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  زمان زیادی تا تبدیل تاالب گاوخونی به »کانون ریزگردهای سمی« باقی نمانده است؛  

سرنوشت اهواز در انتظار اصفهان
مدرسه های اصفهان یکشنبه به  دلیل آنچه غلظت آالینده ها و خطرناک بودن آلودگی ها عنوان 
شد، تعطیل بود. حاال تصور کنید زمانی هوای اصفهان و تهران مملو از ریزگردهای سمی شود که 
با هر تنفس امکان مرگ شهروندان وجود داشته باشد. با هر باد و نسیمی مردم از ترس شان نتوانند از خانه بیرون 
بروند، بسیاری مجبور به مهاجرت شوند و تعداد زیادی از کودکان و سالمندان قربانی تنفس هوای سمی شوند. 

این چشم انداز  سال های آینده کالن شهر اصفهان و تهران خواهد بود، اگر گاو خونی خشک شود... 
صفحه   5

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  در نظر دارد: خدمات مــورد نیاز خود به شرح ذیل را به استناد قانون 
برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی فراخوان عمومی

به منظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی، از کلیه شرکتهای ذیربط که ظرفیت آماده به کار در این زمینه دارند 
دعوت می شود: 

اسناد فراخوان را از طریق سایتهای زیر دریافت و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1397/11/21 به آدرس: اصفهان چهارباغ 
عباسی،خیابان عباس آباد، ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند.

http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir 2- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir 3- سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
در ضمن پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شــرکتهایی که در ارزیابی کیفی برنده شوند جهت تهیه 

ضمانتنامه و ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد.
*  ارایه تاییدیه برونسپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت http://www.eepdc.ir جهت 

به روز رسانی مدارک ثبتی الزامی است.
)در صورت هر گونه سوال در این مورد با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

* شرکت کنندگان جهت پرسش سواالت بازرگانی با شماره تلفن 32216102 و سواالت فنی با شماره 32240680 تماس 
حاصل فرمایند.

* شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند 

به عهده مناقصه گران می باشد.
* به مدارک فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران 

شماره: 9761016 

تاریخ توزیع اسناد : 1397/11/9
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت : 

حداکثر تا پایان وقت اداری روزیکشنبه 97/11/21

شناسایی پیمانکاران اجرایی جهت عملیات ساختمانی
)برای بازسازی و یا احداث کلیه ساختمانهای اداری، فرهنگی و تفریحی شرکت(

شــریان حیاتی شــهر اصفهان که خرداد 96 قطع شده 
بود، دوباره باز شــد. چشــم شــهر به زاینده رود پرآب، 
روشــن می شــود و اصفهان جانی دوباره خواهد گرفت. 
با نظر نهایــی وزارت نیرو و تصمیم کارگروه ســازگاری 
با کم آبی اســتان اصفهان، ســرانجام از بامــداد روز دو 
شنبه دریچه های ســد زاینده رود بازگشایی شد تا آب 
زاینده رود پس از ماه ها در بستر خشک رودخانه جاری 
شود. گفته شــده این آب با هدف تامین نیاز کشاورزان 

برای کشــت غالت در این فصل، رهاسازی شده است و 
تا 20 روز دریچه های ســد بازخواهد بود، 20 روز زمان 
کمی اســت؛ اما همین هم غنیمت اســت. جــای وزیر 
کشاورزی حتما کنار زاینده رود خالی خواهد بود که در 
جواب گالیه کشاورزانی که نان شب هم ندارند بخورند، 
بگوید » خدا رو شــکر کنید که هست!« و ما خدا را شکر 
می کنیم که زاینده رود دوباره پرآب می شــود اما از خدا 
بصیرت می خواهیم برای روزها و سال های آینده ای که 
قرار اســت دوباره »انتخاب« کنیم. بصیرت می خواهیم 
و بینش درســت و انتخاب درســت تر  تا مســئوالنی را 

انتخاب کنیــم که در دوران بلوغ انقالب، یادشــان نرود 
قرار بود»مردم ولی نعمت آن ها باشــند«. انقالبی که به 
دســت همین مردم پیروز و بارور شــد و قرار نبود عزت 
نفس شــان زیر چکمه های خودبینی و خودبرتربینی و 
خودشیفتگی و زندگی اشرافی آقایانی که حاضر نیستند 
 حتی یک شب به جای یک کشاورز شرق اصفهان باشند

 له شود. 
خدا را شــکر زاینده رود پرآب شد. می توانست هیچ وقت 
خشک نشــود؛ اما خب البد باید به همینی هم که هست 

راضی باشیم!

 آمار همچنان از شیب تند گرانی حکایت دارد؛

درآرزوی ارزانی

#خدا رو شکر همین هم هست!
  دریچه های سد زاینده رود بازگشایی شد؛ آب به اصفهان می رسد 
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زینب ذاکر

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم در دی ماه را 20/6درصد و تورم نقطه به نقطه در 
این ماه را 39/6 درصد اعالم کرد که اعدادی نزدیک به رقم تورمی آبان ماه بانک مرکزی است و به طور 

قطع عدد تورمی ماه آینده باید از 40 درصد عبور کند. 

  ایران 0-ژاپن3 ؛ رویاهایمان برباد رفت

خداحافظ ای داغ بردل نشسته

...و خداحافظ جــام ملت ها، 
خداحافظ آقای کی روش ...ما 

به این خداحافظی هــا از جام ها عادت داریم . حاال 
حسرت مان 47 ساله شــد. همین که تا این مرحله 

رفتیم، یحمتل باید خدا رو شکر کنیم و اعتراضی هم 
به هیچ مسئولی در فدراسیون و تیم نداشته باشیم. 

خدا را شکر هست!
تازه فقط بازی را که واگذار نکردیم . لحظه های آخر، 

قبل از سوت پایان، وقتی سردار آزمون که بعد از یک بار 
درخشش در این جام ، به جای کری خواندن برای رقبا، 

6»هیس« را به سمت خودی ها نشانه رفت و ...
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چند روزی است که شــایعه استعفای وزرا در 
دولت روحانی باز هم به گوش می رسد. پس از 
موج تغییرات در شــهریور امسال در کابینه و 
پس از خروج قاضی زاده هاشــمی از دولت به 
بهانه کمبود اعتبارات وزارت بهداشت حاال باز 
هم موج شــایعات در مورد استعفای وزرا روی 

خط خبرهاست. 
هفته گذشته بود که ارسال نامه جمعی از وزرا به رهبر 
انقالب در مورد تصویب لوایح چهارگانه به استعفا تعبیر 
شد. این نامه که گفته می شود بیان نظرات برخی از 
وزرا از جمله ظریف و شریعتمداری و زنگنه در مورد 
لزوم تصویب لوایح مبارزه با پولشــویی بوده، حرکتی 
برای ایجاد فشار  به جریان مخالف این لوایح و تصویب 

سریع تر آن در مجمع عنوان شد.
 به همین دلیل تهدید به استعفا نیز برآیند این فشار 
تلقی شد. علیرضا رحیمی، عضو هیئت رییسه  مجلس 
شورای اســالمی در توییتر خود برای اولین بار از این 
نامه تعبیر به اســتعفا کرد؛ اما این گمانه به شدت از 
سوی دولتی ها رد و این شایعه به سناریو سازی علیه 
دولت نسبت داده شد. رسانه های وابسته به دولت  آن 
را جریان سازی تندرو ها علیه روحانی عنوان کردند؛ اما 
گمانه زنی ها بر سر رفتن وزرا از دولت به همین جا ختم 
نشد؛ روز یکشنبه هم رسانه ها خبر از احتمال کناره 
گیری صالحی امیری، وزیر ارشاد دادند. موضوعی که 
برای اولین بار تسنیم آن را مطرح کرد و نوشت رییس 
جمهور در روز معرفی وزیر بهداشت به مجلس برای 
یکی دیگر از وزرا نیــز  جایگزینی معرفی خواهد کرد 
که به احتمال زیاد وزیر ارشاد است. البته این شایعه 
به سرعت تکذیب شد، پس از آن صحبت از استعفای 
وزیر دادگستری به میان آمد؛ اما وزارت دادگستری هم 

درپیامی این موضوع  را تکذیب کرد .
روابط عمومی وزارت دادگستری در خصوص انتشار 

خبر استعفای وزیر دادگســتری ضمن تکذیب این 
خبر اعالم کــرد: خبری در فضای مجازی منتشــر و 
در پی آن در برخی سایت های خبری بازنشر شد که 
ضمن تکذیب اصل خبر، آن را در حد یک شایعه بدون 
ســند و منبع معتبر ارزیابی کرده و از تمامی فعاالن 
عرصه خبر و اطالع رســانی نیز درخواست می شود 
همچون گذشــته، ضمن حفظ رسالت حرفه ای خود 
مبنی بر انتشــار دقیق و مســئوالنه اخبار، از بازنشر 
شایعات و اخبار کذبی که می تواند منتج به تشویش 
اذهان و افکار مخاطبان در ســطح جامعه شود، جدا 
پرهیز کنند. به نظر می رسد استعفا به عنوان عاملی 

برای فشــار بر وزرا استفاده می شــود. طی ماه های 
اخیر بارها صحبت از اســتعفای ظریف، جهانگیری 
و... مطرح شــده، افرادی که تحت بیشترین فشارها 
در دولت بوده اند. برخی از رســانه ها مدعی بوده اند 
شایعه استعفای وزیر ارشاد نیز به دلیل فشار برخی از 
اصالح طلبان برای انتصاب مدیر مطبوعاتی این وزارت 
خانه از افراد وابســته به این جناح بوده است. احتمال 
انتصاب علی معزی، دبیر شورای اطالع رسانی دولت 
که رابطه چندان خوبی با اصالح طلبان ندارد فشارها 
را بر این وزارت خانه بیشتر کرده است. به نظر می رسد 
دولت و مخالفانش که البته حاال متشــکل از بخشی 

از بدنه اصــالح طلبان هم می شــود عمال در صحنه 
سیاسی در حال قدرت نمایی هستند و نه تنها تصویب 
لوایح چهارگانه به عنوان یکــی از اصلی ترین اهداف 
سیاست خارجی بلکه تقریبا در رئوس مدیریتی اغلب 
وزارتخانه ها اکنون کشمکشی میان اصالح طلبان و 
 برخی دیگر از مدعیان سهم خواهی از دولت به وجود 

آمده است.  
 حــال بایــد دیــد روحانــی و یارانش تــا چه حد 
 در برابر مــوج جدیــد ایجاد شــده تــاب خواهند
 آورد و آیا وزیر دیگــری قربانی ســهم خواهی ها و 

دعواهای جناحی در دولت روحانی می شود؟

 آلمان ۱۲ میلیون یورو
 خسارت می پردازد

دولت آلمان اعالم کرده اســت کــه ۱۲ میلیون 
یورو به قربانیان و بازماندگان محاصره لنینگراد 
که هنوز زنده هستند، می پردازد.این مقدار پول 
مستقیما برای افرادی که از این محاصره هولناک 
جان ســالم به در بردند صرف خواهد شد و یا به 
مراکزی که برای بازماندگان جنگ خدماتی ارائه 

می کنند، پرداخت می شود.
  وزارت امور خارجــه آلمان اعالم کرده اســت

  کــه پرداخت ایــن خســارت نشــانه ای از به 
 رسمیت شناختن مســئولیت این جنایت است
  کــه در آن زمان ارتــش آلمان مرتکب شــده 

بود.

رسوایی  برای رهبر شورشیان 
ونزوئال با انتشار یک فیلم

انتشــار فیلمــی از رهبر شورشــیان ونزوئالیی 
برای وی رســوایی بــه بار آورده اســت.»خوان 
گوایدو«، رییــس جمهور خودخوانــده ونزوئال 
پیش از این به طرفدارانش اعــالم کرده بود که 
هیچ دیداری بــا رییس مجمع قانون اساســی 
 ونزوئال نداشته، حال فیلم این دیدار منتشر شده

 است.
طی چند روز گذشته وزیر اطالعات و ارتباطات 
ونزوئال اعالم کرده بود که خــوان گوایدو،  رهبر 
مخالفان این کشور با هدف پیگیری اهداف خود 
با رییس مجمع قانون اساسی دیدار داشته است، 
اما گوایدو به ســرعت چنین خبــری را تکذیب 
کرد.پیش از این یک مقام ارشد در دولت مادورو 
اعالم کرده بود کــه رهبر مخالفان این کشــور  
سه شنبه گذشته با »دیوســدادو کابلو«  رییس 
مجمع قانون اساســی ونزوئال و »فردی برنال« 
از اعضای حزب سوسیالیســت متحد این کشور 
در هتل لیــدو کاراکاس دیدار کــرده و به آن ها 
 گفته است که نمی تواند مقابل فشارهای آمریکا 

مقاومت کند.

 احتمال ورود »کلینتون«
 به انتخابات قوت گرفت

هیالری کلینتــون، نامزد حــزب دموکرات در 
انتخابات ریاســت جمهــوری ۲۰۱۶ میالدی 
ظاهرا هنوز کاندیداتوری برای انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ میــالدی را رد نکرده اســت.
جف زلنی، خبرنگار ســی ان ان در کاخ ســفید 
 گفت: هیــالری کلینتــون به تازگی بــه مردم 
گفته که احتمال کاندیداتوری اش در انتخابات 
ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰ میــالدی هنــوز 

پابرجاست.
زلنی افزود: این به آن معنا نیست که یک کمپین 
انتخاباتی در راه اســت و یــا برنامه هایی در این 
زمینه وجود دارد.زلنــی گفت: اکثر کاندیداهای 
بازنده انتخابات ریاست جمهوری هرگز احتمال 
کاندیداتــوری مجدد بــرای این ســمت را رد 
نمی کنند و این موضوعی است که انجام آن بسیار 

سخت است.

 شال قرمزها در فرانسه
 به میدان آمدند

دولت فرانســه برای مقابله بــا اعتراضات جلیقه 
زردهــا، حامیان خــود را تحت عنوان »شــال 
قرمزهــا« وارد میدان کرد.فرمانــداری پاریس، 
شمار تظاهرکنندگان یکشنبه را حدود ۱۰ هزار 

و ۵۰۰ نفر برآورد کرده است.
این گروه عمدتــا در حمایت از سیاســت های 
»امانوئل مکرون« رییس جمهوری فرانسه دست 
به راهپیمایی زدند.بســیاری از تظاهرکنندگان 
شال قرمز با پرچم های فرانســه و اتحادیه اروپا 
 به خیابــان آمدنــد و از ماموران پلیس تشــکر 

کردند.

شایعات به دنبال قربانی  اعتراض به اظهارات جنجالی 
یک نماینده اصالح طلب

نماینــدگان مجلس به اظهارات حاشیه ســاز 
»میرزایی نکو« در مورد حصر سران فتنه اعتراض 
کرده و خواستار بررسی مشــکالت اقتصادی 
مردم در فراکسیون های سیاسی مجلس شدند.

در ادامه جلسه علنی روز گذشته مجلس قاسم 
میرزایی نکو، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه 
و عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس 
شــورای اســالمی در نطق میان دستور خود، 
موضوعاتی را در مورد حصر سران فتنه مطرح 
کرد.تعدادی از نمایندگان مجلس با فریادهای 
»دوـ  دو« مخالفت خود را با اظهارات وی بیان 
کردند.یکی از نمایندگان مجلس با صدای بلند 
خطاب به میرزایی نکو، گفت: با توجه به مشکالت 
اقتصادی مردم، صحبت کردن در مورد حصر و 

مسائل سیاسی اشتباه است؛ به حاشیه نروید.

نمایندگان از پاسخ های 
»ظریف« قانع شدند

نمایندگان مجلس شورای اســالمی از پاسخ 
های وزیر امور خارجه به سوال نماینده قائمشهر 
درباره علت عدم اجرای شرایط 9 گانه از سوی 
رهبرمعظم انقــالب درخصوص برجــام قانع 
شدند.»محمدجواد ظرف« برای پاسخ به سوال 
علی ادیانی، نماینده قائمشهر درباره علت عدم 
اجرای کامل شــرایط مطروحه 9 گانه از سوی 
رهبر معظم انقالب و شرایط مندرج در مصوبه 
مجلس درخصوص برجام در جلسه علنی روز 
گذشته مجلس حضور یافت.پس از پاسخ های 
کامل ظریف به این سوال، ادیانی اعالم کرد که از 
پاسخ های رییس دستگاه دیپلماسی قانع نشده 
است و آن را به رای مجلس گذاشت.نمایندگان 
مجلس نیز با ۱۰۲ رای موافق، 7۱ رای مخالف و 
هفت رای ممتنع ازمجموع ۱94 نماینده حاضر 
اعالم کردند که از پاسخ های ظریف قانع شدند.

بازگشت طرح استانی شدن 
انتخابات به کمیسیون شوراها

سخنگوی کمیســیون شــوراهای مجلس از 
احتمال ارجاع طرح استانی شــدن انتخابات 
مجلس به کمیسیون شــوراها خبر داد.اصغر 
سلیمی، با اشاره به اظهارات رییس جمهور در 
روز چهارشــنبه )4 بهمن( مبنــی بر تصویب 
الیحه جامع انتخابات در هیئت وزیران و ارسال 
آن به مجلس در هفته جاری گفت: تاکنون این 
الیحه به کمیسیون شوراها ارجاع نشده است.
وی افزود: در صورت ارجاع الیحه جامع انتخابات 
به کمیسیون بررسی آن در اولویت کمیسیون 
قرار می گیرد. سلیمی با بیان اینکه کلیات طرح 
استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی 
به تصویب نمایندگان در صحن علنی رســیده 
است،گفت: طرح مذکور به کمیسیون شوراها 
بازگشت داده شد و پس از اصالح برای بررسی 

در صحن به هیئت رئیسه ارجاع می شود. 

 هشدار به ایرانی ها 
درباره سفر به عمان

سفارت ایران در مســقط با انتشار اطالعیه ای 
نســبت به افزایش جذابیت مسافرت به کشور 
عمان و به دنبال آن فراهم شــدن بســتر های 
سوداگری و کالهبرداری هشــدار داد. در متن 
اطالعیه آمده  است:بدینوسیله به اطالع عموم 
هموطنان عزیز می رســاند، برخی افراد بدون 
رعایت قوانین و اخذ مجوز هــای الزم اقدام به 
اجاره پانسیون و خوابگاه و تبلیغ آن بین ایرانیان 
مسافر می  کنند. با توجه به اینکه ممکن است 
فرد یا گروه بزه کار و فراری نیز در میان میهمانان 
وجود داشته باشند، لذا اقامت در چنین اماکنی 
عواقب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. 
اقامت در کشور عمان تابع قواعد و رعایت نکات 
امنیتی زیادی است که فقط اماکن دارای مجوز 
از آن هــا برخوردارند؛ لذا از کلیــه هموطنان 
درخواست می شود با احتیاط بیشتری اقدام به 

اقامت در اینگونه پانسیون ها بنمایند.«

محمدباقر الفت 
معاون اجتماعی قوه قضائیه:

یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره 
نامه نگاری تعدادی از وزرا با رهبــری درباره لوایح 
CFT و پالرمــو و درخواســت آنها برای تســریع 
پیگیری های مجمع در این زمینه اظهار کرد: هر گروه 
و فردی از جمله مســئوالن می توانند دیدگاه های 
خود را به رهبری منتقل کنند، ما نیز در فرصت هایی 
که وجود دارد، نظرات مان را خدمت ایشــان عرض 

کرده ایم.
غالمعلی حداد عادل، درباره علت ابراز مخالفت هایی 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا تصویب و 
اجرای الیحه پالرمو با وجود موافقت قوای سه گانه 
با تصویب و اجرای این الیحه اظهار کرد: این الیحه 
در حال بررسی در مجمع است؛طی  بررسی ها نیز 
نظرات مختلفی در موافقت با آن مطرح می شــود. 
هم چنین احتماالتی که ممکن اســت اتفاق بیفتد 
نیز در حال بررسی اســت.وی در پاسخ به پرسشی 
درباره نظر شخصی اش نسبت به الیحه پالرمو گفت: 
 من هم منتظرم همه حرف ها را بشنوم، بعد تصمیم 

بگیرم.

 درباره پالرمو هنوز جای 
توضیحات وجود دارد

 عضو مجمع تشخیص مصلحت:

کافه سیاست

عکس  روز 

بستن دست ها و چشمان 
یک خبرنگار توسط نظامیان 

صهیونیست

ترامپ های داخلی بدتر از رییس جمهور آمریکا هستند

پیشنهاد سردبیر:

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضائیه با تاکید بر لزوم برداشتن موانع داخلی 
سد راه توسعه کشور، گفت: موانع و ترامپ های 
داخلی از رییس جمهــور آمریکا برای ما بدتر 
هستند.محمدباقر الفت، با اشــاره به این که 
امروز دست هرکس پای دیگری را گرفته و از 
افتادن های متعدد افراد، سدی بر سر راه توسعه 
ایجاد شده، خاطرنشان کرد: امروز به شرایطی 
دچاریم که حاضریم پشت سد توسعه له شویم.

وی یادآور شد: اعتقاد زیادی به تاثیر تحریم ها 
ندارم و فکر می کنم موانــع داخلی که خود ما 
ایجاد کرده ایم، بدتر است.الفت، راهکار درست 
شدن این وضعیت را بهبود فضای کسب و کار 
در کشــوربه  خصوص برای فعاالن اقتصادی 
دانســت و اظهار کرد: در قانــون، لزوم بهبود 
فضای کسب و کار و اقدماتی که باید انجام شود 

بارها تکرار شده است.

ترامپ های داخلی بدتر از 
رییس جمهور آمریکا هستند

اسماعیل گرامی مقدم 
سخنگوی حزب اعتماد ملی:

رییس دیوان محاسبات کل کشــور با بیان این که 
»ســازمان تامین اجتماعی با دیوان در حوزه  شستا 
همکاری نمی کند« اظهار کرد کــه گزارش تفریغ 
بودجه 9۶ نشان دهنده  آن است که عملکرد موفقی 
 در ســال 9۶ در حوزه فروش، صادرات و تولید نفت 

داشته ایم.
عادل آذر،  با بیان اینکه بودجه ۱7 شرکت دولتی در 
سال 9۶ نیامده است، گفت: همان طور که مجلس 
ملزم کرد که بودجه مناطق آزاد شــفاف شود و به 
دنبال آن در بودجه ســال 9۸ آمده اســت ، باید در 
موضوع شرکت ها نیز الزامات قوی تری وجود داشته 

باشد. 
وی ادامــه داد: دیوان محاســبات در گزارش خود 
وضعیت صندوق بازنشســتگی را بررســی کرد؛ اما 
نتوانست این کار را در حوزه شستا انجام دهد چون 
سازمان تامین اجتماعی در این حوزه با ما همکاری 
نمی کند. اصال شستا به ما اجازه ورود نمی دهد الزم 
اســت مجلس حکم محکمی بیاورد تــا این اتفاق 

رخ  دهد.

تامین اجتماعی با دیوان 
محاسبات همکاری نمی کند

رییس دیوان محاسبات کل کشور:

سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: روحانی 
در حصــر جمعی اســت که دفتر ریاســت 
جمهــوری را در اختیار خود قــرار داده اند.

اســماعیل گرامی مقدم  افزود: ما صادقانه 
انتقادات خود را مطــرح می کنیم و با هیچ 
کس عقد اخوت نبســتیم که اگر حامی او 
بودیم و او را به کرســی ریاســت جمهوری 
نشــاندیم، چشم مان را روی اشــتباهات او 
ببندیم. ســخنگوی حزب اعتماد ملی ادامه 
داد: آقای روحانی پس از پیروزی در انتخابات 
9۶ تالش کرد تــا  رابطه خود بــا نهادهای 
حکومتی را برای پیشبرد اهداف دولت حفظ 
کند و در همین راستا از اصال ح طلبان فاصله 
بگیرد. از ســوی دیگر جمعــی محفلی که  
دفتر رییس جمهور را در اختیار دارد، آقای 
روحانی را به سمتی هدایت کردند که مقابل 

اصال ح طلبان قرار گیرد.

  روحانی را حصر 
کرده اند

پیشخوان

بین الملل

ســخنگوی وزارت خارجه گفت: منتظر می مانیم تا موضوع آغاز 
به کار ســاز و کار ویژه مالی اروپا با ایران )spv(، رســما توسط 
اروپا اعالم شــود.بهرام قاسمی، در پاسخ به ســوالی در ارتباط با 
اعالم برخی از رســانه های خارجی مبنی بر اینکه »اس پی وی« 
ارائه خواهد شــد، اظهار کرد: قول های زیادی در مورد SPV در 

ماه های پیش شــنیده ایم و روزهای اخیر نیز از ای مســائل آگاه 
شدیم. اکنون نیز منتظر می مانیم تا رسما توسط اروپا این موضوع 
اعالم شود.سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص صحبت های 
اخیر ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان گفت: این صحبت ها 
اظهار نظر شخصی وی بوده و او اکنون بازنشسته است.قاسمی با 

بیان اینکه آقای ماجدی یکی از دیپلمات های ورزیده و پرتالش 
جمهوری اسالمی ایران اســت که بازنشسته شده و قطعا نظرات 
ایشان، نظرات فردی او در دوران بازنشستگی است، گفت: نظرات 
ایشان الزاما نظرات وزارت امور خارجه نیست و در این مورد نیز، 

این اظهارات، نظر وزارت خارجه نیست.

سخنگوی وزارت خارجه: 
منتظر می مانیم

  موج تکذیب استعفاها در دولت همچنان ادامه دارد؛  

مالیات نمی دهیم

رد ســهمیه بندی بنزین؛ 
فعال

اعتراض مردم شــنیده 
می شود

خانه های خالی با مالیات 
پر می شود

فعالیت های انتخاباتی الریجانی تکذیب شد
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفت  وگویی با وبسایت »دیده بان ایران« از آغاز سفرهای استانی 
علی الریجانی برای انتخابات ۱4۰۰ خبر داده است. در این میان دبیرکل حزب رفاه ملت و البته از جمله 
چهره های سیاسی نزدیک به علی الریجانی، آغاز فعالیت های انتخاباتی رییس مجلس را تکذیب کرده و 
گفته باتوجه به مسئولیت الریجانی به عنوان ریاســت یکی از قوای سه گانه، سفرهای استانی و برگزاری 
جلسات متعدد کامال طبیعی اســت؛ اما برخی نکات دیگر در این گفت  وگو ازجمله رابطه سیاسی حزب 
»رفاه ملت ایران« با برخی احزاب اصالح طلب و میانه رو همچون »کارگزاران ســازندگی« و »اعتدال و 
توســعه« و البته ارتباط این حزب با کلیت جریان اصولگرایی احتماال برای مخاطبان جالب خواهد بود. 
نعمتی در مورد شائبه سفرهای انتخاباتی الریجانی گفت: آقای الریجانی رییس قوه است. ایشان رییس 

قوه مقننه کشور هستند و سفرهای استانی هم بخشی از کارشان است. 

عضو کمیسیون امنیت ملی:
وزیر ارتباطات گفت»اینستاگرام« به زودی فیلتر می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: آذری جهرمی به من گفت اینستاگرام را به 
زودی فیلتر می کنیم.نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی افزود: فیلتر اینستاگرام تصمیم 
حاکمیت است و وزیر ارتباطات به خود من گفت به زودی انجامش می دهم. کریمی قدوسی درباره عملیاتی 
نشدن فیلتر اینســتاگرام تصریح کرد: روحانی نمی گذارد؛ زیرا رییس جمهور و وزیرش در بحث فیلترینگ با 
هم اختالف نظر دارند.این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: هــر روزی که در اجرای این تصمیمات نظام 
سهل انگاری شود، از سیئات است.وی درباره سخنان آذری جهرمی مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات نقشی در 
نسخه های فارسی تلگرام ندارد، متذکر شد: اگر این فرد چنین اظهاراتی بیان کند، از الفبای حاکمیت مطلع 

نیست و خودش را به عنوان وزیر زیر سوال می برد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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سرقت برق در اصفهان کم است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نقش مالیات بر ارزش افزوده
 در سالمت عمومی جامعه

 هم اکنون مالیــات بر ارزش افــزوده برخی از 
کاالهای آســیب رســان حدود 8 درصد است 
که این رقم باید به دو برابــر یعنی تا 16 درصد 
افزایش یابد. بر اساس گزارش معاونت مالیات 
بر ارزش افزوده ســازمان امور مالیاتی کشور، 
مالیات بر کاالهای آسیب رسان از جمله مالیات 
بر ارزش افزوده نوشــابه هــای گازدار، آالینده 
 های محیط زیســت و ســیگار افزوده شــده

 است. 

به بیان دیگر، عالوه بــر مالیات بر ارزش افزوده 
با نرخ عمومی، به هر یک از این کاالها درصدی 
اضافه شــده که درآمد حاصــل از آن به بخش 
های خــاص اختصــاص داده می شــود. 60 
درصــد از درآمدهای حاصــل از ارزش افزوده 
اضافه شــده بر نوشــابه های گازدار به وزارت 
بهداشــت و 40 درصد آن بــه وزارت ورزش و 
جوانان جهــت مصرف در محل تعیین شــده 
اختصاص یافته اســت. همچنیــن، 50 درصد 
از درآمدهــای حاصل از ارزش افــزوده اضافه 
شــده بر ســیگار به وزارت آموزش و پرورش و 
50 درصــد دیگر به وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری اختصاص یافته اســت. گفتنی اســت 
که احتمــال افزایش مالیات بــر ارزش افزوده 
کاالهای آسیب رسان در الیحه بازنگری قانون 
مالیات بر ارزش افزوده بــه منظور بازدارندگی 
 مضرات این نوع کاالهای آســیب رسان وجود 

دارد.

بازار

ساک لوازم کودک و نوزاد

آغاز طرح ضربتی برخورد و 
شناسایی واحد های قالیشویی 

غیرمجاز
طــرح ضربتی برخــورد و شناســایی واحد های 
قالیشویی غیرمجاز در اصفهان آغاز شد.مسئول 
شورای حل اختالف اتحادیه قالیشویان اصفهان با 
اشاره به افزایش شکایت های مردمی در روزهای 
پایانی سال از قالیشویی های غیرمجاز گفت: فقط 
130واحد قالیشــویی مجاز در اصفهان فعالیت 

می کنند.
  محمدرضا بیگی افزود:شهروندان قبل از تماس 
با قالیشــویی ها برای آگاهی از چگونگی فعالیت 
آن واحد به ســایت اتحادیه تولیدکنندگان فرش 
دســتباف مراجعه و یا کارت های فعالیت واحد 
قالیشویی که اصناف صادر کرده را مشاهده کنند.

وی با بیان اینکه قیمت شست وشوی هرمترفرش 
ماشــینی بین 4تا5هزار تومان اســت گفت: نرخ 
شســت وشــوی هر مترمربع فرش دستباف هم 
ده هزار تومان اعالم شده است.بیگی افزود: سال 
گذشته 437شــکایت از واحدهای غیرمجاز در 
اتحادیه ثبت شده و 50واحد غیرمجاز شناسایی 

و ده واحد نیز پلمب شد.

رییس اتحادیه فروشگاه های آرایشی و 
بهداشتی اصفهان:

 تولید ادکلن های تقلبی 
در ایران صحت ندارد

رییس اتحادیه فروشگاه های آرایشی و بهداشتی 
اصفهان گفت: تولید ادکلــن های تقلبی در ایران 
به هیج وجه صحت ندارد، زیرا ماده اولیه تولید آنها 
در ایران فراهم نیست.جعفر اطیار با اشاره به اینکه 
800 واحد صنفی فعال عضو اتحادیه فروشندگان 
لوازم بهداشتی و آرایشی اصفهان هستند، اظهار 
کرد: فروش عطر، ادکلن و محصوالتی از این قبیل 
تنها در 50 درصد از واحد های صنفی عضو اتحادیه 
انجام می شود و ادکلن هایی که در حال حاضر در 
این فروشگاه ها به فروش می رسد دارای منبعی 

معتبر و نشان استاندارد است.
وی یادآور شد: منبع اصلی ورود ادکلن های تقلبی 
به ایران، همچون خیلــی از اجناس تقلبی دیگر، 
کشور چین اســت.رییس اتحادیه فروشگاه های 
آرایشی و بهداشتی با بیان اینکه اغلب ادکلن های 
تقلبی و غیر سالم در بســتر بازار و در غیر از واحد 
های صنفی این اتحادیه به فروش می رسد، ادامه 
داد: نظــارت و کنترل دقیقی بــر خرید و فروش 
ادکلن های تقلبی در بازار وجود ندارد و همین امر 
باعث ســهولت فروش ادکلن های تقلبی و بدون 

مجوز در بازار شده است.

 سخنگوی ستاد بودجه سازمان
 برنامه ریزی و بودجه کشور:

بیش از 5 هزار نفر حقوق ۱۰ 
میلیون تومانی از خزانه می گیرند

سخنگوی ستاد بودجه ســازمان برنامه ریزی و 
بودجه کشور با بیان اینکه یک میلیون و 5۹3 هزار 
نفر تعداد حقوق بگیرانی هســتند که به صورت 
متمرکز حقوق آنان از خزانه پرداخت می شــود 
گفت: 5 هزار و 374 نفر از این افراد حقوق ۹ تا 10 

میلیون تومانی دریافت می کنند.
مژگان خانلو افــزود: 87 درصد ایــن افراد زیر 4 
میلیون تومان حقوق می گیرند، 7 هزار و 753 نفر 
حقوق 7 تا 8 میلیون تومان، 6 هزار و 78 نفر حقوق 
بین 8 تا ۹ میلیون تومان و 5 هزار و 374 نفر حقوق 
۹ تا 10 میلیون تومانی دریافت می کنند.وی ادامه 
داد: گزینه دولت در افزایش حقوق ها اعمال ضریب 

یکسان برای همه و دریافت پلکانی مالیات است.

۸برند لوازم آرایشی وبهداشتی 
غیرمجاز اعالم شد

باال بودن مصرف لوازم آرایشــی و بهداشــتی در 
ایران، زمینه را برای جــوالن برندهای تقلبی بی 
کیفیت فراهم کرده است؛ این محصوالت ضمن 
تهدید ســالمت مردم ، به اقتصاد کشور نیز لطمه 
می زنند.با توجه به مصرف باالی لوازم آرایشــی 
و بهداشــتی در ایران، ســودجویی ها نیز در این 
حوزه به وفور دیده می شــود؛ این در حالی است 
که اســتفاده از محصوالت آرایشــی و بهداشتی 
غیر مجاز و بعضا فاسد، ســالمت مردم را تهدید و 
اقتصاد ملی را تضعیف می کند.طبق آنچه که ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرده است فرآورده 
 caprice، های آرایشی و بهداشتی با نام تجاری
Dan hoor، HUB� ،مهتــاب ،bello، Hiroo

DABEAUTY، Sun shila، Doucce غیــر 
مجاز شمرده می شود.

ساک لوازم کودک کاپال 
cap 13 mb مدل

 98,000
تومان

کیف حمل لوازم کودک مک 
بیبی مدل بلوتی 1885

 135,000
تومان

ساک لوازم کودک چیکو 
2018 مدل 1725

 275,000
تومان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
با بیان اینکــه اســتفاده از گاز در نیروگاه ها مشــکل تولید برق 
در تابســتان ها را حل می کنــد، گفت: تولید برق با اســتفاده از 
گاز و تامین گرمایش ساختمان ها به وســیله آن، اثرات مخرب 
زیست محیطی گاز را نیز کاهش می دهد.محمدمهدی عسگری با 
بیان اینکه برای جلوگیری از خاموشی در تابستان ۹8 طرح های 
مدیریت مصرف برق با کمک مردم باید اجرا شــود، گفت: برای 

انجام این مهم در مصرف هفت هزار مگاوات برق باید صرفه جویی 
شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
افزود: مشــترکان اصفهانی برای گزارش برق دزدی ها می توانند 
با ســامانه مخصوص این موضوع تماس بگیرند و آن را به اطالع 
ماموران ما برسانند،سرقت برق در استان اصفهان کم است اما اگر 

جایی وجود داشته باشد نیز با آن برخورد می شود.

عسگری، همچنین با بیان اینکه برای تولید برق در نیروگاه های 
برق آبی که نزدیک سدها تاسیس شــده ونیروگاه های حرارتی 
برای خنک ســازی تجهیزات به آب نیاز اســت، گفت: بعضی از 
این نیروگاه ها با سیکل بسته کار می کنند و آب در سیستم آن به 
صورت چرخشی عبور کرده و دستگاه ها را خنک می سازد که به 
عنوان نمونه می توان از نیروگاه شــهید محمد منتظری یاد کرد، 

مصرف آب در این نیروگاه ها نسبت به نوع دیگر کمتر است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:
سرقت برق در اصفهان کم است

مرکز آمار ایــران در جدیدترین گزارش خود نرخ 
تورم در دی مــاه را 20/6درصد و تــورم نقطه به 
نقطه در این مــاه را 3۹/6 درصد اعــالم کرد که 
اعــدادی نزدیک به رقــم تورمی آبان مــاه بانک 
مرکزی است و به طور قطع عدد تورمی ماه آینده 
باید از 40 درصــد عبور کند. همچنین بررســی 
قیمت 24 قلم مواد خوراکی در دی ماه سال جاری 
نشــان می دهد، اگرچه نرخ برخی از این کاالها 
نسبت به آذرماه کاهشی بوده؛ اما نسبت به دی ماه 
پارسال، رشد محسوســی را تجربه کرده است. بر 
این اساس هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک در 
دی ماه، به قیمت 16 هــزار تومان به فروش رفته 
است که نسبت به رقم 13 هزار و 430 تومان دی 
ماه سال گذشــته، 1۹.8 درصد افزایش و نسبت 
به نرخ 15 هزار و ۹22 تومان آذرماه سال جاری 
نیز رشــد 1.1 درصدی یافته است. همچنین هر 
کیلوگرم مرغ ماشــینی که در آذر ماه 11 هزار و 
24۹ تومان بود با رشد 15.6 درصدی، در دی ماه 
به 13 هزار و 886 تومان رسید. نرخ این محصول 
در دی مــاه پارســال 7 هــزار و 232 تومان بود 
که نشانگر رشــد 7۹.۹ درصدی آن است.بر این 
اســاس، هر یک لیتر شیر پاســتوریزه نیز که در 
آذر ماه امســال 4 هزار و 364 تومان بود در دی 
ماه رشــد 4.۹ درصدی یافت و به 4 هزار و 577 
تومان رسید. نرخ این محصول در دی ماه پارسال 

2 هزار و 800 تومان بود 
که نشان از افزایش 63.1 
درصدی هر لیتر شیر در 
دی ماه سال جاری دارد.

هر ۹00 گرم روغن مایع 
نیز در دی ماه امســال 7 
هــزار و 700 تومان بود 
که افزایش 0.5 درصدی 

نسبت به آذر ماه داشته اســت. نرخ این محصول 
در دی سال گذشــته 5 هزار و 382 تومان بود که 
نشانگر افزایش 43.2 درصدی این محصول است. 

بر اســاس اعــالم مرکز 
آمار ایــران اقالم »گوجه 
17درصد(،  /2 فرنگی« )
»تخــم مرغ ماشــینی« 
)7/5درصــد( و »پرتقال 
داخــل«  محصــول 
5درصد( نســبت به  /1(
ماه قبل کاهــش قیمت 
داشته اند.بر اساس نتایج به دســت آمده در دی 
مــاه 13۹7، بیشــترین افزایش قیمــت در ماه 
جاری نســبت به ماه گذشــته، مربــوط به اقالم 

»مرغ ماشــینی« با 15/6درصد افزایش، »پیاز« 
با 13/6درصد افزایش و »گوشت گوسفند« با۹/1 
درصد افزایش بوده است. در این ماه اقالم »گوجه 
فرنگی« ، »تخم مرغ ماشینی« و »پرتقال محصول 
داخل« نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته  اند.

عالوه بر این بیشــترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه مشابه سال قبل )دی 13۹6( مربوط به »رب 
گوجه فرنگی« با 238/2درصد افزایش و پس از آن 
»موز« با 12۹/2 درصد افزایش و »سیب درختی 
زرد« با 166/6درصد افزایش است. گوشت نیز که 
این روزها به عنوان ســردمدار تازه وارد در عرصه 
گرانی های کشور خبرساز شده است با گرانی 10 
هزار تومانی در بازارهای کوثــر اصفهان به عنوان 
یکی از مراکز عرضه گوشت ارزان عمال به مرز 80 
هزار تومان رســید، این در حالی است که گوشت 
در ســطح شــهر به کیلویی 105 هزار تومان هم 

رسیده است. 
آمار موجود از قیمت کاالهای اساسی در بازار نشان 
می دهد ابراز نگرانی مسئوالن، تاکید آنها بر بهبود 
اوضاع بازار، وعده کاهش یــا تثبیت قیمت ها در 
بازار، گفتن اینکه هیچ مشکلی در تامین کاالهای 
اساسی وجود ندارد، اعالم نظارت مستمر بازرسان 
بر بازار کاالهای اساسی و رفتارهایی از این دست، 
تاکنون نتیجه ای جز تضعیف اقشــار متوســط و 
کم درآمد جامعه نداشــته است و آمارها همچنان 
حکایت از باال آمدن خط فقر در میان دهک های 

پایین جامعه دارد.

در آرزوی ارزانی
 آمار همچنان از شیب تند گرانی حکایت دارد؛

هر کیلوگرم مرغ ماشینی که در 
آذر ماه ۱۱ هزار و ۲۴۹ تومان بود 
با رشد ۱۵.۶ درصدی، در دی ماه 
به ۱۳ هزار و ۸۸۶ تومان رسید

آب زاینده رود تا یازدهم بهمن به پل خواجو می رسد
رییس انجمن صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: پس از بازگشایی دریچه های سد زاینده رود، نهایتا 
در 11 بهمن ماه آب به پل خواجو می رسد.وی افزود: زمان ایده آل کاشت غله از اواخر آبان ماه تا آذر ماه 
است که به دلیل محدودیت های آبی میسر نشد.وی بیان داشــت: مرحله دوم بازگشایی زاینده رود در 
صورتی که بارندگی های پیش بینی شده در اسفند ماه به اندازه کافی برای کشت کشاورزان نباشد در دهه 
سوم اسفند خواهد بود، اما در صورت بارش های موثر در اســفند ماه زمان بازگشایی مرحله دوم زاینده 
رود به اوایل فروردین ماه ۹8 موکول خواهد شد.امینی، با اشاره به اینکه رها سازی آب زاینده رود و غله 
کاری در سال ۹5 نیز در همین فصل صورت گرفته بود، عنوان کرد: اگرچه کیفیت محصول مانند زمانی 
که کشت در فصل ایده آل انجام شود، نیست، اما در سال ۹5 نیز شاهد برداشت محصول نسبتا خوبی در 

خردادماه بودیم.

تولید بیش از 5 هزارتن گوشت قرمز در اصفهان
بیش از پنج هزار و 600تن گوشت قرمز در استان اصفهان تولید و روانه بازار شده است.مدیر امور دام سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: از ابتدای امســال تاکنون بیش ازپنج هزار و 600تن گوشت قرمز در 
این استان تولید شده که در مقایسه با مدت مشــابه پارسال بیش از چهار درصد رشد داشته است. احمدرضا 
اسماعیلی با بیان اینکه حدود 25درصد گوشت تولید شده این استان با همت عشایر است افزود:همچنین در 
تولید این فرآورده امسال بیش از هزار و 300واحد دامداری فعالیت داشتند. وی به کمبود گوشت قرمز مورد 
نیاز بازار نیز اشاره کرد و گفت:قاچاق دام از این اســتان مهم ترین علت کاهش توزیع گوشت نسبت به تقاضا 
در بازار بوده است. مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان به واردات بیش از 200هزار رأس 
گوسفند تا اواخر امسال به منظور تنظیم بازار در شب عید نیز اشاره و ادامه داد: بخشی از این دام ها به استان 

اصفهان وارد می شود.

- مهم ترین اخبــار آنالین 
اقتصادی

- استانداردهای حسابداری و 
قوانین مالی

- دانلود جزوه ، مقاله ، آزمون 
و کتاب های حسابداری ، مالی 

و اقتصادی

ترازگر
)حسابداری،مالی(

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

مجری بازسازی شبکه فاضالب اصفهان از پایان کار و عملیات 
اجرایی خــط لوله فاضــالب خیابان میر تــا روز 30 بهمن ماه 
ســال جاری خبر داد و گفت: این تاریخ طبق زمان بندی پایان 
کار و توافق با مشاور پیمانکار اعالم شده است.محسن بیشه ای، 
با اشــاره به لزوم جلوگیــری از بروز حــوادث مختلف در خط 
فاضالب فرســوده خیابان میر، اظهار کرد: از ســال گذشــته 
روش بازسازی این لوله پس از شناسایی شبکه قبلی بر اساس 
اســتاندارد WRC و روش )Replacement( ریپلیسمنت 
یا جایگزینی آغاز شــد.وی افزود: بر مبنــای این روش جدید 
که برای این خط طراحی شــد، یک خط دیگر با تراز، امکانات 
و شــرایط همان خط قبلی در کنار آن اجرا می شود. این خط 
نزدیک به دو کیلیومتر طول دارد؛ اما بر اساس پیمان فاینانس 
این پروژه، 1700 متر در دستور کار قرار دارد.مجری بازسازی 
فاضالب اصفهان ابراز امیدواری کرد کــه پس از پایان کار این 
خط لوله فاضالب حداقل از بروز هرگونه حوادث ناشــی از این 
خط تا 40 سال آینده خیال مان راحت باشــد، افزود: طراحی 
این خط بر اســاس 1400؛ طراحی جدیدی است که بر اساس 
آن  قطر لوله اجرای روش ریپلیسمنت 1400 میلی متر دیده 
می شود.بیشــه ای، در مورد امکان بهره برداری از این خط لوله 
پس از پایان کار گفت: تا زمانی که خــط لوله فاضالب خیابان 
آبشار اول و چهار راه آبشار بازسازی نشــود، نمی توان از خط 

میر بهره برداری کرد. اگر بتوانیم پروژه فاضالب خیابان آبشار 
اول و چهارراه آبشار را به اجرا برسانیم، تمام طول این مسیر به 
بهره برداری می رسد.وی افزود: در حال توافق با پلیس راهور و 
شهرداری برای اخذ مجوز شروع فعالیت در خیابان آبشار اول 
و چهار راه آبشار هستیم، اگر این مجوز دریافت شود می توانیم 

تا حداکثر دو ماه پس از آن این پروژه را تکمیل و بهره برداری 
را انجام دهیم.مشــاورعالی مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اصفهان با اشاره به مشکالت پیش آمده در اثر فرسودگی خط 
لوله فاضالب برای ساکنان خیابان میر، توضیح داد: خط قبلی 

قریب 50 سال قدمت دارد، طبیعی است که مشکالت بسیاری 
به بار آورد، به ویژه اینکه خوردگی سقف و رسوب زیاد کف لوله 
فاضالب نه تنها ظرفیت هیدرولیکی این لوله را کاهش داده بلکه 
با توجه به خوردگی سقف امکان بروز بسیاری حوادث دیگر را 
ایجاد کرده است.بیشه ای، در مورد فرآیند انجام بازسازی شبکه 
فاضالب اصفهان، گفت: مجوز بازسازی شبکه فاضالب اصفهان 
توسط هیئت دولت در ســال 1386 صادر شد، در سال 1388 
تا 138۹ مناقصه ای برگزار شــد؛ اما به دلیــل وجود تحریم ها 
شــرکت کننده ای نداشــت، مجوز فاینانس چین که داده شد 
سال 138۹ توانســتیم برای این پروژه پیمانکار بگیریم، اما تا 
ســال ۹4 به دلیل وجود تحریم های بانکی امکان اســتفاده از 
ال سی ) LC( یا گشایش اعتبار اســنادی نبود.وی اضافه کرد: 
اواخر سال 13۹4، توانستیم با مجوز شورای اقتصاد، گشایش 
اعتبار اسنادی داشته باشیم و کار استارت خورد پس از آن بود 
که شناسایی شبکه شروع شد، طی دو سال اول توانستیم اقطار 
اصلی و بزرگ )خطوط اصلی( شبکه فاضالب شهر را شناسایی 
کنیم و پیرو همین موضوع خیابان های کمال اسماعیل، مشتاق 
اول، مشــتاق دوم، نظر، میر و آبشار دوم بازســازی شدند تا از 
خطرات ناشی از حوادثی همچون فروریزش زمین و پس زدگی 
فاضالب در خانه ها، )سال 1375 قریب یک هزار خانه دچار پس 

زدگی شده بود( جلوگیری شود.

مجری بازسازی فاضالب اصفهان خبر داد:

اتمام کار خط لوله فاضالب خیابان میر تا پایان بهمن ماه سال جاری
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خوراکی های مفید برای روزهای سرد را بشناسید

پیشنهاد سردبیر:

بسیاری از افراد در زمان سرد شدن هوا و فصل زمستان به دنبال 
راهی برای گرم شدن بدن شان هستند به خصوص آنکه در اغلب سمانه سعادت

موارد پوشیدن لباس زیاد برای افراد آزاد دهنده است و گاهی به دلیل شرایط کاری امکان استفاده از 
لوازم گرمایشی و یا استفاده از لباس گرم وجود ندارد. به هر حال زمانی که هوا سرد است به کار بردن 
برخی استراتژی های دفاعی برای جلوگیری از اتالف گرمای بدن الزم است. با افزایش تفاوت دمایی 
میان گرمای بدن و محیط سرد اطراف، بدن مان گرمای خود را با سرعت بیشتری از دست می دهد و این 
امر می تواند برای حفظ دمای طبیعی بدن مشکل ساز باشد.این نکته را نیز باید در نظر گرفت که دو نفر 
با شرایط دمایی بدن یکسان و در محیطی کامال مشابه ممکن است احساسات مختلفی از سرما داشته 
و در حالی که یکی از آن ها احساس راحتی کند، دیگری احساس یخ زدگی داشته باشد!اما جدا از تجربه 
درونی سرما، محققان به این نتیجه رسیده اند که واکنش های فیزیولوژیکی طبیعی به سرما همانند 
رفتارهای تطابقی مانند لباس زیاد پوشیدن می تواند به گرم نگه داشتن بدن شما و حفظ دمای ۳۷ 
درجه سانتی گرادی کمک کند. تفاوت ها در اندازه بدن، میزان چربی بدن و فعالیت های متابولیکی بر 
چگونگی و میزان احساس سرما در افراد تاثیر دارد. افراد الغرتر با میزان چربی کمتر نسبت به افراد 
چاق تر با میزان چربی بیشتر، گرمای بیشتری از دست می دهند. افراد با هیکل های بزرگ تر نیز ممکن 
است توده عضالنی بیشتری داشته باشند که این باعث تولید گرمای بیشتر شده و چربی بیشتر بدن 
نیز می تواند به عنوان عایقی برای کاهش اتالف گرما عمل کند. تغییر این تفاوت ها در افراد کار آسانی 

نیست.

عملکرد بدن در سرما چگونه است؟
خون در تمام بدن جریان داشته و مواد مغذی، اکسیژن و سایر مواد مهم بیولوژیکی را با خود حمل می کند و این 
سیستم تحویل همچنین حرارت تولید شده در ماهیچه ها را به پوست، جایی که در آن آزاد می شود، می برد.

هنگامی که فرد وارد محیطی سرد می شود، بدن خون را دوباره به میان تنه توزیع می کند. در همان زمان بدن 
عروق خونی پوست را منقبض می کند. باریک شدن مسیرهای خونی پوست به این معناست که جریان گرما 
در این مسیر کاهش یافته و در نتیجه بدن گرمای کمتری از دست می دهد.به حداقل رساندن جریان خون در 
پوست که بیشترین مجاورت را با سرما دارد، سبب می شود که بدن حرارت خود را برای مدتی طوالنی تر حفظ 
کند.یکی دیگر از اســتراتژی های دفاعی بدن برای گرم نگه داشتن خود، آغاز فعالیت های عضالنی است. این 
امر متابولیسم بدن را افزایش داده و گرمای بیشتری تولید می کند.بدن زمانی که در دمای بسیار پایین تر قرار 
می گیرد، ممکن است دندان ها شروع به برخورد با یکدیگر کرده و دست ها و پاها نیز بی اختیار شروع به لرزیدن 
کنند. این امر ممکن است به ظاهر بی فایده به نظر برسد؛ اما در واقع به نوعی تالش بدن برای تولید حرارت با 

تجزیه مواد مغذی بیشتر در عضالت برای افزایش دمای خود است.

با چه غذاهایی می توان بدن را گرم نگه داشت؟
غذا، نقش مهمی در گرم شدن و باال رفتن دمای بدن دارد. با کمی برنامه ریزی، می توانید غذاهای سالمی بخورید 
تا هم مقدار زیادی از مواد مغذی به بدن تان برسانید و هم بشقاب خود را در طول زمستان پر از طعم و مزه کنید. 
همچنین، خوردن غذاهای سالم می تواند از پوست شما با وجود کم شدن تدریجی دما محافظت کند و شما را 
گرم و پر انرژی نگه دارد. عالوه بر نوشیدنی های گرمی مانند چای و قهوه برخی از مواد غذایی و ادویه جات نیز 

هستند که می توانند در بدن تولید گرما و انرژی  کنند.

خوراکی های مفید برای روزهای سرد را بشناسید
چگونه در زمستان،  دمای بدن مان گرم شود؟

مفاد آراء
11/23 شماره صادره: 1397/03/547715-1397/11/6 آگهی مفاد آراء قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اســناد و امالک اردســتان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود 
تا شخص یا اشــخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ 
نمایند و از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت 
اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردســتان مبادرت به صدور 
 سند مالکیت می نماید. ضمنا صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
1- رای شــماره 139760302032000107 مــورخ 97/10/8 خانم زهرا رضوانی 
توتکانی فرزند علی ششــدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 82 
اصلی علیا واقع در اردستان روســتای توتکان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 

253 متر مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/24 
م الف: 361417 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

حصر وراثت
11/24 آقای حســین امین جعفری دهاقانی دارای شناســنامه شــماره 8 به شرح 
دادخواست به کالسه 865/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان خیرالنساء شــفیعیان به شناسنامه 3820 در تاریخ 
1386/2/26  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به: 1- مصطفی امیــن جعفری فرزند باقر به کدملــی 5129577957 متولد 1328 
)پسر متوفی(  2- حســین امین جعفری فرزند باقر به کدملی 5129596242 متولد 
1336 )پسر متوفی( 3- معصومه امین جعفری فرزند باقر به کدملی 5129575628 
متولد 1327 )دختر متوفــی( 4- بتول امین جعفری دهاقانــی فرزند باقر به کدملی 
5129586026 متولــد 1331 )دختر متوفــی(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 361211  شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف دهاقان )160 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

11/25  آقای سعید موذن واقفی دارای شناسنامه شــماره 1230033467  به شرح 
دادخواست به کالسه  538/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان رحمت موذن واقفی به شناســنامه 11 در تاریخ 
97/10/27 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- سعید موذن واقفی، ش.ش 1230033467 نسبت با متوفی فرزند 
2- سجاد موذن واقفی، ش.ش 826 نسبت با متوفی فرزند 3- مریم میری، ش.ش 
2700 نسبت با متوفی همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 361109 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز)136 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

11/26  آقای صفدر کلبعلی دارای شناســنامه شــماره 20 به شــرح دادخواست به 
کالسه  527/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رقیه اصالنی آخوره علیائی به شناسنامه 2981 در تاریخ 95/6/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شش فرزند پسر به نام های 1- نوروز کلبعلی، ش.ش 7 متولد  1350/3/1، 2- حیدر 
کلبعلی، ش.ش 62 متولد 1343/7/10، 3- یاور کلبعلی، ش.ش 21 متولد 1342/3/5، 
4- صفدر کلبعلی، ش.ش 20 متولد 1342/3/5، 5- احمد کلبعلی، ش.ش 45 متولد 
1334/10/8 ، 6- عبدالحسین باهنر، ش.ش 8 متولد 1336/1/1 و غیر از نامبردگان 
فوق وارث دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 362160 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر)164 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/28  خواهان آقای مســلم باقرزاده دادخواستی به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 
76/000/000 ریال به انضمام کلیه خســارات دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه و 
بدوا صدور قرار تامین خواسته  به طرفیت خوانده آقای مهیار تاجیک به شورای حل 
اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
1024/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 97/12/18 ساعت 9/30 صبح تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به 
تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که ازتاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســی تعیین شده حضور یابد بدیهی 
است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشــد فقط یک نوبت درج  خواهد 
شد.  م الف:361139 شعبه دوم مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف تیران 

)181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاريه اجرائي

11/29محکوم علیه: آقاي یزدان اله خندان فرزند حمداله مجهول المکان، محکوم له 
: آقاي حمیدرضاانصاري پور فرزند احمد به نشاني شهرضا سروستان مجتمع مسکوني 
الماس 7 ، بموجب راي شماره 1111 مورخ 27 / 10 / 96 حوزه 6 حقوقي شوراي حل 
اختالف شهرضا محکوم علیه محکوم است به : 1- الزام به حضوردردفتراسنادرسمي 
وتنظیم وانتقال خودروسواري پراید به شــماره انتظامي 861 ب 58 ایران 49 درحق 

محکوم له   2- پرداخت مبلغ 000 / 790 ریال بابت هزینه دادرسي وپرداخت هزینه 
نشــرآگهي درحق محکوم له  4- پرداخت حق االجرادرحق صندوق دولت، محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ اجرائیه ظرف ده روزمفادآن رابه موقع اجرابگذاردیاترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یامالي معرفي کندکه اجراء حکم واســتیفاء محکوم 
به ازآن میسرباشــدودرصورتي که خودراقادربه اجــراي مفاداجرائیه نداندبایدظرف 
مهلــت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قســمت اجراء تســلیم کنــد واگرمالي 
نداردصریحًااعالم نماید.  م الف: 362399 منیرالسادات سیدین  قاضي شوراي 

حل اختالف شعبه ششم حقوقي شهرضا )143 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/30  آقای مســعود منصوری دارای شناسنامه شــماره 5  به شرح دادخواست به 
کالسه 943/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن منصوری به شناسنامه 19 در تاریخ 97/9/1  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مســعود 
منصوری، ش.ش 5، 2- مهدی منصوری، ش.ش 6 فرزندان ذکور متوفی، 3- سهیال 
منصوری، ش.ش 8، 4- سمیرا منصوری، ش.ش 11 فرزندان اناث متوفی، 5- خانم 
طلعت مظاهری، ش.ش 2 همســر متوفی )متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری 
 ندارد(.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی
 می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد.
 م الف: 362500 احمدی قاضی شــعبه اول شــورای حل اختالف تیران )148 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

11/27  شماره: 97/406 ش 1 مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول شورای حل اختالف 
نطنز، خواهان: امیر مســعود آقایی کریم فرزند مهدی، خوانــده: آقای حمید مرادی 
فرزند یداله، خواســته: مطالبه وجه، گردشکار: قاضی شــورای حل اختالف پس از 
برریس محتویات پرونده، ختم دادرســی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: آمار: 526 و 531-97/9/27، رای شورا: 
در خصوص دادخواست آقای امیر مسعود آقایی کریم فرزند مهدی به طرفیت آقای 
حمید مرادی فرزند یداله به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به فک پالک و استرداد 
پالک خودرو به شماره انتظامی 32 ط 259 / ایران 23 و اصالح شماره پالک توسط 
 خواهان به شــماره پالک ایران 88-315376 به انضمام خسارت دادرسی با عنایت 
به تصویر مصدق وکالتنامه که طــی آن خواهان وکالت تعویض پالک و فک پالک 
را به خوانده سپرده اســت و با عنایت به اســتعالم بعمل آمده از اداره راهور نطنز، با 
عنایت به اینکه خوانده علیرغم نشر آگهی در جلســه شورا حاضر نگردیده  و دفاعی 
بعمل نیاورده است، دعوای خواهان را وارد دانسته و مســتندا به مواد 198 و 515 و 
519  قانون آئین دادرســی مدنی و مــواد 1257 و 107 و 210 و 219 قانون مدنی، 
حکم بر محکومیت خوانده به فک پالک و اســترداد پالک به شماره ایران 376/88 
ل 31 و پرداخــت مبلغ 61/250 ریال بابت هزینه دادرســی صادر مــی نماید رای 
صادره غیابی است و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف 
 بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرســتان نطنز می باشد. 
م الف: 359971 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان نطنز)264 

کلمه، 3 کادر(

آگهی تغییرات شرکت صبا کنترل دقیق شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 52917 و شناسه ملی 

 10862107179
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فــوق العاده 
مــورخ 1397/10/02 تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : اعضای هیات 
مدیره عبارتند از آقای اســداله خاکپــور6299548681، خانم نرگس 
خاکپور4650463531، آقای محمدرضا خاکپور 4640103001و خانم 
پروانه خاکپور 6299821345که برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم 
زینب اسماعیلی فر به کد ملی 4650501156 به سمت بازرس اصلی و 
آقای عزیزاله عدنانی به کد ملی 6299596112 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار 
زاینده رود جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب شد. پس از قرائت 
گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهی 
به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)361290(

آگهی تغییرات شرکت صبا کنترل دقیق شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 52917 و شناسه ملی 10862107179

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیات مدیره به 4 نفر افزایش یافت و ماده 31 اساسنامه به 
شرح فوق اصالح گردید. فعالیت " طراحی،نظارت،مشاوره،محاسبه فنی و پشتیبانی 
و اجرای کلیه امور عمرانی و پیمانکاری اعم ازسازه های فلزی،چوبی،بتنی،سنگی، 
ساخت مجتمع های مسکونی،تجاری ،اداری،ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون 
داخلی و نماهای بیرونی ساختمان با اســتفاده ازفناوریهای نوین ساختمان،خاک 
برداری و خاکریزی،بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده،انجام و ایجاد خدمات 
شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشــارکت در پروژه های عمرانی، شهرک 
سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه های راهسازی شــامل اتوبان ها،بزرگ راه ها ، 
راه های اصلی و فرعی،گارد ریل بندی، زیرســازی، آسفالت ریزی و روکش معابر 
و زیر بنای شهری، راه های ریلی و فرودگاه ها و طراحی و اجرای پروژه های آب و 
فاضالب،شامل سدسازی،تونل سازی ،پل سازی و شبکه های آبرسانی، کانال کشی 
و امور باغبانی، طراحی و اجرای پروژه های تاسیساتی الکتریکال و مکانیکال شامل 
کلیه سیســتم های الکتریکی و الکترونیکی، طراحی اجرا و نگهداری فنی سیستم 
های کنترل هوشمند و خدمات شهری شامل جدول کشی و رنگ آمیزی المان های 
شهری" به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید .ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نیست در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصالح . محل شرکت 
در شهرستان اصفهان به بخش مرکزی ، شهر اصفهان، رودکی ، کوچه شهید محمد 
ســلیمی کچویی ]60[ ، خیابان رودکی ، پالک -28 ، ساختمان مجتمع تجاری و 
اداری رودکی ، پالک قدیمی 32 ، طبقه چهارم ، واحد 7 کدپستی 8176866663 
انتقال یافت . اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )361288(

عسل و دارچین
 عسل و دارچین، یکی از بهترین ترکیبات برای گرم شدن بدن است. بررسی ها نشان می دهند اگر فردی سرمایی هستید بیشتر سراغ غذاهایی مانند عسل و چای دارچین و ارده بروید و این 

غذاها را حتما در این فصول در رژیم غذایی خود جای دهید زیرا مصرف این خوراکی ها مانع از بروز بیماری هایی مانند استرس و اضطراب در شما می شود و احساس سرما را در بدن شما از بین 
می برد. همچنین مطالعات نشان می دهند خوردن یک لیوان آب جوش همراه با عسل هنگام صبح  باعث می شود همواره دست و پاهایتان گرم باشد و احساس سرما و بی حالی 

در ساعات سرد روز در بدن خود نداشته باشید. خوردن تخم مرغ کامل در طول ماه های زمستان بسیار حیاتی است. زرده بیش از 90 درصد کلسیم و آهن موجود در تخم مرغ 
را دارد و سفیده تقریبا نیمی از پروتئین تخم مرغ را در خود دارد. در واقع، تخم مرغ حاوی میزان مناسبی از تمام اسید آمینه ضروری مورد نیاز بدن است.

تخم مرغ
شاید عجیب به نظر برسد؛ اما مصرف تخم مرغ باعث می شود مقاومت بدن به سرما باال برود. بدن پروتئین را به عنوان سوخت برای ساختن آنتی بادی هایی استفاده می کند 

که به مهاجمان خارجی حمله و از عفونت جلوگیری می کنند.یک تخم مرغ کوچک همچنین سرشــار است از چند ویتامینی که برای سالمت شما ضروری هستند مانند 
ویتامین B2، B12، A و E. تخم مرغ سرشار از آهن، روی و فسفر است:ســه مواد معدنی مهم که برای بدن شما بسیار حیاتی هستند.قدرت آنتی اکسیدانی تخم مرغ با 

رادیکال های آزاد مبارزه می کند و همین به نوبه خود از بدن تان در برابر بیماری های مختلف محافظت می کند و همواره شما را گرم نگه می دارد.

زنجبیل
وقتی نوبت به نوشیدنی های گرم در طول فصل زمستان برسد، اصال نمی توانید چای زنجبیل تســکین دهنده را نادیده بگیرید.زنجبیل که سرشار از آنتی اکسیدان است یک راه عالی 

برای تقویت سیستم ایمنی بدن تان است به این ترتیب که رادیکال های آزاد را در بدن شما کاهش می دهد. زنجبیل همچنین گردش خون را در بدن افزایش می دهد که 
برای سالمت بهینه بسیار مهم است.در آغاز سرماخوردگی یا آنفلوانزا، زنجبیل به عنوان یک آنتی بیوتیک موثر عمل می کند. این ریشه  خوراکی همچنین در کاهش عالئم 
التهاب و ورم مفاصل که در طول ماه های زمستانی بدتر می شود، موثر است.زنجبیل به بهبود فرآیند هضم نیز کمک می کند و از پوست صاف و بی عیب و نقص محافظت 

می کند.عالوه بر این، زنجبیل به نرمال شدن سطح قند خون کمک می کند؛ طبیعی نبودن قند خون ممکن است توانایی شما را برای از دست دادن وزن یا خوردن مواد غذایی 
سالم تحت تاثیر قرار دهد.

دانه های روغنی
 این دانه ها ضد سرما هستند و میوه های خشک طبیعی مانند آجیل، بادام، فندق، گردو و پسته غنی از اسیدهای چرب و مواد معدنی هستند در میان مغزهای خوراکی 

بادام زمینی خاصیت گرم کنندگی زیادی دارد.  بادام زمینی سرشار از ویتامین B۳ است که باعث افزایش جریان خون می شود و این امر سوخت و ساز بدن را باال برده 
و در نتیجه باعث گرم تر شدن بدن می شود. بادام زمینی با دو عنصر اصلی از سرد شدن بدن جلوگیری می کند. این دو عنصر اصلی چربی ها و پروتئین های موجود در 

بادام زمینی هستند.؛ دانه های روغنی نه تنها اشتها را مهار می کنند، بلکه مواد مغذی و ضروری و مفید برای بدن هستند و موجب گرم شدن بدن می شوند.

فلفل کاین 
فلفل کاین هم در لیست غذاهایی که باعث گرم شدن شما می شــوند، قرار دارند. این فلفل طعم بسیار تند و آتشــینی دارد. از آن جایی که فلفل ذاتا خاصیت گرم 
کنندگی دارد و مدت زمان هضم آن طوالنی است، از این رو با خوردن این فلفل می توانید گرمای بیشتری را به بدن تان برسانید. جالب است که بدانید ماده شیمیایی 

کپسایسین عامل اصلی تندی فلفل است. هر چقدر این ماده درون یک نوع فلفل بیشتر باشد، میزان تندی آن نیز بیشتر است. در ضمن خوردن فلفل تند باعث جاری 
شدن عرق در بدن نیز می شود.
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۹۴ باند سرقت در اصفهان منهدم شدند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

فضای سایبری

علوم پزشکی

هکرهای فارسی زبان در 
 شبکه های اجتماعی 

مشغول شدند
موجود بــودن کدمنبع باج افزارهــا در فضای 
ســایبری، این امکان را به مهاجمــان با دانش 
متوسط داده که از طریق کالهبرداری و هم چنین 
با تکیه بــر روش های مهندســی اجتماعی، به 
اهــداف خرابکارانه خود دســت یابند؛ فعالیت 
اخیر برخی مهاجمان فارسی زبان در شبکه های 
اجتماعــی از آن جمله است.مشــاهده و رصد 
فضای ســایبری در زمینه باج افــزار، از ظهور 
فعالیت ســایبری جدید مهاجمان فارسی زبان 
در شبکه های اجتماعی در زمینه توسعه و انتشار 
باج افزار خبر می دهد. طبق آخرین مشــاهدات 
 RaaS صورت گرفته، ایــن فعالیــت در قالب
)باج افزار به عنوان یک ســرویس( در گروه ها و 
کانال های تلگرامی در حال شکل گیری و رشد 
بوده اســت.با توجه به این که امروزه کد منبع 
اغلب باج افزارها در فضای ســایبری )از جمله 
وب تاریک( موجود بوده و قابل سفارشی سازی 
است، معموال مهاجمان با دانش متوسط از طریق 
کالهبرداری و اخذ مبالغ هنگفــت از کاربران 
ناآگاه و هم چنین با تکیه بر روش های مهندسی 
اجتماعی، برای نیل بــه اهداف خرابکارانه خود 
از آن ها بهــره می برند.یکی از فعالیت های اخیر 
این افراد در شــبکه های اجتماعی فارسی زبان 
 BlackRouter Dark تحت عنــوان پــروژه
Ransomware شناخته شــده است. البته 
فعالیت این پروژه اکنون متوقف شده است. پروژه 
 BlackRouter Dark Ransomware
برای اولین بار در دی ماه سال جاری، توسط یکی 
از کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر مطرح شد. 
پس از بررسی های صورت گرفته و جست وجو در 
فضای وب، تبلیغات مرتب با این موضوع در یکی 
از کانال های تلگرامی که در زمینه انتشار انواع 
نرم افزارهای غیرقانونی قفل شکن، فیلترشکن 
و ...فعالیت داشــت، مشاهده شــد.هم چنین 
بررســی های صورت گرفته نشــان می دهد که 
توسعه دهندگان باج افزار مذکور، تیمی متشکل 
از چند نفر هســتند. طبق اظهارات مدیر گروه، 
تیم مذکور با توسعه دهندگان باج افزار معروف 
GandCrab نیــز در ارتباط بــوده و احتماال 
از دانش آنان برای توســعه باج افــزار خود بهره 
می برند. نکته قابل مالحظه ای که درباره نحوه 
انتشــار باج افزار BlackRouter وجود دارد، 
 Celesty Binder این است که ابزاری به نام
توســط توســعه دهندگان باج افزار در گروه به 
اشتراک گذاشته شد که اعضا به کمک آن قادر 
بودند نمونه  باج افزار خود را در پوشش هر فایل 
یا نرم افزار دلخواه خود، ادغام و منتشــر کنند.

مشاهدات حاکی از آن است که در بین اعضای 
گروه، کاربرانی با دانش هک و کرک وجود دارند 
که از این باج افزار برای پیشبرد اهداف خرابکارانه 
خود از جمله خودنمایی، انتقام جویی و کســب 
درآمد بهره می برند. به گونــه ای که تنها پس از 
گذشت ۱۸ ساعت از انتشار باج افزار، تعداد ۴۵ 
ســرور مختلف در فضای اینترنت، ابتدا توسط 
اعضا مورد نفوذ قرار گرفته و ســپس اطالعات 

آن ها رمزگذاری شد.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان مطرح کرد:

اختالالت اسکلتی؛ دومین 
علت ناتوانی در سطح جهانی

اختالالت اسکلتی عضالنی، دومین علت ناتوانی 
در سطح جهانی است که شــیوع آن در ایران 
برای برخی مشاغل باالی ۵۰ درصد است. مرکز 
تحقیقات اختالالت اسکلتی و عضالنی دانشکده 
علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
یکی از مراکز تحقیقاتی منحصر به فرد کشــور 
در این زمینه اســت، این مرکــز چندین طرح 
تحقیقاتی ارزشمند در رابطه با بیماران مبتال به 
ام اس، سکته مغزی، اختالالت دهلیزی مربوط 
به گوش داخلی و آرتروز زانو انجام گرفته و در 
حال حاضر هم طرح های تحقیقاتی با همکاری 
بین المللی دنبال می شــود. ابراهیم صادقی، 
اظهار داشــت: اختالالت اســکلتی-عضالنی، 
آسیب یا درد در سیســتم عضالنی و اسکلتی 
بــدن، از جمله مفاصل، لیگامــان ها، عضالت، 
اعصــاب، تاندون هــا و ســاختارهای حمایت 
کننده اندام ها، گردن و پشــت را  شــامل می 
شود.وی افزود: این اختالالت می توانند از یک 
عمــل ناگهانی،انجام حرکات تکراری آ ســیب 
زننده، قرار گرفتن زیاد در معرض فشار، لرزش 
و یا وضعیت بدنی غلط به وجــود آیند.معاون 
پژوهشی فناوری دانشکده توانبخشی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، افزود: استعداد ژنتیکی، 
افزایش سن، فشارهای روانی و برخی بیماری ها 
نیز از دیگر عوامل موثــر در ایجاد اختالالت 

اسکلتی عضالنی هستند.

رییس پلیس آگاهی استان:
 ۹۴ باند سرقت در اصفهان 

منهدم شدند
رییــس پلیــس آگاهی اســتان اصفهــان گفت: 
از ابتدای امســال تا کنون تعداد ۹۴ باند ســرقت 
توســط کارآگاهان این پلیس منهدم و اعضای این 
باند ها تحویل مراجع قضائی شدند.سرهنگ سعید 
سلیمیان در خصوص اقدامات پلیس آگاهی استان 
اصفهان پیرامون مقابله با جرم سرقت اظهار داشت: 
طی ۱۰ ماهه امسال با تالش کارآگاهان این پلیس 
تعداد ۹۴ باند سرقت شناســایی و با آنان برخورد 
صورت گرفته است.وی افزود: این باند ها در زمینه 
ســرقت اماکن خصوصی، خودرو، منــزل، مغازه و 
ســرقت به عنف فعالیت می کردند و عمدتا هم از 
افراد غیر بومی و سابقه دار بودند.سرهنگ سلیمیان، 
انهدام این باند ها را منجر به پیشگیری از وقوع جرم 
در حوزه ســرقت عنوان کرد و گفت: با هماهنگی و 
تعاملی که بین دستگاه قضائی و پلیس وجود دارد، 
شــاهد ارتقای روز افزون امنیت در جامعه خواهیم 
بود. رییس پلیس آگاهی استان در ادامه از افزایش 
۴/۵  درصدی در مجموع کشف سرقت ها طی مدت 
مذکور خبر داد و گفت: در سرقت اماکن با ۱۷ درصد، 
سرقت خودرو 22/6درصد، سرقت موتورسیکلت ۱.۸ 
درصد، جیب بری ۱۷/۴، کش روی 3/3درصد و سایر 
سرقت ها 3۰/3درصد افزایش کشف نسبت به مدت 
مشابه سال قبل روبرو بودیم.سرهنگ سلیمیان از 
کاهش ۷/۵درصدی وقوع جــرم کیف قاپی در ۱۰ 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد 
و بیان داشت: این موضوع نشان می دهد که اقدامات 
ماموران پلیس در دستگیری کیف قاپ ها و همچنین 
آموزش مردم در نحوه نگهداری اموال خود موثر و 

مفید بوده است.

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت 
خبر داد:

 شناسایی توزیع کننده 
ماری جوانا در فضای مجازی

رییس پلیــس مبارزه بــا موادمخــدر پایتخت از 
دســتگیری توزیع کننده موادمخدر که در شبکه  
اجتماعی اینســتاگرام اقــدام به تبلیــغ و فروش 
موادمخدر در شــهر تهران و اصفهان می کرد، خبر 
داد.سرهنگ محمد بخشــنده اظهار کرد: ماموران 
دایره مبارزه با جرایم سایبری )فتا( پلیس مبارزه با 
مواد مخدر فاتب در رصد های شبانه روزی اطالعاتی 
به دست آوردند که فردی در فضای مجازی اقدام به 
تبلیغ و فروش موادمخدر روان گردان در شبکه های 
اجتماعی اینســتاگرام در شــهر تهران و اصفهان 
می کند. وی با اشــاره بــه تحقیقات و شناســایی 
توزیع کننده موادمخدر در فضــای مجازی، افزود: 
با شناسایی مخفیگاه وی در شهر کاشان و همچنین 
هماهنگی با مقام قضایی، تیم عملیاتی این پلیس به 
مخفیگاهش در شهر کاشان اعزام و ماموران موفق 
شدند توزیع کننده مواد مخدر را دستگیر و مخفیگاه  

او  را مورد بازرسی قرار دهند.

رییس پلیس فضاي تولید و تبادل 
اطالعات استان:

دانشجویان مراقب فرصت طلبي 
مجرمان سایبري باشند

رییس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات استان 
اصفهان گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام ثبت 
نام، انتخــاب واحد و پرداخت اینترنتي شــهریه 
دانشــگاه ها، افراد سودجو با شــگردهاي جدید 
کالهبرداري اقدام به ســوء اســتفاده از حساب 
هاي بانکي شــهروندان مي کنند. سرهنگ سید 
مصطفي مرتضوي اظهار داشــت: دانشجویان از 
رایانه هاي عمومي براي پرداخت اینترنتي شهریه 
دانشگاه استفاده نکنند و اطالعات حساب بانکي 
و شخصي خود را در اختیار فرد یا افراد حاضر در 
کافي نت ها قرار ندهنــد و در صورت نیاز به کمک 
و راهنمایي، از افراد مطمئــن کمک بگیرند. این 
مقام انتظامی عنوان داشــت: کاربران در هنگام 
پرداخت هاي اینترنتي دقــت الزم را در خصوص 
درگاه هاي بانکي جعلي )فشینگ( داشته باشند و 
براي وارد کردن اطالعات حساس مانند رمز عبور 
و نام کاربري همیشــه از وب سایت هاي ایمن که 
آدرس آن ها با https:// شروع مي شود، استفاده 
کرده و از وب سایت هایي که آدرس اینترنتي آنها 
با http: شروع مي شود، براي وارد کردن اطالعات 
اســتفاده نکنند.وي افزود: کاربران باید براي وارد 
کردن اطالعات حساب مالي خود از صفحه کلید 
هاي مجازي تعبیه شــده در درگاه هاي بانکي یا 
صفحه کلید مجازي ویندوز استفاده و در صورت 
امکان بعد از انجام عملیات پرداخت به دستگاه هاي 
 خودپرداز مراجعه کنند و رمــز دوم کارت خود را 

تغییر دهند.

سخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: حادثه نشســت خیابان شــمس آبادی به 
دلیل پدیده فرونشســت زمین نبود و ناشــی از 
شکســت لولــه آب چــدن قطــر ۱۰۰ اســت.

علی اکبر بنی طبا در خصوص حادثه فرونشست 
خیابان شــمس آبادی، اظهار کــرد: این حادثه 
ناشــی از شکســت لوله ای به قطــر ۱۰۰ از نوع 
چدن داکتیل بــود که بر اثر قدمــت زمان دچار 
 فرســودگی شــده بود و به صورت طبیعی دچار 

حادثه شد. 
وی با تاکید بر اینکه حادثه خیابان شمس آبادی 
هیچ ارتباطی با فرسودگی شبکه فاضالب اصفهان 
ندارد، افزود: قدمت لوله هــای چدن داکتیل آب 
شــرکت آب و فاضالب اصفهان حدود ۴۰ ســال 
اســت، البته به این معنا نیســت که لوله ها دچار 
مشکل هستند. سخنگوی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با بیان اینکه شکست لوله های آب 
در شبکه توزیع امری طبیعی است، تصریح کرد: 
یکی از بهترین لوله ها از لحاظ کیفیت، لوله های 
چدن داکتیل اســت که بر اثر تردد و بار ترافیکی 
باالی خودرو در خیابان شمس آبادی، این لوله با 
فشار غیرطبیعی مواجه و دچار شکستگی شد و به 

دنبال آن حفره ای ایجاد شد.
وی اظهار کــرد: به دنبــال این حادثه ســریعا 
واحدهای عملیاتــی و واحدهای پلیس راهور نیز 
به دلیل ترافیــک آن منطقه وارد عمل شــدند، 
البته تعمیرات لوله چدن داکتیل مقداری زمان بر 

است و پیش بینی می شود  به زودی مسیر خیابان 
باز شود.وی در پاسخ به این ســوال که این اتفاق 
به پدیده فرونشســت زمین برمی گردد یا خیر؟ 
اظهار کرد: ایــن حادثه هیچ ارتباطــی با پدیده 
فرونشست زمین ندارد.  ســخنگوی شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان در خصــوص حادثه 
خیابان میر و فرونشســت این خیابان که چندی 
پیش رخ داد، گفت: حادثه خیابــان میر مربوط 
به پدیده فرونشســت زمیــن نبــود و علت آن 
حادثه شــبکه فرســوده فاضالب اصفهان است.
وی افزود: وقتی شــدت بارندگی در واحد زمان 
بیشتر شود و آب های ســطحی به صورت خالف 
جهت وارد شبکه های فاضالب شود کلکتورهای 
فاضالب که دچار فرســودگی بودنــد با افزایش 
 فشــار شــبکه و خوردگی لوله ها دچــار حادثه 

می شوند.

توضیح شرکت آب و فاضالب در مورد حوادث اخیر در خیابان های اصفهان:

حادثه خیابان شمس آبادی ارتباطی با پدیده فرونشست زمین ندارد
رییس جهاد دانشــگاهی در بازدید از شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان گفت: جهاد دانشگاهی در حال 
فعالیت و توســعه پارک های علم و فناوری اســت و 
برای توســعه امکانات و فضای فعالیت این واحدها و 
شــرکت ها در حد توان مجموعه در حال پیگیری و 
تالش هســتیم.مهدی کشــمیری، اظهار کرد: تمام 
شــرکت ها و واحدهای فناوری که در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهــان حضور دارنــد، مراحل پیش 
رشد، رشد و توســعه یافتگی خود را طی کرده اند و 
جهاددانشگاهی نیز با همین دیدگاه در حال فعالیت 
و توسعه پارک های علم و فناوری است و برای توسعه 
امکانات و فضای فعالیت این واحدها و شرکت ها در حد 
توان مجموعه در حال پیگیری و تالش هستیم.عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: عالوه بر بیان 
موفقیت ها و توسعه های انجام شده در پارک های علم 
و فناوری باید در بیان معضالت و مشکالت شرکت ها 
و واحدهای فناور مستقر در این پارک ها نیز جدی بود 
و به طورمستمر به دنبال مطالبه گری به منظور رفع 
مشکالت و معضالت باشیم.قائم مقام امور فناوری و 
سرپرست دفتر سیاســت گذاری و برنامه ریزی امور 
فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این جلسه 
گفت : جهاد دانشگاهی نخستین مجموعه ای بود که از 
لحاظ تفکری و الگو پذیری، در حوزه پژوهش و فناوری 
و ایجاد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، به صورت 

واقعی مد نظر ما بود.  
مهدی کشمیری افزود: تنها استفاده از مزیت معافیت 
مالیاتی انگیزه حضور واحدها و شرکت ها در شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان نبوده و همجواری با دانشگاه 
صنعتی اصفهان و ایجاد تعامل دو ســویه، استفاده از 
مزیت برند شــهرک و ارتباط موثر شهرک با دولت و 
دسترسی به صنایع بزرگ را می توان از جمله مزایای 
دیگر استقرار شرکت ها در شهرک دانست.  قائم مقام 
امور فناوری و سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه 
ریزی امور فناوری وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری 
افزود: جهاددانشــگاهی می تواند به منظور توســعه 
پارک های علم و فناوری خود از نمونه عینی این شهرک 
و روند شکل گیری و توسعه آن، اســتفاده کند.قائم 
 مقام امور فناوری و سرپرست دفتر سیاست گذاری و 
برنامه ریزی امــور فناوری وزارت علــوم، تحقیقات 
و فناوری تاکیــد کرد: پارک های علــم و فناوری که 
شرکت ها در آن مستاجرنشین باشند، به دلیل اینکه 
باور نکرده اند، محیط اصلی بیزینس آنهاســت، یک 

سکته جدی در آن شرکت ها اتفاق می افتد.

رییس جهاد دانشگاهی در بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

پارک های علم و فناوری جهاد دانشگاهی توسعه می یابد

خبرآبفا

مدرسه های اصفهان یکشــنبه به  دلیل آنچه 
غلظت آالینده ها و خطرناک بودن آلودگی ها 
عنوان شد، تعطیل بود. حاال تصور کنید زمانی 
هوای اصفهان و تهران مملو از ریزگردهای سمی 
شود که با هر تنفس امکان مرگ شهروندان وجود 
داشته باشد. با هر باد و نسیمی مردم از ترس شان 
نتوانند از خانه بیرون بروند، بســیاری مجبور 
به مهاجرت شــوند و تعداد زیادی از کودکان و 
سالمندان قربانی تنفس هوای سمی شوند. این 
چشم انداز  سال های آینده کالن شهر اصفهان 
و تهران خواهد بود، اگر گاو خونی خشک شود. 

تاالب گاو خونی به عنوان یکی از پدیده های طبیعی و 
خارق العاده ایران در آستانه تبدیل شدن به یک بحران 
ملی است. مرثیه ای که باید به زودی عالوه بر زاینده 
رود برای گاوخونی نیز خوانده شود. تاالبی که حاال نه 
تنها خشک و برهوت است بلکه زمان زیادی تا تبدیل 
شدن به کانون ریز گردهای سمی برایش باقی نمانده 
است. اغلب کارشناسان معتقدند مشکالت گاوخونی 
مربوط به حوزه آبخیز است و کاهش و تغییر نوع بارش 
در سال های اخیر، اســتمرار خشکسالی های طوالنی 
مدت و از طرفی بهره بــرداری در ابعاد مختلف بدون 
آینده نگری و توجه نکردن به اصل پایداری و در نتیجه 
بارگذاری بیش از حد ظرفیت یــک رودخانه چنین 
بحرانی در پی داشته است. حاال اما وضعیت گاوخونی 
از هشدار گذشته و در آستانه بحران قرار دارد عالوه بر 

زیستگاه تعداد زیادی از گزندگان و جانداران که تبدیل 
به برهوتی خشک شده است ذرات این تاالب در حال 
پودر شدن و به هوا برخواستن است.  احمد جاللیان، 
اســتاد علوم خاک و خاک شناســی محیط زیست در 
زمینه خطرات ناشی از خشــکی گاوخونی می گوید: 
زمان زیادی تا تبدیل شــدن تاالب گاوخونی به کانون 
ریزگرد های ســمی باقی نمانده اســت. به گفته وی، 
پژوهش های انجام شــده در تــاالب گاوخونی وجود 
فلزات سنگین نظیر ســرب، کادمیوم و روی را اثبات 
کرده و با توجه به نــوع ریزگردهای این تاالب و جهت 
باد حتی مردمی که در فاصلــه هزارکیلومتری از این 
تاالب ســکونت دارند در معرض تهدید ریزگردهای 
سمی هستند.وی، ســونامی کلرید و سدیم را از دیگر 

تبعات خشک شدن تاالب بین المللی گاوخونی دانست 
و اظهار داشــت: این پدیده اثری مخربی را بر اراضی 
کشاورزی خواهد گذاشــت و تمامی آن ها را به بیابان 
تبدیل می کند.جاللیان با بیــان اینکه این تهدیدات 
زیســت محیطی با مدیریت صحیح قابل پیشــگیری 
اســت، گفت: به عنوان مثال با بخشی از ۴۰۰ میلیون 
متر مکعب آبی که قبل از ورود به سد به مصرف باغات 
تازه تاسیس می رسد می توان حقابه تاالب گاوخونی را 
تامین و از تبدیل شدن این تاالب به کانون ریزگردهای 
سمی جلوگیری کرد.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه 
باغات ایجاد شده در باالدست حوضه آبریز زاینده رود 
درنهایت خشک می شــود، افزود: مشکل کشور تولید 

هلو، بادام، گردو و امثال آن نیست بلکه مشکل اصلی 
مخاطراتی است که می تواند سالمت میلیون ها ایرانی 
را به خطــر بیندازد.جاللیان ادامــه داد: حوضه آبریز 
زاینده رود کماکان در زیر چرخ دنده های جلســات رو 
به نابودی است درحالی که الزم است از اندک فرصت 
باقی مانده استفاده کرد و مسیر توسعه پایدار را در پیش 
گرفت. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در 
گفت وگویی مدعی شد چند ســال قبل فائو، اهواز را 
آلوده ترین شــهر دنیا معرفی کرد و اگر این موضوع را 
جدی نگیریم اصفهان هم این چنین و شاید هم بدتر 
شــود. جاللیان ادامه داد : همچنین در شرق اصفهان 
برخالف آن چیزی که در ســجزی مــی بینیم، باد با 
سرعت زیاد ریزگردها را به سمت اصفهان و استان های 
همجوار می برد و همانند یک غول خفته است که اگر 
بیدار شود خطرناک است و فاجعه در کمین ماست. به 
گفته وی، در زمستان اگر چشمه های ریزگرد ها فعال 
شــود همه چیز فراهم اســت تا ریزگردهای سمی به 
خصوص کادمیوم تا تهران هم کشیده شود.وی با اشاره 
به اینکه ریزگردهای صنعت، ترافیک و سجزی در شرق 
اصفهان به غیر از تاالب گاوخونی به اندازه کافی مشکل 
حاد زیست محیطی دارند، گفت: اصفهان شهری است 
که در آن سرطان زیاد است و مرتب باید تاالب پایش 
شود. جاللیان با تاکید بر تشکیل یک کارگروه احیای 
تاالب بین المللی گاوخونی و ضرورت اقدام های علمی 
 و علمی، گفت : باید کارگروهی فعال و به یک طریقی
 تاالب ها را مرطوب نگه داریم تا از ریزگردها جلوگیری 

شود.

سرنوشت اهواز در انتظار اصفهان

مسئول ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سرطان خون 
را از جمله بیماری های مرتبط با آلودگی هوا دانست و گفت: این 
نوع سرطان یکی از سرطان های شایع استان اصفهان است و از این 
رو توصیه می شود در روزهایی که هوا آلوده است، والدین از حضور 
کودکان در فضاهای باز جلوگیری کنند.زهرا روان خواه با اشــاره 
به عوامل خطر افزایش بروز ســرطان در بین کودکان اظهار کرد: 

بی تحرکی کودکان یکی از مهم تریــن عوامل ابتال به این بیماری 
است، امروزه متاسفانه بی تحرکی همه افراد جامعه را درگیر کرده 

و کودکان هم از این قاعده مستثنی نیستند.
وی ترویج فعالیت های بدنی برای کودکان را ضروری دانســت و 
افزود: ورزش و فعالیت های بدنی بایــد از دوران نوزادی در برنامه 
روزانه افراد گنجانده شــود تا به یکی از عادت های رفتاری تبدیل 

شــده و تضمین کننده ســالمت افراد جامعه باشد.مسئول ثبت 
سرطان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان همچنین به نگرانی های 
موجود در خصــوص آلودگی هوا و بروز ســرطان به دلیل وجود 
آالینده ها اشــاره کرد و ادامه داد: افزایــش آالینده های موجود 
در هوا در بروز برخی از ســرطان ها به ویژه در بین کودکان تاثیر 

بسزایی دارد.

مسئول ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
آلودگی هوا تاثیر مستقیم بر سرطان خون دارد

  زمان زیادی تا تبدیل تاالب گاوخونی به »کانون ریزگردهای سمی« باقی نمانده است؛  

اعالم فراخوان متولدین سال ۹۵ برای دریافت واکسن فلج اطفال
مسئول بیماری های واگیردار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پوشش جمعیت هدف برای 
واکسن تزریقی فلج اطفال از سال ۱3۹۴ در کشور انجام شد و پس از گذشت چند ماه به دلیل وارداتی بودن با 
کمبود این  واکسن در کشور مواجه بودیم.رضا فدایی اظهار کرد: واکسن فلج اطفال به دو نوع خوراکی و تزریقی 
تقسیم بندی می شود و در گذشته پوشش جمعیت هدف و  ارائه خدمات باالیی در این زمینه داشته ایم. وی افزود: 
پوشش جمعیت هدف برای واکسن تزریقی فلج اطفال از سال ۱3۹۴ در کشور انجام شد و پس از گذشت چند 
ماه به دلیل وارداتی بودن با کمبود آن در کشور مواجه بودیم و هم اکنون و در همین راستا وزارت بهداشت برای 
تهیه آن تالش کرد و مشکل بر طرف شــد.فدایی تصریح کرد: در حال حاضر این طرح در استان  اصفهان اجرا 
شده و خانواده هایی که تاریخ تولد فرزند آنها از اول سال ۹۵ تا کنون بوده است تا پایان بهمن فرصت دارند برای 

دریافت این خدمت به مراکز بهداشت منطقه خود مراجعه کنند.

برگزاری هفتمین جشنواره مدرسه انقالب در اصفهان
مسئول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان استان گفت : در راستای ایجاد و تقویت روحیه انقالبی، این اتحادیه 
به برگزاری هفتمین جشنواره مدرسه انقالب در دو بخش نمایشگاهی و غیر نمایشگاهی اقدام کرده است.عباس 
اولیایی اصفهانی تصریح کرد: درخصوص برنامه های محوری نیروسازی می توان به موردی مانند طرح انسجام بحث 
زبده پروری در مجموعه های دانش آموزی اشاره کرد که در آن دانش آموز به عنوان مسئول انجمن اسالمی در مدرسه 
انتخاب می شود.وی اذعان داشت: در طرح انسجام برگزاری هیئت انصار المهدی به دو صورت شهری و مدرسه ای، 
برپایی خیمه های معرفت در راستانی تقویت بعد معنوی دانش آموزان، برگزاری قرارگاه دانش آموزی درخصوص 
مسائل تشکیالتی و برنامه های جاری دانش آموزان زیر نظر مربیان و ایجاد آمادگی برای برنامه های بعدی نیز انجام 
می شود. اولیایی بیان کرد: طرح همکالسی آسمانی ویژه دانش آموزان پسر و طرح لشکر فرشتگان ویژه دانش آموزان 

دختر به منظور سرگذشت پژوهی زنان مجاهد و ایثارگر و برگزاری اردوهای تشکیالتی صورت می گیرد.

پریسا سعادت
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»نیمار« بازی بزرگ با 
منچستریونایتد را از دست داد

بعد از نگرانی های ابرازشــده درباره مصدومیت 
نیمار، ستاره بزرگ پاری 
سن ژرمن و شایعات 
زیاد درباره رسیدن 
یا نرســیدن او به 
جدال بــزرگ این 
تیــم در رقابت های 
چمپیونزلیگ، مقابل 
 PSG منچســتریونایتد، توماس توخل سرمربی
اعالم کرد کــه نیمار قطعا به بــازی رفت مقابل 
یونایتد نخواهد رسید و از این گذشته به احتمال 
زیاد بعید اســت بتواند در بازی برگشت هم در 
مقابل یونایتد به میدان برود. نیمار هفته گذشته 
در بازی PSG مقابل استراســبورگ که در جام 
حذفی فرانسه برگزار شد، مصدوم شد تا با صورتی 
اشک آلود از زمین بیرون برود. معاینه های اولیه 
روی نیمار نشان داده بود که مصدومیتش نسبتا 
جدی است و آقای ستاره احتماال مدتی را دور از 
میادین خواهد بود. نیمار همچنان نمی تواند وزن 
خود را روی پای راستش بیندازد و پزشکان به او 
گفته اند در بازی رفت مقابل منچستریونایتد در 
روز 12 فوریه که در اولد ترافورد برگزار می شود 

قادر به بازی نخواهد بود.

 بن عطیه و ستاره ژاپنی
 به الدحیل پیوستند

الدحیل با مدافع سرشناس یوونتوس و همچین 
هافبک آینده دار ژاپنی 
بــه توافــق نهایی 
رســید.به نقل از 
الــرای، الدحیــل 
حریف تیم فوتبال 
اســتقالل در لیگ 
قهرمانان آسیا به شمار 
می آید. این تیم قطری با جذب ستاره های جدید 
خود را آماده شروعی مقتدرانه در نیم فصل دوم 
لیگ ســتارگان قطر و البته لیگ قهرمانان آسیا 
می کند. الدحیل در گام نخســت بــا مهدی بن 
عطیه، مدافع سرشناس مراکشی به توافق نهایی 
رسید. بن عطیه، تست پزشکی باشگاه الدحیل را با 
موفقیت پشت سر گذاشت تا همه چیز آماده این 
انتقال شود.تیم فوتبال الدحیل همچنین با شویا 
ناکاجیما، ستاره 2۴ ساله ژاپنی که در لیگ پرتغال 
بازی می کند بــرای جایگزینی »تام تائه هی« به 
توافق رسید و به زودی او هم قراردادش را نهایی 

خواهد کرد.

ژیرو: 
با آمدن»ایگواین« ممکن 

است از چلسی بروم
اولیویه ژیرو مدعی است ورود ایگواین به چلسی 
می تواند باعث جدایی او 
از این تیم انگلیسی 
شود. ایگواین که 
هفته گذشــته به 
عنــوان بازیکــن 
قرضی از آث میالن 
به چلسی منتقل شده 
،در جریان پیروزی 3-0 آبی پوشان لندن مقابل 
شفیلدونزدی در جام اتحادیه، در میدان حضور 
داشت و بازی کرد.ژیرو، این اواخر در چلسی به 
عنوان بازیکنی ناراضی معرفی شده است. او  در 
دوران سرمربی گری مائوریسیو ساری نتوانسته 
بود نظر او را جلب کنــد و در خط حمله اغلب 
اوقات، موراتا توسط ساری به ژیرو ترجیح داده 
می شد. در هفته های اخیر با وجود نمایش های 
نه چندان موثر هازارد در پست شماره 9  کاذب، 
باز هم ســاری او را به ژیرو ترجیح داده بود و به 
نظر می رسد این مسائل ژیرو بدبین کرده است.

 اسپالتی 
علیه ستاره کروات تیمش

اینتر در دیدار حساس هفته بیست و یکم به مصاف 
تورینو رفت و با یک گل تن به شکست داد.لوچانو 
اسپالتی انگشت اتهام را به 
سمت ایوان پرسیچ، 
ســتاره کــروات 
تیمــش گرفت که 
چند روزی اســت 
حاضــر بــه تمرین 
نیســت و بــه دنبال 
جدایی است.ســرمربی اینتر گفت: در این دیدار 
پرسیچ و کیتار را در اختیار نداشتم و مجبور شدم 
که تغییر تاکتیک دهم. متاسفانه تغییرات ما جواب 
نداد. فرصت های خوبی را خلق کردیم؛ اما از آن ها 
استفاده نکردیم. گل تورینو کار ما را سخت کرد.او 
در انتقاد از ستاره کروات تیمش گفت: بازیکنان 
این توانایــی را دارند که هر کاری را که دوســت 
دارند انجام دهند؛ اما آن ها نباید فراموش کنند که 

قراردادی هم در میان است. 

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن  چهره سال 
مدیریت ورزش شناخته شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در فاصله چند روز مانده تا پایان زمــان نقل و انتقاالت نیم فصل اول، 
باشگاه استقالل تازه موتورش روشن شده و بعد از جذب دو بازیکن با 
کیفیت، حاال به دنبال جذب یک مدافع تنومند آفریقایی است.آیاندا 
پاتوســی، مدافع بلند قامت تیم ملی آفریقای جنوبی آخرین گزینه 
وینفرد شفر برای خط دفاع استقالل است. گفته می شود در صورت 

توافق نهایی استقالل با این بازیکن، این خبر اعالم خواهد شد.

خرید بزرگ برای استقالل

 آرمینگ دافه، بازیکن سنگالی که سال گذشته در تیم پیکان بازی 17
می کرد به زودی برای عقد قرارداد با نساجی به ایران باز می گردد.
این بازیکن که در پســت وینگر و مهاجم بازی می کند امسال در 
لیگ گرجستان بازی می کند. این بازیکن 27 ساله سابقه بازی در 
تیم ب اتلتیکو مادرید را هم دارد.دافه در این یکی دو روز به تهران 

می آید و بعد از تست پزشکی با نساجی قرارداد امضا می کند.

»دافه« برای قرارداد با نساجی به ایران می آید

27

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن  
چهره سال مدیریت ورزش 

شناخته شد
انجمن علمی مدیریت ورزشی که ظاهرا زیر مجموعه 
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اســت، با ارسال 
نامه ای به باشگاه ذوب آهن اعالم کرده که این باشگاه 
به عنوان باشگاه منتخب و سعید آذری، مدیرعامل 
باشگاه به عنوان چهره سال مدیریت ورزش انتخاب 
شده است. قرار است تندیس ملی مدیریت ورزش 
کشــور، سه شــنبه آینده 1۶ بهمــن 97 در تاالر 

همایش های دانشگاه تهران  به آذری اهدا شود.

 پاداش معنوی به ملی پوشان
 بعد از قهرمانی در آسیا

مسئوالن ورزش امیدوارند با دســتور مقام معظم 
رهبری، ملی پوشان سرباز تیم ملی فوتبال در صورت 
قهرمانی در جام ملت ها از بند سرباز قهرمان استفاده 
کنند.طبق قانون فقط قهرمانی در بازی های آسیایی 
و مدال آوری در المپیک برای ورزشــکاران گزینه 
معاف شدن از سربازی را به همراه دارد و تا مجلس 
این قانون را تغییر ندهد، نه تیم ملی بابت قهرمانی 
احتمالی در جام ملت های آسیا شامل طرح سرباز 
قهرمان می شود و نه ســایر ورزشکاران می توانند با 
قهرمانی در جهان به این امتیاز برسند، اما مسئوالن 
ورزش امیدوارند با دســتور مقــام معظم رهبری، 
ملی پوشان سرباز تیم ملی فوتبال در صورت قهرمانی 
در جام ملت ها از بند سرباز قهرمان استفاده کنند. این 

هم می تواند پاداش معنوی ملی پوشان باشد.

 جدایی فرهاد کاظمی
 از تیم قهرمان نیم فصل

تیم سرخ پوشان پاکدشــت که در نیم فصل اول 
لیگ آزادگان توانست در صدر جدول قرار بگیرد 
و قهرمان نیم فصل اول شــود، در نیم فصل دوم 
شرایط خوبی را تجربه نمی کند و در سه بازی اخیر 
نتوانسته صاحب پیروزی شــود.فرهاد کاظمی، 
سرمربی این تیم در اقدامی ناگهانی و غافلگیرکننده 
از این تیم جدا شد تا سرخ پوشان پاکدشت بیش از 

پیش با مشکالت دسته و پنجه نرم کنند.

 ناراحتی کمیته فنی استقالل
 از خرید های شفر

کمیته فنی باشگاه استقالل از خرید های جدید 
این تیم راضی نیســت.از روزی که کمیته فنی 
باشگاه استقالل تشکیل شــد بنا بر این شد که 
همه چیز طبق مشــورت این کمیته پیش برود. 
پس از پایان نیم فصل اول، جلسه ای در این کمیته 
تشکیل نشده و خرید های جدید استقالل هم در 
این کمیته بررسی نشده است.اعضای کمیته از 
مسئوالن باشــگاه ناراحتند که چرا با آنها بر سر 
جذب بازیکن خارجی و بازگشــت امید نورافکن 

مشورتی صورت نگرفته است.

در حاشیه

زمان برگزاری مجمع انتخاباتی 
رییس هیئت دوومیدانی 

مشخص شد
علیرضا امینازاده ،معاون توسعه امور ورزش اداره 
کل ورزش و جوانان استان گفت: مجمع انتخاب 
رییس هیئت دوومیدانی استان اصفهان 1۸ بهمن 
برگزار خواهد شــد.وی افزود: کاندیداهای این 
هیئت، کمیا آذرشــین، ابراهیم رحیمی، محمد 
طغیانی، احمدرضا ثابت، کوروش مرادی، محمد 
رضابرکت و علیرضا احسانی هستند.این مجمع 
پس از کشمکش های بسیار و پس از مدت طوالنی 
برگزار می شود که این تاخیر دوندگان، مربیان و 
برخی از اعضای هیئت دومیدانی را با مشــکالت 

زیادی مواجه کرده است.

منهای فوتبال

پیشخوان

 وزیر ورزش و جوانان در جلسه با اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه 
استقالل، از باشگاه های استقالل و پرسپولیس به عنوان سرمایه های 
ورزش و فوتبال ایران یاد کرد و با اشاره به این مهم که هرگاه وضعیت 
این دو باشگاه خوب بوده، فوتبال ملی ایران نیز شرایط خوبی داشته 
است، به  حرکت در مسیر رشد و تعالی بیشتر این دو باشگاه تاکید 
کرد.مسعود سلطانی فر، اعضای هیئت مدیره جدید را به عنوان  افراد 

شناخته شــده و کارآمد در عرصه های مدیریتی، اجرایی، ورزشی 
و اقتصادی نام برد و ابراز امیدواری کــرد که هیئت مدیره جدید با 
ساماندهی اوضاع باشگاه، فرآیندی همراه با پیروزی و موفقیت داشته 
باشند.وی، فرآیند خصوصی سازی باشگاه ها را مورد تاکید قرار داد و 
اظهار داشت: مصرانه در صدد خصوصی سازی و واگذاری باشگاه های 
پرسپولیس و استقالل به بخش خصوصی هستیم  و این فرآیند را به 

مصلحت ورزش کشور و فوتبال ایران می دانیم و هیئت مدیره جدید 
هم باید در همین راستا حرکت کند.وزیر ورزش و جوانان، ثبات و 
آرامش و پرهیز از حاشیه را هم مورد تاکید قرار داد و تاکید کرد: آنچه 
مسلم است در هیچ عرصه ای، توسعه  با جنجال و حاشیه به وجود 
نمی آید، بنابراین باید فارغ از جنجال ها و حواشی موجود در فوتبال 

به سمت موفقیت گام برداشت .

وزیر ورزش و جوانان:
در هیچ عرصه ای، توسعه با جنجال و حاشیه به وجود نمی آید

...و خداحافظ جام ملت هــا، خداحافظ آقای کی 
روش ...ما به این خداحافظی هــا از جام ها عادت 
داریم . حاال حسرت مان ۴7 ساله شد. همین که تا 
این مرحله رفتیم، یحمتل باید خدا رو شکر کنیم و 
اعتراضی هم به هیچ مسئولی در فدراسیون و تیم 

نداشته باشیم. خدا را شکر هست!
تازه فقط بازی را کــه واگذار نکردیم . لحظه های 
آخر، قبل از سوت پایان، وقتی سردار آزمون که 
بعد از یک بار درخشــش در این جام ، به جای 

کری خواندن بــرای رقبا، »هیس« را به ســمت 
خودی ها نشانه رفت و برایمان خط و نشان کشید، 
ســیلی در گوش بازیکن ژاپنی نواخت، اخالق را 

هم باختیم .
ما به عنوان تیمی که توانسته بود از پِس یک مشت 
تیم بحران زده ی از دل جنگ بیرون آمده  بربیاید 
و تا چهارتایی ها باال بیاید ، نتوانستیم از پس ژاپن با 
آن همه جوان که حداقل تا دیشب و قبل از مصاف 
با ما، زهردار نشان نداده بود، بربیاییم و با ختیم . بد 
هم باختیم . کی روش گفته بــود آرزوی ایرانی ها 
این است که تیمشان حداقل به نیمه نهایی برسد . 
هیچکس چیزی نگفت . راستش یاد رییس جمهور 
ســابق افتادیم . می گفت ایران باید بر بلندا و بام 
ورزش جهان بایستد و شایستگی اش را هم دارد. 
همه مسخره کردند. مســخره هم بود. ما سال ها 
پول مملکت را خرج مربی ای کردیم که تا تقی به 
توقی خورد، قهر می کرد و سر تاپای هیکل فوتبال 

و فدراســیون و حتی مملکت و مردممان را به باد 
اســتهزا و اهانت می گرفت و هیچکس هم جرئت 
نداشت به او بگوید باالی چشــمت ابروست و بعد 
از این همه ســال یک تیم روی دستمان مانده که 

تــوان قهرمانی در جام 
ملتهایی که فقط ژاپن 
و  قطر و امارات در آن 

مانده اند را هم ندارد و به صعودهای آسان به جام 
جهانی دل خوش کرده و حذف شــدن در همان 
مرحله اول . تیمی که منظم اســت ولی تا حلقوم 
در دفاع فرورفته و چشــم نواز بازی نمی کند و 
مردمی را به عنوان حامی خود می بیند که 
برای شکستش مقابل اسپانیا و آرژانتین 
جشن خیابانی به راه می اندازند! خب ما 

با قلعه نویی و علی دایی و برانکو هم می توانستیم 
تا چهارتایی هــا باال بیاییم. منتی نداشــت . البته 
که حذف شــدیم و بازهم به تیریج قبای کســی 
برنمی خورد اال مردمی که دلشــان خوش بود بعد 
از بیش از چهاردهه، شاید این بار ... امیدوار بودیم 
 این بار بشود که نشد. حاال کی روش راهی کلمبیا

 می شــود چون فدراســیون توان پرداخت مبلغ 
قرارداد او بــه دالر را ندارد و بازیکنــان هم راهی 
باشگاه های خود می شــوند. کاپ قهرمانی جام 
ملت ها داغ بردل نشسته ای شد که 

می ماند با ما تا چهارسال دیگر . 
این جام هم برای ایران تمام شد. سنگین 
ترین شکســت در دوران کی روش ثبت شد و بعد 
از حدود پنج سال که از هیچ تیم آسیایی شکست 
نخورده بودیم، بــه ژاپن باختیــم . از بغض جواد 
خیابانی و آلمانی و ژاپنی حرف زدن او و اجرای به 
دل نچســب میثاقی که بگذریم ، با تکرارِ روی مخ 
جمله »این تیم خاطــره های خیلی خوبی برای ما 
تو این جام ســاخت« که احمدی در دیدار دیشب 
می گفت، کنــار نمی آییم. نه بــه خاطر جمله ای 
که جایگزین کلیشــه »این باخت چیزی از ارزش 
هامون کم نمی کنه« شده بود ... نه ...چون اینها را 
محمدرضا احمدی می گفت که قرار بود جایگزین 
»عادل فردوسی پور« باشد. اگر عادل بود، اینها را 
نمی گفت  تا زهر این شکســت و ناکامی برایمان 
دوچندان نشــود. اصــال می دانید؛راســتش از ما 
بپرسید ســتاره این جام برای ایران کسی بود که 

نبود : »عادل فردوسی پور«

خداحافظ ای داغ بردل نشسته
  ایران 0-ژاپن3 ؛ رویاهایمان برباد رفت

  عکس روز

صف اماراتی ها برای خرید بلیت بازی قطر

صف هواداران تیم ملی فوتبال امارات برای تهیه بلیت دیدار امروز مقابل قطر در مرحله نیمه 
نهایی جام ملت های آسیا 2019 

حضور هافبک استقالل مقابل پیکان در هاله ای از ابهام
علی کریمی، هافبک تیم استقالل به دلیل مصدومیت از فهرست تیم ملی برای حضور در جام ملت های 
آســیا خط خورد.این بازیکن همچنین در تمرینات آماده ســازی تیمش در ترکیه هم حضور نداشت. 
وضعیت کریمی هنوز به طور دقیق مشخص نشــده و او این روز ها تمرینات اختصاصی انجام می دهد تا 
بتواند خودش را آماده حضور در ترکیب استقالل کند.کریمی نیم فصل اول، بازی های خوبی از خودش به 
نمایش گذاشت و به زعم کارشناسان بهترین خرید استقالل بود. این بازیکن اما با بدشانسی مواجه شد و 
به دلیل مصدومیت جام ملت ها را از دست داد. کریمی این روزها با استقاللی ها هم نمی تواند تمرین کند 
و به تمرینات اختصاصی می پردازد. اینطور که از شواهد پیداست کریمی به بازی با پیکان نمی رسد و زوج 

فرشید باقری در این بازی بازیکن دیگری خواهد بود. 

گزینه جدید تراکتور؛ سرشناس تر از قبلی ها
باشگاه تراکتورسازی تبریز در حال مذاکره با یک ستاره سرشناس است و این بازیکن، به زودی نامش به لیست 
تیم اضافه می شود تا مثل یک بمب جدید، فوتبال ایران را تحت تاثیر قرار بدهد. یکی از مدیران باشگاه دراین 
باره گفت: »آن طور که ما هم شــنیده ایم، زنوزی در ترکیه با یک بازیکن بســیار سرشناس خارجی به توافق 
رسیده و به زودی با این بازیکن قرارداد عقد می کند. البته برای جذب بازیکن مد نظرمان، یک مشکل اساسی 
داریم و باید اول تکلیف لی هری اروین را روشــن کنیم. ما از این بازیکن به فیفا شکایت کرده ایم و در بخشی 
از شکایت مان، خواستار خارج کردن نام این بازیکن به قصد جذب یاران دیگر هستیم. به زودی این اتفاق رخ 
می دهد و وقتی نام اروین را خارج کنیم، بازیکن جدیدمان را جذب خواهیم کرد. این بازیکن به قدری بزرگ و 

سرشناس است که همه از شنیدن نامش تعجب می کنند.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی کشتی فرنگی:

 قهرمانی، حضور در مسابقات آینده را 
تا حدود زیادی قطعی می کرد

نایب قهرمان وزن ۸2 کیلوگرم کشتی فرنگی جام بین المللی تختی در خصوص سطح فنی مسابقات 
بین المللی تختی، اظهار کرد: مرحله آخر انتخابی تیم ملی بود و کشــتی گیرها غربال شده بودند که 
این منجر به باال رفتن سطح فنی مسابقات شده بود.عباس مهدی زاده ادامه داد: کشورهای دیگر به جز 
چند مورد، نفرات دوم خود را آورده بودند و به جز دو مورد، زیاد عالی نبودند، اما ضعیف هم نبودند. از 
خود ایران نیز به جز چند نفر در کل وزن ها همه حاضر بودند.مهدی زاده در ارتباط با شکستن طلسم 
بیست ساله حضور اصفهانی ها در فینال مسابقات تختی خاطر نشان کرد: اول شدن در این تورنمنت 
من را به فکر حضور در مســابقات آســیایی و جهانی می انداخت، اما دوم شدن فعال مزیتی برای من 
ندارد و اکنون از این وضعیت ناراحت هستم.فرنگی کار 21 ساله اصفهانی، ادامه داد: این رکورد برای 
استان خوب است و مزیت دوم شدن برای خودم فعال قطعی نیست و بستگی به تصمیم مربیان تیم ملی 
در اردوها دارد.مهدی زاده همچنین افزود: سعید عبدولی نیز در این وزن حضور دارد و قرار است در 
مسابقات ترکیه محک بخورد و با وجود دوم شدن من، فعال نفر سوم این وزن هستم. احتمال دارد برای 
مسابقات آسیایی عبدولی نباشد و ما دو نفر سنجیده شویم، اما اینکه چه زمانی مشخص شود، اطالعی 
ندارم.وی در رابطه با حمایت کشتی اصفهان، افزود: سال گذشته مقام بین المللی نداشتم، اما نفر اول 
مسابقات کشوری شدم که رییس سابق هیئت کشتی فقط ۸0 هزار تومان پول نقد به من داد و از ایشان 
تشکر می کنم.مهدی زاده همچنین ادامه داد: هیئت کشتی کنونی مدت زیادی نیست آمده و در این 
زمان اتفاق خاصی برای من نیفتاده است، اما می دانم کارهای خوبی انجام شده و فکر می کنم نسبت 

به دوره قبل اتفاقات بهتری رقم بخورد.

پسران کی روش به ژاپن 
رسیدند؛ جشن دیگری در راه 

است

یک فینال تا فینال؛ جنگ 
شیر و شمشیر

  ایران-ژاپن؛ فوتبال شرق 
وغرب، زیباتر از فینال؛ نبرد 

غول های آسیا

 جهانبخــش: امیدوارم 
تاریخ ساز شویم

سمیه پارسادوست
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پایگاه پژوهشی باستان شناسی در شرق اصفهان تاسیس می شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

شهرستان

برگزاری  سیزدهمین مسابقات 
قرآن و عترت در اصفهان 

معاون فرهنگی-تبلیغی حوزه علمیه خواهران 
استان اصفهان از برگزاری مرحله نهایی مسابقات 
قرآن و عترت حوزه های علمیه خواهران در این 
استان خبر داد.صدیقه بهشتی با اعالم این خبر 
گفت: مرحله نهایی سیزدهمین مسابقات قرآن 
و عترت حوزه های علمیه خواهران فردا در سالن 
اجتماعات مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 
اصفهان برگزار می شــود.وی با اشاره به اهداف 
اصلی برگزاری این مســابقات گفت: مسابقات 
قرآن و عتــرت به منظور تقویت انــس با قرآن 
کریم و روایات اهل بیت)علیهم السالم(، ترویج 
فرهنگ قرآنی، زمینه  ســازی برای شکوفایی 
و تقویت اســتعدادهای علمــی، طالب، دانش  
آموختگان و اســاتید در حوزه قرآن و حدیث، 
جهت دهی مطالعات قرآنــی و حدیثی طالب 
و دانش آموختگان در موضوعــات کاربردی و 
شناسایی، طالب و دانش  آموختگان قرآنی هر 
ساله برگزار می شود.بهشــتی، با اشاره به مفاد 
جشنواره قرآنی حوزه های علمیه خواهران گفت: 
این مسابقات در رشــته های حفظ )کل، نصف 
و ثلث( قرآن کریم، قرائــت به دو روش ترتیل و 
تحقیق، تفسیر و صحیفه سجادیه برای طالب 
شاغل به تحصیل و دانش  آموختگان در مقاطع 
سطح دو )کارشناسی(، سطح سه )کارشناسی 

ارشد( و سطح چهار )دکترا( برگزار می شود.

برگزاری گردهمایی 
سراسری مدیران فرهنگی 

دانشگاه های کشور  در اصفهان
شصت و هفتمین گردهمایی سراسری مدیران 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی کشــور، ۹ و ۱۰ بهمن ماه)امروز و فردا( 
در دانشــگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود. 
بیش از یکصد و بیست تن از مدیران فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 
با حضور در این گردهمایی به گفت وگو و تبادل 
نظر در این زمینه خواهند پرداخت.جلســات 
سخنرانی، کارگاه ها و نشست های مشترک در 
ارتباط با موضوعاتی همچون دانشگاه اجتماعی، 
مســئولیت های اجتماعی و سیاســت گذاری 
فرهنگی در دانشگاه، از جمله برنامه های این 

گردهمایی خواهد بود.

 پس از سال ها انتظار تحقق یافت؛
بهره برداری  خیابان 16 متری 

 آزادگان به فاضل هندی 
در فالورجان

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای 
اســالمی شــهر فالورجان، خیابان ۱6 متری 
آزادگان به فاضل هندی با اجرای عملیات روکش 
آســفالت در آســتانه بهره برداری قرار گرفت.

شــهردار فالورجان در این خصوص اظهار کرد: 
سال گذشته  پس از کلنگ زنی این خیابان در 
دهه فجر اجرای عملیات عمرانی جهت ساخت 
این خیابان در دستور کار شهرداری قرار گرفت 
و پس از یک ســال تالش همه جانبه مجموعه 
شورای اسالمی شهر و شــهرداری در دهه فجر 
امسال، مصادف با چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی به بهره برداری می رسد. این 
مهم نشان دهنده عزم جدی برای تغییر وضعیت 
شهری و آسایش و رفاه شهروندان است.همچنین 
ریاست شورای اسالمی شهر فالورجان در این 
رابطه گفت: با شروع به کار دوره پنجم شورای 
اسالمی شــهر فالورجان به واســطه مراجعات 
مردمی و تماس های مکــرر تلفنی و همچنین 
نامه های رســیده از اهالی این محل به شــورا، 
بحث در اولویت قــرار دادن این معبر به منظور 
ساماندهی در دستور کار شورا قرار گرفت و شکر 
خدا با مساعدت شخص آقای شهردار و مجموعه 

شــهرداری، در دهه فجر ســال گذشته کلنگ 
احداث این خیابان زده شد. با توجه به مشکالت 
عمده موجود در این معبر از جمله خاک برداری 
به عمق 2/5متر و آماده نبودن زیرساخت های 
شهری این خیابان، آماده سازی معبر و اجرای 
عملیات عمرانی آن یک سال به طول انجامید. 
دکتر اله دادیان ادامه داد: جا دارد از ســاکنان 
محل، مســاعدت دیگر اعضای شورای اسالمی 
شــهر و مجموعه شهرداری تشــکر و قدردانی 

داشته باشم.

 
نماینده ولی فقیه در استان:

 رفتار سیاسی، به اصفهان
 ضربه وارد کرده  است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در 
دیدار شورای معاونین و مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان اظهار کرد: متاسفانه با تغییر رؤسای 
جمهور بسیاری از مدیران کشور تغییر می کنند و 
این تغییرات فراوان، سبب می شود که پیشرفت ها و 
اجرای طرح ها و اقدامات مختلف، متوقف شود.آیت 
ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه سیاسی 
رفتار کردن، به استان اصفهان ضربه زده و مفسده 
ایجاد کرده اســت، افزود: اینکه برخــی از مدیران 
باالدست معتقد هستند که انتخاب سایر مدیران باید 
بر اساس سالیق سیاسی باشد بسیار آسیب زاست، در 
حالی که باید بر اساس دستورات اسالمی، یک مدیر 
کارشناس، با خدا و توانمند را انتخاب کرد، اینکه چه 
سلیقه سیاسی دارد نباید لحاظ شود؛ این کوته فکری 
است که افراد را بر اســاس سالیق سیاسی انتخاب 
کنیم و از آن طرفداری شــود.نماینده ولی فقیه در 
استان اصفهان ادامه داد: باید مدیرانی شایسته برای 
مدارس و معاونت ها انتخاب شوند که مدیرکل از همه 

نظر، آسوده خاطر باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان

پایگاه پژوهشی باستان شناسی در 
شرق اصفهان تاسیس می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: پایگاه پژوهشی باستان شناسی 
در شرق شهرستان اصفهان تاسیس می شود.فریدون 
اللهیاری افزود: شرق شهرستان اصفهان در امتداد 
زاینده رود تا تــاالب بین المللــی گاوخونی از نظر 
تاریخی دارای اهمیت بسیاری است که شناسایی و 
کشف محوطه های جدید باستانی و انجام کارهای 
تحقیقاتی روی آن ضروری اســت. وی با اشاره به 
اینکه دانشگاه هنر اصفهان چندی پیش کار باستان 
شناسی در پایین دست رودخانه زاینده رود را آغاز 
کرد و تاکنون موفق به کشف و شناسایی 5۰ محوطه 
تاریخی در آن شد، تصریح کرد: این پایگاه با همکاری 
این دانشگاه تاسیس می شود و استادان و دانشجویان 
آن در کارگاه دستاوردهای کاوش باستان شناسی به 

پژوهش روی آنها می پردازند.

مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری:
اصفهانی ها برای انتخاب 
 سینمای جشنواره فجر 
حق انتخاب داشته باشند

مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری با تاکید 
بر اینکه مجموعه ما با اکران فیلم های جشنواره فجر 
در مجموعه سینمایی سیتی سنتر هیچ مشکلی 
ندارد و اعتقاد داریم این مرکــز  نیز باید کامال در 
حوزه سینما فعال باشد، گفت: در کنار این موضوع 
باید قبول کنیم که تمامی مردم امکان دسترسی 
به یک مجموعه سینمایی در خارج از شهر را ندارند 
و باید حتما ســینماهایی در مرکز شهر نیز برای 
اکران فیلم های جشنواره فجر در نظر گرفته شود.

محمود کاظمی ادامه داد: در یک جشنواره فیلم 
مردمی مانند »فجر « نباید حق انتخاب مردم برای 
اینکه فیلم های جشنواره را در کدام سینما ببینند 
از آنها بگیریم چراکه همه مردم امکان طی کردن 
مسافت طوالنی تا سیتی ســنتر را برای تماشای 
فیلم های جشنواره فجر ندارند.کاظمی با اشاره به 
اینکه موسسه بهمن سبز حوزه هنری، مجموعه 
پردیس های ســینمایی به روز و مدرن را در مرکز 
استان اصفهان راه اندازی کرده است که هم اکنون 
با همه امکانات در اختیار مردم است، ابراز داشت: 
باید انتخاب را برعهده خود مردم بگذاریم، ممکن 
است خانواده ای تمایل داشته باشد که فیلم ها را در 
مجموعه سیتی سنتر مشاهده کند؛ اما باید برای 
خانواده هایی که امکان حضور در خارج از شــهر 
ندارند یا حتی تمایلی به خروج از شــهر اصفهان 

ندارند نیز  حقی قائل باشیم.

آبان ماه سال جاری بود که واژگونی کامیون 
میکسر از روی پل مطهری بار دیگر ضرورت 
ســاماندهی حمل و نقل بار در شهر و کاهش 
معضالت ناشی از تردد خودروهای سنگین 
و باری را مورد توجه قرار داد تا با بررســی 
مشــکالت این معضل کالن شهرها طی دهه 
های اخیر، راه موثری برای حل این مسئله از 
سوی مسئوالن ترتیب داده شود. نبود متولی 
مشخص در زمینه حمل و نقل بار در سالیان 
اخیر سبب شــده بود با وجود ایجاد سازمان 
حمل و نقل بار و کاال همچنان نحوه جابه جایی 
 در سطح کالن شــهرها با مشکالت زیادی

  روبه رو باشد.
 با وجود این که بر اســاس قانون برنامه توســعه، 
مدیریت شــهری متولی شهر اســت و  نظارت بر 
حمل و نقل کاال و مسافر در ســطح شهر بر عهده 
شــهرداری ها قرارداده شده اســت، اما متاسفانه 
دخالت های  برخی نهادهــای دولتی و غیردولتی 
در این زمینه موجب شد تا معضل ساماندهی حمل 
و نقل بارها همچنان الینحل باقــی بماند و برخی 
از اتفاقات تلخ هم چون واژگونی کامیون میکســر 

درشهر اتفاق بیفتد.
 از سوی دیگر نقش موثر حرکت های خودروهای 
سنگین و خودروهای باری در افزایش آلودگی هوا 
باعث شد تا اعضای شورای شــهر با تصویب الیحه 

ای ساماندهی تردد خودرودهای باری را در دستور 
کار شــهرداری قراردهند به طــوری که  در همین 
راستا الیحه پیشــنهاد برقراری عوارض حمل بار، 
در جلسه علنی این هفته شورا با ۱۰ رای موافق به 

تصویب رسید.
امیراحمد زندآور، رییس کمیســیون حمل و نقل 
و فناوری اطالعات شورای اســالمی شهر اصفهان 
در توضیح این الیحه گفت: با این پیش شــرط که 
اختصاص درآمد حاصل از عوارض زیست محیطی 
صرفا به منظور بهبود و کاهش آلودگی هوا استفاده 
شده و تمام فرآیندهای این الیحه هوشمندسازی 

شود، کمیســیون حمل و نقل و فناوری اطالعات 
موافقت خود را با برقراری عــوارض حمل بار اعالم 

کرده است.
به گفتــه رییس کمیســیون اجتماعــی و محیط 
زیست شورای اسالمی شــهر اصفهان، از آن جایی 
که  خودروهای حمــل نخاله ســاختمانی و دیگر 
خودروهایــی که با ورود خود به شــهر خســارت 
وارد کــرده و باعث آلودگی های زیســت محیطی، 
ترافیک و استهالک می شوند این الیحه به تصویب 
 رسیده است تا خودرو ها  ملزم به پرداخت عوارض

 باشند.

کوروش محمدی،  اجرایی کــردن این طرح را در 
ســال ۹8 منوط به ایجاد زیر ســاخت ها در شهر 
بیان کرد و گفت: عالوه بر تشکیل کارگروهی برای 
فرهنگ ســازی رانندگان در این خصوص، سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار باید ابتدای اردیبهشت ۹8 
گزارشی از اجرای این الیحه به کمیسیون اجتماعی 

و محیط زیست اعالم کند.
رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری 
اصفهان نیز تصویب این الیحه  که با تکیه بر رعایت 
حقوق شــهروندی تنظیم شده اســت را در جلسه 

شورای شهر ارزشمند توصیف کرد. 
بــه گفته مجید طهماســبی، تصویــب این الیحه  
باعث تشویق مردم به افزایش سطح استانداردهای 
خودروها شده است.رییس سازمان مدیریت حمل و 
نقل بار شهرداری با بیان اینکه خودروهای سنگین 
نقش 3۰ درصدی در آلودگی هــوا دارند و با تغییر 
در سیستم سوخت رســانی این خودروها می توان 
آسیب وارده به شــهر را کم کرد، افزود: رانندگانی 
که سیستم خودروی خود را بر استانداردها منطبق 

کنند، عوارض پرداخت نخواهند کرد. 
به نظر می رسد با  اجرایی شدن این قانون در شهر 
و برگزاری کالس های آموزشــی بــرای رانندگان 
 خودروهای ســنگین و باری و کنترل معاینه فنی

 این خودروها که در دســتور کار ســازمان حمل 
 و نقل باری شــهرداری اصفهان قرار گرفته اســت

 می توان به حل مشــکالت این معضل در شــهر 
امیدوار بود.

کاهش آلودگی زیست محیطی تردد خودروهای باری در شهر

یک کارشناس معماری گفت: افزایش 3۷ درصدی بودجه شهر در 
سال آینده یک فرصت مناسب برای شهر اصفهان است.آتوسا افغان 
اظهار کرد: تخصیص  بودجه شهری نیازمند یک برنامه ریزی مدون 
است تا بتوان از این فرصت افزایش نرخ بودجه به خوبی استفاده کرد؛ 
بدون شک اگر اصول شش گانه که مورد نظر شهردار اصفهان است 
در برنامه ریزی بودجه مدنظر قرار بگیرد، شــهر به سمت موفقیت 

پیش خواهد رفت.این کارشناس معماری با اشاره به اختصاص 8 
درصدی بودجه برای حوزه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی خاطرنشان 
کرد: با توجه به اهمیت مسائل مربوط به فرهنگ، اجتماع و ورزش 
تخصیص این میزان بودجه به نظر اندک است و نیاز به تجدید نظر 
دارد، زیرا با تقویت این بخش می توانیم در بلندمدت شاهد تبعات 
مثبت آن باشیم. استاد دانشگاه آزاد شاهین شهر ادامه داد: ضعف 

در کسب درآمد شهری از طریق مشارکت شهروندی یک مشکل 
فرهنگی است که اکنون باید مدیریت شهری به طور جدی وارد این 
عرصه شود، زیرا فرهنگ مشارکت هنوز به درستی پایه ریزی نشده 
اســت.افغان تاکید کرد: هر زمانی که مدیریت شــهری مشارکت 
شهروندی را تقویت کند متوجه ترقی مباحث مربوط به فرهنگ 

شهروندی خواهد شد.

یک کارشناس معماری مطرح کرد:
افزایش ۳۷ درصدی بودجه شهر، یک فرصت است

با تصویب الیحه برقراری عوارض حمل بار انتظار می رود؛

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مطرح کرد:
اصفهان؛ پایلوت نصب مخازن زیرزمینی هوشمند پسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان اظهارکرد: نخســتین مخزن زیرزمینی هوشمند با 
هزینه ای افزون بر 3۰۰ میلیون ریال به صورت پایلوت در منطقه ۴ شهر نصب و مورد استفاده شهروندان قرار 
گرفته است.علی دهنوی با اشاره به جزییات این مخازن، افزود: این مخازن دارای دو سطل 5۰۰ لیتری مخصوص 
پسماند هستند که به صورت هوشمند و توسط سنسورهای چشمی عمل می کنند، به این ترتیب که هنگام 
ورود پسماند و با تشخیص سنسور، درب مخزن برای ورود پسماند باز می شود؛ اما هنگام پرشدن مخازن، توسط 
سنسورهای موجود در سطل داخل مخزن، فرمان تکمیل گنجایش مخزن صادر شده و درب مخزن دیگر باز 
نمی شود. دهنوی در مورد فرآیند کار این مخازن، اضافه کرد: مخازن زیرزمینی برای استقرار در زیر زمین طراحی 

شده اند و هیچ فردی نمی تواند پسماندی را از داخل مخزن خارج کند.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهــان در برنامــه »اینجا اصفهــان« گفت: 
توسعه مشارکت شهروندان و حضور آنها در دل 
تصمیمات مدیریت شــهری، رویکرد و سیاست 
بزرگ شهرداری و شورای شهر اصفهان در امتداد 

مسیر رویکرد کالن انقالب اسالمی 
است که از بطن مردم ایجاد شده است.
ایمان حجتی اظهار کرد: خوشبختانه 
پخش برنامه »اینجــا اصفهان« بار 
دیگر از ســیمای اصفهان آغاز شد و 
این شــروع یک رویکرد جدید است 
چراکه از سال گذشــته هنگامی که 
تمرکز خود را روی کانال های ارتباطی 
با شهروندان معطوف کردیم، تصمیم 

گرفتیم برای این ارتباط به گونه ای برنامه ریزی 
کنیم که عــالوه بر صدای مســئوالن و خدمت 
گزاران مردم در شــهرداری، صدای مردم را نیز 
بشنویم.وی افزود: اعتقاد داریم یکی از ویژگی های 
شهر ارتباطی این است که مردم با یکدیگر گفت 
و گو کنند، مردم با شــهرداری صحبت کنند و 
شهرداری نیز با مردم سخن بگوید؛ بی شک وقتی 
گفت و گو انجام شود، اگر مشکلی وجود داشته 
باشد می تواند مشکل را به راحتی رفع کرد و این 
گفت و گو شــهر ارتباطی را استوار نگه می دارد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکه باید بــه دنبال بهانه هایی 
برای دیده شدن تالشگران شهر باشیم، تصریح 
کرد: در محور چهارباغ عباســی دیدیم که یک 

کارگر شریف در چاه سقوط کرده بود و امدادگران 
آتش نشــانی در حال نجات این فرد حادثه دیده 
بودند، قطعا این برنامه هــا می تواند عاملی برای 
دیده شــدن زحمت کشــان و خادمان مردم در 
شهر باشد.وی ادامه داد: وقتی در شهر باغبان گل 

می کارد، شهروندان با دیدن آن شاد می شوند و 
همین موضوع دلیلی بــرای رویش و زندگی در 
شهر است، بنابراین باید امیدمان را افزایش دهیم 
تا شهری سرشار از نشاط و امید را توسعه دهیم. 
وی با بیان اینکه در شهرداری اصفهان تصمیم به 
توسعه گفت و گو گرفته ایم زیرا معتقدیم با گفت و 
گو می توان به نتایج خوبی دست پیدا کرد، گفت: 
خادمان مردم در مناطق مختلف شــهرداری هر 
هفته در برنامه رادیویــی اصفهان حضور یافته و 
به ســواالت مردم درباره منطقه خودشان پاسخ 
می دهند، همچنین شــهردار اصفهان هر ماه دو 
مرتبه در برنامه رادیویی »شــهروند پرسشگر، 
 شهردار پاسخگو« پاسخگوی سواالت شهروندان

 است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان مطرح کرد:

توسعه مشارکت شهروندان در امتداد رویکرد کالن انقالب اسالمی
یک کارشــناس طراحی شــهری گفت: شهر 
دوستدار کودک باید به گونه ای باشد که درون 
آن فضاهای همه شمول موجود باشد و بتواند به 

نیازهای همه افراد جامعه پاسخ دهد.
مریم فرخی اظهــار کرد: فضای همه شــمول 

شــهری به بافتــی گفته می شــود کــه همه 
گروه های ســنی بتوانند از خدمات شــهری و 
کاربری ها بهره مند باشــند.وی بــا بیان اینکه 
در شــهرهای دارای فضاهای همه شــمول به 
نیازهای کودکان کم توان پاســخ داده می شود؛ 
افزود: بــا توجه بــه فضاهای موجــود در این 
کالن شــهر می توان اصفهان را به شهری همه 
شــمول تبدیل کرد، فضاهایی مانند حاشــیه 
رودخانه دارای قابلیت های فراوانی اســت.این 
کارشناس طراحی شهری با بیان اینکه در شهر 
دوســتدار کودک ابتدا باید رده سنی کودکان 
تعریف شــود، خاطرنشــان کرد: زمانی که رده 
ســنی کودک در یک جامعه تعریف و مشخص 
می شــود، می توان تصمیم گرفــت که چگونه 

شهر را برای رده های ســنی مشخص طراحی 
کنیم و بر اســاس ویژگی های آن رده ســنی 
مالحظاتی را در شهر لحاظ کنیم.فرخی اضافه 
کرد: در شهر دوستدار کودک باید مکان یابی از 
فضاهای دوستدار کودک داشته باشیم و برای 
مکان هایــی که مختــص کودکان 
هستند برنامه ریزی کنیم؛ زیرا این 
امکان وجود ندارد که شهرســازی 
کل شهر مطابق میل کودکان باشد.

وی افزود: قرار نیســت کودکان در 
همه فضاهای شهری حضور داشته 
باشــند، بلکه باید فضاهای مناسب 
با ســن و ویژگی های آن ها تقویت 
شود، به طور مثال فضاهایی مانند 
اطراف زاینــده رود، پارک الفبــا و پارک اعداد 
متناســب با نیازهای کودکان طراحی شده اند.

این کارشناس طراحی شهری با اشاره به نقش 
طراحی مبلمان شــهری در برآوردسازی نیاز 
کودکان تصریــح کرد: مبلمان شــهری از نظر 
رنگ، فرم، ایمنی و نوع کاربرد باید متناســب با 
نیاز کودک باشد، به طور مثال قد کودکان مانند 
بزرگساالن نیست که قابلیت استفاده از مبلمان 
شهری بزرگساالن را داشته باشند. فرخی تاکید 
کرد: به هیچ وجه نمی توان انتظار داشــت که 
شهرداری تمام نقاط شهر را به گونه ای طراحی 
کند که مناسب کودک باشد، بلکه باید در برخی 
از فضاها مانند بوســتان ها با روحیه و خواسته 

کودک طراحی شود.

یک کارشناس طراحی شهری مطرح کرد:

فضای همه شمول در شهر نداریم

آگهی ابالغ

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان  اصفهان

نظر به اینکه توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در خصوص فرد مشروحه 
ذیل که از کارمندان واحدهای تابعه به علت غیبت غیر موجه رای قابل پژوهش مبنی انفصال موقت از خدمت به مدت یکسال صادر گردیده و به دلیل عدم 
مراجعه  و همچنین مشخص نبودن آدرس محل سکونت ابالغ رای مذکور به وی مقدور نمی باشد، لذا باستناد تبصره 2 ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری و ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی، بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد چنانچه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به رای 
صادره اعتراضی داشته باشد می تواند نسبت به مفاد آن درخواست تجدید نظر نماید و در غیر این صورت رای مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اجرا خواهد بود.

نام پدر: علی عنوان: کارشناس بهداشت حرفه ای    نام و نام خانوادگی: اکبر دیبا  

م الف: 363751
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

آداب پسندیده ای در دین اسالم با عنوان وقف وجود دارد که صفر 
تا صد آن معنای ایثار دارد و در کنه وقف، کسی که مالی را وقف 

می کند، به تعبیری دیگران را بر خود مقدم می دارد.
فردی که خردمندانه مبتنی بر نیاز جامعه وقفی را انجام می دهد 
و یا فردی که نذر می کند تا با ساختن نانوایی که نان رایگان پخت 
می کند، دغدغه ای از فقرا را برطرف کند نیز ایثارگر است.زنان 
سرپرست خانوار که یا بد سرپرست هستند و یا به دالیل مختلفی 
خود بار زندگی را به دوش می کشند، در حالی که می توانستند 
طالق بگیرند و به دنبال منفعت های دنیایــی بروند، با ایثار و 
فداکاری در حال حفظ کیان خانواده هستند و شکل واالیی از 

ایثار اجتماعی و گذشت را به نمایش می گذارند.
ایثار از کودکی برای نسل های آینده باید در فرآیند جامعه پذیری 
و تربیت آموزش داده شود و ضروری است تا مهربانی و مهرورزی 
را به افراد آموزش دهیم.  بی تفاوتی اجتماعی و غفلت از نیازهای 
دیگران، خطرناک اســت و ما نیاز داریم تا بــه دیگران کمک 
کنیم؛ چرا که نیازهای دیگران، نیاز ماست و برای رشد فردی و 
اجتماعی و رسیدن به تعالی روحی و روانی خود، نیاز دیگران را 
برطرف می کنیم و از این منظر برطرف کردن نیاز دیگران برای 
ما نعمت محسوب می شود. ایثار به عنوان یک هنجار اجتماعی 
وعمل نیکوکارانه برای سالمت اجتماعی باید تبلیغ و ترویج شود 
و ضروری اســت تا ایثارگران اجتماعی در پیشگاه آحاد مردم 
معرفی شوند؛ چرا که در این صورت تقلید اجتماعی و الگوسازی 
به خوبی شکل می گیرد. باید ایثار را بیان کرد و در بیان ایثار و 
فداکاری های اجتماعی، ساحت ریا معنایی ندارد؛ به عنوان نمونه 
کسی که اهدای عضو انجام می دهد الزم است تا به مردم معرفی 
شود و یا شخصی که پولی را پیدا می کند و به صاحب آن باز می 
گرداند باید مورد تقدیر و تشویق اجتماع واقع شود تا رسم امانت 
داری، صداقت و ایثارگری او برای دیگران نیز به نمایش گذاشته 

شود و موجبات ترویج و تکثیر این رفتارها فراهم آید. 
در صورتی که فرهنگ ســازی در عرصه ایثار و فداکاری های 
اجتماعی به خوبی اتفاق بیفتد، امید به زندگی افزایش می یابد، 
محبت و امید به خیر از دیگران گسترش پیدا می کند و سالمت 
اجتماعی تضمین می شود. ایثار از عادی ترین کارهای زندگی 
شروع می شود و زمانی که افراد در جامعه نگرش مثبت داشته 
باشند و امید خیر از دیگران تقویت شود، افراد همواره احساس 
آرامش و امنیت خواهند داشت.  ایثار از وظایف ما شروع می شود 
و اگر هرکس وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهد، مثل یک 
کارمند، کارگر، سیاستمدار، پزشک، معلم و دیگر اقشار جامعه، 
جدای از وظیفه شناسی در حال ایثارگری است به شرطی که 
همه افراد در هر جایگاهی که هستند، دیگران را مقدم بر خود 
بدانند. ما در جامعه، ایثارگری و فداکاری کم نداریم به شرطی که 
رسانه ها در انعکاس واقعیات اجتماعی مثبت گرایانه نیز اهتمام 
الزم را داشته باشند؛ چراکه ایثار آموختنی است و چرخه ایثار و 

فداکاری های اجتماعی دائما بازتولید می شود. 
 زمانی ایثار در جبهه و جنگ به وضوح اتفاق می افتاد و مصادیق 
آشکار داشــت؛ اما امروز از خانواده تا نظام آموزشی، نظام های 
امنیتی و پلیس، نظام خدمت رسانی عمومی و شهرداری ها و 
همه و همه باید در ساحت جهاد جامعه اسالمی، ایثار را زندگی 

کنند.
به نظر می رسد که برای ترویج و تقویت چرخه ایثارگری های 
اجتماعی و شناساندن مصادیق این فضیلت فردی و اجتماعی، 
نیاز به فعالیت گسترده رســانه هاست و رســانه ها به عنوان 
هادیان اجتماعی در تنویر افکار عمومی و اقناع اجتماعی نقشی 

انکارناپذیر دارند.

ایثار را در جامعه ترویج دهیم )2(

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

کدام لحظه بهــار تبدیل 
بــه تابســتان می شــود. 
یــک روز صبــح از خــواب 
بیــدار می شــویم و حس 
گــرم  هــوا  می کنیــم 
اســت. تابســتان وقتــی 
مــا در »خــواب« بودیــم 

فرارسیده است.

»اگر خورشید بمیرد«
اوریانا فاالچی

انســان مثل فصل ها 
خیلــی آهســته تغییر 

می کند
انســان بــه کنــدی تغییــر 
می کند ...به همان کندی 
ای کــه بهــار تبدیــل بــه 
تابستان و تابســتان تبدیل 
به پاییــز و پاییــز تبدیل به 
زمستان می شود؛ هرگز 
در  نمی فهمــد  کســی 

مردم روستای کوچک »ویال گراندی« پرتغال، مراسم سنتی را با پیشینه بیش از 
دو قرن برگزار کردند.روستاییان در این مراسم، نجات از حمله ناپلئون و رهایی 
از بیماری طاعون را جشن گرفتند.این عید در 20 ژانویه هر سال در این روستا 
که 300 تن جمعیت دارد برگزار می شــود. نیروهای ناپلئون در سال 1809 
میالدی به ورودی های روستا رسیدند، ساکنان دچار وحشت بسیاری شدند و 
از قدیس روستا طلب کمک کردند تا از روستا محافظت کند، کدخدای روستا 
)پائولو سانچز( می گفت، پس از آن، کوالکی وزید و سربازان فرانسوی مجبور 

شدند تا تغییر مسیر بدهند.

جشن نجات از ناپلئون در روستایی کوچک

کشور هلند با 1۷ میلیون جمعیت  دارای 23 میلیون دوچرخه  است. به تازگی 
دولت هلند اعالم کرده است 390 میلیون دالر برای زیر ساخت های مربوط به 
دوچرخه سواری سرمایه گذاری می کند و مســیرهای بیشتری به دوچرخه 
سواری اختصاص می یابد تا در مدت سه سال 200 هزار نفر بیشتر از افراد فعلی 
رفت و آمدشان را با دوچرخه انجام دهند. البته دولت هلند برای این که مردم 
این کشور را قانع کند تا دست از خودروهای خود بردارند و برای سفرهای درون 
شــهری ســراغ دوچرخه بروند، پاداش ویژه ای در نظر گرفته است و بابت هر 

کیلومتر به افراد اعتبار مالیاتی داده می شود.

کشوری با ۱۷ میلیون جمعیت  و 2۳ میلیون دوچرخه 

شــبکه تلویزیونی رویترز گزارش داد: چینی ها در اقدامی کم سابقه و بعد از 
سالیان متمادی تحقیق روی غار های یخی و ترمیم و مرمت آن ها، از 1۴ غار 
یخی در کوهستان یونکیو رونمایی کردند که یک جاذبه توریستی جالب توجه 
برای مردم است.این 1۴ غار یخی درمنطقه ای به وسعت 3۵ کیلومتر مربع قرار 
دارد.محققان چینی می گویند این مجموعه غار های یخی بزرگ ترین غار های 
یخی کشف شده در دنیا هستند. دیواره ها و کف یخی این غار ها نمایی بی نظیر 

و بسیار جذاب برای بازدیدکنندگان محسوب می شود.

رونمایی از بزرگ ترین غارهای یخی دنیا در چین

مراسم ازدواج 
دسته جمعی 

فرزندان شهدای 
یمنی

اداره کل زکات یمــن 
موسســه  همکاری  با 
شــهدای یمــن برای 
نخســتین بار جشــن 
ازدواج 210 فرزند شهید 
یمنی را برگزار کرد.در این 
مراسم دامادها با لباس 
سنتی یمنی و »جنبیه« 
که خنجر مخصوص مردم 
این کشور است حضور 

داشتند. 

اصطالحاتی که فقط سربازها می دانند
برخی از اصطالحات که از سوی سربازان در پادگان ها و محل های خدمت شان بیان می شود و در مکالمات روزمره میان شان رواج دارد، 
در ادامه بیان شده است.مهم ترین عبارتی که تقریبا تمام ســربازان در طول خدمت سربازی آن را شنیده اند، »پایه خدمتی« است که 
جایگاه سرباز را به خوبی نشان می دهد، سربازان تازه وارد بارها مورد پرسش هایی در مورد پایه خدمتی خود قرار می گیرند و گاهی هم 

به دلیل پایه خدمتی که دارند از سوی قدیمی ترهای پادگان مورد خطاب های طنز آمیزی قرار می گیرند.
عبارت هایی مانند »اندک ماه«، »قلیل« و نظایر آن به سربازان تازه وارد گفته می شود و نشان دهنده روزهای سپری شده از خدمت شان 
است. تازه واردها گاهی با عبارت هایی مانند »جدیدالتحویل«، »موتوری« و »بوی واکسن می دهی« هم خطاب می شوند و این یعنی 

که هنوز مدت زمان زیادی از واکسنی که هنگام اعزام به سربازی زده اند، نگذشته است.
»یکدست« هم اصطالح جالبی است که چند ماه پس از آغاز سربازی افراد به آنها گفته می شود و یعنی کسی که پنج ماه خدمت کرده و 
برای شمارش ماه های خدمتش تنها از انگشتان یک دست استفاده می کند با همین تفسیر، »دودست« هم به سربازانی گفته می شود 
که بین پنج تا 10 ماه از خدمت شان گذشته است. »سه دست« هم سربازی است که بین 10 تا 1۵ ماه خدمت کرده و وارد شانزدهمین 

ماه از خدمت شده است. 
با توجه به اینکه طول مدت خدمت سربازی با احتساب دوران آموزشی 21 ماه است، بنابراین »چهاردست« اصطالحی است که به سربازان 

در ماه آخر خدمت و البته افرادی که دارای اضافه خدمت هستند، اطالق می شود.
اصطالحی دیگر هم وجود دارد که به ســربازان در ماه های آخر خدمت شان گفته می شــود؛ »نَِکش« یعنی سربازی که خسته شده و 
از خستگی پایش را روی زمین می کشد، کهنه شدن لباس و پوتین هم نشانه ای که اگر در ســربازی دیده شود با این عبارت خطابش 
کنند.»جیمبو« در میان سربازها همان هواپیمای بازیگوش انیمیشنی نیست، لقبی اســت برای سربازانی که به اصطالح زبل هستند 
و زیاد جیم می زنند. اصطالح مشــابه دیگر آن هم »جیم فنگ« و اگر کســی بخواهد چند دقیقه ای از سرپستش جایی برود می گوید 

می خواهم جیم فنگ بزنم!

وبگردی اینستاگردی

کتاب گردی مجری برنامه 
»سمت خدا«

 عادل فردوسی پور
 در کسوت استادی

 علی قربانزاده و جمعی از 
بازیگران ۱0 سال پیش

نجم الدین شریعتی با انتشار این عکس 
در صفحه اش نوشت:» به قول صائب:از 
بس کتاب در گرو بــاده کرده ایم امروز 

خشتِ  میکده ها از کتابِ  ماست!«

شاهین صمدپور با انتشار این عکس 
در صفحه اش نوشت: از دل نرود هر 

آنکه از دیده رود ...

مهران رنجبران با انتشار این عکس 
در صفحه اش نوشــت: ده ســال 
پیش/شــایدم یازده ســال پیش/
کاری از فرزاد موتمن به همراه رفقا

عزت مهرآوران با انتشــار ایــن عکس در 
صفحه اش نوشت: درســن 3۵ سالگی در 
نقش ناخدا، گریمور  اســتاد مهین نویدی 

...تله فیلم ..دم صبح

 آقای بازیگر در
 سن ۳5 سالگی اش

فلسفه هنر رایانه ای 
کتاب »فلسفه هنر رایانه ای« نوشته دومینیک 
مک آیور لوپــس به تازگی با ترجمــه عرفان 
قادری توســط نشر ققنوس منتشــر و راهی 
بازار نشــر شــده اســت.دومینیک مک آیور 
لوپس، معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 
دانش پژوه دانشگاهی و استاد صاحب کرسی 
در گروه فلسفه دانشگاه بریتیش کلمبیاست. 
او پیش از این کتاب، دو کتاب دیگر درباره فلسفه هنر نوشته 
و کتاب راهنمای زیبایی شناسی راتلج را به همراه فردی دیگر 

ویراستاری کرده است.
نســخه اصلی کتاب »فلســفه هنر رایانه ای« در سال 2010 
چاپ شده اســت. این کتاب، اولین کتابی است که به بررسی 
مسئله فلســفه هنر رایانه ای پرداخته است. نویسنده در این 
کتاب نشــان داده که هنــر رایانه ای برخی اصــول بنیادین 
شــیوه های ســنتی تفکر درباره هنر و آفرینش  هنری را به 
چالش می کشــد و می گوید برای فهم ایــن  گونه هنری باید 
ایده هایی چــون »تعامل گری« و »کاربــر« را در مرکز توجه 
 قرار داد.کتاب »فلســفه هنر رایانه ای« ۷ فصل و یک مؤخره 

دارد. 

کتاب مادرم را می خواهم
به یاد دارم در دوران دانشجویی، دو سه هفته یک بار که از خوابگاه به خانه می 

آمدم، برای مطالعه، تماشای فیلم، خواب و... اتاق غلغله می شد از وسایلم...علیرضا عبدی
هنگام درس خواندن  که جزوه ام یک طرف، در طرف دیگر کتاب ریاضی مهندسی، آن طرف تر کتاب حل المسائل، 
ماشین حساب مهندسی، برگه کاهی مخصوص فالفل به عنوان چرک نویس که البته دیری نمی پایید مچاله می شد، 

خودکار و مداد و ماژیک هایالیت هم که...
به هنگام فیلم دیدن، لپ تاپ بود و هدفون و سیم سیار سه راهی و گاهی اسپیکر و بعد بالش برای لم دادن و دو کتاب 

زیر لپ تاپ به عنوان کولَپد...
موقع خواب هم که تشــک و لحاف )به اصطالح ترکی »یُرقان«( خود را به روی همان کاغذ ها می انداختم و بیهوش 

می شدم...
و فریاد مادر بلند بود از این همه آشفتگی... از زباله کاغذهای مچاله شده، از کتاب های بیکار روی زمین که از کتابخانه 

برمی داشتم، از نشستن روی بالشی که اعتقاد داشت ملکه ای درون آن زندگی می کند...
خسته بودم از خانه، از مادر، از غر زدن هایش...در خوابگاه هیچ کس کاری به تو نداشت که چرا این موقع بیداری؟ چرا 

خوابی؟ چرا...
اما حاال... مادر نیســت. کاش بود... همین آوای صدایش، مرا بس بود... انگار چیزی را گم کرده ام و چیزی را کم 

دارم و پیدا نخواهم کرد.
شهریار:

بیله بیلمیه َهنوزدا   / اورگیمده بیر ایتیک وار 
گوزوم آختارار همیشه/  نَه یاماندی بو ایتیک لَر

هلو
دپ
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