فرا رسیدن سالروز شهادت امام علی (ع) را تسلیت می گوییم

باوجود تبلیغات گسترده برای پرورش
عقرب ،بیشتر افراد در این کسب و کار
ناموفق هستند

وسوسههای سمی پولدار شدن
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برخی از مــا ایرانیها تقریبا از هــر آبی کره
میگیریــم و البتــه بــه صورت مشــخص
میخواهیــم از کوتاهترین راه به بیشــترین
درآمد برســیم .این رویه غلط که متاسفانه
چند سالی است ...
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استاندار اصفهان خبر داد:

تصویب برنامه  24گانه جامع
برای آینده آب اصفهان
اســتاندار اصفهان از تصویب برنامه  24گانه
جامع برای آینده آب استان خبرداد و گفت:
این برنامه به وزار ت نیرو ارائه خواهد شد تا در
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی هم مطرح
شــود .دکترعباس رضایــی در پانزدهمین
جلسه کارگروه ســازگاری با کم آبی استان
اظهار داشــت :برنامه24گانــه جامع برای
آینده آب اصفهــان تا ســال  1404تدوین
شده و در کارگروه های مختلف مورد بررسی
قرار گرفته بود که در این جلســه به تصویب
رسید.
وی ادامه داد :این برنامه به وزار ت نیرو ارائه
خواهد شد تا در کارگروه ملی سازگاری با کم
آبی هم مطرح شــود تا پس از تصویب جهت
اجرایی شدن به استان اعالم شده و از طریق
آن در زمانهای مختلف در صورت بروز کم
آبی بتوانیم آن را مدیریت کنیم .اســتاندار
اصفهان با اشــاره به رعایت صرفه جویی آب
و مصرف بهینه آن ،گفــت :این برنامه جامع
در آینــده روی ســایت اداره آب منطقه ای
نیز قــرار خواهــد گرفت تا شــهروندان هم
بتوانند نقطه نظرات خود را در این مورد ارائه
دهند.وی ضمن یادآوری اقدامات برجسته
مــردم و مســئوالن اســتان اصفهــان در
امدادرسانی به ســیل زدگان ،افزود :استان
اصفهان در این خصوص اقدامات چشمگیری
در مهار سیل وکمک به ســیلزدگان انجام
داد.

بسم ا ...الرحمن الرحیم

ِق َعنّی فیهِ
َح لی فیهِ
ّیران َو َو ّفقْنی
نان وا ْغل ْ
أبواب الن ِ
أبواب الجِ ِ
للهم ا ْفت ْ
َ
َ
ّ
لوب المؤمِنین.
فیهِ لِتِال َو ِة
السکینةِ فی ُق ِ
ِ
القرآن یا ُم َنزّلِ ّ

خدایا بگشا برایم در آن درهاى بهشت وببند برایم درهاى آتش دوزخ را و

توفیقم ده در آن براى تالوت قرآن اى نازل کننده آرامش در دلهاى مؤمنان.
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افزایش  20درصدی در انتظار بازار تلفن همراه؛

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان:

رفت و برگشتهای رجیستری ادامه دارد

هزینه ساخت
یک مترمربع مسکن
به دو میلیون تومان رسید
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علت استشمام بوی گاز در مسیر رودخانه
زایندهرود مشخص شد؛

تخلیه مشتقات نفتی
در رودخانه

5

اوج انگیزه در نیمه نهایی جام حذفی
با حضور سرمربی تیم ملی؛

«ویلموتس» میهمان ویژه
نقش جهان!

تمهیدات مدیریت شهری برای جلوگیری ازبروزخسارت به شهروندان؛

خطر درختان فرسوده ،برطرف می شود

7

6
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عکس روز

بغض خانم «می»

ترزا می ،نخست وزیر بریتانیا استعفا کرد.

پیشنهاد سردبیر:

برکناری فردیکه دچار فساد آشکار بوده ،کافی نیست
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2706یکشنبه  5خرداد  20 | 1398رمضان 1440

پیشخوان

یادداشت یکی از نویسندگان سخنرانیهای بوش پسر در «آتالنتیک»:

باور کنید جنگ با ایران ،فاجعه آمیز خواهد بود

دیوید فروم ،روزنامه نگار و یکی از نویســندگان سخنرانیهای
بوش پسر در «اتالنتیک» نوشت :شــاید باورش برای بسیاری از
ما سخت باشد که دولت ترامپ واقعا به دنبال برنامه ریزی برای
اقدام نظامی علیه ایران باشد .من در سال  2003از حمله به عراق
پشــتیبانی کردم ،زیرا ادعاهای دولت بوش در مورد تالش رژیم
صدام حســین برای ساخت تســلیحات اتمی را باور کرده بودم.

کافه سیاست

وزیر امور خارجه آمریکا:

هیچکس در دولت خواهان
جنگ با ایران نیست
وزیر امور خارجه آمریــکا ،در مصاحبه با «وان
آمریکا» گفت ایران باید درک کند با اینکه دولت
آمریکا بهدنبال جنگ با این کشور نیست؛ اما از
منافع واشنگتن دفاع میکند .به نوشته پایگاه
اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا ،پمپئو در
این مصاحبه در پاسخ به ســوالی درباره تنش
میان ایران و آمریکا گفت« :رییسجمهور جنگ
نمیخواهد .من جنگ نمیخواهم .هیچکس را
در دولت نمیشناسم که خواهان جنگ باشد.
امروز صبح بــا وزیر شــاناهان صحبت کردم.
هیچکدام از ما این را نمیخواهیم» .

سفر «آبه» به تهران
تکذیب شد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به
پرسش خبرنگاران در خصوص اخبار رسانهها
مبنی بر سفر «شــینزو آبه» نخست وزیر ژاپن
به ایران اظهار داشت :ایران و ژاپن از یک روابط
تاریخی و دوســتانه برخوردارند و همواره بین
مقامات دو کشور گفت وگو و تبادل نظر وجود
داشته است.ســید عباس موســوی،افزود :در
همین راستا آقای روحانی از آقای شینزو آبه از
قبل برای سفر به تهران دعوت به عمل آوردهاند
که ایشان هم در پاسخ گفتهاند در زمان مناسب
این سفر انجام خواهد شد .لذا برخی مطالب و
گمانه زنیهای منتشر شده دور از واقعیت است
و اعتبار ندارد.

پمپئو و مرکل درباره ایران
گفت وگو میکنند
سخنگوی دولت آلمان از دیدار پمپئو و مرکل در
 ۱۰خرداد ماه در برلین و رایزنی پیرامون ایران
خبر داد.یک سخنگوی دولت آلمان روز جمعه
اعالم کرد :ســفر وزیر خارجه آمریکا به برلین
و دیدار با صدراعظم کشورمان که پیشتر لغو
شده بود قرار اســت در  ۳۱ماه می سال جاری
میالدی برگزار شود .تنشها میان آمریکا و ایران
از موضوعاتی است که در این دیدار مورد بحث و
تبادل نظر قرار میگیرد.

یک امام جمعه خطاب به صداوسیما:

من را «آیتا »...خطاب نکنید

حجت االسالم و المسلمین محمدعلی نکونام،
امام جمعه شهرکرد نسبت به تعابیر و القابی که
از سوی صدا و سیما برای او استفاده میشود،
واکنش نشان داد .در بخشی از نامه امام جمعه
شهرکرد خطاب به صدا و سیما آمده است :با
سالم ،مدتی است که از کالم نورانی «آیت ا»...
برای این حقیر اســتفاده میشود .اول اینکه:
آیت حق جلوعال بودن از شئون بلندی است
که این رو سیاه غرق ظلمات را نشاید .تاکنون
دو سه نوبت در جلســات ،خود و دیگران را از
اینگونه امور برحذرداشته و گفتهام بنده را جز
محمد علی نکونام نخوانند.

جنگ عراق نتایجی را به همراه داشــت که برای آمریکا ،عراق و
منطقه خوب نبودند .بنابراین ،در شرایط کنونی قابل تصور نیست
که آمریکا دوباره اشتباه قبلی خود را در مقیاسی بسیار بزرگتر
تکرار کند .آمریکا در مقایسه با گذشــته متحدان محدودی در
مقابل ایران دارد و هیچ کس در مورد عواقب احتمالی اقدام نظامی
علیه ایران فکر نکرده است.

آخرین انتخاب

تحریم ها ترک برداشت
 470روز بدون«نشســت
خبری»

اعزام نیروهای جدید آمریکا به منطقه با چه هدف و توجیهی صورت میگیرد؟

آیا ظریف
با «پمپئو» تماس میگیرد؟
«محمد جــواد ظریــف» وزیر امــور خارجه
کشــورمان گفت با وضعیتی که دولت کنونی
آمریکا ایجاد کرده ،دیگر نمیتوان اتفاقی مانند
بازداشــت  ۱۰ملوان آمریکایی توسط ایران در
آبهای سرزمینی (سال  )۲۰۱۶را در صورت
رخدادن مجدد ،به ســادگی و سریعا حل کرد.
ظریف در مصاحبه با خبرگزاری «رویترز» در
پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اکنون امکان حل
سریع بحرانهای احتمالی بین ایران و آمریکا
وجود دارد ،گفت« :خیر ،چگونه میتوان از آنها
جلوگیری کرد؟» وی همچنین درباره احتمال
برقراری تماس تلفنی بــا «مایک پمپئو» وزیر
خارجه آمریکا افزود« :پمپئو هر زمانی که درباره
ایران صحبت میکند ،به من توهین کرده است.
چرا باید حتی به تماس او پاسخ بدهم؟»

در صورتی که ائتالف تحت هدایت آمریکا به اهداف خود دســت
پیدا کرده بود ،بدون شک جهان به محلی بهتر برای همه تبدیل
میشد .ما هنوز پاسخ این سوال را نمیدانیم که آیا با تصمیمات
آگاهانهتر و منابع بیشتر دستیابی به این اهداف امکان پذیر میشد
یا خیر .ما در دولت بوش تصور میکردیم که آمادگی فراهم کردن
آیندهای بهتر برای عراق را داریم؛ اما ایدههای ما احمقانه بودند.

فروش مخفی نفت

فشار از موضع نیروهای دفاعی

علیرضا کریمیان
دونالد ترامپ ،رییس جمهــوری آمریکا روز جمعه
دستور رسمی اعزام یک هزار و  ۵۰۰نیروی تازه به
خاورمیانه را صادر کرد .این دستور پس از آن صادر
شد که پاتریک شاناهان ،سرپرست وزارت دفاع روز
پنجشنبه با حضور در کاخ سفید طرح تازه اعزام نیرو
به خاورمیانه را در اختیار دونالد ترامپ قرار داد .هر
چند ترامپ گفته بود لزومی برای اعزام نیروی بیشتر
وجود ندارد؛ اما به نظر میرسد فشار وزارت دفاع او را
به امضای دستور اعزام نیروها وادار کرد .پس از اعالم
وضعیت ویژه توسط آمریکا در عراق و برخی دیگر از
کشورهای عربی و هشدارهای پی در پی دفاعی این
کشور در مورد احتمال در خطر قرار داشتن منافع
آمریکا درخاورمیانه ،این حرکت چندان غیر منتظره
نبود؛ هر چند وزارت دفاع آمریکا اعالم کرده است
که این نیروهای آمریکایی هرگز در سوریه و عراق
مستقر نخواهند شد؛ اما ســوال اینجاست که این
نیروها قرار است در کجا مستقر شوند و با چه هدفی
وارد منطقه پر از تنش خاورمیانه شدهاند؟
نیروهای آمریکایی اعزام شــده به منطقه شــامل
تکنسینهای استفاده از سکوهای پرتاب پاتریوت،
هواپیماهای شناسایی و مهندســان خواهند بود.
آمریکا اعالم کرده کــه این نیروها قرار اســت به
منظور دفاع از منافــع و نیروهای آمریکا در منطقه
اعزام شوند .به رغم ماهیت غیر تهاجمی بودن این
نیروها اما در بدنه سیاســی آمریکا توافقی بر ســر

حضور آنها در خاورمیانه وجود ندارد .آدام اسمیت،
رییس کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان
آمریکا نیــز تصمیم پنتاگون بــرای تقویت حضور
خود در خاورمیانه را بســیار نگرانکننده دانست.
اســمیت افزود :افزایش تعداد نیروها بدون داشتن
یک استراتژی مشخص و روشن اقدامی بیخردانه
و تحریک آشــکاری جهت افزایش تنشها با ایران
است .او در ادامه گفت :میخواهم وزیر دفاع موقت
درباره چگونگی اجرای این تصمیم با یک استراتژی
گستردهتر در منطقه که متکی به اصول دیپلماسی
باشد ،سخن بگوید.

پمپئو ،در روزهای اخیر جلساتی را با اعضای کنگره
برگزار کرد تا آنها را برای جدی گرفتن خطر منافع
آمریکا و در خطر بودن نیروها در خاورمیانه مجاب
کند؛ اما کنگره در مورد میــزان تهدیدات با دولت
همصدا نیســت و این مســئله موجب باال گرفتن
تنشها میان ترامپ و دموکراتها شده است .نانسی
پلوســی ،رییس مجلس نمایندگان آمریکا ،اظهار
امیدواری کرد که اعضای دولــت و خانواده ترامپ
بــا وســاطت در اختالف بــه این کشــور کمک
کنند.
سخنان نانسی پلوسی یک روز پس از آن بیان شد

بین الملل
که ترامپ جلســه با رهبران دموکرات کنگره را به
شــکل ناگهانی نیمه تمام گذاشت .رییس مجلس
نمایندگان مدعی اســت که ترامپ در این جلسه
خشمگین شده است .این در حالی است که ترامپ
در صفحه توئیتر خود نوشته که در این جلسه بسیار
آرام بوده است .برخی از تحلیلگران معتقدند آمریکا
اگر چه نمیتواند و یا نمی خواهد از گزینه نظامی در
برابر ایران استفاده کند؛ اما تالش دارد تا مقابله را از
راه جنگ روانی ادامه دهد .آمریکا تالش دارد نوعی
فضاسازی برای چیدن واقعیتهای میدانی در قالب
بازی «پلیس بد-پلیس خــوب» و در نهایت تحت
فشار گذاشــتن تهران برای انتخاب راه گفتوگو از
دوگانه جنگ-مذاکره را در پیش بگیرد.
این تحلیلگران معتقدند دولت آمریکا بر اســاس
نوعی تقســیم کار در تالش است شخص ترامپ را
«پلیس خوب» و حامی گفتوگو و «جان بولتون» و
«مایک پامپئو» را پلیس بد و طرفدار جنگ با ایران
به تصویر بکشد .از این منظر ،دولت آمریکا با اعزام
ناو و بمبافکن به منطقه هدفی فراتر از راه انداختن
نوعی جنگ روانی و در نهایت تحت فشار قرار دادن
ایران دنبال نمیکند؛ اما آنچه نگرانیها در مورد این
نیروها را افزایش میدهد شــیطنتها و تحریکات
سایر کشــورهای مخالف ایران در منطقه و سناریو
چینی آنها برای وارد کردن ایــن نیروها در تقابل با
ایران اســت؛ رخدادی که در صورت وقوع به گفته
کارشناسان بین الملل می تواندآمریکا را در باتالقی
مخوف گرفتار کند.

خاک بر سرکسی که در حوزه به دنبال مقام و منصب باشد!

«علی ربیعی» عصا قورت میدهد؟

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با بیان اینکه هیچ کس در حوزه نباید به دنبال مقام و منصب باشد ،گفت :این
لباس مقدس در دست ما امانت است باید مراقب آن باشیم ،نباید به راحتی همدیگر را متهم کنیم.
آیت ا ...محمدجواد فاضل لنکرانی افزود :حتی از یک طلبه ،کار خالفی قابل پذیرش نیست؛ هرچند یک طلبه
مساوی با کل اسالم نیست و مردم هم این را میدانند ولی باید دانست که طبق حرفی که در میان مردم معمول
است که «اذا فسد العال ِم فسد العالَم» این طلبه میتواند نســلی را از اسالم از بین ببرد همانگونه که میتواند
نسلی را با اسالم و معارف اهل بیت (ع) آ شنا کند .رییس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با بیان اینکه هیچ کس در
حوزه نباید به دنبال مقام و منصب باشد ،گفت :خاک بر سرکسی که در حوزه به دنبال مقام و منصب باشد تمام
ارزش یک طلبه این است که گوشهای از وجود امام مجتبی (ع) در وجود او تبلور پیدا کند ،این لباس مقدس
در دست ما امانت است ،چرا به راحتی همدیگر را متهم میکنیم و باب افترا را باز میگذاریم؟

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم «محمدمهاجری» به خصوص انتصاب علی ربیعی به سخنگویی دولت
نوشت :علی ربیعی از روز نخست پیروزی انقالب ،وسط گود بوده است .جایگاههای مهمی داشته و کارهای
مختلفی را آزموده است .گاه بر صدر نشسته و گاه خانهنشین بوده است؛ اما تا آنجا که یادم است ،روحیاتش
کمتر تغییر کرده است.زود احساساتی میشود ،عواطف جایگاه خاصی در زندگیاش دارد .سیاست را از
پایینترین پلههای نردبان شروع کرده و به گمانم پلههای زیادی را باال رفته؛ هوشمندیاش در سیاست
تردیدناپذیر است .به گمانم آنچه کار او را تسهیل میکند ،حضور طوالنیاش در دنیای رسانه است .با این
همه از یک نکته برای او میترسم .نگرانم که وقتی کت ســخنگویی میپوشد ،رفتارش عوض شود .ماله
دست بگیرد برای مالهکشی رفتار این وزارتخانه و آن سازمان و بدتر اینکه عصا قورت بدهد و شق و رق راه
برود و جوابهای سرباال بدهد .نه اینکه دلش بخواهد چنین باشد بلکه روزگار ،مجبورش کند.

چهره ها
یک نماینده مجلس خطاب به «ظریف»:

چرا با سناتور آمریکایی
دیدار کردید؟
یک نماینده مجلس با اشاره به مذاکره محمدجواد
ظریف با ســناتور آمریکایی گفت :مذاکره مجدد با
دولت آمریکا و آمریکاییها که بارها بیاعتمادیشان
به دنیا ثابت شده و تعهداتشان را زیر پا میگذارند
فایــدهای ندارد.ضیاءا ...اعزازی ملکــی ،درباره این
دیدار ،به رغم تاکید مقام معظــم رهبری مبنی بر
عدم انجام مذاکره با آمریکاییها گفت :متاسفانه به
نظر میرسد که برخی از اعضای دولت به فرمایشات
مقام معظم رهبری بیتوجهی کرده و کار دیگری را
انجام میدهند .وی افزود :آقای ظریف ،وزیر خارجه
کشورمان بسیار بیشتر از افراد دیگر با اظهارات صریح
مقام معظــم رهبری در خصوص مســائل مختلف
آشناست؛ چرا که در جلسات خصوصی فرمایشات
مقام معظم رهبری را بیشــتر از برخی از مسئوالن
شنیده است و به طور حتم با دیدگاههای رهبر انقالب
در خصوص موضوعات سیاست خارجی آشنایی دارد.
اینکه وزیر خارجه کشورمان با ســناتور دموکرات
آمریکایی مذاکره میکند ،دقیقا نقض فرمایشــات
مقام معظم رهبری است.
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مدیر شبکه پنج:

علیرضا زاکانی
نماینده سابق مردم تهران:

عوامل پخش سخنان جنجالی
یک مداح برکنار شدند

برکناری فردیکه دچار
فساد آشکار بوده ،کافی نیست
نماینده سابق مردم تهران در مجلس با اشاره
به اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه در
دوران تصدیگری رییس جدیــد این قوه
اظهار داشــت :قوه قضاییه اکنون اقدامات
خوبی انجام میدهد که منشــأ امید اســت
و حرفهایی کــه آقای رییســی میزند و
جهتگیریهایی که دنبال میکند بســیار
مناسب اســت.علیرضا زاکانی با بیان اینکه
یکی از کارهای مهم ایشــان ایــن بود که
برخی افراد که در قوه قضاییه دچار فســاد
بودند را برکنــار کرد ،گفــت :معتقدم این
برکناری کفایت نمیکند و اگر کسی در دوره
مسئولیت دچار فساد شده باید محاکمهاش
کنند و اتفاقا محاکمه کردن فردی که فساد
آشکاری دارد و توســط آقای رییسی کنار
گذاشته شــده کمک میکند که آینده قوه
قضائیه تثبیت شود.

zayanderoud8108@gmail.com

هفته گذشــته صحبتهای یک مــداح در ابتدای
مراســم مولودیخوانی به مناســبت میــاد امام
حسن(ع) موجب واکنشهای بسیاری شد تا جایی
که مدیران شبکه پنج مجبور به عذرخواهی شدند.
حاال جواد رمضاننــژاد در یک گفتوگــو درباره
عامالن این اتفاق گفته اســت :به رغــم اینکه در
بررسی به عمل آمده ،محرز شد این اتفاق عامدانه
نبوده و مداح بدون هماهنگــی چنین حرکتی را
مرتکب شده؛ اما برای حفظ حریم اعتقادات برادران
اهل سنت ،کلیه عوامل دخیل در این ماجرا از کار
برکنار شدند تا پیشــگیری الزم جهت عدم تکرار
چنین اتفاقاتی انجام گیرد.
مدیر شبکه پنج سیما ادامه داد :برادران و خواهران
اهل سنت عزیز ما هستند و همواره در برنامههای
مختلف شــبکه رویکرد وحدتافزایــی با جدیت
وجود داشته و دارد.وی افزود :این اتفاق واقعا یک
اســتثنا بود و حتی هیئتی که مراسم در آن برگزار
میشــد نیز در بیانیهای که داده رسما عذرخواهی
کرده است.
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سید حسین موسویان
پژوهشگر دانشگاه پرینستون:

بولتون ،بی خیال کره شمالی
نمیشود
مشاور امنیت ملی آمریکا اعالم کرد که آزمایشهای
موشــکی ماه جاری میالدی کره شــمالی ،نقض
قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل بودهاند.
این صحبتها از سوی جان بولتون ،مشاور امنیت
ملی آمریکا فراتر از صحبتها و اظهارنظرهای دونالد
ترامپ ،رییس جمهوری آمریکاست که در ابتدای امر
گفته بود بابت این آزمایشها خوشحال نیست؛ اما
سپس آنها را کم اهمیت شمرد .مشاور امنیت ملی
آمریکا در توکیو و پیش از سفر چهار روزه ترامپ به
ژاپن در جمع خبرنگاران گفت :شــکی نیست که
این آزمایشها ،نقض کننده قطعنامههای شورای
امنیت سازمان ملل هستند .فکر میکنم که شینزو
آبه ،نخست وزیر ژاپن و ترامپ درباره تضمین حفظ
رعایت قعطنامههای شــورای امنیت سازمان ملل
گفتوگو میکنند.

اخبار وحشتناک از عربستان!
عبداله ،پسر سلمان العوده ،مبلغ عربستانی توییت
کرد «:خبرها و اطالعات وحشتآوری درباره قصد
مســئوالن ریاض برای اعدام برخی شخصیتهای
دینی و فعاالن عربستانی بازداشت شده و در رأس
آنها پدرم به خانواده رسیده اســت .خانواده العوده
تاکید میکند که هیچگونــه اطالعی در این زمینه
ندارد اما دادستانی کل عربســتان هنوز خواستار
اجرای حکم اعدام برای پدر و نیــز عوض القرنی و
علی العمری ،دو مقام دیگر شــده است».جیم مک
گاورن ،نماینــده دموکرات کنگــره آمریکا نیز به
عربســتان درباره نتیجه اجرای حکم اعدام این سه
مبلغ هشدار داد.

وزیر خارجه انگلیس:

برای رهبری حزب محافظهکار
نامزد میشوم
«جرمی هانت» ،وزیر خارجه فعلی انگلیس بعد از
استعفای «ترزا می» ،نخستوزیر این کشور گفت:
برای تصدی نامزدی حزب محافظهکار نامزد خواهد
شــد«.ترزا می» با اعالم اســتعفای خود گفت که
در تاریخ هفتم ژوئن ( ۱۷خرداد) رســما از سمت
خود کنارهگیری میکند .خانم می،طی سخنرانی
در مقابل دفتر نخســتوزیری انگلیس در خیابان
داونینگ گفت« :در یک دموکراســی ،اگر به مردم
گزینهای برای انتخاب بدهید ،وظیفه دارید تصمیمی
که میگیرند را اجرا کنید».

عراق آماده میانجیگری است

آمریکا به ایران
احترام بگذارد
پژوهشگر دانشگاه پرینستون و عضو پیشین
گروه مذاکره کننده هستهای گفت :واقعیت
این اســت که کشــورهای چین و روســیه
درمقایســه با آمریکا و اروپا ،دراجرای برجام
صادقتر بودهاند .آمریکا کامال برجام را نقض
کرده و اروپا هم به حمایت سیاســی بسنده
کرده اســت .درعین حال ،ضمن اینکه چین
و روسیه نسبت به اروپا و درعمل از اروپا بهتر
عمــل کردهاند؛ اما به تعهــدات خود به طور
کامل عمل نکرده و دراجرای کامل تعهدات
برجامی خود نیز قصورکرده اند« .سید حسین
موسویان» افزود :اکنون مسلم شد که ایران
باالترین سطح از شفاقیت در بین همه اعضای
جامعه جهانــی را پذیرفت و به آن عمل کرد.
آقای ترامپ با تهدید و فشار ،به نتیجه نخواهد
رسید مگر اینکه ترامپ تغییر سیاست داده وبه
ایران احترام بگذارد.
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محمدعلی الحکیم ،وزیر امور خارجه عراق با اشاره
به تبعات خطرناک گسترش تنش در منطقه گفت
که کشــورش آماده میانجیگری میــان ایران و
آمریکا در صورت خواست یک طرف و قبول طرف
دیگر اســت.وی در گفت و گو با شبکه تلویزیونی
سومریه عراق در پاســخ به این سوال که بغداد در
سطح رسمی چگونه با بحران اخیر در منطقه تعامل
خواهد کرد گفت :افزایش تنش در منطقه امری
خطرناک اســت و همه طرفها و به ویژه عراق از
آن آسیب خواهند دید .الحکیم تایید کرد که هنوز
تمایل یا درخواست رسمی از سوی هیچکدام از دو
طرف برای این منظور اعالم نشده است.

اولین واکنش ترامپ به استعفای ترزامی:

خیلی دوستش دارم!

دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا به استعفای
ترزا می ،نخست وزیر انگلیس واکنش نشان داد.
وی در گفت وگــو با خبرنــگاران در داخل کاخ
ســفید اعالم کرد :من واقعا برای ترزا متاســفم.
من او را خیلی دوســت دارم ،زن خوبی اســت.
او خیلی زحمت کشــید و یک زن قوی است .او
تصمیم داشت کاری انجام دهد که بعضی افراد از
این کارش متعجب شدند و برخی دیگر متعجب
نشدند .این برای منفعت کشورش بود؛ اما من او را
خیلی دوست دارم و تا دو هفته دیگر او را میبینم.
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مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان خبرداد:

کافه اقتصاد

مدیرکل امورروستایی و شــوراهای استانداری
اصفهان گفت :کاهش مهاجرت مردم روســتاها
به شهر به توسعه زیرساختها و تامین نیازهای
آنها وابسته است .علی رحمانی افزود :اگر امکانات
زندگی برای مردم روســتایی فراهم و رفاه آنها
تامین شــود ،نیازی به مهاجرت از روستا به شهر
نخواهند داشــت .وی بیان کرد :کاهش جمعیت
روســتایی و مهاجرتهای مــردم ،پیامد غفلت
از تامین زیرســاختهای مورد نیاز این مناطق
اســت .وی ادامه داد :برنامهریزی اداره کل امور
روستایی اســتانداری با مشارکت سایر نهادهای
اداری ،توســعه این زیرساختها و ایجاد اشتغال

پایدار روستایی اســت تا اقتصاد مردم این بخش
اســتان نیز رونق پیدا کند .وی یادآور شد :خرید
محصــوالت کشــاورزی روســتایی و عرضه در
بازارهای کوثر ،یکــی از طرحهای ایــن نهاد با
همکاری شهرداری اصفهان است که از تولیدات
آنها حمایت میکند .مدیرکل امورروســتایی و
شوراهای استانداری اصفهان با اشاره به ضرورت
خودکفایی دهیاریها گفت :اگرچه خودکفایی
شهرداریها امکان کمتری دارد؛ اما در روستاها به
دلیل فرصتهای سرمایه گذاری و وجود شرکت
تعاونیهای دهیاریها این زمینه بیشــتر فراهم
است .وی اظهارداشــت :تقویت شرکت تعاونی
دهیاریهای روســتایی به رونــق اقتصادی در
مناطق مختلف این حوزه جغرافیایی منجرخواهد
شــد که باید این تعاونیها به گونــهای تقویت
شــوند که قادر به اجرای طرحهــای عمرانی و
خدمات در بخشهای شهرستانی باشند .رحمانی
خاطرنشان کرد :رونق فعالیتهای اشتغالزایی و
اقتصادی به احیای زندگی روســتایی و کاهش
مهاجرتها کمک میکند که تســهیالتی برای
سرمایهگذاری برای افراد در این بخش پیش بینی
شده که متناسب با طرحها ارائه میشود.

اتحادیه فروشندگان خودرو:

خودرو ،ارزان میشود

برنج وارداتی
 ۱۰درصد گران میشود
دبیر انجمن واردکنندگان برنــج ایران گفت :با
توجه به افزایش قیمــت جهانی برنج پیش بینی
میشــود برنجهای وارداتی در بــازار  ۱۰درصد
افزایش قیمت داشته باشند؛ ضمن اینکه به دلیل
مشکالت تبادالت ارزی با تایلند و پاکستان ،بازار
این محصول به انحصار هند درآمده است .مسیح
کشاورز ادامه داد :این افزایش قیمت تا آغاز فصل
برداشت جدید برنج ادامه پیدا میکند .به گفته
کشــاورز؛ به زودی شــاهد افزایش قیمت 100
دالر در هر تن برنج در بازار جهانی خواهیم بود.
وی همچنین از تشــدید افزایش قیمت با ادامه
انحصار هند در بازار برنج کشور ما خبر داد و افزود:
مشکالت تبادالت ارزی با تایلند و پاکستان ،بازار
این محصول را به انحصار هند درآورده؛ به همین
دلیل باید منتظــر افزایش بیشــتر قیمت برنج
باشیم .کشاورز اضافه کرد :مشکالت ارزی موجب
شــده اســت میزان واردات و عرضه برنج سفید
پاکستان نســبت به برنج هندی کاهش داشته
باشد و زمینه سوء اســتفاده برخی سودجویان
فراهم شود.
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مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :سال گذشته
به دلیل کمی بارشها ،کاهش  30درصدی تولید را شــاهد بودیم؛
اما امســال به دلیل بارندگیهای خوبی که داشتیم ،تمام ظرفیت
استان فعال شده اســت .احمدرضا رییسزاده ،اظهار کرد :پایداری
منابع آبی ،مهمتر از سرمازدگیهای موردی است و نعمت بارشها
بر خسارات وارد شده ،غلبه داشت .سرمازدگیهای فصلی و بهاره که

هر چند ســال یکبار اتفاق میافتد ،طبیعی است ولی خشکسالی
که در دهه گذشــته بر استان عارض شــده بود ،منجر به خسارات
زیادی بر محصوالت کشاورزی باغی و افت منابع آبی شد .حدود 5
تا  6درصد محصوالت باغی استان از سرما خسارت دیدهاند؛ اما اگر
آب نداشتیم ،خشکسالی باعث کاهش  30تا  40درصدی محصوالت
میشد .رییسزاده با اشاره به پراکندگی محصوالت باغی در استان

عنوان کرد :شهرستانهای سمیرم ،خوانســار ،کاشان ،اردستان و
خمینیشهر که عمده محصوالت باغی را تولید میکنند ،از بارشها
بیشترین اســتفاده را خواهند کرد .محصوالت هستهدار مانند هلو،
بادام ،آلو و گردو به این دلیل که گل آنها زودتر باز میشود ،بیشترین
خسارت را از سرمازدگیها دیدهاند؛ اما میوههای دانهدار مانند سیب
و ب ِه در اردیبهشت ماه خسارتی ندیدند.

افزایش  20درصدی در انتظار بازار تلفن همراه؛

رفت و برگشتهای رجیستری ادامه دارد
مرضیه محب رسول
کش و قوسهــای اجرای کامل طرح رجیســتری
همچنان ادامــه دارد؛ در حالیکه طبق وعده قبلی
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،قرار بــود از اول
خرداد ماه ،سامانه رجیســتری تلفن همراه بسته و
فعالسازی از طریق لینک شدن سامانه ناجا و گمرک
انجام پذیرد؛ اما در عمل این وضعیت چند روز بیشتر
دوام نیاورد و بار دیگر سامانه رجیستری بازگشایی
شــد .چندروزی بود که مسدود شــدن این سامانه
برای گوشیهای مسافری عمال بازار موبایل را به هم
ریخته و معامالت را متوقف کرده بود .هدف از اجرای
این طرح ،جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق در
قالب موبایلها و صحتســنجی اطالعات مسافران
بود و این سامانه روی گوشیهای غیرمسافری بسته
است و تنها گوشیهای مســافرانی که واقعادر سفر
بودهاند ،از این طریق رجیستر میشوند .پیش از این
چندین بار اتصال ســامانه ناجا و گمرک اعالم شده
بود؛ اما در عمل این اقدام بــا موفقیت کامل همراه
نبود و به نظر میرسد این روند همچنان ادامه داشته
باشد .فعاالن بازار موبایل معتقدند در صورت اجرای
کامل این طرح ،قیمتهای موبایل  20درصد افزایش
خواهد یافت؛ آنگونه که رییس کمیته تخصصی تلفن
همراه اعالم کرده در صورتی که سایت رجیستری
گوشیهای مسافری بسته شود ،قیمت تلفن همراه
 ۲۰درصد افزایش پیدا خواهــد کرد .محمدمهدی
غفوریان گفت :در حال حاضــر وضعیت بازار تلفن
همراه دچار ابهام اســت و مشخص نیست که آینده

این بازار چه میشود .غفوریان خاطرنشان کرد :فعال
هیچ خرید و فروشی در بازار انجام نمیشود و همه
دست نگه داشتهاند تا وضعیت بازار مشخص شود.
با توجه به کمبود شدید گوشیهای موبایل در بازار
اجرای این طرح با چالشهای زیادی روبهرو است.
یکی از اصلیترین این مــوارد را میتوان مربوط به
واردات بخش زیادی از گوشــیهای بازار از طریق
مســافری عنوان کرد .بررســی آمار واردات ایران
در اولین ماه از ســالجاری از کاهش  ۸۶درصدی
واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت
دارد .در این مدت ،حدود شش میلیون و  ۱۰۰هزار
دالر واردات گوشــی موبایل به ایران انجام شده که

رییس سازمان صمت اصفهان:

پارسال در مدت مشــابه ،حدود  ۴۳میلیون و ۹۷۵
هزار دالر گوشی موبایل به ایران وارد شده بود .این
آمار بر کاهش واردات رسمی گوشی در نتیجه شرایط
ارزی کشور و واردات از مسیر مسافری داللت دارد
که در صورت مسدود شدن این مسیر ،التهابات در
این بازار چشمگیر خواهد بود .از سوی دیگر بخشی
از وابستگی بازار موبایل به ورود گوشیهای مسافری
مربوط به گیر افتادن هزاران گوشی تلفن همراه در
گمرک اســت که نزدیک به یک سال از توقیف آنها
میگذرد؛ امــا همچنان هیچ نهادی بــرای تعیین
تکلیف یا ورود آنها به بازار اقدامی نمیکند .بر اساس
آمار  600هزار دستگاه گوشی موبایل متوقف شده در

گمرک در واقع چیزی حدود یکچهارم یا  ۲۵درصد
کل گوشیهایی است که در سال  ۹۷وارد شده است.
این موضوع؛ یعنی اینکه یکچهارم گوشیهای بازار
موبایل ایران در ســال  ۹۷در گمرک معطل مانده
اســت .اگر بخواهیم ارزش این حجم از گوشیهای
موبایل را برآورد کنیم ،درواقع ارزش گوشــیهای
توقیفشده چیزی حدود  ۸۵میلیون دالر است .این
وضعیت در حالی است که عمال واردکنندگان رسمی
در کشــور فعالیت چندانی ندارند و البته همچنان
واردات از طریق گوشــیهای مســافری بسیار به
صرفهتر از واردات رسمی است .واردات از طریق رویه
مســافری ،عالوه بر لحاظ شدن معافیت  ۸۰دالری
برای هر مســافر ،از پرداخت مالیات علیالحســاب
نیز معاف است؛ به صورتی که هر مسافر به ازای هر
پاسپورت باید عوارضی نزدیک به  ۱۵درصد ارزش
گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی پرداخت کند.
در این حالت مالیات علیالحســاب از مســافر اخذ
نشده و در نهایت مســافران رقم کمتری نسبت به
واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت میکنند.
بازار موبایل ایران در حالیکه میتوانست به یکی از
پولساز ترین و کارآفرینترین بازارهای ایران تبدیل
شود ،در رکود و کسادی گســتردهای گرفتار شده
است .نه مشتریان توان خرید دارند و نه فروشندگان
توان رقابت در بازارهــای روز دنیا و در این وضعیت
سرنوشت نامعلوم اجرای طرح رجیستری و نامعلوم
بودن میزان تامین موبایل بر اســاس نیاز مشتریان
عمال به انتظارات از روندهای افزایشــی قیمتهای
موبایل دامن زده است.

رییس انجمن خودرو و نیروی محرکه در استان اصفهان خبرداد:

مشکل تامین مواد اولیه پلی اکریل ،به دالیل ارزی نبود

بدهی  480میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان اصفهانی

رییس سازمان صمت اصفهان اظهار کرد :تولید در شرکت پلیاکریل در جریان است و با توجه به وارداتی بودن مواد
اولیه شرکت ،تا آنجایی که مواد اولیه برای شرکت در دسترس باشد ،تولید نیز جریان دارد.اسرافیل احمدیه ادامه
داد :در ماههای ابتدایی تحریم ،واردات این مواد از مبدأ قبلی با مشکالتی مواجه شد و همین امر ،دلیل افت تولیدات
شرکت در ماههای مذکور بود .وی در ادامه تصریح کرد :مشکل تامین مواد اولیه شرکت در زمان مذکور ،مشکلی ارزی
نبود و صرفا به دلیل کارشکنیهای طرف خارجی این مواد با شرایط سختتری وارد میشد .احمدیه خاطرنشان
کرد :مواد مورد نیاز برای اکرلیک این شرکت ،مشمول تحریم شده بود و در حال حاضر با تغییراتی این مشکالت تا حد
زیادی رفع شده و ظرفیت تولید شرکت افزایش یافته است .شرکت پلیاکریل در سایر موارد ،با مشکل چندانی مواجه
نیست و بازار فروش این شرکت به دلیل نیاز باالی صنایع داخلی به اکرلیک ،تا حد زیادی تامین است.

رییس انجمن خودرو و نیروی محرکه در اســتان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر  210کارگاه بزرگ و
کوچک قطعه سازی مشغول به فعالیت هستند ،گفت :بیش از  60کارگاه ،مستقیما با خودروسازان داخلی
قرارداد دارند و تعدادی نیز به صورت زیر مجموعهای از شــرکتهای بزرگتر ،غیر مستقیم با خودروسازان
در ارتباط هســتند .ابراهیم احمدی با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازان حدود  480میلیارد تومان به
قطعه سازان اصفهانی بدهکار هستند که با شرایط موجود قادر به پرداخت بدیهیهای خود نیستند ،گفت:
به دلیل عدم تناسب قیمتگذاری با هزینه تولید ،خودرو ســاز با مشکل نقدینگی برای تامین قطعات خود
مواجه خواهد شد و دیگر قادر به پرداخت بدهیهای خود به قطعه سازان و نیز تقاضای قطعه برای تولیدات
بعدی خود نخواهد بود.

مسکن

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه
برخی با شیطنتهایی که انجام داده بودند ،بازار
خودرو را متالطم کردند ،گفت :بازار در آرامش به
سر میبرد و قیمتها در حال کاهش هستند .وی
گفت :از زمانی که قیمتها از ســایتها برداشته
شــده ،روند نزولی قیمتها آغاز شــده است ،به
عنوان مثال پــژو  ۲۰۰۸حــدود  ۱۳۵میلیون
تومان ،ســراتو و هایما  ۷۰تومان و چانگان ۳۵
میلیون تومان کاهش قیمت داشتهاند .موتمنی با
اشاره به قیمت گذاری خودرو در سایتهای خرید
و فروش ،تصریح کرد :شاهد آن بودیم که دالالن
به صورت دســتهجمعی بــرای خودروها قیمت
غیرمنطقی تعیین میکردند و با ایجاد گروههایی
به آن دامن میزدند .موتمنی تاکید کرد :در حال
حاضر با قیمتهای فعلی خریداری در بازار وجود
ندارد و باید در انتظار کاهش بیشتر قیمت باشیم.

فعال شدن ظرفیت تمام باغات استان اصفهان

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن
استان اصفهان:

هزینه ساخت یک
مترمربع مسکن به دو
میلیون تومان رسید

انگلیس ،بهترین کشور در اروپا و جهان برای اتباع
خارجی از نظر کاری در سال  ۲۰۱۹شناخته شد.
موسسه «ای سیای اینترنشنال» با نظرسنجی
از  ۲۸۰شرکت بزرگ در  ۱۶۰کشور و  ۱۰هزار
شاغل خارجی در این شــرکتها ،به رتبهبندی
کشورهای مختلف جهان از نظر مطلوبیت فضا
برای کار اتباع خارجی ،سیســتمهای حمایت
درمانی و آموزشــی ،سطح دســتمزدها و نظام
مالیاتی آنها برای شاغلین خارجی پرداخته است.
بر این اساس  ۱۰کشور برتر جهان عبارتند از:
 -۱انگلیس :با وجود برگزیت ،تمایل شرکتها
برای جذب نیروی خارجی کاهش نیافته و برخی
از این شرکتها حاضرند برای جذب نیروی کار
ماهر خارجی تا  ۴۲۱هــزار و  ۷۹۸دالر هزینه
کنند -۲.ژاپن  -۳چین  -۴هند :شــاید دیدن
رتبه هند با آن همه ترافیک و آلودگی و نرخ باالی
مهاجرت این کشور ،برایتان تعجبآور باشد؛ اما

شرکتهای این کشــور برای جذب نیروی کار
ماهر خارج ،حاضرند تا  ۲۷۶هــزار و  ۴۱۷دالر
در سال هزینه کنند -۵.فرانسه -۶هنگکنگ:
با وجود آنکه هنگ کنگ ،گرانترین شهر جهان
از نظر هزینههای زندگی اســت ،هنوز هم یکی
از بهترین گزینهها برای اتباع خارجی به شــمار
میرود -۷.کره جنوبی  -۸اســترالیا :جایی که
شــرکتها برای جذب نیروی ماهر خارجی به
طور متوســط حاضرند تا  ۲۶۶هزار و  ۸۴۸دالر
هزینه کنند -۹.آرژانتین  -۱۰آمریکا :متخصصان
خارجی در این کشور  ۲۵۰هزار و  ۲۸دالر درآمد
دارند.

بازار

خرما
24,000
تومان

خرمای خشک بسته بندی
ربی ساغر  450گرم

27,000
تومان

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان با اشــاره به افزایش  4تا  30درصدی قیمت فروش مسکن ،گفت :سال
گذشته هزینه ساخت یک مترمربع ســاختمان در اصفهان بین  800هزار تا یک میلیون تومان بود که اکنون بین یک
میلیون و  800هزار تا  2میلیون تومان افزایش یافته است .احمد توال گفت :متاسفانه اکنون قیمتها به نحوی شده که
مردم توان خرید مسکن در بازار را با شرایط موجود ندارند .میزان فروش مسکن در اصفهان متفاوت است و برخی نواحی
نرخ مسکن تا  4برابر و در تعدادی نواحی مسکن بین  20تا  30درصد گران شده است .توال با پیش بینی بازار مسکن تا
پایان شهریور ماه ،تصریح کرد :طی چند ماه گذشته رونقی در بازار مسکن ایجاد شده است؛ اما پیش بینی میشود بعد از
مدتی ،بازار مسکن دچار رکود تورمی بیشتری نسبت به اکنون شود.

کاهش انتشار آالیندههای شرکت فوالد مبارکه باتالش
محققان کشور
محققان یکی از شــرکتهای دانشبنیان با تولید فیلترهای غبارگیر در ســال گذشــته توانستند سه
هزار فیلتر را به شــرکت فوالد مبارکه بفروشند که این امر ،کاهش انتشــار آالیندههای این شرکت به
محیطزیست را به دنبال داشــته است .این شــرکت دانشبنیان نانو تولید کننده فیلترهای صنعتی با
فناوری نانو است .این فیلترها دارای قابلیت جذب ذرات و طول عمر بیشتری هستند .محصوالت تولیدی
این شــرکت موفق به دریافت گواهی تاییدیه نانو مقیاس از ستاد ویژه توســعه فناوری نانو همچنین
گواهینامههای استاندارد بین المللی ایزو  ۹۰۰۱شده است .این شرکت در اسفندماه  ۹۷موفق به فروش
 ۳هزار فیلتر به شرکت فوالد مبارکه شده است .با فروش فیلترهای نانویی این شرکت به فوالد مبارکه،
دامنه نفوذ فیلترهای نانویی در صنایع کشور گسترش یافت .با استفاده از این فناوری ،انتشار ریزگردها
از خروجی کارخانهها کاهش مییابد .سید امیر حسین تقوی ،مجری طرح با اشاره به اینکه فروش این
فیلترها با فوالد مبارکه از طریق مناقصهای در ســال  ۹۷انجام شد ،گفت :دامنه استفاده از این فیلترها
بسیار وسیع بوده؛ بهطوری که صنایعی نظیر سیمان و فوالد از جمله مصرفکنندگان مهم این نوع فیلترها
قلمداد میشــوند .وی درباره مزیت این فیلترها اظهار کرد :به دلیل وجود نانو الیاف در فیلترها ،قدرت
جذب این فیلترها نسبت به فیلترهای رایج بسیار باالتر بوده و امکان گیراندازی ذرات زیر 2/5میکرون
در این فیلترها وجود دارد؛ بنابراین شرکتها و کارخانههای تولیدی میتوانند با استفاده از این فیلترها
نسبت به جذب ریزگردها از خروجی کارخانه اقدام کنند و در نهایت میزان رهایش ریزگردهای خطرناک
به محیط زیست به حداقل برسد .تقوی با اشاره به استفاده از نانو الیاف در تولید این فیلترها افزود :دستگاه
تولید نانو الیاف در این شــرکت طراحی و ساخته شده اســت؛ بنابراین تمام طول زنجیره تولید؛ یعنی
از تولید مواد اولیه نانویی تا محصول نهایی در داخل و با کمترین وابستگی به خارج تولید شده است.
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برترین کشورهای جهان برای
کارکنان خارجی

خرما زاهدی نگین تک
مقدار  850گرم

41,000
تومان

گلریزانی با طعم محبت؛

ضیافت کریمانه فوالدمبارکه
در شب اول خرداد ماه و مصادف با هفدهمین
شــام ماه مبارک رمضان ،جشــن گلریزان به
همت فوالدمبارکه در باغ فردوس برای آزادی
زندانیان غیرعمد برپاشد.
این مراســم با حضور مدیران فــوالد مبارکه،
مســئوالن اســتانی نماینــدگان مجلس و
شرکتهای وابســته و خیرین سراسر استان
برگزارشد.
در ایــن مراســم ،عظیمیــان مدیرعامــل
فوالدمبارکه ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و
میالد باسعادت حضرت امام حسن مجتبی(ع)
و خوش آمدگویی به خیرین ،بابت قبول دعوت
و حضور در جلســه ،خیرات و بخشش را جزء
جدانشــدنی از گروه تولیدی فــوالد مبارکه
دانست.
اصفهانی دادســتان اصفهان گفت :در سال
گذشــته حدود  ۹۳۵نفر از زندانی های جرائم
غیرعمد با کمک خیرین آزاد شدند.
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خرمای خشک بسته بندی
پیارم ساغر 430گرم

اپلیکیشن بله
زهرا ســعیدی نماینده مــردم مبارکه در
مجلس بیان کرد :شرکت های بزرگ فوالدی
مانند فوالدمبارکه در این سالها کمک های
قابل توجهی برای کمک بــه آزادی زندانیان
جرائم غیرعمد داشتند.
جوالیــی رییــس ســتاد دیــه در ایــن
مراســم گفت :جشــن های گلریــزان فوالد
مبارکــه و زیرمجموعههــای این شــرکت،
یکــی از موثرتریــن جشــن هــای گلریزان
برای آزاد ســازی زندانیان جرائــم غیرعمد
است.

zayanderoud8108@gmail.com
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معرفی اپلیکیشن مالی

رفع کاهش مهاجرت روستاها
نیازمند توسعه زیرساختهاست
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خـبر

«بله» نخستین اپلیکیشن چت
و گفت وگوی ایرانی اســت که
در کنار ارائه قابلیت های یک
پیام رســان تالش کرده تا به
بعضی امور بانکی کاربرانش هم
رســیدگی کند ،کارهایی مثل
پرداخت قبوض و کارت به کارت
کردن و خرید شارژ سیم کارت
که هر روز انجام می دهیم.
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پیشنهاد سردبیر:
نقش باکتریهای روده در بهبود عالئم اضطراب
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بسیج ملی برای کنترل فشار خون  ۴۰میلیون ایرانی؛

نقش چای در کاهش خطر
سکته مغزی

قاتل خاموش ،مهار میشود

عضو مجتمع تحقیقات گیاهــان دارویی
جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت :برگ
چای با توجه به میــزان تخمیری که روی
آن صورت میگیرد ،به رنگهای مختلفی
مانند چای ســبز (بدون تخمیر) ،قرمز (به
مقدار بسیار کمی تخمیر شــده) ،اوالنگ
(در حد متوســطی تخمیر شــده) و چای
ســیاه (کامال تخمیر شده) عرضه میشود.
مهدی ابراهیمی افــزود :تمامی انواع چای
حاوی کافئین هســتند که به طور سنتی
بهمنظور اســتفاده از تاثیرات مالیمی که
بر تحریک سیســتم عصبی مرکزی دارند،
مورد اســتفاده قرار میگیرند .ابراهیمی با
بیان اینکه میتوان از چای بهعنوان چاشنی
در دستورهای غذایی استفاده کرد ،عنوان
کرد :مطالعــات علمی نشــان دادهاند که
فالونوئیدهای چای و مشــتقات به دست
آمده از آنها در مقابله با بیماریهای مزمن
اثر گذار هستند .وی ادامه داد :مصرف چای
سبز بر قلب و عروق تاثیرات مفیدی دارد و
بهعالوه ممکن است خواص آنتی اکسیدانی،
ضد فشار خون باال ،ضد التهاب ،ضد تکثیر
سلولی ،ضد ایجاد لختههای خونی و کاهنده
چربی نیز داشته باشد .ابراهیمی افزود :برخی
از مطالعات انجام گرفته روی انسان نشان
میدهد که کاتچینهای موجود در چای با
کاهش خطر سکته مغزی در ارتباط هستند
و خطر بروز برخی بیماریهای قلبی را نیز
کاهش میدهند.

سمانه سعادت
فشار خون در سال گذشــته 97 ،هزار نفر از
هموطنانمان را به کام مرگ کشــانده است؛
قاتل خاموشــی که بدون هیچ نشــانهای به
کار خــود ادامه میدهــد و اصلیترین عامل
مرگ و میر در ایران و جهان شــناخته شــده
است؛ اما اگر به موقع شــناخته و کنترل شود
دیگر اثرات سوء گذشــته را به دنبال نخواهد
داشــت .حاال وزارت بهداشت در همین راستا
با هدف پیشــگیری از تبعات فشــار خون و
کنترل به موقع این عارضــه یک طرح ملی را
راهاندازی کرده است .طرح «بسیج ملی کنترل
فشارخون» از  ۲۷اردیبهشــتماه همزمان با
روز جهانی فشارخون ،با شــعار «فشارخون؛
بدانیم و اقدام کنیم »...در سراســر کشــور،
آغاز شده و قرار است این طرح تا  ۱۵تیر سال
جاری ،ادامه یابد .در طرح ملی بسیج کنترل
فشار خون  ۴۰میلیون نفر از افراد بیشتر از ۳۰
سال کشور تحت پوشش سنجش فشارخون
قرار می گیرند.
آغاز به کار کمپین بسیج ملی کنترل
فشار خون باال در اصفهان
همزمان با سراسر کشــور کمپین بسیج ملی
کنترل فشــار خون باال در اصفهــان نیز آغاز
به کار کرد .معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم
پزشــکی اصفهان درباره چگونگی اجرای این
طرح میگویــد« :در نیمه اول مــدت زمان
اجرای «بسیج ملی کنترل فشار خون» تمرکز
روی آموزش ،آگاهی و اطالعرســانی اســت،
زیرا به دلیل تقارن آن با مــاه مبارک رمضان
فشــار خون افراد به دلیل روزهداری کمتر از
میزان واقعی نشــان داده میشــود و در این

نقش باکتریهای روده
در بهبود عالئم اضطراب
شواهد نشــان میدهد باکتریهای روده
نقش پیچیدهای در حفظ سالمت عمومی
بدن دارند .همچنین بررسی نتایج به دست
آمده از مطالعات متعدد حاکی از آن است
که تعدیــل و کنترل میکروبیــوم روده به
تسکین عالئم اضطراب کمک میکند .به
گفته محققان ،باکتریهایــی که به طور
طبیعی در روده انسان وجود دارند نه تنها
نقش حائز اهمیتی در سالمت جسمی فرد
دارند بلکه برای سالمت و آرامش روحی و
ذهنی نیز موثر هستند .پیش از این محققان
در مطالعــهای به ارتباط بیــن برخی انواع
باکتریها و خطر ابتال به بیماریهای روحی
از جمله افسردگی پی برده بودند .همچنین
در مطالعــه دیگری نشــان داده شــد که
باکتریهای روده بر مکانیزمهای مغز تاثیر
گذاشته و به اضطراب کمک میکنند .اکنون
گروهی از محققان چینی به ارزیابی شواهد
به دست آمده از  ۲۱مطالعه پرداختند که
در آنها عوامل تداخلــی مختلف در کنترل
و تعدیل میکروبیوم روده و تاثیر احتمالی
آنها بر عالئم اضطراب مورد بررســی قرار
گرفتهبود.

تاثیر سویا بر استخوان
بازماندگان سرطان سینه
نتایــج مطالعــات محققان دانشــگاه یل
آمریکا نشــان میدهد که مصرف بیشتر
ســویا با کاهــش  ۷۷درصــدی کاهش
ریسک شکســتگیهای اســتخوانی در
زنان جوانتر مرتبط اســت .محققان در
ایــن مطالعه به بررســی تاثیــر ورزش و
مصرف ســویا بر نرخ شکستگی استخوان
در بیــن بازماندگان ســرطان پرداختند.
«اویلین شــی» ،سرپرســت تیم تحقیق،
در این بــاره میگویــد« :ورود بــه دوره
یائسگی ،دوره ریســک باالی از بین رفتن
استخوانهاســت و دادههــای مربوط به
ریسک شکستگی در بین زنان جوان مبتال
به سرطان سینه بسیار کم است ».در این
مطالعه ،دادههای مربوط به  ۵۰۴۲بازمانده
از سرطان سینه در رده ســنی  ۲۰تا ۷۵
سال بررسی شد .محققان دریافتند سویا و
فرآوردههای آن غنی از ایزوفالون هاست
که دارای  SERMطبیعی بوده و به افزایش
تراکم استخوانی کمک میکند .مطالعات
قبلی نشان دادهاند مصرف tamoxifen،
 SERMیا دارو ،که بــرای بیماران مبتال
به سرطان ســینه تجویز میشود ،موجب
کاهش ریســک شکســتگیها میشود.
برخی درمانهای مربوط به سرطان سینه
میتواند موجب یائســگی زودهنگام شده
و در نتیجه تراکم استخوانی کاهش یابد.

شیر را صبح بخوریم
بهتر است یا آخر شب؟

طرح ،تــا  ۱۷خردادماه تمرکز بیشــتر روی
آموزش ،آگاهیبخشی و اطالعرسانی به مردم
و ارائهدهندگان خدمت خواهد بود و ســپس
از عید فطر ،اندازهگیریهای فشــار خون در
ایستگاههای ثابت ،ســیار و همچنین مراکز و
پایگاههای ســامت معاونت بهداشــت انجام
میشود ».به گفته وی ،در ســامانه یکپارچه

را برای اجــرای این طرح تعریــف کرده البته
درصدد ایجاد اکیپهای سیار بیشتری حتی
درحدود هزار و  800نفر هستیم به طوری که با
تعداد اکیپ بیشتر سریع تر به اهدافمان دست
مییابیم .به گفته معاون بهداشــتی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان ،هر دستگاه و نهادی از
جمله بانکها ،خبرگزاریها ،مساجد و مراکز

بهداشت «ســیب» نیز یک خدمت به صورت
ویژه طراحی شده است که مطابق آن هر فرد
باالی  ۳۰سال به مراکز بهداشتی برای دریافت
خدمت مراجعه کند ،فشار خونش اندازهگیری
خواهد شد .عالوه بر این ،یک سامانه نیز برای
خوداظهاری افراد به آدرس salamat. gov.
 irطراحی شده اســت .کمال حیدری ،تمام
مراکز بهداشت و اکیپهای ثابت و سیار تعریف
شده را در این زمینه آماده ارائه خدمات دانسته
و میافزاید :وزارت بهداشت  180اکیپ سیار

تجاری درصورت تقاضــای حضور اکیپ برای
گرفتن فشار خون ،اکیپها در آن محل حضور
پیدا خواهند کرد .اندازهگیری فشار خون افراد
 30ســال و باالتر به میزان  50درصد (تقریبا
یک میلیون و  200هزار نفر)  ،شناسایی افراد
با احتمال ابتال به فشــار خون باال ( 120هزار
نفر) و شــروع مراقبت فشــار خون در افراد با
فشــار خون باال به میزان  50درصد از اهداف
اختصاصی این طرح است که حیدری به آنها
اشاره میکند و می گوید :وزارت بهداشت بعد

از اتمام زمان طرح نیز از طریق شــماره تلفن
همراه و کد ملی افــراد ،درمان افرادی که نیاز
به مراقبت دارند و در طول «بسیج ملی کنترل
فشــار خون» شناسایی شــدهاند را پیگیری
میکند که ایــن درمان نیــز از اصالح الگوی
غذایی افراد تا درمان دارویی را در برمیگیرد و
همه افراد در این طــرح دارو دریافت نخواهند
کرد.
میــزان فشــارخون طبیعی چقدر
است؟
فشارخون طبیعی باید کمتر از  ۱۲۰و روی ۸۰
میلی متر جیوه باشد که این رقم در افراد مبتال
به بیماریهای قلبی ،کلیوی ،سکتههای مغزی
و دیابت باید کمتر از  ۱۳۰روی  ۸۰باقی بماند؛
در حالی که در افراد عادی فشار خون باال ۱۴۰
روی  ۹۰در نظر گرفته میشود.
عوامل تاثیرگذار بر فشارخون
فعالیت بدن ،مغز ،سیستم گوارشی و عضالنی،
تحریکات عصبــی و دردناک ،دمــا و صدای
محیط ،مصرف دخانیات ،الکل ،قهوه ،چای و
داروها روی فشــار خون فرد تاثیرگذار است.
برای نوع اولیه فشــار خون باال که  ۹۵درصد
موارد را شــامل میشــود ،در حقیقت علت
مشخصی وجود ندارد و عواملی همچون سن
باال ،جنس مرد ،مصرف بــاالی نمک ،چاقی،
دیابت و سابقه خانوادگی در ایجاد آن تاثیرگذار
است .فشــار خون ثانویه که پنج درصد باقی
مانده را تشکیل میدهد نیز به دنبال اختالل
هورمونی و یا اختالل در غــدد کلیوی یا فوق
کلیوی ایجاد میشــود .البته شایعترین علت
فشار خون ثانویه ،مصرف قرصهای جلوگیری
از بــارداری و مشــکالت هورمونــی از جمله
تیروئید است.

با برخی از روشهای موثر بر تقویت حافظه آشنا شوید

عملکرد مغز انسان در
طول دوره جوانی به اوج
خود میرسد و به تدریج
با افزایش سن کاهش
پیدا میکند .سبک
زندگی مدرن نیز نقش بســیار مهمی در کاهش تواناییهای شناختی
دارد .یک رژیم غذایی ضعیف ،قرار گرفتن در معرض ســموم ،استرس،
کمبود خواب و ســایر فاکتورهای نادیده گرفته شده ،تنها چند نمونه
از سبک زندگی ناسالم هستند .البته ســبک زندگی سالم میتواند به
سالمت مغز انسان کمک کند .یک حافظه قوی ،به سالمت و توانایی مغز
بســتگی دارد .در ادامه قصد داریم مواردی را بیان کنیم که انجام آنها
میتواند به بهبود قدرت مغز کمک کند.
یک رژیم غذایی سالم داشته باشید
نوع غذایی که میخوریــد و غذاهایی که در رژیــم غذایی خود نادیده
میگیرید ،نقش بسیار مهمی در بهبود و نگه داشتن حافظه بازی میکند.
یک رژیم غذایی جامع و کامل حاوی میوه ،سبزیجات و چربیهای سالم
وضروری است و میتواند تاثیر بسیار خوبی روی مغز داشته باشد .سعی
کنید از اسیدهای چرب امگا  ۳حیوانی بیشتر استفاده کرده و از مصرف
بیش از حد شکر و کربوهیدرات نیز خودداری کنید.

یک فوق تخصص جراحی پا؛

پیچ خوردگی مکرر مچ پا

فرد را مستعد ابتال به آرتروز میکند

یک فــوق تخصــص جراحی پــا ،با عنــوان این
مطلب که پیچ خوردگیهای مکــرر مچ پا فرد را
مســتعد ابتال به آرتروز ثانویــه میکند ،در مورد
آن نکاتی را مطرح کرد .محســن موحدی یگانه،
در کنفرانــس ماهانه انجمن جراحــان ارتوپدی
ایران ،با اشــاره به پیچ خوردگیهای مکرر مچ پا،
گفت ۴۰ :تا  ۵۶درصــد پیچخوردگیهای مچ پا
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مغز خود را تمرین دهید
تمرین دادن مغز و انجام تمرینات و ورزشهای مغزی میتواند رشد آن را
حفظ کند و حتی توسعه ارتباطات عصبی جدید در بهبود
حافظه شماتاثیر گذار اســت .ورزش ،مغز را تشویق
میکند در باالترین ســطح خود قرار بگیرد و عملکرد
بسیار خوبی داشته باشد .حافظه نیز همانند ماهیچهها و
عضالت بدن به ورزش نیاز دارد تا بتواند عملکرد بهتری داشته
باشد .هر چقدر بیشتر از مغز خود کار بکشید ،پردازش و فرآیند
اطالعات در مغز نیز بهتر خواهد شد .سعی کنید مغز خود را با
پازل و انواع بازیهای فکری به چالش بکشید.
تمرینات فیزیکی انجام دهید
تمرینات ذهنی برای ســامت مغز بسیار ضروری اســت؛ اما تمرینات
فیزیکی نیز میتواند نقش مهمی در این امر داشته باشد .تمرین و انجام
تمرینات ورزشی به مغز کمک میکند سالم و شاداب باقی بماند .زمانی
که ورزش میکنید ،جریان اکسیژن و خون رسانی به مغز نیز افزایش پیدا
میکند و همین امر موجب کاهش اختالالتی همچون دیابت میشود.
ورزش کردن باعث کاهش اســترس موجود در بدن ومغز میشود .این
کار همچنین نقش مهمی در رشــد و تحریک ارتباطات عصبی جدید
بازی میکند.
خواب کافی داشته باشید
حداقل ساعت خواب از فردی به فرد دیگر متغیر است .خواب میتواند
به طور مستقیم روی حافظه و یادگیری فرد تاثیر بگذارد .داشتن خواب
کافی برای حافظه بسیار ضروری است .فعالیتهای بهبود دهنده حافظه
معموال در طول مراحل خواب عمیق رخ میدهد.
از استرس خودداری کنید
استرس نیز بخشی از زندگی است و به طور کامل نمیتوان از آن اجتناب
کرد .با این حال ،استرس تاثیر بسیار شدیدی روی سالمت مغز و بدن
دارد .اســترس مزمن میتوانــد باعث از بین رفتن ســلولهای مغزی
شود .بهتر اســت فعالیتهای کاهش دهنده استرس همچون ورزش،
مدیتیشن و ســرگرمیها را در برنامه روزانه خود بگنجانید .این موارد
به شــما کمک میکند استرس کمتری داشــته و حافظه شما افزایش
پیدا کند.

که به درستی درمان نشــده باشد ،میتواند منجر
به ناپایداری مزمن مچ پا شــود .وی اظهار داشت:
پیچ خوردگی مچ پا یکی از مشکالت شایعی است
که به غیر از ورزشکاران در افراد عادی نیز به وقوع
میپیوندد و به صورت کلی میتوان گفت که این
مســئله تعریفی از اتفاقات متعــدد در محدوده
مچ پاست.
رییس گروه جراحی پا و مچ پا در انجمن جراحان
ارتوپدی ایران ،افــزود :پیچ خوردگــی مچ پا در
موارد خفیف ناشــی از کشــیدگیهای ساده در
عناصر نگهدارنده مچ پــا همچون تاندونها ،رباط
و کپســول مفصلی اســت .موحدی یگانه گفت:

zayanderoud8108@gmail.com

قبول وظایف متعدد را متوقف کنید
داشتن چند مسئولیت متفاوت ،باعث کندی شما میشود .اگر کارهای
متعددی را در یــک زمان واحد انجام میدهید ،مغز در ذخیره ســازی
اطالعات یا نادیده گرفتن آنها دچار مشکل خواهد شد.
از مکملهای مناسب استفاده کنید
شما میتوانید تحت نظر یک پزشــک متخصص از مکملهای مختلف
برای بهبود حافظه خود استفاده کنید .به عنوان مثال مکملی که از عصاره
برگهای کهندار یا جینکو تهیه میشود به بهبود حافظه کمک میکند
و میتواند غلظت و جریان کلی خون به مغز ،بازوها و پاها را افزایش دهد.
سعی کنید مهارتهای جدیدی بیاموزید
به موارد جدیدی فکر کنید که همیشه دوست داشتید آن را یاد بگیرید.
یادگیری نواختن گیتار ،تنیس بازی کردن یا حتی یادگیری یک زبان
دیگر میتواند بســیار موثر باشــد .این گونه فعالیتها سیستم عصبی
شما را تحریک کرده ،با اثرات اســترس مقابله می کنند ،خطرات ناشی
از زوال عقل را کاهش میدهند و سالمت کلی مغز را بهبود میبخشند.
پس هرچقدر کــه میتوانیــد خود را درگیــر چنیــن فعالیتهایی
بکنید.
بخندید
حتما شما هم شنیدهاید که خنده بر هر درد بی درمان دواست .یک خنده
خوب میتواند نواحی مختلف مغز را درگیر کرده و قسمتهایی که برای
یادگیری ،حافظه و خالقیت هستند را فعال کند.
از دستگاههای حفظی استفاده کنید
دســتگاههای حفظی ،ابزارهایی هستند که به شــما کمک میکنند
اطالعات و مفاهیم را به ذهن بسپارید .این دســتگاهها به سازماندهی
اطالعات در یک فرمت خاص کمک میکنند بنابراین به یادسپاری آنها
بسیار آســانتر خواهد بود .مثال این ابزارها از کلمات اختصاری ،اشعار،
تجسم و شکستن اطالعات به قطعات کوچکتر استفاده میکنند.
اگر شــما نیز در مورد بهبود عملکرد شــناختی و حافظه خود مصمم
هستید ،تکنیک های باال یک راه حل ارزان و ساده برای رسیدن به این
هدف ارائه میکند .پس ســعی کنید تمامی موارد ذکر شده را به خاطر
بسپارید و از آنها استفاده کنید.

در صورتی که پاره شــدن تاندون و رباط ،آسیب
غضروفی و یا آسیب عصبی اطراف مچ پا به وجود
آید ،آســیب به وجود آمده از نوع پیچیده است و
نیاز به درمانهای تخصصی دارد .وی با بیان اینکه
تشخیص به موقع پیچ خوردگی مچ پا در درمان آن
بسیار حائز اهمیت است ،افزود :بیماران در صورتی
که دچار مشــکل در مچ پای خود شوند حتما باید
به افراد متخصص مراجعه کنند تا عناصر مختلف
در محدوده مچ پای آنها مــورد ارزیابی قرار گیرد.
موحدی یگانه با اشــاره به اینکه  ۴۰تا  ۵۶درصد
پیچ خوردگیهای مــچ پا به دنبــال عدم درمان
مناسب است و منجر به ناپایداری مزمن مچ پا می
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شود ،گفت :عوارض
اصلی پیچ خوردگی
مــچ پــا شــامل
دردهای مســتمر و
مداوم (بیش از سه
ماه) ،احســاس

خالــی کردن مچ پــا و پیچ خوردگیهــای مکرر
مچ پاست.
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مصرف شــیر قبل از خواب بسیار مناسب
اســت؛ البته برای کودکان بهتر اســت به
هنگام صبحانه باشد چرا که به رشد مغزی
آنها کمک میکند.
زهــرا معظمی ،متخصــص تغذیه گفت:
توصیه میشــود که کــودکان زیر هفت
ســال روزانه یک و نیم تا دو لیوان شــیر
بخورند ،همچنین پســران در ســن بلوغ
سه لیوان و دختران در ســن رشد و بلوغ
دو ونیم لیوان شیر بنوشند .وی ادامه داد:
بزرگساالن و ســالمندان دو لیوان و زنان
شیرده و باردار  3/5تا چهار لیوان شیر در
کنار سایر لبنیات مصرف کنند.
میتوان بــرای راحت خوردن شــیر در
طول روز ،این میزان را در فواصل مختلف
میل کرد .افرادی که دچار دلپیچه و نفخ
میشوند بهتر اســت شبها شیر بنوشند.
مصرف شیر به عنوان میان وعده نیز بسیار
توصیه شده اســت حتی میتوان آن را با
غذا و انواع ســوپها مصرف کرد؛ البته به
شرطی که زیاد نجوشد تا خواص آن از بین
برود.
این متخصص تغذیه گفت :برای رفع طبع
سرد شیر میتوان آن را با عسل و دارچین
مصرف کرد .مصرف شیر به طور کلی قبل
از خواب ،عالوه بــر اینکــه از نفخ کردن
جلوگیری میکند ،باعث افزایش آرامش
در افراد و جذب بیشتر کلسیم میشود.

هوای پاکباعث کاهش ابتال
به آسم در کودکان میشود
تحقیقات نشــان میدهد هــوای پاک با
تعداد کمتر موارد ابتال به آسم در کودکان
مرتبط است.
محققــان دانشــگاه ســاوترن کالیفرنیا
دریافتنــد کاهــش میــزان آالیندهها با
حدود  ۲۰درصد با کاهش احتمال ابتالی
کودکان به بیماری آســم مرتبط اســت.
«اریکا گارسیا» ،سرپرســت تیم تحقیق،
در این باره میگوید« :این یافتهها بســیار
جالب اســت .فایده کاهــش آلودگی هوا
میتواند کاهش تعداد موارد ابتال به آسم
در کودکان باشد».
در بیماری آسم ،مسیر جریان هوا ملتهب
شده و نفس کشــیدن دشــوار میشود.
یافتهها نشان داد کاهش میزان دو آالینده،
دی اکســید نیتروژن و ذرات کوچکتر از
 2/5میکرومتر ،با تعداد موارد کمتر ابتال به
آسم مرتبط هستند .هر دو این آالیندهها
با اشــتعال سوختهای فســیلی ناشی از
اتومبیلها ،تجهیزات جادهای و نیروگاهها
مرتبط هستند.

شیردهی موجب سالمت
قلب مادر میشود
مطالعات مختلف ،بارها مزایای شیردهی
برای نوزاد و مادر را تایید کردهاند .محققان
سالمت قلب و سیستم عروقی ،زنان یائسه
و همچنین سابقه شیردهی آنان را بررسی
کردند .با در نظر گرفتن عواملی مانند سن،
وزن ،عادت اســتعمال دخانیات و سطح
کلسترول ،نتایج نشان داد شیردهی خطر
بروز بیماریهای قلبی را بــه میزان قابل
توجهی کاهش میدهد.
ادامه مطالعات نشــان داد که خطر بروز
بیماریهای قلبی به مدت زمان شیردهی
وابســته اســت و هرچه زمان شیردهی
طوالنیتر باشد ،احتمال بروز بیماریهای
قلبی کمتر است .مطالعات تاثیر شیردهی
بر کاهش افسردگی پس از زایمان و کاهش
احتمال ابتال به ســرطانهای خاص مادر
را تایید کردند .همچنین مادران شــیرده
به راحتی به وزن ســالم و سطح قند خون
نرمال دست مییابند.
محققــان احتمــال میدهنــد مزایای
سالمتی شیردهی به دلیل ترشح هورمون
پروالکتین در مادران شــیرده باشد .این
هورمون احتمال بــروز دیابت را به میزان
قابل توجهــی کاهش میدهــد و ممکن
اســت دلیل کاهش بیماریهــای قلبی
نیز همین هورمون باشــد .بررســی علل
کاهــش بیماریهــای قلبــی مرتبط با
شیردهی نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر
است.
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اخبار
علت استشمام بوی گاز در مسیر رودخانه
زایندهرود مشخص شد؛

تخلیه مشتقات نفتی در رودخانه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ،علت
استشمام بوی گاز در مسیر رودخانه را تخلیه تهمانده
مشــتقات نفتی یک تانکر در منطقه فودان عنوان
کرد .منصور شیشــهفروش با اشــاره به استشمام
بوی شبیه گاز در مســیر رودخانه زایندهرود اظهار
داشت :تعداد زیادی از شهروندان با مراکز امدادی
در مورد استشمام این بو تماس گرفتند و بالفاصله
اطالعرسانی شد و نیروها برای بررسی اعزام شدند.
وی افزود :عواملی ،چون گشت نظارت آب منطقهای،
محیط زیســت و آتشنشــانی در مناطق مختلف
حضور یافتند و سپس علت را کشف کردند .مدیرکل
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه
علت استشمام بوی گاز مانند ،ریختن مشتقات نفتی
یک تانکر در رودخانه بوده ،گفت :راننده این تانکر ته
مانده مشتقات نفتی خود را در منطقه بین درچه و
فالورجان در منطقه فودان ،در رودخانه خالی کرده
اســت .وی تصریح کرد :مقداری از مشتقات نفتی
روی خاک ریخته شده بود که برای آزمایش فرستاده
شده ،ولی جای نگرانی برای همشهریان وجود ندارد.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی
استان خبر داد:

کشف  66طاقه پارچه قاچاق
در اصفهان

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان
از کشف محموله پارچه قاچاق خبر داد .سرهنگ
سعید ســلیمیان اظهار داشــت :کارآگاهان اداره
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز پلیس آگاهی اســتان
اصفهان در ادامه برنامهها و طرحهای خود به منظور
کنترل و نظارت بر انبارها و باربریها ،طرح بازرسی
از انبارهای حاشــیه شــهر را اجرایی کردند .وی
افزود :در بازرسی از یک انبار خارج از شهر  66طاقه
پارچه خارجی کشف شد که مالک مدارک گمرکی
را ارائه نداد .این مقام انتظامی از دســتگیری یک
نفر در این رابطه خبــر داد و گفت :ارزش محموله
کشف شده توسط کارشناســان 2 ،میلیارد ریال
اعالم شده است.

مرضیه محب رسول
برخی از ما ایرانیها تقریبا از هر آبی کره میگیریم
و البته به صورت مشخص میخواهیم از کوتاهترین
راه به بیشترین درآمد برســیم .این رویه غلط که
متاسفانه چند سالی است میان بیکاران دهه شصتی
و جاه طلبان دهه هفتادی بســیار فراگیر شــده،
راهکارهای عجیب و غریبی را برای کســب درآمد
ایجاد کرده اســت .از پرورش قورباغــه و آهو برای
صادرات تا استحصال طال از وســایل الکترونیکی؛
نمونههایی از همین راههای میانبر است« .عقرب»
هم از جمله ســوژههای داغ این روزهای کســب و
کارهای الکچری است!
مدعیان پرورش عقرب می گویند ســم این جانور
گرانقیمت ترین مایع جهان است که  20گرم از آن
تا  2میلیارد تومان قیمت دارد .در کنار این ادعا البته
شرکتها و آموزشگاههایی هم هستند که تبلیغات
خود بــرای برگزاری دورههای پــرورش عقرب در
فضای مجازی راه اندازی کرده انــد و البته ادعای
کارآفرینی و راهنمایی متقاضیان برای رسیدن به
کسب و کاری سودآور را دارند.
قدرت جادویی سم عقرب
ســم عقرب یکی از کاربردیترین مواد در صنعت
داروسازی دنیاست .زهر عقرب حاوی پروتئینهایی
اســت که میتواند بــرای درمــان بیماریهای از
جمله روماتیســم مفصلی (آرتریــت روماتوئید)،
بیماریهای التهاب روده و بیماری اسکلروز متعدد
استفاده شود.
سم عقرب خاصیت درمانی برای برخی از بیمارهای
کشنده مانند ام اس ،سرطان ،دیابت ،التهاب روده
بزرگ ،تومور مغزی و نخاعی نیز دارد .حتی از سم
عقرب در تشــخیص انواع ســرطان مثل سرطان
رحم ،پوست ،مری و  ...اســتفاده میشود .در واقع
سم عقرب ،به عنوان دارویی ضد سرطان شناخته
شده است .از سم عقرب در تولید داروهای مسکن
هم میتوان استفاده کرد زیرا باعث تسکین درد در
بدن انسان میشــود .از روغن عقرب برای درمان
بسیاری از امراض مثل تسکین درد عضالت ،درمان
روماتیسم و ســایر بیماریهای مربوط به مفاصل و
استخوانها استفاده میشود .زهر عقرب در برخی
از کشــورهای همســایه به عنوان ماده مخدر هم
استفاده میشود.
سراب پولدار شدن با سم عقرب

باند  ۴نفره سارقان منزل
در اردستان متالشی شد
فرمانده انتظامی اردســتان گفــت :اعضای باند ۴
نفره ســارقان منزل این شهرستان دستگیر شدند.
سرهنگ غالمرضا هاشمی زاده ،اظهار کرد :در پی
وقوع چند فقره سرقت در شهرستان مراتب کشف
آن در دستور کار عوامل پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :با انجام کار اطالعاتی گسترده و تالش چند
روزه همکاران در پلیس آگاهی در اقدامی به موقع
یک نفر از سارقان دستگیر و جهت بررسی بیشتر به
فرماندهی انتظامی منتقل شــد .فرمانده انتظامی
اردســتان ،تصریح کرد :در تحقیقــات تخصصی،
این سارق به انجام عمل بزه خود با همکاری  ۳نفر
دیگر از همدستانش به  ۴فقره سرقت منزل و اماکن
خصوصی اعتراف کرد که پس از شناسایی مخفیگاه
و اطمینان از حضور همدســتانش ،آنها را در یک
عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

طی یک هفته اخیر؛

پنج حادثه سیل در اصفهان
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باوجود تبلیغات گسترده برای پرورش عقرب ،بیشتر افراد در این کسب و کار ناموفق هستند

وسوسههای سمی پولدار شدن

اگر چه معــاون محیط طبیعی ســازمان حفاظت
محیط زیســت اعالم کرده روشی که توسط مراکز
تجاری و آموزشی غیرمتخصص برای پرورش عقرب
ادعا میشود ،امکانپذیر نیســت و به همین دلیل
مجوزی برای مراکز تکثیر و پرورش عقرب و برداشت
عقرب مولد از طبیعت صادر نخواهد شد .اما تبلیغات
برای آموزشهای مرتبط با پرورش عقرب ادامه دارد.
یکی از این آموزشگاهها در سایت خود مدعی شده
پرورش عقرب هزینه چندان زیادی ندارد .این کسب
و کار که بــه تازگی مورد توجه قرار گرفته ،بســیار
نوپاست و هنوز اشباع نشده است.
پــرورش صنعتی عقــرب ظرفیت بســیار زیادی
دارد و میتــوان واحدهای تولیدی گســتردهای را
احداث کرد .هرچــه واحد تولیدی گســتردهتر و
صنعتیتر باشد ،هزینه پرورش صنعتی عقرب بیشتر
میشود ولی درآمد این کار به همان نسبت بیشتر
است.
این مراکز اغلب مدعی هستند شروع این کار مهارت
و ســرمایه خاصی نمیخواهد؛ امــا حقیقت چیز
دیگری است .کارشناسان محیط زیست معتقدند

طرفداران پرورش عقرب حاال در ایران
زیاد شدهاند ،از مشهد تا اصفهان
خبرهایی از احداث کارگاههای
پرورش عقرب به چشم میخورد
حتــی در صورت موفقیــت برای پــرورش عقرب
شرکتهای خارجی حاضر به خرید سم آنها به دلیل
ناشناخته بودن منابع استحصال آن نیستند چرا که
اغلب مراکز دارویی مهم دنیا بر اســاس شناسنامه
و مجوزهای قانونی مراکــز پرورش عقرب حاضر به
پرداخت پول و خرید سم آن هستند.
بازار داغ پرورش عقرب
طرفداران پرورش عقرب حاال در ایران زیاد شدهاند،
از مشهد تا اصفهان خبرهایی از احداث کارگاههای
پرورش عقرب به چشم میخورد .کارشناسان محیط
زیست اصفهان سال گذشته اعالم کردند که 400
تقاضای اخذ مجوز برای کارگاههای پرورش عقرب
به این سازمان رســیده که تنها به یک مورد از آن

مجوز رسمی داده شده اســت .این سخت گیریها
حاال منجر به ورود عقربها به فضاهای شــهری و
مسکونی شده است ،بیشتر افرادی که با دست خالی
وارد این کار میشوند اغلب در خانهها و وسط شهر
اقدام به پرورش عقرب میکنند.
حتی در مواردی عجیب عدهای اقدام به جابه جایی
این جانوران با اتوبوس و ماشــین شخصی کرده و
موجب رعب و وحشت دیگران شدند .سال گذشته
موردی در اصفهان کشف شد که شخصی در منزل
مســکونی خود اقدام به پرورش عقــرب کرده بود.
اغلب افرادی که در توهم پولدار شدن با سم عقرب
شکســت میخورند میگویند زهــر عقرب خیلی
قیمت دارد ،مثال گرمی  ۸۰میلیون تومان .یک گرم
را میتوان از  600عقرب به دست آورد ولی مسئله
این اســت که تا امروز فروش زهر هیچوقت ممکن
نبوده است.
الزم بــه ذکــر اســت؛ عــاوه بــر خارجیها که
زیر بار خرید زهــر از منابع نامشــخص نمیروند
داروســازیهای داخل هــم با قیمتهای بســیار
کمتری زهر عقرب را از خارج وارد میکنند.

رییس مرکز تحقیقات کاربردی هواشناسی اصفهان:

تغییر اقلیم ،رسیدن به توسعه پایدار را با مشکل مواجه میکند
رییس مرکز تحقیقات کاربردی هواشناسی اصفهان با بیان اینکه تغییر
اقلیم ،رسیدن به توسعه پایدار را با مشکل مواجه میکند و آنرا به هم
میریزد ،گفت :توســعه پایدار موضوع مهم این روزهاست و از اهمیت
ویژهای برخوردار است و یکی از شعارها و اهداف اصلی همه سازمانها
رسیدن به توسعه پایدار است.
لیال امینی با اشاره به اینکه انسانها نقش مســتقیمی در تغییر اقلیم
دارند ،اظهار داشت :تغییر اقلیم در اثر دســتکاری بشر در طبیعت به
وجود آمده اســت .وی ادامه داد :تغییر اقلیــم و گرمایش جهانی یکی

از تهدیدهای جدی و اساســی برای رسیدن به توســعه پایدار است و
نمیتوانیم از آن فرار کنیم؛ اما میتوانیــم آنرا مدیریت کنیم تا با آن
سازگار شویم .وی با اشاره به راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم ،تصریح
کرد :اطالع رسانی و آگاه سازی مردم بهترین راه برای سازگاری با تغییر
اقلیم است و برای مقابله با خشکسالیهای اخیر هم مردم بهترین نقش
را ایفا کردند.
رییس مرکز تحقیقات کاربردی اداره کل هواشناســی اصفهان گفت:
تغییر اقلیم اثرات مستقیمی روی منابع آب و دما دارد و به صورت غیر

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان بیان کرد:

دبیر مجمع اصولگرایان استان:

بی توجهی زوجین به یکدیگر؛ مهمترین دلیل طالق در اصفهان
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان
گفت :با بررسیهای انجام شده طی دو ماه ابتدای
سال جاری مشخص شد مهمترین دلیل نارضایتی
زناشویی که منجر به دادخواســت طالق شده بی
توجهی زوجین به یکدیگر بوده است .مجتبی ناجی
اظهار کرد :قرار است به زودی سامانه فرزند پروی
که در سالهای قبل فقط در استان تهران راه اندازی
شده بود در استان اصفهان نیز راه اندازی شود .وی با
بیان اینکه این سامانه ویژه متقاضیانی است که قصد
فرزندخواندگی دارند و یا دارای فرزند نمیشوند و
قصد دارند به طور داوطلبانه ثبت نام کنند ،افزود:
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سازمان بهزیستی
کودکانی که حضانت موثری را ندارند به عنوان فرزند
خوانده مورد پذیرش قــرار دهند .معاون اجتماعی
اداره کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه اکثر
متقاضیان خواستار نوزادان و شیرخواران هستند،
گفت :کودکانی که در سنین باالی  5سال هستند
کمتر متقاضی دارند .وی با بیــان اینکه حدود 18
درصد زن و شــوهرهایی که تعارضهای زناشویی

برای نخستین بار در نیم قرن اخیر؛

بارش تمام استانها به
باالی  ۱۰۰میلیمتر رسید
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مســتقیم بر آلودگی هوا ،گرد و خاک و کشاورزی تاثیر می گذارد .وی
اظهار داشــت :امروز تغییر اقلیم در جهان و کشور ما به طور محسوس
قابل مشاهده است و این روند تغییر در دما ،بارشها و گیاهان به خوبی
دیده میشود.
وی با اشــاره به اینکه تغییر اقلیم ،خشکسالی سیل هیچگونه منافاتی
با هم ندارند ،بیان کرد :گرمایش جهانــی ،افزایش پدیدههای جوی و
افزایش این گازها یک مشکل جهانی است که باید راهکار بینالمللی و
جهانی برای آن پیدا کرد.

دیدگاه

بهزیستی

آب و هوا

معاون جســت وجو و نجات جمعیت هالل احمر
اســتان اصفهان گفت ۱۷۶ :نفر در  ۷۵حادثه یک
هفته گذشته در ســطح اســتان اصفهان آسیب
دیدند .محمد محمدی در خصوص امدادرســانی
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان در حوادث
جادهای هفته گذشــته اظهار کــرد :از تاریخ ۲۸
اردیبهشــت تا چهارم خرداد ماه تعداد  ۷۵حادثه
در استان اصفهان گزارش شد که از این تعداد ۱۹
مورد حوادث جادهای ۲۰ ،مورد خدمات حضوری،
پنج مورد ســیل و آبگرفتگی در شهرستانهای
کوهپایه ،خورو بیابانک و سمیرم ۲۲ ،مورد حوادث
شهری ،چهار مورد صنعتی و کارگاهی و چهار مورد
هم حوادث کوهستانی بوده است.معاون جست وجو
و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان تصریح
کرد :در حــوادث جادهای هفته گذشــته عملیات
رهاسازی نداشتیم و اسکان اضطراری برای تعداد
پنج نفر به دلیل نقص فنی خودروها در پایگاههای
امداد و نجات هالل احمر انجام شد.وی با تاکید بر
اینکه  ۸۲تیم عملیاتی در امدادرســانی به حادثه
دیدگان حوادث جادهای در هفته گذشته پاسخگو
بودند ،افزود :تعداد  ۲۴۵نفر نیروهای عملیاتی و ۶۸
دستگاه آمبوالنس دراین تیم ها برای امداد و نجات
مصدومان حوادث حضورفعال داشتند.
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داشتند با مراجعه به مراکز تحت نظارت بهزیستی
مورد ســازش قرار گرفتند ،گفت :با بررسیهای به
عمل آمده در دو ماه ابتدای سال  98مهمترین دلیل
نارضایتی زناشویی که منجر به دادخواست طالق
شده ،بی توجهی زوج یا زوجه بوده است .موضوعاتی
مانند بی احترامی و بی مسئولیتی و عوامل خاص
زناشــویی موارد بعدی اســت که به نظر میرسد
آموزش در بدو ازدواج باید افزایش پیدا کند.

نظام آموزشی کشور مبتنی بر اخالق و معنویت نیست
دبیر مجمع اصولگرایان استان اصفهان با اشاره به بیانیه
گام دوم انقالب اظهار داشت :بیانیه گام دوم انقالب دو
بخش اساسی دارد که بخشی از آن مربوط به راه رفته
و  40سال گذشته انقالب است که برخی با تحلیل آن،
نیمه خالی و ضعفها را برجسته میکنند ،در صورتی که
در بیانیه به نقاط قوت و قوی انقالب پرداخته شده است.
حجتاالسالموالمسلمین علیرضا باطنی افزود :یکی از
محورها مبارزه با فساد و عدالت در ابعاد مختلف است که
اگر کفه عدالت سنگین شود ،حجم مفاسد کاهش پیدا
میکند و هرموقع فساد از حد معمول باالتر رود ،نشان از
عدم سالمت جامعه دارد .بنابراین با توجه به اینکه هدف
غایی نظام جمهوری اسالمی که به عنوان مقدمه ظهور
تعبیر میشود و ظهور امام عصر(عج) هدف اساسی آن
اقامه عدل است ،باید همه به بسط و گسترش عدالت
در ابعاد مختلف همــت کنند.دبیر مجمع اصولگرایان
اصفهان با بیان اینکه در تعریف عدالت قائل به برابری
نیستیم و گاهی برابری عین بیعدالتی است ،خاطرنشان
کرد :عدالت به معنای قرارگیــری هر چیزی در جای
خودش است و فســاد مضاف بر اینکه سم مهلک برای

برای نخســتین بار در نیم قرن اخیر ،اســتانی نداریم که در یک سال آبی،
کمتر از  ۱۰۰میلیمتر بارش در آن ثبت شده باشد .در  243روز ابتدایی سال
آبی جاری (ابتدای مهرماه  97تا عصر روز دوم خرداد  )98در مجموع 329
میلیمتر بارش در ایران به ثبت رسیده است.
در این مدت ،برخی استانهای کشور بیش از این میزان و برخی کمتر از این
رقم بارش داشتهاند .بررسی آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت
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رشد جامعه است ،انگیزه و خالقیتها را نادیده میگیرد،
شایستگیها را کنار میزند و مبانی ارزشی را به حاشیه
میبرد.وی در باره اخالق و معنویت در جامعه و مبارزه
با ضدمعنویت که در بیانیه گام دوم انقالب به آن اشاره
شده است ،گفت :اخالق و معنویت زیربنای حکومت
اسالمی است و وجه تمایز جمهوری را با نظامهای حاکم
به ویژه در غرب نشان میدهد ،به لحاظ معرفت شناسی
تفاوت مبنایی با آنها داریم.

مدیریت منابع آب ایران نشان میدهد که استان لرستان با  1154میلیمتر
بارش ،پربارشترین استان کشور در سال آبی جاری است.
همچنین اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا  104/5میلیمتــر بارش
کمبارشترین استان کشــور در سال آبی جاری است .اســتان اصفهان نیز
با  191/9میلیمتر بارش نسبت به سال آبی گذشــته چیزی در حدود 90
میلیمتر بارشهای بیشتر را تجربه کرده است.

zayanderoud8108@gmail.com
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با مسئوالن
مدیر گروه آینده پژوهی دانشگاه
اصفهان مطرح کرد:

ضرورت آموزش خالقیت
در مدارس
مدیر گروه آینــده پژوهی دانشــگاه اصفهان
گفت :باید روحیه خالقیــت و پرورش ایده در
بین دانشآمــوزان ایجاد و تقویت شــود و در
این صورت است که کشــور رو به توسعه پیش
میرود.
محســن طاهری ،بر تربیت خالقیت مدار در
مدارس تاکید و اظهار کرد :در سیستم آموزشی
جدید بایــد تفکر انتقادی ایجــاد و روشهای
درســت تحقیق کردن به بچهها آموزش داده
شــود .وی ،آموزش مهارتهــای آیندهگرا در
مدارس را ضروری دانست و گفت :مهارتهای
آیندهگرا به مهارتهایی گفته میشود که برای
زیســت بهتر در آینده کــودکان کاربرد دارد.
مدیر گــروه آیندهپژوهی دانشــگاه اصفهان،
آیندهپژوهی را شناخت درست از آینده ،دانش
طراحی آینده و دانش اقدام دانست و بر توجه
به این مهــم در مراکز آموزشــی و در مجموع
سیستم آموزشی کشور تاکید کرد.
طاهری افزود :همه افراد باید چهار مهارت مهم
خالقیت ،کار تیمی ،تفکر انتقادی و ارتباط موثر
برقرار کردن را فارغ از اینکه چه شغلی داشته و
چه مدرکی خواهند داشت ،فرا بگیرند .در این
میان آموزش این مهارتها بــه دانش آموزان
بسیار کاربردیتر است.
مدیر گروه آیندهپژوهی دانشــگاه اصفهان با
تاکید بر ایجــاد توانایی کارکــردن تیمی در
بین دانشآمــوزان گفت :دانشآمــوزان باید
بتوانند ارتبــاط موثر با دیگــران ایجاد کنند
و اگر این چهار زیربنــا در فرزندانمان ایجاد
شود و اگر دانشآموزان از سالهای پایه به این
چهار مهارت مجهز شــوند ،انسانهای خوبی
برای آینده خواهند بود و کشــور رو به توسعه
میرود.
طاهــری با تاکید بــر اینکــه از دانشآموزان
میخواهیم به هر نحوی ایــن مهارتها را یاد
بگیرند ،خاطرنشان کرد :روش های زیادی برای
تمرین خالقیت وجود دارد و تمام دانشآموزان
باید این تمرینات را طراحــی کنند و مقید به
انجام آن باشــند تا به آرامی ذهنی خالق پیدا
کنند ،زیرا ذهن خالق فاکتوری برای موفقیت
در آینده فرد میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در پاسخ به
اینکه چطور میتوانیم خالقتر باشیم و مهارت
خالقیت را در خود پرورش دهیم ،گفت :وظیفه
یک آیندهپژوه ایجاد تلنگر اولیه است و پس از
آن فرد باید خودش راهش را پیدا کند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:

شهریههای جدید مهدهای
کودک ،بیش از نرخ تورم است
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی با
اشــاره به اینکه بر اســاس فرمول تعیین شده
از ســوی ســازمان حمایت از مصرف کننده،
میزان افزایش شــهریه مهدهای کودک بیش
از نرخ تــورم خواهد بود ،گفت :شــهریههای
جدید تا پایان هفته اعالم و ابالغ خواهد شــد.
حبیب ا ...مســعودی فرید اظهار کرد :هر ساله
شــهریه مهدهای کودک با برگزاری جلسهای
بین نماینده وزارت صمت ،سازمان بهزیستی
و مهدهای کودک هر اســتان برگزار و درباره
میزان افزایش شهریهها تصمیمگیری میشد
که این رویه امســال تغییر پیدا کرد و همین
امر منجر شده تا میزان افزایش شهریهها تا به
امروز مشخص نباشد .وی تصریح کرد :بر اساس
تصمیمی که از سوی سازمان حمایت مصرف
کننده اعالم شــده ،قرار بر این است که میزان
افزایش شهریههای مهدهای کودک بر اساس
هزینه تمام شــده در مهدهــای کودک اعالم
شــود که قطعا این رویه منجر میشــود که
میزان افزایش شــهریههای مهدهای کودک
بیش از نرخ تورم اعالم شــده از ســوی دولت
باشد.
مســعودی فرید ادامه داد :از مردادماه گذشته
نیز مکاتبات الزم از سوی ســازمان بهزیستی
با وزارت صمت در ارتباط با شــهریه مهدهای
کودک آغاز شــده؛ اما تاکنون پاسخی از سوی
آنها در این زمینه داده نشده است و همین امر
مشکالتی را برای ســازمان بهزیستی به وجود
آورده است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح
کرد :در آخرین مکاتبهای که با سازمان حمایت
از مصرف کننده انجام شده ،با توجه به فرمول
مورد نظر آنها ،شهریه مهدهای کودک بیش از
نرخ تورم خواهد بود .وی افزود :البته ســازمان
بهزیستی مخالف افزایش شهریه مهدهای بیش
از نرخ تورم خواهد بود؛ اما این موضوع از طریق
سازمان حمایت مصرف کننده پیگیری شده و
تا پایان هفته اعالم و ابالغ خواهد شد.

فوتبال جهان
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واکنش جالب نیمار به رفتار
جنجالیاش
نیمار ،بازیکن برزیلی پاری ســن ژرمن بار دیگر
جنجال ساز شــد .این
بازیکن برزیلی ،بدون
اجازه سرمربی پاری
سن ژرمن اردوی
تیم را ترک کرد و
به کشــورش برزیل
برگشت تا خود را آماده
کوپا آمه ریکا کند .نیمار در واکنش به این رفتار
جنجالی و احتمال جداییاش از پاری سن ژرمن
گفت :من انسان شجاعی هستم و خودم را عاشق
چالشهای جدیدی می دانم .شــجاعت ،واژهای
است که رفتارهایی من و در کل دوران حرفهای
من را در بر میگیرد .شجاعت ،باعث میشود تا من
وارد چالشهای جدیدی در زندگی شوم و موانعی
را که سر راهم است ،از پیش رو بردارم.

بالوتلی ،خشنترین مهاجم
فوتبال اروپا
به نقل از اســکای اسپورت ،مارســی در دیدار
پایانــی خــود در لیگ
فرانســه به مصاف
مون پولیــه رفت.
ماریــو بالوتلــی،
مهاجــم ایتالیایی
مارســی در دقایق
پایانی ایــن دیدار باز
هم جنجالی ظاهر شد و با تکل خشن روی پای
بازیکن حریف با کارت قرمز داور از بازی اخراج
شــد .بالوتلی با کارت قرمزی که در این دیدار
دریافت کرد ،به خشنترین مهاجم در پنج لیگ
معتبر اروپایی تبدیل شد .این مهاجم ایتالیایی
در سه فصلی که در لیگ فرانسه به میدان رفته
چهار بار با کارت قرمز از بازی اخراج شــده که
در پنج لیگ معتبر اروپایــی ،این یک رکورد به
شمار میآید.

نوبت اول

ازدواج دستیار شفر با یک دختر ایرانی!
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رییس فدراسیون گلف:

در حاشیه

استیضاح وزیر ورزش ،منابع و سرمایه اجتماعی کشور را هدر میدهد
رییس فدراسیون گلف درخصوص استیضاح وزیر ورزش و جوانان
بیان کرد :نماینــدگان میتوانند در رابطه بــا ارتباطات مختلف در
حوزهای ســوال کنند یا مسئول مربوطه را اســتیضاح کنند؛ اما در
ابتدای امر ،رفتن به ســراغ آخرین کار که استیضاح است ،کمی در
هدر رفت منابع و سرمایه اجتماعی کشــور و هدر رفت وقت و زمان
مجلس شورای اسالمی ،تاثیر منفی میگذارد.حمید عزیزی ،افزود:

سمیهمصور
آن طور که از قرائن و شــواهد مشــخص است،
مــارک ویلموتس روی نیمکت تیــم ملی ایران
در فرصت فیفادی پیش رو مینشــیند و در این
چند روز آینده باید منتظر اعالم لیســت جدید
ملی پوشان از ســوی این مربی بلژیکی باشیم.
 23اردیبهشت ماه سال جاری بود که رسانههای
بلژیکــی از توافق فدراســیون فوتبــال ایران با
سرمربی سابق تیم ملی بلژیک و ساحل عاج خبر
دادند تا تیم ملی ایران بعد از چهار ماه جانشین
«کارلوس کی روش» را بشناســد .چند روز پس
از اعالم این خبر هم مربی  50ساله بلژیکی راهی
ایران شد تا از نزدیک در جریان شرایط و تیم ملی
ایران قرار بگیرد؛ اما با این وجود هم توافق نهایی
میان او و فدراســیون فوتبال صــورت نگرفت تا
مهدی تاج برای نهایــی کردن این موضوع راهی
بلژیک شود.
رییــس فدراســیون فوتبال کشــورمان پس از
بازگشت از این سفر حضور ویلموتس روی نیمکت
تیم ملی ایران را قطعی دانســت و اعالم کرد که
او در چند روز آینده به ایران میآید .نخســتین
ماموریت ویلموتس در ایران ،آمادهکردن تیمملی
برای دیدار با تیمهای سوریه و کرهجنوبی است

 130میلیون یورو ،قیمت
چلسی روی هازارد
روزنامــه انگلیســی دیلیمیرر ،مدعی شــد
درحالیکه ادن هازارد،
ســتاره بلژیکــی
چلســی برای این
تیم ضر باالجلی
تا تاریــخ  4ژوئن
تعییــن کــرده و از
این باشــگاه خواسته
حداکثر تا آن تاریخ درباره آینده او تصمیمگیری
کند؛ رئال مادرید به شدت خواهان جذب هازارد
بوده و در این باره تصمیــم قطعی گرفته؛ اما دو
باشگاه بر ســر رقم نقل و انتقال او ،اختالفی 30
میلیون یورویی دارند .به ایــن ترتیب که رئال
خواهان جذب هــازارد با پرداخت  100میلیون
یورو است ولی چلسی از رئال  130میلیون یورو
طلب میکند .میرر میگویدکه انتظار میرود دو
باشگاه بر سر این رقم به توافق دست یابند.

پیشنهاد سردبیر:

میتوان با جلسات مشترک  ،طرح سوال و مکاتبات به برخی از نقاط
پی برد و اگر اشکالی وجود دارد ،همه جهت رفع مشکل تالش کنیم.
مجلس میتواند جهت رفع مشکالت و پیشگیری کمک کند ،مانند
بحث فروش بلیت و مشخص بودن شماره صندلیها در استادیومهای
فوتبال که موضوع اصلی استیضاح اســت یا تدابیر بهروز و مطابق با
استادیومهای استاندارد بینالمللی که میتواند از بروز خیلی از مسائل

و او باید در اولین فرصت لیســت جدید تیم ملی
را معرفی کند.
آن طور که به نظر میرسد نباید در لیست معرفی
شده از ســوی ســرمربی جدید تیم ملی شاهد
تغییر و تحولی خاصی بودو همان نفراتی که در
رقابتهای جام جهانی و جام ملتهای آسیا در
تیم ملی حاضر بودند بــه اردوی تیم ملی دعوت
میشوند .ســرمربی بلژیکی تیم ملی کشورمان
در زمان حضورش در تهران در جلســهای فنی
که در مرکز تیمهای ملی برگزار شد ،سعی کرد
آمار و اطالعــات بازیکنانی را به دســت بیاورد
که بــرای تیمملی فوتبال ایــران در جامجهانی
روسیه به میدان رفتهاند و از ســوی دیگر سایر
بازیکنان دعوتشــده به اردوهای یکسال
اخیر تیمملی و بهخصــوص حاضران در
جام ملتهای آسیا  2019امارات مورد
توجه وی قرار گرفت.
اعالم چنین لیســتی از سوی ویلموتس هم
نمیتواند چندان چیز بعیدی باشــد؛ چراکه او
نظارتی بردیدارهای لیگ برتر کشــور نداشته تا
بخواهد از بازیکنان حاضر در باشگاههای کشور
جهت حضور در اردوی تیم ملی دعوت کند ،تنها
به نظر میرسد که بازیکنان تیم پرسپولیس تهران
و سپاهان اصفهان این فرصت را پیدا میکنند که

پیشــگیری کند؛ بنابراین در این بخش دولــت و مجلس میتوانند
دست کمک بدهند تا این مشــکل برطرف شود .عزیزی عنوان کرد:
فدراسیون در امور فنی و مدیریتی بیش از آنکه تابع سیستم ورزشی
کشور باشد ،زیر نظر فدراسیون بینالمللی فوتبال است؛ یعنی آنچه در
حوزه فرهنگسازی و فنی فدراسیون فوتبال اتفاق میافتد ،در قالب
استقاللی است که  FIFAبرای فدراسیون قائل است.

قابلیتها و شایســتگیهای خود را به سرمربی
جدید تیم ملی نشان دهند.
از آنجایــی که ویلموتس سهشــنبه بــه تهران
میآید و فردای آن روز حساسترین بازی فصل
فوتبال ایران بین سپاهان و پرسپولیس در مرحله
نیمهنهایی جامحذفی در ورزشــگاه نقش جهان
اصفهان برگزار میشــود ،احتمال دارد مقدمات
حضور ســرمربی جدید در اصفهان فراهم شده
باشد و این دیدار در حضور احتمالی ویلموتس
برگزار شــود .با این حال اگر هم سرمربی
جدید تیمملی فوتبــال ایران به هر دلیلی
راهی اصفهان نشــود ،وی ایــن دیدار را
بهصورت جــدی زیرنظــر خواهد
گرفت و چهبسا در کنار

اولین لیســت اعالمی توسط ســرمربی بلژیکی
حضور داشته باشند.
نخســتین بازی تیمملی پنجشــنبه ۱۶ ،خرداد
همزمان با عید ســعید فطر در تهران با ســوریه
برگزار میشود و سپس تیمملی باید به کرهجنوبی
برود و با کره ای ها دیدار کند .از طرفی نخستین
بازی رسمی یوزها در ســال جدید  ۱۴شهریور
برگزار میشود و این تیم نخستین
بازیاش در مقدماتی جامجهانی
را در این تاریخ برگزار میکند.
ملیپوشــان فوتبال کشورمان
سهشنبه ۱۹ ،شهریور هم باید
دومین بــازی خــود در این
مرحله را انجام دهند.

ملیپوشــانی که حضورشان از
حاال در اولین لیست ویلموتس
قطعی است ،ستارهها و بازیکنان
تاثیرگذار این دیــدار نیز بتوانند
بهعنوان تاز هکارهای تیمملی ،در

«ویلموتس» میهمان ویژه نقش جهان !
مدافع تیم سپاهان اصفهان:

قانون  10-90مقابل پرسپولیس حق ماست
مدافع تیم سپاهان اصفهان در سالهای گذشته یکی از بهترین مدافعان
راست فوتبال ایران بوده است؛ او بعد از دوران خوبی که با تراکتورسازی
داشــت ،در لیگ هجدهــم پیراهن ســپاهان را برتن کــرد و در لیگ
برتر عملکرد خوبی داشــت .ایرانپوریان ،در ســپاهان  5پاس گل برای
همتیمیهایش ارسال کرد و چند گل حساس هم زد .محمد ایرانپوریان
که در تراکتورسازی ،پنالتی زن اول تیمش بود ،اگر در سپاهان نیز این
شرایط برایش پیش می آمد ،میتوانست بار دیگر عنوان گلزن ترین مدافع
لیگ را از آن خود کند .ایرانپوریان درباره دیدار تیمش با پرسپولیس در

آگهی مناقصه عمومی

«پیام ایمنی :حرکت در جهت خالف وسایل نقلیه ،ایمنی و دید ما را بیشتر می کند»
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در نظر دارد پروژه های
زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .بدینوسیله از شرکتهای
واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه «قیمت ها متناسب با کاالی
ســاخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد» برای شــرکت در فرآیند مناقصات زیر
دعوت بعمل می آید.
 -1اجرا و ساخت باکس های زیرگذر آشجرد شهرستان فریدن ( 14عدد باکس دهانه
 8متر بر اساس وضع موجود) (مناقصه )9810616
 -2ساخت پل سفید شهر شهرستان آران و بیدگل (تجدید مناقصه )3/9810617
 -3خرید و اجرای سیستم روشــنایی محور اصفهان تهران (آزاد راه معلم) (تجدید
مناقصه )2/9810618
 -4خرید و اجرای سیســتم روشــنایی محور اصفهان حبیب آباد (تجدید مناقصه
)3/9810619
 -5خرید و اجرای سیستم روشنایی نقاط پرحادثه شهرســتان های کاشان آران و
بیدگل (تجدید مناقصه )2/9810620
 -6خرید و اجرای سیستم روشنایی حوزه راههای شهرستان نایین (گردنه مالاحمد،
شهر بافران ،ایست و بازرسی شهید شرافت ،روستای علی آباد ،روستای نیستانک )
(تجدید مناقصه )2/9810621
 -7روکش آســفالت باند تعریضی ورودی شاپورآباد (شهرســتان برخوار) (مناقصه
)9810622
 -8روکش آسفالت گرم محور روستایی الیبید (شهرستانهای شاهین شهر و میمه)
(تجدید مناقصه )2/9810623
 -9بهسازی و روکش آسفالت راههای دسترســی شهرک حمل و نقل خمینی شهر
(تجدید مناقصه )2/9810624
 -10لکه گیری هندســی و روکش آســفالت محور وزوان -میمــه -انتهای حوزه
استحفاظی استان اصفهان (مناقصه )9810625
 -11لکه گیری هندسی و روکش آسفالت محور تیران – داران (مناقصه )9810626
 -12لکه گیری هندســی محورهــای جنوب و غرب اســتان اصفهــان (مناقصه
)9810627

 -13لکه گیری هندسی محورهای شمال و شرق استان اصفهان (مناقصه )9810628
 -14اجرای میکرو سرفیســینگ راههای اســتان اصفهان (مناقصه  )9810629با
ارزیابی کیفی
 -15لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم محور اصفهان واریانت کارخانه سیمان
اردستان (تجدید مناقصه  )2/9810630با ارزیابی کیفی
 -16لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم محور قدیم کاشان مسجدالحسین به
سمت قم (تجدید مناقصه )2/9810631
 -17اجرای آسفالت حفاظتی (سیلکت) راههای روستایی شهرستان اردستان (دره
باغ -حسین آباد ( )...مناقصه )9810632
مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهی تا ساعت  13تاریخ  ،98/03/13از طریق
سامانه ستاد ایران
مهلت ارسال فایلهای کلیه مناقصات فوق (به غیر از مناقصات شماره  9810629و
 )2/9810630از طریق سامانه ستاد ایران تا ساعت  13تاریخ  98/03/25و تحویل
ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه ) تا ساعت  13تاریخ  98/03/25به
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان ،طبقه ششم اداره حراست
می باشد .گشــایش فایلهای پاکات مناقصه از طریق سامانه ســتاد ایران در ساعت
 8صبح روز  98/03/26در محل ســالن جلســات اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان اصفهان انجام می شود.
مهلت ارسال فایلهای مناقصات شماره  9810629و  2/9810630از طریق سامانه
ستاد ایران تا ســاعت  13تاریخ  98/03/29و تحویل ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار
(شرکت در مناقصه) تا ســاعت  13تاریخ  98/03/29به اداره کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای استان اصفهان ،طبقه ششم اداره حراست می باشد .گشایش فایلهای
پاکات مناقصه از طریق ســامانه ستاد ایران در ســاعت  8صبح روز  98/03/30در
محل ســالن جلســات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان
انجام می شود.
نشانی :بلوار میرزا کوچک خان ،بین پل وحید و ترمینال زاینده رود
کدپستی ،81766-33743 :تلفن گویا031-35059 :

مهدی خضری -مدیر کل
L

E-MAI

zayanderoud8108@gmail.com

م الف479434 :

مجری برنامه شــبهای فوتبالی اعالم کرد که از
سرمربی پیشین تیم فوتبال تراکتورسازی شکایت
میکند .محمد تقوی ،سرمربی پیشین تیم فوتبال
تراکتورسازی جمعه شب در پستی اینستاگرامی
نوشت که در زمان سرمربیگریاش در این تیم دو
نفر میخواســتند به او بازیکن بدهند .او از افشین
عبداللهیان به عنوان یکی از این دو نفر نام برده بود
که این موضوع با واکنش مجری برنامه شبهای
فوتبالی شبکه ورزش سیما مواجه شد .عبداللهیان
در پاسخ به تقوی ،پستی در اینستاگرام منتشر کرد
و ضمن رد حرفهای تقوی گفت که از این مربی
شکایت میکند .باید دید در نهایت چه اتفاقی در
این پرونده رخ خواهد داد.

ازدواج دستیار شفر
با یک دختر ایرانی!
به بنبســت خوردن وینفرد شــفر و مسئوالن
باشگاه اســتقالل و در نهایت برکناری سرمربی
آلمانی باعث شد دستیاران او نیز دیگر جایی در
کادرفنی استقالل نداشته باشند .شفر در اواخر
دوران حضور خودش یک دستیار بدنساز جدید را
به کادرفنی استقالل اضافه کرده بود که در طول
همین مدت زمان کوتاه ،اتفاق جالبی برای او رخ
داد .مربی بدنساز تازه اضافه شده به کادر آبیها در
زمان کوتاه حضورش در ایران با یک دختر آشنا
شد و با او نامزد کرد تا ارتباطش با ایرانیها مثل
سایر اعضای کادرفنی بعد از پایان کار در استقالل
به طور کامل قطع نشود.

 ۳ستاره لیگ برتری در لیست
خرید استقالل

اوج انگیزه در نیمه نهایی جام حذفی با حضور سرمربی تیم ملی؛

نیمه نهایی جام حذفی گفت :قطعا کار سختی در دیدار با پرسپولیس
داریم ،این مسابقه را میتوان حســاسترین بازی فصل نامید .دو بازی
سپاهان و پرسپولیس در لیگ برتر مساوی شد و این نشان میدهد که
دو تیم چقدر قدرتمند هستند .با این وجود ما میخواهیم با تمام توان
به میدان برویم و پیروز شویم .بعد از اینکه جام قهرمانی لیگ برتر را از
دست دادیم ،دیگر نمیخواهیم حسرت جام حذفی هم به دلمان بماند
و باید هرطور شده این بازی را ببریم و فینالیست شویم .امیدوارم اتفاق
خاصی هم رخ ندهد و به هدفی که داریم ،دست پیدا کنیم .مدافع سپاهان

شکایت مجری تلویزیون از
سرمربی پیشین تراکتورسازی

درباره اینکه سازمان لیگ اعالم کرده سکوهای نقش جهان باید 50-50
میان هواداران دو تیم تقسیم شود ،بیان کرد :من نمیدانم چرا این قانون
ناگهان قبل از بازی ما با پرسپولیس منتشر شده است؟ ما همین امسال
در کرمان مقابــل مس به میدان رفتیم و  90درصد ســکوها در اختیار
طرفداران مس کرمان بود و هواداران زیادی از تیم ما پشت در ورزشگاه
ماندند .حاال چرا باید در مسابقهای که میزبانش هستیم ،قانون 10-90
اجرا نشــود؟ ما فقط حقمان را میخواهیم تا بتوانیم با حضور هواداران
خوبمان جشن صعود به فینال را بگیریم و امیدوارم عدالت اجرا شود.

دعوت از المپینها
برای حضور در کمیسیون صلح و ورزش کمیته المپیک

مسئوالن باشــگاه اســتقالل این روزها در حال
مذاکره با بازیکنان فصل گذشته خود هستند تا
قرارداد آنها را تمدید کنند .مدیران این باشگاه در
ابتدا با وریا غفوری ،علی کریمی و پاتوسی مذاکره
کرده تا قرارداد آنها را تمدید کنند؛ اما در این بین
با بازیکنان تیمهای دیگر هم وارد مذاکره شدند
تا آنها را جذب کنند .از باشگاه استقالل به گوش
میرسد که آنها به دنبال جذب سیاوش یزدانی،
رضا اســدی و محمدرضا حســینی ستارههای
تیمهای سپاهان ،سایپا و ذوب آهن هستند.

توافق فدراسیون با یک شرکت
برای خرید تکنولوژی VAR
رییس دپارتمان داوران فدراســیون فوتبال گفت:
اولین دوره آموزشی سیســتم ویدئو چک با حضور
 ۲۴داور زیر نظر مــدرس فیفا در مرکز ملی فوتبال
برگزار می شــود .داود رفعتی افــزود :از میان ۱۰
برندی که فیفا و بورد بین المللی آنها را به فدراسیون
فوتبال معرفی کرده بود ،با یکی از این شرکتها به
توافق رسیدیم و به زودی دوره آموزش داوران را که
مهمترین بحث در اجرای این سیســتم است،آغاز
خواهیم کرد .وی در ادامه بیان کرد :با توجه به اینکه
در مسابقات جام جهانی جوانان در لهستان هستم
با نمایندگان فیفا در این خصوص صحبتهای الزم
را انجام داده و قرار شــد اولین دوره آموزشی از اول
تیرماه به مــدت هفت روز زیر نظر مــدرس فیفا با
حضور  ۲۴داور در مرکز ملــی فوتبال به صورت
تئوری و عملی برگزار شود.

منهای فوتبال
مدیریت کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک از سه چهره المپیکی و پارالمپیکی برای عضویت در
این کمیسیون دعوت کرده است .کمیسیون صلح و ورزش در کمیته ملی المپیک در حالی پیگیر جلسات و
برنامههای خود است که هنوز ترکیب این کمیسیون کامل نشده؛ اما رایزنیهایی برای عضویت چهرههای
جدید انجام شده که بعضا از قهرمانان المپیکی و پارالمپیکی هستند،کیمیا علیزاده از جمله این افراد است .وی
در نشست هفته گذشته کمیسیون صلح و ورزش که در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد نیز حضور داشت
اما ادامه همکاری علیزاده به عنوان عضو رسمی ،به اعالم نظر خود او بستگی دارد .علیزاده ،اولین بانوی مدال
آور ایران در ادوار مختلف بازیهای المپیک است که در المپیک ریو و در مسابقات تکواندو صاحب مدال برنز
شد .بهداد سلیمی ،دیگر چهره المپیکی است که از وی برای عضویت در کمیسیون صلح و ورزش دعوت شده
است .سلیمی به پیشنهاد اولیه در این زمینه پاسخ مثبت داده؛ اما هنوز حضوری در نشستها نداشته و حکمی
هم برای او صادر نشده است .زهرا نعمتی ،قهرمان مسابقات تیروکمان در بازیهای پارالمپیک لندن و ریو نیز
به عضویت در کمیسیون صلح و ورزش دعوت شده است .کمیسیون صلح و ورزش یکی از  ۱۸کمیسیون فعال
در کمیته ملی المپیک است که در دوره ریاست سیدرضا صالحی امیری تشکیل شد .تاکنون عالوه بر رییس
و دبیر کمیسیون صلح و ورزش ۶ ،عضو رسمی دیگر این کمیسیون احکام خود را دریافت کردهاند .حمیدرضا
عارف و سولماز حاج رضایی ،رییس و دبیر این کمیسیون هستند .مجتبی مقصودی ،رییس انجمن مطالعات
بین المللی صلح ایران ،ندا شهرزاد  ،سرپرست پیشین سازمان ورزش شهرداری تهران ،کاوه صدقی  ،فعال
بخش خصوصی و عضو کمیته ورزش کمیسیون یونســکو و علی قدمیاری ،متخصص دانشگاهی در حوزه
تشکلهای مردمی همراه با حمیدرضا طاهری از اعضای رسمی به حساب میآیند .علی دایی ،سرمربی و
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران نیز دیگر عضو رسمی در کمیسیون صلح و ورزش است.
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بانوی ملی پوش کاراته دچار
حادثه رانندگی شد
فاطمه چاالکی ،ملی پوش کاراته کشــورمان در
سانحه تصادف رانندگی در مازندران دچار پارگی
قرنیه چشم شــد .برادر ملی پوش کاراته بانوان
ایران ،آخرین وضعیت فاطمــه چاالکی پس از
سانحه رانندگی را تشــریح کرد .وی گفت :او به
غیر از نور هیچ چیز دیگــری را نمیتواند ببیند.
باید  ۳عمل جراحــی به فاصله چنــد روز روی
چشم فاطمه انجام شود .برادر ملی پوش کاراته
بانوان ایران افزود :شــدت برخورد زیاد بوده و از
مردم میخواهیم برای بازگشت بینایی خواهرم
دعا کنند .پزشکان اظهار نظر خاصی نمیکنند
و وضعیت او پس از انجام عمل جراحی مشخص
میشود؛ اما احتمال بازگشت بینایی کامل بسیار
کم است .فاطمه چاالکی ،ملی پوش قائمشهری
و پرافتخــار کاراته ایران اســت کــه چند مدال
قهرمانی آسیا ،بازیهای آسیایی و لیگ جهانی را
در کارنامه خود دارد.
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مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری:

چهره ها
استاندار اصفهان:

معادن استان در حوزه
فناوریهای نوین ،پیشتاز باشند
استاندار اصفهان در جلسه شــورای معادن استان
اظهار کرد :معدنکاران ،افراد شریفی هستند که رزق
و روزی خود را از دل سنگ به دست میآورند که این
امر ،کار خطیر و بسیار ارزندهای است .عباس رضایی
با اشاره به اثرات مخرب سیل ،ادامه داد :قرار شد تا
تعدادی از خانههای آســیب دیده از سیل اخیر در
پلدختر توسط فعاالن صنعت معدن استان اصفهان
بازسازی شود .اســتاندار اصفهان تاکید کرد :روند
توسعه ،روندی تک بعدی نیست؛ بلکه برای گسترش
آن باید تمامی جوانب اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی
و ....را در نظر گرفت؛ البته حفظ محیط زیست نیز در
این خصوص ضروری به نظر میرسد؛ چراکه معادن
در برخی موارد آلودگیهای زیست محیطی ایجاد
میکنند کــه باید به خوبی آنهــا را دفع و مدیریت
کرد .وی افزود :امروزه آنطور که باید از فناوریهای
نوین در معادن کشور استفاده نمیشود؛ اما اصفهان
میتواند در این امر پیشتاز و پیش قدم شده و صنعت
معدن استان را با تکنولوژیهای جدید ،به روز رسانی
کند .رضایی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی امروز
به فکر معدنکاران هم هستیم ،گفت ۲۳ :میلیارد
تومان برای حمایت از این صنعت در نظر گرفته شده
که پیگیر پرداخت آن هستیم.

معاون امور فرهنگی و رسانهای اداره
ارشاد اصفهان:

توزیع و فروشکتابهای
چمدانی،تخلف محسوبمیشود
معاون امور فرهنگی و رسانهای اداره ارشاد اصفهان
در ارتباط با فروش کتابهای چمدانی در اصفهان
اظهار داشــت :با وجود اینکه در اســتان اصفهان،
توزیع و فروش کتاب به صورت چمدانی در مقایسه با
سایر استانها ناچیز است؛ اما در مصوبهای ،هرگونه
فعالیت توزیع کتاب موسوم به چمدانی در این شهر
ممنوع اعالم شد .اصغر مختاری افزود :بر این اساس،
با توجه به اهمیت رعایت حقــوق مادی و معنوی
آثار چاپی و حمایت از ناشــران و کتابفروشان در
جلســهای با حضور فرمانــدار ،اداره اماکن نیروی
انتظامی اصفهان ،اتحادیه شرکتهای تعاونی ناشران
و چاپخانهداران مصوبهای به تصویب رسید که طی
آن ،موضوع توزیع کتاب به صورت چمدانی ممنوع
اعالم شد .معاون امور فرهنگی و رسانهای اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان بیان داشت:
در گذشته پروژههایی مانند کولهپشتی کتاب برای
توزیع کتاب در شهر اصفهان برگزار میشد؛ اما این
پروژهها زیر نظر مستقیم اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اصفهان انجام میشد .وی ادامه داد :بدین
ترتیب در طرح کوله پشــتی نظارتهای الزم اعم
از اصالت کتاب و حمایت از حقوق مادی و معنوی
ناشران و کتابفروشــان در نظر گرفته میشد؛ اما
طرح توزیع کتابهای چمدانی بدون مجوز صورت
میگیرد و این نوع اقدام ،تخلف محسوب میشود.
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قراردادن موانع در حاشیه خیابانها ،مصداق بارز سد معبر است
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت:
برخی از مغازهداران با گذاشتن کاال و اجناس در مقابل مغازه و اشغال
پیادهرو یا قراردادن مانع در حاشــیه خیابانها بــرای پارک نکردن
خودروها ،بخشی از معابر شــهر را در اختیار میگیرند که این اقدام
مصداق بارز سد معبر است .حســن محمدحسینی اظهار کرد :بهتر
است شهروندان قبل از انتخاب و ایجاد شغل ،موقعیت محل کسب
را متناسب با نوع شغلی که دارند ،انتخاب کنند تا ناچار به استفاده از

پیادهرو یا اشغال حاشیه خیابان نشوند .وی تاکید کرد :بیرون گذاشتن
کاال ،دلیلی برای فروش بیشتر نیست ،آنچه مشتری را جذب میکند،
زیبایی و نظم واحد صنفی است.مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات
شهری شهرداری اصفهان افزود :طبق تبصره یک بند دو ماه  ۵۵قانون
شهرداریها ،سد معبر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز
آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب یا سکنی یا هر
عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و

در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیله ماموران خود
اقدام کند.وی گفت :روزانه نیروهای گشتزنی مدیریت پیشگیری
و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در مناطق  ۱۵گانه شهر از
طریق تذکر ،اخطار و اعمال قانون برای رفع سد معبر تالش میکنند
و درمواردی که افراد اصرار بر تخلف دارند ،اشــیاء قرار داده شده در
حاشــیه معابر و خیابانها را جمع آوری میکنند تا هنگام مراجعه
کسبه ،تعهد تکرار نکردن تخلف دریافت شود.

خطر درختان فرسوده ،برطرف می شود

سقوط درختان فرسوده در شهر ،از جمله خبرهایی
است که هرساله به گوش میرســد .اتفاقی که در
طول سال و در پی وزش شدید باد رخ داده و سبب
بروز خســارتهای مالی و حتی جانی میشــود.
درختانی که قرار بود نقش ریههای شــهر را بازی
کرده و سایه امنی برای شهروندان به وجود آورند؛
حاال خود خطر ساز شــدهاند و چارهای جز دوری
از آنها نیست .تداوم خشکســالی شهر گنبدهای
فیــروزهای در دهه اخیــر ،افزون بــر پیامدهای
اقتصــادی واجتماعی ،صدمات جبــران ناپذیری
نیز بر پیکره درختان شــهر وارد کرد .درختانی که
روزگاری در کنار زاینده رود ،ســر به فلک کشیده
و زیبایی چشم نوازی را به شهر هدیه کرده بودند
از درون پوسیده شدند تا فاصله زیادی با سقوط و
پایان کار نداشته باشند.
به گفته مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز
شــهرداری اصفهان ،خشــکی زاینده رود حیات
درختان شهر را به مخاطره انداخت؛ چرا که رطوبت
باران ،روزنههــای برگ درختان را بــاز می کند و
تبادل گازها به آســانی صورت میگیرد؛ اما نبود
بارشهای مناســب فصلی و افزایش آلودگی هوا،
بر آســیبپذیری درختان میافزاید؛ به طوری که
تحقیقات نشــان دادهاند آلودگی هوا ،حساسیت
درختان را نســــبت به بیمــاری افزایش داده و
درختان را آسیب پذیر میکند.

فروغ مرتضایی نــژاد با بیــان اینکه در شــرایط
خشکســالی ،بافت خــاک از نفــوذ آب به عمق
ریشــههای درختان جلوگیری میکند ،میگوید:
این مسئله ،باعث تشدید پوسیدگیهای درختان
میشــود و به دنبــال وزش بادهای شــدید ،این
درختان فرسوده و پوسیده در معرض سقوط قرار
میگیرند.
پوک شدن درختان از جمله علتهای دیگر سقوط
درختان در شــهر اســت که مدیرعامل ســازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری به آن اشاره میکند

و میافزاید :با پوکشدن تنه ،درختان توانایی قائم
بودن با هر وزنی را ندارند و بــه همین دلیل بر اثر
وزش باد ممکن است سقوط کنند.
تحمیل خســار تهای ســنگین مالی و جانی به
شــهروندان در پی ســقوط درختان موجب شــد
تا ســازمان پارکها و فضای ســبز شــهرداری،
راهکارهایــی در جهت جلوگیــری از بروز چنین
اتفاقاتی را در دستور کار قرار دهد.
شناســایی درختان خطر آفرین ،اولین گام مقابله
با ســقوط درختان اســت که مدیر عامل سازمان

پارکها وفضای سبز شهرداری به آنها اشاره میکند
و میگوید :بعد از شناسایی این درختان ،بنرهایی
در پارکها و بوســتانهایی که چنیــن درختانی
دارند ،نصب میشــود تا اطالع رسانی الزم در این
زمینه به شهروندان صورت بگیرد.
مرتضایی نژاد ادامه میدهد :مناطق موظف به نصب
بنر در کنار درختان خطرآفرین هســتند تا مردم
اقدام به پارک خودرو و ایستادن در مجاورت چنین
درختانی نکنند.
رصد دســتکهای خشــک درختــان ،گام دیگر
جلوگیری از ســقوط درختان است که مدیر عامل
ســازمان پارکها وفضای سبز شــهرداری به آنها
اشــاره میکند و میگوید :در ماههای اردیبهشت
و فروردین ،اقدام به رصد دســتکهای خشــک
درختان میکنیم تا اگر ســبز نشدهاند ،از درختان
جدا شــوند؛ چراکه دستکهای خشــک به دلیل
انعطاف نداشــتن ،هنــگام وزش طوفان از درخت
جدا میشود.
وی میافزایــد :عــاوه بــر شناســایی درختان
خطرآفرین ،ســازمان پارکها و فضای ســبز در
مناطق ،ناظــر مقیم دارد که وضعیــت درختان از
طریق این ناظران اطالع داده میشود.
سازمان پارکها وفضای سبز شــهرداری امیدوار
اســت که با اتخاذ راهکارهای گفته شــده از بروز
خسارتهای ســنگین به شــهروندان جلوگیری
کــرده وجلــوی حــوادث ناگــوار در شــهر را
بگیرد.
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تبدیل میدان پنج طبقه خانه اصفهان به محور فرهنگی

مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اظهار کرد :ســرویس دهی خطوط عادی اتوبوسرانی
حداکثر تا ساعت  21 :30و خطوط تندرو تا ساعت  ،23 :00برای انتقال شهروندان به مراسم آغازین شبهای
قدر انجام میشود.
قدرت افتخاری افزود :این سازمان ،سرویسدهی ویژهای را برای برگشــت زائران پس از اتمام مراسم شب
قدر در نظر گرفته است .در این راستا تعداد  ۳۰۰دســتگاه اتوبوس از ظهر و بعد از ظهر همان روز در اطراف
گلستان شهدا مســتقر میشــوند تا از نظر مکان پارک اتوبوس ،مشــکلی به وجود نیاید .وی تصریح کرد:
پرســنل روابط عمومی و راهبران اتوبوس با حضور در محل مراسم ،اطالعرســانی الزم را انجام میدهند تا
شهروندان در اسرعوقت به مقصد خود برسند ،اطالع رســانی در مورد مکان استقرار اتوبوسها و مسیرهای
ســرویسدهی از طریق نصب بنر روی شیشــه اتوبوس ،همینطــور از طریق شــبکههای اجتماعی اعالم
میشود.

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان اظهارکرد :برای هر محله از محالت  ۱۷گانه منطقه هشت ،محوری
فرهنگی هنری در نظر گرفته شده اســت که میدان پنج طبقه ،یکی از فعالترین محورهای این منطقه
خواهد شد .سید رسول هاشمیان با اشاره به اســتقبال کم نظیر شــهروندان این منطقه از ویژه برنامه
«مهمانی با صفا» گفت :جشن بزرگ میالد امام حسن مجتبی (ع) در میدان بزرگ و پرتردد پنج طبقه در
خانه اصفهان ،آغاز فصل جدیدی از برنامههای متنوع فرهنگی و هنری برای این محله بود .هاشمیان با
تاکید بر اینکه منطقه هشت شهرداری اصفهان دارای بیشترین تعداد از فرهنگسراهای محلی شهر است،
گفت :همین امر باعث شده سرانه فرهنگی شــهروندان این منطقه و تعداد برنامههای اجرا شده در این
مراکز ،شاخص باالیی را به خود اختصاص دهد .وی ادامه داد :مشارکت شهروندان در برنامههای فرهنگی
منطقه مالک مناسبی برای دریافت بازخورد و ارزیابی کیفی برنامهها محسوب میشود که خوشبختانه
میزان رضایت شهروندان از ویژه برنامههای فرهنگی منطقه باال بوده است.

معاون بازآفرینی شهری استان خبر داد:

برنامه ریزی برای احداث بیش از
 ۷۰۰۰واحد مسکونی در اصفهان
معــاون بازآفرینی شــهری اســتان اصفهــان از
برنامهریزی برای احــداث بیــش از  ۵۰۰۰واحد
مسکونی در بافت ناکارآمد و  ۲۰۰۰واحد در سطح
استان خبر داد .از  ۱۰۷شهر اســتان اصفهان ۸۴
شهر دارای محدوده مصوب بافت ناکارآمد شهری
به مساحت حدود  ۹۷۷۵هکتار همچنین  ۱۵شهر
در حال گذراندن مراحل نهایی ابالغ محدوده مصوب
بافت ناکارآمد شهری به مساحت حدود  ۳۹۷هکتار
هستند .ایمان طاهر با تشریح اقدامات و برنامههای
آتی این حوزه در اســتان بیان داشت :برنامه ریزی
برای احداث  ۵۵۲۱واحد در بافت ناکارآمد شهری،
پیگیری تامین و جذب اعتبــارات ابالغی به تعداد
 ۳۶پروژه با ارزش سرمایه گذاری حدود  ۵میلیارد
تومان ،پیگیری تخصیص قیر جهت آسفالت معابر
نامناسب بافت فرسوده ،برنامه ریزی جهت احداث
 ۲۰۰۰واحد به صورت مشارکتی در سطح استان و
تکمیل وتحویل باقیمانده واحدهای مسکن مهر از
جمله برنامههای ما در این بخش است.
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه وشهرسازی
اســتان با توجــه به الگــوی تحویل ســایتهای
مســکنمهر به شــهرداریها جهت تکمیل اظهار
داشت :از  ۶۸شــهر دارای سایت مســکن مهر در
استان تاکنون اراضی آماده سازی  ۶۵شهر با ظرفیت
 ۵۳۳هکتار با پرداخت  ۱۳۵میلیــارد ریال یارانه،
 ۶۳۷۷تن قیر یارانهای و تهاتر زمین با ارزش ۲۵۲
میلیارد ریال تحویل شهرداریها شده که عملیات
آمادهســازی آنها تاکنون با پیشرفت  ۷۵درصدی
درحال اجراست.
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دومین تله فیلم صداوسیمای مرکز اصفهان به نیمه رسید؛

بازدید مدیرکل صداوسیمای اصفهان از پشت صحنههای تله فیلم«حاجی بابا»
به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز اصفهان ،عبدالحســینی مدیرکل این مرکز در بازدید از
پشت صحنه تولید تله فیلم حاجی بابا و دیدار با عوامل ساخت آن در یکی از محلههای اصفهان ،با اشاره
به ظرفیت و پتانسیل خوب تولیدات در اصفهان گفت :از ویژگیهای جذاب این تله فیلم ،تاثیر استفاده
از فضای مجازی در خانواده ،مقایسه اصفهان قدیم و جدید و اشــاره به اصفهان شهر دوچرخه و شهر
دوستدار کودک است و نیاز به معرفی جهت آشنایی بیشتر مردم با این فرهنگ غنی و ارزشمند از طریق
شبکه استانی و شبکههای سراسری را مطلبد .عبدالحسینی با بیان اینکه هدف شبکه استانی اصفهان،
ارتباط بیشتر با مردم است و تولید این نوع برنامهها در اولویت قرار دارند ،افزود :امید آفرینی ،خودباوری
و نشاط در تولید برنامهها حاکمیت دارد و در این خصوص آثار ارزشمندی در حال تولید است .شهردار
اصفهان نیز ضمن بازدید از مراحل تصویربرداری و آشــنایی با هنرمندان و عوامل تله فیلم حاجی بابا،
فعالیتهای فرهنگی در مقولههای اجتماعی و خانواده را بسیار موثر دانست و گفت :تولید اینگونه آثار،
رشد و توسعه فرهنگ عمومی جامعه را به دنبال دارد .قدرت ا ...نوروزی ضمن تقدیر و تشکر از تمامی
عوامل ساخت این تله فیلم گفت :باید به موضوعات فرهنگی و داشــتههای فرهنگی توجه ویژه شود
و برای احیا و ارائه آن هزینه کنیم .تله فیلم حاجی بابا به تهیه کنندگی پیمان ســبزه علی ،کارگردانی
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مصطفی نظری زاده و نویسندگی علی خودسیانی در مرکز اصفهان در مرحله تولید قرار دارد و داستان
پیرمرد تنهایی را روایت میکند که بعد از فوت همســرش هر کدام از فرزندانش به خاطر مشکالتشان
اصفهان را ترک کردهاند و تنها همدم و مونس حاجی بابا دوچرخهای است که از زمان جوانی تا به امروز
همراه اوست؛ اما یک روز در اثر سانحهای حاجی بابا با دوچرخهاش نقش بر زمین میشود و در راه انتقال
به بیمارستان دوچرخه به سرقت میرود و در ادامه داستان بازگشت فرزندان و نوهها به اصفهان و تالش
آنها برای یافتن دوچرخه و مشکالتی که بر سر راه آنها قرار میگیرد ،به تصویر کشیده میشود .در این
تله فیلم ،بازیگرانی همچون حسن اکلیلی ،مهران هادی ،شهره موسوی ،صدف غرضی ،رهام نصیری،
فرزاد کریمی ،آسنا کریمیان ،امیرحسین کاظمی ،مسعود زنجانی ،الهام باقری ،زهرا صالحی و ...ایفای
نقش میکنند.
عوامل تولید:
مدیرتولید حسین خواجویی ،مدیرتصویربرداری علی حسین زاده ،مدیرصدا علی عبدالحسینی ،تدوین
گلناز ایزدان ،منشی صحنه نجمه بقولی ،گریم نفیسه علیزاده ،صحنه و لباس مریم محمدی ،دستیاران
برنامه ریز امین قشقائیان و محسن شریفیان ،مدیرتدارکات ناصر انصاری
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مراسم روز قدس در
میدان امام(ره)
روابط عمومی شــورای هماهنگــی تبلیغات
اســامی اســتان اصفهــان اظهار داشــت:
راهپیمایی روز قدس در ساعت  10 :30صبح
روز جمعه از مســیرهای هشت گانه آغاز شده
و شروع مراسم در ســاعت  ۱۱صبح در میدان
امام (ره)برگزار میشود .صادقی با تاکید بر این
نکته که سخنران مراسم ،یکی از مقامات ویژه
کشوری اســت ،افزود :اقامه نماز روز جمعه به
امامت آیت ا ...طباطبایی نژاد امام جمعه وقت
اصفهان برگزار میشود.

گردآوری  ۳۰۰هزار سند
دفاع مقدس در استان اصفهان

تمهیدات مدیریت شهری برای جلوگیری ازبروزخسارت به شهروندان؛

نرگس طلوعی

خـبر

L

E-MAI

سردار مجتبی شــیروانیان ،رییس بنیاد حفظ
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اظهار
کرد :موزه دفاع مقدس ،مجموعهای است که با
راهاندازی آن میتوان به توسعه و ترویج فرهنگ
ایثار و مقاومت در جامعه کمک کرد .شهدای
مدافع حرم ،کسانی هســتند که عمده آنها از
لحاظ وضعیت سنی ،انقالب و دفاع مقدس را
درک نکردهاند؛ اما با اســتفاده از فرهنگ ایثار
و شهادت و الگویی که از سیره شهدا گرفتند،
در فراتر از مرزهای جغرافیایی ،از اسالم ،قرآن
و اهل بیت (ع) دفاع کردنــد .وی گفت :بنیاد
حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفــاع مقدس،
فعالیتهای تخصصی و ستادی مدونی را برای
نشر ارزشهای دفاع مقدس دنبال میکند که
یک نمونه بارز آن ،جمعآوری خاطرات شهدا و
رزمندگان و نشرکتابهای ادبیات و تاریخ دفاع
مقدس است.
اکنون بیش از  ۳۰۰هزار سند متعلق به دوران
دفاع مقدس جمعآوری شــده اســت .رییس
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
بیان کرد :اضافه شدن دو واحد درسی با عنوان
«آشنایی با دفاع مقدس» به سرفصل رشتههای
مختلف دانشــگاههای سراسر کشــور ،باعث
آشنایی دانشــجویان با فرهنگ و تاریخ دفاع
مقدس شده است.

در موزه هنرهای معاصر ببینید؛

دشمنان علی (ع) به روایت
حبیب ا ...صادقی
چهارمین نمایشــگاه تک اثر مــوزه هنرهای
معاصــر به نمایش اثر دشــمنان علــی (ع) از
حبیب ا ...صادقــی اختصــاص دارد .حبیب
ا...صادقی در ســال  ۱۳۳۶در تهــران متولد
شد و در ســالهای  ۱۳۸۵تا  ۱۳۸۸مدیر کل
هنرهای تجســمی و موزه هنرهای تهران بود.
او در کارنامه کاری خود دبیری همایش علمی
دوساالنه اول نقاشــی جهان اسالم و کارهای

درخشــان دیگری را دارد .اثر دشــمنان علی
(ع) که توســط این هنرمند خلق شده است،
اکنون در مــوزه هنرهای معاصــر به نمایش
گذاشــته شــده .مهدی تمیزی درباره این اثر
چنین نوشته است«در تصویر به نمایش در آمده
میتوان شیوه برخورد با موضوع مذهبی را که بر
ساختاری از نقاشی خیالی نگاری ترسیم شده
است ،مشاهده کرد؛ چند روایت غیر همزمان در
یک تصویر .این شیوه به خصوص در پردههای
خیالی نگاری که از روایتهای برآمده از مذهب
تشیع_به ویژه از حماســه عاشورا_ همچنین
از روایتهای شــاهنامه تصویر میشد و نقال
باید از هر داســتان نقلی میگفت ،بسیار دیده
شده است».
مهدی تمیــزی در خصوص این نمایشــگاه
میگوید :با توجه به تجربیاتی که در موزههای
دیگر در تهران کسب کرده بودم ،تصمیم گرفتم
گالــری تک اثــر را در موزه هنرهــای معاصر
اصفهان راه اندازی کنــم .مدیر موزه هنرهای
معاصر با اشــاره به اینکه اثر حبیب ا ...صادقی
چهارمین تک اثر موزه هنرهای معاصر است،
ادامه میدهد :به مناسبتهای مختلف یک اثر
در موزه به نمایش گذاشته میشود که این اثر به
مناسبت ماه رمضان و شبهای قدر به نمایش
گذاشته شــده اســت .تمیزی درباره این اثر
میگوید :اثر دشــمنان علی در سال  ۱۳۷۹در
سایز  ۱۵۰در  ۱۰۰سانتی متر توسط حبیب ا...
صادقی خلق و به گنجینه موزه هنرهای معاصر
اهدا شــد .این اثر از یک تا  ۳۱خرداد در موزه
هنرهای معاصر بــرای عالقهمندان به نمایش
گذاشته شده است.

امام علی(علیه السالم):
ناتوانترين مردم كسى است كه در دوستيابى
ناتوان باشد و از او ناتوانتر كسى است كه
دوستان خود را از دست بدهد.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
چاپخانه :آینده

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)

یکشنبه  5خرداد  20 | 1398رمضان  1440شماره  8 | 2706صفحه قیمت 1000 :تومان
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موزه هنرهای بی کیفیت!

تعطیلی ورزشگاه به دلیل تخم گذاری یک پرنده!

معموال موزه و گالریها محل به نمایش گذاشتن هنرهای ارزنده و قابل ستایش
از هنرمندان مختلف بین المللی هستند! اما امروزه که دنیا پذیرای عجیبترین
ایدههاســت ،موزهای در ماساچوســت وجود دارد که برخالف تصورتان ،آثار
هنری بد و زشت را به نمایش میگذارد! این موزه با عنوان «موزه هنرهای بد»
در سال  ۱۹۹۴توسط «اسکات ویلسون» عتیقه فروش آغاز به کار کرد .آثار به
نمایش درآمده کم کیفیت هستند و به قول متصدی موزه «اولی هالوول» حتی
نمیتوان به آنها گفت« :اوه! خدای من» .برخالف تصور برخی در این موزه اصال
با آثار کودکان مواجه نمیشوید؛ بلکه همگی توسط بزرگساالن نقاشی شدهاند.

مسئوالن یک باشگاه فوتبال در ایالت نیوجرسی آمریکا ،بعد از آنکه فهمیدند یک
پرنده در زمین این باشگاه ،تخمگذاری کرده ،تمرینات خود را به ورزشگاه دیگری
منتقل کردند .این پرنده که با نام  Killdeerشناخته میشود ،دو هفته پیش،
روی چمن نزدیک دروازه تخمگذاری کرد .کارکنان ورزشگاه فوتی پارک در شهر
تینیک ،دور محل تخمگذاری را با نوارهای احتیاط مشخص کردند تا کسی وارد
منطقه نشود .زمان الزم برای به دنیا آمدن این جوجهها بین یک تا دو ماه خواهد
بود و تا آن زمان ،این زمین ورزشی تعطیل اســت .قانون حمایت از پرندگان
مهاجر در آمریکا و کانادا این پرندگان را تحت حمایت خود قرار میدهد.

بازپرداخت وام ۴۰۰دانشجو توسط میلیاردر آمریکایی
یک میلیارد آمریکایی در روز دریافت دکترای افتخاریاش با اعالم یک خبر،
موجب خوشحالی هم کالسیهایش شــد« .روبرت اسمیت» با اختصاص ۴۰
میلیون دالر ،بازپرداخت وام حدود  ۴۰۰دانشــجوی کالج «مورهاوس» را بر
عهده گرفت .دانشجویان با شنیدن این خبر از تعجب برای لحظاتی در سکوت
فرو رفتند؛ سپس با هیجان بسیار او را تشویق کردند .اسمیت که امسال دکترای
افتخاری خود را از این کالج دریافت کرد ،گفت« :من میدانم همکالسیهایم در
آینده این هزینهها را با خدمت خود به جامعه ،پرداخت خواهند کرد.

عکس روز
دوخط کتاب

عشــق بــا هدیههــای
گران و رســتورانهای
مجلل اثبات نمیشود
ابــراز عشــق و عالقــه
بــه طــرف مقابــل ،نــه بــا
هدیههای گران به دست
میآید ،نه با رستورانهای

مجلل .عشــق و احترام به
کسی که دوستش داری،
باید در رفتــارت و نگاهی
کــه بــه وی داری ،تجلــی
پیدا کند.

نامههای رز
کالریس سابار

اینستاگردی

پویش جالب رامبد جوان در اینستاگرام
رامبــد جوان بــا انتشــار ایــن عکس در
اینســتاگرام نوشــت :آخریــن کتابی که
خوندین چی بــود؟ اســمش رو بذارین تا
کســایی که دنبــال کتابن ،باهاش آشــنا
بشن .حواستون هســت که امسال چندتا
کتاب خوندین؟ هرچقدر هم ســر شلوغ و
پرکارباشــیم؛ یادمون نره هر شــب چند تا
صفحه کتاب بخونیم .باعث میشــه آرامش
و تمرکز پیدا کنیم برای ادامه کار و زندگی.

فریاد بی سرانجام مهران احمدی

خانه آدم
کوچولوها در
جزیره ایرلند
َمن ،جزیره کوچکی بین
بریتانیای کبیر و ایرلند
است که از قلعهها ،کاخها،
درهها ،سواحل و تپههای
زیبایی تشکیل شده؛ اما
عالو هبر این جاذبههای
بینظیر که در ابعاد جهان
واقعی ما ساخته شدهاند،
خانههــای مینیاتوری
زیبایی نیز در سراسر این
جزیره پراکنده شدهاند.

وبگردی

قدیمیترین کتاب چاپی جهان
«دیاموند سوترا» یک خطبه باستانی بودایی است که نسل بوداییها از قرن پنجم میالدی
آن را به خاطر سپرده و میخوانند .سوترا که بر ذات گمراه کننده دنیای مادی تاکید دارد،
ابتدا به زبان سانسکریت در هند نوشته شد و بعد در ســال  ۴۰۱میالدی به زبان چینی
ترجمه شد .گفته میشود که تعالیم دیاموند سوترا ،مثل تیغ الماس ،توهمات دنیای مادی
را میبُرد تا واقعیت و ابدیت را روشن کند .یک نســخه از ترجمه اصلی ،روی یک طومار
کاغذی زرد رنگ به طول  ۵.۵متر چاپ شــده و در کتابخانه بریتانیا در لندن نگهداری
میشود .چند خط آخر متن ،نشان میدهد چه کسی ،چه زمانی و چرا آن را چاپ کرده
است« :احتراما به خاطر گسترش جهانی توسط وانگ جی به نمایندگی از پدر و مادرش ۱۱ ،مه  »۸۶۸تاریخ دقیق این نسخه خاص از
دیاموند سوترا ،آن را قدیمیترین نسخه چاپ شده و تاریخ دار جهان میکند .دیاموند سوترا از چاپ نقشچوبی استفاده میکند؛تکنیکی
که در آن متن با دقت به شکل نقش برجسته روی یک بلوک چوبی حکاکی میشود ،سپس با فرو بردن چوب در جوهر ،روی کاغذ یا پارچه
ُمهر میشود .این طومار شامل هفت قطعه کاغذ میشــود ،هر یک از آنها با یک بلوک چوبی ،چاپ شده و به هم وصل شدهاند .دیاموند
سوترا توسط یک راهب داخل غاری در سایت «غار هزار بودا» در نزدیکی دانهوانگ ،شمال غربی چین کشف شد .هوای خشک بیابانی
شرایط مناسبی را برای حفظ این طومار فراهم کرده بود .همچنین رنگ زرد استفاده شده روی طومار از درخت فلدندرن به دست آمده
بود که خاصیت حشره کشی داشته و به حفظ این نسخه کمک کرده است .دیاموند سوترا درمیان بیش از  ۴۰هزار طومار و سندی بود که
در یک غار مخفی حدود هزار سال پیش پنهان شده بود .وقتی باستان شناس «مارک اورل آستین» درباره طومارها شنید ،به نگهبانان
غار رشوه داد و هزاران نسخه از جمله دیاموند سوترا را قاچاقی با خود برد .بریتانیا به خاطر این تالش از او تقدیر کرد و حتی مقام شوالیه
به او داد؛ اما چینیها او را «دزد» نامیدند.

کتاب

مهران احمدی در توضیح این عکس نوشت :آنچه به جایی نمیرسد ،فریاد است.

تمجید ماهایا پطروسیان از استاد نصیریان
ماهایا پطروسیان با انتشــار عکسی از علی نصیریان
نوشــت« :اســتاد علی نصیریان
این روزها در ســریال بــرادر جان
شگفتانگیزند ،ثابت میکنند که با
وجود گذرعمر و سختتر شدن کار
بازیگری برای ایشان و آسان گیری
جوانترها ،چگونه میشود بی نظیر
بود .حس ،بدن ،بیــان ،میمیک و
درک نقش ،همه درست همه هم
تاثیرگذار .ایشان در سریال شهرزاد
هم همین طور عالــی و بی نقص
ظاهر شدند .سایهتان مستدام استاد بزرگ بازیگری.

خبر

یادداشت
شبهه؛ فکرها را به کار میاندازد تا حکم خدا
محکمتر شود
ناهید الله زاری
گاهی افراد از وجــود شبههها در جامعه اظهار نگرانی کرده
و میترسند که دین و ایمان مردم به باد رود؛ اما ببینیم نظر
قرآن کریم در این باره چیســــت .درســوره مبارکه حج
میخوانیم« :ما پیش از تو هیچ پیغمبر و رسولی نفرستادیم
مگر آنکه وقتی چیزی از آیات خدا را میخوانده ،شیطان
شبهههایی گمراهکننده به دلهای مردم میافکند و ایشان
را وسوسه میکرد تا با آن آیات مجادله کرده ،ایمان مومنین
را فاســدکند ولی خداوند آنچه از شبهات راکه شیطان به
کار میبــرد ،باطل میکرد و پیغمبرش را موفق بــــه رد
آنها میفرمود یا آیهای نــــازل میکرد تا آن را رد کند».
به عبارتی ،شــبهه ،فکرها را به کار میاندازد تا حکم خدا
محکمتر ارائه شود.
در دو آیه بعد ،وجود این شبههها را برای اینکه فاســق و
گناهکار و مومن و اهل علم و آگاه به حق و باطل از هم جدا
شوند ،الزم میداند و میفرماید« :تا آنچه را که شیطان القا
میکند ،برای کسانی که در دلهایشان بیماری است و نیز
برای سنگدالن آزمایشی گرداند و ستمگران در ستیزهای
بس دور و درازند تا آنان که دانش یافتهاند ،بدانند این قرآن
حق اســت و از جانب پروردگار توست و بدان ایمان آورند
و دلهایشان برای او خاضع شود و به راســــتی خداوند
کســانی را که ایمان آوردهاند ،به سوی راهی راست راهبر
است.
شــــبهه را از آن جهت به این نام میخوانند که شــبیه
حق اســــت؛ در قرآن نیز آیهای وجــود دارد که با یک
مثال این آمیختگــی حق و باطل و راه شــــناخت آن را
نشــــان میدهد .خداوند در آیه  17ســوره مبارکه رعد
میفرماید « :همو که از آســــمان ،آبی فرو فرستاد؛ پس
رودخانههایی به اندازه گنجایش خودشــان روان شدند و
ســــیل ،کفی بلند روی خود برداشت و از آنچه برای به
دســت آوردن زینتی یا کاالیی در آتــش میگدازند هم
نظیر آن کفی برمیآید؛ خداوند ،حق و باطل را چنین َمثَل
میزند؛ اما کف ،بیرون افتاده از میــان میرود ولی آنچه
به مردم سود میرســاند ،در زمین باقی میماند؛ خداوند
مثلها را چنین می زند .در تفســــیر نمونــه آمده ،این
مثال مناظره حق و باطل را به عالیترین صورت ترســیم
میکند؛ گاهی شــناخت حق و باطل که همان شناخت
واقعیتها از پندارهاست ،آنچنان مشکل و پیچیده میشود
که حتما باید سراغ نشانه رفت؛ نشــانههایی مانند اینکه
حق ،همیشــه مفید و سودمند است؛ حق؛ متواضع ،کم
ســروصدا ،اهل عمل ،پرمحتوا و سنگین است و برعکس
باطل؛ بی فایده ،بیهوده ،مســتکبر ،باالنشین ،پر ســر و
صدا و توخالی است و مدد از آبروی حق میگیرد.
کلمه (جفاء) در این آیه که به معنی پرتاب شــــدن و به
بیرون پریدن است ،نکته لطیفی در بردارد و آن اینکه باطل
به جایی میرسد که قدرت نگهداری خویش را ندارد و در
این لحظه از متن جامعه به خارج پرتاب میشود و این در
حالی اســت که حق به جوشش میآید؛ هنگامی که حق
به خروش افتاد ،باطل همچون کفهای روی دیگ که به
خارج پرتاب میشــوند ،بیرون میافتد و این خود دلیلی
است بر اینکه حق همیشه باید بجوشد و بخروشد تا باطل
را از خود دور سازد.

دیدگاه

تئوری انتخاب
(درآمدی بر روانشناسی امید)

فراخوان پنجمین دوره جشنواره خاتم
منتشر شد

بچهها را به شرکت
در مسابقه تقوا تشویق کنید

کتاب «تئوری انتخاب» نوشته دکتر ویلیام گلسر را دکتر علی
صاحبی ترجمه کرده است.در پیش گفتار این کتاب آمده است:
«به طور کلی تئــوری انتخاب توضیح میدهد کــه افراد چرا و
چگونه رفتار میکنند .این تئوری ،شــیوه کارکرد مغز آدمی را
برای صدور رفتار تبیین میکند .تئوری انتخاب معتقد اســت
هر آنچه از ما سر میزند ،یک رفتار است .غذا خوردن یک رفتار
است ،دعوا کردن یک رفتار است ،دیر سر قرار رفتن ،رفتار است،
خشمگین شدن یک رفتار اســت ،غمگین و افسرده شدن یک
رفتار است ،نگران و مضطرب شدن یک رفتار است ،هذیان یک
بیمار سایکوز یک رفتار است و همه رفتارها از درون ما برانگیخته
میشوند و معطوف به هدفیهستند .هدف هر رفتار ارضای یکی
از پنج نیاز اساسی ماست – 1:عشق و احساس تعلق – 2 ،قدرت،
 -3تفریح -4 ،آزادی و  -5بقا و زنده ماندن .تئوری انتخاب معتقد
است هنگامی که افراد در ارضای نیازهای خود ناکام میشوند،
دســت به رفتار میزنند؛یعنی رفتار و عمــل خاصی را انتخاب
میکنند تا شاید به وسیله آن ،نیازشــان را برآورده کنند .این
رفتار ،هدفمند است و هدفش ارضای نیاز مورد نظر است.کتاب
حاضر دستنامه کامل این تئوری است.

فراخوان و شرایط شرکت در پنجمین دوره جشنواره خاتم منتشر
و اعالم شد.شرایط شرکت در این جشنواره ،عبارت است از :موضوع
داستان با الهام از ویژگیهای شخصیتی و سیره حضرت رسول اکرم
(ص) با توجه به نیازهای مخاطب و شــرایط امروز جهان و مستند
به اسناد و روایات معتبر باشــد .حجم آثار ارسالی حداکثر ۵۰۰۰
کلمه باشد .تالیف و ارســال آثار برای همه گروههای سنی ،پیروان
همه ادیان و مذاهب و به زبانهای مختلف آزاد است .آثاری که تنها
از طریق پست یا از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره در فرمتهای
 .doc.docxو  pdfبه همراه نشــانی دقیق پستی و الکترونیک،
شماره تلفن ثابت و همراه و شــرح حال کوتاهی از نویسنده ارسال
شود به بخش مسابقه راه مییابند .آثاری به مسابقه راه مییابند که
قبال منتشر نشده یا در سایر مسابقات ارائه نشده باشند .آثار ارسالی،
عودت داده نخواهد شد.
تقویم اجرایی جشــنواره :مهلــت ارســال  ،۱۳۹۸/۱۰/۳۰جوایز
نویسندگان ســه اثر برتر در هر یک از دو حوزه به ترتیب ذیل اهدا
میشود :نفر اول  ۱۰۰میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار -،نفر دوم
 ۷۰میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار -،نفر سوم  ۵۰میلیون ریال
به همراه دیپلم افتخار.

حجت االسالم والمسلمین «علیرضا پناهیان» اظهار کرد :مومن
حقیقی باید از گناه پرهیز کند و اگر مرتکب آن شد سریع با توبه در
صدد جبران باشد .وی با استناد به روایتی از امام حسین (ع) ،بیان
کرد :ای شیعیان ما بهشت به شما میرسد برای رسیدن به باالترین
درجه آن از یکدیگر سبقت بگیرید؛ این همان سبقت در دینداری
و معنویت است .استاد حوزه و دانشــگاه با استناد به روایتی از امام
زینالعابدین (ع) ابراز کرد :مومنان حقیقی همواره در حال سبقت
از یکدیگر هستند؛ زیرا بهترین قصرها و بناهای بهشتی به اشخاصی
داده میشود که در معنویت و دینداری از دیگران سبقت گرفتند.
همچنین پیامبر اسالم (ص) فرمودند :متقین در هر عمل خیری
بر دیگران سبقت میگیرند .حجت االسالم والمسلمین پناهیان با
اشاره به آیهای از قرآن کریم مبنی بر اینکه خداوند فرموده من اعمال
خیر را از متقین میپذیریم ،گفت :تقوا ،مسابقه در اعمال خیر است
بر همین اساس والدین و نظام آموزشی ،فرزندان را از همان سنین
کم برای شرکت در چنین مسابقاتی تشویق کنند .وی با بیان اینکه
هر کس در دنیا اهل مسابقه در تقوا نباشد ،روز قیامت دچار حسرت
بزرگ میشود ،اظهار کرد :چنین مسابقاتی به انسان آرامش میدهد
و اضطراب را از او میگیرد.

