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کنسرت پرواز همای 
14 اسفند

تاالر رودکی

گالری اکنون
گشتواره/مدیا: طراحی

1۰ الی 1۵ اسفند

با تمرکز اکر کردن؛
معموال اواخر سال آدم 

 لکی اکر داره! پس امروز 
 با انرژی و شاد  و متمرکز

 اکرهاتو انجام بده.
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  رکورد پس از رکود!  
   بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده، اصفهان جایگاه چهارم گران ترین قیمت مسکن در کشور را دارد 

  براساس مصوبه تازه مجلس؛ حسن کامران، فوالدگر و موسوی الرگانی نمایندگان استان اصفهان
 باید با پارلمان خداحافظی کنند

آغاز عصر استراحت

3
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 طرح ویژه نیروی انتظامی 
برای کاهش تصادفات نوروزی

جانشین فرمانده انتظامی استان بیان کرد:

5

 تالش گسترده مدیریت شهری برای
 بهره برداری پیش از موعد تقاطع غیر هم 

سطح بزرگراه شهید اردستانی؛ 

پیشرفت 85 درصدی 
آزادسازی در کمتر از سه ماه

استفاده از بازارهای جایگزین 
برای صادرات فوالد ایرانی

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

3

7

  امید هواداران برای جبران مافات ذوب آهن در لیگ قهرمانان؛

روزهای بد  به در می شود؟
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در سال 2019 در حالی عصر امروز آغاز می شود 
که تیم ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از سه نماینده فوتبال ایران در این دوره 
از مسابقات حضور خواهد داشت. این هفتمین حضور باشــگاه اصفهانی در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان به شمار می رود؛ البته این تیم یک بار هم در مرحله پی اف حضور داشت که با شکست 

صفحه   6دو بر صفر مقابل استقالل تهران از راهیابی به....
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مجلس شورای اســامی، روز گذشته یک الیحه 
انتخاباتی جنجالــی را تصویب کرد کــه عما راه 
ورود برخی از باســابقه تریــن نمایندگان مجلس 
را به ایــن نهاد قانون گذاری می بنــدد. این الیحه 
البته زاویه های دیگری هم داشــت و نســبت به 
برخــی از اصاحــات در زمینه قانــون انتخابات 
اقــدام کــرده اســت. در ایــن گــزارش مروری 
 بر جزییــات تغییــر قانــون انتخابــات خواهیم 

داشت.
انتخابات استانی شد

یکی از اصلی ترین لوایح اصاحــی در این قانون 
استانی شدن انخابات بوده است. با وجود انتظارات و 
سیگنال های منفی که از طرف نمایندگان در مورد 
این قانون ارسال می شــد؛ اما در نهایت تغییرات 
حوزه های انتخابیه تایید شد. بر این اساس حوزه 
انتخابیه در انتخابات مجلس شــورای اســامی 
محدوده جغرافیایی هر اســتان اســت. هر یک از 
استان ها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه های 
انتخابیه موجود در آن استان موضوع قانون تعیین 
محدوده حوزه هــای انتخاباتی مجلس شــورای 
اسامی مصوب 1366/1/30 با اصاحات و الحاقات 
بعدی حوزه انتخابیه فرعی محســوب می شــود و 
مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به عنوان حوزه 
انتخابیه تابعه فرعی شــناخته می شود.در تبصره 
1 این ماده آمده است: تعداد نمایندگان هر حوزه 
انتخابیه اصلی )اســتان( معادل تعداد نمایندگان 
حوزه های انتخابیه موجود در اســتان اســت که 
مطابق قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی 

مجلس شورای اسامی تعیین شده  است.
البی ها قدرت می گیرند

بر اساس تغییرات صورت گرفته؛ عما شانس افراد 
در قالب گروه ها و ائتاف ها برای رسیدن به کرسی 
های نمایندگی افزایش خواهد یافت. یکی از اصلی 
ترین اصاحیه های قانون به رســمیت شناختن 

احزاب در کشور است، هر 
چند پیش از این مخالفان 
انتقادات جدی را نسبت به 
این قانون آن هم در جایی 
که عما هیــچ نوع حزب 
پایدار و اصولی در کشــور 
وجود ندارد داشتند؛ اما در 
نهایت ایــن رای در صحن 

علنی رای آورد. بر اساس این قانون رای دهندگان هر 
استان می توانند به جای نوشتن نام افراد یک لیست 
انتخاباتی، »عنوان« آن لیست را بنویسند. همچنین 
رای دهندگان در همان سال می توانند به »عنوان« 
یک فهرست رای دهند یا داوطلبان مدنظر خویش 
را اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست برای 
هر یک از حوزه های انتخابیه فرعی واقع در استان 
از بین نامزدهای مربوط به همــان حوزه فرعی به 
میزان کرسی های آن حوزه انتخاب کنند. آرایی که 
صرفا به »عنوان« یک فهرست صادر شده است برای 
 هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رای محسوب

 می شود.

خداحافظی برخی 
از نماینــدگان بــا  

صندلی های مجلس
بر اســاس مصوبــه روز 
نماینــدگان  گذشــته 
بیشتر از سه دوره متوالی 
نمی توانند به مجلس راه 
یابند. بر این اساس برخی 
از چهره های قدیمی و جنجالی به طور قطع در دور 
آینده حضور نخواهند داشت. در میان این افراد سه 
نماینده از اســتان اصفهان خواهند بود. موســوی 
الرگانی، حسن کامران و حمیدرضا فوالدگر از جمله 
نمایندگان دور فعلی هســتند که بیش از سه دوره 
در مجلس حضور داشــته اند. همچنین قاضی پور 
و جواد کریمی قدوسی از چهره های جنجالی این 
دوره نیز در دور آینــده در مجلس حضور نخواهند 
داشــت. علی مطهری و علی الریجانی نیز از چهره 
های شاخص دیگر هستند که بیش از سه دوره در 

مجلس نماینده بوده اند.
ســاز و کار انتخاباتی صدا و سیما چکش 

کاری شد
یکی از مسائلی که همواره در زمان انتخابات مورد 
مناقشــه بود، عملکرد رســانه ملی به عنوان تنها 
رســانه فراگیر رسمی در کشــور بود که البته این 
سازمان نیز از اصاحات انتخاباتی اخیر بی نصیب 
نماند. بر اســاس مصوبه اخیر، نمایندگان مجلس 
شورای اسامی سازمان صداوسیما را مکلف کردند 
ضوابط حاکم بر فرآیند انتخابات، تبلیغات و جرائم 
و تخلفات انتخاباتی را به نحو مناسب اطاع رسانی 
کند.نمایندگان همچنین صدا و ســیما را موظف 
کردند برنامــه های آموزش انتخاباتی که توســط 
وزارت کشور، هیئت مرکزی نظارت و یا کمیسیون 
بررسی تبلیغات مرکزی ضروری تشخیص داده می 
شــود و همچنین کلیه اعامیه ها و اطاعیه های 
مربوط به انتخابات را از شــبکه سراسری یا محلی 

صدا وسیمای جمهوری اسامی ایران پخش کند.
تعیین تکلیف مجلس برای قوه قضائیه

بر اســاس اصاحات صــورت گرفتــه نمایندگان 
قوه قضائیه را ملزم ســاختند تا به هر گونه تخلف 
انتخاباتــی به صــورت فــوری رســیدگی کند. 
وکای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده 
)10( این طــرح در خصوص نحوه رســیدگی به 
تخلفات هیئت هــای نظارت و اجرایــی انتخابات 
مجلس موافقت کردند که به موجب آن قوه قضائیه 
به تعداد کافی شــعب موجود در هر حوزه قضائی 
را به منظور رســیدگی فوری و خــارج از نوبت به 
تخلفات و جرائــم انتخاباتی اختصــاص می دهد.

در تبصره 1 آمده اســت: تخلفات و جرائمی که به 
وســیله نامزدها صورت می گیرد، پس از برگزاری 
انتخابات، در شعب رســیدگی به تخلفات و جرائم 
انتخاباتی در مراکز اســتان ها رســیدگی می شود.

به موجب تبصره 2 گفته شــده است: رسیدگی به 
جرائم خاص انتخاباتی اعضای هیئت های اجرایی 
و نظارتی، بخش، شهرستان و استان، به ترتیب در 
مراجع صالحه حوزه قضائی شهرستان مرکز استان 

و تهران صورت می پذیرد.

آلمان، ممنوعیت شاخه سیاسی 
حزب ا... را نپذیرفت

»جروزالم پســت« نوشــت، برلین درخواست 
رژیم صهیونیســتی و آمریکا مبنــی بر ممنوع 
کردن فعالیت شــاخه سیاســی حزب ا... لبنان 
در آلمان را رد کرده اســت.پایگاه اینترنتی این 
روزنامه چاپ فلسطین اشغالی در گزارشی نوشت 
بعد از اقدام هفته گذشــته انگلیس در قرار دادن 
نام همه شــاخه های حزب ا... لبنان در فهرست 
سازمان های تروریستی، دولت آلمان از ممنوعیت 
شاخه سیاسی این ســازمان شیعه لبنانی امتناع 

کرده است.

خوان گوایدو: 
 پس از اکوادور

 به ونزوئال بازمی گردم
سردســته مخالفــان دولت ونزوئا کــه به رغم 
حکم دیوان عالی مبنی بــر ممنوعیت خروج از 
کشــور به دلیل تحقیقات در حال انجام، آنجا را 
به مقصد کلمبیا ترک کرد می گوید قصد دارد به 
ونزوئا بازگردد. او همچنین اعام کرد خواستار 
اعتراضات جدید در ونزوئاســت. با این حال بنا 
به گفته رویترز، گوایدو زمان مشــخصی را برای 
بازگشــت خود به ونزوئا اعــام نکرد.نیکاس 
مادورو، رییس جمهور ونزوئــا، این هفته اعام 
کرد گوایدو پس از بازگشت به کشور باید به دلیل 

شکستن حکم دیوان عالی محاکمه شود. 

پاکستانی ها خواستار اهدای 
جایزه صلح نوبل به عمران خان 

شدند
نزدیــک بــه 300 هزار پاکســتانی بــا امضای 
طومارهایی از بنیاد نوبل خواســتند نام عمران 
خان، نخســت وزیر این کشــور را در فهرســت 
نامزدهای دریافت جایزه صلــح نوبل قرار دهد.
پس از این اتفاق هزاران تن در توئیتر هشــتگ 
#NobelPeaceForImranKhan )جایزه 
نوبل برای عمران خان( را منتشر کردند. پس از 
آن نیز دو طومار آناین برای اهدای جایزه نوبل به 
نخست وزیر پاکستان تهیه شد که به فاصله چند 
ساعت، یکی از آنها 2۴0 هزار و دیگری ۵۹ هزار 

امضا جمع کرد.

ابتکاری برای مقابله با 
اسالم هراسی در انگلیس

بیشتر مساجد در سراسر انگلیس یکشنبه برای 
پنجمین سال متوالی در حالی به استقبال طرح 
»از مسجد من دیدن کنید« رفتند که این کشور 
در آســتانه خروج از اتحادیه اروپا با پدیده شوم 
اسام هراسی و اذیت و آزار مسلمانان مواجه  است.

بر اساس این طرح ، مساجد انگلیس درهای خود 
را  روی تمامی مردم و سایر اقلیت ها بازکرده و از 

آنان با چای و شیرینی پذیرایی می کنند. 

عراق درباره فروش زنان ایزدی 
در سعودی تحقیق می کند

نماینده ســابق قوم ایزدی عــراق در پارلمان این 
کشور از برنامه تحقیق درباره انتقال و فروش زنان 
اسیر ایزدی به دســت داعش در عربستان و برخی 
کشــورهای خلیج فارس خبر داد.کندور الشیخ، 
نماینده سابق قوم ایزدی عراق اعام کرد: به زودی 
اقدام برای تحقیق قضائی در خصوص انتقال تعدادی 
از زنان ربوده شده توسط داعش به عربستان و برخی 
دیگر از کشورهای عربی آغاز می شود. وی گفت که 
اطاعاتی در دست است که نشــان می دهد زنان 
ایزدی ربوده شده توسط داعش به عربستان و برخی 
دیگر از کشــورهای عربی منطقه برده شده اند. در 
همین حال جنایت تازه گروه تروریســتی داعش 
در گردن زدن ۵0 زن اقلیت دینی ایزدی در باغوز 
ســوریه بار دیگر نگرانی را در عراق از بازگشت این 

گروه تروریستی دامن زده است. 

آغاز عصر استراحت

 پرونده بودجه در مجلس 
بسته شد

عضو هیئت رییســه مجلس با بیان اینکه منابع 
افزایش ۴00 هــزار تومانی حقــوق کارکنان و 
بازنشستگان در ســال ۹8 موجود است، گفت: 
پرونده بودجه در مجلس بسته شد و برای تایید 
نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود.احمد 
امیرآبادی افزود: آن 20 درصد افزایش حقوق در 
سال آینده که دولت در الیحه بودجه ۹8 پیش 
بینی کرده بود رقمی بالغ بــر 3۵ هزار میلیارد 
تومان می شد که مجلس ۴۵00 میلیارد تومان 
هم برای بازنشســتگان در نظر گرفته بود و در 
مجموع رقمی در حدود ۴0 هزار میلیارد تومان 
می شود که اگر ۴00 هزار تومان در ماه از این رقم 
۴0 هزار میلیارد تومان افزایش حقوق ها در سال 
۹8 را به ۵ میلیون نفــر حقوق بگیر بدهیم، 20 
هزار میلیارد تومان در سال ۹8 می شود که با این 
احتساب رقمی کمتر از 20 هزار میلیارد تومان 
 از آن ۴0 هزار میلیارد تومان دست دولت باقی 
می ماند که مجلس در این زمینه هم مصوب کرد 
دولت می تواند درصــدی بین یک تا 10 درصد 
افزایش حقوق )به جــز آن ۴00 هزار تومان( را 

تعیین و در سال ۹8 اجرایی کند.

خبر خوش وزیر خارجه 
ترکیه درباره تحریم های 

آمریکا علیه ایران
وزیر امورخارجه ترکیــه تحریم های آمریکا 
علیه ایران را بــرای منطقه خطرناک توصیف 
کرد و گفت که آنکارا با این تحریم ها مخالف 
اســت.مولود چاووش اوغلو، وزیر امورخارجه 
ترکیه بار دیگر تحریم های آمریکا علیه ایران 
را مورد انتقاد قــرار داد و تاکید کرد که آنکارا 
با این تحریم ها مخالف اســت.وی همچنین 
خاطر نشان کرد که تحریم ها علیه ایران برای 
منطقه بســیار خطرناک خواهد بود.چاووش 
اوغلو در اظهاراتی از این تحریم ها انتقاد کرد و 
از آمریکا خواست تا ذهنیت خود را در این باره 
تغییر دهد. وزیر امورخارجه ترکیه با تاکید بر 
اهمیت روابط اقتصادی میان کشــورها بیان 
کرد: تحریم ها علیه ایــران روی ما تاثیر دارد؛ 
اما توانستیم از طریق رایزنی هایی تا ماه مه از 
آنها مستثنی شویم و تاش می کنیم که این 

کار را ادامه دهیم.

کافه سیاست

عکس  خبر

آزادی موقت رییس جمهور 
اسبق برزیل از زندان

رییس جمهور اســبق برزیل کــه از 2016 در 
زندان است برای شرکت در مراسم خاک سپاری 
نوه اش موقتا آزاد شــد. او به جرم فساد مالی و 
پولشویی به 12 ســال زندان محکوم شده ولی 
خود بارها بــا رد این اتهامــات آن را با انگیزه 

سیاسی توصیف کرده است.

دالیل استعفای »ظریف« شفاف شد

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

 براساس مصوبه تازه مجلس؛ حسن کامران، فوالدگر و موسوی الرگانی نمایندگان استان اصفهان باید با پارلمان خداحافظی کنند 

کوپن برمی گردد

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

دبیر مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام درباره 
عدم حضور روحانی در جلســات بررسی پالرمو در 
مجمع گفــت: بارها از آقای روحانــی برای حضور 
در جلسات مجمع دعوت کرده ایم. محسن رضایی  
در پاسخ به این سوال که با توجه به  اهمیت الیحه 
الحاق ایــران به کنوانســیون پالرمــو، آیا مجمع 
تشخیص تاکنون به شکل رسمی از رییس جمهور 
دعوت کرده است تا در جلسات بررسی این الیحه 
حضور پیدا کند، گفــت:  با توجه بــه اهمیت این 
موضوع، ما بارها از آقای روحانــی برای حضور در 
جلسات مجمع دعوت کرده ایم؛ اما متاسفانه تاکنون 
ایشان در این جلسه حاضر نشدند. رضایی  در مورد 
علت عدم حضــور رییس جمهور بــا وجود دعوت 
رسمی از او، اظهار داشت: اطاعی در این باره ندارم 

و علت را  باید از خودشان سوال کنید.

روحانی به جلسات مجمع 
دعوت می شود؛ اما نمی آید

دبیر مجمع تشخیص مصلحت:

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: ایران در 
جهت کمک به دولت و ملت سوریه در این کشور 
است و تا وقتی دولت سوریه بخواهد، خواهد ماند. 
شــمخانی، حضور ایران در ســوریه را مبتنی بر 
درخواست دولت این کشور دانست و گفت: ۴0 
سال اســت نبرد در دو جبهه ثبات خواهان و بی 
ثبات خواهان  در منطقه در جریان است و امروز 
کفه ترازو بین این دو مشخص می کند بی ثبات 
خواهان هیچ گاه شکست ندارند و این در منطقه 
نفت خیز ما کاما مشخص است. وی درباره تهدید 
اروپا نســبت به فعالیت های موشکی کشورمان 
خاطرنشان کرد: ما در ارتباط با برد، قدرت تخریب، 
دقت و سرعت آماده سازی به عنوان چهار محور 
مهم توانمند سازی موشکی با هیچ کس مشاوره 

نمی کنیم.

تا وقتی دولت سوریه بخواهد 
در این کشور می مانیم

جانشین اطاعات ستاد کل نیرو های مسلح گفت: 
دولت پاکســتان اعام کرد تمــام اقدامات الزم را 
برای سرکوب تروریســت ها انجام خواهد داد، در 
صورتی که اقدامی صورت نگیرد متناسب با شرایط 
برای مقابله با تروریســت ها درنگ نخواهیم کرد.
میراحمدی اظهار داشــت: بعد از اقدام تروریستی 
زاهدان و هشدار جدی که سپاه پاسداران و نیروهای 
مسلح به دولت پاکستان داد، دولت پاکستان یا باید 
وارد عمل شود و تروریست ها را از کشور خود خارج 
کند و یا اینکه جمهوری اسامی ایران برای دفاع از 
امنیت خود این حق را دارد در هرکجا که الزم باشد 

نسبت به آن ها اقدام کند.
وی تاکید کرد: در صورتی که اقدامی صورت نگیرد 
ما متناسب با شــرایط برای مقابله با تروریست ها 

درنگ نخواهیم کرد.

اگر پاکستان اقدامی صورت 
ندهد،  وارد عمل می شو یم

جانشین اطالعات ستاد کل نیرو های مسلح: 

واکنش الریجانی به نامه »نوبخت« درباره افزایش حقوق
سید ناصر موسوی الرگانی، نماینده مردم فاورجان در مجلس شورای اسامی در نشست علنی روز گذشته 
مجلس طی تذکری با اشاره به مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ها گفت: مجلس راهکاری داد تا حقوق ها 
به عدالت نزدیک شود، یعنی کسی که 20 میلیون حقوق می گیرد افزایش ۴ میلیونی را تجربه نکند؛ اما این 
رقم نصیب بقیه حقوق بگیران نشود. وی یادآور شد: هنوز وقتی جلسه مجلس تمام نشده بود دولت اعام کرد 
نمی تواند مصوبه مجلس درباره حقوق ها را اجرا کند.علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسامی در پاسخ 
به تذکر نماینده فاورجان گفت: هرکسی هر حرفی زد روی آن حساب باز نکنید؛ مگر کسی می تواند قانون را 
اجرا نکند؟ گفتنی است؛ پس از تصویب پیشنهاد رییس فراکسیون نمایندگان والیی مبنی بر افزایش ۴00 
هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت، نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به 

رئیس مجلس شورای اسامی اعام کرد که سازمان برنامه، این ماده را اجرا نمی کند.

دالیل استعفای »ظریف« شفاف شد
نایب رییس فراکسیون مستقان والیی مجلس گفت: نمایندگان از وزیر خارجه گله مند بودند؛ زیرا معتقدند در 
راستای دور زدن تحریم ها این وزارتخانه می تواند موثرتر عمل کند که ظریف اعام کرد می خواهیم تحریم ها 
را دور بزنیم؛ اما وزارتخانه ها از وضعیت خطوط قرمز و دســتگاه های نظارتی ترس دارند و قواعد و قوانین ما 

متناسب با شرایط تحریمی نیست.
غامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفت: ظریف در مورد اتفاقاتی که در ســفر بشار اســد به ایران رخ داده بود، 
توضیحاتی را ارائه کرد.وی خاطرنشان کرد: هدف ظریف صرفا این بوده است که اقتدار وزارت خارجه حفظ 
شود و منظور خاصی نداشت. جعفرزاده ایمن آبادی اظهار داشت: در کل وضعیت اکنون ظریف خوب است و 

با قدرت و تاش ویژه به کار خود ادامه می  دهد.

چهره ها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شرکتهای دارای گواهینامه صاحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1397/12/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز سه شنبه 97/12/14 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت 9 صبح روز شنبه 97/12/25

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب در سایت: از ساعت 10 روز شنبه 97/12/25 
 مناقصه گران در صورت نیاز به اطاعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( به آدرس بهارســتان خ الفت شرقی خ امیر کبیر 

) با شماره تماس 368610۹0 الی 6 داخلی 232 ( مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و یا در صورت امکان و انجام 

مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسالمی یا نقدی اقدام نماید.
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴1۹3۴-021 دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 و 8۵1۹3768 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

ف
گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردی

سپرده شرکت در مبلغ برآورد اولیه)ریال(پیمانکاری
مناقصه )ریال(

مدت 
پیمان

تجدید1
20۹70013۵200002۴

عملیات اجرایی آسفالت 
پراکنده معابر سطح 
شهر جدید بهارستان

حداقل رتبه ۴ رشته 
20 ماه71/۹۴۴/6۵3/2۴۴2/۹۴0/000/000راه و ترابری

م الف: 399351

نوبت دوم

امام جمعه موقت تهران: 

امام جمعــه موقت تهــران گفت: دشــمنان 
می  خواهند از طریق لوایح استکباری راه را برای 
حضور کسانی که مردم از کشور بیرون انداختند 
باز کنند، ما هیچ گاه نمی گذاریم پای دشمنان 
انقاب اسامی به وســیله این لوایح استکباری 
به ایران باز شود. سید احمد خاتمی تشریح کرد: 
مردم با وجود مشــکات اقتصادی، پای انقاب 
اسامی ایستاده اند و مســئوالن نباید از اصول 
انقاب جدا شــوند.وی ادامه داد: همه اعضای 
شورای عالی حوزه  های علمیه مخلصانه و بدون 
هیچ چشمداشتی تصویب کردند هیچ دریافت 
مالی در ازای فعالیت های خود نداشــته و تمام 
تاش خود را برای اجرایی کــردن آرمان های 
انقاب، مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید 

به کار گیرند.

مسئوالن نباید از اصول انقالب 
جدا شوند

علیرضا کریمیان

 موسوی الرگانی، حسن کامران و 
حمیدرضا فوالدگر از جمله نمایندگان 

دور فعلی هستند که بیش از سه 
دوره در مجلس حضور داشته اند

حاال نوبــت چالش صحت 
اسناد بدهی شهرداری

ادغام پنج بانک

آخرین مهلت به اروپا
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مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

استفاده از بازارهای جایگزین برای صادرات فوالد ایرانی

مرد فوالدی ایران به اتاق اصفهان رسید
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 تشکیل سازمان امورمالیاتی 
کشور

سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 
۵۹ قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی جمهوری اســامی 
ایران، در ســال ۱۳۸۰ تشــکیل و نمودار 
تشکیاتی آن در بخش ســتاد سازمان در 
اوایل ســال ۱۳۸۱ و تشکیات ادارات کل 
امور مالیاتی اســتان ها به تایید ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی رســید. با تشکیل 
سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از 

وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد.
طرح جامع مالیاتی 

کاهش هزینه وصــول مالیــات، افزایش 
رضایت مشــتری، کاهش فــرار مالیاتی، 
افزایــش درآمدهــای مالیاتــی از جمله 
دستاوردهای پس از اجرای این طرح است، 
اما برای رسیدن به یک سیستم مالیاتی که 
بتواند ضمن وصول تمام درآمدهای مالیاتی 
دولت، رضایت تمام صاحبان منافع سازمان 
را تامین کند، مستلزم داشتن یک رویکرد 
سیستمی در برخورد با مسائل و مشکات 
مالیاتی است.در صورت اجرایی شدن این 
طرح می توان به بهبود روش های دریافت 
مالیات، رشد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری 
از فــرار مالیاتی امیدوار شــد. طرف دیگر 
این طرح،  مودیان مالیاتی قــرار دارند که 
از خدمات الکترونیک و مکانیزه برخوردار 
خواهند بود تا پایانی بر مشکات حضوری، 
سنتی و ســلیقه ای فعلی باشــد.به منظور 
استقرار نرم افزار یکپارچه مالیاتی؛ دریافت 
اظهارنامه ، ارسال صورت معامات فصلی، 
دسترسی مودیان به پرونده مالیاتی خود، 
برخورداری از امضای دیجیتــال و تامین 
اطاعات مورد نیــاز در فرآیند الکترونیکی 

کردن نظام مالیاتی انجام می شود.

بازار

شوینده فرش و مبل

کاهش 7/44 درصدی مصرف 
آب شرب در استان اصفهان

معاون خدمات امور مشــترکان شــرکت آب و 
فاضاب اســتان اصفهان با بیــان اینکه حدود 
2۵ درصد ادارات فاقد مخزن ذخیره هســتند، 
گفت: در ســال ۹7 میزان مصرف آب شرب در 
بخش خانگی نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
7/44 درصد کاهش یافته اســت. رضا رضایی با 
بیان اینکه از ابتدای ســال جاری تاکنون ۱۱6 
کارگاه آموزشی تغییر سبک زندگی با محوریت 
سازگاری با کم آبی برگزار شــد، اظهار کرد: این 
کارگاه ها بــرای ۹ هزار و 7۸۵ نفــر از مدیران، 
کارکنان ســازمان ها، اصناف، نهادهــا، مراکز 
درمانی، بهداشتی، آموزشی، ورزشی و درمانی، 
اماکن مذهبی و بقاع متبرکه در ســطح استان 
برگزار شــد، در حالی که از ایــن تعداد حدود 4 
هزار نفر مشترک پرمصرف بودند.وی ادامه داد: 
در ســال جاری بیش از ۵۳۸ هــزار و ۱۵7 ترام 
اخطار پرمصرف به مشــترکانی که آب بیش از 
الگو مصرف می کنند، ارســال شــد، همچنین 
در بیش از ۱46 هــزار و 622 قبــوض آب بهاء 
مشــترکان پرمصرف نمودار میزان مصرف آب 
 آنها ترسیم و ســپس در اختیارشان قرار گرفت.

افزایش ۱۰ برابری قیمت 
اتوبوس

رییس کانــون انجمن های صنفــی حمل و نقل 
کشــور در اصفهان گفت:قیمت اتوبوس در سال 
۹۱ مبلغ 2۵۰ میلیون تومان بود، اما امســال به 
دو میلیارد تومان رســیده در حالــی که دالر در 
کشور پنج برابر؛ اما قیمت اتوبوس ۱۰ برابر شده 
است.غامرضا خادم زاده، با بیان اینکه سازمان 
حمل و نقل در بسیاری پیشرفت های کشور نقش 
موثری داشته است، اضافه کرد: اگر یک روز حمل 
و نقل دچار مشکل شود و رانندگان تعطیل کنند 
جامعه مختل خواهد شــد.وی خاطرنشان کرد: 
اختیار خرید اتوبوس از خارج داده نمی شــود و 
 مجبوریم از اتوبوس های داخلی دارای استاندارد 
پایین اســتفاده کنیم؛ اما هنــگام تصادفات به 
الســتیک و لوازم یدکی آن اتوبوس ایراد گرفته 

می شود.

بانک مرکزی اعالم کرد:
ممنوعیت ذخیره اطالعات کارت 

بانکی در اپلیکیشن های موبایلی
بانــک مرکزی ذخیــره اطاعــات کارت بانکی 
 ،CVV ۲ مشتریان از جمله شــماره کارت، کد
رمز دوم کارت و اطاعات مالی مشــتریان مانند 
صورتحســاب و مانده حســاب را ممنوع اعام 
کرد. بانک مرکزی تاکید کرده که شــرکت های 
ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت تحــت هیچ 
شرایطی نباید شــماره کارت، کد CVV ۲، رمز 
دوم کارت بانکــی و اطاعــات مالی مشــتریان 
نظیر مانده حســاب و صورتحســاب آن ها را در 
سامانه های خود اعم از سامانه مرکزی و برنامک 
همراه ذخیره کند و ارائــه تمامی خدمات کارتی 
در اپلیکیشــن های موبایلی صرفا با اســتفاده از 
کد ارائه شده توسط سامانه مانا مجاز خواهد بود، 
در واقع ذخیره هرگونه اطاعــات کارت بانکی و 
مالی کاربران اپلیکیشــن های موبایلی پرداخت 
غیر مجاز و ممنوع خواهد بود. این در حالی است 
که به صورت غیر رســمی شــنیده می شده تا به 
امروز برخی شــرکت های پرداخت شماره کارت 
یا صورتحســاب مشــتریان را ذخیره می کردند. 
از ســویی دیگر بانک مرکــزی در زمینه الزامات 
کانال های ارتباطی میان موسســه و اپلیکیشن 
موبایلی تاکید کرده که کانــال ارتباطی مذکور 
بایــد دارای رمزنگاری End-to-End باشــد و 
نباید از هیچ الگوریتم و زیرساخت غیر استاندارد 

استفاده شود.

 بانک ها و موسسه ادغامی 
در بانک سپه فعال پا برجا هستند

مدیرعامل بانک سپه اعام کرد که تا زمان انجام 
کلیه فرآیندهای ادغام، بانک های قوامین، حکمت 
ایرانیان، مهر اقتصاد، انصار و موسســه اعتباری 
کوثر، کماکان نســبت به ارائه خدمــات بانکی 
اقدام می کنند. محمدکاظم چقــازردی ، اظهار 
کرد: با تشکیل مدیریت ویژه امور ادغام و تبیین 
مســئولیت های جدید هیئت مدیره بانک و نیز 
همکاری الزم توســط مدیران بانک های ادغام 
شونده، عملیات ادغام بانک های مذکور با رویکرد 
استمرار ارائه خدمات مطلوب به کلیه ذی نفعان، 

محقق خواهد شد.

شامپو فرش رافونه حجم 
1000 میلی لیتر

 9,240
تومان

ژل لکه بر مبل پاکر حجم 
700 میلی لیتر

 27,900
تومان

اسپری شامپو فرش و مبلمان 
 Premium استونیش سری

 68,700
تومان

طی جدیدترین گزارشــی که از ســوی مرکز آمار 
ایران در مورد وضعیت قیمت مسکن و میزان خرید 
و فروش از ابتدای سال تا کنون منتشر شده است 
مشخص شــده که اصفهان در کنار برخی دیگر از 
استان ها مانند تهران و خوزستان در رده های باالی 
جدول افزایش قیمت ها قرار دارد. اگر چه فعاالن 
بازار اصفهان همچنان نســبت بــه متوازن نبودن 
ساخت و سازها هشدار می دهند؛ اما همچنان در 
این زمینه برنامه خاصی برای همسان سازی عرضه 
و تقاضا وجود ندارد. رکود تورمی در کنار ساخت و 
سازهای غیر متناسب با بافت جمعیتی در اصفهان 
نه تنها هر روز قیمت ها را افزایش می دهد بلکه بر 

آمار خانه های خالی در استان هم می افزاید.
اصفهان در جایگاه چهارم گران ترین ها

بر اســاس جدیدترین آمار منتشر شــده در پاییز 
امسال برای اولین بار قیمت هر متر مربع آپارتمان 
از مرز 2 میلیون تومان گذشــت. به تازگی رییس 
اتحادیه اماک اصفهان نیز اعام کرده است که در 
حال حاضر در اصفهان حتی در مناطق حاشیه ای 
مسکن و آپارتمان کمتر از متری 2/۵ تا ۳ میلیون 
تومان وجود ندارد. بر اساس تازه ترین گزارش مرکز 
آمار ایران در مورد رتبه جدید اســتان ها به لحاظ 
ســطح تورم مســکن اصفهان پس از تهران، البرز 
و فــارس در رده چهارم گرانی مســکن قرار دارد. 
بررسی ها نشان می دهد اســتان های تهران، البرز، 
فارس، اصفهان، خوزســتان، هرمزگان، مازندران، 
خراســان رضوی، مرکزی و بوشــهر ۱۰ استانی 
هستند که سرعت رشد قیمت مسکن در آنها طی 
پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته بیشتر 
از سایر اســتان های کشور بوده اســت؛ میانگین 
قیمت مسکن در شهر اصفهان  رشد 6/ ۳۹ درصدی 

داشته است.
بازار مسکن، گرانی و رکود

با وجود بــاال رفتن قیمت  مســکن در اصفهان اما 
خبری از رونق معامات در بازار نیست. این مسئله 
در آمار جدید منتشر شده نیز مشهود است. اصفهان 
جایگاهی در میــان پر معامله ترین اســتان های 
کشــور ندارد و بر اساس آمار منتشــر شده پاییز 
امسال بیشترین رشــد خرید و فروش واحدهای 

مسکونی نسبت به پاییز ســال گذشته، به ترتیب 
در استان های هرمزگان با رشــد ۵/ 6۳ درصدی، 
مازندران ۳7 درصدی، خوزستان 7/ ۳۵ درصدی، 
فارس ۱/ ۳۵ درصــدی، البــرز 7/ ۳4 درصدی و 
گیان با رشد 4/ ۳۳ درصدی به ثبت رسید. پاییز 
امســال، تعداد معامات خرید وفروش مسکن در 
کشور در مقایسه با پاییز سال گذشته ۳/ ۱۱ درصد 
و در مقایسه با تابستان ۹7-یک فصل قبل-۳/ 2۹ 

درصد کاهش یافت.
اصفهان پیشتاز در تورم اجاره

اطاعات رســمی مربوط به تحوالت بــازار اجاره 
مسکن کشور در فصل پاییز نشان می دهد متوسط 
مبلغ اجاره ماهانه به عاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی 
برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله 
شــده از طریق بنگاه های معامات ملکی در سطح 

کشــور به ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان رســیده که این 
میزان در مقایســه با فصل قبــل ۹/ ۰ درصد و در 
مقایسه با فصل مشــابه ســال قبل 4/ 2۵ درصد 
افزایش یافته است. جزئیات اطاعات ارائه شده در 
این باره، همچنین از پیشتازی ۵ استان تهران، البرز، 
فارس، اصفهان وخوزســتان به لحاظ سرعت رشد 
اجاره بهای مسکن خبر می دهد. میانگین اجاره بهای 
مسکن در استان تهران طی سه ماه سوم سال جاری 
معادل 7/ 2۹ درصد، اســتان البرز ۱/ 2۳ درصد، 
استان فارس 7/ 22 درصد، استان اصفهان 2/ 22 
درصد و استان خوزستان 2/ 2۱ درصد در مقایسه با 
پاییز سال گذشته افزایش یافت. اینها، استان هایی 
هستند که مرکز آنها را کان شهرهای کشور تشکیل 
می دهند و به همین دلیل سرعت رشد اجاره بها در 
آنها بیشتر از سایر اســتان ها بوده است. آمارهای 

رسمی نشان می دهد میانگین مساحت واحدهای 
اجاره ای که پاییز امســال در بازار اجاره مســکن 
مورد معامله قرار گرفته اند، ۹7 مترمربع و متوسط 

عمربنای آنها ۱۳ سال بوده است.
انتظار بی پایان برای خانه دار شدن

محاســبات جدید نشــان می دهد یک فرد عادی 
بــرای اینکه بتواند خــودش خانه بخــرد باید 2۵ 
ســال درانتظار بماند. میانگین درآمد خانوارها با 
شاخص های متوســط حدود 4 تا ۵ میلیون تومان 
است. از سوی دیگر خط فقر به بیش از 2.۵ میلیون 
تومان رسیده، یعنی اگر پس انداز خانوارها را بدون 
احتســاب تورم در نظر بگیریم و مبلــغ باقی مانده 
برای هزینه خرید مســکن اختصــاص یابد حدود 
 2۵ ســال زمــان می برد تــا افراد صاحــب خانه 

شوند.

  رکورد پس از رکود! 
   بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده، اصفهان جایگاه چهارم گران ترین قیمت مسکن در کشور را دارد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به بارش خوب برف در سرچشمه های کوهرنگ، گفت: 
در خصوص باز شدن سد زاینده رود در ایام نوروز تصمیم گیری نکرده ایم و با توجه به حجم و ذخیره آب سد زاینده رود، 
چنین اتفاقی عما غیرممکن خواهد بود. حسن ساسانی در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود بعد از بارش های اخیر 
در سرچشمه های کوهرنگ، اظهار کرد: در حال حاضر حجم ذخیره آب مخزن سد زاینده رود ۱۵۳میلیون مترمکعب و 
میزان آب ورودي به سد 2۵ مترمکعب بر ثانیه و خروجي آن۱۱ مترمکعب بر ثانیه است.وي در خصوص تاثیر بارش های 
اخیر بر ورودي سد زاینده رود، اظهار کرد: این بارش ها به دلیل اینکه عمده آن برف است، فعا تاثیری بر ورودي آب به 

سد زاینده رود ندارد.

باز شدن زاینده رود 
در نوروز 98 غیرممکن 

است

معاون شرکت آب منطقه ای 
اصفهان: خبر

ایتالیا بزرگ ترین 
واردکننده از ایران شد

آمارهای یورواستات نشــان می دهد، آلمان 
بزرگ ترین صادرکننده کاال به ایران در میان 
کشورهای اروپایی در سال 2۰۱۸ بوده است. 
صادرات آلمان به ایران در سال 2۰۱۸ با افت 
۸ درصدی نسبت به ســال قبل از آن مواجه 
شده است. آلمان در سال پیش از آن 2/۹۵7 
میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرده بود. ایتالیا 
با ۱/6۸7 میلیارد یورو و فرانسه با ۸۹۵ میلیارد 
یورو به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از نظر 
میزان صادرات کشورهای اروپایی به ایران در 
ســال 2۰۱۸ قرار گرفته اند.در بخش واردات 
کاال از ایران نیز، ایتالیا در صدر کشــورهای 
اروپایی قرار گرفته اســت. این کشور در سال 
2۰۱۸ بالغ بــر 2/۹2۵ میلیارد یــورو کاال از 
ایران وارد کرده که این رقم معادل ۳۱ درصد 
کل واردات اروپا از ایران در سال 2۰۱۸ بوده 
است. واردات ایتالیا از ایران در سال 2۰۱۸ با 
 افت ۱۳ درصدی نسبت به ســال قبل از آن 

روبه رو شده است. 

مرد فوالدی ایران به اتاق اصفهان رسید
نهمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ۱۱ اسفندماه 
برگزار شد. در این انتخابات که چند ائتاف مختلف در آن به رقابت مشغول بودند ائتاف فراگیر تولید و 
تجارت توانست اکثریت آرا را به دســت آورد. ۱۱۵۹ نفر در این انتخابات رای دادند که در نهایت تشکل 
فراگیر تولید و تجارت توانست اکثریت کرسی های اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم را به خود اختصاص 
دهد. بر اساس اعام نتایج این انتخابات در بخش بازرگانی: مسعود گلشیرازی، اکبر لباف، احمد پزنده، 
رضا برادران اصفهانی و مجتبی کاروان بیشترین رای را آوردند همچنین در بخش صنعت: فرشته امینی، 
بهرام سبحانی، محمدرضا رجالی، سید رسول رنجبران،  اصغر اخوان مقدم و در بخش کشاورزی: حمیدرضا 
قلمکاری، غامرضا اخوان فرید، محمد صادقی در بخش معدن: ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی و احمد 

خوروش به اتاق بازرگانی اصفهان راه یافتند.

توزیع میوه نوروزی از ۲۵ اسفندماه در بازارهای روز اصفهان
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری اصفهان گفت: میوه های 
نوروزی با قیمت مناسب از 2۵ اسفند ســال جاری تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده در بازارهای روز شهرداری 
اصفهان توزیع می شود. محمد مجیری اظهارکرد: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان به منظور تامین میوه نوروزی شهروندان، هر ساله نسبت به توزیع پرتقال و سیب در بازارهای 
روز شــهرداری اقدام کرده اســت. وی افزود: این محصوالت با کیفیت مطلوب و قیمت مصوب دولت در ایام 
پایانی سال از تاریخ 2۵ اسفندماه ســال جاری لغایت ۱۵ فروردین ماه سال ۹۸ به صورت تمام وقت با عنوان 
میوه دولتی در اختیار شهروندان اصفهانی قرار خواهد گرفت. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان تصریح کرد: تمامی اقام مورد نیاز شهروندان از جمله میوه در این 

بازارها با کیفیت مطلوب و قیمتی مناسب به فروش می رسد.

با توجه بــه افزایــش چک های 
برگشــتی، بانک مرکزی نسبت به 
یکپارچه سازی دسته چک ها اقدام 
کرده که این چک ها دارای شناسه 
منحصر به فرد اســت. بیمه مرکزی 
برای استعالم و پیگیری چک های 
صادره توسط اشخاص ، سامانه ای 
به نام سامانه استعالم پیامکی صیاد 
ایجاد کرده که می  توان با استفاده 
از آن از وضعیت چک صادر شــده 
و صاحب چک در سیســتم بانک 

مرکزی مطلع شد.

 صیاد
)استعالم چک(

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: این شرکت 
بــرای مقابله با مشــکات ناشــی از تحریم، 
بازارهای فروش خود را به سمت جنوب شرق 

آسیا سوق داده است.
حمیدرضــا عظیمیان، در خصــوص تحریم 
صنعت فوالد در سال جاری و اثرات آن اظهار 
کرد: صنعت فوالد یکی از صنایع مهم کشــور 
بوده و جایگاه درخشــان تولید فوالد ایران در 
دنیا باعث شــد تا این صنعت به عنوان اولین 
هدف تحریمــی آمریکا مــورد تمرکز وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده قرار گیرد. مدیرعامل 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: تاش آمریکا در 
ایجاد تحریم های سنگین علیه صنعت فوالد 
ایران نیز نتوانســت خللــی در اراده پوالدین 
فعاالن صنعت فــوالد در ایــران ایجاد کند و 
تمام تاش فوالدســازان ایرانی بر استفاده از 
ظرفیت های موجود بــرای دور زدن تحریم ها 
و بهــره بــردن از ظرفیت هــای قانونی برای 

صادرکردن محصوالت متمرکز شد. 
وی ادامــه داد: بر همین اســاس، بــا وجود 
عقب نشینی برخی کشــورهای شمال اروپا و 

همچنین کانادا در خرید فوالد ایرانی، صادرات 
این محصول به کشــورهای جنوب اروپا ادامه 
دارد. عظیمیان در ادامــه افزود: فوالد مبارکه 
بــرای مقابله با مشــکات ناشــی از تحریم، 

بازارهــای فروش خود را به ســمت جنوب 
شرق آسیا سوق داده اســت.مدیرعامل فوالد 
مبارکه، رشد متوازن صنعت فوالد را راهی برای 
برقراری رشــد پایدار در اقتصاد عنوان کرد و 
گفت: برای خلق ارزش افزوده باال، باید صنعت 
فوالد به صورت متوازن رشد کند و همه اجزای 

آن به تناسب یکدیگر پرورش یابند. 
وی با انتقاد از صــدور برخی مجوزهای تولید 
فوالد متذکر شــد: وقتی شرکت های معدنی، 
مجاز به تولید فوالد شــوند، عدم توازن به کل 
صنعت فوالد ســرایت می کنــد و باعث بروز 
مشکل برای فوالد سازان می شود. عظیمیان 
خاطرنشــان کرد: مصوبه اخیر وزارت صنعت 
در خصوص اســتفاده از ارز حاصل از صادرات 
برای تامیــن کاالهای مورد نیــاز این صنعت 
نیز اتفاق مثبتی اســت کــه می تواند به رفع 
 قســمتی از مشــکات این صنعــت کمک 

کند.
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روزی 2 ساعت بیشتر»خانه تکانی« نکنید

پیشنهاد سردبیر:

همه ما ایرانی ها ســبدی از داروهای مصرف نشده 
در خانه هایمان داریم، این مسئله بیشتر به دلیل 
ارزان بودن و در دســترس بودن آن برای افراد در 
کشور است این در حالی است که در اغلب نقاط دنبا 
دارو به راحتی در اختیار بیماران قرار نمی گیرد و یا 
به علت قیمت باالی آن مردم به اندازه نیاز خود دارو 
می خرند؛ اما آنچه بسیاری از مردم در مورد داروها 
نمی دانند این اســت که اغلب آنها تاریخ انقضای 
دیگری غیر از آنچه روی آنها درج شــده دارند و 
خیلی زودتر از زمانی که فکــر می کنیم غیر قابل 

خوردن می شوند.
 بر خالف تصور عمــوم، قرص ها و بســیاری از پودرهای 
دارویی تاریخ انقضا دارند که باید بــه آنها توجه کرد. این 
مسئله البته در شرایطی درست خواهد بود که این داروها 
در شرایط خاصی نگهداری شــوند. تاریخ مصرف هر دارو 
فقط وقتی درباره آن صدق می کند که در شرایط استاندارد 

نگهداری شود. 
شرایط استاندارد نگهداری هر دارو روی آن نوشته شده؛ 
اما برای بیشتر داروها شرایط مساعد، نگهداری در هوای 
خشــک و خنک و اجتناب از یخ زدگی آنهاست. بنابراین 
بدترین جا برای نگهداری داروها حمام است که خیلی از 
خانواده ها از قفسه ای در آن برای نگهداری از داروهای شان 
استفاده می کنند. اگر دارو زیر نور آفتاب ماند، در جریان 
رطوبت قرار گرفت، یخ زد یا بیش از حد داغ شد، بهتر است 
 آن را دور بریزید حتی اگر تاریخ انقضای آن تمام نشــده

باشد.
تا چند سال می توان دارو را نگهداری کرد؟

مطالعات پژوهشگران روی انواع مختلف دارو با ترکیبات 
فعال متفــاوت که 28 تــا 40 ســال از تاریــخ انقضای 
آنها می گذشــت نشــان داد بســیاری از ترکیبات فعال 
موجود در آنها دســت کــم تا 90 درصد خــواص خود را 
حفظ می کنند.تنها داروهایی که پایین تر از این ســطح 

قرار مــی گیرند آســپرین، 
فناســتین )نوعی مسکن( و 
آمفتامیــن )مورد اســتفاده 
در بیــش فعالــی و حملــه 
خواب( هســتند. فرانسیس 
فالهرتی، مدیر ســابق اداره 
غذا و داروی آمریکا می گوید 
 تاریــخ انقضایی که توســط 

کارخانه های داروسازی مشــخص می شود هیچ ارتباطی 
با مدت زمانی که دارو قابل استفاده است، ندارد؛ اما نتیجه 
این پژوهش چندان قابل اســتناد نیست و اغلب پزشکان 
معتقدند بایــد برای مصرف داروها به تاریــخ انقضای آنها 
توجه داشــت.وی می افزاید این تاریخ ها معموال بیشتر از 
آن که اساس علمی داشته باشند نقش تجاری دارند. این 
که داروها ده سال در قفســه داروها باقی بمانند مسلما به 
نفع کارخانه های داروسازی نیست و آنها خواهان انقضای 
تاریخ مصرف داروها هســتند .اغلب داروها را می توان تا 
5 ســال از تاریخ تولید آنها نگهداری کرد. بیشتر داروها با 

گذشتن عمر قفسه ای شان خاصیت 
خود را از دست می دهند. البته نه به 
این معنی که با گذشت یک روز دارو 
کال خواص خود را از دســت بدهد. 
معموال این تضعیف شدن خاصیت به 
مرور صورت می گیرد. برای مثال اگر 
از تاریخ انقضــای دارویی که مصرف 
می کنید یک ســال گذشــته باشد، 
آن دارو ممکن اســت 20 درصد خواص خود را از دســت 
داده باشد. این کاهش هرسال با یک ضریب خاص صورت 
مي گیرد که بیشتر مربوط به قرص هاست. داروهای مایع 
زودتر خراب می شوند. دیده شده که بعضی از قرص ها بعد 
از گذشــت مدت طوالنی از تاریخ انقضــای آنها همچنان 
خواص خود را حفظ کرده اند. این مســئله البته بیشتر در 
مورد قرص ها صدق می کند شــربت ها و قطره ها معموال 

تاریخ انقضای بسیار کمتری دارند.
مواظب شربت ها و قطره ها باشید

هر شــربتی که می خریم دارای تاریخ انقضاســت؛ اما در 

بســیاری از مواقع تاریخ دور انداختن این داروها بســیار 
زودتر از آن اســت. قطره ها معموال تازمانی که باز نشوند 
قابل نگهداری هســتند؛ اما پس از باز شدن معموال باید تا 
3 ماه مصرف و پس از آن دور انداخته شــود چون دارو در 
معرض باکتری ها قرار می گیرد و آلوده می شود. اگر نوک 
ظرف قطره با چشم تماس پیدا کرد باید بالفاصله آن را دور 
بریزید چون استریل بودن خود را از دست می دهد و آلوده 
می شود. داروهایی که به صورت ژل هستند به دلیل وجود 
آب در آنها زود فاسد می شوند. بهتر است آنها را 3ماه بعد 
از باز کردن دور بیندازید. اسپری هایی که از طریق مخاط 
بینی جذب می شوند هم بعد از باز شدن فقط تا یک هفته 
قابل استفاده هســتند و بعد از آن تاثیرگذاری شان از بین 

می رود و بهتر است آنها را دور بریزید.
 شربت هایی که در ترکیب آنها از شیرین کننده ها استفاده 
شده است هم تنها می تواند تا یک ماه پس از باز کردن درب 
بطری نگه داشته شــده و پس از آن باید دور انداخته شود 
چرا که ترکیبات گلوکز در این شــربت هــا موجب بی اثر 

شدن آنها می شود.
چه داروهایی را نباید نگهداری کرد؟

آنتی بیوتیک هــا از جمله رایج ترین داروهایی اســت که 
معموال در خانه نگهداری می کنیم؛ اما پزشکان معتقدند 
نگهداری این داروها در خانه موجب اســتفاده خودسرانه 
از آنها می شــودکه این مســئله می تواند خطرناک باشد. 
انسولین نیز از جمله داروهایی است که دیابتی ها آن را در 
خانه نگهداری می کنند. کارشناســان می گویند تا زمانی 
که انسولین را باز و استفاده نکردید حتما آن را در طبقات 
پایین یخچال قرار دهید؛ اما پس از اســتفاده و باز کردن 
انســولین  بین ۱0 الی20 روز می توان بیرون یخچال هم 
نگهداری کرد. همچنین قرص هــای محلول چربی مثل 
امگا3 و ... را در فصل تابستان بهتر است در داخل یخچال 
نگهداری کرد؛ چون در هوای گرم اجــزای آن به هم می 

چسبند و روغن شان تغییر شکل می دهد.
  از ایــن رو، توصیــه مــی شــود در یخچــال و در ظرف 

جدا گانه ای نگهداری شوند.

 پیشنهادهایی برای پاک سازی طبیعیاز تاریخ مصرف و انقضای داروها چه می دانید؟
 کبد چرب 

»کبد« یکی از حیاتی ترین ارگان های بدن اســت که نقش بسیار 
مهمی در سالمتی بدن دارد. در کنار همه مسئولیت هایی که کبد 
در بدن به عهده دارد، می توانیم به تنظیم قند خون، از بین بردن 
سموم، تصفیه خون و شکســتن هورمون ها اشاره کنیم. بنابراین 
داشتن یک کبد سالم بســیار مهم است. می توان برای پاک سازی 

کبد از برخی از خوراکی ها کمک گرفت.
قهوه بنوشید

»قهوه« یکی از نوشیدنی هایی است که برای سالمتی و پاک سازی 
کبد مفید است. مطالعات نشان می دهد که نوشیدن منظم قهوه، به 
دلیل خاصیت قهوه برای جلوگیری از ایجاد و تجمع چربی و کالژن 

سازی، آسیب های کبدی را کاهش می دهد.
مصرف جو را فراموش نکنید

جوی دوسر، دارای مقادیر زیادی فیبر است و به عملکرد بهتر بدن 
از جمله بهبود سیستم گوارش کمک می کند. بر اساس تحقیقات 
انجام شــده، عملکرد بهتر سیســتم گوارش بدن، از اضافه وزن و 
تجمع چربی در ناحیه شــکم که یکی از دالیل بروز بیماری های 

کبدی است، جلوگیری می کند.
چای سبز، دوست کبد است

نوشــیدن چای ســبز به دلیل اینکه حاوی مقادیــر زیادی آنتی 
اکسیدان اســت، می تواند جلوی آسیب های ســلولی را بگیرد، 
سرعت روند پیری را کاهش دهد و به ترمیم و بازسازی بدن کمک 
کند. البته بر اساس مطالعات انجام شــده باید در مصرف بیش از 
 اندازه چای سبز احتیاط کرد، چون احتماال برعکس، دارای اثر سوء

 بر کبد است.
آب کافی بنوشید

نوشیدن آب کافی در طول روز برای عملکرد سیستم های بدن مفید 
است و تنها شامل کبد نمی شــود. آب رسانی کافی به بدن یکی از 
عوامل موثر در کنترل وزن است که در سالمت کبد به عنوان یک 

عنصر مهم شناخته می شود.
روزانه یک سیب بخورید

سیب، دارای مقدار زیادی فیبر حالل بسیار مفیدی به نام پکتین 
اســت که چربی ها را به تله می اندازد، عملکرد سیستم گوارش را 
بهبود می بخشد و به دفع ســموم از بدن و به خصوص کبد کمک 

می کند.
سیر را در سبد غذایی خود قرار دهید

در همه مطالعاتی که برای کبد و پاک ســازی آن انجام شده، سیر 
در رده اولین خوراکی های مفید قرار می گیرد. ســیر با دارا بودن 
گوگرد، برای فاز دوم سم زدایی بسیار مهم شناخته می شود. این 
گیاه، یک سم زدای طبیعی است که طیف وسیعی از خواص دارویی 

و سالمتی را برای بدن شما به همراه می آورد.
کبد را با لبو یا چغندر تغذیه کنید

آب چغندر سرشار از نیترات و انواع آنتی اکسیدان است و می تواند 
به سالمت قلب و کاهش آسیب های کبدی کمک زیادی کند. این 
مواد غذایی دارای آنزیم های ســم زدای قوی است که در کاهش 

آسیب اکسیداتیو و التهاب کبد مفید عمل می کنند.

سمانه سعادت

روزی 2 ساعت بیشتر»خانه تکانی« نکنید
یک متخصص ارتوپدی معتقد است، انجام روزانه یک تا دو ساعت فعالیت های مربوط به خانه تکانی با رعایت اصول ایمنی می تواند از بسیاری آسیب های اسکلتی مربوط به این ایام پیشگیری کند.مرتضی فرشچیان با اشاره به شروع خانه تکانی در ایام 
نزدیک به نوروز، گفت: هرساله با شروع خانه تکانی در روزهای پایانی سال شاهد افزایش آسیب ها و تروما، به ویژه در زنان هستیم. وی با بیان اینکه خانه تکانی باید با رعایت اصول ایمنی و حفظ سالمت افراد انجام شود، گفت: قرار نیست برای تمیز 
کردن منزل و محیط زندگی، سالمت و جان مان را به خطر بیندازیم و بانوان باید مراقب باشند تا در کنار شست و شو و نظافت منزل آسیبی به سالمت آنها وارد نشود. فرشچیان شکستگی دست و پا به خاطر سقوط از ارتفاع، آسیب به ستون فقرات و 
دیسک کمرو کشیدگی رباط های اطراف مفاصل را از جمله شایع ترین آسیب های خانه تکانی عنوان کرد و افزود: متاسفانه بیشتر بانوان به دلیل فعالیت بیش از حد و فشار نامتعادل  روی زانو، کمر، مچ دست و ... بعد از اتمام خانه تکانی دچار مشکالت 
اسکلتی فراوانی می شوند. وی گفت: توصیه می شود فعالیت های خانه تکانی در روزهای مختلف تقسیم شده و از انجام فشرده آن خودداری شود، در همین راستا بهتر است خانواده ها از هم اکنون کارهای مربوط به خانه تکانی را شروع کرده و آن را 

به روزهای پایانی سال موکول نکنند که به خاطر کمبود وقت مجبور به انجام فشرده کارها نشوند.

 اگر از تاریخ انقضای دارویی که 
مصرف می کنید یک سال گذشته 

باشد، آن دارو ممکن است 20 درصد 
خواص خود را از دست داده باشد

 مانع آبریزش بینی نشوید
نخستین گوشزد مهم در مواجهه با سرماخوردگی 
آن اســت که تا حد امکان طی دو ســه روز اول از 
ســرکوب آبریــزش بینــی 
و عطســه احتمالــی با 
مین ها  نتی هیســتا آ
پرهیز شــود. باید به 

د بدن فرصت  دا
تا فرآیند پاک سازی را از 
طریق دفع ترشحات انجام و از 
کلونیزه شدن ویروس ها در مخاط دستگاه 
تنفس نیز پیشگیری شود.مصرف آنتی هیستامین  
به غلیظ شــدن ترشحات دســتگاه تنفس منجر 
می شود. غلیظ شدن و چسبندگی این ترشحات، 
هم می تواند باعث انســداد در مجــاری خروجی 
سینوس ها به بینی شود و هم باعث رشد بیشتر و 
کلونیزاسیون ویروس ها در این بستر. هنگامی که 
ترشحات بینی یا مجاری برونشــی غلیظ باشند، 
مصرف آنتی هیســتامین ها، منع شدیدتری دارد 
اما اگر این ترشحات بسیار رقیق باشند و فرد دچار 
خارش، سوزش، گزش در بینی، چشم، سینه و گلو 
هم باشد، حتما الزم اســت که ترشحات را به قوام 
غلیظ تری درآورد تا از روان شــدن آنها و نفوذشان 
به گوش میانــی یا مجاری تحتانی و کیســه های 
هوایی ریه جلوگیری شود. در این صورت براساس 
آموزه های حکما پیشــنهاد بر این اســت که فرد 
مبتال به سرماخوردگی با ترشحات رقیق و سوزش 
مخاط تنفسی، ســوپ جوی نیمه غلیظ همراه با 
عدس و ماش، برگ و دانه گشــنیز، آلو و زرشک و 
کمی شلغم میل و از مصرف سیر و پیاز همراه با آن 

خودداری کند.

کمبود زینک منجر به 
آب مروارید می شود

در حالی که هیچ رژیم غذای خاصی برای جلوگیری 
از مشکالت چشم وجود ندارد؛ اما مطالعات نشان 
می دهد که برخی مواد خــاص می توانند به حفظ 

سالمت چشم کمک کنند.
گاهــی اوقات برخــی غذاها حاوی مــواد مغذی 
بسیاری هستند که ما از آنها آگاه نیستیم. 
کارشناســان توصیه کرده انــد که اضافه 
کردن این مواد به رژیــم غذایی گامی رو 
به جلو بــرای حفاظت از قوه بینایی اســت. 
لوتئین و زاگزانتین  می تواند در کاهش بیماری 
های چشم جلوگیری کند، این دو آنتی اکسیدان با 
کاهش خطر ابتال به مشکالت مختلف بینایی مرتبط 
هستند. همچنین رنگدانه های ماکوال از بافت های 

چشم در برابر 
نور آبی، آســیب های نور 
خورشــید، آلودگی هوا و دود ســیگار محافظت 
می کنند. گفته شده که اســیدچرب امگا3 دارای 
خواص ضد التهابی اســت. شــواهدی وجود دارد 
که نشان می دهد التهاب نقشی در ایجاد بیماری 
دژنراســیون وابسته به ســن ماکوال ایفا می کند.

هویج و ســایر محصــوالت نارنجــی رنگ حاوی 
»بتاکاروتن« هســتند که به عملکرد چشم کمک 
می کند. مرکبات و توت نیز با ویتامین سی مرتبط 
هســتند و خطر ابتال به ماکــوال و آب مروارید را 
 کاهش می دهند. همچنین زینک یک ماده معدنی 
ضروری است. ضعف در دید شــب و آب مروارید 
عالئــم احتمالــی این کمبــود هســتند. گفته 
شــده این ماده غذایی نقشــی در ایمن ســازی 
شــبکیه ایفا می کنــد. تخم مرغ هــا بهترین غذا 
بــرای ســالمت چشــم هســتند چــون زرده 
 تخم مــرغ عــالوه بــر آنتی اکســیدان ها، دارای

 زینک نیز هست.

سردردها را جدی 
بگیرید

یک فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب 
گفت: هر گونه سردرد را باید جدی گرفت؛ زیرا تا یک 
سال قبل از بروز خونریزی مغزی، سردردهای پیش 
قراول می توانند ایجاد شــوند.دکتر رضا پورخلیلی ، 
با بیان اینکه به صورت کلی خونریزی مغزی به سه 
دلیل عمده رخ می دهد، اظهار کرد: در علت نخست 
ممکن اســت یک ضربه ناگهانی به مغــز منجر به 
خونریزی مغزی شود و در علت دوم خونریزی های 
مغزی، به علت باال رفتن فشار خون است.  نوع سوم 
خونریزی مغزی به دلیل وجــود یک بیماری پیش 
زمینه ای در داخل مغز اتفاق می افتد.این فوق تخصص 
جراحی مغز و اعصاب با بیان اینکه شایع ترین عالمت 
خونریزی مغزی، سردرد شدید و ناگهانی است، گفت: 
دومین عالمت خونریزی مغزی عالئم عصبی است که 
بسته به اینکه خونریزی در کدام قسمت مغز باشد، 
ممکن است عالئم عصبی مغزی مربوط به آن ناحیه 
اتفاق افتد. برای نمونه در خونریزی های مغزی که در  
نیمکره های مغزی اتفاق می افتند، منجر به بی قوتی 
یک طرف بدن می شوند، یعنی فلج شدن به صورت 
کامل یا ناقــص در یک طرف بــدن و محل فلج نیز 
معموال در سمت مقابل خون ریزی است. همچنین 
عالمت سومی که ممکن اســت از خونریزی مغزی 
منتج شود، تشنج است.وی با بیان اینکه این عالئم 
در هر نوع خونریزی مغزی متفاوت است و باید علت 
را جست وجو کنیم، افزود: برای نمونه در خونریزی 
که به دنبال ضربه مغزی است متوجه می شویم که 
علت یک ضربه ناگهانی است و یا یک فرد مسن در اثر 
افزایش فشار خون دچار خونریزی مغزی شده است.

مزایده عمومی
آن نسبت به اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آئین نامه اجرایی 

واگذاری به اجاره تعدادی از رقبات موقوفه بشرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
97/۱2/۱8 به این اداره واقع در فلکه فلسطین مراجعه فرمایند. بدیهی است زمان برگزاری کمیسیون مزایده روز یکشنبه مورخ 97/۱2/۱9 خواهد بود.

رقبات قابل واگذاری به اجاره عبارتند از: 

مهدی طاهری سده - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه یک 

1- موقوفه مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در خیابان گلزار- خیابان استاد همایی به شرح ذیل:

2- موقوفه خیریه امام جعفر صادق)ع( )غیرمتصرفی( واقع در خیابان گلزار- خیابان استاد همایی.

3- موقوفه امامزاده احمد نشاط واقع در خیابان نشاط- بازارچه حسن آباد- امامزاده احمد)ع(

5- موقوفه مصطفی شریعت واقع در خیابان کاوه- ابتدای خیابان باهنر- جنب مسجد حضرت سجاد به شرح ذیل:

6- موقوفه مسجد امام حسن مجتبی)ع( واقع در خیابان کاوه- روبروی ترمینال کاوه و به شرح ذیل:

7- فروش شش دانگ اعیانی آپارتمانهای ذیل واقع در خیابان مدرس- کوچه عباسی- احداثی بر روی عرصه متعلق به موقوفه زینب خانم ذکائی

4- موقوفه محمد ابراهیم تاجر اصفهانی)غیرمتصرفی( واقع در خیابان طیب- روبروی قنادی خورشید- ساختمان ماتا به شرح ذیل:

یکباب دفتر کار به مساحت حدود ۱40 متر مربع با اجاره ماهیانه ۱2/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه.۱

یکباب واحد تجاری به مساحت حدود ۱2/2 متر مربع با اجاره ماهیانه 4/500/000 ریال و مبلغ 25/000/000 ریال ودیعه.2

یکباب واحد تجاری به مساحت حدود 9 متر مربع با اجاره ماهیانه 3/300/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه.3

یکباب دفتر کار به مساحت حدود 32 متر مربع با اجاره ماهیانه 7/000/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان ودیعه.۱

یکباب دفتر کار به مساحت حدود ۱5 متر مربع با اجاره ماهیانه 3/500/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان ودیعه.2

یکباب آشپزخانه به مساحت حدود ۱53/40 متر مربع با اجاره ماهیانه ۱5/000/000 ریال و مبلغ 50/000/000 ریال ودیعه.۱

یکباب واحد تجاری به مساحت حدود ۱5 متر مربع با اجاره ماهیانه 7/000/000 ریال و مبلغ ۱0/000/000 ریال ودیعه.۱

یکباب واحد تجاری به مساحت حدود 6/20 متر مربع با اجاره ماهیانه 27/000/000 ریال و مبلغ 50/000/000 ریال ودیعه.۱

مالکیت اعیان یکباب واحد مسکونی )طبقه همکف( به مساحت ۱20 مترمربع از قرار هر متر مربع 27/000/000 ریالالف

مالکیت اعیان یکباب واحد مسکونی )طبقه سوم( به مساحت ۱73 مترمربع از قرار هر متر مربع 30/000/000 ریالب

یکباب دفتر کار )واحد ۱0( به مساحت حدود 99/24 متر مربع با اجاره ماهیانه ۱2/500/000 ریال و مبلغ ۱00/000/000 ریال ودیعه.۱

یکباب دفتر کار )واحد 29( به مساحت حدود ۱24/75 متر مربع با اجاره ماهیانه ۱3/000/000 ریال و مبلغ ۱00/000/000 ریال ودیعه.2

یکباب دفتر کار )واحد ۱( به مساحت حدود 93/55 متر مربع با اجاره ماهیانه ۱۱/000/000 ریال و مبلغ ۱00/000/000 ریال ودیعه.3

یکباب واحد تجاری )واحد ۱5( به مساحت حدود 33  متر مربع با اجاره ماهیانه ۱۱/000/000 ریال و مبلغ ۱00/000/000 ریال ودیعه.4

یکباب دفتر کار )واحد 30( به مساحت حدود ۱20 متر مربع با اجاره ماهیانه ۱2/800/000 ریال و مبلغ ۱00/000/000 ریال ودیعه.5

یکباب دفتر کار )واحد 6( به مساحت حدود 99/24 متر مربع با اجاره ماهیانه ۱3/600/000 ریال و مبلغ ۱00/000/000 ریال ودیعه.6

م الف: 400928

هشدار پزشکی 
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طرح ویژه نیروی انتظامی برای کاهش 
تصادفات نوروزی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

 شناسایی ۹۰۰بیمار  
»ای ال اس« در اصفهان

۹۰۰بیمار  ای ال اس و نوروپاتی در استان اصفهان 
شناسایی شده اســت. نایب رییس هیئت مدیره 
جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی 
کشور در نشست خبری بابیان اینکه  این بیماری 
جزو بیمــاری های خــاص قرار نگرفتــه، بیان 
کرد: هزینه هــای درمانی بیمــاران »ای ال اس 
یا نورپاتی« بین پنج تا 25میلیــون ریال در ماه 
است.وی گفت: بیماران نوروپاتی دارای مشکل از 
کار افتادگی عضالت و خانواده های آنان هم برای 
مراقبت از آنان با مشکالت فراوانی روبه رو هستند.

وی ســلول درمانی را یکی از برنامه های درمانی 
برای این بیماری معرفی کرد و افزود: در این زمینه 
هم رایزنی ها با مرکز رویان اصفهان انجام شده، 
همچنین پیگیری هایی از طریق بنیاد مستضعفان 
به منظور اختصاص یک دستگاه آمبوالنس برای 

این بیماران در نظر گرفته شده است.

۱۷ فرآورده تبلیغی 
ماهواره ای غیرمجاز اعالم شد

سخنگوی سازمان غذا و دارو، اسامی ۱۷ فرآورده 
غیرمجاز که به صورت گســترده در شبکه های 
ماهواره ای تبلیغ می شوند را اعالم کرد.کیانوش 
جهانپــور با اشــاره بــه گــزارش اداره کل امور 
فرآورده های طبیعی، ســنتی و مکمل سازمان 
غذا و دارو درباره تبلیغات ماهواره ای محصوالت 
ســالمت محور، تاکید کرد که تبلیغات پیامکی 
برای عموم و ماهــواره ای فرآورده های طبیعی، 
ســنتی و مکمل های تغذیه ای بــر طبق ضوابط 
جاری ممنوع اســت. وی افــزود: فرآورده هایی 
 super که تحــت عنــوان »مکمــل الغــری
 fat metabolism«، »قــرص تــرک اعتیاد 
 ،»Gluta pure قرص افزایش قد« ،»senator
»قرص الغــری Easy slim«،    »قرص چاقی 
 Super قــرص چاقی صــورت« ،»Gumbo
Sel� کپســول درمان نابــاروری« ،»fat facee

en plus«، »کرم درمان بیماری های پوســتی 
Anti psoriasis«، »قــرص درمان کبد چرب 
 ،»Eisenia قرص جنسی« ،»Bodyguard
»قرص تقویت جنسی Good love«، »مکمل 
 Stop قرص ترک ســیگار« ،»Adios الغــری
smoking«، »قرص چربی سوزی و عضله سازی 
 Garceinia قرص الغری« ،»Lipo six blacek
ceambogia«، »پکیج قرص های بنیاد حیات 
پاک جهت تــرک اعتیاد« و »قــرص تقویت مو 
Hair plus« هیچ گونه مجوزی اعــم از تولید، 
واردات، توزیع،   عرضه و تبلیغات را از اداره کل امور 
فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا 

و دارو ندارند.

معاون پیشگیری از جرم دادگستری 
استان اصفهان:

»خشونت« رتبه اول جرائم 
استان را داراست

معاون پیشــگیری از جرم دادگستری استان 
اصفهان، گفت: خشونت در آمار ورودی پرونده 
به سیســتم قضائی در تمام شهرســتان های 

استان رتبه اول یا دوم را دارد.
محمدرضا قنبری، در مورد بحث خشــونت در 
جامعه گفت: خشــونت در جامعه آسیب های 
دیگری را نیز همراه دارد. نگران کننده اســت 
که خشونت در آمار ورودی پرونده به سیستم 
قضائی در همه شهرستان های استان رتبه اول 
یا دوم را دارد. البته در تعریف جدید خشونت، 
بی توجهی نیز شامل خشونت می شود. قنبری 
با اشاره به اهمیت بومی سازی راهکارها گفت: 
نمی توان برای مشکالت همه شهرستان ها یک 
نســخه واحد داد و در حوزه کاهش خشونت 
ظرفیت های بومی بیشــتر می تواند تاثیرگذار 
باشــد. همچنیــن یوســف کریمــی، رییس 
دادگستری شهرســتان خمینی شهر، رسالت 
اصلی حقوق در دادگستری را تشخیص مجرم  
و تعیین مجازات متناسب با آن دانست و افزود: 
تناســب مجازات می تواند جنبه پیشــگیری 
داشته باشد. اینکه ما نگاه صرفا به مجرم داشته 
باشیم اشتباه است چون توقع جامعه نیز باید 

برآورده شود.

جانشین فرمانده انتظامی استان بیان کرد:
طرح ویژه نیروی انتظامی برای 

کاهش تصادفات نوروزی
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از اجرای 
طرح ایمن ســازی آزادراه قم- اصفهان و برپایی 
۱2 ایستگاه امنیت و سالمت و برنامه های مختلف 
مدیریت ایمنی و ترافیک در ایام عید نوروز خبر داد.
جانشــین فرمانده  انتظامی استان اصفهان گفت: 
مدیریت ترافیک و جلوگیــری از تصادفات یکی 
از مهم ترین محور های فعالیــت نیروی انتظامی 
اصفهان در ایام نوروزاست و بدین منظور برنامه های 
مختلفی در نظر گرفته ایم که یکی از مهم ترین آن ها 
طرح ایمن سازی مسیر قم-اصفهان یا همان آزاد 
راه امیرکبیر است که سه فرماندهی کاشان، نطنز و 
شاهین شهر در راستای مدیریت این طرح فعالیت 
می کنند.  سرهنگ حسین زاده ادامه داد:با توجه 
به اینکه بیش از ۷۰ درصــد تصادفات محور های 
استان اصفهان ناشــی از خواب آلودگی است، ۱2 
ایستگاه امنیت و سالمت در این مسیر با پذیرایی 
رایگان از مسافران نوروزی، نقش مهمی در کاهش 
خواب آلودگی رانندگان ایفا می کنند.وی با اشاره 
به اینکه برای طرح ویژه آزاد راه امیرکبیر بیش از 5 
میلیارد ریال اعتبار صرف شده افزود:تمام تابلو های 
محور قم اصفهان در طرح آزاد راه امیرکبیر به روز و 
از چراغ های ال ای دی برای کاهش خواب آلودگی 

رانندگان استفاده شده است.

محکومیت زندان یکی از 
مدیران شهری اصفهان اجرا شد

مدیرعامل یکی از شرکت های شهرداری اصفهان 
به دلیل توهین به مقامات عالی رتبه کشــور برای 
اجرای حکــم محکومیت راهی زندان شــد.علی 
معینی، مدیرعامل شــرکت توســعه گردشگری 
سپاهان وابسته به شهرداری اصفهان به علت توهین 
به مقامات عالی رتبه کشور در توئیترش به مجازات 
یک سال زندان محکوم شد. وی برای طی کردن 
مدت محکومیت خود به زندان دستگرد اصفهان 
معرفی شد.گفته می شود بر اساس محتوای شکایت 
نماینده مدعی العموم این توهین توئیتری مربوط به 
پیش از انتصاب وی در شرکت توسعه گردشگری 
سپاهان بوده اســت.این در حالی است که برخی 
رسانه ها این حکم را به پخش بازی های فوتبال در 
پارک کوهستانی صفه اصفهان ارتباط می دهند؛ اما 
با وجود اعالم اداره کل ارشاد اصفهان مبنی بر تخلف 
بلیت فروشــی غیرقانونی در این برنامه اما با اعالم 
منابع نظارتی اســتان حکم صادر شده ارتباطی با 
این موضوع نداشته است. معینی که در دوره جدید 
مدیریت شهری به این پست آماده است، پیش از 
این حواشی دیگری هم داشته است که او را تبدیل 
به سوژه برخی از رســانه های رسمی و کانال های 

فضای مجازی کرده بود.

رییس پلیس راهور استان:
صدور مجوز عملیات عمرانی 
جدید از ۱۵ اسفند ممنوع است

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: صدور 
مجوز جدید برای عملیات عمرانی در سطح شهر 
اصفهان از ۱5 اســفند ممنوع اعالم شــده است.
ســرهنگ رضا رضایی در خصــوص معاینه فنی 
خودرو در روزهای پایانی سال اظهار کرد: ۹ مرکز 
معاینه فنی در سطح شهر در دو شیفت برای ارائه 
هر چه بیشتر خدمات فعال است.وی افزود: با توجه 
به ازدحام مراجعان برای تعویض پالک در روزهای 
پایانی سال باید مالکان خودرو از هم اکنون جهت 
انجام خدمــات تعویض پــالک برنامه ریزی و به 
مراکز مراجعه کنند. رییس پلیس راهور اســتان 
اصفهان گفــت: از ۱5  تا ۳۰ اســفند کارگاه های 
عمرانی و پروژه های فعال ســطح شهر به صورت 
تدریجی از چهره شــهر حذف می شود. همچنین 
از ۱5 اسفند مجوز جدید برای عملیات عمرانی نیز 
صادر نخواهد شد مگر در مواردی که ضرورت داشته 
باشد.سرهنگ رضایی با بیان اینکه ظرفیت حمل و 
نقل درون شهری )تاکسی، ون و اتوبوس( در هسته 
مرکزی به منظور راحتی حال شهروندان افزایش 
پیدا کرده است، افزود: فعالیت اتوبوس های شرکت 
اتوبوسرانی در روزهای پایان ســال و ایام نوروز تا 
ساعت 2۳:۳۰ اعالم شده است. رییس پلیس راهور 
اســتان اصفهان با بیان اینکه افزایش گشت های 
کنترل ترافیک به منظور برخورد هر چه شدیدتر با 
متخلفان نیز در دستور کار است، ادامه داد: با افرادی 
که تخلفات حادثه ساز به ویژه سبقت و سرعت غیر 
مجاز، عدم اســتفاده از کمربند ایمنی، استفاده از 
تلفن همراه حین رانندگی، عدم اســتفاده از کاله 
ایمنی برای راکبان موتور در حین رانندگی و پارک 
ماشین در طول معابر منتهی به هسته مرکزی شهر 

را دارند برخورد جدی خواهد شد.

رییــس اداره امــور تربیتــی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: برای تحقق مدرسه 
محوری و بهبود کیفی نقش تربیتی مدارس باید 
تصمیمات برای مدیریت مدارس در مدرسه اتخاذ 
و به بدنــه آموزش و پرورش منتقل شــود.جعفر 
تحویل پور، بــا بیان اینکه ســاماندهی مربیان و 
معاونان پرورشی و مشــاورین و از سویی آموزش 
و به روز رسانی اطالعات بر عهده بخش پرورشی 
آمــوزش و پرورش اســت، ادامــه داد: برگزاری 
جشنواره های تجارب برتر تربیتی، جشنواره درس 
تفکر و سبک زندگی از درس ها و کتاب های جدید 
است که طی چهارسال اخیر در آموزش و پرورش 
ورود پیدا کرده اســت. رییس اداره امور تربیتی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره 
به اینکه بــه منظور تمرکز روی مســائل تربیتی 
در آموزش و پرورش بایــد عملکردهای آموزش 
و پرورش را رصد کنیم، افزود: اکنون بســیاری از 
مسائل و برنامه هایی که در آموزش و پرورش اجرا 
می شود، جنبه تربیتی دارد، در حال حاضر  رویکرد 

آموزش و پرورش کشور در سندهای باال دستی به 
ویژه سند تحول بنیادین، رویکرد تربیتی است و 
هدف آموزش و پرورش استان هم اجرای این سند 
اســت. وی با بیان اینکه حرکت به سمت مدرسه 
محوری دیدگاه مشخص وزیر آموزش و پرورش 
اســت، گفت: برای تحقق این امر باید تصمیمات 
برای مدیریت مدارس در دل مدرســه اتخاذ و به 

بدنه آموزش و پرورش منتقل شود.

رییس اداره امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان :

تصمیم گیری برای مدیریت مدارس صورت گیرد
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان گفت: بیشترین حادثه دیدگان چهارشنبه 
ســوری در اصفهان در محدوده سنی ۱5 تا 25 سال 
هستند.غفور راســتین با بیان اینکه مواد محترقه و 
بمب های دستی که نام ترقه را گرفتند غالبا ترکیبی 
از مواد منفجره، شیشه و تکه های آهن قراضه است 
که با زدن آن به خودرو یا بیــن جمعیت یا به دیوار و 
ساختمان و شیشه های آپارتمان و... صدمات جبران 
ناپذیری را برای شهروندان بر جای گذاشته و حتی در 
مواردی ســبب انفجارهای بزرگی شده است، گفت: 
گاهی صدای بلند ترقه ها برای سالمندان، زنان باردار 
و نوزادان و دیگر شــهروندان مشکالت روحی ایجاد 
کرده است. راستین، از آماده باش ۱۰۰ درصد تمامی 
بیمارســتان ها به ویژه بیمارستان سوانح سوختگی، 
بیمارستان فیض، الزهرا، کاشانی و بیمارستان امین 
خبر داد و گفت: شــهروندان به هنــگام مواجهه با 
حادثه، باید ضمن تماس با  آتش نشــانی و اورژانس، 
از قرار گرفتن در کنــار آتش خــودداری و از انجام 
اقدامات خودســرانه برای درمان مصدومین پرهیز 

کنند. وی گفت: مردم برای مصدومینی که چشــم 
آنها آسیب دیده باید تنها یک لیوان یک بار مصرف را 
به صورت برعکس روی چشم آنها قرار دهند تا از وارد 
شدن آسیب بیشتر به چشم پیشگیری شود.راستین 
اضافه کرد: از هر گونه دستکاری کردن سوختگی و یا  
گذاشتن دارو و  پماد به محل  سوختگی باید خود داری 
کرده و الزم  است اطرافیان در صورت امکان  مصدوم را 

از محل آتش خارج کنند.

مدیر مرکز حوادث وفوریت های پزشکی استان اصفهان:

بیشتر حادثه دیدگان چهارشنبه سوری کمتر از ۲۵ سال دارند

اورژانس آموزش و پرورش

با جدی تر شدن خشکســالی در ایران طرح های 
 انتقال آب بیشــتری روی میز قرار گرفته اســت؛

 طرح هایی که اتفاقا به جای حل مشــکل در حال 
افزایش تنش ها و کشــیده شدن مســئله آب به 
بخش های سیاسی کشور است. چندی پیش بود که 
نمایندگان گیالن بر سر طرح انتقال آب خزر درگیر 
شدند. طی ماه های اخیر از این دست درگیری ها در 
عرصه های سیاسی کم نبوده است؛ خبر انتقال آب 
کارون به اصفهان نیز که از سوی استاندار اصفهان 
رسانه ای شد با واکنش های تند سیاسیون و مقامات 
اجرایی این اســتان همراه بود. البته طی ماه های 
گذشته هم کشاورزان اصفهانی چندین بار خط لوله 
انتقال آب زاینده رود به اســتان یزد را شکستند و 
حتی قبل تر از آن مسئوالن چهارمحالی با کارشکنی 
عمال طرح های انتقال آب از بهشت آباد این استان را 
از چرخه انتقال خارج کردند. سلسله راه حل های کم 
آبی در استان های کویری تقریبا هیچ کدام تاکنون 
موفق نبوده و به نظر می رســد درآینده این مسئله 

به یکی از چالش های اصلی در کشور تبدیل شود.
طرح های انتقالی آب، استانی یا کشوری؟

کارشناسان می گویند یکی از بزرگ ترین خطاهای 
دولت پیشین، اســتانی کردن مدیریت آب و جدا 
کردن حوضه های آب ریز و آب خیز بود که مدیریت 
یکپارچه را از بین برد و به رقابت باالدست و پایین 
دســت دامن زد. اینکه در انتقال آب به منطقه ای 
باید نگاه استانی داشت یا کشــوری همواره محل 
بحث و جدل بوده اســت. اگر چه ســازمان محیط 
زیســت اعالم کرده که در اجرای طرح های انتقال 
آب به مصالح کلی توجه خواهــد کرد و اعتراضات 
و نظرات استانی را در این موضوع دخیل نمی داند؛ 
اما به نظر می رسد عمال این مسئله حداقل تاکنون 
اعمال نشده است.  مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: در طرح های انتقال آب 
شرب دنبال توجیه فنی و اقتصادی نمی گردیم زیرا 

وظیفــه حاکمیت تامین 
آب شرب مورد نیاز شهرها 
با کمیت و کیفیت مطلوب 
است با این حال در سطح 
بین المللــی معتقدند که 
نباید بــه دنبال طرح های 
انتقال آب بین حوضه ای 
بود. مریــدی اضافه کرد: 

بر همین اساس اگر موارد اســتثنایی برای انتقال 
آب وجود داشــته باشــد باید نکاتی از جمله اینکه 
مبدأ به این آب نیاز ندارد و آب مازاد است و مقصد 
با وجود صرفه جویی ها و بازچرخانی ها به آب نیاز 
دارد را بررسی کرد، تصمیم گیری برای انتقال آب 
از حوضه ای به حوضه دیگــر، از وظایف حاکمیتی 

وزارت نیرو است.  
بن- بروجن، ربطی به چهارمحال ندارد

یکی از جنجالی ترین طرح های انتقال آب مربوط 
به بــن- بروجن می شــود. در حالی کــه برخی از 
کارشناســان معتقدند این طرح خــالف قانون و 
مغایر منافع محیط زیست است و استان چهارمحال  

و بختیــاری بــه صورت 
غیرقانونی اقــدام به این 
کارکــرده؛ امــا در مقابل 
محیط زیست معتقد است 
انتقال آب بــن- بروجن 
در سطح اســتانی انجام 
نمی شود. بر اساس اعالم 
علی مریدی اگــر پروژه 
انتقال آب از بن به بروجن برای مصارف غیر از شرب 
باشــد، طرحی غیر حرفه ای و غیرعلمی است زیرا 
طرح های انتقال آب فقط برای شرب انجام می شود.  
وی با اشاره به اینکه هرگونه برداشت در حوضه آبریز 
زاینده رود، محیط زیســت را به مخاطره می اندازد، 
اظهار کرد: مسائل و اختالفات استانی که در حوضه 
زاینده رود بین اصفهــان، چهارمحال و بختیاری و 
خوزستان مطرح است نیز طرح انتقال آب از بن به 
بروجن را تحت الشعاع قرار می دهد. وی ادامه داد: 
بررسی مطالعات برای انتقال آب بین حوضه ای از 
نظر اقتصادی، در شــرح وظایف وزارت نیرو است؛ 
باید مطالعاتی انجام دهد که برای تامین منابع آب 

منطقه بروجن انتقال آب از کدام حوضه که پتانسیل 
آبی مناســبی دارد، اقتصادی تر است. اینکه انتقال 
آب نیاز به لوله کشــی در ارتفاع و پمپاژ دارد آیا از 
نظر اقتصادی به صرفه است؟ وی گفت: باید در نظر 
گرفت که ســهم طرح بن- بروجن بین کاربری ها، 
بارگذاری هــای اضافه تر، پمپاژها و توســعه باغات 
باالدست چقدر است و چه اندازه می تواند موثر باشد، 
زیرا چه در حوضه اســتان اصفهان و چه در حوضه 
استان چهارمحال و بختیاری بهره برداری های زیادی 
وجود دارد. مریــدی افزود: از نظر محیط زیســت 
سهم طرح بن- بروجن نســبت به توسعه هایی که 
وجود دارد، ناچیز است، همچنین باید توجه داشت 
 اصفهان و چهارمحال و بختیاری؛ قلب ایران اســت

  و بایــد همــه حفــظ شــوند و توســعه پایــدار 
داشته باشند.

قربانیان طرح های انتقال آب
عالوه بر کشــاورزان و دوســتداران محیط زیست 
که صــدای اعتراض شــان در مــورد نواقص طرح  
های انتقال آب بــه جایی نمی رســد، مدیران نیز 
به دلیل نگاه فردی در این پروژه هــا در حال کنار 
گذاشته شــدن هســتند. به تازگی با حکم عیسی 
کالنتری،رییس ســازمان محیط زیســت پروین 
فرشــچی، معاون دریایی این ســازمان از ســمت 
خود برکنار شد. هر چند فرشــچی اعالم کرده که 
دلیل خاصی برای این برکناری ذکر نشــده است؛ 
اما کارشناسان معتقدند علت برکناری او مخالفت 
با طرح انتقال آب خزر با استان سمنان بوده است. 
کرمان، سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و... 
از جمله اســتان های در انتظار انتقال آب و اجرایی 
شدن طرح هایی هســتند که برخی به شدت غیر 
واقع بینانــه و برخی دیگر به شــدت هزینه بر و پر 
ریسک است در حالی که عمال اعمال قوه قهریه ای 
بر نبود مدیریت مصرف و انتقال صنایع آب بر از این 
استان ها وجود ندارد و همچنان سیاستمداران در 
 سودای انتقال آب از یک سوی کشور به سویی دیگر

 هستند.

قربانیان آبی
 مسائل و اختالفات استانی، طرح های انتقال آب را تحت تاثیر قرار داده است

 فعالیت ۴۰ اکیپ بازرسی بهداشت
 بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در اصفهان

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: با نزدیک شدن به ایام نوروز و ارتقای سالمت 
شــهروندان در این ایام اداره بهداشت استان، بازرسی های بیشــتری بر مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی 
دارد و ۴۰ اکیپ بازرس اداره بهداشت از این مراکز بازدید می کنند.حسین صفاری با اشاره به بازدیدهای 
بازرسان اداره بهداشــت اســتان از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی اظهار داشت: با نزدیک شدن 
به ایام نوروز، این بازرسی با شدت و حدت خاصی انجام می شــود.مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت 
استان اصفهان با بیان اینکه به طور رسمی از اول اســفند ماه، بازدیدهای مستقیم از مراکز عرضه مواد 
غذایی، اماکن عمومی مانند هتل ها، رســتوران ها، فســت فودها، کبابی و بریانی ها، بستنی فروشی ها، 
کله پاچه و آش فروشی ها آغاز شده است، گفت: با شــروع این بازرسی ها، ۴۰ اکیپ مامور اداره بهداشت 
 از تمام مراکزی که به هر نحوی با مواد غذایی و ســالمت مردم جامعه مرتبط اســت، بازرسی و نظارت 

می کنند.

 مهلت ثبت نام مسابقه 
دانشگاه های جاده ابریشم اعالم شد

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشــگاه اصفهان گفت: اردیبهشت ســال آینده، آخرین مهلت 
ارسال آثار به دبیرخانه مسابقه نگارش و عکاسی شبکه دانشگاه های جاده ابریشم است.شبکه دانشگاه های 
جاده ابریشم )SUN( با هدف توسعه روابط علمی و فرهنگی کشورهای در مسیر جاده ابریشم و تحکیم صلح 
و دوستی و احیای سنت های مشترک ملت ها در دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در کره جنوبی از سال 
2۰۱5 تشکیل شد. سیدکمیل طیبی افزود: سومین مسابقه شــعر و مقاله نویسی شبکه دانشگاه های جاده 
ابریشم در 2۹ شهریور سال آینده برگزار می شود و دانشجویان دانشگاه های عضو این شبکه می توانند در آن 
شرکت کنند.وی اظهارداشت: از ایران سه دانشگاه اصفهان، عالمه طباطبایی و بین المللی امام خمینی)ره( 
قزوین عضو این شبکه هستند. طیبی، آخرین مهلت ارسال آثار به این بخش را ۱5 اردیبهشت سال آینده اعالم 
و اضافه کرد: بخش عکاســی )PHOCOS 2019 ( با موضوع »تجارت و بازاریابی در جاده ابریشم«  برگزار 

می شود که آثار آن باید تا ۳۰ اردیبهشت ارسال شود.

حجم بارش های فصل پاییز کشور از ابتدای سال آبی ۹۸-۹۷ )اول مهرماه( تاکنون 
به ۱۹۳.۳ میلی متر رسید که در مقایسه با میانگین ۱۰ ساله اخیر از ۱۳۴ میلی متر 
رشد برخوردار بوده است. بر اساس آمار بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه  
یک کشور، میزان بارندگی ها طی مدت مشابه سال آبی ۹۶ تا ۹۷ در این حوضه ها 
۸۸.۴ میلی متر گزارش شده اســت.این میزان بارش، از سال آبی گذشته ۱۱۹ 
درصد بیشتر شده و نسبت به میانگین بلندمدت 5۰ ساله از 2۹ درصد و در مقایسه 

با میانگین ۱۰ ساله اخیر از ۴۴ درصد رشــد برخوردار بوده است. بر اساس این 
گزارش، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با ۳۴۸.۴ میلی متر بارش و حوضه 
آبریز مرزی شرق با ۴۴.۶ میلی متر به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان بارندگی 
حوضه های آبریز درجه  یک برخوردار بوده اند. بر همین اساس، میزان بارندگی سال 
آبی جاری در حوضه مرزی شرق 2۳ درصد کمتر از متوسط بلندمدت 5۰ ساله و 

پنج درصد کمتر از متوسط ۱۰ سال اخیر گزارش شده است.

هوا
 و 

آب

رشد ۱۳۴ میلی متری 
حجم بارش های کشور

از ابتدای سال آبی ۹۷-۹۸ 
تاکنون؛

اعالم مفقودی 
مدرک فــارغ التحصیلی اینجانب 
ایوب صفــا فرزند حســنعلی به 
شماره شناسنامه 1271576724 
صادره از اصفهان مقطع لیسانس 
رشــته برق مخابرات صــادره از 
دانشــگاه نجف آباد به شــماره 
2550 در مــورخ 1396/2/3 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

پریسا سعادت

اگر پروژه انتقال آب از بن به بروجن 
برای مصارف غیر از شرب باشد، 
طرحی غیر حرفه ای و غیرعلمی 
است زیرا طرح های انتقال آب 
فقط برای شرب انجام می شود
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تمجید »والورده« از مسی
بارسلونا شنبه شــب با نتیجه یک بر صفر رئال 
مادریــد را در اللیــگا 
شکست داد. ارنستو 
والورده پس از بازی 
گفت: پیروزی در 
ســانتیاگو برنابئو 
ســخت اســت به 
خصــوص در دو بازی 
پشــت ســر هم. نتیجه عادالنه ای بود. زمانی 
که توپ و میانــه میدان را در اختیار داشــتیم 
می توانستیم خطر ساز ظاهر شویم . بازی سخت 
و نزدیکی بــود. با این حال خوشــحالیم . هنوز 
بازی های زیادی به پایان اللیگا مانده اســت و 
فاصله زیادی داریم. سرمربی بارسلونا در ادامه 
اظهار کرد: نســبت به بازی چهارشنبه مان در 
نیمه نخســت، در این دیدار خیلی بهتر ظاهر 
شدیم. کنترل بیشتری داشــتیم. جرارد پیکه 
نمایش خوبی بر جای گذاشــت؛ اما در مجموع 
بازیکنانم بازی فوق العاده ای ارائه دادند. او افزود: 
لیونل مسی نیز در سطح خیلی باالیی ظاهر شد 

و در وضعیت خوبی به سر می برد.

فوساتی زیر تیغ؛ 
االهلی اخراج می کند؟

االهلی عربســتان یکی از حریفان تیم فوتبال 
پرســپولیس در فصل 
جدید لیگ قهرمانان 
آسیاست. هدایت 
االهلی را در ابتدای 
فصــل گویــدی 
آرژانتینی بر عهده 
داشت که این مربی به 
خاطر کســب نتایج ضعیف از کار بر کنار شد و 
سران متمول االهلی تصمیم گرفتند که خورخه 
فوساتی را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب 
کنند. با آمدن فوساتی اروگوئه ای نه تنها نتایج 
االهلی بهتر نشده بلکه بدتر هم شده تا جایی که 
این تیم عربستانی در پنج بازی خود با هدایت 
سرمربی جدیدش دو شکست، دو تساوی و یک 
پیروزی را به دست آورده است. روزنامه اسپورت 
عربســتان اخراج زود هنگام فوســاتی را بعید 
ندانست و نوشت که با ادامه این نتایج سرمربی 
اروگوئه ای از کار برکنار خواهد شــد. به نوشته 
اسپورت خط دفاعی االهلی بعد از آمدن فوساتی 
عملکردی ناامید کننده از خود نشان می دهد و 

گل های زیادی دریافت می کند.

 واکنش جالب مورینیو
 به احتمال بازگشت به رئال

رامون کالدرون، رییس سابق باشگاه رئال مادرید 
طی روزهای اخیر بارهــا خبر از قطعیت یافتن 
بازگشــت مورینیو در 
تابســتان امسال به 
مادریــد صحبت 
کرده و ســرمربی 
نیــز  پرتغالــی 
هــای  صحبــت 
کالــدرون را تکذیب 
نکرده و با ابهــام در این رابطه صحبت می کند. 
مورینیو بین سال های 2010 تا 2013 سرمربی 
رئال مادرید بود و دوران پر فراز و نشــیبی را در 
برنابئو سپری کرد. مورینیو همچنین در مورد 
اظهارنظر رامون کالدرون مبنی بر بازگشت این 
ســرمربی به رئال مادرید در تابستان پیش رو 
گفت: حتما کالدرون بهتر می داند. من اطمینان 
دارم او اطالعات فراوانی در مورد باشــگاهی که 
روی آن تعصــب دارد در ذهــن دارد و بیش از 
من می داند. من هیچ چیز درمورد کار و روش 

مدیریت در فوتبال نمی دانم.

منچسترسیتی در آستانه کنار 
گذاشتن از لیگ قهرمانان اروپا

کنار گذاشته شــدن منچسترســیتی از لیگ 
قهرمانان اروپا، یــک گام دیگر جدی تر شــد. 
اشــپیگل  روزنامــه 
آلمان، مســتندات 
جدیدی ارائه کرد 
که بر مبنــای آن 
مشخص شده که 
سیتی چگونه قوانین 
فیرپلی مالی یوفا را دور 
زده است.همچنین سیتی در زمینه جذب برونو 
زوکلینی، اتحادیه فوتبال انگلیس را نیز فریب داده 
است و به همین خاطر اتحادیه عنوان کرده است 
به صورت جدی این پرونده را بررسی خواهد کرد.
با این حال بزرگ ترین جریمه برای سیتی کنار 
گذاشته شدن از لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود که 
باعث می شود ضرر هنگفت مالی به این تیم وارد 
شود و سیتی نتواند برای مدتی بازیکن جدیدی 

را به خدمت بگیرد و به ترکیب خود اضافه کند.

تاریالآخرپولراازاستقاللمیگیرم

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مسئوالن باشگاه فوالدخوزستان با »زی دیابته«، مدافع چپ اهل 
آفریقا به توافق رســیده اند و درصورتی که سالمتی این بازیکن در 
تست ایفمارک نیز تایید شــود، او به جمع شاگردان قطبی اضافه 
خواهد شد. زی دیابته، در لیگ هایی از جمله آفریقا و فرانس بازی 
کرده است.اگر پیوستن این مدافع آفریقایی به فوالد قطعی شود، او 

سومین بازیکن خارجی جذب شده با نظر قطبی است.

توافق فوالد با مدافع آفریقایی

دور جدید لیگ قهرمانان آسیا از روز سه شنبه برای تیم پرسپولیس 14
آغاز می شــود؛ اما در این بین و با وجود پرداخت پاداش دوره قبلی 
برخی از بازیکنان تیم پرسپولیس هنوز موفق به گرفتن پاداش خود 
نشدند. یکی از این  بازیکنان آدام همتی است که با وجود حضور در 
ترکیب پرسپولیس در نیمه نهایی و فینال لیگ قهرمانان آسیا اما 

هنوز باشگاه به او پاداشش را نداده است.

بازیکن پرسپولیس پاداش خود  را نگرفت؟
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مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:
تا ریال آخر پول  را از استقالل 

می گیرم
مدیر عامل باشگاه ذوب آهن، همچنان پیگیر چک 
برگشت خورده باشگاه اســتقالل است که برای 
خرید مرتضی تبریزی گرفته بود. ســعید آذری  
تاکید زیادی روی این کار دارد و گفته است:» بله 
چک 300 میلیون تومانی برگشت خورده و ما در 
تالش هستیم در آخرین روزهای سال این پول را 
بگیریم. همانطور که تا ریال آخر از پرسپولیس پول 
باشگاه را گرفتم از استقالل هم تا ریال آخر طلب 
باشگاه ذوب آهن را می گیرم زیرا من اینجا هستم 
تا از حق و حقوق باشگاه دفاع کنم و به قول حضرت 

علی )ع( حق گرفتنی است.«

شوخی با شفر؛
 چشمت شور است!

بعد از بازی اســتقالل و ذوب آهــن و برد آبی ها 
وینفرد شفر، سرمربی آبی ها به تعریف و تمجید از 
اللهیار صیادمنش، مهاجم جوان تیمش پرداخت. او 
گفت این بازیکن مثل الماس می ماند؛ اما تنها چند 
روز بعد از تعریف و تمجیدهای سرمربی استقالل 
از اللهیار، این بازیکن مصدوم شد! آسیب دیدگی 
صیادمنش باعث شده تا بعضی بازیکنان به شوخی 
و خنده بگویند چشــم وینفرد شــفر شور است. 
بعضی بازیکنان حتی به شوخی گفته اند امیدوارند 
 شــفر از آنها تعریــف نکند چون ممکن اســت 

مصدوم شوند.

آخرین واکنش فرهاد؛
 مهربان تر باشیم، تمام!

فرهاد مجیدی پس از جنجــال به وجود آمده در 
ماجرای مشاجره اش با افسر راهنمایی و رانندگی، 
در استوری اینســتاگرام خود متن زیر را منتشر 
کرد: »ماجرا های این یکــی دو روز کام همه مان 
را به شــکلی تلخ کرد، هرچه بود گذشت. من هم 
مثل بسیاری از شما باور دارم که شاید این روز ها 
فشار هایی که هرکدام تحمل می کنیم، طاقت و 
حوصله ما را کم کرده اســت به همین خاطر و در 
این روز های نزدیک به بهار، بهتر است کمی با هم 
مهربان تر باشیم و حوصله مان را بیشتر کنیم. به 
احترام روز های بهاری، در جهت افزایش همدلی 
و گسترش تعامل دوستانه و دوری از فضای تشنج 
و خشونت، پست های مربوط به آن ماجرا را حذف 
کردم. امیدوارم کــه بعد از این همــه مهربان تر 

باشیم.«

در حاشیه

پیشخوان

با وجود تبلیغات نســبتا 
زیاد، تنها نزدیک به 100 نفر از 
بازی تیم دختران ایران مقابل 
بــاروس اســتقبال کردند؛ 

تنهایی یک تیم فوتبال

  عکس روز

 رونمایی باشگاه لس آنجلس گلکسی
 از مجسمه »دیوید بکام«

مراسم رونمایی از مجسمه دیوید بکام، بازیکن پیشــین تیم ملی فوتبال انگلیس و باشگاه 
لس آنجلس گلکسی  جنب ورزشگاه سنتروم استوهاب برگزار شد. 

 جباری: حاشیه ها لطمه 
نزند استقال قهرمان است

بیرانوند: فقــط قهرمانی 
پرسپولیس مرا راضی می کند

 امروز یزدانی و هادی در 
فینال جام دانکلوف؛ خیزحسن 

و پرویز برای صید طا

»بودیمیر« زیر سایه »منشا«
مهاجمی که در لیســت مازاد برانکو قرار گرفته بود در میان ناباوری همگان بــه تیم رقیب رفت و جای 
خودش را به یک بازیکن کروات داد که با انتخاب و تایید برانکو به تیم پرسپولیس آمد.وقتی در اهواز هر 
سه خارجی تازه وارد اســتقالل برای این تیم گل زدند، خیلی ها با خودشان گفتند از این پس بودیمیر و 
برانکو بیشتر از قبل تحت فشــار قرار می گیرند، به خصوص که یکی از 3 گل آبی ها را منشا زده بود، اما 
ساعتی بعد، بودیمیر هم یک پاس گل به علی علیپور داد و در نیمه دوم بازی هم یک گل زد که داور خطا 
گرفت. با همین عملکرد و البته با آن شــوتی که بودیمیر زد و دریس دروازه بــان جوان نفت از زیر طاق 
 درآورد، برانکو فعال نفس راحتی کشید، اما هنوز هم بودیمیر زیر اسم و سایه منشاست که زیباترین گل 

هفته را زد.

برگزاری دربی تبریز در یادگار به جای بنیان دیزل؟
بر اساس برنامه اعالم شده از سوی سازمان لیگ دو تیم ماشین سازی و تراکتورسازی، روز پنجشنبه دربی تبریز 
را باید برگزار کنند. از آنجایی که ماشین ســازی میزبان این مسابقه است، بازی باید در ورزشگاه بنیان دیزل 
تبریز برگزار شود؛ اما با توجه به همشهری بودن دو تیم احتمال برگزاری بازی در یادگار امام)ره( وجود دارد.بر 
اساس توافقی که مسئوالن دو باشگاه انجام داده اند، با توجه به وضعیت چمن خوب یادگار و همچنین تعداد 
بیشتر سکوها در این ورزشگاه جهت راحتی هواداران احتماال دیدار دربی تبریز به جای بنیان دیزل در یادگار 
امام)ره( برگزار شود. این در حالی است که صحبت هایی درباره تغییر زمان بازی به روز جمعه هم وجود دارد 
اما هنوز چیزی در این خصوص قطعی نیست.گفتنی است؛ طبق برنامه قبلی ماشین سازی و تراکتورسازی 

ساعت 15 روز پنجشنبه باید مقابل یکدیگر صف آرایی کنند.

رییس فدراسیون وزنه برداری درباره تعیین تکلیف سعید علی حسینی و اینکه گفته می شود در روزهای 
آینده به اردوی تیم ملی برگردد، بیان کرد: سعید علی حسینی یکی از افتخارات ماست و تالش کردیم 
که دوباره به ورزش قهرمانی برگردد. او عنوان نایب قهرمانی جهان و بازی های آسیایی را دارد و حاال به 
هر دلیلی او را در مسابقات جهانی 201۸ نداشتیم. با این حال کادر فنی اسم علی حسینی  را در مرحله 
مقدماتی قهرمانی آسیا رد کرد. شاید یکی از مهرهای ما دچار مشکل شود؛ اما این کار را انجام داد. اگر علی 
حسینی توجه نکند و اردیبهشت رد شود، دیگر نمی تواند شش گزینشی خود را به پایان برساند منوط 
به اینکه ابتدای کار حضور داشته باشد و استانداردهای آنتی دوپینگ و آزمایش های متعدد را مثل سایر 
قهرمان ها رعایت کند.علی مرادی ادامه داد: ما به علی حسینی فرصت دیگر دادیم و این آخرین مهلت 
اوست، قوانین بین المللی می گوید بعد از اردیبهشت هیچ کاری نمی توان انجام داد. سعید علی حسینی 
قهرمان خوب ماست؛ اما باید به نظم و قواعد و قوانین بین المللی توجه کند. مرادی در مورد آخرین وضعیت 
سهراب مرادی نیز گفت: برخی متخصصان گفتند نیاز به عمل ندارد و برخی دیگر گفتند عمل شود ما همه 
چیز را به متخصصان فدراسیون پزشکی و خود قهرمان واگذار کردیم؛ اما زودتر باید تکلیف کار مشخص 
شود. البته نباید عجله کرد و نباید هم زمان را از دست داد. رییس فدراسیون وزنه برداری در مورد اینکه 
به برخی وزنه بردارهای خارجی به دلیل پر نشدن سه ماه حضورشان در سیستم آدامز اجازه حضور در 
مسابقه داده نشد، گفت: یک زمانی همچنین مسئله ای برای ما پیش آمد؛ اما کشورهای زیاد دیگری هم 
دچار این مشکل شدند. درست است که سطح این مسابقات شاید از رویدادهایی چون جهانی و آسیایی 
یک پله پایین تر باشد؛ اما گزینشی المپیک است. اگر کشورهای دیگر هم به این مسئله توجه نکنند در 
آینده به مشکل بر می خورند. تعدادی از کشورها ایمیل زدند که چنین مشکلی دارند  که من توضیح دادم 

باید از قوانین جهانی تبعیت کنیم و آنها هم پذیرفتند.

رییس فدراسیون وزنه برداری تاکید کرد:
قهرمانی آسیا، آخرین فرصت علی حسینی
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13  اسفند

رقابت های لیگ قهرمانان آســیا در سال 2019 در 
حالی عصر امروز آغاز می شــود کــه تیم ذوب آهن 
اصفهان به عنوان یکی از ســه نماینده فوتبال ایران 
در این دوره از مســابقات حضور خواهد داشت. این 
هفتمین حضور باشــگاه اصفهانی در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان به شــمار می رود؛ البته این تیم یک 
بار هم در مرحله پی اف حضور داشت که با شکست 
دو بر صفر مقابل استقالل تهران از راهیابی به مرحله 

گروهی لیگ قهرمانان باز ماند.
سبزپوشان اصفهانی که با کسب عنوان نایب قهرمانی 
فصل گذشــته رقابت های لیگ برتــر ایران فرصت 
حضور دررقابت های آســیایی را پیدا کرده بودند در 
مرحله پلی اف ابتدا تیم الکویت کویت را در وقت های 
اضافه از میان برداشتند و در دومین بازی این مرحله 
توانســتند در یک بازی دراماتیک تیــم الغرافه قطر 
را با نتیجه ســه بر دو شکســت داده و راهی مرحله 

گروهی شوند.
ذوبی ها در شــرایطی در چارچوب هفته اول 
دور گروهی لیگ قهرمانان آســیا از ساعت 
19 امروز در ورزشگاه فوالد شهر میزبان تیم 
الزورا عراق خواهند بود که  آنها در لیگ برتر 
شرایط خوبی نداشــته و در 13 هفته پیاپی 

نتوانسته اند بردی را به دست آورند. 
سبزپوشــان اصفهانی که طی چند روز گذشــته با 
تغییرات  مدیریتی و کنار گذاشــتن سعید آذری از 
هیئت مدیره  روبه رو شــده اند در این دوره از لیگ 
قهرمانان آسیا شرایط ســختی را در پیش دارند. این 
تیم که چهارمین حضور متوالی خود در این مسابقات 
را تجربه می کند در این بازی ها با کمبود مهره به ویژه 
در فاز هجومی مواجه است و از طرف دیگر فشردگی 

مسابقات لیگ برتر خستگی مضاعفی را بر  آنها 

وارد کرده است. 
 حریف تیم ذوب آهن در اولین گام یکی از تیم های 
ریشه دار عراقی اســت که با پایان یافتن محرومیت 
10 ساله عراقی ها از حضور در لیگ قهرمانان به دلیل 
مشــکالت امنیتی به عنوان نماینده مســتقیم این 
کشور در این دوره از رقابت ها فرصت حضور یافته و از 
انگیزه های بسیار باالیی برخوردار است. تیم الزورا که 
13 عنوان قهرمانی در لیگ برتر عراق و 15 قهرمانی 
در جام حذفی این کشور را در کارنامه دارد این روزها 
با 36 امتیاز در رده چهارم لیگ برتر عراق قرار گرفته 
اســت. نقطه قوت این تیم را می تــوان خط حمله 
قدرتمند آن دانست که در فصل جاری لیگ عراق 26 

گل به ثمر سانده است.
نتیجه دیدار ذوب آهن با تیم الزورا عراق تاثیر زیادی 

در چگونگــی روند سبزپوشــان در 
لیگ قهرمانان دارد از این رو 

شــاگردان علیرضا منصوریان امیدوارنــد با تکیه بر 
بی تجربگی تیم الزورا در رقابت های آســیایی، سه 
امتیاز این دیدار خانگی را به حساب شان واریز کرده 
و با خیال راحت در هفتــه آینده به مصاف تیم النصر 
امارات بروند. تجربه خوب سرمربی تیم ذوب آهن در 
رقابت های آسیایی باعث می شود تا طرفداران باشگاه 
اصفهانی امیدواری زیادی به پیروزی مقابل ضعیف 

ترین تیم این گروه داشته باشند.
علیرضــا منصوریان موفقیت هــای قابل توجهی در 
لیگ قهرمانان آسیا داشته و با کنار گذاشتن شکست 
مقابل العین، می شــود نمره خوبی به این مربی در 
رقابت های آسیایی داد. او با نفت تا یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان پیش رفت و با استقالل نیز از مرحله 
گروهی صعود کرد. سرمربی ذوبی ها حاال با ذوب آهن 
به دنبال تجربه ای دیگر است و به خوبی می داند  با 
توجه به اوضاع نا به سامان این تیم در لیگ برتر اگر 
شاگردانش موفق به کسب نتایج قابل قبول در این 
دو بازی ذوب در لیگ قهرمانان تا پیش از عید 
نشــود باید چمدانش را ببندد و دیگر جایی 

روی نیمکت این تیم نخواهد داشت.
فو مینگ، هو ویمینگ و وانگ دکســین از 
کشور چین تیم داوری این دیدار را تشکیل 
خواهند داد، همچنیــن عبدالخالق از لبنان 

نظارت این بازی را بر عهده دارد.
باتوجه به مهاجرت بســیاری از عراقی ها در سال 
های گذشته به شــهر اصفهان، احتماال تیم الزورا 
از حمایت هوادارانش بهره مند خواهد شــد و حتی 
احتمال دارد تمام 10 درصد ظرفیت ورزشگاه را پر 
کنند.این موضوع وظیفه هــواداران ذوب آهن را نیز 
بیشتر می کند و آن ها باید حضور پرتعدادتری در این 
مسابقه داشته باشند چرا که ذوب آهن بدون پیروزی 
مقابل الزورا نمی تواند راه صعود را پیدا کند.

روزهایبدبهدرمیشود؟
  امید هواداران برای جبران مافات ذوب آهن در لیگ قهرمانان؛

منصوریان: انگیزه 
حریف خطرناک است

ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهن 
ایران در نشست خبری قبل از دیدار 
تیمش مقابل الزورای عراق در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا، اظهار 
کرد: بازی مقابــل الکویت و الغرافه 
در مرحلــه پلی آف ســخت بود؛ اما 
بازیکنان ذوب آهن فعل خواســتن 
را بــه خوبی صرف کردنــد تا امروز 
سهمیه مرحله گروهی را در اختیار 

داشته باشیم.
علیرضا منصوریان ادامه داد: حریف 
عراقی ما در این مرحله سابقه زیادی 
در لیگ قهرمانان ندارد ولی انگیزه 
آن ها می تواند یک فاکتور مهم برای 
خطرناک بودن آن ها محسوب شود.

منصوریان افــزود: بازیکنان جوان 
ذوب آهن، شرایط جدیدی را تجربه 
می کنند و باید در کنــار باتجربه ها 
خودشان را نشان دهند.سرمربی تیم 
فوتبال ذوب آهن ایران با بیان اینکه 
بازی های تیم الــزوراء را دیده ایم و 
می دانیم که با حضور چند ملی پوش 
کیفیت خوبی دارند، خاطرنشــان 
کرد: از ســوی دیگر نوع بازی الزورا 
و وضعیت بدنی بازیکنــان این تیم 
شبیه به ذوب آهن اســت و همین 
مســئله بــازی را بســیار نزدیک و 

حساس خواهد کرد.

سمیه مصور
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ائمه جمعه به موضوع حقابه زاینده رود ورود کنند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

حضورآثاراصفهانیها
در»ساتریکن«لهستان

امسال جشنواره کاریکاتور ساتریکن لهستان 
با حضور ســه اثر از پیام پورفــاح، نگین نقیه 
و مهناز یزدانی از اصفهان و برنده شــدن یک 

ایرانی به کار خود پایان داد.
پیام پورفاح اظهار کرد: جشــنواره ساتریکن 
یک جشــنواره جهانی اســت که در لهستان 
برگــزار می شــود و مانند دیگر جشــنواره ها 
دوســتان هنرمند آثار خود را ارســال کردند 
 و ســه نفر از اصفهان بــه این جشــنواره راه 

یافتند. 
مدیــر خانــه کاریکاتــور اصفهــان ادامــه 
داد: این جشــنواره شــامل دو بخــش طنز 
و هجــو بــا موضــوع توقف بــود و امســال 
 نیــز جایــزه بــزرگ ایــن جشــنواره را
  آقــای میرایی کــه در تهران فعالیــت دارند،

 کسب کرد که باعث خوشحالی و افتخار برای 
ماست.

وی افزود: تعداد راه یافتگان از ایران قابل توجه 
بود و از اصفهان نیز من، خانم نگین نقیه و مهناز 
یزدانی در این جشنواره حضور داشتیم و پس 
از برگزاری نمایشگاه آثار، کتاب جشنواره نیز 

منتشر می شود.
پورفاح با بیــان اینکه این جشــنواره یکی از 
معتبرترین جشنواره های کاریکاتور دنیاست، 
گفت: حضور کاریکاتوریست ها طی سال های 
اخیر در جشنواره ها رو به رشد بوده و حدود ۱۵ 
تا ۲۰ جایزه داخلی و خارجی کســب کرده اند 
وحضور زنان در این آمار چشمگیرتر است و هر 

سال این آمار باالتر می رود.
ایــن هنرمنــد ادامــه داد: با حضــور در این 
جشــنواره ها عاوه بر شــناخت اســتعدادها 
بــا کاریکاتوریســت های جهــان آشــنا 
 می شــویم و نقــش خیلی مهمی در کســب 

تجربه دارد.

دستگیری5نفرشکارچی
غیرمجازدراردستان

پنج نفر شکارچی که اقدام به شکار غیرمجاز 
در شهرستان اردستان کرده بودند، دستگیر 

شدند.
سرپرســت اداره محیط زیســت شهرستان 
اردســتان اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت 
محیط زیست شهرستان اردستان با همکاری 
پلیس، طی گشــت و کنترل در منطقه شکار 
ممنوع خــارو، به پنج نفــر متخلف که جهت 
شــکار غیرمجــاز وارد منطقه شــده بودند 

مشکوک شدند. 
شواخی اضافه کرد:تعداد 4 قبضه اسلحه غیر 
مجاز همراه با تعدادی دوربین و فشنگ و سه 
دستگاه موتورسیکلت از متخلفان کشف شد 
که پس از هماهنگی با ریاست دادگاه عمومی 
بخش زواره و انجام مراحــل اداری، متخلفان 

تحویل مقامات قضائی شدند.

جهت آبیاری درختان و فضای سبز 
صورت گرفت؛

بهرهبرداریازاستخرذخیره
آبشهرداریفالورجان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای 
اسامی شهر فاورجان؛شهرداری فاورجان 
طــی ســال های اخیر بــا توجه بــه کاهش 
نزوالت آســمانی و مواجهه با بحران کم آبی، 
فعالیت های فراوانی جهت کاهش مصرف آب  
و بهینه سازی آبیاری فضای سبز سطح شهر 

انجام داده است.

شــهردار فاورجان در این خصــوص گفت: 
با توجه به بحــران کم آبی ســال های اخیر 
و در نظر گرفتن وســعت فضای ســبز سطح 
شــهر، شــهرداری با برنامه ریــزی از پیش 
تعیین شــده احداث اســتخر ذخیره آب به 
ظرفیت حدود 4۰۰۰مترمکعب در نهالستان 
شــهرداری را در دســتور کار خود قرار داد.
جواد نصــری تصریح کرد: با اســتفاده از این 
ظرفیت و با توجه به کم آبی ســال های اخیر 
امید آن مــی رود که در حفظ فضای ســبز و 
درختان سطح شــهر بیش از پیش کوشا بوده 
 و رضایت خاطر شــهروندان عزیــز را فراهم 

کنیم.

فرمانده پایگاه چهارم رزمی پشتیبانی 
هوانیروز اصفهان خبر داد:

برگزاریرزمایشآموزشی
رزمیوامدادیهوانیروز

رزمایش آموزشی، رزمی و امدادی پایگاه چهارم 
رزمی پشــتیبانی هوانیروز اصفهــان در دریاچه 
ســد زاینده رود  برگزار شد.فرمانده پایگاه چهارم 
رزمی پشتیبانی هوانیروز اصفهان گفت: ارزیابی 
و سنجش توان رزمی و امدادی هوانیروز اصفهان، 
افزایش مهارت خلبانان جــوان در کنار خلبانان 
ماهر و پیشکسوت در نشســت و پرواز روی آب و 
حمل نقل از ساحل به بالگرد و بالعکس از اهداف 
این رزمایش یک روزه بود. امیر سرتیپ دوم ستاد 
خلبان علی عفیف افزود: در این رزمایش دو فروند 
بالگرد شــونوک و یک فروند بالگــرد نجات۲۱4 

حضور داشتند.

مدیرکل حج و زیارت استان خبرداد:
بیشازپنجهزاراصفهانی

آمادهحضوردرسرزمینوحی
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با اشاره به 
آخرین وضعیت حج تمتــع ۹۸، اظهار کرد: پنج 
هزار و ۷۳۵ نفر در 4۰ کاروان از استان اصفهان برای 
انجام فریضه حج راهی عربستان می شوند.غامعلی 
زاهدی گفت: هزینه های حج تمتع امسال حداقل 
۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار و حداکثر ۲۸ و 4۰۰ هزار 
تومان است و اصفهانی ها در مدینه اول و دوم حضور 
دارند. وی افزود: فیش های اعام شــده اســتان 
اصفهان برای حج تمتع ۹۸ تا ۳۰ بهمن ۸۵ خواهد 
بود.سامانه reserve.haj.ir از صبح جمعه، ۱۰ 
اســفندماه باز شده اســت و دارندگان فیش حج 
می توانند در کاروان های حج ۹۸ ثبت نام کنند.این 
اولویت ها فقط پنج روز برای نام نویسی مهلت دارند 
و اگر کاروان ها خالی بماند، سازمان حج و زیارت 

اولویت های بعدی را فرا می خواند.

 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت
 بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:
اجرایمرحلهسومتوزیع
الستیکرایگانازهفتهجاری

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان گفت: مرحله سوم توزیع الستیک 

رایگان در هفته جاری اجرا می شود.
هادی منوچهری اظهارکرد: طرح بسته حمایتی با 
پیگیری سازمان تاکسیرانی، شهرداری اصفهان و 
با مصوبه شورای اسامی شــهر در حال اجراست و 
توزیع الســتیک های رایگان طبق وعده داده شده، 
آغاز شده است. وی افزود: در راستای اجرای فاز اول 
و دوم ارائه بسته حمایتی به رانندگان تاکسی تاکنون 
شش هزار و ۲۰۰ حلقه الســتیک رایگان بین سه 
هزار و ۱۰۰ نفر از رانندگان تاکسی پاک زرد دارای 

سامانه تاکسی  متر توزیع شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه اجرای طرح بسته 
حمایتی از رانندگان تاکســی با این ابعاد و کیفیت 
در تاریخ سازمان تاکسیرانی سراسر کشور بی سابقه 
است، خاطرنشان کرد: بســته حمایتی به سال ۹۸ 
تسری پیدا خواهد کرد و در فاز بعدی معافیت هایی 
در پرداخت هزینه های مرتبط با صدور کارت شهری 
و پروانه بهره بــرداری به صورت کامــا رایگان به 

رانندگان تعلق خواهد گرفت.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان از پیشرفت 
85 درصدی پروژه آزاد سازی حلقه حفاظتی 
و تقاطع غیر همســطح در بزرگراه شــهید 
اردستانی خبرداد؛ پروژه ای که کلنگ اجرایی 
شدن آن کمتر از سه ماه پیش بر زمین خورده 

شد.
رشــد بی رویه ترافیک در کان شهر اصفهان طی 
دهه اخیر که بــه دنبال افزایش رشــد جمعیت و 
رونده فزاینــده مهاجرت های بی پایــان رخ داد، 
مسئوالن شهری را بر آن داشت تا به منظور حفاظت 
از حریم شهر و اراضی کشاورزی، جلوگیری از توسعه 
ناموزون شهر و حل مشکل تردد خودروهای سنگین 
در داخل شــهر، عملیات اجرایــی رینگ چهارم 
حفاظتی شهر را با ســاخت تقاطع غیرهمسطح در 
بزرگراه شهید اردستانی آغاز کنند. در همین راستا 
۱۵ آذر ماه ســال جاری با حضور مدیران استانی و 
شهری کلنگ ساخت این تقاطع واقع در محدوده 
منطقه ۱۰ حدفاصل قهجاورستان تا بزرگراه شهید 
اردستانی به مساحت ۱۲۰ هزار متر مربع بر زمین 

زده شد. 
این طرح که با همکاری مشترک مناطق ۱۰ و ۱4 با 
اعتبار 4۵۰ میلیارد ریال هزینه اجرایی می شود از 
جمله ابر پروژه های اصفهان محسوب می شود که 
قرار است با ارتباط مناطق ۱۰ و ۱4، امنیت جانی و 
زیست محیطی  را به شمال شهر باز می گرداند. بر 

اساس برنامه ریزی صورت 
گرفته مشخص شده است 
که حــدود ۱4۰ میلیارد 
ریال از ایــن اعتبار برای 
آزادی در منطقــه ۱4 و 
حدود ۱۵۰ میلیارد ریال 
برای آزاد سازی در منطقه 

۱۰صرف می شود.
به گفته مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان، بخش 
زیادی از بار ترافیکی شمال اصفهان به دلیل ورود 
خودروها از خارج شهر اســت، از این رو پیش بینی 

می شــود بــا احــداث و 
راه اندازی حلقه حفاظتی 
شهر از این حجم ترافیک 
و میزان سوانح و حوادث 
در رینگ ســوم کاســته 

شود.
حمید شــهبازی با اشاره 
به پیشرفت ۸۵ درصدی 
پروژه آزاد ســازی حلقــه حفاظتــی و تقاطع غیر 
همســطح در بزرگراه شهید اردســتانی می گوید: 
اگرچه ۱۰ ماه ، مدت پیش بینی شــده برای بهره 

برداری از  این طرح اســت؛ امــا امیدواریم بتوانیم 
زودتر از زمانی که شهردار اصفهان مشخص کردند 

این پروژه را به سرانجام برسانیم.
طرح تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانی به عنوان 
یکی از تقاطع های حلقه حفاظتی شــهر محسوب 
می شــود که با هدف حذف ترافیک بین شهری از 
شهر، سهولت عبور از اصفهان، کاهش اثرات منفی 
ترافیک نظیــر آلودگی هوا، کاهــش اتاف وقت و 
تصادفات، کاهش بار ترافیکی حلقه سوم، جلوگیری 
از گسترش بی رویه ساخت و ساز، گسترش کمربند 
ســبز اصفهان و جلوگیری از ورود وســایل نقلیه 

سنگین به شهر اجرایی شده است.
طول این حلقه حفاظتی که دارای چهار خط رفت 
و برگشت اســت ۷۸/۲کیلومتر اســت و قرار است 
۲۳ تقاطع غیر هم ســطح و ۷ پل بزرگ را شــامل 
شــود که  از این بین می توان به تقاطــع با اتوبان 
فرودگاه )شهیداردســتانی(، آزادراه معلم، میدان 
استقال، بلوار آتشگاه، بلوار شهید اشرفی اصفهانی، 
جاده دولت آبــاد، بلوارامام رضــا )ع(، اتوبان ذوب 
 آهن و همچنین چهار دســتگاه پل روی رودخانه

 زاینده رود اشاره کرد.
به گفتــه ایرج مظفــر، معــاون عمران شــهری 
اصفهان4۵/۸ کیلومتــر از این طرح، در ۱۱ منطقه 
از کان شهر اصفهان، ۲۸/6 کیلومتر آن در محدوده 
پنج شهر دولت آباد، خورزوق، خمینی شهر، درچه 
و شــهر ابریشــم و ۳/۸ کیلومتــر آن در محدوده 

فرمانداری ها قرار دارد.

پیشرفت 85 درصدی آزادسازی در کمتر از سه ماه

مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان از پیشــرفت ۳۵ درصدی 
مجموعه فرهنگی ورزشی شــهرک مهدیه خبر داد و گفت: این 
پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۸6۰ میلیون ریال در حال 

ساخت است.
علی باقری اظهار کرد: مجموعه فرهنگی و ورزشی شهرک مهدیه 
در زمینی به مســاحت ۸۱۵ مترمربع در دو طبقه طراحی شده 
و در حال احداث اســت.وی تصریح کرد: در این مجموعه تعداد 

دو ســالن مطالعه کتابخانه عمومی و تخصصی و همچنین مرکز 
مشاوره درسی دیده شده که در طبقه همکف آن سالن ورزشی و 
سالن بازی کودکان و در طبقه اول پنج باب کاس آموزشی است 
که تا نیمه اول سال ۹۸ در اختیار شهروندان شهرک مهدیه قرار 
خواهد گرفت. مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان هدف ساخت 
این مجموعه را ایجاد محیطی آرام برای شهروندان شهرک مهدیه 
دانست و گفت: با توجه به اینکه اهالی این منطقه جهت استفاده از 

فرهنگسراها و سالن مطالعه مجبور به پیمودن مسافتی طوالنی 
بودند، شهرداری منطقه ۱۲ با جانمایی مناسب و قابل دسترس 
برای تمامی اهالی این شهرک اقدام به ساخت این مجموعه کرد.

باقــری خاطرنشــان کــرد: دیــدگاه مدیریــت شــهری در 
منطقــه ۱۲ بــر این اســت کــه تمامــی محله هــای منطقه 
 از همــه امکانــات فرهنگــی، ورزشــی، تفریحی برخــوردار

 شوند.

ازمنطقه۱۲شهرداریاصفهانچهخبر؟

 تالش گسترده مدیریت شهری برای بهره برداری پیش از موعد تقاطع غیر هم سطح بزرگراه شهید اردستانی؛ 

رییس شورای اسالمی شهر:
ائمهجمعهبهموضوعحقابهزایندهرودورودکنند

رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: از ائمه جمعه اســتان های دیگر تقاضا دارم با توجه به فتوای 
مراجع و تاکیدات رهبری، کســانی که برای نقض 
حقابه های شــرعی و قانونی در تاش هســتند را 
توجیه کنند تا اقدامی خاف شــرع صورت نگیرد. 
فتح ا... معین در شــصت و نهمین نشســت علنی 
شورای اسامی شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه 
وضعیت بارندگــی خصوصا در سرچشــمه ها در 
روزهای پایانی سال مطلوب بوده است، اظهار کرد: 

جریان دائمی زاینده رود حق شــرعی قانون و تاریخی مردم اصفهان بوده و هر امری مخالف آن محکوم 
به انجام نشدن اســت؛ در عین حال هر اقدامی که این حقوق مردم اصفهان را تضییع می کند غیرقانونی 
است. وی افزود: از ائمه جمعه استان های دیگر نیز تقاضا دارم با توجه به فتوای مراجع و تاکیدات رهبری 
کسانی که برای نقض این حقابه های شرعی و قانونی در تاش هســتند را توجیه کنند تا اقدامی خاف 
شرع صورت نگیرد. رییس شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان همواره به داشتن فضای 
سبز گسترده معروف بوده و امسال نیز در روز درختکاری نسبت به مرمت و کیفی سازی فضاهای شهری 
اقدام خواهیم کرد، ادامه داد: در هفته ای که گذشت شاهد افتتاح پردیس هنر بودیم که یکی از پارک های 
حاشیه ای زیبای شهر است؛ بخشی از این پارک متعلق به شهر اسباب بازی گذشته بود که ساماندهی شد 

تا در آستانه بهار طبیعت در اختیار شهروندان قرار گیرد.

 رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان:
۲مرکزمعاینهفنیخودرودرایامنوروزفعالاست

رییس ســتاد معاینه فنی خودرو شــهرداری اصفهان اظهارکــرد: دو مرکز معاینه فنی خــودرو که در ایام 
نوروز ۹۸ به شــهروندان ارائه خدمــت خواهند کرد 
شــامل مراکز معاینه جی در خیابــان همدانیان و 
مرکز معاینه فنی تاکسیرانی در بلوار فرزانگان است.
جمشید جمشیدیان گفت: اسفندماه هر سال با تراکم 
مراجعه کنندگان برای معاینه فنی مواجه می شویم، 
زیرا آن دسته از شهروندانی که کارت معاینه فنی را در 
اسفندماه دریافت کردند، همه ساله در این ماه مجبور 
به مراجعه هستند، از این رو توصیه می شود زمان های غیرپیک را برای انجام معاینه فنی اقدام کنند تا از ازدحام 

جمعیت در مراکز معاینه فنی جلوگیری و خدمت رسانی با کیفیت ارائه شود.
وی با بیان اینکه اگر شهروندان قصد مســافرت در ایام نوروز را ندارند با توجه به فعالیت دو مرکز معاینه فنی 
خودرو در نوروز ۹۸ به این مراکز مراجعه کنند، تصریح کرد: شهروندان و مسافران نوروزی می توانند عاوه بر 
روزهای شنبه الی پنجشنبه در روزهای جمعه نیز به غیر از روزهای اول تا ۱۳ فروردین ۹۸ به مراکز مکانیزه 
معاینه فنی مراجعه کنند. رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت 
معاینه فنی ۲۵۰۰ خودرو سبک در یک شیفت کاری هشت ســاعته وجود دارد، اما در صورتی که مراجعات 
 افزایش داشته باشــد آمادگی داریم مراکز را به صورت شــبانه روزی فعال کنیم تا پاســخگوی  شهروندان

 باشند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه گفت: برنامه ریزی ویژه ای برای ارائه 
خدمات به شهروندان و مسافران نوروزی طی 
روزهای پایانی سال و در طول تعطیات نوروز 
تدارک دیده شده اســت. قدرت افتخاری با 
اشاره به ســرویس دهی ویژه این شرکت در 
۱۵ روز پایانی ســال، اظهار کرد: ۵۰ درصد 
ناوگان اتوبوسرانی به طور معمول طی روزهای 
تعطیل و در طول سال در شهر فعال است، اما 
در روزهای منتهی به پایان سال، صد درصد از 
اتوبوس های شهر فعال می شوند. وی افزود: از 
۲۹ اسفند تا یکم فروردین ماه، سرویس های 
ویژه ای بــرای جابــه جایی شــهروندان به 
آرامستان باغ رضوان و به منظور زیارت اهل 
قبوردر روزهای پایانی سال در نظر گرفته شده 
است.مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه ادامه داد: اقدامات خوبی در 

خصوص نظارت، بازرســی و تعامل با پلیس 
راهور انجام شــده اســت به طوری که تعداد 
اکیپ های بازرسی مشترک بین پلیس راهور 
و شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان دو تا سه 
برابر شده است؛ بنابراین در هر شیفت کاری 
دو تا سه عامل راهبر به صورت ویژه اقدامات 
نظارتی را انجــام می دهند. وی با اشــاره به 
افزایش زمان سرویس دهی اتوبوس ها گفت: 
نزدیک به ۱۵ خطی که ســرویس های آن به 
مراکز تجاری و خیابان های اصلی شهر منتهی 
می شود، برخاف طول سال تا ساعت ۲۳:۰۰ 
به کار خود ادامه می دهد و این سرویس دهی 
در برخی نقــاط تا ســاعت ۲۳:۳۰ نیز ادامه 
 پیدا می کند؛ این خط ها شــامل خط یک،
۱۰،۱6،۲6،۲۸،۳۱،4۱،4۲،4۳،۵۷،۷6،۸
 ۵،۹۱،۹۲،۹4،۳4 و ســه خط اتوبوس تندرو

 است.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

افزایشساعاتکاریناوگاناتوبوسرانی
درروزهایپایانیسال

 پیش بینی می شود با احداث و 
راه اندازی حلقه حفاظتی شهر از 
این حجم ترافیک و میزان سوانح و 
حوادث رینگ سوم کاسته شود

آگهی دعوت شرکت خدمات بهداشتی درمانی میالد طب اصفهان- 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 22745 و شناسه ملی 10260435650

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدمات بهداشتی درمانی میاد طب اصفهان- سهامی 
خاص دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۱۱-۹ صبح مورخ یک شنبه 
۱۳۹۷/۱۲/۲6 که به نشــانی اصفهان – تختی – خیابان چهارباغ پایین- کوچه شهید محمود 
 رام پناهی )۳۳(- پاک – ۲ دفتر شرکت خدمات بهداشتی درمانی میاد طب اصفهان تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

- اتخاذ تصمیم در خصوص اصاح ماده ۸ اساسنامه و حذف ماده ۵۵ اساسنامه
- اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر آدرس و کدپستی شرکت و اصاح ماده مربوطه اساسنامه

- اتخاذ تصمیم در خصوص بررسی و اصاح اساسنامه
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب اساسنامه جدید شرکت

هیات مدیره

شهرستان

 نرگس طلوعی
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  امام سجاد علیه السالم:
با ارزش ترین مردم کسى است که دنیا را مایه 

ارزش خود نداند. 
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

شکســت در کار و زندگی می تواند عوامــل و دالیل مختلفی 
داشــته باشــد و همه افراد یک بار در زندگی باید شکست را 
تجربه کنند تا به موفقیت برسند.یک واقعیت و آن هم این که 
موفقیت همیشه با شکست شروع می شود. اگر نگاهی دقیق تر 
به برخی از موفق ترین افرادی کــه تا به حال زندگی می کنند 
داشته باشید، متوجه خواهید شد که همه آن ها بار ها شکست 

را تجربه کرده اند.
 برخی از این افراد به طور گســترده شکســت های زیادی در 
زندگی داشــته اند؛ اما همه آن ها توانستند همه چیز را عوض 
کنند. مثل کیمیاگران که شکست را به موفقیت تبدیل کرده 
بودند. آن ها چطور این کار را انجام دادند؟ دالیل شکست ها را 
کشف کردند و درس های مهمی را از آن یاد گرفتند و نحوه فکر 

کردن درباره شکست را تغییر دادند.
موارد زیر نه تنها دلیل عدم موفقیت افراد در زندگی را به شما 
نشان می دهند بلکه نشان می دهد که چگونه می توانید از این 
اشــتباهات اجتناب کنید و به جای آن چــه کاری می توانید 
انجام دهید. مهم تــر از همه اینکه این بخش به شــما کمک 
می کند تا قدرت بزرگ شکست را کشف کنید. همه ما شکست 
می خوریم. این مسئله قابل پیشــگیری نیست؛ اما ما همیشه 
این انتخاب را داریم که از ایــن تجربیات )اغلب دردآور( برای 

رشد قوی تر در آینده استفاده کنیم.
همه افراد در زندگی خود سعی می کنند تا از شکست خوردن 
به دور باشند. وجود برخی از عادت ها در زندگی می تواند زمینه 
ساز شکست بوده و مانع موفقیت شوند. هنگامی که با شکست 
مواجه می شویم، در ابتدا تمام جنبه های منفی که با آن برخورد 
می کنیم را می بینیم. ما به طور کامل بر منافع شکست نظارت 
می کنیم. بله، سود شکست. هر شکست، فرصتی را برای قوی تر 
شدن فراهم می کند. شکست شانس بازگشت قوی تر، عاقل تر 
و باهوش تر را ایجــاد می کند؛ اما باید فعاالنــه از این فرصت 
استفاده کنیم. اگر این کار را نکنیم، شکست ما را نابود خواهد 
کرد. تقریبا در تمام موارد، موفقیــت نتیجه انجام کار ها برای 
اولین بار نیست. در عوض، به تدریج مشخص می شود که این 
کار چگونه انجام نمی شود. موفقیت نتیجه قدرت ذهنی است 
که آنچه را درست انجام می دهیم ثابت نگه داریم، تا زمانی که 

درست متوجه شویم.
نداشتن انضباط فردی: موفقیت نیازمند نظم و انضباط است. 
به این ترتیب، اعمال کنترل روی خود یک نیاز مرکزی برای 
موفق بودن است. اگر انضباط فردی ندارید احتمال بیشتری 
وجود دارد زمانی که مشــکالت به وجود می آیند، خیلی زود 
تسلیم شوید. با این حال، اگر منظم هستید، اجتناب از وسوسه 
و حواس پرتی برایتان بسیار آسان تر خواهد بود.کنترل خود 
به شــما کمک می کند بر اهداف تان متمرکز شوید، حتی اگر 
این به معنای قربانی کردن موقتی، رنج و پرهیز از وسوسه ها 
 باشــد. روی توســعه و افزایش تدریجی انضبــاط خود کار

 کنید.
عدم استقامت:می توانید با استعداد و با هوش باشید؛ اما اگر 
این دو را با سماجت ترکیب نکنید، در نهایت شکست خواهید 
خورد. عدم استقامت مانعی بزرگ برای موفقیت است. بسیاری 
از افراد فوق العاده با استعداد و باهوش وجود دارند که وقت و 
زمان را تلف نمی کنند، چون آن ها بیش از حد به استعداد های 
خود تکیه می کنند.آن ها نمی خواهند تــا زمانی که کامال بر 
آنچه که انجام می دهند تسلط داشته باشند، پافشاری کنند. 
در عوض، وقتی که اوضاع سخت می شــود استعفا می دهند. 
اگر فکر می کنید نداشتن پشــت کار باعث شکست می شود، 

راه هایی برای توقف سریع آن ها پیدا کنید.

چرا بعضی از افراد در زندگی موفق نمی شوند؟

عکس روز

دوخط کتاب

دشوار اســت زندگی کردن! 
فقط پــس از اینکه کاری در 
نوشتن انجام می دهم، تازه به 
یاد می آورم که گویا در حین 
کار، مشــغول زندگی کردن 
بــوده ام و بــس! و چــه ثمر؟ 
چون وقتی به یادش می افتم 
که دیگر گذشته است! او را 

که خبر شد، خبری باز نیامد!
 »نون نوشتن« 
محمود دولت آبادی

کــردن  زندگــی 
سخت ترین کار دنیاست!

احساس می کنم دشوارترین 
کارهــا بــرای نویســنده –

دست کم برای من – زندگی 
کردن اســت. واقعــا چگونه 
بایــد زندگی کنم؟ همیشــه 
احســاس می کــرده ام بلــد 
نیستم زندگی کنم و آیا برای 
دیگــران، دشــوارترین امور 
زندگی کردن نیســت؟ چقدر 

پرنده زیبایی مانند طاووس می تواند هر انسانی را مبهوت قدرت خداوند  
کند. این پرنده ها با بال های بی نظیرشان دل هر صیادی را نیز می برند و 
معموال بیش از دیگر پرندگان مورد شکار قرار می گیرند از این رو همیشه 
تحت مراقب های ویژه زندگی می کنند و برای بازدید از آن ها باید سری به 
باغ پرندگان بزنید.“rolling hills” منطقه کوچکی در جنوب لس آنجلس 
است که بیش از 100 ســال می شــود که مهم ترین پرنده خیابانی شان 
طاووس های خوش خط و خال هستند، در حالی که در شهرهای مختلف 

دنیا تنها کالغ یا کبوتر را می توان در سطح شهر مشاهده کرد.

شهری که »طاووس« پرنده خیابانی اش است!

مجسمه ابوالهول با سری به شکل یک قوچ که از جنس ماسه سنگ، 3000 
سال پیش ساخته شده است، در مصر کشف شد. درنتیجه حفاری های »کوه 
السلسه« واقع در استان »اسوان« مصر، باستان شناسان مجسمه  3.۵ متری 
ابوالهول را از اعماق زمین بیرون کشــیدند. این مجسمه در حوالی کارگاه 
حفاری باستانی، محلی که باستان شناسان عالوه بر این مجسمه صدها اثر 
باستانی دیگر همراه با نوشته های هیروگلیف نیز کشف کردند، قرار داشت.

کشف این مجسمه در محلی همچون معدن سنگ جای سوال است؛ اما به 
گفته باستان شناسان ممکن است این مجسمه یک سفارش لغو شده باشد. 

کشف مجسمه ناتمام ابوالهول در مصر

عجیب ترین مسروقه های جهان!
هیچ کس دوست ندارد مورد سرقت واقع شود و احساس همه ما در مواجهه با سارقین مشترک است. دزدها همه چیز می دزدند؛ اما شاید 

بتوان عجیب ترین چیزهایی که به سرقت برده باشند را در فهرست زیر پیدا کرد. 
سقف کلیساها

بسیاری از مردم به سقف خانه ها توجهی نمی کنند، مگر وقتی که آب باران از سقف نشت کند و پس از آن سقف خانه را ترمیم می کنند. 
اما در صورتی که سقف خانه به سرقت برود آنگاه چه خواهید کرد؟! آیا می دانســتید یکی از عجیب ترین چیزهایی که به سرقت رفته 
سقف ساختمان ها به خصوص کلیساهاست؟! بسیاری از کلیساها سقف هایی ساخته شده از مقادیر زیادی سرب دارند، همه ما می دانیم 
وقتی سرب به عنوان ضایعات فروخته شود ارزش باالیی پیدا می کند و شاید به همین دلیل است که بخشی و یا همه  سقف های سربی 
کلیسا دزدیده می شوند. سقف سربی یک کلیسا در )بدفوردشایر( انگلستان توسط دزدها به سرقت رفت. حجم سرب این ساختمان ۲0 
تن بود و اگر پرسیده شود که چگونه ممکن است یک نفر هزاران کیلوگرم سرب را از کلیسایی متعلق به قرن چهاردهم بدزدد بدون این 

که پلیس ردی از سارقان پیدا کند، پاسخی برای آن وجود ندارد. 
سرقت کل ساختمان و خانه ها

شاید جالب باشد که بدانید در روسیه یک کلیسا به طور یکجا به سرقت رفت. البته سرقت ساختمان از بیخ و بن بیش از یک بار اتفاق افتاده 
است. برای مثال چند دزد انگلیسی با لباس مبدل کارگری در روز روشن خانه ای را آجر به آجر به سرقت می بردند. آنها هر جزئی از خانه 
را به تفکیک و جداگانه مورد سرقت قرار می دادند. انگار کارگرانی مشغول به کار بودند، حتی ساعتی هم استراحت کرده و غذا خوردند. 
همسایه های از همه جا بی خبر هم آنها را برای جمع کردن سنگ ها و کاشی های گم شده سقف کمک کردند. هیچ کدام از همسایه ها 
از کمک به مردانی که لباس کارگری پوشیده بودند دریغ نمی کرد تا این که صاحبخانه واقعی در طول فعالیت کارگران قالبی از راه سر 
می رسد و به پلیس خبر می دهد. به همین ترتیب در ایالت )اورگان( یک خانه کامل محو شد. صاحبخانه به تعطیالت رفته بود و وقتی 

برگشت هر چه نگاه کرد خانه اش را ندید.

وبگردی

ما نمونه هایی از ربات هایی را که حرکات انسان را تقلید می کنند دیده ایم، 
اما اکنون با ربات هایی روبه رو هســتیم که می توانند به طور خودکار نحوه 
رفتار با اشیا را بیاموزند. شرکت آلمانی »فستو«)Festo( یک دست رباتیک 
انعطاف پذیر ساخته است که از هوش مصنوعی برای کشف نحوه کنترل یک 
شیء استفاده می کند.این فناوری خودآموز برای ربات های مختلف که در 
کارخانه ها استفاده می شوند، حیاتی است و می تواند پیشرفت چشمگیری 

را در دنیای رباتیک حاصل کند.

دست رباتیک با ادغام فشار هوا و هوش مصنوعی

 پروداکشن »سلمان  فارسی« 
3 برابر سریال »مختارنامه« است

کارگردان مجموعه »سلمان فارسی« با اشاره به اینکه یک ماه 
و نیم اســت کارگاه های پیش تولید این مجموعه فعال شــده 
است، گفت: قرار است در شهر باستانی تیسفون، پایتخت دولت 
ساسانیان منطبق بر زمان کودکی تا نوجوانی سلمان در ایران را 
بسازیم. وی ادامه داد: اصلی ترین مرحله پیش تولید، ساخت این 
شهرک است که امید داریم در اوایل سال ۹۸ ساخت آن را شروع 
کنیم.داوود میرباقری،  اظهار داشت: ما از بخش میانی زندگی 
سلمان کار تولید را شروع می کنیم؛ عمده ترین بخش های مورد 
نیاز فیلمنامه در سفر های پژوهشی که داشتیم تقریبا آماده است 
یا به شکل شهرک سینمایی یا اماکن باستانی که سالم مانده که 
با مقداری دستکاری قابل استفاده است. عمده بخش بیزانس را 

در خارج از کشور تصویربرداری خواهیم کرد.
میرباقری مجموعه »ســلمان« را یک پروژه بزرگ دانســت و 
افزود: اگر بخواهیم این مجموعه را با ســریال »مختار« قیاس 
شکلی بکنیم، 3 برابر آن است؛ چون در »مختار« با یک جغرافیا 
 و یک منطقه عربی سروکار داشتیم.  این کار به خودی خود یک

  پروژه کامل اســت که همه کشــور های حدفاصل را شــامل 
می شود.

شعر، سالحی است که کاربرد خود را 
حفظ کرده است

به همت خدیجه صحرایی، مســئول کتابخانه عمومی بسیج، 
جلسه نقد و بررســی کتاب »رویابازی« نوشته مهدی خطیبی 
با حضور نویسنده اثر، فرهاد عابدینی، منتقد و جمعی از عالقه 
مندان در کتابخانه عمومی بســیج تهران برگزار شد.خطیبی، 
نویسنده اثر در این نشســت اظهار داشت: نخستین دفتر شعر 
بنده که »ترانه آدم و حوا« نام داشت، در سال ۸۴ به چاپ رسید 
و »رویابازی« سومین دفتر شــعر من است. وی  ادامه داد: شعر 
قدرت ویژه ای دارد،  سالحی است که برای سال ها کاربرد خود را 
حفظ کرده است. همچنین جنبه استشهادی داشته و در کشور 
ما جایگاهش ویژه است که متاســفانه با کم توجهی مسئوالن 
و رشد شبکه های اجتماعی آســیب دیده است. خطیبی افزود: 
تغزل های این کتاب را صادقانه بیان کرده ام. این کتاب به بیان 
واقعیت های زندگی می پردازد. مخاطب می تواند هر برخوردی با 
شعر داشته باشد. دو نوع خواننده وجود دارد؛ خواننده ای که به 
دنبال لذت است و خواننده ای که متن را می خواند و مشکالت را 
بررسی می کند.خطیبی، با بیان اینکه شعر توضیح پذیر نیست، 
اظهار کرد: این مجموعه برای جوانان ســروده شــده و تغزلی 

زمینی است و مناسب سن گروه نوجوان نیست.

خبرآخردیدگاه

معروف ترین 
سوغات خوشمزه 

کرمانشاه!

»نان برنجی« معروف ترین 
سوغات کرمانشاه است و 
قدمت پخت آن به بیش از 
150 سال قبل باز می گردد. 
این سوغات به ثبت ملی 

رسیده است.

اینستاگردی

آقای پیانیست در کنار 
احترام برومند و رضا بابک

تولد متفاوت و پرحادثه پسر »مصطفی کیایی«!

معیار واقعی ثروت چیست؟

سامان احتشــامی، با انتشار این عکس 
در صفحه اش نوشــت: کــدو قلقلی و 
دیو... با حضور احتــرام برومند و رضا 

بابک ادامه داره.

مصطفــی کیایی با انتشــار این عکس در 
صفحه اش نوشــت:عزیزم تولدت مبارک 
معلوم نیست در سال های پیش رو چند بار 

دیگه تن ما رو بلرزونی.
پ ن : به مناســبت شــب تولدش با یک 
ســقوط آزاد دو عدد دندان مقداری لثه و 
لبی جر خورده به ما هدیه داد و بعد از اون 

از ما درخواست سلفی شب تولد کرد.

 امیــد حاجیلی این عکــس را در 
اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: 
معیار واقعی ثروت ما این است که 
اگر پول مــان را گم کنیــم، چقدر 

می ارزیم.

امیرحسین آرمان با انتشار این عکس 
در صفحه اش نوشت: حس های بد را از 
خودتون دور کنین و حس های خوب 

را تقویت.

مسافر هشتمیک نصیحت از »امیر حسین آرمان«!
رمان »مسافر هشتم«گوشه ای از زندگی امام رضا)ع( اثر مژگان 
شــیخی، در نوبت چهارم چاپ وارد بازار کتاب شد. این رمان 
گوشــه ای از زندگی امام رضا)ع( اســت. علی بن موسی الرضا 
ملقب به رضا و ابوالحســن، هشتمین امام شــیعیان است. در 
بخشــی از رمان آمده: ناگهان صدای امام در تاالر پیچید: »اگر 
خالفت حق توســت و خداوند آن را برای تو قرار داده است، روا 
نیست که آن را به دیگری واگذاری و اگر خالفت مال تو نیست، 
چیزی را که مال تو نیست، چگونه به من می بخشی؟« مامون 
از جلوی پنجره کنار رفت.  دستش را به پشت گره کرد. در طول 
عرض تاالر قدم زد. لباس سیاهش او را خشمگین تر نشان می 
داد. گفت: »ای پسر رســول خدا! چاره ای نیست! باید این کار 
را بپذیری...«.شــورش ها و ناآرامی ها دوباره در ذهنش جان 
گرفت. امام)ع( گفت: »هرگز این کار را به میل خودم انجام نمی 
دهم ...«. مسافر هشتم )داستان زندگی امام رضا علیه السالم(  
مجموعه داســتان های کوتاهی را شامل می شود که به زندگی 
هشــتمین امام شــیعیان می پردازد. »بوی خــوش نان، یک 
سبد خرما، یک روز تابســتانی، مامون در تاالر آینه، پیک ها و 
پیام ها، کاروان می رود، سرزمین آب های فراوان و...« از جمله 

داستان های این کتاب است.
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