شهرداراصفهان درمراسم گرامیداشت
فاتحان خرمشهر مطرح کرد:

تقویت روحیه ایثارگری ،نیاز
فوری وحیاتی جامعه است

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

فتح خرمشــهر ،یادآور روزهای حماســه و
صالبت شهدا ،رزمندگان و غیور مردانی است
که پیام آزادی و آزادگی را فریاد کشــیدند و
در لبیک به مقتدای خویش ،داستان عشق و
دلدادگی را ماندگار کردند....
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اهدای کتاب های
خوانده شده؛
چندتا از کتاب هایی که قبال خوندیم
و دیگه به اونها نیازی نداریم رو
به یه دوست یا یه کتابخونه
اهدا کنیم.

گالری صفر/یک
جورواجور /مدیا  :عکاسی
 13اردیبهشت الی  27خرداد

بسم ا ...الرحمن الرحیم

الیس ِر
«اللهم ا ْر ُز ْقنی فیهِ َف ْض َل لَی َلةِ ال َقدْ ِر َ
ّ
وصی ْر أموری فیهِ من ال ُع ْس ِر الی ْ
وح ّط عنّی ّ
الصال ِحین» .
وا ْق َب ْل َمعاذیری ُ
الذنب وال ِو ْز ِر یا رؤوف ًا ب ِعبا ِد ِه ّ
خدایا! روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن

کارهای مرا از سختی به آسانی و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه
و بارگران را ،ای مهربان به بندگان شایسته خویش.

Society.Cultural Newspaper / No.2711/June 02. 2019

بر اساس آمار وزارت نیرو ،اصفهان کمترین میزان مصرف آب بدون درآمد در کشور را داشته است؛

تشنههای صرفه جو

3

کمک بیش از  ۱۴۷میلیارد ریالی
اصفهان به مناطق سیل زده

5

معاون عمران شهری شهردار اصفهان
خبر داد:

اختصاص بیش از  ۱۶میلیارد
تومان اعتبار به پروژههای
عمرانی منطقه ۱۳
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آغاز صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی
در اصفهان آغاز شد؛

اتباع ،زیر چتر قانون

رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور
در ایستگاه پایانی؛

سـرخ پوشان تهرانی
به دنبال دبل قهرمانی

گالری امروز
سری شاهپریان  /مدیا :نقاشی
 ۲۰اردیبهشت الی ۲۰خرداد

تئاتر نقطه سرخط
کارگردان :مصطفی شیرخانی
 16الی 31خرداد
مجموعه فرهنگی استاد فرشچیان

معاون امور داوطلبان هالل احمر
استان خبر داد:
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عکس خبر

روز گذشته یکی از مخاطبان ایسنا با ارسال این تصویر به کانال خبری ایسنای اصفهان مدعی شد که راننده یک خودروی سمند با همسرش درگیر
شده و تعدادی عابر را زیر گرفته است .این خودرو پس از شــلیک چند تیر توسط ماموران نیروی انتظامی برای متوقف کردنش از معرکه گریخت.
روابط عمومی اورژانس اصفهان اعالم کرد حال مصدومان حادثه خوب است.
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عکس روز

سفارت آمریکا در هندوراس
به آتش کشیده شد

در دومیــن روز از اعتراضــات ضــد دولتــی
در هنــدوراس ،معترضین ،ســفارت آمریکا در
«تگوســیگالپا» پایتخت هنــدوراس را به آتش
کشــیدند.این اعتراضات در واکنش به اقدامات
«خــوان اورالنــدو هرناندز» رییــس جمهوری
هندوراس آغاز شد.

کافه سیاست
فرمانده سپاه تهران:

امنیت مراسم ارتحالامام(ره)
از مرزها آغاز شده است
فرمانده سپاه تهران گفت :امنیت مراسم ارتحال
امام(ره) از مرزهــا آغاز شــده و در فاصله ۱۰
کیلومتری محل اصلی مراسم پوشش امنیتی
بسیار فشردهتر میشود و هرگونه رفت و آمد و
تحرکی زیر نظر است .سردار محمد رضا یزدی
در باره چگونگی تامین امنیت آســمان مراسم
نیز گفت :سامانههای پدافندی و موشکهای
هاگ در اطراف حرم مستقر شده و با همکاری
هوافضای ســپاه و قرارگاه پدافند هوایی خاتم
االنبیا(ص) امنیت آســمان مراسم به بهترین
شــکل ممکن تامین میشــود.وی ادامه داد:
سیستم پدافندی و جنگ الکترونیک و مقابله
با ریز پرندهها بسیار گستردهتر از سالهای قبل
اســت که این آمادگی برای مقابله با تحرکات
احتمالی دشــمنانی اســت که در عرصههای
مختلف از انقالب اسالمی شکست خورده اند.

وزیر امور خارجه تاجیکستان
با «ظریف» دیدار کرد
وزیر امــور خارجه جمهوری تاجیکســتان
با محمد جواد ظریــف ،وزیر امــور خارجه
جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.
وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و
تاجیکستان در این دیدار با اشاره به اهمیت
سیاسی و راهبردی روابط دو کشور دوست،
برادر ،بر تقویت همکاریهای دو کشــور در
زمینههای دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی
تاکید کردند.همچنین ،گســترش و تعمیق
روابــط و همکاری های سیاســی ،پارلمانی،
گروههای دوســتی ،اقتصادی به ویژه آب و
انرژی ،حمل و نقل ،برگزاری مشــورتهای
سیاسی و کنســولی ،همکاریهای فرهنگی
دوجانبه و بین المللی از جمله در ســازمان
یونسکو و نیز مقابله با افراط گرایی و تروریسم
از محورهای اصلــی گفتگوهای محمد جواد
ظریف و «ســراجالدین مهرالدین» در تهران
بود.

خروج نیروهای بیگانه از
منطقه تنها شرط مذاکره ایران
ســخنگوی شــورای نگهبان گفت :خروج
نیروهای بیگانه از منطقه ،تنها شــرط ایران
برای مذاکــره است.عباســعلی کدخدایی،
سخنگوی شــورای نگهبان در صفحه توئیتر
خود نوشت« :یک مشــاور زائدی در منطقه،
 ۶شــرط برای مذاکره با ایران گذاشته است.
ایران آن قدرها سختگیر نیست و تنها یک
شرط دارد ،آن هم خروج نیروهای بیگانه از
منطقه است».وی در ادامه تاکید کرد« :فقط
مطمئن نیســتیم با خروج نیروهای خارجی
دیگر از زائد و زائدها نام و نشانی خواهد ماند
یا خیر؟!»

زمان برگزاری انتخابات
هیئت رییسه کمیسیونهای
مجلس مشخص شد
انتخابات هیئت رییســه کمیســیو نهای
تخصصی مجلــس از یکشــنبه هفته آینده
آغاز میشــود .بر اســاس آیین نامه داخلی
مجلس در هر دوره از مجلس شورای اسالمی،
ساالنه انتخابات هیئت رییسه کمیسیونهای
۱۵گانه مجلس به منظور تعیین اعضا ،رییس،
سخنگو و سایر اعضای هیئت رییسه برگزار
میشود .با توجه به دستور کارهای مختلف
کمیسیونها ،ممکن است روزهای برگزاری
انتخابات هیئت رییسه این کمیسیونها نیز
متفاوت باشد.

پیشنهاد سردبیر:

مذاکره بر سر توان موشکی امری محال است
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طی هفتههای اخیر ،دولت ترامپ در
رابطه با ایران سیگنالهای متناقضی
مخابره کرده است .بحران وقتی شروع شد که جان
بولتون ،مشــاور امنیــت ملی در  ۵مــی اعالم کرد
واشــنگتن گروهی از ناوهای هواپیمابــر خود را به
خاورمیانه میفرستد و  ۵روز بعد مقامات وزارت دفاع
آمریکا از استقرار ســامانه دفاع موشکی پاتریوت در
منطقه خبر دادند .در  ۱۹می ،بعد از اینکه یک راکت
به سمت سفارت آمریکا در بغداد پرتاب شد ،ترامپ در
توییتی نوشــت« :اگر ایران میخواهد بجنگد ،این
رسما پایانش خواهد بود».
پنج روز بعــد ترامپ اعالم کرد قصــد دارد تعدادی
جت جنگنده و همچنیــن  ۱۵۰۰نیروی نظامی به
منطقه اعزام کند؛ اما او از عبارات تساهل آمیزی هم
استفاده کرد« :در حال حاضر ،من فکر نمیکنم ایران
بخواهد بجنگد و مطمئنا فکر نمیکنم آنها بخواهند
با ما بجنگند» .سپس در  ۲۷می ،ترامپ از پیشنهاد
شینزو آبه ،نخست وزیر ژاپن ،برای میانجیگری در
مورد اختالفات ایران و آمریکا ،اســتقبال کرد .حاال
مقامات رده باالی ایران ،نسبت به صداقت اظهارات
ترامپ مشکوکاند.
مقامــات روس معتقدند چنین تهدیــدات طوفانی
از طرف آمریکا و سپس پیشــنهاد مذاکره به ایران،
سیاســت ترامپ در قبال ایران را بی اعتبار میکند
و اثر معکوس دارد .الکســی پوشکوف ،عضو مجلس
نمایندگان روســیه و از افراد نزدیــک به والدیمیر
پوتین میگوید« :روسیه و ایران اتحاد بادوامی ایجاد
کردهاند ».او می افزاید« :روســیه به طور طبیعی با
کشــورهایی مثل ایران که تحت فشار دولت آمریکا
هستند ،متحد میشود ».پوشــکوف روابط ایران و
روســیه را اینطور توضیح میدهد« :شــراکتی که
میتواند تا حد یک «رابطه استراتژیک» تکامل یابد».
روســیه در حال ظهور به عنوان یــک قدرت فعال
کوچکتر در منطقه است .مسکو در خاورمیانه منافعی
دارد و انتظار دارد این منافع که با منافع ملی این کشور
مرتبط است ،در روابط بین الملل در نظر گرفته شود.
روسیه به دنبال این است که کانالهای انتقال نفت و
گاز خود را باز نگــه دارد ،با نیروهای جهادی افراطی
مبارزه کند تا به سمت روسیه گسترش پیدا نکنند
و از پایگاههای نظامی خود در سوریه حفاظت کند.
مسائلی که عمال برای روسیه به معنای «منافع ملی»
است ،کامال در سوریه قابل مشاهده است.
در سال  ،۲۰۱۵روسیه نیروی هوایی و زمینی خود
را به ســوریه فرستاد .روســیه و ایران برای شکست
داعش ،القاعده و ســایر گروههای افراطی همکاری

آتش نشان نیست  ،آتش بیار هم نمی شود

ترامپ؛ سبب خیر میان ایران و روسیه؟!

بین الملل

کمک همسر یکی از سرکردگان
داعش برای تعقیب البغدادی

کرده و با گروههای مخالف بشــار اسد مقابله کردند.
هر دو کشور ،توسعه میدانهای نفتی سوریه را ممکن
میدانند؛ میدانهایی که در حال حاضر توسط آمریکا
و نیروهای کرد ،اداره میشود.
در سال  ۲۰۱۷ســوریه موافقتنامهای امضا کرد که
بر اســاس آن یک پایگاه دریایی روسیه توسعه پیدا
کند و یک پایگاه برای نیروی هوایی روسیه در سوریه
تاسیس شود .سوریه به روسیه یک امتیاز قضایی اعطا
کرد که بر اساس آن دادگاههای سوریه مسائل قضایی
شهروندان روس ساکن سوریه را بررسی نمیکنند.
پایگاههای روسیه و حضور دائمی و نظامی این کشور
در خاک ســوریه ،قدرت روسیه را در سراسر منطقه
بازتاب میدهد که ابزاری است برای پشتیبانی از دو
متحد خود در منطقه ،یعنی ایران و سوریه.
روسیه همچنین با پیوستن به توافق هستهای ،۲۰۱۵
نفوذ خود در منطقه را افزایش داد .بر اساس این توافق
ایران اجازه یافت تحت نظــارت آژانس فعالیتهای
هســتهای خود را ادامه دهد .این توافق به اتفاق آرا
در شورای امنیت ســازمان ملل متحد تصویب شد
و اجازه رفع تحریمهای هســتهای ایران را میداد.
ترامپ سال گذشته به صورت یکجانبه از این قرارداد
خارج شد.
اگرچه بر اســاس گزارش آژانس بین المللی انرژی

اتمی ،ایران بــه برجام پایبنــد مانده؛ امــا آمریکا
تحریمهای یکجانبه را را در آگوست  ۲۰۱۸تشدید
کرد .در همین ماه دولت ایران به مقامات اروپایی پیام
داد که اگر تا  ۶۰روز به تجارت و مبادالت بانکی عادی
با ایران بازنگردند ،ایران اورانیوم خود را بیش از مقدار
تعیین شــده غنی میکند ،اورانیوم غنی شده و آب
سنگین را انباشت میکند و فعالیت تاسیسات اراک را
از سر میگیرد .واشنگتن معتقد است چنین اقداماتی
زمان مورد نیاز برای تولید مقدار کافی اورانیوم که در
نهایت به تولید بمب منجر شــود را کاهش میدهد؛
اما دیدگاه کارشناسان روسی چیز دیگری است .آنها
میگویند ایران فقط میخواهد به اروپا فشار وارد کند
تا تحریمها را بردارند و وارد مبــادالت مالی با ایران
شوند؛ نه اینکه ایران بخواهد بمب بسازد .روسیه منتقد
آرایش نظامی ارتش آمریکا در خلیج فارس و مخالف
حمله به ایران است؛ اما روسیه منابع محدودی دارد
و در صورت حمله نظامی آمریکا قصدی برای پاسخ
نظامی نــدارد .پوتین در یــک مصاحبه مطبوعاتی
بینالمللی گفت :روسیه «آتش نشان» نیست.
هرچند مسکو ،مخالفت خود با تحریمهای یکجانبه
آمریکا علیه ایران را اعالم کرده است؛ اما دولت روسیه
تجارت یا سرمایه گذاری خود را در ایران برای مقابله
با تحریمها به صورت چشمگیری افزایش نداده است.

تحریمهای آمریــکا تراکنشهای بانکی بین المللی
ایران را به شدت محدود کرده و تجارت با این کشور
دشوار شده است؛ اما چین که با مشکلی مثل روسیه
در مورد ایران مواجه است ،ساالنه  ۳۳میلیارد دالر با
ایران تبادل تجاری دارد که این عدد در مورد روسیه
تنها  ۲میلیارد دالر است.
روسیه در حال ســاخت دو مرکز هستهای دیگر در
ایران اســت؛ اما تبادل تجاری اندکی با این کشــور
دارد .روسیه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را تمام کرد،
بخشهایی از این نیروگاه توســط آلمانها ساخته
شده بود؛ اما بعد از انقالب ایران ،آلمانها پروژه را رها
کردند .روسیه در حال تکمیل یک راکتور و ساخت
راکتور دیگری در بوشهر اســت که انتظار میرود تا
سال  ۲۰۲۰تکمیل شود.
روسیه تصدیق میکند که ایران برنامه ساخت سالح
اتمی ندارد؛اما معتقد اســت ،اگر ایران مســیر خود
را تغییر دهد ،یک ایران مجهز به ســاح هســتهای
میتواند برای نفوذ منطقهای ،کارآمدتر رقابت کند.
مقامات ایرانی هم کامال به روســیه اعتماد ندارند ؛
اما درنهایت با یکدیگــر کار میکنند .رفقای متحد
استراتژیک قدیمی هستند و سر بزنگاه به کمک هم
میآیند مگر آنکه روسها به سیاست قدیمی خود که
دورزدن است ،روی بیاورند!

نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه وزیر نفت بعد از کشف کارتخوان در دفترش
فرار به جلو داشته است ،از شکایت جمعی از نمایندگان از وی به قوه قضاییه به دلیل عدم انجام وظایفش خبر
داد .ابوترابی افزود :همچنین  10نفر از نمایندگان در نامهای به هیئت رییسه درخواست بررسی به موضوع عدم
انجام مسئولیتها توسط وزیر نفت طبق ماده  232آییننامه داخلی مجلس را دارند .وی اظهار داشت :امروزه
یکی از مشکالت مملکت ما این است که مسئوالن با عدم اقدام به موقع باعث خسارتهای بسیار زیاد به مملکت
و بیتالمال شدهاند که در حوزه مسائل حقوقی به این کار ترک فعل میگویند .این نماینده مجلس با اشاره به
موضوع کشف کارتخوانها در دفتر وزیر نفت خاطرنشان کرد :اگر کشف این کارتخوانها در دفتر هر وزیری در
کشورهای دیگر انجام میشد ،شخص وزیر استعفا میداد؛ اما االن شاهد هستیم که متاسفانه آقای زنگنه فرار
رو به جلو را در دستور کار خود قرار داده و به جای اینکه پاسخگوی مردم باشد به دنبال توجیه کار خود است.

شرکت پست سلطنتی انگلیس موسوم به«رویال میل» اعالم کرد تبادل محموله های پستی با ایران را
از سر گرفته است .این شرکت اعالم کرد ضمن ارســال همه بسته های پستی به مقصد ایران که به علت
لغو برنامه ارسال آنها به ایران در انبارهای این شرکت مانده بود ،محموله های پستی جدید هم به ایران
منتقل خواهد شد .سفیر کشورمان در انگلستان نیز با اشاره به پیگیری های انجام شده گفت :بر اساس
گزارشهای رسیده ،در مرحله نخست محموله های پســتی معطل مانده به مقصد کشورمان ارسال می
شود و به تدریج همه فعالیتهای پستی طبق روال گذشته از سر گرفته خواهد شد.شرکت پست انگلیس
از  ۱۲فروردین و در اقدامی تعجب برانگیز ارسال محموله های پستی به مقصد ایران را متوقف کرد.شرکت
سلطنتی پست انگلیس (رویال میل) در پایگاه اطالع رسانی خود اعالم کرده بود با توجه به تحریم های
اعمال شده ،از این پس قادر به انتقال محموله های پستی حتی نامه به مقصد ایران نیست.

چهره ها

رییس کمیســیون ویژه برجام در مجلس نهم گفت:
ی دفاعی نه تنها تامین کننده امنیت کشــور
توانمند 
است بلکه با اتکا به این توانمندی ،عزت و شرف ملت
نیز حفظ خواهد شد .علیرضا زاکانی گفت :هیچ ملتی
حاضر نیست عزت و شــرف خود را در معرض معامله
قرار دهد .وی ادامه داد :بنابراین اینکه رهبر انقالب در
سخنرانی اخیرشان از توان موشکی به عنوان ناموس
و اساس انقالب اســامی یاد میکنند ،اوج مالکیت و
ارزشگذاری ناظر به این موضوع را نشــان میدهد.
ایشان با ناموسی خواندن توان دفاعی کشور ،به کسانی
که با پروراندن افکار خام مذاکره بر سر توان موشکی،
دانسته یا نادانســته امنیت و شرف کشور را زیر سوال
میبرند ،این پیام را دادند که مذاکره بر سر توان دفاعی
کشــور امری محال است .نماینده ســابق تهران در
مجلس شورای اسالمی همچنین درباره لطمات مذاکره
مجدد با آمریکا خاطرنشان کرد :آنچه که مسلم است
این است که طی  40سال گذشته به ویژه در مذاکراتی
که پیرامون برجام صورت گرفت ،جز دشمنی و خباثت
از دولت آمریکا در خاطرهها نمانده است.
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پرده ها کنار می روند

مقابله با معامله

شکایت نمایندگان از وزیر نفت به قوه قضاییه

مذاکره بر سر توان موشکی
امری محال است

پای قدس ایستاده ایم

حقیقت قرن

شرکت پست انگلیس ،ار سال محموله به ایران را از سر گرفت

رییس کمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم:

پیشخوان

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

حسین مظفر
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

راه بخور بخور ،برای عدهای
مسدود شده است

اکثریت اعضای مجمع
مخالف  FATFهستند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره
بررسی  FATFدر مجمع تشخیص مصلحت
نظام گفت :ما درباره پالرمو ،تقریبا به نتیجه
رسیده بودیم .آن شفافیتی که اینها در پالرمو
دنبال آن هســتند ،پیدا کــردن روزنههای
فرار ما از تحریم اســت .برای کشوری که در
معرض تحریم قرار دارد ،این خیلی بیعقلی
است که بیاید تمام مسائل خود را در اختیار
آنها قرار دهد.
حســین مظفر افزود :در حال حاضر تقریبا
اکثریت قاطع اعضای مجمــع مخالف این
لوایح هســتند .اتفاقا عدهای از وزرا و معاون
اول رییسجمهــور بــه حضرت آقــا نامه
داده و توصیه کرده بودنــد که مجمع مثال
رعایت کنند و نگاه مثبت داشــته باشند و
اتفاقا به خاطــر همین مســئله ،اظهارنظر
طول کشید.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت :همان عدهای
که میخواهنــد برنامه وزارت نفت بــرای دور زدن
تحریمها را افشا کنند ،رفتارشان در ارتباط با کرسنت
هم خسارت محض بود .جالل میرزایی اظهار داشت:
جریانی به زنگنه فشــار میآورند که برای دور زدن
تحریم ها چه کردی؟ گویی میخواهند برنامه وزارت
نفت برای دور زدن تحریمها را افشــا کنند و از آن
طرف دنبال این هستند که بگویند وزارت نفت آرایش
جنگی نگرفته این در حالی است که کامال در جریان
مجموعه اقدامات برای صیانت از منافع کشور ،برخورد
با تحریمها و چگونگی حفظ بیت المال هستند.وی
افزود :شاید این افراد از اینکه زنگنه راه بخور بخور را
برای عدهای مســدود کرده ،ناراحت هستند وگرنه
میدانند که او با نهادهای امنیتی در ســپاه ،وزارت
اطالعات و دبیرخانه شورای امنیت ملی نهایت تعامل
را دارد و مسائل را مدیریت میکند .عضو کمیسیون
انرژی مجلس تاکید کرد :رفتارهای این افراد مشکوک
است و باید در ارتباط با نحوه عملکردشان در نهادهای
امنیتی پیگیری صورت گیرد.
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احمد همتی
نماینده مجلس:

روزنامه گاردین نوشت ،همســر یک مقام ارشد
داعش چهار ســال پیش بعد از بازداشتش نقش
محوری را در تالش برای تحت پیگرد قرار دادن
ابوبکر البغدادی ایفا کرده است.
«ام ســیاف»  ۲۹ســاله یکی از زنان به اسارت
درآمده عضو داعش در ابتدا همکاری با بازپرسان
را رد میکــرد؛ اما در اوایل ســال  ۲۰۱۶درباره
تشکیالت داعش اطالعات سری و بسیار حساسی
را در اختیار ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا و
سازمان اطالعات ُکرد گذاشــت که به تالشها
برای تحت تعقیب قــرار دادن ابوبکر البغدادی
کمک کرد.
ام سیاف ،به ســازمان اطالعات آمریکا (سیا) و
ســازمان اطالعات کرد ،اطالعات مهمی درباره
رفتوآمدهای البغدادی و شبکه مخفیگاههای
سری او ارائه داد.

اقدامات ویژه «آکپارتی»
برای پیروزی در استانبول
بسیاری از تحلیلگران سیاســی ترکیه معتقدند
که به احتمــال قوی حزب عدالت و توســعه در
چارچوب بست اصالحات دســتگاه قضا ،تعداد
قابل توجهــی از زندانیــان را آزاد خواهد کرد.
حزب عدالت و توسعه ،با ارائه بستهای با نام بسته
اصالحات دســتگاه قضایی اعالم کرده که قصد
دارد در ســاختار قضایی ترکیه اصالحات جدی
انجام دهد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حزب عدالت و
توسعه میخواهد با این بهانه جمع قابل توجهی
از زندانیان سیاســی و زندانیان دیگر را آزاد کند
و این مســئله بر آرای «آکپارتی» در استانبول
تاثیر بگذارد.

آمریکا ،خواهان خروج انگلیس
از اتحادیه اروپاست
«جان بولتون» در مصاحبه ای عنوان کرد ،آمریکا
خواهان خروج انگلیس از اتحادیــه اروپا بوده و
میخواهد انگلیس به نتایج همهپرسی بریگزیت
ســال  ۲۰۱۶احترام بگذارد.وی در ادامه افزود:
من فکر میکنم که این اتفــاق به طور خاص به
ما در ناتو کمک خواهد کرد تا یک کشور مستقل
و قدرتمند دیگر داشته باشــیم که به ناتو برای
داشتن عملکردی موثرتر کمک کند.

هند ،ممنوعیتهای پروازی
علیه پاکستان را لغو کرد

رییسجمهور روابطش را با
وزرا تقویت کند
نماینده ســمنان در مجلــس گفت :ضعف
جمهور با وزرایش و ناهماهنگی

ارتباط رییس
بینبخشی در بدنه دولت ،موجب طرح بحث
تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت شده
است .احمد همتی خاطرنشان کرد :وظایف
رییسجمهور آن اســت که بتوانــد ارتباط
منطقی بین بخشــی ایجاد کند و به عنوان
محور دولت پیگیر مسائل و مشکالتی باشد
که شــاید برخی از وزرا نتوانند به تنهایی آن
را انجام دهند .همتی ادامــه داد :من و دیگر
نمایندگان مجلس معتقدیم که باید ارتباط
جمهــور و وزرا تقویت شــود و

بیــن رییس
هماهنگی بین بخشی در دولت افزایش یابد
جمهــور با وزرا

که متاســفانه ارتباط رییس
ضعیف بوده و ارتباط وی با مجلس هم ،چنین
وضعیتی دارد که موجب شــده اســت برای
کشور مشکالتی را ایجاد کند.
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نیــروی هوایی هنــد اعالم کــرد ،این کشــور
محدودیتهای موقتی که بر رفتوآمد هواپیماها
به مقصــد و از مبدأ پاکســتان در حریــم هوایی
خود در پی بــاال گرفتن تنشها با پاکســتان در
ماه فوریه اعمال کرده بود را لغو کرده اســت.این
محدودیتهای هند علیه پروازها از مبدأ و به مقصد
پاکستان بعد از آن اعمال شدند که پاکستان به نوبه
خود تصمیم به ممنوع کردن پــرواز هواپیماهای
تجاری هند در حریم هوایی خود گرفت.

شاهزاده سعودی جعلی
در فلوریدا بازداشت شد
مردی که در ایالــت فلوریدای آمریــکا خود را
یک شــاهزاده ســعودی جا میزد ،به  ۱۸سال
حبس محکوم شد.این مرد که به مدت سه دهه
خود را از اعضای خاندان ســلطنتی عربســتان
معرفی میکرد و با فریب مــردم  ۸میلیون دالر
از آنها کالهبرداری کرده بود ۱۸ ،سال از زندگی
خود را پشــت میلههای زندان ســپری خواهد
کرد.
آنتونی گیگناک  ۴۸ســاله ،با کالهبرداری برای
خود زندگی شــخصی مجللی فراهــم کرده بود
که شــامل اعتبارنامههای دیپلماتیک تقلبی و
استخدام محافظان شخصی میشد.
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پیشنهاد سردبیر:

توجه به کسب و کارهای الکترونیکی
اجتناب ناپذیر است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبرداد:

اختصاص ۱۴میلیارد دالر برای
تامین کاالهای اساسی مردم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
گفت :دولت باید بر بازار ،نظارت بیشتری کند و
رونق تولید را در کشور افزایش دهد و حدود ۱۴
میلیارد دالر مجلس به دولت اختیار داده که برای
کاالهای اساســی مردم اختصاص دهد .ســمیه
محمودی با بیان اینکه دشمن با جنگ اقتصادی،
ایجاد مشکالت داخلی و افزایش ظلم بر ملتها
به دنبال اهداف خود است که با همه این اقدامات
موفق نشده ،بیان کرد :هدف آمریکا از اعمال فشار
و تحریم علیه ایران ،این اســت کــه ملت بزرگ
ایران پشت میز مذاکره بنشیند ولی کور خواندند
کسانی که فکر میکنند ایران و ایرانی قابل تهدید
اســت و قد خم میکند .وی با اشاره به مشکالت
اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم گفت :دولت
باید بر بازار نظارت بیشــتری کند ،رونق تولید را
در کشــور افزایش دهد و حدود  14میلیارد دالر
مجلس به دولت اختیــار داده که برای کاالهای
اساسی مردم اختصاص دهد.

توجه به کسب و کارهای
الکترونیکی ،اجتناب ناپذیر است
مدیرعامــل یــک شــرکت فعــال در حــوزه
استارتآپها در اصفهان گفت :با توجه به توسعه
فناوریهــای نوین و جایگاه اســتارت آپ ها در
اقتصاد کشور ،کسب و کارهای الکترونیکی باید
بیشــتر مورد توجه باشــند .امیر عرفانی افزود:
مشــکالت این کســب و کارها در شهرستانها
به راحتی رفع نمیشــود و نیاز به ارتباط گیری
بیشتر مســئوالن این حوزه با سرمایه گذاران در
این بخــش دارد .وی ادامه داد :فناوری اطالعات
فرصت خوبی بــرای درآمد پایدار بــا کمترین
امکانات و نیروی انسانی است و در رفع نیازهای
اجتماعی کارآمد اســت .وی با اشاره به ظرفیت
استارتآپها در رشد اقتصادی ،خاطرنشان کرد:
قوانین صنفی و سایر مشــاغل برای این دسته از
حرفه کسب و کار صدق نمیکند و باید برای رونق
این عرصه ،ضوابط خاصی به تصویب و به مرحله
اجرا برسد .وی از اجرای سلیقهای قوانین انتقاد
و این موضوع را مانعی برای فعالیتها برشمرد و
افزود :اگر قوانین ،سلیقهای اجرا نشود و شرایط
برای آغاز کار تسهیل و چنانچه فرد تخلف کرد با
آن برخورد جدی بشود ،زمینه فعالیت گسترش
مییابد.

تحریم نفتی ایران ،هزینه
پاالیشگاههایآسیا را افزایش داد

صربستان و فیلیپین
به خرید طال روی آوردند
بانکهای مرکــزی صربســتان و فیلیپین هم به
جمع کشــورهایی که با خرید طال در حال فاصله
گرفتن از دالر هســتند ،پیوســتند .این کشورها
در حال تبعیت از رویکرد برخی دیگر از کشورها
نظیر روســیه و چین که با هدف فاصله گرفتن از
دالر به ســمت خرید طال روی آوردهاند ،هستند.
به گزارش رسانههای صربستان ،بانک مرکزی این
کشورها قصد دارند ،حجم ذخایر طالی خود را تا
پایان سال جاری از  20به  30تن افزایش دهند .به
گزارش شورای جهانی طال ،خرید این فلز گرانبها
از سوی بانکهای مرکزی کشــورها در سه ماهه
نخست سال جاری به باالترین میزان در دورههای
مشابه  5سال گذشته رسیده و  68درصد افزایش
داشته است.
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تا ســال  1400تنش آب شــرب  80درصد از کل
جمعیت شــهری ایران را در بر خواهد گرفت .این
واقعیت را-که معموال جدی هم گرفته نمیشود-
آمار و ارقام مصرف در شــهرهای بزرگ و پر بارش
نیز نشــان میدهند و البته تالشی برای هدررفت
منابع در زمینــه آب هم چندان جدی نیســت .با
شروع فصل گرما ،هشــدارها نسبت به مصرف آب
و صرفهجویی شــهروندان به دلیل کمبود آب هم
آغاز شده است.بااینکه امسال اغلب سدهای کشور
وضعیت مطلوبی دارنــد؛ اما زایندهرود که اصفهان
را ســیراب میکند ،همچنــان از رکوردهای آبی
عجیب و غریب کشــور عقب اســت و امسال هم
اصفهانیها باید با مــدارا ،آب مصرف کنند .اگرچه
درست مصرف کردن آب ،نیازی است که باید در هر
شرایطی جزو فرهنگ مصرفی در کشورمان شود؛
اما همچنان سهم صرفه جویی و مصرف در کشور
به شدت نابرابر است .اصفهان به عنوان یک استان
درگیر خشکســالی و البته منطقهای که آب برخی
دیگر از نقاط مانند یــزد و قم را هم تامین میکند،
در حالی ســال گذشــته یکی از صرفــه جوترین
استانها در مصرف آب بوده است که برخی دیگر از
استانها مانند تهران و البرز چندین برابر اصفهان
و حتی کشور ،آب مصرف کردهاند.
یارانهها در جیب برخوردارها
اخیرا در گزارشــی میزان یارانه پرداختی آشــکار
و پنهان که دولت برای ســال  98پرداخت خواهد
کرد ،چیزی در حدود  ۸۹۰هــزار میلیارد تومان
برآورد شد که این رقم معادل  ۱۰.۹میلیون تومان
یارانه اعطایــی به ازای هر فــرد و تقریبا  ۲.۲برابر
بودجه ساالنه کشور است.
از این میزان ،معادل  ۳۳۰۰میلیــارد تومان بابت
حمایت از صنعــت آب و اجرای تکالیــف قانونی
شــرکتهای ذیربط نظیر تولیــد و انتقال آب و
کمک بــه هزینه آب مــدارس مصرف میشــود.
ایــن پرداختها بدون احتســاب جبــران ضرر و
زیان شــرکتهای آب و فاضالب و  ...اســت .این
مبلغ در حالی به آب شــرب مصرفــی اختصاص
مییابــد که عمــا در تهــران ،شــهروندان بین
 2تا ســه برابــر بیشــتر از ســایر نقاط کشــور
آب مصــرف میکنند؛ پــس یارانه بیشــتری هم
میگیرند.

تشنههای صرفه جو

سهم اندک اصفهان از مصرف آب در کشور
سرانه مصرف آب شــرب در ایران هم اکنون ۲۲۰
لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است که این رقم
در برخی از کالن شهرهای کشــور مانند تهران به
بیش از  ۳۰۰لیتر در شبانه روز میرسد .بر اساس
آمارهای ارائه شــده از ســوی معاونت اقتصادی
وزارت نیرو ،مشــترکان خانگی در استان تهران با
مصرف  1488لیتر در شــبانهروز ،باالترین مصرف
آب را در کشــور و البتــه در جهان دارنــد .پس از
تهرانیها ،هر مشترک البرزی با مصرف  1285لیتر
در شــبانهروز ،دومین پرمصرف آب کشــور است.
پس از البرزیها ،اهوازیها بــا مصرف  774لیتر،
قرار دارند .اصفهان با  671متــر مکعب در جایگاه
هفتم این جدول قرار دارد .این در حالی اســت که
اصفهان یکی از پر جمعیتترین استانهای کشور
است و مقایسه آمار مصرف با شــهر تهران یا البرز
نشــان میدهد که چقدر مصــرف آب در اصفهان
به نســبت جمعیت و میزان انشــعاب پایین بوده

است.
آب در اصفهان مجانی نیست
یکی دیگر از آیتمهای ارائه شــده از سوی وزارت
نیرو ،مربوط به آمار آب بدون درآمد در استانهای
کشور اســت .در سال گذشــته  25درصد (24.8
درصد) آب عرضه شــده برای مصــارف خانگی در
کشــور هیچ درآمدی برای وزارت نیرو نداشــته
اســت .این وضعیت بیش از  ۸۰۰تا  ۹۰۰میلیارد
تومان خســارت مالی برای کشــور به همراه دارد.
آب بدون درآمد از اختــاف بین حجم آب ورودی
به سیستم (شبکه توزیع) و مصارف مجاز با درآمد
یکسال محاسبه میشود .بخشی از این آب شامل
هدررفت در شبکههای توزیع یا آبهایی است که
به مشتریان ارائه شده؛ اما پول آن (به دلیل خرابی
کنتورها) دریافت نشــده و بخش دیگر به مصارفی
گفته میشود که اســتفاده از آن مجاز است ،ولی
درآمدی بــرای شــرکتهای آب و فاضالب ندارد
از قبیــل :مصــارف فرآیندی در تاسیســات آب و

مدیر بازرسی اصناف استان اصفهان

فاضالب ،مصارف آتشنشانی و. ...
مصــارف مجاز بــدون درآمــد نیز ســهمی 1.7
درصدی از  25درصــد کل آب بدون درآمد دارند.
طبق برآوردهای صــورت گرفته  ۲۰ســال برای
رسیدن به حد اســتاندارد مصرف آب بدون درآمد
در کشــور ،زمان الزم اســت .در بین استانهای
کشــور ،میزان آب بــدون درآمد در اســتانهای
خوزســتان و کرمانشــاه بیش از  39درصد؛ یعنی
 1.5برابر بیشــتر از میانگین کشــوری اســت .در
رتبههای بعدی ،خراســانجنوبی بــا  32درصد،
کردســتان با  31.7درصد ،در مصــرف آب بدون
درآمد پیشــتاز هســتند؛ اما نکته قابلتامل اینکه
در این شــاخص در سه اســتان یزد ،اصفهان و قم
که با کمآبــی و تنش آبی مواجه هســتند ،میزان
آب بدون درآمد حدود  10درصد کمتر از میانگین
کشــور بوده؛ بهطوری که این میــزان در یزد 16
درصد ،اصفهان  16.2و اســتان قــم  17.7درصد
است.

کمتر از  100واحد صنفی ،اجازه عرضه قلیان دارند
مدیر بازرسی اصناف استان اصفهان گفت :در پروانه کسب متقاضیانی که از فروردین  97به بعد درخواست ایجاد
چایخانه را داشتهاند ،عدم عرضه قلیان به صراحت اعالم شده؛ یعنی این واحدها صرفا میتوانند چای و شربت عرضه
کنند .جواد محمدی فشــارکی اظهار کرد :قانون برای هیچ صنفی ،محدودیت تعداد واحد صنفی را تعیین نکرده
و اتحادیه موظف است به هر متقاضی واجد شرایطی ،پروانه کســب ارائه کند؛ اما در پروانه کسب متقاضیانی که از
فروردین  97به بعد درخواست ایجاد این واحد صنفی را داشتهاند ،عدم عرضه قلیان به صراحت اعالم شده؛ یعنی این
واحدها صرفا میتوانند چای و شربت عرضه کنند .وی خاطرنشان کرد :رسیدگی به این موضوع ،وظیفه اداره نظارت
بر اماکن پلیس و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی است و بازرسی اصناف به دلیل تداخل صنفی ،صرفا امکان
جریمه واحدهای متخلف را دارد و نمیتواند واحدی را پلمب کند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت :در حال حاضر قیمتهای مسکن و اجارهبهای منتشر شده
در بازار و فضای مجازی ،نرخهای واقعی نیســتند و توســط افراد غیرمتخصص تعیین شده است.رسول
ت و ساز و قیمت تمام شده مسکن،
جهانگیری اظهار داشت :پس از تغییرات و نوسانات ارزی در بحث ساخ 
افزایش قیمتها عجیب و غریب بوده؛ اما این دلیل نمیشود که سیرصعودی و بدون ضابطه  200 ،100و
حتی  300درصدی در برخی از بخشهای مسکن داشتهباشیم.وی درباره کمیابی رهن کامل مسکن در
شهر اصفهان ،افزود :نرخ سود بانکی زمانی که کاهش مییابد ،رغبت مالکان به رهن کاهش یافته و میزان
کرایه را افزایش میدهند؛ این اتفاق با افزایش نرخ ســود بانکی برعکس شده و رغبت مالکان و صاحبان
خانه به رهن بیشتر میشود.

وصول  97درصد
درآمدهای مالیاتی
سال  97استان اصفهان

بازار

دوربین دیجیتال

300,000
تومان

سامسونگ مدل ES95

685,000
تومان

حدود  97درصد درآمدهای مالیاتی پارســال استان اصفهان وصول شــد.مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان گفت :
پارسال بیش از شــش هزار و 700میلیارد تومان مالیات در استان اصفهان وصول شــده که از این میزان سهم اصناف
استان ،پنج درصد بوده است.بهروز مهدلو با بیان اینکه ســال  35 ،1395درصد صاحبان مشاغل گروه سوم (اصناف با
درآمدهایی تعریف شده متغیر در هرسال) فرم خوداظهاری خودرا ارسال کردند ،افزود:این میزان به 51درصد در ارسال
خوداظهاریهای سال  1396رسید.وی با پیش بینی اینکه امسال حدود  80درصد اصناف ،فرم خوداظهاری سال 1397
را ارسال کنند ،گفت:در صورت تحقق این میزان  60درصد ماموران مالیاتی ،وقت خود را به مشاغلی که در امورمالیات
نیاز به رسیدگی بیشتر یا فرار مالیاتی دارند ،اختصاص می دهند.

مدیر اجرایی کارخانه پلیاکریل اصفهان مطرح کرد:

پلی اکریل به دنبال حذف واسطهها
مدیر اجرایی کارخانه پلیاکریل اصفهان با بیان اینکه تعمیرات اساسی کارخانه دیام تی پلیاکریل
بعد از دو سال برای انجام افزایش ظرفیت ،انجام شده است ،افزود :به احتمال زیاد این کارخانه امروز
یکشنبه وارد مدار میشود .مدیر اجرایی کارخانه پلیاکریل اصفهان همچنین با بیان اینکه در این مدت
و در یک دوره زمانبندی مشخص ،تعمیرات اساسی کارخانه استیپل پلیاستر نیز انجام شده ،گفت :به
احتمال فراوان در هفته جاری نیز ظرفیت کارخانه استیپل و یارد از  70درصد به  100درصد برسد .وی
همچنین در خصوص مشکالت پیش روی تامین مواد اولیه پلی اکریل ،اظهار کرد :به دلیل اینکه این
کارخانه در بورس ،کدال ندارد ،به ناچار از واسطه و با  5درصد افزایش هزینه مواد اولیه خود را تامین
کند؛ اما به دنبال این هستیم که با قانع کردن وزارت صمت و بورس ،مواد اولیه پلیاکریل را خارج از
سهمیه بورس به صورت مستقیم و بدون واسطه به ما بفروشند .رجایی با بیان اینکه شرکت پلی اکریل
مواد اولیه خود را به روز تامین میکند که متاسفانه قیمت مواد اولیه باالتر از بازار است ،تاکید کرد :در
پی این هستیم مواد اولیه پلیاکریل را بدون واسطه خریداری کنیم تا با حذف هزینه اضافه از سیستم
خود ،مواد اولیه مورد نیازمان را با قیمت مناسب تامین کنیم؛ اما تاکنون موفق به این کار نشدهایم .وی
در خصوص تامین مواد اولیه کارخانه آکریلیک یک و دو که وارداتی است ،گفت :متاسفانه مشکالتی
در تامین منابع ارزی و خرید این مواد وجود دارد که با رایزنیهای صورت گرفته اکنون محموله 550
تنی به صورت زمینی از مرز شمال با چند واسطه وارد کشور شد که تولید آن انجام شده است ،همچنین
اکنون در حال خرید چند محموله دیگر هستیم .وی تاکید کرد :در تالشیم از کوچکترین ظرفیتهای
کارخانه برای بقای این مجموعه تولیدی استفاده کنیم؛ البته به روند موجود خوشبین هستم هر چند
مشکالت اقتصادی کشور موجب نارضایتی پرسنل میشود.
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اعطای معافیتهای مالیاتی یکی از ابزارهای
کارآمد و موثر برای اجرای سیاست های مالی
در خصوص تخصیص بهینــه منابع وتحقق
عدالت اجتماعی اســت که حمایت از تولید و
سرمایه گذاری ،رشد و توســعه و ...در عرصه
اقتصاد و عامل شــکوفایی آن را در پی داشته
اســت .با توجه به موارد فوق الذکر ،درقانون
مالیاتهای مســتقیم نیز برای مقوله اعطای
معافیتهای مالیاتــی ،اهمیت خاصی لحاظ
شــده اســت .نظر به اینکه وجود و تخصیص
برخی از معافیت های غیر هدفمند و غیرشفاف
در قانون پیشین ،تبعاتی همچون ایجاد زمینه
تخلفات ،تبعیــض ها و فرارهــای مالیاتی را
به دنبال داشــته اســت ،دولت با استفاده از
تجربیات گذشــته ،بررســی ها و تحقیقات
علمی کارشناســان اقتصــادی خبره،پس از
شــناخت اینگونه نقایص در قانــون ،قانون
جدید مالیاتهای مستقیم با تعیین و اعطای
تخفیفها و معافیت هــای مالیاتی هدفمند،
زمینــه انتقال ســرمایه ها به نقــاط محروم
کشور ،توسعه فضای کسب و کار ،رونق تولید
و صادرات و سیاســت های خروج از رکود را
فراهم کرده اســت .از ســوی دیگر،در قانون
کنونی مالیات های مســتقیم از طریق ایجاد
تغییرات در معافیت ها و مشوق های مالیاتی
غیر هدفمند و ناکارآمد و حذف حمایت های
تبعیض آمیز ،باعث بهبود نظام انگیزشی شده
اســت و زمینه مســاعد اصالح نظام مالیاتی
و افزایش فضای رقابتــی در اقتصاد را فراهم
ساخته که اجرای دقیق قانون در نهایت منجر
به تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی خواهد
شد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

نرخ های اجاره در فضای مجازی واقعی نیست

خبر

رویتــرز طــی گزارشــی نوشــت تحریمهای
نفتی آمریــکا علیه ایران ،باعــث افزایش هزینه
پاالیشگاههای آســیایی و کاهش سود آنها شده
اســت .اطالعات نشــان میدهد که هند و چین
روی هم حدود  480600بشــکه نفت در روز از
ایــران وارد کردهاند که کمتــر از  1.12میلیون
بشکه ماه آوریل است .از نظر تاثیر نبود بشکهای
نفت ایران ،به نظر میرســد مشــتریان آسیایی
توانستهاند نفت خام کافی از سایر عرضهکنندگان
بگیرند؛ اما انتظار میرود عربستان سعودی قیمت
نفت را برای تمام درجههای نفــت خامی که به
پاالیشگاههای آسیا میفروشد ،برای سومین ماه
پیاپی افزایش دهد که این مسئله سود پاالیشگاهها
را کاهش خواهد داد .یک تاثیر منفی دیگر برای
پاالیشگاههای آسیا ،افزایش صادرات محصوالت
نفتی چین اســت کــه ظرفیت پاالیشــگاهی را
سریعتر از رشد تقاضای داخلی تقویت کرده است.

مرضیه محب رسول

بر اساس آمار وزارت نیرو ،اصفهان کمترین میزان مصرف آب بدون درآمد در کشور را داشته است؛

سیاست های تشویقی
برای صادرات در قانون
مالیاتهای مستقیم

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

دوربین دیجیتال کانن
پاورشات آ 800

عکس روز

1,680,000
تومان

فروش توت فرنگی در جادههای کردستان
اســتان کردســتان با  ۱۲هزار بهره بردار ،عمدهتریــن تامین کننده توت فرنگی کشــور
به شمار میرود.

دوربین دیجیتال الیمپوس
مدل D-750

حسابدار شخصی موج

معرفی اپلیکیشن مالی

کافه اقتصاد
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در این اپلیکیشــن اندرویدی
عالوه بر همه امکانات الزم برای
حسابداری شــخصی ،قابلیت
صدور فاکتور نیز گنجانده شده
است.
به کمک اپلیکیشــن حسابدار
شــخصی مــوج میتوانید به
مدیریــت تراکنش هــای مالی
روزمره بپردازید؛ همچنین یک
دستیار انبارداری خوب در اختیار
داشته باشید.

4

دانستنی ها

محدودکردن آسیب ناشی از
سکته مغزی با تحریک عصبی
محققان دریافتند تحریک الکتریکی سیستم
عصبی میتواند به کاهش آسیب مغزی ناشی
از سکته مغزی کمک کند .در آزمایشات اولیه
مشخص شد با انجام تحریک الکتریکی ،جریان
خون به مغز از طریق گشادشدن عروق خونی
آسیب ندیده و عبور لخته خون افزایش مییابد.
همین مســئله موجب انتقال خــون غنی از
اکسیژن به نواحی تهدیدشده مغز میشود.
دکتر «محمد موســوی» ،مدیر بخش جراحی
عروق عصبی در بیمارســتان دانشگاه استیتن
آیلند نیویورک سیتی که در این تحقیق حضور
نداشــته ،در این بــاره میگویــد« :بافت مغز
حساسترین عضو نســبت به کمبود اکسیژن
اســت .زمانی که به قدرکافی اکسیژن یا خون
دریافت نکند ،به ســرعت میمیرد .اگر یکی از
عروق خونی مسدود شــوند ،آن رگ باید فورا
باز شود».
دکتر «جفری ســیور» ،سرپرست تیم تحقیق
از دانشگاه کالیفرنیا ،در این باره میگوید« :ما
معتقدیم این شــیوه میتواند درمان جدیدی
برای بیماران مبتال به سکته مغزی ایسکمیک
باشد».

اختالل دوقطبی؛ فاکتور
پرخطر ابتال به پارکینسون
طبق نتایج یک مطالعــه جدید ،بیماران مبتال
به اختــال دوقطبی هفــت برابر بیشــتر در
معرض ابتال به بیماری پارکینسون قرار دارند.
بیماری پارکینسون یک مشــکل پیشرونده
همراه با رعشــه در بدن ،سفت شدن عضالت
و حرکات آهسته اســت .در این مطالعه ،تیم
تحقیق به سرپرســتی دکتر «مو هونگ چن»
از بیمارســتان عمومی تایپه ،گزارش سالمت
 ۵۶هزار تایوانی را که بین ســالهای  ۲۰۰۱تا
 ۲۰۰۹مبتال به اختالل دوقطبی تشخیص داده
شده بودند را بررســی کردند .این افراد با ۲۲۵
هزار فرد فاقد سابقه اختالل دوقطبی یا بیماری
پارکینسون مقایسه شدند .هر دو گروه تا اواخر
سال  ۲۰۱۱تحت پیگیری بودند .در طول این
مدت ۳۷۲ ،فــرد مبتال به اختــال دوقطبی،
مبتال به پارکینسون شــده بودند .در حالی که
 ۲۲۲نفر از افراد فاقد اختالل دوقطبی مبتال به
پارکینسون شدند.

پیشنهاد سردبیر:
اختالل دوقطبی؛ فاکتور پرخطر ابتال به پارکینسون
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تحقیقات محققان نشان می دهد؛

ترفند

معجزه جعفری برای پاکسازی کلیهها
جعفری ،از گیاهان دارویی محبوب در جهان است .خواص دارویی
این گیاه ،به ویژه زمانی که موضوع سالمت کلیههای انسان مطرح
میشــود ،جالب توجه اســت .افزون بر خواص دارویی ،جعفری
به واسطه عطر و طعم خاص خود در آشــپزی نیز یک سبزی پر
استفاده است .سرشــار از ویتامینهای  ،K، A، Cاسید فولیک و
آهن است که این مواد مغذی همگی برای حفظ سالمت کلیهها

ضروری هستند .این گیاه ،یک ماده ادرارآور است و به دفع مایعات
اضافه از بدن کمک میکند .این اثر برای کلیهها مفید است زیرا
به دفع مواد زائد و ســموم کمک کرده و همچنین ویتامینها و
مواد معدنی در اختیار بدن قرار میگیرند .این سبزی سبز رنگ به
پیشگیری از تشکیل سنگهای کلیه و سنگهای صفراوی کمک
میکند .حاوی مواد فعالی مانند آپیژنین ( )Apigeninاست که

یک عامل ضد التهاب محســوب میشود .جعفری مقادیر زیادی
از فالونوئیدها را داراست که آنتی اکسیدان هایی قوی برای بدن
محسوب میشوند .سرشــار از ویتامین  Cو کوئرستین است که
آنتی اکسیدان هایی طبیعی و ضد التهاب هستند .جعفری برای
سالمت کلیهها مفید بوده و حاوی آنتی اکسیدان ها و مزایای مهم
دیگر برای گوارش است.

با این داروهای طبیعی پوسیدگی دندان را به تاخیر بیندازید
برخی از داروهای طبیعی وجــود دارند که میتوانند
برای مراقبت از دهان و دندانهایتان به کمک شــما
بیایند .البته بهترین گزینه بــرای مراقبت از دندانها
این است که شما با یک دندانپزشک مشورت داشته
باشید .در ادامه این مطلب شما را با چند ماده طبیعی
آشنا میکنیم که با استفاده از آنها بتوانید بهترین نوع
مراقبت از دندانهایتان در برابر پوســیدگی و ایجاد
حفرهها را داشته باشید.
 .۱گل میخک
گل میخک یکی از مهمترین داروهای طبیعی است که
میتوان از آن برای درمان انواع مشکالت دهان و دندان
به ویژه پوسیدگی ،مورد استفاده قرار دهید .این گل با
توجه به خواص ضد التهابی ،ضد درد و ضد باکتریایی
کــه دارد ،میتواند برای کاهــش درد و جلوگیری از
گسترش حفره در دندانها بســیار موثر باشد .برای
اینکه از خواص درمانی گل میخک نهایت اســتنفاده
را ببرید ابتدا  ۲تا  ۳قطــره روغن گل میخک را با یک
چهارم قاشق چای خوری روغن دانه کنجد به خوبی
مخلوط کنید .پس از این مرحله یک تکه پنبه تمیز را
به این مواد آغشــته کرده و سپس روی دندان آسیب
دیده قرار دهید.
 .۲نمک
نمک را نیز میتوان برای درمان حفرههای ایجاد شده
در دندانها بــا توجه به خواص آنتیســپتیک و ضد
باکتری مورد استفاده قرار داد .اســتفاده از این ماده
میتواند باعث کاهش التهاب و درد ناشــی از دندان
شود .البته از دیگر مزایای استفاده از نمک این است که
این ماده قادر است ،عفونت را نابود کرده و همچنین
باکتریهای عامل ایجاد فساد در دندانها را نیز نابود

تحدید حدود اختصاصی
 3/122شــماره صادره  1398/3/5-1398/42/567167 :نظر بــه اینکه تحدید حدود
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  4786/564مجزی شده از اصلی واقع در بخش  5ثبت
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام اله وردی کیانی هرچگانی فرزند غالمعلی
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به
دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم
در روز چهارشنبه مورخ  98/04/05ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ،لذا
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .م الف 481203 :قویدل
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان( 146کلمه 1 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 3/123شــماره 1398/3/7-98/2027009193 :چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب
ساختمان مســکونی که طبق پرونده ثبتی پالک  11548/3410واقع در بخش  18بنام
اکبر سعید منش فرزند هاشم که بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  15قانون ثبت و بر طبق
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه  1398/04/13ساعت  9صبح
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و
صاحبان امالک مطابق ماده  20قانــون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا
 30روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم
نماید .مالف 483372:شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان(160
کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 3/124کالسه  58/97شماره دادنامه 150 :تاریخ رســیدگی 98/2/29 :مرجع رسیدگی:
شعبه اول حقوقی شوراهای حل اختالف تیران ،خواهان :سید حسین مرتضوی فرزند سید
محمد به نشانی تیران خ توحید کوی عترت منزل شخصی ،خوانده :رستم دولتی به نشانی
مجهول المکان ،خواسته :مطالبه وجه چک ،گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا ،قاضی شورا
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :رای قاضی شورا :در
خصوص دادخواست سید حسین مرتضوی فرزند ســید محمد به طرفیت رستم دولتی به
خواســته مطالبه مبلغ  125/000/000ریال وجه یک فقره چک به شماره  397596مورخ
 96/8/25عهده بانک مسکن شعبه تیران به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه
با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک ،از ناحیه بانک محال علیه
و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه  98/2/24و عدم حضور خوانده در
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت
صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح
صورتجلسه مورخه  98/2/24و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا
به مواد  198و  519و  522از قانون آئین دادرســی مدنــی و  310تا  313قانون تجارت و
تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ
 125/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید
چک تا زمان اجرای حکم بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت
 3/002/500ریال بابت هزینه دادرســی و تمبر الصاقی در حق خواهان صادر و اعالم می
گردد .رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و
پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی تیران می
باشد .مالف 485370:شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف تیران ( 345کلمه 3 ،کادر)
قرار رد افراز پالک 16/7056
 3/125در اجرای درخواست وارده به شــماره  97/12/12-1879555آقای سید مرتضی
محسن دخت فرزند سید کمال به نشانی زواره خیابان طالقانی کوچه شهید موحد مبنی بر
افراز ســهم خود از پالک  7056فرعی از  16اصلی واقع در زواره دهستان گرمسیر بخش
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کند .برای این کار کافی است یک قاشق چای خوری
نمک را در لیوان آب گرم بریزید و پس از کمی خنک
و قابل تحمل شــدن ،این محلــول را در دهان خود
بچرخانید .البته بیشتر تمرکز خود را روی دندان آسیب
دیده بگذارید تا اثر ضد باکتریایی نمک بتواند فساد آن
را کاهش دهد.
 .۳سیر
سیر با توجه به غلظت باالی آنتی باکتریال و همچنین
خواص آنتی بیوتیکــی که دارد ،اغلــب برای درمان
پوسیدگی دندان و حفرههای ایجاد شده در آن میتواند
موثر باشد .برای اینکه بتوانید از خواص درمانی سیر
نهایت استفاده را ببرید ،ابتدا باید چند حبه سیر را به
خوبی له کنید و سپس به آن مقداری نمک بزنید و پس
از این مرحله خمیر ایجاد شــده را به مدت  ۱۰دقیقه
روی دندانی که پوسیده قرار دهید و پس از این مدت
مواد موجود را دور بریزید .شما میتوانید از این تکنیک
دو بار در روز اســتفاده کنید و از مزایای بهداشتی آن
نهایت بهره را ببرید.
 .۴زردچوبه
در برخی از مناطق جهان برای کاهش درد حاصل از
پوسیدگی و ایجاد حفره در دندان از زردچوبه استفاده
میکننــد .زرد چوبه با توجه به خــواص ضد التهابی
و ضد باکتریایی که دارد ،عالوه بر ســامت دندانها
میتواند برای سالمت دهان و لثه نیز موثر باشد .شما
برای استفاده از زرد چوبه میتوانید پودر آن را با کمی
آب مخلوط کنید و سپس مایع به دست آمده را روی
دندان پوسیده قرار دهید و یا با استفاده از یک پنبه آن را
روی دندان قرار دهید و پس از گذشت چند دقیقه مواد
اضافی را دور بریزید.

هفده ثبت اصفهان که مقدار چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه ملک محصور بنامش در
جریان ثبت می باشد و با توجه به اینکه نماینده این اداره طی گزارش شماره -1925382
 1398/03/04اعالم داشــته عملیات ثبتی پالک مرقوم خاتمه یافته و ششــدانگ قطعه
زمین محصور در تصرف خواهان و خوانده به نسبت سهم مشاعی چهار دانگ و دو دانگ
مشاع می باشد و چون ملک مورد تقاضا در حد جنوب  13/97متر به کوچه عمومی محدود
می گردد که ســهم خوانده از آن در حدود  4/66متر عرض و در طول تقریبی  43/34متر
می شود و با توجه به کاربری مســکونی مورد تقاضا با افراز ملک مرقوم سهمیه خوانده از
قابلیت انتفاع خارج می شود لذا قابل تفکیک و افراز نمی باشد این قرار پس از ابالغ ظرف
مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه بخش زواره می باشــد .مالف 485421:ذبیح اله
فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره ( 191کلمه 2 ،کادر)
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه)
 3 /127شــماره آگهــی 139803902142000001 :شــماره پرونــده:
 139704002142000009بر اساس پرونده اجرایی کالسه 139704002127000009
به شــماره بایگانی  9700014له زهرا معینی و علیه وراث مرحوم اکبر طاهریان دهاقانی
بنامهای ســجاد طاهریان دهاقانی فرزند اکبر و ســلمان طاهریان دهاقانی فرزند اکبر و
شهربانو کی خایان فرزند محمد و زهرا معینی فرزند رحمت اله تمامت یازده حبه و یک -
سیزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی یکهزار و دویست و نوزده فرعی
از یکصد و بیست و یک اصلی و تمامت سه حبه و هفتاد و دو  -سیصد و بیست و پنجم حبه
مشاع از هفتاد دو حبه ششــدانگ پالک ثبتی نهصد و نود و پنج فرعی از یکصد و بیست و
یک اصلی که جمع ًا تشــکیل یک باب خانه را می دهد واقع در شهر دهاقان خیابان شهید
موسوی میدان دفاع مقدس پشت پاساژ ملت کدپســتی  8641943162ملکی آقای اکبر
طاهریان دهاقانی در قبال طلب خانم زهرا معینی بابت مهریه مندرج در سند ازدواج شماره
 1792مورخ  1369/09/02دفترخانه ازدواج شــماره  7و طالق شماره  3دهاقان بازداشت
گردیده اســت -1 ،حدود اربعه ششــدانگ پالک ثبتی یکهزار و دویست و نوزده فرعی از
یکصد و بیست و یک اصلی :شما ًال اول بطول دو متر به خط مستقیم مفروض پالک نهصد
و نود و پنج فرعی دوم بطول هفت متر و شصت ســانتی متر دیواریست اشتراکی با پالک
نهصد و نود و هشت فرعی شرق ًا بطول سه متر و نود سانتی متر دیواریست اشتراکی با خانه
نهصد و نود و هشت فرعی دوم بطول بیســت و چهار متر و پنجاه سانتی متر دیواریست به
زمین یکهزار و دویســت و هجده فرعی جنوب ًا بطول ده متر و پنجاه سانتی متر دیواریست
اشتراکی با باغ نهصد و نود فرعی غربا اول بطول نوزده متر و هشتاد سانتی متر دیواریست
اشتراکی با خانه نهصد و نود و پنج فرعی دوم بطول نه متر و هفتاد سانتی متر بخط مستقیم
پالک نهصد و نود و پنج فرعی و فاقد مساحت و حقوق ارتفاقی از پالک نهصد و نود و پنج
فرعی حق عبور دارد که قســمتی از آن را در تصرف دارد  -2حدود اربعه ششدانگ پالک
ثبتی نهصد و نود و پنج فرعی از یکصد و بیست و یک اصلی :شماال اول درب مدخل است
به هشت اشتراکی با خانه نهصد و نود و شش فرعی دوم در دو قسمت به دیوار اشتراکی با
خانه نهصد و نود و شش فرعی قسمت اول غرب مجاور است شرق ًا به دیوار اشتراکی با خانه
نهصد و نود و هشت فرعی جنوب ًا به دیوار اشتراکی با باغ نهصد و نود فرعی غرب ًا به باغ نهصد
و نود و پنج  -یک فرعی توضیحات :حدود هشــت اشتراکی شــما ًال درب مدخل است به
شارع شرق ًا به درب و دیوار خانه نهصد و نود و شش فرعی جنوب ًا به درب و دیوار خانه نهصد
و نود و پنج فرعی غرب ًا به باغ نهصد و نود و پنج فرعی فاقد مساحت و حقوق ارتفاقی ندارد.
لذا پس از ابالغ اجراییه ،به درخواست بســتانکار و باستناد قانون اصالح ماده  34اصالحی
قانون ثبت و آیین نامه اصالحی مربوطه پالک های فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفته که
برابر صورتمجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و اوراق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری
بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید :قسمتی از پالک ثبتی  1219فرعی از  -121اصلی و
 995فرعی از  121اصلی به آدرس دهاقان خیابان شهید موسوی میدان دفاع مقدس پشت
پاساژ ملت بصورت یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه ،عرصه به مساحت حدود 247/20
متر مربع و اعیان به مساحت حدود  486/20متر مربع در دو طبقه شامل طبقه زیرزمین و
همکف با مشخصات سقف :تیرچه و بلوک ،کف :سرامیک ،نما :آجری ،بدنه :گچ رویه ،درب
ها و پنجره ها :پروفیل آهن و آلومینیوم ،درب هــای داخلی :چوبی ،کف حیاط :موزائیک،
دارای سرویس حمام ،آشپزخانه و دستشویی ،مشــخصات زیرزمین :کف موزائیک ،بدنه:
گچ رویه و رنگ و روغن ،دربهای داخلی :چوبی و دارای اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن
می باشــد .با توجه به نوع کاربری ،موقعیت و ابعاد و نوع اعیان و قدمت ســاختمان و نوع
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 .۵شیرین بیان
بر اســاس یک مطالعه منتشر شــده در مجله علمی
محصوالت شــیمیایی آمریکا ،ریشه شــیرین بیان
میتواند به حفظ سالمت دندان کمک کند .دو ترکیب
موثر آنتی باکتریال در ریشه شیرین بیان وجود دارد که
میتواند از رشد باکتریهای ایجاد کننده حفره دندان
جلوگیری کند .همچنین استفاده از این گیاه میتواند
باعــث کاهش پــاک روی دندانها شــود .البته
استفاده از پودر شیرین بیان و همچنین
اســتفاده از چوب آن به عنوان مسواک
نیز میتواند تا حدودی موثر باشد.
 .۶جوز هندی
بر اســاس یک مطالعه انجام شده
در دانشگاه یونسی در کره جنوبی،
عصاره جوز هندی با توجه به خواص
ضد عفونی که دارد،

استفاده را ببرید؛ مقداری از پودر جوز هندی را با کمی
روغن گل میخک مخلوط کنید و با اســتفاده از یک
پنبه تمیز ،روی دندان آسیب دیده به مدت  ۱۰دقیقه
قرار دهید تا با این روش باکتریهای عامل پوسیدگی
کاهش یابند .البته شما میتوانید از این روش درمانی
 ۳الی  ۴بار در طول روز استفاده کنید.

میتو ا نــد
برای جلوگیری از حفرهها
و پوسیدگی دندان ناشی از
فعالیت باکتریهای دهان
و دندان موثر واقع شــود.
اگر میخواهید از خواص
جوز هندی برای کاهش
پوســیدگی دندان نهایت

مصالح به کار رفته در آن ،عرصه و اعیان قســمتی از پالک ثبتــی  1219فرعی از -121
اصلی و  995فرعی از  121اصلی که جمع ًا تشــکیل یک باب خانه مســکونی دو طبقه را
می دهد به مبلغ  3/955/440/000ریال ( سه میلیارد و نهصد و پنجاه و پنج میلیون و چهار
صد و چهل هزار ریال) ارزیابی گردیده است .جلســه مزایده از ساعت  9صبح الی  12روز
سه شنبه مورخ  1398/04/04در محل اجرای اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان
تشــکیل می گردد و از طریق مزایده نقداً به فروش می رســد .مزایده تمامت یازده حبه و
یک  -سیزدهم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک ثبتی یکهزار و دویست و
نوزده فرعی از یکصد و بیست و یک اصلی و تمامت سه حبه و هفتاد و دو  -سیصد و بیست
و پنجم حبه مشاع از هفتاد دو حبه ششدانگ پالک ثبتی نهصد و نود و پنج فرعی از یکصد
و بیست و یک اصلی که جمع ًا تشکیل یک باب خانه را می دهد از مبلغ 3/955/440/000
ریال شروع و هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود .چنانچه
روز مزایده با تعطیل رسمی پیش بینی نشده مواجه گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .طالبین می توانند قبل از شرکت در جلسه
مزایده از مورد مزایده به آدرس دهاقان خیابان شــهید موسوی میدان دفاع مقدس پشت
پاساژ ملت کدپستی  8641943162بازدید به عمل آورند .الزم به ذکر است پرداخت بدهی
های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است
و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه هــای فوق از محل مازاد به برنده
مزایده در صورت درخواست مسترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می
گردد .این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ و منتشر می گردد .تاریخ انتشار:یک
شنبه  1398/03/12مالف 486178:اداره اجرای اسناد رسمی دهاقان ( 1014کلمه،
 10کادر)
حصر وراثت
 3/128آقای علی رجبی جعفرآبادی دارای شناســنامه شــماره  259به شرح دادخواست
به کالسه  97/98از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شــادروان یداله رجبی جعفرآبادی به شناســنامه  1در تاریخ  98/1/25اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1محمد رجبی
جعفرآبادی فرزند یداله ،ش.ش  1فرزند متوفی  -2علی رجبــی جعفرآبادی فرزند یداله،
ش.ش  259فرزند متوفــی  -3فاطمه رجبی جعفرآبادی فرزنــد یداله ،ش.ش  11فرزند
متوفی  -4زینب رجبی جعفرآبــادی فرزند یداله ،ش.ش  22فرزنــد متوفی  -5معصومه
رجبی جعفرآبــادی فرزند یدالــه ،ش.ش  1180046846فرزند متوفــی  -6زهرا رجبی
جعفرآبادی فرزند یداله ،ش.ش  21فرزند متوفی  -7مریم رجبی جعفرآبادی فرزند یداله،
ش.ش  4649فرزند متوفی  -8ســمیه رجبی جعفرآبادی فرزند یدالــه ،ش.ش  5فرزند
متوفی  -9رضوان طالبی دولت آبادی فرزند محمد ،ش.ش  1همسر متوفی می باشد و جز
نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 486197 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز ( 207کلمه،
 2کادر)
مزایده اموال غیرمنقول
 3/126اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص
پرونده اجرایی کالســه  963387ج 3/له آقای محمود اصفهانــی و علیه آقای حبیب اله
جعفری مبنی بــر مطالبه مبلــغ  6/696/166/614ریال بابت محکوم بــه و هزینه های
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ  98/4/9ساعت  8/30صبح در محل اجرای احکام
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق  18جهت فروش شش دانگ ملکی با پالک ثبتی
 27/1462بخش  14اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده
اســت ملکی آقای حبیب اله جعفری و اکنون در تصرف استیجاری آقای رجبعلی جعفری
می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید .طالبین خرید مــی توانند ظرف  5روز قبل از
جلســه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن  10درصد بها به
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده
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درخشندگی موها با
راهکارهای سریع و ارزان
برای داشتن موهایی سالم ،درخشنده و قوی کافی
است تا چند نکته ســاده را رعایت کنید .در ادامه
چهار دستورالعمل ســاده آورده شده است که در
تقویت موهایتان به شما کمک میکند:
 -۱ویتامینها :رژیم غذایی خود را با مکملهای
غذایی تقویت کنید .ایــن مکملها ویتامینهای
مورد نیاز موهای شــما را از جمله ویتامینهای
 Bکه به تقویت موهــا و ناخنها کمک میکنند،
برایتان فراهم میآورند .همچنین میتوانید این
ویتامینهای تقویتکننده مو و ناخن را از طریق
غذاهایی مانند جگر ،ماهیهای چرب و تخم مرغ
به دست آورید.
 -۲ماساژ :ریشههای موهای شما با مویرگهای
حامل اکســیژن و مواد غذایی تغذیه میشــوند.
تحریک جریان خون که با افزایش ســن کاهش
مییابد ،به تقویت موهای شــما کمک میکند.
میتوانید برای دریافت ماســاژ پوست سر به یک
ماساژور حرفهای مراجعه کنید یا حتی این کار را
خودتان در خانه انجام دهید.
-۳محافظت :گرما دشمن مو است؛ اما در حال
حاضر محصوالت زیادی وجــود دارد تا بتوانید از
موهایتان در برابر وســایل آرایشی مو محافظت
کنید .برخی محافظهای حرارتی مخصوص موهای
نازک ،معمولی و ضخیم وجود دارد که میتوانید
آنها را امتحان کنید .همچنین از حمام کردن با آب
داغ خودداری کنید؛ چرا که به ریشه موها آسیب
وارد میکند .در عوض آب ســرد و گرم را به طور
متناوب استفاده کنید تا گردش خون در سرتان
تحریک شود .برای درخشــندگی بیشتر موها در
پایان موهایتان را با آب سرد آبکشی کنید.
-۴رطوبترسانی :همانطور که پوست خود را
مرطوب میکنید ،موها نیز به رطوبترسانی احتیاج
دارند .میتوانید از شامپوها و محصوالتی که سرشار
از مواد مغذی هستند ،استفاده کنید تا به موهایتان
رطوبت کافی برســد .اگر موهای نازکی دارید از
نرمکنندههای سبک استفاده کنید تا موهایتان
را سنگین نکنند.

شرکت نمایند .پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی
برعهده محکوم علیه می باشــد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر یک مــاه پرداخت و اال ده
درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد .اوصاف ملک مورد مزایده :احترام ًا عطف به
ابالغ کارشناسی شماره  1/39023/00مورخ  97/12/6پرونده اجرائی کالسه  963387له
محمود اصفهانی و علیه آقای حبیب اله جعفری شعبه سوم اجرای احکام حقوقی اصفهان
با موضوع تجدید کارشناســی ارزیابی پالک ثبتی  27/1462به استحضار می رساند پیرو
اقدامات و مکاتبات و بررسی های به عمل آمده قبلی جهت کارشناسی بدوی این ملک در
چند ماه بعد شامل حضور در شعبه و مطالعه پرونده امر و همچنین مراجعه به اداره ثبت اسناد
و امالک و شهرداری منطقه  8و مالحظه و مطالعه و کپی برداری از اسناد و مدارک مورد
نیاز بعض ًا موجود در پرونده مربوط و مذاکره تلفنی با مالک آقای حبیب اله جعفری دستجرده
و بازدید در معیت فرزندشان آقای علی جعفری به شرح مرقوم در گزارش بدوی به شماره
 97/13مورخه  97/3/13مع الوصف مجدداً از محل مــورد نظر به آدرس اصفهان خیابان
رباط اول خیابان ساحل شماره  54بعد از دبستان  12بهمن نرسیده به چهار راه درویشی صفا
کوچه وحدت بن بست میخک فاقد نصب پالک و کدپستی در محل طبق نقشه پیوست 1
بازدید به عمل آمد که نتیجه پس از مراجعه مجدد به شهرداری منطقه  8و مطالعه پرونده
مربوطه و کال بررســی ها و تحقیقات مجدد محلی و بررسی و اسناد و مدارک به شرح زیر
می باشد .طبق کپی سند مالکیت موجود در پرونده ها صفحه  2و  3و  4پیوست پالک ثبتی
 27/1462با شماره چاپی  / 87-0571097الف و شماره ثبت  206939در صفحه  185دفتر
 909واقع در بخش  14ثبت اصفهان شش دانگ یک باب کارگاه با مساحت عرصه 355/5
متر مربع می باشد که برابر رای شماره  5414مورخ  88/2/13هیئت چهارم اداره ثبت غرب
مفروز گردیده و ضمنا درخواست ســند از طریق ماده  147قانون ثبت بوده است با حدود
اربعه شما ًال به طول  9/15متر دیواری است به جاده خاکی شرقا به طول  38/72متر دیوار
به دیوار باقیمانده پالک  27/485جنوب ًا به طول  12/12متر درب و دیواری است به کوچه
غربا به طول  39/15متر به دیوار باقیمانده پالک مرقوم و هم اکنون بازداشت می باشد طبق
اظهارات احدی از حاضرین در کارگاه فوق هنگام بازدید ملک در تصرف استیجاری بوده
ولی اجاره نامه ای رویت نشد اعیانی ملک با مساحت زیربنای حدود  170متر مربع کارگاه در
طبقه همکف و حدود  20متر مربع استراحت گاه و انباری در طبقه اول با پالکان در محوطه
باز و مشخصات دیوار باربر آجری و ستونهای فلزی سقف از تیرآهن و آجر کفها از موزائیک و
انبوه ماسه و سیمان بدنه ها از اندود ماسه و سیمان و گچ و رنگ شده سقفها عموما اندود گچ
و درب از پروفیل آهنی با قدمت ساخت حدود  30سال و اشتراک آب و برق می باشد .مطابق
نقشه وضع موجود جدید و همچنین گزارشات ماموران نقشه برداری و بازدید شهرداری در
سال  1389صفحات  1و  5و  6و  7پیوست بخشی از ملک در مسیر و بخشی نیز در گستره
طرحهای ویژه قرار دارد .نظریه کارشناسی :با توجه به مراتب فوق و لحاظ عوامل موثر در
ارزیابی شامل وضعیت ثبتی موقعیت محلی و دسترسی ها وضعیت کاربری ابعاد و مساحت
عرصه و اعیان و قدمت ساخت و انشعابات شــرایط روز بازار و بدون در نظر گرفتن سوابق
خاص ثبتی مانند مصادره ای بودن و تعهدات و دیونی که ممکن است که وجود داشته باشد
ارزش روز پایه شش دانگ ملک موصوف به مبلغ  2/620/000/000ریال معادل دویست و
شصت و دو میلیون تومان تعیین و اعالم نظر می گردد .م الف 427378 :اجرای احکام
حقوقی شعبه سوم اصفهان ( 784کلمه 8 ،کادر)
حصر وراثت
 3/129خانم مرضیه محمدی نجات دارای شناسنامه شماره  156به شرح دادخواست به
کالسه  92/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان علی بی باک به شناسنامه  34در تاریخ  97/10/4اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1مرضیــه محمدی نجات ،ش.ش
 156فرزند علی همسر متوفی  -2شهرام بی باک ،ش.ش  1245فرزند علی فرزند متوفی
 -3آزاده بی باک ،ش.ش  324فرزند علی فرزند متوفی  -4سمیه بی باک ،ش.ش  65فرزند
علی فرزند متوفی  -5رضا بی باک  ،ش.ش  1230014608فرزند علی فرزند متوفی می
باشد و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد .م الف 486143 :شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز
( 168کلمه 2 ،کادر)
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پیشنهاد سردبیر:
 7هزار نیکوکار دیگر به حمایت از ایتام اصفهانی افزوده شدند
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2711یکشنبه  12خرداد  27 | 1398رمضان 1440

نتایج یک پژوهش نشان میدهد مشکالت اقتصادی
و الگوهای رفتاری« پدر ســاالری» از اصلیترین
عوامل بروز خشــونت علیه زنان اســت که موجب
افزایش تنش و ستیز در برخی خانوادهها شده است.
به گفته محققین ،خشونتهای فیزیکی مردان علیه
زنان بازتاب فشار و استرسهای متعددی است که
بر آنها وارد میشود به این معنا که خشونت مردان
علیه زنان در خانواده نمایانگر واکنش مردان در برابر
فشــارهای بیرونی و درونی موجــود در حوزههای
عمومی و خصوصی است .خشونت علیه زنان در همه
کشورهای جهان وجود دارد و از مرزهای فرهنگی،
طبقه اجتماعی و اقتصــادی ،تحصیالت ،قومیت و
سن فراتر رفته است .اگر چه در بسیاری از کشورهای
جهان خشونت علیه زنان منع شده؛ اما واقعیت این
است که خشــونت علیه زنان در پس شعائر ،آداب
فرهنگی ،هنجارهای اجتماعی و اعتقادات پناه گرفته
و پنهان میشود .مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی
در سراسر جهان از هر سه زن یک نفر از سوی شریک
خود یا دیگران مورد خشونت فیزیکی و جنسی قرار
میگیرد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد۳۷.۵ ،
درصد پاســخگویان در زندگی مشترک خشونت
فیزیکی را تجربه کردهاند ،این در حالی اســت که
بقیه پاســخگویان ( ۶۲.۵درصد) تجربه خشونت
فیزیکی نداشتند .بر اســاس دیدگاه پاسخگویان
در این تحقیــق ،یکــی از عوامل بروز خشــونت
علیه زنان مشــکالت اقتصادی اســت که موجب
افزایش تنش و ســتیز در برخی خانوادهها شــده
است ،علت دیگر مطرح شــده نیز الگوهای رفتاری
« پدر ساالری» است .به گفته محققان ،شرایط ذکر
شده همگی زمینه موقعیت پر استرس را در مردان
فراهم میکنند .به عبارتی اســترس نتیجه تعامل
رویدادهایی اســت که در محیط فردی و اجتماعی
انسان رخ میدهد .بر این اساس ،مواجهه با مشکالت
اقتصادی و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای خانواده
ازجمله عوامل زمینه ساز اســترس در این تحقیق
ذکر شــده اســت .تزلزل ارزشهای مردساالرانه و
مواجهه با شرایطی متفاوت از آنچه در گذشته جزو
ارزشها تلقی میشد نیز از عوامل دیگر بروز استرس
و رفتارهای خشــونتآمیز در مردان است .درواقع
میتوان گفت که خشونت فیزیکی مردان علیه زنان
که در قالب مفهوم استرس معرفی میشود متاثر از
موضوعات اقتصادی ،الگوهای رفتاری ،اجتماعی،
فشار ساختاری و چشم اندازهای فردی است.

عضو شورای نظام روانشناسی استان:

اوقات فراغت سالم
نقش مهارت آموزی دارد
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مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت :مراجعه مردم برای اهدای
خون در شبهای قدر سال جاری نسبت به سال قبل دو درصد افزایش
داشته است؛ اما همچنان حضور بانوان کمرنگ و کم شمار است .مجید
زینعلی اظهار کرد :همه ساله در ماه مبارک رمضان به دلیل شرایط
روزه داری ،عموما با کاهش مراجعه کننده به مراکز انتقال خون مواجه
میشویم به همین دلیل مرکز انتقال خون خواجو ،همه روزه از افطار

خون را فقط به ایام خاص معطوف نکنند چراکه در تمام ایام ســال
افرادی وجود دارند که نیازمند فرآوردههای خونی هستند .زینعلی
تصریح کرد :وضعیت ذخایر خونی استان اصفهان وضعیت مطلوبی
اســت و در حال حاضر پاســخگوی نیاز مراکز درمانی است ،اما این
مطلوبیت منوط به آن است که در طول ایام تابستان نیز مردم برای
اهدای خون به همین شکل مراجعه کنند.

آغاز صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در اصفهان آغاز شد؛

اتباع ،زیر چتر قانون

سمانه سعادت
آمار دقیقی از میزان حضور اتباع خارجی در ایران
وجود ندارد؛ اما بر اساس اظهارات مسئوالن بیش از
سه میلیون تبعه خارجی در کشور زندگی میکنند.
بر اساس آخرین آمار منتشر شــده طی پنج سال
اخیر ،بیش از  300هزار نفر تبعه خارجی به اصفهان
وارد شــدهاند و این تعداد به همــراه خود نیازهای
اجتماعی و اقتصادی را هم بر دوش استان تحمیل
کردهاند آن هم در وضعیتی که اغلب آنها اجازه کار و
اقامت ندارند و البته از ابتداییترین حقوق اجتماعی
خود نیز محروم هســتند .وزارت کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی چند ســالی است برای ســامان دادن به
وضعیت اتباع خارجی اقدام به صدور و تمدید پروانه
کار برای این افراد میکند .تا پایان سال  ۱۳۹۷بیش
از  ۹۰هزار نفر از اتباع خارجی که در داخل کشــور
اقامت و اشتغال قانونی داشتند تحت پوشش تامین
اجتماعی بودند که  ۹۰درصد آنان را اتباع کشــور
افغانستان تشــکیل میدادند .طرح آمایش صدور
و تمدید پروانه کار ،تالشــی برای نظام مند کردن
و بهره مندی اتباع از فرصتهــای برابر اجتماعی
است.
بر اســاس اعالم مدیــرکل اتباع ســازمان تامین
اجتماعــی ،آمایش مرحله  ۱۴و صــدور ،تمدید و
تجدید پروانــه کار اتباع خارجــی در اصفهان و به
صورت همزمان در  14اســتان دیگر در کشــور از
 18خرداد ماه آغاز خواهد شــد .مسئوالن سازمان

تامین اجتماعی چند سالی است که تالش میکنند
تا کار اتباع خارجی در ایران را هم برای احقاق حق
کارگران و هم بــه منظور جلوگیــری از کار اتباع
بدون مجوز ساماندهی کنند؛ کارگرانی که سالها
به دلیل نداشــتن مجوز نه تنها از اولیهترین حقوق
خود محروم بودند بلکه اجازه استفاده از بیمههای
سالمت را هم نداشتند.
تا چند ســال پیش تنها مراکز خیریــه حاضر به
پذیرش اتباع بیگانه بودنــد و تقریبا هیچ نهادی از
حق آنها در مقابل کارفرمایانشان حمایت نمیکرد
این در حالی است که برخی از این افراد بیش از دو

دهه در ایران سکونت داشتهاند و حتی کارت اقامت
دائم نیز دریافت کرده بودند.
ســاماندهی مشــاغل اتباع خارجی به خصوص در
اســتانهایی مانند اصفهان و تهران که بیشترین
میزان پذیرش این افراد را دارند ،نه تنها مشکالت در
حوزه کار و فرصتهای شغلی را برنامه ریزی میکند
بلکه تامین نیازها و خألهــای حقوق اجتماعی این
افراد را هم نمایان کرد به خصوص آنکه همواره این
افراد در جایگاههایی نابرابر نسبت به ایرانیها به کار
گرفته میشدند.
همین مسئله عاملی شــده بود تا اتباع خارجی در

مدیرکل کمیته امداد استان :

شرایط سخت و حقوق ناچیز حق هیچ گونه اعتراضی
نداشــته باشــند .هر چند طرح صدور پروانه کار و
آمایش اتباع نیز طی دو ســال اخیر با کاستیهای
زیادی روبه رو بوده اســت؛ اما آنگونه که مدیرکل
اتباع ســازمان تامین اجتماعی خبــر داده بعد از
دو ســال طرح ناموفق صدور پروانــه کار و آمایش
به صورت جداگانــه از نظر مکانــی و در زمانهای
متفاوت در سالهای  ۱۳۹۶و  ،۱۳۹۷با تدابیر اتخاذ
شده در وزارتخانههای کشور و اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،طرح همزمان آمایش مرحله چهاردهم
و صدور پروانــه کار اتباع خارجی در اســتانهای
تهران ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،اصفهان،
فارس ،کرمان ،یزد ،ســمنان ،مرکــزی ،قم ،البرز،
قزوین ،گلستان ،بوشهر و هرمزگان اجرا خواهد شد.
احمد رضا خزاعی گفت :در دو سال گذشته ،میزان
صدور پروانه کار به دلیل عــدم همزمانی و یک جا
نبودن مراکز آمایش و صــدور پروانههای کار افت
چشمگیری پیدا کرد.
وی افزود :به استناد ماده  ۵قانون تامین اجتماعی و
ماده  ۱۴۸قانون کار ،اتباع خارجی دارای پروانه کار
مشمول بیمه اجباری هستند و اتباع فاقد کارفرما
نیز میتوانند در قالب بیمه اختیاری ،حرف و مشاغل
آزاد ،بیمه ورزشــکاران ،طــاب ،خبرنگاران ،زنان
خانه دار و ...اقدام به بیمه پردازی کنند و از مزایای
بیمه کامل تامین اجتماعی شــامل درمان و سایر
تعهــدات بلند مــدت و کوتاه مــدت آن بهره مند
شود.

معاون امور داوطلبان هالل احمر استان خبر داد:

 7هزار نیکوکار دیگر به حمایت از ایتام اصفهانی افزوده شدند

کمک بیش از  ۱۴۷میلیارد ریالی اصفهان به مناطق سیل زده

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان ،پیرامون افزوده شــدن تعداد دیگری نیکوکار به چرخه حمایت از فرزندان
نیازمند کمیته امداد گفت :بیش از  7000نیکوکار اصفهانی با ثبتنام در طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین به جمع
حامیان پیوستند .محمدرضا متین پور افزود 300 :پایگاه جذب حامی توسط کمیته امداد استان در شبهای قدر
برپا شده بود .عالوه بر این  150پایگاه ویژه نیز در روز  21ماه مبارک و مصادف با سالروز شهادت امام علی (ع) برپا
شد و نیکوکاران اصفهانی با مراجعه به این پایگاهها از  7هزار فرزندان محسنین و ایتام که حامی نداشتند ،حمایت
کردند .وی خاطرنشان کرد :تالش میکنیم که تا انتهای ماه مبارک رمضان تعداد فرزندانی که در انتظار حامی هستند
کاهش پیدا کنند و روزی شاهد به صفر رسیدن این کودکان باشیم .متینپور گفت :تا پایان ماه مبارک رمضان آماده
ثبت نام از مردم اصفهان برای حمایت از کودکان بدون حامی هستیم تا روز به روز تعداد این کودکان کاهش یابد.

معاون امور داوطلبان هالل احمر اســتان اصفهان ازکمک حدود  ۱۳۰میلیارد ریال به صورت غیر نقدی و ۱۷
میلیارد ریال کمکهای نقدی اســتان تا این لحظه خبر داد و گفت :اصفهان ،نجف آباد و گلپایگان ،بیشترین
درصدهای کمکهای مردمی را به مناطق سیل زده ارسال کردند« .علی هاشمی» با بیان اینکه استان اصفهان
برای کمک به سیل زدگان در این مدت رتبه اول یا رتبه دوم در رقابت با استان تهران داشت ،تشریح کرد :استان
اصفهان در زمان جنگ نیز سابقه خوبی در جنگ داشته و بیشترین تعداد شهید و بیشترین کمک در آن زمان،
از نشانههای آن است .هاشمی با بیان اینکه میزان کمکهای کل کشور از  174میلیارد تومان فراتر رفته و این
آمار تنها مختص جمعیت هالل احمر است ،تاکید کرد :این آمارها فقط مجموع پولهای جمع آوری شده از
صندوقها و پوزهاست و آمار واریز وجوه مردم به بانکها و کدهای بانکی را نداریم.

علوم پزشکی

دیدگاه
مسئول دبیرخانه مناسبسازی استان:

مناسبسازی ،دغدغه اصلی ادارات نیست
مســئول دبیرخانه مناسبسازی اســتان اصفهان
گفت :هنوز بحث مناسبســازی چندان شناخته
شــده نیســت با اینکه در حدود  ۲۰تا  ۳۰دستگاه
داریم که عضو اصلی ستاد مناسبسازی هستند؛ اما
غیر از بهزیستی و شهرداری که در این مورد فعالیت
خوبی داشتهاند متاســفانه این امر دغدغه اصلی و
اولویت کاری دستگاهها نیست .زهره مالیی با اشاره
به بازدید حدود  ۱۲۰۰اداره مرکزی و شهرســتانی
در سال گذشــته ،اظهار کرد :امسال ارزیابی ۳۶۰۰
نقطه دستگاهی در کل استان از نظر مناسبسازی
انجام شــده و در مرحله معدلگیری هستیم ،برای
یک دستگاه تنها نمره خود مرکز محسوب نمیشود
و اگر یک دستگاه چهار تابع شهرستانی داشته باشد
نمرهاش تقسیم بر کل ادارات میشود و معدلی که به
دست میآورد در داخل سامانه مدیریت برنامهریزی
ثبت خواهد شد .وی با بیان اینکه از مجموع  ۳۰تیم
ارزیابی تنها دو تیم مربوط به شــهر اصفهان است،
افزود :مابقی تعداد تیمهای ارزیابی موضوع ارزیابی
ادارات و دستگاههای شهرستانی را انجام میدهند.

نیروهای مسلح

عضو شــورای نظام روانشناسی استان اصفهان
گفت :برنامــه ریزی درســت والدیــن و دادن
مســئولیت به فرزندان در انجام کارهای خانه و
استفاده از روشهای متفاوت میتواند بچهها را
ســرگرم کند تا اوقات فراغت پر بارتری در ایام
تعطیالت داشته باشند .محسن لعلی با اشاره به
ویژگیهای اوقات فراغت سالم دانشآموزان اظهار
کرد :اوقاتی است که بتواند حس کنجکاوی و در
نهایت استعدادها و خالقیتهای کودک را کشف
کند ،اوقات فراغتی سالم اســت .وی با تاکید بر
اینکه کشف استعدادها میتواند به شکل فردی
یا اجتماعی باشد ،افزود :برای مثال وقتی والدین
فرزندانشان را به کالسهای هنری یا وررزشی
میفرســتند ،در واقع اســتعدادهای فرزند در
رشتههای متفاوت کشف میشود و کشف همین
استعدادها از ویژگیهای بارز اوقات فراغت سالم
است .این مدرس دورههای تخصصی روانشناسی
معتقد است که با تعطیلی مدارس پر کردن اوقات
فراغت و بهره مندی الزم و بهینــه از این اوقات
فراغت تا بازگشــایی مدارس دغدغه بسیاری از
والدین است .لعلی با بیان اینکه دانش آموز موفق
توانایی و مهارت در برقراری ارتباط را دارد ،گفت:
اوقات فراغت سالم کشف اســتعداد اجتماعی و
برقرای تعامالت را برای فرزندان فراهم میکند
و همین ارتباطهای اجتماعی با اســتاد و دانش
آموزان و همساالن دیگر باعث گسترش مراودات
اجتماعی میشود .وی تصریح کرد :با شروع فصل
تابستان یک از مشکالت خانوادهها این است که
معموال فرزندان آنها درخانه بیشتر با تبلت ،موبایل
و تلویزیون خودشان را ســرگرم میکنند و این
اتفاق باعث میشود تا آنها بیشتر جنبه انزوا داشته
باشند .عضو شــورای نظام روانشناسی استان
اصفهان گفت :مســئولیت پذیری و قدرشناشی
دو ویژگی است که باید فرزندان از آن برخوردار
باشــند ،هنگامی که فرزندان بتواننــد از اوقات
فراغت بهره الزم را ببرند ایــن دو ویژگی نیز در
درون شخصیت آنها شکل میگیرد.

حضور بانوان برای اهدای خون همچنان کمرنگ است
تا  12شب از اهدا کنندگان پذیرایی میکند .وی افزود :اوج مراجعه
مردم در ماه مبارک رمضان به سه شــب قدر بر میگردد که در سال
جاری  1500نفر در این سه شب به مرکز انتقال خون خواجو مراجعه
کردند که  1250نفر موفق به اهدای خون شدند .مدیرکل انتقال خون
استان اصفهان ادامه داد :آمار حضور مردم برای اهدای خون نسبت
به سال گذشته دو درصد رشد داشته؛ اما مردم باید بدانند که اهدای

رییس اداره سرمایه انسانی
سرباز ستادکل نیروهای مسلح:

تکلیف سرباز معلمهای
سال  ۹۸مشخص شد
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مسئول دبیرخانه مناسبســازی بهزیستی استان
اصفهان در خصوص ســامانه معبر گفت :در سامانه
پیامکی معبر با شماره  ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲شهروندان
یا معلوالن میتوانند نظرات خود در مورد وضعیت
شهر ،موانع یا عدم مناسب بودن آنها برای تردد را به
این سامانه پیامک کنند که همه پیام ها به دبیرخانه
مناسبســازی میرود و پیامهایی کــه مربوط به
موضوع مناسبسازی است ،پیگیری میشود.

رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

 ۱۲درصد جامعه سیگار میکشند

رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی ،از دخانیات
به عنوان اولین علت قابل پیشــگیری از مرگ و میر
نام برد و گفت ۱۲ :درصد جامعه سیگار میکشند.
به گفته غالمرضا حیدری ،آمار مصرف ســیگار در
خانمها و آقایان متفاوت است .به طوری که در حدود
 ۲۰درصد آقایــان و  ۲تا  ۳درصــد خانمها مصرف
روزانه ســیگار دارند که در مجموع حدود  ۱۱یا ۱۲
درصد افراد باالی  ۱۵سال جامعه را تشکیل میدهد.
رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی با اشاره به
مصرف دخانیات به عنوان اولین علت قابل پیشگیری
از مرگ و میر در دنیا گفت :با مصرف دخانیات حدود
 ۴هزار ماده سمی وارد بدن شده و تمامی ارگانهای
بدن دچار بیماری میشوند.
حیدری با اشــاره به آمار مصــرف دخانیات در بین
دانشــجویان اظهار داشــت :آمار مصرف دخانیات
در قشــر تحصیلکرده تفاوتی با عموم جامعه ندارد،
البته دانشجویان به واسطه جوانی در پیک مصرف

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح از تعیین تکلیف سرباز
معلمهای سال  ۹۸خبر داد .سردار موسی کمالی گفت :ستاد کل نیروهای مسلح با
اختصاص تعدادی از سربازان دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس برای تدریس
در مدارس موافقت کرد .وی با بیان اینکه امسال براساس سهمیه تعیین شده از
سوی ستادکل نیروهای مسلح  ۳۵۰۰سهمیه سرباز معلم برای وزارت آموزش و
پرورش تعیین شد ،گفت :وزارت آموزش و پرورش لیستی شامل اسامی  ۳۵۴۹نفر
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دخانیات قرار دارند و آگاهیهایی که از طریق علم
آموزی به این قشر داده میشود نیز نتوانسته باعث
کاهش این آمار شود.
وی با اشاره به گذشــت بیش از یک دهه از تصویب
قانون جامع کاهش مصرف دخانیات و نقایص اجرای
این قانون اظهار کرد :انتشــار هشدارهای بهداشتی
روی پاکتهای سیگار به صورت کامل اجرا نشده و
این تصاویر تاثیرگذار و هشدار دهنده نیست.

را به ستادکل نیروهای مسلح ارائه کرد که با بررسی مدارک و وضعیت این اسامی،
تمامی این افراد از سوی ستادکل نیروهای مسلح تایید شدند و اسامیشان برای
اجرا و فراخوان به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارائه شد .رئیس اداره سرمایه انسانی
سرباز ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه بکارگیری این سربازان تنها برای
تدریس مجاز است ،گفت :فعالیت سربازان در بخشهای اداری و خدماتی ممنوع
است و این موضوع به آموزش و پرورش نیز ابالغ شده است.

zayanderoud8108@gmail.com

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و
پرورش مطرح کرد:

خشونتزدایی از مدارس
ابتدایی در سال تحصیلی جدید

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:

روان شناسی

دالیل خشونت فیزیکی مردان
علیه زنان
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معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از
اجرای طرح «خشونت زدایی در مدارس ابتدایی»
در ســال تحصیلی آینده خبر داد .رضوان حکیم
زاده به اعالم جزئیات بیشتری از این طرح پرداخت
و اظهار کــرد :این طرح ،طرح خشــونت زدایی
همه جانبه اســت و معلمان ،مدیــران و والدین
جزو گروههایی هســتند که بایــد آموزشهای
الزم را دریافــت کنند .معاون آمــوزش ابتدایی
وزارت آموزش و پــرورش با بیان اینکــه اولیا و
مدیران مدارس نیز بایــد آموزشهای الزم را در
این باره دریافت کنند ،گفت :قصد داریم از تعریف
محدودی که از خشــونت وجود دارد و معموال به
خشونت فیزیکی محدود میشــود فراتر برویم.
وی در پاســخ به اینکه آیا درباره وجود خشونت
در مدارس به ویــژه در دوره ابتدایی مطالعاتی و
بررسیهایی انجام شده اســت یا خیر؟ گفت :ما
روی محیط سالم مدرســه کار میکنیم و فارغ از
آنکه بررسی کنیم خشــونت تا چه اندازه وجود
دارد ،وظیفه داریــم محیط مدرســه را از چهار
بعد روانی -عاطفی ،تعاملــی -اجتماعی ،فضای
فیزیکی و محیط آموزشی به محیطی استاندارد
و سالم تبدیل کنیم.

پیش بینی  ۵روز بارانی برای
اکثر مناطق کشور
سازمان هواشناســی با پیش بینی  ۵روز بارانی
برای بیشتر استانهای کشــور اعالم کرد :تا روز
چهارشــنبه در اکثر مناطق کشور رگبار ،صاعقه
و وزش باد شــدید موقتی اتفاق می افتد .با توجه
به تحلیل نقشههای پیش بینی هواشناسی برای
استانهای خراســان رضوی ،خراسان شمالی،
خراســان جنوبی ،یزد و بخشهایــی از اصفهان
رگبار ،رعد و برق وگاهی وزش باد شدید موقتی
پیش بینی شــده اســت .امروز برای استانهای
خراسان رضوی ،خراسان شمالی و بخشهایی از
کرمان بارش پراکنده و وزش بادهای شدید موقتی
در استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال
و بختیاری ،جنوب اصفهان ،شمال فارس و جنوب
غربی یزد رگبار باران ،صاعقه و وزش باد شــدید
موقتی روی میدهد.

طرح مجلس برای افزایش
 2برابری وکال
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از طرح
افزایــش دو برابری تعداد وکالی کشــور طی ۸
سال خبر داد .محمدعلی پورمختار ،اظهار کرد:
طرح بررســی آزمون وکالت در مجلس در حال
اتمام اســت .در این طرح قرار است تعداد وکالی
کشور در بازه زمانی  ۸سال به  ۲برابر افزایش یابد.
پورمختار تصریح کرد :در مجلس اجرای این اصل
در دستورکار قرار دارد و کانون وکالی دادگستری
و مرکز مشاوران باید نسبت به این طرح ،اقدامات
خود را انجام دهند.وی افزود :در حال حاضر تعداد
وکال در کشور  ۷۵هزار نفر است ولی باید به ۱۵۰
هزار نفــر افزایش یابد و براســاس این طرح باید
این دو نهاد در حوزه وکالــت ،این تعداد وکیل را
آموزش و جذب کنند .عضو کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس اظهار داشت :اصالح قانون وکالت
در دســتور کار مجلس قرار دارد و قرار نیســت
آزمون وکالت حذف شود بلکه با اعمال تغییرات و
اصالحات در جهت بهبود شرایط وکال و ساماندهی
آزمون وکالت قدم برخواهیم داشت.

رییس پژوهشگاه بحرانها و بالیای
طبیعی شاخص پژوه:

دانشگاه اصفهان ضرر میلیاردی
به بیتالمال زده است
رییس پژوهشــگاه بحرانها و بالیــای طبیعی
شــاخص پژوه از ضرر میلیاردی به بیتالمال در
دانشگاه اصفهان خبر داد .امیر محمودزاده ،درباره
توقف ساخت ساختمانی در دانشگاه اصفهان اظهار
کرد :براساس قرارداد پژوهشگاه شاخص پژوه با
دانشگاه اصفهان ،قرار بود چهار ساختمان ساخته
شود که دو ســاختمان در اختیار پژوهشگاه و دو
ساختمان در اختیار دانشگاه قرار گیرد .وی افزود:
سال  ،۹۲سه ساختمان ساخته شد ،دو ساختمان
در اختیار پژوهشــگاه و یک ساختمان در اختیار
دانشگاه قرار گرفت .برای ساخت ساختمان چهارم
 ۲۰میلیارد تومان هزینه شــده است و اگر روند
ساخت آن ادامه یابد تا یک ماه دیگر آماده میشود؛
اما رییس فعلی دانشــگاه اصفهان جلوی تکمیل
ساختمان را گرفته است .محمودزاده بیان کرد:
این برخوردها سیاســی است و قطعا دانشجویان
دانشگاه متضرر خواهند شد .وی اعالم کرد :این
مدل همکاری اولین همکاری بخش خصوصی در
حوزه آموزش عالی بود که با روند کنونی نمیتوان
امید چندان به فعالیت بخش خصوصی داشت.

فوتبال جهان
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تمایل مورینیو برای
مربیگری در تیمهای ملی
ژوزه مورینیو ،سرمربی پرتغالی درباره اخراج
از منچســتریونایتد
و دوران بعــد از
مربیگری در این
تیم گفــت :نیاز
به زمانــی برای
بازگشت به شرایط
عادی ندارم .چیزی
که رخ داد ،آن چیزی نبــود که انتظارش را
نداشته باشم .در این مدت تالش میکنم تا
کادر فنی خودم را تقویت کنم و برنامههایم
را پیش ببرم تا بتوانم خودم را برای بازگشت
دوباره به مربیگری آمــاده کنم .مورینیو در
پاسخ به این ســوال که اگر هدایت یک تیم
باشــگاهی یا ملی در پرتغال به او پیشنهاد
شود ،کدام را قبول میکند؟ گفت :احتمال
اینکه هدایــت تیم ملی را بــر عهده بگیرم
بیشتر است .کال نه پرتغال بلکه هر تیم ملی
دیگری باشد ،دوســت دارم خودم را در آن
فضا امتحان کنم .من هنــوز تجربه کار در
تیم ملی را نداشتم و دوست دارم روزی این
فرصت را به دست بیاورم.

 PSGقرارداد نیمار
را تمدید میکند
نیمار در تابســتان  ۲۰۱۷بود که بارســلونا
را ترک کرد و با ۲۲۲
میلیــون یــورو
بــه پاری ســن
ژرمن پیوســت.
این فوق ســتاره
برزیلــی عملکرد
خوبی در پاری سن
ژرمن نداشته است و خبرهای زیادی درباره
احتمال بازگشــت او به بارســلونا به گوش
میرسد .نیمار تا ســال  ۲۰۲۲با پاری سن
ژرمن قرارداد دارد .روزنامه اسپورت نوشت
که باشگاه پاری سن ژرمن ،خطر را احساس
کرده و برای جلوگیری از بازگشت نیمار به
بارسلونا ،قصد دارد که قرارداد این بازیکن را
یک ســال دیگر با افزایش حقوق او تمدید
کند .به نوشته اسپورت ناصر الخلیفی ،رییس
پاری سن ژرمن بعد از پایان رقابتهای کوپا
آمه ریــکا ،قرارداد نیمار را یک ســال دیگر
تمدید خواهد کرد تا مانع جدایی و بازگشت
او به نوکمپ شود.

اقدام جالب باشگاه انصاری
فرد در سالگرد قهرمانی
باشگاه مطرح و پرطرفدار ناتینگهام برخالف
ایــن روزهای پــر از
ناکامــی چنــد
دهه قبــل ،یکی
از غو لهــای
مطــرح و موفق
فوتبــال جزیــره
بــود .ناتینگهامیها
جزو اولین تیمهای فوتبال جزیره بودند که
عنوان قهرمانــی اروپــا را درو کردند تا جام،
راهی انگلیس شود .چهل سال بعد از آن شب
رویایی فارستی ها ،سران باشگاه با همکاری
اسپانسر البسه خود در اقدامی جالب نام تمامی
بازیکنان و عوامل آن روزهای ناتینگهام را روی
پیراهن درج کردند تا به این شکل به تجلیل
از اقدام بزرگ آنها بپردازند ،پیراهنی که قرار
است در فصل آتی بر تن کریم انصاری فرد و
یارانش باشد؛ بلکه تیم محبوب جنگلهای
شروود بار دیگر بتواند زمینه صعود به سطح
اول باشگاهی جزیره را فراهم کند.

خداحافظی دروازهبان
چلسی از دنیای فوتبال
رابرت گرین ،دروازه بان  39ساله انگلیسی پس
از قهرمانی با چلسی در
لیگ اروپــا اعالم
بازنشستگی کرد.
گرین  39ســاله
کــه حتــی یک
بازی رســمی برای
چلســی انجام نداد،
حدود  22ســال حضور حرفــهای در دنیای
فوتبال را تجربــه کــرد و اوج دوران فوتبال
خودش را در وستهام پشت ســر گذاشت .او
در جام جهانی  2010دروازهبان اول تیم ملی
انگلیس بود؛ اما پس از اشتباه مرگبار در مهار
شوت کلینت دمپسی ،فابیو کاپلو ترجیح داد
از دیوید جیمز استفاده کند .گرین سابقه 12
بازی ملی برای تیم ملی انگلیس را دارد.

پیشنهاد سردبیر:

چند تیم اسپانیایی ،خواستار جذب مدافع جوان
ایرانی شدند
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در حاشیه

بودجه فدراسیونها از سوی کمیته ملی المپیک دو برابر میشود؟
تحلیل بودجه سال  ۹۷کمیته ملی المپیک و ارزیابی سال جدید،
نشان میدهد که فدراسیونها میتوانند انتظار افزایش بیش از دو
برابری دریافتی خود را داشته باشــند .از زمان حضور رضا صالحی
امیری در کمیته ملی المپیک و با توجه به ارتباط و جایگاه وی در
دولت ،بودجه مناســبی در اختیار این بخش از ورزش قرار گرفته
است .برخالف ادوار گذشته که بارها شاهد بودیم کمیته ملی المپیک

موفق به دریافت صددرصد بودجه خود نبود ،در این مدت این بخش،
بودجه خود را به طور کامل دریافت و در اختیار فدراسیونها قرار داده
است.بسیاری همین توانمندی صالحی امیری را به عنوان مهمترین
عامل اعتماد اعضای مجمع کمیته ملــی المپیک به وی میدانند؛
چرا که با توجه به مشــکالت مالی کشــور به خصوص در ورزش،
کمیته ملی المپیک در سال  96در بحث دریافت بودجه و واریز آن به

سمیهمصور
دیدار نهایی ســی و دومین دوره رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور
درحالی امشب در استادیوم فوالد آره نا اهواز بین تیمهای پرسپولیس
تهران و داماش گیالن برگزار میشــود که دو تیم در شــرایط کامال
متفاوتی با یکدیگــر قرار دارنــد .در یک طرف قهرمــان فصل اخیر
رقابتهای فوتبال کشور قرار گرفته است که توانسته در باال بردن جام
قهرمانی ،هت تریک کرده و فصلی رویایی را برای خود رقم بزند و در
طرف دیگر تیمی قرار گرفته که در سطح سوم مسابقات فوتبال ایران
توپ می زند.
سرخ پوشان تهرانی برای رســیدن به فینال ،ابتدا تیم نود ارومیه را با
یک گل در مرحله یک شــانزدهم نهایی از میان برداشته و حریف تیم
سیپدرود در مرحله یک هشتم نهایی شدند .شاگردان برانکو با برتری
مقابل این تیم ،حریف شاگردان یحیی گل محمدی در مرحله بعدی
شدند که در این مرحله نیز سرخ پوشــان تهرانی توانستند در ضربات
پنالتی ،تیم پدیده شهر خودرو مشــهد را شکست داده و راهی دیدار
نیمه نهایی شــوند .تیم پرســپولیس در دیدار نیمه نهایی مقابل تیم
سپاهان قرار گرفت و موفق شد در آخرین دقیقه از وقتهای اضافه به
گل برتری دست یافته و به دیدار نهایی راه یابد.
تیم داماش گیالن که در این فصل رقابتهای فوتبال کشــور در لیگ
دســته دو حضور داشــت ،برای رســیدن به دیدار نهایی رقابتهای
جامحذفی ،کار سختی نسبت به سرخ پوشان تهرانی در پیش داشت.
این تیم گیالنی در گام نخست ،خوشه طالیی ساوه و پس از آن قشقایی
شیراز را شکســت داد تا به مرحله یک شــانزدهم نهایی که تیمهای
لیگ برتری وارد میشوند ،برســد .این تیم در این مرحله ،هم استانی
خود چوکای تالش را در ضربات پنالتی شکست داد تا حریف مقاومت
تهران شود و با  ۲گل در این مسابقه نیز پیروز شد .مرحله یک چهارم
نهایی اولین مصاف داماش با تیمهای لیگ برتری بود .این تیم در تبریز
و در ضربات پنالتی ،ماشین سازی را حذف کرد ولی شگفتی بزرگتر
در مرحله نیمهنهایی اتفاق افتاد؛ جاییکه داماش در خانه موفق شــد
با نتیجه  ۲بر یک ،شــاگردان علی دایی را شکست دهد تا فینالیست

مسابقات شود.
از آخرین زمانی که یک تیم در فوتبال ایران توانسته همزمان به مقام
قهرمانی رقابتهای فوتبال کشور و رقابتهای جام حذفی برسد ،
بیست سال میگذرد ،رکوردی که در دستان سرخ پوشان تهرانی
قرار دارد و آنها بار دیگر به دنبال تکرار تجربه بیست سال پیش خود
هستند تا این فصل را با بهترین شرایط ممکن به پایان برسانند.
روی کاغذ ،برتری با سرخ پوشانی تهرانی است ولی نباید از حادثهها
و اتفاقات در فوتبال به راحتی گذشت؛ به خصوص اینکه بازیکنان
تیم پرسپولیس در سال جاری ،فصل پر کاری را پشت سرگذاشته
و از لحاظ بدنی خسته هستند؛ اما در مقابل تیم داماش گیالن
نزدیک به یک ماه اســت که هیچ دیداری را در پیش
نداشــته و به دنبال خلق شگفتی در ورزشگاه آرهنا
اهواز است.
داماش در صورت قهرمانی به مســابقات لیگ قهرمانان
آســیا در فصل بعد راه خواهد یافت ولــی در صورت
قهرمانی پرسپولیس که از طریق قهرمانی لیگ مجوز
حضور در این بازیها را کســب کرده است ،همای
سعادت روی شــانههای پدیده مشــهد خواهد
نشست و این تیم به پلیآف لیگ قهرمانان آسیا
راه مییابد.
تاریخچه دیدارهای دو تیم
هرچند که داماش در حال حاضر در لیگ  ۲به
سر میبرد ولی این تیم سابقه حضور در لیگ
برتر را دارد و در مدت حضــور خود ،حریف
دست و پا بستهای برای پرسپولیس نبوده
ودر  ۶مصاف این دو تیم ۴ ،بار پرسپولیس
به پیروزی رســیده و  ۲مرتبه نیز داماش
برنده میدان شده است .پرسپولیس دو بار
در جام حذفی با داماش دیدار داشته که در
هر  ۲بار به پیروزی رســیده که یک برد در
ضربات پنالتی شکل گرفته است.

فدراسیونهای ورزشی ،موفق نبود و در حالی که تنها دو ماه تا سال
باقی مانده بود ،این بخش فقط  40درصد واریزی به فدراسیونها
داشت .در همان روزهای نخست نیز مشخص شد که دلیل اعتماد
اعضای مجمع به صالحی امیری درست بوده و در اسفند ماه همان
سال ،کمیته ملی المپیک صددرصد سهمیه خود را از بودجه ابالغی
که شامل ردیف اصلی و ردیف متفرقه است ،دریافت کرد.

رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور
در ایستگاه پایانی؛

سـرخ پوشان تهرانی
به دنبال
دبل قهرمانی

باشگاه سپاهان برای فصل آینده درصدد بســتن تیمی قدرتمندتر از فصل گذشته است و سپاهانیها از حاال
مذاکره با بازیکنانی که قراردادشان به اتمام رسیده را آغاز کردهاند .استنلی کیروش که در فصل گذشته عنوان
آقای گلی را به دست آورد ،یکی از بازیکنانی است که سپاهان قصد دارد قراردادش را تمدید کند .این بازیکن
برای ماندن در سپاهان ،چراغ سبز نشان داده و گفته است که تمایل دارد فوتبالش را در این تیم ادامه دهد.
البته کیروش خواهان افزایش مبلغ قراردادش است و سپاهانیها هم در تالش هستند تا در نهایت ،رضایت
این بازیکن را برای ماندن جلب کنند .براساس این گزارش ،در این چند هفته ،شایعاتی در مورد احتمال حضور
کیروش استنلی در تیمهای مطرح لیگ برتری از جمله استقالل و پرسپولیس مطرح شده بود ،ولی این دو
باشگاه تهرانی تا کنون هیچ پیشنهادی به کیروش ندادهاند.

بازی سید مجید حسینی در فوتبال ترکیه باعث شده است تا چند تیم خواهان جذب این بازیکن شوند .سید
مجید حسینی مدافع  ۲۲ساله ایرانی ،عملکرد خوبی در تیم ترابزون اسپور ترکیه در این فصل داشت و همین
درخشش نیز از چشم تیمهای دیگر اروپایی دور نمانده است .بعد از پایان فصل جاری رقابتهای لیگ ترکیه،
چند تیم خواهان جذب سید مجید حسینی شدند و پیشنهاد خود را به باشگاه ترکیهای ارائه دادند .ویارئال
اسپانیا یکی از تیمهای خواهان جذب حسینی است .همچنین تیمهای وایادولید ،لوانته و لگانس نیز از دیگر
تیمهایی هستند که به دنبال جذب مجید حسینی هستند .همچنین این سایت ترکیهای خبر داد باشگاه
ویتسه آرنهم هلند نیز تمایل خود را به جذب مجید حسینی ابراز داشته است و باید دید مدافع سابق استقالل
که در جام جهانی و جام ملتهای آسیا نیز برای ایران به میدان رفت ،در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.

برنامهات را ارائه بده

ذوب آهن اصفهان که در نیم فصل اول لیگ برتر نتایج
خوبی کسب نکرده بود ،با حضور علیرضا منصوریان
شرایط مطلوبی پیدا کرد و نه تنها در لیگ برتر خودش
را به نیمه باالی جدول رده بندی رســاند که در لیگ
قهرمانان آســیا نیز جواز حضور در مرحله حذفی را
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پیروزی پر گل اصفهانیها در
هفته هجدهم لیگ بانوان

نانوایی در شهرستان عباس آباد مازندران؛ به عشــق عادل فردوسیپور نان را به نیازمندان
رایگان میدهد.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

رســانههای خارجی به قدر کافــی علیه ایران
جوسازی میکنند؛ یعنی کال خارجیهایی که
میخواهند به ایران بیایند ،یــک پیش زمینه
نامناسبی دارند .طبیعتا اســتراماچونی گزینه
جدید استقالل و همســرش هم ،چنین پیش
زمینهای دارند.

در این بین امــا اتفاقی افتاده کــه ذهن آنها را
خرابتــر کرده اســت .کامران منــزوی تایید
کرده که فردی از ایران یک عکس برای همسر
استراماچونی ارسال کرده که این عکس مربوط
به اتفاقات سیاسی است .در واقع این فرد تالش
کرده تا ذهن همســر این مربی را خراب کند و
اجازه ندهد استراماچونی به ایران بیاید .به گفته
منزوی عضو هیئت مدیره استقالل ،آنها از طریق
پلیس فتا پیگیر این مسئله هستند.

منهای فوتبال
درپی لغو میزبانی آمریکا؛

نان رایگان به عشق فردوسی پور

ذوب آهن ،یکی از خبرسازترین باشگاههای لیگ برتر در امر نقل و انتقاالت بوده است .طی روزهای
گذشــته ،رشــید مظاهری دروازه بان ذوبیها از این تیم خداحافظی کرد و حاال بــا پایان قرارداد
چند ستاره دیگر مثل محمدرضا حسینی ،شــایعات درباره جدایی آنها نیز جدیتر از قبل به گوش
میرسد.
در این شرایط ،مدیران ذوب آهن در صدد هستند تا بتوانند برای فصل آینده که تنها نماینده ایران
در دور حذفی لیگ قهرمانان آسیا نیز به شمار میروند تا حد امکان ستارههای خود را حفظ کنند و
با شرایط خوبی مسابقات را استارت بزنند .در چنین شرایطی اما مسئله ای که نمیگذارد ذوب آهن
خیلی بابت جدایی برخی بازیکنان نگران باشد ،بازگشت سربازانی است که طی دو سال گذشته به
تیمهای نظامی دادهاند.
دانیال اسماعیلیفر ،احســان پهلوان و مهدی مهدی پور  3بازیکن سرباز سرشناسی هستند که در
تراکتورســازی توپ میزدند و با اعالم صریح سعید آذری رضایتنامه شــان برای هیچ تیمی صادر
نمیشود .از سوی دیگر مجتبی حقدوست و حسین ســنگرگیر که برای گذراندن خدمت سربازی
راهی فجرسپاســی و نیروی زمینی تهران شــده بودند نیز برای فصل جدید به جمع سبزپوشــان
اصفهانی برمی گردند .بازگشــت این  5بازیکن سرباز تا حدی میتواند شــرایط را برای ذوب آهن
در فصل آینده بهبود ببخشــد .بیتردید این نفرات با توجه به تجربهای که در فوتبال ایران کســب
کردهاند ،میتوانند به ذوب آهن کمک شــایانی کنند و جای خالی ســتارههایی که قصد جدایی از
ذوب آهن را دارند ،پرکنند.

zayanderoud8108@gmail.com

کنند .ذوب آهــن اگرچه احتماال
چند مهره کلیــدیاش را در نقل و
انتقاالت از دست میدهد؛ اما برخی
ســتارههایش نیز برمی گردند و
قطعا مســئوالن باشگاه باید تیم
قدرتمندی را برای فصل ببندند تا
در لیگ قهرمانان نیز نتایج مطلوبی
کسب کنند.

عکس روز

جای خالی
ستارههای ذوب چگونه پر میشود؟

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با ابراز
تاسف از اتفاقات بازی پرســپولیس و سپاهان
اصفهان گفت :حــوادث و حواشــی این بازی،
زیبنده ورزش و فوتبال کشــور نبود و امیدوارم
تکرار نشــود.محمد سلطان حســینی افزود:
جلســهای با مســئوالن و مدیر عامل باشــگاه
ســپاهان اصفهان داشــتم و پیگیر خســارت
مادی و معنوی به عکاســان این بازی هســتم.
وی گفت :در کنار همه این موارد ،من مسئولیت
اصلی را متوجه فدراســیون فوتبال می دانم و
معتقدم بایستی به گونهای خاطیان را از هر تیم
و باشگاهی مجازات کند که شاهد این اتفاقات
در فوتبال نباشیم و به نظرم فدراسیون فوتبال
هم در جبران خسارتها و برخوردهای انضباطی
مسئولیت دارد.

برای همسر استراماچونی
عکسی جنجالی فرستادند!

چراغ سبز کیروش به سپاهانیها برای تمدید قراردادش

درخواست ذوبآهن از منصوریان؛

پیگیر خسارت به عکاسان بازی
پرسپولیس و سپاهان هستم

هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال زنان جمعه ۱۰
خرداد ماه در پنج دیدار برگزار شد .در این هفته،
فوتبال سپاهان در بوشهر به مصاف پارس جنوبی
رفت که در نهایت توانست با نتیجه  ۸بر دو ،این
تیم را شکســت دهد تا همچنان با  ۴۰امتیاز،
جایگاه سوم را در اختیار داشته باشد .ذوب آهن
تیم همشهری سپاهان نیز در خانه میزبان تیم
فوتبال آذرخش تهران بود که با نتیجه  ۸بر یک
این تیم را در هم کوبید و با  ۳۶امتیاز و تفاضل
کمتر نسبت به راهیاب ملل مریوان ،در جایگاه
پنجم قرار گرفت.

چند تیم اسپانیایی ،خواستار جذب مدافع جوان ایرانی شدند

به دست آورد .در چنین شرایطی بحث اصلی درباره
ذوب آهن ،به ماندن یا نمانــدن علیرضا منصوریان
برمیگردد .سرمربی موفق ذوبیها که برای ماندگاری
در تیم سبزپوش اصفهانی ،اعالم آمادگی کرده ،باید
در جلسه هیئت مدیره باشگاه دربارهاش تصمیم گیری
شود .مدیران ذوب آهن از منصوریان خواستهاند تا
برنامهاش را برای فصل آینده بــه آنها ارائه دهد تا با
بررسی برنامههایش درباره این مربی تصمیم گیری

مدیر کل ورزش و جوانان اصفهان:

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

ایران در بازیهای ساحلی
جهان شرکت میکند
زمانی که ســن دیگو آمریکا ،میزبان بازیهای
ساحلی جهان بود ،بحث اعزام کاروانی از ایران
به این رویداد به اما و اگر کشیده شده بود و حتی
شــنیده میشــد ایران در این بازیها شرکت
نخواهد کرد و دالیل متفاوتی برای این مسئله
وجود داشــت که یکی از آنها ،بحــث اخذ ویزا
بود؛ اما در این میان ،برگــزاری این بازیها در
سندیگو لغو شد و قرار اســت میزبان دیگری
برای این بازیها انتخاب شود.
 ANOCکــه این بازیهــا را برگــزار میکند
اعالم کرده به زودی میزبان جدیدی را معرفی
میکند که احتمال زیاد یک کشــور آســیایی
خواهد بود .از ایــن رو با تغییر میزبــان ،ایران
هم در این بازیها شــرکت میکنــد و اکنون
کمیتــه ملــی المپیــک منتظر این اســت تا
 ANOCمیزبان جدید را معرفی کند؛ ســپس
ببینــد برنامه جدید بــه چه صــورت خواهد
بــودو تصمیمگیریهــای بعــدی را انجــام
دهد.
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دمای هوای اصفهان  ،روند افزایشی دارد
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معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

چهره ها
شهردار اصفهان:

مشکالت ترافیکی شهر
رفع میشود
قدرت ا ...نوروزی شــهردار اصفهــان در برنامه
رادیویی «سالم اصفهان» ضمن تشکر ازحضور
پر شــور مردم اصفهان در راهپیمایی روز قدس،
اظهار کرد :آرزوی مردم ،پیروزی ملت فلسطین
و استقرار نظم و آرامش در ســرزمین فلسطین
است و امیدواریم که این آرزوی بحق مسلمانان،
تحقق پیدا کند .وی افزود :روز جمعه حمل و نقل
عمومی شهر و پارکینگهای متعلق به شهرداری
در محدوده محلهــای راهپیمایــی به صورت
رایگان در خدمت مــردم و نمازگزاران قدس بود
و شهرداری به خوبی توانست رفت و آمد را برای
مردم تسهیل و رضایتمندی شهروندان را فراهم
کند .شهردار اصفهان خاطرنشان کرد :با توجه به
شرایط ویژه اقتصادی ،پروژههای عمرانی شهر در
حال پیشرفت است و پروژههای در دست اقدام در
شــهر اصفهان میتوانند به خوبی خدمترسانی
به خصوص در حوزههای حمــل و نقل عمومی
را آســان کنند .نــوروزی تاکید کــرد :از جمله
پروژههایــی که برای کمک بــه ترافیک خیابان
ارتش مدنظر اســت ،احداث خیابانی به موازات
خیابان ارتش برای کمک به کاهش مشــکالت
ترافیکی مــردم منطقه اســت و امیدواریم این
پروژههای عمرانی ،مشکالت ترافیکی را رفع کند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر
مطرح کرد:

توجه به هویت تاریخیفرهنگی
در طراحی مبلمان شهری
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر اصفهان گفت:
توجه به هویت تاریخیفرهنگی شــهر اصفهان
از سیاســتهای سازمان زیباســازی شهرداری
اصفهان در حوزه طراحی مبلمان شــهری است.
حســن موذنی مدیرعامل ســازمان زیباسازی
شــهر اصفهان اظهار کرد :طراحی و نمونهسازی
مبلمان ویژه معابر کم عرض از جمله حاشیه انهار
و ایســتگاههای  BRTهمچنین مبلمان خیابان
حرم در منطقه  ۱۴و مقابل پایانه بابلدشت از دیگر
طرحهای ارائه شــده در راستای گسترش کمی
و کیفی المانها ،نمادها و نشــانههای هویتساز
در شهر اســت .وی خاطرنشــان کرد :طراحی
مبلمان شهری ویژه عرصههای خاص مانند باغ
گلها و باغ پرندگان از دیگر برنامههایی اســت
که در سال جاری محقق خواهد شد .مدیرعامل
سازمان زیباسازی شــهر اصفهان میدان جلفا،
چهارباغ بــاال ،مبلمان ویژه پــارک پردیس هنر
و حاشــیه زایندهرود را از دیگــر پروژههای در
نظر گرفته شــده برای طراحی مبلمان شهری
عنوان کرد و گفت :تاکنون سعی شده است همه
اقدامات این سازمان کارشناســانه و با مشورت
متخصصان حوزههای مختلف شهری باشد .وی از
برنامههای سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان
را در ســال جاری ایجاد فضاهــای چندمنظوره
شامل نورپردازی ،مبلمان شهری و هنر شهری با
هدف باز زندهسازی کارکرد مادیها و انهار عنوان
کرد و گفت :قابل حمل بودن مبلمانهای شهری
به منظور سهولت در جابهجایی و صرفهجویی در
هزینهها از سیاستهای در پیش رو است.

عضو شورای شهر مطرح کرد:

کار شهرداری تنها خدمات
شهری و جاده سازی نیست
رییس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شورای اسالمی شــهر اصفهان در جلسه ارزیابی
نخستین نمایشــگاه صنعت سینمای اصفهان با
بیان اینکه کار شهرداری تنها خدمات شهری و
جاده سازی نیست و باید به عنوان حامی نخبگان
در بخشهایی ورود کند ،گفت :قطعا نمایشــگاه
صنعت سینما یک ســری نارساییها ،مشکالت
و حفرههایی داشت و باید در آینده آنها را مرتفع
کرد .تشکیل شورای سیاستگذاری جدید برای
دوره بعدی رویداد یا نمایشگاه صنعت سینمای
اصفهان ،یکی از برنامههــای ما خواهد بود و باید
فلوچارتی ایجاد و کارگروههایی در این خصوص
تشکیل شود.
فریده روشن ادامه داد :اصفهان از پتانسیل الزم
برای تبدیل شدن به یک قطب فرهنگی در حوزه
ســینمای کودک و نوجوان برخوردار است ولی
اینکه ایــن موضوع چه زمانی به بلوغ برســد ،به
کنشــگران این صنعت در اصفهان وابسته است؛
اما وظیفه ماست که از چنین طرحهایی استقبال
کنیم تا در آینده فقط جشنواره فیلمهای کودکان
و نوجوان نداشته باشیم؛ بلکه جشنواره سینمای
اصفهان در تمام بخشها در این شهر برگزار شود.
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اختصاص بیش از  ۱۶میلیارد تومان اعتبار به پروژههای عمرانی منطقه ۱۳
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان گفت :با بررسی بودجه
پیشبینی شده در ســال  ۹۸و اولویت بندی طرحهای عمرانی،
برنامه ریزی برای اجرای  ۳۵طرح عمرانی بــا اعتبار بیش از ۱۶
میلیارد تومان در ســال جاری در منطقه  ۱۳شهرداری اصفهان
صورت گرفته اســت .ایرج مظفر اظهار کرد :مهمترین پروژههای
اجرایی در این منطقه ،خیابان سازی و احداث کندروها در محدوده

بزرگراههاســت .وی افزود :به پروژه احداث کندروی پل زندان به
بزرگراه شهید اقارب پرست ،چهار میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان
اعتبار و یک میلیارد و  ۹۰۰میلیــون تومان نیز به احداث خیابان
مسیر دسترســی گلها به بلوار کشــاورز ،احداث فاز دو خیابان
آزادگان ،احداث تقاطع خیابان جانبازان به بزرگراه شهید اقارب
پرست ،اصالح هندســی ضلع غربی کندرو شهید حبیب اللهی و

اصالحات هندسی معابر اطراف بیمارستان میالد اختصاص داده
شده است .وی ادامه داد :از دیگر پروژههای این منطقه ،هدایت و
دفع آبهای سطحی پل مفتح و ضلع شرقی کندرو اتوبان میثمی
و پروژه هدایت و دفع آبهای سطحی بلوار شفق (میدان گلستان-
میدان کوه نور) با  ۵۳۰میلیون تومان اعتبار و احداث منبع آب با
یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان اعتبار است.

شهرداراصفهان درمراسم گرامیداشت فاتحان خرمشهر مطرح کرد:

تقویت روحیه ایثارگری ،نیاز فوری وحیاتی جامعه است
حدیث زاهدی
فتح خرمشــهر ،یادآور روزهای حماسه و صالبت
شهدا ،رزمندگان و غیور مردانی است که پیام آزادی
و آزادگی را فریاد کشــیدند و در لبیک به مقتدای
خویش ،داستان عشق و دلدادگی را ماندگار کردند.
خرمشهر ســرافراز در حالی پس از  ۵۷۸روز طی
عملیات بیتالمقدس از استکبار آزاد شد که ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،سپاه پاســداران انقالب
اسالمی و رزمندگان جهادگر و بسیجی این مرزوبوم
شــریف ،با امید به خداوند متعال ،تکیــه بر توان
داخلی و اطاعت از امر ولی فقیه مســلمین ،در این
نبرد نابرابر ،مقتدرانه پیروز شــدند و نشان عزت،
ایستادگی ،ایثار و پیروزی دین بر دنیا را در جریده
عالم به ثبت رساندند.
اکنون با گذشت  ۳۷سال از فتح خرمشهر مظلوم،
اندیشیدن به آنچه باعث پیروزی اعجازگونه عملیات
بیتالمقدس و فتحالفتوح آزادسازی خرمشهر شد،
برای امروز کشور که نظام سلطه و استکبار درصدد
اشغال خرمشــهرهای دیگر اســت ،الهامبخش و
درسآموز است .به همین مناسبت طی مراسمی از
بازماندگان عملیات بیت المقدس درسی و هفتمین
سالگرد آزاد سازی خرمشهر با میزبانی استانداری
و شــهرداری اصفهان و با حضور فرمانده انتظامی
اســتان ،اعضای شورای شهراســامی و مسئوالن
استانی در تاالر شــهروند اصفهان تجلیل به عمل
آمد .عبــاس رضایی جمعه شــب در آیین تجلیل
از شهدا و حماســه ســازان و بازماندگان عملیات

بیتالمقدس به مناسبت ســی و هفتمین سالگرد
آزاد سازی خرمشــهر در تاالر شــهروند اصفهان،
اظهار داشت :ما به مناســبت آزادسازی خرمشهر
گرد هم آمدهایم تا دیدار و یاد و خاطره و حماسه این
سلحشوران را تازه کنیم و مهم اینکه تفکر امروز ما
باید همان تفکر و نگرش روزهای دفاع مقدس باشد
تا بتوانیم بر مشکالت غلبه کنیم؛ شاید گاهی اوقات
به دلیل گرفتاریهای روزمره از رزمندگان و شهدا
غافل میشــویم .با دیدن دوســتان در این چنین
جمعهایی ،خاطــرات دوباره زنده میشــود .وی
ادامه داد :همچنین هدف از جمع شدن و دورهمی،

واکنش رییس حوزه هنری اصفهان به نامه اعتراضی چندین تن از هنرمندان تئاتر:

شیطنتی در کار است

رییس حوزه هنری اصفهان ،نسبت به بخشهایی
از بیانه اعتراضآمیز برخی از اهالی تئاتر واکنش
نشــان داد و درباره چندوچون وضعیت تئاتر در
حوزه هنری روشــنگری کرد .مهــدی احمدی
فر اظهار کرد :اخبار و افعالــی که به حوزه هنری

اصفهان نسبت میدهند ،شایعهای بیش نیست.
به نظر میرسد اهداف ســوئی در پس پرده این
اخبار وجود دارد که در صــورت تکرار و ادامه آنها
بررسی و پیگیریهای بیشــتری را میطلبد.وی
با اشــاره به وضعیت خانه هنرمنــدان ادامه داد:
اخیراتعــدادی از واحدهای اداری و ســتادی ما
که بیهوده فضــای این خانه را اشــغال کرده و از
ستاد مرکزی دور بودند به عمارت سعدی منتقل
شــد تا از فضای خانه هنرمنــدان اصفهان برای
خدمات رســانی بهتر به هنرمندان و رویدادهای
هنری استفاده شود .این ساختمان از قدیم به نام
هنرمندان و برای هنرمندان بوده و هنوز هم هست.
از بین کارکنان با سابقه حوزه نیز مدیری را برای

خانه هنرمندان انتخــاب کردهایم تا با هنرمندان
ارتباط دوسویه داشته باشــد و برنامهریزیهای
الزم را انجام بدهد.احمــدی فر ،علت عدم برپایی
پاتوق یکشنبههای تئاتر را تقارن با لیالی قدر وایام
سوگواری شهادت امام علی (ع) دانست و گفت :در
فهرســت برنامههای خانه هنرمندان
جلســات آتی این پاتوق طبق روال
گذشــته ادامه خواهد داشت .وی با
اشاره به صحبتهایی که برای تعطیلی
خانه تئاتر حوزه هنری اصفهان مطرح
میشــود ،گفت :نمیدانم مغرضان از
بیان چنین شایعاتی چه هدفی را دنبال
میکنند .حقیقت این است که ما در
سال جاری برنامههای گستردهای را
برای توسعه توجه به تئاتر اصفهان مد نظر داریم،
برای مثال پنجشنبه هفته جاری از پوستر یکی از
تئاترهایی که قرار است به زودی روی صحنه برود،
در سالن سعدی رونمایی میکنیم.
وی با رد شایعه واگذاری سالن سعدی و تماشاخانه
ماه به بخش خصوصــی اظهار کــرد :این روزها
اخباری میشنویم که برای خود ما هم تازگی دارد!
این حرفها حاصل شــیطنت برخی از نادوستان
است .فهرســت نمایشهای تماشــاخانه ماه ،تا
مهرماه سال جاری تکمیل اســت و تعداد زیادی
درخواست اجرا نیز برای بعد ازاین تاریخ داشتهایم.
سالن سعدی نیز مثل گذشته میزبان اجرای تئاتر
خواهد بود و بحث واگذاری ،دروغی بیش نیست.

رونمایی از نقشه گردشگری بازار اصفهان در حوزه صنایع دستی
مدیر مرکز پژوهش ،خالقیتها و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان گفت :همزمان با روز جهانی صنایع دستی
از نقشه گردشگری بازار اصفهان در حوزه صنایع دستی رونمایی خواهد شد .سعید ابراهیمی به برنامههای این
مرکز به مناسبت روز جهانی صنایع دستی اشــاره و اظهارکرد :به مناسبت روز جهانی صنایع دستی ،تورهای
گردشگری برای شهروندان جهت رفتن به مراکز و نقاط مهم و استراتژیک صنایع دستی اصفهان ،آشنایی آنها با
استادان و فرآیند تولید صنایع دستی برگزار میشود .وی افزود :برنامه دیگری که به مناسبت روز جهانی صنایع
دستی تدارک دیده شده ،برنامه نمادین چکش است که افتتاحیه برنامههای این روز به دست شهردار و معاونان
ایشان صورت میگیرد .ابراهیمی از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری خبر داد و تصریح کرد :این
نمایشــگاه از روز  ۲۸تا  ۳۱خردادماه سالجاری در محل پل تاریخی شهرســتان برگزار میشود و شهرداری
اصفهان ،سازمان میراث فرهنگی و سایر دستگاهها از جمله شرکتکنندگان در این نمایشگاه هستند.
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تشکر از رشــادتها و دالورمردیهای فرماندهان
هشت ســال دفاع مقدس اســت .طبیعی است که
ما خانوادههای  ۲۳هزار شهید استان را نمیتوانیم
یکجا کنار هم داشته باشیم؛ اما سعی خواهیم کرد
در خالل برنامههای مختلف از این عزیزان تقدیر و
تشکر کنیم .اســتاندار اصفهان دفاع از آرمانهای
امام و آرمانهای انقالب را از زمره اهداف برگزاری
این نشست برشمرد و تصریح کرد :ما دور هم جمع
شدهایم که به استکبار جهانی بگوییم که اگر خطایی
از شما سر بزند ،خانواده شــهدا و جانبازان دوباره
یکدل و یک صدا در برابر شما قد علم خواهند کرد

و شکستتان خواهند داد و باید در راستای اهداف
جمهوری اســامی به مبارزه استکبار پرداخت و با
همان هماهنگی که در زمان جنگ وجود داشت ،به
جنگ استکبار رفت .اگر امروز نیز اعالم جنگ شود،
تمام خانوادههای شــهدا و جانبازان بار دیگر اعالم
آمادگی خواهند کرد .رضایی تصریح کرد :اگر دیروز
جنگ در جبههها بود ،اینک جنــگ اقتصادی در
جامعه حکمفرماست؛ بنابراین با همدلی و همفکری
میتوانیم در برابر تهدیدهای دشمنان بایستیم .در
ادامه این مراسم قدرتا ...نوروزی با بیان اینکه هر
روز از خرداد ،پر از حماسه است ،اظهار داشت :یکم
خرداد آغاز مرحله چهارم عملیــات بیتالمقدس
و ســوم خرداد سالروز آزادســازی خرمشهر است،
شهری که دشمن طی ســالهای طوالنی برای آن
نقشه کشید و در نهایت این شــهر را عملیاتی آزاد
کرد که  ۱۹هزار اســیر و  ۱۶هزار زخمی و کشــته
از نیروی دشــمن حاصــل آن بود ،ایــن عملیات،
حماسهای تاریخی خلق کرد .شــهردار اصفهان با
بیان اینکه میتوان به دور از هر گونه نگاه سیاسی با
گردهم آوری قهرمانان استان اصفهان در آزادسازی
خرمشــهر الگوهای بی بدیلی را برای نســل جوان
ایجاد کرد ،افزود :این افراد میتوانند الگویی جاودان
برای همه جوانان باشند.
وی در پایان با تاکید بر نیاز حیاتی جامعه به روحیه
ایثار ،تصریح کرد :نیاز فوری و حیاتی جامعه ،تقویت
روحیه ایثارگری است و این جمع میتواند روحیه
جوانان را تقویت کند ،هر ســال بایــد این جمعها
تکرار شود.

یک کارشناس مدیریت شهری مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت خواهر خواندهها برای ایجاد درآمد پایدار

یک کارشناس مدیریت شــهری و استاد دانشگاه
گفت :بسیاری از شهرها در ایران خواهر خواندههای
توســعه یافته با رشد مناســبی دارند؛ اما تنها از
نــام خواهر خواندگــی میان خود و شــهر دیگر
استفاده میکنند .شــاید گمان می کنند توسعه
اقتصادی و الگو برداری مدیریتی میان
دو خواهرخوانده میســر نمی شــود.
سروش مهرابی پور با بیان اینکه یکی
از راهکارهای توسعه شهری استفاده از
ظرفیت های خواهر خواندگی است،
اظهار کرد :عقد خواهر خواندگی میان
دو شهر ،ابعاد مختلفی دارد که یکی از
آنها ،بعد اقتصادی است و می توان با
پژوهش در وضعیت شهر بهتر به توسعه
مناسبی در شهر رتبه دوم دست یافت.وی افزود:
سیستم های مدیریت شهری در ایران تنها به جنبه
سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی خواهرخواندگی
میان دو شهر توجه میکنند و این درصورتی است
که بسیاری از شهرهای توسعه یافته جهان از طریق
الگوبرداری اقتصادی از شــهرهای خواهر خوانده
خود به چنین توســعهای رســیده اند .شهرهای
اروپایی نمونههای مناســبی بــرای الگوبرداری
اقتصادی در سیســتم مدیریت شهری هستند؛
در صورتی که شهری یک خواهرخوانده اروپایی
داشته باشد و سیستم مدیریت شهری آن هنوز به
دنبال درآمد پایدار بگردد ،کم کاری از شهرداری
و نهادهــای مدیریت شــهری آنجا بوده اســت.

نوبت اول

گفتوگوهای میان دو سیستم مدیریت شهری را
باید با محوریت اقتصاد پیگیری کنیم و پس از آن به
مفاهیمی همچون سیاست و فرهنگ توجه کنیم.
وی خاطر نشان کرد :بسیاری از شهرها در ایران با
شهرهای اروپایی خواهر خوانده هستند و مسئله

درآمد پایدار به عنوان یکی از شاخص های توسعه
اقتصادی شهری در شــهر های اروپایی حل شده
است؛ پس چرا شهرهای ایران در مورد روشهای
ایجاد درآمــد پایدار با خواهــر خوانده های خود
گفت وگو نمــی کنند؟این کارشــناس مدیریت
شهری اضافه کرد :نقش دولت در ایجاد ارتباطات
سازنده و اقتصادی میان شهرهای خواهر خوانده
نیز غیر قابل انکار است و الزم است تا وزارت امور
خارجه در این بــاره فعالیت جدی تری داشــته
باشد و به توسعه روابط میان شــهرهای ایرانی و
خواهرخواندههای اروپاییشــان بپــردازد که به
توســعه اقتصادی شــهرهاو ایجاد درآمد پایدار
کمک کند.

هزینه میلیاردی
ُرفت و روب شهر
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان از
هزینه  ۸۰میلیــارد تومانی ُرفــت و روب معابر
شهر اصفهان خبر داد.حسین امیری اظهار کرد:
کارگران شــهرداری اصفهان ،روزانه بیش از یک
هزار تن زباله را از سطح شهر جمع آوری میکنند
که بدون شک تالش این انسانهای شریف ،شهر
اصفهان را از لحاظ زیبایــی و پاکیزگی در میان
کالنشهرهای ایران ممتاز کرده است .وی افزود:
حدود دو هــزار و  ۶۰۰نفر از کارگران زحمتکش
شــهرداری اصفهان ،وظیفه نظافت مناطق ۱۵
گانه شــهر اصفهان را برعهده دارند.امیری گفت:
روزانه بیــش از  ۴۵میلیون مترمربــع از معابر و
گذرگاههای شهر اصفهان نظافت میشود و این
حجم از نظافت ،کار ســادهای نیست .وی گفت:
باتوجه به اینکه روزانه  ۲۲۰میلیون تومان برای
تنظیم معابر شهر اصفهان هزینه میشود ،میطلبد
که با رعایت مدیریت پسماند از سوی شهروندان،
شاهد کاهش این هزینه در سطح مناطق  ۱۵گانه
باشیم .امیری نقش مردم در نظافت شهر را بسیار
مهم دانست و اظهار کرد :همشهریان همواره در
پاکیزگی شهر ،سهم بسزایی ایفا میکنند و با تمیز
نگه داشتن شهر ،تالش میکنند قدردان زحمات
کارگران باشند.

تحول بزرگ عمرانی با
محوریت محالت کم برخوردار
مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان اظهار
کرد :بنا به تاکید شــورای اســامی شــهر و
شهردار اصفهان بر رســیدگی به محالت کم
برخــوردار ،عمده پروژههــای عمرانی منطقه
در ســطح محالت کم برخوردار در حال اجرا
و در دســت اقدام است.سیدرسول هاشمیان
گفت :تحــول عمرانی محالت شــامل ایجاد
بوســتانهای محلی ،زمینهای ورزشی روباز
محلــی ،پیادهروســازی ،مرمت و بازســازی
آســفالت خیابانهای محالت و احیای فضای
سبز محالت است.مدیر منطقه هشت شهرداری
اصفهان افزود :در سطح منطقه نیز طرح ساخت
ایستگاه آتش نشانی ،افتتاح پارک سوار بزرگ
خیابان کاوه ،طرح ســاخت ســالن سینمایی
شــمال شــهر اصفهان ،مرمت و بازسازی برج
کبوترخانه کوجان و راه اندازی سیستم آبیاری
قطره ای و تحت فشار فضای سبز از پروژه های
عمرانی منطقه اســت که همگی آنها در دست
اقدام و در حال پیگیری اســت .وی با اشاره به
درخواســتهای مردمــی در مباحث عمرانی
تصریح کرد :تنها در سال گذشته  ۲۸میلیارد
ریال هزینه اجرای آسفالت و چهار میلیارد ریال
نیز هزینه نگهداری و تعمیرات آن شده که این
امر در سال جاری نیز ادامه دارد.

دمای هوای اصفهان
روند افزایشی دارد
کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان
اصفهان گفت :روند دمای هوا افزایشی است و تا
اواسط هفته ،این روند بیشتر میشود .فاطمه زهرا
سیدان با اشاره به پیشبینی هواشناسی اصفهان
اظهار کرد :بررسی نقشــههای هواشناسی نشان
میدهد که در روزهای آینده جو نسبتا ناپایداری
در استان حاکم باشد که این ناپایداریها نسبت
بهروزهای گذشــته ،ضعیفتر است.کارشناس
پیشبینی اداره کل هواشناســی استان اصفهان
گفت :برای امروزدر بعدازظهر و اوایل شب افزایش
ابر ،بارشهای رگباری همراه با رعدوبرق و وزش
باد نسبتا شدید تا شــدید بهویژه در نیمه شمالی
استان و وزش باد همراه با گردوخاک در مناطق
شرقی پیشبینی میشود .وی افزود :از روز دوشنبه
تا پایان هفته جوی نســبتا پایدار بر روی استان
اصفهان حاکم خواهد بود و از دوشــنبه تا پایان
هفته آســمان بهصورت صاف تا قســمتی ابری،
گاهی وزش باد پیشبینی میشود.سیدان بیان
کرد :روند دمای هوا افزایشی است و تا اواسط هفته
این روند بیشتر میشود؛ در  24ساعت آینده دمای
کالنشهر اصفهان در گرمترین ساعات  32و در
خنکترین ساعات  17درجه ،پیشبینی میشود.

آگهی مناقصه (مرحله دوم)

پیرو آگهی مناقصه شماره  2988مورخ  98/2/18شهرداری آران و
بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شــورای اسالمی شهر به شماره
 44مورخ  1398/1/11نسبت به انتخاب پیمانکار مشاور طرح تفصیلی
محدوده شــهر آران و بیدگل و مطالعات ،طراحی و ســاماندهی بافت
تاریخی شهر وفق مشخصات موجود در دفتر معاونت عمران و شهرسازی
با اعتباری به مبلغ  6/000/000/000ریال از طریق مناقصه عمومی به
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خـبر

بخش خصوصی اقدام نماید .لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت
بعمل می آید جهت اطالع از شرایط ،اخذ مدارک و شرکت در مناقصه
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران
و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم بذکر اســت هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشــد و
کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
م الف487439:

رضا رمضانی -شهردار آران و بیدگل
zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

پیامبر اکرم (صلی ا ...علیه و آله):
اى على ! با خانواده و همسايگانت و كسانى كه
با آنان معاشرت دارى  ،خوش اخالق باش تا نزد
خداوند  ،در درجات بلند  ،قرار گيرى .

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  12خرداد  27 | 1398رمضان  1440شماره  8 | 2711صفحه قیمت 1000 :تومان
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موسیقیدانی که قربانی جنگ جهانی شد

پارکینگ چند هزار دالری که مفت نمیارزید!

«گلن میلر» را میتوان یک موسیقیدان سرشــناس آمریکایی دانست که
طرفداران پرشماری داشت .او یک موســیقیدان بزرگ آمریکایی است و به
عنوان بهترین هنرمند تنظیم و ضبط موسیقی بین سالهای  ۱۹۳۹تا ۱۹۴۳
شناخته میشد؛ اما متاسفانه سالهای اوج گیری او مصادف شده بود با جنگ
جهانی دوم و همین موضوع باعث آسیب رسیدن به او شد .در زمان اوج جنگ
قصد سفر و همراهی با سربازان جنگی را داشت ،درواقع او و دیگر نوازندگان
همراهش تصمیم داشتند برای افزایش روحیه سربازان از انگلیس به پاریس
در فرانسه سفر کنند؛ اما در حین پرواز در کانال مانش ناپدید شدند.

راننده زن چینی پــس از پرداخت هزاران یوان بــرای خرید یک پارکینگ
هرگز تصور نمیکرد که به چه دردسری گرفتار شود .این زن پس از آنکه این
پارکینگ را به قیمت  ۲۰۰۰۰۰یوان چین ( ۲۹۰۰۰دالر) خریداری کرد ،تازه
متوجه شد که پس از پارک ماشین در این پارکینگ تنها از طریق سان روف
میتواند از خودرو خارج شود .ظاهرا این زن تحت تاثیر حرفهای فروشنده که
گفته بود در نزدیکی این پارکینگ یک آسانسور است ،قرار گرفته بود .این زن
بدون آنکه با ماشین به داخل پارکینگ برود از آن بازدید کرده بود و به دلیل
بودن یک آسانسور در نزدیکی پارکینگ اقدام به خرید آن کرد.

تصفیه آب با الهام از گل رز
محققان دانشگاه آستین تگزاس با الهام گرفتن از گل رز ،دستگاهی را برای
جمعآوری و تصفیه آب ساختند که با استفاده از انرژی خورشیدی ،نمک را
از آب جدا کرده و کارآیی روشهای کنونــی را به میزان قابل توجهی بهبود
میبخشد.این دســتگاه دارای یک سیســتم تبخیر خورشیدی است که با
استفاده از الیههای کاغذ سیاه رنگ با ظاهری شبیه به گلبرگهای رز ساخته
شده است که سطح آنها با استفاده از پلیمری موسوم به پلی پیرول پوشیده
شده و به یک لوله متصل شدهاند.

عکس روز
دوخط کتاب

بایدها را بریز دور!

اصــرار روی ســه بــاور
عمــده (مــن بایــد ،!...تــو
باید !...و جهان و شرایط
زندگــی مــن بایــد)!...
موجب اضطراب ،خشم و
افسردگی ما می شوند.
بایدهــا ،نبایدهــا ،حتمــا
های مطلق ،بایســت ها و
نمیبایســت هــا و مجبور

بــودن هــا همگــی در
صورتــی کــه بــه عنوان
توقع هایــی مطلق ،مبنی
بــر متفــاوت بودن شــما،
دیگــران و جهــان به کار
می روند ،خودگویه هایی
زیانبار هستند.

«کمک در مورد
هیجانات»
لین کالرک

اینستاگردی

دشت گهواره
در منطقه بسطام
لرستان

منطقه بسطام از توابع
شهرستان سلسله دارای
طبیعتی زیبا با کوه هایی
پوشیده از بلوط و سرشار
از چشمه های جوشانی
اســت که در فصل بهار
جلوه ای زیباتر به خود
میگیرد.دشت گهواره
یکی از مناطق زیبای آن
است که مملو از پوشش
گیاهی مناســب برای
دامهاست.

وب گردی

موتور سواری «آراز»
با مامان گلى
سجاد افشاریان با انتشــار این عکس
نوشــت :اى وصل تو اصل شــادمانى
ترجمانــى هرچــه مــا را در دل
است#.موالنا/مامان گلى

کنایهها ،الهام حمیدی را از پا درنمیآورد

زیباترین سواحل ایران کدامند؟()2
ساحل گیسوم:ساحل شنی گیسوم در استان گیالن قرار دارد و محلی ایدهآل برای ایرانیهاست تا در تعطیالت و برای فراغت از زندگی شهری
خود را به این ساحل زیبا برسانند.
اینجا نیز یکی از همان سواحلی است که بهراحتی میتوان ورزشهای آبی نظیر جت اسکی یا قایقسواری را انجام داد .ساحل گیسوم عالوه بر
امکان رانندگی در جادهای رویایی ،امکانات دیگری مانند پیادهروی و دوچرخهسواری ،تفریحات آبی و ساحلی (شنا ،جت اسکی ،شاتل ،پاراگالیدر،
قایقسواری ،پاراسل ،موتور چهارچرخ) آفرود ،ترامبولین و پارکبادی نیز دارد .عالوهبراین ،گردشگران میتوانند در سفر به این منطقه چادر بزنند
و زمان بیشتری را در طبیعت سپری کنند و از زیباییهای جنگل گیسوم نهایت استفاده را ببرند .در انتهای این جنگل ،مسجد سفید با قدمتی
بالغ بر  ۱۰۰۰سال وجود دارد که تماشای آن خالی از لطف نیست.
ساحل بندر عباس:ساحل بندر عباس در جنوب ایران قرار دارد و بهراحتی میتوان روی شــنهای نرم آن در امتداد شیبی مالیم قدم زد و
لذت برد .اینجا محلی فوقالعاده بهخصوص برای خانوادههای دارای کودک است تا ساخت خانههای شنی را در آن تجربه کنند .فصل زمستان
که هوا خنکتر است و از میزان شرجیبودن هوا کاسته میشود ،بهترین زمان سفر به بندر عباس است،به خصوص که دمای آب حداکثر به ۲۴
درجه میرسد .در این منطقه هتلهای لوکسی نیز وجود دارد که بهلطف استخرهای شنای خود ،امکان انجام فعالیتهای آبی بیشتری را برای
مسافران فراهم میکنند.
ساحل ریشهر:ساحل ریشهر در بوشهر و نزدیک به شهرهای بزرگی مثل آبادان و شیراز قرار دارد و گردشگران میتوانند برای فراغت از این
مناطق شلوغ گردشگری ،سری به ساحل زیبای ریشهر بزنند .اینجا محلی معروف در میان گردشگران خارجی بهخصوص از کشورهای بحرین
و کویت است .مناظر شنی و صخرهای این ساحل آن را به محلی عالی برای کوهنوردی تبدیل کرده است؛ اما این هم ه ماجرا نیست و میتوان
به فعالیتهای آبی نظیر اجاره قایق پرسرعت نیز مشغول شد .برای سفر به این منطقه نیز توصیه میکنیم ،فصل زمستان را انتخاب کنید که
دمای هــوا خنکتر و گرمــای آب بهحدی اســت که میتوان در آب شــنا کــرد ،بهطوریکه دمــای هــوا در اواخر آذرماه بــه  ۲۲درجه
میرسد.

کتاب
الهام حمیدی با انتشار این عکس نوشت :زندگی می کنم برای رویاهایی که منتظرند
به دست من واقعی شــوند ،من فرصتی برای بودن دارم پس ســاکت نمی نشینم.
می گذارم همه بدانند که با تمام توانایی ها و کاستی ها ،شاهکار زندگی خود هستم...
کافیســت لحظات گذشــته را رها کنم و برای ثانیه های آینده زندگی کنم ...چون
رویاهایم آنجاست و من فقط ،یک بار فرصت زندگی کردن را دارم .هرگز هرگز هرگز
در برابر کنایه ها کم نمی آورم و به زندگی ثابت میکنم اگر او ســخت است من از او
سخت ترم.

ن «ابوالفضل پورعرب»
تیپ خف 
ابوالفضل پورعرب با انتشار این
عکس نوشت :فیلم سینمایی
مرضیه ،تهران ،سال .۱۳۷۳
کارگــردان :آقای اســفندیار
شهیدی.

خبر

یادداشت
زندگی را برای خودتان شاد کنید
امیر ابوالمعصوم
ترویج شــادی در زندگی ،یکی از رویاهای کامال دست یافتنی
محسوب میشود .فقط کافی اســت که اندکی تالش کنید و با
مهارت های شاد بودن آشنا شوید.
کاری را انجام دهید که به زندگی شما معنا ببخشد
هم ه ما این دوران را تجربه کرده ایم؛ حس اینکه حوصلهمان سر
رفته و در یک دایرهتکراری از کارهای روزمره گیر کردهایم .قطعا،
روشن کردن تلویزیون و تماشای یک برنامه مفرح ،راحتتر از
پرسیدن سوال «هدف من در زندگی چیست؟» است و انسان
را به کشمکش کمتری میکشاند .برای بیرون آمدن از این کار
پروژهای را برای انجام انتخاب کنید؛ پروژهای که برترین و بهترین
مهارتها و تواناییهای شــما را بطلبد .اگر با پیدا کردن چنین
پروژهای مشکل دارید ،در نتیجه به دنبال کاری بگردید که انجام
آن ،حقیقتا به همه کمک کند.
تعداد گزینه ها را کم کنیــد و در مورد هدفتان با
خودتان روراست باشید
تعداد زیاد گزینهها ما را خسته و ناراحت میکند و باعث میشود
که نتوانیم تصمیم درستی بگیریم .درست است که همیشه به
ما گفته اند «گزینه هایت را محــدود نکن» ،اما نامحدود بودن
گزینهها هم میتوانند به مضطرب شدن و فقدان توانایی ما در
تصمیم گیری منجر شوند.وقتی گزینههای زیادی برای تصمیم
گیری داشته باشید ،تصمیم ضعیفی خواهید گرفت .این چیزی
است که به آن فرسودگی تصمیم میگویند .مهمترین چیزی که
در مورد افزایش سطح شادی باید بدانید این است که میبایستی
از میزان تصمیمات غیر ضروری روزانه تان بکاهید.
یک فضای امن برای یافتن خویــش و از بین بردن
احساس شرم ایجاد کنید
ما در طول روز با پیغامهایی در باب نحــوه صحیح رفتار ،نگاه
کردن و یا فکر کردن ،بمباران میشــویم .هر انســان به طور
میانگیــن در روز  ۱۰هزار تبلیغ مختلــف در این باب دریافت
میکند .تمامی این قولهای صد من یه غاز در حالی به انسان
داده میشوند که ما حس میکنیم مجبوریم تا طبق نظر دیگران
رفتار کنیم .قسمت غم انگیزش اینجاست که این کار را هم انجام
میدهیم؛ اما همیشه احساس میکنیم که به این نوع از رفتار
تعلق نداریم .وقتی احساس فهمیده شده یا دوست داشته شدن
نداشته باشیم ،به هیچ وجه نمیتوانیم خوشحال باشیم .یکی از
موانع بزرگی که بر سر راه «شبیه خودمان بودن» قرار دارد ،شرم
و خجالت اســت .یادگیری این که چطور میتوانیم با خودمان
روراست باشیم و خود واقعی مان باشیم ،میتواند به خوشحالی
طوالنی مدت ما منجر شود.
کنجکاوی خود را سرکوب نکنید ،در این صورت با
رشد شخصیتی تان مواجه خواهید شد
بسیاری از بهترین پدیدههای این جهان ،نتیج ه کنجکاوی یک
فرد دیگر بوده اند .به همین دلیل اســت که تمام مردم جهان،
افرادی مانند اســتیو جابز ،توماس ادیســون و هنری فورد را
دوست دارند .ارضا کردن احساس کنجکاوی ،سبب ترشح ماده
دوپامین در مغز میشود .این مســئله حتی میتواند به وسیله
اتمام یک فیلم و دانستن انتهای یک داســتان اتفاق بیفتد .به
همین خاطر است که اینقدر مشتاق دانستن انتهای رمان یا فیلم
و سریالها هستیم .چون مقدار خاصی از دوپامین در مغزمان
ترشح میشود که پاداش با ارزشی است .این پدیده در تمام ابعاد
زندگی ما رسوخ کرده ،ابعادی همچون چک کردن ایمیلها و
فضای مجازی.در حالی که ممکن اســت این اعمال لذت کمی
داشته باشند؛ اما نوعی از کنجکاوی وجود دارد که به خوشحالی
طوالنیتری منجر میشود.

دیدگاه

همیشه دختر

فصل دوم «نون.خ» رمضانی شد

رمان «همیشه دختر» اثر محمد ترکاشوند را باید اثری دانست که
نویســنده در آن تالش کرده تا صدای مجردها را به گوش جامعه
برساند .نوشتن در مورد برخی از موضوعات کار دشواری است ،البته
منکر این نیستم که نوشتن به طور کلی کار راحتی نیست ولی برخی
موضوعات و سوژهها هستند که رفتن سراغ آنها کار سختی محسوب
میشود و نویسنده هم باید به خود سختی دهد و هم منتظر حواشی
بعد از اتمام کارش باشــد.محمد ترکاشوند ،طلبهای است که پا در
یکی از این مواضع سخت و دشوار گذاشته و اثری نوشته که در آن
خواننده روایتی از زندگی روزانه چند دختر مجرد را میخواند .این
موضع به قدر کافی حساس هست که اگر موفق از آن بیرون نیاید،
نقطه پایانی فعالیت یک نویسنده محسوب شود ،ولی ترکاشوند در
اولین کارش موفق بوده و توانسته دغدغههای آنها را در قالب یک
داستان بازگو کند .ترکاشوند با شخصیت «فریده» قصهاش را پیش
میبرد و تصویری از زندگی او و افکارش را به خواننده نشان میدهد.
در کنار آن دیگر شخصیتهای قصه را نیز معرفی میکند و گذری
به زندگی آنها میزند.
شخصیتپردازی در رمان جایگاه مهمی دارد و نویسنده این اثر نیز
تالش کرده از پس این عنصر مهم در داستان بربیاید تا داستانش به
واقعیت نزدیکتر باشد.

مهدی فرجی درباره ساخت ســریال «نون.خ» که نوروز امسال به
کارگردانی ســعید آقاخانی روی آنتن شــبکه یک سیما رفت و با
استقبال مخاطبان همراه شد ،گفت :در حال حاضر با امیر وفایی،
نویسنده سریال برای نگارش فصل دوم قرارداد بستهایم و او فعال به
تنهایی سریال را مینویسد .تهیهکننده این سریال ادامه داد :قرار
است این ســریال به کارگردانی آقاخانی برای رمضان سال آینده
آماده شود و در  ۲۵قسمت تولید خواهد شد .فرجی درباره اینکه چرا
سریال را برای نوروز نمیسازند ،توضیح داد :شبکه یک ،نوروز ۹۹
سریال «پایتخت» را خواهد داشت و سریال ما قرار است برای رمضان
آماده شود که در مرداد ماه پیش تولید کار را شروع میکنیم.سریال
«نون.خ» با بازی خود سعید آقاخانی در نقش نورالدین خانزاده که
کاراکتری از مناطق کردنشین را برعهده داشت ،نوروز امسال روی
آنتن شــبکه یک رفت.همچنین حمیدرضا آذرنگ ،علی صادقی،
فریده ســپاه منصور ،هومن حاج عبدالهی ،نعیمه نظام دوســت،
سیروس میمنت ،علی صالحی ،پاشا جمالی ،نسرین مرادی ،هدیه
بازوند ،ندا قاسمی ،علیرضا ابراهیمی ،صبا ایزدپناه ،شیدا یوسفی،
وحید قاضی زاهد ،سیروس سپری ،صابر ناصری ،علیرضا حنیفی،
وریا امینی ،عابدین رضایی ،رضا پشــابادی ،کیوان شیخ احمدی،
افشین ملکی و … از دیگر بازیگران این سریال بودند.

رمز جاودانگی هنرمندان
تأسی به شهداست
رییس حوزه هنری در حاشیه رونمایی از تابلوی «رواق شهادت»
گفت :شــهید مطهری ،تعریف زیبایی در مورد شــهدا داردند.
ایشان می فرمایند«شهید ترکیبی از انسان مصلح و انسان عارف
اســت» .اگر هنر را هم یکی از جلوههای عرفــان بدانیم ،حتما
شــهدای ما به تعبیر امام خمینی (ره) هنرمندان بزرگی بودند
و هنرمندان دیگر برای اینکه جاودانه شوند باید به شهدا تأسی
کنند.محسن مومنی شریف اظهار داشت :بی شک وجوهی هم
در زندگی شهدا و هم در آرمان های شهدا وجود دارد که فقط
هنر می تواند وارد آن فضاها شود.هنرمندان ما خوشبختانه بعد
از انقالب اسالمی چنین اهتمامی داشــتند و با الهام گرفتن از
شهادت ،فلسفه شــهادت و حقایق شهدا آثاری در خور را خلق
کردند .فکر می کنم این برهه از تاریخ کشورمان در بخش تاریخ
هنر خواهد درخشید .وی در پاسخ به این سوال که برای معرفی
شهدای مدافع حرم به عنوان نسل جدیدی از شهدا چه اقداماتی
باید صورت گیرد ،بیان کرد :باالخره همــه در این زمینه باید
تالش کنند .شــهدای مدافع حرم ،نســلی برخاسته از انقالب
اسالمی هستند که در دهه های بعدی انقالب به دنیا آمدند و در
عنفوان جوانی به درجه شهادت نائل شدند.

