دستگاه حفاری )TBM( به ایستگاه برســد، محل برای اورهال 

کردن دستگاه آماده اســت. وی با بیان اینکه طبق برنامه  ریزی 
انجام شده، خط دو قطارشهری از دو جبهه اجرایی می شود، افزود: 
جبهه اول از ایستگاه شهید غفاری تا میدان امام علی)ع( و عملیات 
موازی خط دو از سمت غرب از کهندژ ) ایستگاه مدرس نجفی( 
تا میدان امام علی)ع( تا پایان ســال اجرایی می شود. مدیرعامل 
سازمان قطار شهری اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: خط دوم 

متروی اصفهان، خط شرقی-غربی به طول حدود 2۴.7 کیلومتر 
و دارای 2۳ ایستگاه است که از ایستگاه شهرک امام حسین)ع( 
آغاز و به ایستگاه میدان شهدای خمینی شهر ختم می شود. وی 
ادامه داد: عملیات اجرایی خط دو قطار شهری اصفهان از ابتدای 
سال گذشته آغاز شده و طبق برنامه پیش بینی شده تا سال ۱۴02 

به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه:
حفاری تونل خط دو مترو قبل از نوروز آغاز می شود

  با ارائه طرح بسته های تشویقی ساخت و ساز  شهرداری؛  

مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان خبر داد:
برگزاری همایش بزرگ »پیاده روی ۴۰ گام« در منطقه ۱۰

مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان اظهارکرد: شهرداری منطقه ۱0 اجرای بیش از 2۱ برنامه را در دستور کار 
خود قرار داده است که از جمله می توان به برپایی سه جشن بزرگ منطقه ای، پنج جشنواره تفریحی و پنج 
ویژه برنامه مناسبتی و هویتی، چهار جشن محلی، دو نمایشگاه و یک جشنواره دانش آموزی اشاره کرد.حمید 
شهبازی، با اشاره به تقارن برنامه های دهه فجر با ایام فاطمیه و با بیان اینکه تمام برنامه های دهه فجر شامل 
جشن ها و جشنواره ها در منطقه ۱0 از هفتم بهمن ماه آغاز و تا ۱5 بهمن قبل از شروع ایام فاطمیه دوم پایان 
می یابد، تصریح کرد: سلسله جشن های»چهل ستون امید« با موضوع خانواده و در قالب طنز در ورزشگاه 
خیبر از ساعت۱۸:۳0 برگزار می شود. گفتنی است، همزمان با لحظه تاریخی ورود امام )ره( همایش بزرگ 

»پیاده روی ۴0 گام« از امامزاده اسحاق واقع در خیابان پروین به سمت شهرداری منطقه ۱0 برگزار شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:
گرانی ها نباید ایمنی شهر را تحت تاثیر قرار دهد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: با گران شدن قیمت برخی کاالها 
 عده ای شــهروندان تغییراتی در وسایل ایجاد کرده و ایمنی خود و سایر شــهروندان را با خطر جدی مواجه 

می کنند. 
محسن گالبی اظهارکرد: امروزه آنچه در دنیا روی آن تاکید می شود استفاده از وسایل دارای نشان استاندارد و 
ایمنی است؛  وسایلی که در صورت استفاده صحیح، هیچ گونه خطری به همراه ندارد، اما در کشور ما توجه به 
این مسائل گاهی با غفلت همراه می شود. وی افزود: با توجه به افزایش قیمت کاالها مشاهده می شود که برخی 
شهروندان تغییراتی در این وسایل انجام می دهند، به عنوان مثال ســماور نفتی را تبدیل به گازی می کنند 
یا روی خودروهای بنزین سوز کپسول های LPG  نصب می کنند که انجام اینگونه اقدامات خطرات فراوانی 

برای شهروندان همراه دارد.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
همایش طالیه داران فجر فاطمی اظهار داشت: 
بارها امام راحل فرمودند حفــظ یک پیروزی از 
کسب آن به مراتب سخت تر است و ملت بزرگ 
ایران به میدان آمدند و برای زمینه سازی ظهور 

امام عصر )عــج( این کار را انجام دادند. ســردار 
محمدرضا نقدی افــزود: انقــالب را خداوند به 
دلیل اخالص مردمــی که از همه وجودشــان 
مایه گذاشتند به ۴0 ســالگی رساند، این اتفاقی 
است که برای دیگر انقالب ها رخ نداد. وی گفت: 
رهبری سکان را در دست دارد که یک سر سوزن 
از شاخص های بنیان گذار انقالب عقب ننشسته، 
انقالب ما در حالی به ۴0 سالگی رسیده که همه 
ارکان خود را دارد و مانند یک جوان تازه نفس در 
دنیا پیش می رود و مواضع کلیدی جهان اسالم 
را فتح می کند. ســردار نقدی خاطرنشان کرد: 
امروز ما ۴0 سال تجربه والیت فقیه داریم، ستون 
اصلی مردم ساالری، رهبری و والیت فقیه است. 

یک نفر ۱0 سال رییس جمهور بوده و ۳0 سال 
رهبر معظم انقالب بوده، یک ریال از بیت المال 
در زندگی خود ندارد. امروز کارنامه درخشــان 
والیت فقیه، مهم ترین دستاورد انقالب اسالمی 
است.وی تصریح کرد: ما باید مراقب جنگ روانی 
باشیم، آن ها ســعی دارند دل مردم 
را خالی کنند، مهدی هاشــمی را در 
زندان می اندازند نمی گویند که چه 
قاطعیتی دارند بلکــه به قوه قضائیه 
گالیــه می کنند، مختلــس ۳ هزار 
میلیاردی را دســتگیر می کنند و با 
قاطعیت برخورد می کنند؛ اما دشمن 
می گوید کــه در ایران نخبه کشــی 
می شــود.معاون فرهنگــی ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی بیان کرد: دشمن برای 
اختالس یک فرد می گوید که نظام ایران را فساد 
فرا گرفته؛  اما اگــر در ژاپن یا کره رییس جمهور 
که نخســتین فرد کشورشان اســت برای فساد 
عزل شود، قاطعیت تلقی می شــود و نظام شان 
فاسد نیست. نظام ما پاک است و نارسایی ها که 
وجود دارد برای آرای ماســت. معاون فرهنگی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: 
پس از ۴0 ســال تهاجم فرهنگی در ســالی که 
مردم در بدترین شرایط اقتصادی قرار داشتند 2 
میلیون جوان ایرانی به اربعین حسینی رفتند که 
این ها دستاورد کوچکی نیست، در همه مسائل 

دستاوردها درخشان است.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران در اصفهان:
کارنامه درخشان والیت فقیه، مهم ترین دستاورد انقالب است

افرادی که از 10 بهمن تا 15 
اسفند برای صدور پروانه ساختمانی 
مراجعه کنند می توانند از تخفیف 

30 درصدی برخوردار شوند

جانشــین فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( 
اصفهــان در اختتامیــه چهارمین جشــنواره 
سرودهای حماســی و انقالبی بســیج، اظهار 
کرد: قدم اول بعد از چند ســال رکود و تعطیلی 

جشنواره، سرود برگزاری این جشنواره بود.
سردار مجتبی فدا تصریح کرد: یکی 
از ظرفیت های خوبــی که در طول 
پیروزی انقالب اســالمی در شکل 
دهی و مشــارکت و حضــور مردم 
در صحنه انقــالب تاثیر بســزایی 
داشت ســرودهای محلی، استانی 
و کوچــه بازاری بود کــه گروه های 
 مختلــف آمــاده کــرده و ارائــه 

می دادند.
وی، با اشاره به یکی از خاطرات خود از مبارزات 
با رژیم طاغوت که تحت تاثیر این ســرود های 
انقالبی بود، افزود: این سرودها آنقدر سنگین پر 
محتوا و مهیج و شور آفرین بود که در آن زمان 
که ما یک دانش آموز دبیرســتانی بودیم کالس 
درس و مشــق را رها می کردیم و به رغم اینکه 
هزاران تهدید و هزاران فشــار متوجه ما بود به 
دفاع از انقالب و نظام نظام جمهوری اســالمی 

می پرداختیم.
فــدا اذعان کــرد: ســرود و ایــن فعالیتی که 
شروع شده اســت تجهیزات و امکانات فراوانی 
نمی خواهد و هر مجموعــه چند نفری می تواند 
با بهره جستن از یک شعر پر محتوا و هماهنگ 

در مخاطب تاثیر گذاشــته و می توان در سرود 
ظرفیت و امکان حضور اقشار مختلف در استان 
را ایجاد کرد؛ چرا که ســرود قابلیت اســتفاده 
از ظرفیت هــای مختلــف را دارد. مجتبی فدا، 
در ادامه خاطرنشــان کــرد: انتظــار داریم دو 

هزار پایگاهی که در سطح اســتان وجود دارد 
و ســه هزار پایگاهی که در قالب اقشار مختلف 
وجود دارد، هر کدام بتوانند یک گروه سرود را 
سازماندهی کنند و در این جشنواره ها شرکت 
کنند. جانشــین فرمانده ســپاه صاحب الزمان 
)عج( گفت: در ۱2 بهمن وقتی امام)ره( آمدند 
تشریفاتی که امروز گریبانگیر آن هستیم در آن 
روز برگزار نشــد؛ اما دو گروه سرود یکی در بدو 
ورود در فرودگاه و دیگری در بهشــت زهرا در 
حضور امام)ره( به صورت زنده پخش شد و مورد 
تقدیر ایشان  قرار گرفت و در سال های بعد هم 
گروه های سرودی که آمدند مورد تقدیر امام)ره( 

و مقام معظم رهبری قرار گرفتند.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان مطرح کرد؛
نقش تاثیرگذار سرودها در شورآفرینی به مبارزات دوران انقالب
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  امام کاظم علیه السالم:
مومن همانند دو کفه ترازوست؛ هر چه ایمانش 

فزونى یابد، بالیش نیز بیشتر شود.
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یادداشت

بســیاری از ما میان عزت نفس و اعتماد به نفس نمی توانیم 
تفاوت قائل شویم و تعاریف یکسانی برای هر دو ارائه می دهیم 
ولی واقعیت ماجرا این اســت که این دو، تفاوت آشــکاری با 
یکدیگر دارند ولی برای رسیدن به موفقیت در زندگی داشتن 

هر دو مورد برای افراد الزامی است.
روان شناسان می گویند احساسی که شــما راجع به خودتان 
دارید عزت نفس تان را شکل می دهد، اگر شما ارزیابی مثبتی 
از خودتان در ذهن دارید به این معناست که عزت نفس باالیی 
دارید و اگر ارزیابی شما منفی اســت، باید فکری به حال آن 
کنید. در ادامه با اســتفاده از راهکارهایــی عزت نفس خود را 

افزایش دهید.
به گزارش گاردیــن، نخســتین تمرینی که بــرای افزایش 
عزت نفس خود باید انجام دهید این است که افکار منفی را از 
خودتان دور کنید. روان شناسان می گویند بسیاری از ارزش ها 
و توانایی های ما به شــدت تحت تاثیر دوران کودکی ماست. 
اخیرا مطالعه بزرگی که نزدیک به 9هزار نفر در آن شــرکت 
داشتند نشان داده محیط خانوادگی شــامل والدین و حتی 
محیط فیزیکی خانه در دوران کودکی تاثیر طوالنی مدتی بر 
عزت نفس دارد. نخستین قدم برای داشتن عزت نفس در فرد 
بالغ این اســت که باورهای منفی درباره خودش را به چالش 
بکشد، بررســی کرده و بعد آنها را دور بریزد. این کار می تواند 
با نوشــتن این افکار منفی در صحبت کردن با یک دوســت 
امکان پذیر باشــد. نکته دوم اینکه خودتــان را به هیچ وجه با 

دیگران مقایسه نکنید.
لیندا بلر، روان شناس بالینی در این باره می گوید که غیرممکن 
است بتوانیم به دیدگاه دقیقی درباره دیگران برسیم، بنابراین 
ما خودمان را با یک موجود خیالی مقایسه می کنیم که برایمان 
ناامید کننده اســت. او توصیه می کند به جای مقایسه کردن 
خودمان با دیگران روی خودتمرکز کنیــم. برای این تمرکز 
باید برای خودمان هدف هایی تعیین کنیم؛ البته هدف هایی  
که بــا واقعیت زندگی ما مطابقت داشــته باشــد. هدف های 
بلند پروازانه می تواند ما را به شکست برساند و اعتمادبه نفس 
ما را بگیرد. بلر، می گوید موفقیت کلید حفظ غرور ماســت؛ 
برای همین بهتر اســت اهداف مان را به اهداف کوتاه مدت و 
بلند مدت تقســیم کنیم تا بتوانیم به مرور به آنها دست یابیم. 
نکته دیگر برای اینکه بتوانید عزت نفس خود را بیشــتر کنید 
این است که خودتان را به چالش بکشید. کریس ویلیامز، استاد 
روان پزشکی دانشگاه گالســکو می گوید اگرچه مواجه نشدن 
با چالش ها و دشــواری ها می تواند در کوتاه مدت باعث ایجاد 
احساس امنیت بیشتر در شما شود؛ اما در بلندمدت می تواند 
به ضررتان تمام شود. پس با سختی ها و چالش ها روبه رو شوید 
تا تردیدها و ترس های نهفته در شــما از بین برود. نکته دیگر 
اینکه باید مراقب سالمت جسمی خودتان باشید. نباید تمرین 
برای عزت نفس باعث نادیده گرفتن سالمت جسمی تان شود. 
خواب خــوب، ورزش و تغذیه خوب و همچنیــن اجتناب از 
کشیدن ســیگار و مواد مخدر می تواند تاثیر خوبی روی شما 
بگذارد و کمک کند حس خوبی درباره خودتان داشته باشید. 
ورزش یا همان فعالیت بدنی تاثیر بســزایی دارد. یک مطالعه 
در سال 2016 نشــان داد فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و 
تصویر خوب داشــتن از بدن نقش مهمــی در اعتمادبه نفس 
دارد و توصیه می شــود فعالیت بدنی منظم، به ویژه در میان 
بزرگساالن که احساس عزت نفس کمتری دارند، بیشتر شود. 
شاید باورتان نشــود؛ اما پرورش گل و گیاه هم تاثیر خوبی در 
عزت نفس دارد و می تواند باعث بهبود قابل توجهی در خلق و 

خوی و عزت نفس شما شود.

 خودتان را به چالش بکشید!

 مهسا احمدی

عکس روز

زندگی کنیم، چون این موجود دوخط کتاب
بــا نارضایتــی و تردیــد نفــس 
خفیف است که بیشترین تالش 
را بــرای نــوآوری و بقــا انجام 
خواهــد داد. ما طــوری تنظیم 
شــده ایم که از داشته هایمان 
ناراضی باشــیم و تنها به آنچه 
نداریــم، راضــی شــویم. این 
نارضایتی مــداوم، گونه  ما را 
در حال جنگ و تالش و ساخت و 
فتح نگه داشته است. پس درد 
و رنج ما ایراد تکاملی نیســت؛ 

یک ویژگی انسانی است.
»هنر ظریف رهایی 
از دغدغه ها« 
مارک منسن

 چــرا درد و رنــج هــا 
تمام نمی شوند؟

ما صرفا به این دلیل ســاده 
رنج می بریم که رنج بردن از 
لحاظ زیست شــناختی مفید 
اســت. این انتخــاب طبیعت 
برای تشویق به تغییر است. 
ما طوری تکامــل یافته ایم 
تا همیشــه در درجــه ای از 
نارضایتــی و تردیــد نفــس 

ناوگان هواپیماهای بدون سرنشــین در تایلند برای مقابلــه با آلودگی هوا 
در بانکوک، پایتخت این کشــور به کار گرفته شــدند. ایــن پهپادها برای 
پاشــیدن محلولی قندی به منظور کمک به پاک سازی هوا از ذرات آالینده 
میکروسکوپی گماشته شده اند؛ اما هنوز مشخص نیست این اقدام تا چه حد 
می تواند به تصفیه هوای آلوده بانکوک کمک کند. آلودگی های سمی هوا که 
این روزها بانکوک را فرا گرفته، مقامات تایلند را بر آن داشــته تا در اقدامی 
بی سابقه ۴۵0 مدرسه را تعطیل اعالم کنند تا مقامات، بحران آلودگی را که 

موجب گسترش نگرانی ها شده مدیریت کنند.

جنگ پهپادها با آلودگی هوا در تایلند!

به نظر یک جوان برزیلی در سائوپائولو، یک کارمند بانک در آخرین روز کاری 
خود باید از جایی که برای مدتی در آن کار می کرد و حاال اخراج شده، لذت ببرد. 
او که از کت و شلوار و پوشیدن لباس های رسمی در محل کار خود خسته شده 
بود، تصمیم گرفت تا در آخرین روز کاری اش آنگونه که دوســت دارد، لباس 
بپوشد. این جوان برزیلی تصمیم گرفت تا در لباس مرد عنکبوتی، شخصیت 
برجسته ســینمایی به بانک برود تا آخرین روز کاری خود را همچون قهرمان 
دیده شود.  او مطابق با هر کارمند وظیفه شناسی جلوی سیستم کامپیوتری خود 

نشست، پاسخ تماس ها را می داد و با همکارانش مشورت می کرد.

مرد عنکبوتی کارمند بانک شد!

جزیره کریسمس، به دلیل یکی از گونه های جانوری آن که به خرچنگ قرمز 
مشهور است، شناخته شده و یکی از جالب ترین اتفاقاتی که در آن خواهید دید، 
همین مهاجرت خرچنگ هاست. خرچنگ قرمز، حیوان بومی این جزیره در 
استرالیاست و مهاجرت حیرت انگیز آن ها از جنگل به سمت ساحل بسیار دیدنی 
است. در ابتدای فصل بارانی بیش از ۵0 میلیون خرچنگ قرمز بالغ ناگهان شروع 
 به مهاجرت از سمت جنگل به سمت ســاحل می کنند تا در آنجا تولید مثل 

کنند. 

حمله میلیون ها خرچنگ به یک جزیره

روایتی از رفتار علوی شهید بیضایی
یک کاربر فضای مجازی با انتشــار تصویری از دختر شهید مدافع 

حرم محمودرضا بیضایی در اینستاگرام نوشت:
می گوید: در یکی از شهرهایی که از سکنه خالی و تخریب شده بود در 
حال گشت زنی بودیم. جلوی در خانه ای چند زن دیدیم که خود را 
در چادر پیچیده بودند. صورت های آنها پیدا نبود؛ اما خیلی ترسیده 
و چمباتمه زده بودند و به عربی حرف می زدند. به محمود رضا گفتم 
این ها مشکوک هستند. شاید انتحاری باشند. از ماشین پایین پرید 
و همین طور که به ســمت زن ها می رفت، گفت: شاید هم نباشند! 
نزدیک زن ها رفت و با زبان عربی به آن ها گفت  » ما شیعه علی بن 
ابی طالب )ع( هستیم و شما در امان خواهید بود.« زن ها که این را 
شنیدند از جا بلند شدند. چنددقیقه ای با محمودرضا حرف زدند، 
نشانی چند خانه که تکفیری های زیادی در آن پنهان شده بودند 
را به محمودرضا دادند و با دعای خیر از او جدا شدند. محمودرضا 
همیشــه همین طور بود. به نام موال علی )ع( توسل می کرد و سر 
صحبت با دیگران را به نام نامی موال آغاز می کرد و همیشه هم جواب 

می گرفت. حتی در مواجهه با اهل سنت. 
 پ. ن: قطعا این خانم ها تا آخر عمرشــان این رفتــار را فراموش 
نمی کنند. رفتار جوانی که خود را »شیعه علی بن ابی طالب )ع(« 

معرفی کرد.

روایت روز

خانه تاریخی امام 
خمینی )ره( در 

خمین
بیت تاریخــی و زادگاه 
حضرت امــام)ره( که 
شــمالی  درحاشــیه 
رودخانه خمین در محله 
قدیمی سرپل قرار دارد، 
میراث تار یخی با ارزشی 
است که مورد بازدید خیل 
گردشگران  از  عظیمی 
است. این خانه از بناهای 
دوره قاجار به شــمار 
می رود  و حدود۱۵۰ سال 

قدمت دارد. 

 سِر سرباز هخامنشی دوم و سوم هم 
به ایران می آید

رییس ســازمان میراث فرهنگی کشــور در حاشــیه یک برنامــه رادیویی 
درباره پیدا شــدن دو نقش برجســته دیگر از شمایل سِر ســرباز هخامنشی 
گفت:  مراحل بازپــس گیری و ردیابی  یکی از این نقش برجســته ها در حال 
انجام اســت. ما متوجه شــدیم که مانند  نمونه ســربازی که چندی پیش به 
ایران آمد، دو نمونه دیگــر هم وجــود دارد،  به همین دلیــل در حال انجام 
 مراحل بازپس گیری آنها هســتیم و اکنون یکی از آنها بــه طور دقیق ردیابی 

شده است. 
علی اصغر مونســان   بیان کرد: شبیه این نقش برجسته ســه عدد بوده است 
که یکی از آنها به ایران آمد. آن الواح دیگر هم تقلبی نیســتند و نظیر ســرباز 
هخامنشی اول دو نقش برجسته دیگر نیز از تخت جمشید دزدیده شده بود. وی 
با بیان اینکه سردیس دوم و سوم سرباز هخامنشی نیز ردیابی شده است، گفت: 
در حال حاضر امکان ارائه اطالعات بیشتر در این زمینه وجود ندارد تا زمانی که 

این مراحل تکمیل شود.
 هم زمان با بازگشت رییس جمهور از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، سرباز 
هخامنشی که حدود ۸0 سال پیش به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده بود، 
همراه با او به کشور برگردانده شــد. این نقش برجسته پس از نمایش در موزه 

ملی ایران به موزه بزرگ خراسان  انتقال داده شد.

شب ناسور
»انقالب آن گونه که باید در آثار ادبی و هنری تبلوری در خور نیافته اســت«. این 
سخنان نویسنده ای است که خود چند سالی در حوزه ادبیات قلم زده است. ابراهیم 
حسن بیگی، نامی آشناست که خود دست به قلم شده و آثاری را تالیف کرده است. 
یکی از آثار او که از دو سال گذشته با استقبال همراه بوده »شب ناسور« است، کتابی 

که هنوز هم خواندن آن پیشنهاد می شود.
حسن بیگی معتقد است نســل امروز چیزی از انقالب اســالمی نمی دانند. نقش 
نویسندگان در نوشتن و نقش هنرمندان ســینما و تلویزیون در به تصویر کشیدن 
انقالب را نباید نادیده گرفت. من با نوشتن رمان شب ناسور انگشت روی پاشنه آشیل 
رژیم شاه گذاشته ام، یعنی ساواک که نقش آن در مبارزه با انقالبیون و حتی سقوط 
رژیم گذشته را نباید نا دیده گرفت. رمان شب ناســور گوشه ای از ساختار مخوف 
ساواک را به تصویر می کشــد. نویسنده در »شب ناسور« داســتانی را از زبان یک 
شکنجه گر ســاواک به نام »اصغر ضحاک« روایت می کند؛ شکنجه گری که در پی 
انقالبیون بوده و اغلــب به بازجویی آنها می پرداخته اســت.  در زندان های کمیته 
مشترک نفوذی گسترده داشت؛ اما در اتفاقات روزهای پیروزی انقالب اسالمی و در 
جریان آزادسازی زندان کمیته به دست نیروهای انقالبی، فرنچ و لباس زندانی ها را 

بر تن می کند تا بتواند از این فضا فرار کند .

کتاب

خبر


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

