
جنایت وقتی که ماه کامل نشد؛

ماجرای نیمروز؛ رد خون

در هیاهوی تعطیالت چندروزه گم شد. خبر 
ذبح کودک عربســتانی را می گویم که تنها 
جرم او »شــیعه بودن« بود. بــه جز »مهناز 
افشار« هیچ سلبریتی دیگری برایش پست 
و استوری نگذاشــت. حتی در شبکه های 
مجازی و کانال های تلگرامی هم فشن شوی 
جشــنواره فیلم فجر و انگلیسی حرف زدن 
»حامد بهداد« از ســربریده شدن کودکی 
که تنها 6 سال داشت، مهم تر و الیک خورتر 
بود. برخی کانال های معاند و اعوان و انصار و 
هم پیاله ای هایشان هم آن قدر بی  وجدان 
هستند که وسط بازی های سیاسی ، ذبح یک 
کودک در حد یک اشاره کوچک جا داشته 
باشد و در عوض دیدار »شاهزاده«  با اربابان 
آمریکایی اش، »پررنگ« می شود. عجیب هم 
نیست؛ جیره خور حکومت وهابی عربستان 

هستند.  
حتی نوشتنش هم جسارت می خواهد، دل 
می خواهد، از مادری بنویسی که کودکش را 
مقابل چشمانش سر بریدند. جنایت در جاده 
ســلطان بن عبدالعزیز  رخ داد . مادر »زکریا 
الجابر« از ساکنان منطقه االحساء در شرق 
عربستان خودرویی را کرایه می کند تا برای 

زیارت مرقد مطهر رسول خدا)ص( برود. 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی  مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید .همچنین از طریق مناقصه عمومی خریدهای زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/12/4
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/12/5

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 337 اجرایی-388 خرید(

نوبت  اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/11/23

مبلغ تضمین ) ریال(برآورد)ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

احداث ساختمان دیزل ژنراتور و ساختمان کلرزنی منبع 15000 97-4-286
2,111,467,742106,000,000جاریو توسعه ساختمان اپراتوری ایستگاه پمپاژ بهارستان

اعتبارات تملک خرید اتصاالت کوپلینگ الکتروفیوژن97-4-287
204,000,000-دارایی  سرمایه ای 

97-4-288
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سرخود 

1,030,000,000-جاری در اقطار: 200، 250 و 315 میلیمتر جهت منطقه خمینی شهر

97-4-289
خرید دریچه منهول فاضالبی چدنی لوالدار کالس  

217,500,000-جاریC  250 90 کیلوئی جهت منطقه خمینی شهر

روابط عمومی  شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده استان اصفهان

فراخوان دعوت به همکاری 
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده استان اصفهان در نظر دارد در طول فصل خرید تضمینی گندم  در سال 98 از خدمات 
کارکنان دولتی پس از ارائه آموزش های الزم به عنوان عامل تشــخیص و عامل ذیحساب )عامل ذیحساب صرفا از پرسنل 

رسمی دولت ( در مراکز خرید استفاده نماید.
لذا از کلیه افراد واجد شرایط و سازمان ها و ادارات دولتی درخواست می شود تقاضای همکاری خود به صورت مامور به همراه 
گواهی اشتغال به کار و موافقت کتبی دستگاه اجرایی حداکثر ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به آدرس:اصفهان، خیابان 
آزادگان دبیرخانه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده ارسال و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتربا شماره تلفن 

36695159 یا 09133180468 با آقای کرمی و یا شماره 09131272660 آقای سرانی تماس حاصل نمایند.
ضمنا حق الزحمه افراد در قالب ضوابط مربوط به فوق العاده ماموریت کارکنان دولتی پرداخت خواهد شد.

م الف: 376457

صصی بازرگانی دولتی اریان شرکت مارد تخ
شرکت غله و خدمات بازرگانی 

منطقه ده )سهامی خاص(

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
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  این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است  
 خروش مردم اصفهان در چهلمین بهار انقالب؛ 

 جابه جایی روزانه ۶۰۰ هزار مسافر
با ناوگان اتوبوسرانی اصفهان

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت:تولید و خرید بیش 
از۲۳۰۰ دستگاه اتوبوس برای شهر اصفهان و جابه جایی روزانه 6۰۰ هزار مسافر 

از جمله دستاوردهای سازمان اتوبوسرانی به عنوان یکی از مهم ترین بخش حمل 
و نقل درون شهری اصفهان بوده اســت. قدرت افتخاری با اشاره به افزایش ۱۵ 
درصدی سهم جابه جایی مسافر طی ۳۰ سال گذشته گفت: تولید و خرید بیش 

از۲۳۰۰ دستگاه اتوبوس برای شهر اصفهان و...

 فرمانده نیروی انتظامی
 استان خبر داد:

 نصب دوربین لباس پلیس 
در همه شهرستان های اصفهان

56

 صعود  بیکاری 
بانوان اصفهانی

 مدیر اشتغال و کارآفرینی استان در مورد عبور از  
قابلیت های اشتغال بانوان در اصفهان هشدار داد؛

3

دیروز اصفهان بار دیگر رنگ حماسه به خود دید، حماسه حضور مردمی که آمده بودند چهل سالگی انقالب اسالمی شان 
را جشن بگیرند؛ انقالبی که با ریختن خون هزاران شهید به ثمر رسید تا نماد استکبار ستیزی و عدالت خواهی بشود 
برای تمام مستضعفان جهان. دیروز میدان امام)ره( اصفهان محل تجمع مردمی بود که به وقت همدلی وهمراهی ایرانیان در روز غرور 
آفرین 22 بهمن گرد هم آمده بودند تا بار دیگر فریاد ماندن بر پای آرمان های انقالب حضرت روح اله  را در آسمان شهر گنبدهای 

فیروزه ای طنین انداز کنند. فریادی که پیغام خروش مردمی بود...

سمیه پارسادوست 

   سبزپوشان اصفهانی 
در اولین گام رقابت های آسیایی؛ 

ذوبی ها به دنبال طلسم شکنی 
درقاره کهن
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راهپیمایی پرشور مردمی همزمان 
با سراسر کشور و با حضور مردم و 
مســئوالن برگزار شــد. رییس جمهور به عنوان 
ســخنران ویژه مراســم  با بیان این که ۲۲ بهمن 
امسال ویژگی های خاص خود را دارد، خاطر نشان 
کرد: ۲۲ بهمن امسال از یک طرف همزمان است با 
چهلمین سالگرد انقاب اســامی ایران و از سوی 
دیگر امسال دهه فجر عطر و بوی فاطمی پیدا کرد. 
امســال در شــرایطی جشــن ۲۲ بهمن را برگزار 
می کنیم که در برابر توطئه های آمریکای جنایتکار 
و صهیونیسم و ارتجاع منطقه هستیم و اینها مردم 

ما را در فشار و منگنه تحریم قرار داده اند. 
روحانی در بخــش دیگــری از صحبت های خود، 
تاکید کرد:طی چند دهه دوران شاهنشاهی سست 
عنصر قاجار و پهلوی، دو ســوم کشور از ایران جدا 
شــد، یعنی رژیم های قبل عاوه بر این که به دین، 
فرهنگ، رفــاه و زندگی مردم خیانــت کردند، به 
تمامیت ارضی کشــور نیز خیانــت کردند.رییس 
جمهور با تاکید بــر این که قــدرت نظامی ما در 
طول ۴۰ ســال گذشــته و نیز در پنج سال اخیر 
برای جهانیان شــگفت آور بوده است، اظهار کرد: 
در زمینه انواع تانک ها، جنگنده ها، هلی کوپترها، 
ســاح های انفرادی، زیر دریایی ها، نفربرها و هر 
آن چه نیروهای نظامی ما به آن نیاز دارند، کارنامه 
شــگفت آوری داشــته ایم و از آن باالتــر انگیزه، 
تدبیر، نقشه و شــهامت نیروهای مسلح ما را همه 
 جهانیان طی ۴۰ سال اخیر و در پنج سال گذشته 

دیده اند. 
روحانی در بخش دیگری از ســخنانش در مراسم 
راهپیمایی ۲۲ بهمن، با اشــاره به کمک های ایران 
به مردم ســوریه، عراق، لبنان، فلســطین و یمن، 
خاطر نشــان کرد: ما کمک کردیم تــا مردم این 
کشــورها به ســمت آزادی و تصمیم گیری برای 
سرنوشــت خود حرکت کنند و جهانیان دیدند که 
آنهــا در برابر قدرت های منطقه کــه هیچ کدام به 
پیروزی دست نیافتند و مجبور شــدند از منطقه 
خارج شوند، حاال دارند راه خود را ادامه می دهند و 

برای خود و سرنوشت شان تصمیم گیری می کنند.
روحانی در بخــش دیگــری از صحبت های خود، 
خاطر نشان کرد: هر کس تغییری می خواهد به پای 
 صندوق های رای می رود و از آن سو افراد نیز نظرات، 
ایده ها و برنامه هایشــان را مطرح می کنند و مردم 
 افراد مورد نظرشــان را از میان آنها بر می گزینند. 
پس حواس مان باشــد کــه صنــدوق رای یکی از 
نعمت های بزرگ جمهوری اســامی ایران است 
که اگر صندوق رای و صفوف رای دادن نبود دشمن 
می توانســت توطئه های متعددی را علیه ما آماده 

کند.
مسئوالن دوشــادوش مردم برای جشن 

چهل سالگی
رییس مجلس کــه این روزها لغو ســخنرانی وی 
در کرج حواشــی زیادی را به همراه داشت، پیش 
از عزیمت به ژاپن با حضور در مراســم راهپیمایی 
در تهران با بیــان اینکه »ملت ایــران در مصاف با 
دشمنان یک صدا هستند«، گفت: حضور گسترده 
مــردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن قطعا دشــمنان را 

مأیوس می کند و آن ها پس از این شکست به دنبال 
سناریوهای دیگر می روند. حضور گسترده مردم در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن دستاورد بسیار بزرگی برای 
کشور هم برای ادامه راه و هم حل مسائل محسوب 
می شود، همچنین دشــمنان از این حضور پرشور 

درس گرفته و از رفتارهای خود دست برمی دارند.
 آیت اله جنتــی، آملی الریجانــی، وزرای دولت و 
مسئان سپاه،  ارتش و بسیج نیز در این راهپیمایی 
شــرکت داشــتند. آملــی الریجانی در حاشــیه 
راهپیمایی تاکید کرد:مهــم ترین پیام این حضور 
عظیم و پرجوش این است که دشمنان نظام آمریکا 
و اذنابش بدانند این مردم تسلیم ناپذیرند.وی ادامه 
داد: دشــمنان بدانند مردم با فشارها و تحریم های 
ظالمانه عقب نشــینی نخواهند کــرد و به حرکت 
عظیمی که امام خمینی )ره( به راه انداختند ادامه 

می دهند. 
آملی الریجانی ادامه داد: نظام جمهوری اســامی 
هر روز نســبت به روز قبل بالنده تر و با شکوه تر و 
مقتدرتر به راه خود ادامــه می دهد و در منطقه اثر 

گذار تر از همیشه است.
حاشیه هایی کم رنگ تر از متن

شــعارهای حاشــیه ای علیه برخی از افراد مانند 
رییس جمهور و رییس مجلس از جمله حاشیه های 
کم رنگی بود که در راهپیمایی امسال به چشم آمد 
این مســئله در حالی بود که طی  روزهای گذشته 
رهبر انقاب به صراحت افراد را از دادن شعار علیه 
مسئوالن نظام در راهپیمایی ۲۲ بهمن منع کرده و 
آن را کاری قبیح بر شمردند. با وجود توصیه صریح 
چند روز قبل مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ۲۲ 
بهمن روز تسویه حساب جناحی با مسئوالن نیست؛ 
اما عده ای محدود اقدام به ســردادن شــعارهای 

تفرقه افکن در قم کردند. 
همچنین در تهران برخی با حمــل پاکاردهایی 
نسبت به تصویب لوایح چهارگانه و خطرات آن برای 

ایران هشدار دادند.
بازتاب راهپیمایی 22 بهمن در رسانه های 

جهانی
خبرگزاری آسوشــیتدپرس گزارش داد که مردم 
ایران به طور گســترده ســالروز پیــروزی انقاب 
اســامی ســال ۱۹۷۹ را جشــن گرفتنــد. این 
خبرگزاری درباره برگــزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن 
در ایران گزارشی منتشر و تاکید کرد که صدها هزار 
ایرانی به خیابان های تهران و دیگر شهرهای بزرگ 
و کوچک در سرتاســر ایران آمدند تا مراسم چهل 
سالگی انقاب اسامی را که در سال ۱۹۷۹ شکل 

گرفت، برگزار کنند. 
خبرگزاری رویترز با انتشار بخش هایی از سخنرانی 
رییس جمهور در سالگرد پیروزی انقاب گزارش 
داد: صدها هزار ایرانی با شــعار»مرگ بر آمریکا« 
گذشت چهل سال از سقوط شاه را گرامی داشتند. 
رویترز با اشــاره به اینکه ارتش ایران در ۱۱ فوریه 
۱۹۷۹ )۲۲ بهمن ماه( اعــام بی طرفی و آیت اله 
خمینی نیــز اعام پیــروزی کرد، گــزارش داد: 
جمعیت زیادی از مردم ایران پرچم کشــور را در 
دست داشتند و شعار »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر 

اسرائیل« سر دادند.

کره شمالی اقدام عملی 
متناسب آمریکا را خواستار شد

پس از پایــان نخســتین دور گفــت وگو های 
مقدماتی کره شمالی و آمریکا در آستانه نشست 
سران دو کشور،  پایگاه های تبلیغاتی کره شمالی 
دوشنبه از آمریکا خواستند در پاسخ به تدابیر خلع 
ساح هسته ای از سوی پیونگ یانگ، »اقدام عملی 
متناسب« انجام دهد.»مئاری«، یکی از پایگاه های 
تبلیغاتی کره شــمالی در تفسیری نوشت: »اگر 
آمریکا بر اساس اصل قدردانی و احترام به طرف 
مقابل، با یک اقدام عملی متناسب به تاش های 
فعاالنه و پیشگیرانه ما پاسخ دهد، روابط بین دو 
کشــور می تواند با ســرعتی باال به سمت مقصد 
حرکت کند.« رادیو پیونگ یانگ نیز اعام کرد در 
صورتی که آمریکا تدابیر معتبری اتخاذ کند و با 
یک اقدام عملی متناسب به تدابیر اتخاذ شده از 
سوی کره شمالی پاسخ دهد، روابط بین دو کشور 

می تواند با روندی سریع پیش برود.

 ابوبکر بغدادی
 از ترور جان سالم به در برد

یک رســانه غربی اعام کرد که ســرکرده گروه 
تروریســتی تکفیری داعش از ترور جان سالم به 
در برده است . وزنامه گاردین در گزارشی نوشت: 
شاهدان عینی اعام کردند که داعشی های خارجی 
به مدت دو روز با محافظان ابوبکر البغدادی جنگیده 
اند؛ اما سرانجام شکســت خورده و همگی کشته 
شده اند. البغدادی در ماه سپتامبر در الکشمه بود 
که عده ای از داعشی های خارجی علیه وی کودتا 
کردند و درگیری های شدیدی به وقوع پیوست. 
بیشتر داعشی هایی که علیه ابوبکرالبغدادی دست 
به کودتا زده بودند را تونسی ها تشکیل می دادند. 
البغدادی پس از آن به باغوز منتقل شد.این رسانه 
نوشت: البغدادی و محافظانش به مدت تقریبا ۶ ماه 
در منطقه الکشمه بودند و سپس به سوی الباغوز 
فرار کردند. همه می دانند که ابوبکر البغدادی در 
کجا ساکن است، اما از رفتن به همراه محافظانش 

به مرکز شهر باغوز خودداری می کند. 

روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داد:
استیضاح »ترامپ« در 

کمیته های کنگره آمریکا 
بررسی شد

 حــدود ۶ کمیته فرعی در مجلــس نمایندگان 
آمریکا طی هفته گذشــته موارد احتمالی برای 
اســتیضاح رییس جمهور کنونی آمریکا را مورد 
بررسی قرار دادند.به رغم عدم به کارگیری واژه 
»استیضاح« از سوی این کمیته های فرعی، آنها 
موظفند تا نقطه نظرات و نتیجه بررسی های خود 
را در قالب واژگانی محدودتر و کمتر تحریک آمیز 
به کار ببرند.»نانســی پلوســی« رییس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تازگی گفته اســت که »ما 
باید ببینیم واقعیات موجود چه چیزهایی هستند. 
نباید به یک دلیل سیاســی استیضاح کنیم و به 
یک دلیل سیاســی نیز نباید از استیضاح پرهیز 

کنیم. بنابراین باید ببینیم چه پیش می آید«.

»مادورو« از سرمایه گذاری 
گسترده در ارتش خبر داد

رییس جمهور ونزوئا از سرمایه گذاری گسترده 
در حوزه تســلیحاتی ارتش خبــر داد. نیکوالس 
مادورو گفت، کاراکاس سرمایه گذاری های الزم 
را برای ســربازان، ارتش و نیروهای نظامی خود 
انجام خواهد داد تا ارتش این کشور از مجهزترین 
و پیشرفته ترین تســلیحات برخوردار باشد زیرا 
ونزوئا صلح می خواهد. مادورو در پیامی در توئیتر 
نوشت: سربازان ونزوئا برای کشورشان آماده مرگ 
هستند و مردم این کشور، نیروی نظامی بیشتری 
می خواهند تا از کشورشان حمایت کند.در همین 
حال ارتش ونزوئا بزرگ ترین رزمایش خود را آغاز 
کرده است.پیش از آغاز این رزمایش رییس جمهور 
این کشور با حضور در میراندا، ایالت شمالی ونزوئا، 
از تجهیــزات نظامی این کشــور از جمله پرتاب 

کننده های موشکی ساخت روسیه بازدید کرد.

جهان؛ مبهوت محبوبیت انقالب

احمد خاتمی
عضو هیئت رییسه خبرگان رهبری:

 عضو شورای عالی انقاب فرهنگی گفت: برخی از 
وزرا، نامه سرگشاده ای در خصوص FATF به رهبر 
معظم انقاب نوشتند، مقام معظم رهبری از آن ها 
پرسیدند که آیا پذیرش این کنوانسیون مشکلی را 
حل می کند، وزرا پاســخ دادند که نه، پیوستن به 
FATF مشــکلی را حل نمی کند.ضرغامی، سابقه 
تحریم های آمریکا علیه ایران را ۴۰ ســال دانست 
و تصریح کرد: برخی از افرادی که اکنون در دولت 
قرار دارند، در دولت پیشــین می گفتند ۹۰ درصد 
مشکات مرتبط به مدیریت است و تاثیر تحریم ها 
۱۰ درصد اســت. وی ادامه داد: این دولت افتخار 
خود را کاهش نرخ تورم می دانســت، ولی در سال 
جاری شــاهد بودیم که قیمت کاالهای مختلف به 
صورت لحظه ای در مغازه هــا تغییر می کرد. وی با 
اشاره به اهمیت فضای مجازی اظهار کرد: این فضا 
یک فرصت برای انقاب اسامی است؛ اما سطحی 
نگری در فضای مجازی رواج زیادی دارد، به همین 
دلیل اگر انسان تحقیق نکند، گرفتار اطاعات غلط 

در این فضا می شود.

 FATF وزرا گفته اند پیوستن به 
مشکلی را حل نمی کند 

 عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

یادداشت

جنایت وقتی که ماه کامل نشد؛
ماجرای نیمروز؛ رد خون

ادامه از صفحه اول
...هنگام سوار شــدن مادر این کودک می گوید: 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم توکلنا علی اهلل، اللهم 
صل علی محمــد و اله«، در این هنــگام راننده 
خطاب به مادر این کودک شــیعی  می پرســد 
که تو شیعه هســتی و هنگامی که جواب »بله 
« می شنود، خشم ســرتاپایش را فرا می گیرد. 
راننده پس از مدت کوتاهی خودرو را در نزدیکی 
قهوه خانه ای متوقف می کند. کودک را به زور از 
مادرش می گیرد و با خود می برد. مادر کودک 
فریاد می زند، از کســانی کــه در محل بودند و 
رهگذران کمک می خواهد؛ اما کسی به فریادش 
نمی رســد. راننده جنایتکار وهابی شیشه قهوه 
خانه را می شکند و با شیشه شکسته شده، کودک 
را مقابل چشمان مادر سر می برد. با ضربات پیاپی 
و به طور وحشیانه ای ،آن قدر با شیشه شکسته بر 
گردن کودک می زند که سر از بدن جدا می شود. 
مادر این صحنه را می بیند.  بیهوش می شود و 

به کما می رود...
حاال همان نهادهای حقوق بشری که برای قتل 
»جمال خاشقجی« این همه ســر و صدا به راه 
انداختند، خفه شده اند. رســانه های سعودی 
دست و پا می زنند تا واقعیت را  وارونه جلوه داده 
و مدعی شده اند راننده ســامت عقلی نداشته 
 و اینجا در ایــران، در ام القرای جهان اســام، 
همان هایی که برای فرانســوی هــا و ترک ها 
 و آمریکایــی هــا دل می ســوزانند، ســکوت 

کرده اند. 
لعنت به تفکر وهابی؛ تفکری که اســاس آن را 
خشونت علیه پیروان اهل بیت)ع( بنا گذاشته و 
شیعه را »رافضی« و »نجس« می داند و کشتنش 
را حال . این ها پس مانــده های متعفن همان 
قوم و تََرکه ای هستند که روزی وضو گرفتند و 
نوه عزیز رسول خدا)ص( را مقابل چشمان اهل 
بیتش سر بریدند و شــادی کردند و بهشت را به 
همدیگر در ازای اربا اربــا کردن علی اکبر و ذبح 
کردن علی اصغر و ریختن خون حضرت سقا وعده 
دادند.  تفکر وهابی میان کوچک و بزرگ تفاوتی 
قائل نیست و عربستان، مملکت ذبح و تکه تکه 
کردن است. جنایت ذبح شهید »زکریا الجابر« 
در نتیجه تفکر وهابی تکفیری متعصبی است که 
در کتب درسی در عربستان ترویج و تدریس شده 
و در منابر در مساجد و رسانه ها تبلیغ می شود . 
نتیجه سیاست های دولت عربستان که شیعیان 
را شهروندان درجه دوم محسوب می کنند و با آنها 
به عنوان مسلمان برخورد نمی کنند. حاالکودک 
ذبح شده در بقیع در جوار ائمه)ع( به خاک سپرده 

شده است و خدا به دل مادرش رحم کند.

فیلم تحسین شده »نرگس آبیار« در جشنواره 
فیلم فجر امســال پر از صحنه هــای ملتهب و 
نفس گیر بود؛ ســکانس هایی کــه میخکوبت 
 می کنــد و اجازه نفس کشــیدن را هــم از تو 
 می گیــرد. »شــبی که مــاه کامل شــد« هم 
گوشــه ای از جنایات تکفیری ها را نشــان می 
دهد. آنها که به اســم اســام، بر اســام عزیز 
شــوریدند و خــود را »جنــدا...« نامیدند این 
دشمنان خدا . »شبی که ماه کامل شد« عاشقانه 
ای ناآرام و ملتهب را روایــت می کند. قصه دل 
دادن »فائــزه« به بــرادِر »عبدالمالک ریگی« ؛ 
سکانسی در این فیلم هســت که عبدالمالک با 
مادر فائزه تمــاس می گیــرد و از او می خواهد 
ساعت 8 شب ، پسرش را که از او بی خبر است، 
 از شــبکه العربیه عربســتان ببیند. مادر تصور 
می کند پسرش بازیگر شده و بعد صحنه تلخ سر 
بریده شدن »شــهاب« را می بیند. عبدالمالک، 
سر برادر همســر برادرش را بیخ تا بیخ می برد و 
بعد هم از برادرش »عبدالحمیــد« می خواهد 
 که همسرش را بکشد . پدرخوانده فائزه و شهاب 
می گوید تنها جرم فرزندانش »شیعه بودن« بود.   
در یک نیمروز ، مادر زکریا ماجرایی را به چشم 
دید که رد تلخی آن، رد خــون به ناحق ریخته 
فرزندش مقابل چشمان جماعتی بی غیرت، تا 
ابد نه تنها در ذهن او که در ذهــن همه ما و در 
ذهن تاریخ می ماند. تاریخــی که »زکزاکی« و 
»شــیخ نمر« را فراموش نمی کند. »زکریا« را 
هم فراموش نمی کند همان طور که شــهدای 
ما، شــهدای جنگ نابرابر ایران بــا تمام دنیا در 
آن هشت ســال را فراموش نمی کند؛ تاریخی 
که جنایت هــای داعــش را از یاد نمــی برد و 
»عبدالمالک ریگیِ« به درک واصل شــده مثل 
»صدام« لکه ننگی اســت بر پیشانی این تاریخ  
 تا روزی که ماه کامل شــود و خورشــید ظهور 

کند. 

 »اینستکس« هیچ ارزشی ندارد

پیشنهاد سردبیر:

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت:ایران هیچگاه 
قصد ساختن بمب اتمی نداشته است. البته فرمول 
آن را دارد، ولی نمی خواهد از ســاح های کشتار 
جمعی استفاده کند، ولی داشتن انرژی هسته ای 
را برای خود حیاتی می داند. احمد خاتمی گفت: 
دشمن می خواهد از شرایط ســخت مردم سوء 
استفاده کند؛ اما مثل روز برای ما روشن است که 
مردم بصیر ایران به دشمنان سیلی خواهند زد. 
اکنون زمان نفس های آخر ضدانقاب فرا رسیده 
است. آن ها هم تا حدی کشش دارند، ملت ایران 
نشان داده است که خسته نمی شود، اما دشمنان 
خود را خســته می کند.وی گفت: شیطنت های 
آمریکا فتیله اقتدار هسته ای ایران را پایین کشید، 
برجام هم تمام شد. آنچه ایران را در این شرایط 
حفظ می کند همین اقتدار موشکی است. اگر این 
اقتدار را از ما بگیرنــد روز ملت ایران را تبدیل به 

شب سیاه می کنند.

 فرمول ساخت بمب اتمی
 را داریم

عال الدین بروجردی
عضو کمیسیون امنیت ملی:

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت:با دستورمسئوالن 
و افزایــش ســانتریفیوژهای قدیمی و اســتفاده از 
سانتریفیوژهای جدید، قادریم غنی سازی فراتر از ۲۰ 
درصدی را با توان کامل انجام دهیم.بهروز کمالوندی، 
در خصوص شــرایط ایران برای بازگشــت به شرایط 
قبل از برجام در حوزه انرژی هســته ای اظهارداشت: 
از ابتدا به نحوی کار کردیم تا اگر الزم شد به وضعیت 
قبلی بازگردیم و ریاســت ســازمان انرژی اتمی هم 
بارها گفته انــد که اگر بخواهیم به فعالیت گذشــته 
برگردیم و غنی ســازی را ادامه دهیم هیچ مشــکلی 
نداریم.وی بیان کرد: اگر بخواهیم در شــرایط کنونی 
تعداد سانتریفیوژها را اضافه کرده و یا در صورت لزوم 
از دستگاه های سانتریفوژ پیش رفته استفاده کنیم و 
سطح غنی ســازی را باال ببریم، این توان و ظرفیت را 
داریم و اگر الزم باشــد قادریم غنی سازی ۳.۵ درصد 
و ۲۰ درصد را انجام دهیــم.وی تصریح کرد:  در حال 
حاضر ۶ هزار دستگاه ماشین قدیمی داریم و اگر قرار 
باشد ماشین های دیگری بیاوریم حتما دستگاه های 

جدید را اضافه خواهیم کرد.

قادریم غنی سازی فراتر از 
۲۰ درصد را انجام دهیم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

عضو کمیســیون امنیت ملی گفت: اینستکس 
هیچ ارزشــی ندارد و کشــورهای اروپایی نمره 
مردودی در برجام گرفتند.عاءالدین بروجردی 
در خصوص کانال ســازوکار مالــی جدید اروپا 
موسوم به اینستکس، گفت: همان طور که مقام 
معظم رهبری فرمودند، اروپایی ها کا قابل اعتماد 
نیستند و تا این لحظه در ارتباط با اجرای تعهدات 
خود نســبت به برجام نمره مردودی گرفته اند. 
وی افزود: اروپایی ها در ارتباط با اینستکس نیز 
باید آنقدر از خودشــان حیثیت سیاسی به خرج 
دهند که تحت فشــار آمریکا اقــدام نکرده و به 
تعهدات شــان عمل کنند.بروجردی تاکید کرد: 
معتقدم اینستکس هیچ ارزشی ندارد مگر اینکه 
اروپاییان تمام عیار در مقابل تحریم های آمریکا 
بایستند و تعهدات خودشان را کاما انجام دهند، 
فقط در این صورت است که آنها می توانند بخشی 

از اعتبار از دست رفته خود را بازسازی کنند.

  »اینستکس«
هیچ ارزشی ندارد

پیشخوان

بین الملل

 پاسخ کوبنده مردم به دشمنان  کشور؛
آماده 22 بهمن دشــمن 

شکن

 می آییم مثل بهمن 57

شکوه 40 سالگی 

 حضور نماینده خمینی شهر
 در بازپرسی با شکایت نهاد ریاست جمهوری

با شکایت نهاد ریاست جمهوری برخی از نمایندگان از جمله محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر و 
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد طی روزهای گذشته در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت 
حاضر شــدند.محمد جواد ابطحی در گفت وگو با الف، با اشاره به شــکایت معاونت حقوقی نهاد ریاست 
جمهوری از وی گفت: شکایت دولت از نمایندگان مجلس تمامی ندارد. وی افزود: از زمان تشکیل دولت 
روحانی در سال ۹۲ تاکنون، نهاد ریاســت جمهوری از نمایندگان زیادی شکایت کرد.عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه شکایت نهاد ریاست جمهوری از اینجانب با اتهام افترا، توهین و 
نشر اکاذیب است، گفت: اینجانب در سال ۹۵ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خصوص موضوع 

حصر مطالبی بیان کردم و گفتم آقایان در حصر نیستند. می خورند و می خوابند.

 عملیات موساد و سازمان سیا
 برای انتقال دانشمند هسته ای ایران به انگلیس

روزنامه »ساندی اکسپرس« گزارش داد که سازمان های جاسوسی انگلیس، آمریکا و اسرائیل، یک دانشمند 
هسته ای ایران را به انگلستان منتقل کردند.به گزارش اسپوتنیک، سازمان های جاسوسی انگلیس، آمریکا و 
اسرائیل در عملیاتی مشترک، یک دانشمند هسته ای ایران را به همراه پناهجویان و به وسیله یک قایق بادی از 
طریق کانال مانش به انگستان منتقل کردند. به نقل از روزنامه »ساندی اکسپرس«، این فرد ۴۷ ساله که دارای 
اطاعات مربوط به برنامه هسته ای ایران است را با بهره گیری از موج اخیر پناهجویانی که در جست وجوی 
رسیدن به بریتانیا هستند، وارد کشور کردند. منبع این خبر نوشته، او در کشتن »مصطفی احمدی روشن« 
دانشمند ایرانی و  معاون بازرگانی سایت هسته ای نطنز در سال ۲۰۱۲ دست داشته است.در این گزارش  آمده، 

خارج کردن این فرد از ایران از ماه اکتبر، به دلیل ترس از لو رفتن وی آغاز شد.

چهره ها
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۹۰ درصد اجناس موجود در بازار پوشاک تولید داخل است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اصناف

 رییس اتحادیه فروشندگان 
پوشاک دوخته اصفهان:

۹۰ درصد اجناس موجود در 
بازار پوشاک تولید داخل است

رییس اتحادیه فروشــندگان پوشــاک دوخته 
اصفهان گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد اجناسی که هم 
اکنون در بازار پوشاک است، تولید داخل و بومی 
بوده  و به صورت کامــل از نحوه خرید و فروش 
آنها بازرسی می شود.ابراهیم عطابخش، با بیان 
اینکه اجناس خارجی که در بازار پوشاک وجود 
دارد، پیش از تحریم ها وارد شده و در حال حاضر 
واردات پوشاک از کشور های دیگر کاهش یافته 
است، اظهار کرد: قیمت ارزان پوشاک خارجی 
نسبت به نمونه مشابه ایرانی آن باعث می شود 
که مردم پوشاک خارجی از بازار خریداری کنند.

وی تصریح کرد: هزینه های مختلفی همچون 
دســتمزد گران کارگران، مالیــات و ... موجب 
می شــود تا پوشــاک ایرانی گران تر از پوشاک 
خارجی باشــد و قیمت بیشــتر پوشاک ایرانی 
نسبت به پوشــاک خارجی علت اصلی فروش 
نرفتن آن در بازار است، در واقع افراد با اجناس 
خارجی ارزان قیمت و پوشاک ایرانی گران قیمت 
مواجه هستند. عطابخش، با اشاره به تاثیر رکود 
بازار در کاهش واردات لباس و پوشاک خارجی 
افزود: فروش نرفتن پوشاک ایرانی در واحدهای 
صنفی موجب ضرر و زیان مغازه داران اســت و 
الزم است که فرهنگ سازی بیشتری از طریق 
مراجع تبلیغاتی برای حمایت از کاالی ملی انجام 
شود. رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته 
اصفهان گفت: پوشــاک زنانه همچون مانتو و 
لباس های مجلسی بیشترین میزان واردات به 
ایران را به خود اختصاص داده  و می توان گفت 
که واردات لباس های مردانه تقریبا صفر است. 
حجم زیادی از مواد اولیه تولید پوشاک زنانه نیز 
از کشورهای دیگر وارد می شود و این در حالی 
اســت که ۴۰ تا ۶۰ درصد مواد اولیه پوشــاک 

مردانه وارداتی است.

بازار

کتری برقی

 مدیر امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی اصفهان:

5۰ درصد تولیدات گلخانه های 
اصفهان صادر می شود

مدیــر امــور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اصفهان گفت: 5۰ درصد از 3۰۰ هزار تن محصول 
گلخانه های این استان به کشورهای همسایه صادر 
می شود.احمدرضا رییســی زاده افزود : انواع فلفل 
دلمه، بادمجان، گوجه و خیار و سبزیجات برگی به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه، قطر، آسیای 
میانه، قفقاز و امارات صادر و در استان های همجوار 

عرضه می شود. 
وی ادامه داد: بــا وجود این تعــداد گلخانه، زمینه 
اشــتغال بیش از 17 هزار نفر به صورت مستقیم و 
معادن آن به صورت غیرمســتقیم در استان فراهم 
شده است. رییسی زاده  با بیان اینکه اصفهان دومین 
اســتان کشــور در تولید محصوالت گلخانه ای در 
کشور است، تصریح کرد : برنامه کوتاه مدت و بلند 
مدت توسعه گلخانه های اصفهان تدوین و بر اساس 
آن زیرساخت های مورد نیاز در حال توسعه است 
که تیران و کرون و دهاقان دو شهرستان پیشتاز در 

توسعه گلخانه های مدرن هستند. 

نماینده شورای روستاهای خوانسار و 
گلپایگان:

 روستاهای بزرگ
 نیازمند ناحیه کارگاهی هستند

نماینده شورای روســتاهای خوانسار و گلپایگان 
گفت: در روســتاهای بزرگ، شرکت شهرک های 
صنعتی برای ایجاد ناحیه صنعتی اقدامی نمی کند 
که بهتر اســت بنیاد مســکن برای ایجاد منطقه 
کارگاهی اقدامات الزم را انجام دهد. مهدی فروغی 
اظهار کرد: جمله »خوشا به حالت ای روستایی« 
نه تنها از کتاب ها حذف شده بلکه امروز دیگر این 
جمله، طنزی بیش نیست. وی با ابراز تاسف از عدم 
وجود تحرک و پویایی در روستاها افزود: متاسفانه 
دستورات امام راحل مبنی بر وجود تحرک و پویایی 
در روستاها همواره نادیده گرفته شده و روستاها 
را روبه به انفعال برده اســت. فروغی، با بیان اینکه 
بازنگری طرح های هادی در بســیاری از روستاها 
هنوز شکل نگرفته است، افزود: اختالفاتی بین بنیاد 
مسکن و منابع طبیعی وجود دارد و هنوز زمینی که 
تداخالت آن مشخص نشده یا زمینی که در اختیار 
منابع طبیعی قرار نگرفته و در دادگستری پرونده 
دارد به بنیادمسکن واگذار می شود که بنیادمسکن 
در واگذاری این زمین هــا در موضوع تفکیک آنها 

مشکالت بسیاری دارد.

رییس اتاق اصناف تهران:
اصناف، مسئول گرانی گوشت 

نیستند
رییس اتاق اصناف تهران گفت: اصناف مســئول 
گرانی گوشت نیستند و در این زمینه وزارت جهاد 
کشاورزی باید پاسخگو باشد.قاسم نوده فراهانی 
درباره آخرین وضع گرانی گوشــت در بازار گفت: 
اصناف مسئول گرانی گوشت نیســتند و در این 
زمینه وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد.

وی با اشــاره به اینکه تهیه گوشت قرمز بر عهده 
وزارت جهادکشاورزی اســت، تصریح کرد: البته 
توزیع اینترنتی  گوشت قرمز برعهده اصناف است 
و اگر توزیع به طور کامل در اختیار این بخش قرار 
می گرفت، اصناف می دانســتند که   چگونه باید 
با آن برخورد کند، اما متاســفانه این امر صورت 

نگرفته است.

معامالت حبابی در سکه
قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در روزهای اخیر 
۴ میلیــون و 27۰ هزار تومان اعالم شــده که با 
احتساب قیمت هزار و 31۴ دالری هر اونس طال، 
دارای حباب بوده و به معنایی دیگر، این ســکه با 
دالر 13 هزار و ۸۰7 تومانی در حال قیمت گذاری 
است. حباب مذکور برای نیم ســکه 2 میلیون و 
2۸۰ هزار تومانی فراتر از تمام سکه و برابر با قیمت 
1۴ هزار و 7۴5 تومان به ازای هر دالر است. نکته 
نگران کننده دیگر، محاسبه دالر 17 هزار و ۸۴۹ 
تومانی برای ربع سکه است؛ این یعنی، خریداران 
فعلی ربع ســکه، با منطقی قلمداد کردن قیمت 
یک میلیون و 3۸۰ هزار تومانی آن، در واقع دالر 
را 17 هزار و ۸۴۹ تومان خریداری می کنند. این 
در حالی اســت که طالی آب شده در حال حاضر 
از نظر دالری هیچ گونه حبابی نداشته و به معنایی 
دیگر، حباب موجود در ربع سکه، نیم سکه و سکه 
تمام، احتمال ریزش قیمتی در این اقالم را افزایش 

داده است.

کتری برقی سوکانی 
LD-1861-A مدل

 198,550
تومان

کتری برقی مایدیا مدل 
MK-15H01A2W

 299,000
تومان

کتری برقی اسکارلت 
SC 1818 مدل

 98,000
تومان

در حالی که اســتاندار اصفهان چندی پیش 
در مراســمی از ورود بانوان به عرصه های 
کارآفرینی حمایت کرد و خواســتار اعطای 
پست های مدیریتی بیشتر به بانوان در استان 
اصفهان شد، در روزهای اخیر مدیر اشتغال و 
کار آفرینی استان اصفهان آماری جالب توجه 
از تقســیم کار میان زنان و مردان در استان 
اصفهان ارائه داده اســت. سید کمال الدین 
میرهادی، نرخ مشارکت کار در اصفهان برای 
مردان را 70 درصد و بــرای بانوان 16 درصد 

اعالم کرد.
جامعه کار ایران، مردانه است؟

در همه جوامع، درجاتی از نابرابری جنسیتی به نفع 
مردان دیده می شود که عوامل موثر بر آن را می توان 
در محیط اقتصادی، آموزشی و فرهنگی جست وجو 
کرد. کاهش این نابرابری  هــا، یکی از موارد مهم در 
سطح توسعه انســانی کشورهاست و برنامه توسعه 
ملل متحــد )UNDP( در اندازه گیری شــاخص 
توسعه انسانی کشــورها، نابرابری جنسیتی را نیز 

در نظر می گیرد. 
به عنوان مثال، در سال 2۰17، نرخ مشارکت زنان 
در اقتصاد، در نروژ که بیشترین امتیاز در شاخص 
توســعه انســانی را دارد، ۶۰/۸ درصد بوده که در 
مقایسه با مردان، تنها ۶/۸ درصد کمتر است. این در 
حالی است که به طور معمول و با صرف نظر از موارد 
اســتثنا، هر چه رتبه کشــورها در شاخص توسعه 
انســانی بدتر می شود، شــکاف بین نرخ مشارکت 

مردان و زنان افزایش می یابد.
 UNDP کشــورها را در چهار گروه توسعه انسانی 
»بسیار باال«، »باال«، »متوســط« و »پایین« قرار 
می دهد که ایــران در ســال 2۰17 در گروه دوم 
قرار داشــت و نرخ مشــارکت زنــان در این گروه، 
55 درصــد اســت کــه 2۰/5 درصــد از مردان 
کمتر اســت. با این وجود، این شــاخص در ایران 
 نشان دهنده شکاف جنسیتی باالیی در بین زنان و 

مردان است. 

 UNDP بررسی داده های
نشــان می دهــد نــرخ 
مشــارکت زنان در سال 
2۰17 در ایــران،1۶/۸ 
درصد بوده که در مقایسه 
بــا نــرخ 71/۴ درصدی 
برای مردان، رقم پایینی 
است. این آمار اما بر اساس 

داده های داخلی و مرکز آمار ایران، بیشتر از این رقم 
است. در آخرین آماری که در اردیبهشت ماه امسال 
از سوی مرکز آمار ایران ارائه شــد،  نرخ مشارکت 
مردان تا سال ۹5، ۹2/۹ درصد و برای زنان بیش از 
22 درصد بوده است. این آمار به خوبی نشانگر پایین 
بودن میزان اشتغال زنان در اصفهان به نسبت کل 

کشور است.
کارآفرینــی تنهــا راه بــرون رفت از 

مشکالت 
اگر چه اصفهان به عنوان یک اســتان صنعتی و به 
اصطالح برخــوردار، برخی از بــزرگ ترین صنایع 
و مجموعه هــای اقتصادی رادر خــودر جای داده 
اســت؛ اما کاهش اعتبارات عمرانــی و صنعتی در 
سال های اخیر موجب شده تا روند اشتغال و افزایش 

بیــکاری در این اســتان 
بیشتر از نرم کشور باشد. 
همچنیــن کار آفرینی به 
عنوان یکی از ارکان اصلی 
ایجاد اشتغال نیز در استان 
با موانع جدی روبه رو شده 
اســت. در همین زمینه 
مدیر اشتغال و کارآفرینی 
اســتان اصفهان گفت: تنها مســیری که می تواند 
مشکل بیکاری در کشور را برطرف کند کار آفرینی 
است.ســید کمال الدین میرهادی اظهار داشــت: 
نُرم جهانی بیکاری ۶درصد اســت که اگر این نرخ 
کمتر شــود می تواند تبعات اجتماعی داشته باشد.

وی افزود: نرخ مشارکت آقایان برای کار در استان 
اصفهان 7۰ درصد و برای خانم ها حدود 1۶ درصد 
اســت که با توجه به آمار 2میلیون نفری جمعیت 
بانوان فقط 1۶درصد آنها مشــارکت به اشــتغال 
دارند که اگر بخواهیم آمار افراد بیکار را شناســایی 
کنیم باید بسیار درایت داشت که توقعات بعدی آن 
 توسط افرادی که جزو این 1۶درصد نیست به وجود

 نیاید.
مدیر اشتغال و کارآفرینی اســتان اصفهان، با بیان 

اینکه ایرانی ها از بســیاری از مشــاغل موجود در 
کشور امتناع دارند، گفت: این گونه موضوعات نیاز 
به آموزش و فرهنگ ســازی دارد. تنها مسیری که 
می تواند مشکل بیکاری در کشــور را برطرف کند 

موضوع کار آفرینی است.
میرهادی، اعتبار ســال گذشــته ایجاد اشــتغال 
اســتان اصفهان را بیش از 2 هزارمیلیــارد تومان 
عنوان کــرد و افزود: تســهیالت قطعــا نمی تواند 
در اشــتغال راه گشــا باشــد و یکی از موضوعاتی 
 کــه می توانــد موثــر باشــد بحــث کارآفرینی

 است.
فضای کسب و کار همچنان دغدغه است

وی یکی از چالش های اساسی کشــور در موضوع 
اشــتغال را فضای کســب و کار عنوان کرد و ادامه 
داد: این موضوع سبب آســیب به اشتغال در کشور 
شده است. متاســفانه در روند فضای کسب و کار با 
توجه به آخرین آمار، 7۶ رتبه تنزل داشــتیم و این 
نشــان می دهد که در بحث کســب و کار و جذب 

سرمایه گذار مشکل داریم.
مدیر اشتغال و کارآفرینی اســتان اصفهان گفت: 
دستگاه های اجرایی کشور با موضوع اشتغال مبتنی 
بر خواسته های دیگران برخورد می کنند و آن گونه 
که باید کاری صورت نمی گیرد. فضای کسب و کار 
در شروع فرآیند مدت زمان ارائه خدمات از 15 روز 
به 7۰ روز اضافه شده اســت که می تواند مهم ترین 

آسیب برای سرمایه گذارها باشد.
 میرهــادی موضوعات مهارت آمــوزی را در ایجاد 
اشــتغال موثر عنوان کرد و اظهار داشت: شناسایی 
افراد متخصص بــرای واحدهــای تولیــد از این 
طریق راحت تر اســت که می تــوان از فرصت فنی 
و حرفه ای اســتفاده شــود. وی بیان کرد: نباید از 
ظرفیــت بانوان بی تفــاوت عبور کــرد. می توانیم 
برای بهبود وضعیت خانواده هــا از بانوان به عنوان 
فرصت اســتفاده کنیم. همچنین ارائه تســهیالت 
مشــاغل خانگی باید بــا توجه به مزیــت منطقه 
انجام شــود که می تواند درآمدهــای جانبی برای 
 خانواده هــا و همچنین افزایش تولید ســرانه ملی 

داشته باشد.

 صعود  بیکاری بانوان اصفهانی
مدیر اشتغال و کارآفرینی استان در مورد عبور از قابلیت های اشتغال بانوان در اصفهان هشدار داد؛

رییس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان مستقر در دانشــگاه آزاد اسالمی اصفهان گفت: یک شرکت دانش 
بنیان اصفهانی امسال موفق به تولید پنج بذرهیبرید گلخانه ای شد. مریم گل آبادی اظهار کرد: پس از یک دهه 
تحقیقات در این دانشگاه و در قالب یک شرکت دانش بنیان، امسال موفق به تولید پنج بذر هیبرید گلخانه ای شامل 
دو نوع خیار گلخانه ای به نام های »سها« و »سما« و سه نوع گوجه فرنگی به نام های »هانا«، »هیوا« و »هما« و 
دو نوع فلفل گلخانه ای به نام های »مارال« و »مایا« شــدیم که به بازار عرضه شده است.وی ادامه داد: همچنین 
موفق شدیم در سال جاری بیش از 1۰ میلیون بذر خیار را به بازار وارد کنیم و با توجه به قیمت و فروش متفاوت 

بذرها که دقیق نمی توان مبلغ فروش را برآورد کرد، دسته کم حدود یک میلیارد تومان سودآوری داشته ایم.

محققان اصفهانی 
موفق به تولید 5 

نوع بذر هیبریدی 
گلخانه ای شدند

خبر

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

افتتاح پکیج تصفیه فاضالب دفنی به روش EBBR ،مسکن مهر فریدونشهر

 نرخ مشارکت آقایان برای کار
  در استان اصفهان 70 درصد 

 و برای خانم ها حدود 16 
درصد است

واگذاری زمین به خانه اولی ها  در اولویت وزارت راه است
وزیر راه و شهرسازی از تخصیص زمین به خانه  اولی ها به عنوان یکی از اولویت های وزارت راه و شهرسازی 
خبر داده است. محمد اسالمی در اصفهان اظهار کرد:  تخصیص زمین به خانه اولی ها در اولویت قرار دارد، 
اما عموم -موارد- مربوط به شهرسازی و مسکن شهرهای زیر 5۰ هزار نفر به شورای برنامه ریزی استان 
تخصیص اعتبار شده است.  برای شرق اســتان اصفهان نیز حق تفکیک با هدف رفع مشکالت مردم به 
همکاری استانداری و بنیاد مسکن تاکید شده است. ضمن این که مشکالت مربوط به مسکن مهر نیز در 
شورای مسکن استان مورد بررسی و نسبت به رفع آن ها اقدام خواهد شد. وی در خصوص پروژه های قابل 
اجرا در بافت فرســوده نیز افزود: اگرچه اختیار امور مربوط به استانداران ابالغ شده؛ اما اجازه نمی دهیم 
 یک قران از اعتبارات مربوط به پروژه های بازآفرینی شهری و بافت های فرسوده صرف کارهای نمایشی

 شود.

خطوط ارتباط داخلی فرودگاه اصفهان به بین المللی توسعه یافت
معاون عملیات فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با بیان اینکه در چهل سال پیروزی انقالب، خطوط ارتباطی 
داخلی به بین المللی توسعه یافت، گفت: تعداد زیادی از ایرالین های خارجی پرواز مستقیم به این فرودگاه اضافه 
شدند.علی شاهنظری با بیان اینکه اخیرا ایرالین های خارجی به این فرودگاه اضافه شد، افزود: قطر ایرویز با 2 سال 
تالش و پیگیری مدیریت فرودگاه شهید بهشتی به وقوع پیوست.معاون عملیات فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 
ادامه داد: مذاکراتی با شرکت های خارجی انجام دادیم از جمله عمان ایر که امیدواریم تا یک ماه آینده پرواز مستقیم 
اصفهان - مسقط را برقرار کنیم. وی تصریح کرد: با شرایط اقتصادی موجود با انرژی بیشتر به دنبال توسعه پروازها 
هستیم تا گردشگران فراوانی را به لحاظ گردشگری به لحاظ توریستی و توریست درمانی )با توجه به شهرک سالمت 
اصفهان( داشته باشیم. وی اضافه کرد: ترمینال خارجی در دست طراحی و مشاور است که امیدواریم سال آینده این 

اقدام آغاز و این ترمینال خارجی که از معماری شهر اصفهان الگوبرداری شده به بهره برداری برسد.

به کمــک این برنامه مــی توانید 
محاسبات مربوط به ارزش زمانی 
پول و اقساط را با سهولت و سرعت 
باال انجام دهیــد. نرخ بهره، تعداد 
دوره ها، ارزش فعلی، ارزش آتی و 
مبلغ هر قسط توسط این برنامه قابل 
محاسبه است. این برنامه محاسبات 
مربوط به بودجه بندی سرمایه ای 
 )NPV شامل ارزش فعلی خالص )
و نرخ بازده داخلی )IRR( را نیز به 

راحتی انجام می دهد. 

ریاضیات مالی

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

با حضور استاندار  ، نماینده مردم در مجلس و مقامات محلی، پکیج تصفیه فاضالب مسکن مهرفریدونشهر، خط انتقال آب و مخزن 2 
هزار مترمکعبی شهربرف انبار و سوله فیلتر شنی ایستگاه پمپاژ شماره 2 چشمه لنگان به بهره برداری رسید. معاون مهندسی و توسعه 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به افتتاح پروژه های آب و فاضالب در شهرستان فریدونشهر گفت: با حضور استاندار، چهار 
پروژه در بخش آب و فاضالب با هزینه ای بالغ بر۶5 میلیارد ریال در شهرستان فریدونشهر به بهره برداری رسید. امیر حسین حکمتیان 
در خصوص افتتاح پکیج تصفیه فاضالب مسکن مهر فریدوشهر گفت: برای اولین بار در کشور پکیج تصفیه فاضالب دفنی پلی اتلین 
به روش EBBR در واحدهای مسکن مهر فریدونشــهر به بهره برداری رسید. وی افزود:پکیج پلی اتلین تصفیه فاضالب مسکن مهر 
فریدونشهر با ظرفیت 21۰ متر  مکعب در روز با آخرین تکنولوژی روز دنیا عملیاتی شد ،به طوری که فرآیند تصفیه با بهترین کیفیت 
انجام می گیرد. وی ادامه داد:پکیج تصفیه فاضالب مسکن مهر فریدونشــهر باهزینه ای بالغ بر 7  میلیارد ریال با هدف جلوگیری از 
آلودگی زیست محیطی   در دستور کار قرار گرفت.حکمتیان گفت: با راه اندازی پکیج تصفیه فاضالب مسکن مهر فریدونشهر ، بیش 
از 2۶۴ واحد مسکونی تحت پوشش دفع بهداشتی فاضالب قرار می گیرد. معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضالب استان اصفهان با 
اشاره به اجرای 12 کیلومتر خط انتقال آب شهر برف انبار عنوان کرد: خط انتقال شهر برف به طول 12 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر ۴۰ 
میلیارد ریال اجرایی شد. وی با اشاره به هدف از اجرای این پروژه تصریح کرد:اختالط آب چاه ها با کیفیت مطلوب و یکسان و انتقال آن 
به مخزن 2۰۰۰ مترمکعبی بوده است. وی با بیان اینکه بهره برداری از مخزن 2 هزار مترمکعبی با هزینه ای  بالغ بر 1۶ میلیارد ریال 
صورت گرفت،  اظهار کرد: مخزن 2 هزار مترمکعبی از طریق 3 چاه موجود  در شهر برف انبار آبگیری می شود، این درحالی است که شهر 
برف انبار دارای دو محله خمسلو و سنگ باران است که دارای دو مخزن آب می باشد.معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت:سوله فیلتر شنی ایستگاه پمپاژ شماره 2 چشمه لنگان با هدف محافظت از  یخ زدگی فیلتر شنی و نیز افزایش  

راندمان فیلترها دردستور کار قرار گرفت.وی افزود:این پروژه با هزینه ای بالغ بر 2.۶ میلیارد ریال احداث شد.
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رژیم غذایی مناسب برای تقویت سیستم ایمنی بدن

پیشنهاد سردبیر:

در گذشته چاقی و تپل بودن یک کودک را نشانه 
سالمتی و تندرستی او می دانستند. کودکانی که 
به نسبت سایر همساالن خود جثه و توده بدنی 
بزرگ تری داشــتند؛ اما امروزه علم پزشکی 
هشدارهای جدی در مورد سالمتی این کودکان 
می دهد به خصوص آنکه با کمتر شدن فعالیت 
کودکان و افزایش تغذیه های مضر برای سالمتی 
در سنین کودکی  و استفاده از تنقالت، هشدارها 
و خطرات بیشتر هم شده است. چاقی در ایران 
یک پدیده خطرزای رو به گســترش است و 

کودکان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
چرا کودکان چاق می شوند؟

بسیاری از والدین اطالعی از خطرات چاقی در کودکان 
ندارند و یا متوجه چاقی در کودک شــان نمی شوند. 
کودکان چاق معمــوال بزرگ تر از همساالن شــان 
هستند و زودتر از فعالیت های بدنی خسته می شوند 
و همچنین ساعات بیشــتری را به فعالیت های کم 
تحرک و یا تماشای تلوزیون می گذرانند. همچنین 
این کودکان ساعات زیادی از روز اظهار گرسنگی می 
کنند.   چاقی کودکان، ممکن اســت ناشی از عوامل 
متعددی از قبیل شیوه زندگی، مسائل روان شناختی 
و سابقه خانوادگی باشد با این حال، علت اصلی چاقی 

می تواند، به دو مسئله محدود شود :خوردن بیش از 
حد و به اندازه کافی ورزش نکردن . در دسترس بودن 
غذاهای فوق العاده پردازش شده )آشامیدنی( نقش 
مهمی در افزایش شیوع چاقی ایفا کرده است به ویژه 
در کودکان ، این غذاهای چرب و کم چرب که به شکل 
قندی شیرین شده اند، دارای طعم و مزه بسیار عالی 
هستند که تقریبا مقاومت در برابر آنها غیر ممکن است.

چطور با چاقی کودکان مبارزه کنیم؟
اصالح عادت های تغذیه ای، مهم ترین راه مبارزه با 

چاقی در کودکان است. البته بهتر است این اصالح 
در میان همه اعضای خانواده صورت بگیرد تا موجب 
ایجاد ناکامی در کودکان نشــود. ناکامی و احساس 
محرومیت به خصوص در سنین 3 تا 5 سال یکی از 
بدترین اتفاقاتی است که می تواند برای یک کودک 
رخ دهــد و تاثیرات روحی منفی زیــادی بر جا می 
گذارد . به همین دلیل بهتر است کودک به صورت 
مستقیم و یکباره با محرومیت غذایی مواجه نشود. 
ضمن اینکه باید کودکان چاق قبل از شــروع رژیم 

مورد بررسی های پزشــکی دقیق قرار بگیرند تا از 
نظر بدنی و بیماری های احتمالی بررســی شوند. 
برخی از بیمــاری های نهفته در کــودکان موجب 
چاقی می شــود، در برخی از موارد چاقی ناشــی از  
ســندرم های ژنتیکی یا ناهنجاری های متابولیکی 
است؛ هر چند میزان شیوع آن بسیار اندک است؛ اما 
باید حتما بررسی شود. همچنین کم کاری تیروئید و 
مصرف برخی از داروها نیز موجب چاقی در کودکان 
می شــود. مهم ترین داروهایی که بــر وزن کودک 
اثر می گذارند، داروهای ضد افســردگی، داروهای 
ضد تشنج، استروئیدهای خوراکی و بعضی از آنتی 
هیستامین ها هستند. همچنین در برخی از کودکان 
وجود اشــکاالتی در روده موجب اضافــه وزن می 
شود. یافته های اخیر نشــان می دهد که اگر بدن به 
خصوص در کــودکان باکتری ســالم در روده خود 
نداشته باشد، می تواند منجر به چاقی شود و سپس 
در ادامه موجب دیابت و ســایر مشکالت مربوط به 
سالمتی شــود. این موارد نشــان می هد که قبل از 
هر چیز باید کودکان چاق از نظر ســالمت بدنی به 
صورت کامل چک شوند و سپس اصالحات تغذیه ای 
ر فتاری برای آنها اعمال شود. افزایش تحرک و اعمال 
اصالحاتی بر روش های تغذیه و نوع مواد خوراکی می 
 تواند در بلند مدت کودکان را از تهدید چاقی نجات 

دهد.

تپل های دوست داشتنی را دریابید
 در مورد چاقی کودکان چه می دانید؟

مفاد آراء
11/70  هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیــان محرز گردیده اســت. لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یــک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
 صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- برابر رای شماره 139760302016000355 مورخ 97/09/13 مالکیت آقای مهدی 
مختاری در بیست و شش سهم مشاع از هشتاد ســهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 
ششــدانگ 8010/05 مترمربع پالک 2407 فرعی از 2 اصلی واقع در رضوانشهر بخش 

دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالکین رسمی معصومه مختاری و رضا مختاری
2- برابر رای شماره 139760302016000363 مورخ 97/09/14 مالکیت اداره اوقاف و 
امور خیریه تیران در ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 281 مترمربع مجزی شده از 
پالک 12 اصلی واقع در روستای جاجا بخش دوازده ثبت اصفهان که عرصه آن متعلق به 

اداره اوقاف می باشد و توسط اشخاص در آن احداث بنا شده است.
 3- برابر رای شــماره 139760302016000377 مــورخ 97/09/29 مالکیت عصمت 
تقی زاده در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ششدانگ 1757/94 متر 
مربع پالک 1914 فرعی از یک اصلی واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری 

از حسن دادخواه تهرانی
4- برابر رای شماره 139760302016000378 مورخ 97/09/29 مالکیت آقای مجتبی 
دادخواه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ششدانگ 1757/94 متر 
مربع پالک 1914 فرعی از یک اصلی واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری 

از محمد کاظم دادخواه تهرانی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/08 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/23    
م الف: 353596    اداره ثبت اسناد و امالک تیران و کرون

تحدید حدود اختصاصی
11/71  شماره نامه: 139785602013001675 -1397/11/10  نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 139760302013000142 مورخ 1397/06/27 صادره از هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند رســمی تحدید حدود قانونی ششدانگ یکباب ساختمان مدرسه 
تحت پالک ثبتی 2 فرعی از پالک 30  اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 30  اصلی 
واقع در فریدونشهر- روستای چالقو بخش 13 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام دولت جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی وزارت آمــوزش و پرورش، اداره کل 
آموزش پرورش استان اصفهان با شناســه ملی 14002088012 در جریان ثبت است به 
عمل نیامده است، اینک با استناد به ماده 13 قانون مذکور و طبق تقاضای نامبرده تحدید 

حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1397/12/16 ساعت 10 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.  م الف:367629  محسن مقصودی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر 

)183 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/72 آقای مجید ذوالفقاری دارای شناسنامه شماره 5120029949 به شرح دادخواست 
به کالســه 909/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمدرضا ذوالفقاری  به شناســنامه 1 در تاریخ 97/11/11  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- مجید ذوالفقاری 
فرزند محمدرضــا، ش.ش 5120029949 تاریخ تولد 1371/5/28 صــادره از دهاقان 
)پســر متوفی( 2- امین ذوالفقاری فرزند محمدرضا، ش.ش 5120083323  تاریخ تولد 
1381/4/1 صادره از شهرضا )پسر متوفی( 3- زکیه ذوالفقاری فرزند محمدرضا، ش.ش 
17 تاریخ تولد 1364/9/23 صادره از دهاقان )دختــر متوفی( 4- عزت ذوالفقاری فرزند 
عباسعلی، ش.ش 22 تاریخ تولد 1341/9/1 صادره از سمیرم سفلی ) همسر متوفی( متوفی 
وراث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 375940  شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف دهاقان )171 کلمه،

2 کادر(  

آگهی تغییرات شرکت هوشمند پرتو توان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 59195 و شناسه ملی 14007080994 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلی شــرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان 
اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-پروین-خیابان 
شهیدحسین صفوی نژاد شرقی-خیابان دشتســتان-پالک -89-ساختمان 
میرداماد-طبقه اول-کدپســتی 8199686733 تغییر یافــت و ماده مربوطه 
اساســنامه به شــرح فوق اصالح گردید. امیر محمد زعفرانی به شماره ملی 
1270374826 با پرداخت مبلغ 999500000 ریال به صندوق شــرکت سهم 
الشــرکه خود را به مبلغ 1000000000 ریال افزایــش داد. و علی کاظمی به 
شــماره ملی 1100059441با پرداخت مبلــغ 999500000 ریال به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 1000000000 ریال افزایش داد. در نتیجه 
سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 2000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه شــرکت اصالح گردید.اسامی شرکا و میزان سهم 
الشــرکه آنها عبارتند از : امیر محمد زعفرانی کد ملی 1270374826 دارنده 
1000000000 ریال سهم الشــرکه و علی کاظمی کد ملی 1100059441 
دارنده 1000000000 ریال سهم الشرکه میباشند اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )372311(

دعوت  مجمع عمومی

مجمع عمومی کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی 
نجف آباد جهت تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت 
مدیره روز شنبه از ساعت8:30 مورخ 1397/12/25 
در مهدیه نجف آباد واقع در خ شریعتی- خ فرخی 

حضور به هم رسانند.  

کانون بازنشستگان 

سال هاست که پزشکان به بیماران قلبی توصیه می کنند از خوردن غذا هایی با کلسترول باال پرهیز کنند. تخم مرغ ۲۱۱ میلی گرم کلسترول دارد )۷۰ درصد از نیاز 
روزانه(، بنابراین در گذشته در لیست ممنوعه ها برای افراد دچار مشکل کلسترول قرار می گرفت. شواهد نشان می دهد غذاهای کلسترول داری چون تخم مرغ در واقع 
بر کلسترول خون تاثیر چندانی نمی گذارند. چیزهای که می خوریم و بر میزان کلسترول خون مان اثر می گذارد، چربی های اشباع، چربی های ترانس و قندهای ساده 
هستند. خوردن 4 تا 5 تخم مرغ در هفته برای افرادی که در معرض بیماری قلبی هستند، خطری ندارد.سفیده تخم مرغ چربی ندارد و فقط ۱۷ کالری دارد و در برابر 
کالری یک تخم مرغ کامل که ۷۲ است، قابل توجه به نظر می رسد؛ اما ماجرا فقط همین نیست. چربی موجود در زرده تخم مرغ برای یک صبحانه متعادل خوب است؛ 
چربی بدن را سیرتر و راضی تر می کند. اگر زرده تخم مرغ را نخورید، چندان احساس سیری نخواهید کرد. ضمنا سفیده تخم مرغ به جز پروتئین، مواد مغذی خاص 
دیگری ندارد اما زرده  آن سرشار از مواد مغذی مانند ویتامین B12 و ویتامین D و کولین است.شهرت سفیده  تخم مرغ در داشتن پروتئین زیاد و کم کالری بودن 
است ؛اما اگر زرده را دور می ریزید و فقط سفیده  تخم مرغ را می خورید تا پروتئین دریافت کنید، اشتباه می کنید. زرده تخم مرغ را هم بخورید تا نه تنها چربی مفید 

بدون هورمون در واقع یک و سیر کننده و مواد مغذی آن را دریافت کنید بلکه پروتئینی که به بدن می رسانید را نیز دوبرابر کنید. همچنین تخم مرغ 
بیوتیک بودن تخم نوع برچسب بازاری است که ارزش چندانی ندارد. همه  تخم مرغ ها هورمون دارند. چیزی که اهمیت دارد بدون آنتی 
و ترجیحا در مرغ است زیرا بعضی از مرغ ها آنتی بیوتیک دریافت می کنند. عالوه بر این اگر تخم مرغ ها را داخل فضای یخچال 
انقضای آن انتهای آن نگهداری کنید، مجبور نیستید فقط به تاریخ مصرف ذکر شده روی پوست آن اکتفا کنید که معموال تاریخ 
پس تا یک ماه پس از تاریخ تولید آن اســت. تخم مرغ ها تا زمانی که ترک برندارند و همیشه ته یخچال باشند، تا شش  هفته 
ظرف رفت از تاریخ تولید هم قابل مصرف هستند. برای تست کردن کیفیت تخم مرغ، آن را در یک ظرف آب بیندازید؛ اگر به ته 

هنوز خوب و سالم است اما اگر روی آب ماند، فاسد شده است .اگر تاریخ انقضای مصرف تخم مرغ های تان 
نزدیک است و قرار نیست به زودی مصرف شان کنید می توانید آنها را همانطور با پوست در فریزر 

بگذارید که البته روش خاص خودش را دارد؛ تخم مرغ ها را به آرامی بشکنید و سپس آنها را در 
قالب های یخ  یا ظرف مناسب دیگری که دارید بریزید. قبل از مصرف هم آنها را یخ زدایی کنید. 
البته بهتر است از این تخم مرغ ها برای تهیه چیزهایی مانند کیک و نان و ... استفاده کنید تا املت 

و خاگینه  و ...، چون ممکن است کیفیت تخم مرغ در اثر انجماد پایین بیاید.

باور های اشتباه درباره تخم مرغ

روغن ماهی به پیشگیری از سقط جنین کمک می کند
طبق نتایج تحقیق جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا، اسیدهای چرب امگا3 یا روغن ماهی می تواند به 
پیشگیری از عوارض بارداری نظیر زایمان زودهنگام، مرگ نوزاد و سقط جنین کمک کند .محققان در 
این مطالعه روی عفونت ناشــی از باکتری  F. nucleatum که بر جفت در زنان باردار تاثیر می گذارد، 
تمرکز کردند. به گفته محققان، تغییرات هورمونی در طول بارداری می تواند موجب التهاب و خونریزی 
لثه ها شود. خونریزی لثه ها می تواند عامل ورود باکتری ها به جریان خون باشد. این باکتری ها با ورود به 
جریان خون می توانند به جفت منتقل شده و موجب التهاب شوند که نتیجه آن می تواند سقط جنین یا 
مرده زایی باشد.یکی از موثرترین راه های مقابله با این عفونت، مصرف اسیدهای چرب امگا3 است؛ چراکه 
آنها به خاطر خواص ضدالتهابی شان مشهور هستند.اسیدهای چرب در مواد غذایی نظیر ماهی یافت می 
شوند که به تشکیل سلول های عصبی مرتبط با قوه بینایی و شبکیه کمک می کنند. آنها همچنین برای 

تشکیل سیناپس های ضروری برای انتقال پیام بین نورون ها در سیستم عصبی مهم به شمار می روند.

رژیم غذایی مناسب برای تقویت سیستم ایمنی بدن
اگرچه یک نوع غذای خاص یا رژیم غذایی شناخته شده ای وجود ندارد که با کمک آن ها بتوان بیماری را از 
بدن دور و از بیمار شدن پیشگیری کرد، اما مصرف انواع مواد غذایی می تواند مفید باشد.محققان آمریکایی 
اظهار داشتند: سیســتم ایمنی بدن به تمامی مواد مغذی نیاز دارد تا عملکرد مطلوب خود را داشته باشد. 
این مواد شامل انواع ویتامین ها، مواد معدنی، چربی ها، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و مواد مغذی موجود در 
گیاهان دارویی است. ازجمله خوراکی های رنگی که به تقویت سیستم ایمنی کمک می کنند، می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
خوراکی های قرمز، نارنجی و زرد رنگ دارای ویتامین C هستند.سبزیجات برگ دار سرشار از مواد مغذی 
همچون ویتامین D، C، E و K، کاروتنوئیدها و مواد معدنی هستند. افزودن خوراکی هایی به رنگ آبی 
و بنفش همچون میوه و خرمای خشک به رژیم غذایی ضروری است. به گفته کارشناسان، انباشت فیبر و 

مواد مغذی موجود در میوه ها پس از خشک شدن بیشتر می شود.

درمان های خانگی برای سوختگی
همه ما احتماال یک سوختگی خفیف را در طول زندگی خود تجربه کرده ایم. این شرایط می تواند 
به واسطه قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشــید، ریختن یک مایع داغ روی پوست یا 
تماس با برق شکل گرفته باشد. این ســوختگی های خفیف به نام سوختگی درجه اول شناخته 
می شوند و موضوع چندان نگران کننده ای نیستند زیرا تنها الیه نخست پوست را تحت تاثیر قرار 
می دهند.سوختگی های درجه اول موجب قرمزی پوست شده و ممکن است با تورم دردناک در 
محل سوختگی مواجه شوید. طی یک یا دو روز، پوست اندازی آغاز خواهد شد و به طور معمول 
طی چند روز بهبودی کامل حاصل می شود. برخی درمان های خانگی می توانند به تسریع روند 

بهبودی کمک کنند.
آب سرد

چه سوختگی به واسطه قرار گرفتن در معرض نور خورشــید شکل گرفته باشد یا یک مایع داغ، 
ریختن آب سرد روی محل سوختگی نخستین کاری است که می توانید برای بهبود آن انجام دهید. 
آب باید برای چند دقیقه روی محل سوختگی جاری باشد تا زمانی که احساس راحتی بیشتر در 
شما شکل بگیرد. زمانی که آب سرد روی محل سوختگی جاری می شود به نوعی می تواند از شما 
محافظت کند زیرا از گسترش سوختگی پیشــگیری می کند. این کار در تسکین درد و قرمزی 

نیز نقش دارد. 
پرهیز از یخ

استفاده مستقیم از یخ روی محل سوختگی اشتباهی رایج اســت که افراد بسیاری مرتکب آن 
می شوند. این کار به دو دلیل اشتباه است. نخســت، زمانی که یخ را روی پوست قرار می دهید، 
موضع را بسیار سرد می  کند که این شرایط می تواند آسیب بیشتری به بافت، به ویژه بافت محل 
سوختگی که در حال حاضر خود آسیب پذیر است، وارد کند. همچنین، استفاده از یخ می تواند 

روند بهبودی را کند، سازد. 
آلوئه ورا

آلوئه ورا، دارای ترکیبات مفید مختلف بوده و گزینه ای محبوب برای درمان سوختگی های خفیف 
محسوب می شود. آلوئه ورا به بهبودی سریع تر بافت آسیب دیده در محل سوختگی کمک می کند. 
شما می توانید یک تکه کوچک برگ آلوئه ورا را برش زده و ژلی که از آن خارج می شود را به صورت 
مستقیم روی محل سوختگی قرار دهید. همچنین، امکان خرید ژل آلوئه ورا آماده نیز وجود دارد.

سیب زمینی خام
پس از آن که محل سوختگی را برای چند دقیقه زیر جریان آب سرد گرفتید، اقدامات دیگری را 
نیز می توانید برای کمک به تســکین درد و تورم مد نظر قرار دهید. در همین راستا، می توانید از 
یک برش سیب زمینی خام روی محل سوختگی خفیف اســتفاده کنید. سیب زمینی خام را به 
آرامی روی محل ســوختگی بمالید تا عصاره آن خارج شود. در صورت نیاز برش سیب زمینی را 

جایگزین کنید.
عسل

عسل از خواص آنتی بیوتیک قوی و PH طبیعی متعادل برخوردار است، از این رو شرایط را برای 
فعالیت باکتری ها دشوار کرده و می تواند از عفونی شدن محل سوختگی توسط آنها پیشگیری 
کند. عسل دارای خواص ضد التهاب نیز است که به کاهش التهاب ناشی از سوختگی و بهبودی 
آن بدون ایجاد جای زخم کمک می کند. شــما می توانید مقداری عسل طبیعی را روی یک گاز 
پانسمان ریخته و آن را روی ناحیه سوختگی قرار دهید. این پانسمان را چهار بار در روز جایگزین 

کنید.

سمانه سعادت
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برگزاری آیین »چهل قلم« در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

راهکار

ارتش

یک متخصص علوم رفتاری:
استفاده از فضای مجازی برای 
سالمندان، ورزش مغزی است

یک متخصص علوم رفتاری بــا تاکید بر اینکه 
دوره ســالمندی با ارتباط اجتماعی رابطه ای 
مستقیم دارد، گفت: استفاده اصولی از ابزارهای 
رســانه ای با یک برنامه ریــزی صحیح  باعث 
می شود اشخاص ســالمند احساس بیهودگی 
نکنند و ارتبــاط اجتماعی با دیگران داشــته 
باشــند. نر گس عطریان، با اشــاره بــه اینکه 
سالمندی دوره ای اســت که شخص تغییراتی 
را در خود احســاس می کند و در برخی موارد 
دچار  بحران می شود، اظهار کرد: مقوله فرهنگ 
در جامعه و نوع نگاه به دوره ســالمندی مهم 
است و تاثیر بسزایی در ادامه حیات این گروه 
ســنی دارد. وی با بیان اینکه سالمندان دچار 
افول احساس روحی و روانی می شوند، گفت: 
به طور کلی ســالمندان در این گروه سنی به 
دلیل جدایی از همکاران،  فوت همسر و حتی 
فاصله گرفتــن از فرزندانی که ســال ها برای 
آنها زحمت کشــیده اند، دچار احساس افول 
روحی و روانی می شوند. به گفته عطریان، اگر 
سالمندان بتوانند با مشــارکت در گروه های 
مختلف تصمیم گیرنده باشــند مورد احترام و 
منزلت اجتماعی خواهند بــود و می توانند در 
فعالیت های خانوادگی و جمعی نقش داشــته 
باشند،به طور یقین همین مشارکت ها موجب 
رفع نیازهای عاطفی و روحی و روانی سالمندان 
می شــود.وی با تاکید بر اینکه داشتن ارتباط 
اجتماعی یکی از مهم ترین نیازها به خصوص 
در دنیای ارتباطات امروزی اســت، افزود: در 
واقع دوره سالمندی با ارتباط اجتماعی رابطه 
ای مســتقیم دارد. بنابراین استفاده اصولی از 
ابزارهای رسانه ای مثل تلویزیون، کتاب، شبکه 
های اجتماعــی و فضاهای رســانه ای  با یک 
برنامه ریزی صحیح  باعث می شود که اشخاص 
ســالمند احســاس بیهودگی نکنند و ارتباط 
اجتماعی با دیگران  داشــته باشند.عطریان با 
تاکید بر اینکه اشــخاص برای تحقق هر کدام 
این اهداف یک ســری ابزارهای رســانه ای را 
در اختیار دارند، گفت: آنها مجبور نیستند که 
فقط از رسانه تلویزیون یا کتاب استفاده کنند. 
رسانه ها متعدد هستند و هر کدام از این رسانه 
ها اگر به اندازه مناسب  و در جای خود به وسیله 
افراد مختلف استفاده شود. وی با بیان اینکه در 
دوره سالمندی به دلیل حذف موقعیت شغلی 
و بازنشستگی ناخودآگاه دوستان افراد کم می 
شوند، تصریح کرد: بهره مندی از فضای مجازی 
و انجام خرید های اینترنتی برای ســالمندی 

ضروری است.

مدیرعامل سازمان مردم نهاد خلبانان 
هوانیروز ارتش اصفهان:

سازمان مردم نهاد خلبانان 
هوانیروز اصفهان نیازمند 

حمایت مسئوالن است
مدیرعامل سازمان مردم نهاد خلبانان هوانیروز 
ارتش اصفهان گفت: سازمان مردم نهاد خلبانان 
هوانیــروز اصفهان برای رســیدن به اهداف از 
پیش برنامه ریزی شده نیازمند توجه و حمایت 
مســؤوالن کشوری و اســتانی است.سرهنگ 
بازنشســته خلبان رضا علــی کالنتری اضافه 
کرد: انگیزه  ای که ما در اصفهان بر آن شدیم تا 
ســازمان مردم نهاد یا )NGO( تشکیل بدهیم 
وجود بیش از ۱۶۰ نفر از بازنشســتگان دهه 
۸۰ تا ۸۵ بود که تعدادی از آنان اهل اصفهان 
و تعدادی اهل شهرستان  ها و استان  های دیگر 
و ســاکن در اصفهان بودنــد.وی  اهداف این 
)NGO( در حوزه  های فرهنگــی، اجتماعی، 
تخصصــی و نیکــوکاری و بهره  منــدی را از 
توانمندی  های فرزندان ارتشیان عنوان کرد و 
گفت: برگزاری نشست های هفتگی و ماهانه با 
هدف تازه کردن دیدار صمیمانه اعضا، خاطره 
گویی و شارژ روحی دوستان تا نشست بعدی، 
مالقات و عیــادت از همکارانی که در بســتر 
بیماری به ســر می  برند، کمک  هــای مالی به 
خانواد ه  های ارتشی و برگزاری مراسم باشکوه 
تشــییع پیکر همکاران متوفی هــم ازجمله 
اقدامات ما در این ســازمان مردم نهاد است؛ 
ضمن اینکه با انجام اقدامات الزم، قطعه  ای در 
آرامســتان باغ رضوان با نام قطعه »نام آوران« 
ویژه ارتشــیان متوفی به منظــور ارج نهادن 
به دالورمردی  های آنان اختصــاص داده  ایم.

ســرهنگ بازنشســته خلبان کالنتری تاکید 
کرد: ســازمان مردم نهاد خلبانــان هوانیروز 
اصفهان بــرای رســیدن به اهــداف از پیش 
برنامه ریزی شده نیازمند توجه و حمایت جدی 
مسئوالن کشوری و استانی ازجمله رئیس کل 
ستاد نیروهای مسلح، دولت مردان، نمایندگان 
محترم مردم در مجلس شورای اسالمی و سایر 

مسئوالن است.

فرمانده نیروی انتظامی استان خبر داد:
 نصب دوربین لباس پلیس 

در همه شهرستان های اصفهان
فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان ازنصب 
دوربین در لباس پلیس خبر داد.ســردار مهدی 
معصوم بیگی، با اشــاره به دوربین های موجود 
در لباس های پلیس، افزود: یکــی از برنامه های 
نیروی انتظامی در ســطح کشــور و در انتظامی 
استان اصفهان اســتفاده از دوربین البسه است 
که به منظور استانداردســازی رفتار همکاران و 
رعایت حقوق شــهروندی روی لبــاس ماموران 
نصب شده است.معصوم بیگی، با اشاره به اجرایی 
شدن نصب دوربین در البسه پلیس، افزود:  مرحله 
اول اســتفاده از این دوربین حدود چند ماه قبل 
در مرکز استان عملیاتی شده و در آینده فازهای 

بعدی در شهرستان ها اجرایی خواهد شد.

 دستگیری کالهبردار
 ۳ میلیارد ریالی در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری 
فردی که با چک های جعلی اقدام به خرید یک 
قطعه زمین به ارزش ۳ میلیــارد ریال کرده بود، 
خبر داد. سعید سلیمیان با اعالم این مطلب اظهار 
داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر 
کالهبرداری فردی از وی، موضوع در دستور کار 
کارآگاهان اداره مبارزه با جعــل و کالهبرداری 
پلیس آگاهی اســتان اصفهان قــرار گرفت. وی 
افزود: شــاکی در اظهارات خود عنوان کرد، یک 
قطعه زمین بــه ارزش ۳ میلیارد ریال را در قبال 
۴ فقره چک به فرد خریدار فروختــه؛ اما وقتی 
برای وصول چک ها به بانــک مراجعه می کند، 
متوجه جعلی بودن آن ها می شود. رییس پلیس 
آگاهی استان گفت: در بررسی های صورت گرفته 
مشخص شد متهم با مدارک جعلی اقدام به افتتاح 
حساب و دریافت دسته چک کرده است.سرهنگ 
ســلیمیان با بیان اینکه متهم با سوء استفاده از 
مدارک برادرش وجایگزینی عکس خود به جای 
وی و ارائه آن ها به بانک موفق به دریافت دسته 
چک شــده بود، گفت: در این خصوص ماموران 
وارد عمل شده و با شناســایی مخفیگاه متهم،او 

را دستگیر کردند.

نرم افزار هک اینستاگرام، حساب 
شهروند اصفهاني را خالي کرد

رییس پلیس فتای اســتان گفت: فــردی که با 
طراحی نرم افزار هک صفحه اینستاگرام کاربران 
و فروش آن به اطالعات بانکی خریداران دســت 
یافته و حساب آنان را خالی می کرد، در عملیات 
ماموران این پلیس دســتگیر شد. سرهنگ سید 
مصطفي مرتضوي بیان داشت: در پي شکایت یک 
شهروند اصفهاني مبني بر اینکه پس از دریافت 
نرم افزاري در یکي از شــبکه هــاي اجتماعي و 
پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال جهت فعال سازي، 
کل موجودي حساب وي مورد سرقت قرار گرفته، 
بررسي موضوع در دســتور کار کارشناسان این 
پلیس قرار گرفت. وي افزود: بــا انجام اقدامات 
تخصصي و پلیســی در فضاي مجازي سرانجام 
عامل طراحي نــرم افزار مذکور شناســایي و با 
هماهنگي مقام محترم قضائي طی یک عملیات 
ویژه در منزل خود دستگیر شــد.رییس پلیس 
فتای استان اصفهان افزود: در  تحقیقات صورت 
گرفته از متهم مشخص شــد وي از طریق درگاه 
جعلي توانسته اطالعات بانکي شاکی را به دست 
آورد و در فرصتي مناسب اقدام به برداشت مبلغ 

هفتاد میلیون ریال از حساب وی کرده بود.

نجات دو گردشگر در ارتفاعات 
آبشار شاهلوالک

دو گردشــگر جوان گرفتار در ارتفاعات آبشــار 
شاهلوالک شهرستان لنجان، به همت امدادگران 
هالل احمر نجــات یافتند.رییس جمعیت هالل 
احمر شهرستان لنجان گفت: پس از اطالع مرکز 
کنترل و هماهنگی عملیات هالل احمر استان، 
تیم امداد و نجات هالل احمر لنجان شــامل 9 
امدادگــر، تجهیزات کامل کوه نــوردی، خودرو 
آمبوالنس و خودروی نجــات برای نجات این دو 
گردشگر به منطقه اعزام شدند.حمیدرضا جوادی 
افزود: با تــالش و همکاری تیم امــداد و نجات 
کوهستان هالل احمر و آتشنشانی لنجان، پس 
از طی مسافتی با بســتن کارگاه نجات از ارتفاع، 
این دو جوان پس از چهار ســاعت تالش، سالم 
به پایین کوه منتقل شــدند. آبشارشاهلوالک در 
۵کیلومتری جنوب غربی شــهر چرمهین واقع 
شده و این آبشاردائمی است و میزان آبدهی آن 

در طول سال متفاوت است.

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: این دانشگاه در 
چهار سال گذشته، ۴۳۰ طرح مشترک شامل پایان 
نامه ها و رساله های مشترک با کشورهای مختلف دنیا 
اجرا کرده است.سید محمود مدرس هاشمی افزود: 
این دانشگاه ارتباط خوبی با دانشگاه ها و موسسه های 
علمی و پژوهشی کشــورهای اروپایی و آمریکایی و 
چین برای اجرای طرح های مشترک و تبادل استاد و 
دانشجو در چند سال اخیر داشته است. وی، تسهیل 
رفت و آمد دانشمندان ایرانی و خارجی به دانشگاه، 
ارتباط با کشورهای منطقه برای پذیرش دانشجوی 
خارجی و ارتباط با دانشگاه ها و موسسه های پیشرفته 
دنیا به منظور ارتقای علمــی و تجهیزاتی و اجرای 
طرح های مشــترک ، با تاکید بر ارتباط با دانشگاه  
های سوئیس را راهبردهای اساسی دانشگاه صنعتی 
اصفهان در رسیدن به تراز بین المللی و ارتقای جایگاه 
در رتبه  بندی  های معتبــر جهانی ذکر کرد. مدرس 
هاشــمی با بیان اینکه این دانشــگاه از سوی مرکز 
همکاری  های علمی بین المللی وزارت علوم به عنوان 
مرکز هماهنگ کننده ارتباط علمی با کشور سوئیس 

انتخاب شد، گفت: اردیبهشت امسال، به دنبال سفر 
وزیر علوم سوئیس به ایران، مقرر شد محققان ایرانی 
و سوئیسی طرح های مشــترک ارائه کنند. رییس 
دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به ارائه بیش از ۱۸۰ 
طرح مشترک بین محققان ایران و سوئیسی، افزود 
: از بین آنها ۱۶ طرح انتخاب و عملیاتی شد که پنج 
طرح در حوزه بهداشت و درمان و ۱۱ طرح مربوط به 
دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. 

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد:

اجرای 4۳0 طرح مشترک با کشورهای مختلف
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه 
کنترل هزینه ها در حوزه سالمت با توسعه پرونده های 
الکترونیکی پزشــکی امــکان پذیر اســت،گفت: 
جلوگیری از خدمات پاراکلینیکی مجدد برای بیماران 
با نگاه ویژه به سوابق بیمار در پرونده های الکترونیکی 
امکان پذیر است. عباسعلی پوربافرانی درباره وضعیت 
استفاده از پرونده های الکترونیکی در حوزه بهداشت 
و سالمت،گفت:یکی از بهترین راهکارها و روش های 
اصولی برای کنترل هزینه ها در حوزه بهداشــت و 
سالمت اجرایی کامل الکترونیکی شدن پرونده های 
پزشکی بیماران اســت زیرا با این فرآیند می توان از 
انجام عکسبرداری پزشکی  غیر اضطراری از بیماران 

جلوگیری  کرد.  
نماینده مردم  ناییــن، خور و بیابانــک در مجلس 
شورای اســالمی  تصریح کرد: با الکترونیکی شدن 
پرونده  درمانی بیماران تشخیص پزشک  در  حوزه  
درمان  بسیار دقیق تر می شود زیرا پزشک همزمان با 
ویزیت بیمار از شرایط جسمانی بیمار نیز با خبر است؛ 
بنابراین پزشک با آگاهی از شرایط بیمار می تواند در 

بسیاری از خدمات پزشکی در زمینه تجویز به نوعی 
صرفه جویی کند.  

عضو کمیسیون بهداشت و درمان  با بیان اینکه کنترل 
هزینه ها در حوزه ســالمت با توســعه پرونده های 
الکترونیکی امکان پذیر است یادآورشد: جلوگیری 
از خدمات پاراکلینیکی مجــدد برای بیماران با نگاه 
ویژه به ســوابق بیمار در پرونده هــای الکترونیکی 

امکان پذیر است.

عضو کمیسیون بهداشت تاکیدکرد:

کنترل هزینه ها با توسعه پرونده های الکترونیکی آنالین

پارلمانخبر

چندی پیش وزیر ارتباط در صفحه توییتری 
خود، یک نظر سنجی را در مورد پیامک های 
تبلیغاتی ارائه داد. آذری جهرمی از مخاطبان 
ســوال کرده بود  که چقــدر از دریافت این 
پیامک ها راضی هســتند و چند طرح برای 
قطع کامل و یا محدود کردن این پیامک ها را 
پیشنهاد داده بود. طبق آنچه انتظار می رفت 
نظر سنجی با بیان این مسئله که اغلب مخاطبان 
از این پیامک ها متنفر هستند، به پایان رسید و 
وزیر وعده داد برای مزاحمت این پیام رسان های 

فکری خواهد کرد.
 معضلی که طی سال های اخیر بارها در مورد حل آن 
وعده های از سوی وزارت ارتباطات و اپراتورها داده 
شده است؛ اما همچنان هر روز با سیلی از این دست 
پیامک ها روبه رو می شــویم و البته بسیاری حتی 
نمی دانند چگونه باید از شــر این مزاحمان هر روزه 

خالص شوند.
خالقیت به سبک پیامکی

تبلیغات در دنیای امروز حد و مرزی ندارد؛ به همین 
دلیل هر راه و روزنه ای برای رســیدن به مخاطب و 
رساندن پیام به آنها مورد توجه کارشناسان تبلیغاتی 
است. استفاده از پیامک هم با گسترش استفاده از تلفن 
همراه به عنوان یک گزینه خوب و ارزان قیمت مورد 
توجه شرکت های زیادی قرار گرفته است، از کسب 
و کارهــای کوچکی که حراج هــای فصلی را اطالع 
رسانی می کنند تا شرکت های بزرگی که بدون هدف 
گذاری خاصی روزانه میلیون ها پیامک تبلیغاتی را به 
مخاطبان تحمیل می کنند. اخیرا فالح جوشــقانی، 
رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
ایران عنوان کرده که تا بیش از ۳۰ میلیون مشترک با 
شماره گیری سامانه #۸۰۰* برای قطع ارسال چنین 
پیامک هایی اقدام کرده اند. این حجم به خوبی نشان 
می دهد که مردم تا چه حد از این راه جدید تبلیغاتی 

بیزار هستند.
اپراتورها و دولــت، ذی نفعان میلیاردی 

پیامک ها

طی سال های اخیر همواره 
انگشــت اتهــام در مورد 
پیامک هــای تبلیغاتی به 
ســمت دولت و اپراتورها 
بوده اســت. بر اساس آمار 
از ســودهای میلیــاردی 
ارســال این پیامــک ها  

دولت بیشترین سهم را دارد. مطابق آنچه در قرارداد 
شرکت های تبلیغاتی آمده؛ حدود ۴۰درصد از درآمد 
پیام های تبلیغاتی متعلق به دولت است. ۲۰درصد آن 
سهم اپراتورها و مخابرات، ۲۰درصد دیگر هم سهم 
صاحبان محتوا و ۲۰ درصد باقی مانده هم متعلق به 
اگریگیتورها )واسطه هایی که ارسال این پیامک های 
تبلیغاتی را بر عهده دارند( اســت. این مسئله زمانی 
جالب می شــود که بدانیم میزان پیامک های ارزش 
افزوده که عالوه بر هزینه های تبلیغاتی برای مشترکان 
نیز هزینه های روزانه ای به همراه دارد، این مقدار سود 
را بیشتر هم می کند. هر چند با آگاهی مردم نسبت 
به این هزینه ها و رشد ضریب فضای مجازی از میزان 
استقبال مردم از این پیامک ها به شدت کاسته شده 
است ؛ اما هنوز هم هســتند افرادی که ماهانه هزینه 
های زیادی را از سر ناآگاهی به دلیل فعال کردن این 
پیامک ها می پردازند. حتی در بسیاری از موارد کد 

لغو این پیامک های ارزش 
افزوده تا مــاه ها غیر فعال 
باقی می مانــد و به دلیل 
حذف قبض های کاغذی 
معموال مشترکان به زودی 
از این پرداخت ها خبردار 
نمی شوند. نکته قابل توجه 
دیگر این اســت که اپراتورها همواره متهم به فروش 
اطالعات دارندگان سیم کارت ها اعم از جنسیت و سن 
برای ارسال پیامک های هدفمند هستند ؛ مسئله ای 
که اگر چه همواره تکذیب شده؛  اما به دلیل ارسال نوع 
خاصی از پیامک ها برای مخاطبان چندان هم بی راه 

به نظر نمی رسد.
محدودیتی که دور زده شد

با رشــد شــکایت ها از شــماره هایی که به صورت 
انبوه پیامک های تبلیغاتی ارســال می کردند، سیم 
کارت های شخصی جایگزین شــد که روزانه هزاران 
پیامک به شماره اشخاص ارســال می کند. در سال 
گذشته تنها 7۰ هزار ســیم کارت متخلف با شکایت 
های مردمی مسدود شــده؛ اما همچنان روزانه سیل 
پیامک ها به افراد می رسد. حتی بسیاری از پیامک 
ها به  رغم قرار گرفتن در لیست سیاه بازهم به شماره 
مذکور فرستاده می شود.  با یک جست وجوی ساده 

در گوگل می توانید ســایت هایی را بیابید که ارسال 
پیامک به بلک لیست افراد را تبلیغ می کنند. خطوط 
لیست ســیاه یا بلک لیســت خطوطی هستند که 
شــخص صاحب خط با ارســال کد بــه اپراتور خط 
خود، درخواست عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی 
را کرده و اپراتور خط شــخص را در لیســت ســیاه 
مخابراتی قرار می دهــد و بدین ترتیــب پس از آن 
شــخص از خطوط پیام کوتاه پنل های پیامک انبوه، 
پیامک های تبلیغاتــی را دریافت نمی کند؛ از طرفی 
ارســال متن تبلیغاتی از خطوط خدماتی ممنوع و 
خالف قوانین اپراتورهاســت. اما این کســب وکارها 
راه ارســال ســیم کارتی را جایگزین کرده اند.به نظر 
می رسد سازوکار ارسال این پیامک های تبلیغاتی که 
از طریق سیم کارت ارسال می شود، مشخص نیست 
و اگرچه توســط پنل پیامکی برای کاربران ارســال 
می شود، اما این مزیت را برای ارسال کننده دارد که با 
برخورداری از شماره های شخصی، سامانه های مسدود 
کردن پیامک های تبلیغاتی را دور بزند، موضوعی که 
رگوالتوری هنوز نتوانســته جلوی آن را بگیرد و  به 
رغم مسدود شــدن چندین هزار سیم کارت، با سبز 
 شدن شــماره های ســیم کارتی جدید از سر گرفته

 شده است.
تبلیغات را ارزان می کنیم

آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات پس از نظر ســنجی 
توییتری خود اعالم کرد که بهترین راه حذف و کاهش 
پیامک های تبلیغاتی، ارزان تر کردن تبلیغات برای 
کسب و کارهای کوچک اســت. این مسئله در حالی 
اســت که با فیلتر شــدن تلگرام و زمزمه های فیلتر 
اینستاگرام به دلیل حجم باالی فعالیت های اقتصادی 
در آن، مشخص نیست دقیقا قرار است چه راهکاری 
برای ارزان تر شــدن تبلیغات به کار گرفته شــود. 
تعیین سقف مشخص ارسال پیامک و نیز باال رفتن 
قیمت ارسال های انبوه نیز از جمله دیگر راهکارهای 
پیشــنهادی آذری جهرمی بود. حال بایــد دید آیا 
وزارت ارتباطات به راحتی می تواند سفره چند هزار 
میلیاردی نفع پیامک های تبلیغاتی را جمع کند یا 
همچنان مشترکان باید محکومان هر روزه تبلیغات 

انبوه مزاحم باشند. 

مزاحمان پیامکی، کم می شوند
    وعده های توییتری »آذری جهرمی« برای کاهش پیامک های تبلیغاتی؛  

هنوز هم هستند افرادی که 
ماهانه هزینه های زیادی را از 

سر ناآگاهی به دلیل فعال کردن 
این پیامک ها می پردازند

معاون توانبخشی اداره  کل بهزیستی استان:
۳۲ هزار معلول، مستمری دریافت می کنند

معاون توانبخشی اداره  کل بهزیستی استان اصفهان گفت: استان اصفهان ۱۲۰ هزار معلول دارد که ۳۲ هزار نفر از 
آنها مستمری دریافت می کنند و دولت به معلوالن بیکاری که شرایط مستمری داشته باشند در سال 9۸ مقرری 
ماهانه پرداخت خواهد کرد.سید اصغر فیاض با اشاره به اینکه حدود ۱۸۰ مرکز توانبخشی در استان وجود دارد 
که این تعداد ۶۳ مرکز به صورت شبانه روزی فعال هستند، بیان کرد: یکی از این مراکز توانبخشی در گلپایگان 
ویژه سالمندان که با مساعدت »محمدرضا رئوف« مراقبت و توانبخشی معلولین دختر باالی ۱۵ سال سن کم 
توان ذهن را نیز برعهده دارد.وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان ۸۰۰ خیریه وجود دارد که ۲۸۰مورد از این 
خیریه ها به بهزیستی کمک می کنند، تاکید کرد: اگر کمک خیران و انجمن ها نباشد سیستم دولتی تنها توان 

پرداخت یک فصل  سال را دارد و سه فصل دیگر سال توسط خیران حمایت و اداره می شود.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان  اعالم کرد:
برگزاری آیین »چهل قلم« در اصفهان

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان از برگزاری آیین »چهل قلم« به مناسبت بزرگداشت 
چهل ســالگی انقالب اســالمی در اصفهان خبر داد و گفت: در این مراســم »غالمعلی حداد عادل« رییس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخنرانی خواهد کرد.امیر هالکویی با بیان اینکه در قالب آیین چهل قلم، ۴۰ 
نویسنده کشور در استان های محل زادگاه خود تجلیل می شوند، تصریح کرد: در استان اصفهان این آیین با 
تجلیل از »دکتر موسی نجفی« و »دکتر امیرحسین بانکی پور« روز جمعه ۲۶ بهمن ماه سال جاری در کتابخانه 
عمومی صائب برپا خواهد شد.سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان ادامه داد: شاخص های 
انتخاب نویسندگان داشتن تخصص الزم، روزآمدی،  استمرار تولید اثر، سواد ادبی و نگارشی، آشنایی با حوزه 

چاپ و نشر، اقبال مردم از آثار آنها، تولید اثر با توجه به نیاز جامعه و ارزشی بودن آن بوده است.

بیش از ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه های استان اصفهان را دختران و زنان 
تشکیل می دهند. رییس دانشگاه اصفهان با اشاره به شیب افزایشی نرخ سواد 
در اســتان گفت: در حالی تعداد دختران و زنان تحصیل کرده این استان تا 
قبل از انقالب اســالمی به کمتر از ۱۰ درصد می رسید که امروز این قشر از 
جامعه  ۶۰ درصد دانشجویان و فارغ التحصیالن مراکز آموزش عالی را تشکیل 
می دهند. وی از تحصیل بیش ۲۸۲ هزار دانشجو در این استان خبر داد و بیان 

کرد: قبل از انقالب این آمار به کمتر از پنج هزار نفر می رسید. وی افزود: هم 
اکنون ۵۲ درصد از دانشجویان این استان در دوره کارشناسی ارشد و دکترا 
تحصیل می کنند که این به معنای حرکت به سمت کیفی سازی پژوهشی 
در دانشگاه هاست . هوشنگ طالبی اضافه کرد: دانشگاه های این استان هم 
اکنون در حوزه تولید علم و  پژوهش رتبه های برتر آســیایی و حتی جهانی 

را کسب کرده اند.  

گاه
ش
دان

حرکت به سمت 
کیفی سازی پژوهشی در 

دانشگاه ها ادامه دارد

رییس دانشگاه اصفهان:

پریسا سعادت
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سوالری:
  برای رئال، هیچ چیز 

غیر ممکن نیست
شرایط برای »سانتیاگو سوالری« در رئال مادرید 
خوب پیش می رود. این 
تیــم موفق شــد 
اتلتیکــو مادرید 
را در داربی شــهر 
مادرید شکســت 
دهد تا شرایط برای 
این تیم خوب شــود.

حاال رئال مادرید خودش را بــرای دیدار برابر 
آژاکس در دیــدار لیگ قهرمانــان اروپا آماده 
می کند. رئالی ها باید چهارشــنبه شب در لیگ 
قهرمانان اروپا در دیدار رفــت برابر آژاکس به 
میدان بروند. ســانتیاگو ســوالری، سرمربی 
رئال مادرید درباره شــانس تیمش برای کسب 
چهارمیــن قهرمانی پیاپی در لیــگ قهرمانان 
اروپا، اظهار کرد: هیچ چیز برای رئال مادرید غیر 
ممکن نیست. آژاکس تیم بسیار خوبی است  و 

فوتبال هجومی خوبی را به نمایش می گذارند. 

 عذرخواهی کاپیتان چلسی
 به دلیل شکست ۶ گله

شــاگردان مائوریسیو ســاری در دیدار یکشنبه 
شــب در خانه سیتی، 
چهارمین شکســت 
پیاپــی شــان در 
دیدارهــای خارج 
از خانه را متحمل 
شــدند که بدترین 
شکســت این تیم در 
28 ســال اخیر است.چلســی با این شکست به 
رتبه ششم جدول لیگ برتر سقوط کرد؛ هرچند 
با منچســتریونایتد، تیم چهارم جــدول، تنها 
یک امتیــاز فاصله دارند. آســپلیکوئتا، کاپیتان 
چلسی به خبرنگاران گفت: وقتی 6-0 شکست 
می خورید، باید بپذیرید که خوب بازی نکردیم. 
ما اشــتباهات زیادی داشــتیم. می دانســتیم 
 که دیدار دشــواری خواهد بود. تنهــا کاری که
 می توانم بکنم این است که از هواداران عذرخواهی 

کنم زیرا این نتیجه غیرقابل قبول است.

گزینه اصلی هدایت تیم ملی 
عربستان

تیم ملــی فوتبال عربســتان در جام ملت های 
آســیا 20۱۹ نتوانست 
عملکــرد خوبــی 
از خــود نشــان 
دهد. عربستان با 
شکست برابر ژاپن 
از دور رقابت ها حذف 
شد و همین هم باعث 
شد تا قرارداد پیتســی، سرمربی آرژانتینی این 
تیم تمدید نشود. فدراسیون فوتبال عربستان به 
دنبال انتخاب جایگزینی شایسته برای پیتسی 
است و مذاکرات خود را با چند مربی سرشناس 
آغاز کرده اســت.روزنامه یورو اسپورت نسخه 
عربستان با تیتر» با ســرمربی جدید عربستان 
آشنا شوید« نوشت که »هرو رنار « گزینه اصلی 
عربســتان برای جایگزینی پیستی است و قرار 
است که این ســرمربی فرانســوی بعد از جام 
ملت های آفریقا هدایت عربســتان را برعهده 
گیرد. به نوشته یورو اســپورت، رنار از چند تیم 
دیگر هم پیشنهاد دارد؛ اما پیشنهاد عربستان 
وسوسه انگیز اســت و همین باعث خواهد شد 

تا در نهایت او هدایت عربستان را برعهده گیرد.

گل می روید ز لیگ

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

سنگربان سپاهان اصفهان، هشــت بازی پی در پی دروازه خود را 
بسته نگه داشته است.نیازمند تا کنون دروازه سپاهان را مقابل تیم 
های نفت آبادان)2(، پیکان، نفت مسجدسلیمان، استقالل تهران، 
سایپا، پدیده و سپیدرود بسته نگه داشته است.پیش از این دروازه 
بان 23 ساله ســپاهان اصفهان به همراه تیم ملی راهی جام ملت 

های آسیا شد؛ اما فرصت حضور در میدان پیدا نکرد.  

پیام نیازمند؛ 8 بازی بدون گل خورده 

گادوین منشــا، در اولین بازی برای استقالل خوب عمل کرد؛ اما 01
بی تردید الماس سیاه می خواهد توانایی های خود را بیشتر نشان 
دهد.بر اساس برخی شنیده ها منشا در گفت وگو با چند استقاللی 
از انگیزه باالیش برای نشان دادن توانایی های خود به برانکو خبر 
داده و ابراز امیدواری کرده با گلزنی در دربی با پروفســور تسویه 

حساب کند.

»منشا« در دربی با برانکو تسویه حساب می کند
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طعنه به »زمانی«؛
نشان می دهیم هیئت مدیره 

یعنی چه!
به تازگی حسن زمانی، عضو ســابق هیئت مدیره 
باشگاه اســتقالل از نوع فعالیت هیئت مدیره این 
باشگاه انتقاد کرده اســت. او گفته که هیئت مدیره 
هیچ کاره است و وزیر ورزش مستقیما به این مسائل 
ورود می کند. حاال این که زمانی بعد از برکناری اش 
این حرف ها را زده به کنار، اما مشخص است که این 
ادعا از سوی خیلی ها رد خواهد شد. به عنوان نمونه 
کامران منزوی، عضو جدید هیئت مدیره استقالل 
می گوید: »شــما به زودی خواهید دید که هیئت 
مدیره در استقالل یعنی چه! شما به اعضای هیئت 
مدیره استقالل بین سال های ۷0 تا 8۵ نگاه کنید، 
من شاگرد همه آن ها هستم. استقالل و پرسپولیس 
و تیم های دیگر که در آســیا حضــور دارند قطعا با 
مشکالتی دســت و پنجه نرم می کنند که ما باید با 
مدیریت مسائل را جلو ببریم. طبعا با موفق شدن این 
تیم ها در این فضای سنگین اقتصادی شادی به دل 
جوان ها و جامعه بر می گردد و ما هم هدفی جز این 

موضوع نداریم.«

امپراتور غول کش!
افشــین قطبی در بردن تیم هــای بزرگ تخصص 
پیدا کرده است. اولین بازی قطبی در مقام سرمربی 
فوالد دیدار با تراکتورسازی در تبریز بود؛ تیمی که 
با محمد تقوی در خانه تیمی بی رحم نشان داده بود 
که به چیزی جز سه امتیاز فکر نمی کرد؛ اما قطبی 
موفق شد تراکتورســازی را در تبریز 2-۱ شکست 
دهد تا آخرین بازی تقوی به عنوان سرمربی تراکتور، 
خاطره ای تلخ برای او به یادگار بگذارد. قطبی  روز 
یکشنبه هم پرسپولیس را برد تا در سه دیداری که 
روی نیمکت فوالد نشسته دو تیم بزرگ را شکست 
داده باشــد و حاال امپراتور توانسته تیمش را به رده 
ششم برساند و امیدوار است تا پایان فصل به رده های 
باالتر هم برسد؛ هر چند که او با تیم پنجم جدول 6 

امتیاز فاصله دارد.

رمزگشایی از تلفنی که ذهن 
بیرانوند را به هم ریخت

یک تماس تلفنی با دروازه بان پرســپولیس قبل از 
بازی باعث شد تا بیرانوند از نظر ذهنی شرایط خوبی 
برای این بازی نداشته باشد. زمانی که اتوبوس تیم 
پرســپولیس برای بازی مقابل فوالد وارد ورزشگاه 
غدیر اهواز شد در اقدامی عجیب به پرسپولیسی ها 
اجازه پیاده شدن از اتوبوس داده نشد که این موضوع 
باعث ناراحتی و عصبانیــت مربیان و بازیکنان این 
تیم شــد. این در حالی اســت که علیرضا بیرانوند 
که از این اتفاقات ناراحت و عصبانی بود از اتوبوس 
پیاده شد و نســبت به برخوردهای صورت گرفته 
اعتراض خود را اعالم کرد. تلفنی به دروازه بان تیم 
پرسپولیس در زمان عزیمت به ورزشگاه غدیر اهواز 
شده بود که باعث شد تا بیرانوند از نظر ذهنی به هم 
 بریزد به طوری که در این بازی یک کارت زرد هم 
گرفت. زمانی که تیم پرسپولیس در حال عزیمت 
به ورزشگاه بود یکی از مسئوالن برگزاری بازی در 
تماس تلفنی به بیرانوند گفته بود که این بازی لغو 
خواهد شــد و این موضوع عصبانیت بیرانوند را در 

پی داشت.

در حاشیه

وزیر ورزش و جوانــان در راهپیمایی 22 بهمن، اظهار داشــت: 
دستاوردهای 40 سال گذشته در عرصه های مختلف چشمگیر 
است و نظام مقدس جمهوری اســالمی با قدرت و اقتدار در 40 
سال گذشته فراز و نشیب ها و ســختی ها را پشت سر گذاشته و 
توانست به قله افتخار برسد. سلطانی فر در پاسخ به این سوال که 
عملکرد ورزش را در 40 سال انقالب چطور می بینید، عنوان کرد: 

ما بارها گفته ایم در عرصه های مختلف وقتی دستاوردهای انقالب 
را می بینیم  قابل مقایســه با گذشته نیست. در ورزش هم همین 
طور است،  ما 8 برابر رژیم گذشته کار کرده ایم. در المپیک از 20 
مدال المپیک ۱6 مدال بعد از انقالب است. در مسابقات جهانی 
هم همین طور است. در خصوص ورزش بانوان و همگانی و امکانات 
تالش های زیادی شده و با همین رویکرد ادامه خواهد یافت. وزیر 

ورزش در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه حضور ورزشکاران 
با لباس ورزشی چه پیامی را به دنیا مخابره می کند، گفت: جمعی 
از ورزشکاران با لباس رزمی آمدند و هزاران نفر با لباس معمولی؛ 
اما همه نمادی از حضور ورزشــکاران هستند که در صحنه های 
مختلف حاضر هستند و تالش می کنند برای ایران افتخارآفرینی 

کنند و باعث به اهتزاز درآوردن پرچم ایران شوند.

وزیر ورزش و جوانان:
دستاوردهای ورزش بعد از انقالب با گذشته قابل مقایسه نیست

در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، مرحله 
پلی آف؛ تیم ذوب آهن در شــرایطی در ورزشگاه 
فوالد شهر مقابل تیم الکویت قرار می گیرد که این 
تیم طی روزهای اخیر شرایط مناسبی در لیگ برتر 
ندارد و در بین تیم های فانوس نشــین جدول جا 
خوش کرده است. سبزپوشــان اصفهانی  که فصل 
گذشته به عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر رسیدند در 
فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به دلیل 

قهرمانی پرسپولیس و استقالل در جام حذفی 
برای رســیدن به مرحله گروهی تیم هایی 
مانند الکویت کویت و الغرافه قطر را ســد 
راه خود می بینند از این رو در اولین گام 

مرحله پلی اف، عصــر امروز مقابل 
تیم الکویت کویت قرار می گیرند 
تا با پیروزی در این دیدار حریف 
یاران مهــدی طارمی در دومین 

گام این مرحله شوند.
 تیم ذوب آهن در حالی باید امروز 

رقابت های در لیگ قهرمانان آسیا را 
شروع کند که این تیم روزهای ابری 

را پشت سر 
می گذارد. آنها ۱۱ هفته اســت که 
نتوانســته اند به پیروزی دست یابند 
و تنها خرید موفق آنها در بازار نقل 

و انتقاالت نیم فصــل هجدهمین دوره رقابت های 
لیگ برتر در اولین بازی نیم فصل دوم با مصدومیت 
از ناحیه رباط صلیبی روبه رو شد تا ادامه فصل را از 
دست بدهد و شــرایط سبزپوشان سخت تر از قبل 
شود. با این وجود داســتان آسیا برای فوتبال ایران 

متفاوت است. 
علی منصوریان با اســتقالل تجربه حضور در آسیا 
را دارد و نمی خواهد به هیچ وجه با شکست مقابل 
الکویت خداحافظی زود هنگامی با رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا داشته باشد. ســرمربی سبزپوشان 

امیدوار اســت که اولین 
برد ذوب آهن در 

فوالد شــهر در 
این فصل در این 

ی  ز با

رقم بخورد و ذوب آهن بردهایش را با شکست دادن 
حریف کویتی خود آغاز کند تا با کســب پیروزی و 
افزایش روحیه شــاگردانش بتواند در ادامه رقابت 
های لیگ برتر عملکرد بهتــری از خود به نمایش 
بگذارد و جایــگاه این تیم در جــدول رده بندی را 

بهبود ببخشد.
تیم ذوب آهن تا پیش از این بازی ها،  هفت بار سابقه 
حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا را دارد 
که در دو دوره آن برای رسیدن به مرحله گروهی، 
رقابت های پلی اف را درپیش داشته است. در اولین 

بازی مرحله پلی اف در فصل 20۱2 ، ذوبی ها  مقابل 
تیم استقالل قرارگرفتند که با شکست از صعود به 
مرحله گروهی باز ماندند؛ اما در دومین بازی مرحله 
پلی اف در فصل گذشــته با هدایت امیر قلعه نویی 
تیم آیزول هند را از میان برداشتند و راهی دور بعد 

این مسابقات شدند.
تیم ذوب آهن اگر بتواند ایــن دو بازی مرحله پلی 
اف را با پیروزی پشت سر بگذارد با قرعه خوبی در 
مرحله گروهی مواجه شده اســت و می تواند خود 
را تا صعود از ایــن مرحله نیز باال بکشــد از این رو 
سبزپوشــان اصفهانی امیدوارند که بازی امروز را با 
پیروزی به پایان برســانند. نکته جالب این که تیم 
ذوب آهن هیچگاه نتوانسته چهار دوره 
پیاپی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
حضور داشته باشد و با برتری در این 
دو دیدار می تواند در آسیا طلسم 
شکنی کند . باشــگاه ذوب آهن 
هم تماشــای این بازی را رایگان 
اعالم کــرده تا با حضــور هواداران 
خود بتواند از این مرحله به سالمت 
عبور کند. هم چنین مسئوالن این 
باشــگاه تمهیدات ویژه ای را برای 
تیم الکویــت در نظرگرفته اند تا  
 afc بتوانند نظر مثبت مسئوالن

را نیز جلب کنند.

ذوبی ها به دنبال طلسم شکنی درقاره کهن
  سبزپوشان اصفهانی در اولین گام رقابت های آسیایی؛ 

دونده اصفهانی ماده ســرعت  در خصوص آخرین وضعیت خود اظهار داشــت: بعد از مسابقات لیگ 
باشگاه ها در مسابقات قهرمانی نجات غریق شــرکت کردم و بعد این رقابت ها نیز خیلی زود تمرینات 
زمستانه خودم را شروع کردم تا برای مسابقات قهرمانی آسیا که اردیبهشت ماه در قطر برگزار می شود، 
آماده شوم.رضا قاسمی افزود: تمرینات خیلی خوبی داشتم، در مسابقات داخل سالن کشور نیز برای 
این که از شرایط مسابقه دور نباشم شرکت کردم تا برای مســابقات انتخابی قهرمانی آسیا که اوایل 

فروردین ماه برگزار می شود، آماده شوم.
وی در ادامه در خصوص رقابت خود با سایر مدعیان عنوان کرد: چند سالی است در عین رفاقت با حسن 
تفتیان در دوی سرعت رقیب هستم، خیلی خوب است که رقیب های خوبی دارم و 3 دونده ۱00 متر 
هستیم که رقابت می کنیم؛ مهران حســینی نیز به تازگی به دونده های سرعت ایران پیوسته است.

قاسمی با اشاره به این که دونده های سرعت خوبی در ایران داریم، گفت: اگر یک دونده سرعت خوب 
دیگر به جمع ما بپیوندد می توانیم یک تیم خیلی خوب چهار در ۱00 متر امدادی داشته باشیم؛ اگر 
این تیم تشکیل شود و تمرین تعویض چوب داشته باشیم در مسابقات آسیایی جزو 4 تیم برتر آسیا قرار 
خواهیم گرفت.دونده اصفهانی سرعت ادامه داد: متاسفانه تاکنون هیچوقت این اتفاق رخ نداده است 
و فقط چین و ژاپن 4 دونده خوب دارند و بعد از آن ها ما می توانیم جزو بهترین های آسیا باشیم.وی با 
بیان این که 2 سالی است که حقوقی از فدراسیون دریافت نکرده ام، تصریح کرد: گله من از فدراسیون 
دعوت نشدن به اردوی تیم ملی بوده اســت، پر امتیاز ترین ورزشکار لیگ دو و میدانی امسال بودم اما 
به اردوی تیم ملی دعوت نشدم.وی با ابراز امیدواری به این که مشکل زیر ساخت اصفهان نیز حل شود 
و یک سالن سر پوشیده برای ورزشکاران دو و میدانی ایجاد شود، بیان داشت: هدف اصلی من کسب 

ورودی المپیک برای سومین بار است و می دانم این هدف دست یافتنی است.

گله دونده اصفهانی ماده سرعت از فدراسیون دوومیدانی؛
پر امتیاز ترین ورزشکار لیگ بودم اما به اردوی تیم ملی دعوت نشدم

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شهرداري اصفهان

» آگهي مزایده «
 سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شهرداري اصفهان در نظر دارد تعدادي از مستحدثات خود شامل 
سوله، کارگاه- فروشــگاه و دفاترکار شــهرک کارگاهی امیرکبیر واقع در خیابان امام خمینی، کیلومتر 8 جاده اصفهان- تهران، خیابان 
عطاالملک و واحدهای کارگاهی فروشگاهی مجتمع تجاری کارگاهی قصرصنعت واقع در خیابان زینبیه، کیلومتر دو جاده اصفهان- حبیب 
آباد را به صورت نقد یا نقد و اقساط از طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضیان مي توانند از تاریخ ۱3۹۷/۱۱/23 تا پایان وقت اداري 
مورخ ۱3۹۷/۱2/04 به دبیرخانه سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن 

الدوله، نبش کوچه احسان، پالک ۵ مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس 3386602۹ و 33862۵2۱
۱- ارائه سپرده شرکت در مزایده طي فیش بانکي یا ضمانت نامه بانکی به شرح و میزان مندرج در اسناد الزامي است.

2- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ ۱3۹۷/۱2/0۵ مي باشد. 
3- پیشنهاد دهندگان باید اسناد و مدارک الزم به همراه تضامین مربوطه در پاکت الف و بهای پیشنهادی را از حیث مبلغ مشخص و معین 

و بدون ابهام در پاکت ب قرارداده و هر دو پاکت ها را الک و مهر شده تسلیم نمایند.
4- پیشنهادها در تاریخ ۱3۹۷/۱2/08 توسط کمیسیون عالی معامالت بازگشایي مي شود.

۵- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
6- شرکت در مزایده به منزله قبول تمام شروط و مقررات می باشد.

۷- سایر شرایط و نحوه واگذاری و مشخصات کاماًل در اسناد مزایده اعالم گردیده که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و 
با قید قبولی امضاء کرده و به همراه سایر مدارک و مستندات اعالمی به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
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لیگ برتر جام خلیج فارس

شاگردان امیرقلعه نویی پس از سه تساوی پیاپی با سه گل مقابل 
سپیدرود به برتری دســت یافتند تا عالوه بر بازگشت به صدر، 
آمارهای خوب شان هم طی لیگ هجدهم ادامه دار باشد.تا پیش 
از برگزاری هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر، سپاهان صدر را 
از دست داده بود و نمایش خوب تراکتورسازی سبب شده بود تا 
عنوان بهترین خط هجومی لیگ هم برای طالیی پوشان به خطر 
افتاده باشد؛ با این حال لغزش پرســپولیس و تراکتورسازی در 
اهواز  و قائمشهر این فرصت را برای سپاهان به وجود آورد تا بار 
دیگر در این دو عنوان بهترین باشند.شاگردان امیرقلعه نویی طی 

45 دقیقه اول دیدار برابر شاگردان علی کریمی خوب نبودند، اما 
در نیمه دوم جبران کردند و با تعویض های خوبی که سرمربی این 
تیم انجام داد، نیمه دوم را با گلزنی شروع کردند و تا دقایق پایانی 
هم عطش آنها برای رسیدن به گل های بیشتر تمام نشد. مهرداد 
محمدی، تعویض طالیی امیرقلعه نویی بود؛ او پس از ورود به زمین 
موفق شد در دقیقه 57 و با شــوتی زیبا از پشت محوطه جریمه 
تیمش را با دو گل از حریف پیش بیندازد.پیــش از دیدار برابر 
سپیدرود، تراکتورســازی با پیروزی 3 بر صفر برابر نفت مسجد 
سلیمان در جدول با بهترین خط هجومی لیگ به دو قدمی سپاهان 

رسیده بود، ولی با پیگیری بازی ها در هفته هفدهم سپاهان سه 
گل به سپیدرود زد تا فاصله اش را با تراکتورسازی که در قائمشهر 
مقابل نساجی به تساوی یک بر یک دست یافت، به 4 گل افزایش 
دهد. عالوه بر این شاگردان امیرقلعه نویی از شکست پرسپولیس 
بهترین بهره را بردند؛ با پیروزی سپاهان مقابل سپیدرود، شکست 
ناپذیری سپاهان در لیگ برتر به 17 بازی رسید ولی پیش از این، 
پرسپولیس در لیگ هفتم با 16 بازی شکست ناپذیری رکورددار 
شده بود و در لیگ هجدهم هم همین رکورد توسط برانکو تا دیدار 
برابر فوالدخوزستان ثبت شد.شاگردان امیرقلعه نویی هر چند در 
بخش تدافعی با 12 گل خورده سومین خط دفاعی مستحکم لیگ 
به شمار می روند ولی در بخش هجومی دوست ندارند این عنوان را 

با تیم دیگری شریک شوند.

 بازی تماشایی سپاهان در سکوت نقش جهان ؛ 

گل می روید ز لیگ

سمیه مصور
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بازدید ۳۰ هزار نفر از امکانات گردشگری ناژوان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

جابه جایی روزانه ۶۰۰ هزار 
مسافربا ناوگان اتوبوسرانی 

اصفهان
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومــه گفت:تولید و خرید بیــش از۲۳۰۰ 
دستگاه اتوبوس برای شهر اصفهان و جابه جایی 
روزانه ۶۰۰ هزار مسافر از جمله دستاوردهای 
سازمان اتوبوسرانی به عنوان یکی از مهم ترین 
حمل و نقل درون شــهری اصفهان بوده است. 
قدرت افتخاری با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی 
سهم جابه جایی مســافر طی ۳۰ سال گذشته 
گفت: تولیــد و خرید بیش از۲۳۰۰ دســتگاه 
اتوبوس برای شهر اصفهان و جابه جایی روزانه 
۶۰۰ هزار مسافر از جمله دستاوردهای سازمان 
اتوبوسرانی به عنوان یکی از مهم ترین حمل و 
نقل درون شهری اصفهان بوده است.وی افزود: 
طی این مدت ۱۰ پایانه و دپــو اتوبوس درون 
شــهری ایجاد و به بهره برداری رســیده است 
همچنین بیشــتر از ۶۰ خط جدید اتوبوس در 
مسیرهای مختلف شهر ایجاد و مورد استفاده 
شهروندان قرار گرفته شــده است.مدیرعامل 
شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه با 
اشاره به افزایش ســطح پوشش سرویس دهی 
ناوگان اتوبوسرانی اصفهان تصریح کرد: افزایش 
بیشــتر از  ۱۰۰۰ کیلومتر خطوط اتوبوسرانی 
در سطح شهر اصفهان، جانمایی و ایجاد بیشتر 
از ۱۰۰۰ ایســتگاه اتوبوس در ســطح شهر و 
کارآفرینی برای بیشتر از دو هزار نیروی انسانی 
از دیگر دستاوردهای این سازمان پس از انقالب 
اسالمی است. افتخاری، با تاکید بر ایجاد خطوط 
ویژه اتوبوسرانی در سطح شهر اصفهان افزود: 
طراحــی و ایجاد خطوط بی آر تــی یا اتوبوس 
های انبوه بر تندرو و دیگر خدمات ارائه شده این 
سازمان، موجب افزایش شاخص سطح پوشش 
خدمات اتوبوســرانی در بیشــتر از ۹۰ درصد 

مناطق مختلف شهر اصفهان شده است.

نمایش کمدی »پنجه طال«  
روی صحنه می رود

نمایش کمــدی »پنجه طال« بــه کارگردانی 
»عباس جلیل زاده« با حمایت معاونت اجتماعی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان  روی صحنه می رود.عباس جلیل زاده 
درباره ایده اولیه شــکل گیری نمایش »پنجه 
طال« که قرار اســت از اول تا ۲۵ اسفندماه در 
اصفهان روی صحنه برود، اظهار داشــت: این 
نمایش، کمدی اجتماعی اســت که سعی دارد 
به مسائل روز بپردازد و به شرایط این روزهای 
جوانان و خانواده ها نزدیک و برای آنها ملموس 
باشــد. وی درباره مضمــون نمایش پنجه طال 
افزود: داستان درباره زن و شوهر جوانی است که 
تازه ازدواج کرده اند و درگیر برخی روزمرگی ها 
هستند تا اینکه اتفاقات جدیدی برای آنها رخ 
می دهد و هر دو در تــالش و تکاپو برای ارتقای 
سطح زندگی خود هستند. بیشتر این اتفاقات 
از جایی آغاز می شود که ســر و کله فردی در 
زندگی آنها پیدا می شود که هیچ وقت فکرش 
را نمی کردند.  کارگــردان نمایش پنجه طال با 
بیان اینکه از ســه ماه پیش تمرین این نمایش 
را آغاز کرده اند، ادامه داد: جواد مدنی، احسان 
خادمی، فرزانه نصیری، زینت کنجکاو و احسان 
شاه کرمی از جمله بازیگران نمایش پنجه طال 

هستند.

بازدید ۳۰ هزار نفر از امکانات 
گردشگری ناژوان

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان اظهــار کرد: در 
طول روزهای گذشته، تمام مراکز گردشگری 
مجموعه نــاژوان از جمله باغ پرنــدگان، باغ 
خزندگان، باغ موزه پروانه ها، مجموعه صدف ها، 
آکواریوم و جاده سالمت مورد استقبال مسافران 
و شهروندان اصفهانی قرار گرفت.حسن شفیعی 
افزود: طی روزهای پنجشــنبه، جمعه و شنبه 
)۱۸، ۱۹ و ۲۰ بهمــن ۹۷( آمــار بازدید از باغ 
خزندگان پنج هــزار نفر، بــاغ پروانه ها ۶۰۰ 
نفر، مجموعه صدف هــا ۳۰۰ نفر، باغ پرندگان 
 ۱۱ هزار نفــر و آکواریوم نــاژوان ۱۳ هزار نفر 

بوده است.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان با بیان اینکه آمار 
و اطالعات موجود حاکی از اســتقبال گسترده 
گردشگران از منطقه تفریحی ناژوان است ادامه 
داد: در مجموعه مدیریت ناژوان سعی کردیم با 
ارائه خدمات مناسب، اضافه کردن پارکینگ های 
موقت، نمازخانه ها و دیگــر امکانات مورد نیاز 
گردشگران، خاطرات خوبی در ذهن گردشگران 
بر جا بگذاریم. وی خاطرنشان کرد: با توجه به 
استقبال گســترده ای که در این ایام از منطقه 
ناژوان شــد، برنامه ریزی هــای الزم برای رفع 
مشکل پارک خودروهای بازدیدکنندگان انجام 
و ظرفیت پارک خودروها با ایجاد پارکینگ های 

موقت افزایش یافت.

اصفهان ۱۴۰۰؛ برنامه ای قابل 
رصد و ارزیابی در تمام سطوح

مدیــر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: مهم ترین مزیت برنامه اصفهان۱۴۰۰ 
نسبت به برنامه های گذشــته شهرداری اصفهان 
قابلیت رصــد و ارزیابی آن در دو بخش اســت، 
اول اینکه چه کارهایی در برنامه پیش بینی شده 
بود که در بازه زمانی ۹۵ تا ۹۹ انجام شــود و دیگر 
اینکه تا چه اندازه این کارها توانسته شاخص های 
 توسعه شــهری و برنامه اصفهان ۱۴۰۰را تغییر 

دهد.
سعید فردانی تصریح کرد: در بخش اول پیرامون 
اینکه چه اقدام ها و طرح هــای اجرایی در برنامه 
داشتیم و چه میزان از آنها آن محقق شده است، 
می توان گفت که در بخش تحول شهرداری برنامه 
اصفهان ۱۴۰۰، حدود ۴۹ طرح و پروژه شاخص 
داشــتیم که قرار بود در بازه پنج ساله انجام شود.
مدیر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه در ســیر تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۰ 
مردم در الیه های اهداف، سیاســت ها و ارزش ها 
با شهرداری مشارکت داشــتند، افزود: در بخش 
اجرا نیز نظارت مردم برای نهــاد اجتماعی مثل 
شهرداری بسیار حائز اهمیت است؛ رویکرد ما در 
برنامه اصفهان۱۴۰۰ این است که ارتباطات خطی 
 را به غیر خطی تبدیل و اهداف بیشتری را محقق

 کنیم.
وی با بیان اینکه در اهداف برنامه اصفهان۱۴۰۰ 
افزایش هویت ایرانی و اســالمی، توسعه متوازن 
خدمات شــهرداری و کاهــش آالینده ها مد نظر 
قرار گرفته اســت، گفت: به عنوان مثــال اگر ما 
یک پارک را با گونه های مناســبی از فضای سبز 
انتخاب و پــروژه را در مکان مناســبی منطبق با 
هویت ایرانی و اسالمی )نصب المان های اسالمی( 
اجرا کنیم، با انجام یک پروژه ســه هدف از برنامه 
اصفهان ۱۴۰۰ را محقق کرده ایــم؛ چرا که اگر 
مکان یابی برای دسترســی مناســب انجام شود، 
هدف توســعه متــوازن را محقــق کرده ایم. اگر 
گونه های مقاوم به شرایط خشکی انتخاب شوند 
و به سمت فضای ســبز حجمی برویم، با توجه به 
اینکه تاثیــر اکولوژیک درختان بیشــتر از چمن 
 اســت، کاهش آالینده ها و مصرف آب را محقق

 کرده ایم.

دیروز اصفهان بار دیگر رنگ حماسه به خود دید، حماسه حضور مردمی که آمده بودند چهل سالگی انقالب اسالمی شان را جشن بگیرند؛ انقالبی که با ریختن خون هزاران شهید به ثمر رسید تا نماد استکبار ستیزی   نرگس طلوعی 
و عدالت خواهی بشود برای تمام مســتضعفان جهان. دیروز میدان امام)ره( اصفهان محل تجمع مردمی بود که به وقت همدلی وهمراهی ایرانیان در روز غرور آفرین 22 بهمن گرد هم آمده بودند تا بار دیگر فریاد 
ماندن بر پای آرمان های انقالب حضرت روح اله  را در آسمان شهر گنبد های فیروزه ای طنین انداز کنند. فریادی که پیغام خروش مردمی بود که برای پاسداری از این انقالب تشییع 300 شهیدی در یک روز را به چشم خود دیده بودند ، مردمی که 
بار دیگر در صحنه حاضر شده بودند تا با خلف برحق خمینی کبیر بیعت دوباره داشته باشند و به تمام جهانیان نشان دهند که  تا پای جان بر سر عهدی که چهل سال پیش بسته بودند باقی می مانند و فریاد می زنند این فصل اقتدار را با من بخوان 

باقی فسانه است.
امسال 22 بهمن رنگ و بوی دیگری داشت، قرار بود نمایش اقتدار مردمی باشد که چهل سال پای انقالب با وجود تمام سختی ها و مشکالت ایستاده بودند و نمی خواستند پا پس بکشند.  دیروز در میدان امام)ره( نسل اندر نسل، اولی ودومی و سومی 
و نسل چهارمی بعد از انقالب، پیر وجوان، زن و مرد گرد هم آمده بودند تا لبیک گوی ندای رهبرشان باشند که در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی فرموده بود:» »راهپیمایی 22 بهمن دشمن شکن و پرشکوه تر از سال های 
قبل خواهد شد.« امسال نیز در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی این مردم همیشه در صحنه بودند که بار دیگر وفاداری خود را اثبات کردند و همه متحد و یکصدا آمدند تا با غیرت ایرانی و احساس تعلقی که به شهدا دارند مشت محکمی بر 
دهان دشمنان شوند.مشکالت اقتصادی و نارضایتی ها حقیقتی انکارناپذیر است؛ اما مردم به خاطر این مسائل که مهم ترین وجه زندگی و معیشت آنها را تحت تاثیر قرارداده است آمدند و راهپیمایی را تحریم و بایکوت نکردندبلکه آرزوی خام و 
تالش بیهوده دشمنان را ناامید و ناکام گذاشتند و امسال هم  زیباترین میثاق خود را با فجر انقالب گره زدند. راهپیمایان اصفهانی ساعتی قبل از شروع رسمی مراسم از مسیرهای منتهی به میدان امام )ره( خود را به اجتماع بزرگ سالروز پیروزی 

انقالب اسالمی رساندند. این راهپیمایان با مشت های گره کرده و فریادهای ا... اکبر یاد شهدای انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و مدافع حرم را گرامی داشته و یک بار دیگر اتحاد و همبستگی خود را به رخ جهانیان کشیدند.

این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است
خروش مردم اصفهان در چهلمین بهار انقالب؛

مشــاور شــهردار اصفهان اظهار کرد: باید بتوانیم توانمندی های بالقوه 
شهروندان را بالفعل کنیم که زمینه این امر برای آقایان تا حدودی بیشتر 
بوده و به همین جهت بــرای بانوان برنامه های مختلفی تدوین شــد تا 

مشارکت اجتماعی آنها را افزایش دهیم.
فاطمه زارع با اشاره به درنظر گرفتن جلسات هم اندیشی بانوان در مناطق 
مختلف شهر افزود: در اصفهان ۲۲۰ محله شناسنامه دار وجود دارد که در 
این محالت می توانیم آموزش های الزم به شهروندان و به ویژه بانوان داشته 
باشیم. مشاور  شهردار اصفهان در امور بانوان و خانواده در خصوص هدف 
برگزاری جلسات هم اندیشی تصریح کرد: یکی از مواردی که می تواند به 

توسعه پایدار اقتصادی کمک کند احیای فرهنگ کار در منازل است.
زارع در این خصوص گفت: اگر به زندگی تمام اقشار جامعه طی دو دهه 
قبل برگردیم می بینیم که همه در منازل کار می کردند و برای زن یا فرزند یا 
سالمندان کار کردن موضوع غریبی نبود و هر خانه ای عالوه بر کارکردهای 

دیگر خود محل اقتصادی هم بود.
وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در احیای فرهنگ کار در خانه ها گفت: 
برای این امر کافی است به فرهنگ چند دهه قبل خانواده ها برگشت و الزم 
است این آگاهی را به زنان جامعه بدهیم که توانمندی های بسیاری دارند 
که  در همه زمینه ها باعث احساس ارزشمندی بانوان، کمک اقتصادی برای 

خانواده و تاثیر در روند توسعه خواهد بود.
زارع، با بیان اینکه جامعه نیازمند مشارکت اجتماعی بانوان است تصریح 
کرد: مشارکت اجتماعی تنها به معنای کار بیرون از منزل نیست و زنان 
می توانند در کنار خانواده خــود در حوزه های مختلفی در منزل فعالیت 
کنند. مشاور شهردار اصفهان در امور بانوان تشــکیل سمن های بانوان 
را ارزشمند دانست و افزود: سمن ها، ســازمان های مردم نهاد اجتماعی 
هستند که می توانند در حوزه های مختلفی فعالیت کنند و زنان هر محله 
می توانند با ایجاد انجمن زنان محله در تصمیم گیری در مسائل محله خود 

مشارکت کنند.

یک کارشــناس طراحی شــهری گفت: توجه به 
افراد کم توان در شــهر و مناسب سازی فضاهای 
شــهری به منظور برقراری اصل همه شمولی در 
فضاها و مکان های عمومی از رســالت های برنامه 

ریزان، طراحان و مدیران شهری است. 
پیمان طوطیان اظهار کرد: عبارت شهر 
دوستدار کودک مفهومی فرا کالبدی 
دارد به طــوری که مطابــق با پیمان 
جهانی و اعالمیه جهانی حقوق بشر، 
شهر دوستدار کودک باید شاخصه هایی 
را برای کودکان فراهم کند. وی افزود: 
در شهر دوســتدار کودک الزم است 
فرصتی فراهم شــود که کودکان حق 

اظهارنظر درباره شهر مطلوب خود را داشته باشند 
و همچنین  در تصمیم گیری در مورد شهر خود به 
آنها حق مشارکت داده شود. این کارشناس طراحی 
شهری حق دریافت خدمات اولیه را از اصلی ترین 
شاخصه های شــهر دوســتدار کودک دانست و 
خاطرنشان کرد: خدمات اولیه مانند مراقبت های 
بهداشتی و آموزشی است که باید بستر دسترسی 
راحت به آن برای کودکان فراهم شــود؛ در شهر 
دوستدار کودک باید کودکان حق دسترسی به آب 
سالم را داشته باشند همچنین این فرصت به آنها 
داده شود که حق زندگی و رشد در محیطی پاکیزه 
شهری را دارا باشــند. وی افزود: در شهر دوستدار 
کودک، کودکان در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی 

مشارکت دارند و امکان رفت وآمد امن در گذرگاه ها 
و خیابان ها به آن ها داده می شود. این کارشناس 
طراحی شهری ادامه داد: پرداختن صرفا کالبدی 
به این موضوع، راه حلی مناسب جهت دستیابی به 

جایگاه »شهر دوستدار کودک« نیست بلکه رفع 
معضالت مربوط به کودکان کار، آموزش کودکان 
در راستای درک مسئولیت و نقش اجتماعی آنها در 
برابر محیط انسان ساخت پیرامونی و ایجاد فرصت 
دسترسی به خدمات و امکانات عمومی و آموزشی 
فارغ از نژاد، جنسیت و طبقه اجتماعی و ... مواردی 
ازاین دســت، از ابتدایی ترین و اساسی ترین گام ها 
جهت نیل به این مهم است.  طوطیان تاکید کرد: 
این موضوعات ذکر شــده کتمان کننده اقدامات 
کالبدی همچــون مناسب ســازی فضاها، تامین 
روشنایی اماکن عمومی در شب، ایجاد فضای باز 
و ســبز در دســترس برای همگان نبوده و بیانگر 

ضرورت توجه توأمان به هر دو موضوع است.

یک کارشناس طراحی شهری:

 »شهر دوستدار کودک«
مفهومی فرا کالبدی دارد

یک کارشــناس شهرســازی اظهار کرد: زمانی 
که در برنامه بودجــه به مباحث عمرانی اهمیت 
داده می شــود به این معنی است که معوقات و 
بدهی ها که بخش عمــده آن حقوق کارمندان 

است پرداخت شــده و اکنون وقت رشد و ترقی 
در شهر فرا رسیده است. همایون نورایی اضافه 
کرد: زمانی که برنامه بودجه ۹۸ شهر اصفهان را 
با برنامه بودجه کشور مقایسه می کنیم در می 
یابیم که شهرداری اصفهان در اجرای پروژه های 
عمرانی پیش قدم بوده و دغدغه آن پیشــروی 
فعالیت های عمرانی است در حالی که سیاست 
بودجه دولت به سمت مباحث جاری است.این 
کارشناس شهرسازی با اشــاره به رکود ساخت 
و ساز در سال های اخیر خاطرنشان کرد: ممکن 
است در سال آینده نیز در افق کوتاه مدت شاهد 
رکود باشیم، اما آینده ای امید بخش در انتظارمان 
است؛ البته از آنجایی که بخش عمده ای از درآمد 

شهرداری از محل عوارض ساختمانی تامین می 
شود ممکن است در ابتدا به خاطر رکود ساخت 
و ساز اهداف بودجه نتواند به درستی تحقق یابد. 
نورایی با تاکید بر اینکه مدیریت شــهری باید از 
سمت درآمد ناپایدار به سمت ایجاد 
فرصتی برای درآمــد پایدار حرکت 
کند تصریح کــرد: درآمد حاصل از 
عوارض ســاختمانی ناپایدار است و 
شهرداری اصفهان باید از درآمدهای 
ناپایدار به سمت درآمد پایدار حرکت 
کند در این صورت شــاهد گردش 
مالــی در بودجه خواهیــم بود.وی 
مباحث گردشــگری را از مهم ترین 
عوامل تاثیــر گذار در ایجــاد درآمدهای پایدار 
دانست و گفت: با وجود پتاسیل های گردشگری 
فراوانی که در شهر اصفهان موجود است می توان 
از این فرصت برای افزایش درآمد پایدار استفاده 
کرد، اصفهان هم از لحاظ طبیعت دارای فضاهایی 
مانند ناژوان و کوه صفه و هم از نظر تاریخی دارای 
فضاهایی برای بوم گردی اســت. این کارشناس 
شهرسازی با اشاره به نقش مشارکت های بخش 
خصوصــی در افزایش درآمد پایــدار برای یک 
شهر گفت: با مشارکت بخش خصوصی، سرمایه 
جذب می شــود و از این راه می توان پروژه های 
 شهری را تکمیل و درآمد پایدار برای شهر ایجاد 

کرد.

یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد:
 تمرکز بودجه ۹۸ شهر بر مباحث عمرانی

 نوید آینده ای روشن است

ملت ایران هیچ گاه کوتاه نمی آیند
حجت االسالم و المسلمین عبداله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه 
در سپاه پاسداران ، سخنران  ویژه این مراسم بود  که در ابتدای کالم 
با اشاره به این که قدردانی از امت اسالمی برای چهل سالگی انقالب 
اسالمی امری ضروری است، اظهار کرد:مردم ایران حاکمیت طاغوت 

را از بین بردند و حاکمیت دین خدا را برپا کردند.
وی  افزود: امروز در حالی مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور 
یافته اند که دشمن اعالم کرده بود نخواهیم گذاشت ایرانیان چهل 
سالگی انقالب را جشــن بگیرند؛ ملت ایران نشــان دادند در برابر 
همه مشکالت ایستاده و این انقالب را پاســداری می کنند.حاجی 
صادقی زاده با بیان این که مرگ استکبار و رژیم صهیونیستی قطعی 
است، گفت: والیت فقیه و ایســتادگی امت؛ دو عاملی است که این 

انقالب را در برابر همه حوادث حفظ کرده است.
وی بیان داشت: مادامی که با والیت هســتیم استکبار هیچ غلطی 
نمی تواند بکند؛ مردم ایران دارای استقامت بصیرتی هستند. نماینده 
ولی فقیه در سپاه پاسداران تصریح کرد: ملت ایران همواره در میدان 
عمل استقامت کرده و ســختی ها و بی عدالتی ها را تحمل می کند 
اما در برابر استکبار ایستاده اســت.وی با بیان این که امتی که اهل 
استقامت و ایستادگی است، شکست ناپذیر است، یادآور شد: آمریکا 
و رژیم صهیونیستی باید بدانند که ملت ایران در برابر آنان ایستاده  و 
هیچ گاه کوتاه نمی آیند. حاجی صادقی زاده اذعان داشت: بمب اتمی 
که استکبار را می ترساند بمب اتمی شیمیایی نیست بلکه استقامت 
و شجاعت ملت ایران اســت. وی با بیان این که مرگ بر آمریکای ما 
یقینا تا دو دهه آینده تحقق پیدا خواهد کرد، ابراز کرد: دلیل دشمن 

داشتن انقالب اسالمی این است که این انقالب اثرگذار و زنده است و 
اگر تاثیرگذار نبود این همه هجمه نداشت. نماینده ولی فقیه در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی تاکید کرد: جبهه استکبار جبهه ای وسیع، 
متجاوز و با نیروی تبلیغاتی زیاد ســاخته تا با انقالب اسالمی مقابله 
کند. وی ادامه داد: پیام ۲۲ بهمن امسال این است که در برابر جبهه 
استکبار جبهه ای محکم تشــکیل داده ایم و امروز بیش از همیشه 
باید در این جبهه واحد بایســتیم.حاجی صادقی زاده با بیان این  که 
بزرگ ترین تکلیف ما اتحاد در برابر دشمن است، متذکر شد: محور 
اتحاد ملت ایران والیت فقیه است و ایستادگی می طلبد.وی با بیان 
این که راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال از هر ســال دیگری باشکوه تر 
است، گفت: راهپیمایی امسال ۳ پیام دارد، یکی این که مردم با تحمل 
ســختی ها آماده ظهور امام زمان)عج( خود خواهند بود و صحنه را 
خالی نمی کنند. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: 
پیام دیگر راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال است که ملت ایران نخواهند 

گذاشت فتنه های گذشته تکرار شــود و پیام سوم آن به مسئوالن و 
کارگزاران در همه بخش هاست تا خدا را شاکر باشند که توفیق نوکری 

ملت انقالبی ایران را دارند.
دشمن بداند مردم با تحریم، دســت از انقالب اسالمی 

برنمی دارند
امام جمعه اصفهان نیز در حاشــیه این مراســم  با اشاره به حضور 
پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: امروز مردم حضور 
پرشوری داشتند، همان گونه که دیدیم میدان امام )ره( اصفهان مملو 
از جمعیت بود و خیابان های منتهی نیــز جمعیت زیادی را در خود 
جای داده بود. حتی به علت حضور پرشور مردم، بسیاری توان ورود 
به میدان را نداشتند.آیت اله سید یوسف طباطبایی نژاد گفت: مردم 
پای انقالب خود ایســتاده و مقاومت می کنند، پیام حضور مردم در 
راهپیمایی با شکوه امروز، مأیوس کردن دشمن بود، دشمن باید بداند 

با تحریم ها مردم ما دست از انقالب خود برنمی دارند.

مسئوالن هیچ جایگاهی جز خدمتگزاری ندارند
 وزیر راه و شهرسازی که برای افتتاح چند پروژه عمرانی به اصفهان 
ســفر کرده بود، میهمان ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن اصفهان بود که 
در حاشیه این مراســم ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت دهه فجر 
و چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی اظهار داشت: 
به کوری چشم دشمنان انقالب اسالمی، انقالب ما هر روز موثرتر و 
قوی تر شده و از برکت خون شهدا، رهبری امام خمینی )ره( و مقام 
معظم رهبری، در اوج عزت و اقتدار قرار دارد. محمد اسالمی با بیان 
اینکه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در طول تاریخ انقالب 
نقطه اوج موفقیت، تاثیرگذاری و اقتدار است، افزود: این اقتدار و تاثیر 
گذاری متاثر از همبستگی ملت، دولت و نظام بوده است که توانسته 
پایه های استقالل کشور را مستحکم کند. وزیر راه و شهرسازی تاکید 
کرد، تاثیرناپذیری و سلطه ستیزی برای آحاد ملت مصونیت و امنیتی 
به وجود آورده که امروز شاهد آن هســتیم. این امنیت، مصونیت و 
استقالل که دشمن با آن مخالف اســت، پیام اصلی انقالب اسالمی 
است. اسالمی با اشاره به ویژگی های فجر چهلم و تفاوت راهپیمایی 
بیست و دو بهمن امسال نسبت به ســال های گذشته بیان داشت: 
حماسه راهپیمایی بیســت و دو بهمن، نماد تجدید میثاق ملت با 
آرمان های امام راحل و شهداست و همبستگی همان ملتی که معجره 
قرن را رقم زدند به جهانیان نشان داده که همین مسیر را ادامه خواهند 
داد تا کشور در اوج اقتدار و عزت بماند. این مقام مسئول در دولت تدبیر 
و امید، وظیفه مسئوالن را خدمتگزاری به ملت دانست و تاکید کرد: 
مسئوالن هیچ  جایگاهی جز خدمتگزاری و پاسخگویی ندارند و این 

افتخار یک مسئول محسوب می شود. 

مشاور شهردار اصفهان:
سمن های بانوان محله در حل مسائل شهری تاثیرگذار هستند
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یادداشت

خدا نکند کار فرزندتان به بیمارســتان بکشد تازه آن وقت 
است که تمام نیش های بچه دار در نظرتان به نوش می ماند. 
دوســت دارید برگردد بــه روزهای ســامتی اش و هرچه 
می خواهد توی خانه سروصدا کند. شــب ها نخوابد و از سر 
و کول تان باال برود. در یخچال را باز کند و ماست ها را روی 
زمین بریزد. آویزان تان شود که ساعت ها با او حرف بزنید و 
بازی کنید . غذا نخورد و برای هر لقمه، مجبور شوید هزار ادا 
در آورید. اصا غر بزند، بهانه بگیرد و لج بازی کند. همه این 
کارها را بکند و آن ســرم لعنتی توی دستش نباشد؛ مجبور 
نباشــید کوچولوی دو ســاله تان را که حاال بعد از چند روز 
بستری بودن از دکترها و پرستارها وحشت دارد، سفت بغل 
بگیرید تا معاینه اش کنند. صبح وشــب استرس کشیدن تا 
تشخیص بیماری، بعد از آن استرس اثر بخشی دارو و درمان 
و رفع کامل بیماری. آن وقت است که حاضرید دنیا را بدهید 
تا بدن نحیفش را روی تخت بیمارستان نبینید و چشمانش 

این طور خمار و بی حال  نباشند.
بیمارستان کودکان که می روی، تعجب می کنی که چطور تا 
به حال به خاطر سامت بند بند وجود دلبندت، صبح و شب 
شکرگذار نبوده ای؛ وقتی پدر و مادر مغمومی را می بینی که 
پسر هشت ساله عقب مانده ذهنی حرکتی خود را در آغوش 
گرفته اند و در محوطه بازی بیمارستان قدم می زنند، مادر 
خســته ای که فرزندان دوقلویش  بیماری نادر و خطرناکی 
دارند، مادری که دختر چهار ساله اش برای پنجمین بار در 
ماه گذشته  تشنج کرده و حاال شب را در اورژانش می گذراند؛ 
نوزاد یک ماهه ای  که بی دلیل تشنج کرده و باید آب نخاعش 
را بکشند تا دلیلش مشخص شود، دختر پنج ساله ای که تب 
و دل درد کارش را به بیمارســتان کشانده و حاال که قرمزی 
پوست هم ظاهر شده، تشــخیص بیماری عجیب و غریب و 
نادر برایش داده شــده، کلیه هایش هم آسیب دیده و این از 

ورم صورت و بدنش پیداست.
روی تخت او پر از وســایل و اســباب بازی هایی ا ســت که 
ماقات کننده ها برایش آورده اند تا شــاید درد، کافگی و 
بیماری را تاب بیــاورد، اما نمی آورد و مدام می پرســد که 
چرا من این طوری شــده ام؟ یا آن پســر هفت ساله که یک 
باره به کما رفته و دکتر نه مطمئن  اما  شفاف به مادرش می 
گوید که امیدی به بازگشتش نیست. مادر چند روزی است 
پشت در آی سی یو ایستاده و از کار عمه که برای پسرش قبر 
خریده حسابی شاکی است؛ نمی تواند مرگ فرزندش را باور 
کند و منتظر معجزه است. یا آن مادر جوان که ده روز است 
از شهرستان آمده و مراقب فرزندش در بیمارستان بوده، نه 
حمامی بوده که برود و نه توانسته استراحتی بکند. حاال با بد 
قلقی های دوران نقاهت پسر دوساله اش چه کند؟ یا مادری 
که پنج ماهه باردار اســت و باید مراقب کودک سه ساله اش 
باشد. مادرانی که هرکدام یک یا دو کودک دیگر هم در خانه 
دارند و باید در بیمارستان باشند و نمی دانند چطور خودشان 

را تکثیر کنند.
ای کاش مادری نباشد که فرزندی در بیمارستان داشته باشد 
و دلیل بیماری اش نامعلوم، یا بعد از آزمایش ها و سونوگرافی 
های متعدد بیماری سختی تشــخیص داده شود که خبر از 

زندگی سخت و توام با بیماری برای کودک بدهد. 
کاش هرچــه هســت بعــد از یکــی- دو هفته یــا مدتی 
درمان و بســتری تمام شــود و باز هم کاش فقــط نگرانی 
 بیماری باشــد و غصه هزینه ها بر دوش خانــواده مضاعف 

نشود.

خدا نکند کار فرزندتان به بیمارستان بکشد

 زهرا سمیعی

عکس روز

دوخط کتاب

کردیــم می دانیــم؛ یعنی 
تقریبــا هیــچ. همیشــه 
بخــش بزرگ تــر حقیقت 
دارد.  قــرار  ســایه  در 
حتــی اگــر بخش روشــن 
بزرگ تر شود باز هم برد 

با سایه هاست.

»قلبی به این سپیدی«
خابیر ماریاس

بــــاز هــم بُـــــرد بــا 
سایه هاست

 دنیــا پــر از شــگفتی ها 
و رازهاســت. فکــر می 
کنیم آدم های نزدیک مان 
را می شناســیم، اما زمان 
بــا خــودش چیزهایی می 
آورد کــه مــی فهمیــم 
کمتــر از آنچــه فکر می 

مسجد تاریخی دامغان، یکی از قدیمی ترین مساجد ایران است که شالوده 
ساسانی خود را حفظ کرده و ساختمان آن مربوط به قرن دوم هجری قمری 
اســت.این بنا ظاهرا از خرابی ها و صدمات ناشــی از زلزله قرون گذشته در 
امان مانده، اگر چه نوشــته ای که تعیین کننده تاریخ بنای آن باشد موجود 
نیست، اما از روی سبک بنا می توان آن را متعلق به قبل از سال ۲۰۰ هجری 
قمری دانست. اهمیت این بنا به خاطر امتزاج سبک عربی اسامی و اسلوب 
و معماری عهد ساسانی آن اســت.طاق هایی که بدون مجاورت دیوار، روی 
ستون های تاریخانه ساخته شده اند ،معماری عهد ساسانی را به یاد می آورند.

با قدیمی ترین مسجد ایران آشنا شوید

یک حراجی در نورمبرگ آلمان ۵ نقاشــی که گفته می شود اثر آدولف هیتلر، 
دیکتاتور سابق آلمان نازی است، به حراج گذاشت.حراج ۵ اثر نقاشی اثر آدولف 
هیتلر و همچنین صندلی مخصوص او- با آرم صلیب شکسته- موجی از خشم 
و ناراحتی را در میان بخشــی از جامعه آلمان ایجاد کرده اســت. آنها حراجی 
نورمبرگ را به بزرگداشــت یاد و خاطره آلمان نازی متهــم می کنند. یکی از 
نقاشی هایی که از هیتلر به حراج گذاشته شده به مبلغ ۴۵ هزار یورو به فروش 
رفته است.گفتنی است؛ هیتلر در جوانی و برای گذران زندگی در اتریش مجبور 

به طراحی و فروش تابلوهای نقاشی شده بود.

نقاشی های هیتلر به حراج گذاشته شد

 »دیوید آگیولر« یک نوجوان ۱۹ ساله است که با نقص عضو به دنیا آمده است. 
نقص عضو او به دلیل نداشتن ساعد راست است.»دیوید آگیولر« در یک دانشگاه 
اسپانیایی دانشجو است و آرزویش این است که در آینده برای افراد ناتوان جسمی 
اندام های رباتیک ارزان قیمت تولید کند. آگیولر که اهل کشور کوچک »آندورا« 
است، گفت: من دوست داشتم زمانی که خودم را مقابل آینه می بینم، مانند بقیه 
دو دست داشته باشم.به همین خاطر برای خودم یک دست رباتیک ساختم تا از 

استفاده از دست مصنوعی بی نیاز شوم.

نوجوان معلولی که برای خود دست رباتیک ساخت

 قالب قلب، معرفت است
غامحســین ابراهیمی دینانی، عضو انجمن حکمت و فلسفه 
ایران و چهره ماندگار فلسفه گفت: اگر قلب، قالب آگاهی باشد، 
بدن، قالب روح اســت. اگر برای آگاهی ها قالب بخواهیم قائل 
شویم، قالب آگاهی قلب است و اگر فرض کنیم که روان و نفس 
ناطقه، قالب دارد، قالبش بدن است، پس بدن قالب روح است، 
معرفت، قالبش قلب اســت. قلب، قالب آگاهی هاســت و بدن 

قالب نفس است.
وی  افزود : عقل نور است، نور باطن است. اگر عقل نباشد، هیچ 
چیز روشن نیست. نور عقل همه چیز را روشن می کند. اتصال، 
وحدت است. عقل هم نورانیت است. وحدت به احدیت می رود.

وی گفت: خداوند به انسان ها دو چیز را تعلیم می دهد؛ کتاب 
وحکمت. حاال چرا خداوند این دو چیــز را می گوید؟ کتاب و 
حکمت چیست؟ کتاب، علم ظاهر اســت. تمام علوم ظاهری 
مهم هستند. حکمت هم علم باطن است. علم ظاهر و علم باطن. 
علم فقط ظاهر ندارد، باطن هم دارد. علم ظاهر هم مهم است، 
حاال اگر کســی هر دوی آنها را داشته باشــد که کمال اصولی 
است. البته اگر یکی از آنها را هم داشــته باشد کم نیست. هم 
 ظاهر را فرا بگیریم که کتاب اســت، به باطن که حکمت است

 برویم.

دیدگاه

چهار نسل انقالب 
در یک قاب

چهار نســل انقالب در 
راهپیمایــی بزرگ 22 
بهمن حضــور یافتند تا 
چهل سالگی انقالب را 

جشن بگیرند.

 نخستین رویداد نوآوری ویژه بانوان
 در کشور برگزار می شود

مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی، همزمان با میاد فرخنده حضرت 
زهرا)س( که در تقویم کشــور به عنوان روز زن نام گذاری شده است، نخستین 

رویداد نوآوری ویژه بانوان را با عنوان »خاتون« برگزار می کند.
فاطمه دژبرد، سرپرســت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی درباره 
رویداد ملی نوآوری های فرهنگی، اجتماعــی و تربیتی در حوزه بانوان و خانواده 
گفت: این رویداد ملی با هدف پرورش ایده های خاقانه بانوان و آگاهی بخشی و 
مهارت افزایی بانوان عاقه مند به نوآوری فرهنگی اجتماعی طراحی شــده است 
که طی آن مسائل اصلی و محوری بانوان و خانواده در جامعه اسامی مورد توجه 
جدی قرار می گیرد. وی با اشــاره به برگزاری نخستین پیش رویداد ملی خاتون 
به مدت سه روز با حضور بانوان ایده پرداز از سراسر کشور که ایده های خود را به 
این استارت آپ ارسال کرده بودند، بیان کرد: فراخوان اجرای طرح از آبان ماه سال 
جاری شروع و در مجموع ۷۵۰ ایده از سراسر کشور تا هفته اول بهمن ماه دریافت 
شد که پس از بررسی اولیه شورای سیاست گذاری رویداد، ۱۸۵ ایده انتخاب و در 
نهایت ۱۲۵ ایده برای حضور در پیش رویداد خاتون پذیرش شدند. دژبرد، عنوان 
کرد: ۱۲۰ نفر از بانوان استان های مختلف کشور در این پیش رویداد حضور پیدا 
کردند و با حمایت و هدایت اســاتید و مربیان حاذق در یک فرآیند سه روزه ۵۰ 

ایده  نوآورانه فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در حوزه بانوان به مرحله اجرا رسید.

رنجر
»رنجر« اثر» بهزاد بهزادپور« را انتشارات »نیستان« 
چاپ و روانه بازار نشــر کرده است. در این اثر، بخشی 
از زندگــی »مرتضی« که یک رزمنده ایرانی اســت، 
روایت می شود. مرتضی، در پی یک درگیری شدید با 
نیروهای عراقی در جنگلی واقع در عراق، به اسارت آنها 
در می آید و فرمانده نیروهای عراقی دستور می دهد 
او را به اردوگاهی متروک و دور از چشم صلیب سرخ 
منتقل کنند؛ اردوگاهی که شرایط بسیار بدی دارد و 

اسرا در آن به چند گروه تقسیم شده اند. مرتضی تصمیم به فرار از اردوگاه  می گیرد و این 
موضوع را با دیگران در میان می گذارد، ولی بیشتر اسرا با نقشه فرار او به دالیل گوناگون 
مخالفت می کنند؛ اما سعید ارشد اردوگاه به او می گوید فقط در صورتی که فهرست 
کامل اسرای ایرانی را همراه خود به ایران ببرد می تواند در نقشه فرارش به او کمک کند. 
مرتضی برای عملی کردن نقشه اش طوری رفتار می کند که عراقی ها مجبور شوند او 
را در زندان انفرادی محبوس کنند و سپس در فرصتی مناسب، پس از مجروح کردن 
نگهبان زندان، در زیر کامیونی که قصد خروج از اردوگاه را دارد ، پنهان شده و از اردوگاه 
فرار می کند. نیروهای عراقی از فرار او مطلع می شوند و تعقیب و گریز بین مرتضی و 

نیروهای عراقی در جنگل شروع می شود. 

کتاب

خبر 

با حضور استاندار اصفهان  و نماینده مردم در مجلس شورای اسامی، ۳ پروژه 
در بخش آب با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در خمینی شهر  
به بهره برداری رسید.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان  با اشاره به 
پروژه هایی که در خمینی شهر به بهره برداری رسید، اعام کرد:  امروز مخزن ۵ 
هزار مترمکعبی و شیرخانه مدفون با هدف تامین آب ساکنان شمال خمینی شهر 
و نیز یک حلقه چاه در محله دســتگرد به منظور تامین آب در مواقع بحران به 
بهره برداری رسید. مهندس هاشم امینی افزود: سیستم تله متری شبکه توزیع 
آب، مخازن و ایستگاه های پمپاژ با هدف مدیریت فشار و اندازه گیری  سطح آب 
مخازن  نیز راه اندازی شد. وی عنوان کرد: در فصل تابستان با توجه به محدودیت 
منابع آبی برخی از مناطق خمینی شهر با مشــکل تامین آب مواجه بودند که 
انتظار می رود با افتتاح مخزن ۵ هزار متر مکعبی مشــکل آب ساکنان شمال 

خمینی شهر برطرف شود .
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان، به اجرای 
شبکه فاضاب در شهر درچه پرداخت و خاطرنشان کرد: طی ۲۰ سال فقط ۱۰ 
درصد شبکه فاضاب درچه اجرا شد چراکه  تخصیص منابع مالی دولتی به این 
پروژه بسیار محدود بوده این در حالی است که طی ۳ سال گذشته بیش از ۷۲ 
کیلومتر از شبکه فاضاب شهر درچه اجرا شــد. مهندس هاشم اجرای شبکه 
فاضاب در شهر کوشک را منوط به اســتفاده از ماده واحده تبصره ۳ دانست 
و اظهار داشت: مردم و مســئولین شهر کوشــک برای برخورداری از خدمات 
شبکه فاضاب  باید زمینه های استفاده از ماده واحده تبصره ۳ را فراهم کنند 
.مدیر عامل شرکت آب و فاضاب اســتان با بیان اینکه استاندار موضوع آب را  
با حساســیت ویژه ای دنبال می کند ،تصریح کرد: مردم خمینی شهر خواهان 
بازچرخانی آب و استفاده پساب در این شهرستان هستند تا با بهره گیری  از این 
منابع آبی ، آبیاری فضای سبز شهرســتان در دستور کار قرار گیرد. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضاب اســتان ادامه داد: ازآغاز فعالیت شــرکت آب وفاضاب 
استان اصفهان  در  سال  ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۵۷ حدود ۱۶۸ هزار نفر تحت پوشش 
خدمات شبکه فاضاب قرار گرفتند این در حالی است که پس از پیروزی انقاب 
شکوهمند اسامی تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۵۴۲ نفر در استان 
اصفهان از خدمات شبکه فاضاب بهره مند شدند  که بیانگر افزایش ۱۸ برابری 
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضاب در اســتان است.مدیرعامل شرکت آب 
وفاضاب استان اصفهان با بیان اینکه ۵۳ سال از ارائه خدمات شبکه فاضاب 
در اصفهان می گذرد، اعام کرد:  اصفهان اولین شــهر در کشور بوده که شبکه 
فاضاب در آن اجرا شده است ، همچنین  استان اصفهان با اجرای ۴۲۲ کیلومتر 

خطوط شبکه فاضاب بیشــترین میزان خطوط اجرا شده در کشور را به خود 
اختصاص داده است که  ۱۳ درصد خطوط شبکه فاضاب اجرا شده  در کشور را 
شامل  می شود . مهندس هاشم امینی، با اشاره به  اجرای خطوط شبکه فاضاب 
در دوران ۴۰ ساله انقاب اسامی اعام کرد: از سال ۴۴ تا سال ۵۷ حدود هزار 
و۳۵ کیلومتر شبکه فاضاب در استان اصفهان اجرا شده بود در حالی که از سال 
۵۷ تا کنون بیش از ۸ هزار و ۸۴ کیلومتر شبکه فاضاب در استان عملیاتی شد 
که بیانگر افزایش ۸ برابری اجرای شبکه فاضاب در دوران پس از انقاب است.

وی افزود: از سال ۴۴ تا سال ۵۷ حدود ۵۶ هزار انشعاب فاضاب به مشترکین 
واگذار شد در حالی که از سال ۵۷  تا کنون به ۶۶۸ هزار و ۵۷۱ متقاضی شبکه 
فاضاب واگذار شد  و  افزایش ۱۲ برابری را طی دوران ۴۰ ساله انقاب اسامی 
نشان می دهد. این در حالی است که در حال حاضر ۷۰ درصد  مشترکین تحت 
پوشش خدمات شبکه فاضاب دراستان اصفهان قرار دارند.مدیرعامل شرکت 
آب وفاضاب استان اظهار داشت: از سال ۵۷ تا کنون  جمعیت تحت پوشش طرح 
آبرسانی اصفهان بزرگ ۴ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۴۶۲ نفر است در صورتی که از 
سال ۴۴ تا سال ۵۷ تنها ۳۵۰ هزار نفر تحت پوشش شبکه آبرسانی شرکت آب 
وفاضاب قرارداشتند که این امر نشان دهنده افزایش ۱۲ برابری تعداد جمعیت 
تحت پوشش شبکه آبرسانی از بدو انقاب تا کنون بوده است. وی، خاطر نشان 
کرد: اصفهان ازجمله استان های مهاجرپذیر است که همه ساله با رشد جمعیت 
روبه رو می شود. دراین زمینه  از بدو تاسیس شرکت تا سال ۵۷ حدود ۱۵ حلقه 
چاه آب حفر شد ولی از سال ۵۷ تا کنون ۲۰۷ حلقه چاه آب حفر شد که افزایش 
۱۴ برابری حفر چاه در این دوران را نشــان می دهد. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضاب استان اصفهان اعام کرد:حجم مخازن آب در استان اصفهان طی ۴۰ 
ســال پس از پیروزی انقاب ۲۷ برابر افزایش یافت به طوری که از سال ۴۴ تا 
سال ۵۷ ، حجم مخازن ۳۵ هزار مترمکعب بوده و این رقم از سال ۵۷ تا کنون 
به ۹۳۹ هزار و ۴۲۰ مترمکعب افزایش یافت. مهندس هاشم امینی به افزایش 
۱۰ برابری واگذاری انشعاب آب در دوران ۴۰ ساله انقاب شکوهمند اسامی 
پرداخت و تصریح کرد: از سال ۵۷ تا کنون  به بیش از یک میلیون و ۱۳۵ هزار 
و ۸۲۷ مشترک انشعاب آب به مشترکین واگذار شده  در صورتی که از سال ۴۴ 
تا سال ۵۷ به ۱۱۴ هزار مشترک انشعاب آب واگذار شده بود. وی افزود: از سال 
۴۴ تا سال ۵۷ فقط هزارو ۴۱۰ کیلومتر شبکه آب در استان اصفهان اجرا شده 
بود در حالی که از سال ۵۷ تا به امروز بیش از ۱۴ هزار و ۲۶۷ کیلومتر شبکه آب 
در استان عملیاتی شد که رشد ۱۰ برابری اجرای شبکه آب در استان را پس از 

پیروزی انقاب اسامی نشان می دهد.

با حضور استاندار اصفهان، ۳ پروژه در بخش آب در خمینی شهر به بهره برداری رسید
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