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در حالی که واردکنندگان نگران ارز تخصیصی به موبایل هستند، رییس اتحادیه تلفن همراه اصفهان می گوید افزایش واردات 
قیمت ها را کاهش داده است

قیمتهافروکشمیکند
3

 باران، همیشه حادثه ای عاشقانه نیست! 
 برای روزهای آینده بارش های پراکنده برای اصفهان پیش بینی شده است؛ اما پزشکان معتقدند  بارندگی در زمان آلودگی هوا خطرناک خواهد بود 
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یمنا
س: ا

عک

 شرایط افزایش آلودگی هوا 
در اصفهان تا بهمن وجود دارد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفــت: براســاس پیش بینی هــای صورت 
گرفتــه، وضعیت آلودگــی هوا و انباشــت 
آالینده های جــوی تا بهمن ماه با شــدت و 
ضعف در اســتان پیش بینی شــده است.

منصور شیشه فروش افزود: در حالت عادی 
تنهــا وزش باد می توانــد جابه جایی افقی و 
عمودی جو را انجام دهد و آالینده های ناشی 
از خودروها و صنایع را از بین ببرد ولی وقتی 
پایداری جدی صورت گیرد و  باد نوزد و سطح 
زمین ســرد شــود وارونگی دما به وضعیت 
آلودگی دامن می زند.وی تصریح کرد: بر این 
اساس مدیریت بحران اســتان به سازمان 
مدیریت بحــران کشــور و وزارت آموزش و 
پرورش پیشــنهاد داده که در شــورای عالی 
آموزش و پرورش مطرح شــود که به دلیل 
اینکه اصفهان به لحاظ جغرافیایی در گودی 
قرار گرفتــه و همچنین متاثــر از پدیده های 
خشــک و نیمه خشــک جوی و نزدیک به 
کویر مرکزی قــرار دارد و با پدیــده حرکت 
شــن های روان و همچنین ۱۷ کانون گرد و 
غبار در برخی مناطق مواجه است و در پاییز 
و زمســتان نیز وارونگی دما را دارد، بخشی 
از تعطیالت شــهریور مدارس را به زمستان 
اختصاص بدهند و تعطیالت زمستانی برای 
دانش آموزان در نظر بگیرند.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان گفت: به آموزش 
و پرورش گفته شــده که برنامه های خود را 
برای وضعیت تعطیلی مدارس در شــرایط 
آلودگی هوا مشخص کند که به شکل جبرانی 
 و یا آمــوزش از راه دور، آموزش های الزم به 

دانش آموزان ارائه شود. 

پلیس دوچرخه سوار به ناژوان می آید
با هدف ارتقای امنیت جاده سالمت و اعتالی فرهنگ دوچرخه سواری؛

صفحه5

بیش از یک هزار  اصفهانی به دلیل 
آلودگی هوا  راهی اورژانس شدند

سخنگوی سازمان اورژانس کشور:

 نصب سردیس
  »شهید مصطفی ردانی پور«

 در چهارراه هشت بهشت

 آغاز اعمال قانون اجرای
  طرح زوج و فرد از در منازل

 در اصفهان
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آگهیمزایدهعمومی

ادارهامورشعببانکملیاستاناصفهان مالف:710744

اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان در نظر دارد کاالهای خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )setadiran.ir(  و با شماره مزایده ۱09800۱۱95000008 به صورت الکترونیکی به فروش برساند .

زمان انتشار در سایت ۱398/۱0/03ساعت۱4:00        مهلت دریافت اسناد ۱398/۱0/۱4

تاریخ بازدید :۱398/۱0/04 تا تاریخ ۱398/۱0/۱4 ساعت 8 تا ۱5

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ۱398/۱0/۱4 ساعت ۱9

زمان بازگشایی ۱398/۱0/۱5 ساعت  00 : ۱0       زمان اعالم به برنده ۱398/۱0/۱5

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
۱-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد  و کلیه مراحل فر آیند مزایده شامل خریدو دریافت اسناد مزایده )در 

صورت وجود هزینه مربوطه ( پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ،ارسال پیشــنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعالم به برنده و واریز وجه 

مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه ازاین طریق امکان پذیر می باشد.

2-پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدیدبه عمل آورید.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 02۱-4۱934

دفتر ثبت نام اصفهان 88969۷3۷ –85۱93۷68

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش >ثبت نام / پروفایل مزایده گر < موجود است
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دستگیری نماینده مجلس ژاپن به ظن دریافت رشوه از چین
دادســتانی توکیو »سوکاســا آکیموتو« نماینده مجلس ژاپن از حزب حاکم لیبرال دموکرات این 
کشور را به ظن گرفتن رشــوه از یک شــرکت چینی در ارتباط با یک پروژه تفریحی دستگیر کرده 
است. دادســتانان معتقدند او ممکن اســت ده ها هزار دالر را به طور نقدی از این شرکت دریافت 
کرده باشد. در عین حال آکیموتو به خبرنگاران گفت: او هیچ تقاضایی از این شرکت را قبول نکرده 
و برای آن تسهیالت ویژه ای قائل نشده است. دادستانی توکیو هفته گذشته، در ارتباط با ادعاهایی 
 که یک مشاور ژاپنی این شــرکت به صورت غیرقانونی مبالغی را  وارد کشور کرده، دفاتر آکیموتو را 

جست وجو کردند.

 نیروی دریایی آمریکا
 استفاده از اپلیکیشن »تیک تاک« را ممنوع کرد

نیروی دریایی آمریکا با خطر سایبری توصیف کردن اپلیکیشن چینی اشتراک ویدئوی تیک تاک، 
اســتفاده از آن را ممنوع اعالم کرد.نیروی دریایی ارتش آمریکا اســتفاده از اپلیکیشن اشتراک 
ویدئوی »تیک تاک« را برای اعضای خود به دلیل »خطر امنیتی سایبری« ممنوع کرد. »اوریان 
اورالند« سخنگوی پنتاگون گفت که نیروی دریایی روز 16 دســامبر )25 آذر( به تمامی اعضای 
خود »پیام هشدار سایبری« صادر و طی آن خطر احتمالی استفاده از اپلیکیشن تیک تاک برای 
امنیت اطالعات شخصی را معرفی کرد. آمریکا مدعی است که این اپلیکیشن به صورت مخفیانه 
اقدام به ارسال اطالعات شخصی کاربران به ســرورها در چین کرده و این امکان را فراهم می کند 
که ابزارهای جاسوسی روی گوشــی های تلفن همراه کاربران نصب شود. اپلیکیشن چینی تیک 
تاک با 750 میلیون دانلود در سال گذشته به عنوان نخســتین اپلیکیشن رسانه اجتماعی جهان 

تبدیل شده است.

وعده »مورالس« برای بازگشت به بولیوی
رییس جمهور برکنارشــده بولیوی که اکنون در آرژانتین به ســر می برد، وعده داد که تا کریسمس 
آینده به کشــور خودش بازگردد. »اوو مورالس« رییس جمهور برکنارشــده بولیــوی که اکنون به 
آرژانتین پناهنده شده، روز سه شــنبه وعده داد که در ماه های آینده به کشور خودش بازگردد. وی 
که در »بوینس آیرس« با خبرگزاری »رویترز« گفت وگو می کرد، در پاسخ به این سوال که آیا سال 
آینده این زمان در بولیوی خواهد بود، گفت: »باز خواهم گشت.« مورالس افزود: »به دالیل امنیتی 
نمی توانم در مورد جزییات طرحی که برای بازگشت به بولیوی داریم، صحبت کنم؛اما هرکس باید 

به کشور خودش برود.«

زیان راه آهن فرانسه به 400 میلیون یورو رسید
زیان راه آهن فرانسه در بیستمین روز از اعتصابات مردمی به ۴00 میلیون یورو رسید. اعتصاب های 
سراسری در فرانسه در اعتراض به اصالح قانون بازنشستگی در حالی روز سه شنبه وارد بیستمین 
روز خود شد که بسیاری از شــهروندان این کشور مجبور شدند برنامه ســفر تعطیالت آخر سال را 
به دلیل اختالل عمده در شــبکه حمل و نقــل زمینی، به خصوص متوقف شــدن حرکت نیمی از 
قطارهای بین شهری، لغو کنند. گفتنی است؛ دولت فرانسه با اجرای طرح اصالح نظام بازنشستگی 
قصد دارد مقررات ســختگیرانه تری را در این زمینه برای کارکنان شــرکت راه آهن ملی فرانسه و 
ســازمان حمل و نقل پاریس به اجرا بگذارد. دولت امانوئل مکــرون، رییس جمهوری، همچنین 
در نظر دارد که همه فرانســوی ها، اعم از کارکنان بخش دولتی و خصوصــی را ترغیب کند تا برای 
 جلوگیری از کاهش مســتمری دوران بازنشستگی شان به جای 62 ســالگی در سن 6۴ سالگی

 بازنشسته شوند.

جمعی از نمایندگان برای تصویب لوایح FATF به رهبر انقالب نامه نوشتند؛

FATF تشدید تقابل بر سر
 FATF تقریبا هیچ خبر رســمی از لوایح علیرضا کریمیان
نیست، نه رد شدن آن تایید می شود و نه 

تصویب آن. این بی خبری و حرف های دو پهلو و مبهم اعضای مجمع 

تشخیص مصلحت نظام و سایر سران قوا در این رابطه موجب شده تا 

فضای خبری در این رابطه پر از تهدید و تطمیع و اتهام زنی موافقان و 

مخالفان سیاسی و غیر سیاسی این طرح باشد. طیفی از نمایندگان 

مجلس تا دولتی ها و حتی اســتادان دانشــگاه که مرزهای سیاه و 

ســفیدی برای تصویب یا رد این لوایح ترســیم می کننــد می گویند، 

مخالفان باید عواقب تصویب نشدن این لوایح را در کشور بپذیرند. از 

جمله این افراد فاطمه سعیدی، ســخنگوی فراکسیون امید مجلس 

شورای اسالمی اســت که گفته مخالفان FATF که بیش از یک سال 

کشــور را معطل نگه داشــته و هر روز بهانــه می آورند آیــا حاضرند 

مسئولیت مخالفت شان را بپذیرند. فاطمه سعیدی با اشاره به پایان 

مهلت گروه اقدام ویژه مالی )FATF( به ایران برای تعیین تکلیف دو 

الیحه الحاق ایــران به کنوانســیون مقابله با تامین مالی تروریســم 

)CFT( و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی 

)پالرمو( گفت: مهم ترین مسئله درباره FATF حالت تعلیقی است که 

کشــور دچار آن شــده اســت آن هم در وضعیتی که در همین مدت 

مهم ترین متحدان منطقه ای و غیر منطقــه ای ما پیغام داده اند که در 

صورت نپیوســتن به این ســازمان امکان همکاری متقابــل با ما در 

حوزه های مالی را نخواهند داشت. وی ادامه داد: در شرایطی که بارها 

دولت و مجلس استدالل خود را شفاف بیان کرده اند، مخالفان تنها به 

بیان کلیات می پردازند. دولتی ها هم از منتقدان جدی تصویب نشدن 

این لوایح هستند؛ رییس دفتر رییس جمهوری صراحتا اعالم کرد که 

FATF یک موضوع بسیار مهم و کلیدی برای اقتصاد کشور است و قرار 

گرفتن در لیست سیاه FATF ضربه سنگینی به اقتصاد کشور خواهد 

بود و مردم باید نســبت به ابعاد مختلف آن اطالع و آگاهی داشــته 

باشــند. در مقابل این ادعاها اما مخالفان سرسختانه مدعی هستند 

مجمع این لوایح را تصویب نخواهد کرد.مصطفی میر ســلیم، یکی از 

اعضای مجمع گفته است با توجه به این که مجلس بر مصوبه خود به 

رغم مخالفت شــورای نگهبان اصرار ورزیده، موضوع برای بررسی در 

مجمع تشــخیص مصلحت مطرح شده است. در شــکل کنونی بعید 

اســت دولت و نمایندگان مجلس بتوانند دوسوم آرای مجمع را برای 

تصویب آن لوایح به دســت آورند. البته مجمع می تواند راه حل های 

دیگر را نیز برای رســیدن به تشــخیص مصلحت بررســی کند و این 

موضوعی است که در حال حاضر در دست بررسی است. احمد توکلی 

از دیگر اعضای این مجمع هم گفته است، من به طرفداران پیوستن به 

این معاهده بین المللی قویا می گویم؛ اگر در شرایط فعلی رای گیری 

شــود، مجمع تشــخیص مصلحت نظام حتما با پیوستن جمهوری 

اســالمی به FATF مخالفت خواهد کرد. وضعیت لوایح در مجمع در 

حالی همچنان بالتکلیف رها شده است که برخی از نمایدگان مجلس 

شورای اسالمی در نامه ای به رهبر انقالب خواستار تعیین تکلیف این 

لوایح شــدند. بر این اســاس جمعی از نمایندگان مجلس شــورای 

اســالمی در نامه ای به رهبر انقالب خواســتار تمهیــد مقدماتی برای 

تصویب دو الیحه CFT و پالرمو در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

شدند. در بخشی از این نامه آمده است: »همان گونه که مستحضرید 

با توجه به شرایط فعلی کشــور که در پی تحریم های ظالمانه استکبار 

جهانی بــه ســرکردگی آمریکا ایجاد شــده، مشــکالت و معضالت 

اقتصادی و مراودات خارجی و نقــل و انتقال بانکی و مالی روز به روز 

سخت تر و پیچیده تر خواهند شد. با عنایت به تصویب لوایح FATF در 

دو مرحله در مجلس با اکثریت آرا، بیم آن می رود که با عدم تصویب 

آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک از این جهت در 

لیست سیاه FATF قرار گیرد؛ لذا استدعا داریم ترتیبی اتخاذ فرمایید 

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرصت باقی مانده 

نسبت به تصویب دو الیحه CFT و پالرمو اقدام کنند چرا که عدم تحقق 

این امر مشکالت و مســائل اقتصادی در پی خواهد داشت و کشور را 

بیش از پیش دچار انزوا و اخالل در مراودات اقتصادی و مالی خواهد 

کرد«.

تصویب یا عدم تصویب لوایح مبارزه با پولشــویی را می توان یکی از 

حســاس ترین پرونده های سیاسی طی ســال های پس از انقالب 

دانست، هر چند تجربه ایران در پیوستن به این دست از قراردادهای 

جهانی مانند آنچه در زمینه پروتکل الحاقی اتفاق افتاد چندان مثبت 

نیست؛ اما به نظر می رسد با فضای ایجاد شده در نهایت مجمع راهی 

به جز تصویب این لوایح نخواهد داشت به خصوص آنکه تقریبا همه 

کشــورهای دنیا تهدید به قطع رابطه با ایــران در صورت عدم تصویب 

این طرح کرده اند و در شــرایط فعلی، ایران توان مقابله با این فشار را 

نخواهد داشت.

یک روزنامه هندی با اشــاره به برگزاری نشست سه 
جانبه بین وزرای خارجه ایران، هند، عمان در مسقط، 
نوشته است که این دیدار می تواند برای منطقه نتایج 
مهمی به همراه داشــته باشــد. به نوشــته روزنامه 
»اکونومیک تایمز«، »سوبرامانیام جایشانکار« وزیر 
خارجه هند و »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه 
ایران در ضیافت ناهار وزیر خارجه عمان شرکت کردند. 
این روزنامه هندی با مهم ارزیابی کردن این دیدار سه 
جانبه نوشــت که این نشســت و پیامدهای آن تاثیر 
گســترده ای بر ثبات در خلیج فــارس، تنگه هرمز و 
منافع هند در منطقه دارد. به نوشته اکونومیک تایمز، 
عمان نقش میانجی بین آمریــکا و ایران و همچنین 

ایران و کشــورهای عرب حاشــیه خلیج فارس ایفا 
می کند. از ســوی دیگر، ایران، عمان و هند بخشی از 
»توافق نامه عشق آباد« هستند که اقیانوس هند را به 
منطقه اوراســیا متصل می کند. به نوشته اکونومیک 
تایمز، وزیر خارجه هند بعــد از دو روز اقامت در تهران 
با هدف شتاب بخشیدن به تکمیل پروژه بندر چابهار 
از تهران عازم مسقط شد. این اولین سفر وزیر خارجه 
جدید هند به تهران بود. وزرای خارجه هند و ایران آبان 
ماه سال جاری در حاشیه هجدهمین نشست سران 
غیرمتعهدها در »باکو« پایتخت جمهوری آذربایجان 
باهم دیدار کرده و در مورد مســائل مختلف به تبادل 
نظر پرداختند. روزنامه »آبــزرور« چاپ عمان نیز در 

مطلبی با اشاره به دیدار وزیر خارجه ایران با »یوسف بن 
علوی بن عبدا...« وزیر خارجه عمان نوشت که در این 
دیدار مسائل مهم منطقه و تالش برای برقراری صلح و 
امنیت مورد بررسی قرار گرفت. دیدار سه جانبه ایران، 
هند و عمان در شرایطی صورت گرفته است که در راهبرد 
ایندوپاســیفیک هند، دو بندر چابهار و دقم از اهمیت 
باالیی برخوردار هستند و پایه های این راهبرد در حاشیه 

خلیج فارس به شمار می آیند.

اکونومیک تایمز:

 نشست ایران، هند و عمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

سفیر ایران در لندن عنوان کرد: اینکه یک رسانه خارجی بدون داشتن خبرنگار و اطالعات دست اول در محل، بتواند ادعای دستیابی به آماری از قربانیان حوادث 
اخیر در ایران داشته باشد محل سوال است، به ویژه از سوی رویترز که دفترش به دلیل همین سیاست جعل خبر چند سال پیش در ایران بسته شد. حمید بعیدی 
نژاد درباره خبرسازی دروغین جدید رویترز در صفحه توئیترش نوشت: »برخی رسانه ها براساس سیاستی قدیمی برای باورپذیر کردن یک دروغ، آن را خیلی 
بزرگ می سازند. خبر رویترز که کشته شدگان حوادث اخیر را 1500 نفر اعالم و دستور صدور خشونت ها را به رهبری نظام مستند کرد، از همین نمونه است. این در 
حالی است که تدبیر رهبری همواره مدارا با تظاهرکنندگان بوده است.« وی در توئیتی دیگر عنوان کرد: »حتی عفو بین الملل که به دنبال باال بردن آمار غیرتایید 
شده بوده، تعداد کشته شدگان را حدود ۳00 نفر دانسته است. چنانچه خبرنگاران رسانه های غربی هم توجه کردند، رویترز در خبر جعلی خود به طور  عجیبی به 
کشته شدن چند صد خانم در حوادث اشاره دارد در حالی که حضور خانم ها در تظاهرات پایین بوده است«. بعیدی نژاد بیان کرد: »هنوز زمان زیادی نمی گذرد که 
رویترز با اشاره به منبع جعلی خود، خبری دروغ در خصوص جلسه مقامات ارشد امنیتی ایران برای تصمیم گیری برای حمله به تاسیسات آرامکو را منتشر کرد، 

ادعایی که حتی سازمان ملل متحد اصل موضوع حمله توسط ایران را رد کرد. هر چند باعث توقف دروغ پردازی رویترز نشد.« 

روایت »بعیدی نژاد« از دروغ پردازی اخیر رویترز
نماینده تهران:

 با جاسوس پروری مخالفم

چهره روز

وز عکس ر

سفیر کشورمان 
در کابل با عبدا... 
عبدا... دیدار کرد

سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در کابــل بــا رییــس اجراییه 
افغانستان دیدار کرد. این دیدار 
در حالی برگزار می شود که با رد 
نتایج انتخاباتی توسط عبدا...

عبدا... به عنــوان جدی ترین 
رقیب اشــرف غنی، این کشور 
بار دیگر در آســتانه یک بحران 

سیاسی قرار گرفته است.

از نصاب افتادن استیضاح وزیر کشور دروغ است
یک نماینده مجلس گفت: در استیضاح اخیر ، عدول از آیین نامه داخلی مجلس توسط هیئت رییسه 
و همین طور نگاه به 1۴00 در مجلس ، به صورت کامال عریان خود را نشــان می دهد. بهرام پارسایی 
درباره اظهارات سخنگوی هیئت رییسه مجلس در خصوص استیضاح وزیر کشور، گفت: سخنگوی 
هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی عنوان کرده است، مطرح نشدن استیضاح وزیر کشور به دلیل 
از عدد افتادن امضاهای جمع این استیضاح است در صورتی که چنین چیزی صحت ندارد. نماینده 
مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: سخنگوی محترم هیئت رییسه مدعی شده تنها ۹ 
امضا برای استیضاح وزیر کشور مانده، به همین خاطر استیضاح از حدنصاب افتاده است و من این 
ادعا را رد می کنم، زیرا استیضاح آقای رحمانی فضلی از روز اول تاکنون حد نصاب امضا را برای اعالم 
وصول دارا بوده است. این عضو فراکسیون امید مجلس شــورای اسالمی افزود: حتی افرادی که 
استیضاح را امضا کردند چندین نوبت برای اینکه شبهه و ابهام وجود نداشته باشد امضای خودشان 
را تایید کرده اند. وی پیشنهاد داد اگر آقایان بر ادعای خود مصر باشند، آقای مطهری باید برگه امضاها 

در تاریخ های مختلف که دارای حد نصاب بودند را منتشرکند.

 سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین برگزار می شود
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه از روز جمعه به مدت 
چهار روز در آب های شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار می شود. سردار ابوالفضل شکارچی 
صبح روز گذشته در نشست خبری که برگزار شد، گفت:طی دو یا سه روز آینده یک رزمایش با اهمیت 
بین کشورهای ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند و دریای عمان آغاز خواهد شد. وی ادامه 
داد: اقیانوس هند و دریای عمان در عرصه تجارت بین المللی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده 
و در این زمینه نقش کلیدی دارد و کشورهای بسیاری در این منطقه حضور داشته و تردد می کنند که 

بایستی امنیت تجارت آن ها تامین شود. 
سخنگوی ارشــد نیروهای مســلح گفت: جمهوری اســالمی ایران تاکنون ثابت کرده که در جهت 
ایجاد امنیت آبراه های بین المللی به ویژه در این منطقه کلیدی همواره تالش کرده است. البته این 
رزمایش هم در جهت تقویت و افزایش امنیت تجارت بین المللی در این منطقه برگزار می شود. سردار 
شکارچی، تبادل تجربه میان کشورهای ایران، روســیه و چین را از دیگر اهداف مهم این رزمایش 
برشمرد و گفت: مقابله با تروریسم و دزدی دریایی هم از دیگر اهداف این رزمایش است. وی افزود: 
هدف دیگر این رزمایش کسب و تبادل تجربه در حوزه عملیات امداد و نجات است که از زمان شروع 

این رزمایش نیز انجام می گیرد.

خبر توافق نظامی ایران و یمن تکذیب شد
یک رســانه متعلق به جنبش انصارا... یمن از امضای نخستین قرارداد رســمی نظامی بین گروه 
انصارا... و جمهوری اســالمی ایران خبر داده است. بر اســاس این گزارش، این قرارداد در دیدار 
»ابراهیم محمد الدیلمی« سفیر یمن )سفیر انتصابی گروه انصارلله یمن در تهران( با »امیر سرتیپ 
حاتمی« وزیر دفاع جمهوری اســالمی ایران در تهران امضا شده اســت. ابراهیم محمد الدیلمی 
 در اواخر مرداد ماه امســال به عنوان ســفیر فوق العاده جنبش انصارا... یمــن در تهران منصوب

 شد. 
در این دیدار وزیر دفاع ایران نیز با تاکید بر ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای حل بحران یمن، بر 
حق تعیین سرنوشت یمنی ها برای آینده کشورشان تاکید کرد.»میدل ایست مانیتور« نوشته است: 
این نخستین بار است که حوثی های یمن به طور رسمی به همکاری نظامی با ایران اقرار می کنند. 
در همین حال یک منبع مطلع در وزارت دفاع در تماس بــا عصر ایران، خبر انعقاد قرارداد نظامی با 
حوثی ها را تکذیب کرد. وزیر دفاع گفت: مقاومت و ایستادگی مردم یمن ایده ها و تصورات حاکمان 

ریاض را که به تسلیحات پیشرفته خود متکی بودند، باطل کرد.

کافه سیاست

نماینده مــردم تهران در مجلس، با اشــاره 

به طــرح مجلس و مصوبه شــورای شــهر 

مشــهد برای اختصاص ســهم و پاداش به 

افشاکنندگان فساد به منظور مبارزه با فساد 

اقتصادی گفت: با جاسوس پروری مخالفم، 

نباید با طرح هــای ناپخته مردم را در مقابل 

هم قرار دهیم و با این گونــه طرح ها کاری 

کنیم که ضررش بیشــتر از منفعت آن برای 

جامعه باشد. 

سهیال جلودارزاده،  با انتقاد از طرح مجلس 

و مصوبه شورای شهر مشــهد که به موجب 

آن سهم و پاداشــی از فساد افشاشده برای 

افشــاکنندگان فســاد اقتصــادی با هدف 

مبارزه با فســاد اختصاص داده می شــود، 

گفت: دولت باید ساختاری طراحی کند که 

این شرایط پیش نیاید.

 عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس بیان 

کرد: تعزیــرات باید واقعا تعزیرات باشــد 

و با مشــکالت و مفاســد برخــورد کند نه 

اینکه خــودش جواز رانت و گران فروشــی 

را صادر کند و اجازه دهد مــردم مقابل هم 

قرار بگیرنــد. نماینده مردم تهــران در خانه 

ملــت اظهار کــرد: بــرای نظارت بر بــازار و 

جلوگیری از مفاســد اقتصادی، بازرسانی 

که چند سالی هم اســتراحت کرده اند و به 

وظیفه خود آن طور که بایــد عمل نکرده اند 

باید به کار گرفته شــوند تا مسئوالن مجبور 

نشوند برای نظارت بر بازار یا مبارزه با مفاسد 

 اقتصادی، مردم را علیــه یکدیگر در مقابل

 هم قرار دهند.

بین الملل



پنجشنبه 5  دی  1398 / 29 ربیع الثانی 1441/ 26 دسامبر 2019/ شماره 2873

جابه جایی بیش از  یک میلیون مسافر از فرودگاه اصفهان
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان از جابه جایی بیش از یک میلیون و 257 هزار مسافر طی 8 
ماه ابتدایی سال 98 از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان خبر داد. حسن امجدی اظهار داشت: طی 8 
ماه ابتدایی سال 98 بیش از 11 هزار و 600 پرواز در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان صورت 
گرفته که از این تعداد 10 هزار و 127 پرواز داخلی و 1490 پرواز بین المللی بوده اند. امجدی تاکید کرد: 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در این هشت ماه توانسته در بخش پروازهای خارجی 
رتبه سوم را در فرودگاه های کشور به خود اختصاص دهد، پروازهای خارجی این فرودگاه به مقاصد 

استانبول، دبی، دوحه، نجف، کویت و بغداد انجام می شود.

سقف وام مسکن از محل اوراق افزایش یافت
افزایش سقف تسهیالت ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مسکن در شورای پول و اعتبار تصویب شد. در ن جلسه شورای پول و اعتبار، به ریاست عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی، افزایش سقف تسهیالت ســاخت و خرید مسکن از محل اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: عالوه بر این، 
سقف تسهیالت جعاله از محل منابع داخلی بانکها توسط بانک مسکن و بانکهای تجاری )شامل 
تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم و بدون سپرده( تا مبلغ 400 میلیون ریال افزایش یافت. 
همچنین شورای پول و اعتبار، با امکان تلفیق حســاب صندوق پس انداز مسکن جوانان با اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن )تا ســقف اوراق مزبور( موافقت کرد. در این جلسه 
برنامه های وزارت صمت برای بهبود شرایط وافزایش بهره وری شــرکت های خودروسازی ایران 
خودرو وسایپا خصوصًا برنامه واگذاری اموال وشرکتهای وابسته آنها مطرح و در راستای حمایت از 
اشتغال و افزایش تولید وحل مشکالت قطعه سازان، مقرر شد درخصوص تأمین سرمایه درگردش 

خودروسازان مساعدت ممکن از سوی سیستم بانکی به عمل آید.

 موفقیت فناوران اصفهانی
 در تجاری سازی 76 فناوری در کشور

تاکنون شرکت های فناور مستقر در شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان موفق به تجاری سازی 76 
فناوری در شهرک های صنعتی شدند. رییس شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان در بازدید رییس 
پارک علم و فنــاوری چهارمحال و بختیاری به همــراه رییس بنیاد نخبــگان و جمعی از معاونان 
دانشگاه های این استان از این شــهرک گفت: شــرکت های موفق، این فناوری ها را با راه اندازی 
کارخانه هایی در شــهرک های صنعتی تجاری ســازی کردند و به تولید انبوه رساندند تا گامی مهم 
در رفع نیازهای کشور بردارند. جعفر قیصری، نقش این شــرکت های فناور را در توسعه اقتصادی 
کشور موثر دانست و افزود: نزدیک به ربع قرن فعالیت شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با ربع 
قرن فعالیت به عنوان نخســتین و تنها ســازمان در نوع خود می تواند تجربه های ارزشمند خود را 
به دیگر پارک ها و مراکز فناوری برای رشــد و توســعه اقتصاد مبتنی بر فناوری ارائه دهد. رییس 
پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیــاری هم در این بازدید، نقش شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان را با داشتن تجربه های مطلوب در ایجاد و حمایت از شرکت های فناور تاثیر گذار برشمرد و 
گفت: پارک های علم و فناوری کشــور می توانند از این تجربیات ارزشمند استفاده کنند. اسماعیل 
پیرعلی افزود: به طور قطع با قوی شــدن نقش پارک های علم و فناوری در استان ها و کشور، همه 
نفع خواهند برد. همچنین در این بازدید، رؤسای شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک علم 
و فناوری چهارمحال و بختیاری تفاهم نامه ای با هدف تعامل و هم افزایی ســازنده میان شهرک 
و پارک در زمینــه ایجاد ظرفیت هم افزا در نظام نوآوری و زیســت بــوم کارآفرینی دانش بنیان و 
 تســهیل به کارگیری امکانات طرفین برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور 

امضا کردند.

در حالی که واردکنندگان نگران ارز تخصیصی به موبایل هستند، رییس اتحادیه تلفن همراه اصفهان می گوید افزایش واردات 
قیمت ها را کاهش داده است

قیمتهافروکشمیکند

بــازار موبایــل اگر چــه با اجــرای طرح  مرضیه محب رسول
ریجستری در ابتدا دچار نوسانات شدید 

شــد؛ اما فعال وضعیت در این بازار با ثبات به نظر می رسد. دولت برای 

اولین بار موفق شــد به کمک تکنولوژی، جلوی واردات قاچاق گوشی 

همراه را بگیرد؛ اما قیمت ها و چشم انداز بازار موبال در کشور پر از ضد و 

نقیض است. در حالی که هفته گذشته واردکنندگان گوشی های همراه 

نسبت به کند بودن تخصیص ارز به این حوزه و کاهش میزان موبایل در 

بازار و نهایت افزایش قیمت آن هشدار داده بودند؛ رییس اتحادیه تلفن 

همراه استان اصفهان از افزایش ۳0 درصدی واردات موبایل به بازار تلفن 

همراه اســتان اصفهان خبر داد. این در حالی اســت که فروشندگان و 

فعاالن در این بازار می گویند واردات افزایشی نداشته و این خالی بودن 

 بــازار از مشــتریان اســت کــه جنس هــا را در فروشــگاه ها انبــار

 کرده است. هر چند میر شمشــیری، رییس اتحادیه موبایل اصفهان 

گفته است با توجه به افزایش ۳0 درصدی واردات موبایل درسال جاری 

هیچ گونه کمبود موبایلی در بازار استان اصفهان وجود ندارد و نرخ تلفن 

همراه در بازار استان اصفهان در مقایسه با سال گذشته 20 درصد کاهش 

داشته است. وی افزود: روند کاهشــی نرخ تلفن همراه در بازار استان 

اصفهان به صورت روزانه ادامه خواهد داشت. میر شمشیری ادامه داد: 

اصلی ترین علت کاهش نرخ موبایل در بازار اســتان اصفهان برقراری 

آرامش و ثبات در بازار ارز است. تامین بودن بازار موبایل در کوتاه مدت 

در حالی قیمت ها را کاهش داده است که برخی اختالالت در تخصیص 

ارز، نگرانی هایی را در زمینه واردات موبایل ایجاد کرده بود و فعاالن این 

بازار هشدارهای جدی را نسبت به کمبود کاال به خصوص در شب عید در 

بازار موبایل داده بودند که به نظر می رســد دولت ایــن دغدغه را با یک 

بخشنامه جدید حل و فصل کرده است. مدیرکل نظارت ارز بانک مرکزی 

از نامه نگاری وزیر صنعت با این بانک به منظور تغییر ارز مورد نیاز برای 

واردات تلفن همراه و تامیــن آن از محل ارز ســامانه نیما، صادرات یا 

ســپرده واردکننده بنا به درخواســت متقاضی به کلیــه ارزها خبر داد. 

امیرحسین شکوهی گفته اســت: با توجه به تغییر گروه کاالیی گوشی 

تلفن همراه به گــروه کاالیی 2۳، تامین ارز ایــن کاال مطابق نامه وزیر 

صنعت، از محل ارز ســامانه نیما، صادرات یا ســپرده واردکننده بنا به 

درخواست متقاضی به کلیه ارزها امکان پذیر است. وی افزود: هر گونه 

اعمال محدودیت به منظور جلوگیــری از واردات برند خاص یا کنترل 

حداکثر ارزش مورد انتظار کاال، در زمان ثبت ســفارش کنترل و اعمال 

شود. تمامی درخواست های مرتبط با ثبت سفارش های معتبری که به 

این بانک ارسال می  شوند، جهت تخصیص و تامین ارز صرفا مطابق با 

قواعد مربــوط به گروه کاالیــی 2۳ مورد بررســی قــرار می گیرد. اما 

دغدغه هــای بازار موبایــل به همین جــا ختم نمی شــود در حالی که 

خریداران ناچار هستند گوشی های مورد نظر را از برخی از واردکنندگان 

محدود خریداری کنند؛ اما از ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی های 

این شرکت ها نارضایتی های زیادی وجود دارد. رییس اتحادیه موبایل 

اصفهان در این رابطه می گوید: متاسفانه نبودن نظارت بر روند واردات 

موبایل توسط برخی شرکت های واردکننده باعث شده تا اغلب موبایل ها 

خدمات مناســبی را به مردم ارائــه نکنند و این امــر می تواند منجر به 

افزایش قاچــاق موبایل دربازار شــود.وی ادامه می دهد: بیشــترین 

کشورهای واردکننده موبایل به داخل بازار کشورهایی همچون تایوان، 

چین، کــره جنوبی، هنــد و امارات هســتند. رییــس اتحادیه صنف 

فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه عنوان می کند: سازمان 

حمایت مصرف کنندگان باید پیگیری کنند که شــرکت های واردکننده 

موبایل در تمامی اســتان ها مرکز خدمات داشته باشــند تا بتوانند به 

خریداران موبایل خدمات واقعی ارائه دهند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: بیش از یک دهه خشکسالی با یک 
سال ترسالی جبران نمی شود و مصرف بهینه آب در 
منطقه مرکزی ایران همچنان ضروری است. حسن 
ساسانی افزود: افت شدید منابع آبی سطحی و زیر 
سطحی در سال های اخیر در مرکز ایران و به ویژه این 
اســتان به عنوان یک چالش اساسی مطرح است 
بنابراین نمی توان بارش های اخیــر را جبران کننده 

شرایط نامطلوب قبلی دانست.
 بنا بر اظهارات اواخر ســال گذشــته مســئوالن امر 
بر اســاس شــاخص های بلند مدت 5۳.4 درصد 
مساحت اســتان اصفهان درگیر خشکسالی شدید 
اســت. بر اســاس همین شــاخص 98.1 درصد 
مساحت استان درگیر خشکســالی هیدرولوژیک 
)آب شناســی(قرار گرفته، 5.5 درصد مســاحت 
خفیــف، ۳۳.2 درصد متوســط و 6 درصــد دارای 
خشکســالی بسیار شــدید اســت. وی ادامه داد: 
کاستی های منابع آبی استان با بارش های یک ساله 
جبران نمی شود، اصفهان از جمله مناطقی است که 
همواره با چالش خشکســالی روبه روست. معاون 

حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان، 
مصرف بهینه آب در بخش های صنعت، کشــاورزی 
و آشــامیدنی را ضروری خواند و گفت: برای عبور از 
شــرایط نامطلوب، صرفه جویی باید در دســتور کار 
همه ما باشد. سرانه مصرف آب آشامیدنی در استان 
اصفهان 154 لیتر بر ثانیه اســت و تعداد مشترکان 
فعال آب در این منطقه، یک میلیــون و 125 هزار و 
899 مشترک و تعداد انشعاب خانگی یک میلیون 
و 14 هزار و 811 عدد است. ساســانی تصریح کرد: 
ورودی فعلی سد زاینده رود 168 و خروجی از آن 8۳ 
مترمکعب بر ثانیه و میزان آب ذخیره شده در آن 482 

میلیون مترمکعب است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

سال ها خشکسالی با یک سال ترسالی جبران نمی شود

آب مرکبات گیری

بازار

با توجه به افزایش ۳۰ درصدی واردات موبایل درسال 
جاری هیچ گونه کمبود موبایلی در بازار استان اصفهان 
وجود ندارد و نرخ تلفن همراه در بازار استان اصفهان در 

مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است

آب مرکبات گیری متئو 
MCS40 مدل

قیمت: 220،000 تومان

آب مرکبات گیری بوش 
MCP3500 مدل

قیمت: 500،000 تومان

آب مرکبات گیری 
ZP603 تفال مدل

قیمت: 815،000 تومان

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

طال در آستانه سال میالدی، رکورد  زد
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه در آستانه سال نوی میالدی، طالی جهانی به باالترین 
رقم خود طی 6 هفته اخیر رسید، گفت: قیمت طال و سکه با وجود ثبات نرخ ارز، به دلیل افزایش بهای 
اونس جهانی طال، اندکی گران شد. هوشنگ شیشه بران، با تحلیل آخرین وضعیت بازار جهانی طال، اظهار 
کرد: قیمت طال در حالی به باالترین سطح خودطی 6 هفته اخیر رسیده که انتشار آمارهای ناامیدکننده 
اقتصادی در آمریکا و نگرانی سرمایه گذاران نسبت به توافق تجاری موقت بین آمریکا و چین موجب 
رشد مجدد تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طال شده است. رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان 
ادامه داد: افزایش نااطمینانی ها در اقتصاد جهانی که هسته مرکزی آن را جنگ طوالنی مدت تعرفه ای 
بین آمریکا و چین تشکیل می دهد، در کنار کاهش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی و ترس ناشی از 
رکود جهانی اقتصاد در آینده ای نزدیک از جمله عواملی است که به افزایش ارزش فلز زرد کمک کردند. 
شیشه بران با بیان اینکه زیان جنگ تجاری با چین برای اقتصاد آمریکا احتماال بیش از ۳00 میلیارد دالر 
خواهد بود، افزود: مورد دیگر تاثیرگذار بر قیمت طال، چشم انداز سیاست های فدرال رزرو است، چرا که 
مسئوالن فدرال رزرو قصد افزایش نرخ بهره در آینده ای نزدیک را ندارد و این موضوع طال را برای آینده 
میان مدت ارزشــمند نگه می دارد. وی با تاکید بر اینکه طال به عنوان یک سرمایه گذاری امن، در زمان 
اوج گیری تنش ها و نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی محسوب می شود، اظهار کرد: طال در آستانه 
ثبت بهترین عملکرد خود از سال 2010 قرار گرفته است، از سوی دیگر دالر تضعیف شده و حجم پایین 
مبادالت به دلیل تعطیالت کریسمس و همچنین نااطمینانی ها در خصوص فاز اول معامله تجاری بین 
چین و آمریکا در کوتاه مدت به عنوان حامی ارزش فلز زرد عمل خواهند کرد. رییس اتحادیه طال و جواهر 
اصفهان با بیان اینکه تنش بلندمدت بین آمریکا و چین و به طول انجامیدن بیش از حد آن موجب شده 
که عکس العمل بازار به ســیگنال هایی که از مقامات دو کشور دریافت می کند، بسیار محتاطانه باشد، 
گفت: در حقیقت بازارها خود را با شــرایط بالتکلیفی وفق داده اند تا سیگنال بسیار موثقی از مذاکرات 
تجاری دریافت کنند. وی افزود: وضعیت اونس طال در هفته پیش رو با توجه به اندیکاتورهای تکنیکال، 
میانگین های متحرک کوتاه و بلندمدت و همچنین از طریق دیدگاه بنیادین پیچیدگی خاصی دارد که 
بیشتر به عوامل بنیادین مربوط است. شیشه بران در خصوص وضعیت اونس در هفته آینده، توضیح 
داد: با توجه به اندیکاتورهای تکنیکال، اونس با احتمال زیادی در هفته پیش رو نزولی خواهد بود؛ اما 
با استناد به میانگین های متحرک باالی 50 روزه و پایین تر از 20 روزه، هفته آینده اونس روند صعودی 
خواهد داشت. وی افزود: براساس تحلیل های بنیادین، اگر اخباری منجر به نااطمینانی در بازارها شود، 
وضعیت طال مبهم خواهد بود و احتماال معامالت هفته نوسانی آغاز خواهد شد. رییس اتحادیه طال و 
جواهر اصفهان در ادامه با اشاره به وضعیت بازار داخلی طال، اظهار کرد: در بازار ایران چهارمین روز هفته در 

حالی آغاز شد که شاهد نوسان شاخص ارزی در کانال 1۳ هزار تومانی هستیم. 

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت:

لوازم خانگی فاقد شناسه کاال از 15 دی، قاچاق محسوب می شود
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگــی وزارت صمت گفت: تمامی تولیدکنندگان و تشــکل های 
صنعتی لوازم خانگی تولید داخل تا 15 دی ماه فرصت دارند که برای 8 گروه کاالیی خود فرآیند ثبت و 
اخذ شناسه را انجام دهند و برای کاالهای خود شناسه دریافت کنند. عباس هاشمی با بیان این مطلب 
افزود: به تمامی تشکل های صنعتی و واحدهای تولیدی ابالغ شده است که تا 15 دی ماه برای دریافت 
شناسه کاال برای محصوالت تولیدی خود اقدام کنند و در سطح بازار هم با هماهنگی و با اطالع رسانی 
که با اتحادیه فروشــندگان و توزیع کنندگان لوازم خانگی انجام شده است، تا زمان نهایی تعیین شده 
باید برای کاالهای موجود خود شناسه کاال بگیرند.وی ادامه داد: این قدم نخست است و در قدم های 
بعدی تمامی اقالم لوازم خانگی را شامل خواهد شد و باید تولیدکنندگان و واردکنندگان اقدام به ثبت، 

اخذ و نصب شناسه کاال  کنند.

کافه اقتصاد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:اخبار

زنجیره اقتصادی اصفهان با صنعت نساجی تکمیل می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استان اصفهان گفت: صنعت نساجی از اولویت های مهم استان اصفهان است و با برنامه ریزی های انجام شده زنجیره صنعت 
اقتصادی از کشاورزی با نساجی تکمیل می شود. سید حسن قاضی عسگر با اشاره به اینکه صنعت نساجی و صنایع وابسته اعم از پوشاک، طراحی دوخت و مد 
با ایجاد اشتغال انبوه در رده صنایع سبز قرار می گیرند، اظهار داشت: صنعت نساجی از صنایع پر قدمت، سودآور، اشتغال زا و استراتژیک این دیار است و در این 
یک سال برای احیا و دوام آن برنامه ریزی و تالش های مهمی انجام شده است. وی با بیان اینکه در گذشته معضالتی مانند رکود، مالیات بر ارزش افزوده، واردات 
و باال بودن نرخ سود تسهیالت منجر به از هم گسستن تار و پود این صنعت شده بود، ابراز داشت: با تغییر نرخ ارز،  بوق کارخانه های نساجی به صدا درخواهد آمد 
و امیدواریم با راه اندازی شهرک نساجی و پوشاک در آینده نزدیک این کارخانه ها به چرخه تولید برگردند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با 
اشاره به قول تشکیل کمیته تخصصی برای راه اندازی دو شهرک نساجی و پوشاک تصریح کرد: ایجاد چرخه ریسندگی تا توزیع پوشاک عالوه بر ارزش افزوده 

می تواند باعث اشتغال زایی بیش از صد هزار نفر را فراهم کند. 

گشایش سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت نساجی و 

دومین نمایشگاه مداکس
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
نساجی و دومین نمایشگاه مداکس )مد، 
لباس و کفش( روز سه شــنبه با حضور 
مسئوالن کشوری و اســتانی در اصفهان 
گشــایش یافت؛ این دو نمایشــگاه در 
فضای بیش از هشت هزار و 500 مترمربع 
از سوم تا ششم دی ماه در محل برپایی 
نمایشگاه های بین المللی استان واقع در 

پل شهرستان دایر است.

وز عکس ر

عکس: ایرنا
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در گفت وگو با معاون پژوهشی دانشگاه کاشان بررسی شد؛

فعالیت های پژوهشی، الزمه حیات موسسات آموزشی
آموزش و پژوهش نه به معنای آکادمیک آن بلکه به معنای عام در طول 
زندگی انسان همیشه با او همراه بوده است. از زمانی که یک طفل روز به 
روز گذران عمر می کند تا به مراحل رشد می رســد و بعد از آن در نوجوانی 
و جوانی و ادامه زندگی همیشــه در لحظه لحظه زمان، بشــر احتیاج به 
فراگرفتن و جست وجو برای نادانسته های خود بوده است. حال بعضی 
از این مجهوالت و گمشده های زندگی او در جریان روزمره زندگی و گاهی 
هم در باب عوالم پنهان زمین و آسمان و حتی جهان ریزماده ها بوده است. 
اما در فضای تعلیم و تربیت مدارس و همچنین دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی به دلیل ارتباط مستقیم دانش آموزان، دانشجویان و اساتید 
با معنای عام آموزش و پژوهش این حوزه از زندگی بشر در این دوران و 
مکان ها بیشتر نمود پیدا می کند. طی چند سال اخیر نیز با رشد تکنولوژی 
و گرفتاری انســان در دهکده جهانی ارتباطات مباحث پژوهشی به دلیل 
ارتباط سریع پژوهشــگران و محققان با دیگر دانشمندان از سراسر دنیا 
توانسته است زمینه ساز اتفاقات منحصر به فرد در انجام تبادالت علمی 

در سراسر دنیا را فراهم آورد. 
انجام تحقیقات و پژوهش های علمی در دانشــگاه و فضاهای آموزش 
عالی در ایــن بین به دلیل انجــام تحقیقات کاربردی بر بســتر نیازهای 
جامعه بشری بیشتر مورد توجه مردم، سیاستمداران و همچنین طبقات 
مختلف قرار گرفته است. جامعه آموزشی و دانشگاهی کاشان نیز با توجه 
به موقعیت جغرافیایی و همچنین ظرفیت های مختلف دانشــگاهی و 
صنعتی در این بین همگام با دیگر موسســات آموزشی در ایران و جهان 
با انجام تحقیقات پژوهشی در راستای رفع نیازهای مردم و کشور سعی 

و تالش می کند.

12 مجله در دانشگاه کاشان چاپ و منتشر می شود
معاون پژوهشی دانشگاه کاشــان با بیان اینکه این واحد دانشگاهی در 
سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد، اظهار 
داشــت: با توجه به اهمیت مجالت و ژورنال های علمــی در تحقیقات و 
پژوهش های بین المللی هم اینک در دانشــگاه کاشان ۱۲ مجله چاپ و 
منتشر می شود که از این بین دو مجله ISI اســت. وی همچنین با بیان 
اینکه چند مجله دیگر نیز در دست انتشار اســت، ابراز داشت: از مجموع 
مجالت منتشر شده در دانشــگاه کاشــان چهار مجله به زبان انگلیسی 
چاپ می شود. مجید منعم زاده با اشاره به ســعی و تالش دانشجویان، 
پژوهشگران و اساتید دانشــگاه کاشــان در ارائه مقاالت علمی تصریح 
کرد: در ســال ۱۳۹۷ حدود یک هزار و ۸۰ مقاله از محققین این دانشگاه 
در مجالت ایرانی و بین المللی چاپ شده است که از این بین حدود ۸۰۰ 

مقاله در مجالت معتبر علمی منتشر شده است.

200 طرح پژوهشی تحقیقاتی سال گذشته در 
دانشگاه کاشان اجرا شده است

وی، ارائه ۵۳۰ مقاله در کنفرانس های مختلف ملی و بین المللی توسط 
محققین و پژوهشگران دانشگاه کاشان را نشانه ای از اهتمام و اهمیت به 
پژوهش در این دانشگاه دانست و خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ همچنین 
۲۰۰ عنوان طرح علمی پژوهشی در دانشگاه کاشان به مرحله اجرا رسیده 
که از این بین، ۵۸ طرح در ارتباط با صنعت بوده است. معاون پژوهشی 
دانشگاه کاشان اعتبار اختصاص یافته به طرح های ارتباط با صنعت را در 
سال ۹۷ حدود ۱۷ میلیارد ریال دانست و اذعان داشت: در سال ۹۸ نیز ۳۰ 
عنوان طرح در ارتباط با صنعت در دانشگاه اجرا شده که اعتباری بالغ بر ۸۰ 

میلیارد ریال به آن اختصاص داده شده است.

چاپ 70 عنوان کتاب توسط اساتید دانشگاه 
کاشان از سال گذشته تاکنون

وی با اشــاره به اینکه حدود ۵۰ عنوان کتاب توسط اســاتید، محققین و 
پژوهشگران دانشگاه کاشان در سال ۹۷ چاپ شده است، بیان داشت: 

در ســال ۹۸ نیز تا پایان مهرماه ۲۰ عنوان کتاب چــاپ و روانه بازار کتاب 
شده اســت. منعم زاده ارتباط و تعامل با دیگر دانشگاه های دنیا را یکی 
از مهم ترین ابزارهای تبادالت علمی دانســت و افزود: بــه این منظور با 
دانشگاه های مختلفی تفاهم نامه امضا شده که آخرین نمونه آن با یکی 
از دانشگاه های فیلیپین بوده اســت. وی مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه 
کاشان را یکی از مراکز تحقیقی مجهز در منطقه دانست و اظهار داشت: این 
واحد تحقیقاتی آمادگی کامل دارد با دیگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

داخلی و خارجی همکاری کند.

وجود سه واحد توسعه تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشــان نیز با بیان اینکه در این 
واحد دانشگاهی ســه واحد توســعه تحقیقاتی بالینی وجود دارد، اظهار 
داشت: برای تاســیس چهار مرکز تحقیقاتی در حوزه های علوم تشریح، 
فیزیولوژی، بیوشیمی و تروما نیز موافقت قطعی آن اخذ شده است. وی 
همچنین از اخذ موافقت اصولی تاسیس شش مرکز تحقیقاتی دیگر در 
دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات درمانی کاشان خبر داد و اظهار داشت: 
مرکز رشد و نوآوری دانشگاه نیز سال گذشته همزمان با سفر معاون علمی 

فناوری رییس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید.

در مسیر کمربندی جدید نایین صورت گرفت؛

آغاز ساخت مجتمع خدمات رفاهی بین راهی بنده علی
ســاخت مجتمع خدمات رفاهی بین راهی بنده علی در مســیر کمربندی جدید نایین آغاز شد. 

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با بیان اینکه استان 

اصفهان از لحاظ تعداد مجتمع های خدمات رفاهی، رتبه اول را در کشــور داردگفت: این مجتمع 

با ســرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد ریال در زمینی به مســاحت ۳۰ هزار و زیر بنای پنج هزار مترمربع 

ســاخته می شــود. محمدعلی صلواتی افزود: این مجتمع قرار اســت در قالب جایگاه سوخت، 

رستوران، مجموعه تعمیرگاهی، فروشــگاه، نمازخانه و سرویس بهداشتی، ظرف مدت یک سال 

ساخته شــود. وی گفت: با بهره برداری از این مجتمع خدمات رفاهی بین راهی، زمینه اشتغال 

مســتقیم بیش از ۳۰ نفر فراهم می شــود. فرماندار نایین با اشــاره به اینکه در حال حاضر سه 

مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی دیگر در شهرســتان نایین در حال ساخت است، گفت: درحال 

حاضر شش مجتمع خدمات رفاهی فعال در ســطح شهرستان نایین وجود دارد. محمد حسین 

 نصرتی، افزود: نایین با داشــتن ۱4۰۰ کیلومتر راه، ۱۰ درصد راه های اســتان را به خود اختصاص

 داده است.

 آغاز طرح هوشمند سازی
 شبکه آبرسانی گلپایگان

مدیرآبفای شــهری گلپایگان از آغاز اجرای طرح هوشمند سازی شــبکه آبرسانی و مخازن آب 

شــهری با اعتبار 4۰ میلیارد ریالی خبرداد و گفت: نظارت هوشمند برکیفیت و توزیع آب در شبکه 

و کنترل فشار آب مخازن و شبکه آبرســانی از مزایای اجرای این طرح است. ناصر دهقانی ادامه 

داد: طرح آبرسانی این شهرســتان با اعتبار 4۵۰ میلیارد ریال، ۹۵ درصد پیشرفت داشته است. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر شــهرهای گلپایگان، گوگد و گلشهر و ۱۲ روستای مجتمع زرنجان 

از آب تصفیه شده بهره مند هستند، به تکمیل نبودن مخزن ذخیره آب ۳۱ روستای مجتمع جلگه 

اشاره کرد و گفت: نیمی از آب این روستاها از تصفیه خانه و مابقی از منابع محلی روستاها تامین 

می شود. دهقانی، فاضالب شــهری گلپایگان را از دیگر طرح های آبفای این شهرستان برشمرد 

و گفت: طول خطوط شــبکه جمع آوری و انتقال فاضالب آن ۲۰۰ کیلومتر است و در حال حاضر 

کلکتور فاضالب به قطر هزار میلی متر با لوله هایی از جنس بتن مسلح با پوشش داخلی پروپیلن 

به طول ۵ کیلومتر از تصفیه خانه تا مرکز شهر گوگد اجرا شده که به دلیل کمبود اعتبار، ادامه طرح 

با بیع متقابل، فاینانس داخلی و مشارکت مردم امکان پذیر خواهد بود.

کنترل روان آب ها؛ اولویت شهرداری شهرضا
معاون اجرایی و خدمات شــهری شــهردار شــهرضا گفت: ســاماندهی و کنترل روان آب ها از 

اولویت های ویژه مدیریت این شــهر اســت. محمد حسین کوهی زاده با اشــاره به اهمیت دفع 

آب های ســطحی در بافت فرســوده شــهرضا اظهار کرد: قدمت این شــهر و بافت فرســوده و 

قدیمی آن ســبب شــده در بخش هایی با عرض کم کوچه ها و دارای اختــالف ارتفاع و مناطقی 

که به شبکه فاضالب شــهری متصل نیســت در زمان بارش مشکالتی برای شــهروندان ایجاد 

شــود. وی گفت: برای رفع این مشــکل با اختصاص 4۱۸ میلیــون و ۵۰۰ هزار ریــال اقدام به 

حفر هفت حلقه چاه جذبی، کول گــذاری و پمپ گذاری جهت هدایت و دفع آب های ســطحی 

شــد. معاون اجرایی وخدمات شــهری شــهردار شــهرضا افزود: تاکنون در خیابان عســگریه 

فرعی دو، خیابــان باغملی فرعی چهار و روبــه روی مجتمع خلیخ فارس، خیابان شــهدای منا 

 فرعی ۲۲، خیابان پاســداران فرعی ۱۶ و ۱۹، خیابان اردیبهشــت فرعی شــش چاه های جذبی 

حفر شده است.
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یک کتیبه تاریخی از دوران اســالمی در شهرستان سمیرم کشف شد. ســعید سلمانیان گفت: در 
کاوش های باستان شناسان و پژوهشگران موسسه باستان شناسی میراث مکتوب تهران و استان 

اصفهان در تپه ها و آثــار تاریخی بخش 
مرکزی ســمیرم کتیبه های باارزشــی 
به خــط میخی، خــط کوفــی، عربی و 
فارسی کشف شــد. وی افزود: در میان 
این کتیبه ها، کتیبه ای کشــف شــد که 
برای اولین مرتبه نام کشور ایران به خط 
عربی بر آن نوشته شده و می توان گفت 
کهن ترین کتیبه شــناخته شــده اوایل 

دوران اسالمی در ایران است. 
رییــس اداره میراث فرهنگــی صنایع 

دستی و گردشگری سمیرم همچنین گفت: طی پژوهش هایی که باستان شناسان در بخش مرکزی 
سمیرم روی تپه های تاریخی انجام دادند، مشخص شــد قدمت تاریخی تپه گل افشان به دوران 
پیش از تاریخ و هزاره پنجم قبل از میالد بر می گردد. سلمانیان افزود: این کاوش ها بر اساس مستند 
نگاری سنگ نوشته ها، کتیبه ها و سنگ قبرهای قدیمی در حوزه بخش مرکزی سمیرم انجام شده 
است. شهرستان سمیرم با چهار شهر، چهار بخش و ۱۲۰ روســتا و آبادی در فاصله ۱۶۰ کیلومتری 

جنوب اصفهان واقع شده است.

کرباس بافی هنری هفت هزار ساله در دل کویر
هنرمندان خورو بیابانک، پنبه را تبدیل به نخ کرده و ســپس با استفاده از دستگاه بافت پارچه های 
سنتی، پارچه کرباس را در اشــکال متنوع می بافند. هنرمند کرباس باف خوروبیابانکی که هنرش 
را از مادر آموخته و از ســال ۸۷ به خاطر عالقه شــخصی، این هنر را به صورت حرفه ای آغاز کرده، 
حاال استاد این هنر برای دخترش شده است. خانم علیخانی با اشــاره به اینکه کرباس پارچه ای 
کامال طبیعی اســت، افزود: این هنر قدمتی هفت هزار ســاله دارد و تمام مراحــل تولید پارچه از 
 قبیل نخ ریسی، آهار زنی، چله دوانی، رنگرزی و بافت منسوجات به شیوه کامال سنتی و با دست

 انجام می شود.
 این بانوی هنرمند، مزایای پارچه کرباس را سازگاری با پوست، طبیعی بودن الیاف و خنک بودن 
آن دانست و افزود: در گذشــته مردم از این پارچه برای تهیه پوشاک استفاده می کردند. علیخانی 
افزود: زنان خورو بیابانک درگذشته به بافت این منسوجات شهرت داشتند و پارچه های کرباس را 

به شهرهای اصفهان، یزد و سمنان به صورت مبادله کاال به کاال ارسال می کردند.

گشایش نمایشگاه چوبینه های رنگین در دانشگاه کاشان
نمایشگاه چوبینه های رنگین اثر مهران ملک، عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی دانشگاه کاشان 
در این دانشگاه  برگزار شد. مهران ملک، استاد هنرمند خوش ذوق با مجموعه ای از اشیای طبیعی 
و با استفاده از چوب، رنگ، نقاشی و رزین آثار هنری زیبایی را از چوب خلق کرده است. ملک، هدف 
از برگزاری این نمایشــگاه را ارائه کارهای جدید و معرفی این آثار به دانشجویان و تشویق و ترغیب 
آن ها به کارهای نو با تاکید بر طراحی و ابداع در آثار هنری عنوان کرد و افزود: با اشیای خرد و ناچیز 
می توان آثار هنری بزرگی را خلق کرد. وی، تاکنون نمایشــگاه های مختلفــی را با عناوین چوب، 
مجسمه، حجم، نقاشی و آثار چوبی و ساحلی در داخل دانشگاه و دیگر نقاط کشور و حتی خارج از 

کشور ارائه کرده است.

مدیر رصدخانه دانشگاه کاشان در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه کسوف یا خورشــیدگرفتگی هنگامی 
رخ می دهد که خورشید، ماه و زمین تقریبا در یک 
راســتا قرار گیرند و ماه بین خورشید و زمین باشد، 
اظهار داشت: در این حالت ماه روی بخشی از زمین 
ســایه یا نیم ســایه ایجاد می کند. ایرج صفایی با 
اشاره به خورشــید گرفتگی امروز  ابراز داشت: این 
رخداد طبیعی در واقع به صورت حلقوی رخ می دهد 

که در ایران می تــوان آن را به صــورت جزئی دید. 
مدیر رصدخانه دانشگاه کاشــان با بیان اینکه این 
خورشیدگرفتگی جزئی در ایران از ساعت۵:۵۹ آغاز 
و گرفت کلی در ساعت ۷:۰4صبح بود، تصریح کرد: 
در بین تمام مناطق ایران جزیــره کیش با بیش از 
۸۵ درصد گرفتگی خورشــید، بهترین مکان برای 
کســوف جزئی خورشید اســت. وی از گرفت ۷4 
درصدی خورشید در کاشان خبر داد و خاطرنشان 

کرد: بیشینه گرفتگی خورشید در رصدخانه دانشگاه 
کاشــان در ســاعت ۷ و ۱۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه بود.
افراد عالقه منــد حتما باید برای دیدن کســوف از 

عینک های مخصوص  استفاده کنند.

مدیر رصدخانه دانشگاه کاشان:

امروز ، بیشینه خورشید گرفتگی کاشان 74 درصد است

اخبار

مدیر آب و فاضالب روستایی اردستان:

از  تخلفات انشعابات غیرمجاز 
جلوگیری شده است

خبر روز

 مدیــر آبفار اردســتان گفت: شــرکت آب و 
فاضالب روســتایی در ســال جاری بیش 
از ۹۰۰ میلیــارد ریــال بــرای اجــرای طرح 
و تعویض شــبکه در روســتاهای اردستان 
هزینــه کرده اســت. رضــا دهقانــی اظهار 
کرد: سیاســت شــرکت آبفار این است که 
پروژه هــای آب و فاضــالب روســتایی را با 
همکاری دهیاری و بخشــداری آن روســتا 
انجام دهد. وی بــا بیان اینکــه در بیش از 
۹۰ درصد روســتاهای شهرســتان عملیات 
تعویض شــبکه انجام شــده، گفت: حدود 
۱۰۸ روســتا در حوزه خدمات آبفار اردستان 
قرار دارد که فقط عملیات تعویض شــبکه در 
۳ روستا پرجمعیت شهرســتان باقی مانده 
اســت. دهقانی با بیان اینکه قدمت شبکه 
آبرسانی روستای اردستان بیش از ۳۵ سال 
است، گفت: با تعویض شبکه های روستایی 
در ۳۷ روســتا حدود ۲۸ درصــد از پرت آب 
جلوگیری شده اســت. در حال حاضر پرت 
آب در آبفار اردســتان حدود ۲۵ درصد است 
و تا حد استاندارد که ۱۷ درصد است، فاصله 
داریم. وی با اشــاره به مزیت های تعویض 
شبکه های آبرسانی روســتایی، اضافه کرد: 
با تعویض هایی که برای شبکه های آبرسانی 
انجام شده از ۹۰ درصد از تخلفات انشعابات 
غیرمجاز جلوگیری به عمل آمده و حدود ۷۰ 
درصد حوادث آبفار کاهش پیدا کرده است. 
مدیر آبفار با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب 
روستایی اردستان به بیش از ۱۱۶۵۰ مشترک 
خدمات می دهد، تصریح کرد: این شــرکت 
بالغ بــر ۳ میلیارد و ۸4۰ میلیــون تومان از 
مشــترکان طلب دارد که حدود ۳۰ درصد آن 
از سازمان های دولتی است. دهقانی با اشاره 
به تاثیر بارندگی های سال گذشته و امسال، 
گفت: وضعیت آب در روستاهای شهرستان 
بسیار خوب شده است. در حال حاضر حدود 
4۵ روســتا با ۹ تانکر آبرســانی می شود که 
نســبت به ابتدای سال ۸ روســتا از چرخه 

آبرسانی سیار خارج شده است.

فرماندار خوانسار ظهر سه شــنبه در جلسه ستاد بزرگداشت ۹ دی اظهار کرد: 

مراسم بزرگداشــت ۹ دی نباید پتکی بر تخریب دولت محسوب شود بلکه 

باید به منزله بصیرت افزای مردم باشد. منصور کمالی افزود: عده ای با اخبار 

کذب علیه دولت مردم را تحت تاثیر قرار می دهند و الزم است مردم نسبت به 

این چنین خبرها تحقیقات الزم را انجام دهند و هر خبری را نپذیرند. فرماندار 

خوانسار تصریح کرد: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات خبرگان رهبری و 

مجلس شورای اسالمی قرار داریم، الزم است در مراسم گرامیداشت ۹ دی 

شــور و نشــاط انتخاباتی را به عزم ملی تبدیل کنند. وی افزود: سخنرانان با 

لحن تخریب گونه در ذهن مردم طوری وانمود نکنند که بین دولت و ســایر 

ارکان نظام فاصله و اختالفی وجود دارد، اگر در مردم احســاس شکاف بین 

سران نظام ایجاد شود قطعا مشارکت در انتخابات به حداقل می رسد. کمالی 

گفت: منکر مشکالت اقتصادی در جامعه نیستیم؛ اما انتقادات نباید همراه با 

تخریب باشد، کشور در یک جنگ اقتصادی نابرابر قرار دارد، به گونه ای که دالر 

را نمی توان وارد کشور کرد و فروش نفت کاهش پیدا کرده است. وی تاکید 

کرد: ۹ دی به عنوان یک واقعه بزرگ و تاریخ ساز برای حفظ نظام موثر است و 

باید این واقعه در بین مردم و نسل آینده قابل درک و فهم شود تا فتنه دشمنان 

را خنثی کند. کمالی گفت: انقالب اسالمی به همین آسانی به پیروزی نرسید 

و در راه رسیدن به آن خون هزاران شهید نثار شده لذا مسئوالن و مردم در حفظ 

ارزش های انقالب و نظام باید تالش مضاعف داشته باشند.

فرماندهی انتظامی گلپایگان از دستگیری فردی که با راه اندازی یک کانال 

تلگرامی اقدام به تشــویش اذهان عمومی و تحریک مــردم به تجمعات 

غیر قانونی می کرد، خبر داد. علی ســبحانی اظهار داشت: ماموران پلیس 

فتای فرماندهــی انتظامی شهرســتان گلپایگان با اشــرافیت باالی خود 

بر فضای مجازی متوجه شــدند فردی با بهره گیری از بســتر شــبکه های 

اجتماعی تلگرام و اینســتاگرام اقدام به برهم زدن امنیت روانی، تشویش 

اذهان عمومی و دعوت مردم به تجمعــات غیرقانونی می کند. فرماندهی 

انتظامی گلپایگان افزود: تحقیقات کارشناسان پلیس فتا برای شناسایی 

این فرد آغاز و ســرانجام با اقدامات فنی و اطالعاتی ویــژه و هماهنگی با 

مقام قضایی، وی در مخفیگاهش دســتگیر شد. ســبحانی تصریح کرد: 

متهم پس از دستگیری در مواجهه با اسناد و مدارک پلیس به بزه انتسابی 

خود اقرار کرد که در این خصوص پرونده تشــکیل و جهت اقدامات قانونی 

تحویل مراجع قضایی شــد.وی با بیــان اینکه هرگونــه اقدامی در جهت 

نشر اکاذیب، تشــویش اذهان عمومی و تحریک مردم در فضای مجازی 

با مجازات ســنگین از ســوی دســتگاه قضایی همراه خواهد بود، گفت: 

از شــهروندان می خواهیم در صورت اطــالع از هرگونــه فعالیت مجرمانه 

در فضای مجــازی یا پیام رســان های موبایلی، مراتب را از طریق نشــانی 

 پلیس فتا بــه آدرس www.cyberpolice.ir بخــش ارتباطات مردمی

 گزارش کنند.

9 دی یک واقعه تاریخ ساز در خنثی کردن 
فتنه دشمنان است

 دستگیری عامل تحریک مردم
 به تجمعات غیرقانونی در گلپایگان
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مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان خبر داد:

آغاز اعمال قانون اجرای طرح زوج و فرد از در منازل
مدیرکل ستاد مدیریت بحران اســتان اصفهان گفت: اعمال قانون تردد خودروها در محدوده زوج 
و فرد آغاز و پیامک آن از یک ماه آینده ارسال می شود. منصور شیشه فروش با بیان اینکه یکی از 

راهکارهای ارائه شده در کارگروه شرایط 
اضطرار آلودگی هوا اجــرای طرح زوج 
و فرد از در منازل اصفهان اســت، اظهار 
کرد: این طرح در شورای عالی ترافیک 
استان مورد تایید قرار گرفته است. وی 
با بیان اینکه اجرای این طرح در دستور 
کار قرار گرفته است، ادامه داد: این طرح 
در روزهایی که با انباشــت آالینده ها در 
هوای اصفهان رو به رو هستیم، اجرایی 

می شود. وی افزود: شهروندان باید توجه داشته باشند که در روزهای آلوده، نزدیک ترین دوربین به 
منزل شان در خصوص اجرای طرح زوج و فرد اعمال قانون خواهد کرد.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور:

 بیش از یک هزار  اصفهانی به دلیل آلودگی هوا 
 راهی اورژانس شدند

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: طی ۶ روز گذشته و با افزایش آلودگی هوا، ۱۳ هزار و ۹۳۱ نفر به 
دلیل بیماری های قلبی و تنفسی به مراکز اورژانس مراجعه کرده اند. مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان 
اورژانس کشور با اشاره به آمار مراجعه کنندگان به اورژانس بر اثر آلودگی هوا از ۲۸ آذر تا سوم دی اظهار کرد: 
به دلیل بروز آلودگی هوا و افزایش ذرات معلق هوا در شهرهای اصفهان، البرز، تهران، مرکزی، قزوین، قم، 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان و یزد تعداد ۱۳ هزار و ۹۳۱ نفر به اورژانس پیش بیمارستانی 
سراسر کشور مراجعه کردند که از این تعداد هشــت هزار و ۵۴۷ نفر بیماران قلبی و پنج هزار و ۳۸۴ نفر 
بیماران تنفسی بوده اند. سخنگوی ســازمان اورژانس کشــور با بیان اینکه تهران رکوددار مراجعات به 
اورژانس در روزهای آلوده است، ادامه داد: ۶ هزار و ۸۵۲ نفر در تهران به اورژانس پیش بیمارستانی مراکز 
درمانی و بیمارستان ها مراجعه کردند که ۴ هزار ۲۱۹ نفر بیمار قلبی و دو هزار و ۶۳۳ بیمار تنفسی بوده اند. 
خالدی افزود: تعداد مراجعه کنندگان به اورژانس پیش بیمارستانی به دلیل افزایش ذرات معلق هوا در 

استان اصفهان یک هزار و ۸۵۸، آذربایجان غربی ۱۳۶۷، و آذربایجان شرقی یک هزار ۲۵۳ نفر است.

موافقت وزارت کشور  با سهمیه بنزین ویژه معلوالن
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ هزار پالک خودرو ویژه معلوالن 
در کشور وجود دارد، از تصویب اختصاص سهیمه بنزین ویژه معلوالن در وزارت کشور خبر داد. محمد 
نفریه گفت: رییس جمهور هم دســتور دادند تا نسبت به این مسئله رســیدگی شود. به دنبال این 
دستور، در وزارت کشور هم کارگروهی تشکیل شد و این کارگروه در قالب بند ۸، تصویب کرد که برای 
معلوالن سهمیه بنزین در نظر گرفته شود. وی افزود: این موضوع به وزارت نفت ابالغ می شود تا برای 
کلیه خودروهای دارای پالک ویژه معلوالن و جانبازان سهمیه بنزین عالوه بر سهمیه عادی در نظر 
گرفته شود، این موضوع تصویب شده و ما نیز پیگیر آن خواهیم بود. نحوه اعطای این سهمیه نیز به 
گونه ای است که در کارت سوخت آنها شارژ خواهد شد. نفریه با بیان اینکه البته احتیاج به سهیمه 
بنزین معلوالن فقط مختص افرادی که پالک ویژه دارند، نیست، اظهار کرد: بسیاری از معلوالن  هم 
هستند که کارت سوخت ندارند، برای مثال موتورهای سه چرخ یا خانواده هایی که پالک ویژه ندارند 

از جمله این گروه ها هستند؛اما برای اقدامات درمانی و اشتغال شان نیازمند این سهمیه هستند. 

برای روزهای آینده بارش های پراکنده برای اصفهان پیش بینی شده است؛ اما پزشکان معتقدند  بارندگی در زمان آلودگی هوا 
خطرناک خواهد بود

باران، همیشه حادثه ای عاشقانه نیست!

پریسا سعادت آلودگی هوا فعال صدر نشین اخبار است ؛ 
ذراتــی کــه تقریبــا بــر شــهر اصفهان 

حکم فرمایی می کنند و یک هفته ای شهر را نیمه تعطیل کرده اند. هر چند 

همه راه های ممکن برای کاهش این آلودگی بررسی و راهکارهایی هم 

مانند اجرا شــدن طرح زوج و فرد در اصفهان بررسی شده ؛ اما به نظر 

 می رســد کنتــرل آالینده های شــهرهای آلوده از دســت مســئوالن

 اجرایی خارج شده و به نوعی همه چشم به آسمان دارند تا شاید بادی 

بوزد یا بارانی ببارد؛ اما سوال اینجاســت که اگر باران ببارد یا باد بیاید یا 

 حتی هوا گرم تر شــود آیــا آلودگی و آســیب های ناشــی از آن کمتر

 خواهد شد؟ جواب این ســوال برخالف آنچه همه فکر می کنند »بله« 

نیست. 

برخی از متخصصان می گویند آلودگی به حدی در برخی از شــهرها از 

جمله تهران و اصفهان شــدید اســت که حتی باد و باران هم وضعیت 

را وخیم تــر می کنــد. منصور شیشــه فــروش، مدیــرکل مدیریت 

 بحران اســتانداری اصفهان گفته است شــرایط جوی برای آلودگی تا 

بهمن فراهم است، یعنی تا نزدیک به یک ماه دیگر باد چندانی نمی وزد 

و هوا همچنان وارونه می ماند؛ اما از آن سو شاید باران ببارد. نکته نگران 

کننده این است که پزشکان می گویند باران وضعیت را بدتر می کند! 

مرتضی فالح پور، فوق تخصص آسم و آلرژی و از اعضای هیئت علمی 

دانشگاه علوم پزشــکی ایران می گوید: اساســا راه حل درمان آلودگی 

هوا بارندگی نیست. آلودگی های بیرونی دو منبع دارند؛ منابعی ثابت 

مثل کارخانه ها و متحرک مثل خودروها. کیفیت بنزین و خودرو نقش 

زیادی در کاهش آلودگی هوا دارد؛ به طور مثال در بارش های اسیدی 

شاهد بیماری های آسم هستیم پس نمی توان گفت بارش باران پس 

از آلودگی خوب است.

 وی با اشاره به عوارض باران پس از آلودگی، ادامه می دهد: اجزایی مثل 

No که به طور طبیعی اثرات سوئی ندارد، ممکن است در ترکیب با آب 

و فرم محلول، اثرات اســیدی پیدا کنند و برای سالمتی بدن خطرناک 

باشند؛ بنابر این پس از هوای آلوده و بارش باران توصیه نمی شود که زیر 

باران قرار بگیریم؛ اما نوع ماده موجود در هوا و اثرات آن متفاوت است.

شرایط وقتی  نگران کننده تر می شــود که بدانیم در روزهای آینده عمال 

باد چندانی نخواهد وزید و بر اساس داده های مرکز هواشناسی سرعت 

وزش باد به بیشتر از ده کیلیومتر نمی رسد، یعنی در عمل ذرات آالینده 

در هوا باقی خواهند ماند؛ اما بارش های پراکنده برای و شــهر اصفهان 

پیش بینی شده است.

 بر اساس اعالم سازمان هواشناسی استان، افزایش ابر و بارش باران و 

برف پراکنده با نفوذ یک سامانه در مناطق غربی استان آغاز می شود. با 

تقویت این سامانه از فردا، بارش های پراکنده به صورت برف و باران به 

ویژه برای مناطق غربی پیش بینی می شود و احتمال بارش پراکنده در 

کالن شهر اصفهان هم وجود دارد. بارش هایی که معلوم نیست چقدر از 

آالینده ها را با خود به سطح زمین خواهند آورد. 

احد وظیفه، کارشناس ســازمان هواشناســی اظهار داشته است: جو 

هیچ گاه عاری از آالینده هایی مانند »ناکس و ساکس« نیست و این 

آالینده ها به هر حال با بخار آب ترکیب می شوند. به طور کلی در کره زمین 

نیز میزان آالینده های هوا افزایش پیدا کرده و در نتیجه میزان باران های 

اسیدی بیشتر شده است.

 وظیفه اعالم کرده است: ممکن اســت در دقایق ابتدایی بارش میزان 

آالینده هایی که با بخار آب ترکیب شــده اند، زیاد باشد اما باید در نظر 

داشــت که بارش باران معموال با وزش باد همراه اســت و باد می تواند 

آالینده ها را دور کند. 

در نهایت اگرچه همیشه در زمان آلودگی هوا، چشم شهروندان به آسمان 

است و دعای باران می خوانند؛ اما این بار به نظر می رسد بارندگی نه تنها 

راه حل بر طرف شدن آلودگی هوا نیست بلکه می تواند عوارض آن را چند 

برابر کند پس این بار باید دعا کنیم باران نیاید.

مدیر گروه پژوهشی آلودگی هوا در پژوهشکده محیط 
زیست دانشــگاه اصفهان با اشــاره به اعالم نتیجه 
پژوهش صورت گرفته توســط دو دانشگاه اصفهان 
در خصوص منابع آالینده هوای شهر اصفهان گفت: 
در اعالم نتایج پژوهش تعجیل شــده و هنوز نتیجه 
نهایی به تایید نرسیده است. محمدرضا طالیی اظهار 
داشــت: اطالعات پژوهش ها خام بوده و نمی توان 
بر اســاس آن نقش آالینده ها را مشخص کرد، برای 
مثال اگــر یک منبع تولیــد کننده آالینده در وســط 

شهر و دیگری در ۵۰ کیلومتری شــهر آلودگی تولید 
کند، باوجود یکسان بودن نرخ انتشار آلودگی آن ها، 
نمی توان سهم این دو منبع را در آلودگی شهر یکسان 
در نظر گرفت، در حالی که در پژوهشــی که ما انجام 
دادیم صرفا بحث انتشار آلودگی مطرح بوده است. 
مدیر گروه پژوهشــی آلودگی هوا در پژوهشــکده 
محیط زیست دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه مردم 
باید بدانند میزان انتشــار آلودگی توســط منبع های 
آلودگــی الزاما به معنی میزان تاثیرگذاری نیســت، 
گفت: نمی توان دو منبع تولیدکننده آالینده را فقط به 
میزان آلودگی که تولید می کنند و ازنظر تاثیرگذاری 
مقایسه کنیم و این یک سهم بندی نادرستی است. 
طالیی با اشاره صحبت های مسئوالن مبنی بر اینکه 

۱۱ درصد آالینده ها ســهم خودرو و ۶۷ درصد ســهم 
صنایع است، گفت: در اعالم نتایج پژوهش تعجیل 
شده و هنوز نتیجه نهایی به تایید نرسیده است؛ این 
درصدها، درصد انتشار است و حتی اگر شاخص های 
دیگر را درنظر نگیریم خود این آلودگی تقسیم بندی 
دارد و باید بر اســاس آن مشخص کرد که کدام یکی 
از انواع ذرات توسط منبع آالینده تولید می شود. این 
پژوهشگر تاکید کرد: وقتی ما می خواهیم سهم یک 
منبع از آلودگی را مشــخص کنیــم، نمی توانیم همه 
این ها را باهــم ارائه کنیم. اگــر بخواهیم درصدهای 
انتشــار را ارائه دهیم باید برای ۵ نــوع آالینده جدا 
آمار دهیم که اکنون داده ها نهایی شــده و یک سری 

اندازه گیری و تایید ناظرها باقی مانده است.

در اعالم نتایج پژوهش منابع آالینده هوای اصفهان 
تعجیل شد

ممکن است در دقایق ابتدایی بارش میزان آالینده هایی 
که با بخار آب ترکیب شده اند، زیاد باشد اما باید در نظر 
داشت که بارش باران معموال با وزش باد همراه است و باد 

می تواند آالینده ها را دور کند

معاون اجتماعی بهزیستی استان:

10 درصد کودکان در مهدهای کودک مادر شاغل دارند
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان، گفت: در شــهر اصفهان ۳۶۰ مهدکودک با حدود ۲۰ هزار 
کودک سه تا شش ساله فعال است و طبق آمارهای دریافت شده از مهدهای کودک شهر اصفهان دو 
هزار کودک معادل ۱۰ درصد کودکان در مهدهای کودک دارای مادران شاغل هستند. مجتبی ناجی در 
خصوص لزوم رعایت نگهداری کودکان در روزهای تعطیلی مهدهای کودک، اظهار کرد: وقتی شرایط 
اضطرار وجود دارد باید مادران این موضوع را درک کنند  که آلودگی به حدی است که کودک نمی تواند 
از خدمات مهدکودک استفاده کند و سالمت جسمی او به خطر می افتد، باید کودک در منزل بماند و به 
هیچ وجه بیرون از منزل نیاید. وی با تاکید بر اینکه با مهدهای کودکی که در آلودگی هوا فعال باشند 
برخورد قانونی می شود، تصریح کرد: اگر مهدکودکی این موضوع را رعایت نکند و اگر در این زمان اتفاقی 
برای کودک در مهد بیفتد، ارگان های دولتی نه تنها حمایتی از این مراکز ندارند بلکه مورد بازخواست قرار 
می گیرند و پذیرش کودکان در این زمان ها غیرقانونی و پوشش های بیمه ای برای آنها لحاظ نمی شود.

مهلت مجدد ثبت نام در کنکور  ارشد در بهمن ماه
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: به منظور فراهم آوردن فرصت برای داوطلبان آزمون کارشناسی 
ارشد ســال ۹۹ مهلت مجدد ثبت نام در بهمن ماه ۹۸ برای ویرایش و ثبت نام مجدد در نظر گرفته 
شد. حسین توکلی افزود: ثبت نام برای شــرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ از روز 
شنبه ۱۶ آذر ماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org آغاز شد و با توجه به مهلت 
تمدید شده ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۸ آذرماه ۹۸ به پایان رسید. وی گفت: بر اساس آمار نهایی تعداد 
۴۸۱ هزار و ۸۲ نفر در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ و مرحله اول بیست و پنجمین 
دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور ثبت نام کرده اند. مشاور عالی سازمان سنجش گفت: به منظور 
تسهیالت برای آن دسته از داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ در مهلت مقرر ۱۶ 
تا ۲۸ آذر ثبت نام کرده اند، اطالعات ثبت نامی از دوشنبه ۱۴ بهمن و تا چهارشنبه ۱۶ بهمن روی سایت 
سازمان سنجش قرار می گیرد و کلیه متقاضیان مذکور می توانند در مهلت درنظر گرفته شده پس از 

مطالعه دفترچه و اطالعیه اصالحات نسبت به کنترل و ویرایش اطالعات خود اقدام کنند.

سرپرست دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر اصفهان:

طرح یاری گران زندگی نیازمند ورود افراد تاثیرگذار جامعه است
سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: طرح »یاری گران زندگی« به 
عنوان برنامه ای بسیار مهم در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد نیازمند ورود و کمک همه 
افراد محلی و تاثیرگذار در جامعه است. طرح یاری گران زندگی، اقدامی فرهنگی و پیشگیرانه در جامعه 
و با اولویت آموزش و پرورش است که تمام مقاطع تحصیلی از پایه اول ابتدایی تا آخر متوسطه را شامل 
می شود. در این طرح آموزش ها به صورت همزمان برای ســه گروه تاثیرگذار در نظام آموزشی شامل 
دانش آموزان، والدین و اولیای مدارس ارائه می شود. رسول خرمیان با بیان اینکه این طرح با رویکرد 
پیشگیری اجتماع محور اعتیاد اجرا می شود ،گفت: با توجه به اینکه دولت به تنهایی، متولی و قادر به 
کنترل اعتیاد نیست همه اقشار و گروه های جامعه از جمله سازمان های مردم نهاد، خیریه ها و معتمدان 
محلی باید برای اجرای این طرح پیشگیرانه وارد عمل شوند. وی اظهار داشت: اجرای این طرح می تواند 
به پیشگیری اولیه از آسیب های اجتماعی، آگاه سازی و اطالع رسانی مستمر و هدفمند به منظور پرهیز 
و انزجار از مواد مخدر، ترویج الگوها و رفتارهای سالم در جامعه به ویژه در بین دانش آموزان منجرشود. 
سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان با بیان اینکه طرح یاری گران زندگی 
طرحی دانش آموز محور است گفت: تاثیر همساالن بر یکدیگر، امری اجتناب ناپذیر است و در این طرح 

مسئولیت پذیری و پیشگیری از آسیب ها در دانش آموزان نهادینه می شود.

با مسئولان

اخبار

وزیر آموزش و پرورش:

 احکام رتبه بندی معلمان
 تا بهمن ماه صادر می شود

چهره روز

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح 
رتبه بندی معلمان اظهــار کرد: تالش می کنیم 
احکام رتبه بندی تا بهمن ماه صادر شود. بیش 
از ۷۰۰ هزار معلم مشــمول این طرح هســتند 
و بررســی پرونده های صالحیــت معلمان در 
هیئت های ممیزه استانی کمی زمان بر است؛ 
اما هر زمان احکام صادر شود، اعمال افزایش ها 
از مهرماه خواهد بود. محسن حاجی میرزایی، 
درباره مطالبات انباشته شده از سال های گذشته 
گفت که این مورد عمدتــا به مطالبات معلمان 
خارج از کشــور باز می گردد. احکامی از آنها در 
سال های گذشته اجرا نشده بود که طرح دعوا 
کرده انــد، حکم وحدت رویه صــادر و آموزش 
و پرورش موظف به پرداخت آن شــده است. 
بیش از ۵۰۰ میلیارد تومــان از این مطالبات به 
حق آنها تسویه شده و باقی مانده نیز طی یک 
تا دوماه آینده پرداخت می شود. وزیر آموزش 
و پرورش دربــاره افزایش حقــوق معلمان و 
برنامه های رفاهی این وزارتخانه برای فرهنگیان 
نیز توضیحاتی ارائه داد و عنــوان کرد:  طبیعتا 
معلمان مانند مابقی کارکنان دولت مشــمول 
افزایش حقوق ســاالنه که احتمــاال ۱۵ درصد 
اســت خواهند بود؛ عالوه بر آن با اجرای طرح 
رتبه بندی به طور متوســط ۱۰ تــا ۱۲ درصد به 
حقوق آنها افزوده می شــود و برای معلمان در 
طرح تمام وقت نیز که شــش ساعت اضافه 
تدریس دارند نیز حدود ۱۷ درصد به فوق العاده 
شغل شان افزوده می شــود. حاجی میرزایی 
افزود: باید توجه داشت که معلمان همانند دیگر 
کارکنان دولت خدمات رفاهی ندارند و باید برای 

افزایش فوق العاده شغل شان تمهید کنیم.

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹۸/۲۷۴۵ مورخ ۹۸/۰۹/۱۲ شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش عرصه 
یک پالک تجاری واقع در خیابان امام خمینی )ره(، طبقه همکف پاساژ ملت، تحت پالک ثبتی ۱۷۸۴/۱۴ به مساحت کل ۱۷/۷۷ متر مربع، 

حسب مشخصات موجود در مدارک مزایده، با قیمت پایه کل به مبلغ ۱/۰۶۶/۲۰۰/۰۰۰ ریال اقدام نماید. 

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۲ به امور قراردادهای شهرداری 

نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مزایده

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف:701538

نوبت دوم

شهرداری شهرضا در نظر دارد به اســتناد مصوبه هفتم از جلسه شماره ۲۰۱ 
مورخ ۹۸/۰۷/۰۹ شــورای اسالمی شــهر تهیه قیر، توزیع، پخش و اجرای 
عملیات آسفالت  حفاظتی )میکرو سر فیسینگ( را از طریق مناقصه عمومی 

به افراد یا شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت 
اسناد مناقصه به شــهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۱۲۷ 

مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
  آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ساعت ۱۴/۳۰ روز 
شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۴ دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست 

شهرداری مرکزی

   تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵ روز یکشنبه  مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ در محل 
شهرداری شهرضا

   به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

  پیشنهاد دهندگان باید حداقل ۵ درصد مبلغ پایه مناقصه را ضمانت نامه 
بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت 

الف الک و مهر شده تحویل نمایند.
   سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد 

قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مناقصه )مرحله سوم- نوبت دوم(
تهیه قیر، توزیع، پخش و اجرای عملیات آسفالت حفاظتی ) میکرو سر فیسینگ( 

حبیب قاسمی – شهرداری شهرضام الف:710643



ورود امام جمعه قلعه رییسی به ماجرای سرمربی استقالل:

 قید »استراماچونی« را بزنید
حجت االسالم و المسلمین صلواتی، امام جمعه قلعه رییسی استان کهگیلویه و بویر احمد با انتشار پســتی اینستاگرامی در صفحه خود نسبت حواشی اخیر 
پیرامون باشگاه استقالل و آمدن یا نیامدن استراماچونی واکنش نشان داد. در متن پست اینستاگرامی حجت االسالم و المسلمین صلواتی آمده است: اوف بر 
این فرهنگ و ادب، اوف بر این ناز، اوف بر این علم، اوف بر این حرفه، اوف بر کسی که وقتی بهت نیاز دارند اینقدر ناز کند. در این ایام خیلی ها را سکته دادی، دل 
خیلی ها را به درد آوردی؛ حال روز تو مثل زنی است که شوهرش و بچه هایش را رها کرده و رفته است. او به ایران برنمی گردد و اصرارها فایده ای ندارد. مسئوالن 

با احساسات هواداران بازی نکنید، قید این زن فراری را بزنید، نمی آید؛ بروید برای بچه ها و شوهر بدبخت او چاره اندیشی کنید.
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اصفهان، باالترین رتبه آموزش نجات غریق را در کشور دارد
نایب رییس هیئت نجــات غریق و غواصی اســتان اصفهان گفــت: این اســتان باالترین رتبه 
آموزش نجات غریــق را در میان هیئت های نجات غریق کشــور به خود اختصاص داده اســت. 
مرضیه موفق افزود: در حوزه آموزش و پرورش نیز در بحث آموزشی، استان اصفهان از سال ۹۵ 
تاکنون مقام اول نجات غریق را داراست. وی با اشــاره به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی 
مختلف ادامه داد: هیئت نجات غریق اســتان سعی در ارتقای ســطح کیفی آموزش مدرسان، 
مربیان و منجیان نجات غریق اســتان دارد. نایب رییس هیئت نجات غریق و غواصی اســتان 
اصفهان اظهارداشــت: هم اینک در بخش بانوان ۸۰۰ منجی درجه دو، ۲۰۰ منجی درجه یک، ۲۵ 
مدرس نجات غریق، ســه مربی نجات غریق، ســه مدرس آب درمانــی و ۲۷ مربی آب درمانی 
فعالیت دارند. وی همچنین با اشــاره به وجود هفت داور بانو در رشــته نجات غریق در اســتان 
اصفهان تصریح کرد: نجات غریق یک هیئت و رشــته امداد و نجات اســت و مســابقات بسیار 
کمی در این رشته برگزار می شــود که اغلب به صورت دوستانه اســت. موفق اضافه کرد: در سال 
۹۶ یک دوره مســابقات نجات غریق به صورت لیگ اســتانی در چادگان برگزار شد و همچنین 
منجیان استان به المپیاد نجات غریق اعزام شــدند. وی درخصوص نحوه فعالیت منجیان نیز 
یادآورشــد: منجیان آموزش دیده پس از دریافت کارت مربی گری در قالب قوانین فدراســیون 
و اداره کار در اســتخرها مشــغول می شــوند. نایب رییس هیئت نجات غریق و غواصی استان 
عنوان کرد: اکنون ۸۰ استخر در اســتان برای این رشــته پروانه دریافت کرده اند و هیئت نجات 
غریق به صورت منظم وضعیت پروانه این اســتخرها را بررســی و نظارت و باررســی های مورد 
 نیاز را انجام می دهد که اســتان در این زمینه دارای شــرایط خوب و ایده آلی اســت و مشکلی 

وجود ندارد.

ذوب آهن بعد از هفته جنجالی به تهران می آید
تیم ذوب آهن اصفهــان بعد از اتفاقــات جنجالی هفته قبل برای بازی به ســالن فدراســیون 
بســکتبال می آید. اتفاقات مربوط بــه دیدار معوقه تیم های بســکتبال ذوب آهــن اصفهانی و 
شــهرداری گرگان از هفته قبل در صدر تیترهای مربوط به رشــته بســکتبال قرار داشــت. ذوب 
آهن از بازی بعد از ۲۴ ســاعت تعویق اجباری امتناع کرد و فدراسیون بســکتبال بعد از چند روز 
بررســی، باخت فنی برای این تیم در نظر گرفت. باشــگاه ذوب آهن در بیانیه ای از پیگیری این 
ماجرا تــا مراجع باالتر مانند فدراســیون جهانی خبــر داد. بعد از همه ایــن اتفاقات، ذوب آهن 
در آغاز نیم فصل دوم بــرای بازی مقابل مهرام به تهران می آید. مســابقات هر ســه تیم تهرانی 
 امسال در ســالن آزادی برگزار می شود که فدراسیون بســکتبال هم در طبقه باالی همین سالن

 مستقر است.

پخش زنده رقابت های فوتسال بانوان از رادیو ورزش
جمعه ۶ دی، شــنونده پخش زنــده ۶ دیدار فوتســالی بانوان از رادیــو ورزش، موج FM ردیف 
۹۲ مگاهرتز باشــید. در هفته پنجم دور برگشــت مســابقات لیگ برتر فوتســال بانوان ۶ دیدار 
به طور زنده از رادیو ورزش گزارش می شود. تیم های پارس آرا شــیراز و مس رفسنجان، سایپا و 
پویندگان فجر شیراز، هیئت فوتبال اصفهان و شهروند ساری، رهیاب گستر تهران و هیئت فوتبال 
خراســان رضوی، نامی نو اصفهان و ملی حفاری ایران، پاالیش نفت آبادان و دختران کویرمس 
کرمان به طور همزمان در شــهرهای مختلف کشــور به مصاف یکدیگر می روند. شــبکه رادیویی 
ورزش جمعه ۶ دی از ســاعت 11 تا 13 با گزارشگران تهرانی و شهرســتانی، این ۶ دیدار جذاب و 
شنیدنی را پوشــش می دهد. گزارش زنده این رقابت ها به تهیه کنندگی سحر مستدام و اجرای 
 شیرین هاشمی و گزارشگری نجمه جعفری، الهام منصوری و معصومه کیانی تقدیم عالقه مندان 

به فوتسال می شود.

کالدرون پا در مسیر استراماچونی گذاشت؛

نازی که خریدار ندارد!

در روزهایــی کــه ماجــرای برگردانــدن  سمیه مصور
اســتراماچونی به ایران به ســوژه اصلی 

رسانه های ورزشی تبدیل شده و همه از وزیر ورزش تا راننده های تاکسی 

درباره بازگشت یا عدم بازگشت مربی ایتالیایی به نیمکت آبی پوشان 

پایتخت صحبت می کنند، سرمربی پرسپولیسی ها هم به فکر ناز کردن 

برای مسئوالن باشگاه پرآوازه تهرانی افتاده تا در میان این بازار شلوغ و 

پر هیاهو  دست و پایی برای گرفتن حق و حقوق بزند.

گابریل کالــدرون آرژانتینی کــه چند هفته پیش تا مرز جدا شــدن از 

سرخ پوشان تهرانی نیز پیش رفته بود، صبح دیروز با گذاشتن پستی 

در صفحه شخصی اش در اینســتاگرام ناراحتی اش از رفتار مسئوالن 

باشگاه پرســپولیس را بروز داد. بردهای پیاپی پرسپولیسی ها و قرار 

گرفتن این تیم در یک قدمی صدر جدول بهترین فرصت برای بروز این 

ناراحتی بود که مرد اول نیمکت سرخ پوشان تهرانی از آن استفاده کرد 

تا قدم در مسیری بگذارد که آندره آ استراماچونی طی روزهای گذشته 

در پیش گرفت. البته کالدرون خودش مدعی است که اگر به مانند مرد 

ایتالیایی چند هفته قبل قهر نکرد و به کارش ادامه داد به خاطر معرفت 

و نوع تربیتش بوده است.

کالدرون که تیمش با یک برد دیگر و تساوی احتمالی سپاهان مقابل 

تیم صنعت نفت آبادان، قهرمان نیم فصل این دوره از رقابت های لیگ 

می شود برای ادامه فعالیت در این تیم شرط و شروطی را در نظر گرفته 

است، شرایطی که البته به هیچ عنوان غیر منطقی نبوده تا سرخ پوشان 

با بهترین امکانات و بدون دغدغه مالی به کارشان ادامه دهند.

مرد آرژانتینی ضمن اینکه خواستار دریافت دســتمزد و پاداش های 

خود و دستیارانش بر اســاس آنچه در قرار داد آمده شده، از مسئوالن 

پرسپولیس درخواست کرد تا  اردویی در کمپی ایده آل در قطر برپا کرده 

و چند بازیکن خوب نیز جذب شوند تا  سرخ پوشان با شرایط بهتری در 

مسیر کسب ششــمین عنوان قهرمانی شان در تاریخ لیگ برتر فوتبال 

کشور قدم بردارند.

کالدرون که با رقم ۸۵۰ هزار دالر قرارداد خالص )بدون پاداش های در 

نظر گرفته شده( جانشــین برانکو ایوانکوویچ با دستمزد ۷۰۰ هزار دالر 

شــد، تا اینجای کار نزدیک به ۲۰۰ هزار دالر دریافتی داشته و قرار است 

1۰۰ هزار دالر هم روز جمعه به وی پرداخت شود. کالدرون خواستار این 

است که 3۰۰ هزار دالر هم در تعطیالت نیم فصل دریافتی داشته باشد؛ 

اما انصاری فرد از وی خواســته برای دریافت این مبلغ به باشگاه زمان 

دهد، از این جهت که باید برای جذب دو بازیکن خارجی هزینه کنند که 

این مسئله با دلخوری سرمربی آرژانتینی مواجه شده است. شنیده ها 

حاکی است کالدرون قصد دارد بعد از بازی تیمش با نساجی، ایران را 

ترک کند و تهدید کرده چنانچه خواسته هایش برآورده نشود به کشورمان 

باز نخواهد گشــت.  او با پست اخیرش به نوعی ســعی کرده هواداران 

تیمش را مقابل مدیریت باشــگاه قرار دهد، دقیقا به مانند مسیری که 

اســتراماچونی در پیش گرفت. اوضاع برای مرد آرژانتینی البته کمی 

متفاوت است، بازیکنان پرســپولیس چندان رابطه خوبی با این مربی 

آرژانتینی ندارند و در صورت قهر این مربی به مانند بازیکنان اســتقالل 

عمل نخواهند کرد.از سوی دیگر با وجود برتری پرسپولیسی ها در چند 

بازی اخیر هنوز هواداران این تیم از نحوه بازی تیم شان رضایت ندارند. در 

این میان باید دید در صورتی که کالدرون قصد بازگشت به ایران را نداشته 

باشد آیا هواداران تیمش به مانند هواداران استقالل عمل کرده و پشت 

او می ایستند یا نازش چندان خریدار نخواهد داشت. 

فهرســت افتخــارات  فاطمه سعید پور
و  ملــی  اســتانی 
بین المللی اش انقدر زیاد اســت که قلم در دستانم 
برای نوشتن، همچون کودکان بازیگوش از این سو به 
آن سو می رود. در آخرین روزهای پاییزی به دیدارش 
رفتم، مثل همیشه با روی خندان و روحیه ای خوب 
پذیرای مان بود »محمد رفیعــی نامجو«، عضو تیم 
بسکتبال با ویلچر، متولد 13۴۹ در بلداجی از استان 
چهار محال وبختیاری است که ۲۹ سال سابقه کار در 

مخابرات اصفهان دارد.
 فعالیت جدی با تیم بســکتبال با ویلچر را از ســال 
13۷۵ اغاز کرد. آن موقع ۲۶ ســال بیشتر نداشت. 
با آغاز جنگ تحمیلی هم مانند خیلی از هم ســن و 
سال هایش به عنوان بسیجی داوطلب به جبهه رفت 
و در منطقه عملیات والفجــر ۸ بر اثر ترکش خمپاره 
مجروح و بعد از 1۷ ماه حضور در جبهه های حق علیه 
باطل و بذل ۷۰ در صد از وجودش در راه وطن و اسالم، 
ورزش را هم به فهرست »من می توانم هایش«افزود  

و همراه با تیم بسکتبال با ویلچر در مسابقات زیادی 
شرکت کرد. گفت وگوی ما با این سرو قامت نشسته 

را در ادامه می خوانید:
بعد از معرفی خود بفرمایید که بسکتبال را با چه تیمی 

آغاز  کردید؟
محمدرفیعی نامجو هســتم که ورزش بسکتبال با 
ویلچر را از ابتدای مجروحیت با توجه به اینکه عالقه 

فراوانی به این ورزش داشتم، با تیم پیام آغاز کردم.
از ماجرای مجروحیت خود در جبهه بگویید؟

در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو بر اثر اصابت ترکش 
خمپاره به ستون فقرات از ناحیه نخاع مجروح شدم 
ولی این جراحت و معلولیت جلــوی فعالیت های 
ورزشی و اجتماعی مرا نگرفت بلکه من را مصصم تر 

کرد تا به خود باوری برسم.
اگر در جنگ تحمیلی مجروح نمی شدید؛ فکر می کنید 

به نقطه ای که االن هستید، می رسیدید؟
شــاید نه، چون با توجه به مجروحیتم می خواستم 
ثابت کنم که فعل خواستن را می توان حتی در بدترین 

وضعیت صرف کرد.
چه خاطره ای از روزهای بعد از جانبازی دارید؟

افرادی بامن برخــورد می کنند که امیــد زندگی به 
من می دهند. نمونه آن در مســیر کوچــه به خانه و 
اداره؛ افرادی با من برخورد می کنند که جای بســیار 

امید واری دارد  و خوشایند است.
چــه انتظاراتی از جامعــه در مواجهه بــا معلوالن و 

جانبازان دارید؟
از نظر فیزیکی معابر باید بهینه ســازی شــود این 
خواســت بنده و فکر کنم بقیه معلوالن از شهرداری 
باشد؛ همیشه باعث می شوم که مردم جامعه به یاد 
خدا باشند، تا مرا می بینند می گویند »خدا را شکر « و 

این جای خوشحالی دارد.

سرو قامت نشسته

»رحمتی« پس از 309 روز 
کاپیتان می شود؟

چهره روز

»امیر رحمانی« در راه پیوستن به ناپولی
امیر رحمانی و سفیان امرابط، دو بازیکن ورونا در تابستان پیش رو به احتمال فراوان راهی ناپولی 
خواهند شد. امرابط که اهل کشور مراکش است، در این فصل خوش درخشیده و گاتزتا دلو اسپورت 
نوشته که او توجه ناپولی را جلب کرده و به این تیم می رود. رحمانی، بازیکن اهل کوزوو هم زیر نظر 
ناپولی اســت و راهی ایــن تیم خواهد 
شد. چند روز پیش بود که امرابط اعالم 
کرد انتقالش بــه ناپولــی تقریبا کامل 
شده اســت. گاتزتا دلو اسپورت نوشته 
که هزینه ایــن دو انتقــال 3۰ میلیون 
یورو است. سفیان امرابط در تابستان به 
صورت قرضی از بروژ به ورونا پیوست و 
این باشگاه گزینه خرید او با قیمت 3.۵ 
میلیون یورو را دارد. آن ها این بند را فعال 
کرده و سپس او را خواهند فروخت؛ اما 
چون او پیش از آمدن به ورونا، در این فصل در چند مسابقه برای بروژ بازی کرده، انتقالش در ژانویه 
ممکن نیست و یک بازیکن نمی تواند در یک فصل پیراهن سه تیم را به تن کند. رحمانی ۲۵ ساله 
هم در تابستان گذشته از دینامو زاگرب خریداری شــد و خود را به عنوان بازیکن ثابت خط دفاعی 

تیم مطرح کرده است.

کار  دشوار  اینتر  برای جذب مدافع چلسی
اینتر، کار آســانی برای خرید مارکوس آلونسو، مدافع چپ و اســپانیایی چلسی ندارد. اینتر قصد 
دارد در فصل نقل و انتقاالت زمستانی ترکیب خود را تقویت کند و جذب یک مدافع چپ در دستور 
کار مدیران این تیم قرار گرفته است. از مارکوس آلونســو به عنوان گزینه اصلی اینتر برای تقویت 
این پست نام برده شــده؛ اما کالچو مرکاتو مدعی شــد اینتر باید ۴۰ میلیون یورو برای جذب این 
مدافع اســپانیایی پرداخت کند. مارکوس آلونســو که در تابســتان ســال ۲۰1۶ و با نظر مستقیم 
آنتونیو کونته از فیورنتینا راهی چلســی شــد، در فصل جاری تبدیل به یک بازیکن نیمکت نشین 
شده و جایی در تفکرات فرانک لمپارد نداشــته است. در ماه های اخیر شــایعات زیادی در مورد 
احتمال جدایی مارکوس آلونســو از چلسی مطرح شــده؛ اما این تیم قصد ندارد به راحتی مدافع 
۲۹ ساله خود را از دست بدهد. مصدومیت های متوالی آساموا و نمایش نه چندان خوب او باعث 
شــد کونته یکی از اولویت های مهم خود را خرید دفــاع چپ اعالم کند؛ اما برچســب ۴۰ میلیون 
یورویی چلسی روی مارکوس آلونسو شرایط انتقال این بازیکن را دشوار ساخته است. در صورت 
 ناکامی در جذب مدافع اسپانیایی چلسی، اینتر برای خرید الیوین کورزوا مدافع پاری سن ژرمن

 اقدام خواهد کرد.

جدایی دو بازیکن از منچستریونایتد قطعی شد
با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقاالت زمستان، شایعات در مورد تیم های بزرگ آغاز شده و نشریه 
میرر مدعی شد منچستریونایتد قصد دارد دو بازیکن باتجربه خود را در ماه ژانویه به فروش برساند. 
اوله گونار سولسشر، در حدود یک سال حضور خود در رختکن شیاطین سرخ نشان داده عالقه زیادی 
به اســتفاده از بازیکنان جوان دارد و به همین دلیل مارکس روخو و نمانیا ماتیچ در لیست فروش 
این سرمربی قرار گرفته اند. به نظر می رسد مقصد بعدی نمانیا ماتیچ، سری آ باشد و آنتونیو کونته که 
عالقه زیادی به این هافبک صرب دارد، از مدیران اینتر خواسته زمینه حضور او در این تیم را فراهم 
کنند. به جز اینتر، یوونتوس نیز بی میل نیست در صورت امکان برای خرید ماتیچ وارد مذاکره شود؛ 

اما نراتزوری شانس بیشتری برای خرید این بازیکن دارد.

فوتبال جهان

 در حالی دیدار معوقه هفته یازدهم لیگ برای 
مشهدی ها با شکست سنگین سه گله در برابر 
تراکتور و در خارج از خانه، به وقوع پیوست که 
آنها در کنار تحمل این شکست، کاپیتان خود را 
هم به دلیل محرومیت از دست دادند. در بازی 
روز سه شنبه که پرحاشــیه و البته جنجالی 
دنبال شد و بارها و بارها نیمکت شهر خودرو 
و تراکتور به ســوت های حمیــد حاج ملک 
اعتراض داشــتند، اکبر صادقی کاپیتان شهر 
خودرو به دلیل خطا و اعتــراض به داور مورد 
جریمه قرار گرفت و چهارمین کارت زرد خود در 
لیگ نوزدهم را دریافت کرد تا این چنین بازی 
بعدی تیمش را از دســت بدهد. البته در کنار 
صادقی، خراسانی، قاسمی نژاد و چوچو هم 
از شهر خودرو با کارت زرد حاج ملک جریمه 
شدند؛ اما فعال تنها صادقی دیدار بعدی تیمش 
را از دست داد. در بازی بعدی، هافبک جنگنده 
یحیی گل محمدی در میدان حضور ندارد و این 
اولین غیبت او در لیگ نوزدهم است؛ شائبه 
ایجاد شده آن اســت که در نبود صادقی چه 
کسی بازوبند کاپیتانی را به بازو می بندند و به 
احتمال فراوان، سیدمهدی رحمتی کاپیتان 
سابق تیم ملی و اســتقالل در غیاب صادقی 
وظیفه مهم کاپیتانی را برعهده خواهد داشت.

آخرین باری که رحمتــی کاپیتان بود به دوره 
حضور او در اســتقالل و آخریــن بازی اش با 
پیراهن این تیــم در دربی جنجالی فروردین 
ماه باز می گردد و اگر او در برابر ماشین سازی 
جلوتر از سایر همبازیان خود به میدان برود، 
پس از 3۰۹ روز بازوبند کاپیتانی را مجددا به 
بازوی خود بسته است که برای باتجربه ترین 
فوتبالیست ادوار لیگ یک بازه زمانی جالب 

توجه به نظر می رسد.

لبته کمی متفاوت است،  اوضاع برای مرد آرژانتینی ا
بازیکنان پرسپولیس چندان رابطه خوبی با این مربی 
آرژانتینی ندارند و در صورت قهر این مربی به مانند 

بازیکنان استقالل عمل نخواهند کرد

در حاشیه

وز عکس ر

واکنش سکاندار 
پرسپولیس به اقدام 
ارزشمند شاگردانش!

گابریل کالدرون، به همراه چند 
تن از بازیکنان این تیم با تعدادی 
از هواداران معلول پرسپولیسی 
دیدار و گفت وگو کردند. سرمربی 
آرژانتینی ســرخ ها بعــد از این 
دیدار با انتشار عکسی در صفحه 
شــخصی خود از اقــدام خوب 
بازیکنــان تیمــش تشــکر و 

قدردانی کرد.
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مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

نصب سردیس »شهید مصطفی ردانی پور« در چهارراه هشت بهشت
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از نصب سردیس سردار شهید ردانی پور در چهارراه 
هشت بهشت خبر داد و گفت: این سردیس از جنس برنز است که توسط هنرمند فرهیخته »جعفر 

نجیبی« ســاخته شده اســت. حسن 
موذنی اظهار کرد: در راستای ارج نهادن به 
مقام شامخ شهدا، سردیس شهید حجت 
االســام مصطفی ردانی پور با همکاری 
شــهرداری منطقه چهار اصفهان در این 
منطقه نصب شده است. وی تصریح کرد: 
سردیس سردار شهید ردانی پور از جنس 
برنز است که توســط هنرمند فرهیخته 
»جعفر نجیبی« ســاخته شــده است. 
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری 

اصفهان با بیان اینکه ارتفاع سردیس شهید حجت االسام مصطفی ردانی پور ۷۰ سانتی متر است، 
ادامه داد: این سردیس در خیابان بزرگمهر، چهارراه هشت بهشت نصب شده که دلیل انتخاب این 
مکان نزدیک بودن به محل سکونت آن شهید بزرگوار بوده است. شهید روحانی سیدمصطفی ردانی پور 
از موسسان لشکر ۱۴ امام حسین )ع( و فرمانده قرارگاه فتح بود که روزهای زیادی پا به پای شهید حاج 
حسین خرازی و شهید حسن باقری در جبهه های حق علیه باطل جنگید و پس از دوبار مجروحیت 
برای بار سوم از ناحیه دست دچار معلولیت شد؛ اما همچنان در عملیات ها شرکت می کرد و سرانجام 

در عملیات والفجر ۲ به وصال محبوب نائل شد و ردای شهادت پوشید.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان:

محالت ارمنی نشین همزمان با آغاز سال میالدی نونوار شد
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان با تبریک والدت حضرت مسیح )ع( و آغاز سال نوی میادی، 

اظهارکرد: با توجه به اینکه بیشترین حجم اقلیت مذهبی ارامنه در منطقه پنج ساکن هستند به مناسبت 

آغاز سال نوی میادی، شهرداری منطقه پنج خود را در شادی آنها سهیم کرده و نسبت به آذین بندی 

و گل کاری محات اقدام کرده است. احمد رضایی افزود: تزیین، نورپردازی پرچم های رنگی، نصب 

بنر تبریک سال نو در کوچه کلیسای وانک، میدان جلفا، خیابان خواجه پطرس، خیابان خاقانی، گذر 

سنگ تراش ها و سطح محات ارمنی نشین انجام شــده است. مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان 

تصریح کرد: کاشت گل و نصب گلدان در ســطح محدوده مرتبط و محوطه کلیسای وانک محیطی 

جذاب و زیبا را جهت برگزاری جشن های باشکوه ســال نو میادی فراهم کرده است. وی، از نصب 

المان شاخص در کوچه کلیسا وانک به ارتفاع شــش متر خبر داد و گفت: دو پایه پرچم جهت نصب 

پرچم جمهوری اسامی ایران و پرچم نماد شهر اصفهان به صورت همیشگی در مقابل در ورودی کلیسا 

وانک نصب شده که نشان از اعتماد و دوستی موجود میان ارامنه و مسلمانان دارد  و ناشی از الگوی 

همزیستی مسالمت آمیز ادیان الهی در اصفهان است. رضایی خاطر نشان کرد: در تاش هستیم در 

محاتی که ارامنه در آن سکونت دارند وضعیتی ایجاد شــود تا کمکی برای صلح و همزیستی ادیان 

مختلف در دنیا باشــد. وی تاکید کرد: امسال پروژه ســاماندهی معابر بافت تاریخی گذر چهارسوق 

حدفاصل خیابان سنگ تراش ها تا خیابان خاقانی که به لحاظ موقعیت در بافت تاریخی و گردشگری 

قرار گرفته و محل تردد گردشگران داخلی و خارجی است، انجام شــد. مدیر منطقه پنج شهرداری 

اصفهان گفت: محله ســنگ تراش ها یکی از قدیمی ترین محات جلفا به شمار می رود و به لحاظ 

تعداد سکنه مهم ترین بخش محله جلفاست که در این محله ۱۳ کلیسای ارزشمند و تاریخی قدیمی 

وجود دارد.

با هدف ارتقای امنیت جاده سالمت و اعتالی فرهنگ دوچرخه سواری؛

پلیسدوچرخهسواربهناژوانمیآید

مدیر طرح ساماندهی ناژوان از آغاز به کار        نرگس طلوعی
پلیس دوچرخه ســوار در جاده سامت 

ناژوان با هدف ایجاد امنیت و نظم در این محور خبر داد، طرحی که با 

همکاری نیروی انتظامی شــهر اصفهان به مرحله اجرا در آمده است. 

طرح جاده سامت شهریور ماه سال جاری با مشارکت مدیریت طرح 

ساماندهی ناژوان، ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری، دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان، مرکز بهداشــت شماره ۲، خیریه ها، سمن ها و 

انجمن های مرتبط با حوزه سامت، سازمان ورزش، معاونت حمل و 

نقل ترافیک و مرکز فوریت های پزشــکی استان برای نخستین بار در 

کشور با شعار »از جاده سامت خارج نشویم« در محل پارک جنگلی 

ناژوان افتتاح شد.

افتتاح این طرح فرصت خوبی را برای شهروندان اصفهانی فراهم کرد 

تا در مکانی مناسب و به دور از هیاهوهای شهری به ورزش پیاده روی 

و دوچرخه سواری در راستای افزایش سامت جسم بپردازند؛ اما تردد 

موتورسواران در این مسیر موجب شد تا مشکاتی برای این شهروندان 

ایجاد شــود. از این رو مدیریت طرح ســاماندهی ناژوان تصمیم به 

اجرای طرح حضور پلیس دوچرخه ســوار در جاده ســامت ناژوان 

گرفت تا با ایجاد امنیت و نظم در این مسیر و ممنوعیت تردد وسایل 

نقلیه امکان حضور بدون دغدغه شهروندان در این جاده را فراهم آورد.

 مدیر طرح ساماندهی ناژوان درباره این طرح می گوید: حضور پلیس 

دوچرخه سوار در جاده سامت ناژوان از مصوبات نشست هم اندیشی 

فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان و مسئوالن کانتری های مرتبط 

با ناژوان بود که با همت آنها به بهترین نحو اجرایی شده است.

به گفته سید رسول هاشــمیان، این طرح در روزهای جمعه و با هدف 

ارتقای امنیت جاده ســامت و اعتای فرهنگ دوچرخه ســواری در 

بین شهروندان اجرا می شود تا به اســتفاده بیشتر مردم از دوچرخه 

و کاهش آلودگی هوا کمک کند.مدیر طرح ساماندهی ناژوان با بیان 

این که در تمام دنیا فرهنگ دوچرخه سواری شهری، یک ابزار قدرتمند 

برای ساخت شهرهای سالم و عدالت محور است، ادامه می دهد: این 

فرهنگ عاوه بر برطرف کردن معضل بزرگ آلودگی و ترافیک، می تواند 

روحیه شادی و تفریح و ورزش را در شهر تقویت کند.

 طرح استفاده پلیس از دوچرخه در ماموریت های پلیسی پیش از این 

در کشورهای توسعه یافته ای هم چون آلمان وانگلیس اجرایی شده و 

در برخی از شهرهای ایران نیز مانند شهرهای مشهد، قزوین و تهران نیز 

به مرحله اجرا درآمده است. موفقیت اجرای طرح از دیگر موارد آغاز به 

کار حضور پلیس دوچرخه سوار در جاده سامت ناژوان است که مدیر 

طرح ساماندهی ناژوان به آن اشاره می کند.

هاشــمیان با بیان اینکه تشــکل ها و ســازمان های مردم نهاد نقش 

بی بدیلی در گسترش فرهنگ دوچرخه سواری دارند، می افزاید: باید 

با همیاری و همکاری، ارگان های دولتی و اجرایی شــهری به ارتقای 

فرهنگ استفاده از دوچرخه کمک کنند. مدیر طرح ساماندهی ناژوان 

با اشــاره به مقدمات اجرایی احداث جاده سوم سامت ناژوان ادامه 

می دهد: به موتورسواران توصیه می شود برای حفظ امنیت خود و سایر 

شهروندان از ورود و تردد در جاده های سامت که مسیر عبور پیاده رو 

و مسیر دوچرخه سواری اســت خودداری کنند، همچنین از دوچرخه 

سواران در جاده سامت نیز خواستاریم تا با تردد از مسیر مخصوص 

خود و با اســتفاده از وســایل ایمنی مثل کاه به حفظ آرامش سایر 

شهروندان در جاده سامت کمک کنند.

سومین جشنواره تلویزیونی مســتند روز سه شنبه 
از ســاعت ۱8 تا ۲۱ با حضور علی عسکری، رییس 
سازمان صداوسیما و محمد عیدی، معاون فرهنگی 
شهرداری اصفهان، مدیران ارشد تلویزیون و جمعی 
از هنرمندان تلویزیون و رسانه با معرفی برگزیدگان 

سه بخش فیلم، عکس و مســتندنگاری در سالن 
همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما به کار 
خود پایان داد. در این مراســم تندیس برگ زرین و 
دیپلم افتخار بخش نیمه بلند جشنواره توسط محمد 
عیدی، معاون فرهنگی شهرداری اصفهان و رییس 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
به مالک شــیخی و بهناز رفائیل زاده مستندسازان 
اصفهانی مســتند»خارجی« اهدا شد. »خارجی« 
مستندی درباره پروفسور رحمت ا...قدیمی چرمهینی 

یکی از دانشمندان ناشناخته ایرانی است که مدرک 
فوق دکترای رشــته مکانیک در گرایش خســتگی 
و شکســت جامــدات را از آمریکا گرفته و در ناســا 
مشــغول فعالیت شــد؛ اما تصمیم گرفت به ایران 
بازگردد. در این مستند شــاتل چلنجر، دومین فضا 
پیمای سازمان فضایی آمریکا )ناسا( در سال ۱۹8۶ 
میادی، با یک پرتاب ناموفق در آسمان منفجر شد 
و تمام سرنشینان آن کشته شدند. این واقعه قدرت 

آمریکا را در جهان دچار خدشه کرد.

 تجلیل معاون شهردار اصفهان از سازندگان 
مستند »خارجی«

این طرح در روزهای جمعه و با هدف ارتقای امنیت 
جاده سالمت و اعتالی فرهنگ دوچرخه سواری در بین 
شهروندان اجرا می شود تا به استفاده بیشتر مردم از 

دوچرخه و کاهش آلودگی هوا کمک کند

یلدایی که در یاد مانده
زمستان آرام با یلدایش آمده اســت و در این میان در کوچه های اصفهان نمایشگاهی برپاست که 
رسم یلدا را به گونه ای دیگر در قاب ها به تصویر کشیده است. نمایشــگاه »هاویر«  آثار گروهی از 
گرافیست ها و اساتید دانشگاه را در گالری هرمس تا امروز  به نمایش گذاشته است تا یلدا را به نوعی 
دیگر در قاب ها نشان دهد. ونوس نجفی اظهار کرد: نمایشگاه گرافیک هاویر حاصل تاش یک گروه 
گرافیست حرفه ای و اساتید دانشگاه است که در مدت سه ماه روی آن کار شده و موضوع کلی آنها 
در رابطه با یلدا بوده و ایده و هدف اصلی برپایی نمایشــگاه پرداختن به جنبه های کمتر دیده شده 
از شب یلداست که تا امروز کمتر کسی 
به آن توجه کرده است. وی افزود: تاثیر 
منفی شرایط امروزی، روی زیبایی های 
یلدا و کمرنگ شدن صمیمیت و دوستی 
و رفاقت و گرمایی که در جشن های یلدا 
در سال های خیلی دور بود، کم کم رنگ 
فراموشی گرفته و توجه نکردن به یلدای 
دوران گذشــته می تواند ما را از آن حس 
وحال قدیمی خود دور  کند. این نمایش 
گردان با اشاره به ۳۰ اثر که شامل پوستر، 
تصویرسازی و هنرهای مفهومی است، ادامه داد: هدف از برگزاری این نمایشگاه اهمیت و ارزش 
دادن به شب یلدا و به شادی و دوستی و دورهمی، احترام به پدر و مادر، بزرگ ترها و احترام به آیین 
و سنت هایی است که در کشور ما وجود دارد و خاص منطقه ماست. همچنین یکی دیگر از اهداف 
نمایشگاه، تشویق و ترغیب هنرمندان جوانی اســت که وارد این عرصه شده اند و مشخص کردن 
زوایای پنهانی از یلدا برای مخاطبان عامی که از نمایشگاه بازدید می کنند. نجفی اضافه کرد: استقبال 
از نمایشگاه خوب بود، قشرهای مختلف که شامل افراد تحصیل کرده، اساتید دانشگاه، اساتید هنر 
شهر اصفهان و همچنین دانشجویان رشــته گرافیک و دانشجویان رشته هنری از نمایشگاه بودند، 
از نمایشگاه بازدید کردند چراکه با گرافیســت ها و هنرمندان و با تکنیک ها و روش هایی که در این 

حوزه کار می شود، آشنا شدند.

مسجد سید اصفهان به روایت »کوچه های هفت پیچ«
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان گفت: نمایشگاه »کوچه های هفت پیچ« با هدف بررسی زیست 
شهری محله مسجد ســید، در گالری ۱ و ۲ موزه هنرهای معاصر اصفهان افتتاح می شود. مهدی 
تمیزی، مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان اظهار داشــت: این نمایشگاه که حاصل پروژه عکاسی 
تیمی ۴۰ نفره کانون عکس انجمن جوانان اصفهان اســت در اولین فصل به زیست شهری، مردم 
نگاری، معماری و مشاغل خیابان مسجد ســید و محله های اطراف آن می پردازد. وی افزود: این 
پروژه چند بخشــی برای ثبت تصویر محله های تاریخی اصفهان که در طول زمان در حال نابودی و 
تغییر شکل و وضعیت هستند، برنامه ریزی شده اســت. مدیر موزه هنرهای معاصر با بیان اینکه 
در این نمایشگاه ۲۰۰ عکس به نمایش در می آید، تصریح کرد: نمایشگاه»کوچه های هفت پیچ« 
از ســوی موزه هنرهای معاصر اصفهان با همکاری کانون عکس انجمن جوانان اصفهان و معاونت 
اجتماعی و اداره مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تدارک 
دیده شده است. تمیزی گفت: این نمایشــگاه هر روز تا چهار بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۱۹ 
همچنین جمعه ها از ۱۶ تا ۱۹ مورد بازدید عاقه مندان قرار خواهد گرفت.وی افزود: تصویر روی دعوت 
نامه این نمایشــگاه فروشنده غات و خشکبار را نشــان می دهد که عکاسی آن را ارنست هلتسر، 
عکاس آلمانی انجام داده که وی از نخستین عکاسانی است که اصفهان را در آداب و رسوم، مردم 

شناسی، مشاغل، ابنیه و شهرسازی در دوره ناصری عکاسی کرده است.

با مسئولان

اخبار

 ویژه برنامه های تبیین حماسه
 9 دی در اصفهان برگزار می شود

خبر ویژه

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
استان اصفهان با اشاره به برنامه های حماسه 
۹ دی اظهار داشــت: برای تبیین فتنه ها و از 
جمله فتنه ســال ۱۳88 برنامه هایی را برای 
تبیین پیامدها برنامه ریزی کرده ایم. محمد 
علی احمدی با اشاره به پیامدهای فتنه 88 در 
ابعاد مختلف، گفت: سال 88 انتخاباتی با ۴۰ 
میلیون مشارکت و رای دهنده برگزار شد؛ اما 
متاسفانه به دلیل قانون شکنی و بی توجهی 
به آرمان های امام )ره( ســبب شد شیرینی 
انتخابات و مشارکت مردم از بین برود. رییس 
شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان 
اصفهان ایجاد اختاف بین مردم و تاش برای 
اختاف افکنی بین مردم، تحمیل هزینه های 
اقتصادی به کشــور به صورت مستقیم و غیر 
مستقیم، زیرســوال رفتن نهادهای قانونی 
و رسم شدن قانون شــکنی، حرمت شکنی و 
هجمه به ارزش ها و باورهای دینی، بی توجهی 
به آرمان ها و تاش برای فاصله گرفتن از این 
آرمان ها را از جمله پیامدهای فتنه برشــمرد. 
وی با اشاره به اینکه برگزاری ۹ دی برای تبیین 
این دو واقعیت اســت، افــزود: نقش مردم 
از تبعیت از رهبری آشــکار و علنی اســت که 
توســط همین امر قطعا دشــمنان سرکوب 
می شوند؛ بنابراین بزرگداشت ۹ دی به عنوان 
بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با والیت 
و تبری و تولی تبیین شده است. وی با اشاره 
به برنامه ها تصریح کرد: برنامه ها حول محور 
تبیین در بیش از ۱5۰ مســجد و با اســتفاده 
از ظرفیت هــای مختلــف مانند مــدارس و 
دانشگاه ها، مراکز فرهنگی، ادارات و استفاده 
از تشکل های مردمی در بزرگداشت ۹ دی به 
کار گرفته شده است. احمدی افزود: تولیدات 
محتوایی مناسبی هم در اختیار تریبون داران و 
روحانیون قرار گرفته و شب و روز و بعداز ظهر ۹ 
دی در سطح استان برنامه هایی اجرا می شود؛ 
همچنین مراســم ویژه تجمع مردم با شعار 
محوری »والیتمداری، بصیرت و دفع فتنه ها« 
در میدان انقاب اسامی ساعت ۹:۳۰ صبح 

برقرار می شود.

رییس اداره آموزش معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از برگزاری برنامه های مفرح آموزشی ترافیک در جریان رویدادهای »قصه آدم و هوا 
۲« خبر داد و گفت: در بازه زمانی ۳۳ روز از ۲۶ آذرماه تا ۲۹ دی ماه ۹8 این برنامه ها با محوریت ورود به محات و آموزش شهروندان برگزارمی شود. علیرضا 
خاکسار اظهار کرد: برنامه های آموزشی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک در ســه محور آموزشی تخصصی پرسنل معاونت، دانش آموزان و شهروندان 
برنامه ریزی شده است. وی افزود: در راستای رویدادهای »قصه آدم و هوا ۲«، دوره های آموزشی تخصصی پرسنل معاونت ویژه کارشناسان و افرادی که به 
نحوی با حوزه حمل و نقل شهرداری در ارتباط هستند، برگزار می شود. رییس اداره آموزش معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه چند 
دوره آموزشی ویژه کارشناسان برگزار شده، تصریح کرد: حدود چهار حوزه ایستگاه ترافیک پیش بینی شده و همچنین سه دوره آموزشی تخصصی نرم افزاری، 
دو دوره آموزشی خاص ترافیکی تدارک دیده شده است. وی تصریح کرد: دوره های آموزشی ویژه دانش آموزان برای دو مقطع دبستان و دبیرستان طراحی 
شده که برای دانش آموزان دبستانی جنگ نمایشی و تئاتر خیابانی در نظر گرفته شده و کارشناسان وارد مدارس می شوند و مباحث آموزشی ترافیکی را یاد 
می دهند. خاکسار ادامه داد: برای دانش آموزان دبیرستان، جنگ، مسابقه، تئاتر خیابانی، تئاتر دانش آموزی و مسابقه روزنامه دیواری با موضوع حمل و نقل 
برگزار می شود. وی با اشاره به آموزش به گروه سوم، اظهارکرد: آموزش شهروندان در محات در نظر گرفته شده و دغدغه های ترافیکی را با مردم به اشتراک 
گذاشته و نکات آموزشی را در محات آموزش می دهیم. خاکسار افزود: آموزش فاز سوم در قالب ایستگاه پارک ترافیک سیار برگزار می شود که شامل ویژه 
برنامه های از قبیل تئاتر خیابانی، جنگ شادی، برنامه موزیکال و مسابقه است که در بوستان ها، فرهنگ ســراها، کوه صفه، ناژوان، پل خواجو و پارک های 

ترافیکی شهرداری برگزار می شود.

آموزش های ترافیکی در »قصه آدم و هوا 2«

حال و هوای 
 کریسمس
 در اصفهان

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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اگر یــاد بگیریــم بــا درد ها و  مهسا احمدی
سختی ها چگونه برخورد کنیم و 
چگونه اجازه ندهیم ذهن مان شــروع به ساختن سناریو های 
وحشتناک کند، به جای اینکه تسلیم و ناامید و مغلوب شویم 
می توانیم موج سواری را یاد بگیریم و جان سالم به در ببریم.در 

ادامه با ما همراه باشــید تا به شــما بگوییم به چه 
واحد های سازنده ای برای تسکین ترس ها و ایمان 
آوردن به توانایی تان در غلبه بر هر چالشی در زندگی  

نیاز دارید.
احساســات خود را کتمان نکنید: در ابتدا، لمس 
و احســاس این درجــه از درد و ناراحتی می تواند 
ترسناک به نظر برسد، زیرا درد و رنج چیزی است 
که همیشه سعی داریم از آن اجتناب کنیم؛ اما وقتی 
شــما به خودتان اجازه می دهید با درد و رنجی که 
دارید در لحظه باشید، اگر نیاز دارید گریه کنید، فریاد 

بزنید یا به بالش مشــت بکوبید، آن روی سکه را نیز می بینید 
که همان آرامشی اســت که ممکن است قبال هرگز تجربه اش 
نکرده باشید. وقتی احساسات خود را سرکوب و پنهان می کنید، 
انگار یک انرژی منفی را فشرده می کنید که سبب آشفتگی و 
عذاب تان می شود. اما وقتی به خودتان اجازه و فرصت ابرازشان 

را می دهید، متفرق می شوند و حس ناب و عمیقی از آرامش و 
تسکین و التیام شما را در برمی گیرد. 

باور کنید که تنها راه ممکن رودررو شــدن است، نه فرار کردن: 
وقتی روزها و لحظه های ســخت به شــما رو می کنند، شاید 
احساس کنید تمام چیزی که نیاز دارید این است که پتو را روی 

سرتان بکشید و مخفی شوید، گاهی شاید این کار جواب بدهد؛ 
اما یک راه حل موقتی برای مسئله ای نه چندان موقتی است. 
اگر به این درک برسید که مواجهه با مشکل، پروسه ای است که 
باید طی شود و راه میان بری ندارد، قبول خواهید کرد که تنها راه 
ممکن، تحمل کردن و چاره اندیشی است و این آگاهی قدرتمند 

و ارزشمند خواهد بود. شما می توانید انتخاب کنید که انرژی تان 
را برای افسوس خوردن و ای کاش گفتن ها هدر ندهید و شروع 
کنید به پیدا کردن راه حل. قبول کردن، کلید صبر است؛ اما قبول 
اینکه مشــکلی وجود دارد به این معنی نیست که نمی توانید 
تغییرش دهید یا برطرفش کنید. بلکه صبر و باور به این معنی 
است که شما با خودتان نمی جنگید و می توانید از 
تمام انرژی و توانمندی هایتان برای چاره اندیشی 
و ایجاد تغییــرات الزم برای بهبــود اوضاع و رفع 

مشکل استفاده کنید.
اجازه دهیــد درد و لذت همزمان وجود داشــته 
باشند:هیچ کس دوســت ندارد مریض باشد یا 
بیست و چهار ساعت شبانه روز و هفت روز هفته 
رنج بکشد و غصه بخورد، بنابراین فاصله گرفتن از 
هر چیزی که عذاب تان می دهد، چیز بدی نیست. 
حتی در سخت ترین شرایط هم لحظه هایی از لذت 
وجود دارند. قرار است به پزشک مراجعه کنید و دلهره دارید؟ از 
یک دوست بخواهید همراهی تان کند و قرار بگذارید بعد از آن 
با هم کمی قدم بزنید، چیزی بخورید، خرید یا سینما بروید و 
یا هر کار دیگری که به شما روحیه می دهد و حال تان را خوب 

می کند، انجام دهید.

آشپزی

املت بروکلی
 مواد الزم: هویج متوسط 2 عدد، بروکلی ریز شده یک لیوان، تخم مرغ 
 6 عدد، شیر  یک دوم لیوان، سس خردل  یک قاشق، پنیر چدار رنده شده

 یک مشت، پیازکوچک یک عدد، نمک یک دوم 
قاشق چای خوری، روغن زیتون 3 قاشق

طرز تهیه: اگر دنبال غذا با بروکلی هستید، این صبحانه انتخاب خوبی برای شروع است. 
بعد از آن اگر دوست داشته باشید می توانید غذاهایی مثل ساندویچ قارچ با سس پستوی 

بروکلی و استیک با بروکلی را هم امتحان کنید. هویج ها را پوست بگیرید و مکعبی خرد کنید. 
یک تابه بردارید و هویج خرد شده و بروکلی ریز شده را همراه با نصف لیوان آب در تابه بریزید 
و روی حرارت معمول قرار دهید. در تابه را بگذارید و اجازه دهید تا آنها به مدت 10 دقیقه خوب 

آب پز شوند. )اگر آب کشیده شد بازهم اضافه کنید.( تخم مرغ ها را بشکنید و با شیر و 
سس خردل و نمک خوب مخلوط کنید. پیاز را خرد کرده و درون مواد بریزید سپس 
مخلوط سبزیجات بخارپز و پنیر را اضافه کنید و همه مواد را باهم هم بزنید.3 قاشق 

روغن زیتون درون یک تابه نچسب بریزید و هنگامی که کمی داغ شد مواد 
املت را درون آن بریزید و روی حرارت مالیم املت را بپزید. سفت 

شدن املت در نهایت 8 تا 10 دقیقه بیشتر طول نمی کشد.حاال 
می توانید یک صبحانه مقوی و سالم  میل کنید!

چگونه در روزهای سخت قوی بمانیم؟)2(

»سرباز« تمام شدخبر

پخش  »دومینو« در شبکه نمایش خانگی
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »ســرباز« سوم دی ماه در 
حرم مطهر امام رضا )ع( به کارگردانی هادی مقدم دوســت به 
پایان رسید. آرش مجیدی، الیکا عبدالرزاقی، پدرام شریفی، 
رویا تیموریان، کوروش تهامی، نیما شــعبان نژاد، ســیاوش 
خیرابــی و … از بازیگران این مجموعه هســتند. »ســرباز« 
عاشقانه ای حماسی اســت که در 50 قســمت 45 دقیقه ای 

تولید می شود.

»دومینــو« یــک مجموعــه اینترنتی کوتــاه بــه کارگردانی 
سیدمحمدصادق لواسانی و تهیه کنندگی عمار سبحانی است 
که از پنجم دی مــاه در پلتفرم هــای وی اودی فیلیمو و نماوا 
پخش خواهد شــد. نیکی مظفری، روزبه حصــاری، خاطره 
حاتمی، فرانک تمنا، ایلیا کیوان، حامد احمدجو، مونا صوفی، با 
حضور سامان صفاری بازیگران این سریال اینترنتی هستند. 

 معرفی کتاب

خبر

کمتر بحث کنید، بیشتر عشق بورزید

دختری که با پای برهنه دنیا را شگفت زده کرد!

»کمتر بحث کنید، بیشتر عشق بورزید«، اثر »لوری پون« را انتشارات مروارید چاپ و روانه بازار نشر کرده است. کتاب »کمتر بحث 
کنید، بیشتر عشــق بورزید« راهکارهای عملی در اختیار زوج ها قرار می دهد تا به جای تمرکز بر نقطه ضعف های 

یکدیگر از طریق مکالمات 5 دقیقه ای به تفاهم و عشق پایدار دســت پیدا کنند؛ چرا که بنابر نظر نویسنده این 
کتاب، ادامه رابطه عاشقانه و محبت آمیز میان همسران به تالش و مداومت نیاز دارد. 
این کتاب، نگرش جدیدی به خوانندگان معرفی می کند تا از طریق آن بتوانند رابطه و 

گفت وگو با طرف مقابل خود را زیر ذره بین بگذارند و به وضوح ببینند که چگونه 
عادات کالمی نامناسب به رابطه آن ها آسیب می رساند. خوانندگان می توانند 

ابزار الزم برای بازسازی مکالمات خود به دســت آورند و عشق و عالقه 
دوطرفه را بازســازی کنند. بنابراین، می توانند به فرد جدیدی تبدیل 

شــوند و الگوی بهتری برای فرزندان شان باشند. شما خوانندگان 
این کتاب امیدوار باشید که بهترین روزهای زندگی مشترک تان 

درست پیش رویتان قرار دارد.

 ریا بالوس )Rhea Ballos( دانش آموز ابتدایی 11 ساله در باالسان، فیلیپین، بعد از کسب سه مدال طال در مسابقات ورزشی استانی، با وجود نداشتن کفش 
مناسب، یک شبه معروف شد. این ورزشکار نوجوان موفق شد برنده مدال طالی دوی 400 متر، 800 متر و 1500 متر دختران شود. این دختربچه در حالی موفق به 
کسب این مدال ها شد که کفش دوندگی مناسب نداشت و به جای آن پاهایش را با نوارهای باند پانسمان پوشانده بود. درواقع »ریا« با باندهای نازکی که حداقل 
حفاظت دربرابر مسیر دوندگی را ارائه می دادند، پابرهنه دوید. اما این مشکالت نتوانستند او را از شکست دادن سایر دختران، که همگی کفش های ورزشی به پا 
داشتند، بازدارد. تصاویر کفش های موقت دخترک که روی آن آرم برند »نایکی« را با دست کشیده بود به سرعت در اینترنت منتشر شد و تمجید و تحسین کل 
دنیا را برانگیخت. اخبار موفقیت های ریا و تصویر کفش های باندی اش مثل آتش در رسانه های اجتماعی گسترش یافت و ماجرای او در رسانه های خبری آسیا 
پخش شد. جف کاریاسو، بسکتبالیست بازنشسته و مربی تیم بسکتبال آالسکا آکسس آنقدر تحت تاثیر عملکرد این دختر قرار گرفت که از مردم خواست به او 

کمک کنند تا با این دختر و مربیانش ارتباط برقرار کند.

جدول 
افقی:

1- شهری در استان گلستان - گوهر ها
2- سرزنشگر - خرمن ماه - رشــته کوه عظیمی 

در روسیه
3- بی اسم و نشان - فرو مایه - کمک

4- زادگاه نیما - تکان خوردن - اندوه - معشــوقه 
رامین

5- چاه کهنه - ناتوان از حل مشــکل می شــود - 
عاقل، فهمیده

6- صافی یا پاالیه - امر به نوشتن - اصل هر چیز
7- درجه بندی شده - سور - بخش تیز چاقو

8- آرزوی بــزرگ - گیــج و سرگشــته - غذای 
بسته بندی شده

9- گاز تنفســی - این نیمکت گاهی مبل می شود 
- سرگرد قدیم

10- همان بس است - مژده - پخش صوت جیبی 
و قابل حمل

11- سبزی ساالد - برادر دروغی کمبوجیه - اندک
12- شیره درون گل - سپاس گزار - عالمت مصدر 

جعلی - صدا ، نغمه
13- مامــور نظم و قانون - پنبــه زن - همان مادر 

است
14- جنگ - پاندول ساعت - نردبان

15- پی در پی و پشت سر هم - جانوری با پوزه ای 
باریک و زبان چسبناک دراز

عمودی:
1- پوشش روی چرخ اتومبیل - کتابی از سامرست 

موام، نویسنده لبه تیغ
2- شرف و عفت - نام یکی از خیابان های تهران - 

مردن در اثر حادثه
3- بصیرت - پایه گذار حساب آنالیز - کشاورز

4- اندازه گرمی یا ســردی - دختر مازندرانی - توان 
- مخفی

5- باشکوه - مالمت و سرزنش - واحد دارویی
6- گاه از نهاد برآید - سوگ و عزا - پیشگاه اتاق

7- پارچــه دریایی! - دانا و هوشــمند - از واژه های 
پرسشی

8- مهمانی ازدواج - قربانگاه خانه خدا-تحســین 
فرنگی

9- ستاره معروف - شهری در هند - فلز مرتجع
10- زیردست - لقب امام علی النقی)ع( - در مدرسه 

فراوان است
11- مکان - بی دین - پایتخت اکوادور

12- اما - گرداگرد لب و دهان - پدر شعر نو - مخفف 
الی آخر

13- پایتخت کانادا - زبان تازی - شعله آتش
14- بیماری سگی - شرف و ناموس - تغییر نظامی 

حکومت
15- طبق قانون اساسی پس از رهبری بزرگترین مقام 

رسمی کشور است - دستگاهی در موسیقی سنتی

استخرهایی که از صخره و 
اقیانوس ساخته شده اند!

خواندنی

اســتخرهای صخــره ای یــا اســتخرهای 
اقیانوســی از دهه 1800 ظاهر شــدند، یعنی 
زمانی که مردمان خشک و مبادی آداب دوره 
ویکتوریایی، شنا در ساحل را ممنوع کردند. 
این باعث شد ثروتمندان استخرهایی را در 
سواحل صخره ای بسازند. امروزه بیش از صد 
استخر در این منطقه وجود دارد که بسیای از 

آن ها به اندازه استخرهای المپیک هستند.
استخر صخره ای ماهون، در میان صخره های 
ناهموار ســاحل ماروبرا، یکی از زیباترین و 
محبوب ترین استخرهای در میان شناگران 

اقیانوس است.
 اســتخر صخره ای بیلگوال 50 متر طول دارد، 
شامل هشت الین )خط شنا( برای شناگران 
است و یکی از دنج ترین استخرهای طبیعی 

به شمار می رود. 
اســتخر باندی آیســبرگ، در جنوب ساحل 
باندی قرار دارد و بخشــی از باشــگاهی به 
همین نام را تشــکیل می دهــد. از امکانات 
موجود در آن می توان بــه حمام و رختکن و 

اتاق ماساژ ور سونا اشاره کرد. 
 ،»Freshwater Beach« استخر ساحلی
پنجاه متر طول دارد و دارای نشانگر خطوط 

شنا در کف است. 
اســتخرهای هشــتی »8«، در پــارک ملی 
سلطنتی سیدنی واقع شده اند. برخالف سایر 
استخرهای صخره ای، استخرهای هشتی به 

صورت طبیعی به این شکل هستند.
 استخر برونته، توسط شورای ویورلی در سال 
1887 ساخته شد. ساختار اولیه این استخر 
تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است. 
 North« استخر صخره ای کرل کرل شمالی
Curl Curl«، بســیار تماشــایی است؛ اما 
دسترسی به آن سخت است چون صخره ها 

هنگام جزر و مد زیر آب می روند.
 استخر وایلی، در ســال 1907 توسط هنری 
وایلی، پدر مینــا وایلی  که به همــراه فانی 
دوراک، اولیــن نمایندگان اســترالیایی زن 
شــنای المپیک بودند ساخته شــده که به 

ترتیب مدال طال و نقره دریافت کردند.

وز عکس ر

سردیس های سنگی 
کوه نمرود ترکیه

منطقــه باســتان شناســی 
کوه نمرود در جنوب شــرقی 
ترکیــه، به دلیل قــرار گرفتن 
سردیس های سنگی باستانی 
در فهرســت میــراث جهانی 

یونسکو قرار گرفته است.

عکس: خبرگزاری مهر

جدول 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

15          14         13        12         11           10          9               8          7            6          5                4           3            2               1      


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

