
هیات تکواندو، کشتی، تیراندازی استان اصفهان

به منظور انتخاب رئیس هیات در استان اصفهان اقدام گردد. بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز 
پست ریاست هیات دعوت بعمل می آیدجهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ 97/9/13 لغایت 
97/9/20 به مدت 7 روز کاری از ساعت 8 الی 14 به دبیرخانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

مراجعه و با تحویل مدارک، رسید دریافت نمایند.
این اداره کل به استناد قانون اصالح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب مورخ 97/6/6 مجلس شورای اسالمی 

از ثبت نام و پذیرش بازنشستگان محترم به عنوان کاندیدای ریاست هیاتهای ورزشی معذور است.
فرزندان شهدا و جانبازان باالی پنجاه درصد )50%( و آزادگان باالی سه سال از شمول این قانون مستثنی می باشند. 
ضمنا طبق نامه شــماره 32/9715/ص مورخ 94/4/30 وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد معترض به 
فرآیند انتخابات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری انتخابات شکایات خود را به همراه مستندات مربوطه جهت 

رسیدگی به امور مجامع وزارتخانه ارسال نمایند.
بدیهی است شکایات دریافتی پس از پایان مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آدرس: اصفهان- آبشار سوم بعد از پل  غدیر- اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیات:

1- اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران
2- تابعیت جمهوری اسالمی ایران

3- معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور
4- نداشتن سوء سابقه کیفری

5- حداقل سن 25 سال تمام
6- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس )برای کسانی که قبال یک دوره ریاست هیات استان را برعهده داشته اند مدرک 

فوق دیپلم قابل قبول خواهد بود(.
مدارک مورد نیاز:

1- اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه 
2- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )فقط آقایان(

3- دو قطعه عکس جدید
4- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر یا معادل آن

5- تصویر آخرین حکم کارگزینی در صورت اشتغال در دیگر نهادها، سازمانها و ارگانهای دولتی و یا غیردولتی
6- ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز

7- ارائه اصل مدارک به هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

اطـالعیـه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت،  اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/09/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/09/25

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 395(

نوبت دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/09/13

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه 

اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ 97-3-140/6
فاضالب شهر اژیه )دو مرحله ای(

تملک دارایی های  
12,405,882,212640,300,000سرمایه ای

97-3-214/2
سازه ایستگاه پمپاژ و ساختمان های 
جانبی و محوطه سازی طرح آبرسانی 

خوانسار )با ارزیابی کیفی(

تملک دارایی های  
13,253,041,579663,000,000سرمایه ای

به استناد آئین نامه انتخابات هیاتهای ورزشی استانها مقرر است نسبت به تشکیل مجمع انتخابی هیات های

تکواندو، کشتی، تیراندازی  

رحیم جافری - شهردار شهرضا 

آگهی مزایده
) مرحله دوم -  نوبت دوم (

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه 92 مورخ 97/05/16 شورای اسالمی شهر پارکینگ های 
سطح شهر شهرضا را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکت های واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار 
 نماید .لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا  با 

تلفن : 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند .
بهای فروش اسناد : 100/000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل 

استرداد می باشد .
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97/09/24

تاریخ گشایش اسناد : ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 97/09/25 در محل شهرداری شهرضا 
محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارک ، پاکت های خــود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل و رسید 

دریافت نمایند .
ضمنا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد .

شماره تماس : 53241010 -031 داخلی 116

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

جدال های خیابانی روی خط قرمز 
  مروری بر چند آمار قابل تامل در مورد خشونت های رفتاری در اصفهان؛  

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان می گوید باید جلوی 
برداشت کنندگان غیرمجاز آب در پایین و باالدست زاینده رود را گرفت:

جدی برخورد کنید
۲۲ مایل  

کارگردان:پیتر برگ
 پردیس سینما سیتی سنتر

کنسرت علی زند وکیلی
خیابان ملک شهر، تاالر رودکی

15 آذر ماه

روز بیمه؛
امروز در مورد انواع بیمه تحقیق 

کنیم و بهترین و مناسب ترینشو 
برای روزهای سخت آینده 

 خود و خانوادمون انتخاب 
کنیم.

5

3

 برگ های پاییزی کود 
خاک برگ می شود

  ترفند سازمان پارک هاو فضای سبز  
شهرداری برای کمک به درختان شهر؛  
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 فرمانده قرارگاه سیدالشهدا)ع( اصفهان: 

 شهید قجه ای؛ الگویی ناب 
برای نسل جوان

کاهش 7 درصدی مصرف 
آب مشترکین خانگی

 در استان اصفهان

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد :
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  هماورد ذوب آهن و پرسپولیس در دیدار معوقه؛  

گذر »منصوریان« به آزادی افتاد
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در شرایطی در یکی از دیدارهای معوقه لیگ برتر 
از هفته یازدهم عصر امروز در ورزشگاه آزادی مقابل تیم پرسپولیس تهران قرار 
می گیرد که سبزپوشان برای پاره کردن نوار ناکامی این تیم در هفته های اخیر محکوم به پیروزی 
در این دیدار هستند. تیم ذوب آهن که علیرضا منصوریان را این روزها روی نیمکتش می بیند در 

صفحه  6حالی پا به این میدان می گذارد ...

4

www.shahreza.ir  سایت اینترنتی شهرداری شهرضا

گالری گذار/ سهراب پرواز
باد عقربه ها رو جا به جا می کند

9 آذر الی 3 دی ماه
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اتهام زنی های مضحک همچنان ادامه دارد؛ آمریکا 
دست از پاپوش درست کردن هایی که عاقبت گریبان 
خودش را می گیرد، برنمی دارد. هرروز یک نمایش 
تازه و یک سخنرانی مسخره به منظور متهم کردن 
کشــورمان ترتیب می دهند و هربار هم تیرشان به 

سنگ می خورد؛ اما بازی همچنان ادامه دارد. 
نزدیک به یک ســال پیــش آمریکا نمایشــی را با 
کارگردانی» نیکی هیلی« سفیر این کشور در سازمان 
ملل آغاز کرد که پیش تر مشابه آن را درباره عراق و 
لیبی انجام داده بود. »هیلی« آذر ماه سال گذشته 
از سفیران 15 کشور عضو شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد خواست به واشنگتن بروند تا از باقی مانده 
موشک شلیک شده توسط یمنی ها به ریاض دیدن 
کنند. تصور می کردند با نمایش تکه هایی از قراضه 
موشک شلیک شده به ریاض، این موشک را ساخت 
ایران جا زده و تهران را به نقض قطعنامه شــورای 
امنیت سازمان ملل در تحریم فروش تسلیحات به 
یمن متهم کنند. آن زمان هنوز دولت ترامپ از برجام 
خارج نشده بود و سیاســت پرزیدنت آمریکایی این 
بود که با تهدید اروپا را در افزایش فشار علیه تهران 
برای مذاکره دوباره درباره این توافق و پرداختن به 

موارد مورد نظر خود متقاعد کند.
دولــت ترامپ عالوه بــر افزایش رفــت و آمدهای 
دیپلماتیک برای همراه کــردن اروپایی ها و چین و 
روسیه با خود در این موضوع، این نمایش را ترتیب 
داده بود تا به ظن خود جهان را از تهدید موشــکی 
)!( ایــران بترســاند.هیلی، پس از دیدار ســفیران 
کشورهای عضو شورای امنیت از قطعات آهنی، در 
جمع خبرنگاران سخنان ضد ایرانی همیشگی ترامپ 
را با لحنی دیگر تکرار کرد و گفت که اعتقاد دارد اقدام 

علیه برنامه موشکی ایران می تواند توافق هسته ای را 
نجات دهد. هیلی مدعی شد جهان باید ایران را بابت 
برنامه موشک بالســتیک و نقض قطعنامه شورای 
امنیت مجازات کند. در این صورت ترامپ برای باقی 

ماندن در برجام متقاعد می شود.
سنگ ترامپ اما به تیر نخورد. »فرحان حق« جانشین 
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت مدارک 
قاطعی دال بر مشخص شدن کشور سازنده موشک 
های شلیک شــده از یمن به عربستان وجود ندارد.

پیشــنهادها برای توافق مکمل و ثانــوی و ... ادامه 
داشت. برخی ســران کشــورهای اروپایی از جمله 
مکرون، رییس جمهور فرانسه تالش کردند تا شاید 
مانع از مرگ کامل برجام شوند؛ اما درنهایت ترامپ 
در 18 اردیبهشت ماه امسال خروج آمریکا را از برجام 
اعالم و دســتور بازگرداندن تحریم ها علیه ایران را 

صادر کرد.

با این حال کشــورهای اروپایــی در برجام ماندند و 
دوطرف اعالم کردند توافق هســته ای را به شــرط 
بهره مندی از منافع آن ادامه می دهند. ساز و کارهای 
مالی هم در دیدار ظریــف و موگرینی برای تعامل و 
تبادالت تجاری ایران و اروپا در دوران پسابرجام تهیه 
و تدوین شد که البته به کندی پیش رفته و توقعات 
را برآورده نکرده است. ترفندهای آمریکا آن طور که 
انتظار می رفت جواب نــداده و حاال دوباره به همان 
سیاست شکست خورده نمایش پاره های موشکی و 
ادعاهای واهی درباره توان موشکی ایران روی آورده 
است. وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته در ادامه 
نمایش تکراری که از سال گذشته با همکاری امارات 
و رژیم صهیونیستی با اجرای هیلی در سازمان ملل 
آغاز شد، بار دیگر ترس و واهمه خود را از نفوذ ایران 
در منطقه به اجرا گذاشت و اقدام به نمایش قطعه ها 
و تکه های تسلیحاتی کرد که مدعی است از سوی 

ایران به یمن و افغانستان ارسال شده تا توسط شبه 
نظامیان به کار گرفته شود.

این بار مجری این نمایــش »برایان هوک« رییس 
گروه اقدام علیه ایــران در وزارت خارجه آمریکا بود 
که مدعی شد تســلیحات نمایش داده شده دارای 
نشانه هایی است که ثابت می کند ساخت ایران است.

همزمان با این نمایش پاره های آهن توسط وزارت 
خارجه آمریکا، مایک پمپئو رییــس این وزارتخانه 
هم به اتهام پراکنی علیه ایــران پرداخت تا کمی از 
فشارهای بین المللی علیه عربستان را کاهش داده 
و فشار بر اروپا را بیشتر کند. عجیب تر اینکه پمپئو 
تالش کرد عربســتان را در فکر کمک به مردم یمن 
نشان دهد و گفت: عربســتان میلیاردها دالر برای 
تسکین آالم یمنی ها سرمایه گذاری کرده؛ اما ایران 

هیچ سرمایه گذاری نکرده است!
آن هم در حالی که »هشام شرف عبداله« وزیر خارجه 
دولت نجات ملــی یمن تاکید کــرد ایرانی ها هیچ 
موشکی به یمن نیاوردند و من به تمام دنیا می گویم 
ما موشک هایی داریم که می توان با آنها تا سال ها با 

سعودی ها جنگید.
پمپئو روز شــنبه نیز برای تهدید جلوه دادن توان 
موشکی ایران و ترغیب اروپایی ها برای همراه شدن 
با آمریکا، با این ادعا که تهران یک موشک بالستیک 
میان برد آزمایش کــرده که تــوان حمل چندین 
کالهک هسته ای را دارد، گفت: ایران قطعنامه 2231 

شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است.
این سخنان و ادعاها با واکنش مسئوالن کشورمان 
از جمله محمدجواد ظریف روبه رو شد. با این حال 
مشخص اســت که واشــنگتن با ناامیدی آخرین 
تیرهای ترکــش خود را در تاریکــی رها می کند تا 
شاید سودی به حال سیاســت های بی حاصل کاخ 

سفید شود.

سنای آمریکا به زودی تکلیف 
عربستان را مشخص می کند

سناتورهای آمریکایی این هفته گام مهمی در ارائه 
الیحه ای دو حزبی برای پایان دادن به پشتیبانی 
آمریکا از کمپین متجاوز سعودی در یمن برداشتند 
و از رییس جمهوری آمریکا فاصله گرفتند. ترامپ 
به رغم گزارش  سیا مبنی بر اینکه ولیعهد عربستان 
شخصا دستور قتل خاشقجی را داده است، همچنان 
در کنار ریاض و محمد بن سلمان ایستاده است.
اکنون امــا قانون گذاران آمریکایــی باید تصمیم 
بگیرند که الیحه نهایی به چه صورت خواهد بود. 
همزمان آنها برای گام بعدی که ارائه این الیحه و 
بحث بر سر آن است، آماده می شوند و انتظار می رود 
بحث و جدل پیش بیاید. جنگ بر ســر اختیارات 
جنگی در ســنایی که همواره با تالش ها برای به 
چالش کشیدن مجوز جنگی کاخ سفید مخالفت 

می کند، چندان حوزه آشنایی نیست.

ماکرون با رهبران »جلیقه  
زردها« وارد مذاکره می شود

رییس جمهوری فرانسه پس از بررسی خسارت های 
ناشــی از ناآرامی پاریس، ریاســت یک نشست 
بحران را بر عهده گرفت و این جلسه در نهایت به 
درخواست برای برگزاری چهارمین دور از مذاکرات 
با فعاالن ضد دولتی ختم شــد که دو هفته است 
در اعتراض بــه افزایش بهای ســوخت و افزایش 
هزینه های زندگی دســت به تظاهــرات زده اند. 
براساس اعالم کاخ الیزه، ادوار فیلیپ نخست وزیر 
فرانسه خواســتار مالقات با ســازمان دهندگان 
اعتراضــات و رهبران احــزاب شــده و تمایل بر 
گفت وگو را تاکید کرده است. دولت فرانسه اعمال 
وضعیت فوق العاده برای مقابله با معترضان را بعید 
ندانســته؛ اما یک مقام در کاخ ریاست جمهوری 
گفت، در این جلسه در مورد ایده برقراری وضعیت 

فوق العاده بحث نشد.

دولت بحرین استعفا کرد
نخســت وزیر بحرین در پی برگــزاری انتخابات 
پارلمانی این کشــور، اســتعفای دولت را اعالم 
کرد.»خلیفه بن سلمان آل خلیفه« نخست وزیر 
بحرین روز یکشنبه در نشست فوق العاده هیئت 
وزیران، اســتعفای دولــت را اعــالم کرد.طبق 
گزارش وبگاه »مرآه البحرین«، »یاســر الناصر« 
دبیرکل شــورای وزیران پس از این جلسه گفت 
که نخست وزیر در این جلســه از ارائه استعفانامه 
دولت به پادشــاه خبر داد که مربوط به استعفای 
دولت پس از اعالم رسمی نتایج انتخابات پارلمانی 
است.به موجب ماده 33 قانون اساسی بحرین، پس 
از برگزاری انتخابات پارلمــان و آغاز دوره جدید 

پارلمان، بایستی دولت جدیدی تشکیل شود.

افشاگری نیویورک تایمز درباره 
تهدید کارمندان دولت آمریکا

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد:کارمندان دولت 
آمریکا یادداشــتی دریافت کرده اند که آنها رااز 
صحبت کردن در مورد مقاومت در برابر سیاست 
های ترامپ و یا اســتیضاح او توسط کنگره منع 

کرده است.
این روزنامه افزود:یادداشــت مزبور به کارمندان 
دولت آمریکا اخطار داده است که بحث کردن در 
مورد نحوه اداره کشور توسط رییس جمهوری این 
کشور در ساعات کاری، غیر قانونی است.این اولین 
بار اســت که چنین یادداشتی منتشر شده است. 
منتقدین می گویند ممنوع کــردن کارمندان از 
صحبت دراین خصوص، برخالف مقررات اســت.
نیویورک تایمز می نویسد:با توجه به اینکه ترامپ 
برای انتخابات ریاســت جمهوری در سال 2020 
نامزد خواهد شــد، طبق این نامه بحث و انتقاد از 
سیاست های او و صحبت از پیامدهای استیضاح 
او به منزله جانبداری از مخالفان نامزدی ترامپ در 

انتخابات ریاست جمهوری است.

آخرین تیر در تاریکی!

در جلسه هیئت دولت؛
 الیحه بودجه سال ۱۳۹۸
 کل کشور تصویب شد

جلســه فوق العاده هیئت وزیــران با موضوع 
بررســی الیحه بودجه سال 13۹8 کل کشور 
تشکیل شــد.در این جلســات، تبصره های 
پیشــنهادی ارقام کالن و ویژگی های بودجه 
مورد بحــث و تبادل نظر اعضا قــرار گرفت و 
الیحه بودجه سال 13۹8 کل کشور به تصویب 
رسید. در همین زمینه »محمدباقر نوبخت« 
اعالم کرد که اگر مجلس تشــکیل جلسه هم 
ندهد بودجه 15 آذر ارائه می شــود. آنطور که 
رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد الیحه 
بودجه سال آینده در هر صورت پنجشنبه به 
مجلس ارائه خواهد شد.وی گفت که در صورت 
عدم تشکیل جلسه مجلس، الیحه همان روز به 

مجلس ارسال می شود.

 هشدار سفارت ایران در تفلیس؛
به وعده تسهیل امور اقامتی 
خالف قانون در گرجستان 

اعتماد نکنید
سفارت کشورمان در تفلیس نسبت به برخی 
سودجویی وکالهبرداری ها از ایرانیانی که قصد 
سفر به گرجستان را دارند، هشدار داد.سفارت 
ایران در تفلیس اعالم کرد: مراقب سودجویانی 
که با انتســاب خود به ســازمان های دولتی، 
دســتگاه های امنیتی و انتظامی و ســفارت 
جمهوری اســالمی ایران در تفلیس اقدام به 
کاله بردارای می کنند، باشید.مکررا مشاهده 
شده است برخی افراد با جعل عنوان، انتساب 
و یا ادعای داشــتن ارتباطات ویــژه با برخی 
مقامات، دستگاه ها، ســازمان ها و نهادهای 
دولتی کشــورمان و یا گرجستان و یا انتساب 
به سفارت کشورمان در تفلیس، پس از جلب 
اعتماد و دادن وعده های مختلــف، اقدام به 
کالهبرداری می کنند؛لذا به کلیه هموطنان 
عزیز توصیه اکید می نماید، به منظور ممانعت 
از قرار گرفتــن در دام کالهبــرداران، ضمن 
رعایت اصول حفاظت از اطالعات شــخصی 
خود، از تعامل با اینگونه افــراد پرهیز کرده و 
صرفا هرگونــه مالقات و یا همــکاری خود با 
افراد مذکور را منوط به بررســی های دقیق 
کارشناســی خود و یا تایید رســمی دستگاه 

مربوطه در داخل و خارج کشور کنند.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
 مطرح کرد:

غیرقانونی بودن بررسی لوایح 
FATF در مجمع تشخیص

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
در خصوص ارســال لوایــح FATF به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، گفت: به دلیل آنکه 
این لوایح بــدون رای گیــری از نمایندگان 
ارسال شده است، بررسی آن از سوی مجمع 
غیرقانونــی اســت. حاجی دلیگانــی گفت: 
براساس آیین نامه و ضوابط قانون آنچه که با 
اکثریت آرای نمایندگان تصویب شود مالک 
عمل است و در دستور کار قرار خواهد گرفت. 
رییس مجلس وظیفه دارد آنچه را که در صحن 
براساس  تشــریفاتی که در قانون پیش بینی 
شــده، مصوب می شــود به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارسال کند.این عضو کمیسیون 
 FATF برنامه و بودجه با اشاره به ارسال لوایح
از سوی رییس مجلس به مجمع، گفت:  آقای 
رییس خــودش را به جای اکثریــت آرا قرار 
داده است و به جای رای گیری از نمایندگان 
مجلس و بدون آنکه در مجلس و صحن علنی 
موضوع را مطرح کند لوایح را به مجمع ارسال 
کرده اســت.وی افزود: این امر خالف قانون 
و مقررات مجلس اســت در نتیجه حتی اگر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی لوایح 

بپردازد، خالف قانون عمل کرده است.

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به معافیت های 
آمریکا به 8 کشور در تحریم های نفتی ایران گفت: 
این واکنش آمریکایی هم چراغ سبزی به این کشورها 
و هم به ایران بود.»حشــمت ا... فالحت پیشــه« با 
تاکید بر اینکه چراغ ســبزهای آمریکا برای مذاکره 
با ایران زیاد شده اســت، اظهار داشت: آمریکایی ها 
بعد از اینکه اروپاییان را از حوزه دیپلماتیک با ایران 
دور کردند چراغ سبزهای رابرای اینکه با ایران وارد 
فضای مذاکره شوند، نشان دادند که این معافیت ها 
نیزبخشی از این چراغ سبزهاست و پذیرش قدرت 
جمهوری اسالمی ایران است ،منتها اینکه در ایران 
چه کاری صورت گیرد هنوز مشــخص نیست؛ چرا 
که راهکاری برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد.وی 
تاکید کرد: علت اینکه ما راهکار نداریم این است که 
مذاکره ای که در آن بخشی از دستاوردهای ایران از 
بین برود، طرفدار ندارد ولــی ایران از مذاکره ای که 
حل بخشی از مشکالت در قالب مشارکت جویانه در 

آن باشد، استقبال می کند .

چراغ سبزهای آمریکا برای 
مذاکره با ایران زیاد شده است

رییس کمیسیون امنیت ملی: 

کافه سیاست

عکس  روز 

»ماکرون« وارد خیابان های 
پاریس شد

امانوئل ماکرون، پس از درگیری های شــدید 
مردم و پلیس این کشــور به دلیل اعتراض به 
افزایش نرخ سوخت و هزینه های باالی زندگی 
به همراه برخــی وزرایــش وارد خیابان های 

پاریس شد.

»پول کثیف« وجود دارد

پیشنهاد سردبیر:

وزیر امور خارجه اظهار کرد: در کشور ما مثل همه 
کشور ها پولشویی هســت و این واقعیت به این 
معنا نیست که کسی با پولشویی همراهی کند.
ظریف اضافه کرد: بنده به عنوان کسی که همواره 
از نظام دفاع کرده و واقعیت را همه جا گفته ام، 
این واقعیت را می گویم که در کشور ما مثل همه 
کشورهای دنیا پولشویی هست ولی به این معنا 
نیست که کسی با پولشــویی همراهی کند. وی 
با اشاره به پولشویی در کشورهای دیگر تصریح 
کرد: پولشویی همه جا هست همان طور که در 
روزهای قبل در آلمان و دیگر کشورها خبرهایی 
از پولشویی شنیدیم، مهم این است که با پولشویی 
برخورد جدی صــورت بگیرد.وزیر امورخارجه 
خاطرنشان کرد: در کشــور ما با توجه به قاچاق 
مواد مخدر و فســادی که وجود دارد امکان فرار 
مالیاتی هم وجود دارد و باالخره پولشویی در همه 

موارد صورت می گیرد.

کسی در کشور ما با پولشویی 
همراهی نمی کند

 سردار سالمی
 جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:

وزیر بهداشت:گفت وزیر امور خارجه آمریکا و رییس 
جمهور این کشور دنبال فریب افکار عمومی هستند، 
من بارها گفتــه ام در قرن 21 صحبــت از تحریم 
یک شوخی  بیش نیســت آن هم برای کشوری که 
حداقل از 15 همسایه برخوردار است. سید حسن 
قاضی زاده هاشــمی افزود: از تحریم و جنگ هیچ 
انســانی اســتقبال نمی کند به غیر افکار مریض و 
بیمار که متاســفانه امروز همه با هم در یک مکان 
جمع شــده اند.وی گفت: اگر بخواهیم با تحریم ها 
مقابله کنیم باید از فرصت تحریم ها استفاده کنیم و 
این فرصتی است که این اجبار را برای همه ما ایجاد 
می کند که آنهایی که مصرف کننده هستند حتما از 
محصوالت داخلی استقبال و حمایت کنند و مطمئن 
باشــند که ما اجازه نمی دهیم محصولی وارد بازار 
شود که اســتانداردهای کافی را نداشته باشد. وی 
ادامه داد: مانند گذشته در مقابل تحریم ها خواهیم 
ایســتاد همچنان که مشخص شــد هیچ خبری از 
وجود ضعف مردم ایران در برابر فشــار قدرت های 

بزرگ به ویژه آمریکا وجود ندارد.

 تحریم کشوری با ۱۵ همسایه 
یک شوخی است!

وزیر بهداشت:

جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایســتادگی را رمز پیروزی بر دشمن 
دانســت و گفت: تجربه تاریخی ما نشــان می 
دهد که هرجــا در مقابل آمریکایــی ها کوتاه 
آمدیم و یا مذاکــره کردیم آنها پیش می آیند، 
اینکه فرمانده معظم کل قوا می فرمایند مذاکره 
نمی کنیم به این دلیل اســت که مذاکره یک 
جنگ اســت و اگر کمی عقب نشــینی کنید 
آنها پیش آمده و به زیــاده خواهی خود ادامه 
می دهند، فرهنگ آمریکا نشــان می دهد که 
انتهای مذاکره و سازش با آنها جنگ و تهاجم 
است.سردار ســالمی با تاکید بر نقش ، جایگاه 
و اهمیت فکر و اندیشه در عزت و ذلت جوامع ، 
گفت: دشمنان به دنبال تسخیر تفکر و اندیشه 
مسلمانان هســتند زیرا هرکس بتواند بر افکار 
 تسلط پیداکند بر آن جامعه نیز حکومت خواهد

 کرد.

  انتهای مذاکره با آمریکا 
جنگ و تهاجم است

پیشخوان

بین الملل

 وقتی ترفندهای ضدایرانی آمریکا یکی پس از دیگری نقش برآب می شود ؛

علی الریجانی، رییس مجلس شــورای اسالمی صبح 
دیروز در نشست خبری با خبرنگاران، درباره مسائل و 
 موضوعات مختلف کشور ســخن گفت که در ادامه گزیده ای از آن را 

می خوانید: 
}درباره انتقادات به هیئت عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام{: در روش، اگر هیئت نظارت نظری داشــته باشــد می تواند به 
کمیسیون ها بدهد تا بررسی کنند اگر مصلحت دیدند اجرا کنند اگر 
نه به نظر خود بپردازند. در ضمن مجمع می تواند این نظر را به شورای 
نگهبان بدهد و مجلس هم می تواند بگوید مــن مصلحت نمی دانم یا 

مصلحت می دانم.
}درباره پیشــنهاد برخی از نمایندگان مجلس بــرای بازنگری در 
قانون اساسی و تشــکیل مجلس دوم به عنوان مجلســی باالتر برای 
تصمیم گیری در مســائل کالن کشور{: مســئله اصلی امروز مسائل 
اقتصادی و بحث تحریم هاست؛ لذا مطرح کردن مباحثی همچون تغییر 

قانون اساسی که امر ساده ای نیست.
}درباره کاهش قدرت خرید مردم و کارگــران و برنامه های مجلس 
برای افزایش دستمزدهای کارمندان و کارگران و بهبود قدرت خرید 

مردم{: قطعا باید افزایش حقوق شامل بحث کارگران هم بشود و قدرت 
خرید عموم مردم حتما باید بهتر شود البته ما معتقدیم که افزایش 20 

درصدی حقوق به تنهایی کافی نیست .
 }درباره مصلحت بودن اســتیضاح ظریف{: استیضاح، جزو حقوق 
نمایندگان است. ممکن است جمع مجلس یک امری را مصلحت نداند؛ 
اما نمی توان این دیدگاه را به اقلیت تحمیل کرد. برخی از نمایندگان 
معتقدند که در شرایط فعلی، زمان مناسبی برای این استیضاح نیست 

اما برخی هم نظر دیگری دارند.
  نکته ای که وزیر امور خارجه درباره پولشویی مطرح کرد، مقدمه و 
مؤخره ای داشت و گفته بود »کسانی که درباره الیحه CFT نظر دادند، 
بسیاری از آنان بر اســاس عقیده خود نظر دادند؛ اما برخی از آنان هم 
ممکن اســت تحت تاثیر باشــند« که بنده معتقدم که اگر وزیر امور 

خارجه، دومی را نمی گفت، خیلی بهتر بود.
 اینکه ما در کشور پولشویی داریم یا به قول آقای رحمانی فضلی پول 
کثیف داریم؟ بله هست. باید دید مردم انتظار دارند که مسئوالن در این 

رابطه اعالم نظر کنند یا آن را حل کنند؟ 
  اگر کسی از قانون بازنشستگی استنکاف کند، باید یقه  او را گرفت.

  آمریکا دنبال مذاکره نیست؛ در پی دیپلماسی بزک است.
  سازوکار ملی اروپا ربطی به تصویب FATF ندارد.

  }در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه چرا تعطیالت مجلس شورای 
اسالمی تا این حد زیاد است{: تعطیالت مجلس مطابق آیین نامه است 
و پس از ســه هفته جلســه علنی، نمایندگان یک هفته به حوزه های 
انتخابیه خود می روند که البته در آنجا هم تا نیمه های شب کارهای 

شاقی انجام می دهند و تعطیل نیستند و در آنجا مشغول کار هستند.

چهره ها

اصولگرایان بر سر دوراهی

تب داغ کلیه فروشی در 
فضای مجازی

وارونگی تاریخ و بازگشت 
جلیقه زردها

شورای شهر تهران ماموریت 
شهردار را مشخص کرد: مبارزه با 

فساد و خودکامگی

رییس مجلس در نشست خبری مطرح کرد:
»پول کثیف« وجود دارد

امیر علی مرآتی
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نمایشگاه بین المللی صنعت  در اصفهان برگزار می شود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

هشدار

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان می گوید باید 

جلوی برداشت کنندگان غیرمجاز آب 
در پایین و باالدست زاینده رود را گرفت:

جدی برخورد کنید
معاون حفاظــت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
برخورد جدی با برداشــت کنندگان غیر مجاز 
باالدست تا پایین دســت زاینده رود و مسدود 
کردن چاه های غیر مجاز از راه های برون رفت 
استان از مشــکالت آبی است.حسن ساسانی 
اظهار داشت: برخورد جدی با برداشت کنندگان 
غیر مجاز باالدست تا پایین دست زاینده رود و 
مسدود کردن چاه های غیر مجاز و ساماندهی 
از ابتدا تا انتهای زاینده رود از راهکارهای نجات 
اصفهان اســت.معاون حفاظت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه 
نجات آب اصفهان در اجرای پروژه بهشت آباد 
اســت، گفت: اگر چه ما مدعی هستیم که بالغ 
بر پنج هزار و ۱۵۰ چاه غیر مجاز را بستیم؛ اما 
چگونه می توان مطمئن شد که به ازای پلمپ 
هر چاه غیر مجاز یک چاه غیر مجاز دیگر ایجاد 
نشــود.وی با بیان اینکه در حوضه زاینده رود 
شاهد بارگذاری های زیادی هستیم که وزارت 
نیرو باید از آنها ممانعت جــدی به عمل آورد، 
ادامه داد: به عنوان مثال بارگذاری های اضافه 
ای که با ساخت مساکن مهر بدون مطالعه بر آب 
منطقه ای تحمیل شد  مانند ساخت مسکن مهر 
در فوالد شهر که یک هزار لیتر برثانیه آب نیاز 
دارد را باید از کجا تامین کرد؟معاون حفاظت 
و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
بــه راهکارهای نجات اصفهان از خشکســالی 
خبر داد و افزود: جلوگیــری از احداث صنایع 
بزرگ در زاینده رود و اســتفاده از پساب برای 
صنایعی مثل فوالد مبارکه و ذوب آهن و تغییر 
نگاه در حوزه شرب و بهداشت و صرفه جویی در 
مصرف آب از دیگر راهکاری نجات اصفهان از 

خشکسالی است.

بازار

خوشبوکننده خودرو

 نمایشگاه بین المللی صنعت 
در اصفهان برگزار می شود

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان 
در روزهای ۱۳ تا ۱۶ آذرمــاه در محل برگزاری 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان، واقع در پل 
شهرســتان برپا می شود.مشارکت کنندگان این 
نمایشــگاه در زمینه خدمات مهندسی، ماشین 
ابــزار و ملزومات کارگاهــی، تجهیزات صنعتی 
و کارگاهــی و ابزارآالتــی مانند دســتگاه های 
جوش، برش، لیزر، سیســتم های هیدرولیک و 
پنوماتیک، لیفتراک و باالبرهای صنعتی، صنایع 
و خدمات وابســته کارگاهی و ایمنی و بهداشت 
صنعتی، ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی و نظافت 
صنعتی و تمامی فعالیت هایی که به نوعی با بخش 
صنعت در ارتباط اســت را در بیــش از پنج هزار 
مترمربع از فضای این نمایشــگاه به نمایش در 
می آورند تا مخاطبان و فعــاالن این عرصه، هر 
چه بیشــتر با آخرین محصوالت مرتبط آشــنا 
شوند.عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می 
توانند در روزهای ۱۳ تا ۱۶ آذرماه امســال و از 
ساعت ۱۵ تا ۲۱ به محل برپایی نمایشگاه های 
 بین المللی استان واقع در پل شهرستان مراجعه

 کنند.

آهن، فوالد و محصوالت 
پتروشیمی همچنان در صدر 

صادرات اصفهان است
آهن و فــوالد بــه ارزش ۵۲۲ میلیــون دالر و 
محصوالت پتروشــیمی ۲۸۸ میلیــون دالر بر 
اساس آمار هشت ماهه اعالم شده از طرف گمرک 
اصفهان بیشــترین میزان صــادرات اصفهان را 
به خود اختصــاص داده اند. مدیــر کل گمرک 
اصفهان با اشــاره به آمار هشــت ماهه اول ۹۷ 
گمرک اســتان اصفهان، اظهار کرد: عمده ترین 
کاالهای صادراتی از اســتان اصفهــان، آهن و 
فوالد به ارزش ۵۲۲ میلیــون دالر، محصوالت 
پتروشــیمی  ۲۸۸ میلیــون دالر، فــرش ۱۴۰ 
میلیون دالر و محصوالت شیمی آلی ۹۵ میلیون 
دالر است.اسداله احمدی ونهری افزود: مهم ترین 
کشــورهای مقصد کاالهای صادراتی اســتان  
اصفهان عراق بــا ۴۴۴ میلیون دالر و ۳۰ درصد، 
افغانســتان با ۲۰۶ میلیــون دالر و  ۱۴ درصد، 
امارات متحده عربی  بــا ۱۶۷ میلیون دالر و ۱۱  
درصد، پاکستان با ۱۱۶ میلیون دالر و ۸ درصد و  
عمان با ۱۱۵ میلیون دالر و ۸ درصد  سهم ازکل 

صادرات استان  داراست.

اولین قدم چینی ها برای آشتی 
اقتصادی با آمریکا

پس از اعالم آتش بس موقــت در جنگ تجاری 
واشــنگتن و پکن، رییس جمهــوری آمریکا از 
حذف تعرفــه واردات خــودروی آمریکایی در 
چین خبر داد.ترامپ طی دیداری حســاس در 
حاشیه نشســت ســران گروه ۲۰ در آرژانتین 
با »شــی جین پینگ« رییــس جمهوری چین 
توافق کردند تا پس از ماه ها جنگ تجاری، آتش 
بســی ۹۰ روزه اعالم کنند.کاخ سفید اعالم کرد 
رؤســای جمهوری دو کشــور توافق کردند که 
اعمال تعرفه های جدیــد را موقتا متوقف کرده 
و برای رســیدن به یک توافق تجــاری تازه طی 
۹۰ روز تالش کنند. در صورتی که در این مدت 
توافقی حاصل نشود، تعرفه های ۱۰درصدی که 
 پیش تر اعمال شده بود، به بیست درصد افزایش 

می یابد.

قطر از »اوپک« خارج می شود
وزیر انرژی قطر اعالم کرد، این کشــور تا ژانویه 
سال ۲۰۱۹ از سازمان کشــورهای صادرکننده 
نفت اوپــک خارج می شود.»ســعد الکعبی« در 
یک کنفرانــس مطبوعاتی اعالم کــرد تصمیم 
برای خروج از اوپــک پس از بازبینــی راه های 
پررنگ شــدن نقــش بین المللی قطــر و طرح 
ریزی اســتراتژی بلندمدت این کشــور گرفته 
شــد.تولید نفت قطــر حدود ۶۰۰ هزار بشــکه 
در روز اســت با این حال این کشور بزرگ ترین 
صادرکننده گاز طبیعی مایع جهان اســت.قطر 
همچنین با عربســتان ســعودی که همســایه 
این کشــور و بزرگ تریــن صادرکننــده نفت 
 اوپک اســت، اختالفات دیپلماتیک شــدیدی

 دارد.

خوشبو کننده خودرو آرئون 
New Car با رایحه Ken مدل

 38,000
تومان

خوشبوکننده خودرو طرح  کفش 
مدل YQ-030 بسته 2 عددی

 48,000
تومان

خوشبو کننده خودرو طرح 
FASHION عقاب مدل

 80,000
تومان

»سیب« سمیرم یکی از برندهای معروف تولیدات 
باغی در اصفهان است که عالوه بر بازارهای داخلی 
مشتاقان زیادی در خارج از کشــور هم دارد و همه 
ساله بخش زیادی از این محصول به بازارهای جهانی 
عرضه می شود. مرغوبیت سیب تولید شده در این 
ناحیه به حدی است که بیشــتر افراد از آن آگاهی 
دارند. اگر چه روزگاری این محصول به صورت سنتی 
در این منطقه کشــت و تولید می شــد؛ اما با ورود 
تکنولوژی اگر چه تولید این محصول اندکی بهبود 
یافت؛ اما هنوز هم محصول تولید شده در این منطقه 
از برخی از کمبودها در برنامه ریزی و مدیریت کشت 

رنج می برد. 
آماری که هر سال آب می رود

بر اساس اعالم جهاد کشــاورزی استان اصفهان هر 
ساله بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تن سیب در سمیرم تولید 
می شود که از این میزان در سال های گذشته چیزی 
بین ۵۰ تــا ۶۰ هزار تن صادر می شــد که در افتی 
فاحش در سال گذشــته، آمار صادرات سیب به ۱۵ 
هزار تن رسید. طی سال های اخیر وضعیت کشت و 
تولید سیب درختی در سمیرم مانند اغلب کشاورزان 
در سطح استان چندان مســاعد نبوده است. برخی 
تغییرات اقلیمی مانند سرمازدگی و نیز خشکسالی 
و نبود بهــره وری را می تــوان از جمله اصلی ترین 
دالیل افت تولید و صادرات دانســت. افت صادراتی 
در سال های اخیر بخشی به دلیل کاهش مرغوبیت 
تولیدات و بخش دیگری به دلیــل تیرگی روابط با 
کشــورهای عربی به عنوان یکی از مشتریان ثابت 
سیب ایران عنوان شده اســت. اگر چه کشورهایی 
مانند روسیه اکنون جای این کشورها را گرفته اند 
اما هزینه صادراتی و میزان آن به کشــورهای عربی 
بسیار بهتر و به صرفه تر بود. از سوی دیگر روش های 
کشت به روز نیست و نبود مدیریت مدرن نیز دلیل 
دیگری است که طی سال های اخیر در کنار تنش 
آبی موجب شــده تا میزان تولید به شکل فاحشی 
کاهش یابد و هزینه های تولید و قیمت تمام شــده 
را به شدت باال ببرد. تجربه موفقیت مدیریت مدرن 
در تولید سیب در مناطقی مانند ایتالیا این میوه را به 
یکی از پر ســود ترین محصوالت کشاورزی در دنیا 
تبدیل کرده که ایران از این فرصت محروم و مغفول 
مانده است. مدیریت نیز مسئله ای است که اگر چه 
در ده های گذشته به دلیل وفور منابع آب چندان به 

آن توجهی نشد؛ اما طی سال های اخیر و با ایجاد موج 
خشکسالی ها عمال بخش بزرگی از تولید را با بحران 
مواجه کرد. اخیرا فرماندار سمیرم نسبت به بحران 
خشکسالی در این منطقه هشدار جدی  مطرح کرده 
است. براساس اعالم فرماندار، ســد حنا که تامین 
کننده بخش عمده ای از آب باغــداران این منطقه 
بوده اســت با گنجایش ۵۰ میلیون متر مکعب تنها 
۲ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده دارد، به همین 
دلیل زنگ هشــدار برای باغداران سمیرمی روشن 
شده و به نظر می رسد بحرانی که اکنون کشاورزان 
شرق استان را زمینگیر کرده است در انتظار باغداران 

سمیرمی هم باشد.
محصولی روی دست کشــاورزان باقی 

نمانده است
اگر چه بنابر اعالم معاون بهبــود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هیچ سیبی 
روی دســت باغداران نمانده است و حدود ۶۰هزار 
تن از سیب سمیرم توســط صادرکنندگان استان 
خریداری شده و برای صادرات آماده شده است؛ اما 
نمی توان از معضالت و چالش های پیش روی این 

محصول معروف استان به راحتی عبور کرد. هنوز 
هم به رغم وجود دانش باالی کشــاورزی در کشور 
تولید سیب هر سال با اما و اگر هایی همراه است به 
عنوان مثال سال گذشــته اعالم شد به دلیل زمان 
نامناسب لقاح درختان و نیز ابری بودن و نامناسب 
بودن شرایط جوی مرغوبیت ســیب سمیرم افت 
فاحشی داشته است، همچنین نبود سرمایه گذرای 
روی تولید این محصول هــم چالش دیگری در راه 
تولید بهتر و به دست گرفتن بازارهای جهانی است 
این در حالی اســت که در سال های گذشته زمزمه 
هایی از سرمایه گذاری یک شرکت هنگ کنگی و 
یک شرکت از ایتالیا در این منطقه به گوش رسید 
اما به نظر نمی رسد این طرح ها از حرف به مرحله 
عمل رسیده باشد. همچنین نبود بازارهای جدید 
برای سیب سمیرم نیز معضلی است که در سال های 
اخیر صادرات سیب را به شکل فاحشی کاهش داده 
است. نبود استانداردهای الزم برای تولید محصول 
جهت صادرات به اروپا یکی از این کمبودهاســت 
 که تا کنــون هیچ برنامــه ریزی بــرای آن انجام 

نشده است.

خشکسالی دامن سیب ســمیرم را هم 
گرفت

آخرین رکوردی که باغداران سمیرمی در سال های 
قبل از خشکســالی در تولید سیب درختی به خود 
اختصاص دادند،  تولید ۳۵۰ هزار تن محصول است. 
اما در اثر خشکسالی های اخیر حدود ۴۰درصد از 
باغات سمیرم خشــک و نیمه خشک شده و تولید 
محصول سیب به نصف کاهش پیدا کرده است. به 
گفته مدیر امور آب منطقه ای سمیرم، این منطقه 
کوهستانی سالیان سال است که به عنوان یکی از 
مناطق پرآب اســتان اصفهان شناخته می شد؛ اما 
اکنون از حدود ســه هزار و ۶۰۰ چشمه موجود در 
این شهرســتان، بیشــتر از دو هزار و ۵۰۰ چشمه 
خشکیده است. خشکسالی طی دو سال اخیر موجب 
قطع درختان سیب زیادی در این منطقه شده است. 
قطع درختانی که به مرور منجر  عدم تامین معاش 
آنان خواهد شد و زنگ خطری جدی برای مسئوالن 
است که هر چه سریع تر با برنامه و روش های جدید 
برای این معضل چاره اندیشی کنند و جلوی خطر و 

تنش بیشتر را بگیرند.

سیب سمیرم زیر تیغ خشکسالی
حدود ۴۰درصد از باغات سمیرم خشک و نیمه خشک شده است؛

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: بسته حمایتی بازنشســتگان این سازمان تا حدود ۱۰ روز آینده توزیع 
می شود.انوشیر ان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی اظهار کرد: بعد از ابالغ قانون حمایت از حقوق معلوالن 
باید ۳ درصد از سهمیه استخدامی همه دستگاه ها در اختیار آنان قرار گیرد. وی با بیان اینکه این قانون بعد از ابالغ 
از اردیبهشت ماه الزم االجراست، افزود:در صورت سرپیچی دســتگاه ها از این قانون، برخورد خواهد شد.وی با 
اشاره به اینکه بسته حمایتی با متوسط ۲۰۰ هزار تومان به تمام افرادی که حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان دارند 
پرداخت می شود، افزود: همچنین افرادی که از دریافت بسته جا مانده اند و حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان دارند 

می توانند به بهزیستی و کمیته و امداد امام خمینی)ره( مراجعه کنند.

 زمان توزیع بسته 
 حمایتی بازنشستگان 

تامین اجتماعی اعالم شد

عی
ما

جت
ن ا

امی
ت

مدیر شیالت و امور آبزیان استان:
ساالنه ۱۰ تن ماهی خاویار در اصفهان تولید می شود

مدیر شیالت و امور آبزیان استان اصفهان گفت: تولید ماهی خاویار در استان اصفهان به ۱۰ تن در سال 
رسیده است.»مجتبی فوقی« با بیان اینکه اولین واحد پرورش ماهی خاویار سال ۹۱ در استان اصفهان 
شروع به کار کرد و اکنون تعداد آنها به چهار واحد رسیده است، اظهار کرد: قیمت خرید بچه ماهی خاویار 
گران تر از قبل شده و هزینه تولید ماهی خاویار گوشتی نسبت به سال گذشته افزایش زیادی داشته است. 
وی افزود: واحدهای تولید ماهی خاویار در کشور باید سالیانه تعداد قابل توجهی بچه ماهی خاویار را در 
دریای خرز رهاسازی کنند تا از تخریب اکولوژی آن جلوگیری شــود.مدیر شیالت و امور آبزیان استان 
اصفهان خاطر نشان کرد: تسهیالت برای پرورش انواع ماهی مشترک است و پرورش ماهی خاویار دارای 

مزایای پرورشی ویژه ای نیست.

مدیرعامل شرکت گاز استان مطرح کرد:
تاثیر 5 میلیون بخاری در تشدید آلودگی اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در روزهای اخیر مصرف گاز استان حتی تا ۷۴ میلیون مترمکعب 
افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر بیش از ۵ میلیون بخاری در سطح استان مصرف کننده گاز هستند که منجر 
به سوخت مازاد و حتی افزایش آلودگی هوا می شوند. سیدمصطفی علوی اظهار کرد: متوسط مصرف گاز طبیعی در 
استان اصفهان حدود ۵۸ میلیون مترمکعب در شبانه روز است که در طول سال بسته به فصل سرد و گرم این میزان 
کمتر یا بیشتر می شود.وی با اشاره به سرمای هوا به خصوص طی یک هفته گذشته، گفت: در این مدت مصرف گاز 
طبیعی به شدت باال رفته و در روزهای اخیر نیز مصرف گاز استان حتی تا ۷۴ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶ نیروگاه استان از گاز طبیعی استفاده می کنند، افزود: البته این نیروگاه ها بنابر 
اعالم دیسپاچینگ شرکت ملی گاز با محدودیت مصرف روبرو هستند.

با شارژ اپ به آسانی شارژ مورد 
نیازتــان را به صــورت پین و 

اتوشارژ خریداری کنید.
 بــا مجموعــه ای از طرح های 
اپراتورها دیگر مجبور نیستید 
دنبال کد فعالســازی طرح ها 

بگردید.
 کارت شارژ های خریداری شده 
را در بانک شــارژ نگه داری و 

مدیریت کنید.

شارژ اپ

شن مالی
معرفی اپلیکی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشــاورزی استان اصفهان 
گفت: با بهــره برداری از پایانــه بار هوایی ) کارگــو ترمینال ( که 
آماده راه اندازی اســت، صادرات کاال از این خطه رونق می گیرد.

سید عبدالوهاب سهل آبادی افزود: کار ساخت و ساز این پایانه بار 
هوایی سه سال قبل در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 

توسط اتحادیه تولید و صادرکنندگان 
میوه استان آغاز شد و اکنون در شرف 
بهره برداری است. وی با اشاره به اینکه 
عملیات ساخت ساختمان این پایانه 
بار هوایی از مدت ها قبل خاتمه یافته 
است ، اظهارداشت: برای راه اندازی آن 
نیازمند عقد قرارداد با شرکتی بودیم 
که ضمن داشــتن مجوز حمل و نقل 
بار هوایی، از تجربه الزم در این زمینه 
برخوردار باشد. رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی استان 
اصفهــان اضافه کرد: هفته گذشــته 

توانســتیم با همکاری مدیرکل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 
با یک شــرکت حمل و بار هوایی مجرب که صادرات بار از فرودگاه 
بین المللی امام)ره( را برعهده دارد برای راه اندازی پایانه بار هوایی 
فرودگاه اصفهان به توافق برسیم. وی با بیان اینکه مسئوالن شرکت 
یاد شــده در هفته جاری برای عقد قرارداد نهایی به اصفهان سفر 

می کنند، تصریح کرد: امکانــات و تجهیزات مورد نیــاز پایانه بار 
هوایی فروگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به دستگاه »ایکس 
ری« مهیا شده اســت و پس از عقد قرارداد، پیش بینی می شود 
تا پایان ماه جاری این پایانه بابرگزاری مراســمی به بهره برداری 
برسد. به گفته وی، این پایانه بار هوایی در زمینی به مساحت بیش 
از ۲ هزار متــر مربع و بــا اعتبار بیش 
از یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
توسط اتحادیه تولید و صادرکنندگان 
میوه اســتان در فــرودگاه بین المللی 
شهید بهشــتی اصفهان احداث شده 
است. سهل آبادی، با اشــاره به اینکه 
امکان صادرات ۷۰ تن کاال و بار از این 
پایانه در طول هفته وجود دارد، افزود: 
بهره برداری از پایانه بار هوایی فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان تاثیر 
بســزایی در تولیدات، صادرات و رونق 

اقتصادی استان دارد. 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان:

پایانه بار هوایی اصفهان آماده بهره برداری شد

مرضیه محب رسول
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 درخشش دانشگاه کاشان 
در رتبه بندی »تایمز«

معــاون پژوهشــی و فناوری  کاشان
دانشگاه کاشــان گفت: در جديدترين اعالم اين 
نظام رتبه بندی در موضوعات مختلف، دانشگاه 
کاشان در گروه مهندسی و فناوری رتبه 300 تا 
400 جهان را به دســت آورده و بعد از دانشگاه  
شريف، رتبه دوم کشــور را در اين حيطه کسب 
کرده اســت.»مجيد منعم زاده« اظهار داشــت: 
دانشگاه کاشان در نظام رتبه بندی تايمز در گروه 
مهندســی و فناوری و علوم فيزيکــی در رديف 
دانشــگاه های برتر جهــان قــرار گرفت.معاون 
پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان ادامه داد: يکی 
از رتبه بندی های مهمی کــه رتبه بندی جهانی 
تايمز به صورت ســاالنه انجام می دهد ارزيابی و 
ســنجش دانشــگاه ها در حوزه های موضوعی 
مختلف اســت، ايــن رتبه بنــدی در 11 حوزه 
موضوعی کلی که برخــی از آن ها دارای چندين 
موضوع فرعی است، دانشــگاه های برتر جهان را 
معرفی می کند.وی افــزود: در جديدترين اعالم 
اين نظام رتبه بنــدی در موضوعــات مختلف، 
دانشگاه کاشان در گروه مهندسی و فناوری رتبه 
300 تا 400 جهان را کسب کرده و بعد از دانشگاه  
شريف، رتبه دوم کشور را در اين حيطه به دست 

آورده است.
منعم زاده خاطرنشــان کرد: همچنين دانشگاه 
کاشــان در گروه علوم فيزيکی)فيزيک و نجوم، 
شــيمی، محيط زيســت و علوم دريايی، آمار و 
رياضی( با کســب رتبه 400 تا 500 جهانی، در 
جايگاه دوم کشوری )پس از دانشگاه نوشيروانی 
بابل و باالتر از دانشــگاه شــريف و تهران( قرار 

گرفته است.

بیمه و نرخ باالی سود تسهیالت 
بانکی، مهم ترین مشکل 

کشاورزان است
معاون امور زراعــت وزارت جهاد  نطنز
کشاورزی گفت: يکی از مهم ترين مشکالت بخش 
کشاورزی، بحث بيمه کشاورزی و باال بودن نرخ 
سود تسهيالت بانکی اســت.عباس کشاورز ، با 
اشاره به همکاری کشــاورزان بادرودی با جهاد 
کشــاورزی اظهار کرد: کشــاورزان بــادرودی 
همکاری خوبی در زمينه کاهش برداشت آب از 
چاه های کشاورزی کرده اند، که اين موضوع مهم 
اگر در تمامی شهرستان ها، الگو قرار بگيرد شاهد 
اتفاقات خوبی خواهيم بود.وی با اشاره به محصول 
انار بادرود و کيفيت آن برای معرفی به کشورهای 
ديگر از ســرمايه گذاران درخواســت کرد برای 
تکميل زنجيره توليد انار در منطقه سرمايه گذاری 

کنند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بيان 
اينکه يکی از مهم ترين مشکالت بخش کشاورزی، 
بحث بيمه کشــاورزان و برخی محصوالت آنان 
و باال بودن نرخ ســود تســهيالت بانکی است، 
تاکيد کرد: مشکل بيمه کشاورزان و محصوالت 
کشــاورزی را رفع می کنيم؛ اما بــاال بودن نرخ 
تسهيالت بانکی نيازمند حمايت دولت و بانک ها 
و تصويب قوانين الزم در مجلس شورای اسالمی 
اســت.وی افزود: اين موضوع در حيطه وظايف 
جهاد کشاورزی نيســت، بلکه در حيطه وظايف 
شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار کشور بوده 
که بايد انجام شــود و اخيرا نيز مجلس مصوبات 

خوبی در اين زمينه داشته است.

با مسئوالن

خشکسالی، منابع آبی دهاقان را محدود کرده است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

امکان نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی شهرضا وجود ندارد

شهرضا مديرعامل سازمان مديريت و 
حمل و نقل شهرداری شــهرضا گفت: باتوجه به 
شرايط مالی که در حال حاضر در شهرداری  وجود 
دارد، امکان نوســازی ناوگان اتوبوسرانی وجود 
ندارد.غالمرضا رضوی زاده در جمع خبرنگاران اين 
شهرستان، اظهار کرد: ناوگان حمل و نقل عمومی 
شهرضا شامل 500 دســتگاه تاکســی از انواع 
گردشی و بی ســيم و ويژه، 40 دستگاه اتوبوس و 
دفاتر تاکسی تلفنی است که وظيفه جابه جايی 
مســافران درون شــهری را انجام می دهند.وی 
تصريح کرد: روزانه 35 هزار مسافر در شهرضا جابه 
جا می شــود که تنها هفت هزار نفر از اين تعداد، 
مسافرت های خود را با اتوبوس های درون شهری 
انجام می دهند.مديرعامل سازمان مديريت و حمل 
و نقل شهرداری شهرضا با اشــاره به فرسودگی 
ناوگان حمل و نقل عمومی اين شهرداری، تصريح 
کرد: باتوجه به شرايط مالی که در حال حاضر در 
شــهرداری  وجود دارد، امکان نوســازی ناوگان 
اتوبوســرانی وجود ندارد.رضوی زاده خاطرنشان 
کرد: برای خريد هر دستگاه اتوبوس جديد مبلغی 
در حــدود ۸00 ميليــون تومان نياز اســت که 
پرداخت اين مبلغ فعال در توان شهرداری نيست.

وی اضافه کرد: از 40 دستگاه اتوبوسرانی شهری 
شــهرضا که در 1۹ خط فعاليــت می کنند، 30 
دســتگاه در محدوده شــهری و 10 دستگاه در 

مناطق روستايی، خدمات رسانی می کنند. 

هیئت های ورزشی تیران و 
کرون درآمد پایدار ندارند

رييــس اداره ورزش و جوانان  تیران
تيران و کرون گفت: هيئت های اين شهرســتان 
درآمد پايدار برای انجام فعاليت های ســاليانه و 
توسعه امکانات و تجهيزات ورزشی ندارند.مهدی 
مرادی با اشــاره به فعاليت بيــش از ۲0 هيئت 
ورزشی در اين شهرستان اظهار کرد: فعاليت های 
همگانی و قهرمانی اين هيئت ها با کمبود اعتبارات 
و بودجه روبه رو است و بعضی از هيئت ها ساليانه 
بدون هيچ حمايت دولتی و مردمی بايد فعاليت 
کنند.وی افزود: هيئت های اين شهرستان درآمد 
پايدار برای انجام فعاليت های ســاليانه و توسعه 
امکانات و تجهيزات ندارند و با وجود اين چالش 
انجام فعاليت گســترده فرهنگی ورزشــی برای 
متوليان هيئت های ورزشی امکان پذير نيست و 
اين امر پيامدهای منفی برای جامعه دارد.رييس 
اداره ورزش و جوانان تيران و کرون با بيان اينکه 
بی توجهی به ورزش مشکالت اجتماعی و جسمی 
ايجاد می کند، تصريح  کــرد: انجام فعاليت های 
ورزشی و فرهنگ ســازی در اين حوزه نياز امروز 
جامعه با توجه به گسترش زندگی ماشينی است.

وی با بيان اينکه اين شهرستان از اعتبارات محل 
درآمد بخش خصوصی محروم است، خاطرنشان  
کرد: بــه دليل نبــود اعتبار دولتــی و اعتبارات 
درآمدی، فعاليت های اين شهرستان دچار مشکل 
شــده که همــکاری وزارت ورزش و جوانان در 

اختصاص اعتبارات ملی نياز است.

فرمانده انتظامی اردستان:
علت مرگ مشکوک راننده 

پراید مشخص شد
فرمانده انتظامی شهرســتان  اردستان
اردستان گفت: برابر گزارش پزشک قانونی علت 
مرگ راننده پرايد که جوانی اردستانی بود اختالل 
در اکسيژن رسانی بافتی به دنبال مسموميت با گاز 
منوکسيد کربن اعالم شد.در تاريخ 30 آبان خبری 
مبنی بر کشف جسد جوانی حدودا30 ساله داخل 
خودروی پرايد در جاده روستای کسوج به نقل از 
منابع محلی انتشار پيدا کرد. با بررسی های انجام 
شده جسد کشف شــده متعلق به يکی از اهالی 
اردستان است که علت فوت آن مشخص نبود. با 
پيگيری های انجام شده، نيروی انتظامی انتشار 
خبر مرگ مشکوک را مشروط به مشخص شدن 
علت مرگ عنوان کرد.فرمانده انتظامی اردستان 
اظهار کرد: در پی کسب خبر مبنی بر توقف بيش 
از ۲4 ساعت يک دستگاه خودروی پرايد در حوالی 
روستای کسوج در حوزه بخش مرکزی اردستان 
ماموران پليس آگاهی شهرستان سريعا به محل 
مذکور اعزام شدند. سرهنگ غالمرضا هاشمی زاده 
افزود: برابر گزارش ماموران حاضر در صحنه يک 
دستگاه خودروی پرايد نقره ای رنگ مدت زيادی 
در محل پارک و راننده که فردی 31 ساله بود به 

داليل نامعلومی در داخل خودرو فوت کرده بود.
وی خاطرنشــان کرد: با حضور مقامات قضائی و 
پزشک قانونی مراتب صورت جلسه و جهت بررسی 
بيشتر جسد به پزشــک قانونی اصفهان منتقل 
شد. فرمانده انتظامی اردســتان اضافه کرد: برابر 
گزارش پزشک قانونی علت مرگ متوفی اختالل 
در اکسيژن رسانی بافتی به دنبال مسموميت با 
گاز منوکسيد کربن )گاز گرفتگی( اعالم و جواز 

دفن صادر شد.

سردار شهید »حســین قجه ای« در سال ۱۳۳۷ در 
زرین شهر به دنیا آمد. پدرش کشاورز بود. ژِن خوب واقعی، 
حسین و امثال حسین بودند که جان دادند تا حاال عده ای از 

آنها، نان و نردبان برای خود بسازند...  
حسین در سال ۱۳۵۳از شانزده سالگی وارد عرصه مبارزات 

سیاسی شد. او از قهرمانان رشته کشــتی آزاد در وزن 48 
کیلوگرم بود و در سال۱۳۵6 بر ســکوی قهرمانی کشوری 
ایســتاد و بعد از آن تصمیم گرفت برای دفاع از کشــور در 
میدان بزرگ دفاع مقدس با حریفانش زور آزمایی کند. او۱۵ 
اردیبهشت ســال ۱۳6۱ به همراه گردان سلمان در حاشیه 

جاده اهواز خرمشــهر بود که پس از یک هفته مقاومت،در 
محاصره گاز انبری دو تیپ عراقی گرفتار شــد و درنهایت با 
اصابت ترکش به ناحیه ســر و گردن به درجه رفیع شهادت 
 رسید و در گلســتان شهدای زرین شــهر به خاک سپرده

 شد.

 فرمانده قرارگاه سیدالشهدا)ع( اصفهان: شهید قجه ای؛ الگویی ناب برای نسل جوان 

 به یاد شهیدی پرافتخار از خطه زرین شهر اصفهان؛

شهردار اردستان:
طرح بازآفرینی مسجد جامع اردستان به بهره برداری می رسد

اردستان شهردار اردستان گفت: فاز نخست پروژه بازآفرينی مسجد جامع اردستان با همياری 
ستادبازآفرينی شهرستان تا دهه فجر به بهره برداری می رسد.محسن حيدری، با بيان اينکه مردم برای 
تکميل و توسعه پروژه باز آفرينی لحظه شــماری می کنند، اظهار کرد: عمليات اجرای پروژه بازآفرينی 
محورهای اطراف مســجد جامع به طول 1500 متر مربع کليد خورد که اهميت اين پروژه در اتصال به 
مسيرهای گردشگری شمال و شــمال غرب شهر اســت.وی افزود: اين پروژه از امتداد خيابان امامزاده 
اسماعيل)ع( آغاز شــده و تاکنون با وجود مشکالت موجود، 50 درصد پيشــرفت فيزيکی داشته است.

شهردار اردستان تصريح کرد: اين پروژه با اعتبار يک ميليارد و 150 ميليون تومان در بهمن ۹۶ آغاز شد 
و با هزينه ۷00 ميليون تومان با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و  ميراث فرهنگی در دست اقدام است.

 وی گفت: تمام تالش خود را به کار گرفته ايم، فاز نخست پروژه با همياری ستاد بازآفرينی شهرستان تا 
دهه فجر به بهره برداری برسد.

رییس اداره آب منطقه ای شهرستان شهرضا:
خشکسالی، منابع آبی دهاقان را محدود کرده است

بحران خشکسالی، منابع آبی دهاقان را محدود کرده و باعث به وجود آمدن مشکالت زيادی  دهاقان
شده است.تغييرات اقليمی و کاهش بارندگی باعث شــده منابع آبی در دهاقان کاهش يابد و به زنگ خطری 
برای امکان تشنه ماندن انسان ها، حيوانات و درختان تبديل شود. در چند روز گذشته وزش باد درختان بی 
جان و تشنه حاشيه رودخانه ها را شکســته و زمين از بارش های پاييزی سيراب نشده است.آب در چاه های 
کشاورزی به اندازه ای شــده که جوابگوی نياز باغستان و مزارع نيست و متاســفانه معضلی به نام چاه های 
غيرمجاز شدت اين درد را زيادتر کرده است.مجيد رفيعی، رييس اداره آب منطقه ای شهرستان شهرضا اظهار 
کرد: تعداد چاه های مجاز دهاقان برای برداشــت آب آشاميدنی، کشــاورزی و صنعتی3۷0حلقه است.وی 
افزود:چاه های آب کشاورزی اين شهرستان 1۸4 حلقه، صنعتی 134 و آشاميدنی45 حلقه است که در سطح 
شهرستان به صورت مجاز حفر شده اند.رييس اداره آب منطقه ای شهرستان شهرضا از شناسايی5۲ حلقه چاه 

غير مجاز در شهرستان  دهاقان خبر داد و گفت: اين تعداد در هفت ماه گذشته شناسايی شده است.

 فرمانده قرارگاه سيدالشــهدا)ع( اصفهان گفت: شهرســتان لنجان، 
۷50 شهيد در دوران دفاع مقدس و يک شهيد مدافع حرم را در دفاع 
از حريم اهل بيت)ع( تقديم اسالم کرده  و بايد گفت عزت و اقتدار امروز 
جمهوری اسالمی به رشادت مدافعان حرم و از جان گذشتگی شهدا، 
جانبــازان و ايثارگران دوران دفاع مقدس باز می گردد.ســردار جواد 
استکی، با بين اينکه در دی ماه 13۶0 عمليات محمد رسول ا... از دو 
محور مريوان و پاوه روی منطقه خرمال، توســط احمد متوسليان و 
محمدابراهيم همت رهبری و سنگ بنای تاسيس تيپ محمد رسول ا... 
بنا نهاده شد، گفت: شهيد قجه ای با آغاز جنگ تحميلی در کنار احمد 
متوسليان قرار گرفت. تيپ محمد رســول ا... با نفوذ در عمق مواضع 
دشمن، توپ خانه ســنگين آن ها را در يکی از ارتفاعات مريوان از کار 
انداختند و توانستند ضربات سنگينی را به دشمن بعثی وارد کرده و 
مناطق وسيعی از سرزمين های اشغالی را آزاد کنند و عمليات محمد 
رسول ا... نخستين عملياتی بود که در غرب کشور برابر رژيم بعث عراق 

انجام گرفت.

به خوبی به ياد دارم که شــهيد قجه ای در اين عمليات خمپاره 1۲0 
را که نياز اســت چند نفــر آن را جابه جا کند يک تنه از قســمتی از 
ارتفاعات باال برد و قنداق خمپاره که حداقل ســه نفر بايد آن را نصب 
 کنند يک تنــه جابه جا کرد و از آن در برابر دشــمن مورد اســتفاده 

قرار گرفت.
وی با بيان اينکه شهيد قجه ای در عمليات فتح المبين با نيروهای تحت 
امر خود دليرانه جنگيد و در آزادســازی تنگه چزابه لياقت و کاردانی 
فراوانی از خود نشان داد، گفت: حسين قجه ای از نخستين افرادی بود 
که حاج احمد متوسليان با شدت گرفتن جنگ در جنوب کشور آن را 
برای فرماندهی انتخاب کرد و دومين عملياتی که تيپ محمد رسول ا... 
در آن حضور يافت، عمليات »الی بيت المقدس« بود که کمتر از يک ماه 
پس از عمليات فتح المبين طرح ريزی و اجرا و حسين نقش مهمی را در 

جمع آوری اطالعات برای اجرای اين دو عمليات ايفا کرد.
فرمانده قرارگاه سيدالشهدا)ع( اصفهان اضافه کرد: وقتی شهيد قجه ای 
گردان خود را از کارون عبور داد، خط عراقی ها شکسته شد و رژيم بعث 

عراق فکر نمی کرد رزمندگان ما با کمترين امکانات بتوانند چنين کاری 
را انجام دهند و خود را به جاده اهواز خرمشهر و به عمق خطوط آنان 
برسانند، اما اين ماموريت سخت و مشکل با تيزهوشی حسين و يارانش 

به خوبی انجام گرفت.
فرمانده قرارگاه سيدالشــهداء)ع( اصفهان با ادای احترام به سرداران 
شهيد حسين قجه ای، محمدعلی شــاهمرادی، محمد علی باغبان، 
ابراهيم خليلی، بيژن طاهــری، حمزه نعمتی و شــهيد مدافع حرم 
پويا ايزدی عنوان کرد: شــهيد قجه ای همراه نيروهای تحت امر خود 
در عمق خطوط دشــمن و در ميان آتش سنگين ارتش بعثی، تهور و 
شجاعتی کم نظير از خود به نمايش گذاشت و نقش مهمی را در فتح 
خرمشهر ايفا کرد و با ايســتادگی خود در مراحل مقدماتی عمليات 
بيت المقدس بر اثر اصابت گلوله بر ســر و گردنش به شهادت رسيد و 
بايد گفت سردار شهيد حسين قجه ای يکی از افتخارات ايران اسالمی 
 و شهرســتان لنجان به شــمار می آيد و الگوی ناب برای نسل جوان

 است.

در مراسم کارگاه آموزشی مصرف بهينه آب  که با حضور  لنجان
اوليا و مربيان دانش آموزان مدارس ابتدايی شهرستان زرين شهر برگزار 
شد، مدير آبفای لنجان گفت: ايران از لحاظ آب و هوايی  جزو کشورهای 
خشک ونيمه خشک محسوب می شود به طوری که متوسط بارندگی در 
کشور حدود ۲50 و ۲00 ميلی متر است پس در چنين شرايطی مردم بايد 

متناسب با منابع موجود آب را مصرف کنند.
»بيکيان« افزود: در تابســتان ســال جاری به دليل کمبود شديد منابع 
آبی ،با چالش های جدی برای تامين آب شــرب مردم مواجه بوديم؛ اما 
خوشبختانه توانستيم با تالش شبانه روزی اين بحران را مهار کنيم و آب 
شرب با وضعيت مطلوب اعم از کمی و کيفی  در اختيار مردم قرار گرفت.

وی با بيان اينکه بايد مصرف سرانه خود را به ميانگين جهانی نزديک کنند 
عنوان کرد: در حال حاضر ميانگين مصرف سرانه آب در دنيا بين 100 تا 
115 ليتر در شبانه روز است اين در حالی است که هم اکنون مصرف سرانه 
آب خانگی در استان حدود 154 ليتر در شبانه روز می باشد پس می طلبد 

مردم در مصرف آب بيش از پيش دقت کنند.
مدير آبفای لنجان گفت: خوشبختانه بارندگی ها در فصل پاييز مطلوب 
بوده ؛اما اين دليل نمی شود تصور کنيم که ديگر مشکل کمبود آب نداريم 
بلکه همچنان بايد آب را بهينه مصرف کــرد که در اين ميان نقش اوليا و 

مربيان بسيار حائز اهميت است.
بيکيان، به نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی مصرف بهينه آب در 

جامعه پرداخت و بيان داشــت: مربيان و آموزگاران می توانند با  آموزش 
راه های مصرف بهينه آب به دانش آموزان زمينه فرهنگ صحيح آب را در 
جامعه فراهم کنند که در اين ميان آموزش دانش آموزان مقطع ابتدايی 

بسيار مهم است .
در ادامه اين جلسه مدير آموزش و پرورش شهرســتان لنجان گفت:در 
چند سال اخير با اينکه کشــور و به دنبال آن استان وشهرستان به دليل 
خشکسالی با کمبود آب مواجه شــدند؛ اما با اين وجود مسئوالن آبفا در 
استان و شهرستان توانستند به خوبی بر مشکالت غلبه کنند و آب مورد 

نياز را در اختيار مردم قرار دهند.
»شاهمرادی« افزود: مسئوالن امر طی چند سال اخير توانستند به رغم 
مشکالت ناشی از کم آبی ،برنامه ريزی جامعی پيرامون مديريت مصرف 

آب در دستور کار قرار دهند .
وی به مصرف بهينه آب اشاره کرد و خاطر نشــان ساخت:تا کنون هيچ 
مسئولی به مردم نگفته که آب مصرف نکنيد بلکه از طريق رسانه ملی و 
مکتوب از مردم خواسته شــده که آب را بهينه مصرف کنيد که اين مهم 
امری بديهی است.مدير آموزش و پرورش لنجان گفت: در سال های اخير 
آموزش و پرورش لنجان  برنامه های متنوعــی پيرامون مصرف صحيح 
آب در مقاطع مختلف تحصيلی اجرا کرده کــه در اين زمينه می توان به 
برنامه هايی که با همکاری و هماهنگی آبفا ازجمله جشنواره نخستين واژه 

آب ،مسابقه نقاشی آب مساوی زندگی و زنگ آب اشاره کرد.

بخشی از وصیت نامه شهید قجه ای
بدانيد که لذت دنيا در برابر خوشی های آخرت اندکی بيش نيست. 
با درود و سالم فراوان به کليه شهدای صدر اسالم تاکنون ... از اينکه 
متعهد شدم در جنگ شــرکت کنم يک وظيفه  دينی خود دانستم 
و به وا... قسم هميشه قلبم برايش می تپيد چون بيشتر در معرض 
آزمايش قرار می گرفتم و سعی می کردم تا اندازه  رشدم کمبودهايم 
را برطرف کنم ولی هميشه به اين فکر بودم که نکند خالص نشوم 
و در جنگ از بين بروم)از دنيای ظاهری( تا اينکه مرتبه  اول و دوم 
گذشت برای مرتبه سوم به فکر اين افتادم که حتما بسيار گناهکارم 
که از فيض شهادت محروم مانده ام. سعی کردم خالصانه تر و استوارتر 
شروع کنم تا شايد خداوند نظر عنايتی بکند و مرا از نعمت بزرگش 

سيراب کند.

»حســين« رفت و »احمد« هنوز 
نيامده اســت. شــايد اگر يک روز 
برگردد، به ســراغ »حسين« هم 
بــرود. حســين که سال هاســت 
آرام در گلزار شــهدای زرين شهر 
خوابيده اســت. حســين فرمانده 
گــردان ســلمان در عمليات بيت 
المقدس بود که کليد فتح خرمشهر 
نام گرفت. حســين کــه همرزم 
»احمد متوســليان« بود ؛ »حاج 
احمد« از بزرگ تريــن طراحان و 
تيزهوش تريــن فرماندهان دوران 
دفاع مقدس به شــمار مــی آمد و 
سال هاســت رفته و هنوز برنگشته 
است و ما هنوز چشم انتظار آمدنش 

هستيم ...

نقش موثر آموزگاران در نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب

برنامه های هفته فرهنگی 
اردستان

در هفتــه فرهنگــی  علی دهقانان زواره
شهرســتان اردستان 
بيش از 10 برنامه اجرا شده است. فضل اله بصيرت، 
رييــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی و دبير 
بزرگداشــت اين هفته فرهنگی اعــالم کرد، اين 
برنامه برای سومين سال متوالی از 5 الی 11 آذر با 
مشارکت پانزده دستگاه اجرايی شهرستان برگزار 
شد. نمايشــگاه صنايع دستی مشــاغل خانگی و 
توانمندی های جشنواره، بازی های بومی محلی، 
غذاهای ســنتی، برپايی همايــش ملی مدرس با 
حضور نايب رييس اول مجلس شــورای اسالمی، 
جشــنواره ادبی فرزانگان کوير، برگزاری همايش 
نقش اردســتان در تاريخ و فرهنگ و ادب ايران، 
تجليل از خادمين فرهنگ مکتوب مسابقه فيلم و 
عکس و برنامه های هنری جهــت دانش آموزان 
شهرستان از جمله برنامه های اين هفته بوده است.

خبرنگار شهرستان
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آلودگی هوای اصفهان تا فردا ادامه دارد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت:

هنوز خبری از موج آنفلوآنزا 
نیست

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت ضمن تشــریح وضعیت بروز و شیوع 
آنفلوآنزا در کشــور، گفت: خوشــبختانه هنوز 
موج نخست آنفلوآنزا شــروع نشده، اما با سردتر 
شدن هوا باید منتظر همه گیری آنفلوآنزا باشیم 
و بر همین اساس رعایت نکات بهداشتی بسیار 
اهمیت دارد.دکتر محمد مهــدی گویا ، درباره 
وضعیت شیوع آنفلوآنزا در کشور با توجه به فصل 
سرما،  گفت: خوشبختانه هنوز موج اول آنفلوآنزا 
در کشور آغاز نشده اســت و موارد کمی از این 
بیماری را در کشور شاهد هســتیم.وی افزود: 
البته در برخی از استان ها افزایش موارد آنفلوآنزا 
را داشــته ایم؛ اما در حدی نیســت که  بگوییم 
طغیان بیماری آغاز شــده است. شدت بیماری 
هم در مــواردی که تاکنون رخ داده، متوســط 
بوده، هرچند که هنوز برای قضاوت زود اســت.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه فکر می کنیم با سردتر 
شدن هوا باید منتظر شروع همه گیری آنفلوآنزا 
باشیم، درباره زمان تزریق واکسن این بیماری، 
گفت: به هر حال هرچه زودتر واکســن آنفلوآنزا 
تزریق شود، بهتر اســت. همانطور که قبال اعالم 
شده بود، اواخر شــهریور ماه و اوایل مهر زمان 
خوب تزریق واکســن آنفلوآنزا اســت. البته به 
کسانی که در گروه های پرخطر قرار دارند و هنوز 
واکسن دریافت نکرده اند، در صورت دسترسی 

اگر واکسینه شوند، بهتراست.

جانشین رییس سازمان بهزیستی:
 جاماندگان سبدکاال

از  ۲۰آذر فرصت اعتراض دارند
جانشین رییس سازمان بهزیستی گفت: افرادی 
که در مرحلــه اول، ســبد کاال دریافت نکرده و 
معترض هستند می توانند اعتراض خود را از ۲۰ 
آذرماه به سازمان بهزیستی اعالم کنند.»پهبد 
پورشــبانان« ، گفت: افرادی که تحت پوشش 
سازمان بهزیستی هستند و اسامی آنها در سامانه 
موجود است حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
هستند که سبد کاال به آنها اختصاص پیدا کرد.
وی گفت: به تازگی نیز ۲۰۰ هزار نفر از پشــت 
نوبتی های سازمان بهزیســتی در سامانه ثبت 
نام کرده اند که از این تعداد کمتر از ۵۰ هزار نفر 
آنان فاقد شماره حساب سرپرست خانوار بودند 
که به آنها اعالم شد و درنهایت کمتر از ۲۰ هزار 
نفرشان نتوانستند ســبد کاال را در این مرحله 
بگیرند.جانشین رییس ســازمان بهزیستی در 
مورد اعتراض سایر افرادی که سبد کاال دریافت 
نکرده اند، تاکید کرد: ســایر افراد که سبد کاال 
دریافت نکرده اند و حقوق کمتــر از ۳ میلیون 
تومان می گیرند در صورتــی که به این موضوع 
اعتــراض دارند می توانند با کــد پیامکی که به 
زودی اعالم می کنیم اعتراض خود را اعالم کنند.
پورشبانان، با اشاره به اینکه از ۲۰ آذرماه به بعد 
این افراد می توانند اعتراض خود را اعالم کنند 
گفت: با ورود به سامانه اجازه تحقیقات محیطی 
و بانکی راجب خود اظهاری مبنی بر اینکه حقوق 
کمتر از ۳ میلیون تومان می گیرند به آنها داده 
می شــود و در مدت زمان کمی به اعتراض آنها 

رسیدگی می شود.

مدیر کل نوسازی  و تجهیز مدارس استان:
معماری مدارس اصفهان، بومی 

و متناسب با اقلیم می شود
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان گفت: ساخت مدارس متناسب با معماری 
بومی و شرایط اقلیمی و با رعایت ایمنی و رعایت 
حقوق شهروندی در دستور کار این مجموعه قرار 
دارد.»مهدی میربد« افزود: تربیت صحیح دانش 
آموزان، نیازمند فضاهای آموزشی مناسب است 
که با الگو قرار دادن معماری بومی در اقلیم های 
گوناگون می توان اثر پایداری در آنها ایجاد کرد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان افزود: بر این اســاس تالش شده است تا 
برای ساخت مدارس استان با مطالعات خاص روی 
فرهنگ و بوم  شناسی هر منطقه، معماری مطلوب 
آن به کار گرفته شود.وی اصفهان را استانی پیشرو 
در معماری اقلیمی عنوان کرد و گفت: به عنوان 
نمونه آب  وهوای شهرستان نایین گرم و خشک 
است و بر این اساس ســاختمان مدرسه شهید 
چمران که به تازگی به بهره برداری رسیده نیز بر 
همین مبنا طراحی و اجرا شده است.میربد افزود: 
ساختمان مدرسه شهید چمران به گونه ای ساخته 
شده که با کمترین تابش نور خورشید و با رویکرد 
صرفه جویی در مصرف انرژی، بیشترین روشنایی 
را در محیط ایجاد می کند.وی خاطرنشان کرد: 
عناصر اقلیمی مانند میزان بارش هــا، دما، باد، 
رطوبت و دیگر معیارها در معماری مدارس مورد 

توجه قرار خواهد گرفت.

رییس پلیس فتا:
 4 تن از اعضای باند جعل مدارک 

دانشگاهی دستگیر شدند
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات ناجا از 
شناسایی و دستگیری سرشاخه اصلی و اعضای باند 
جعل مدارک دانشگاهی خبر داد. سردار سیدکمال 
هادیانفر ادامه داد: سرنخ ها حاکی از ادامه فعالیت 
برخی از اعضای این باند در سایر استان ها داشت که 
با تالش شبانه روزی و پیگیری های مستمر،یکی 
دیگر از اعضای این باند در شهرستان نوشهر و سه 
تن در استان اصفهان شناسایی و دستگیر شدند. 
وی افزود: سرشــاخه اصلی و چهار تن از اعضای 
باند جعل مدارک دانشــگاهی و مهارتی، به همت 
همکارانم در پلیس فتای خراســان رضوی، مقام 
قضائی و کارشناس هیئت نظارت و ارزیابی مدارک 
دانشگاهی، شناسایی و دستگیری شدند. رییس 
پلیس فتا ادامه داد: سرنخ ها حاکی از ادامه فعالیت 
برخی از اعضای این باند در سایر استان ها داشت که 
با تالش شبانه روزی و پیگیری های مستمر،یکی 
دیگر از اعضای این باند در شهرســتان نوشــهر و 
سه تن در استان اصفهان شناســایی و دستگیر 
شــدند. وی ادامه داد: این افراد از طریق فعالیت 
گسترده تبلیغاتی در فضای مجازی با ادعای صدور 
مدارک دانشــگاهی و مهارتی، انواع تاییدیه های 
جعلی برای تقویت رزومه مهاجرت و استخدام و 
... اعتماد کاربران و افراد متقاضی را جلب و از این 
راه کالهبرداری می کردند. به گفته هادیانفر، متهم 
اصلی با سوء استفاده از سوابق کاری گذشته خود 
که معاون قبلی یکی از موسسات آموزشی بود پس 
از کناره گیری از شغل با تاسیس شرکت به همراه 
فرزند و عروســش از ســال ۹۰ تاکنون در زمینه 

صدور مدارک تحصیلی فعالیت داشته است. 

۶ نفر در حریق منزل مسکونی 
در اصفهان مجروح شدند

رییس مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع حادثه 
حریق در اصفهان و مجروح شدن 6نفر در اثر شعله 
ور شدن آتش در منزل مسکونی خبر داد.»غفور 
راستین« با اشــاره به این حادثه اظهار کرد: این 
حریق به علت آتش گرفتن پتوی کرســی برقی 
در منزل مســکونی در خیابان بیسیم شرقی بین 
الهــور و اتوبان اتفاق افتاد.وی با بیان اینکه ســه 
کد نیروهای امدادی اورژانس به محل این حادثه 
اعزام شدند، افزود: خوشبحتانه این آتش گرفتگی 
فوتی نداشت و نیروهای امدادی پیش بیمارستانی 
6 نفر مصدومان این حریق که یک مرد، سه زن و 
دو کودک بودند را بعد از اقدامات درمانی سرپایی 
در محل حادثه برای تکمیل درمان به بیمارستان 
فارابی منتقل کردند.رییس مرکز اورژانس استان 
اصفهان از وقوع حادثه مسمومیت در شهرستان 
داران با گاز منوکسید کربن در شامگاه یکشنبه خبر 
داد و گفت: این حادثه مســمومیت در اثر نشست 
گاز منوکســید کربن در داران- بلوار طالقانی به 
دلیل استنشاق گاز زغال رخ داد و نیروهای امدادی 
اورژانس مجروح این ســانحه گاز گرفتگی را  که 
یک مرد ۷۴ ساله بود، به  بیمارستان شهید رجایی 

داران منتقل کردند.

کرسی برقی خانه را به آتش 
کشید

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان گفت: بامداد امروز آتش سوزی در طبقه 
اول یک منزل در خیابان الهور به علت اســتفاده 
از کرسی برقی گزارش شــد.فرهاد کاوه آهنگران 
در رابطه با آتش ســوزی در منزل مســکونی در 
خیابان بیسیم شــرقی بین الهور و اتوبان اظهار 
کرد: در ساعت ۳:۳۷ بامداد امروز یک مورد حریق 
طبقه اول منزل مسکونی ۵ طبقه توسط سامانه 
1۲۵ اعالم شــد، بالفاصله از ایســتگاه شماره ۴ 
آتش نشانی که نزدیک ترین ایستگاه به موقعیت 
بود، به همراه افســر کشــیک اعزام شدند و پس 
از ۴ دقیقه در موقعیت حاضر شــدند.وی افزود: 
در این آتش ســوزی با توجه به داشتن هیدرانت 
در منزل آتش مقداری کنترل شــده بود، در این 
منزل جعبه های اطفای حریق فعال بود ولی اهالی 
ساختمان توانایی مقابله کامل با آتش را نداشتند، 
با توجه به ساعت وقوع این حادثه در ۴ طبقه دیگر 
ساختمان اهالی خواب بودند و با کنترل و مهار این 
آتش از آســیب دیدن و کشته شدن سکنه که در 
ســاختمان بودند و امکان دودزدگی آن ها وجود 
داشــت، جلوگیری به عمل آمد.کاوه آهنگران در 
ادامه گفت: از شهروندان درخواست می شود به هیچ 
وجه از وسایل غیراستاندارد برای گرم کردن منزل 
استفاده نکنند، البته علت دقیق تر آتش سوزی در 

دست بررسی است.

معاون پیشگیری بهزیستی اســتان اصفهان گفت: 
خط 1۴۸۰ خط مشــاوره رایگانی است که در تمام 
نقاط استان جوابگوی هم استانی هاست که به دلیل 
افزایش متقاضی مشــاوره، نیازمند توسعه این خط 
هستیم.»محمد سعید محمدی« اظهار کرد: وظایف 
بهزیستی متعدد اســت که محور سالمت اجتماعی 
هم در برنامه ششم به این دســتگاه محول شده؛اما 
به واسطه این افزایش وظایف متاسفانه بودجه ها و 
منابع این سازمان رشــدی نداشته است.وی با بیان 
اینکه هزینه های درمان و کنتــرل معلولیت  ها زیاد 
است، افزود: هزینه یک شهروند معلول چندین برابر 
یک شــهروند عادی اســت و از این رو باید به حوزه 
پیشگیری توجه بیشتری داشت.معاون پیشگیری 
بهزیستی استان اصفهان در خصوص وظیفه معاونت 
پیشگیری در بهزیستی تصریح کرد: در این معاونت 
به مباحثی مانند پیشگیری از معلولیت ها، پیشگیری 
از اعتیاد و آسیب های اجتماعی همچنین مشاوره و 
خدمات روانشــناختی به جامعه هدف پرداخته می 
شود.محمدی در تشریح اقدامات انجام شده در زمینه 

پیشگیری گفت: پیشگیری و غربالگری های بینایی، 
شنوایی و ورود به مشاوره ژنتیک از موارد مهمی بوده 
که سال هاست در حال پیگیری است.وی در خصوص 
غربالگری شنوایی گفت: طی 6 ماهه نخست امسال 
۳۴ هزار و 1۲۰نفر غربالگری شــنوایی شدند که از 
این تعداد ســه هزار و 6۳6 نفر مشکوک تشخیص 
داده شــدند که از این بین 1۴۳ نفر دارای مشکالت 

شنوایی بودند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان:
نیازمند توسعه خط ۱4۸۰ هستیم

معاون اجتماعی بهزیستی اســتان اصفهان گفت: به 
منظور رســیدن به هدف مداخالت به موقع، کاهش 
و پیشگیری از طالق ســامانه الکترونیکی ثبت طالق 
با کمک دادگســتری اســتان اصفهان راه اندازی شد. 
»مجتبی ناجی« اظهار کرد: در نهایت با گفتمان های 
مستمر بین دادگســتری و اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان موفق به راه اندازی این ســامانه شــدیم.وی 
انجام مداخالت به موقع، کاهش و پیشگیری از طالق 
را از اهداف راه اندازی ســامانه الکترونیکی ثبت طالق 
عنوان کرد و افزود: آمار ثبت احوال نشانگر افزایش ۲۵ 
درصدی طالق بوده که طی شش ماهه سال جاری پنج 
هزارو ۲۵1 مورد طالق در استان واقع شده است.معاون 
امور اجتماعی بهزیستی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
ثبت نام در سامانه الکترونیکی ثبت طالق در درخواست 
طالق امری اجباری است، افزود: با ثبت نام در این سامانه 
نیازی به مراجعه حضوری به دادگستری نیست و این 
سامانه برای افراد متقاضی طالق، نوبت مشاوره قبل از 
طالق تعیین می کند.وی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف 
راه اندازی ســامانه ثبت الکترونیکی طالق کاهش ۲۰ 

درصدی این پدیده در استان اصفهان است، ادامه داد: در 
این سازوکار به جای اینکه افراد درگیر مباحث حقوقی 
شوند به آموزش مهارت های ارتباطی در مشاوره های 
مذکور سوق داده می شوند که در مشــاوره اولیه این 
سامانه مشکالت حاد افراد مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: سامانه 
الکترونیکی ثبت طالق در حال حاضر در 1۳ اســتان 

کشور فعالیت دارد.

معاون اجتماعی بهزیستی استان:
سامانه ثبت الکترونیکی طالق راه اندازی شد

بهزیستی

بر اســاس جدیدترین آمار منتشر شده از 
سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، استان 
اصفهان پس از تهران و خراســان رضوی در 
صدر فهرســت پر نزاع ترین استان ها قرار 
گرفته است. اگر چه این آمار هر از چند گاهی 
به روز رسانی می شــود، اما آنچه در ماه های 
اخیر ثابــت مانده جایگاه و صدر نشــینی 
اصفهان در این فهرست نه چندان خوشایند 
است. از سوی دیگر اخیرا لیستی از شاخص 
های ایمنی رانندگی درون شهری در استان 
های کشور هم منتشــر شده است که باز هم 
جایگاه ســوم این نمودار متعلق به اصفهان 
است. بر اساس نموداری که از سوی اداره آمار 
نیروی انتظامی منتشر شده شاخص مرگ و 
میر ناشــی از تصادفات درون شهری در سه 
شهر یزد، فارس و اصفهان بیشتر از استان های 

دیگر در ایران است.
یک ادعای جدید؛ رابطه انگل و تصادف

اگر چه می توان گفت بخشــی از بــاال رفتن نرخ 
تصادفات در برخی از موارد با عادات و فرهنگ های 
رفتاری شهروندان ارتباط مستقیمی دارد؛ اما طی 
ادعایی از سوی یک مقام بهداشتی در استان یزد به 
عنوان یکی از استان های پر تصادف، مطرح شده که 
انگل رابطه مستقیم با میزان تصادفات دارد! رییس 
مرکز تحقیقات سالمت و ایمنی غذای یزد چندی 
پیش مدعی شد ابتال به انگل توکسوپالسما که به 
طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران حداقل 
یک بار به آن مبتال شده اند، آمار تصادفات رانندگی 
را افزایش می دهد. »بهادر حاجی محمدی« با بیان 
این که پژوهش های جدید محققان جهان نشــان 
داده که ابتال به انگل »توکسوپالسما گوندی« یکی 
از علل افزایش آمار تصادف در رانندگی است، اظهار 
کرد:  خطر این انگل در رانندگان باالی ۴۰ ســال 
بیشتر از رانندگان جوان است.رییس مرکز تحقیقات 
ســالمت و ایمنی غذای یزد در ادامه با بیان این که 
شیوع انگل توکسوپالســما در مناطق گرم بیشتر 
از مناطق ســرد است، گفت:   براســاس گزارشات 
نرخ آلودگی توکسوپالســما در اصفهان ۴۳ درصد 
و در اردبیــل برابر با 1۸ درصد اســت. آلودگی در 
مناطق مرطوب کشور نظیر گیالن بیشتر از مناطق 
خشــک مانند زاهدان اســت به طوری که شیوع 

آلودگی در استان گیالن 
66 درصــد و زاهدان ۲۲ 
درصد گزارش شده است. 
وی در ادامــه عنوان کرد: 
این بیمــاری در برخی از 
افراد به شکل مزمن ادامه 
می یابد و در عضالت و مغز 
آن ها کیست های کوچک 

انگلی تشــکیل می شــود. رییس مرکز تحقیقات 
سالمت و ایمنی غذای یزد، حضور این نوع کیست 
در مغز را عاملی بــرای افزایش تولید پیام رســان 
عصبی»دوپامین« دانست و بیان کرد: افزایش میزان 
تولید این پیام رسان تغییراتی در رفتار و روحیه فرد 
ایجاد می کند به گونه ای که حضور این کیســت در 
مغز سبب می شود راننده در مواجهه با موانع حین 
رانندگی، کندتر از حد معمول واکنش نشــان دهد 
و قادر به توقف به موقع خودرو نباشــد که این امر 
در نهایــت منجر به بروز تصادف می شــود. بازرس 
انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی با بیان 
این که تاخیر در اقدام به فشــردن پدال ترمز باعث 

افزایــش نــرخ تصادفات 
در رانندگان مبتال شــده 
است، اظهار کرد: افراد از 
راه های مختلفی به انگل 
توکسوپالســما آلــوده 
می شوند که مهم ترین آن 
مصرف میوه و سبزیجات 
شســته نشــده، کباب و 
اســتیک نیم پخته یا خونی و جگر آبــدار و نپخته 

است.
آیا رابطه ای میان نــزاع و تصادف وجود 

دارد؟
اینکه مردم چقدر از مشکالت شان را به جای گفت 
وگو با نزاع و درگیری حل و فصل می کنند اگر چه 
بیشتر یک مشــکل فرهنگی اســت؛ اما باید توجه 
داشت که باال بودن میزان تصادفات هم خود عاملی 
برای باال رفتن درگیری و نزاع های خیابانی می شود. 
بر اساس آمارهای موجود، پرونده های نزاع بیشترین 
پرونده های دادسراها را به خود اختصاص داده که 
در این میان نزاع های ناشــی از تصادفات رانندگی 

بیشــترین بخش نزاع ها را شــامل می شود. وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بر این واقعیت 
تلخ اذعان دارد که بعد از تصادفات، نزاع بیشــترین 

دلیل اعزام ماموران اورژانس است. 
برخی از افراد بعد از توقف ناشی از تصادف در چند 
ثانیه درگیری فیزیکی را شــروع می کنند و بدون 
توجه به چرایی آن، مقصر بودن و لزوم رســیدگی 
قانونی، آســتین باال زده و شخصا به صحنه تصادف 
رسیدگی می کنند.این افراد با احساساتی غیرقابل 
کنترل و حق به جانب که گاه آســیب جســمی و 
روانی و مالی ناشی از این درگیری به مراتب بیشتر 
از آسیب ناشی از تصادف دو خودرو است، به جان هم 
افتاده که ضعف در مهارت روابط بین فردی و کنترل 
هیجانات رابه دنبال دارد. همچنین ناتوانی در کنترل 
احساسات جریحه دار شــده و تخلیه غیر منطقی 
آن از عوامل لحظه ای بروز تنــش ها و درگیری ها 
در صحنه تصادف اســت. اینگونه پرونده های ایراد 
ضرب و جرح عمدی که به واسطه تصادفات تشکیل 
 می شود بخش بزرگی از پرونده های نزاع را تشکیل

 می دهد. 

جدال های خیابانی روی خط قرمز 
  مروری بر چند آمار قابل تامل در مورد خشونت های رفتاری در اصفهان؛  

باید توجه داشت که باال بودن 
میزان تصادفات هم خود 

عاملی برای باال رفتن درگیری 
و نزاع های خیابانی می شود

کارشناس پیش بینی هواشناسی اداره کل هواشناسی استان:
آلودگی هوای اصفهان تا فردا ادامه دارد

کارشناس پیش بینی هواشناســی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان گفت: به دلیل پایداری جو، 
 افزایش آالیندگی های جــوی و غبارآلودگی در بخش هــای صنعتی و مناطق مرکزی اســتان تا فردا

 وجود دارد.
»نازنین زهرا سیدان« با اشاره به وضعیت جوی استان، اظهار داشت: نقشه ها نشان می دهند که برای تا 
فردا جو کامال پایدار در استان اصفهان حاکم است.وی تصریح کرد: غبار محلی نیز وجو دارد، دمای هوا 
تغییری نخواهد داشت  و بیشینه دما 16 و کمینه دما ۴ درجه سانتی گراد خواهد بود.کارشناس پیش بینی 
هواشناسی استان با اشاره به گرم ترین و سرد ترین نقاط استان، اظهار داشت: چوپانان با ۲۲ درجه و بویین 

میاندشت با 6 درجه زیر صفر سردترین نقطه استان است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:
طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان تشدید می شود

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: طرح جریمه ورود به محدوده زوج و فرد، جلوگیری 
از ورود خودروهای آالینده، دودزا و فاقد معاینه فنی به دنبال افزایش آلودگی هوای اصفهان تشدید می شود.
سرهنگ رضا رضایی افزود: با آغاز فصل سرما و ایجاد پدیده وارونگی هوا در روزهای سرد این فصل که افزایش 
آلودگی هوا را در پی دارد، پلیس راهور شهرســتان اصفهان از هم اکنون اقدامات ویــژه ای را برای مقابله با 
آلودگی هوا در دستور کار خود قرار داده است.وی اضافه کرد: تشدید نظارت بر اجرای طرح محدودیت زوج و 
فرد خودروها در هسته مرکزی شهر اصفهان برای مقابله با افزایش آلودگی هوا در محدوده خیابان های مسجد 
سید، عبدالرزاق، شهید بهشتی، کاشانی به سمت هسته مرکزی، خیابان نشاط، چهارراه نقاشی، چهارباغ و باغ 

گلدسته، حاشیه ابتدای خیابان فردوسی، شمس آبادی و آذر با جدیت اجرا می شود.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۲۵ مرکز مشاوره تخصصی 
بهزیستی در استان اصفهان، مشغول به فعالیت هستند و در نیمه نخست امسال، 
11 هزار و ۸6۰ نفر برای انجام مشاوره قبل از ازدواج به مراکز بهزیستی مراجعه 
کردند.»مرضیه فرشاد« اظهار داشت: شعار جهانی روز معلوالن، توانمند سازی 
افراد دارای معلولیت و حصول اطمینان از فراگیری و برابری اســت که این شاید 
ترجمه طوالنی از وضعیت معلوالن است. وی افزود: 1۰ درصد از افراد هر جامعه ای، 

معلول هستند و معلولیت تعاریف متفاوتی دارد که از خدشه به یک بند انگشت 
تا معلولیت های شدید را شامل می شود.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان 
اینکه در گذشته الگوی ثابتی برای تشخیص درصد معلولیت افراد، وجود نداشت، 
گفت: تشــخیص درصد معلولیت ها چند سالی اســت که در ایران مانند دیگر 
کشورها با روش ICF انجام می شود و خدمات ارائه شده به معلوالن و تشخیص 
درصد معلولیت آنها بر اساس اهمیت اعضای دچار معلولیت شده برآورد می شود.

مشاوره پیش از ازدواج خبر
برای ۱۱ هزار اصفهانی

پریسا سعادت
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ضربه مغزی دروازه بان 
اسپارتاک مسکو

آرتم ربروف، دروازه بان تیم اســپارتاک مسکو 
در جریــان بازی هفته 
شــانزدهم لیــگ 
برتر روسیه دچار 
مغــزی  ضربــه 
بروف«  »ر شــد.
در نیمــه دوم بازی  
یکشنبه شــب دربی 
مسکو میان تیم های اســپارتاک و لوکوموتیو 
که با پیروزی 2 بر یک اســپارتاک پایان یافت 
در برخورد با بازیکن حریف دچار ضربه مغزی 
شــد.رییس تیم پزشکی باشــگاه اسپارتاک 
مسکو با اعالم خبر هشت  بخیه صورت گرفته 
روی ســر آرتم ربروف اظهار داشــت: او دچار 
مصدومیت های متعددی از ناحیه زانو شــد و 
ضربه کوچکی نیز به مغزش وارد شــده است. 
پس از بازی هشــت بخیه روی سرش صورت 
گرفت اما خطــر جدی متوجــه آرتم ربروف 
نیســت. اطمینان می دهم که همه چیز خوب 

است و جای نگرانی وجود ندارد.

 واکنش »بونجاح«
 به جدایی از السد

بغداد بونجاح، فصل رویایی و درخشــانی را با 
السد پشت سر می گذارد 
و آمار گلزنی خیره 
کننده ای از خود 
به جای گذاشــته 
لســد  ا . ست ا
بــار دیگر بــا تیم 
فوتبال پرســپولیس 
در لیگ قهرمانان آســیا همگروه شده است. 
بونجاح، بازهــم خطری جدی بــرای دروازه 
سرخ پوشان خواهد بود.این بازیکن الجرایزی 
با پیشــنهادهای مواجه شده اســت. او درباره 
جدایی از السد، گفت: من پیشنهادهای خوبی 
دارم؛ اما همه چیز بستگی به السد دارد. اگر آنها 
من را بخواهند می مانم و اگر هم نخواهند تیم را 
ترک می کنم. بونجاح ادامه داد: اگر یک باشگاه 
اروپایی عادی به من پیشــنهاد دهد در السد 
می مانم؛ اما اگر یک باشگاه خوب اروپایی من را 

بخواهد، تیم را ترک می کنم.

خبر بد برای پاری سن ژرمن
ستاره برزیلی پاری سن ژرمن، بار دیگر مصدوم 
شد و نتوانست به بازی 
ادامه دهد.نیمار در 
دیدار برابر بوردو 
عملکرد خوبی از 
خود نشــان داد و 
توانست گل نخست 
تیمــش را هم به ثمر 

خبر بد برای پاری ســن ژرمن رساند.
این که ســتاره برزیلی و گران قیمت این تیم 
بار دیگر مصدوم شــد.نیمار در آغاز نیمه دوم 
بعد از برخورد بازیکن بــوردو به زمین افتاد. او 
تالش کرد تا به بازی ادامه دهد؛ اما درد زیادی 
که داشت باعث شــد تا نتواند در زمین حضور 
داشته باشــد و »توماس توخل« او را تعویض 
کرد.آسیب دیدگی نیمار قدیمی است. او پیش 
از دیدار تیم ملی فوتبــال برزیل برابر کامرون 
مصدوم شد و همان آســیب دیدگی بار دیگر 

برای او اتفاق افتاد.

والورده در نوکمپ، هو شد!
بارسلونا یکشــنبه شــب در هفته چهاردهم 
اللیگا با دو گل، ویارئال 
را شکســت داد و با 
توجه به تســاوی 
سویا برابر آالوس 
به صــدر جدول 
بازگشــت. بــا این 
حال اتفــاق عجیبی 
در دقیقــه ۷۰ رخ داد. »ارنســتو والورده« در 
شــبی که چهارصدمین بازی اش را در اللیگا 
می گذارند تصمیم به تعویــض آرتورو ویدال 
گرفت. »کارلس آلنیا«ی جوان به جای او وارد 
زمین شــد. این اتفاق، خوشایند هواداران آبی 
اناری قرار نگرفت و آنها ســرمربی اسپانیایی 
را هو کردند.ویدال در بازی های اخیر اللیگا و 
لیگ قهرمانان اروپا در نوکمپ توسط هواداران 
حمایت شــد و عملکردش مورد تشویق قرار 
گرفت. به همین خاطــر زمانی که بازی یک بر 
صفر به نفع بارســا بود و تعویض شد هواداران 
از ایــن اتفــاق عصبانــی شــدند.در آخرین 
دقایق بــازی آلنیا که جایگزین ویدال شــده 
بود توانست نخســتین گلش را برای بارسلونا 
 به ثمر برســاند و پیروزی این تیــم را تثبیت

 کند.

 گذر »منصوریان« به آزادی افتاد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

داریوش شــجاعیان که دوران مصدومیتش را ســپری می کند 
گفت:حاضرم روی نیمکت بنشــینم ولی استقالل ببرد، مهم تیم 
است.شجاعیان گفت:»کوچ« )سرمربی( روی پای باقری نوشته 
بود که گل می زند و او گل زد. بگویید وقتی برگشــتم روی پای 
چپ و قلبم بنویســد، »پاس گل و گل« که هم پاس گل بدهم و 

هم گل بزنم!

درخواست رمانتیک شجاعیان از شفر!

 باشگاه ایبار که در اللیگای اســپانیا حضور دارد با ارسال نامه ای 23
به باشگاه ماشین ســازی، از تمایل خود برای به خدمت گرفتن 
محمدحســین کنعانی زادگان گفته است. این باشگاه اسپانیایی 
در دعوت نامه خود خواسته تا کنعانی زادگان در ژانویه 2۰19 به 
اسپانیا برود و بعد از حضور تستی و آزمایشی در تمرینات این تیم، 

در صورت قبولی قرارداد رسمی امضا کند و به این تیم بپیوندد.

پیشنهاد اللیگایی برای کنعانی زادگان
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خداحافظی حسینی؛ 
ناامید از رفتن کی روش

بحث در مورد خداحافظی سیدجالل از بازی های 
ملــی همچنان داغ اســت. بعضــی از بازیکنان 
پرسپولیس می گویند سیدجالل اگر امید داشت 
که کی روش می رود فعال خداحافظی نمی کرد تا 
بعد از جام ملت ها برگردد، امــا انگار او خیلی به 
این مسئله امیدوار نبود. خود سیدجالل البته در 
مصاحبه ای گفته دیگر توان رقابت با مدافعان تیم 
ملی را نداشتم. حرکت ســیدجالل البته درسی 
بود برای آن هایی که بی خیال فوتبال و تیم ملی 

و... نمی شوند.

 این بار »طارق« دوربین دید
 و زد زیر آواز!

طارق همام، بعد از گلزنی اخیر برای اســتقالل 
بیشتر و بیشتر به سمت محبوبیت در جمع آبی ها 
می رود!ویدئویــی از طارق همــام در تلویزیون 
کشورش منتشر شده که در آن مشغول خواندن 

ترانه ای محلی است. 
طارق البته تنها بازیکنی نیســت کــه عالقه به 
خواندن جلوی دوربیــن دارد. علیرضا بیرانوند 
هر برنامه ای که می رود زیــر آواز می زند و لری 
می خواند.غیر از او فرشــاد احمدزاده و محسن 
مســلمان هم تجربه آوازخوانی جلوی دوربین را 
دارند.بختیار رحمانی که می شود گفت خواننده 
 حرفه ای اســت و در مراسم های مختلف کردی
 می خوانــد. قبل از این ها رضا عنایتی و شــیث 
رضایی، آلبوم موسیقی بیرون دادند و منصوریان 
 و میناوند هــم از قدیــم در کار ترانــه خواندن

 بودند!

مذاکره در »جردن«
فرهاد مجیدی، ستاره اسبق استقالل در مصاحبه 
با یک رسانه عربی مدعی شد که پس از شکست 
4-2 استقالل در دربی برابر پرسپولیس، مدیران 
وقت این تیم به سراغ او رفتند تا جانشین پرویز 
 مظلومی شود. پرویز مظلومی در این باره گفت:
» مدیران وقت به همراه یــک بازیکن با تجربه با 
مجیدی در یک رستوران در جردن دیدار کردند و 
پس از این مالقات هم مجیدی با من تماس گرفت 
و گفت من به احترام شما قبول نکردم تا سرمربی 

استقالل شوم«.

در حاشیه

تجلیل قرائتی از حسن یزدانی 
به دلیل نماز قبل از فینال

رییس ستاد اقامه نماز از »حسن یزدانی« قهرمان 
جهــان و المپیــک تقدیر کرد.حجت االســالم 
قرائتی، رییس ستاد اقامه نماز در جریان برگزاری 
اجالسیه نماز در استان مازندران از حسن یزدانی، 
دارنده مدال های طالی جهان و المپیک تجلیل 

کرد.
این تجلیل از حسن یزدانی به دلیل ادای فریضه 
نماز در جریان رقابت های آســیایی انجام شــد، 
جایی که حســن یزدانی با اینکه دقایقی کوتاه تا 
شروع دیدار فینال بازی های آسیایی 2۰18 در 
اندونزی مانده بود، به نماز ایستاد.حجت االسالم 
قرائتی این اقدام قهرمان کشتی ایران را شایسته 

تقدیر دانست.
حســن یزدانی که در بازی های آسیایی 2۰18 
اندونزی طــال گرفت، در دیــدار نهایی وزن 8۶ 
کیلوگرم این رقابت ها به مصاف »دومنیک میشل 
ابونادر« از لبنان رفــت و در پایان در مدت زمان 
یک دقیقه و 29 ثانیه با نتیجه ده بر صفر به برتری 
با ضربه فنی رســید.وی دقایقی مانده به مبارزه 
فینال در سالن رقابت ها نماز خود را به جا آورد که 

این موضوع با استقبال رسانه ها همراه بود.

منهای فوتبال

پیشخوان

 حسینی: طلبی از تیم ملی 
ندارم

  کاریکاتور روز

مورینیو، سگ دیوانه ندارد!
صحبت های آقای خاص درباره انتقاد از هافبک های تیمش ســوژه کارتون شده است.ژوزه 
مورینیو، سرمربی منچستریونایتد، پس از تساوی 2-2 تیمش مقابل ساوتهمپتون، به انتقاد 
از هافبک های تیمش پرداخت.وی در صحبت هایی اعالم کرد که در تیمش به اندازه کافی 

سگ دیوانه ندارد.

تکرار احتمالی کابوس وریا؛ 
قلم قرمز کی روش

مهندس استقالل برای نیم 
فصل صددرصد می آید، 50 هزار 
دالر به حساب جباروف واریز شد

 قطبی : هیــچ کجا ایران
 نمی شود

سه بازیکن پیکان کنار گذاشته شدند
ســرمربی پیکان تهران، ســه بازیکن تیمش را تا اطالع ثانویه از حضور در تمرینات منع کرد. تیم فوتبال 
پیکان تهران در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال با نتیجه یک بر صفر از نفت مســجد ســلیمان شکست 
خورد تا به پنجمین شکست متوالی خود دست پیدا کند.مجید جاللی، سرمربی پیکان پس از این مسابقه 
اظهار داشت بازیکنانش فراتر از حد تصور اشتباه داشتند و عملکرد غیرقابل قبولی را به اجرا گذاشتند.در 
همین راستا اولین جلسه تمرینی خودروسازان با حواشی همراه بود و آقا معلم تصمیم گرفت بازیکنانی که 
نمایش ضعیفی داشتند را تا اطالع ثانوی از حضور در تمرینات محروم کند. آرمان قاسمی، مهران موسوی 
و ابوالفضل ابراهیمی سه بازیکنی هستند که طی دو جلســه اخیر تمرینات پیکان غایب بودند و مشخص 
 نیست برای ادامه همکاری با توجه به فرا رسیدن پنجره نقل و انتقاالت زمستانی به همراه پیکان بمانند یا

 خیر.

»قطبی« به تراکتور هم پیشنهاد شده بود
گرچه بازگشــت قطبی به فوتبال ایران یک اتفاق غیرمنتظره محسوب می شود، اما نکته جالب اینجاست که 
رفقای قطبی مدت هاست دنبال این بودند تا او را به فوتبال ایران برگردانند. اگر قطبی مشکل مالیاتی نداشت، 
حتما مدت ها پیش به ایران آمده بود و حاال که فوالد با توافق با پرســپولیس پذیرفته این مشکل را حل کند، 
آمدن قطبی به ایران هم میسر شده است.استارت بازگشــت قطبی به ایران از مرداد 94 زده شده بود، جایی 
که مهدی حاج باقر، همســایه طبقه باالی قطبی که البته بعد ها مدیر برنامه اش شد، در تماسی با مدیرعامل 
سیاه جامگان او را به عنوان جایگزین رسول خطیبی در لیگ شانزدهم پیشنهاد داد، اما همان مشکالت مالیاتی 
و البته مخالفت سعید رمضانی، مدیر وقت تیم مشهدی مانع آمدن قطبی به ایران شد. پس از آن، افشین قطبی 
به تراکتورسازی و حتی پیکان هم پیشنهاد شد، اما کسی ریســک این ماجرا را نپذیرفت تا اینکه فوالدی ها 

باالخره این تصمیم را گرفتند.

جمعی از مدال آوران آسیایی و پاراآسیایی با عباس رضایی، اســتاندار اصفهان دیدار و در خصوص رفع 
مسائل و مشکالت این قشر با وی گفت و گو کردند.عباس رضایی، در دیدار با تعدادی از مدال آوران آسیایی 
و پاراآســیایی ضمن تبریک و تقدیر از تالش های این عزیزان در عرصه  قهرمانی و افتخار آفرینی برای 
کشور، اظهارداشت: در شرایطی که اســتکبار با تمام وجود علیه ایران و اسالم در حال توطئه است، این 
افتخار آفرینی ها بسیار ارزشمند است.استاندار اصفهان افزود: باید بدانیم که اصل قضیه، همت و پشتکار 
است و این امر بسیار تاثیرگذار تر از پول و امکانات خواهد بود و شما ورزشکاران این موضوع را ثابت کرده اید 
و  به رغم سختی ها با مبارزه کردن، موفق شده اید.وی با بیان این که همه ما باید بپذیریم که در حال جنگ 
اقتصادی شدید با دشمنان هستیم، ادامه داد: با پیگیری و جدیت و با کاهش توقعات و انتظارات می توان 
بر مشکالت غلبه کرد. رضایی با بیان این که مسائل و مشکالت زیادی وجود دارد ولی هیچ گاه دلیلی بر 
بی مهری نسبت به گروه خاصی نخواهد بود، تصریح کرد: استانداری در جهت رفع مشکالت ورزشکاران 
وظیفه  هماهنگ کننده خواهد داشت و باید دستگاه های اجرایی ذی ربط مسائل و مشکالت را بررسی و 
به صورت پایدار حل کنند.استاندار اصفهان با اشاره به بخشی از مشکالت ورزشکاران گفت: باید نسبت به 
جذب حامی مالی برای ورزشکاران پیگیری های خاصی صورت پذیرد و بیمه ورزشکاران با قوت پیگیری 
شود.وی تاکید کرد: باید کمیته ای مرکب از دستگاه های اجرایی ذی ربط، نماینده ورزشکاران با محوریت 
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان تشکیل و مواردی که در این جلسه مطرح شد به دقت 
بررسی شود.در این دیدار ورزشکاران حاضر ضمن تقدیر و تشکر از استاندار اصفهان به خاطر فراهم کردن 
شرایط این دیدار در اولین روزهای حضور استاندار، در خصوص عدم حمایت کافی از ورزش های قهرمانی، 
عدم رسیدگی به وضعیت ورزشکاران معلول و جانباز و پیشــنهاد انتخاب مشاور در امور ورزشی از بین 

مدال آوران المپیک و آسیایی و مشکالت بیمه ای ورزشکاران مواردی را بیان کردند.

طی دیداری صورت گرفت؛

درد دل مدال آوران آسیایی و پارا آسیایی با استاندار اصفهان

 گذر »منصوریان« به آزادی افتاد
  هماورد ذوب آهن و پرسپولیس در دیدار معوقه؛  

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در شرایطی 
در یکی از دیدارهای معوقــه لیگ برتر از 
هفته یازدهم عصر امروز در ورزشگاه آزادی 
مقابل تیم پرسپولیس تهران قرار می گیرد 
که سبزپوشان برای پاره کردن نوار ناکامی 
این تیم در هفته های اخیر محکوم به پیروزی 

در این دیدار هستند.
تیم ذوب آهن که علیرضا منصوریــان را این روز 
ها روی نیمکتش مــی بیند در حالی پــا به این 
میدان می گذارد که ســرمربی جدید سبزپوشان 
از معدود مربیانی است که توانســته در جدال با 
برانکو ایوانکوویچ موفق عمل کــرده و کفه ترازو 
را به نفع خود پایین ببــرد. منصوریان که پیش از 
این دیدار، 4 بار مقابل تیــم برانکو که قرار گرفته  
تاکنون تن به شکست نداده و 2 پیروزی و 2 تساوی 
سهم سرمربی ذوب آهن از این تقابل ها بوده  است. 
سبزپوشان در هفته گذشــته در حالی به تساوی 
مقابل تیم فوالد خوزســتان رضایــت دادند که 
توانســتند در فاز هجومی عملکرد مناسبی را از 

خود نشان دهند و موقعیت های بسیاری را روی 
دروازه تیم فوالد ایجاد کنند که همین مسئله می 
تواند در این دیدار به کمک آنها بیاید و این تیم را 
به سمت پیروزی سوق دهد. کمبود بازیکن شدید 

پرسپولیس در خط دفاعی و مصدومیت مدافعان 
این تیم به خصوص در پست دفاع چپ و راست در 
کنار حضور بازیکنان پرقدرتی مانند فخرالدینی و 
حسینی در گوشــه های ذوب آهن، فرصت خوبی 

برای منصوریان و شــاگردانش محسوب می شود 
تا با کسب امتیاز کامل، به روند ناکامی های خود 
خاتمه دهند .در حال حاضر تیم فوتبال ذوب آهن 
با 2 برد، ۶ مساوی و 5 باخت و کسب 12 امتیاز در 

رده چهاردهم جدول قرار دارد. 
از آن طرف تیم پرسپولیس هم به رغم خالی بودن 
نیمکت این تیم از بازیکن های تاثیرگذار، توانسته 
در این دوره از رقابت هــای لیگ برتر موفق عمل 
کرده و خــود را به عنوان یکــی از مدعیان اصلی 
قهرمانی در لیگ معرفــی کند.برانکو با پیروزی 
هفته گذشته خود برابر ماشین ســازی با 2 بازی 
کمتر در رده چهارم جدول جای داشته و از شانس 
خوبی برای رسیدن به قهرمانی نیم فصل نخست 

برخوردار هستند.
 این تیم اگر چه بــا توجه به کمبــود بازیکن در 
بســیاری از خطوط با مشــکل روبه رو است، اماا 
تفکرات سرمربی اش، بسیار خطرناک نشان داده 
و شــاگردان برانکو برای رســیدن به قهرمانی در 

نیم فصل به دنبال هر 3 امتیاز بازی هستند.

سمیه مصور

چهره ویژه این دیدار 
بی شک محسن مســلمان، هافبک ذوبی ها را می توان چهره ویژه این دیدار نامید 
که تقابل این بازیکن با ســرمربی تیم پرســپولیس کم از تقابــل برانکو با علیرضا 

غضــب برانکــو منصوریان ندارد. مســلمان که فصل پیش مورد 
تهرانی شد در قرار گرفت و مجبور به جدایی از ســرخ پوشان 
به ســرمربی این دیدار به دنبال نشــان دادن توانایی هایش  
از ســال ها به تیم پرســپولیس است. محسن مســلمان بعد 

تیم امید ذوب آهن برگشــته و شــاگرد مردی شده که در 
هم مربی اش بود و رابطه دوستانه ای با هم 
دارند. به احتمال زیاد علیرضا منصوریان با 
در نظر گرفتن آنچه بین مسلمان و برانکو 
گذشته، در بازی با پرسپولیس هم این 
بازیکن را با بازوبند کاپیتانی به میدان 

خواهد فرستاد.

 تاریخچه تقابل دوتیم ذوب آهن
 و پرسپولیس

دو تیم در تاریخ لیگ برتر 34 بــار رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند که 
برتری نسبی با پرسپولیس بوده که در 12 دیدار به پیروزی رسیده است، 
سبز پوشان هم در 11 دیدار موفق به کسب برد شده اند و 11 بازی هم با 
نتیجه تساوی به پایان رسیده است.فصل گذشته دو تیم در بازی رفت در 
ورزشگاه آزادی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که پرسپولیس به یک برد پر 
گل 4 بر صفر مقابل ذوب آهن رســید، در بازی برگشت؛ اما این ذوبی ها 
بودند که موفق شدند قهرمان لیگ برتر را در فوالدشهر با نتیجه 2 بر یک 
شکست دهند. در بازی های بین دو تیم 94 گل رد و بدل شده است که از 
این تعداد سهم ذوب آهن 44 گل و سهم پرسپولیس 5۰ گل بوده است؛ 
پر گل ترین بازی دو تیم به بازی برگشت لیگ شانزدهم باز می گردد که آن 

دیدار با نتیجه 3 بر 3 به پایان رسید.

اعالم اسامی داوران دیدار 
پرسپولیس و ذوب آهن

ســازمان لیگ اســامی داوران دیدار تیم 
های پرسپولیس و ذوب آهن را اعالم کرد 
که با اعــالم کمیته داوران، ســیدمهدی 
ســیدعلی به عنوان داور، حسن ظهیری 
و آرمان اســعدی به عنــوان کمک های 
 او، قضاوت این بازی را بــر عهده خواهند 

داشت. 
وحید کاظمی، داور چهــارم و محمدرضا 
فالح به عنوان ناظر داوری انتخاب شــده 
است.این بازی امروز  ســاعت 1۶:15 در 

ورزشگاه آزادی برگزار می شود.
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برخی نمایندگان کار مفیدی نکرده اند که به مردم بگویند
پیشنهاد سردبیر:

ویژه

چهره ها

اخبار

 بررسی دستاوردهای انقالب 
در ۴۰ کرسی آزاداندیشی

رییس پژوهشــکده الهیــات و خانــواده دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان با اشــاره به برگزاری 
40 کرســی آزاد اندیشــی و نظریه پردازی در 
40 سالگی انقالب توسط دبیرخانه کرسی های 
آزاداندیشی حوزه علمیه اصفهان اظهار داشت: 
این 40 کرســی با اولویت دستاوردهای انقالب 
اسالمی از ســال 1357 تا به امروز برنامه ریزی 

شده است.
»حامد اهتمام« گفت: محورهای مصوب برای 
برگزاری کرســی ها عبارت از حــوزه انقالبی، 
والیت فقیه، ســبک زندگی اســالمی، فضای 
مجازی، اقتصاد مقاومتــی و فرقه ها و جریانات 
انحرافی هســتند.وی حوزه  علمیه اصفهان را 
یکی از بــا ظرفیت ترین اســتان ها در برگزاری 
کرسی های آزاداندیشی در بین دیگر استان ها 
توصیف کرد و گفت: باید در برگزاری کرسی ها 
کوشــش بیشــتری صورت گیرد تا در فضای 
تضارب آراء، تولید علم صــورت گرفته و تعالی 
حوزه های علمیه را در پی داشــته باشــد.دبیر 
کرسی های آزاداندیشــی حوزه علمیه اصفهان 
با بیان اینکه هر ســال حدود 20 کرسی و تا به 
امروز بیش از 100 کرسی در حوزه های علمیه 
اصفهان برگزار شــده اســت، تصریح کرد: این 
کرسی ها اکثر مدارس علمیه برادران و خواهران 
ســطح اســتان اصفهان را در بر خواهد گرفت. 
عالقه مندان می توانند برای اطالعات بیشــتر و 
 تبادل نظر به پایگاه اینترنتی دبیرخانه به نشانی

 www.Morsalat.ir/Korsi مراجعه کنند.

آغاز هشتمین دوره تربیت 
مربی قرآن کودک

هشــتمین دوره تربیت مربی قــرآن کودک به 
همت مرکز فعالیت های قرآنی جهاد دانشگاهی 
در اصفهان آغاز شــد.در ایــن دوره موضوعاتی 
مانند روش تدریس روخوانی قرآن کریم همراه با 
تجوید ویژه کودکان قبل از دبستان با روش های 
بازی، قصه و شعر و همچنین روش تدریس آیات 
و احادیث موضوعی و کاربردی ویژه کودکان در 
قالب سرود، قصه، نقاشی و بازی و روش تدریس 
عملی نماز و پاســخ به ســواالتی که کودکان 
می پرســند، به مربیان آموزش داده می شــود.

تاکنون هفت دوره تربیــت مربی قرآن کودک 
مربیان، خواهران حوزوی، معلمان مقطع ابتدایی، 
دانشــجویان مقاطع مختلف و در رشــته های 
مختلف مثل پزشکی، روان شناسی، علوم قرآن 
و حدیث و کامپیوتر برگزار شده است.در اجرای 
این دوره از شیوه های تدریس مکتب الرضا)ع( 
اســتفاده می شــود، امتیاز چنین شیوه هایی 
در مقایسه با روش های ســنتی، بهره گیری از 
روش های روزآمد و استفاده از قالب های جذابی 

همچون شعر، داستان و بازی است.

برگزاری نخستین دوره جایزه 
ادبی جمالزاده در اصفهان

نخستین دوره جایزه ادبی »جمالزاده« به افتخار 
این نویسنده فقید اصفهانی در اصفهان برگزار 

می شود.
نخســتین دوره جایزه ادبی جمالزاده به افتخار 
این نویسنده فقید اصفهانی و پدر داستان کوتاه 
ایران توســط ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهان برگزار می شود.

مرحوم ســید محمدعلی جمالزاده ،پایه گذار و 
پدر داستان کوتاه به شــیوه نوین در ایران بوده 
اســت. آثار این نویســنده اصفهانی نه تنها در 
کشورمان بلکه در سطح بین المللی شناخته شده 
و ویژگی های بارز آثار این نویسنده در داستان 
»فارسی شکر است« به خوبی تبلور یافته است.با 
توجه به رسالت شهرداری اصفهان در بزرگداشت 
مقام نویسندگانی مانند محمدعلی جمالزاده، 
نخســتین دوره جایزه جمالزاده در دو قسمت 
داستان کوتاه و زندگی نگاره های اصفهان برگزار 
می شود.قسمت داستان کوتاه شامل دو بخش 
اصفهان و بخش آزاد است. داستان های بخش 
اصفهان باید با عناصر مرتبط با شــهر اصفهان 
پیوند داشته و نویسنده از ویژگی های تاریخی، 
نمادهای شهری، اماکن، ســبک زندگی مردم 
اصفهان و ... استفاده کرده باشد.در قسمت زندگی  
نگاره های اصفهان نویسندگان باید روایت هایی 
از تجربه زندگی و یا سفر به اصفهان نقل کنند. 
در واقع جایزه ادبی جمالزاده تالش دارد حس 
تعلق مردم اصفهان به این شــهر را تقویت کند 
و یک اصفهانی با خواندن این داســتان ها وقتی 
در مکانــی حضور پیدا می کند با آن احســاس 
نزدیکی و تعلق بیشتری داشته باشد.20 آذرماه 
آخرین مهلت ارسال آثار به نخستین دوره جایزه 
ادبی جمالزاده اســت و اختتامیه این برنامه در 
هفته نخست بهمن ماه امسال در اتاق بازرگانی 

اصفهان برگزار می شود.

با حکم استاندار اصفهان؛
»شفیعی پور« مشاور عالی 

استاندار اصفهان شد
 استاندار اصفهان در حکمی »علی شفیعی پور« 

را به سمت مشاور عالی استاندار منصوب کرد.
متن حکم استاندار اصفهان خطاب به علی شفیعی 
پور بدین شرح اســت: با عنایت به مراتب تعهد 
و تجربیات ارزشــمند جنابعالــی در زمینه های 
مختلــف مدیریتی اعــم از سیاســی، امنیتی، 
اجتماعی، اقتصادی و امور عمومی به موجب این 
حکم جنابعالی را به عنوان مشاور عالی استاندار 
منصوب می نمایم.امید اســت در سایه توجهات 
خداوند متعال و بهره گیــری از تمام ظرفیت ها 
در انجام ماموریت های محوله در راستای تحقق 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی و سیاست 

و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق باشید.

رییس شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
در استان اصفهان:

برخی نمایندگان کار مفیدی 
نکرده اند که به مردم بگویند

رییس شورای هماهنگی جبهه اصالحات در استان 
اصفهان در خصوص طرح اســتیضاح های اخیر، 
اظهار کرد: نظر عموم راجع بــه »ظریف« مثبت 
است و مردم در طول این چند سال شاهد بوده اند 
که وزیر و تیم همراهش نسبت به مسائل اشرافیت 
کامل داشــته  و نهایت تالش خود را برای ملت و 

کشور انجام داده اند.
ســید علی نکویی ادامه داد: وجهه »ظریف« در 
جامعه مثبت و اکثریت نماینــدگان مجلس نیز 
همین نظر را دارند؛ لذا کســی کــه در صف اول 
دیپلماسی می جنگد باید تقویت شود و پشتوانه 
قوی داشــته باشــد تا بتوانــد در تعامالت خود 
قدرتمندانه سخن بگوید.رییس شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات در استان اصفهان با اشاره به نظرات 
مخالفان، گفت: همیشه عده ای هستند که نظرات 
مخالف دارند و نمی توان به آنان ایراد گرفت؛ چرا 
که اســتیضاح یکی از ابزار های نمایندگان است 
ولی به عقیده من طرح استیضاح ظریف در شرایط 
کنونی اقدام مناسبی نبود و بعید می دانم استیضاح 

رای بیاورد.
نکویی گفت: مــا نمی توانیم از نیت اســتیضاح 
کنندگان با خبر شــویم، دلیل طرح اســتیضاح  
ظریف می تواند عدم تصویب لوایح پولشویی و حتی 
تنزل وجهه ظریف و دولت برای انتخابات پیش رو 
باشد. وی در خصوص نمایندگان خاطرنشان کرد: 
اگر به کارنامه بعضی از نمایندگان مجلس توجه 
کنید و از آنها در خصوص اقدامات مفیدی که برای 
مردم و کشور انجام  داده اند ســواالتی را بپرسید 
مسلما جوابی نخواهید  گرفت چرا که کار مثبتی 

انجام نداده اند. 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری مطرح کرد:

وسایل نقلیه؛ بزرگ ترین منابع 
تولید کننده مونوکسیدکربن 

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه دو پروژه 
پژوهشی در حوزه شناســایی و تعیین سهم هر 
یک از منابع آالینده هوای اصفهــان به موازات 
یکدیگر در شــهرداری  تعریف شده است، گفت: 
تهیه یکی از این طرح ها با عنوان پروژه »منشأیابی 
و ســهم بندی ذرات معلق هــوا و اولویت بندی 
کانون های مولد آنها در شهر اصفهان« به دانشگاه 
صنعتی اصفهان سپرده شده و همزمان پروژه ای با 
محوریت دانشگاه اصفهان با عنوان »تعیین سهم 
منابع آالینده در آلودگی گازی جو پایین و تهیه 
سیاهه آالینده های گازی کالن شهر اصفهان« در 
دست تهیه است. »بهروز ارباب شیرانی« ادامه داد: 
در هر دو طرح، نظارت و راهبری پروژه بر عهده 
گروهی متشکل از معاونت حمل و نقل و ترافیک، 
خدمات شــهری، مدیریت مطالعات و پژوهش 
معاونت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شــهرداری و اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان است.ارباب شــیرانی اشاره کرد: 
بر اساس آخرین نتایج این پژوهش ها، بیشترین 
سهم در تولید گاز co مربوط به موتورسیکلت ها 
و خودروهای سواری شهر اصفهان است.وی بیان 
داشــت: نتایج این پژوهش ها بعد از استخراج در 
قالب جلسات هم اندیشی و سمینار ارائه خواهد 
شــد تا بتوان برنامه ریزی خوبی بــرای کاهش 

آلودگی هوا داشت.

 
قــدم زدن روی برگ های پاییزی کــف پیاده رو و 
شنیدن صدای خش خش آنها شاید یکی از بهترین 
لذت هایی است که همه ما در طول عمرمان تجربه 

کرده ایم. 
هر فصلی از سال را می توان با رنگ و ویژگی های به 
خصوصی به یاد آورد. فصل پاییز یادآور رنگ های 
زرد و نارنجی و برگ ریزان های زیباست که  آن را 
به تابلوی نقاشی تشــبیه می کنند که جذاب ترین 
رنگ ها در آن استفاده شده اســت. با شروع فصل 
پاییز، درختانی که پیش از این به عمل فتوســنتز 
می پرداختند، فعالیت های خــود را متوقف و مواد 
غذایی را در ریشه های خود ذخیره می کنند. این 
تغییرات با ریزش برگ ها همراه می شود؛ برگ هایی 
که روی زمین ریخته می شود حاوی مقادیر زیاد و 
ارزشمندی از نیتروژن و فسفر هستند که جزئی از 
خاک محسوب می شوند و به رشد و تغذیه درختان 

کمک فراوانی می کنند.
شهر اصفهان حدود ســه هزار و 700 هکتار فضای 
سبز و حدود ســه میلیون اصله درخت و درختچه 
دارد، در واقع این تعداد از درختان و برگ های آنها 
ریه های تنفسی شهر هستند که جذب دی اکسید 
کربن هوا را بــر عهده دارند.در شــهرها برگ هاي 
پاییزی جمع آوري و از پارک ها و عرصه هاي فضاي 
سبز خارج مي شوند، از این رو این مسئله باعث به 
هم خوردن چرخه طبیعي و تعادل عناصر غذایي در 

خاک و از بین رفتن منابع 
موجود در طبیعت خواهد 
شد. به منظور جلوگیري 
از روند ذکرشده، با شروع 
فصل پاییــز، در هر یک 
از مناطق پانــزده گانه و 
ســازمان هاي وابسته به 
شهرداري اصفهان تحت 

نظارت کارشناسان سازمان پارک ها و فضاي سبز، 
برگ هاي خــزان یافته از پارک هــا و عرصه هاي 
فضاي ســبز جمع آوري و به مکان هاي تهیه شده 

جهت سیلوي برگ انتقال 
مي یابد. 

ســازمان  مدیرعامــل 
پارک هــا و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهــان با 
اشــاره به اینکه امســال 
این ســازمان چهار دپوی 
اصلی را واقع در جروکان، 
محمود آباد، ناژوان و جنگل شرق به مناطق معرفی 
کرده است، گفت: برگ ها پس از این که به سیلوها 
انتقال داده می شود، فرآوری هایی روی آن طی ۹ 

ماه انجام  می شود که در نهایت این برگ های خزان 
یافته،  به کود خاک برگ تبدیل می  شوند.

»فروغ مرتضایی نژاد« افزود: خاک برگ تولید شده 
در ســال هاي آتي به عنوان ماده آلي اصالح کننده 
خاک در عملیات بسترسازي عرصه هاي فضاي سبز 
و همچنین اقدامات بهســازي خاک مورد استفاده 
قرار مي گیرد که این روند باعث ادامه یافتن چرخه 
طبیعي عناصر غذایي در خاک خواهد شد.  به گفته 
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری، 
ساالنه افزون بر دو هزار تن خاک برگ و کود آلی از 
برگ های خزان زده شهر اصفهان تولید می شود که 
پس از فرآوری، خاک برگ ها فروخته و همچنین در 
بخش های تولیدی در گلدان ها و گلخانه ها استفاده 

می شود و به این صورت به طبیعت باز می گردند.
مرتضایی نژاد با بیان اینکه فرآیند تولید خاک برگ 
هزینه قابــل توجهی ندارد، تاکید کرد: برگشــتن 
برگ ها و مواد آلی تجدید شونده به چرخه طبیعت و 
فضای سبز از نظر زیست محیطی و اقتصادی مفید 

و به صرفه است، بنابراین نباید برگ ها نابود شوند.
با توجه بــه اینکه خــاک ایران از مــواد آلی کمی 
برخوردار اســت و کودهای طبیعی فرآوری شده از 
این برگ ها نســبت به کودهای شیمیایی خطری 
ندارند، اســتفاده از آنها می تواند به پابرجا ماندن 
درختان و رشد آنها کمک زیادی بکند. به خصوص 
اینکه چند ســالی است  خشکســالی، ضربه های 
جبران ناپذیری به درختان وارد کرده و بخشــی از 

آنها  بر اثر کم آبی از بین رفته اند.

 برگ های پاییزی کود خاک برگ می شود

عضو کمیته اجرایی پســماندهای عمرانی و ســاختمانی سازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با بیان اینکه تخلیه غیرمجاز 
نخاله ها در شــهر یک مشکل بزرگ اســت، گفت: تخلیه غیرمجاز 
نخاله ها از سوی پیمانکارانی که مجوز فعالیت ندارند، انجام می شود 
در این راســتا با هماهنگی های اخیر بین کمیته اجرایی پسماند و 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار پیش بینی می شود این موضوع به 

زودی ساماندهی شود؛ اگر این هماهنگی ها با موفقیت انجام شود 
رانندگان این خودروها مجبور به اخذ مجوز می شوند.»علی فردوسی«  
افزود: در حال حاضر روزانه هفت هزار تن پسماند ساختمانی تولید 
می شود که چهار هزارتن از این پسماندها به گردنه زینل به صورت 
مجاز منتقل و سه هزار تن دیگر در مناطق غیر مجاز تخلیه می شود؛ 
هدف اصلی کمیته اجرایی پسماند تشویق پیمانکاران برای تفکیک 

هر چه بهتر بازیافت هاست که در این صورت شاهد افزایش قابلیت 
استفاده از این نخاله ها خواهیم بود.وی با تاکید بر اینکه اگر از پسماند 
ساختمانی استفاده بهینه شــود آلودگی های خاک و زمین کاهش 
می یابد، تصریح می کند: می توان از پسماندهای ساختمانی به جای 
مصالحی همچون شن و ماسه استفاده کرد که در این صورت به حفظ 

منابع زمین کمک خواهد شد.

عضو کمیته اجرایی پسماندهای عمرانی و ساختمانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری:
تخلیه نخاله های ساختمانی ساماندهی می شود

  ترفند سازمان پارک هاو فضای سبز  شهرداری برای کمک به درختان شهر؛  

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:
آموزش رانندگان اتوبوس برای حمل و نقل معلوالن

 مدیرعامل شرکت اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت: دوره های آموزش به رانندگان اتوبوس در زمینه 
حمل و نقل معلوالن با جدیت تمام پیگیری شود.»قدرت افتخاری« پیرامون مناسب سازی اتوبوس ها برای 
معلوالن اظهار کرد: طی سال های اخیر با توجه به استانداردهای جهانی کارخانجات سازنده اتوبوس ملزم 
به افزودن رمپ برای سوار شدن معلوالن به خودروهای در حال تولید شده اند؛ شرکت های اتوبوسرانی نیز 
باید نسبت به خرید اتوبوس هایی که به سیستم رمپ مکانیکی و یا دستی مجهز هستند، اقدام کنند.وی 
افزود: این موضوع نیاز به آموزش های الزم برای راننده اتوبوس نیز می باشد که متاسفانه در سنوات گذشته 
این نکته نادیده گرفته شده بود، اما با پیگیری های انجام شده در شرکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان بنا 
 بر این شد دوره های آموزشی به رانندگان اتوبوس در زمینه حمل و نقل معلوالن با جدیت تمام پیگیری

 شود.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تاکید کرد:
لزوم ایجاد نشاط اجتماعی منطبق با فرهنگ شهر

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اظهارکرد: افزایش امید به زندگی بدون در نظر 
گرفتن نشاط اجتماعی فراهم نمی شود، زیرا بدون شک با افزایش نشاط و امید به زندگی در شهر، بسیاری از 
آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.»محمد عیدی« با اشاره به اجرای برنامه های با نشاط در مناسبت های 
مختلف، خاطرنشان کرد: مناسبت هایی مانند »روز اصفهان« یک نقطه فرآیند برای افزایش نشاط شهروندی 
است؛ با شکوه برگزار شدن این مناسبت ها و استقبال شهروندان بر تداوم برنامه ها بسیار تاثیرگذار است.رییس 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه خشکی رودخانه و وضعیت رکود اقتصادی 
بر روحیه شهروندان تاثیر منفی دارد، خاطرنشان کرد: با وجود چنین شرایطی الزم است با ایجاد برنامه های 
مختلف در افزایش نشاط شهروندی گام برداریم، البته باید به دنبال نشاط اجتماعی منطبق با فرهنگ شهر 

باشیم تا بتوانیم از مزایای آن در ارتقای فرهنگ شهروندی استفاده کنیم.

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در 
مجــاورت منارجنبان، 14 هــزار مترمربع زمین 
وجود دارد که از زمان قدیم به صورت گورســتان 

بوده و بعــد مدارســی در اطراف آن 
احداث شــده اســت؛ طی چهار سال 
گذشته آزادسازی این زمین انجام شد 
و طراحی الزم برای آن صورت گرفت، 
بر اســاس این طرح حــدود 11 هزار 
مترمربع از اراضی به صورت محوطه باز 
به عنوان پارک شهری اجرا می شود و 
سه هزار مترمربع نیز به عنوان مجموعه 
فرهنگی و تجاری طراحی شده است.

ســید عباس روحانی افزود: با توجه به محدودیت 
های میراثی، اجرای این طرح با تاخیر رو به رو شد و 
سرمایه گذار نتوانست خود را با محدودیت ها وفق 
دهد، از این رو طی فراخوانی ســرمایه گذار جدید 
انتخاب شــد و اکنون در حال انجــام برآوردهای 
اقتصادی است که پس از تایید نهایی تا قبل از نوروز 
کلنگ آن زده می شود.مدیر منطقه ۹ شهرداری 
اصفهان ادامه داد: این منطقه حدود ۸0 هزار نفر 
جمعیت دارد کــه تراکم جمعیت آن به نســبت 
وسعت منطقه زیاد نیست و این ویژگی، منطقه را 
برای سکونت مناسب می کند، زیرا به اندازه کافی 

اکسیژن برای تنفس در این منطقه وجود دارد.
وی با بیــان اینکه با تعریــف پروژه های عمرانی و 

خدماتی، آهنگ سریع رشــد را برای منطقه ۹ در 
آینده پیش بینــی کرده ایم، اظهار کــرد: احداث 
کندرو خیابان آتشگاه در دست اجراست به طوری 

که بخشــی از پروژه حدفاصل خیابــان قدس تا 
خیابان نبوی منش اجرا شــده و از تقاطع شهید 
حجازی تا خیابان قدس نیز در دســت آزادسازی 
تدریجی است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
از پیشــرفت 50 درصدی آزادسازی پروژه کندرو 
خیابان آتشگاه خبر داد و گفت: با توجه به تدریجی 
بودن آزادسازی، سال آینده در بودجه منطقه برای 
آزادسازی این پروژه اعتبار الزم در نظر گرفته می 
شــود.روحانی با بیان اینکه 30 درصد مادی های 
شــهر در منطقه ۹ شکل گرفته اســت، گفت: در 
اطراف این مادی ها فضاهای ســبز وجود دارد که 
که با وضعیت کم آبی، رژیم آبی برای آنها در نظر 

گرفته ایم.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان:

 طرح » ساماندهی اطراف منارجنبان« 
تا پایان سال کلید می خورد

رییس اداره مشــارکت های فرهنگــی  اجتماعی 
شهرداری اصفهان گفت: در آستانه 14 آذرماه»روز 
جهانی داوطلب« برای نخستین بار تعدادی از مراکز 

فرهنگی تحت  نظارت شــهرداری به سازمان های 
مردم نهاد واگذار شد.»فروغ صادقیان« اظهارکرد: 
ســازمان های مردم نهــاد به  رغــم فعالیت های 
گسترده  ای که در سطح شــهر دارند، همواره در 
تامین محل اســکان دچار مشــکالت عدیده  ای 
هســتند که با همکاری صورت گرفته با مدیریت 
شــهری این چالش درحال رفع شــدن است.وی 
افزود: در طــرح بلندمدت ایــن اداره رایزنی  های 
گســترده  ای با مدیران ارشــد مدیریت  شــهری 
جهت طرح ایجــاد خانه  تشــکل  ها انجام خواهد 
شد تا در آینده نزدیک شــاهد رفع بخش زیادی 
از مشــکالت ســازمان  های مردم  نهاد در زمینه 
تامین مکان و دفاتر آنان باشــیم، زیــرا این امر به 

شبکه ســازی و تعامل هر چه بیشــتر سمن   ها در 
خدمات  رســانی به جامعه هدف کمک شــایانی 
خواهد کرد.رییس اداره مشــارکت های فرهنگی، 
اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه از بدو آغاز بــه کار دوره جدید 
شورای اسالمی شــهر اصفهان، یکی 
از اولویت های شاخص و سرفصل  های 
مهم و ابالغی آن به سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، 
حمایت از ســازمان های مردم   نهاد 
اســت، اظهارکرد: در این راستا اداره  
مشــارکت  های فرهنگی، اجتماعی برنامه ریزی

 های وسیعی را با تأسی از شعار و رویکرد حمایت، 
مشــارکت و تعامل با ســازمان های مردم  نهاد در 
جهت حضور شــهروندان و نهادهای مشارکت جو 
و مسئولیت پذیر در اداره  هر چه بهتر شهر، انجام 
داده است.صادقیان با اشاره به تاثیر کار داوطلبانه 
بر شــخصیت فردی، گفت: انجام کار داوطلبانه بر 
سالمت جســم و روان تاثیر مثبت دارد، اعتماد به 
نفس را افزایش می دهد و یکی از راه های مقابله با 
افسردگی خواهد بود، زیرا به ایجاد امید در زندگی 
منتهی شــود.وی افزود:وقتی افراد با هم برای راه 
اندازی یک نهاد مدنی دست به همکاری می زنند، 

یعنی دست به تولید سرمایه اجتماعی زده اند .

رییس اداره مشارکت های فرهنگی  اجتماعی شهرداری خبر داد:

 واگذاری تعدادی از مراکز فرهنگی 
به سازمان های مردم نهاد

 برگشتن برگ ها و مواد آلی 
تجدید شونده به چرخه طبیعت و 
فضای سبز از نظر زیست محیطی 
و اقتصادی مفید و به صرفه است

 نرگس طلوعی 
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  امام علی علیه السالم:
  هر كس نیتش نیكو باشد، پاداشش فراوان و 

 زندگی  اش خوش می شود و دوست داشتنش 
]بر ديگران [ الزم می آيد .
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یادداشت

داشتن یک رابطه عاطفی سالم کار ســاده ای نیست. شاید شما 
رفتارهایی از خود نشان دهید که به خیال تان برای رابطه عاطفی 
مفیدند؛ اما واقعیت چیز دیگری است. بسیاری از کارهایی که ما 
انجام می دهیم در دراز مدت رابطه را ویران خواهند کرد. اگر شما 
هم دوست دارید بدانید که این رفتارها کدامند، در ادامه مطلب با 

ما همراه باشید.
رفتار پرخاشگر منفعالنه دارد

آیا تا به حال شده از شریک زندگی تان چیزی بخواهید و او آن کار 
را برای شــما انجام دهد؛ اما مدام غر بزند و منت سرتان بگذارد؟ 
در این شــرایط آرزو می کردیــد کــه ای کاش از او چیزی نمی 
خواستید. این شرایط درست مثل این است که از فردی می پرسید 
 »حالت خوب است؟« و او در جواب بگوید »خوبم« اما با نگاهی به

 چهره اش می فهمید که دروغ گفته است.
چه باید کرد؟

افرادی که بــه پرخاشــگری منفعالنه مبتال هســتند، معموال 
نمی توانند با دیگران به سادگی ارتباط برقرار کنند و احساسات 
واقعی شــان را به زبان آورند، در واقع آنها از شما انتظار دارند که 
ذهن شان را بخوانید. در حقیقت آنها از »نه« گفتن فراری اند؛ اما از 
طرفی ته دل شان هم به کاری که می کنند راضی نیست. در مقابل 
این افراد باید به آنها این امنیت را بدهید که با شما احساس راحتی 

کنند و صادقانه حرف دل شان را بزنند.
به محدودیت های شما احترام نمی گذارد

زمانی که صمیمیت در یک رابطه عاطفی برقرار می شود، ممکن 
است که یکی از طرفین سوءاستفاده کرده و از طرف مقابل بخواهد 
که خواسته های او را برآورده کند. در یک رابطه سالم، دو طرف حد 
خود را می دانند و به محدودیت های یکدیگر احترام می گذارند؛ 
اما زمانی که یکی از طرفین پا روی این مرزها می گذارد، نشانه ای 

از عدم احترام است.
چه باید کرد؟

زمانی که ما یک نفر را دوست داریم، از تمام چهارچوب های خود 
می گذریم و سخت است که بخواهیم مرزهایمان را مانند قبل نگه 
داریم؛ اما از طرفی ممکن است شریک زندگی مان از این وضعیت 
سوء استفاده کند. اگر طرف مقابل تان پا روی مرزهایتان گذاشت، 
بهتر است که ابتدا با او در این باره صحبت کنید؛ اما اگر دیدید که 
این رفتار تکرار شد، بهتر است کمی سخت تر بگیرید. ارزش های 
زندگی شما نباید توسط شخص دیگری پایمال شود، بنابراین از 

آنها دفاع کنید.
او وابسته شماست

اگر احساس می کنید که شریک زندگی تان در هر زمینه ای به شما 
تکیه می کند و خودش از پس مسئولیت هایش بر نمی آید، بدانید 
که او دچار عدم اعتماد به نفس است. در این نوع رابطه شما حس 
آزادی ندارید و فکر می کنید که مانند برده ای در اختیار شریک 
زندگی تان هستید، در واقع شما وقت نمی کنید که به خواسته 
های خودتان برسید و همین موضوع پس از مدتی شما را از رابطه 
ای که در آن هستید  خسته و دلســرد خواهد کرد به طوری که 

دوست دارید در اولین فرصت فرار کنید.
چه باید کرد؟

در درجه اول شــما باید برای خودتان ارزش قائل شوید. بنابراین 
دست از برآورده کردن نیازهای او بردارید و برایش توضیح دهید 
که از رفتارهای او چه حسی به شما دست می دهد. شما باید به او 
نشان دهید که این نوع رابطه، رابطه ای یک طرفه است که تنها شما 
مسئولیت های آن را به دوش می کشید. بنابراین برخی از کارهایی 
را که به شــما هیچ ربطی ندارد، رها کنید. اگر شما برای خودتان 

ارزش قائل نشوید، دیگران هم نخواهند شد.

رفتارهای مخرب یک رابطه عاطفی را بشناسید)2(

پردیس بختیاری 

عکس روز

دوخط کتاب

را طبق تصویر رویاهایش، 
آن طــور کــه دوســت دارد، 
شــکل بدهــد؟ یــا بــه دلیل 
وفادار نبودن به ارزش های 
عمیقش، بــه کودکی اش و 
به رویاهایش مجبور شــود 
از زندگــی کــردن چشــم 
دومــت  بپوشــد؟زندگی 
زمانی آغاز می شود که می 
فهمی فقــط یــک زندگی 

داری 
رافائل ژیئوردانو 

مــا فقــط یــک بــار 
زندگی می کنیم

نیــد تعــداد بــی  نمــی توا
را  خوشــبختی  ســوادان 
تصــور کنیــد! بی ســوادی 
احساســی کــه دیگــر جای 
خــود دارد! بالیــی واقعــی 
اســت... فکر نمی کنید که  
هیچ چیــز بدتر از این نیســت 
کــه آدم بــه خاطر نداشــتن 
شــجاعت نتواند زندگی اش 

رسانه های دولتی چین با انتشار تصاویری از تقلب گسترده تعداد زیادی از 
شرکت کنندگان مسابقه ماراتن، از پیگیری مسئولین برگزاری این مسابقه 
برای شناسایی تقلب کنندگان با اســتفاده از دوربین های تشخیص چهره 

خبر دادند.
 تصاویر ضبط شده به وسیله دوربین های مستقر در مسیر ماراتن به خوبی 
نشان می دهد که ده ها تن از دونده ها با اســتفاده از یک میانبر در جریان 
مسابقه مرتکب تقلب شدند.مسئولین مسابقه ماراتن چین اعالم کردند در 

جریان مسابقه روز یکشنبه 258 دونده مرتکب تقلب شدند.

تقلب صدها دونده در مسابقه ماراتن چین! 

گاهی عده ای از افراد ســاعت های طوالنی را با تلفن همراه خود سرگرم شده 
و از بقیه کارهای ضروری زندگی غافل می شــوند و حتی مشاهده شده است 
که در بعضــی مواقع تعدادی از افــراد به دلیل اینکه دائم در صفحه گوشــی 
 نگاه می کنند با خودروهای خیابان و موانع پیاده روها تصادف کرده و آســیب 

دیده اند.
در کشور چین به دلیل باال بودن آمار آسیب دیدگی افراد در نتیجه نگاه مستمر 
در گوشی تلفن همراه شخصی خود، خیابانی با عالئم و نشانه های خاص هشدار 

دهنده را ویژه این اشخاص طراحی و بهره برداری کرده اند. 

خیابانی برای عبور معتادان به گوشی تلفن همراه 

آثاری با عنوان هنر معاصر در »ساتبیز« پاریس چکش خواهد خورد. این حراج در 
پنجم دسامبر برپا می شود. در این حراج اثری از »زائو وو کی« با قیمت پیشنهادی 
350 تا 500 هزار یورو، کاری از »نیکالس د استائل« با قیمت پیشنهادی 4 و نیم 
تا 6 و نیم میلیون یورو، کاری از »کازئو شیراگا« با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا 
یک میلیون و 200 هزار یورو و اثری از »ژان پل ریوپل« با قیمت پیشنهادی 2 و 

نیم تا 3 و نیم میلیون یورو چکش خواهند خورد.

حراج میلیونی نقاشی های عجیب

 مجسمه فرشته
 از جنس چاقو !

مجسمه فرشــته چاقو 
ساخته شــده با بیش 
از صد هــزار چاقو در 

لیورپول انگلیس

اهدای ۱۰۰ میلیون به برگزیده جایزه »جالل«
نشست خبری یازدهمین دوره جایزه 
ادبی »جــالل آل احمــد« با حضور 
مهدی قزلی، دبیر اجرایی و محمدرضا 
بایرامی، دبیر علمی این جایزه برگزار 
شد.در این نشســت خبری، مهدی 
قزلی با اعالم اینکه مراسم پایانی این 
جایزه روز شنبه هفدهم آذرماه از ســاعت ۱8 در تاالر قلم کتابخانه ملی ایران 
برگزار خواهد شد، عنوان کرد: ما آمادگی این را داشتیم که مراسم در روزهای 
اول و دوم آذرماه که همزمان با سالروز تولد جالل آل احمد است، برگزار شود؛ 
اما تعطیلی رسمی و سفر کاری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مانع از این اتفاق 
شد.قزلی ادامه داد: در این دوره از جایزه 3هزار و 2۱2 کتاب مورد بررسی قرار 
گرفت که شــامل ۱48 اثر در حوزه نقد ادبی، ۱۷3 اثر در حوزه مستندنگاری، 
حدود ۱200 مجموعه داســتان کوتاه و یک هزار و 6۷3 رمان و داستان بلند 
می شــود. این آثار در بخش های مختلف داوری و بررســی در دبیرخانه مورد 
توجه قرار گرفتند و از میان آنهــا آثاری در نهایت انتخاب شــد. قزلی، درباره 
میزان مبلغ نقــدی جایزه این دوره و تاثیرگذاری شــرایط اقتصادی کشــور 
در آن، گفت: امســال برگزیده جایزه جالل ۱00 میلیــون تومان هدیه نقدی 
 دریافت می کند و آثار شایســته تقدیر نیز 30 میلیون تومان دریافت خواهند 

کرد.

جنگ الکترونیک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس اخیرا کتاب »روایت علی اسحاقی از جنگ 
الکترونیک« را به کوشش یدا... ایزدی منتشر کرد. این کتاب، در 584 صفحه 
تدوین شده و روایت اسحاقی از دوران کودکی تا جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 

را در برمی گیرد.
یدا... ایزدی، مولف کتاب در بخشی از اثرش »علی اسحاقی« را اینگونه معرفی 
می کند: علی اسحاقی متولد ۱32۷ در روســتای یزدآباد استان اصفهان است. 
در سه سالگی به همراه خانواده به عراق مهاجرت کرد و تا پایان دوران متوسطه 
در مدارس بغداد بود. زندگــی و تحصیل در عراق موجب تســلط وی بر زبان 
عربی شــد؛ اما وقوع چند کودتا در عراق و نهایتــا روی کار آمدن حزب بعث، 
به تشــدید اختالفات مرزی عراق بــا ایران انجامید و همچنین سیاســت این 
حزب در اخراج ایرانیان مقیم آن کشور سبب شــد زمانی که او جوانی بیست 
ســاله بود، به ناچار همراه خانواده بــه میهن بازگردد.بر اســاس این گزارش، 
علی اســحاقی نامی آشــنا برای فرماندهان جنگ ایران و عراق است، »واحد 
 شــنود« یا جنگ الکترونیک در دوران دفاع مقدس با نام وی گره خورده است. 
جرقه شــکل گیــری واحــد شــنود از غنیمــت گرفتن بی ســیم روشــن 
 عراقی هــا در منطقه دارخوین زده شــد و اســحاقی در این امر نقشــی موثر 

داشت.

یه دقیقه دیر سین می کنی، واســه این که تالفی کنن، دو 
دقیقه دیر سین می کنن. کار به جایی می رسه که تابستون به 

یارو گفتی بریم استخر؟... االن میگه بریم! 
رفتیم استخر شیرجه زدم تو آب، ســرم خورد کف زمین. 
نجات غریق اومــد گفت: چرا این جوری می کنــی؟ گفتم بابا 
اومدیم حال کنیم دیگه! گفت: حالت که تموم شد، استخر اون 
جاست، این جا رو گذاشتن از توش رد شین پاهاتون ضد عفونی 

شه! 
امن ترین جای دنیا زیر پتو، بغل بخاری با ۱00درصد شارژ 

و چند گیگ بسته اینترنته! 
بچه بودم عاشق بیسکویت کرم دار بودم؛ اما نمی دونم این 
 چه مرضی بود، بیســکویت رو باز می کــردم، اول کرمش رو 

می لیسیدم بعد بیسکویت رو بدون کرم می خوردم!
یکی از نشانه های باکالس بودن اینه که وقتی تعداد زیادی 

صندلی مترو خالیه، سرپا وایسی!
تو زندگــی باید مثل خرمالو، خورشــت کرفــس، بامیه و 
کله پاچه باشی. یا عاشقت باشن یا متنفر. نه مثل چای که همه 

میگن یکی بریز ببینم چی میشه!
عمل دماغ دو مرحله داره؛ مرحله اول خود پروسه جراحی و 
استراحت و چســب و ایناســت، مرحله دوم پاک کردن و پاره 

کردن تمام عکس های قبل عمل!

کتاب

خندوانهخبر آخر

مدیر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان از کاهش ۷ درصدی 
مصرف آب مشترکین خانگی دراستان اصفهان طی  هفت ماهه سال 9۷ خبر 
داد.»سیداکبر بنی طبا« دراولین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب 
گفت: بیش از ۷ درصد، مصرف آب مشترکین خانگی استان کاهش یافته و یکی 
از عوامل موثر درکاهش مصرف سرانه آب در اصفهان اجرای برنامه های متنوع 
فرهنگی است. وی بیان داشت: در سال گذشته مصرف سرانه آب در اصفهان 
به ۱54 لیتر در شبانه روز رســید این امردر حالی صورت گرفت که طی چند 
سال اخیر آبفای استان اصفهان برنامه های فرهنگی متنوعی به طور مستمر در 
راستای مصرف بهینه آب تمام گروه های سنی در نظر گرفت.سیداکبر بنی طبا 
گفت: در سال جاری جشنواره نخستین واژه آب، به همراه طرح پژوهشی تحت 
عنوان) نقش آموزش در مصرف بهینه آب( در میان دانش آموزان مقطع  اول 
ابتدایی در 6 منطقه شهر اصفهان و ۷ شهرستان برگزار می شود این در حالی 
است کارگاه آموزشی راه های مصرف صحیح مصرف آب  برای انجمن  اولیا و 
مربیان  مدارس تمام مناطق و شهرستان های، استان اصفهان نیز برگزار می 
شود.مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت:سازگاری با کم آبی در واقع یعنی متناسب با منابع موجود رفتار مصرفی 
خود را تنظیم کردن؛ در این راســتا در چند ســال اخیر شرکت آبفای استان 

اصفهان 
ســعی کــرده با 
اجــرای  برنامه هــای فرهنگی 
متنوع بــرای  تمام گــروه های ســنی به ویژه 
کودکان و نوجوانان، آنها را ترغیــب به مصرف بهینه آب 
کند.سیداکبربنی طبا افزود: نهادینه کردن  فرهنگ مصرف صحیح 
آب در جامعه امری اســت که به مرور زمان پس از سال ها اجرای برنامه های 
فرهنگی و آموزشی حاصل می شود بر این اساس شرکت آبفای استان اصفهان 
اجرای  برنامه های فرهنگی و آموزشــی پیرامون مصرف بهینه آب را به طور 
مستمر همه ساله با جدیت دنبال می کند.وی یکی از عوامل موثر در کاهش 
مصرف آب در اصفهان را اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی پیرامون مصرف 
صحیح دانست و اعالم کرد: کاهش مصرف سرانه آب در اصفهان مرهون اجرای 
برنامه های متنوع فرهنگی است به عنوان مثال  در سال جاری دهمین دوره 
از جشنواره نخستین واژه آب در اســتان اصفهان برگزار می شود مدیر روابط 
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به آموزش 
ضمن خدمت آموزگاران اشاره کرد و بیان داشت:مربیان و آموزگاران در نهادینه 
کردن فرهنگ صحیح مصرف آب در بین دانش آموزان نقش بســزایی دارند 
به همین دلیل در سال جاری آموزش  مربیان و آموزگاران مقطع ابتدایی در 
خصوص راه های مصرف صحیح آب در محل تصفیه خانه آب اصفهان در دستور 
کار قرارگرفت  این در حالی است که مربیان با حضور در تصفیه خانه از نزدیک 
با فرآیند تصفیه  آب آشنا می شوند.سید اکبر بنی طبا با اشاره به اینکه در هفت 
ماهه سال 9۷ نیز بیش از ۷ درصد، مصرف آب مشترکین خانگی استان کاهش 
یافته است، گفت: در سال جاری با همکاری آموزش و پرورش در جلسه اولیا 
ومربیان  کارشناسان آبفا حضور می یابند و با ارائه راهکارهای صحیح مصرف  
 خانواده ها را که از قشرهای مختلف جامعه هستند به مصرف بهینه آب رهنمود 

می کنند.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد :

کاهش 7 درصدی مصرف آب مشترکین خانگی
 در استان اصفهان
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