شهردار اصفهان مطرح کرد:

سال  98برای اصفهان ،سال رقابت پذیری است
شــهردار اصفهان در هفتاد و دومین نشست شورای اسالمی شهر با اشاره به
اینکه در نوروز  98مسافران رضایتمندی بیش از  90درصدی خود را از ستاد

خدمات ســفر اصفهان اعالم کردند ،گفت :امســال با برنامه ریزی و استفاده از نظر
کارشناسان و متخصصان سال رقابت پذیری اصفهان با شهرهای ایران و دنیاست...
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روز جهانی بهداشت ؛
امروز بهتره اکرها و عادتهای
مضر را کنار بگذاریم و
بیسخیال غذاهای
فست فودی شیم!
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انتقاد عضو شورای شهر اصفهان از جهت گیری های سیاسی در بحران سیل:

وقتی شوخی ها جدی می شود؛

سیل گرانی ها

تشنهها و گرفتارها

پیاز را با خود برد!
7

3

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری
شهرداری خبر داد:

رضایتمندی  ۹۸درصدی
مسافران از نظم و
امنیت اصفهان

نمایش کمدی قجرالجدید
سالن آمفی تئاتر هنرستان
هنرهای زیبا
 3الی  23فروردین

7

امدادرسانی پایگاه های
رزمی پشتیبانی هوانیروز
ارتش اصفهان به سیل زدگان

کنسرت اشوان
 21فروردين
سالن همایش های سیتی سنتر

وقتی حاشیه ها پای کاخ چهلستون را به رسانه ها باز کرد؛

سیرک بین المللی ایران و پرتغال
پارکینگ روباز سیتی سنتر
بهای بلیت  30و  45هزار تومان

داغی قدیمی بر پیشانی میراث شاه عباس

7

7

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
سامانه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 97
از سامانه  www.evat.irحداکثر تا  21فروردین ماه سال جاری است.
 1526مرکز ارتباط مردمی

 021-35019ستاد خبری دفتر مرکزی حراست
(روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان)

م الف420486 :
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عکس روز

«ترامپ» در مرز مکزیک

پیشنهاد سردبیر:

پشت سر سپاه هستیم
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پیشخوان

المیادین:

نه! ایران و روسیه بر سر دمشق وارد درگیری نمی شوند
«أمجد إسماعيل اآلغا» در المیادین نوشت :در بحث روابط بینالملل،
هیچ نزدیکی مطلقی وجود ندارد؛ بدین معنا که تضارب منافع اتفاق
می افتد؛ اما مسئله مهمتر ،شکل استراتژی است که در این روابط به
کار گرفته می شود .در مورد سوریه ،شکی نیست که نزدیکی ایران
و روسیه به معنای سیاسی کلمه ،کامل نیست ،اما رابطه بین این دو،
یک برچسب استراتژیک دارد که این دو را بر آن می دارد تا از تنش و

کافه سیاست

توئیت «ظریف» درباره سفر
هیئت عراقی به تهران
وزیر امور خارجه کشــورمان با انتشار توئیتی
به اهداف ســفر هیئــت عالی رتبه عــراق به
تهران پرداخت.ظریف در توئیتر خود نوشــت:
« میزبان آقای عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر،
هیئت عالی وزرا و بخش خصوصــی عراق در
سفر به ایران بودیم .اجرایی کردن توافقات سفر
تاریخی دکتر روحانی به عراق به منظور فعال
کردن کامل ظرفیت های همکاری سیاســی،
اقتصادی و امنیتی با کشور دوست و همسایه ما
عراق ،هدف این سفر است».

واکنش متکی به توطئه
جدید آمریکا علیه سپاه
«منوچهر متکی» وزیر خارجه اسبق کشورمان
با اشاره به اخبار منتشر شــده مبنی بر توطئه
جدید آمریکا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران
در فهرست گروههای تروریســتی در صفحه
توئیترش نوشــت« :دولت و کنگره آمریکا هر
روز ب ه دنبال طراحی توطئه جدیدی علیه ایران
هستند .گفته شــده طی روزهای آتی برخورد
با ســپاه پاســداران را به دنبال تحریم چندی
پیش وزارت اطالعات در برنامــه دارند .حال
که دولت پیشقدم نمیشــود ،انفعال مجلس
به خصوص دوســتان کمیسیون امنیتملی و
سیاستخارجی پذیرفتنی نیست».

اولین حضور غول نظامی
آمریکا در ایران
کمک رسانی به مردم سیل زده از اقصی نقاط
جهان باعث حضور یــک هواپیمای غول پیکر
نظامی در ایران شد.حسین دلیریان از فعاالن
فضای مجازی در توئیتی نوشت ،فکر میکنم
این برای اولین بار باشد که هواپیمای غول پیکر
نظامی( C-۱۷متعلق به کویت و حامل کمک به
سیلزدگان) در ایران به زمین مینشیند .فقط
ارتش آمریکا و چند کشور دیگر جزو دارندگان
این هواپیمای کارآمد هستند.

رونمایی از  114دستاورد
جدید سازمان انرژی اتمی
مراســم روز ملی فناوری هســتهای با حضور
حســن روحانی ،ریاســت جمهوری و جمعی
از وزرا و مقامات کشــوری و لشــکری فردا در
محل سالن اجالس سران برگزار میشود .قرار
است در مراسم امســال  114دستاورد جدید
سازمان انرژی اتمی که در سال  1397به نتیجه
رسیدهاند ارائه و تعدادی در سالن مزبور رونمایی
و تعدادی نیز به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح
شود و بقیه موارد نیز در نمایشگاه جنبی سالن
اجالس سران به نمایش در خواهد آمد.

به توافق نرسیدیم

میان ،اسرائیل متوجه این واقعیت نیست و همچنان به دنبال آن است
تا از آب گل آلود ماهی بگیرد ،اما تمام تالشهای آن در این زمینه به
شکست می انجامد .در همین رابطه ،سفر اخیر نتانیاهو به مسکو یک
جنگ روانی و تبلیغاتی بود که فاصله زیادی با واقعیت داشت .همانطور
که طرف ایرانی با کم اهمیت جلوه دادن نزدیکی روسیه و اسرائیل ،بر
استحکام روابط خود با روسها تاکید کرد.

امداد در لرستان
آماده باش د رخوزستان
بحرانی به نام
«مدیریت بحران»

به بهانه گمانه ها درباره اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران کشورمان؛

پشت پرده لشکرکشی نظامی
در لیبی
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بینالملل
راهحل لیبی را سیاســی دانست و گفت که
لشکرکشی نظامی شرایط لیبی را پیچیدهتر
میکند.حســین امیرعبداللهیان در صفحه
شــخصی خود در توئیتر نوشت« :راه حل در
لیبی صرفا سیاسی است .لشکرکشی نظامی
شرایط این کشــور را پیچیدهتر خواهد کرد.
آمریکا میخواهد نسخه دیگری از تالش برای
بی ثبات سازی در ونزوئال را هم زمان در لیبی
و به حساب عربستان تکرار کند».

اختالفات بنیادین دوری کنند.به همین دلیل است که ایران از روابط
مستحکم و قوی خود با روسیه میگوید که اساس آن ،اعتماد دو طرفه
و منافع استراتژیک مشترک و طوالنی مدت است؛ اما در مورد موضوع
سوریه ،شکی نیست که اختالفاتی بین مســکو و تهران وجود دارد
که به برخورد مستقیم نخواهد انجامید؛ چرا که هر دو دولت تمایلی
به بازگشــت به عقب و از بین رفتن نتیجه همکاری ها ندارند.در این

تغییرات نامتعــارف د ر
بودجه دولت

پشت سر سپاه هستیم

آمریکا باید زودتر از عراق
خارج شود

کرده است ،اما کل سازمان به طور کلی در این لیست
قرار ندارد.در سال  ،2007وزارت خزانه داری ایاالت
متحده نیروی قدس ســپاه ،واحد مسئول عملیات
خارج از کشــور ،را به خاطر «حمایت از تروریسم»
به عنوان «بازوی اصلی ایران برای اجرای سیاســت
حمایت از گروه های تروریست و شورشی» توصیف
کرد.ایران پیش از این هم تهدید کرده اســت ،اگر
ایاالت متحده به دنبال وارد کردن ســپاه به لیست
تروریستی باشد پاســخ «خرد کننده ای» خواهد
داد.سرلشکر جعفری ،فرمانده سپاه در سال 2017
هشدار داد که اگر ترامپ به این حرکت ادامه دهد،
سپاه پاســداران ارتش آمریکا را همانند داعش در
سراسر جهان در نظر خواهد گرفت.

زینب ذاکر
ســعودی و اسرائیلی ها خوشــحال نشوند،
چه کسی خوشحال شــود؟ آمریکا نقشه می
کشد و اجرایی می کند ،وردست های وهابی-
عبریاش هم ذوق زده می شــوند و بر همین
اساس اســت که وقتی یک رسانه آمریکایی
مدعی می شود ایاالت متحده قصد دارد امروز
(دوشنبه) سپاه پاســداران ایران را به عنوان
گروه تروریستی معرفی کند ،تارنمای تلویزیون
العربیه با برجسته کردن این خبر ،ذوق زدگی
خود را از تصمیم آمریکا آشــکار می کند و
همراه با خبر یاد شــده ،عکس سردار قاسم
ســلیمانی ،فرمانده نیروی قدس را منتشر
میکند تا نشان دهد کینهای عمیق نسبت به
این سردار سپاه اسالم دارد! و البته فراموش
نکنیم العربیه وابسته به دربار سعودی است
و به نزدیکــی با مواضع اســرائیل در عناد با
گرو ههای مبارز اســامی و جبهه مقاومت،
شهرت دارد.
این خبری بود که اولین بار «وال استریت ژورنال»
آن را منتشــر کرد و سپس روز شــنبه خبرگزاری
«رویترز» در این باره نوشت که بر اساس این خبر؛
ســه مقام آمریکایی به رویترز اعالم کردند ،انتظار
می رود ،ایاالت متحده ،سپاه پاسداران ایران را یک
سازمان تروریستی خارجی معرفی کند تا برای اولین
بار واشنگتن رسما نیروی نظامی یک کشور دیگر را
به عنوان یک گروه تروریستی برچسب بزند.

این مقامات اعالم کرده اند انتظار می رود این تصمیم
که به اعتقاد منتقدین می تواند منجر به عمل متقابل
برای مقامات نظامی و اطالعاتی ایاالت متحده توسط
دولت های دیگر در خارج از کشور شود ،روز دوشنبه
توسط وزارت امور خارجه ایاالت متحده اعالم شود.
چندین سال است که این مسئله ،یعنی ورود سپاه به
لیست تروریستی آمریکا شایعه شده است.
«پنتاگون» از اظهار نظر در این خصوص خودداری
کرده و پاسخ به پرســش ها را به وزارت امور خارجه
محول کرده است .وزارت امور خارجه و کاخ سفید
نیز اظهار نظری نکرده اند .ســفیر ایران در سازمان
ملل متحد نیز به درخواســت برای اظهار نظر پاسخ

ترامپ:

نداده است.
درون کاخ ســفید اعتراضاتی نسبت به این تصمیم
که می تواند خشم ایران را برانگیزاند ،وجود دارد؛ اما
تعجبی ندارد که می شنویم مایک پومپئو ،وزیر امور
خارجه ایاالت متحده از سیاستمداران تندرو علیه
ایران ،از این تصمیم حمایت کرده است.
خروج آمریکا از برجام به یکســالگی خود نزدیک
می شود و در آستانه اولین سالگرد این اقدام ایاالت
متحده ،ترامپ تصمیم گرفته یک سورپرایز مضحک
دیگر رو کنــد! آن هم در حالی کــه ایاالت متحده
در حال حاضر شــماری از اشــخاص و افراد دارای
وابستگی به سپاه پاسداران را در لیست سیاه فهرست

خیاالت خام آمریکا تمامی نــدارد .به زعم خودش
تصور می کند می تواند با تروریســتی اعالم کردن
ســپاه ،شــرکتهای بینالمللــی را از تجــارت با
بخشهای کلیدی اقتصاد ایــران منصرف کند؛ اما
مخالفان در دولت آمریکا میگوینــد که این اقدام
نه تنها تاثیر چندانی در تضعیف ایران و بخشهای
مهم اقتصاد آن نخواهد داشــت بلکه برای دشمنان
واشنگتن الگویی میشــود تا چنین برچسبهایی
را به عناصر مختلف نیروهای مســلح ایاالت متحده
بزنند .و البته این تصمیم می تواند با روی کارآمدن
یک دولت دموکرات خنثی شــود .خنثی هم نشود،
اهمیتی ندارد .امام راحل(ره) می گفت «اگر ســپاه
نبود کشور هم نبود» .پشت سپاه کشورمان هستیم.
آمریکا هر غلطی می خواهد بکند.

رییس کمیته امداد:

ایران میخواست اسرائیل را بکشد!

من و اصولگرایان هیچ سر و سری با هم نداریم

رییسجمهور آمریکا در یک سخنرانی با بیان این ادعا که ایرانیها قصد کشتن اسرائیل را داشتهاند ،گفت او
کشورش را از توافق هستهای برجام خارج کرده است«.دونالد ترامپ» ،در گردهمایی ساالنه گروه موسوم به
«ائتالف یهودیهای جمهوریخواه» گفت« :سال گذشته آمریکا را از یکی از خطرناکترین و یکجانبهترین
توافقهای تاریخ ،یعنی توافق هستهای ایران خارج کردم .آنها میخواستند اسرائیل را بکشند .میخواستند
اســرائیل را نابود کنند ».رییسجمهور آمریکا تصریح کرد« :شــاید بتوانید برای معترضی که االن از اینجا
خارجش کردند توضیح دهید امضا کردن توافق با کشوری که شعار«مرگ بر اسرائیل» سر میدهد یعنی چه».
وی اضافه کــرد« :حاال ما ســختترین تحریمها را بــه ایران تحمیــل کردهایم و ایران دیگر آن کشــوری
نیســت که زمان به قدرت رســیدن من بود».رییسجمهور آمریکا در ادامه ادعاهای خــود گفت « :االن در
خیابانهایشان(ایران) شورش در جریان است و پول کمی وارد کشورشان میشود».

رییس کمیته امداد امــام خمینی (ره) که نــام او در جریان اصولگرا جــای میگیرد،اظهار کرد :من و
اصولگرایان با هم سر و سری نداریم.سیدپرویز فتاح ،وزیر نیروی دولت نهم ،جانشین قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیا و مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه بود .او بهعنوان یکی از پنج نامزد نهایی جبهه مردمی نیروهای
انقالب اسالمی (جمنا) برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال  96معرفی شد؛ اما انصراف داد و
ثبتنام نکرد.فتاح حاال رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) است .او که در صفبندیهای سیاسی در صف
اصولگرایان جای میگیرد در پاسخ به این سوال که آیا اصولگرایان برای انتخابات سال  98سازوکاری اتخاذ
کردهاند؟ ،گفت :من اطالعی ندارم .من مسئول کمیته امداد هستم شما این سوال را از اصولگرایان بپرسید.
فتاح ،در پاسخ به این سوال که مگر شما اصولگرا نیســتید هم گفته :من و اصولگرایان هیچ سر و سری
با هم نداریم .من در آن وادیها نیستم که به این سوال جواب بدهم .من در وادی کمیته امداد هستم .

چهره ها

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

بدمان نمیآید بررسی
پالرمو و  CFTطول بکشد
یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پاسخ
به این ســوال که عدهای میگویند نظر این اســت
که پالرمو و سی اف تی تصویب نشود ،آیا این حرف
صحت دارد یا خیر؟ ،گفــت :مجمع اگر نظرش این
بود که تصویب نشود که میگفتند نشود ولی هنوز
اعالم نکرده و دارد بررسی میکند .ما دو جلسه بحث
مفصل کردیم و در حال بررسی هستیم.
محمدرضا باهنر اضافه کرد :درضمن اینها چهارماه
فرصت داده بودند و در این چهارماه به این دلیل که
الیحه مبارزه با پولشــویی تصویب شد و مجمع هم
تایید کرد و ابالغ شــد خیلی از این مشــکالت حل
شــد و آنها هم دوباره تمدید کردند ،ما هم در حال
بررسی هستیم ،از طرف دیگر عالوه بر اینکه بررسی
این موضوع زمان میبرد ما هــم بدمان نمیآید که
این مسئله مقداری طول بکشــد تا ببینیم باالخره
اروپاییها در رابطه با برجام چه میکنند .باید ببینیم
اروپاییها کــه یک مدلی را درســت کردهاند آیا به
نتیجه میرسند یا نه.

«ژان ایو لو دریان» ،وزیر امور خارجه فرانسه پس
از پایان نشســت دو روزه گروه هفت اعالم کرد
وزرای خارجه کشورهای شرکتکننده به طور
عمده بر موضوعات مطرح شده توافق داشتهاند؛
اما نتوانستند درباره «نزاع فلسطینی-اسرائیلی»
و «چگونگی تعامل با ایــران» اختالفات را حل
کنند.
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انتقاد بادامچیان از نواصولگرایی قالیباف:

حسن نوروزی
نماینده اصولگرا:

مردم از رویکردهای
چندگانه دل خوشی ندارند

روحانی باید مانند دوره
دوم اصالحات عمل کند
یک نماینده مجلــس در خصوص گرانی ها
در کشــور گفت :اوضاع اقتصادی در کشور،
روزهای بسیار سختی را میگذراند؛ پیاز به
کیلویی  ۱۳هزار تومان ،گوشت در روستاها
حدود  ۸۰هــزار تومان و در شــهرها نیز به
 ۱۲۰هزار تومان رسیده است.حسن نوروزی
ادامه داد :متاسفانه گرانیها وجود دارد و به
نظر میرســد مانند موضوع دالر ساختگی
و مجازی اســت؛ به این معنــا که دولت کم
کاریهای زیادی دارد ،وزارت جهاد به وظیفه
خود عمل نمیکند و صــادرات محصوالت
کشاورزی باعث آشــفتگی بازار شده است.
بازارهای ایران به دست دالالن افتاده و اینها
هر طور بخواهند اقتصاد را کنترل میکنند.
این نماینده مجلس همچنین یادآور شــد:
دولت باید ماننــد دوره دوم اصالحات عمل
کند و دست از سیاسی کاری بردارد.

zayanderoud8108@gmail.com

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با انتقاد از رویکردهای
متعدد در بدنــه اصولگرایان اظهار کــرد :جامعه از
رویکردهای متفاوت در بدنه این جریان سیاســی
خسته شده از این رو انتظار میرود اصولگریان به فکر
تغییر در رویکرد و رویه خود باشند.اسداله بادامچیان
خاطرنشان کرد :در شرایط فعلی ما نیازمند عناوین
جدید در فضای سیاسی کشورهستیم؛ روندی که از
سوی برخی ازجریانات سیاسی آغاز شده است .اگر
جریانات سیاسی از هر گرایش و جریانی در سال 98
با بیانیه رهبری و تاکید ایشــان بر تحقق مطالبات
انقالب در گام دوم حرکت نکند قطعا در تبیین نقشه
راه سیاسی کشور و تحرکاتی مثل انتخابات نقشی
نخواهد داشت.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت :اصولگرایان در
شرایط فعلی به مانند همه جریانات سیاسی دارای
یک رویکرد مشخص هستند؛ اما اینکه هر طیفی در
این جریان حرف خود را میزند قطعا هیچ دستاوردی
را برای ما در پی نخواهد داشت چرا که جامعه از این
رویکردهای چندگانه دل خوشی ندارند .
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صادق خرازی
دبیرکل حزب ندای ایرانیان:

کاش چندتا
«قاسم سلیمانی» داشتیم
دبیــرکل حزب نــدای ایرانیان با اشــاره به
نقش سردار سلیمانی گفت« :سردار دوست
ندارد الکی مطرح شــود .قاســم یکی است.
اگر  10قاسم سلیمانی داشــتیم امروز نه در
بعد داخلی مشکل داشتیم نه در بعد خارجی.
خیلی سربســته میگویم اگــر چندتا مثل
قاسم سلیمانی داشــتیم ،نیروهایی که غم
این مملکت را میخورند ،امروز مشکل جدی
نداشــتیم .من در نقش آقای ســردار اسالم
سرلشکر ســلیمانی اغراق نمیکنم ،میدانم
ایشان هم خوشــش نمیآید .او کسی است
که دنیا به او برای مقابله با محور تروریســم
نیاز دارد».
به گفته خــرازی ،اینکه میگوییــم دنیا به
ســلیمانی نیاز دارد به دلیل ایــن بوده که او
یک نظامی استراتژیست اســت و موقعیت
جغرافیایی منطقه را خوب میشناسد.
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بین الملل
وزیر خارجه عمان:

اعراب و فلسطینیها باید
نگرانیهای اسرائیل را رفع کنند!
وزیر خارجه عمان در موضعگیــری قابل توجه
جدیدی اعالم کــرد ،اعراب باید بــرای زدودن
نگرانیهای رژیم صهیونیستی در منطقه از طریق
توافقات و تدابیر دســت بــه ابتکارعملی بزنند.
این درحالی اســت که همتای اردنــی او درباره
تضمینهای بیشتر مورد نیاز این رژیم بعد از آن
همه چشمپوشیهایی که اعراب و فلسطینیها
در قبال صهیونیستها داشــتهاند ،سوال کرد.
یوسف بن علوی ،اظهار کرد :اعراب باید از طریق
توافقات و اتخاذ تدابیر در جهت رفع نگرانیهای
اسرائیل برآیند.رییس دستگاه دیپلماسی عمان
گفت ،غرب هرگونه حمایت سیاسی ،اقتصادی و
نظامی را از اسرائیل به عمل میآورد و اکنون در
دست اسرائیل تمامی ابزارهای قدرت وجود دارد.

تغییر موضع آمریکایی
درباره «بشار اسد»
جوئل ریبرن ،نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا
در امور ســوریه گفته دولت این کشور اصراری به
کنارهگیری بشــار اســد ،رییسجمهور سوریه از
قدرت به عنوان پیششــرط حــل و فصل بحران
این کشور ندارد .مقام آمریکایی این سخنان را در
همایش «مجمع جهانی اقتصاد» مطرح کرد و افزود:
«آمریکا معتقد به اتخاذ یک راهکار سیاسی است که
در راستای رسیدن به راه حلی پایدار از سوی تمامی
طرفهای سیاسی خریدار داشته باشد ».او مدعی
شد آمریکا مکررا گفته که مردم سوریه بایستی از
طریق فرآیندهای سیاسی درباره رهبری و دولت
کشورشان تصمیم بگیرند و آنها باید سررشته امور
را در این ارتباط به دست بگیرند.

آلمان نخستین گروه از کودکان
اعضای داعش را پذیرفت
آلمان با پذیرش نخستین گروه از کودکان اعضای
داعــش در خارج از این کشــور ،رونــد پذیرش
کودکان اعضای این گروه تروریستی را آغاز کرد.
وزارت خارجه آلمان اعالم کرد دولت این کشور
نخستین گروه از این کودکان را از عراق پذیرفته
است .بنابر گزارش خبرگزاری آلمان ،تعداد زیادی
کودک خردسال به بستگانشان در آلمان تحویل
داده شــدهاند .وزارت خارجه آلمــان اطالعات
بیشتری در این زمینه در اختیار نگذاشته است.

عربستان باید با بازرسی های
اتمی موافقت کند
«یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی
اتمی گفت که عربستان سعودی قبل از واردکردن
ســوخت هســته ای باید با بازرســی ها و سایر
پادمانهای این آژانس موافقت کند.آمانو اظهار
داشت که ریاض تاکنون پاســخ روشنی درباره
مقاصد خود نداده است .وی افزود :آنها تاکنون نه
نگفته اند و بله هم نگفته اند .فعال درحال تصمیم
گیری هستند.

جلیقه زردها دوباره آمدند
مخالفــان سیاســتهای دولــت فرانســه در
بیســتو یکمین هفته متوالــی ،تظاهرات خود
را آغــاز کردند .معترضان با تجمــع در پاریس-
پایتخت فرانســه -و دیگر شهرهای این کشور بر
مخالفت خود با سیاستهای «امانوئل مکرون»
رییسجمهــور تاکید دارند و ضمــن هو کردن
دولت ،فریاد «مکرون اســتعفا» سر دادند .شهر
روان برای نخستین بار در طول هفتههای گذشته
به عنوان شهر «اقدام ملی» نامگذاری شده است.
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هشدار اتاق فکر مجلس به مردم و دولت؛

کافه اقتصاد

احتمال تکرار تجربه موسسات مالی در خودروسازی

نماینده مردم کاشان:

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در گزارشی که با عنوان
«بررسی آشــفتگیها در بازار خودرو و راهحلهای فوری تسویه
بازار» در سایت خود قرار داد معتقد اســت تحریمها تنها عامل
افول این صنعت نبوده است .در این گزارش تاکید شده که زیان
انباشته و مشکالت خودروسازان مســئلهای نیست که یک شبه
بهوجود آمده باشد و مســئله تحریمها در چند سال اخیر تنها بر

ِ
«استان اصفهان شمالی»
طرح
با هدف کاهش بروکراسی اداری
ارائه شد

معاون بهرهبرداری شرکت آب منطقهای
اصفهان:

ذخیره سد زایندهرود به ۳۶۹
میلیون مترمکعب رسید

معــاون حفاظــت و بهرهبرداری شــرکت آب
منطقهای اصفهان گفت :در پــی بارندگیهای
بهاره ذخیره کنونی ســد زاینــدهرود اصفهان
بــه  ۳۶۹میلیــون مترمکعب رســیده اســت.
حسن ساســانی بابیان اینکه حجم ورودی سد
 ۱۹۱مترمکعب بــر ثانیه و خروجــی آن را هم
 ۶۰مترمکعب بر ثانیه اســت ،اظهــار کرد :آمار
تجمعــی بارشهــا از پاییز تاکنــون در چلگرد
ایستگاه شاخص زایندهرود هزار و  ۹۵۰میلیمتر
گزارششده است.معاون حفاظت و بهرهبرداری
شــرکت آب منطقهای اصفهان گفــت :اکنون
ذخیره کنونی این سد قوســی شکل  ۶۲درصد
بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

وقتی شوخی ها جدی می شود؛

سیل گرانی ها ،پیاز را با خود برد!
مرضیه محب رسول
شوخی ها با پیاز و پایین بودن قیمت و رتبه
آن در میان ســبزیجات و میوه ها همواره
وجود داشته است؛ اما عید امسال و جهش
ناگهانی قیمت این محصول موجب شــد تا
کم کم شوخی ها با پیاز رنگ جدی بگیرد و
قیمت آن با برخی از الکچری ترین میوه ها
مانند موز برابری کند.
قیمت پیاز در برخی از شــهرهای بــزرگ مانند
اصفهان و تهران تا  20هزار تومان هم رســید در
حالی که تا یک هفته پیــش از آن بین  3تا  4هزار
تومان به فروش می رســید .در حالی که در ایران
به دلیــل اقلیم مختلط همــواره و حتی در فصول
سرد ســال برداشــت پیاز انجام می گیرد و به جز
در مواردی که به دلیــل ناهماهنگی وزارت جهاد
کشاورزی کشت این محصول در کشور کم و زیاد
می شــد ،عمال نوســان قیمتی برای این محصول
وجود نداشت؛ اما امسال پیاز نیز راه گوجه را رفت
و باال نشــین قیمت ها شــد .در حالــی که عنوان
می شود که کشــاورزان سال گذشــته از قیمت
پایین این محصول ناراضی بودند و برای امســال
چندان تمایلی برای کشت نداشــتند ؛ اما نگاهی
به آمار تولید پیاز در ســال  97نیز نشان میدهد
که برداشــت این محصول نسبت به ســال  96با
رشد نســبی مواجه شــده و به حدود  2/2میلیون
تن رســیده اســت .این مازاد در نهایت وارد بازار

رییس مجمع نمایندگان استان:

طرح تفکیک استانها هزینه
دولت را دوچندان میکند

کشــورهای همسایه شد.
بحرین ،اســترالیا ،هلند،
طبق آمار منتشــر شده
ارمنســتان ،بلغارستان و
صادرات سیبزمینی و پیاز
در ســایت گمرک در ۱۰
سوریه اشــاره کرد .این
طی  30روز اخیر هر اندازه
ماهه نخست سال گذشته
آمار البته در مقایســه با
که بوده ،باید قاچاق
 ۲۷۹۸تــن پیاز به ارزش
صادرات پیاز در 12ماهه
تلقی شود
سال  96به لحاظ ارزشی
ریالــی  ۱۰میلیارد و ۷۴
میلیــون و  ۷۳۲هــزار و
و وزنی بــه ترتیب ۱۷۳
درصد و  ۱۱۷درصد رشد
 ۳۳۵تومــان و ارزش
دالری یک میلیــون و  ۱۸۹هــزار و  ۸۹۰دالر به
داشته اســت.البته به نظر می رســد این رویه در
کشــورهای مختلف صادر شده اســت که از عمده
اسفند ماه حتی شدت بیشتری گرفته است و حتی
شائبه قاچاق این محصول به خارج از مرزها را قوت
کشــورهای مقصد صادراتی پیاز میتوان به عراق،

بخشیده اســت .انتشــار فیلمی در فضای مجازی
که نشــان از صــادرات  400کامیون پیــاز از مرز
کرمانشاه داشت موجب واکنش مردم و مسئوالن
شد.
رییس گمرک پرویز خان نیــز در مصاحبهای که
دهم فروردین با خبرگزاری فارس داشــت ،اعالم
کرد :طــی  10روز اول ســال جــاری در مجموع
 ۱۱۰کامیــون ســیبزمینی و  ۶۴کامیــون پیاز
به عراق صادر شــده اســت.اعالم خبــر صادرات
 110کامیــون ســیبزمینی و  64کامیــون پیاز
به عراق از ســوی مســئوالن گمرک با اینکه خبر
صــادرات  400کامیون پیاز را رد کــرد ،اما باعث
ایجاد شک و شبههای جدید میان کارشناسان امر
شد .زیرا دو روز قبل از مصاحبه رییس گمرک پرویز
خان ،محمد امامی یکی از مقامــات وزارت جهاد
کشاورزی از ممنوعیت صادرات محصوالت پیاز و
ســیبزمینی جهت تنظیم بازار از پانزدهم اسفند
سال گذشته لغایت  15فروردین سال جاری خبر
داد ،اما متاسفانه شاهد خروج غیرقانونی و قاچاق
این محصول از کشــور بودیم .تناقض این سخنان
حاکی از آن است که میزان صادرات سیبزمینی و
پیاز طی  30روز اخیر هر اندازه که بوده ،باید قاچاق
تلقی شــود .هر چند سیاســت ممنوعیت یکباره
صادرات ،ضربه های زیادی به کشاورزان و بازارهای
صادراتــی ایران وارد کــرد ولی به نظر می رســد
دولت راه چاره ای بهتر برای برون رفت بحران پیاز
نداشته باشد.

رییس انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی مرغ اصفهان:

نوروز امسال؛

رییس انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی مرغ اصفهان گفت :هیچگونه افزایش قیمتی در بازار مرغ انجام نشده و
قیمت این محصول در هفته گذشته کاهشی نیز بوده است.حمیدرضا شیخان ،با تکذیب خبر افزایش قیمت مرغ،
اظهار کرد :طی هفته اخیر هیچ افزایش قیمتی در بازار مرغ و گوشــت سفید رخ نداده و در مواردی نیز کاهش نرخ
مرغ در این بازار ثبت شده است.وی افزود :امروز قیمت هر کیلو مرغ درب کشتارگاه  ۱۳هزار و  ۱۵۰تومان بوده است
و فروشندگان نیز موظف هستند تا هر کیلو مرغ را با قیمت  ۱۴هزار و  ۲۰۰تومان به فروش برسانند .بازرسی سازمان
صنعت معدن و تجارت استان با فروشــندگانی که مرغ را با قیمتی بیش از نرخ مصوب عرضه کرده باشند برخورد
خواهد کرد.وی با اشاره به وقوع سیالب در برخی از استان های کشور ،گفت :بی شک وقوع حوادث طبیعی از جمله
سیالب تاثیر قابل توجهی بر بازار مرغ خواهد گذاشت.

تردد روی جاده های استان اصفهان در تعطیالت نوروز امســال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
حدود سه درصد کاهش داشته است.معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
گفت 24 :میلیون و 355هزار و  393تردد خودرو از بیست و پنجم اسفند  97تا شانزدهم فروردین  98در
محورهای مواصالتی این استان ثبت شد .محمدعلی صلواتی اظهار داشت :پرتردد ترین روز ترافیکی در
این مدت زمان ،نهم فروردین  98با ثبت تردد یک میلیون و  330هزار و  777وسیله نقلیه بود .به گفته
وی ،آزادراه اصفهان  -زرین شــهر( اتوبان ذوب آهن)  ،اصفهان  -شهرضا و بالعکس( سه راهی مبارکه)،
آزادراه قم  -کاشــان و بالعکس و اصفهان  -مورچه خورت و بالعکس بیشترین ترددها را در ایام نوروز به
خود اختصاص دادند.

افزایش قیمت در بازار مرغ نداشته ایم

دریچه

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت:
طرحها و لوایح مهمی ماننــد قانون بانکداری در
مجلس در اولویت هستند و نباید با طرحی مانند
تفکیک استانها هزینه دولت را افزایش داد.
سید ناصر موسوی الرگانی با اشاره به طرح ایجاد
استان اصفهان شــمالی اظهار داشت :در درجه
نخســت با توجه به هزینه ســنگینی که اجرایی
شــدن این طرح به دنبــال دارد ،طبق اصل 75
قانون اساسی ،مورد تایید شــورای نگهبان قرار
نخواهد گرفت و رد میشــود.وی افــزود :اگر در
سطح اســتان قرار باشد اســتانی اضافه و یا کم
شــود باید دولت الیحهای را به مجلس ارائه دهد
که بودجههای مورد نیاز این تقسیمات کشوری
را لحاظ کنند ،بنابراین نماینــدگان نمیتوانند
طرحــی را پیشــنهاد کنند که هزینــه دولت را
افزایش دهند.

مشکالت موجود این صنعت افزوده است .در چکیده گزارش این
مرکز همچنین تاکید شده که کشورهای تحریمکننده با توجه به
جایگاه صنعت خودرو در بحث اشتغال و درآمدزایی دولت با علم
و آگاهی سیاستهای تحریمی این صنعت را چیدند ،حال آنکه
تحریمها مانند دستاندازی در مســیر حرکت این صنعت قرار
گرفت .بازوی پژوهشی مجلس همچنین ریشه چالشهای متعدد

این صنعت را در ساختار مدیریتی ،مالکیتی و ماهیت اقتصادی و
سیاسی شرکتهای خودروساز جستوجو میکند و تاکید دارد
که برای برونرفت از این چالشها نیازمند اصالح ساختار هستیم.
این در شرایطی است که دولت بهعنوان سیاستگذار کالن در این
صنعت بهدلیل مصلحتاندیشی و همچنین مالحظات اجتماعی
اصالح ساختار در این صنعت را به تاخیر میاندازد.

پولشویی با ارزهای
مجازی سر به فلک
کشید!

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان



بازار

اسپیکر بلوتوثی
83,000
تومان

تردد در جاده های استان اصفهان سه درصد کاهش یافت

اسپیکر بلوتوثی
کیو سی مدل A6

104,000
تومان

اسپیکر بلوتوثی مدل
PLUSE X2 WATERPROF

عکس روز
اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان اصفهان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید ،بدینوسیله از
شرکتهای واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه «قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد» برای شرکت
در فرآیند مناقصات زیر دعوت به عمل می آید.
 -1تکمیل ساختمان اداری اقامتی راهدار خانه کامو (مناقصه شماره ) 9810101/2
 -2تکمیل ساختمان نیمه کاره راهدار خانه پشته ( مناقصه شماره ) 9810102/2
 -3تکمیل ساختمان نیمه کاره راهدارخانه انارک (مناقصه شماره ) 9810103/2
 -4خرید ،نصب و راه انداری ،بهره برداری ،پشتیبانی و نگهداری از ســامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور در محور اصفهان بهارستان (مناقصه شماره
 9810104/2با ارزیابی کیفی فشرده)
مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهی تا ساعت  13تاریخ  1398/01/27از طریق سامانه ستاد ایران
مهلت ارسال فایلهای مناقصات شماره  9810101/2و  9810102/2و  9810103/2به ســامانه ستاد ایران تا ساعت  13تاریخ  1398/02/07و محل
تحویل ضمانتنامه شرکت در مناقصه تا ســاعت  13تاریخ  1398/02/07به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان ،طبقه ششم اداره
حراست می باشد و گشایش فایلهای پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران در ســاعت  8صبح روز  1398/02/08در محل سالن جلسات اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان انجام میشود.
مهلت ارسال فایلهای مناقصه شماره  9810104/2به سامانه ستاد ایران تا ساعت  13تاریخ  1398/02/11و محل تحویل ضمانتنامه شرکت در مناقصه
تا ساعت  13تاریخ  1398/02/11به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان ،طبقه ششم اداره حراست می باشد.
گشایش فایلهای پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران در ساعت  8صبح روز  1398/02/12در محل سالن جلسات اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان انجام می شود.
نشانی :بلوار میرزا کوچک خان ،بین پل وحید و ترمینال زاینده رود ،کدپستی  ، 81766-33743تلفن گویا031-35059 :

No. 2667 | April 08, 2019 | 8 Pages

در صورتی که عوارض دســتگاه سیمکارتخور
خود را پرداخت کردهاید؛ اما هنوز دســتگاهتان
قانونی نشده و یا اطالعات دستگاه از گمرک برای
همتا ارسال نشده ،باید نسبت به ثبت درخواست
پیگیری در میز خدمات الکترونیک گمرک اقدام
کنید.بر اساس ابالغیهای که از کانال رجیستری
آمده است ،متقاضیان ثبت اطالعات تلفن همراه
مســافری اگر در زمان ثبت شناســه ()IMEI
دستگاه در سامانه گمرک خطایی مبنی بر تعریف
نشــدن کد متناظر گمرکی دریافت کردند ،در
صورتی که شناسه پیش از برقراری ارتباط برخط
گمرک و همتا ،در گمرک ثبت شده باشد ،پس از
بررسیهای الزم ،کد فعالسازی از طرف سامانه
همتا برای متقاضی ارسال میشود.در این راستا
در اطالعیه دیگری نیز آمده بود که نظر به اطالعیه
گمرک جمهوری اســامی ایران در زمینه ثبت
دستگاه مسافری ،اگر در زمان ثبت دستگاه خود
در ســامانه گمرک ،خطای «کد متناظر گمرکی
برای این شناسه ( )IMEIتعریف نشده است» را
دریافت میکنید ،استحضار داشته باشید این خطا
به دلیل آن است که شناسه  IMEIدستگاه شما
پیش از برقراری ارتباط برخط گمرک و همتا ،در
گمرک ثبت و شناسه پرداخت برای آن تولید شده
ولی بعد از برقراری ارتباط برخط ،برای پرداخت
عوارض آن اقدام شده است.در آخرین اطالعرسانی
درباره وضعیت رجیستری گوشیهای مسافری،
در کانال آموزش و اطالعرسانی ثبت تلفن همراه
(رجیستری) آمده است :با توجه به تغییرات اخیر
در زمینه ثبت دستگاه مسافری و برقراری ارتباط
برخط بین سامانههای گمرک و همتا ،در صورتی
که عوارض دســتگاه خود را پرداخت کردهاید اما
هنوز دستگاهتان قانونی نشــده ،نسبت به ثبت
درخواست پیگیری در میز خدمات الکترونیک
گمرک اقدام کنید.

تازهترین گزارشهای منتشر شده در وب ســایت  ،coindeskحاکی از آن است که در طول  ۹ماه نخست سال
 ۲۰۱۸میالدی بالغ بر 6هزار پرونده حقوقی برای پولشویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال به ثبت رسیده و این روند به
گونهای تداوم یافته که در سه ماهه پایانی سال گذشته میالدی ،این رقم به بالغ بر هزار مورد پرونده رسیده است.
به عبارتی دیگر ،آمارها نشان میدهد که بیش از  7هزار مورد پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری
شده به ثبت رسیده که  ۱.۶درصد از مجموع کل پولشوییهای کشور ژاپن را تشکیل میدهد.این در حالی است
که آمار پروندههای مربوط به پولشــویی از طریق ارزهای دیجیتال در این کشور تنها حدود  ۶۰۰مورد بوده و در
طول یک سال رقم آن  ۱۱برابر شده است.

آگهی مناقصه(نوبت اول)

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

رجیستری گوشی مسافری
روی میز خدمات الکترونیکی

79,000
تومان

اعتراض آلمانی ها به افزایش اجاره مسکن
در این کشور
اسپیکر بلوتوثی قابل
حمل مدل HSB 250
تست هوش اقتصادی

معرفی اپلیکیشن مالی

نماینده مردم کاشان در مجلس ،گفت :بروکراسی
اداری ،یکی از مشکالت اصلی مردم مناطق مختلف
استان اصفهان اســت که موجب نارضایتی مردم
شــده و حتی مورد اعتراض استانداران استان نیز
قرار گرفته است.ســید جواد ســاداتی نژاد اظهار
کرد :مسئوالن اســتان اصفهان بر این نظر بودند
که تفویض اختیار به شهرستانها موجب کاهش
بروکراسی و افزایش رضایتمندی مردم میشود،
اما وقتی این دیدگاه عملی نشد ،طرح ایجاد یک
استان مستقل مطرح شــد.این عضو کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس گفت :طوالنی شدن
زمان دو ساله دریافت یک مجوز یا واگذاری زمین،
موجب شــده که ســرمایهگذاران مناطق شمال
استان اصفهان در شهرها و اســتانهای دیگری
سرمایهگذاری کنند که این بروکراسی آزار دهنده
موجب نارضایتی نمایندگان شهرستانهای شمال
استان نیز شده است.
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با این برنامه میزان هوش اقتصادی
خود را بسنجید
این برنامه صرفــا جهت آگاهی
شما از میزان هوش اقتصاد یتان
است .این اپلیکیشن میزان هوش
اقتصادی افراد را با تست ها و میزان
ریســکی که افراد در امور کاری و
اقتصادی خود انجــام می دهند
می سنجد.البته نتایج صددر صد
نیست و به صورت تقریبی سنجیده
می شود.
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پیشنهاد سردبیر:
چه زمانی سر درد نیاز به اقدام اورژانسی دارد؟
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در مورد علت های کوتاهی قد بیشتر بدانید؛

معظلی به نام کوتاهی قد!
سمانه سعادت
کوتاهی قد ،تا یکی دو دهه قبل چندان مشــکل مهمی نبود به جز افرادی که از قد کوتاه غیر
متعارفی به نسبت سنشان برخوردار بودند بقیه افراد با توجه به سابقه خانوادگی و ژنتیک خود
معموال میزان قد خود را قبول می کردند؛ اما حاال کوتاهی قد به عنوان یک معضل شــناخته می
شــود که حتی در برخی از موارد نیاز به درمان های دارویی و هورمونی دارد .داشتن قد بلند در
جامعه ایران بیشتر برای مردان یک نوع ارزش و زیبایی شناخته می شود؛ هر چند در سالهای
اخیر پزشکان میزان قد را مالک سالمتی جسمی و اسکلتی همه افراد می دانند البته نمی توان
از نقش همه گیر شدن معیارهای زیبایی و مد و البته نقش رسانه ها نیز غافل شد .اگر تا چند دهه
پیش از این قد زیر  150برای زنان و  160برای مردان کوتاه قدی به حساب می آمد؛ اما حاال معیارها
عوض شده و زنان و مردان به دالیل زیبایی و استایل به شدت به دنبال راهی برای بلند تر شدن قد
کودکان و فرزندان شان و حتی خودشان هستند.
تغذیه را جدی بگیریم
عالوه بر ژنتیک که تاثیر مستقیمی دارد ،برخی از فاکتورهای محیطی نیز می تواند تاثیر زیادی در رشد قدی کودکان داشته باشد.
کارشناسان تغذیه هشدار دادهاند پایین بودن سرانه مصرف لبنیات ،انواع پروتئینها و برخی غالت در ایران باعث شده شاهد تشدید
بیماری سوءتغذیه و در پی آن کاهش قد ایرانیها طی دهه اخیر باشیم .گفته میشود سرانه مصرف شیر در ایران  91کیلوگرم در
سال است ،در حالی که در اروپا این سرانه  300کیلوگرم برآورد میشود .از سوی دیگر ،طبق آخرین آمار در مورد سبد غذایی مصرفی
ایرانیان ،مصرف لبنیات به ازای هر نفر روزانه  139گرم است که فقط  38گرم از این میزان را شیر تشکیل میدهد .رژیم غذایی حاوی
امالح و پروتئین ،مهمترین توصیه برای بلند قد شدن است .این امالح عبارتند از کلسیم که در شیر ،ماست ،سبزیها و میوههای
تازه به وفور یافت میشــود .منیزیم که جوانه گندم و ماهی از منابع غنی آن هستند و فسفر که در گوشت و حبوبات موجود است.
به عالوه تازهترین تحقیقات نشان میدهد مصرف روی به مقدار کافی موجب رشد قدی مناسب خواهد شد .بر این اساس ،توصیه
متخصصان تغذیه برای نوجوانان ،مصرف روزانه  150گرم گوشت ،نصف تا یک لیوان حبوبات پخته 2 ،تا  3لیوان شیر و لبنیات دیگر
به همراه سبزیهای فراوان است .برخی از مواد غذایی نیز موجب کوتاه قدی می شوند به عنوان مثال تحقیقات نشان داده است که
مصرف نوشابه به شدت موجب کوتاهی قد در کودکان می شود.

وقتی قد بلند رویا می شود
بســیاری از افرادی که از جواب گرفتن از روش های طبیعی ناامید
شــدهاند ترجیح می دهند برای رســیدن به قد ایده آل و یا نزدیک
شدن به آن حتی تن به جراحی هم بدهند اگر چه این روش معموال
برای افرادی کــه از کوتاهی قــد مزمن رنج می برند اســتفاده می
شود؛ اما در سال های اخیر بســیاری از افراد عادی نیز برای افزایش
چند ســانتیمتری از قد خود به جراحی متوسل شده اند  .طی دهه
اخیر نیز با انجام عملی روی افراد کوتاهقــد ،به طور مصنوعی طول
استخوانهایشــان را افزایش میدهند .بدیــن ترتیب که یک برش
ظریف روی استخوان ساق میدهند و دســتگاهی از بیرون و روی
استخوان ساق وصل میکنند ،ســپس به صورت منظم دستگاه را
پیچانده و روزی یک میلیمتر به قد اضافه میکنند .این عمل چند
سالی است که در ایران نیز انجام میشود .مسئله اینجاست که این
نوع جراحی که به شیوه لیزاروف معروف است ،یک شیوه درمانی برای
رفع ضایعات استخوانی است ،نه یک عمل زیبایی برای افراد سالم و
بهکارگیری آن به عنوان شیوهای برای افزایش قد به قیمت پذیرش
عوارض ناشی از آن ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،یک خطای محض محسوب
میشود .البته برخی از روش های نوظهور علمی و پزشکی مانند ژن
درمانی و استفاده از سلول های درمانی نیز تاکنون به صورت محدود
انجام شده و اثرات مثبتی داشته اســت؛ اما در کنار اینها همچنان
تبلیغات دروغین در مورد اســتفاده از قرص هــای افزایش قد و یا
استفاده از دستگاه هایی برای تحریک استخوان ها نیز تبلیغ می شود
که تقریبا هیچ اثر مثبتی ندارد.

آیا ورزش بلند قدتان میکند ؟
بعضی مطالعات نشان میدهد ،بچههای ورزشکار اندکی بلند قدتر از دیگر بچهها هستند؛ اما آیا چنین مشاهداتی اثر بخشی ورزش کردن را در بلند قدی تایید میکند؟
مطالعات انجام شده نشان میدهد ممکن است ساعات متمادی مصرف انرژی ،زمان خواب را افزایش دهد و در نتیجه زمینهای مناسب برای تولید هورمون رشد به
وجود آید .از سوی دیگر بچههای بلند قد نسبت به بچههای کوتاهتر ،گزینههای مطلوبتری برای ورزش هستند.با این حال نمیتوان ورزش را عاملی برای بلند قدی
کودکان دانست ،درعین حال نبایدمنکر تاثیر آن بر محکم شدن توده استخوانی شد .ورزش با افزایش فشاری کامال طبیعی بر استخوانبندی بدن ،کمک میکند بدن
کلسیم مورد نیازش را تا ده سال آینده تامین کند .شاید ورزش همراه با افزایش قد نباشد ،اما تراکم استخوانها را به ارمغان میآورد.

چه زمانی سر درد نیاز به اقدام اورژانسی دارد؟
تقریبا همه افراد گهگاه دچار ســر درد میشــوند.
بیشتر اوقات سر درد تنها با یک قرص مسکن برطرف
میشود .گاهی هم با ریلکس کردن و دوری از تنش
و یا درمان عفونت ســینوسها میتوان سر درد را
تســکین داد؛ اما بعضی وقتها ســر درد میتواند
عالمتی هشــداردهنده از یک مشکل جدی باشد.
مثال فشــار خون باال ،ســکته مغزی ،تومور مغزی،
مسمومیت با مونوکســید کربن ،عفونتها و ضربه
مغزی نیز میتوانند موجب سر درد شوند.اگر عالئم
زیر را داشتید باید زودتر به پزشک مراجعه کنید:سر
دردتان را بدترین ســر درد عمرتان میدانید.ســر
دردتــان ناگهان بــروز کــرد و درد انفجاری
دارد.
تب باال و حالت تهــوع نیز همراه با ســر
دردتــان اســت و جویده جویــده حرف
میزنید.بیناییتان تغییر کرده.سرگیجه دارید.

احساس آشفتگی میکنید و یا نمیتوانید دستها و
پاهای یک سمت بدنتان را حرکت بدهید.همچنین
سر دردتان شــدیدترین سر دردی اســت که تا به
حال داشــتهاید و توانایی هر کاری را از شما گرفته

است.سر دردتان درســت بعد از یک ضربه سر بروز
کرده یــا بعد از ورزش ســنگین و یا بعــد از رابطه
جنسی.باالتر از  ۵۰سال ســن دارید و ناگهان برای
اولین بار در عمرتان اســت که چنین ســر دردی
گرفتهاید.سر دردتان مداوم است و بعد از  ۲۴ساعت
بدتر شده است.بعضی از سر دردها در موقعیتهایی
شروع میشوند که نیاز به اقدام اورژانسی دارند .اگر
از خواب بیدار شدهاید و سر درد دارید یا سر دردی
که صبح بدتر شده است .همچنین اگر سر دردی تا
چند روز ادامه پیدا کند و هیچ علتی نتوانید برایش
پیدا کنید (مثال تنش عصبی یا کم آبی بدن) باید به
پزشک مراجعه کنید .حتی اگر معموال دچار سر
درد میشوید و الگوی سر دردهایتان تغییر
کرد (به خصوص شدت آنها) باید به پزشک
مراجعه کنید.
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رابطه نژاد و کوتاهی قد
صورت کلی آنچه در میزان و اندازه قد هر فردی موثر است ابتدا نژاد و سپس تغذیه و روش زندگی است.
اینکه شما در کدام سرزمین و از کدام نژاد هستید می تواند تاثیر زیادی در کوتاه قدی شما داشته باشد
به عنوان مثال برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی و برخی از کشورهای آمریکای التین مانند بولیوی
جزو کوتاه قد ترین انسان های روی زمین هستند .در سال های اخیر برخی از کارشناسان معضل کوتاه
قدی در میان ایرانیان را مطرح کرده اند .این نظریه البته با مخالفات هایی هم روبه رو بوده است به عنوان
مثال رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور ضمن رد مباحثی مبنی بر کوتاه قد شدن
ایرانیها ،معتقد است آمار موجود ،رشد طبیعی جمعیت کشــور را نشان میدهد.دکتر مجید حاجی
فرجی در پاسخ به سوالی درباره کوتاه قد شدن ایرانیها و با توجه به تغذیه موجود در کشور ،گفت :چند
سالی است که این موضوع به عنوان نوعی دغدغه از سوی برخیها مطرح شده که البته اطالعات غلطی
در این زمینه عنوان شده است.تحقیقات مطرح شده در سطح دنیا و همچنین مقایسه جمعیت کشور
با سایر کشورها حاکی از آن است که جمعیت کشور کوتاه قد نشده و رشد نزولی نیز نداشته است البته
مشکالتی در بخشهای استخوانی و کلســیم وجود دارد که در برخی موارد ممکن است کاهش رشد
نسبت به سن رشد و قد اولیه را موجب شده باشــد که این چنین مواردی نیز در حال اصالح است .در
ادعایی عجیب البته معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در سال های گذشته ادعا کرد که بر اساس
تحقیقات چهل ساله صورت گرفته ایرانی ها بیشترین میزان متوسط رشد قدی را در تمام دنیا داشته اند.
هورمون ها را چک کنید
هورمون رشد ،روی صفحات استخوانی
اثر میگذارد و موجب رشد آنها میشود
و در واقــع باعث میشــود کــودک قد
بکشــد؛ البته این هورمون ،عالوه بر اثر
مستقیم به صورت غیرمستقیم هم سبب
رشــد اندامهای بدن میشود که با تاثیر
روی کبد ،دســتور ترشــح هورمونی را
بــه او میدهد که آن هورمــون ،وظیفه
رشــد اعضای بدن را بهعهــده دارد؛ به
گونهای که کمبود هورمون رشد ،حفظ
پروتئینسازی در بدن را مختل میکند.
این هورمون در همــه مقاطع زندگی ما
ترشح میشــود ،حتی در دوران جنینی
سبب رشــد جنین میشود؛ ولی مسئله
مهم ،میزان ترشح هورمون رشد در دوران
بلوغ است .اگر این ترشــح مختل شود،
عوارضی مثل کوتاهــی قد یا کوتولگی و
مشکالت دیگر پیش میآید .با این حال
اثبات کمبود ترشح این هورمون با انجام
آزمایشهای تخصصی از ســوی پزشک
باید صورت بگیرد و سپس برای جبران
آن اقدام شود.

امکان پیشبینی انتخابهای ما توسط عصبشناسان
پژوهشگران در «آزمایشــگاه ذهن های آینده» در مدرسه روانشناسی
«یو ان اس دبلیو» در استرالیا توانسته اند انتخاب های اساسی مشارکت
کنندگان را پیش از آنکه تصمیماتی را که اتخاذ کــرده اند اعالم کنند،
پیش بینی کنند .یافته های این پژوهشــگران هفته گذشــته در نشریه
«گزارش های علمی» منتشــر شده است.این پژوهشــگران برای انجام
یک آزمایش از  14مشــارکت کننده خواســتند که آزادانه از دو الگوی
بصری -یکی طرحی با نوارهای افقی قرمــز و دیگری طرحی با نوارهای
عمودی سبز -یکی را انتخاب کنند و پیش از آن ،در حالی که یک دستگاه
تصویربرداری بازخورد مغناطیســی آنها را زیر نظر داشت ،این الگوها را
به طور مکرر در ذهن خود تجســم کنند.برای انتخــاب بین این دو الگو
حداکثر  20ثانیه به آنها زمان داده شــد .وقتی که آنهــا تصمیم خود را
گرفتند دکمه ای را فشار دادند و  10ثانیه با تمام توان آن الگو را در ذهن
تجسم کردند .بعد از آنها پرسیده شــد «چه چیزی را تجسم کردید؟» و
«آن تصویر چقدر زنده و واضح بود؟» آنها با فشــردن دکمه هایی به این
سواالت پاسخ دادند.به این ترتیب دانشمندان توانستند پیش بینی کنند
که چه انتخابی کرده اند.
هرچند که ممکن اســت این یافته ها تکان دهنده به نظــر آید ،اما این
مطالعه نخستین مطالعه از این دست نیســت که نشان می دهد افکار ما
قابل پیش بینی هستند.
پژوهشگران می گویند که یافته های آنها می تواند در درمان اختالالت
ذهنی که مزاحمت های فکری که تصویر سازی ذهنی در آنها نقش
دارد ،سودمند باشد .آنها در تایید این فرض که تمام
انتخاب ها را می توان با فعالیت مغزی تعیین کرد،
احتیاط به خرج می دهند .پرفســور پیرسون می
گویــد« :نتایج ما نمی تواننــد تضمین کنند که
تمام انتخاب ها قابل پیش بینی هستند ،ولی نشان
می دهند که چنین مکانیســمی وجود دارد و به طور بالقوه انتخاب های
روزمره ما را دچار سمت و سو می کند».در این نوع فناوری ذهن خوانی
اگر به دســت افراد ناباب بیفتد ،قطعا پتانسیل سوء استفاده و دستکاری

وجود دارد .اما چنین اتفاقی چه معنایی برای حریم خصوصی دارد؟ چه
معنایی برای کسانی که از سوی مراجع ذیصالح مورد بازجویی قرار می
گیرند دارد؟ فهرست این سوء استفاده های احتمالی را می توان با موارد
بسیار زیاد دیگری ادامه داد .به تازگی تیمی از مهندسان عصب شناس در
دانشگاه کلمبیا از ساخت سیستمی گزارش دادند که می تواند افکار انسان
را به کالم قابل فهم و قابل تشخیص ترجمه کند و یک خبر جالب توجه
دیگر اینکه فیس بوک مشغول کار روی این ایده است که به طور مستقیم
اطالعات کاربران را از ذهن آنها استخراج کند .بله درست خواندید« :فیس
بوک می خواهد ذهن کاربران را بخوانــد ».در ماه فوریه مارک زاکربرگ
در گفت وگویی با جاناتان زیترین ،استاد دانشکده حقوق هاروارد به یک
واسطه بین مغز و رایانه اشاره کرد (که شبیه یک سردوش است) و از طریق
آن بتوان در شبکه های اجتماعی جست وجو کرد.
با وجود ســال های انتقاد و خشــم عمومی از زیر پاگذاشته شدن حریم
خصوصی و از دســت رفتن میلیون ها کاربر(که هنوز درحال از دســت
رفتن هستند) فیس بوک همچنان بر این عزم است که چه بخواهیم چه
نخواهیم ،زندگی ما را آلوده کند و اگر معتقدید که شما از تاکتیک های
چندش آور وخزنده این غول فناوری در امان
هستید ،دوباره بیندیشید.

بررسی های تحقیقاتی نشان می دهد؛

نمک یددار خطر ابتال به فشارخون باال را افزایش می دهد
نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد افرادی که نمــک یددار مصرف می
کنند در مقایســه با افراد مصرف کننده نمک عادی بیشــتر در
معرض ابتال به فشار خون باال هستند«.راجش چائوهان»،
سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :درحالی
که یددارکردن نمــک در جهان به کنترل
اختالالت ناشــی از کمبود ید کمک کرده

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

است ،اما میتواند موجب افزایش ریسک فشارخون باال هم شود».نتایج نشان
داد افراد مصرف کننده نمک یددار در معرض ریسک بیشتر فشارخون باال قرار
داشتند .همچنین مصرف اضافی ید میتواند منجر به انواع گوناگون اختالالت
در تپش قلب و همچنین آنژین قلبی و نارســایی قبلی شود.سازمان بهداشت
جهانی در آگوست سال  ۱۹۹۴به منظور کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید،
بر یددارکردن جهانی نمک تاکید کرد.
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بر اساس شاخص های گوگل اسکالر ،یک اصفهانی صاحب پر استناد ترین مقاالت علمی ایران است

اخبار

علمی که رنگ و بوی توانمندی ندارد

انهدام باند چایخانهدارهای
غیر مجاز در اصفهان
رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی
اســتان از انهدام باند  ۸نفره ای کــه اقدام به راه
اندازی چایخانه های غیر مجاز و اجرای موسیقی
زنده به صــورت مختلط می کردنــد ،خبر داد.
ســرهنگ محمد حسن اســماعیلی اظهار کرد:
در پی رصد اطالعاتی و عملیاتی ماموران پلیس
امنیت عمومی استان اصفهان تعدادی چایخانه
غیر مجاز و مختلط در ســطح بــاغ های منطقه
حاشیه ای شهر اصفهان شناسایی شد.سرهنگ
اســماعیلی افزود:اجــرای چنین طــرح هایی
همچنان در دستور کار اســت و پلیس به هنجار
شــکنان اجازه نخواهد داد که بــا اعمال و رفتار
ناشایست خود موجبات سلب آسایش شهروندان
را فراهم کرده و با آلوده کــردن جوانان این مرز
و بوم به نیتهای شــوم و پلید خود دست پیدا
کنند .

م کارت بینام و نشان
 3هزار سی 
مسدود شد
رییس پلیس آگاهی ناجا از کاهش  ۴۰درصدی
کالهبرداری کارت به کارت در سراســر کشــور
خبر داد و گفت :در این خصوص بیش از  ۳هزار
خط تلفن همراه مســدود شد.ســردار محسن
حســنخانی در این باره اظهار کرد :در راستای
جلوگیری از کالهبرداری کارت به کارت جلساتی
را با دادســتانی کل کشــور ،معاونان پیشگیری
و مســئوالن قضائی ،وزارت ارتباطات و ســایر
دستگاهها تشکیل دادیم.
وی با اشــاره به تالش کارآگاهان پلیس آگاهی
در این خصوص افــزود :فعال در مرحله اول بیش
از  3هزار خط تلفن همراه از اپراتورهای مختلف
از جمله همراه اول ،ایرانســل و رایتل را مسدود
کرده ایم ،این انســداد خطوط باعث شد که در
حوزه کالهبرداری کارت بــه کارت حدود  ۳۰تا
 ۴۰درصد کاهــش وقوع را به خصــوص در ایام
نوروز شاهد باشیم.حســنخانی گفت :درصدد
هستیم که  ۱۲هزار خط دیگری که در این راستا
فعالیت داشتند (سیمکارتهای بینام و نشان) را
مسدود کنیم.

کویر مرنجاب ،نخستین نوروز
بدون تصادف را سپری کرد
مدیر مجموعه کویر مرنجــاب گفت :با همکاری
گردشگران ،مسئولین و مردم آران و بیدگل ،کویر
مرنجاب شــاهد نوروز بدون تصادف بود.حسین
حاجی حسینی اظهار کرد :تعداد خودروی وارد
شــده به کویر مرنجاب  ۲۷۴۱دســتگاه بوده و
تعداد  ۱۵۰۰دستگاه خودروی همشهریان آران و
بیدگلی هم به مرنجاب وارد شدند و تعداد خودرو
در راه مانده نیز نسبت به سال قبل کمتر شده و
در مجموع  ۱۰خودرو در مسیر دچار مشکل شده
که توســط راهنمایان محلی در کمترین زمان
ممکن امداد رسانی شدهاند.
مدیر مجموعه کویر مرنجــاب ادامه داد :با توجه
بیشــتر راننــدگان و کاهش ســرعت ،اصالح
و ترمیم جــاده و اصــاح  ۱۰پیــچ خطرناک،
نصب و اصالح تعــداد  ۵۰تابلــوی راهنمایی و
رانندگــی ،ارائه کروکــی و نقشــه راهنما برای
نخستین سال و تذکرات مســئوالن اجرایی در
مبادی ورودی و گشــت جادهای و حضور کمتر
آفرود ســواران از دالیل مهم کاهــش تصادف
و ســوانح جــادهای در کویــر مرنجــاب بودند
و برای اولیــن بار شــاهد نوروز بــدون حادثه
بودیم.

توقیف خودروی  8میلیاردی
در اصفهان
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پریسا سعادت
کمبود تولید محتوای علمی و عدم تالش برای
ارتقای سطح علمی اســاتید و دانشجویان
یکی از جدی ترین نگرانی ها در محافل علمی
و دانشگاهی کشور است .با رشد مدرکگرایی
و مسابقه دانشگاه های بزرگ و کوچک برای
جذب دانشجویان و کسب درآمد ،عمال علم
در دانشگاه های کشور به خصوص در مراکز
آزاد و پردیس ها به حاشــیه رفته است .این
مسئله تاسف بار در حالی رخ داده که تولید
علم با کیفیت یکی از مبانی اصلی توســعه
و توانمندی کشــورها قلمداد می شود .در
کشــور ما اما به جای تولید علم بیشتر تب
تند تولید مقاالت علمی باال گرفته اســت.
بر خالف بسیاری از کشورهای توسعه یافته
که در آنها نگارش مقاالت علمی پژوهشی و
 ISIچندان محلی از اعــراب ندارد ،در میان
پژوهشگران ایران عطش فراوانی برای نگارش
مقاالت علمی وجود دارد؛ شــرایط عجیب و
متفاوتی که تاریــخ ناکارآمدی آن را در حل
مشکالت اساسی کشــور ثابت می کند و در
نتیجه مقاالت ایرانیــان در مجالت علمی را
تبدیل به یکی از کم استنادترین مقاالت در
سطح دنیا کرده است.
تب تند مقاله نویسی در ایران
در سال  ۲۰۱۱میالدی مجله «نیچر» آماری ارائه
داد که بر اســاس آن ،ایران را با رشد  ۲۰درصدی
تولید مقاالت علمی ،پرشــتابترین کشور از این
حیث در دنیا معرفی کرد .نگاهی به این آمار نشان
میداد که ایران حدود 1/2درصد از تولید مقاالت در
دنیا را داراست و از این نظر در رتبه  ۱۶دنیا قرار دارد
این آمار البته چندان هم بیراه نیست .در ایران می
توان افرادی را پیدا کرد که ده ها مقاله علمی را در
مجالت معتبر به چاپ رسانده اند و ادعای استادی
دارند .این مسئله البته تجارت نان و آبداری را در این
سالها برای برخی ایجاد کرده است .از سوی دیگر
اساتید کشور نیز در جایگاه استادیاری و دانشیاری
باید در طــول دوران تدریس و پژوهــش فارغ از

مقاالت دنیــا تولیداتی را
میزان سواد ،نوع تدریس،
کیفیت آموزش و فعالیت
دارند .مهمترین نکته در
تولیدات علمی با شاخصهای
های کاربــردی به قدری
این بحث ،کاهش میزان
که
شود
ی
م
سنجیده
متعددی
در نــگارش مقالــه های
ارجاعات مقاالت دیگر به
گوگلاسکالر این امکان
علمی متخصص شوند که
این مقاالت تولید شــده
را فراهم کرده است
حداقل سالی چند مقاله
در ســالهای  ۲۰۰۰تــا
 ۲۰۱۰بوده است .بنابراین
داخلی و بینالمللی معتبر
هر چند تولید مقاالت در
منتشــر کنند؛ شــرایط
اجتناب ناپذیری که اگر از سوی آنها رعایت نشود با
ایران با افزایش چشــمگیری روبهرو بــوده؛ اما در
مشکالتی نظیر عدم ارتقا و گاهی اخراج از دانشگاه
همین مدت استناد به این مقاالت که جزو مهمترین
رو به رو خواهند شــد! این نظام ارزشیابی خاص و
شاخصههای کیفیبودن یک مقاله به شمار میآید،
ویژه در کشور که البته ساالنه به انتشار صد و چه بسا
کاهش یافته است .این موضوع را نمی توان به همه
هزاران مقاله منتج می شود ،نه تنها خروج موثری در
جامعه علمــی ایران تعمیم داد؛ چــرا که همچنان
مدیریت اجرایی کشور ندارد و مشکلی از مشکالت
می توان نــام هــای اســاتید ایرانــی را در میان
کشور را حل نمی کند ،بلکه شــرایط را به گونه ای
پراستنادها یافت.
پیش می برد که انرژی ،زمان و توان پژوهشــگران
تولیدات علمی با شــاخصهای متعددی سنجیده
ایرانی در مسیرهایی جز آنچه نیاز روز جامعه است،
میشود که گوگلاسکالر این امکان را فراهم کرده
هزینه شود.
است .امروز گوگلاســکالر به عنوان یکی از بهترین
ایرانی های پر استناد را بشناسید
موتورهای جســتوجوی رایــگان منابع علمی در
اختیار پژوهشــگران و دانشــجویان عالقهمند به
برای اینکه بفهمیم یک مقاله به راســتی تولید علم
کرده یا نه باید به استنادات آن در دنیای علم توجه
پژوهشهای علمی قــرار گرفته اســت.مقالهها و
کرد .تعداد کمی از ایرانی ها در میان پر استناد ترین
نمایههای مختلف اساتید در دسترس عالقهمندان

قرار دارد .شــاخصهای مختلفــی در نمایههای
گوگلاسکالر وجود دارد که کیفیت مقاالت اساتید
و میزان استفاده آن در سایر آثار پژوهشی را مشخص
میکند .به عنوان مثال شــاخص اچ ،تاثیرگذاری
کیفی مقاالت اساتید را نشــان میدهد و براساس
آن تولیدات و تاثیر اســتنادی انتشارات پژوهشگر
اندازهگیری میشود .این شــاخص در تاثیرگذاری
علمی دانشگاهها یا کشورها نیز مورد استفاده قرار
میگیرد .بر اســاس شــاخص های گوگل اسکالر،
استاد دانشــگاه آزاد اصفهان پر استناد ترین استاد
ایرانی شــناخته شده است .پراســتنادترین استاد
دانشگاه آزاد اســامی از نگاه گوگلاسکالر ،مریم
قاسمی با درجه علمی اســتادیار از واحد اصفهان
اســت .قاســمی ،دکترای تخصصی خود را ســال
 ۱۳۸۷در رشته معماری از واحد علوم و تحقیقات
اخذ کرده و تاکنــون مقاالت مختلفــی در زمینه
معماری ایران و اصفهان به چاپ رســانده اســت.
پراســتنادترین مقاله وی با عنــوان «تاثیر یوگا بر
افسردگی و اضطراب زنان» در سال  ۲۰۰۹منتشر
شــده که تاکنون  ۲۸۲بار مورد استناد قرار گرفته
اســت.مقاالتی از حســینزاده لطفی ،حســنعلی
زمانی ،محمــود قرآننویس ومســعود افرند نیز،
دیده می شود.
آیا مقاالت علمی تولید توانمندی می کند؟
پاسخ این پرســش،چندان کار دشــواری نیست.
معموال مقــاالت ،مخاطبانی دارند کــه البته کمتر
در میان آنها مدیران و مســئوالن اجرایی کشــور
وجود دارند .این مسئله نشــان می دهد که تولید
علمی که در کشور با میزان مقاالت علمی سنجیده
میشــود چندان مبنای کاربردی نــدارد .این در
حالی است که در بســیاری از آمارها و ارقام ،تولید
و ارائه مقاالت بــاالی علمی در ایران نشــانه ای از
تولید علم شناخته می شود .ســال هاست بودجه
و تــوان تولید علم در اغلب کشــورها به ســمت و
ســوی پژوهش های کاربــردی و تحلیل ســوق
داده شده اســت و تالش شــده تا از علم در جهت
ایجاد پایه و توان عملیاتــی در عرصه های مختلف
استفاده شود.

دریافت هزینه روادید از  ۱۲فروردین حذف شد

ثبت  ۱۶۸وقف جدید در استان اصفهان طی سال ۹۷

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه حذف هزینه دریافتی بابت روادید از  ۱۲فروردین اجرایی شده
است ،گفت :بر این اســاس  ۴۸۶هزار تومان از هزینه دریافتی از زائران کسر شده است.غالمعلی زاهدی با بیان
اینکه حذف هزینه دریافتی بابت روادید از  ۱۲فروردینماه اجرایی شده  ،اظهار کرد :بر این اساس  ۴۸۶هزار تومان
از هزینه دریافتی از زائران کسر شده است.وی افزود :برخی از زائران هزینه روادید را قبال پرداخت کردهاند که این
هزینه به آنها برگشت داده میشود .مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه در ایام نوروز در هر روز دو
کاروان  ۳۸نفره به عتبات عالیات اعزام شده است ،اضافه کرد :از این پس نیز هر هفته یک کاروان هوایی و مابقی
کاروانها به صورت زمینی به عتبات عالیات اعزام میشوند.وی در خصوص هزینه سفر به عتبات عالیات نیز گفت:
در حال حاضر هزینه سفر زمینی بین یک میلیون و  ۴۰۰تا یک میلیون و  ۶۰۰هزار تومان در نوسان است و هزینه
سفر هوایی بین دو میلیون تومان تا سه میلیون و  ۴۰۰هزار تومان محاسبه شده است.

معاون فرهنگی ،اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت :سال گذشته  ۱۶۸وقف جدید
توسط واقفان نیکاندیش در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه کشور به ثبت رسید.ولیا ...روان اظهار کرد:
باتوجه به سیاستهای سازمان اوقاف و امور خیریه جهت ترویج فرهنگ وقف با رویکرد ایجاد موقوفات جدید در
راستای برطرف کردن نیازهای روز جامعه و کمک به مردم در زمینههای گوناگونی همچون؛ بهداشت و سالمت،
آموزش ،توسعه علوم و ....در سال  ۹۷توســط معاونت فرهنگی ،اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان
اصفهان اقدامات بسیار موثر و خوبی جهت ترویج فرهنگ وقف در سطح استان اجرا شد .وی در ادامه گفت :در
سال  ۹۷بیشترین تعداد وقف جدید توسط واقفان نیک اندیش نجف آبادی به ثبت رسید و همچنین عملکرد
ادارات کاشان ،فریدن ،آران و بیدگل ،اداره اوقاف ناحیه یک شهرستان اصفهان نیز در این راستا بسیار مطلوب و
ارزشمند بود که از زحمت تمام کارمندان این ادارات تقدیر و تشکر میکنم.

اورژانس

پارلمان
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

بخش قابل توجهی از گاوخونی آبگیری نشده است
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس گفت:
بارندگیهای روزهای اخیر حجم آبی زایندهرود
را به میزان قابل توجهی افزایش داده اســت و سر
ریز این آب وارد تاالب گاوخونی شــده است؛ اما
کماکان وسعت قابل مالحظهای از تاالب آبگیری
نشده است .حیدرعلی عابدی در رابطه با وضعیت
آبی اســتان اصفهان پــس از بارندگیهای اخیر
اظهار کرد :متاســفانه ذخیره ســازی آب در سد
زاینده رود با وجود بارندگیهای بسیار خوبی که
در روزهای اخیر داشتهایم به اندازه کافی نبوده و
تنها  ۳۰درصد از ظرفیت این ســد آبگیری شده
اســت.نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاسخ
به اینکه با وجود بارشهای زیاد ،حجم سد زاینده
رود آن طور که بایــد افزایش نیافت ،تصریح کرد:
این موضوع دو دلیل بسیار مهم دارد ،ابتدا اینکه
بارشهای خوبی که در منطقه کوهرنگ و فریدون
شهر صورت گرفت به صورت برف است و با افزایش
دما به مرور به روان آب تبدیل و به مخزن سد وارد
میشود .دلیل دوم اینکه اجرای تاسیسات ذخیره

هالل احمر

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان
اصفهان از توقیف یک دستگاه خودروی خارجی
قاچاق به ارزش  8میلیارد ریال خبر داد.سرهنگ
سعید سلیمیان گفت :کارآگاهان پلیس آگاهی
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در راستای
مبارزه با قاچاق کاال در طول ایــام نوروز به طور
ویژه به گشــتزنی و بازرســی از پارکینگهای
سطح شهر پرداختند .وی افزود :کارآگاهان حین
کنترل و نظارت بر پارکینگهای ســطح شــهر
اصفهان به یک دستگاه خودروی خارجی پارک
شده مشــکوک شــدند که پس از استعالمهای
صورت گرفته مشخص شد پالک نصب شده روی
آن مربوط به یک دستگاه خودروی سواری دیگر
است و این خودرو به صورت قاچاق از مناطق آزاد
به اصفهان منتقل شده است.
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به همت جمعیت هالل احمر
صورت گرفت؛

اجرای موفق طرح ملی
ایمنی و سالمت
در اصفهان

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

و انحراف آب در باالدست سد زاینده رود است که
با عناوین مختلف از جمله آبخیزداری باعث کاهش
ورودی روان آبها به سد شده است.وی در ادامه
با اشاره به گستردگی مکانی بارشها در استان و
شرق اصفهان ،تصریح کرد :بارندگیهای روزهای
اخیر حجم آب رودخانه زاینــده رود را به میزان
قابل توجهی افزایش داده؛ اما کماکان وسعت قابل
مالحظهای از تاالب آبگیری نشده است.

مدیر مرکز حوادث وفوریت های پزشکی اصفهان:

بیشترماموریت ها در نوروز برای حوادث غیرترافیکی بود
مدیر مرکز حــوادث و فوریتهای پزشــکی اصفهان
گفت :حوادث غیر ترافیکی باالترین آمار ماموریتهای
اورژانس اصفهان در ایام نوروز را به خود اختصاص داد.
غفور راستین در ارتباط با عملکرد ستاد نوروزی سالمت
اصفهان در ایــام تعطیالت عید اظهار داشــت :از ۲۵
اسفندماه تا  ۱۶فرودین بالغ بر  ۳۷هزار و  ۸۱۹تماس
با  ۱۱۵شهرستان اصفهان صورت گرفت که این تعداد
تماس منجر به  ۱۳هزار و  ۵۹۸مورد ماموریت اورژانسی
شد.وی باالترین آمار ماموریتهای اورژانس اصفهان را
مربوط به حوادث غیر ترافیکی دانست و گفت :بالغ بر ۹
هزار و  ۹۹۱مورد ماموریت غیر ترافیکی و  ۳هزار و ۶۰۷
ماموریت ترافیکی در تعطیالت نوروز انجام گرفت.وی با
اشاره به اینکه یک هزار و  ۵۱۱نفر آنها در بخش  ICUو
 CCUبیمارستان ها پذیرش شدند ،گفت ۵۵ :بیمار در
این ایام دیالیز اورژانسی شدند و برای  ۴۵۶مادر پرخطر
اقدامات درمانی صــورت گرفت.دبیر ســتاد نوروزی
سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از انجام  ۶۳هزار
و  ۴۸۰بازرسی میدانی از سوی معاونت بهداشتی خبر
داد و گفت :در این بازرســیها بالغ بر  ۷۰هزار و ۵۰۹

بیش از  150هزار نفر از خدمــات نوزدهمین طرح ملی ایمنی و ســامت
جمعیت هــال احمر در ایــام نوروز در اســتان اصفهان بهره مند شــدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به حضور و مشارکت
دو هزار و  33عضو جوان در اجرای این طرح ملی گفت :این طرح با برپایی 35
پست (ثابت و سیار) ،فضای دوستدار کودک ،خیمه نماز و ایستگاه سالمت
در استان اصفهان اجرا شد .محســن مومنی افزود  142 :هزار و  767نفر از
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مورد نمونه برداری از مواد غذایی و آشامیدنی در سطح
عرضه شــد و دو هزار و  ۳۸۸مداخله نظارتی و پلمب
انجام گرفت .راستین به یک هزار و  ۶۳۲بازرسی میدانی
از سوی معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی
اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت :در این مدت به چهار
هزار و  ۴۲۰شکایت مردمی پاسخ داده شد و  ۵۲۵نمونه
برداری از سطح تولید مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی
انجام گرفت.

خدمات پستهای ثابت و هفت هزار و  255نفر از خدمات پست های سحاب
در ایام نوروز بهره مند شدند .مومنی با اشاره به اجرای طرح ملی پویش بهرفت
در پست های ایمنی و سالمت استان اصفهان افزود :جوانان عضو مشارکت
کننده در این طرح از طریق ارتباط با مســافران و اطالع رسانی درباره نقاط
پرخطر جاده ها موفق شــدند 42 ،هزار و  960نفر را بــه پویش ملی بهرفت
دعوت کنند.

zayanderoud8108@gmail.com
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با مسئوالن
با همکاری هالل احمر؛

پزشکان اصفهانی می توانند
برای اعزام به مناطق سیلزده
اقدام کنند
بنیاد نخبگان اصفهــان با همکاری هاللاحمر
اصفهان اردوی جهادی پزشــکی را در مناطق
سیلزده برگزار میکند.با توجه به بارشهای
اخیر و ایجــاد بحران ســیل در برخی مناطق
کشــور و نیاز مبرم ســاکنان این بخشها به
امدادهای مردمی و در راســتای زمینهسازی
بــرای خدمترســانی اجتمــاع نخبگانی و
دانشــگاهی به جامعه بومی و بخشهای مورد
نیاز کشــور ،بنیاد نخبگان اصفهان با همکاری
هاللاحمر اصفهان اردوی جهادی پزشــکی
در مناطق ســیلزده را پــس از کنترل بحران
ســیل برگزار میکند.در همین راســتا ،تمام
پزشکان عمومی و متخصص متقاضی شرکت
در این اردوی جهادی و حضور و امدادرســانی
در مناطق ســیلزده ،میتوانند برای ثبتنام
به ســامانه بنیاد نخبــگان اســتان اصفهان
مراجعه کنند.

امروز سامانه بارشی
سراسر ایران را فرا میگیرد
مدیرکل پیش بینی و هشدارســریع سازمان
هواشناسی ضمن اعالم اســتانهای پربارش
طی امروز و فردا گفت :امروز ،ســامانه بارشی

کل کشــور را فرا خواهــد گرفت.احد وظیفه
اعالم کرد :بر اساس تحلیل آخرین نقشههای
پیش بینی هواشناســی ،امروز سامانه بارشی
کل کشــور را فرا میگیرد .شــدت بارش در
شمال شرق ،شرق سواحل دریای خزر ،شمال
سمنان ،شرق یزد ،غرب کرمان ،و بخشهایی از
کهگیلویه و بویر احمد و فارس رخ خواهد داد.
مدیر کل پیش بینی و هشــدار سریع سازمان
هواشناســی با بیان اینکه فردا عمده فعالیت
سامانه بارشی در شمال شرق و بخشهایی از
شــرق خواهد بود ،ادامه داد :برای شمال شرق
کشور کاهش دما بین  ۴تا  ۶درجه پیشبینی
میشود.

رایزنی درباره زمان برگزاری
«کنکور» پس از سیل اخیر
قائم مقام وزیر آمــوزش و پرورش ضمن تاکید
بر اینکه تمهیــدات الزم پیرامون جبران عقب
افتادگیهای درســی دانش آموزان در مناطق
سیل زده اندیشیده شده است ،گفت :خانوادهها
نگران درس بچهها نباشــند .ظــرف چند روز
آینده رایزنیهایی بین وزرای آموزش و پرورش
و علوم درباره زمان برگزاری کنکور هم صورت
خواهــد گرفت.امیرعلی نعمتالهــی درباره
احتمال جابه جایی تاریخ امتحانات نهایی نیز
گفت :منتظر گزارشهای نهایی ستاد بحران و
مدیران کل آموزش و پرورش هستیم تا بتوانیم
درباره چگونگــی برگزاری امتحانــات نهایی
تصمیم گیری کنیم.

وضعیت بحرانی مصرف
پالستیک در کشور
رییس فراکســیون مدیریت شــهری مجلس
گفته است ســازمان محیط زیست برای منع
استفاده از کیســه های پالستیکی باید الیحه
ای را تدوین کند.مهرداد بائوج الهوتی اظهار
کرده کــه کشــورهای جهان ســوم مصرف
پالســتیک را ممنوع کرده اند؛ اما همچنان در
کشــور ما این مهم مورد بی توجهی قرار دارد.
رییس فراکســیون مدیریت شــهری مجلس
شــورای اســامی تاکید کرده محیط زیست
باید به منع اســتفاده از کیسه های پالستیکی
توجهی جــدی داشــته باشــد و درحالی که
تمامی کشورهای دنیا اســتفاده از کیسه های
پالســتیکی را ممنوع کرده اند این سیاســت
باید توســط محیط زیست کشــور نیز دنبال
شــود .وی تاکید کرده مصرف پالســتیک در
کشور در حال افزایش است بدون اینکه اغلب
مردم به این مهم برسند که چه آثار مخربی را
برای محیط زیست و ســامت مردم به همراه
دارند؛ برای کاهش مصرف پالستیک می طلبد
سیاست های تشــویقی و حمایتی مناسب از
سوی دولت در دستور کار قرار گیرد و همچنین
بــرای تولیدکننــدگان مشــاغل جایگزین
پیش بینی شود.

فوتبال جهان
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«لواندوفسکی»؛ اولین 200گله
خارجی بوندسلیگا
رابــرت لواندوفســکی ،مهاجم لهســتانی و
ماشــین گلزنی بایرن مونیخ در دیدار حساس
تیمش مقابل بوروســیا
دورتمونــد که از آن
به عنــوان فینال
بو ند سلیــگا ی
امسال یاد میشد،
در روزی کــه
قرمزپوشــان باواریا با
ارائه یک بــازی برتر ،حریف
زردپوش را تحقیــر کرده و  0-5بــه پیروزی
رسیدند ،با به ثمر رساندن دو گل در این بازی،
تعداد کل گلهای خــود در بوندسلیگا را به
 200رســاند تا به رکوردی مهم و خارقالعاده
دست یابد .لواندوفسکی به این ترتیب به اولین
بازیکن غیرآلمانی تاریــخ بوندسلیگا تبدیل
شد که موفق شده در این لیگ  200گل به ثمر
برســاند.او حاال در رتبهبندی بهترین گلزنان
تاریخ بوندسلیگا با یوپ هاینکس ،ســرمربی
سابق خود در بایرن تنها  20گل فاصله دارد و
میتواند به زودی به او برسد.

اعتراض گسترده هواداران
بارسا علیه «گریزمان»
پیش از بازی بارسلونا و اتلتیکومادرید ،رسانههای
اسپانیایی گزارش داده بودند که هواداران بارسا
در نوکمپ علیه گریزمان
سو تهای اعتراضی
سر خواهند داد و با
وجود درخواســت
ارنستو والورده که
گفته بود بهتر است
گریزمان هو نشود ،اما
این اتفاق در نهایت رخ داد .ســتاره فرانسوی
که فصل گذشته ســخت مورد توجه بارسا قرار
داشت ،سه روز به جام جهانی در یک مستند به
نام «تصمیم» ،خبر از رد پیشنهاد بارسا و تمدید
قرارداد با اتلتیکو داد تا هواداران بارسلونا را شوکه
کند .او در بازگشــت به نوکمــپ و هنگام گرم
کردن توسط بارســاییها با اعتراضات گسترده
مواجه شــد و در طول بازی نیــز هرگاه صاحب
توپ میشد ،شدت ســوتها بیشتر میشد .این
در حالی است که در یکی دو هفته اخیر بار دیگر
شایعات پیوستن گریزمان به بارسا داغ شده است
و باید دید این بار تصمیم او چه خواهد بود.

«کایل واکر»؛ قربانی جدید
زامبیهای اینستاگرامی
در جریان بازی منچســتر سیتی و برایتون در
نیمه نهایی جام حذفــی انگلیس اتفاق جالبی
افتاد .علیرضا جهانبخش ،وینگر ایرانی برایتون
در یک صحنه در دقیقه  32با کایل واکر مدافع
ســیتی درگیر شد که
برخورد واکر نسبتا
تند بــود؛ اما داور
به هــر دو بازیکن
کارت زرد داد.
جالب این که واکر
در دقیقه  46تعویض
شــد و جهانبخش در دقیقه  70زمین را ترک
کرد .بازی در نهایت با همــان گلی که گابریل
ژســوس در دقیقه  4زد تمام شــد؛ اما اتفاق
مهم بعد از بازی رخ داد .کاربران ایرانی فضای
مجازی صفحه اینستاگرام واکر را پیدا کردند
و در کامنتهایشان از خجالت او درآمدند.

درهای «آزادی» با «پول» باز میشوند
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در حاشیه

در آستانه بازی سپاهان -استقالل؛

بازدید مسئوالن انتظامی ،امنیتی و اجرایی استان از ورزشگاه نقشجهان
در آستانه بازی دو تیم اســتقالل تهران و ســپاهان اصفهان،
معاونت سیاسی امنیتی استانداری اصفهان و رییس کمیسیون
ورزش استان به همراه مدیران باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان،
نمایندگان شــرکت توســعه و تجهیــز ،اداره ورزش و جوانان
اســتان اصفهان ،شــرکت فوالد مبارکه ،یگان ویــژه ،هیئت
فوتبال ،سپاه پاسداران ،دفتر فنی اســتانداری اصفهان و ...روز

یکشــنبه از بخشهای مختلف ورزشــگاه نقشجهــان بازدید
کردند.
در ادامه این بازدید نشســتی در خصوص مســائل و مشکالت
ورزشــگاه نقشجهــان ازجملــه؛ آمــاده کــردن جادههای
دسترسی به ورزشــگاه ،ارتقای روشــنایی ،آماده بودن طبقه
دوم ،اســتحکام حفاظها ،تسهیل در بلیتفروشــی و  ...مورد

بحث و بررســی قرار گرفت .در چارچوب هفته بیســت وپنجم
رقابت های لیــگ برتر تیم ســپاهان روز جمعه در ورزشــگاه
نقش جهان در یک بازی حســاس و حیاتی مقابل تیم استقالل
قرارمی گیرد .تســاوی یا شکســت شــاگردان قلعه نویی در
این دیدار به معنــای خداحافظی آنها با جــام قهرمانی خواهد
بود.

ذوب آهن ایران -الوصل امارات

سبزپوشان اصفهانی به دنبال تداوم نتیجه گیری در قاره کهن
سمیهمصور
تیم ذوب آهن اصفهان از ساعت  20:10امشب در
آخرین دیدار دور رفت مرحله گروهی رقابت های
لیگ قهرمانان آســیا مقابل تیم الوصل امارات قرار
می گیرد.
سبزپوشــان اصفهانی در حالی در ســومین دیدار
خود در رقابت های باشــگاهی قاره کهن به مصاف
تیم الوصل امارات می روند که با یک پیروزی و یک
تســاوی در دیدار قبلی ،بهترین نتیجه را در میان
تیم های ایرانی حاضر در این مسابقات گرفته اند.
تیم ذوب آهن که با کسب عنوان نایب قهرمانی دوره
گذشته رقابت های لیگ برتر ایران فرصت حضور در
مرحله پلی اف لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورده
بود ،توانست در این مرحله تیم های الکویت کویت و
الغرافه قطر را از میان بردارد و راهی مرحله گروهی
این مسابقات شود .شاگردان علیرضا منصوریان در
اولین دیدار خود در مرحله گروهی در فوالد شــهر
مقابل تیم الزورای عراق قــرار گرفتند که با وجود
در اختیار داشتن توپ و میدان نتوانستند صاحب
پیروزی در این بازی شوند و تنها به کسب یک امتیاز
از آن رضایت دادند .سبزپوشان اصفهانی در دومین
دیدارشان مقابل تیم النصر عربستان قرار گرفتند
که با شکســت این تیم در امارات چهــار امتیازی
شــده و بعد از تیم عراقی در جایــگاه دوم گروه A
قرار گرفتنــد .الزورا با  4امتیــاز و تفاضل گل بهتر
صدرنشین است و تیمهای الوصل و النصر عربستان

این تیم که در هفته های گذشــته لیگ برتر جانی
به ترتیب با  3و بــدون امتیاز در ردههای ســوم و
دوبــاره گرفته اســت و
چهارم هستند.
توانسته به وضعیت خود
امشــب
آهن
تیــم ذوب
تنها گلزن آسیایی این تیم یک
در جــدول رده بنــدی
بازی
آخرین
در
در حالی
مهاجم  ۲۵ساله و برزیلی به نام
دســتی بکشــد ،امیدوار
خود در دور رفت مرحله
«فابیو لیما» است که زننده تک گل
است که بتواند تیم اماراتی
گروهی مقابل تیم الوصل
آنها مقابل النصر عربستان بود
که تنها بــه یک پیروزی
امارات قــرار می گیرد که
دســت یافتــه را از میان
اگــر شــاگردان علیرضا
بردارد و با کسب  7امتیاز مهیای دیدارهای برگشت
منصوریان موفق به کسب برتری در این دیدار شوند
این مرحله شود.حریف ذوب آهن در این بازی اگر
کار راحتی برای صعود به مرحلــه حذفی درپیش
چه جایگاه خوبی در لیگ این کشــور نداشته و در
خواهند داشت.

بازی های قبلی نوسان زیادی را از خود نشان داده؛
اما تیمی ناشناخته است که می تواند امتیاز گیری
سبزپوشان اصفهانی را با مشــکل مواجه کند.این
تیم در بازی هفته اول در خانــه یک بر صفر النصر
عربستان را شکست داد؛ اما در هفته دوم و در عراق
با نتیجه سنگین  5بر صفر مغلوب شد.
تنها گلزن آســیایی این تیم یک مهاجم  ۲۵ساله و
برزیلی به نام «فابیو لیما» اســت که زننده تک گل
آنها مقابل النصر عربستان بود .بهترین گلزنان این
فصل آنها نیز «کایو» با  ۱۱و فابیو لیما با  ۹گل زده
هستند .این دو بازیکن زوج خط حمله تیم الوصل
را تشــکیل میدهند.بهترین پاسور و بازیساز برتر
تیم الوصل هم یک هافبک  ۲۲ســاله برزیلی به نام
«وینیسیوس لیما» اســت که با  ۸پاس گل یکی از
بهترین گل سازان در لیگ برتر امارات محسوب می
شود .این بازیکن با پیراهن شــماره  ۸برای الوصل
بازی میکند .قضاوت این دیدار را که در ورزشــگاه
ابوظبی امارات برگزار می شــود تیم داوری ژاپنی
برعهده خواهد داشت« ،یاماتو یودی» در این بازی
به عنوان داور اصلی به میدان خواهد رفت و «هیروما
ریو» و «نیشی هاشی ایسائو» کمکهای او در این
دیدار حساس خواهند بود.
در دیگر دیدار این گروه تیــم الزورای عراق مقابل
تیم النصر عربستان قرار می گیرد که اگر تیم عراقی
موفق به پیروزی در این دیدار شود ،بازی بعدی تیم
ذوب آهن با الزوا از حساسیت قابل توجهی برخوردار
خواهد بود.

نایب قهرمانی؛ بهترین نتیج ه قابل تصور برای «شفر»

تیمداری گیتی پسند در لیگ برتر در گرو تصمیم هیئت مدیره

استقالل تهران که تا قبل از دربی پایتخت شرایط خوبی داشت و از مدعیان قهرمانی لیگ به حساب می آمد،
با باخت در دربی و توقف برابر ســایپا ،اکنون تمام رویاهای خود را بر باد رفته می بیند .آبی پوشان پایتخت تا
بدین جای فصل جاری لیگ برتر پس از  24بازی  44امتیاز کسب کرده و رتب ه چهارم جدول را در اختیار دارند.
شاگردان وینفرد شفر اکنون با صدر جدول رده بندی هفت امتیاز فاصله داشته و با توجه به رسیدن لیگ به
هفته های پایانی و آمادگی پرسپولیس و تراکتور و ســپاهان و همچنین شرایط بغرنج خود ،تا حدود زیادی
قهرمانی را از دست رفته می بینند .شفر و استقالل اکنون در بهترین حالت ،می توانند نایب قهرمانی و یا کسب
سهمیهفصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را متصور باشند ،چیزی که با منصوریان و مظلومی هم استقالل به آن
دست یافت و مشخص نیست که با این اوصاف ،چه نیازی به آمدن شفر آلمانی بود!

تیم فوتسال گیتی پسند در فصل گذشته لیگ برتر فوتسال ،قافیه را به تیم مس سونگون باخت و با قبول شکست
در بازی برگشت ،عنوان قهرمانی لیگ را از دست داد.بعد از این باخت و پایان سال ،خبرهای پراکنده ای از عدم
تیمداری گیتی پسند برای فصل آینده مطرح شده است .هرچند این اخبار تقریبا در پایان هر فصل پیرامون
گیتی پسند مطرح میشود؛ اما به نظر میرسد باخت گیتی به مس و عدم رسیدن به عنوان قهرمانی برای دومین
سال پیاپی ،تصمیمات جدیدی در این باشگاه را موجب شود.پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد گیتی
پسند در حال حاضر تصمیم قطعی برای عدم تیمداری نگرفته و همه چیز در گرو جلسه هیئت مدیره باشگاه
است.باتوجه به تعطیالت نوروز ،هیئت مدیره گیتی پسند جلســهای نداشته و به احتمال زیاد طی هفتههای
آینده ،درباره تیمداری یا کناره گیری از لیگ و واگذاری امتیاز به باشگاههای دیگر تصمیم گیری خواهد شد.

علت اصلی جدایی «تیام» از استقالل فاش شد

مهاجم فصل پیش باشــگاه اســتقالل دلیل اصلی پیوســتنش
به عجمان را اعــام کرد .تیام در این بــاره گفت«:پس از این که
فصل پیش با کاروان اســتقالل برای دیدار با العین راهی امارات
شــدیم ،همســرم عالقه خاصی بــه این کشــور پیــدا کرد و
من نیز تصمیم گرفتم با توجه به خواســته او راهی یک باشــگاه
اماراتی شوم».

استفاده رئال از «مارکا»
به عنوان ابزار تبلیغاتی
روزنامه انگلیسی دیلیمیل مدعی شد با وجود
اینکه رسانههای اســپانیایی از توافق چلسی
و رئــال مادریــد برای
انتقال هــازارد به
پایتخت اســپانیا
با قــراردادی 86
میلیــون پوندی
خبــر میدهنــد
ولی ایــن تاکتیکها
که دیلیمیــل از آنها به عنــوان تاکتیکهای
کثیف یاد کرده ،قیمت هازارد را پایین نخواهد
آورد و چلســی مصمم است ســتاره بلژیکی
خود را با مبلغی کمتــر از  100میلیون پوند از
دست ندهد.دیلیمیل باشــگاه رئال مادرید را
متهم کرد که از روزنامه مارکا به عنوان ابزاری
برای چانهزنی استفاده میکند ولی گفت این
تالشها در موضع چلســی تغییری به وجود
نخواهد آورد و باشــگاه لندنی که خود را برای
ممنوعیت نقل و انتقاالتی فیفا آماده میکند به
مبلغی کمتر از  100میلیون پوند برای انتقال
هازارد راضی نخواهد شد.
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قلعهنویی در منزل «جمشید مشایخی»

درهای مجموعه آزادی این روزها در شرایطی گشوده میشود که برای عبور و ورود به فضای آن باید
هزینه کرد .مجموعه آزادی با مســاحت تقریبا  460هکتار واقع در غرب تهران بزرگ ترین مجموعه
ورزشی ایران محسوب می شود که فدراسیونهای متعددی را در خود جای داده است .این مجموعه
که در آستانه میان سالی است ،نزدیک به نیم قرن میزبان ورزشکاران رشتههای مختلفی بوده که در
دل سالنهای ورزشی این فضا پرورش پیدا کردند و به دنیای ورزش معرفی شدند.خانه دوم ورزشکاران
همواره با سخاوت و بدون هیچ مانع و مشکلی به روی آنها باز بوده؛ اما این روزها درهای آزادی خیلی
راحت گشوده نمیشود و هر روز مانع جدیدی پیش روی ورزشکاران قرار میگیرد .گویا مسئوالن این
مجموعه برای وجب به وجبش برنامهریزی کرده و برای کسب درآمد طرحهای مالی را در نظر دارد.
نمونهای از این طرحها در چند ماه گذشــته کلید خورده است .برای مثال  17بهمن ماه سال گذشته
در حالی که اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی برای ادامه تمرینات خود به زمین شماره دو ورزشگاه
آزادی رفته بودند ،پیمانکار این بخش از ورود کشتیگیران جلوگیری به عمل آورد و تاکید کرد تمرین
در این قسمت مستلزم نامهنگاری با مدیریت مجموعه و پرداخت هزینه است.این در شرایطی است که
به تازگی هم سجاد گنجزاده ،قهرمان کاراته جهان در حین تمرین با مشکل مواجه و از او خواسته شد،
مجموعه را ترک کند!حاال هم خبر واگذاری اســتخر قهرمانی آزادی به بخش خصوصی مطرح است.
خبری که برای خانواده شنا به مثابه شوک بوده و باعث نگرانی اعضای این فدراسیون شده است .نگرانی
از فردای نامعلوم و نداشتن محلی برای تمرین .این در حالی است که تصمیمگیرندگان این امر اولویت
خود را برای تصمیم کسب در آمد قرار دادهاند؛ در آمدی که فدراسیون شنا از پرداخت آن ناتوان است.
در این شرایط کارشناسان و اهالی فن معتقدند ورزش قهرمانی شنا تعطیل خواهد شد و از واژه فاجعه
برای توصیف این اتفاق استفاده میکنند.
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روزنامه الریاضه عربستان با انتشار مطلبی در آستانه دیدار تیمهای
االهلی عربستان و پرسپولیس ایران ،هافبک عراقی سرخپوشان را یکی
از کلیدیترین بازیکنان برانکو دانست و به هافبکهای االهلی برای
از کار انداختن او در این دیدار هشــدار داد .این روزنامه در ادامه بیان
کرد :بشار رسن درخشش فوقالعادهای داشته و باعث شده تا سرمربی
کروات این تیم روی او حساب ویژهای باز کند.

قاب روز

درهای «آزادی» با «پول» باز میشوند

zayanderoud8108@gmail.com

ترس عربستانیها از ستاره پرسپولیس

پس از اســتقبال باشــکوهی کــه در مراســم تشــییع پیکر مشــایخی شــاهد بودیم،
امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان که پیشتر هم در مصاحبههای خود از اهالی
هنر و مشکالتشان گفته بود ،ساعاتی پس از خاکسپاری مشایخی که در سن  ٨۴سالگی
دار فانی را بدرود گفت ،در منزل آن مرحوم حاضر شــد و با خانواده او دیدار کرد تا بار دیگر
دغدغههای خود نسبت به حوزههایی غیر از ورزش فوتبال را نشان دهد.
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داور بد شگون
برای پرسپولیس  -االهلی
کنفدراسیون فوتبال آســیا اسامی داوران دیدار
پرســپولیس و االهلی را اعالم کرد که طبق آن،
کیمورا هیرویوکــی ،اوچی شــینجی ،تاکاگی
تاکومی داوران این بازی خواهند بود و همچنین
داور چهارم از کره جنوبی به امارات خواهد آمد.
کیمورا هیرویوکی ،داور  ۳۷ساله ژاپنی که دومین
ســال حضورش در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه
میکند ،در شــرایطی برای پرســپولیس سوت
میزند که سال گذشته دیدار این تیم با الجزیره
در امارات را قضاوت کرد .دیداری که با پیروزی
 ۲-۳الجزیره به پایان رسید.در آن بازی سرخ ها
نمایش پر اشتباهی داشــتند و در آخرین دقایق
بازی را واگذار کردند .گادوین منشا ،مهاجم تیم
پرسپولیس در بازی با الجزیره صاحب یک پنالتی
شد که آن را از دست داد؛ اما به دستور داور پنالتی
تکرار شد تا منشا گل دوم قرمزها را بزند.

قهرمانی تیم شهدای شهراب
در زواره
سی و هشتمین دوره مســابقات فوتبال یادبود
شــهدای بخش زواره با قهرمانی تیم شــهدای
شهراب پایان یافت .محمد جواد نوریان ،رییس
هیئت فوتبال اداره ورزش و جوانان شــهر زواره
در این زمینه گفت :این مسابقات با شرکت هشت
تیم در دو گروه چهار تیمی از استان های تهران،
اصفهان و شهرهای زواره و اردستان از روز سوم
فروردین در زمین چمن ورزشگاه مهدی حقیری
آغاز شــد که در بازی فینال تیم شهدای شهراب
در ضربات پنالتی تیم شهدای سرآسیاب زواره را
شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت .تیم
عقاب کچورستاق هم کاپ اخالق این مسابقات
را از آن خود کرد .وی در پایان خاطر نشان کرد:
این مسابقات از ســال  1360به منظور زنده نگه
داشتن یاد شهدا و توسعه ورزش و پر کردن اوقات
فراغت نوروزی مردم و میهمانان برگزار می شود.

منهای فوتبال
رییس هیئت ووشوی استان:

برای رفتن خواهران
منصوریان به بندرعباس
رضایتنامه نمیدهیم
رییس هیئت ووشوی استان اصفهان در رابطه با
مهاجرت شهربانو و ســهیال منصوریان از استان
اصفهان به هرمزگان اظهار کــرد :بعید میدانم
چنین خبــری واقعیت داشــته باشــد؛ چرا که
هیئتها نمیتوانند مبلغ زیادی به ورزشــکاران
بدهند؛ اگر در خبرگزاریها اســم یک باشــگاه
مطرح میشــد قابل قبول بود؛ اما مطرحشدن
اســتان هرمزگان بــرای مهاجــرت خواهران
منصوریان بعید است.
محسن روناســی با اشــاره به اینکه در سال ۹۸
حکم ریاست هیئت ووشوی شهرستان سمیرم
برای شهربانو منصوریان صادرشده است ،افزود:
از لحاظ قانونی شهربانو منصوریان نمیتواند به
یک اســتان دیگر برود و هیئت ووشوی استان
اصفهان برای خروج این ورزشــکار رضایتنامه
نمیدهد؛ اگر این اتفاق بیفتد همه ورزشــکاران
میخواهنــد از اســتانهای خــود مهاجــرت
کننــد و فکــر نمیکنــم فدراســیون ووشــو
رضایت بدهد.

دیدار سهراب مرادی
با رییس کمیته ملی المپیک
سهراب مرادی ،وزنه بردار طالیی کشورمان که
مدتی به شدت از ناحیه دیســک کمر خود ابراز
ناراحتی می کرد بــا پیگیری های رییس کمیته
ملی المپیک جهت تکمیل دوره درمانی خود زیر
نظر متخصصین مجرب به آلمان سفر کرده بود
بعد از اتمام دوره درمانی خود و بازگشت به تهران
با حضور در کمیته ملــی المپیک ضمن دیدار با
صالحی امیری گزارش مختصری از روند درمانی
خود را ارائه کرد.
ســهراب مرادی ضمن قدردانی از حمایت های
صالحی امیــری در پیگیری و اعــزام به آلمان
جهت تکمیل دوره درمانی خود اظهار داشــت:
خوشــبختانه پس از آزمایشــات الزم زیر نظر
دکتر امینی ،پزشــک متخصص و مجرب ایرانی
در آلمان روند بهبــودی ام به خوبی پیش رفت و
خوشــبختانه بدون جراحی به بهبودی نســبی
دست یافته ام.
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مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

چهره ها
شهردار اصفهان مطرح کرد:

سال  98برای اصفهان
سال رقابت پذیری است
شهردار اصفهان در هفتاد و دومین نشست شورای
اسالمی شهر با اشاره به اینکه در نوروز  98مسافران
رضایتمندی بیش از  90درصدی خود را از ســتاد
خدمات ســفر اصفهان اعالم کردند ،گفت :امسال
با برنامــه ریزی و اســتفاده از نظر کارشناســان و
متخصصان سال رقابت پذیری اصفهان با شهرهای
ایران و دنیاست .قدرت ا ...نوروزی با بیان موفقیت
آمیز بودن اقدامات شهرداری در سال گذشته با وجود
تنگناهای مالی گفت:فعال بودن طرح های عمرانی
خرد و کالن ،پرداخت معوقات شــهرداری و زنده
نگه داشتن  3هزار و  700هکتار فضای سبز با وجود
خشکسالی از جمله این موفقیتهاست.وی همچنین
از اقدامات نیروهای انتظامــی ،حفاظتی و امنیتی
،آموزش و پرورش ،میراث فرهنگی ،صداوســیما و
دستگاه قضائی برای بع وجود آوردن نوروزی با نشاط
و بدون مشکل در اصفهان تشــکر و قدردانی کرد.
شهردار اصفهان ،به اعزام گروه های زبده خدماتی
و آتش نشــانی به همراه تجهیزات و ماشین آالت
به مناطق ســیل زده لرســتان و اقدامات موثر این
نیروها اشــاره کرد و افزود :در گام اول بیش از 500
خانه و مغازه از ســیالب و لجن پاک ســازی شد و
زیرگذرها و خیابانهای مورد نظر شهرداری اصفهان
در آن منطقه تمیز شد و در حال حاضر امکانات به
شهر معموالن برده شده تا خدمات رسانی در آنجا
انجام شــود.نوروزی ،ضمن دعوت از مردم اصفهان
برای کمک به هموطنان سیل زده گفت:شهرداری
اصفهان با تمام امکانات و قوا به هموطنان سیل زده
خدمات رسانی می کند.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

کنترل بحران در استان اصفهان
با کمک  ۳هزار نفر نیرو
اســتاندار اصفهان گفت:با کمک ســه هزار نیروی
امدادی ،سه بحران در اســتان اصفهان مدیریت و
کنترل شد .عباس رضایی با اشــاره به پیش بینی
هواشناســی و لغو مرخصی فرمانداران ،بخشداران
و دهیاران این اســتان گفت :با استقرار  ۲۵۰پایگاه
سیار امداد رسانی به سیل زدگان و در راه ماندگان
کوالک در استان اصفهان کمک رسانی شد .وی با
بیان اینکه کوالک و برف در غرب ،سیالب در سمیرم
و طوفان در شرق استان اصفهان خساراتی به مردم
وارد کرد،گفت :وقوع طوفان در شرق موجب شکسته
شدن شیشه خودروها شد و به دلیل بارندگیهای
شدید سه هزار مسافر نوروزی در مساجد ،حسینیهها
و ورزشگاهها اسکان یافتند.استاندار اصفهان گفت:
استان اصفهان به عنوان معین استانهای لرستان و
خوزستان معرفی شد و گروههای مختلفی از گروه
 ۴۴و  ۵۵ارتش و ســپاه صاحب الزمان(عج) استان
به منطقه لرســتان و پلدختر اعزام شدند .رضایی
افزود :توزیع  ۱۰هزار پرس غذا ،استقرار بیمارستان
صحرایی ارتش با  ۲۸۰نفر نیرو در استان گلستان،
موتور پمپ تخلیه آب  ۳ ،فروند بالگرد ،ماشینهای
سنگین و فوق سنگین از ارتش و سپاه از مهمترین
اقدامات مدیریت اســتان برای کمک به هموطنان
سیل زده بوده است.

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات
استان خبر داد:

اعزام  6موکب ستاد عتبات
از اصفهان به خوزستان

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان
گفت :بــه زودی  ۶موکب با امکانــات پخت روزانه
 ۴تا  ۵هزار وعده غذایی گرم راهی خوزســتان می
شوند.مصطفی نوریان ،با اشاره به اعزام موکب های
اربعین به مناطق سیل زده کشــور ،اظهار داشت:
در زلزله کرمانشــاه این تجربه را داشتیم و به مدت
 50روز  5 ،موکب اصفهانی در مناطق ســیل زده
کرمانشاه ،سرویس دهی خوبی انجام دادند بنابراین
امســال هم در شــرایط زلزله ،به هموطنان سیل
زده کمک می کنیــم .وی افزود :از روز جمعه بحث
اســتفاده از موکب ها جهت پشتیبانی مواد غذایی
مناطق ســیل زده شروع شــد و تعدادی موکب به
طور خودجوش در روزهای گذشــته به گلستان،
خوزستان و لرستان اعزام و کارشان را آغاز کردند.
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان با بیان
اینکه به طور رســمی از ستاد مرکز بحران کشوری
به ســتاد عتبات ماموریت کمک رسانی داده شد،
گفت :در این راستا ابتدا پایگاه های ستاد عتبات در
استان به جهت توجیه ،اطالع رسانی و جمع آوری
نذورات و کمک های مردمی فعال شدند.وی تصریح
کرد :در حال حاضر هم موکب ها در حال ساماندهی
هستند تا در اولین فرصت به مناطق سیل زده اعزام
شوند.
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عکس خبر

امدادرسانی پایگاه های رزمی
پشتیبانی هوانیروز ارتش
اصفهان به سیل زدگان

رضایتمندی  ۹۸درصدی مسافران از نظم و امنیت اصفهان
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان اظهار
کرد :یکی از کمیتههای فعال در ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر
اصفهان کمیته قضائــی و انتظامی بود کــه در خصوص هماهنگی
دســتگاهها برای افزایش امنیت و انتظام در شهر تالش کرد.حسن
محمدحسینی با بیان اینکه در ایام نوروز پنج ستاد هدایت مسافران
نوروزی در پنج نقطه ورودی شهر مستقر و کمیته قضائی و انتظامی

ستاد خدمات ســفر شــهر اصفهان با هماهنگی نیروی انتظامی در
این ســتادها فعال بود ،افزود :نیروهای این کمیته برای حفظ نظم و
انضباط شــهری در کمپین باغ فدک ،مراکز تفریحی اعم از میدان
امامخمینی(ره) ،باغ غدیر ،ناژوان ،صفه ،خواجو ،منارجنبان و دیگر
مراکز گردشگری و میراثی حضور داشتند.مدیرکل پیشگیری و رفع
تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد ۸۰ :اکیپ فعال کمیته

قضائی و انتظامی با نصب تابلوهای راهنمای مســافران و چراغهای
گردان روی خودروها در ایام نوروز در سطح اتوبانها و میادین شهر
فعال و راهنمایی و هدایت مســافران را انجام دادند که ماحصل آن
افزایش احساس امنیت و رضایتمندی مســافران نوروزی بود.وی
خاطرنشان کرد :طبق نظرسنجی انجام شــده  ۹۸درصد مسافران
نوروزی از نظم و امنیت شهر ابراز رضایتمندی کردند.

وقتی حاشیه ها پای کاخ چهلستون را به رسانه ها باز کرد؛

داغی قدیمی بر پیشانی میراث شاه عباس
نرگس طلوعی
در حالی که طی چند ســال گذشته ابنیههای
تاریخی اصفهان جایی در میان بناهای پربازدید
کشور نداشته و جای خالی آن ها در فهرست
آثاری که مورد توجه گردشگران قرار می گیرد
احساس می شود ،پای بنای تاریخی چهلستون
در ایام نوروز سال جاری به دلیل وجود برخی
از حاشیه ها به رسانه ها کشیده شد تا این اثر
منحصر به فرد که زمان احداث آن به دوران شاه
عباس اول صفوی برمی گردد در فضای خبری
و شبکه های اجتماعی به خصوص در چند روز
گذشته پر بازدید شــود.اولین حاشیه ای که
نام کاخ چهلســتون را در ایام تعطیالت نوروز
به شبکه های اجتماعی کشاند ،برگزاری برنامه
فرهنگی نوروزگاه در این مکان بود؛ برنامه ای
که چند سالی اســت به همت اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی اصفهان
در این کاخ که مساحتی بالغ بر  67000متر مربع
دارد ،اجرا می شود.
برنامه نوروزگاه امسال به نمایش آیین ها و سنتهای
قوم بختیاری اختصاص داشــت کــه همین موضوع
اعتراض برخی از فعاالن فرهنگی شــهر را به دنبال
داشت که چرا اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی استان اصفهان به جای نمایش آیین
های کهن متعلق بــه اصفهان و میــراث ملموس و
ناملموس آن با عملکردی عجیب به نمایش آیین های
قوم های دیگر در نصف جهان می پردازد .نمایش آیین

های قوم بختیاری در حالی در روزهای ابتدایی نوروز
امسال در کاخ چهلســتون برگزار شد که گردشگران
از شهرهای مختلف کشــور برای آشنایی با آیین ها و
سنت های مردمان میهمان نواز دیار گنبد های فیروزه
ای به این دیار سفر می کنند تا عالوه بر بازدید بناهای
تاریخــی از نزدیک در جریان هنر  ،صنایع دســتی و
غذاهای سنتی اصفهان قرار بگیرند؛ اما با نمایش آیین
های قوم های دیگر روبه رو می شوند که این اعتراضات
با واکنشی از سوی مسئوالن میراث فرهنگی استان
همراه نشد.انتشار برخی تصاویر از نم کشیدگی سقف
ایوان بزرگ کاخ چهلستون در شبکه های اجتماعی از
دیگر حاشیه های این بنای زیبا و دیدنی نصف جهان

بود که با واکنش مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی اصفهان همراه شد.فریدون اللهیاری،
در واکنش به انتشار این تصاویر مدعی شد داغهای آب
سقف چهلستون مربوط به بارش های بهاری روزهای
گذشته نیست و بام چهلستون وضعیت پایداری دارد
و یکی از بهتریــن بناهای تاریخی اســت که بام آن
ایزوالسیون شده و ایمن است.وی در گفت وگو با رسانه
ها اظهار کرد :نفوذ رطوبت به سقف این بنا مربوط به
دهها سال پیش است .حتی مستندها و فیلمهایی پیش
از انقالب اسالمی در دست داریم که این داغ رطوبت
را از قبل نشان میدهد ،شاید مربوط به  70تا  80سال
پیش باشد ،از زمانی که اینجا ایزوالسیون میشود به

اخبار

ویژه از دهه  50به بعد نفوذ نم و رطوبت در سقف نداریم.
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
استان اصفهان با بیان این که این داغ رطوبت مربوط
به گذشــته اســت ،ادامه داد :االن کارگاه مرمت در
چهســلتون داریم که یکی از مهمتریــن پروژههای
مرمتی در سازههای چوبی در کشور به شمار میرود
که حتی بعد بین المللی دارد.
اللهیــاری هــم چنین مدعی شــد :پیشــانی ایوان
چهلســتون ،کامل مرمت وموزون سازی شده است،
روی ضلع جنوبی ایوان چهلستون نیز نزدیک به 50
درصد پروژه اجرایی و انجام شده است.
کاخ چهلستون از جمله بناهای تاریخی اصفهان است
که سال ها درگیر داربست های فلزی بود؛مسئله ای
که اعتراض بسیاری از گردشگران را به دنبال داشت
و از ایــن رو اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری
وصنایع دستی استان در روزهای پایانی سال اقدام به
باز کردن این داربستها کرد تا این بنای منحصر به فرد
را برای بازدید گردشگران نوروزی آماده کند .مرمت
بناهای تاریخی اصفهان از جمله مشکالت عمده این
اداره کل در سالهای اخیر بوده که نیازمند اختصاص
بودجههایی بیشــتری برای حفاظــت و نگهداری از
این آثار اســت که آوازه نصف جهــان را در عالم بلند
کرده و باید راهکارهای مناســبی برای محافظت از
این آثار اندیشیده شــود و به نظر می رسد پاسخ های
مســئوالن میراث فرهنگی اســتان مبنی بر ارتباط
مشکالت سدراه مرمت و نگهداری بناهای تاریخی به
گذشته نمی تواند از سوی عالقه مندان میراث فرهنگی
مورد قبول واقع شود.

انتقاد عضو شورای شهر اصفهان از جهت گیری های سیاسی در بحران سیل:

تشنه ها و گرفتارها

عضو شورای اســامی شــهر اصفهان در هفتاد و دومین جلسه علنی
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه پس از بارشهای اخیر
تنها  ۲۵درصد از ظرفیت سد زایندهرود پر شده در حالی که کارشناسان
اعتقاد دارند با چنین بارشهایی باید شــاهد ســرریز سد زایندهرود
باشیم ،اظهار کرد :در سال آبی جاری که از مهرماه  ۹۷تا کنون را شامل
میشــود هزار و  ۹۲۰میلی متر بارش در حوزه زایندهرود ثبت شده
درحالی که تنها  ۷۰ســانتی متر برف در کوهرنگ باقی مانده و سایر

بارشها به روان آب تبدیل شده است.
رییس شورای اسالمی شهرســتان اصفهان تصریح کرد :این وضعیت
سد زایندهرود درحالی است که یک ســال بی سابقه از لحاظ بارش را
تجربه میکنیم و مشخص نیست آینده این حوضه آبی چگونه خواهد
بود.وی ادامه داد :کاش کشور را بدون مالحظات سیاسی میدیدیم تا
عدهای تشنه و عده دیگری گرفتار سیل نشوند .کاش رییس جمهور،
خود را رییس جمهور تمام کشور میدانست و مقام خود را تا حد مدیر

یک کارشناس برنامه ریزی شهری مطرح کرد:

یک کارشناس برنامه ریزی شهری با بیان اینکه
شهرها به عنوان مهمترین جوامع زیستی قرن
حاضر مطرح هستند ،اظهار کرد :منظر شهری و
شناخت مفهوم شهر نزد شهروندانی است که در
طول تاریخ در آن محیط زیستهاند و با کالبدهای

طبیعی و مصنوعی بــا آن ارتباط معنایی تولید
کردهاند که این موضوع در تداوم حیات معقول
آنها نقش اساسی دارد .صادق صیدبیگی افزود:
شــهرها از جنبه های محیطــی و اکولوژیکی
درکنار جنبههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
و بهبود کیفیت منظر ،بیش از گذشــته نیاز به
توجه دارند؛ شــهرها تصویر تفکر ،نوع زندگی
و تحوالت فرهنگــی و تاریخی ســاکنان خود
هستند که بعد از تحوالت انقالب صنعتی عموما
به مراکز گردشگر فرصت ،تبدیل شده و پس از
مدت کوتاهی نیز به دلیــل زمینه های موجود
در آن ها اصلــی ترین مقصد گردشــگران نام
گرفته اند.این کارشــناس برنامه ریزی شهری
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اضافه کرد :موضوع اصلی منظر شــهری تفسیر
صحیح و در نهایت باز تولید کیفیتهایی است
که ارزشهای قدیم و جدید شهر را به هم پیوند
می زنــد و موجب حفظ رابطه طبیعی انســان
با محیــط شــهری خودخواهد شــد و فضایی
قابل زیســت فراهم میآورد؛ منظر
گردشــگری نیز میتواند به عنوان
جزئی از منظر شهری ،حوزه نوینی
در ادبیات مطالعات شهری باشد که
از ادراک کالبد شــهر فاصله گرفته
و به برقــراری ارتبــاط عاطفی بین
شــهر و دیدار کننده ،تثبیت ذهنی
منظر شهر و ایجاد رابطه عینی ،ورود
کند و در عین حــال میل به زندگی
ساکنان شهر به محل سکونت خود
را نیز افزایش دهد.صید بیگی ادامه داد :ترسیم
خط ارتباطی متناســب بین نمادهای شهری با
در نظر داشــتن کیفیت ادراک دیدار کنندگان
و آسایش ســاکنان میتواند در ذهن مخاطب
تصویری ماندگار برجای بگذارد و ارتباط عینی
و ذهنی بین گردشگران و شهر را ایجاد کند که
می توان آن را منظر گردشــگری شهری نامید.
وی خاطرنشــان کرد :منظر گردشگری شهرها
محل تالقی منابع تاریخی ،جغرافیایی و فرهنگ
حاکم بر آن شهر است که تفاوت بسیار با ساخت
فضاهای نشانه گذاری شده و محصور گردشگری
که میتوانند جنبههای ناخوشــایند و نامرتب
زندگی شهری محلی را بپوشانند ،دارد.

آب یک اســتان تنزل نمیداد؛ کاش وزارت نیرو به  ۴۳هزار حلقه چاه
مجوز حفر و بهرهبرداری نمیداد و برای  ۱۷هزار چاه غیرمجاز در این
حوضه چارهای میاندیشید.
شریعتینیا اضافه کرد :در شرایطی که ســیل ویرانگر همه را هوشیار
کرده ،الزم اســت زمینه برای کار کارشناسی درباره بررسی مشکالت
حوضه زایندهرود فراهم شــده تا راه حلهای کوتاه مدت و دراز مدت
اتخاذ شود تا دولت بدون مالحظات سیاسی تصمیم شایستهای بگیرد.

مدیر مجموعه تفریحی ،آموزشی باغ گل های اصفهان خبر داد:

تاثیر منظر شهری بر رونق گردشگری

افزایش  ۶درصدی بازدید مسافران نوروزی از باغ گلها
مدیر مجموعه تفریحی ،آموزشی باغ گلهای
اصفهان گفت :به طور متوســط روزانه حدود
هفت هزار نفر از مجموعه باغ گلهای اصفهان
بازدید کردند که بر اســاس آمار میزان بازدید
از این مجموعه نســبت به مدت مشــابه سال
گذشته شــش درصد افزایش یافته
است.سیدمحمد رقیب اظهار کرد:
نوروز امســال بیش از  ۷۵هزار نفر
گردشــگر از ایــن مجموعه دیدن
و از تماشــای گلهــا ،گیاهــان و
ســایر بخشهای بــاغ گلها لذت
بردند.وی ،بــا بیان اینکــه نوروز
 ۹۸حــدود  ۱۰۰گونــه گلهــای
فصــل و پیــازی به مجموعــه باغ
گلها اضافه شــد ،افــزود :در این
مجموعه تفریحی ،آموزشــی یــک هزار گونه
گیاهی به معرض نمایش گذاشــته شده است
که خوشــبختانه با توجه بــه بارشهای خوب
بهاری گونههای پیازی مجموعه شرایط خوبی
پیدا کرده و شکوفههای بهاری بر درختان آن
باقی ماند و بــر زیباییهای بــاغ گلها افزود.
مدیر مجموعه تفریحی ،آموزشــی باغ گلها
تصریح کرد :با توجه به اجرای طرحهای جدید
در باغ گلها از جمله «المان قلب» با استفاده
از گلهــای اطلســی و مجموعــه «ارتباط با
پرندگان» که در آن مردم از نزدیک با مرغهای
عشق و بیرون از آن با طوطیهای ماکائو ارتباط
داشتند و به آنها غذا میدادند باعث شد برخی
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مســافران بیش از یک مرتبه بــرای بازدید به
باغ گلها آمده و از این جاذبههــا لذت ببرند.
مدیر مجموعه تفریحی ،آموزشی باغ گلهای
اصفهان اضافه کرد :بــاغ گلها در حال حاضر
همه روزه از ســاعت هفت صبح تا  ۱۰شــب

آماده بازدید عموم شــهروندان و گردشگران
اســت.وی با بیــان اینکه در بــاغ گلها تنوع
باالی یــک هزار گونــه گیاهی در مســاحتی
نزدیک به  ۷۰هزار متر مربع وجود دارد ،گفت:
مجموعه آموزشی ،تفریحی باغ گلها در سال
 ۷۵توســط شــهرداری اصفهان در زمینی به
مســاحت  ۵۵هزار مترمربع احداث شد ،این
مجموعه منحصر به فرد در کشــور با توجه به
اقلیم نیمــه بیابانی اصفهان کم نظیر اســت.
وی افزود :شــهروندان برای کســب اطالعات
بیشتر از مجموعه تفریحی ،آموزشی باغ گلها
میتوانند با شــماره تلفن  ۳۲۶۷۲۰۵۹تماس
بگیرند.

zayanderoud8108@gmail.com

بالگردهای پایــگاه چهارم رزمی پشــتیبانی
هوانیروز ارتش اصفهان در روزهای گذشــته
جهت امداد رســانی عازم مناطق ســیل زده
یاسوج و لرستان شدند.
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طرح دوفوریتی شورای شهر
اصفهان به نفع سیلزدگان
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان در هفتاد
و دومین جلسه علنی این شورا با تصویب طرح
دو فوریتی شــهرداری اصفهان مبنی بر کمک
به مناطق ســیلزده موافقــت کردند.اعضای
شورای شهر به شهرداری اصفهان اجازه دادند با
توجه به اعالم نیاز دولت برای کمک به مناطق
ســیلزده ،نیرو و امکانات خــود را در اختیار
دستگاههای دولتی قرار داد ه و در صورت انتقال
احتمالی مردم این استانها به اصفهان شرایط
اسکان اضطراری آنان را فراهم کند.همچنین
اقدامات پیشین شــهرداری در لرستان مورد
تنفیذ شورای شــهر قرار گرفت و به شهرداری
اجــازه داده شــد در صورت احتیــاج مناطق
سیلزده به کاال تا مبلغ سه میلیارد ریال به آن
مناطق کمک مالی کند.

به مناسبت روز بزرگداشت شیخ بهایی
در اصفهان صورت می گیرد؛

برگزاری نمایشگاهی
برای معماران

نخستین نمایشگاه «اسکیس ،راندو و کروکی
بناهای تاریخی اصفهان» در روز سیام فروردین
ماه تا پنجم اردیبهشت برگزار خواهد شد .مدیر
گالری هرمس درباره این نمایشــگاه گفت :در
تقویم روز سوم اردیبشهت ماه روز بزرگداشت
شیخ بهایی و روز معماری ایران نامگذاری شده
است .به همین مناســبت برنامه ریزی شد تا
نمایشــگاه اســکیس ،راندو و کروکی بناهای
تاریخی اصفهان با استفاده از آثار دانشجویان
و اساتید رشته معماری برگزار شود .محمدعلی
فرخنژاد با اشاره به اهداف برگزاری گالری اظهار
کرد :همیشــه در گالریهای اصفهان آثار در
حوزه هنرهای تجسمی مانند نقاشی ،طراحی
و خوشنویسی دیده میشود و کمتر میبینیم
که هنرجویان معماری و معماران آثارشــان را
در این حوزه کاری به نمایش بگذارند .رویکرد
مهندســی معماری بر بخش هنری آن غالب
شــده و به همین دلیل بیشــتر هنرجویان و
هنرآموختگان معماری وارد فضاهای عمرانی
و مهندسی میشــوند.وی با بیان اینکه سعی
داریم در بخش هنری معماری پیشگام و فعال
باشیم افزود :یک بعد مهم معماری ،هنر و بخش
آرتیستی آن اســت .با برگزاری این نمایشگاه
سعی داریم معماران را به فضای گالریها دعوت
کنیم تا در این فضا حضور پررنگتری داشــته
باشند و هنر خود را ارائه دهند.

تحدید حدود اختصاصی
 1/14شــماره98/1/8 -98/2027013936 :
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین
پالک شــماره  12141/1اصلی واقع در بخش
 5ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام سید
احمد المدرس زاده فرزند محمد علی در جریان
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به
عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از
ماده  15قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبردگان
تحدید حــدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ
 1398/02/14ساعت  9در محل شروع و به عمل
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت
مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین
و صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا  30روز
پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره  2ماده واحده
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ
و به این اداره تسلیم نماید .مالف422526:
شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق
اصفهان ( 180کلمه 2 ،کادر)

امام علی علیه السالم
همچون زنبور عسل باش كه خوراك پاك و پاكيزه
مىخورد و محصول پاك و پاكيزه توليد مىكند  ،و
هر گاه روى شاخهاى مىنشيند ،آن را نمىشكند.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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کم بازدیدترین کشور دنیا

پارچهای که الکتریسیته تولید میکند

یادداشت

«تووالو» کشوری جزیره ای در اقیانوس آرام به همسایگی فیجی  ،نائورو،
سا موآ و...است.این کشــور دارای آب و هوای گرمسیری  ،سواحل و شن و
ماسه ای سفید ،سواحلی با درختان نخل ردیف شده و فرهنگ پر جنب و
جوش پولینزیهاست.نکته جالب این بهشت کوچک و زیبا اما این است که
کم بازدیدترین کشور دنیا محسوب می شود.برخی نزدیک بودن به فیجی
را دلیل کمتر شناخته شدن کشور تووالو با  ۱۱هزار نفر جمعیت می دانند.
تووالو همچنین یکی از کشورهایی با کمترین میانگین ارتفاع که ساکنانش
مدام با پیامدهای افزایش سطح دریا در حال مبارزه اند .

دو شرکت یک چادر کمپینگ ابداع کرده اند که نور خورشید را جمعآوری
می کند .پارچه این چادر  ۱۲۰وات الکتریسیته به ازای هر متر مربع تولید
می کند.شــرکت نروژی  Trapon Solarبا همکاری شــرکت سوئدی
 Midsummer ABنخستین پارچه چادر کمپینگ دنیا را ابداع کردهاند
که میتواند انرژی خورشــید را جمعآوری کند.شرکت Midsummer
سلولهای خورشــیدی ســبک و نازک تولید میکند .این سلولها روی
پارچههای چادر کمپینگ لمینیت شدهاند .این سلولها سبک هستند و
وزن چادر را افزایش نمیدهند.

تحقق شعار رونق تولید ،نیازمند اعتماد به نفس
ملی است

شناسایی بلندترین درخت گرمسیری جهان
یک گروه از محققان دانشگاه ناتینگهام در جریان تحقیقات در جنگلهای
گرمسیری بورنئو واقع در مالزی ،توانســتند بلندترین درخت گرمسیری
جهان را بیابند.پس از آن محققان دانشــگاه آکســفورد برای تایید و ثبت
این رکورد از اسکنهای ســهبعدی و هواپیماهای بدون سرنشین استفاده
کردند .این درخت که در منطقه محافظت شده دره دانوم واقع در نزدیکی
شهر صباح قرار دارد ،با عنوان منارا که در زبان مالزیایی به معنای برج است،
نامگذاری شد.

عکس روز
دوخط کتاب

مــا همــه ارزش تجربه
عشــق و احساســات را
داریم
زندگى کردن باتماموجود یعنى
اینکه از موضع ارزشــمندى با
زندگــى درگیــر شــویم؛ یعنى
همــگام با پــرورش شــجاعت،
شــفقت و پیونــد ،صبحهنگام
که از خواب بیدار مىشــویم با
خود بگوییــم مهم نیســت چه
کارى انجــام مىدهــم و چــه
مقــدار کار انجــام نشــده روى

زمین مىمانــد .درهرصورت
من کافى هستم .یعنى اینکه
شــبهنگام که به رختخواب
مىرویم با خــود بگوییم :بله،
من ناقــص ،آســیبپذیر و گاه
نگران هســتم ،اما هیچیک از
اینهــا ایــن حقیقــت را تغییر
نمىدهند که من شــجاع هم
هســتم و ارزش آن را دارم
که عشق و احســاس تعلق را
تجربه کنم.
«مدیریت زندگی» برنی براون

پارک ژوراسیک
تهران
پارک ژوراسیک تهران ،تنها
بوستان در ایران است که با به
نمایش گذاشتن مجسمههای
دایناسورهای مختلف ،امکان
آشنایی بیشتر با این موجود
عظیمالجثــه را فراهم کرده
است.ژوراســیک یا بوستان
دایناسورهای متحرک یک
بوستان آموزشی ،گردشگری
و تفریحــی در میدان بهرود
سعادت آباد تهران است.

مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنشست اعضای
کارگروه راهبردی طرح جامع شهر اصفهان اعالم کرد:

در طرح آمایش سرزمین باید زمینه ارائه خدمات پایدار تامین
آب شرب و جمع آوری تصفیه فاضالب شهری فراهم شود
در دومین جلسه کمیسیون تخصصی آب زیر مجموعه شورای راهبردی
طرح جامع شهر اصفهان ،مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب
و فاضالب استان اصفهان گفت:طرح جامع شهر اصفهان باید به گونه ای
تدوین شــود که زمینه ارائه خدمات پایدار پیرامون تامین آب شــرب و
جمع آوری ،انتقال و دفع بهداشتی فاضالب شهری فراهم شود؛ چرا که
اکنون باید به جای واژه طرح جامع از جمله شهر آب پایه ( )WSCاستفاده
شود به طوری که مبنای طراحی وتوسعه شهری پتانسیل تامین آب باشد .
محسن صالح افزود :طرح آمایش ســرزمین ،بر دو اصل جمعیت و زمین
استوار است ،به گونه ای که سایر عوامل را در خدمت این دو فاکتور اساسی
قرار می دهد این در حالی است که عناصر محوری و پایه ،فقط جمعیت
و زمین نیستند  ،بلکه مسئله حائز اهمیت در طرح های آمایش سرزمین
و جامع ،پتانسیل تامین آب اســت که تعیین می کند تا چه میزان اجازه
بارگذاری داریم.
وی ،توسعه شهررا مستلزم وجود زیرساختهای الزم دانست و عنوان کرد:
درطرحهای توسعه شهری باید طبیعت ،تاریخچه شهر و روند تغییرات آن
شناسایی شود همچنین توسعه شهر باید مبتنی بر ظرفیت حوضه آبریز
صورت گیرد و نیز دسترسی پایدار ساکنین حاشیه رودخانه ،ذینفعان و
ذی مدخالن به منابع آبی مدنظر قرار گیرد.
مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
با بیان اینکه در مبانی طراحی و مدیریت شهری موضوع تامین آب شرب
باید لحاظ شود ،عنوان کرد :در مدیریت شهری موضوع افزایش تقاضا و
مســائل مربوط به کمیت و کیفیت آب باید مورد بررسی قرار گیرد تا در
ارائه خدمات پایدار خللی ایجاد نشود.
صالح ،با اشاره به توســعه شهر اصفهان گفت:در ســال  1385افق طرح
آبرسانی اصفهان بزرگ به پایان رســید این در حالی است که در این 12
سال طبق برآوردهای صورت گرفته ،حدود  40درصد به تعداد انشعابات

آب افزوده شده؛ اما با وجود افزایش تعداد مشترکین و کاهش منابع تامین
آب با اعمال راهکارهای مدیریتی و استفاده از تکنولوژی توانسته کمبودها
را مدیریت کند.
وی ،محدودیت منابع آبی را یکی از چالش های بزرگ در تامین آب شرب
مشترکین برشمرد و خاطرنشان کرد :نهایت ظرفیت آبرسانی تصفیه خانه
باباشیخعلی  11/5الی  12مترمکعب در ثانیه است این در حالی است که
نیاز آبی مشترکین در ایام پیک مصرف بین  14تا  14/5مترمکعب در ثانیه
بوده و از سویی در سالهای اخیر با فصلی شــدن رودخانه زاینده رود ،از
 400حلقه چاه که در مدار قرار داشــته اند هم اکنون حدود  133حلقه
چاه دارای آبدهی محدودی است که عدم آبدهی چاهها ناشی از فقر سفره
آبهای زیر زمینی است که حاصل عدم جاری بودن رودخانه زاینده رود
خواهد بود.
صالح ،مدیریت مصرف و تقاضا را رمز موفقیت تامین آب شــرب مردم در
اصفهان دانست و عنوان کرد :در سال های اخیر به رغم محدودیت شدید
منابع آبی ،آب شرب مردم در سطح استان تامین شد که این امر ناشی از
مدیریت بهینه مصرف آب در اصفهان است.
وی ،به میزان مصرف سرانه آب در اصفهان اشاره و عنوان کرد :در سال96
سرانه مصرف آب در اصفهان حدود  154لیتر درشبانه روز بوده که این مهم
بر مبنای تالش هایی در عرصه اقدامات فنی ومهندســی ،بهره برداری و
فرهنگی محقق شده است.
الزم به یادآوری است در این نشســت ضمن مرور سابقه  53ساله تامین
آب شرب و جمع آوری فاضالب شهر اصفهان ،وضعیت فعلی شهر از لحاظ
وجود زیرســاختهای آب و فاضالب مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین
پتانسیل تامین آب در افق سی ساله پیش رو برآورد شد و نخبگان واعضای
کمیسیون با ارائه نقطه نظراتی راهکارهای تامین خدمات پایدار را بیان
کردند.

کتاب
فرشته ای در تانک
کتابهای«فرشتهای در تانک» و «مامان را ببخشید» نوشته هادی خورشاهیان
از سوی انتشارات کتابستان معرفت به چاپ دوم رسیدند .بر اساس این گزارش،
هادی خورشاهیان ،نویسنده توانای نوجوان با «فرشــته ای در تانک» سعی می
کند مرز میان خیال و واقعیت را بشــکند .بعضی بر این باورند او می کوشد گونه
جدیدی از واقعیــت را که پیش از این خیال انگاشــته می شــد ،رونمایی کند.
«...وجودی که نمیتونه از دیوار رد بشه ،اگه از بلندی بیفته ،پاش زخم میشه و برای
رفتن به نقاط دور باید سوار ماشین بشه ،چه جور موجودیه؟!
درســت حدس زدید ،یه شبحه! من شــبحم! یه شبح دو ســاله ،اما قد و هیکلم
اندازه یــه نوجوون  17 - 16ســاله اس! یه شــبح ماجراجو که می خــواد از هر
چیزی ســردربیاره.رادیو رو روشــن می کنــه و همراه برنامه «چند ســال قبل
در چنیــن روزی» این طرف اون طــرف می ره!تا وقتی یه دختر شــیطون مثل
خودش با یــه راز بزرگ تو زندگیــش ،میاد ســراغش و  »...کتاب دیگــر با نام
«مامان را ببخشــید» باز هم به قلم هادی خورشــاهیان بــرای دومین بار چاپ
شــد .این کتاب داســتان دختر نوجوانی اســت که از آلبوم مادرش یک عکس
دســته جمعی پیدا میکند و شــیفته یکی از افراد حاضر در آن عکس می شود
و تصمیم میگیرد آن شــخص را که هیچ آدرس یا شــماره ای از او ندارد را پیدا
کند.

خبر

داود موذنیان
هر جامعه برای رســیدن به پیشــرفت همگانی در تمام ابعاد
اجتماعی نیازمند داشتن یک سری ویژگی ها و خصایصی است
که بدون وجود آنها نمی توان انتظار رسیدن به جامعه آرمانی را
داشت .داشتن اعتماد به نفس یکی از این ویژگی هاست که اگر
این عنصر بعد ملی پیدا کند و تبدیل به «روحیه اعتمادبهنفس
ملی» شود ،جزئی از فرهنگ و بخشــی از هویت و روح حاکم
بر کالبد جامعه می شود و ســبب جوشش و باروری استعدادها
و نیز تکیه بر دارارییهای خود اســت .حال این داراییها چه
از ســنخ اندیشــه و فکر و یا از صنف صنعت و تولید باشند نزد
جامعهای که عنصر اعتمادبهنفس بخشــی از هویت و روحش
شده ارزش محسوب میشــوند ،از اینرو برای حفظ و رشد آن
داراییها تالش و حتی از خودگذشتگی بهخرج میدهند.مقام
معظم رهبری در سالهای متوالی به خصوص سالهای اخیر،
تاکید ویژه و بهحقی بر مقوله «اقتصاد مقاومتی» داشتهاند و این
تاکید و پافشاری در نامگذاری سالهای اخیر که به منزله یک
سیاستگذاری کالن محسوب می شــود ،خود گواه بر اهمیت
بسیار باالی مسئله است .سیر منطقی این سیاستگذاری خود
شایسته یک مبحث مفصل است که برای نمونه میتوان به سال
گذشته و امسال اشاره کرد.سال  97از طرف مقام معظم رهبری
عنوان «حمایت از کاالی ایرانی» به خود گرفت و ســال  98را
سال «رونق تولید» نامیدند .هر دو شعار بخش اساسی از پازل
اقتصاد مقاومتی به حســاب میآیند .بدیهی است که تا آرمان
«حمایت از کاالی ایرانی» در جامعه فعلیت نیابد و از حد شعار
به منصه ظهور نرسد ،ســخن گفتن از بحث رونق یافتن تولید
بیهوده است .بر این اســاس مقام معظم رهبری ابتدا با درایتی
تحســین برانگیز جامعه هدف را به سمت تحقق مقدمه «رونق
تولید» برمیانگیزنــد و پس از تحقق نســبی مقدمه به تبیین
ذیالمقدمه اهتمام میورزند.
«اعتمادبهنفــس» گرچه در عنوان ســالهای  97و  98وجود
ندارد ؛ اما رکن رکینی از ماهیت این شعارها به حساب میآید
به گونهای که عناویــن «حمایت از کاالی ایرانــی» و «رونق
تولید» با صرف نظــر از عنصر اعتماد به نفــس قابلیت تحقق
ندارند.تحقق نسبی شــعار «حمایت از کاالی ایرانی» در سال
گذشته نشان از فراگیری نســبی روحیه اعتماد به نفس و بعد
ملی پیدا کردن آن اســت و این خود گواه آن است که جامعه
قابلیت تحقق ذیالمقدمه یعنی «رونق تولید» را در سال جدید
یافته است«.اعتماد به نفس» آنهنگام که از یک ویژگی فردی
به یک صفت ملی ارتقا یابد ،باعث می شود تا مردم همانگونه
که نســبت به داراییها و تواناییهای خود در بعد فردی عرق و
تعصب دارند ،به صنایع و تولیدات داخلی نیز به دیده دارایی و
سرمایه خویش بنگرند ،همچنین کار ایرانی را بهعنوان توانایی
و ارزش خویش محسوب کنند ،از اینرو به تولیدات داخلی به
عنوان توانایی و دارایی خود نظر کرده ،اطمینان و اعتماد دارد
هر چند در مقایسه با برخی برندها ضعیفتر باشد ،اما این باعث
نمیشــود که توانایی و دارایی خویش را نادیده گرفته و حتی
با روی گرداندن از آن به نابودیشــان کمک کند ،بلکه ســعی
میکند تا با حمایــت از آن توانایی و داراییهــا به رفع نقایص
آنها کمک کند.در واقع هنگامی که خودباوری از یک خصیصه
شــخصی به یک ویژگی جمعی ارتقا مییابد،باعث می شود تا
ثمرات شخصی آن نیز به بعد اجتماعی تسری یابد .بر این اساس
رســانهها ،مطبوعات ،تریبونها ،نخبگان و صاحبان قلم و بیان
پیش از هر چیزی باید برای تحقق این شــعار اســتراتژیک ،به
ایجاد و تقویت روحیه خودبــاوری و اعتمادبهنفس ملی اهتمام
ورزند و آسیبها و موانع آنرا شناسایی و بررسی کنند.

دیدگاه
«فوق لیسانسهها»
 ۲۴فروردین کلید میخورد

تصویربرداری سریال «فوق لیسانسهها» با
آماده شدن لوکیشن اصلی این مجموعه از
روز شنبه ،بیست و چهارم فروردینماه در
غرب تهران شروع میشــود.رضا جودی،
تهیهکننــده مجموعــه تلویزیونی «فوق
لیسانسهها» که پیشتولید ساخت آن به
کارگردانی سروش صحت را از اسفندماه
ســال  ۹۷آغاز کرده بود ،گفت :این روزها مشــغول ساختوســاز نهایی ساختمان
این سریال که قصه در آن اتفاق میافتد ،هســتیم و در روزهای آینده با تست بازی
بازیگران ،در نهایت تصویربرداری کار را از روز شنبه  ۲۴فروردین شروع میکنیم.وی
ادامه داد :لوکیشن جدید این کار نیز در خانهای در منطقه ژاندارمری است و عالوهبر
حضور تمامی بازیگران فصل گذشته این مجموعه چندین بازیگر دیگر نیز به این کار
افزوده میشوند که هنوز حضورشان نهایی نشده است.مجموعه «فوق لیسانسهها»
به نویسندگی ســروش صحت و ایمان صفایی است و هوتن شــکیبا ،امیر کاظمی،
امیرحسین رستمی ،عرفان برزین ،بهنام تشکر ،بیژن بنفشــهخواه ،مهران رجبی،
متین ستوده ،رویا میر علمی ،کاظم سیاحی ،عزتا ...مهرآوران ،سوگل قالتیان ،آتنه
فقیهنصیری ،فرید شهریاری که در فصل نخست این مجموعه بازی داشتند در این
فصل نیز شرکت دارند.

گره های کور زندگی از کجاست؟
آیت ا...جوادی آملی در تبیین اهمیت تقوا در زندگی میگوید:
«از برخی روایات و آیات قرآن کریــم اینچنین برمیآید که
برخیها در همه شــئون زندگی موفق میشوند؛ یعنی به هر
راهی که وارد شوند ،به آنها خیر میرســد و راه برایشان باز
است؛ اما بعضیها طوری هستند مثل گرههای کور که به هر
ســمتی که بخواهند حرکت کنند ،راه بســته است .افرادی
که در جامعــه زندگی میکنند ،این دو حال را در خودشــان
مشاهده میکنند.
خدای سبحان فرمود« :کسی که باتقوا باشد هرگز در زندگی
نمیماند و یک زندگی آبرومند تــا آخر عمر دارد»؛ این جمله
نورانی دو پیام را به همراه دارد :یکی اینکه مردان باتقوا هرگز
گرفتار گره کور در زندگی خود نمیشوند که نتوانند خروجی
را تشخیص دهند و راه برایشــان باز است؛ دوم اینکه گرچه
کســب و کار دارند ،ولی خداوند از آن راهی هم که آنها امید
ندارند به آنها روزی میدهد.طبق بیان قرآن ،کسی که با خدا
رابطه ندارد ،گاهی کارش به صورت یک گره کور درمیآید؛ به
هر کاری دســت میزند موفق نمیشود ،برای اینکه این افراد
نام خدا و یاد خدا را کنار گذاشته اند و نمیدانند که از همین
جا دارند آسیب میبیند».

