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استفاده از وسایل نقلیه عمومی؛
 امروز  تصمیم بگیریم که 

از وسایل نقلیه عمومی استفاده 
کنیم و با این اکر  باعث اکهش 

آلودگی هوا بشیم. 
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  بزرگترین خانه کودک در اصفهان احداث می شود 
  در راستای تحقق شرایط شهر دوستدار کودک؛  

   بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، اصفهان همچنان در میانه 
جدول تورمی استان های کشور باقی مانده است

مردم در منگنه تورم
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حفاری تونل شرقی خط دو 
قطار شهری آغاز می شود

پس از تست »تی بی ام«؛
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 همان که هواداران دوست دارند؛

 ویلموتس
 پرگل شروع کرد

واگذاری 1039 انشعاب 
رایگان گاز در استان اصفهان

در سال 97 انجام شد؛
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دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ؛ پیشتاز در 
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

»فشــار خون« تنها دو کلمه است اما اگر جدی گرفته نشــود می تواند به اندازه 
جمالت تلخ بســیار، عواقب بد داشته باشد. بی خبری از فشــار خون باال بسیار 
پرخطر است. بی توجهی جامعه پزشکی و جدی گرفته نشدن فشــار خون باال  توسط  مردم ؛ دو 
عامل مهمی است که اگر برطرف شود، شاهد کاهش  25 درصدی  مرگ های ناشی از سکته های 

صفحه   8قلبی و مغزی در ایران خواهیم بود...

شبی که ماه کامل شد 
کارگردان:نرگس آبیار

پردیس سینما ساحل / پردیس 
سینما چهارباغ/سینما سپاهان

گالری صفر/یک
جورواجور/ مدیا : عکاسی

13 اردیبهشت الی 27 خرداد

تئاتر نقطه سرخط
کارگردان: مصطفی شیرخانی

16 الی31 خرداد
مجموعه فرهنگی استاد فرشچیان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرا نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 98/03/18 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/03/22 در قبال فیش بانکی به مبلغ 
یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان

مدت تحویل پیشنهادات: از روز پنج شنبه مورخ 98/03/23 تا ساعت 7:00 صبح روز دوشنبه مورخ 98/04/03 
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان

تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل: 
1- ضمانت نامه بانکی معتبر 2- ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی 3- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده ازسوی شرکت 
4- فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات 

فاقد سپرده و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات: 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های زاینده رود و اصفهان زیبا بعهده برنده مناقصه می باشد
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی 4274 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

اسناد و مدارک و اطالعات کامل این مناقصه در سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir   فایل دسترسی 
می باشد. 

همچنین آگهی این مناقصات در ســایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان 
اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسی می باشد.

به پیشنهادات فاقد مهر و امضا و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده با الک غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس 
از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ بازگشایی 
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(
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شرکت توزیع برق استان اصفهان
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ترامپ در همه جــای دنیا به دنبــال توجیه رفتار 
خود در قبال ایران اســت و البته در هر کشــوری 
ســیگنال های متفاوتی از جبهه گیــری بر علیه 
کشورمان را ارسال می کند. رییس جمهور آمریکا 
هفته گذشته به انگلســتان و فرانسه سفر کرد و در 
هر دو کشور ادعاهای تکراری و پیشنهاد مذاکره با 
ایران را مطرح کرد. هر چنــد این بار هم لحن و هم 
حاشیه های جدیدتری از پیشنهاد تکراری مذاکره 
ترامپ مطرح شده است که به نظر جالب توجه است. 
ترامپ در ســفر پرخرج خود به انگلستان در خالل 
اعتراضات و راهپیمایی هایی کــه بر علیه او برنامه 
ریزی شده بود، پس از دیدار با ترزا می که تنها چند 
روز دیگر پستش را ترک خواهد کرد در مصاحبه با 
شــبکه آی تی وی انگلیس گفت آماده گفت وگو با 
حسن روحانی رییس جمهور ایران است اما مدعی 
شد که همیشه احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری 
اسالمی ایران وجود دارد. وی در فرانسه هم پس از 
دیدار با امانوئل مکرون مدعی شد: »آمریکا و فرانسه 
در خصوص ایران با یکدیگــر اختالف ندارند. ما هر 
دو می  خواهیــم اطمینان حاصل کنیــم که ایران 
به سالح هسته ای دســت نمی  یابد.« وی با تکرار 
ادعاهای واهی اخیر خود مبنی بــر تمایل ایران به 
مذاکره با آمریکا افزود: »من مــی  دانم که آنها می 
 خواهند مذاکــره کنند. اگر آنها مــی  خواهند با ما 
گفت  و گو کنند، این خوب است و ما نیز گفت  و گو 

می  کنیم اما چیزی که آنها 
نباید داشته باشند، سالح 
هسته ای اســت.« اما در 
خالل این شوی تبلیغاتی 
ترامپ مبنی بر مذاکره و 
ادعای حمایــت از جهان 
در برابر خطــر ایران، یک 
رســانه احتمال برکناری 

بولتون برای راضی کردن ایران به مذاکره را مطرح 
کرده است. شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از یک 
مبنع آگاه مدعی شده اســت آمریکا طی نامه ای به 

ایــران، از آمادگی ترامپ 
بــرای دور کــردن جان 
بولتون از منصب مستشار 
امنیت ملی، صحبت کرده 
است؛ کسی که به دشمنی 
با جمهوری اسالمی شهره 
اســت اما ایران به آمریکا 
اعتماد ندارد و مســئوالن 
در تهــران بر این عقیــده اند که ترامــپ به دنبال 
اســتفاده از برگه برنده مذاکره در جریان انتخابات 
سال ۲۰۲۰ اســت. این رســانه عنوان کرد دعوت 

پمپئو از سوئیس-که حافظ منافع آمریکا در ایران 
اســت- کمی پس از به تاخیر افتــادن اجرای دور 
جدیــدی از تحریم های آمریکا علیه پتروشــیمی 
ایران مطرح شد و همین مساله باعث شد تحلیلگران 
اقدام دولت ترامپ را شاخصی برای عزم جدی وی 
در راستای کاهش ســطح تنش ها با تهران به شمار 
آورند هر چند تا کنون خبر رسمی از جواب ایران به 
درخواســت ها و پیغام های مذاکره آمریکا از سوی 
کشورمان مخابره نشده اســت اما به نظر می رسد 
برخی از شروط ایران از سوی آمریکایی ها پذیرفته 
شده و در حال اجرایی شدن اســت. چندی پیش 
پمپئو در عقب نشینی آشکار از جبهه گیری بر علیه 
ایران و شروط دوازده گانه برای مذاکره گفت آمریکا 
حاضر است بدون پیش شــرط پای میز مذاکره با 
ایران بنشــیند. منابع غیر رسمی دیگر شرط اصلی 
ایران برای مذاکره را بر کناری بولتون به عنوان یک 
چهره تندروی ضد ایرانــی در کابینه دولت آمریکا 
عنوان کــرده بودند که اگر گمانه زنــی ها در مورد 
برکناری وی حقیقت داشــته باشد می توان مدعی 
شده که آمریکا به سرعت محیای انجام مذاکرات با 
ایران می شود اما همچنان اصلی ترین شرط ایران 
یعنی بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها باقی 
مانده است که البته بزرگ ترین ســنگ بر سر راه 
مذاکره ایران و آمریکا نیز هســت. حال باید دید آیا 
در روزهای آینده و به خصوص با سفر شینزو آبه به 
ایران مقامات کشورمان راضی به مذاکرات رودر رو 

با آمریکا خواهند شد یا خیر.

آمریکا ۲ میلیارد دالر سالح به 
تایوان می فروشد

دولت آمریکا خود را برای فروش بیش از ۲ میلیارد 
دالر سالح شامل اســلحه و تانک به تایوان آماده 
می کند.دولت تایوان نیز تایید کرده است که برای 
خریداری بیش از ۱۰۰ فروند تانک و تســلیحات 
دیگر از آمریکا در خواست داده است.همچنین چهار 
منبع آگاه آمریکایی که نامشان را فاش نکردند در 
این رابطه ، گفتند: دولت این کشور یک درخواست 
غیر رسمی برای طرح فروش پیشنهادی این سالح ها 
را به کنگره ارسال کرده و ســه تن از این منابع نیز 
درخواســت  تایوان برای خریداری ســالح های 
ذکر شــده را تایید کردند.این  در حالی اســت  که 
آمریکا و چین در جنگ تجاری سختی قرار دارند 
و مساله تایوان نیز یکی از نقاط اختالف مهم میان 
دو کشور است و اگر چه آمریکا روابط رسمی ندارد، 
اما قوانینش آن را ملزم به تامین تسلیحات تایوان 

ساخته است.

آل سعود کفاره میلیاردی 
مسلمانان عربستان را می پردازد

رژیم سعودی به دلیل اشتباه در اعالم روز عید فطر، 
کفاره یک میلیارد و ششصد میلیون ریالی مسلمانان 
در عربستان را می پردازد.مفتیان سعودی به دلیل 
اشتباه در رویت هالل ماه شوال، میلیون ها روزه دار 
را در آخرین روز از ماه مبارک رمضان از این فیض 
محروم کرده بودند.با اعالم روز سه شنبه به عنوان 
اولین روز عید سعید فطر در عربستان، این کشور 
همراه با کشــورهای امارات، کویت، قطر،بحرین و 
ترکیه و اکثر مسلمانان اروپا روز سه شنبه را روز اول 
ماه شوال و عید فطر اعالم کردند.این در حالی است 
که مصر، ایران، اردن، فلســطین، تونس، الجزایر، 
پاکستان و سلطان نشــین عمان چهارشنبه را روز 

اول عید اعالم کردند.

اتحادیه  آفریقا عضویت سودان 
را تعلیق کرد

اتحادیه  آفریقا به دلیل سرکوب شدید مردم توسط 
شورای نظامی این کشور عضویت سودان را تعلیق 
کرد.شــورای امنیت و صلح اتحادیه آفریقا در این 
خصوص اعالم کرد: این تعلیق تــا زمان واگذاری 
قدرت به غیــر نظامیان به عنوان تنهــا راه خروج 
این کشور از تنش های اخیر اجرایی می شود.این 
اتحادیه همچنین اعالم کرد کــه اعمال تحریم بر 
عامالن خشونت ها در ســودان را بررسی می کند.

گفتنی است، در جریان خشــونت های چند روز 
گذشته در سودان و ســرکوب معترضان مردمی 
توسط نظامیان شورای انتقالی در این کشور تاکنون 

دستکم ۱۰۸ نفر کشته شده اند.

پس از شکست سنگین مهاجرستیزان؛
نخست  وزیر دانمارک استعفا داد

با مشخص شدن نتایج نهایی انتخابات قانونگذاری 
در دانمارک و شکســت ســنگین مهاجرستیزان، 
نخست وزیر لیبرال دانمارک استعفای دولت را رسماً 
تقدیم ملکه کرد. نخســت وزیر دانمارک علیرغم 
اعتراف به شکســت در این مبارزه انتخاباتی گفت: 
نتایج خوبی در این انتخابات به دســت آوردیم؛ اما 
کافی نبود و منجر به یک جایگزینی شد.بر اساس 
اعالم نتایج نهایــی انتخابــات پارلمانی دانمارک 
لیبرال هــا ۲۳.۴ درصد آراء را بــه خود اختصاص 
داده اند.بــا توجه به نتایج به دســت آمده و برتری 
سوسیال دموکرات ها، »مته فردریکسن« رهبر این 
حزب باید خود را برای هدایت دولت آینده دانمارک 
آماده کند.این حزب با منتفع شــدن از خواســت 
عمومی مردم دانمارک برای ایجاد تغییرات سیاسی 
و نیز بهره مندی از موج طرفداران محیط زیســت 
در اروپا پیروز انتخابات معرفی شده و دستکم ۹۰ 
کرسی از ۱۷۹ کرسی پارلمان دانمارک را به خود 
اختصاص خواهد داد.نتایــج انتخابات دانمارک از 
پیروزی سوســیال دموکرات ها و شکست سنگین 

مهاجرستیزان در این کشور حکایت دارد.

بازی مذاکره
شینزو آبه این هفته به تهران 

سفر می کند
دولت ژاپن رســما اعالم کرد نخست وزیر این 
کشــور هفته آینده به تهران ســفر می کند.

خبرگزاری کیودو روز پنجشــنبه گزارش کرد 
ســفر آبه به تهران که نخستین سفر یک مقام 
عالی رتبه این کشــور در چهار دهه گذشــته 
است، سه روزه است و تا ۱۴ ژوئن )۲۴ خرداد( 
ادامه دارد.آبه اظهار امیدواری کرده است بتواند 
میان ایران و آمریکا میانجیگری کند و دو کشور 
را به منظور کاهش تنش ها به سمت گفت وگو 
تشــویق کند.عباس عراقچی معاون وزیر امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران نیز در مورد 
سفر آبه به تهران به تلویزیون ژاپن گفته بود که 
توکیو احتماال قادر به تفهیم شرایط کنونی به 
آمریکایی ها خواهد بود و امیدواریم سفر آبه به 
تهران به کاهش تنش ها در منطقه منجر شود.

وزارت خارجه تایید کرد؛ 
»ماس« برای رایزنی درباره 

برجام به تهران می آید
سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی 
ایران اعالم کرد: هایکو ماس وزیر خارجه آلمان 
روز دوشنبه در صدر هیات بلند پایه وارد تهران 
خواهد شد.ســیدعباس موســوی اضافه کرد: 
وزیرخارجه آلمان در ســفر یک روزه خود به 
ایران با محمد جــواد ظریف وزیرامورخارجه و 
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری دیدار و 
گفت و گو خواهد کرد.وی گفت: روابط دوجانبه 
ایران و آلمان مهمترین مسائل منطقه ای و بین 
المللی و آخرین تحــوالت برجام از محورهای 
گفت و گو در این سفر خواهد بود.پیشتر »ماریا 
آدبار« سخنگوی وزارت خارجه آلمان با اعالم 
این خبر هدف از این سفر را بحث و تبادل نظر 
در مورد توافق هســته ای با مقامات جمهوری 

اسالمی ایران اعالم کرده بود.

رباکوف خبر داد
برگزاری نشست سه جانبه 

روسیه، ایران و ترکیه 
معاون وزیر امــور خارجه روســیه از تصمیم 
آنکارا برای برگزاری نشست سه جانبه روسیه، 
ایران و ترکیه خبر داد.معاون وزیر امور خارجه 
روســیه در این خصوص گفت: آنکارا تصمیم 
دارد یک نشست ســه جانبه با حضور مقامات 
روسیه، ایران و ترکیه برگزار کند.وی در ادمه 
افزود: تاکنون تاریخ دقیق این نشســت اعالم 

نشده است.
سوال از ظریف در دستورکار نمایندگان مجلس

وزیر امور خارجه این هفته برای پاسخ به سوال 
سه تن از نمایندگان پارلمان به مجلس می رود.

مجلس شــورای اســالمی در هفته جاری در 
روزهای یکشــنبه، دوشــنبه و سه شنبه)۱۹، 
۲۰ و ۲۱ خرداد( جلســه علنــی دارد که قرار 
است در مهم ترین بخش  ها محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه برای پاســخ به ســؤاالت ۳ 
تن از نمایندگان در یکی از جلســات پارلمان 

حضور یابد.

۶ ملوان ایرانی بازداشت شده 
در پاکستان آزاد شدند

شش ملوان ایرانی دســتگیر شده توسط گارد 
ساحلی پاکســتان، مصادف با ایام عید سعید 
فطر، با تالش و پیگیری های سرکنســولگری 
کشــورمان در کراچی و همچنین مســاعدت 
مقامات محلی آزاد و از طریق پرواز ایران ایر به 
تهران بازگشتند.ملوانان آزاد شده چندین ماه با 
اتهام و ادعای ورود به آب های پاکستان توسط 
نیرو های گارد ساحلی این کشور دستگیر و در 
بازداشت به سر می بردند. البته ملوانان دستگیر 
شده با رد این اتهام، اذعان دارند که در آب های 

بین المللی دستگیر شده اند.

ذوالنوری
رییس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی: 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مذاکره 
و قصد جنگ نداشــتن با ایران نوعی عقب نشینی 
تاکتیکی از جانب آمریکا اســت. آیت اله محســن 
شبستری، با اشاره به مقاومت مردم ایران در برابر 
آمریکا، بیان کــرد: ما نمی توانیــم مقاومت ملت 
ایران را در مقابله با دشمنان مان بخصوص آمریکا 
انکار کنیم، زیرا اگر مقاومت ملت جواب نمی داد، 
آمریکایی ها از مواضع خودشان عقب نشینی نمی 
کردند.وی افــزود: در هفته های اخیــر می بینیم 
که عقب نشــینی هایی رخ داده که ما رفتار آن ها 
را صادقانه نمی دانیم، بنا بــه فرموده رهبر معظم 
انقالب »گاهی سیاســت بازی مــی کنند« .عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: مسئله 
مذاکره  و قصد جنگ نداشــتن با ایران و امثال آن 
ها نوعی عقب نشینی تاکتیکی بوده که عامل همه 
اینها و این تغییر تاکتیک مقاومت ملت ایران است. 
دشمنان وقتی مقاومت مردم را می بینند، مجبور 

به تغییر مواضعشان می شوند.

مذاکره ، نوعی عقب نشینی 
تاکتیکی از سوی آمریکا است

آیت اله شبستری:

کافه سیاست

عکس  روز 

نخست وزیر لبنان به پادشاه 
عربستان اقتدا کرد

ســعد حریری که به منظور شرکت در نشست 
سران کشورهای اسالمی به مکه رفته بود، نماز 

عید فطر را به همراه بن سلمان به جا آورد
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پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی  گفت:جمهوری اسالمی ایران 
در پایان فرصت ۶۰ روزه در صورت عدم انجام 
تعهدات برجامی از سوی اتحادیه اروپا، راکتور 
۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک را به حالت قبل 
بازخواهد گرداند که البته بیشترین نگرانی آمریکا 
درباره ایران هم ناشــی از این موضوع است.وی 
افزود:اقدام بعدی ما افزایش میزان غنی سازی 
اورانیوم خواهد بود چرا که به موجب برجام به 
میزان ۶۷/۳ درصد به غنی سازی پرداختیم در 
حالی که قبل از آن این میزان معادل ۲۰ درصد 
بود، چنانچه این کارکرد ها به میزان مناســب 
موثر واقع نشوند از ابزار هایی مانند تعلیق اجرای 
پروتکل الحاقی که خــود داوطلبانه آن را انجام 
می دادیم استفاده خواهیم کرد و سپس کاهش 
سطح همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
خواهیم پرداخت، البته خروج از NPT هم  یکی 

از راهبرد های ما برای آینده خواهد بود.

خروج از NPT هم  یکی از 
راهبرد های ما برای آینده است

سالم امینی
عضو فراکسیون امید:

ســردار محمدصالح جوکار معاون پارلمانی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، درباره روش و سیره امام و 
رهبری در عدم سازش با دشمن و اینکه این بینش 
تا چه اندازه منافع کشور را تامین کرده است،گفت: 
اگر به تاریخ نگاه کنیم از پیش از انقالب اسالمی تا 
به امروز دشمن همواره به نوعی دنبال معامله بوده 
تا ملت انقالبی ایران را وادار به سازش کند. سردار 
جوکار با اشاره به جنگ تحمیلی خاطر نشان کرد: 
امام راحل در دفاع مقدس نیــز در برابر رژیم بعث 
عراق کوتاه نیامدند، عدم سازش با استکبار جهانی 
و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های آمریکا معنا 
و مفهوم انقالب اسالمی است وی ادامه داد: اقتدار، 
قدرت و بالندگی انقالب اســالمی در ســایه عدم 
سازش با استکبار جهانی به وجود آمده است، البته 
برخی جریانات داخلی و فشارهای خارجی به دنبال 
سوق دادن انقالب اسالمی برای سازش با استکبار 
هستند اما اگر این ســازش صورت بگیرد، خداوند 

متعال نصرت و یاری خود را از ما می گیرد.

برخی جریانات داخلی به 
دنبال سازش با آمریکا هستند

سردار جوکار: 

عضو فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی 
گفت: رییس جمهوری بــرای فرماندهی جنگ 
اقتصادی به افزایش اختیارات نیاز دارد و ظرفیت 
های این اختیارات در قانون اساسی پیش بینی 
شده است.»سالم امینی« افزود: بر اساس قانون 
اساســی رییس جمهــوری دارای اختیارات و 
حقوقی اســت، اما ممکن اســت به مرور زمان 
بسیاری از ظرفیت های قانون اجرا نشود یا به عرف 
و عادت تبدیل شده یا زمان آن فرا نرسیده باشد.
وی خاطرنشان کرد: شرایط کنونی کشور به لحاظ 
اقتصادی با شرایط عادی تفاوت می کند؛ اکنون 
زمانی مشــابه جنگ تحمیلی است که خیلی از 
اختیارات با رییس جمهوری بود و برخی اختیارات 
از طرف امام راحل )ره( به رییس جمهوری وقت 
تفویض شده بود، ممکن است رییس قوه مجریه 
بر اســاس مشــابهت این دو زمان و همچنین 
فرماندهــی قوی جنگ اقتصــادی، بخواهد که 

اختیارات بیشتری به وی تفویض شود.

اختیارات رییس جمهوری 
باید افزایش یابد

پیشخوان

بین الملل

شورای نگهبان درپی شفافسخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور با 
بیان اینکه فضای مجازی در انتخابات بسیار مؤثر است ، ولی اگر رها 
شود می تواند تهدیدی برای انتخابات باشد، گفت: همه داوطلبان 
انتخابات که در فضای مجازی فعالیت کرده و سایت و کانال دارند، 
آدرس آن پایگاه های اطالع رسانی را باید اعالم کنند.سیداسماعیل 
موســوی اظهار کرد: هدف از طراحی این سامانه تجمیع فعالیت 

انتخاباتی و پیشگیری از تخلفات احتمالی اســت. با طراحی این 
سامانه مشخص می شود که نامزدهای انتخاباتی چه مطالبی را بیان 
کرده اند و مردم هم مطمئن می شوند که مطالبی که در این پایگاه ها 
منتشر شده اســت صحبت های واقعی نامزدهای انتخاباتی است. 
وی افزود: نظارت مجریان و ناظران انتخابات بر هزینه های تبلیغات 
انتخاباتی هم در الیحه جامع انتخابات و طرح استانی شدن انتخابات 

پیش بینی های خوبی درباره نظارت بر هزینه های انتخاباتی وجود 
داشت ولی هیچکدام از آن ها به قانون تبدیل نشده است. در وزارت 
کشور بخشنامه هایی که مغایرت با قانون نداشته باشند برای موضوع 
هزینه های تبلیغاتی اعالم می شود ولی هنوز در این زمینه به یک 
نقطه مشخصی نرسیده ایم. موسوی تاکید کرد :قطعاً شورای نگهبان 

و وزارت کشور در پی شفاف سازی هزینه های انتخاباتی هستند .

نظارت جدی وزارت کشور بر تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی
شورای نگهبان درپی شفاف سازی هزینه های انتخاباتی

  احتمال برکناری جان بولتون به عنوان ضد ایرانی ترین مهره کابینه دولت ترامپ برای شروع مذاکرات قوت گرفته است

عقب نشینی تاکتیکی با 
استراتژیک

ایجاد یک میلیون شغل در 
سال 98

تا آخر ایستاده ایم، همپای 
خامنه ای در راه خمینی

ظریف: درخواست مذاکره 
آمریکا ادامه فشار علیه ایران 

است

چندی پیش پمپئو در عقب نشینی 
آشکار از جبهه گیری بر علیه ایران 
و شروط دوازده گانه برای مذاکره 
گفت آمریکا حاضر است بدون پیش 
شرط پای میز مذاکره با ایران بنشیند

معاون وزیر امور خارجه روســیه ادعای رســانه های محور سعودی در 
خصوص توافق مسکو و واشنگتن بر سر سوریه و فشار بر ایران را رد کرد.

او پنجشنبه )۱۶ خرداد( در گفتگو با رسانه های روس در واکنش به خبر 
روزنامه سعودی »الشرق االوسط« گفت که این رویکرد »تجارت« است 
و روسیه در مسائل راهبردی و علیه نیرو های متحد خود تجارت نمی کند.

این روزنامه اخیرا به نقل از دیپلمات های غربی مدعی شده بود آمریکا به 
روسیه پیشنهاد داده مسکو در ازای به رسمیت شناختن »بشار اسد«، 
رییس جمهور سوریه به کارزار آمریکا برای مقابله با نفوذ ایران در سوریه 
کمک کند.این روزنامه مدعی شده بود این رایزنی ها قرار است در دیدار 

سه جانبه میان مشــاوران امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، آمریکا و 
روسیه مطرح شود.ورشــنین در رد ادعای الشرق االوسط گفت: »ما به 
دنبال تحقق ثبات و دســت یابی به راه حل در سوریه هستیم همانگونه 
که هم اکنون در سرتاســر منطقه در پی این اهداف هستیم و آن هم بر 
اساس احترام ما به حاکمیت همه کشور های منطقه و استقالل سیاسی 
و تمامیت ارضی آن ها و نه بر اساس دیگر. برای همین ما هرگونه معامله 
]در این مسائل[را قبول نمی کنیم«.»جیمز جفری«، فرستاده ویژه آمریکا 
در امور غرب آسیا نیز اخیرا در واکنش به انتشار گزارش هایی در همین 
ارتباط و پیشنهاد واشنگتن به مسکو در خصوص سوریه، این گزارش ها 

را نادرست خواند. با این حال او گفت که در نشست سه جانبه بین تل آویو، 
مسکو و واشنگتن در مورد مســائل منطقه و جزئیات آن گفتگو خواهد 
شد.پیش از این یک مقام ارشد آمریکایی هم در گفتگو با پایگاه »نشنال« 
توافق با دولت روسیه بر ســر خروج نیرو های ایران از سوریه در ازای به 
رسمیت شــناختن دولت »بشار اســد« را رد کرد. او در مصاحبه با این 
پایگاه درباره گزارش الشرق االوسط گفت:»این گزارش بی اساس است 
و این موضع آمریکا نیست.« مقام آمریکایی که با نشنال مصاحبه کرده 
گفته که مواضع دولت آمریکا بر شکست داعش، خروج نیرو های ایران و 

متحدان آن از سوریه استوار است.

چهره ها
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علیرضا کریمیان
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واگذاری 1039 انشعاب رایگان گاز در استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

 چادر کودک

فوالدگر:
راه اندازی ستاد احیای 

زاینده رود در نوبت بررسی 
شورای عالی آب قرار دارد

نماینده اصفهان گفت: راه اندازی ســتاد احیای 
زاینده رود در نوبت بررســی شــورای عالی آب 
قرار دارد و منتظر اجرای آن هستیم.حمیدرضا 
فوالدگر ، با اشــاره به آخرین وضعیت راه اندازی 
ستاد احیای زاینده رود گفت: ما همچنان منتظر 
تشــکیل ســتاد احیای زاینده رود هستیم چرا 
که این موضوع از طریــق وزارت نیرو و از طریق 
دفتر رییس جمهور دنبال می شــود.وی افزود: 
این موضوع در نوبت بررســی در شــورای عالی 
آب قرار دارد و به دلیل این که دو جلسه گذشته 
شورای عالی آب به مسائل سیل اختصاص داشت 
رســیدگی به این موضوع به تعویــق افتاد، اما 
امیدواریم که هر چه سریع تر در این شورا بررسی 
و به تصویب برسد تا در نهایت اجرا شود.فوالدگر 
اظهار کرد: شرایط در حال حاضر مناسب است که 
فارغ از مسائل بخشــی و قومی استان و با رعایت 
عدالت و انصاف به مسائل مربوط به آب و حقابه ها 

رسیدگی شود.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان 
استان اصفهان:

 اعتراض کشاورزان اصفهانی
 به کور کردن مادی های 

دستگرد و قائمیه
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان 
با بیان اینکه کشــاورزان جنــوب غرب اصفهان 
خواســتار مطالبه حق آبه قانونی خود هستند، 
اظهار داشت: نیروگاه شهید عباسپو ردر راستای 
توسعه ساخت و ساز تصفیه خانه پساب خود، در 
زمان خشکی زاینده رود دو مادی منطقه دستگرد 
و قائمیه را پر کرده است.وی افزود: این در حالی 
است که حق آبه کشاورزان این مناطق از این دو 
مادی تامین می شود و کشاورزان با این اقدام قادر 
به آبیاری زمین های خود نیســتند.عضو هیئت 
مدیره نظام صنفی کشــاورزان اســتان اصفهان 
بیان داشت: بر این اســاس از چهار ماه گذشته 
تاکنون کشــاورزان منطقه دســتگرد و قائمیه 
به توســعه تصفیه خانه پســاب نیروگاه شهید 
عباسپور معترض شده اند اما مذاکرات متعدد آنها 
با مسئوالن این نیروگاه در طول ماه های گذشته 

تاکنون به نتیجه نرسیده است.

 چادر کودک ایکیا مدل 
 CIRKUSTALT

 542,000
تومان

 چادر کودک ایکیا مدل 
 CIRKUSTALT

 320,000
تومان

 چادر کودک اف.آی.تی 
 Strawberry Tent مدل

 215,000
تومان

قیمت طال در معامالت روز پنجشــنبه بــازار جهانی تحت تأثیر 
نگرانی های تجاری و احتمال کاهش نرخ های بهره آمریکا، نزدیک 
به باالترین رکورد خود در ۱۵ هفته گذشته ایستاد.هر اونس طال 
برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد 
رشد کرد و به ۱۳۳۰.۶۹ دالر رسید. بهای معامالت این بازار روز 
چهارشنبه تا مرز ۱۳۴۳.۸۶ دالر پیش رفته بود.در بازار معامالت 
آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۳۳۵.۱۰ دالر 

رسید.به گفته بنجامین لو، تحلیلگر گروه فیلیپ فیوچرز، در سه 
روز گذشته دارایی های پرریسک تحت تأثیر سیگنال هایی که به 
مالیم شدن موضع سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا اشاره دارند، 
بهبود یافته اند.ســرمایه گذاران پس از افزایش حدود ۷۰ دالری 
قیمت طال در پنج روز معامله گذشته، به سودگیری اقدام کرده اند. 
طال در بلندمدت روند صعــودی خود را حفــظ خواهد کرد. به 
خصوص اگر سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا تغییر کند، قیمت 

طال تقویت خواهد شــد و در مقابل، ارزش دالر ضعیف می شود.
وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز نیز پیش بینی کرد هر اونس طال 
برای تحویل فوری ممکن است به محدوده ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۱ دالر 
عقب نشینی کند.بر اساس گزارش رویترز، موجودی طالی »اس 
پی دی آر گلد تراست« که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری تحت 
پشتوانه طال در جهان اســت، روز چهارشنبه ۰.۳ درصد کاهش 

یافت و به ۷۵۷.۵۹ تن رسید.

تداوم رشد قیمت طال در بازار جهانی

اتاق بازرگانی تهران به عنــوان یکی از چند منبع 
ارائه آمار و ارقام در کشــور فعالیت می کند. این 
موسســه اقتصادی بــه دلیل وابســته نبودن به 
بخش های دولتی و حرکــت ملموس بر روی لبه 
تغییرات قیمتی و نوســانات اقتصــادی، همواره 
آمار و ارقام درست و قابل اســتنادتری به نسبت 
سایر دســتگاه های دولتی مانند مرکز آمار ایران 
و بانک مرکــزی ارائه می دهد. هــر چند به روال 
همه مراجع رسمی آمار در ایران، این داده ها هم 
اغلب کلی اســت و کمتر می توان جزییات تنش 
ها و کنش های اقتصادی را از البالی آن استنباط 
نمود. در جدیدترین آمار منتشــر شــده از سوی 
این نهاد اقتصادی شــاخص تورم در استان های 
مختلف کشور در ســه حوزه تورم نقطه به نقطه، 
تورم ماهانه و تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت 
بررسی شده است. بر اساس این گزارش؛ اصفهان 
در میان استان های کشور در شاخص تورم نقطه 
به نقطه پــس از قم و هرمــزگان دارای کمترین 
میزان تورم بوده اســت. هر چند اصوال  چیزی به 
عنوان تورم نقطه به نقطــه در علم اقتصاد وجود 
ندارد و به گفته بســیاری از اقتصاد دانان ایرانی 
این اختراع دو دهه اخیر در کشــورمان است که 
معموال نمی تواند شــاخص درســتی برای اندازه 
گیری ها باشــد.در این گــزارش، در حوزه تورم 
نقطه به نقطه باالترین تورم به اســتان بوشــهر با 
بیــش از ۶۵ درصد اختصاص یافته اســت و پس 
از آن کردستان و خراســان جنوبی با ۶۳ درصد 
در رده های بعدی هســتند.پایین ترین تورم ثبت 
شــده در این حوزه نیز به هرمــزگان با ۴۳، قم با 
۴۴ و اصفهــان و فارس با ۴۵ درصــد اختصاص 
یافته است. استان تهران نیز در حوزه تورم نقطه 
به نقطه عدد ۵۰ درصد را به ثبت رســانده است.
در حوزه تورم ماهانه )اردیبهشــت( باالترین نرخ 
به ایالم با چهار درصد اختصــاص یافته و پس از 
آن نیز سیستان وبلوچستان با ۳.۲ و زنجان با سه 
درصد قرار دارند. کمترین تورم ماهانه در استان 

هرمزگان با ســه دهم درصد و لرستان، همدان و 
فارس با شش دهم درصد ثبت شده است. تهران 
نیــز در این دوره تــورم ماهانــه ۱.۶ درصدی را 
تجربه کرده است.در حوزه تورم ۱۲ ماهه منتهی 
به اردیبهشــت کردســتان با ۴۱، چهارمحال  و 
بختیاری با ۴۰.۵ و ایالم با ۴۰.۳ بیشــترین تورم 
را داشــتند.نکته جالب اینکه باال بودن نرخ تورم 
در این استان ها رابطه مســتقیمی با نرخ فالکت 
نیز دارد. بر اســاس آخرین آماری که از شاخص 
فالکت)جمع نرخ تورم و بیکاری( منتشــر شــده 
است، اســتان هایی که بیشــترین تورم را دارند 
در میان اســتان هایی با بیشترین نرخ فالکت هم 

قرار دارند. بر این اســاس چهارمحال و بختیاری، 
کرمانشاه و کردســتان در صدر جدول فالکت در 
میان اســتان ها قرار دارند. نکته جالب اینکه این 
مساله در مورد اســتان هایی که پایین ترین نرخ 
تورم را دارند، صدق نمی کند و اگر چه استان های 
قم، هرمزگان و کرمان با قــرار گرفتن در مرز ۲۸ 
تا ۲۹ درصد تورم کمترین نرخ را دارند، اما استان 
های سمنان اردبیل و کرمانشاه دارای کمترین نرخ 
فالکت در کشور هستند..در بررسی تغییر قیمت 
خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات نیز تمامی 
استان ها بررسی شده اند که در حوزه نقطه به نقطه 
)مقایسه اردیبهشت امســال با مدت مشابه سال 

گذشته( بوشهر با ۱۰۳، چهارمحال بختیاری با ۹۰ 
و مرکزی با ۸۸ درصد باالترین تورم را داشته اند.

اســتان های زنجان، قم و همدان پایین ترین تورم 
نقطه به نقطه در این شــاخص را ثبت کرده اند و 
تهران تورمی ۸۱ درصدی داشــته است.در حوزه 
تورم ماهانــه قیمت خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات باالتریــن عدد به ایالم بــا حدود چهار 
درصد تورم اختصاص یافته و در میان پایین ترین 
تورم ها در این حوزه نیز بوشهر با منفی ۴.۸ درصد 
بهترین وضعیت را داشته است. تهران نیز در این 
شاخص، تورم منفی ۰.۹ درصدی را ثبت رسانده 

است.

مردم در منگنه تورم

   بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، اصفهان همچنان در میانه 
جدول تورمی استان های کشور باقی مانده است

  عکس روز

کارخانه ای عجیب برای برآورده کردن آرزو ها 
در بســیاری از نقاط دنیا مردم معتقدند شکستن اســتخوان جناغ مرغ آرزو ها را برآورده 
می کند! کن آهرونی از اینکه ســر ســفره و پس از خوردن مرغ تنها دو نفر می توانســتند 
آرزو کنند و جناغ بشــکنند کالفه شده بود او شــرکت LuckyBreak را احداث کرد که 
استخوان های آرزو پالستیکی را با صدا و حس استخوان جناق واقعی مرغ و بوقلمون می سازد 

و روزانه ۳۰هزار استخوان تولید می کند و بیش از ۲.۵میلیون دالر در سال فروش دارد.

داشــتن ثروت، حق طبیعی هر 
انسانی است. ما برای یک زندگی 
مفید می بایستی به سه جنبه یعنی 
جســم، ذهن و روح توجه کامل 
نماییم.این برنامــه قوانین اولیه 
ثروتمند شــدن و رسیدن به قله 
های کسب درآمد را در اختیار شما 

خواهد گذاشت!
کافی است با استفاده از این برنامه 
فقط »اقــدام« کنید تا »ثروتمند 

شوید!« ثروتمند شو!! 

پول دار شو

شن مالی
معرفی اپلیکی

تمکین مالیاتی و نقش آن در 
استقالل اقتصادی

مفهوم تمکین، مبتنی بــر تکالیف و تعهدات 
مودیان مالیاتی اســت که در همه مراحل از 
ثبت نام در سیستم مالیاتی تا تنظیم و تسلیم 
به موقع اظهارنامه، نگهداری و ارائه اســناد و 
مدارک مورد نیاز مراجــع مالیاتی و پرداخت 
به موقع مالیات می شود. اگر مودی به هریک 
از وظایــف و تعهدات خود عمــل نکند رفتار 
وی به نوعی عدم تمکیــن مالیاتی تلقی می 
شــود. هر اندازه نرخ تمکین در یک سیستم 
مالیاتی باالتر باشد، امکان بهبود در وضعیت 
شاخص های مالیاتی بیشتر خواهد شد، زیرا با 
افزایش نرخ تمکین نسبت درآمدهای مالیاتی 
به درآمدهای نفتی در بودجه افزایش یافته و 
با کاهش وابســتکی بودجه به نفت، به سمت 

استقالل اقتصادی پیش خواهیم رفت.
شکی نیست که امروزه استقالل اقتصادی از 
مشارکت اجتماعی می گذرد و تنها هنگامی 
می توان به کاهش وابستگی اقتصادی دست 
یافت که شهروندان یک جامعه هزینه ورود به 
زندگی اجتماعی را بپردازند، تمکین مالیاتی 
داشته باشند و به شکل داوطلبانه به پرداخت 
مالیات رغبت نشان دهند و به این باور برسند 
که مالیات پرداختی آنان درجهت منافع ملی 
و افزایش استقالل اقتصادی کشور خواهد بود.

در سالهای گذشته ســازمان امور مالیاتی با 
اقدامات اساســی مانند اجرای قانون مالیات 
بر ارزش افــزوده و پیاده ســازی طرح جامع 
اطالعات مالیاتی اســتراتژی خود را مبتنی 
بــر رویکرد تمکیــن محور قرار داده اســت. 
به همین منظــور با تقریر قوانیــن و توافق با 
اصناف سعی در توسعه بهبود روش های جمع 
 آوری مالیات و تمکین بیشــتر مودیان کرده

 است. 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

آگهی مناقصه عمومی 980/1003 
)شماره 2098001188000012 در سامانه ستاد(

و تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره 6001 /980 
)شماره 2098001188000013 در سامانه ستاد( 

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شــبا IR ۳۳۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۱۰۱۴۳۰۲۳۰۲۹۸ نزد بانک مرکزی به نام شرکت برق منطقه ای 
اصفهان

 نحوه دریافت و تحویل اسناد: کلیه مراحل برگزاری فراخوان و مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس
 www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021- تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای 

کاری با شماره 031-36270820(
مهلت دریافت اسناد: از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ لغایت ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

جلسه توجیهی و بازدید مربوط به مناقصه 980/1003 : حضور نمایندگان مجاز شرکت ها )همراه با معرفی نامه( در جلسه توجیهی و بازدید که در روز دوشنبه مورخ 1398/04/03 
ساعت 9 صبح در پست ۲۳۰ کیلو ولت شهرضا به آدرس: شهرضا، ابتدای جاده کمربندی، تشکیل می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود.

مهلت و محل تحویل پاکات: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات: بایستی حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1398/04/10 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان خیابان چهارباغ باال دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه 980/1003: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱- سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق 
منطقه ای اصفهان

شرایط مناقصه و فراخوان:
۱- سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه و فراخوان ارزیابی کیفی در اسناد مناقصه و پرسش نامه فراخوان موجود می باشد.

۲- به پیشنهادهایی که فاقد تضمین یا امضاء مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ارزیابی کیفی، در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

۴- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا دو سال آینده از نتایج فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.
ضمنا می توانید این آ گهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir                         www.tavanir.org.ir                               www.erec.co.ir                     www.setadiran.ir

م الف: 490472

نوبت اول

 شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرط ورودمبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(موضوعشرح

مناقصه 
980/1003

تامین استاب و احداث فونداسیون 
پایه های قطعه اول خط دو مداره 
230 کیلو ولت شهرضا- سمیرم

2/475/000/000
دارا بودن گواهی نامه صالحیت 

پیمانکاری معتبر، با حداقل رتبه 4 نیرو 
از سازمان برنامه و بودجه کشور

فراخوان
 980/6001

ارزیابی توان انجام خدمات حفاظتی، مراقبتی 
)نگهبانی( و حراست از ایستگاه ها و اماکن 
تحت پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان

-
دارا بودن مجوز فعالیت در امور خدمات 
حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس 

پیشگیری ناجا )مرکز انتظام(

در سال 97 انجام شد؛
واگذاری 1039 انشعاب رایگان گاز در استان اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از واگذاری تعداد ۱۰۳۹انشعاب گاز رایگان به جانبازان، مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، بهزیستی، مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی در سطح استان طی سال 
گذشته خبر داد.سید مصطفی علوی با اعالم این خبر، گفت: برای واگذاری رایگان انشعاب گاز در راستای 
مسئولیت اجتماعی شرکت، تعداد ۱۰۳۹ انشعاب گاز در ســال گذشته به جانبازان، مددجویان کمیته 
امداد، سازمان بهزیستی، مساجد و اماکن مذهبی واگذار شده است.وی با بیان اینکه خدمات حمایتی در 
راستای تالش برای توانمند شــدن خانواده های مددجویان ارائه می شود، ادامه داد: سال گذشته، تعداد 
۴۱۳ انشعاب رایگان گاز طبیعی به خانواده های شهداء، اسراء، مفقوداالثرها و جانبازان باالی ۲۵درصد با 
هزینه بخشودگی ۹۳۹میلیون ریال تخصیص داده شده است.علوی همچنین افزود: در راستای این طرح 
بخشودگی، امکان برخورداری تعداد قابل توجهی مشترک مانند مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی با 

هزینه ۷۲۶میلیون ریال از گازطبیعی در این استان فراهم شده است.

مرضیه محب رسول
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 باورهای غلط درباره آب رسانی 
به بدن

آب در تمام فرآیندهای متابولیکی، نقل و انتقال 
مواد مغذی به ســلول ها، دفع مواد زائد، تنظیم 
دمای بدن و ... نقش دارد؛ اما آب رسانی به بدن 
همراه با برخی از اشتباهات است که شاید از آنها 
کامال بی اطالع باشیم.در ادامه رایج ترین باورهای 
غلط در مورد چگونگی آب رسانی به بدن بیشتر 

را بهتر بشناسید:
پرهیز از نوشیدن آب قبل از ورزش: حتی 
اگر در طول ورزش به میزان کافی آب بنوشــید، 
ولی از مصرف آب قبل از ورزش خودداری کنید، 
باز هم ممکن است دچار عوارض کم آبی بدن از 
جمله سردرد شوید. پس حتما نیم ساعت قبل از 

انجام هر گونه فعالیت بدنی، آب بنوشید.
روزانه ۸ لیوان آب نوشید: قرار نیست تمام 
افراد روزانه به طور مشــخص به ۸ لیوان آب نیاز 
داشته باشند. این میزان به اندازه بدن، وزن، میزان 
فعالیت بدنی، میزان مایعاتی که در غذاها هست 
و محیط زندگی بستگی دارد. اگر شما در محیط 
خشک زندگی می کنید یا میزان فعالیت بدنی تان 
زیاد است، نسبت به سایر افراد، حتی به بیشتر از 

۸ لیوان آب نیاز دارید.
عدم نوشیدن چای یا قهوه: از آنجا که چای 
و قهوه مدر هستند و خاصیت افزایش ادرار دارند، 
تصور برخی این اســت که منجر به کم آبی بدن 
می شوند؛ اما به هر حال این نوشیدنی ها تا حدی 
می توانند میزان مایعات مورد نیاز بدن را تامین 
کنند. در واقع نوشیدن چای یا قهوه، از ننوشیدن 
آنها بهتر اســت و حداقل تا حدی از کم آبی بدن 

جلوگیری می کند.
هرچقدر آب بنوشــیم، بهتر اســت: 
فراموش نکنید که زیاده روی در مصرف آب، بار 
کلیه ها را بیشتر کرده و باعث تورم سلول ها می 
شود. در این حالت فرد دچار گیجی، پف کردگی 
و در خطرناک ترین حالت، مرگ خواهد شــد. 
زمانی اقدام به نوشــیدن آب کنید که تشــنه 
 هســتید. از ســر کشــیدن مداوم آب اجتناب

 کنید. 

سوژه

سالمت افراد  با »نمک«  در خطر است

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

 رتبه بندی ۳۰ استان ایران درمورد
 ۱۰ سرطان شایع زنان و مردان؛

اصفهان بین سه استان اول
معاون تحقیقات وزیر بهداشــت، سرطان های 
پستان با ۳۲.۹، روده بزرگ با ۱۱.۷۰، پوست 
)غیرمالنوم( با ۱۰.۸۵، معده با ۸.۶۷ و تیروئید 
با ۷.۳۱ را پنج سرطان شایع در بین زنان ایرانی 
اعالم کرد و گفت: در سال ۹۴، ۱۲ هزار و ۵۸۸ 

زن ایرانی مبتال به سرطان سینه شدند.
ملک زاده، با اســتناد به نتایج نخستین سال 
اجرای ثبت ســرطان مبتنی بــر کل جمعیت 
ایران )ســال ۹۳(، پرخطرترین اســتان های 
کشور در بروز ۱۰ نوع ســرطان شایع مردان و 
زنان را اعالم کرد و با بیان اینکه نتایج سال ۹۴ 
نیز پس از آنالیز داده ها، به زودی اعالم خواهد 
شــد، افزود: در بین جمعیت مردان ایران، در 
سرطان معده؛ اردبیل، زنجان، خراسان شمالی، 
سرطان پروستات؛ یزد، فارس، تهران، سرطان 
روده بزرگ؛ سمنان، تهران و یزد، سرطان مثانه؛ 
کرمان، یزد، آذربایجان غربی، ســرطان ریه؛ 
آذربایجان غربی، آذربایجان شــرقی، کرمان، 
سرطان خون؛ اصفهان، یزد، کرمانشاه، سرطان 
سیستم عصبی؛ آذربایجان غربی، یزد، زنجان، 
سرطان مری؛ زنجان، خراسان شمالی، گلستان، 
سرطان غدد لنفاوی؛ یزد، خوزستان، کرمانشاه 
و سرطان حنجره؛ خراسان شــمالی، کرمان، 
خراسان جنوبی، استان های دارای رتبه اول تا 

سوم )پرخطر( هستند.
معاون تحقیقات وزیر بهداشــت، استان های 
دارای رتبه اول تا سوم ۱۰ سرطان شایع زنان 
ایران را شــامل سرطان پســتان؛ تهران، یزد، 
سمنان، ســرطان روده بزرگ؛ سمنان، تهران، 
یزد، سرطان معده؛ اردبیل، زنجان، آذربایجان 
شرقی و آذربایجان غربی، ســرطان تیروئید؛ 
کهگیلویــه و بویراحمد، یــزد، چهارمحال و 
بختیاری، ســرطان خــون؛ اصفهــان، یزد، 
اردبیل، سرطان ریه؛ بوشهر، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، سرطان سیستم عصبی؛ یزد، 
زنجان، آذربایجان غربی، سرطان مری؛ زنجان، 
خراسان شمالی، گلســتان، سرطان تخمدان؛ 
یزد، تهران و سمنان، سرطان رحم؛ زنجان، یزد 

و تهران را معرفی کرد.
به گفته وی، استان های یزد، خراسان رضوی و 
اصفهان دارای بیشترین موارد بروز ۱۰ سرطان 

شایع زنان ایران هستند.

 سالمت افراد
  با »نمک«

 در خطر است

حبیب احسنی پور

فشار خون باال به عنوان یک بیماری کشنده، تا وقتی که فرد را 
درگیر یک بیماری خطرناک نکند، نمایان نمی شــود و همین 
مسئله باعث می شود روند تشــخیص و کنترل این بیماری، به 
تاخیر بیفتد. این در حالی اســت که مــا می توانیم با »چکاب« 

منظم، از وضعیت سالمت خود آگاه شویم.
علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، می گوید: ۴۰ 
درصد جمعیت کشور از بیماری فشار خون خود اطالعی نداشته 
و حتی نیمی از افرادی که از فشار خون خود مطلع هستند نیز، 

فشار خون خود را کنترل نکرده و به دنبال درمان نیستند.
وی با بیان اینکه مصرف نمک در کشــور ۲ تا ۳ برابر استاندارد 
جهانی است، می افزاید: کاهش ۳۰ درصدی نمک مصرفی مردم، 
نقش بسیار موثری در کاهش آمار فشار خون باال و بیماری های 
غیر واگیر دارد. مردم باید سعی کنند در طبخ غذا، نمک کمتری 
استفاده کنند. همچنین مصرف فست فودها و غذاهای کنسروی 

را محدود کرده و از تنقالت شور استفاده نکنند.
رییسی در عین حال به صنایع غذایی اشاره می کند و می گوید: 
ضرورت دارد کــه صنایع غذایی، میزان نمک مصرف شــده در 

فرآوری غذاها را کاهش دهند.
فشار خون می تواند خطر آفرین باشد

اگرچه افزایش فشــار خون ناشی از اســترس گذراست؛ اما اگر 
ادامه یابد، می تواند خطر آفرین باشــد. برخــی افراد با مصرف 
سیگار یا الکل سعی دارند بر اســترس خود غلبه کنند که این 
عوامل، خود فشــارخون را افزایش داده و اوضاع فرد را وخیم تر 
می کند. همچنین، برخی بیماری هــای مزمن از جمله بیماری 
کلیه، دیابت، چربی خون باال و... خطر پر فشاری خون را افزایش 

می دهند.
بررسی ها نشــان می دهد که بیش از ۵۰ درصد افراد بزرگسال 
بدون اینکه خود بدانند، مبتال به فشــار خون باال هستند. فشار 
خون باال عالئم اختصاصی ندارد بــه همین دلیل این بیماری را 

»قاتل بی صدا« نام نهاده اند.
عوامل خطر ابتال  به فشارخون باال

هرچه سن باالتر می رود، خطر ابتال  به فشارخون باال نیز بیشتر 
خواهد شد. در سنین میانسالی فشارخون باال در آقایان شایع تر 
است و در خانم ها بعد از سن یائسگی بیشتر اتفاق می افتد. ضمن 
اینکه احتمال بروز این اختالل در فرزندان والدینی که بیماری 

فشار خون باال دارند، بیشتر است.
هرچه وزن فرد بیشــتر باشــد، برای تغذیه و اکسیژن رسانی 
اندام ها، خون بیشتری باید پمپ شود و هرچه حجم خون بیشتر 

شود، فشار وارد بر دیواره عروق بیشتر می شود.
فعالیت بدنی ناکافی و استعمال سیگار و تنباکو، از دیگر عوامل 
ابتال  به این عارضه اســت و سیگار نه تنها فشــار خون را سریع 
می کند و به طور موقت باال می برد، بلکه مواد شــیمیایی آن به 
شدت به الیه داخلی دیواره عروق شریانی آسیب می رساند. این 
امر موجب تنگ تر شدن شریان ها شده و فشار خون را باال می برد.

خوردن غذاهــای پر نمک موجب نگه داشــتن مایعات در بدن 
می شود و با افزایش حجم خون، فشار خون را باال می برد. کمبود 
پتاسیم در غذاهای روزانه از عوامل ابتال به فشار خون است زیرا 
پتاسیم موجب ایجاد تعادل میزان ســدیم در سلول های بدن 
بوده و اگر در غذای روزانه، پتاسیم کافی نباشد و یا بدن ذخیره 

پتاسیمی نداشته باشد، سدیم در خون تجمع پیدا می کند.
هدایت حسینی، رییس انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشــور، با عنوان این مطلب که بیشترین سهم دریافت 
نمک نهفته از طریق مواد غذایی در سبد غذایی ایرانیان مربوط 
به نان، پنیر و دوغ است، می گوید: متاسفانه سرانه مصرف نمک 
طعام روزانه در ایران بیش از دو برابر مقدار استاندارد جهانی است 
که برای اجتناب و پیشگیری از بروز بیماری ها به ویژه پرفشاری 

خون باید این فرهنگ تغذیه ای در کشور اصالح شود.
وی می افزاید: نتایج مطالعات انســتیتو تحقیقــات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشور، نشان می دهد که در حدود ۵۳ درصد نمک 
دریافتی روزانه در ســبد غذایی ایرانی ها از طریق نمک اضافه 
شده به غذا، ۵.۱۲ درصد از طریق نان، ۵/۳ درصد از طریق پنیر، 
۴/۷ درصد از طریق دوغ و مابقی از طریق ســایر منابع غذایی 

تامین می شود.
مصرف زیاد غذاها و تنقالت حاوی نمک زیاد در کودکان سبب 
عادت کردن ذائقه آنها به طعم شوری شــده و با گرایش آنها به 
مصرف نمک بیشتر، احتمال ابتال به فشار خون باال در بزرگسالی 
افزایش می یابد. انواع محصوالت غذایی مانند سوسیس، کالباس، 
پیتزا و سایر  فست فودها، کنسروها، خیارشور، تنقالت شور مثل 

چیپس و انواع پفک حاوی مقادیر زیادی نمک هستند.
این در حالی اســت که نمک باید به مقدار بسیار کم و در حد ۵ 
گرم در روز مصرف شود. افرادی که سن آنها باالی ۵۰ سال است 
و یا مبتال به فشار خون باال و بیماری های قلبی عروقی هستند، 
باید روزانه کمتر از ۳ گرم نمک مصرف کننــد و این مقدار کم 

نمک نیز باید فقط از نوع تصفیه شده یددار باشد.
شــاید مهلک ترین عوارض فشــار خون باال، وقوع سکته مغزی 
باشد که باید به فکر بود و برای پیشگیری از ابتال  به این عارضه 
خطرناک، از همین حاال مصرف غذاهای با نمک را کاهش داده 

و محدود کرد.
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چهره ها

؟؟؟؟

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

اجرای هرچه سریعتر طرحهای توسعه 
در این شرکت را در دستور کار داریم به عنوان 
مثال اگر طرح احیاء فوالد صبا با فوالد. وی در 
خصوص زمان آغاز اجرای این طرح ادغامی 

تصریح کرد: اجرای چنین پروژه ای

 قطع

چرا آمریکا ایرانیان را متحدتر می کند؟

ادعای رسانه آمریکایی:
جنگ با ایران محتمل است

  به گفته حجت االسالم اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا  

؟؟؟؟؟

مفاد آراء
3/149 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 13986030201600004 مورخ 98/01/10 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سلطانی تیرانی 
فرزند کربالئی محمد حسین به شماره شناسنامه 804 و شماره ملی 5498978049 صادره 
از تیران در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  1457/05 متر مربع پالک 952/1 فرعی 
از یک اصلی که در راستای استانداردسازی پالک های ثبتی به پالک 7856 فرعی تبدیل 
شده است واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی  بی بی خانم 
سلطانی تهرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/18 
م الف: 471242  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران 

وکرون
مفاد آراء

150 /3 آگهی مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی هيات حل اختالف مستقر در ثبت دهاقان

مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجرای ماده 
1 قانون و ماده 8 آیين نامه صادر گردیده اســت و در اجرای ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثيراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نماید و معترض باید ظرف یكماه از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهی است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعی دادگاه 
خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود. 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139860302019000031-1398/02/17-  آقای عباس  داتلی بگی 
فرزند خداداد ششدانگ یک درب باغ پالک شماره 221 فرعی از 192 اصلی به مساحت 
857/5 متر مربع واقع در روستای قميشلو بخش ثبتی دهاقان انتقال  عادی به رسمی از 

طرف خيرعلی ورپشتی )مالک رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/02

م الف:487327  زهرا یعقوبی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مزایده اموال منقول

3/151  اجرای احكام حقوقی شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده کالسه 970890 ج/ 7 و 970373 ج/7 له خانم کتایون حبيبی چهار بيشه عليه خانم 
جهان کوشــه به مدیریت عرفان احمدی مبنی بر مطالبه مبلغ 97/106/655 ریال بابت 
محكوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 98/4/11 ســاعت 8/30 
صبح در محل اجرای احكام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمين اتاق 18 جهت فروش 
اموال توقيفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه 
وی مصون از تعرض طرفين واقع گردیده برگــزار نماید. طالبين خرید می توانند ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان - روســتای جوزدان- براآن شمالی- خيابان 
شاهد- کوچه شاهد 2 مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای احكام حقوقی در جلسه 

مزایده شرکت نمایند. پيشنهاد دهنده باالترین قيمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های 
اجرایی برعهده محكوم عليه می باشــد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یكماه پرداخت و اال 
ده درصد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ليست اموال مورد مزایده: واقع در روستای 
جوزدان براآن شمالی، خيابان شاهد، کوچه شاهد 2، 1- یک دستگاه کمپرسور هوای 250 
ليتری چرخدار با الكتروموتــور STANKO 2/5 H تكفاز به ارزش 18/500/000 ریال، 
2- یک دستگاه باســكول الكترونيكی بيتا مرکزی 200 کيلوگرمی و با دقت 50 گرم به 
ارزش 8/500/000 ریال، 3- یک دستگاه کارواش صنعتی چرخدار با پمپ 200 بار اینتر 
و الكتروموتور MESSI MOTORS سه فاز به همراه شيلنگ و دسته تفنگی و کابل به 
ارزش 50/000/000 ریال، 4- تعداد سی و هفت عدد پالت پالستيكی مشبک سفيد رنگ 
به ابعاد 130 *110*15 به ارزش هر کدام 800/000 ریال و جمعًا 29/600/000 که جمع 
ارزش چهار قلم فوق الذکر عبارت اســت از 106/600/000 ریال )یكصد و شش ميليون 
و ششــصد هزار ریال(  م الف: 482831 اجرای احكام حقوقی شعبه هفتم اصفهان 

)319 کلمه، 3 کادر(
احضار

3/154  خواهان: افشين محمدی به نشانی نطنز باالتر از پمپ بنزین کوچه شمس منزل 
محمدی، خوانده: طوبی خالدی به نشــانی مجهول المكان، خواسته: الزام به انتقال سند 
رسمی، کالسه پرونده: 94/98 ش 2، وقت رسيدگی: 98/4/20 ساعت 4/30 بعد از ظهر، 
محل حضور: شعبه دوم شورای حل اختالف نطنز واقع در خ دولت مجتمع شوراهای حل 
اختالف نطنز، خواهان آقای افشين محمدی فرزند عليرضا دادخواستی به طرفيت طوبی 
خالدی فرزند محمد علی به خواسته الزام به انتقال سند مطرح که به کالسه 94/98 ثبت 
شعبه دوم شــورای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده مجهول المكان می باشد و 
از طرفی وقت رسيدگی به تاریخ 98/4/20 ساعت 4/30 بعد از ظهر تعيين شده است لذا 
مراتب به وسيله یک نوبت نشر در روزنامه کثيراالنتشار ابالغ می گردد خوانده می تواند 
در دبيرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواســت و ضمائم را عينا دریافت دارد در صورت 
 عدم حضور وقت رســيدگی ابالغ تلقی و شــورا مبادرت به اتخاذ نظریــه خواهد نمود. 
م الف: 488969 شــعبه دوم مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف نطنز )173 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/152 شماره: 3195/97 حل3 ، مرجع رسيدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1398/04/25 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدحسن صفاری 
، نام پدر: غالمعلی ، نشانی: خمينی شهر بلوار بهشتی ک بهشاد پ4 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: رحيم اميرخانی ، نام پدر: کریم ، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه 
120/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانک تجارت به انضمام کليه خسارات دادرسی 
و تاخير تادیه تادیه ، دالیل خواهان: رونوشــت چک و رونوشــت گواهی عدم پرداخت ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسيدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسيدگی حاضر گردد. م الف: 485953 رئيس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمينی شهر )203 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت 

3/157 شماره نامه: 139885602006002103 ، تاریخ: 1398/03/07، خانم اکرم رحيمی 
اندانی فرزند حبيب اله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است چهار و نيم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک شماره فرعی 
346 از 105 اصلی واقع در خمينی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر الكترونيک 
139520302006007556 مسبوق به ثبت و ســند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود 
شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غير از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا وجود سند مالكيت مزبور نزد 

خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارایه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 486110 نبی اله یزدانی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر )199 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/158 شماره: 2768/97 حل3 ، مرجع رسيدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ســاعت 05:10 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1398/04/25 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: اصغر جمشيدی ، نام 
پدر: حسين ، نشانی: اصفهانـ  محمودآباد خ 26 سنگبری مروه ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: عزت اله قربانی ، نام پدر: نورعلی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه چک 
به مبلغ 52/000/000 ریال بانک ملی مياندوآب به شماره سند 974341 به انضمام کليه 
هزینه دادرسی و تاخير تادیه تادیه ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسيدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 485978 رئيس شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمينی شهر)208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/159 شماره: 2345/97 حل3 ، مرجع رسيدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ســاعت 05:00 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1398/04/25 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: اصغر جمشيدی ، نام 
پدر: حسين ، نشانی: اصفهانـ  محمودآباد خ 26 سنگبری مروه ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: عبدالرضا حقيقی ، نام پدر: غالمعباس ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 
چک به مبلغ 50/000/000 ریال بانک صادرات تهران به شماره 709041و709042 به 
انضمام کليه هزینه دادرسی و تاخير تادیه تادیه ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت 
گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طریق نشر آگهی در یكی از روزنامه های کثيراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 485977 رئيس شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمينی شهر)206 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/160 شماره: 2438/97 حل11 ، مرجع رسيدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســيدگی: ساعت 09:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/04/22 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سعادت تاتایی ، نام 
پدر: مصطفی ، نشانی: اصفهانـ  خ امام خمينی خ بسيج جنب شرکت تومان گاز شرکت 
زرین پخش پرند سپاهان ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مهدی دیباجی ، نام 
پدر: محمود ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک شماره 1472/228118140 
عهده بانک ملت به مبلغ 7/500/000 ریال از خوانده به عنوان صادر کننده چک با احتساب 
جميع هزینه های دادرسی و خسارت تاخير تادیه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 487290 
رئيس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر)213 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/155  نظر به اینكه خواهان محمدرضا فاميلی بيدگلی با وکالت منيره واحدی به طرفيت 
ظاهر کی نگر به خواسته مطالبه وجه چک دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف 
آران و بيدگل تقدیم نموده است که پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی آران و بيدگل به 
کالسه پرونده 1193/97 ثبت و برای تاریخ 98/6/16 ساعت 8/30 صبح وقت رسيدگی 
تعيين گردیده از آنجایيكه خوانده فوق مجهول المــكان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون 
آیين دادرسی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رســيدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم آن به شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف آران و بيــدگل مراجعه نماید.
 م الف: 488898 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

آران و بيدگل )134 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

3/161 کالسه 97/883 شماره دادنامه: 1117 تاریخ دادنامه: 97/11/28 مرجع رسيدگی: 
شعبه اول حقوقی شوراهای حل اختالف تيران، خواهان: احسان یزدانی فضل آبادی فرزند 
عباس به نشانی تيران رضوانشهر منطقه صنعتی خ یكم شرقی سنگبری اترک، خواندگان: 
1- ماهرخ افسری فرزند عباس 2- یداله جعفری هر دو به نشانی مجهول المكان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست احسان 
یزدانی فضل آبادی فرزند عباس به طرفيت خواندگان 1- ماهرخ افسری 2- یداله جعفری 
خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس و ضامن 
به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه 6 فقره چک به شماره های 729903 
مورخ 96/12/15 و 729904 مــورخ 97/1/15  و 729905 مورخ 97/2/15 و 729906 
مــورخ 97/3/15 و 729907 مورخ 97/4/15 و 729908 مــورخ 97/5/15 عهده بانک 
ملی شعبه کنگان به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخير تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهينامه های عدم پرداخت وجــه چک ها، از ناحيه بانک محال عليه و با توجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی مورخه 97/11/8 و عدم حضور خواندگان در جلسه 
رسيدگی شورا و نظر به اینكه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حكایت از مدیونيت 
خواندگان و ظهور در  اشــتغال ذمه آنها دارد فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به 
شرح صورتجلســه مورخه 97/11/9 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و 
مستندا به ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف و  مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد   
198 و 519 و 522 از  قانون آئين دادرسی مدنی حكم به محكوميت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تادیه از 
تاریخ سررسيد چک تا زمان اجرای حكم بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی 
و پرداخت 3/015/000 بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره نسبت به خواندگان غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی 
حقوقی تيران می باشد. م الف:488841 شعبه اول مجتمع شماره یک حقوقی شورای 

حل اختالف تيران و کرون )403 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

3/153  آقای ســيد عباس ایزدی طبائی زواره دارای شناسنامه شــماره 3652 به شرح 
دادخواست به کالسه  96/98  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شــادروان بتول ایزدی طبائی زواره به شناســنامه 898/8032 در تاریخ 
96/12/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- ســيد عباس ایزدی طبائی زواره، ش.ش 3652 فرزند علی اکبر نسبت برادر.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 487818 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف زواره )122 کلمه، 1 کادر(
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فعال از ملخ ها خبری نیست

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

احتمال تغییر سایز کتب درسی 
در سال تحصیلی آینده

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره 
تاثیر افزایش قیمت کاغذ و به دنبــال آن افزایش 
قیمت کتب درســی در ســال تحصیلی آینده بر 
تصمیم »تغییر قطع کتب درسی« )تغییر اندازه کتب 
درسی( گفت: این امر، در تصمیم ما تاثیر مستقیم 
نداشته ولی خب بی تاثیر هم نیست، البته اصل بحث 
ما برای نظرسنجی در این باره، بررسی اثرات تغییر 
قطع کتب درســی در آموزش بود که مشخص شد 
تاثیر منفی نخواهد داشت.حجت االسالم علی ذوعلم 
درباره تغییر قطع کتب درســی در سال تحصیلی 
جدید و فراخوانی که در ماه های گذشته در این باره 
انجام شد اظهار کرد: فراخوانی برای دریافت نظرات 
معلمــان پیرامون قطع کتب درســی و کوچک تر 
شدن آن انجام شــد. وی افزود: در نظرخواهی ۸۰ 
درصد موافق این اقدام بودند، ولی خب تعداد زیادی 
افراد در نظرخواهی شرکت نکرده بودند و به همین 
علت باید از پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این 
زمینه نیز استفاده کنیم و بعد تصمیم گیری نهایی 
را انجام دهیم. رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی با بیان اینکه این کار باعث صرفه جویی قابل 
توجهی در مصرف کاغذ می شود، گفت: نظرسنجی 
تاییدی بر تصمیم ما بود تا بتوانیــم آن را بتدریج 

اجرایی کنیم.

میزان نمک مصرفی در ایران 
سه برابر دیگر کشورها است

معاون کل وزارت بهداشــت گفت: در حال حاضر، 
حدود ۱۵ میلیون بیمار مبتال به پرفشاری خون در 
کشور داریم که حداقل ۴۰ درصد از مبتالیان، از این 
موضوع بی اطالعند.ایرج حریرچی در ادامه افزود: 
متاسفانه سبک زندگی امروزی به سمت غربی شدن 
رفته و از سبک زندگی ایرانی اسالمی فاصله گرفته 
است، چراکه فعالیت بدنی کاهش داشته و مصرف 
غذاهای شور، پرچرب و فرآوری شده افزایش داشته 
اســت.معاون کل وزارت بهداشــت، اصالح عادات 
رفتاری و غذایی نامناســب ماننــد، عدم تحرک، 
دریافت غذاهای پرچرب و پر کالری، عدم دریافت 
فیبرها )میوه ها و سبزی های تازه(، مصرف غذاهای 
کنسروی و فرآوری شده، دریافت فست فودها و غیره 
به منظور دستیابی به وزن سالم و سالمتی را الزامی 
دانست.وی با اشاره به اینکه، طبق برآوردها، در حال 
حاضر، حدود ۱۵ میلیون بیمار مبتال به پرفشاری 
خون در کشور داریم، افزود: حداقل ۴۰ تا ۶۰ درصد 
از مبتالیان به فشارخون باال، از این موضوع اطالعی 
ندارند و زمانی که دچار بیمــاری مزمن کلیوی یا 
سکته مغزی و قلبی می شوند، اطالع پیدا می کنند.

به گفته معاون کل وزارت بهداشت، میزان مصرف 
نمک در ایران، دو تا سه برابر کشورهای دیگر است 
که عمدتا از مصرف فست فود و نان مصرفی نشأت 

می گیرد. 

احتمال لو رفتن سؤاالت 
امتحانات نهایی تکذیب شد

رییس مرکز پایش و ســنجش کیفیت آموزشی با 
بیان اینکه انتشــار ســؤاالت امتحانات نهایی قبل 
از ســاعت ۸ صبح به معنای لو رفتن است، نسبت 
مسئله به لو رفتن این سؤاالت از طریق بردن موبایل 
به داخل جلســه امتحان واکنش نشان داد.خسرو 
ســاکی درباره ادعای برخی افراد مبنی بر لو رفتن 
ســؤاالت امتحانات نهایی از طریق بردن موبایل به 
داخل جلســه امتحان و عدم نظارت کافی بر روی 
بردن گوشی به جلسه امتحان  اظهار کرد: ۶۸۰ هزار 
دانش آموز داریم و از این تعداد ممکن اســت چند 
دانش آموز که البته ســریع هم شناسایی می شوند 
موبایل به داخل جلسه امتحان ببرند اما باید توجه 
داشــت که انتشار ســؤاالت حین برگزاری جلسه 
امتحان یا پس از آن هیچ ارزشی ندارد.وی با تأکید 
بر اینکه ســؤاالت امتحانات نهایی تشریحی است، 
گفت:  فرض کنید دانش آموز با خود موبایل داخل 
جلسه امتحان برده و از بیرون هم یک نفر جواب ها را 
برایش ارسال می کند اما پرسش من این است که این 
دانش آموز چگونه می خواهد پاسخ سؤاالت تشریحی 
را از روی گوشی مشاهده کرده و در برگه امتحانی 
یادداشت کند،  آیا مراقبان جلســه نسبت به این 
مسئله حساس نمی شوند؟ساکی ادامه داد: عده ای 
از افــراد می خواهند جو ایجاد کنند که ســؤاالت 
امتحانات نهایی لو می رود اما باید به آنها گفت انتشار 
سؤاالت امتحان قبل از ساعت ۸ صبح به معنای لو 
رفتن سؤاالت است و اگر چنین اتفاقی می افتاد تا 

االن آبرو و حیثیت ما را برده بودند.

واکنش پلیس به نمایش موقعیت 
پلیس در مسیریاب ها

رییس پلیس راهور ناجا به مسئله نمایش موقعیت 
استقرار خودرو های پلیس و دوربین های نظارتی 
بر روی مسیریاب های واکنش نشــان داد.سردار 
سید کمال هادیان فر اظهار کرد: این موضوع تخلف 
محسوب نمی شــود و خود پلیس مکان استقرار 
خودرو های پلیس و موقعیت دوربین های نظارتی 
را به دست اندرکاران این مسیریاب ها داده تا آن ها 
این امکانات را روی اپلیکیشن های خود فعال کنند.

رییس پلیس راهور ناجا نمایش موقعیت استقرار 
خودرو های پلیــس و دوربین های نظارتی بر روی 
مســیریاب ها را کاری بازدارنده دانســت و یادآور 
شد: پلیس قصد کمین و غافلگیری مردم را ندارد و 
رانندگان باید بدانند به طور مثال در چهار کیلومتر 
پیش رو پلیس یا دوربین قرار دارد.وی با اشــاره به 
امضای تفاهم نامه پلیس با دو مســیریاب ایرانی 
»بلد« و »نشــان« تصریح کرد: وقتی راننده بداند 
پلیس در مسیر قرار دارد، مدیریت سرعت را انجام 

داده و به کنترل رفتار خود می پردازند.

کودک ربوده شده 
شاهین شهری به آغوش 

خانواده اش بازگشت
کودک ۴ ســاله ای که توسط سارقان یک دستگاه 
خودرو ربوده شده بود، با تالش پلیس شاهین شهر، 
پس از ۳ ســاعت به آغوش خانواده اش بازگردانده 
شد.سرهنگ حســین بســاطی با اعالم این خبر 
اظهار داشــت: خانمی طی تماس تلفنی با مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ با صدای بریده بریده و 
پریشــان عنوان کرد »برای خرید از خودرو پیاده 
شــده بودم که  خودرو  در حالی که  پسر ۴ ساله ام 
در آن بوده به سرقت رفت.« وی افزود: با توجه به 
حساسیت موضوع، تیمی از مأموران گشت انتظامی 
و پلیس آگاهی شهرستان شاهین شهر وارد عمل 
شده و به جست وجو برای یافتن خودروی مسروقه 
پرداختند.این مقام انتظامی ادامه داد: اقدامات ویژه 
پلیس به منظور مهار سارقان و بستن همه راه های 
ورودی و خروجی ادامه داشــت تا اینکه سرانجام 
سارقان پس از ۳ ســاعت که راه را برای خود بسته 
دیدند، خودرو را در یکی از نقاط شــهر رها کرده و 

متواری شدند.

دستگیري عامالن آتش سوزی 
کاخ چهلستون »سرهنگ آباد« 

فرمانــده انتظامي شهرســتان »اردســتان« از 
دســتگیري ۵ نفر از افرادی که سال گذشته کاخ 
»چهلستون« ســرهنگ آباد بخش »زواره« را به 
آتش کشــیده بودند خبر داد. سرهنگ »غالمرضا 
هاشمي زاده« اظهار داشت : پس از آتش سوزی کاخ 
»چهلستون« سرهنگ آباد بخش زواره در مورخه 
چهارم فروردین ماه ســال قبل ، بررسی موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار مامــوران انتظامی 
شهرستان اردستان قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه 
این کاخ از بناهاي تاریخي دوران ناصرالدین شــاه 
قاجار و متعلق به سهام السلطنه بوده بیان داشت: 
در بررسی های کارشناسانه مشخص شد این آتش 
ســوزی عمدی بوده که پلیس آگاهی و ماموران 
انتظامی وارد عمل شدند.این مقام انتظامی ادامه 
داد: سرانجام پس از یک ســال تحقیق و اقدامات 
تخصصی ۵ نفر از افرادی کــه این بنای تاریخی را 

به آتش کشیده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیري سارق میلیاردي 
ساختمان های نیمه ساز

سارق ساختمان های نیمه ساز در اصفهان شناسایی 
و دستگیر شد .رییس پلیس آگاهي استان با اشاره 
به شکایت تعدادي از شهروندان مبني بر سرقت از 
ساختمان های نیمه ساز در جنوب شهر اصفهان 
گفت: بررسي این موضوع در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهي اســتان قرار گرفت.سرهنگ سعید 
سلیمیان از شناسایی این ســارق خبرداد و افزود: 
متهم در بازجویی های پلیس به سرقت میلیاردی 
از اموال ســاختمان های نیمه ســاز در اصفهان 

اعتراف کرد .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
از راه اندازی سامانه ثبت اطالعات زنان بدسرپرست 
خبر داد.ســمیه محمودی با اشــاره به اهمیت 
رســیدگی به وضعیت زنان سرپرســت خانوار، 
اظهار داشت: رســیدگی به وضعیت سرپرستان 
خانوار به ویژه زنان یکــی از اولویت های مجلس 
شــورای اســالمی اســت.وی با بیان اینکه زنان 
نیمی از جمعیت کشــور هســتند و نیم دیگر را 
تربیت می کنند اما نگاه به آنها نگاه خوبی نیست، 
افزود: اگر نــگاه به زنان مثبت نباشــد هر چقدر 
بودجه و زمــان بگذاریم باز هــم نتیجه مطلوبی 
نمی دهد، اما اگــر نگاه تغییر کنــد، به دنبال آن 
همه امکانات اعم از ورزشی و رفاهی می آید.عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی با 
بیان اینکه اگر نهاد خانواده تقویت شــود، جامعه 
تقویت شده اســت، گفت: کمبود های حوزه زنان 
بسیار زیاد است و نگاه به زنان در جامعه نیازمند 
تغییر اســت.وی با تأکید بر اینکه به دنبال تغییر 

نگاه به زنان در جامعه هســتیم و این موضوع را با 
جدیت پیگیری می  کنیم، تصریح کرد: نمایندگان 
مجالس قانون گذاری باید در راستای تصویب یک 
برنامه جامع برای حمایت و پیشرفت زنان حرکت 
کنند.محمودی با انتقاد از نبود آمار دقیق و قابل 
استنادی از زنان سرپرست خانوار در کشور بیان 
کرد: آمارهایی از مددجویان تحت پوشش کمیته 
امداد و زنان سرپرست وجود دارد، اما تعداد زنان بد 

سرپرست به صورت کامل مشخص نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: 

سامانه ثبت اطالعات زنان بدسرپرست راه اندازی شد
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
گفت:مرحلــه غربالگری طرح بســیج ملــی کنترل 
فشــارخون از فردا همزمان با سراسر کشور در استان 
اصفهان آغاز شد.کمال حیدری گفت: در مرحله دوم 
این طرح، همه مراکز بهداشتی، جامع سالمت شهری 
و روستایی، پایگاه های بهداشــت شهری و خانه های 
بهداشت روستایی زیرپوشش دانشگاه به همراه ۱۸۳ 
مرکز ســیار بهداشــتی به مدت یکماه برای آزمایش 
فشارخون آمادگی کامل دارند.کمال حیدری با اشاره 
به اینکه جمعیت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری بیش از 
۳۰ سال، هدف این طرح هســتند، افزود: پیش بینی 
می شود نیمی از این جمعیت برای حفظ سالمتی خود 
به این طرح بپیوندند.وی با بیان اینکه در اجرای طرح 
بسیج ملی کنترل فشــارخون، مبتالیان به پرفشاری 
خون برای کنترل بیماری و درمان به پزشک معرفی 
می شوند و زیر نظر مراکز بهداشتی قرار می گیرند افزود: 
پیش بینی می شــود ۹۲۲ هزار نفر در استان اصفهان 
مبتال به این بیماری باشند که بیش از ۴۰ درصد آن ها 

از بیماری خود مطلع نیستند.افراد باالی ۳۰ سال در 
صورت داشتن فشارخون ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه 
به عنوان افراد دارای فشارخون باال هستند.فشارخون 
باال از مهمترین عوامل تهدید کننده سالمت مردم و 
مرگ زودرس ناشی از سکته های قلبی و مغزی است.

فشار خون باال قاتل خاموشی است که تا به مرز پیشرفت 
نرســد دارای عالمت نخواهد بود، اما بــروز عالئمی 
همچون سردرد، درد قفسه سینه، بدخلقی و خونریزی 
از بینی نشان از پیشرفت پرفشاری خون در افراد است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

مرحله غربالگری طرح بسیج ملی کنترل فشارخون آغاز شد

بهداشتمجلس

سیستم آموزشی کشورمان در سه دهه اخیر تغییرات 
زیادی را پشت سر گذاشته است؛ از جابجایی مقاطع 
تحصیلی تا حذف و اضافه های دوره های آموزشــی 
تنها بخشی از فراز و نشــیب های این سیستم بوده 
اســت. قرار گیری مقطع پیش دبســتانی به عنوان 
دوره ای بــرای آمادگی کودکان به منظــور ورود به 
مدارس هم حاصل همین تغییــر و تحوالت بود، هر 
چند این دوره تقریبا با تغییرات کمتری همراه و بیش 
از یک دهه است که به صورت پیش نیاز برای ورود به 
دبستان فعال است اما این ثبات به معنای آن نیست 
که این دوره آموزشــی از چالش ها و حرف و حدیث 
های پیرامونی نظام آموزشی کشــور در امان مانده 
است. کشمکش میان بهزیستی و آموزش و پرورش بر 
سر تصدی گری بر این مقطع ، نوع آموزش ها و برنامه 
ریزی و مهمتر از همه هزینه های این دوره از جمله 
اصلی ترین مسایلی است که همچنان الینحل باقی 
مانده است. عالوه بر اینکه پرداخت هزینه برای دوره 
های پیش دبستانی عمال از عهده برخی از خانواده ها 
به خصوص در مناطق حاشیه ای خارج است، محتوای 
آموزشی و نوع مهارت اندوزی در این دوره هم به دلیل 
دو گانه بودن متولیان روند ثابت و درســتی ندارد و 
آموزش ها و تدوین برنامه ها یکنواخت و جامع نبوده و 
آموزش ها اکثرا سلیقه ای اعمال می شود . در اصفهان 
مســاله اعمال نظارت ها هم همچنان با چالش روبه 
رو است و اختالفات میان آموزش و پرورش در مورد 
تصدی گری بر پیش دبستانی ها همچنان الینحل 
باقی مانده است. زاینده رود دغدغه ها و نگرانی های 
خانواده ها را با »نسرین بابا پور« رییس اداره آموزش 

پیش دبستان و دوره اول مطرح کرده است .
بر اساس اعالم مدیرکل دفتر پیش دبستانی 
وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی 
آینده تعــداد پیش دبســتانی های دولتی 
با مشــارکت مردم افزایش می یابد .آیا پیش 
دبستانی های دولتی در اصفهان فعال هستند و 
در صورتی که خانواده ای امکان پرداخت هزینه 
های ثبت نام در این مقطع را نداشته باشد چه 

باید بکند؟

در استان اصفهان چیزی به نام پیش دبستانی های 
دولتی وجود ندارد بلکه بــرای ایجاد فرصت حضور 
در دوره پیش دبستانی برای نوآموزان بی بضاعت در 
مقطع پیش دبســتانی طرحی به نام »طرح حمایت 
دولت« ایجاد شده که از سوی دولت هزینه های ورود 
به پیش دبستانی برای نوآموزانی که در خانواده های 
بی بضاعت در حاشیه شهرها و مناطق محروم زندگی 
می کنند، پرداخت می شــود. این هزینه معموال به 
صورت پرداخت شهریه به مراکز پیش دبستانی است. 
سال گذشته ۲۸۰۰ نوآموز تحت این طرح حمایتی 
قرار گرفته اند. اجرای این طرح تنها مختص به حاشیه 
شهر نیست و در همه مناطق بودجه هایی به این منظور 
اختصاص داده شده است اما  معموال تعداد کودکانی 
که خانواده های آنها توانایی مالی پرداخت هزینه های 

پیش دبستانی را ندارند، در حاشیه شهر بیشتر است.
آیا این بودجه به همه پیش دبستانی ها تعلق 

می گیرد؟
خیر ایــن بودجه به پیش دبســتانی هــای زیر نظر 
بهزیســتی تعلق نمی گیرد و تنها مختص آموزش و 

پرورش است.
برنامه سنجش سالمت کودکان برای ورود به 
مدرسه از مقطع کالس اول به پیش دبستانی 
ها انتقال یافته است. این مساله مشکالتی را 

برای کودکانی که در مهدهای کودک زیر نظر 
بهزیســتی حضور خواهند داشت، ایجاد نمی 

کند؟
سنجش ســالمت نوآموزان تا سه ســال پیش برای 
ورود به کالس اول انجام می گرفت اما از ســه سال 
پیش به صــورت تدریجی از مقطع پیش دبســتانی 
ســنجش ها صورت می گیرد. ســال اول به صورت 
پایلوت ۶هزار نوآموز در اصفهان سنجش شدند. سال 
گذشــته در حدود ۴۰ هزار نفر و امسال طبق برنامه 
ریزی ها باید تمام کودکان در مقطع پیش دبستانی 
سنجش سالمت خود را انجام دهند که این تنها شامل 
کودکانی است که در پیش دبســتانی های زیر نظر 
آموزش و پرورش ثبت نام شده اند و نامشان در سامانه 
سناد)سامانه نام نویسی الکترونیکی دانش آموزان( 
ثبت می شود اما بچه هایی که در مهدهای بهزیستی یا 
ارگان های دیگر ثبت نام می کنند سنجش نمی شوند 
که در واقع این حقی است که از این کودکان و خانواده 

های آنها سلب می شود. 
آیا امکانی برای سنجش پیش دبستانی های زیر 

نظر بهزیستی وجود ندارد؟
بســیاری از خانواده ها در این زمینه اطالعات کافی 
و درســتی ندارند و این موجب می شود که کودکان 
شــان از این طرح باز بمانند و برای ورود به مدرسه با 

مشکالتی روبرو شوند. هر چند این امکان برای پیش 
دبستانی های زیر نظر بهزیستی هم فراهم شده است 
اما باید مدیر باید برای اخذ مجــوز و امکان ثبت نام 
نوآموزان در سامانه ســناد از آموزش و پرورش مجوز 

های الزم را دریافت کند.
چند سالی است که اختالفات بر سر تصدی گری 
بهزیستی و آموزش و پرورش در مورد نظارت بر 
پیش دبستانی ها باال گرفته است. آیا این مشکل 

حل و فصل شده است؟
در حال حاضر 7۰ درصد کــودکان در مقطع پیش 
دبســتانی زیر نظر آموزش و پرورش هستند و تنها 
۳۰ درصد مراکز باقی مانده به بهزیســتی تعلق دارد 
اما همین تعداد هم باید بر اســاس قانون تحت نظر 
ما قرار بگیرد بر اساس قانون؛ دو سال قبل از دبستان 
کودکان باید تحت نظر آموزش و پرورش قرار بگیرند 
و مهدها زیر نظر بهزیســتی باشد. در برخی از استان 
ها هم با توافقات صورت گرفته پیش دبستانی ها به 
صورت کامل زیر نظر آموزش و پرورش قرار دارند اما 
در استان اصفهان هنوز این مشکل پا برجاست و حل 

نشده است.
این اختالف چطور حل و فصل می شود؟

سازمان آموزش و پرورش اصفهان مستندات خود را 
به شورای آموزش و پرورش استان ارائه داده و طبق 
دستور استاندار ، مســتندات هر دو سازمان آموزش 
و پرورش و بهزیستی به معاونت حقوقی نهاد ریاست 
جمهوری ارسال شده تا در این زمینه تصمیم گیری و 

تعیین تکلیف شود. 
آیا شهریه پیش دبستانی ها برای سال جدید 
مشخص شده اســت و آیا این مقطع هم مانند 
مهدهای کودک بر اســاس رتبه بندی شهریه 

خواهند گرفت؟
هنوز میزان شهریه برای پیش دبستانی ها مشخص 
نشده است و بزودی ابالغ می شود. ضمن اینکه رتبه 
بندی و درجه گذاری برای پیش دبســتانی ها هنوز 
صورت نگرفته است اما در ســند تحول پیش بینی 
شده که باید به ســمت درجه بندی و این رتبه بندی 
پیش برویم این کار امسال جزو اولویت های آموزش 
و پرورش قرار دارد اما هنوز شیوه نامه آن ابالغ نشده 

است .

سنجش در ایستگاه پیش دبستانی ها
  رییس اداره آموزش پیش دبستان و دوره اول آموزش و پرورش استان در گفتگو با »زاینده رود« نسبت به جاماندن نوآموزان از طرح سنجش هشدار داد

وزیر آموزش و پرورش رسما از کابینه کناره گیری کرد
پنجشنبه شب دفتر سخنگوی دولت اعالم کرد که سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به دلیل شرکت 
در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا کرده و رییس جمهور نیز پیش از موعد مقرر ثبت نام برای کاندیداتوری 
مجلس، موافقت کرده است. با این خبر، عماًل وضعیت استعفای وزیر آموزش و پرورش تعیین تکلیف شد و البته 
دفتر سخنگوی دولت همچنین اعالم کرد که سرپرست وزارت آموزش و پرورش امروز از طرف ریاست جمهوری 
اعالم خواهد شد.البته قبل از اینکه با استعفای وزیر آموزش و پرورش موافقت شود، گزینه های مختلفی برای 
سرپرستی این وزارتخانه مطرح شد؛ نام معاونان سابق و فعلی وزارت آموزش و پرورش در بین این اسامی دیده 
می شود.اسامی چون مهدی نوید ادهم دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش، علی زرافشان معاون سابق 
وزارت آموزش و پرورش، حسین خنیفر رئییس دانشگاه فرهنگیان، علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی 

وزارت آموزش و پرورش و مجتبی زینی وند رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی از جمله این افراد است.

فعال از ملخ ها خبری نیست
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر هجوم ملخ ها در استان اصفهان 
گزارش شده است.منصور شیشــه فروش با بیان اینکه یک اکیپ فنی و عملیاتی برای مقابله با ملخ ها از استان 
اصفهان به استان فارس اعزام شده است، اظهار کرد: این اکیپ از سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان برای این 
عملیات اعزام شده اســت.وی با بیان اینکه با تدابیر انجام شده تاکنون گزارشی در خصوص آفت ملخ در استان 
اصفهان گزارش نشده است، ادامه داد: همچنان مبارزه با آفت ملخ بومی در ۱۰ هکتار از اراضی شهرستان های 
تیران و کرون، لنجان و مبارکه ادامه دارد.مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان با تاکید بر اینکه امسال 
گزارشی از طغیان ملخ های کوهاندار  گیاه تاغ در ۳۰۰ هزار هکتار از تاغ زارهای مناطق شمال و شرق استان اصفهان 
گزارش نشده است، افزود: مطالعات پایش و نظارت مستمر و کنترل به موقع کانون های شناسایی شده در دو هزار 

هکتار از تاغ زارهای منابع طبیعی در سال گذشته منجر به مهار این پدیده در سال جاری شده است.

ساختمان پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی دهنو به عنوان نخستین پایگاه ساخت خیران در شهر اصفهان، به مناسبت 
عید سعید فطر به بهره برداری رسید. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان افزود: ساختمان پایگاه شهری اورژانس 
پیش بیمارستانی دهنو به همت خیران محلی با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال در زمینی به وسعت ۲۰۰ مترمربع 
در جوار مرکز جامع سالمت دهنو احداث شد. غفور راستین با بیان اینکه این پایگاه پیش از این در محل آتش نشانی 
مستقر بود، افزود: زمین پایگاه از سوی مرکز بهداشت اهدا شد و خیران به ساخت و تجهیز آن اقدام کردند. به گزارش 
ایرنا مراسم افتتاح این پایگاه با حضور رئیس مرکز بهداشت شــماره ۲، معاون فنی و معاون اجرایی اورژانس پیش 

بیمارستانی اصفهان برگزار شد.استان اصفهان با کمبود بیش از ۳۰ پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی مواجه است.

نخستین پایگاه اورژانس خبر
ساخت خیران در 
اصفهان افتتاح شد

رضا رمضانی- شهردار آران و بیدگل

آگهی مزایده )مرحله اول(
شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره ۴۱۵ مورخ 
۹۸/۳/۲ شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری ششدانگ قطعه 
زمین شماره یک از قطعات تفکیکی پالک ثبتی 7۵7 فرعی از ۲۶۴۳ اصلی به 
متراژ ۱۶۵ م.م به ازای هر متر مربع ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مزایده عمومی 
با کاربری مسکونی واقع در خیابان عباس آباد اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین 

شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شــرایط، اخذ مدارک و شرکت در 
مزایده حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشــار نوبــت دوم این آگهی به 

شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد )کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار می باشد(
م الف:485929

نوبت دوم

مرضیه محب رسول
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کار انتقال هازارد به 
رئال مادرید تمام شد

چلســی به پیشــنهاد آخر رئال مادرید بر 
ســر ادن هازارد پاسخ 
مثبت داده است. 
رومن آبراموویچ 
نمی خواهد مانع 
پیوســتن ستاره 
بلژیکــی تیمــش 
به رئــال شــود اما 
تعلل ســران این تیم در نهایی کردن برخی 
جزئیات، باعث شــد که کهکشانی ها هنوز 
این خبر را اعالم نکنند. تمامی رســانه های 
بریتانیــا، بلژیک و اســپانیا تایید می کنند 
که ادن هازارد و رئال مادرید به هم خواهند 
رسید. کریستوف تروی می گوید رئال مادرید 
مطمئن است که به زودی اجازه اعالم خبر را 
پیدا خواهد کرد. توافق نهایی، عصر روز پنج 
شنبه صورت گرفته است. ادن هازارد در ازای 
مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو به اضافه پاداش)که 
احتماال به راحتی قابل اجرا اســت(، به رئال 

مادرید می رود. 

بارسلونا، آخرین مشتری!
به گزارش جانلوکا دی مارتزیو، پیشنهادات 
زیادی از سراسر جهان 
بــه مدیربرنامــه 
جانلوییجی بوفون 
ارســال شــده 
اســت. از آلمان 
تا ایتالیا، از اسپانیا 
تا آمریــکای التین، 
تیم هایی خواهان به خدمت گرفتن بوفون 
هستند. چند تیم از چین با پیشنهادی جذاب 
به سراغ بوفون آمده اند اما سنگربان ایتالیایی 
عالقه ای به بازی در لیگ هایی در این سطح 
ندارد. شاید عجیب ترین پیشنهادی که امروز 
به بوفون رسیده، از برزیل و باشگاه فلومیننزه 
باشد. در ترکیه، باشگاه فنرباحجه خواهان 
امضای قرارداد با بوفون اســت. بارسلونا به 
طور جدی در نظر دارد که بوفون را به خاطر 
اضافه کردن کیفیت و تجربه به رختکن، به 
نیوکمپ بیاورد تا در کنار ترشــتگن، فصل 
آینده را پشت ســر بگذارد. انتظار می رود 

سیلیسن باشگاه را ترک کند.

دی لیخت به پاریسن ژرمن 
نزدیک شد

ESPN  مدعی شده اســت پاریسن ژرمن 
جلوتر از ســایر رقبا در جــذب دی لیخت 
قرار دارد و می تواند به 
زودی این بازیکن 
خریــداری  را 
کند. لئوناردوی 
برزیلــی بعد از 
حدود شــش سال 
دوری از پاریســن 
ژرمن، به این تیم بازمی گردد و او، دی لیخت 
را هدف اول خود در تابســتان 2۰۱9 قرار 
داده است. گفته می شــود لئوناردو اکنون 
در پاریس حضور دارد تــا آخرین جزییات 
مربوط به بازگشــت خــودش را به پاریس 
نهایی کند و سپس با رسمی شدن حضورش 
در بدنه مدیریتی باشگاه، اقدامات عملی را 
 ESPN برای خرید دی لیخــت انجام دهد
ادعا می کند که لئوناردو در طی هفته های 
اخیر بــا رایوال، مدیربرنامــه دی لیخت، در 
ارتباط بوده و بــه او این اطمینــان را داده 
 که پاریس انتخاب خوبــی برای دی لیخت

 است. 

لیورپول »په په« را از چنگ 
اینتر درمی آورد

یورگن کلوپ آماده اســت تا خرید جدیدی 
را به لیورپول بیاورد.ســایت روزنامه اکیپ 
فرانســه مدعی شــد، 
قرمزهــای آنفیلد 
تــا  نــد  آماده ا
بــه  مبلغــی 
 8۰ ارزش 
میلیون یورو برای 
خریــد نیکــوالس 
په په مهاجم لیل صــرف کنند.اینترمیالن 
نیــز پیشــنهادی بــه ارزش 7۰ میلیــون 
یورو برای ایــن بازیکن آماده کرده اســت 
اما لیورپــول قصد دارد بــا پرداخت مبلغی 
باالتــر این بازیکــن را به انگلیــس بیاورد.

په په 24 ســاله پس از ثبــت 23 گل و ۱2 
پــاس گل در کارنامــه ایــن فصــل خود 
 مورد توجــه باشــگاه های بســیاری قرار 

گرفت.

شاه ماهی لیگ برتر در تور سپاهان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

تلخی بی پایان آبی ها؛ 
دومین گزینه سرمربیگری هم پرید 
با پایان لیگ هجدهم مدیران اســتقالل به دنبال 
جذب سرمربی جدید خارجی هستند تا هدایت 
آبی پوشــان را درفصل 98-99 بــر عهده بگیرد.
گزینه های زیادی بر روی نیمکت آبی پوشان مطرح 
شده است که تاکنون مدیران باشگاه با فرد مدنظر 
خود به توافق نرســیده اند.  آندره آ استراماچونی، 
سرمربی سابق اینتر به دلیل دریافت نکردن پیش 
پرداخت از حضور در ایران منصرف شد. داوید گایگو 
گزینه بعدی مدیران هم پنج شنبه شب به صورت 
رسمی به عنوان ســرمربی فصل آینده اسپانیول 
انتخاب و معرفی شــد تا همچنان پروسه انتخاب 

سرمربی در استقالل ادامه داشته باشد.

 االهلی روزبه چشمی
 را نمی خواهد؟

روزنامه الوطن، گزارشی در مورد تغییر و تحوالت 
تیم االهلی منتشرکرد.این نشــریه در بخشی از 
گزارش خود عنوان کــرد از مدت ها قبل جریان 
همکاری با مارکوس برگ سوئدی و روزبه چشمی از 
ایران آغاز شد.به همین خاطر در فاز اولیه مذاکرات 
توافق صورت گرفت. امــا در مرحله توافق نهایی، 
به خاطر درخواســت باالی ایــن بازیکنان، نظر 
خود را تغییرداد.به همین دلیل مدیریت باشــگاه 
قطری تصمیم گرفت از امضــای قرارداد با این دو 
چشم پوشی کرده و به فکر جذب بازیکنان خارجی 
دیگری باشــد. امید ابراهیمی، هافبک ملی پوش 

کشورمان در این تیم توپ می زند.

در حاشیه

با اعالم اسامی تیم ملی والیبال بانوان؛
8 اصفهانی در اردو حاضر می شوند

با اعالم سپیده سادات هاشمی، سرپرست تیم ملی 
بانوان، اسامی بازیکنان دعوت شده به هشتمین اردوی 
تیم ملی والیبال بانوان ایران مشخص شد که نام هشت 
بازیکن اصفهانی در بین این اســامی به چشــم می 
خورد. این اردو از تاریخ ۱8 خرداد ماه در کمپ شهید 
چمران آغاز می شود و تا تاریخ 28 خرداد ادامه خواهد 
داشت. مائده برهانی، شکوفه صفری، فرزانه مرادیان، 
فاطمه عنایت، شــبنم علیخانی، ندا چمالنیان، منا 
دریس محمودی، مائده اسکندری، بازیکنان اصفهانی 

هستند که در این اردو حضور خواهند داشت.

اصفهان میزبان اردوی تیم ملی 
شمشیربازی بانوان

پنجمین و آخرین اردوی تیم ملی شمشــیربازی 
بانوان به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا 
در ژاپن و در دو اسلحه فلوره و سابر که از روز شنبه 
و به میزبانی آکادمی شمشیربازی زنده یاد »روزبه 
سرهنگ پور« در مجموعه شهید نصر اصفهان آغاز 
شده بود به پایان رسید. ســروناز مرتضوی، الهه 
قهرمانی و هانیه خوشــخواهی ملی پوشان فلوره 
را تشــکیل می دهند و در اسلحه ســابر نیز کیانا 
باقرزاده، نجمه سازنجیان، فائزه رفیعی، پریما برزگر 

و هستی ذبیحی پیراهن تیم ملی را بر تن دارند.

ایران صاحب ٦ سهمیه انفرادی 
پارالمپیک ٢٠٢٠ شد

در پایان روز چهارم مسابقات جهانی پارا تیروکمان 
در هلند، تعداد ســهمیه های پارالمپیک 2۰2۰ 
نمایندگان ایران مشخص شد.در ریکرو زهرا نعمتی 
و پوریا جاللی پور و اصغر زارعی نژاد و در کامپوند 
انفرادی راضیه شیرمحمدی، علی سینا منشازاده 
و رمضان بیابانی صاحب سهمیه پارالمپیک2۰2۰ 
شدند.میکس تیم کامپوند هم سهمیه پارا المپیک 

را پیش از این کسب کرده بود.

درگذشت قهرمان المپیکی 
کاراته ایران

نوید محمدی، دارنده  مدال طالی المپیک جوانان 
بامداد  پنج شنبه بر اثر سانحه تصادف رانندگی در 
شیراز درگذشت.احمد مبارکی، رئیس هیأت کاراته 
استان فارس درباره علت این سانحه اظهار کرد: این 
کاراته کا ساعت 2 بامداد  پنج شبنه در حالی که با 
خودروی پراید هاچ بک در اتوبان کوهسار شیراز 
در حال رانندگی بود به علت سرعت زیاد در پیچ 
خطرناک پس از تونل کوهســار از مسیر خارج و 
خودرواش واژگون شــد.او افزود: بر اثر شدت این 
ســانحه نوید محمدی کاراته کای با آتیه تیم ملی 
که قرار بود با وجود داشتن ۱8 سال در اردوی تیم 
ملی بزرگساالن نیز حاضر شود، در دم جان سپرد.

منهای فوتبال

مجید کیهانی، رییس فدراسیون دوومیدانی درباره پرداخت پاداش های 
قهرمانان گفت: خوشبختانه وزارت ورزش و جوانان با وجودی که در 
سال سخت قرار داریم پاداش قهرمانان را پرداخت کرد. ما هم موظفیم 
شرایط کشور را درک کنیم.رییس فدراسیون دوومیدانی گفت: وزارت 
ورزش و جوانان شــرایط پرداخت پاداش ها را به فدراسیون ها اعالم و 
آن مبلغ را به حساب فدراسیون پرداخت کرده است. ما هم به عنوان 

یک فدراسیون مهم و موفق در بازی های آسیایی باید از شخص وزیر 
ورزش سلطانی فر، داورزنی معاون وزیر، فرامرزیان و صالحی امیری، 
رییس کمیته ملی المپیک که با تدابیر ریاست جمهوری این پاداش ها 
را پرداخت کردند، تشــکر و قدردانی کنیم.کیهانــی در ادامه گفت: 
خداراشکر با تدابیر ریاســت جمهوری و تالش وزارت و کمیته ملی 
المپیک پاداش ها پرداخت و شور و نشــاط مجددی در ورزش کشور 

ایجاد خواهد شد. برای هر سکه مبلغ سه میلیون تومان به ما پرداخت 
شده که البته ما هنوز آن را به ورزشکاران پرداخت نکرده ایم و ان شاا.. 
بعد از بررسی به آن ها پرداخت خواهد شد.دوومیدانی ایران در بازی های 
آسیایی جاکارتا 2۰۱8 موفق به کســب دو مدال طال توسط احسان 
حدادی در پرتاب دیسک و حسین کیهانی در دوی سه هزار متر بامانع 

و یک مدال نقره توسط امیر مرادی در دوی 8۰۰ متر شد.

رییس فدراسیون دوومیدانی:
موظفیم شرایط کشور را درک کنیم

تیم ملی فوتبال ایران در اولین گام با سرمربی جدید خود توانست 
تیم ملی ســوریه را در یک بازی تدارکاتی با پنــج گل بدرقه کند 
تا این پیروزی شــیرین، نوید بخش روزهای خوش برای فوتبال 
کشور باشد.پس از پایان یافتن رقابت های جام ملت های 2۰۱9 
آسیا و پایان همکاری کارلوس کی روش، فعالیت ها برای انتخاب 
جانشین وی از سوی سئول نشینان آغاز شد و گزینه های متعددی 
برای نشستن روی نیمکت تیم ملی مطرح گشت اما تالش ها برای 
تعیین ســرمربی جدید تیم ملی تا اولین فرصت فیفادی به جایی 
نرسید. مشکالت ارزی و هم چنین مشکالت انتقال پول به سرمربی 
خارجی از جمله دالیلی بود که این انتخــاب را به تاخیر انداخته 
بود تا این که اواسط اردیبهشت ماه رســانه های بلژیکی از توافق 
فدراســیون فوتبال ایران با مارک ویلموتس 5۰ ساله خبر دادند، 
خبری که با سفر سرمربی سابق تیم های ملی بلژیک و ساحل عاج 
به تهران نیز همراه شد اما نهایی شدن این توافق در ایران صورت 
نگرفت. در نهایت با سفر مهدی تاج به بلژیک و اعالم رسمی دفتر 
نمایندگی ایران در بروکسل، قرارداد فدراســیون فوتبال ایران با 
ویلموتس امضا شد و این مربی تا پایان جام جهانی 2۰22 هدایت 
ایران را بر عهده  گرفت. برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم های ملی 
سوریه و کره جنوبی موجب شــد تا سرمربی جدید تیم ملی هفت 
خردادماه راهی ایران شده و لیست جدید بازیکنان تیم ملی اعالم 
شود. لیستی که به دلیل عدم انتخاب شناخت مارک ویلموتس از 
بازیکنان ایرانی تغییرچندانی با آخرین لیست کارلوس کی روش 
نداشت و ســرمربی بلژیکی در اولین گام با همان نفرات سرمربی 
سابق تیم ملی ایران پنج شب شــب مقابل تیم سوریه قرار گرفت 
اما نگاه تهاجمی مارک ویلموتس باعث شد تا تماشاگران تیم ملی 

بازی متفاوتی را در ورزشگاه آزادی شاهد باشند.
ملی پوشــان ایرانی در این دیدار برخالف بازی های گذشته تیم 
ملی یک بازی سراسر هجومی را به نمایش گذاشته و موفق شدند 
با گل های مهدی طارمی) ســه بار(، علیرضا جهانبخش و الهیار 
صیادمنش، پنج بار دروازه تیم ملی سوریه را باز کرده تا اولین گام 

را برای سرمربی جدید محکم بردارند.
مارک ویلموتس که با حرکاتی که در کناره زمین انجام می داد به 
نظر می رسید از نتیجه بدست آمده رضایت دارد در نشست خبری 
بعد از پایان بازی در جمع خبرنگاران گفت: امروز بازی خیلی خوبی 
را شاهد بودیم. تیم منسجمی را دیدم. آنچه مهم بود توانستیم در 
تمامی خطوط خوب عمل کنیم. در دفاع بسیار عالی بودیم. گرچه 

موقع بازگشت ها آنطور که انتظار داشتیم نبودیم.
سرمربی جدید تیم ملی با بیان اینکه امید ابراهیمی خیلی خوب 
توپ ها را پخش کرد، افزود: در هر ســه خط خیلی خوب بودیم و 

توانستیم توانایی هایمان را نشان دهیم.
ویلموتس درباره فاز تهاجمی تیم ملی نیز گفت: البته این موضوع به 
تناسب بازیکنانی که در اختیار داریم می توانیم سیستم را انتخاب 
کنیم. همانطور که شما دیدید سعی کردیم هافبک ها نفوذ کنند و 
به مهاجمان کمک کنند. به همین خاطر هم می گویم کریم انصاری 
فرد خیلی خوب بازی کرد. او دفاع حریف را تحت فشار قرار می داد. 
دو بال تیمم هم خوب نفوذ می کردند. موقعیت های 4 و 9 خیلی 

خوب بودند و توانستند بازی خوبی انجام دهند.
 به گفته کارشناسان، عیار اصلی تیم ملی با هدایت مارک ویلموتس 
در بازی با تیم ملی کره جنوبی مشــخص خواهد شد و باید منتظر 
باشیم که در آن دیدار چه نتیجه ای رقم می خورد. تیم ملی فوتبال 
ایران در دومین بازی تدارکاتی ش روز سه شنبه در کره جنوبی به 

مصاف این کشور می رود.

ویلموتس پرگل شروع کرد
 همان که هواداران دوست دارند؛

  عکس روز

کریستیانورونالدوسلطانهتتریک
کریستیانو رونالدو چهار شنبه شــب 3 گل به ثمر رساند و با ثبت پنجاه وسومین هت تریک 
دوران فوتبالی اش عامل اساســی برد تیمش در بازی نیمه نهایی لیگ اروپا مقابل سوئیس 
بود.بدین ترتیــب او به رکورد 53 هت تریــک در دوران فعالیتش در تیم های باشــگاهی،  

منچستریونایتد انگلیس، رئال مادرید اسپانیا و یوونتوس ایتالیا و تیم ملی پرتغال رسید.

مهدی طارمی در آستانه بازگشت به پرسپولیس
 مهدی طارمی پس از پایان بازی تیم ملی با تیم ملی ســوریه صحبت هایی را مطرح کرد که پیوستنش 
به پرسپولیس را قوت بخشید. پیش از این صحبت هایی مبنی بر پیوســتن او به این تیم مطرح بود که 
هر بار این خبرها تکذیب می شــد.طارمی پس از اینکه با کلی حواشــی از جمع قرمزها جدا شــد و به 
الغرافه پیوست؛ پس از چند فصل حضور در این تیم، از آنجا هم جدا شد تا بدون باشگاه بماند. ستاره ای 
که هواداران از دســت وی دلگیرند باید ببینیم که راضی به بازگشــت طارمی در این تیم خواهند شــد 
یا خیر. گفتنی اســت برانکو ایوانکوویچ هم اصرار دارد تــا او بازگردد.طارمــی در مصاحبۀ خود اعالم 
 کرده بود که همین روزها تیم جدیدش را معرفی خواهد کرد که به نظر می رســد پرســپولیس خواهد

 بود.

شاه ماهی لیگ برتر در تور سپاهان
محمدرضا حسینی، هافبک فصل گذشته ذوب آهن  که در انتهای این فصل قراردادش با ذوب آهن به اتمام 
رسید با امضای قراردادی دو ساله به ســپاهان پیوست.حسینی در فصل گذشته یکی از بهترین هافبک های 
لیگ برتر بود که تیم های زیادی مثل تراکتور سازی، استقالل و پرسپولیس خواهان به خدمت گرفتن او بودند 
که در نهایت این بازیکن با اخالق به تیم سپاهان پیوست. طبق اعالم باشگاه سپاهان قرارداد این هافبک 3۰ 
ساله با این تیم 3 ساله است و حاال برخی خبرها حاکی از آن اســت که حسینی با قراردادی باالی 3 میلیارد 
تومان در یک فصل به سپاهان پیوسته اســت! البته اینطور قراردادها یک میلیارد تومانی هم آپشن و پاداش 
دارد. سپاهان،  مرتضی منصوری مدافع راست تیم پدیده را جذب کرده است تا در حال حاضر به فعالترین تیم 

لیگ برتر فوتبال در فصل نقل و انتقاالت تبدیل شود.

ارز گریبان پینگ پنگ را هم گرفت؛

کاهش مسابقات خارجی در سال کسب سهمیه المپیک
ســرمربی تیم ملی تنیس روی میز برنامه پیشنهادی اردویی و مســابقاتی خود برای بازیکنان را به 
فدراسیون تحویل داده است که در این برنامه تعداد زیادی مسابقه بین  المللی گنجانده شده است. 
قطعاً حضور در این مسابقات عالوه بر کسب آمادگی، در ارتقاء رنکینگ پینگ  پنگ بازان هم کمک 
زیادی می کند اما در این میان بحث تامین هزینه ها برای حضور پینگ پنگ بازان در این مسابقات 
مطرح شده که باعث تعدیل لیست سرمربی خواهد شد.سرمربی تیم ملی تقریباً تا بهمن ماه مسابقاتی 
نظیر، کره جنوبی، کره شمالی، بلغارستان، چک، آلمان و اتریش را در نظر گرفته است و در این میان 
بازیکنان، مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی تیمی جهان را هم دارند.مهرداد علی قارداشی رییس 
فدراسیون در مورد اینکه پینگ پنگ بازان به چه تعداد از این مسابقات اعزام می شوند، پاسخ داد: 
آقای لطف اهلل نسبی سرمربی تیم ملی برنامه پیشنهادی اردویی و مسابقاتی خود را ارائه کرده است 
و دوشنبه هفته آینده جلسه هیات رییسه را داریم و در این جلسه قرار است برنامه تعدیل شود. چون 
بحث اعزام بین المللی که پیش می آید به دلیل باال بودن هزینه ها، بخش زیادی از بودجه فدراسیون 
را می گیرد و ممکن است باعث شود نتوانیم به رده های دیگر سرویس دهیم. قطعاً اردوی تدارکاتی 
و مسابقه خارجی در برنامه هست اما باید دید در جلسه بیستم خرداد چه تعداد از آن تایید می شود 
و چقدر منابع مالی آن از طریق اسپانســرها تامین خواهد شد.قارداشی در پاسخ به این پرسش که 
شانس ایران برای گرفتن ســهمیه تیمی المپیک توکیو چقدر است، تصریح کرد: ما برای اولین بار 
جزو 24 تیم اول آمدیم بنابراین روی کاغذ و بر اساس آمار و ارقام شانس ما بیشتر از 5۰ درصد نیست 
که بتوانیم جزو ۱۶ تیم اول برویم. با این حال تیم تالش خود را می کند و شــانس هم داریم اما کار 

بسیار سختی است.

ابراهیم صادقی، سرمربی تیم فوتبال سایپا تأکید کرد، این 
باشگاه برای عقد قرارداد با بازیکنان مدنظرش ارقامی معقول 
در نظر می گیرد. وی درباره شــرایط تیم فوتبال سایپا گفت: 
فکر می کنم باید تغییرات زیادی در تیم بدهیم. تیمی که 17 

بازیکنش قراردادشان تمام است، کار خیلی سختی پیش رو 
دارد. تا اینجا اما کار ما خیلی خوب بوده است و خیلی هم به 

تیم مان امیدوار هستیم.
صادقی درباره رقم بــاالی قرارداد بازیکنــان عنوان کرد: 
در ســایپا رقم قرارداد بازیکنان به این شــکل نیســت و 
ســعی می کنیم رقم قرارداد معقولی برای بازیکنان داشته 
باشــیم و قراردادها را بتوانیــم پرداخت کنیم. باشــگاه 
ســایپا قراردادی می بندد که تعهد داشــته باشد و تا آخر 

آن را پرداخت کند. ســایپا یکی از باشــگاه های خوشنام 
و خوش حســاب فوتبال ایران است و ســعی می کنیم این 
روند را حفظ کنیم.ســرمربی تیم فوتبال سایپا در واکنش 
به اینکه گفته می شــود علی دشتی با اســتقالل قرارداد 
بســته اســت، تصریح کرد: نمی دانم و فقط درباره دشتی 
از طریق رســانه ها خبرهایــی شــنیده ام. جزئیات این 
 موضوع را مدیریت باشــگاه اعالم می کند که به چه صورت

 است.

 واکنش سرمربی سایپا
 به توافق دشتی با استقالل

سمیه مصور
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بزرگترین خانه کودک در اصفهان احداث می شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

یادداشت

سماعی برای سبو و قلم
»سماع ســبو و قلم« نام نمایشگاهی از آثار 
استاد خوشــنویس اصفهانی است که از 17 
خردادماه در گالری نقش قلــم آغاز به کار 
کرد.  قاســم معمار زاده غفاری که 32 سال 
به  عنوان مدرس، در انجمن خوشنویســان 
فعالیت داشته، با اشــاره به برپایی نخستین 
نمایشــگاه انفــرادی خــود، اظهــار کرد: 
در نمایشــگاه »سماع ســبو و قلم« حدود 
28 تابلوی خوشنویســی در کنــار 25 کار 
خوشنویسی روی سفال به نمایش گذاشته 
می شــود.وی ادامــه داد: تاکنون هیچ کس 
روی سفال خوشنویسی نکرده و پیش ازاین، 
با کالژ، متون خوشنویســی شده را بر روی 
کوزه های سفالی می چســباندند. به همین 
دلیل می توان گفت که این یک سبک جدید 
اســت و رموزی دارد که افراد، به  ســادگی 
نمی تواننــد آن را کپــی کنند.معمــارزاده 
غفاری با اشــاره به وضعیت خوشنویســی 
در اصفهان، گفت: خوشنویســان اصفهانی 
همیشه ســرآمد هنرمندان کشور بوده اند، 
اما انجمن خوشنویسان، که محل گردآمدن 
این هنرمندان اســت، وضعیــت ایده آلی 
ندارد.وی افزود: بعد از گذشــت چهار سال، 
انتخابات جدید این انجمن، طی دو ماه آینده 
با مشارکت اعضا و فارغ التحصیالن آن برگزار 
می شود و امیدواریم وضعیت خوشنویسان 
بعد از این انتخابات بهبود یابد. نمایشــگاه 
»سماع ســبو و قلم« از 17 تا 28 خردادماه 
در گالری نقش قلم برپاســت و عالقه مندان 
می توانند همه روزه به  جز روزهای شــنبه، 
از ســاعت 17 تا 20 از این نمایشگاه بازدید 

کنند.

مدیریت شهری و حقوق 
شهروندی

از موضوعات مهمی کــه در حوزه مطالعات 
شــهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در 
سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه 
حقوق شهری، زندگی شــهری و مدیریت 

شهری است. 

چنانچه نظام »مدیریت شــهری« را شامل 
فرایندهای سیاســت گذاری، برنامه ریزی، 
هماهنگی، ســازماندهی و نظــارت بر اداره 
امور شهر و شــهرداری بدانیم و نظام حقوق 
شــهری را به مثابه رونــد قانونمند کردن 
فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و 
نیز قانونمدارکردن وظایف و تکالیف متقابل 
و دو سویه شــهرداری به شهروند محسوب 
کنیم که هدف آن به ســامان کردن زندگی 
شهری و فعالیت های شهرداری و شهروندان 
است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام 
حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه 
و نسبت مدیریت شــهری و حقوق مشخص 
می شود. در این میان سهم و نقش شهرداری 
که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری 
و نظام حقوق شــهری است، اهمیت خاصی 
دارد.اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین 
قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری 
و مدیریت شــهری و تأثیرات مثبت ناشی 
از قانونمند کردن زندگی شــهری و ســایر 
پیامدهای دگرگون کننــده در برنامه ریزی 
و مدیریت شــهری جســتجو کرد. معموالً 
مقامات و مســئوالن شــهری، با مسائل و 
مشــکالتی مواجه اند که مقابله درســت و 
عملی با این مســائل و مشــکالت محلی و 
شــهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت 
برنامه ریزی شده اســت.مهمترین قوانین 
و مقررات در این زمینــه عبارتند از: قانون 
برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون 
توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون 
پاکســازی مناطق حاشیه نشــین شهری، 
قانون دســتیابی به زمیــن و قانون مربوط 
به آلودگی هــای زیســت محیطی.بدیهی 
اســت فرآیند تصمیم گیری شهری زمانی 
موجب جلــب منافع همگانــی و مدیریت 
شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین 
مشــارکت را در تصمیم گیری هــا از خود 
نشــان دهند. از این رو قانونمند کردن این 
روند کمک شــایانی را به مدیریت شهری و 
شهروندان و مشــارکت در تصمیم گیری ها 

می کند.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری مطرح کرد:
احداث رینگ چهارم سبب 
توسعه محله حصه خواهد شد

مدیر منطقــه 10 شــهرداری اصفهان گفت: 
احداث رینگ چهارم تاثیر مستقیم روی توسعه 
محله حصه دارد، از ســوی دیگــر طرح های 
زیباسازی هم از ابتدای ســال برای این محله 
آغاز شــده و در حال انجام اســت و به دنبال 
تملک زمیــن در ایــن منطقه بــرای احداث 
فضای سبز هســتیم.حمید شــهبازی اظهار 
کرد: مناسب سازی فضاهای شــهری به ویژه 
پیاده رو یکی از مباحث اساسی است که باعث 
تسهیل در رفت و آمد شهروندان می شود.وی 
خاطرنشان کرد: در ســال جاری با اجرای 2۶ 
پروژه عمرانی، فرهنگــی و خدماتی در منطقه 
10 تحول و توسعه قابل توجهی اتفاق خواهد 
افتاد.مدیــر منطقه 10 شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه در بودجه ۹8 منطقه 10 شهرداری 
اصفهان 12 میلیارد و 500 میلیون ریال برای 
احداث مســیر BRT خیابــان پروین، الهور، 
حمزه در نظر گرفته شــده است، تصریح کرد: 
روشنایی پارک های سطح منطقه، احداث منبع 
آب غربی خیابان مصلی، پیاده روسازی خیابان 
صباحی، احــداث خیابان مصلــی حدفاصل 
خیابان فرسان تا میدان شهید فهمیده، اصالح 
و ســاماندهی نرده هــای حفاظتی تــا میدان 
قــدس، پیاده روســازی ضلع شــمالی میدان 
قدس، تکمیل پیاده روســازی خیابان پروین 
و اصالح هندســی ورودی باغ تــاالر کامیار از 
دیگر پروژه های در دســت اجرای این منطقه 

به شمار می رود.

 مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان
 خبر داد:

سمپاشی درختان منطقه برای 
پیشگیری از حمله آفت ها

مدیر منطقــه 11 شــهرداری اصفهان گفت: 
سمپاشی عمومی و شســت وشوی درختان و 
درختچه های ســطح منطقه به منظور مقابله 
با آفات مکنده شــامل شــته ها و شپشک ها و 
سوســک برگ خوار نــارون از اقدامات حوزه 

فضای سبز منطقه است.
حمید اشرفی اظهار کرد: عملیات خاکبرداری 
منبع ذخیره آب 2500 متــر مکعبی در ضلع 
جنوبی میــدان اخالص در حال انجام اســت، 
هزینه احداث این منبع آب سه میلیارد تومان 
اســت که دو میلیارد تومــان آن نقدی و یک 
میلیارد آن غیرنقدی تامین شــده اســت.وی 
با بیان اینکه 12 مخزن ذخیــره آب در نقاط 
مختلف شــهر اصفهان در حال ساخت است، 
افزود: شــهرداری اصفهان 100 لیتر بر ثانیه 
پساب از پســاب خانه شاهین شــهر واقع در 
شمال شــهر اصفهان دریافت می کند که 70 
لیتر بر ثانیه این پســاب در طــول روز مصرف 
شــده و 30 لیتر بر ثانیه آن در مخازن ســطح 
منطقــه ذخیره می شــود تا در طــول روز در 
سیستم آبیاری سطح شــهر جاری و استفاده 
شود، آب شــب هنگام در مخزن ذخیره شده 
و در طــول روز در فضای ســبز خیابــان امام 

خمینی)ره( و دیگر نواحی استفاده می شود.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و 
مذهبی تخت فوالد خبرداد:

 نصب بارکدخوان
 روی سنگ قبور مشاهیر

مدیر مجموعــه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی 
تخت فوالد اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه های 
مهم برای معرفی بهتر مشاهیر مدفون در تخت 
فوالد، نصب اسکن بارکد بر روی قبور مشاهیر 
است تا مردم با اســکن کردن آن روی موبایل 
خود و از طریق ســایت تخت فوالد، بتوانند به 
اطالعات مربوط به مشــاهیر دسترســی پیدا 

کنند.
سیدعلی معرک نژاد با بیان اینکه در حال حاضر 
بارکدها بر روی تکیه هــای کازرونی و بابارکن 
الدین نصب شــده اســت، افزود: بارکد خوان 
بر روی ســنگ قبور پنج نفر از دیگر مشــاهیر 
مدفون در تخت فوالد نصب خواهد شــد.مدیر 
مجموعــه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی تخت 
فوالد تاکید کرد: در تخــت فوالد اصفهان 50 
تکیه قرار دارد که این تکیه ها با نوع معماری، 
تاریخچــه، مفاهیم هنــری بــه کار رفته در 
معماری بنا و نحوه ســاخت در ایــن نرم افزار 

طراحی شده است. 

ایجاد مــکان هایی مختــص کودکان کــه بتواند 
پاسخگوی بخشی از نیازهای آنها باشد اگرچه یکی 
از مولفه های اساســی در کالن شهرها در راستای 
توجه به حقوق شهروندی است که نباید مورد غفلت 
مدیران شهری واقع شود اما با انتخاب آن کالن شهر 
به عنوان شهر دوســتدار کودک اهمیت دوچندان 
می یابد. بدون وجــود امکاناتی نظیــر پارک ها و 
اماکنی برای بازی کودکان با امنیت ، وسایل بازی 
متناسب با مراحل رشــد کودکان، محل های عبور 
مرور امن در خیابان، مبلمان شــهری مناســب، 
دسترســی راحت به فضاهای آموزشــی رسمی و 
فوق برنامه، دسترسی به امکانات ورزشی مناسب، 
وجود مراکز ارائه خدمات به کودکان دارای نیازهای 
ویژه و توانایی های متفاوت و غیره  نمی توان انتظار 
داشت که شرایط ایجاد یک شهر دوستدار کودک 

محقق شود.
اصطالح شهر دوستدار کودک از اواسط دهه هشتاد 
وارد ایران شــد، اصطالحی که داللــت بر وجود 
وضعیت، امکانات، ویژگی ها و ظرفیت هایی در یک 
برنامه یا محیط دارد که بر مبنای حقوق، نیازهای 
عام و خاص، ویژگی ها، عالیق و فراهم کردن امنیت 
کافی برای کــودکان طراحی شــده اند. از این رو 
مسئوالن شهرها در کشور تالش کردند تا شهرها 
را بیش از گذشــته مناســب برای کودکان کنند 
که در این میان اصفهان توانســت با برداشتن گام 
های موثری در این زمینه هم چون ســاخت خانه 

کودکان، پارک های موضوعی و برگزاری جشنواره 
کودک نظر اهالی یونیسف را به خود جلب کرده و به 
عنوان شهر دوستدار کودک انتخاب شود به طوری 
که دی ماه سال گذشته نخستین همایش ملی شهر 
دوســتدار کودک با حضور نمایندگانی از یونیسف 
و هم چنین نمایندگانی از 31 اســتان کشــور در 
اصفهان برگزار شد. شهردار اصفهان در آن همایش 
از تالش گسترده مدیریت شهری دیار زاینده رود 
برای احقاق کامل شرایط دوستدار کودک خبر داد.

در همین راستا ساخت بزرگترین خانه کودکان در 
اصفهان در دستور کار مسئوالن شهری قرار گرفته 
اســت. به گفته مدیر منطقه دو شهرداری عملیات 

عمرانی  این طرح که  اعتبار مبلــغ چهار میلیارد 
تومان برای آن تخصیص یافته است به زودی آغاز 

می شود.
محمــد کیهانی در ایــن باره می گویــد: طراحی 
ایجاد فضای پــارک کــودک در حاشــیه پارک 
بزرگ قلمســتان در حال انجام است و نقشه های 
 ایــن طرح ظــرف یک یــا دو مــاه آینــده آماده 

می شود.
 به گفته مدیر منطقه دو شهرداری به غیر از احداث 
خانه کودکی که در دستور کار منطقه دو شهرداری 
قرار دارد، خانه کودک دیگری نیز در حاشیه زاینده 
رود اســت که به صورت تخصصی به امور کودکان 

می پردازد اما این خانه کودک جدید بزرگترین خانه 
کودک اصفهان است.

 کیهانی با اشاره به در نظر داشتن بهترین طراحی 
برای این خانه کودک، می افزاید: این منطقه سعی 
دارد خانه کودک کنار پارک قلمستان را با استفاده 
از تجاربی که شــهرداری اصفهان در خانه کودک 
تخصصی حاشیه زاینده رود کســب کرده است و 
بررسی نقاط قوت و ضعف آن، همینطور همراهی 
شورای اسالمی شهر و شهرداری اصفهان و استفاده 

از نظرات کارشناسان، کارآمدتر احداث کند.
وی با اشــاره به تاکید شــهردار اصفهان در زمینه 
ضرورت فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحقق 
شــهر دوســتدار کودک، ادامه می دهد: پیشنهاد 
احداث این خانه کودک طی جلسات متعددی که با 
حضور هیئت های خارجی انجام گرفت، مطرح شد 
و کلنگ زنی و عملیات عمرانی این مجموعه کودک 

در سال جاری آغاز می شود.
 به گفته مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان احداث 
پارک موضوعی الفبا برای کودکان نیز در کنار خانه 
کودک و با ردیف بودجه مشــخص در دستور کار 
شهرداری منطقه قرار دارد و بودجه مورد نیاز برای 

احداث آن تامین می شود.
اگرچه ایجاد این امکانات جزء اولین شرایط تحقق 
کامل شهر دوستدار کودک است و نمی توان تنها با 
تکیه بر انجام این گونه فعالیت ها انتظار داشت که 
شهر به شهر دوستدار کودک تبدیل شده است اما 
می توان امیدوار بود که شــهر به تدریج به آن چه 

شایسته کودکان است تبدیل شود.

بزرگترین خانه کودک در اصفهان احداث می شود

مدیر کل طرح های توسعه شهری و منطقه ای معاونت شهرسازی 
و معماری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: هر پــالک، عرصه و 
زمینی در محدوده شــهرها دارای یک کاربری مشــخص است 
که توســط مشــاور، طراحی و مصوبه آن از کمیسیون ماده پنج 
اخذ شده است، کاربری اراضی در 20 مورد از جمله کاربری های 
آموزشی، مســکونی، تجاری، خدماتی، گردشــگری، پذیرایی، 

بهداشتی درمانی، ورزشی و حتی معابر خالصه می شود . علیرضا 
ستوده با بیان اینکه در اصول شهرسازی کاربری اراضی به »نوع 
استفاده از زمین« اطالق می شود که بر اساس طرح های مصوب 
شهری تعریف شده باشد، افزود: طبق قانون، شهرداری هیچ گونه 
اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارد و تنها مرجع ذی صالح 
کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است.وی 

ادامه داد: تصمیم گیری برای تغییر کاربری اراضی در کمیسیون 
ماده پنج به ریاست اســتاندار و معاونت امور عمرانی استانداری 
انجام می شود و با تشکیل جلســاتی با حضور اعضای آن شامل 
مدیر کل راه و شهرسازی استان ، شهرداری، رییس سازمان جهاد 
کشاورزی استان و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیر کل طرح های توسعه شهری و منطقه ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تشریح کرد:
»کمیسیون ماده ۵« تنها مرجع تغییر کاربری اراضی

  در راستای تحقق شرایط شهر دوستدار کودک؛  

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان  اظهار کرد: یکی از 
سیاســت های نوین در توســعه شــهری به طور عام و در بازآفرینی 
بافت های نابســامان شــهری به طور خاص، به کارگیری اقدامات و 
پروژه های محرک توســعه با هدف تسریع و تســهیل فرایند تحول 
در این بافت ها با بهره گیری از مشــارکت و توان اجتماعی ساکنان و 
اســتفاده از ظرفیت های محلی است. سید احمد حســینی نیا افزود: 
پروژه های محرک توســعه وارد کردن عنصری جدید اعــم از اقدام 
طراحانه، سیاستگذاری یا بسترسازی رویداد در بافت شهری است که با 
اثرگذاری مثبت بر عناصر موجود به بازآفرینی مداوم و تدریجی دامنه 

هم پیوند خود می انجامد.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
با بیان اینکه پروژه محرک می تواند تبلیغی برای جذب سرمایه گذاری ها 
جهت بازآفرینی مستمر بافت شهری در محدوده شهرها باشد، تصریح 
کرد: پروژه های محرک توسعه توانایی تأثیر بر فرم، کاراکتر و کیفیت 
عناصر شهری را دارا بوده و عموماً زنجیره ای کنترل شده از واکنش های 
محرک را در پی دارد و عــالوه بر ارتقای شــرایط کالبدی، تحوالت 
اقتصادی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت.وی با اشاره به ویژگی ها 
و الزامات پروژه های محرک توسعه، ادامه داد: پروژه های محرک توسعه 
ابزاری صرفاً کالبدی یا اقتصادی نبوده و می تواند برای انعطاف پذیری 

بیشتر نسبت به تغییرات، ماهیتی معنایی یا عملکردی در حوزه های 
گوناگون اجتماعی، فرهنگی و نهادی داشته باشد.حسینی نیا با بیان 
اینکه پروژه های محرک توسعه نباید الزاماً با سرمایه گذاری های کالن 
و مداخله های سنگین در کالبد شهر و حوزه امالک و مستغالت همراه 
باشــد، گفت: این پروژه ها می تواند اقدامی طراحانه همراه با سیاست 
گذاری یا بسترســازی برای رویداد یا فعالیتی خاص باشد.وی هدف 
اصلی پروژه های محرک توسعه را خلق توسعه ای فراتر از عرصه خود 
دانست و گفت: در واقع پروژه محرک به عنوان یک تبلیغ بزرگ برای 

محدوده است که پیام آن مکانی برای جذب سرمایه گذاری ها است.

مدیر عامل ســازمان قطار شــهری شهرداری 
اصفهان گفــت: عملیات حفاری تونل شــرقی 
خط دو قطارشــهری اصفهان در آینده نزدیک 
و با اتمام تســت های مختلف »تی بی ام« تونل 

شرقی، آغاز می شود.
محمد رضا بنکدار هاشــمی با اشاره 
به فعالیــت عمرانی ایســتگاه های 
خط دو قطار شهری اصفهان اظهار 
کــرد: در حال حاضر روند ســاخت 
ایستگاه ها و تونل غربی خط دو قطار 
شهری با قدرت ادامه دارد و در تالش 
هستیم حفاری تونل شرقی خط دو 
مترو هرچه سریع تر انجام شود.مدیر 
عامل سازمان قطار شهری شهرداری 

اصفهان با اشــاره به برنامه ریزی صورت گرفته 
برای حفاری تونل شرقی بخش دوچشمه، عنوان 
کــرد: در روزهای آینده، حفاری تونل شــرقی 
بخش دو چشــمه خط دو قطار شهری اصفهان 
از ایستگاه دارک در شــمال شرق اصفهان آغاز 
می شود.بنکدار هاشمی با اشاره به آغاز عملیات 
حفاری مکانیــزه تونل خط دو قطار شــهری 
اصفهان در اسفندماه ســال ۹7 گفت: در حال 
حاضر دستگاه حفاری بیشتر از 150 متر از تونل 
غربی این خط را حفاری و سگمنت گذاری کرده 
و عملیات عمرانی این تونل نیز انجام می شــود.

وی با اشاره به آغاز حفاری تونل شرقی، تصریح 
کرد: در آینده ای نزدیک، عملیات حفاری تونل از 

سمت غرب در دو جبهه و به صورت تک چشمه 
آغاز می شــود.مدیر عامل سازمان قطار شهری 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه نزدیک به 500 
نفر در دو شیفت کاری در پروژه های قطارشهری 
اصفهان مشغول فعالیت هستند، ادامه داد: در 

حال حاضر فعالیت عمرانی پنج ایســتگاه خط 
دو قطارشهری اصفهان از جمله دارک یا شهرک 
امام حسین)ع( ، زینبیه، عاشق اصفهانی، عمان 

سامانی و الله آغاز شده است.
بنکدار هاشمی عنوان کرد: خط دو شرقی_غربی 
مترو اصفهان طــول حــدودا 2۴.7 کیلومتر و 
23 ایســتگاه دارد، این خط از ایســتگاه دارک 
یا شــهرک امام حســین)ع( آغاز و به ایستگاه 
میدان شهدای خمینی شــهر ختم می شود، در 
فاز نخســت عملیات اجرایــی، 1۴.۶ کیلومتر 
از خــط دو قطار شــهری اصفهان از ایســتگاه 
 دارک تــا ایســتگاه مــدرس نجفــی اجرایی 

می شود.

پس از تست »تی بی ام«؛

حفاری تونل شرقی خط دو قطار شهری آغاز می شود
یک کارشناس شهرسازی گفت: مجموعه ای از 
کنشگران در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
شــاخص ها و مولفه های قیمت و ارزش زمین و 
مسکن را در کشور و شهرهای تعریف می کنند.

امیر حسین شبانی اظهار کرد: برنامه ریزی مسکن 

یک برنامه ریزی کالن ملی است و تعریف مجموعه 
شــاخص های تاثیرگذار در حوزه مسکن بدون 
درنظر داشتن مناســبات و تغییر و تحوالت در 
مقیاس کالن به خصوص با ســاختار اقتصادی 
و مدیریتی کشور و شــهرها امکان پذیر نیست.

وی با اشــاره به تاثیرگذاری شاخص های کالن 
اقتصادی، افزود: بنابراین بخــش زیادی از رفع 
معضالت مسکن را باید در مقیاس ملی جستجو 
کرد، البته شــرایط و اقتضایات محلــی نیز در 
قیمت گذاری زمین و مسکن شهری موثر است.

این کارشناس شهرســازی تصریح کرد: اقتصاد 
شــهرها در دوره های مختلف زمانی دچار فراز و 
نشیب های بسیاری شده است که ارزش گذاری 

مسکن و زمین شهری را دستخوش تغییر کرده 
است و زمین مسکن از یک کاالی مورد نیاز انسان 
و شهروندان یا یک نیاز انسانی بنیادی به کاالی 
سرمایه ای تبدیل شده است.وی با اشاره به نقش 
تعیین کننده زمین و مســکن در کالن شهرها، 
عنوان کــرد: دخالت ســوداگران نه 
تنها قیمت زمین و مسکن شهری را 
افزایش داده است بلکه موجب شده 
تا شهرها از توســعه درون زا فاصله 
گرفته و شــهروندان بــرای تامین 
مســکن مورد نیاز به حاشیه شهرها 
روی بیاورند تا نیاز اساسی و انسانی 
خود را با قیمت مناسب تری خریداری 
کنند، در حالی که واحدهای مسکونی 
بســیاری در مراکز شــهرها خالی اســت.این 
کارشناس شهرســازی گفت: نقش دولت نیز در 
ساختار مدیریتی کشور، نقشی حداقلی در حوزه 
قیمت گذاری و ارزش گذاری زمین و مسکن است 
که نقش سوداگری، رانت خواری و نیروهایی که 
به دنبال سود و منافع گروهی هستند را در شهرها 
پر رنگ می کند.شبانی تاکید کرد: سیاست ها و 
راهکارها در مقیاس کالن کشور و حوزه مدیریتی 
کالن شهرها موجب شــده، کنترل پذیری نظام 
قیمت زمین و مسکن در کشور و شهرها تا امروز 
چهارچوب و نظــم الزم را نگیــرد و هر دولتی و 
مدیری بسته به سلیقه و اولویت های خودش به 

نیاز بخش مسکن پاسخ دهد.

یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد:

ظرفیت های خاموش شهر در دست سوداگران

 نرگس طلوعی

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تشریح کرد:
پروژه های محرک توسعه راهکاری برای بازآفرینی بافت شهری
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  بر شما باد به خموشی که کم گویی، حکمت 
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سرپرست دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی و درمانی چهارمحال 
و بختياری در شصت و هشــتمين جلسه کارگروه ســامت و امنيت غذايي با 
محوريت بسيج ملي کنترل فشــار خون گفت: امروزه بيماري هاي غيرواگير و 
حوادث کاري و سوانح ترافيکي جايگزين بيماري هاي واگير شده و ساالنه جان 

تعداد زيادي از افراد را مي گيرند.
دکتر مجيد شيرانی با بيان اينکه هدف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مراقبت از مردم و توانمند سازي آنها است افزود: بنا به مقتضيات زماني و مکاني 
اولويت ها متفاوت است، اما امروزه بيماري هاي عفوني و بيماري هايي همچون 
وبا و ... که تنها با انجام واکسيناســيون و با هزينه هاي کم قابل درمان و کنترل 
بودند جاي خود را به بيماري هاي مزمن،  خطرناك و ناتوان کننده اي داده اند 

که ساالنه جان تعداد قابل توجهي از مردم را مي گيرند.
وی تصريح کرد: شيوع باالی بيماری هاي مزمن مي طلبد قانونمند تر و با تعيين 

دقيق اولويت ها وارد عرصه مبارزه با بيماري ها شويم.
وی با بيان اينکه در اين ميان فشــار خون بعنوان مهمترين عامل ناتوان کننده 
و عامل بروز ســکته هاي مغزي، بيمــاري هاي قلبي و عروقــي و ناتواني هاي 
گسترده در افراد مي شــود افزود: حدود ۲۰ درصد افراد جامعه به اين بيماري 

مبتا هستند .
وی تصريح کرد: با افزايش ســن احتمال ابتا به فشار خون باال نيز باال می رود 

حال آنکه نيمي از مبتايان به فشار خون از بيماري خود بي اطاع هستند.
وی با اشاره به آغاز بسيج ملی کنترل فشار خون از ۲۷ ارديبهشت ماه در سراسر 
استان ابراز اميدواری کرد: اين حرکت با حساس سازي جامعه نسبت به خطرات 
اين بيماري و آگاهي بخشي نسبت به راه هاي پيشگيري از ابتا به اين بيماري 
گامي موثر در راســتاي کاهش بار بيماري ها و ارتقاء سامت جامعه محسوب 

مي شود.
وی، مهمترين گام در کاهش موارد ابتا به فشــار خون را اصاح شــيوه غلط 
زندگی، پرهيز از مصرف مواد غذايي مضر و پــر نمک، افزايش تحرك و فعاليت 

بدني دانست.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان ميزان مصرف نمک در ايران را ۹ تا ۱۵ 
گرم اعام و افزود: ميزان استاندارد مصرف نمک روزانه حدود ۵ تا ۸ گرم است 
اما با توجه به عــادت های غلط تغذيه اي در مرحلــه اول انتظار مي رود ميزان 

مصرف را تا يک سوم کاهش دهيم.
دکتر شــيرانی در ادامه مصرف روانه حبوبات، ســبزيجات، ۳ تا ۵ واحد ميوه ، 
پرهيز از مصرف فست فودها را توصيه و افزود: امروزه بي تحرکي بعنوان معضل 
سامت جامعه مطرح اســت لذا بايد ورزش بعنوان فرهنگ عمومي در جامعه 
ترويج پيدا کند و در کنار آن ميزان اســترس و اضطراب ها و ساير عوامل خطر 
کنترل شــود.وی با بيان اينکه در اکثر موارد فشــار خون قابل درمان نيست و 
عوارض جبران ناپذيری بر سامت افراد به جاي مي گذارد افزود: تاکيد متوليان 
امر بر پيشگيري قبل از درمان است. ضمن اينکه با آگاهي بخشي روند شيوع آن 

قابل کنترل و عوارض آن قابل کاهش است.

»فشار خون؛ بدانیم و اقدام کنیم« در دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد

طرح ملی بســيج کنترل فشــارخون، طرح خوبی اســت کــه از ۲۷ 
ارديبشــهت تا ۱۵ تيرماه اجرايی می شود. امســال نيز دانشگاه علوم 
پزشــکی شــهرکرد همراه و همگام با آغاز اجرای اين طرح، فعاليت و 
اقدامات خود را در زمينه ياری رساندن به مردم و  البته آگاهی بخشی 

در خصوص کنترل فشار خون آغاز کرده است. 
در يازدهمين روز از خردادماه، جلسه هماهنگی ستاد اجرايی بسيج ملی 
کنترل فشار خون در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 
با حضور روساي شبکه هاي ۹ گانه، مديران و نمايندگاني از بيمارستان 

ها و مراکز ارائه خدمات درماني برگزارشد. 
سيد راشد جزايری معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
و رييس مرکز بهداشت چهارمحال و بختياری در رابطه با برگزاری اين 
جلســه گفت: اين جلســه در يازدهمين روز از خردادماه ۹۸ در سالن 

اجتماعات مرکز بهداشت اســتان برگزار و ضمن ارائه گزارش عملکرد 
کميته هاي هفت گانه ، نقاط ضعف و قوت مراحل اجرايي مورد بررسي 

قرار گرفت.
وی تصريح کرد: همچنين با بررسی انتظارات وزارت خانه از دانشگاه ها 
در هر يک از حيطه هاي کاري، پيشنهادات حاضرين در جلسه مطرح و 

بر تسريع روند اجراي برنامه تاکيد گرديد.
جزايری با اشاره به آغاز بسيج ملی کنترل فشار خون از ۲۷ ارديبهشت 
ماه ۹۸ خاطر نشان کرد: اين برنامه در دو مرحله آموزش و اطاع رساني 
و غربالگري اجرا و ضمن تاکيد بر فرهنگ ســازي براي خود مراقبتي 
و پيشــگيري از ابتا به بيماري هاي مزمن بويژه فشــار خون باال ، بر 
شناســايي افراد مبتا و تحت مراقبت و درمان قــرار دادين اين افراد 

تاکيد دارد.
به گفته جزايری؛ دومين جلسه کميته درمان بسيج ملي کنترل فشار 
خون باال نيز با حضور معاون درمان به عنوان رئيس کميته ، مســئول 

امور داروئي معاونت بهداشــتي دبير کميته و اعضــا از ادارات برون و 
درون بخشي برگزار شده اســت.به گفته وی، در اين جلسه مديران و 
يا نمايندگاني از کليه کلينيک هاي دولتي و خصوصي ، بيمارســتانها 
، اورژانس ، معاونت غــذا و دارو ، معاونت درمــان ، داروخانه ها، هال 
احمر، نيروي انتظامي ، تامين اجتماعي ، درمانگاههاي خصوصي نظير 

پارسيان و دي، نظام پرستاري و .... نيز حضور داشتند.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصريح کرد: 
در اين جلسه کليه اعضا در مورد ظرفيت ها و پتانسيل هاي خود در مورد 

تامين نيرو ، تجهيزات بحث و تبادل نظر نمودند.
جزايــری در ادامه افــزود: از تصميمــات مهم اين کميته بــه برپايي 
ايستگاههاي غربالگري فشــار خون در داروخانه هاي پرتردد در سطح 
اســتان، الزام کليه نيروهاي معرفي شده توسط اعضا به گذراندن دوره 
ي آموزشــي دو ســاعته و دريافت گواهي ، همــکاري درمانگاههاي 
خصوصي پارسيان و دي با اين بسيج ملي ، استقرار آمبوالنس و اتوبوس 
در ميعادگاههاي نماز جمعه و عيد ســعيد فطر توسط نيروهاي پايگاه 
اورژانس و اندازه گيري فشــار خون نمازگزاران ، همکاري پايگاههاي 
امداد جــاده اي هال احمر با بســيج ملي کنترل فشــار خون ، اعام 
همکاري بيمارستانهاي اردل ، ناغان ، سيد الشهدا کوهرنگ ، وليعصر 

بروجن مي توان اشاره کرد.
تشکیل کارگروه اطالع رسانی و روابط عمومی »بسیج ملی 
کنترل فشار خون« دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با حضور 

اصحاب رسانه
اما در واپسين روزهای ارديبهشت ماه امسال ، کارگروه اطاع رسانی و 
روابط عمومی »بســيج ملی کنترل فشار خون« دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد با حضور خبرنگاران تشکيل جلسه داد.
سيد علی درخشان در اين جلسه با اشــاره به اهداف تشکيل کارگروه 
اطاع رســانی و روابط عمومی بسيج ملي کنترل فشــار خون، ايجاد 
حسايســت موضوعي در آحاد جامعه، افزايش آگاهي و سواد سامت 
جامعه در زمينه فشار خون باال، بستر سازي مناسب اطاع رساني براي 
توجه به کنترل فشــار خون به مثابه يک فرهنگ رفتاري را از اهداف 

تشکيل اين کميته برشمرد.

وی، شناسايی و کشف موارد فشــار خون باال و اندازه گيری فشار خون 
افراد ۳۰ تا ۷۰ ســال را از ديگر اهداف اين کميته عنوان کرد و افزود: 
فعاليت بسيج ملي کنترل فشار خون از تاريخ ۲۷ ارديبهشت ماه لغايت 
۱۵ تيرماه ۹۸ همزمان با سراسر کشور آغاز و طي دو مرحله آموزش و 

اطاع رساني و غربالگري ادامه پيدا مي کند.
وی، تبليغات محيطی در سطح شهر به صورت بنر،  تبليغات در فضای 
مجازي در کانال ها و گروه هاي دانشــگاه و گروه ها و کانال هاي سطح 
استان ، تهيه و تدوين تيزر جهت پخش در تلويزيون جهت اطاع رساني 
به مردم،  هماهنگي چندين برنامه راديويــي و تهيه و تنظيم تعداد ده 
ها خبر، گزارش،  تيزر و پيام مربوط به بســيج ملي کنترل فشار خون و 
بارگذاري در سايت دانشــگاه و وزارت خانه را از جمله اقدامات صورت 

گرفته طي روزهاي آغازين اجراي برنامه اعام کرد.
مدير مرکز روابط عمومی و امور بين الملل دانشگاه علوم پزشکی استان 
گفت: همچنين مکاتبه با صدا و ســيماي اســتان، دستگاه ها مختلف 

اســتان جهت آگاهي بخشــي و همکاري در سطح بســيج انجام و 
استارت طرح بسيج با استقرار ايستگاه هاي فشار خون در مصلي هاي 

نماز عبادي سياسي جمعه زده شد.
درخشان در ادامه از رونمايی از پوستر بســيج ملی کنترل فشار خون 
در شصت و هشتمين کارگروه سامت و امنيت غذايي استان با حضور 
معاونين سياسي و امنيتي و اجتماعي استاندار، مديران کل و نمايندگان 
دستگاه هاي عضو کارگروه و اندازه گيري نمادين فشار خون اين عزيزان 

با برپايي ايستگاه سنجش سامت در محوطه استانداري خبر داد.
وی هدف از تشکيل اين جلســه را از ظرفيت اطاع رسانی رسانه ها، 
خبرگزاری ها، جرايد و نشــريات محلي عنوان کــرد و افزود: در طول 
اجراي برنامه در راســتاي افزايش آگاهي جامعه از عوامل خطر اصلي 
فشار خون باال همچون مصرف نمک، کم تحرکي، چاقي، اختال چربي، 
مصرف سيگار، الکل و ... با روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي و سازمان 
ها و نهادهاي دولتي و مردمي در سطح استان و شهرستان هاي تابعه نيز 
براي بسيج اطاع رساني گسترده برنامه، نشست هايي خواهيم داشت.

تاکید مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
بر استفاده از ظرفیت سامانه خود اظهاري و ثبت اندازه فشار 

خون
در همين رابطه ســامانه ای نيز به همت روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد راه اندازی شده اســت. »سامانه خود اظهاري و ثبت 
اندازه فشــار خون« که مدير مرکز روابط عمومی و امــور بين الملل 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، با اشــاره به راه اندازی اين سامانه به 
نشــاني اينترنتي www.salamat.gov.ir، بر استفاده از ظرفيت 
اين سامانه براي ثبت دقيق فشار خون گروه هدف تاکيد کرد.سيد علی 
درخشان افزود: اين سامانه برای ثبت اندازه فشار خون توسط افراد يا در 
ايستگاه هاي سنجش فشار خون توسط سنجشگران داوطلب در سراسر 

کشور، راه اندازي شده است.
وی تصريح کرد: برای ثبت اندازه فشار خون کافی است افراد به نشانی 
اين سامانه مراجعه کرده و پس از مطالعه راهنماي تکميل پرسشنامه 
و راهنماي اندازه گيري فشارخون و نيز ورود کد ملي و تاريخ تولد خود 
وارد سامانه شده و در آنجا نســبت به تکميل اطاعات خواسته شده و 

همچنين ثبت اندازه فشار خون خود و يا نزديکان شان اقدام نمايند.
رييس کارگروه اطاع رسانی و روابط عمومی بسيج ملی کنترل فشار 
خون اين دانشگاه، در ادامه از روســاي شبکه هاي بهداشت و درمان و 
مراکز خدمات جامع ســامت، خانه هاي بهداشتي و مسئولين پايگاه 
ها و ايستگاه هاي سنجش فشــار خون خواست ضمن اطاع رساني و 
آموزش نحوه ثبت اطاعات و فشار خون افراد در سامانه خوداظهاري، 
نسبت به تشويق کارکنان براي استفاده از اين سامانه اقدام کنند.وی با 
بيان اينکه، با ثبت اطاعات در اين سامانه، وضعيت سامت هر فرد به او 
نمايش داده مي شود افزود: از سويي ديگر، کارشناسان سامت مي توانند 
با دسترسي به اين اطاعات، افراد در معرض خطر ابتا به پرفشاري خون 

را تحت مراقبت و پيگيري الزم قرار دهند.
همراهی مردم و مسئوالن استان در پیوستن به کمپین ملی 

کنترل فشار خون 
همچنين سرپرست مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد با اشاره به آغاز 
بسيج ملی کنترل فشار خون از تاريخ ۲۷ ارديبهشت ماه ۹۸ و راه اندازی 
سامانه خود اظهاري براي ثبت فشار خون افراد در سامانه، از شهروندان 

خواست تا با مراجعه به اين سامانه، سامت خود را بسنجند. 
دکتــر نرگس عســکری همچنيــن به حضــور فعال نماينــدگان و 
مديران اســتانی در کمپين فشار خون اشاره داشــت و افزود: معاون 
سياسی و امنيتی استانداري، نماينده مردم شــهرکرد، سامان و بن و 
نماينده مردم لردگان در مجلس شــوراي اســامي، رياست دانشگاه 
علوم پزشــکي اســتان به همراه معاونت هاي مختلف اين دانشگاه و 
همچنين روساي شبکه هاي بهداشــتي و درماني و مديران را از جمله 
 مراجعين به ايســتگاه هاي سامت برپا شــده در محوطه استانداري  

بودند. 

طرح ملی کنترل فشار خون در 
شهرستان ها

برگزاری جلسه آموزشی بسیج کنترل ملی 
فشار خون باال در بخشداری منج

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان؛ از برگزاری 
جلسه آموزشی بسيج ملی کنترل فشار خون باال در دفتر بخشداری 
منج با حضور بخشدار ومسئوالن ادارات بخش، دهياران، مسئول 

واحد مبارزه و محيط شبکه خبر داد.
علی کريمی افزود: در اين جلسه به طور مبسوط در خصوص طرح 
بسيج ملي کنترل فشار خون توضيح داده شد و فشار خون حاضران 
کنترل و ثبت در سامانه سيب سايت سامت گرديد.وی، همچنين 
به ديدار و هماهنگی مسئولين شبکه با امام جمعه لردگان به منظور 
هماهنگي در خصوص سخنراني در نماز جمعه پيرامون بسيج ملي 
کنترل فشار خون اشــاره و افزود: جلسه کارگروه سامت و امنيت 
غذايي نيز در بيست و نهمين روز از ارديبهشت ماه ۹۸ با محوريت 

بسيج ملي کنترل فشار خون در فرمانداري لردگان تشکيل شد.
کريمی گفت: در شــبهای قدر نيز از ظرفيت تجمعي شــب زنده 
داران استفاده شد و با همکاري پزشک و کارشناسان خانه بهداشت 
شهرك هجرت لردگان، فشار خون تعداد قابل توجهي از متقاضيان 
در شب قدر ۲۳ ماه مبارك رمضان اندازه گيري شد.سرپرست شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان لردگان در ادامه از مراجعه کارشناسان 
شبکه بهداشــت، به منظوراطاع رسانی و ســنجش فشار خون 

کارکنان قطب صنعتی شهرستان خبر داد.

برگزاری کارگاه فشارخون ويژه دهیاران 
وشوراهاي اسالمي شهرستان کیار

سرپرست شبکه بهداشــت و درمان شهرســتان کيار از برگزاری 
کارگاه فشــارخون وديگر بيماريهــاي غيرواگير ويــژه دهياران 

وشوراهاي اسامي اين شهرستان خبر داد.
 رشــيد طاهری افزود: اين کارگاه آموزشی در راستاي طرح بسيج 
ملي کنترل فشــارخون برگزار گرديد وکارشناسان رابط سامت 
ادارات ونهادها وارگانهاي شهرستان کيار با اپيدمي بيماريهاي غير 
واگير از جمله فشــارخون وتاثيرات ژنتيک ونژاد ومناطق مختلف 

کشور وعلل محيطي بيماريهاي غير واگير بيشتر آشنا شدند.
وی، تشريح علل رفتاری فشارخون مانند مصرف دخانيات ومصرف 
الکل ، چاقی وتغذيه نامتعادل را از ديگر مباحث مطرح شده در اين 
کارگاه آموزشي عنوان کرد.به گفته وی، درپايان از ۴۰ رابط شرکت 
کننده تست پرفشاری خون به عمل آمد و در ادامه رابطينی که به 
عنوان همکار مشــارکت کننده در خيمه هاي ثابت وسيار انتخاب 
شدند و با مهارت عملي گرفتن تست فشارخون آشنا و در پايان در 
آزمون مهارتي شرکت نمودند.طاهری در ادامه به برگزاری اولين 
جلسه بررسی روند طرح ملی کنترل فشارخون با حضور کارشناس 
ناظراستاني اشاره داشت و افزود: در اين جلسه ابتدا گزارش کلي از 
اقدامات انجام شده ودر حال اجرا وآمادگي کامل مراکز وخانه هاي 

بهداشت تابعه به اطاع حاضرين رسيد.

 اندازه گیری فشار خون شرکت کنندگان 
در راهپیمايی روز قدس در سامان

سرپرست شبکه بهداشــت و درمان شهرستان ســامان گفت: 
ضمن حضور فعال مسئولين و کارکنان شبکه و واحدهای تابعه 
در راهپيمايی غرور آفرين روز قدس، با همکاري بســيج جامعه 
پزشکي شبکه ايستگاه هاي سنجش سامت در محل مصلي نماز 
جمعه شهر سامان برپا و غربالگري فشــار خون براي متقاضيان 

انجام شد.
مرتضی خليلی با اعام اين خبر افزود: جلسه هماهنگي کمپين 
فشــار خون نيز با حضور رابطيــن ادارات، دهيــاران و نماينده 
سازمانهاي مردم نهاد در هشتمين روز از خردادماه ۹۸ در سالن 

اجتماعات شبکه برگزار گرديد.
به گفته وی، در اين جلســه درباره اپيدميولوژی بيماري فشــار 
خون در سطح استان و شهرستان مطالب الزم ارائه شد و در ادامه 
کارشناس بيماري هاي واگير در خصوص اهداف برنامه ملي بسيج 
فشار خون ، فراخوان افراد در اجراي برنامه ملي فشار خون، نحوه 
مراجعه افراد، نحوه اجراي برنامه بصورت حضوري و غير حضوري 
مطالبي ارائه نمودند و از کليه ادارات خواســته شد براي اطاع 
رساني برنامه و مراجعه پرسنل ادارات و خانواده هايشان در برنامه 

کمپين فشار خون اقدام کنند.

»فشــار خون« تنها دو کلمه است اما اگر جدی 
گرفته نشود می تواند به اندازه جمات تلخ بسيار، 
عواقب بد داشته باشــد. بی خبری از فشار خون باال بسيار پرخطر 
است. بی توجهی جامعه پزشکی و جدی گرفته نشدن فشار خون 
باال  توسط  مردم ؛ دو عامل مهمی است که اگر برطرف شود، شاهد 
کاهش  ۲۵ درصدی  مرگ های ناشی از سکته های قلبی و مغزی در 
ايران خواهيم بود.گفته می شود مرگ ساالنه ۳۳ هزار ايرانی زير ۵۵ 
سال به دليل ســکته های قلبی و مغزی عمدتا ناشی از فشار خون 
باالست. پس بايد جدی گرفته شــود. دو گام ساده در راه رهايی از 
بحران فشار خون باال در ايران هم اين است که همه بيماران، به هر 
دليلی که به مطب ها مراجعه می کنند، از پزشک خود بخواهند که 
فشار خونشان را کنترل کند و متقابا، همه پزشکان نيز خود را ملزم 
بدانند  فشار خون تمام بيماران را فارغ از هر علتی که مراجعه کرده 
اند، اندازه گيری کنند تا اين عامل خطر بيمــاری های مرگبار در 

کشور ما  تا حدود زيادی کنترل شود.

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ؛ پیشتاز در اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

امروزه بیماری های واگیر جای 
خود را به بیماري هاي غیرواگیر و 

حوادث و سوانح داده است
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