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قیمت: 1000 تومان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

 بر اساس اعالم نماینده شهرضا،  اولین منطقه ویژه اقتصادی استان اصفهان به زودی راه اندازی خواهد شد؛

پاییکهمیلنگد
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موتورسیکلتهایبدونتخلفقضایی،ترخیصمیشوند
 خبر خوش فرمانده نیروی انتظامی برای اصفهانی ها:
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رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

روند سقوط طال شدت گرفت
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: با وجودی که قیمت طال و سکه طی روزهای اخیر در مقابل نوسانات نرخ دالر 

مقاومت نشان داده، اما نرخ طال همچنان رو به کاهش است.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان:

مایه کوبی بیش از 96 هزار رأس دام سنگین انجام شد
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: مایه کوبی ۹۶ هزار و ۶۲۲ رأس دام سنگین در این استان علیه 

بیماری تب برفکی انجام شد.

شهردار اصفهان:

 شهر باید در مقابل هر حادثه ای مقاوم باشد
قدرت  ا...نوروزی با بیان اینکه این اقدامات در راستای افزایش تاب آوری شهر است، زیرا شهر باید تاب آور و در مقابل هر 
حادثه ای مقاوم باشد، افزود: در شهر باید همه دستگاه ها و مردم همکاری کنند زیرا اگر حادثه ای رخ دهد با تعامل می توان 

بر پیامدهای آن غلبه کرد. 

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

  سردار اشتری در یادواره ملی شهید عبدالرسول زرین و 1200 شهید ورزشکار استان اصفهان مطرح کرد:

باید افتخارمان باشد که کوچه هایمان به نام شهداست

7

هفته هشتم لیگ برتر و جشنواره 
گل پرسپولیس در حاشیه خلیج 
فارس

ترمز سپاهان کشیده شد، 
ذوب آهن بازهم باخت
6

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
)اجرایعملیاتشبکهفاضالبمنطقهشهرضا(شماره98-3-186/2

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضالب منطقه شهرضا )مســیرهای لوله گذاری شبکه فاضالب خیابان ولیعصر 
غربی، شهید بهشتی، صاحب الزمان و آیت اله مطهری)مرحله اول(( به شماره )۲0۹8001434000074( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
۲- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس:www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/08/01 می باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
3-1-آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8-3۶۶80030-031    اتاق )۲۹۲(

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1-مرکز تماس: 0۲1-41۹34

4-۲-دفتر ثبت نام: 88۹۶۹737 و 851۹37۶8
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام / پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

نوبتدوم
شرکت آب و فاضالب

 استان اصفهان

تاریخروزساعتعنوان

98/08/08چهارشنبه16:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

98/08/18شنبه16:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

98/08/19یکشنبه08:00زمان بازگشایی پاکتها

   نام روزنامه :  زاینده رود
  تاریخ انتشار: 98/08/4

دعوتبههمکاری
به یک نفر آقا جهت سرپرستی کارگاه، وارد به امور انبار داری و ثبت موجودی ، هماهنگی و 

نظارت با دقت باال، واقع در شهرک صنعتی رازی نیازمندیم.
021-88329376

09127208620
Growmon.co@gmail.com
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روحانی به دعوت رســمی الهام علــی اف، رییس 
جمهور آذربایجان به این کشــور ســفر کرده تا در 
اجالس عدم تعهد شــرکت کند؛ کنفرانســی که 
همواره محلی برای عرض اندام ایران به عنوان یک 
مخالف جدی آمریکا بوده و ایران دســت برتر را در 
میان کشورهای عضو این پیمان دارد. همین رویه 
موجب شده تا در سال هایی که ایران از سوی آمریکا 
به شدت تحت فشار قرار داشــته است اعضای این 
گروه تا آنجا که قدرت داشــتند در مجامعی مانند 
ســازمان ملل طرف ایران را بگیرند. روحانی پیش 
از شروع این اجالس و در بدو ورود با الهام علی اف 
دیدار کرد و سپس در اجالس عدم تعهد سخنرانی 
کرد. مراسم با یک دقیقه ســکوت به احترام سران 
فقید عضــو جنبش عدم تعهد کــه پس از اجالس 
وزرای کاراکاس درگذشته اند، آغاز شد و »نیکالس 
مادورو« رییس جمهــوری ونزوئال به عنوان رییس 
هفدهمین اجالس ســران کشورهای جنبش عدم 
تعهد گزارشــی را از فعالیت های این جنبش بین 
سال های 2016 تا 2019 ارائه کرد. حسن روحانی 
به عنوان سخنران روز اول این اجالس سخنان خود 
را با اشاره به جهان دو قطبی و مصائب ناشی از آن 
آغاز کرد و سپس با بر شمردن نقاط قوت کشورهای 
عضو به پایان رساند. رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
جنبش عدم تعهد به پشتوانه جمعیت فراوان و قلمرو 

وسیع و با توجه به آرای خود در مجامع بین المللی، 
می تواند قطــب جدیــدی از قــدرت را در جهان 
چندقطبــی آینده پایه گذاری کند، اظهارداشــت: 
نیل به این هدف، نیازمند درک واقعیت های جدید 
منطقــه ای و بین المللــی و به کارگیــری ابزارها و 

امکانات نوین جهان امروز است. 
وی در ادامه افزود: این اجالس در شرایطی برگزار 
می شود که جهان به سرعت در حال گذار به سوی 
نظــام چندقطبی اســت. در این عرصــه پیچیده، 
خشــونت و درگیــری در مناطق مختلــف رو به 

گسترش است؛ حاکمیت ملی کشورهای مستقل، 
به شیوه های گوناگون نقض می شــود؛ گرایش به 
قطب بندی هــای نظامی، رقابت های تســلیحاتی، 
راه اندازی جنگ ها و تشــدید منازعات، و واگرایی 
قومی و منطقه ای افزایش می یابد و قانون گریزی و 
نقض تعهدات بین المللی و مداخله در امور داخلی 
کشورهای مســتقل، رو به افزایش اســت. امروز، 
آمریکا از روی استیصال، چنان بی پروا و گستاخانه 
از ابزارهای اقتصادی ظالمانه برای تحمیل مقاصد 
سیاسی نامشروع خود بر ملت های مستقل استفاده 

می کند که نمی توان نامی به جز تروریسم اقتصادی 
بر آن نهاد.

پس از شــرکت در این کنفرانس روحانی با نخست 
وزیر پاکستان، دیدار کرد. گفت وگوهای صمیمانه 
آنها در خالل این دیدار مورد توجه رســانه ها قرار 
گرفته است. عمران خان که از او به عنوان میانجی 
اصلــی میان ایــران و عربســتان در روزهای اخیر 
مطالب زیادی منتشر شده و اخیرا هم به ایران سفر 
کرده است، در این دیدار در اواســط مذاکرات، به 
روحانی گفت: ای کاش من از مادرم که لیســانس 
ادبیات فارسی داشــت و کرمانی االصل بود فارسی 
را آموخته بودم تا اکنون با شــما به فارسی سخن 
می گفتم. ســخنانی که در یک دیدار دیپلماتیک 
اندکی غیر متعارف می نماید؛ اما نشان می دهد روابط 
میان ایران و پاکستان نزدیک تر از همیشه است. بر 
اساس توییتی که علیرضا معزی، معاون ارتباطات و 
اطالع رسانی دفتر رییس جمهوری نوشته است در 
این دیدار؛ تاکید رؤسای جمهور ایران و پاکستان بر 
اشتراکات عمیق فرهتگی و تاریخی دو ملت، صرفا 
تعارفی دیپلماتیک نبود و بــه همین دلیل عمران 
خان صحبت از مادرش و ایرانی بودن آن را  به میان 

آورده است.
 ظریف هم در آســتانه ایــن اجــالس دیدارها و 
رایزنی های زیادی داشت تا دولت حسن روحانی از 
شرایط سخت تحریم و محاصره سیاسی و اقتصادی 

بیشترین بهره و تعامل را ببرند.

خروج امارات از جنوب یمن 
نمایشی است

یک منبع نظامی یمنی نســبت به عقب نشــینی 
نیروهای اماراتی از اســتان های جنوبی یمن ابراز 
تردید کرد. پایگاه خبری »مأرب پرس«، این منبع 
نظامی اعالم کرد: اماراتی ها با عقب نشینی صوری از 
عدن به دنبال تغییر وضعیت مجدد خود در یمن و 
همچنین ایفای نقشی جدید از طریق شبه نظامیان 
محلی هستند که طی چهار سال گذشته از تسلط 
بر استان عدن و برخی اســتانهای جنوبی دیگر از 
آنها حمایت مالی و نظامــی کرده اند. منبع مذکور 
همچنین اعالم کرد: نیروهــای اماراتی برای گمراه 
کردن افکار عمومی بین المللی درخصوص واقعیت 
خروج شان از عدن و دیگر استان ها مانند سقطری 
و حضر موت اقدام به فریب می کنند. پیش تر، یک 
منبع نظامی اعالم کرد که امارات تمامی ســالح ها 
و تجهیزات نظامی را از مقر ائتالف عربی در شــهر 
البریقه در غرب عدن با حضور افســران سعودی و 
اماراتی و برخی رهبران جدایی طلبان جنوب یمن 

خارج کرد.

 چانه زنی ترکیه با روسیه 
برای دریافت اس-۴۰۰

براساس اعالم شــرکت روزو بورون اکسپورت که 
صادرکننده تسلیحات دولتی روسیه است، به رغم 
هشدارهای مکرر واشنگتن در قبال چنین اقدامی، 
ترکیه در حال خرید سیســتم های دفاع موشکی 
اس-۴00 بیشتر از مسکو است. الکساندر میخایف، 
رییس شرکت روزو بورون اکسپورت به خبرگزاری 
روسی اینترفکس گفت، دو طرف درمورد »تامین 
مالی« و »برنامه تحویل« گفت وگو کرده اند. وی اما 
جزییات بیشتری ارائه نکرد. پیش تر هم دیمیتری 
شوگایف، مدیر سرویس فدرال روسیه در همکاری 
نظامی- فنی در روز سه شنبه تاکید کرد، قراردادهای 
جدید برای تامین سامانه های موشکی دفاع هوایی 
اس-۴00 در مذاکرات اخیر میان روسای جمهوری 
ترکیه و روسیه مطرح نشــده؛ اما به طور کلی این 

مساله »در دست بررسی« است.

دیدار محرمانه پادشاه بحرین و 
نتانیاهو در بوداپست

یک منبع دیپلماتیــک مطلع از دیــدار محرمانه 
پادشاه بحرین با نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
در بوداپســت، پایتخت مجارســتان خبر داد.این 
منبع گفت، دیدار میان حمد بن عیسی آل خلیفه، 
پادشاه بحرین و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی در ماه آوریل و همزمان با سفر حمد 
بن عیسی به بوداپست تحت عنوان گسترش روابط 
با مجارســتان و دیدار با یانوش آدر، رییس جمهور 
این کشور صورت گرفت. منبع مذکور تصریح کرد، 
این دیدار در چهارچوب هماهنگی ها برای برداشتن 
گام های نخست طرح موسوم به معامله قرن از طریق 

برگزاری کارگاه منامه بود که دو ماه بعد انجام شد.

دادگاه بولیوی حرف آخر را 
در مورد انتخابات زد

دادگاه عالی انتخاباتی بولیوی با اعالم پایان شمارش 
دســتی انتخابات جنجالی ریاســت جمهوری این 
کشور، از پیروزی »اوو مورالس« رییس جمهور کنونی 
خبر داده است. طبق قوانین موجود در بولیوی، برای 
بردن انتخابات به صورت یک مرحله ای، هر کاندیدا 
نیاز به کســب حداقل ۵0 درصــد آرای مردمی یا 
حداقل ۴0 درصد آرا به شــرطی کــه اختالفش با 
رقیب حداقل 10 درصد باشــد، دارد. دادگاه عالی 
انتخاباتی بولیوی ابتدا طبق آمارهای اولیه و براساس 
شمارش ســریع ۸۴ درصد آراءاعالم کرده بود که 
مورالــس ۴۵ درصد و رقیبش ِمســا ۳۸.16 درصد 
آرا را کسب کرده بودند که در این صورت انتخابات 
به دور دوم می کشید؛ اما بعد از 2۴ ساعت از اعالم 
نتایج اولیه، نتیجه انتخابات از پیشتازی مورالس 
حکایت داشــت که این موضوع باعث اعتراضات 

خیابانی شد.

ثبات و امنیت؛ کلید واژه روحانی در باکو اطالعیه دفتر معاون اول رییس 
FATF جمهور درباره

دفتــر معــاون اول رییس جمهــور با اشــاره به 
برداشــت های متفاوت از اظهــارات جنجالی وی 
درباره FATF توضیحاتی ارائه کرد. متن کامل این 
اطالعیه به شرح ذیل است: از آنجا که برداشت های 
متفاوتی از سخنان مهم اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رییس جمهور در نشست روز سه شنبه مورخ 
9۸/۸/۳0 با جمعی از علما و روحانیون منتشر شده 
است و نیز با توجه به موضع گیری های سیاسی و 
غیر اخالقی برخی افراد و رسانه ها که در چند روز 
اخیر ســعی کردند هدف اصلی این سخنان مبنی 
بر ضرورت شــفافیت در تصمیــم گیری ها و نیز 
 FATF اهمیت تســریع در تصویب لوایح مرتبط با
برای کاهش مسائل معیشتی مردم و جلوگیری از 
ایجاد مشکالت جدید بانکی و اقتصادی برای کشور 
را به حاشیه ببرند، دفتر معاون اول رییس جمهور 
ذکر این نکته را الزم می داند که جهانگیری در این 
نشست تاکید کرده  »ســران قوا در دو-سه جلسه 
خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با FATF برای 
اداره کشور بسیار ضروری است«. لذا برای آگاهی 
افکار عمومی فیلم این بخش از سخنان معاون اول 

رییس جمهور منتشر می شود.

فارن پالیسی:
ایران در حال پیروزی در نبرد 

برای آینده خاورمیانه است
بنا بر تحلیل یک نشــریه آمریکایی، ایران در حال 
موفقیت در نبردی اســت که تعیین سرنوشــت 
خاورمیانــه را در پی دارد. فارن پالیســی تحلیل 
خود را با یادآوری حمالت موشــکی ماه سپتامبر 
به تاسیسات نفتی »آرامکو« در عربستان سعودی 
آغاز کرد و نوشــت: ترکیبی از موشک های کروز 
و پهپادهایی که 1۴ ســپتامبر قلب صنعت نفتی 
عربستان را نشانه رفتند، حاکی از حمله ای دقیق 
به پاردایم حاکم جهانی بود. به نوشــته این نشریه 
آمریکایی حمالت ماه ســپتامبر به آرامکو، بیانگر 
آن است که جهان شــاهد تغییراتی اساسی است. 
فارن پالیسی همچنین یادآور شد: مصاحبه اخیر 
سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه 
پاسداران ایران اهمیت تاریخی تحوالت خاورمیانه 
را آشکار ساخت. در این مصاحبه سردار سلیمانی 
در ابتدا به چشم انداز منطقه ای که در سال 2006 

به جنگ اسرائیل و حزب ا...منجر شد، پرداخت. 

 رایزنی برجامی عراقچی
 و ریابکوف در مسکو

معاونان وزرای خارجه ایران و روسیه در آستانه ورود 
ایران به گام چهارم کاهش تعهدات برجامی درباره 
آخرین تحوالت برجام در مسکو به رایزنی پرداختند. 
وزارت خارجه روسیه از دیدار سید عباس عراقچی 
معاون سیاســی وزیر خارجه ایران با »ســرگئی 
ریابکــوف« همتای روس آن در مســکو خبر داد. 
براساس این گزارش، عراقچی پنجشنبه( ریابکوف 
معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در 
مذاکرات هسته ای در مسکو دیدار و گفت وگو کرد. 
در این دیدار، پایبندی و حمایت از برجام از سوی دو 

طرف مورد تأکید قرار گرفت.

معافیت دو ساله آمریکا برای 
اداره میدان گازی ایران

وزارت خزانه داری آمریکا مجوز شرکت »سریکا 
انرژی« برای اداره میــدان Rhum در دریای 
شمال که شرکت ملی نفت ایران ۵0 درصد در 
آن سهم دارد را به مدت دو ســال دیگر تمدید 
کــرد. معافیت صادره از ســوی دفتــر کنترل 
دارایی های خارجــی وزارت خزانه داری آمریکا 
به شرکت های آمریکایی مانند تامین کنندگان 
خدمات میــدان نفتی اجازه می دهــد با وجود 
تحریم های واشنگتن علیه ایران، در این میدان 
فعالیت کنند. معافیت یک ساله ابتدا در ماه اکتبر 
ســال 201۸ و پس از اعالم تحریم های آمریکا 

علیه ایران اعالم شد.

 محمود  واعظی
رییس دفتر رییس جمهور:

رییس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسالمی 
ایران با اشــاره به اینکه تمام اظهارات آمریکا در 
مرحله اخیر دروغ اســت،گفت: تمــام طرح های 

دشمن را شکست دادیم. 
غالمرضا جاللی ادامه داد: زیر ســاخت های قوی 
بــرای مقابله با حمالت ســایبری داریــم و تمام 
اظهــارات آمریکا در مرحله اخیــر دروغ و ادعای 
توخالی اســت. وی در پاسخ به ســوالی در رابطه 
با جایگاه ایــران در مقابله با تهدیــدات در زمینه 
پدافند غیر عامل گفت: جمهوری اســالمی ایران 
با تهدیــدات مختلفــی در منطقه مواجه اســت 
که پدافنــد غیر عامل باید بــا آن مقابله کند و در 
زمینه هــای مختلف مقابله مســتقیم بــا آمریکا 
داریم و این زمینه ها نظامی، امنیتی، ســایبری و 
اقتصادی هستند، بنابراین دشمن تالش می کند 
در این زمینه ها هرکاری که از دســتش بر می آید 

را انجام دهد.

تمام اظهارات آمریکا در 
مرحله اخیر دروغ است

رییس سازمان پدافند غیر عامل:

کافه سیاست

عکس  روز 

 دیدار صمیمانه سردار سلیمانی
 با خانواده شهید مدافع حرم

سرلشکر قاسم ســلیمانی با حضور در استان 
خوزستان با خانواده یک شهید مدافع حرم در 

دزفول دیدار کرد.

تمام اظهارات آمریکا در مرحله اخیر دروغ است

پیشنهاد سردبیر:

رییــس دفتــر رییس جمهور گفــت: ما االن 
آنقــدر گرفتاریم کــه وارد بحــث انتخابات 
نشــده ایم. حزب اعتدال و توسعه از روز اول تا 
حاال هیچ وقت در شــورای عالی اصالح طلبان 
نبوده اســت. محمود واعظی، درباره اظهارات 
اصالح طلبان درخصوص جدایــی اعتدالیون 
و حزب توســعه از مذاکرات انتخاباتی مجلس 
در شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
گفت: آنقدر گرفتاریم که وارد بحث انتخابات 
نشده ایم. نه ائتالف را می شــود تایید کرد نه 
جدایی را ، ولی اینکه مــا چگونه می خواهیم 
وارد شویم را گذاشــته ایم تا کمی پیش رود، 
ضمن اینکه ما از خــود اصالح طلبان نیز یک 
صدا نمی شنویم. وی افزود: انواع و اقسام صداها 
از آنجا بیرون می آید، یعنی االن تفرقی که در 
اصولگرایان هست همین تفرق در اصالح طلبان 

وجود دارد.

 انواع و اقسام صداها از 
اصالح طلبان شنیده می شود

 اکبر رنجبرزاده 
عضو هیئت رییسه مجلس:

وزیر کشــور گفت: تاکید ما در بحــث انتخابات به 
اســتانداران، رعایت شرایط ســالم، قانونی و امن 
است و با شورای نگهبان درباره انتخابات همکاری 
بسیار جدی داریم. رحمانی فضلی با اشاره به اینکه 
باید امنیت را در انتخابات برقرار کنیم، تاکید کرد: 
به عنوان مجریان انتخابات باید آن را ســالم برگزار 
کنیم و قانون درآن محور و مالک باشــد. متولیان 
نظارت، نظم و تبلیغات و همه دستگاه های مسئول 
هم باید کمک کنند تا بــا محوریت قانون و وزارت 
کشــور به عنوان مجری قانون، ایــن مهم صورت 
گیرد. وزیر کشور با اشاره به نحوه برگزاری انتخابات 
خاطرنشــان کرد: به جرات می توانــم بگویم بیش 
از ۸0 تــا ۸۵ درصد روندهای برگــزاری انتخابات 
به صورت الکترونیکی برگزار می شــود و مهم ترین 
قسمت این روندهای الکترونیک احراز هویت است، 
 چراکه بیشــترین تخلفات در احراز هویت صورت

 می گیرد.

با شورای نگهبان همکاری 
بسیار جدی داریم

رحمانی فضلی:

عضو هیئت رییســه مجلس با بیان اینکه توقف 
بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام کار درستی اســت، گفت: دولت 
بار دیگر دارد اشــتباهات قبلی خود در رابطه با 
برجام را در مورد FATF هم تکرار می کند. اکبر 
رنجبرزاده،ادامه داد: لوایح مرتبط با FATF یک 
نسخه استعماری برای نظام حکومتی ما به شمار 
می رود و چه این لوایح و چه نسخه های دیگری که 
از سوی غربی ها و به ویژه آمریکا برای کشور ما ارائه 
می شود نه تنها شفابخش نیست بلکه ساختمان 
سیستم حکومتی ما را نیز دچار مشکل می کند. 
وی با بیان اینکه توقف بررســی لوایح مرتبط با 
FATF در مجمع تشــخیص مصلحت نظام کار 
درستی است، افزود: اگر آقایان دولتی ها به دنبال 
این هستند که از دری که از سوی غربی ها نسخه 
شفابخشی برای ایران ارائه شود یک اشتباه بزرگ 

به شمار می رود.

دولت اشتباهات خود در 
برجام را تکرار می کند

پیشخوان

بین الملل

یک عضو هیئت رییســه مجلس با بیان اینکه دولت و مجلس در 
 CFT باالترین سطح ممکن منافع کشور را در تصویب لوایح پالرمو و
رعایت کردند، گفت: با مماشــات و بی تصمیمی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام فضای بیشــتری در اختیار مخالفــان دولت برای 
کارشکنی علیه لوایح FATF قرار گرفته است. علیرضا رحیمی با 
اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رییس جمهوری در مورد تصویب 
CFT در شورای هماهنگی سران سه قوه گفت: متاسفانه با مماشات 

و بی تصمیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای بیشتری در 
اختیار مخالفان دولت برای کارشکنی علیه لوایح FATF قرار گرفت. 
ما شاهد این هستیم که استدالل موافقان لوایح از صداوسیما پخش 
نمی شود ولی در آستانه هر جلســه مجمع طبل مخالفت نواخته 
می شود. وی اضافه کرد: معتقدیم پالرمو و CFT با در نظر گرفتن 
منافع ملی کشــور، ضرورتی برای حوزه پولی و بانکی کشور است 
و طبعا اعضای مجمع می توانند این ضرورت را تشــخیص دهند؛ 

اما فضای کارشناســی مجمع متاثر از ارعاب پیامکی اعضا توسط 
محافلی، تبدیل به فضای جناحی شده است. این عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس خاطرنشان کرد: پالرمو و 
CFT در جلسه سران قوا مطرح و تایید شده بود و مجلس هم آن 
را تصویب کرد که این موارد مربوط به دوره ریاســت آیت ا...آملی 
بود. رحیمی عدم تصویب این دو الیحه را با اقدامات امیدبخش قوه 

قضاییه در مقابله با فساد و پولشویی تناقضی آشکار دانست.

FATF انتقاد نماینده تهران از مجمع درباره

  رییس جمهور در جلسه سازمان عدم تعهد مواضع صریحی را بیان کرد؛

نقاط تاریک پرونده سلطان 
سکه

به مردم می گویم چه کسی 
کشور را تعطیل کرده است

دولت محترم، لطفا صدای 
کارشناسان را هم بشنوید

دروغ آشکار علیه هاشمی

واکنش سفیر انگلیس به سخنان یک نماینده مجلس
سفیر انگلیس در تهران به ســخنان اخیر یک نماینده مجلس ایران درباره موضع انگیس در مورد برجام 
واکنش نشان داد و آن را حاصل سوء برداشت از تحوالت سیاسی این کشور دانست. حشمت ا...فالحت 
پیشه در سخنانی مدعی شده بود با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این کشور به تبعیت از آمریکا و به دالیل 
استراتژیک موضع گیری های تندتری علیه ایران خواهد داشت. جانسون در ماه های اخیر علی رغم تشدید 
تنش ها میان ایران و آمریکا تالش کرده تا موضعی بی طرفانه نسبت به این مسئله داشته باشد. او که به 
شدت درگیر در پروسه خروج از اتحادیه اروپاست بارها درخواست آمریکا مبنی بر افزایش فشارها بر ایران 
را رد کرده است. جانسون در روزهای اخیر به شدت برای مذاکره با اتحادیه اروپا از سوی مخالفانش تحت 
فشــار قرار دارد و علی رغم اینکه دولت انگلیس در روزهای اخیر اعالم کرده نامه تاخیر برگزیت را بدون 

امضا به اتحادیه اروپا ارسال کرده؛ اما رویه خروج از برگزیت را متوقف نخواهد کرد.

جدیدترین ادعای کریمی قدوسی درباره رابطان آمدنیوز
جواد کریمی قدوسی،نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی در حساب توئیتری خود با طرح ادعایی 
نوشت: » دو نفر از خبرنگاران و ادمین های تلگرامی آمد نیوز و رسانه های زنجیره ای که در سال 9۵ و 96 دستگیر 
شدند، اعتراف کردند با یکی از وزرای وقت ارتباط مستقیم داشــته و از آقای واعظی وزیر ارتباطات وقت کمک 
مالی دریافت می کرده اند«. این در حالی است که محمود واعظی، رسسس دفتر رییس جمهور در گفت وگو با خبر 
آنالین از قوه قضاییه در خواست کرده است تا با ادعای این نماینده مجلس برخورد کند. وی همچنین با بیان اینکه 
» این آقا براساس چه مستنداتی چنین اظهاراتی را مطرح کرده است« اظهار داشت: در آستانه انتخابات مجلس به 
صورت خیلی زودرس اتاق فکرهایی برای حمله به دولت ایجاد شده با این ذهنیت که هر چه به دولت حمله کنند 
توفیق شان در انتخابات بیشتر است. واعظی تاکید کرد: این که فردی که شبکه جنگ روانی علیه ایران درست 

کرده با هوشمندی عزیزان سپاه دستگیر می شود باید عامل افتخار همگی ما باشد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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آماده شدن زمین ۴۰۰۰ واحد مسکونی طرح 
اقدام ملی مسکن در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

گزارش

آیا احتمال ریزش قیمت دالر 
وجود دارد

 دالر در روز آخر هفته گذشته در سنت شکنی 
آشکاری نسبت به سه ماهه اخیر به کف کانال 
۱۱ هزار تومان نزدیک شــد. ریزش نرخ ارز در 
بازار در حالــی رخ داد که مانــدگاری دالر در 
محدوده ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومــان تا ۱۱ هزار و 
۵۰۰ تومان کمی طوالنی تر از معمول شــده 
بود. هر چند استنادات رییس کل بانک مرکزی 
مبنی بر شتاب گرفتن روند بازگشت ارز حاصل 
از صادرات غیر نفتی به کشــور از یک ســو و 
مهار تقاضای غیرواقعی و پیشگیری از خرید و 
فروش سفته بازانه ارز گواهی ریزش قیمت ها به 
رقمی پایین تر از محدوده مذکور را می داد اما 
چسبندگی قیمت ها و مانورگاه و بیگاه دالالن 
مانع از آن می شد ســد مقاومتی دالر شکسته 
شود. یحیی آل اســحاق، رییس اتاق بازرگانی 
ایران و عراق گفته بود نــرخ واقعی دالر کمتر 
از این رقم اســت و وقتی با این پرسش مواجه 
شد که نرخ واقعی چقدر اســت، به گفتن این 
نکته که این رقم کمتر از ۱۰ هزار تومان است، 
بسنده کرد. قیمت ۱۰ هزار تومان در قیاس با 
نرخ آبان ماه ســال ۱۳۹۶ هر چند نرخ باالیی 
محسوب می شــود اما در قیاس با طوفان رخ 
داده در بازار ارز از پس تشدید تحریم ها، رقمی 
کنترل شده اســت. پرسش مهم اما اینجاست. 
دلیل شکل گیری انتظارات کاهشی در بازار ارز 
چیست؟ برخی از فعاالن بازار می گویند دلیل 
این انتظار بی تردید به تغییــر رفتار اماراتی ها 
با ایران باز می گردد. بانــک مرکزی امارات در 
خرداد ماه سال گذشــته، مجوز فعالیت هفت 
صرافی مرتبــط با ایران را محــدود کرده بود. 
تأثیر این اقدام البته در بازار ارز ایران مشــهود 
بود. حاال اما بسیاری از ناظران بین المللی نیز از 
تغییر رفتار امارات در قبال ایران خبر می دهند 
و معتقدند امارات تالش دارد به ایران نزدیک تر 
شــود. بانک مرکزی امارات نیز حاال بخشی از 
منابع بلوکه شده ایران در کشورش را آزاد کرده 
است. رقمی برابر با ۷۰۰ میلیون دالر. در عین 
حال برخی نمایندگان مجلس از رفع محدودیت 
برای صرافان به منظور کار با ایران خبر داده اند. 
اکبر ترکی، عضو فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس شورای اسالمی گفته است روابط ارزی 
امارات با ایران بهبود یافته و صرافی های بسته 
شــده ایرانی در دوبی دوباره فعال شده اند. از 
سوی دیگر دست اندرکاران بازار بر این اعتقادند 
که کم کم احتمال فروش دالرهای خانگی در 
بازار باال می رود چرا که روند حاکم بر بازار نشان 
می دهد سود باالیی در کار نیست وکسانی که به 
قصد دریافت سود وارد بازار شده بودند، ممکن 
است در آینده از محل کاهش قیمت ها بیش از 

حاال متضرر شوند. 

بازار

خمیردندان

توقف کامل تولید پراید تا 
تیرماه سال آینده

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به اینکه 
اولین مــدل تولید پراید از دی مــاه از رده تولید 
خارج خواهد شــد، گفت: تا افــق ۱4۰۰ باید ۲ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر در صنعت پتروشیمی 
و پالســتیک داخلی سازی شــود. رضا رحمانی 
گفت: زمان توقف تولید یک مدل خودروی پراید 
از دی ماه امسال و دو مدل دیگر آن اردیبهشت و 

تیرماه سال آینده خواهد بود.

ضریب نفوذ بیمه ایران رکورد 
جهان را زد

بررسی آمار نشان می دهد که سرعت رشد صنعت 
بیمه در ایران باالتــر از میانگین منقطه و جهان 
بوده و با وجود افــت ضریب نفوذ بیمه در منطقه 
خاورمیانه و ثابت ماندن آن در جهان، این شاخص 
در ایران روندی افزایشــی داشته است. بر اساس 
آخرین آمار صنعت بیمه که توسط بیمه مرکزی 
ایران منتشر شده، ضریب نفوذ بیمه در کشور در 
دو سال اخیر )۹۶- ۹۷( روندی افزایشی داشته، 
این درحالی است که میانگین ضریب نفوذ بیمه 
در جهان در دوره مورد بررســی ثابت مانده و در 
منطقه )شامل خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه( 

روندی کاهشی داشته است.

برگزاری جشنواره گل های 
زینتی فصلی در درچه 

فرماندار خمینی شــهر گفت: درچه نخســتین 
تولید کننده گل های زینتی فصلی هشتم آبان 
میزبان جشــنواره گل های زینتی فصلی است. 
محمود مســلم زاده فرماندار خمینی شــهر در 
جلســه مشــترک فرمانداری، اداره آموزش و 
پرورش و گلخانه داران شهرستان، وسعت ۳۰۰ 
واحد گلخانه فعال تولید گل های زینتی فصلی 
را بیش از ۶۰ هکتار بیان کرد و گفت: با تولید ۵۱ 
درصد گل و گیاه فصلی و نشائی استان اصفهان، 
درچه نخســتین تولیدکننــده گل های زینتی 
فصلی و نشائی استان است. محمود مسلم زاده 
افزود: تولید ســاالنه بیش از ۲۰ میلیون گلدان 
گل های زینتی در این شهرستان زمینه بیش از 
۶۰۰ نفر را در این گلخانه ها فراهم کرده است. 
او گفت: جشــنواره گل های زینتی فصلی از ۸ 
تا ۱۷ آبان با شــرکت تولید کنندگان این نوع 
محصوالت کشــاورزی بــه میزبانی بــازار بین 

المللی گل و گیاه شهر درچه برگزار می شود.

بنزین سال آینده سهمیه بندی 
می شود؟

یک عضــو کمیســیون انرژی مجلــس از طرح 
پیشنهاداتی برای افزایش قیمت و سهمیه بندی 
بنزین در سال آینده خبر داد. »جالل میرزایی« 
با اشاره به اینکه احتمال سهمیه بندی و افزایش 
قیمت بنزین در ســال آینده وجــود دارد، ادامه 
داد: البته بودجه در دولت در حال تدوین است و 
هنوز به مجلس نیامده تا درباره آن تصمیم گیری 
شود. وی افزود: با توجه به شرایط موجود به نظر 
نمی رسد تا پایان ســال اتفاق جدیدی در حوزه 
بنزین روی دهد و احتمال سهمیه بندی در سال 

۹۸ منتفی است.

پاکستان ۱۱۸ هزار تن انبه به 
ایران صادر کرد

پاکستان در یک ساله منتهی به ماه سپتامبر ۱۱۸ 
هزار تن انبه به ایران صادر کرد در حالی که این 

رقم در سال گذشته ۸۰ هزار تن بود. 
این میزان صادرات شــامل انبه ای که به صورت 
غیررسمی از افغانســتان به ایران صادر می شود 
نیســت. به گفته منابع پاکســتانی، ایران چند 
مجتمــع ضدعفونــی میــوه در پاکســتان را 
غیراستاندارد تشــخیص داده است. چندی قبل 
یک هیئت از کارشناسان سازمان قرنطینه ایران 
برای بازدید از این مجتمع ها  به شهرهای مختلف 

پاکستان سفر کرده بود.

ارزش ۱ میلیارد دالری 
صادرات پسته در بورس کاال

یک کارشناس بازار ســرمایه می گوید که ورود 
پســته به معامالت آتی بورس کاال جذابیت های 
این بازار را دوچنــدان کرده به نحــوی که این 
محصول نیامده گوی ســبقت را در بخش ارزش 

معامالت از زعفران و زیره سبز، ربوده است. 

خمیر دندان ژلی پونه مدل 
Vitamins حجم 100 میلی لیتر

 9,800
تومان

 Expert خمیر دندان سیگنال مدل
Protect حجم 75 میلی لیتر

 32,000
تومان

خمیر دندان اورال-بی 
Pro Expert سری

 94,000
تومان

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای 
شروع طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در استان اصفهان، 
زمین ساخت هفت پروژه آماده سازی شده است، گفت: استعداد 
ساخت واحدهای مســکونی در زمین های آماده شده بالغ  بر 4 

هزار واحد است.
حمیدرضا امیرخانی با بیان اینکه در بحث آماده ســازی زمین 
برای پروژه های طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در استان 

اصفهان نسبت به برنامه ریزی ها جلو هستیم، اظهار کرد: در این 
خصوص هفت پروژه در اســتان آماده واگذاری به سرمایه گذار 
است و فراخوان هفت پروژه دیگر را برای شروع آماده سازی به 
 زودی اعالم خواهیم کرد. وی در خصوص جزییات هفت پروژه ای 
که آماده سازی زمین در آن ها انجام شده است، اظهار کرد: در شهر 
»سده« شهرستان لنجان قطعه زمینی به مساحت ۷ هکتار برای 
احداث 4۷۲ واحد، در فاز دوم شهر »تیران« زمینی به مساحت ۵۰ 

هکتار برای ساخت و احداث ۲ هزار و ۵۲۲ واحد، در شهر »نایین« 
زمینی به مساحت ۷.۲ هکتار برای احداث ۱۶۰ واحد، در »آران 
و بیدگل« زمینی به مساحت ۷.۶ هکتار برای احداث ۳۸۸ واحد، 
در »دهاقان« قطعه زمینی به مســاحت ۷.۵ هکتار برای ساخت 
۱۵۶ واحد، در »خمینی شهر« ۷.۷ هکتار زمین برای ساخت ۲۲۸ 
واحد و در شــهر »دولت آباد« ۶.۱ هکتار زمین برای ساخت ۷۶ 

واحد مسکونی جهت اقشار ویژه آماده شده است.

آماده شدن زمین ۴۰۰۰ واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در اصفهان

خبر احداث اولین منطقه ویژه اقتصادی در استان 
اصفهان در نزدیکی شــهررضا خبر خوبی است. 
این مساله را »سمیه محمودی« نماینده شهرضا 
و دهاقان در مجلس شــورای اسالمی اعالم کرده 
اســت. منطقه ای که اگر احداث شــود می تواند 
تحولی بزرگ در صنعت و اقتصاد اســتان ایجاد 
نماید. ماه گذشته نیز نماینده شهرضا در مراسمی 
 این خبر را رســانه ای کرده و مدعی شــده بود: 
»راه انــدازی این منطقه به ســود همه اســتان 
اصفهان اســت. پس باید یک اتحاد همگانی برای 

این منظور انجام شود.«
 بر اســاس اعالم ایــن نماینده قرار اســت اولین 
منطقه ویژه اقتصادی اســتان اصفهان در شهرضا 
در مســاحتی نزدیک به ۵۰۰ هکتار احداث شود. 
هر چند در مقایسه با سایر مناطق ویژه اقتصادی 
در حوالی اصفهــان مانند ســلفچگان با بیش از 
۲۰۰۰ هکتار و یزد با ۶۰۰ هکتــار به نظر اندکی 
کوچک می رسد، آن هم در شرایطی که اعالم شده 
است در فاز اول تنها ۳۰۰ هکتاربه آن اختصاص 
داده شــده اســت. پیش از این نیز صحبت هایی 
برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در اســتان 
اصفهان مطرح شده بود. از جمله محسن کوهکن 

نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اسالمی 
وعده راه اندازی منطقــه ویژه اقتصادی با گرایش 
آی.تی را داده بود که به گفته وی می تواند حجم 
گردش پول در شهرســتان لنجان را ۵ یا ۱۰ برابر 
نماید. هر چند داشتن یک منطقه ویژه اقتصادی 
برای اصفهان بــه عنوان یکی از اســتان هایی که 
رشــد صنعتی خود را کرده و هوای مناسب و آب 
کافی بــرای راه اندازی صنایع نــدارد، نمی تواند 

فرصت مغتنمی باشــد اما همین وعده راه اندازی 
هم شاید بتواند به جذب سرمایه گذاران خارجی 
منجر شودکه آمارشان در استان چندان تعریفی 
ندارد. پس ایــن کار را نمی توان فی النفســه بد 
دانســت یا انتقادی به آن وارد ســاخت، اما آنچه 
به ذهن می رسد این اســت که آیا این طرح هم به 
سرنوشت بندر خشــک در استان دچار می شود و 
البالی وعده های اقتصادی و بروکراسی اداری گم 

و گور خواهد شــد یا مانند راه اندازی قطار سریع 
السیر با کمتر از ده درصد پیشرفت چند بار کلنگ 
زنی و افتتاح می شود و در نهایت با کمبود بودجه 
و فقر تکنولوژیک در یک پروژه عقیم خواهدماند. 
بر اساس آنچه مسئوالن و متولیان می گویند قرار 
است یک بندر خشــک یا بزرگ ترین بندر خشک 
استان هم در کنار این منطقه ویژه به بهره برداری 
برسد. این خبر را فرماندار شهرضا در اردیبهشت 
امسال داده است. وعده ای که به گفته او در صورت 
عملیاتی شدن می تواند بخش بزرگی از هزینه های 
تولیــدی و صادراتی صنعتگــران منطقه را رفع و 

رجوع نماید.
 آن سوی ماجرا اما در طرح هایی که تاکنون برای 
احداث بندر خشــک در اصفهان ارائه شده است 
حرفی از شــهرضا در آن به میــان نیامده و اصوالً 
قرار است این طرح ها در اطراف کاشان و نزدیک 
ســگزی به دلیل قرار گیری در کنار خطوط ریلی 

ساخته شود. 
بر این اســاس اجرای چنین طرحی و بازتاب های 
اقتصادی و توسعه ای آن بدون شک برنامه ریزی 
شده و یا حداقل هماهنگ شــده با سیاستگذاری 
های کلی در اســتان اصفهان نیســت در نتیجه 
تنها یک کارکــرد دارد و آن انتخابات پیش رو و 

وعده های بدون پشتوانه نمایندگان است!

پایی که می لنگد
 بر اساس اعالم نماینده شهرضا اولین منطقه ویژه اقتصادی استان اصفهان به زودی راه اندازی خواهد شد؛

تفاهم نامه انجام اکتشافات در پهنه های نطنز و کوه دم جمعاً به مساحت ۱۹۵۶ کیلومتر مربع در محل سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان به امضای مدیرعامل شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و ریاست 
سازمان صمت استان اصفهانرسید. به دلیل اینکه اصفهان یکی از مستعدترین مناطق برای انجام کشفیات معدنی 
است این پهنه ها در راستای تفاهم نامه انجام اکتشــافات در ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع از طرف سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با همکاری ســایر بخش ها و کنسرسیوم های بخش خصوصی انجام شد. بر 
اساس این گزارش از جمله تعهدات اکتشافی این تفاهم نامه، بررسی مواد معدنی گروه ۵ و ۶ می باشد که با توجه 
به پتانســیل های طال، مس پرفیری و خاک های صنعتی، انجام این اکتشافات می تواند کشف ذخایر جدید را در 

پی داشته باشد.

انعقاد تفاهم نامه انجام 
اکتشافات در استان 

اصفهان

خبر

  عکس روز

برداشت سیب در سمیرم
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

روند سقوط طال شدت گرفت
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: با وجودی که قیمت طال و ســکه نیز در روزهای اخیر 
در مقابل نوسانات نرخ دالر مقاومت نشان داده، اما نرخ طال همچنان رو به کاهش است. هوشنگ 
شیشه بران با تحلیل بازار جهانی طال، اظهار کرد: قیمت طال تا روز چهارشنبه گذشته در بازارهای 
جهانی در شــرایطی که ســرمایه گذاران منتظر روشن شــدن وضعیت برگزیت هستند، تغییر 

چندانی نداشته است. 
وی با بیان اینکه ســرمایه گذاران در شــرایط کنونی منتظر روشــن شــدن وضعیت برگزیت 
هســتند، اظهار کرد: تازه ترین بررســی تحلیلگران اقتصادی نشــان می دهــد احتمال کاهش. 
۰.۲۵ درصدی نرخ بهره آمریکا در نشســت آینده به بیش از ۹۱.4 درصد رسیده است، همچنین 
گزارش هایی مبنی بر پیشــرفت مذاکرات تجاری آمریکا و چین منتشــر شده است. وی با اشاره 
به وضعیت طــال در بازار ایران، گفت: ریــزش قیمت طال در بازارهای ایــران در آخرین روز مهر 
۱۳۹۸ در حالی شــدت گرفت که دالر کم نوســان ترین مــاه خود را از ابتدای ســال ۹۸ تجربه 
کرده بود و قیمت طال و سکه نیز در روزهای اخیر در مقابل نوســانات مقاومت نشان داده است. 
شیشــه بران افزود: ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸ دالر ســطح حمایتی ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومانی را شکســت 
و به نرخ ۱۱ هزار و ۲۹۰ تومان رســید تا پایین تریــن نرخ یک ماه اخیر را به ثبت برســاند. وی 
با اشــاره به اینکه نرخ ســکه طرح جدید به محدوده ســه میلیون و ۹۰۰ هــزار تومانی حرکت 
کرد، همچنین هر مثقال طالی آب شــده در نیمه پایین کانال یک میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان 
 چند ســطح حمایتی را شکســت و تا محدوده یک میلیــون و ۷۲۰ هزار تومان عقب نشــینی

 کرد.

انتظار کشاورزان برای رهاسازی آب کشت پاییزه از ۱5 آبان
رییس صنف کشاورزان شرق اصفهان گفت: درخواست کرده ایم تا افزایش خروجی در ۱۵ آبان انجام شود 
تا کشاورزان بتوانند از ۲۰ آبان دریچه های آب مزارع را باز کنند. حسن محسنی اظهار کرد: آبی که در حال 
حاضر در زاینده رود جریان دارد حق آبه محیط زیست است که به تاالب گاوخونی می ریزد و حداکثر از ۲۰ 
آبان با افزایش دبی خروجی سد این آب به کشت پاییزه اختصاص می یابد. رییس صنف کشاورزان شرق 
اصفهان تصریح کرد: تخصیص این آب قطعی و بر اساس مصوبه قبلی است، قرار بود در زمان بازگشایی 
سد برای کشت پاییزه غله حداقل 4۵۰ میلیون مترمکعب آب پشت سد ذخیره شده باشد که این میزان 
تا زمان بازگشایی تحقق خواهد یافت و باید در جلسات آینده حجم آب را به گونه ای تنظیم کنیم که آب 
برای تابستان سال آینده باقی بماند. محسنی افزود: درصورتی که بارش باران مناسب باشد، مرحله دوم 
آبیاری از نیمه دوم اسفند به بعد و در غیر این صورت اواخر بهمن ماه خواهد بود. البته بازدهی محصول نیز 

کاهش خواهد یافت اما در صورت برداشت تا ۱۵ تیر سال آینده انجام می شود.

ساختار اقتصادی کشور باید تغییر کند
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صمت اصفهان گفت: ســاختار اقتصادی کشور از وضعیت 

کنونی باید تغییر کند و به سمت مولد شدن حرکت کند.
 اســماعیل نادری معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ســازمان صمت اصفهان با بیان اینکه امنیت ملی 
کشور در گرو امنیت اقتصادی است، اظهار داشت: امنیت ملی نیز بر دو مؤلفه امنیت داخلی و تاثیرگذاری در 
مجامع بین المللی استوار است. او با اشاره به اینکه برای فراهم آوردن امنیت داخلی باید امکانات به صورت 
عادالنه در سراسر کشور توزیع شود، ابراز داشــت: دولت و بانک ها نیز برای این مهم باید وام ها و تسهیالت 
بدون بهره در اختیار مردم قرار دهند. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت اصفهان با بیان 
اینکه ساختار اقتصادی کشــور از وضعیت کنونی باید تغییر کند، تصریح کرد: اقتصاد کشور باید به سمت 
مولد شــدن حرکت کند. نادری ساختارسازی برای توســعه صادرات را امری الزم برشمرد و بیان داشت: 

صنعتگران باید از مدیریت و صادرات انفرادی به خارج از کشور پرهیز کنند.

مرضیه محب رسول
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نمکدان باید حاوی عالئم 
هشدار سالمت باشد

بر اســاس گزارش لیــگ جهانی فشــار خون و 
سازمان های پیشــرو در بهداشــت بین المللی، 
نمکدان و بسته های نمکی که در فروشگاه ها به 
فروش می رسد، مانند انواع بسته بندی دخانیات، 
باید حاوی عالئم هشدار سالمت باشد. محققان 
و متخصصان حوزه بهداشت و پزشکی معتقدند 
وقت آن رســیده که رویکرد جدی تری در مورد 
مصرف نمک و کاهش این ماده خوراکی داشــته 
باشیم. نمک عالوه بر احتمال بروز بیماری هایی 
مانند ســرطان معــده، منجر به افزایش فشــار 
خون می شود. فشــار خون مهم ترین عامل بروز 
بیماری های قلبی و بیماری های قلبی اصلی ترین 
عامل مرگ و میر در سراسر جهان است. از هر سه 
فرد بزرگسال یک نفر به فشار خون باال مبتالست. 
بر اساس این آمار، رژیم غذایی ناسالم مهم ترین 
عامل مرگ و میر در سراسر جهان و نمک مقصر 
اصلی این داستان است و در سال ۲۰۱۷ میالدی 
جان بیش از ســه میلیون نفر را گرفته اســت. 
سازمان جهانی بهداشــت هدفی را برای کاهش 
مصرف نمک به میزان ۳۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ 
میالدی تعیین کرده است. غذاهای فرآوری شده 
و آماده منبع اصلی نمک هستند و از طرفی باید 
در مورد مصرف نمک هشدار و آگاهی عمومی را 
افزایش داد. بسیاری از کشــورها اقداماتی را در 
جهت افزایش آگاهی عمومــی در مورد مضرات 
نمک آغاز کرده اند که هشدار در فهرست غذایی 
رستوارن ها از جمله این موارد است. این مطالعه 
نشان می دهد اســتفاده از عالئم هشدار، مانند 
آنچه در بســته بندی دخانیات استفاده می شود، 
مانند تلنگری برای افراد در مورد استفاده از این 

ماده مضر است.

 دبیر اجرایی کنگره رینوپالستی مطرح 
کرد:

حداقل سن برای جراحی بینی 
برای زنان 16 و مردان 18 سال 

است
کوروش قنبرزاده دبیر اجرایی کنگره رینوپالستی 
با اشاره به شایع ترین عوارض جراحی بینی در این 
باره گفت: حداقل ســن برای انجام این جراحی 
در زنان ۱۶ ســال و در مردان ۱۸ ســال است. 
وی اظهار داشــت: هر چند آمــار دقیق در مورد 
انجام جراحی های بینی در کشــور وجود ندارد 
اما شــایع ترین عمل زیبایی در ایران محسوب 
می شود در حالی که در کشورهای دیگر عمل های 
زیبایی همچون لیپوساکشــن و پروتز پستان در 
صدر جراحی های زیبایی است. هر عمل جراحی 
می تواند با عوارض و خطرات همراه باشــد که در 
عمل رینوپالستی یا جراحی بینی ورم، کبودی 
و اسکار جای عمل می تواند از عوارض احتمالی 
باشــد و در موارد کمتر خونریزی و مشــکالت 
تنفسی نیز ممکن است بروز یابد اما به طور کلی 
شــایع ترین عارضه جراحی بینــی عدم رضایت 

بیمار از نتیجه زیبایی است

مردان دو برابر زنان افسرده 
می شوند

یک روانشناس میزان افسردگی در بین مردان را 
دو برابر زنان اعالم کرد و گفت: مردان به علت عدم 
توجه به حاالت روحــی، روانی و ریختن بیماری 
در خود میزبان بیماری هایی همچون افسردگی 
هستند. سیدنصرت ا... میرمعینی با اشاره به شیوع 
افسردگی در کشور خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ 
درصد مردم از افســردگی خود اطالع نداشته و 
فقط با مراجعه به پزشک است که بیماری آن ها 
تأیید یا رد می شــود. وی ادامه داد: عدم مراجعه 
افراد به روانشناس و یا روان پزشک فقط به علت 
نگرش دیگران و بار منفی نــام »بیماری روانی« 
بوده و اغلب بیماران نگران این هســتند که انگ 
بیمار روانی به آن ها زده شود. این کارشناس ارشد 
روانشناســی افزایش آگاهی از طریق رسانه های 
مکتــوب و تصویری را یکی از راه های شکســت 
تابوی افسردگی در بین مردم دانست و گفت: باید 
در بین مردم فرهنگ ســازی شود که افسردگی 
نیز مانند سایر بیماری ها بوده و با درمان گفتاری 
و گاهی دارویی می تواند به راحتی درمان شــود. 
وی افزود: در حال حاضر افرادی که از تحصیالت 
باالیی برخوردار هستند به درک درمان افسردگی 
خود رســیده اند اما کوتاه بــودن نگرش در بین 
آحاد مردم جامعه مانع از مراجعه به روانشــناس 
و روان پزشــک می شــود. میرمعینی سه عامل 
جسمانی، روانی و اجتماعی را از عوامل افسردگی 

در بین مردم خواند. 

گزارش

مرداندوبرابرزنانافسردهمیشوند

پیشنهاد سردبیر:

ذره بین

 رییس مرکز تحقیقات ایدز در ایران:
نگرش منفی برخی 

سیاستگذاران؛ سالمت جامعه 
را به خطر انداخته است

نگرش منفی برخی سیاستگذاران و مقاومت 
آنان در برابر آمــوزش جامعه در مورد برخی 
بیماری هــا و راه های پیشــگیری آن اداره 

سالمت جامعه را به خط ر انداخته است.
رییس مرکز تحقیقــات ایــدز در ایران در 
نهمین کنگــره اپیدمیولوژی ایــران با بیان 
این مطلب اظهار داشــت: بارها فریاد زدیم 
که رسانه ها و صدا و ســیما مردم را در مورد 
بیماری هایی همچون ایدز آگاهی دهند پس 
از ۳۰ و چند سال باید فاجعه ای در نقطه ای از 
کشور ایجاد شود که عدم آگاهی در مورد این 
بیماری موجب ایجاد استرس زیاد مردم شود 
و جریان ها و اغتشاشاتی ایجاد شود که چند 
هفته پیش شــاهد آن بودیم. وی همچنین 
افزود: ایجاد استرس و تشویش در میان مردم 
این منطقه در حالی است که کشف بیماران 
و تحت درمان قرار گرفتن آنان باید موجب 
خشنودی مردم آن منطقه نیز بشود چون این 
بیماری در حال حاضر دیگر بیماری کشنده 
محسوب نمی شــود و بیماران تحت درمان 
می توانند مانند یک فرد عادی زندگی کنند. 
محرز با بیان اینکه بیماری ایدز در حال حاضر 
یک بیماری قابل کنترل و درمان است، گفت: 
اگر درمان درســت برای بیمار مبتال انجام 
شود و مریض پایبندی به درمان داشته باشد 
زندگی نرمالی دارد. ضمن آنکه تمامی دنیا 

روی درمان قطعی این بیماری کار می کند
آمار رسمی کشــور؛ 60 هزار بیمار 

HIV مبتال به
رییس مرکز تحقیقات ایــدز در ایران تعداد 
این بیماران در کشــور را به طــور تقریبی 
۶۰ هزار تخمین زد و گفــت: احتماالً تعداد 
مبتالیان به ویروس HIV بیشتر از این رقم 
است اما نکته قابل تأمل این است که ما تازه 
یک سوم از این تعداد بیمار را در کشور کشف 
کرده ایم و بقیه مبتالیان شاید خود وجود این 
ویروس در بدن خود اطالعی ندارند چون از 
چگونگی ابتال به این بیماری آگاهی ندارند. 
این متخصص بیماری هــای عفونی با تاکید 
بر اینکه باید استراتژی هایمان را در راستای 
تستینگ وسعت بخشــیم گفت: به موازات 
این استراتژی مردم هم باید خود آگاه باشند 
و برای انجام این تست مراجعه کنند و بدانند 
که چه عواملــی آنان را در معــرض ابتال به 
ویروس HIV  قرار می دهد. وی همچنین با 
تاکید بر این مهم که بیماری ایدز یک بیماری 
اجتماعی است و تنها بهداشتی نیست، گفت: 
من شــخصاً سی و چند ســال است که رنج 
می برم و با مواردی مواجه می شوم که بسیار 
دردناک است. چون سالمت جوانان و حفظ 

آنان وظیفه همه ماست.
نتوانستیم برخی را مجاب کنیم

محــرز همچنین ادامــه داد: ایــن بیماری 
اجتماعی اســت و همه ارگان ها باید دست 
به دست هم بدهند تا بتوانیم این بیماری را 
کنترل کنیم. متاسفانه در زمینه همکاری با 
برخی ارگان ها و مجــاب آنها برای همکاری 
بســیار تالش کردیم اما به جایی نرسیدیم 
و همین ناآگاهی موجب شــده است که این 
بیماری در میان جوانــان افزایش یابد. وی 
در مورد شرایط درمان این بیماری در کشور 
عنوان کرد: درمان های مؤثر در حال حاضر 
در کشور در دسترس بیماران است. داروها 
و درمان های به روز و مؤثــر در حال حاضر 
در کشور از ســوی وزارت بهداشت به طور 
رایگان در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری 
به بیماران ارائه می شــود اما بیمار خود باید 
 به این مراکز مراجعه کنــد با این آگاهی که

 بیماری اش قابل کنترل است.
ابتالی افراد 60 سال به باال

وی گفت: هرچه بیماری پیشــرفته تر باشد 
درمان آن مشکل تر است. متاسفانه در حال 
حاضر با شرایطی مواجهیم که افراد باالی ۶۰ 
سال با خانواده و فرزندان بالغ به علت داشتن 
 HIV روابط خارج از ازدواج مبتال به ویروس
شده و همسران خود که سن باالیی هم دارند 
را مبتال می کنند و در مرحله »پیشــرفته« 
بیماری مراجعــه می کننــد. رییس مرکز 
تحقیقات ایدز در ایران همچنین با تاکید بر 
روزآمد بودن تمامی داروهای بیماران ایدز در 
کشور اظهار داشت: گایدالین ها در این زمینه 
در کشور روزآمد می شود و با این امکانات و 
پیشــرفت در کشــور نباید آمار سنگین در 
زمینه تعداد بیماران مبتال داشته باشیم اما 
مساله این است که همه از این امکانات بهره 
نمی برند چون مراجعه نمی کنند چرا؟ چون 
آگاهی ندارند و ســکوت مرگبار صدا و سیما 

یکی از عوامل عدم آگاهی جامعه است.

متخصصان علوم پزشــکی در بررسی های خود 
یک گام به تولید »واکســن جهانــی« آنفلوآنزا 
نزدیک تر شدند. در حال حاضر برای پیشگیری 
از ابتال به آنفلوآنزا واکســن وجــود دارد اما این 
واکسن ها تمامی نسخه های ویروس آنفلوآنزا را 
شامل نمی شــوند و متخصصان مجبور هستند 
تا همــواره در حــال تولید واکســن هایی برای 
سویه های مختلف این ویروس باشند. اکنون این 
پرسش مطرح است که آیا محققان می توانند یک 
واکسن آنفلوآنزا تولید کنند که تمامی سویه های 
ویروس این بیماری را در برگیرد؟ آنفلوآنزا یکی 
از شایع ترین بیماری ها در جهان است. دو گونه 
ویروســی A و B عامل بیماری آنفلوآنزا هستند. 
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشــگیری از امراض 
آمریکا از سال ۲۰۱۰ بین ۹.۳ تا ۴۹ میلیون مورد 
ابتال به بیماری آنفلوآنزا در این کشور گزارش شده 
است. در بیماری آنفلوآنزا ســویه های ویروسی 
مختلفی وجود دارد که هر یــک از آن ها دارای 
زیرشاخه های متنوعی هستند و به همین دلیل 
پزشکان باید هر بار واکسن مناسب را تشخیص 

دهند. تاکنون، واکسن جهانی که بتواند تمامی 
انواع ویروس های آنفلوآنزا را هدف قرار دهد تولید 
نشده اســت اما محققان در بررسی های جدید 
خود یک گام به تولید این نوع واکسن نزدیک تر 
شــده اند.گروهی از متخصصــان آمریکایی در 
بررســی های خود به رویکرد جدیدی دســت 
پیدا کردند که می تواند در تغییر نگرش نســبت 
به ویروس هــای آنفلوآنزا کمک کننده باشــد. 
همچنین در آینده مســیری را در راستای تولید 

واکسن جهانی آنفلوآنزا ایجاد می کند.

پیشرفت تازه در تولید واکسن جهانی آنفلوآنزا
متاسفانه گسترش قارچ گونه قلیان سراها به گونه ای 
اســت که در کنار صدور یک مجوز بهداشــتی و 
درمانی، ۶۰۰ مجوز احداث قلیان سرا صادر می شود. 
رسول خضری عضو کمیســیون اجتماعی مجلس 
با ابراز خرســندی از مخالفت شورای نگهبان با لغو 
ممنوعیت عرضه قلیــان در قهوه خانه ها، به خانه 
ملت گفت: مجلــس نباید وارد این مباحث شــود 
بلکه باید ســبک قانون گــذاری را در حد ایده آل 
حفظ کند. خضــری لغو ممنوعیــت عرضه قلیان 
در قهوه خانه ها را مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی و 
قانون گذاری جدید دانست و افزود: این موضوع را 
می شد در قالب بخشنامه و تعامل بین وزارت خانه ها 
تعیین تکلیف کرد نه اینکه مجلس به قانون گذاری 
جدید روی بیــاورد. در این رابطــه از اقدام وزارت 
بهداشت و شــورای نگهبان در مخالفت با مصوبه 
مذکور استقبال می کنیم و حمایت الزم را از وزارت 
بهداشت و همچنین کاهش و محدود کردن تجارت 
دخانیات خواهیم داشــت. وی با بیان اینکه وزارت 
بهداشت به عنوان متولی سالمت مردم به هیچ وجه 
نباید اجازه دهد عرضه قلیــان در قهوه خانه ها آزاد 

شود، ادامه داد: آزاد شدن عرضه قلیان به هیچ وجه 
اقدام منطقی و درستی نیست؛ متاسفانه گسترش 
قارچ گونه قلیان سراها در کشور به گونه ای است که 
در کنار صدور یک مجوز بهداشتی و درمانی ۶۰۰ 
مجوز احداث قلیان سرا صادر می شود و این تهدیدی 
جدی برای سالمت جامعه است. وی یادآور شد: ما 
به دنبال ایجاد مشــکل در مسیر کسب و کار مردم 
نیستیم اما بهتر است به دنبال شغل دیگری باشند 
زیرا قلیان سراها جز افزایش و ایجاد بیماری ها هیچ 

کارکردی ندارند. 

 قلیان سرا، مرکزی برای ایجاد و افزایش بیماری ها

متخصصان آمریکایی معتقدند راهکار کلیدی برای درمان فشار خون باال را باید در افرادی جست وجو کرد که در 
برابر ابتال به این عارضه مقاوم هستند. در این بررسی آمده است: از هر چهار بزرگسال در انگلیس یک نفر به عارضه 
فشار خون باال مبتالست و در سراسر جهان نیز بیش از ۱.۱ میلیارد نفر دچار فشار خون باال هستند. این بیماری یکی 
از موضوعات حل نشده در حوزه سالمت عمومی است. همچنین فشار خون باال عامل اصلی ابتال به بیماری های دیگر 
از جمله بیماری مزمن کلیوی، سکته مغزی و بیماری قلبی به شمار می آید. درحالیکه برخی افراد به رژیم غذایی 

پرنمک تمایل دارند افرادی هستند که با وجود مصرف باالی نمک در برابر این ماده مقاوم هستند. 

راهکارهای جدید برای 
درمان فشارخون نی

ست
دان

دیدگاهخبر

سازمان جهانی بهداشــت به همه کشورها تاکید 
کرده که پاندمی )همه گیری جهانی( آنفلوآنزا در 

آینده نه چندان دور رخ خواهد داد.
 رییس مرکز مدیریت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت از طغیان احتمالی بیماری آنفلوآنزا در 
کشور همزمان با بازگشت زائران از عراق خبر داد. 
محمد مهدی گویا گفت: امسال هنوز شاهد طغیان 
آنفلوآنزا در کشــور نبودیم و طغیان احتمالی این 
بیماری در کشــور زمانی شــروع می شود که همه 
زائران از عراق بازمی گردند؛ زیرا در چند سال اخیر 
نیز شاهد این مســاله بوده ایم. وی درمورد راههای 
پیشگیری و آمادگی کشــور برای رویارویی با این 
بیماری عنوان کــرد: برای افرادی که به مراســم 
اربعین رفته اند و در حال بازگشت هستند، یک نظام 
مراقبت داریم و به صورت سندرومیک بیماری های 
آنها را ثبت می کنیم. بین ۳۶ تا ۴۰ درصد از کسانی 
که تاکنون به عراق عزیمت کرده اند و دچار بیماری 
شده اند، بیماری آنها با سندرم تنفسی بوده است. 
بنابراین باید منتظر باشــیم که با بازگشت زائران، 
آن ها مبتال به بیماری تنفســی و از جمله آنفلوآنزا 
باشــند. گویا با بیان اینکه آنفلوآنــزا یک بیماری 
پیچیــده و غیرقابل پیش بینی اســت و نمی توان 
تفاوت ها و تشــابه های هر فصل آنفلوآنزا را با فصل 
قبل از آن سنجید مگر اینکه فصل به اتمام برسد، 
تشریح کرد: ســال ۲۰۰۹ آخرین پاندمی آنفلوآنزا 
رخ داد. در آن زمان همه تصور می کردند که پاندمی 
۲۰۰۹ همچــون پاندمی مرگبار ســال ۱۹۱۸ که 

حدود ۱۰۰ میلیون کشته در جهان بر جای گذاشت 
یا پاندمی های ۱۹۵۷ و ۱۹۶۸ مرگبار خواهد بود، 
اما پاندمی سال ۲۰۰۹ به آن شدتی که تصور می شد 
نبود و همین موضوع انتقــادات زیادی را در جهان 
برانگیخت و برخی عنــوان کردند که پروپاگاندای 
صورت گرفتــه در مورد پاندمــی آنفلوآنزا بیش از 
حد بزرگ بوده، در حالی که پاندمی آنفلوآنزا سال 
۲۰۰۹ آن قدر خفیــف بود که حتی برخی اســم 
پاندمی را هم از سوی آن برداشتند. وی همچنین 
افزود: بر اساس تجزیه و تحلیل کارشناسان سازمان 

جهانی بهداشت پاندمی سال ۲۰۰۹ اگرچه خفیف 
بود، اما غیرقابل پیش بینی هم بود. همیشــه این 
بدبینی بین صاحب نظران و به خصوص پزشــکان 
بوده که آیا نگرانی درباره پاندمی آنفلوآنزا درســت 
اســت یا خیر. رییس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت اظهار داشت: سازمان جهانی 
بهداشت به همه کشورها اعالم کرده که باید خود 
را برای مواجهه دوباره با همه گیرشــدن آنفلوآنزا 
آماده کنند و این پاندمی حتمــا رخ خواهد داد. به 
نظر می رسد این بار پاندمی آنفلوآنزا حتی زودتر از 

دوره قبل رخ دهد و شرایط ویروس آنفلوآنزا چنین 
موضوعی را نشــان می دهد. وی پیش بینی کرد: 
انتظار می رود کشورهای جهان نیز این بار آماده تر از 
گذشته باشند، البته این نگرانی هم وجود دارد که 
برخی کشــورها به دلیل خفیف بودن پاندمی سال 
۲۰۰۹ بیماری آنفلوآنزا را دست کم گرفته باشند و 
برای مقابله با آن برنامه ریزی نکرده باشــند. با این 
حال انتظار می رود پاندمی بعدی آنفلوآنزا با شدت 
بیشــتری رخ دهد و میزان بســتری و مرگ و میر 
ناشی از آن نیز بیشتر باشد. به همین دلیل سازمان 
جهانی بهداشت از کشورها خواسته تا خودشان را 
آماده کنند. گویا ادامه داد: مجبوریم که تنها با یک 
یا دو دارو به جنگ ویروسی با پیچیدگی زیاد برویم 
و بنابرایــن کوچکترین اشــتباه در تصمیم گیری 
پیامدهای ســنگینی در پی خواهد داشت. به هر 
شــکلی که نگاه کنیم تأمین واکسن آنفلوآنزا برای 
همه افراد واجد شرایط با توجه به محدودیت منابع 
مالی، تقریباً امکان پذیر نیست و به ویژه اگر پاندمی 
آنفلوآنزا به صورت انفجــاری و غافلگیرکننده رخ 
دهد، حتی شــرکت های واکسن سازی هم توانایی 
تأمین واکســن برای همه افراد را نخواهند داشت. 
به همین دلیل از کشــورهای جهان انتظار می رود 
برنامه واکسیناســیون آنفلوآنزای خود را به شکل 
دقیق تدوین و اجرایی کنند. وی بیان کرد: در برنامه 
واکسیناسیون باید به طور دقیق مشخص شود که 
اگر پاندمی رخ دهد چه کسانی در اولویت دریافت 

واکسن قرار خواهند گرفت. 

آنفلوآنزاپسازبازگشتزائرانازعراقطغیانمیکند

مطالعه جدید نشــان می دهد زنانی که بین دو غربالگری عادی 
مبتال به سرطان سینه تشخیص داده می شوند با افزایش ریسک 
سایر انواع سرطان ها هم روبرو هستند. سرطان سینه ای که بین 
دو غربالگری عادی که هر ۱۲ ماه یکبار انجام می شود، تشخیص 
داده می شود حاکی از پیشــرونده بودن و تهاجمی بودن سرطان 
است. در این مطالعه، محققان موسسه کارولینسکا سوئد داده های 

مربوط به حدود ۱۵ هزار بیمار مبتال به سرطان سینه را بررسی 
کردند. از بین این تعداد، ۱۷۷۲ بیمار مبتال به ســرطان ســینه 
تهاجمی بودند. پژوهشگران دریافتند زنان مبتال به سرطان سینه 
تهاجمی احتماال قبالیا بعد از آن با ابتال به نوع دیگری از سرطان 
نظیر ریه، روده و پوست روبرو بودند. مقایسه با زنان فاقد سرطان 
ســینه تهاجمی، این بیماران که مبتال به نوع دیگری از سرطان 

هم بودند ســه برابر بیشتر دارای ســابقه خانوادگی ابتال به انواع 
سرطان ها بودند. »فلیکس گراسمن«، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »این مسئله بیانگر این است که جهش های نادر 
ژنتیکی در سرطان های این افراد نقش دارند.« محققان بر انجام 
تحقیقات بیشتر برای شناسایی جهش های نادر ژنتیکی مرتبط با 

این نوع سرطان های تهاجمی تاکید دارند.

سرطانی که موجب سرطان های دیگر در زنان نیز می شود

 رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی با اشاره به 
اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار معلول تحت پوشش این سازمان 
هستند، گفت: تالش می کنیم تا پایان سال، معلولیت بیش از ۳۰ هزار 
نفر را از این افراد را به صــورت ژنتیکی ارزیابی کنیم. مینو رفیعی در 
آستانه برگزاری هشتمین کنگره ژنتیک اظهار داشت: بخش زیادی از 
معلولیت ها در دنیا از جمله در کشور ما علت ژنتیکی دارند و در صورتی 
که بتوانیم ژن مربوطه را تشخیص دهیم می توان از بروز این بیماری 
پیشگیری کرد و دیگر شاهد معلولیت در خانواده ای که پیش از این 
فرزندی مبتال به نوعی معلولیت داشته اند، نباشیم. وی افزود: سازمان 

بهزیســتی برنامه بزرگی از ۲۰ سال گذشــته تاکنون تحت عنوان 
مشاوره ژنتیک آغاز کرده و این مســئله از تکرار مجدد معلولیت در 
خانواده ها پیشگیری می کند. مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت های 
سازمان بهزیســتی با اشــاره به اینکه با توجه به افزایش سرعت فن 
آوری ســرعت علم ژنتیک نیز بیشتر شــده چرا که این علم به طور 
مستقیم وابسته به فناوری و تجهیزات است، گفت: برگزاری کنگره 
ژنتیک در بروزرسانی اطالعات پزشــکانی که در امر مشاوره ژنتیک 
فعالیت دارند بسیار حائز اهمیت است و باعث بروز رسانی علم آنها در 
حوزه دانش ژنتیک می شــود. رفیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر 

بیماری های جدید ژنتیکی با توجه بــه ارتقای علمی ژنتیک در دنیا 
قابل شناسایی شده گفت به روز رسانی دانش همکاران در این حوزه 
نسبت به سایر علوم بسیار حائز اهمیت است که با برگزاری دوره های 
 آموزشی و کارگاه های مربوطه از طریق کنگره ژنتیک تالش کرده ایم 
به روز رسانی دانش و همکاران در حوزه علم ژنتیک را انجام دهیم. وی 
از اجرای برنامه ای توسط این ســازمان خبر داد که بر اساس آن همه 
معلولینی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و معلولیت آنها 
به غیر از حوادث و تروما به وقوع پیوســته باشد بیماری آنها از لحاظ 

ژنتیکی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بررسی ژنتیکی ۳۰ هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی تا پایان سال

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2826 | October  27,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2826 | October  26,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2826 | شنبه 4 آبان 1398 | 27 صفر 1441

۱۴ هزار مترمربع به فضای دانشگاه اصفهان اضافه شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

 نبرد اپلیکیشن ها 
در اصفهان پایان یافت

 دومیــن دوره مســابقه ملــی »نبــرد 
اپلیکیشــن ها« پــس از ۲ روز برگزاری 
در دانشــگاه اصفهان پایــان یافت. دبیر 
اجرایی دومین دوره مســابقه ملی»نبرد 
اپلیکیشــن ها«  گفت: فناوری اطالعات 
فرصت خوبــی بــرای درآمد پایــدار با 
کمترین امکانات و نیروی انســانی است 
و در رفع نیازهای اجتماعی کارآمد است. 
مرجان کائدی افزود: با توجه به توســعه 
فناوری های نو در حوزه تولید اپلیکیشن ها 
و جایگاه ایــن ابزار در اقتصــاد روز دنیا، 
کســب و کارهای الکترونیکــی مبتنی 
بر این فنــاوری باید بیشــتر مورد توجه 
باشــد. وی افزود: دومین دوره مســابقه 
ملی»نبرد اپلیکیشن ها«  با هدف ارتقای 
دانش اســتفاده از فناوری های نوین در 
حوزه طراحــی و تولید اپلیکیشــن ها با 
همکاری گروه های مهندســی نرم افزار و 
مهندسی فناوری اطالعات و انجمن علمی 
مهندســی کامپیوتر مراکز آموزش عالی 
کشور چهارشنبه و پنجشنبه در دانشگاه 

اصفهان برگزار شد.
 وی ادامه داد: فنــاوری اطالعات فرصت 
خوبی برای درآمــد پایدار بــا کمترین 
امکانات و نیروی انســانی است و در رفع 
نیازهــای اجتماعی کارآمد اســت. این 
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه اصفهان 
گفت: طرح های متعددی از دانشگاه های 
سراسر کشور در این دوره از مسابقات به 
دبیرخانه مسابقه ملی »نبرد اپلیکیشن ها«  
ارسال شد که پس از ارزیابی اولیه توسط 
کارگــروه داوران، ۲۵ تیــم از دانشــگاه 
اصفهــان، دانشــگاه صنعتــی اصفهان، 
دانشــگاه تهران، دانشگاه شــهید باهنر 
کرمان و دانشــکده فنی شــهید چمران 
رشت برای ارائه طرح خود به روز مسابقه 

راه یافتند.

 ۹۰ درصد ایرانی ها
 کمبود ویتامین D دارند

باقر الریجانــی، معاون آموزشــی وزیر 
بهداشت با بیان اینکه در ایران حدود ۸۰ 
الی ۹۰ درصد جمعیــت کمبود ویتامین 
D دارند، گفت: شــیوع پوکی استخوان 
در کشور رو به افزایش است و باید توجه 
داشت که پوکی استخوان عوارضی دارد 
که بســیار مهم هســتند. وی ادامه داد: 
پوکی استخوان یک بیماری سیستمیک 
اســت که با کاهــش حجم اســتخوان 
موجب به هم ریختگــی وضعیت بدن و 
شکستگی استخوان می شود، برای مثال 
تعادل یک خانم مسن با یک سرفه به هم 
می خورد و فرد سقوط می کند که در موارد 
 بسیاری منجر به شکســتگی استخوان

 می شود. 
الریجانی بیان کرد: ژنتیک و رژیم غذایی 
در پوکی استخوان بسیار موثر هستند به 
طوری که ۷۰ درصد تراکم اســتخوان را 
ژنتیک می سازد؛ همچنین مصرف سیگار 
و فعالیــت بدنی نیز در پوکی اســتخوان 
تاثیر گذار هستند و به دلیل نقش ژنتیک 
در پوکی استخوان در دنیا مطالعات زیادی 

روی این موضوع انجام می دهند.

پیشگیری از نابینایی ۳۶۸ 
کودک در استان اصفهان

سرپرســت معاونت پشــتیبانی و منابع 
انســانی اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان گفت: در اجرای طرح غربالگری 
پیشــگیری از تنبلی چشــم، از نابینایی 
۳۶۸ کودک در استان اصفهان پیشگیری 
شــد. محمدســعید محمدی ادامه داد: 
این ۳۶۸ کودک نتیجــه اجرای طرح در 
قالب حدود ۵۵ درصــد از کودکان ۳ تا ۶ 
سال اســتان به تعداد بیش از ۱۸۳ هزار 
نفر در سال گذشته اســت. وی افزود: در 
این طرح با تشخیص تنبلی چشم حدود 
پنج هزارو ۲۵۰ کودک اســتان، با وجود 
پیگیری های مکررغربالگران، خانواده این 
کودکان به عینک ســاز مراجعه نکردند. 
محمدی گفت: یکــی از علــل نابینایی 
و کم بینایــی در کودکان تنبلی چشــم 
است که اگر در ســن طالیی یعنی کمتر 
از ۶ سال تشــخیص داده و درمان شود، 
از نابینایــی فــرد جلوگیــری می کند. 
همزمان با سراسر کشور؛ طرح غربالگری 
پیشــگیری از تنبلی چشــم امسال،در 
 سراســر کشــور آغاز شــد و تا آذرادامه 

دارد.

 سرقت ۱۰ میلیاردی
 راننده قالبی اسنپ

سرپرســت پلیس آگاهی اســتان اصفهــان از 
دستگیری فردی که با معرفی خود به عنوان راننده 
اسنپ و بی هوش کردن مسافران با آبمیوه خواب 
آور ۱۰ میلیارد ریال از بانوان سرقت کرده بود، خبر 
داد و گفت: در پی شکایت شماری از همشهریان 
مبنی بر ســرقت با آبمیوه خواب آور رسیدگی به 

موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ حســین ترکیان افزود: در بررسی های 
تخصصی مشــخص شــد، فردی با پرسه زنی در 
کوچه ها اقدام به شناســایی بانوانــی که منتظر 
تاکسی اسنپ بودند می کرد و پس از معرفی خود 
به عنوان راننده اســنپ آن ها را سوار می کرد. این 
مقام انتظامی بیان کرد: این فرد در طول مســیر 
با تعارف آبمیوه یا آب معدنی کــه از قبل داروی 
خواب آور در آن ریخته بــود، بانوان را فریب و بی 
هوش می کرده و طالهــا، تلفن همراه و وجوه نقد 
آنها را سرقت می کرده است. ســرهنگ ترکیان 
افزود: بالفاصله یک پرونده تشــکیل و افســران 
 متخصــص و زبــده پلیــس آگاهــی وارد عمل

شدند و این سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

جزییات سوءقصد به بازپرس 
دادسرای خمینی شهر

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان از سوء 
قصد به بازپرس شــعبه دوم دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان خمینی شهر خبر داد. محمدرضا 
حبیبی، رییس کل دادگستری استان ضمن اعالم 
این خبر اظهار داشــت: در تاریخ۹۸/۷/۲۸ فردی 
که در شــعبه دوم بازپرسی دادســرای عمومی و 
انقالب شهرســتان خمینی شــهر دارای پرونده 
ســرقت مقرون به آزار بوده، پــس از صدور قرار 
جلب به دادرســی علیه وی و ارســال پیامک از 
طریق ســامانه ثنا برای نامبرده، رأســا به شعبه 
بازپرسی مراجعه و از فرصت استفاده کرده و بنا به 
اعتراف اولیه، به قصد قتل بازپرس به ایشان حمله 
کرده که با دخالت افراد حاضر در محل شــعبه و 
ماموران از وقوع این امر جلوگیری می شود و تنها 
 موفق بــه وارد کردن جراحت بــه کتف بازپرس

 می شود. حبیبی ادامه داد: این فرد به اتهام شروع 
به قتل عمدی و ایراد جرح عمدی با چاقو با صدور 

قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: 
این همکار قضایی آســیب جدی ندیده و پس از 
درمان اولیه از بیمارستان ترخیص شده و مراحل 
رســیدگی در خصوص این پرونده در حال اقدام 

است.

کشف مزرعه استخراج غیر 
قانونی بیت کوین در اصفهان

مزرعه تولید غیر قانونی ارز دیجیتال توسط ضابطان 
قضایی ســپاه اصفهان کشــف و ضبط شد. طی 
عملیاتی توســط ضابطان قضایی ســپاه صاحب 
الزمان )عج( اســتان اصفهان یــک مزرعه )فارم( 
ماینر قاچاق کــه به صورت غیر قانونــی اقدام به 
تولید ارز دیجیتال می کرد، کشف و ضبط  شد. این 
مزرعه در یک کارخانه متروکه آجرپزی، در منطقه 
سگزی بود با سوءاستفاده از برق صنعتی موجود با 
تعرفه ارزان تر اقدام به استخراج ارز دیجیتال می 
کرد. مصرف برق این تعداد دستگاه معادل مصرف 
۹۰۰ خانوار است که به صورت شبانه روزی از کولر 
گازی استفاده می کنند. تاکنون ۵۰۰ مورد ماینر 
توسط ضابطان قضایی سپاه صاحب الزمان )عج( 
کشف شده که ۳۰۰ مورد آن مربوط به این مزرعه 
بوده است. به فرآیندی که توسط سخت افزارهای 
Asic کامپیوتری در شــبکه بیت کوین توســط 
الگوریتم های ارزهای دیجیتال مشــخص انجام 
می شود، ارزکاوی می گویند. اســتخراج ارزهای 
دیجیتال می تواند بسیار سودآور باشد به شرطی 
که برق ارزان و ســخت افزار مناســب این کار را 
داشته باشید. در حال حاضر به دلیل سهل انگاری 
سیاست گذاران حوزه ارزهای دیجیتال، افرادی با 
توجه به ارزان بودن برق در ایران و با سوءاستفاده 
از عناوینی مانند برق صنعتی و کشــاورزی که به 
مراتب از برق خانگی ارزان تر است در حال فعالیت 
در این زمینه هستند، بدون اینکه از آنها مالیاتی 

اخذ شود.

معاون پژوهشــی سازمان بسیج اســاتید استان 
اصفهان گفت: بســیج اساتید اســتان اصفهان 
راه اندازی و تشکیل ۲۰ اندیشکده علمی را تا پایان 
سال در دستور کار دارد که تا کنون ۶ اندیشکده 
راه اندازی شده است. مســعود نصری با اشاره به 
بیانیه گام دوم و اقدامات بسیج اساتید در تشریح 
این بیانیه اظهار داشــت: بسیج اســاتید استان 
اصفهان توانسته اســت اقدامات خوبی را در قالب 
ارائه تحلیل های مختلف برای عموم مردم و خواص 
و ایجاد ظرفیت در قشرهای مختلف بسیج داشته 
باشد. وی افزود: بسیج اساتید در حوزه علمی، جنگ 
نرم و نرم افزاری اقداماتی را انجام داده و پیشنهاد 
می شود از ظرفیت بزرگ بســیج اساتید استفاده 
شود؛ بهتر اســت کارگروه های تخصصی بسیج 
احیا شده و همه اقشار بر اساس یک برنامه، تفاهم 
مشترک و رســالت معین اقدامات خود را انجام 
دهند. معاون پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان 
اصفهان گفت: اســتفاده از ظرفیت های بسیج در 

عرصه های فرهنگی و اجتماعی جامعه، فعال شدن 
اتاق های فکر، زمینه سازی برای توسعه فناوری در 
کشور و تکمیل طرح های اقتصاد مقاومتی از جمله 
موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی 
با اشاره به راه اندازی اندیشکده های بسیج اساتید 
استان اصفهان در موضوعات مختلف بیان کرد: این 
سازمان راه اندازی و تشکیل ۲۰ اندیشکده علمی را 

تا پایان سال در دستور کار دارد.

معاون پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان:

بسیج اساتید استان ۲۰ اندیشکده علمی  راه اندازی می کند
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان 
گفت: مایه کوبی ۹۶ هزار و ۶۲۲ رأس دام سنگین 
در این اســتان علیه بیماری تب برفکی انجام شد. 
محمد کشتکار اظهار داشــت: عملیات مایه کوبی 
دام های سنگین )گاو وگوســاله( علیه بیماری تب 
برفکی از ابتدای مهر امسال آغاز شده و در صورت 
همکاری دامــداران تا پایان این طــرح نزدیک به 
۷۵ درصد از جمعیت دام سنگین استان علیه این 

بیماری ایمن سازی می شوند. 
وی گفت: این طرح با تالش ۳۰ گــروه مایه کوبی 
دولتی و همکاری ۱۰ گروه بخش خصوصی در حال 
برگزاری است. معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
استان اصفهان بیان کرد: اولویت اجرای این طرح در 
کانون های قبلی بیماری، مناطق و نواحی حساس، 
دامداری های صنعتی و روستایی استان با جمعیت 

دامی باالست. 
وی بیان کرد: یکی از راه هــای کنترل این بیماری 
واگیردار، عالوه بر لزوم رعایت مقررات بهداشتی و 

قرنطینه ای، واکسیناسیون مرتب و دوره ای جمعیت 
حساس گاو و گوساله است.

 کشــتکار تصریح کــرد: دامــداران در کنترل و 
پیشــگیری از بیماری های واگیردار نقش مهمی 
برعهــده دارند و بــا رعایت مــوارد بهداشــتی، 
واکسیناسیون به موقع و ضد عفونی دامداری های 
خود می توانند از بروز و یا شیوع این بیماری مهلک 

جلوگیری کنند.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان:

مایه کوبی بیش از ۹۶ هزار رأس دام سنگین انجام شد

دامپزشکی بسیج

فرمانده نیروی انتظامی کشور که 
به منظور شــرکت در چند برنامه 
فرهنگــی و عمرانی به اصفهان ســفر کرده بود در 
جریان افتتــاح و کلنگ زنی ۱۹ پــروژه عمرانی با 
منابع مالــی بالغ بر ۳۲ میلیارد تومــان بیان کرد: 
امیدواریم با بهره برداری از این پروژه های جدید در 
سطح اســتان، در خدمت رسانی به مردم اصفهان، 
تســریع صورت بگیرد. ارتقای امنیت، آســایش و 
آرامش در سطح استان پر خیر و برکت اصفهان در 
اولویت نخست نیروی انتظامی قرار دارد و امیدواریم 
بتوانیم خدمت گزار خوبی برای مردم باشــیم. وی 
افزود: نیروی انتظامی با به کارگیری نیروهای فنی 
و خدوم و جهادی ســعی می کند به مــردم بهتر 
خدمت کند و بی شــک افزایش میزان و ســطح 
تجهیزات ناجا، خدمت رســانی نیروی انتظامی به 
مردم را افزایش خواهد داد؛ البته با همین بضاعت 
موجود نیز پیشــرفت های قابل توجهی در استان 
اصفهان حاصل شــده و فرماندهــی انتظامی این 
اســتان گام های بلندی را در جهت ارتقای سطح 
خدمات ناجا برداشته است. وی در ادامه و در جریان 
نشســت با اصحاب رسانه در اســتان با بیان اینکه 
امیدواریم روند رو به رشــد پیشــرفت در استان 
اصفهان ادامه داشته باشد، خاطر نشان کرد: یکی از 
ابزارهای اصلی برای هوشــمند ســازی سیستم 
خدمت رســانی پلیس، برخــورداری از نیروهای 
متخصص، متعهد و فنی است که بتوانند این روند را 
ادامه بدهند. یکی دیگــر از نیازهای پلیس در این 
حوزه زیرساخت های الزم برای هوشمند سازی ناجا 
و اســتفاده از تجهیــزات و فناوری هــای به روز و 
بانک های اطالعاتی موجود در کشــور است. پیش 
بینی می کنیم به نتایج خوبی در طرح هوشــمند 
ســازی پلیس تا سال ۱۴۰۰ برســیم و این نتایج 
ســرعت و دقت پلیس در اجــرای ماموریت های 
مختلف را افزایش دهد.سردار اشــتری ادامه داد: 
پلیــس امنیت اقتصــادی با توجه به عمر بســیار 
کوتاهی که داشت، اقدامات بسیار خوبی را انجام داد 
و بیش از ۲۰ پرونده بــزرگ و ۳۰۰ پرونده جزئی 
فساد اقتصادی از طریق این پلیس تشکیل شده و به 
محاکم قضایی ارجا داده شده و استقرار پلیس در 
گمرکات یکی دیگر از اولویت های ماست و تا پایان 
امســال بر اســاس هماهنگی های انجام شــده با 
دستگاه های مربوطه پلیس امنیت اقتصادی را در 

۱۴ گمرک ســطح کشور مســتقر خواهیم کرد و 
امیدواریم این حضور که تحت عنوان پلیس امنیت 
اقتصادی صورت گرفته، در نظام اقتصادی کشــور 
تاثیر گــذار باشــد. وی اضافــه کرد: بخشــی از 
بخشــودگی های جرائم در هفته نیروی انتظامی 
اعالم شد و بخشی از خودروها و موتورسیکلت هایی 
که در پارکینگ ها بود، تحویل مردم شــد و اکنون 
اعالم می کنم که صاحبان موتورســیکلت هایی که 
تخلف قضایی ندارند می توانند با مراجعه به پلیس 
در اســتان اصفهان وســیله نقلیه خود را ترخیص 
کنند. فرمانده نیروی انتظامی کشور تصریح کرد: 
مســئولیت امنیت زائــران و راه هــای مربوط به 
راهپیمایی اربعین بر عهده ناجا بود و بر اساس اظهار 
رضایت زائران، نیروی انتظامی در انجام این وظیفه 
خطیر ســربلند بوده اســت. بیــش از دو میلیون 
گذرنامه و دفتر موقت خروج از کشــور در این ایام 
صادر شد و نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۱۱ 
درصــدی تصادفات به رغم افزایــش ۲۰ درصدی 

استفاده از خودروی شــخصی توسط مردم بودیم. 
اشتری عنوان کرد: در ایام اربعین نیروی انتظامی 
وظیفه امنیت و تســهیل عبور و مرور زائران را بر 
عهده داشت و بیش از دو میلیون گذرنامه و دفترچه 
تردد موقت برای زائران صادر شد، تعداد گیت های 
فعال افزایش پیدا کرد، مقایســه آمــار تصادفات 
جاده ای نیز کاهش ۱۱ درصــدی در ایام اربعین را 
نشان داد، این در حالی اســت که آمار استفاده از 
خودروی شخصی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده بود. 
فرمانده ناجا ادامه داد: آمار عبور زائران از مرزهای 
کشور افزایش ۷۴ درصدی را نشان می دهد با این 

وجود، مدت زمان عبور یک فرد از گیت گذرنامه ۳ 
ثانیه و کمتر اندازه گیری شد و تاخیرهای احتمالی 
در طول مسیر یا ناشی از آماده نبودن طرف عراقی 
بود که منجر به کندی عبور و مرور زائران می شد. 
وی در تشــریح نقش مردم در گزارش آسیب های 
اجتماعی عنوان کرد: بیش از ۵۰ درصد اطالعاتی 
که نیروی انتظامی در حوزه آسیب های اجتماعی 
کسب می کند بر مبنای گزارشــات مردمی است، 
کشــف جــرم در نیــروی انتظامی بهتر شــده و 
پیگیری ها ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است، البته 
بسیاری از این جرائم ریشه در موضوعاتی دارد که 
همکاری سایر مسئوالن را می طلبد. فرمانده ناجا 
اظهار کرد: برای ســال جاری کاهش ۱۲ درصدی 
حوادث جاده ای را هدف گذاری کرده ایم و امیدواریم 
تا پایان سال بتوانیم به این آمار نزدیک شویم، شایان 
ذکر است تعداد وسایل نقلیه و حجم سفرها نسبت 
به گذشته افزایش پیدا کرده، اما توانستیم به رشد 

قبلی را متوقف و ساالنه چند درصد کاهش دهیم.

موتورسیکلت های بدون تخلف قضایی، ترخیص می شوند
 خبر خوش فرمانده نیروی انتظامی برای اصفهانی ها:

برای سال جاری کاهش 12 درصدی 
حوادث جاده ای را هدف گذاری 

کرده ایم و امیدواریم تا پایان سال 
بتوانیم به این آمار نزدیک شویم

نقش موثر همیاران سالمت اصفهان در کاهش آسیب های اجتماعی
گروه های همیار ســالمت اجتماعی نقش موثری در کاهش مواجهه با آســیب های اجتماعی در استان 
اصفهان دارند. مدیر کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به فعالیت ۴۷ گروه همیار سالمت اجتماعی در 
۲۴ شهرستان اســتان گفت: اعضای این گروه ها که عمدتا خانم هستند، متشکل از شهروندان داوطلبی 
است که تمایل دارند در برنامه های ارتقای سالمت روانی اجتماعی مشارکت کنند. مرضیه فرشاد افزود: 
افراد داوطلب حین مشارکت با بهزیســتی، با دریافت آموزش هایی توانمند شــده و فعالیت آنها طبق 
درخواست شان به عنوان یک سازمان مردم نهاد )سمن( مســتقل ثبت می شود. وی اضافه کرد: فعالیت 
گروه های همیار سالمت از انواع آموزش های روان شناختی در محله ها و محیط هایی که با مردم در ارتباط 
هستند تا برگزاری جشن ها، همایش ها، نمایشــگاه ها، کارهای میدانی و هر موضوعی مرتبط با ارتقای 

سالمت روانی اجتماعی را شامل می شود.   

۱۴ هزار مترمربع به فضای دانشگاه اصفهان اضافه شد
رییس دانشگاه اصفهان گفت: در پنج ســال اخیر با کمک خیران و احداث ساختمان های جدید، بیش از ۱۴ 
هزار مترمربع به فضای آموزشی این دانشگاه اضافه شد. هوشنگ طالبی افزود: از سال ۹۳ تاکنون هیچ ردیف 
عمرانی برای احداث ســاختمان و دانشکده های جدید در دانشگاه اصفهان نداشــته ایم، با این حال با کمک 
حامیان مالی، ساختمان های جدیدی در این مرکز علمی احداث شد. وی به راه اندازی بنیاد حامیان دانشگاه 
اصفهان اشاره و تصریح کرد: استفاده از مشــارکت نیکوکاران از ۲۰ سال قبل در این مرکز علمی آغاز و برای 
مثال خوابگاه شمس در دانشگاه اصفهان نیز توسط یک نیکوکار مقیم آمریکا ساخته شد. طالبی به آغاز عملیات 
اجرایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با کمک احمد قیصری از پیشکسوتان عرصه حقوق 
و وکالت، همسر وی و همچنین شهرداری اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم مشارکت هرچه بیشتر 

خیران بتواند مسیر تعالی آموزشی را همواره کند.

کارشناس مسئول مدارس آموزش از راه دور آموزش و پرورش استان اصفهان 
در خصوص شرایط آموزش از راه دور گفت: آموزش از راه دور با هدف امکان 
تحصیل برای بازماندگان از تحصیل در راســتای اجرای عدالت آموزشی و 

پرورشی راه اندازی شده است.
 مسعود مفیدی  با اشاره به اینکه ساالنه حدود ۲۴۰ هزار نفر از خدمات این 
مدارس اســتفاده می کنند، افزود: مدارس آموزش از راه دور در سال ۱۳۸۳ 

شــروع به کار کردند و در حال حاضر یک هزار و ۶۱۵ مدرسه آموزش از راه 
دور در کشور فعال است و حدود ۱۸۶ هزار دانش آموز در آنها مشغول تحصیل 
هستند. کارشناس مسئول مدارس آموزش از راه دور آموزش و پرورش استان 
اصفهان، گفت: در استان اصفهان ۷۲ مدرسه با این امکان با ۸۸۰۰ دانش آموز 
در حال فعالیت است و تا پایان خرداد ۹۸ بیش از چهل و پنج هزار نفر موفق 

به دریافت دیپلم شده اند.

ش
وز
۷۲ مدرسه آموزش از آم

 راه دور در اصفهان
 فعال هستند
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 انتقاد سایت کلمبیایی 
از کی روش

رده بنــدی جهانی تیم های ملــی فوتبال روز 
پنجشنبه از سوی فیفا 
منتشر شد. تیم ملی 
فوتبــال کلمبیا با 
هدایــت کارلوس 
کی روش در این 
رنکینگ از رده نهم 
به رده دهم ســقوط 
کرده است. همین مسئله انتقاد سایت معتبر 
»کوموتریکولر« کلمبیا را در پی داشته است. 
این سایت نوشت: »روز پنجشنبه فیفا رده بندی 
خود را منتشر کرد و کلمبیا از رده نهم به رده 
دهم رفت. آرژانتین هم که این ماه برابر اکوادور 
پیروز شده بود و مقابل آلمان به نتیجه تساوی 
دست یافته بود توانست جای کلمبیا را در رده 
نهم بگیرد. اگرچه برای خیلی ها این رده بندی 
اهمیت نــدارد؛ اما این جایگاه  نشــان دهنده 
اتفاقاتی است که در تیم بزرگساالن کلمبیا رخ 
می دهد و بدیهی است که تحت تاثیر نتایج بد 

اخیر کارلوس کی روش است.

»نیمار« با 60 میلیون یورو 
می تواند جدا شود!

نشریه »لوپاریزین« فرانسه خبر داد که نیمار، 
فــوق ســتاره برزیلی 
پاری سن ژرمن بنا 
بــه قوانین جدید 
فیفــا می تواند با 
پرداخت تنها 60 
میلیون یورو از این 
تیم جدا شود. قانون 
فیفا در نقل و انتقــاالت به کمک نیمار آمده تا 
از پاریس جدا شــود و راهی بارسلونا شود. در 
تابستان گذشته ســتاره برزیلی تالش زیادی 
کرد تا پاریس را ترک کند ولی به خاطر مبلغ 
باالی فســخ قراردادش این اتفاق رخ نداد. بنا 
به قانون جدید فیفا هــر بازیکنی می تواند بعد 
از 3 سال بازی برای هر تیم با پرداخت مبلغی 
معین، قراردادش را فسخ کند و به تیم دیگری 
برود. مبلغ فســخ قرارداد نیمار بــا این قانون 
60 میلیون یورو اســت. این درحالی است که 
در تابســتان گذشــته بنا به اعالم رسانه های 
اسپانیا نیمار برای جدایی از پاریس و بازگشت 
به بارســلونا باید 170 میلیون یــورو غرامت 

پرداخت می کرد.

 واکنش »مارادونا «
به شکسته شدن رکوردش

دریــس مرتنس، با دبــل در دیــدار ناپولی و 
ســالزبورگ توانســت 
از رکــورد دیگــو 
آرمانــدو مارادونا 
پیشــی بگیرد و با 
116 گل در رتبه 
دوم بهترین گلزنان 
تاریخ این باشگاه جای 
گیرد. مارادونا درباره این رکورد شکنی گفت: 
از این که بازیکن دیگری توانست رکورد من را 
بشکند ناراحت نشــدم و در مقابل، مرتنس را 
تحسین می کنم. زمانی که گلزنی کرد به ناپولی 
فکر کردم، نه به خودم )پیش از این همشیک 
از رکورد گل های ستاره سابق آرژانتینی پیشی 
گرفته بود(. اسطوره باشــگاه ناپولی در مورد 
تماشــای این دیدار گفت: من همــه بازی ها 
را نــگاه می کنم، به خصوص لیــگ قهرمانان 
اروپا. اتفاقی که در بازی با ســالزبورگ رخ داد 
فوق العاده بود، اتفاق زیبایی بود. چون همیشه 

پیروزی زیباست.

قضاوت اولین زن در تاریخ 
رقابت های اروپایی

سین ماســی آلیس، زن انگلیسی برای اولین 
بــار در تاریــخ جــزو 
تیــم قضــاوت در 
جام های اروپایی 
قــرار گرفــت. او 
به عنــوان کمک 
داور، پنجشنبه شب 
در بــازی آیندهوون 
با الســک لینز در ورزشــگاه فیلیپس شــهر 
آیندهوون در زمین حاضر شد و اتفاقا قضاوت 
خوبی را انجام داد. این داور 3۲ ساله انگلیسی 
اهل کاونتری سابقه کمک داوری در لیگ برتر 
انگلیس هم دارد ضمن اینکه او در جام جهانی 
زنان ۲01۹ که اخیرا در فرانسه برگزار شد هم 
قضاوت های فوق العاده ای داشت. سین ماسی 
آلیس از سال ۲00۹ در لیست فیفا قرار گرفته 
و حاال به عنوان اولیــن زن در تاریخ به چنین 

افتخاری دست پیدا کرد.

اصفهان پایتخت ورزش قهرمانی کشور است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 مجید حسینی
 گزینه چند تیم اروپایی

رسانه ورزشــی تلویزیونی ترکیه از زیر ذره بین 
رفتــن مجید حســینی، ملی پــوش ایرانی تیم 
ترابزون اســپور توســط تیم های اروپایی خبر 
داد. به گزارش شبکه تلویزیونی A Spor ترکیه، 
ترابزون اسپور از عملکرد مجید حسینی خشنود 
اســت اما از سویی بســیاری از تیم های اروپایی 
شــروع به زیر ذره بین بردن ایــن مدافع ایرانی 
کرده اند. اونال کارامان، ســرمربی ترابزون اسپور 
یکی از کســانی اســت که تمدید قرارداد مجید 
حســینی در فصل آینده را ضــروری می داند و 
نمی خواهد او را از دست بدهد. قرارداد حسینی 
فصل آینده پایان خواهد یافت و از حاال در رادار 
بســیاری از تیم های اروپایی قرار گرفته اســت. 
ترابزون اسپور می خواهد قرارداد 3 ساله جدیدی 
با دستمزد سالیانه 600 هزار یورویی به حسینی 

پیشنهاد دهد.

در حاشیه

حسن زاده به گیتی پسند پیوست
باشــگاه گیتی پســند اصفهان با پیشنهاد حمید 
بی غم سرمربی تیم فوتسال این باشگاه و مذاکرات 
مدیران باشگاه با علی اصغر حسن زاده در نیم فصل 
دوم لیگ برتر فصل ۹8 _۹۹ با کاپیتان تیم ملی 
فوتسال قرارداد امضا کرد. حسن زاده کاپیتان تیم 
ملی فوتسال ایران اســت و در سال های ۹5 و ۹6 
طی دو سال در باشگاه گیتی پسند حضور داشت 
و با این باشــگاه ســابقه قهرمانی در لیگ ایران و 
نایب قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد. حسن زاده 
همچنین در ســال های ۲014، ۲016، ۲017 و 
۲018 از سوی ای اف سی به عنوان بهترین بازیکن 

آسیا برگزیده شده است.

دبیرهیئت کشتی استان خبر داد:
خانه های کشتی در شهرستان های 

اصفهان ایجاد می شود
دبیر هیئت کشــتی اســتان اصفهــان در آیین 
افتتاح خانه کشــتی پوریای ولی اصفهان با اشاره 
به پتانســیل های باالی این مرکز کشــتی اظهار 
داشت: بازسازی خانه کشــتی اصفهان از مهرماه 
۹7 با هزینــه ای بالغ بر ۹00 میلیــون تومان به 
منظور تمرین تیم های منتخب استان و برگزاری 
مسابقات قهرمانی استان و قهرمانی کشور انجام 
پذیرفت. همچنین از این مکان برای آماده سازی 
تیم های خردســاالن و نونهاالن در سراسر استان 
استفاده خواهد شد و از نفرات برتر هر شهرستان 
دعوت می شــود تا در این خانه کشــتی زیر نظر 
مربیان پرافتخاری همچون رسول جزینی و رحمان 

رییسی به تمرین بپردازند. 
محمدجواد قائدی افزود: هیئت کشــتی اصفهان 
نگاهی بســیار ویژه به رده ســنی پایه داشــته و 
سعی دارد با برگزاری اردوها و مسابقات مختلف، 
زیرســاخت های الزم بــرای آینده درخشــان 
کشــتی اصفهان فراهم ســازد. هدف هیئت این 
اســت که با همــکاری اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان بتوانیم خانه های کشتی بیشتری 
در شهرســتان های مختلف افتتاح کنیم. اخیرا 
خانه های کشتی در شهرستان لنجان، بهارستان 
و کاشــان افتتاح شــده و در نظر داریم تعداد این 
خانه های کشتی که کامال مجهز هستند را افزایش 

دهیم.

وزنه بزن کیانوش؛ اما به المپیک 
امید نداشته باش!

کیانوش رســتمی در مســابقات وزنــه برداری 
سوئیس که گزینشی المپیک ۲0۲0 نیز هست، 
شرکت کرده اســت. پیش از این ابهامی در وزنه 
زدن کیانوش رستمی در این مســابقات بود، اما 
گفته می شود کارت شــرکت در مسابقه رستمی 
صادر شده و این وزنه بردار می تواند وزنه بزند. اما 
نکته مهم این است که به خود رستمی هم گفته 
شده امتیازات این مسابقه به عنوان گزینشی های 
المپیک برایش محاســبه نمی شــود. با این حال 
رستمی در این مســابقات وزنه می زند و این امید 
را دارد که بعدا بتواند با رایزنی امتیازات مسابقات 
سوئیس را هم جزو گزینشی های المپیک برایش 

محاسبه شود. 
در این مسابقات ســهراب مرادی هم وزنه می زند 
که البته قرار اســت رکورد پایینی ثبت کند. تیان 
تائو وزنه بردار مطرح چین و قهرمان جهان از دیگر 

شرکت کنندگان دسته ۹6 کیلوگرم است. 

منهای فوتبال

گزارشگران تلویزیون فرانسوی زبان RTL-TVI بلژیک به ایران 
آمدند تا از نزدیک برنامه ای درباره فعالیت های مارک ویلموتس، 
سرمربی تیم ملی فوتبال کشــورمان در داخل و خارج از زمین 
مسابقه تهیه کنند. ویلموتس در گفت وگو با خبرنگار این شبکه 
تلویزیونی عنوان کرد که هدفش از آمدن به ایران تاریخ ســازی 
است . سایت این شــبکه تلویزیونی در معرفی برنامه اش نوشت: 
مارک ویلموتس از ماه سپتامبر مربیگری تیم ملی ایران را بر عهده 

دارد. بعد از ساحل عاج و البته بلژیک، »ویلی« با چالش جدیدی 
روبه رو اســت. او موافقت کرد که برنامه روزانه خود را در زمین و 
خارج از زمین به ما نشــان دهد. یک برنامه اختصاصی از گلزن و 
مربی سابق شیاطین اروپا پخش خواهد شد.مارک ویلتوتس ابتدا 
به تیم ما گفت: ایران، ایران، ایران ... در ابتــدا گفتم نه. دو ماه و 
نیم گفتم که من به ایران نمی روم. کمی بی عالقه بودم. می گفتم، 
مثل هر کس دیگری، ایران را نمی شناسم، نمی دانم کجا می روم... 

کشــوری که در جنگ بود، ایران و عراق، من آن را هم از طریق 
تلویزیون می دانستم، این تمام چیزی بود که من می دانستم ... و 
بعد، با خودم گفتم »می دانید چه، من می روم ببینم«.ویلموتس 
گفت: هدف من این اســت که با ایران تاریخ سازی کنم، به جام 
جهانی ۲0۲۲ در قطر بــروم و در آنجا کاری انجــام بدهم، این 
ششمین جام جهانی من خواهد بود. به عنوان یک بازیکن و مربی، 

در حال حاضر بد نیست و  اوضاع خوب است.

هدف ویلموتس، تاریخ سازی با ایران است

تیم ملی ووشــوی ایران در حالی روز چهارشــنبه 
بهترین نتیجه تاریخ ووشــو در جهان را به نام خود 
رقم زد که ســه مدال طال و یک مدال برنز کاروان 
کشورمان دراین مسابقات به وســیله ووشوکاران 

اصفهانی به دست آمد.
پانزدهمیــن دوره رقابت های ووشــوی قهرمانی 
بزرگســاالن جهان در شــرایطی از روز یکشنبه با 
حضور نمایندگان 10۲ کشــور در شهر شانگهای 
چین آغاز شــد کــه محمدرضا مجیــری، تالوکار 
اصفهانی موفق شــد برای اولین بار نخستین مدال 
طالی تالو ایران را کسب کند. مجیری که به تازگی 
به رده ســنی بزرگســاالن آمده با نمایشی خیره 
کننده و کســب امتیاز باالی ۹/63 باالتر از تمامی 
حریفان مطرح خود در ســکوی نخست ایستاد تا 
نامش در تاریخ ثبت شود. دیگر تالوکار اصفهانی که 
در رقابت های آسیایی ۲018 جاکارتا موفق به کسب 
اولین مدال طالی بانوان ایرانی در رشته تالو شده 
بود در این مســابقات از صعود به مرحله فینال این 
رقابت ها باز ماند. زهرا کیانی با پیروزی در دیدار رده 

بندی موفق به کسب مدال برنز این مسابقات شد.
شهربانو و الهه منصوریان دیگر ووشوکاران اصفهانی 
کاروان کشورمان در این مسابقات بودند که موفق 
به کسب مدال طال شدند. خواهران منصوریان که 
چند سالی است به پای ثابت اردوی تیم ملی ایران 
تبدیل شــده اند و مدال های رنگارنگی از مسابقات 
جهانی و آسیایی را در کارنامه دارند در این رقابت ها 
نیز کوالک کردند تا همچنــان به روند مدال آوری 

خود ادامه دهند.
شــهربانو منصوریان که 4 مدال طــالی جهانی را 
پیش از این در کارنامه داشت، در این مسابقات بعد 

از استراحت در دور نخســت، به مصاف »کریستینا 
نورازووا« از روسیه رفت و در ۲ راند متوالی و با اقتدار 
مقابل این حریف به برتری دست یافت تا فینالیست 
شود. شهربانو برای کسب پنجمین طالیی جهانی،  
»کریســتینا اولیورا« از برزیــل را پیش روی خود 
داشت؛ اما منصوریان که تمرینات دشواری را برای 
حضور در این مسابقات پشت سر گذاشته بود و کامال 
آماده به نظر می رسید، در همان راند اول اختالف را 
به 1۲ امتیاز رساند و برنده شد تا مدال طال را از آن 
خود کند. این پنجمین مــدال طالی جهانی او بود 
که در وزن 70 کیلوگرم مســابقات جهانی ۲01۹ 

شانگهای به او تعلق گرفت.

الهه منصوریان نیز در این دوره از مسابقات عملکرد 
خیره کننده ای داشت و مانند خواهرش توانست با 
شکست حریفش درفینال، طالی جهانی شانگهای 
را بر گردن بیاویزد.الهه که با اقتــدار به فینال این 
رقابت هــا راه یافته بود در مســابقه فینال وزن 65 
کیلوگرم مقابل »اژه شاکر« از ترکیه قرار گرفت. الهه 
منصوریان نیز مثل خواهرش نمایش مقتدرانه ای در 
مبارزه فینال داشت و توانست یک طالی دیگر را به 
نام ایران ثبت کند تا بدین ترتیب تیم زنان ساندای 
ایران با رکورد صد درصد کســب مدال طال به کار 
خود در مســابقات جهانی پایان دهد. این پنجمین 
حضور الهه منصوریان در رقابت های قهرمانی جهان 

و ســومین طالی او در این مســابقات بود. وی در 
مســابقات ۲00۹ تورنتو مدال نقره، ۲011 آنکارا 
مدال برنز، ۲013 کواالالمپور و ۲017 کازان نیز دو 

مدال طال کسب کرده بود.
تیم ملی ووشــوی ایران در پایان ایــن رقابت ها در 
مجموع دو بخش ساندا و تالو با ۹ مدال طال، دو نقره 
و یک برنز به عنوان نایب قهرمانی رســید. چین با 
14 طال، یک نقره و یک برنز اول شد و هنگ کنگ با 
پنج طال، چهار نقره و یک برنز به مقام سومی دست 
یافت. این بهترین نتیجه تاریخ تیم ملی ووشــوی 
ایران از نظر مدال آوری در مجموع ۲ بخش زنان و 

مردان در مسابقات جهانی محسوب می شود.

 هت تریک طالیی ووشوکاران اصفهانی در شانگهای
  در پانزدهمین دوره رقابت های ووشوی قهرمانی بزرگساالن جهان  رقم خورد؛

  عکس روز

پسر »بکام« قدم جای پای پدرش گذاشت
رومئو، پسر بکام با مدل موی جدید خود خبرساز شده است. رومئو پسر دیوید بکام، مدلی را 

برای موهایش انتخاب کرده زمانی پدرش با آن جنجال ساز شد.

معاون اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان مطرح کرد:

اصفهان پایتخت ورزش قهرمانی کشور است
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در مراسم رونمایی از نرم افزار جامع ورزشی شهرستان 
اصفهان اظهار کرد: این نرم افزار برای شناساندن بهتر ورزشکاران شهرستان اصفهان طراحی شده و مشابه 
آن در هیچ استان دیگری طراحی نشده است، امیدواریم در به روزرسانی های بعدی بتوانیم قابلیت های 
بیشتری را به این نرم افزار اضافه کنیم. مجید رحیم زاده تاکید کرد: در عصر حاضر اطالع رسانی در اولویت 
قرار گرفته؛ اما بسیاری از مربیان دلسوخته ورزشی اصفهان که با عشق و عالقه مشغول به فعالیت هستند 
و بدون چشم داشت مالی به تعالی شهر کمک می کنند، هنوز شناسانده نشده اند. وی بیان کرد: برنامه های 
خوبی در شهر اصفهان با محوریت تعالی ســازمانی و با تاکید بر گسترش ورزش در اداراتی که کارکنان 
آن ها امکان ورزش کردن ندارند برگزار کرده ایم، مربیان ورزش استان الزم است برای گسترش و همگانی 
کردن فعالیت های ورزشی در سطح جامعه با حداقل امکانات تالش کنند. رحیم زاده با انتقاد از حضور 
کمرنگ مربیان ورزشی در این جلسه عنوان کرد: تعداد اعضای جامعه ورزش زیاد بوده اما تعداد افرادی که 
عاشقانه ورزش می کنند اندک است و افراد زیادی بر اساس منافع مشغول به فعالیت در این حوزه هستند. 
محمدرضا طباطبایی، معاون اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به نقش 
خبرنگاران در تعالی ورزشی استان اظهار کرد: خبرنگاران و ورزشی نویسان هر زمان نقدی را به اداره کل 
ورزش و جوانان متذکر شوند، راهکار نیز ارائه می کنند و نقاط مثبت را نیز یادآور می شوند. وی خاطرنشان 
کرد: اصفهان پایتخت ورزش قهرمانی کشور است، برای بررسی صحت این ادعا کافی است ذوب آهن و 
سپاهان را از لیگ های برتر فوتبال و هندبال بگیریم که قطعا از جذابیت آن ها کاسته خواهد شد.معاون 
اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان با اشاره به حضور باشگاه سپاهان در لیگ برتر والیبال تصریح کرد: 
حضور سپاهان در لیگ برتر والیبال نگاه ها را به این رشته جلب کرده چرا که همگان می دانند ورزشکاران 

استان اصفهان در هر رشته ای حاضر می شوند فعالیت چشمگیری خواهند داشت.

هفته ســوم لیگ برتر فوتبال بانوان دیروز برگزار شــد که 
ســپاهان در اصفهان و ذوب آهن در کرج به مصاف حریفان 
خود رفتند. ســپاهان که به دیدار پارس جنوبی بوشــهر 

رفته بود یکی از مســابقات پرگل این هفته را رقم زد و با 7 
گل از سد پارس جنوبی گذشــت. هاجر دباغی در این دیدار 
هت تریک کرد و رقیه شــهبازی )2 گل(، شقایق روزبهان و 
فاطمه عادلی نیز دیگر گل های ســپاهان را به ثمر رساندند. 
ســپاهان اکنون با 4 امتیاز در رده هفتــم جدول رده بندی 
لیگ برتر فوتبــال بانوان قرار دارد؛ امــا ذوب آهن که این 
هفته مهمان هیئت فوتبال البرز بود با 2 گل شکست خورد. 

هر 2 گل هیئت فوتبال البرز در این مســابقه را ســارا قمی 
به ثمر رســاند. ذوبی ها با این نتیجه 3 امتیازی باقی ماندند 
و در رده هشــتم جدول رده بندی قرار گرفتند. در ســایر 
مسابقات مهم هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان شهرداری 
سیرجان با 10 گل از سد زاگرس شــیراز گذشت و با 9 امتیاز 
 و تفاضل گل بیشتر نسبت به شــهرداری بم به صدر جدول

 رفت.

در هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان؛

پیروزی سپاهان، شکست ذوب آهن

سمیه مصور

از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر، ذوب آهن باخت، 
سپاهان مساوی کرد و پرسپولیس با یک نتیجه پرگل 

شاهین شهرداری بوشهر را ازپیش رو برداشت. 
پیکان 2- ذوب آهن 1

 دو تیم بحران زده ذوب آهن و پیکان در ورزشگاه شهدای شهر قدس 
به مصاف یکدیگر رفتند و هر دو تیم به دنبال کسب سه امتیاز حساس 
در این دیدار بودند. ذوب آهن که بردی را به دست نیاورده است هفته 
گذشته شکست تلخی برابر شــهر خودرو در خانه داشت و پیکان در 
ورزشگاه آزادی از پرسپولیس شکست خورد تا هر دو تیم بازنده پا به 
زمین بگذارند. اما این بار پیکان بود که توانست شکست تلخ هفته قبل 

را با پیروزی جبران کند و شاگردان »علی منصور« باز هم مغلوب شدند 
 تا شــاید این آخرین تجربه حضور منصوریــان روی نیمکت ذوبی ها 

باشد. 

سپاهان 0 - سایپا 0
طالیی پوشان در شرایطی به دیدار برابر سایپا رسیدند که با 17 امتیاز 
صدرنشین مسابقات بودند و در سوی دیگر سایپا با 7 امتیاز اصال شرایط 
خوبی نداشت. طالیی پوشان در این دیدار هم به دنبال سه امتیاز بودند 
و شــاگردان ابراهیم صادقی به دنبال فرار از شرایط سختی که در آن 
گرفتار شده اند. اما عایدی این تالش برای هردوتیم چیزی بهتر از یک 

تساوی بدون گل نبود. در شرایطی که تصور می شد با توجه به باخت 4 
بر صفر برابر استقالل، سایپایی ها حریفی دست و پابسته در نیمه اول 
باشند، نمایش خوبی در ورزشگاه نقش جهان داشتند و چند بار هم به 

صورت جدی دروازه پیام نیازمند را تهدید کردند.

شاهین 0 پرسپولیس 5
جدال با شاهین با موفقیت بزرگی برای پرسپولیس همراه شد و آنها 
بعد از هفته ها موفق شدند یک برد پرگل را به نام خود کند. علی علیپور 
نیز که هفت هفته در ناکامی برای دستیابی به گل به سر می برد با هت 

تریک خود به جدول گلزنان بازگشت.

هفته هشتم لیگ برتر و جشنواره گل پرسپولیس در حاشیه خلیج فارس

ترمز سپاهان کشیده شد، ذوب آهن بازهم باخت
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باید افتخارمان باشد که کوچه هایمان به نام شهداست
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

برگزاری اختتامیه یازدهمین 
جشنواره مطبوعات استان

معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی اســتان اصفهان از برگزاری 
اختتامیه یازدهمین جشنواره مطبوعات مکتوب 
و الکترونیک اســتان اصفهان خبــر داد. »اصغر 
مختاری« با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره 
مطبوعات مکتوب و الکترونیک استان اصفهان 
گفت: اختتامیه این جشــنواره همــراه با تقدیر 
از برگزیدگان روز شــنبه، 11 آبــان  در مجتمع 
فرهنگی هنری استاد فرشچیان از ساعت 15 تا 
17 با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی 
استان اصفهان و مسئوالن استانی برگزار می شود. 
معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســامی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
خبرنگاران از تمامی شهرستان های استان در این 
جشنواره حضور داشتند، خاطرنشان کرد: نزدیک 
به 800 اثر بــه دبیرخانه یازدهمین جشــنواره 
مطبوعات مکتوب و الکترونیک استان اصفهان 
در 4 بخش حرفه ای، ویــژه، موضوعی و جنبی 
رسیده و برگزیدگان هر کدام از بخش ها اکنون 
مشخص شــدند که روز 11 آبان در مراسمی از 
برترین آثار در هر بخش تقدیر می شــود. وی با 
بیان اینکه جوایز در بخش حرفه ای نفر اول تا سوم 
در 9 رشته خبر، گزارش، مصاحبه، تیتر، عکس، 
صفحه آرائی، طنز مکتوب، طنز، مقاله و سرمقاله 
است، تصریح کرد: امسال داوری تمامی بخش ها 
در استان انجام شد و بیانیه هیئت داوران در روز 
اختتامیه پیرامون نحوه و کیفیت آثار رسیده به 

جشنواره قرائت خواهد شد.

اصفهان 18 آبان میزبان 
چهاردهمین نمایشگاه کتاب

نمایشــگاه بین المللی اصفهان 18 آبان میزبان 
چهاردهمین نمایشــگاه کتاب اصفهان اســت. 
معاون امــور فرهنگــی و مطبوعاتــی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســامی استان اصفهان با اشاره 
به حضور ناشــران فعال اصفهانی و کشوری برای 
شــرکت در این رویداد فرهنگــی گفت: عاقه 
مندان می توانند باشگاه خود را در نشانی اینترنتی 
www.bookpromotion.ir ثبت و از تخفیف 
فروش کتاب بهره مند شــوند. اصغــر مختاری، 
اجرای برنامه های فرهنگی متنوع و ویژه کودکان 
را از جمله فعالیت های جنبی این نمایشگاه بیان 
کرد و افــزود: همچنین درمدت برگــزاری این 
نمایشگاه کتاب های ویژه جام باشگاه های کتاب 
خوانی کــودک و نوجوان با تخفیــف 50 درصد 
برای اعضای جام باشــگاه های کتاب خوانی در 
کتاب فروشی های فرهنگستان اندیشه و پردیس 
کتاب و شــعب مختلف شــهر کتاب اصفهان به 
فروش می رســد. وی افزود: اکنون ۲55 موسسه 
فرهنگی هنری در استان اصفهان فعالیت دارند. 
چهاردهمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان از 18 
تا ۲3 آبان در محل نمایشگاه های دائمی اصفهان 
برگزار می شود. سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان 
اصفهان از 9 تا 15 آبان ســال گذشــته در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی استان با حضور 

500 ناشر برگزار شد.

اعزام 9 هزار دانش آموز 
اصفهانی به اردوی راهیان نور

معاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آموزش 
 و پرورش اصفهان گفت: برای ســال تحصیلی

 99-98 اعزام 9 هزار دانش آموز دختر و پسر دوره 
متوسطه در پایه های دهم و یازدهم این استان به 
مناطق عملیاتی برنامه ریزی شده است. مهدی 
اسماعیلی افزود: این دانش آموزان در 30 نوبت و 
در هر مرحله تا هشت دستگاه اتوبوس به مناطق 
عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام می شوند. وی 
ادامه داد: اعزام دختران در قالب 1۲0 دستگاه 
اتوبوس از 14 آبــان ماه تا 18 آذرماه امســال 
و اعزام پســران در قالب 85 دســتگاه اتوبوس 
از هشــتم بهمن تا 30 بهمن ماه ســال جاری 
صورت خواهد گرفت. معاون پرورشی و فرهنگی 
اداره کل آموزش و پرورش اصفهان اظهارداشت: 
سال گذشته 13 هزار دانش آموز و در سال های 
دورتر دســت کم 30 هزار دانش آموز به اردوی 
راهیان نور اعزام شــدند. وی با اشاره به کاهش 
تعداد دانش آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور 
در سال های اخیر تصریح کرد: مستندسازی ها 
و به تصویرکشــیدن این اردوها به وسیله صدا و 
سیما با هدف تعمیق بخشــی و ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت مورد انتظار ماست. اسماعیلی 
تاکید کرد: برخی دانش آموزان محروم به دلیل 
ناتوانی در پرداخت هزینه ها نمی توانند در این 
اردوها شرکت کنند و از طرفی هزینه هایی که در 
مناطق عملیاتی برای کیفیت بخشی به اردوهای 
راهیان نور باید انجام شود انتظار می رود بخشی 
از هزینه های مالی دانش آموزان کم برخوردار و 

محروم تامین شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
اشتراکات فرهنگی ایران و چین 

زمینه ساز تعامل دوکشور است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان 
در دیدار با هیئت هنرمندان و اســاتید رشته هنر 
شــانگهای چین اظهار داشــت: بنای جمهوری 
اسامی ارتباط و دوستی با مردم تمامی کشورهای 
دنیا از هــر دین و ملی اســت و زمینه های ارتباط 
فرهنگی هنری زیادی با کشــور چیــن با توجه 
به اشــتراکات تاریخی و فرهنگــی مختلفی که با 
ایران دارد، می توان متصور شــد. حجت االسام و 
المسلمین محمدعلی انصاری، تاریخ کهن دو کشور 
ایران و چین را یکی از اشــتراکات بین دو کشــور 
دانست و تصریح کرد: مردم ما فرهنگی و فرهنگ 
دوست بوده و به هنر نیز به عنوان یک پایه فرهنگی 
نگاه کرده و به آن عاقه مند هستند و دین ما نیز به 
هنر به عنوان یک ابزار خوب برای سعادت بشر نگاه 
می کند. وی با بیان اینکه اصفهان به عنوان پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسامی مراکز فرهنگی هنری 
سنتی بسیاری دارد از هنرمندان چینی حاضر در 
جلسه دعوت کرد تا از اماکن دیدنی اصفهان نظیر 
میدان تاریخی حضرت امام )ره(، عمارت عالی قاپو 
و اماکن تاریخی و بازارهای اطراف آن دیدن کنند. 
حجت االسام انصاری خاطرنشان کرد: در هر جای 
اصفهان که قدم بردارید روح هنر متعالی را در آثار 
هنری و معماری این شــهر می بینیــد و امروز در 
اصفهان مراکز مختلفی به آموزش هنر می پردازند.

شهردار اصفهان:
 شهر باید در مقابل هر حادثه ای 

مقاوم باشد
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، 
شهردار پاسخگو« فرا رســیدن ایام رحلت پیامیر 
اسام )ص(، شهادت امام حســن مجتبی )ع( و 
شهادت امام رضا )ع( را به شهروندان تسلیت گفت 
و اظهار کــرد: در فصل پاییز و بــا آغاز بارش های 
پاییزی، جلساتی را توسط مدیریت بحران و پدافند 
غیر عامل برای مدیریت و ساماندهی روان آب های 
احتمالی تشکیل دادیم و زمینه را برای همکاری 
بین دستگاه های داخل و دســتگاه های خارج از 
شــهرداری فراهم کردیم تا در صــورت مواجه با 
بارش های شدید غافلگیر نشویم. قدرت  ا...نوروزی 
با بیان اینکه ایــن اقدامات در راســتای افزایش 
تاب آوری شهر است، زیرا شــهر باید تاب آور و در 
مقابل هر حادثه ای مقاوم باشــد، افزود: در شهر 
باید همه دستگاه ها و مردم همکاری کنند زیرا اگر 
حادثه ای رخ دهد با تعامل می توان بر پیامدهای 
آن غلبه کرد، البته در تاش هســتیم در تمامی 
عرصه ها که می تواند تهدیدهایی وجود داشــته 
باشد شهر اصفهان تاب آور شود. شهردار اصفهان 
ادامه داد: به عنوان مثال بــا توجه به مباحث کم 
آبی، تغییر سیاست برای نوع فضای سبز و استفاده 
از گیاهان مقاوم به کم آبی، خــود نوعی افزایش 

تاب آوری است.

معاون عمران شهری شهردار:
بهره برداری به موقع از پروژه ها، 

هزینه ها را کاهش می دهد
معاون عمران شهری شهردار اصفهان در حاشیه 
جلسه بررسی روند پیشــرفت پروژه های عمرانی 
شــهر اظهار کرد: درخصوص بررســی مشکات 
پروژه های بــزرگ عمرانی از جملــه پروژه مرکز 
همایش های بین المللی اصفهــان بحث و تبادل 
نظر انجام شده است. ایرج مظفر افزود: در جلسه 
روز پنجشــنبه با هماهنگی های الزم برای تامین 
اعتبــار و برنامه ریزی برای بهره بــرداری از مرکز 
همایش های بیــن المللی اصفهان در ســال 99 
انجام شد. معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
پروژه مرکز همایش هــای بین المللی اصفهان را 
یک پروژه خاص و پیچیده عنــوان کرد و افزود: با 
همت و اراده شــهرداری برای تکمیل پروژه های 
نیمه تمام، این پــروژه در اولویــت برنامه ها قرار 
گرفته اســت. وی گفــت: در این جلســه روند 
پیشــرفت هر کدام از پروژه های حلقه حفاظتی 
شهر مورد بررسی قرار گرفت و مشکات آن توسط 
مدیران اجرایی عنوان شــد تا تصمیمات الزم در 
خصوص رفع گرفته شــود. مظفر ابراز امیدواری 
کرد: با برگزاری جلســات بررسی روند پیشرفت 
پروژه های عمرانی شــهر، ایــن پروژه ها در موعد 
مقرر و حتی زودتر از برنامــه زمان بندی به اتمام 
رســیده و مورد بهره برداری قرار گیرد. وی ادامه 
داد: هرچه پروژه های عمرانی شــهر زودتر مورد 
بهره بــرداری قرار گیــرد، در قیمت تمام شــده 
 پروژه ها و صرفه جویی هزینه ها بســیار تاثیرگذار

 است.

یادواره ملی شــهید عبدالرسول زرین و یک هزار 
و ۲00 شهید ورزشکار استان اصفهان چهارشنبه 
شــب با حضور فرمانده انتظامی کشور، خانواده 
و جمعی از همرزمان شــهدا در سالن اجتماعات 
کوثر اصفهان برگزار شــد. فرمانده سپاه صاحب 
الزمان )عج( اســتان اصفهان در این مراســم با 
گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدا و جانبازان و 
تسلیت ایام شهادت پیامبر اسام )ص( اظهار کرد: 
هدف برگزاری این یادواره شناســاندن و معرفی 
چهره های دفاع مقدس به نسل های جدید است. 
ســرتیپ دوم پاســدار مجتبی فدا افزود: دشمن 
سرمایه گذاری زیادی روی خانواده های ما انجام 
داده و تاش می کند خانواده متدین و اسامی را 
از بین ببرد. وی ادامــه داد: یکی از مکان هایی که 
دشمن تمرکز زیادی برای ضربه زدن به ما دارد، 

مکان ها آموزشی است.
وی با اشــاره به نقش پر رنگ اصفهــان در دفاع 
مقدس عنوان کرد: در اســتان اصفهان ۲3 هزار 
شهید داریم و یک پنجم شــهدای دانش آموز و 
روحانی و یک چهارم شــهدای ورزشــکار متعلق 
به اصفهان اســت. وی در ادامه گفــت: امروز در 
شــرایطی قرار گرفتیم که نسل های جدید دنبال 
اسوه و الگو و پیش قدم می گردند که شهید زرین 

و شهدای دیگر بهترین الگوها و اسوه ها هستند.
فرمانده سپاه استان ادامه داد: از افتخارات شهید 
زرین همین بس که آمریکایی ها که جز وحشــی 
گری چیزی ندارند، ســرباز خود در افغانستان را 
با 1۶0 شــلیک موفق به عنوان رکورد دار جهان 
معرفی کردند؛ اما شــهید زرین بیش از سه هزار 
فرمانده دشــمن را به درک واصل کــرده و این 
الگویی برای جوانان در آســتانه گام دوم انقاب 
است. سردار فدا با تشکر از کسانی که در برگزاری 
این یادواره کمک کردند، خاطر نشــان کرد: این 

یادواره رعد و برقی در دل های تاریک است.

جبهه مقاومت به شهدای ما تأسی کرده است
 فرمانده نیروی انتظامی نیز در این مراسم اظهار 
کرد: اگر بخواهیم در مورد عظمت شهید و شهادت 
صحبتی کنیــم به نظر می رســد مطالب حضرت 
امام)ره( و مقــام معظم رهبــری بهترین عبارات 
برای شهداست. سرتیپ پاســدار حسین اشتری 
افزود: زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از 
شهادت نیست؛ امروز اثرات این یادواره برای مردم 
کل کشور اثر خواهد بود چرا که مقیاس برای شهدا 
یک شاخص معنوی است. وی افزود: امروز امنیت 
و آرامشی که در کشور وجود دارد به واسطه خون 
شهیدان و رشادت های آنان به وجود آمده است؛ 
امروز کسانی که در سنگر علمی و در سنگر ارتقا در 
کشور فعالند دهه هفتادی هستند و از شهدا و به 

راه شهدا تأسی کرده اند.
وی در ادامه گفت: علت پیــروزی رزمندگان در 
دفاع مقدس توکل به خدا و توســل بــه ائمه بود، 
هدف بزرگی داشــتند و این هدف به هشت سال 
دفاع مقدس محدود نیســت؛ امروز در زمینه های 
مختلف که پیشــرفت داشــته ایم به خاطر همان 

روحیه شهداســت. حسین اشــتری عنوان کرد: 
تعداد زیادی از مدافعان حرم دهه هفتادی هستند؛ 
در سراسر دنیا وقتی با فرماندهان جبهه مقاومت 
صحبت می کنیم آن ها می گویند از شهدای دفاع 
مقدس ایران تأســی می کنند این در حالی است 
که خیلی از آن ها شهیدان ما را ندیده اند اما تاریخ 
دفاع مقدس را مطالعه کرده انــد. فرمانده نیروی 
انتظامی در ادامه افزود: شــهید زرین که افتخار 
می کند این تعداد شــلیک های موفق داشــته در 
محل خود اگر کســی را می دید که مشکلی دارد 
قلبش می لرزید و هدف شــهید الهی و انســانی و 
واال بوده اســت. وی با بیان اینکه جبهه مقاومت 
هم به شهدای ما تأسی کرده اســت، اذعان کرد: 
شهدای ما از والیت فقیه اطاعت کردند و هرکجا 
ما از والیت فقیــه اطاعت کردیم موفق شــدیم. 
اشتری بیان کرد: کسانی که به حوزه ورزش رجوع 
می کنند به واسطه روحیه رشــادت، جوانمردی 
و ایثار به شــهادت نزدیک ترند؛ شهدای ورزشکار 
باید برای ورزشــکاران الگو باشند. فرمانده نیروی 
انتظامی با بیان اینکه شــجاعت به عمل اســت، 

اظهار کرد: آمار شهدای اصفهان نشان می دهد این 
استان در همه عرصه ها و اقشــار در دفاع مقدس 
پیشتاز بوده است. اشتری با بیان اینکه همه باید 
راه شهدا را ادامه دهیم، گفت: آن ورزشکار خانمی 
که از رویارویی با حریف رژیم اشغالگر خودداری 
می کند، آن ورزشــکاری که مدال خود را تقدیم 
مقام معظم رهبری می کند و آن ورزشــکاری که 
اخیرا لباس ورزشی خود را باال زد و زیر آن نوشته 
بود برای حل مشــکات باید از رهبری اطاعت 

کنیم، همان ادامه دادن راه شهید است.
وی خاطرنشان کرد: اما زمانه سخت است و ممکن 
است متاســفانه برخی به این ها ایراد بگیرند؛ اما 
این ها در دل مردم جای می گیرند. فرمانده نیروی 
انتظامی تصریح کرد: اســتان اصفهان در ورزش 
پیشتاز است؛ خیلی از شهدای شاخص ما ورزشکار 
بودند. اشتری عنوان کرد: بهترین وصف در مورد 
شهید زرین را شــهید خرازی در مورد این شهید 
گفته و این شهید را گردان تک نفره نامیده است؛ 
شــهید زرین دارای یک روحیه انقابی، دلیر و در 
کار خود حرفه ای و خط شکن بود. حسین اشتری 
با بیان اینکه شجاعت عبدالرسول زرین مثال زدنی 
بود، گفت: موقع شهادت این شهید، شهید خرازی 
احساسی داشــتند مانند اینکه یک فرمانده تیپ 

خود را از دست داده بود.
 فرمانده نیــروی انتظامی خطاب به کســانی که 
شهید را جدی نگرفته و جایگاه شهیدان را درک 
نکرده اند؛ خاطرنشان کرد: کسی که فکر می کند 
نام شهید را باید از سر کوچه برداشت، وضعیتش 
بسیار بد است؛ کســانی که افتخار نکنند به نام و 
یاد شــهید به نوعی خیانت به کشور کرده اند؛ باید 
افتخارمان باشــد که ســردر کوچه هایمان به نام 
شهداســت. حسین اشــتری ادامه داد: در استان 
اصفهان همه کارکنید و تاش کنید یاد و خاطره 
شــهید را زنده نگاه دارید؛ هر کجا نام شهدا باشد 
و شهیدان برجســته تر باشند، امربه معروف و نهی 

منکر باشد آسیب ها کمتر است.

باید افتخارمان باشد که کوچه هایمان به نام شهداست
  سردار اشتری در یادواره ملی شهید عبدالرسول زرین و 1200 شهید ورزشکار استان اصفهان مطرح کرد:

معاونت فرهنگی اجتماعــی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: همزمان 
با ســالروز شــهادت پیامبر اکرم )ص( تجمع 
بزرگ لبیک یــا رســول ا... )ص( در اصفهان 
برگزار می شود. ولی ا... روان، معاون فرهنگی 

اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه استان اصفهان اظهار داشت: 
هم زمان با بیســت و هشــتم صفر 
سالروز رحلت حضرت محمد )ص( 
و شهادت امام حســن مجتبی )ع( 
آیین معنــوی قرائــت زیارت نامه 
حضرت رســول اکرم )ص( در ۲5 
شهرستان از استان اصفهان برگزار 

می شود. 
وی با بیان اینکــه باید زمینه ترویج شــعائر 
اســامی بیش از پیش در جامعه فراهم شود 
تصریح کرد: قرائت زیارت رســول اکرم )ص( 
با هدف تبییــن این شــعائر و همچنین ادای 
احترام به پیامبر بزرگ اســام )ص( هر سال 
همزمان با بیست و هشتم صفر سالروز رحلت 
حضرت محمد )ص( و شــهادت امام حســن 
مجتبی )ع( در اصفهان و سایر شهرستان های 
این استان و در کنار امامزاده ها و بقاع متبرکه 
شــاخص اســتان قرائت می شــود. معاونت 
فرهنگی اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان با اشــاره به برخی از 
اهــداف برگزاری این تجمع بــزرگ عزاداری 

گفت: در این تجمــع عاوه بر عــزاداری در 
سوگ پیامبر اکرم )ص( و شهادت امام حسن 
)ع( مباحثی در زمینه ترویــج فرهنگ نبوی 
مطرح می شــود و عزاداران در ایــن تجمع با 
ابعاد زندگی پیامبر عظیم الشــأن اسام )ص( 

آشنا می شوند. ولی ا... روان با اشاره به حضور 
دســته های عزاداری در تجمع بزرگ لبیک یا 
رســول ا...تصریح کرد: مراســم عطرافشانی و 
غبارروبی از بقاع متبرکه و امامزدگان اســتان 
نیز همزمان با شــب و روز ۲8 صفر در سراسر 
اســتان برگزار خواهد شــد. وی بیــان کرد: 
زمینه ای فراهم شده تا مردم متدین استان با 
حضور در این مراسم معنوی بتوانند از فیوضات 
قرائت این زیارت نامه بهره مند شــوند که در 
این زمینــه هماهنگی هــا و برنامه ریزی های 
الزم انجــام شــده و انتظــار می رود شــاهد 
 حضــور گســترده مــردم در ایــن مراســم

 باشیم.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان:

تجمع لبیک یا رسول ا... )ص( در اصفهان برگزار می شود
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
در خطبه های نماز جمعه ایــن هفته اصفهان 
گفت: ائمه اطهار )ع( همواره دغدغه داشــتند 
که ظالم بر مومنان حاکم نشــود از طرفی جایز 
نیســت اگر جمعی امکان قیام داشــته باشند 

حاکمیت کافر و ظالم را بــر خودبپذیرند؛ خدا 
را شکر می کنیم که انقاب اسامی برای چنین 
دغدغه ای به نتیجه رســید. آیت ا... سیدیوسف 
طباطبایی نژاد افزود: پیروان امام حســن )ع( 
ایشان را قبل و بعد از صلح اذیت کردند؛ همان 
کسانی که ادعا می کردند حزب اللهی هستند اما 
چون امام شــناس نبودند به مخالفت با ایشان 
برخواســتند و حتی جانماز از زیر پای ایشــان 
کشــیدند. نماینده ولی فقیه در استان اصفهان 
با اشاره به اینکه حضرت در مقابل کسانی که به 
صلح ایشان اعتراض می کردند استدالل آوردند 
که پیامبر)ص( نیز در صلح حدیبیه با کفار صلح 
کرد، ادامه داد: امام حسن )ع( با صلح خود شیعه 

را حفظ کرده و امام رضــا )ع( با والیت عهدی 
تشیع را از مدینه به ایران آوردند و امامزادگان 
از برکات وجود آن حضرت در کشور ما هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
گفت: علما پذیرش صلح امام حسن )ع( و قبول 
والیت عهدی از ســوی امام رضا)ع( 
را مکر دشمنان شــان می دانند که 
توســط این دو امام به فرصتی برای 
شیعه تبدیل شــد. وی با بیان اینکه 
امام خمینی )ره( در روز چهارم آبان 
توطئه قانون کاپیتاالســیون را افشا 
کردند، خاطرنشــان کرد: طبق این 
قانون آمریکایی ها اگــر حتی عمدا 
ایرانیــان را می کشــتند ایران حق 
نداشت در دادگاه های خود آنان را محاکمه کند؛ 
امری که در کشــورهایی مانند ژاپن هم اکنون 
وجود دارد. طباطبایی نژاد تصریح کرد: اکنون در 
نظام جمهوری اسامی اگر جاسوسان آمریکایی 
دستگیر شوند، همین جا مجازات می شوند که 
این امر حاصل زحمات امام راحل است همانگونه 
که قرآن وعده داده که همراه هر سختی آسانی 
خواهد بود. وی تاکید کرد: شایســته است اگر 
مالی داریــم برای احداث مــدارس، حوزه های 
علمیه، برپایی مجالس عزای امام حســین )ع( 
و دیگر مصارف تخصیص دهیــم و بدانیم این 
مصارف در راه خود مصرف می شود و مانند زمان 
طاغوت نیست که اموال وقفی مردم ازبین برود.

نماینده ولی فقیه در استان:

امامان، مکر دشمنان را به فرصت تبدیل می کردند

معاون هماهنگ کننده ســپاه پاســداران انقاب اسامی در مجمع 
فرماندهان و مسئوالن رده های مقاومت بسیج استان با اشاره به اینکه 
رسانه های دشمن با تیره و تار نشان دادن اوضاع کشور، بیانیه گام دوم 
را بیانیه ای غیر واقعی و خیالی نشان می دهند گفت: تجربیات چهل 
ساله گذشته انقاب، شکست های زنجیره وار دشمن و پیروزی های 
پی در پی ملت ایران نشان می دهد که گام دوم انقاب، بیانیه ای واقع 
و انجام شدنی است. سردار محمد رضا نقدی افزود: وقتی یک انسان 
بی آبرو و بی ریشه که دستاویز رسانه ای دشمن است از کام حفاظتی 

بیرون کشیده و دستگیر می شــود، وقتی هواپیمای پنهان کار، فوق 
پیشرفته و گران قیمت آمریکایی در داخل مرزهای کشور شناسایی، 
رهگیری و هدف قرار می گیرد، وقتــی مدافعان حرم به داعش پایان 
می دهند و عراق و ســوریه را نجات می دهند و وقتی کشتی خطاکار 
انگلیسی با اسکورت نظامی اش توقیف می شود، یعنی بیانیه گام دوم 
انقاب به خوبی و با شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن و ایجاد امید 
عملیاتی خواهد شــد. وی گفت: اگر در جنگ تحمیلی با مقاومت و 
دستان خالی در مقابل دشمن و حامیانش به پیروزی رسیدیم امروز 

می توانیم با دســت پر در مقابل جنگ اقتصادی دشمن پیروز شویم. 
ســردار نقدی افزود: با وجود داشــتن مخازن انرژی، معدن، نیروی 
انســانی، علم و فناوری، دانش نظامی و نقدینگــی برای پیروزی در 
جنگ اقتصادی آماده ایم. وی با اشــاره به وضع نابسامان اقتصادی و 
بدهی ۲۲ هزار میلیارد دالری آمریکا و مشــکات فراوان کشورهای 
فرانسه و انگلیس گفت: پرچم انقاب اسامی در سواحل مدیترانه و 
دریای سرخ به اهتزاز درآمده است. گفتنی است؛ در پایان این مراسم 

از برگزیدگان طرح اعتای بسیج استان اصفهان تجلیل شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اصفهان مطرح کرد:

شتاب پیروزی های زنجیره ای انقالب اسالمی در سال های اخیر

 نرگس طلوعی
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  امام حسن علیه السالم:
 همانا در اين قرآن چراغ هاي هدايت به سوي 

نور و سعادت موجود است و اين قرآن شفاي دل 
ها و سینه هاست.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

صنعتگران داخلی فوالد در مسیر خودکفایی؛

تعمیر و ساخت بدنٔه کوره قوس الکتریکی مجتمع فوالد سبا

مدیر عامل شرکت ذوب آهن مطرح کرد:

صرفه جویی 150 میلیون دالری با تولید ریل ملی

یادداشت

افراد موفق به منفی باف ها گوش نمی دهند: همه  ما حتما 
چند آدم منفی باف دوروبرمان داریم که به ما می گویند هدف مان 
ارزش تالش کردن و منتظر ماندن ندارد، اینکه احمق هستیم و راه 
را بلد نیستیم و اینکه رسیدن به هدف مان غیرممکن و وقت تلف 
کردن است. کاری که باید بکنید این است که این افراد را ندیده 
بگیرید و فقط روی هدف خودتان تمرکز کنید. تقریبا همه  افراد 
موفق در زندگی خود، زمانی احمق خوانده شده اند! هر محصول و 
کمپانی موفقی که می بینید زمانی غیرممکن به نظر می رسیده؛ اما 
چیزی که پشت تمام این پدیده های متحول کننده وجود داشته، 
کسی است که معتقد به هدفش ایستاده، طبق باورهایش پیش 

رفته و به جمعیت منفی باف اطرافش گوش نداده است.
افراد موفق از اشتباهات خود درس می گیرند و دوباره 
تالش می کنند: شکست، بخشی از فرمول موفقیت است، پس 
بهتر است از همین اول بپذیرید که اگر می خواهید موفق بشوید 
باید شکســت را نیز قبول کنید. نسبت به اشتباهات خود سخت 
نگیرید و از آنها فرار نکنید. اشتباهات شما، بزرگ ترین معلم تان 
هستند که شــما را باتجربه تر و متبحرتر می کنند، فقط تسلیم 

نشوید و دوباره و بیشتر تالش کنید.
افراد موفق بهانه تراشــی نمی کنند: آنهایی که موفق 
نمی شوند می توانند به راحتی صد ها بهانه جور کنند؛ از اینکه چرا 
امروز روز خوبی برای شروع پروژه نیست گرفته تا اینکه چرا بهتر 
است صبر کنند تا باتجربه تر و باسوادتر شوند! بهانه ها فقط موانع 
ذهنی هستند که خودتان می تراشید و می سازید، پس خودتان هم 
می توانید خراب شــان کنید. وقتی کامال بــه کارتان متعهدید، 
می توانید موانع را بردارید و تمام مشکالت پیش روی تان را دیریا 
زود برطرف کنید؛اما اگر تعهد کاری نداشــته باشــید، به دنبال 
بهانه های بیخودی می گردید و مثال می گویید: »خیلی ســخت 
است«، »رقبای من بسیار قوی هستند و از پس آن ها برنمی آیم« 

یا »وضعیت بازار االن خوب نیست و تالش من فایده ای ندارد«.

عکس روز

دوخط کتاب

بلکه به مــا فرصتی 
می دهــد تــا بهتــر 

زندگی کنیم.

»روان شناسی 
عزت نفس«
ناتانیل براندن

با عزت نفس زندگی 
بهتری داریم

ارزش عــزت نفــس 
صرفا در این نیســت 
که بــه مــا امــکان 
می دهــد احســاس 
بهتری داشته باشیم، 

یک پسر 20 ســاله به گفته خودش 17 سال اســت که به جز ماکارونی و 
پنیر تقریبا چیز دیگری نخورده اســت. اگر آستین دیویس، پسر 20 ساله 
فلوریدایی غذای دیگری بخورد، بدنــش بالفاصله آن را پس می زند و غذا 
در معده اش نمی ماند. پزشکان می گویند دیویس از یک ناهنجاری روانی 
رنج می برد که به آن محدودیت تغذیه می گویند و بدن به هر غذای جدید 
واکنش فیزیکی منفی نشــان می دهد. این اتفاق معموال بعد از یک ضربه 
روحی پیش می آید و ظاهرا دیویس به خاطر رفتارهای ناهنجار پدرش در 

خانه دچار این ضربه روحی و جسمی شده است.

17 سال با ماکارونی!

این روزها ریش هایی با طیف رنگی قرمز گرم تا سایه روشن نارنجی به مد 
خیابان های داکا پایتخت بنگالدش تبدیل شده است. پیرمردهای شهر داکا، 
برای از بین بردن آثار پیری با »حنا« ریش خود را به رنگ غروب خورشید 
درمی آورند. قدمت اســتفاده از حنا در بنگالدش بسیار طوالنی است؛ اما 
اینک محبوبیت این ماده به سطح جدیدی رسیده است. آنها استفاده از حنا 
را مستحب و ماده ای مفید برای تقویت مو می دانند.»دیدارول دیپو« مدیر 
مجله مد نیز در این باره نوشت: رنگ کردن ریش با حنا برای مردان مسن 

به مد تبدیل شده و انتخاب اکثر آنها به شمار می آید.   

ریش قرمز، مد پیرمردهای بنگالدش

هواپیمای G700 از سوی شرکت گلف استریم به عنوان بزرگ ترین جت 
خصوصی جهان رونمایی شــد. شرکت گلف اســتریم از بزرگ ترین جت 
خصوصی جهان رونمایی کرد. گلف استریم که تولید کننده هواپیماهای 
لوکس در ایاالت متحده آمریکاست از این جت که G700 نام دارد، رونمایی 
کرد. این شرکت مستقر در شهر ساوانا واقع در ایالت جورجیای آمریکا اعالم 
کرده که G700 در سال 2022 به نخســتین مشتریان خود تحویل داده 
می شود. این جت 75 میلیون دالر قیمت دارد و گنجایش 19 مسافر دارد.

رونمایی از بزرگ ترین جت خصوصی جهان

پاییز در حاشیه 
زاینده  رود

حاشــیه زاینده رود در 
فصل پاییز از همیشــه 
زیباتــر می شــود و با 
رنگ های پاییزی چشم 
هر بیینده ای را به خود 

جلب می کنند.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: مناقصات شــرکت گاز استان 
اصفهان از دوماه آینده دربســتر سامانه ســتاد برگزار می شود. سید مصطفی 
علوی با بیان اینکه اجرای بی نقص ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای 
همه دستگاه های اجرایی تکلیف شــده است، در خصوص این طرح در شرکت 
گاز اســتان، گفت: برابر قانون و مقررات و نیز فراهم شــدن زیر ســاخت های 
الزم، انتخاب پیمانکاران، مشاوران و مناقصات در این شرکت از طریق سامانه 

ستاد انجام خواهد شد. وی با اشــاره به اینکه، استفاده از ســامانه ستاد، یک 
برنامه الزام آور بوده و ارگان های دولتی مکلف شــده اند تا معامالت شــان از 
طریق این سامانه ها به انجام برسانند، گفت: شــفاف سازی، کاهش هزینه ها، 
استاندارد ســازی، کنترل هوشمند آیین نامه ها، تســهیل در نظارت، کاهش 
احتمال تجدید یا لغو شــدن مناقصه ها و مزایده ها از جمله اهداف این سامانه 
محسوب می شــود. علوی ادامه داد: سامانه ستاد سیســتمی به منظورانجام 
معامالت دستگاه های اجرایی در بستــــر وب  است که دستگاه های اجرایی 
را با توجه به آیین نامــه اجرایی مصوب هیئت وزیران، قادر می ســازد تمامی 
مراحـل خریدهای خود را به صورت غیر متمرکز و از طریق سیستم یکپارچه 
صورت دهند و تمامی خریدهای خود را از طریق بستر این سامانه انجام دهند.

ذی حسابان دستگاه ها نیز پرداخت خریدهای انجام شده را منحصرا در صورت 
محقق شدن خرید از طریق این ســامانه تایید می کنندو دستگاه های نظارتی 
نیز برعملکرد ســازمان های دولتی در زمینه معامالتی کــه صورت می دهند 
از این طریق نظارت عالیه خواهند داشــت. مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
اصفهان همچنین گفــت: محرمانگی در قیمت ها، مزیت دیگری اســت که از 
طریق این ســامانه محقق می شــود، به این صورت که قیمت ها تنها توســط 
 دســتگاه مناقصه گزار یا مزایده گزار و فقط در زمان مشخص شده قابل رویت

خواهد بود.

 مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان گفت: احداث بارانداز شیالت در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان با 
صرف اعتباری افزون بر 75 میلیارد ریال در دستور کار این سازمان قرار گرفته 

است.
ارزیابی بازار عمده فروشان ماهی در میدان مرکزی اصفهان حاکی از آن است که 
عدم استفاده از سازه مناسب برای این کار، مشکالت مختلفی را پیش روی عمده 
فروشان ماهی و مراجعه کنندگان قرار داده است که اساسی ترین مشکالت موجود 
با تشکیل جلسات تخصصی با سازمان ها و نهادهای مرتبط )سازمان دامپزشکی، 
اداره بهداشــت، فعاالن بخش خصوصی و ...( و همچنیــن بازدیدهای میدانی، 

برررسی و مورد شناسایی قرار گرفته است.
محصور نبودن محوطه بارانداز و مواجهه با مشــکالت ناشــی از کنترل ورود و 
خروج خودروها، نبودن ســکوهای بارگیری و تخلیه بار بــه صورت مجزا در دو 

طرف غرفه ها، عدم برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی استاندارد نظیر اتاق 
رختکن، محل استراحت کارگران، عدم تفکیک درب های ورودی فروشگاه و اتاق 
استراحت و رختکن )تفکیک نبودن مسیر تردد کارگران با لباس کثیف و تمیز( 

از نمونه مشکالت این مجموعه بوده است.
 در این ارتباط محمد مجیری اظهار کرد: عرضه عمده مواد پروتئینی مانند ماهی، 
میگو و سایر محصوالت دریایی در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان صورت 
می گیرد که در راستای ارائه خدمات بهتر، رعایت اصول کامل و دقیق عرضه این 
محصوالت و همچنین توسعه فضای مورد نیاز با توجه به نیاز کالن شهر اصفهان 
با هماهنگی اداره کل دامپزشکی اســتان، فضایی مناسب به این منظور در نظر 
گرفته شده است تا با هدف بهبود سیستم نظارت بر شبکه توزیع و توسعه فضای 
عرضه و ساماندهی عمده فروشان ماهی، میگو و سایر محصوالت دریایی بارانداز 

شیالت احداث شود.
وی افزود: برای ایجاد بارانداز شیالت میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان چهار 
هزار و ۳00 مترمربع فضا دارای پنج هزار مترمربع زیربنا شامل 1۴ غرفه با اتاق 
مخصوص تعویض لباس کارکنان و حمام جهت رعایت مسائل بهداشتی در نظر 

گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه برای احداث بارانداز شیالت اعتباری افزون بر 75 میلیارد 
ریال در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تفکیک و جداسازی محل تخلیه بار 
از محل عرضه از مهم ترین خصوصیات طرح بارانداز شیالت میدان مرکزی میوه 

و تره بار اصفهان است.
وی خاطرنشــان کرد: بار شــیالت ورودی به این مرکز ابتدا زیــر نظر نماینده 
دامپزشکی مستقر در میدان نظارت و کنترل شده و در صورت تایید مجوز توزیع 

در سطح استان داده خواهد شد.

با تکیه بر دانش تخصصی صنعتگــران تعمیرگاه مرکزی مجتمع فوالد 
ســبای فوالد مبارکه اصفهان، دو عدد بدنه کوره قوس الکتریکی این 
مجتمع طراحی و ساخته شد. رییس تعمیرگاه مرکزی مجتمع فوالدسبا 
گفت: با اجرای راهبردهایی مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت های 
داخل کشور، پشتیبانی خطوط تولید و افزایش آماده به کاری تجهیزات، 
کار تعمیرات اساسی و ســاخت دو عدد الور شل کوره قوس الکتریکی 
فوالد سبا با استفاده از دو عدسی شل مستعمل در دستور کار تعمیرگاه 
مرکزی این مجتمع قرار گرفــت. منوچهر بهرامی افزود: در این فرآیند 
ابتدا بازرسی های فنی کنترل های ابعادی، سالم بودن عدسی های شل 
موجود بررسی و تایید شد، ســپس فعالیت هایی همچون جمع آوری 
اطالعات اولیه شل کوره، تامین، بازرسی و تایید ورق های خاص فوالدی 
موردنیاز و شناسایی شرکت های داخلی توانمند بررسی شد. مصطفی 
بهرامی، تکنسین آماده سازی تعمیرگاه مرکزی مجتمع فوالد سبا هم 
گفت: در این زمینه با راهبــری و مدیریت تعمیرگاه مرکزی وهمکاری 
واحدهــای دفتر فنی تعمیرات، بازرســی فنی و واحد فوالدســازی و 
شــرکت پایدار فوالد آیریک فعالیت های تخصصی و مهندسی دیگری 
ازجمله بررسی های فنی و مهندســی مکانیک، متالورژی، جوشکاری 
تخصصی، فرآیندهــای مختلف مونتــاژ، داده برداری ابعــادی، انواع 
تست های آنالیز شیمیایی، تســت های مخرب و غیرمخرب، عملیات 

حرارتی و تنش زدایی و بازرســی ها و کنترل فرآینــد در حین تعمیر 
بررسی وآزمایش و در نهایت ساخت الور شل بر اساس استانداردهای 
رایج محقق شد. تولید ورق گرم به روش ذوب در کوره قوس الکتریکی 
و ریخته گری مداوم تختال نازک مجتمع فوالد سبا دارای ظرفیت 700 
 هزار تن در سال و قابل توسعه به دو میلیون و 800 هزار تن در سال هم

 است.

شــرکت ذوب آهن اصفهان مادر صنعت فوالد کشــور با تولید ماهانه 
بیش از 10 هزار تن ریــل ملی توانایی تامین ریل مورد نیاز کشــور را 
دارد. مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، نیاز کنونی ریل کشور برای 
توسعه زیرساخت های حمل ونقل را ساالنه بین 1۳0 تا 150 هزار تن 
بیان کرد و گفت: با راه اندازی خط تولید ریل های پرسرعت و پیشرفته 
uic60 صرفه جویی ساالنه 150 میلیون دالری دراین شرکت حاصل 
شــد. منصور یزدی زاده با گالیه از ورود 70 هــزار تن ریل خارجی در 
دوسال گذشته در خطوط اصلی راه آهن های کشور گفت: با خودکفایی 
در زمینه تولید ریل داخلی دیگر نیازی به برگزاری مناقصه و ورود ریل 
خارجی نداریم و ذوب آهن آماده تامین ریل ملی برای اجرا در خطوط 
راه آهن کشور اســت. وی از انعقاد قرارداد 15 هزار تنی ریل ملی ذوب 
آهن با راه آهن بســتان آباد - تبریز خبر داد و افزود: برای نخستین بار 
ریل ملی تولید ذوب آهن درمحور اصلی خط راه آهن قطار تبریز- میانه 

در حال اجراســت که تاکنون دو کیلومتر آن ریل گذاری شــده است. 
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: تحمل بار بیش از 20 تن و 

تحمل سرعت باالی ۳50 کیلومتر از ویژگی های ریل تولید ملی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اعالم کرد:

برگزاری مناقصات شرکت گاز استان از دوماه آینده

ایجاد بارانداز شیالت در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

 چرا بعضی از آدم ها موفق می شوند 
و بعضی ها نه؟)3(

 مهسا احمدی
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