
جواد نصری- شهردار  فالورجان

آگهی تجدید مزایده
شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شــماره 5/639 مورخ 97/07/04 شورای محترم اسالمی شهر 
فالورجان در نظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مزایده فروش ضایعات آهن و چوب موجود در نهالستان 

طبق شرایط ذیل و بر اساس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 
الف- ضایعات آهن به وزن تقریبی 2/000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 20/900 ریال می باشد.

ب- ضایعات چوب غیرهیزمی شامل چنار، نارون و غیره به وزن تقریبی 10/000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 
6/000 ریال می باشد.

ج- ضایعات چوب هیزمی شــامل کبوده، توت و غیره به وزن تقریبی 5/000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 
3/000 ریال می باشد.

د- متقاضیان می بایســت آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 
97/09/24 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.

ه- کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی، ارزش افزوده و ... به عهده برنده مزایده می باشد.
و- شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

نوبت دوم

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

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

حلقه حفاظتی شهر اصفهان برای حفاظت از شهـر
 مراسم کلنگ زنی حلقه حفاظتی ترافیکی شهر با حضور مدیران و مسئوالن شهری برگزارشد؛

  وقتی سهم استان اصفهان از بودجه، تنها دادن مالیات های سنگین و دریافت اعتبارات ناچیز است؛  

میلیاردر فقیر!

نگارخانه صفوی
نمایشگاه نقاشی طبیعت

16 الی 21 آذر

کلمبوس  
کارگردان:هاتف علیمردانی
سیتی سنتر/پردیس چهارباغ/
سینما فلسطین/سینما سپاهان

حق تقدم؛
رعایت حق تقدم می تونه 
نشون دهنده  شخصیت آدما 

باشه، خوبه که امروز در موردش 
بیشتر فکر کنیم .
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بودجه طرح های آبرسانی 
اصفهان را بدهید

»فوالدگر« می گوید تجدیدنظر در 
 استعفای نمایندگان اصفهان مشروط

 به یک موضوع اساسی است؛

3

  رییس نظام پزشکی استان اصفهان می گوید 
اگر یک ریال در بخش درمان هزینه کنیم باید 

 در ازای آن صد هزار تومان  هزینه   
زمینه  پیشگیری و امنیت غذایی شود؛

نعـل وارونه سـالمـت!

 ما تکلیف خودمان را
 بهتر می دانیم

 واکنش حیدرعلی عابدی نسبت به 
صحبت های رییس سازمان برنامه و بودجه :
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واکنش امام جمعه اصفهان به استعفای دسته جمعی  نمایندگان استان: 

آفرین! تا آخر بایستید
امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر اصفهان با اشاره 
به استحباب سالم کردن اظهار داشت: در حدیث کسا هرکدام از بزرگان وارد 
بر حضرت زهرا)س( می شدند بر ایشان سالم می کردند، از بزرگ تا کوچک ترین افراد؛ زیرا سالم 
کردن یک دستور اسالمی است که وارد شونده ســالم کند، مردها به خصوص وقتی وارد منزل 

می شوند باید به همسر خود سالم کنند...
صفحه   7
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از اقدامات به یادماندنی و فراموش نشدنی 
رییس جمهور سابق کشــورمان سفرهای 
اســتانی بود. »محمود احمــدی نژاد« در 
چهارسال اول دولت خود، نشان داد که یک 
رییس جمهور مردمی چه ویژگی هایی باید 
داشته باشد. او استان به استان سفر می کرد، 
به دل محروم ترین نقاط در اســتان ها می 
رفت و رودررو با مردم شــهرها و روستاها 
سخن می گفت. گاهی با آنها هم سفره می شد 

و به درددل های شان گوش می داد. 
سفر که تمام می شد، خبر می رسید که دستوراتی 
برای حل مشکالت و معضالت مردم و منطقه داده 
شــده و کلنگ پروژه های عمرانی زیــادی هم به 

زمین زده شده است. 
در دولــت دوم و به ویــژه در ســال های پایانی، 
ســفرهای اســتانی تحت تاثیر جریان موسوم به 
انحرافی که در پاستور نفوذ کرده بودند، رنگ و بوی 

انتخاباتی و بعضا شعاری به خود گرفت. 
پس از رفتن احمدی نژاد و روی کارآمدن روحانی، 
به رغم تمامی انتقاداتی کــه رییس جمهور جدید 
به رییس جمهور سابق داشــت و معتقد بودند این 
سفرها پوپولیستی است و مصوبات بی پشتوانه ای 
که 211 هــزار میلیارد تومان روی دســت دولت 
بعدی خرج گذاشــته، ایــن مســئله را تایید می 
کند؛ اما با این حال، ســفرهای اســتانی به عنوان 
یک ایده مثبت ادامه پیدا کرد. بــه ویژه اینکه در 
سال 86 و پس از آنکه انتقادات برخی سیاسیون به 
انجام سفرهای استانی از سوی دولت نهم را شاهد 
بودیم، رهبــر انقالب از حضور مســئوالن در بین 
مردم و آشنایی آنان با مشــکالت در نقاط مختلف 
کشور دفاع کردند. ایشان در سال 86 و در دیدار با 
اعضای هیئت دولت، استانداران و مدیران اجرایی 
سراسر کشور با اشاره به ســفرهای استانی رییس 
جمهور و هیئت دولت، این اقدام را بسیار برجسته، 
الزم و خوب ارزیابی کردند و گفتند: انسان تعجب 
می کند از برخی افراد که چگونه چنین اقدام خوب 
و ارزشمندی را زیر ســوال می برند، در حالی که 
با ســفرهای اســتانی، دولت از نزدیک با حقایق و 

مشکالت نقاط مختلف کشور آشنا می شود.

مســئوالن دولت تدبیــر و امید تاکید داشــتند 

سفرهای اســتانی با سر 
و شــکل تازه و تغییرات 

ادامه پیدا خواهد کرد.
 از جملــه ایــن وعده ها 
این بود که در این سفرها 
وعــده های نشــدنی که 
بــرای مســئوالن محلی 

تعهد ایجاد کند داده نمی شــود. گفته شد، برنامه 
ریزی شده تا هزاران هزار نامه مردمی که غیرقابل 
پیگیری هســتند هم دریافت نشود و قول الکی به 

مردم ندهند! 
حاال پنج سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید می 
گذرد و همچنان ســفرهای استانی پابرجاست. در 
این پنج سال، بارزترین نکته این سفرها این بود که 
روحانی و دولتمردانش تالش بسیاری کردند مبادا 
کوچک ترین حرفی بزنند یا رفتاری انجام دهند که 
یادآور رفتارها و کارهای احمدی نژاد و همراهانش 

در این سفرها باشد!
با این حال کمی که گذشــت، حتی این وعده هم 

به فراموشی سپرده شد. 
هرچنــد دیگــر شــاهد 
مصوبات فلــه ای و زیاد 
در جریــان ســفرهای 
استانی نیســتیم،ولی باز 
هــم مصوباتــی تصویب 

می شود. 
بهتر بــود بــه جــای تصویــب مصوبــه جدید، 
دولت تمــام تمرکزش را بــر تکمیــل مصوباتی 
که بنا بــه گفتــه روحانــی اتمام آن دســت کم 
شانزده ســال طول خواهد کشــید، می گذاشت 
تــا هرچــه زودتر شــاهد جمع شــدن بســاط 
 پروژه هــای نیمه تمــام و نصفه کاره در کشــور 
باشیم. »دولت« بنایی بر گرفتن نامه از مردم ندارد، 
اما متاســفانه با اینکه گفته شــده بود برای حفظ 
کرامت مردم دیگر شاهد مراسم استقبال از رییس 
جمهور و تعطیلی مدارس و ادارات نخواهیم بود، در 
سفرهای استانی اخیر دولت و به برکت شبکه های 
اجتماعی فراخوان ها و دستورهای دولتی را در این 

زمینه شاهد هستیم.
از همه مهم تر اینکه دســت کم در چهار سال اول 
دولت روحانی، لحن ســخنان رییــس جمهور در 
اجتماع هــای مردمی کمتر میل بــه بیان و انجام 
رفتارهای پوپولیســتی داشــت، در سفرهای دور 
دولت دوازدهــم، گویا رییس جمهــور رویه قبلی 
خود را کنار گذاشته و میل به بیان سخنان و انجام 
رفتارهای پوپولیســتی پیدا کرده است که آخرین 
آن را می توان در جریان سفر »حسن روحانی« به 
استان محل زادگاهش دید. روحانی هرروز بیشتر 
از گذشته شبیه به »احمدی نژاد« می شود و البته 
رییس جمهور سابق با تمام نقدهایی که به او و رفتار 
و گفتارش وارد اســت، انصافا در چندسال ابتدایی 
دولت خود، اراده و همتی باال در رســیدگی به حل 

مشکالت مردم نشان داد. 
دولت فعلی کمی نازپرورده است!مردم می خواهند 
از زبان رییس جمهورشان راهکارهای اساسی برای 
حل مشکالت خود بشنوند نه جوک و لطیفه درباره 

»زن و نون«! 

 انتخاب وزیر وهابی
 با زور اسلحه در لیبی

پایگاه اهل بیــت به نقل از یک منبــع آگاه اعالم 
کرد که شبه نظامیان یک گروهک مسلح وهابی 
وابسته به دستگاه اطالعاتی عربستان با حمله به 
مقر شورای ریاستی دولت وفاق ملی در طرابلس 
پایتخت لیبی، »فایز السراج« رییس دولت وفاق 
ملی را در دفتر کارش حبس کرده و با استفاده از 
ارعاب و تهدید مسلحانه، وی را وادار کردند که وزیر 
اوقاف و امور اسالمی در دولت وفاق ملی را برکنار 
کرده و حکم انتصاب »محمد احمیده العبانی« یکی 
از شیوخ برجسته وهابیت در لیبی را در این پست 

وزارتی امضا کند.
این منبع همچنین تاکید کرد که این افراد مسلح 
با به کارگیری خشونت و درحالی که اسلحه های 
خود را به ســمت رییس دولت وفــاق ملی لیبی 
نشــانه گرفته بودند به وی ناسزا می گفتند که در 
مراسم والدت پیامبر اکرم)ص( مشارکت کرده و 
بخشنامه ای را نیز درخصوص برگزاری این مراسم 

صادر کرده بود.

نماینده کنگره آمریکا: 
»ترامپ« یک نژادپرست است

عضو جدید  کنگره آمریکا اعتقاد دارد که ترامپ 
یک نژادپرست است. رشــیده طالب، که از ایالت 
میشــیگان به مجلس نمایندگان آمریکا راه پیدا 
کرده است، گفت: توجه داشته باشید من حقیقتا 
معتقدم که او )دونالد ترامــپ( فردی جنجالی و 
نژادپرست است. وی افزود: ما در سخنان  او شاهد 
سیاست های نژادپرستانه هســتیم. حقیقت این 
اســت که او هنوز رییس جمهور ماست، اما فرقی 
نمی کند من قصد دارم کاری کنــم که او در این 

رابطه پاسخگو شود.

حمله موشکی به ارتش عربستان
ارتــش یمن با 6 فروند موشــک زلــزال، مواضع 

مزدوران ائتالف متجاوز سعودی را هدف قرار داد.
یگان توپخانه ای و موشــکی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن، روز پنجشنبه مراکز تجمع متجاوزان 
سعودی و مزدوران شان را آماج حمالت خود قرار 
دادند. یک منبع نظامی گفت که یگان موشــکی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن، 6 موشک زلزال1 
و تعــدادی گلوله توپ به مراکــز تجمع نظامیان 
سعودی و مزدوران شان در کوه »قیس« و روستای 
»اللج« در جیزان شــلیک کردند. نیروهای یمنی 
همچنین مراکز تجمع مزدوران ارتش ســعودی 
در شــرق کوه »الدود« در جیزان و عسیر را هدف 

حمالت توپخانه ای خود قرار دادند.

 قطع پخش زنده  سی ان ان
 در پی تهدید به بمب گذاری

پلیس نیویــورک، پس از تهدید بــه بمب گذاری 
ساختمان شبکه تلویزیونی »سی ان ان« را تخلیه 
Time War�کرد. پلیش شهر نیویورک ساختمان 

ner Center، مکانی که شبکه تلویزیونی »سی 
ان ان« قرار دارد را به علت تهدید به بمب گذاری، 
تخلیه کرد. دون لمــون، این خبــر را در صفحه 
توئیتر خود منتشر کرد. لمون نوشت: »ما در حین 
اجرای برنامه پخش زنده بودیم که اعالم کردند باید 
ساختمان تخلیه شــود«. گفته می شود فردی در 
تماس تلفنی با دفتر این رسانه در نیویورک گفته 

بود که پنج بمب در ساختمان است.

 ژنرال آمریکایی، محل اختفای 
البغدادی را فاش کرد

فرانک مک کنزی، ژنرال آمریکایی و گزینه دونالد 
ترامپ، رییس جمهور این کشــور، برای ســمت 
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی، طی اظهاراتی 
در جلسه استماع سنا، محل اختفای ابوبکر بغدادی، 
سرکرده گروه تروریســتی داعش را فاش کرد. این 
ژنرال آمریکایی گفت:»بغدادی بســیار ترسیده و 
در بیابانی در نزدیکی رودخانه فرات در مرز عراق و 

سوریه برای نجات جان خود فراری است.«

قرار ما این نبود!

دستگیری دختر بنیانگذار 
»هوآوی« به خاطر ایران

کانادا بنا به درخواســت مقام های آمریکایی 
»وانژو منــگ«، دختر بنیانگــذار و یکی از 
مدیران ارشد شرکت فناوری »»هوآوی« را 
به اتهام نقض تحریم های ایــران در ونکوور 

دستگیر کرد.
مقام های قضائی در نیویورک شرکت هوآوی 
را به نقض تحریم های آمریکا متهم کرده اند. 
آنها ادعــا کرده اند این شــرکت محصوالت 
آمریکایی را به ایران و سایر کشورها منتقل 
کرده انــد. چیــن در بیانیه ای ایــن اقدام را 
محکوم کرده و خواســتار آزادی وانژو منگ 

شده است. 

»زن و نون« یعنی چه؟
حســن روحانی، رییس جمهوری در سفر به 
استان ســمنان، لطیفه ای با دســتمایه قرار 
دادن دشواری های  زبان ســرخه ای تعریف 
کرد. در این لطیفــه رییس جمهوری بارها از 
عبارت »زن و نون« اســتفاده کرد.  با توجه 
به پیچیدگی هــای زبان ســرخه ای، معنی 
این عبــارت برای عموم قابل فهــم نبود؛ اما 
بررســی های زبانی نشــان می دهد معنای 
فارسی »زن و نون«، »می دونم اما نمی گم« 

است.

واکنش »ظریف« به حادثه تروریستی 
چابهار: 

حرفم را به خاطر داشته باشید
محمد جواد ظریــف، وزیر امور خارجه ایران 
در واکنش به حمله تروریســتی در شــهر 
»چابهار« در توییتر نوشت: »تروریست های 
مورد حمایــت خارجی، افــراد بی گناه را در 
چابهار کشــتند و زخمی کردنــد. همانطور 
که در گذشــته هم به صراحــت گفته ایم، 
چنین جنایاتــی بی مجازات باقــی نخواهد 
ماند: در سال 2۰1۰ ســرویس های امنیتی 
ما افراط گرایانی را که از امــارات می آمدند، 
ردیابی و بازداشت کردند. حرفم را به خاطر 
داشته باشــید: ایران تروریســت ها و اربابان 

آن ها را به سزای عمل شان می رساند.«

شرط عجیب آمریکا برای عراق: 
گاز بخرید،دالر ندهید

یک مقام ارشــد بخش انرژی عــراق گفت، 
کشــورش برای افزایش تولیــد گاز و قطع 
واردات گاز از ایــران جهــت تامین خوراک 
نیروگاه هایش حداقل دو سال زمان نیاز دارد.

حیان عبدالغنی، رییس شــرکت دولتی گاز 
جنوب گفت: »تولید فعلی عراق برای تامین 
گاز مورد نیاز نیروگاه ها کافی نیست ،بنابراین 
ما همچنان به واردات گاز از ایران نیاز داریم.

مابرای بهره بــرداری از پــروژه های جدید 
گازی و شروع تولید حداقل به 2۴ ماه زمان 
نیاز داریم.« دولت آمریکا ماه گذشــته اعالم 
کرد: عراق می تواند برای مدت ۴۵ روز خرید 
گاز از ایران را ادامه دهد؛ اما نباید پول گاز را 

به دالر بپردازد.

 حضور دوتابعیتی ها 
در مجلس ممنوع

عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی شورای 
نگهبان در پاســخ به این سوال که در فضای 
مجــازی مطرح شــده یکــی از نمایندگان 
مجلس اصالتا افغانستانی است ولی تابعیت 
ایرانی دارد، آیا این مسئله بر تایید صالحیت 
او در انتخابــات مجلس دور بعــد تاثیر می 
گذارد؟ گفــت: تابعیت مضاعــف به موجب 
قانون مدنی جزو موانعی اســت برای برخی 
پست های سیاسی که یکی از آنها نمایندگی 
مجلس است، اگر احراز شود که کسی تابعیت 
مضاعف دارد طبیعتا در بررسی صالحیت ها 

مدنظر قرار می گیرد.

 محمدرضا تابش 
نایب رییس اول فراکسیون امید:

وزیر امور خارجه بحرین در ادامه ادعاهای واهی خود 
علیه کشورمان، جمهوری اسالمی ایران را به داشتن 

»نقش تخریبی« در منطقه متهم کرد! 
خالد بن احمــد ال خلیفه، در گفت وگــو با روزنامه 
الشرق االوسط در پاسخ به سوالی درباره بحران قطر، 
گفت: اختالفات با قطر شــدید شده و نمی دانیم که 
قطر چگونــه از این رفتار خود صــرف نظر می کند. 
این کشور با دشمنان منطقه مانند ایران هم پیمان 
 شده و خود را از کشــورهای عضو شورای همکاری

خلیج فارس دور کرده است.
وی در رابطه بــا بحران یمن و انصــارا... و گفت وگو 
درباره این موضوع در نشست آتی شورای همکاری 
خلیج فارس، مدعی شد که هیچ کس حوثی ها را جدا 
و مستثنی به شمار نمی آورد بلکه خودشان دیگران را 
مستثنی می کنند و با پیروی از روش حزب ا... و ایران، 

حکومت را در دست گرفته اند.
خالد بن احمد، در رابطه با جمهوری اسالمی ایران 
نیز مدعی شــد که توپ اکنون در زمین ایران است 
و این کشــور در حال تخریب در منطقه و به دنبال 

سلطه گری است. 

آقای »بادکنک« دوباره 
علیه ایران وراجی کرد

کافه سیاست

عکس  روز 

تشییع شهدای حادثه 
تروریستی  چابهار

خطر جنگ برای آب  جدی است

پیشنهاد سردبیر:

 نایب رییــس اول فراکســیون امید گفت: 
اصالح طلبان همه بضاعــت و توانایی خود را 
برای موفقیت آقای روحانی در طبق اخالص 
قرار دادند و حال ممکن است در برخی موارد 
انتقاداتی داشته باشند. محمدرضا تابش در 
واکنش به اظهارات محمدرضا باهنر که گفته 
بود »جدایی حســاب اصالح طلبان از دولت 
بی معرفتی بود« ، گفت: به هیچ عنوان صحبت 
عبور از روحانی وجود ندارد. اصالح طلبان چه 
در انتخابات سال ۹2 و چه در زمان انتخابات 
۹6 برای پیروزی آقای روحانی ســنگ تمام 
گذاشتند، در واقع اصالح طلبان همه بضاعت و 
توانایی خود را برای موفقیت آقای روحانی در 
طبق اخالص قرار دادند و حال ممکن است در 
برخی موارد انتقاداتی داشــته باشند این چه 
منافاتی دارد که برخی از آن به عنوان  عبور از 

روحانی تعبیر می کنند؟ 

 عبور از روحانی؟
 هرگز!

نماینده کازرون در مجلس با اشاره به 
درگیری ها میان اصفهان و یزد :

در پی انتشــار برخی شــایعات و فضاسازی های 
رسانه های معاند در خصوص فرمانده سابق قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا)ص(، سردار رمضان شریف 
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در گفت 
وگویی اظهار کرد: پس از انجام تغییرات مدیریتی 
در مجموعه قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص(، 
با تدبیر سرلشکر جعفری، ســردار سرتیپ پاسدار 
عبادا... عبداللهی در سمت »مشاور فرمانده کل در 
امور ســازندگی« در حال انتقال تجارب ارزنده در 

مسیر سازندگی است.
سردار شریف، با تاکید بر اینکه فضا سازی و عملیات 
روانی و رسانه ای دشمن با هدف تخریب چهره سپاه 
و خدمت گــزاران انقالب و نظــام، تضعیف روحیه 
مردم و القای ناامیدی و یــأس در آنان صورت می 
پذیرد،گفت:  اینگونه فضاسازی ها محکوم به شکست 
و تالشی نخ نما شده و تاثیری بر عزم و اراده راسخ 
فرماندهان و آحاد پاسداران انقالب اسالمی در روند 
امنیت آفرینی و خدمت رسانی به هموطنان عزیز 
 به ویــژه در عرصه ســازندگی و محرومیت زدایی

 ندارد.

سردار عبداللهی مشغول 
خدمت رسانی است

نماینده مــردم کازرون در مجلس گفت: چند 
سال پیش اعالم می کردند که در آینده نزدیک 
جنگ آب داریم؛ اما متاسفانه این موضوع جدی 

گرفته نشد.
حسین رضازاده  با بیان اینکه یکی از مشکالت 
اساسی کشور موضوع کم آبی است، گفت: چند 
سال پیش اعالم می کردند که در آینده نزدیک 
جنگ آب داریم؛ اما متاسفانه این موضوع جدی 
گرفته نشــد و اکنون در برخی مناطق و حتی 
کشور ها شــاهد این موضوع هستیم. نماینده 
مردم کازرون در مجلس تصریح کرد: کشــور 
عراق با ترکیه و ایران با افغانســتان و در داخل 
هم اکنون میان برخی استان ها، شهرستان ها، 
بخش ها، روستا ها و مردم با یکدیگر مناقشاتی بر 
سر آب وجود دارد که می توان به درگیری میان 
اصفهان و یزد اشاره کرد که تمام این مسائل به 

همان موضوع کمبود آب بازمی گردد. 

 خطر جنگ برای آب 
جدی است

پیشخوان

بین الملل

  وقتی دولت تدبیر و امید هرروز بیشتر از گذشته میل به پوپولیست بودن پیدا می کند؛
برقراری کانال مالی ایران و 

اروپا

واقعه 16 آذر چگونه و چرا 
شکل گرفت

وعده برای آب، »سراب« 
بود

مردم می خواهند از زبان رییس 
جمهورشان راهکارهای اساسی 
برای حل مشکالت خود بشنوند نه 
جوک و لطیفه درباره  »زن و نون«! 

عضو هیئت رییسه مجلس، نامه استیضاح پزشکیان را پاره کرد!
نمایندگان مجلس شورای اســالمی در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشــته مجلس، وارد بررسی ایرادات 
شورای نگهبان به الیحه CFT شدند؛ در بخشی از این جلسه مسعود پزشکیان  در واکنش به سخنان نماینده 
ارومیه گفت: »ترسوها کسانی هستند که در این مملکت زندگی می کنند؛ فقر، بدبختی و گرسنگی به وجود 
می آید و خود را به کوچه علی چپ می زنند و از فقر و گرسنگی دفاع می کنند«. این سخنان پزشکیان باعث 
شد که ذوالنور به نشانه اعتراض در جایگاه هیئت رییســه قرار گیرد. او تالش کرد از تریبون رییس مجلس 
شورای اسالمی استفاده کند و اظهاراتی بیان کرد که رییس مجلس او را کنار زد و اجازه نداد سخن بگوید. در 
این هنگام بود که عده ای از نمایندگان والیی، برای استیضاح پزشکیان به عنوان نایب رییس مجلس شورای 
اسالمی امضا جمع کردند. برخی از نمایندگان، دور امضاکنندگان این نامه جمع و خواستار تجدیدنظر در این 
باره شدند که در نهایت با پادرمیانی و ریش سفیدی، موضوع تمام شد و بهروز نعمتی نامه امضا شده را پاره کرد. 

سِرنخواستن ما دعواست!
خبر حضور داماد جواد امام، فعال اصالح طلب و مدیرعامل بنیاد باران در یکی از معاونت های شهرداری منطقه 17 
تهران، واکنش های مختلفی را در فضای مجازی به همراه داشت. جواد امام در مصاحبه ای با یکی از روزنامه های 
سراسری اصالح طلب گفته است:» اگر داماد من فاقد تجربه و دانش و سابقه الزم است و اگر به صرف اینکه داماد من 
است در جایی منصوب شده، برکنارش کنند. ضمن اینکه در مقایسه ها این تفاوت ها نادیده گرفته می شود که پسر 
آقای وزیری مشاور وزیر دیگری است؛ اما داماد من معاون یک منطقه است، پیش از آن  هم جانشین معاون بوده و 
حداقل بعد از دوره دانشگاه 1۰ سالی تجربه کار فرهنگی و اجتماعی داشته و این طور نبوده که صفر کیلومتر باشد 
و منصوب شود. ولی در کل موافق نیستم که اگر کسی نسبت خانوادگی با سیاستمدار یا مدیر و وزیری دارد نباید 
در جایی به کار گرفته شود؛ اما حرف من به کارگیری درست و بجاست. پدر من نه وزیر بوده نه نماینده، کاسب بوده 
و من هم براساس حضوری که در عرصه های مختلف اجرایی داشتم تا یک جایی پیش رفتم و بعد هم سال هاست 

سِر نخواستن ما دعواست«. 

دیدگاه از شایعه تا واقعیتواکنشسیاست خارجه

زینب ذاکر
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بودجه طرح های آبرسانی اصفهان را بدهید
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

رییس سازمان برنامه ریزی اصفهان:
بودجه 98 با کسری به مجلس 

ارائه خواهد شد
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان گفت: بودجه سال آینده با کسری بسته 
شده که در سال آینده حجم نقدینگی به همین 

دلیل بازهم افزایش خواهد یافت.
نعمت ا له اکبــری گفت: عالئم و هشــدارهای 
بسیاری از ورشکســتگی های بنگاه ها از قبل از 
سوی مسئوالن مالی شرکت ها اعالم شده بود؛ اما 
عدم توجه مدیران به این نکات باعث بروز مشکل 

برای بنگاه ها شده است.
اکبری، با اشاره به وضعیت کلی اقتصاد کشور، 
لزوم دقت بیشتر حسابداران و حساب رسان را در 
برخی بخش ها خواستار شد و گفت: حال اقتصاد 
ما خوب نیســت و حال اقتصاد استان ما نیز به 
مراتب بدتر است؛ اگر 3 محور را برای برون رفت 
از این شرایط مبنا قرار دهیم، این 3 محور اقتصاد 
ملی، اعتماد عمومی و سیاست گذاری خارجی 

خواهند بود.
وی اعالم داشت: هرگز نمی توان شرایط اقتصاد 
را به سمت بهبود برد، مگر این که این 3 محور را 

در کنار هم دنبال کنیم.
این استاد دانشگاه اصفهان بیان داشت: آخرین 
شاخص های اعالمی کمیته بازل )استانداردهای 
سنجش سالمت بانک ها( در سراسر دنیا به عنوان 
معیارهای حیات و سالمت نظام بانکی هستند و 
بررسی های صورت گرفته در خصوص انطباق 
این شاخص ها با وضعیت بانک های ایران نشان 
می دهد، وضعیت نظام بانکی ایران، خوب نیست.

رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با 
اشــاره به افزایش نقش بانک ها در خلق پول در 
ماه های گذشته اعالم داشت: وضعیت به وجود 
آمده باعث شده تا نقش کنترل کنندگی بانک 
مرکزی در مدیریت نقدینگی کاهش یابد و این 

قلب تپنده پولی کشور ضعیف شده است.

بازار

کفش پیاده روی

»فوالدگر« می گوید تجدیدنظر در 
 استعفای نمایندگان اصفهان مشروط

 به یک موضوع اساسی است؛
بودجه طرح های آبرسانی 

اصفهان را بدهید

نماینده اصفهان در مجلس شــورای اســالمی 
تجدیدنظر در استعفای جمعی نمایندگان اصفهان 
در مجلس را مشروط به تحقق دو موضوع مهم در 
زمینه آب دانست. حمیدرضا فوالدگر درباره دالیل 
استعفای جمعی نمایندگان استان اصفهان اظهار 
داشت: همان طور که در متن نامه استعفا نیز آمده 

است ما دو دلیل را ذکر کرده ایم.
وی افزود: موضوع آب زاینــده رود و عدم تحقق 
وعده های دولــت مبنی بر جاری شــدن آب در 
زاینده رود و به صورت خاص، قائل نشــدن ردیف 
بودجه برای طرح های آبرســانی اصفهان شامل 
ســامانه دوم و ماده 23 آن که مقدماتش تصویب 

شده بود، دیگر دلیل ما برای استعفاست.
نماینده اصفهان در مجلس شــورای اســالمی با 
بیان اینکه امسال خداوند به ما رحم کرد و تاکنون 
بارش های خوبی داشتیم، گفت: با وجود این مشکل 
آب اصفهان حل نشده است، یکی از طرح هایی که 
برای حل مشکل آب شــرب چند میلیون نفر در 
استان اصفهان مطرح اســت اجرای سامانه دوم 
آبرسانی است که اگر اعتبار آن تصویب نشود سال 
آینده با مشکالت بسیاری در زمینه آب آشامیدنی 

روبه رو خواهیم بود.
 وی با اشــاره به عدم تحقق وعده هــای دولت در 
ارتباط با زاینده رود، گفت: اگر اعتبارات بودجه ای 
حل شده و از ســوی دولت نیز برنامه عملیاتی و 
اجرایی در زمینه آب مشاهده کنیم شاید در مسیر 
استعفا تجدیدنظر کنیم؛ اما اگر این دو شرط محقق 

نشود مسیر استعفا ادامه پیدا می کند.
وی خاطرنشان کرد: درخواست های ما مشخص 
است اگر بدانیم مسئله بودجه طرح های آبرسانی 
اصفهان حل شده و درباره زاینده رود نیز قول عملی 
دریافت کنیم در تصمیم خود تجدیدنظر می کنیم.

 کنایه رییس مجمع نمایندگان استان
 به »نوبخت«:

خودش در مجلس بوده، 
استعفای ما را زیر سوال می برد

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان نسبت به 
اظهارات نوبخت واکنش نشان داد.

نمایندگان اســتان اصفهان، چهارشنبه گذشته 
در حرکتی جمعی استعفای خود را از نمایندگی 
مجلس اعالم کردنــد. این نماینــدگان در نامه 
استعفای خود، دو دلیل مرتبط با آب را برشمرده و 
عنوان کردند که دولت به تعهدات و وعده های خود 
پیرامون حل مشکل آب استان اصفهان عمل نکرده 
است؛ اما محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری 
بودجه 98 با کنایه نســبت به اســتعفای جمعی 
نمایندگان اصفهان صحبت کرد و گفت: مجلس 
می تواند بگوید منابعی که ایجاد کردید کم است، 
بنابراین هیچ نماینده ای نمی تواند بگوید که چون 
در الیحه بودجه چنین چیزی دیده نشده استعفا 
می دهم! چنــد روز دیگر هر آنچه مــا در بودجه 

ندیدیم را می توانند ببینند.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس 
در نشست فعاالن مجازی اســتان نسبت به این 

کنایه واکنش نشان داد.
حجت االسالم ســید ناصر موسوی الرگانی گفت: 
کســی که خود چندیــن دوره در مجلس حضور 
داشته، استعفای نمایندگان را زیر سوال برده است. 
وی افزود: طی چند ماه گذشــته هم نمایندگان 
در حضور یکی از وزرا در اســتانداری اعالم کردند 
که چون وعده ای کــه رئیس جمهور طی دو دوره 
در اصفهان به مردم داده محقق نشــده اســت از 
نمایندگانی مجلس استعفا می دهند. استعفای ما 
شانتاژ خبری نیست و معتقدیم که نسبت به استان 

اصفهان بی مهری صورت گرفته است.

کفش پیاده روی و دویدن مردانه 
Flora 749 اف.ار.دی مدل

 59,000
تومان

کفش راحتی مردانه 
k.na.761 ژرمن مدل

 99,000
تومان

کفش مخصوص دویدن 
مردانه منفیس مدل 1039

 119,000
تومان

تعطیلــی کارخانــه هــا و 
زمینگیرشدن تولیدکنندگان، به 
دغدغه ای اساسی تبدیل شده است؛ دغدغه ای 
که البته گویا تنها برای صاحبان کسب و کار و 
مردم اساسی و مهم است و مسئوالن تدبیری 
دراین باره ندارند! در حال حاضر کارخانه های 
تولیدی برای ادامه فعالیت خود با موانع بسیاری 
مواجه هســتند که این امر سبب شده فضای 
کسب و کار در کشور نامساعد و معضل بیکاری و 

رکود دامن گیر اقتصاد شود.
در این میان فضای سنگین کســب و کار در 
کشــور، اتخاذ مالیات های کالن از بنگاه های 
اقتصادی و قوانین دست و پاگیر ناشی از کاغذ 
بازی های اداری که هزینه های بسیاری را به نظام 
اداری کشور تحمیل می کند یکی از معضالت 
و موانع اصلی نبود رونق تولیدات کارخانه ها، 
واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری و تعدیل 
نیروهاست.»تسنیم« به همین بهانه گفت و گویی 
با برخی صاحب نظران در این حوزه داشته که در 

ادامه گزیده ای از آن را می خوانید:
افزایش نرخ بیکاری بــا تعطیلی واحدها و 

کاهش تولید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 
با تعطیلی واحدهــا، تنزل تولیــد و کاهش فروش، 
نرخ بیکاری هم رشــد می کند، گفت: اکنون برخی 
از کارخانه های نامدار فقط به قبرســتان دستگاه ها و 

ماشین آالت تبدیل شده اند.
حســینعلی حاجی دلیگانی، با اشاره به اینکه مسئله 
اشتغال بحثی اســت که رهبر معظم انقالب نیز بارها 
آن را مطرح کردند، اظهار داشــت: اشــتغال و تولید 
مکمل یکدیگر و مهم ترین موضوع فعلی کشور است. 
اگر اشــتغال راه بیفتد خودبه خود تولیــد هم رونق 
می گیرد، تولید ثروت می شــود و چرخ اقتصاد کشور 

هم می چرخد.
وی با بیان اینکه از گذشته های دور اشتغال اصفهان 
متکی بر تولید در بخش صنعتی بوده ؛ اما براســاس 
رویکردی  که دولتمردان در مسائل مرتبط به اقتصاد 
کشــور و صنعت داشته سبب شــده حجم تعطیلی 

واحدهای صنعتی ما افزایــش و تولیدات آنها کاهش 
یابد، گفت: طبیعی اســت که با تعطیلی این واحدها، 
تنزل تولید و کاهش فروش، نرخ بیکاری هم رشــد 
خواهد کرد، اکنون برخی از کارخانه های نامدار فقط 

به قبرستان دستگاه ها و ماشین آالت تبدیل شده اند.
وی پیرامون اینکه باید بپذیریم سهم استان اصفهان از 
آثار و تبعات ناشی از عدم رونق اقتصادی در کشور بیش 
از پیش بوده است، اظهار داشت: مهاجرت افراد بیکار 
برای کسب شغل از استان های دیگر به اصفهان و حتی 
به روستاهای استان را می توان یکی از دالیل آن دانست 
و این مسئله ایجاد فرصت های شغلی را براساس آمار 

جمعیت جویای کار می طلبد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه برای 
حل مشکالت تولیدکنندگان ابتدا مسئوالن باید باور 
داشته باشند که می توان معضالت اقتصادی را با تکیه بر 
توان داخلی حل کرد، گفت: تولید یکی از بحرانی ترین 
بخش های اقتصاد به شمار می آید؛ چرا که هر روز شاهد 
تعطیلی یکی از کارخانجات کشور هستیم و باید فکر و 

راهکاری اساسی برای بهبود وضعیت این بخش کرد.
هیچ یارانه ای بهتر از »اشتغال« نیست

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان پیرامون اینکه تولید 
شاه کلید حل مشکالت کشور است و دولتمردان باید بر 

تولید ملی متمرکز شوند، گفت: پرداخت بیمه بیکاری 
هر ماه برای دولت هزینه های زیادی در بردارد، چنانچه 
دولت این رقم را به عنــوان وام به تولیدکننده می داد 
اشتغال ایجاد و بیکاری مرتفع می شد. تولید باال به نفع 
طبقه متوسط است، چنانچه به جای یارانه برای مردم 
اشتغال ایجاد شود،موردی ندارد چون هیچ یارانه ای 

بهتر از اشتغال نیست.
»مصطفی رناســی« با اشــاره بــه اینکــه اصفهان، 
صنعتی ترین اســتان ایــران اســت و در زمان رکود 
به تبعیت از کشــور، بیشــترین آســیب را نسبت به 
اســتان های دیگر می بیند، بیان کرد: اکنون با رکود 
حاکم و کاهش پروژه های عمرانی و زیربنایی، فعالیت 
بسیاری از کارخانه ها در طرح های عمرانی و توسعه ای 
متوقف شده و ظرفیت اشتغال استان اصفهان هم به تبع 
پایین آمده است. وی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل 
رکود، بسیاری از صنایع در تامین مواد اولیه با مشکل 
روبه رو هستند و کارفرمایان دولتی هم پول های آنها را 
پرداخت نمی کنند و این صنایع نمی توانند به تولید و 

جذب اشتغال ادامه دهند.
رناسی افزود: استان اصفهان به لحاظ برچسب مارک 
برخوردار در پرداخت مالیات رتبه دوم ؛اما برای اخذ 
اعتبارات در ردیف های هفدهــم و هجدهم قرار داد و 

اصفهان میلیاردر فقیر شــده است؛ شهری که از نظر 
زیرساخت ها، وضعیت اشــتغال، فضای کالس های 

درسی در شرایط مناسب نیست.
وی با ابراز تاسف از اینکه طی دهه های گذشته، توسعه 
نامتوازن و بی برنامه زیرســاخت ها برای استان هایی 
نظیر اصفهان ارمغانی به جز کاهش منابع آبی، آلودگی  
هوا و به خطر افتادن دیگر منابع زیست محیطی در پی 
نداشته است، اظهار داشــت: در اثر این نوع توسعه و 
نامناسب شدن شهرها برای زندگی، ضمن افزایش نرخ 
مهاجرت، تولید کاهش و اشتغال های فعال هم نابود 
شده است. نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: 
متاسفانه اصفهان از جمله شهرهایی است که بیکاری 
بسیار در آن به چشم می خورد؛ اما در سه سال گذشته 
با افزایش شیب تند مالیات در استان اصفهان مواجه 
بوده ایم که خود در روند کند اشتغال این استان بسیار 

تاثیرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه عمده فشــارهای مالیاتی در 3 سال 
گذشــته بر بنگاه های اقتصادی کوچک، متوســط و 
واحدهای تولیدی در اســتان اصفهان بــوده و آنها را 
فلج کرده است، گفت: هم اکنون در استان بنگاه های 
اقتصادی زیادی تعطیل شده اند، بنگاه هایی هم که در 
حال فعالیت هستند در آینده با خطر ورشکستگی یا 

سقوط مواجه خواهند شد.
رناســی اظهار داشــت: دولت باید از اقتصاد بیرون 
بیاید و فقط نقش سیاســت گذاری را برعهده داشته 
باشد و با کوچک تر کردن خودش و تشکیل تیم های 
نخبه مزیت های تولیــد را شناســایی و زمینه های 
ســرمایه گذاری را در حیطه های گردشگری، صنایع 

نفتی، معادن، گاز و پتروشیمی فراهم کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه فضای 
کسب و کار حاکم بر اســتان اصفهان که سنگین تر 
از اســتان های دیگر اســت به دلیل فرهنگ خود ما 
اصفهانی هاست، گفت: ما اصفهانی ها خیلی محافظه کار 
هســتیم و عوامل دولتی هم برای ما بســیار سخت 
می گیرند تا برای آنها در اجرای قانون مشــکل ایجاد 
نشود. شاخص کســب و کار در اصفهان نامناسب تر 
از اســتان های دیگر بوده، بنابراین بیکاری استان از 

متوسط کشوری بسیار باالتر است.

میلیاردر فقیر!
  وقتی سهم استان اصفهان از بودجه، تنها دادن مالیات های سنگین و دریافت اعتبارات ناچیز است؛  

تجربه نشان داده هرگاه مسئوالن می گویند »نگران نباشید«، ازقضا باید 
نگران باشیم! ملموس ترین تجربه را هم از گفت و گوی رییس جمهور با رضا 
رشیدپور به یاد می آوریم و همان وعده به یادماندنی اش درباره قیمت دالر 
و اینکه حسن روحانی گفت »نگران نباشید« و تنها کمی بعد، قیمت دالر 
زیر و روشد و اقتصاد مملکت در عرض چندماه وضعیتی کامال متفاوت پیدا 
کرد و برخی اجناس و کاالها رشد قیمت چندده برابری هم تجربه کردند! 
یکی از موارد عجیب افزایش قیمت را هم در رابطه با »گوجه فرنگی« شاهد 
بودیم که ناگهان قیمت آن دو و حتی سه برابر شد و برخی کاربران در فضای 
مجازی به شوخی نوشــتند که از این به بعد باید گوجه را از میوه فروشی 
محله رییس جمهور سابق بخریم! همزمان قیمت تخم مرغ هم افزایش پیدا 
کرد و »املت« تبدیل به یک غذای اعیانی شد که برای پخت آن بسیاری از 
خانواده ها به سختی افتادند. حتی وقتی قیمت دالر پایین آمد، نرخ اجناس 
پایین نیامد از جمله همین »گوجه فرنگی« که مدیرعامل سازمان مرکزی 
تعاون روستایی ایران گفته حداکثر با قیمت 3200 تومان باید عرضه شود؛ 
اما مشــاهدات عینی در بازار میوه و تره بار می گوید گوجه فعال با قیمت 

باالی 7 هزارتومان و در برخی مناطق شهر حتی با قیمت 9 هزارتومان هم 
شرایطی وزیر کشاورزی از به فروش می رسد! در چنین 

هم خبر داده است. با صادرات گوجه فرنگی 

این حال »حسین شیرزاد« می گوید اجازه افت قیمت مرکبات به کمتر 
از دو هزار تومان را در باغات نمی دهیم، گوجه فرنگی نیز حداکثر با قیمت 
3200 تومان عرضه می شود. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 

ایران در خصوص این که آیا ممکن است قیمت مرکبات در باغ از کیلویی 
2000 تومان پایین تــر بیاید، گفت: در صورت همــکاری میادین میوه، 
گوجه در نهایت با قیمت 3200 تومان در کالنشــهرها به مصرف کننده 
عرضه می شود. شیرزاد با اشــاره به این که خرید توافقی مرکبات در حال 
حاضر ســِر درخت و همچنین در ســردخانه ها انجام می شود، گفت: هم 
اکنون اتحادیه های مرکزی و تعاونی های ملــی در منطقه حاضرند و 
مسئوالن نیز بر فرآیند خرید نظارت دارند، بنابراین باغداران با خیال 
راحت برداشت خود را انجام دهند، چرا که به زودی قیمت ها به میزان 
منطقی خواهند رسید.شیرزاد، تاکید کرده که اگر میادین میوه و تره بار 
همکاری کنند، وضعیت تعادلی ایجاد می شود و گوجه در کالنشهرها به 
قیمت 3000 تا 3200 تومان به مصرف کنندگان عرضه می شود، بنابراین 
جای هیچ گونه نگرانی برای مصرف کنندگان و همچنین کارخانه های رب 
وجود ندارد!نگران نیستیم؛ اما گوجه را 7 هزارتومان می خریم و احتماال 
در خوش بینانه ترین حالت ممکن که قیمت ها به تعبیر ایشان به تعادل 
 برسد، بازهم 3200 تومان نخواهد شد! این را همان تجربه های قبلی به ما

 می گوید. 

جی بی تِل یک برنامه قابل نصب  
روی موبایل اســت که خدمات 
بانکی را در بستر تلفن همراه به 
 ساده ترین شکل ممکن عرضه
 می کند، مشــتریان محترم  با 
اســتفاده از ایــن برنامه  می 
توانند به راحتی و در تمام مدت 
شبانه روز)7*24( از خدماتی 
مانند انتقال وجه، خرید شارژ، 
پرداخت قبوض و ... بانک قوامین 

استفاده کنند .

 جی بی ِتل 
)همراه بانک قوامین( 

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفته نگران نباشید، گوجه فرنگی حداکثر با قیمت ۳2۰۰ تومان عرضه می شود
نگران هستیم، گوجه 7 هزار تومان است!

الهه زین الدین

دومین برنامه از دهمین جشنواره »نخستین واژه آب« با حضور بیش از ۵00 
دانش آموز مقطع اول ابتدایی در شهر ورزنه برگزارشد.

مدیر آموزش و پرورش بخش بن رود، با بیان اینکه اجرای جشنواره نخستین 
واژه آب، تاثیر قابل توجهی در  فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در بین دانش 
آموزان دارد، عنوان کرد: در سال گذشته که اولین برنامه از جشنواره نخستین 
واژه برای دانش آموزان مقطع اول ابتدایی شــهر ورزنه برگزار شد ما پس از 

اجرای این جشنواره  شاهد مصرف صحیح آب توسط دانش آموزان بودیم .
محمد حیدری افزود: از سال گذشــته تا کنون  برنامه های فرهنگی که با 
هماهنگی و همکاری شرکت آبفای ورزنه به منظور ترویج مصرف صحیح آب 
در دستور کار قرار دادیم منجر شد که مصرف آب در تمام مدارس شهرستان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری یابد.به همین دلیل بسیار 
مشتاق هستیم جشــنواره ها و برنامه های فرهنگی که در راستای ترویج 

مصرف بهینه آب است، در این شهرستان برگزار شود.
وی گفت:  در ســال جاری بیش از ۴ هــزار و 900 دانش آمــوز در مقاطع 
مختلف در بخش بن رود مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد بیش از 

2800 دانش آموز در مقطع ابتدایی تحصیل می کنند و برای اینکه بتوانیم 
خانواده های  دانش آموزان  را به مصرف صحیح آب ترغیب کنیم در انجمن 
اولیا و مربیان  آموزش هایی پیرامون راه های مصرف صحیح به خانواده ها ارائه 
می دهیم؛ چرا که شهرستان ورزنه در انتهای رودخانه زاینده رود قرار دارد و 

هر قطره آب در نقطه کویری بسیار ارزشمند است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ورزنه افزود: در چندسال اخیر  از روش های 
نوین  برای آبیاری فضای سبز  مدارس استفاده کردیم، همچنین در راستای 
مصرف بهینه  نصب سایبان برای کولرها و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف 

در مدارس را در دستور کار قرار دادیم.
در ادامه این جشنواره مدیر آبفای شهرستان ورزنه گفت: اجرای برنامه های 
متنوع فرهنگی کــه با موضوع مصرف صحیح آب برای قشــرهای مختلف 
برگزار می شود، در نهایت کاهش مصرف سرانه آب را به همراه دارد چرا که 
ما در شهرستان ورزنه توانستیم با اجرای جشنواره نخسین واژه آب؛ مراسم 
زنگ آب، مسابقه نقاشی آب مساوی زندگی ،برگزاری نمایشگاه عکس جلوه 
های آب، برگزاری آموزش ضمن خدمت معلمان در تصفیه خانه آب و دیگر 
اقدامات از این قبیل، مصرف سرانه آب را کاهش دهیم به طوری که در سال 
گذشته مصرف سرانه آب در شهر ورزنه ۱82 لیتر در شبانه روز بوده ولی هم 
اکنون این رقم با ترویج فرهنگ صحیح مصرف به ۱7۱ لیتر در شــبانه روز 
رسیده است.» مهدی شمس بیگی« با اشاره به فعالیت های کانون پرورشی 
فکری در تابستان سال جاری خاطر نشان کرد:در تابستان سال جاری تمام 

فعالیت های کانون پرورشی فکری شهرســتان ورزنه متمرکز بر چگونگی 
راه های مصرف صحیح آب میان کودکان و نوجوانان بوده که دستاوردهای 

قابل توجهی داشته است.
در این برنامه دانش آموزان به نکات قابل توجهی پیرامون اینکه آیا آموزش 
های الزم در مدرســه و محیط خانه در رابطه با مصرف صحیح آب صحیح 
بوده توجه کردند.»کمیل علیزاده « یکی از دانش آموزان گفت: »در مدرسه 
یاد گرفتم که آب را هدر ندهم، یعنی موقع مسواک زدن و حمام کردن آب 
به اندازه کافی استفاده کنیم؛ همیشــه حیاط خانه را  با آب می شستیم که 
امروزدر این  برنامه آقای  مبارک )یکی از شخصیت های داستانی در برنامه 
جشنواره نخستین واژه آب ( به ما یاد داد که با جارو حیاط خانه را  تمیز کنیم 

چون آب  برای آشامیدن است  و نباید برای شستن حیاط استفاده شود« .
 در پایان دهمین جشــنواره نخســتین واژه آب در ورزنه ،یاســر خلیلی 
یکی از دانش آمــوزان مقطع اول ابتدایــی گفت:»امروزیاد گرفتم وقتی به 
 آبخوری می روم، حتما لیوان با خودم ببرم و لیوان زیر شیرآب بگیرم تا آب 

هدر نرود«.

برگزاری دومین برنامه از دهمین جشنواره 
نخستین واژه آب در شهرستان ورزنه
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کبودی لب خبر از چه چیزی می دهد؟

پیشنهاد سردبیر:

چطور کودکان را به خوردن غذاهای سالم عادت دهیم؟

مفاد آراء
9/86  شماره صادره:535937 /1397/31-1397/9/8 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود. 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139760302019000385-1397/08/07- شركت آب و فاضالب 
روســتايی اســتان اصفهان )ســهامی خاص( ششــدانگ يك قطعه زمين محصور با 
ســاختمان ها و تاسيســات موجود در آن محل اجرای ايســتگاه آب شــرب روستای 
 قمبوان به مســاحت 1356/24 متر مربع پالك شــماره 602 فرعی از 64 اصلی واقع در 

روستای قمبوان.
2- رای شــماره 139760302019000402-1397/08/20- شركت آب و فاضالب 
روستايی استان اصفهان )سهامی خاص( تمامت يك دانگ و نيم مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين محصور با ساختمان ها و تاسيســات موجود در آن محل اجرای ايستگاه آب 
شرب روستای قمبوان به مســاحت 1162/11 متر مربع پالك شماره 611 فرعی از 64 

اصلی واقع در روستای قمبوان.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/09/17 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/02    
م الف: 304392 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان

مفاد آراء
9/87  شــماره صــادره:535699 /1397/31-1397/9/7 آگهــي مفــاد آراء قانــون 
 تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در

 ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك دهاقان كه در اجراي 
ماده 1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشــار و محلي آگهي مي شــود تا شخص يا 
اشــخاصي كه به آراء مذكور اعتراض داشــته باشند در شــهر از تاريخ انتشار آگهي و در 
روســتاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملك تسليم و رسيد اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم 
دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي اســت در اينصورت اقدامات ثبت منوط 
به ارائه حكم قطعــي دادگاه خواهد بود در صورتي كه اعتــراض در مهلت قانوني واصل 
نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت 
 به صدور سند مالكيت خواهد نمود. صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- رای شــماره 139760302019000404-1397/08/20- آقای محســن قربانی 
دهاقانی فرزند نعمت اله تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ يك درب باغ پالك شماره 
623 فرعی از 124 اصلی به مساحت ششدانگ 2836/9 متر مربع واقع در اراضی برآفتاب 

دهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف نعمت اله قربانی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/09/17 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/02    
م الف: 304437 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان

مفاد آراء
9/88  شماره صادره:534988 /1397/31-1397/9/6 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود. 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 139760302019000388-1397/08/09- خانم پروانه اشراقی دهاقانی 
فرزند سعادت اله تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ يكدرب باغ به مساحت 2683/67 
متر مربع پالك شماره 401 فرعی از 127 اصلی واقع در خلف دزجا دهاقان انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف عصمت مشهدی باقری دهاقانی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/09/17 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/02    
م الف: 304458 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان

فقدان سند مالکیت
9/89 شــماره صادره: 1397/03/536282-1397/9/11 نظر به اينكه ســند مالكيت  
ششــدانگ پالك ثبتی شــماره 8 فرعی از 375 اصلــی برزاوند اردســتان بخش 17 
اصفهان ذيل ثبت 22559 در صفحــه 580 دفتر 230 امالك به نام قاســم بقولی زاده 
صادر و تســليم گرديده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت كتبی به شماره وارده: 
970320541815560-97/9/10 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی كه امضاء شهود 
آن ذيل شماره: 19989-97/9/10 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسيده است مدعی 
است كه سند مالكيت آن به علت جابه جايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد 
گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شــد. م الف:305232 عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان )215 كلمه،

2 كادر(  
فقدان سند مالکیت

9/90 شــماره صادره: 1397/03/536216-1397/9/11 نظر به اينكه ســند مالكيت 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتی شــماره 1497/1 فرعی واقع در اردستان يك 
اصلی دهستان گرمسير بخش 17 اصفهان ذيل ثبت 24 در صفحه 83 دفتر اول گرمسير 
امالك به نام بتول شفيعی اردستانی صادر و تســليم گرديده است، سپس نامبرده با ارائه 
درخواست كتبی به شماره وارده: 970320541778698-97/8/17 به انضمام دو برگ 
 استشهاديه محلی كه امضاء شهود آن ذيل شماره: 19794-97/7/17 به گواهی دفتر خانه

 اردستان رسيده است مدعی است كه سند مالكيت آن به علت جابه جايی مفقود گرديده 
است و درخواست صدور المثنی ســند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه كســی مدعی انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه 

اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس 
 و اصل ســند مالكيت به ارائه كننده ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت 
مقــرر اعتراضی نرســيد يــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكيت يا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالكيت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد.
  م الف:305233 عصاری رئيس اداره ثبت اســناد و امالك اردســتان )221 كلمه،

2 كادر(  
حصر وراثت

9/93  آقای رحيم شفيعی راد دارای شناسنامه شماره 3955 به شرح دادخواست به كالسه  
424/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
احمد شفيعی راد به شناسنامه 1271380692 در تاريخ 96/2/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- رحيم شفيعی راد، ش.ش 
3955 فرزند علی محمد نسبت پدر 2- رضوانه سلطانی شيرازانی، ش.ش 2 فرزند حسن 
نسبت مادر. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می 
نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 305195 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان زواره )128 كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

9/94  خانم زهرا گنجی زاده زواره دارای شناســنامه شماره 4550 به شرح دادخواست به 
كالسه  408/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان فاطمه شاهمرادی به شناســنامه 3930 در تاريخ 97/2/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا گنجی زاده زواره، 
ش.ش 4550 فرزند ابراهيم نسبت فرزند 2- شكوه گنجی زاده زواره، ش.ش 101 فرزند 
ابراهيم نسبت فرزند 3- مهری گنجی زاده، ش.ش 1 فرزند ابراهيم نسبت فرزند 4- اكبر 
گنجی زاده زواره، ش.ش 25 فرزند ابراهيم نسبت فرزند 5- محمدرضا گنجی زاده زواره، 
ش.ش 4516 فرزند ابراهيم نسبت فرزند 6- محمد حسن گنجی زاده، ش.ش 4405 فرزند 
ابراهيم نســبت فرزند 7- مهدی گنجی زاده، ش.ش 5055 فرزند ابراهيم نسبت فرزند. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 305199 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان زواره )182 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/98  در پرونده 388 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر آقای مصطفی 
قلی يسليانی فرزند عيدی محمد دادخواســتی مبنی بر الزام خوانده به حضور در يكی از 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی يك دستگاه اتومبيل پرايد مدل 82 به شماره انتظامی 
97 د 565 ايران 88 به طرفيت محســن طهماســبی فرزند عليرضا تقديم نموده است با 
توجه به اينكه آدرس نامبرده مجهول المكان می باشــد لذا وقت رسيدگی برای مورخه 
 97/10/22 ســاعت 3 بعد از ظهر به خوانده ابالغ می گردد به منزله ابالغ قانونی است. 
 م الف: 306529 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر )182 

كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

9/95  آقای وحيد خدارحمی دارای شناسنامه شماره 1129933695 به شرح دادخواست به 
كالسه  423/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان فريدون خدارحمی به شناسنامه 7 در تاريخ 97/8/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو فرزند ذكور به نام 1- وحيد 
خدارحمی به شماره شناسنامه 26 متولد 1365 و 2- مجيد خدارحمی به شماره شناسنامه 
447 متولد 1360 و دو فرزند اناث به نام های 1- مهناز خدارحمی به شماره شناسنامه 3 
متولد 1362 و 2- مريم خدارحمی به شماره شناسنامه 1120038871 متولد 1369 و يك 
همسر دائمی به نام پروانه اله دادی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 660 و متولد 1345 و 
مادر به نام بی بی جان خدارحمی فرزند حسين به شماره شناسنامه 454 متولد 1321. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 

اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 305475 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر)189 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/99 شماره پرونده: 882/97 حل1 مرجع رسيدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی كوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ســاعت 05:00 بعدازظهر روز يكشنبه 
مورخه 1397/10/30 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا ، نام پدر: 
عبدالرضا ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:مهران هاشم زاده ، نام پدر: منوچهر، 
خواسته و بهای آن: مطالبه طلب به ميزان 12/000/000 ريال به همراه خسارات دادرسی و 
تاخير تاديه ، داليل خواهان: چك شماره 176788 مورخه 97/2/19 ، گردش كار: خواهان.

خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسيدگی حاضر گردد. م الف: 305612 رئيس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

خمينی شهر  )188 كلمه، 2 كادر(
مفاد آراء

9/101 شــماره صادره: 1397/03/536568-1397/9/13 آگهی مفاد آراء قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هيات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
آراء كه در اجرای ماده يك قانون مذكور توســط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالك اردستان صادر گرديده و در اجرای ماده 3 قانون مذكور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه های كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی 
كه به آرای مذكور اعتراض دارند از تاريخ اولين آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك اردستان تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهی تقديم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمايند در اين صورت اقدامات ثبت 
موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه اســت در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد و يا معترض گواهی تقديم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد. ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست.
1- رای شماره 139760302032000052 مورخ 1397/8/7 آقای سيد جالل ميراحمديان 
بابااحمدی فرزند سيد علی اكبر ششدانگ يك باب خانه احداثی بر روی قسمتی از مزرعه 
بابا احمد پالك 79 اصلی سفلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 103/50 

متر مربع مالك رسمی.
2- رای شماره 139760302032000091 مورخ 1397/9/6 آقای علی اكبر غالمی فرزند 
حسين ششدانگ قسمتی از مرغداری احداثی بر روی قسمتی از مزرعه جزيران پالك 86 
اصلی برزاوند اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 30160/84 مترمربع انتقال 
عادی مع الواسطه از آقای نصراله غالمی كچی فرزند حسن و خانم معصومه قرائت خيابان 

فرزند نادعلی مالكين رسمی.
3- رای شــماره 139760302032000053 مــورخ 97/8/7 خانــم پريســا فتوحی 
السيبی فرزند حسين ششــدانگ يك باب ســاختمان احداثی بر روی قسمتی از مزرعه 
مونيه پالك 87 اصلی ســفلی واقع در اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 
 294/16 مترمربع انتقال رســمی )به عنوان صداق( از خانم ســكينه فتوحی الســيبی

 مالك رسمی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/17 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/2 

م الف: 309130 خيراله عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

کبودی لب خبر از چه چیزی می دهد؟
وقتی در معرض سرمای شــدید قرار می گیرید، بدن شما جریان خون را در 
سطح پوســت کمتر کرده و برای حفظ گرما در اندام های حیاتی مثل قلب، 
مغز و کلیه ها، خون را به درون بدن هدایت می کند. این کار اکســیژن را در 
مویرگ های سطحی پوست کم کرده و رنگ پوست را در لب ها، آبی )کبود( 

نشان می   دهد.
کبودی لب ها ممکن است نشانه کمبود  اکسیژن خون در اثر سیگار کشیدن 
یا استنشاق گازهای سمی باشد.اگر لب هایتان کبود و پوست تان رنگ پریده 
است، ممکن اســت دچار کم خونی فقر آهن باشــید. آهن جزئی حیاتی در 
هموگلوبین )ماده ای که رنگ قرمز به خون  می دهد( است. غیر از کمبودهای 
تغذیه ای، از دیگر عوامل کمبود آهن خون، قاعدگی خانم ها و زخم را می توان 
نام برد، یعنی هر چیزی که باعث کم شدن خون بدن شود.در کودکان، کبودی 
لب ها و سرفه شدید ممکن است نشانه خروسک شدید باشد که بسیار شایع 

است.
لب هایی که ناگهان کبود شوند » همراه با تنگی نفس و تند شدن ضربان قلب« 
زنگ خطری برای بیماری قلبی یا شــش ها )ریه ها( هســتند. در این حالت 
احتماال دچار ناراحتی شدید قلب شده اید، یا شش هایتان در اثر سینه پهلو، 

برونشیت، آسم یا آمفیزم، اکسیژن کافی دریافت نمی کند.

آب سیب زمینی بخورید
آیا می دانید ژاپنی ها به مقدار بسیار زیادآب ســیب زمینی می خورند. این 
کار حتما دلیــل دارد و دلیلش هم چیزی جز خواص فوق العاده آب ســیب 
زمینی نیست. آب سیب زمینی غنی از مواد مغذی مانند ویتامین C، پتاسیم، 
ویتامین های مختلف B، کلسیم، آهن، فسفر، مس و گوگرد، است.اکثر مواد 
مغذی در پوست سیب زمینی قرار دارند، بنابراین مهم است که هنگام تهیه 
آب آن در خانه، پوستش را نگیرید.آب سیب زمینی به دلیل وجود بسیاری از 
مواد مغذی فواید زیادی دارد و تاثیرات چشــمگیر سالمت آب سیب زمینی 
شامل جلوگیری از پیری، کمک به هضم، بهبود زخم، حمایت از کبد، بهبود 

گردش خون، تنظیم تولید هورمون و ... است.
تحقیقات نشان داده است که آب ســیب زمینی می تواند پوست را مرطوب 
کرده و آنتی اکســیدان ها را به ســطح پوســت منتقل کند که می تواند به 
کاهش چین و چروک و لکه های سنی کمک کند، در حالی که از عفونت های 
التهابی و پوست محافظت می کند.آب سیب زمینی یک تقویت کننده انرژی 
 عالی اســت، زیرا قندهای طبیعی موجود در این آب، اشــکال آسان انرژی

 هستند.
عالوه بر این، دارای سطح باالیی از تیامین است که می تواند توانایی بدن برای 
تجزیه کربوهیدرات ها را به انرژی قابل استفاده افزایش دهد.محتوای نشاسته 
آب سیب زمینی با تعدادی از مشکالت گوارشی مرتبط است و می تواند باعث 
التهاب در روده و تسکین هضم شود و عالئم یبوست، التهاب، گرفتگی و سوء 

هاضمه را از بین ببرد.

یکی از اصلی ترین چالش های والدین با بچه های زیر هفت سال و یا حتی پس از آن عادت دادن این کودکان به خوردن غذاهای سالم و مفید برای سالمتی بدن آنهاست. اصوال کودکان یا کم غذا هستند 
و به سختی حاضر به خوردن غذا می شوند و یا پر خور بوده و عادت به خوردن خوراکی های مضر دارند .کودکان دسته اول از معضل کمبود وزن و کاهش رشد و کودکان دسته دوم از چاقی و خطرات پریسا سعادت

بیماری هایی مانند دیابت رنج می برند. والدین معموال نقش مهمی در عادات تغذیه ای کودکان و برنامه ریزی درست برای تغذیه آنها دارند؛ اما همواره ترغیب کودکان به خوردن مواد غذایی که برای آنها مفید است یک چالش اساسی 
برای والدین به حساب می آید. متخصصان عقیده دارند کودکان باید مواد معدنی و ویتامین های مورد نیازشان را با تغذیه از مواد طبیعی مانند شیر و دیگر لبنیات، میوه و سبزیجات تازه، مواد پروتئینی مانند مرغ، ماهی، گوشت و 

تخم مرغ، نان و غالت به دست بیاورند؛ اما معموال کودکان عالقه ای به خوردن خوراکی هایی که برای بدن شان مفید هستند را ندارند.

تغذیه و خطر کوتاهی قد
 کوتاهی قد یکی از آشــکارترین نشانه های کمبود 
مواد امالحی و تغذیه ای اســت. کمبودهای غذایی 
در دوران کودکی، حتی در صورتی که مکمل های 
ویتامینــی و غذایی در ابتدای خردســالی کودک 
به او داده شده باشــد هم نمی تواند از کوتاهی قد 
او جلوگیری کند. جالب اســت بدانیــد که نظریه 
ژنتیکی بودن کوتاهی قد افراد سال هاست رد شده 
و نظریه تاثیر تغذیه بر رشد طولی استخوان ها جای 
آن را گرفته اســت. برای مثال مصرف بیش از حد 
کاکائو به رشــد قدی کودک لطمه می زند. دلیل 
بسیاری از کوتاه قدی ها، نخوردن سبزیجات است. 
مصرف لبنیات نیز به دلیل داشــتن کلسیم برای 
رشد قدی کودکان بســیار ضروری است. کلسیم 
به رشــد کودک و ســاخت دندان ها و اســتخوان 
های قوی و محکم کمــک می کند. افــرادی که 
 دچار کمبود کلسیم هســتند معموال رنگ پریده،

 بی توجه، خسته و تنبل به نظر می رسند. کلسیم 
موجود در ماست، پنیر و کره به طور موثری جذب 

بدن می شوند.

چطور کودکان را به خوردن غذاهای مفید ترغیب بکنیم
معموال کودکان عالقه زیادی به فست فودها و غذاهای آماده دارند و حتی اگر غذاهای خانگی طعم بهتری هم داشته باشد تمایلی برای خوردن ندارند. یکی از اصلی 
ترین پیشنهادات برای این نوع از کودکان این است که والدین به عنوان الگوهای رفتاری بر سر میز غذا نسبت به خوراکی های مفیدی مانند ساالدها و غذاهای 
خانگی رغبت و میل زیادی نشان دهند. اگر والدین شروع به قرار دادن غذاهای سالم در رژیم غذایی خود و خانواده کنند، این کار، حذف مواد غذایی ناسالم را از 
برنامه ی غذای کودکان به دنبال خواهد داشت. همچنین، باعث سوق دادن کودک به سوی غذاهای سالم و پر انرژی خواهد شد. انعطاف پذیری اصل دیگری است 
که می تواند کودک را به خوردن غذاهای خوب ترغیب کند. به خاطر داشته باشید که همه چیز در حد متعادل خوب است. اگر نان شیرینی، چیپس سیب زمینی 

و حتی نوشابه می خورید، حتما تعادل را رعایت کنید. 
اگر همیشه برای خانواده سالم ترین غذاها را تهیه کرده و اصرار داشته باشید که به هیچ وجه از غذاهای فرآوری شده و آماده استفاده نکنید، بعد از مدتی آن ها 
از ادامه این برنامه خسته می شوند؛ در حالی که با کمی انعطاف پذیری می توان به تداوم این برنامه اطمینان بیشتری یافت. مثال در کنار مصرف غذاهای سالم، 

گاهی اوقات پیتزا، شیرینی، نوشابه، چیپس، پفک و ... نیز بخورید؛ اما به مقدار کنترل شده و متناسب. این مسئله هیچ آسیبی به کودکان نمی رساند و 
باعث می شود آن ها رابطه خوبی با غذاها پیدا کنند.

با کودکان کم غذا چه کنیم؟
بدغذایی و کم غذایی یکی از شایع ترین عادات غذایی در میان کودکان است که خطرات زیادی را می تواند در پی داشته باشد و البته والدینی را می توان یافت که نگرانی های 
زیادی در این زمینه دارند. والدین می توانند با برخی از راهکارها، اشتها را در  کودکان بر انگیزانند این در صورتی است که کودک از نظر بدنی و سالمتی مشکلی نداشته باشد 
چرا که در برخی از موارد بی اشتهایی و بدغذا بودن کودکان ناشی از کمبود برخی از ویتامین ها و امالح در بدن آنهاست که با مصرف مکمل ها می توان این مسئله را بر طرف 
کرد؛ اما اگر کودکی از نظر سالمتی و بدنی در وضعیت خوبی است شاید غذا نخوردن یک مسئله روانی در کودک باشد. اگر کودک شما احساس کند که شما از عادت غذا خوردن 
او ناراضی هستید،ممکن است این موضوع منجر به یک معضل شود. عالوه بر این گاهی کودکان به دلیل برخی از عادات غذایی بد میلی و اشتهای خود را از دست می دهند به 
عنوان مثال خوردن آب میوه و تنقالت پیش از وعده های غذایی عمال معده کودک را پر کرده و بی میلی نسبت به غذا ایجاد می کند. یکی دیگر از راه های اشتها آور بودن و مقوی 
کردن غذاها این است که به غذاهایی که باب میل کودک است سبزیجات مقوی و یا مغزها را اضافه کنید به عنوان مثال می توان در سس ماکارونی از بروکلی و یا گردو استفاده 

کرد و به صورت غیر مستقیم نیازهای بدنی کودکان را به آنها خوراند.

زمان و مکان را در غذا خوردن فراموش کنید
برشتوک در وعده شام می اگر کودک به خوردن یک نــوع غذای مفید در زمان های مختلف تمایــل دارد اجازه دهید تا آن را برای مدتی امتحان کند به عنوان مثال خوردن شــیر و 

تواند بخشی از کمبود غذایی کودک را جبران کند عالوه بر این نباید جا و مکان مشخصی را برای خوردن غذا به کودکان تحمیل کنیم . برخی از کودکان هنگام غذا خوردن نمی توانند 
یک جا بنشینند و همواره در حال بازی کردن هستند و به زمان غذا خوردن اهمیتی نمی دهند. در چنین مواقعی هیچ اشکالی ندارد که به آن ها اجازه دهید یک یا دو بار از جای شان 
بلند شوند و در همان حال آن ها را تشویق کنید که تا پایان غذا خوردن از سر جای شان بلند نشوند. برای کودکانی که به خوبی همه چیز را درک می کنند، توضیح دهید که وقت غذا 

خوردن، وقت مهمی است و همه افراد خانواده در این زمان کنار هم می نشینند و تا پایان غذا از کنار یکدیگر بلند نمی شوند.
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برخورد قضائي با واحدهاي لبني متخلف اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

اخبار

برخورد قضائي با واحدهاي 
لبني متخلف اصفهان

مديرکل تعزيرات حکومتي اســتان اصفهان از 
برخورد با متخلفان فروش کاالهاي لبنياتي و 
صدور حکم تخلف آنها در استان اصفهان خبر 
داد.غالمرضا صالحي در پاســخ به اين ســوال 
که تعزيــرات چه برخوردي با نوســان قيمت 
لبنيات مي کنــد، اضافه کرد: اگرشــرکت يا 
فروشنده اي شناسايي شــد که خارج از تعرفه 
دولتي محصولي را به مردم عرضه کند، تعزيرات 
با صدور حکم تخلف با واحد مورد نظر برخورد 
قضائي مي کند.صالحي بــا بيان اينکه درحال 
حاضر شرکت هاي لبنياتي زيادي در سازمان 
تعزيرات پرونده دارند، افزود: واحد هاي لبني 
متخلف شناسايي و با همکاري سازمان صنعت، 
معدن و تجارت فرم تخلف آنها تنظيم و به طور 
جدي رســيدگي مي کنيم.مديرکل تعزيرات 
حکومتي درباره رســيدگي بــه پرونده هاي 
احتکار و امتناع عرضه کاال بــه بازار گفت: در 
ماه گذشــته حکم تخلف نزديک به 16 پرونده 
صادر شد.صالحي به گشت هاي ويژه بازرسي 
اين اداره کل در سطح بازار اصفهان اشاره کرد 
و گفت: ماهانه درحــدود 3000 پرونده تخلف 
در اداره کل تعزيرات استان اصفهان رسيدگي 
مي شود که اين تعداد پرونده نتيجه گشت هاي 
بازرسي مشترک در سطح بازار، فروشگاه ها و 

تنظيم گزارش و ارسال به تعزيرات است.

تعیین تکلیف اراضی مورد 
اختالف اوقاف و منابع طبیعی

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خيريه 
اســتان اصفهان گفت: يک هــزار و ۵۵ هکتار از 
اراضی مورد اختالف بين موقوفات با اداره منابع 
طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان تعيين تکليف 
شدند.محمود نصر اصفهانی اظهار کرد: در راستای 
حفاظت از حقوق موقوفات و در قالب تفاهم نامه 
ای که بين سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان 
منابع طبيعی منعقد شده اســت، طی نشستی 
با حضور مدير کل منابع طبيعــی و آبخيزداری 
اســتان اصفهان و مدير کل اوقاف و امور خيريه 
اســتان اصفهان، يک هزار و ۵۵ هکتار از اراضی 
مورد اختالف بين موقوفات با اداره منابع طبيعی 
و آبخيزداری استان اصفهان تعيين تکليف شدند.

وی در ادامه افزود: در اين نشست که در محل اداره 
کل اوقاف و امور خيريه اســتان اصفهان برگزار 
شد، موقوفه حاج حسن کوهپايه، حريم امامزاده 
حاجيله)ع( گلپايگان، زمين های امامزاده آقا علی 
عباس)ع(، زمين های امامزاده قاســم)ع( آران و 
بيدگل و کبوتر آباد بررسی شــدند و مقرر شد تا 
جهت صدور سند زمين های اين اماکن تشريفات 
ادارای الزم با همکاری اداره آبخيزداری انجام شود.

برگزاری مسابقات چالش هوش 
مصنوعی در دانشگاه اصفهان 

مسابقه هوش مصنوعی گيم، به همت مرکز بازی 
سازی رايانه ای دانشگاه اصفهان و انجمن علمی 
ACM ، در دانشــگاه اصفهان برگزار شد.مدير 
مرکز بازی سازی رايانه ای دانشــگاه اصفهان با 
اعالم اين مطلب، اظهار کرد: اين برنامه در قالب 
چالش و مســابقه کدنويســی  با هدف آشنايی 
بيشــتر دانش آموزان و دانشــجويان با چالش 
های مســابقات هوش مصنوعی در قالب برنامه 
چگونگی اســتفاده از هــوش مصنوعی در گيم 
برگزار شد.جواد راستی، با بيان اينکه اين برنامه 
در دو مرحلــه غيرحضوری و حضــوری برگزار 
شــد، تصريح کرد: در ابتدا از تيم های شــرکت 
کننده خواســته شــد تا کدهای برنامه نويسی 
برای کاراکترهای مينــی فوتبال طراحی کنند، 
به اين صورت که اين کاراکترها بتوانند به شکل 
هوشــمند به دروازه حريف حمله کنند و موفق 
به گلزنی شــوند.وی خاطرنشان کرد: در مرحله 
غيرحضوری 270 نفر در قالب 103 تيم شرکت 
کردنــد و در نهايت از 3۵0 کــد و 1410 بازی 
انجام شده، حدود 100 نفر در قالب 40 تيم برای 
مرحله حضوری انتخاب شــدند. در اين مرحله 
نيز تيم ها در دو مرحله به مبــارزه پرداختند و 
در اختتاميه، ســه تيم برتر انتخاب شدند.مدير 
مرکز بازی ســازی رايانه ای دانشــگاه اصفهان  
تاکيد کرد: در اين دوره از مســابقات چالشــی، 
تيم ها در قالب گروه های يک تا سه نفره شرکت 
داشتند و تيمی که کد برنامه نويسی با کيفيت 
باالتری طراحی کرده باشد، به مرحله نيمه نهايی 
راه يافت و در نهايت ســه تيم برگزيده انتخاب 
شدند.وی با بيان اينکه شرکت در اين دورهمی 
هيچ گونه محدوديت سنی، جنسيتی و يا رشته 
خاصی نداشته اســت، گفت: اين مسابقات بين 
تمام دانشــجويان و دانش آموزان عالقه مند به 
کدنويسی و برنامه نويســی برگزار شد و تعداد 
بســياری از دانش آمــوزان کالس نهم و دهم و 
دانشــجويانی از ديگر شــهرهای کشور حضور 

داشتند.

 
افزایش وحوش پناهگاه های 

حیات وحش استان
مرحله آغازين سرشماری در سه پناهگاه حيات 
وحش استان اصفهان بيانگر افزايش قابل توجه 

شمار پستانداران است.
سرپرســت اداره حيات وحش اســتان اصفهان 
گفت: سرشماری حيوانات در سه پناهگاه حيات 
وحش استان از آبان امســال آغاز شده و تاکنون 
تعداد وحوش بيش از 7600 رأس کل ، بز، قوچ 
وحشــی و آهو افزايش يافته است.قدرت ا... علی 
پور افزود: اين سرشــماری تا پايان آذر در ديگر 
پناهگاه های حيات وحش استان ادامه دارد.وی 
گفت: در حالی که جمعيت کل، بز، قوچ، ميش و 
آهوی وحشی پناهگاه قميشلو، موته و کاله قاضی 
پارسال 2۵ هزار و 62۵ رأس بوده، در سرشماری 
امسال اين تعداد به بيش از 33 هزار و 62۵ رأس 
افزايش يافته اســت. علی پور مديريت صحيح، 
تالش شــبانه روزی محيط بانان و محافظت بی 
وقفه از حيوانات را مهم ترين عوامل رشد و افزايش 
شــمار اين حيوانات در اين پناهگاه ها برشمرد.

سرپرســت اداره حيات وحش اســتان اصفهان 
اظهار کرد: تا پايان آذر وسعت بيش از يک ميليون 
و 100 هزار هکتاری پناهگاه های حيات وحش 

و پارک های ملی استان سرشماری می شود.

 اعالم زمان و شرایط دریافت 
پروانه شکار پرنده در استان

معاونت نظارت و پايش حفاظت محيط زيســت 
استان اصفهان، زمان و شــرايط دريافت پروانه 
شکار پرنده را اعالم کرد.حسين اکبری اظهار کرد: 
اين معاونت با تشکر از حمايت ها و همدلی های 
ارزشــمند آحاد مردم و جوامع محلی و اصحاب 
رسانه در حفاظت از تنوع زيســتی و گونه های 
جانوری و تشــکر از همکاری های شــکارچيان 
قانونمند طی سنوات ممنوعيت شکار به استحضار 
می رســاند اين اداره کل در نظر دارد به منظور 
پاسخگويی مناسب به متقاضيان قانونمند پروانه 
شــکار پرنده و با توجه به پيگيری های مکرر در 
راســتای جلوگيری از شــکار غيرمجاز و حسب 
هماهنگی های به موقع به عمل آمده با اداره کل 
دامپزشکی ، نسبت به صدور پروانه شکار با لحاظ 
محدوديت هــای گونه ای ، زمانــی و مکانی و با 
شرايط کلی درج شده در سامانه اداره کل محيط 

زيست استان اقدام کنند.

جلوگیری از فعالیت یک واحد 
آلوده کننده هوا در برخوار

رييس اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان 
برخوار اظهارداشــت: از فعاليت يک واحد آلوده 
کننــده هــوا و محيط زيســت در شهرســتان 
برخوارجلوگيری به عمل آمد.حســين شواخی 
بيان کرد : در پی آاليندگی يک واحد نخ ســازی 
واقع در برخوار و انتشــار غبارات آالينده در هوا، 
کارشناســان محيط زيســت از محل اين واحد 
بازديــد کردند.وی اضافــه کرد : بــه رغم ابالغ 
اخطار جهت رفع آلودگی و پيگيری های قضائی 
صورت گرفته، ايــن واحد تا رفــع آاليندگی و 
نصب دستگاه های الکتروفيلتر در جهت زدودن 
غبار آلوده، به طور موقت پلمپ شــد.در صورت 
نصب تجهيزات مربوطــه و رفع آاليندگی کامل 
و تاييد اســتاندارد بــودن خروجــی اين واحد 
 آالينده، مــی تواند شــروع به فعاليــت مجدد 

کند.

 معاون سازمان حفاظت محیط زیست
 در کاشان مطرح کرد:

 70 گونه مهره دار در کشور
 در معرض تهدید است

معاون محيط زيســت طبيعی سازمان حفاظت 
محيط زيست کشــور گفت: از حدود يک هزار و 
170 گونه مهره داری که در کشــور وجود دارد، 
هم اکنون 70 گونه آن در معرض تهديد هستند.

 »حميــد ظهرابــی« در حاشــيه برگــزاری 
نخســتين جشــنواره کشــت بادام کوهــی در 
کاشــان در گفت وگو با خبرنــگاران بيان کرد: 
از حدود يــک هزار و 170 گونــه مهره داری که 
در کشــور وجود دارد، هم اکنــون 70 گونه آن 
در معرض تهديد هســتند  که اين جانوران هم 
اکنون تحت برنامه های حفاظتی قرار گرفته اند.  
ســازمان حفاظت محيط زيســت کشــور برای 
گونه های در معرض تهديــد برنامه های حفاظی 
ويژه تهيه و تدوين کرده که هم اکنون برای 10 
 گونه برنامه مديريتی تهيه، تدوين و ابالغ شــده

 است.

معاون درمان وزارت بهداشــت به همراه اعضای 
کميسيون بهداشت و درمان مجلس از مرکز جامع 
خدمات سالمت رزوه بازديد کردند.عضو شورای 
شــهر رزوه، تبديل مرکز جامع خدمات سالمت 
رزوه به يک مرکز شــبانه روزی و ساخت پايگاه 
اورژانس 11۵ را دو درخواســت مردم اين شهر از 
وزارت بهداشــت عنوان کرد و اظهار داشت: نبود 
پزشــک بعد از ساعت ســه بعداز ظهر مهم ترين 
مشکل پيش روی ماست.وی بيان داشت: جمعيت 
شهر رزوه 14 تا 1۵ هزار نفر اســت که تنها يک 
پزشــک خانواده برای ويزيت حضور دارد و يک 
پزشــک هم در روستا مستقر اســت. وی با بيان 
اينکه اورژانس امداد جاده ای نداريم، اعالم کرد: 
در همين راســتا شــاهد مرگ و مير بسياری از 
همشهريان در مســير جاده هستيم.همچنين در 
اين بازديد رييس مجمع خيران ســالمت کشور 
وعده حمايت مالی ۵0 درصدی از  ساخت پايگاه 
اورژانــس 11۵ رزوه را داد.شــهرياری، در حالی 
وعده پرداخت ۵0 درصد از هزينه ساخت پايگاه 
اورژانس 11۵ رزوه را داد که خيران رزوه نيز ۵0 
درصد منابع مالی ســاخت پايگاه را تقبل کنند.

وی گفت: در صورت اتمام ساخت و افتتاح پايگاه 
اورژانس 11۵ رزوه در خردادماه ســال آينده ما 

پشتيبان مالی نيز خواهيم شد.در  بازديد معاون 
درمان وزارت بهداشت به همراه اعضای کميسيون 
بهداشت از وضعيت مراکز سالمت غرب اصفهان، 
همچنين وعده اهدای دو دستگاه دياليز از سوی 
مجمع خيران ســالمت کشــور به بخش دياليز 
بيمارســتان شــهيد رجايی فريدن داده شد.در 
حال حاضر بخش دياليز بيمارستان شهيد رجايی 
فريدن دارای هفت تخت بستری و هفت دستگاه 
دياليز است که جوابگوی تعداد بيماران مورد نياز 
نيست و در همين راســتا مجمع خيران سالمت 
کشــور وعده اهدای دو دســتگاه دياليز را به اين 

بيمارستان اهدا کرد.

از سوی مجمع خیران سالمت کشور وعده داده شد؛

اهدای دو دستگاه دیالیز به بیمارستان شهید رجایی فریدن
 نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت:کمبود متخصص و توزيع نامتعادل و پراکنده 
امکانــات در بيمارســتان های اســتان اصفهان 
مهم ترين خأل درمانی اين منطقه است.حيدرعلی 
عابدی افزود: با ســرمايه گذاری در تربيت پزشک 
و پرســتار می توان اين نوع از نيروی انسانی را به 
کشورهای ديگر اعزام کرد؛ اما تعداد نيروی انسانی 
در حيطه داخلی در حوزه درمان در حد استاندارد 

نيست. 
وی بــه کمبود مراکز تشــخيصی در شهرســتان 
های غرب اســتان اشــاره و اضافه کرد : با تقويت 
بيمارســتان شــهيد رجايی داران، واقع در بخش 
 مرکزی فريدن و اجرای سيســتم ارجــاع در آن
 می توان تا حــد زيادی بر اين مشــکل فائق آمد.

سخنگوی کمســيون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد : اين بيمارستان قديمی 
است که طی سال های اخير به تدريج بخش های 

ديگری به آن اضافه شده است.
عابدی تصريح کرد : با اضافه شدن اتاق های عمل 
و اتصال آن ها به بخش های جراحی ســطح ارائه 
خدمات در اين بيمارســتان ارتقــا خواهد يافت.

وی با اشــاره به شــيوع بيماری ســالک در شرق 
اصفهان از راه اندازی بخش ويژه درمان سالک در 

بيمارستان اين شهر خبر داد و افزود: پلی کلينيک 
های سطح 2 در 10 نقطه از شــرق اصفهان ايجاد 
می شــود.اصفهان دارای حدود هفــت هزار تخت 
بيمارســتانی، ۵2 بيمارســتان )37 دولتی و 1۵ 
خصوصی و خيريه(، حدود ۵00 پايگاه ســالمت 
شهری، بيش از ۵20 باب خانه بهداشت روستايی 
و 80 مرکز خدمات جامع سالمت روستايی است.
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان تعداد پزشکان 
فعال در اين استان را حدود هشت هزار و 200 نفر 
اعالم کرد که از ميان آنها حدود چهار هزار و 700 
 پزشک عمومی و سه هزار و ۵00 پزشک متخصص

 هستند.

نماینده مجلس در شورای اسالمی:

کمبود متخصص، مهم ترین خأل درمانی اصفهان است

پارلمانخبر

کارگاه تربيت مربی طرح آگاه ســازی پيشــگيری از معلوليت های 
دوران سالمندی استان اصفهان با همکاری شهرداری اصفهان، اداره 
کل بهزيستی استان و مجتمع پيشــگيری و ارتقای سالمت زندگی 

امين برگزار شد. 
عليرضا آجودانی، مشــاور توسعه و سالمت شــهرداری اصفهان در 
خصوص اجرای اين کارگاه اظهار کرد: يکی از اولويت های شهرداری 
همچون تمام کالنشهرهای دنيا مراقبت از سالمت شهروندان است 
که يکی از گروه های اصلی شهروندان افراد پا به سن گذاشته و يا دچار 
معلوليت هســتند.وی تصريح کرد: به همين منظور کارگاهی تحت 
عنوان طرح آگاه سازی پيشگيری از معلوليت های دوران سالمندی 
به همت شهرداری اصفهان،  ســازمان بهزيستی و مجتمع پيشگيری 
و ارتقای سالمت زندگی امين در راســتای آموزش و تربيت افرادی 

که بتوانند اطالعات پايه را به ســطح جامعه انتقال دهند، تشــکيل 
شده است.معاون توسعه و سالمت شــهرداری اصفهان با بيان اينکه 
شهرداری در چند بعد در حال فعاليت برای سالمندان است، ادامه داد: 
ارتقا و توسعه واحد ســالمت يکی از اهداف شهرداری است، اصفهان 
از نظر بافت جمعيتی رو به سالمندی می رود که اين مهم مورد توجه 
شهردار اصفهان نيز قرار گرفته اســت، در نظر داريم با افزايش سطح 
آگاهی مانع عوارض ايجاد معلوليت ها در ميان ســالمندان شــويم.

آجودانی تاکيد کرد: عوارض ســالمندی می تواند تبعات اجتماعی، 
اقتصادی و انسانی سنگينی در پی داشته باشــد. بنابراين اميدوارم 
تالش ها برای ارتقای سطح سالمت شهروندان دوچندان شود.وی با 
بيان اينکه سالمت مقوالت جسمی و روانی را در بر می گيرد، افزود: 
تالش بر اين اســت با اســتفاده از چنين کمپين هايی اطالع رسانی 

بيشتری برای سالمندان صورت گيرد. در سالمندی تجارب و رازهای 
بســيار زيادی نهفته اســت که با خمودگی و افســردگی به باتالق 
فراموشی سپرده می شود. اميدواريم با ايجاد نشاط و انگيزه در بستر 
شهر و در حد توان تجارب بســيار طوالنی را به منصه ظهور برسانيم.

مشاور توسعه و ســالمت شــهردار اصفهان گفت: اصفهان به عنوان 
شهر دوستدار سالمند، گام های بزرگی در گذشــته تا به امروز برای 
سالمندان برداشته اســت. اميدوارم اين خالقيتی که در بستر شهر 
اصفهان وجود دارد سبب شود اين شــهر در کل ايران به عنوان الگو 
مطرح شده و از توانمندی افرادی که در سن سالمندی يا بازنشستگی 
قرار دارند بيشترين استفاده را داشته باشيم.وی اضافه کرد: برگزاری 
چنين طرح هايی می تواند بازخورد بسيار مناسبی برای شهر اصفهان 

داشته باشد.   

مشاور توسعه و سالمت شهرداری اصفهان خبر داد:
برنامه ریزی برای کاهش معلولیت ها در بین سالمندان

ســید امین ابن شــهیدی، رییس انجمن 
بیمارستان های خصوصی اصفهان در نشست 
مطبوعاتی نمایندگان مراکز تشــخیصی و 
درمانی بخش خصوصی سازمان نظام پزشکی 
اصفهان گفت : وضعیت کمی بیمارستان های 
خصوصی در کالن شهرهای دیگر بسیار بهتر از 
اصفهان است و متاسفانه اصفهان تا استاندارد 

بین الملل فاصله دارد.
ابن شــهيدی در نشســت مطبوعاتی نمايندگان 
مراکز تشخيصی و درمانی بخش خصوصی گفت:در 
استان فارس از بعد از انقالب تا کنون 23 بيمارستان 
خصوصی ساخته شده؛ اما متاسفانه در اصفهان فقط 

دو بيمارستان خصوصی ساخته شده است.
وی با اشــاره به وضعيت نامساعد بازار کار در جامعه 
افزود:مــا حدود هفت تــا ده هزار نفــر را در بخش 
خصوصی بيمارستان ها به کار گرفته ايم و در سال 

1۵0 هزار نفر بيمار را پوشش می دهيم. 
رييس بيمارســتان ســعدی گفت :خوشــبختانه 
دربيمارســتان های  خصوصی بيشتر جراحی های 
تخصصی و فوق تخصصی بــا کيفيت عالی ارائه می 
شود و بيماری هايی از جمله سرطان ، بيماری قلبی، 
راديو تراپی ،شــيمی درمانی و ...بسيار موفق عمل 

کرده است.
ابن شهيدی با اشــاره به هدف تشکيل بيمارستان 
خصوصی گفت: بيمارستان های خصوصی به دنبال 
تجارت نيستند اين درحالی است که با وجود افزايش 
قيمت های چند برابری برای تهيه وسايل و تجهيزات 
بيمارستانی بودجه ما حدود ۵ درصد افزايش يافته 

است.
وی اذعان داشت : از جمله مشکالت بخش خصوصی 
بيمارستان ها می توان به عدم پرداخت به موقع بيمه 
ها که ) در اســتان اصفهان چند صد ميليارد است(، 
محاسبه ماليات  و تامين وسايل پزشکی و مواد اوليه 

اشاره کرد. 

وی گفــت : مــا در بخش 
خصوصی حاميــان مردم 
اين شهر هســتيم و عمال 
به دنبال تجارت نيستيم 
چراکه اندکی از هزينه ها 
فقط برای بيمارستان باقی 

می مانند.
ابن شهيدی، با اشــاره به عملکرد مطلوب پزشکان 
اصفهانی گفت : خوشــبختانه ميــزان محکوميت 

پزشکی در استان به اندازه متوسط کشوری است.
رييس انجمن بيمارســتان هــای خصوصی درباره 
وضعيت داروخانه ها اظهار کرد: حدود 240 ازمايشگاه 
خصوصی در استان وجود دارد که کيفيت بسيار خوبی 
را در اختيار مردم قرار می دهند و تمام آزمايشگاه ها 
به صورت مدام کنترل کيفی های متعددی را انجام 
می دهند که اين باعث افزايــش کيفيت و صحت و 

دقت آزمايشگاه ها می شود.
وی با اشاره به مشکالت آزمايشگاه ها و گران شدن 

قيمــت دســتگاه هــا و 
تجهيزات و قطعات و عدم 
پرداخت بيمه ها افزود: در 
حال حاضر بيمه ها حدود 
12 ماه به آزمايشگاه های 
بخش خصوصــی  بدهی 

دارند.
رييس نظام پزشکی استان 
اصفهان نيز در ادامه اين نشســت با اشاره به کمبود 
تخت بيمارستانی در استان اصفهان، اظهار داشت: 
طی 10 سال آينده با کمبود 6 هزار تخت بيمارستانی 

مواجه خواهيم شد.
وی افزود: در حال حاضر هر تخت بيمارستانی جديد، 
حدود 3 ميليــارد تومان پول نياز دارد تــا بتواند به 

بيماران خدمات بدهد.
عباسعلی جوادی با بيان اينکه ۵۵ درصد تخت های 
بيمارستانی اســتان بايد در بخش خصوصی باشد، 

گفت: اين ميزان در استان اصفهان 3۵ درصد است.
رييس نظام پزشــکی اســتان ادامه داد: بخش های 

خصوصی بايد در راســتای کاهش و برطرف کردن 
کمبــود تخت هــای بيمارســتانی و همچنين به 

روزرسانی تعداد استاندارد، همکاری کنند.
جــوادی تصريح کــرد: هر تخــت بيمارســتانی 
به3/۵ميليون پرســنل، از رييس بيمارستان گرفته 
تا فرد بخش خدماتی بيمارســتان نياز دارد و اگر هر 
بيمارستان يک هزار و ۵00 پرسنل داشته باشد که به 
طور ميانگين هر کدام 3 ميليون حقوق بگيرند، فقط 
حدود 4 ميليارد تومان هزينه پرداخت حقوق پرسنل 
می شــود. وی با اشــاره به عقب افتادن هزينه های 
ســازمان های بيمه گفت: 16 ماه است که اين طلب 
عقب  افتاده و بيمارستان ها با وجود طلب داشتن حق 
بيمه از آنها، پولی دريافت نکــرده اند و برای تامين 

مخارج بيمارستان ها با مشکل روبه رو هستند.
رييس نظــام پزشــکی اســتان اصفهــان افزود: 
بيمارســتان های خيريــه نيز با همين مشــکالت 
گريبانگير هستند و مردم از خيريه ها توقع دارند ولی 
به علت افزايش هزينه های تجهيزات بيمارستانی و 

خريد نقدی آنها با معضل مواجه هستيم.
وی خاطرنشان کرد: برای رسيدن به استانداردهای 
بين المللــی و اينکه جمعيت اصفهــان رو به پيری 
می رود طی 10 سال آينده نياز به افزايش ۵ تا 6 هزار 
تخت بيمارستانی، احساس می شــود و در غير اين 

صورت برای مردم مشکالتی به وجود می آيد.
جوادی، در پاســخ به خبرنــگار روزنامــه »زاينده 
رود« در خصوص اينکــه آيا به جــای ايجاد تخت 
های بيمارستانی بيشتر باشــد بهتر نيست با صرف 
هزينه اندکی در بخش پيشــگيری و امنيت غذايی 
)دامپزشکی ( بتوانيم جامعه ای سالم تر و پويا داشته 
باشيم و باعث جلوگيری از هزينه های گزاف درمانی 
بشويم که به نفع مردم و دولت باشد، گفت : مسلما ما 
اگر يک ريال در بخش درمان هزينه کنيم بايد در ازای 
آن صد هزار تومان هزينه در زمينه پيشگيری و امنيت 
غذايی صرف کنيم که اين موضوع  يکی از موارد مهم 

در بحث سالمت است و به جد آن را تاييد می کنيم.

نعـل وارونه سـالمـت!

   رییس نظام پزشکی استان اصفهان می گوید اگر یک ریال در بخش درمان هزینه کنیم باید در ازای آن صد هزار تومان
 هزینه   زمینه  پیشگیری و امنیت غذایی شود؛

تمام آزمایشگاه ها به صورت مدام 
کنترل کیفی های متعددی را انجام 

می دهند که این باعث افزایش کیفیت 
و صحت و دقت آزمایشگاه ها می شود

پول برای درمان هست، برای پیشگیری نیست
حدیث زاهدی
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»الکس ساندرو« با یوونتوس 
تمدید می کند

چند رســانه ایتالیایی از توافق الکس ساندرو 
برای تمدید قراردادش 
بــا یوونتــوس تا 
سال 2023 خبر 
داده اند.از ســال 
دربــاره   2017
آینــده دفــاع چپ 
برزیلی که یوونتوس 
او را از پورتو خرید، شــایعاتی وجود داشته که 
مهم ترین آنها از تمایل او برای بازی در لیگ برتر 
انگلیس به خصوص تیم فوتبال چلسی حکایت 
داشته است؛ پیشــنهادی که البته ساندرو آن 
را رد کرد. امسال نیز بار دیگر شایعه ای مبنی 
بر احتمال انتقــال این دفاع چــپ برزیلی به 
منچستریونایتد به گوش رسید؛ اما او فصل را 
با بانوی پیر آغاز کرد.اکنون طبق اعالم سایت 
گل ایتالیا و اسکای، ساندرو با یوونتوس برای 
تمدید قراردادش به توافق رسیده است و او تا 
پنج سال دیگر به بیانکونری متعهد خواهد شد 

کین: 
آقای گلی در جام جهانی 

انگیزه های من را زیاد کرده است
»هری کین« طی 3 بازی اخیر خود در لیگ برتر 
توانسته اســت گلزنی کند تا تعداد گل هایش را 
به عدد ۹ برســاند و تنها 
یک گل با اوبامیانگ، 
آقــای گل فعلــی 
لیگ جزیره فاصله 
داشــته باشد.او دو 
فصل پیاپی آقای گل 
لیگ برتر شد و در جام 
جهانی نیــز این عنوان را به دســت آورد ولی در 
فصل قبل در رقابت با محمد صالح موفق نبود و 
نتوانست آقای گل شود.هری کین درباره انگیزه 
های شخصی خود در این فصل گفت: وقتی شما 
در تورنمنت بزرگی مثل جام جهانی موفق شده 
اید عنوان آقای گلی را به دســت بیاورید، انگیزه 
های شما بیشتر می شــود و اعتماد به نفس پیدا 
می کنید. من در جام جهانی توانســتم آقای گل 
شوم، چرا نتوانم دوباره در لیگ برتر این عنوان را 

به دست بیاورم. 

 ۶ هفته دوری از فوتبال 
برای مدافع لیورپول

مدافع تیم لیورپول به دلیل مصدومیت ۶ هفته 
از همراهی تیمــش بازماند.دو تیــم لیورپول و 
منچسترســیتی رقابت 
بــرای  حساســی 
قهرمانــی در لیگ 
برتر در فصل جاری 
دارند. در این بین 
قرمزهــای لیورپول 
که نمی خواســتند از 
منچسترســیتی عقب بمانند، چهارشنبه شب 
با نتیجــه 3 بر یک برنلی را شکســت دادند. این 
برتری برای شاگردان کلوپ آسان به دست نیامد 
و »جو گومز« مدافع قرمزها با شکستگی مواجه 
شد.باشگاه لیورپول اعالم کرد، »جو گومز« مدافع 
این تیم به دلیل مصدومیت ۶ هفته از میادین دور 
خواهد بود و نمی تواند تیمش را همراهی کند.این 
مدافع 21 ساله یکی از بهترین نفرات لیورپول در 
این فصل بوده اســت و توانسته 1۸ بار در تمامی 

رقابت ها به میدان برود.

دلیل سقوط هلی کوپتر مالک 
لسترسیتی مشخص شد

 دپارتمان تحقیق حــوادث انگلیس دلیل اصلی 
سقوط هلی کوپتر مالک 
تایلنــدی باشــگاه 
لسترسیتی را اعالم 
کــرد. دلیل اصلی 
سقوط هلی کوپتر 
ویچــای  حامــل 
و  ســریوادهاناپرابا 
همراهانش پس از پایان بازی تیم های لسترسیتی 
و وستهام نقض فنی روتور )چرخانه( بوده است. 
این هلی کوپتر دقایقی پــس از این بازی نزدیک 
ورزشگاه اختصاصی باشگاه لسترسیتی سقوط کرد 
که طبق گزارش پلیس انگلیس باعث کشته شدن 
ویچای سریوادهاناپرابا، دو کارمند باشگاه، خلبان 
و یک مسافر دیگر شد.بر اساس گزارش دپارتمان 
تحقیق حــوادث انگلیس، تحقیقات نشــان داد 
که مکانیزم هــای کنترلی هلی کوپتر توســط 
خلبان ارتباط خود را با روتور قسمت دم از دست 
دادند. بدین خاطر هلی کوپتر دچار یک چرخش 
غیرکنترلی به سمت راست خود شد. سپس این 
چرخش های غیرکنترلی به  ســمت زمین ادامه 
یافتند که در نهایت باعث سقوط هلی کوپتر شد. 

بهزاد، هنوز می خندد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ردای ژنرالی برای کریمی 
آماده می شود

هافبک ملی پوش اســتقالل انگیزه زیادی برای 
درخشش در دو بازی باقی مانده دارد.

علی کریمی رفته رفته در حال تبدیل شدن به مرکز 
ثقل تیم استقالل است ،  این را می توان  از تفاوت 
شکل بازی استقالل در نبود وی فهمید. کریمی با 
درصد باالی تعداد پاس های صحیحش  باعث می 
شود چرخ دنده های استقالل به شکل روان تری 
بچرخند و همچنین در اثر حضور  او هر دو فرشید 
استقالل نیز می توانند  در مناطقی بازی کنند که 
تخصص بیشتری در آن دارند و در یک کلمه می 
توان گفت استقالل با علی کریمی راحت تر فوتبال 
بازی می کند. اگر مصدومیت کهنه اش او را اذیت 
نکند می تواند درانجام وظایف دفاعی بهتر نیزعمل 
کند؛ چرا که او با شناخت و درک مناسب فضاهای 
خالی، قادر به قطع  پاس های خطرناک هر حریفی 
است و در کل می شود او را فرمانده  جدید استقالل 
۹7  بنامیم.کریمی حاال در پایــان نیم فصل اول 
فرمانده تیم شفر با ســبک و سیاق جدید است و 

مهره ای بی جانشین محسوب می شود.

بردی که رضایت نکونام از 
زمین و زمان را گرفت 

عصر روز پنجشنبه، تیم نساجی مازندران توانست با 
گل دقایق آخر سجاد عاشوری پیکان را در ورزشگاه 
شهر قدس شکست دهد و اینگونه ششمین باخت 
مجید جاللی برابر شاگرد شماره شش اسبق خود، 

یعنی جواد نکونام رقم بخورد. 
هر چند که طبق گفته ســرمربی نساجی، بازی 
زیبایی از لحاظ فنی در جریان نبود؛ اما سه امتیاز 
حیاتی دقایق آخر باعث قرار گیری سرخ پوشــان 
شمالی در رده های میانی جدول شد که این نکته 
مثبتی در کارنامه مربیگری نکونام در اولین سال 
فعالیتش در لیگ برتر محسوب می شود.نساجی 
مازندران که در این فصل از مســابقات لیگ برتر 
از داوری لطمه خورده و طبق ادعای خودشــان 
امتیازات زیــادی را از این بابت از دســت دادند، 
در مصاف با پیکان از نحــوه قضاوت پیام حیدری 
رضایت کامل داشــتند. به طوری کــه نکونام در 
حاشیه بعد از بازی گفت: معتقدم داور برنده اصلی 
این دیدار بود. او بــدون هیچ خطایی و با مدیریت 
کامــل از هیچ صحنه مشــکوکی نگذشــت و به 
آقای حیدری خســته نباشید می گوییم. نساجی 
هم چنین برای آخرین مسابقه نیم فصل اول خود 
غایبان زیادی به خصوص در خط حمله داشــت. 
به طوری که از هیچ مهاجــم متخصصی در رأس 
جلو برای قــرار گرفتن در ترکیب، در دســترس 
نکونام نبود. همین هم باعث شد این مربی جوان 
در انتهای بازی تشکر ویژه ای از شاگردانش بابت 
تالش مضاعفی که داشــتند انجام دهد و قدردان 
آن ها باشد و این گونه کسب سه امتیاز حساس در 

بازی نه چندان زیبا او را راضی از همه چیز کند.

خبر برانکو به شاگردانش؛ 
»گرشاسبی« رفتنی است

  حمیدرضــا گرشاســبی، مدیرعامل باشــگاه 
پرسپولیس تا زمانی که وضعیت نهایی اش در این 
باشگاه مشخص نشــود، در محل کار خود حاضر 
نخواهد شد. گرشاسبی که مدیریت موفقی را در 
پرسپولیس داشته است، با توجه به قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان، از لحاظ قانونی نمی تواند به 
کار خود در باشگاه پرسپولیس ادامه دهد. او امیدوار 
بوده و هنوز هم امید دارد که با حمایت وزیر ورزش و 
جوانان، بتواند به مدیریت خود در پرسپولیس ادامه 
دهد.گرشاسبی روز پنجشنبه به سلطانی فر اعالم 
کرد که از روز شــنبه در محل کار خود در باشگاه 
پرسپولیس حاضر نخواهد شد و منتظر مشخص 
شدن وضعیت خود می ماند.  گرشاسبی حتی ضمن 
خداحافظی با برانکو ایوانکوویچ، این موضوع را به او 
انتقال و سرمربی پرسپولیس نیز شاگردانش را در 

جریان این موضوع قرار داده است. 

در حاشیه

پیشخوان

 تقابل شفر با بازیکن اسبق 
بایرن مونیخ مدیرعامل باشگاه ســپاهان درباره اینکه گفته می شود بیش از 10 

درصد ورزشــگاه  نقش جهان به هواداران پرسپولیس در دیدار فردا  
اختصاص داده می شــود، اظهار داشــت: تنها 10 درصد از ظرفیت 
ورزشگاه را به هواداران به پرسپولیس احتصاص می دهیم. سپاهان 
یک تیم پرهوادار است و بر اساس قوانین فیفا تنها 10 درصد به تیم 

حریف اختصاص داده و بیشتر از آن را اختصاص نمی دهیم.

مســعود تابش، درباره اینکه شــایعاتی مبنی بر باز شدن برخی از 
قسمت های طبقه دوم نقش جهان مطرح شــده، افزود: قرار بر این 
بود تا ورزشگاه توسط بازرسان شرکت توسعه و تجهیز بررسی شود 
و اکر امکانش بود این اتفاق رخ دهد، اما مشکل بزرگ طبقه دوم برای 
افتتاح بحث مقاوم سازی بود.مدیرعامل باشگاه سپاهان خاطرنشان 
کرد: چادرهای طبقه دوم باید نصب شود، 10 درصد از این مقاوم سازی 

باقی مانده و در بررسی شرکت توسعه و تجهیز گفتند که شاید مشکل 
و حادثه ای پیش آید، به همین دلیل مجوز صادر نشد تا در نیم فصل 
دوم از طبقه دوم استفاده کنیم.وی تصریح کرد: بخشی از طبقه دوم 
شرایط کارگاهی دارد و مقاوم ســازی 2 یا 3 قاچ دیگر باقی مانده که 
باید صورت بپذیرد و به همین دلیل پیشنهاد شد برای جلوگیری از هر 

حادثه ای در این بازی تنها از طبقه نخست استفاده شود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان:
تنها ۱۰ درصد نقش جهان در اختیار هواداران پرسپولیس قرار می گیرد

در روزهایی که با وجود اتمام فرصت قانونی حضور 
بازنشسته های دولتی در نهاد و سازمان های مختلف 
هنوز اعضای هیئت رییسه فدراســیون فوتبال به 
دنبال راهکارهایی برای ماندن هستند، محمدرضا 
ساکت، دبیرکل فدراســیون فوتبال از سمت خود 
اســتعفا داد تا راه برای جدایی اعضای دیگر نیز باز 

شود.
محمدرضا ساکت که از چند ســال قبل وارد کادر 
اجرایی فدراسیون فوتبال شــد را می توان یکی از 
موفق ترین مدیران فوتبالی اصفهان دانست که در 
زمان حضورش در باشگاه سپاهان توانست طلسم دو 
قطبی سرخابی ها را شکسته و طالیی پوشان نصف 
جهان را به عنوان یکی دیگــر از  قطب های فوتبال 

ایران معرفی کند.
حضور رییس سابق هیئت فوتبال استان در باشگاه 
ســپاهان با عالقه مندی ویژه شرکت فوالد مبارکه 
برای هزینه کــردن در ورزش همراه بود و مدیریت 
خوب و استراتژیک ساکت هم کمک کرد تا دوران 
طالیی سپاهان رقم بخورد. شروع دوران اوج باشگاه 
اصفهانی با قهرمانی تیم سپاهان در لیگ دوم حرفه 
ای رقم خورد؛ اما این دهــه طالیی صرفا در فوتبال 
خالصه نشــد و تیم های منهای فوتبال این باشگاه 
 نیز قهرمانی هــای متعددی را کســب کردند که

 می توان به قهرمانی تیم کاراته ســپاهان در لیگ 
باشگاه های جهان اشاره کرد. تغییر در هیئت مدیره 
باشگاه سپاهان باعث ایجاد دو دستگی در سیستم 
مدیریتی این باشــگاه  شد و ســاکت به دلیل آنچه 
بیماری قلبی عنوان شد از سمتش استعفا داد و در 
فاصله کوتاهی مدیرعاملی باشگاه فوالد ماهان را بر 

عهده گرفت. او در این باشگاه نیز موفق عمل کرد و 
پس از آن وارد فدارسیون فوتبال شد تا به عنوان یکی 
از مهره های اصفهانی این فدراسیون شناخته شود. 

مدیر عامل سابق سپاهان در سال گذشته روزهای 
پرکاری را پشت سر گذاشت و در این سال  به عنوان 
مشاور مســئول حوزه ریاســــت و مدیر تیم های 
ملی فدراســیون فوتبال منصوب شد.پس از مدتی 
ســمتش تغییر کرد و در ادامه نیز به عنوان عضوی 
از کمیته فنی و توسعه فوتســال و فوتبال ساحلی، 
عضوی از کمیته فنی و توســعه فوتبال و عضوی از 
کمیتــــه بازاریابی انتخاب شــد؛ البته مهم ترین 
مســــئولیت او، انتخاب برای دبیرکلی فدراسیون 
فوتبال بود. تعدد مسئولیتی ســاکت، انتقاداتی را 

به همراه داشت؛ اما از آنجایی که این مدیر اصفهانی، 
عادت به جوابگویی ندارد، حاشــیه چندانی ایجاد 
نکرد. پس از ابــراز تمایل کریمی بــرای مناظره با 
مسئوالن فدراسیون، ساکت بــه نمایندگــی از وی 
در مناظره شــرکت کــرد  که  البتــه برخی معتقد 

بودند که  او برنده این مناظره شد.
 با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشســتگان در 
دستگاه های اجرایی، قرعه کناره گیری به نام ساکت 
نیز زده شــد که پس از مدت ها کشــمکش بر سر 
ماندن یا نماندن او و دیگر اعضای فدراسیون فوتبال 
که مشــمول این قانون شــده بودند باالخره او روز 
پنجشنبه استعفای خود را تقدیم رییس فدراسیون 

فوتبال کردکه این استعفا با موافقت تاج همراه شد.

چند ماه قبل در مجامع رســانه ای، بحث هایی در 
خصوص اختالف نظر وزیر ورزش و جوانان با ساکت 
به وجود آمد و برخی مدعی شدند که وزیر، خواهان 
برکناری ساکت شده که البته »تاج« این درخواست 
را قبول نکرد و حاال این تردید به وجود آمده که آیا 
کنار رفتن ساکت دقیقا به دلیل بازنشستگی است یا 

پای دالیل دیگری در میان است؟
بعد از کنار رفتن ســاکت به نظر می رســد تکلیف 
اعضای هیئت رییســه نیز باید تا  امــروز به صورت 
واضح روشن شــود. نفراتی مثل محمود اسالمیان، 
علی کفاشیان، کاظم طالقانی، حیدر بهاروند،فریدون 
اصفهانیان و ... نفرات بازنشسته هیئت رییسه هستند 
که تکلیف آنها باید روشن شود. از طرفی هیچ کدام از 
این نفرات تا کنون اعالم نکرده اند قصد کناره گیری 
دارند و از طرف دیگر قانون باید در مورد این افراد اجرا 
شود. محمود اســالمیان که خودش ریاست هیئت 
مدیره کارخانــه فوالد مبارکه اصفهــان را بر عهده 
داشت روز 14 آبان ماه گذشته از این سمت استعفا 
کرده  و به نظر می رسد این استعفا بی دلیل با بحث 
بازنشستگی وی در آن کارخانه و همچنین مسائل 
قانونی نبوده است.از ســوی دیگر شنیده می شود 
برخی از اعضای هیئت رییســه فدراسیون با مهدی 
تاج اختالفاتی مبنی بر ماندن او در فدراسیون پیدا 
کرده اند و در نشست هیئت رییسه قبل هم پیرامون 
این موضوع بحث شده است.گفته می شود تعدادی از 
اعضای هیئت رییسه قصد دارند از سمت خود استعفا 
بدهند و در این بین علی کفاشــیان به خاطر پستی 
که در AFC دارد، مردد است. با این شرایط مشخص 
نیست آیا اعضای هیئت رییسه حاضر هستند بدون 
سرو صدا از ســمت خود کنار بروند یا باز هم سایه 

تعلیق بر سر فوتبال ایران پهن می شود؟

  عکس روز

علی دایی در صدر بهترین گلزنان جام ملت های آسیا
صفحه رسمی توئیتر AFC با انتشار تصویری از بهترین گلزنان تاریخ جام ملت  های آسیا، 
۵ نفر نخست این فهرســت را معرفی کرد که در این بین علی دایی با 14 گل در صدر قرار 
گرفته  و اختالفی 4 گله با نفر دوم دارد.لیست ۵ گلزن تاریخ برتر جام ملت های آسیا به شرح 
زیر است:علی دایی )ایران( 14 گل،لی دونگ گوک )کره جنوبی( 10 گل،نائوهیرو تاکاهارا 

)ژاپن( ۹ گل،جاسم الهویدی )کویت( ۸ گل،یونس محمود )عراق( ۸ گل

 کریمی – شفر؛ دو فیلم با 
یک بلیت

مدیر عامل فوالد مبارکه:
هزینه های تکمیل نقش جهان را تقبل می کنیم

مدیر عامل کارخانه فوالد مبارکه بعد از ظهر پنجشــنبه با حضور در ورزشگاه نقش جهان از امکانات 
و روند آماده سازی این ورزشگاه و مســیرهای منتهی به آن بازدید کرد.»حمیدرضا عظیمیان« پس 
از بازدید در نشستی با مســعود تابش مدیر عامل، منوچهر نیکفر عضو هیئت مدیره و محمد سلطان 
حسینی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان ضمن پیگیری مشکالت این ورزشگاه، راهکارهای 
واگذاری سریع و قانونی این مجموعه از سوی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی به مجتمع فوالد 
مبارکه را بررســی کرد.مدیر عامل کارخانه فوالد مبارکه در خصوص شــرایط کنونی ورزشگاه نقش 
جهان اظهار کرد: احداث این ورزشــگاه از آرزوهای دیرینه مردم اصفهان بود، در سال هایی که من 
در شهرداری اصفهان بودم این پروژه شروع شد و همه مســئوالن از همان موقع دست به دست هم 
دادند تا حاال بتوانیم بخشی از این پروژه بزرگ را بهره برداری کنیم.وی افزود: البته برای تکمیل این 
مجموعه اقدامات زیادی باید صورت بگیرد تا نفرات بیشــتری بتوانند از امکانات آن استفاده کنند و 
ایمنی ورزشگاه نیز تامین شود. امروز تصمیم گرفتیم که راهکارهای قانونی برای واگذاری دولتی این 
مجموعه بیندیشیم و ما نیز در شرکت فوالد مبارکه امکانات مالی را برای تکمیل این مکان تامین کنیم.
عظیمیان تصریح کرد: شرکت توسعه پروژه های زیادی را در سطح کشور دارد و دولت نیز مشکالت 
مالی دارد؛اما باید توجه داشته باشیم که شرکت فوالد مبارکه در حال تامین اعتبارات مالی برای این 
پروژه است و نباید بن بست های اداری جلوی راه این شرکت قرار گیرد و مسیر باید تسهیل شود.مدیر 
عامل کارخانه فوالد مبارکه تاکید کرد: اگر اعتبارات کافی در اختیار شرکت توسعه و تجهیز نیست و 
می خواهند بودجه خود را در مناطق محروم خرج کنند، ما رفع مسئله مالی را متقبل می شویم ولی 
انتظار داریم که وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و تجهیز گرفتاری های قانونی را رفع کنند و 

قرارداد واگذاری و بهره برداری از این ورزشگاه را به فوالد مبارکه انتقال دهند.

مهرماه امســال بود که محمدرضا 
داورزنی خبر داد حال »کتیرایی« 
خوب نیست. تصویری از عیادت اهالی وزارت ورزش 
از رییس سابق فدراسیون کاراته هم در سایت های 
خبری منتشر شد که دیدنش دل شیر می خواست. 
دیدن مردی که با این شــمایل جدید، ســخت بود 
بشناسیمش. رنگ و روی زرد و سری که مو نداشت 
و قامتی که در راســتای افــق دراز کشــیده بود . 
»داورزنی« گفــت که کتیرایی در حــال حاضر در 
آی سی یوی بیمارســتان عرفان در ســعادت آباد 

بستری است و با دستگاه نفس می کشد. 
روز پنجشنبه خبر رسید که بهزاد کتیرایی، پس از 
چند دهه تحمل ترکش ها و آثار حمالت شیمیایی 
که در نهایت منجر به شــکل گیری ســرطان شد، 
جان به جان آفرین تسلیم کرد و به یاران شهیدش 

پیوست.
بهــزاد کتیرایی، مدیرکل حراســت وزارت ورزش، 
رییس فدراسیون ووشو، رییس فدراسیون کاراته و 
مدیر تربیت بدنی سازمان صداوسیما را در کارنامه 
داشت. او متولد سال 133۸ بود در سن ۵۹ سالگی 

به همسنگران شهیدش پیوست.

کتیرایی که جانباز هفتاد درصد هشت سال جنگ 
تحمیلی بود، از اسفند ســال گذشته به فدراسیون 
پزشکی ورزشی مراجعه کرد و به خاطر دردی که در 
ناحیه دســت و ضایعاتی که در ناحیه کمر داشت و 
همچنین به خاطر ترکش هایی که در دست او بود، 
ابتدا تصور شد این مشــکل به خاطر همین مسئله 
است؛ اما با بررسی های صورت گرفته و با داروهایی 

که به او تزریق شد، معلوم شــد که این دردها 
به علت داروهایی اســت که برای ضایعات 
جنگی و همچنین پیوند کلیه اســتفاده 
کرده و به ســرطان غدد لنفــاوی دچار 

شده است.
بیماری کتیرایی طی ایــن مدت به پنج 

مرحله شیمی درمانی جواب داد؛ اما مرحله 
ششــم را به خاطر ضعف جسمانی 

نتوانســت ادامه دهــد و دچار 
مشــکل قلبی و تنفسی شد. او 
در نهایت، جان به جان آفرین 

تسلیم کرد.

محمــد مهاجــری، فعال 

سیاســی اصولگرا دربــاره بهزاد کتیرایی نوشــت: 
می زنم کنار. سرم را می گذارم روی فرمان ماشین. 
در سوگ خیلی ها گریه نکرده ام. سنگدل بوده ام؛ اما 
این بار نمی دانم چه شده که...روایت رشادت بهزاد 

کتیرایی که به یاران شهیدش پیوست.
بدو بدو می روم به سال های خیلی دور. بهزاد را با بدن 
مجروح می بینم؛ خنده روی لب هایش نشسته. او را 
در اوج بیماری می بینم، لبخند می زند. هفته ای 
دو بار دیالیز می شود؛ اما باز هم می خندد. 
می گویم بهزاد!پیوند کلیه جواب داده؟ می 
خندد. می پرسم بهزاد چطوری؟ با خنده 
می گوید خوبم. ادامه می دهم:بهزاد دروغ 
هم می گویــی؟ باز می خنــدد. حرصم می 
گیرد و حالی اش می کنم که از خندیدنش 

عصبانی ام؛ باز می خندد.
رفته ایم روضه. موقع ذکر 
مصیبــت ریــز ریز می 
گرید. به حالش غبطه 
می خــورم. روضه که 
تمام می شود،می گویم 
قبول باشد. مرا هم دعا 

کن. می خندد.
با علی مرادی، رییس فدراسیون وزنه برداری رفته ایم 
ببینیمش. حرف به سیاســت و دعواهای سیاسی 
می کشد. می خندد. می گویم چیز خنده داری گفتم؟ 
می خندد: بیا بیرون از سیاست. نشسته ایم دور هم 

کمی حال کنیم. خرابش نکن. می خندد.
می گویم بهزاد! بچه هــای ورزش از خوش خلقی و 
سعه صدرت می گویند. دوستت دارند. از صداقتت 
خوش شان می آید.می گویند آدم با معرفتی هستی. 

گیر نمی دهی. می خندد.
سرم را از روی فرمان ماشین برمی دارم. اشکم را پاک 
می کنم .نگاهم را به آسمان نیمه ابری می دوزم تا آن 
باال باال ها ببینمش.سی وچند سال تحمل جانبازی 
و بیماری های مکرر ناشــی از آن باید جایگاهش را 
همان باالها برده باشــد. می خواهم صدایش کنم. 
می ترســم در جوابم بخندد و این بار دیگر حوصله 

خنده اش را ندارم...
امشب بهزاد رفته است . شهید زنده دیگر در بین ما 
نیست. امشب او قهقهه مستانه می زند. البد صدایش 
به گوشم خواهد رســید و این بار به او حسودی ام 

خواهد شد.

  بیرانوند: بــه داور گفتم 
پرسپولیس یتیم است

آبــی هــای پــر انرژی
 به جادوگر رسیدند

بهزاد، هنوز می خندد

بازنشستگی بهانه بود یا اصل ماجرا؟
جدایی یکی از ارکان اصفهانی فدراسیون فوتبال؛ سمیه مصور
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آفرین! تا آخر بایستید
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 پاکبان اصفهانی سربلند 
در آزمون امانتداری

پاکبان امانتدار و ســختکوش اصفهانی چک 
۱۵۰میلیون تومانی را به صاحبش بازگرداند.

ابوالفضل شریف پور، رفتگر زحمتکش خدمات 
شهری شهرداری اصفهان، هنگام کار در خیابان 
شــیخ مفید پاکتی  پیدا و پس از بررســی آن 
متوجه  چکی به مبلغ صد و پنجاه میلیون تومان 
در آن شــد.این کارگر زحمتکش،  چک حامل 
را که پشــت آن هم امضا شده بود به مسئوالن 
خود تحویل داده  و آنها هم با هماهنگی با بانک 
مورد نظر صاحب چــک را پیدا کردند.مرتضی 
شــمس جاوید صاحب چک، از مفقود شدن 
چک خود بی اطالع بوده و با تماس کارمندان 
شهرداری متوجه موضوع شده است.ابوالفضل 
شریف پور گفت: با این پول می توانستم بخشی 
از مشکالت زندگیم را حل کنم؛ اما از کودکی 
رسم امانتداری را از پدر و مادرم آموخته ام. وی 
تاکید کرد که اگر بارها در این مسیر قرار بگیرد 
تالش می کند از این امتحان سربلند بیرون آید.

شهادتین گفتن بانوی اهل 
»پرو« در اصفهان

خانم »شیال« اهل کشــور پرو  صبح پنجشنبه 
با حضور در دفتر آیــت ا... مهدوی، امام جمعه 
موقت اصفهان، حجت الســالم اخــوان مدیر 
مدرســه ناصریه و مدیر انجمن اسالمی شهید 
ادواردو آنیلی )موسســه ره یافتگان( با اعالم 
شهادتین به دین مبین اســالم روی آورد. این 
بانوی تازه مسلمان شده که تحصیالت خود را تا 
مقطع ارشد مدیریت صنعتی در استرالیا سپری 
کرده، چند سال قبل به اسالم روی آورده بود، 
اما برای تحقیق بیشتر در مورد اسالم تصمیم 
به سفر به کشورهای اسالمی گرفت و با کمک 
مدرســه ناصریه اصفهان  تنها مرکز تخصصی 
اسالم شناســی برای گردشــگری در ایران به 

اسالم پیوست.
آیت ا... مهدوی پیش از مراسم شهادتین با این 
بانوی اهل پرو به گفت وگوی علمی پرداخت و 
هنگام شهادتین قبل از ادای هر جمله به عربی 

معنای آن را به وی آموخت.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان 
خبر داد:

فعالیت ۳۰۰ کتابخانه در اصفهان
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان 
از عضویت ۲۰۰ هزار نفــر در ۳۰۰ کتابخانه این  

استان خبر داد.
»امیر هالکویی« در جلسه شــورای اداری این 
شهرستان، گفت: در اســتان اصفهان ۳۰۰ باب 
کتابخانه وجــود دارد کــه از این تعــداد ۱۸۲ 
کتابخانه نهادی ، ۱۱۰ باب مشــارکتی و چهار 

باب مستقل است.
وی با بیان اینکه اصفهان از اســتان های پیشگام 
در ترویــج فرهنــگ کتاب خوانــی و توســعه 
کتابخانه هاست، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰۰ 
هزار نفر عضو از ســه میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه 
کتاب موجود در کتابخانه های اســتان استفاده 

می کنند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان 
با تاکید بر ضرورت مشــارکت همه دستگاه های 
اجرایی به ویژه شهرداری ها برای ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی ، یادآور شــد: انجمــن کتابخانه ها 
در هــر شهرســتان ، موقعیت مناســبی برای 
هماهنگی دســتگاه های فرهنگی در این زمینه 
فراهم کرده اســت.هالکویی ادامــه داد: ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی ارتباط مســتقیم با توسعه 
همه جانبه کشور و ارتقای سطح فرهنگ عمومی 
دارد.وی بــا بیان اینکه نهادینــه کردن فرهنگ 
کتاب خوانی باید از ســنین کودکی و سال های 
نخستین تحصیل آغاز شود، تصریح کرد : شرایط 
۵۰ کتابخانه اســتان برای ایجــاد بخش کودک 

بررسی می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: کتابخانه های تایید شده برای ایجاد 
بخش کودک، مجهز به کتاب های ویژه کودک، 
کتابداران کودک و برنامه هایــی برای کودکان 
می شود.هالکویی ایجاد انگیزه، دسترسی آسان و 
مهارت مطالعه را سه هدف مهم نهاد کتابخانه ها 
برای ترویــج فرهنگ مطالعه دانســت و افزود : 
کتابخانه های عمومی در کنار کتاب فروشــی ها، 
خانواده هــا ، رســانه ها و آموزش  و پــرورش ، 
مهم ترین وظیفه را در تربیت نســلی کتابخوان 

بر عهده دارند.

 رشد ترافیک در کالنشــهر اصفهان طی سال های 
اخیر به گونه ای بوده که لزوم پیش بینی و توسعه 
هر چه ســریع تر زیربناهای حمل و نقل را در این 
کالنشهر نشــان می دهد. احداث حلقه حفاظتی 
پیرامون اصفهان، یکی از طرح هایی اســت که در 
جهت رفع مشکالت موجود و جلوگیری از پیشرفت 
آن مورد توجه قرار گرفته اســت. در همین راستا 
روز پنجشنبه مراســم کلنگ زنی حلقه حفاظتی 
ترافیکی شــهر اصفهان به طــول ۷۸.۲ کیلومتر، 
با ساخت تقاطع غیرهمســطح در بزرگراه شهید 
اردستانی با حضور عباس رضایی استاندار اصفهان، 
اعضای شــورای شــهر، قدرت ا... نوروزی شهردار 
اصفهان، ناهید تاج الدیــن نماینده مردم اصفهان 
در مجلس و ســاکنان مناطــق ۱۰ و ۱۴ اصفهان 

برگزار شد. 
زمانی که آرامش مردم فراهم شود، کرامت 

انسانی حفظ می شود
عباس رضایی، اســتاندار اصفهــان در آیین آغاز 
عملیات اجرایــی حلقه حفاظتی ترافیکی شــهر  
اصفهان و تقاطع غیر همســطح در بزرگراه شهید 
اردستانی از زحمات شــهردار اصفهان تشکر کرد 
و گفت: ان شاء ا... یک سال دیگر و به قول شهردار 
اصفهان کمتر از یک سال دیگر شاهد افتتاح تقاطع 

غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی باشیم.
وی اظهار کرد: از اعضای شــواری اســالمی شهر 
اصفهان که برای تصویب ایــن پروژه همت کردند 
و سایر دوســتان و مدیران شهری که برای اجرایی 
 شــدن این پروژه تالش می کنند، تشکر می کنم، 
ان شاءا... همگی تالش کنند تا قول شهردار اجرایی 
شود و شــاهد چنین برنامه هایی باشیم.استاندار 
اصفهان با بیان اینکه کرامت انسانی یعنی به مردم 
احترام بگذاریم، ادامــه داد: زمانی که از آلودگی ها 
کاســته و به مردم احترام گذاشته شــود نه فقط 
در زبان بلکه با عمل مان از شــهر و مردم حفاظت 
کرده ایم؛ در یک کالم زمانی که آرامش مردم فراهم 

شود، کرامت انسانی حفظ می شود.
رضایی ادامه داد: امروز مجلس شادی در ورزشگاه 
۲۲ بهمن به مناسبت آغاز یک خدمت فراهم شده 
و شما مردم آمدید تا شاهد شــروع یک خدمت از 
خدمتگزاران خود باشــید؛ فهم و شعور باالی شما 
مردم توانایی و عشق خاصی در مسئوالن به وجود 

می آورد تا بیش از پیش برای ارائه خدمات اهتمام 
داشته باشند؛ امروز مسئوالن شهرداری، نمایندگان 
مردم اصفهان در مجلس، شهردار اصفهان و اعضای 
شورای اسالمی شــهر گرد هم آمده اند تا یک بار 
دیگر اعالم خدمت کنند؛ شما هم حتما آمده اید تا 
از این شروع خدمت قدردانی کنید؛ افتخار می کنم 
در منطقه ای که مشــکالت ترافیکی، آلودگی هوا، 
عدم امنیت جانی و اتالف وقت را شــاهد بوده ایم 
پروژه مهمی آغاز شده که بســیاری از مشکالت را 
رفع می کند؛ بنابراین از زحمات شهردار اصفهان و 
همکاران و همچنین اعضای شورای اسالمی شهر و 

نمایندگان مجلس تشکر می کنم.
وی با بیان اینکه بی شــک آنچه مسلم است تمام 
اصفهان از محدوده پل غدیر تا پل شهرستان نیست، 
گفت: اصفهــان مناطق محروم هــم دارد و اینکه 
شهردار، شورای شــهر و نمایندگان به فکر بودند 
تا این خدمات را در شرایط سخت اقتصادی از این 
جا آغاز کنند، قابل تقدیر است؛ حلقه حفاظتی به 
امنیت ترددکنندگان، رفع آلودگــی هوا و امنیت 

بیشتر شهروندان کمک خواهد کرد.
استاندار اصفهان تاکید کرد: دولت تدبیر و امید در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خدمت رسانی 
را وظیفه خود می داند، البته مردم و مســئوالن با 
همنوایی و همدلی در این شرایط سخت اقتصادی 
می تواننــد کارهای بزرگی انجام دهنــد؛ اینکه تا 

چند روز آینده تقاطع دوم حلقه حفاظتی در جوار 
کارخانه قند شروع می شود نیز اقدامی قابل تقدیر 

است.
حلقه حفاظتی شهر از جان مردم محافظت 

می کند
شهردار اصفهان  نیز در این مراسم  ضمن تشکر از 
حضور اســتاندار در بزرگ ترین برنامه شهرداری 
گفت: حلقه حفاظتی شــهر اصفهــان به طول ۷۸ 
کیلومتر که ۴۵ کیلومتر آن در شهر اصفهان واقع 
شــده و مابقی در شــهرهای خورزوق، دولت آباد، 

درچه و به سمت شهر ابریشــم قرار دارد.این حلقه  
قرار اســت از جان مردم حفاظت کند و از شــدت 
آلودگی هوا بکاهد.قدرت ا... نــوروزی افزود:  این 
حلقه حفاظتی ۲۳ تقاطع غیرهمســطح دارد که 
هفت مورد آن تقاطع های بزرگ است؛ آنچه امروز 
در بزرگراه شهید اردســتانی کلنگ زنی می شود، 

نخستین تقاطع از این حلقه است.
شهردار اصفهان ادامه داد: در اصفهان یک گذر غرب 
و یک گذر شــرق داریم، گذر غرب از جاده کاشان 
ساخته شده و به سمت زرین شهر و مبارکه می رود 

و روابط بین اســتان ها را تنظیم می کند؛ اما گذر 
شرق هنوز تکمیل نشده، البته حلقه حفاظتی شهر 

ارتباط بین شهرستان ها را برقرار می کند.
نوروزی تاکیــد کرد: این حلقه قرار اســت از جان 
مردم حفاظت کند و از شــدت آلودگی هوا بکاهد؛ 
این حلقه حفاظتی محدوده شهر را مشخص کرده، 
اجازه توسعه بی رویه شــهر را نمی دهد، همچنین 
ورودی های شــهر را تنظیم، ترافیــک را کنترل و 
رفت و آمدها را تسهیل می کند؛ حلقه حفاظتی از 
اتالف وقت مردم جلوگیری کرده، مصرف سوخت 
را کاهش مــی دهد، بنابراین بایــد تصمیماتی در 

کمیسیون ماده پنج برای ادامه کار اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه برای اجرای حلقه حفاظتی شهر 
۷۴۰ میلیــارد ریال هزینه نیاز اســت، گفت: ابتدا 
برای انجام ایــن ابرپروژه، آزادســازی های الزم را 
انجام داده ایم، فاز دوم کــه ۱۵ روز آینده آغاز می 
شود، احداث تقاطع غیرهمسطح کنار کارخانه قند 
اســت که قبل از اینکه کلنگ آن را به زمین بزنیم 
آزادسازی آن را یک سال گذشــته انجام دادیم و 
توافقات الزم انجام شده اســت.وی ابراز امیدواری 
کرد: با اجرای این مسیرها و حلقه حفاظتی شاهد 
تحرک بزرگی در اســتان باشــیم، زیرا این حلقه 
می تواند به گذر غرب و شــرق وصل شود.شهردار 
اصفهان با بیان اینکه اصفهان چهار حلقه حفاظتی 
دارد، اظهــار کرد: حلقه اول مرکز شــهر اصفهان، 

حلقه دوم خیابان های ســجاد و بزرگمهر  و حلقه 
سوم بزرگراه های شهر و اینجا حلقه چهارم است که 
از کل رینگ ها محافظت می کند.نوروزی ادامه داد: 
مهندسان اعالم کردند که تا ۱۲ ماه آینده این پروژه 
)تقاطع غیر همسطح در بزرگراه شهید اردستانی( 
مورد بهره برداری قرار می گیرد و من نیز در اینجا 
همین زمان را اعالم مــی کنم و  هر ۱۵ روز یک بار 
روند پیشرفت پروژه را به مردم اعالم می کنیم؛ البته 
تجربه مترو نشــان داده که می توانیم زمان ۱۲ ماه 
را کوتاه کنیم.شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: اگر 
آغاز کار با سرما یا روزهای کوتاه مواجه نشود، تعهد 
می دهیم در دو شیفت کار کرده، نهایتا ۱۰ ماه دیگر 

با حضور استاندار اصفهان آن را افتتاح کنیم.           
حلقــه حفاظتــی شــهر ، نمــاد بارز 

محرومیت زدایی است
فتح ا... معین، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در این مراسم اظهار کرد: امروز مردم شاهد آغاز 
عملیات اجرایی پروژه ای بزرگ در شــهر اصفهان 
هستند که کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر را 
رقم خواهد زد؛ امیدواریم این پروژه ظرف یک سال 
به پایان برسد تا بخشی از مشکل ترافیک منطقه ۱۴ 

شهرداری اصفهان مرتفع شود.
وی با بیان اینکه حلقه حفاظتی شهر اصفهان نماد 
بارز محرومیت زدایی است، ادامه داد: از ابتدای آغاز 
به کار فعالیت شــورای پنجم احداث خط دو و سه 
قطار شهری اصفهان در دستور کار قرار گرفته است 
تا تمام مناطق شهر اصفهان نیز از این وسیله پاک 
حمل و نقلی بهره مند شوند، تالش های زیادی در 
این زمینه انجام شد و امروز شاهد پیشرفت سریع 
کار هستیم؛ برای  تامین اعتبار احداث خط دو قطار 
شهری اصفهان گام های موثری برداشته شده است.
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
اســتعفای نمایندگان اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی افزود: حمایــت نمایندگان اســتان از 
کشــاورزان و تالش برای بازگردانــدن زاینده رود 
به اصفهــان اقدامی ســتودنی اســت و امیدوارم 
مشکالت اســتان در اســرع زمان رفع شود.معین 
تاکید کرد: دغدغه خدمتگزاران مردم در مجموعه 
مدیریت شــهری به پشــتوانه اســتاندار و سایر 
نمایندگان مردم، رفع محرومیــت، ایجاد تعادل و 
برقراری عدالت در ۱۵ منطقه شــهرداری اصفهان 
 اســت که امیدوارم نتایج مطلوبی همراه داشــته 

باشد.

حلقه حفاظتی شهر اصفهان برای حفاظت از شهـر 
 مراسم کلنگ زنی حلقه حفاظتی ترافیکی شهر با حضور مدیران و مسئوالن شهری برگزارشد؛

امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر اصفهان با 
اشاره به استحباب سالم کردن اظهار داشت: در حدیث کسا هرکدام از 
بزرگان وارد بر حضرت زهرا)س( می شدند بر ایشان سالم می کردند، از 
بزرگ تا کوچک ترین افراد؛ زیرا سالم کردن یک دستور اسالمی است 
که وارد شونده سالم کند، مردها به خصوص وقتی وارد منزل می شوند 

باید به همسر خود سالم کنند.
آیت ا...یوســف طباطبایی نژاد با اشــاره به اســتعفای دسته جمعی 
نماینــدگان اســتان اصفهان، گفــت: از طرف همه مردم اســتان از 

نمایندگان مجلس استان اصفهان تشکر می کنم که عمل خوبی انجام 
دادند، ضربه خوردن اصفهان به کل کشــور ضربه می زند، هیچ کدام 
از دولت ها برای زاینده رود قدمی برنداشــتند، در زمان اســتانداری 
جهانگیــری، آب را از اصفهــان منتقــل کردند و بــه اصفهان ضربه 
 زدند، هنوز هم او ســرکار اســت و اقدامی برای اصفهان انجام نشده

 است.
امام جمعه اصفهان بابیان این که یکی از صفات مومن این اســت که 
خلف وعده نکند، عنوان کرد: روزی رییس جمهور وعده داد دســتور 

می دهیم فردا آب جاری شود اما نشد؛ چرا هنوز صدای مردم اصفهان 
به گوش دولت نمی رسد و در بودجه ردیفی برای آن قرار نمی دهند، 
من از طرف مردم به نماینده ها می گویم آفرین بر شما ولی به شرطی 
که تا آخر بایستید.طباطبایی نژاد با اشاره به روز دانشجو تصریح کرد: 
دانشــجوها باید از آن هایی که روز ۱6 آذر ایستادگی و از آن هایی که 
در جبهه ها مقاومت کردند، درس بگیرند که می گیرند و امروز در کنار 
ریزش ها، رویش زیادی هم دارند. جوانان امروزی و نسل سوم انقالب 

در دفاع حرم اهل بیت)ع( بزرگی و عظمت خود را نشان دادند.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: 
اســتعفای نمایندگان اصفهان شــانتاژ خبری 
نیست چون قبل از استعفای دسته جمعی تمام 
راه های قانونی را رفته ایم. ســیدناصر موسوی 

الرگانی ادامه داد: قبل از اســتعفای 
دســته جمعی، نمایندگان مجلس 
تمام راه های قانونــی را در ارتباط با 
زاینده رود طی کرده بودند، به رغم 
اینکه نمایندگان اســتان  از لحاظ 
عالیق سیاسی سه گروه اند،۱۱ تن از 
نمایندگان استان اصفهان اصول گرا 
هستند،۵ نفر ادعای مستقلی دارند 
و ۴ نفر هم با پرچم اصالح طلبی وارد 

مجلس شورای اسالمی شده اند.
وی افــزود: از ابتدای دوره دهم نســبت به این 
مطلب اذعان شــده  که هیچ زمانی نمایندگان 
مثل االن در حوزه آب این طور منسجم و متحد 
نبوده اند.موســوی الرگانی گفت: سه جلسه با 
رییس قوه مقننه، آقای الریجانی برگزار کردیم 
که در دو جلسه آن وزارت نیرو حضور داشتند، 
در یکی از جلســات اســتانداروقت نیز حضور 
داشت. دو جلسه هم با  معاون اول رییس جمهور 
و یک جلســه با معاون اول قــوه قضائیه برگزار 
شــده که هیچ موضوعی جز آب در آنها مطرح 
نشده است.وی اضافه کرد: با وزرای نیروی دوره 
یازدهم و دوازدهم  جلســات متعددی داشتیم 
که تنها بحث آب در آن مطرح بوده  است.رییس 

 مجمع نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد:
 جلســه ای هم با  آقای نوبخت برای بودجه آب 
اســتان برگزار کردیم .در حــال حاضر از یک 
سامانه به بیش از ۵ میلیون نفر آبرسانی می شود 

که همین سامانه برای  مردم اصفهان مشکالتی 
را ایجاد کرده؛ چراکه چند بار  در اثر راه سازی 
این لوله شکسته شد و تا چند روز آب آشامیدنی 

مردم با  نفت آلوده بود.
وی ادامه داد: یک بار هم ســیالب شدید آمد و 
تا چند روز آب آشــامیدنی مردم اصفهان گل 
آلودبود. موسوی الرگانی  افزود: متاسفانه چه در 
مجلس شورای اسالمی و چه در دولت هر موقع 
اســم اصفهان می آید صدای االمان نمایندگان 
بلند می شــود، در حالی که ما از نظر پرداخت 
به خزانه دومین بودجه را پرداخت می کنیم اما 
برای پرداخت ردیف بودجه استان بیست و هفتم 
یا بیست و هشتم هســتیم و این نشان می دهد 

اصفهان ستیزی مشهود است.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

قبل از استعفای دسته جمعی تمام راه های قانونی را رفته ایم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
پیرامــون صحبت های رییس ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور که گفته بود نمایندگان صرفا 
می توانند نسبت به کم یا زیاد بودن منابع نظر 

بدهند و نمی تواننــد بگویند چون دولت منابع 
را ندید اســتعفا می دهیم، بیــان کرد: صحبت 
های آقــای نوبخت را باید از دو جنبه بررســی 
کرد؛ نخســت این که ایشــان حق ندارند برای 
نمایندگان تعییــن تکلیف کننــد و ما تکلیف 
خودمــان را بهتر مــی دانیم.حیدرعلی عابدی 
ادامه داد: نوبخت اگر واقعا می تواند خط مشی 
بدهد که چه کسی چکار کند، در ابتدا به سازمان 
خودش خط مشی بدهد تا در تنظیم بودجه ها 
قومی گرایی اتفاق نیفتــد.وی همچنین افزود: 
باید دید که آیا امکاناتی که به خوزستان دادند را 
به اصفهان هم دادند و آیا باید تمامی بودجه های 
اصفهان حذف شــود؟نماینده مــردم اصفهان 
همچنین خاطر نشان کرد: رییس سازمان برنامه 

و بودجه اگر نمی تواند تحلیل درستی از وضعیت 
بکند ما حاضریم این کار را بکنیم و نتایج را در 
اختیار این ســازمان بگذاریم.عابدی در تشریح 
وضعیت استعفای  نمایندگان استان هم توضیح 
داد: تا به خواســته هــای خودمان 

نرسیم به مجلس نمی رویم.
وی اضافه کرد: آقای روحانی وقتی 
به اصفهان آمدند وعــده دادند که 
فکری برای زاینده رود می کنند، در 
این دو ســال وزارت نیرو چه قدمی 
برای اصــالح وضعیت برداشــته ؛ 

وضعیت از قبل بدتر هم شده است.
عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس در پایان معتقد بود: برای حل مشکالت 
 کشــور باید تالش کرد و صرفا با کالم درمانی

 نمی شود مشکالت را حل کرد.
محمدباقر نوبخــت، رییس ســازمان برنامه و 
بودجه در نشســت خبری خود اعالم کرده بود 
مجلس می تواند بگوید ایــن منابعی که ایجاد 
کردید کم اســت یا منابع دیگری بیاورد و می 
تواند بگوید این مصارفی که شما تعیین کردید 
باید کم بشود یا زیاد؛ پس هیچ نماینده مجلسی 
نمی تواند بگوید چــون دولت در یک الیحه ای 
چیزی را دید یــا ندید من اســتعفا می دهم و 
یا حرفی مــی زنم، خود آن ها چنــد روز آینده 
می توانند هر چه را که ما ندیدیم با عقل جمعی 

مجلس ببینند.

واکنش حیدرعلی عابدی نسبت به صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه :

ما تکلیف خودمان را بهتر می دانیم

اخبار

حلقه حفاظتی شهر اصفهان شــامل مجموعه ای از بزرگراه ها و تقاطع های غیرهمسطح است که 
از شرق اصفهان کنار مرکز همایش ها آغاز و شمال اصفهان را دور زده و به شهرستان خمینی شهر وارد 
می شود.طول این حلقه ۷۸.۲ کیلومتر و دارای چهار خط رفت و برگشت است؛ ۲۳ تقاطع غیرهمسطح 
و هفت پل بزرگ بخش هایی از این طرح را شامل می شود،  ۴۵.۸ کیلومتر از این طرح، در ۱۱ منطقه از 
کالنشهر اصفهان، ۲۸.6 کیلومتر آن در محدوده پنج شهر دولت آباد، خورزوق، خمینی شهر، درچه و شهر 
ابریشم و ۳.۸ کیلومتر آن در محدوده فرمانداری ها قرار دارد.عملیات عمرانی طرح تقاطع غیرهمسطح 
در بزرگراه شهید اردستانی به عنوان یکی از تقاطع های حلقه حفاظتی نیز آغاز شد. هدف از اجرای این 
پروژه، کاهش ترافیک در منطقه ۱۴ و جلوگیری از تردد کامیون ها بــه داخل منطقه، افزایش ایمنی، 
کاهش خطرات و تصادفات جاده ای است.طرح تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی در مناطق 
۱۰ و ۱۴ شهر اصفهان اجرایی می شود، مساحت آزادسازی منطقه ۱۴ برای این پروژه بالغ بر ۱۲۱ هزار 
مترمربع و در منطقه ۱۰، بالغ بر ۱۲۷ هزار مترمربع اســت. در مجموع برای آزادسازی و اجرای تقاطع 

غیرهمسطح شهید اردستانی حدود ۷۴۰ میلیارد ریال اعتبار صرف می شود.

 حدیث زاهدی

واکنش امام جمعه اصفهان به استعفای دسته جمعی  نمایندگان استان: 

آفرین! تا آخر بایستید
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امام رضا علیه السالم:
 امین به تو خیانت نكرده ]و نمىكند[ و لیكن 

]تو[ خائن را امین تصور نموده اى.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

 » کار گزاردن نماز را بر عهده بگیرید ونگاهداشت آن را بپذیرید وآن را 
بسیار به جای آرید و با نماز خود را به خدا نزدیک دارید که نماز نوشته 

است بر مومنان وباید گزارده شود به وقت آن.«
آری نماز نوشته شده است بر مومنان ونقش بسته برقلب آنان وچه 

کسی مومن تر از امام علی)علیه السالم(؟ 
نماز درکالم  موال علی)علیه الســالم(  جایگاهی بس ارجمند دارد. 
اوکسی است که در قبله مسلمین متولد شده ، در 9سالگی و به عنوان 
اولین پیرو اسالم و برای نخستین بار پشت سر پیامبر خاتم )ص( نماز 
گزارده و سرانجام نیز در خانه خدا، مسجد کوفه و در محراب عبادت 
و به هنگام نماز با شمشــیر زهرآلود، ضربت خورد و فرق مقدسش 
شکافته شده و با آن ضربت شربت شهادت نوشید. پس به طور قطع  
بیش از هر مسلمان دیگری، قدر نماز، نخستین فریضه الهیرا می داند 
و به آن اهمیت می دهد. از همین رو  امیرالمومنین علی )ع( در نهج 
البالغه در موارد عدیده ای از نماز، این فرمان بزرگ الهی و محبوب 
مورد عالقه اش که برای هیچ عملی به مانند آن ارج نمی نهاد، سخن به 
میان آورده و اهمیت آن را یادآور شده است. ازجمله آغاز خطبه 199 
که موضوعات مهم اسالمی را به اصحابش وصیت کرده و نسبت به 
انجام دادن آن ها سفارش می کند، حضرت می فرماید :» نماز را چنان 
که باید، برپا دارید و در حفظ و ادای آن کوشا باشید و هر چه بیشتر به 
جا آورید و به وسیله آن به خداوند تقرب جویید، زیرا که خداوند در 
قرآن می فرماید: نماز فریضه ای است که در وقت معین بر اهل ایمان 
واجب شده است. آیا پاســخ دوزخیان را نشنیده اید که وقتی طبق 
گفته خداوند در قرآن از آنها می پرســند: »چه چیز شما را به دوزخ 

افکند« می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم.«
رســول خدا)ص( نماز را به چشــمه آب گرمی تشــبیه فرمود که 
بر در خانه مردی باشــد و شــبانه روز، پنج نوبت از آن شست وشو 
کند، کــه در این صورت دیگــر چرکی در بــدن وی باقی نخواهد 
ماند.امیــر المومنین علــی )ع( درجایــی دیگر از نهــج البالغه 
)نامــه 27( در عهدنامه ای که بــرای محمد بن ابی بکر نوشــت و 
 او را روانــه مصــر کرد تــا فرمانــروای آنجا باشــد، مــی فرماید:

»نماز را در اوقاتی که برای آنها تعیین شده به پای دار و به خاطر این 
که بی کاری و فرصت و وقت داری، پیش از وقت آن را به جای نیاور و 
به بهانه این که کار داری، آن را به تاخیر نینداز و این را بدان که تمام 
کارهایت پیرو نمازت اســت.« موالی متقیان و سرآمد نمازگزاران 
مســلمین به فرمان گذار جوان خویش محمد بن ابی بکر، دستور 
می دهد که نماز را چه فرادی و چه به جماعت بر هر کار دیگری اعم 
از شخصی و کشوری و لشــکری مقدم بدارد و آن را در اول وقت ادا 
کند و حق ندارد به بهانه کار یا گرفتاری آن را به تاخیر بیندازد یا به 
دلیل این که کاری ندارد، پیش از وقــت انجام دهد، بلکه باید طبق 
دستور خدا و پیغمبر عمل کند و به میل خود جلو و عقب نیندازد.در 
خطبه 131 نهج البالغه آن حضرت  شهادت می دهد که هیچ کس 
جز رسول گرامی اسالم نتوانسته بر نماز او پیشی  بگیرد :»پروردگارا 
من نخستین کسی هستم که به حق رسید و آن را شنید و پذیرفت. 
به طوری که جز رسول خدا صلی ا...علیه و آله هیچ کس در نماز بر 
من پیشــی نگرفت«.  نه تنها کالم پر بار آن حضرت در جای جای 
نهج البالغه حاکی از اهمیت فوق العاده نماز در پیشــگاه علی دارد 
که آخرین لحظات حیات پربرکت زندگی اش آنگاه که  فرق سرش 
به شمشیر پسر ملجم شکافته شده وسخنان گهر بارش به حسنین 
نیز گواهی بر این مدعاســت، آن جا که می فرماید» خدا را، خدا را 
که برپا داشــتن نماز را از یاد نبرید، زیرا نماز ستون دین است.«  
درپایان می توان گفت  که نگاه وگذری هرچند باره به کالم امام 
علی)ع( در نهج البالغه می تواند غفلت را از پیروانش زدوده وآنان 
را بر برپاداشتن این فریضه بزرگ الهی ثابت قدم تر کند، زیرا نماز 

ستون دین است.

نماز در کالم امیر مومنان )ع(

عکس روز

دوخط کتاب

دنیای شاد و خوشایندتری 
می داشتیم. تئوری انتخاب 
به ما می آمــوزد که دنیای 
اســاس  مــن،  مطلــوب 
زندگی من است نه اساس 

زندگی دیگران.

 »تئوری انتخاب«
ویلیام گالسر

آنچــه برای مــن خوب 
اســت، بــرای تــو هم 

خوب است؟
اگر افــراد می توانســتند 
یاد بگیرند کــه، آنچه برای 
مــن خــوب اســت،لزومی 
ندارد کــه بــرای دیگران 
هــم خــوب باشــد، آنگاه 

برای »چانــگ یون چونــگ« بنیانگذار خــط حمل و نقل بیــن المللی 
PIL گزینه ای برای خانه نشــینی وجود ندارد.با وجودی که ریاســت و 
هماهنگی شرکت با پســرش است ولی این ســنگاپوری صد ساله اصرار 
دارد که هر روز ســرکار برود.او می گوید:» این جزو عالیق من اســت«.

رییس بازنشســته شــرکت PIL یک عنوان محترمانه برای سهامداری 
شرکت ۵1 ســاله اســت.چونگ، می گوید که او این شــرکت را روزانه 
 فرماندهی می کنــد و برنامه های اجرایــی آن را در هر بخش بررســی 

می کند.

پیرترین میلیاردر دنیا هر روز سرکار می رود

شاید تاکنون کتابخانه های زیادی را دیده باشید که بعضی از آن ها دارای 
ویژگی های منحصر به فردی هستند و مطمئنا تاکنون تصور نمی کردید که 
یک کتابخانه، دریچه ای برای ورود به دنیایی دیگر باشد. طراح ژاپنی با نام 
»موندا روشی« ابتکاری را در تزیین کتابخانه به کار برده که با کمی دقت 
در آن، دنیایی متفاوت را پیش روی خود می بینید.این هنرمند خوش ذوق 
برای پرکردن و تزیین فضای خالی بیــن کتاب ها در کتابخانه کوچه هایی 
تنگ و باریک اما مرمــوز و زیبا را طراحی کرده اســت. او در طراحی این 

کوچه ها از معماری اصیل ژاپنی الهام گرفته است.

 کتابخانه هایی که به دنیایی دیگر راه دارند

با مشهورترین گیاه خواران جهان آشنا شوید 
چندین نوع گیاه خواری وجود دارد که بسته به نوع آن، جهت گیری گیاه خواران در برابر دام ها و فرآورده های دامی متفاوت است.

گیاه خواران در کنار نخوردن یا کمتر خوردن فرآورده های جانوری با آزار و کشتار آنها نیز مخالف اند. در وگنیسم که »گیاه خواری کامل« 
هم نامیده می شود از همه فرآورده های جانوری حتی لبنیات، تخم مرغ، عسل و... نیز پرهیز می شود.با وجود رواج گیاه خواری، آماری که 
سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد منتشر کرده نشان از افزایش تقاضای تولیدات دامی است. البته این را نباید از نظر دور 

داشت که صنعت پرورش دام مسئول انتشار 1۵ درصد از گاز های گلخانه ای تولید شده توسط انسان است.
بعضی از پژوهش های حوزه ســالمت نشــان می دهد که رژیم فاقد پروتئین حیوانی باعث فقر آهن می شــود که پیش زمینه ای برای 
بیماری های عصبی و کم خونی است. از این رو افرادی که قرار است گیاه خواری را برگزینند باید با متخصصین تغذیه مشورت کنند، زیرا 
حذف یک منبع غذایی از برنامه روزانه بدون در نظر گرفتن جایگزینی مناسب به سالمتی آسیب می رساند. پژوهش هایی هم خبر از مفید 
بودن گیاه خواری دارند؛ در این پژوهش ها آمده افزایش مصرف گوشت باعث باال رفتن احتمال مرگ زودرس می شود و برعکس، کاهش 

مصرف گوشت می تواند بر طول عمر بیفزاید.
»جرج برنارد شاو«، همیشــه اذعان می کرد که سالمتی اش را مدیون گیاه خواری اســت. وی معتقد بود که گیاه خواری باعث افزایش 

نیروی فوق بشری می شود.
»آلبرت اینشتاین«، این دانشمند خارق ا لعاده در واپسین سال های زندگی تازه به رژیم گیاه خواری روی می آورد که گویای عذاب وجدانی 
است که در طول حیاتش، به خاطر خوردن گوشت حیوانات، با خود داشت. او حتی در یکی از نامه های خود نوشته: »به نظر من انسان 

برای بلعیدن گوشت حیوانات به دنیا نیامده است.«
ابوالعالی معری، شاعر و فیلسوف بزرگ و نابینای عرب که در پیری عزلت گزید و از خوردن گوشت امتناع کرد او حتی از خوردن شیر و 
تخم مرغ و عسل و گوشت نیز پرهیز می کرد. در پایان عمر سه روز بیمار شد و پزشک برای او سوپ جوجه تجویز کرد که راضی به خوردن 

آن نشد. گیاه خواری او به دلیل دوری از ستمگری و کشتن حیوانات بوده است.

وبگردی

تعداد زیادی از مکان های توریستی به اســم چیزهایی که شبیه آنها هستند 
وجود دارد، حتی اگر مبهم، باشد اما این در مورد ساحل »فویرتیفنتورا« صدق 
نمی کند. این مکان شگفت انگیز به نظر می رسد با میلیون ها ذرت سفید، پف 
کرده ، پوشیده شده اما آن ها را در دهان قرار ندهید، چون آنها در واقع قطعات 
سنگی مرجان شبیه به پاپ کورن هستند. ساحل پاپ کورن، واقعا به عنوان یکی 
 از مکان های دیدنی برای شنا کردن و حمام آفتاب گرفتن است؛اما هیچ کس

 نمی تواند دیدنی بودن آنجا را انکار کند. 

ساحلی که به جای ماسه، پاپ کورن دارد!

سومین جشنواره جنات برگزار می شود
به مناسبت تقارن سال 1۴۴۰ هجری قمری با ۴۰ سالگی انقالب 
اسالمی، سومین جشنواره جنات با موضوع انقالب 1۴۴۰ ساله با 
هدف معرفی دستاوردها و چالش های مشابه انقالب نبوی و انقالب 

اسالمی اقدام به فراخوان آثار می کند.
موضوعات:دستاوردهای انقالب اســالمی در حوزه های:  علمی- 
فرهنگی،  سیاسی- اجتماعی،  اقتصادی- معیشتی،  امنیتی- نظامی.

در همین راستا، به منظور آشنایی بیشتر مبلغان و فعاالن رسانه ای با 
موضوعات محتوایی جشنواره، نشست های تخصصی به شرح ذیل 

در نظر گرفته شده است:
نشست بررسی دســتاوردها و چالش های مشــابه انقالب نبوی و 
انقالب اسالمی در حوزه امنیتی- نظامی/ حجت االسالم والمسلمین 

محمدمهدی بهداروند/ پنجشنبه 1۵ آذر ماه از ساعت 9 الی 12
نشست بررسی دســتاوردها و چالش های مشــابه انقالب نبوی و 
انقالب اسالمی در حوزه اقتصادی- معیشتی/ محمدجواد توکلی/ 

چهارشنبه 21 آذرماه از ساعت 1۸ الی 21
نشست بررسی دســتاوردها و چالش های مشــابه انقالب نبوی 
و انقالب اســالمی در حوزه سیاســی- اجتماعی/ حجت االسالم 
 والمســلمین محســن الویری / پنجشــنبه 22 آذر ماه از ساعت 

9 الی 12

»سرود کریسمس« چارلز دیکنز ۱۷۵ ساله شد 
 داستان »سرود کریسمس« اثر »چارلز دیکنز« نویسنده انگلیسی 
17۵ ساله شد. کتابی که چندین نسل آن را خواندند و همچنان 
برای نسل ها خواندنی می ماند.این کتاب به یکی از پرفروش ترین 
کتاب های انگلستان و آمریکا تبدیل شد و به این دلیل که در آن 
زمان قانون کپی رایت وجود نداشــت، فروش آن در آمریکا حتی 
یک ســنت هم درآمد برای چارلز دیکنز درپی نداشت.»سرود 
کریسمس« یا کریسمس کارول در نوزدهم دسامبر سال 1۸۴3 
میالدی و ۸ ســال قبل از آغاز به کار نیویورک تایمز در ســال 
1۸۵1 برای اولین بار بــا تصاویری زیبا از »جان لیچ« منتشــر 
شد.در دسامبر سال 1۸۵۵ در برگه ای که به مناسبت کریسمس 
و ســنت های مختلف تعطیالت در نقاط مختلف جهان نوشته و 
پخش شده بود در قسمتی از آن نوشته بود »بیایید خود را با چارلز 
دیکنز هم صدا کنیم و سه بار به افتخار کریسمس هورا بکشیم.« 
اینها نشان از موفقیت کتاب دیکنز از همان دوران داشت.دیکنز در 
دسامبر سال 1۸۶7 به نیویورک رفت و در کمال احترام با او رفتار 
شد و بدون کوچک ترین مزاحمت یا بازرسی وسایل و متعلقات 
شخصی به هتل هدایت شد. او در سالن اســتاین ِوی نیویورک 
»خوانش عمومی« داستان »سرود کریسمس« را برگزار کرد که 

تمام بلیت های آن به فروش رسید .

اینایی که از االن   کاله کریسمس گذاشتن سرشون همونایی 
هستن که یک ماه قبل از عید پیام می دادن می گفتن می خواستم 
اولین نفری باشم که عید رو بهتون تبریک میگه!خود بابانوئل هنوز 
گوزن هاش رو نبرده برای معاینه فنی، اون وقت شمار زیادی از 

هموطنان ما آواتار شون رو مزین به کاله و ریش ایشون کردند!
گاهی وقت ها حس می کنم باید درس بخونم. ولی شکر خدا 

یه پنج دقیقه که دراز می کشم بهتر میشم، احساسم رفع میشه!
نمی دونم ارتباطش چیه ولی داداشم از وقتی میره  کالس زبان 

با دمپایی ابری تو خونه راه میره! 
آخرش باید بفهمم پرتقال چه خصومت شــخصی با خمیر 
دندون داره که وقتی بعد از مسواک زدن می خوریش مزه زهر مار 

میده!
گوشیمون میخوره زمین سکته می کنیم رفیقمون که میخوره 

زمین از خنده می میریم یه همچین موجوداتی هستیم.
صبح بهم التماس می کرد نرو منو تنها نزار! بهش گفتم عزیزم 
منم عاشقتم ولی باید برم سر کار سعی کن بفهمی. مکالمه »من« 

و پتو امروز صبح. یهویی! 
رفتم دکتر گفتم خوابم مشــکل داره، یدونه از این چکشــا 
برداشت زد رو زانوم، منم بلند شدم یدونه خوابوندم زیر گوشش.

گفت چرا میزنی؟ گفتم تو چرا اول زدی؟گفت من می خواستم 
اعصابتو تست کنم گفتم خب اینم نتیجه اش حاال داروتو بنویس.

خندوانهخبرآخرکتاب

پاییز دلربا در پارک 
جنگلی »کشپل« 

مازندران 
پارک جنگلی کشــپل از 
تفریحگاه هــای دیدنی در 
شهرستان نور است .جنگل 
کشــپل از ۶ گونه پوشش 
گیاهی و جنگلــی از جمله 
درختان و گیاهان توسکا، 
لرک و توســکا، توسکا و 
بلوط، افرا و بلــوط، ممرز، 
انجیلــی و ممــرز انجیل 

پوشانده شده است.

سمیه مصور

اینستاگردی

  گریم زیرپوستی 
»کوروش تهامی«!

لذت »نیکی کریمی« از خواندن کتاب همسر باراک اوباما

رامبد جوان درگذشت »فرج ا...حیدری« را تسلیت گفت

ست پدر و دختری 
»حسین ماهینی« و مایسا

کــوروش تهامــی در اینســتاگرامش 
ســکوت  در  نوشت:سالم...ســخت 
بکوش،بگذار پیروزی ات طنین انداز شود.

کریمی بــا انتشــار تصویــری از 
کتــاب »میشــل اوباما شــدن« 
در اینســتاگرامش نوشت: »لذت 
خوانــدن کتاب در هــوای پاییزی 
تهران.«این کتاب نوشــته میشل 
اوباما همســر باراک اوباما، رییس 
جمهور ســابق آمریکاست که این 
روزها مــورد اســتقبال نیــز قرار 
گرفته است و 1۵ روز پس از انتشار 
عنوان پرفروش ترین کتاب سال در 

آمریکای شمالی را از آن خود کرد.

رامبــد جــوان در اینستاپســتش 
نوشــت:»فرج حیــدری هــم رفت.

کسایی که تجربه حضورش و افتخار 
کار کردن با فرج رو داشتن، قطعا از ته 
دل غصه دار شدن از رفتنش.فراز جان 
و دوستانم در ســینما بهتون تسلیت 

می گم«.

حســین ماهینی این عکس را در 
اینستاگرامش منتشر کرد.
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