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گالری اکنون
سیل/ فروش آخر سال آثار تجسمی

17 الی 27 فروردین

روز سبزه انداختن؛
اگه تا امسال جزو کسانی بودین 

که سبزه سفره هفت سین رو 
آماده می خریدین، این بار 

خودتون این اکر رو انجام 
بدین!
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 گالیه از موازی کاری ها و قول برای رسیدگی به خانواده شهدا
 نشست خبری یک ساعت و نیمه مدیرکل بنیاد شهید با خبرنگاران اصفهانی در آستانه روز شهدا؛

  رونق سفر به اصفهان در سایه امنیت ؛ 

روزهـای خوش شهـر
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 جریان دوباره زاینده رود 
حقابه زیست محیطی است

استاندار اصفهان:

7

  برای اولین بار در فصل هجدهم رقابت های 
لیگ برتر اتفاق افتاد؛

هفته 6 امتیازی فوتبال 
اصفهان

 چالش
 تصمیمات یکهویی!

   مروری بر چند تصمیم
 اقتصادی بحث برانگیز؛
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در آستانه نوروز صورت می گیرد؛

پاک سازی اصفهان از تخلفات شهری
مسئول کمیته قضائی و انتظامی ســتاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان از 
آماده سازی محیط و فضای شهری در قالب چهار طرح پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری در آستانه سال جدید خبر داد. هرساله همزمان با فرا رسیدن ماه پایانی سال، شهرداری 
اصفهان با تشکیل ستاد هماهنگی خدمات سفر خود را مهیای استقبال از نوروز می کند تا شهر را 

صفحه   7هم برای شهروندان و هم برای گردشگرانی که...

گالری نگرش
چهارراه رسالت /مدیا:چندرسانه ای

10 الی 21 اسفند

شهادت امام علی النقی الهادی)ع( تسلیت باد

دایان  
کارگردان:بهروز نورانی پور

پردیس سینمایی ساحل اصفهان

پس از مدت ها باالخره روی مدیرکل بنیاد شــهید 
استان را دیدیم . البته تعجبی هم ندارد. اینجا اصفهان 
است؛ شهر شهیدان ، استانی که بیشترین شهید را 
تقدیم اسالم و انقالب کرده و در باغ شهادت را به روی 
جوانانش نبسته اند و رفیقانی که رفتند، جاماندگان 
را هم دعا کرده اند که »راه ادامه دارد« و خون شهدا 
هنوز می جوشد و هنوز این شهر، بوی شهید می دهد 
و مردمانش هنوز که هنوز است، روی شانه های خود، 
تابوت شهید تشییع می کنند و راه گلستان شهدا را 
بهتر از هر مســیر دیگری در این شهر می شناسند، 

مسیری که مستقیم به بهشت می رسد . 
و خالصه که همه اینها را گفتیم تا بگوییم در چنین 
شــهری، البد دغدغه و مشــغولیات و مشغله های 
مســئوالن و متولیان حوزه ایثار و شهادت هم زیاد 
است، یعنی طبیعتا باید زیاد باشد و وقت چندانی برای 
پاسخگویی و نشست خبری گذاشتن نداشته باشند 
و مدام مشغول کار و خدمت به شهدا و خانواده های 
شهدا و ایثارگران باشند. »وکیلی« خودش هم همین 
را گفت . گفت ترجیح می دهند خیلی اهل توی بوق و 
کرنا کردن خدمتی که می کنند، نباشند و بیشتر کار 
کنند تا اینکه حرف بزنند. ولی خب نتیجه این همه 
کار کردن و به تعبیر »وکیلی« توی بوق و کرنا نکردن 

چه بوده است؟
همان اول نشست، آقای مدیرکل، حجت را تمام کرد 
و خطاب به خبرنگاران گفت این را حتما بنویسید و بر 
آن تاکید کنید که بنیاد شهید فقط »هماهنگ کننده 
خدمت رسانی« است، درواقع بین دستگاه های متولی 
خدمت رســانی ، هماهنگی ایجاد می کند که این 
ایجاد هماهنگی یکی از دو رسالت اصلی است که برای 
بنیاد شهید تعریف شده است. »وکیلی« البته توضیح 
بیشتری نداد . شاید می خواست در پاسخ به آن هایی 
که از مسئوالن این بنیاد می پرسند دقیقا کجایید ؟ و 
چه می کنید، پاسخی داده باشد که خیال شان راحت 
باشد. از بنیاد شهید تنها در همین حد بخواهید و توقع 

داشته باشید: »هماهنگ کننده«
وکیلی، رسالت دوم را »ترویج و توسعه فرهنگ ایثار 
و شــهادت در جامعه« معرفی و تاکید کرد که این 
فرهنگ خوشبختانه ترویج و منتقل شده و مصداق 
عینی و شــاهد این ادعا هم بچه های مدافع حرم و 
شهدای مدافع وطن و امنیت هســتند و اشاره کرد 
که بسیاری از این شهدا هم متعلق به استان اصفهان 
هستند. به حضور اصفهانی ها در تمامی عرصه های 

خدمت رسانی و پاسداری از میهن و جانفشانی برای 
مردم اشاره کرد؛ حضور اصفهانی ها روی ناو سانچی ای 
که غرق شد تا محمدطاهای چهارساله در رژه اهواز 
که با حمله تروریست ها مواجه شد تا همین شهدای 
پاسدار لشکر 14 امام حســین )ع( که در خاش به 

خون غلتیدند. 
وکیلی، درباره نقش بنیاد شهید در شهید پرور بودن 
مکتب و مســیری که اصفهان پیموده و می پیماید 
توضیح چندانی نداد. درباره وصیتنامه های شهدا ولی 
سخن گفت. تاکید کرد که از مجموع 23500 شهید 
استان اصفهان ، 14 هزار وصیتنامه جمع آوری شده 
و روی آنها کار پژوهشی صورت گرفته است که اگر 
همین وصیتنامه ها را چراغ راه قرار داده و به آن عمل 
کنیم و رسانه ها بتوانند پیام شهدا در این وصیتنامه ها 
را به درستی به جامعه منتقل کنند، امنیت ملی ما تا 
سال های سال هیچ مشکلی نخواهد داشت و تضمین 

شده است. 
و بعد نوبت به پیام های اســتخراج شــده از دل کار 
پژوهشی صورت گرفته روی وصیتنامه شهدا رسید. 
وکیلی، بــدون ترتیب بندی خاصــی گفت که این 
پیام ها در چند موضوع ویژه خالصه می شود : توصیه 
به وحدت، توصیه به تقوای الهی و اخالق اســالمی، 
پشتیبانی از والیت فقیه، نماز اول وقت، امر به معروف 

و نهی از منکر، اجرای احکام الهی .
مدیرکل بنیاد شهید در ادامه همچنین به این سوال 
پاسخ داد که اگر شهدا در میان ما بودند، چه موضعی 
اتخاذ می کردند و تاکید کرد که شهدا که خودشان 
و تمام وجودشان را فدای اســالم و ایران کردند، اگر 
بودند ، به ما می گفتند منتظریم ببینیم شما در مقابل 
استکبار جهانی چه می کنید. مورد بعدی به تولی و 
تبری برمی گردد. اگر بودند، تمام عشق شان را فدا و 
نثار انقالب می کردند. موضوع مهم بعدی به خاستگاه 
شهیدپروری در آن دوران برمی گردد . شهدا از دل 
مساجد و از رهاورد همنشینی با روحانیت و علما به 

جبهه رفتند. 
به اینجا که رسید، »وکیلی« از خبرنگاران خواست این 
سخن حضرت پیر جماران را حتما بنویسند و یادآور 
شوند که حضرت روح ا...می گفت : » از فانتوم نترسید، 

از خالی شدن مساجد بترسید.«
و یقینا اگر شهدا بودند تمام تالش شان را می کردند 
که بازار »نماز« و »وحدت« و »مسجد« از رونق نیفتد. 

پس از پایان بخش اول نشست خبری مدیرکل بنیاد 
شهید  و امور ایثارگران استان که به سخنان »وکیلی« 

اختصاص داشــت، نوبت به پرســش و پاسخ های 
خبرنگاران و مدیرکل رســید. اولین ســوال درباره 
یکسان سازی قبور شــهدا بود که اخیرا مقام معظم 
رهبری نیز در این باره توصیه هایی جدی داشــتند. 
»وکیلی« تاکید کرد که در راستای منویات رهبری در 
این باره گام برمی دارند و قطعا بدون رضایت خانواده 
شهدا، دست به هیچ مزار و قطعه ای نمی زنند و اگر 
هر برنامه ای هم صورت گرفته، تنها به منظور مرمت 
و بازسازی قبور مطهر شهدا بوده شبیه آنچه در قطعه 
شهدای دارخوین صورت گرفت و البته او این را هم 

اضافه کرد که برنامه ای جهت یکسان سازی قبور در 
دست کار نداشته و ندارند و اگر هم قبال اقدامی در این 

باره صورت گرفته، مربوط به دوره او نیست. 
ســواالتی هم درباره جانبازان قطع نخاعی و دهکده 
دفاع مقدس و قانــون درصد جانبازی و شــایعاتی 
درباره تعطیلی آسایشــگاه جانبازان شهید مطهری 

مطرح شد. 
وکیلی، درباره دهکده دفاع مقدس گفت که در حال 
تکمیل شدن است  و وعده داد که محتوای آن »جوان 
پسند« خواهد بود. البته سردار فدا ، جانشین فرمانده 
سپاه صاحب الزمان)عج( سال 94 وعده داده بود که 
این دهکده به بزرگ ترین مجموعه فرهنگی جنوب 

شهر اصفهان تبدیل خواهد شد. 
مدیرکل بنیاد شــهید درباره مرکز توانبخشی امام 
حسین)ع( خمینی شهر هم گفت که در این مرکز تنها 
کار توانبخشی انجام می شود و مکانی برای نگهداری 
دائم از جانبازان نیست. درباره شایعه ای که یکی از 
خبرنگاران آن را مطرح کرد مبنی بر تعطیل شــدن 
آسایشگاه شهید مطهری اصفهان هم اینگونه پاسخ 
داد که »این مرکز جان و چشم ماست و به هیچ عنوان 

تعطیل نمی شود و برنامه هایی هم برای گسترش و 
توسعه و مجهزترشدن آن داریم.« 

یکی از خبرنگاران حاضر در نشست درباره قانون 70 
درصد جانبازی پرسید و اینکه چرا برخی جانبازان 
که سختی ها و مشقت های فراوانی هم متحمل شده 
اند، تنها به خاطر چند درصد، پس از فوت، شــهید 
محسوب نمی شوند و به طور کلی این قانون چقدر 

موشکافانه و همراه با عدالت اجرا می شود؟
وکیلی، توضیحاتی درباره روال کار داد و مثالی هم در 
این باره زد: »سال قبل جانباز 25 درصدی داشتیم که 

از قضا با آقای مهرعلیزاده-استاندار وقت- به دیدنش 
رفتیم و این جانباز پس از مدتی از دار دنیا رفت. کار 
درمانی اش را هم به صورت گیاه درمانی انجام می داد. 
مدارک ایشــان را پس از فوت به کمیســیون احراز 

فرستادیم و ایشان به عنوان شهید شناخته شد. «
و بعد آقای مدیرکل، آمار جالب توجهی هم از میزان 
پرونده هایی که در سال جاری برای احراز درصد به 
کمیسیون به مرکز فرستادند، ارائه داد: » ما امسال 
نزدیک به 4 هزار مورد را به کمیسیون بردیم. بعضی ها 
قبال درصد گرفتند اما به مرور زمان، ضایعه ناشی از 
حضورشان در جنگ عود کرد و درصدشان باال رفته 

که اینها همه در کمیسیون احراز می شود.« 
از مدیرکل بنیاد شــهید درباره وظیفه اصلی بنیاد 
شهید پرســیدیم و اینکه این بنیاد دقیقا چه کاری 
انجام می دهد چون آن چه ما می بینیم این اســت 
که متولی اکثر برنامه های مرتبط با شهید و شهدا در 
شهر، سپاه و لشکر 14 هستند و بنیاد چه می کند این 
وسط؟ بنیادی که عنوان »شهید« را یدک می کشد و 
ما نمی توانیم از شهرداری یا استانداری که یک دوره 
دست اصولگراها و دوره بعد دست اصالح طلبان است 

و همگی هم به بازی های سیاسی خود مشغول می 
شوند، انتظار داشته باشیم دغدغه اصلی شان کار برای 

شهدا و خانواده های آنها باشد. 
از مدیرکل پرسیدیم در شهری که شما از آن با عنوان 
»شــهیدپرورترین« یاد می کنیــد و در بولتن ها و 
تبلیغات خود، روی آمار شهدای آن تاکید می کنید ، 
بنیاد شهید یا سایر ارگان های متولی چقدر همگام با 
این عنوان »شهیدپرورترین« گام برداشته اند و چرا 
سی و چند سال پس از پایان جنگ، هیچ کس فیلم 
و سریالی درباره شهید خرازی نساخته یا چرا هنوز 
خیلی  از تهرانی ها تصور می کنند مزار شهید »ابراهیم 
همت« در بهشت زهراست و چرا شهدای اصفهان و 
کار شگرف این شهدا در جنگ و نقش بزرگی که در 
پاسداری از ایران در آن سال های حماسه داشتند، 
آن طور که باید و شــاید به ایران و ایرانی ها معرفی 

نشده است؟
پرسیدیم که چرا کار بنیاد شهید و برخی ارگان های 
دیگر به برگــزاری »همایش« و »نمایش« محدود و 
منحصر شده و ساخت ســالن اجتماعات و ... خوب 
اســت؛ اما وقتی خانواده های شــهدا نباشند، این 
ســالن ها و مراکز به کار چه کســی می آید و به چه 

دردی می خورد؟
پرســیدیم چرا فالن مادر یا پدر پیری که دو یا سه 
جوانش شهید شده، در فالن روســتا یا شهرستان 
استان ، غریبانه روزگار می گذراند و از دنیا می رود و 
تازه بعد از فوتش ، نام و نشانی از او رسانه ای می شود 
و به سراغش می روند اما اینجا در اصفهان، از برخی 
نزدیکان شــهدای نام آور و سرداران بزرگ اصفهان، 
استفاده های بعضا تبلیغاتی و حتی سیاسی می شود 
و آنها را همه جا دعوت می کنند و حتی میان خانواده 

شهدا هم تبعیض قائل می شویم؟
و در آخر درباره وضعیت رسیدگی به برخی معضالت 
گلستان شهدا پرسیدیم؛ درباره متکدیانی که هرروز 
تعدادشان بیشتر می شود و در گوشه گوشه گلستان 
شــهدا چرخ می زنند و درباره رواج برخی باورهای 
عجیب که گاهی حتی به خرافه هــم تنه می زند و 
به اسم شهدا تمام می شود . از وکیلی پرسیدیم چه 
کسی قرار اســت در این باره پیگیری کند و مسئول 

باشد و به این وضعیت ناخوشایند رسیدگی کند.
»وکیلی« به همه سواالت پاسخ داد، هرچند مجری 
جلسه مدام تاکید می کرد پاسخ ها در حد سه دقیقه 
باشــد و متوجه نشــدیم واقعا جواب این سواالت را 
چطور می شود در مدت زمان سه دقیقه داد؛ سواالت 
بی شماری از این دست که مسئوالن سال هاست در 

گذر این همه سال و روز و ساعت و دقیقه نتوانسته اند 
به آن پاسخ دقیق و قانع کننده ای بدهند. 

آقای مدیرکل اما تالش کرد مختصر و مفید پاسخگو 
باشــد. گفت قبول دارد آنچنان که باید و شاید برای 
شهدا کار نکرده ایم و حق اصفهان و شهدای آن خیلی 
بیشتر از اینهاست و باید خیلی بیشتر از اینها کار کرد. 
گفت قبول دارد که »مــوازی کاری« ها در اصفهان 
گاهی اجازه نمی دهد بنیاد شهید به وظیفه خودش 
درست عمل کند و وقتی یادآور شدیم که اگر سپاه 
صاحب الزمان)عج( و لشکر 14 امام حسین)ع( هم 
نباشند که برای شهدا کار کنند، باید فاتحه کار برای 
شهدا در این شهر را خواند، »وکیلی« تاکید کرد که 
منظورش سپاه و لشکر14 نیستند بلکه مخاطبش آن 
سازمان هایی هستند که کاری که وظیفه بنیاد است 
را انجام می دهند و مثال زد که » مثال من برای شهید 
خرازی کتاب چاپ می کنم، شما هم چاپ می کنی، 
آن یکی هم چاپ می کنــد و اینطوری موازی کاری 

می شود.« 
و در نهایت درباره وضعیت رسیدگی به خانواده های 
شــهدا گفت: » ما ســالیانه بیش از 48 هزار دیدار 
با خانواده های شــهدا داریم و ایــن دیدارها با همه 
خانواده ها انجام می شــود و اخیرا هم بســیاری از 
خانواده های دو و سه شهیده اســتان هر سه شنبه 
با رهبری دیدار دارند. دفتر آقا خواهان این دیدارها 
هســتند که ما هم پیگیری آن را انجام می دهیم.« 
وکیلی گفت اگر خانواده شهیدی را می شناسید که 
از چشم ما دور مانده و به ســراغش نرفته ایم، حتما 
معرفی کنید . همزمان همکار خبرنگاری که از کنارم 
رد می شد، زمزمه کنان گفت: بله؛ این وعده ها فقط 
مال همین نشست ها و جلسات است . بیرون از این 
درها، خانواده های شهدا هستند و تنهایی هایشان ... 

ولی ما امید داریم وعده های مدیرکل بنیاد شــهید 
اســتان ، مثل وعده های زمان انتخابات کاندیداها 
نباشد. واقعی باشد و اگر هست، خانواده های شهید 
و جانباز بسیاری را سراغ داریم که در حسرت یک بار 
دیدار مسئوالنی که برای بهره برداری های سیاسی 
خودشان مدام به سروقت مادر شهید عزیز شهرمان 
می روند، مانده اند و از خودشــان و ما می پرســند: 
شهید ما چه فرقی با سایر شهدا داشت و چرا هیچ کس 
ســراغی از ما نمی گیرد؟... و البته جانبازان اعصاب 
و روانی که در غربــت رفتند و خانواده های شــان 
 درگیر و دار بازی درصد ، سوختند و صدای شان به
 هیچ کــس نرســید و جانبازانی که قصه مجســم 

مظلومیت اند و .... 

 نشست خبری یک ساعت و نیمه مدیرکل بنیاد شهید با خبرنگاران اصفهانی در آستانه روز شهدا؛

گالیه از موازی کاری ها و قول برای رسیدگی به خانواده شهدا

سمیه پارسادوست

                             مهدی جانی پور

اگر ذکر از خیر و نیکویی شود اول مقام نیکی 
 را دارایید و اصل و فرع و معدن و محل و مبدأ

 و منتهای هر خیر و نیکویی شمایی

فرازی از زیارت جامعه کبیره

لَُه َو أَْصَلُه َو َفْرَعُه َو َمْعِدنَُه َو َمْأَواُه َو ُمْنَتَهاُه اْن ُذِکَر الَْخْیُر ُکْنُتْم أَوَّ
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رسانه های مطرح جهان خبر از ایجاد یک تعارض 
و اختالف شدید در خاندان آل سعود داده اند. 
شکافی که احتماال در آینده ای نزدیک تغییرات 
وسیعی را در ســطح حاکمیتی عربستان رقم 

خواهد زد. 
طی ماه های اخیر محمد بن سلمان، یکی از جنجالی 
ترین چهره های دنیای سیاست بوده که ترکش های 
این حواشی به صورت مستقیم متوجه پادشاه عربستان 
و بدنه حکومتی او نیز شده است. با وجود تمام تالش 
های صورت گرفته از سوی این کشور؛ اما هنوز ولیعهد 
این کشــور چهره ای منفور در دنیــای دیپلماتیک 
معرفی شــده  که بســیاری از قرار دادها و همکاری 
های این کشور با جهان را تحت تاثیر قرار داده و روند 
مدرنیزاسیون این کشــور را کند کرده است. پس از 
رسوایی قتل روزنامه نگار منتقد سعودی در سفارت 
ترکیه، صدور احکامی از سوی بن سلمان در انتصاب 
خالد بن ســلمان به عنوان معاون وزیر دفاع و تعیین 
دختر بندر بن سلطان ،سفیر عربستان در واشنگتن 
اعتراضاتی را از سوی پادشاه این کشور در پی داشته و 
موجب نارضایتی هایی در داخل شده است. همچنین 
آینده جنگ یمن نیز همچنان جبهه ائتالف در برابر 
بن ســلمان را قوی تر کرده اســت. هر چند برخی 
ازکارشناســان روابط بین الملل معتقدند این نشانه 
هایی از کنــار رفتن بن ســلمان از رأس حکومت در 
عربستان نیست بلکه جنگ روانی است که مخالفان 
وی به راه انداخته اند. بر اســاس نظریــات این گروه 

شاهزاده بن ســلمان، حاکم فعلی عربستان  است که 
به علت شرایط جسمانی پدرش و نبود قدرت تصمیم 
گیری در او، در هر دو سطح داخلی و خارجی، کنترل 
اوضاع را بر عهده دارد. با ایــن حال، مخالفت ولیعهد 
با پادشــاه و تصمیم گیری بدون موافقت او، حتی در 
امور جزئی، در بین سنت های حکومت سعودی جای 
نمی گیرد؛ چرا که تعدی از حکم پادشاه، کودتا علیه 
او محسوب می شود که اگر ملک سلمان در اوج صحت 
جسمی به سر می برد، قطعا اجازه تجاوز از دستوراتش 
را نداده و فورا ولیعهد را برکنار می کرد. همانطور که 
در مورد دو ولیعهد سابق اتفاق افتاد.انتصاب خالد بن 
سلمان به عنوان معاون وزیر دفاع، در واقع زمینه ای 
بود برای اینکه در صورت اتخاذ تصمیم مورد انتظار در 
هر لحظه، وی به عنوان ولیعهد منصوب شود؛ اما دلیل 

این تصمیم چیست؟ کنار رفتن ملک سلمان به دلیل 
بیماری و روی کار آمدن کامل بن ســلمان؟ از سوی 
دیگر، انتصاب ریم، دختر بندر، به عنوان سفیر عربستان 
در واشنگتن نیز برای اسباب سیاسی داخلی و خارجی 
انجام شد، تا به نحوی به پدر او به دلیل حمایتش از بن 
سلمان پاداشی داده شود و هدف خارجی این انتصاب، 
تالش برای پاســخ دادن به حمالت رسانه های غربی 
بود که توجه ویژه ای به مســئله زنــان فعال حقوقی 
بازداشت شده در عربســتان دارند. تحلیل دیگر این 
است که پشت پرده تمام این اطالع رسانی ها و جنجال 
های خبری شخص بن سلمان است .»مجتهد« افشاگر 
اسرار خاندان سعودی به تازگی اعالم کرده است پادشاه 
عربستان به سبب اختالل حواس در تصمیم گیری های 
این کشــور نقشــی ندارد.مجتهد در توییتی نوشت: 

»پادشــاه )عربســتان( دچار زوال عقل شده است و 
نمی تواند در هیچ تصمیمی مشارکت داشته باشد. وی 
نمی تواند هیچ موضوع جدیدی را بیش از پنج دقیقه 
به یاد آورد. او از تصمیم های اخیر پســر خود اطالعی 
ندارد و نمی تواند بــه آن اعتراضی کند. وی همچنین 
از حمله ای که علیه آل ســعود، تجار و شیوخ قبایل 
صورت می گیرد، اطالع ندارد. ملک سلمان از )قتل( 
خاشقجی مطلع شد، اما کامال این موضوع را فراموش 
کرد. هر گزارش یــا خبری درباره نقش پادشــاه در 
تصمیم گیری های عربستان، دروغ محض است.« این 
مسئله به خوبی نشان می دهد که بن سلمان در حال 

حاضر تصمیم گیرنده اصلی سیاست عربستان است.
با این وجود گفته می شود که بن سلمان به شدت در 
مورد ترور خود و نقشه ها برای کنار گذاشتنش نگران 
است. روزنامه اسرائیلی »میکور ریشون« مدعی شده 
است بندر بن سلمان به یکی از افسران گارد پادشاهی 
۱۰ میلیون ریال سعودی داد تا محمد بن سلمان را ترور 
کند، ولی این افسر شناسایی و بازداشت شد و هم اکنون 
در کاخ »االمیر« زندانی شده است. برخی رسانه ها از 
تشــکیل گارد ویژه حفاظتی که محمد بن سلمان را 
از خطر ترور افراد خاندان سلطنتی یا افسران وزارت 
کشور یا خود گارد ملی عربستان حفظ کند، خبر داده 
و اعالم کرده اند که نام این نیرو وابسته را واکنش سریع 
نامیده و امتیازات زیادی به آنها برای اینکه همیشــه 
به وی وفادار بمانند، داده اســت. این مسئله به خوبی 
آشــکار می کند آنچه موجودیت و مقام بن سلمان را 
تهدید می کند نه اختالف با پادشاه بلکه سایر مدعیان 

قدرت  است. 

وعده انتخاباتی عجیب سناتور آمریکایی:
شرکت های آمازون، گوگل و 
فیس بوک را متالشی می کنم

ســناتور دموکرات ایالت ماساچوست اعالم کرد در 
صورتی که در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا پیروز شود، 
سه شــرکت بزرگ فناوری را متالشی خواهد کرد.
وی در یک گردهمایی در منطقه کویینز نیویورک 
اعالم کرد: ما این شرکت های بزرگ فناوری را داریم 
که فکر می کنند کره زمیــن را در اختیار گرفته اند. 
من نمی خواهم دولت ما برای این غول های فناوری 
کار کند. می خواهم دولت ما بــرای مردم کار کند. 
شــرکت های بزرگ فناوری به شــهر ها و ایالت ها 
می آیند و با قلدری همــگان را مجبور می کنند که 
هرچه آن ها می خواهند انجام دهند و تهدیدی برای 

مشاغل کوچک و تازه کار محسوب می شوند.

 احتمال رسیدن یک مسلمان 
به صدراعظمی آلمان

اظهارات رهبر فراکسیون پارلمانی حزب دموکرات 
مسیحی آلمان در مورد احتمال رسیدن یک مسلمان 
به مقــام صدراعظمــی در آینــده جنجال برانگیز 
شــد.»رالف برینکهاوس« رهبر فراکسیون حزب 
دموکرات مســیحی در پارلمان آلمان در پاسخ به 
پرسشی در مورد احتمال پیروزی یک فرد مسلمان 
در سال ۲۰۳۰ و صدراعظم شدن او گفت: »چرا که 
نه؟ اگر آنها سیاستمداران خوبی هستند و ارزش ها 
و دیدگاه های سیاسی ما را نمایندگی می کنند ]چرا 
که نه؟[«این پاسخ رالف برینکهاوس با انتقاد بسیاری 
از اعضای حزب حاکم دموکرات مســیحی روبه رو 
شد.گروهی از اعضای حزب دموکرات مسیحی نیز 
با یادآوری نام حزب و وجود عبارت »مسیحی« در 
نام آن تاکید می کنند که یک مســلمان نمی تواند 

ارزش های این حزب را نمایندگی کند.

سئول، متعهد به افزایش 
هزینه های میزبانی از ارتش 

آمریکا شد
کره جنوبی و آمریکا روز جمعه توافقنامه ای رسمی 
به امضا رساندند که طی آن سئول متعهد به افزایش 
بیش از هشــت درصدی هزینه هــای میزبانی از 
نیروهای آمریکایی شده است. به عقیده واشنگتن 
و ســئول، امضای توافقنامه های ویژه نشان دهنده 
اتحاد قوی هر دو کشور است.»کانگ کیونگ« وزیر 
امور خارجه کره جنوبی طی دیدار با »هری هریس« 
نماینده ویژه آمریکا در سئول اعالم کرد که در حال 
حاضر این پایه و اســاس اتحاد است و چیزی که بر 
پایه اتحاد ایجاد شود، قوی تر و مستحکم تر خواهد 
بود. افزایش هزینه های سئول بخشی از تالش های 
دولت »دونالد ترامپ« برای اجبار کشورهای میزبان 
نیروهای آمریکا برای پرداخت بیشــتر هزینه های 
میزبانی است. استریت تایمز در ادامه نوشت، تحت 
قوانین کاخ سفید، آمریکا کشورهایی نظیر آلمان، 
ژاپن و تدریجا دیگر کشورهایی که میزبان نیروهای 
آمریکایی هســتند را وادار به پرداخت تمام هزینه 
های حضور این سربازان به اضافه 5۰ درصد از هزینه 

امتیاز میزبانی از آنها کرده است.

سید عمار حکیم درخواست 
عربستان برای سفر به ریاض را 

نپذیرفت
یک منبع مطلع در جریــان حکمت ملی عراق از 
رد درخواست رسمی عربستان از سوی سید عمار 
حکیم برای سفر به این کشور خبر داد. به گفته این 
منبع که خواست نامش فاش نشــود، سید عمار 
حکیم هرگونه سفر به عربستان را به رفع مشکالت 
شیعیان این کشور و بحرین مشروط کرده است.
این منبع افزود: مشکالت شــیعیان عربستان از 
جمله بحث روادید و رفع ممنوعیت ســفر آنها به 
عراق از جمله این شروط بوده است. این منبع مطلع 
همچنین گفت که سید عمار حکیم خواستار آن 
شده است که ترتیبی اتخاذ شود تا دیداری بین وی 

با پادشاه بحرین در ریاض صورت گیرد.

»بن سلمان« می رود یا می ماند؟

»محمدتقی صابری« سفیر 
ایران در تاجیکستان شد

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه انتخاب 
»محمدتقی صابــری« معاون اداری و مالی 
این وزارتخانه را به عنوان سفیر جدید ایران 

در تاجیکستان تایید کرد. 
در همین خصوص بهرام قاسمی اظهار کرد 
کــه »محمدتقی صابری تفرشــی« معاون 
اداری و مالی وزارت خارجه کشورمان نیز به 
عنوان سفیر جدید ایران طی روز های آینده 
کار خود را در دوشنبه آغاز خواهد کرد.وی 
با بیان اینکــه ما در حوزه هــای اقتصادی، 
تجــاری و همچنین رایزنی های سیاســی 
در موضوعات مختلف با توجــه به اینکه دو 
کشــور در یک حوزه جغرافیایی مشــخص 
زندگی می کنند، مســائل مختلفی را برای 
تبادل نظر های مســتمر خواهیم داشــت، 
اظهار داشت: ضرورت دارد دو کشور به طور 
دائم در تماس باشند و به صورت مستقیم و 
از کانال های دیپلماتیک، دیدگاه های طرف 

مقابل را بشنوند.

اولین واکنش به خبر »پرتاب 
لنگه کفش به رییس جمهور«

معاون دفتر رییس جمهور بــه خبر پرتاب 
لنگ کفش به سوی رییس جمهور در جلسه 
شورای اداری اســتان گیالن واکنش نشان 
داد. علی اصغر احمــدی در واکنش به خبر 
پرتاب لنگه کفش به ســوی رییس جمهور 
در جلسه شورای اداری استان گیالن گفت: 
من از اول تا آخر این جلسه حضور داشتم و 

چنین ادعایی دروغ محض است.
 این ادعا دروغ شــاخدار سال ۹۷ محسوب 
می شــود.گفتنی اســت؛ برخی کانال های 
تلگرامــی، خبری مبنــی بر پرتــاب لنگه 
کفش به سوی رییس جمهور منتشر کرده 
بودند که در این خبر ادعا شــده بود تمامی 
دوربین  افراد حاضــر در محل جمع آوری و 
 تصاویر مرتبط به این صحنه نیز پاک شــده

 است.

درخواست پمپئو از ایران 
درباره »رابرت لوینسون«

با وجود اینکه کاخ ســفید چند ســال قبل 
صراحتــا اعالم کــرده بود اطمینــان دارد 
»رابرت لوینســون« در ایران نیســت؛ اما 
وزیر امور خارجه آمریکا با انتشــار پیامی از 
تهران خواست تا این فرد را آزاد کند.»مایک 
پمپئو« وزیــر امور خارجه آمریــکا در این 
پیام که در توئیتر منتشــر شــده از تهران 
خواســته تا »رابرت لوینسون« مامور سابق 
پلیس فدرال آمریــکا )اف بــی آی( را که 
 ادعا می شــود در ایران زندانی اســت، آزاد 

کند.
این در حالی است که در دی ماه سال ۱۳۹۴ 
»جاش ارنست« سخنگوی وقت کاخ سفید 
ایاالت متحده اعالم کرده بــود مقامات آن 
کشور اعتقاد دارند »رابرت لوینسون« مامور 
پیشــین پلیس فدرال آمریــکا، اف بی آی، 
دیگر در ایران نیست. لوینسون در تاریخ ۹ 
مارس سال ۲۰۰۷ میالدی )اسفند ۱۳۸5( 
ناپدید شد و مشخص نیست در حال حاضر 
کجاســت. گزارش های گوناگونی در مورد 
فعالیت و ناپدید شدن او منتشر شده است؛ 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس پیش تر گفته 
بود او در ماموریتی تایید نشده برای سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )سیا /  سی . آی. ای( 

کار می کرده است.

حمیدرضافوالدگر 
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید براینکه 
نباید ضعف مدیریتی را به تحریم گره بزنیم، گفت: چه 
کسی گفته با تمام دنیا کار نکنیم؟ کی می خواهد دور 
ایران دیوار بکشد؟ این رابطه منطق و مکان دارد؛ اگر 
از موضع قدرت نباشیم کاری نمی توانیم انجام دهیم. 
محمدباقر قالیباف ادامه داد: ما چند سال است اقتصاد 
را منتظر نگه داشته ایم ببینیم برجام و اروپا با ما چه 
می کنند. خب مشــخص اســت آن ها که دشمن ما 
هستند با ما چه می کنند. اینکه در حوزه نظامی جرأت 
هیچ حرکتی علیه ما ندارند به این دلیل اســت که ما 
قدرت داریم. در حوزه اقتصاد هم باید توانمند  شویم و 
به درون و ظرفیت های داخل  تکیه کنیم و این ظرفیت 
را داریم؛ اما آن را نگه می داریم. وی با بیان اینکه اداره 
و مدیریت کشور را با جنگ روانی با هم اشتباه نگیریم، 
خاطرنشان کرد: گاهی اوقات در بحث سیاسی و جنگ 
روانی می گفتند که این ها می خواهند وسط خیابان 
را دیوار بکشند. خب آن را گفتید تمام شد، امروز چه 
معنایی دارد که می گویید همان ها نمی گذارند و دارند 

دم مرز را دیوار می کشند.

 ما اهل دیوار کشیدن 
نیستیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

کافه سیاست

عکس  روز 

 زنان؛ در نیروی هوایی
 لبنان

رســانه های لبنان موفقیت دو زن این کشور 
را خبرســاز کردند که بر خــالف زنانی که در 
بخش های مختلــف نظامی فعالیــت دارند، 
تصمیم گرفتنــد وارد نیروی هوایی شــوند. 
زنانی که در ارتش فعالیــت دارند حق حضور 
در خطوط مقدم را ندارند؛ اما این قاعده شامل 

نیروی هوایی نمی شود.

سیاست دولت فقط ترساندن مردم است

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
گفت: دولت برای اعمال فشــار بر مجلس و 
سایر نهادها در راستای تصویب کنوانسیون ها 
از راه دیگری وارد می شود و سیاست مرعوب 
ســازی مردم را دنبال می کنــد. حمیدرضا 
فوالدگر معتقد است: »دولت با وعده و وعید 
مجلس، شــورای نگهبان و مجمع تشخیص 
را وادار بــه تصویب برجام کرد؛ امــا این بار 
می خواهد با سیاست مرعوب سازی، مجمع 
تشخیص را وادار به تصویب کنوانسیون های 
CFT و پالرمو کند.« وی افزود: تعبیراتی که 
رییس جمهور در مورد کنوانسیون ها به کار 
می برد را قبال در مورد برجــام می گفت، اما 
برجام عمال چنین ظرفیت هایی نداشــت. با 
خروج یکجانبه آمریکا، برجام نتوانست نقش 
خود را ایفا کنــد، اروپایی ها نیز به وعده های 

خود عمل نکردند.

سیاست دولت فقط 
ترساندن مردم است

حسینعلی امیری  
معاون پارلمانی رییس جمهوری:

رییس ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه سند قدرت 
هوایی برای پاســخگویی مقتدرانه بــه تهدیدات 
آینده را ضروری دانســت و گفت:بیانیــه گام دوم 
رهبر معظم انقالب و ســند چشــم انــداز۱۴۰۴ 
مبنای ســاخت نیروی هوایی تراز نظــام و انقالب 
اسالمی است.سرلشکر باقری خاطرنشان کرد: هم 
افزایی بین ارتش و نیروهای مســلح نتیجه بخش 
بوده و پیامدهای این تعامــل و هماهنگی ،تحکیم 
 اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی کشــور را سبب 

شده است.
وی حضور خود در نهاجا را به یاد ماندنی توصیف و 
نگهداشت، تربیت و آموزش نیروی انسانی مبتنی بر 
آموزه های دینی و انقالبی و رفتار و مشی بزرگوارانه 
و برادرانه را مقوله ای مهم و غفلت ناپذیر قلمداد کرد.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین هماهنگی، 
همکاری و همراهی فرماندهی ،سازمان های عقیدتی 
سیاســی و حفاظت اطالعات در مجموعه نیروهای 
مسلح از جمله در نیروی هوایی ارتش ، در این راستا 

را ضروری دانست.

تهیه سند قدرت هوایی 
ضروری است

رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: در حوزه 
اجرا دولت الیحه ای راجع به شفافیت و مدیریت 
تعارض منافع را تهیه کرده است که به زودی 
تقدیم مجلس می شود.حسینعلی امیری گفت: 
عاملی که می تواند نظام را از مشکالت موجود 
عبور دهد، جلوگیری از ریزش ســرمایه های 
اجتماعی، اعتماد و امید مردم اســت. تقویت 
ســرمایه های اجتماعی در حــال حاضر یک 
ضرورت انکارناپذیر است و بسیاری از مشکالت 
کشور معطوف به قانون است. امیری، با اشاره به 
اینکه در زمینه اجرا مشکل زیادی وجود ندارد، 
بیان کرد: در موضوع اصول قانون نویسی اولین 
نکته، نیازسنجی واقعی است.وی با با بیان اینکه 
انسان نیازمند ناظر اســت، عنوان کرد: مردم 
باید با احساس وظیفه و مطالبه گری بر کارها 
نظارت کنند و در این بخــش نیاز به فرهنگ 

سازی بیشتری است.

بسیاری از مشکالت کشور 
معطوف به قانون است

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور در پیامی با تبریک انتصاب حجت االسالم والمسلمین 
رییسی از سوی رهبر معظم انقالب اســالمی به سمت ریاست قوه 
قضائیه، تاکید کرد که دولت تدبیــر و امید برای همکاری و تعامل با 
آن قوه در جهت تحقق آرمان های بلند نظام اسالمی و اجرای دقیق 
قانون اساسی آماده است. در این پیام آمده است: در این مقطع حساس 
بخش بزرگی از بار مسئولیت تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم 

به نظام بر دوش آن قوه محترم اســت، که با پیروی از سیره و منش 
شهید آیت ا...دکتر بهشتی، بنیانگذار دستگاه قضاء اسالمی در کشور 
و اجرای دقیق قوانین و فرامین امام راحلبه ویژه فرمان ۸ ماده ای سال 
۱۳6۱ ایشان و ارشادات مقام معظم رهبری مدظله، می توانیم شاهد 
شکوفایی و پویایی بیشتر ارزش های اسالمی و انقالبی باشیم. اینجانب 
ضمن اعالم آمادگی دولت تدبیر و امید برای همکاری و تعامل با آن 

قوه در جهت تحقق آرمان های بلند نظام اسالمی و اجرای دقیق قانون 
اساسی، امیدوارم با حضور جنابعالی در رأس دستگاه قضائی کشور، 
شــاهد تحوالت مورد انتظار مردم در گســترش عدالت اجتماعی، 
احقاق حقوق عمومی و شهروندی، مبارزه جدی و همه جانبه با فساد 
و تحکیم امنیت در همه ابعاد آن از جمله امنیت ســرمایه گذاری و 

صیانت از فعالیت های سالم اقتصادی در کشور باشیم.

روحانی در پیام تبریک به »رییسی«:
دولت تدبیر و امید برای همکاری با قوه قضائیه آماده است

  ضد و نقیض هایی از یک اختالف خانوادگی ؛ 

شوک 97

احیــای حقــوق عامه و
 آزادی های اجتماعی

تجربه، عامــل موفقیت 
رییس جدید دستگاه قضا

تَکرار نمی کنم

توضیح سفارت سوئیس درباره یک توییت جنجالی
سفارت سوئیس در تهران در واکنش به انتقاد مخاطبان ایرانی نسبت به توییت این سفارتخانه در معرفی 
اسکناس جدید ۱۰۰۰ فرانکی و ارزش گذاری آن با برخی محصوالت و خدمات از جمله زعفران و پسته 
ایرانی، اعالم کرد که این توییت صرفا یک مقایسه بوده است.سفارت سوئیس در تهران پیش تر در صفحه 
رسمی خود در توئیتر اعالم کرده بود: هفته آینده، بانک ملی سوئیس، از اسکناس جدید ۱۰۰۰ فرانکی، 
تقریبا معادل ۱۳ میلیون تومان یکی از ارزشمندترین اســکناس های بانکی در جهان رونمایی می کند. 
این سفارت خانه در ادامه نوشته بود: با یک اســکناس ۱۰۰۰ فرانکی شما می توانید ۳۳ کیلوگرم پسته، 
۱۳۰۰۰ بلیط تک سفره داخل شهری و تقریبا ۲ کیلو زعفران خریداری کنید؛ اما این توییت با واکنش تند 
مخاطبان ایرانی در توئیتر مواجه و این مقایسه و ارزش گذاری را در شرایطی که ارزش پول ایران به خاطر 

تحریم های آمریکا و همراهی دیگر کشورهای اروپایی پایین آمده است، توهین آمیز خواندند.

واکنش »کدخدایی« به مصوبه پر سر و صدای مجلس
سخنگوی شورای نگهبان درباره مغایرت مصوبه سه دوره ای شدن نمایندگی در مجلس با قانون اساسی از سوی 
شورای نگهبان گفت: »هیچ صحبتی در این باره نشده است و تا زمانی که مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال 
نشود، نمی توانم در این مورد اظهارنظر کنم.«  اخیرا نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصالح موادی از 
قانون انتخابات مجلس مصوب کردند که کاندیداتوری افرادی که ۳ دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره 
چهارم ممنوع شود. این مصوبه از نظر برخی نمایندگان مجلس، مغایر با قانون اساسی است.»عزت ا...  یوسفیان 
مال« و سید حسین نقوی حسینی از جمله نمایندگان اصولگرا بودند که با این مصوبه مخالفت کردند و گفتند مغایر 
با قانون اساسی است.»عباسعلی کدخدایی«، سخنگوی شورای نگهبان، درباره مغایرت این مصوبه با قانون اساسی 
گفت: »درباره مغایرت این مصوبه با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان هیچ صحبتی نشده است. تا زمانی که 

مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال نشود نمی توانم در این مورد اظهارنظر کنم.«

چهره ها

علیرضا کریمیان
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 فوالد مبارکه در کاهش مصرف آب پیشتاز است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

آبفا

جلوگیری از هدر رفت ۷۰۰ 
لیتر آب در ثانیه در چرخه 

انتقال و توزیع
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: طی چند ســال اخیــر با اصالح و 
بازسازی خطوط اصلی انتقال آب، طرح آبرسانی 
اصفهان مانع از هدر رفت بیــش از ۷۰۰ لیترآب  
در  چرخه توزیع شــد. ناصر اکبری با بیان اینکه 
شناسایی و مهار  نشــتی خطوط انتقال و شبکه 
های آبرســانی نقش موثری در تامین پایدار آب 
شرب مشــترکین دارند، اعالم کرد: در سال ۹۵ 
نشتی  بیش از ۱۲ هزار و۴۰۰ انشعاب ،در سال۹۶ 
بیش از ۱۶ هزار و ۱۰۰ انشعاب و در ۹ ماهه سال 
جاری بیش از ۶ هزارو ۱۰۰ انشعاب آب در سطح 
استان شناسایی و مهار شدند. وی به نشت یابی 
شبکه های توزیع آب در ســطح استان پرداخت 
و اظهار داشت: در ســال ۹۵ بیش از  ۱۰۹نشتی 
شبکه ،در ســال ۹۶ بیش از ۱۹۸ مورد نشتی و 
در ۹ ماهه سال جاری نشتی بیش از ۱۳۶ شبکه 
توزیع آب شناسایی و از هدر رفت آب در این شبکه 
ها  جلوگیری بغ عمل آمد.معــاون بهره برداری 
شــرکت آبفای اســتان اصفهان با بیان  اینکه به 
منظور کاهش هدر رفت آب ، نشــت یابی شبکه 
های آبرسانی شهر های برف انبار،مهاباد،تودشک 
،منظریه خمینی شهر ،فوالدشهر ،باغ بهادران و 
منطقه ۳ اصفهان در دســتور کار قرار داد، اظهار 
داشت: در سال ۹۵ هدر رفت آب در شهر تودشک 
حدود ۳۵ درصد بوده اســت در حالــی که این 
رقم درپایان بهمن ماه سال جاری به کمتراز ۱۶ 
درصد رسیده است. اکبری، در مدار قرار دادن ۱۰ 
کیلومتر شبکه آبرسانی جدید در شهر تودشک را 
یکی از عوامل موثر درکاهش پرت آب در این شهر 
برشمرد و عنوان کرد: در سال گذشته ۱۰ کیلومتر 
شبکه آبرسانی جدید در شــهر تودشک  در مدار 
بهره برداری قرار گرفت که این امر منجر به کاهش 

حوادث ناشی از  فرسودگی شبکه آبرسانی شد.

بازار

وان حمام کودک

رییس اتاق اصناف استان خبر داد:
تامین میوه شب عید توسط 
کمیسیون تنظیم بازار استان

رییس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان گفت: 
کمیسیون تنظیم بازار اســتانداری به مدیریت 
استاندار تشکیل  شده و برنامه ریزی الزم در زمینه 
تامین میوه شب عید صورت گرفته است.رسول 
جهانگیری در رابطه با تامین میوه شب عید اظهار 
کرد: کمیسیون تنظیم بازار استانداری به مدیریت 
استاندار تشکیل  شده و برنامه ریزی الزم در زمینه 
تامین میوه شب عید صورت گرفته است.رییس 
اتاق اصناف مرکز استان اصفهان در همین رابطه 
افزود: سیب و پرتقال که مهم ترین میوه شب عید 
به شمار می رود، خریداری  شده و چند روز قبل 
از عید نوروز توسط کمیسیون تنظیم بازار عرضه 
خواهد شــد و در اختیار مردم قرار می گیرد. وی 
در ادامه تاکید کرد: مــردم نگرانی از بابت تامین 
اقالم مورد نیاز خود نداشــته باشند و در شرایط 
کنونی هیچ کمبودی در رابطه با محصوالت مورد 
نیاز مردم وجود نــدارد. جهانگیری همچنین در 
رابطه با اخبار منتشرشده در زمینه کمبود برخی 
از کاالها تصریح کرد: چندی پیش اخباری نظیر 
کمبود آرد شنیده شد که این امر صحت ندارد و 
در حال حاضر نیــز هیچ گونه کمبودی در زمینه 
تامین این کاال وجود نــدارد. رییس اتاق اصناف 
مرکز استان اصفهان ادامه داد: آرد به  اندازه کافی 
در اختیار نانوایان قرار گرفته اســت و در شرایط 
فعلی نیز نه تنها ذخیره آرد ۳ ماه آتی استان فراهم 
است، بلکه تا یک ســال آینده نیز منابع کافی در 

اختیار مصرف کنندگان قرار دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
خسارت کشاورزان غرب و شرق 

به زودی واریز می شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: مقرر شده تا بر اساس مساحت زمین، بین 
۸۰۰ هزار الی ۳/۵ میلیون تومان خسارت تا هفته 
آینده به حساب کشاورزان غرب و شرق اصفهان 
واریز شود.حیدرعلی عابدی در خصوص پرداخت 
این خســارات اظهار کرد: بــا پیگیری هایی که 
صورت گرفت، نحوه محاسبه خسارت حق نکشت 
کشاورزان غرب و شــرق اصفهان مورد بازنگری 
قرار گرفت. نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: بر این اساس، مقرر شده 
تا بر اساس مساحت زمین، بین ۸۰۰ هزار الی۳/۵ 
میلیون تومان خسارت تا هفته آینده به حساب 

کشاورزان غرب و شرق اصفهان واریز شود.

معاون حفاظت و بهره برداری اداره آب 
منطقه ای استان:

 انتظار می رود بارش های دو ماه 
آینده منابع آب زیرزمینی را 

تامین کند
معاون حفاظت و بهره برداری اداره آب منطقه ای 
اســتان اصفهان گفت: انتظار می رود بارش های 
دوماه آینده منابع آب زیرزمینــی تامین کند و 
دغدغه ای با آب کشــاورزی نیز نداشته باشیم.

حسن ساســانی  با اشــاره به بارش بیش از یک  
هزار و ۳۰۰ میلی متری ســال زراعی گفت: سال 
۹۶ دچار کم آبی بی ســابقه ای در کشور شدیم 
که در ۶۰ ساله گذشته بی سابقه بود، اما با وجود 
بارش های خوب امســال امیدواریم بارش های 
اســفند و بهار ســال آینده تاثیــری در کاهش 
خشکسالی داشته باشد. وی با اشــاره به بارش 
سنگین برف در ارتفاعات کوهرنگ خاطر نشان 
کرد: تاکنون به خاطر سرمای هوا برف ها آب نشده 
البته در فصل بهار با گرم تر شدن هوا امیدواریم 
مشــکل کمبود آب را همچون سال های گذشته 

نداشته باشیم. 

مسئول کمیته فلزات گران بها و سنگ های 
قیمتی اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:
اصفهان پیشتاز در تولید ماشین 

آالت ساخت طال و جواهر
مسئول کمیته فلزات گران بها و سنگ های قیمتی 
اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: اصفهان در تولید 
ماشین آالت ســاخت طال و جواهر پیشتاز است.
ابراهیم حبیب الهی  فعاالن این صنعت را در اصفهان 
قابل رقابت با کشورهای صاحبان این صنعت از جمله 
ایتالیا دانست و گفت: ســاخت ماشین آالت تولید 
طال و جواهر نماد اســتقالل صنعتی به شمار می 
آید. وی تحریم ها را موثر در توقف صنعت ساخت 
ماشین آالت ساخت طال و جواهر برشمرد و افزود: 
محصوالت تولید شده اصفهان به اروپا، غرب آسیا و 

دیگر کشورها صادر می شود.

وان حمام کودک تندیس مدل 
PK-H165 آبی پاستیلی

 56,000
تومان

وان حمام کودک بیبی 
031P جم مدل

 185,000
تومان

وان حمام کودک سامر مدل 8310

 560,000
تومان

بخشنامه های خرق الســاعه و دستور العمل های 
اقتصــادی نوظهور، بخشــی از پروســه تجارت و 
دادوستد در کشورمان شده اســت. تقریبا در هر 
هفته صادرات کاالیی ممنــوع و یا واردات آن آزاد 
می شود و البته تا خریدار و فروشنده دست به کار 
می شوند در اثر بی تدبیری و تصمیمات عجوالنه بار 
دیگر پروسه تجارت با بخشنامه ای بالتکلیف باقی 
می ماند. طی ماه های اخیر این مدل از تصمیمات 
در کشور ما کم نبوده است؛ از آزادی تا ممنوعیت 
صادرات گوجه فرنگی و مرغ تا ممنوعیت صادرات 
انواع فرآورده های معدنی و فلــزی را می توان در 
لیست ممنوعیت ها مشاهده کرد. در این گزارش 
به بررســی برخی از عجیب ترین بخشــنامه ها و 

دستورالعمل های اقتصادی می پردازیم.
هر کد ملی یک گوشی

بازار تلفن همراه طی ماه های اخیر همواره با کمبود 
کاال و گرانی ها مواجه بوده اســت. اگــر چه وزیر 
ارتباطات بارها قول داد تا با تسهیل واردات گوشی 
همراه بازار را آرام کند؛ اما نه تنها این وعده عملی 
نشد بلکه در طرحی عجیب خرید تلفن همراه جیره 
بندی شد و هر فرد تنها با یک کد ملی که ثبت می 
شــود می تواند گوشــی بخرد. طی روزهای اخیر 
تجمع موبایل فروشان در تهران در اعتراض به این 
مصوبه جدید ادامه دارد. وزارت ارتباطات که در ابتدا 
با فعال کردن طرح رجیستری تالش کرد تا قاچاق 
در بــازار موبایل را کاهش دهد؛ امــا روند اتفاقات 
در این بازار عمــال موجب مختل شــدن فعالیت 
در آن شــده و اعتراضات زیادی را متوجه وزارت 
ارتباطات کرده اســت.  آذری جهرمی در پاسخ به 
مخالفان گفته است: »مشکل صنف عرضه کنندگان 
تلفن همراه جای دیگری اســت که باید حل شود. 
این مشــکل، طرح ثبت تلفن همراه کــه هزاران 
 میلیارد تومــان از قاچاق جلوگیری کرده اســت،

 نیست.«
آذری جهرمی در پاسخ به کســانی که از او انتقاد 
کرده اند گفته بود :»شــفافیت و مبارزه  با  فســاد 
هزینه دارد و با پرداخت آن مشــکلی ندارم. سابقا 
پیام داده بودنــد که کاری می کنیــم این »بچه« 
از شــفاف ســازی پشــیمان شــود. هنوز معلوم 
نیســت »این بچه« از اجرای این طرح پشــیمان 
 می شــود یا رجیســتری همچنــان ادامــه پیدا

 می کند«.
با واردات کله پاچه موافقت شد

در حالی که گفته می شــود  به دلیــل گرانی کله 
پاچه، بسیاری از فعاالن این صنف واحدهای عرضه 
خود را تعطیل کرده انــد؛ اما رییس اتحادیه صنف 
فروشندگان کله پاچه و سیرابی با اشاره به کمبود 
کله پاچه در بازار گفت: در تهران روزانه بین ۱۶ تا 
۱۷ هزار کله پاچه نیاز است و روزانه بالغ بر ۱۰ هزار 
کله پاچه در تهران کمبود داریــم و این کمبودها 
باعث گرانی شده اســت. به گفته حسین رواسی، 
دولت با واردات کله پاچه از کشورهای دیگر موافقت 
کرده اســت؛ اما ارز مرجعی به این کاال تخصیص 

نخواهد یافت. 
وی با اشاره به تالش برای واردات کله پاچه گفت: 
ما بالغ بر ۴ ســال اســت پیگیریم کــه کله پاچه 
گوســفندی که در خارج از کشــور ذبح می شود و 
الشه آن وارد می شود هم به کشــور بیاید؛ این در 
حالی است که در کشورهای دیگر کله پاچه مصرفی 

 ندارد ولی کله پاچه یک غذای ســنتی ما ایرانی ها
به شمار می رود.

ایران پنجمین وارد کننده چای
در حالی کــه دولت طی روزهای اخیــر از افزایش 
واردات چای به کشور خبر داده است، آماری جالب 
توجه از میزان کاهش خرید و کشت چای در کشور 
منتشر شده است . بررســی ها نشان می دهد ایران 
در ســال ۲۰۱۷ با واردات ۲۸۳ میلیون دالر چای 
خارجی پس از کشورهای پاکستان، روسیه، آمریکا 
و انگلستان در رتبه پنجم بیشترین میزان واردات 
چای قرار دارد. البته این رقم آمار رســمی اســت، 
چنان که بررسی ها نشان می دهد نیاز ساالنه ایران 
به مصرف چای حدود ۱۳۵ هزار تن است که از این 
میزان ۵۶ هزار تن واردات رســمی، ۲۵ تا ۲۶ هزار 
تن  تولید داخل و  ۵۶ هزار تن چای خارجی نیز به 

کشور قاچاق می شود.  
نکته قابل تامل این است که میزان تولید چای کشور 
طی ســال های اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه 

بوده است؛ به طوری که میزان خرید تضمینی برگ 
چای طی سال های ۸۸ تا ۹۶ با کاهش ۱۸ درصد از 
۱۷۰ هزار تن در سال ۸۸ به ۱۳۹هزار تن در سال 
۹۶ رسیده است که از این میزان برگ چای فقط  ۲۵ 

هزار تن چای مصرفی تولید می شود.
صادرات خاک رسما ممنوع شد

با وجود تالش های فعاالن محیط زیســت و پس 
از سال ها هشــدار در مورد صادرات بی رویه خاک 
از کشور، در ماه گذشته ممنوعیت صادرات خاک 

رسما از سوی گمرک ابالغ شد.
 این مسئله در حالی است که تا پیش از این هموراه 
صادرات خاک از ســوی متولیان امــر تکذیب می 
شــد. قاچاق  خاک چندی پیش از سوی سازمان 
محیط زیست هم مطرح شــد؛ اما همان سازمان 
آن را تکذیب کرد. این مســئله در حالی است که 
خاک کشــاورزی از ایران به نام کاالهای دیگر و در 
قالب قاچاق به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر 

می شود.

چالش تصمیمات یکهویی!
  مروری بر چند تصمیم اقتصادی بحث برانگیز؛

همزمان با روزهای پایانی سال ، نظارت برفروشگاه های بزرگ زنجیره ای اصفهان تشدید شد .مدیرکل تعزیرات 
حکومتی اصفهان گفت: امسال  نظارت وبازرسی گشت های مشترک این اداره در فروشگاه های پر تردد و زنجیره ای 
و بزرگ شهر تشدید شده است. غالمحسین صالحی افزود: برخی از فروشگاه ها موظفند کاالهایی با نرخ دولتی را 
دریافت و بین مردم توزیع کنند و در صورت عرضه نشدن کاالهای اساسی در این فروشگاه ها مردم می توانند موارد 
را به اداره کل تعزیرات اطالع رسانی کنند.وی با اشاره به اینکه مردم بهترین ناظر بر عملکرد فروشگاه ه هستند 
گفت :در بازرسی ها  از چند فروشگاه بزرگ و معروف اصفهان؛ کاالهای اساسی و ضروری مردم در انبار ها ذخیره 

سازی و عرضه نمی شد که با حضور قاضی دادگستری این کاال ها در اختیار مردم قرار گرفت.

تشدید نظارت بازرسان 
برفروشگاه های بزرگ

 در روزهای پایانی سال صورت
خبر می گیرد؛

دبیر نظام صنفی کشاورزان استان:
حذف بندهای غیرقانونی آبخیزداری نیاز به کسب مجوز ندارد

دبیر نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان با بیان اینکه هر اعیان و سازه ای حتی با کمترین ارتفاع، مانعی برای 
روان آب هاست، گفت: بر اساس قانون برای حذف بندهای غیرقانونی آبخیزداری باالدست نیاز به کسب مجوز 
برای تخریب نداریم، مسئوالن ذی ربط برای رفع تخلف اقدام کنند. اسفندیار امینی  با اشاره به اینکه روال 
احداث سازه های آبخیزداری قانونی نبوده است، اظهار کرد: براساس تبصره سه ماده ۲ قانون توزیع عادالنه 
آب، ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر رودخانه و انهار، کانال های عمومی، مسیل ها، مرداب 
و برکه های طبیعی وهمچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی، ممنوع 
است مگر اینکه وزارت نیرو برای آن مجوز صادر کند.وی افزود: این در حالی است که مدیریت آبخیزداری 

منابع طبیعی تاکنون هیچ مجوزی برای احداث این طرح ها از وزارت نیرو نگرفته است. 

نماینده هیئت تجاری مسقط:
خط هوایی مستقیم اصفهان – مسقط ایجاد شود

نماینده هیئت تجاری مسقط گفت: تجار عمانی عالقه زیادی به سرمایه گذاری در اصفهان دارند و الزم است تا 
یک خط پروازی مستقیم از اصفهان به مسقط ایجاد شود.یعقوب ابوتمیمی، در مراسم اختتامیه هفته مسقط در 
اصفهان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اظهار کرد: ما آماده تجارت با ایرانی ها هستیم، 
شهرک های صنعتی اصفهان بسیار پرتوان و با استعداد هستند و به این دلیل بسیاری از سرمایه گذاران عالقه مند 
به حضور در ایران و سرمایه گذاری هستند. وی با بیان اینکه بروکراسی اداری در خصوص سرمایه گذاری در ایران 
مدیریت شود، ادامه داد: افراد حاضر در هیئتی که طی سه روز  در اصفهان حضور داشتند از مهم ترین تجار عمانی 
در حوزه های مختلف هستند.ابوتمیمی با اشاره به ظرفیت های باالی جاذب گردشگر در کشور ایران و به ویژه شهر 

اصفهان گفت: باید آمار گردشگران در ایران ۱۰ برابر تعداد فعلی باشد.

اگر شما قصد افتتاح حساب سپرده 
در یکی از بانک ها یا موسســات 
مالی را دارید و یــا می خواهید از 
تســهیالت بانکی استفاده کنید، 
برنامه محاســبات بانکی به کمک 
شــما خواهد آمد. مــی توانید با 
اســتفاده از این برنامه نرخ سود 
سپرده، اقساط وام و ... را محاسبه 
کرده و قبل از اینکه برای گرفتن 
وام و یا افتتاح حساب اقدام کنید، 
به صورت دقیق همه چیز را بدانید.

محاسبات بانکی 
)وام سپرده سود (

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

مدیرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان به همراه جمعی از مدیران 
بحران فرمانداری های شهرســتان های این اســتان ضمن بازدید از 
خطوط تولید فوالد مبارکه، این شرکت را در کاهش مصرف آب پیشتاز 
خواند.  منصور شیشه فروش اظهار داشت: این بازدید با هدف آشنایی 
عوامل مدیریت بحران اســتان اصفهان و کارگروه های تخصصی این 
مدیریت با اقدامات فوالد مبارکه در زمینه پروژه های زیست محیطی، 
کاهش مصارف انرژی، گاز، بــرق، آب و چگونگی تعامل با بخش های 
مدیریت بحران انجام شد و با نتایج خوبی همراه بود. وی گفت: در این 
برنامه ابتدا با تشــکیل کارگروه تخصصی در فوالد مبارکه به بررسی 
دستورالعمل هایی که مدیریت بحران در زمینه مصرف بهینه  انرژی 
ابالغ کرده پرداختیم و در ادامه در بازدید میدانی انجام شــده، تمام 
موارد از نزدیک دیده شد و خوشبختانه مشخص شد تمام موارد ابالغی 
با جدیت تمام در فوالد مبارکه اجرایی شــده و نتایج شــایان توجه و 
متمایزی مانند کاهش مصرف آب را به همراه داشته است. در حقیقت 
این اتفاق مهم، برآیند اقداماتی است که فوالد مبارکه در زمینه مدیریت 
بحران انجام داده است.مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان ادامه 
داد: پروژه های متعددی در سیستم های تولید و خدمات پشتیبانی و 
جنبی فوالد مبارکه تعریف و اجرا شده که می توان به کاهش مصرف 

آب در خطوط تولید و تغییر در سیســتم فضای ســبز اشاره کرد. در 
فضای سبز کارخانه فوالد مبارکه گونه هایی شامل درخت های مقاوم 
به شوری و خشــکی دیده می شود که بر اســاس بوم شناسی منطقه 
انتخاب و کاشته شده است. این فضا به سیســتم های آبیاری نوین و 
قطره ای مجهز شده و نیز به جهت کاهش مصرف آب، خشک منظری 
جایگزین چمن شده است. در بسیاری از محل ها نیز در این کارخانه 
از ظرفیت پساب استفاده می شود و آب جاری از سیستم حذف شده 
است. همین اقدام ارزشــمند باعث کاهش مصرف آب فوالد مبارکه 
شد و در راســتای برنامه های مدیریت بحران در سطح فوالد مبارکه 
به سرانجام رسید. وی افزود: در زمینه مصرف انرژی به ویژه گاز و برق، 
سیستم های مورد استفاده در فوالد مبارکه بررسی شد و مورد بازدید 
قرار گرفت. در بررسی گزارش ها مشــخص است که فوالد مبارکه در 
جهت مدیریت بار و رفع مشکالت کشور، هم به شبکه های سراسری 
کمک کرده و هم در جهت کاهش مصرف انرژی، خودگردانی داشته 
است. شیشه فروش گفت: با توجه به حمل ونقل مواد اولیه و محصوالت 
فوالد مبارکه و استفاده این شرکت از خدمات جاده ای در حجم باال، در 
جهت پیشگیری از تصادف و دستیابی به حمل ونقل ایمن، سیستم های 
پیمانکاری مکلف شده اند موارد ایمنی در جاده ها را رعایت و اجرایی 

کنند که این مهم نیز بررسی و نتایج خوبی مشاهده شد. نکته بعدی 
که از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است انجام کار ایمن و رعایت اصول 
ایمنی در کار و استفاده از لوازم حفاظت فردی و بهداشت حرفه ای در 
بین کارکنان است. در این زمینه نیز فوالد مبارکه سرمایه گذاری کرده 
و شرکت را به امکانات روز تجهیز کرده است.مدیرکل مدیریت بحران 
استان اصفهان تصریح کرد: باید به این نکته اشاره کنم  همان طور که 
شرکت فوالد مبارکه در عرصه های حفاظت زیست محیطی و کاهش 
مصارف انرژی به خصوص آب، گاز و برق عملکرد شایانی دارد، در کمک 
به حادثه دیدگان حوادث غیرمترقبه نیز خوش درخشــیده است. در 
زلزله کرمانشــاه، وقتی ما در مدیریت بحران نیاز به کانکس را اعالم 
کردیم، فوالد مبارکه با اهدای ۲۶۰ کانکس به مناطق زلزله زده، ارسال 
و نصب آن ها را به صورت ویژه و فنی در محل مشخص شده تقبل کرد 
و در پایان آن ها را به هم میهنان تحویل داد. در بازدید از محله فوالدی 
سرپل ذهاب، انجام کار باکیفیت و سریع از نکات بارز این اقدام فوالد 
مبارکه بود. همچنین این شــرکت با تجهیز ۷ تریلر، هدایای مختلف 
مانند آب معدنی، پتو و البسه به مناطق زلزله زده اهدا کرد و این اقدام 
نشان داد فوالد مبارکه در یاری رســاندن به حادثه دیدگان حوادث 

غیرمترقبه هم پیشتاز است. 

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان:

 فوالد مبارکه در کاهش مصرف آب پیشتاز است
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ارتباط میگرن با برخی بیماری ها

پیشنهاد سردبیر:

خرید کفش، یکی از اصلی ترین خرید های شب عید است اگر چه هر نوع لباس 
و پوششی  ارتباط مســتقیمی با سالمتی انســان دارد؛ اما کارشناسان سالمتی 
معتقدند کفش به دلیل نقش حیاتی پاها در بدن تاثیر زیادتری دارد. بر اســاس 
تحقیقات انجام شده فقط ۱۲ درصد از مردم کفش مناسب می پوشند و عوارض 
ناشی از پوشیدن کفش نامناسب روز به روز بیشتر می شود. طی سال های اخیر به 
دلیل زیاد شدن واردات و وفور کفش های بی کیفیت چینی در کشور و البته باال 
بودن قیمت کفش های چرم و استاندارد معموال افراد زیادی به کفش های ارزان 
قیمت و البته نامناسب چینی روی آورده و نمی دانند با این انتخاب چه بالیی بر 

سر بدن خود می آورند.
کفش خوب چه ویژگی هایی دارد؟

کفش مناســب باید راحت بوده و قالب پای شــخص باشــد و هیچ فشاری را به 
استخوان پا وارد نکند. افراد برحسب میزان فعالیتی که دارند می توانند از کفش 
های ساق کوتاه یا ساق بلند اســتفاده کنند. برای اســتفاده های مختلف مانند 
پیاده روی یا کوه نوردی و میهمانی نیاز به اســتفاده از کفش هایی با نشــان های 
تجاری مختلف دارند کفش های ساق دار و بنددار به دلیل محکم نگه داشتن مچ 
پا، آســیب های وارد به مچ پا را  هنگام فعالیت به حداقل می رسانند. جنس کفه 
کفش و پاشنه، ارتفاع پاشنه و رویه کفش و عرض پنجه کفش در هنگام انتخاب 
آن باید مد نظر قرار گیرد. کف پا دو قوس مهم طولی و عرضی دارد که در هنگام 
قرار گرفتن روی کفه کفش باید کامال پوشش داده شود و زیر این قوس ها فضایی 

خالی باقی نماند.
 کفش خوب باید این قوس ها را پر کند و فرد حس کند که کفش به خوبی پا را در 
بر گرفته است.ارتفاع پاشنه مناسب برای کفش ها را ۲ تا ۲/5 سانتی متر است و 
بهتر است قسمت پنجه و پاشنه کفش نیز یکسره و به هم پیوسته باشد.الزم است 
کفی کفش در عین مقاوم بودن، نرم و بالشــتکی بوده و قوس کف پا را به خوبی 
بپوشــاند.چرم های طبیعی به علت تهویه مناسبی که دارند بهترین جنس برای 
کفش شناخته می شوند.بهترین زمان خرید کفش در ساعات عصر است؛ چرا که 
در این زمان پاها بر اثر فعالیت روزانه معموال تا نیم شماره بزرگ تر از ساعات دیگر 
روز هستند.شــکل ظاهری کفش بر راحتی پاها در کفش تاثیرگذار است، بهتر 
است قبل از خرید کفش، وجود اختالف ســایز در پاها، شکل انگشتان پا و قوس 

طبیعی کف پا بررسی شود.
کفش نامناسب چه بالیی بر سر شما می آورد

پوشیدن کفش نامناســب می تواند عوارض وحشتناکی بر بدن شما داشته باشد 
یکی از رایج ترین بیماری ها انگشــت چکشی است. انگشــت چکشی بیشتر در 
افراد مبتال به دیابت و کودکان رخ می دهد. این حالــت هنگامی اتفاق می افتد 
که افراد کفش نامناسب می پوشند و فشاری زیادی را با پوشیدن این نوع کفش 
ها به مفاصل انگشــتان خود وارد می کنند.این اشــخاص باید همیشه مواظب 
باشند و مرتبا کفش های جدید خریداری کنند زیرا در سنین باالتر این عوارض 
بیشتر خودشان را نشــان خواهند داد. همچنین پوشــیدن کفش تنگ در افراد 
دیابتی باعث ایجاد زخم هایی در پا می شــود که خیلی از موارد غیرقابل درمان و 
حتی منجر به قطع پا می شــود.حتما دیده اید که در قاعده  شست بعضی از پاها 

برجستگی وجود دارد. به این برجستگی بونیون گفته می شود.
 کسانی که این برجستگی را در پاهای خود دارند اکثرا از کفش های تنگ استفاده 
کرده اند و اگر این اشخاص به پوشیدن کفش های تنگ ادامه دهند طولی نخواهد 

کشید 
که کارشان به بیمارستان و 

اتاق عمل نیز بکشد. توصیه ما این است که حتما برای خود 
و کودکان خود کفش اندازه پا خود را خریداری کرده و از خرید کفش های تنگ 
اجتناب کنید. گاهی کفش نامناســب منجر به بروز پا درد در افراد می شود. ۲6 
استخوان در پا و مچ پا، وجود دارد که استخوان پاشنه بزرگ ترین عضو در پاست. 
درد در مچ پا شایع ترین درد در قســمت پا محسوب می شود که بیماران زیادی 
به دنبال درمان آن هستند و عاملی که باعث این عارض می شود پوشیدن کفش 
تنگ و نامناسب است. کفش غیر استاندارد همچنین می تواند باعث ایجاد پینه، 
میخچه و تاول می شود. علت امر این است که با گذشت زمان بدن با بافتی به شکل 
تاول که محتوی مایع است، سعی در حفاظت قســمت های برجسته پا می کند 
که خود تاول می تواند مرتب تحریک و دردناک شود و درد آن باعث خراب شدن 
ایام برای شما می شــود. گاهی پوســت جهت حفظ خود برابر کفش تنگ ایجاد 
پوست ســختی را در محل تحریک می کند که به آن میخچه می گویند و گاهی 

پینه ایجاد می شود.
کفش های بیماری زا را بشناسید

برخی از کفش ها حتی اگر فرد با آنها احساس راحتی کند در دراز مدت موجب 
ایجاد بیماری هایی در بدن می شــود. یکی از این موارد می توان به کفش های 
پاشنه بلند زنانه اشاره کرد. پاشــنه بلند با آنکه خودبه خود پینه ایجاد نمی کند 
ولی می تواند آن را تشدید کند. کوتاهی تاندون آشیل و کم شدن محدوده دامنه 
حرکتی مفصل مچ پا نیز از دیگر عوارض کفش های پاشــنه بلند اســت که باعث 

ایجاد درد در پاشنه پا می شود.
 در برخی زنان، افزایش فشار وارده به پا، باعث کبودی ناخن ها می شود. برآمدگی 
دردناک در قاعده انگشت شســت نیز از دیگر مشکالت این نوع کفش هاست که 
به دلیل خم شدن غیرطبیعی انگشتان پا بروز می کند و هنگامی به وجود می آید 
که بافت یا استخوان در مفصل، جابه جا شــود. کفش های پاشنه بلند و نوک تیز، 
انگشتان پا را به هم می فشارند و با گذشت زمان انگشتان چکشی و خمیدگی های 
غیرطبیعی در مفاصل انگشــتان پا ایجــاد می کند که با مرور زمان، ســفت تر و 
سخت تر می شــوند و گاهی کار به جایی می رسد که درمان آن فقط با روش های 
جراحی امکان پذیر می شود. عالوه بر پاشنه بلندها کفش های عروسکی نیز می 
تواند عوارض زیادی داشته باشد و  باعث به وجود آمدن مشکالتی در زانو، لگن و 

پشت و بیماری دردناکی به نام التهاب »پالنتار فاسیا« می شوند. 
عالوه بر ایــن، به دلیل اینکه کــف این کفش هــا معموال نازک اســت و قوس 
مناســبی ندارند، با پوشــیدن آنها احتمال شکستگی اســتخوان های کف پا و 
تشدید دردهای زانو و ستون فقرات به خصوص در افراد ســالمند، بیشتر است. 
صندل ها هم دسته ای دیگر از کفش هاینامناســب است. احتمال آسیب به پا و 
شکستگی در این کفش ها بسیار اســت. افراد مبتال به دیابت، نباید این کفش ها 
را بپوشــند زیرا کوچک ترین بریدگی و خراش پا می توانــد باعث بروز عوارض 
جدی برای آنها شــود. به عالوه برخی از ایــن نوع صندل هــا دارای هیچ گونه 
قوســی نیســتند و از قوس پا محافظت نمی کنند و می توانند منجــر به التهاب 
کف پا شوند و مشــکالت زانو، لگن و کمر را تشــدید کنند. کفش های نوک تیز 
 مردانه نیز می تواند عوراضی مانند میخچه و پینه انگشــتان را به همراه داشــته 

باشد.
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پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی آقای مهدی سواد کوهی 
 فرزند گرشاسب به طرفیت آقایان 1- رضا خمسلویی فرزند غالمرضا 2- سید علی محمد 
جعفری فرزند امیر به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پراید مدل 1388 به شماره 
انتظامی 658 ن 27 ایران 13 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایت به دادخواســت 
تقدیمی، استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو تصویر 
قرارداد عادی ارائه شــده از طرف خواهان و اینکه با توجه به اســتعالم صورت گرفته از 
مرجع انتظامی خودروی مذکور به نام خوانده ردیف دوم می باشد. شورا دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به اســتناد ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنــی و مــواد 10، 219، 220، 221، 223 و 225 قانون مدنی 
 حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی

 ســند خودرو به شــماره انتظامی فوق به نــام خواهــان و پرداخت مبلــغ 387/500 
ریال بابــت هزینه دادرســی بــر مبنــای تعرفــه قانونی در حــق خواهــان صادر و 
اعالم می نمایــد. رای صــادره غیابی بــوده و ظرف مدت بیســت روز پــس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شــعبه و ســپس ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهی 
 در شــعبه اول دادگاه عمومــی و حقوقــی شهرســتان فریدونشــهر میباشــد. 
م الف: 405739  شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر )321 کلمه، 

3 کادر(

فقدان سند مالکیت
12/56 شــماره صادره: 1397/03/545340-1397/10/20 نظر به اینکه سند مالکیت 
47500 ســهم  از 950000 سهم ششدانگ پالک ثبتی شــماره 30 فرعی از 139 اصلی 
گرمسیر )موسوم به اراضی ســهامیه و موغار( واقع در بخش 17 ثبت اصفهان ذیل دفتر 
امالک الکترونیکی به شــماره 139720302032000698   به نام اعظم زارعی سهامیه  
صادر و تســلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده: 
970320541846091-97/10/19 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 19873-97/10/19 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شد. م الف:404515 عصاری رئیس اداره ثبت اســناد و امالک اردستان )226 کلمه، 

2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

12/58 شــماره صادره: 1397/03/554368-1397/12/12 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ یکباب خانه پالک ثبتی شماره 9898 فرعی واقع در اردستان یک اصلی گرمسیر 
بخش هفده ثبت اصفهان ذیل ثبت 6294 در صفحه 285 دفتر 184 امالک به نام جمیله 
یزدانیان صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 
97022054175695-97/12/6  به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 50379-97/12/4 به گواهی دفتر خانه 50 اردستان رسیده است مدعی 

است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شد. م الف:404537 عصاری رئیس اداره ثبت اســناد و امالک اردستان )218 کلمه،

2 کادر(  
ابالغ رای

12/57  مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 237/97  
شماره و تاریخ دادنامه: 464-97/11/27، خواهان: آقای نورحسین مختاری فرزند سید علی 
به نشانی فریدونشهر خ ولیعصر جنب مسجد حسینه، خوانده: آقای اسداله مختاری فرزند 
بارانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: به تاریخ 97/11/27 در 
وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر 
به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل اســت پرونده کالسه تحت نظر است. شورا با توجه به 
محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعالی به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی آقای نور حسین مختاری چهاربری 
فرزند سید علی به طرفیت آقای اسداله مختاری فرزند بارانی به خواسته مطالبه مبلغ بیست 
و یک میلیون ریال وجه سفته به شماره 4   585   76 به انضمام مطلق خسارات دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه، با عنایت به دادخواســت تقدیمی تصویر مصدق سفته و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و نظر به اینکه خوانده دعوی مطروحه دفاع محکمه پسندی ارایه 
نداده است لذا به استناد مواد 307 و 309 از قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522  
از قانون آیین مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ 262/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمی ازسوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد. در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی درشعبه اول 
دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فریدونشهر میباشد. م الف: 405320  شعبه دوم 

شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر )299 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/59 شماره نامه :139785602033001360-1397/12/15 نظر به اینکه سند مالکیت 
مجاری نیم ساعت از قنات مشهور به طیالب به پالک ثبتی شماره 27- اصلی )ردیف 18( 
در شبانه روز معروف به خواجه محمود ذیل ثبت 13 صفحه 187 دفتر 6 مجاری امالک واقع 
در بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام خانم سلطان قماشی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 
64 ثبت  و صادر و تسلیم گردیده است،سپس ورثه مالک با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 139721702033004587-1397/11/21 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 65736 مورخ 1397/11/18 به گواهی دفترخانه 7 نطنز 
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 406238 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد 

و امالک نطنز)241 کلمه، 2 کادر(

ارتباط میگرن با برخی بیماری ها

میگرن، سردردی با درد مداوم، مختل کننده و اغلب ناتوان کننده است. شاید این نوع سردرد به تنهایی چیز 
بدی به نظر نرسد، اما در مبتالیان به میگرن، این سردردها تنها دلیل نگرانی شان نیست.در بین افرادی که 
از حمالت میگرنی رنج می برند، حدود سه چهارم را زنان تشکیل می دهند. میگرن، سردردی با درد مداوم، 
مختل کننده و اغلب ناتوان کننده است.شاید این نوع سردرد به تنهایی چیز بدی به نظر نرسد، اما در مبتالیان 
به میگرن، این سردردها تنها دلیل نگرانی شان نیست، بلکه این مسئله با سایر مسائل مربوط به سالمت بدن 
نیز در ارتباط است. شناخت خطرات ناشی از میگرن، می تواند به شــما در اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه 

کمک کند.

ضدبارداری و استعمال دخانیات، این خطر لختگی خون را افزایش می دهند. افراد مبتال به میگرن، پالکت های خونی فعال شده و خطر لخته شدن خون افزایش پیدا می کند. همچنین قرص های ساله هستید، شما در معرض خطر باالی سکته مغزی ایسکمیک قرار دارید. شواهدی وجود دارد که نشان می دهند، در و همچنین بی حسی یا سوزش در صورت یا دست همراه است. اگر این عالئم برای تان آشناست و شما یک زن ۳5 تا ۴5 برای تقریبا یک سوم از بیماران مبتال به میگرن، سردرد همراه با مشاهده نقاط نورانی یا الگوها یا نقاط چشمک زن و براق، ۱. سکته مغزی

۲. مشکل قلبی
درحالی که هنوز مکانیسم ارتباطی این دو مشخص نشده است، اما تحقیقاتی که به تازگی انجام شده اند نشان می دهد 

که میگرن ممکن است خطر ابتال به بیماری های قلبی را افزایش دهد. در این مورد، کارشناسان این تحقیق می گویند، 

آن ها نمی توانند توصیه خاصی در این باره، مانند آنچه در مورد قبل گفته شــد )ترک ســیگار و اجتناب از قرص های 

هورمونی ضدبارداری(، ارائه دهند. بیماران مبتال به میگرن شناخته شده با بیماری قلبی، باید در مورد برخی از داروهای 
محبوب و مشهور ضدمیگرن، یعنی تریپتان، مراقب باشند. 

۳. میگرن شدیدتر
پزشکان معتقدند، »میگرن، موجب بروز میگرن می شود« به همین دلیل است که تالش برای توقف آن بسیار اهمیت دارد. 
ممکن اســت افراد دچار میگرن، دارای مغزی فوق العاده تحریک پذیر باشند؛ یعنی حتی اختالالت کوچک نیز ممکن است 
منجر به سردرد شوند. مواردی مانند ترک یک وعده غذایی، نوشیدن قهوه خارج از زمان معمول و خواب کم عمق می توانند 
آغازگر سردرد باشند. در نتیجه، برای بیماران مبتال به میگرن، جلوگیری از اختالل در برنامه روتین و رفتار طبیعی اهمیت 
باالیی دارد.یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کنید این است که نباید در محل کار خودتان را خسته کنید. باید بعد از ۹۰ 

دقیقه کار، کمی استراحت کرده و مجددا کار خود را آغاز کنید. 

4. فیبرومیالژیا

تقریبا نیمی از افراد مبتال به این اختالل مزمن، که موجب دردهای وسیع ماهیچه ای می شود، میگرن را نیز تجربه کرده 

»یا تجربه خواهند کرد«. دلیل این مسئله مشخص نیست اما این دو بیماری، علل ریشه ای مشابهی دارند از جمله عدم 

توانایی بدن در کنترل درد. از آنجایی که این دو مشکل دست در دست هم داده اند، مهم است که در صورت مشاهده 

هرکدام از این دو مسئله، حتما با پزشک خود صحبت کنید.

۵. افسردگی
میگرن اغلب در افراد مبتال به بیماری دو قطبی و افسردگی دیده می شود. در هر دو، یک موقعیت ژنتیکی برای داشتن 
مغز فوق العاده تحریک پذیر وجود دارد. بیشتر تحقیقات نشان می دهد که سردردهای مستمر شدید به احتمال زیاد 
با افسردگی همراه است. این مسئله هنوز روشن نیست که آیا سردرد به طور مســتقیم موجب افسردگی می شود یا 
بالعکس، اما شــیوه زندگی راهی برای بهبود خلق و خو و جلوگیری از بروز میگرن خواهد گشــود. روزانه ۲۰ دقیقه 
پیاده روی در خارج از منزل و خواب باکیفیت در شب باعث کاهش تحریک پذیری مغز می شود و در جلوگیری از میگرن 

و سایر مشکالت همراه با آن کمک می کند.

۷. فلج بل

افرادی که از میگرن رنج می برند دو برابر بیشتر از سایر افراد در معرض ابتال به بیماری فلج بل هستند؛ بیماری  که موجب 

فلج شدن عضالت صورت می شود.دانشمندان تایوانی پس از ردیابی ۱۰۰ هزار فردی که نیمی از آن ها دچار میگرن بودند 

متوجه بروز دوبرابری نوعی بیماری سیستم عصبی در برخی از مبتالیان به میگرن به نام فلج بل شدند. این بیماری روی 

سیستم عصبی که کنترل کننده حرکات و ماهیچه های صورت هستند، اثر می گذارد. دانشمندان این نکته را بیان کردند 

که چگونگی ارتباط میگرن با فلج بل هنوز روشن نیست.

سمانه سعادت

کفش نامناسب می تواند با سالمتی شما چه کند
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ثبت بیش از ۱۵۹وقف جدید در استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

منابع طبیعی

اخبار

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

ثبت بیش از ۱۵۹وقف جدید 
در استان اصفهان

امســال بیش از ۱۵۹وقف جدید در اســتان 
اصفهــان ثبت شــده اســت.معاون فرهنگی 
اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریه 
استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
۱۵۹وقــف جدید از واقفان نیــک اندیش این 
استان ثبت شده است. حجت االسالم ولی ا... 
روان افزود: بیشترین وقف ها در شهرستان های 
نجف آباد، کاشان و فریدن۱3، آران و بیدگل۱2 
و خمینــی شــهر ۱0 وقف در ســامانه جامع 
موقوفات و بقاع متبرکه کشور به ثبت رسیده 
است. وی گفت: این موقوفه های جدید امسال 
با نیت درمانــی، قرآنی، کمک به مســاجد و 
تامین زندگی طالب حوزه هــای علمیه وقف 

شده است.

رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور:

کوالک برف برخی جاده  های 
کشور را در بر گرفت

رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور از بارش برف در جاده های هشت استان 
خبر داد و گفــت: در ۶ جاده شــاهد کوالک 
هستیم. سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین 
وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصالتی 
کشور اظهار کرد: هم اکنون در اکثر محورهای 
اســتان های قزوین، چهارمحــال و بختیاری، 
محور میمهـ  دلیجان و نطنزـ  کاشان در استان 
اصفهان، محور ســنندجـ  قروه و بیجارـ  قروه 
در استان کردستان، اسالمـ  خلخال در استان 
گیالن، محور الیگودرزـ  اصفهان و الیگودرزـ  
اراک در استان لرستان، محور خمینـ  دلیجان 
و اراکـ  توره در استان مرکزی و در ارتفاعات 
سه محور هراز، فیروزکوه و کرجـ  چالوس شاهد 
بارش برف هســتیم. رییس مرکــز اطالعات 
و کنترل ترافیــک پلیس راهور متذکر شــد: 
رانندگان با توجه به باد شــدید در محورهای 
مواصالتی کوهســتانی، حتماً باید توجه الزم 
را داشته باشــند، پیش از ســفر ضمن تماس 
با شــماره تلفنهای ۱20 یــا 882۵۵۵۵۵ از 
وضعیت راه ها مطلع شده و تجهیزات زمستانی 

همراه داشته باشند.

هشدار

جمالت آرایش شده 
روان شناسان در فضای مجازی 

را باور نکنید
یک روان شــناس با تاکید بر اینکه طی سال های 
اخیر بــا هجــوم روان شناســان غیرمتخصص، 
شاهد ارائه مشــاوره های روان شناســی زرد در 
فضــای مجازی و نشــر تبلیغات روان شناســی 
گمراه کننده ای در ســطح جامعه هستیم، گفت: 
گرچه افرادی که از روان شناســان زرد مشــاوره 
می گیرند، ممکن اســت تاثیرات مثبت و کوتاه 
مدتــی را در زندگی خود مشــاهده کنند، اما به 
مرور زمان زندگی آنها تحت تاثیر این مشاوره های 
غیرعلمی قرار می گیرد؛ به طوری که پیامدهای 
جبران ناپذیری برای فرد، خانواده و جامعه ایجاد 
خواهد کرد.گوهریسنا انزانی افزود: بیماری های 
مختلف روحی و اختالالت روانی عالئم مشابهی 
با یکدیگر دارند، به همین دلیل برای تشــخیص 
ثانویه، باید روان شناس یا مشــاور، متخصص و 
دارای مدرک تحصیلی باشــند تا بتوانند ارزیابی 
دقیقی انجام دهند. در حــال حاضر که در عصر 
مدرن جوامع به ســمت تخصصی شدن حرکت 
می کنند، حضور روان شناســان زرد، نشر کتب 
روان شناســی زرد و یــا تبلیغات خاصــی که با 
جمالت جذاب و گمراه کننده ای مانند»سه روزه 
از اعتیاد طوالنــی مدت خود خالص شــوید«، 
»با یک جلسه زوج مناســب خود را پیدا کنید«، 
»شفای وسواس های کودکی شما طی سه روز« 
و... آرایش شــده اند، در ایران افزایش پیدا کرده 
اســت.وی ضمن هشــدار درباره این مسئله که 
حتی روان شناسان زرد به درمان و ارائه تبلیغات 
اختالالت روانی مانند »درمان اختالالت روانی با 
ساده ترین شــیوه ها طی کمتر از 2۴ ساعت« نیز 
ورود کرده انــد، افزود: روان شناســان زرد عموما 
افرادی هســتند که مجوز و مدرک روان شناسی 
ندارند؛ اما همایش هــای به اصطالح تخصصی را 
به قصد جذب مراجعه کنندگان و بدون اطالعات 
علمی برگزار می کنند؛ اما در نهایت این همایش ها 
تبدیل به کارگاه هایی خواهد شــد که به صورت 
ثابت پول زیادی از مراجعان خود دریافت کنند. 
ممکن است افرادی که در کارگاه ها یا سمینارهای 
روان شناسان زرد شرکت می کنند وتاثیرات مثبت 
لحظه ای را در زندگی خود مشاهده کنند، اما این 

تاثیرات مثبت بسیار کوتاه مدت هستند .

جابه جا کردن یک تکه سنگ 
هم تخریب محیط زیست است

بــه گــزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگی،  
اجتماعی ، ورزشــی شــهرداری اصفهان،  عضو 
هیئت علمی مرکز تحقیقات کشــاورزی و منابع 
طبیعی گفت: بریدن یک شاخه درخت خشک از 
جنگل، پرتاب سنگ از باالی کوه و ایجاد هر تغییر 
دیگر در طبیعت، تخریب محیط زیست محسوب 
می شود.همایش »نبض سبز زمین« با محوریت 
نقش گردشگر در حفظ پوشــش گیاهی از سوی 
اداره امور گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان در هفته درختکاری 
در کتابخانه مرکزی برگزار شد.مصطفی نوروزی، 
در این همایش با اشــاره به جمــع آوری ۱8 هزار 
گونه گیاهی از سراسر ایران و نام گذاری علمی آنها 
در موزه این مرکز در اصفهان، اظهار داشت: تمام 
عوامل محیطی عامل مخرب و منفی برای محیط 
زیست هستند و به جز پوشش گیاهی، عامل مثبت 
تاثیرگذار دیگری بر محیط زیســت وجود ندارد. 
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
طبیعی با اشــاره به تاثیر تغییرات آب و هوایی بر 
گونه های گیاهی اضافه کرد: گام نخست در مطالعه 
عوامل تخریب محیط زیســت و پوشش گیاهی، 
نمونه برداری از منطقه و شناسایی گونه های گیاهی 
است. نوروزی افزود: گونه های گیاهی به دسته های 
مختلف کمیاب، نادر، صنعتی، دارویی، ســمی، 
دامی و غیره تقسیم می شود و نباید تصور کنیم اگر 
در یک منطقه پوشش گیاهی صد درصدی داریم 
می توانیم در آن دامداری کنیــم و باید گونه های 

خوراکی برای دام را اندازه بگیریم.
محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 
اصفهان با بیان اینکه متاسفانه برخی گردشگران 
یکی از عوامل تخریب گونه های گیاهی هستند، 
گفت: این در حالی است که گردشگران می توانند 
در نگهداری و احیای پوشش گیاهی سهم بسزایی 

داشته باشند.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
طبیعی با بیان اینکه ایجاد و حفظ پوشش یکی از 
راه های در امان ماندن از خطر ریزگردهاست، اظهار 
داشت: پوشــش گیاهی هر منطقه با اقلیم همان 
منطقه ســازگاری دارد. درختان اطراف رودخانه 
زاینده رود مانند چنار و بید آب دوســت هستند و 
به همین دلیل وقتی آب رودخانه بسته می شود، 
درختان چنار و بید نخستین گونه هایی است که 
آســیب می بینند. نوروزی، باغ گیاه شناسی ملی 
ایران را تنها باغ گیاه شناســی در کشور دانست و 
ادامه داد: در گذشته قرار بود باغ گیاه شناسی بزرگی 
در اصفهان ایجاد شــود و مطالعات آن نیز صورت 
گرفت که متاسفانه با تغییر مدیریت ها عملی نشد. 
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشــاورزی و 
منابع طبیعی گفت: موزه هــای گیاهی نیز مانند 
موزه های جانوری هر ساله تعداد زیادی گردشگر 
جذب می کند و بیشــتر بــرای مطالعات علمی 
دانشجویان و اســاتید جذابیت دارد که با دریافت 
 هزینه های زیاد، فرصت مطالعاتی در اختیار آنها 

قرار می گیرد. 
وی خاطرنشــان کرد: در موزه گیاهی واشنگتن 
۶ میلیون نمونه گیاهی از تمام کشورهای جهان 
نگهداری می شــود که قابل مقایســه بــا تعداد 
نمونه های گیاهی موجود در موزه گیاهی کشورمان 

نیست.

دبیر ستاد نوروزی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفــت: در تعطیالت نــوروزی حداقل پنج رشــته 
اصلی به صورت تمام وقت در همه بیمارستان های 
شهرستان های اســتان اصفهان مســتقر هستند.

غفور راستین اظهار کرد: در اکثر بیمارستان ها طب 
اورژانس وجــود دارد و امکان ویزیت و درمان درصد 
زیادی از بیماران را فراهم کرده است.وی افزود: پنج 
تخصص اصلی مورد اشاره  داخلی، جراحی، اطفال، 
زنان و بیهوشی است.دبیر ستاد نوروزی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان از انجام دیالیز مسافران نیازمند به 
دیالیز بدون محدودیت  در ایام نوروز خبر داد و گفت: 
طرح 2۴۷ یعنی درمان اورژانســی بیماران سکته 
قلبی در بیمارستان های چمران، خورشید و شهید 
صدوقی و طرح ۷2۴ یعنی درمان سکته های مغزی 
در بیش از ۱۴ بیمارستان در تعطیالت نوروز بدون 
وقفه انجام خواهد شد.وی از آماده باش همه مراکز 
درمانی از 2۵ اسفندماه تا ۱۷ فروردین ماه سال آینده 
برای ارائه خدمات به مسافران و شهروندان خبر داد 

و گفت: ۶0 بیمارستان و ۵0 درمانگاه شبانه روزی ، 
۱8 آزمایشگاه و آزمایشگاه های  مراکز درمانی و ۱۴ 
مرکز دندانپزشــکی به صورت شبانه روزی در نوروز 
فعال است. راستین با بیان اینکه 2۱ مرکز ترک اعتیاد 
در تعطیالت  نوروز فعال است، ادامه داد: همچنین 
در این ایام نیز پنج مرکز MRI وCT و ســونوگرافی  
خصوصــی  و تمامی بخش های رادیولــوژی  مراکز 

درمانی برای ارائه خدمات به مردم فعال است.

 برنامه نوروزی فعالیت پزشکان متخصص
 در بیمارستان های اصفهان

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل زندانهای استان 
اصفهان،همزمان با فرارســیدن ماه رجب و با حضور 
نیکوکارانی ازخیریه حضرت امام موســی کاظم )ع( 
زمینه آزادی ۴۵ زندانی از زندان مرکزی اصفهان کلید 
خورد.در این مراسم که با هدف گزارش و جمع بندی 
عملکرد یک ساله و سالیانه این خیریه برگزار شد،خیرین 
اصفهانی با بررسی شــرایط برخی مددجویان جرایم 
مختلف در زندان با کمــک ۵3۶ میلیون تومان زمینه 
آزادی ۴۵ زندانی را مهیا کردند. در این مراســم ابتدا 
گرجــی زاده، مدیر کل زندان های اســتان از خیرین 
به عنوان پشــتوانه ای محکم و اســتوار در مجموعه 
زندانبانی یاد کرد و از حضــورو تالش و تعامل خیرین 
در زمینه های مختلف قدردانی کرد. وی درادامه گفت: 
رأفت اسالمی در نظام مقدس جمهموری اسالمی در 
مجموعه زندانبانی اجرا و مورد حمایت اســت که عفو 
بزرگ چهلمین سالگرد پیروزی انقالب در ماه گذشته 
این مســئله را ثابت کرد.گرجی زاده در بخش دیگری 
از ســخنانش تصریح کرد: امروز بزرگ ترین مشــکل 

مددجویان، وضعیت معیشت خانواده های آنان است 
که می طلبد با کمک ومشــارکت مردم و شما خیرین 
در ایام پایانی سال و شروع سال جدید خبرهای خوشی 
را به خانواده های آنان هدیه کنــد. وی درادامه افزود: 
برخی زندانیانی که مشمول عفوهای مختلف نشده اند 
گاها دارای بدهی و دیون بودند  که به دلیل نوع جرائم 
آنان مشمول ســتاددیه نشــده و نیازمند کمک های 

مردمی هستند.

 باحضورخیرین اصفهانی زمینه آزادی ۴۵ زندانی 
با ۵۳۶ میلیون تومان کلید خورد

خبرعلوم پزشکی

هر چنــد طی ســال های اخیر مســافران نوروزی 
کمتری به اصفهان ســفر می کنند؛ اما امســال با 
جاری شدن زاینده رود قرار اســت گردشگری در 
اصفهان دوباره جان بگیرد. اگر چه امسال اصفهان 
جزو هفت شهر پر گردشــگر ایران قرار نگرفت؛ اما 
مسئوالن شهری امیدوارند زاینده رود، مسافران را 
به اصفهان بازگرداند. یکی از اصلی ترین فاکتورهای 
ورود هر گردشگری به شهر، احساس امنیت و راحتی 
در تامین اقالم مورد نیاز اســت. چند ســالی است 
که در سایه کمبود هتل ها در اصفهان طرح منازل 
اســتیجاری در ایام عید اجرا می شود؛ طرحی که 
اگر چه به نوعی منجی گردشگری بوده، اما چالش 
هایی را به همراه داشته اســت. یکی از اصلی ترین 
این موارد بحث امنیتی استقرار مسافران در کمپ 
ها و مدارس است. هر ساله در فصل بهار شاهد فوت 
مسافران بر اثر گازگرفتگی در چادرها و سایر مکان 
های اقامتی هستیم این مسئله موجب شده تا امسال 
آتش نشــانی اصفهان با آمادگی کامل به استقبال 
مسافران نوروزی برود. بر اســاس اعالم مدیرعامل 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان، ایمنی و حفاظت از باغ فدک در ایام نوروز 
با استقرار ۱20 تا ۱۵0 نفر از نیروهای آتش نشان در 
دستور کار سازمان آتش نشانی اصفهان قرار گرفته 
است. وی با بیان اینکه نوروز امسال برای نخستین بار 
با آموزش سه ماهه سطح یک، دو و سه، آتش نشانان 
داوطلب همراه با نیروهای کادر و وظیفه به صورت 
سه شــیفت در باغ فدک حاضر خواهند بود، افزود: 
تیرهای برق باغ فدک شماره گذاری شده و نقشه های 
راهنما در اختیار مسافران قرار می گیرد تا در صورت 
وقوع حادثه، بــرای اعالم آدرس با مشــکل مواجه 
نشوند. مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان از برگزاری کالس های 
توجیهی برای مســافران نوروزی در باغ فدک خبر 
داد و گفت: در باغ فدک کانکس هایی ایجاد و مرکز 
فرماندهی ســازمان آتش نشــانی در آنجا مستقر 
خواهد شــد، همچنین خودروی تماس بی سیم و 
اضطراری همراه با خودروهای اطفــا در این محل 
مستقر می شود. وی تصریح کرد: با توجه به دستور 

رییس جمهوری اگر نوروز ۹8 آب در بستر زاینده رود 
جاری شود، نیروهایی را در سرتاسر مسیر رودخانه 
مستقر خواهیم کرد؛ چرا که بسیاری از مسافران به 
موقعیت جغرافیایی رودخانه آگاه نیستند و احتمال 
وقوع حادثه وجود دارد، ضمن اینکه اکیپ غواصی و 
حوادث در حاشیه زاینده رود گشت زنی خواهند کرد.

گالبی، با بیان اینکه از حدود یک ماه پیش جلسات 
ستاد خدمات سفر برگزار  و کنترل، نظارت و ایمنی 
منازل اســتیجاری، هتل ها، مهمانپذیرها بر عهده 
سازمان آتش نشانی گذاشته شده است، اظهارکرد: 
در صورت درخواســت اتحادیه مشــاوران امالک، 
اتحادیه هتلداران و آموزش و پرورش، کارشناسان 
تا 2۵ اسفندماه سرکشــی الزم از محل های اقامت 

مسافران را انجام داده و موارد ایمنی را تذکر می دهند 
و اگر ایمنی مکانــی تایید نشــود، از چرخه اقامت 
خارج خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۴82 
واحد آموزشی مدارس بازدید و نکات ایمنی از جمله 
وسایل گرمایشی بررسی و تذکرات الزم در خصوص 
نصب دودکش ها، ایمنی پنجره ها، درب ها، اسکلت 
و استحکام ساختمان داده شده است. عالوه بر این 
مسئول کمیته اسکان مسافران نوروزی شهرداری 
اصفهان هم اعالم کرده است، شهرهای مجاور کالن 
شهر اصفهان برای اسکان مسافران پیش بینی شده 
که در ســتادهای هدایت نوروزی در ابتدای شــهر 
این اقدام پیش از ورود انجام خواهد شد. احمدرضا 
مرادی افزود: ظرفیت اسکان شــبانه 200 هزار نفر 

در کالن شــهر اصفهان برای نوروز آماده شده و ۴0 
ورزشگاه نیز برای این موضوع پیش بینی شده است. 
وی با اشاره به خبر بازگشایی آب زاینده رود در نوروز 
اظهارداشــت: بازگشــایی رودخانه، موج سفرها و 
گردشگران افزایش می دهد و باید پیش بینی های 
الزم را انجــام داد. مرادی، با اشــاره به معضل کلید 
بدستان در ورودی شــهر، گفت: با هماهنگی های 
صورت گرفته در شهرداری، پلیس و دستگاه قضائی 
امسال با این افراد برخورد می شــود. وی ادامه داد: 
بیش از یکصد واحد صنفی امالک و مسکن برای ثبت 
نام منازل مسکونی قابل واگذاری به مسافران پیش 
بینی شده و مالکین منازل مسکونی با مراجعه به این 

مراکز منزل خود را معرفی کنند.

روزهـای خـوش شهـر
  رونق سفر به اصفهان در سایه امنیت  

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل زندانهای اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای عملیات موتورخانه و بخشــی از تاسیسات برق 
و مکانیک ساختمان خوابگاهی اردوگاه استان را از طریق ســامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ ۹۷/۱2/۱۹ میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱2/2۶ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز یک شنبه مورخ ۹8/0۱/۱8 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱0 روز دوشنبه مورخ ۹8/0۱/۱۹
ضمانت شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز نقدی به حساب 2۱۷۱3۱020800۱ بنام تمرکز وجوه 

سپرده اداره کل زندانهای استان اصفهان به مبلغ ۵00/000/000 ریال می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: اصفهان- 

ابتدای اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندانهای استان اصفهان- اداره فنی عمرانی 03۱-3۷88۵۶۶۶

م الف: 4062۵۵اداره کل امور زندانهای استان اصفهان

اجرای عملیات موتورخانه و بخشی از تاسیسات برق و مکانیکی ساختمان خوابگاهی اردوگاه استان اصفهان

سرپرست دبیرخانه کانون های مساجد استان:نوبت اول
۳۳0 هزار اصفهانی در کانون های مساجد عضویت دارند

سرپرست دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان از عضویت 330 هزار نفر از شهروندان استان اصفهان در 
کانون های مساجد خبر داد. محمدرضا نیستانی 
در خصوص فعالیت  کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان اصفهان به عضویت 330 هزار نفر 
از شهروندان این استان در این کانون ها اشاره 
کرد و افزود: ۱۹00 کانون در سطح استان فعال 
اســت که در همه عرصه های فرهنگی، هنری 
و تربیتی رتبه اول کشــور را به خود اختصاص 

داده اند.
نیســتانی، به فعالیت  یک هزار و 200 پایگاه 
اوقات فراغت در تابستان امســال اشاره کرد و 

گفت: همچنین طرح مقابله با آســیب های اجتماعی برای اولین بار در پنج استان کشور آغاز شد که استان 
اصفهان در این زمینه حائز رتبه برتر شد.

وی تصریح کرد: جشنواره استانی تئاتر در کانون های مساجد نیز راه اندازی شده و گروه های تئاتر در مساجد 
استان اصفهان را پیگیری می کنیم. سرپرست دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
برگزاری برنامه سرود ۴0 هزار نفری را از فعالیت های شاخص این کانون ها دانست که 200 کانون فرهنگی در 
این برنامه مشارکت داشتند؛ اجرای طرح »مساجد دوست دار سالمت« در ۴0 مسجد استان اصفهان از دیگر 
اقدامات صورت گرفته است که در این طرح، غربالگری برای پیشگیری از بیماری ها به ویژه سرطان، دیابت و 

فشار خون در مساجد انجام شد.

پریسا سعادت
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آمادگی ستاره جدید یووه 
برای رویارویی با اتلتیکو

یوونتوس در دیدار آغازین هفته بیست و هفتم 
رقابت های سری A از 
اودینــزه پذیرایی 
کرد و توانســت با 
نتیجه چهار بر یک 
به پیروزی برسد.
ســتاره یووه در این 
دیدار »مویس کین« 
بود که توانســت دبل کند و نخستین گل های 
فصل خود را به ثمر رســاند. آلگــری، در این 
دیدار به کریستیانو رونالدو، مانژوکیچ و دیباال 
استراحت داد تا فرصت درخشش یک مهاجم 
تازه وارد و جوان مهیا شود.مویس کین ساحل 
عاجی بعد از بازی، گفت: گل نخســت همواره 
سخت است. اودینزه بازی خوبی را به نمایش 
گذاشــت؛ اما ما بهتر بودیم و در نهایت هم به 
پیروزی رســیدیم. پیروزی همواره اعتماد به 
نفس تیم را باال می برد. هم اکنون دیگر نوبت 
آزمون سخت تر اســت و باید با نهایت آمادگی 

برابر اتلتیکو مادرید بازی کنیم.

راموس و رونالدو دوباره 
یکدیگر را فالو کردند

پس از انتقال کریســتیانو رونالدو به یوونتوس، 
بســیاری از بازیکنــان 
رئــال مادریــد و در 
رأس آنها سرخیو 
راموس ارتباط خود 
با ســتاره پرتغالی 
را قطــع کردند و در 
مصاحبه هایی به انتقاد 
از او پرداختنــد. اکنون به نظر می رســد اوضاع 
تغییر کرده است.به نقل از ایل چرینگیتو و کادنا 
سر؛ سرخیو راموس پس از متحمل شدن آخرین 
شکســت در ال کالسیکو، در تماســی تلفنی با 
کریســتیانو رونالدو کدورت ها را کنار گذاشته و 
دوباره با او در ارتباط است. راموس از جانب خود و 
سایر بازیکنان رئال مادرید بابت اظهارات شان در 
مورد رونالدو پس از ترک رئــال مادرید و در آغاز 
فصل، عذرخواهی کرده اســت.الزم به ذکر است 
سرخیو راموس و کریستیانو رونالدو چند ماه پیش 
یکدیگر را در اینستاگرام آنفالو کردند؛ اما به تازگی 
دوباره نام آنها در لیست دنبال کنندگان یکدیگر 

دیده می شود.

راه جالب ازدواج نکردن 
ستاره کره ای تاتنهام

سون هیونگ مین، ستاره کره ای باشگاه تاتنهام 
در مصاحبه بــا روزنامه گاردین دربــاره دوران 
نوجوانــی وجوانی خود 
و بــه خصوص نقش 
پدرش در پرورش 
او پرداختــه و بــه 
نکات بسیار جالبی 
اشــاره کرده است.
سون در این مصاحبه 
به نکته ای اشاره می کند که به سوال های متعدد 
هواداران او دربــاره علت ازدواج نکردن ســتاره 
کرهای پاسخ می دهد. سون در این باره می گوید:» 
پدر من حرف خوبی می زند که من هم با او موافق 
هستم. پدرم می گوید وقتی کسی ازدواج می کند 
اولویت اول زندگی اش، خانواده، همسر و بچه ها 
می شود و فوتبال در رتبه دوم قرار می گیرد. ولی 
من می خواهم تا زمانی که در باالترین سطح دنیا 
مشغول فوتبال بازی کردن هستم، فوتبال همیشه 

اولویت اولم باشد«.

 هشدارهای »توخل«
 برای آرسنال

آرســنال در خانــه خــود، در یک بازی بســیار 
حساس و مهم به مصاف 
یتد  نا یو منچســتر
می رود. دو تیم تنها 
یک امتیاز اختالف 
داشــته و بــرای 
تصاحب رتبه چهارم 
جدول لیــگ برتر در 
رقابتی تنگاتنگ درگیرند؛ امــا چیزی که اونای 
امری را نگران کرده، پیــروزی اخیر 3-1 یونایتد 
مقابــل PSG در پاریــس و صحبت های توماس 
توخل، سرمربی تیم فرانسوی درباره تاکتیک های 
شیاطین سرخ است؛ هشداری که به نظر می رسد 
آرسنال آن را جدی گرفته است.هشداری که امری 
و کادر فنی اش از ارزیابی توخل از منچستریونایتد 
برداشــت کرده اند در  این بخش از صحبت های 
ســرمربی آلمان هم نمود دارد. توخل گفته:»هر 
چقدر ما فرصت گلزنی داشتیم و استفاده نکردیم، 
یونایتد بدون اینکه حتی یک شانس گلزنی داشته 

باشد، توانست گل دوم را به ما بزند. «

یک فرد نظامی تهدیدی برای فوتبال ایران

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

با تصمیم مدیران باشگاه سپیدرود، مونگ بتآالسان، مهاجم اهل 
کشــور کامرون در تمرینات سرخ پوشان رشــتی شرکت خواهد 
کرد تا در صورت تایید »نادر دستنشان« به این تیم بپیوندد. این 
مهاجم ۲3 ســاله در تعطیالت نیم فصل در تمرینات تیم پارس 
جنوبی جم هم شــرکت کرده بود، اما در نهایــت موفق به جلب 

رضایت کادرفنی این تیم نشد. 

مهاجم کامرونی در آستانه پیوستن به سپیدرود

برانکو ایوانکوویچ درباره جذب بودیمیر، گفت: بودیمیر را به این 38
خاطر جذب کردیم که به این نتیجه رسیدم که نیاز به یک بازیکن 
بلند قامت در خط حمله داریم. به مهاجمی نیاز داشتم که شرایط 
کار در یک تیم بزرگ را بداند. او در دینامو پا به توپ شده و این را 
می داند که چه فشاری روی بازیکنان وجود دارد و من نیز مطمئن 
هستم که او در ادامه عملکرد بسیار خوبی برای ما خواهد داشت. 

برانکو دلیل جذب »بودیمیر« را لو داد!
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 یک ازدواج فوتبالی – سپاهانی
عصر جمعه در اصفهان یک عقد و ازدواج صددرصد 
ورزشی و البته سپاهانی به ثبت رسید. مراسمی که 
طی آن دو کاپیتان تیم های مردان و زنان طالیی به 
هم رسیدند. »حســین پاپی« قطعا یکی از باسابقه 
ترین بازیکنان سپاهانی تاریخ این باشگاه است که 
حدود هجده ســال برای این تیم به میدان رفت و 
در نهایت موفق شد به بازوبند کاپیتانی این تیم نیز 
برسد. پاپی یکی از بازیکنان سپاهان در عصر طالیی 
این تیم بود که چند قهرمانی در لیگ و جام حذفی را 
به دست آورده و جام قهرمانی را باالی سر برده است.
از ســوی دیگر »الهام فرهمند« را حدود سه سال 
است که به عنوان یکی از ملی پوشان فوتبال بانوان 
می شناسیم. این دو کاپیتان حاضر در فوتبال ایران 
شیرین ترین اتفاق زندگی خود را رقم زدند و به عقد 

یکدیگر درآمدند.

 کیفیت پخش بازی ما 
پایین است

 باشگاه اســتقالل به کیفیت پخش بازی هایش از 
صداوسیمای جمهوری اســالمی ایران اعتراض 
کرد. محمدحســین زرندی، مدیر روابط عمومی 
باشگاه استقالل در شــروع نشست خبری بعد از 
بازی مقابل نفت مسجدسلیمان گفت: »پیش از 
آغاز نشست خبری به ما اعالم کردند که بازی های 
ما برای چندمین بار است که با کیفیت SD پخش 
شده است، در حالی که بازی های تیم رقیب ما با 
کیفیت HD پخش می شود. این برای چندمین بار 
است که این موضوع تکرار میشود و ما این موضوع 

را به صورت رسمی پیگیری می کنیم«.

در حاشیه

انصراف ذوب آهن از حضور در 
جام باشگاه های والیبال آسیا

 جام باشگاه های آسیا به میزبانی تیانجین چین 
اوایل اردیبهشــت برگــزار خواهد شــد که تیم 
والیبال بانــوان ذوب آهن بــا قهرمانی در لیگ 
برتر ایران نماینده کشــورمان خواهد بود. قرعه 
کشی مسابقات انجام شــد؛ اما حاال شنیده شده 
ذوب آهن نمی تواند در این مسابقات شرکت کند.
فریبا صادقی، سرمربی ذوب آهن در گفت وگو با 
فارس با تایید این خبــر گفت: من هم انصراف را 
به صورت شفاهی از باشگاه شنیدم و هنوز چیزی 
به صورت کتبی در این باره اعالم نشده است.وی 
افزود: ذوب آهن در لیگ قهرمانان آســیا نیز تیم 
دارد به همین دلیل در تنگنا قرار گرفته است. از 
طرفی آقای آذری برکنار شده و این مشکالت به 
وجود آمده است.فدراسیون با باشگاه پیکان وارد 
 مذاکره شــده و هنوز پیکان پاسخی در این باره 

نداده است.

منهای فوتبال

پیشخوان

نساجی یک- پرسپولیس 
یک؛ صدرنشین نم پس داد! مهدی تارتار، سرمربی پارس جنوبی در توصیف تک گل سپاهان به 

تیمش گفت: »این گل ازروی تاکتیک غیرقابل مهار آنها به دســت 
آمد.« حرف تارتار بی راه نیســت.کرنر کومان از سمت راست ارتفاع 
گرفته و کی روش جوری روی هوا بلند شد که برای زدن توپ از روی 
سر او باید دست های گجتی داشته باشید. چیزی که رحمان احمدی 
فاقد آن بود تا زیرپاهای کی روش تلوتلویی بخورد و تسلیم شود.این 

بیست و دومین گل  کی روش استنلی، مهاجم تیم فوتبال سپاهان از 
زمانی است که در لیگ هفدهم به ایران آمده است. او در بازی حساس 
تیمش با پارس جنوبی با ضربه سری که تبدیل به گل شد، سپاهان را 
به یک قدمی پرسپولیس رساند. شاید بتوان گفت امیرقلعه نویی بعد 
از سال ها که از خداحافظی مهاجمانی مثل رضا عنایتی می گذرد، 
سرانجام توانست یک مهاجم کامال مطابق با برنامه ها و خواسته هایش 

در زمین پیدا کند. او کــی روش را مثل یک بمب افکن در نوک خط 
حمله تیمش قرار داده است و این مهاجم تنومند و قدبلند با قدرت 
باالی ســرزنی روی مدافعان حریف خراب شــده و توپ های بلند 
سپاهان را یا تبدیل به گل می کند یا برای هم تیمی هایش موقعیت 
می سازد. کی روش امســال با یازده گلش توانسته یکی از نیروهای 

موثر سپاهان باشد.

غیرقابل مهار؛ همان چیزی که تارتار گفت
لیگ باید به من »استنلی« عادت بکند!

هفته بیســت و یکم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور در شرایطی روز جمعه با برگزاری 4 دیدار به 
پایان رسید که تیم های سپاهان و ذوب آهن موفق 
شدند در این هفته مقابل حریفان شان به پیروزی 
دســت یابند؛ اتفاقی که برای اولین بــار در این 
فصل مسابقات لیگ روی داد و 6 امتیاز شیرین به 
حساب فوتبال اصفهان واریز شد. در این هفته تیم 
ســپاهان در یک بازی پربرخورد موفق شد با تک 
گل کی روش استنلی سه امتیاز شیرین این دیدار 
را کسب کند و تیم ذوب آهن هم توانست یکی از 

مدعیان قهرمانی را در مشهد از سر راه بردارد.
درادامه رقابت های لیگ برتر، هفته بیست و یکم، 
عصر روز جمعه، تیم سپاهان در حالی مقابل تیم 
پارس جنوبی قرار گرفت که از آخرین دیدار این 
تیم با حضور هواداران شــان در نقش جهان سه 
ماه می گذشــت و آنهــا بار دیگر می توانســتند 
 همراهی هــواداران در ایــن بازی را احســاس 

کنند.
طالیی پوشــان نصف جهان که هفته گذشــته، 
اولین شکســت خود در هجدهمین دوره رقابت 
های لیگ برتــر را  در مقابل تیم تراکتور ســازی 
تجربه کرده بودنــد برای پیــروزی در این بازی 
پا به میدان گذاشــتند و از همــان ابتدای دیدار، 
یک بازی هجومی را در دســتور کار قرار دادند تا 

بتوانند ســه امتیاز این بازی خانگی را از آن خود 
کنند  ولی  بازی فشرده و 
دفاعی تیم پارس جنوبی 
مانع از باز شــدن دروازه 
این تیم شــد تــا این که 
باالخــره در وقــت های 
اضافه بــا گل کی روش 
اســتنلی موفق  شــدند 
یک بر صفر پیش بیفتند 

و با خیال راحت تری نیمــه دوم را آغاز کنند. در 

نیمه دوم بازی درگیرانه ای از سوی هر دو تیم به 
نمایش در آمد که حاصل 
آن دو تعویــض اجباری 
و یک بازیکــن اخراجی 
بود ولی تالش دو تیم به 
نتیجه ای نرســید تا سه 
امتیاز ارزشمند در روزی 
که پرســپولیس 2 امتیاز 
حســاس را در قائمشهر 
از دست داد، به حساب طالیی پوشان واریز شود.  

تیم سپاهان با این سه امتیاز 40 امتیازی شد و با 
یک بازی کمتر در جایگاه دوم رده بندی پشت سر 
سرخ پوشــان تهرانی قرار گرفت. شاگردان امیر 
قلعه نویی درآخرین بازی سپاهان در این سال روز 
جمعه در خوزستان باید به مصاف تیم فوالد برود 
و دیدار این تیم با پارس جنوبــی، آخرین دیدار 

خانگی آنها در سال 97 محسوب می شود. 
با شکســت پارس جنوبــی در این بــازی جمع 
امتیازات شاگردان مهدی تارتار همان 25 امتیاز 
باقی ماند تا فاصله امتیازی تیم ششــم جدول با 
تیم پنجم جدول به عدد 14 برســد. اختالف 14 
امتیازی تیم ششــم با تیم پنجم جدول نشان می 
دهد در ادامه بازی ها ســخت و دوراز انتظار است 
که شــاهد صعود تیم های پنجم به بعد به باالی 
جدول باشیم و به نوعی می شود گفت همان پنج 
تیم باالی جدول مدعی قهرمانی و کسب سهمیه 

حضور در لیگ قهرمانان آسیا هستند.
با پایــان یافتن هفته بیســت و یکــم ؛ تیم های 
پرسپولیس با 42 امتیاز، ســپاهان با 41 امتیاز، 
استقالل با 40 امتیاز، تراکتورسازی با 40 امتیاز 
و تیم پدیده شــهر خودرو با 39 امتیاز در جایگاه 
اول تا پنجم جــدول رده بندی قــرار گرفته اند 
کــه البته تیم ســپاهان یک بازی کمتر نســبت 
به چهار تیــم دیگــر دارد و می تواند بــا برتری 
 در آن دیــدار بار دیگــر خود را به صــدر جدول

 برساند.

هفته 6 امتیازی فوتبال اصفهان
  برای اولین بار در فصل هجدهم رقابت های لیگ برتر اتفاق افتاد؛

  عکس روز

حضور سرپرست باشگاه پرسپولیس بر مزار هادی نوروزی 

سرپرست باشگاه پرسپولیس که به همراه این تیم به مازندران سفر کرده بود بر سر مزار هادی 
نوروزی، کاپیتان فقید سرخ پوشان حضور یافت.

تیم سپاهان با این سه امتیاز 40 
امتیازی شد و با یک بازی کمتر در 
جایگاه دوم رده بندی پشت سر 
سرخ پوشان تهرانی قرار گرفت

 استقالل یک- نفت مسجد 
سلیمان صفر؛ استقالل به صدر 

نزدیک شد

شکست  ها  اســتقاللی 
آســیایی را فراموش کردند؛ 

سوخت گیری با نفت

گوش شنوایی برای مشکالت پارس جنوبی نیست
دروازه بان تیم فوتبال پارس جنوبی پس از شکست تیمش برابر سپاهان در هفته بیست و یکم لیگ برتر، 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سپاهان در کورس قهرمانی است و در بازی قبلی شکست خورده بود. به 
دلیل همین شرایط، ما امروز آمده بودیم که یک بازی هوشمندانه مقابل آنها انجام دهیم و امتیاز بگیریم، 
اما روی اشــتباهات خودمان گل خوردیم. رحمان احمدی در ادامه افــزود: صحنه ای هم نبود که خطر 
آنچنانی هم داشته باشد و برخورد مدافع خودمان با من باعث شــود نتوانم بلند شوم و توپ را بگیرم. در 
نیمه دوم شرایط کمی بهتر شد؛ اما اخراج بازیکن ما شرایط را سخت کرد. به سپاهان و هودارانش بابت این 
برد تبریک می گویم. وی درباره شرایط تیمش در فصل جاری گفت: شرایط تیم بد نیست ولی مشکالت 

زیادی داریم که گوش شنوایی نیست.

بازگشت »اوساگوآنا«  به تمرینات ذوب آهن
اوســاگوآنا، فوروارد نیجریه ای ذوب آهن پس از چند روز مصدومیت، روز جمعــه در تمرینات گروهی تیم 
ذوب آهن شــرکت کرد. این بازیکن که به دلیل مصدومیت بازی ذوب آهن مقابل تیــم های الزورا عراق در 
لیگ قهرمانان آسیا و پدیده مشهد در لیگ برتر را از دست داد،  با رهایی از بند مصدومیت برای دیدار با النصر 
عربستان مشکلی ندارد و می تواند برای نماینده ایران به میدان برود. دیدار تیم ذوب آهن و النصر عربستان 
فردا  در دبی برگزار خواهد شد.ذوب آهن که نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را در کارنامه دارد با توجه 
به برد در برابر پدیده شــرایط روحی و روانی خوبی پیدا کرده است و این برد حاوی یک پیام نوید بخش برای 
شاگردان علیرضا منصوریان بود. آنها عالوه بر ماجراجویی در لیگ قهرمانان آسیا در لیگ برتر هم می توانند 

در مصاف با تیم های مدعی قهرمانی دست به کار بزرگی بزنند.

یک فرد نظامی تهدیدی برای فوتبال ایران 
بیست و نهمین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است 1۷ فروردین ماه در مقر کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در مالزی برگزار شــود. در این کنگره، انتخابات کنفدراسیون در بخش های مختلف از ریاست تا 
کمیته های اجرایی برگزار می شود.مهم ترین رخداد، انتخاب رییس جدید برای ۴ سال آینده در قاره 

کهن است؛ موضوعی که برای فوتبال ایران اهمیت بسزایی دارد.
 برای ریاست جدید AFC سه نامزد رســما اعالم آمادگی و کاندیداتوری خود را آغاز کرده اند.یکی از 
این کاندیداها شیخ سلمان، رییس فعلی AFC است. دومین کاندیدا سعود المهندی نماینده قطری 
است و سومین و چالشی ترین کاندیدا محمد خلفان الرمیثی، رییس پلیس سابق شهر ابوظبی است.

الرمیثی فردی نظامی-سیاسی از کشور امارات است. او در شرایط کنونی رییس هیئت ورزش امارات 
)به اصطالح وزیر ورزش کشور( به شمار می آید. با نگاه به کارنامه شغلی این اماراتی متوجه می شوید 

او رییس پلیس سابق شهر ابوظبی نیز بوده است. 
الرمیثی در پست های مختلف مدیریتی فعالیت داشته و فردی نظامی و سیاسی است و وجه ورزشی 
کمتری دارد. با توجه به شخصیت سیاسی-نظامی الرمیثی در صورت روی کار آمدن او برای ریاست 
AFC فوتبال آســیا و ایران دچار مشــکل بزرگی خواهند شــد. رویکرد اماراتی ها با توجه به اتحاد و 
همبستگی با سعودی ها با فدراسیون ایران همیشــه دچار چالش بودند و حتی در زمان بهانه جویی 
سعودی ها برای نیامدن به ایران در لیگ قهرمانان آسیا اماراتی ها هم پیمان آنها شدند و حتی درخواست 
نیامدن به ایران را داشتند؛ اما AFC درخواست عربستانی ها را پذیرفت و به اماراتی ها این اجازه را نداد 
و دستور داد تا در تهران بازی کنند. با توجه به این عقبه بد، بدون شک روی کار آمدن الرمیثی به ضرر 
فوتبال ایران خواهد شد. از سوی دیگر با مشــکلی که اماراتی ها با قطر پیدا کردند با روی کار آمدن 

الرمیثی احتمال تجزیه و گسستگی فوتبال آسیا پیش بینی می شود.

حمله مشترک برانکو، علی 
پور و بیرانوند به فغانی؛ برای 

پرسپولیس پنالتی نمی گیرند
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افتتاح ۲ خط اتوبوسرانی در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 اخبار

 شهرستان

همایش بزرگ »انتخاب رشته« 
در خانه نوجوان 

همایش بزرگ »انتخاب رشــته« ویژه نهمی ها 
امروز در خانه نوجوان برگزار می شود .انتخاب 
رشته در پایه نهم در سه شاخه علوم نظری،علوم 
پایه و فنی و حرفه ای انجام می پذیرد و در پایه 
دهم دانش آموز می تواند براساس شاخه ای که 
انتخاب کرده، رشــته مورد نظر را انتخاب کند 
و از پایه یازدهم رشــته ها تخصصی می شود.بر 
همین اساس اداره امور کتابخانه ها و سالن های 
مطالعه و خانه نوجوان وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری 
موسسه آموزشــی پویای شــریف به برگزاری 
همایش بزرگ »انتخاب رشته« اقدام کرده اند.

این همایش با محوریت »انتخاب درست، آینده 
ای روشن« ویژه نهمی ها امروز ساعت 15:30 در 
محل خانه نوجوان واقع در خیابان جی،خیابان 
الهور، خیابان مفتح شــرقی برگزار می شــود.

عالقه مندان بــرای ثبت نام و شــرکت در این 
همایش می توانند با شماره 32304030 تماس 

حاصل کنند.

نمایش و تحلیل »کتاب سبز« 
در سالن سوره

فیلم »کتاب سبز« در نهمین و آخرین نشست 
زمستانه سینماگپ به نمایش در آمده و تحلیل 
روانشناختی می شود.روزهای یکشنبه هر هفته 
آثار برگزیده ســینمای جهان در قالب سلسله 
نشست های »ســینما گپ« به نمایش در می 
آید.سلسله نشست های نمایش و تحلیل روان 
شناختی آثار سینمای جهان با نام »سینما گپ« 
از ســوی معاونت اجتماعی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری 
حوزه هنری اســتان اصفهان و دفتر تخصصی 

سینما برگزار می شود.
فیلــم »کتاب ســبز« برگزیــده بهترین فیلم 
اســکار 2019 در نهمین نشســت زمســتانه 
ســینماگپ به نمایش در آمده و با حضور دکتر 
محمدرضــا عابــدی،  رییس دانشــکده علوم 
تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان، تحلیل 

روان شناختی می شود. 

روایتی طنازانه از قتل امیرکبیر 
در »خواب نامه ملیجکان«

نمایش »خواب نامه ملیجکان« به نویســندگی 
و کارگردانی مجید صدیقی تا 27 اسفندماه در 

تماشاخانه ماه به روی صحنه است.
این نمایش روایتی مدرن و ابزورد از ماجرای قتل 
امیرکبیر است که توسط پنج ملیجک تبیین و 
روایت می شود که  به نویسندگی و کارگردانی 
مجید صدیقی از سوی خانه تئاتر حوزه هنری 
استان اصفهان با همکاری دفتر تخصصی تئاتر 
وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 

شهرداری اصفهان به نمایش در می آید.
مجید صدیقی در این خصــوص گفت: ویژگی 
قابل توجه نحوه روایت این نمایش، این است که 
راویان این ماجرا در دو دوره تاریخی عصر قاجار 
و زمان حال در رفت آمد هســتند و این ویژگی 

بر جذابیت روایت اثر برای مخاطب می پردازد.
صدیقی بــا بیان اینکه رویکــرد نمایش خواب 
نامه ملیجکان، رویکردی تاریخ نگارانه اســت، 
اظهار کرد: متاسفانه مسئله صدراعظم کشی در 
تاریخ ایران همواره وجود داشته است و می توان 
به موارد متعددی از آن همچون قتل حســنک 
وزیر، قتل قائم مقام فراهانی و در نهایت امیرکبیر 

اشاره کرد.

تکمیل تصویر برداری شهری 
در اردستان الزامی است

به منظور جلوگیری از سرقت، اجرای  سیستم 
تصویری برداری شهری الزامی است.

جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با موضوع 
سرقت در محل مجتمع شــورای حل اختالف 
 دادگســتری شهرســتان  اردســتان تشکیل 
شد.  در این جلســه  دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی 
موجود الزم است تمام دســتگاه های امنیتی و 
انتظامی تدابیر الزم در این زمینه را بیندیشند و 
مقرر شد گشت های  نیروی مقاومت بسیج مانند 
قبل فعال و با هماهنگــی نیروی انتظامی عمل 
کنند.علیرضا شعبان فر ادامه داد: الزم است از 
ســوی فرمانداری به ادارات تابعه ابالغ شود  در 
تعطیالت نوروزی یک نفر نگهبان در ادارات فاقد 
سرایدار مستقر کنند و در نهایت بر لزوم اجرای 
سیستم تصویر برداری شهری قبل از تعطیالت 
نوروزی اقدام شــود و مردم با گزارش اطالعات  
 به موقع مامــوران را در انجام وظیفه خود یاری 

کنند .

استاندار اصفهان:
 جریان دوباره زاینده رود 
حقابه زیست محیطی است

استاندار اصفهان در جلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی با بیان اینکــه از اصفهان انتظار 
همدلی، هماهنگی، همزبانی و اتحاد در جهت رفع 
مشکالت و مسائل اســتان می رود، اظهار کرد: به 
طور قطع با تعهد اخالقــی و کرامت خاصی که در 
مردم و مســئوالن وجود دارد این انتظار روز به روز 
بیشــتر تحقق خواهد یافت.عبــاس رضایی اضافه 
کرد: انتظامی می رود تیم کارشناسی شورای گفت 
وگو با تیم جدید اتــاق بازرگانی همراهی و همدلی 
مطلوبی داشته باشد.اســتاندار اصفهان با تاکید بر 
اینکه تیم جدید اتاق بازرگانــی باید به عنوان یک 
بازو برای مدیریت ارشد استان باشد و در حل مسائل 
کمک کننده و یاری دهنده عمل کند، افزود: مدیریت 
اســتان آمادگی دارد به صــورت هفتگی با حضور 
مدیران ذی ربط و اتاق بازرگانی مسائل و مشکالت 
را بررســی و حل و فصل کند. وی با اعتقاد بر اینکه 
کسی که یک شغل ایجاد کند، قهرمان ملی است، 
گفت: مدیریت اســتان بارها اعالم کرده که قوانین 
و مقررات برای بازکردن گره از کار مردم است و نه 
ایجاد مشــکل و مدیران باید در این خصوص توجه 
ویژه داشته باشند و مقررات را به سمتی سوق دهند 
که کار مردم حل شود.رضایی افزود: تیم جدید اتاق 
بازرگانی باید نوآوری و خالقیت را بر مبنای مسائل 
روز و مشکالتی که وجود دارد، به کار گیرند.وی از 
تیم جدید اتاق بازرگانی خواســت با بهره مندی از 
تجربیات تیم قبلی، همدلی و هماهنگی بیشــتر با 
یکدیگر و سایر بخش ها، از ظرفیت و توانمندی استان 
برای رفع مشــکالت تولید و ایجاد اشتغال استفاده 
کنند. استاندار اصفهان همچنین به جاری شدن آب 
زاینده رود به دستور رییس جمهور اشاره کرد و گفت: 
این آب، حقابه زیست محیطی خواهد بود و غیر از 

حقابه کشاورزان است.

شهردار اصفهان:
 شهروندان تفکیک پسماند
 از مبدأ را جدی بگیرند

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« 
اظهارکرد: در روزهای پایانی سال که شهر به استقبال 
بهار می رود، تمام واحدها و نیروهای خدمات شهری 
در حال نظافت و خانه تکانی شــهر هســتند؛ تمام 
ماشــین آالت مربوط به نظافت شــهری همراه با 
امکانات شهرداری برای آمادگی اصفهان در نوروز 
در حال فعالیت است و سازمان زیباسازی نیز برای 
زیباترکردن شهر اقدامات خوبی در دست انجام دارد.
قدرت ا... نوروزی ادامه داد: این روزها شهروندان در 
حال خانه تکانی منازل خود هستند و کم کم حجم 
تولید پسماندها افزایش پیدا می کند که از شهروندان 
انتظار می رود برای مشارکت در حفظ محیط زندگی 
خود در برابر آلودگی محیطی، تفکیک زباله از مبدأ 
را جدی بگیرند و پسماندهای خشک قابل بازیافت را 
در همان محل تولید شده، تفکیک و به ایستگاه های 
بازیافت و خودروهای مربوط به این کار تحویل دهند. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه بی توجهی مردم به این 
موضوع می تواند زندگی شــهروندان را به مخاطره 
بیندازد، تاکید کرد: از مردم آگاه اصفهان می خواهم 
برای جلوگیری از این مشکل و ایجاد یک ارزش خوب 
برای شهر یعنی بازیافت پسماندهای قابل استفاده با 
مدیریت شهری مشارکت کنند تا همه در کنار هم 

شهر را به سمت زیست پذیری پیش ببریم. 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری:

غرفه های بازیافت بهاری 
می شود

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان گفت:در آســتانه بهــار طبیعت، تبلیغات 
محیطی 41 غرفه بازیافت در سطح شهر تغییر یافته 
و با طرح های نوروزی زیبا و آموزنده تزیین شــده 
اســت؛ این طرح ها عالوه بر زیبایی و تناسب با ایام 
نوروز، حاوی پیام های آموزشــی در زمینه تفکیک 
پسماندهای خشک و تر و انواع پسماند خشک است 
و شهروندان را با این مفاهیم آشنا می کند. سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان نگاهی ویژه به 
مباحث آموزشی داشته است و در این راستا از شیوه 
های مختلف آموزشــی از جمله ابزارهای دیداری 
خالقانه و متناسب با زمان و موضوع در سطح شهر 

استفاده می کند.
علی دهنوی به افزایش حجم پسماندهای خانگی 
در روزهای پایانی سال اشاره کرد و گفت: در این ایام 
شهروندان، پسماندهای بیشتری تولید می کنند، از 
این رو، انتظار می رود همکاری بیشــتری در زمینه 
تفکیک پسماندها و تحویل اقالم خشک به غرفه های 

بازیافت داشته باشند.

مســئول کمیته قضائی و انتظامی ســتاد 
هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان از آماده 
سازی محیط و فضای شهری در قالب چهار 
طرح پیشــگیری و رفع تخلفات شهری در 
آستانه سال جدید خبر داد. هرساله همزمان 
با فرا رسیدن ماه پایانی ســال، شهرداری 
اصفهان با تشکیل ستاد هماهنگی خدمات 
سفر خود را مهیای استقبال از نوروز می کند 
تا شــهر را هم برای شــهروندان و هم برای 
گردشگرانی که نصف جهان را به عنوان مقصد 
ســفرهای نوروزی خود انتخاب می کنند، 

آماده سازد.
پاک سازی شهر از تخلفات شهری از جمله وظایف 
ستاد هماهنگی خدمات سفرشــهر اصفهان است 
که طی ســال جاری در 4 محور اجرایی می شود. 
پاک سازی زمین های بایر و تســطیح آنها، تعیین 
تکلیف بناهای مخروبه و رها شده در راستای اجرای 
ماده 110 قانون شــهرداری ها و بند 14 ماده 55 
قانون شهرداری ها، اولین محور پاک سازی شهری 
اســت که از 27 بهمن ماه تا ســوم اسفندماه سال 

جاری انجام شده است.
 به گفتــه مســئول کمیتــه قضائــی و انتظامی 
ســتاد هماهنگی خدمات سفر شــهر اصفهان، در 
خصوص رفع ســد معبر صنوف بــا رویکرد اطالع 
رسانی، پیشــگیری، آموزش، اخطار و جمع آوری 
خودرو های دوره گرد، خودرو های فرسوده، گاری ها 
و خودرو هــای بازیافتی غیرمجــاز ، طرح دوم این 
برنامه اســت که از روز چهارم تا دهم اسفندماه به 

اجرا درآمده است.
  در همین راستا برنامه آماده سازی محیط و فضای 
شهری، شامل ســاماندهی تابلو های اصناف، جمع 
آوری پالکارد هــا و بنر های غیرمجاز و رســیدگی 
به وضعیت ســایه بان غیرمجاز و فرسوده و پشت 
بام مغــازه ها، امحای دیوارنویســی های غیر مجاز 
)پیگیری جمع آوری آلودگی بصری صنوف( از 11 

تا 17 اسفندماه سال جاری انجام شد.

 

به گفته محمدحســینی، 
آمــاده ســازی محیط و 
فضای شهری، چهارمین 
قالــب طرح پاک ســازی 
شــهر اســت که در این 
رابطه، پاک ســازی معابر 
اصلی و فرعی در راستای 

جمع آوری مصالح ساختمانی و برخورد با نخاله های 
ساختمانی، جمع آوری و ساماندهی دست فروشان، 
متکدیان و کارتن خواب ها از 1۸ تا 24 اسفندماه در 

دستور کار قرار گرفته است.
برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی ویژه مسئوالن 
پیشــگیری و رفع تخلفات شهری و پرسنل مناطق 
15 گانه از دیگر برنامه های این ســتاد اســت که 
مســئول کمیته قضائی و انتظامی ستاد هماهنگی 
خدمات سفر شــهر اصفهان  به آنها اشاره می کند 
و می گوید:نــاوگان خودرویی و موتورســیکلت ها 
جهت عملیات اجرایی آمادگی الزم را دارند، ضمن 
اینکه تجهیز، نصب و راه اندازی تابلوی الکترونیکی 

راهنمای مسافران نیز انجام شده است.

رفــع تخلفــات امنیتی 
و ترافیکــی مطابــق بــا 
هماهنگی هــای صورت 
پذیرفتــه با مســئوالن 
انتظامی و راهــور در ایام 
فعالیت ســتاد هماهنگی 
خدمات سفر با همکاری 
نیــروی انتظامی و پلیس 
راهنمایی و رانندگــی نیز در دســتور کار کمیته 
قضائی و انتظامی ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر 

اصفهان قرار گرفته است.
 به گفته مســئول کمیته قضائی و انتظامی ســتاد 
هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان، در ایام فعالیت 
ســتاد هماهنگی خدمات سفر، گشت های نظارتی 
با استفاده از پرسنل ســتادی اداره کل پیشگیری 
و رفع تخلفات شــهری و با پوشــش نامحسوس به 
جهت شناســایی و برخورد با متخلفان در ســطح 
پارک ها و میادین شــهر فعالیت می کنند و در این 
ایام همچنین راهنمایی و هدایت مسافران به سمت 
مراکز اســکان و ورزشگاه ها در ســتاد های هدایت 
 و اســکان، ورودی ها و سطح شــهر اصفهان انجام 

می شود.
توزیع نقشه راهنمای مســافران توسط گشت های 
پیشگیری و رفع تخلفات شــهری در ایام فعالیت 
ستاد هماهنگی خدمات ســفر نیز از جمله برنامه 
های مدیریت شــهری برای نوروز است که توسط 
کمیته اطالع رســانی ســتاد خدمات ســفر شهر 

اصفهان انجام می شود.
هماهنگی با اتحادیه صنف دفاتر مشــاوران امالک 
نیز مورد توجه ســتاد خدمات شــهر اصفهان قرار 
گرفته است که در همین رابطه نظارت شبانه روزی 
برنحوه عملکرد و فعالیت اشــخاص جلیقه پوش و 
اعالم مصادیــق تخلفات مرتبط بــا اتحادیه صنف 
دفاتــر مشــاوران امــالک در ایام فعالیت ســتاد 
 هماهنگی خدمات سفر توسط این اتحادیه صورت 

می گیرد.
 به گفته محمدحسینی؛ هماهنگی با اتحادیه صنف 
دفاتر مشاوران امالک و برگزاری جلسات توجیهی 
جهت نیرو های ارائه کننده خدمات ســفر )جلیقه 
پوش( و اعالم مصادیق تخلفات اشــخاص جلیقه 
پوش، دریافت معرفی نامه و اخذ تعهدات قضائی و 
انتظامی الزم، همچنین استعالم از نیروی انتظامی 
جهت تاییدیه صالحیت نیرو هــای جلیقه پوش و 
معرفی تاییدشدگان به اتحادیه صنف دفاتر مشاوران 
امالک، همکاری در جانمایی محل ستاد های هدایت 
و اســکان و پیگیری تجهیز امکانات و زیرســاخت 
الزم کمیتــه قضائــی و انتظامــی و ســاماندهی 
دستفروشان در محل های مجاز و با رعایت ضوابط 
از دیگر برنامه های در دست اجرا در کمیته قضائی و 
 انتظامی ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان 

است.
گفتنی اســت؛ فعالیت ســتاد هماهنگی خدمات 
سفر شــهر اصفهان در نوروز نیز ادامه می یابد که 
در این زمان این ســتاد از برپایی چــادر در مکان 
های غیرمجاز، دستفروشی و تکدی گری، فعالیت 
کلید به دستان با همکاری افراد جلیقه پوش گشت 
 های پیشــگیری و رفع تخلفات شهری جلوگیری 

می کند.

پاک سازی اصفهان از تخلفات شهری 
  در آستانه نوروز صورت می گیرد؛  

افتتاح ۲ خط اتوبوسرانی در اصفهان
امتداد خط 29 اتوبوسرانی از میدان امام علی)ع( به سمت میدان بزرگمهر و امتداد خط ۸0 از ملک شهر تا صفه 
افتتاح شد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه در مراسم افتتاح دو خط اتوبوسرانی گفت: 
خیابان های ابوالحســن اصفهانی، خواجه نظام الملک و خیابان گلزار از قدیمی ترین خیابان های مرکز شهر 
اصفهان محسوب می شوند که سابقه تاریخی دارند؛ اما تاکنون به دالیل مختلفی، تحت پوشش خط اتوبوسرانی 
قرار نداشتند، بنابراین با برنامه ریزی انجام شده  امتداد خط 29 به صورت رسمی به بهره برداری رسید. قدرت 
افتخاری ادامه داد: امتداد این خط از میدان امام علی)ع( آغاز و پــس از عبور از خیابان های ولیعصر، خواجه 
نظام الملک، گلزار و آیت ا... ابوالحسن اصفهانی به میدان بزرگمهر می رسد.وی درباره ضرورت امتداد خط ۸0 
اتوبوسرانی نیز گفت: اصالح مسیر خط ۸0 نیز به جهت پوشش محدوده های مسکونی میدان هفت تیر در غرب 

بزرگراه شهید آقابابایی، محدوده مسکونی شهروند در شرق بزرگراه آقابابایی انجام شده است.

آمادگی کامل آتش نشانی اصفهان برای استقبال از بهار
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: با تمام امکانات و تجهیزات آماده 
استقبال از بهار و مسافران نوروزی هستیم.محسن گالبی اظهارکرد: ایمنی و حفاظت از باغ فدک در ایام نوروز 
با استقرار 120 تا 150 نفر از نیروهای آتش نشان در دستور کار سازمان آتش نشانی اصفهان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نوروز امسال برای نخستین بار با آموزش سه ماهه سطح یک، دو و سه، آتش نشانان داوطلب 
همراه با نیروهای کادر و وظیفه به صورت سه شیفت در باغ فدک حاضر خواهند بود، افزود: تیرهای برق باغ 
فدک شماره گذاری شده و نقشه های راهنما در اختیار مسافران قرار می گیرد تا در صورت وقوع حادثه، برای 
اعالم آدرس با مشــکل مواجه نشــوند.گالبی، از برگزاری کالس های توجیهی برای مسافران نوروزی در باغ 
 فدک خبر داد و گفت: در باغ فدک کانکس هایی ایجاد و مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی در آنجا مستقر 

خواهد شد.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه در سال های اخیر توسعه کمی بازارهای 
تحت پوشش سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشــاورزی شــهرداری اصفهان 

مورد توجه بوده است؛ اما بعد کیفی 
آنها مورد غفلت قرار گرفته بود، اظهار 
کرد: در این دوره کیفی ســازی ارائه 
کاال و خدمات انجام شد و هم اکنون 
در آستانه ســال جدید عرضه اقالم 
با کیفیــت در اولویت کار ســازمان 
قرار دارد.محمد مجیــری ادامه داد: 
بازارهای ســه، پنج، شــش، هشت، 

12 و 14 کوثر اصفهان از نظــر ظاهر و خدمت 
رســانی به مردم تغییر کرده اســت، همچنین 
یکی از کارهای مهم در آســتانه سال جدید در 
بازارهــای کوثر اجرای طرح دســتچین کردن 
میوه ها از سوی مشتری است که در همه بازارهای 
کوثر شهرداری اجرایی خواهد شد؛ برای اجرای 
این طرح تجهیزات مورد نیــاز نصب و تغییرات 
فیزیکــی الزم اعمال شــده اســت. مدیرعامل 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری اصفهان با بیان اینکه از 24 
اسفندماه توزیع میوه شب عید در بازارهای روز 
کوثر آغاز خواهد شد، تصریح کرد: این میوه ها 
که از ســوی ســتاد تنظیم بازار خریداری شده 
است، در 14 بازار کوثر عرضه می شود.مجیری 

بیان کرد: در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان 
نیز آمادگی الزم از سوی ســازمان وجود دارد و 
سرویس دهی به میوه فروشی های خرد از طریق 
این میدان انجام می شود، در روزهای پایانی سال 
با کمبود هیچ گونه میوه در میدان مواجه نیستیم 

و اقالم با قیمت مناســب به دست مردم خواهد 
رسید. وی با اشاره به اینکه مرغ و گوشت قرمزی 
که مرکز پشــتیبانی امور دام در اختیار ما قرار 
داده است نیز در بازارهای کوثر عرضه می شود، 
افزود: بر اساس سهمیه ای که ستاد تنظیم بازار 
در اختیار ما قرار می دهد اقدام به عرضه گوشت 
گرم و ســرد می کنیم که در همین راســتا هم 
اکنون گوشت مرغ با نرخ هر کیلو 11 هزار  و 500 
تومان به مردم در بازارهای کوثر عرضه می شود.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان افزود: 
بازار کوثر شــماره 9 در پل تمدن نیــز اقدام به 
عرضه ماهی شب عید می کند و در این زمینه نیز 

کمبودی در سطح بازار نداریم.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خبر داد: 

فروش میوه در ۱۴ بازار کوثر اصفهان 
 رییس کمیســیون بهداشت، سالمت و خدمات 
شهری شورای اســالمی شــهر اصفهان درباره 
چالش های پیش روی ســازمان پسماند گفت: 
دفع پسماندهای شهری ســبب به وجود آمدن 
آلودگی های وحشتناک شده است؛ اما با این حال 

درخصوص شیرابه زباله ها و زباله های بیمارستانی 
که منشأ آلودگی محیط زیستی دارند تاکنون ایده 
جامعی مطرح نبوده اســت و باید بدانیم چنین 
چیزهایی که پایه نفتی دارد چندین ســال باقی 
مانده و از بین نمی روند. عباسعلی جوادی افزود: 
امســال چند طرح در این زمینه مورد بررســی 
قرار گرفت که از تابستان شروع شده و امیدوارم 
بتوانیم تا پایان سال با مشارکت بخش خصوصی 
آن ها را به بهره برداری برسانیم. بحث تولید برق 
از پســماندها برای ســوختن منتفی و پیرولیز 
جایگزین آن شــد؛ پیش از این قــرار بود انرژی 
سوخته و تبدیل به برق شــود و باتوجه به ارزان 
بودن برق، به صرفه نبــود. وزارت نیرو نیز توان 
خرید برق تولیدی را نداشته و تمایل آن ها بیشتر 

به خرید برق حاصل از انرژی های خورشــیدی 
است.  وی ادامه داد:با ایجاد کارخانه پیرولیز که در 
آن چیزهایی که پایه نفتی دارد باز به فرآورده های 
نفتی تبدیل می شــود، می توان درآمدزایی کرد 
به خصوص اگــر گازوئیل تولیدی بــه خارج از 
کشور صادر شــود.  جوادی تصریح 
کرد: همچنین در رابطــه با تامین 
زباله سوز بیمارستانی، شهرداری با 
همکاری بخش خصوصی اقداماتی را 
پیگیری می کند که ضمن سوزاندن 
این زباله ها، آسیبی به محیط زیست 
نرســد. درآمدزایی در این بخش از 
طریق سوزاندن زباله مراکز بهداشتی 
و درمانی صــورت می گیرد و اقدامات ســازمان 
پسماند باعث شد که در سال جاری درآمد خوبی 
نصیب شهرداری شود که این درآمدها برای ایجاد 
کارخانه پیرولیز اختصاص داده شده است.سازمان 
پسماند درخصوص شــیرابه زباله ها نیز به بخار 
آن ها بدون آنکه ایجاد آلودگی کند، اقدام کرده و 
سعی شده با آنکه باید لجن حاصل از آن دفع شود 
ولی آلودگی وسیعی در آب و خاک ایجاد نشود.

همچنین در چند منطقه شــهری نیز به خانه ها 
یک ســت باکس داده شــده تا مردم زباله هایی 
مانند ســرنگ، سرســوزن و چیزهایی که برنده 
اســت را در آن جمع آوری کنند و پس از مدتی 
 اقدام به تعویض این ســت باکس کــرده و آن را 

می سوزانند.

رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای شهر مطرح کرد:

 پسماند های شهری در راه صادرات

جمع آوری و ساماندهی دست 
فروشان، متکدیان و کارتن 

خواب ها از ۱۸ تا ۲۴ اسفندماه 
در دستور کار قرار گرفته است

 نرگس طلوعی
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
نیك ايمان ترين مردمان ، کسی است که خوش 

اخالق ترين آنها باشد و با خانواده اش مهربان 
باشد و من، مهربان ترين شما با خانواده ام هستم 
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یادداشت

برخالف آنچه گفته مي شــود، تاريخ نشــان داده که زنان 
کمتر ســخن گفته اند و بيشــتر عمل کرده اند. زنان، عهده 
دار و سامان دهنده زندگي هســتند. حتي يكي از علل مهم 
تعدد زوج و افتخار به آن وجود زناني بــود که عالوه بر کار، 
نيروي کار هم توليد مي کردند و اينگونه به قدرت اقتصادي 

و اجتماعي خانواده مي افزودند.
زنان در دوران گذشته، در زمين و پرورش دام مي کوشيد و 
تا به خانه مي رســيد قالي بافي و دوخت و دوز جزو کارهاي 
روزمره اش محسوب مي شــد. از سياست و زيرکي هاي زن 
هم همين بس که شهرزاد هزارو يك شب در بابش قصه بافت 
و جانش را نجات داد؛ اما خاســتگاه و عملكرد زن جديد در 

جهان مصرف زده جديد متفاوت است.
جامعه مصرفي با ايجاد اســطوره خوشبختی فرد را قانع مي 
کند که »در اختيار داشتن اشــيا« اعم از تجملی و کاربردی 
می تواند او را بــه »خود واقعی اش« نزديــك کند و موجب 
تشــخص او نزد ديگران شــود، تا جايي که مي توان از نحوه 
مصرف افــراد، تا اندازه زيــادي، به ارزش هــا و هنجارهاي 

اخالقي و اجتماعي آنها نيز پي برد. 
گويا نمي توان از اين ســحر جديد خالص شــد؛ اما قناعت 
آموزه مهمي است که مي تواند تا حدي التيام بخش و گزينه 

اي در برابر مصرف کور کورانه باشد.
طيف بزرگ و تاثيرگذاري از جوانان کشور ما را زنان تشكيل 
مي دهند. آنها در خانه و مدرســه و جامعه رشــد مي يابند 
و براي آينده آماده مي شــوند. »خانه« محــل تجلي نقش 
هاي مختلف يك زن اســت؛ به او هويت مي دهد و تبديل به  
دختر، خواهر، همسر و مادر مي شود. »جامعه« اما بي رحم 
است از يك زن نقش هاي بيشــتري مي طلبد و بدون هيچ 
مالحظه اي او را در معرض آزمون و مقايســه قرار مي دهد. 

»مدرسه«هم پلي است ميان خانه و جامعه.
 در مدرسه، دختر بچه کوچكي را تحويل مي گيرد و طي سال 
ها آموزش و پرورش او را براي خانه و جامعه بزرگ مي کند.ما 
در اين سه نهاد بايد برنامه هاي مدون و دقيقي براي تربيت 
اقتصادي يك دختر که در آينده قرار اســت مهم ترين نقش 

اقتصادي خانواده را بر عهده بگيرد، داشته باشيم. 
شــايد بتوان گفت همان قدر که پرسه زدن شبانه يك دختر 
در خيابان های شهر خطرناک است، نداشتن فكر اقتصادی و 

ناتوانی در پس انداز کردن هم خطر آفرين خواهد بود. 
چطور مي شود از کسي که هيچگاه مسئول در آمد و خرجش 
نبوده، درخواست کرد خانه اي را مديريت کند و با آنچه دارد 
بسازد و توقع داشت در  اقتصاد و پيشــبرد هدف هاي مهم 

کشورش سهيم باشد.
ما  حاال در ايران  با انبوهی از جوانان بيكار،  منابع طبيعی رو 
به اتمام، بحران منطقه اي و تحريــم های باری به هر جهت 
مواجه هســتيم؛ بنابراين بايد با جديت و بي تعارف قناعت 

کردن را به جوانان آموخت. 
آنها را با عواقب انتخاب ها و خرج کردن شــان مواجه کرد، 
جلوي اســراف را گرفت و با ايجاد اعتماد به نفس و تمرکزبر 
توانايي هاي شان در ازاي »توليد« تشويق و مزد براي شان 
در نظر گرفت.ياد بگيريم با جوان ها تعامل ســازنده داشته 
باشيم؛ جوانان پر هستند از ايده و خالقيت و ما تجربه زيسته 
داريم. از ايشــان بخواهيم در حفظ منابع، حمايت جدی از 
توليد داخلی و پايبندی و بازنگری به رســوم و اعتقادات به 

ما کمك کنند.

جامعه مصرفی به حال امروز ما نمی خورد

ملیکا آئیک  

عکس روز

دوخط کتاب

خواهــد خواســت کــه 
خیلی خــوب می دانســتم 
نمی توانم از عهده شــان 
بربیایم. با زندگی ام رفتار 
مســالمت آمیزی داشــتم. 
به او فشــار نمی آوردم تا 
مجبور نباشــم فشار او را 

تحمل کنم.
»سه گزارش کوتاه 
درباره  نوید و نگار«
مصطفی مستور

از زندگی چیز زیادی 
نمی خواهم

چیــز  زندگــی  از  مــن 
زیــادی نمی خواســتم، در 
واقع من ســال ها بــود به 
ایــن نتیجــه رســیده بودم 
که اگــر از زندگــی چیز 
زیــادی بخواهــم زندگی 
هــم از مــن چیزهایــی 

حضور مســئوالن دراعتراضات مردمی عليه خود آنها شايد اتفاق عجيبی 
 باشــد؛ اما اين اتفــاق در يكی از شــهرهای اوکراين اتفاق افتاده اســت.

 Oleg Omelchuk شــهردار يكی از شــهرهای اوکراين، با شرکت در 
تظاهرات مردمی که عليه خودش برگزار شده بود و گرفتن عكس يادگاری 
با معترضانی که عليه او پالکارد به دست داشــتند، حسابی معروف شده 
اســت. او برای اين که به مردم ثابت کند او را هنوز نشناخته اند در ميان 
معترضان ظاهر شد و هيچ کس متوجه نشد که او همان شهرداری است که 

قصد برکناری اش را دارند!

شهرداری که در تظاهرات علیه خودش شرکت کرد!

مردان جوان در پوهنگ، روســتايی کوچك در تايلند، شــروع به الک زدن 
ناخن های خود به عنوان راهی برای دفع يك روح شيطانی کرده اند که مسئول 
مرگ چندين نفر از افراد محلی هستند. اين روند عجيب پس از مرگ پنج نفر از 
ساکنان در طول سه هفته گذشته معروف شد. دو مرد اول که بنا بر گزارش ها از 
يك خانواده بودند، به سادگی غش کردند و مردند، قربانی ديگر دختری نوجوان 
در تصادف موتورسيكلت بود .به همين دليل است بسياری از جوانان در روستا 
شروع به الک زدن ناخن های خود کرده اند و عالمت هايی ارسال می کنند که 
هيچ مردی در اينجا زندگی نمی کند تا روح را گول بزند تا به دنبال اهداف ديگر 

بگردد.

مردان این روستا الک می زنند تا نمیرند!

  

ثروتمندترین افراد جهان کجا زندگی می کنند؟!
موسسه »نايت فرانك« امسال نيز به مانند سال های گذشته در گزارش خود با عنوان »گزارش ثروت ۲۰۱۹« به بررسی مكان های مورد عالقه 
ثروتمندان جهان برای زندگی پرداخته است.  فرصت های شغلی و تجاری، سبك زندگی لوکس، زيرساخت های درمانی و بهداشتی و امنيت و ثبات 
اقتصادی از اصلی ترين داليل عنوان شده توسط ثروتمندترين افراد جهان برای انتخاب محل سكونت خود بوده است. سال گذشته بيش از ۲۰۰ 
هزار نفر با ثروت ۳۰ ميليون دالر و بيشتر در جهان زندگی می کرده اند که حدود ۷۰ درصد آن ها در آمريكای شمالی، اروپا و آسيا ساکن بوده اند.

بر اين اساس  شهرهای برتر جهان که ميزبان ميليونرها هستند عبارتند از:
لندن : با وجود  فضای نامطمئن ناشی از خروج انگليس از اتحاديه اروپا و کاهش سطح رشد اقتصادی اين کشور، در اين شهر، ۴۹۴۴ نفر با ثروتی 

معادل ۳۰ ميليون دالر و يا بيشتر زندگی می کنند که بيش از هر شهر ديگری در جهان است.
 توکیو: پايتخت ژاپن که ميزبان ۳۷۳۲ نفر با ثروتی معادل ۳۰ ميليون دالر و يا بيشتر است.

 سنگاپور: قطب مالی و بانكی آسيا که در سال اخير پيشرفت بی نظيری داشته است. در اين شهر، ۳۵۹۸ نفر با ثروتی معادل ۳۰ ميليون دالر و 
يا بيشتر زندگی می کنند.

 نیویورک: تنها نماينده آمريكای شمالی در فهرست امسال که در آن ۳۳۷۸ نفر با ثروت ۳۰ ميليون دالر و يا بيش تر زندگی می کنند.
پکن: پكن به عنوان پايتخت دومين اقتصاد بزرگ جهان يكی از ثروتمندترين شهرهای جهان نيز  محسوب می شود. در اين شهر ،۱۶۷۳ نفر با 

ثروتی معادل ۳۰ ميليون دالر و يا بيشتر زندگی می کنند.
 پاریس: در رقابتی نزديك با زوريخ سوئيس، پايتخت فرانسه موفق شده است تا دومين محل زندگی ثروتمندان اروپايی باشد. در اين شهر ۱۶۶۷، 

نفر با ثروتی معادل ۳۰ ميليون دالر و يا بيشتر زندگی می کنند.
 سئول: در اين شهر، ۱۵۹۴ نفر با ثروتی معادل ۳۰ ميليون دالر و يا بيشتر زندگی می کنند.

 تایوان: با وجود  محدوديت های شديد اقتصادی و تجاری اعمال شده توسط چين بر تايوان، در اين شهر ۱۵۱۹ نفر با ثروتی معادل ۳۰ ميليون 
دالر و يا بيشتر زندگی می کنند.

وبگردی

آرون رودتونگ، ميلياردر ۵۸ ساله تايلندی و مالك مزرعه ميوه دوريان در استان 
چومپهان تايلند، تصميم گرفته است آينده دخترش کارنسيتا را تضمين کند. 
رودتونگ، در يك اقدامی عجيب، پيشنهاد داده است که به هرکسی که با دختر 
او ازدواج کند، ۲۴۰ هزار دالر پول می دهد. عالوه بر اين، کل امالک رودتونگ 
هم به داماد تعلق خواهد گرفت. اين ميلياردر در پيشنهاد خود تاکيد کرده  که 
دخترش بر دو زبان انگليسی و چينی مسلط اســت و تا به حال ازدواج نكرده 

است. کارنسيتا هم اکنون به پدرش در مديريت تجارت خود کمك می کند.

پاداش هنگفت برای ازدواج

جهان تشنه عدالت امیرالمومنین)ع( است
حجت االســالم حســين انصاريان در آيين اختتاميــه همايش 
بين المللی »امام علــی)ع( الگوی عدالــت و معنويت برای جهان 
امروز« در ســالن شيخ طوســی )ره( پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی اظهارداشت: متاسفانه بعد از گذشته ۱۴۰۰ سال از اسالم و 
مظلوميت اميرالمومنين امام علی عليه السالم، هنوز هم اول مظلوم 
عالم، به جهانيان معرفی نشده و اين در حالی است که امروز جهان 
تشــنه مرام و عدالت اميرالمومنين)ع( است و جای پذيرش کامل 
دارد. استاد اخالق، تهذيب و تربيت حوزه علميه افزود: امروزی ها 
تشنه عدالت امام علی)ع( هستند و اگر ما خروجی های پژوهشی و 
مقاالت علمی اين همايش بزرگ را به ۱۰ زبان دنيا ترجمه و افراد 
برجسته را شناسايی کنيم و به آنان ارائه دهيم مسلما  اثرگذار خواهد 
بود.اســتاد انصاريان گفت: اگر بخواهيم بگوييم امام علی)ع( چرا 
الگوی عدالت و معنويت برای جهان امروز است، بايد گفت پاسخ اين 
سوال به پهنای آسمان و زمين است.استاد اخالق، تهذيب و تربيت 
حوزه علميه تاکيد کرد: امروزی ها تشنه عدالت امام علی)ع( هستند 
و اگر ما سرمايه گذاری سنگين کرده و اين مقاالت را به ۱۰ زبان دنيا 
ترجمه کنيم و به افراد  ارائه دهيم مسلما در آنان نيز اثرگذار خواهد 
بود زيرا امير المؤمنين)ع( هنوز به جهانيان معرفی نشــده است و 

جای پذيرش کامل دارد.

 دایره ها
»دايره ها« اثر »حميد نور شمسی« روايت يك داستان اجتماعی 

است که به تازگی منتشر شده است.
»دايره ها« يك داستان بلند اجتماعی است. داستان جزئی کوچك 
از جامعه ای که سرخوردگی و ناکامی جزئی دائمی از سرگذشتش 
شده است. داســتان جوانانی که در لحظاتی که حس می کنند در 
حال دست پيدا کردن به مطلوب خود هستند، آن را دورتر از هميشه 
از خود ديده اند و دســت نيافتنی تر. نخستين داستان بلند حميد 
نورشمسی روايتی است از زندگی چهار نفر که بهانه های کوچكی آن 
را به هم پيوند می زند و در زمانی که اين بهانه های کوچك برای آنها 
در حال تبديل شدن به مهم ترين و زيباترين دليل برای زندگی است، 
تقدير و روزگار و شايد جوهره آن افراد که ساخته و پرداخته بطن 
اجتماعی است که آنها را در خود پرورانده است آن را از آنها می گيرد 
و دور می کند.»دايره ها« در متن خود سعی کرده از زاويه ديد پنج 
انسان و با چهار روايت يك داستان را بازگو کند. راوی اين داستان ها 
با چنين تمهيداتی يك دختر، دو پسر و دو پدر هستند که زندگی هر 
کدام از آنها همانند يك دايره در مدار خود در حال تكرار است و اين 
دايره ها در جايی با همديگر نقطه اشتراکی ندارند جز اينكه زمانی 
مدار حرکت آنها در جايی با همديگر تالقی کند و اين تالقی بی شك 

به معنای آن نخواهد بود  که مسير آنها از آن پس تغيير می کند.

مداحان نسبت به تقویت بنیان خانواده 
اهتمام جدی داشته باشند

 ب دبير جامعه ايمانی مشعر در دومين نشست صميمانه جمعی 
از ستايشــگران جوان آســتان اهل بيت)ع( که در سالن جلسات 
ساختمان قرارگاه خاتم االوصيا برگزار شد، با اشاره به اينكه جنگ 
تمام عيار دشمن در شرايط فعلی کشور برای هيچ فردی پوشيده 
نيســت، اظهار کرد: برخی به جنگ بی توجه هستند و اسلحه ای 
ندارند؛ اما برخی ديگر هم که اسلحه ای دارند از آن استفاده نمی کنند 
يا تيرهای خود را به هدف نمی زنند.  مهدی سلحشور بر لزوم حرکت 
منسجم نيروهای انقالبی در عرصه های مختلف تاکيد کرد و افزود: 
در شــرايط فعلی مهم ترين چالش های کشــور بايد با استفاده از 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب شناســايی شود و همه نيروهای 
انقالبی در کنار يكديگر به سمت هدف مورد نظر حرکت کنند. وی 
با بيان اينكه به تعبير رهبر انقالب اسالمی از جمله اهداف انقالب 
ايجاد دنيای مومن، امن و سالم است، عنوان کرد: مداحان بايد به 
دنبال هدف انقالب اسالمی باشند و در اين راستا دغدغه و اهتمام 
ويژه داشته باشند. سلحشور از تالش دشمن برای از بين بردن بنيان 
خانواده ياد کرد و گفت: همانطور که رهبر انقالب اسالمی فرمودند 
مداحان بايد نسبت به تقويت بنيان خانواده ها و به خصوص ترويج 

طهارت در ميان جوانان اهتمام جدی داشته باشند.

دیدگاهخبرکتاب

افتتاح مسجد 
کاملیکا در 
استانبول 

درهای مسجد کاملیکای 
استانبول که در زمینی 
به مســاحت ۱۵ هزار 
متــر احداث شــده و 
بزرگ تریــن مســجد 
ترکیه محسوب می شود، 
به روی نمــاز گزاران 

گشوده شد.

اینستاگردی

 سیاوش خیرابی و 
خیرابی ها در یک قاب!

 تشکر ویژه نوید محمدزاده از آتیال پسیانی

عکس کودکی »علی اوجی« 
در روز تولدش

 ســياوش خيرابی نوشــت: ما 
خيرابی ها در کنار حســين آقا 

در يك قاب

نويد محمدزاده در توضيح اين عكس 
نوشــت:کارگردان،معلم،رفيق،پدر، 
همــه چی،ممنونــم ازت بــه خاطر 

جسارت و ريسكی که بهم ياد دادی.

 علی اوجی در اينستاپستش نوشت: سالم 
به همه رفقا ۱۷ اســفند رو هميشه دوست 
دارم چون تولدمه، بعضی  ها روز تولدشون 
رو دوست ندارن ميگن آدم يك سال پيرتر 
ميشــه... ولی من روز تولدم رو دوست دارم 

چون احساس پختگی بيشتر می کنم، چون ياد آور اين هست که به تجربياتم افزوده 
شده، چون شما رو دارم چون امسال رفقای بيشتری از پارسال دارم، دوستتون دارم.

 ليال اوتادی اين عكس را در اينستاگرام 
به اشتراک گذاشت و نوشت:خداوندا 
بــرای هربنده ات راهی بگــذار ميان 
اين بن بســت های هميشه،خداوندا 
ما روزی مان رامی کاريــم تو روزی را 
توأم با سالمتی و خوشی برايمان درو 
کن، قلب هايمــان را هديه می کنيم 
تو سالم به مقصد عشق برسان،پشت 
و پناهی حقيقی برايمان باش وبمان 

يا بساز،عزيزان مان را به دست هايت می سپاريم،همچون بارشيشه برايمان نگاه شان دار...

دل نوشته »لیال اوتادی« با سلفی جدید
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