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۲۳ فروردین الی ۴ اردیبهشت

مرتب کردن آرزوها؛
امروز یک لیست از آرزوهایی که 

 برای امسال و لک زندیگتون 
دارین، تهیه کنید!
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در بحث فساد با کسی تعارف 
نخواهیم داشت

 استاندار اصفهان در نخستین جلسه شورای اداری استان هشدار داد:

 چه کسانی باید جور افزایش بودجه درآمدی اصفهان را بکشند؟

خوب، بد، نامعلوم!
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 طوفان شن
 در مسیر شرق اصفهان

جانشین رییس پلیس راه استان خبر داد:
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  بسکتبالیست با سابقه اصفهان
 در گفت و گو با »زاینده رود« مطرح کرد:

اگر ذوب آهن نباشد، 
خداحافظ

افزایش ۲۰ درصدی کرایه 
تاکسی در شهر اصفهان

 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شهرداری اعالم کرد:
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شهردار اصفهان:

دیپلماسی شهری را در شرایط بحران توسعه دادیم
شهردار اصفهان با بیان اینکه به دنبال انجام اقدامات انسان دوستانه هستیم و سعی داریم 
کدورت ها را از بین برده و خدمات خوبی را ارائه دهیم، گفت: شهرداری اصفهان توانست 
دیپلماسی شهری را درشرایط بحران نیز توسعه دهد. قدرت ا... نوروزی در هفتاد و سومین جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان که با حضور استاندار برگزار شد، با بیان اینکه وضعیت شهرداری 

اصفهان در ابتدای کار از نظر مالی و ....

کنسرت محمد معتمدی
۳0 فروردین ماه

تاالر کوثر

بازدید مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان از نمایشگاه محیط زیست
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان از نمایشگاه محیط زیست بازدید به عمل آورد. عظیمیان  در  این دیدار اظهارکرد: این شرکت 
تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده  و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز در بخش حفظ محیط زیست هزینه کرده است. به عبارت ساده تر، این شرکت ساالنه ۵۰ 

تا ۷۰ میلیارد تومان در سال هزینه نگهداری دارد.

عکس خبر

هفتاد و  سومین جلسه علنی شورای شهر در حالی صبح 
دیروز در تاالر شورای شهرداری مرکزی اصفهان برگزار 
شد که اســتاندار اصفهان، میهمان ویژه این جلســه بود. حضور عباس 
رضایی در این جلســه فرصتی را برای اعضای شورای شهر فراهم کرد تا 
مطالبات شــان را از اســتانداری در یک فضای صمیمانه مطرح کرده و 
خواستار همکاری هرچه بیشــتر این نهاد با شواری شــهر شوند. ورود 
جدی تر اســتاندار به موضوعاتی نظیر حضور شهردار در جلسه معاونین 
استاندار، منع حضور مهدی مقدری در شورای شهر، دیپلماسی شهری در 
مناطق سیل زده، شــورای راهبری برنامه شــهر - منطقه و برنامه های 
فرهنگی شهر از جمله انتظارات اعضای شورای شهر از استاندار اصفهان 
در جلسه دیروز بود. رضایی نیز در این جلسه ضمن اظهار خوشحالی از 
هماهنگی، یکپارچگی و هم افزایی اعضای شــورای شــهر با شهرداری 
اصفهان، توصیه هایی برای اعضای شــورای شــهر و مدیران شهرداری  
داشت و از آنها خواست از ورود به حاشیه ها خودداری کنند. گزیده ای از 

صحبت های استاندار اصفهان در این جلسه در ادامه می آید:
   استمرار تعامل و هماهنگی 
را از همه اعضای شــورای شهر 
خواستارم؛ چرا که حفظ اتحاد و 
انسجام مورد انتظار مردم استان 
اصفهان است. ضروری است که 
اعضای شورای شــهر و مدیران 
شهرداری از حاشــیه ها پرهیز 
کنند، به ویژه در شــرایطی که 
از کاه کوه می ســازند و بعضا در 
فضای مجازی به این امر دامن 

می زنند.
   مدیریت شهری اصفهان، نیروهای امدادی و مردم اصفهان در کمک به 
مناطق سیل زده کشور گل کاشتند،همه این نیروها نماد انسان دوستی 
مردم اصفهان هستند و از حضور امدادگرانه همه این افراد در همه مناطق 
سیل زده معموالن، پلدختر و اهواز قدردانی می کنم.بهتر است تسهیالتی 
برای کسانی که در مناطق سیل زده فعالیت دارند در نظر گرفته شود تا 

بتوان مهربانی را بیش از گذشته انتقال داد.
نیروهای امدادی از اســتان اصفهان عالوه بر اســتان هایی که به عنوان 
وظیفه پیشنهاد شده است در استان گلســتان نیز فعالیت داشته اند. در 

این روزها  مهربانی مردم اصفهان بار دیگر به منصه ظهور گذاشته شد.
   اســتان اصفهان نیز از بارش های الهی بی نصیب نبوده و در یک روز 
همزمان در همه مناطق استان ســیل، برف و طوفان را تجریه کردیم . 

مدیریت بحران در استان بسیار عملکرد مناسبی داشت و همه خطرات 
احتمالی را به خوبی پشــت سر گذاشــتیم.با تدابیر انجام شده سیل در 
دهاقان، اصفهان و سمیرم مدیریت و حداقل خسارات را بر جای گذاشت؛ 
اما توجه داشته باشیم که ما نیز از خطرات سیل مصون نخواهیم ماند و 
باید انسجام در ابعاد فنی در ساخت و ســاز را جدی بگیریم و با هر گونه 

تخلف در این زمینه برخورد شود.
   الزم است پالسکوهای اســتان اصفهان در شهر اصفهان، فوالدشهر، 
خمینی شهر و ... شناسایی شود و باید قبل از هر گونه حادثه ای اقدامات 

پیشگیرانه صورت گیرد.
   صدا و سیمای اصفهان باید در آموزش همگانی ایستایی ساختمان ها، 
سیل و آتش سوزی ها ورود جدی تری داشته باشــد. شهرداری در این 
زمینه ارائه آموزش به شهروندان را در دستور کار قرار دهد و برای این امر 

آتش نشانی از ظرفیت خوبی برای آموزش برخوردار است.
   همه نهادها و سازمان ها باید نسبت به حمایت از بخش خصوصی برای 
توسعه استان اصفهان همکاری داشته باشند ، بعضا به جای خصوصی سازی، 
خصولتی سازی را انجام داده ایم، 
باید مشکالت بخش خصوصی را 
درک کنیم و برای رفع آن اقدام 

جدی صورت گیرد.
   باید در حوزه مصرف بهینه 
آب فرهنگ سازی ادامه داشته 
باشــد که برای این امر بخش 
خصوصی و سمن ها فعالیت های 
خوبــی را انجــام داده انــد که 
نیازمند همراهی دســتگاه ها و 
سازمان های اجرایی نیز هستند.

   انجام مطالعات زیست محیطی و مطالعات طرح جامع شهری باید به 
روز رسانی شود، از شورای شهر و شهرداری اصفهان نیز درخواست دارم 
در حوزه ترافیک برنامه ریزی بهتری داشته باشــند و در راستای ایجاد 

زیرگذر و روگذرها، برنامه ریزی بهتری داشته باشند.
   ایجاد خط دو و ســه شــهرداری اصفهان باید در اولویت قرار گیرد، 
بهره برداری از این طرح می تواند تولید درآمد داشــته باشد ضمن اینکه 

برای ترافیک و اقدامات زیست محیطی تاثیرات مثبت فراوانی دارد.
   ضروری است که جلسه ویژه ای در حوزه مســائل آب داشته باشیم. 
بیش از ۳۶ درصد پیشرفت در ایجاد تونل سوم کوهرنگ داشتیم و سعی 
داریم با برنامه ریزی های در دستور کار از ایجاد بحران جدید جلوگیری 

به عمل آوریم.

توصیه استاندار اصفهان به اعضای  شورای شهر و مدیران شهرداری:

 از ورود به حاشیه ها پرهیز کنید
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حضور پر شمار وزرا و روسای برخی از نهادهای درگیر 
در سیل اخیر در کشــور در صحن علنی مجلس در 
حالی دیروز به چشــم می آمد که در هفته گذشته 
بسیاری از نمایندگان نســبت به عدم حضور وزرا در 
مجلس و پاسخگویی به نمایندگان شکایت داشتند. 
این مســئله البته تحت تاثیر برخــی از موضوعات 
پررنگ تر سیاسی در کشــور مانند اقدام اخیر آمریکا 
علیه سپاه و شــروع موج دوم بارش ها کمی فروکش 
کرد؛ اما باالخره وزرای درگیر در ســیل و مشکالت 
ناشــی از آن، راهی مجلس شــدند تا گزارش خودرا 
از عملکرد در این معضل بزرگ بــه نمایندگان ارائه 
دهند. این جلســه نیز بر طبق روال سایر جلساتی از 
این دســت که معموال با حضور وزرا و رییس جمهور 
برگزار می شود، خالی از حاشیه نبود. در این گزارش 
به صورت مفصل به متن و حاشیه جلسه مهم دیروز 

مجلس پرداخته شده است.
آیا هواشناسی به نهادی گزارش داده بود؟

رییس مجلس در ابتدای سخنرانی خود با انتقاد شدید 
از سازمان هواشناسی گفت: آیا این سازمان گزارش 
خود در مورد احتمال ســیل را به نهادی هم ارسال 
کرده بود؟ رییس سازمان آب و هواشناسی اما در دفاع 
از عملکرد ســازمان متبوعش با بیان اینکه سازمان 
هواشناسی 150 اطالعیه، 90 اخطاریه به دستگاه های 
اجرایــی و 1950 گزارش رادیویــی و تلویزیونی در 
شرایط مخاطره آمیز داشته است، اظهار داشت: ما در 
سازمان هواشناسی، 72 ساعت قبل از وقوع هر رخداد 
اطالعیه صادر و 48 ساعت قبل نیز پیش بینی خود را 
اعالم می کنیم که در سیالب اخیر هم به همین منوال 
پیش بینی ها اعالم شده است.تاج بخش رئیس سازمان 
هواشناسی کشور به پیش بینی های این سازمان درباره 
بارندگی ها در جلسه شورای عالی آب که بهمن سال 
گذشته برگزار شــده بود، تصریح کرد: این سازمان 
توان پیش بینی در بازه  زمانی 15 روزه را دارد، درباره 
بارش ها، ما از 15 روز قبل اعالم نمی کنیم؛ زیرا صحت 
آن قابل اعتماد نیست، به خصوص در بهار که تغییرات 

زیادی اتفاق می افتد.

وزرا در صف پاسخگویی
وزرای کشور، راه، کشــاورزی و نیرو هم در گزارشی 
اقدامــات صورت گرفتــه در مقابل ســیل و جبران 
خســارت ها را بــه مجلس ارائــه دادند. وزیــر راه و 
شهرسازی خاطرنشــان کرد: با وقوع سیل در کشور، 
ستاد بحران در وزارتخانه تشــکیل شد و نقش خود 
را ایفا کرد. با هشــدارها، اطالعیه ها و اخطاریه های 
هواشناسی برای مقابله با سیل، تمهیدات الزم اتخاذ 
شد؛ همچنین در سراسر کشــور کلیه راهدارخانه ها 
با حدود 12 هزار نفر نیروی راهــدار و بیش از 9 هزار 
ماشین آالت برای انجام عملیات راهداری و برف روبی و 
مقابله با تهدیدات سیل، همزمان به فعالیت پرداختند. 
اســالمی با بیان اینکه تا به امروز بیــش از 14 هزار 
کیلومتر از راه های اصلی، فرعی و روســتایی کشور 
دچار آسیب شده که شامل آب بردگی، رانش، لغزندگی 
زمین و... بوده اســت،گفت: همچنین در این مقطع 
بیش از 10 هزار و 900 ابنیه تاریخی آسیب دید که در 
این میان 725 پل کامال تخریب شد. وزیر نیرو هم که 
از سوی یکی از نمایندگان به عنوان عامل اصلی سیل 
شناخته شد و اعتراضات زیادی به عملکرد وزارتخانه 
خود داشت هم در سخنانی گفت: سازمان هان دولتی 
توانستند به نحو موثری در پاسخگویی به این حادثه 

برای برگرداندن شرایطی که در حیطه وظایفشان بود، 
عمل کنندمثال در بخش برق در شرایطی که 2352 
روستا با قطع برق مواجه شده بود، االن 1.5 درصد از 
روستاهای ما به دلیل عدم دسترسی برق ندارند. در 
موضوع آبرســانی در حالی که 3788 روستا با قطع 
آب مواجه شــدند امروز چیزی در حدود 1.5 درصد 
از روســتاهابا قطعی آب مواجه هستند؛ البته بالغ بر  
2100 میلیارد تومان خســارات نیز به زیرساخت ها 
وارد شده است. حجتی هم با برآوردی از سیل در مورد 
محصوالت کشاورزی حرف خود را آغاز کرد و گفت: 
حدود 2 هزار میلیارد تومان اســت. تــا امروز حدود 
13 هزار میلیارد فقط به تولیدکنندگان محصوالت 
کشاورزی خسارت وارد شده اســت. وی اضافه کرد: 
تاکنون حدود 65 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان 
مناطق سیل زده پرداخت شده که حدود 750 میلیارد 
تومان نیز بــه زودی پرداخت می شــود و مراحل آن 
انجام شده است؛ اغلب خسارات در حوزه زراعت، دام، 
باغبانی و زنبور عسل است؛ به طوری که حدود 600 
هزار واحد مرغداری آســیب دیده اند.وزیر کشور هم 
گفت افزایش بارش، عدم انجام الیروبی و دست درازی 
به منابع طبیعی از عوامل این اتفاق است. وی تصریح 
کرد: عبرت این حادثه این است که باید این انسجام 

و همکاری بین همه دســتگاه ها و مــردم همچنین 
نهادهای غیر دولتی  راکه کمک کردند، در ادامه نیز 
داشته باشیم. االن در مرحله مقابله هستیم و براساس 
پیش بینی ها باید دســتگاه های اجرایی اعم از وزارت 
خانه های نیرو و کشــاورزی همچنین شهرداری ها 
آمادگی الزم را برای بارش های احتمالی و ذوب برف ها 

در اردیبهشت داشته باشیم.
حاشیه های پر رنگ جلسه سیالبی مجلس

از ابتدای حضــور وزیران در مجلــس، نمایندگان با 
در دســت داشتن نامه هایی به ســمت صندلی های 
وزیران رفته و در کنار صندلی های آنان تجمع کردند 
و از وزیران برای درخواست هایشان امضا می گرفتند.

پس از تجمــع نمایندگان در کنــار صندلی وزیران، 
نادر قاضی پور نماینده ارومیه خواهان دادن تذکری 
در این موضوع شــد و در این باره بــه جایگاه هیئت 
رییســه مجلس رفت که نهایتا علی الریجانی رییس 
مجلس برای دقایقی سخنان اردکانیان را قطع کرد و 
از نمایندگان خواست که بر صندلی های خود مستقر 
شوند.هنگامی که علی اصغر پیوندی رییس سازمان 
هالل احمر در حال ارائه گزارش خود به نمایندگان بود، 
تعدادی از نمایندگان اصفهان با حضور در کنار صندلی 
وزیر نیرو با وی صحبت کردند؛ اما به یک باره فریادهای 
اکبر ترکی نماینده فریدن و فریدون شهر در پارلمان 
شنیده شد که اردکانیان را خطاب قرار داده بود، وی 
نســبت به عملکرد وزرات نیرو درخصوص سدهایی 
که در اصفهان وجود دارد، معترض بود.در ادامه برخی 
از نمایندگان اصفهان تــالش کردند تا این نماینده را 
آرام کنند و وی را به گوشه ای برده و معاون وزیر نیرو 
دقایقی را با وی به صحبت پرداخت.زمانی که وزیر نیرو 
در پشت تریبون مجلس قرار گرفت تا گزارش خود را 
ارائه کند، بهروز نعمتی نماینده تهران با فریاد خطاب به 
وزیر نیرو گفت:» آقای اردکانیان پس کی می خواهید 

این کارها را انجام دهید؟«
گفتنی است قرار بود یکشنبه هفته گذشته تعدادی 
از مسئوالن دولتی در مجلس حضور یابند و گزارشی 
از آخرین وضعیت کمک رســانی به این مناطق ارائه 
کنند ولی به دلیل سفر وزیران به مناطق سیل زده این 

موضوع به جلسه دیروز موکول شد.

حمایت عربستان، امارات و 
بحرین از شورای انتقالی سودان

عربســتان ضمن اعالم حمایت از اقدامات شورای 
نظامــی انتقالی در ســودان، ارســال کمک های 
بشردوستانه ای برای سودانی ها را در دستور کار خود 
قرار داده است. امارات نیز پس از ریاض حمایت خود 
را از این شورا اعالم کرد. بحرین نیز بر ایستادگی خود 
در کنار شورای نظامی انتقالی تاکید کرد.همچنین 
ریاض از سودانی ها خواست منافع ملی را در اولویت 
قرار دهند.در همین حال، وزارت خارجه امارات نیز 
در بیانیه ای حمایت خود از عبدالفتاح برهان، رییس 
شورای نظامی انتقالی سودان را اعالم کرده و انتصاب 
او و تشکیل شــورای نظامی انتقالی را »اقدامی در 

راستای عمل به خواسته های سودانی ها« دانست.

»گربه جاسوس«؛ داستان 
عجیب دیگری درباره آسانژ 

سردبیر وب سایت ویکی لیکس گفت: داستان های 
دیوانه وار درباره گربه جاســوس مؤسس سایت و 
حشرات داخل سفارت اکوادور که از سوی مقام های 
ارشد این کشور مطرح شده، با هدف منحرف کردن 
اخراج »وقیحانه« وی از سفارت و لغو پناهندگی اش 
صورت گرفته اســت. ســفیر اکوادور در لندن به 
گربه ای اشاره کرده که ممکن است از سوی آسانژ 
برای برخی امور مورد اســتفاده قرار گرفته باشد و 
مدعی شد که تمامی ســاختمان سفارت زیر پای 
این گربه بوده اســت.این دیپلمات ادامه داد: این 
گربه می توانسته به هر جای سفارت برود. ما مظنون 
هستیم که این گربه وسیله ای حمل می کرده تا از 
ما جاسوســی کند.این اظهارنظر از سوی سردبیر 
ویکی لیکس باعث طعنه ها و کنایه های زیادی به 
مقام های اکوادوری شد؛ به طوری که برخی حتی 

گفتند آنها نیاز به کمک روانی دارند.

آزمایش دی ان ای، مرگ 
 فرمانده داعش فیلیپین را 

تأیید کرد
وزیردفاع فیلیپین گفت: نتایج آزمایش »دی ان ای« 
مرگ »ابــودار« فرمانده داعــش فیلیپین را تأیید 
کرده است.به نوشــته روزنامه »گاردین«، »دلفین 
لورنزانا« وزیر دفاع فیلیپین در این خصوص اعالم 
کرد: »این بدان معناســت که رهبــر خودخوانده 
داعش، مرده است. گروه وی از آن تاریخ بدون رهبر 
است؛ همچنین بعد از عملیات موفقیت آمیز ارتش، 
پراکنده شده اند«.ارتش فیلیپین مرگ ابودار با نام 
واقعی »بنیتو ماروهومسار« را ماه مارس اعالم کرد؛ 
اما شبهاتی در این خصوص وجود داشت که منتج به 

انجام آزمون دی ان ای شد.

ضرب االجل دوباره دموکرات ها 
برای انتشار اسناد مالیاتی ترامپ

دموکرات های کنگره بار دیگر برای انتشــار اسناد 
مالیاتی رییس جمهور آمریکا ضرب االجل تعیین 
کردند.ریچارد نیل، رییس دموکرات کمیته منابع 
مالی مجلس نمایندگان آمریکا ســازمان مالیاتی 
این کشــور را موظف کرد تا بیســت و سوم آوریل 
اظهارنامه های مالیاتی دونالــد ترامپ را به کنگره 
تحویل دهد.ایــن کمیته پیش تر هم از ســازمان 
خدمات درآمد داخلی که مسئول انجام امور مالیاتی 
است، خواســته بود اســناد مالیاتی آقای ترامپ را 
تحویل کنگــره دهد ولی با مخالفت این ســازمان 
روبه رو شده بود.نیل در نامه تازه خود به رییس این 
سازمان هشدار داد که عدم ارسال مدارک مورد نظر 
مخالفت با خواســته کنگره تلقی خواهد شد.طبق 
قوانین آمریکا، نیل تنها عضــو مجلس نمایندگان 
است که اجازه دارد به ســوابق مالیاتی شهروندان 
دسترسی مستقیم داشته باشد. او خواهان دریافت 
اســناد مربوط به مالیات پرداخت شــده به وسیله 
دونالد ترامپ و شرکت هایش طی یک دوره شش 

ساله است.

نمایندگان از وزرا حساب کشی کردند

موافقت رهبرانقالب با 
درخواست ۲ میلیارد دالری 

روحانی
 رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره 
به موافقت کلی مقام معظم رهبری با درخواست 
برداشــت 2 میلیارد دالری از صندوق توسعه 
ملی به منظور جبران خسارت سیل گفت: قرار 
است گزارش میزان خسارت تهیه و پس از آن، 
درخواست نهایی شود.مرتضی شهید زاده رییس 
هیئت عامل صندوق توسعه ملی   درمورد اینکه 
گفته شد رییس جمهور درخواست برداشت 2 
میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی را برای 
جبران خسارت ناشی از سیل اخیر به مقام معظم 
رهبری داده است، اظهار داشت: رییس جمهور 
2 میلیارد دالر درخواست کرده؛ اما هنوز از سوی 
مقام معظم رهبری هیچ اجــازه ای به صندوق 
واصل نشده است.وی با بیان اینکه تاکنون هیچ 
اذن برداشتی از ســوی مقام معظم رهبری به 
دست ما نرسیده است، یادآور شد: امروز نامه ای 
که به دســت ریاســت جمهوری رسیده نشان 
می دهد موافقت کلی با درخواست رییس جمهور 
انجام شــده منتها در کنار آن دستور بررسی و 

برآورد خسارت را داده اند. 

واکنش واعظی به 
حاشیه سازی ها علیه دولت

 رییس دفتر رییس جمهور تاکیــد کرد: ما در 
دولت قصد نداریم گرفتار میدان بازی اینهایی 
که می خواهند برای دولت ایجاد کنند، شویم.

سید محمود واعظی،  درباره اینکه پس از وقوع 
ســیالب ها عده ای دولت را متهم به کم کاری 
کردنــد و حتی جریانــی خواهان اســتعفای 
رییس جمهور شــد، گفت: چنین رفتارهایی 
جدید نیست،  از پنج سال و نیم پیش که آقای 
روحانی رییس جمهور شدند شاهد بودیم یک 
عده قلیلی از افراد خاص بــا تفکر تند به دنبال 
این مسائل بودند.این افراد به جای اینکه مسائل 
کشور را علمی و حرفه ای مطرح و حل کنند، به 
دنبال حاشیه و مسائل شخصی بودند و همیشه 

هم یک چیزهایی بیان کرده اند. 

فرانسه:
 ایران بعد از انقضای برجام 

مجاز به غنی سازی نیست
سفیر فرانســه در واشــنگتن ادعا کرده بعد از 
انقضای توافق هســته ای برجام، ایران مجاز به 
غنی ســازی اورانیوم نخواهد بود.سفیر فرانسه 
در واشنگتن در چند توییت در صفحه توییترش 
این ادعا را مطرح کرد. او نوشت: »نادرست است 
که بگوییم با پایان یافتن برجام، ایران مجاز به 
غنی سازی اورانیوم خواهد بود. ذیل پیمان منع 
اشــاعه )ان پی تی( و پروتکل الحاقی آن، ایران 
بایستی تحت نظارت های شدید ثابت کند که 
فعالیت های هسته ای اش غیرنظامی هستند«.

او همچنین تهدید کرد که کشــورش ممکن 
است بعداز انقضای برخی مفاد توافق هسته ای 
در سال 2025، تحریم های اعمال شده به بهانه 

غنی سازی علیه ایران را مجددا احیا کند.

پامپئو: آماده مقابله با ایران 
هستیم

وزیر خارجه آمریکا ضمن متهم کردن ایران به 
آنچه به ادعــای وی »اقدامات مخرب« خوانده 
شد گفت کشورش آماده است با اقدامات تهران 
مقابله کند.وزیر خارجــه آمریکا در مصاحبه  با 
بخش انگلیسی VOA در پاســخ به این سوال 
که آیا ایران در آمریکای التیــن حضور دارد؟ 
گفت: »بله. شکی وجود ندارد که پول ایران در 
آمریکای جنوبی برای اهداف مخرب، حمایت از 
حزب ا...، حمایت از سازمان های تبهکار فراملی 
و حمایت از تروریسم در سراسر منطقه صرف 
می شود.«پامپئو در ادامه ادعاهای خود افزود: 
دولت آمریکا با شــریکان خود برای متالشی 

کردن شبکه های مذکور همکاری می کند. 

بیژن نامدار زنگنه
وزیر نفت: 

سخنگوی شــورای نگهبان  اظهارکرد: هر روز شاهد 
مشکالتی برای تولید کنندگان هستیم که بخشی از 
آن به دلیل بروکراسی هایی است که دولت و مجلس 
می توانند از طریق وضع قوانین کارآمدتر این مسئله 
را حل کنند تا امکان بیشتری را برای تولید کنندگان 
فراهم کنند. بخشــی هم به ضرورت توجه جامعه به 
محصوالت داخلی بر می گردد؛ یعنی از تولیدات داخلی 
اســتفاده کنیم؛ چرا که یک گام به استقالل و رونق 
اقتصادی کمک کرده و به جلوتر می رویم.کدخدایی 
تاکید کرد: بر همه دست اندرکاران و مسئوالن است تا 
جایی که می توانند چه در بخش قوانین و چه در بخش 
اجرا شرایطی را فراهم کنند که تولید کنندگان با عالقه 
بیشــتری در حوزه تولید اقدامات خود را انجام دهند 
و هم سرعت بیشــتری بگیرند.گاهی اوقات مشاهده 
می شــود مجوزهای اولیه صادر شده ولی در استمرار 
این حمایت ها،کوتاهی هایی وجود داردکه اگردراین 

موارد هم دقت شود، نتایج درخشانی را خواهیم دید. 

 هر روز شاهد مشکالتی برای 
تولیدکنندگان هستیم

سخنگوی شورای نگهبان:

کافه سیاست

عکس  روز 

جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی با حضور سران قوا

پامپئو: آماده مقابله با ایران هستیم

پیشنهاد سردبیر:

زنگنــه در مورد انتقادات نســبت بــه عملکرد 
وزارت نفت در خوزستان گفت: مدیریت آب در 
هورالعظیم، ربطی به وزارت نفت ندارد که وزارت 
نفت اجازه دهد یا ندهد. تصمیم با ســتاد بحران 
استان است. استانداران صحبت کردند و گفتند 
که وزارت نفت حتی درخواســتی از ما نداشته 
است. آنها خودشان تصمیمات درستی گرفتند. 
وزیر نفت گفت: از جانب وزارت نفت هیچ منعی 
وجود ندارد. هیچ زمانی منع وجود نداشته است. 
همواره سیاست ما این بوده که اکوسیستم هورباید 
به عنوان یک سیستم زنده در طبیعت بماند و برای 
همین هزینه هایی به ما اضافه شد، نه اینکه کم 
شود.وزیر نفت با اشــاره به اینکه بازار نفت در اثر 
تحریم ها علیه ایران، روسیه و ونزوئال و تنش ها در 
لیبی شکننده شده، هشدار داد: اگر بخواهند فشار 
را به ایران بیشتر کنند، این شکنندگی به طرز غیر 

قابل پیش بینی اضافه خواهد شد.

مدیریت آب در هورالعظیم 
ربطی به وزارت نفت ندارد

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت: کار برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در وزارت کشور 

آغاز شده است.
سیداسماعیل موســوی اظهار کرد: از اردیبهشت  
ماه اجرای مراحل انتخابات بر اساس تقسیم بندی 
زمانی وزارت کشــور آغاز می شــود. اجرای این 
تقســیم بندی زمانی که در وزارت کشــور تهیه 
شده است، با دســتور وزیر کشور شروع می شود.

وی ادامــه داد: همزمان با دســتور وزیر کشــور 
برای آغاز اجرای انتخابات، جدول تقســیم بندی 
زمانی اجــرای مراحل انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی و میــان دوره ای مجلــس خبــرگان 
رهبری به مجریان انتخابات در سراســر کشــور 
ابالغ می شــود. در این تقســیم بندی زمانی تمام 
مراحل انتخابــات از مرحله ثبت نــام داوطلبان 
 تا رای گیری در روز 2 اســفند، مشــخص شــده

 است.

کار اجرای انتخابات مجلس 
در وزارت کشور آغاز شده

مدیرکل انتخابات وزارت کشور:

محمد جواد ظریف بیان کــرد: باید تاکید کنم 
که اروپایی هادر اردیبهشــت ماه ســال گذشته 
بعد از خروج آمریکا از برجام، تعهدات متعددی 
را طرح کردند. برای شروع به جای این تعهدات 
نیاز بود که اینستکس راه اندازی شود و اکنون ما 
معتقدیم که اروپایی ها باید تالش و فعالیت کنند 
که بتوانند تعهدات خود را انجام دهند. آنها بسیار 
عقب هستند و نباید این گونه تصور کنند که ایران 
منتظر آنها می ماند.وی افزود: در صحنه رسانه ای 
در این زمینه فعالیت های خوبی صورت گرفت. 
در صحنه روابط دو جانبه با سایر کشورها نیز قرار 
است پیام هایی از جانب من برای وزرای خارجه 
همه کشورها ارسال شــود. امروز که روز اجرایی 
شدن تصمیم آمریکاست این اتفاق رخ می دهد 
و ما در آن نامه نســبت به این اقــدام و اهمیت 
موضع گیری کشــورها در ارتباط با این موضوع 

تذکرات الزم را داده ایم.

 اروپا در انجام تعهداتش 
عقب است

پیشخوان

بین الملل

  حاشیه های سیالبی مجلس
کشف فســاد جدید در 

پرونده  دکل گمشده 

آنچه ســیل با خود آورد
 و برد

ریشه در اربعین

خانم دکتر شجاع

ضرب االجل مقامات برای شرکت در انتخابات
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس،آخرین فرصت مقاماتی که قصد شرکت در انتخابات مجلس 
را دارند،اعالم کرد.محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه طرح مجلس برای اصالح قانون انتخابات در دســتورکار هفته جاری قوه مقننه، قرار دارد، 
گفت: امیدوارم این  طرح پس از تصویب در مجلس و شورای نگهبان به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس برســد.وی با بیان اینکه امیدواریم حداقل 6 ماه پیش از برگزاری انتخابات پیش رو تکلیف این 
طرح از سوی مجلس و شورای نگهبان مشخص شود، ادامه داد: با توجه به اینکه انتخابات مجلس 2 اسفند 
برگزار می شود، طبق قانون مقامات باید 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات از سمت های خود استعفا دهند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره بررســی الیحه جامع انتخابات در این کمیسیون، 
اظهار داشت: بررسی الیحه جامع انتخابات که بیش از 160 ماده دارد به انتخابات سال جاری نمی رسد.

درخواست حسین فریدون از کریمی قدوسی درباره فایل صوتی
حسین فریدون از کریمی قدوسی خواســت فایل ادعایی تقلید صدای رییس جمهور را منتشر کند.کریمی 
قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی مدعی شــده یک فایل صوتی در اختیار دارد که در 
آن حسین فریدون با تقلید صدای رییس جمهور برخی درخواســت ها را از مدیران دولتی می کند.حسین 
فریدون در واکنش به این ادعا به برنا گفت: من از آقای کریمی قدوســی مــی خواهم اگر چنین فایل صوتی 
رادر اختیار دارد، یک بار برای همیشه منتشــر کند. وی با تکذیب ادعای تقلید صدای رییس جمهور گفت: 
این ادعای فردی است که به دروغگویی شهره شده و در چند سال گذشــته تقریبا همه ادعاهای او تکذیب 
شده است؛ البته این فرد ظاهرا حصار آهنی دارد و شــکایت از او هم به جایی نمی رسد به همین دلیل تنها 
 راه اثبات دروغ هایش درخواست انتشار سند است تا مردم بدانند چقدر این فرد حرف های بی پایه و اساس

 می زند.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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کشت برنج در اصفهان به صفر خواهد رسید
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

ارزان ترین و گران ترین 
شهرهای جهان برای خرید خانه

موسسه »سی بی آر ای« در پنجمین گزارش 
ســاالنه خود از هزینه مســکن در شهرهای 
مختلف جهان، اطالعات مســکن ۳۵ شهر را 

مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. 
بر این اساس شهرهای آسیایی در این فهرست 
رتبه های باال را به خود اختصــاص داده اند به 
گونه ای که چهار شهر از پنج شهر گران قیمت 
جهان برای خرید مســکن در آســیا و به طور 

عمده در چین قرار دارند.
طبق گزارش این موسسه، متوسط هزینه خرید 
خانه در شهر هنگ کنگ در سال ۲۰۱۸ معادل 
۱.۲ میلیــون دالر بوده اســت. تقاضای باالی 
مســکن و کمبود فضا برای ساخت واحدهای 
جدید باعث رسیدن قیمت ها به سطوحی شده 
اســت که برای بسیاری از ســاکنان این شهر 

دست نیافتنی به نظر می رسد. 
دولت هنگ کنگ برای حل بحران مسکن در 
نظر دارد یک جزیره مصنوعی برای ســاخت 
واحدهای مســکونی جدید ایجاد کند و برای 
پیشــبرد این پروژه ۸۰ میلیارد دالر اعتبار در 
نظر گرفته است.همچنین شهرهای لس آنجلس 
و نیویورک آمریکا، لندن انگلیس، پکن چین و 
پاریس فرانســه به ترتیب در رده های ششم تا 

دهم این گزارش ایستاده اند.
 ارزان ترین شــهرها برای خرید مســکن هم 
شامل  استانبول- ترکیه،  هو شه مینه- ویتنام،  
بانکوک- تایلند و شــهرهای ژوهانســبورگ 
آفریقای جنوبی، شیکاگو در آمریکا، منچستر و 
بیرمنگام انگلیس و مونترال کانادا در رده های 
ششم تا دهم شهرهای ارزان رده بندی امسال 

معرفی شده اند.
گفتنی است که هنگ کنگ کماکان گران ترین 
شــهر جهان بــرای خریــد مســکن معرفی 
 شده اســت و در صدر لیســت گران ترین ها 

قرار دارد.

بازار

سینی

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:
رونق تولید با بروکراسی اداری 

امکان پذیر نیست
رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: 
برای رونق تولید باید بروکراســی اداری را کنار 
بگذاریم، چرا که در این شرایط رونق اقتصادی، 
ایجاد اشتغال و کاهش تورم امکان پذیر نخواهد 
بود. سیدناصر موســوی الرگانی اظهار کرد: این 
رفتارها به واســطه شکست های پی در پی غرب 
در آسیا، خاورمیانه و ... شکل گرفته و این حرکات 
به قدرت نمایی سپاه پاسداران ایران بر می گردد.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان 
اینکه متاسفانه در منطقه قهدریجان، پنج مادی 
بزرگ پر شده است، گفت: اگر بارندگی شدیدی 
داشته باشیم چطور می توان شرایط را مدیریت 
کرد، این در حالی است که قبال پیش بینی شده 
بود تا ۳۰ سال آینده خشکسالی وجود دارد؛ اما 

امروز پیش بینی ها متفاوت است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
تشکیل ستاد احیای زاینده رود 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی بر 
ضرورت تشکیل هرچه سریع تر ستاد احیای زاینده 
رود از ســوی هیئت دولت تاکیــد کرد.حیدرعلی 
عابــدی افزود:مدیریت صحیح همیــن منابع آبی 
موجود، به احیای زاینده رود و جریان آن منجر می 
شود؛ بنابراین تشکیل این ســتاد بیش از گذشته 
ضرورت دارد. این نماینده مجلس تاکید کرد: ثمره 
جریان دائمی زاینده رود تنها مختص اصفهان نیست 
بلکه بخش بزرگی از مرکز ایران از جمله استان های 
یزد، چهارمحال و بختیــاری و کرمان از احیای آن 
نفع خواهند برد.عابدی، به انتقاد سال های گذشته 
بسیاری درباره سدسازی در کشور اشاره و اضافه کرد: 
برخی از منتقدان گذشته، اکنون معتقدند که ساخت 
سدهای بیشتر یک ضرورت در ایران بوده است، زیر 
وجود سدها از افزایش بحران ها به دلیل بارش های 
زیاد و سیالب های خطرناک جلوگیری کرد. وی به 
احداث سد بهشــت آباد که بالغ بر ۲۰ سال ناتمام 
مانده است، اشاره کرد و گفت: تکمیل این طرح برای 

انتقال آب ضرورت دارد.

سال آبی جاری، پربارش ترین 
سال در نیم قرن اخیر کشور

بارندگی هــای ۲۹۰ میلی متری ســال آبی جاری 
)ابتدای  مهرماه تا ۲۰ فروردین ( موجب شده تا میزان 
نزوالت جوی امسال 7۲-7۱ به عنوان پربارش ترین 
سال های آبی نیم قرن اخیر کشور ثبت شود.مسائل 
پیش آمده در تابســتان ســال ۱۳۹7 تمامی توان 
وزارت نیرو را صرف افزایش توان تولید برق کشور 
و کاهش شــهرهای دارای تنش آبی برای تابستان 
ســال جاری کرده بود و به یکباره کشوری که طی 
۱۱ ســال اخیر گرفتار خشکســالی مستمر شده، 
بارندگی های بی سابقه ای را تجربه کرد که نظایر آن 
را تنها در سال ۱۳7۱ به عنوان پربارش ترین سال آبی 
نیم قرن اخیر کشور می توان مشاهده کرد.بر اساس 
ارزیابی صورت گرفته بارندگی های سال آبی جاری 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸۱ درصد، 
در مقایسه با میانگین یازده سال اخیر 7۱ درصد و در 
مقایسه با مدت متوسط بلندمدت ۴۶ درصد افزایش 

داشته است.

تجارت ایران و چین نصف شد؛
 افت ۶۵ درصدی واردات 

کاالهای چینی
مبادالت تجاری ایران و چین طی دو ماهه نخست 
سال جاری میالدی نســبت به مدت مشابه سال 
قبل نصف شــده و به ۳/۴7۱ میلیارد دالر رسیده 
است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک 
چین نشان می دهد که مبادالت تجاری این کشور 
با ایران طی دو ماهه نخست سال جاری میالدی 
افت ۴۹ درصدی داشته و به۳/۴7۱ میلیارد دالر 
رســیده اســت. در ماه های ژانویه و فوریه سال 
میالدی گذشــته ارزش تجارت ایران و چین ۶/۸ 
میلیارد دالر اعالم شده بود.چین در ماه های ژانویه 
و فوریه امسال ۲/۳۲ میلیارد دالر کاال از ایران وارد 
کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افت قابل توجه ۳۴ درصدی داشته است. واردات 
چین از ایران در مدت مشابه ســال قبل ۳/۵۱۵ 
میلیارد دالر اعالم شده بود.صادرات چین به ایران 
در دو ماهه نخست امسال نیز ۶۵ درصد افت داشته 
و به ۱/۱۵۱ میلیارد دالر رســیده است. در مدت 
مشابه سال قبل۳/۲۸۵ میلیارد دالر کاالی چینی 

به کشور واردات شده بود.

 A001 سینی مدل 

 35,000
تومان

 A05 سینی مدل 

 35,000
تومان

 P603 سینی چوبی ترمه کد 

 135,000
تومان

اســتاندار اصفهان گفت: حتی یک قطره آب اضافه بر ســهمیه 
ذوب آهن از زاینــده رود برای آن انتقال داده نمی شــود. عباس 
رضایی ضمن تکذیب مباحث مطرح شده در خصوص احداث خط 
لوله جدید برای انتقال آب از زاینده رود به ذوب آهن اظهار کرد: 
این یک طرح پدافند غیرعامل اســت که برای استفاده در مواقع 
خاص و از ســهمیه)حقابه( ذوب آهن به ذخیره آب می پردازد تا 

فرآیند انتقــال انجام گیرد. وی تاکید کــرد: حتی یک قطره آب 
اضافه بر ســهمیه ذوب آهن از زاینده رود برداشــت نمی شود. 
اســفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزان استان 
اصفهان از احداث خط لوله جدید انتقال آب زاینده رود از سوی 
شــرکت ذوب آهن خبر داد و اظهار کرد: به رغم مخالفت صنف 
کشاورزان و گروه ســاماندهی و حفاظت رودخانه، این عملیات 

درحال انجام است و اگر در پی این انتقال آب هر اتفاقی رخ دهد 
مسئولیت آن متوجه شــرکت ذوب آهن خواهد بود. وی گفت: 
شــرکت ذوب آهن در حال احداث یک  خط لولــه انتقال آب از 
زاینده رود اســت و این عملیات به رغم اخطار گروه ساماندهی و 
حفاظت رودخانه متوقف نشده است. این درحالی است که شرکت 

آب منطقه ای استان اصفهان نیز این جریان را انکار می کند.

استانداراصفهان:
یک قطره مازاد بر سهمیه ذوب آهن از زاینده رود برداشت نمی شود

در جدیدترین جلسه شــورای اداری استان، آمار 
و ارقامی از دخل و خرج اســتانی از سوی مدیران 
اعالم شد. این آمار نشان داد که درآمدهای اصفهان 
در ردیف های ملــی تا ۹7 درصد محقق شــده و 
البته این اعداد و ارقام درشــت به نسبت سال ۹۶ 
رشد داشته اســت  در حالی که اصفهان در حوزه 
صنعت هم حال و روز خوبی نداشته است. در میان 
آمار و ارقامی که طی یک ســال گذشــته از سوی 
نهادهای متولی در کشــور مانند مرکز آمار ایران، 
بانک مرکزی و اتاق بازرگانی رســانه ای شــد، نه 
تنها اشــتغال و بیکاری در اســتان نگران کننده 
بود بلکه شاخص های ســرمایه گریزی و تعطیلی 
واحدهای صنعتی نیز روی خط قرمز قرار داشــت. 
از این آمار هم که بگذریم، نعمت ا... اکبری رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در اظهاراتی 
جالب مدعی شــده که درآمدهای اســتان بدون 
وارد کردن فشــار به مؤدیان مالیاتی صورت گرفته 
اســت در حالی که فعاالن صنعتی و اصناف بارها 
از فشارهای مالیاتی گالیه داشــتند و در وضعیت 
 خراب بازار آن را باری بر دوش کسبه و تولیدکننده 

می دانستند.
دخل و خرج استان به چه صورت بوده است؟

بر اساس مصوبه بودجه در ســال ۹7، اصفهان باید  
هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد را به حساب 
خزانه واریز کند که از این مقدار واریز ۶ هزار میلیارد 

عملی شد؛  اگر درآمدهای 
ملی به ایــن مبلغ افزوده 
شــود، بــر اســاس آمار 
بیــش از ۹۰ درصد مبلغ 
درآمدی اســتان اصفهان 
محقق شده است. اگر چه 
ســهم درآمدی استان به 
خوبــی محقق شــده؛ اما 

سهم بودجه تخصیصی به طرح های استان چندان 
مطلوب نیست و تقریبا در هیچ حوزه ای تخصیص 
اعتبار به صورت کامــل صورت نگرفته اســت. به 

لحاظ اعتبــارات عمرانی 
که شامل طرح های ملی، 
ملی-استانی، استانی ویژه 
و استانی است، درمجموع 
یک هــزار و ۸۲۲ میلیارد 
مجموع اعتبارات عمرانی 
بــوده و از 7۹ طرح ملی با 
مبلــغ ۶۵۳ میلیارد با ۶۰ 
درصد تخصیص داشــتیم، بخــش دوم اعتبارات 
ملی- استانی از ۱۹۸ میلیارد و ۳۶ طرح ۹۵ درصد 
تخصیص داشــتیم، اعتبارات ملی که استانی شده 

بودند از جمله کوهرنگ، اعتبارات حوزه آب متوسط 
تخصیص آن ۸۱ درصد بــوده که به فراخور از ۲۰ تا 

۱۰۰ درصد تخصیص داشت.
رشد درآمدها و آب رفت هزینه ها

در حالی که اصفهان قرار اســت امســال یک هزار 
و چهارصد میلیارد تومان بیشــتر پول به حســاب 
خزانه دولت واریز کند؛ اما بر اســاس آنچه از سوی 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعالم 
شــده اســت تملک دارایی در اصفهان به نســبت 
کشوری رشــد قابل مالحظه ای ندارد و تنها باید از 
ردیف های بودجه ای که معلوم نیســت به درستی 
تخصیص اعتبار می شــود یا نه بهره بــرد. این در 
حالی اســت که بارها فعاالن اقتصادی اســتان از 
فشــار بار مضاعف هزینه های دولتی بر دوش خود 
گالیه داشــته اند و معتقدند هزینه بزرگ شــدن 
 روزافزون دولت از جیب فعاالن اقتصادي پرداخت

 مي شود.
 در روزگاری که تولیدکنندگان ناچار به خریدهای 
نقد مواد اولیه و فروش های مدت دار محصوالت خود 
هستند،پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هر چند به 
تقســیط،اما بار زیادی را به آنها تحمیل می کند. با 
توجه به رشد ســقف درآمدهای اصفهان در بودجه 
و در حالی که رکود و بیکاری در اصفهان رکورددار 
است باید دید مسئوالن صنعتی و اقتصادی استان 
 چــه راهکارهایی را بــرای تحقق بدون دردســر و

 فشار بر فعاالن اقتصادی استان را در پیش خواهند 
گرفت.

خوب، بد، نامعلوم!
 چه کسانی باید جور افزایش بودجه درآمدی اصفهان را بکشند؟

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان از ۲7 فروردین ماه)فردا( در اصفهان آغاز می شود تا 
این شهر به مدت چهار روز میزبان معتبرترین رویداد نمایشگاهی دام و طیور کشور باشد.در نمایشگاه امسال، شرکت های 
فعال در زمینه های دامپروری )دام، طیور و آبزیان(، داروهای دامپزشکی، آزمایشگاه و تجهیزات، خوراک دام و افزودنی ها، 
مکمل های دام و طیور و تجهیزات و ماشین آالت صنعتی و کشتارگاهی از استان های اصفهان، تهران، البرز، گلستان، 
چهارمحال و بختیاری، مرکزی، اردبیل، مازندران، قزوین، فارس، یزد و خراسان مرکزی حضور دارند. در کنار شرکت های 
فعال حاضر در هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشــکی و آبزیان، دانشگاه ها و مراکز علمی و 

تحقیقاتی نیز حضور می یابند تا آخرین یافته ها و تحقیقات خود را در دسترس عالقه مندان قرار دهند.

برگزاری نمایشگاه 
بین المللی صنعت دام 

و طیور در اصفهان

خبر

  عکس روز

سوئیچ هایی که بیش از یک المبورگینی قیمت دارند 

رییس اتحادیه نانوایان اصفهان گفت: پس از افزایش قیمت چند برابری خمیرمایه در ســال گذشته، 
قیمت آن به هر کیلو ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان رسید، در سال جدید قیمت آن ثابت مانده اما همچنان در بازار 
 کمیاب است. محمود پهلوان زاده اظهار کرد: کاهش تولیدات در کارخانه ها و ورود برخی از سودجویان

 به بازار خمیر مایه نانوایان باعث شده اســت تا این محصول مهم در بازار کمیاب شود و در صورتی که 
مسئوالن این مهم را پیگیری نکنند، بازار نان نیز در دست سودجویان و احتکارکنندگان قرار خواهد گرفت.  
وی افزود: »دژمایه«، »رضوی« و »فریمان« سه کارخانه اصلی تولید خمیر مایه در ایران است؛ اما مدتی 
است این کارخانه ها خمیرمایه تولید نمی کنند و یا اگر تولید هم دارند، به بازار تزریق نمی شود. رییس 
اتحادیه نانوایان اصفهان با بیان اینکه به علت کامال بهداشتی بودن خمیرمایه، نانوایان قادر به تولید آن 
نیستند، تصریح کرد: تا پیش از استفاده خمیر مایه برای پخت نان از جوش شیرین استفاده می شد؛ اما 
مضرات جوش شیرین برای سالمتی افراد موجب شد تا این محصول جایگزین برای استفاده در نانوایی ها 
تولید شود. پهلوان زاده اعالم کرد: ۹۸ درصد نانوایی های فعال در اصفهان از خمیر مایه استفاده می کنند 

شیرین برای پخت نان زیرا استفاده از جوش 
کــه از این مــاده برای جرم است و با نانوایانی 
کنند، برخــورد خواهد پخت نان اســتفاده 
جوش شیرین به مراتب شد. وی افزود: قیمت 
اســت؛ اما مضرات آن کمتــر از خمیرمایه 
کنندگان استفاده از آن برای سالمتی مصرف 
ممنوع کرده است.  در نانوایــی هــا را 

رییس اتحادیه نانوایان اصفهان:

»خمیرمایه« با وجود افزایش قیمت همچنان کمیاب است

به تازگی سوئیچ هایی طراحی شــده اند که بیش از یک المبورگینی قیمت دارند. شرکت 
ســازنده، این ســوئیچ  ها را برای خودروهایی مانند المبورگینی، بوگاتی، استون مارتین، 
مازراتی، بنتلی، مک الرن، می باخ، رولزرویس، پورشه و مرسدس می سازد. بدنه این سوئیچ 
از ۱7۵ گرم طالی ۱۸ عیار ساخته شده است. خریداران می توانند با توجه به رنگ، فضای 

داخلی، رنگ چوب یا چرم خودروی خود رنگ و فلزات مختلفی را سفارش دهند. 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هر 
 چند به تقسیط،اما بار زیادی

  را به تولید گنندگان
  تحمیل می کند

سخنگوی صنعت برق کشور:
امسال خبری از خاموشی های برنامه ریزی  شده نیست

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: در پی بارش های اخیر و توسعه تولید نیروگاه های برق آبی، پیش بینی 
می شود که امسال خاموشی برنامه ریزی  شده ای نداشته باشیم. محمودرضا حقی فام با بیان اینکه بر اساس 
برآوردهای صورت گرفته ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ مگاوات نسبت به سال گذشته توان نیروگاه های آبی در پیک 
افزایش یافته است، اظهار کرد: طبیعتا قدرت تولید شبکه برق افزایش می یابد؛ اما همچنان انتظار داریم 
که موضوع مدیریت مصرف در تمام بخش ها مورد توجه قرار گیرد. سخنگوی صنعت برق کشور با بیان 
اینکه طرح ها را بر اساس برنامه زمان بندی شده پیش می بریم، ادامه داد: اگر نیروگاه های حرارتی در مدار 
بماند و کارها به خوبی پیش برود، قطعا امسال هیچ مشکلی برای تامین برق مشترکان نخواهیم داشت و 

می توانیم با کمترین چالش تابستان را سپری کنیم.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان:
کشت برنج در اصفهان به صفر خواهد رسید

مدیرکل جهاد کشاورزی استان  گفت: در سال گذشته حدود هزار هکتار از اراضی استان اصفهان زیرکشت برنج قرار 
داشت که تصمیم گرفته شد این میزان کشت برنج نیز به صفر برسد. محسن کریمیان اظهار کرد: بارندگی های اخیر 
در کشور و استان اصفهان برکات بسیاری را به همراه داشت و این بارش ها سبب پر شدن حدود 7۰ درصد از سدهای 
کشور شده است، البته وقوع سیالب در برخی استان ها مشکالتی برای مردم ایجاد کرده که امیدواریم با مدیریت 
صحیح اینگونه حوادث شاهد کاهش آالم مردم باشیم. وی افزود: سال گذشته با تصویب هیئت وزیران، کشت برنج 
فقط در استان های گیالن و مازندران و براساس الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی مجاز اعالم شد. کریمیان اضافه 
کرد: باید توجه داشت در ســال گذشته حدود هزار هکتار از اراضی استان زیرکشــت برنج قرار داشت و با توجه به 

جوسازی علیه کشت برنج در اصفهان، تصمیم گرفته شد این میزان کشت برنج نیز به صفر برسد. 

در برنامه »درآمد زا« بیش از 100 
روش برای کســب وکار و درآمد 

عالی به شما پیشنهاد شده است.
 راه های کسب درآمد از اینترنت:

بازی آنالین )کلش(،اینستاگرام، 
تلگرام،بیست وب سایت پردرآمد 
جهان ،بورس ،همکاری در فروش 

و بازاریابی اینترنتی،فروش شارژ
کوتاه کردن لینک،دانلود و آپلود 
فایل، پاپ آپ،پیامک های آنالین 

و... از آپشن های این برنامه است .

درآمد زا

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول
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شکالت بخوریم یا نه؟

پیشنهاد سردبیر:

شکالت، یکی از محبوب ترین خوردنی ها در سراسر 
دنیاست. عاشقان این ماده خوشمزه بدون توجه به 
هشدارهای پزشکی و مضراتی که مصرف این ماده 
می تواند برایشان داشته باشد، به خریدن و خوردن 
آن ادامه می دهند. صنعت تولیــد خوراکی هم در 
دنیا از این عالقه عقب نمانــده و هزاران مدل و نوع 
از شکالت را می توان در سراسر دنیا و البته کشور 
خودمان هم پیدا کرد؛ اما سوال اساسی پیش روی 
اغلب مصرف کنندگان این است که چطور می توان 
از عوارض مصرف شــکالت ها بر سالمتی خودشان 
بکاهند و در کنار این خوردنی خوشمزه، سالمتی خود 
را هم حفظ کنند؛ البته خوردن شکالت، خالی از فایده 
نیست؛ هر چند میزان شکر و کالری موجود در اغلب 
شکالت ها خواص کاکائوی موجود در آن را کاهش 
می دهد. این گزارش، توصیه هایی را برای استفاده 

کم ضررتر از شکالت به شما خواهد داد.
ویژگی های شگفت انگیز شکالت

شــکالت، سرشــار از مواد معدنی همچون منیزیم، فسفر، 
پتاسیم، آهن، روی یا حتی ویتامین ها، به ویژه ویتامین های 
گروه ب است. شکالت، رژیم غذایی را متعادل می کند که 
البته باید آن را به خوبی انتخاب کرد. شکالت برای تقویت 
روحیه بسیار عالی است؛ زیرا اوال دارای منیزیم است که این 
ماده معدنی به علت اثرات آرامش بخش و کمک به ارسال 
تکانه های عصبی از طریق مغز شناخته شده است؛ از طرف 
دیگر سرشار از تئوبرومین، محرک شناخته شده همچنین 
تیرامین و فنیل اتیل آمین، دو ماده مشابه آمفتامین است 

که با افزایش اثرات ناقل های 

عصبی در مغز عمل می کنند. شکالت، یک ضد افسردگی 
طبیعی است که برخی اثرات آن حتی مشابه حشیش است.

فالونوئیدهای موجود در کاکائو و شــکالت، نقشی مهم در 
پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی ایفا می کنند. این 
آنتی اکسیدان ها در واقع میزان کلسترول بد )ال.دی.ال( را 
در خون کاهش می دهند و خاصیت کششی رگ های خونی 
را در بدن حفظ می کنند.شکالت، ماده غذایی سالمی است 
که از فشــار خون باال جلوگیری می کند. به یمن فالونوئید 
موجود در شکالت تلخ، شکالت، فشار خون را به طور قابل 
توجهی پایین می آورد و به حفظ آن در سطح ثابت کمک 
می کند. به عالوه شــکالت تلخ از بروز دیابــت نوع دو نیز 

جلوگیری می کند.
کدام شکالت ها پر طرفدارتر هستند؟

 Ocado بر اساس اطالعات پایگاه داده شکالتی در بریتانیا
محبوب ترین شــکالت ها در دنیا شــکالت های شیری و 
تخم مرغی هستند؛ همچنین اسنیکرزها و توییکس هم در 
رده های باالی جدول پرطرفدارها قرار دارند. در هر کشوری 
بســته به ذائقه غذایی آن منطقه، شــکالت های مختلفی 
محبوب و پر طرفدار هستند در ایران هم معموال استفاده از 

شکالت های شیری رایج تر از سایر شکالت هاست.
کدام شکالت ها مفیدتر هستند؟

محققان اقدام به بررسی شــکالت ها کرده و بر اساس آن در 
میان شکالت های محبوب جهان، ســالم ترین و مضرترین 
موارد را شناسایی کرده اند. شاید بیشترین ضرری که شکالت 
ها برای بدن دارند، میزان باالی قند و کالری آن باشد.برآوردها 

نشان می دهند که راحت الحلقوم های 
صنعتــی کمترین کالــری را در هر 
100 گــرم دارند. از ســوی دیگر 

شکالت هایی مانند مارس با نزدیک به 450 کیلوکالری برای 
هر 100 گرم، در میانه باالیی جدول قرار می گیرند و در کمال 
ناباوری، شکالت های تخم مرغ شانسی های شرکت کیندر، از 
جمله پرکالری ترین محصوالت جهان هستند. به صورت کلی 
می توان گفت هرچقدر که خود شکالت موجود در بسته بیشتر 
باشد، کالری آن نیز بیشتر است و موارد ترکیبی با بیسکویت و 
سایر شیرینی ها، کالری کمتری دارند.به این ترتیب می توانید 
درک کنید که چرا دانشمندان شکالت را یکی از عوامل اصلی 
چاقی در جهان می دانند؛ اما وضعیت برای همه شکالت ها 
هم این گونه نیست. شکالت تلخ را می توان به راحتی و البته 
به میزان متعادل مصرف کرد. شاید سخت باشد که از میان 
صدها طعم و مزه شکالت های مختلف، شما تلخ را انتخاب 
کنید؛ اما فواید شکالت های با درصد باالی کاکائو آنقدر زیاد 
است که پزشکان حتی توصیه می کنند 
حتما مصــرف آن در برنامه 
غذایی همه افــراد گنجانده 
شود. شکالت تلخ یکی از ده 
ماده غذایی جوانی است. کاکائو 
در واقع یکی از مواد غذایی سرشار از 
فالونوئید و به ویژه آنتی اکسیدان 
کاتچین است. این آنتی اکسیدان 
به داشتن بدنی جوان تر و پویاتر 
کمک می کند؛ البته باید توجه 
کرد که فالونوئیــد موجود در 
شــکالت شــیری یا شکالت 
سفید که مقدار کاکائوی آن کم 
است، بسیار کم یا حتی نزدیک به صفر 

است.

شکالت بخوریم یا نه؟
 یک سوال اساسی در مورد این خوردنی پر طرفدار

مفاد آراء
1/44 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139760302016000483 مورخ 97/11/27 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تيران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــی آقای عبداله یزدانی فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 2191 و شماره ملی 5499072884 صادره از حوزه یک روستایی 
تيران در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  1196/70 متر مربع پالک 2320/1 فرعی از 
2 اصلی که در راستای استانداردسازی پالک های ثبتی به پالک 4133 فرعی از 2 اصلی 
تبدیل شده است واقع در رضوانشهر بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای 
کربالیی قاسم یزدانی اسفيدواجانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/10 

م الف: 430538  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس ثبت اسناد وامالک تيران وکرون
تحدید حدود اختصاصی

1/45 شــماره صادره : 1398/42/559128-1398/1/19 نظر بــه اینكه تحدید حدود 
ششدانگ یكبابخانه پالک شماره 5000/25402  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام مجيد دادخواه فرزند علی در جریان ثبت است و عمليات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1398/2/21 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کليه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالكين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 427376 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

)137 کلمه، 1 کادر(
اجرایيه

1/46 شماره اجرایيه:9710426823200049  شماره پرونده:9709986823200143 
شماره بایگانی شعبه:970151 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9709976823200819 محكوم عليه مریم حبيبی فرزند سعيد به نشانی 
اصفهان اردستان زواره خ طالقانی پ 467 محكوم است به پرداخت مبلغ 250/733/205 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تادیه از تاریخ 1397/02/17 لغایت اجرای حكم 
بر اساس نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به انضمام مبلغ 
6/805/660 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 20/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکيل 
طبق تعرفه و هزینه های نشر آگهی در حق محكوم له سيد عباس عالئی فرزند سيد محمد 
به نشانی اصفهان اردســتان زواره خ طالقانی ک ش رضائيان منزل سيد علی طباطبائی 
با وکالت معصومه باقری فرزند ولی اله به نشانی اصفهان شهرستان اردستان شهر زواره 
روســتای اميران منزل ولی اله باقری و مبلغ 12/536/660 ریال بابت نيم عشر دولتی. 
)دادنامه موضوع اجرایيه غيابی می باشد لذا اعمال تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزاميست( 
رمز: 36271، محكوم عليه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرایيه نداند باید ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 

و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دین به نحوی که باقيمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثيقه یا معرفی کفيل توسط محكوم عليه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. م الف: 430223 شعبه 

دادگاه عمومی بخش زواره )466 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

1/48 مرجع رسيدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 400/97، 
شماره و تاریخ دادنامه: 463-97/11/27، خواهان: موسی راعی فرزند خدابخش به نشانی 
فریدونشهر روستای چغيورت، خواندگان: 1- محمد ســاجدنيا فرزند ذوالفعلی به نشانی 
فریدونشهر برف انبار- خمسلو ، 2- حبيب اله بهلولی فرزند محمد ميرزا به نشانی مجهول 
المكان، خواسته: الزام به انتقال ســند خودرو، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
 ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی آقای موســی راعی فرزند خدابخش به طرفيت 
آقایان 1- محمد ســاجدی نيا فرزند ذوالفعلی 2- حبيب اله بهلولی فرزند محمد ميرزا به 
خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پيكان بار به شــماره انتظامی 12 و 242 ایران 
77 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایت به دادخواست تقدیمی، با استعالم به عمل 
آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو تصویر قرارداد عادی ارائه شده از 
 طرف خواهان و اینكه با استعالم از مرجع انتظامی خودروی مذکور به نام خوانده ردیف دوم 
می باشد. شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون 
آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10، 219، 220، 221، 
223 و 225 قانون مدنی حكم بر محكوميت خوانده ردیف دوم به  حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
625/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غيابی بوده و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس 
ظرف بيست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان 
فریدونشهر می باشد. م الف:429196 شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشهر 

)310 کلمه، 3 کادر(
ابالغ نظر کارشناسی

1/49  شــماره: 361-97-97/12/26 احتراما حسب ابالغ شماره 7173-20-97 مورخ 
مرکز کارشناسان رسمی، پيرو نامه 519/92 آن مقام محترم به اتفاق خواهان از ملک به 
آدرس اصفهان- خيابان ملک شــهر- خيابان مطهری- فلكه آزادگان- نبش گلســتان 
بازدید بعمل آمد که پس از بررسی، معاینه و اندازه گيری های الزم و با توجه به عدم ارائه 
سند ملک مشخصات ثبتی از نامه توقيف اســتخراج گردید و نظر به دستور مقام محترم 
قضائی سهم خوانده با توجه به همين نامه محاسبه، ارزیابی و به شرح ذیل تقدیم می گردد: 
مشخصات ثبتی: ملک شماره 68/7758 بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت سندی 119/2 
متر مربع به شــماره ثبت 133590 دفتر 768 صفحه 129 حوزه ثبتی غرب اصفهان بنام 
آقای اميد درخشان هوره فرزند علی به ميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ طبق سند چاپی 
548384 که برابر نامه توقيف 11 سهم مشاع از 72 سهم اعيان در قبال مهریه در توقيف 
است و همچنين یک مورد بازداشــت دائم به موجب دستور 900513 مورخ 1390/8/17 
 شــعبه 9 اجرای احكام کيفری به ميزان 22 سهم مشاع از 72 ســهم اعيان در بازداشت 
می باشــد و نيز رهنی 7757 مورخ 1388/10/24 به نفع بانک مســكن شعبه ملكشهر 

به مبلغ 378/264/713 به مدت 144 ماه ثبت گردیده که بنــا بر اظهارات خواهان پس 
از مراحل مزایده بخشــی از ششدانگ بنام بانک مســكن بابت وام، سند انتقال داده شده 
و در پایان برابر نامه توقيف مورخ 1396/09/30 که در پرونده آن شــعبه محترم موجود 
است برابر نامه 519-92 ش ج 2 مورخ 1396/09/28 اجرای احكام شورای حل اختالف 
اصفهان از مقدار 22 حبه مشاع رفع اثر گردیده اســت و ما بقی 44 حبه کماکان بازداشت 
است. مشخصات ملک: یک دستگاه آپارتمان مسكونی 3 خوابه واقع در طبقه دوم با نمای 
آجری و بدون  آسانسور است. کف خواب ها و سالن موزائيک، بدنه ها گچ و رنگ، دربهای 
داخلی چوبی و پنجره ها آلومينيومی است. حمام و سرویس تمام سراميک و آشپزخانه اپن 
می باشد. سيستم گرمایش بخاری گازی و ســرمایش کولرآبی است. انشعابات آب و گاز 
مشترک و برق مجزا می باشد. با توجه به جميع جهات، دسترسی، موقعيت، ابعاد و متراژ، 
 قدمت بنا، نوع مصالح مصرفی و سایر عوامل موثر و شرایط روز بازار ارزش ششدانگ ملک 
فوق الذکر مبلغ 3/120/000/000 ریال، معادل سيصد و دوازده ميليون تومان و ارزش 22 
حبه آن 1/040/000/000 ریال معادل یكصد و چهار ميليون تومان و ارزش 44 حبه آن 
 2/080/000/000 ریال معادل دویست و هشت ميليون تومان برآورد و ارزیابی می گردد. 
 م الف: 427604 شــعبه 2 حقوقی )اجرای احكام( شــورای حــل اختالف اصفهان

 )410 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

1/47  فاطمه عظيمی ویشته دارای شناسنامه شماره 5295 به شرح دادخواست به کالسه  
12/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
محمد عظيمی ویشته به شناسنامه 1 در تاریخ 98/1/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهری رحيمی ویشته فرزند حسين  
به شماره شناسنامه 74 همســرمتوفی 2- فاطمه عظيمی فرزند محمد ویشته به شماره 
شناسنامه 5295 فرزند متوفی 3- فریده عظيمی ویشته فرزند محمد به شماره شناسنامه 
6557 فرزند متوفی4- الهه عظيمی ویشته فرزند محمد به شماره شناسنامه 11913 فرزند 
متوفی 5- بابک عظيمی ویشــته فرزند محمد به شماره شناســنامه 3998 فرزند متوفی 
می باشــند و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 430693 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائيه

1/52 بدینوسيله به خانم توران کاظمي اسفه فرزند فضل اله به شماره ملي 1199594245 
متولد 1346/06/03 به شــماره شناســنامه 15 کــه طبق آدرس متن قراردادســاکن : 
شــهرضا و طبق تقاضانامه صدوراجرائيه ســاکن : شــهرضا خيابــان 45 متري کوچه 
خواجه خضرکوچــه دوم پالک 15  کدپســتي 8618843151 و آقاي عبــدا... کاظمي 
اســفه فرزند علي به شــماره ملــي 1199553794 متولــد 1340/03/25 به شــماره 
شناسنامه 1 که طبق آدرس متن قراردادساکن : شــهرضا خواجه خضر و طبق تقاضانامه 
صدوراجرائيه ســاکن : شــهرضا خيابان 45 متري کوچه خواجه خضرکوچه دوم پالک 
15  کدپســتي 8618843151 که طبق گزارش مامور اداره پســت امكان ابالغ واقعي 
اجرائيــه درآدرس مندرجه درتقاضانامه صدوراجرائيه به شماوجودنداشــته اســت ابالغ 
ميگردد: براســاس قراردادشــماره 9305987849 مــورخ 1393/09/06 تنظيمي در 
بانک ملي شــعبه ميدان طالقاني شهرضا شــما مبلغ یكصدميليون ریال ) 100000000 
ریال( ازتســهيالت بانک مذکوراســتفاده که به علت عدم پرداخت وبنابه درخواســت 
بانک ملي شــعبه ميدان طالقاني شــهرضا ) بســتانكارپرونده ( اجرائيه به مبلغ بيست 
وپنج ميليــون ویكصدوهشــتادونه هزاروششصدونودوشــش ریال بابــت اصل طلب 
وخســارت تاخيرتادیه تاتاریخ 1397/11/18 که ازاین تاریخ به بعــد روزانه مبلغ نوزده 
هزاروسيصدوبيســت ریال به آن اضافه ميگــردد صادروپرونده تحت شــماره بایگانی 
9700613 در واحداجراي اسنادرسمي شهرضا تشــكيل ودر جریان رسيدگی ميباشد لذا 
به اســتناد ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رســمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت 
در یكي ازروزنامه هاي کثيراالنتشــارچاپ اصفهان جهت ابالغ به شــمادرج ومنتشــر 

 ميگردد وظرف مدت بيست روز پس از انتشار آگهی عمليات اجرائی جریان خواهد یافت. 
م الف: 429942 سيداسداله موسوي رئيس اداره ثبت وامالک شهرضا  )241 کلمه، 

2 کادر(

تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه نور علی نور اردستان درتاریخ 
1398/01/15 به شماره ثبت 88 به شناسه ملی 14008246719 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع : الــف : کلیات - کمک به افراد بی بضاعــت، تهیه جهیزیه، 
کمک به ایجاد اشتغال، کمک و دستگیری از مستمندان و نیازمندان - کمک به تهیه 
و تکمیل جهیزیه دختران بی بضاعت - کمک به جوانان مستعد و عالقه مند در جهت 
ادامه تحصیل - کمک به جوانانی که با وجود برگزاری مراسم اولیه ازدواج ، توان شروع 
زندگی مشــترک را ندارند - کمک به ایجاد کارهای موقت برای رفع نیازهای افراد 
مستمند - ایجاد اشــتغال برای جوانان و دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها و 
مراکز علمی و مشاوره ای - همکاری با سایر نهادها و سازمانهاعلی الخصوص سازمان 
بهزیســتی و کمیته امداد در جهت کمک به مردم کم در آمد ، محروم و بی بضاعت - 
توزیع بســته های ارزاق ب : روش اجرای هدف - دعوت از مســئولین شهری برای 
همکاری و کمک به رســیدن به اهداف خیریه - انجام فعالیت های ترویجی و کمک 
دانشجویان و فارغ التحصیالن برای ایجاد کارگاه های زود بازده مدت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش مرکزی ، شهر 
اردستان، شهدا ، کوچه شهید داوود صابریان ، بن بست شهید مرتضی طاحونه ، پالک 
28 ، طبقه همکف کدپستی 8381739681 اولین مدیران : محمدهادی کرمی عطاء 
به شماره ملی 0069805891 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال غالمرضا 
موفق اردستانی به شماره ملی 1189290316 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال مریم موفق اردســتانی به شماره ملی 1189364816 و به 
سمت خزانه داربه مدت 2 سال مجتبی فرهادیان به شماره ملی 1189367572 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال جنت رمضانی به شماره ملی 1199046841 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال مجید ســبزواری به شماره ملی 
1199309656 و به ســمت عضو علی البدل به مدت 2 ســال محمدحسین موفق 
اردستانی به شماره ملی 1188830627 و به ســمت عضو علی البدل به مدت 2 سال 
صدیقه مومن زاده شماره ملی 1189363607 بازرس اصلی و مهدی فدائی اردستانی 
شــماره ملی 1189334291 به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل 
و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر موسســه معتبر 
خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه به استناد نامه شماره 2023/1/10289 
مورخ 1397/12/9 فرمانداری اردستان اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )423089(

آگهی تغییرات شرکت آریا ساخت ارگ سهامی خاص به شماره 
ثبت 829 و شناسه ملی 14002770978 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/12 )کاهش 
اجباری سرمایه با رعایت ماده 141 الیحه اصالحی قانون تجارت( سرمایه شرکت 
از مبلغ 3001000000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده 
5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : * ماده پنج اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 
1000000 ریال نقدی است که به 100 ســهم با نام عادی 10000 ریالی منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )427120(

بســیاری از ما هنگام انتخاب مواد غذایی تالش می کنیم تا 
گزینه های ســالم تر را انتخاب کنیم؛ اما واقعیت این است 
که انتخاب گزینه سالم تر، همیشه هم آسان نیست.در این 

مطلب به سراغ چند بیســکویت پرفروش رفته ایم.اطالعات 
مربوط به هر محصول بر مبنای جدول چاپ شده روی آن، محاسبه 

شده است.بیسکویت مغزدار فندقی، بیسکویت مادر، بیسکویت جو با 
شهد توت و خرما،بیسکویت هایی با آرد گندم کامل

 بیسکویت مغزدار فندقی
این بیسکویت  های مغزدار، محبوب بسیاری ازکودکان ونوجوانان هستند؛ اما همان طور که از جدول نیز پیداست، مصرف 
آنها باید با احتیاط و حساب شده باشد. خوشبختانه با توجه به بسته بندی های به نسبت کوچک این بیسکویت، در صورتی که 
فرزند شما هر بسته را در چند نوبت مصرف کند یا آن را شریکی بخورد، می توانید تا حدی اطمینان حاصل کنید که میزان 
دریافت کالری او کنترل شده است.در کنار مصرف تقسیم شده، شاید بهتر باشــد چنین خوراکی های پرکالری  را در صبح 
مصرف کنید و خوردن آن را به عصر و شب موکول نکنید. مطالعات نشــان داده دریافت کالری باال در شب، بیشتر می تواند 

به افزایش وزن منجر شود.
 بیسکویت مادر

چه کســی حدس می زد محصولی که هدف گذاری اش کودکان است، قندش این قدر باال باشــد. با توجه به قند باالی این 
محصول، بهتر است هنگام مصرف مراقب تعداد بیسکویت   هایی که فرزند خردســال شما مصرف می کند، باشید و درعین 
حال از همراه کردن آن با محصوالت دیگری که قند باالیی دارند، مانند آب میوه، خودداری کنید؛ البته بیسکویت مادر مزیت 
خاص خودش را هم دارد و آن هم اینکه اسیدهای چرب ترانس پایینی دارد. یادتان باشد هر چه اسیدچرب ترانس خوراکی ها 

به صفر نزدیک تر باشد، برای قلب شما بهتر است.
 بیسکویت جو با شهد توت و خرما

از نظر میزان قند، چربی و وجود فیبر شباهت زیادی به بیسکویت های با آرد کامل یا ساقه طالیی دارد؛ البته به صورت معمول 
قند و چربی شان به شکلی بسیار خفیف باالتر است؛ اما آنچه به نظر می رسد مسئله جدی تری در خصوص این محصوالت باشد، 
تنوع اندازه و شکل آن هاست. این تنوع زیاد، کار را به ویژه برای افرادی که دوست دارند میزان کالری دریافتی خود را محاسبه 
کنند، دشوار می کند. توجه کنید که به صورت معمول هر چه اندازه بیسکویت بزرگ  تر باشد )که در برخی از این محصوالت 
بسیار بزرگ است( احتمال مصرف باالتر نیز بیشتر است، پس بهتر است در زمان خرید به سراغ سایزهای خیلی بزرگ نروید.

 بیسکویت هایی با آرد گندم کامل 
از سالم ترین گزینه های موجود در بازاراست که قند و چربی آن در حد متوســط است و وجود فیبر در آن، کمک می کند تا 
احساس سیری بعد از خوردن آن، برای مدت طوالنی تر باقی بماند. از طرفی میزان اسیدهای چرب ترانس آن نیز بسیار ناچیز 
است؛ البته این سالم تر بودن، نمی تواند دلیل موجهی برای مصرف زیاد آن باشد؛ چرا که به هر صورت مصرف بیشتر از دو یا 
سه عدد از این بیسکویت، به معنای دریافت کالری باالست.در کنارنوع ساده این نوع بیسکویت ها، انواع جدیدتری از آن  مانند 
بیسکویت های با شهد خرما در بازار موجود است. از نظر میزان قند و چربی بین این محصوالت با انواع ساده آن، تفاوت اندکی 
وجود دارد؛ البته اینکه تفاوت این محصول از منظر نوع قند موجود در این محصوالت، با انواع ساده به چه شکل است، بحث 
دیگری است که بر مبنای اطالعات مندرج روی بسته بندی محصول نمی توان درباره آن، چندان اظهارنظر کرد.یکی دیگر از 
محصوالت این گروه، بیسکویت های ساقه طالیی با روکش شکالت است. هر چند الیه شکالتی روی بیسکویت بسیار نازک 
به نظر می رسد؛ اما توجه داشته باشــید که همان الیه نازک باعث افزایش قابل توجه قند و چربی و به ویژه اسیدهای چرب 

ترانس می شود، پس در مصرف آن محتاط  تر عمل کنید.
به صورت کلی غالب بیسکویت ها از نظر میزان قند و چربی نزدیک به مرز بین میزان متوسط و زیاد هستند. براین مبنا بهتر 
است به صورت کلی از همراهی بیسکویت ها با خوراکی های با قند باال مثل آب میوه یا حتی خود میوه های شیرین خودداری 

کنید و در عوض آن ها را با نوشیدنی هایی چون شیر، چای یا با همراهی سبزیجاتی چون خیار مصرف کنید.

سالم ترین گزینه بین 
۴ بیسکویت پرطرفدار

سمانه سعادت
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پیش بینی بارش های سنگین برای ایران در 
دهه های آینده

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

به منظور حفظ کل قرآن همراه با 
تحصیل صورت گرفت؛

آغاز پذیرش مدرسه حفظ 
قرآن اصفهان

پیش ثبت نام مدرســه حفظ قــرآن اصفهان 
وابسته به مهد قرآن کریم و والیت استان برای 
سال تحصیلی آینده آغاز شد.گروه موسسات 
قرآنی مردم  نهاد اعالم کرد: این مدرســه ویژه 
دانش آموزان دختر و پسر کالس پنجم تا نهم 
است و حفظ کل قرآن در بازه زمانی یک ، دو و 
سه سال همراه با تحصیل و براساس توانمندی 
و ظرفیت دانش آموزان اســت.متقاضیان برای 
ثبت نام درمدرســه تخصصی حفظ قرآن مهاد 
اصفهان از ســاعت ۸ تا ۱۴ به نشــانی خیابان 
عسکریه، فرســان شــمالی، نبش کوچه ۳۹ 
مراجعه کنند و داوطلبان ثبت نام در مدرســه 
دخترانــه می تواننــد در تمامی ســاعات به 
این مدرســه واقع در چهــارراه تختی، ابتدای 
عبدالرزاق، کوچه شیخ االســالم )شــماره ۲( 

مدرسه القرآن مراجعه کنند.

پیش بینی بارش های سنگین 
برای ایران در دهه های آینده

یک اقلیم شــناس وضعیت بارش و دمای ایران 
را طی ۶۰ سال گذشته تشــریح و تاکید کرد که 
ســیل های اخیر کشــور از پیامدهای گرمایش 
جهانی و نشانه تغییر اقلیم است و احتمال وقوع 
خشکسالی های متمادی و بارش های سیل ُآسا 
طی ســال های آینده وجود دارد. ایمان بابائیان 
با اشاره به اینکه در مطالعات اقلیم باید اطالعات 
دوره های بلندمدت )حداقل ۳۰ ســال( در نظر 
گرفته و تحلیل شــود،اظهارکرد: در ۳۰ ســال 
گذشته، ایران شــش درصد کاهش بارش و ۰.۹ 
درجه سلســیوس افزایش دما داشته است.وی 
همچنین با اشــاره به افزایش رویدادهای حدی 
بر اثر افزایــش دمای زمین اظهارکــرد: از اینکه 
بارش ها به سمت بارش های حدی حرکت می کند، 
اطمینان وجــود دارد و ایــن رویدادهای حدی 
رفتاری است که »مشخصه بارز اقلیم آینده ایران« 
به ویژه در نواحی جنوب کشور خواهد بود. مطمئن 
هستیم که در آینده نوع بارش های ایران به شکل 
حدی و ســیل آســا خواهد بود ولی در مجموع 
تاثیری بر افزایش بارش ایران نخواهد داشــت و 
عمده بارش ها در انتهای فصل هر سال رخ می دهد.

اصفهان؛ معین خوزستان و 
 لرستان در ارائه 
خدمات بهداشتی

رییس مرکز بهداشت و معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: این دانشگاه، معین 
استان های سیل زده لرســتان و خوزستان برای 
ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی اســت.کمال 
حیدری افزود: همچنین بر اساس تقسیم بندی 
مدیریت بحران اســتان خوزستان، ارائه خدمات 
بهداشــتی و درمانی در منطقه غرب شهر اهواز 
تحویل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شد.وی با 
اشاره به اینکه تعدادی از مسئوالن و کارشناسان 
دانشگاه علوم پزشــکی و مرکز بهداشت اصفهان 
برای ارزیابی وضعیت منطقه و ارائه خدمات به آنجا 
اعزام شدند، ادامه داد: رییس مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی اصفهان نیز به عنوان نماینده 
دانشــگاه در آنجا مستقر شده اســت.حیدری با 
بیان اینکه ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی در 
اهواز با توجه به اعالم نیاز مســئوالن این شــهر 
صورت می گیرد، تصریح کــرد: ۲۰ تیم خدمات 
بهداشتی و درمانی در اصفهان آموزش های الزم 
را از قبل دیده اند و آماده ارائه هرگونه خدمات در 

اهواز هستند.

محیط زیست برنامه ای برای 
جذب محیط بان زن ندارد

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: با توجه به شایعات به وجود 
آمده درباره جذب محیط بان زن و شرایط سخت 
شغل محیط بانی و اینکه شرایط بدی چون دوری 
از خانه دارد، برنامه ای برای جذب محیط بان زن 
نداریم.سرهنگ »جمشید محبت خانی« افزود: 
مگر شکارچی زن داشته ایم که به محیط بان زن 
نیاز داشته باشیم؟وی با اشاره به پیشنهاد پوشش 
کارشناســان آموزش در مدارس دخترانه ادامه 
داد: برخی از رسانه ها از صحبت های من برداشت 
نادرست داشــته اند؛ اما الزم می دانم که یک بار 
دیگر به طور شــفاف بگویم که مــا فقط در طرح 
»یک ســاعت با محیط بان« در مدارس دخترانه 
از کارشناســان زن با لبــاس محیط بانی به طور 
نمادین استفاده می کنیم.فرمانده یگان حفاظت 
سازمان محیط زیست با اشاره به برنامه ریزی برای 
جذب ۳۰۰ محیط بان در امسال گفت: ما در طول 
۱۰ سال آینده جذب نیروی محیط بان خواهیم 
داشــت و تا زمانی که تعداد محیط بانان، دو برابر 

وضع کنونی شود، این روند، ادامه دارد.

جانشین رییس پلیس راه استان خبر داد:
طوفان شن در مسیر شرق 

اصفهان
جانشین رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: 
بر اساس پیش بینی های هواشناسی، طوفان شن 
در شرق اصفهان پیش بینی می شود و ضروری 
است که رانندگان نسبت به رعایت نکات ایمنی 
در زمان تردد از این محور توجه داشــته باشند.

سرهنگ اصغر زارع در خصوص آخرین وضعیت 
جاده های اســتان اصفهان اظهار کرد: در حال 
حاضر محورهای خور به طبس و نایین به اردکان 
دارای بارندگی اســت و جاده های این محورها 

لغزنده است.
وی در خصوص جاده های داخلی استان اصفهان 
افزود: در بیشــتر جاده های استان شاهد وزش 
باد شدید همراه با گرد و غبار هستیم که باعث 

کاهش دید رانندگان خواهد بود.
جانشین رییس پلیس راه استان اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضــر در دیگر محورها جاده ها 
خشک و وضعیت عادی است، افزود: اما بر اساس 
اعالم هواشناسی، بارش باران در مناطق غربی 
اســتان پیش بینی شده اســت.وی با اشاره به 
اینکه در مناطق کویری وزش بادهای شدید و 
طوفانی بسیار خطرناک اســت، افزود: بادهای 
 شدید طوفانی می تواند به خودرو صدمات زیادی

  بزنــد، همچنیــن عامــل واژگونی خــودرو و 
صدمات دیگر است که الزم است حتما در زمان 
وزیدن بادهای شــدید در مــکان امنی متوقف 

شوند.

کالهبرداری از کاربران با 
حراجی های اینترنتی به بهانه 

اعیاد
حراجی هــای اینترنتــی بــه مناســبت اعیاد 
شــعبانیه می تواند منجر به سواستفاده مجرمان 
ســایبری شــود و کاربران فضای مجازی باید با 
احتیاط نسبت به ســایت های فیشینگ و توجه 
 به ســایت هایی که نمــاد اعتمــاد الکترونیکی 
دارند، مانع از ســرقت اطالعات و کالهبرداری 

شوند.
کارشناسان و متخصصان فعال در حوزه امنیت 
ســایبری بر این باورند که حمالت فیشینگ با 
ارسال یک لینک از وب ســایت آلوده به ایمیل و 
پیام رسان کاربران آغاز می شود و قربانیان با دست 
خود روی وب سایت آلوده مذکور کلیک کرده و 
به ســواالت موردنظر هکرها مبنی بر اطالعات 
شخصی نظیر گذرواژه حساب های کاربری آنها 
پاســخ داده و در آخر، به دام مجرمان ســایبری 

می افتند
.افراد ســودجو بــا اســتفاده از عــدم آگاهی 
افراد، اقدامات شــوم خــود را در فضای مجازی 
دنبــال می کنند. از جملــه اینکه بــا راه اندازی 
سایت های جعلی که شبیه به سایت های اصلی 
اســت، به ربودن اطالعــات افــراد، اغلب برای 

سوءاستفاده های مالی اقدام می کنند.
 توجــه نکــردن بــه ســایت هایی کــه نماد 
اعتماد الکترونیکــی دارند، می توانــد منجر به 
سواســتفاده های این چنینی شود.همچنین در 
ایام عید، شاهد افزایش حراجی ها در سایت ها و 
کانال های مختلف در فضای مجازی هستیم که 
مجرمان با دادن وعده های تخفیف ویژه و ارزان 

اقدام به کالهبرداری از کاربران می کنند.
اولین پیش فــرض برای حقیقی و ســالم بودن 
خدمات یک فروشــگاه اینترنتی، ارائه کاالهای 
مجاز اســت؛ در صورتی که فروشــگاهی کاالی 
غیرمجاز به فروش می رســاند و قیمت و شرایط 
ارائه شــده کاالی مورد نظر بیش از حد عالی به 
نظر می رســد یا فروشــنده بی دلیل و به طرزی 
مشکوک اطالعات حساب بانکی شما را می پرسد، 
الزم است بیشتر احتیاط کنید چون به احتمال 
 بســیار باال، به قصد کالهبرداری به وجود آمده 
اســت.هنگام تصمیم به خرید از فروشگاه های 
اینترنتی، از تجربه  دوســتان و آشنایان نزدیک 
دربــاره خریدهای آنالین اســتفاده کــرده و از 
فروشگاه هایی که ســابقه ارائه  خدمات مطلوب 
دارند، خرید کنید شهروندان باید مراقب باشند 
هنگام پرداخت وجه خریداری شده به سایت های 
فیشــینگ ارجاع داده نشــوند. راه تشــخیص 
ســایت های فیشینگ در قســمت URL سایت 
کامال واضح است و کاربران باید حتما دقت کنند 
که در کنار آدرس سایت، عبارت https:// ذکر 

شده باشد. 

ممکن است گاهی در اخبار شنیده باشید که چند 
دانشگاه کشور در رتبه بندی های بین المللی با سایر 
دانشگاه های مطرح جهان به رقابت پرداخته و رتبه 
خوبی را کســب کرده اند. در چنین شرایطی اگر با 
حوزه آموزش عالی آشــنایی نداشته باشید، حتما 
پیش خودتان فکر می کنید ایــن رتبه بندی ها بر 
چه اساسی و توسط چه افراد یا سازمان هایی انجام 
می گیرد؟ نظام رتبه بندی سایمگو یکی از نظام های 
رتبه بندی است که فعالیت خود را از سال ۲۰۰۹ 
آغاز کرده است و هر ســاله حدود 5 هزار دانشگاه،  
موسسه آموزشی و پژوهشــی را در سراسر جهان 
ارزیابی می کند. این رده بندی بر اساس ۳ شاخص 
پژوهش، نوآوری و وب ســایت است.۱۴۳ دانشگاه 
در کشور توانسته اند در شــاخص تاثیر اجتماعی 
نظام ارزیابی ســایمگو )۲۰۱۹( خوش بدرخشند 
از میان ۱۴۳ دانشــگاه ایرانی که در شاخص تاثیر 
اجتماعی ســایمگو رتبه کســب کرده اند، نام ۲۶ 
دانشگاه آزاد اسالمی نیز دیده می شود. واحد علوم 
و تحقیقات و مشهد در میان واحدهای دانشگاه آزاد 

توانسته اند رتبه اول و دوم را در رتبه بندی براساس 
شاخص تاثیر اجتماعی سایمگو کسب کنند. الزم 
به ذکر اســت واحدهای کرج و نجــف آباد به طور 
مشترک رتبه ســوم را در میان واحدهای دانشگاه 
آزاد اسالمی )رتبه ۲5 درمیان دانشگاه های کشور( 
کســب کرده اند.واحدهای خوراســگان، شیراز، 
تهران شمال، به طور مشترک رتبه چهارم را کسب 

کرده اند.

 دانشگاه نجف آباد و خوراسگان جزو برترین ها 
در شاخص تأثیر اجتماعی

قائم  مقام کمیته امداد استان اصفهان گفت:۱۲۰۰ 
خانوار تحت حمایت کمیته امداد اصفهان در سیل 
ابتدای فروردین امســال آســیب دیدند که میزان 
خســارت وارده به آنها نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان 

است.
کریم زارع افزود: مددجویان خســارت دیده بیشتر 
در مناطق غــرب و جنوب غربی اســتان به ویژه در 
شهرستان های ســمیرم، فریدونشــهر، چادگان، 

خوانسار و فریدن قرار دارند.
زارع با تأکید بر اینکه منازل همه مددجویان تحت 
حمایت این نهــاد در برابر حــوادث طبیعی بیمه 
هستند، گفت: ارزیابی خســارت های وارده به این 
مددجویان توسط کارشناسان بیمه طرف قرارداد در 
حال انجام است و به زودی مرحله پرداخت خسارت 

شروع می شود.
قائم  مقــام کمیته امــداد اصفهان یادآور شــد: در 
ســال ۹۷ بالغ بر 5۰۲ خانوار مددجوی شــهری و 
روستایی در این اســتان دچار خســارات ناشی از 
حــوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی شــدند که با 

 بهره گیری از این پوشــش بیمه ای خســارات آنها 
جبران شد.

زارع با اشاره به پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون تومان 
توسط بیمه ها برای انجام تعهدات خود در این زمینه 
گفت: گســترش فرهنگ بیمه باعث کاهش هزینه 
حمایت از مردم آســیب دیده در بالیــای طبیعی 
می شود و کیفیت ارائه خدمات ضروری در بحران ها 

را افزایش می دهد.

 بیش ازهزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد اصفهان
 از سیل آسیب دیدند

شنیده ها

همه ما با معضل افتادن دندان های شیری خودمان 
یا فرزندانمان مواجه بوده ایم؛ پروسه ای دلهره آور 
برای بچه ها و شیرین برای والدینشان. نشانه ای از 
رشد و شکوفایی کودکان و پروسه ای برای تکامل 
و رسیدن به رشد نهایی بدن. اغلب ما دندان های 
شیری را دور انداخته ایم بخشی از بدن که به نظر 
می آید هیچ کاربردی پس از جدا شــدن از لثه ها 
نداشته باشد؛ اما سال هاست دانشمندان روی فواید 
بی نظیر درمانی این عضــو از بدن در حال تحقیق 
هســتند. شــاید ندانید اما دندان های شیری هم 
مانند بند ناف یا ســلول های مغز استخوان دارای 
سلول های بنیادینی هســتند که می تواند برای 
تحقیق و یافتن راه درمانی بســیاری از بیماری ها 

کمک کننده باشد.
سلول بنیادی چیست؟

ســلول بنیادی را می توان از منابع مختلفی فراهم 
کرد؛ یکی از این منابع، ســلول هایی اســت که از 
اندام های مختلف خود بیمار مانند مغز اســتخوان 
و بافت چربی برداشته می شــوند، به این سلول ها 
ســلول های بنیادی مزانشــیمی می گویند. اخیرا 
منبع جدیــدی برای برداشــت ســلول بنیادی 
مزانشــیمی مطرح شده اســت؛ دندان شیری که 
امکان برداشــت ســلول بنیادی مزانشیمی از آن 
وجود دارد. از آنجا که برداشــت ســلول از دندان 
شیری افتاده، کامال غیر تهاجمی است؛ این منبع 
سلول بنیادی بســیار محبوب و مفید خواهد بود.

دانشمندان معتقدند این ســلول ها نزدیک ترین 
سلول ها به ســلول های جنینی هســتند و حتی 
از ســلول های بندناف و مغز استخوان نیز به ریشه 

اصلی خود )سلول های جنینی( نزدیک ترند.
معجزه ای به نام دندان شیری

در سال ۲۰۰۳ ، دکتر دونگتائو شی از دندان های 
شیری دخترش که ۶ ســاله بود ، استفاده کرد وبه 
برخی از ســواالتی که مربوط به دندان ها داشت، 
پرداخت و به مطالبی دســت یافت که امروزه پس 
از گذشت چندین سال دانشمندان به ویژگی های 
جدید دندان های شیری دست یافتند و کشف آنها 
این شــد که از این دندان ها می توان در تحقیقات 
پزشکی و ســلول های بنیادی آنها استفاده کرد. 
تا کنون در کشــورهای آلمــان، کلمبیا، مکزیک، 
آرژانتین، کاستاریکا، اسپانیا، پاناما،ونزوئال و شیلی 

بانک های نگهداری از دندان های شیری راه اندازی 
شده اســت. از جمله مزایای ســلول های بنیادی 
در بنــد ناف یا دندان این اســت که مــی تواند در 
بازسازی بافت ها و اســتخوان ها کمک کند و در 
مورد دندان های شیری می توان گفت که در کاهش 
ارگانیســم احتمال رد ایمپلنت های دندان کمک 
کند؛ بنابراین نگه داشتن دندان ها، همانند بند ناف 
می تواند بسیار مناسب باشــد و در آینده می تواند 
الزم شود .یک احتمال شگفت انگیز هم این است که 
می توان به وسیله دندان های شیری و سلول های 
 بنیادیــن آن، هر عضوی از بــدن را جایگزین کرد

 » گوش، بینی، قلب، کلیه یا هر چیزی« دانشمندان 
می توانند آن عضو را با کمک ســلول های بنیادی 
موجود در دندان های شــیری بســازند. به صورت 
نظــری نگهــداری از دندان های شــیری کودک 
می تواند روزی زندگی اش را نجات دهد یا درمانی 
برای بیماری های او باشــد. به طور میانگین از هر 
5 آمریکایی یک نفر به درمان با اســتفاده از سلول 

بنیادی نیازمند است و در کشور ما هم، به خصوص 
با توجه به آمار بســیار باالی تصادف های جاده ای، 

وضع بهتر از این نیست.
دندان های کودکانتان را به رویان بدهید

کشور ما یکی از پیشــرو ترین کشــورها در زمینه 
مطالعات روی ســلول های بنیادین است؛ در همین 
زمینه پژوهشــکده رویــان فراخوانــی را داده تا از 
خوانداه ها بخواهد تا دندان های شیری فرزندانشان 
را به این موسســه اهدا کنند. قرار است این موسسه 
طرح تحقیقاتی گسترده ای را روی دندان های شیری 
راه اندازی کند .در همین زمینــه قائم مقام رییس 
پژوهشکده زیست فناوری رویان  اصفهان اظهارداشت: 
همانگونه که خون بند ناف دارای سلول های بنیادی و 
قابل ذخیره برای استفاده در آینده است، دندان های 
شیری دارای سلول های ارزشمندی است که به نوعی 
بنیادی به شــمار می آید. مهدی حاجیان افزود: این 
سلول ها را می توان از دندان شیری استخراج، خالص 
سازی، ذخیره و تکثیر کرد تا در طرح های تحقیقاتی 

و حتی درمانی مورد استفاده قرار گیرد. وی با اشاره 
به اینکه پژوهشکده زیســت فناوری رویان اصفهان 
در صدد اجرای طرح تحقیقاتی» بررسی سلول های 
پالپ دندان« اســت، تاکید کرد: ما بــرای انجام این 
پژوهش نیاز به ســلول های دندان شــیری داریم و 
مردم می توانند با اهدای این دندان ها در اجرای آن 

مشارکت و همکاری داشته باشند. 
چه دندان هایی را می توان اهدا کرد؟

اصلــی ترین ویژگــی یک دنــدان قابل اهــدا این 
اســت که آن را بــا کمــک دندانپزشــک از دهان 
کودکان خارج کنیم تا ســلول های آن از بین نرود. 
دندان هایی که لق شده باشــد برای این کار مناسب 
نیســت همچنین اگر در دوره هــای درمانی مانند 
ارتودنســی به تشــخیص پزشــک دندانی کشیده 
شــود، می توان آن را به رویان هدیه کرد . کسانی که 
دندان های فرزندانشــان را اهدا کنند می توانند از 
 تســهیالتی به منظور ذخیره سلول های بنیادی آن 

بهره  ببرند.

گنج پنهانی به نام دندان های شیری
  دندان های شیری فرزندان خود را به پژوهشکده رویان هدیه دهید  

اتاق های فرمان ۱۱۵ پاسخگوی بیش از یک میلیون تماس 
امدادخواهی بودند

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در سال ۹۷ اتاق های فرمان اورژانس پیش بیمارستانی 
استان اصفهان به یک میلیون و ۳۶۳ هزار و ۸۰۲ تماس تلفنی پاسخ دادند.دکتر غفور راستین با اشاره به این 
مطلب اظهار کرد: در سال ۹۷ واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان به ۲۳۱ هزار و ۶۸۱ 
ماموریت اعزام شدند که از این تعداد ۱۶۴ هزار و ۳۸ مورد غیرتصادفی و ۶۷ هزار و ۶۴۳ مورد تصادفی بود.وی 
افزود: از مجموع ماموریت های تصادفی در این مدت 5۰ هزار و 5 مورد شهری و ۱۷ هزار و ۶۳۸ مورد جاده ای 
بوده است.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در کِل این ماموریت ها، پرسنل 
اورژانس پیش بیمارستانی اســتان اصفهان ۱۶۰ هزار و 5۸۲ بیمار و مصدوم را پس از انجام اقدامات درمانی 
اولیه با آمبوالنس به بیمارستان منتقل و ۴۰ هزار و ۸۹۷ نفر را به صورت سرپایی در محل حادثه درمان کردند.

به همت مرکز بهداشت استان اصفهان؛
 ۱۷ خانه بهداشت در روستاهای لرستان بر پا می شود

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: به دستور وزارت بهداشت و با توجه به اینکه سیل تعدادی از خانه های 
بهداشتی در لرستان را از بین برده است، ۳۴ کانتینر درخواست کردیم که ۱۷ پایگاه خانه بهداشت در روستاهای آن 
منطقه بر پا کنیم. دکتر کمال حیدری اظهار کرد: چند کامیون حاوی اقالم بهداشتی مانند: پوشک و پدهای بهداشتی 
به مناطق سیل زده لرستان ارسال کردیم.در حال حاضر منتظر دستور از لرستان هستیم که اگر سکوها آماده شود، 
کانتینرها را برای استقرار اعزام کنیم؛ تا کنون تمامی کمک ها برای استان لرستان بود و اکنون بنا بر این شد که استان 
خوزستان را هم همراهی کنیم.وی با بیان اینکه مردم نوع دوست اصفهان و خیران، اقدام به ارسال اقالم مختلف از 
جمله دارو برای سیل زدگان می کنند، گفت: از مردم درخواست می شود تا با هماهنگی هالل احمر یا دانشگاه علوم 

پزشکی این کار را انجام بدهند، چون آنها از نوع و میزان داروهای مورد نیاز سیل زدگان مطلع هستند.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: 
طی امروز و فردا در اکثر مناطق اســتان به ویژه در مناطق جنوبی و شرقی، 
شاهد افزایش ابر، وزش باد شدید و بارش های رگباری بهاری گاهی همراه با 
رعد و برق و احتمال بارش تگرگ هستیم.فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد: طی 
۲۴ ساعت گذشته سمیرم با ۸.۳ میلی متر بیشترین بارش را داشته و پس از 
آن به ترتیب برزک با ۶.5، آران و بیدگل با 5.5، اصفهان با ۱.۹، داران با ۱.۳، 

مبارکه با ۱.۲، گلپایگان و فرودگاه شهید بهشتی با ۱.۱، زرین شهر با ۰.۹ و 
فریدون شهر با ۰.5 میلی متر بارش داشتند. وی ادامه داد: در مناطق جنوب و 
شرق استان شرایط تشدید بارش و در مناطق شرقی به دلیل وزش باد شدید، 
احتمال گرد و خاک و کاهش دید افقی وجود دارد؛ همچنین روز سه شــنبه 
سامانه بارش زای دیگری وارد اســتان می شود که بارش های رگباری بهاری 

همراه با رعد و برق برای استان خواهد داشت.

هوا
ب و

آ

سمیرم رکورددار 
بارش ها

بارش های بهاری مهمان این 
هفته اصفهان

پریسا  سعادت

هشدار
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 دلیل جالب »فابرگاس«
 برای جدایی از چلسی

»سسک فابرگاس« که در پنجره نقل وانتقاالت 
زمستانی اخیر به حضور 
پنــج ســاله اش در 
چلســی پایان داد 
و راهی موناکو شد، 
می گوید به خاطر 
جورجینیــو که به 
مانند پسر مائوریتزیو 
ساری بوده است، از این تیم انگلیسی جدا شد. 
هافبک اسپانیایی موناکو در این خصوص گفت: 
دوست دارم اهداف جدیدی داشته باشیم و برایم 
خیلی مهم است که اهداف جدیدی در سر داشته 
باشم. من در چلسی بودم و می توانستم قراردادم 
را تمدید کنم و در این تیم بمانم، اما ســرمربی 
جدید - مائوریتزیو ساری - با یک بازیکن جدید 
- جورجینیو - که به مانند پسرش بود، به چلسی 
آمد. وی افزود: بازی در هر دیدار در این شرایط 
هم دشــوار بود، بنابراین تصمیــم گرفتم تا به 
پروژه ای متفاوت ملحق شوم که فکر می کنم این 

رضایتمندی زیادی به من خواهد داد.

 مسابقه 3 میلیارد دالری
 برای خرید چلسی

روزنامه انگلیســی دیلی میل مدعی شــد سه 
گــروه بــزرگ تجاری 
بــرای خریــد این 
باشــگاه انگلیسی 
به قیمت احتمالی 
2 میلیارد پوند  /5
با این باشــگاه وارد 
مذاکــره شــده اند.بر 
اســاس این گزارش دو گروه از این ســه گروه، 
کنسرسیوم های مالی بزرگ آمریکایی و آسیایی 
هستند و از متقاضی سوم به عنوان جیم رتکلیف، 
ثروتمندترین مرد بریتانیایی نام برده شده است. 
رییس باشگاه چلسی به تازگی گفته بود رومن 
آبراموویچ، مالک باشگاه به چلسی وفادار است 
و با اینکه دیگر برای تماشای بازی های این تیم 
به اســتادیوم نمی آید ولی قصدی برای فروش 
چلسی ندارد؛ اما دیلی میل می گوید از منابع خود 
دریافته که مقامات باشگاه چلسی در هفته های 
اخیر با هر ســه طرف خواهان خرید باشــگاه 

مذاکراتی انجام داده اند.

 اعالم بازنشستگی »بارزالی«
 با یوونتوس

یوونتوس در هفته سی و دوم رقابت های سری 
A به مصاف اسپال رفت 
و با نتیجه دو بر یک 
تن به شکست داد.

یووه بــا پیروزی و 
یا تســاوی در این 
دیدار می توانســت 
شــش هفتــه قبل از 
پایان لیــگ، قهرمانی خود را نهایــی کند؛ اما 
بیانکونری ها با شکســت غیــر منتظره ای که 
داشتند باید منتظر نتیجه دیدار ناپولی باشند.

آندره بارزالی، مدافع ۳۸ ساله یوونتوس بعد از 
این دیدار تاکید کرد که فصل پایانی فوتبال خود 
را تجربه می کند و با پیراهن یوونتوس از دنیای 
فوتبال خداحافظی می کند. او در ادامه به آینده 
فوتبالی خود اشاره کرد و در این باره گفت : درباره 
آینده فوتبالی خود بسیار فکر کرده ام. با وجود 
اینکه پیشــنهاد دارم؛ اما فکر می کنم که زمان 
بازنشستگی من فرا رسیده است و در پایان فصل 

خواهم رفت. 

ادای دین به سبک »کروس«
تیم فوتبال رئال مادرید در رقابت های این فصل 
هیچ جامی کسب نکرده؛ 
امــا تونــی کروس 
بــا  می خواهــد 
انگیزه بازگرداندن 
ایــن تیم بــه اوج 
در برنابئــو بماند و 
قــراردادش را تمدید 
کند.تالش ستاره آلمانی که مشتریانی هم دارد 
این است که با ماندن، وفاداری اش به هواداران را 
ثابت کرده و هم در زمینه فردی و هم گروهی به 
تیم کمک کند.البته که طبق ادعای رسانه های 
اســپانیایی حرف آخر را »زیــدان« می زند که 
می خواهد او را نگه دارد یا نــه، به خصوص که 
او برنامه هایی برای خریــد بازیکن برای فصل 
بعد دارد و شاید تصمیم بگیرد بازیکن دیگری 
را جایگزین ســتاره آلمانــی اش کند.کروس 
حاال به زندگی در اســپانیا هم عــادت کرده و 
به خوبــی زبان اســپانیایی را صحبت می کند. 
 همچنین رابطه خوبی هم با باقی هم تیمی هایش

 دارد.

»آذری« ممنوع المصاحبه شد!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

وقتی استعدادیابی بالی جان 
»علی دایی« می شود

دو گل از سه گل پرسپولیس مقابل سایپا توسط 
بازیکنانی به ثمر رسید که حاصل دسترنج علی 
دایی بودند.حاال بیش از دوازده ســال است که 
دایی به عنوان ســرمربی در فوتبال ایران حضور 
دارد. آقــای گل فوتبال جهــان روی نیمکت6 
باشــگاه لیگ برتری نشســته و از قهرمانی در 
لیگ تا ســکوی نخســت جام حذفی را تجربه 
کرده است. مهاجم ســابق بایرن مونیخ در همه 
این ســال ها تالش کرده حضوری ارزشمند در 
فوتبال ایران داشته باشــد و به جز تالش هایش 
برای موفقیت تیم هایی که ســرمربی آنها بوده، 
نام های بزرگی را به فوتبال مملکت معرفی کرده 
اســت.کریم انصاری فرد، مهــدی ترابی، رامین 
رضاییان، علی قلی زاده، مهــدی طارمی، احمد 
نوراللهی، امید عالیشاه و حتی محمد عباس زاده و 
مهرداد کفشگری فقط تعدادی از ارزشمندترین 
مهره هایی هســتند که دایی در چند سال اخیر 
به فوتبال کشــور معرفی کرده است. با این حال 
سرمربی سابق پرســپولیس از زمان جدایی اش 
از ســرخ های پایتخت، بارها و بارهــا مقابل آنها 
قرار گرفته و عاقبت اســتعدادیابی را از نزدیک 

دیده است.

تناقض در قرارداد »ایسما«!
امیرحســین فتحــی، مدیرعامل اســتقالل در 
مصاحبه ای اعالم کرد »هواداران نگران نباشند 
قرارداد پاتوســی و ایســما تمدید می شود.«در 
اینکه هــواداران نگران تمدید قرارداد پاتوســی 
هستند، شکی نیست ولی برای همه سوال است 
که چه کســی نگران تمدید قرارداد ایسماست؟ 
این بازیکن در استقالل نشــان داده با بازیکنی 
که هواداران توقع دارند، فاصله دارد، از ســویی 
یک تناقض دیگر هم در این بین مشــهود است. 
استقاللی ها در زمان امضای قرارداد ایسما اعالم 
کردند او یک سال و نیمه بســت و تا پایان فصل 
آینده در کنار آبی هــا خواهد بود. حاال اینکه چرا 
فتحی گفته قرارداد او را هم تمدید می کنند، جای 
بحث دارد. اگر او قرارداد دارد چه نیازی به تمدید 
قرارداد است؟ طبیعتا ایســما نتوانسته تا اینجا 
خواسته استقاللی ها را برآورده کند. اگر تا پایان 
فصل هم نتواند خوب بازی کند کسی نمی خواهد 
قرارداد او تمدید شود. بنابراین اگر واقعا استقالل 
با او قرارداد ندارد، می توانــد در این زمینه بهتر 
عمل کند، چون تا جایی که همه اســتقاللی ها 
می دانند برخالف پاتوســی کسی چندان نگران 

تمدید قرارداد »ایسما« نیست!

در حاشیه

تاریخ سازی بوکسور زن ایرانی 
مقابل حریف فرانسوی

صدف خادم، بوکســور ایرانی که با نام ایران و به 
صورت مستقل در مسابقات فرانسه شرکت کرده، 
موفق شد  شنبه شب »آن شــووان« فرانسوی 
را در سه راند شکســت دهد تا گام بلندی برای 
المپیک بردارد. خــادم در این مســابقات با نام 
ایران و به صورت مستقل شــرکت کرده است. 
این اولین بار است که یک بوکسور زن ایرانی در 
 مسابقات بین المللی شــرکت می کند و برنده 

می شود.

سفر تیم تکواندو برای گرفتن 
روادید انگلیس به ترکیه

 بیســت و چهارمین دوره مســابقات تکواندوی  
قهرمانی جهان 25 تــا 29 اردیبهشــت ماه به 
میزبانی منچستر انگلیس برگزار می شود.تیم  ملی 
تکواندوی مردان کشورمان که خود را برای حضور 
در این رویداد آماده می کنــد به منظور دریافت 
روادیــد روز پنجشــنبه،29 فروردین ماه راهی 
ترکیه خواهد شد.آرمین هادی پور، محمدحسن 
پلنگ افکن، سروش احمدی، میرهاشم حسینی، 
امیرمحمدبخشــی، مهران برخورداری، عرفان 
ناظمی و ســجاد مردانی اعضای تیم ملی مردان 
را تشــکیل می دهند.هدایت این نفرات برعهده 
فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و علی محمد 
 بســحاق و وحید عبداللهــی به عنــوان مربی

 است.
گفتنی است؛ در این مســابقات، به نفر اول 120 
امتیاز، نفر دوم 72 امتیاز، نفرات سوم 4۳ امتیاز در 
راستای افزایش رنکینگ وکسب سهمیه المپیک 

تعلق می گیرد. 

منهای فوتبال

سمیه مصور

حضور تیم بسکتبال ذوب آهن در فصل جاری 
رقابت های لیگ پس از 5 سال غیبت در این 
مســابقات، زمینه حضور بازیکن سابق تیم 
ملی بسکتبال کشور را فراهم کرد و »ایمان 
زندی« بار دیگر با لباس ذوب آهن به لیگ برتر 
ایران بازگشت. کاپیتان سبزپوشان اصفهانی 
که از سن 11 ســالگی این رشته ورزشی را از 
مدرسه بســکتبال ذوب آهن آغاز کرده و با 
این تیم خاطرات خوشی در زندگی ورزشی 
اش رقم زده است، سابقه دو بار قهرمانی در 
لیگ برتر و یک نایب قهرمانی غرب آســیا 
با لباس ذوب آهــن در کارنامه دارد. به بهانه 
پایان کار تیم ذوب آهن در این دوره از رقابت 
های لیگ بسکتبال کشور گفت وگویی را با 
ایمان زندی، کاپیتان این تیم که در اواســط 
دهه هشتاد شمسی یکی از بهترین بازیکنان 
ایران و آسیا بود، ترتیب دادیم که ماحصل آن 

در ادامه می آید: 
بهتر است این مصاحبه را با  آخرین بازی ذوب 
آهن در این دوره از رقابت هــای لیگ که با 
شکست این تیم و پایان کارش در فصل جاری 
همراه بود، آغاز کنیم. از این دو بازی مرحله 

یک چهارم نهایی پلی اف بگویید؟
تیم پاالیش نفت آبادان از تیم های خوب و با تجربه 
این دوره از مســابقات لیگ بسکتبال کشور بود که 
حریف مــا در این دور از مرحله پلی اف شــد، بازی 
رفت ما با این تیم که در اصفهان برگزار شــد رقابت 
نزدیک و تنگاتنگی بود و ما می توانستیم این دیدار را 
با پیروزی به پایان برسانیم؛ اما تجربه باالی بازیکنان 
پاالیش نفت آبادان به کمک آنها آمد و این بازی را 
با نتیجه نزدیک 65-69 واگذار کردیم ولی در بازی 
برگشت شرایط بر وفق مراد ما رقم نخورد و با اختالف 
از این تیم شکست خوردیم و امکان حضور در مرحله 

نیمه نهایی را از دست دادیم.
 شــرایط تیم ذوب آهــن در ایــن دوره از 

رقابت های لیگ چگونه بود؟ 
در فصل جاری رقابت های لیگ، بازگشت ذوب آهن 
بعد از چندین ســال غیبت در این بازی ها را به فال 
نیک گرفتیم و از همان ابتدا هدف مان را ایجاد بستر 
مناسبی برای بازگشت ذوب آهن به روزهای اوج قرار 
دادیم که با توجه به این وقفه طوالنی مدت و ترکیب 
نسبتا جوان تیم توانستیم عملکرد خوبی را به نمایش 
گذاشته و پس از پایان مرحله گروهی با 24 امتیاز در 
رده پنجم جدول رده بندی جای بگیریم که یکی از 
دالیل عمده این نتیجه گیری را می توان کادر فنی 

تیم که نقطه قوت آن محسوب می شد، دانست.
سطح این دوره از رقابت های لیگ و  تیم های 

شرکت کننده در آن را چطور دیدید؟
ســطح این دوره از مسابقات 

بــا توجه بــه مشــکالت 
مالی تیم هــا و عدم وجود 
بازیکنان خارجی نسبت به 
ســال های گذشته با افت 

کیفی روبه رو شده و لیگ برتر از آن روزهای پرفروغ 
گذشته فاصله گرفته بود که البته در مرحله پلی اف 
با اضافه شدن برخی از بازیکنان خارجی به ترکیب 

تیم ها سطح کیفی مسابقات بهبود یافت. 
در فصل آینده رقابت های لیگ در همین تیم 
ذوب آهن باقی می مانید یــا به تیم دیگری 

می روید؟
مسئوالن باشگاه ذوب آهن گفته اند که قصد دارند 
در فصل جدید رقابت های لیگ هم تیمداری کنند 
که اگر تغییری در این تصمیم ایجاد نشــود تمایل 
دارم کــه در همین تیم ذوب آهــن و در کنار آقای 
کوهیان باقی بمانم ولی اگر تیم ذوب آهن در لیگ 
حضور نداشته باشــد، برنامه ای برای ادامه دوران 

ورزشی ام ندارم.
یعنی اگر باشــگاه ذوب آهــن تمایلی برای 
تیمداری در لیگ بســکتبال نداشته باشد، 

قصد خداحافظی دارید؟
بله، چرا که از یک طرف باشگاه ذوب آهن برای 

من خاص و ویژه اســت و حضور در این تیم 

برای من خاطرات خوشی را زنده می کند و از طرف 
دیگر به دلیل مشــکالت مالی، تیم ها شرایط خوبی 
ندارند و کنار رفتن از لیــگ در این زمان با توجه به 

شرایط، به صرفه تر است.
تیم ملی بسکتبال امسال به دلیل حضور در 
رقابت های جهانی ســال پرکاری را در پیش 

دارد، شرایط تیم ملی را چطور می بینید؟
تیم ملی در جام جهانی کار سختی را در پیش دارد. 
از آنجایی که من تجربه حضور در رقابت های بزرگی 
همچون جام جهانــی و المپیــک را دارم به خوبی 
شــرایط تیم ملی را درک می کنم در این رقابت ها 
هیچ تیمی برای باختن به میدان نمی آید. با توجه 
به اینکه ترکیب تیم ملی با تغییرات زیادی روبه رو 
شده اســت و بازیکنان جوان به این ترکیب راه پیدا 
کرده اند، اگر تیم ملی بتواند در این مسابقات عملکرد 
خوبی را از خود به نمایش بگــذارد این حضور می 
تواند زمینه حرکت رو به جلو 

و پیشرفت را فراهم آورد.

اگر ذوب آهن نباشد، خداحافظ
 بسکتبالیست با سابقه اصفهان در گفت و گو با »زاینده رود« مطرح کرد:

  عکس روز

ارسال کمک غیر نقدی استقالل خوزستان
 به سیل زدگان

با پیگیری  محسنی مجد، رییس هیئت مدیره و محمد  رحیمی، مدیرعامل باشگاه استقالل 
خوزستان یک محموله کمک های غیر نقدی از طرف این باشگاه شامل مواد شوینده ، پوشاک 

و مواد خوراکی به مردم سیل زده خوزستان اهدا شد.

طوفان قلعه نویی علیه استقالل:
 با 100 میلیارد هزینه، مربی شان را باال می اندازند

امیر قلعه نویی، سرمربی تیم فوتبال ســپاهان درباره اینکه »باخت در ثانیه های پایانی بازی با استقالل 
آزاردهنده بود؟«، عنوان کرد: معموال باخت تلخ اســت به خصوص این نوع باخت ها. من به استقاللی ها 
تبریک می گویم. من  وقتی در آزادی مقابل استقالل پیروز شدیم به آنها »خسته نباشید« گفتم و حاال هم 
در نقش جهان که بازی را واگذار کردیم، به آنها خسته نباشید و تبریک گفتم. ما باید حرمت را نگه داریم، 
چون همه چیز برد و باخت نیست. خوشحالم ســپاهان تبدیل به تیمی شده که تیم هایی که باالی 100 
میلیارد هزینه می کنند، وقتی بازی را  می برند مربی شــان را باال می اندازند و انگار قهرمان آسیا شده اند. 
سرمربی تیم فوتبال ســپاهان ادامه داد: دو موضوع روی گلی که از استقالل خوردیم وجود داشت، یکی 

اشتباهات فردی و یکی تکنیک فردی بازیکنی مثل »پاتوسی«. 

تصمیم عجیب هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن؛ 
»آذری« ممنوع المصاحبه شد!

با تصمیم عجیب هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن که روز شــنبه  اتخاذ و ابالغ شد، سعید آذری مدیرعامل این 
باشگاه ممنوع المصاحبه و احمد جمشــیدی به عنوان سخنگوی باشگاه معرفی شــد.این تصمیم با دستور 
مهندس یزدی زاده، رییس مجمع باشــگاه ذوب آهن گرفته شد.نکته جالب اینجاســت که سعید آذری به 
نوعی استاد جنگ روانی و رسانه ای قبل از بازی های بزرگ بود و تقریبا پیش از تمام بازی های بزرگ با انجام 
مصاحبه های جنجالی شرایط را به نفع ذوب آهن تغییر می داد. به نظر می رسد چند مصاحبه اخیر آذری علیه 
برخی مدیران باشگاه ذوب آهن و ناراحتی های اخیر او باعث شده تا مدیران باشگاه ذوب آهن چنین تصمیمی 
بگیرند. آذری پیش از این در مصاحبه ای بلند و جنجالی که با خبرگزاری میزان داشت اعالم کرد هنگامی که 

از باشگاه ذوب آهن برود می گوید چه کسانی قصد ضربه زدن به ذوب آهن را داشتند.

درخواست قهرمان پارالمپیک از رییس قوه قضاییه؛

شرایط ورزشکاران معلول در نظر گرفته شود
قهرمان پارالمپیک دوومیدانی از رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگی بیشتر به شرایط ورزشکاران معلول 
شد. علی محمدیاری، با بیان اینکه 12 سال است در عضویت تیم های ملی است و در این مدت موفق به کسب 
14مدال جهانی، پاراآسیایی و پارالمپیک و رکورددار پرتاب دیسک جهان شده، گفت: ورزشکاران معلول 
با توجه به شرایطی که دارند، شغل خاصی ندارند و بیشتر ارگان ها و سازمان های دولتی نیز برخالف قانون 
مصوب، از استخدام قهرمانان پارالمپیکی سرباز می زنند. وی ادامه داد: تنها حرفه و منبع درآمد ما ورزش 
است، اما با توجه به محدود بودن عمر ورزشی یک قهرمان، شاید تنها تا مدت کوتاهی قادر به تامین هزینه های 
زندگی اش از این طریق باشــد و پس از پایان دوران قهرمانی، عمال کار دیگری بلد نیستیم و نمی توانیم از 
راه های دیگر هزینه های زندگی را تامین کنیم. دارنده مدال برنز بازی های پارالمپیک تصریح کرد: با توجه به 
اینکه من در رشته تحصیلی حقوق درس خوانده ام و در زمینه قضایی هم سابقه کار دارم و دارای کارشناسی 
ارشد حقوق جزا و جرم شناسی هستم، سال گذشته در آزمون سردفتری شرکت کردم و برای قبولی در آن، 
قید حضور در تمرینات بازی های پاراآسیایی را زدم و تمام تمرکزم را روی قبولی در این آزمون گذاشتم، اما 
پس از آن اعالم شد که پذیرفته نشدم، از طرفی چون در تمرینات حضور و تمرکز کافی نداشتم، مدال جاکارتا 
و جایزه نقدی آن را نیز از دست دادم. محمدیاری افزود: سپس در فراخوان جذب مدیر دفاتر خدمات قضایی 
شرکت کردم که پس از پیگیری های فراوان، پاســخی به من داده نشد و به من گفتند که آنجا هم پذیرفته 
نشدم. با تمام سختی ها و با توجه به شرایط جسمانی و ویلچری بودن، مشکالت و مرارت های زیادی را برای 
تحصیل پشت سر گذاشتم؛ اما موفق به اخذ مدرک کارشناســی ارشد شدم. از طرفی جوانی و عمر خود را 
در ورزش صرف کردم تا برای کشورم افتخارآفرین باشم. از حجت االسالم و المسلمین رییسی، ریاست قوه 
قضاییه تقاضا دارم با تجدیدنظر در صدور جواز سردفتری یا دفاتر الکترونیک قضایی موافقت کند و مشتاقانه 

خواستار مالقات حضوری ایشان از نزدیک هستم.

پرسپولیس از شکســت این هفته تراکتورسازی نهایت بهره 
را برد و با پیروزی مقابل ســایپا، اختالف امتیازش با تیم دوم 
جدول را افزایش داد. پرسپولیس با این پیروزی 54 امتیازی 
شد و قهرمانی برای سایر مدعیان دســت نیافتنی تر به نظر 

می رسد. حاال این تیم با تراکتورســازی 5 امتیاز، با استقالل 
و ســپاهان 7 امتیاز و با پدیده هم 8 امتیاز اختالف دارد. در 
روزهایی که فشردگی مسابقات امان پرسپولیس را بریده، این 
اختالف امتیاز باعث می شــود برانکو و شاگردانش یک نفس 
راحت بکشــند. البته بازی های سخت پرسپولیس هنوز تمام 
نشده است. این تیم باید هفته آینده در اصفهان با ذوب آهن 
بازی کند، سپس در آزادی از سپاهان میزبانی کند و در هفته 28 
هم مهمان تراکتورسازی است. تهدیدهایی که با برد این هفته 

پرسپولیس، شاید تبدیل به فرصت شود. پرسپولیس نگران 
بازی با تراکتورسازی بود و حاال رویای شیرینی را در سر دارد. 
برانکو می تواند با برد در هفته 28، در شهر رقیب پرسپولیس، 
قهرمانی را جشــن بگیرد.تــا پایان هفته بیســت وپنجم، 
پرسپولیس 5 امتیاز بیشتر از تراکتورسازی دارد. در صورتی 
که پرسپولیس تا هفته 28 نتایجی مشابه تراکتورسازی کسب 
 کند، می تواند با یک برد در تبریز جام را دو هفته زودتر باالی 

سر ببرد. 

یک احتمال عجیب؛

جشن قهرمانی در تبریز!
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طول حفاری تونل خط دوم مترو  به ۵۰ متر رسید
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

دیدگاه

 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شهرداری اعالم کرد:

افزایش ۲۰ درصدی کرایه 
تاکسی در شهر اصفهان

مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکسیرانی شــهرداری از افزایش ۲۰ درصدی 
نرخ کرایه تاکسی در سال جاری خبر داد و گفت: 
مصوبه افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه پس از طی 
مراحل قانونی به تایید نهایی فرمانداری اصفهان 
رسید.هادی منوچهری اظهار کرد: افزایش ۲۰ 
درصدی بها برای کرایه تمام تاکسی های ویژه، 
خطوط و آژانس ها و برای تاکسی های گردشی 
در کورس اول ۸۰۰ تومان و کورس های بعدی 
۶۰۰ تومان در سال جاری اجرا خواهد شد. وی 
با بیان اینکه طی دو ســال اخیر دلیل افزایش 
نیافتن نرخ کرایه تاکســی فعالیت تاکسی های 
اینترنتی بود و بازار کشــش الزم برای افزایش 
کرایه تاکســی های زرد را نداشت، گفت: طبق 
آمار اعالم شــده هزینه های رانندگان تاکسی 
افزایش چشــمگیری داشته اســت به همین 
نســبت افزایش قیمت ها و تــورم، درآمد آنها 
نیز کاهــش پیدا کرده و ایــن موضوعات باعث 
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی میزان تامین معیشت 
رانندگان تاکسی شده است که امیدواریم بخشی 
از هزینه های رانندگان ناوگان با افزایش تعرفه ها 
جبران شــود. مدیرعامل ســازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان ادامه 
داد: با توجه به پدیدآمدن چند رویداد، کاهش 
درآمد رانندگان نه تنها در اصفهان بلکه در تمام 
کالن شــهرها رقم خورد که یکــی از این موارد 
افزایش زیرســاخت های کالن شهرها در حوزه 
موازی خدمات تاکسی مثل مترو، بی آرتی و از 
همه مهم تر اضافه  شــدن خودروهای شخصی 

بوده است.

برای جشن نیمه شعبان؛
۲۱۰ اتوبوس به جمکران 

اعزام می شود
۲۱۰ دستگاه اتوبوس به همت هیئت رزمندگان 
اســالم اســتان اصفهان برای میــالد حضرت 
مهدی)عج( به جمکران اعزام می شــود.محمد 
نادراالصل با اشــاره به برنامه هیئت رزمندگان 
اســتان اصفهان برای میالد حضرت مهدی)عج( 
اظهار کرد: ۲9 فروردین کاروان بزرگ منتظران 
ظهور متشکل از ۲۱۰ دستگاه اتوبوس از استان 
اصفهان به مسجد مقدس جمکران و حرم حضرت 
معصومه)س( اعــزام می شود.مســئول هیئت 
رزمندگان اسالم اســتان اصفهان گفت: مراسم 
میالد حضرت ولی عصر)عج( در مسجد جمکران 
از ساعت ۸ الی ۱۱ شب با سخنرانی آیت ا... مهدوی 
و با مداحی یزدخواستی و صابری برگزار می شود. 
وی افزود: محــل ثبت نام برای شــرکت در این 
کاروان، حوزه های مقاومت بســیج و هیئت های 

رزمندگان اسالم با هزینه ۲۰ هزار تومان است.

یک کارشناس امور آب مطرح کرد:
برنامه ای برای جمع آوری 

آب های سطحی در شهر 
اصفهان وجود ندارد

یک کارشناس امور آب اظهار کرد: حدود پنج 
هزار متر فضای سبز در شهر اصفهان وجود دارد 
و برای آبیاری این وسعت فضای سبز در طول 
سال به حدود 5۰ میلیون متر مکعب آب نیاز 
است. ناصر حاجیان با اشاره به نقش مهم فضای 
ســبز در کالبد کالن شــهر اصفهان بیان کرد: 
متوسط بارندگی در اصفهان ساالنه ۱۳۰ میلی 
متر است که با احتساب تبخیر ۳۰ میلی متر، 
حدود ۱۰۰ میلی متر آن بــه درون زمین فرو 
می رود؛ اما به سفره های درونی نفوذ نمی کند. 
این کارشناس امور آب با اشاره به مساحت 5۰۰ 
کیلومتری شهر اصفهان تصریح کرد : متاسفانه 
برنامه ای برای جمع آوری و استحصال آب های 
سطحی در شهر اصفهان وجود ندارد و این مهم 
باید در دستور کار مدیران شهری قرار گیرد. وی 
با بیان اینکه بیشتر روان آب های انتقال یافته 
از پشت بام ها به معابر شهری به دلیل آسفالت 
بودن معابر تبخیر می شــود، گفت: شهرداری 
اصفهان باید برنامه ای بــرای انتقال این آب ها 
به سفره های زیر زمینی داشــته باشد تا بر اثر 
آن، چاه هایی که از آنها برای آبیاری فضای سبز 
استفاده می شود، آب مورد نیاز را داشته باشند.

حاجیان، بهترین راهبــرد برای انتقال این آب 
ها را حفر چاه هایی به عمق پنــج یا ۶ متر در 
کوچه ها و معابر شهری در فاصله های مشخص 
بیان و اضافه کرد: با حفر ایــن چاه ها افزون بر 
اینکه روان آب های ســرگردان به سفره های 
زیرزمینی منتقل می شود، از تخریب آسفالت 
معابر و نشســت زمین در برخی مناطق شهر 

اصفهان جلوگیری خواهد شد. 

شهردار اصفهان:
دیپلماسی شهری را در شرایط 

بحران توسعه دادیم
شهردار اصفهان با بیان اینکه به دنبال انجام اقدامات 
انسان دوستانه هستیم و ســعی داریم کدورت ها را 
از بین بــرده و خدمات خوبی را ارائــه دهیم، گفت: 
شهرداری اصفهان توانســت دیپلماسی شهری را 
درشرایط بحران نیز توسعه دهد. قدرت ا... نوروزی 
در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان که با حضور استاندار برگزار شد، با بیان اینکه 
وضعیت شهرداری اصفهان در ابتدای کار از نظر مالی 
و نیروی انسانی مناســب نبود، اظهار کرد: اگر سیر 
اســتخدام های غیر مجاز ادامه دار بود شرایط بدتر 
می شد؛ اما خوشبختانه در سال ۱۳9۷ این شرایط 
را ساماندهی کردیم. نوروزی با بیان اینکه بدهی ها 
در شهرداری سر ســام آور و فعالیت های عمرانی را 
تحت تاثیر قرار داده بود، اظهار کرد: در حال حاضر 
بدهی ها را تسویه و وضعیت مناسبی پیدا کرده ایم و 
ساماندهی برنامه ها را در دستور کار داریم. شهردار 
اصفهان با بیان اینکه حداکثر زمــان صدور پروانه 
یک ماه و صدور پایان کار ۴5 روز شده است، افزود: 
چنانچه مشکل حقوقی در مسیر وجود داشته باشد 
قاعدتا این امر طوالنی تر خواهد بود. نوروزی با بیان 
اینکه شهرداری اصفهان توانست دیپلماسی شهری 
را در شرایط بحران نیز توسعه دهد، اضافه کرد: تمام 
توان خود را بــرای افزایش رضایتمنــدی مردم به 
کار خواهیم گرفت، به دنبال انجام اقدامات انســان 
دوستانه هستیم و ســعی داریم کدورت ها را از بین 

برده و خدمات خوبی را ارائه دهیم.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری 
شهرداری اصفهان:

بخش خصوصی 
در»مگاپروژه های شهرداری« 

مشارکت کند
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان اظهار کرد: سال گذشته 
با یک برنامه مبتنی بر برنامه سنجش پذیر شهردار 
اصفهان حرکت کرده و توانستیم بخشی از اهداف 
تعریف شده را محقق کنیم.شهرام رییسی با اشاره به 
اولویت های سرمایه گذاری در سال 9۸، تصریح کرد: 
در سال جاری با توجه به ساختار حاکم بر شهرداری 
اصفهان از نظر حرکت و تاکید شهردار اصفهان مبنی 
بر حرکت بر اســاس برنامه سنجش پذیر در تالش 
برای آماده ســاختن برنامه عملیاتی و استراتژیک 
جهت سازمان ســرمایه گذاری شهرداری اصفهان 
هستیم که البته ســرفصل های آن آماده شده و در 
حال نهایی شدن است. وی با بیان اینکه بخشی از 
فعالیت های سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شــهرداری اصفهان پیرامون حوزه صنعت 
ساختمان به صورت سنتی اســت، گفت: براساس 
جهت گیری انجام شده در ســال گذشته به سمت 
فعالیت های ورزشی، فرهنگی و سایر حوزه هایی که 
می تواند در افزایش رفاه مردم و شهروندان موثر باشد 
با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی حرکت 
خواهیم کرد.مدیرعامل ســازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به 
پروژه های مشارکتی بزرگ مقیاس در شهر گفت: به 
طور طبیعی برای اجرای بخشی از پروژه های بزرگ 
یا به اصطالح »مگاپروژه های شهرداری اصفهان« 

نیازمند مشارکت با بخش خصوصی هستیم.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:
بیانیه »گام دوم«، مبتنی بر امید 

و اراده جوان انقالبی است
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: روح 
حاکم در بیانیه گام دوم انقالب اســالمی، امید و 
اراده جوان انقالبی است، در واقع این بیانیه بر این 
سه رکن استوار است.حجت االسالم و المسلمین 
قطبی، اظهار کرد: جوان انقالبی، جوانی است که 
بار مسئولیت گام دوم انقالب اسالمی را بردوش 
می کشــد و با امید به آینده ای روشن و متعالی، 
دارای اراده قوی و مقاوم است.وی افزود: جوانی 
که در انقالب، دفاع مقدس، رزم اقتصادی ورونق 
تولید، رزم فرهنگی، رزم اجتماعی و رزم علمی، 
همواره درخشــیده، مایه عــزت و افتخار ایران 
اسالمی بوده و خواهد بود. رییس دفتر تبلیغات 
اسالمی اصفهان تصریح کرد: برای جوان انقالبی 
فرقی نمی کند که میــدان کارزارش رویارویی با 
بعث عراقی است یا داعش آمریکایی و یا حوادث 
طبیعی همچون سیل و زلزله، برایش تفاوت ندارد 

که اسلحه اش تفنگ باشد یا قلم و یا بیل.
 قطبی افزود: زیباتر آنکه بر ســر، عمامه، بر تن، 
لباس سپاهی و به پا چکمه ارتشی داشته باشد و 
با بیل کشاورز و فرغون کارگر در کنار عرب اهواز 

یا لر لرستان برای میهن اسالمی خدمت کند.

حدیث زاهدی

شــورای اداری استان، شــورایی مشــورتی و غیر 
انتخابی است که استاندار ریاست آن را بر عهده دارد. 
شورای اداری استان با شورای استان که متشکل از 
نماینده هایی از شورای شهرستان های استان است، 
تفاوت دارد. هدف از ایجاد این شورا هماهنگی میان 
دستگاه های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی در 
سطح استان است.در همین راستا نخستین شورای 
اداری استان اصفهان در ســال ۱۳9۸ و به ریاست  
عباس رضایی، استاندار اصفهان برگزار شد. رضایی 
در اولین جلسه شورای اداری استان در سال 9۸،  با 
ابراز تاسسف از بروز سیل در استان های کشور و دو 
شهرستان استان، تصریح کرد: با تالش فرمانداران و 
ستاد مدیریت بحران خوشبختانه در شهرستان های 
سمیرم و فریدون شهر و شــرق شهرستان اصفهان 
خسارت جانی نداشتیم و بیشتر خسارات به ابنیه ها، 
پل ها و راه ها وارد شد. وی ادامه داد: با همدلی، هم 
نوایی، هماهنگی و همزبانی که در استان حاکم بود 
خوشبختانه با کنترل ساعت به ساعت شهر اصفهان و 
کاهش حجم آب با هدایت آنها در مادی ها و نهرها در 
ایام نوروز خساراتی در شهر اصفهان هم نداشتیم و از 
این بابت از تالش همه نیروها در استان سپاسگزارم .

عباس رضایی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیئت 
دولت، اصفهان معین استان های لرستان و خوزستان 
است، تصریح کرد:قبل از وقوع حادثه در استان های 
لرستان و خوزستان، استان اصفهان در امداد رسانی 
به این استان ها پیشگام بود و حتی تنها MRI پرتابل 
کشور از استان اصفهان در شهرستان آق قال مستقر 
می باشد.اســتاندار اصفهان افزود: بر اســاس آمار 
هالل احمر از نظر میزان کمک های نقدی، اصفهان 
رتبه اول کمک به ســیل زدگان و از نظر کمک های 
غیرنقدی استان اصفهان رتبه دوم را به دست آورده 
اســت که دلیل آن تالش های خودجوش مردم این 
استان است. وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از ارسال 
کمک ها به سیل زدگان بدون هماهنگی گفت: بهتر 
است این ارسال و کمک ها به صورت سازمان یافته 
باشد و با برنامه ریزی به صورت متمرکز در روزهای 

مشخص انجام پذیرد.

مشکل زاینده رود با کنترل برداشت های 
غیرقانونی رفع نمی شود

وی با بیان اینکه اعتقاد دارم مشکل زاینده رود بدون 
بارش های الهی و کنترل برداشت های غیرقانونی رفع 
نمی شود،  اظهارداشت: احداث تونل بهشت آباد و سد 
و تونل سوم کوهرنگ از مسائل اصلی استان است که 
باید مورد توجه جدی قرار گیرد. رضایی با بیان اینکه 
سد و تونل ســوم کوهرنگ تنها پروژه ای است که 
مشکل مالی ندارد، افزود: باید آب شرب پنج میلیون 
و ۱۰۰ هزار نفر در اســتان به طور کامل تامین شود 
و همچنین از سازمان آب و فاضالب می خواهیم که 
فرآیند تصفیه آب را به حد قابل قبول برســاند تا در 
موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. وی همچنین به 
تشکیل یک NGO در رابطه با مصرف بهینه آب در 
بخش کشاورزی اشاره کرد و با تاکید بر لزوم اصالح 
الگوی کشــت، افزود: باید در مورد کشت جایگزین 
تصمیم گیری شــود و همچنین روش های آبیاری 

بهینه و اصالح الگوی کشت مورد توجه قرار گیرد.
 هرگونه سنگ اندازی در راه تولید به هیچ 

وجه قابل قبول نیست
استاندار  با اشاره مشکالت اشتغال و بیکاری موجود 
در کشــور، اظهارداشت: این مشــکالت مسئله ای 
نیســت که در اســتان ها قابل حل باشــد و قوانین 

موجود مربوط بــه زمان عادی اســت در حالی که 
امروز در وضعیت جنگ اقتصادی و بحرانی هستیم 
و باید قوانین هم منطبق با این شــرایط باشد و این 
امر باید در مجلس شورای اســالمی و هیئت دولت 
اصالح  شود.رضایی با تاکید بر اینکه برای راه اندازی 
واحدهای تولیدی غیرفعال باید وارد عمل شد، گفت: 
نباید موانع سرمایه گذاری در اصفهان مطرح باشد و 
به مدیران تاکید می کنم که هرگونه سنگ اندازی در 
مورد تولید و سرمایه گذاری به هیچ وجه قابل قبول 
نیست. وی با اشاره به موضوع تفویض اختیارات الزم 
به فرمانداران گفت: فرمانداران تا به حال کدام اختیار 
را طلب کرده اند که به آنها داده نشــده باشــد؟ اگر 
فرمانداری اختیاری می خواهد باید اعالم کند و در 
صورت نبود منع قانونی این اختیارات واگذار خواهد 
شد. وی، بر پیگیری و تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید 
کرد و افزود: جذب ســرمایه گذاری و رونق تولید از 
وظایف مسئولین است و باید سرلوحه کار آنان قرار 
گیرد. استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم توجه بیشتر 
به فناوری و تولیدات دانش بنیان و تولید کنندگان 
صنایع دستی تصریح کرد: باید به طور جدی به این 
مسئله ورود پیدا کنیم. وی با بیان اینکه رونق ساخت 
مسکن رونق اشــتغال را درپی دارد ، اظهارداشت: 
تا پایان مهرماه 9۸ باید موضوعات مســکن مهر در 

استان پایان یابد و با ساخت مســکن ارزان قیمت، 
مشکالت مردم را حل کنیم. رضایی با تاکید بر توجه 
به وضع اقشار کم درآمد، تصریح کرد: چرا باید برخی 
ارگان ها خودشان حقوق بگیرند؛ اما حقوق پرسنل و 
کارگرانش به تعویق افتد؟ مطرح کردن این مسائل 
شــرم دارد.وی با بیان اینکه متوسط بیکاری استان 
اصفهان دو درصد از دیگر نقاط کشــور باالتر است، 
افزود: باید از نســل جوان استفاده شــود، میانگین 
سنی مدیران استان باالست و باید به بهره گیری از 

بازنشستگان قانونی پایان داده شود.
وی افزود: به فرمانداران و مدیران کل دستور استفاده 
از نیروی جوان در کنارشــان داده شده تا با آموزش 
به نیروســازی بپردازند همچنین طبق قانون باید 
۳۰ درصد نیروها زنان باشــند؛ اما در این زمینه هم 
استان اصفهان بسیار عقب تر از دیگر استان هاست.

وی همچنین تاکید کرد: مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری باید تشــکلی از 
صاحب نظران را برای توســعه صنعت توریســم در 
استان تشکیل دهد؛ چرا که سیســتم حال حاضر 
کارایی الزم را ندارد. وی با بیان اینکه گزارشــاتی از 
فساد مالی در اختیار داریم، اظهار کرد: امیدوارم این 
گزارشات دروغ باشــد؛ چرا که اگر درستی آن برای 
من ثابت شــود با کســی تعارف ندارم و از سازمان 
بازرسی و دیوان محاســبات هم درخواست جدی 
دارم در همه موضوعات با کسی تعارف نداشته باشد 
و اعتقاد دارم اگر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی 
می خواهد وارد عمل شود با رعایت تمام جوانب این 
امر انجام شود. اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه 
تعاونی های توزیع کننده، فاصله بین تولیدکننده و 
خریدار را کم کنند، تصریح کرد: باید دست دالالن را 
 کوتاه کرد و به وضع اقشار کم درآمد توجه بیشتری

 داشت.
وی با اشــاره به لزوم مبارزه با ریخــت و پاش ها در 
ادارات اســتان تاکید کرد و اظهارداشــت: توصیه 
می کنم ساده زیستی، شایسته ساالری و پاکدستی و 
ایجاد فرهنگ مشورت، مردمی بودن و احیای کرامت 
و شــجاعت را اول خودمان رعایت کنیم و بعد آن را 

تعمیم دهیم.

در بحث فساد با کسی تعارف نخواهیم داشت
 استاندار اصفهان در نخستین جلسه شورای اداری استان هشدار داد:

مدیر اجرایی خط دوم قطارشهری اصفهان:
طول حفاری تونل خط دوم مترو  به ۵۰ متر رسید

مدیر اجرایی خط دوم قطارشهری اصفهان با اشاره به عملیات اجرایی حفاری مکانیزه تونل خط دوم قطار 
شهری اظهار کرد: در حال حاضر فعالیت عمرانی حفاری تونل غربی خط دوم قطار شهری اصفهان از ایستگاه 
شفت»تی بی ام )دستگاه حفاری تونل(« دارک واقع در شهرک امام حسین)ع( اصفهان در حال انجام است. 
سیدمحسن واعظی فر ادامه داد: حفاری تونل مکانیزه خط دوم قطار شهری اصفهان اسفندماه سال گذشته با 
حضور مسئوالن استان آغاز شد و در حال حاضر دستگاه حفاری تونل بیش از 5۰ متر از تونل غربی این خط 
را حفاری و سگمنت گذاری کرده است.مدیر اجرایی خط دو قطار شهری اصفهان تصریح کرد: روزانه بیش از 
۱۰۰ نفر در پروژه ساخت سگمنت و حفاری مکانیزه تونل خط دو قطار شهری در سه شیفت کاری مشغول 

فعالیت هستند و تالش ما فراهم کردن زمینه افزایش حفاری  با پایان مراحل تست گرم است.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خبر داد:
ارسال محموله برنج به مناطق سیل زده خوزستان

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان گفت: محموله 
برنج به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون ریال به مناطق سیل زده خوزستان ارسال شد.محمد مجیری با بیان اینکه 
محموله برنج، دومین محموله کمک های بهره برداران بازارهای روز کوثر و بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان 
برای سیل زدگان خوزستان است، افزود: هفته پیش دو محموله غذایی شامل بطری آب معدنی، انواع کنسروها 
و بسته های بهداشتی به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال به مناطق سیل زده استان خوزستان ارسال شد.مدیرعامل 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: تا کنون در 
مجموع به ارزش بیش از یک میلیارد و یکصد هزار میلیون ریال شامل آب معدنی، کنسرو، بسته های بهداشتی 

و برنج به مناطق سیل زده استان خوزستان ارسال شده است.

همایــش ادبــی »نقش نهــان« بــا محوریت 
 »تصویر در ادوار مختلف شعر فارسی« از سوی 
 مرکز آفرینش های ادبی قلمســتان وابســته 
و  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان   بــه 
برگــزار  اصفهــان  شــهرداری   ورزشــی 

می شود.
مدیر مرکــز آفرینش هــای ادبی 
قلمســتان با اعالم ایــن خبر گفت: 
این همایش با محوریت ارائه مقاالتی 
علمی و تخصصی درباره نقش تصویر 
در شعر فارســی برگزار می شود و 
فرصتی برای عالقه مندان به شعر و 
ادبیات فارسی است تا بتوانند ضمن 
تحقیــق و پژوهش در ایــن زمینه، 
به ثبت مقاالت خــود در کتابی که 

توســط این مرکز گردآوری و منتشــر خواهد 
شد، بپردازند.

الهه رضایــی، مدیر مرکز آفرینــش های ادبی 
قلمستان افزود: محورهای همایش ادبی نقش 
نهان شامل تصویر در ادوار مختلف شعر فارسی، 
تصویــر در یک اثر یا آثار شــاعری مشــخص، 
تصویر در شــعر جهــان، مطالعــات تطبیقی 
پیرامون تصویر در شــعر که شامل شعر با شعر، 
شــعر با شــاعر و دوره ادبی با دوره ادبی است، 
مطالعات بین رشــته ای تصویر در شعر و سایر 
هنرها، تصویر در شــعر با رویکردهای مختلف 
 همچون فلسفه، جامعه شناسی و روان شناسی

 است.
وی خاطرنشــان کرد: معموال چــاپ مقاالت 
 علمی و تخصصی در نشریات و مجالت مرتبط، 
به دلیل اعمال قوانین و شــرایط سخت گیرانه 
 بــرای دانشــجویان و محققان قدری دشــوار

  اســت. این همایــش فرصتــی را فراهم کرده
 تا ضمن بررســی و تحلیل دقیــق و تخصصی 
 مقاالت، آثار شــاعران و منتقدان با شــرایطی
  آســان تر به چــاپ و انتشــار مقــاالت برتر

 بپردازد.
مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمستان تاکید 
 کرد: در این همایش به آثــاری که به تکرار و یا 
کپــی کاری از مقاالت و منابــع دیگر پرداخته 
باشــند، امتیازی تعلق نگرفته و مورد پذیرش 
 قرار نمی گیرند. مقاله باید بر اســاس نظرات و 
تحلیل های شــخصی خود نویسنده مقاله ارائه 

شود.

مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خبر داد:

برگزاری همایش ادبی»نقش نهان« با محوریت»تصویر در شعر«
یک کارشناس شهرسازی اظهار کرد: زمانی که 
بحران ایجاد شده از نقاط بهینه یک پروژه فراتر 
رود، مدیران شهری نیازمند اتخاذ تدابیری در 
قالب مدیریت بحران هســتند که به نام »نقاط 

بحرانی« شناخته می شود.

فرزاد مومنی با اشاره به تدابیر مد نظر در حین 
ســاخت یک طرح شــهری افزود: کوبشی که 
به منظور ســاخت یک معبر و آســفالت سطح 
آن انجام می شــود، موجب فرونرفتن آب های 
حاصل از باران های شــدید شــده و روان آب 
ایجاد می کند؛ در این صــورت ایجاد چاه های 
جذبی به منظور جذب این روان آب ها در زمان 
انجام یک پروژه شــهری از جمله پروژه ایجاد 
معابر و خطوطی ترافیکی شــهر، بســیار حائز 

اهمیت است.
این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه ساخت 
چاه های جذبی در فرآینــد اجرایی یک پروژه 

بسیار مهم است، ادامه داد: روان آب ها در سطح 
شــیب دار معابر به راه افتــاده، در یک نقطه به 
هم رســیده و موجب ایجاد سیالب می شود در 
نتیجه در یک طرح شهری، حتما باید از چاه های 
جذبی بــه منظور کنترل روان آب ها اســتفاده 
شــود. مومنی با اشــاره به پیشینه 
تاریخی اصفهــان در زمان شــیخ 
بهایی، تصریح کرد: از زمان گذشته 
مادی ها مسیرهای کمکی بوده است 
که در صورت ایجاد روان آب، بتوان 
 آب ها را به بخش هــای مختلف آن

 انتقال داد.وی با اشــاره به طراحی 
اولیه شهر اصفهان و اهمیت پوشش 
گیاهی عنوان کرد: در زمان گذشته 
به گونه ای تدبیر شــده بود که این 
روان آب ها به خوبی کنترل و پوشــش گیاهی 
مانع از ایجاد ســیالب می شــد البتــه امروز 
نیز احــداث چاه هــای جذبی، توجــه ویژه به 
پوشــش گیاهی و توجه به حفــظ و نگهداری 
 از مادی هــای ســطح شــهر اهمیــت زیادی

 دارد.
این کارشــناس شهرسازی با اشــاره به تدابیر 
از پیش اندیشــیده شده برای شــهر اصفهان، 
خاطرنشــان کرد: با توجه به زیرســاخت های 
موجود در شهر اصفهان، به راه افتادن روان آب یا 
سیالب، غیر ممکن است و تدابیری از قبل برای 

مهار این روان آب ها اندیشیده شده است. 

یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد:

مصونیت شهر اصفهان در برابر روان آب ها
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یادداشت

 اولین باری که دریا را دیدم و روی زمین جنگل های شمال 
کشور قدم زدم، هنوز بیست سال نداشتم. سال ها از آن زمان 
گذشته است. تجربه خوبی بود. خیلی از  آن زیبایی ها و ابهتی 
که دیدم از ذهنم پاک شــد. باور ندارم تصویری که از دریا و 
امواجش در ذهنم مانده؛ صدایــی که از صدای مبهم جنگل 
در گوشم می پیچد؛ حسی که از طراوت و سرسبزی درختان 
و گل و بوته های مســیر دارم؛ همان چیزی باشد که دیده و 
شنیده بودم. قبل از رفتن هم خیلی آرزو به دِل دیدن دره ها 
و جاده و آب و سرســبزی و به تعبیری بهشت شمال بودم. 
برای یک کویری همه اینها، صحنه هایی غریب و خواستنی 
محسوب می شود؛ اما بین شنیدنش با دیدنش خیلی تفاوت 
بود. به همین دلیل انــکار تفاوت بین دیــدن و خاطره اش 
هم ممکن نیســت؛ البته به جز چند صحنــه. خاطراتی که 

فکر می کنم هنــوز هم تازگی دارد و تداعــی آن عین بودن 
در آن شرایط اســت. خاطرات »ماندن در ِگل«. وقتی توی 
جنگل پاهایم فرو رفت در گودال ِگلی که معلوم نبود از کجا 
پیدایش شــد، دیگر هیچ وقت رفتن به جنگل های شمال را 
آرزو نکردم. خیلی آزار دهنده بود. توان قدم زدن نداشــتم.  
همه لباسم گل آلود شــده بود. بعد از خالصی از گودال هم، 
عبور از مســیرها خیلی مشکل شــد. آبی برای تمیز کردن 
نداشتیم. 20-30 نفر سرتا پا ِگل، وسط جنگل. دور از ماشین 
و وسایلمان. دومین جایی که »ماندن در ِگل« را درک کردم 
کنار دریا بود. آنجایی که اولین بار سرزنش شدم برای چادرم. 
آنجایی که برخی دوستان نزدیکم چادرشان را برداشتند تا 
جلوی چشم محرم و نامحرم از آب دریا لذت ببرند. آنجایی که 
از لباس های خیس چسبیده به تنشان در ِگل افکار و قضاوت 
ساده لوحانه و دوست خواندنشان ماندم و بدون اینکه نزدیک 
دریا رفته باشم، غرق شدم. بعد از آن حرف از قشنگی آب که 
می شد، طالب جنوب کشــور بودم و برزخش. کمتر شنیده 
بودم، حرف از جنوب باشــد وکســی از گرمی هوا و شرجی 
بودنش شــکایت نکند. از هیچ انشــای »تعطیالت را چگونه 
گذراندید« نشنیدم کسی رفته باشد جنوب ولی برای دیدنش 
ثانیه شــماری کردم.اولین باری که جنوب کشــور را دیدم 
همین سال گذشته بود. رفته بودم راهیان نور. اوایل فروردین 
ماه. اعتــراف می کنم، جنــوب با کویری بودنم ســازگاری 
بیشتری داشت. بهشــت جنوب به نظرم تعبیر شایسته ای 
بود؛ البته جز آب و هوا و حشرات موذی اش. جوراب هایم را 
شستم، بر گشتم پیدایشان نمی کردم. جوراب بود ولی از من 
نبود. »من که جوراب این رنگی نمی پوشم؛ یعنی کجا افتاده 
است؟«. دســتم خورد به جوراب، ابری از حشرات جوراب را 
ترک کردند و جورابم پیدا شد فقط خاکی تر از قبل از شستن! 
از اروند بیشترین چیزی که من را شــرمنده شهدا کرد، آن 
حاشیه گل آلودش بود. الیه ای ضخیم به پهنای چند متر از 
گل و الی، با وفور جانورانی شبیه مارهای کوچک و خزنده که 
از روی پل و فاصله دور دیده می شدند. به آب زدن رزمنده ها 

حرفش ساده است،  در عمل کار شهداست و بس!
بعد از آن دلبســتگی بیشــتری به کویر پیدا کردم. درود بر 
کویر که زمســتان های گل آلود و زمین خشکش در ابتدای 
راه هیــچ دالوری حس »مانــدن درگل« را ایجاد نکرد. بعد 
از آن »ِگل«، آب گل آلودی بود که خاطــرات انتظار دیدن 
بهشت ایران را مکدر کرد. گِل، آب گل آلودی بود که پوست 
و گوشــت دالور مردان دفاع مقدس را بلعیده بود و روحمان 
را آزرده بود.تا اینکه سیل آمد. کم مانده بود دق مرگ شوم. 
می دانســتم درک نمی کنم ولی ِگل دیده، غیر از ِگل ندیده 
اســت. می خواســتم بروم برای  مبارزه با ِگل، ولی پایم در 
»ِگل« دنیا مانده بــود. در آب گل آلود فضای مجازی دیدم، 
سیل و ِگل هم می تواند نعمت باشــد. ِگل، سرشت مردان و 
زنان و کودکانی بود که همدل شــدند برای مبارزه با ِگل بی 
محبتی و بی تفاوتی ها. ِگل، همان آب گل آلود مهربانی بود 
که دست خیلی کم کاری ها و بی مســئولیتی ها را رو کرد. 
ِگل، آب گل آلودی بود که مــرد و نامرد را جدا کرد. ِگل، آب 
گل آلودی شد که نشــان داد آدمیزاد را لقبش پایین و باال 
نمی برد، تروریسم می تواند به سبزی قلب های مهربان غیور 
مردانی بزرگ باشد. ِگل، آب گل آلودی بود که وابستگی ها 
را شســت و عطر »شکر« را در سخت ترین شــرایط پراکند. 
ِگل همان آب گل آلــودی بودکه ِگل پاک سرشــت برخی 
ها نگذاشت کسی احســاس کند در »گل مانده« است. ِگل 
همان آب گل آلودی بود که دست وهابی در ِگل مانده را رو 
کرد.حقیقتا که نشان داد ِگلی اســت ضعیف و شایسته لگد 
 شدن. چه کســی جز وهابی خبیث، از مردمی اسیر ِگل، باور

 می دزدد؟

وقتی پایم در گل دنیا مانده بود

 زهره جمالی زواره

عکس روز

دوخط کتاب

یک باغچه پر از غنچه اســت. 
اگر با محبــت غنچه ها را آب 
دادی باز می شوند، اگر نفرت 
ورزیــدی غنچه ها پالســیده 
می شــوند. آدم باید بداند که 
نفــرت و کینه بــرای خوبی و 
زیبایی نیســت، برای زشــتی 
و بــی شــرفی و بی انصافی 
است. این جور نفرت عالمت 
عشق به شرف و حق است." 

سووشون
سیمین دانشور

 دوست داشتن که عیب 
نیست باباجان

پدر گفت: "دوســت داشــتن 
کــه عیــب نیســت باباجــان. 
دوســت داشــتن، دل آدم را 
روشــن می کنــد؛ امــا کینه 
و نفــرت دل آدم را ســیاه 
می کند. اگر از حــاال دلت به 
محبــت انس گرفــت، بزرگ 
هم که شــدی آماده  دوست 
داشتن چیزهای خوب و زیبای 
این دنیا هســتی. دل آدم عین 

ماجرا از این قرار است که جری آدامز در یک حراج خیریه مجسمه ای به شکل 
دایناســور و به ارتفاع ۴ متر را به قیمت ۱۶00 پوند خریداری و آن را در باغچه 
جلوی خانه اش نصب کرد.او دارای ۱2 نوه است که دو تا از آنها به بیماری اوتیسم 
و سندرم آسپرگر )نوعی اختالل رشد عصبی است که با مشکالت قابل توجه در 
ارتباط بین فردی و ارتباط غیرکالمی مشخص می شود( مبتال هستند. او این 
مجسمه را در باغچه خانه اش نصب کرد تا نشان دهد چیزی برای ترس نیست و 
امنیت شان تضمین می شود.اکنون نوه ها برای دیدن پدربزرگ با  اشتیاق خاصی 

می آیند؛ زیرا خانه را با وجود دایناسور امن ترین مکان در جهان تصور می کنند.

پدربزرگی که برای امنیت نوه هایش دایناسور خرید!

محققان موفق به کشف گونه های تازه ای از یک باکتری نفت خوار درعمق اقیانوس 
آرام و در درازگودال ماریانا شده اند که در کف بخش شمال غربی اقیانوس آرام 
قرار دارد. عمق این بخش از اقیانوس آرام به حدود ۱۱ کیلومتر می رسد و در شرق 
کشور فیلیپین قرار دارد. تا به امروز گونه های جانوری و گیاهی نایاب متعددی 
در این بخش از جهان کشف شده است.پژوهشگران با جمع آوری نمونه هایی از 
آلودگی های میکروبی در این بخش از اقیانوس آرام و بررسی آنها در آزمایشگاه 
موفق به شناسایی این باکتری های میکروب خوار شدند. باکتری مذکور عالقه 

خاصی به تغذیه از کربوهیدرات ها دارد؛ لذا از نفت هم تغذیه می کند.

کشف باکتری های نفت خوار در عمق اقیانوس آرام

سلبریتی های مشهوری که به انجام عمل زیبایی اعتراف کرده اند2
 گوئینت پالترو:پالترو در یکی از مصاحبه هایش بیان کرد که هر روش زیبا سازی به جز جراحی را امتحان کرده است. پالترو می گوید که بعد 
از تزریق بوتاکس از چهره اش وحشت کرده بود: »مثل دیوونه ها کرده بود منو.« اما او مخالف عمل زیبایی نیست و می گوید احتماال یک روز 

خودش را به تیغ جراحی خواهد سپرد.
 ایگی آزیلیا: این خواننده هیپ هاپ عمل ایمپلنت سینه انجام داده و این موضوع را کتمان نمی کند. بینی و چانه او هم تغییراتی داشته اند و او 

در این باره می گوید: »انکارش نمی کنم.«
 جنیفر آنیستون:اگر عکس های جنیفر آنیستون جوان را با عکس های اخیرش مقایسه کنیم، متوجه می شویم که بینی او تغییراتی کرده 

است. این بازیگر مشهور در یکی از مصاحبه هایش اعالم کرد که پره های بینی اش را عمل کرده است.
 آماندا باینس:باینس که بینی اش را جراحی کرده، در یکی از مصاحبه هایش بیان کرد که از عکس های قدیمی اش، بیزار است.

  رابین رایت:رابین رایت در مصاحبه ای اعالم کرد که به طور منظم، سالی دو بار تزریق بوتاکس و فیلر انجام می دهد. او این روزها از ده سال 
پیش خود، جوان تر به نظر می رسد.

 دنیس ریچاردز:این بازیگر مشهور اولین عمل زیبایی اش را در سن نوزده سالگی انجام داد که عمل ایمپلنت سینه بود. بعد از آن او باز هم این 
عمل را تکرار کرد؛ اما ریچاردز حاال از تصمیم خود پشیمان است. او در یکی از مصاحبه هایش اعالم کرد که برای اصالح پیامدهای این عمل، 

تالش زیادی کرد.
 ِشر:ِشر، تالشی برای پنهان کردن جراحی های زیبایی اش نمی کند. او لیفت مدور صورت، جراحی بینی و عمل ایمپلنت سینه انجام داده است. 

ِشر در این باره می گوید: »من لیفت صورت انجام دادم، ولی کی انجام نداده؟«
 کورتنی کاکس:عمل های زیبایی ستاره سریال پرطرفدار »دوستان« )Friends( برایش مشکل ساز شده است. تزریق فیلر و بوتاکس، چهره 
او را به قدری تغییر داده که دیگر قابل شناسایی نیست. کورتنی اعالم کرده که از کرده خود پشیمان است و تصمیم گرفته که دیگر هیچ عمل 

زیبایی انجام ندهد.

وبگردی

مردی برای اینکه از قطار جا  نماند، با تلفن به پلیس خبر بمب گذاری دروغینی را 
در ایستگاه قطار »رن« در غرب فرانسه اعالم کرد! بالفاصله نیروهای پلیس وارد 
صحنه شدند و منطقه را برای جســت و جوی بمب، محاصره کردند و راه آهن و 
جاده های این شهر به مدت یک ساعت و نیم برای اقدامات امنیتی متوقف شد. 
کمی پس از این حادثه، پلیس موفق به یافتن فرد تماس گیرنده شد و دریافت که 
اقدام این فرد فقط به دلیل ترس از جا ماندن از قطار بوده است. او با حکم زندان تا 

دو سال و جریمه 30 هزار یورویی روبه رو خواهد شد.

اعالم بمب گذاری دروغین برای جا نماندن از قطار

آثار موزه هنرهای زیبا ساماندهی و 
مستند نگاری شدند

بیش از ۱300 قلم شی ارزشمند از قبیل تابلوی نقاشی و مجسمه 
در موزه هنرهای زیبا واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد 
ساماندهی و مستند نگاری شــدند.در این پروژه که از شهریور ماه 
۱3۹۷ آغاز شده، آثار تاریخی با همکاری پرسنل موزه پاکسازی، 
مرمت سطحی، استحکام بخشی و ســاماندهی می شوند و پروژه 
عکاسی و مســتند نگاری این آثار نیز در دســت انجام است.این 
پروژه برای 3000 قلم شیء تاریخی موجود در گالری ها و مخازن 
موزه هنرهای زیبا اجرا خواهد شــد.موزه هنرهــای زیبا، یکی از 
زیباترین موزه های مجموعه سعدآباد است که آثار هنری ارزشمند، 
مجسمه ها و تابلوهای نفیس نقاشی را در خود جای داده است.این 
موزه که ساختمان آن پیش از انقالب شکوهمند اسالمی دفتر وزارت 
دربار بود، در ســه طبقه: طبقه همکف )بخش نمایشگاهی موزه و 
گالری نمایش آثار هنرمندان معاصر ایرانــی(، طبقه اول )گالری 
آثار نقاشــان اروپایی قرن نوزدهم و بیستم میالدی در سبک های 
رئالیسم و ناتورالیسم، مدرن، فوویسم، سورئالسم و امپرسیونیسم 
و مجســمه های برنزی و مرمرین( و طبقه دوم )ویژه نمایش آثار 
ایرانی متعلق به دوران صفوی، افشار، زند و قاجار(، همه روزه به جز 

تعطیالت سوگواری پذیرای عالقه مندان به هنر و فرهنگ است.

قصه دلبری
کتاب قصه دلبری تالیف محمدعلی جعفری، روایت عاشقانه 5 سال 

زندگی مشترک شهید محمد حسین محمدخانی است .
این کتاب، مخاطب را غافلگیر خواهد کرد؛ چه آنهایی که شــهید 
محمدخانی را می شناخته اند؛ چه آنها که او را نمی شناختند!جالب 
اســت بدانید که خود شــهید محمدخانی پیش از شــهادتش به 
همســرش گفته بوده که وقتی شهید شــدم خاطراتم را در قالب 
»نیمه پنهان ماه انتشارات روایت فتح چاپ کن« و به همین خاطر 
روی بعضی خاطرات تاکید داشــته که همســرش تعریف کند و 
بعضی را نه.در بخشی از این کتاب می خوانیم :» »از تیپش خوشم 
نمی آمد. دانشگاه را با خط مقدم جبهه اشــتباه گرفته بود. شلوار 
شش جیب پلنگی گشاد می پوشــید با پیراهن بلند یقه گرد سه 
دکمه و آستین بدون مچ که می انداخت روی شلوار. در فصل سرما 
با اورکت سپاهی اش تابلو بود. یک کیف برزنتی کوله مانند یک وری 
می انداخت روی شانه اش، شــبیه موقع اعزام رزمنده های زمان 
جنگ. وقتی راه می رفت، کفش هایش را روی زمین می کشــید. 
ابایی هم نداشت در دانشگاه سرش را با چفیه ببندد.از وقتی پایم به 
بسیج دانشگاه باز شد، بیشتر می دیدمش. به دوستانم می گفتم: 
»این یارو انگار با ماشین زمان رفته وسط دهه شصت پیاده شده و 

همون جا مونده!«

خبرکتاب

افتتاح بلندترین 
آبشار مصنوعی 

جهان در فرودگاه 
سنگاپور

بلندترین آبشار جهان به 
همراه جنگل مصنوعی در 
فرودگاه چانگی سنگاپور 
ساخته شده است که در 
سال ۲۰۱۹ افتتاح شد. این 
آبشار بسیار زیبا درست 
در قلب فــرودگاه قرار 
گرفته که در حدود ۴۰ متر 
ارتفاع دارد که با نمایش 
نور و صدا جلوه  بی نظیری 

در شب پیدا می کند.

اینستاگردی

دختر »کوروش سلیمانی« در طبیعت بکر

اولین بوکسور زن ایرانی در صفحه »گالب آدینه«

عکسی که »رامبد جوان« را تحت تاثیر قرار داد

کوروش سلیمانی با انتشــار این عکس 
نوشت: خدای بزرگ پشــت و پناه همه 
کودکان جهان و یاور و فریادرِس کودکان 
بی خانمان شده بر اثر ســیل اخیر باشد 
... آمین و ســپاس پروردگار جهانیان را 
هرجا و هرزمــان ...  #مهرآفرین_گیان 
 همه جان و هســتی ام #سه_ســالگی 
2۴ فروردین ۹٨ / با تشکر از گروه عکاسی 
یعنی مادر و خاله های عزیز ایشــان بابت 

تالش های عاشقانه شان.

گالب آدینه با انتشــار این عکس نوشــت: 
تبریک تبریک صدف خادم پیروز شد،در بین 
اخبار ناگوار از مصیبت های ســیل و ویرانی 
وبی خانمانی هموطنانمان، خبر پیروزی خانم 
صدف خادم اولین بانوی ایرانی که برای اولین 
بار و به صورت رسمی در رینگ بوکس حضور 
پیدا کرد،شوق برانگیز وافتخار آفرین است.

اولین بوکسور خانم ایرانی در مسابقه بوکس 
فرانسه، افتخار دیگری  است برای کشورمان.

رامبــد جوان بــا انتشــار ایــن عکس نوشــت: ما 
سینماگرهستیم،کســب و کارمان رویاسازی است 
ونمی گذاریم ســیل ویرانگــر، رویاهــای کودکان 
سرزمین مان را با خود ببرد. با ارسال اسباب بازی های 
کوچک، به جنگ دلهره های بزرگ بچه های سیل زده 
می رویم تا این ایام، دمی هم که شــده، برایشان به 

بازی و شادی بگذرد.

شبنم مقدمی با انتشــار این عکس نوشت: 
به نوبه خود، سپاسگزار لطف، بزرگواری و 
اعتماد شما مردم همیشه حامی و مهربان 
هســتم کــه هموطنان تــان را در روزگار 
ســخت، تنها نگذاشتید.#سیل_مهربانی 

#خانه_سینما #جمعیت_هالل_احمر

شبنم مقدمی مشغول جمع آوری کمک های مردمی
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