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   نبرد6 امتیازی سپاهان- پرسپولیس؛ راه قهرمانی از نقش جهان می گذرد 

ال کالسیکو
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 جوالن قاتل خاموش
 در اصفهان

 وقتی توصیه ها جدی گرفته نمی شود و  
منوکسید کربن همچنان قربانی می گیرد؛
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مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان:

احداث خط دو مترو با 
سرعت بیشتری پیش می رود

خشکسالی های اخیر درآمد 
موقوفات را کاهش داد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:
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یک استان پشت نمایندگان؛ 

»اصفهان« را ببینید
یک شوآف سیاسی یا دغدغه واقعی؟ نامش هرچه هست، خوشحالیم چون در 
این سال ها کمتر دیده بودیم نمایندگان استان اینچنین همدل و یکصدا و در 
حرکتی دسته جمعی نسبت  به یک مشکل اساسی که دغدغه مردم این استان است، واکنش نشان 
دهند. اینجا در اصفهان بسیاری اعتقاد داشتند نمایندگان استان در مجلس در رابطه با همه چیز 

صفحه   3دغدغه دارند اال مسائل و مشکالت استان ...
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#ممنونیم_ما_اصفهانی ها!

 

جناب محمد مهاجری ، فعال سیاسی اصولگرا 
در توئیتی خطاب بــه 18 نماینده اصفهان که 
تهدید کرده اند در صحن و کمیســیون های 
مجلس شــرکت نمی کنند نوشــت: »خیلی 
دوســت دارید همه بفهمند عدم و وجودتان 

یکی است. باور کنید فهمیده ایم«.
مهاجری با آوردن مثالی ســعی کرده موضوع 
را قابل فهم تر کند: » از کارمندی که 25 سال 
مرخصی نرفته بود، دلیلش را پرسیدند. گفت 
اگر مرخصی بروم، همه مــی فهمند »بودنم 
با نبودنم در محل کار فرقــی ندارد. حاال نقل 
اســتعفای 19 نماینده اصفهان است. تهدید 
کرده اند در صحن و کمیســیون های مجلس 
شــرکت نمی کنند. خیلی دوست دارید همه 
بفهمند عدم و وجودتان یکی است؟ باور کنید 

همه فهمیده ایم!«
ما ولی هنــوز نفهمیده ایم ایــن جناب فعال 
سیاسی مثال »اصولگرا« با خودش چند-چند 
است و چرا تصور می کند عقل کل اصولگرایان 
است و این همه توئیت های کنایی با ترجیع بند 
پایانی »#ما_اصولگراها« می خواهد چه چیز 
را نشــان دهد؟! و قرار است چه تحولی در این 
جریان به وجود بیاورد؟ و چه اثر مثبتی دارد؟ 

محمد مهاجری، هنــوز حتــی از اصل خبر 
استعفای دسته جمعی هم چیز زیادی نمی داند 
و یحتمل در همین کانال های تلگرامی، تیتر 
خبر را خوانده و سریع دســت به توئیت شده 

است!...

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.

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

یادداشت

سمیه پارسا

ادامه در صفحه 7

روزنامه زاینده رود
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حجت االســام والمسلمین حسن 
روحانی، صبح  دیروز طی سخنانی در 
کنفرانس رؤسای مجالس6 کشــور در تهران برای 
مقابله با تروریســم با اشــاره به این که جهان شاهد 
چالش های سخت و پیچیده ای اعم از تغییر آب و هوا، 
بحران های اقتصادی، توسعه نیافتگی، تجاوز و جنگ، 
فقر و گرســنگی، یک جانبه گرایی وافراط گرایی و 
تروریسم است، گفت: جمهوری اســامی ایران به 
عنوان بزرگ ترین قربانی تروریسم تاکنون متحمل 

خسارات جانی و مالی سنگینی شده است. 
در ادامه گزیده ای از سخنان روحانی در این مراسم 

را می خوانید:
 در ســال های اخیر دانشمندان هســته ای ایران 
توسط عوامل تروریستی دولت های بیگانه به شهادت 
رسیده اند. حمله داعش به مجلس شورای اسامی و 
حوادث تروریستی اخیر اهواز و چابهار نمونه دیگری 
از اقدامات تروریســتی علیه کشورمان است، اما این 
حوادث کوچک ترین خللی در عزم دولت ایران و مردم 
برای مبارزه با اشکال تروریسم وارد نکرده و نمی کند.

 امنیت ابعاد گسترده تری نسبت به گذشته دارد و 
شامل امنیت اقتصادی ، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 

و روانی جامعه می شود.
 تحریم های اقتصادی ظالمانه و غیر قانونی آمریکا 
علیه ایران شــکل بارز از تروریســم است که ملت 
ما را هدف قرار داده اســت . تروریســم اقتصادی به 
معنای وحشت آفرینی در اقتصاد یک کشور و ایجاد 
ترس در دیگر کشــورها جهت ممانعت از تجارت و 
سرمایه گذاری در کشــور هدف است. خروج آمریکا 

از برجام و اعمال تحریم هــا بی تردید نمونه بارزی از 
تروریسم اقتصادی است.

 منطقه ما در مقطع حســاس تاریخی قرار گرفته 
است؛ مقطعی که تررویســت ها ، خشوت طلبان و 
قانون شکنان به دنبال راه انداختن گردابی از خشونت، 
فقر ، تحریم و کودتا هستند. آنها نمی خواهند ما دور 
هم جمع شــده و گفت وگو کنیم. آنها نمی خواهند 
ما همدل و همزبان باشــیم؛اما باید بدانند این اراده 
ماست که دست در دســت هم بر دشمن مشترک 
فائق شــده ایم. این پیروزی مســتلزم آن است که 
همگی مسئولیت خود را تا ریشــه کنی ریشه های 
خشونت ادامه دهیم. فقر ، فساد، نابرابری و تبعیض 

از مهم ترین ریشــه های خشــونت های تروریستی 
در منطقه است. در فضای توســعه نایافتگی اشکال 
بزهــکاری ، قاچاق ، پولشــویی و تروریســم به هم 
 ملحق می شــوند و امنیت جوامع انســانی را نابود

 می کنند.
 صــدای مــردم منطقه شــنیده می شــوند که 
می گویند ازجنگ ، خشــوت ،آوارگی، بی خانمانی 
،فقر و گرســنگی ، همسایه کشــی ، نفرت و کینه، 
تبعیض و تحقیر خسته شده اند. زنان تحمل بردگی 
و محرومیت از تحصیل را ندارند. کودکان از برهنگی 
خسته شده اند و شــهرها و روســتاها دیگر انفجار و 

ویرانی را بر نمی تابند.

  کشــوری که جنگ تجاری با چیــن راه انداخته 
است، به پاکستان طعنه می زند ، افغانستان را تحقیر 
می کند، ترکیه را تنبیه می کند و روسیه را تهدید و 
ایران را تحریم می کند، متهم ردیف اول در شکستن 

پیوندهای ماست.
  به تحریم کنندگان هشــدار می دهیــم که اگر 
توانایی ها ما در مبارزه با مواد مخدر وتروریســم در 
خاستگاه آنها ضربه ببیند ، نخواهید توانست از آوار 
مواد مخدر، بمب ها و تروریسم و مهاجرت به سامت 

خارج شوید.
  آن ها که حرف ما را باور ندارند، خوب است نگاهی 

به نقشه جغرافیایی بیندازند.
  آمریکا کشوری مداخله جو اســت که نمی تواند 
هیچ کشوری را در حوزه های ذکر شده یاری کند. از 
کسی که به دیوارها تعظیم می کند انتظار نداریم به 
پل ها احترام بگذارد؛ از کسی که تمدن ها را تحقیر 
می کند نمی توان خواســت نگه دارنده تمدن های 
مشترک باشد. ما هرجا آمریکا در انهدام جوامع سهم 
 دارد اجازه نخواهیم داد از هزینه و مسئولیت ویرانی ها

 بگریزد.
 جمهوری اســامی مانند همیشــه آمــاده یاری 
رساندن به شماســت. هر روز پیش از پیش به یقین 
می رســم با همت صادقانه چین، روســیه، ترکیه، 
افغانستان، پاکستان و ایران می شود این وظیفه را به 
انجام رساند. اگر آمریکا گمان می کند که می تواند ما 
را از هم جدا کند، سخت بر خطاست و ما اینجا هستیم 
تا بگوییم که بنا نداریم این گستاخی ها را تحمل کنیم 

و ما در برابر آنها خواهیم ایستاد.

حمایت کم سابقه بحرین از 
اسراییل در برابر حزب اله لبنان

وزیر خارجه بحریــن در حمایتی آشــکار و کم 
ســابقه از رژیم صهیونیستی گفت که همسایگان 
لبنان حق دارنــد با تهدیدی کــه در معرض آن 
قرار دارند، مقابله کنند. وی با ادعای تروریســت 
بودن حزب اله لبنان، عنوان کــرد: آیا حفر تونل 
توسط حزب اله تهدیدی آشکار برای ثبات لبنان 
نیست؟گفتنی است، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی اخیرا حزب اله را به حفر تونل در 
مرزها لبنان با اراضی اشغالی فلسطین متهم کرد.

خیز آمریکا برای تشکیل نیروی 
چهل هزار نفری در سوریه

ژنرال »جوزف دانفورد« رییس ســتاد مشترک 
ارتش آمریکا، از تصمیم وزارت دفاع این کشــور 
برای آموزش نظامی ۳۵ تا ۴۰ هزار نیروی محلی 
در شرق سوریه خبر داد.دانفورد گفت: ما تخمین 
می زنیم کــه ۳۵ تا ۴۰ هزار نیــروی محلی باید 
آموزش دیده و مجهز شوند تا ثبات برقرار شود. 
ما حدود ۲۰ درصد در آموزش این نیروها پیش  
رفته ایم. با توجه به شــرایط فعلــی، ما هنوز راه 
زیادی پیش  روی داریم. می توان گفت که حضور 
کنونی ما در سوریه پایدار بوده و می تواند با توجه 

به شرایط تغییر کند.

شکایت لبنان از رژیم 
صهیونیستی

»آمال مدللی« نماینده لبنان در ســازمان ملل 
شکایتی را از اسراییل تقدیم این نهاد بین المللی 
کرد. دلیل این اقدام لبنان، هک شبکه ارتباطات 
تلفنی این کشور از سوی رژیم صهیونیستی اعام 
شده است.این شکایت در حالی مطرح می شود 
که روابط لبنان با رژیم صهیونیستی در روزهای 
اخیر به دلیل اقدام صهیونیســت ها در حمله به 
مناطق مرزی به بهانه انهدام تونل های حزب اله 

پرتنش تر از قبل شده است.

بنا نداریم گستاخی آمریکا را تحمل کنیم

الریجانی دوباره به روحانی 
تذکر داد

علی الریجانی، رییس مجلس در نامه جدید خود 
به رییس جمهور، با اشاره به مصوبه 17 مهرماه 
دولت در خصوص هزینه های دریافت شــده از 
مردم توسط مراکز معاینه فنی، متذکر شده در 
حالی که بر اساس تبصره 17 قانون هوای پاک 
مصوب ســال 1۳96، هزینه این مراکز باید به 
تصویب هیئت وزیران برسد؛ اما تصمیم جدید 
دولت، تعیین این هزینه را به سازمان حفاظت 
محیط زیســت تفویض کرده که از حیث تغییر 

مرجع تصویب هزینه ها، مغایر با قانون است.

 واکنش »محمود صادقی«
 به شکایت شورای نگهبان

سخنگوی شــورای نگهبان درباره شکایت این 
شــورا از محمود صادقی، نماینده تهران گفت: 
شورای نگهبان به هیچ وجه قصد شکایت از کسی 
را ندارد، اظهارات این نماینده به حیثیت نظام و 
شورای نگهبان برمی گردد. کدخدایی افزود: ابتدا 
از او تقاضای ارائه مستندات شد ولی با توجه به 
اینکه مستنداتی ارائه نشد، موضوع را از طریق 
قوه قضائیه پیگیری کردیم تا تعیین تکلیف شود.

 محمود صادقی پیش تر در یک سخنرانی گفته 
بود برخی افراد در پرونده های شــورای نگهبان 
اعمال نظر می کنند.صادقی همچنین به سخنان 
سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و در 
توئیتر خود نوشت: »شورای نگهبان هیچگاه از 

من تقاضای ارائه مستندات نکرده است.«
 او قبــا هــم دربــاره این شــکایت نوشــته 
 بــود: »انتظــار داشــتم شــورای نگهبــان
 به جای شکایت درصدد اصاح خود برمی آمد«.

توصیه توئیتری آیت ا... نوری 
همدانی به مسئوالن

آیت ا... نوری همدانی در حســاب توئیتری اش 
با هشتگ مردم و آیت ا... نوری همدانی نوشت: 
در وقت اداری درها کاما باید بر مردم باز باشد 
تا مردم مطالب خود را با هر مســئولی که می 
خواهند در میان بگذارند. پشــت میزنشینی و 
سخنرانی کردن صرف و فاصله گرفتن از مردم 
خاف دستورات اسامی است. مسئوالن باید در 

میان مردم باشند. 

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه 
امیرکبیر:

آتش به اختیار عمل کردیم
در روزهای گذشــته تصاویر و ویدئوهایی از زد 
و خورد دو طیف دانشجویی دانشگاه امیرکبیر 
منتشر شده اســت. یکی از دانشجویان حاضر 
در تجمع دانشگاه امیرکبیر در این باره به ایرنا 
گفت  که اعضای بسیج دانشــجویی و به ویژه 
شورای مرکزی انجمن اسامی به آنها حمله و 
پاکاردها را پاره کردند.مرتضی محمدی یکی 
از مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر 
و از حاضــران در تجمع در این بــاره گفت: در 
دانشــگاه ما بیانیه و اعامیه پخش شــد. هیچ 
کدام از تشکل های دانشــجویی ما مسئولیت 
این تجمع را قبول نکردند؛ اما همه آنها در این 
تجمع حضور داشــتند، چراکه آنهــا از بیرون 
خط و ربط می گیرنــد. در اطاعیه آنها گفتند 
 که قضیه، معیشــت مردم اســت اما با توجه به 
بی تجربگی آنها، شعارهایی که سردادند، کاما 
سیاسی و ساختار شکنانه بود. من یک دانشجو 
هستم و این صاحیت را به بنده داده اند. رهبر 
جمهوری اســامی ایران به من گفته است که 

می توانید آتش به اختیار عمل کنید.

علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی: 

یک عضو ســابق کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس تاکید کرد: اروپایی ها توان شــان در 
نقش آفرینــی اقتصادی دنیا بیش از این نیســت، از 
طرف دیگر مسئوالن ما می توانند تشخیص دهند که 
گفته های آنها با عمل همخوانی دارد یا خیر.»عباسعلی 
منصوری آرانی« اظهار کرد: اروپایی ها هم قول دادند 
و هم این که در برجام همچنان پایبنــد ماندند؛ اما 
اقدامات آنها در زمینه ســاز و کار مالــی از دو نگاه و 
رویکرد قابل بررســی اســت.وی افزود: نگاه اول این 
است که رفتار آنها غیر تعمدی است، یعنی توان شان 
در نقش آفرینی اقتصادی دنیا بیش از این نیســت و 
وزن شان همین اندازه است، بنابراین تصوراتی که در 
دنیا نسبت به اروپا وجود دارد غلط است؛ اما نگاه دیگر 
این است که در یک هماهنگی رفتاری با آمریکا سعی 
می کنند به گونه ای وقت کشی کنند، یعنی اقدامات 
آنها تعمدی است. این کارشناس مسائل سیاسی ادامه 
داد: به نظر می رســد  بیان تکراری و چند باره اروپا  
مبنی بر این که ما صادقانه در برجام هستیم باید در 

عمل نشان داده شود. 

 اروپایی ها 
وقت کشی می کنند

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی: 

کافه سیاست

عکس  خبر

طرح اولین شناور »تریماران« 
ایرانی رونمایی شد

طرح جدیدترین شــناور ارتش که ســه بدنه 
 )TRIMARAN( اســت، رونمایــی شــد. 
» TRIMARAN« یک نوع شــناور چند بدنه 
اســت که از یک بدنه مرکزی الغر و بلند و دو 

بدنه کناری تشکیل شده است. 
بدنه های کناری توسط عرشه عرضی به بدنه 
اصلی متصل می شــوند. بدنه های جانبی تاثیر 
قابل توجهــی روی تعادل، رفتــار دینامیکی، 
ماندگاری در دریا و بارهای موج وارد بر ســازه 

شناور دارند. 

اروپایی ها  وقت کشی می کنند

پیشنهاد سردبیر:

رییس مجلس شورای اســامی گفت: اگر به 
صحنه بین المللی نــگاه کنیم متوجه خواهیم 
شد که جنگ های منطقه ای نشان دهنده آن 
است که شــورای امنیت به وظایف خود عمل 
نمی کند.علی الریجانــی در دومین کنفرانس 
رؤسای مجالس 6 کشور آسیایی )افغانستان، 
ایران، پاکســتان، ترکیه، چین و روسیه( برای 
مبارزه با تروریسم گفت: اگر نگاهی به صحنه 
بین المللی بیندازیم مشــخص می شود چند 
رویکــرد منطقــه ای و وقــوع چندین جنگ 
مشخص می کند که شورای امنیت به وظایف 

خود عمل نمی کند. 
وی خاطرنشان کرد: رفتارهای ترامپ، نظامات 
حقوق بشــر را له کرده ضمن اینکه منجر به 
ناامیدی کشورها شــده است و کشــورها از 
مدیریتی که آمریکایی هــا آن را نظام جهانی 

نامیده اند، ناراضی هستند.

رفتارهای ترامپ، حقوق بشر 
را له کرده است!

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: قبل از توسعه 
کنسرت ها و سرودهای خیابانی، متولیان و مبتکران 
این ایده برای سهولت در کار با همراهی دستگاه های 
مربوطه و تشکل های صنفی ضوابط و قوانینی را تهیه 
کنند تا زندگی اجتماعی مردم در معابر و میادین شهر 
دچار اختال نشــود.نصرا... پژمانفر مشارکت مردم 
حول موضوعات ملی را وحدت بخش دانست و افزود: 
مشارکت مردم اصل اساســی برای هر اقدامی است، 
به بیان دیگر اگر توانســته ایم طی چهار دهه گذشته 
مشکات متعددی را پشت سر بگذاریم و مسیر را پیش 
ببریم به لطف همراهی مردم با مقام معظم رهبری و 
هماهنگی بین مردم و رهبری بوده است.وی در پاسخ 
به این پرسش که تعیین یک روز برای حضور مردم با 
لباس های محلی و برگزاری بازارهای محلی برای ارائه 
محصوالت فرهنگی قومی چقــدر می تواند در ایجاد 
فضای وحدت و نشاط موثر باشد؟ گفت: این که مردم را 
با لباس های محلی به معابر و خیابان ها بیاوریم از نظر 
ایجاد تنوع در پوشــش و عرضه بصری یک فرهنگ و 

قومیت در امکان عمومی، خوب است. 

ایده داشته باشند

پیشنهاد پژمانفر برای »مبتکران کنسرت های 
خیابانی« و ایجاد »فضای نشاط«:

وزیر امور خارجه با اشاره به طرح اتهامات موشکی 
علیه ایران گفت  که آمریکایی ها هر تاشی کردند 
تا در روابط ایران و اروپــا مزاحمت ایجاد کنند.
محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس رؤسای 
مجالس 6 کشور در تهران برای مقابله با تروریسم 
در جمع خبرنگاران، درباره طرح اتهامات موشکی 
آمریکا علیه ایران، خاطرنشان کرد: آمریکایی ها هر 
تاشی کرده اند تا در روابط ایران و اروپا مزاحمت 
ایجاد کنند. حتی بیش از ایــن که روابط ایران و 
اروپا را به خطر بیندازند، تاش آنها بر این است 
که مســائل منطقه را وارونه جلــوه دهند.وزیر 
امور خارجه در ادامــه صحبت هایش اضافه کرد: 
آمریکایی ها منطقه ما را انبار باروت کرده اند. میزان 
ساحی که از سوی آمریکا فروخته می شود، غیر 
قابل باور است و بسیار فراتر از نیاز منطقه است. این 
نشان دهنده سیاست بسیار خطرناکی است که 

آمریکایی ها در منطقه ما دنبال می کنند .

 آمریکایی ها منطقه ما را 
انبار باروت کرده اند

یادداشت

بین الملل

محمود واعظی، رییس دفتــر رییس جمهوری در ســفر به قم با 
حضرات آیــات عظام، وحید خراســانی،مکارم شــیرازی، صافی 
گلپایگانی،ســبحانی ،علوی گرگانی و نوری همدانی دیدار و سام 
دکتر روحانی را به آنها اباغ کرد.آیت ا... وحید خراسانی در این دیدار 
با بیان این که باید با زبان نرم با جهان ســخن گفت، تاکید کردند: 
صحبت کردن با زبان خشن و تند و با روش های افراطی با جهان، 

خدمت کردن به اسراییل اســت.این مرجع تقلید اظهار داشتند: 
اگر همه کارهای شــما در خدمت به مردم و دین باشد ،یاری خدا 
و کمک امام زمان)عج( هم مشمول شما خواهد شد. بنده همواره 
برای موفقیت رییس جمهوری و دولــت دعا کرده ام و دعا خواهم 
کرد.ایشان در ادامه، تصریح کردند: باید همان گونه که خداوند به 
حضرت موسی فرمان داد که با فرعون با زبان نرم سخن بگوید ،ما هم 

با جهان با زبان خوش صحبت کنیم. صحبت کردن با زبان خشن و 
تند و با روش های افراطی با جهان، خدمت کردن به اسراییل است.

ایشان توصیه کردند: فرصت خدمت محدود و موقت است. قدر این 
فرصت را بدانید. در این فرصت محدود در مسیر خدمت به مردم و 
گره گشایی از مشکات آنان تاش و سعی کنید همه کارهای شما 

در خدمت به دین، مذهب و شعائر و ارزش ها باشد.

آیت ا... وحید خراسانی: 
صحبت کردن با زبان خشن، خدمت به اسراییل است

 روحانی:

عضو فراکسیون نمایندگان والیی: 
افغان نیستم،مالیری ام

برخی تحلیلگران علت فروکش کردن ماجرای استیضاح ظریف را تنها ماندن دلواپسان می دانند؛ اما» احد 
آزادی خواه« نظر دیگری دارد. احد آزادی خواه گفته است: نیت اکثر استیضاح کنندگان آقای ظریف، اجرای 
واقعی استیضاح نبود بلکه صرفا اعتراض جدی به موضع گیری اشتباه وزیر امور خارجه بود. به هر حال نباید 
ما موافقان و مخالفان یک طرح را متهم به پولشویی یا هر امر دیگری کنیم.عضو فراکسیون نمایندگان والیی 
یادآور شد: ما طرح اســتیضاح را امضا کردیم تا از قدرت نظارتی خودمان استفاده کنیم؛ اما با توجیهات و 
توضیحاتی که آقای ظریف در کمیسیون ارائه  کرد به این نتیجه رسیدیم که به همین مقدار بسنده کنیم. وی 
درباره صحت اخبار فضای مجازی مبنی بر افغانی االصل بودن یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح ظریف 
اظهار کرد: من خبر ندارم و از این قضیه بی اطاع هستم؛ اما خود من اصالتا مایری هستم و افغان نیستم.

نماینده مجلس:
نمایندگان به جای عبور از خط ویژه، نیم ساعت زودتر حرکت کنند

 نماینده مجلس درباره پیشنهاد سازمان اداری مجلس جهت ارائه تسهیات عبور و مرور به نمایندگان برای رفت و 
آمد از خط ویژه، اظهار کرد: بنده اصوال با اینگونه پیشنهادات و طرح ها مخالف هستم؛چراکه به نفع حکومت و مردم 
نیست.عبدالرضا هاشم زایی تاکید کرد: زمانی که کمونیست ها در مسکو قدرت داشتند و روسیه را اداره می کردند، 
در خیابان ها خطی را برای عبور و مرور مقامات اختصاص داده بودند که پس از آنکه کمونیست در روسیه فروپاشید 
این خط کشی ها هم برچیده شد. این عضو کمیسیون شوراها عنوان کرد: به نظر من اتفاقا نماینده ها و مسئوالن باید 
در ترافیک بمانند تا با مشکات مردم آشنا باشند. به اعتقاد من بهتر است که نمایندگان به جای عبور از خط ویژه نیم 
ساعت زودتر از مبدأ راه بیفتند، در این صورت دیر هم نخواهند رسید. خود من تاکنون یک دقیقه هم دیر نرسیده ام. 

به اعتقاد من حتی ماشین هایی هم که با اسکورت جابه جا می شوند باید همراه با مابقی مردم در ترافیک بمانند.

چهره ها

کار به فحاشی کشید
 دعوا به سبک آمریکایی!

»ترامپ« حتی به تیلرســون هــم رحم نمی کند! 
توهین و تحقیرهای آقــای پرزیدنت تمامی ندارد. 
روز جمعه  و تنها یک روز بعد ازآنکه رکس تیلرسون، 
اعام کرد که در زمان خدمت در کاخ ســفید بارها 
به رییس جمهور در مورد اقداماتــی که تخطی از 
قانون تلقی می شود هشدار داده است، دونالد ترامپ 
وزیر امور خارجه ســابق خود را »مثل یک سنگ 
کندذهن« و »به شکل جهنمی وار، تنبل«  خطاب 
کرد!  ترامپ در توییتر خود نوشــت:»مایک پامپئو 
اقدامات بزرگی انجام می دهد، من به او بسیار افتخار 
می کنم. ســلف او، رکس تیلرسون، ظرفیت ذهنی 
موردنیاز را نداشــت. او مثل یک سنگ کندذهن 
بود و من نتوانستم به موقع از شر او خاص شوم. او 
به شکلی جهنمی وار تنبل بود. در حال حاضر یک 
شــرایط کاما جدید در دولت حاکم است، روحیه 
اینجا عالی است!«  تیلرســون در ماه مارس پس از 
یک سری از اختاف نظرهای عمومی با ترامپ در 
رابطه با سیاست های آمریکا در قبال کره شمالی، 
روســیه و ایران اخراج شــد و البته فقط این نبود. 
شنیده می شد تیلرسون در محافل خصوصی ترامپ 
را »کندذهن« نامیده و این موضوع به گوش ترامپ 
رسیده است. وقتی تیلرسون اخراج شد، هیچ تاشی 
نکرد تا منکر رابطه بد خود با ترامپ شود. او گفت: 
» ما سیســتم ارزشی مشــترک نداشتیم.« ضمن 
اینکه تیلرسون، ترامپ را  بســیار بی نظم، بی میل 
برای خواندن، بی میل بــرای خواندن گزارش های 
مختصر... و کسی که نمی خواهد جزئیات بسیاری 
از چیزها را بداند، معرفی کرد! تیلرســون گفت که 
فکر می کند ترامپ از دست او خسته شده است :» 
او واقعا از دست من خسته شده بود. فکر می کنم او 
هرروز بیشتر از من خسته می شد که چرا می گفتم 
که شما نمی توانید این کار را انجام دهید و بگذارید 

درباره آنچه می توانیم انجام دهیم صحبت کنیم.«
ترامپ از توئیتر بــرای اعام اخــراج وزیر خارجه 
سابق خود استفاده کرد و در آخرین بی احترامی به 
تیلرسون، کاخ سفید اعام کرد که دیپلمات بلندپایه 
آمریکایی  هنگام آگاهی از خبر اخراج خود در توالت 
بوده است! دعوای لفظی حاال به فحاشی کشیده شده 
است. کاخ سفید با ترامپ، روزهای هیجان انگیز و 

بامزه ای را تجربه می کند!

امیرعلی مرآتی
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   یک استان پشت نمایندگان؛   

تمرکزجشنوارهملیفوالدبربومیسازی
پیشنهاد سردبیر:

گفت و گو

دیدگاه

رییس هیئت مدیره صنایع ماشین و 
ابزار سازی اصفهان:

اصفهان باید روی صنایع 
با ارزش افزوده های باال 

سرمایه گذاری کند 
رییس هیئت مدیره صنایع ماشین و ابزار سازی 
اصفهان با بیان اینکه تهدید اول اقتصاد ایران، 
سرمایه های سرگردان مردم و بخش خصوصی 
است، گفت: اگر این ســرمایه ها در بخش های 
مختلف کشور به کار گرفته شود، بخش زیادی 

از مشکالت اقتصادی حل خواهد شد.
محمدجعفر دانش مارنانی، با اشــاره به اینکه 
یکی از دالیلی که ارزش پول کشــور ســقوط 
می کند، این اســت که بخش بزرگی از اقتصاد 
کشــور متاثر از شــرکت های خصولتی است، 
اظهار کــرد: در حال حاضر این  شــرکت ها به 

ضرردهی رسیده است.
وی با بیــان اینکه باید ضعف اصــل ۴۴ قانون 
اساسی برطرف شود، گفت: به هیچ عنوان بانک 
و صندوق های بازنشســتگی نباید حق داشته 
باشــند کارخانه داری و بنگاه داری کنند، اینها 
موانع تولید است.وی با اشاره به اقتصاد اسالمی، 
گفت: همه چیز حتی بورس، دولتی شده است 
این در حالی اســت که در اســالم کارخانه دار 
دولتــی وجــود ندارد.وقتی کارخانــه دولتی 
می شود که به بن بست برسیم، چه کسی گفته 
بانک ها باید کارخانه ایجاد کنند؟ وی افزود: اگر 
یک بار دیگر صنعت گران شــود همچون بازار 
مسکن، زمین می خورد، واردات یک هزار و ۴۰۰ 
قلم کاال ممنوع شــده؛ اما تولیدات داخلی نیز 
روی دست تولیدکننده ها مانده زیرا مردم توان 
خرید ندارند.رییس هیئت مدیره صنایع ماشین 
و ابزارسازی اصفهان با اشــاره به ظرفیت های 
علمی اســتان اصفهان، گفــت: اصفهان باید 
روی صنایع بــا تکنولوژی پیشــرفته با ارزش 
افزوده های باال ســرمایه گذاری کند تا بتواند 

سرآمد توسعه اقتصادی باشد.

بازار

دمنوش ساز

در گفت وگو با »مهدی نصر«، معاون 
برنامه ریزی توسعه شرکت عنوان شد:

 تسریع در اجرای پروژه
 پودر زغال با همت تالشگران 

ذوب آهن
با توجه بــه اهمیت اجراي پــروژه تزریق پودر 
زغــال )PCI(  در ذوب آهن اصفهــان و اثرات 
قابل مالحظه اجراي این طرح در کاهش مصرف 
کک و قیمت تمام شــده محصــوالت تولیدي 
کارخانه، مهندس »مهدی نصر« معاون برنامه 
ریزي و توســعه شــرکت،به تبیین اهداف این 
پروژه پرداخت و جزییات بیشــتری از آخرین 
وضعیت پیشرفت آن را تشریح کرد که در ادامه 

می خوانید.

با پیشرفت تکنولوژي، در فرآیند تولید فوالد به 
روش کوره  بلند کنورتور از سوخت هاي کمکي  
 براي بهبود راندمان تولید کوره بلند اســتفاده

 مي شود، از جمله این  روش ها تزریق پودر زغال  
)PCI( است. مهم ترین  اهداف به کارگیري این 

روش عبارتند از :
کاهش 15۰ کیلوگرمي مصرف کک متالورژي 
به ازاي تولید هر تن چدن مذاب، افزایش تولید 
با کاســتن حجم کک مصرفي و افزایش حجم 
مفید کوره )حداقل 3 درصد( ، کاهش مصرف و 
قطع وابستگي در واردات کک متالورژي ، کاهش 
قیمت تمام شده ناشي از جایگزیني  زغال سنگ 

باکک متالورژي.
 در خصوص وضعیت استفاده از این تکنولوژي 
نیز بیش از ۴۰ درصد از  تولید کنندگان فوالد  با 
تکنولوژي کوره بلند کنورتور  از سیستم تزریق 
پودر زغال استفاده مي کنند از جمله در کشور 
چین، آلمان، ایتالیا، انگلســتان، روســیه، کره 

جنوبي و ژاپن.
در ذوب آهن اصفهان نیز به رغم مطالعات اولیه 
این طرح که ســابقه آن به بیش از دو دهه قبل 
برمي گردد،  انجام مطالعــات تکمیلي و اجراي 
این پروژه از ســال 1395 به طور جدي مدنظر 

قرار گرفت. 
پایه قرارداد پروژه با شرکت ساینواستیل چین 
در آذر ماه 1395 منعقد و عملیات اجرایي طرح 

از اسفند همان سال آغاز شد.
یکي از ویژگي هاي بارز و منحصــر به فرد این 
طرح استفاده حداکثري از توان ساخت داخل و 
نیروهاي متخصص کارخانه در مراحل طراحي 

و اجراست.
فاز طراحي و مهندســي  پروژه با تایید و ارسال 
قریب 23۰۰ شــیت نقشــه )بدون نقشه هاي 
مونتــاژ( به اتمــام رســیده اســت . عملیات 
ساختماني پروژه نیز با حجم بالغ بر 55۰ شیت 
 نقشــه اجرایي تا 97 درصد به اتمام رســیده

 است.
 بارگیري تجهیزات از تاریــخ 96/5/2۴ از بندر 
شــانگهاي چین شــروع و آخرین محموله نیز 
در 97/3/1۰ وارد بندرعبــاس شــد.  تاکنون 
تمام تجهیزات به میــزان 6991 تن به گمرك 
اختصاصي شرکت حمل و با پیگیري هاي انجام 
شده آخرین محموله آن با وزن 57۰ تن در حال 

ترخیص است.
فاز نصب اســکلت فلزي و تجهیزات نیز تاکنون 
به میزان 3۰58 تن، انجام شــده اســت که از 
مهم ترین آنها مي توان به نصب مجموعه آسیاب 
با حجم 31۰ تن و ساخت  ۴ عدد بونکر ذخیره 
زغال خام و پودر زغال با حجم 35۰ تن و نصب 

7۰ درصد آن تاکنون اشاره کرد.   
در مجموع پیشرفت کلي پروژه تاکنون بالغ بر 

73 درصد بوده است.
بر پایه سیاســت هاي ابالغــي مدیریت عالي 
شــرکت در تســریع اجرا و راه اندازي پروژه به 
موازات اجراي عملیات توسط نیروهاي داخلي 
شرکت، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت نصب 
تجهیــزات در نواحي تغذیه زغال، مســیر لوله 
انتقال دود و پــودر زغال، برق و اتوماســیون، 
عملیات پایپینگ و عملیات عایق اقدام شــد، 
که بــر اســاس برنامه ریزي انجام شــده پیش 
 بیني مي شــود طرح تا پایان دي ماه راه اندازي

 شود.

لیوان دمنوش ساز کاپ کد 002

 28,500
تومان

دمنوش ساز مسی مدل جام 1

 60,000
تومان

دمنوش ساز وینتج 
VN280-3 مدل

 76,000
تومان

یک شــوآف سیاســی یا دغدغــه واقعی؟ نامش هرچه هســت، 
خوشــحالیم چون در این ســال ها کمتر دیده بودیم نمایندگان 
استان اینچنین همدل و یکصدا و در حرکتی دسته جمعی نسبت  
به یک مشکل اساســی که دغدغه مردم این استان است، واکنش 
نشان دهند. اینجا در اصفهان بسیاری اعتقاد داشتند نمایندگان 
اســتان در مجلس در رابطه با همه چیز دغدغه دارند اال مسائل و 
مشکالت استان خودشان و همت و اراده نمایندگان سایر استان 
ها از جمله خوزستان و چهارمحال را در رسیدگی و پیگیری حق 
و حقوق بعضا اجحاف شده اســتان خود ندارند. در این سال ها که 
اصفهان با مشکل بی آبی روبه رو شده، انتظار می رفت نمایندگان 

اقدامی جدی در جهت معطوف کردن توجه دولت به خشکی زاینده 
رود و حقابه کشاورزان استان انجام دهند تا شاید دولت همان طور 
که برای احیای دریاچه ارومیه تالش کرد، در راستای زنده شدن 
زاینده رود هم کاری کند.اما هرســال دریغ از پارسال! زاینده رود 
خشک و خشک تر شد و دولت هم تدبیری برای بازگرداندن »امید« 
به مردم این استان نداشت. رییس مجمع نمایندگان استان چندروز 
قبل از استعفای دســته جمعی در نشســت خبری با خبرنگاران 
اصفهانی، ضمن قبول این موضوع که نمایندگان استان در زمینه 
انجام یک حرکت و اقدام جدی و انسجام برای گرفتن حق استان 
تاکنون آنچنان که باید و شاید خودی نشان نداده اند، تاکید کرد که 
اگر دولت برای حل مشکل زاینده رود اقدام نکند، ماندن نمایندگان 

در مجلس بیهوده است. 

و حاال با حذف بودجه پروژه های آب رســانی اصفهان در بودجه 
سال 98 و عدم تحقق شعارها و وعده های دولت برای حل مشکل 
زاینده رود، 18 نماینده استان )به جز نماینده گلپایگان( در حرکتی 
مثبت ، استعفای دسته جمعی دادند. این اقدام نمایندگان استان 
با استقبال مردم و مسئوالن اصفهان مواجه شد. امام جمعه استان 
از نمایندگان خواست تا آخر این خط بایستند و به مردم هم تاکید 

کرد پشت نمایندگان خود باشند.  
عالوه بر مسئوالن و مردم، صنایع استان هم حمایت شایان توجهی 
از استعفای دســته جمعی نمایندگان اســتان در اعتراض به بی 
توجهی دولت به مشکالت آبی این استان داشند. در همین راستا ؛ 
فوالد مبارکه اصفهان و ذوب آهن اصفهان در پیام هایی جداگانه از 

این اقدام نمایندگان مجلس حمایت کردند.

»اصفهان«راببینید

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه گفت: تمرکز نمایشگاه و جشنواره 
ملی فوالد بر مسئله بومی سازی در صنعت فوالد است و باید با تاکید 

بیشتری این موضوع را دنبال کرد.
محمد ناظمی هرندی، در خصوص عملکرد فوالد مبارکه و برنامه های 
پیش روی این شرکت اظهار کرد: عملکرد فوالد مبارکه طی سال های 
اخیر مطلوب بوده و آمارها تایید کننده رشــد مســتمر تولید در این 
شرکت است.مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در ادامه افزود: 
در این سال ها تولید و فروش و ظرفیت های تولیدی محصوالت متنوع 
در فوالد مبارکه رو به رشد بوده و گام های موثری در این زمینه برداشته 

شده اســت.وی همچنین تصریح کرد: فوالد مبارکه  طی سال های 
اخیر طرح های توســعه متنوعی را در نقاط مختلف کشور آغاز کرده 
که برخی به بهره برداری رسیده و مابقی نیز در حال تکمیل هستند.

ناظمی با اشاره به وقوع تحریم ها علیه بنگاه های فوالدی ایرانی یادآور 
شد: شــرایط تحریم اقتضا می کند که در چنین شرایطی، بنگاه ها و 
فعاالن فوالدی تعامل و همکاری بیشــتری با یکدیگر داشته باشند و 
در مقابل مشــکالت، به صورت جمعی متحد عمل کنند.مدیر روابط 
عمومی شــرکت فوالد مبارکه اعالم داشت: ارتباط ذی نفعان صنعت 
فوالد باید در دور جدید تحریم ها، موثر و اثربخش باشد و نمایشگاه و 

جشنواره ملی فوالد که در دی ماه سال جاری برگزار می شود، می تواند 
زمینه ساز این ارتباط اثربخش باشد و الزم است که رسانه ها نیز در این 
زمینه همکاری الزم داشته باشند. وی در ادامه تاکید کرد: تمرکز این 
نمایشگاه بر مسئله بومی ســازی در صنعت فوالد است و باید با تاکید 
بیشتری این موضوع را دنبال کرد.ناظمی در پایان متذکر شد: تالش 
شده تا شرکت هایی که توانایی تولید تجهیزات و خدمات بومی برای 
فوالدسازان را دارند گردهم آمده و از سوی بنگاه های فوالدی حمایت 
ویژه مالی و دانشی شــوند و امیدواریم بتوان از این ظرفیت داخلی، 

استفاده حداکثری کرد.

سیســتم خدمات همراه 
 )Mobile Banking( بانک
بانک مهر اقتصاد، ابزاري 
است که مشتریان این بانک 
مي توانند امور بانکی مورد 
نیاز خود را انجام دهند و 
اطالعات مورد نیاز خود را 
در هر زمان از تلفن همراه 

خود دریافت کنند.

همراه بانک مهر 
اقتصاد

شن مالی
معرفی اپلیکی

این استعفا، دربردارنده پیامی روشن است
در پی این اقدام روابط عمومی فوالد مبارکه در پیامی از ایــن  اقدام نمایندگان حمایت کرد؛ 
در این پیام آمده است: خبر اســتعفای دسته جمعی شــما عزیزان به صورت متحد و فارغ از 
 تنوع نگرش های سیاســی، در بردارنده پیامی روشــن و حاکی از اهمیت فوق العاده موضوع 

است.
در بخش دیگر این پیام مطرح شد: اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی که 
در طول تاریخ مدال های درخشانی در مجاهدت، معنویت و مدنیت کسب کرده و همواره مهد 
انسان های بزرگ و خدوم به ایران عزیز بوده و شهر و استانی که بیشترین شهید و جانباز را برای 
حفظ تمامیت ارضی و مرزهای اعتقادی قاطبه ملت تقدیم کرده است، امروز گرفتار تهدیدی 

جدی برای حال و آینده  است.
در ادامه تاکید شد: مشکل اصلی این استان خشــکی زاینده رود و تبعات ناشی از آن بوده که 
می طلبد همه ذی نفعان و تاثیرگذاران از جمله ارکان مختلف حاکمیت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی در جهت رفع آن اقدام کنند؛ قطعا نقش اساســی را در مسیر احیای زنده رود، مردم و 
مسئوالن و از جمله صنایع استان خصوصا فوالد مبارکه ایفا کرده و خواهند کرد، اما این تالش ها 

بدون حضور جدی و حمایت واقعی دولتمردان امکان پذیر نیست.
در پایان این پیام نیز آمده است: ضمن حمایت از اقدام شجاعانه شما نمایندگان محترم و فهیم 
استان قهرمان اصفهان در مجلس شورای اسالمی، از مسئوالن در دولت و مجلس خواستاریم 
 تا به نظــر نمایندگان مردم اســتان توجه ویژه کــرده و در جهت جلب اعتمــاد عمومی گام 

بردارند.

اقدام متحدانه نمایندگان؛ مایه مباهات شهروندان
همچنین روابط عمومی ذوب آهن اصفهان هم در همین راســتا پیامی را صادر کرده و ضمن 
حمایت از این اقدام در این پیام آورده است: استعفای دسته جمعی شما بزرگواران که نشان از 
اتحاد و همگرایی نمایندگان استان در حفظ منافع مردم فارغ از گرایشات سیاسی دارد، موجب 
مباهات شهروندان استان شده و امیدها را برای دمیده شــدن مجدد روح زندگی در زنده رود 
قوت بخشــید.در ادامه این پیام مطرح شد: قطعا استان شــهید پرور اصفهان که در برهه های 
مختلف تاریخی از جمله پیروزی انقالب اســالمی و دفاع مقدس، برگ های زرین افتخار را بر 
دفتر غرور انگیز افتخارات میهن افزوده است، امروز تشنه تر و خشک تر از هر زمانی، در انتظار 
تدبیر مسئوالن جهت حل مشکالت مربوط به تامین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت است.

در بخش دیگر این پیام آمده است: در این بین مردم شریف اصفهان با صرفه جویی چشمگیر، 
کشــاورزان با تحمل مرارت های بی آبی و صنایع مختلف با صرفه جویی حداکثری در مصرف 
آب و اجرای پروژه های مختلف در جهت بهره گیری از پســاب و ... وظایف خود را به خوبی ایفا 
 کرده اند، بنابراین انتظار این است که با تدبیر مسئوالن محترم، برنامه ها و استراتژی هایی که 
برای حل این معضل تدوین شده اند، در اســرع وقت اجرایی شود.در پایان این پیام تاکید شد: 
برای اینکه این استان زرخیز بیش از این از بحران کمبود آب  آسیب نبیند، هم گرایی و وحدت 
مردم و کلیه مسئوالن اعم از نمایندگان محترم مجلس و دولت محترم  بسیار ضروری است  و 
این اتحاد و همگرایی، تذکری به بدخواهان نیز هســت تا بدانند که مردم شریف و شهیدپرور 
ایران اجازه نخواهند داد دشمنان قســم خورده و فرصت طلب از این اقدام به حق و شایسته، 

بهره برداری منافقانه کنند. 

مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه مطرح کرد:
تمرکز جشنواره ملی فوالد بر بومی سازی

زینب ذاکر

سومین برنامه از دهمین جشنواره »نخستین واژه آب« با حضور بیش از 
5۰۰ دانش آموز مقطع اول ابتدایی در خمینی شهر برگزار شد.

مدیر آبفای خمینی شهر با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی مصرف بهینه 
آب گفت:در سال گذشته مصرف سرانه آب در خمینی شهرحدود 165 
لیتر در شبانه روز بوده در حالی که این رقم در 6 ماهه اول سال جاری 

به 1۴8 لیتر در شبانه روز کاهش یافت 
است، مســلما ترغیب مردم به مصرف 
صحیح آب در تحقــق کاهش مصرف 

سرانه تاثیر داشته است.
جمشــیدیان، با بیان اینکه ما معتقدیم 
فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب باید 
از کودکان شروع شــود افزود:جشنواره 
نخســتین واژه آب طی دو سال متوالی 
در خمینی شــهر برگزارشــد؛ چراکه 
معتقدیم برگزاری برنامــه هایی از این 

قبیل می تواند کودکان را ترغیب به مصرف صحیح آب کند.
وی اعالم کرد: در حال حاضر بیــش از 6 هزار دانش آموز در مقطع اول 
ابتدایی در خمینی شــهر مشغول به تحصیل هســتند بنابراین اگر ما 
بتوانیم مصرف صحیح آب را به این آینده سازان کشور به خوبی آموزش 
دهیم قطعا گام بزرگی در راستای فرهنگ سازی مصرف آب در کشور 

برداشته ایم.
مدیر آبفای خمینی شهر، تعامل و همکاری  شرکت آبفا واداره آموزش و 

پرورش را یکی راه های فراهم کردن بستر فرهنگ سازی  مصرف درست 
آب میان دانش آموزان  برشــمرد و خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر 
تعامل بسیار خوبی میان شرکت آبفا و اداره آموزش و پرورش استان و 
به دنبال آن شهرستان خمینی شهر در راستای فرهنگ سازی مصرف 
بهینه آب به وجود آمد به عنوان مثال برگزاری جشــنواره نخســتین 

واژه آب ،مراسم زنگ آب و مسابقه نقاشی آب مساوی زندگی از جمله 
اقداماتی در این زمینه بوده است.

وی ادامه داد: در شهرســتان خمینی شــهر ما در تمام فصول ســال 
برنامه هایی پیرامون مصرف صحیح آب برای همه اقشار جامعه در نظر 
گرفتیم زیرا باید تمام گروه های سنی را به طور مستمر ترغیب به مصرف 
بهینه آ ب کنیم تا از مصرف بی رویه آب 

جلوگیری شود.
درادامه آتنا یعقوبی، کارشــناس مسئول 
آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خمینی 
شهرگفت:در چندسال اخیر اداره آموزش  
پرورش به اهمیت فرهنگ سازی مصرف 
بهینــه آب در بین دانش آمــوزان بیش 
از پیش پی برد به طــوری که برای تمام 
مقاطع تحصیلــی برنامه هایــی در نظر 
گرفت؛ اما مباحث مربوط به مصرف بهینه 
آب برای دانش آموزان ابتدایی به ویژه مقطع اول با جدیت بیشــتری 
دنبال می شــود.در ادامه  دانش آموزان مقطــع اول ابتدایی پیرامون 
رعایت مصرف بهینه آب نقطه نظراتی عنوان کردنــد؛ به عنوان مثال 
»آرش توکلی« گفت:در این برنامه یاد گرفتیم که نباید ماشین ها را با 
آشامیدنی شست و شو دهیم چون  آب کم است و یاد گرفتیم که بهتر 
است ماشــین ها را برای شست و شــو به کارواش ببریم تا آب کمتری 

مصرف شود.

برگزاری سومین برنامه از دهمین جشنواره »نخستین واژه آب« با حضور ۵۰۰ دانش آموز در خمینی شهر
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خانم های سحر خیز افسرده نمی شوند !

پیشنهاد سردبیر:

مفاد آراء
9/108 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
 رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند 
1- رأی شــماره2182مورخ 97/8/14 هیــأت : آقــای فرامــرز بامداد نــوش آبادی 
فرزندغالمحسین شــماره شناسنامه6190024475 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
142/65مترمربع شــماره پــالک392 فرعی مجزا از شــماره 318 فرعــی از پالک8 
 اصلی واقع درمعین آبــاد نوش آباد  بخــش 2 حوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعی از

 مالک رسمی  
2- رأی شماره2224مورخ 97/8/14 هیأت : موقوفه شهید علی علی آبادی به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه آران وبیدگل  به شناسه ملی 14003505268  ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت237/40 مترمربع شــماره پالک 31 فرعی مجزا از شماره1و2و3و5فرعی و 
قسمتی از مشاعات  فرعی از پالک 244 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی 
3- رأی شماره 2211مورخ 97/8/14. هیأت : آقای ســید ابوالفضل میرحسینی بیدگلی  
فرزندسید حسین شماره شناســنامه 2338 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 216/40 
مترمربع شــماره پالک 1 فرعی مجزا از شــماره7و8 فرعی از پالک 273 اصلی واقع در 

اماکنبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مالک رسمی
4- رأی شماره2212مورخ 97/8/14 هیأت : آقای ســید ابوالفضل میر حسینی بیدگلی 
فرزندسید حسین شماره شناسنامه 2338ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 199/80مترمربع 
شماره پالک 2 فرعی مجزا از شــماره 15و7و8 فرعی از پالک 273 اصلی واقع در اماکن 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
5- رأی شماره 2223مورخ 97/8/14 هیأت : خانم فاطمه کنعانی بیدگلی  فرزندعلی محمد 
شماره شناسنامه 152 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 187/15 مترمربع شماره پالک 11 
فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک297 اصلی واقع دراماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی.
6- رأی شماره2058مورخ 97/7/30 هیأت خانم زهرا صالحی پور بیدگلی فرزند حسین  
شماره شناسنامه 318 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت205 مترمربع شماره پالک16 
فرعی مجزا از شماره 8و9و10فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 899اصلی واقع دراماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
7- رأی شماره 2221و2222مورخ 97/8/14 هیأت : خانم فاطمه محمد رضائی بیدگلی  
فرزندمنده علی شماره شناسنامه 44و خانم معصومه احمدی بیدگلی فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 137 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 45/32 مترمربع 
شماره پالک 3فرعی مجزا از پالک 1083 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
8- رأی شماره 2057مورخ 97/7/30 هیأت : آقای حسن خبازی فرزندرحمت اله شماره 
شناسنامه 499 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت360 مترمربع شماره پالک22 فرعی مجزا 
از شمارههای 2و3و4و5و13و14و15فرعی و مشاعات  از پالک1242 اصلی واقع دراماکن 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
9- رأی شــماره 2218مورخ 97/8/14 هیأت : خانــم ام البنین صائمــی آرانی  فرزند 
آقارضا  شماره شناســنامه 156 ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 172/50مترمربع 
شــماره پالک19 فرعــی مجــزا از شــماره 10و13فرعی و قســمتی  از مشــاعات 
 از پــالک 1372 اصلی واقــع دراماکن  بخش 3حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

مالک رسمی
10- رأی شــماره2059و2060و2065مورخ 97/7/30 هیأت : آقای امیرحسین عرشی 
نیاسر فرزند مجیدشــماره شناســنامه 1250672295نســبت به 2دانگ  و خانم طیبه 
مســعودابادی آرانی  فرزند عباس  شماره شناسنامه145  نســبت به 2دانگ و اقای علی 
عرشی نیاسر فرزند مجید شماره شناســنامه 1250506794نسبت به 2دانگ )بالسویه( 
ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 98/20 مترمربع شــماره پالک 9444فرعی مجزا از 
شماره1189 فرعی از پالک2637 اصلی واقع درمســعوداباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
11- رأی شماره2074مورخ 97/8/6 هیأت : آقای علی خلیق آرانی  فرزند رحمت اله شماره 
شناسنامه 199 ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان  به مساحت 128/80 مترمربع شماره 
پالک 9448 فرعی مجزا از شــماره 830 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعوداباد  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی
12- رأی شماره 2170مورخ 97/8/14. هیأت : آقای علی سرکاری آرانی  فرزندسیف اله  
شماره شناسنامه220 ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 146/90مترمربع شماره 
پالک 3224 فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمد آباد  بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
13- رأی شماره 2217مورخ 97/8/14 هیأت : آقای احمد آقا سالمی آرانی فرزندحسین  
شماره شناسنامه 134 ششــدانگ یکباب انباری به مســاحت 195/40مترمربع شماره 
پالک3225 فرعی از پــالک 2638 اصلی واقع در احمداباد بخــش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی از مالک رسمی 
14- رأی شماره 2066و2067مورخ 97/7/30هیأت : آقای محسن تقی زاده میدانی آرانی  
فرزندرضا شماره شناسنامه16 و خانم سمیه ســادات عباس زاده آرانی  فرزندسید محمد 
شماره شناسنامه 12180 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 122/70 مترمربع 
شماره پالک 1949 فرعی مجزا از شــماره 133 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآران 

دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکین رسمی
15- رأی شماره2068و2069مورخ 97/7/30 هیأت : آقای عباس اعظمی آرانی  فرزندعلی 
محمد شماره شناسنامه125 و خانم کبری زینل زاده آرانی  فرزندعباس شماره شناسنامه 
409 )بالمناصفه( ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 263/65 مترمربع شماره پالک 6290 
فرعی مجزا از شماره 37 فرعی از پالک 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار آران بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
16- رأی شــماره2070مورخ 97/7/30 هیأت : آقای محمــد کرمانی نصرآبادی  فرزند 
رضا  شماره شناسنامه1167 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 290/75 مترمربع شماره 
پالک1383 فرعی از پالک21 اصلی واقع درنصرابــاد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از مالک رسمی .
17- رأی شــماره 2056مورخ 97/7/30 هیــأت : آقای محمد نصیریــان نوش آبادی  
فرزنداسمعیل  شماره شناسنامه 1250054850 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 136 
مترمربع شماره پالک 3931فرعی مجزا از شماره 6و قســمتی از مشاعات 2352فرعی 
 از پالک 40اصلــی واقع درنوش آبــاد  بخش 4 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

مالک رسمی 
18- رأی شماره 2141مورخ 97/8/14 هیأت : آقای احسان گرامی نوش آبادی فرزندعلی 

شماره شناسنامه 127ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 180مترمربع شماره پالک 593 
فرعی از پالک 43اصلی واقع در غیاث آباد نو ش آبــاد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ایتیاعی از مالک رسمی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :97/9/3

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/9/18       
م الف: 291528 عباس عباس زادگان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران وبیگل

حصر وراثت
9/91  آقای محمد حسین قاسم زاده دارای شناسنامه شــماره 32 به شرح دادخواست به 
کالسه  466/97 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمدرضا قاسم زاده به شناســنامه 185 در تاریخ 97/3/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو 
دختر و یک همسر دائمی که عبارتند از: 1- علی قاسم زاده به شماره شناسنامه 226 متولد 
46/6/20 صادره از اردستان فرزند متوفی 2- حسن قاسم زاده به شماره شناسنامه 121 
متولد 55/6/25 صادره از اردســتان فرزند متوفی 3- محمد حسین قاسم زاده به شماره 
شناسنامه 32 متولد 43/1/1 صادره از اردستان فرزند متوفی 4- زهرا قاسم زاده به شماره 
شناسنامه 71 متولد 45/4/24 صادره از اردستان فرزند متوفی 5- ذلفا قاسم زاده به شماره 
شناسنامه 142 متولد 53/6/30 صادره از اردستان فرزند متوفی 6- فاطمه عبدالهی نهوجی 
به شماره شناسنامه 8 متولد 32/1/19 صادره از اردستان همســر متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 305778 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اردستان )213 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/96  خانم فاطمه کاویانی پور داراي شناسنامه شماره 5750046427 به شرح دادخواست 
به کالسه 402/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد علی کاویانی به شناســنامه 2 در تاریخ 93/2/20 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- شهباز کاویانی، ش.ش 3041، 
2- علی کاویانی، ش.ش 3270، 3- رسول کاویانی، ش.ش 5750072444، 4- قاسم 
کاویانی، ش.ش 5750046631 )پســران متوفی( 5- شهال کاویانی، ش.ش 119، 6- 
رقیه کاویانی، ش.ش 35 )دختران متوفی( 7- فاطمه کاویانی پور فرزند عبداله، ش.ش 
5750046427 )همسران متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد 
او مي باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي 
صادر خواهد شد. م الف: 306118  شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف چادگان 

)151 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

9/102  خانم ندا دادخواه تهرانی دارای شناســنامه شــماره 5490037581  به شــرح 
دادخواست به کالسه 850/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عباس دادخواه تهرانی به شناســنامه 39 در تاریخ 97/8/17 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- مینا دادخواه تهرانی، ش.ش 1322، 2- ندا دادخواه تهرانی، ش.ش 5490037581، 
3- فاطمه دادخواه تهرانی، ش ملی 549011659 فرزندان اناث متوفی 4- طاهره دادخواه 
تهرانی، ش.ش 159 همسر متوفی 5- حسن دادخواه تهرانی، ش.ش 3595 پدر متوفی 

می باشد و متوفی به غیر از ورثه فوق ورقه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 308588 شعبه اول شورای حل اختالف تیران  )157 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
9/97 شــماره صادره: 1397/31/536578- 1397/9/12 نظر به اینکه آقای حجت اله 
میرزائی فرزند حسین با ارائه 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما توسط 
دفترخانه شماره 59 دهاقان به شماره 36378 مورخ 1397/9/1 گواهی شده مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 160/507 واقع در دهاقان 
گلشــن بخش ثبتی دهاقان که در صفحه 196 دفتر 149 ذیل ثبت 47700 به میزان سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ بنام حجت اله میرزائی فرزند حسین ثبت و سند مالکیت صادر 
گردیده است که به موجب جابجایی مفقود گردیده اســت اینک آقای حجت اله میرزائی 
درخواست سند مالکیت المثنی نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ از پالک فوق را 
 نموده که طبق تبصره  یک ماده 120- اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آگهی 
می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور )غیــر از آنچه در این 
آگهی ذکر شــده( و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار 
این آگهی بــه مدت 10 روز به ایــن اداره مراجعــه و  اعتراض خود را کتبــا ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیــت یا ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتب صــورت مجلس 
و اصل ســند به ارائه دهنده مســترد گردد. اگر ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا 
در صورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود برابــر مقررات 
 نســبت به صدور ســند  مالکیت المثنــی اقــدام و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. 
م الف: 305319  یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان)242 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
9/103  به تاریخ 1397/7/7 در وقت فوق العاده جلســه شعبه سوم شورای حل اختالف 
آران و بیدگل به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 157/97 تحت نظر است 
با عنایت  به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ضمن اعالم ختم رســیدگی به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می گردد. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقای مهدی 
بانویی آرانی فرزند رحمت اله به طرفیت 1- آقای سید نصراله حسینی فرزند سید عبداله 
2- خانم سمیه مهدویان فرزند رضا به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 128/360264 مورخ 90/12/1 عهده بانک صادرات ایران به انضمام 
خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با 
توجه به وجود چک مستند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده ردیف اول در ذیل و امضای 
خوانده ردیف دوم در ظهر چک و نظر به اینکه امضاهای مذکور از تعرض مصون مانده و 
خواندگان نیز علی رغم ابالغ در شــعبه حضور نیافته و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل 
نیاورده اند. لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 
320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب 1394 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به 
عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار ریال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت 
زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی بوده  و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 
عمومی حقوقی این شهرستان می باشد. م الف:282958 شعبه سوم مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف آران و بیدگل )341 کلمه، 3 کادر(

»طب سوزنی« یکی از روش های درمان سنتی برای 
برخی از بیماری ها به شمار می آید؛ اما آنچه این روزها 
در خالل تبلیغات دیده می شود ادعای درمانی بسیار 
گسترده ای در مورد بیماری های گوناگون از چاقی تا 
آســم را در بر می گیرد. موضوعی که مطرح می شود  
این است که طب ســوزنی قادر به درمان چه بیماری 
هایی اســت و آیا منعی برای استفاده از این روش در 

افراد وجود دارد.
طب سوزنی چیست؟

طب سوزنی یک روش  بی درد و یا تغییر کارکرد سیستم  بدن 
با قرار دادن سوزن  نازک به پوســت  بدن به همراه مجموعه 
ای از خطوط و یا کانال، به نام کانال های انرژی است.دیدگاه 
های باستانی نشان می دهد که بهبود سالمتی از طریق انرژی 
در بدن ایجاد می شــود. طبق نظریه کالسیک چینی، کانال 
های انرژی در مســیرهای منظمی در بدن و در ســطح آن 
جریان دارند. به این کانال های انرژی »مریدین« می گویند 
که مانند رودخانه هایی از بدن می گذرند تا بدن را سیراب و 

تغدیه کنند. یک انسداد در حرکات رودهای انرژی مانند سد 
باعث ایجاد مشکل در مریدین و سایر مریدین ها می شود.این 
مریدین ها را می توان با قرار دادن سوزن در نقاط طب سوزنی 
تحت تاثیر قرار داد. سوزن های طب سوزنی باعث رفع انسداد 
در این سدها شده و برقراری مجدد جریان منظم در مریدین 
ها را در پی دارند. درمان های طب ســوزنی می تواند باعث 
کمک به ارگان های داخلی شود تا بتوانند این عدم تعادل ها را 
در جذب، هضم، فعالیت های تولید انرژی را تصحیح و جریان 
انرژی در مریدین ها را تصحیح کنند.با کشفیات علمی جدید 
ثابت شده است که سوزن گذاری در نقاط طب سوزنی باعث 
تحریک سیستم عصبی به ترشح مواد شیمیایی از عضالت ، 
طناب نخاعی و مغز می شــود. این مواد شیمیایی می توانند 
باعث تغییر احساس درد شــوند و  تسریع در آزاد شدن مواد 
شیمیایی و هورمون ها تحت اثر سیستم داخلی تنظیم کننده 

را شامل می شوند.
طب سوزنی برای درمان کدام دردها موثر است؟

با وجودی که بسیاری از پزشکان اعتقادی به این نوع از روش 
طبابت ندارند، بسیاری دیگر با استناد به آمار به دست آمده 
از بهبود بیماران ایــن روش را برای معالجه توصیه می کنند. 

آزمایش ها نشان می دهد این روش می تواند برای کاهش درد 
پس از جراحی شیمی درمانی، جراحی های دندان و ... بسیار 
موثرواقع شود. همچنین شواهد بسیاری موجود است که طب 
ســوزنی در معالجه بیماری هایی چون اعتیاد به مواد مخدر، 
طب سوزنی ، رفع ســنگ کلیه یا آرتروز پیشرفته ،سردرد، 
بیماری های حاد دستگاه تنفس، روماتیسم حاد، مشکالت 
قاعدگی زنانه، مشــکالت اندام های هضم غذا، اختالل های 
گوناگون دستگاه عصبی و دردهای گوناگون کاربرد دارد.اگر 
چه نمی توان منکر درمان برخی از بیماری ها از طریق طب 
سوزنی شد؛ اما باید دانســت میزان نتیجه دهی این روش به 
عوامل مختلفی بستگی دارد. به عنوان مثال ادعای درمان کمر 
درد با روش طب سوزنی امروز منوط به تشخیص درست این 
بیماری توسط پزشک متخصص و سپس ارائه راهکار و درمان 
از طریق طب ســوزنی اســت. به گفته متخصصان پزشکی،  
بسیاری از مواقع دردهای مزمن در کمر چه با منشأ عضالنی 
و چه اسکلتی که عالئم پرخطر و ریسکی ندارند، به روش های 
درمانی مکمل پاسخ می دهند و این روش ها در درمان کمک 
کننده است؛ اما اینکه بدون شــناخت علت درد با روش های 
درمانی طب مکمل، درد را ساکت کنیم، روش بسیار اشتباهی 
است و این روش ممکن است یک تســکین موقت برای درد 
باشد، حتی در بسیاری از موارد هم دیده شده بیمار با عارضه 

بیشتری درگیر می شود.
برای نتیجه گیری در طب سوزنی چه باید کرد؟

تخصص و مهارت در طب سوزنی و فردی که این کار را انجام 
می دهد حرف اول را می زند. همچنین نکته مهم در درمان 
این است که عالوه بر محل سوزن ها جهت عمق نفوذ،  نحوه 
حرکت دادن ســوزن ها در بدن بســیار مهم است. به همین 
دلیل افراد باید به پزشکان متخصص در این طب و افرادی که 
دارای گواهی نامه های معتبر هستند مراجعه کنند. همچنین 
باید توجه داشت که یک روش واحد با مدت زمانی مشخص 
برای درمان بیماری ها در طب سوزنی پیشنهاد نمی شود و 
باید مدت و میزان انجام روش های ســوزن درمانی بر حسب 

بیماری و بدن فرد مشخص شود. 
عالوه بر این اثرات طب ســوزنی با توجه به تفاوت های بدنی 
افراد نتایج مختلفی دارد به همین دلیل افــراد نباید انتظار 
یک نتیجه واحد از درمان خود در مقایســه با سایر بیماران 

داشته باشند.

سـوزن های درمـانـگر
طب سوزنی باید ها و نبایدها؛

پریسا سعادت

خانم های سحر خیز افسرده نمی شوند !
محققان می گویند زنانی که صبح ها زود از خواب بیدار می شوند، در قیاس با زنانی که دوست دارند تا دیروقت بخوابند، 
کمتر در معرض احتمال ابتال به افسردگی هستند.محققان معتقدند قرار گرفتن در معرض نور صبحگاهی خطر ابتال به 
افسردگی را کاهش می دهد به طوری که در ارتباط با زنان، این خطر 12 تا 27 درصد کمتر است.معموال افراد از لحاظ 
الگوی خواب به دو دسته تقسیم می شوند :دسته اول افرادی هستند که صبح های زود از خواب بیدار می شوند و شب 
ها نیز زود می خوابند و دسته دوم افرادی هستند صبح ها تا دیر وقت می خوابند و شب ها نیز تا دیر وقت بیدار می مانند.

محققان دانشگاه »کلرادو بولدر« و بیمارستان »زنان و بریگام« در آمریکا در یک مطالعه مشترک بیش از 32 هزار زن 
با سن متوسط 55 سال را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند زنانی که صبح ها تا دیر وقت می خوابند و شب ها نیز تا دیر 
وقت بیدار می مانند، بیشتر احتمال دارد به افسردگی که نوعی بیماری روانی است، مبتال شوند.محققان متذکر شدند که 
در عین حال، افرادی که اساسا تمایل به دیر بیدار شدن دارند، می توانند با زودتر بیدار شدن و قرار گرفتن در معرض نور 
صبحگاهی، خطر ابتالی خود را به بیماری افسردگی کاهش دهند.محققان همچنین متوجه شدند افرادی که شب ها تا 
دیر وقت بیدار می مانند، کمتر احتمال دارد که متاهل باشند و این افراد بیشتر احتمال دارد که تنها زندگی کنند، سیگاری 

باشند و الگوهای خواب منقطع داشته باشند، مواردی که همگی آنها نیز خطر ابتال به افسردگی را افزایش می دهند.

چرا همیشه سردتان است؟
در بین کسانی که می شناسیم افرادی هستند که همیشه از سردی هوا می نالند، از فصول سرد سال بیدارند و دست و 
پایشان همیشه سرد است.این که این افراد چرا به طور غیر معمولی همیشه سردشان است دالیل متفاوتی دارد که در 

ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
کم خونی

کم خونی ممکن است از چندین مسئله ناشی شود، از عدم دریافت آهن به حد کافی ، خونریزی داخلی، زمانی که بدن 
قادر به تولید گلبول های قرمز کافی نیست یا زمانی که تولید هموگلوبین خون کمتر از حد نرمال باشد.خون مایع گرم 
است که در سرتاسر بدن جاری است. وقتی خون در بدن کم باشد، شما گرمای زیادی در دست و پا احساس نمی کنید. 

این اتفاق درست مثل آب داغ شوفاژ و گرم شدن رادیاتور است.
کم کاری تیروئید

توصیه می کنیم اگر همیشه سردتان می شود کمی هشیار بوده و مسئله را ساده و بی اهمیت ندانید. این مشکل می تواند 
نشان دهنده یک بیماری پنهان باشد. اگر عالوه بر سرمایی بودن احساس خستگی می کنید و بی دلیل وزن تان اضافه 
می شود بهتر است سالمت غده تیروئیدتان را بررسی کنید. این غده وظیفه کنترل دمای درونی بدن را نیز برعهده دارد. 
در واقع کم کاری تیروئید باعث بروز احساس سرمای زیاد در بدن می شود.اگر غده تیروئید به خوبی عمل نکند سوخت و 
ساز بدن به شدت افت می کند و در نتیجه انرژی کافی تولید نمی شود. بهتر است آزمایش خون بدهید و از تولید میزان 

کافی هورمون های تیروئید مطمئن شوید.
سندرم رینود

اگر بیشتر در قسمت دست ها و انگشتان پاهایتان احساس سرما می کنید،  ممکن است به سندرم رینود مبتال باشید 
که اختاللی در گردش خون در انتهاهای بدن محسوب می شود. این حساسیت ممکن است ناشی از عملکرد ضعیف 
دستگاه خودایمنی باشد و اختالل در گردش خون از نشانه های غلظت باالی خون مثال در افراد سیگاری دیده می شود.

مشکالت کلیوی
اگر شما از مشکالت کلیوی رنج می برید یا به عبارت دیگر کلیه شما آنگونه که باید به عنوان فیلتر عمل نمی کند، سموم 
موجود در بدن شما می تواند باعث کاهش دمای بدن شما شود. بنابراین با مشکالت کلیوی دست و پنجه نرم می کنید 

و هم زمان همیشه سردتان است، احتماال مشکل از عملکرد کلیه تان است.
قند خون تان پایین است

اگر خسته اید و همیشه احساس گرسنگی اذیت تان می کند، احتماال دچار افت جزئی قند خون می شوید. اگر این افت 
انرژی تبدیل به مشکلی مزمن شود باید در تغذیه تان تغییراتی ایجاد کنید. چون احتماال کالری و انرژی کافی را برای 

تولید گرمای بدن دریافت نمی کنید.
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اصفهاندودرجهسردترمیشود

پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

با مسئوالن

اخبار

بسته حمایتی وزارت بهداشت 
برای ۱۳۱هزار بیمارخاص

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشــت از ابالغ بســته حمایتی برای 
۱۳۱هــزار بیمــار خــاص و صعب العالج خبر 
داد و گفت: بســته حمایتی وزارت بهداشــت، 
بیماری هــای تاالســمی، هموفیلــی، دیالیز 
خونی، دیالیز صفاقــی، ام اس، EB )پروانه ای(، 
MPS، پیوند کلیــه، پیوند کبــد، پیوند قلب، 
پیوند پانکراس، پیوند روده و پیوند ریه را تحت 
پوشــش قرار می دهد.دکتر مهدی شــادنوش 
گفت: طبق وعده ای که از قبل به بیماران خاص 
و صعب العالج کشور داده شده، بسته حمایتی 
از این بیمــاران در این مرکز تدوین و توســط 
معاونت درمان به دانشگاه ها ابالغ شد و از دهم 
آذرماه امســال قابلیت اجرایی پیدا کرده است.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت ادامه داد: در این بسته، حفاظت 
مالی بیماران خــاص و صعب العــالج در برابر 
هزینه های بــاالی این بیماران که مشــکالت 
زیادی را برای خانواده آنها می تواند به وجود آورد، 
دیده شده است.شــادنوش، با بیان اینکه هدف 
وزارت بهداشت حمایت مالی از این هموطنان 
است، افزود: پوشش حداکثری سهم بیمار برای 
خدمات تایید شده در دستورالعمل دیده شده 
اســت. همچنین بیماران آسیب پذیر به منظور 
هدفمندســازی پرداخت یارانه سالمت به آنها 

شناسایی شدند.

اجرای طرح سهمیه پزشکان 
مناطق محروم

معاون درمان وزارت بهداشت،درمان وآموزش 
پزشکی در حاشــیه بازدید اعضای کمیسیون 
بهداشــت ودرمان مجلس شــورای اسالمی از 
بیمارستان شــهیدرجایی داران گفت: از سال 
9۳ تاکنون طرح سمهیه پزشکان مناطق محروم 
اجرا شده و امســال نخســتین گروه پزشکی 
برای خدمات رسانی در مناطق محروم تقسیم 
بندی شدند.قاســم جان بابایی، افزود: در طرح 
تحول ســالمت بیش ازنیمی ازپزشکان متعهد 
وزارت بهداشــت ودرمــان در مناطق محروم 
کشور  خدمت رسانی می کنند.وی بیش از سه 
هزارپزشک متخصص را در قالب طرح مقیمی 
وماندگاری درشهرهای کم برخودار مشغول به 
خدمت دانست و گفت : تا سه سال آینده بیش از 
سه هزارپزشک متخصص سهمیه مناطق محروم 
خواهیم داشت که با خدمت رسانی این پزشکان 
با تعهد ۱2 ساله مشــکل کمبود پزشک در این 
مناطق برطرف خواهدشد.در این بازدید عملیات 
اجرایی طرح توســعه بیمارستان شهیدرجایی 
داران بازیربنای ســه هزارمترمربع درسه طبقه 
آغاز  شــد که برای این مرکز درمانی با بیش از 
80 میلیارد ریال اعتبــار ، بخش هایی همچون 
اورژانس، اتاق عمل،ســاختمان اداری و سالن 

اجتماعات پیش بینی شده است.

حمایت بهزیستی از کودکان 
مبتال به اوتیسم

 معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
گفت: کودکان معلول مبتال به اوتیســم مانند 
ســایر معلولیت ها تحت حمایت بهزیستی قرار 
دارند.حســین نحوی نژاد  ادامه داد: ما به علت 
معلولیت ها کاری نداریم و خود فرد معلول برای 
ما مهم اســت. اگر کودکی یا فرد بزرگسالی در 
کمیسیون پزشــکی به عنوان یک فرد معلول 
شناخته شود تمام امکانات توانبخشی از قبیل 
ویلچر، ســمعک و... در اختیارش قرار می گیرد 
و کودکان اوتیسم نیز در این مقوله قرار دارند و 

تحت حمایت های بهزیستی  هستند.
معاون توانبخشی بهزیستی کشــور گفت: در 
بحث آموزش 75 مرکز برای کودکان اوتیســم 
راه اندازی شده که در آنها ۳ هزار کودک آموزش 
می بیند. نحوی نژاد تصریح کــرد: این کودکان 
نباید کنار سایر کودکان با معلولیت ذهنی قرار 
گیرند، باید نحوه آموزش به این کودکان متفاوت 
باشد؛ اما در سایر نیازهایشان مانند ایاب و ذهاب، 
مناسب سازی منزل، مستمری و ... مانند سایر 
معلوالن هستند. وی گفت: اما خدمات خاصی 
در مراکز روزانــه به آنها داده می شــود.معاون 
توانبخشی بهزیستی کشور گفت: در بحث مراکز 
شــبانه ما خیلی تمایل نداریم این کودکان از 
خانواده هایشان جدا شوند به همین دلیل مراکز 
نگهداری موقتی راه اندازی شــده تا خانواده ها 
بتوانند بین یک تا سه کودک شان را به این مراکز 
بسپارند اما این طرح شروع کار است، موقت بوده 
و حدود 2، ۳ سالی می شود که ایجاد شده است.

وی در مورد وضعیت اوتیســم در کشور گفت: 
برای شناســایی این بیماران باید طیف اختالل 
دیده شود، چرا که بسیاری از کودکان هستند 
که دچار اوتیسم بوده اما بیماری شان ناشناخته 

و قابل مشاهده نباشد. 

نجات گربه گیرافتاده داخل 
لوله آب باران ساختمان!

آتش نشــان یزدی توانســت گربه ای که داخل 
لوله آب باران یک ســاختمان گیر افتــاده بود را 

نجات دهد.

 
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری استان :
47 طرح آبخیزداری تا پایان 

سال در اصفهان تکمیل می شود
 معاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان گفت: 47 طرح منابع 
طبیعی و آبخیزداری در مناطق مختلف این استان 
تا پایان امســال اجرا و تکمیل می شود.ابوطالب 
امینی افزود: این طرح ها شــامل عملیات در 27 
مرتع، 9 اقدام حفاظتی، کنترل سیالب و عملیات 
مرتبط با جنگل در گســتره ای بالغ بر ۱20 هزار 
هکتار اســت که با ۳60 میلیارد ریال اعتبار اجرا 
می شــود.وی با بیان اینکه طرح های یاد شده در 
۱5 شهرستان و در قالب ۱9 حوزه انجام می شود، 
افزود: حفاظت از عرصه ها، احیا و توسعه این مناطق 
اصلی ترین اهداف اجــرای طرح های آبخیزداری 
در اســتان اصفهان را تشــکیل می دهد.معاون 
آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان با اشاره به اهمیت کنترل سیالب ها 
در این استان، اضافه کرد: برای کنترل ۳00 میلیون 
متر مکعب آب حاصل از سیالب ها ظرفیت سازی 
شده است تا بتوان عالوه بر مهار ، از مزیت سیل هم 
استفاده کرد.امینی ادامه داد: مهار سیالب ها سبب 
تقویت آب های زیرزمینی به عنوان یکی از اصلی 
ترین منابع این مایه حیات می شود و افزایش طرح 
های مرتبط با سیالب ها بخشی از مشکالت ناشی 
از خشکسالی را جبران می کند.به گفته وی، کنترل 
فرسایش و جلوگیری از هرزآب ها و هدر رفت آب 
در استان اصفهان به دلیل شــرایط خاص آبی از 

اهمیت باالیی برخوردار است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان :

۲۰۰ کانون سالک در استان 
اصفهان وجود دارد

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
اظهار داشت: از یک دهه گذشــته برنامه مبارزه و 
کنترل سالک را در سطح استان با مشارکت دستگاه 
ها و ســازمان های مختلف از قبیل معاونت برنامه 
وبودجه اســتانداری، فرمانداری، بسیج سازندگی، 
منابع طبیعی، جهاد کشــاورزی و محیط زیست با 
محوریت دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی 
اجرا کردیم که طی این ســال ها شــاهد اقدامات 
ارزشمندی بودیم.کمال حیدری ادامه داد: مبارزه 
با بیماری سالک در حالی صورت گرفته که در واقع 
مبارزه با یک پدیده اقلیمی و زیست محیطی است.
وی همچنین اعالم کرد: در همین راســتا مبارزه با 
ناقل و مخزن بیماری از یک طرف و بهسازی محیط 
و حفظ اصول بهداشــت محیطــی از طرف دیگر و 
همچنین توانمندشدن و آموزش های کافی و الزم 
محافظت فردی جهت زندگی در این اقلیم همگی با 
هم می توانند عامل موفقیت در این مبارزه شوند تا ما 
موفق به کنترل بیماری سالک شویم.حیدری خاطر 
نشان کرد: در صورتی که هر قسمتی از این فرآیند 
ناقص اجرا و یا مورد غفلت قــرار گیرد به طور قطع 
مداخالت صورت گرفته، تاثیر الزم را نخواهد گذاشت 
و امیدوارم دستگاه های مربوطه جدی تر پا به میدان 
بگذارند. رییس مرکز بهداشت اســتان با اشاره به 
اینکه در استان اصفهان 200 کانون بیماری سالک 
وجود دارد، افزود: از این تعــداد تنها 50 کانون 

سالک در شرق اصفهان قرار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
الزم است چگونگی عملکرد دستگاه های اجرایی 
اســتان درباره مقابله با پدیده آلودگی هوا توسط 
رسانه ها و مردم سوال شود که هرکدام در این زمینه 
چه مقدار کار کرده اند.منصور شیشه فروش افزود: 
قانون هوای پاک سال گذشته به همه دستگاه های 
اجرایی ابالغ و وظیفه هرکدام مشــخص و تعیین 
شده اســت، جای هیچ بهانه و عذری برای انجام 
ندادن تکالیف محول شده وجود ندارد.وی ادامه داد: 
باید از شرکت گاز درباره رساندن گاز به نیروگاه ها، از 
شهرداری درباره کارآمد بودن سیستم حمل و نقل 
عمومی، از پلیس راه درباره چگونگی اعمال قانون، 
از مرکز بهداشت برای فرهنگ ســازی و آموزش 
درباره خود مراقبتی، از شرکت پخش فرآورده های 
نفتی درباره تامین و توزیع سوخت پاک، از صنعت، 
معدن و تجارت درباره نظارت بر واحدهای تولیدی 
آالینده و از آموزش و پرورش درباره اطالع رسانی 
به مدارس در روزهای آلوده و نظارت بر انجام نشدن 
ورزش در این روزها سوال شود.وی با تاکید بر اینکه 

بسیاری از مردم توصیه های داده شده در روزهای 
آلوده را رعایت نمی کنند، اظهارداشت: برخی قوانین 
و مصوبه های ابالغی توسط دستگاه های اجرایی به 
خوبی اجرا نمی شود.به گفته  شیشه فروش، با وجود 
همه تاکیدها و اطالع رسانی ها، در هفته گذشته بر 
اساس چند گزارش رسیده از مردم در روزهایی که 
هوای کالنشهر اصفهان آلوده بود، زنگ ورزش در 

برخی مدارس اجرا شد.

مدیرکل مدیریت بحران اصفهان:

عملکرد نهادها درباره مقابله با آلودگی هوا مطالبه شود
 مدیراداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: 
فوتی های ناشــی از حوادث کار طــی هفت ماهه 
نخست ســال جاری و در مقایســه با مدت مشابه 

افزایش داشته است.
»علی سلیمان پور«  در ارتباط با فوت  شدگان ناشی 
از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن اظهار داشت: در 
هفت ماه نخست سال جاری 9 نفر بر اثر گاز گرفتگی 
جان خود  را از دســت  داده  اند که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل که این تعداد ۱7 نفر بوده، کاهش 

داشته است.
وی ادامه  داد: همچنین طی هفت ماهه سال جاری 
آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی شامل 98 نفر، 
) 47 زن و 5۱ مرد( بوده که نســبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱۱6 نفر، ) 50 زن و 66 مرد( کاهش ۱5.5 
درصدی داشته است. مدیر اداره کل پزشکی قانونی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در هفت ماهه ســال 
727/97 نفر که در حــوادث ترافیکی جان خود را 
از دســت دادند، افزود: این آمار در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبل 66۱ نفر )۱52 زن و 509 مرد( 

9.8درصد افزایش داشته اســت و از مجموع تلفات 
حوادث ترافیکی سال جاری در این استان، ۱60 نفر 

زن و 567 نفر مرد بوده اند.
وی با  تفکیک  تصادفات درون شهری و  برون شهری 
اظهار داشــت: بیشــترین تلفات حوادث ترافیکی 
با 454 نفــر در جاده های برون  شــهری، 2۳5 نفر 
در مسیرهای درون  شهری، هشــت نفر جاده های 

روستایی و ۳0 سایر گزارش شده است.

مدیراداره کل پزشکی قانونی استان:

فوتی های ناشی از حوادث کار در اصفهان افزایش یافته است

پزشکی قانونی مدیریت بحران

»مرگ بــر اثــر استشــمام گاز ســمی 
مونوکســید کربن« معضل  نــخ نمایی که 
هرساله با سرد شدن هوا به پای ثابت رسانه ها 
تبدیل می شود ولی با وجود همه صحبت ها، 
نوشتن ها و توصیه ها همچنان قاتل خاموش، 
قربانی می گیــرد؛ قربانی هایــی که نه تنها 
کاهش نمی یابد بلکه  در ســال های گذشته 

سیرصعودی نیز به خود گرفته است.
گازگرفتگی هر ساله در نیمه دوم سال تعداد زیادی 
از هموطنان را به کام مرگ می کشاند. همین که هوا 
به سردي مي گراید، تمام در و پنجره هاي آپارتمان 
را با انواع و اقسام ابزار ابتدایي و پیشرفته به اصطالح 
کیپ مي کننــد. حتي یک دریچــه کوچک براي 
نفس کشــیدن خانه و راه ورود و خروج هواي تازه 

نمي گذارند.
 از طرفی ســهل انگاری در چک کــردن بخاری و 
اســتاندارد کردن دودکش و بخاری ها مزید علت 
شده و راهی برای مسمومیت با گاز منوکسیدکربن 
باز می شود.هر سال بیش از 76درصد از حوادث فوت 
و خفگي با گاز منوکســیدکربن مربوط به دودکش 
اســت. همچنین اســتفاده از پیک نیک در فضای 
دربسته مانند اتومبیل در ســال های گذشته جان 

بسیاری از مردم را گرفته است. 
اصفهان در رتبه سوم گاز گرفتگی 

مســمومیت با گاز منوکســید کربن، در ۱0 سال 
گذشته جان هفت هزار و 657 نفر را در کشور گرفته 
است؛ مرگ های خاموشی که حاصل بی احتیاطی 

و بی توجهی به هشدارهاســت.بر اســاس بررسی 
آماری، در پنج ســال اخیر، تهران به طور ثابت در 
مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی، همواره حائز رتبه 
نخست بوده است. به طوری که می توان گفت یک 
چهارم فوتی های مربوط به گازگرفتگی به اســتان 
تهران تعلق دارد.بعد از تهران، استان های خراسان 
رضوی و اصفهان در صدر مســمومیت های ناشی 
از گاز مونوکســید کربن قرار دارند و کمترین آمار 
 نیز مربوط به اســتان های بوشهر، هرمزگان و ایالم

 است. 
به گفته رییس مرکز اورژانس استان اصفهان، تنها در 
یک ماه گذشته در این استان 25 مورد مسمومیت 
 با گاز منوکســید کربن گزارش شده است که تعداد

  دو نفــر از آنهــا نیــز جــان خــود را از دســت 
داده اند. 

نشانه های مسمومیت با گاز منوکسید کربن
  از اولین نشانه هاي مســمومیت با این گاز، ایجاد 
حالت ضعف و سســتي در بدن و در ادامه سردرد، 
درد شکمي، سرگیجه، تهوع و استفراغ، ایجاد حالت 
 دوبینــي و تنفس هاي ســریع و کوتاه اســت و در

 صورت شدت مسمومیت با این گاز، تشنج، بیهوشي، 
کما و در نهایت مرگ پدیدار مي شود. از آنجایي که 
نشانه هاي اولیه مســمومیت با این گاز بسیار شبیه 
عالئم شبه آنفلوانزاست، باید با افزایش آگاهي در این 

مورد از خطرات بعدي آن جلوگیري کرد. 
در برخورد با افراد مســموم با این گاز ضمن تماس 
فوري با نیروهاي امدادي )آتش نشاني و اورژانس( به 
سرعت فرد مسموم را از محل خارج کرده و به فضاي 
باز منتقل کنید و اگر شدت مســمومیت باالست، 
شخص  را به مراکز درماني انتقال دهید، سپس در و 

پنجره ها را باز کرده و تمام منابع گازسوز و شعله دار 
محیط را خاموش کنید. 

توصیه های ایمنی جهت پیشــگیری از 
مسمومیت با دود و گاز مونوکسیدکربن

با توجه به خطرات بســیار زیاد ایــن گاز و فراوانی 
احتمــال وقــوع آن، کارشناســان مربوطه  جهت 

پیشگیری توصیه های زیر را ارائه کرده اند:
۱ - هنگام نصب هرگونه وسیله گرمازا و حرارتی ابتدا 
از صحت و درست نصب شدن آن طبق دستورالعمل 

کارخانه سازنده وسیله اطمینان حاصل کنید.
2 - از سوزاندن زغال چوب داخل خانه، گاراژ، چادر 

و کانکس خودداری کنید.
۳ - از تغییر خودسرانه وســایل گرمازای سوختی 

بپرهیزید.
4 - از به کار بردن وسایلی مانند بخاری نفتی، چراغ 
خوراک پزی نفتی، گاز پیک نیک و ... برای گرم کردن 
خانه اجتناب کنید و در صورت اســتفاده مطمئن 
شوید هوای آزاد از خارج به داخل خانه جریان دارد.

5- هنگام استفاده از وســایل گرمازای سوختنی از 
دودکش مناسب برای آن استفاده کنید.

6- هرگز از وسایل گرمازای سوختنی بدون دودکش 
در اتاق در بسته یا بدون پنجره به خصوص زمانی که 

افراد در اتاق خواب هستند،  استفاده نکنید.
7- از به کار گیری وسایل گرمازای گازوئیلی داخل 

خانه بپرهیزید.
8- همواره مراقب تهویه کافی جریان هوا در داخل 

خانه باشید.
9- بازدید ساالنه وسایل گرمازای سوختنی قبل از 

فصل سرما توسط افراد حرفه ای ضروری است.

جوالنقاتلخاموشدراصفهان

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: میانگین 
دمای هوای استان دو درجه سانتی گراد کاهش می یابد . فاطمه زهرا 
سیدان، با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی استان اصفهان طی 
روزهای آینده اظهار کرد: در این بازه زمانی جو نسبتا پایدار بر آسمان 
استان حاکم خواهد شد.کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان 

اصفهان ادامه داد:  کاهش وزش باد بر سطح استان موجب پایداری جو 
طی روزهای آینده خواهد شد و از فردا شرایط غبارآلود برای اصفهان 
پیش بینی می شود. سیدان در خصوص وضعیت دمایی استان برای 
امروز، افزود: میانگین دمای هوای استان بین یک تا دو درجه سانتی 
گراد کاهش می یابد و بر این اســاس دمای هوای شــهر اصفهان در 

گرم ترین ساعات به ۱6  درجه سانتی گراد و در خنک ترین ساعات به 
دو درجه سانتی گراد می رسد. وی خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی 
چوپانان با دمای 2۳ درجه سانتی گراد گرم ترین و بویین میاندشت  
با دمای هشت درجه ســانتی گراد زیر صفر خنک ترین نقاط استان 

اصفهان پیش بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان:
اصفهان دو درجه سردتر می شود

 وقتی توصیه ها جدی گرفته نمی شود و  منوکسید کربن همچنان قربانی می گیرد؛

مدیرکل کمیته امداد اصفهان از بیمه تکمیلــی ۱58 هزار و 407 نفر از 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اصفهان طی 8 ماهه نخست سال 
جاری خبر داد.محمدرضا متین پور گفت:  بیــش از پنج میلیارد و 500 
میلیون تومان برای بهره مندی ۱58 هزار و 407 نفر از مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد اصفهان از خدمات بیمه مکمل در هشت ماهه نخست 
سال جاری هزینه شــد.وی بابیان اینکه هزینه های درمانی در بسیاری 
موارد کمرشکن اســت، گفت: به منظور تکمیل خدمات ارائه شده توسط 
بیمه های پایه درمانی کلیه مددجویان تحت پوشش این نهاد اعم از شهری 
و روستایی تحت پوشــش بیمه مکمل درمان قرار دارند.متین پورافزود: 

این خدمت در سه زمینه به مددجویان ارائه می شود که شامل پرداخت 
فرانشیز و مابه التفاوت خدمات مشــمول بیمه پایه، خدمات تشخیصی 
و درمانی ضروری غیر پوشــش بیمه پایه و خدمات جانبی درمان شامل 
هزینه رفت وآمد بیماران، امکانات اقامتگاهی و هزینه مراقبت از بیماران 

زمین گیر است.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان تعداد افراد بهره مند از این پوشش درمانی 
را ۱58 هزار و 407 نفر اعالم کرد و گفت: در هشــت ماهه سپری شــده 
از ســال جاری بیش از پنج میلیارد و 500 میلیون تومان در این زمینه 
هزینه شد.وی به حمایت ویژه این نهاد از ســه هزار و 76۳ بیمار خاص 

و صعب العالج اشــاره کرد و گفت: ایــن بیماران تا ســقف ۱00 درصد 
کمک هزینه های درمانی از خدمات بیمه مکمــل کمیته امداد اصفهان 
 بهره مند می شــوند.متین پور گسترش موسســات خیریه مردم  نهاد با

 رویکرد تخصصی به درمان و بهداشت نیازمندان را یکی از ضرورت های 
عرصه خیر و احســان اعالم کرد و افزود: بودجه هــا و اعتبارات دولتی و 
کمک های مردم در قالب صدقه پاسخگوی روند رو به افزایش هزینه های 
درمان خانوارهای تحت حمایت این نهاد نیست و در مسیر حمایت موثر 
از مددجویان به هم افزایی فعاالن این عرصه و جامعه پزشــکان نیکوکار 

نیازمندیم.

دفترچه ثبت نام چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی برای 
سال تحصیلی 99-98 در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است 
و داوطلبان می توانند با توجه به شرایط اعالم شده در دفترچه راهنمای ثبت نام 
در این آزمون ثبت نام کنند.داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای 
شرایط عمومی در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند.شرایط اختصاصی 
نیز برای شرکت در این آزمون در دفترچه راهنمای ثبت نام منتشر شده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی اعالم شــده است و عموم داوطلبان 
می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی و تکمیل فرم تقاضـانامه ثبت نام نسـبت 
به انجام مراحل ثبت نام اقدامات الزم را به عمل آورند.هزینه ثبت نام 600 هزار 
ریال )60 هزار تومان( و 5 هزار ریال )500 تومان( بابت خدمات پیام کوتاه است 
که داوطلبان باید با مراجعه به ســایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی 

sanjeshp.ir این مبلغ را پرداخت کنند.

ثبت نام آزمون خبر
دستیاری ۹۸

 آغاز شد

مدیرکل کمیته امداد اصفهان خبر داد:
بهره مندی ۱۵۸ هزار نفر از مددجویان استان از خدمات بیمه تکمیلی

 نرگس طلوعی 
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چراغ سبز »نیمار« برای بازی 
در لیگ برتر انگلیس!

نیمار در پاسخ به سوال مدافع منچسترسیتی 
مدعی شده هر بازیکن 
بزرگی باید حداقل 
برای یک روز هم 
که شــده در لیگ 
انگلیــس بــازی 
کند.بــازی کردن 
در لیگ برتر انگلیس 
برای خیلی از بازیکنان یک آرزو اســت. یکی از 
این بازیکنان نیمار اســت که در کانال رسمی 
یوتیوبش به این موضوع اعتراف کرده اســت.

ستاره برزیلی در کلیپی حضور پیدا کرده که در 
آن درباره سواالتی پاسخ داده است. وقتی مدافع 
منچسترسیتی از او پرسیده که آیا دوست دارد در 
این تیم انگلیسی بازی کند، نیمار در پاسخ گفته 
است: رقابت بزرگی است. یکی از بزرگ ترین ها 
در دنیا. مــا نمی دانیم فــردا برایمان چه پیش 
خواهد آمد، اما معتقدم هر بازیکن بزرگی حداقل 

یک روز باید در لیگ برتر انگلیس بازی کند.

یونایتد جایگزین »مورینیو« را 
پیدا کرد

سران باشگاه فوتبال منچستریونایتد به دنبال 
جایگزینی بــرای ژوزه 
هســتند  مورینیو 
و طبــق ادعــای 
روزنامــه ســان، 
یتســیو  ر ئو ما «
پوچتینو« سرمربی 
تاتنهام کسی است که 
برای جانشــینی مورینیو انتخاب کرده اند. این 
روزنامه مدعی شده منچســتریونایتد درصدد 
اســت تا برای این مربی آرژانتینی ۴۵ میلیون 
یورو بپردازد.مورینیو به خاطر دوران حضورش 
در یونایتد به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. 
تیم او در جدول رده بندی هشــتم است و ۱۸ 
امتیاز با صدر جــدول فاصله دارد؛صدر جدولی 
که در اختیار منچسترسیتی است.مطمئنا تیم 
فوتبال منچستریونایتد اگر فصل آینده در لیگ 
قهرمانان حاضر نباشد کارش را با مورینیو ادامه 

نخواهد داد. .

بونوچی: 
ما تشنه جام هستیم

مدافع باتجربه یوونتوس تاکید کرد که تیمش 
تشنه کســب پیروزی و 
جام است.یوونتوس 
در  توانســت 
دیــدار حســاس 
هفتــه پانزدهــم 
رقابت های ســری 
A بــا یــک گل اینتر 
را از پیش رو بردارد.لئونــاردو بونوچی، مدافع 
یوونتوس بعد از بازی گفت: از کسب این پیروزی 
بزرگ خوشحال هستیم؛ اما هنوز تا پایان فصل 
زمان زیادی باقی مانده و چیزی نهایی نشــده 
است. باید وضعیت حریفان را هم مد نظر داشته 
باشــیم؛ اما قبل از هر چیزی باید به خود نگاه 
کنیم.او ادامه داد: ما تشــنه کســب پیروزی و 
جام هســتیم و به این روند ادامه خواهیم داد.او 
در پایان درباره ایکاردی، مهاجم اینتر گفت: او 
مهاجم خوبی اســت و همواره خطرناک ظاهر 
 می شــود. خوشــحالم که با همکاری کیلینی

 اجازه خودنمایــی و گل زدن در ایــن بازی را 
ندادیم.

اشتانگه: 
سوریه، شگفتی ساز جام ملت ها 

می شود
تیم ملی فوتبال سوریه یکی از تیم های حاضر در 
جام ملت های آسیاست. 
ایــن تیم کــه در 
آســتانه حضــور 
در جــام جهانی 
روسیه نیز حاضر 
بود، با برند اشتانگه 
آلمانی به توافق رسید 

این  مربی در جــام ملت ها روی نیمکت تــا 
سوری ها بنشیند. اشتانگه، درباره حضور سوریه 
در جام ملت های آســیا گفت: مــن نمی گویم 
که ســوریه قهرمان جام ملت های آسیا خواهد 
شــد ولی به صعود از گروه فکر می کنیم. گروه 
سختی داریم. با استرالیا هم گروه هستیم و دو 
داربی برابر فلســطین و اردن خواهیم داشت. 
اردوهای خوبی داشــتیم و من مطمئن هستم 
تیم شگفتی ســازی در این دوره خواهیم شد و 
نتایج خوبی خواهیم گرفــت. با عملکرد خوب 
در جام ملت هــا می خواهیم مردم ســوریه را 

خوشحال کنیم.

مدافع ملی پوش، نقش اول درگیری در مشهد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 استعفای »ملکی« و »قراب«
 از هیئت مدیره استقالل

اکبر عباســی ملکی و جــواد قــراب، دو عضو 
بازنشسته هیئت مدیره استقالل بودند که ادامه 
حضورشــان در باشــگاه در هاله ای از ابهام قرار 
داشت. با توجه به اینکه، پنجشــنبه ۱۵ آذرماه 
آخرین روز مهلت قانونی بازنشســته ها بود، خبر 
می رسد که ملکی و قراب از هیئت مدیره استقالل 
استعفا کرده  و استعفای خود را به وزیر ورزش و 
جوانان داده اند.حسن زمانی و امیرحسین فتحی 
دیگر اعضای هیئت مدیره اســتقالل هستند که 
بازنشســته نبوده و می تواننــد در هیئت مدیره 

بمانند.

غافلگیری به سبک آبادان؛
 پرچم عراق به جای ژاپن

صنعت نفت آبادان روز جمعه در ورزشگاه خانگی 
خــود در مرحله یک چهارم نهایــی جام حذفی 
مقابل ســایپای تهران قرار گرفت و با نتیجه 3 بر 
یک شکســت خورد. یکی از حاشیه های جالب 
این مسابقه روی سکوهای ورزشگاه تختی آبادان 
رقم خورد.در روزهایــی که آوردن پرچم ژاپن به 
ورزشگاه ها به یک اپیدمی تبدیل شده، هواداران 
صنعت نفت آبادان به احترام کرار جاسم، هافبک 
عراقی خود پرچــم عراق را به ورزشــگاه بردند. 
آبادانی ها که به برزیل عالقه زیادی دارند و پرچم 
این کشــور را همیشه به ورزشــگاه می برند، به 
احترام کرار پرچم عــراق را هم ضمیمه کردند تا 
اتفاق جالبی را رقم بزنند.کرار جاسم در این بازی 
اگرچه یک گل برای صنعــت نفت آبادان به ثمر 
رساند؛ اما یک پنالتی هم از دست داد و در نهایت 
نتوانست مانع از شکســت و حذف تیمش از دور 

رقابت های حذفی شود.

 خرید جدید استقالل
  از عراق می آید

با توجه به تداوم درخشش »صفا  هادی« در تیم 
الزورا و تیم ملی عراق، اســتقاللی ها مصمم تر از 
قبل به دنبــال جذب این بازیکن هســتند. صفا 
هادی که در پست هافبک دفاعی بازی می کند، 
به احتمال فراوان یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی 
عراق در جام ملت ها خواهد بود و به همین دلیل 
مسئوالن استقالل قصد دارند تا قبل از آغاز جام 
ملت ها با ایــن بازیکن قــرارداد ببندند، چراکه 
معتقدند درخشش احتمالی باعث خواهد شد تا 

قیمت او باالتر برود.

 آمادگی جهانبخش
 برای بازی برابر چلسی

علیرضــا جهانبخــش بــه دلیــل مصدومیت 
در بازی برابــر اورتون هم چنــان دوران نقاهت 
 را ســپری می کند و شــرایط بازی را به دســت 

نیاورده است. 
باشــگاه برایتون در این زمینه در توییتر نوشت: 
علیرضــا جهانبخش یک هفته اســت تمرینات 
خودش را برای این تیم آغاز کرده ولی از شانس 
کمی برای بــازی برابر برنلی برخوردار اســت و 
ســرمربی تیم قصد دارد او را برای بــازی برابر 
چلسی آماده نگه دارد.برایتون در ادامه هفته بعد 

باید برابر چلسی به میدان برود.

در حاشیه

پیشخوان

طوفان آلمانی در رشت
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آبی ها پس از 5 سال و 9 ماه 
و 19 روز یک پیروزی 5 گله را 
جشــن گرفتنــد؛ زیباترین 

استقالل

سپیدرود را ســیل برد، 
استقالل باالی جدول چتر شد

 اســتقالل با 3 برد پیاپی 
درآستانه تکرار روزهای خوب 
فصل گذشته است، دوباره شفر

مدافع ملی پوش، نقش اول درگیری در مشهد
محمدحسین کنعانی زادگان که در بازی پدیده و ماشین سازی با یک ضربه سر مانع باخت تیمش مقابل پدیده 
شد، بعد از پایان بازی به سمت هواداران پدیده رفت و پیراهن خودش را به آنها نشان داد. این مسئله با واکنش 
تند محمدرضا خلعتبری، مهاجم پدیده روبه رو شد. در این لحظه، خلعتبری و کنعانی زادگان با یکدیگر درگیر 
شده و این درگیری به تونل ورزشگاه نیز کشیده شد. خبرگزاری تسنیم  نوشته: »برخی از بازیکنان پدیده 
قصد داشتند با کنعانی زادگان درگیر شوند که مدافع ماشین سازی به داخل رختکن هدایت شد. همچنین 
بین یکی از اعضای کادر ماشین سازی و سرپرست پدیده درگیری فیزیکی به وجود آمد که با مداخله ماموران 
به پایان رسید.« به این نکته هم اشاره کنیم که کنعانی زادگان بعد از بازی بابت حرکتش از تمام مشهدی ها 

عذرخواهی کرد و گفت که هیچ قصد و غرضی بابت خوشحالی اش نداشته است.

مهدی ترابی؛ مرد تنهای ِپک
سایپا، در یکی از مهم ترین بازی های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی با درخشش مهدی ترابی موفق به شکست 
دادن صنعت نفت در حضور برزیلی های ایران شد تا با صعود به جمع چهار تیم حاضر در نیمه نهایی منتظر شناخت 
حریفش باشد.نارنجی پوشان در حالی موفق به شکست 3-۱ صنعت نفت شدند که مهدی ترابی، ملی پوش جوان 
این تیم درخشان ترین ستاره زمین بود تا دو بار گلزنی او به داد علی دایی و شاگردانش برسد تا صعودی شیرین به 
جمع چهارتیم برتر رقابت های حذفی داشته باشند.این بازیکن که یکی از امیدهای اصلی ایران در جام ملت های 
آسیا نیز قلمداد می شود در بازگشت از آبادان، به عنوان تنها بازیکن حاضر در ساختمان پک به ریکاوری مد نظر کادر 
فنی تیم ملی و کی روش پرداخت تا با آمادگی کامل تری خود را برای آخرین حضور در جمع سایپایی ها قبل از پایان 

نیم فصل آماده کند، تجربه ای که دوباره با صنعت نفت این بار در لیگ برتر رقم خواهد خورد.

 هفته نوزدهم از رقابت های لیگ برتر فوتســال در حالی امروز  از ســاعت ۱6 با انجــام هفت دیدار 
 به صورت همزمان برگزار خواهد شــد که تیم گیتی پسند صدرنشــین، میهمان تیم سن ایچ ساوه

 است.
تیم گیتی پسند اصفهان در هفته نوزدهم از رقابت های لیگ برتر فوتسال امروز میهمان تیم سن ایچ 

ساوه است.
شاگردان رضا لک، هفته گذشــته با پیروزی در برابر مقاومت قرچک توانســتند ۴6 امتیازی شوند و 
 از تســاوی مس ســونگون نهایت اســتفاده را کردند و فاصله خود را با این تیم در رده دو به ۵ امتیاز 

رساندند.
 از  سوی دیگر تیم سن ایچ ساوه هفته گذشته پیروز دربی ساوه شد و اکنون با 2۸ امتیاز در رده پنجم 
جدول قرار دارد. دیدار رفت این دو تیم در اصفهان با گل های ســعید احمد عباســی، علیرضا جوان، 
محمد شجری و مهران عالیقدر برای گیتی پسند و دو گل جواد اصغری مقدم برای سن ایچ با نتیجه ۴ 

بر 2 پایان یافت که البته این بازی حواشی زیادی را نیز به همراه داشت.
شاگردان رضا لک برای ادامه روند پیروزی های خود و حفظ فاصله ۵ امتیازی با مس سونگون نیاز به 
پیروزی دارند و از طرفی دیگر تیم های شهروند ساری و سوهان محمد سیمای قم، هم امتیاز با سن ایچ 

هستند که اگر ساوه ای ها امتیاز از دست بدهند یکی، دو پله ای سقوط خواهند کرد.
برنامه مسابقات دیگر : پارسیان شهر قدس- مقاومت قرچک،شهروند ساری- اهورا بهبهان،ارژن شیراز- 
ملی حفاری اهواز،فرش آرا مشهد- شهرداری ساوه،مس سونگون ورزقان- مقاومت البرز،آذرخش بندر 

عباس- سوهان محمد سیما قم.

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال؛

تالش گیتی پسندی ها برای حفظ صدرنشینی

حمید بوحمدان، هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در خصوص 
نتایج ضعیف ذوب آهن در نیم فصل اول لیگ برتر گفت: متاسفانه 
تا االن نتایج خوبی نگرفتیم. فصل گذشته هم با چنین شرایطی 
مواجه شدیم، هر چند که عملکرد ما اینقدر بد نبود. در نیم فصل 

دوم لیگ سال گذشته نتایج خوبی گرفتیم و چند بازیکن جدید که 
به تیم اضافه شدند، به ذوب آهن کمک کردند. امیدوارم که امسال 
هم در نیم فصل دوم نتایج خوبی بگیریم و تیم هم با نظر کادر فنی 
و باشگاه تقویت شود.هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در 
پاسخ به این پرســش که »دالیل ناکامی ذوب آهن چیست؟«، 
تصریح  کرد: دالیل مختلفی بــرای ناکامی تیم ما وجود دارد که 
نمی توان فقط به یک موضوع اشاره کرد. البته ما هم باید تالش مان 
را بیشــتر کنیم تا تیم از این وضعیت بیرون بیاید. همه ما از این 

شرایط سخت ناراحتیم و این وضعیت برای مان آزاردهنده است. 
باید در ادامه بازی ها تالش کنیم تا بهتر نتیجه بگیریم.

بوحمدان، در واکنش به اینکه برخی معتقدند تغییر ســرمربی 
در ابتدای فصل به ذوب آهن ضربه زده است، تصریح کرد: ما در 
ابتدای لیگ تغییراتی در زمینه بازیکن و کادر فنی داشتیم. البته 
این موضوع هم می تواند روی عملکرد تیم ما تاثیرگذار باشــد. 
اول فصل چشم به قهرمانی داشتیم، ولی متاسفانه نتایج خوبی 

نگرفتیم. امیدوارم در نیم فصل دوم جبران کنیم.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن:

 جمع کردن ذوب آهن در این شرایط 
برای هر مربی سخت است

ال کالسیکو
   نبرد6 امتیازی سپاهان- پرسپولیس؛ راه قهرمانی از نقش جهان می گذرد 

در حســاس ترین دیدار نیــم فصل اول 
هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر، عصر 
امروز تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش 
جهان مقابل قهرمان فصل گذشته این رقابت 
ها صف آرایی می کند. طالیی پوشان نصف 
جهان در شــرایطی عصر امروز در جریان 
رقابت های لیگ برتر در دیدار معوقه هفته 
 دوازدهم از سرخ پوشــان تهرانی پذیرایی
 می کند که نتیجه این دیدار به احتمال زیاد 
قهرمان نیم فصل اول این دوره مسابقات را 

مشخص می کند. 
 تیم فوتبال سپاهان که فصل گذشته رقابت 
های لیگ برتر، با خوش شانســی از خطر 

سقوط به دسته پایین تر جان سالم به در برد، 
در دوره جدید این رقابــت ها با به کارگیری 
امیرقلعه نویی و حضور موفــق در بازار نقل 
و انتقاالت توانســت چهره یک تیم مقتدر و 
مدعی را از خودبــه نمایش بگذارد به طوری 
که درپایان هفته سیزدهم با یک بازی کمتر 
نسبت به تیم پدیده مشهد با 29 امتیاز در رده 

دوم جدول قرار گرفته است. 
طالیی پوشان که با اختالف 3 امتیازی نسبت 
به رقیب دیرینه خود در رده دوم جدول  جای 
دارند در حالی به مصاف تیم پرســپولیس 
می روند که این دیدار نبردی 6 امتیازی برای 
 هر دو تیم محســوب می شود و  سپاهانی ها
 می توانند با پیروزی در ایــن دیدار نه تنها 
اختالف خود با ســرخ پوشــان را به عدد 6 

برسانند بلکه با توجه به تساوی پدیده برابر 
ماشین ســازی به صدر جدول بازگردند و با 
حریف مشهدی هم اختالفی 3 امتیازی داشته 
باشند.سپاهانی ها در خط حمله از یک ماشین 
گلزنی به نام کی روش استنلی بهره می برند. در 
بازی امروز هم بدون شک تمام نگاه ها به ساق 
و شاید سر او)!( باشد؛ مهاجمی که تخصص 
ویژه ای در استفاده از ضربات سر دارد و بازی با 
پای او هم قابل قبول است. این بازیکن تاکنون 
9 بار برای ســپاهان گلزنی کرده و در صدر 
جدول گلزنان لیگ قرار دارد. ســپاهانی ها 
همچنین از بهترین پاسور لیگ برتر هم بهره 
می برند و محمد کریمی بــا 5 پاس گل عصر 
امروز می تواند برای خط دفاعی مســتحکم 

سرخ پوشان خطرناک باشد.

از آن طرف تیم پرســپولیس که در دو دوره 
گذشته رقابت های لیگ برتر به مقام قهرمانی 
دست یافته است در فصل جدید این رقابت ها 
نیز به  رغم محرومیت از پنجره نقل و انتقاالت 
توانسته موفق عمل کند به طوری که تاکنون 
این تیم تهرانی هیچ شکستی را در کارنامه 
خود به ثبت نرســانده و با کسب 27 امتیاز 
در رده سوم جدول رده بندی پشت سر تیم 

سپاهان قرار گرفته است.
سرخ پوشــان تهرانی در این فصل با اتکا به 
حضور علیرضا بیرانوند درون دروازه و خط 
دفاعی خود تا اینجای مســابقات تنها چهار 
گل دریافت کرده اند و در این بازی نیز امیدوار 
هستند با تکیه بر این نقطه قوت مانع از گلزنی 

مهاجمان سپاهان شوند.

سمیه مصور

برانکو به  قلعه امیر رسید
بی شک سرمربیان دو تیم را می توان چهره های ویژه این دیدار 
دانســت که در فصل های گذشــته همواره رقابت تنگاتنگی با 
یکدیگر داشــته اند و هیچ کدام نمی خواهنــد بازنده این دیدار 
لقب بگیرند. قلعه نویــی و برانکو تاکنون 7 بــار مقابل هم صف 
آرایی کرده اند کــه نتیجه اش 2 پیروزی بــرای برانکو، یک برد 

بازی دو تیم برای قلعه نویی و ۴ تســاوی بوده است. اولین 
ر با پیروزی ۱-0 پرســپولیس بر استقالل  د
روز گلزنی علی علیپور بود و آخرین بازی 

به شکست 2-۱ ســرخ ها مقابل ذوب 
آهن بازهم در روز گلزنی علی علیپور 
مربوط می شود. پرگل ترین دوئل 
این دو مربــی پرافتخار نیز در لیگ 
 شــانزدهم رقم خــورد؛ جایی که 
ســرخ ها با 3 گل تراکتوِر ژنرال را 
در هــم کوبیدند. حــاال قلعه می 
آید تا شــمار پیــروزی هــا را با 
شکســت ها برابر کند و برانکو نیز 
با هدف انتقام شکســت قبلی در 
 اصفهــان، پای به نقــش جهان

 می گذارد.

سپاهان پیشتاز پرسپولیس در آمارها
در تاریخ دیدارهای دو تیم، پرســپولیس 2۴ بار موفق به کسب 
پیروزی شده و ســپاهان ۱9 بار حریف پایتخت نشین خود را 
شکســت داده اســت. بهترین پیروزی تیم پرسپولیس مقابل 
سپاهان در دومین بازی دو تیم رقم خورد؛ جایی که شاگردان 
حسین فکری در پرسپولیِس سال ۵0 سپاهان را 6-0 شکست 
دادند. برترین پیروزی طالیی پوشان برابر قرمزها نیز دو برد ۱-۴ 

در سال های ۸6 و ۸9 است. سپاهانی ها در مجموع تعداد 
برد کمتری در مقابل پرسپولیس دارند اما در آمار لیگ 

برتری، دو برد جلوتر هستند.

حاشیه های تمام نشدنی
 دیدار میان دو تیم فوتبال سپاهان و پرسپولیس را می توان از پرحاشیه ترین 
دیدارهای لیگ در ادوار گذشته این مسابقات دانست که همیشه با جنجال های 
خاصی همراه بوده است و فرقی هم نمی کرده که دو تیم در کجای جدول قرار 
داشته اند. بازی پرسپولیس و سپاهان شــاید بدون گل به پایان برسد یا شاید 
بدون مهره های شاخص دو تیم باشد یا حتی با کمترین تماشاگر برگزار شود؛ 
اما بدون جنجال به سر نمی شــود. گل مردود پیروانی تا آب های داستان دار 
فوالد شهر، ۴ تایی شدن تیم علی دایی، پنالتی بارسلونایی پرسپولیسی ها و... 
نشان می دهد دیدارهای پرسپولیس و سپاهان همیشه یک جنجال یا یک 
عامل جذابیت در خود داشته است. کلید اولین حاشیه این دیدار را نیز 
سرمربی سرخ پوشان به صدا در آورد. برانکو پس از پایان بازی 
تیمش با دیگر تیم اصفهانی اعالم کرد که تیمش  در این 
فصل از داوری ها متضرر شده و امیدوار است تا در بازی 
برابر ســپاهان عملکرد تیم داوری خوب باشد.این 
مصاحبه باعث شد تا فضای مجازی و خبرگزاری ها 
کمی دچار حاشیه شود؛ اما مســئوالن سپاهان با 
مصاحبه هایی این بحث را تمام کردند و در نهایت هم 
کمیته داوران، داوران این دیدار را تغییر داد و علیرضا فغانی 
را به همراه رضا سخندان و محمدرضا منصوری؛ تیم حاضر 
در جام جهانی را به عنوان تیم داوری برای این بازی معرفی 

کرد تا حرف و حدیثی برای این موضع باقی نماند.
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رونمایی از ۳۰ اتوبوس بازسازی شده در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

اخبار

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:
خشکسالی های اخیر درآمد 

موقوفات را کاهش داد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
گفــت: ۶۰ درصد موقوفــات ایــن منطقه به 
کشــاورزی و زمین های زراعی اختصاص دارد 
که خشکسالی های اخیر تاثیر فراوانی بر درآمد 
این بخش داشــته اســت.حجت االسالم رضا 
صادقی در همایش خادمــان و اعضای هیئت 
امنای امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستان خور 
و بیابانک اظهار کرد: برخی از رقبات اســتان بر 
اثر خشکســالی به خصوص در شــرق اصفهان 
فاقد درآمد بوده و مستاجران نمی توانند حتی 
اجاره موقوفات را پرداخــت کنند.رییس اداره 
اوقاف و امور خیریه خــور و بیابانک نیز در این 
همایش گفت: در امامزادگان و بقاع متبرکه این 
شهرســتان ۱۰۰ خادم افتخاری فعالیت دارند 
که ۸۰ نفر آنان از بانوان هستند.مجتبی بابایی 
با بیان اینکه امامزادگان یکی از مهم ترین پایگاه 
ها و مراکز علمی و فقهی شیعیان هستند ، افزود: 
شهرســتان خور و بیابانک ۲۵ بقعه و امامزاده، 
۱۳۰ مسجد و ۲۹ حسینیه دارد که درآمدهای 
حاصل از آنها در خود این اماکن هزینه می شود.

برگزاری دوره سیری در تاریخ 
و منابع نهج البالغه در اصفهان 

دوره ســیری در تاریخ و منابع نهــج البالغه به 
میزبانی دفتر تبلغیات اســالمی واحد اصفهان 
برگزار خواهد شد، در این دوره نسخه شناسی، 
مدارک و مصادر، مستدرکات، ترجمه و شرح ها 
نهج البالغه تبیین می شود.استاد دوره سیری 
در تاریخ و منابع نهج البالغه، حجت االســالم 
و المســلمین مجید هــادی زاده، رییس مرکز 
تخصصی حوزه علمیه اصفهان خواهند بود که 
روزهای دوشنبه و سه شــنبه هر هفته ساعت 
۱۲:۳۰ و از ۱۹ آذر ۱۳۹7 در دفتــر تبلیغــات 
اسالمی اصفهان برگزار خواهد شد.عالقه مندان 
برای ثبت نام مــی توانند به پایــگاه اینترنتی 
 www.Morsalat.ir مرســالت به نشــانی

مراجعه  کنند.

#ممنونیم_ما_اصفهانی ها!
ادامه از صفحه اول

... واال که باید بداند ۱۹ نماینده استعفا نداده اند 
و عدد دقیق نمایندگان اســتعفاداده استان ما، 
۱۸ است و نماینده گلپایگان به دالیل نامعلوم 
از پیوســتن به این اقدام دســته جمعی حذر 

کرده است. 
نظراتش بــرای خــودش محترم اســت این 
آقای فعــال سیاســی اصولگرا . مثــال وقتی 
می گوید»دوســتان جریــان نواصولگرایي در 
مورد آقاي قالیباف دچار توهمي هستند. تصور 
مي کنند قالیباف تافته اي جدا بافته، سوپرمن، 
مهم و بزرگ است که مي تواند کارهاي مهمي 
انجام دهد.آقاي قالیباف اگر مهم بود که ســال 
۸4 یا ۹۲ رییس جمهور مي شــد، اگر مهم بود 
که ســال ۱۳۹۶ با اخم بعضي افــراد از جریان 
انتخابات کنار نمي کشــید. واقعا آقاي قالیباف 
چه کرده که باید ســلبریتي سیاســي مهمي 
باشــد« ولی نمی گوید خودش چه کار مهم و 
فوق العاده ای انجــام داده و کجای این جریان 
اســت که تصور می کند می توانــد برای همه 
نقشــه راه ترســیم کند، آن هم در قامت تازه 
مدشــده این ســال ها؛ اصولگرایی با اندیشــه 
هــا و رفتاروگفتار اصالح طلبانه و در اندیشــه 
جذب آرای خاکستری)!( که با به خاک و خون 
کشیدن راه و مسلک و تمامی مانیفست جریان 

متصل به خود حاصل می شود!
درباره حقوق نجومی نمایندگان مامور از وزارت 
نفت به مجلس با نــام بردن از افــراد، توئیت 
می کند و بعد می فهمد اصال ماجرا صحت ندارد 

و مجبور به عذرخواهی و تکذیب می شود.

می گویــد اصولگرایان در فتنــه ۹۶ »حناق« 
گرفتند! یا وقتی جریان پشیمانی از رای دادن 
به روحانی از ســوی ســلبریتی ها به راه افتاد، 
نوشت: »خرد سیاسی حکم می کند که به جای 
این که از پشیمان شــدن این خانم بازیگر و آن 
آقای بازیکن قند توی دل مان آب کنیم، برویم 
سراغ روش های نان و آبدارتر. چون بعید نیست 
حتی همان تتلو که دفعــه قبل با لطایف الحیل 
کشاندیمش سمت خودمان، این بار بگذارد توی 

کاسه ما اصولگراها.«
به اصالح طلبان هشدار می دهد که این بار اگر 
احمدی نژاد دیگری ظهور کند، مقصر خودشان 
هستند:» می خواهم بگویم اگر یک احمدی نژاد 
دیگری در این کشور بروز پیدا کرد من مقصرش 
را فقط اصالح طلبان می دانم. هیچ تقصیری را 
متوجه هیچ گروهی نمی دانم، یعنی اصولگرایان 
خیلی زرنگ باشــند با همین ۱۰ و ۱۲ میلیون 
رای در جامعه پیش می روند، اما پاس گل هایی 
که غضنفرهای اصالح طلبان می دهند می توانند 

میزان رای رقیب را افزایش دهند.«
این فعال سیاســی اصولگرا حاال در تازه ترین 
توئیت خــود، اســتیضاح نمایندگان اســتان 
اصفهان را به ســخره گرفته آن هــم در حالی 
که قاطبه مردم و مسئوالن این استان از اقدام 
نمایندگان خود حمایت کرده انــد و البته که 
ما هم می دانیم مجلســی که قرار بود در رأس 
امور و عصاره فضائل ملت باشد، به محلی برای 
گعده های سیاسی و منفعت طلبی های جناحی 
تبدیل شده و شــاید خارج از انصاف نباشد اگر 
بگوییم اکثریت نماینــدگان به جای پرداختن 
به مشکالت حوزه انتخابیه خود، درگیر سیاسی 

کاری شده اند. 
اما از اقــدام نمایندگان خود دفــاع و حمایت 
می کنیم چون تنها روزنه امید در شرایطی بی 
تدبیری دولت و دولت هایی است که زاینده رود 
را چون ارث پدری خود به حراج گذاشتند و با 
تصمیمات یک شبه و خرق الساعه و فکرنشده، 
کار را به جایی رساندند که کارشناسان هشدار 
بدهند ادامه این روند ممکن اســت جنگ آبی 

میان استان ها به دنبال داشته باشد.
امید داریــم امثال آقای مهاجــری به جای به 
تمســخرگرفتن ایــن اســتعفا، بــرای همان 
جریان متبــوع خودشــان نســخه بپیچند و 
کاری به اصفهان نداشــته باشند! »#ممنونیم 

ما_اصفهانی ها«

سازمان دامپزشکی کشور و به تبع آن ادارات کل دامپزشکی 
استان ها در راســتای وظایف و مسئولیت های قانونی خود 
ســه هدف ملی»حفظ ســرمایه دامی از طریق بهداشت 
دام«، »حفظ وارتقای بهداشــت عمومی از طریق مبارزه با 
بیماری های مشــترک قابل انتقال بین انسان و حیوان«و » 
تحقق امنیت غذایی از طریق فراهم کردن شرایط بهداشتی 
برای ســرمایه گذاری و تولید، کاهش تلفات دامی، کاهش 
ضایعات فرآورده های دامی، افزایش راندمان تولید و سالمت 

غذا« را دنبال می کند .
نقش دامپزشکی در سالمت و ایمنی مواد غذایی نقشی استراتژیک، 
کلیدی و بسیار حائز اهمیت و انکار ناپذیر است، در واقع  با توجه به 
ابعاد گسترده وظایف و مسئولیت ها ،دامپزشکی یکی از ارکان اساسی 

زمینه ساز امنیت غذایی محسوب می شود.
بدین جهت برآن شدیم تا با دکتر شهرام موحدی، مدیرکل دامپزشکی 
استان اصفهان در خصوص تب برفکی که یکی از بیماری های دامی 

است ، گفت وگویی اختصاصی انجام دهیم.
تب برفکی چیست؟ 

مدیر کل دامپزشکی استان اظهار داشــت: تب برفکی یک بیماری 
عفونی و گاهی کشنده ویروسی است که موجب بیمار شدن حیوانات 
زوج سم از جمله گاو اهلی و اعضای خانواده گاوسانان می شود. این 
ویروس عامل بیماری در ابتدا به مدت دو تا سه روز تب شدید ایجاد 
شده و متعاقبا تاول هایی در داخل دهان و روی پا ظاهر می شود که 
ممکن است پاره شــده و موجب لنگش حیوان شــود. این بیماری 
واگیردار است و قطرات آیروسل دفع شــده از حیوان آلوده، تماس 
با تجهیزات دامداری، غذا، وســایل نقلیه، البســه آلوده و حیوانات 
شکارچی اهلی و وحشی موجب گســترش بیماری می شوند. این 
بیماری به عنوان طاعون برای صنعت دامداری محســوب می شود. 
کنترل بیماری منوط به واکسیناسیون، مراقبت شدید نقل و انتقال 
حیوانات، قرنطینه کردن حیوانات مبتال، اعمال محدودیت در خرید 

و فروش حیوانات و گاهی معدوم کردن میلیون ها رأس دام است.
تب برفکی قابل سرایت به انسان نیست 

شــهرام موحدی، در خصوص انتقال این بیماری از حیوان به انسان 
گفت :تا کنون هیچ فرم انسانی از این بیماری در ایران دیده نشده و 
اهمیت این بیماری به علت ضربه شدید به صنعت دامداری است وباید 
اذعان داشت که از لحاظ بیماری های مشترک در انسان هیچ خطری 

ندارد ولی می تواند امنیت غذایی را به خطر بیندازد.

واکسینه شدن یک میلیون و 500هزار دام با اعتباری بالغ بر 
5 میلیارد ریال 

وی با اعالم اینکه حدود 4۰۰ هزار رأس دام سنگین ) گوساله و گاو( 
و ۳ میلیون رأس سبک ) گوسفند و بز ( در اســتان اصفهان وجود 
دارد، تصریح کرد: اداره کل دامپزشــکی اســتان توانسته عملیات 
واکسیناسیون یک میلیون و پانصد هزار رأس دام به تفکیک، ۹۰۰هزار 
دام سبک و ۶۰۰ هزار دام سنگین در دو فاز به ارزش ۵ میلیارد ریال 

از اعتبارات استانی  را تحت پوشش قرار دهد.
مدیر کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان در ادامه افــزود : هزینه 
واکسیناسیون در حوزه دام سنگین به عهده خود دامدار است ولی 
عملیات اجرایی واکسن از طرف دامپزشکی استان به صورت رایگان 
اجرا می شــود و خوشــبختانه با اقداماتی که انجام شد و مساعدت 
سازمان دامپزشکی کشور توانستیم واکسیناسیون به همراه عملیات 
اجرایی آن جهت دام های سبک عشایری را به صورت رایگان انجام 
دهیم . وی با اشاره به کمبود اعتبارات گفت : سازمان دامپزشکی کشور 
خود تولید کننده واکسن نیســت و مجبور است براساس اعتبارات 
واکسن از داخل یا خارج تهیه کند که این مهم باعث شد نتوانیم کل 

استان را تحت پوشش رایگان واکسیناسیون تب برفکی قرار دهیم.
تب برفکی در استان تحت کنترل است

موحدی، از وجود  4۰ کانون تب برفکی در اســتان خبرداد و عنوان 
کرد: خوشبختانه باید بگویم که این بیماری هم اکنون  در استان تحت 
کنترل است ولی دغدغه اصلی خرید و فروش و تردد های بدون ضابطه 

که از مبدأ استان های همجوار اصفهان اتفاق می افتد و گاها دام های 
بیمار وارد استان می شــود که امیدواریم دامداران با رعایت توصیه 
های مهم دامپزشکی ، از خرید و فروش و جابه جایی دام بدون نظارت 
سازمان دامپزشکی خودداری کنند. همچنین اگر  قصد دارند دامی به 
گله خود اضافه کنند مسائل قرنطینه و بهداشتی آن ها را رعایت و در 
اولین فرصت آن ها را واکسینه کرده و دام هایشان را در بازده زمانی ۳ 
یا 4 ماه به صورت مرتب دنبال کنند و از ورود افراد متفرقه به دامداری 

های خود به طور جدی خودداری به عمل آورند.
33رأس، کل تلفات ناشی از تب برفکی

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان گفت : میزان کل تلفات ناشی از 
تب برفکی در استان ۳۳ رأس بوده که در حوزه حیوانات وحشی مانند 
بزکوهی تا کنون از طرف سازمان محیط زیست گزارشی ارسال نشده 

و نگرانی در این حوزه وجود ندارد.
نقش دامپزشکی در امنیت غذایی جامعه

موحدی با تاکید براینکه در حوزه پیشگیری باید جدی و بیشتر به 
حوزه دامپزشکی دقت شــود، اظهار کرد : دامپزشکی در دو  بخش 
فعالیت دارد  که نخست ، مقابله و پیشگیری با بیماری های مشترک 
بین انسان و دام مانند جنون گاوی ، ســیاه زخم و...  است که تاثیر 
مستقیم در حوزه بهداشت انســانی دارد و پیشگیری از آن ها قطعا 
موارد درمانی را به طرز چشمگیری کاهش می دهد ؛ در حوزه دیگر 
که مسئله بیماری غیر مشترک بین انســان و دام است)مانند تب 
برفکی که متاسفانه به این بخش توجه زیادی نمی شود( در صورتی 

که این  بیماری باعث مختل شدن دامداری ها شده و امنیت غذایی 
جامعه را هدف قرار می دهد و میزان تولید شیر، گوشت و... را به طرز 
چشمگیری کاهش می دهد؛ اما متاسفانه این گزاره وجود دارد  که 
اگر این بیماری به انسان سرایت نمی کند و  در سالمت انسان تاثیری 
ندارد ، باید به سادگی از کنار آن بگذریم! این تفکر بسیار ساده انگارانه 
است زیرا این بیماری می تواند با تحت تاثیر قرار دادن جمعیت دامی 
باعث کاهش تولید محصــوالت پروتئینی شــده و تاثیر مهمی در 

سالمت مردم و تغذیه آنها داشته باشد. 
 وی افزود : در این زمینه نگرانی های بی شــماری وجود دارد ، طرح 
تحول سالمت در مجلس شورای اســالمی تصویب شد که طرحی 
پسندیده است؛ اما اگر بخواهیم واژه سالمت را تعریف کنیم تمامی 
حوزه های درمان ، پیشــگیری و مقابله را در بر می گیرد پس نباید 
صرفا در حوزه درمان به کار گرفته شود.  قطعا در بخش دامپزشکی 
باید بودجه در زمینه پیشــگیری تخصیص داده شود ؛ جای تاسف 
است که بگوییم یک ریال از اعتبارات طرح تحول سالمت به اقدامات 
دامپزشــکی تخصیص داده نشــده که این امر بر همــگان واضح و 
مبرهن است . با پیشگیری و ایجاد امنیت غذایی مردم می توانیم از 
هزینه های میلیاردی بخش درمان جلوگیری کرده و این امر باعث 
می شود  واردات دارو به طرز چشمگیری کاهش و با توجه به شرایط 
کنونی جامعه و بحران اقتصادی بتوانیم مانع خروج ارز از کشور شویم 
. موحدی ادامه داد:به  رغم اینکه تمامی مسئولین از جمله نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی ، وزارت بهداشت و...  نقش مهم  دامپزشکی را 
در حوزه پیشگیری می دانند ولی برنامه ریزی و قانون گذاری در این 

مسیر کمبودهایی دارد .
وی با اظهار اینکه سالمت غذایی از مطالبات بحق مردم است، گفت : 
دسترسی به غذای سالم و بهداشتی ، فراوان و  ارزان قیمت از حقوق 
افراد جامعه است که موارد  با تالش حوزه خدمات دامپزشکی در تولید 
محصوالت سالم و ارگانیک با تکیه بر رعایت بهداشت و اصول امنیت 
زیستی تجلی می یابد . مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان در پایان، 
بزرگ ترین چالش و مشکل این سازمان را کمبود خودروی عملیاتی 
برشمرد و تاکید کرد : در زمینه های بهداشتی درمانی  مردم به مراکز 
درمانی مراجعه می کنند ولی در این بخش سازمان دامپزشکی می 
بایست خدمات را به محل ببرد که این شامل دامداری ها ، مرغداری ها، 
مراکز پرورش آبزیان و زنبور عسل در روســتاها و مناطق عشایری 
اســت که بیم آن می رود  با کمبود خودرو شــاهد کاهش خدمت 
رسانی به مناطق مختلف استان باشیم و امیدواریم با تمهیداتی که 
 در ردیف بودجه استانی اندیشیده می شود، این مشکل مهم به زودی

 رفع شود.

بزرگ ترین مشکل سازمان، کمبود خودروی عملیاتی است
   مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان مطرح کرد:  

در آستانه روز حمل و نقل صورت می گیرد؛
رونمایی از ۳۰ اتوبوس بازسازی شده در اصفهان

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان اظهارکرد: به مناســبت روز حمل و نقل یک دستگاه اتوبوس 
مناسب سازی شده ویژه معلوالن و جانبازان، مورد بهره برداری قرار می گیرد، همچنین همزمان با ۲۶ آذرماه 
»روز حمل و نقل« ۳۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده و به ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان اضافه می شود.قدرت 
افتخاری تصریح کرد: برای بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی از سال گذشته فعالیت هایی آغاز و در مرحله 
نخست ۳۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده را به ناوگان اضافه کردیم. وی  با بیان اینکه عمر ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان پنج سال بوده، اما در اصفهان از مرز ۹ سال عبور کرده و علت اصلی آن عدم توانایی خرید اتوبوس با 
قیمت صد در صد است، افزود: با توجه به اینکه ۵۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی به سن فرسودگی رسیده، از این رو 

ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی به شهروندان در اولویت های اتوبوسرانی قرار گرفته است.

مدیر منطقه ۱5 شهرداری اصفهان خبر داد:
پیشرفت 7۰ درصدی عملیات زیر سازی خیابان رضوی

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهارکرد: احداث معابر ایمن در راستای کاهش و روان سازی ترافیک یکی 
از مهم ترین برنامه های عمرانی شهرداری محسوب می شود، در این راستا عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان 
رضوی به طول ۱۲۰۰ متر از اواسط سال جاری در دستور کار قرار گرفت. مسعود قاسمی با بیان اینکه برای 
عملیات زیرسازی و روکش آسفالت خیابان رضوی هزینه ای بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده، ادامه 
داد: این پروژه در حال حاضر به پیشرفت 7۰ درصدی رسیده است. وی افزود: از دیگر اهداف اجرای این گونه 
پروژه ها، ارتقای سطح ایمنی عبور و مرور، کاهش تصادفات و بهبود و افزایش ارتباط جاده ای به منظور تسهیل 
در امر تردد است، با پایان یافتن عملیات اجرایی این پروژه ها شاهد ساماندهی و بهسازی بسیاری از خیابان ها 

و معابر خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان اظهار 
کرد: طول خط قطار شهری اصفهان ۲4 کیلومتر 
است و برخالف خط یک با برنامه ریزی دقیق تر و 

منسجم تری آغاز به کار کرده است.
ســیدمحمدرضا بنکدار هاشــمی با 
اشاره به روند احداث خط یک متروی 
اصفهان افزود: احداث خط یک قطار 
شهری اصفهان ۱۶ ســال زمان برد؛ 
مشکالت تامین اعتبار، حساسیت های 
میــراث فرهنگی و نخســتین تجربه 
احداث مترو، بهره برداری از خط یک 

قطار شهری اصفهان را طوالنی کرد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان 

ادامه داد: با کسب تجربه، پیش بینی اعتبارات الزم 
و حل مســائل مرتبط با میراث فرهنگی، عملیات 
احداث خط دو قطار شــهری اصفهان با ســرعت 
بیشــتری به پیش می رود. بنکدار هاشــمی در 
خصوص حساســیت های میراث فرهنگی برای 
احداث خط دو قطار شهری اصفهان گفت: قسمتی 
از خط دو قطار شهری اصفهان از زیر میدان نقش 
جهان عبور می کرد، اما با افزایش ۱.۵ کیلومتری 
مسیر و اضافه کردن یک ایســتگاه مترو از میدان 
عبور نخواهد کرد، بنابراین مشکل خاصی در این 
خصــوص نداریم این درحالی اســت که عملیات 
احداث خط یک قطار شــهری اصفهــان به دلیل 
حساســیت هایی در ارتباط با چهارباغ عباسی با 
دو سال تاخیر مواجه شد. وی تصریح کرد: مکان 

ایســتگاه های مترو در خط یک و دو قطار شهری 
اصفهان در زیر زمین قرار دارد و مکان ایستگاه ها به 
لحاظ مختصات فنی، شیب و ارتفاع تونل در عمق 
۳۰کیلومتری از سطح زمین واقع شده است که به 

وسیله دسترســی ها در دو طرف ایستگاه، ارتباط 
تونلی به محل سوار و پیاده شدن مسافران فراهم 
شده است. مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان 
گفت: مبدأ خط دو قطار شهری اصفهان، ایستگاه 
شهید غفاری واقع در یک کیلومتری حرم زینبیه در 
شمال شرقی اصفهان و انتهای این خط نیز خیابان 
اشــرفی اصفهانی یا کهندژ است؛ عملیات احداث 
خط دو قطار شــهری اصفهان از دو سمت، یکی 
ایستگاه زینبیه و دیگری ایستگاه اشرفی اصفهانی 
آغاز به کار می کند و در میدان امام علی به یکدیگر 
می رسد؛ این عملیات در قالب تونل های دو چشمه 
با فاصله عرضی معین و با دو دستگاه TBM آغاز به 
کار می کند و مرحله دوم عملیات از خیابان اشرفی 

اصفهانی  و با یک دستگاهTBM شروع می شود.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان:

احداث خط دو مترو با سرعت بیشتری پیش می رود
معاونت خدمات شهری شــهرداری اصفهان، در 
نخستین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر 
اصفهان که با حضور مســئوالن کمیته ها برگزار 
شد؛ با اشــاره به لزوم هماهنگی بین کمیته ها و 

دستگاه های اجرایی اظهار کرد: هدف اصلی در این 
ستاد، ایجاد ساختاری منسجم، هماهنگ و متحد 
در راستای خدمت به مسافران و گردشگران شهر 

اصفهان به خصوص در ایام نوروز سال ۹۸ است.
حسین امیری با تاکید بر اینکه آماده سازی نیروی 
انسانی مورد نیاز برای فعالیت در ایام پایان سال 
و منتهی به نوروز و همچنین تعطیالت آغاز سال 
جدید از اهمیت باالیی برخوردار اســت، افزود: 
امسال به دنبال انتخاب مکان های اقامتی رو باز 
دیگری به غیر از کمپ گردشگری فدک هستیم 
و در این راستا بازدیدهایی را از مکان های موجود 
در مناطق جنوب و شــرق اصفهان داشته و در 
صورت داشتن ملزومات به مکان های اقامتی روباز 

اضافه می شود.

جانشین رییس ســتاد هماهنگی خدمات سفر 
شــهر اصفهان با بیــان اینکه شــرح وظایف و 
دســتور کار کمیته های مختلف ستاد به زودی 
به مســئوالن کمیته ابالغ خواهد شــد، افزود: 
نقاط قوت و ضعف ســال گذشــته 
را از طریق نظرســنجی های انجام 
شده از گردشــگران و پژوهش های 
صورت گرفته، در دســترس داریم 
و با برنامه ریزی بایــد در صدد رفع 
ضعف ها و تقویت نقاط قوت حرکت 
کنیم. امیری گفت: گزارش های الزم 
از مرکز هواشناســی برای بررســی 
وضعیت آب و هوایــی در ایام نوروز 
۹۸ را باید به دســت آورده و بر اساس آن تمامی 
امکانات کمپ های رو باز و اماکن اقامتی سطح 
شــهر اصفهان را مورد بررســی قرار دهیم تا با 
اســتقبالی خوب از هم میهنان، خاطره ماندگار 

را از سفر به اصفهان برای این عزیزان رقم بزنیم.
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان با بیان 
اینکه عالوه بر مســافران و گردشگران به دنبال 
کسب رضایت شهروندان در ایام تعطیالت نوروزی 
نیز هستیم، خاطرنشان کرد: رفع معضل کمبود 
پارکینگ در نقاط مرکزی شهری و نزدیک اماکن 
تفریحــی، تاریخی و ... در دســتور کار قرار دارد 
و همچنین به دنبال ایجــاد راهکارهایی برای از 
بین رفتن گره های ترافیکی در ســطح شهر و به 

خصوص در ایام تعطیالت هستیم.

معاونت خدمات شهری شهرداری:

اصفهان آماده استقبال از مسافران نوروزی می شود

حدیث زاهدی
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

زمانی که زندگی افراد موفق را بررســی مــی کنیم نکته ای 
که در وهله اول جلب توجه می کند هــدف گذاری این افراد 
در زندگی اســت، آنها برای تمام زندگی شان هدف هایی را از 
قبل مشــخص کرده و تالش کرده اند با سعی و تالش به آنها 
برسند.هدف داشتن در زندگی آن قدر مهم است که نمی شود 
آن را انکار کــرد یا نادیده گرفت.اگــر در زندگی هدف وجود 
نداشته باشد نمی توان یک زندگی معنادار داشت و حتی بدون 
برنامه ریزی، احتماال ازپشت میز کارمان هم بلند نمی شویم؛ 
چرا که اهداف عمدتا انگیزه ای برای زندگی در افراد هستند و 
به همین دلیل است که باید اهداف  خود را بشناسید و برایشان 

برنامه ریزی کنید.
اهداف خود را روی کاغذ بیاورید: قطار کردن لیســتی از 
اهداف در ذهن، عمدتا موثر نیست. تاثیر گذاری اهداف زمانی 
خود را نشان می دهد که دست به قلم شــوید و اهداف تان را 
به طور دقیق روی کاغذ بیاورید. به خاطر داشــته باشید که 
در ثبت اهداف حتما اولویت بندی را مد نظر داشــته باشید و 
تا زمانی که به آن خواسته نرســیده اید این هدف را از صفحه 

کاغذتان پاک نکنید.
واقع بین باشــید:وقتی قرار شــد اهداف تان را روی کاغذ 
بنویسید مراقب یک مسئله باشید، قرار نیست هر آمال و رویایی 
که داشتید ثبت کنید بلکه در انتخاب اهداف تان حتما واقع بین 

باشید تا دلسردی عایدتان نشود.
مثبت اندیشی را تقویت کنید:بــرای افزایش حس مثبت 
اندیشــی در خود، در هر واقعه ای، به دنبال نکات مثبت پدید 
آمده از آن باشید و در هر مسئله ای به این فکر کنید که بدتر 
از آن هم امکانش هست؟ برای نمونه اگر در کار خود مشکلی 
دارید که شما را دچار استرس کرده، به این فکر کنید که اگر 

بیکار بودید، وضع نامناسب تری داشتید.
زمان را مدیریت کنید: مدیریت زمان، یکی از مهارت های 
زندگی برای ایجاد آرامش است. شما این اصل را وقتی به طور 
کامل اجرا کرده اید که برای همه کارهایتان، وقت کافی داشته و 
توانایی این را داشته باشید که از سرعت در کارها، دچار استرس 
نشده و از تاخیر در آن ها نیز دچار دلشوره نشوید؛ چرا که برای 

مسائل غیرقابل پیش بینی هم، زمانی را در نظر گرفته اید.
ورزش کنید: ورزش   باعث می  شــود هورمون  های شــادی 
 بخش بیشتری از دستگاه عصبی و غدد مربوطه، ترشح شود و 

احساس آرامش عمیق تری را تجربه کنید.
سالم زندگی کنید:یک تصمیم راســخ بــرای زندگی سالم 
بگیرید. قطع مصرف خوراکی های مضر، ورزش منظم، معاشرت 
با افراد شــاد و ســر زنده، چکاپ منظم وضعیت جســمانی، 
رســیدگی و توجه به وضعیت روحی و... از جملــه اقداماتی 
اســت که حتما در اولویت فعالیت هایتان قرار دهید. تا جایی 
که می توانید به سالمت خودتان اهمیت دهید تا بیماری های 
جسمی و روحی از شما دور شوند.اغلب مشاهده می شود که 
بسیاری از مردم، اهدافی را در ذهن می پرورانند و برخی دیگر 
یک گام هم بیشتر برداشــته و اهداف و آرزوهای خود را روی 
کاغذ می آورند؛ اما در نهایت آن را در پوشه ای بایگانی کرده و 
دیگر به آن کاری ندارند. وقت آن رسیده که اهدافی را برگزینید 
و با استفاده از یک جدول زمان بندی شده، مدام آن را بررسی 
کنید و آخرین وضعیت پیشــرفت خود را دائما مورد تحلیل و 
بررسی قرار دهید. به این ترتیب، اگر پیشرفتی مشاهده کردید، 
احساس رضایت و خرســندی خواهید کرد و خود به خود به 
ادامه راه، ترغیب می شــوید و هرگاه به بیراهه کشانده شدید، 

خود را به مسیر درست هدایت می کنید.

برای موفقیت در زندگی هدف داشته باشید

 مهسا احمدی

عکس روز

و ناخواســته شــعله می کشد، دوخط کتاب
دوســت داشــتن از شــناختن و 
خواستن سرچشــمه می گیرد.

نمی شناســد،  قانــون  عشــق 
دوســت داشــتن اوج احترام به 
مجموعــه ای از قوانین عاطفی 
ست.عشق فوران می کند چون 
آتشفشان و شره می کند چون 
آبشــاری عظیم، دوست داشتن 
جاری می شود چون رودخانه ای 
بر بســتری با شــیب نرم.عشــق 
ویــران کــردن خویش اســت، 

دوست داشتن، ساختنی عظیم.

»آتش بدون دود« 
نادر ابراهیمی

عشــق ویــران کردن 
است و دوست داشتن، 

ساختنی عظیم
عشق در لحظه پدید می آید، 
دوســت داشــتن در امتــداد 
زمــان. ایــن اساســی ترین 
تفاوت میان عشــق و دوست 
داشتن است.عشق معیارها 
را درهــم می ریزد، دوســت 
داشــتن بر پایــه معیارها بنا 
می شــود. عشــق ناگهــان 

اردک های ماهی خوار یک سیستم نگهداری از کودکان دارند که بی شباهت 
به مهدکودک های انسان ها نیست. در این سیستم یک مادر از جوجه سایر 
ماده ها نگهداری می کند؛ اما در یک مورد خاص یک اردک ماهی خوار ماده 

در ایالت »مینه سوتا« از 76 جوجه نگهداری می کند. 
اردک ماهی خــوار ماده هر بار تقریبــا 6 تا 12 تخم می گــذارد و بعضی 
 اوقات تخم های خود را در النه سایر اردک ها می گذارد. دانشمندان فکر

 می کنند این شاید یک تکنیک  باشــد که به شانس بقیه جوجه اردک ها 
کمک می کند.

خانواده بزرگ 77 نفره یک اردک ماهی خوار

شاید بارها از عجیب ترین وقایع در جهان مطلع شــده باشید. هر کدام از این 
شــگفتی ها دلیلی برای خود داشــتند؛ اما اکنون از عجیب ترین عشقی که 
موجب خلق شگفتی باور نکردنی شده است،مطلع شوید.کاترین کینگ و وین 
آدامز، ممکن است عاشق ترین زن و شوهر در جهان باشند؛ مردی که با عشق 
به خانواده، آن ها را به آرزوی رویایی شان رساند.»وین آدامز« برای خانواده خود 
خانه ای در وسط دریاچه ساخته است. این خانه باغچه هایی دارد که در آنجا تمام 
صیفی جات و گیاهان پرورش داده می شود و کاترین از زندگی عاشقانه ای که در 

آرامش با وین دارد، بسیار خوشحال است.

ساخت خانه ای رویایی روی دریاچه ای آبی

کتاب فروشی شگفت انگیز شکسپیر در پاریس
کتاب فروشی شکسپیر و دوستان در سال 1951 تاسیس شد. یک کارمند آمریکایی به نام »جورج وایتمن«  در سال 1951 در پاریس 
و در خیابان»بانک چپ« یک کتاب فروشــی باز کرد. او در زمان جنگ جهانی دوم به منظور مطالعه روی G.I. Bill به سوربن  رفت و تا 
پایان عمرش آنجا ماند. این کارمند آمریکایی یک صومعه  که قدمتش به قرن شانزدهم میالدی می رسید را برای کسب و کار جدید خود 
انتخاب کرد. این صومعه فقط چند دقیقه با کلیسای جامع و معروف نوتردام  که در داستان  ها، گوژپشت از آن آویزان می  شد، فاصله داشت 
و در کنار رودخانه  سین  قرار داشت. کتاب فروشی شکسپیر و دوســتان بی تردید یکی از معروف  ترین کتاب فروشی  ها در سطح جهان 
محسوب می شود و به سرعت مشهور شد؛ چراکه دوستداران ادبیات همیشه با دیدنش به وجد می آمدند و هنوز هم شیفته  آن می شوند.

جالب است بدانید که کتاب فروشی شکسپیر و دوستان، دومین کتاب  فروشــی با این نام در پاریس است. این مکان نام خود را از یک 
فروشگاه قدیمی  تر که در سال 1919 توسط خانم »سیلویا بیچ«  تاسیس شده بود، گرفت. خانم سیلویا هم یک مهاجر آمریکایی بود که 
در پاریس زندگی می کرد. این فروشگاه در خیابان دوازدهم واقع شــده بود و در سال های پیش از جنگ جهانی دوم، یک پناهگاه ادبی 
محسوب می شد. کتابخانه  شکسپیر، توسط آلمانی  های نازی در ســال 1941 بسته شد و سیلویا به زندان افتاد. گفته می  شود» ارنست 

همینگوی«  پس از آزادی شخصا به پاریس و کتاب فروشی شکسپیر رفت و اعالم کرد که این مکان دوباره بازگشایی شده است. 
در اواخر دهه  1950 سیلویا بیچ، نام رسمی فروشگاه خود را به» جورج وایتمن« تغییر داد؛ اما پس از مرگ وی، جورج نام کتاب فروشی 

را به شکسپیر و دوستان تغییر داد. او در اصل فروشگاه خود را »لو میسترال« نام گذاری کرده بود.
کتاب فروشی شکسپیر و دوستان سال  های زیادی خانه  نویسندگان و هنرمندان مشهور محسوب می شد. می توان گفت که در سال های 
ابتدایی تاسیس این کتاب فروشی، اینجا مکانی برای آرامش نویسندگان بود به همین خاطر به اینجا لقب »نسل گم شده« را داده بودند. 
افراد بسیاری مثل اسکات »فیتزجرالد« و »ارنست همینگوی« در این کتاب فروشی با یکدیگر آشنا شدند. گفته شده که ویلیام بروگز 

مجموعه  کتاب  های طب وایتمن را در همین کتاب فروشی خوانده و در اثر بعدی خود از آن تاثیر گرفته است.

وبگردی

زوج استرالیایی که قصد داشتند تعیین جنسیت نوزاد خود را با شیوه ای عجیب 
جشن بگیرند خود را در معرض خطری مرگبار قرار دادند. طبق برنامه این زوج اهل 
جنوب استرالیا پس از فهمیدن جنسیت نوزاد متولد نشده خود با کمک چرخ های 
عقب خودروی خود قصد داشتند تا مراسم آتش بازی راه بیندازند. در حالی که 
آنها در داخل خودرو نشسته بودند و با چرخیدن چرخ های ماشین دود رنگارنگ 
به هوا پرتاب می شد ناگهان اتفاقی وحشتناک رخ داد. ناگهان دو تایر خودرو آتش 

گرفت و صحنه ای وحشتناک را رقم زد.

جشنی که حادثه ساز شد!

عامالن تخریب محیط زیست از نظر فقهی 
قابل پیگرد هستند

 حجت االسالم محمد مسجدجامعی، مشاور علمی دانشگاه ادیان 
و مذاهب اظهار کرد: ســفارش به حفاظت از گیاهان و درختان و 
مراقبت از حیوانات در همه ادیان و از جمله اسالم وجود دارد. در فقه 
اسالمی، درباره حق و ملک بحث شده است. در بحث ملک می توانیم 
تصرفات مالکانه را داشته باشم؛ اما حق مرتبه تضعیف شده ای از ملک 
است و اجازه تصرف مالکانه بر آن را نداریم و محیط زیست و استفاده 
از آن، یک حق است. کسی که این حق را از بین می برد، ضامن است و 
در قبال آن باید پاسخگو باشد و نباید حق کسی ضایع شود؛ در مورد 
محیط زیست هم هر آن چیزی که حقی داشته باشد و صاحب حق 

باشد، نباید به آن تعرض کرد؛ مانند انسان یا حیوان یا گیاه.
وی در بخش دیگری از سخنانش با طرح این سوال که مالک برای 
تشخیص ضایع شدن حق کشور و منطقه چیست؟ گفت: به لحاظ 
فکری می گوییم؛ کســی که بررســی می کند و از نظر فقهی، نظر 
کارشناس پذیرفته است. هرگاه کارشناس بعد از بررسی اعالم کند 
که مشکل محیط زیســتی از ناحیه چه کسی است، فقه می گوید 
که باید نظر او را بپذیریم. بر این اســاس اگر کارشناسان بی طرف، 
مقصر در تخریب محیط زیست را معرفی کنند، این موضوع قابل 

پیگرد است.

آیات بینات
آیات بینات؛ تفسیر آیات منتخب تاریخی در قرآن کریم در گروه 
پژوهشی تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه معارف اسالمی و به قلم 

آیت ا...یعقوب جعفری منتشر شد.
این نوشتار  بر آن است که در بخش اول، سنت های الهی در تاریخ 
را با بررسی آیات قرآن کریم واکاوی کند. بررسی سنت الهی درباره 
شکست و پیروزی جوامع، سودمند نبودن ایمان در آستانه نزول 
بال، آزادی و مسئولیت ، آینده بشــر و حکومت صالحان از جمله 
مباحث این بخش است.در بخش دوم این جستار، تفسیر گزینشی 
آیات قرآن کریم درباره پیامبران الهی آمده است. روش قرآن در 
بیان رویدادهای تاریخی آغازگر این بخش است و به ترتیب، آیاتی 
پیرامون انبیای الهی نظیر حضرت آدم، عیسی، ابراهیم، موسی و 
سلیمان)ع( تفسیر می شود.بخش سوم این کتاب به عصر رسالت 
رسول خدا )ص(اختصاص داده شده است. بدعت های مردم عصر 
جاهلی، برخی از اوصاف پیامبر)ص( در قرآن کریم، حمایت های 
الهی در زندگی رســول خدا، رســالت جهانی خاتم االنبیا و ... از 
مهم ترین مباحث این بخش است. گروه پژوهشی تاریخ و تمدن 
اسالمی در راستای اهداف پژوهشی خود این کتاب را به جامعه 
علمی و همه عالقه مندان به مطالعه در عرصه قرآن کریم تقدیم 

می کند تا بدین وسیله گامی را در این عرصه برداشته باشد.

قدیم ها یادمه سه چهار ســال طول می کشید تا یک سال 
سپری بشه،  االن  در نهایت یک هفته!

فقط سیگار کشیدن توی فضای عمومی نقض حقوق دیگران 
نیست، وقتی ســیر و پیاز می خوری و مســواک نزده میای تو 

وسایل نقلیه عمومی هم همونه!
آقا شما هم وقتی بیرونین مامان تون هی زنگ می زنه و از 
 شــما ســاعت رو می پرســه؟ یا ما فقط تو خونه مون ساعت

 نداریم؟! 
گاهی وقت ها موفقیت با تالش و کوشش مستمر و داشتن 
اراده مستحکم به دست نمیاد، باید پارتی و پول هم داشته باشی!
بچه داشــتن خیلی خوبه، اما نه دیگه یه پیج واسه خودش 
بزنی، یکی واسه غذاهاش، یکی واسه نقاشی هاش، یکی هم با 

اسمش واسه تبلیغات! 
این ساعت رولکس برام سنگینی می کنه، نمی تونم درست 
تایپ کنم. شاید بپرســید چه ربطی داشت؟ فقط می خواستم 

بگم خیلی پولدارم، همین! 
تو نمی تونی هم ساده باشــی، هم راحت دل دیگران رو به 
دست بیاری و هم همه دوستت داشته باشن... تو نارنگی نیستی!
روز اول دانشــگاه فقط اونجاش که منتظری مهناز افشار و 
محمد رضا گلزار همکالسیت باشن؛ اما بهنام بانی و بهاره رهنما 

میان تو کالس.

خندوانهدیدگاهکتاب

استادیوم فوتبال به 
شکل تمساح!

نمایی از تمســاح آره نا 
 )Timsah  Arena (
ورزشــگاه تیم بورسا 
اسپور با معماری جالب 

در ترکیه.

اینستاگردی

سازمان ملل از »بهنوش بختیاری« تقدیر کرد

خسته نباشید »علی دایی« به شاگردانش

تبریک »مهراب قاسمخانی« برای تولدش

حامد همایون با موتور 
خوشرنگ

بهنوش بختیاری با انتشار  این عکس نوشت: 
سازمان ملل از من تقدیر کرد به عنوان تشکر 
از سال ها تالشم در زمینه کار داوطلبانه و این 
حقیر االن جزو سیزده نفر برتر کشور ایران 
به عنوان فعال اجتماعی و تالش برای حقوق 
برابر انسان ها هستم... هرگز فکر نمی کردم 
روزی تمام تالش و زحمت من دیده شود. 
خیلی نیاز به این دلگرمی داشتم، حالم خوب 
شد و به یکباره انفجار انرژی رخ داد و من از 
حال غریب یأس به اشتیاق ده برابر رسیدم... 
برای خودم افتخار داره و برام مهمه... حتی 

اگر برای هیچ کس مهم نباشه.

علی دایی نوشت:خســته نباشید 
می گویم بــه بازیکنانم که امروز در 
غیاب چندین بازیکن اصلی با جان و 
دل بازی کردند تا راهی نیمه نهایی 

جام حذفی شویم.

مهراب قاسمخانی با انتشار این عکس 
نوشت: میالد فرخنده ام مبارک.

خواننــده مطرح موســیقی پاپ 
کشــورمان را با این موتور بامزه و 

خوشرنگ می بینید.
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