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 رییس جمهور در نشست خبری
 با اصحاب رسانه:

از شرایط بحرانی یا 
شبه بحرانی عبور کرده ایم

گزارش

حجت االســام و المســلمین حسن 
روحانی در ابتدای نشست خبری خود 
با خبرنگاران داخلی و خارجی با اشــاره 
به برگزاری مراســم راهپیمایی اربعین 
اظهار کرد: از همه دستگاه ها، نیروهای 
مسلح، دولت و ملت عراق و همه کسانی 
که در این مراســم بزرگ حضور دارند، 
تشکر می کنم.وی افزود: در مقطعی در 
خدمت اصحاب رسانه هستم که شرایط 
تاریخی و سیاسی خطیری را پشت سر 
گذاشــته ایم. ما از آغاز دولت یازدهم تا 
دی ماه ۹۶ مســیری را طی کردیم که 
در شاخصه های سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعی به خوبی پشــت سر گذاشته 
شده بود؛ اما دی ماه شرایط تازه ای پیش 
آمد که کلید آن در داخل و بعد در خارج 
زده شد. در ســال ۹۷ پیش بینی ها این 
بود که ســال ســختی پیش رو داریم و 
حتی گفته می شــد در سال ۹۸ شرایط 
سخت تر خواهد شــد؛ اما دولت و ملت 
توانستند با همکاری یکدیگر این طوفان 
را پشت ســر بگذارند و همه دشمنان ما 
اعتراف می کنند که بــا صبر، مقاومت و 
ایستادگی از این شرایط بحرانی یا شبه 
بحرانی عبور کرده ایــم. روحانی اظهار 
کرد: از اردیبهشت سال ۹۸ شاخص های 
ما درست تر شــدند. تورم نقطه به نقطه 
مــا از ۵۲ درصد به ۳۴ درصد رســیده 
اســت، بنابراین طی این چند ماه تورم 
نقطه بــه نقطه ما کاهش پیــدا کرده و 
پیش بینی های ما این است که تا پایان 

سال روند کاهشی خود را طی می کند.
روحانی با بیان اینکه اشتغال در تابستان 
امســال رکورد بســیار خوبی به جای 
گذاشــت، گفت: در تابســتان امسال 
نسبت به سال گذشته بیکاری به ده و نیم 
درصد کاهش پیدا کرده و این به معنای 

موفقیت ایران در بخش اقتصادی است.

 هیچ یک از نمایندگان استان اصفهان طرح استیضاح وزیر نیرو را امضا نکردند؛

وقتی همه خواب بودند
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 فقط لب  تر کنی!
  آب رها شده برای زنده شدن گاوخونی کافی است؟
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مدیرحفاظتی شرکت آب منطقه ای اصفهان:

اصفهان ساالنه بیش از 10 سانت فرو می نشیند
مدیرحفاظتی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: عامل فرونشست در دشت های اصفهان برداشت بی رویه 

از منابع آب زیرزمینی و خارج از توان آبخوان در سه دهه گذشته است.

مدیرکل زندان های استان:

احداث زندان بزرگ نیازمند تعامل با شهرداری است
مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: زندان جدید اصفهان یک پروژه بزرگ است و با وجود جلسات 

متعدد با مسئوالن استانی هنوز در جلسات پیگیر اجرای این پروژه هستیم.

شهردار اصفهان:

با مشارکت معتمدان مشکالت مناطق را رفع می کنیم
شهردار اصفهان در دیدار با معتمدان منطقه 1۲ شهرداری اظهار کرد: طی دو ماه گذشته برای سومین بار 
در مناطق به طور از پیش تعیین شده حضور پیدا می کنیم، اگر چه در برخی مناطق سرزده بازدیدهایی 

را انجام می دهیم. 
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 در نشست اقدامات انجام شده در حوزه روستایی عنوان شد: 

شعار»یک روستا، یک پروژه«  در جهت توسعه روستاها
7

مدیرکل سازمان استاندارد استان اصفهان:
برخی در شرایط تحریم به دنبال کنار گذاشتن استانداردها هستند

مدیرکل سازمان استاندارد اســتان اصفهان گفت: برخی از افراد بر این اندیشه هستند که در شرایط 
تحریم باید استانداردها را کنار بگذاریم؛ اما این تفکر غلط است، چراکه مردم مورد ستم قرار می گیرند 

و حق شان از بین می رود.
غامحسین شفیعی در آیین تجلیل از منتخبان اداره کل اســتاندارد استان اصفهان و همزمان با روز 
جهانی استاندارد، اظهار کرد: بر این باور هســتیم که ارتقای رشد کیفی محصوالت سبب رونق تولید، 

اشتغال زایی در کشور و همچنین رقابت پذیری در عرصه بازارهای جهانی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دالیل از دســت دادن بازارهای صادراتی، صادر کردن کاالهای بی کیفیت 
است، افزود: کاالی بدون کیفیتی که از ایران صادر می شود، به نام ایران تمام خواهد شد، نه شرکت صادر 

کننده؛ بنابراین باید سعی کرد در کشورهای خارجی حرفی برای گفتن داشته باشیم.
مدیرکل سازمان استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان واحدهایی موجود است که 
محصوالت خود را با بهترین کیفیت صادر می کنند، تصریح کرد: در کشــور باید شعار اصلی سازمان 
استاندارد پیاده سازی شود، شعار امسال استاندارد، »استانداردهای ویدئویی خالق صحنه های جهانی« 
است، شاید این شعار در حال حاضر ملموس نباشــد اما با توجه به تاریخ دیرینه ایران، تصویرسازی و 

رسانه اهمیت بسیاری در دوران کهن داشته و همچنان دارد.
شفیعی تاکید کرد: فعالیت های ویدئویی و تصویری در عرصه امروز زندگی بشر نفوذ کرده و این سبب 
دگرگونی زندگی مردم شده است و با استفاده از این ابزار می توان به بسیاری از پیام ها دست یافت و یا 

آن را مخابره کرد.
وی با اشاره به رتبه سازمان ملی اســتاندارد در جهان، گفت: ایران در دنیا رتبه بیست و یک را دارد و 
امیدواریم به جایگاه باالتری دســت یابیم، همچنین سازمان استاندارد در آســیا رتبه سوم، در میان 

کشورهای اسامی رتبه نخست و در ایزو جهانی از پانزده کرسی جهان، یک کرسی از آن ایران است.
مدیرکل سازمان استاندارد استان اصفهان افزود: درحال حاضر ۸۰۰ کارشناس در کشور فعال هستند 
و بیش از 1۰۰ استاندارد بین المللی در ایران نوشته شــده که قابل استفاده است، همچنین ۳۳ هزار 
استاندارد ملی در ایران نوشته شده که شرکت های ملی ملزم به رعایت آن در بخش های مختلف هستند.

وی با اشاره به جایگاه سازمان استاندارد استان اصفهان در کشور نیز، گفت: استان اصفهان با تاش و 
همکاری فعاالن استاندارد از سال 1۳۹۰ تاکنون، در جشنواره شــهید رجایی همواره رتبه اول و دوم 
را کسب کرده است، همچنین سازمان استاندارد استان اصفهان همواره در شاخص های عمومی رتبه 

نخست قرار دارد.
وی با بیان اینکه 1۶ مهرماه واحدهای نمونه کشوری انتخاب شدند، اظهار کرد: استان اصفهان از 1۸ 
واحد نمونه ۳ واحد را به خود اختصاص داد که از نظر اداره استاندارد استان اصفهان عدد کمی است و 

نیاز است واحدهای اصفهان بیش از این فعال باشند.
مدیرکل سازمان استاندارد استان اصفهان یادآور شد: مسئوالن کنترل کیفیت و مدیران واحدهای تولید 
باید بیش از پیش تاش کنند که نمره منفی در پرونده خود ثبت نکنند، چراکه واحدهای بزرگی با کسب 

نمره منفی از سیستم حذف شده اند.
وی، سازمان ملی استاندارد را به عنوان تنها صادر کننده مرجع حال معرفی کرد و گفت: تنها سازمان 
اســتاندارد می تواند پروانه اســتاندارد حال را صادر کند. پروانه حال مختص مواد غذایی نیست و 
واحدهای تولیدی باید دقت داشته باشند که نشــان حال در کشورهای اسامی و غیر اسامی بسیار 

حائز اهمیت است، چراکه این عامت نشان دهنده سامت اجناس است.
شــفیعی، از فعالیت نوین در اصفهان خبر داد و تصریح کرد: فعالیتی به تازگی در اصفهان راه اندازی 
شد که بحث پیش بسته بندی و همچنین حجم و وزن محصوالت را مورد بررسی قرار می دهد تا مبادا 

مردم متضرر شوند.
وی خاطرنشان کرد: برخی افراد بر این اندیشه هستند که در شــرایط تحریم باید استانداردها را کنار 
بگذاریم؛ اما این تفکر غلط است چراکه مردم مورد ستم واقع می شــوند و حق آنان از بین می رود، در 

شرایط سخت تحریم باید با مردم باشیم و کیفیت محصوالت خود را باال ببریم.

خبر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامات شرکت اتاق ۲۹۳ : تا ساعت 1۵/۳۰ روز شنبه به تاریخ ۹۸/۰۸/11 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۹۸/۰۸/1۲ 

دریافت اسناد سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031    داخلی395 

نوبت دوم
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات اجرایی شبکه فاضالب محله اردال منطقه 98-3-188
14/027/202/266702/000/000جاریفالورجان )با ارزیابی کیفی(

 اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضالب محله 98-3-189
12/673/470/090634/000/000جاریجم رود منطقه فالورجان  )با ارزیابی کیفی(

اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضالب محله 98-3-190
10/830/782/847542/000/000جاریفیلرگان منطقه فالورجان  )با ارزیابی کیفی(

   نام روزنامه :  زاینده رود
  تاریخ انتشار: 98/07/23

اعتراض »آبی« در مجلس
جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسامی، تحت الشعاع اعتراض نمایندگان استان های شمالی کشور در اعتراض به انتقال آب دریای خزر 

به فات مرکزی ایران قرار گرفت.

عکس خبر

از واردکننده فوالد 
 به صادرکننده 
تبدیل شده ایم

کربالی نمادین 
در امامزاده 
جعفر)ع( 
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این یک دیدار ســاده نیســت، پشــت لبخندهای 
دیپلماتیک دو رهبر، هــزاران میلیارد دالر پول در 
انتظار تبادل است. شاید به همین دلیل می توان ادعا 
کرد دیدار پوتین و پادشاه سعودی در ریاض آن هم 
در بحبوحه ایجاد آشتی میان ایران و عربستان از یک 
سو و ناآرامی ها در بازارهای نفتی از سوی دیگر،پس 
از 12 سال یک اتفاق مهم در دنیای سیاست باشد. 
روسیه طی  سال های اخیر در خاورمیانه دست برتر 
را داشته است، پوتین در سوریه بر عربستان و آمریکا 
پیروز شد، با ایران همراه است و در حالی که آمریکا 
هر روز نیروهــای بیشــتری از خاورمیانه را عقب 
می کشد، روسیه با اغلب کشورهای حاضر در منطقه 
روابط نزدیک تــری برقرار می کنــد. این وضعیت 
نشــان از قدرتی دارد کــه می تواند هــر معادله ای 
در منطقه خاورمیانــه را تغییر دهــد. نفت ایران، 
عربستان و سوریه همگی تحت نفوذ روسیه هستند 
و به همین دلیل این ســفر می توانــد اثرات مهمی 
بر آینده اقتصادی و امنیتــی در خاورمیانه و جهان 
داشته باشد. ســفر پوتین به عربستان از جنبه های 
مختلفی قابل بررسی است؛ ســرمایه گذاری شاید 
اصلی ترین محور آن باشــد. روس ها می خواهند در 
عربستان بر صنایع نفت وگاز سرمایه گذاری کنند. 
این مســئله البته به راحتی امکان پذیر نیست؛ آل 
سعود تنها به آمریکایی ها اجازه چنین کاری را داده 
است و حاال پوتین هم امتیاز مشابهی می خواهد. اگر 
عربستان سعودی نتواند خواسته های پوتین را اجرا 
کند؛ ممکن اســت منجر به خروج روسیه از کارتل 
اوپک پالس شــود؛توافقی که طی دو سال گذشته 
زمینه افزایش قیمت نفت جهانــی را فراهم کرده 
اســت. عالوه بر این، خروج روس ها از اوپک پالس 
می تواند منجر به نزدیکی و دوستی بیشتر روس ها 
با دشمن اصلی سعودی ها یعنی ایران شود. روسیه و 
عربستان همچنین بر سر صندوق توسعه مشترک 
شش میلیارد دالری و انواع پروژه های تحت پوشش 

آن با یکدیگر اختالف نظر دارند.
 صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه و صندوق 
سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی، ابزار مالی 
مشــترکی را در ماه مه 2017 ایجاد کردند. روسیه 
خواهان تامین مالی برای پروژه های انرژی است ولی 
عربستان ســعودی خواهان هزینه برای پروژه های 

زیرســاخت غیرانرژی مانند فرودگاه است. ایران و 
آینده سوریه هم بدون شــک بخش مهم دیگری از 
این ســفر خواهد بود در حالی که در روزهای اخیر 
دو کشور ایران و عربستان سیگنال های مثبتی برای 
مذاکره و آشتی ارائه داده اند و عمران خان به عنوان 
میانجی رســمی از ایران عازم عربستان شده است، 
پوتین امــا اعالم کرده قصدی بــرای میانجی گری 
در این رابطه ندارد. او رســما گفته است، دو کشور 
برای حل اختالفات شــان نیازی بــه میانجی گری 

کسی ندارند.
 »والدیمیر پوتین« ضمــن رد ضمنی میانجی گری 
این کشور برای رفع اختالفات تهران و ریاض اعالم 
کرد که عربستان سعودی و ایران به پند و نصیحت 
کسی نیاز ندارند. وی گفت: »شاید ما روابط خوبی 
با همه کشورهای منطقه از ایران گرفته تا عربستان 
و امارات داشته باشیم و بر اساس آن بتوانیم مواضع 
کشــورها را به یکدیگر منتقل کنیــم؛ اما به اعتقاد 
من، آنها نیازی بــه نصیحت و وســاطت ندارند«. 
رییس جمهور روســیه اظهار داشــت که »می توان 
دوستانه با ایران و عربســتان گفت وگو کرد؛ اما آنها 

باهوش هستند و آنچه برای شــان نقل می شود، به 
دقت گوش و آنالیز می کنند و شــاید از این طریق 
بتوان نقش مثبتی ایفا کرد«. پوتین طی سال های 
اخیر بارها امکان میانجی بودن برای ایران را رد کرده 
اســت. او حتی در مورد خروج آمریکا از برجام هم 
تالش کرد تا موضع گیــری خاصی نکند و خود را از 
این مسئله کنار کشید؛ اما آنچه آشتی میان ایران و 
عربستان را برای روسیه مهم می کند، امنیت جریان 
مبادالت نفتی اســت. در ســایه اختالفات ایران و 
عربستان سازمان اوپک عمال تضعیف شده است و این 
مسئله قدرت نفتی سوریه را افزایش داده است. شاید 
همین مسئله موجب شده تا روسیه چندان تمایلی 
برای آشتی دو کشور نداشته باشد؛ اما از سوی دیگر 
در سوریه همکاری و یا حداقل عدم دشمنی ایران و 
عربســتان می تواند به نفع روسیه تمام شود چرا که 
هر نوع تنشی در ســوریه مانع از اجرای طرح های 
امنیتی و اقتصادی روس ها در ســوریه خواهد شد. 
برای روسیه مهم است که عربستان از ادعاهای خود 
در مورد سوریه چشم پوشی کند. عربستان تاکنون 
حاضر به ازسرگیری روابط خود با سوریه نشده، اما 

لحن متعادل عربستان درباره سوریه از آغاز 2018 
مایه خوش بینی روسیه شده است. »عادل الجبیر«، 
وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی، نیز 
پیش تر گفته بود که عربســتان آمــاده همکاری با 
روسیه در روند صلح در ســوریه است. این اظهارات 
در حالی مطرح شــده که دو متحد اصلی عربستان 
ســعودی، یعنی امارات و بحرین، رسما روابط خود 
را با ســوریه از ســر گرفته اند. با وجود این، معلوم 
نیست که عربستان سعودی به این راحتی نظر خود 
را درباره بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تغییر دهد. 
عربستان بارها اعالم کرده که پایان جنگ در سوریه 
فقط در صورتی ممکن است که شبه نظامیان وابسته 
به ایران از سوریه خارج شوند. سیاست گذاران عرب 
می ترسند که با تغییر موضع شان، ایران تالش های 
راهبردی خود برای تثبیت حضورش در ســوریه را 
افزایش دهد. همین سلســله رخدادهای سال های 
اخیر همانطور که باعث شد تا روســیه و عربستان 
میلیاردها دالر برای به کرســی نشاندن حرف شان 
هزینه کنند، حل و فصــل آن می تواند چندین برابر 

هزینه ها را نصیب دو کشور کند.

استقبال گسترده مردمی از 
ورود ارتش سوریه به »حسکه«

ارتش سوریه پس از ورود به شــهر »الطبقه« در 
استان رقه، در میان اســتقبال گسترده مردمی، 
وارد شــهرک »تل تمر« در اســتان حسکه شد. 
این شهرک در شمال غرب الحســکه قرار دارد و 
نیروهای ارتش ســوریه با ورود به آن، خود را به 
20 کیلومتری مرزهای ترکیه رسانده اند. بنا بر این 
گزارش، استقرار نیروهای ارتش سوریه از تل تمر 
و شهرهای »الدرباسیه« و »رأس العین« در شمال 
حسکه آغاز می شود و هدف از این اقدام، مقابله با 

تجاوزات ترکیه است. 

 آمریکا؛ بزرگ ترین بدهکار 
به سازمان ملل

آمریکا با یک میلیارد دالر بدهی به ســازمان ملل، 
بزرگ ترین بدهکار به این ســازمان است که اخیرا 
درباره کسری بودجه اش هشدار داد. طبق گزارش 
هیئت آمریکا در سازمان ملل، واشنگتن هنوز ۳81 
میلیــون دالر بدهی قبلی خود را به ســازمان ملل 
تسویه نکرده و امسال نیز ۶7۴ میلیون دالر از بودجه 
این سازمان را به آن پرداخت نکرده است. آمریکا که 
از میان 1۹۳ عضو این سازمان، بیشترین سهم را در 
تامین بودجه آن دارد، مدت هــا در پی آن بوده که 
سازمان ملل را برای کنترل هزینه هایش تحت فشار 
قرار دهد. ترامپ درباره کسری بودجه سازمان ملل 
نیز با همین رویکرد اظهار کرد: همه کشورهای عضو 
را وادار به پرداخت سهم شان کنید، نه فقط آمریکا را.

حمایت ایتالیا از تحریم 
تسلیحاتی اروپا علیه ترکیه

در حالی که آنکارا حمالت خود به نظامیان کرد 
را در شمال سوریه شدت بخشیده است، نخست 
وزیر ایتالیا اعالم کرد، تالش خواهد کرد اروپا را از 
فروش تسلیحات به ترکیه منع کند. پیش از این 
هم، فرانســه، آلمان، فنالند، هلند و نروژ فروش 
تسلیحات به ترکیه را به حالت تعلیق درآوردند. 
ایتالیا یکی از کشــورهای اصلی صــادر کننده 

تسلیحات به ترکیه است.

 مقامات طالبان و آمریکا 
در حال بررسی مذاکرات صلح

 مقام هــای طالبــان افغانســتان و آمریــکا،
 گفت وگوهایی را با هدف از سرگیری مذاکرات صلح 
که ماه گذشــته میالدی متوقف شد، آغاز کرده اند. 
روزنامه وال اســتریت ژورنال نوشت، این نخستین 
دیدار با طالبان در یک ماه گذشــته بود. خلیل زاد 
همچنین با دیپلمات ها در نیویورک در ماه گذشته 
میالدی دیدار داشت. تبادل زندانی به »انس حقانی« 
از اعضای ارشــد شــبکه حقانی مرتبط با طالبان 
اجازه می دهد تا آزاد شــود. بعــد از آن، طالبان دو 
استاد دانشــگاه یک آمریکایی و یک استرالیایی را 
که در 201۶ دستگیر شدند، آزاد می کند. طالبان 
همچنین به وال استریت ژورنال گفت، آماده است 
توافق نامه ای را که محور مذاکرات صلح قبلی بود، 

امضا کند.

اسکاتلند خواهان برگزاری 
همه پرسی استقالل است

رهبر حزب حاکم اسکاتلند می گوید معلوم نیست 
با توجه به شــرایط برگزیت، ســکان دولت آتی 
لندن را چه کسی به دســت گیرد و وی ترجیح 
می دهد تا چند هفته دیگر رسما خواهان برگزاری 
همه پرسی استقالل شود. »نیکال استرجن« وزیر 
اول اسکاتلند می گوید ظرف هفته های آتی رسما 
تقاضای خود برای برگزاری دومین همه پرســی 
اســتقالل اســکاتلند را به پارلمان انگلیس ارائه 
می دهد. گفتنی است؛ اسکاتلند در سال میالدی 
201۴ نیز همه پرسی را با همین موضوع برگزار 
کرد حال آنکه تنهــا ۴۵ درصد از مردم منطقه با 

جدایی از انگلیس موافقت کردند. 

دیداِر چند میلیارد دالری!

 مذاکرات هیئت انگلیسی 
 و چینی با ایران درباره

 رآکتور اراک
مذاکرات هیئتــی از متخصصان هســته ای 
انگلیس با مقامات سازمان انرژی اتمی صبح 
دیروز برگزار شد. تیمی از متخصصان هسته ای 
انگلیس به سرپرســتی پرفسور رابین گریمز، 
مشاور ارشد علمی دولت این کشور وارد تهران 
شدند تا به همراه یک تیم از متخصصان چینی 
مراحل بعدی پروژه مدرن سازی رآکتور اراک 
را پیش ببرنــد. مذاکرات ایــن متخصصان با 
سازمان انرژی اتمی ایران درباره همکاری فنی 
بین المللی برای ســاختن رآکتور بازطراحی 
شده اراک صبح  روز گذشته انجام شد. گفتنی 
است با وجود انجام شــدن سه گام از گام های 
ایران در راســتای کاهش تعهدات برجامی، 
موضوع بازطراحی رآکتور اراک در چهارچوب 
تعهــدات برجامی از اقدامات کاهشــی ایران 
مستثنی شــده و مذاکرات در این رابطه ادامه 

دارد.

آخرین خبرها از وضعیت 
نفتکش ایرانی سابیتی

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی اظهار 
کرد: کشتی سابیتی تا حدود ۹ روز دیگر وارد 
کشور می شــود و تعمیرات آن در بندرعباس 
آغاز خواهد شد. محمد راســتاد در خصوص 
آخرین وضعیــت نفتکش ســابیتی گفت: با 
اقدامات به موقع توســط دریانــوردان حاضر 
در کشتی موفق به مدیریت حادثه و خسارت 
شدیم تا جایی که از ادامه نشت نفت از کشتی و 
ایجاد آلودگی جلوگیری شد. بر اساس اظهارات 
مدیرعامل سازمان بنادرو دریانوردی، سابیتی 
اکنون به حدود تنگه باب المندب رسیده و به 
زودی وارد خلیج عدن می شود. از آنجا از طریق 
شمال اقیانوس هند به تنگه هرمز و سپس بندر 

عباس می رسد.

موافقت مجلس با اصالح 
قانون مبارزه با پولشویی

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با الحاق 
یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی 
موافقت کردند. نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی در جلســه علنی  روز گذشته گزارش 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه 
با رد الیحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون 
مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت 
با آن مخالفت کردند. نماینده دولت ضمن ارائه 
توضیحاتی در خصوص تهیه این الیحه بیان 
کرد: این اصالح به منظور ایجاد شفافیت بیشتر 
و رفع ابهام در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد 
شده است. در خصوص نحوه اجرا و الزامات و 
ترتیبات انجام قانون با اصالحات انجام شــده 
دقت بیشــتری صورت خواهــد گرفت و این 
قانون از انحرافات عوامــل اجرایی خودداری 

می کند. 

نشست ایران و روسیه درباره 
دریای خزر برگزار می شود

ســفیر روســیه در ایران، گفت: در خصوص 
موضوعات مرتبط با دریای خزر موضع ایران و 
روسیه به هم نزدیک است؛ اتفاقا طی روزهای 
آتی نشستی دوجانبه میان ایران و روسیه در 
خصوص موضوعات مرتبــط با دریای خزر در 
تهران برگزار می شــود. لوان جاگاریان سفیر 
فدراسیون روســیه در ایران، ضمن اشاره به 
روابط راهبردی و استراتژیک ایران و روسیه، 
خبر داد:  در روزهای آینده نشستی دوجانبه 

میان ایران و روسیه برگزار خواهد شد.

سهیال جلودارزاده
نماینده تهران:

جانشــین فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی با بیان اینکه دشــمن بر قدرت جمهوری 
اسالمی ایران اعتراف و اذعان دارد گفت: دشمن 
جرأت شلیک حتی یک تیر به ســمت ما را ندارد. 
سردار علی فدوی ادامه داد: دشمنان بدانند که در 
برابر هر تعدی یا کوچک ترین حرکتی علیه کشور 
و انقالب اسالمی، جوابی ســخت، محکم و قاطع 
دریافت می کنند، این درحالی است که با گذشت 
بیش از ۳0 ســال از پایان جنگ، کشوری جرأت 
شلیک حتی یک گلوله و تیر به سمت ما را ندارد که 
نشان می دهد دشمن به قدرت و اقتدار جمهوری 
اسالمی به خوبی واقف است. جانشین فرماندهی 
کل سپاه پاسداران انقالب اســالمی خاطرنشان 
کرد: وضعیت کنونی انقالب اســالمی و دشمنان 
آن مهم است و در روایات نیز ذکر شده که »مومن 
همه چیز اســت و کافر هیچ چیز نیست« و زمانی 
که اوضاع این گونه است تنها باید از مسائل مثبت 

حرف به میان آورد و تبلیغ کرد.

آمریکایی ها جرأت شلیک 
به سمت ایران را ندارند

جانشین فرمانده کل سپاه:

کافه سیاست

عکس  روز 

رهبر انقالب از آیت ا... مکارم 
شیرازی عیادت کردند

رهبر معظم انقالب اســالمی صبح روز گذشته 
از حضرت آیت ا... مــکارم شــیرازی در یکی از 
بیمارستان های تهران عیادت کردند. رهبر انقالب 
اســالمی در این عیادت، در جریان روند درمان 
حضرت آیت ا... مکارم شــیرازی قــرار گرفتند و 
گفتند: وجود جنابعالی بــرای مردم و حوزه های 
علمیه بسیار با برکت اســت و از خداوند متعال 

سالمتی و عافیت کامل شما را مسألت می کنیم.

ما مالک مردم این کشور نیستیم

پیشنهاد سردبیر:

یک نماینده مجلس در مورد استمرار حضور 
بانوان در ورزشــگاه ها و تماشای بازی های 
لیگ گفت: حضور زنان در ورزشــگاه ها حق 
زنان و دختران ماست. ســهیال جلودارزاده 
ادامه داد: چرا باید در موضوعی که حق مردم 
اســت آنها را بچزانیم و اینقدر زجر بدهیم؟ 
این چه رفتاری است که با مردم داریم؟ این 
عضو کمیسیون اجتماعی خاطر نشان کرد: 
ما ذاتا خودمان را حاکم بر مردم فرض کردیم 
و فکر می کنیم این حاکمیت از نوع مالکیت 
هم هست و به همین دلیل وقتی می خواهیم 
حق مردم را بدهیم لطف می کنیم و برای آنها 
مدام مانع ایجاد می کنیم، باید یک بار برای 
همیشه از این نوع رفتارها و تفکر غلط دست 
برداریم. ما اگر حاکم بر مردم هستیم با رای 
آنها بوده اســت، ما مالک مردم این کشــور 

نیستیم، مالک ثروت های آنها هم نیستیم.

ما مالک مردم این کشور 
نیستیم

غالمرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور 
گفت: وظیفه ما بردن مردم به بهشــت نیست؛ اما 
باید مقدمات ورود مردم به بهشت را فراهم کنیم 
و با کسانی که می خواهند مردم را به زور به جهنم 
ببرند مقابله کنیم. محمد جواد حاج علی اکبری، 
اظهار کرد: امروز با جنگ فراگیر روایت ها روبه رو 
هســتیم و یکی از ویژگی های بیانیه گام دوم این 
است که درســت در وقت نیاز یک روایت عالمانه، 
آرمانگرایانه و مستحکم و استوار از شرایط انقالب 
اسالمی ارائه شــده اســت. وی گفت: بسیاری از 
اوقات مســئوالن و دستگاه های مســئول ما فکر 
می کنند که در این زمینه وظیفه ای بر عهده ندارند 
این درحالی است که سرمایه گذاری دشمنان در 
این بخش است. وی اضافه کرد: رهبری در بیانیه 
گام دوم انقالب اســالمی به وظایف حاکمیت در 
ترویج مســائلی اخالقی اشــاره و تاکید می کنند 
کــه کوتاهی ها در محور دســتگاه های مســئول 

جبران شود.

 باید مقدمات ورود مردم
 به بهشت را فراهم کنیم

رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه:

عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با 
تایید این خبر که بررســی دو الیحه پالرمو 
و ســی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام متوقف شده است، اظهار کرد: از آنجایی 
که تحریم های آمریکا شــامل حال هر گونه 
دور زدن تحریم هم می شــود، پالرمو و سی 
اف تی موجب می شود که آمریکا به راحتی 
بتواند دور زدن تحریم ها را کشف کند. ما که 
نمی توانیم با دست خودمان تحریم ها را برای 
خودمان تشــدید کنیم.غالمرضا مصباحی 
مقدم ادامه داد: االن بــا دور زدن تحریم ها 
داریم کشور را اداره می کنیم و تصویب این 
دو الیحه عاقالنه نیســت. وی گفت: خیلی 
روشن است؛ نپیوســتن هیچ گونه اثر منفی 
بر مناســبات خارجی و داد و ستدهای ما و 
همچنین نقــل و انتقال پول به شــکلی که 
االن داریم انجام می دهیم، نخواهد گذاشت.

 پالرمو و سی اف تی 
در مجمع متوقف شد

پیشخوان

بین الملل

 عربستان و روسیه به دنبال حل تعارضات در منطقه هستند؛
جنایت جنگی در شام

صدای صلح در تهران

دشــمنی آمریکا بر عزت 
سپاه افزوده است

گام پایانــی مبــارزه با 
پولشویی

امارات، ماموری را به ایران نفرستاده است
در حالی که یک منبع آگاه ارشد اطالعاتی به نشریه »میدل ایست آی« گفته بود: طحنون بن زاید، مشاور 
امنیت ملی امارات و برادر کوچک تر ولیعهد این کشور، طی یک ماموریت مخفی با هدف کاهش تنش و 
بحران در خلیج فارس، ۴8 ساعت را در تهران گذرانده است، یک منبع مطلع اخبار منتشر شده در برخی 

از رسانه های عربی مبنی بر سفر یک مقام اماراتی به ایران  را تکذیب کرد. 
این منبع آگاه افزود: طی هفته های گذشــته یک مقام اماراتی دو بار به تهران سفر کرده است ولی طی 
۴8 سال گذشته، مقامی از امارات به تهران سفری نداشته اســت. نشریه »میدل ایست آی« اظهار کرد: 
طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات و برادر کوچک تر ولیعهد این کشور، طی یک ماموریت مخفی 
با هدف کاهش تنش و بحران در خلیج فارس، ۴8 ساعت را در تهران گذرانده است. این مالقات در حالی 
 صورت گرفته که نشــانه های متعددی وجود دارد که امارات متحده عربی خواهان از سر گیری روابط با 

ایران است.

موساد، اظهارات رییس خود در باره قاسم سلیمانی را تکذیب کرد
دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی )موساد( اظهارات منسوب به رییس این دستگاه درباره ترور سید حسن 
نصرا... و قاسم سلیمانی را تکذیب کرد. به نقل از شبکه روســیا الیوم، مسئوالن برجسته موساد اعالم کردند 
که یوسی کوهن، رییس موساد در مصاحبه ای که روزنامه »مشبحه« متعلق به یهودیان افراطی »حریدیم« 
منتشر کرده بود، مشارکت نداشته است. این مجله، خواهان مصاحبه شده بود اما کوهن موافقت نکرد. مصاحبه 
پنجشنبه گذشته به مسائل بسیار حساسی پرداخت. در این مصاحبه کوهن درباره توانایی رژیم صهیونیستی 
برای ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و سید حسن نصرا...، دبیرکل حزب ا... لبنان صحبت کرده بود. 
این مسؤوالن اطالعاتی اسراییلی اعالم کردند که کوهن با خبرنگاران درباره طرح های سیاسی اش و سیاست 
ترور رژیم صهیونیستی صحبتی نکرده است؛ اما روزنامه تایمز آو اسراییل به وجود تناقض هایی در این پرونده 
از سوی دو طرف اشاره کرد. این مسئوالن مشــارکت کوهن در مصاحبه های مطبوعاتی را تکذیب نکردند و 

گفتند که این اظهارات از سبک و سیاق خود خارج شده است.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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اصفهان ساالنه بیش از 10 سانت فرومی نشیند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

دستور آمریکا به تلگرام برای 
توقف فروش ارز مجازی

کمیســیون مبــادالت و اوراق بهــادار 
آمریکا به تلگرام دســتور داده اســت که 
فروش ارز مجازی خــود را متوقف کند. 
این کمیســیون اعالم کرده، دســتوری 
را برای توقف و قطع فــروش ارز مجازی 
تلگرام صادر کرده و مدعی شده است که 
فروش این توکن ها طی ماه های گذشته 
غیرقانونی بوده اســت. استفانی آواکیان، 
یکی از مقامات ارشد کمیسیون مبادالت 
و اوراق بهادار آمریــکا که در حوزه اعمال 
قانون مسئولیت دارد،  می گوید: ما بر این 
باوریم که تلگرام نتوانسته است اطالعات 
کافی درباره نحوه فعالیت تجاری تلگرام 
با گرام المان های ریســک، شرایط مالی 
و نحوه مدیریت ایــن ارز مجازی را که از 
جمله الزامات کمیسیون مبادالت و اوراق 
بهادار آمریکاســت، برای سرمایه گذاران 
فراهم کند. پس از آنکــه تلگرام از برنامه 
خود بــرای عرضه ارز مجــازی خبر داد، 
 توانســت 1/7میلیارد دالر جذب سرمایه 

کند.

وضعیت بد اقتصاد هند با 
کاهش رشد اقتصاد جهانی

با وجود تالش دولت هند؛ اما کاهش رشد 
اقتصاد جهانی باعث افت شــاخص های 
کالن اقتصــادی در این کشــور شــده 
اســت. در حالی که نمایندگان مجلس و 
مدیران شرکت های بزرگ در این کشور 
تالش می کنند تــا تصویر خوبی از اوضاع 
اقتصادی هند نشــان دهند؛ اما آخرین 
آمار منتشــر شده توســط وزارت آمار و 
برنامه ریزی این کشور نشان می دهد که 
روند نزولی شــاخص های اقتصادی این 
کشــور تداوم دارد. به گونه ای که تولید 
صنعتی در کارخانه های این کشور در ماه 
آگوست نســبت به ماه جوالی منفی1/1 
درصد بوده است. بر اســاس آمار رسمی 
منتشر شده، رشد تولید کارخانه های هند 
در ماه آگوست در حوزه تولید، نیروگاهی 
و معدنی منفی بوده است. از طرفی تمام 
خودروســازان بزرگ در این کشــور نیز 
شــاهد کاهش تولید دو رقمــی در ماه 

سپتامبر بوده اند.

بازار

دهان شویه

رییس اتاق بازرگانی اصفهان: 
واحدهای تولیدی بحران زده 
به کمک های عاجل نیاز دارند

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کمک های 
عاجل کوتاه مدت، گره بســیاری از واحدهای 

تولیدی بحران زده را باز خواهد کرد. 
مسعود گلشــیرازی افزود: در صورت طراحی 

ســازوکار اجرایی این اقدام، گره بســیاری از 
واحدهــای تولیدی اصفهــان باز می شــود. 
رییس اتاق بازرگانی اصفهــان، ایجاد صندوق 
حمایــت از واحدهای نوپا، ایجاد مراکز رشــد 
و طراحی شــتاب دهنده هایــی در حوزه های 
صــادرات، تجــارت الکترونیــک، بازاریابی و 
مرکز توانمندســازی نیروی انسانی را از جمله 
اقدامات اتاق دوره نهم در این زمینه بیان کرد. 
گلشیرازی هدف از ایجاد این شتاب دهنده ها را 
جذب دانشجویان و فارغ التحصیالن مستعد و 
مرتبط با حوزه بازرگانی بیان و تصریح کرد: اتاق 
بازرگانی اصفهان بر این افراد ســرمایه گذاری 
کرده، آنها را به شــرکت های واسطه تجاری و 
بازاریابی تبدیل خواهد کرد. وی، گام دوم اتاق 
را حمایت از واحدهای کوچک و گام ســوم را 
حمایت از واحدهای بزرگ تولیدی آسیب دیده 
و بحران زده دانست و خواستار تعامل و همفکری 

بانک ملی برای ایجاد سازوکار مذکور شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:
 اتوبوس های اصفهانی بدون 
حادثه به مرز رفتند و بازگشتند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان گفت: اگــر در فاصله 24 تا 29 مهرماه 
مرز مهران دچار تجمع شــود، زائران اصفهانی 
ابتدا به اندیمشک رفته و بعد از آن جا به اصفهان 
می آیند. مهدی خضری اظهار کرد: هیچ گونه 
افزایش قیمتی نداشتیم و همه متقاضیانی که 
به دنبال تهیه بلیت بودند، بدون مشکلی بلیت 
تهیه کردند و خوشبختانه اتوبوس های اصفهانی 
بدون حادثه به مرز رفتند و بازگشــتند. وی در 
مورد برنامه های این اداره برای بازگشــت زوار 
اربعین اعالم کرد: باتوجه به استقبال و افزایش 
جمعیت زائران، 6 اکیــپ از کارکنان اداره در 
سه مرز مهران، چذابه و شلمچه مستقر کردیم 
و با کمک تشــکل های صنفی امکاناتی را هم 
برای زائران فراهم آوردیــم تا در صورت تاخیر 
احتمالی بتوانند از این خدمات استفاده کنند. 
خضری تصریح کــرد: بــا برنامه ریزی صورت 
گرفته در صورتی که در مرز مهران تجمع بیش 
از انــدازه در فاصله 24 تــا 29 مهرماه صورت 
بگیرد، سه شهر اندیمشک، کرمانشاه و همدان 
به عنوان معین شــهر مهران انتخاب شــده اند 
 که زوار به این سه شهر و سپس به موطن خود 

باز می گردند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان مطرح کرد:

 رتبه اول اصفهان 
در اجرای طرح »تاپ«

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: سازمان صمت استان اصفهان با 
اجرای طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال 
پایدار )تاپ( توانسته است در کشور تاکنون رتبه 
اول را کســب  کند. ایرج موفق با بیان این خبر 
افزود: طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال 
پایدار )تاپ( با محوریت معاونت آموزش، پژوهش 
و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
علوم و تحقیقات و ستاد نیروهای مسلح کشور با 
هدف توسعه دانش بنیان بنگاه های اقتصادی با 
استفاده از دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی 
و فارغ التحصیالن ســرباز در سراسر کشور آغاز 
شده که سازمان صمت اســتان تاکنون توانسته 
اســت در اجرای این طرح رتبه اول را در کشور 
به خود اختصاص بدهد. ایــرج موفق در ادامه با 
بیان اینکه براســاس ابالغ وزارت صنعت، معدن 
و تجارت سهمیه استان اصفهان برای اجرای این 
طرح همکاری 39 بنگاه در نظر گرفته شده افزود: 
در حال حاضر برای اجرای این طرح 100 بنگاه 
در بخش های مختلف در سراســر استان اعالم 

آمادگی کرده اند.

Spe�  دهان شویه بنسر مد ل
cial حجم 300 میلی لیتر

 9,500
تومان

دهان شویه وی وان مد ل 
Halita حجم 330 میلی لیتر

 17,500
تومان

 Multi دهان شویه اورا ل-بی مد ل
Protection حجم 500 میلی لیتر

 110,000
تومان

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفــت: جلوگیری از 
پرداخت وام مجدد به افرادی که به تسویه تسهیالت ارزی گذشته خود 
نپرداخته اند، در کاهش حجم پرونده ها موثراست. غالمرضا صالحی 
اظهار داشــت: تعزیرات و دادگســتری در ایجاد پرونده های فعاالن 
اقتصادی دخل و تصرفی ندارند وحجم وسیعی از این پرونده ها توسط 
بانک ها ایجاد و به تعزیرات ارجاع داده می شــود. وی افزود: داشتن 

رویه ای واحد توســط تمامی بانک ها با پرونده های فعاالن اقتصادی 
و حرف شنوی و تاثیرپذیری آنها از بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت 
است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با ابراز تاسف از اینکه درصدی 
از پرونده ها مربوط به مواردی است که بانک ها به منظور ایجاد فرصتی 
برای برگرداندن پول به بانک مرکــزی، به طرح دعوا در تعزیرات و یا 
دادگستری می پردازند، تاکید کرد: خوشبختانه، ایجاد فرصت بررسی 

پرونده ها در اتاق بازرگانی قبل از ارائه به دادگستری و تعزیرات می تواند 
جلوی موارد مذکور را بگیرد. صالحی، فصل الخطاب رای تعزیرات را 
نظر بانک مرکزی درخصوص پذیرش اسناد ایفای تعهد توسط فعال 
اقتصادی دانست و تصریح کرد: در مواردی بانک ها اسناد ارائه شده 
مبنی بر ایفای تعهد ارزی توسط فعال اقتصادی را نمی پذیرند که این 

موارد به بانک مرکزی ارجاع شده و نظر آنها مالک خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:
تعزیرات در ایجاد پرونده های فعاالن اقتصادی دخل و تصرفی ندارد

نامه استیضاح وزیر نیرو دیروز تقدیم هیئت رییسه 
شــد. وزیر نیرو یکی از پر انتقادترین وزرای کابینه 
دولت روحانی است. هر از گاهی تهدید به استیضاح 
و سوال و بازخواست از ســوی نمایندگان در مورد 
اردکانیان مطرح می شود. مشکالت وزیر نیرو را کم 
آبی و چالش حوزه های آب ریز در ســال های اخیر 
هم تشــدید کرده؛ اما آن روی ماجرا هم طرح ها و 
مصوباتی اســت که هم کارشناسی نشــده و هم با 
واقعیت های امروز انرژی در ایــران مطابقت ندارد. 
حتی می توان بــه برخی از این طرح ها برچســب 
احساســی بودن و باج خواهی هم چسباند. آنگونه 
که عضو هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی در 
مورد این اســتیضاح اعالم کرده است که کوتاهی 
در مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی )کشور(، 
عدم رعایت عدالت در توزیع و تامین آب شرب مردم، 
ناتوانی در انجام مهندســی رودخانه های کشــور و 
جلوگیری از برداشــت بی رویه از بستر رودخانه ها، 
ناتوانی در حفاظت از حریم از محورهای استیضاح 
وزیر نیرو است، به نظر می رسد اجرایی شدن طرح 
انتقال آب خزر به فالت مرکــزی ایران تیر خالص 

اردکانیان در سمت وزارت نیرو باشد. 
دیروز نمایندگان بخش های شــمالی کشور بعد از 
تصویب انتقال آب دریای خزر بــه فالت مرکزی با 
تجمع در محل هیئت رییســه مجلس، ضمن سر 
دادن شعار علیه دولت، وزیر نیرو و سازمان محیط 

زیست، خواستار اســتیضاح اردکانیان شدند. بین 
40 تا 50 نماینده اســتان های گیالن، مازندران و 
گلستان با اعتراض شــدید خواستار لغو این مصوبه 
دولت شدند. به نظر می رســد همین نمایندگان به 
سرعت طرح اســتیضاح وزیر را هم کلید زدند؛ اما 
نکته عجیب در انتشار اســامی استیضاح کنندگان 
وزیر، نبود هیچ یک از اســامی نمایندگان اصفهان 
در میان امضا کنندگان نامه مذکور  بود. در حالی که 
در هفته های اخیر همین نمایندگان نسبت به جابه 
جایی مرزهای اســتان و کلید زدن طرح آب رسانی 

بن - بروجن جنجال های رسانه ای زیادی به پا کرده 
بودند؛ اما به نظر می رسد این اعتراضات بیشتر از آنکه 
جنبه های عملی و واقعی داشــته باشد کارکردهای 
رســانه ای و تبلیغاتی دارد آن هم در شــرایطی که 
اصفهان گذشته از نیاز به آب، سال هاست با بی عملی 
وزارت نیرو چشــم انتظار راه انــدازی چندین طرح 
مصوب آب رسانی به استان است. در این وضعیت این 
سوال مطرح می شــود که چرا نمایندگان اصفهان، 
استیضاح وزیر را امضا نکردند آن هم در شرایطی که 
بخش های زیادی از بندهای آن مستقیما مرتبط با 

مشکالت آب در استان اصفهان هم هست؛ بندهایی 
مانند کوتاهــی در مدیریت منابع آب ســطحی و 
زیرزمینی کشــور، عدم رعایت عدالــت در توزیع و 
تامین آب شــرب مردم، ناتوانی در انجام مهندسی 
رودخانه های کشور و جلوگیری از برداشت بی رویه 
بستر رودخانه ها،صدور مجوز اجرای طرح های انتقال 
آب بین حوضه ای برخالف اصول زیست محیطی و 
حقابه زیست محیطی و بهره برداری از پایین دست 
و... که در واقع همان مطالباتی است که نمایندگان 
ادعا می کنند پیگیر آن هستند؛ اما در شرایطی که از 
جنوب و شمال کشــور نمایندگانی در اعتراضات به 
برآورده نشــدن مطالبات مردمی، وزیر را در آستانه 
استیضاح و فشار قرار می دهند، خبری از نمایندگان 
همیشــه مدعی اصفهان نیســت؛ اتفاقی که سال 
گذشته هم افتاد و در حالی که نمایندگان اصفهان 
یک استعفای نمایشی دسته جمعی را اجرا کردند، 
نمایندگان خوزســتان رییس جمهور را به صحن 
علنی مجلس کشاندند و در مورد احتمال انتقال آب 
کارون مورد بازخواست قرار دادند و البته این طرح 

برای همیشه بایگانی شد. 
هرچند این اولین بار نیســت که اردکانیان با طرح 
اســتیضاح از ســوی نمایندگان روبه رو می شود؛ 
اما شــاید طرح انتقال آب خزر این بار وزیر را برای 
همیشــه از صندلی وزارت خلع کند؛ اتفاقی که در 
مورد برداشــت های بی رویه آب از منابع زاینده رود 
 و عدم تامیــن حقابــه ها بــرای مــردم اصفهان

 رخ نداد.

وقتی همه خواب بودند
 هیچ یک از نمایندگان استان اصفهان طرح استیضاح وزیر نیرو را امضا نکردند؛

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان گفت: اشتغال روستایی در استان اصفهان یک درصد از نرخ 
اشتغال شهری کمتر است و تالش می کنیم با اهدای تسهیالت به اشتغال زایی روستایی کمک کنیم. علی رحمانی 
اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای رونق تولید، امسال بیشتر بر اقتصاد روستا تمرکز کرده ایم چون 
سبب مهاجرت معکوس، جلوگیری از تبدیل روستاها به شهر و پایدار نگه داشتن جمعیت روستاها می شود. وی با 
اشاره به تخصیص تسهیالت بانکی به روستاییان استان برای اشتغال زایی در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت، 
گردشگری و صنایع دستی، درباره اینکه این شغل ها چقدر پایدار بوده است، گفت: راه اندازی یک گلخانه حداقل برای 

15 نفر شغل ایجاد می کند و با بررسی های صورت گرفته این شغل ها در مجموع پایدار بوده است.

نرخ اشتغال در 
روستاهای اصفهان 
کمتر از شهرهاست

 مدیرکل دفتر امور روستایی 
و شوراهای استانداری:

ری
ندا

ستا
ا

  عکس روز

رونمایی از تراک قدرتمند و زیبای ایسوزو

مدیرکل استاندارد استان اصفهان:

خودروهای داخلی استاندارد هستند؛ اما کیفیت خوبی 
ندارند

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی کیفیت خیلی 
خوبی ندارند؛ اما برخی از خودروهای داخلی صد درصد اســتاندارهای ایران را کسب کردند و مشکل 
خاصی ندارند. غالمحسین شفیعی در خصوص ضرورت استانداردسازی خودرو، اظهار کرد: استاندارد 
این بخش مشمول استاندارد کامل خودرو و همچنین قطعات خودرو است که البته قطعات آن مشمول 
استانداردهای اجباری اســت و اجازه نمی دهیم قطعه ای باکیفیت پایین سالمت و ایمنی مردم را به 
خطر بیندازد. مدیرکل استاندارد استان اصفهان در خصوص میزان استاندارد خودروهای داخلی، گفت: 
سازمان ملی استاندارد باید اعالم کند که چه خودرویی استاندارد و چه خودرویی غیراستاندارد است. 
خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی کیفیت خیلی خوبی ندارند؛ اما برخی از خودروهای 
داخلی صد درصد استانداردهای ایران را پاس کرده و مشکل خاصی ندارند. شفیعی با بیان اینکه مصالح 
ساختمانی باید مشمول استاندارد اجباری شــود، تاکید کرد: متاسفانه در استان اصفهان و در سطح 
کشور از مصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده می شود و نظارتی از سوی نظام مهندسی و مهندسان 
آن بر مصالح وجود ندارد و امروز نقطه ضعف کشور در بحث استانداردسازی مصالح ساختمانی است. 
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر 1000 قلم کاالی مرتبط با سالمت و 
ایمنی مردم مشمول استاندارد اجباری است، تصریح کرد: اگر این کاالها استاندارد نباشد به طورقطع 
ســالمت و ایمنی مردم را به خطر می اندازد؛ به عنوان مثال اگر آسانسور، شهربازی ها و تجهیزات آن، 
زمین های بازی، لوازم خانگی و برقی، اجاق گاز، بخاری هــای گازی، قطعات خودرو مانند لنت ترمز، 
شیشه خودرو، الستیک خودرو، رینگ خودرو و ... اســتاندارد نباشد، عالوه بر مباحث ایمنی و جانی، 

خسارت زیادی وارد می کنند.

شرکت ژاپنی ایسوزو پس از ۸ سال وقفه در زمینه تولید اتومبیل های کالس تراک، خودروی 
پرقدرت و زیبای D-Max 2020 را در کشــور تایلند رونمایی و بــه طرفداران این نوع از 

وسایل نقلیه معرفی کرد.

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان خبر داد:
طراحی بسته حمایتی مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان، از طراحی بسته حمایتی ویژه شــرکت های دانش بنیان در این استان با 
همکاری شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر داد و  بر آموزش بیشــتر این شرکت ها درباره مسائل 
مالیاتی تاکید کرد. بهروز مهدلو اظهارداشــت: این کار با هدف رونق تولید در ســالی که به این عنوان 
نام گذاری شد و رفع مشکالت شــرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور انجام می شود. مهدلو با بیان 
اینکه بسته حمایتی مالیاتی از واحدهای با کارکنان بیش از 50 نفر در استان اصفهان با استقبال خوبی 
به ویژه در زمینه بخشودگی جرائم مواجه شد، خاطرنشان کرد: این بسته شامل مواردی از جمله تقسیط، 
آموزش و مالیات علی الرأس بود و با اجرای آن میزان آموزش امــور مالیاتی به واحدهای مختلف، 740 

درصد افزایش یافت. 

مدیرحفاظتی شرکت آب منطقه ای اصفهان:
اصفهان ساالنه بیش از 10 سانت فرومی نشیند

مدیرحفاظتی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: عامل فرونشست در دشت های اصفهان برداشت بی رویه از منابع 
آب زیرزمینی و خارج از توان آبخوان در سه دهه گذشته است. سید مهدی میرباقری با اشاره به اینکه برداشت بی رویه 
از منابع زیرزمینی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد فرونشست سطح زمین در دهه های اخیر است، اظهارداشت: پدیده 
فرونشست زمین در دشت های مهیار، کاشان، اصفهان، برخوار، اردستان، دامنه داران و فالورجان مشاهده شده و در 
آینده نزدیک یکی از معضالت عمده استان اصفهان خواهد بود. وی با اشاره به اینکه محدوده تحت تاثیر فرونشست 
در دشت اصفهان-برخوار سه هزار و 700 کیلومترمربع است که بیشترین مقدار فرونشست ساالنه تا 1۸ سانتی متر 
در سال را به خود اختصاص داده است، ابراز داشت: مساحت محدوده تحت تاثیر فرونشست با نرخ ساالنه بیش از 10 

سانتی متر حدود 25 کیلومتر مربع است که تاسیسات مهمی را تحت تاثیر قرار می دهد.

مرضیه محب رسول
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سالمت 

چطور مانع از کار افتادگی 
کلیه ها شویم؟

محققان هشــدار می دهند کم آبی به سالمت 
کلیه ها آسیب می رساند. محققان واترلو کانادا 
»کلیه کامپیوتری« را طراحــی کرده اند که از 
طریق آن می توانند به تاثیر داروها بر افرادی که 
به اندازه کافی آب نمی نوشند، پی ببرند. توانایی 
کلیه ها در حفظ تعادل آب برای ســالمت بدن 
ضروری است. کلیه ها بر تعادل آب کنترل دارند 
و زمانی که کم آب باشند با تولید ادرار غلیظ به 
خروج مواد زائد از بدن کمک می کنند. جمعیت 
مسن که مبتال به بیماری های کلیوی هستند و 
افرادی که داروی فشــارخون مصرف می کنند 
گاها دارای مشکل در حفظ تعادل آب هستند. 
محققــان دریافتند افراد مســن دارای اختالل 
در عملکــرد کلیه ها و افرادی کــه چندین نوع 
دارو مصرف می کنند نیاز به مصرف آب بیشتر 
دارند. »آنیتا الیتون«، سرپرســت تیم تحقیق، 
در این باره می گوید: »افراد مبتال به فشارخون 
باال معمــوال قرص هایی بــرای ادرارکردن زیاد 
استفاده می کنند تا حجم خون شان و در نهایت 
فشارخون شان کاهش یابد.« این بیماران غالبا 
داروی دیگری هــم برای تاثیر بر سیســتم 
هورمونی اســتفاده می کنند که بر کلیه ها 

تاثیر خواهد داشت.
وی در ادامه می افزاید: »بسیاری از افراد این 
دو نوع دارو را مصرف می کنند و هیچ مشکلی 
هم ندارند؛ اما زمانی که دچار ســردرد شده و 
آسپرین مصرف کنند، مصرف همزمان این سه 
دارو به کلیه ها آسیب می رساند.« الیتون برای 
اولین بار یک مدل محاســباتی را طراحی کرده 
که انقباض ماهیچه ها را در زمان انتقال ادرار از 
کلیه ها به مثانه شبیه سازی می کند. بررسی ها 
از طریق این مدل نشان داد بیماری که آب کافی 
نمی نوشــد و همزمان دو داروی فشارخون را با 
 آسپرین مصرف می کند، به کلیه هایش آسیب

 جدی وارد می شود.

معجزه جوانی را از این گیاه 
شگفت انگیز بخواهید!

گوجه فرنگی از معدود ســبزیجاتی است که به 
صورت پخته، خام و حتی خشک شده می توان 
آن را مصرف کرد، هر چنــد راحت ترین روش 
آن اســتفاده از رب گوجه فرنگی است که جزو 
اقالم مصرفــی روزانه خانواده هاســت. گوجه 
فرنگی یک منبع غنی غذایی اســت که مقدار 
قابل توجهــی ویتامین های پتاســیم، منگنز، 
منیزیم، مس و فسفر را در خود جای داده است 
و از این رو به عنوان ماســک مزایای بســیاری 
برای پوست دارد. شــاید برای تان جالب باشد 
اما اکسیر جوانی که شاید مدت ها به دنبال آن 
بودید را هم اکنون می توانید با کمترین هزینه 
تهیه کنید. گوجه فرنگی حاوی یک ماده آنتی 
اکسیدان اســت که برای روشن کردن پوست و 
همچنین حفاظت از آن در برابر عوامل مخرب 
مانند رادیکال های آزاد و نور خورشــید بسیار 
موثر عمل می کند. اگر می خواهید پوســت تان 
دیرتر پیر شــود و چین و چروک را در صورت 
خود نبینید و بــا لکه های به وجــود آمده بعد 
 از بارداری خداحافظی کنیــد از گوجه فرنگی

 غافل نشوید.
ماسک گوجه فرنگی پاک کننده پوست

برای تهیه این ماســک به یک قاشق غذاخوری 
شیر و یک قاشــق غذاخوری آب گوجه فرنگی 
نیاز دارید. پس از مخلوط کردن این دو باهم به 
کمک پنبه پوست خود را پاک کرده و سپس با 
آب سرد بشویید. این ماسک کار شیر پاک کن و 
دستمال مرطوب را انجام می دهد با این تفاوت 
که هیچ ماده شــیمیایی در تهیه این ماسک به 

کار نرفته است.
ماسک محوکننده کک و مک پوست

شاید در اطرفیان تان افرادی باشند که از وجود 
کک و مک در صورت شان ناراحت هستند و به 
دنبال راه هایی کم هزینــه برای ازبین بردن آن 
می گردند. برای تهیه ماســکی که این عوارض 
را به طور موثــری از بین ببرد الزم اســت یک 
عدد گوجه فرنگی درشــت را بــه صورت حلقه 
حلقه برش دهید و مســتقیما بر روی پوســت 
خود بگذارید و اجازه دهید ســی دقیقه بماند 
و بعد از آن صورت خود را با آب ســرد بشویید. 
ایــن کار را روزی دو بــار انجام دهیــد تا تاثیر 
 شگفت انگیز آن در محو شدن کک ومک صورت 

را ببینید.

دانستنی ها

درمانخشکیچشمباکمکآنتیبادیها

پیشنهاد سردبیر:

سوال روز

 زیبایی

مطالعات نشان می دهد؛
خواص پسته جهت پیشگیری 

از دیابت و سالمت چشم ها
به گفته محققان، پســته برای ســالمت مفید 
اســت و فواید متعددی برای سالمتی دارد. در 
مجموع مغزیجات آجیلی از قبیل پسته حاوی 
فیبر بــوده و به حفظ ســالمت روده ها کمک 
می کنند، پســته هم با روان کــردن عملکرد 
روده ها مرتبط است. پسته منبع سرشار از فیبر 
بوده که عملکرد روده ها را تســهیل می کند، 
از ســوی دیگر سرشــار از پروتئین ها و آنتی 
اکسیدان هاست. پســته تنها مغزی است که 
حاوی کورونوئید اســت، کورونوئیدها مسئول 
کاهش خطرات بیماری های مرتبط با چشم ها 
هستند. پسته حاوی کورونوئیدهای مشابهی 
است که در شبکیه چشم و عدسی چشم یافت 
می شــود. این ماده به کاهش احتمال ابتال به 
آب مروارید و مشکالت چشمی مرتبط با سن 
کمک می کند. متخصصان مصرف کورونوئیدها 
را همراه با چربی برای جذب آســان تر در بدن 
توصیه می کنند که البته این چربی مناسب در 
پســته هم وجود دارد. در بیماری دیابت، قند 
پیوندی با پروتئین تشــکیل می دهد که برای 
بدن غیرقابل اســتفاده می شــود. این فرآیند 
گلیکاسیون نام دارد. اثبات شده است که آنتی 
اکســیدان های موجود در پسته برای کاهش 
نرخ گلیکاسیون مفید هســتند، از این رو این 

مغز، برای کنترل دیابت مفید است.

محققان فرانسوی عنوان می کنند:
کاهش درآمد به سالمت مغز 

آسیب می رساند
مطالعات نشــان می دهد افرادی که ساالنه با 
کاهــش ۲۵ درصدی یا بیشــتر درآمد مواجه 
بودند، ریسک ابتال به مشکالت فکری و کاهش 
سالمت مغز در میانســالی در آنها بیشتر بود. 
»لزلی گراست«، سرپرست تیم تحقیق از مرکز 
تحقیقات اینسرم فرانسه، در این باره می گوید: 
»مطالعه پژوهشــی ما روی شرکت کنندگان 
آمریکایی در اواخر دهه ۲۰۰۰ که آمریکا دچار 
بی ثباتی اقتصادی شــده بود نشــان داد افت 
شدید درآمد در طول آن مدت با پیری ناسالم 
مغز در میانسالی همراه بود.« این مطالعه شامل 
۳۲۸۷ شــرکت کننده در رده سنی ۲۳ تا ۳۵ 
ســال در ابتدای مطالعه بود. شرکت کنندگان 
درآمد ساالنه خانوارشان را هر سه تا پنج سال 
از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ گزارش کردند. میزان 
کاهش درآمد و همچنین درصد تغییر درآمد 
آنها را بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ بررســی کردند، از 
شــرکت کنندگان تست اندیشــه و حافظه به 
عمل آمد. این مطالعه نشــان داد افراد دارای 
دو بار یا بیشــتر افت در درآمد، در مقایســه با 
افرادی که هیچ کاهش درآمدی را تجربه نکرده 
بودند، دارای عملکردهــای بدتری در تکمیل 
این مهارت ها بودند. محققان مشــاهده کردند 
در مقایسه با شرکت کنندگان فاقد افت درآمد، 
شرکت کنندگانی که دو بار یا بیشتر افت درآمد 
را تجربه کــرده بودند، حجم کلی مغزشــان 
کوچک تر شــده بود. کوچک شدن حجم مغز 

از علل اصلی ابتال به زوال عقل و آلزایمر است.

یک بررسی جهانی نشان می دهد؛
 D تاثیر کمبود ویتامین 
 بر التهاب مفصلی شایع

 در کودکان
یک بررســی جهانی نشــان می دهد کودکان 
مبتال بــه التهاب مفصل دچار کمبود شــدید 
ویتامین D هستند. متخصصان با تاکید بر اینکه 
مبتالیان به آرتریت روماتوئید ، شایع ترین نوع 
آرتریت در ســنین پایین از کمبــود ویتامین 
D رنج می برند، اظهار داشــتند: افرادی که در 
کشــورهای شــمالی همچون کانادا و مناطق 
شــمالی اروپا زندگی می کنند بیشــتر دچار 
کمبود این ویتامین در بــدن و بیماری فعال 
مرتبط بــا آن هســتند. در کانــادا آرتریت از 
مزمن تریــن بیماری هــای دوران کودکی به 
حســاب می آید. از هر ۱۰۰۰ کــودک در این 
کشور حدود سه نفر به بیماری التهاب مفصل 
دچار هستند. شیوع آرتریت دوران کودکی در 
نقاط مختلف جهان متفاوت است. تفاوت های 
جغرافیایی در تعداد موارد ابتال به آرتریت دوران 
کودکی به ژنتیک، نژاد، فاکتورهای محیطی و 
سبک زندگی بســتگی دارد. علت آرتریت در 
کودکان نامشخص اســت؛ اما بی تردید تعامل 
بین فاکتورهای محیطی و ژنتیک حائز اهمیت 
اســت. میزان کافی ویتامین D در بدن برای 
سالمت استخوان ها ضروری است و در تنظیم 
عملکرد سیستم ایمنی بدن حیاتی به حساب 
می آید. همچنین سطح ویتامین D تحت تاثیر 
فاکتورهای ژنتیکی، نوع پوست و دریافت این 

ویتامین از راه تغذیه است.

طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۶ میالدی بیش از ۱.۹ میلیارد بزرگسال ۱۸ ساله و باالتر دارای اضافه 
وزن بوده که از این تعداد بیش از ۶۵۰ میلیون نفر دچار چاقی بوده اند. آمارهای این سازمان در سال ۲۰۱۶ میالدی 
هم چنین حاکی از اضافه وزن یا چاقی ۴۱ میلیون کودک زیر پنج ســال بوده است. در ادامه چند روش موثر اما غیر 

معمول برای پیشگیری از چاقی آورده شده است:
از بو کردن غذاها خودداری کنید

یک مطالعه منتشر شده در ژورنال Cell Metabolism نشان داده که احساس بو، حداقل در موش ها ممکن است 
نقش مهمی در چگونگی کنترل گرسنگی و سوخت و ســاز بدن داشته باشد. در این مطالعه موش هایی که احساس 
بویایی خود را از دست داده بودند، کالری بیشتری سوزانده و بیشتر وزن کم می کردند. محققان برای اثبات ادعای خود 
مبنی بر تاثیر بو کردن بر چاقی از موش هایی که احساس بویایی قوی تری داشته در مطالعه خود استفاده کردند. این 
موش ها وزن بیشتری پیدا کردند و چاق شدند. با این حال هنوز به تحقیقات بیشتری برای درک چگونگی استفاده از 

حس بویایی برای کنترل وزن الزم است.
وعده صبحانه را بیشتر  از شام بخورید

در مطالعه ای یک گروه از زنان چاق برای وعده صبحانه ۷۰۰ کالری، برای وعده ناهار ۵۰۰ کالری و برای وعده شام ۲۰۰ 
کالری دریافت کردند. گروه دیگری نیز همان غذاها را خوردند اما در هر صبحانه ۲۰۰ کالری، در هر ناهار ۵۰۰ کالری 
و در هر شام ۷۰۰ کالری دریافت کردند. بعد از گذشت ۱۳ ماه گروه اول حدود هشت کیلوگرم کاهش وزن داشتند؛ اما 

گروه دوم تنها شاهد سه کیلوگرم کاهش وزن بوده اند.
از کارهای خانگی برای سوزاندن کالری استفاده کنید

درهم و برهم بودن خانه را به یک چالش برای الغری تبدیل کنید. با مرتب کردن خانه و باال و پایین رفتن از پله های 
ساختمان برای انجام کارهای خانه فعالیت خود را به طور روزانه افزایش دهید.

یک آینه روبه روی صندلی غذاخوری خود نصب کنید
یک مطالعه نشان داده که غذا خوردن در مقابل آینه باعث کاهش حدود یک سومی میزان مصرف غذا در افراد می شود. 

به نظر می رسد دیدن تصویر خود به هنگام غذا خوردن مانع خوردن بیش از حد غذا در افراد می شود.
از غذای خود عکس بگیرید

به جای نوشتن وعده های غذایی خود، از آنها عکس بگیرید. این کار ممکن است به محدود کردن میزان کالری دریافتی 
شما کمک کند. متخصصان تغذیه اعتقاد دارند عکس گرفتن از وعده های غذایی و نگاه مجدد به آنها می تواند باعث 

شود افراد به کاهش میزان کالری دریافتی خود بیشتر فکر کنند.
در رنگ بشقاب غذای خود تجدید نظر کنید

محققان دریافته اند که افراد ممکن است در برخی از بشقاب ها با برخی از رنگ ها غذای کمتری بخورند. برای مثال در 
یک مطالعه مشخص شد افرادی هنگامی که در یک بشقاب سفید غذا می خورند نسبت به زمانی که در یک بشقاب 

سیاه و قرمز یا قرمز با همان ابعادغذا می خورند، غذای کمتری می خورند.

روش هایی برای دور زدن چاقی

 که هیچ جا نشنیده اید 

سرماخوردگی ویروسی یک بیماری شایع، به خصوص در فصول سرد 
سال است. روش های خانگی درمان سرماخوردگی و دارویی زیادی 
وجود دارد؛ اما می توان با راه های ساده ای نیز از پیشرفت آن جلوگیری 
کرد. از این رو در این مطلــب به روش های جلوگیری از پیشــرفت 

سرماخوردگی خواهیم پرداخت.
1-  عرق کنید

به گزارش محققان کره ای، وقتی ورزش ســنگین انجام می دهید، به 
حدی که بدن تان خیس عرق می شود، در واقع به سلول های کشنده 
طبیعی بدن خود، دســتور می دهید تا ویروس های سرماخوردگی را 
نابود کنند. فعالیت هایی که باعث افزایش میزان آدرنالین می شوند نیز، 
موجب جمع شدن عروق خونی در اطراف غشای مخاطی می شوند و 

این موضوع به از بین رفتن مشکالت تنفسی کمک می کند.
2- ماست را به رژیم غذایی خود اضافه کنید

پژوهش های مختلف نشان می دهند که خوردن ماست به اندازه یک 
مرتبه در روز، احتمال ابتال به سرماخوردگی و بیماری آنفلوآنزا را تا 
۲۵ درصد کاهش می دهد. باکتری های موجود در ماســت می توانند 
سیســتم ایمنی بدن را تحریک کنند. از این رو، مصرف ماست نقش 

موثری در جلوگیری از پیشرفت سرماخوردگی دارد.
3- دست های خود را دائما بشویید

آب و صابون بهترین محلول برای از بین بردن ویروس های روی پوست 
و جلوگیری از مزمن شدن سرماخوردگی است. پس از شستن دست ها 
حتما آنها را به خوبی خشک کنید. به این دلیل که دست های خیس به 

خوبی می توانند ویروس و بیماری را منتقل کنند.
4- بخور اسطوخودوس بگیرید

بخور دادن در مراحل ابتدایی ســرماخوردگی، موجب می شــود که 
مجاری تنفسی باز شــوند؛ زیرا گرما باعث انبســاط رگ های خونی 
و افزایش ســرعت جریان خون می شــود و به این ترتیب ســرعت 
عکس العمل سیستم ایمنی بدن را افزایش می دهد. دقت داشته باشید 

که خود بخار تاثیر زیادی در کنترل سرماخوردگی دارد.
5- شربت پیاز تهیه و میل کنید

اخیرا خواص پیاز و پیــاز درمانی مورد توجه بســیاری از افراد قرار 
گرفته اســت. پیاز دارای خاصیت ضدعفونی کنندگی فوق العاده ای 
است. پیاز پخته شده خلط آور است و به این ترتیب سبب التیام گلو 
شده و ترشحات برونشیتی و عالئم سرماخوردگی را از بین می برد و 

به جلوگیری از وخیم شدن بیماری سرماخوردگی کمک می کند.
6- از اکالیپتوس کمک بگیرید

در یکی از پژوهش های اخیر، مشخص شده که اوکالیپتول که در گیاه 
اوکالیپتوس به میزان زیادی وجود دارد، نقش موثری را در جلوگیری 
از پیشــرفت کردن ســرماخوردگی ایفا می کند. این ماده به کاهش 
التهاب و تورم کمک کرده و باعث گشاد شدن نایچه ها در ریه ها و در 
نتیجه جریان بهتر هوا می شود. افرادی که سرما خورده اند، می توانند 
با مصرف ۲۰۰ میلی گرم اکالیپتول پیش از هر وعده غذایی، نشانه های 

بهبود این بیماری را تا ۲۲ درصد افزایش دهند.
7-آویشن مصرف کنید

خواص آویشن برای سرماخوردگی بی نظیر اســت. این ماده حاوی 
مقادیــری از فنول اســت و به این دلیــل، یک ضدعفونــی کننده 
موثر محســوب می شــود که با بیماری های مجاری تنفسی مقابله 
می کند. این گیاه در درمان التهاب مجاری تنفســی و جلوگیری از 
سرماخوردگی بســیار موثر عمل می کند. دمنوش آویشن را روزانه 

سه بار، میل کنید.
8- زنجبیل مصرف کنید

برای جلوگیری از ســرماخوردگی زنجبیل مصــرف کنید. محققان 
تایلندی کشــف کرده اند که زنجبیل تازه از چسبیدن ویروس های 
مرکب تنفسی به ســلول ها جلوگیری می کند و حتی باعث کاهش 
قابلیت تکثیر آنها نیز می شود. برای پیشگیری از فعالیت ویروس های 
سرماخوردگی در بدن، دمنوش زنجبیل میل کنید، یا تازه آن را درون 

غذاهای خود بریزید.
9- مایعات، زیاد بنوشید

از فواید نوشــیدن آب و دیگر مایعات غافل نشــوید. بدن شــما به 
سادگی می تواند دچار کم آبی شود )مخصوصا اگر تب داشته باشید 
یا استفراغ کنید(. نوشیدن ۸ لیوان مایعات به خصوص آب در طول 

روز، می تواند تاثیر زیادی در جلوگیری از وخیم شــدن 
سرماخوردگی داشته باشد.

10-بینی خود را شست وشو دهید
ســعی کنید در فصل های سرد سال، 

برای جلوگیری از ســرماخوردگی، 
همواره در زمان خواب، بینی خود 
را با آب جوشیده و نمک شست وشو 

دهید. البته آب نباید داغ باشــد و مقدار 
ز نمک باید خیلی کم باشد. شما می توانید  ا

در  موجــود  محلول هــای 
ر بــازار نیز بهــره ببریــد. این  کا
کمک می کند ذرات ویروسی را 

از مســیر هوایی خود پاک سازی 
کنید.

11-عسل و آب لیمو میل کنید
عسل دارای خواص ضد باکتری 
و ضــد میکروبی باالیی اســت. 

نوشیدن محلول عســل و آب لیمو 
می تواند گلودرد را کاهش دهد. 
پژوهش ها نشــان می دهد که 
عســل یک ماده موثــر برای 

درمان خانگی ســرفه است. اگر 
به دنبال یک دمنوش مناسب برای 

جلوگیری از سرماخوردگی هستید، به شما توصیه می کنیم مخلوط 
عســل، آب لیمو و آب گرم را امتحان کنید؛ زیرا عسل سرفه را از بین 
می برد و خوردن آن پیش از خواب، باعث می شود شما در شب راحت تر 
تنفس کنید و باعث درمان گلودرد می شود. همچنین آب لیمو سرشار 

از ویتامین c است که برای درمان سرماخوردگی الزم است.
12-  آدامس بجوید

تعدادی از پژوهشــگران بر این باورند که زایلیتول، شــیرین کننده 
موجود در آدامس، می تواند از آلوده شــدن گوش ها و سینوس ها به 
ویروس های سرماخوردگی پیشگیری کند. از این رو، جویدن آدامس 

نیز نقش پر رنگی در پیشگیری از سرماخوردگی دارد.
13- هوای محیط خانه را مرطوب نگه دارید

وجود رطوبت در محیط خانه، ســبب می شود رشد ویروس آنفلوآنزا 
کاهش یابــد؛ زیرا ویروس آنفلوآنزا در محیط گرم و خشــک رشــد 
می کند. از این رو بهتر اســت هوای منزل خود را مرطوب کنید. شما 
می توانید از دستگاه بخار یا یک کتری آب در حال جوش برای مرطوب 
کردن منزل خود کمک بگیرید. رطوبــت موجود در هوا همچنین از 

پیشگیری می کند.گرفتگی بینی، 

روشهاییبرایجلوگیریازپیشرفتسرماخوردگی

محققان دانشگاه ایلینوی واقع در شیکاگو، نوعی آنتی بادی را در اشک انسان شناسایی کردند که هدف گرفتن 
آن با استفاده از قطره های چشمی، امکان درمان بیماری خشکی چشم را فراهم می کند. بیماری خشکی چشم 
در اثر وجود عوامل غیرعادی در اشک چشم به وجود می آید و موجب خشک شدن قرنیه می شود و می تواند به 
درد شدید و حساسیت نسبت به نور منجر شود. محققان ایلینوی در تحقیقات پیشین دریافتند که در بیماری 
خشکی چشم رشته های دی ان ای خارج شده از نوعی سلول سفید خون موسوم به نوتروفیل موجب تشکیل 
شبکه هایی روی چشم شده و آن را ملتهب می کنند. اکنون در این تحقیقات مشخص شد آنتی بادی های موسوم 
به Anti-Citrullinated Protein Autoantibodie با نام اختصاری ACPA یکی دیگر از دالیل بروز تورم 

در چشم هستند و در شکل گیری شبکه های دی ان ای نقش دارند. محققان قطره هایی را ساختند که سیستم 
ایمنی بدن را از این چرخه معیوب خارج می کنند. این قطره ها با اســتفاده از مخزن آنتی بادی هایی ساخته 
شــده اند که از گلبولین های ایمنی بدن هزاران اهداکننده خون به دست آمده و در برگیرنده انواع مختلفی از 
آنتی بادی هاست. این قطره ها از طریق هدف گیری مکانیزم اثرگذاری سیستم ایمنی بر خشکی چشم، با آثار 
منفی ACPA مقابله می کنند. در آزمایشات اولیه این قطره ها که با کمک ۲۷ داوطلب مبتال به خشکی چشم 
انجام گرفت، مشخص شد مصرف این قطره ها در طول ۸ هفته موجب کاهش معنادار آسیب قرنیه و عوارض 

خشکی چشم می شود.

درمان خشکی چشم با کمک آنتی بادی ها
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قبوضکاغذیوکروکیهایرانندگیحذفمیشود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

 تخلف برخی مسئوالن
 در توزیع کتب درسی

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن 
تبیین سیر آماده ســازی کتب درسی، دالیل 
بدون کتاب ماندن برخی دانــش آموزان را با 
وجود گذشت ۲۰ روز از سال تحصیلی توضیح 
داد و به خانواده ها توصیه کرد که برای دریافت 
کتاب به بازار آزاد مراجعه نکنند. سامانه ثبت 
سفارش کتب درسی تا زمان تکمیل ثبت نام ها 
باز است. احمدرضا امینی درباره علت مشکالت 
به وجود آمده و کمبود کتاب در سال جاری و 
بدون کتاب ماندن تعدادی از دانش آموزان با 
گذشت ۲۰ روز از آغاز ســال تحصیلی گفت: 
تعدادی که مشکل داشتند ثبت نام در سامانه 
را انجام نداده بودند. وی ادامــه داد: از طریق 
ســامانه، روند ثبت نام را کنتــرل می کنیم و 
می دانیم که کدام دانش آموزان هنوز ثبت نام 
نکرده اند. امینی با بیان اینکه ثبت ســفارش 
کتاب هنوز در حال انجام و تکمیل است، گفت: 
طبق اطالعــات ما هنوز ۵۰ هــزار نفر در کل 
کشــور برای دریافت کتاب ثبت نام نکرده اند. 
از این تعداد، برخی مردود شــده، برخی تغییر 
رشته داده، برخی از خواهر و برادر یا نزدیکان 
ســال باالیی خود کتاب گرفته اند و برخی نیز 
اصال ثبت نام نکرده اند. وی افزود: یکی دیگر از 
اشکاالتی که وجود داشت این بود که مدرسه 
بر اساس لیست ثبت نام شده ها، کتاب توزیع 
نکرده اســت. هرچند حواله ها مشخص بوده 
اما برخی مدارس در ایــن زمینه دقت الزم را 
نداشــتند. وی همچنین به کم کاری و تخلف 
برخی مســئوالن توزیع مناطق اشــاره کرد و 
گفت: متاسفانه شــماری از کتاب های درسی 
به بازار آزاد رفته اند، البتــه ما از همکاران مان 
که شبانه روز تالش کردند باید قدردانی کنیم، 
اما تعدادی هم مرتکب تخلف شــده اند. آمار 
ثبت نام ها و روند دریافت کتب درسی در سامانه 
مشخص اســت. برخی متخلفین را شناسایی 
کرده و با آنها برخورد جدی صورت می گیرد. 

تفاهم نامه همکاری علمی 
دانشگاه های آلمان و هنر 

اصفهان
تفاهم نامــه همــکاری بیــن دانشــگاه های 
اتوفریدریــش بامبرگ آلمــان و هنر اصفهان 
در زمینه مطالعه تزیینات و آرایه های معماری 
ایرانی امضا شــد. مدیر دفتــر همکاری های 
بین الملل دانشــگاه هنر اصفهــان گفت: این 
تفاهم نامــه برای همــکاری و اجــرای طرح 
پژوهشی مشترک با محوریت گروه مرمت آثار 
تاریخی و باستان سنجی دانشگاه هنر اصفهان 
و گروه باستان شناسی و هنر اسالمی دانشگاه 
بامبرگ منعقد شد. ســیدمحمد امین امامی 
افزود: بر اساس این توافق، همکاری های علمی 
و پژوهشــی همچون تبادل اســتاد و دانشجو 
درباره مطالعــات مرمت، تاریخ هنر، ســبک 
شناسی و مواد و فناوری های ساخت تزیینات 
و آرایه های معماری ایرانی بین دو دانشــگاه 
فراهم شده اســت. وی، همکاری های علمی 
دانشــگاه های هنر اصفهان رابا بامبرگ آلمان 
در حال توسعه دانســت و گفت: نزدیک بودن 
اصفهان، کاشــان و یزد به غنای این مطالعات 

کمک می کند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل 
آموزش و پرورش استان:

 متخلفان فرم مدارس
 معرفی می شوند

معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش 
و پــرورش اســتان اصفهان گفــت: برخی از 
تولیدی های لبــاس فرم مــدارس در قیمت 
اجحــاف کردند و بعضــی هم کیفیــت را در 
نظــر نگرفتند. مهــدی اســماعیلی در ادامه 
افزود: اســامی واحدهای مجازی که مدارس 
می توانســتند برای پوشــاک مدارس با آنها 
قــرارداد ببندنــد، از صنعت و معــدن گرفته 
شــده و این موسســات و تولیدی هایی که به 
مدارس اعالم شد، مجاز هســتند و صنعت و 
معدن آنها را تایید کرده است. وی متذکر شد: 
برخی از تولیدی های لباس فــرم مدارس در 
قیمت اجحاف کردند در صورتی که توصیه ما، 
اتحادیه ها و صنعت و معدن استفاده از پارچه 
مرغوب ایرانی بوده است ولی این کار را نکردند 
و این موارد در حال حاضر از طریق شــکایات 
مردم و بررسی تولیدی ها قابل رسیدگی است. 
وی در پایــان تصریح کــرد: زمانی که صنعت 
و معدن نتیجه را اعالم کنــد با هماهنگی کار 
گروه پوشــاک آموزش و پــرورش واحدهای 
متخلف را به سازمان تعزیرات معرفی می کنیم 
 ولی در حال حاضــر تعداد متخلفــان معلوم

نیست.

قبوض کاغذی و کروکی های 
رانندگی حذف می شود

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با 
اشاره به مجهز شدن بیش از ۸۰ درصد کارشناسان 
این پلیس به گوشی های هوشمند، از حذف قبوض 
کاغذی جریمه ها و کروکی هــای رانندگی تا پایان 
سال خبر داد. سرهنگ محمد رضا محمدی اظهار 
داشــت: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد کارشناسان 
پلیس راهنمایی و رانندگی در کالن شــهر اصفهان 
و تعدادی از شهرســتان های استان به گوشی های 
هوشــمند پلیس برای اعمال جریمه های رانندگی 
مجهز شــدند و دیگــر از قبض کاغذی اســتفاده 
نمی شــود. وی، از اجــرای این طــرح در تمامی 
شهرستان های اســتان خبرداد و افزود: امیدواریم 
تمامی افســران اخطاریه نویس ما تا پایان سال به 
گوشی های هوشمند مجهز شده و قبوض کاغذی 
جریمه های رانندگی در استان اصفهان برای همیشه 
حذف شود. محمدی همچنین از حذف کروکی های 
کاغذی تصادفات نیز خبر داد و اظهار داشت: یکی از 
برنامه های پلیس راهور استان حذف کروکی های 
کاغذی اســت و در نظر داریم تا کروکی تصادفات 
نیز به صورت آنالین از طریق گوشی های هوشمند 

ترسیم شده و برای بیمه ها ارسال شوند.

هشدار درباره کالهبرداری 
تماس تلفنی ناخواسته

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری 
با هشدار درباره کالهبرداری تماس تلفنی ناخواسته 
با خارج از کشــور، گفت: مشــترکین تلفن همراه 
باید مراقب تماس با شــماره های ناشناس و کلیک 
روی لینک های ناشناس باشند. همچنین با توجه 
به قرار گرفتن در آســتانه اربعین و حضور بسیاری 
از زائران در عــراق، اگر منتظر تماس آشــنایان و 
نزدیکان خود که به زیارت اربعین رفته اند، هستید، 
کد عراق که ۹۶۴+ اســت را به یاد داشته باشید و با 
توجه به سوءاستفاده مهاجمان از این موضوع توصیه 
می شود تا زمان اطمینان از شماره شخص مورد نظر 
خود، با شماره از دست رفته تماس حاصل نفرمایید 
تا متحمل هزینه های اضافی نشوید. در این راستا، 
پیمان قره داغی دربــاره کالهبرداری تماس تلفنی 
ناخواسته با خارج از کشور هشــدار داد و گفت: در 
این نوع از کالهبرداری مخابراتی که به آن تماس و 
قطع تماس )wangiri( گفته می شود کالهبرداران 
یک تماس بی پاسخ )missed call( و یا یک لینک 
اینترنتی به گوشی تلفن مشترکین ارسال می کنند. 
کاربران پس از مشــاهده تماس ازدست رفته روی 
گوشی با شماره درج شده تماس می گیرند که این 
تماس ها عموما به مقصد کشورهای خارجی )اغلب 

کشورهای آفریقایی( هستند.

 کالهبرداری اینترنتی
 تحت عنوان رژیم غذایی

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان در خصوص 
کالهبــرداری تحت عنوان برنامــه رژیم غذایی 
در قالب ارســال لینک فیشــینگ به شهروندان 
هشدار داد. سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: 
به تازگی با مراجعه تعدادی از شهروندان به این 
پلیس مشاهده شده اســت که کالهبرداران در 
فضای مجــازی تبلیغاتی با عنــوان برنامه رژیم 
غذایی منتشر کرده و از کاربران می خواهند برای 
دریافت برنامه رژیم غذایی متناســب خود روی 
لینک مربوطه کلیک کنند. وی عنوان داشــت: 
کاربران با کلیک بر روی لینــک مربوطه به یک 
درگاه بانکی جعلی هدایت می شوند و پس از وارد 
کردن اطالعات حساب بانکی مانند شماره کارت 
و رمز دوم موجودی حساب آنها برداشت می شود. 
مرتضــوی توصیه کرد: کاربــران فضای مجازی 
هنگام برخورد با تبلیغات اغوا کننده و لینک های 
ناشناس هوشــیار بوده و بدون شناسایی هویت 
ارســال کننده یا ارائه دهنده خدمات اطالعات 

حساب بانکی خود را ارسال نکنند.

نماینده مردم شهرستان های فریدن، فریدون شهر، 
چادگان، بوئین و میاندشــت در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: برخی از رســانه ها با حذف کلمه 
انحصار به گونه ای تلقین کردند که این طرح به دنبال 
حذف کلی زبان انگلیسی از سیستم آموزشی است؛ 
اما به این صورت که برخی رســانه ها بازتاب دادن 
نیست و این فقط یک شیطنت رسانه ای است. اکبر 
ترکی اظهار داشــت: طبق این طرح دانش آموزان 
می توانند هر زبان خارجی را که دوست دارند اختیار 
کنند و زبان انگلیسی به عنوان یک واحد اختیاری 
نه انحصاری در سیســتم آموزشــی ارائه شود. وی 
گفت: ما طبق فرمایشات رهبری در این طرح اقدام 
به حذف »انحصار« زبان انگلیسی کردیم، نه اینکه 
بخواهیم زبان انگلیسی را از سیستم آموزشی به کلی 
حذف کنیم. ترکی با اشاره به اینکه ما با کلیات طرح 
موافق هستیم؛ اما با برخی از جزییات نیز مخالفت 
داریم، تاکید کرد: این طرح هزینه اضافی به مردم 
تحمیل نخواهد کرد و با این موضــوع که آموزش 
به آموزشــگاه های غیرانتفاعی و آزاد سپرده شود 

مخالفیم بلکه اصرار داریم که این طرح در سیستم 
خود آموزش و پرورش تعریف شود. ترکی با اشاره به 
تصویب مصوبه مجلس در خصوص مدارس دولتی 
و غیر دولتی نیز بیان کــرد: دولت به دنبال این بود 
که عالوه بر مدارس دولتی و غیــر دولتی، مدارس 
در قالب های دیگری نیز فعالیت کنند؛ اما مجلس با 
این مسئله که مدارس بخواهند هزینه های مضاعفی 

تحمیل کنند، مخالفت کرد.

نماینده مردم فریدن در مجلس:

موضوع رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی مطرح است
مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: زندان 
جدید اصفهــان یک پروژه بزرگ اســت و با وجود 
جلسات متعدد با مسئوالن استانی هنوز در جلسات 
پیگیر اجرای این پروژه هستیم. اسدا... گرجی زاده 
در خصوص آخرین وضعیت زندان بزرگ اصفهان 
اظهار کرد: اجرای این پروژه در ســطح یک پروژه 
ملی است و با وجود جلســات متعدد با مسئوالن 
 استانی هنوز در جلسات پیگیری اجرای این پروژه

 هستیم. 
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان 
اصفهان با اشــاره به انجام روند قانونی آماده سازی 
زمین این پروژه تصریح کرد: زیرساخت های آماده 
سازی این طرح از طریق اعتبارات استانی در حال 
انجام است و از طرفی طرح خروج زندان ها از مراکز 
استانی در کالن شهرهایی مانند اصفهان، تهران و 
فارس دارای مصوبه قانونی اســت و زندان های این 
چند اســتان جزو زندان های خاص هستند. وی با 
تاکید بر اینکه زنــدان جدید اصفهان بیش از ۳۵۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، خاطرنشان کرد: این 

مبلغ اعتبار با برآورد مالی سال ۹۵ تعیین شد و قطعا 
هزینه اجرای آن با وضعیــت اقتصادی امروز بیش 
از این میزان خواهد بود. گرجــی زاده اظهار کرد: 
قانونی وجود دارد که باید با فروش امالک و اموال 
قابل فروش سازمان زندان ها هزینه انتقال زندان ها 
را انجام دهد که برنامه ریزی شــد با فروش زندان 
 مرکزی اصفهان احداث زنــدان جدید امکان پذیر

 خواهد شد.

مدیرکل زندان های استان:

احداث زندان بزرگ اصفهان نیازمند تعامل با شهرداری است

زندانپارلمان

باالخره پس از ماه ها چشم انتظاری، گاوخونی رنگ 
آب را دید.هر چند هنوز تا ســیراب شدن تاالب راه 
درازی در پیش است؛ چرا که به گفته معاون نظارت 
و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان ۹۷ 
درصد از وسعت تاالب بین المللی گاوخونی خشک 
اســت و حفظ این تاالب به تامین حقابه آن بستگی 
دارد که تاکنون محقق نشــده؛ اما همین ۳ میلیون 
مترمکعب آبی که از سد رودشتین در این شش روز 
روانه تاالب گاوخونی شده هم، دل دوستداران محیط 
زیست را شاد کرده است. همین رفع تشنگی مختصر 
هم شاید غنیمتی باشد برای به تاخیر انداخته شدن 
خطری که بیخ گوش اصفهانی ها در حال فعال شدن 
اســت. همین چند ماه پیش بود که رییس سازمان 
محیط زیســت اعالم کرد که نباید بــه ادامه حیات 
گاوخونی امید بســت؛ چرا که حتی اگر وزارت نیرو 
آب الزم را به ســوی این تاالب رها کند، کشاورزی 
اجازه سیراب شدن را به این تاالب نخواهد داد ولی 
در نهایت با مجاب شدن کشاورزان آب به گاوخونی 
رسید. حاال ســوالی که مطرح می شود این است که 
این آب می تواند نیاز این تاالب را برای رفع تشنگی و 
جلوگیری از خشک شدن آن تامین کند یا خیر؟ بر 
اساس اعالم سازمان محیط زیست اصفهان، از ابتدای 
امسال تا کنون ۲ میلیون و ۲۴1 هزار متر مکعب آب 
به تاالب گاوخونی رســیده استو همچنین بر اساس 
اعالم سازمان آب منطقه ای اصفهان، از 1۰ مهرماه از 
سد رودشتین ۳ میلیون متر مکعب آب روانه تاالب 
گاوخونی شــده و آبی که از این سد خارج می شود 
اکنون نزدیک به 11 متر مکعب بر ثانیه است. البته 
محیط زیستی ها اعالم کرده اند به دلیل خشکی بستر 
گاوخونی و مسیر منتهی به آن همه این آب به تاالب 
نرسیده و با توجه به شــواهد و قرائن، باید چندین 

برابر آب تخصیصی فعلی برای زنده شدن گاوخونی 
اختصاص یابد. بر اساس ادعای یک استاد دانشگاه، 
تاالب گاوخونی حــدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب 
نیاز دارد. ناصر حاجیان، عضو هیئت علمی دانشگاه 
آزاد اصفهان می گوید، تاالب گاوخونی اصفهان برای 
سیراب شدن به حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب 
نیاز دارد، یعنی زمانی که ارتفاع آب در این اکوسیستم 
طبیعی تقریبا یک متر باشــد به کارکرد واقعی اش 
می رسد؛ اما تاکنون کمتر از 1۰ میلیون متر مکعب 
آب به عرصه های تاالب بین المللی گاوخونی رسیده 
در حالی که باید سطح آب به بیش از این میزان برسد. 
وی معتقد است مســاحت تاالب گاوخونی به طور 

تقریبی برابر با مساحت شهر اصفهان است و این حجم 
گسترده باید به خوبی آب داشته باشد تا سیراب شود.
بحث دیگری که این روزها دوباره داغ شده است عدم 
تخصیص حقابه تاالب ها در ایران است. رضا رسولی، 
عضو یک تشکل زیســت محیطی بر ضرورت تامین 
حقابه تاالب های در ایران به ویــژه تاالب گاوخونی 
تاکید کرد و گفت: از زمانی که حقابه زیست محیطی 
در کشور قطع شده تاالب های کشور با چالش جدی 

مواجه شده اند. 
وی معتقد اســت با تدبیر و اتخاذ روش های علمی 
می توان بســیاری از چالش های زیست محیطی در 
ایران را برطرف کرد. وی، آگاهی بخشــی و فرهنگ 

سازی در همه بخش ها را نیاز ضروری امروز جامعه 
ایران برشمرد و افزود: نباید با بی تدبیری کاری کرد 
تا این تاالب ها به عنوان تاریخ طبیعی سرزمین مان 
نابود شوند و آنگاه این رویشگاه ها را در کتاب ها جست 
وجو کرد. رسولی تاکید کرد، حوضه آبریز زاینده رود 
به عنوان تامین کننــده آب تاالب گاوخونی نیازمند 
مدیریت اصولی و علمی است که باید همه نهادهای 
مربوط نسبت به این مهم توجه اساسی کنند. به نظر 
می رسد هیچ کدام از فعاالن محیط زیست به استمرار 
آب تاالب امیدوار نیستند و البته تصمیمات لحظه ای 
و عدم عزم جدی در مورد مسئله آب رسانی هم این 

ظن و گمان را تایید می کند.

فقطلبترکنی!

استاندار اصفهان گفت: تغییر رویکرد سازمان دامپزشکی از روش های 
سنتی به جدید در شرایط کنونی کشور و اقتصاد مقاومتی ضروری 
و اجتناب ناپذیر است. عباس رضایی افرود: سرمایه گذاری در تولید 
واکسن دام می تواند در اصفهان در زمینه اشتغال، رونق تولید و تحقق 
اقتصاد مقاومتی موثر باشــد. وی اظهار کرد: دامپزشکی اصفهان با 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی می تواند با هدایت پایان نامه ها در این 

عرصه گام های خوبی بردارد. استاندار اصفهان به ضرورت پیشگیری 
درزمینه شیوع بیماری های دامی و مشترک انسان و دام اشاره کرد و 
افزود: در این زمینه واکسیناسیون در همه ابعاد باید مد نظر قرار گیرد 
و کمکی که دامپزشکی به اقتصاد جامعه و حفظ سالمت و بهداشت 
می کند، بسیار ارزشمند اســت. رضایی به برخی برنامه های استان 
در زمینه رشــد فعالیت های دامپروری اشاره کرد و افزود: آزاد شدن 

پرورش شترمرغ و بوقلمون در استان در راســتای اشتغال و تولید، 
صدور مجوز شهرک ماهی های زینتی در کاشان، ایجاد مجتمع های 
صنعتی دامپروری برای عشایر در فریدون شهر و برخی نقاط دیگر، 
افزایش تولید برخی نژادهای دامی اصالح شده مانند بز سانن و افزایش 
صادرات محصوالت لبنی برخی شرکت ها از جمله ظرفیت هایی است 

که دامپزشکی خود را با آن به روز رسانی می کند.

استاندار اصفهان:
تغییر رویکرد دامپزشکی از سنتی به مدرن اجتناب ناپذیر است

  آب رها شده برای زنده شدن گاوخونی کافی است؟

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان گفت: 1۳ هزار 
تبعه افغانی در استان برای اعزام به کربال و شرکت در اجتماع با شکوه اربعین 
حسینی ثبت نام کردند. مهدی ســلیمانی با بیان اینکه این تعداد ثبت نام 
نسبت به سال گذشته ۸۵ درصد رشد داشته اســت گفت: در بین ثبت نام 
کنندگان 1۰ درصد اهل تسنن هستند. مهدی ســلیمانی با اشاره به اینکه 
در این مرحله حدود ۹۰۰ نفر با 1۸ دســتگاه اتوبوس عازم کربال می شوند، 

ادامه  داد: تا چند روز آینده همه اعزام ها، فقط از طریق مرز شــلمچه انجام 
خواهد شد. مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان با 
بیان اینکه امکانات این اعزام ها و موکب ها در مرز شــلمچه و عراق توســط 
ســتاد مردمی اتباع تدارک دیده شده اســت، افزود: همان خدماتی که به 
 زائران ایرانی از جمله لغو روادید داده می شود شامل اتباع افغانی نیز خواهد

 شد.

خبر
ثبت نام ۱۳ هزار تبعه  

افغانی در استان اصفهان 
برای اعزام به کربال

2۳0 پروژه آموزشی نیمه تمام در استان اصفهان
مدیرکل اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: ۲۳۰ پروژه احداث مراکز آموزشی ناتمام در 
استان وجود دارد که باید این پروژه های نیمه تمام هر چه سریع تر به پایان برسند. سید مهدی میربد گفت: سال 
گذشته طبق دستور وزارت کشور و تبیین سیاست تکمیل پروژه نیمه تمام خیرنهاد، توانستیم 1۷ پروژه را در 
شهرستان شاهین شهر تکمیل کرده که اکنون در حال فعالیت هستند. وی با اشاره به ماندگاری خاطرات دوران 
تحصیل در ذهن، افزود: مدارس با ایجاد خاطرات ماندگار در ذهن، زمینه های رشد و تعالی را فراهم می کنند و 
چه نیکوست اگر بتوانیم نام و یاد خیران مدرسه ساز را نیز در ذهن محصالن و دانش آموزان ماندگار کنیم.میربد، 
دلیل حساسیت و امنیت در ساخت مدارس را کاربران آن دانست و افزود: تامین امنیت دانش آموزان از اصول 

مهم و اصلی در ساخت فضای آموزشی است.
مجیدصفاری-شهرداربادرود

آگهیمزایدهنوبتدوم
شهرداری بادرود در نظر دارد بر اســاس مصوبه شورای اسالمی شهر، طی تشریفات 
مزایده عمومی و حســب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، سه قطعه زمین 
به شــماره های ۳۵۶-۳۴۷-۳۴۶ واقع در شــهرک آزادگان با کاربری مسکونی را به 
فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از 
تاریخ ۹۸/۰۷/1۶ جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به 

شهرداری مراجعه نمایند.
 1- مدت قبول پیشــنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهی حداکثر بــه مدت 1۰ روز

 می باشد.

۲- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۴- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 
به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵- پیشنهاد دهندگان میبایست ۵ درصد مبلغ پایه زمین مورد نظر را تحت عنوان سپرده 
شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب 
شماره 1۰۶۶۸۲1۹۰۰۰1 نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.

۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
مالف:622672

سمانه سعادت
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یواخیم لوو:
  پیروز می شویم 

چون آرامش داریم
تیم ملی فوتبال آلمان در انتخابی یورو 2020 
مهمان اســتونی بود. آلمان توانســت در این 
دیدار خــارج از خانه با 
سه گل به پیروزی 
برسد. یواخیم لوو 
بعد از بازی گفت: 
بازی سختی بود 
و به پیروزی در آن 
نیاز داشــتیم. بعد از 
14 دقیقه 10 نفره شدیم و مجبور بودیم که با 
یک بازیکن کمتر بازی کنیم. اخراج امره چان 
شرایط را برای ما سخت کرد؛ اما خوشبختانه 
تجربه الزم را داشــتیم و با وجود یک بازیکن 
کمتر سه گل به ثمر رساندیم. سرمربی ژرمن ها 
گفت: هفته آسانی را پشت ســر نگذاشتیم با 
این حال به توانایی خود شک نداریم. در نیمه 
دوم آن گونه که می خواســتیم بازی کردیم. 
آرامش خود را حفظ کردیم و احساس اضطراب 

نداشتیم و این رمز پیروزی ما در بازی بود.

گوندوگان:
الیک کردن پست »جنک 

توسون« سیاسی نبود
ایلکای گوندوگان، ملی پــوش آلمانی ترک تبار 
و ستاره باشــگاه منچسترســیتی در روزهای 
اخیــر پســت جنــک 
توســون، مهاجــم 
تیــم ملــی ترکیه 
که در اینستاگرام 
منتشــر شــده و 
درحالی کــه او را در 
کنار ســایر بازیکنان 
تیم ملی ترکیه در حال ســام نظامی نشــان 
می داد اعام کرده بود این سام برای کشورش، 
سربازان کشــورش و شهیدان کشــورش بوده 
است. ایلکای گوندوگان این پست اینستاگرامی 
جنک توسون را الیک کرده و به همین خاطر در 
اروپا با انتقادات بســیار زیادی مواجه شده بود. 
علت حساس بودن این موضوع در روزهای اخیر 
تهاجم نظامی نیروهای مســلح ترکیه به شمال 
سوریه است که اعتراض های شدیدی را در گوشه 
و کنار دنیا به دنبال داشته است؛ اما گوندوگان 
می گوید هدفش از الیک کردن پســت جنک 
توسون تنها حمایت از یک دوست بوده و پشت 
این اقدام او قصدی سیاسی وجود نداشته است.

بوفون:
اگر PSG نبود، از فوتبال 

خداحافظی می کردم
جیان لوئیجی بوفون در تابستان 201۸ تصمیم 
به جدایی از یوونتوس گرفــت. این دروازه بان 
بــزرگ ایتالیایی بعد از 
1۷ سال حضور در 
یووه از این تیم جدا 
شد تا پیراهن پاری 
سن ژرمن را بر تن 
کند. بوفــون درباره 
پیوستن به پاری سن 
ژرمن گفت: خداحافظی از فوتبال باعث می شد 
تا من چهره موفقی لقب بگیرم؛ اما از نظر بدنی 
در وضعیت خوبی قرار داشــتم و نمی خواستم 
خداحافظی کنم. راهی پاری ســن ژرمن شدم 
تا دوران جدیدی را تجربــه کنم. او ادامه داد: از 
سران پاری سن ژرمن تشــکر می کنم. اگر آنها 
نبودند مــن از فوتبال خداحافظــی می کردم. 
بوفون 41 ساله، تنها یک فصل برای پاری سن 
ژرمن بازی کرد و تصمیم گرفت که به این تیم 
برگردد. او در فصل جاری ذخیره شزنی بوده و 

کمتر فرصت بازی به او رسیده است.

لقبی تلخ برای »نیمار«
تیم ملی فوتبال برزیل در دیداری دوســتانه 
به مصاف نیجریــه رفت که این دیــدار برنده 
نداشت و بازی با تســاوی یک بر یک به پایان 
رســید. در ایــن بازی 
نیمــار در ترکیب 
اصلی سلســائو به 
میدان رفــت؛ اما 
تنها چنــد دقیقه 
بعد از حضورش در 
میدان مصدوم شد و 
نتوانســت به بازی ادامه دهد. آسیب دیدگی 
جدید نیمار از ناحیه مچ پای راســت است و با 
توجه به اینکه پیش از این هم با چنین آسیب 
دیدگی مواجه شده احتمال دوری او از میادین 
وجود دارد. بعد از آسیب دیدگی جدید نیمار، 
لقب »بازیکن شیشــه ای« را به خاطر آسیب 
دیدگی زیــادی که این بازیکــن دارد برای او 

انتخاب کرده اند.

احتمال بازگشت جادوگر  به لیگ برتر

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 عیادت مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن از »اصغر فروتن«

مدیرعامل باشــگاه فرهنگی ورزشــی به همراه 
رییس سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن و جمعی 
از مدیران و مســئوالن باشــگاه روز یکشنبه با 
حضور در کلینیک خانــواده اصفهان از »اصغر 
فروتن« سرپرست اسبق تیم فوتبال ذوب آهن 
و پیشکســوت ورزش اســتان اصفهان عیادت 
کردند. جــواد محمــدی، مدیر عامل باشــگاه 
فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان در این دیدار 
اظهار کرد: امیدواریم اصغر فروتن هر چه زودتر 
سامتی خود را به دســت آورد و دوباره به جمع 
جامعه ورزش بازگردد و همچون گذشته به رشد 
ارتقای آن کمک کند. اصغر فروتن، سرپرســت 
اســبق تیم فوتبــال ذوب آهن و پیشکســوت 
ورزش اســتان اصفهان ضمن قدردانی از حضور 
مدیرعامل باشگاه و رییس سازمان فوتبال باشگاه 
ذوب آهن تصریح کرد: مدیر عامل باشگاه به یاد 
پیشکسوتان هســت و در هر فرصتی از آنها یاد 
می کند که این بسیار ارزشمند است. اصغر فروتن 
از پیشکسوتان فوتبال کشور است که از نخستین 
سال های تشکیل باشگاه ذوب آهن سرپرستی و 
مدیریت تیم فوتبال ذوب آهن در ســال های پر 
فراز و فرود دهه های ۷0 و ۸0 را بر عهده داشت.

درخواست استراماچونی از فتحی؛
»حاجیلو« کنار تیم نباشد!

آنــدره آ اســتراماچونی با ارســال نامــه ای به 
امیرحســین فتحی، مدیرعامل باشگاه استقال 
خواهان عدم حضور حامــد حاجیلو در تمرینات 
و اطراف این تیم شده است. گفته شده سرمربی 
ایتالیایی استقال از عملکرد مدیر روابط عمومی 
این باشگاه ناراضی است و به همین دلیل از فتحی 
خواسته که حاجیلو در تمرینات و محل هایی که 
تیم حضور دارد، آفتابی نشــود. همین موضوع 
باعث شــده از چندی پیش مدیر روابط عمومی 
اســتقال در تمرینات حضور نداشــته باشــد. 
حاجیلو با حفط مسئولیت، مدیر تشریفات باشگاه 
استقال نیز است و شنیده می شود ماجرای عدم 
حضور بازیکن سنگالی طبق قانون سازمان لیگ، 
اتفاقات فــرودگاه برای هروویــه میلیچ بازیکن 
کروات فعلی اســتقال، بحث تمدید ویزای کار 
برای سفر به کیش، اتفاقات داخل تیم و ... از جمله 
موارد ناراحتی استراماچونی بوده است، هر چند 

حاجیلو این موارد را نمی پذیرد.

 احتمال بازگشت جادوگر
 به لیگ برتر

نیمی از نیم فصل لیگ برتر نوزدهم گدشته و دو 
تیم گل گهر سیرجان و شاهین شهرداری بوشهر 
بدون سرمربی هستند. سیرجانی ها پس از کسب 
نتایج ضعیف، وینکو بگوویچ کــه آنها را به لیگ 
برتر رسانده بود را کنار گذاشتند و حاال به دنبال 
جانشین او هستند و فعا مسئولیت فنی تیم را به 
مجتبی جباری سپردند. همچنین شاهین بوشهر 
هم که به تازگی به لیگ برتر برگشــته، به دلیل 
مشکات با عبدا... ویســی قطع همکاری کرد و 
این مربی هم از سمتش استعفا داد. حال به نوشته 
روزنامه گل، از این دو باشگاه جنوبی خبر می رسد 
که آنها به دنبال علی کریمی هستند و باید دید 
جادوگر فوتبال ایران آیــا تصمیم دارد دوباره به 

لیگ برتر برگردد یا خیر.

در حاشیه

هیئت ورزشی نابینایان استان 
چشم به راه اختصاص بودجه

دبیر هیئت ورزشــی نابینایان استان اصفهان با 
اشــاره به فعالیت این هیئت ورزشی در ۷ رشته 
برای آقایان و 4 رشته برای بانوان عنوان کرد: این 
هیئت ورزشی در رشته های شــطرنج، گل بال، 
دوو میدانی و شــنا برای بانوان فعال است. نباتی 
ادامه داد: عاوه بر این رشــته ها، آقایان در وزنه 
برداری و فوتبال فعالیت می کنند. نباتی با بیان 
اینکه در تمامی رشته ها ورزشکارانی از اصفهان 
در تیم ملی حضــور دارند، اظهار کــرد: هیئت 
ورزش نابینایان اســتان اصفهان در مســابقات 
سال گذشــته موفق به کســب مقام اول در بین 
هیئت های ۳1 استان کشــور شدند. دبیر هیئت 
ورزشی نابینایان استان اصفهان با اشاره به اینکه 
این هیئت در چند رشــته فعالیت می کند، بیان 
کرد: متاســفانه این هیئت ورزشــی بــا کمبود 
 بودجه روبه رو  شده که حدود یک چهارم بودجه

 محقق شده است.

منهای فوتبال

تیم ملی فوتبال کشــورمان در حالی امشــب در 
سومین دیدار خود در جریان رقابت های مقدماتی 
جام جهانــی 2020 قطر به مصــاف تیم بحرین 
می رود که این دیدار اولیــن محک جدی مارک 
ویلموتس خواهد بــود؛ دیداری کــه می تواند تا 
حدودی عیار ســرمربی بلژیکی تیم ملی ایران را 

مشخص کند.
ملی پوشان کشورمان در شرایطی مهیای سومین 
دیدار خــود در جریان رقابت هــای انتخابی جام 
جهانی 2022 می شــوند که حریفــان قبلی آنها 
در این مســابقات تیم های درجه سه آسیا بودند، 
تیم هایی که به هیچ عنوان نمی توانســتند حریف 
قابل قبولی برای محک عملکرد ویلموتس باشند و 
از همان ابتدا هم مشخص بود که تیم ملی ایران کار 
ســختی مقابل آنها نخواهد داشت و کار شاگردان 
ویلموتس تــازه با دیداردر برابرتیــم بحرین آغاز 
می شود، در واقع دیدارهای رفت و برگشت آنها با 
تیم های بحرین و عــراق تعیین کننده تیم صعود 
کننده از این گروه خواهد بود. در پایان هفته دوم 
رقابت های انتخابی جام جهانــی 2022 قطر در 

گروه C، تیم ایران با 6 امتیاز و تفاضل گل مثبت 16 
در صدر جدول قرار گرفته و عراق و بحرین هرکدام 

با چهار امتیاز در رده بعدی جای گرفته اند.
شاگردان ویلموتس در حالی راهی منامه شده اند 
که تا همین چند ســال قبل بحرینی ها گربه سیاه 
فوتبال ایران بودند و فوتبال ما همیشه کار سختی 
در مقابل این کشور کوچک اما پر مدعا و جنجالی 
داشت. از این رو بسیاری از عاقه مندان به فوتبال 
منتظرند تا بعد از تساوی در بازی دوستانه مقابل 
کره جنوبی، ویلموتس اولین محک جدی خودش 
در مقابل یک حریف سرســخت را نشــان دهد و 
اثبات کند که ســبک بازی هجومی تیم ملی را در 
مقابل تیم های شناخته تر آسیایی هم اجرا خواهد 
کرد. در حقیقت این بــازی اولین چالش جدی در 
دوران ســرمربی گری ویلموتس است که در خانه 
بحرینی ها پیش روی سرمربی تیم ملی قرار دارد. از 
سوی دیگر از آنجایی که طی سال های گذشته تیم 
ملی ایران موفق به برتری مقابل بحرین در خاک 
این کشور نشــده، عاقه مندان به فوتبال منتظر 
طلسم شکنی از سوی شاگردان ویلموتس هستند.

سرسخت در منامه
تیم ملی بحرین در شرایطی امشب مقابل تیم ملی 

کشــورمان صف آرایی می کند که در دو مسابقه 
قبلی خودشان نتایج خوبی گرفته اند. این تیم بعد 
از تساوی هفته اول در مقابل عراق موفق به کسب 
یک پیروزی مقابل تیم کامبوج شــده تا با روحیه 
خوبی آماده دیدار با تیم ملی ایران شود. بحرینی ها 
در مردادماه هم قهرمان غرب آسیا شدند تا آمادگی 
خود را به رخ رقبا بکشند. همه عوامل در کنار یک 
سرمربی توانمندی پرتغالی روی نیمکت این تیم 
نشان می دهد که شاگردان ویلموتس کار سختی را 
مقابل این تیم در پیش خواهند داشت. بحرینی ها 
شاید در خارج از خانه تیمی معمولی باشند؛ اما در 
منامه حریفی سرســخت برای فوتبال ما بوده اند 
و در این سال ها همیشــه فوتبال ایران را در خانه 
خودشــان تحت فشــار قرار داده اند. قضاوت این 
بازی هم که امشب از ساعت 20 به وقت ایران آغاز 
می شود بر عهده داور ازبکستانی است. سایت فیفا 
قبل از این دیدار نوشــت: دیدار با بحرین می تواند 
نخســتین آزمون جدی ویلموتس و تیم هجومی 
ایران باشد. بحرین همان تیمی است که شکست 
معروف ۳-1 را به تیم ملی ایران در راه جام جهانی 
2002 کره جنوبی - ژاپن تحمیــل کرد. هرگونه 
لغزش از سوی ایران به ســود عراق خواهد بود که 

می تواند با برد در زمین کامبــوج به صدر جدول 
گروه راه یابد. سایت فیفا همچنین بازی های این 
دور را مصاف داربی های آسیا نامید. دیدار حساس 
کره شمالی و جنوبی در پیونگ یانگ و دیدار هند 
و بنگادش از جمله دیدارهایی است که تیم های 
همسایه در این هفته از رقابت ها در سطح قاره آسیا 

انجام می دهند.
 در دیدار با بحرین صبور خواهیم بود

 سرمربی تیم ملی فوتبال کشــورمان در نشست 
خبری پیش از دیدار با بحریــن گفت: ما دو بازی 
داشتیم و 6 امتیاز کسب کردیم و هدف مان برنده 
شدن در بازی سوم است. بحرین حریف سرسختی 
است و ما فیلم بازی های این تیم را دیده ایم. بحرین 
سخت به حریف فرصت می دهد با این وجود سعی 
می کنیم برنده بازی باشیم. مارک ویلموتس،درباره 
اینکه آیا به دنبال تکرار نتایج قبلی بازی تیم ملی 
مقابل کامبوج در مسابقات آتی است یا نه، تصریح 
کرد: برد 14 بر صفر تمام شــده و باید آن بازی را 
فراموش کنیم. واقعیت این است که بحرین سخت 
به حریف موقعیت می دهد. باید با صبر زیاد و باال 
مقابل این تیم بازی کرد. ویلموتس درباره تفاوت 
این بازی با مسابقه کامبوج عنوان کرد: بحرین یک 
دفاع قوی دارد و با کامبوج متفاوت اســت. ما دو 
بازی متفاوت داریم. اگــر بازیکنان ما تصور کنند 
حریف آســانی در پیش دارند با مشــکل روبه رو 
می شوند. ســرمربی تیم ملی در پاسخ به پرسش 
خبرنگار بحرینی که ایران در خارج از خانه بحرین 
را نبرده و ارزیابی اش از این مسابقه چیست؟ گفت: 
باید به حریف احترام بگذاریم ولی آمده ایم تاریخ را 
برعکس کنیم. قطعا با تمرکز باال به مصاف حریف 
می رویم و این بازیکنان هســتند که تاریخ سازی 
می کنند. ویلموتس درباره اینکــه ایران 6 امتیاز 
دارد و پیش بینــی اش چند امتیــاز دیگر در این 
مرحله است، گفت: من نگاهم بازی به بازی است. 
سعی می کنیم بیشترین امتیاز را کسب کنیم و در 

گروه، تیم نخست  باشیم.

شاگردان ویلموتس به دنبال طلسم شکنی
 تیم ملی ایران در مقابل گربه سیاه قدیمی؛

  قاب روز

تیم ملی عربستان با اسکورت اسراییل وارد فلسطین شد
کاروان تیم ملی فوتبال عربســتان با وجود اعتراضات گسترده مردمی و مخالفت گروه های 
مقاومت، با اسکورت شدید نیروهای امنیتی رژیم صهیویستی وارد رام ا... شد. این تیم قرار 
است سه شــنبه هفته جاری و در چهارچوب انتخابی جام جهانی 2022 قطر، در ورزشگاه 

فیصل الحسینی رام ا... به مصاف تیم ملی فلسطین برود.

سیدجالل؛ آرام و خندان به سوی ترکیب اصلی
سیدجال حسینی در سه فصل گذشته بیش از 100 بازی برای تیم پرسپولیس انجام داد و ۷ جام مختلف را 
کسب کرد. سیدجال این بازی ها را در زمان فشرده و در مسابقاتی پرفشار انجام داد و عاوه بر آن، برای تیم ملی 
ایران نیز به میدان رفت. اما این فصل اوضاع برای کاپیتان حسینی خوب پیش نرفته است. او با آسیب دیدگی 

مواجه شد و همین اتفاق باعث شد تا از ترکیب اصلی دور شود. با این وجود نقش خود به عنوان 
کاپیتان را به خوبی  ایفا کرد و بدون ایجاد کوچک ترین حاشیه، پا به پای دیگر بازیکنان در زمین 

حضور کنعانی تمرین حضور یافت. حاال باتوجه به مصدومیت جزئی شجاع خلیل زاده، 
زادگان در تیم ملی و اساسا نیاز پرسپولیس به تجربه بازیکنی چون 

سیدجال، فرصتی ویژه را برای او ایجاد کرده تا به ترکیب اصلی 
بازگردد.

نظارت دقیق »دنیزلی« بر آماده سازی ستاره برزیلی
مازوال، وینگر برزیلی تراکتور بعد از مدت ها غیبت در تمرینات تیمش به تبریز برگشته است. این بازیکن برزیلی 
بعد از دیدار هفته اول تراکتور مقابل نفت مسجدسلیمان دچار آسیب دیدگی شد و دیگر نتوانست برای تیمش 
بازی کند. او سپس برای سپری کردن دوران نقاهت خود به کشور ترکیه رفت و حاال با بهبودی کامل به ایران 
برگشته است. از این رو مازوال چند روزی است کارش را آغاز کرده و دنیزلی نیز تاش می کند تا این بازیکن با 

وضعیت خوب بدنی در بازی های بعدی به میدان برود. 
دنیزلی طی روزهای گذشــته بر روند آماده ســازی مازوال نظارت دقیقی دارد و از کادر فنی اش هم خواسته 
هرچه زودتر این وینگر برزیلی را به مسابقه بعدی با نساجی مازندران برسانند. البته تراکتور در پست مازوال، 
بازیکن ســطح باالی دیگری نیز در اختیار دارد و به همین خاطر او کار سختی برای حضور در ترکیب اصلی 

تراکتور خواهد داشت.

سهراب مرادی، ملی پوش دسته ۹6 کیلوگرم رشــته وزنه برداری که عنوان قهرمانی جهان و المپیک 
را در کارنامه دارد باید اواخر آبان ماه در مسابقات گزینشی ســوئیس شرکت کند تا امتیازهای الزم 
برای المپیک 2020 توکیو را به دست آورد. مرادی اواخر خرداد ماه زیر وزنه 200 کیلوگرمی از ناحیه 
کتف دچار مصدومیت شد و مســابقات قهرمانی 201۹ جهان این رشــته را از دست داد. پس از این 
مصدومیت خرداد و تکرار آن در تیرماه، کمیته ملــی المپیک و وزارت ورزش با اعزام مرادی به آلمان 
برای درمان موافقت کرد. وی که مدت ها در مرکز درمان هانوفر دوران درمان حود را سپری می کرد 
به ایران بازگشــت اما تا چند روز دیگر باید برای ادامه درمان به این شهر سفر کند.مرادی همچنین 
اواخر آبان ماه نیز در مسابقات گزینشی سوئیس که آخرین مرحله 6 ماه دوم به شمار می رود، شرکت 
خواهد کرد. مسابقه های گزینشی سوئیس 2 تا پنجم آبان برگزار می شود و سومین مسابقه گزینشی 
سهراب مرادی محسوب می شــود. مرادی پیش از این در رقابت های جهانی 201۸ عشق آباد امتیاز 
کامل گزینشی المپیک را کسب کرد؛ اما در مسابقات جام فجر هر چند نامش در ترکیب تیم ملی بود 
اما وزنه نزد. مرادی در حال حاضر با 1242 امتیاز در رده 66 رنکینگ دســته ۹6 کیلوگرم قرار دارد. 
مرادی اگر نتواند در سوئیس رکورد مجموع را به ثبت برساند، حذف وی از المپیک 2020 توکیو قطعی 
است. وی عاوه بر رقابت های گزینشی سوئیس باید در سه گزینشی دیگر در بازه زمانی سوم شرکت 
کند تا شانس حضور در بازی های المپیک 2020 توکیو را داشــته باشد. رقابت های قهرمانی 2020 
آسیا و همچنین رقابت های بین المللی جام فجر به عنوان 2 رویداد گزینشی المپیکی از مسابقه هایی 
است که از هم اکنون حضور سهراب مرادی در آن قطعی است. قرار است مرادی طی روزهای آینده و 

پیش از سفر به سوئیس و برای معاینه به کشور آلمان سفر کند.

 بازگشت »سهراب مرادی«
 به میادین وزنه برداری

تیم صنعت نفت آبادان اوضاع و احــوال مالی خوبی ندارد. بعد از دســتور العملی که وزیر 
نفت درباره تیم های تحت پوشــش این وزارتخانه صادر کرد، حاال 3 تیــم نفت آبادان، نفت 
مسجدسلیمان و پارس جنوبی جم با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند. در این بین اما 
وضعیت صنعت نفت آبادان وخیم تر است. اعضای تیم نفت آبادان با گذشت 6 هفته از رقابت های 
لیگ برتر هیچ دریافتی  از باشگاه نداشته اند و همین موضوع باعث اعتصاب چند روزه بازیکنان 
هم شد. دراگان اســکوچیچ نیز در مصاحبه های خود گفته بود اگر مشکالت مالی حل نشود، 

آبادان را ترک می کند. از این رو مقامات باشــگاه صنعت 
نفت به بازیکنان و کادرفنی خود وعده داده اند تا پایان هفته 

جاری و نهایتا قبل از دیدار با پارس جنوبی جم بخشی از مطالبات 
آنها را پرداخت کنند. گفتنی اســت؛ دیدار پــارس جنوبی و صنعت 
 نفت آبادان ساعت 18 روز یکشــنبه هفته آینده در ورزشگاه تختی

 جم برگزار می شود.

قول آبادانی ها برای پرداخت پول قبل از دربی نفتی ها

سمیه مصور
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با مشارکت معتمدان مشکالت مناطق را رفع خواهیم کرد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 اجرای »سناریو دانش آموزی 
اردوی اربعین« در اصفهان

رییس تشــکل های دینی ســازمان تبلیغات 
اسالمی اســتان اصفهان با اشــاره به فرمایش 
مقام معظم رهبری در مورد پیاده روی اربعین، 
اظهار داشت: پیاده روی اربعین می تواند زمینه 
تمدن سازی را فراهم کند. حجت االسالم حسن 
بابایی افزود: تاکنون از استان اصفهان بیش از 
250 هزار نفر در راهپیمایی اربعین حســینی 
شــرکت کرده اند و رویکرد محوری ســازمان 
تبلیغات اسالمی در اربعین 98 بر تالش برای 
تامین مبلغ و سازماندهی کاروان ها و گروه های 
زائر از مبدا بوده است. مسئول تشکل های دینی 
سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان با بیان 
اینکه آمــوزش و معرفی مبلغــان راهپیمایی 
اربعین بــه کاروان ها و موکب هــای اربعینی 
ضرورت دارد، گفت: زمینه سازی و تسهیل گری 
فعالیت های مردمی و مذهبی سیاست سازمان 
تبلیغات اسالمی درمراســم اربعین سال 98 
اســت. وی تصریح کرد: در طرح اردوی دانش 
آموز اربعینی با عنوان »ســناریو دانش آموزی 
اردوی اربعیــن« فایلی در تمام شــبکه های 
مجازی و رســانه منتشر شــده و مسیر کامل 
برگزاری اردوی دانش آموزی توســط سازمان 
تبلیغات اسالمی ارائه شده است. حجت االسالم 
بابایی ادامــه داد: در این طــرح رفتار و تعامل 
مربیان بــا دانش آموزان آموزش داده شــد تا 
مسیر اربعین برای رشد باشــد و به پیاده روی 
محدود نشــود. وی با اشــاره به اینکه در سال 
گذشــته 75 موکب از اســتان اصفهان راهی 
مراسم اربعین حسینی شد، اظهار داشت: تعداد 
موکب های اعزامی در هر شهرســتان متفاوت 
است؛ اما به طور کلی تا کنون 104 موکب فعال 
هستند و پیش بینی می شــود به 110 موکب 

افزایش یابد.

 انس گرفتن نوجوانان با شعر
 و ادب در مدرسه ادبیات

مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمستان سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
با اشاره به اینکه شــرکت نوجوانان در مدرسه 
ادبیات می تواند چهره زیبــای ادبیات که در 
کتاب های درسی کمتر به آن پرداخته شده را 
به نوجوانان بیاموزد،گفت: متاسفانه گاهی دیده 
می شود که نوجوانان از ادبیات گریزان هستند. 
هدف مدرسه ادبیات، مانوس کردن نوجوانان با 
ادبیات است تا با استفاده از مربیان کاربلد، آنها 
را در مسیر هدایت شــده و صحیح به خواندن 
و نوشــتن ترغیب کند. وی افزود: نوجوانان با 
شرکت در مدرسه ادبیات هوش هیجانی خود 
را افزایش می دهند و با مهــارت های زندگی 
آشنا می شوند تا در زندگی به کار بگیرند. الهه 
رضایی با بیان اینکه چهارسال فعالیت در مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان و دو سال خدمت 
در کتابخانه نوجوان ثابت کرده است که چاپ 
آثار نوجوانان تا قبل از 18 سالگی آسیب زننده 
است، اظهار کرد: ما در مرکز آفرینش های ادبی 
قلمســتان به عنوان یکی از مراکز وابســته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان ســعی کردیم تا مهارت های خواندن 
کتاب و نوشــتن را به نوجوانان بیاموزیم و آثار 
آنها را به جشنواره ها هدایت کنیم؛ اما از آنجایی 
که سن نوجوانی بســیار حساس است توصیه 
می شود والدین اصراری به چاپ اثر نوجوانان تا 
قبل از 18 سال نداشته باشند زیرا تجربه ثابت 

کرده که آخرین اثر نوجوانان خواهد شد.

شهردار اصفهان:
با مشارکت معتمدان مشکالت 

مناطق را رفع خواهیم کرد
شــهردار اصفهان در دیدار با معتمدان منطقه 12 
شــهرداری اظهار کرد: طی دو ماه گذشــته برای 
ســومین بار در مناطق به طور از پیش تعیین شده 
حضور پیدا می کنیم، اگر چه در برخی مناطق سرزده 
بازدیدهایــی را انجام می دهیم. قــدرت ا.. نوروزی 
تاکید کرد: معتقدیم شنیدن ســخنان معتمدان 
بسیار ارزشمند است، زیرا آنها بهتر از همه منطقه 
را می شناسند، مشکالت را می دانند و گوش دادن به 
سخن آنها بهترین کمک برای تصمیمات صحیح و 
بودجه بندی درست و خدمت رسانی هر چه بیشتر 
به مردم است.وی خاطرنشان کرد: برنامه های دیدار 
مردمی ضبط و معاونان موارد مربوطه را یادداشت و 
مدیر منطقه مسائل را بررسی و تمام موارد را پیگیری 
می کند. قدرت ا... نــوروزی با بیان اینکه در منطقه 
بزرگی که 8200 هکتار مساحت دارد و ۶۶00 هکتار 
آن در حریم واقع شده است، 11 محله با ترکیب های 
متفاوت گرد هم جمع شده اند، افزود: طبیعی است 
که چنین منطقه ای با مشــکالت متفاوتی رو به رو 
شود شــاید بعضی از آنها نیاز به بررسی و مطالعات 
داشته باشد؛ اما بی شک برخی از مشکالت با پیگیری 

ابتدایی قابل رفع است.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان خبر داد:

توزیع کیسه های نایلونی 
بهداشتی در ایستگاه های بازیافت

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان از توزیع کیسه های نایلونی بهداشتی ساخته 
شــده از مواد با کیفیت، در ایســتگاه های بازیافت 
سراســر شــهر با هدف ذخیره، نگهداری و تحویل 
پسماندهای خشــک خبر داد. محمد منوچهری با 
اعالم این خبر ادامه داد: تاکنون کیسه های نایلونی 
مشکی رنگ که تهیه شده از مواد نامرغوب بود، در 
ایستگاه ها در اختیار شهروندان قرار می گرفت که 
طی هماهنگی و اقدامات به عمل آمده، این کیسه 
ها حذف و کیســه های نایلونی آبی رنگ تهیه شده 
از مواد خام با کیفیت، جایگزین آنها شد. وی ادامه 
داد: کیسه های مشکی رنگ از مقاومت و استحکام 
کافی برخوردار نبوده و عالوه بر آن از نظر بهداشتی 
فاقد اســتانداردهای الزم بوده و بــه همین جهت 
نیز در فرآیند بازیافت، برای تبدیــل به مواد دیگر 
چندان مناســب نبود اما کیســه های نایلونی آبی 
رنگ جدید از نظر بهداشتی دارای کیفیت بیشتری 
بوده و همچنین به لحاظ مقاومت و امکان بازیافت 
مناسب تر هستند.منوچهری با اشــاره به اینکه تا 
چند روز آینده تمامی ایستگاه های بازیافت سطح 
شهر اصفهان به نایلون های بهداشتی آبی رنگ به 
جای کیسه های مشکی مجهز می شوند، بیان کرد: 
شهروندان از این پس می توانند در صورت تمایل با 
تحویل پسماندهای خشک خود، بسته به میزان وزن 
پسماند، کیسه های نایلونی بهداشتی تحویل بگیرند.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری مطرح کرد:

خدمت رسانی پایانه های 
مسافربری به زائران

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان گفت: به مناســبت ایام اربعین و باتوجه به 
حجم باالی مسافران اقداماتی برای تسهیل در تردد 
مسافران صورت گرفته است. عباس محبوبی با بیان 
اینکه در پایانه کاوه موکبی برای مســافران اربعین 
پیش بینی شده است، اظهار کرد: پایانه مسافربری 
کاوه و صفه همه روزه و در ساعت های مختلف آماده 
سرویس دهی به شهروندان اصفهانی برای عزیمت 
به مرزهای مهران، شلمچه، خسروی و چذابه است.
وی تصریح کرد: با توجه به حجم باالی مسافران در 
ایام اربعین، ســازمان پایانه ها با همکاری اداره کل 
حمل ونقل جاده توانسته است با برنامه ریزی های 
مختلف بهترین خدمات را به مــردم ارائه کند. وی 
با اشاره به روزرسانی سامانه ســنا سفر )نمایشگر 
اطالعات سفر( افزود: این سامانه برای نخستین بار 
در کشور و در پایانه های مسافربری راه اندازی شده تا 
از سردرگمی مسافر هنگام ورود به پایانه مسافربری 

جلوگیری کند.     

»روســتا« رگ حیات هر کشور اســت؛ رگ هایی که 
خون تولید در آن جاری است و تداوم حیات هر روستا، 
تضمینی است برای حیات کل کشور. روستا هنوز هم 
تداعی کننده عشــق و صفا و صمیمت است، همدلی 
مردم، هم صدایی همه و پاکی و بــی ریا بودن؛ برخی 
صاحب نظران گفته اند جامعه روستایی به عنوان یک 
جامعه آرمانی که سرشار از تقدس، هماهنگی و صلح و 
صفاست، شناخته می شود. هم چنین روستا به عنوان 
یک سکونتگاه مستقل در قانون تعریف شده است که 
اگر جمعیت آن از میزان معینی افزون تر شود، دولت 
می تواند آن را به شهر ارتقا دهد، پس پایه سکونتگاه ها 
روستاها بوده است و اغلب شــهرهای امروز در سطح 
استان و کشور تا چند سال قبل روستایی بوده اند که 
در اثر تحوالت منطقه ای با جــذب جمعیت و تغییر 
ســاختار فضایی تبدیل به شهر شــده اند.با توجه به 
نقش حیاتی روســتاها، نشســتی با حضور مدیرکل 
معاون هماهنگی امور عمرانی، مدیرکل بنیاد مسکن و 
همچنین مدیرکل امور روستاها و شورای استانداری، 
پیرامون اقدامات و فعالیت های انجام شــده در حوزه 
روستایی استان اصفهان برگزار شد.حجت ا...غالمی، 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان اینکه 
شناخت دقیق از روســتاها باعث به حداقل رساندن 
بیکاری و نابرابری هاست، اظهار داشت: اگر به صورت 
مستمر و موزون گام برداشته شود، می توان در جهت 
توسعه و توانمندسازی روستاییان اقدامات موثری انجام 
داد که این عوامل باعث خودباوری آنها شده و در نتیجه 
روســتاها پایدار خواهند ماند.غالمی با اشاره به اینکه 
تنها 2۶ درصدجمعیت کشور روستانشین هستند و 
بخش عمده مردم در شهرها زندگی می کنند، گفت: 
متاسفانه 80 درصد حاشیه نشینان شهر روستاییان 
مهاجر هستند؛ اگر در راستای اشتغال روستاییان برنامه 
ریزی صحیحی و جود داشــت، اکنون باید جمعیت 
به سمت روستا هدایت می شــد.غالمی تصریح کرد: 
نخستین قدم، توانمندسازی مردم روستاست و سپس 
باید اعتماد مردم روستا را به برنامه های کاربردی جلب 
کنیم، چراکه مشــارکت مردم در برنامه ریزی ها مهم 
است. در بحث ایجاد زیرســاخت ها، ظرف چند دهه 
گذشته کارهای خوبی مانند توزیع برق و گاز به روستاها 
و جاده کشــی در این مناطق انجام شــده که سبب 
اشتغال زایی شده است.وی ادامه داد: برای اشتغال زایی 
در روستاها باید به ایجاد صنایع کوچک در این نواحی 

بپردازیم و با ایجاد شــغل های مکمل فاصله درآمدی 
روستا و شهر را کم کنیم. بر این باوریم که توسعه کشور 
منهای توسعه روســتاها عملیاتی نخواهد شد. معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه 
در استان، 1405 روستا وجود دارد، گفت: از این تعداد 
889 روستا، دهیاری دارد یا شرایط داشتن دهیاری را 
دارند. 852 روستا دهیار دارند و برای 37 روستای دیگر 
زمینه دادن دهیاری  در حال فراهم شدن است.غالمی 
با بیان اینکه بخشی از درآمد روستاها از محل مالیات 
برارزش افزوده تامین می شود، گفت: در سال 1397، 
3۶9 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به 
دهیاری روستاهای استان پرداخت شد که ۶0 درصد 
این مبلغ به پروژه های عمرانی روستا اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون 153 میلیارد 
تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به روســتاهای 
استان اختصاص داده شده اســت. همچنین از محل 
جرائم در ۶ ماهه اول ســال، 850 میلیون تومان برای 
توسعه روستاها اختصاص یافت.معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری اصفهان، تصریح کرد: همچنین 
تسهیالت اشتغال زایی را به شــکل منظم به روستاها 
می دهیم و هم اکنون نیز ۶5 میلیارد تومان تسهیالت 
به این منظور اختصاص داده شده که امسال 25 میلیارد 
تومان این تسهیالت پرداخت شده است.غالمی گفت: 
از محــل ماده 58 قانــون الحاق 2، بــرای پروژه های 
عمرانی روستاهای استان اصفهان یک میلیارد و 800 
میلیون تومان اختصاص دادیم که حدود 300 میلیون 
تومان آن مختص طرح های گردشــگری اســت.وی 

افزود: انتخاب شعار »یک روستا، یک پروژه« از دیگر 
اقدامات برنامه ریزی شده برای توسعه روستاست که 
باید اعتبارات الزم را به این سمت وســو هدایت کنیم. 
همچنین توسعه مناطق روستایی را بر اساس مطالعات 
انجام شده به 7 منطقه تقســیم کرده ایم به این شکل 
که چند شهرستان، یک منطقه شده است. در ضمن 
متناسب با اقلیم هر روستا پروژه ها را تعریف می کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان، 
ادامه داد: سامانه توسعه روستایی فعال شده و اطالعات 
200 روستای استان جمع آوری و در این سامانه ثبت 

شده است. 
غالمی گفت: برای اجرای هر برنامه در روستاها نکته 
مهم بحث اقلیم و تغییرات اقلیمی است. اکثر کشورها 
به جای مبارزه با اقلیم درخصوص ســازگاری با اقلیم 
کار می کنند. در روســتاهای کشور شــرط الزم برای 
توســعه، زمین و آب اســت و آب حیاتی ترین عنصر 
توسعه در روستاها به شمار می رود. به همین منظور 
طرح ســازگاری با کم آبی با 32 عنوان در حال تدوین 
است. وی گفت: موضوع تغییر الگوی کشت در روستاها 
مهم است و حرکت بعدی تغییر شیوه های آبیاری در 
روستاهای استان اســت که در این خصوص در بخش 
کشت های گلخانه ای و تجمیع اراضی به دنبال تحقق آن 
هستیم. این دو برنامه هدفمند برای استفاده حداکثری 
از آب و زمین در روستاهاســت.معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری اصفهان، با بیان اینکه 75 روستای 
متروکه در اســتان وجود دارد، خاطرنشان کرد: این 
روســتاهای متروکه کامال خالی از ســکنه هستند. 

همچنین در خصــوص بارندگی ها پیش بینی شــده 
که بارش ها از اواخر مهرماه آغاز می شــود که سیستم 
مدیریت بحران استان آمادگی مقابله با هرگونه روان 
آب ها را دارد. به همین دلیل در ۶ ماهه گذشته الیروبی 

مسیل ها را انجام داده ایم.
غالمی گفت: دو بانده کردن جاده نایین- خور- طبس 
در دستور کار اســت و بخش عمده ای از اعتبارات در 
این محور در حال هزینه شــدن است که پیش بینی 
می شــود دو بانده کردن این جاده تا ســال 1400 به 
پایان برسد. همچنین شهرســتان خور و بیابانک به 
عنوان شهرســتان پایلوت محرومیت زدایی در استان 
اصفهان انتخاب شــده و بهســازی راه های روستایی 
این شهرستان به شــکل متمرکز در حال انجام است. 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان 
نیز گفت: 15 میلیون تومان تســهیالت معیشتی با 
سود کم در اختیار روستاییان خسارت دیده از سیل در 
استان قرار می گیرد. غالمحسین خانی اظهار داشت: 
در استان اصفهان 1405 روســتا وجود دارد که از این 
تعداد 935 روستا، باالی 20 خانوار است و فقط طرح 
هادی 8 روســتا برای تامین مسکن برای آنان تعریف 
نشده اســت، همچنین بعد از 10 سال طرح بازنگری 
روســتاها را تعیین می کنیم که برای 371 روستا در 
استان این مهم انجام شده است.وی افزود: برای اجرای 
طرح های هادی، تامین مسکن بیش از 700 روستا را در 
استان انجام داده ایم. در سال 97، بیش از 101 میلیارد 
تومان در 428 روســتا اجرای طرح هادی داشتیم که 
28 میلیارد و 700 میلیون تومــان این مبلغ از طریق 

تخصیص تملک دارایی بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان 
گفت: برای 280 روستای اســتان با تخصیص اعتبار 
45 میلیارد و 800 میلیــون تومان، قیر رایگان تامین 
کردیم، همچنین برای سال 98، اعتبارات ابالغ شده و 
جهت مرحله نخست تخصیص قیر رایگان به روستاها، 

24 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.   
در پایان این نشســت مدیرکل دفتر امور روستایی و 
شوراهای اســتانداری اصفهان اظهار داشت: در 852 
روستای استان اصفهان که دارای دهیاری هستند، ۶4۶ 

دهیار و 122 نفر نیروی فنی مشغول به کار هستند.
علی رحمانی با بیان اینکه تمرکز بر شکوفایی اقتصادی 
روستاهاســت، افزود: اگر اقتصاد روستایی رونق یابد، 
شاهد مهاجرت معکوس خواهیم بود. اقتصاد روستا، 
جمعیت روستایی را پایدار نگه می دارد، پس باید این 

اقتصاد شکوفا شود.

شعار»یک روستا، یک پروژه«  در جهت توسعه روستاها
 در نشست اقدامات انجام شده در حوزه روستایی عنوان شد: 

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهارکرد: منطقه 12 شهرداری 
اصفهان با توجه به مرز جغرافیایی که با شهرســتان های شاهین شهر و 
خمینی شهر دارد، از موقعیت خاصی برخوردار است و بخش زیادی از 
مســافران از ورودی این منطقه وارد شهر می شوند؛ از این رو رسیدگی 
به این منطقه برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است و همواره تالش 
می شــود کارکنان با تالش شــبانه روزی بتوانند مشــکالت خدماتی 
این منطقه را برطرف کنند. حســین امیری با بیــان اینکه منطقه 12 
شهرداری اصفهان یکی از وسیع ترین مناطق شــهر اصفهان به شمار 
می رود، افزود: در این منطقه بیش از 300 هکتار فضای سبز وجود دارد 
که در حال حاضر از طریق پساب تصفیه شــده از تصفیه خانه شاهین 
شــهر، بخش عمده آن آبیاری می شود. معاون خدمات شهری شهردار 

اصفهان سرانه فضای ســبز منطقه را حدود 21 مترمربع اعالم کرد و 
گفت: باتوجه به وضعیت خاص و ســرانه فضای ســبز در این منطقه، 
قطعا نیاز به احداث پارک های جدید است. امیری تصریح کرد: در حال 

حاضر حدود 53 پارک محله ای در سطح منطقه 12 شهرداری اصفهان 
وجود دارد؛ اما باید تعداد این پارک ها افزایش یابد و فضاهای تفریحی 
و تفرجگاهی برای مردم ایجاد شــود. وی ادامه داد: 49 درصد سیستم 
آبیاری فضای سبز منطقه 12 به صورت قطره ای است که نسبتا درصد 
بسیار خوبی است، البته همکاران ما تالش می کنند این درصد را افزایش 
داده و روز به روز بر توسعه تکنولوژی و سیستم مکانیزه آبیاری درختان 
و فضای ســبز این منطقه بیفزایند. معاون خدمات شــهری شهردار 
اصفهان با بیان اینکه روزانه بیش از چهار میلیون و 200 هزار مترمربع 
از معابر منطقه 12 رفت و روب می شــود، اظهار کرد: با توجه به رفت و 
روب روزانه 45 میلیون مترمربع رفت و روب از معابر شهر اصفهان، بیش 

از 10 درصد مساحت رفت و روب شهر در منطقه 12 انجام می شود.

در حالی که در دوره مدیریت شهری جدید، عملیات 
مختلف عمرانــی به خصوص در محــور چهارباغ 
تمام شدنی نیست، امروز ریشه بیرون زده از خاک 
درختان که حاال قربانی صفوی ســازی چهارباغ 
شــده اند، خودنمایی می کنند. بابک ســپهریان، 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اســالمی در این 
خصوص  می گوید: در مورد برخی گیاهان، با انجام 
عملیاتی که در بافت پارانشیم آنها انجام می شود، 
می توان مشکل قرار گرفتن ریشه در معرض هوا 
را برطرف و از ایجاد تنش در گیاه جلوگیری کرد. 
وی می افزاید: از ســویی در مورد دسته ای دیگر از 
گیاهان، خارج شدن ریشه چندساله از خاک و در 

معرض هوا قرار گرفتن آن موجب آسیب به درخت 
می شود که در مورد گیاهان و درختان چندساله 
باید با حساسیت بیشتری تصمیم گیری کرد. این 
استاد دانشگاه اظهار می کند: در برخی گیاهان اگر 
ریشه در مجاورت هوا قرار گیرد، این اتفاق موجب 
فرسودگی بافت شده و اگر از ریشه حفاظت نشود 
سبب آســیب و تنش به گیاه و حتی عاملی برای 
خشکی آن می شود. سپهریان در خصوص اجرای 
عملیــات عمرانی در مجــاورت درختان، تصریح 
می کند: به طور قطع شیرابه ســیمان به گیاهان 
آســیب می زند و این موضوع در درازمدت بر گیاه 

مشخص خواهد شد.  

آگهی دعوت شیرابه سیمان کاری، بالی جان درختان چهارباغ

شرکت بهشت شهریار سازه سهامی خاص ثبت ۴۱۳۵۰
بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام ویا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع 
عمومی عادی که ساعت 8 الی 10 صبح وجلسه هیئت مدیره که ساعت11الی 13همان روز دوشنبه ۶ 
/98/8 در محل دفتر شرکت به نشانی بلوار کشاورز، اتوبان ذوب آهن، روبروی زندان دستگرد، شهرک 

قدس مهدیه 5 پ4کدپستی 8178918477 برگزار میگردد حضور بهم رسانید.
الف.دستور جلسه مجمع عمومی 

1- انتخاب هیئت مدیره 
2- انتخاب بازرس 

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
ب.دستور جلسه هیئت مدیره 

1- انتخاب مدیران
2- دارندگان حق امضاء

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان خبر داد:
توسعه تکنولوژی و سیستم مکانیزه آبیاری درختان و فضای سبز منطقه ۱۲

شهرداری نصرآباد

آگهی مزایده عمومی مرحله اول )نوبت اول(
 این شهرداری در نظر دارد به اســتناد به بند دوم صورتجلســه مورخ 98/02/04 و بند 
چهارم صورتجلســه مورخ 98/0۶/23 شورای اسالمی شهر نســبت به برگزاری مزایده 
عمومی و فروش 1 پالک با کاربری کارگاهی- خدماتی و 1 پالک با کاربری مسکونی اقدام 
نماید متقاضیان می توانند تا تاریخ 98/08/12 جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری 

مراجعه نمایند.

 آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت اداری
 روز دوشنبه مورخ 1398/08/13 می باشد. 

تاریخ بازگشایی پاکتها 98/08/1۶ خواهد بود.
شهرداری در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد
م الف:6۳2۳99

حدیث زاهدی
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مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان:

از واردکننده فوالد به صادرکننده تبدیل شده ایم

یادداشت

2- تمرین پرسشگری
یکی از بهترین راه ها برای تقویت مهارت های تفکر منطقی پرسیدن 
سوال هایی درباره چیزهایی اســت که معموال آن را به عنوان یک 
حقیقت می پذیرید. طرح مکرر سوال کمک تان می کند وضعیت های 
مختلف را با دید کامل تری مشاهده کنید؛ این مسئله به شما امکان 
می دهد منطقی تر و خالقانه تر به حل مشکالتی بپردازید که در کار 

با آنها مواجه می شوید.
هم چنین، پرسیدن سوال به دستیابی به اکتشافاتی منجر خواهد شد 
که پیش تر به آنها فکر نکرده اید؛ همین مسئله ممکن است شما را به 
انجام کاوش های بیشتری ترغیب کند. از این روش می توانید در همه 
جا استفاده کنید؛ به خصوص در محیط کار. بخشی از محیط کارتان 
را در نظر بگیرید که آشنایی چندانی به آن ندارید؛ سپس، فهرستی از 
سوال هایی را تهیه کنید که به درک اهداف آن بخش کمک می کنند. 
برای مثال، اگر در بخش فروش کار می کنید و می خواهید چیزهای 
بیشتری درباره بهینه سازی موتور جست وجو )سئو( بدانید، طی 
یک مصاحبه اطالعاتی کوتاه، سواالتی را از یکی از افراد شاغل در آن 
بخش بپرسید تا اطالعات بیشتری درباره پروژه های جاری و فرآیند 
کاری آن به دست بیاورید. این کار کمک تان می کند درباره نقش تان 

در کار و ارتباط تان با گروه نقادانه تر فکر کنید.
3- معاشرت با دیگران

ایجاد ارتباط با دیگران می تواند چشم اندازتان را گسترده تر کند و 
فرصت های بیشتری برای بهبود مهارت های تفکر منطقی برای تان 
فراهم کند. وقتی آدم هــای دیگر را بهتر می شناســیم و با نقطه 
نظرات شان آشنا می شوید، می توانید مشکالت تان را در محیط کار 
با شیوه های جدید و متفاوتی حل کنید. از راه های بسیاری می توانید 
وقت تان را صــرف ایجاد رابطه با دیگران کنید؛ از شــرکت در یک 
فعالیت مورد عالقه مشترک گرفته تا ناهار  و قهوه خوردن با دیگران 
در فواصل زمانی مشخص. هرچه بتوانید مشکالت تان را منطقی تر 

مدیریت کنید، می توانید در حرفه خود پیشرفت کنید.

راه هایی برای تقویت مهارت های تفکر منطقی)2(

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

آن فرار می کنیم می تواند زندان 
کوچکی در هر جای زندگی مان 
باشــد. برای رهایی از این زندان 
باید بار و بنه بســت و پا بــه فرار 
گذاشــت: اینکــه بــرای خودم 
نقش زندان بــان را بــازی نکرده 
بودم عجیب بود. همان طور که 
فراری ها تعقیب کنندگان شان 
شــما  می گذارنــد  جــا  را 
 می توانید خــود درونی تــان را از

 راه به در کنید.
»نه حوا نه آدم«
 آملی نوتوم

 انگار همیشه باید چیزی 
برای گریختن داشت

از گفتــن مقدمــه صرف نظــر 
می کنم. تجربه عینی آزادی چیز 
دیگری ست. همیشه باید چیزی 
برای گریختن داشت و این امکان 
خارق العاده را برای خود فراهم 
کــرد. خیلی وقت هــا چیزی که 
بایــد از آن فــرار کنیــم خودمان 
هســتیم.امکان گریختــن از 
خودمــان مزیــت بزرگی اســت. 
چیــزی از وجود خودمــان که از 

»ایلیتا آندره«، هنرمند 12 ساله استرالیایی است که نقاشی هایش با هنرمندان 
بزرگ دنیا رقابت می کند و با قیمت حدود 50 هزار دالر به فروش می رسد. ایلیتا، 
اولین بار در 9 ماهگی نقاشــی کردن را روی بوم هایی که پدرش برای راحتی 
کار روی زمین قرار می داد، شروع کرد. هنوز دوسالگی اش کامل نشده بود که 
نخستین نمایشــگاه حرفه ای از آثارش در ملبورن و گالری لندن برگزار شد و 
تا این لحظه بیش از 25 نمایشگاه رسمی در دنیا برگزار کرده است. طرفداران 
این پیکاسوی 12 ساله، عاشق نقاشی های رنگارنگ و شادی هستند که گاهی 

اسباب بازی هم در آنها پیدا می شود.

ثروتمندترین نقاش نوجوان

پژوهش هایی که طی دهه اخیر صورت گرفته اند، نشان می دهند که موی 
انسان، قدرتی خارق العاده دارد و توانایی آن در تحول وزن بیش از زیبایی 
بخشیدن به ظاهر اســت. پژوهش ها حاکی از این هستند که یک تار موی 
انسان می تواند حدود ۸5 گرم وزن را نگه دارد. شاید این مقدار زیاد به نظر 
نرسد؛ اما این سوال را مطرح می کند که اگر یک تار مو می تواند ۸5 گرم وزن 
را تحمل کند، توانایی همه موهای روی ســر در نگه داشتن اجسام چقدر 
است. پژوهشگران باور دارند که شاید کل موهای سر بتوانند وزنی حدود 

12 تن را تحمل کنند که معادل وزن دو فیل است.

موی انسان می تواند وزن 2 فیل را تحمل کند!

باستان شناســان در تازه ترین پژوهش خود قدیمی ترین نقشه جهان را کشف 
کردند. به گفته باستان شناسان، این نقشه بیش از ۴ هزار سال قدمت دارد و در 
کنار یک تابوت کشف شده است. این اکتشافات توسط یک استاد گروه باستان 
شناسی و مدیر پروژه باستان شناسی در Dayr al-Barsha )مصر میانه(، انجام 
شده است. نتایج بررسی های محققان نشان می دهد، تابوت متعلق به یک زن بوده 
که در دو صفحه چوبی حک شده و اگرچه نسخه هایی در تابوت های دیگر یافت 

شده ؛ اما این نسخه قدیمی ترین نقشه کشف شده در تاریخ است.

قدیمی ترین نقشه جهان کشف شد

کوچه پس 
کوچه های نجف 

در ایام اربعین 
حسینی

در آســتانه اربعیــن 
حســینی ۱۴۴۱ هجری 
قمری همزمان با دیگر 
شهرهای کشور عراق، 
شهر مقدس نجف اشرف 
حال و هــوای معنوی و 
حسینی به خود گرفته 

است.

امامزاده جعفر علیه السالم مشهور به امامزاده شاه کرم بوده که محل بقعه و مزار 
ایشان واقع در جاده فرودگاه بین المللی اصفهان، نزدیک به پایگاه هشتم شکاری 
است. گفته می شــود که این امامزاده، فرزند بدون واسطه امام هشتم) ع(  بوده 
و همان است که در کتب حدیث شــیعه و سنی، فرزند سوم امام علی بن موسی 
الرضا علیه السالم به شمار آمده است و ایشان را، » جعفر بن الرضا علیه السالم« 
و به تعبیر دیگر» ابن الرضا« می خوانند برای همین بیست وســه سال است که 
آستان امامزاده جعفر )ع( تجلی گاه ابراز ارادت به ساحت مقدس مصباح هدایت 
و میعادگاه عزادارانی است که قدم های خود را نذر ظهور بقیه ا... )عج( کرده اند و 
در سال های اخیر، اجتماعی 100 هزار نفری در مراسم پرشکوه اربعین در این 

مکان شرکت می کنند.
در همین راستا محمدرضا رجالی، عضو هیئت امنای امامزاده جعفر)ع( )شاه کرم( 
اصفهان، پیرامون اجتماع عظیم مردم اصفهان در این امامزاده، گفت: چند سالی 
است که مسئله زیارت اربعین امام حسین )ع( در کربال شور و حال بسیار زیادی 
به خود گرفته است، پیاده روی اربعین نشان دهنده یک حرکت اجتماعی بزرگ 
و تمدن ساز است. تمدن اسالمی متاسفانه پس از پیامبر اکرم )ص( دستخوش 
توطئه ها و تغییراتی شد که امام حسین )ع( مانع این استحاله و تغییرات شدند.

عضو هیئت امنای آســتان مقدس امامــزاده جعفر )ع( اعالم کــرد: برنامه روز 
اربعین امسال از ساعت ۶ صبح در امامزاده جعفر )ع( شروع می شود و تا غروب 
آفتاب ادامه دارد. در ایــن برنامه، حرکت عابران و ســرویس ها از میدان الله تا 
آستان امامزاده انجام می شود و همزمان مراســم عزاداری هیئت های مذهبی 
نیز برگزارشده و ســپس نماز ظهر با اقامت امام جمعه اصفهان حضرت آیت ا... 
طباطبایی نژاد قرائت خواهد شد. بعدازظهر نیز مراسم تعزیه عصر عاشورا برگزار 
می شــود که بزرگ ترین تعزیه ایران با حضور حدود ۳00 کاراکتر است؛ ضمن 
اینکه در کنار آن، برنامه های فرهنگی ازجمله بازدید از پنج نمایشــگاهصورت 

می گیرد.
رجالی با اشاره  به اینکه این مراسم در مسیر فرودگاه برگزار می شود و مشکلی 
برای مسافران پیش نخواهد آمد، تاکید کرد: پروازهای فرودگاه شهید بهشتی 
در روز اربعین برقرار است و این برنامه هیچ خللی در برنامه پروازهای داخلی و 
خارجی ایجاد نمی کند و مسافران جهت تردد و دسترسی آسان به فرودگاه حتما 

اصل یا تصویر بلیت پرواز خود را به همراه داشته باشند.
در ادامه این نشســت، مهرداد علی اکبری، رییس اداره حمل ونقل شــهرداری 
اصفهان گفت: مراســم روز اربعین دریکی از حیاتی ترین شریان ها و محورهای 
مواصالتی، یعنی محور اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان برگزار 
می شود ،بنابراین نظم ورودی و خروجی اهمیت بسیاری دارد تا در حین استقبال 
مردم از این مراسم، بحث دسترسی مسافران به فرودگاه و حرکت خودروها در 

جریان رسیدن به فرودگاه با  مشکل مواجه نشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه حمل ونقل جاده ای از نکات مهمی است که هرسال 
در خصوص اربعین مطرح می شود و در این خصوص بحث ایمنی در اولویت اداره 
حمل ونقل قرار دارد، به همین دلیل در روز اربعین حرکت خودروهای سنگین 
در محور مواصالتی فرودگاه که مسیر برگزاری روز اربعین است ممنوع می شود؛ 
ضمن اینکه از دو، سه سال گذشــته بازدیدهای مقطعی انجام شده و سعی شده 
نقاطی برای استقرار موکب ها تعیین شود چرا که موکب ها کلونی های جمعیت 

ایجاد می کنند؛ بنابراین موقعیت یابی موکب ها اهمیت دارد.
قدرت افتخاری، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی اصفهان و حومه در ادامه گفت: 
معتقدم به جای افزایش چنین مراسم هایی با کیفیت پایین، برگزاری آن در چند 
نقطه و در سطح بزرگ، بهتر و موثرتر خواهد بود. قطعا در امامزاده جعفر )ع( مکان 
خیلی بزرگ گسترده ای برای مراسم اربعین پیش بینی شده که از ابعاد مختلف 
فرهنگی، مذهبی و ملی قابل احترام و توجه است و برگزاری مراسم در این امامزاده 
در پاسخگویی به درخواســت های دینی و مذهبی مردم و نذورات آنها و ایجاد 

فضای اعتقادی و مذهبی نقش مهمی دارد.
وی در پایان ســخنان خود خاطر نشان کرد: عالوه بر ســرویس دهی از میدان 
الله تا فرودگاه و به خصوص در پایان مراســم، از فرودگاه به میدان الله، با توجه 
به اینکه تولیت آستان مقدس زینبیه نیز در این روز برنامه خواهد داشت و زائر 
به این آســتان مقدس اعزام می کند، به همین دلیل تعداد ۳0 دستگاه اتوبوس 
سرویس دهی خواهد کرد و زائران را به آستان زینبیه می رساند.سپس از میدان 
الله هم عبور می کند و تعداد 15 دســتگاه نیز از میدان الله به ســمت آستان 
مقدس امامزاده جعفر)ع( و بالعکس ســرویس دهی انجام می دهندکه به طور 
 متوسط هر سه دقیقه یک بار یک اتوبوس از آستان مقدس به سمت میدان الله 
  خواهیم داشــت که این تعداد نســبت به سال گذشــته افزایش 50 درصدی 

داشته است.

کربالی نمادین در امامزاده جعفر)ع( نصف جهان

حدیث زاهدی

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان اظهارکرد: مدیرانی که در مقاطع مختلف به ذوب آهن اصفهان آمدند، زحمات زیادی برای این مجموعه کشیدند. 
واقعیت این است که باید یک سری باورهای غلط را از ذوب آهن دور کنیم و درست نیســت که بگوییم این شرکت فرسوده است و هیچ وقت نمی گوییم 
نیروی مازاد داریم. نزدیک به 1۴ هزار نفر در ذوب آهن مشغول به کار هســتند و زمانی که وارد یک مجموعه می شوید باید به تمام بخش های آن ورود 
کنید. منصور یزدی زاده افزود: مجموعه ذوب آهن اصفهان در طول بیش از 50 سال فعالیت خود همواره در حال به روزرسانی تجهیزات و قطعات و ارتقای 

راندمان تولید بوده است.
استفاده از فناوری های روز دنیا

یزدی زاده، درباره وضعیت تولید محصوالت در ذوب آهن گفت: فناوری مورد استفاده در ذوب آهن در ۸0 درصد شرکت های فوالدی دنیا استفاده می شود. 
ما به صورت صحیح عمل می کنیم و این نکته را باید گفت که ذوب آهن از هیچ یک از سه مولفه نیروی انسانی ارزان، گاز فراوان و معادن سنگ آهن برخوردار 
نیست. ما باید بحث افزایش سرمایه را انجام می دادیم تا دریچه ای برای تامین منابع داشته باشیم ضمن اینکه پیگیری برای ترمیم برند شرکت که خیلی 
آسیب دیده بود، صورت می گرفت. وی افزود: از جمله محصوالتی که از سال گذشــته روی مدار تولید آمده اند می توان به ورقه های سازه های فوالدی و 

تیرآهن های بال پهن و آهن آرک اشاره کرد. در نتیجه از طریق این محصوالت می توانیم بخشی از ترمیم اقتصاد کار را انجام دهیم.
افزایش ۸۵ درصدی سرمایه

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص وضعیت بدهی ها و ســرمایه این شــرکت اظهار کرد: تاکنون از محل صرفه جویی و مدیریت هزینه ها، اصالح 
فرآیندها و تفاهم با شرکای اجتماعی و پیمانکاران، بیش از یک هزار میلیارد تومان از بدهی ها به بانک ها را از طریق مطالبات تامین اجتماعی و دولت تسویه 
کردیم. وی به افزایش سرمایه شرکت به عنوان یک تصمیم ارزشمند در راه نجات و تعالی ذوب آهن اصفهان نام برد و گفت: با نظارت سازمان بورس سرمایه 

این شرکت از ۳ هزار و ۳00 میلیارد تومان به ۶ هزار و 150 میلیارد تومان افزایش یافته که می توان گفت رشد ۸5 درصدی داشته است.
یزدی زاده،  وضعیت صادرات محصوالت را چنین تشریح کرد: در سال 9۶ صادرات خوبی داشتیم؛ اما سال 9۷ افزایش چشمگیر نبود. در مقایسه با سال 
گذشته میزان صادرات از لحاظ تناژ ثابت بوده؛ اما از لحاظ ارزشی افزایش داشته ایم. ما فقط به پرسنل اعتماد کردیم تا کار را انجام دهند و امروز ذوب آهن 
در مسیر درستی قرار گرفته اما راه سختی را در پیش دارد. وی گفت: ظرف 10 سال گذشته به شدت ظرفیت سازی شده و تولید شرکت ذوب آهن افزایش 
پیدا کرده است. تا 10 ســال قبل ما یک واردکننده بزرگ فوالد بودیم و امروز به صادرکننده تبدیل شده ایم و این بدان معناست که هم نیاز داخلی و هم 
صادارت تامین شده است. اشتباه بدی که رخ داد این بود که تمام معادن خود را درگیر پایین دست کردند. شرکت های فوالدی می توانند سهامدار شوند 

اما شرکت معدنی به جای اینکه تمرکز خود را روی توسعه و اکتشاف بگذارد، درآمدهای خود را صرف فوالدسازی کرده است.
کاهش مصرف آب و رعایت مسائل زیست محیطی

مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در ادامه با اشاره به وجود بزرگ ترین جنگل دست کاشت در کنار این صنعت با هدف پاالیش محیط گفت: 
مدیریت ذوب آهن همواره بر مدیریت انرژی و مصرف آب تاکید فراوان داشــته به گونه ای که هم اکنون با کمترین برداشت آب و بهره گیری از سیستم 
پساب و باز چرخانی شاهد کاهش چشمگیر مصرف آب هستیم. همچنین اقدامات بسیاری برای کنترل آالیندگی و کاهش آن انجام گرفته است. وی ابراز 
امیدواری کرد که با همکاری و حمایت نخبگان، رسانه ها و مسئوالن دلسوز کشور، شاهد ایفای نقش مجموعه ذوب آهن در تولید با ظرفیت صد درصدی 

و ایفای نقش محرک صنایع دیگر با هدف رونق تولید باشیم.
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