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ارتقای پست سازمانی جنابعالی از رییس گروه مالیاتی به رییس امورمالیاتی )ممیز کل( 
شهرستان برازجان استان بوشهر را صمیمانه به حضرتعالی و خانواده محترم تبریک 

عرض کرده و موفقیت شما را از درگاه ایزد یکتا خواهانم.

 

دوست و همکار ارجمندم، جناب آقای محمد بحرینی

ارادتمند شما
علیرضا رحمانی بلداجی 

از اداره امور مالیاتی بخش بلداجی

   نوروز 98 را چگونه گذراندید؟

                                   ایسنا



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2665 | شنبه 17 فروردین 1398 | 30 رجب 1440

   نوروز 98 را چگونه گذراندید؟

سین هشتم، سیل!

سین هشتم، سیل!

پیشنهاد سردبیر:

سالی که با سیل شروع شد! »گلستان« نقطه آغاز ماجرا بود. هنوز شیرینی سال نو بر 
دهان مان مزه نکرده بود که تلخی یک بالی طبیعی که زیر سایه مدیریت های اشتباه 

تبدیل به فاجعه شد، طعم گس سیل را تا عمق جان مان نشاند. 
در این میان، نام »آق قال« بیش از هم شنیده شد. بارش باران، این رحمت الهی به دالیل 
گوناگون در گلستان تبدیل به بحران ملی شد. سیل، ناگهان همه جا را فرا گرفت و خبر 
رسید که برخی شهرهای گلستان از جمله آق قال و »گمیشان« را آب فرا گرفته است 
و از همین نقطه بود که داستان تلخ نوروز امسال شروع شد. سامانه بارشی بسیار فعال 

و کمتر دیده شده ای وارد ایران شده بود و بیشتر شهرها را درگیر کرده بود و بیش از 
همه در استان گلستان، اثر خود را به جای گذاشت . 

وقتی خبر رسید در اولین روزهای سال نو مردم آق قال و گمیشان سیل زده شده و خانه 
و زندگی شان را از دست داده و مجبورند با قایق تردد کنند و حتی راه های ارتباطی 
نیز بسته شده، ناگهان یک ایران به جوش و خروش آمد تا  سهم گلستان از سال نو، 
بیش از این »تنهایی« و »غم« نباشد. سپاه، ارتش، بسیج، هالل احمر و البته معاون اول 
رییس جمهور به نمایندگی از دولت راهی شمال شدند تا در حالی که رییس جمهور 
 در »جنوب« بود و تعطیالت نوروزی خود را کنار خانواده می گذراند،  به کمک مردم

 آق قال و گمیشان و سایر شهرهای درگیر در سیل بشتابند.

زینب ذاکر

رییس جمهور کجا بود؟
23 مهرمــاه 91، در حالی که »حســن روحانی« هنوز 
رییس جمهور نشــده 
بود و شــاید هیچ کس 
هــم فکــرش را نمی 
کرد کــه روزی رییس 
جمهور شود، در قامت 
رییس مرکز تحقیقات 
مجمع  اســتراتژیک 
مصلحت  تشــخیص 
نظام  گفته بود که »ما 
نیاز به نوکر نداریم نیاز 
به مدیر داریم. ما نیاز به نوکر مدیر داریم، نه نوکر خالی، 
تنها نوکر بودن کافی نیست.« اما خب جدای از عملکرد 
دولت روحانی در پنج شش ســال گذشته، باید گفت در 
همین یک فقره بحران به وجود آمده در کشــور، وقتی 
در شمال سیل آمده بود، رییس جمهور در جنوب بود و 
همه از خود می پرسیدند پس از گذشت چند روز از سیل 
ویرانگر گلستان، روحانی کجاست و چرا تعطیالت نوروزی 

خود را تمام نمی کند؟
شرایط آن قدر »حاد« شــده بود که رهبر انقالب به تمام 
دستگاه ها و نیروهای مسلح دستور دادند پای کار آمده و 
»جهادی« کار کنند. »اســحاق جهانگیری« شاید کمی 
دیرهنگام اما ســرانجام پای کار آمد و حضور مثمرثمری 
هم در غیاب روحانی داشت؛ اما همچنان نیاز به فرمانده 
ای بود که جای خالی اش حس می شد. در این میان باز 
هم این »مردم« بودند که با حضور جهادی خود به یاری 
سیل زدگان شــتافتند و جای خالی برخی مسئوالن و از 

جمله استاندار گلستان را هم خالی کردند!

مورد عجیب استاندار گلستان
سیل گلستان را با آب یکسان کرده بود)!( و آقای اســتاندار در سفر خارج از کشور به سر می 
برد! باورنکردنی اما واقعی بود. بدتر از همه حمایت عجیب وزیر کشــور از آقای استاندار بود؛ 
اســتانداری که گفته می شــد با حمایت رحمانی فضلی این منصب را بر عهده گرفته است. 
»جهانگیری« معاون اول رییس جمهور پس از غیبت مناف هاشــمی در جریان رســیدگی 
به وضعیت ســیل زدگان استان گلســتان، او را برکنار و غراوی، معاون هاشــمی را به عنوان 
سرپرست استانداری گلستان منصوب کرد. عزل استاندار گلســتان در عرض  3 دقیقه ابالغ 
شد؛ اما وزیر کشور گفت که »مناف هاشمی« سفر خارج کشــورش را با او هماهنگ کرده و 
به او گفته بود هیچ مشکلی در استان وجود ندارد! 
همچنین تاکید کرد که هاشــمی بــرای حل یک 
مشــکل خانوادگی به خارج از کشــور رفته است. 
البته هاشــمی ســرانجام به ایران برگشت و قیافه 
حق به جانبی هم به خود گرفــت آن هم در حالی 
که شــنیده می شــد پس از عزل از اســتانداری 
 قرار اســت در یکی از وزارتخانه ها مشغول به کار

 شود!

یک چالش جدید
ماجرای عزل استاندار گلستان که گفتند برای حل مشکل برادر همسرش به آلمان رفته بود، بهانه ای شد تا خبرگزاری 
»فارس« گزارشی از استانداران و شهردارانی که در ایام نوروز در سفر به سر می بردند، تهیه کند و البته مشخص شد همه 
استانداران و شهرداران به جز سید مناف هاشمی استاندار سابق گلستان و طالب صادقیان شهردار ایالم که در مسافرت 
خارج از کشور به سرمی برد، در ایام نوروز در محل خدمت شان به مسافران نوروزی خدمت رسانی می کردند. همین موضوع 
هم باعث شد تا سفر خانوادگی صادقیان شهردار ایالم به فرانســه هم خبرساز شود. البته پاسخ شهردار ایالم به رسانه ها 
درباره سفرش به فرانسه آن هم در حالی که ایالم نیز درگیر مشکالت در نوروز بود، جالب به نظر می رسید. شهردار ایالم 
گفت: بنده با تالش شبانه روزی هجده ماه در خدمت مردم عزیز استان بودم و برای اینکه سال جدید را با انرژی بیشتری 

آغاز کنم نیاز به استراحت داشتم!
شهردار شیراز هم تا قبل سیل سهمگین این شهر در تهران به سر می برد که به گفته دادستان شیراز روز حادثه با او تماس 

گرفته شده و تا عصر روز پنجم فروردین در محل حادثه حاضر می شود. 

و اما شیراز...
5 فروردین 9۸ را هیچ وقت فراموش نمی کنیم. باران که از حوالی ساعت ۸ صبح دوشنبه 
پنجم فروردین شروع شده بود، به یکباره با ریتمی تند و شدید و  بارش تگرگ همراه شد 

و پس از حدود یک ساعت 
و نیم بارش مداوم، ســیل 
شهر را دربرگرفت. طغیان 
رودخانه آب زنگی و ریزش 
آب از ارتفاعات را از دالیل 
این ســیل عنوان کردند و 
عدم الیروبی مسیر سیل 
و عدم توجه شهرداری به 
هشدارهای سیل و ایجاد 
تاسیسات شهری و خیابان 
در رودخانه خشک شیراز و 

شاید مهم تر از همه؛ تبدیل دره 
کناری دروازه قرآن به جاده ورودی شیراز ، همه و همه دست به دست هم داد تا مردمی که 
در دروازه قرآن بودند، قربانی سیل ویرانگر شده و جان خود را از دست بدهند. تصاویر سیل 
شیراز بسیار دلخراش بود. اتومبیل هایی که سیل آنها را با خود می برد، اتومبیل هایی که 
به هم می خوردند و پرتاب می شدند، مردمی که انگار باورشان نمی شد ماجرا جدی است 
و برخی از آنها تا آخرین لحظه از اطراف و اکنــاف دروازه قرآن و یا از درون اتومبیل های 
 شان مشغول عکس و فیلم گرفتن از سیل بودند. ســیلی که جان دست کم 21 نفر را آن 

روز گرفت. 
۶ مرد، ۷ زن و ۴ کودک، 3 پســر و یک دختــر آماری بود  که پزشــکی قانونی از میزان 

جان باختگان اعالم کرد و داستان تکراری » تقصیر چه کسی بود« آغازشد. 

تسویه حساب وسط سیل!
و باز بیش از همه این دعواها و تســویه حساب های سیاسی بود که 
در میان سیل ویرانگری که بسیاری از شهرهای ایران را دربرگرفته 
بود، رخ عیان کرد. پس از فاجعه پنجم فروردین شیراز، برخی رسانه 
های ضدانقالب شروع به جوسازی علیه سپاه فارس کرده و سپاه را 
مسئول این حادثه دانستند. سپاه فجر اســتان فارس هم با انتشار 

بیانیه ای خواستار برخورد قضائی با شایعه سازان شد. 
برخی نیز در ایــن میان فرصت را برای نشــان دادن اختالف میان 
دولت و سپاه مغتنم شــمردند. در روزهایی که سیل، مردم برخی 
شهرها و روستاها را بی خانمان کرده بود، جدال لفظی دولت و سپاه 
بر سر نحوه امداد رسانی به مناطق سیل زده باال گرفت. این اختالف 
لفظی پس از انتشــار فیلمی از گفت و گوی تلفنی سردار پاکپور، 
فرمانده نیروی زمینی سپاه با سرلشکر باقری رییس ستاد نیرو های 
مسلح اوج گرفت؛ فیلمی که با واکنش تند سازمان مدیریت بحران 
کشور روبه رو شد. قبل از آن نیز حسن روحانی و سرلشکر جعفری 
فرمانده ســپاه به انتقاد متقابل از عملکرد دولت و ســپاه پرداخته 

بودند. 
در ویدئویی که خبرگزاری »مهر« منتشر و پس از مدتی آن را حذف 
کرد؛ سردار پاکپور می گوید: »پتو و لوازم گرمایشی در شهر پلدختر 
وجود ندارد، حدود سه روز است که برای تخلیه منازل در پی وقوع 
سیالب اطالع رسانی شده، اما هیچ گونه مقدماتی برای این کار انجام 
نشده اســت.در حال حاضر همه جا را آب برده، مردم راه ارتباطی 
ندارند، تنها جاده گاز بازگشایی شده و امکان تردد به صورت اندک 
وجود دارد. جاده بسیاری از روســتا ها از بین رفته و تنها از طریق 

بالگرد امــکان تامین آذوقه مردم وجود دارد، برق منازلی از شــهر 
پلدختر که دچار آب گرفتگی شــده را قطع کرده اند. مشکالت زیاد 
است و مدیریت وجود ندارد، هیچ مســئول دولتی جرأت اعزام به 

پلدختر را ندارد...«
حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور در واکنش به این سخنان 
سردار پاکپور در توئیتی نوشت: »تبدیل مکالمه تلفنی یک مسئول 
به خبری رسمی که دل مردم را می لرزاند، دشمنان را شاد می کند 
و خدمات را ناچیز نشان می دهد، حکیمانه نیست. شاید از گوینده 
توقع چندانی نباشد؛ اما مطمئنم مخاطب تماس تلفنی، با کفایت تر 

از آن است که اجازه انتشار چنین مکالمه ای را داده باشد.«
جدال لفظی میان دولت و ســپاه درباره نحوه امداد رسانی به سیل 
زدگان پیش تر میان عالی رتبه ترین مقامات نیز دیده شده بود. پس 
از سفر آنکه حسن روحانی رییس جمهور به استان گلستان سفر کرد 
و از مناطق سیل زده در این استان بازدید کرد به طور غیر مستقیم 
از اقدامات پر سروصدای سپاه همچون تخریب راه و راه آهن برای 

تخلیه آب انتقاد کرد.
رییس جمهور در این باره گفت که با هلیکوپتر از منطقه سیل زده در 
استان گلستان بازدید کرده و به چشم خود دیده است که جاده ها و 
ریل راه آهن را در اطراف گرگان رود شکافته اند و این کار هیچ تاثیری 

نداشته و فقط »آب در آق قال بوده و آمده به گمیشان.«
این در حالی است که رســانه ها تخریب و جاده و ریل را در تخلیه 
آب آق قال و گمیشان موثر ارزیابی کرده بودند، اما خبرگزاری ایرنا 
وابســته به دولت در این باره نوشــت: »اینکه چرا آب در محدوده 
گرگان رود حرکت نمی کرد و خالی نمی شــد جای سوال داشت. 

برای خالی کردن آب جمع شــده حتی مسیر جاده ها و نیز راه آهن 
را هم شکافتند، اما اتفاق خاصی نیفتاد و تنها از یک طرف به طرف 

دیگر منتقل شد.«
با این حال ســخنان روحانی با پاسخی مشابه از سوی سپاه روبه رو 
شد. سردار جعفری فرمانده سپاه به بی اثر بودن تدبیر های سپاه در 
منطقه سیل زده گلستان اعتراف و ابراز تاسف کرد که »این امکان 

فراهم نشد که بتوانیم زندگی مردم را از آب تخلیه کنیم. «

عیــن  در  وی 
حال به دستگاه های دولتی کنایه زد که از امکانات خود برای کمک 
به مردم به خوبی استفاده نکرده اند: »اگر بقیه دستگاه های دولتی 
امکانات خود را به اندازه نیرو های مردمی، بسیج، سپاه، ارتش و سایر 
نیرو های مسلح، پای کار بیاورند؛ سریع تر این کار انجام خواهد شد.« 

اظهارنظرهای خبرساز درباره سیل
شــاید خیلی ها منتظر بودند تا ببینند آیت اله سید 
احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد درباره سیل اخیر 
چه نظری دارد. امام جمعه مشهد در خطبه های نماز 
جمعه مشــهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد، 
گفت: سیل نه خشم طبیعت و نه خشم خداوند است 
زیرا باران مظهر رحمت الهی بوده و اگر خسارت هایی 
 ایجاد شــد اشــکال در مدیریــت فرصــت طلبانه

 است.
یکی از مداحان سرشناس هم به »آق قال« رفت و با دور 
و بری های خود تا زانو توی آب رفتند و بساط سینه 
زنی راه انداختند و ترجیع بند نوحه هم این بود: »ما 
خانه به دوشان غم ســیالب نداریم!« انتشار ویدئوی 
این ســینه زنی با واکنش های منفی زیادی مواجه 
شــد؛ اما عجیب تر آن که گویا این یکی هم تبدیل به 
یک رویه شــد و کمی بعد و پس از سیل لرستان هم 
ویدئوی دیگری منتشر شد که نشان می داد عده ای 
 از نیروهای امدادی دسته سینه زنی به راه انداخته و

 می گویند »آق قال ، آق قال، ما داریم میاییم!!« 
ماجرای گزارش »حسینی بای« از مناطق سیل زده 
در گلستان هم برای خود داستانی شد! این گزارشگر 
صدا و سیما که پیش از این در حوزه کنکور و دانشگاه 
گزارش تهیه می کرد، تا زانو درون آب رفت تا گزارش 
خود را جذاب تر کند؛ اما بالفاصله سیل واکنش های 
منفی و اغلب طنز نسبت به شــیوه تهیه گزارش در 
رسانه ملی آغاز شد و خیلی ها شــیوه اطالع رسانی 
در آمریکا را بــا نحوه عملکرد رســانه ملی خودمان 

قیاس کردند. 
در میان همه اظهارنظرهای امیدوارکننده)!( یکی از 
مسئوالن گفت نیمه پر لیوان را هم ببینیم و این سیل 
باعث شد ذخیره آبی پشت سدها زیاد و سفره های آب 
زیرزمینی هم پر شود! »واعظی« رییس دفتر رییس 
جمهور هم گفت اعتبــارات بودجه ماده 1۰ و تبصره 
12 در سال 9۷ تمام شده؛ بنابراین نمی توانیم قولی 

برای پرداخت خسارت بدهیم.
این در حالی است که بر اســاس برآوردهای صورت 
گرفته؛ بر اثر سیل اخیر در استان های مختلف کشور 
بالغ بر ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش 
کشاورزی وارد شد؛ همچنین 15 هزار رأس دام عشایر 
تلف شدند و این رقم تنها مربوط به خسارت در بخش 

کشاورزی است. 

لرستاِن مظلوم
به گفته وزیر کشور؛ حجم خرابی های سیل در لرستان باالتر از استان های دیگر است. درست 
کمی بعد از خروج ســامانه بارشی اولیه ای که منجر به سیل در گلســتان و شیراز شد، تازه 
مدیریت بحران در کشور به هوش آمد و شروع به هشدار دادن کرد. قرار بود سامانه بسیار قوی 
تری این بار از عراق وارد ایران شــود که این سامانه بیشترین تاثیر را در لرستان و خوزستان 
داشت. بنابراین به مردم شــهرهای مختلف در این دو استان هشدار داده شده که خانه های 
خود را تخلیه کنند . فقط هشدار تخلیه داده شد. اما اینکه کجا بروند؟ کسی چیزی نمی گفت. 
تصاویر وحشتناکی از ابرهای آسمان بصره در عراق منتشر می شد که خوفناک و هراس انگیز 
بود. ابرهایی که سیاه بودند و روز روشن را تبدیل به شب تار کرده بودند. این ابرها در نهایت 
به ایران رسیدند. »لرستان« بزرگ ترین قربانی بود و این بار نام »پلدختر« و »معموالن« بیش 
از همه شنیده شد. دو شهری که تقریبا کامل ازدســت رفتند . بسیاری از روستاها و بخش 
های لرستان به طور کامل زیر آب رفتند. مردم آواره شدند و خانه و زندگی شان را از دست 
دادند. در حالی که ویدئویی از ســربازی منتشر شد که می گفت بســیاری از مردم در خانه 

های خود دفن شدند یا سیالب 
آنها را با خود برده؛ اما مسئوالن 
تاکید کردند این سیل خسارت 
جانی نداشته در حالی که پس از 
سیل، اعالم شد حداقل 15 نفر 
در سیالب لرســتان جان خود 
را از دست داده اند. وزیر کشور 
اعالم کرد متاسفانه برخی مردم 

با وجود هشدارها حاضر به تخلیه خانه خود نیستند و می گویند قبال هم این سیل را تجربه 
کرده اند. در حادثه سیل اخیر، تقصیر متوجه مردم هم شــد. مردمی که حاضر نمی شدند 
خانه و زندگی خود را بگذارند و بروند و کســی نمی پرســید این مردمی که هنوز خسارت 
 سیل سال 95 خود را نگرفته اند و تمام دارایی شان همین کلبه خرابه هاست که آب آنها را 

می برد، کجا باید بروند؟

سیل و سال نو
سیل ، سهم ایران از سال نو بود. ایرانی که در این سال ها انواع و اقسام بالیای طبیعی و غیر طبیعی را به خود دیده است. اما خب از حق نگذریم، 
مردم مثل همیشه همراه بودند و البته که نیروهای مسلح هم در میدان بودند و نیروهای امدادی و بسیجی و جهادی که از سرتاسر ایران به کمک 
سیل زدگان شتافتند، صحنه های زیبایی از تبلور »وحدت« و »نوع دوستی« را رقم زدند. حیف که ستاد بحران در کشور ما تنها »غافلگیرشدن« 
را بلد است و افسوس که دولت تازه خبر داده که خسارت سیل 95 را پرداخت خواهد کرد و بیچاره بچه هایی که پس از عید اگر معلم از آنها بپرسد 

، نوروز 98 خود را چگونه گذراندید: حتما می نویسند: با سیل و در سیل
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خروجی سد زاینده رود برای تکمیل کشت 
پاییزه افزایش یافت

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

سودآورترین شرکت های 
جهان کدامند؟ 

شــرکت ملی نفت عربســتان، در صدر لیست 
بررسی کارنامه سودآورترین شرکت های جهان 
 قرار دارد. شرکت ملی نفت عربستان سعودی 
)Aramco Saudi(، با کســب بیشــترین 
 درآمد در ســال ۲۰۱۸، در جایگاه نخســت

 قرار گرفت. 
شــرکت اپل، به مدتی طوالنی ســودآورترین 
شــرکت  جهــان شــناخته شــده بــود، اما 
 ظاهــرا آن روزهــا به پایان رســیده اســت. 
بر اساس گزارش شــرکت ملی نفت عربستان 
Saudi Aramco( در ســال  ســعودی )
۲۰۱۸، این شــرکت به میزان ۱۱۱/۱میلیارد 
دالر درآمد خالص داشــته که این رقم بسیار 
بیشتر از رقم درآمد ســالیانه سایر شرکت ها 
بوده و این شــرکت به عنوان ســودآورترین 
شرکت در سراسر جهان شــناخته شده است.

به گفته بلومبرگ، در واقع سود خالص شرکت 
نفت عربستان ســعودی، تقریبا با سود خالص 
شــرکت های اپل، شــرکت آلفابــت گوگل و 
اکسون موبیل برابر است. پیش از این، رقم های 
درآمدی این شــرکت عربستان ســعودی، از 
 زمان تاســیس آن در ســال ۱97۰ تا کنون

 فاش نشده بود.
از آنجایــی که تنها ســود شــرکت های ثبت 
شده در شرکت ســهامی عام و یا شرکت هایی 
که در لیســت بورس اوراق بهادار قرار دارند، 
ذکر می شــود، درآمد شــرکت های بسیاری 
در سراســر جهان، به خصوص شــرکت های 
 دولتی ناشــناخته باقی مانده و در لیست بیان

 نشده اند.
در ادامه قابل ذکر اســت که عرضه اولیه سهام 
)IPO( شــرکت آرامکوی عربستان سعودی 
 قرار بود در ســال گذشته انجام شــود؛ اما به

 سال ۲۰۲۱ موکول شد.

بازار

چراغ LED یو اس بی 

وزیر نیرو :
تعرفه مشترکان پرمصرف 

افزایش می یابد
وزیر نیرو اظهار کرد: هدف وزارت نیرو از افزایش 
قیمت برق مشترکان پرمصرف، اعمال مدیریت 
مصرف اســت. رضا اردکانیان گفــت: در بخش 
مدیریت مصرف، بخش عمده اجرای برنامه ها بر 
عهده مشترکان است و در صورتی که عادت های 
مصرف صحیح نباشد، امکان تامین برق پایدار در 

شبکه میسر نخواهد شد. 
وزیر نیرو تصریح کرد: نه تنهــا در ایران بلکه در 
هیچ جای جهان امــکان تولید برق بدون رعایت 
ضوابط همپای مصرف وجود ندارد. در کشور ما 
میزان مصرف طی ده ســال، دو برابر می شود که 
درصورت ادامه این روند بــا توجه به هزینه های 
سنگین، امکان ســرمایه گذاری مجدد در بخش 
تولید نخواهد بود.  وزیر نیرو با اشــاره به افزایش 
تعرفه مشــترکان پرمصرف بیان کــرد: وزارت 
نیرو اقداماتی را برای افزایش تعرفه مشــترکان 
پرمصرف در ابتدای فصل گرما انجام داده اســت 
که اطالع رسانی در مورد نحوه اجرای این طرح به 
مشترکان صورت خواهد گرفت. اردکانیان تصریح 
کرد: هــدف وزارت نیرو از افزایــش قیمت برق 
مشترکان پرمصرف، باالرفتن درآمد این وزارت 
خانه نیست و در تالش هســتیم با اصالح تعرفه 

این مشترکان، مدیریت مصرف را اعمال کنیم.
وزیر نیرو بیــان کرد: مدیریت مصــرف اقدامی 
جمعی است که نیازمند مشارکت همه آحاد مردم 
اســت و در این میان نقش رسانه های جمعی در 

الگوسازی اهمیت ویژه دارد.

هشدار درباره اختصاص ارز 
دولتی برای واردات کاالهای 

اساسی
رییس انجمن خوراک دام با بیان اینکه اختصاص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی راهکار مناســبی برای تنظیم 
کاالهای اساسی در سال 9۸ نیست، گفت: شرایط 
به گونه ای شده که بهتر است ما گوسفند را صادر و 
بعد وارد کنیم. مجید موافق قدیری اظهار داشت: 
طی سه سال پسابرجام اقداماتی بود که حتما باید 
جهت نقل و انتقال ارز،  به خصــوص ارز دولتی 
انجام می شــد. از جمله پیمــان دو جانبه پولی، 
انتقال لنگر ارزی از دبی، تقویــت روابط پولی با 
چین و هند و روسیه برای تنوع بخشی کانال های 
ارزی که اتفاقا هیچ کدام را انجام ندادیم. رییس 
انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تصریح 
کرد: در حال حاضر، با توجه به اخبار تحریم ها و 
کاهش فروش روزانه نفت و مســائلی که عنوان 
شد، سخت شدن تجارت نهاده های دامی و تولید 
خوراک دام محتمل اســت. البته سیاست های 
ارزی دولت می تواند مقــداری راه را برای فعاالن 
اقتصادی روشــن کند تا بازرگانان صاحب نام به 

فکر راه حل های بعدی باشند.

 انتقاد از عدم اجرای پروژه های انتقال آب؛
 مسئوالن جرات انجام اقدامات 

خوب را ندارند
نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه اگر پروژه بهشت آباد، تونل سوم، سد 
یالن فریدون شــهر و یا بلطاق به ثمر رسیده بود 
اکنون می توانستیم انتقال آب را عملیاتی کنیم، 
گفت: متاسفانه مسئوالن، درایت الزم را نداشته 

و درگیر مسائل حاشیه ای شدند. 
اکبر ترکی در خصوص خالی بودن ســد زاینده 
رود با وجود آب مازاد ســیل ها اظهار داشت: در 
حال حاضر امــکان انتقال این آب هــا به دلیل 
اینکه راهــی وجود ندارد، نیســت و حتی اجازه 
 پیاده ســازی پروژهــای مرتبط با این مســئله 

داده نشد.
 وی افزود: در صورتی امکان انتقال آب وجود دارد 
که راهی هم موجود باشــد که اگر پروژه بهشت 
آباد، تونل سوم، سد یالن فریدون شهر و یا بلطاق 
به ثمر رســیده بود اکنون می توانستیم انتقال را 

عملیاتی کنیم.
نماینده مردم فریدن، فریدون شــهر، چادگان و 
بوئین میاندشت در مجلس شــورای اسالمی با 
بیان اینکه مســئوالن درایت الزم را نداشتند و 
درگیر مســائل حاشیه ای شــدند و حتی جرات 
انجام کارهای خوب را ندارند، خاطرنشــان کرد: 
برای نمونه سد بلطاق که ۱5 سال است تحقیقات 
 و مطالعات آن انجام شــده و ردیــف بودجه نیز 
 دارد، نیمــه کاره رهــا شــده و قدمــی بــرای
  اجرایی شدن آن برداشــته نمی شود و از طرفی

 هم تونل ســوم و بهشــت آباد به جایی نرسیده 
است.

Flex� یو اس بی مدل LED  چرا غ
ible USB Light بسته 2عددی

 7,450
تومان

 چرا غ LED یو اس بی مدل 
 Flexible USB Light

 5,000
تومان

 مجموعه چرا غ LED یو اس بی 
 Flexible USB Light مدل

 11,000
تومان

مرضیه محب رسول

با رسانه ای شدن درخواســت رییس جمهور برای باز شدن 
آب زاینده رود برای نوروز بســیاری از فعاالن گردشگری و 
اقتصادی امیدوار بودند تا نوروز، جانی تازه به گردشــگری از 
رونق افتاده اصفهان بدهد. بر اســاس آمار های ارائه شده در 
 ایام نوروز بیش از 40 میلیون نفر شب اقامت در کشور به ثبت

 رسیده است.  
بر اساس اعالم ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سهم اصفهان 
از این میــزان چیزی در حدود ســه میلیون نفر بوده اســت که بیش 
از نیمی از این تعــداد از اصفهان بازدیــد کرده اند. با ایــن وجود اما 
به نظر می رســد این تعداد از ورود مســافران به اصفهان نتوانســته 
اســت تاثیر چندانی در رونق اقتصادی شهر داشــته باشد.به عقیده 
بســیاری از کارشناســان، اگر چه ســفر جزو الینفک تعطیالت عید 
ایرانی هاست؛ اما عمال این ســفرها چندان تاثیری در رونق اقتصادی 
شهرهای مقصد ندارد. صنعت گردشــگری موثرترین ابزار برای رونق 
و توســعه یک اقتصاد به شــمار می رود؛ صنعتی که تاثیر مســتقیم 
بــر تولید ناخالص داخلــی خواهد داشــت. اما برای رســیدن به این 
توســعه باید در این صنعت تــوازن ایجــاد کرد و به »گردشــگری 
 پایدار« رســید؛ چیزی که جای خالــی آن به خصــوص در اصفهان

 مشاهده می شود.
رقابت نابرابر هتل ها و منازل استیجاری

 اگر چه در روزهای پایانی اســفند ماه اعالم شد که ظرفیت رزرو هتل 
های اصفهان در حال تکمیل شدن اســت و زاینده رود توانسته خیل 
مسافران را به سفر به اصفهان ترغیب کند؛ اما به نظر می رسد سیل و 
شرایط ناپایدار جوی اجازه نداد تا آنطور که باید انتظارات برآورده شود. 
بر اساس اعالم مسئول جامعه هتلداران اســتان اصفهان در چند روز 
ابتدای سال همچون سال های گذشــته وضعیت مطلوب بود و حدود 
95 درصد هتل های اصفهان پر شد؛ اما بعد از روز پنجم فروردین ماه با 
انتشار اخبار وضعیت نابسامان جوی، اثر منفی شدیدی گذاشت.کریم 
بیگی در این باره اظهار کرد: بسیاری از رزروهای مسافران لغو شد و افت 
شدیدی پیدا کرد، البته هتل های درجه ۴ و 5 با توجه به اینکه مشتریان 
خاص خود را دارند کمتر تحت تاثیر قرار گرفتند.وی افزود: لغو رزروها 
بیشتر برای هتل های درجه 3 به پایین بود، زیرا رقابت ناسالمی بین این 
نوع هتل ها و خانه های استیجاری وجود دارد و در این بین مسافران به 

دالیلی نیز خانه های استیجاری را انتخاب می کنند.
بیگی عنوان کرد: این اتفاق در حدی بود که این نوع هتل ها با 5۰ درصد 
ظرفیت خود کار کردند و این اتفاق بی سابقه ای بود  که دو دلیل داشت؛ 
یکی شرایط جوی و دیگری وجود خانه های استیجاری عوامل کاهش 
تقاضا بود. این مسئله البته در آمار و ارقامی که از استقبال مسافران از 
این منازل هم منتشر شد دیده می شــود. بر اساس اعالم اتاق اصناف، 
5۰ درصد اسکان مسافران نوروزی توسط اصناف و منازل استیجاری 

صورت گرفته است.

رییــس اتــاق اصنــاف مرکز اســتان 
اصفهــان، گفــت: منازل اســتیجاری 
توســط اتحادیه مشــاورین امالک در 
اختیار مسافران نوروزی قرار داده شده 
و بیش از 5۰ درصد اســکان مسافران 
نوروزی توســط اصناف صورت گرفت.
رســول جهانگیری با اشــاره به اینکه 
بیش از 5۰ درصد اســکان مســافران 

نوروزی توســط اصنــاف صــورت گرفتــه، گفــت: در ایــام نوروز 
 اتحادیه های اصناف حتی در ایام تعطیل به مســافران نوروزی استان

 خدمات ارائه می کردند.
سفرهای هوایی از زمینی جا ماند

گردشگرانی که با هدف اسکان و استفاده از ظرفیت های گردشگری وارد 
شهری می شوند معموال از طریق سفرهای ریلی و هوایی و با رزرو هتل 
ها و استفاده از رستوران ها و سایر مشاغل مرتبط است. اما به نظر  می 
ر سد امسال اصفهان بیشتر پذیرای مسافرانی بود که ترجیح می دهند 
تا با استفاده از خودروهای شخصی و اســکان های ارزان قیمت هزینه 

سفرها را تا حد ممکن کاهش دهند.
 بر اســاس اعالم  معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های 

استان اصفهان ســفرهای نوروزی به اصفهان اگر 
چه رشد داشته است؛ اما این ســفرها را می توان 
در زمــره ارزان قیمت هایی دانســت که چندان 
نمی تواند چشــم انتظاری صنوف را مرتفع کند. 
بر اساس اعالم سازمان راهداری سفرهای نوروزی 
9۸ از استان اصفهان با آمار ۴7 هزار سفر و تعداد 
553 هزار مسافر نســبت به سال گذشته 9 درصد 

رشد داشته است.
همچنیــن معــاون ایــن ســازمان درخصــوص آخریــن وضعیت 
آمار ســفر های نــوروزی اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: از تاریخ 
۲5 اســفند 97 تا ۱۴ فروردین 9۸ تعداد ســفرهای انجام شــده از 
 مبدأ اســتان اصفهان ۴7 هزار و ۱۱۰ ســفر با تعداد 553 هزار و 6۱ 

مسافر بوده است.
آمار و ارقام باال نشــان می دهد که اصفهان همچنان مقصد سفرهای 
ارزان قیمت ایرانی ها باقی مانده اســت. وجود بناهای تاریخی عمدتا 
رایگان و زیبایی های بصری شــهری موجب شــده تا بســیاری برای 
ســفر به اصفهان ترغیب شــوند؛ اما به نظر می رسد مسئوالن چندان 
 تدبیری برای اســتفاده از ظرفیت های اقتصادی ورود این جمعیت به

 استان نداشته باشند.

فرصتی که سوخت
 آیا انتظارات اقتصادی استان اصفهان از گردشگری در ایام نوروز برآورده شده است؟

بیش از 6۰ میلیون متر مکعب از حجم پخش سیالب ها و بند های خاکی استان اصفهان از آب سیراب شده است.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: بر اثر بارش های رگباری روزهای اخیر 
در استان ۱5۰ بند خاکی و پخش سیالب استان به ظرفیت 6۰ میلیون متر مکعب آبگیری شده است . ابوطالب 
امینی افزود: بر اثر این بارش ها برخی از بندها و پخش سیالب های استان شامل طالخونچه مبارکه ، طامه نطنز  
وجبر کوهپایه نیز  پس از ۱۰ سال از آب سیراب شدند . وی گفت : همچنین بیش از ۱5۰ میلیون متر مکعب از آب 

این بندها و پخش سیالب ها نیز که به صورت سیالب سرازیر شده بود ، کنترل شده است.

آبگیری بیش از 150 
پخش سیالب و بند 
خاکی استان اصفهان عی

طبی
بع 

منا
 

  عکس روز

رونق بازار سنتی اصفهان در نوروز

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت:با در مدار قرار گرفتن ایستگاه پمپاژ  و 
 مخزن ۲ هزار متر مکعبی قهجاورســتان، آب شرب مشترکین با فشار یکســان به صورت پایدار تامین

 می شود. ناصر اکبری افزود: با اجرای این پروژه دو ایســتگاه پمپاژ که به صورت مستقیم از خط انتقال 
۱5۰ میلی متری شهرک بهار و خط ۲۰۰ قهجاورستان آب را در مدار بهره برداری قرار می دادند، حذف 
شدند.وی تصریح کرد: هم اکنون آب شرب قهجاورستان از شــیرخانه پایگاه هشتم شکاری از طریق 6 
کیلومتر خط انتقال وارد مخزن ۲ هزار مترمکعبی می شود و ســپس با فشار یکسان در ایستگاه پمپاژ 
بین مشترکین توزیع خواهد شد. معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان افزود:مسکن مهردر 
باالدست شهرقراردارد که تا قبل از اجرای این پروژه بعضابا افت فشار و قطعی آب در مواقع پیک مصرف 
مواجه بودند که این مشــکل رفع شــد. اکبری، به چگونگی توزیع عادالنه آب پرداخت و بیان کرد: در 
ابتدای سال آینده با استقرار سیستم تله متری و تله کنترل درتاسیسات آب رسانی این منطقه، آب میان 
بیش از 3 هزار و3۰۰ مشترک در قهجاورستان توزیع می شود.وی اعالم کرد: اجرای این پروژه  باهزینه 

۲۸۰ میلیون تومان در ای بالغ بر ۲ میلیارد و 
اکبــری در پاســخ به دستور کار قرار گرفت.
درشــهر قهجاورستان اجرای شبکه فاضالب 
شبکه فاضالب در این گفــت: بــرای اجرای 
میلیارد تومان سرمایه منطقه بــه بیش از ۴۰ 
باید با  سرمایه گذاری نیاز است بر این اساس 
پروژه عملیاتی شود.بخش خصوصــی این 

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ؛

مخزن ۲هزارمترمکعبی ،خط انتقال و ایستگاه پمپاژ 
با رسیدن ایام تعطیالت نوروز خرید صنایع دستی در بازار سنتی اصفهان همچون سال های قهجاورستان افتتاح شد

گذشته پر رونق شد. 

بر اساس اعالم اتاق اصناف، 
50 درصد اسکان مسافران 

نوروزی توسط اصناف و منازل 
استیجاری صورت گرفته است

خروجی سد زاینده رود برای تکمیل کشت پاییزه افزایش یافت
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: به منظور تکمیل کشت پاییزه کشاورزان 
خروجی سد زاینده رود تا ۲۰ خرداد افزایش می یابد.حسن ساسانی با اشاره به میزان ورودی سد زاینده رود، 
اظهار داشت: ورودی اخیر زاینده رود حدود ۴۱3 متر مکعب بر ثانیه بوده و خوشبختانه حجم مخزن به عدد 
3۱5 میلیون متر مکعب رسیده است.وی افزود: خروجی از سطح زاینده رود برای تامین ادامه کشت غالت 
کشاورزان اصفهانی که در بهمن ماه دوره اول آن توزیع شده، افزایش می یابد.معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه این آب از روز پنجشنبه مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرد، 
گفت: این افزایش خروجی از سد زاینده رود تا ۲۰ خرداد ماه جهت تامین آب کشاورزی ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش بی سابقه میزان بارش در ایستگاه شاخص زاینده رود در چلگرد ادامه دار 
بودن بارش ها  و همچنین گرم شدن هوا  ورودی به سطح زاینده رود افزایش چشمگیر خواهد داشت.

محصوالت فناوری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تجاری سازی شد
حدود ۱7۰ محصول فناورانه و دانش فنی توسط شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان امسال تجاری سازی شد. رییس اداره انتقال فناوری و تجاری سازی شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان اظهار داشــت: در حال حاضر بیش از 5۰۰ شــرکت دانش بنیان در این شهرک مستقر 
هستند که امسال موفق به تجاری سازی حدود ۱7۰ تولید فناورانه خود و عرضه آنها به بازار شدند. اکبر قاسمی 
افزود: این فناوری ها در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، صنایع شیمیایی، خوراک دام، کود کشاورزی، 
تولید الکل، تجهیزات پزشکی، صنایع فوالد و ساخت و تولید است. وی با بیان اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان به حمایت های همه جانبه از شرکت های دانش بنیان جهت تجاری سازی محصوالت آنها می پردازد، 
خاطرنشان کرد: ارزش محصوالت تجاری سازی توسط شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان در سال گذشته حدود 6 هزار میلیارد ریال بود.

بارکد اجناس را بــا موبایل خود 
اسکن کنید

این برنامه به شــما کمک می کند تا به 
آسانی بارکد محصوالت را با استفاده از 
دوربین گوشــی اندرویدی خود اسکن 
کنیــد و اطالعات جامعــی درباره آن 
ها به دســت آورید. برای این کار تنها 
کافی است این برنامه را روی دیوایس 
اندرویدی خود نصب کرده و ســپس 
برای کار کردن آن دوربین گوشــی را 

مقابل بارکد قرار دهید.
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سومین بیمار هم از شر  ایدز خالص شد

پیشنهاد سردبیر:

بهار با وجود تمام زیبایی هــا و جذابیت هایش 
برای بسیاری چندان خوش آیند نیست. افرادی 
که با شروع روزهای مطبوع بهاری ناچار به تحمل 
انواع عوارض و بیماری های این فصل هســتند. 
آلرژی و افسردگی و برخی چالش های فیزیکی 
و بدنی مانند سستی و خواب آلودگی جزو رایج 
ترین عوارض فصل بهار است که می تواند بسیار 
آزار دهنده باشــد. در این فصل فرد بســته به 
تاثیری که از آن می پذیرد ممکن است احساس 
بی حالی، خواب آلودگی، عطسه و آبریزش بینی، 
تغییرات مزاج، تغییرات خلق و خو و ده ها حالت 

دیگر داشته باشد.
تغییرات و بیماری های بهاری تا چه حد 

جدی است؟
برخی معتقدند بیماری های فصل بهار بیشــتر 
از آنکه منشأ بدنی داشته باشد، ناشی از عوارض 
روحی و روانی اســت. اینکه  آیــا این تغییرات 
روحی و جسمی زاده ذهن ما هستند و یا اساس 
علمی دارند هم هنوز کامال مشــخص نیســت. 
برخی از تحقیقات پیرامون این مســئله نشان 
می دهد زمانی که افراد در معرض نور بیشتری 
باشند، احساس انرژی بیشــتری کرده و کمتر 
می خوابند. این وضعیت ناشی از کاهش ترشح 
مالتونین است. سال هاست که محققان رابطه 
بین تغییرات روحی و جسمی و تغییرات فصل 
ها را بررســی می کنند؛ اما اطالعاتی که از این 
ارتباط در دست دارند سطحی است. این موضوع 
نشانگر آن است که ارتباط فصل ها و خلق و خوی 
آدمی چقدر عمیق و مهم است. برخی از عوارض 
مانند نیاز به خواب بیشتر به دلیل نبودن آمادگی 
مغزی و روحی است که ما برای ورود به فصل بهار 
و تغییرات آب و هوایی به آن مبتال می شــویم. 
لباس های کمتری می پوشــیم، چون دیگر با 
بیرون رفتن از خانه احساس سرما نمی کنیم؛ اما 
مغز ما چطور این تغییر را احساس می کند؟مغز 

ما میزان نور محیط را دقیقــا پردازش می کند. 
افزایش نور خورشــید و طوالنی شدن مدت روز 
در فصل بهار، به مغز ما دستوری مبنی بر تولید 
و ترشــح کمتر هورمون مالتونیــن را می دهد. 
هورمون مالتونین، هورمونی بسیار حائز اهمیت 
در فرآیند خواب است.زمانی که افراد در معرض 
نور بیشــتری باشند، احســاس انرژی بیشتری 

کرده و کمتر می خوابند. این وضعیت ناشــی از 
کاهش ترشح مالتونین است. زمانی که مالتونین 
کمتری به داخل رگ های خونی پمپ می شود، 
شما نیز احساس باالتری از انرژی را دارید، شاداب 
تر هستید و احساس عشق بیشتری به زندگی و 
نزدیکان تان خواهید داشــت. این نتیجه گیری 
موجب شده تا دانشمندان این فرضیه را مطرح 
کنند که اگر قبل ازورود به فصل بهار و تغییرات 
ناشی از آن از لحاظ روحی آماده باشیم می توانیم 

بسیاری از عوارض تغییر فصل را کمتر کنیم.
ژنتیک را دست کم نگیرید

اگر چه برخی از محققان می گویند که عوارض 
ناشی از شروع فصل بهار نمی تواند چندان منشأ 
جسمی داشته باشد؛ اما اغلب محققان معتقدند 
ژنتیک نقش اساســی در این میان دارد. ژنتیک 
از موثر ترین عوامل ابتال به حساســیت است. به 

عبارت ســاده تر، اگر یکی از والدین به هر نوعی 
از آلرژی مبتال باشــد، ابتالی یــک فرزند از ۳ 
فرزندش به این بیمــاری دور از انتظار نخواهد 
بود. در صورتی کــه هر دو والد به حساســیت 
مبتال باشند، احتمال ابتالی ۷ فرزند از ۱۰ فرزند 
آن ها به این مشکل وجود دارد. برخی از مسائل 
می تواند این مشکل را بیشتر کند هر چقدر فرد 
با مواد آلرژی زا در تماس بیشــتری باشــد این 
مســئله عالئم این بیماری را تشــدید می کند. 

نگهداری گلدان هــای کوچک در فضای منزل، 
پر پرندگان خانگی و نگهــداری حیواناتی مانند 
جوجه، اردک، گربه، سگ و ... در محیط زندگی 
 افراد حساس به مواد آلرژی زا را با مشکل مواجه 

می کند. 
عوارض بهاری می تواند کشنده باشد؟

معموال در اغلب افراد عوارض شــروع فصل بهار 
محدود به برخــی از تغییرات خلــق و خو و یا 
مشــکالتی مانند عطســه و آب ریزش بینی و 
خواب آلودگی می شــود ؛امــا در برخی دیگر 
مسئله بسیار جدی تر اســت به خصوص آنکه 
در این فصل برخی از بیماری های واگیر دار نیز 
شایع می شود بیماری های شایع در این فصل را 
می توان بیماری تب یونجه، زونــا، آبله مرغان، 
فاویسم و... دانســت.  تب یونجه، نوعی بیماری 
ویروسی اســت که به دلیل حساسیت شدید به 
مواد حساســیت زای موجود در هوا مثل گرده 
گیاهان در فصل بهار ایجاد می شود و معموال با 
ریزش اشــک، درد و خارش گلو، آبریزش بینی، 
بی حالی و گاهی خواب آلودگی همراه است، اما 
در برخی افراد عالئم دیگــری مثل خس خس 
ســینه، حمالت آســمی، عفونت ریه و... همراه 
اســت که باید بیمار حتما به پزشک مراجعه و 
مورد مراقبت پزشکی قرار بگیرد.همچنین آبله 
مرغان هــم از جمله بیماری هایی اســت که در 
تمام فصول وجود دارد، اما در فصل بهار به دلیل 
شیوع بیماری های تنفســی شرایط برای انتقال 
ســریع تر آن افزایش می یابد و بیماری زونا هم 
نوعی بیماری ویروسی اســت که برخالف آبله 
مرغان که بیشــتر در کودکان دیده می شود در 
افراد باالی 5۰ سال بروز می کند و از جمله عالئم 
آن تاول های پوستی خارش دار و دردناک، تب و 
لرز، تهوع، دل پیچه و اسهال خفیف است. برخی 
از افرادی که درگیر با آلرژی هستند در این فصل 
ناچار به استفاده از داروهای کورتونی می شوند و 
در غیر این صورت با خطر خفگی و یا تنگی نفس 

مواجه خواهند شد.

عوارض بهاری 
 چرا با شروع بهار درگیر  بیماری های فصلی می شویم؟ 

سمانه سعادت

تاخیر در ابتال به آرتروز با 
10 دقیقه پیاده روی روزانه

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که 
تنها یک ساعت پیاده روی سریع در هفته 
می توانــد ناتوانی حرکتی در افراد مســن 
ناشی از درد آرتریت، درد مفصلی یا سفتی 
اندام ها را کاهش دهد. ایــن زمان برابر با 
کمتر از ده دقیقه پیاده روی در روز است. 
استاد مدرسه پزشــکی فینبرگ دانشگاه 
نورث وســترن معتقد است که افراد مسن 
برای بهبود ســالمتی خود نبایــد از پیاده 
روی روزانــه غفلت کنند. بر اســاس آمار، 
بزرگساالن مبتال به آرتروز زانو- شایع ترین 
شکل اســتئوآرتریت- در تمام دنیا وجود 
دارند که در نهایت با مشکالت بسیاری از 
جمله ناتوانی های حرکتی در انجام فعالیت 
های روزانه روبه رو می شوند. در یک مطالعه 
جدید، محققــان گزارش دادنــد که تنها 
یک ســاعت فعالیت فیزیکی متوســط تا 
شــدید، می تواند توانایی انجــام کارهای 
روزانه افراد مسن را بدون هیچ گونه ناراحتی 
افزایــش دهد.اساســا ورزش، کاهش 85 
درصدی خطر ابتال بــه ناتوانی در تحرک 
را به همــراه دارد و 45 درصد خطر ابتال به 
ناتوانی حرکتی در زندگی روزمره را کاهش 
می دهد. در این مطالعه به مدت چهار سال 
داده های بیش از ۱5۰۰ بزرگسال مبتال به 
استئوآرتریت جمع آوری و تجزیه و تحلیل 
شد. تمام بزرگساالن دچار درد و یا سفتی 
در اندام های پایین بدن بودند، اما در زمان 
آغاز مطالعه به هیچ گونه معلولیت جسمی 
حرکتی مبتال نبودند که محققان ازانجام 
فعالیت بدنی با اســتفاده از شــتاب سنج 

استفاده کردند. 

نشانه های هشداردهنده 
سرطان مغز

از جمله نشانه های ســرطان مغز می توان 
به برهم خوردن تعادل در زمان راه رفتن، 
ضعف حافظــه، نیــاز به خــواب و چرت 
زدن های گاه و بیگاه در عصر اشــاره کرد. 
ســرطان مغــز، یکــی از خطرناک ترین 
ســرطان ها در بدن انسان است که با کمی 
دقت در وضعیت سالمت می توان درمراحل 
اولیه این ســرطان را شناســایی کرد.به 
گفته کارشناســان هر چه سرطان مغز در 
مراحل اولیه شناسایی شود، امکان درمان 
بیماری و شــانس امید به زندگی در افراد 
افزایش می یابد. یکی از سرطان های بسیار 
خطرناک و ســخت درمان، ســرطان مغز 
اســت که می تواند به مرگ زودرس افراد، 
نیاز به جراحی های تهاجمی و بروز آسیب 
و معلولیت های دائم در اثر شیمی درمانی 
و آســیب ســلول های مغزی منجر شود. 
سرطان مغز در مراحل اولیه تشکیل تومور 
سرطانی با نشــانه هایی کوچک و به ظاهر 
بی اهمیت همراه اســت که توجه به آن ها 
و مراجعه به موقع به پزشک می تواند سبب 
افزایش موفقیت در درمان عارضه شــود.

از جمله نشانه های ســرطان مغز می توان 
به برهم خوردن تعادل در زمان راه رفتن، 
ضعف حافظه، نیازبه خواب و چرت زدن های 
گاه و بیگاه در عصر اشــاره کــرد.از جمله 
دیگر نشانه های ابتالی افراد به سرطان مغز 
سردرد، سرگیجه، ناتوانی در تمرکز، بروز 
مه مغز، خستگی شدید، لرزش دست، بی 
عالقگی به فعالیت های اجتماعی، سرگرمی 
و امور مربوط به شــغل و حرفه اشاره کرد.

برخی بیماران این عالمت ها را با مواردی، 
چون ســکته مغزی، ضعف تــوان بینایی، 
افت حافظه و دمانس اشتباه می گیرند به 
همین دلیل کارشناسان توصیه می کنند 
افراد در صورت وجــود یک یا چند مورد از 
عالمت های ذکر شــده به متخصص برای 
معاینه و بررسی های بیشتر مراجعه کنند. 
تومور سرطانی توده ای ســلولی است که 
به ســرعت در مغز بیمار رشــد می کند، 
بیشــتر مبتالیان به ســرطان مغز سابقه 
ابتالی خانوادگی به این بیماری را ندارند؛ 
ســرطان مغز به ندرت به دیگر بخش های 
بدن انسان ســرایت می کند؛ اما به دلیل 
آسیب به ســلول های مغزی سبب مرگ 
زودرس فرد می شــود.این نوع سرطان در 
چهار گروه دســته بندی می شود ودرمان 
آن بســته به تصمیم تیم پزشــکی شامل 
جراحی تهاجمی، شــیمی درمانی و برق 

درمانی است.

انسولین باال در نوزادان 
می تواند منجر به آسیب 

مغزی شود
ن  محـــققا
یند  می گو
ن  ا د ا ز نو
لــد  متو

شــده بــا 
میزان باالی 
نســولین  ا

ممکن اســت 
دچــار آســیب 

ئمــی و معلولیت  مغــزی دا
در طول زندگی شــوند.به طورکلی یک 
مشکل نادر موسوم به »هایپرانسولینمی 
مــادرزادی« می توانــد در جوامعی که 
دخترعمــو و پســرعموها باهــم ازدواج 
می کننــد اتفاقی متداول باشــد.در این 
مطالعــه، محققان دانشــگاه منچســتر 
بریتانیا به بررســی ۲5 نــوزاد مبتال به 
هایپرانســولینمی مادرزادی پرداختند 
تــا دریابنــد چگونه مشــکالت ناشــی 
از این عارضــه دارای تاثیــرات طوالنی 
مدت هســتند.این بیمــاری معموال بر 
کل لوزالمعــده تاثیر گذاشــته و موجب 
بــروز ضایعاتــی در این عضو می شــود.

محققان مشــاهده کردند نوزادان دچار 
این عارضه، با احتمال بیشتر صدمه مغزی 
روبه رو می شوند که تاثیر دائمی بر رشد، 
یادگیــری و رفتارشــان دارد. در برخی 
موارد می توان ضایعه ایجادشده را با عمل 
جراحــی درمان کرد.به گفتــه محققان، 
یکی از مشــکالتی که پزشــکان در این 
زمینه با آن روبه رو هستند این است که 
نمی توان پیش بینــی کرد که آیا نوزادان 
بعد از درمان جراحی مشکالتی خواهند 

داشت یا خیر؟

سومین بیمار هم از شر 
ایدز خالص شد

در حالی که ۱۲ ســال بین اولین تجربه 
زدودن ویروس اچ آی وی از بدن یک بیمار 
با دومین نمونه از ایــن کار فاصله افتاد، 
حاال تنها چند روز بعد از دومین موفقیت 
در این زمینه به نظر می رســد ســومین 
بیمار نیز درمان شــده اســت.به گزارش 
فیوچریســم، حاال تنها چند روز پس از 
اینکه پزشــکان ادعا کردنــد که دومین 
بیمار مبتال بــه HIV از این ویروس رها 
شــده، یک تیم تحقیقاتی دیگر می گوید 
که این عفونت را از بدن یک بیمار ســوم 
پاک کرده است و این احتمال وجود دارد 
که چهارمیــن و پنجمین بیمــار نیز به 
زودی درمان شوند .بر اساس یک گزارش 
جدید یک تیــم از محققان هلندی اعالم 
کرده اند که توانســته اند ایدز را در بدن 
یک بیمار درمــان کنند.ایــن بیمار نیز 
تحت همان نــوع پیوند مغز اســتخوان 
انجام گرفته در دو بیمار قبلی قرار گرفته 
اســت. آنه ماری ونســینگ، از محققان 
مرکز پزشکی دانشگاه اوترخت می گوید: 
در حال حاضر ســه ماه پــس از مصرف 
داروهای ضد ویروسی، بیوپسی ها از روده 
و غدد لنفاوی بیمار هیچ عفونت HIV را 
نشــان نمی دهند.هنوز خیلی زود است 
که بگوییم بیمار سوم یا هر بیمار دیگری 
واقعا درمان شده اســت یا خیر. با وجود 
گذشت دوازده ســال پس از اعالم پاک 
سازی اولین بیمار از HIV هنوز نمی توان 
مطمئن بود که این ویروس در حالت غیر 
قابل شناســایی در بدن وی مخفی نشده 
باشــد. خاویر مارتینز پیکادو از موسسه 
تحقیقاتی IrsiCaixa بارسلونا می گوید: 
در حال حاضر دو بیمار دیگر تحت پیوند 
مغز اســتخوان قرار گرفته اند و هنوز در 
حال اســتفاده از داروهای ضد ویروسی 
هســتند و امیدواریم تا بدن این دو بیمار 
نیز پاک ســازی شــود.اگر این دو بیمار 
مانند ســه بیمار دیگر به درمان واکنش 
دهند، بــه طوری که ویــروس اچ آی وی 
به طور کامل از بدن آنها ریشــه کن شود، 
هنگامی که مصرف داروهای ضد ویروسی 
را متوقف کننــد، امید جامعه پزشــکی 
به درمان این بیمــاری مهلک را افزایش 
می دهند و محققــان می توانند با اعتماد 
به نفس بیشــتری بگویند که درمان ایدز 

را پیدا کرده اند.

زمانی که صحبت از رابطه عاطفی می شود، ما باید بسیار هوشیارانه عمل 
کنیم زیرا یک رابطه عاطفی می توانــد کل زندگی ما را تحت تاثیر قرار 
دهد.اگر شما در این مسیر قدمی اشتباهی بردارید، نه تنها وقت تان را 
تلف می کنید بلکه به خودتان نیز آسیب می زنید. اما چگونه می توان 
فردی ایده آل را پیدا کرد؟ اگر چه برخی از رفتارها در رابطه عاطفی قابل 
گذشت هستند ؛اما رفتارهایی هم وجود دارند که به تدریج رابطه عاطفی 
را ویران می کنند که در ادامه به برخی از آنها اشاره کرده ایم. اگر چنین 
رفتارهایی را در کسی دیدید، بدانید که زنگ خطرتان به صدا در آمده و 

باید هر چه زودتر آن رابطه را ترک کنید.
از شما تعریف نمی کند

شما باید با فردی وارد رابطه شوید که زیبایی های شما را ببیند و آنها را به 
زبان آورد. شما سزاوار شنیدن تعریف و تمجید از زبان شریک زندگی تان 
هستید، پس به این نکته توجه زیادی داشته باشید. آیا طرف مقابل شما 
زیبایی هایتان را ســتایش می کند؟ آیا هر بار که به خودتان رسیدگی 
می کنید، تفاوت را احساس و از شما تعریف می کند؟اگر شریک زندگی 
تان نتواند برای باال بردن اعتماد به نفس و انتقال احساس خوب به شما 
کلمات زیبا به زبان آورد، به احتمال زیاد گزینه مناسبی برایتان نخواهد 
بود. تعریف و تمجید کردن، نشانه این است که طرف مقابل تان به شما 
توجه می کند و به زیبایی هایتان اهمیت می دهد. همه ما به توجه آن 

هم از نزدیک ترین فرد زندگی مان نیاز داریم، غیر از این است؟
از شما سوال نمی کند

شما باید به دنبال فردی باشــید که بتواند در مورد مسائل مهم از شما 
سوال کند. سوال پرسیدن در مورد مسائل مالی، مشکالت، عشق، فرزند، 
آسایش، کار و ســفر... به بهبود رابطه شــما کمک می کند. اگر طرف 
مقابل تان نتواند در این موارد از شــما سوال کند، بدین معنی است که 
اهمیت زیادی به شما و موضوعات اطراف تان نمی دهد. سواالتی مانند 

»می توانم کمک تان کنم؟«، »چه چیزی نیاز داری تا برایت بخرم؟«، 
»مسئولیت من در این کار چیســت؟«، »از چه موضوعی ناراحت شده 
ای؟« و... برای هر زندگی مشترکی واجب است. در غیر این صورت پس 
از مدتی منجر به دوری شما از یکدیگر می شــود. بنابراین با فردی که 
هیچ سوالی از شما نمی پرسد و به بیان دیگر هیچ اهمیتی به شما نمی 

دهد، وارد رابطه نشوید.
توجه نمی کند

آیا کسی هســت که از توجه، آن هم از طرف شریک زندگی اش، بدش 
بیاید. درست است که طرف مقابل تان هیچ وقت نمی تواند جای شما 
باشد، اما همین که در مورد مسائل مختلف از شما سوال می پرسد و به 
شما توجه می کند، نشان دهنده عالقه و ارزشی است که برایتان قائل 
است. فکر کنید که شما از آرایشگاه آمده اید و منتظرید تا عشق زندگی 
تان تغییرات شما را ببیند و نظر دهد، اگر او هیچ عکس العملی از خود 
نشان ندهد، آیا ناراحت نمی شوید؟ آیا زمانی که ناراحت هستید انتظار 
ندارید که او ناراحتی شما را تشخیص دهد و برای رفع آن تالش کند؟ 
شاید در اوایل رابطه این موارد خیلی به چشم تان نیاید اما هر چه بیشتر 
از رابطه تان بگذرد احســاس می کنید که این عدم توجه نشان دهنده 
عدم عالقه او به شماست. بنابراین به افرادی که مهم ترین فاکتور رابطه 

عاطفی، یعنی توجه، را نادیده می گیرند، نزدیک نشوید.
به آینده فکر نمی کند

همانقدر کــه رابطه با افرادی که به گذشــته خود 
وابسته اند و از اتفاقات تلخ آن رها نشده اند سخت 
است، ارتباط با فردی که هیچ ایده ای در مورد 
آینده اش ندارد نیز دشــوار است. شما باید با 
فردی وارد رابطه شــوید که برای آینده اش 
هدف داشته باشد. نه تنها برای زندگی خود، 

بلکه برای رابطه با شــما نیز باید هدفمند عمل کند. آیا دوست دارید با 
فردی در رابطه عاطفی باشید که هر وقت صحبت از آینده شد، شما را از 
خودش جدا ببیند یا این که هیچ برنامه ای برای پیشرفت در زندگی اش 
نداشته باشد؟ از آنجا که این افراد خیلی به آینده فکر نمی کنند، رابطه 

با آنها نیز استحکام الزم را نخواهد داشت.
حرفش را پس می گیرد

اگر طرف مقابل تان یک بار حرفی زد و بار دیگر آن را تغییر داد و اگر این 
رفتار او بارها تکرار شد، باید به کارهایش شک کنید. حقیقت همیشه 
حقیقت است و هیچگاه تغییر نمی کند، بنابراین اگر طرف مقابل تان 
حرفش را تغییر داد، بدانید که کاسه ای زیر نیم کاسه است. شما نمی 

توانید به چنین فردی که روی حرف اش نمی ایستد، اعتماد کنید.
به شما احساس خاص بودن نمی دهد

شما باید فردی را انتخاب کنید که در کنار او احساس خاص بودن به شما 
دست دهد. برای این منظور، الزم نیست که حتما او دست به کاری خارق 
العاده بزند، حتی با کارهای کوچک هم می تواند این حس را به شــما 
منتقل و به تبع در رابطه تان تفاوت ایجاد کند. ممکن اســت که طرف 
مقابل تان به دلیل مشغله فکری در مدت کوتاهی به شما توجه نکند، 

اما اگر این رفتار او از ماه ها تبدیل به سال شد، باید فکر دیگری کنید.

مشکالت اندامی 
بر اثر وجود مشکل در عملکرد اندام های کلیدی، خون و مایعات در عروق و بافت ها 
انباشته می شوند. در موارد جدی تر این مشکل می تواند نشانه احتمالی نارسایی 

قلبی، بیماری کلیوی یا کبدی باشد.

از کسی که این خصوصیات اخالقی را دارد،  فاصله بگیرید

۵ علت احتمالی ورم پاها تحرک نداشتن 
متخصصان همواره بر اهمیت تحرک داشتن تاکید کرده اند. نشستن 
یا ایستادن طوالنی مدت و نداشتن تحرک کافی برای سالمت پاها 
خطرناک است. نشستن های طوالنی مدت جریان خون در پاها را 
کاهش داده و ورم آن ها را به دنبال دارد. همچنین ایستادن برای مدت 
زمان طوالنی به این معنی است که ماهیچه های پاها قادر به انقباض 
نیستند که این وضعیت می تواند به کاهش جریان خون منجر شود.    

بارداری 
در دوران بارداری بدن نسبت به مواقع دیگر به میزان 5۰ درصد مایعات 
بیشتری تولید می کند. در ســه ماهه ســوم بارداری وزن جنین فشار 
مضاعفی را وارد کرده و به انباشــت مایعات در پاها منجر می شود. ورم 
ناشی از بارداری طبیعی است و پس از وضع حمل از بین می رود. هرچند، 
درصورتی که میزان ورم پاها اذیت کننده باشد می توان با مشورت پزشک 

اقدام به ماساژ درمانی کرد.

لخته شدن خون 
درصورتی کــه تنها یک پا دچار ورم باشــد 
احتمال لخته شدن خون وجود دارد. در این 
شرایط احتمال دارد که ورم با عالئم دیگری 
از جمله داغی و قرمزی قسمت آسیب دیده 
پا همراه باشد. زمانی که خون لخته در عروق 
تشکیل شود، لختگی به سمت قلب حرکت 

کرده و در ریه ها یا قلب مستقر می شود.

مصرف برخی داروها 
ورم زانوها یا پاها می تواند از عوارض جانبی مصرف برخی از داروها باشد که داروهای ضد 
التهابی غیر استروئیدی، داروهای فشار خون باال، داروهای افسردگی و برخی از داروهای 

دیابت از جمله آن ها هستند.

ورم پاها از جمله مشکالتی است که در صورت خفیف بودن نگران کننده نیست؛ اما در موارد شدیدتر، خوددرمانی توصیه نمی شود.
پزشکان توصیه می کنند در صورت ورم ناگهانی پاها و ادامه یافتن آن برای مدت زمان طوالنی یا همراه بودن ورم پاها با درد یا تغییر 

رنگ پوست، بیمار به متخصص مراجعه کند.
از جمله عواملی که باعث ورم پاها می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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مجوز استخدام 10 هزار فرزند شهید و جانباز 
اخذ می شود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

محیط زیست

مشاهده یک قالده پلنگ 
ایرانی در نائین

محیــط بانان منطقــه حفاظت شــده عباس 
آباد نائین موفق به مشــاهده و شناسایی یک 
قالده پلنگ ایرانی شدند. رییس اداره حفاظت 
محیط زیســت نائین گفت: یک قالده پلنگ 
به تازگی با اســتفاده از دوربین های تله ای در 
منطقه حفاظت شده عباس آباد مشاهده و کار 
شناسایی آن انجام شــد.علیرضا رضایی افزود: 
پناهگاه عباس آباد نائین محل زندگی شماری 
از گونه های کمیاب حیات وحش ایران از قبیل 
یوزآســیایی و پلنگ ایرانی اســت.وی گفت: 
دوربین هــای تله ای در زیســتگاه گونه های 
نادر و کمیاب جانوری در منطقه حفاظت شده 
عباس آباد نائین که بــه صورت دوره ای نصب 
می شــود، تصاویر متعددی از گونه در معرض 
انقراض پلنــگ ایرانــی را در مراحل مختلف 
به ثبت رســانده اســت. رییس اداره حفاظت 
محیط زیست نائین افزود: درمنطقه حفاظت 
شــده عباس آباد 130 گونه جانوری از جمله 
قوچ، میش، جبیر، روباه و گربه شــنی زندگی 
می کنند. وی با بیان اینکه منطقه عباس آباد با 
وسعت 305 هزار هکتار در شرق استان اصفهان 
واقع شــده افزود: تاکنون در این منطقه چند 
قالده یوز پلنگ ایرانی دیده شــده و اقداماتی 

برای حفظ این گونه نادر انجام شده است.

در بارش های اخیر ایران، 
دست بارورسازی ابرها در 

میان است؟
آیا بارش های اخیــر ایران ناشــی از عملیات 
بارورسازی ابرها بوده است؟ یک مقام مسئول 
در سازمان هواشناسی گفت: چنین ادعایی که 
بارش های سنگین و خوب ایران طی روزهای 
گذشته، ناشی از طرح بارورسازی ابرها بوده، به 
طور کامل شایعه است چون این طرح نمی تواند 
در جو تغییرات گســترده ایجاد کند.  از اواخر 
زمســتان ۹۷ و اوایل بهــار ۹۸ در اثر فعالیت 
چند سامانه بارشــی، تقریبا بیشتر استان های 
کشور با بارش های سنگین و سیل آسا مواجه 
بوده است. شاید کم ســابقه بودن بارش های 
اخیر ایران باعث شــد که در برخی رســانه ها 
»طــرح بارورســازی ابرها« به عنــوان عامل  
باران و ســیل های اخیر معرفی شود. سازمان 
هواشناســی ایران پیش از این چنین ادعایی 
را کذب دانسته و به طور کامل رد کرد. این بار 
هم احد وظیفه، متخصص حوزه هواشناســی 
ابعاد این موضــوع را توضیح داد که پروژه های 
بارورسازی ابرها نمی تواند تغییرات گسترده در 
جو ایجاد کند.  وی تصریح کرد: باروسازی ابرها 
در حد آزمایشگاه اثبات شده است و می توان در 
قالب فرآیندی از طریق شلیک یدور نقره باعث 
بارور کردن ابرها، ایجاد قطره و بارش باران در 
یک منطقه بســیار کوچک و محدود شد؛ اما 
مطمئنــا از این طریق امکان ایجــاد تغییرات 
 گسترده در جو وجود ندارد، بنابراین بارش های

  اخیــر نمی تواند ناشــی از بارورســازی ابرها 
باشد. 

 وظیفه، با تاکید بر اینکه بارورسازی ابرها به هیچ 
وجه نمی تواند میزان بارش های یک منطقه را به 
شکل ملموسی تغییر دهد، ادامه داد: اگر عملیات 
بارورسازی ابرها انجام شود، آن هم به درستی، 
و اگر همه شــرایط فراهم باشــد و ابرها تقویت 
شوند،  ماحصل این عمل بسیار محدود است؛  به 
 local این معنا که بارش های ناشی از این طرح
)محلی( و نقطه ای اســت و بارورسازی ابرها در 
نقطه A نمی تواند منجر بــه بارش در نقطه A و 
B شود.  بنابراین ادعای اجرای بارورسازی ابرها 
برای بارش های اخیر به هیچ وجه درست نیست.  
این مقام مسئول در سازمان هواشناسی در ادامه 
تاکید کرد: نتیجه بارورسازی ابرها در طبیعت 
ثابت شده نیســت، حتی اگر در حد آزمایشگاه 
ثابت شــده باشــد. چون هیچ گزارشی در دنیا 
وجود ندارد کــه تاثیر بارورســازی ابرها را در 

منطقه ای وسیع تایید کند.  
وی با اشاره به اینکه بارورسازی ابرها عملیات 
اساســی برای تغییر روند بارش های کشورها 
و ایجاد ترســالی به حســاب نمی آید، گفت: 
کشورهای پیشــرفته دنیا هم این عملیات را 
به شــکل محدود و در نقاط محــدودی انجام 
می دهند و به دلیل تاثیــرات محدود آن جزو 
سیاســت کشــورها برای رفع خشکســالی و 
افزایش میزان بارش ها نیست.  این هواشناس 
گفت: قطعا و بدون شک سامانه های اخیر ربطی 
به بارورسازی ابرها ندارد. سازمان هواشناسی 
پیش از این اعالم کرد بود که سامانه های بارشی 
اخیر عالوه بر ایران، کشورهای سوریه، لبنان، 
فلسطین و عراق را هم تحت تاثیر خود قرار داده 
و باعث بارش های ســنگین و حتی خرابی در 

برخی مناطق این کشورها شده بود.

 کشف باقی مانده انسان های 
2 هزار سال قبل در مبارکه

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 
استخوان های انسان و تکه هایی از کوزه شکسته 
مربوط به بیش از 2 هزار سال قبل در پی تخریب 
کانال های سیل آب در شــهر طالخونچه کشف 
شد.حسین حســین زاده اظهار داشت: در پی به 
وجود آمدن شــرایط جوی اخیر و جاری شدن 
ســیل در مسیر کانال خاکی ســیل آب، بخشی 
از دیوارهای کانال تخریب شــد که در این نقطه 
مقداری اســتخوان انســان و تکه هایی از کوزه 
شکسته به دست آمد.جانشین فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان افزود: بالفاصله پس از کشــف 
این آثار عوامل اداره میراث فرهنگی شهرستان 
در جریان قرار گرفتند که در بررســی های اولیه 
صورت گرفته توســط آنان مشخص شد که این 
اســتخوان ها با قدمت بیش از 2 هزارساله بوده و 
مربوط به دوره اشکانیان و یا ساسانیان هستند.

وی اظهار داشــت: بررســی کارشناسان نشان 
می دهد که احتماال این منطقه یک گورســتان 
قدیمی بوده که در آن زمان افراد پس از فوت در 

کوزه های سفالی دفن می شدند.

 صلح و سازش در پرونده قتل 
پس از ۶ سال

معاون قضائی رییس کل دادگســتری اســتان 
اصفهان از صلح و ســازش در پرونده قتل پس از 
6 سال با تالش اعضای شعبه صلحی شورای حل 
اختالف برخوار خبرداد.ســید مهدی رستگاری 
اظهار کرد: اعضای شــعبه صلحی شوراهای حل 
اختالف شهرســتان برخوار موفق شدند پرونده 
قتلی را پــس از 6 ســال با گذشــت اولیای دم 
مختومه کنند.وی افزود: مرد جوانی که 6 ســال 
پیش همسر خود را به دالیل شخصی و خانوادگی 
به قتل می رســاند و در باغ دفن می کند پس از 
گذشت دو سال از حادثه با شناسایی جسد توسط 
نیروی انتظامی دچار عذاب وجدان می شــود و 
به انجــام قتل اعتراف می کند.رســتگاری ادامه 
داد: پرونده از دادسرا به شــعبه صلحی شورای 
حل اختالف برخوار ارجاع می شود که اعضای و 
کارکنان خدوم و زحمتکش شورای حل اختالف 
پس از گذشت 35 روز تالش و تشکیل جلسه با 
قاتل و اولیای دم هفته گذشــته موفق شدند که 
رضایت اولیای دم را جلب کنند و پرونده کیفری 
قتل با صلح و ســازش مختومه و قاتل پس از 6 
سال از زندان آزاد شود.معاون قضایی رییس کل 
دادگستری اســتان اصفهان اضافه کرد: اعضای 
شعبه صلحی برخوار با تشکیل جلسات متعدد و 
تالش فراوان موجبات آزادی قاتل را پس از تحمل 

شش سال حبس فراهم کردند.

سارق اماکن متبرکه اردستان 
دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از شناسایی 
و دستگیری ســارق اماکن و بقاع متبرکه در این 
شهرستان خبر داد. ســرهنگ غالمرضا هاشمی 
زاده اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره ســرقت از 
اماکن متبرکه اردســتان و اعالم آن توسط اداره 
اوقاف و امور خیریه، مراتب در دستور کار عوامل 
کالنتری مرکز شهرســتان قرار گرفت.وی افزود: 
ماموران ناجا با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات 
گسترده متهم که در حال پرســه زنی در یکی از 
خیابان های اردســتان بود، دستگیر شد که پس 
از انتقال بــه یگان انتظامی با توجه به شــواهد و 
دالیل موجود در بازجویی اولیه به بزه انتســابی 

خود اعتراف کرد.

 انهدام باند سارقان گوشی تلفن 
همراه با ۴۵ فقره سرقت

اعضای باند 3 نفره ای که اقدام به سرقت ۴5 فقره 
گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد ریال کرده 
بودند در عملیات ماموران پلیس آگاهی اســتان 
دستگیر شدند. سرهنگ سعید سلیمیان، رییس 
پلیس آگاهی اســتان اصفهان با اعــالم این خبر 
اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان 
مبنی بر سرقت به عنف گوشی تلفن همراه آن ها 
توسط 3 جوان شــرور، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: در این 
خصوص کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده و 
به کارگیری یک سری اقدامات علمی و تخصصی 
سرانجام موفق شدند هویت ســارقان را به دست 
آورده و در یک عملیات هماهنگ و منســجم هر 

3 متهم را در مخفیگاه های خود دستگیر کنند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
یک هزار و ۹۷ نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب 
3۷2 گروه عملیاتی با همراه داشتن تجهیزات الزم 
امدادی به خدمت رسانی به سیل زدگان پرداختند. 
محســن مؤمنی با اشــاره به بارش نزوالت جوی 
در روزهای منتهی به ســال ۹۷ و آغاز سال جدید 
اظهار داشــت: به منظور پاســخگویی به حوادث و 
سوانح ناشی از مخاطرات جوی در این مدت در 11 
شهرستان متاثر از حوادث جوی مانند سیل، برف، 
کوالک و طوفــان یک هزار و ۹۷ نیــروی عملیاتی 
این جمعیت در قالب 3۷2 گروه عملیاتی با همراه 
داشتن تجهیزات الزم امدادی در عملیات یادشده 
به خدمت رســانی به حادثه دیــدگان پرداختند.

مدیرعامل جمعیــت هالل احمر اســتان اصفهان 
در ادامه تصریح کرد: یک هــزار و 252 تن در این 
مدت در پایگاه های امدادی بین شهری هالل احمر 
استان اســکان اضطراری داده شــدند.وی افزود: 
650 تخته پتو، 120 تخته فرشینه، 2 هزار و 200 
کیلوگرم نایلون، 2۷۹ بسته غذایی، یک هزار بطری 

آب معدنی، ۴ هــزار و ۸25 قوطی کنســرو جات، 
300 کیلوگرم خرما، 2 هزار و ۴۸0 کیلوگرم برنج و 
مقادیری روغن، قند و شــکر و مواد شوینده از اقالم 
امدادی توزیع شده در بین حادثه دیدگان بوده است.

مؤمنی اظهار داشت: 1۷ شــهر و 35 روستا و محور 
کوهستانی در شهرستان های شهرضا، دهاقان، تیران 
و کرون، شاهین شهر و... متاثر از حوادث جوی ناشی 

از بارندگی های اخیر در استان بوده اند.

اصفهان حامی استان  همسایه شد؛

تشریح کمک های هالل احمر اصفهان به سیل زدگان
مدیر گــروه بهداشــت محیــط مرکز بهداشــت 
اســتان اصفهان گفــت: 30 هزار بازدیــد از مراکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی از ســطح شــعر اصفهان 
 انجام شــده اســت که 110 مرکز در این بازدیدها

 پلمب شدند.
حسین صفاری در خصوص نظارت های ویژه ستاد 
سالمت نوروزی اظهار کرد: 30 هزار بازدید از مراکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی از ســطح شــعر اصفهان 
انجام شــده اســت که 110 مرکز در این بازدیدها 
پلمب شــدند. مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز 
بهداشــت اســتان اصفهان از نظارت و بازرسی از 
۷ هزار اماکن عمومی در شــهر اصفهــان خبر داد 
که به پلمــب ۴۷ مرکــز انجامیــد و تصریح کرد: 
همچنین یک هــزار و ۸00 مورد بازدیــد از اماکن 
بین راهی صورت گرفت که منجر به پلمب ۷0 مرکز 
شد.وی افزود: منظور از پلمب کل مرکز نیست بلکه 
بخش هایی که نواقص بحرانی داشــته پلمب شده 
است که پس از تعهد مســئول مرکز با رفع نواقص 
بحرانی اقدام بــه رفع پلمب خواهد شــد.صفاری 

عنوان کرد: 13۴ کیلوگرم گوشــت قرمز  فاســد از 
ســطح رســتوران های و چلو کبابی های واقع در 
آتشگاه کشف و ضبط شد.حســین صفاری با اعالم 
اینکه دو واحد رســتوران و کافی شاپ  از یک هتل  
معروف در شــهر اصفهان به خاطر نواقص بحرانی 
بهداشت پلمب شد، افزود: همچنین یک رستوران 
 در آتشــگاه به خاطر وجود سوسک در آشپزخانه تا

 رفع تخلفات پلمب شد.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت خبرداد:

بازرسی از ۳۰ هزار مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در نوروز

 بهداشتهالل احمر

پریسا سعادت

طی روزهای اخیر رحمــت بارش های الهی 
اگر چه به دست بی تدبیری و نبود مدیریت 
آب در کشور تبدیل به یک بحران ملی شد؛ 
اما بســیاری از مناطق تشنه به خصوص در 
اصفهان همچنان چشم به راه سیراب شدن 
هستند و در شرایطی که هزاران متر مکعب 
آب هدر رفت می شود، همچنان بحران های 
محیط زیستی ناشی از خشکسالی، کشور و 
ساکنان استان اصفهان را تهدید می کند که 

تاالب گاوخونی هم یکی از این مناطق است.
 سال گذشــته بارها کارشناســان محیط زیست 
نسبت به خشکی چندین ســاله این تاالب هشدار 
دادند و آن را یکی از تهدیدات جدی برای سال های 
آینده کشــور عنوان کردند. اینکــه گاوخونی می 
تواند تا چه حد کشــنده باشد و ســموم ناشی از 
خشــکیدن این منطقــه می تواند حتــی مناطق 
مرکزی ایران را خالی از ســکنه کند. با بازشــدن 
زاینده رود امید می رفت تا این تاالب نیز بار دیگر 
احیا شود؛ اما در بهمن ماه آب به این منطقه نرسید 
و با بازگشــایی مجدد رودخانه،  گاوخونی چشــم 
به راه حقابــه خود از زاینده رود اســت. در همین 
زمینه دبیر انجمن دوستداران محیط زیست ورزنه 
می گوید: کشاورزان اجازه ندادند سیالب به تاالب 
گاوخونی برســد و این تاالب با وجود بارندگی ها، 
تنها 10 درصد آبگیری شــده که حداکثر تا دو ماه 

آینده پایدار اســت.رضا خلیلی ، در رابطه با تاثیر 
بارندگی های اخیر بر تاالب گاوخونی ،اظهار کرد: 
نمی توان گفت کــه تاالب بین المللــی گاوخونی 
احیا شــده و تنها می توان گفت تــاالب به صورت 
موقــت آبگیری کرده اســت و تا حداکثــر دو ماه 
آینده پایدار اســت. ســیلی هم که گفته شده بود 
قرار است گاوخونی را به دریاچه ارومیه دوم تبدیل 
کند، متاسفانه به محض رســیدن به تاالب توسط 
کشاورزان به  ســمت زمین های کشاورزی هدایت 
 شد.وی ادامه داد: خوشــبختانه در مقایسه با سال 
گذشــته بارش ها بهتر بوده و به دلیل طبیعت سبز 

و نمناک خود تــاالب، مناظر زیبایی ایجادشــده 
که می  توان تصاویــر دیدنــی از آن تهیه کرد.وی 
ادامه داد: حقیقت این اســت کــه دراین منطقه 
شاهد بارش شدید یا ســیل یا حتی بارندگی قابل 
توجهی نبودیم که بر تاالب اثرگذار باشد و متاسفانه 
میزان آبگیری تــاالب کمتر از ده درصد اســت. 
در حال  حاضــر تنها می توانیم امیدوار باشــیم که 
تاالب گلویی تازه  کرده و هنوز زنده است .بر اساس 
برآورد کارشناسان محیط زیست، مساحت تاالب 
بین المللی گاوخونی ۴۷ هزار هکتار است؛ ساالنه 
باید 1۷6 میلیــون مترمکعب یا پنــج متر مکعب 

بر ثانیه حقابه زیســت محیطی وارد تاالب شود و 
فقط در این صورت اســت که تــاالب دوباره زنده 
می شود؛ اما با ین روند آب رســانی به این تاالب و 
بارش های اندک در منطقه ورزنه بار دیگر گاوخونی 
در تابســتان خشک خواهد شــد. نکته قابل تامل 
دیگر اینکه عوامل انســانی نیز در خشکیدن تاالب 
گاوخونی نقش پــر رنگی دارد. نبــود تدبیر برای 
حفظ حقابه این آبگیر موجب شــده تا عمال تمام 
راه های رساندن آب به این محل توسط کشاورزان 
منحرف شــده و عمال حتی در صورت باز شــدن 
بیشــتر آب و یا بارندگی و زیاد شدن روان آب ها ، 
آبی به گاوخونی نرســد در نتیجه امکان آب رسانی 
به تاالب صفر اســت. حتــی در اقدامی عجیب در 
چندروز اخیــر اهالی این منطقه مانع از رســیدن 
ســیالب به تاالب شــدند و ادعا کردند که نیروی 
انتظامی باید از آن ها حمایت کند تا اجازه دهند که 
آب به تاالب برسد که در پایان نیروی انتظامی نیز 
چنین اقدامی نکرد. به نظر می رســد مدیر جدید 
ســازمان محیط زیست اســتان باید هر چه سریع 
تر فکری به حال نزار این تــاالب بکند به خصوص 
آنکه مســئله آب در ورزنه نه تنها استانی بلکه یک 
فوریت ملی است. به نظر می رسد باید برای احیای 
دوباره یکی از زیســت گاه های جانوری و گیاهی 
فالت مرکزی ایران چهره اقتصادی شهرهای مانند 
ورزنه تغییر یابــد تا بتوان با وجود خشکســالی و 
 تمام مسائل مربوط به خشکی زاینده رود به نوعی 

گاوخونی را نجات داد.

»گاوخونی« چشم به راه

رتبه بندی تایمز در خصوص »رتبه بندی تاثیر دانشــگاه« منتشر 
شد که جایگاه 12 دانشگاه ایرانی در این زمینه نیز اعالم شده است.

جعفر مهراد با بیان اینکه تایمز نتایج سیستم رتبه بندی جدید خود 
را تحت عنوان »رتبه بندی تاثیر دانشگاه« منتشر کرد، گفت: تایمز 
مدعی است این رتبه بندی تنها سیستمی اســت که دانشگاه های 
 )SDGs( جهان را در برابر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد

ارزیابی می کند.وی افزود: تایمز با استفاده از تعدادی شاخص دست 
به مقایسه جامع دانشگاه ها در سه مقوله پژوهش، دسترسی، نظارت 
و مباشرت زده است. استاد علم اطالعات و دانش شناسی تاکید کرد: 
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد 1۷ مورد است که موسسه 
تایمز برای این رتبه بندی از 11 مورد استفاده کرده است.استاد علم 
اطالعات و دانش شناسی خاطرنشان کرد: از مجموع ۴62 دانشگاهی 

که در این رتبه بندی حضور دارد، ایران دارای 12 دانشگاه است. باید 
توجه داشت که طبق روش شناسی این رتبه بندی این 12 دانشگاه 
 SDG 17 مانند سایر دانشگاه های حاضر در این رتبه بندی به هدف
پاسخ گفته اند. مهراد افزود: رتبه دانشگاه های نوشیروانی بابل، کاشان، 
کردستان، شهید باهنر کرمان، علوم پزشکی شهید بهشتی، تبریز، 

تربیت مدرس و زنجان نیز از 301 به باال ست. 

دانشگاه های استان اصفهان در میان برترین های »تایمز«

  با وجود  سیل ، بارش و باز شدن زاینده رود ، گاوخونی همچنان تشنه است  

مجوز استخدام 1۰ هزار فرزند شهید و جانباز اخذ می شود
 معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران گفت: برای ایجاد اشــتغال فرزندان شهدا و 
جانبازان ۷0 درصد، قرار است توافقی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور منعقد و مجوز استخدام 

حدود 10 هزار نفر از این فرزندان بیکار مانده طی برنامه ششم اخذ شود. 
مهدی پاکدل افزود: تاکنون و خارج از ســهمیه ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، برای 
اولین بار امسال 200 سهمیه برای اشتغال این فرزندان شهدا و جانبازان ۷0 درصد از سوی بنیاد شهید 
گرفته شد که در آزمون امسال دستگاه های دولتی شرکت کرده و به شرط قبولی، مشغول به کار خواهند 
شد.پاکدل اظهار داشت: همچنین طی توافقی که با سازمان امور اداری و استخدامی منعقد می شود طی 
زمان باقی مانده برنامه ششم توسعه، یعنی در سه ســال آینده، مشکل اشتغال باقی مانده افراد که حدود 

10 هزار و ۴00 نفر هستند، حل شود.

اسکان یک میلیون مسافر نوروزی در بقاع متبرکه استان اصفهان
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف اصفهان گفت: نوروز امسال در حدود چهار میلیون نفر بار زائر به زیارت این 
اماکن متبرکه مشرف و در حدود یک میلیون نفر زائر و مسافر نیز از امکانات اسکان موقت و دائم بقاع متبرکه استان 
استفاده کرده اند.ولی ا... روان اظهار داشت: با توجه به شرایط نا آرام جوی و بحران سیل در استان، مراکز دینی بسیاری 
از مسافران و گردشگران را اسکان دادند. وی بیان کرد: سیالب خسارتی به این مراکز دینی وارد نکرده و مهمانسراها 
و سالن های آستان مقدس امامزادگان برای اسکان اضطراری پیش بینی و این خدمات به هموطنان ارائه شد. روان 
ادامه داد: 200 بقعه متبرکه در این منطقه قابلیت اسکان مسافران را دارند که 151 باب آن دارای سوئیت و زائرسرا 
هستند و در نوروز امسال بیش از یک میلیون نفر در این مراکز دینی اسکان داده شدند. وی با بیان این که طرح آرامش 
بهاری در 31۹ بقعه متبرکه این استان اجرا شد، خاطرنشان کرد: این طرح از 2۸ اسفند ۹۷ در جوار حرم مطهر این 

اماکن متبرکه آغاز شد و تا روز 15 فروردین ادامه داشت.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: در مناطق غربی، وزش 
باد و بارش آغاز شــده و به تدریج به دیگر مناطق استان هم منتقل می شود. 
ابراهیم هنرمند، با اشاره به وضعیت هوای استان، اظهار داشت: بررسی نقشه های 
هواشناسی، بیانگر گذر امواج ناپایدار روی استان طی چند روز آینده است.وی 
افزود: بر این اساس در بیشتر مناطق استان به تدریج افزایش ابر، گاهی وزش 
نسبتا شدید تا شدید باد پیش بینی می شود.کارشناس پیش بینی هواشناسی 

استان اصفهان با بیان اینکه در مناطق غربی شرایط بارش رگبار و رعد و برق 
وجود دارد، گفت: احتمال بارش برف در این مناطق نیز وجود دارد و به تدریج 
در دیگر مناطق استان وضعیت بارش مهیا می شود. وی تصریح کرد: بیشینه 
دمای شهر اصفهان 2 تا 3 درجه سانتیگراد، روند افزایشی دارد.هنرمند ادامه 
داد: خور و بیابانک با 31 درجه سانتیگراد گرم ترین نقطه استان و میمه با یک 

درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان گزارش شده است.

هوا
 و 

آب

هوای اصفهان تا چند روز 
آینده ناپایدار خواهد 

بود

کارشناس پیش بینی هواشناسی 
استان:

نگاه
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جورجینا هزینه های زندگی 
رونالدو را مدیریت می کند

پس از اینکه جورجینا رودریگــز آرژانتینی وارد 
زندگی ســتاره محبــوب دنیای فوتبــال یعنی 
کریستیانو رونالدو شد، 
به او تذکــر داد تا از 
خرج هــای اضافی 
در زندگــی صرف 
نظــر کند.رونالدو 
که پیش از جورجینا 
حتی برای بیدار شدن 
از خواب منشــی شخصی داشــت، از همسرش 
خواست تا در این راستا به وی کمک کند. گفته 
می شــود برای اینکه دیگر خانواده رونالدو پولی 
صرف حســابدار برای کارهای شخصی رونالدو 
نکنند، جورجینا رودریگز در دانشــگاه اقتصاد و 
حسابداری ثبت نام کرده است تا شخصا حساب و 

خرج زندگی شان را در دست داشته باشد.

درخواست سیاسی دولت 
صربستان از تیم »میالد محمدی«

دولت صربســتان به صورت رسمی از تیم احمد 
گروژنی کــه میالد محمــدی را در اختیار دارد، 
درخواستی سیاسی کرد.
اســالونکو ترازیچ، 
سفیر صربستان در 
روسیه اعالم کرد، 
بلگراد از تیم احمد 
گروژنی در جمهوری 
چچن این انتظار را دارد 
تا پرچم جمهوری به رســمیت شــناخته نشده 
جمهوری کوزووو را از ورزشگاه خانگی خود پایین 
بکشــاند. وزارت امور خارجه روسیه نیز به دنبال 
این اتفاق خواســتار عدم پذیرش و توجه به شبه 
دولت ها از سوی مقام های دولتی جمهوری چچن 
شد.سفیر صربستان در این رابطه گفت: ما به خوبی 
می دانیم موضع اصولی، سازگار و دوستانه روسیه 
درباره تمامیت ارضی صربســتان هیچ تغییری 

نکرده است.

لیون به دنبال سرمربی 
مراکش

باشگاه لیون فرانسه به دنبال جذب سرمربی تیم 
ملی مراکش است. سایت »المنتخب« مراکش 
خبر داد که رییس باشگاه 
لیون فرانسه به شدت 
اصرار دارد که اروه 
رنار، سرمربی تیم 
ملــی مراکــش را 
در آغاز فصل جدید 
لوشــامپیونه بــه این 
باشگاه بیاورد.میشل اوالس، رییس باشگاه لیون 
در تالش برای ارتباط با رنار است تا او را راضی کند 
تا در آغاز فصل جدید جانشین برونو در رأس کادر 
فنی لیون شود.حذف اخیر لیون از رقابت های جام 
حذفی باعث شده تا مسئوالن این باشگاه به دنبال 

سرمربی جدید باشند.

عملکرد خوب بانوان اصفهانی در لیگ برتر و 
جام حذفی اسکواش

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

پلیس پزشک پرسپولیس را 
دستگیر کرد!

ماموران پلیس اســتادیوم شــهر قدس پزشک 
پرسپولیس را با »جیمی جامپ « اشتباه گرفته و 

او را دستگیر کردند.
دیدار تیم های فوتبال پیکان و پرســپولیس در 
هفته بیســت و چهارم لیگ برتر بــا برتری 2 بر 
صفر پرســپولیس به پایان رســید.اتفاق جالب 
این بازی در دقایــق پایانی این بــود که یکی از 
بازیکنان پرسپولیس بعد از گل علی علیپور دچار 
مصدومیت شــد. زمانی که پزشک تیم به سمت 
این بازیکن دوید تا او را مداوا کند، نیروهای کنار 
زمین فکر کردند این فرد جیمی جامپ اســت 
به همین دلیل به ســمت او دویدند که بازیکنان 

نیمکت نشین اعالم کردند او پزشک تیم است.

»رامین رضاییان« گل زد و 
جامه درید!

مدافع راست تیم ملی بعد از گلزنی به ام صالل در 
لیگ قطر شادی گل جالبی داشت.

در شب برد 5 بر دو الشــحانیه مقابل ام صالل، 
رامین رضاییان در دقیقه 80 موفق شــد یکی از 
گل هــای تیمــش را وارد دروازه حریف کند. او 
به زیبایی و با یک شــوت محکم برای الشحانیه 
گلزنی کرد؛ اما اتفاق جالب بعد از گلزنی او افتاد. 
رامین که عالقه زیادی به کریس رونالدو دارد بعد 
از گلزنی پیراهن خود را در آورد تا به طور کامل 

شادی گل هایش را از روی او کپی کرده باشد.

»رحمتی« قهر کرد و رفت؟
مهدی رحمتی، بعد از تساوی مقابل سایپا بدون 
حضور در رختکن اســتقالل از ورزشــگاه خارج 
شــد تا به این شکل قهر خود را نســبت به رفتار 
تماشاگران نشــان دهد.  این روزها رابطه میان 
هواداران و دروازه بان استقالل کمی شکرآب شده 
و لیدرها رحمتی را به دخالت در تصمیم های فنی 
متهم کرده اند که با واکنش شدید این دروازه بان 

هم روبه رو شده است. 

در حاشیه

عملکرد خوب بانوان اصفهانی 
در لیگ برتر و جام حذفی 

اسکواش
رییس هیئت اســکواش اســتان اصفهان گفت: 
برای جذب عالقه مندان به رشــته اســکواش به 
ســخت افزار تخصصی نیاز داریــم و امید داریم 

مسئوالن توجه بیشتری به این موضوع کنند.
ســید هدا محمدی در خصوص عملکرد هیئت 
اسکواش اســتان اصفهان در سال گذشته اظهار 
داشت: سال خوبی را پشت ســر گذاشتیم و در 
رده های سنی مختلف در تیم های ملی نماینده 
داشــتیم؛ همچنین در المپیاد اســتعداد های 
برتر ورزشی نیز اســکواش بازان اصفهانی خوش 
درخشیدند و چندین رتبه کشوری کسب کردند.
رییس هیئت اســکواش اســتان اصفهان افزود: 
نماینده اصفهان در لیگ برتر اســکواش بانوان 
موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد، این تیم 
در جام حذفی نیز موفق شد قهرمان شود؛ در سال 
گذشته شاهد حمایت باشگاه ها و مجموعه های 
مختلف از اســکواش بانــوان بودیم که ســبب 

پیشرفت این رشته ورزشی در بخش بانوان شد.
وی همچنین تصریح کــرد: کارگاه های مختلف 
آشــنایی و دانش افزایــی اســکواش، داوری و 
مربی گری اســکواش را برگــزار کردیم و حدود 
15 مربی اصفهانی در دوره مربی گری سطح یک 
جهانی شرکت کردند؛ داوران اسکواش اصفهانی 
هم حضــور پر رنگی در لیگ های برتــر آقایان و 

بانوان داشتند.

برای حضور در اردوی تدارکاتی؛ 
2 بانوی قایقران اصفهانی به تیم 

ملی اساللوم دعوت شدند
با اعالم فدراســیون قایقرانی نفرات دعوت شده 
به اردوی تیم هــای ملی بزرگســاالن و جوانان 
اساللوم بانوان مشخص شدند که نام چند قایقران 

اصفهانی نیز در این بین دیده می شود.
رکسانا رازقیان، در رده سنی بزرگساالن و فائزه 
روناسی، در رده سنی جوانان قایقرانان اصفهانی 
دعوت شده به این اردو هستند که باید همراه با 
سایر نفرات  از 18 فروردین  ماه به مدت 10 روز 
در شهرســتان سوادجان اســتان چهار محال و 

بختیاری به تمرین بپردازند.

درشهر

»کی روش« برای ایران هرچه نداشــت، این یک 
مورد را نمی توان منکر شــد که توانست تیم ملی 
فوتبال کشــورمان را بــه طرز عجیــب و غریبی 
»متحد« کنــد و تیم »یکدســت« و »منظم«ی 
شکل بدهد که حداقل هشت سال در کنار یکدیگر 
با کمترین حاشــیه بازی کردند. تیمی که سال به 
ســال در تورنمنت های مختلف قوی تر و متحدتر 
شــد و در نهایت این اتحاد به دل مردم هم راه پیدا 
کرد. تیمی که در این سال ها بازیکنان ثابتی هم در 
خطوط مختلف داشت و حتی وقتی مردم نسبت به 
عملکرد یک بازیکن اعتراضات شــدیدی داشتند، 
باز هــم آن بازیکــن در تیم می مانــد و حتی اگر 
خداحافظی کرده بود، برمی گشت و انگار نه خانی 
رفته و نه خانی آمده و البته گاهی هم پیش می آمد 
که بازیکنی محبوب بوده و به یکباره و به دالیلی که 
اعالم نمی شد، از تیم کنار گذاشته می شد. »سردار 
آزمون« عملکرد پرفراز و نشیبی در تیم ملی داشت 
اما تا روز آخر در این تیم مانــد و کی روش عالقه 
خاصی به او داشت. در عوض »رضا گوچی« که در 
ایران به محبوبیت ویژه ای هم دست پیدا کرده بود، 
ناگهان حذف شــد و دیگر در لیست محبوب های 
سرمربی رفته، جایی نداشت. »اشکان دژاگه« هم 
جزو بازیکنانی بود که کی روش او را کشــف کرد. 
کی روش اصوال عالقه خاصی به دورگه ها داشت. 
ســامان قدوس ، رضا گوچی و دژاگه نتیجه همین 

عالقه هستند! 
کارلوس کــی روش البته این شــانس را هم 
داشــت که با بازیکنان خوبــی در تیم ملی 
همکاری کنــد. یکی مثــل »بیرانوند« در 
چارچوب دروازه که بی شک ستاره تیم ملی 

کشــورمان در جام جهانی و جام ملت های 
آســیا بود. بازیکنانی که هر کدام ویژگی های 

رفتاری و شخصیتی و بعضا بامزه ای هم داشته و 
دارند که دستمایه گزارش »خبرآنالین« شد. کی 

روش حاال دیگر رفته اما »علی بیرو« و »سردار« و 
»طارمی« و بقیه 
هســتند.  هنوز 
بــد نیســت این 

گزارش را بخوانید و 
با عادت های عجیــب و غریب برخی 

بازیکنان تیم ملی فوتبال کشــورمان بهتر آشــنا 

شوید. 
خوش صدا ترین

این ویژگی برای همه مشخص است که به علیرضا 
بیرانوند مربوط می شود. دروازه بان تیم ملی ایران 
که بارها حتی در برنامه هــای تلویزیونی هم اقدام 
به خوانندگی کرده اســت. علیرضا معموال آهنگ 
معروف لــری را در اردوی تیم ملــی می خوانده و 
در مقابل ســرمربی تیم ملی کارلــوس کی روش 
خیلی وقت ها برای عوض شــدن فضای جلسات 
فنی و اینکه با دروازه بانش رابطه خوبی داشت از او 

درخواست خوانندگی می کرد.

قهرمان رشته های غیرفوتبالی
در جریان اردوهای تیم ملی همیشــه بازی های 
ســرگرم کننده ای برگزار می شد و بچه های ملی 
پوش در رشــته هایی مثل پینگ پنگ و دارت به 
رقابت می پرداختند. اگــر بگوییم در زمینه پینگ 
پنگ »احســان حاج صفی« بهترین بازیکن تیم 
ملی است اصال پر بیراه نگفتیم. در بازی دارت هم 
همیشه از بین کریم انصاری فرد و پژمان منتظری 
یکی برنده رقابت با دیگر هم تیمی هایش می شود.

استاد پلی استیشن
برای نام بردن از استاد بازی های کامپیوتری باید از 

سردار آزمون نام ببریم. ستاره باشگاه زنیت روسیه 
که در اردوهــای تیم ملی همیشــه مقابل رقبای 
خودش به برتری می رسد. ســردار در زمینه بازی 
پلی استیشن مهارت بسیار زیادی دارد و به ندرت 

پیش آمده کسی او را از پیش رو بردارد.
شوخ ترین بازیکن

زمانی که آندرانیک تیموریــان از بازی های ملی 
خداحافظــی نکرده بود، لقب شــوخ ترین بازیکن 
اردوهای تیم ملی را داشــت. بعد از آن، آندو از تیم 
ملی رفت و جای خودش را بــه بیرانوندی داد که 
معموال همیشه جو اردوهای تیم را دست می گیرد. 
بیرو حتی یکی از معدود بازیکنانی بود که با کارلوس 
کی روش هم زیاد شــوخی می کرد و در کل رابطه 

بسیار خوبی با سرمربی پرتغالی داشت.
بهترین رقاص

با توجه بــه ویدئوهایی که از دفــاع چپ تیم ملی 
ایران منتشر شــده دیگر همه فهمیدند که میالد 
محمدی با این ویژگی بیــن طرفداران و دیگر بچه 
ها شهره شده است. جالب اینجاست که حتی خود 
کی روش بارها در جلسات فنی از میالد خواسته به 
خاطر تغییر روحیه دیگر بازیکنان برقصد و آنها را 

حسابی شاد کند.
کتاب خوان ترین بازیکن

شــاید نام بردن از مهــدی طارمی 
و ســردار آزمون در بیــن کتاب 
خوان تریــن بازیکنان تیم ملی 
خیلی عجیب باشــد؛ اما باید 
بگوییم کــه زوج خطرناک 
خط حمله تیم ملی در این 
زمینه غیرقابل پیش بینی 
ظاهر شدند و اتفاقا کتاب 
خوان ترین هستند. به این 
دو بازیکن سعید عزت اللهی 
و مرتضی پورعلی گنجی را هم 
باید اضافه کرد که از کتاب خواندن 

خیلی خوش شان می آید.
شکموترین بازیکن

برای نام بردن از بازیکنی که این ویژگی را دارد 
باز هم باید اسم علیرضا بیرانوند را بیاوریم. طبق 
روایت هایی که دیگر بازیکنان تیم ملی داشتند، 
بیرانوند به شدت اهل خوردن است و در اردوهای 
خارجی رکورددار حضور در مک دونالد و خوردن 

ساندویچ است.

این تیم ایرانه!
 عادت های غیرفوتبالی فوتبالی ها 

تعطیالت در گلستان
دارنده مدال نقره کشتی آزاد جهان گفت: زمانی که ما برای کمک به مردم به گلستان رسیدیم 

مردم هاج و واج از بین رفتن روستا و زندگی شان را تماشا می کردند.
علی اصغر بذری که از روز ابتدایی وقوع سیل در کشور، مشغول به کمک رسانی بود، در این باره 
گفت: در روز اول فروردین بخشی از یکی از ییالق های نکاء و بهشهر درگیر سیل شده بود و آنجا 
حضور داشتیم. آقا رسول )خادم( هم یک نفر را برای بررسی شرایط فرستاده و از روز دوم فروردین 
راهی آق قال شدیم. اوضاع آنقدر خراب بود که تا یک محدوده بیشتر نتوانستیم با ماشین حرکت 

کنیم. سقریلقی، شدیدا درگیر سیل و خرابی بود و تردد 
با تراکتور و قایق انجام می شد. همان جا در ظهر روز دوم 

فروردین پایگاه اول را دایر کردیم.
وی ادامه داد: رودخانه ای که کنار گرگان رود قرار داشت 
به شدت در آســتانه تخریب بود. آب وارد روستا شده بود 
و زمانی که ما رســیدیم ٣،٤ خانه ای که نزدیک رودخانه 
بودند تخریب شده و ارتفاع آب رودخانه به 5 متر رسیده 
بود. از همان جا کارمان را شروع کردیم و در عین حال که 
تالش می کردیم از ورود آب به سایر نقاط روستا جلوگیری 

کنیم، به مردم کمک رسانی هم می کردیم.
مربی تیم کشتی آزاد جوانان تصریح کرد: زمانی که ما رســیدیم مردم هاج و واج از بین رفتن 
روستا و زندگی شان را تماشا می کردند. باورشان نمی شــد رودخانه این وضعیت را پیدا کرده و 
آب دارد زندگی شان را می برد. در مناطق دیگری هم چند پایگاه زدیم، ما سه پایگاه ثابت و یک 
پایگاه سیار در این منطقه داشتیم و عالوه بر اینکه رسول خادم دو مرتبه راهی این مناطق شد 
و هر بار هم یکی دو روز ماند و خودش همراه با همه کمک کرد، عزت ا... اکبری، عباس طحان، 
سعید ریاحی از قهرمانان کشتی ایران هم به ما ملحق شدند و از همان روز اول عظیم منوچهری 
از کشتی گیران بهشهری شبانه روز زحمت کشیدند. وقتی گروه ما کار را شروع کردند کم کم 
مردم هم متوجه شدند باید چه کارهایی انجام دهند و همه در کنار هم در حالی که فضایی خیلی 

صمیمی بین ما ایجاد شده بود، کار می کردیم.
وی با اشاره به کمک های مردمی افزود: باید از علیرضا حیدری هم تشکر کنم که سهم بسزایی 
در کمک ها داشت. خیلی از عزیزان هم کمک های نقدی و غیرنقدی داشتند و ما هم توانستیم 
در شرایطی مناسب آن را در اختیار مردم سیل زده قرار دهیم. ما در حد توان مان تالش کردیم 

در این مدت در کنار مردم باشیم.

بازیکن پرسپولیس: من کوتاهی نکردم!
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: خوشحالم که برای پرســپولیس گل زدم و این گل را به هواداران 
تقدیم می کنم.سیامک نعمتی، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس بعد از بازی مقابل پیکان و برتری 2 بر صفر 
در جمع خبرنگاران گفت: خدا را شکر می کنم توانســتم در این بازی گل بزنم. این گل را تقدیم به همه 
هوادارانی می کنم که  به ورزشگاه آمدند و ما را تشویق کردند. حاال ما باید برای بازی با االهلی آماده شویم.

وی، درباره زمین ورزشگاه شهر قدس، اظهار داشت: چمن زمین بلند بود. ما چند روز قبل دربی را برگزار 
کردیم به همین دلیل در این بازی فشار زیادی به بدن ما وارد شد. نعمتی، درباره اینکه چرا بعد از گلزنی 
خوشحالی نکردی، عنوان کرد: من برای پرسپولیس کوتاهی نکردم و به وظیفه ام عمل کرده ام. االن هم 

بازیکن پرسپولیس هستم؛ اما چون قبال در پیکان بازی می کردم خوشحالی نکردم.

خداحافظ شفر؟
پس از خارج شدن استقالل از کورس قهرمانی، برخی مسئوالن باشــگاه به فکر ایجاد تغییرات در کادر فنی 
استقالل افتاده اند و گفت و گوهایی را با چند گزینه برای جانشــینی وینفرد شفر داشته اند. حتی به یکی از 
مربیان پیشین استقالل گفته اند آماده باشــد تا در صورت نیاز روی نیمکت آبی ها بنشیند. با این حال بازی 
با الهالل را به شفر فرصت داده اند تا بتواند نتیجه قابل قبولی کسب کند و استقالل را به لیگ قهرمانان آسیا 
برگرداند. البته اســتقالل دیدار برابر ســپاهان را هم در پیش دارد که می تواند یک بازی سخت و تاثیرگذار 
برای هر دو تیم باشد. با این حال بعید به نظر می رسد مسئوالن باشــگاه تا بازی با سپاهان را به شفر فرصت 
 دهند؛ اما گفته می شود اگر قرار باشد تغییراتی در کادر فنی اســتقالل صورت بگیرد، بعد از بازی با سپاهان 

خواهدبود.

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 103/98/1 )نوبت اول(

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
موضوع مناقصه: اسکن و داده آمایی شناسنامه پرونده های ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان اصفهان

محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
مهلت دریافت اسناد: از روز یک شنبه 1٣98/01/18 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1٣98/01/22

محل دریافت اســناد: کلیه مراحل برگــزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهادات مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت ها از 
طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصــه گران  در 
صورت عدم عضویت قبلــی مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافــت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه را محقق ســازند. 
 آگهی مناقصه در ســایت اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان بــه نشــانی www.sabt-es.ir همچنین در ســایت ملی مناقصات به نشــانی

  www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز دوشنبه 1398/02/02 تا ساعت 14

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1398/02/03
گروه و رشته شغلی: شرکت هایی اجازه دریافت اســناد مناقصه را دارند که دارای رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک در زمینه خدمات پشتیبانی با 
رتبه حداقل ٤ باشند و حداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعالم شده در برگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنی آنها مورد تایید 

مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت های مناقصه: پیشنهاد  قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت الف 
حاوی ضمانتنامه بانکی به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ باال- بعد از چهارراه نیکبخت- روبروی بیمارستان شریعتی- دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان به مبلغ 115/000/000 )معادل 
یکصد و پانزده میلیون ریال( جهت شرکت در مناقصه شماره 10٣/98/1 می باشد که می بایست برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم 
کارفرما قابل تمدید باشد. ضمناً به پیشنهاداتی که فاقد ضمانتنامه یا امضا مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و 

چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
) سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.(

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک: اصفهان خیابان چهارباغ باال-- بعد از چهارراه نیکبخت- روبروی بیمارستان شریعتی- اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان                          تلفن: )111٣(7-٣661107٤-٣66507٣8                            دورنگار: ٣66٤٤6٣1
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حمامشیخبهاییجانیدوبارهمیگیرد
اخبارپیشنهاد سردبیر:

سازمان هواپیمایی سقوط 
هواپیمای سمپاش را تکذیب 

کرد
سازمان هواپیمایی کشوری، سقوط هواپیمای 
ســمپاش در اصفهــان را تکذیب کــرد. رضا 
جعفرزاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی 
کشــوری ، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر 
سقوط هواپیمای سمپاشــی در اصفهان گفت: 
هیچ هواپیمایی در استان اصفهان سقوط نکرده 

است.
وی تاکید کرد: انتشار خبر ســقوط هواپیمای 
سمپاشی در یکی از مناطق شهرستان گلپایگان 
شیطنت رسانه ای بوده و واقعیت ندارد.پیش از 
این در خبرها آمده بود، ساعت ۱۰:۱۵ جمعه ۱۶ 
فروردین ۹۸ سانحه هوایی برای یک هواپیمای 
سمپاشــی در اصفهان، گلپایگان، منطقه تیکن 

رخ داده است.

مدیرعامل سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری :

جابه جایی بیش از ۷ هزار 
مسافر در روز سیزده بدر

مدیرعامــل ســازمان پایانه های مســافربری 
شهرداری اصفهان گفت: در ســیزدهمین روز 
از فروردین ماه ســال جاری هفت هزار و ۴۹۷ 
مســافر از طریق پایانه های مسافربری اصفهان 
جابه جا شدند.عباس محبوبی اظهار کرد: جابه 
جایی مسافران از طریق ۴۹۱ سرویس اتوبوس و 

مینی بوس ثبت شده است.
وی، با بیان اینکه در این بــازه زمانی ۷۳ نفر در 
هتل های صفه و کاوه اســکان یافتند، گفت: در 
ایام نوروز نیروهای مددکاری و مشــاوره، مامور 
بهداشــت برای کنترل موادغذایــی غرفه ها و 
رســتوران ها، نیروهای تعزیرات بــرای کنترل 
قیمت غرفه ها و نیروهای انتظامی برای برقراری 
امنیت بیشــتر در محیط پایانه های مسافربری 

حضور داشتند.
مدیرعامــل ســازمان پایانه های مســافربری 
شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: از آغاز 
ســفرهای نوروزی هیچگونه مشکل خاصی که 
باعث توقف ســفر از پایانه های مسافربری شود 
به وجود نیامد و این مجموعــه با آمادگی کامل 
سرویس دهی خوبی به مســافران انجام داد تا با 

خاطره ای خوش به شهر و دیار خود بازگردند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:
بیش از ۶ میلیون نفر از آثار 

تاریخی اصفهان بازدید کردند
بازدید گردشگران از بناهای تاریخی اصفهان 
از مرز ۶ میلیون نفر گذشــت. مدیرکل میراث 
فرهنگی استان  اصفهان گفت: بررسی آمارها 
حاکی است از روز ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۷ لغایت 
۱۳ فروردین ماه امســال تعــداد ۶ میلیون و 
۱۰۲ هزار و ۴۸۵ نفر گردشگر از بیش از ۷۰۰ 
بنای تاریخی و جاذبه های گردشگری بازدید 

کرده اند.
اللهیاری گفت: در این بازه زمانی دو میلیون و 
۷۰۷ هزار و ۳۶ نفر گردشگر حداقل یک شب 

در پهنه استان اقامت کرده اند.

اصفهان،سالنو،سیل
 نصف جهان، معین استان های سیل زده شد

مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان گفت: در گام اول 
مرمت هــای اضطــراری، حمام شــیخ بهایی 
اجراشده است، گام بعدی تغییر کاربری است 

که ایــن بنــا را قابــل بهره برداری 
می کند تا مردم هــم بتوانند از آن 

بازدید کنند.
فریدون اللهیاری در خصوص فرآیند 
مرمت حمام شیخ بهایی اظهار کرد: 
ده ها نفر حق مالکانه نســبت به این 
حمام داشتند که ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
حقوق ایشــان را پرداخــت کرده و 

در گام اول مرمت هــای اضطــراری در این بنا 
اجرا شــده و بنا از لحاظ سقف، بام و بدنه کامال 
مستحکم و پایدار است و به  طور کلی مشکلی 
در بنا وجــود ندارد، گام بعــدی تغییر کاربری 
اســت که این بنا را قابل بهره بــرداری می کند 
تا مردم هم بتوانند از آن بازدید کنند.مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان ادامه داد: حمام شیخ بهایی با 
توجه به حساسیت و اهمیتی که دارد نیازمند 
تصمیم گیری درســت و دقیقی است از این  رو 
اطالعات جانبی به مشاور داده  شده و مطالعاتی 

هم در زمینه مرمت و هم در زمینه تغییر کاربری 
بنا انجام گرفته است، پیشــنهاد اتی برای نحوه 
تغییر کاربری و بهره برداری آن وجود دارد مانند 
این که خود ســازمان میــراث فرهنگی آنجا را 

اداره کند یا به بخش خصوصی واگذار شود. وی 
با اشاره به منصوب بودن این بنا به شیخ بهایی 
تاکید کرد: اگر این حمام منسوب به شیخ بهایی 
نبود یا نام و عنوان دیگری داشت تصمیم گیری 
برای ما راحــت بود؛ امــا با توجه بــه جایگاه 
ویژه ای که دارد، نیازمند تأمل بیشــتر و اتخاذ 
تصمیمی صحیح اســت، به  هر حــال به لحاظ 
ثبت میراث ملی، تملک کامل بنا، حفاظت های 
اضطــراری و استحکام بخشــی های بنا انجام  
 گرفته و گام های بعدی، یعنــی تغییر کاربری

 در جریان است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان: 

 حمام شیخ بهایی جانی دوباره
 می گیرد

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شهردار اصفهان گفت: برنامه ریزی سفرها از جمله 
سفرهای نوروزی باید با توجه به دو جنبه مادی و 

معنوی بازنگری شود.علیرضا صادقیان در جلسه 
هماهنگی ستاد خدمات سفر شهر اصفهان اظهار 
کرد: بازنگری در اهداف ســتاد سفرهای نوروزی 
شهر اصفهان ضروری است، در واقع برنامه ریزی 
برای مسافران نوروزی باید با اهداف روشن تری 
انجام بگیرد تا خروجی مناسب تری داشته باشد.

وی با اشاره به دو جنبه مادی و معنوی حاصل از 
مسافرت های نوروزی گفت: یکی از اهداف مهم 
افزایش سفرها به شهر اصفهان ایجاد سرزندگی 
اجتماعی در شهر است؛ سرزندگی اجتماعی طی 
یک ســال موجب شادی، نشــاط، امید و انگیزه 
برای ادامه زندگی می شــود و همیــن موضوع 

یکی از مهم ترین شاخصه های سازمان بهداشت 
جهانی برای ســالمت روان یک فرد است.معاون 
برنامه ریزی و توســعه سرمایه انســانی شهردار 
اصفهان با اشــاره به نقش مسافران 
در ایجاد سرزندگی اجتماعی گفت: 
طبق آمارها بیشتر مسافران نوروزی 
به منظور دیدار اقوام و آشنایان خود 
به شهر اصفهان سفر می کنند که این 
خود موجب تعامل بیشتر میان افراد 
می شــود.صادقیان تصریح کرد: در 
این زمینه اصفهان می تواند به عنوان 
یک الگو برای دیگر شــهرها باشد و 
چنان چه خالقیت در ایجاد سرزندگی اجتماعی 
در شهر اصفهان مورد توجه قرار گیرد این شاخص 
هم برای شــهر اصفهان و هم برای دیگر شهرها 
موثر و کارآمد خواهد بود. معــاون برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان پیشنهاد 
داد: تاثیر فرهنگ مسافران بر شهروندان اصفهانی 
و بالعکس تاثیر فرهنگ شــهروندان اصفهانی بر 
فرهنگ هموطنان غیراصفهانــی در کوتاه مدت 
بررســی شــود تا نوع ارتباطات آن ها و تعامالت 
بیشــتر مورد ارزیابی قرار گرفتــه و برنامه ریزی 
بهتری در آینده برای مسافران از جمله مسافران 

نوروزی انجام شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان:
  زمینه سفر گردشگران داخلی به اصفهان

 بیش از پیش  فراهم شود

  عکس روز

 بازدید استاندار اصفهان از مناطق سیل زده
 شهرستان سمیرم

استاندار اصفهان دوشــنبه)۱۲ فروردین ۹۸( از مناطق سیل زده شهرستان 
سمیرم بازدید کرد.

گیسو زنگی آبادی

گفته می شود که بحث تاب آوری، برآمده از مدیریت بحران است؛ بدان معنا 
که شهرها بتوانند در مقابل بالیای طبیعی مثل سیل و زلزله همچنین بالیای 
انسانی مثل جنگ مقاومت بیشتری داشته باشند. اینکه شهر بتواند بهترین 
راهکار را در کمترین زمان ممکن بــرای رویارویی با معضل به وجود آمده 

داشته باشد، همان تاب آوری در برابر نارسایی هاست.
با استناد به این تعریف باید گفت در بســیاری از استان های کشور از جمله گلستان، 
لرستان، کرمانشاه، ایالم و البته شیراز و خوزستان که در یکی دوسال گذشته، سیل و 
زلزله را تجربه کردند، اساسا مدیریت بحرانی وجود نداشته و ستاد بحران در این استان 
ها بر اساس همان اصل »غافلگیرشدن« عمل می کند و اگر هم مدیریتی بوده، آن قدر 
ضعیف بوده که نوروز ۹۸ تبدیل به تلخ ترین نوروز در این استان ها شد و البته استان 
های دیگر نیز خوشــبختانه چندان درگیر این بالیا نبودند تا میزان توانمندی و تاب 

آوری و شاهکارهای مدیریتی بحران در آنها آزموده شود! 
کارشناسان می گویند از نظر تاریخی ثابت شده که تمام شهرهای کشور ما روی گسل 
زلزله قرار دارند و به طور متناوب تعدادی از شهرها بیشتر و تعدادی کمتر حادثه زلزله 
را تجربه کرده اند. حتی برخی از شهرهای کشور به دلیل وقوع زلزله ویران و دوباره بنا 
شده است، به عنوان مثال شهر کاشان در دوره قاجار دوباره ساخته شده زیرا کاشان 

قدیم در اثر زلزله بسیار مهیب از بین رفت.
اما اینکه تاب آوری شــهر اصفهان در این میان تا چه اندازه است، باید گفت به لطف 
اندیشمندان و دانشمندان بزرگی که در گذشته در این شهر داشته ایم و البته به لحاظ 
جغرافیایی و مسائل دیگر؛ شهر اصفهان در برابر زلزله نسبتا وضعیت بهتری نسبت به 
سایر شهرهای کشور دارد، از نظر بحران ســیل نیز با توجه به وجود شبکه مادی ها و 
انهار، امکان هدایت آب ها وجود دارد، پس اصفهان از این دو بالی طبیعی تا حدودی 

در امان است.
سیل اخیر در برخی استان ها خسارات بعضا ســنگین و شاید حتی جبران ناپذیری 
برجای گذاشت. نمی شود نوشت »خوشبختانه اصفهان تا حدود زیادی در امان بود« 
چون غم مردم لرستان و گلستان و خوزستان، غم اصفهان هم هست و اصفهان مثل 

همیشه »معین« بود. 
از همان ســاعات ابتدایی جاری شدن ســیل در گلســتان و پس از آن در لرستان و 
خوزستان، نیروهای امدادی اصفهان در قالب ارتش و سپاه و نیروهای جهادی و هالل 
احمر و کمیته امداد به یاری سیل زدگان شــتافتند. در این میان شهرداری اصفهان 
نیز حضور قابل توجه و تحسین برانگیزی در صحنه داشت. شهردار اصفهان نه مشکل 
خانوادگی داشــت که برای حل آن عازم آلمان شــود و نه احســاس می کرد نیاز به 
استراحت دارد که برای خستگی درکردن راهی فرانسه شود! حتی به تهران هم نرفت. 
در اصفهان ماند و تالش کرد تا در این شرایط حساس در کنار مردم شهر خودش باشد . 
با آغاز بحران سیل در کشــور که آژیر خطر آن در »اصفهان« نیز به صدا درآمده بود، 
نشست شورای مدریت بحران در استان تشکیل شد. منصور شیشه فروش، مدیرکل 
مدیریت بحران استان پس از پایان این نشست گفت: نشست شورای مدیریت بحران 
استان برگزار شد و تمهیدات الزم برای امداد رسانی به مردم سیل زده شمال کشور 
و وقوع احتمالی سیل در استان در نظر گرفته شد. بدین منظور خودروهای امدادی 
و دو فروند بالگرد شنوک در پایگاه چهارم پشــتیبانی هوانیروز آماده پرواز به سمت 

مناطق سیل زده است.
شیشــه فروش همچنین خبر داد که سه دستگاه کامیون شــامل بسته های غذایی 
نیز برای اســتان های خوزستان و لرستان ارســال شده و ســه فروند بالگرد هالل 
 احمــر و اورژانس نیــز در آمادگی کامــل برای خدمت رســانی به هم اســتانی ها 

هستند.
در همین زمینه  مومنی، مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان نیز با اشاره 
به آخرین فعالیت ها و اقدامات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در یاری رسانی 
به حادثه دیدگان ناشی از ســیل اخیر گفت: درپی درخواست سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر در یاری رسانی به مردم سیل زده استان های گلستان، خوزستان، 

لرستان، چهارمحال و بختیاری و فارس محموله امدادی شامل ۱۳ هزار و ۱۹۰ تخته 
پتو، شش هزار و ۲۳۰ تخته موکت، سه هزار و ۵۰ بســته غذایی یکماهه، یک هزار و 
۳۰۰ بسته غذایی ۷۲ ســاعته و یک هزار و ۲۳۳ تخته چادر طی چند مرحله به این 

مناطق ارسال شده است.
به گفته مومنی، بیش از ۵۰ نجاتگر و پرسنل عملیاتی در قالب ۹ تیم نجات در سیالب 
این جمعیت با تجهیزات و امکانات امدادی به منظور امدادرســانی به مردم سیل زده 
به این استان ها اعزام شده اند و در حال حاضر نیرو های عملیاتی در منطقه پلدختر با 
همکاری سایر نیرو ها درحال امدادرسانی به حادثه دیدگان هستند. ضمن آنکه تعداد 

۴۸ نفر نیروی عملیاتی پشتیبانی و اسکان اضطراری آماده اعزام به منطقه هستند.
شهرداری اصفهان نیز تالش کرد تا از قافله امدادرســانی به سیل زدگان در لرستان 
عقب نماند. با دســتور شهردار اصفهان ماشین آالت ســنگین و متخصصان خدمات 
شهری و آتش نشانی برای امدادرسانی به سیل زدگان خرم آباد اعزام شدند تا نیروهای 
شهرداری اصفهان در کنار نیروهای آتش نشانی خرم آباد و عوامل شهرداری به سیل 

زدگان خرم آباد خدمت رسانی کنند. 
و البته در کنار این نیروها حضور کارکنان ارتش، سپاه، نیروهای نظامی و انتظامی و 

مردم خرم آباد باعث شد که عملیات نظافت شهر سرعت زیادی داشته باشد.
»نوروزی« شهردار اصفهان نیز شخصا وارد عمل شد و روز دوازدهم فروردین با همراهی 
تیمی از کارشناسان و متخصصان شهرداری اصفهان جهت امدادرسانی به سیل زدگان 
عازم استان لرستان شدند. اصفهان، استان همجوار لرستان محسوب می شود و طبیعی 

است که حضور پررنگ تری هم در صحنه امدادرسانی داشته باشد. 
 

سیل در استان اصفهان نیز خســاراتی به دنبال داشــت. هرچند با توجه به مجموع 
شرایطی که در ابتدای مطلب ذکر شد، خسارت ها در اصفهان به نسبت سایر شهرها 
کمتر بود؛ اما در نهایت قدرت ویرانگر ســیل، در برخی شهرستان های استان تاثیر 
مخرب خود را برجای گذاشت و آن طور که معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان اصفهان گفته بر اثر جاری شــدن سیل اخیر، حجم بارش ها به 
نحوی بود که بالغ بر ۲۹۰ کیلومتر از راه های استان اصفهان )بر اساس آخرین اطالعات 
گردآوری شده( دچار آسیب دیدگی شامل آب شســتگی، تخریب شانه راه و آسیب 
به رویه راه ها شد و به گفته فر زاد دادخواه، در مجموع مجموع برآورد خسارات تا این 

لحظه ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان نیز می گوید که ۱۷ شــهر و ۳۵ روســتا و 
محور کوهستانی در شهرستان های شــهرضا، دهاقان، تیران و کرون، شاهین شهر، 
فریدن، فریدونشهر، چادگان، خوانســار، نایین، گلپایگان، سمیرم و بخش کوهپایه 
 شهرســتان اصفهان متاثر از حوادث جوی ناشــی از بارندگی های اخیر در اســتان 

بوده اند.
 

در روز پنجم فروردین و همزمان با حوادث تلخ سیل در شــیراز و گلستان، سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان هم هشــدار داد که احتمال طغیان 
زاینده رود وجود دارد و به همین دلیل، هرگونه اسکان در حاشیه زاینده رود را ممنوع 

اعالم کرد.
این سازمان اعالم کرد که با توجه به اعالم ســازمان هواشناسی کشور مبنی بر بارش 
شدید باران در استان اصفهان و اســتان های همجوار، همشهریان و مسافران به هیچ 
وجه در حاشیه رودخانه زاینده رود و نهرهای اطراف آن اسکان نداشته باشند و احتمال 

باال آمدن آب رودخانه بسیار زیاد است.
پس از اعالم این هشــدار، تصاویری از طغیان های قبلی زاینده رود طی ســال های 
گذشته در شبکه های اجتماعی منتشر شد و پای این عکس ها نوشتند که زاینده رود 
هر چندسال یک بار طغیان می کند و امسال هم نوبت به طغیان این رودخانه رسیده 
است! اتفاقی که البته خوشبختانه روی نداد و مردم از خشم طبیعت در امان ماندند. با 
این حال نیروهای امدادی و آتش نشانی تا آخرین روزهای تعطیلی نوروز روی پل های 
خواجو، سی و سه پل و مسیرهای امتداد رودخانه زاینده رود گشت زنی کردند تا ایمنی 

شهروندان و مسافران نوروزی به خطر نیفتد.
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امام صادق علیه  السالم :
هـریک از یـاران مـا که برادر دینى  اش در مشکلى از او 
یارى بخواهد ، و او با تمام توان خود در یارى او نکوشد ، 

هر آینه به خدا و پیامبر او و مؤمنان خیانت کرده است
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

امروزه در سایت کاریابی need.co.uk شاهد 
مسئولیت ها و اصطالحاتی هستیم که شاید تا ۵ 
سال اخیر حتی وجود هم نداشــتند. هنوز هم عناوین شغلی 
زیادی وجود دارد که در ما شــک بر می انگیزنــد و ایده ای در 
موردشــان نداریم. مشــاغل زیر همــه نمایانگر زیاد شــدن 

حرفه هاست.
1-  خلبان هواپیماهای کنترل از راه دور

وسیله های نقلیه بدون سرنشــین خودکار - یا به قول معروف 
هواپیماهای کنترل از راه دور - پتانســیل زیــادی برای آینده 
بسیاری از صنایع و حرفه ها دارند، از ارتش گرفته تا صنعت بسته 
بندی برای مشتری. فرقی نمی کند که برای چه هدفی باشند، 
ماموریت های پنهانی، عکاسی هنری یا رساندن آخرین بسته 
سفارش داده شده از فروشــگاه. کسانی که به صورت تخصصی 
می توانند کنترل شان کنند در سال های آتی با مشاغل زیادی 

رو به رو خواهند شد.
2-طراح لباس سه بعدی

دنیای مد نیز از روند تکنولوژی در امان نمانده است. در سال های 
اخیر، طرح های سه بعدی از میالن تا نیویورک ظاهر شده اند و 
جواهرهای چاپ سه بعدی، وســایل تزئینی و حتی مایوها این 
صنعت را تکان داده اند. چاپ ســه بعدی امکانات تولید مقرون 
به صرفه ای را ارائه می دهد؛ همان طور که تکنولوژی پیشرفت 
می کند و بیشتر در دســترس قرار می گیرد، انتظار می رود که 

پروسه تولیدی را که می شناسیم را متحول کند.
3- معمار واقعیت قوی شده

واقعیت مجازی دیگر در صنعت به یک اصطالح تبدیل شــده 
است. از تفریح، فیلم و بازی ویدئویی گرفته تا سالمت. امروزه، 
واقعیت مجازی حتی به عنوان شکلی از درمان به کار می رود. این 
تکنولوژی فرصت بزرگی برای طراحان عالقه مند فراهم می کند 
تا با تفریح کار کرده و از امکانات جدید و هیجان انگیز بهره ببرند 

در حالی که تجربه های مهم و بزرگی می آفرینند.

۱۰ شغل تکنولوژی آینده که باور نمی کنید واقعا 
وجود دارند)۱(

عکس روز

دوخط کتاب

قفسه ها در کف زمین ریخته اند، 
خریــد کنیــم؛ درســت از همان 
جایــى کــه شــب ها جوالنــگاه 
سوسک هاست. پول داشتن کمک 
مى کند که اگر دل مان خواست 
کمــى روى مــد باشــیم، وگرنه 
مجبوریــم لباس هاى مــد روز را 
بــا دو ســال تاخیر بپوشــیم؛ چون 
خانم هــاى مهربانى کــه در پول 
غلت مى زننــد، لطــف مى کنند و 
لباس هایى که دل شان را زده به 
مغازه  دســت دوم فروشى محل 

مى دهند.
»کمى قبل از خوشبختى«
 انیس لودیگ

پولدارها مى گویند پول، 
راز خوشبختى نیست!

افرادى که پولدارنــد مى گویند 
پــول مهــم نیســت. در حالى که 
پول کمک حــال آدم اســت. اگر 
پول داشته باشــیم مى توانیم یک 
خط تلفن داشته باشیم تا هروقت 
پکر بودیم به دوســتان مان تلفن 
کنیــم. اگر پول داشــته باشــیم 
مى توانیم هرازگاهى غذاهاى 
خــوب بخوریم و مجبور نیســتیم 
بین قفســه ها خــم شــویم تا از 
بین مارک هــاى بنجلى کــه پایین 

 Bill Heine ،مجری سابق رادیو بی بی سی و شــخصیت محلی معروف
در اثر سرطان در ۷۴ سالگی فوت کرده اســت. او به خاطر قرار دادن یک 
مجسمه غول پیکر از یک کوسه روی سقف در ســال ۱۹۸۶ مشهور شد. 
منظره عجیب و غریب که به نام The Headington Shark شناخته 
می شود، در بیست و یکمین سالگرد سقوط بمب اتمی روی ناگازاکی برپا 
شد. این مجسمه توسط مجسمه ســازی به نام جان باکلی طراحی شد و 
توســط Anton Castiau، یک نجار محلی و دوست جان باکلی ساخته 

شد.

کوسه ای روی سقف خانه 

یکی از چشم اندازهای زیبا در دامنه های کوه مونتجو، فواره سحرآمیز است که در 
کاتاالن واقع شده و یک فواره آب با پیچ و تاب فراوان است. طرح اصلی فواره قبل 
از نمایشگاه توسط معمار کاتاالن Carles Buigas پیشنهاد شده بود و یک 
 Pedralbes نمونه  آزمایشی این فواره را نیز در سال ۱۹22 در کاخ سلطنتی
ساخته بود. با وجود انتقادهای بسیار به طرح، فواره در روز ۱۹ مه ۱۹2۹ افتتاح 
شد. طراحی اصلی شامل یک سیستم روشنایی رنگی بود که جریان آب را در 
طول و اندازه متفاوت نشان می داد و یک فضای بی نظیر ایجاد می کرد. کل 

سیستم حدودا 3 میلیون لیتر آب دارد. 

فواره  سحرآمیز کاتاالن ها

یک پسر خردسال هندوســتانی تبدیل به یک قهرمان در این کشور شد. این 
پسر خردسال که نامش اعالم نشده پس از آنکه با دوچرخه، جوجه مرغ متعلق 
به همسایه شــان را زیر گرفت بالفاصله با دوچرخه جوجه زخمی شــده را به 
بیمارستان محلی رســاند. این کودک پس از زخمی شدن جوجه در حالی که 
خود را مقصر می دانست برای نجات جان جوجه راهی بیمارستان شد. این عکس 
او را در داخل بیمارستان در حالی که در یک دست جوجه زخمی شده و در 
دست دیگر یک اسکناس برای پرداخت هزینه درمان دارد، نشان می دهد.

کودک فداکار هندی

مصاحبه خاص!

فرماندار اسد آباد همدان 
برای مصاحبه وسط ترک 

زمین ایستاده است!

طی مراسمی به منظور تکریم و تجلیل از مقام شــامخ نیکوکاران مدرسه 
ساز و پاسداشــت همت بلند آنان در راســتای تامین فضاهای آموزشی و 
پرورشی، بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز منطقه بلداجی در 
سالن اجتماعات آموزشگاه دخترانه الزهراء)س( شهر بلداجی برگزار شد و 
خیر اندیشان جامعه با حضور سبز خود جلوه ای از ایثار و فداکاری را به یاد 
گذاشتند. در این مراسم با حضور مدیر کل تجهیز و نوسازی مدارس استان،  
نماینده مردم شهرســتان بروجن در مجلس شورای اسالمی، معاون مالی 
فرمانداری شهرستان بروجن، بخشدار، شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر 
بلداجی ساختمان جدید االحداث مدرســه راهنمایی دخترانه الزهرا)س( 

شهر بلداحی گشایش یافت.
 طهمورث طهماسبی بلداجی، رییس اداره آموزش و پرورش بخش بلداجی 
با اعالم این خبر گفت: خوشبختانه به صورت همزمان سالن ورزشی مدرسه 
راهنمایی ابن سینای بلداجی هم به روی دانش آموزان این آموزشگاه گشوده 
می شود. طهماسبی،گزارشی از فضاهای آموزشی در سطح منطقه بلداجی 
را به مدعوین ارائه داد و افزود: این آموزشگاه دارای ۱0 کالس درس، با زیر 
بنای۱2۵0متر مربع مساحت است و در دو طبقه که دارای سالن اجتماعات 
و نمازخانه  بوده و 2000 متر محوطه ســازی و ۱۵0متر حصار کشی شده 
است. وی از حمایت های بی دریغ خانم دکتر ربیعی صمیمانه تقدیر و تشکر 
کرد و افزود: در سال گذشته نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی 
با دعوت از مســئولین و خیرین بنیاد برکت از مدارس منطقه بلداجی و به 
ویژه دو پروژه نیمه تمام این منطقه دیدن کردند و قول مساعدت دادند که 

این دو پروژه به بهره برداری برسد.
طهماسبی در ادامه افزود: این بنیاد در سطح استان و شهرستان بروجن و 
شهر بلداجی ۶00 میلیون تومان در تکمیل و به بهره برداری سالن ورزشی 

ابن سینا و مدرسه دخترانه الزهرا)س(کمک کرد. وی ادامه داد: اگر دانش 
آموزان ما آرامش و تامین جانی داشته باشــند، با خیالی آسوده و راحت به 
تحصیل و درس خواندن مشغول می شوند. وی خاطر نشان کرد: هم اکنون 
۵2 آموزشــگاه در منطقه بلداجی وجود دارد که ۵0 درصد این مدارس در 
مرکز بخش یعنی شــهر بلداجی قرار دارند که خیلی از مــدارس ما نیاز به 
آسفالت، تجهیز، نوسازی و نمازخانه و ســالن اجتماعات دارند. وی از کلیه 
کسانی که در برگزاری همایش خیرین مدرسه ساز و نیک اندیشان جوان 
منطقه بلداجی همت و کمک کردند تشــکر و قدردانی کرد ودر خصوص 
مشــکالت عدیده  موجود مدارس منطقــه بلداجی از آغاز وقــوع زلزله از 
ســال های ۹0 تاکنون برای حاضران به تفصیل ســخن گفت و از حضور 
 خیران مدرسه ساز اســتان به ویژه آقای حاج عیسی اکبری و خانواده های
  شــهدا وفعاالن فرهنگی حاضر در این محفل آموزشــی تقدیر و تشــکر

 کردند.
 رییس اداره آموزش و پرورش منطقه بلداجــی در ادامه افزود: هم اکنون 
بیشترین مشکالت را در روستای سیبک از توابع بخش بلداجی داریم که از 
نظر جمعیت روستایی و جمعیت دانش آموزی فعال در همه مقاطع آموزشی 
مشــکل وجود دارد که با قول مســاعدت خانم دکتر ربیعی، نماینده مردم 
شهرستان در مجلس شورای اسالمی شاهد افتتاح دو مدرسه در روستای 
سیبک چغاخور با کمک ها و حمایت های بنیاد برکت و پیگیری بسیار خوب 
نماینده محترم در مدت یک ساله خواهیم بود. وی خاطر نشان کرد: مدرسه 
بصیرت سیبک هم دارای مشکالت عدیده ای اســت که نیاز است در این 
روستا یک سالن ورزشی هم احداث و برای فعالیت های دانش آموزان عزیز 

و فعال روستای سیبک گشایش یابد.
 وی همچنین به مشــکالت فضاهای آموزشــی روســتای آورگان به ویژه 
مدارس عرفان و تزکیه آورگان و عبادت اشــاره کرد و گفت: مشکالت این 
مدارس را در دســتور کار قرار می دهیم و برای رفع مشکالت تالش جدی 

خواهیم کرد. طهماســبی همچنین گفت: شــروع آغــاز عملیات اجرایی 
مدرسه راهنمایی الزهرا)س( شهر بلداجی از ســال ۱3۹0 آغاز و بعد از ۷ 
سال شاهد افتتاح و گشایش این مدرسه هستیم. وی با بیان اینکه بیست و 
یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز منطقه بلداجی در بلداجی برگزار می 
شود، گفت: سالن ورزشی مدرسه راهنمایی پسرانه ابن سینای بلداجی که 
یکی از مدارس مهم و خیلی خوب منطقه است، به صورت همزمان با حضور 
مدعوین، خانواده شهدا و شما عزیزان حاضر در این محفل خودمانی بعد از 
این جلسه برگزار خواهد شــد. وی افزود: خوشحالیم که بعد از گذشت ۱۴ 
ســال به هر حال با تالش و همت همه کارشناســان و کارکنان این اداره و 
مدیران قبلی و فعلی ،  شاهد افتتاح و گشایش این سالن ورزشی هستیم که 
این سالن ورزشی بزرگ هم بیش از ۱0۵0متر زیر بنا دارد و تا کنون بیش 
 از ۹00 میلیون تومان هزینه در بر داشــته تا امروز به بهره برداری رسیده و 

افتتاح شود.
 وی با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم زنده یاد حاج علی بارانی، رییس اسبق 
اداره آموزش و پرورش منطقه از خدمات و زحمات این برادر رزمنده، جانباز و 
فداکار و پرتالش تجلیل کرد و گفت: اولین مدرسه خیری در بلداجی در سال 
۱32۸ به همت 2۴ نفر از بزرگان و معتمدین و فرهنگ دوستان و عشایر و 
افراد باهمت و زحمتکش ساخته و در آن زمان به روی دانش آموزان گشوده 
شد که سند رسمی آن به صورت بنر در اداره کل آموزش و پرورش به صورت 
همت خیری نمونه در سالن اجتماعات اداره کل نصب شده و یاد و خاطره 

این عزیزان را نیز گرامی می داریم.
 در ادامه براتی، مدیر کل تجهیز و نوسازی مدارس استان هم طی سخنانی 
از تالش ها و زحمات و خدمات خانم دکتر ربیعی و همه دســت اندرکاران، 
مهندسین و مشاورین که در ساختن مدرسه خیرین و دولتی در استان همت 
دارند و حمایت، مســاعدت و کمک می کنند قدردانی و تشکر کرد و گفت: 
با توجه به  اعتباراتی که فعال در ســطح استان داریم، دست خیرین محترم 

مدرسه ساز را در همه جای اســتان به گرمی می فشاریم و در امر خیری و 
مدرســه ســازی اقدام خواهیم کرد. براتی گفت: هم اکنون ۶0پروژه نیمه 
 تمام در سطح استان داریم که ۴۵ پروژه از این تعداد از کمک های خیرین

 مدرســه ســاز تامین شــده اســت که دو تا پروژه را از ۶0 پروژه در شهر 
 بلداجی افتتاح می کنیم و شاهد گشــایش این فضاهای آموزشی و ورزشی

 هستیم. 
از مسئولین و کارشناســان بنیاد برکت که ما را در ســاختن این پروژه ها 
حمایت کردند کمال تقدیر و تشکر داریم و امیدواریم این خدمات و کمک 
ها همچنان ادامه داشته باشد که در ســال های آینده به ویژه سال۱3۹۸ 
شاهد گشایش و افتتاح مدارس خیری در سطح استان و شهرستان و بخش 
بلداجی باشیم. در پایان یک گروه کوچک ۶ نفری اعالم آمادگی کردند که 
در سال ۱3۹۸ یک مدرسه ۶ کالسه را در شــهر بلداجی خواهیم ساخت 
 و به اداره آموزش و پــرورش منطقه بلداجی و دانش آمــوزان عزیز هدیه  

می کنیم. 
در پایان به بیش از 20 نفر از خیرین که بــه مدارس منطقه بلداجی کمک 

مالی کرده بودند لوح تقدیر اعطا شد و از زحمات آنان قدردانی کردند. 
گفتنی اســت؛ آموزش و پرورش منطقه بلداجی تا کنــون حتی یک ریال 
برای خرید زمین ، احداث و ســاختن مدارس در شــهر بلداجی پرداخت 
نکرده و برای ســاختن و آغاز عملیات اجرایی مدارس از گذشــته تا کنون 
برای ســاختن مجموع 2۵ آموزشگاه موجود در شــهر بلداجی زمین های 
فوق الذکر را کشاورزان و خیرین و افراد نیک اندیش و فرهنگ دوست شهر 
بلداجی به صورت رایگان اهدا کرده اند. از جمله خیرانی که برای ســاختن 
مدارس از ســال ۱32۸ تا کنون در بلداجی زمین اهــدا کردند به  مرحوم 
اســماعیل خان و علی اصغر خان بختیاری می توان اشاره کرد که منزل و 
 خانه مسکونی خود را در سال ۱32۸ به اداره آموزش و پرورش آن زمان اهدا

 کردند.

برگزاری  بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در شهر بلداجی

 

علیرضا رحمانی بلداجی
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