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ُکند، آرام، خسته کننده

  معاون اجتماعی بهزیستی استان می گوید طی 6 ماه نخست امسال
 12 کودک و در سال گذشته 65 کودک بی سرپرست به عنوان فرزند خوانده به خانواده های متقاضی فرزند واگذار شدند؛

  آمار و شواهد می گوید اصفهانی ها در مصرف آب صرفه جوتر از دیگر نقاط کشور هستند؛  

داستان یک سازگاری اجباری!
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»سالک« با کندن طاق زارها 
ازبین می رود

رییس اداره بهداشت شماره 2 استان :

5

حرکت تحسین شده مدیریت شهری که 
حال همه مان را خوب کرد؛

یلدای نارنجی شهر

فکری برای ذوب آهن 
آسیایی شود

کارشناس فوتبال مطرح کرد:
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شهردار اصفهان:

عملیات عمرانی چند پروژه جدید در شهر آغاز می شود
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« با بیان اینکه در آینده نزدیک 
حفاری تونل خط دو مترو رســما آغاز خواهد شد، اظهار کرد: فعالیت در احداث 

چند ایستگاه خط دو مترو پیشرفت خوبی داشته است. قدرت ا... نوروزی به تمام پاک بانان شهر 
و سایر خدمت گزاران از جمله آتش نشانان، نیروهای نظامی و انتظامی، پرستاران، رانندگان و 

کارکنان پروژه هایی که در شب انجام می شود، خسته نباشید گفت و...
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شیرینی درست کردن؛
توی سرمای اول 

زمستون، یه شیرینی خوشمزه و 
 دلچسب  می تونه   پیشنهاد 

خوبی باشه  !

گالری امروز
مروری بر آثار فریدون آو

16 آذر الی 3 دی

بی نامی  
کارگردان:علیرضا صمدی

پردیس ساحل / پردیس سیتی سنتر

کتاب باز
شنبه تا چهارشنبه ساعت 20

برنامه کتا ب باز، با فضایی آمیخته با کتاب و 
کتاب خوانی با اجرای سروش صحت از آنتن 
شبکه نسیم پخش می شــود. در این برنامه 
طیــف مختلفی از هنرمندان مطرح کشــور 

درباره کتاب به گفت وگو می پردازند.

جناب آقای اسماعیل پوینده بلداجی

 بدینوسیله انتصاب شــما را به عنوان ریاســت اداره منابع طبیعی و آبخیز داری 
شهرستان بروجن تبریک عرض نموده و موفقیت شــما را از درگاه خداوند بزرگ 

خواهانم.

علیرضا رحمانی بلداجی 

سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان

صفحه   7
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طی روزهای اخیر سخن پراکنی رییس دفتر 
رییس جمهور و برخی از چهره های اصالح طلب 
در فضای مجازی و خبری،توجهات را به خود 

جلب کرده است. 
»محمود واعظی«، یکی از خبرساز ترین چهره های 
دولت در ماه های اخیر بوده اســت. واعظی از ابتدای 
روی کار آمــدن روحانی، دوشــادوش وی در دولت 
حضور داشــت. برخی ها او را به عنوان یکی از اصلی 
ترین استراتژیست های تیم سیاسی روحانی می دانند؛ 
کســی که به رغم اعتبار و تخصص اش در تیم دولت 
اول روحانی، نقش وزیر ارتباطات را پذیرفت و به نفع 
ظریف از تیم دیپلماســی دولت کنار رفت. در دولت 
دوم روحانی اما برخی عنوان کردند که وی به شدت 
به دنبال حذف ظریف و جانشــینی او در وزارت امور 
خارجه است؛ اما در نهایت با وجود مخالفان سرسختی 
از بدنه اصالح طلبان عمال ایــن رخداد اتفاق نیفتاد. 
در عوض محمود واعظی به رییس جمهور نزدیک تر 
شد و سمت رییس دفتر وی را تصاحب کرد . در ماه 
های اخیر واعظی اما خبرسازی زیادی داشته است؛ 
از شــایعه اختالفات او با معــاون اول رییس جمهور 
تا دخالت در پروســه انتخاب وزار از سوی روحانی. 
واعظی، همواره از سوی اصالح طلبان به عنوان یکی 
از شرکای اصلی پیروی در دولت روحانی به سیاسی 
کاری و تالش برای حذف تفکر اصالحات و مهره های 
آنها از بدنه دولت و حتی مجلس متهم بوده است. حاال 
اما حاشیه ها به بدنه سیاستمداران طرفدار دولت هم 
کشیده شــده و رییس دفتر رییس جمهور وارد یک 
جنگ لفظی با برخی از سر ســخت ترین طرفداران 

دولت روحانی شده است.
رویارویی اصالح طلبان با واعظی

ســعید حجاریان، در جدید ترین اظهارات خود به 
تندی بر عملکرد روحانی تاخــت و عنوان کرد که از 
روحانی و دولتش به دلیل آنچه عمل نکردن به وعده ها 
بوده گذر کرده است . حجاریان، به عنوان اصلی ترین 
ایده پرداز جریان تندروی اصالحات شناخته می شود؛ 
سخنان او به مثابه مشق شب کنش سیاسی طیف چپ 
است. او که این روزها پشیمان از تکرارهای انتخاباتی 
است و روند حاکم در انتخابات را مصداق گرایی قدرت 
تلقی می کند به شــدت به برخی از نزدیکان رییس 
دولت تاخت. واعظی هم در جــواب گفت: »اینکه ما 
در سال ۹۶ با گروهی نشســته باشیم و با هم چیزی 

را به عنوان ائتالف امضا کرده باشیم، خیر، نه در سال 
۹۲ این کار را کرده ایم و نه در سال ۹۶. دکتر روحانی 
همواره اعالم کرده مشی من اعتدال است. پس آقای 
رییس جمهور از چیزی عدول و عبور نکرده است بلکه 
دیگران هستند که چنین ذهنیتی دارند. همین االن 
ما با بسیاری از اصالح طلبان روابط خوبی داریم، البته 
ممکن است در این بین عده ای نظرات دیگری داشته 
باشــند و ممکن اســت روابط خوبی با آن ها نداشته 
باشیم«. در مقابل این سخنان باز هم افرادی در بدنه 
اصالح طلبان پاسخی تند به واعظی داده و گفته اند 
به آقای واعظی بگویید شکسته نفسی می کنید، آقای 
روحانی با اتکا به تو پیروز انتخابات شد. اصالح طلبان 
که هیچ، حتی اعتدالی ها هم در پیروزی آقای روحانی 
نقشی نداشتند؛ فقط شما بودید!محمدصادق جوادی 
حصار، عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی هم 
گفته: »اگــر اصالح طلبان در انتخابــات ۹۶ از آقای 
روحانی حمایــت نمی کردنــد در خوش بینانه ترین 
حالت ایشان ۱۶ میلیون رای داشت که با این تعداد 
 رای قطعا نمی توانســت توفیقی در انتخابات داشته

 باشد«.

واعظی؛ متهم اصلی محافظه کاری دولت
یکی از جدی ترین انتقــادات به دولت روحانی مربوط 
به محافظه کاری واعظی  در دور دوم ریاست بر دولت 
می شــود. در همین زمینه علی تاجرنیــا، یکی از این 
فعاالن اصالح طلب گفته است:» مجموعه ای از همکاران 
موثر دولت پس از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری، دچار نوعی محافظه کاری شده اند و به همین 
دلیل یا دآوری برخی مطالبات را که انتظار استجابت آن 
از دولت وجود داشته و دارد برنمی تابند و تالش می کنند 

تا این خواسته به حق را به تندروی تفسیر کنند«. 
تاجرنیا در ادامه می افزاید:» این درست نیست زمانی 
که به حمایت اصالح طلبان نیــاز داریم به آنها توجه 
کنیم اما پس از آنکه نتیجه مطلوب حاصل شد آنها را 
از یاد ببریم و با ادبیات دیگری با آنها صحبت کنیم«. 
واعظی، به عنوان اصلی تریــن مهره ترویج محافظه 
کاری در بدنه دولت عنوان می شــود مسئله ای که 
موجب شده تا اصالح طلبان نگرانی مهم تری نیز داشته 
باشــند و آن اینکه دولت و نزدیکان حسن روحانی 
برای انتخابات آینده ترجیح  دهند بیشتر از آنکه کنار 
اصالح طلبان قرار گیرند خود را به طیف منسوب به 

رییس مجلس شــورای اســالمی نزدیک کنند. این 
مســئله به راحتی می تواند منجر بــه عقب افتادن 
اطالحات از کوران رقابت هایی شود که خود آنها تاثیر 

مستقیمی در به ثمر رسیدن آن داشته اند.
هر چند برخی از بدنه دولت معتقدند اظهارات اخیر 
واعظی نشانه ای بر جدایی دولت و اصالح طلبان نیست 
بلکه تنها گوشــزدی از توانایی های روحانی و حزب 
اعتدال و توسعه در عرصه سیاســی کشور است؛ اما 
دلخوری جدی اصالح طلبان از دولت پدیده ای است 
که به نظر نمی آید به زودی حل و فصل شــود. شاید 
این صحبت ابطحی به عنوان یکی از چهره های اصلی 
اصالح طلبان را بتوان به وضعیت میان امید و اعتدال 
تعمیم داد؛ اینکه اصالح طلبان هم بدشان نمی آید از 
جناح دولت با تمام انتقاداتی که به آن وارد است کنار 
بکشند. ابطحی،  رییس دفتر رییس دولت اصالحات 
در پیامی توییتری نســبت به اظهارات واعظی گفته 
اســت: »به نمک نشناســی کاری ندارم، ولی قربان 
دهنت آقای واعظی. اصال همــه رای مال خود آقای 
روحانی و همه افتخارات دولت و رییســش هم مال 

خودتان باشد؛ قبول می کنید؟«

 به دنبال تصمیم آمریکا برای خروج
 از سوریه؛

ترکیه عملیات نظامی در شرق 
فرات را به تاخیر انداخت

رییس جمهور ترکیه اعالم کرد که کشورش تصمیم 
گرفته به دنبال موضع اخیر آمریکا درباره ســوریه، 
آغاز عملیات نظامی در شرق رود فرات را تا مدتی به 
تاخیر اندازد.رجب طیب اردوغان، گفت: گفت وگوی 
تلفنی من با دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا و 
تماس های دســتگاه های دیپلماتیک و امنیتی دو 
کشور و همچنین اظهارات اخیر آمریکا درباره سوریه 
باعث شــد تا ما برای مدتی در آغاز عملیات نظامی 
شرق رود فرات وقفه ایجاد کنیم؛ اما این وقفه دائمی 
نیست.وی تاکید کرد: ما چشم طمع به خاک سوریه 
نداریم؛ اما موضع ما در قبال حمالت تروریستی که 
از خاک سوریه، اراضی ما را هدف قرار می دهد، واضح 
است.اردوغان گفت: اولویت ما تضمین امنیت منطقه 
است و گام هایی که با روســیه و ایران برداشته ایم 
هدفش تحقق امنیت است. ترامپ از ما سوال کرد 
که آیا می توانید داعش را از بین ببرید؟ ما آنها را از 
بین بردیم و در آینده نیز می توانیم به عملیات مان 
ادامه دهیم. تنها کافی است که از نظر لجستیکی از ما 
حمایت الزم را به عمل آورند. در نهایت آمریکایی ها 
شروع به عقب نشینی کردند و اکنون هدف ما ادامه 

روابط دیپلماتیک با آنهاست.

رییس سازمان اطالعات سودان:
»موساد« در اعتراضات سودان 

دست دارد
رییس سازمان اطالعات ســودان از دست داشتن 
سرویس جاسوســی رژیم صهیونیستی در متشنج 
کردن اوضاع کشــورش خبــر داد.»صالح قوش« 
رییس سازمان امنیت و اطالعات ملی سودان تاکید 
کرد: سرویس جاسوسی اسراییل موسوم به »موساد« 
با اجیر کردن برخی افراد برای ایجاد شورش و آشوب 
در سودان تالش می کند.وی در ادامه افزود: موساد 
برخی عناصر وابسته به جنبش »عبدالواحد نور« را 
که در اسراییل بوده اند برای ایجاد تنش در سودان 
اجیر کرده است.صالح قوش تاکید کرد: ما اقدامات 
۲۸۰ تن از این عناصر اجیر شده توسط موساد را زیر 

نظر گرفته ایم. 

فرانسه، دارایی های میلیاردر 
اماراتی را بلوکه کرد

دادستانی کل امور مالی فرانســه دارایی های یک 
میلیاردر اماراتی را به اتهام فســاد مالی بلوکه کرد.
دادســتانی کل امور مالی فرانســه، روند بازجویی 
از »خادم القبیســی«، تاجــر اماراتــی را به اتهام 
دست داشــتن در پرونده فســاد مالــی صندوق 
سرمایه گذاری مالزی بلوکه کرد.طبق این گزارش، 
دارایی های متعلق به »قبیســی« در خاک فرانسه 
ازجمله خانه ویالیی وی به ارزش ۱۱ میلیون یورو 
و یک ویال دارای استخر و محیط ورزشی به ارزش 
7/۹میلیون یورو و نیز دو واحد آپارتمان در پاریس به 
ارزش حدودا ۹ میلیون یورو ضبط و بلوکه شده است.

آمادگی روسیه برای 
میانجی گری میان حماس و فتح

یک مقــام روســی از آمادگــی مســکو برای 
میانجی گری میان جنبش های حماس و فتح با 
هدف تحقق آشــتی میان آنها خبر داد.میخائیل 
بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت مسکو 
آماده برگزاری نشســت میان  جنبش های فتح 
و حماس با هــدف کمک به تحقق آشــتی ملی 
فلسطین است. فرستاده رییس جمهوری روسیه 
به خاورمیانه و کشورهای آفریقایی خاطر نشان 
کرد: ما اســماعیل هنیه را برای ســفر به مسکو 
دعوت کردیم، اما این ســفر هفتــه آینده انجام 
نمی شود، چرا که طرفین برای توافق درباره زمان 
مناســب انجام این ســفر در تماس هستند و به 
احتمال زیاد این ســفر در آینده نزدیک در سال 

۲۰۱۹ انجام خواهد شد. 

مجلسی ها از نماینده سراوان 
شکایت کردند

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اســالمی گفت: به  دنبال شــکایت تعدادی از 
نماینــدگان مجلــس، پرونده محمد باســط 
درازهی، نماینده ســراوان به هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان ارجاع شد. حجت االسالم نصرا... 
پژمانفر، در صفحه اینستاگرامی خود از پیگیری 
شکایت از نماینده سراوان خبر داد.وی نوشت: 
»به  دنبال شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس، 
پرونده محمدباســط درازهی، نماینده سراوان 
به هیئت نظارت بــر رفتار نماینــدگان ارجاع 
شد. رفتار ناشایست نماینده سراوان با کارمند 
وظیفه شناس گمرک، ســبب تضعیف جایگاه 
نمایندگی مردم در مجلس شورای اسالمی شد. 
موضوع برخورد ناشایست نماینده سراوان را تا 

تعیین تکلیف نهایی، پیگیری می کنم«.

اقدامات کشتی های سپاه در 
محدوده ناو آمریکایی

ناو هواپیمابر آمریکایی اســتنیس،به آب های 
خلیج فارس وارد شد.ورود ناو هواپیمابر آمریکا 
به خلیج فارس پس از تصمیــم دونالد ترامپ 
برای خروج از توافق هســته ای، اولین حضور 
این ناو در این منطقه است که قابل توجه ترین 
موضوع در منطقه خواهد بود.گفته می شود که 
کشتی های سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
این ناو و گروه حمله آن را در حال رسیدن دنبال 
کرده اند. همچنین ادعا شده که هواپیماهای بی 
خلبان و راکت هایی نیز با فاصله  از کشتی های 
آمریکایی آزمایش شده اند.گزارش شده است 
که دریانوردان ایرانی در کشتی  های همراه در 
حال عکس برداری و فیلم برداری از کشتی های 
آمریکایی بوده اند.براساس گزارش خبرگزاری 
صدای آمریکا که بودجه آن توسط دولت آمریکا 
تامین می شــود، این گروه حمله ناو هواپیمابر 
برای »کمک به مبارزه علیه گروه تروریســتی 
داعش در عراق و سوریه و جنگ افغانستان به کار 

گرفته می شود«.

سفیر هند در تهران:
خرید نفت هند از ایران 

ادامه دارد
سفیر هند در تهران اظهار کرد: خرید نفتی 
هند از ایران قطع نشده و ادامه خواهد داشت 
که برای آن نیز از مکانیسم روپیه ای استفاده 
می شود.»ســؤراب کومار« در مورد آخرین 
مراودات نفتی ایران و هند و همچنین ایجاد 
کانال مالی بــرای انجام مبادالت مالی گفت: 
خرید نفت هندوستان از ایران تا به امروز قطع 
نشده و به طور متوسط ماهانه ۱/۲5 میلیون 
تن خرید داشــته ایم که این امر قطعا ادامه 
دار خواهد بود.وی افزود: برای این مسئله از 
 UCO مکانیسم روپیه ای استفاده کرده و با
بانک کار خواهیم کرد که ساز و کار آن تا یکی 

دو هفته آینده مشخص می شود.

ادعای دیدار سری مقامات 
ایران و آمریکا در لندن

روزنامه کویتی الجریــده به نقل از یک »منبع 
دیپلماتیک بلندپایه اروپایی« مدعی شد که با 
میانجیگری عمانی ها و اروپایی ها، مقامات ایران 
و آمریکا برای حل بحران یمن و دیگر مســائل 
منطقه ای به طور ســری در یک هتل در لندن 
دیدار کرده اند.طرف های جنــگ یمن، اخیرا 
در ســوئد مذاکرات موفقیت آمیزی داشته اند 
که در آن برای نخستین بار بر سر اداره کردن 
بندر استراتژیک الحدیده توافقاتی انجام شد. 
روزنامه الجریده از قول یک منبع دیپلماتیک 
بلندپایه اروپایی ادعا کرد که این موفقیت حاصل 
تماس های ســری قبلی میان مقامات ایران و 
آمریکا بوده است. این تماس ها با میانجیگری 
عمان و اروپا انجام شده و در آن ها پرونده های 

متعدد منطقه ای بررسی شده است.

حشمتا...فالحتپیشه
رییسکمیسیونامنیتملی:

نایب رییس فراکســیون نمایندگان والیی با بیان 
اینکه نباید ماجرای نماینده سراوان به حساب کل 
مجلس گذاشته شود، گفت: باید با هرکس متناسب 
با خطایی که انجام داده است، برخورد شود. محمد 
دهقان گفت: هیئت رییسه مجلس با هدف کمک 
به دولت، تعامل نزدیکی با قوه مجریه دارد که این 
امر موجب شده که مجلس شعبه ای از دولت تلقی 
شود و این امر به جایگاه مجلس ضربه زده است. وی 
ادامه داد: این طرز تفکــر روی کارکنان دولت نیز 
تاثیر گذاشته است. ریاســت مجلس باید تدبیری 
بیندیشد که مجلس به عنوان شــعبه ای از دولت 
تلقی نشــود. نایب رییس فراکســیون نمایندگان 
والیی اظهارداشت: اینکه آقای درازهی با هماهنگی 
قبلی به سازمان گمرگ رفته اند یا بدون هماهنگی 
به آن ســازمان مراجعه کرده اند باید بررسی شود، 
ولی در هر صورت شأن هرشخصی باید ابتدا توسط 

خود شخص حفظ شود.

 مجلس
 شعبه دولت شده است 

نایب رییس فراکسیون نمایندگان والیی:

کافه سیاست

عکس  روز 

نماز خواندن »ظریف« در 
حاشیه مذاکرات ایران با ترکیه

مجلس  شعبه دولت شده است

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی گفت: با توجه به دام 
افراطی گری، جمهوری اسالمی ایران هرگز وارد 
فضای افراطی نمی شود و بنده معتقدم سیاست 
گفت وگوی ایران با دنیای بــدون ترامپ ادامه 
پیدا خواهد کرد.حشمت ا... فالحت پیشه گفت: 
عمال نگاه راهبردی نســبت بــه موضوع »اس 
پی وی« در ایران وجود نــدارد؛ یعنی وقتی ما 
راهبرد کشور را مالحظه می کنیم، می بینیم از 
زمانی که تحریم های اصلی آمریکا شروع شد به 
هر حال مدیریت اقتصاد کشور هم تقویت و به 
نوعی همسویی در میان سران قوا شکل گرفت.

وی بیان اینکه ما دوست داریم اروپایی ها با یک 
نگاه راهبردی با ما وارد فعالیت شوند، تاکید کرد: 
متاسفانه نوع وقت کشی که اروپایی ها در »اس 
پی وی« داشتند باعث شــد تا نگاه ایرانی ها به 

»اس پی وی« یک نگاه تاکتیکی باشد.

 اروپا
 وقت کشی کرد

منتظری
دادستانکلکشور:

رییس کمیته هســته ای مجلس گفت: متاسفانه 
دولــت از ماه ها پیش وعده اجرای SPV از ســوی 
کشــور های اروپایی را داده اســت، اما نگرانیم که 
این وعده ها به چند ســال آینده کشــیده شــود.

حجت االســالم مجتبی ذوالنور با اشاره به طوالنی 
شدن زمان اجرای سازوکار مالی اروپا، اظهارداشت: 
هنوز اتفاق خاصی از ســوی کشــور های اروپایی 
برای اجــرای SPV نیفتاده اســت و خبر جدیدی 
هم در این باره وجود ندارد.رییس کمیته هسته ای 
مجلس بــا انتقاد از تعلــل اروپایی هــا در اجرای 
ســاز و کار مالی ویژه خود پس از خروج آمریکا از 
برجام، گفت: بار ها دولت وعده داده که ظرف چند 
هفته آینده ســازوکار جدید مالــی اروپا عملیاتی 
می شــود؛ اما وعده های چند هفته ای دولت برای 
اجرای SPV از چنــد ماه هم گذشــته و ما نگران 
 هستیم که این وعده ها به چند سال آینده کشیده 

شود!

 SPV ممکن است اجرای
چندین سال طول بکشد 

رییس کمیته هسته ای مجلس: 

دادســتان کل کشــور گفت: قضیه ای که دو 
ســه روز قبل اتفاق افتاد خیلی موجب تاسف 
اســت که در نظام اســالمی یک نماینده و یا 
معاون وزیــر  بخواهد کارهایــی بکند که در 
شــأن و جایگاهش نیســت. منتظری تاکید 
کرد: برداشت از قانون برای قاضی حجت است 
و برای مدیران و مســئوالنی که مســئولیت 
اجرایی دارند هــم به همین صورت اســت و 
باید در چارچوب قانون عمل کنند. هیچ مقام 
دیگری نمی تواند قانون را برای دیگران تفسیر 
کند یا قانون روشن اســت که باید عمل شود 
و اگر در جایی از قانون ابهام باشــد.وی تاکید 
کرد: ما درصدد تهیه پیش نویس الیحه حقوق 
عامه هستیم که بسیار مهم است زیرا بسیاری 
از مواردی که به کشــور آسیب می زند مربوط 
 به این اســت که حقــوق عامه معطــل مانده

 است .

درصدد تهیه پیش نویس 
الیحه حقوق عامه هستیم

پیشخوان

بین الملل

تشدید فیلترینگ- انفعال 
وزارت ارتباطات

واکنش وزارت ارتباطات به حاشیه های یک نامه محرمانه
سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درباره یک نامه واکنش نشان داد و نوشت: نامه ذکر شده محرمانگی 
ندارد و به صادرکننده تذکر داده شده است. »سید جمال هادیان طبایی زواره« روز جمعه در صفحه توئیتر خود 
نوشت: ماجرا به ابالغیه مرکز ملی فضای مجازی بازمی گردد. ارتباطی با فیلتر هم ندارد. خواسته اند که این امکان 
فراهم گردد تا اگر خانواده ای بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهد، امکانش فراهم باشد. معاون وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات طی روز های اخیر در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: با توجه به اعالم پایان فرصت مستقل 
شدن هاتگرام و طالگرام تا آخر آذرماه از پیام رسان تلگرام، نتیجه گیری می کنم شاهد اختالالتی برای جدی 
شدن فیلترینگ باشیم.امیر ناظمی نوشت: فیلترینگ طی روز های آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این 
موضوع نقشی نداریم. وی در مورد گمانه زنی برای فیلترینگ برای اینستاگرام نوشت: هنوز این موضوع به تصویب 
مراجع مربوطه نرسیده است، اما یک عده به شدت دنبال این اتفاق هستند. این موضوع سبب شد عده ای در 

فضای مجازی به نامه ای در رابطه با فیلتر کردن اینستاگرام واکنش نشان دهند.

درخواست سیف از دیوان محاسبات برای اعاده رسیدگی به پرونده اش
 رییس دیوان محاســبات گفت ولی ا... سیف، رییس ســابق بانک مرکزی نامه ای به او برای اعاده رسیدگی 
پرونده اش نوشته و قرار است مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا برای رسیدگی در اختیار حاکم شرع قرار 
گیرد.عادل آذر، درباره آخرین وضعیت حکم ولی ا... سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی گفت: حکم ایشان 
به صورت قطعی اعالم شــده ولی او  به طور قانونی می تواند یک بار تقاضای اعاده رسیدگی کند.وی درباره 
 حکم تجدید نظر سیف گفت: تجدید نظر سیف قبول نشده، چون اگر تجدید نظر او  قبول می شد، رای قطعی
 نمی شد ولی هم اکنون رای تجدید نظر قطعی شده اســت.رییس دیوان محاسبات اظهار داشت: هم اکنون 
سیف نامه ای به بنده به عنوان رییس دیوان محاسبات نوشته و اعالم کرد که مدارک و مستنداتی دارم که نشان 
بی گناهی او خواهد بود.عادل آذر اضافه کرد: حکم کنونی سیف، بابت عدم همکاری با دیوان محاسبات است.

وی تصریح کرد: نامه هم اکنون در اختیار بنده قرار دارد و ما مستندات را خواسته ایم تا به حاکم شرع بدهیم 
و اگر حاکم شرع تایید کند، اعاده رسیدگی می شود.

چهره ها

هم پیمانی ضدتحریم

پشــت پرده  دستورهای 
خروج ترامپ

خروج آمریکا از سوریه و 
افغانستان، فریب یا فرار؟!

علیرضا کریمیان

غائله واعظی

  کشاکش لفظی میان رییس دفتر 
 رییس جمهور و چهره های

 اصالح طلب باال گرفته است؛  

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2593 | December  15,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



برگزاری دهمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب  با حضور بیش از ۵ هزار دانش آموز مقطع اول ابتدایی

تقسیطوبخشودگیجرایممالیاتیتولیدیها
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

یادداشت

بودجه ریزی عملیاتی)4(
مهم ترين هدف»بودجه ريزي عملياتي« اصالح 
مديريت بخــش عمومي و افزايش اثربخشــي 
مخارج اين بخش اســت به طوري كه با اين كار 
ارزيابي پاســخگويي مســئولين دستگاه هاي 
اجرايي بر اساس معيار دستاوردهاي فعاليت هاي 
آنــان، دامنه تاثيرگــذاري آنها جهــت نيل به 
دســتاوردها، بودجه و امكاناتي كه براي تحقق 
دســتاوردها به مصرف رســيده است، صورت 
خواهد گرفت. يكي از اشــكاالت اساسي نظام 
بودجه ريزي كشور غير عملياتي و شفاف نبودن 
است كه هزينه هاي زيادي متحمل كشور كرده 
كه از جمله آن مي توان به كسري بودجه ساليانه 
چند هزار ميليارد تومان دولت اشــاره كرد. در 
حال حاضربيــش از 60درصد حجــم بودجه 
ساليانه كشور به شــركت ها و موسسات دولتي 
اختصاص دارد كه موجــب ريخت و پاش هاي 
فراوان ساالنه آنها شده است كه با نتظيم بودجه 
عملياتي و شــفاف انتظار مي رود اين هزينه ها، 
به حداقل ممكن كاهش يابد. بودجه عملياتي 
عبارت است از يك برنامه ساالنه به همراه بودجه 
ساالنه كه رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته 
به هر برنامه با نتايج به دست آمده از اجراي آن 
برنامه را نشان مي دهد. بودجه ريزي عملياتي با 
آگاه كردن تصميم گيران به اطالعات بهتر درباره 
نتايج هر برنامه و مجموعه برنامه هايي كه براي 
نيل به اهداف مشتركي به كار مي روند، توانايي 
تصميم گيران را در ارزيابي درخواســت هاي 
بودجه اي دستگاه هاي اجرايي افزايش مي دهد. 
البته اين موضوع ابعاد فني مسئله را تشكيل مي 
دهد، در حالي كه تخصيص منابع نيازمند انتخاب 
هاي سياسي نيز هست. بودجه عملياتي، تمامي 
فعاليت هاي مستقيم و غير مستقيم مورد نياز 
در برنامه و همچنين تخميــن دقيقي از هزينه 

فعاليت ها را در بر مي گيرد.
مهدی سلیمیان
میثم معمار

بازار

شامپوی  کودک

عضو کمیسیون انرژی مجلس اعالم کرد:
هفته آینده؛ صدور مجوز عرضه 

نفت در بورس
عضو كميســيون انــرژی در مجلــس از صدور 
مجوز بــرای عرضه مرحله ســوم نفت در بورس 
تا هفته آينده خبر داد. علی بختيار با بيان اينكه 
پيش ترعرضه نفت از طريق بورس در دو مرحله 
انجام و با موفقيت رو به رو شــده اســت، افزود: 
حدود يك ميليون بشــكه نفت ديگر در دســت 
اخذ مجوز برای عرضه قــرار دارد.نماينده مردم 
گلپايگان و خوانسار در مجلس گفت: كميسيون 
انرژی مجموعه كاملی از مجوزها و اختيارات مورد 
نياز وزارت نفت را هم در اختيــار اين وزارتخانه 
قرار داده اســت.بختيار، با تاكيد بــر اينكه تجار 
بسياری برای حضور در بورس نفت اعالم آمادگی 
كرده اند، افزود: ايجاد بانك اطالعاتی برای فعاالن 
متقاضی حضور در اين حوزه و انجام كار مشترک 
ميان بورس، بانك مركزی و فعاالن تجارت نفت 
می تواند رشــد و رونق عرضه نفت و درآمدزايی 

مناسب را از طريق به دنبال داشته باشد.

مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد:
تقسیط و بخشودگی جرایم 

مالیاتی تولیدی ها
مديركل امور مالياتی استان اصفهان با بيان اينكه 
طبق دستورالعمل ســازمان مالياتی، بايد ۱00 
درصد اظهارنامه مالياتی اشــخاص حقوقی سال 
۹۷ در سامانه »سنيم«  رســيدگی شود، گفت:  
هنوز اطالعات بانك ها متصل نشده است.بهروز 
مهدلو، با اشــاره به مصوبات شورای گفت وگوی 
بخش خصوصی دولت در استان اصفهان، اظهار 
داشت: قرار شــد يك بســته حمايتی مالياتی 
تهيه شــود كه با توجه به شرايط ركود اقتصادی 
از اشــتغال موجود و توليــد، حمايت های الزم 
صورت بگيــرد. مصوبــات جلســه گفت وگو با 
بخش خصوصی ۷ بند داشــت كــه ۳ مورد آن 
ملی و ۴ مورد استانی بود. وی در مورد مصوبات 
اســتانی گفت: در مــورد بنگاه هايــی كه توليد 
كاالی ايرانــی دارند، بايد بتوانيــم جرايم آنها را 
۱00 درصد ببخشــيم و در بخش ماليات ارزش 
افزوده با شرايطی برای مؤديانی كه تاكنون از اين 

تسهيالت استفاده نكردند تقسيط كنيم. 

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:
 نمایشگاه عروسک را برای اولین 

بار در استان برگزار می کنیم
رييس اتحاديه صنايع دستی اصفهان گفت: برای 
گسترش و ترويج استفاده از عروسك ايرانی نياز 
به فرهنگ ســازی وجود دارد تا صنعت عروسك 
سازی در اصفهان و كشور رونق يافته و توليد انبوه 

اين هنر- صنعت عملياتی شود.
عباس شيردل ، اظهار كرد: در اين خصوص بايد 
با فرهيختگان دانشــگاهی به مذاكره نشست تا 
عروســك هايی كه از كهن در فرهنگ ما وجود 
داشته را طراحی و شــخصيت آنها را دوباره احيا 
كنيم، سپس كارگاه ها را فعال كرده تا در مسير 
مشخصی گام بردارند و ســبك و فرهنگ توليد 
عروســك های ايرانی رواج پيــدا كند.وی اعالم 
كرد: تا پايان امسال نمايشــگاه عروسك را برای 
اولين بار در استان اصفهان برگزار خواهيم كرد تا 
از طريق شناسايی ظرفيت ها به تدريج وابستگی 
خود را به كشــورهای ديگر در خصوص واردات 

عروسك كاهش دهيم.

 مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان:
۲۹ واحد صنفی به دلیل تخلف 
در بازار شب یلدا جریمه شدند

مدير بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: به دنبال بازرسی های ويژه يلدا، ۲۹ واحد 
صنفی در اصفهان به علت تخلف جريمه شدند.

محمدی فشاركی گران فروشی، كم فروشی، عدم 
ارائه فاكتور خريد و عدم ارائه صورت حساب، عدم 
درج قيمت و عدم رعايت اصول بهداشــتی را از 
جمله تخلفات صورت گرفته توســط متخلفان 
اعالم كرد و گفت: گران فروشــی ميوه و آجيل 
بيشترين تخلفی بود كه در اين دوره از بازرسی ها 
شاهد بوديم.وی با اشاره به تخلفاتی مانند فروش 
آجيل بی كيفيت و مخلوط كردن آجيل مانده با 
آجيل تازه ابراز داشت: به تمام مردم و خريداران 
توصيه می كنيم بابت هر جنســی كه می خرند 
فاكتــور دريافت كننــد و مطمئن باشــند. در 
صورت بروز هرگونه مشــكلی اگر با شماره تلفن 
۳۲۳۵۲0۱۲ الی ۱۳ تماس بگيرند، همان لحظه 

يك تيم بازرسی به محل اعزام می شود.

شامپو سر و بدن کودک اوه 
2in1 Sponge Bob مدل

 6,500
تومان

شامپو کودک جانسون 
حجم 750 میلی لیتر

 34,000
تومان

شامپو سر و بدن کودک 
TK8561 1موستال مدل 2در

 54,000
تومان

در پی ازدياد جمعيت و نيازهــای عجيب و روزآمد 
مردم دنيا به فرآورده های غذايی، برخی از شغل ها 
در زمينه پرورش و تكثير حيوانات رونق گرفته كه 
شايد عجيب به نظر برسد؛ اما بســيار پولساز بوده 
است. پروش و فروش حشرات و انواع خزندگان برای 
استفاده از پوست و گوشت آنها سال هاست در دنيا 
رواج يافته و البته چند ســالی است كه در ايران هم 
برخی تالش كرده اند تا از اين راه برای خود كسب و 
كاری دست و پا كنند. پرورش قورباغه ، كروكوديل و 
عقرب نمونه هايی از اين حيوانات پولساز هستند.در 
كنار اين پروژه های عجيب پرورش حيوانات، چند 
سالی اســت كه توليد و پرورش االغ نيز طرفدارانی 
پيدا كرده است. شايد جيب به نظر برسد؛ اما تقريبا 
تمام فرآورده های اين حيوان از شير و پوست گرفته 
تا مدفوع ارزش دالری دارد و اروپا يكی از مشتريان 

پر و پاقرص پوست و مدفوع اين حيوان است.
گوشت و پنیر االغ چند؟

»پنير« به دســت آمده از شــير االغ در بازارهای 
اروپايی ۱000پوند قيمت دارد. برای تهيه يك كيلو 
پنير مذكور بايد از ۲۵كيلو شــير االغ استفاده كرد. 
چينی ها هم از پوست االغ برای توليد نوعی پالتين 
اســتفاده می كنند؛ همچنين روغن قلم پا و پی آن 
كيلويی ۴00 هزار تومان به فروش می رسد. با توجه 
به خواص دارويی و صنعتی برخی فرآورده های قابل 
استحصال از االغ، پرورش اين حيوان در كشورهای 
مختلف مانند چين و برخی كشورهای آفريقايی در 
سال های اخير مورد توجه قرار گرفته و ديگر كشورها 
نيز در زمينه واردات و پرورش اين حيوان اقداماتی 
را آغاز كرده اند. به دليل اســتقبال زياد چينی ها از 
فرآورده های اين حيوان قيمت آن طی چند ســال 

اخير در سطح جهانی رشد زيادی داشته است.
االغ و اقتصاد آن  در کشورهای دنیا

برخی از كشورهای آفريقايی سرمايه گذاری زيادی 
برای توســعه پرورش و صادرات اين حيوان انجام 
داده اند. وزير كشاورزی و حفاظت از منابع طبيعی 
كشــور اتيوپی، روز ۲۹ نوامبر ۲0۱۸ طی نشستی 
در آديس آبابا از ايده گســترش مراكز پرورش االغ 

در اين كشــور آفريقايی خبر داد. دولت اتيوپی به 
دنبال گسترش سياســت های پرورش االغ است و 
دليل آن را احيای تجارت نوظهوری اعالم كرده كه 
می تواند روابط بازرگانی آفريقا با چين را توسعه دهد.

تقاضای فزاينده برای پوست و گوشت  االغ به ويژه در 
چين، يك فرصت اقتصادی بزرگ برای كشورهای 
آفريقاست. در حال حاضر و قبل از شروع برنامه های 
ويژه  مبتنی بــر اقتصاد االغ، اتيوپــی ۸.۳ ميليون 
رأس االغ دارد و قرار است اين تعداد به عنوان منابع 
ارزی جديد اتيوپی افزايش يابد. بر اســاس گزارش  
ديجيتال ژورنال در سال ۲0۱6، در ۸0 كيلومتری 
غرب پايتخت صربستان مركز پرورشی وجود دارد 
كه گران قيمت ترين پنير جهان را از شير االغ توليد 

می كند.
از فــرآورده های االغ چه اســتفاده ای 

می شود
در حالی كه آفريقايی ها از صادرات فرآورده های  االغ 
به چين لذت می برند، پوست اين حيوان برای توليد 
»اجياو« كنده می شود. اجياو، ماده اصلی دارويی در 
طب سنتی چين است كه از خيساندن و دم كردن 
پوست االغ به دست می آيد. اين اكسير چينی برای 
درمان بی خوابی، خســتگی های مزمن، كم خونی، 

افزايش قوای جنســی و بهبود پوســت زنان مورد 
استفاده قرار می گيرد. در اكتبر سال ۲0۱۷ قيمت 
هر كيلو از اين دارو به ۳۸۸ دالر  رسيد. اين در حالی 
است كه دانشــمندان هيچ اثربخشی را در خصوص 
اين دارو كشــف نكرده اند؛ اما تقاضــا برای مصرف 
آن در چين در حال افزايش اســت تا پوست االغ در 
اين كشور تبديل به محصولی گران قيمت شود.اين 
وضعيت باعث شده تا استراليا نيز وارد اين بازار شود.

در ايتاليا كه مصرف گوشــت حيواناتی شبيه اسب، 
رواج دارد، گوشــت االغ در دســتور اصلی برخی از 
غذاها ديده می شود. در چين نيز گوشت اين حيوان 
در برخی از رستوران ها ســرو می شود. اما شير االغ  
قيمت و كاربرد بيشــتری دارد، متوسط قيمت هر 
ليتر شير اين حيوان در سال ۲00۹ حدود ۱۵ يورو 
گزارش شــده اســت. اين فرآورده به دليل داشتن 
خواص دارويی بسيار ارزشمند و گران قيمت است. 
هر ماده االغ، روزانه كمتر از يك ليتر شــير می دهد 
و به همين دليل كمياب اســت. قيمت هر ليتر شير 
االغ در ايران بين ۱۳0 تا ۱۵0 هزار تومان اســت.

روغن هم از ديگر فرآورده های اين حيوان است كه 
بيشــتر برای از بين بردن جای زخم، شفاف كردن 
پوست و تسكين درد مفاصل و ضرب خوردگی از آن 

استفاده می شود. روغن االغ را معموال از چربی های 
روده آن می گيرند و از بدن هر االغ حدود نيم كيلو 
روغن به دست می آيد.عنبر نســارا، همان سرگين 
)مدفوع( االغ ماده است كه در فصل بهار جمع آوری 
و در بسته بندی های مختلف به بازار عرضه می شود. 
گفته می شود برای اختالالت عفونی، ريوی، آلرژی، 
پوستی و... مفيد اســت. قيمت هر كيلو عنبرنسارا، 

بسته به نوع آن بين ۹0 الی ۲00 هزار تومان است.
پرورش االغ به منظور فروش و صادرات

اگر چه در ايران تنها از االغ به منظور حمل و نقل بار 
در روستاها استفاده می شود؛ امادر دنيا اين حيوان 
كاربردهای زيادی دارد. پرورش االغ به منظور فروش 
و صادرات، يكی از اصلی ترين كاربردهای اين حيوان 
در دنياست كه البته در ايران هم كم كم در حال رونق 
گرفتن است. هم اكنون افراد زيادی در كشور، مزارع 
متعددی برای پرورش االغ ايجاد كرده و درآمدهای 
خوبی هم دارند؛ چرا كه هم خريد آن هزينه چندانی 
ندارد و هم نگهداری اش زياد سخت نيست. به عالوه 
نرخ بيماری و مرگ و ميــر در بين اين حيوانات نيز 
پايين اســت. هر چند محصوالت االغ در بين مردم 
ايران رواج زيادی ندارد ولی افــرادی كه از مزايای 
درمانی آن آگاه هستند مشتريان شير، پنير و روغن 
هستند. شير االغ يكی از پر طرفدارترين محصوالت 
حيوانی در اروپاست كه عالوه بر مصرف خوراكی به 
منظور به تعويق انداختن پيــری در كارخانه های 
محصوالت آرايشــی و بهداشــتی نيز كاربردهای 
فراوانی دارد و قيمت آن بين كيلوی ۳0 تا ۴۵ هزار 

تومان است.
 مصرف شیر االغ کراهت دارد

در حالی كه گفته می شــود در اروپا و آمريكا شير 
االغ و گوشت آن طرفداران زيادی دارد؛ اما برخی از 
كارشناسان مصرف اين فرآورده ها را مضر می دانند. 
از نظر دينی استفاده از گوشــت و شير االغ كراهت 
دارد؛ اما حرام نيست. همچنين برخی از كارشناسان 
بهداشــتی می گويند مصرف اين شير عامل انتقال 
بيماری ها ميان انسان و دام است و اطمينان داشتن 
از ســالمت حيوانات،انجام دقيق واكسيناسيون و 
كنترل های بهداشتی دامپزشكی برای مصرف شير 

آنها بسيار مهم و حياتی است.

جذبهاقتصادحیوانی!
 بازارهای پر رونق محصوالت االغ در دنیا و ظرفیت خوب ایران برای وارد شدن به این بازار؛

رييس كميســيون معادن و صنايع معدنی اتــاق بازرگانی اصفهان 
گفت: فرآيند محاسبه حقوق دولتی در شرايط بحران و ركود، نيازمند 
بازنگری است.»احمدخوروش« بيان كرد: اميدواريم با تعامل هر چه 
بيشترمســئوالن دولتی و بهره گيری از پيشــنهادات سازنده بخش 
خصوصی و انتقال اين نظرات به وزارتخانه بتوان مشــكالت فعاالن 
بخش معدن را حل كرد. معاون امور معادن و صنايع معدنی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان نيز با اشاره به بحث حقوق 
دولتی گفت: طی سال های گذشته حقوق دولتی معادن نوسان زيادی 
نداشته و برمبنای تبصره ماده ۱۴ قانون معادن و بخشنامه های ذيل 
آن و با توجه به شــرايط منطقه محاسبه می شود. »مسعود صالحی« 
با اشاره به اينكه هرگونه محاسبه حقوق دولتی معادن برابر استخراج 

واقعی مطابق با تبصره ۷ ماده ۱۴ قانون معادن فقط مربوط به موارد 

خارج از يد موضوع ماده ۵6 آيين نامه اجرايــی قانون معادن بوده و 
قابل بررسی و طرح در شــورای معادن است، افزود: در شرايط بحران 

اقتصادی موجود می توان ركود حاكم را بــه عنوان عامل خارج از يد 
مطرح و خواستار محاسبه حقوق دولتی بر اســاس ميزان استخراج 
واقعی معادن شــد. رييس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان نيز تشخيص محاسبه حقوق دولتی بر اساس 
استخراج واقعی را از مصاديق خارج از يد مانند ســيل، زلزله و ... در 
شــرايط كنونی  دانســت و تاكيد كرد: ركود حاكم بر معادن در حال 
حاضر نيز می تواند به عنوان عامل خارج از يد محسوب و به وزارتخانه 
پيشنهاد شود.»محمد ســرجوقيان« اجرايی شــدن اين مسئله را 
موجب در نظر گرفتن ميزان اســتخراج واقعی در حقوق دولتی تا دو 
سال دانست و خواستار قابل تمديد شدن اين دوره دوساله با توجه به 

تشخيص شورای معادن استان شد.

راس گیري چــك ، روش 
محاســبه سررسید واقعي 
تعــدادي چك بــا مبالغ 
مختلــف و در تاریخ هاي 

مختلف است.
این برنامه بسیار ساده، روان 
و کاربردی طراحی شده و 
می تواند در ســریع ترین 
زمان ممکن نیاز شــما را 

برطرف کند.

راس گیری چک

شن مالی
معرفی اپلیکی

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان:
فرآیند محاسبه حقوق دولتی در شرایط بحران و رکود، نیازمند بازنگری است

باحضور مديركل روابط عمومی و امور بين الملل شركت مهندسی 
آب و فاضالب كشــور ، مدير كل روابط عمومــی و امور بين الملل 
شركت منابع آب ايران ،مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان 
اصفهان و معاون مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان دهمين 
برنامه از دهمين جشنواره »نخســتين واژه آب« با بيش از ۵ هزار 
دانش آموز در شهرستان برخوار برگزار شد. مديركل روابط عمومی 
و امور بين الملل شركت مهندســی آب و فاضالب كشور پيرامون 
برگزاری دهمين جشنواره نخستين واژه آب گفت: وزارت نيرو، طی 
دستور العملی  شركت مهندسی آب وفاضالب كشور  را به  اجرای 
جشــنواره نخســتين واژه آب  با هدف  ترغيب دانش آموزان اول 

ابتدايی به مصرف صحيح آب ، در سطح كشور ملزم كرد.
مهندس خليلــی پير، اعــالم كرد:هم اكنون دهمين جشــنواره 
نخستين واژه آب در تمام استان های كشور در سطح گسترده ای در 
۵ محور در حال اجراست كه انتظار می رود با اجرای اين جشنواره  
در نهايت مسئوليت اجتماعی كودكان در برابر مصرف صحيح آب 
بيش از پيش مشهود شود.وی با اشاره به ۵ محور دهمين جشنواره 
نخستين واژه آب اعالم كرد:دهمين جشــنواره نخستين واژه آب 
با محوريت آموزش چهره به چهره حاضران در جشــنواره،آموزش 
اوليا،آموزش آموزگاران ،برگزاری زنــگ آب و در نهايت برگزاری 
برنامه نخســتين واژه آب با حضور دانش آمــوزان مقطع ابتدايی 

بوده است.
 مديركل روابط عمومی و امور بين الملل شــركت مهندسی آب و 
فاضالب كشورگفت: بی شك فرهنگ ســازی مصرف صحيح آب 
درجامعه بايد از سنين پايين آغاز شود ودر اين راستا شركت های 
آب و فاضالب بايد زمينه های فرهنگ صحيح آب را با اجرا وتدوين 

برنامه های متنوع فرهنگی مدنظر قــرار دهند تا عالوه بر فرهنگ 
صحيح مصرف،سواد آب نيز در ميان مردم افزايش يابد.خليلی پير 
با اشاره به برنامه های شــركت آبفای اصفهان در خصوص ترويج 
فرهنگ صحيح مصرف در ميان اقشار مختلف جامعه گفت:طی چند 

سال اخير شركت آبفای استان اصفهان در زمينه اجرای برنامه های 
فرهنگی در راستای مصرف بهينه آب در جامعه موفق عمل كرده 
به طوری كه توانسته مصرف ســرانه آب در اصفهان را كاهش داده 
كه اميد است اين روند همچنان ادامه يابد.در اين برنامه مدير روابط 

عمومی شركت آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت:با آغاز سال 
تحصيلی شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ۵ محور كه از 
سوی شركت مهندسی آب و فاضالب كشور لحاظ شده بود برنامه 
های آموزشی خود را تبيين و اجرا كرد.سيد اكبر بنی طبا، با اشاره 
به همكاری و تعامل آموزش و پرورش با آبفای استان اصفهان عنوان 
كرد:بدون شك اگر همكاری و تعامل مســتمر اداره كل آموزش و 
پرورش با شركت آب و فاضالب نبود، ما نمی توانستيم برنامه های 
ترويجی خود را در خصوص فرهنــگ مصرف بهينه آب بين دانش 
آموزان ،اوليا و آموزگاران اجرا كنيم؛ بنابراين چنين امری بســيار 

قابل تقدير و تشكر است.
وی افزود: دهمين جشنواره نخســتين واژه آب در 6منطقه شهر 
اصفهان و 6 شهرستان در استان برگزار شــد.مهرجو، مدير آبفای 
برخوار هم در ايــن برنامه گفت: برای اينكــه در دهمين برنامه از 
دهمين جشنواره نخستين واژه آب، بتوانيم دانش آموزان بيشتری 
را ترغيب به مصرف صحيح آب  كنيــم اين برنامه را با حضور بيش 
از ۵ هزار دانش آموز در سطح شهرستان برگزار كرديم.وی گفت: 
در چند ســال اخير با اجرای برنامه های فرهنگی توانستيم شاهد 
سير نزولی كاهش مصرف ســرانه آب در منطقه برخوار باشيم، به 
طوری كه در سال گذشته مصرف ســرانه آب در برخوار ۱۴6 ليتر 
در شــبانه روز بوده؛ اما اين رقم در6 ماهه سال جاری به ۱۴۳ ليتر 
كاهش يافت.مهرجو اعالم كرد:عالوه بر همكاری با اداره آموزش و 
پرورش و ائمه جماعات پيرامون ترغيب مردم به مصرف بهينه آب، 
سعی شــده با حضور در خانه ملت كه با همراهی  نماينده مردم در 
مجلس شورای اسالمی بوده به مشكالت مردم در خصوص تامين و 

توزيع آب رسيدگی شود.

پریسا سعادت
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توصیه های طب سنتی  برای سردترین فصل سال

پیشنهاد سردبیر:

 با پیاده روی 
به جنگ بیماری ها بروید

 وقتی سالمتی و تندرستی بدن در گرو ورزش کردن 
حاصل می شود؛

مفاد آراء
10/13  شــماره صــادره:535937 /1397/31-1397/9/8 آگهــي مفــاد آراء قانون 
 تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در

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

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

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

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

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

مفاد آراء
10/14  شــماره صــادره:535699 /1397/31-1397/9/7 آگهــي مفــاد آراء قانون 
 تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در 

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

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

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

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

مفاد آراء
10/15  شــماره صادره:534988 /1397/31-1397/9/6 آگهي مفاد آراء قانون تعيين 

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

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

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

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

مفاد آراء
10/12 شــماره صادره: 1397/03/536568-1397/9/13 آگهی مفاد آراء قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هيات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 آراء كه در اجــرای ماده يــك قانون مذكور توســط هيــات حل اختالف مســتقر در
 اداره ثبت اسناد و امالك اردستان صادر گرديده و در اجرای ماده 3 قانون مذكور در 2 نوبت 
به فاصله 15 روز از طريق روزنامه های كثيراالنتشــار محلی آگهی می شود تا شخص يا 
 اشخاصی كه به آرای مذكور اعتراض دارند از تاريخ اولين آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض 
 خود را به اداره ثبت اســناد و امالك اردســتان تســليم و رســيد اخذ نمايند و از تاريخ
  تســليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك مــاه مبادرت به تقديم دادخواســت به

 دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقديم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمايند 
 در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است در صورتی كه اعتراض 
 در مهلــت قانونی واصــل نگردد و يــا معترض گواهی تقديم دادخواســت بــه دادگاه 
 عمومی محل را ارائه نكند ثبت اردســتان مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد. ضمنا 

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

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

فرزند نادعلی مالكين رسمی.
3- رای شــماره 139760302032000053 مورخ 97/8/7 خانم پريسا فتوحی السيبی 
فرزند حسين ششدانگ يك باب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از مزرعه مونيه پالك 
87 اصلی سفلی واقع در اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 294/16 مترمربع 

انتقال رسمی )به عنوان صداق( از خانم سكينه فتوحی السيبی مالك رسمی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/17 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/2 

م الف: 309135 خيراله عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

مزایده
10/16  شــماره نامه: 1397009001361982 شماره پرونده: 9209983650200458 
شــماره بايگانی پرونده: 920198 اجرای احكام مدنی دادگســتری شهرستان چادگان 
در نظر دارد در جهت اجرای مقــررات قانون اجرای احكام مدنی و اســتيفاء محكوم به 
موضوع محكوميت آقای سجاد قاسمی به پرداخت وجه يك يكباب ساختمان مسكونی 
 به شــماره ســند 769599 الف 85 فرعی 118 اصلی 53 به ماســحت 1718 متر مربع

 دارای حدودا 1300 متر مربع عرصه و چهارصد متر مربع اعيانی در قسمت اعيانی ديوارها 
با مصالح گل و سنگ و آجر و سقف با مصالح تيرآهن طاق ضربی و تير چوبی نمای بيرونی 
آجر و سطوح داخلی سفيد كاری درب و پنجره فلزی و امتيازات چهارگانه و ساير متعلقات 
شامل انباری طويله واقع در روستا می باشد را از طريق مزايده به فروش رساند لذا از كليه 
كسانی كه مايل به شركت در مزايده هستند دعوت می شود در تاريخ 1397/10/20 لغايت 
1397/11/3 با همكاری كالنتری 12 رزوه و محكوم له شــركت فــرآورده های لبنی با 
وكالت خانم ستايش يزدانی از ســاختمان مذكور بازديد و در جلسه مزايده حضوری كه 
 در تاريخ 1397/11/4 ساعت 10 صبح در محل اجرای احكام مدنی دادگستری تشكيل 
می شود حاضر شوند هر كس باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود و 
موظف است ده درصد قيمت پيشــنهادی را در همان تاريخ به حساب سپرده دادگستری 
واريز و مابقی را حداكثر ظرف ده روز به حساب مربوطه پرداخت نمايد قيمت پايه اين ملك 
بر اساس نظريه كارشناسی 1/889/760/000 ريال می باشد. م الف: 323424  اجرای 

احكام مدنی دادگستری شهرستان چادگان )247 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

10/17 آقای علی مرادی دارای شناســنامه شماره 702 به شــرح دادخواست به كالسه 
739/97  از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شــادروان رجبعلی مرادی به شناســنامه 17 در تاريخ 97/9/19 اقامتــگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد مرادی فرزند رجبعلی، 
ش.ش 45 متولد 1363 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 2- علی مرادی فرزند رجبعلی، 
ش.ش 702 متولد 1352 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- خديجه مرادی فرزند رجبعلی، 
 ش.ش 38 متولد 1360 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 4- مرضيه مرادی فرزند رجبعلی، 
ش.ش 45 متولد 1358 صــادره از دهاقان )دختر متوفی( 5- نســرين مــرادی فرزند 
 رجبعلی، ش.ش 8 متولد 1355 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 6- فاطمه جهان بخش

 همگينی فرزنــد نادعلی، ش.ش 29 متولــد 1332 صادره از دهاقان )همســر متوفی(. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك نوبــت آگهی می نمايد 
تا هر كســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاريخ نشــر 
 نخســتين آگهی ظرف يك ماه  به شــورا تقديــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 323458 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )191 كلمه،2 كادر(  

ابالغ دادخواست وضمائم
10/19 بدينوسيله به 1- اكبرسوراني يانچشــمه 2- رقيه قرباني 3- حيبن قرباني فعاًل 
مجهول المكان ابالغ مي گرددكه خواهان صندوق قرض الحسنه منتظران به مديرعاملي 
سيدنوراله تقوي به نشاني شهرضا ميدان شهيديوسفيان جنب بانك پاسارگاد دادخواستي 
به خواسته مطالبه وجه به اين شورا تسليم كه  بكالســه 97 / 710 ش 3 ح  ثبت و وقت 
رسيدگي براي روز شنبه مورخ 25 / 12 / 97 ســاعت 30 / 5  عصر تعيين گرديده اينك 
حسب درخواســت خواهان و به تجويزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب يك نوبت دريكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاريخ انتشــارظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه 
شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضاحاضرشويدواگربعداً احتياج به نشرآگهي 
باشد يك نوبت منتشرخواهدشد و مدت آن ده روزخواهد بود. م الف: 323457 عكاشه 

رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضا )131 كلمه، 1 كادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

10/20 بدينوســيله به زهراحيدري فعــاًل مجهول المكان ابالغ مــي گرددكه خواهان 
وحيدفرهمنديان فرزند نصراله به نشاني شهرضا سروستان فاز4 مجتمع دنايول دادخواستي 
به خواسته الزام به تنظيم سندخودرو سمند به شــماره انتظامي 179 ب 42 ايران 23 به 
 اين شورا تسليم كه بكالسه 97 / 980 ش 2 ح  ثبت و وقت رسيدگي براي روزشنبه مورخ
 6 / 11 / 97  ساعت 4 عصر تعيين گرديده اينك حسب درخواست خواهان و به تجويزماده 
73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاريخ 

انتشارظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره دوحقوقي شهرضا 
 حاضرشويد و اگربعداً  احتياج به نشرآگهي باشــد يك نوبت منتشرخواهدشد و مدت آن
 ده روزخواهد بود. م الف: 323459 رئيس دبيرخانه شــوراي حل اختالف شماره دو 

حقوقي شهرضا )128 كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

10/18  آقای نصرا... نوری دارای  شناسنامه شــماره 59  به شرح دادخواست به کالسه  
2900/97 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان محمد نوری به شناســنامه 5410124308 در تاریخ 97/5/17  اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به مادر و پدر 
 به اســامی: 1- نرگس ایران پور مبارکه به شماره شناســنامه 789 نسبت با متوفی مادر
 2- نصراله نوری به شماره شناســنامه 59 نســبت با متوفی پدر و الغیر. 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: 323710 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )137 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

10/11 آقای  ناصر عنبرزاده دارای  شناسنامه شماره 1009  به شرح دادخواست به کالسه  
2901/97 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اصغر عنبرزاده  به شناسنامه 1316 در تاریخ 97/9/19  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر و یک 
همسر دائمی به نام های ذیل: 1- ناصر عنبرزاده، ش.ش 1009 )پسر متوفی( 2- خسرو 
عنبرزاده، ش.ش 60748 )پسر متوفی( 3- زهرا عنبرزاده، ش.ش 60747 )دختر متوفی( 
4- ملک لوئیان، ش.ش 1051 )همسر متوفی( و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 323708 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )150 کلمه، 1 کادر(

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی کامیون کشنده ماک مدل 1354 به 
رنگ نارنجی روغنی به شــماره پالک 13-472 ع 68 و 
  R611STK12199 شماره موتور 002437 شماره شاسی
و شناسه ملی خودرو IRDD541K8GQK12199 به نام 
آقای  یوســف ابراهیمی چرمهینی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اســت 
که ورزش پیاده روی دارای 

تاثیرات مفیــدی در زمینه پیشــگیری از 
بیماری های مزمن و غیرواگیر است.

تقویت قلب، کاهش وزن، تنظیم فشار خون، مبارزه با سرطان، 
بهبود گردش خون، کاهش خطر دیابت، استحکام استخوان، تقویت 

ماهیچه ها، بهبود هضم و گوارش، بهبود عملکرد ایمنی، جلوگیری از زوال 
عقل با پیاده روی، افزایش ظرفیت ریه، کمک به جذب ویتامین D با پیاده روی، 

کاهش استرس، بهبود حافظه، افزایش بهره وری و افزایش خالقیت از جمله فوایدی 
اســت که محققان در اهمیت ورزش پیاده روی در زندگی انسان به آن اشاره کرده اند. به 

گفته یک متخصص پزشکی ورزشی ، حرکت دوچرخه زدن و پیاده روی حتی اگر کوتاه مدت 
باشند برای سیاهرگ واریسی بســیار موثرند و به عنوان موثر ترین راه برای درمان این بیماری 

شناخته می شود.
هنگام انجام  پیاده روی چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

برای اینکه بتوانیم از ورزش پیاده روی بهترین استفاده را برده و به فوایدی که در پی انجام این ورزش 
حاصل می شود دست یابیم باید توجه داشته باشیم که یک سری از نکات را باید رعایت کنیم.

 به گفته یک متخصص طب، پیشگیری افرادی که در راهپیمایی های طوالنی مدت شرکت می کنند 
اگر دچار بیماری خاصی هستند برای پیشگیری از هر نوع آســیبی باید از پزشک معالج خود گواهی 
مربوطه را اخذ کنند. افرادی که مبتال به بیماری های خاصی مانند قلبی عروقی، دیابت و یا فشار خون 
هستند باید داروهای خود را به مقدار کافی به همراه داشته باشند و طبق دستور پزشک معالج خود به 
طور مرتب آنها را مصرف کنند،  همچنین بیمارانی که مبتال به عارضه دیابت و زخم های ناشی از آن 
هستند باید مرتب در طول مسیر پیاده روی پاهای خود را بازدید کنند تا دچار عفونت در قسمت 

پا نشوند.توجه به انتخاب کوله پشتی مناسب برای پیاده روی یکی دیگر از نکاتی است که این 
متخصص طب پیشگیری به آنها اشاره می کند و می گوید :کوله پشتی مناسب ترین وسیله 

برای حمل ونقل وسایل شخصی است زیرا این وسیله هنگام پیاده روی ستون فقرات را در 
بهترین حالت نگه  می دارد. همچنین افراد برای انجــام پیاده روی طوالنی مدت باید 

از کفشی مناسب استفاده کنند تا تعادل گرمایی بدن شان حفظ شده و احساس 
راحتی کنند.

توجه به بهداشت فردی و استفاده از آب آشامیدنی سالم و بسته بندی و 
کرم ضدآفتاب مناسب از جمله دیگر نکاتی است که باید هنگام 

پیاده روی به آنها توجه داشته باشیم.

درمان وریدهای واریســی با انجام ورزش پیاده روی، 
نتیجه جدیدترین تحقیقاتی اســت که پزشکان با بررسی روی 
این بیماری به آن دســت یافته اند تا بار دیگر توجه به ورزش کردن و 

نقش موثر آن در سالمتی مشخص شود.
طی  ســالیان اخیر توجه به تغییر سبک زندگی و ســبکی که انسان را به سمت 
سالمتی بیشتر ســوق دهد، مورد توجه تمام جوامع به خصوص جوامع پیشرفته قرار 
گرفته است. به گونه ای که بررســی سبک زندگی افراد در کشــور های پیشرفته نشان 
می دهد که ورزش به عنوان جزو الیفنک این سبک ها شناخته می شود که بدون آن نمی توان 
سالمتی و تندرستی بدن را انتظار داشت. سالمتی و توانایی جسمانی از نعمت های الهی است. 
انسان همیشه خواهان سالمتی و نشاط است خوشبختی هر انسان وابسته به نیروی بدن و روحش 
است. داشتن یک برنامه زندگی به  طور منظم و حســاب شده برای سالمتی افراد بسیار مهم است. 
فردی که از نظر غذایی مواد الزم و ضروری را رعایت می کند و پرخــوری و زیاده روی نمی کند، به 
ورزش و تمرینات بدنی می پردازد. ورزش خون بیشتری را به مغز می رساند، وقتی که اکسیژن خون 
بیشتر شود رفتار و اخالق افراد نیز بهتر می شود. ورزش سطح نمک را در مغز پایین می آورد و باعث 
بهتر شدن کیفیت خواب می شود.ورزش، باعث ترشح ماده ای به نام مرفین می شود که باعث نشاط 

و شادابی افراد خواهد شد.
اگر بخواهیم اهمیت ورزش را در سالمتی انســان بدانیم خواهیم دید که اثرات مفید فعالیت های 
ورزشی را در پیشــگیری درمان و کنترل بسیاری از نارســایی های قلبی و عروقی و تنفسی نشان 
می دهد، طبق آخرین تحقیقات انجام شده در ایران باالترین میزان مرگ ومیر،مخصوص بیماری 
های قلبی اســت که با انجام ورزش به صورت مرتب این آمار به طور قابل توجهی کاهش پیدا 
می کند.باید توجه داشته باشیم زمانی که از ورزش کردن صحبت می کنیم الزاما انجام ورزش 
به صورت حرفه ای و تبدیل به یک ورزش کار حرفه ای مدنظر نیست؛ چرا که ورزش های 
ساده ای مانند پیاده روی، دویدن، انجام حرکات کششی که هیچ گونه هزینه ای نیز به 

دنبال ندارند می تواند  به سالمتی کمک زیادی کند.
در دنیای امروز پیاده روی بهترین فعالیت و طبیعی ترین ورزش برای کسب 
آمادگی جسمانی و روانی اســت. پیاده روی، ورزش لذت بخش و کم 
خطری است که در دسترس همگان است و همه جا و همه وقت 
امکان اجرای آن وجود دارد. بررســی متون و مقاالت 
علمی در مورد ارتبــاط بیماری ها و فعالیت 
فیزیکی گویــای این مطلب 

 پریسا سعادت
محققان سوئدی پی بردند؛

سبزیجات پهن برگ از بیماری 
کبدچرب پیشگیری می کنند

مطالعات محققان نشــان می دهد مصرف سهم 
زیادی از ســبزیجات پهن بــرگ در روز موجب 
کاهش ریسک ابتال به بیماری کبدچرب می شود.

بیماری کبدچرب، بیماری شایع کبدی است و 
مهم ترین علت آن، اضافه وزن و مصرف زیاد الکل 
است.سبزیجات پهن برگ، حاوی نیترات معدنی 
است که می تواند به پیشگیری از تجمع چربی در 
کبد کمک کند.»ماتیاس کارلستروم«، از موسسه 
کارولینسکا سوئد، در این باره می گوید: »زمانی که 
ما به غذای موش های دارای رژیم غذایی پرچرب 
و پرقند غربی، نیترات رژیمی اضافه کردیم، شاهد 
میزان بســیار کمتر چربی در کبد بودیم.«یافته 
ها نشان داد که مصرف بیشتر میوه و سبزیجات 
دارای تاثیر ســودمندی بر عملکرد قلب و عروق 

و بر دیابت است.

آلرژی غذایی موجب تشدید 
بیماری  ام اس می شود

محققان عنوان می کنند یک رابطه احتمالی بین 
آلرژی غذایی و عود مجــدد بیماری ام اس وجود 
دارد.دکتر »تانوجا چیتنیس«، سرپرســت تیم 
تحقیق از بیمارســتان بیریگام و زنان بوستون، 
در این باره می گوید: »یافته هــای ما بیانگر این 
مطلب است که بیماران مبتال به ام اس که آلرژی 
هم دارند در مقایسه با بیماران فاقد آلرژی، دارای 
بیماری فعال تری هســتند و این تاثیر ناشی از 
آلرژی های غذایی است.«بیماری ام اس، بیماری 
سیستم عصبی مرکزی است که می تواند بر تعادل 
و حرکت تاثیر گذارد. هنوز دقیقا مشخص نیست 
 که چگونه آلرژی غذایی موجب تشدید بیماری
 ام اس می شــود؛ اما محققــان معتقدند آلرژی 
های غذایی می توانند موجب تشــدید التهاب 
مرتبط با بیماری ام اس شوند. آلرژی ها موجب 
تغییر باکتری های روده می شوند. این باکتری ها 
می توانند مواد شــیمیایی را تولیــد کنند که بر 

سیستم اعصاب مرکزی تاثیر می گذارند.

 توصیه های طب سنتی
 برای سردترین فصل سال

 درهوای سرد، محتاج پوشش بیشتر وپناه بردن 
به خانه های گرم هستیم. مزاج فصل زمستان، 
سرد و تر اســت.آفتاب به  صورت مایل به زمین 
می تابد و بارش باران و برف موجب تری و رطوبت 
هوا می شــود. این فصل بــرای صاحبان مزاج 
صفراوی مناسب  تراست ولی برای صاحبان مزاج 
بلغمی و افراد مسن و پیر مناسب نیست. به طور 
کلی درفصل زمستان، سموم و مواد زاید، بیش 
از دیگر فصول سال در بدن انباشته می شود.در 
ادامه به بعضی مراقبت ها در این فصل اشــاره 

می کنیم:
به سبب سردی هوا و بسته شدن منافذ پوستی، 
حرارت میل بــه باطن) اعمــاق( پیدا می کند 
و حرارت غریزی بیشــتر می شــود و قوه بدن 
درفصل زمستان افزایش می یابد. دراین فصل، 
هضم بهتر صورت می گیرد و گوشت و خون بدن 
زیاد می شود به طوری که گاهی ممکن است این 
افزایش خون، به بدن آسیب برساند. درصورت 
مصرف غذاهای سرد و مرطوب، بخارات غلیظ 
ناشی از آن ها به سوی سر می رود و به رطوبت 
تبدیل و از مجرای بینی خارج می شود. زمستان، 
طبیعت سرد ومرطوبی دارد بنابراین باید رژیم 
غذایی و روش زندگی خود را طوری برنامه ریزی 
کنیم که این سرما ورطوبت باعث بیماری نشود.

در این فصل مصرف غذاهــای گرم توصیه می 
شود و باید از خوردن غذاها و نوشیدنی های سرد 
و مرطوب مانند ماست و دوغ اجتناب کرد.مصرف 
بعضی میوه های تابستانی مانند هندوانه یا کدو 
که مناسب فصل گرم است ، در زمستان مناسب 
نیســت .در این فصل ســال، خوردن غذاهای 
سنگین توصیه می شود غذاهایی مانند آبگوشت، 
آش و ... زیرا قدرت هاضمه بدن افزایش می یابد. 
درخصوص مصرف لبنیات در فصل زمســتان 
نمی توان به صورت کلی حرفــی زد، به عنوان 
مثال مصرف ماست و دوغ مناسب فصل زمستان 
نیست در حالی که مصرف بعضی لبنیات مثل 

کره و خامه مناسب است .

اعالم مفقودی 

بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو 405 مــدل 
 1392 بــه رنــگ نقــره ای متالیــک به شــماره پالک

 43-144 هـ 91 و شماره موتور 124K0284375 وشماره 
شاســی NAAM01CA5DR017310 و شناســه ملــی 
خودرو IRFC921V1S5017310 به نام مســعود سورد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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واحدهای پژوهشی در اصفهان رتبه بندی می شوند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

اینستاگردی

 محیط زیست

روابط عمومی حفاظت محیط زیست 
اعالم کرد:

امروز؛پایان صدور پروانه شکار
آخرین مهلت ارائه و عرضه پروانه شکار پرنده در 
سطح استان اصفهان اعالم شد.روابط عمومی 
حفاظت محیط زیست اســتان در اطالعیه ای 
اعالم کرد: پیرو اطالع رســانی اولیه در تاریخ 
۱۵آذر ماه ۹۷ در پایگاه اطالع رسانی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان، آخرین 
مهلت ارائه و عرضه پروانه پرنده در سطح استان 
اصفهان پایان روز کاری یکشنبه، مورخ دوم دی 
ماه ۱۳۹۷)امروز( است.این اداره کل همچنین 
آورده است: ارائه پروانه شکار پرنده در استان به 
صورت محدود صورت می گیرد و تاریخ اعالم 

شده تمدید نمی شود.
شکار و اقدام شــروع به شکار در زیستگاه های 
حیات وحش توسط متخلفان جرم و طبق ماده 
۱۰ و ۱۵ قانون شــکار و صید، قابل تعقیب و 
مجازات است. همچنین تحصیل نکردن پروانه 
و اقدام به شروع شکار در زیستگاه های حیات 
وحش جرم محســوب می شــود و طبق ماده 
۱۰ و ۱۵ قانون شــکار و صید، قابل تعقیب و 
مجازات اســت. بر اســاس قانون، هر کس به 
طور غیرمجاز سالح شــکاری یا مهمات آن را 
خریداری، نگهداری یــا حمل کند به حبس از 
۹۱ روز تا 6 ماه یا پرداخت جزای نقدی تا سقف 
۲۰ میلیون ریال محکوم و اقالم کشف شده نیز 

به نفع دولت ضبط می شود.

وقتی عقاب ها زباله می خورند!
یکی از مناطقی که در مسیر مهاجرت عقاب ها 
قرار دارد، منطقه گردنه زینل و سایت کارخانه 
پسماند اصفهان است که هر روز حجم زیادی 
از زباله شــهری، ضایعات کشتارگاهی، تلفات 
مرغداری و دامداری وارد این کارخانه می شود 
و همین سبب شــده که شــمار قابل توجهی 
ازعقاب های بومی و مهاجر در این مکان میان 
انبوه زباله ها بــه دنبال یافتن غذا باشــند، در 
حالی که پســماندهای گوشت و ضایعات مرغ 
غذای این پرندگان شکاری نیســت و نه تنها 
ارزش غذایی ندارند بلکه ســبب بیماری آن ها 

می شوند.  
در همین ارتباط حســین اکبــری، معاونت 
نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان 
اصفهــان می گوید:عقاب هــای منطقه گردنه 
زینل، گونه های مهاجری هســتند که مسیر 
اصلی آنها منطقه حفاظت شــده کاله قاضی 
است؛ چرا که این منطقه به دلیل وجود نواحی 
صخره ای محل مناسبی برای خانواده پرندگان 

شکاری است.
وی اظهــار می کنــد: عقاب طالیــی و عقاب 
صحرایی، جزو گونه های پرنده شکاری اصلی 
و بومی منطقه کاله قاضی به شــمار می روند 
که آنجا زادآوری می کننــد، با این حال بخش 
کوچکی از این ها مانند عقاب طالیی می تواند 
مقیم و ساکن باشد و در همان منطقه بخشی از 
جمعیت مهاجر را تشکیل دهند، به طور معمول 
خانواده پرندگان شــکاری و به ویژه عقاب ها 
و الشخورها مهاجر هســتند.معاون نظارت و 
پایش حفاظت محیط زیست استان می افزاید: 
عقاب های که در گردنه زینل مشاهده شده اند  
از گروه عقاب های مهاجری هستند که در مسیر 
شمال به جنوب به صورت کوتاه مدت از یک روز 
تا یک ماه امکان توقف دارند و از زیستگاه های 
این منطقه به طور پراکنده استفاده می کنند.

وی تاکید می کند: گونه هــای مختلف عقاب 
به عنوان جزئی از خانواده پرندگان شــکاری 
تحت حمایت محیط زیست هستند، شکار این 
پرندگان در هر شرایطی ممنوع  و تحت اقدامات 
و مراقبت های حفاظتی است.اکبری می افزاید: 
حفاظت محیط زیست به صورت مداوم وشبانه 
روزی در مناطق چهارگانــه و تحت مدیریت 
و حتــی زیســتگاه های آزاد و غیــر حفاظت 
شــده گشــت و پایش و نظــارت دارد و قطعا 
 درصورت دیدن هر گونه تخلف برخورد قانونی 

می کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال 
انتقال بیماری بین این پرندگان شکاری و انسان 
وجود دارد، می گوید: در نواحی که عقاب ها از 
پسماندها استفاده می کنند در بسیاری از موارد 
انتقال بیماری ها بین خود آن گونه وحشی اتفاق 
می افتد، از پرندگان شــکاری خیلی کم و در 
شرایط خاص بیماری به انسان منتقل می شود 
اما تا به حال گزارشــی مبنی بر انتقال بیماری 
از  پرندگان شــکاری این منطقه به شهروندان 
گزارش نشده اســت و هیچ جای نگرانی وجود 
ندارد، حتی گونه های مشــکوک به آنفلوانزای 
پرندگان نیز با شواهد و قرائن خاص و در صورت 
اثبات مراقبت هــای ویژه انجام می شــود که 

تاکنون گزارش نشده است .

نماینده مردم نجف آباد  درمجلس:
 قانون نظام وظیفه 
نیازمند اصالح است

نماینده مردم نجف آباد ، تیران و کرون درمجلس 
شورای اسالمی گفت: قانون نظام وظیفه عمومی 
و سربازی اجباری برای کاهش جمعیت سربازان 
فراری و پرونده های این بخــش، نیازمند اصالح 
اســت. ابوالفضل ابوترابی، تعداد سربازان غایب را 
۲ میلیون و فراری از پادگان را ۵۰۰ هزار نفر اعالم 
کرد و افزود: بیشترین پرونده های دادگاه نظامی 

مربوط به این قشر است.
وی بیان کــرد: اصالح قانون ســربازی اجباری و 
تســهیل شــرایط خدمت به کاهش پرونده ها و 
مشکالت منجر خواهد شد و باید بر اساس اصالح 

قوانین از این مسائل جلوگیری کرد.
نماینده مردم نجف آباد ،تیران و کرون درمجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه قوانین اجباری در 
این خصوص پاسخگو نیست، تصریح کرد: باید از 
تجربه های سایر کشــورهای دنیا در قانون نظام 
وظیفه استفاده کرد و جوانان بر اساس نیاز کشور 

به خدمت سربازی اعزام شوند. 
وی ادامــه داد: جوانان ســرمایه های کشــور به 
شــمار می روند و باید از این ظرفیت فوق العاده 
برای رفع مشــکالت کشــور و نیروهای مســلح 
اســتفاده شــود و حقوق و مزایای آن ها افزایش 
یابد. ابوترابی با اشــاره بــه مخالفت هــا و ایراد 
ســتاد کل نیروهای مســلح نســبت به اصالح 
 قانون نظــام وظیفه خاطرنشــان کــرد: باید با

 هم اندیشــی نماینــدگان مجلس و ســتاد کل 
نیروهای مســلح شــرایط را در خدمت سربازی 
برای کاهش مشکالت این خدمت دو ساله بهبود 

بخشید.

مسئول مرکز حوادث و فوریت های 
پزشکی استان خبر داد:

مسمومیت 4 شهروند اصفهانی 
دراثر گازگرفتگی

مسئول مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان گفت:مســمومیت با گاز منوکسیدکربن 
در خیابان جی اصفهان، چهار شــهروند را راهی 
بیمارســتان کرد.غفور راســتین، مسئول مرکز 
حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: 
عصر جمعه  دو بانوی 4۵ و ۲۰ ساله و پسری ۱۲ 
ساله وکودکی یک ماهه درمنزل دچار گازگرفتگی 
شــده و باحضور به موقــع مامــوران اورژانس به 

بیمارستان امین اصفهان منتقل شدند.
راســتین، علت این حادثه را رعایت نکردن اصول 
ایمنی در نصب دودکــش آبگرمکن منزل اعالم و 
به شهروندان توصیه کرد در فصل سرما برای گرم 
کردن منزل از وسایل گرمایشی استاندارد با رعایت 

اصول ایمنی استفاده کنند.

بازگشت ۱۰زندانی جرایم 
غیر عمد با همت ورزشکاران 

»کراس فیت« اصفهان

مدیــر کل زندان های اســتان اصفهــان گفت: 
۱۰زندانی جرایم غیر عمد با همت ورزشــکاران 
»کراس فیت« اصفهان به آغوش خانواده بازگشتند. 
گرجی زاده ، درحاشــیه مراســم آزاد سازی این 
زندانیان گفت:خیران ورزشــکار بــا همت خود 
با جمع آوری یــک میلیارد ریال ســبب آزادی 
۱۰زندانی بدهکار شدند. جعفرمصیبی، مسئول 
کمیته کراس فیت اســتان هم گفت:قرار شــد 
طی برگزاری یک دوره مســابقه ضمن حمایت از 
کودکان کار ۱۰زندانی جرایم غیر عمد را آزاد کنیم. 
کراس فیت، ترکیبی از تمریــن مقاومت، تمرین 
ســرعت، وزنه برداری به سبک قدرتی و المپیک، 
تمرین وزن بــدن، ژیمناســتیک و تمرین های 

استقامتی است.

تهیه کننده »ماجرای نیمروز« 
هم نگران زاینده رود

تهیه کننده فیلم ماجرای نیمروز با انتشار عکسی 
از زاینده رود خشــک، نگرانــی  و ناراحتی اش از 

خشکی این رودخانه را اعالم کرد.

مدیــرکل ثبت احــوال اصفهان گفــت: ایجاد میز 
خدمت که از ابتدای امســال در این اداره کل ایجاد 
شــد، کاغذبازی ها برای انجــام فرآیندهای اداری 
را از بین برد.حســن غفرانی، با بیــان اینکه بیش از 
۷۰ درصد خدمات در ساختمان ثبت احوال استان 
به صورت متمرکز توســط این میز انجام می شود، 
افزود: این میز فرصتی را برای مردم به وجود آورد تا 
به جای مراجعه به چند بخش این نهاد به یک بخش 
مراجعه و درخواست خود را عملیاتی کنند. مدیرکل 
ثبت احوال استان اصفهان ادامه داد: با اجرایی شدن 
این طرح مامور این اداره کل به محل سکونت افرادی 
مثل ســالمندان، جانبازان، معلوالن و زندانیان که 
مراجعه حضوری به ثبت احوال برای آنها دشوار است 
و یا امکان پذیر نیست مراجعه و خدمات به آنها ارائه 
می دهد. غفرانی یادآور شد: نمایندگان ثبت احوال 
اصفهان در بیمارستان های شهید صدوقی، عسکریه 
و سعدی این شــهر برای تنظیم سند سجلی جهت 
نوزادان تازه متولد شده مستقر شدند تا در کوتاه ترین 
زمان ممکن شناسنامه آنها صادر شود. مدیرکل ثبت 

احوال اصفهان درباره آمار صدور کارت ملی هوشمند 
در اســتان گفت: تا پایان آذر امسال کارت هوشمند 
برای ۷6 درصد جمعیت استان اصفهان صادر شده 
اســت. وی با بیان اینکه جمعیت هدف استان برای 
دریافت کارت ملی هوشمند متغیر است و این آمار 
هرماه تغییر می کند، گفت: این جمعیت حدود چهار 
میلیون نفر است؛ اما باتوجه به اینکه هر ماه آماری به 
جمعیت هدف اضافه یا کم می شوند نمی توان عدد 

دقیقی را برای این آمار مشخص کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان:

میز خدمت، کاغذبازی اداری در ثبت احوال را حذف کرد
به گفته رییس مرکز تحقیقات پیشــگیری از سرطان 
اصفهان طی ســال های اخیر ثبت، تشخیص و درمان 
ســرطان روند بهتری پیدا کرده است؛ اما این ذهنیت 
غلط در اصفهان وجود دارد که درصد ابتال به سرطان 
در این شهر زیاد است.فریبرز مکاریان می گوید: یکی 
از علت های باال رفتــن آمار جمعیت بیمــاران مبتال 
به ســرطان، تشــخیص و درمان به هنگام است و در 
گذشته به دلیل عدم تشخیص این بیماری، بسیاری از 
مبتالیان فوت می کردند بدون اینکه کسی بفهمد آنها 
در اثر ســرطان از دنیا رفته اند. هر چند روند تشخیص 
سرطان در بیماران مبتال به این بیماری صعب العالج از 
سوی مراکز پزشکی سرعت یافته است؛ اما دبیر انجمن 
سرطان اصفهان با اشــاره به درمان های غیر جراحی 
بیماران ســرطانی می گوید: رادیوتراپی آنکولوژی به 
درمان رادیوتراپی، شــیمی درمانــی و ایمنو تراپی به 
درمان بیماران سرطانی می پردازد.پوریا عادلی با بیان 
اینکه با توجه به وجود تحریم ها و مسائل دیگر، در بخش 
انجام شیمی درمانی و رادیو تراپی در شهر اصفهان برای 
بیماران با مشکالتی مواجه هستیم، گفت: هم اکنون 

لیست های طوالنی نوبت برای بیماران داریم.وی با بیان 
اینکه در حال حاضر شاهد مشــکالتی در حوزه رادیو 
تراپی اصفهان هســتیم و امیدواریم معاونت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با مســاعدت بخش خصوصی 
و انجام فعالیت ها در این حوزه بــه حل این معضالت 
بپردازد، گفت: در بخش تهیه دارو  با مشکل کمبود دارو 
رو به رو هستیم و به طور یقین فقط با افزایش تولیدات 
کارخانه های داخلی و روش هایی که بتوان تحریم ها را 

دور زد، می توان این معضل را رفع کرد.

دبیر انجمن سرطان اصفهان:

برای انجام شیمی درمانی در اصفهان با مشکالتی مواجه هستیم

خبرثبت احوال

فرآیند قبول یک کودک بــه فرزند خواندگی، چیزی 
شبیه گذشتن از هفت خوان رستم است. مراحل سخت 
و پیچیده ای که این پروسه را به یک حرکت الکپشت 
وار چند ساله تبدیل می کند. اگر چه در سال های اخیر 
تالش شده تا مشموالن واجد شرایط فرزند خواندگی در 
کشور زیادتر و شرایط اندکی تسهیل شود؛ اما به وجود 
وضع قوانینی مانند قبول درخواســت دختران مجرد 
برای فرزند خواندگی و یا خانواده هایی که فرزند دارند، 
هنوز هم افراد زیادی هســتند که باید ماه ها و حتی 

سال ها چشم انتظار فرزندخوانده های خود باشند.
1800 نفر متقاضی فرزند خوانده

بر اســاس اعالم مجتبــی ناجی، معــاون اجتماعی 
بهزیستی اســتان اصفهان طی 6 ماه نخست امسال 
۱۲ کودک و در سال گذشته 6۵ کودک بی سرپرست 
به عنوان فرزند خوانده به خانواده های متقاضی فرزند 
واگذار شدند. این آمار اندک در حالی است که  حدود 
یک هزار و 8۰۰ زوج در لیست متقاضیان فرزند خوانده 
قرار دارند. بر اساس اعالم این مسئول، ۳ دسته افراد در 
لیست متقاضیان قرار دارند؛ نخست زوج هایی که هیچ 
فرزندی ندارند، دوم دختران مجردی که باالی ۳۰ سال 
دارند و دسته سوم زوج هایی که فرزند دارند؛ اما تمایل 
به گرفتن فرزند خوانده نیز دارنــد. معاون اجتماعی 
بهزیستی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان تعداد 
متقاضیان دسته اول باالست و طبیعتا واگذاری فرزند 

به دسته های بعدی کمتر اتفاق خواهد افتاد. 
کودک ربایی آسان تر از فرزندخواندگی

برآوردهای آمار ارائه شده از سوی بهزیستی اصفهان به 
خوبی نشان می دهد که پروسه فرزندخواندگی تا چه 
حد کند و آرام پیش می رود و این مسئله در سال های 
اخیر معضالت زیــادی را در این زمینه به وجود آورده 

است.
چندی پیش بود کــه خبر پیدا شــدن کودک چهار 
ساله ای که توسط یک زوج ربوده و تغییر هویت داده 
شده بود، منتشر شد. زن و مردی که به دلیل نداشتن 
شــرایط پذیرفتن یک فرزند از بهزیستی و ناتوانی در 

بارداری زوجــه، تالش کردند راه حلی برای مشــکل 
خود پیدا کنند. از این دست ابتکارات  و دزدی ها  طی 
سال های اخیر در کشور زیاد اتفاق افتاده است. حتی 
چندی پیش خبری منتشر شــد مبنی بر انهدام باند 
خرید و فــروش نوزادان در مشــهد،تهران و اصفهان. 
بسیاری از کارشناسان اجتماعی معتقدند شیوه های 
ســخت گیرانه فرزند خواندگی نقش عمــده ای در 
شکل گیری این بزه های اجتماعی دارد. آن سوی دیگر 
این ماجرا هم به تعداد باالی کودکان نگهداری شده در 
مراکز بهزیســتی باز می گردد. مسئله ای که  در کنار 
بودجه محدود این سازمان و آسیب های ناشی از آن در 

آینده، سالمت روانی و اجتماعی کودکان بی سرپرست 
و بد سرپرست را تهدید می کند.

هزار راه نرفته برای رسیدن به یک کودک
سخت گیری های عجیب و غریب سازمان بهزیستی 
طی سال های اخیر موجب شده تا افرادی که دوست 
دارند تا کودکی داشــته باشــند از راه های دیگری به 
خواسته خود برســند. از جمله اینکه برخی از زوجین 
از اســتان های دیگر اقدام به پذیــرش فرزند خوانده 

می کنند. 
»هرمزگان« یکی از مناطقی اســت که شرایط در آن 
آسان تر است. بر اساس اعالم مسئوالن بهزیستی بندر 
عباس، بسیاری از زوجین از استان های اصفهان و یزد 
درخواست های خود را به بهزیستی هرمزگان ارسال 
می کنند تا شاید بتوانند در مدت زمان کمتری کودکی 
را به فرزند خواندگی قبول کنند. عالوه بر این برخی از 
زوجین ترجیح می دهند تا مادران باردار نیازمندی را 
پیدا کنند که بتوانند بــا پرداخت مبلغی فرزند به دنیا 

نیامده اش را پس از تولد به آنها واگذار کند .
 لقاح مصنوعی، در آزمایشگاه و رحم های 

اجاره ای
اگر یکــی از زوجین توانایی باروری داشــته باشــد 
آزمایشــگاه هایی وجود دارد که می توانند با اهدای 
اســپرم و یا تخمک جنین را تولیــد و آن را به والدین 
تحویل دهند. در این روش معمــوال افراد با اجاره یک 
رحم فرزند را به دنیا می آورند؛ کودکی که اگر چه پدر یا 
مادر زیستی دیگری دارد؛ اما از بدو تولد بدون هیچ منع 

و دردسری نصیب زوج فاقد فرزند می شود.

ُکند، آرام، خسته کننده

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: سند موقوفه رحیم خان اصفهان به مساحت بیش از ۹۰۰ 
هزار متر مربع و ارزشی بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به نام موقوفه 

اخذ شد.
 حجت االسالم محمود نصر اصفهانی اظهار کرد: با پیگیری های 
مداوم کارشناسان معاونت حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور 

خیریه اســتان و همچنین باهمکاری اداره ثبت اسناد و امالک 
استان، سند موقوفه محمد رحیم خان فضل آباد با هدف صیانت از 
حقوق موقوفات و همچنین اجرای امینانه نیات واقف نیک اندیش 
آن اخذ شد. وی افزود: مساحت این موقوفه ۹84 هزار و ۵6۰ متر 
مربع است که این موقوفه در جوار ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
است و گستردگی آن تا فلکه تاکســیرانی را نیز شامل می شود 

و باغ فدک نیز بخش دیگری از این موقوفه اســت که براســاس 
ارزیابی های انجام شــده ارزش این موقوفه بیش از ۲۵۰ میلیارد 
تومان برآورد می شــود.  وی ادامه داد: قدمت این موقوفه حدود 
4۰۰ ســال اســت و نیات متعددی نیز در وقف نامه این موقوفه 
توسط واقف نیک اندیش آن ذکر شده که این نیات شامل خیرات 

و مبرات و.... است.

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان:
موقوفه رحیم خان فاضل به نام اوقاف سند خورد

 معاون اجتماعی بهزیستی استان می گوید طی 6 ماه نخست امسال 12 کودک و در سال گذشته 65 کودک بی سرپرست به عنوان فرزند خوانده به خانواده های متقاضی فرزند واگذار شدند؛

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
واحدهای پژوهشی در اصفهان رتبه بندی می شوند

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: به دنبال رده بندی پژوهش در اصفهان هستیم تا با بررسی اینکه 
چه واحدهایی در این حوزه پیشگام و چه مراکزی عقب تر هستند، جوان هارا وارد حوزه پژوهش کنیم.طاهره 
چنگیز اظهار داشت: نگاه دانشگاه به بخش پژوهش یک نگاه تحولی بود به این معنا که اولین اولویت ما نیروسازی، 
توانمندسازی، شبکه کردن و تقویت گسترش ارتباطات اعضای هیئت علمی است. وی تصریح کرد: امسال تالش 
کردیم به جای برگزاری  کارگاه های رسمی پژوهشی اقدام به افزایش جلسات گفت وگو و مبادله اطالعات و 
دریافت امکانات برای مراکز تحقیقاتی کنیم. چنگیز با اشاره به اینکه امسال نگاه خالص به موضوع پژوهش، ایده 
پردازی و تزریق نشاط،  خالقیت و شادابی در حوزه پژوهش انجام شده است، ادامه داد: تالش داریم یک حرکت 

عمومی در دانشگاه با یک نگاه خالقانه و با نشاط ایجاد شود. 

رییس اداره بهداشت شماره 2 استان :
»سالک« با کندن طاق زارها ازبین می رود

رییس اداره بهداشت شماره ۲استان گفت: طاق زارها باید در فاصله یک کیلومتری از مناطق مسکونی باشند؛ اما در 
شرق اصفهان بسیار نزدیک به محل زندگی مردم است.منصوره ابوفاضلی با بیان اینکه ریشه کن کردن سالک ممکن 
نیست؛ اما امکان پیشگیری از آن وجود دارد، اظهار کرد: همواره در خصوص پیشگیری از سالک تذکر می دهیم؛ اما 
تا زمانی که اتفاقی نیفتد کسی کاری انجام نمی دهد.وی افزود: وجود طاق زارها در یکی از شهرستان ها باعث شیوع 
سالک شده بود که مردم محلی با هر شیوه ای که بود آنها را از بین بردند و همزمان با آن سالک نیز از بین رفت.رییس 
اداره بهداشت شماره ۲ استان ادامه داد: مردم باید یاد بگیرند که در مقابل بیماری هایی چون سالک پیشگیری کنند و 
این آموزش عمومی باعث می شود تا نحوه مقابله با آن را فراگیرند.ابوفاضلی تصریح کرد: در مورد مقابله با شیوع کک 
گزیدگی، آموزش به خانواده و مدارس را پیگیری کردیم و اقداماتی در خصوص ساماندهی مخروبه ها انجام شده  است.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان 
گفت: میانگین دمای هوای اصفهان بین سه تا شش 
درجه کاهش می یابد و این روند کاهشی نیز ادامه 
خواهد داشت. فاطمه زهرا سیدان با اشاره به بررسی 
نقشه های هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه 
برای امروز جوی نسبتا پایدار برای استان پیش بینی 

می شــود، افزود: بر این اســاس آســمانی صاف تا 
قســمتی ابری برای اکثر نقاط اســتان پیش بینی 
می شــود. وی در خصوص میانگین  دمای استان 
اصفهان هم گفت:  میانگین دمای هوا ســه تا شش 
درجه سانتی گراد کاهش می یابد و این روند کاهشی 

ادامه خواهد داشت.

هوا
 و 

آب

هوای اصفهان ۶ درجه 
سردتر می شود

کارشناس مسئول پیش بینی 
هوای استان:

مرضیه محب رسول
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سرمربی چلسی تیمش را از 
جمع مدعیان خارج کرد!

مائوریتسیو ســاری، ســرمربی چلسی اعتقاد 
دارد آبی هــای لنــدن 
این فصــل مدعی 
قهرمانی نخواهند 
بود.چلسی از صدر 
جــدول فاصلــه 
گرفته و جبران این 
فاصله بــا لیورپول و 
منچسترسیتی سخت شده اســت، همین امر 
باعث شد مائوریتسیو ساری تیمش را از جمع 
مدعیان خارج کند.ساری، در کنفرانس خبری 
پیش از نبرد با لسترســیتی در هفته هجدهم 
گفت: »هرگز چلســی را به عنوان یک مدعی 
عنوان قهرمانی ارزیابی نکرده ام، چون فعال دو 
تیم بهتــر از ما در جدول وجود دارد.« ســاری 
همچنین درباره شرایط تیمش با مصدومان زیاد 
هم اظهار داشت: »در دو مسابقه »آزار« در پست 
مهاجم بازی کرد. باید راه حلی برای موقعیت های 
جدید احتمالی پیدا کنم. فکر می کنم بازی آزار 

به عنوان مهاجم هم جواب داد.«

واکنش »گتوزو« به معاوضه 
ایگواین با موراتا

تابســتان بود که »ایگوایــن« تصمیم گرفت 
یوونتوس را ترک کند 
تا یک فصــل را به 
صورت قرضی در 
میــالن بگذراند.

ی  نه ها ســا ر
ایتالیایی در روزهای 
اخیــر از معاوضــه 
ایگواین با »موراتا« مهاجم اســپانیایی چلسی 
سخن به میان آورده اند.ایگواین، در ناپولی زیر 
نظر ساری بازی های درخشــانی را به نمایش 
گذاشت و همین باعث شده تا خبرهای درباره 
عالقه دوباره ســاری به همکاری با این مهاجم 
آرژانتینی این بار در چلســی به گوش رســد.

گتوزو، ســرمربی میالن این گونــه به احتمال 
حضور ایگواین در چلسی و معاوضه او با موراتا 
واکنش نشان داد: در شرایط کنونی اصال به نقل 
و انتقاالت فکر نمی کنم. ما در رده چهارم جدول 
رده بندی جای داریم و باید این جایگاه خود را 
حفظ کنیم. دیدار سختی برابر فیورنتینا پیش رو 
داریم . باید تاکید کنم که به ایگواین نیاز داریم 

و نمی خواهم که این بازیکن را از دست بدهیم.

 بازگشت »صالح«
 به روزهای اوج

مهاجم مصری لیورپول در هشــت دیدار اخیر 
تیمــش روی 10 گل 

نقش داشته است.
به نقل از اســکای 
اسپورت، لیورپول 
در هفته هجدهم 
رقابت هــای لیــگ 
برتر انگلیس توانست 
با درخشــش »صالح« به پیروزی برســد تا به 
صدرنشینی اش ادامه دهد.محمد صالح، مهاجم 
مصری لیورپول توانست در این دیدار هم برای 
تیمش گلزنی کند تا در صــدر جدول بهترین 
گلزنان قرار گیرد.این بازیکن مســلمان، فصل 
جاری لیگ جزیره را خوب آغــاز نکرد؛؛ اما در 
هفته های اخیر بسیار آماده نشان داده است. او 
در هشت دیدار اخیر لیورپول روی 10 گل نقش 
داشته تا جایی که پنج گل به ثمر رسانده و پنج 
پاس گل هم داده و این نشــان می دهد که او به 

روزهای اوجش برگشته است.

ژاوی: 
فرانسوی ها زیبا بازی نمی کنند

تیم ملی فوتبال فرانسه استعدادهای زیادی را در 
ترکیب خود دارد و توانست 
در جام جهانی 2018 
روســیه هــم جام 
قهرمانــی را باالی 
ســر ببرد. با وجود 
قهرمانی فرانســه 
در جــام جهانی، ژاوی 
هرناندز از سبک بازی این تیم 
راضی نیست. او گفت: فرانسوی ها به من می گویند 
که آنها قهرمان جهان هســتند و بهترین تیم به 
شمار می آیند؛ اما من نظر دیگری نسبت به این 
موضوع دارم. فرانسوی ها زیبا بازی نمی کنند،  بلکه 
آنها تیم منظمی هستند اما چشم نواز و هجومی 
بازی نمی کنند. این ســتاره اسپانیایی السد قطر 
معتقد است که بازیکنان فرانسه تمایل بیشتری 
به ضد حمالت دارنــد، او در این باره توضیح داد: 
تیم ملی فوتبال فرانسه با این که می تواند هجومی 

بازی کند اما چشم به ضد حمالت می دوزد. 

فکری برای ذوب آهن آسیایی شود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»مهدوی کیا« به دیدار خانواده 
شهید مدافع حرم رفت 

مهدی مهدوی کیا، همزمان با شب یلدا طی اقدامی 
پسندیده در منزل شــهید مدافع حرم جاویداالثر 
ســردار »رضا فرزانه« حضور یافت و با خانواده این 
شهید دیدار کرد.سردار رضا فرزانه متولد سال1۳۴۳ 
و فرمانده سابق لشکر 2۷ محمد رسول ا...)ص( تهران 
در دوران دفاع مقدس بود. این شهید بزرگوار پس از 
هجوم تروریست های تکفیری به سوریه و عراق به 
صورت داوطلبانه جهت عملیات مستشاری راهی 
سوریه شــد و بعد از حدود ۴0 روز حضور مستمر و 
موثر در میدان های نبرد با تروریست ها سرانجام در 
تاریخ 22 بهمن ماه 1۳۹۴ در سوریه به جمع یاران 
شهیدش پیوست.گفتنی است، مهدی مهدوی کیا 
پیش از این با اظهارات نســنجیده ای درباره حضور 
مدافعان حرم در سوریه و عراق، باعث آزردگی خاطر 
مردم شده بود که با این اقدام خاطره  خوبی از خود در 

ذهن ها به جا گذاشت.

استقالل-جباروف؛
  80 هزار دالر

 برای آغاز مذاکرات
یک منبع آگاه در باشگاه استقالل خبر از پرداخت 
بخشی از مطالبات این باشگاه به سرور جباروف داد.
گفته می شود 1۳0 هزار دالر از مطالبات جباروف 
باقی مانده است و اســتقاللی ها در اولین گام 50 
هزار دالر از این مبلغ را پرداخت کرده اند. براساس 
اطالعات به دست آمده، طبق توافق اولیه جباروف 
با مسئولین استقالل قرار است مبلغ باقی مانده به 
حساب بازیکن ازبک واریز شود و طرفین برای عقد 
یک قرارداد جدید پای میز مذاکره بنشینند.به این 
ترتیب بر خالف اخبار منتشر شده هنوز توافق نهایی 
بین جباروف و استقالل صورت نگرفته و همه چیز 
بستگی به پرداخت 80 هزار دالر باقی مانده از طلب 

ستاره ازبک دارد.

 14 دی؛ بدرقه تیم ملی
 در کشتی تفریحی

بنا بر اعالم زمان آبادی، مشاور فرهنگی فدراسیون 
فوتبال مراســم بدرقه تیم ملی در کشتی تفریحی 
برگزار می شود. وی دراین باره گفت: »مراسم بدرقه 
تیم ملی به احتمال زیاد 1۴ دی در جزیره کیش و 
روی یک کشتی تفریحی با حضور هواداران برگزار 
خواهد شــد. بازیکنان و عوامل تیم ملی روی یک 
کشــتی تجمع می کنند و چندین قایق جت با به 
اهتــزاز در آوردن پرچم ایران، کشــتی تیم ملی را 
همراهی می کنند. بعد از آن خلیج فارس و بازیکنان 
تیم ملی توســط یک هواپیما از آســمان گلباران 
می شوند.همچنین گروه های نمایشی و آواز محلی از 
اقصی نقاط ایران در این مراسم اجرا خواهند داشت 
و عروســک های غول پیکر با لباس اقوام مختلف 
ایرانی نیز در مراسم حضور دارند.« شاید برای اولین 
بار در تاریخ فوتبال کشور باشد که بدرقه تیم ملی 
در جزیره کیش و در یک کشــتی تفریحی برگزار 
می شود. فدراســیون فوتبال با تدارک این برنامه 
می خواهد بیشترین اهمیت را به تیم ملی بدهد تا 
ملی پوشان با یک روحیه خوب راهی امارات شوند و 
برای قهرمانی بجنگند، همچنین خاطرات بد سفر به 

قطر را فراموش کنند.

زمان رسمی شروع نیم فصل دوم 
لیگ برتر مشخص شد

مسابقات نیم فصل دوم لیگ برتر از ماه آینده آغاز 
خواهد شد.طبق اعالم مسئوالن سازمان لیگ، این 
بازی ها از 1۴ بهمن آغاز می شود. بازی تیم هایی که 
در تیم ملی بازیکن داشــته باشند از 1۶ بهمن آغاز 
خواهد شد؛ اما تیم هایی که ملی پوش ندارند از 1۴ 

بهمن به مصاف رقبای خود می روند.

در حاشیه

پیشخوان

سید جالل: برای تیم ملی 
حاشیه درست نکنید

کارشناس فوتبال اصفهان در خصوص عملکرد تیم های اصفهانی 
در لیگ برتــر فوتبال اظهار داشــت: اگر به جــدول نگاه کنیم 
می توانیم همه چیز را بررســی کنیم، ســپاهان در صدر جدول 
و ذوب آهن در پایین جدول قرار دارنــد، دقیقا جای این دو تیم 
نسبت به فصل گذشــته عوض شده است. حســین چرخابی با 
اشاره به این که سپاهان نیز بدون مشــکل نیست، تصریح کرد: 
اگر بگوییم این تیم بی نظیر اســت در حق آن هــا ظلم کرده ایم، 

مشکل ســپاهان این اســت که فقط یک برنامه برای رسیدن به 
گل از طریق ارسال ها، اوت های بلند و ضربات ایستگاهی دارد و 
اگر تیمی این راه ها را ببندد، سپاهان دیگر سپاهان نخواهد بود.

چرخابی در خصوص وضعیت ذوب آهن نیز گفت: ذوب آهن نیز 
یک مدیر خوب به نام ســعید آذری دارد؛ اما این باشگاه از سوی 
کارخانه ذوب آهن به خوبی حمایت نمی شــود.مربی تیم فوتبال 
سپاهان نوین تاکید کرد: هر سال تیم هایی که آسیایی هستند به 

خوبی از سوی اسپانسر ها حمایت نمی شوند، ذوب آهن نماینده 
ایران است و باید با کشور های عربی بازی کند و همه دوست دارند 
این تیم موفق شود، افرادی هستند که اگر به تیم های عربستانی 
ببازیم، سکته می کنند. وی در پایان خاطر نشان کرد: باید فکری 
برای حال و روز ذوب آهن شود و حاال که آسیایی هستند با انجام 
هزینه برای نیم فصل دوم و مسابقات آسیایی به خوبی آماده شوند 

و بازی های خوبی انجام دهند.

کارشناس فوتبال مطرح کرد:
فکری برای ذوب آهن آسیایی شود

تیم فوتسال گیتی پسند در ادامه روند پیروزی های 
متوالی اش در هفته های اخیر، عصر جمعه با هفت 
گل تیم آذر بخش بندر عباس را با پیروزی پشــت 
سر گذاشــت تا همچنان بر روند صدرنشینی اش 
بر جدول رده بندی مسابقات ادامه دهد. شاگردان 
»رضا لک« که در طول فصل جاری نشان داده بودند 
در دیدارهای خود هدفی جز پیــروزی ندارند در 
شرایطی در چارچوب رقابت های لیگ برتر فوتسال، 
هفته بیست و یکم مقابل نماینده فوتسال هرمزگان 
قرار گرفتند که  در هفته گذشــته با یک پیروزی 

شیرین تیم فرش آرای مشهد را بدرقه کردند.
 تیم گیتی پســند که در این دیدار در مقابل یک 
تیم رده پایینــی قرار گرفته بود، توانســت با ارائه 
یک بازی خوب تیم آذرخش را با نتیجه ۷ بر چهار 
از میان بر دارد.برای شاگردان رضا لک در این دیدار 
مهدی جاوید )2( ، ســعید احمد عباسی ، سعید 
افشار ، مســلم اوالدقباد ،مهران عالیقدر و گل به 
خودی توســط بهروز جعفری)بازیکن آذرخش( 
گلزنــی کردند.سرخ پوشــان توانســتند با برتری 
مقابل آذرخش رکورد قبلی خود را جا به جا کنند. 
گیتی پســند در لیگ ۹5 ده بازی را بدون شکست 

پست سر گذاشــته بود و در لیگ جاری  تا پیش از 
این هفته، آنها 10  پیروزی متوالــی را در کارنامه 
خود ثبت کرده بودند که با برتری که در این هفته به 
دست آوردند، رکورد 11 هفته بدون شکست برای 
آنها ثبت شد.گیتی پســند با این برد به یکه تازی 
خود در صدر جدول با 55 امتیاز تداوم بخشید تا با 
روحیه مضاعف در هفته بعد به مصاف نزدیک ترین 

تعقیب کننده خود، مس سونگون برود.
در مقابل تیم آذرخش اگرچه در هفته های گذشته 
نتوانســته بود نتایج خوبی را به دســت آورد؛ اما با 
نمایشــی که در این بازی ارائه داد مشــخص شد 
توانمندی های نماینده فوتسال هرمزگان باالست و 
این تیم می تواند جایگاه خود را در جدول رده بندی 
ارتقا ببخشــد.  این تیم که از بدو تاسیس تا کنون 

یکی از تیم های ضعیف لیگ از لحاظ مالی به شمار 
می رفت در فصل جاری دچار دگرگونی های مثبتی 
شده و با برطرف شدن مشــکالت مالی به شرایط 

پایداری دست یافته است.
 رضا لک، سرمربی تیم گیتی پسند با اشاره به اینکه 
جایگاه آذرخش در جدول رده بندی، جایگاه واقعی 
این تیم نیست گفت: این تیم پتانسیل بسیار خوبی 
دارد ولی نمی دانم چرا باید آذرخشی ها در جدول 

رده بندی در مکان نهم قرار داشته باشند.
وی که از عملکرد شــاگردانش در این دیدار راضی 
نبود، گفت : بــه بازیکنانم در بیــن دو نیمه گفتم 
اگر قرار باشــد مثل نیمــه اول بــازی کنند یقینا 
آذرخش برنده این بازی خواهد بود و دست خالی از 

بندرعباس می رویم.
سرمربی گیتی پسند درباره این دیدار افزود: ما به 
خوبی تیم آذرخش را آنالیز کرده بودیم؛ اما این تیم 
توانست در نیمه اول به خوبی در مقابل ما ایستادگی 

کند و نتیجه مساوی شود.
لک، دیدار تیمش با نماینده فوتســال هرمزگان را 
یکی از بازی های خوب این فصل لیگ برتر فوتسال 
باشگاه های کشــور دانســت و اظهار کرد: در این 
دیدار دو تیم توانستند از نظر فنی بازی خوبی را به 

نمایش بگذارند.

 ثبت رکورد 11 هفته بدون شکست برای سرخ پوشان
 تداوم صدرنشینی تیم گیتی پسند در رقابت های لیگ برتر فوتسال؛

  عکس روز

جشن شب یلدای ملی پوشان در اردوی دوحه
به مناسبت مراسم شب یلدای سال  1۳۹۷ بازیکنان و اعضای تیم ملی طی مراسمی دورهم 

جمع شدند و به رسم دیرین، این شب را برای دقایقی با هم سپری کردند.

مجیــدی، شــفر را به 
رستوران ژاپنی دعوت کرد

شفر: ما یقه گرو را گرفتیم 
اما آنها به منشا فرصت دادند

 مدافعی که هافبک دفاعی 
هم بود

وینفرد شفر: جایزه من به 
برانکــو بماند بــرای بعد از 

شکست پرسپولیس

واکنش مدیرعامل تراکتور به جذب قوچان نژاد؛
تا چیزی قطعی نشود، حرفی نمی زنم

طی روزهای گذشته صحبت های زیادی درباره پیشنهاد باشگاه تراکتورسازی به رضا قوچان نژاد برای 
حضور در فوتبال ایران و پوشــیدن پیراهن قرمزهای تبریز شــنیده شده اســت.قوچان نژاد که امسال 
پیراهن آپوئل قبرس را برتن دارد، در هفته های گذشــته نیمکت نشــین بوده و شرایط خوبی را تجربه 
نمی کند و از این رو بعید نیست بخواهد به پیشنهادهای خوب از لیگ ایران فکر کند.با این حال علیرضا 
اسدی، مدیرعامل تراکتورسازی در این باره توضیح داده است. اسدی گفت: »درباره آدم ها و اشخاص تا 
زمانی که چیزی قطعی نشــود، حرفی نمی زنیم. چیزی که مشخص است اینکه ما فوروارد می خواهیم، 
 چراکه در ۳ بازی آخر نیم فصل اول از نداشــتن مهاجم ضربــه خوردیم. با این حــال نامی از بازیکنی

 نمی بریم.«

ادعای تاج؛
 تیم های معترض سود بیشتری برده اند

 بعد از چند هفته اعتراض باشگاه ها به اشتباهات داوری حاال اوضاع در حال تغییر است. رییس دپارتمان داوری 
عذرخواهی داوران را ممنوع کرده  و حاال مهدی تاج، رییس فدراســیون از باشگاه های معترض انتقاد کرده 
است. تاج گفته: »تیم هایی که بیشتر اعتراض کردند مشــاهده شده که سود بیشتری هم از داوری بردند. هر 
هفته در کمیته داوران و دپارتمان داوری قضاوت های داوران مورد ارزیابی قرار می گیرد و مشخص شده که چه 
باشگاه هایی متضرر شدند و چه باشگاه هایی سود بردند. نباید این نگاه را داشته باشیم که اگر تیمی، 2 بار سود 
کرده، 2 بار متضرر شده است، مجموعه این اشتباهات ۴ اشتباه تاثیرگذار را تشکیل می دهد. البته نماینده فیفا 
هم در صحبت های خود اشاره کرد که هیچگاه اشتباهات داوری به صفر نخواهد رسید. ما باید در کشور خود 

تالش کنیم تا اشتباهات را به کمترین حد برسانیم.«

سالن وزنه برداری مرحوم »غالمحسین آذری« در اصفهان به بهره برداری رسید.
این سالن که در مجموعه ورزشی تختی اصفهان ســاخته شده 220 مترمربع زیربنا دارد و در طول ۳ 
ماه و با هزینه ای بالغ بر ۶00 میلیون ریال توسط مدیریت پیشین هیئت وزنه برداری استان اصفهان 

بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفت.
در مراسم افتتاحیه این سالن وزنه برداری که با حضور محمد سلطان حسینی، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اصفهان، حمیدرضا فدوی رییس جدید هیئت وزنه برداری استان و سعید آذری، رییس پیشین 
این هیئت و فرزند مرحوم غالمحسین آذری و پیشکسوتان وزنه برداری برگزار شد، مدیرکل ورزش و 
جوانان استان با اشاره به توجه سعید آذری به ساخت و توسعه اماکن ورزشی اظهار داشت: آذری هم 
ورزشکار و هم تحصیلکرده ورزش است و پدر او نیز جزو پیشکسوتان ارزنده ورزش بود.سلطان حسینی 
افزود: اطمینان دارم که تیم فوتبال ذوب آهن با تالش این باشــگاه و شاخصه های مدیریتی آذری به 
روزهای اوج خود بازمی گردد.سعید آذری نیز در این مراســم با قدردانی از زحمات عوامل دخیل در 
ساخت سالن وزنه برداری پهلوان، از شاخصه های سالن مذکور، وجود در مرکز شهر، دسترسی به مترو 
و امکانات به روز دانست. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و رییس سابق هیئت وزنه برداری استان اصفهان 
همچنین گفت: ساخت سالن وزنه برداری مذکور و خانه وزنه برداری روستای حاجی آباد نجف آباد از 

اقدامات عمرانی استان بوده است که امیدوارم بتواند قهرمانان زیادی را به جامعه تحویل دهد.
 گفتنی است، سالن وزنه برداری پهلوان غالمحسین آذری با زیر بنای 220 متر مربع در طول ۳ ماه و 
با هزینه حدود ۶00 میلیون ریال از محل اعتبارات هیئت وزنه برداری استان در زمان مدیریت سعید 

آذری در هیئت وزنه برداری تغییر کاربری، بازسازی و نوسازی و تحویل شده است.

با حضور مدیر عامل باشگاه ذوب آهن؛

سالن وزنه برداری پهلوان آذری در اصفهان افتتاح شد

تیم فوتبال سپیدرود رشت نیم فصل پرحاشیه ای را پشت 
سر گذاشت و در نهایت با کســب 10 امتیاز در رتبه پانزدهم 
لیگ برتر قرار گرفت. علی کریمــی، از ابتدای فصل کنار این 
تیم حضور نداشت و نتوانســت بازیکنان تیمش را خودش 
انتخاب کند و به قول معروف تیمش را خودش ببندد.کریمی تا 
پایان فصل اعتراضی به این اتفاق نداشت و با همان بازیکنانی 

که در اختیار داشــت تالش کرد تا تیم خود را بسازد و در این 
بین به بازیکنان جوان فرصت زیادی برای نشان دادن توانایی 
هایشــان داد. او در پایان نیم فصل اعالم کرد که به بعضی از 
بازیکنانش فرصت زیادی در نیم فصل اول داده اســت و آنها 
نتوانستند پاسخ اعتماد او را بدهند و کیفیت الزم را نداشتند. 
تیم ســپیدرود برای حضور قدرتمندانه تر نیم فصل دوم به 
دنبال ایجاد تغییراتی در بین بازیکنانش است و به طور قطع 
بازیکنان جدیدی به این تیم رشــتی اضافه خواهند شد.از 
همین رو 4 بازیکن آفریقایی به همراه مدیربرنامه هایشــان 

برای شرکت در تمرینات ســپیدرود به ایران آمده اند. این 
حضور فقط به منظور گرفتن تست اســت و اگر بازیکنان آن 
کیفیت الزم را از نظر کادر فنــی و در رأس آنها علی کریمی 
داشتند به تیم اضافه خواهند شــد.این 4 بازیکن آفریقایی 
در پســت های مدافع و مهاجم قابلیت بازی کردن دارند. تیم 
سپیدرود رشــت تا به حال هیچ بازیکن خارجی در ترکیبش 
نداشــته و در صورت اضافه شــدن این بازیکنان آفریقایی، 
 آنها اولین بازیکنان خارجی تاریخ ســپیدرود رشت خواهند

 بود.

جادوگر، آفریقایی ها را بسیج کرد

سمیه مصور
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داستان یک سازگاری اجباری!
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرداری 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان:

مردم »دیده بان آلودگی« 
هوای شهر می شوند

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
اظهــار کرد: حدود یــک ماه پیش که شــهردار 
اصفهان در بخشنامه ای بر جدی گرفتن معاینه 
فنی خودروهای سنگین و خودروهای عمومی و 
خدماتی بخش های مختلف شهرداری تاکید کرد، 
به دنبال این بخشنامه، بحث معاینه فنی در حوزه 
اتوبوســرانی و حمل و نقل بار روند جدی تری به 
خود گرفت و شاهد مراجعات بیشتر در این زمینه 
بودیم. علیرضا صلواتی، با بیان اینکه به دنبال این 
هســتیم تا نظارت عمومی را در موضوع معاینه 
 فنی جدی تر کنیــم، گفت: براین اســاس طرح 
» دیده بــان آلودگی هوا« در قالــب رویدادهای 
قصه آدم و هوا ) ۲۶ آذر روز حمل و نقل تا ۲۹ دی 
روز هوای پاک( در اصفهــان آغاز به کار می کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
افزود: این طرح امروز رونمایی می شود و به دنبال 
آن شــهروندان می توانند از طریق سامانه ۱۳۷ 
شهرداری اصفهان و اپلیکیشن ترافیک یار که از 
بانک های نرم افزاری قابل دانلود است، وضعیت 
خودروهای خدماتی و عمومی آالینده را گزارش 
دهند.وی با اشاره به فعالیت سه گشت بازرسی در 
سطح شهر با همکاری پلیس راهور، خاطرنشان 
کرد: شــهروندان می توانند در صورت مشاهده 
خودروهای عمومی و خدماتــی دودزا و آالینده، 
اطالع رســانی کنند که پس از آن گشــت های 
بازرسی که مجهز به دســتگاه های تست دود و 
آالینده هســتند با رصد خودروهای موردنظر در 
این زمینه اقدامات الزم را انجام می دهند.صلواتی 
با بیان اینکه در این طــرح، خودروهای عمومی، 
ســنگین، اتوبوس ها، خودروهای ناوگان حمل و 
نقل بار، خدماتی و نظافتی تحت رصد شهروندان و 
گشت های نظارتی قرار می گیرند، اظهار امیدواری 
کرد: با اطالع رسانی مستمر شهروندان اصفهانی 
و حضور جدی تر گشت ها در سطح شهر بتوانیم 
شــاهد دودزایی کمتــر خودروهــای عمومی و 

خدماتی باشیم.
 طرح » دیده بان آلودگی هوا«در قالب رویدادهای 
قصه آدم و هوا ) ۲۶ آذر روز حمل و نقل تا ۲۹ دی 

روز هوای پاک( در اصفهان آغاز به کار می کند. 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و 
کاالی درون شهری شهرداری خبر داد:

آغاز تجهیز گشت های نظارتی 
 به سیستم های سیار 
کنترل آالینده هوا

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون 
شهری شــهرداری اصفهان با اشاره به آغاز طرح 
»دیده بان آلودگی هوا« به عنوان یکی از مهم ترین 
سرفصل های این سازمان در رویدادهای قصه آدم 
و هوا، اظهار کرد: در این طرح گشت های نظارتی 
به سیستم های ســیار کنترل آالینده هوا مجهز 
می شــوند؛ گشــت های مذکور با کمک پلیس 
راهور، خودروهای مشــکوک، دودزا و آالینده را 
کنترل می کنند.مجید طهماســبی با اشاره به 
نقص فنی خودرو در صــورت دارا بودن معاینه 
فنی، اظهار کــرد: اگر در زمــان کنترل، خودرو 
استانداردهای الزم را نداشته باشد، معاینه فنی 
ابطال می شود.مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار 
و کاالی درون شهری شهرداری اصفهان افزود: 
با همکاری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری اصفهان و خط ارتباطی ۱۳۷، ساز و 
کاری را در نظر گرفتیــم که خود مردم به عنوان 
همیاران دیده بان آلودگی هوا در صورت مشاهده 
هر خودروی آالینده اعم از عمومی، خصوصی و 
خودروهای زیر پوشش شهرداری اصفهان با این 
خط تماس بگیرند و اطــالع بدهند؛ با این اقدام، 
گامی در بهبود هوای شهرمان در زمستان به ویژه 
با وجود قضیه وارونگی هوا، برمی داریم.طهماسبی 
با اشاره به نظارت بر مراکز معاینه فنی، گفت: این 
امر به منظور کنترل کیفیت خدمات ارائه شده در 
این مراکز و مدیریت مراجعات شهروندان به مراکز 
است؛ برخی از شهروندان طی تماس با سازمان، 
تقاضای معرفی مرکز معاینه فنی خلوت را دارند 
و با این نظارت و مدیریت، می توانیم در این راستا 
کمک کنیم.وی با بیان اینکه سال آینده موضوع 
مکانیزه کردن نوبتی مراکز فنی در دســتور کار 
است، گفت: از ســال آینده با تجمع خودروها و 
اتالف وقت شهروندان برای گرفتن معاینه فنی، 

مواجه نخواهیم بود.

شهردار اصفهان:
عملیات عمرانی چند پروژه 
جدید در شهر آغاز می شود

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« 
با بیان اینکه در آینده نزدیک حفاری تونل خط دو 
مترو رسما آغاز خواهد شد، اظهار کرد: فعالیت در 
احداث چند ایستگاه خط دو مترو پیشرفت خوبی 

داشته است.
قدرت ا... نوروزی به تمام پاک بانان شــهر و ســایر 
خدمت گزاران از جمله آتش نشانان، نیروهای نظامی 
و انتظامی، پرستاران، رانندگان و کارکنان پروژه هایی 
که در شــب انجام می شود، خســته نباشید گفت 
و تاکید کرد: خوشختانه شــهر در تمام حوزه های 
فرهنگی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و 

شهرسازی زنده و پویاست.
نوروزی خاطرنشــان کرد: طی هفته گذشته چند 
پروژه مهم از جمله ســینما ســاحل با ۹ سالن  و 
۱۰۰۰ صندلی افتتاح شد که در این سینما دو سالن 
مخصوص کودکان، یک ســالن روباز و هفت سالن 

دیگر مورد بهره برداری قرار گرفت.
شهردار اصفهان اظهارکرد: طی دو هفته آینده چند 
پروژه جدید گلنگ زنی خواهد شد و چند اتفاق مهم 

در بخش حمل و نقل اتفاق خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در زمینه فرهنگ 
ترافیک در کشور به عنوان شهرداری برتر شناخته 
شد و در یک همایش ملی توسط وزیر کشور مورد 
تقدیر قرار گرفــت، تصریح کرد: ایــن موفقیت را 
که نتیجه تعامل مردم و شــهرداری است، به تمام 
شهروندان تبریک گفته و امیدوارم با تداوم همکاری 

مردم، فرهنگ ترافیک تقویت شود.

دبیرستاد مدیریت بحران شهرداری خبر داد:
 ۲ پد بالگرد در اصفهان

 احداث می شود

دبیر ستاد مدیریت بحران شــهرداری اصفهان 
گفت: با توجه به اینکه شــهر اصفهان در مواقع 
حوادث و بحران جانشین شــهر تهران به شمار 
می رود، پیگیری احداث دو پد بالگرد در شــمال 
و شرق شهر انجام شده اســت.احمدرضا مرادی 
اظهارکرد: پد بالگرد شــمال شــهر در مجموعه 
باغ فدک و پد بالگرد شرق در محوطه نمایشگاه 
اصفهان جانمایی شــده، مکاتبات آن با سازمان 
هواپیمایی کشور انجام و مجوزهای الزم دریافت 
شده است، همچنین بودجه و سرفصل آن دیده 
شــده تا در آینده اقدامات اجرایی آغاز شــود.

وی برگــزاری دوره های آمــوزش تخصصی در 
طول سال برای کارشناسان و مدیران با رویکرد 
پدافند غیرعامل را از جمله برنامه های مدیریت 
بحران شــهرداری اصفهان عنوان کرد و افزود: 
در سال  جاری کالس آموزشی تخصصی پدافند 
غیرعامــل در حــوزه شــهری و کالس آموزش 
تخصصی مدیریــت رخداد شــهری در حوادث 
انســان ســاخت برگزار شده اســت.دبیر ستاد 
مدیریت بحران شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
آموزش عمومی شــهروندان در مراکز فرهنگی 
با هماهنگــی معاونت فرهنگی شــهرداری در 
مناطق ۱۵ گانه برگزار می شــود، تصریح کرد: 
انجام پروژه پژوهشی در ســال گذشته و امسال 
با موضوع تخلیه اضطراری، اســکان اضطراری و 
پیوســت پدافند غیرعامل در پروژه های حمل و 
نقل و ترافیک شهری از دیگر اقدامات انجام شده 

به شمار می رود.
وی خاطرنشــان کرد: پیش بینــی به کارگیری 
مشــاور پدافنــد غیرعامــل در پــروژه هــای 
حســاس شــهری از جمله خط دو قطار شهری 
 حدفاصــل زینبیه تــا خمینــی شــهر انجام 

شده است. 

 صاحب نیوز: مایه حیات و پویایی زمین 
و زمان، چند سالی هست که روز به روز کمتر و 
محدودتر شــده و در همین مدت واژگان تلخ 
خشکی و خشکسالی و کم آبی را بر سر زبان ها 

انداخته است.
»سازگاری با کم آبی« که البته مدتی از کاربرد هر چند 
محدود آن در رسانه ها و فضای مجازی گذشته، گویا 
قرار است با تداوم سال های خشک و بی بارش، جایگزین 
همان کلمات تلخ و تکراری شود که رمق از جان طبیعت 
و کشاورزان زحمتکش گرفته است.خشکسالی امسال 
کشور در ۷۰ سال اخیر، بی سابقه توصیف شده و این 
پدیده ۹۰ درصد از وسعت استان اصفهان را فرا گرفته 
است.مرداد ماه امسال، شرکت مدیریت منابع آب ایران 
اعالم کرد که نحوه تدوین گزارش سازگاری با کم آبی 
به استان ها ابالغ شده است.این نوید را اسفند ماه سال 
۹۶ نیز اردکانیان، وزیر نیرو گفته بود: »اجرای طرح های 
تدوین شده کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، آغاز شده 
و امیدواریم با تحقق اهداف ایــن کارگروه، اتفاق های 
خوبی برای استان های کشور به خصوص اصفهان رخ 
دهد«.اتفاق های خوبی که قرار بوده با مشارکت فعاالنه 
صنایع بزرگ برای اصالح در شیوه مصرف آب در کنار 
رفع مشــکالت معیشــتی، احیای زاینده رود، اصالح 
شیوه های آبیاری و استفاده از تکنولوژی های نوین در 
آبیاری در جای جای استان اصفهان روی دهد و به وقوع 
بپیوندد.در سمت و سوی دیگر داستان سازگاری با کم 
آبی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت 
نیرو هم گفته اســت: »با توجه به کاهش ۳۰ درصدی 
بارش ها و بروز خشکسالی سراسری در کشور، سازگاری 

با کم آبی ضروری است«.در امتداد این موضوع یادآوری 
این نکته هم ضروری است که امسال استان اصفهان با 
کاهش ۲۶درصدی بارش ها در ردیف یازدهمین استان 
خشک کشور قرار دارد.متوسط مصرف آب آشامیدنی در 
دیگر کشورها ۱4۰ لیتر برای هر نفر است، در ایران این 
رقم ۲4۰ تا ۲۵۰ لیتر برای هر نفر برآورد شده و برای 
اصفهانی ها این عدد ۱۵4 لیتر است که نشان می دهد 
مردم این خطه سازگاری بهتری به نسبت دیگر استان 
ها با موضوع کم آبی داشــته اند.با وجودی که کاهش 
بارندگی و افزایش دمای هوا طی دو دهه اخیر، از عوامل 
مهم در بروز کم آبی و مشــکالت ناشی از آن محسوب 
می شــود؛ اما ایران و به ویژه فالت مرکزی آن، همواره 
جزو مناطق کم باران و کم آب در جهان بوده اســت و 

شاید با مدیریتی مناســب و بهره ورانه، می توانستیم 
نســبت به ممانعت از بروز یا کاهش مشکالت اهتمام 
ورزیم.امروز اما کم آبی به شــرایط  بحــران و حتی در 
مناطقی مانند شرق سمیرم کوهستانی و سردسیر در 
جنوب استان اصفهان، به مسئله ای فوق بحرانی بدل 
شده است.نقطه ای که تاثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی 
افراد آرام آرام مشهود شده و در همین تابستان امسال 
به قطع روزانه برق هم منجر شده و شهروندان شهرهای 
بزرگی نظیر اصفهان را نیز بی نصیب نگذاشــت و در 
مناطقی همچون شرق سمیرم به مهاجرت و بیکاری 
مردم و ســاکنان آن خطه انجامید.چه سال هایی که 
زراعت در همین شرق اصفهان یا سمیرم رونق داشت 
و چغندر قند »حنا« برندی ممتاز برای خودش دست 

و پا کرده بود اما این روزها نه خبری از زراعت است، نه 
از کشت و کار چغندر.بر اســاس الگوی مصرف که ۱۶ 
مترمکعب در ماه برای هر خانوار است، اگر مردم درست 
مصرف کنند می توانیم خود را با اقلیم خشک و مدیریت 
تقاضا تطبیق دهیم؛ تطبیق دادنی که در مسیر همان 
سازگاری با کم آبی و فرهنگ سازی برای عادت دادن 
مردم با این موضوع می تواند راهگشا باشد.دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی هم در این مدت دست به کار شده اند، 
به گونه ای که رییس جهاد دانشــگاهی واحد صنعتی 
اصفهان در همین رابطه گفته بود:4۰ درصد طرح های 
اجرا شده جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان در امتداد 
موضوع »سازگاری با کم آبی« است.بومی سازی دانش 
فنی تولیدسوپرجاذب در بخش کشاورزی، طراحی خط 
تولید کاغذ سنگی با استفاده از فرآوری مواد معدنی و 
مطالعه اکتشاف آب های ژرف تجدیدپذیر از جمله این 
طرح های علمی و دانشگاهی در اصفهان است.فرهنگ 
سازی در بین عموم مردم، تغییر الگوی کشت باغبانی 
ها، فضاهای سبز شهری و رفتن به سمت کشت های 
گلخانه ای و داویی، استفاده از پساب تصفیه شده برای 
مصارف غیرشرب، مهار روان  آب های سطحی با اجرای 
طرح هایی مانند بندهای خاکی و آبخیزداری و احیای 
قنات های بومی، نصب کنتورهای هوشمند چاه های 
کشاورزی، مسدود کردن چاه های غیر مجاز و برداشت 
از چاه های غیر مجاز و پرضرر، گسترش آبیاری قطره ای 
و تدوین برنامه های محلی متناسب با هر منطقه برای 
ســازگاری با کم آبی می تواند راهکارهایی میان مدت 
برای مقابله با خشکسالی و رفتن به سمت سازگاری با 

کم آبی با تغییر الگوها باشد.

داستان یک سازگاری اجباری!

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
در سومین رویداد کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان )رویداد کارآفرینی 
روســتا( اظهار کرد: ۷۰ درصد جمعیت کشــور در روستاها زندگی 
می کردند و سهم روستاها در جمعیت کشور کاهش پیدا کرده است.

فریدون اللهیاری با بیان این که جامعه روستایی جامعه مولد و خالق 
بوده اســت، افزود: احساس می کنیم جوامع روســتایی آسیب پذیر 

شده اند و باید نقش روستاها بیش از پیش پررنگ شود؛ کارکرد و نقش 
روستاها در گذشته بسیار پررنگ بوده و نقش مهمی در حوزه فرهنگی 
کشور داشته اند.وی گفت: جامعه روستایی پشتکار و توانمندی دارد 
و جامعه ای توانمند است؛ بخش عظیم و مهم صنایع دستی روستاها 
هستند و ظرفیت روستاها در صنایع و دســتی و گردشگری استان 
اصفهان بسیار باالســت.اللهیاری با بیان این که باید صنایع دستی 

روستایی را در تجارت داخلی و خارجی مطرح کرد، خاطرنشان کرد: 
توسعه صنایع دستی در روستاها در توسعه اشــتغال و ایجاد ارزش 
افزوده بسیار موثر اســت. اللهیاری اذعان داشت: روستاها پر از تنوع 
غذایی هستند که می توان با فهرست کردن این گنجینه عظیم غذایی 
یک اطلس غذایی از مناطق روستایی اســتان اصفهان تهیه کرد که 

بسیار ارزشمند است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:
می توان از تنوع غذایی روستاهای اصفهان اطلس تهیه کرد

  آمار و شواهد می گوید اصفهانی ها در مصرف آب صرفه جوتر از دیگر نقاط کشور هستند؛

مدیر منطقه ۱۲شهرداری اصفهان خبر داد:
پیشرفت ۶۵ درصدی آزادسازی شاهرگ اصلی بافت فرسوده منطقه ۱۲

مدیر منطقه ۱۲شهرداری اصفهان اظهارکرد: اتصال خیابان های مفتح به آزادگان با احداث خیابان از محور 
محله کم برخوردار امیرالمومنین در دستور کار است؛ هم اکنون آزادسازی این خیابان به طول ۵۵۰ متر و 
عرض ۳۶ متر در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت داشته است. علی باقری با بیان اینکه 
در بودجه امسال اعتباری افزون بر هفت میلیارد تومان برای اتصال مفتح به آزادگان در نظر گرفته شده که 
تاکنون ۳۰ درصد آن هزینه شده است، ادامه داد: در صدد هستیم تا پایان امسال آزادسازی خیابان اتصال 
مفتح به آزادگان را تکمیل و سال آینده احداث و بهره برداری از آن را انجام دهیم.باقری با اشاره به وضعیت 
سرانه فضای سبز منطقه ۱۲ اظهارکرد: ۲4۰ هکتار از مساحت ۸۲۰۰ هکتاری منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان 

را فضای سبز تشکیل می دهد که یک چهارم محدوده قانونی این منطقه به شمار می رود.

آخر هفته های بدون بیشه؛
ورود به ناژوان ممنوع! آتش روشن می کنید

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شــهر اصفهان در مورد محدودیت های دسترسی در بیشه ناژوان 
در پایان هفته ها، اظهار کــرد: در تعطیالت پایان هفته رفت و آمد مردم آزاد اســت و فقط از ورود خودرو ها 
جلوگیری می شود.عباسعلی جوادی با اشاره به تعداد زیاد درختان خشک در این بیشه و مستعد آتش سوزی، 
تصریح کرد: چندین مورد آتش سوزی بزرگ در گذشــته در این بیشه اتفاق افتاده و برای پیشگیری از آتش 
سوزی این اقدام انجام شده اســت و حتی با نیروی انتظامی هماهنگ شده که کسی آتش روشن نکند.وی با 
بیان این که قابل قبول نیست خودروها راه داده نشود، افزود: قرار است ساز و کاری ایجاد شود که حضور مردم 
و آتش های که روشن می کنند موجب آتش سوزی نشــود و مردم هم بتوانند با خودروهای خود به این بیشه 

دسترسی داشته باشند.

این عکس در دلش هزاران حرف دارد.نارنجی پوشــان شــهر برای 
ساعتی هم که شــده، جاروهایشــان را زمین گذاشتند و در جشنی 
شــرکت کردند که برای آن ها برپا شــده بود؛پاکبانانی که مدیران 
شهری را در جمعشان دیدند، با هم گفتند و خندیدند.برای ساعتی 
که هم شده از دغدغه هایشان جدا شــدند و در کنار دیگر همکاران 
جشنی را پاس داشــتند که »یلدا« نامیده می شود. یلدای ایرانیان 
جمعه شب بود؛ اما مدیران شــهری تصمیم گرفتند یک شب قبل از 
بلندترین شب ســال دورهمی یلدایی نارنجی پوشان شهر را در ۱۵ 

منطقه شهر برپا کنند.
مدیران شهری و اعضای شورای شهر در ۱۵ منطقه حضور  یافته بودند 
و کنار نگهبانان پاکیزگی شهر نشستند و دل به واگویه های مردانی 
دادند که اگر اصفهان پاکیزه ترین شهر کشور است و ذکر تمیزی اش 
ورد زبان توریست هاست، به پاس تالش همین نارنجی پوشان شهر 
اســت. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان در 
توبیتی در این باره نوشت: »هم اکنون ســاعت ۲:۳۰ بامداد جمعه 
۳۰ آذر در ۱۵ منطقه شهری شهرداری اصفهان به افتخار شب زنده 

داران شهر کنار همدیگر جمع شــده ایم. خدا قوت به پاکبانان شهر 
که با تالش،  زحمات و نجابت خود افتخار شــهرند. امشب به افتخار 
این عزیزان، کنارشــان جمع شده ایم و قدر شــب زنده داران یلدا را 

می دانیم.«
 معاون قلم به دست حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان هم در 
کانال شخصی اش نوشت: گفتند»  لباس رسمی نپوشید، کت و شلوار 
نباشد بهتر است، از #کاپشن استفاده کنید، چه بهتر که #مشکی 
باشد و بهتر تَر که از خودروی شخصی استفاده کنید،کاپشن باشد، 

اگر چه سبز و نارنجی نیست، اما برای آنان که می دانم اگرچه »باد«گیر 
است، »آب«گیر هم هست،قرار شد شب یلدا را میهمان بیداردالنی 
باشیم که در سکوت و سرما، سیاهی شب را جارو می زنند،قامت شان 
خم می شود و آبرو می آورند برای #یک_شــهر ،۲ ساعتی از بامداد 
گذشته بود که در کنارشان بر زمین های سرد خیابان نشستیم، گفتیم 
و خندیدیم و بغض کردیم از لبخند صادقانه ای که بر لبان شان بود،که 
چه ســاده لبخند می زنند و بی تکلف  ایثار در رفتارشان هویدا بود و 
احترام نمایان که تعارفات شب یلدایی را اول به همکار دادند،گفتند و 
خواندند و خندیدند،از سویدای جان،از تِه تِه قلب شان و لبخندشان و 
همنشینی شان می ارزید به تمام مصاحبت با به اصطالح بزرگان دنیا.«

در کنار همه خبرهای بد این روزها، اتفاقاتــی هم می افتد که حال 
همه مان را خوب می کند و  یک رنگ دیگری می شود رنگ دل مان. 
برنامه زیبای شهرداری اصفهان برای پاکبانان در یک شب مانده به 
بلند ترین شب ســال، حرکت زیبایی بود که جا دارد تحسین شود، 
حرکتی که دوست داریم از سوی دیگر مســئوالن هم تکرار شود و 
ببنیم که مســئوالن مان در کنار مردم هســتند و دوست دارند که 

موجب شادی و نشاط مردم شوند.

حرکت تحسین شده مدیریت شهری که حال همه مان را خوب کرد؛
یلدای نارنجی شهر

واگذاری یکباب مغازه از موقوفه مسجد و حسینیه قائم )عج( واقع در شاهین شهر خیابان فرخی جنب مسجد به مدت 
یکسال با مبلغ پیشنهادی ماهیانه 8/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/۱0/۱5 جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45۲47060 تماس حاصل فرمایید.
م الف: 325540

آگهی مزایده نوبت اول به شماره 97/969582  مورخ 97/8/29

مهدی قربانی -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذاری به اجاره یکباب آپارتمان خدماتی  از موقوفه مسجد و حسینیه قائم )عج( واقع در شاهین شهر خیابان فرخی 
طبقه اول مسجد با مبلغ پیشنهادی ماهیانه 7/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/۱0/۱5 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45۲47060 تماس حاصل فرمایید.
م الف: 325539

آگهی مزایده نوبت اول به شماره 97/969589  مورخ 97/9/29

مهدی قربانی -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

سمیه مصور
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یادداشت

بدون شک زندگی کردن با سختی ها و نامالیمات زیادی همراه 
است، سختی ها و رنج هایی که گاهی حس ناامیدی را به انسان 
می دهد  که گویی هیچ راه عبوری برای حل مشــکالت وجود 
ندارد و دیگر رســیدن به موفقیت امکان پذیر نیست. داشتن 
این احساس ســبب می شــود دیگر افراد از زندگی شان هیچ 
گونه لذتی نبرند و گذران زندگی برای آنها بسیار سخت شود 
. روان شناســان راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با ناامیدی 
پیشــنهاد می کنند که در ادامه به معرفی مراحــل مبارزه با 

نا امیدی می پردازیم؛ با ما همراه باشید.
همه چیز در زندگی گذراست

قانــون اول زندگی این اســت کــه همه چیز در گذر اســت. 
لحظات خوب، لحظات بد، همگی می گذرند و باقی نمی مانند. 
بدشانسی های شما تا ابد ادامه نخواهد داشت و روزهای خوب 
زندگی را هم خواهید دید. همیشــه همان طور است، چرا که 
این، قانون زندگی است. پس تا آن موقع همچنان نفس بکشید.

پایان شب سیه، سپید است
شاید امروز یا فردا خبری نباشــد؛ اما اگر مرحله  اول و دوم را 
خوب به خاطر بسپارید، ســرانجام به آن روز خوب می رسید. 

قول می دهم.
آهسته آهسته

احتماال دل تان می خواهد کابوسی که زندگی تان را فراگرفته 
همین امروز از بین برود؛ اما چرخ روزگار به خواســت شــما 
نمی گردد. اندوه، مشــکالت مالی، همه و همه دردســرهایی 
هستند که آهســته آهســته و قدم به قدم می توانید از آن ها 

بگذرید.
خیال نکنید زمان مرهم تمام زخم هاست

زمان، حالل مشکالت نیست. مردم این طور می گویند و دوست 
دارند این طور باشــد، اما واقعیت این گونه نیست. از روزی که 
همه چیزم را در زندگی از دست دادم ده سال می گذرد. وقتی 
می گویم همه چیز اغراق نمی کنم. ده ســال گذشته است؛ اما 
هنوز بعضی روزها این مسئله آزارم می دهد. آنچه می خواهید 

کاسته شدن از حجم درد است تا بتوانید از نو آغاز کنید.
به خودتان سخت بگیرید

به خودتان اجــازه غصه خــوردن بدهید؛ اگر بــه خاطر یک 
سهل انگاری یا اشتباه، شــغل یا خانه تان را از دست دادید، از 
دست خودتان عصبانی شوید؛ اما به این عصبانیت ادامه ندهید. 
دیر یا زود باید از این کار دست بکشید. زمانش که برسد متوجه 
خواهید شد. آن روز که رسید به جلو نگاه کنید و به خودتان یاد 

بدهید که دیگر به عقب برنگردید.
تصمیمات بزرگ نگیرید

گاهی وقتی در حال غرق شــدن هســتیم، وسوسه می شویم 
اولین جلیقه نجاتی که به سوی مان پرتاب می کنند، بگیریم.

وقتی در چنین شرایطی هســتیم بیش از هر چیز می خواهیم 
دردمان به پایان برسد؛ اما حواس تان باشد، تنها وقتی می توانید 

تصمیم های بزرگ بگیرید که این همه آسیب دیده نباشید.
از آنچه برای تان باقی مانده استفاده کنید

مهم ترین مرحله همین است که از آنچه برای تان باقی مانده، 
استفاده کنید. اگر بتوانید همه این مراحل را انجام دهید و خرد 
نشوید، پس آنچه باقی مانده، شخصیت قابل احترام تان است. 
طی کردن این مسیر شــما را به انسان بهتری تبدیل می کند، 

هرگز این را فراموش نکنید.

با ارائه این راهکارها به جنگ ناامیدی بروید

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

تنها غیرکاربردی بلکه به 
شکل وحشتناکی زجرآور 
هســتند.جوری کــه باید 
صبر کنــی تا کســی که 
ایــن حــرف را به تــو زده 
بیمــاری العالجــی بگیرد، 
تــا بتوانــی بــا لــذت تمام 
جمله  خودش را به خودش 

تحویل بدهی.
»جزء از کل«
استیو تولتز

نگــران نبــاش، همه 
چیز درست میشه!

خیلــی کــم پیــش می آید 
کســی به آدم پیشنهادی 
عملــی و بــه دردبخــور 
بدهد.معمــوال می گویند 
»نگران نباش!« یا »همه 
چیز درست میشه!« که نه 

پســر و دختر عموهای هندوســتانی با ازدواج جنجالی خود در کشور چین 
خبرساز شدند. این زوج های هندوستانی در یک جشن عروسی پرهزینه در شهر 
»کونمینگ «، با هم ازدواج کردند. بنا بر گزارش روزنامه های چین، مقدار پولی 
که برای این جشن هزینه شد 20 میلیون یوان چین بود. هزینه برگزاری مراسم 
عروسی توسط »سانجای جاین« ، مدیر شرکت Siddha Group که در این 
جشن پسر و برادرزاده اش داماد بودند، پرداخت شد.بیش از 600 میهمان در 
این جشن عروسی حضور داشتند. خانواده های عروس و داماد 400 مهماندار از 

جمله 120 آشپز را برای تهیه غذای میهمانان استخدام کرده بودند.

ازدواج جنجالی زوج های هندی در چین

یکی از اقداماتی که افراد برای کمک به  فقرا در سراسر دنیا انجام می دهند، تالش 
برای ثبت نام خود در انجام کاری خارق العاده و غیر عادی است.به تازگی یک 
مرد سریالنکایی مقیم کانادا به نام Mohanathas برای کمک به یک موسسه 
خیریه، با انجام کاری عجیب تصمیم گرفت 2100 سوزن را وارد پوست سر خود 
کند و با به ثبت رساندن نام خود در گینس و سرشــناس شدن خود، از مردم 
منطقه مورد سکونتش 12 هزار دالر پول جمع آوری کند و رکورد گینس را نیز 
بشــکند. این مرد جوان پس از جمع آوری کمک های فوق آن ها را به موسسه 

خیریه داد تا مبلغ مذکور را در اختیار فقرای تحت پوشش خود قرار دهند.

راه حل وحشتناک مرد جوان برای کمک به خیریه

در آستانه سال نوی میالدی و ورود به سال 2019 استقبال های خالقانه و 
جدیدی از کریسمس را شاهد هستیم؛ اما در این میان عده ای ابتکارهای 

خنده داری انجام می دهند تا به پیشواز سال نوی میالدی بروند.
  »تام هوکو« شــهروند انگلیسی یکی از خالقانی اســت که برای استقبال 
 از کریسمس ریش هایش را تزئین کرده است. او با رنگ کردن ریش هایش
  و گذاشــتن تــوپ روی آنهــا خود را شــبیه بــه درخت کریســمس 

کرد.

مردی که چهره خود را کریسمسی کرد! 

رزمایش تهاجمی 
پیامبر اعظم ۱۲ 

نیروی زمینی سپاه
تمرینــات نیروهــای 
شــرکت کننــده در 
رزمایش تهاجمی پیامبر 
اعظم ۱۲ نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، قبل از آغاز این 

رزمایش برگزار شد.

موسسه شهید باقری که در ســال جاری کتاب جدید منتشر نکرده است، 
تصمیم دارد به مناسبت سالگرد شــهید باقری کتاب »نبرد تنگه ها« را به 
چاپ رســاند.این کتاب که با قلم مصطفی رحیمی به نگارش در آمده قرار 
است همزمان با سالگرد شهادت این شــهید در 9 بهمن ماه رونمایی شود. 
این کتاب در اولین دوره چاپ، با تیراز هزار نسخه به بازار خواهد آمد.حسن 
باقری در 2۵ اســفندماه 1۳۳4، همزمان با سوم شعبان، میالد امام حسین 
)ع( در تهران به دنیا آمد و در 9 بهمن 1۳61در سن 26 سالگی در خوزستان 

منطقه فکه به شهادت رسید.
او فقط 2۸ ماه در جنگ ۸ ساله حضور داشت؛ اما هرگاه صاحب نظران دفاع 

مقدس درباره آن دوران به گفت وگو می پردازند، از این فرمانده با عناوینی 
مانند »نابغه«، »درشت مغز«، »بسیار باهوش«، »استراتژیست«، »طراح«، 
»پدر جنگ در سپاه« و... نام می برند.حســن باقری یکی از فرماندهانی بود 
که می خواست تحولی در شــیوه نبرد ایجاد کند و در نهایت هم توانست به 
هدفش برسد. حاج »قاسم سلیمانی« درباره او چنین گفته است: »حسن، 
واقعا یک رهبر بود. تعبیرم این است که او »بهشتی« جنگ بود؛ یعنی همان 
نقشی که مرحوم بهشتی برای انقالب و امام)ره( داشت، حسن باقری همان 
نقش را برای جنگ و جبهه داشــت. قطعا همــه فرماندهان قدیمی جنگ 

نظرشان این است.«

ریشه های انحراف از کجاست؟
 روزنامه خراســان در یادداشتی نوشــت: » یکی از دوســتان فهیم و متدین به تازگی 
از ریزش های معرفتی و فکری بســیار گالیه داشــت و با آزردگی و تاســف از انحراف 
اعتقادی یکی از دوســتان مومن و مذهبی خود و پیوستن او به یک جریان مدعی ظهور 
امام زمان)عج( ســخن می گفت.پاســخ دادم که از تنوع انحراف های فرهنگی و دینی 
مختلف آگاهم و اعتراف می کنم کــه این جریان انحرافی نه تنها جوانان ســاده و خام، 
بلکه برخی از چهره های فعال مذهبی را نیز جذب کرده اســت. اما به این نکته نیز باید 
توجه کرد و پذیرفت که متاسفانه خودمان زمینه اثربخشــی این سم پاشی ها را ایجاد 
کرده ایم! طی ســال های گذشــته با تضعیف جریان عقالنی و اســتداللی و با تخریب 
رویکردهای اعتدالی و منطقی و تضعیف جایگاه مرجعیت زمینه ساز پذیرش این انحراف 
ها شــده ایم!ما خودمان با ترویج خواب و خرافه و میدان دادن به منبرهای احساســی 
 و عاطفی به جای ســخنرانی های حماســی و آگاهی بخش به رشــد انحراف فرصت 
داده ایم! قارچ وقتی رشد می کند که رطوبت و گرما و تاریکی فراهم باشد و آن وقت کمترین 
بهانه زمینه رشد قارچ ها خواهد بود. آتش سوزی وقتی رخ می دهد که مواد قابل اشتعال 

در فضای خشک و گرم متراکم شود و آن وقت کوچک ترین جرقه هم آتش می افروزد. 

کیوسک

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلســه کمیته مدیریت شرکت 
با اشاره به شــرایط تحریم و لزوم حفظ روند تولید از تشکیل کمیته 
اقتصاد مقاومتی در شــرکت خبر داد و گفت: هدف از تشــکیل این 
کمیته بررسی و ارزیابی نیازهای شرکت در شرایط تحریم و اجرای 
اقدامات موردنیاز در راستای اهداف نظام  و منافع ملی است. به خاطر 
داشته باشیم مواردی که در این کمیته تصمیم گیری و ابالغ می شود 

بالفاصله قابل اجراست و خارج از روال عادی انجام خواهد شد.
 دستیابی به فناوری ساخت کارخانجات  فوالد

تاکید بر نهادینــه کردن دانش و تکنولوژی ســاخت کارخانه فوالد 
بخش بعدی ســخنان مهندس عظیمیان بود. وی در این خصوص 
گفت: اکنون در آســتانه چهل سالگی پیروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی ایران، فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوالدساز کشور 
و خاورمیانه به بلوغ خود رسیده اســت؛ ازاین رو باید عالوه بر تولید 
فوالد و نقش آفرینی در بومی سازی تجهیزات موردنیاز این صنعت، به 

ساخت کارخانه های فوالدسازی نیز همت گماریم.
وی با اشاره به این که بخش عمده ای از قطعات و تجهیزات موردنیاز 
کارخانه فوالد در کشور بومی سازی شده است گفت: باید باقی مانده 
قطعات موردنیاز صنعت فوالد نیز بومی ســازی شود تا فوالد مبارکه 
بتواند ساخت و راه اندازی یک کارخانه فوالد را در هر نقطه ای از ایران 
انجام دهد. این حرکت بسیار بزرگی در فوالد مبارکه است و اتفاقی 

میمون و مبارک خواهد بود.
مهندس عظیمیان با تاکید بر اجرای پروژه نــورد گرم 2 گفت: باید 
همه راهکارهای ممکن برای اجرای این پروژه را در نظر گرفت؛ زیرا 
انجام این پروژه در شرایط موجود برای شــرکت از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. ضمن این که راه اندازی واحد  نورد گرم مشابه نمونه 
موجود در فوالد مبارکه در شرکت فوالد هرمزگان، ظرف چند سال 

آینده انجام می شود.
 شرکت فوالد مبارکه از صاحبان ایده و سازندگان داخلی 

حمایت می کند
مدیر عامل فوالد مبارکه  با اشــاره به برگزاری جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد با مشارکت شرکت فوالد مبارکه در دی ماه گفت: رویکرد 
فوالد مبارکه بومی سازی است. در فضای استارت آپ ها بحثی به نام 
شتاب دهنده داریم. به این معنی که گروه های جوان دارای ایده ممکن 

است از توان مالی و مدیریت کافی برای اجرای این ایده ها برخوردار 
نباشــند؛ به همین جهت شــتاب دهنده ها به این افراد کمک مالی 
می کنند و درصورتی که ایده آن ها موردپذیرش قرار گیرد، در ریسک 

مالی ایجاد این پروژه ها شریک می شود.
وی  با اشــاره به تغییر صورت گرفته در رویکرد خرید اقالم موردنیاز 
شــرکت گفت: در حال حاضر اگر کســی اعالم کند که تجهیزی را 
بومی ســازی کرده، فوالد مبارکه، در صورت تایید ارزیابی عملکرد و 
کیفیت آن، محصول را خریداری می کنــد؛ اما از این  پس با تغییری 
که در رویکرد فوالد مبارکه به وجود آمده، در نمایشگاه دی ماه لیست 
نیازمندی ها در بخش های مختلف اعالم می شود و اگر شرکتی ایده 
ساخت و تامین هریک از این اقالم را داشته باشد و ایده موردپذیرش 
قرار گیرد، فوالد مبارکه در تامین مالی و ریســک اجرای این پروژه 
شریک می شود و نقش شــتاب دهنده را برای این استارت آپ های 

فنی ایفا می کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در همین راستا هیئت داوری متشکل از 
استادان دانشگاه و مهندسان مجرب فوالد مبارکه تشکیل شده است. 
این هیئت وظیفه داوری و غربالگری ایده هــای دریافتی را بر عهده 
خواهد داشت. پروژه هایی که هیئت داوران تایید می کنند به سیستم 
قرارداد و مالی فوالد مبارکه معرفی می شوند تا سرمایه گذاری الزم، 
بســته به ابعاد پروژه صورت پذیرد. چنانچه پروژه به نتیجه برســد، 
قرارداد خرید محصول به صورت تضمین شده با تامین کننده مذکور 
منعقد خواهد شد. جان کالم این که شرکت فوالد مبارکه از صاحبان 

ایده و سازندگان داخلی حمایت می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم توجه به مسائل 
معیشتی کارکنان گفت: روابط سازمان با کارکنان باید براساس رابطه 
منطقی صورت پذیرد و باید در مقابل کار خوب و کار بد عکس العمل 
مناسب داشته باشــیم و این عین عمل به امربه معروف و نهی از منکر 
است. مهندس عظیمیان با تقدیر از نقش خبرنامه فوالد در پوشش 
وقایع و رویدادهای گروه فوالد مبارکه گفت: این شرکت برای انتشار 

نشریه جدیدی با عنوان »کارخانه« اقدام کرده است.
وی ابراز امیــدواری کرد، این نشــریه به یکی از بهترین نشــریات 
اقتصادی کشور تبدیل شود و در اختیار کلیه فعاالن صنعت فوالد و 

سایر صنایع قرار گیرد.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد : 

تشکیل کمیته اقتصاد 
مقاومتی در شرکت فوالد 

مبارکه

دوست و برادر ارجمندم جناب آقای فرهاد طهماسبی بلداجی
 انتخاب حضرتعالی را به عنوان مشاور مالیاتی معاون مالیاتی کشور و عضو هیئت حل اختالف مالیاتی اداره 

 کل امور مالیاتی شهر و استان تهران صمیمانه تبریک عرض نموده موفقیت شما را از درگاه خداوند بزرگ

 خواهانم.

همکار شما علیرضا رحمانی بلداجی در اداره امور مالیاتی بخش بلداجی 

کتابی درباره نابغه جنگ منتشر می شود
کتاب
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