
با بهره برداری از 
پروژه احداث پست های برق 

شــهید خرازی فوالد مبارکه، تغذیه پایدار 
انرژی الکتریکی سایت شهید خرازی و پایداری شبکه برق 

پیشین فوالد مبارکه از طریق تغذیه بخشی از بارهای آن شبکه محقق شد.
 مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت فوالد مبارکــه ضمن اعالم این 
خبر و با اشــاره به اهمیت اجرای این پروژه گفت: احداث پروژه مذکور در 
بهمن ماه سال 1393 در زمینی به مســاحت بالغ بر 100 هزار مترمربع و با 
سرمایه گذاری بالغ بر 2700 میلیارد ریال در سایت شهید خرازی شروع شد 

و در بازه زمانی چهار سال تکمیل و به بهره برداری رسید.
علیرضا استکی تصریح کرد: عمده مشــکالتی که قبل از احداث این پست 
در شــبکه برق فوالد مبارکه وجود داشــته عبارت بود از: تکمیل ظرفیت 
حرارتی خطوط انتقال برق 400 کیلوولت فوالد مبارکه به گونه ای که هنگام 
تعمیر و ســرویس دوره ای خطوط، اعمال محدودیت برق به فوالدسازی 
اجتناب ناپذیر بود.تکمیل ظرفیت تجهیزات شــبکه بــرق قبلی فوالد اعم 
از ترانس های قدرت و نیروگاه ها به گونه ای که با خروج از ســرویس یکی از 
تجهیزات، بخش زیادی از مصارف خطوط تولید دچار قطعی برق و یا کاهش 
تولید می شدند. همچنین کاهش قابلیت اطمینان شبکه برق فوالد مبارکه 
به علت تمرکز بیش ازحد بارها در پست MIS1 و باال بودن احتمال فروپاشی 

شــبکه الکتریکی و قطعی برق 
کامل و در نهایت عــدم امکان 
تغذیه بارهای الکتریکی جدید 
نظیر نورد گرم شماره 2، توسعه 

آهن سازی و...
مدیر اجــرای پروژه های انرژی 
و ســیاالت فــوالد مبارکه در 
خصوص مزیت های اجرای این 
طرح اظهار داشت: با اجرای این 
پست فشار قوی، عالوه بر برطرف 
شدن موارد باال، باتوجه به اصل 
مهم پدافند غیرعامل در صورت 

بروز مشکالت فنی در شبکه برق قدیم شرکت از وارد آمدن هرگونه خسارت 
احتمالی پیشگیری خواهد شد.

وی، از پست کلیدزنی 400 کیلوولت زنده رود )AIS( با هدف اتصال شبکه 
برق شهید خرازی به شبکه سراسری، پست مبدل 63/400 کیلوولت شهید 
خرازی شامل ایستگاه گازی )GIS( موسوم به NIS2 و ترانسفورماتورهای 
کاهنده و پست کلید زنی 63 کیلوولت شــهید خرازی از نوع فضای بسته 

موسوم به MIS2 به عنوان بخش های اصلی این پست یاد کرد.
اســتکی، با بیان اینکه کلیه مراحل محاســبات، طراحی، نصب، تســت و 
راه اندازی پروژه به دست متخصصان داخلی با بیش از 730/000 نفرساعت 
انجام شــده خاطرنشــان کرد: بیش از 60 درصد تجهیزات این پســت از 
داخل کشور تامین شده که انتقال 

دانــش فنی و 
اشــتغال زایی قابل توجهی 

به همراه داشته است.
وی افزود: مراحل راه اندازی و بهره برداری از پروژه به این شرح 

بوده است: برق داری پســت کلیدزنی 400 کیلوولت زنده رود، برق داری 
پست گازی 400 کیلوولت شــهید خرازی،برق داری ترانسفورماتورهای 
کاهنده و پست کلیدزنی 63 کیلوولت شــهید خرازی و انتقال تغذیه برق 

مگامدول های احیای مستقیم شهید خرازی به پست جدید.
تشــریح وضعیت فعلی این پروژه بخش دیگری از سخنان »استکی« بود. 
وی در این خصوص گفت: در حال حاضر، تغذیه برق مگامدول های احیای 
مستقیم شهید خرازی که قبال به صورت موقت از پست MIS1 برقرار بوده 
به پست MIS2 منتقل شــده و حدود 40 مگاوات از بار شبکه برق قدیمی 
فوالد مبارکه کاسته شده اســت. همچنین بارهای واحدهای گندله سازی 
و مدول های احیای مستقیم نیز در آینده به پســت جدید منتقل خواهد 
شــد و تغذیه برق نورد گرم شماره 
2 نیز در آینده از محل پست جدید 
پیش بینی شــده اســت. در حال 
حاضر ظرفیت نصب شده تجهیزات 
در این پــروژه 500 مگاولت آمپر 
اســت که تا 1500 مگا ولت آمپر 

قابلیت توسعه دارد.
وی در ادامه از ایــن طرح به عنوان 
یکــی از موفق تریــن پروژه های 
اجراشــده در فوالد مبارکه نام برد 
و اظهار داشــت: به منظور استفاده 
حداکثری از تــوان تولید داخلی، 
برخی از تجهیزات پروژه به رغم داشتن امکان تامین خارجی پیش بینی شده 
در قرارداد، بومی سازی شــدند که مهم ترین آنها عبارتند از: سیستم ثبت 
خطاها و وقایــع )Fault & Event Recorder( پســت MIS2، تغییر 
سازنده از زیمنس آلمان به بهینه نیرو، راکتورهای سری 6/6 کیلوولت، تغییر 
سازنده از ترنچ اتریش به فراپیام، تابلوی میمیک موزاییکی، تغییر سازنده 

از دوموی ایتالیا به طرح نیرو.
استکی در همین خصوص افزود: بومی ســازی موارد فوق، عالوه بر کاهش 
وابســتگی به ســازندگان خارجی در بهره بــرداری و تعمیــرات آینده، 
صرفه جویی ســرمایه گذاری بالغ بــر 40 میلیارد ریال به دنبال داشــته  و 
 پس از بهره بــرداری برای 75 نفر به طور مســتقیم فرصت شــغلی ایجاد 

کرده است.
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خطر را جدی بگیریم

  اصفهان در جایگاه چهارم بیشترین 
حیوان گزیدگی در کشور؛  
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  رییس فدراسیون فوتبال: 

دولتنمیخواهد
بهماکمککند

چشمبازاربهسیبزمینی
اصفهان!

  برداشت سیب زمینی از مزارع استان 
آغاز شد؛ 
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  برای اولین بار برگزار می شود؛  

 بزرگ ترین رخداد
 گردشگری و صنایع دستی در نصف جهان

یازدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری و صنایع دســتی اصفهان، یکی از 
مهم ترین رویدادهای فرهنگی و اقتصادی در حوزه گردشــگری ایران و اصفهان 
است که باحضور فعاالن گردشگری و صنایع دستی در ســطح کشوری و به خصوص جهانی و با 

حضور بیش از 13 خواهر خوانده شهر تاریخی اصفهان برگزارخواهد شد...
صفحه   7

تکریمومعارفهرییسدانشگاهصنعتیاصفهانبرگزارشد
آیین تکریم و معارفه رییس دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور باقری قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تاالر شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان 
برگزار شد. سید مهدی ابطحی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان و رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حفظ 

سمت به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شد.

عکس خبر

با اتکا به توان متخصصان داخلی تکمیل شد؛

  بهره برداری از پست های برق 400 و 
63 کیلوولت شهید خرازی

»تولید مواد مخــدر صنعتی به روش آشــپزخانه ای« و 
»اراذل و اوبــاش« دو جرمــی هســتند کــه ســردار 
معصوم بیگی، فرمانده انتظامی استان پیش از این به کرات از آنها به عنوان 
»خط قرمز« ناجا یادکرده بود. خط قرمزهای ناجا هرچیزی است که باعث 

سلب آرامش و امنیت مردم شده و البته به سالمت آنها آسیب بزند. 
این روزها سردار روی »دوردور«ها در اصفهان حساسیت ویژه ای نشان 
می دهد؛ دور دوری که همین چندی پیش به کشــته شــدن یک جوان 
بی گناه در اصفهان منجر شــد تنها به خاطر خودنمایی دو جوان پورش 
سواری که جان آدم گویا برای شان اصال ارزش نداشت و »باباهایی داشتند 

که می آمد و دیه اش را می داد!«
ســردار معصوم بیگی این بار از توقیف یک هزار و 3۸0 خودروی دور دور 
کننده در اصفهان خبر داده اســت؛ دوردورهای خاطره آمیزی که باعث 
سلب آسایش مردم شده و مطالبه مردم نیز مقابله قاطعانه نیروی انتظامی 

با این دست ناهنجاری ها و نافرمانی هاست.
فرمانــده ناجای اســتان گفته اســت کــه طــرح عملیاتی برخــورد با 
دوردورکننــدگان طراحی و اجرایی شــده اســت: »در ایــن عملیات با 
رانندگانی که قوانین را نقض کرده و با کورس گذاشتن در سطح خیابان ها 
باعث سلب آرامش و آسایش شهروندان می شدند، برخورد قاطع و قانونی 
شد و طی هماهنگی قضایی به عمل آمده خودروی آنها به مدت یک هفته 

در توقیف پلیس است.«

به گفته معصوم بیگی؛ طرح برخورد پلیس با این افراد تا پایان تابســتان 
عالوه بر کالن شــهر اصفهــان در تمامی شهرســتان های اســتان اجرا 
می شــود و پلیس درباره برخورد قاطع با متخلفان شوخی ندارد: » پلیس 
اجازه نمی دهد عده ای سرمســت غــرور با خودروهــای لوکس و گران 
 قیمت خود خیابان های شــهر را به صحنه مســابقه اشرافی گری تبدیل

 کنند.«
هشدار ســردار معصوم بیگی به کســانی که در این زمینه مرتکب تخلف 
بشوند هم قابل توجه است: »عالوه بر توقیف و اعمال قانون، این خودروها 
اگر باعث تصادف جرحی و یا فوتی شــوند برای آنها پرونده تشکیل شده 
و راننده خاطی به مراجع قضایی تحویل داده خواهد شد. ماموران پلیس 

بدون هیچ گونه اغماضی با رانندگان متخلف برخورد می کنند.« 
پیش از این »همشهری« در گزارشی عنوان کرده بود که الیی کشیدن و 
کورس گذاشتن و سبقت های خطرناک و رانندگی با سرعت باال سرگرمی 
برخی جوانانی شده است که با خودروهای مدل باال در خیابان های اصفهان 
جوالن می دهند. این افراد فقط ماشین پورشــه، مرسدس بنز، لکسوس 
و بی.  ام. را قبول دارند و مثال شــما حتی با شاســی بلندهای غیر از این 
چهارمدل ماشین هم نمی توانید وارد گروه دوردوربازان اصفهانی شوید. 
خوشبختانه طرح »ظفر 5 « پلیس توانسته این دوردورکنندگان و دوردور 
بازها را به »دور آخر« تفریح مخــرب و مضحک این جماعت الکچری باز 

بکشاند. دور آخ و نفس های آخر... 

مهدی امین، رییس مرکز تحقیقات محیط زیست 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در گفت و گویی 
با »ایمنا« یک مســئله مهم و قابل توجه را مطرح 
کرده بود. »امین« مدعی شــده اســت که تصفیه 
خانه جنوب، یکی از منابع اصلــی ورود هورمون و 
آنتی بیوتیک به محیط زیست و منابع آب است، زیرا 
این هورمون ها از بدن حدود دو میلیون نفر جمعیت 
شهر اصفهان در فاضالب دفع شده و به تصفیه خانه 
جنوب می رود. در حقیقت اینهــا همان داروهایی 
است که افراد مصرف می کنند، حدود 40 درصد این 
آنتی بیوتیک ها در بدن انسان جذب می شود و بقیه 
متابولیت هایش از طریق ادرار و مدفوع دفع و از این 
طریق وارد فاضالب می شود. اینها هر کدام به مقدار 
نانوگرم هم که دفع شود، غلظت بسیار باالیی خواهد 
داشــت. نتیجه یک تحقیق نشــان داد که میزان 
لجن فعال در خروجی یک تصفیه خانه شهری 74 

میکروگرم بر لیتر بوده است.
 این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
همچنیــن تاکید کرده اســت که »تنهــا تصفیه 
خانه های فاضالب شهری دارای آالینده های نوپدید 
نیست، منشأ این آالینده ها انسانی، دامی، شیالت 
و صنعتی اســت. فاضالب دامداری ها غلظت شان 
فوق العاده بیشتر از فاضالب تصفیه خانه های شهری 
است زیرا مصرف آنتی بیوتیک ها در دامداری ها با 
دوز باالتری انجام می شــود بنابراین یکی از منابع 
تخلیه آنتی بیوتیک ها در رودخانه و آب زیرزمینی، 

دامداری هاست.«
خبر رهاســازی فاضالب آلوده به آنتی بیوتیک و 

هورمون از ســوی دامداری ها و آبزی پروری ها در 
رودخانه زاینده رود، موضوعی نیســت که بتوان به 
راحتی از کنــار آن عبور کرد. خبــری که چنانچه 
صحیح باشد، می تواند عواقب و مضرات بسیاری را 
رقم بزند. مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان اما این 
خبر را تکذیب کرده است. »شهرام موحدی« روز 
گذشته عنوان کرد که هیچ هورمونی برای پرورش 
دام و ماهی استفاده نمی شود: »دامداری های بزرگ 
و صنعتی که فاضالب بسیار زیادی تولید می کنند، 
باید قبل از راه اندازی از سازمان های دامپزشکی و 
حفاظت محیط زیست مجوز دریافت کنند، محیط 
زیست نیز به هیچ عنوان مجوزهای ساده به دامداری 
های بزرگ و صنعتی نمی دهد برای اینکه باید فاصله 
آنها از آب های سطحی و آب های عمقی مشخص 
باشــد و تصفیه خانه بیولوژیک داشــته باشند. در 
پرورش ماهی نیز از هیچ هورمونی استفاده نمی شود. 
این موضوع مانند شــایعات استفاده از هورمون در 
مرغ است که سال ها پیش مطرح کردند و هنوز هم 
افکار عمومی بر این باور است که برای پرورش مرغ 
هورمون استفاده می شود.« موحدی با تاکید بر این 
موضوع ، اضافه کرد: میزان مصرف آنتی بیوتیک نیز 
در استخرهای  پرورش ماهی فوق العاده پایین است 
زیرا بســیاری از بیماری ها ویروسی است، عفونی 

نیست که آنتی بیوتیک نیاز داشته باشد.
مدیرکل دامپزشکی اســتان تاکید کرده که همه 
 دامداری هــای صنعتــی اصفهان تصفیــه خانه 

دارند. 
و حاال باید منتظر واکنش دانشگاه علوم پزشکی به 
تکذیبیه دامپزشکی استان باشیم و البته به شدت 

امیدواریم که این خبر صحت نداشته باشد.

امیرعلی نریمانی 

دامپزشکی استان، رهاسازی فاضالب آلوده به آنتی بیوتیک و هورمون در رودخانه 
زاینده رود را تکذیب کرد؛

ماجرایهورمونها!

سرمقاله

  دور آخر 
  فرمانده انتظامی استان از توقیف یک هزار و ۳۸۰ خودروی دور دور کننده در اصفهان خبر داد؛ 
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رقابت ها میان بخت های اصلی ریاست در انگلستان 
با کناره گیری رســمی »ترزا می« تنگاتنگ شده 
است. نخست وزیر مستعفی انگلســتان که از وی 
به عنوان یکی از بزرگ تریــن قربانیان برگزیت و یا 
همان طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نام برده 
می شود، به رغم تمام تالش ها و برنامه ها نتوانست 
میان موافقان و مخالفان، راهی مشترک ایجاد کند و 
در نتیجه استعفا داد و حاال نامزدهای حزب محافظه 
کار در تالش برای تسخیر صندلی خالی می هستند 
. بر اساس اعالم حزب محافظه کار انگلیس، رییس 
جدید این حزب و فرد جایگزین نخست وزیر اواخر 
جوالی )اواخر تیر سال جاری( انتخاب خواهد شد. 
محافظه کاران تاکید کردند که روند انتخاب رییس 
جدید حزب از ۲۲ جوالی )۳۱ تیر ســال جاری( 

آغاز می شود.
 قرار است این فرد در چند مرحله تعیین و در نهایت 
میان دو نامــزد حائز بیشــترین آرا از مجموع ۱۱ 
نامزد، رییس جدید حزب انتخاب شــود. نخستین 
دور رای گیری ۱۳ ژوئن و دورهای بعدی ۱۸، ۱۹ و 

۲۰ ژوئن برگزار می شود. 
نامزدها می دانند که راه آســانی برای رســیدن به 
موفقیت و بقا در جایگاه نخست وزیر نخواهند داشت 
و به همین دلیل همه تالش خود را برای رو کردن 
برگ های برنده در جریان انتخابات به کار خواهند 
گرفت. »بوریس جانســون« وزیر خارجه ســابق، 

»جرمی هانت« وزیر خارجه کنونی و »مایکل گوو« 
از جمله بخت های اصلی ریاست بر کابینه هستند. 
»بوریس جانســون« بــا محبوبیــت ۴۲ درصدی 
بین اعضا باالترین شــانس را برای تصاحب کرسی 
نخســت وزیری دارد و پس از او به ترتیب »مایکل 
گوو« وزیر محیط زیســت با محبوبیت ۲۸ درصد و 
 »جرمی هانــت« با ۲۶ درصد در رتبه دوم و ســوم

 قرار دارند.
 جانســون اما به نظر مصمم تر از دو نامزد دیگر به 
نظر می رســد و از هم اکنون تالش ها برای همسو 
کردن حزب خود با راهکارهــا و ایده های جنجالی 

را آغاز کرده است. جانســون در جدیدترین اظهار 
نظر خود تهدید کرده که توافق ۵۰ میلیارد دالری 
لندن- بروکسل را بلوکه خواهد کرد. این اظهارات، 
جنجال های زیادی را در اتحادیه اروپا به راه انداخته 
است. نامزد پیشــتاز ریاســت حزب محافظه کار 
انگلیس تهدید کرد که اگر اتحادیه اروپا گزینه های 
بهتری به لندن در خصوص برگزیت ارائه نکند وی 
توافق برای پرداخت ۵۰ میلیارد دالر به بروکسل را 

ملغی خواهد کرد.
 پرداخت این مبلغ به بروکســل از سوی انگلیس، 
یکی از توافقاتی است که میان لندن و اتحادیه اروپا 

برای نشان دادن حســن نیت انگلیس در خصوص 
اتحادیه اروپا انجام شده و قرار است طی چند سال 
اجرا شود. این در حالی است که اتحادیه اروپا تاکید 
کرده توافقی که در سال گذشته با »ترزا می« داشته 
را تغییر نمی دهد. از سوی دیگر پارلمان انگلیس نیز 
تاکنون ســه بار به این توافق رای منفی داده است. 
این راهکار جانســون دقیقا همان پیشنهادی است 
که ترامپ پیش از ســفر خود به این کشور مطرح 
کرده بود؛ اگر چه جانسون در جریان دیدار ترامپ 
از انگلستان حاضر به مالقات با وی نشد؛ اما به نظر 
می رسد راهکار آمریکایی ها آخرین تیر برای به سر 
انجام رساندن توافق برگزیت باشد. جانسون قاطعانه 
تاکید کرده است اگر به عنوان نخست وزیر انگلیس 
انتخاب شود، تحت هر شرایطی برگزیت را اجرایی 
خواهد کرد. این در حالی اســت که کارشناســان 
نسبت به خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا 
هشــدارهای جدی را مطرح می کنند. طبق پیش 
بینی های انجام شده، خروج انگلیس، بخش بزرگی 
از نیروهای کار و تولید ثروت را از این اتحادیه خارج 
می کند. به همین دلیل اظهارات تند و تیز بوریس 
جانسون نگرانی های زیادی را در محافل اقتصادی و 
سیاسی اروپا ایجاد کرده است. با توجه به جو روانی 
حاکم بر حزب محافظه کار و شکست سیاست های 
ترزا می پیش بینی می شود اتحادیه اروپا و انگلستان 
در آینده ای نزدیک وارد چالش بزرگ تعارضات در 
قالب برگزیت خواهند شد که می تواند تا آستانه یک 

جنگ تجاری هم پیش برود.

اسراییلنگرانبرنامههستهای
وموشکیعربستان

روزنامــه فرامنطقه ای رای الیوم نوشــت، رژیم 
صهیونیستی نسبت به برنامه هسته ای عربستان 
و برنامه موشک های بالستیک پیشرفته این کشور 
که در چارچوب طرح تحول عربستان برای سال 
۲۰۳۰ قرار می گیرند، شــدیدا نگران و مضطرب 
اســت. این ســایت عبری زبان افزود، مسئوالن 
اطالعاتی رژیم صهیونیســتی نسبت به این گام 
عربستان نگران هستند و معتقدند دونالد ترامپ، 
رییس جمهوری آمریکا چشــمانش را روی آن 
بسته است. ســایت نتزیو نت به نقل از مسئوالن 
اطالعاتی رژیم صهیونیستی آورده است، چه بسا 
اسراییل، عربستان را خطری واقعی برای خود در 

آینده قلمداد کند.

افزایشنابرابریدرفرانسه
روزنامه فرانسوی زبان ون مینوت در صفحه توئیتر 
خود نوشت کمیته علمی متشکل از اقتصاددانان، 
جامعه شناسان، فیلسوفان و قضات دیده بان مبارزه 
با نابرابری ها در فرانســه اعالم کــرد فاصله میان 
دستمزدهای باال و دستمزدهای پایین در فرانسه 
همچنان وجود دارد. لویی مــورن، مدیر دیده بان 
مبارزه با نابرابری ها در فرانسه اعالم کرد  که زنان 
نسبت به مردان دستمزد بسیار پایین تری دریافت 
می کنند. میزان فقر نیز در مقایسه با سال ۲۰۰۶ 
بسیار باالتر رفته است. در حال حاضر میزان فقر در 
فرانسه هشت درصد است در حالی که این میزان 
در سال ۲۰۰۶، هفت ممیز ســه دهم درصد بود. 
بنابر اعالم این دیده بان، در بازار کار نیز شــرایط 
وخیم تر شــده اســت. کار برای کارگران جوانی 
که مدرک تحصیلی ندارند، موقتی اســت. هشت 
میلیون نفر در فرانســه از لحاظ شــغلی شرایط 

مناسبی ندارند.

آغازرسمی»عصیانمدنی«
علیهشوراینظامیسودان

اتحادیه شــغلی ســودان از آغاز رسمی »عصیان 
مدنی« علیه شورای نظامی خبر داد؛ این درحالی 
است که نیروهای سودانی باز هم به روی معترضان 
آتش گشودند. بر اســاس این گزارش، مخالفان 
ســودانی اعالم کردند که عصیــان مدنی تا زمان 
واگذاری قدرت از سوی شورای نظامی به حکومت 
مدنی ادامه خواهد داشــت. در همیــن ارتباط، 
تعدادی از ســندیکاهای شــغلی از جمله انجمن 
اساتید دانشگاه، دانشجویان و اعضای هیئت های 
آموزشی دانشکده ها حمایت خود از عصیان مدنی 
را اعــالم کرده اند. گفته می شــود کــه نیروهای 
امنیتی سودان  روی شرکت کنندگان در تظاهرات 

اعتراضی در برخی نقاط، آتش گشوده اند.

عدمتمایلطالبانبهادامه
مذاکراتصلحباآمریکا

در حالی کــه قرار اســت بــه زودی دور هفتم 
گفت وگوهای صلح بین آمریکا و طالبان در قطر 
آغاز شود؛ اما برخی منابع می گویند که این گروه 
تمایل چندانی به ادامــه مذاکرات صلح با آمریکا 
ندارد. همزمان با افزایش تالش های نماینده ویژه 
آمریکا در روند صلح افغانستان برخی از منابع از 
عدم تمایل و دلسردی این گروه به ادامه مذاکرات 
با آمریکا خبر می دهند. گفته می شود که از نظر 
این گــروه آمریکا تالش می کند کــه با برقراری 
آتش بس در افغانســتان زمینه فروپاشــی گروه 
طالبان را فراهم کند. »ســیداکبرآغا« از اعضای 
ارشد سابق طالبان گفت: خلیلزاد، به بهانه مذاکره 
درباره خــروج و برقراری صلح خواســتار ابقای 
نیروهای آمریکایی در افغانســتان است. این در 
حالی است که مذاکرات آمریکا با طالبان تا کنون 
نتوانســته انتظارات دولت و مردم افغانستان را 
برآورده کنــد زیرا طالبان هنــوز از مواضع خود 
کوتاه نیامده است. این گروه همچنان با آتش بس 
مخالفت کرده و از مذاکره با دولت افغانستان نیز 

خودداری می کند.

تند روی به سبک »جانسون«
موافقترهبرانقالبباعفوو
تخفیفمجازاتتعدادیاز

محکومان
به مناســبت عید ســعید فطر، حضرت آیت ا... 
خامنه ای با عفو یا تخفیف مجازات ۶۹۱ نفر از 
محکومان محاکم عمومی و انقالب، ســازمان 
تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای 
مسلح موافقت کردند. حجت االسالم والمسلمین 
رییســی، رییس قوه قضاییه به مناســبت فرا 
رسیدن عید ســعید فطر طی نامه ای به رهبر 
انقالب اســالمی پیشــنهاد عفو یا تخفیف و 
تبدیل مجــازات ۶۹۱ نفــر از محکومان را که 
در کمیســیون مرکزی عفو و بخشودگی واجد 
شرایط الزم تشخیص داده شــده اند، ارائه کرد 
که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ 
قانون اساســی مورد موافقت حضــرت آیت ا... 

خامنه ای قرار گرفت.

استیضاحوزیرورزشاز
دستورکارمجلسخارجشد

یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
از منتفی شدن استیضاح وزیر ورزش خبر داد. 
علی اصغر یوســف نژاد اظهار کــرد: با کاهش 
تعداد امضای استیضاح کنندگان وزیر ورزش 
به ۸ نفر، این استیضاح منتفی و از دستور کار 
مجلس خارج شد. به گفته وی، استیضاح وزیر 
ورزش بیــش از ۲۰ امضا داشــته که در چند 
مرحله تعداد امضاهــای آن کاهش یافته و در 

نهایت از حد نصاب افتاده است.

از سوی شورای نگهبان اعالم شد:
الیحهحفاظتازخاک

مغایرباقانونوشرعنیست
شــورای نگهبان در نامه ای به مجلس شورای 
اســالمی نظرات خود را درباره برخی از لوایح 
و طرح های واصله به این شــورا ارســال کرد. 
بر این اســاس شــورای نگهبان اعالم کرد که 
الیحه حفاظــت از خاک، مغایرتی با شــرع و 
قانون اساســی ندارد. همچنین این شــورا از 
مجلس شورای اســالمی برای زمان بیشتری 
جهت بررســی طرح اصالح مواد ۱ و ۱۰ قانون 
نحوه فعالیــت احزاب و گروه های سیاســی از 
مجلس استمهال کرد. شــورای نگهبان اعالم 
کرد که طرح اصالح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی با 
اصالحات و الحاقــات بعدی آن و طرح حمایت 
از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی 
با موازین شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته 

و یا ابهام دارد.

اختالفآمریکاوقطر
برسرایران

یک روزنامه اماراتی، مدعی شده است که امیر 
قطر، به درخواست رییس جمهوری آمریکا، به 
واشنگتن ســفر خواهد کرد تا طرف آمریکایی 
تذاکراتی را به دوحه درخصــوص روابطش با 
ایران و نحوه تعامل با اعضای شورای همکاری 
خلیج  فارس بدهد. این روزنامه در تالش برای 
تحقیر امیر قطر، مدعی شــده است که دونالد 
ترامپ، امیر قطر را به واشــنگتن »فرا خوانده 
اســت« تا پیام های قاطعی بــه دوحه به دلیل 
موضع اخیــرش در قبال ایــران و مالحظات 
دوحه بدهد. این روزنامه به نقــل از دیپلمات 
عربی، نوشته است بیانیه کاخ سفید، که به بحث 
درباره همکاری های امنیتی و مبارزه با تروریسم 
متمرکز شده است، به مثابه پیام رمزگذاری شده 
به امیر قطر اســت مبنی بر اینکه »واشنگتن از 
تداوم حمایت دوحه از گروه های تروریستی در 
منطقه ناراضی است.« این روزنامه مدعی شده 
که واشنگتن روابط حسنه میان دوحه و تهران 
را به ضرر منافع آمریکا در منطقه تلقی می کند.

محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: اروپایی ها اصال 
در موقعیتی نیستند که به ایران انتقاد کنند. محمد 
جواد ظریف با تاکید بر اینکه سیاست های اروپا در 
منطقه ما چیزی به جز خســارت به همراه نداشته 
اســت، گفت: در حال حاضر برخی از کشــورهای 
اروپایی مثل آلمان، فروش سالح به عربستان برای 
بمباران مردم یمن را متوقف کرده اند ولی برخی از 
آنها همچنان به این کار ادامــه می دهند. وزیر امور 
خارجه با اشــاره به اینکه در متن برجام و قطعنامه 
۲۲۳۱ وظیفه اروپایی هــا و طرف های عضو برجام 
در مورد ایران بیان شده است و آنها وظیفه دارند که 
شرایط عادی سازی تبادالت اقتصادی ایران را فراهم 
کنند، خاطرنشــان کرد: آنها باید پاسخ دهند که در 
این مسیر چه اقداماتی انجام داده اند. ظریف افزود: 
در برجام، اقدام مهم نیست و نتیجه مهم است و آنها 
باید بگویند که از اقدامات شان چه نتایجی گرفته اند، 
اینکه بگویند ما تالش کرده ایم و نشد ما هم از این به 

بعد می توانیم تالش کنیم و بگوییم نشد.

اروپاییهادرموقعیتینیستند
کهبهایرانانتقادکنند

وزیر امور خارجه:

کافه سیاست

عکس  خبر

سامانه پدافند هوایی پیشرفته 
»۱۵ خرداد« رونمایی شد

ســامانه پدافنــد هوایــی ۱۵ خرداد، ســاخت 
متخصصــان و دانشــمندان ســازمان صنایع 
هوافضــای وزارت دفاع با حضــور امیر حاتمی، 
رونمایی و تحویل نیروی پدافند هوایی ارتش شد.

یک روز هم به فرصت دوماهه اضافه نخواهیم کرد

پیشنهاد سردبیر:

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام، گفت: 
حرف اصلی ما با اروپاست، آنها باید به تعهدات 
خود عمل کننــد. ما یک روز هــم به فرصت 
دوماهه شــورای امنیت ملی اضافه نخواهیم 
کرد. آمریکا باید بداند که ما هزینه مند کردن 
تحریم و فشار را از طرق مشــروع، حق خود 
می دانیــم. محســن رضایی ادامــه داد: این 
آمریکاســت که با ما و راه ما درگیر می شود 
و ما راهی جز مقاومت برای پیشرفت نداریم. 
شکل گیری یک دولت مســتقل و بزرگ در 
شمال خلیج فارس، به ضرر آمریکایی هاست. 
آنها می خواهند ما را به دوران ســیاه قاجار و 

پهلوی برگردانند. 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام افزود: 
برنامه آمریکا مشخص است و ما هم مطمئنا 
به مقاومت خود ادامه می دهیــم و باید وارد 

مقاومت فعال شویم.

یکروزهمبهفرصت
دوماههاضافهنخواهیمکرد

مصباحی مقدم
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز:

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: سال ها پیش 
رهبری معظم انقالب در مســئله فلسطین راه حل 
دقیقی ارائــه دادند و چند روز پیــش آن را مجدد 
طرح کردنــد و آن رجوع به آرای ملت فلســطین 
اســت. علی الریجانی تصریح کرد: آمریکایی ها و 
رژیم صهیونیستی اگر به دنبال حل مسئله مزمن 
در منطقه هســتند، راه حل دموکراتیک این است 
و اگر دنبال کالهبرداری سیاسی هستند، بدانند با 
مقاومت قوی در منطقه مواجه خواهند شد. رییس 
مجلس با اشــاره به ســخنان اخیر رییس جمهور 
فرانسه در دیدار با ترامپ گفت: سخنان اخیر رییس 
جمهور فرانسه در دیدار با آقای ترامپ تاسف آور و 
ناشــیانه بود، این گونه مطالب از زبان آقای ترامپ 
بعید نیست؛ اما این مطالب از زبان آقای مکرون هیچ 
سنخیتی با محتوای مطالبی که در مذاکرات متعدد 
حضوری و تلفنی با آقــای روحانی، رییس جمهور 
محترم منتقل می کردند، نداشــت. ظاهرا ایشان 
با هر کســی مالقات و مذاکره ای دارد مطابق میل 

او سخن می گوید.

آمریکابهدنبال
کالهبرداریسیاسیاست

رییس مجلس:

ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز در مورد 
تعامــل »جامعــه روحانیــت« و »مجمع 
روحانیــون« گفت: تصور من این اســت که 
همان رهنمودی که رهبر معظم انقالب بیش 
از بیست سال پیش بر آن تاکید داشتند مجددا 
مبنای کار قرار گیرد، البته شکاف هایی پدید 
آمده که به راحتی ترمیم نمی شود بلکه باید 
مداخله و وســاطتی صورت بگیرد که چنین 
تعاملی رخ دهد. شــاید اگر از ناحیه مراجع 
تقلید یا خود رهبر معظم انقالب گامی برای 
این وساطت برداشته شــود، در رفع اختالف 
و کاهش فاصله ای که به دلیل مسائل سیاسی 
بین این جریانــات پدید آمده، موثر باشــد.

مصباحی مقدم افزود: حتــی می توان گفت 
امروز جریانات سیاســی در دو قطب هستند 
و این دو قطب به نوعی به جامعه روحانیت و 

مجمع روحانیون منتسب هستند. 

رهبرییامراجعتقلید
وساطتکنند

پیشخوان

بین الملل

بر اســاس گزارش یک خبرنگار غربی که به گزارش فنی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دسترســی داشته، تولید اورانیوم با غنای 
پایین ایران در ماه جاری به ۱۲ کیلوگرم رســیده که سه تا چهار 
برابر ماه های قبل است. خبرنگار وال استریت ژورنال خبر داد که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی طی هفتــه جاری به اعضای خود 
گزارش فنی درباره تولید اورانیــوم با غنای پایین ایران ارائه داده 

که بر اساس این گزارش، ایران در حال حاضر ماهانه ۱۲ کیلوگرم 
اورانیوم با غنای پایین تولید می کند که ۳ تا ۴ برابر بیشتر از میزان 
تولید قبلی تا گزارش ۲۰ مه )۳۰ اردیبهشت( آژانس بین المللی 

انرژی اتمی است.
 در گــزارش ۲۰ مه آژانس، ایــران ۱7۴/۱کیلوگــرم اورانیوم با 
غنای پایین داشــت. این خبرنگار در ادامه نوشت در صورتی که 

ایران حجم ذخایر اورانیوم خود را کاهش ندهد تا اوایل آگوست 
)مرداد ماه( به محدوده ۲۰۲/۸کیلوگرم خواهد رسید که پس از 
ضرب االجل ۶۰ روزه ای اســت که ایران به کشورهای غربی داده 
اســت. البته ایران می تواند و احتماال نرخ تولیــد خود را به طور 
مرتب تغییر دهد؛ اما این احساس روشنی را درباره جایی که برای 

نخستین بار به سوی آن در حرکت هستیم ارائه می دهد. 

خبرنگار وال استریت خبر داد:
افزایشاورانیومغنیشدهایران

  اظهارات»بوریس جانسون«  جنجال های زیادی در اروپا به راه انداخته است؛

نگاه محتاط تهــران به 
مسافر ژاپنی

توان نظامی ایران در تقابل 
احتمالی با آمریکا بسیار باالست

چرا به بیژن زنگنه حمله 
می کنند؟زبــان گویا، جیب 

بسته، کمربند محکم

ممنوعیت های فسادزا

احتمالدعوتشینزوآبهازروحانیبراینشستسران»گروه۲۰«
در محافل سیاسی ژاپن این امکان مطرح است که »آبه« برای ایجاد فضایی آرام تر برای گفت وگو و مذاکره 
میان دو طرف، حســن روحانی را به عنوان میهمان به اجالس رهبران گروه ۲۰ که در اوایل تیر در ژاپن 
برگزار می شود، دعوت کند یا اگر این کار هم به هر دلیل ممکن نشد، با انتقال نقطه نظرات تهران به ترامپ 
در اجالس یادشده همچنان به تالش برای جست وجوی مشترکات حداقل برای آوردن دو طرف به پای 
میز مذاکره ادامه دهد، تا کانال های ارتباط همچنان باز بماند و شــرایط به سوی وضعیتی وخیم تر سوق 
نیابد. در مجموع حاصل مذاکرات ماس و آبه در تهران شاید بیش از همه تالش برای ممانعت از باالگرفتن 
تنش میان ایران و آمریکا و نه حل بحران باشد، چرا که همان طور که اشاره شد با توجه به تفاوت شدید 
دیدگاه ها میان تهران و واشنگتن در باره شــرایط و نتیجه مذاکره، آمدن آنها به پای میز مذاکره )هنوز( 

اقدام ممکنی نیست.

ایمیلسفارتانگلیسبرایتامینهزینههایتولدملکهانگلیس
به تازگی ایمیلی برای برخی ایرانی ها ارسال شده و با ارائه راه ارتباطی از آنان خواسته شده است که هزینه تولد 
ملکه انگلیس را بدهند. انگلیسی ها، هر ســاله تولد ملکه یا پادشاه خود را به عنوان روز ملی جشن می گیرند. 
سفارتخانه های انگلستان در سراسر دنیا برای تامین هزینه مالی چنین مراسمی، از کمک اسپانسرها استفاده 
می کنند که در هر کشــوری از اتباع خود انگلســتان، اعم از شخصیت ها و شــرکت ها جذب می شود. طی 
مراسم های انجام شده در تهران هم در سنوات گذشته بر همین منوال عمل می شده و هزینه مراسم بر عهده 

اسپانسرهای انگلیسی بوده است.
 فارس در مطلبی مدعی شده است این طرح سفارت انگلستان در تهران چندین پیام را با خود همراه دارد که 
اولین و مهم ترین آن تحقیر ملت ایران است؛ زیرا که در صورت وقوع چنین اقدامی، ایران تنها کشوری در دنیا 

خواهد بود که هزینه جشن تولد ملکه را از جیب مردمش پرداخته است!

چهره ها

علیرضا کریمیان
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آغاز رسمی حذف قبوض کاغذی در سراسر کشور
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

مایع ظرفشویی

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:
افزایشسالیانهمالیاتها

بدونخلقثروتصحیحنیست
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شــورای 
اســامی گفت: اتخاذ مالیات و افزودن هر ســاله 
به ســقف مالیات اســتان اصفهان، فشار مضاعفی 
بر تولیدکننــدگان و اصناف اصفهــان آورده و این 
اقدام صحیح نیســت. ســید محمدجواد ابطحی 
پیرامون اینکه افزایش هر ســاله مالیات ها با وجود 
رکود اقتصادی، سبب دلســردی تولیدکنندگان و 
واحدهای صنفی می شود، اظهار داشت: اتخاذ مالیات 
و افزودن هر ساله به سقف مالیات استان اصفهان، 
فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و اصناف اصفهان 
آورده و این اقدام صحیح نیست. وی در پاسخ به این 
سوال که چرا هر ساله برای استان اصفهان، مالیات 
بیشتری را در نظر می گیرند؟ افزود: صحبت ما هم بر 
همین مسئله است که در شرایط رکود که خلق ثروت 
وجود ندارد، کارگاه های تولید و کارخانه ها، نیروهای 
خود را تعدیل کرده و تعطیل شده اند، اتخاذ مالیات 
و افزودن هر ساله به سقف مالیات استان اصفهان، 
اقدامی صحیح نیست. نماینده مردم خمینی شهر در 
مجلس شورای اسامی در این باره که مالیات هایی 
که از استان اصفهان اخذ می شود، چند درصد آن به 
استان باز می گردد؟ بیان کرد: این موضوع برای ما 
هم بسیار اهمیت دارد که از مالیات های اتخاذی از 
اصفهان که دومین استان در پرداخت مالیات است، 
چه میزان آن به استان اصفهان بازگردانده شده است.

پس از 12 سال؛
نیروگاهبرقآبیزایندهرودبا
توانحداکثریواردمدارشد

نیروگاه برق آبی زاینده رود پس از ۱۲ سال با توجه به 
افزایش دبی ورودی، افزایش حجم و ارتفاع آب سد، 
با توان حداکثر تولید در مدار قرار گرفت. مسعود میر 
محمد صادقی - مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان - با اعام ذخیره ۶۰ درصدی آب در مخزن 
سد زاینده رود گفت: نیروگاه برق آبی سد زاینده رود 
از هشتم خرداد ماه با توان نامی ۵۵ مگاوات ساعت 
در مدار تولید قرار گرفت. وی بــا بیان اینکه توزیع 
آب کشــاورزی تا نیمه دوم خردادمــاه ادامه دارد، 
خاطرنشــان کرد: طبق برنامه اباغ شــده از سوی 
شورای هماهنگی زاینده رود در بهمن سال گذشته 
- قبل از بارندگی های ســال جاری - آب تا بیستم 
خردادماه در زاینده رود جریان دارد و هر تغییری در 
این برنامه، نیازمند تشکیل جلسه شورای هماهنگی 
حوضه آبریز زاینده رود اســت و تا این لحظه چنین 
جلسه ای برگزار نشده است. وی افزود: روز گذشته 
حجم ذخیره آب در مخزن ســد زاینــده رود ۷۴۷ 
میلیون متر مکعب گزارش شد و متوسط آب ورودی 
و خروجی سد به ترتیب ۱۲۳ و ۱۰۲ متر مکعب بر 
ثانیه بوده اســت. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان خاطرنشان کرد: ســال گذشته حجم آب 
موجود در سد زاینده رود ۳۲۱ میلیون مترمکعب و 

در بلندمدت هم یک میلیارد مترمکعب بوده است.

بانکمرکزیادغام
برخیبانکهایخصوصیرا

تکذیبکرد
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در اطاعیه ای 
خبر ادغام برخــی بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی را رد کرد. بانک مرکزی اعام کرده با توجه 
به انتشار شایعه ای در فضای رسانه ای کشور مبنی بر 
ادغام برخی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، 
به آگاهی می رساند بانک مرکزی در حال حاضر، تنها 
پروژه ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح را 
دنبال می کند. براساس این اطاعیه، بانک مرکزی 
از فعاالن رسانه ای، سهامداران و مشتریان بانک ها 
و موسسات اعتباری درخواست کرد آخرین اخبار 
مربوط به ادغام بانک ها یا سایر مسائل مرتبط را صرفا 
از طریق پایگاه اطاع رسانی بانک مرکزی به نشانی 

cbi.ir دنبال کنند.

آغازرسمیحذفقبوض
کاغذیدرسراسرکشور

طرح ملی قبض سبز توســط وزیر نیرو رونمایی و 
فرآیند حذف قبوض کاغذی در سراســر کشور به 
صورت رسمی آغاز شــد. طرح ملی قبض سبز در 
راســتای تحول دیجیتال در خدمات مشــترکین 
اجرایی شــده است. ارتقای ســطح خدمات و رفاه 
مشترکین، بهره مندی از فناوری های نو، صرفه جویی 
اقتصادی، توسعه دولت الکترونیک، ارتباط دوسویه با 
مشترکین، ارائه خدمات غیرحضوری، نظارت موثر، 
مدیریت کارآمد و حفظ محیط زیست، از اهداف این 

طرح به شمار می رود.

مایع ظرفشویی گلی صورتی 
مقدار 1 کیلو گرمی

 6,200
تومان

مایع ظرفشویی اکتیو 
 Golden سری

 9,400
تومان

مایع ظرفشویی پاکناز مدل 
Srawberry مقدار 2000 گرم

 19,800
تومان

مدیرعامل راه آهــن گفت: در طرح قطار سریع الســیر تهرانـ  قم 
ـ اصفهان سرعت از ۲۵۰ کیلومتر بر ســاعت به ۳۵۰ کیلومتر بر 
ساعت افزایش می یابد.سعید رسولی مدیرعامل راه آهن در حاشیه 
هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی در جمع خبرنگاران 
در تشریح آخرین وضعیت اجرایی و تامین مالی قطار سریع السیر 
تهرانـ  قــمـ  اصفهان اظهار داشــت:                                                                                                                                                                                                                                                     اجرای این پــروژه برعهده 

شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل گذاشته شده؛ 
 اما طرح در قانون به نام شــرکت راه آهن است.مدیرعامل راه آهن

 افزود                                                                                                                                                                                                                   : طی تفاهمنامه ای که با مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل به امضا رســاندیم، مسئولیت اجرای پروژه 
برعهده شرکت ساخت است؛ راه آهن و شرکت ساخت در این پروژه 
به صورت مشترک با یکدیگر کار می کنند؛ یعنی بررسی و نظارت 

میدانی با شرکت ساخت خواهد بود. صورت وضعیت ها را بررسی و 
تایید می کند و برای راه آهن می فرستد و تایید نهایی و پرداخت آن 

در شرکت راه آهن انجام می شود.
رسولی اضافه کرد: راه آهن و شرکت ساخت مجموعه ای یکپارچه 
هستند، امیدواریم با اجرای این پروژه، فصلی جدید در همکاری های 

ما و شرکت ساخت در ساخت طرح های راه آهن کلید بخورد.

مدیرعامل راه آهن:
اصفهانبه۳۵۰کیلومترافزایشیافت سرعتقطارسریعالسیرتهرانـ

با برداشته شدن ممنوعیت صادرات سیب زمینی و 
پیاز در روزهای گذشته، باز هم قیمت این محصوالت 
کشاورزی در بازار افزایش یافت. گرانی سرسام آور 
پیاز امسال به حدی بار روانی مضاعفی را به مردم وارد 
ساخت که با انتشــار خبر آزاد شدن صادرات سیب 
زمینی و پیاز بار دیگر نگرانی ها از گرانی یک باره آنها 

در میان مردم افزایش یافت.
مسئوالن تنظیم بازار میوه و تره بار وعده داده اند با 
برداشت سیب زمینی از مزارع اصفهان و ورود آن به 
بازار، قیمت ها متعادل تر خواهد شد؛اما در یک ماه 
اخیر سیب زمینی از کیلویی ۵ هزار تومان و پیاز از 9 
هزار تومان کمتر نبوده و این در حالی است که انتظار 
می رفت با مساعد شدن هوا، رفع مشکات حمل و 
نقل، عادی شدن شرایط برداشت و عرضه محصول 
به بازار، قیمت محصول تا حدودی کاهش یابد؛ اما به 
نظر می رسد همچنان کمبود عرضه در بازار، عامل 
باال بودن قیمت این محصوالت اســت و شــاید بار 
دیگر صادرات هم سیب زمینی را نایاب کند. ایران در 
تولید سیب زمینی نه تنها خود کفایی داشته و دارد؛ 
بلکه هرســال مازاد این محصوالت راهی بازارهای 
کشورهای همسایه می شده اســت؛ اما باال و پایین 
شدن قیمت این محصول در بازار، نشان از عدم تعادل 
در عرضه و تقاضای بازار دارد. براســاس آمار تولید، 
سیب زمینی مورد نیاز کشور تامین است و کمبودی 
در این زمینه نداریــم ولی برخــی از عوامل مانند 
صادرات، تعطیلی نیروی کار در بخش سورتینگ، 
بروز مشکاتی در سیســتم حمل و نقل جاده ای، 
افزایش نرخ تمامی محصوالت کشاورزی و شایعات 
بازار این روزها نه تنها سیب زمینی بلکه بسیاری از 

صیفی جات را دستخوش گرانی کرده است. 

وضعیت تولید سیب زمینی البته در برخی از مناطق 
کشور تا حدی هم مضحک اســت؛ به عنوان مثال 
در کردســتان به دلیل ممنوعیت صــادرات عما 
برداشــت ســیب زمینی از صرفه اقتصادی افتاد و 
مقدار زیادی از ســیب زمینی ها روی زمین خراب 
شد. گرانی در بازارهای داخلی و ممنوعیت یک باره 
صادرات، موجب شد تا کشــاورزان کردستانی قید 
سیب زمینی های کشت شــده را بزنند. در روزهای 
اخیر هم باال و پایین شــدن قیمت ســیب زمینی 
و شــایعات پیرامون افزایش قیمــت این محصول 

موجب شــده تا رییس اتحادیه فروشــندگان میوه 
و ســبزی وعده دهد که با ورود ســیب زمینی های 
برداشت شده از اصفهان و همدان، بازار این محصول 
متعادل شود. روزگار سیب زمینی کاران در اصفهان 
هم چندان خوش نیســت. اصفهان، سومین تولید 
کننده سیب زمینی در کشور است. بر اساس اعام 
مسئوالن جهاد کشاورزی اســتان، ساالنه بیش از 
۵۰۰ هزار تن سیب زمینی از سه هزار و ۲۰۰ هکتار 
اراضی استان اصفهان، برداشــت می شود؛ هر چند 
طی ده سال گذشــته برنامه ریزی های خوبی برای 

تولید این محصول در استان به خصوص در مناطق 
غربی شده بود؛ اما خشکسالی های چند سال اخیر، 
ســطح زیر کشــت و میزان محصوالت را به شدت 
کاهش داد و حتی عده ای کشاورزان به استان هایی 
مانند همدان مهاجرت و در آن مناطق نســبت به 
کشت سیب زمینی اقدام کردند. بخشی از محصول 
تولیدی در اصفهان هم ســهم بازارهای خارجی و 
سبد صادراتی کشور بود که به نظر می رسد امسال 
 از ۷ هزار تن صادرات، سهم کمتری از کشور خارج

 شود.

چشم بازار به سیب زمینی اصفهان!
  برداشت سیب زمینی از مزارع استان آغاز شد؛ 

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به افزایش هشت درصدی بازرسی ها در طرح ویژه رمضان نسبت به 
سال گذشته، گفت: در طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف مرتبط با ماه مبارک رمضان بیش از ۲۸ هزار مورد بازرسی 
از واحدهای صنفی انجام شده است. جواد محمدی فشارکی در این خصوص، اظهار کرد: طرح ضیافت ویژه تشدید نظارت 
بر بازار در ایام ماه مبارک رمضان از ۷  اردیبهشت ماه با تمرکز بر صنوف مرتبط و پر تقاضای سبد خانوار انجام گرفت. این 
تعداد بازرسی منجر به تشکیل ۱۰۰۷ فقره پرونده به ارزش ریالی بیش از ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال شد که پرونده 
متخلفان صنفی برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.وی افزود:بیشترین تخلفات شامل 

گران فروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی از طرف متصدیان واحدهای صنفی بوده است.

1۰۰7فقرهپرونده
تخلفصنفیتشکیلشد

مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
استان اصفهان:

اف
صن

 ا

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان اصفهان:
مرحلهچهارمتوزیعشکرآغازشد

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان اصفهان گفت: مرحله چهارم توزیع شکر به میزان 
۷ هزار تن از دیروز در استان اصفهان آغاز شد. اسماعیل نادری اظهار کرد:  دردو مقطع زمانی ماه مبارک رمضان 
و عید نوروز، مصرف شکر افزایش می یابد و از آنجا که میزان تقاضا در ماه رمضان بیش از شب عید است، پیک 
تقاضا را سپری کرده ایم. وی ادامه داد: شکر به میزان کافی در انبارهای بازرگانی منطقه ای موجود است و توزیع 
شکر در چند مرحله بعد از عید بین واحدهای صنعتی که شکر ماده اولیه آنهاست و واحدهای توزیع کننده شکر 
مصرفی خانوار انجام شده و مشکلی از این بابت در استان نداریم. در مجموع مراحل قبل ۱۱ هزار تن شکر برای 
مصرف صنف و صنعت و ۵ هزار و ۵۶۲ تن شکر برای مصرف خانوار عرضه شد و در این مرحله نیز ۳ هزار تن شکر 

برای مصرف صنعت و ۴ هزار تن برای مصرف صنف و خانوار توزیع می شود.

رییس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان:
2ماهآیندهنصبنیوجرسیهایمفصلیاتوبانذوبآهنپایانمییابد

رییس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان اصفهان اظهار کرد: این پروژه به طول ۱۸ 
کیلومتر بود که ۱۵ کیلومتر این پروژه اجرا و تنها سه کیلومتر دیگر ازآن باقی مانده است.وی با تاکید بر اهمیت انجام 
این پروژه در این محور خاطرنشان کرد: ایمن سازی اتوبان ذوب آهن به لحاظ بروز تصادفات متعدد از نوع رخ به رخ  

یکی از اولویت های اداره کل به شمار می آید.
 حمیدرضا بنی نجاریان از آغاز خط کشــی محور باند دوم طالخونچه– شــهرضا و محور تیران- داران به منظور 
ایمن سازی هرچه بیشتر این محورها خبر داد.بنی نجاریان تصریح کرد: عملیات خط کشی ۱۰۰ کیلومتر از محورهای 
مواصاتی شهرستان های دهاقان،شهرضا، فریدن و بویین و میاندشت در دست  انجام است و در روزهای آینده به 

اتمام می رسد.

با اپلیکیشن جیرینگ، خدمات 
پرداخت همــراه را حتی بدون 
نیاز به اینترنــت، تجربه کنید. 
از قابلیت های منحصــر به فرد 
جیرینگ اپ، اجرای آن در هر دو 

حالت آفالین و آنالین است.
جیرینگ، قابل نصب روی کلیه 
تلفن های همراه و تبلت های دارای 
 IOS سیســتم عامل اندروید یا

است.

جیرینگپی

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

طرحجامعمالیاتیچیست؟
جنبه دیگری از طرح جامــع مالیاتی که تاکید 
زیادی بر آن شــده، این اســت که تمام امور و 
عملیات مالیاتی، اعم از ثبت نــام مودیان، ارائه 
اظهارنامه، محاسبه و حسابرسی، اباغ، اعتراض 
و پرداخت مالیات به صــورت الکترونیکی انجام 
شــود. پر واضح اســت که اجرای موفقیت آمیز 
این طرح، نتایجی از این دست را در پی خواهد 
داشــت: کاهش مدت زمانی که مودیان صرف 
رســیدگی به امور مالیاتی خود می کنند؛ عدم 
نیاز به حضور فیزیکی در ادارات امور مالیاتی و در 
نتیجه کاهش تردد در سطح شهر؛ امکان انجام 
عملیات الکترونیکی مالیاتی در هر ســاعت از 

شبانه روز، کاهش مصرف کاغذ و ... .
چند سالی اســت که بخش هایی از طرح جامع 
مالیاتی در حال اجراســت و اثرات ملموســی 
به دنبال داشــته اســت. در حال حاضر تمامی 
فرآیندهای مرتبط با ثبت نام و تشکیل پرونده، 
ارائه اظهارنامه در منابع مالیاتی مختلف، پرداخت 
مالیات، خاصه پرونده الکترونیکی، ارائه صورت 
معامات فصلی، ارائه فهرســت هــای حقوق و 
۱۰ خدمت دیگر به صــورت الکترونیکی انجام 
می شــود. عاوه بر آن، هم اکنــون مودیان در 
رابطه با اوراق ارائه اســناد و مدارک، تشخیص 
مالیات و مالیات قطعی، بــا پیامک الکترونیکی 
از صدور ایــن اوراق آگاه می شــوند. همچنین 
سامانه ای ایجاد شــده که به زودی امکان اباغ 
الکترونیکی این اوراق نیز وجود خواهدداشــت. 
در مورد ارائــه اظهارنامه ها نیــز باید گفت که 
اظهارنامه های مالیاتی حدود ۱۰۰ درصد مودیان 
به صورت الکترونیکی دریافت می شــود و ۸۰ 
درصد اظهارنامه ها نیز پس از انطباق با اطاعات 
دریافتی از دستگاه ها و اشــخاص ثالث، بدون 
رسیدگی و حسابرســی مالیاتی، توسط سامانه 
ســازمان امور مالیاتی مورد تایید قرار گرفته و 

بدون دخالت مامورین مالیاتی قطعی می شود.

مرضیه محب رسول

مدیرعامل شــرکت گاز 
اســتان اصفهــان، از پرداخــت 

9۲ درصــدی قبوض گاز اســتان 
اصفهان به صورت غیر حضوری و 
الکترونیکی در سال ۱۳9۷ خبر داد. 
سید مصطفی علوی، با بیان اینکه 
در ســال 9۷ بالغ بر هشت میلیون 
و ۱۶ هزار قبض گاز پرداخت شده 
است، گفت: از این میزان 9۱.۷۵ درصد قبوض معادل هفت میلیون و ۳۵۵ هزار قبض گاز توسط 
مشترکین به صورت غیر حضوری پرداخت شده است. مهندس علوی، افزود: سال گذشته ۲۸.۲۵ 
درصد قبوض گاز از طریق کارتخوان، ۲۱.۲۵ درصد قبوض از طریق خودپرداز، ۱۸.۵ درصد از طریق 
موبایل بانک، ۱۲.۵ درصد از طریق اینترنت بانک، ۶.۵ درصد از طریق تلفن بانک، ۴.۷۵ درصد از 
طریق پیامک، به صورت غیر حضوری پرداخت شده و تنها ۸.۲۵ درصد قبوض به صورت حضوری 
و در شعب بانکی پرداخت شده است. مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، افزود: بهره گیری از 
دستگاه های خودپرداز )ATM(، دستگاه های کارتخوان )POS(، تلفن بانک، اینترنت بانک، موبایل 
بانک و اس ام اس بانک، از جمله روش هایی است که با هماهنگی بانک های مختلف در نظر گرفته 

شده و مشترکین می توانند برای پرداخت قبض گاز از آنها استفاده کنند.

پرداختغیرحضوری92درصدقبوضگاز
استاناصفهاندرسال97

  عکس روز

راه اندازی سرویس حمل و نقل مسافران با هلیکوپتر

شرکت تاکسی اینترنتی » اوبر«)Uber( برای نخستین بار می خواهد سرویس حمل و نقل 
مسافران با هلیکوپتر را در شهر نیویورک آمریکا راه اندازی کند.
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در شــرایطی که برخی محققان در مورد مصرف بیش 
از حد قهــوه و اعتیاد بــه کافئین هشــدار می دهند، 
بررســی های جدید نشان می دهد نوشــیدن حداکثر 
25 فنجان قهوه در روز نیز خطری برای سالمتی افراد 
ایجاد نمی کند. پژوهشــگران همــواره در مورد مقدار 
مناسب مصرف قهوه در هر روز با یکدیگر بحث و اختالف 
نظر داشته اند و برخی از آنها هشدار می دادند که افراط 

در مصرف قهــوه می تواند به طور جدی به ســالمتی 
آسیب بزند. بررسی هایی که به تازگی در این زمینه در 
دانشگاه کوئین مری لندن صورت گرفته نشان می دهد 
مصرف باالی روزانه قهوه آن قدرها هم که تصور می شد 
خطرناک نیست و هر فرد می تواند روزانه تا 25 فنجان 
قهوه بنوشد، بدون آنکه خطری سالمتی وی را تهدید 
کند. برخی پژوهشگران قبال مصرف باالی قهوه را عامل 
تصلب شرایین و همین طور افزایش احتمال حمله قلبی 
می دانستند؛ اما بررســی های جدید نشان می دهد که 
این تصور هم درست نیست. تحقیقاتی که در این زمینه 

روی بیش از 8000 نفر صــورت گرفته، ثابت می کند 
تصورات قبلی در مورد خطرات مصرف باالی قهوه 

درســت نیســت. البته نتیجه این تحقیق بدان 
معنا نیست که افراد بهتر است روزانه بیش 

از 20 فنجان قهوه مصــرف کنند و بهتر 
اســت از افراط در این زمینه خودداری 
کننــد. همین پژوهش نشــان داد اکثر 
کســانی که روزانه مصرف قهوه زیادی 
 دارند را مردان سیگاری یا الکلی تشکیل

 می دهند.

با  ریزش مو در هوای گرم،  چه کنیم؟

چطور بفهمیم سرد مزاج هستیم یا گرم مزاج؟

پیشنهاد سردبیر:

ریزش مو، یکی از رایج ترین مشــکالت افراد به خصوص 
مردان در فصل های گرم ســال اســت. معموال استفاده از 
داروهای ضد ریزش و یا محلول ها و شامپوها هم نمی تواند 
تاثیر چندانی داشته باشــد. یکی از اصلی ترین عواملی که 
به توقف ریزش موها کمک می کند، شناسایی علل ریزش 
موها در روزهای گرم است. فولیکول مو که در طول سال 
وظیفه تولید مو را به عهده دارد، در تابستان ها قدرت عمل 
چندانی ندارد و همین موضوع منجر به افزایش ریزش مو 
می شود. به گفته پزشکان، اصوال در فازهای رشد مو، یک 
یا دو فاز ریزش طبیعی مو وجود دارد که یکی از این فازها 
در مرداد و شهریور است. این در حالی است که در ایام گرما 
سر انسان به حجم بیشتری از مو برای مراقبت از جمجمه 
برابر نور خورشــید نیاز اســت. از طرف دیگر، گرما باعث 
فعال شدن بخشی از هورمون های بدن می شود که ارتباط 
مستقیمی با بیشــتر شــدن ریزش مو دارد. یکی از علل 
ریزش مو تغییرات هورمونی و ترشح بیش از حد هورمون 
تستوسترون است این مشــکل اغلب در مردان بیشتر از 
زنان دیده می شود.یکی از مشکالت دیگر در فصول گرم 

قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض نور خورشید است 
تحقیقات نشــان می دهد همان طور که آفتاب در 
طوالنی مدت روی پوست، تغییراتی ایجاد می کند، 
می تواند باعث خشک شدن و شکننده شدن مو نیز 
شود. در حال حاضر در دنیا محصوالتی برای موها 
تولید شده است که حاوی ضد آفتاب هستند. این 
محصوالت موها را مرطوب نگه می دارند و آنها را در 

مقابل آب و آفتاب مقاوم تــر می کنند. برخی اوقات آفتاب 
می تواند باعث تغییر رنگ مو شــود. این اتفاق بیشتر برای 
کســانی رخ می دهد که روزی حداقل بین هشــت تا ۱0 
ساعت زیر نور مستقیم آفتاب قرار می گیرند. عالوه بر این، 
قرار گرفتن در آفتاب همزمان بــا مصرف برخی از داروها 
می تواند باعث تغییر رنگ مو شــود. قــرار گرفتن بیش از 
اندازه در معرض اشــعه »یو وی« می تواند به موها آسیب 
جدی وارد کند. بدین صورت که رطوبــت مو به مرور کم 
شده و کوتیکول مو کم کم از بین می رود که این امر خود 
باعث خشک، شکننده و آســیب دیدگی موها می شود. به 
همه این موارد چرب شدن پوست سر و بسته شدن منافذ 
آب رسان به ریشــه مو در اثر تعرق تابستان نیز می بایست 
اضافه شــود. یکی از علل دیگر شــدت ریزش ها به دلیل 
استفاده از استخر و دریاها برای شــنا و آب تنی است که 
می تواند به موها آسیب برساند. وجود کلر در آب استخرها 
و برخــی از باکتری ها در آب دریا می توانــد موها را نازک 
و شکننده کند. پزشــکان پوســت و مو، توصیه می کنند 
برای رفع این مشــکل از شــامپوها و محلول هایی که این 
تاثیرات را کم می کنند، اســتفاده کنید. لیکویید 
دارای کمپلکس کافئیــن می تواند راه 
حل مناسبی برای محافظت از موها در 
فصل تابستان باشد. زیرا  این دسته 

از محصوالت درمانی عالوه بر رســاندن کمپلکس کافئین 
به فولیکول ها و بی اثر کردن فرآیند مخرب تستوســترون 
روی موها، با عصاره نعنای موجود در خود می توانند سبب 
خنک شــدن پوست سر شده و با آب رســانی به الیه های 
زیرین، شــادابی و طراوت را در فصل تابســتان به پوست 

سر بازگرداند.

سمانه سعادت

دندان عقل را بکشید
یک دندانپزشک معتقد است، در صورت 
پوســیدگی دندان عقل و یا در صورت 
رویش نامناسب آن و آزردگی فک، بهتر 
اســت این دندان به جای ترمیم، کشــیده 
شود. دکتر محمدمســلم ایمانی با بیان اینکه 
اهمیت دندان های عقل به جهت کاربرد و کارکرد آن 
به اندازه سایر دندان ها نیســت، گفت: تحقیقی که در 
زمینه دندان های عقل صورت گرفته نشان می دهد این 
دندان ها بازمانده دندان های آســیای انسان در گذشته 
بوده که تعداد آنها بیشتر از زمان حال بوده است. وی افزود: 
درگذشته انسان های اولیه گوشــت را به صورت خام مصرف می کردند و همین امر 
موجب بزرگ شدن و توسعه فک آنها شــده و تعداد دندان های آسیای آنها بیشتر از 
زمان حال بوده اســت. ایمانی تصریح کرد: با تغییر غذای مصرفی انسان و استفاده 
از غذاهای پخته، به تدریج فک انســان نیز کوچک تر و تعداد دندان ها کمتر شــد و 
به نظر می رســد دندان های عقل یکی از دندان های آسیای به جا مانده از آن دوران 
باشــد. وی در خصوص نام گذاری این دندان به نام»دندان عقل« نیز، گفت: به نظر 
می رســد این نام گذاری به زمان رویش این دندان مربوط شود، چرا که دندان عقل 
در ســنین ۱۷ تا 20 ســالگی و زمانی که به نوعی عقل افراد به بلوغ می رسد، رشد 
می کند. این دندانپزشک به عدم کارایی دندان عقل اشاره کرد و افزود: در صورتی که 
سایر دندان های آسیا در فک موجود باشــد، عمال دندان عقل کارایی چندانی ندارد. 
همچنین بود و نبود این دندان در زیبایی چهره هم تاثیری ندارد و اگر کشیده شود، 
صورت فرورفتگی پیدا نمی کند. وی در خصوص عدم رویش به موقع دندان های عقل 
نیز گفت: چنانچه این نوع دندان قبل از ۳0 سالگی رشد نکند، بهتر است افراد حتما 

به دندانپزشک جهت بررسی فک خود مراجعه کنند.

چطور بفهمیم سرد مزاج هستیم یا گرم مزاج؟
مزاج شناسی، علمی بسیار وسیع و گسترده برای تشخیص و درمان مشکالت جسمی 
و روحی است، زیرا تمامی جنبه های زندگی ما تحت تاثیر طبیعت بدن مان قرار دارد. 
به طور کلی دو نوع مزاج وجود دارد: مزاج گرم و مزاج سرد. گروه گرم مزاج، خود به دو 
طبع صفراوی و دموی و گروه سرد مزاج به دو طبع بلغمی و سوداوی تقسیم می شود. 
البته طبع پنجمی هم به نــام طبع معتدل وجود دارد کــه در افراد خاص معنوی و 
وابستگان به درگاه الهی دیده می شود؛ اما در میان طبایع چهارگانه غلبه دم اگرچه 
خود یک بیماری محسوب می شود، ولی تقریبا آن را معادل سالمتی می دانند و بقیه 

طبع ها به تناسب از اعتدال دور می شوند.
افراد گرم مزاج به مصرف غذاهای سرد تمایل دارند

محققانی که در این زمینه تحقیق کرده انــد معتقدند افراد گرم مزاج به مصرف مواد 
عذایی سرد تمایل دارند و در صورت مصرف عذاهای گرمی نظیر شکالت، عسل، خرما 
و ... دچار التهاب و گرگرفتگی می شوند. همچنین افراد سردمزاج با مصرف غذاهای 
سردی مثل ماهی، ترشی، ماست و ... دچار ناراحتی هایی نظیر استخوان درد، ضعف، 
سستی و بی حالی می شوند. براین اساس است که توصیه می شود افرادی که طبیعت 
گرم صفراوی یا دموی دارند از غذاهای سرد استفاده کنند تا گرمی آن غذاها تعدیل 
شود و افرادی که طبع ســرد بلغمی یا ســوداوی دارند غذاهای گرم مصرف کنند و 
یا با مخلوط غذاهای سرد و گرم اثر ســردی و گرمی غذاها را تعدیل کنند. سردی و 
گرمی در طب جدید با عنوان غذاهای کم کالری و پرکالری نام برده می شود. پزشکان 
معتقدند هر فرد به صورت تجربی قادر است طبیعت خود را شناسایی کند. بسیاری 
از بیماری ها نیز طبع ســرد و برخی از آنها طبع گرم دارند؛ بنابراین به منظور کسب 
و حفظ سالمتی بهتر است طبع خود را بشناســید تا در مواقع بروز بیماری بتوانید 
از بهترین درمان برخوردار شوید. به منظور شــناخت طبع، قاعده ای وجود دارد که 

تشخیص سردی مزاج را از گرمی مزاج آسان می کند.
افراد دارای طبع سرد تحمل سرما را ندارند

به طور کلی کســانی که طبع ســردی دارند تحمل ســرما را ندارنــد و زیاد لباس 
می پوشند. برعکس کسانی که طبع گرم دارند نســبت به گرما کم طاقت هستند و 
زیاد لباس نمی پوشند. به طور خالصه باید گفت: صفراوی ها در تمام فصول سال به 
خصوص تابستان حرارت بدن شان باالست )زیرا مزاج تابستان گرم و خشک است(. 
دموی ها فقط در فصل گرم سال )تابســتان( حرارت بدن شان باالست، ولی در پاییز 
و زمستان به لباس های گرم نیاز پیدا می کنند. بلغمی ها افرادی هستند که در تمام 
فصول سال به خصوص زمستان نیاز مبرم به پوشــیدن لباس گرم دارند. )زیرا مزاج 
زمستان سرد وتر است.( سوداوی ها هم مانند دموی ها فقط در فصول سرد سال )پاییز 
و زمستان( نیاز به لباس گرم دارند و در سایر فصول، برخالف بلغمی ها خیلی احساس 
ســردی نداشــته و حالت عادی دارند. باالخره گروه پنجمی که وجود دارند )طبع 
معتدل( اگرچه با یکی از شرایط مذکور منطبق هســتند، ولی قسمتی از بدن شان 

)نوک انگشت دست( همیشه سرد و یا )کف پا( همیشه گرم است.
خصیصه بیماری ها با طبع اشتباه گرفته نشود

الزم به ذکر است که خصیصه برخی بیماری ها این است که قسمتی از بدن را گرم و 
یا برعکس سرد می کنند. همین امر موجب اشــتباه در تشخیص طبع می شود. مثال 
خصوصیت کم خونی این است که نوگ انگشتان دست و پاها را سرد می کند. چربی 
خون به  خصوص کلسترول باال، موجب داغی و ورم سر معده و سردی کف پا می شود. 
سینوزیت سردی شدید در پیشانی و وســط قفسه سینه را به دنبال دارد. الزم است 
اینگونه موارد استثنایی شناسایی شده و با درنظر گرفتن آنها اقدام به شناسایی طبع 
کرد. مثال ممکن است صفراوی مزاج باشید و در همه جای بدن و در همه فصول سال 
احساس گرما و حرارت کنید، ولی در عین حال وسط قفسه سینه تان سرد باشد. این 
بدان معناست که شما عالوه بر داشتن طبع صفراوی، ورم معده و رفلکس گوارشی 

هم دارید.
دانستن نوع طبع، تشخیص و درمان بیماری را آسان می کند

ممکن است در همه جای بدن خود و در همه فصول سال احساس سردی کنید، ولی 
کف پاهایتان در اکثر مواقع داغ باشــد و این بدان معناست که بلغمی مزاج هستید، 
ولی در عین حال چربی و کلسترول تان هم باالســت. معموال درمان چنین افرادی 
باید به صورت درمان به اضداد مختلف صورت گیرد؛ بنابراین در مواجهه با تشخیص 
طبع غالب نباید فریب ســردی و گرمی موضعی را خورد بلکه بهترین راه تشخیص 
ســردی از گرمی همان پوشیدن و نپوشــیدن دائمی لباس و در درجه بعد احساس 
گرگرفتگی افراد و در درجه سوم وجود حساسیت پوستی به خوراکی های گرم مزاج 
 نزد آنهاســت. فایده دانســتن نوع طبع این است که تشــخیص و درمان بیماری را

  آسان می کند.

باورهای رایج 
درباره سمی بودن دانه 
میوه ها تا چه حد درست 

است؟

مدتی است درخصوص سمیت زایی دانه و هسته برخی میوه ها به واسطه وجود سیانور در آنها مطالبی 
منتشر می شود. بازخورد افراد درخصوص چنین اخباری متفاوت است. برخی دانه سیب، گالبی، به و حتی 
گیالس را به دلیل خواص درمانی قابل استفاده می دانند و در مقابل تعدادی همه دانه ها از سیب و گالبی 
گرفته تا دانه انار و انگور و حتی مغزها و دانه های روغنی را حاوی درصدی سموم سیانیدی دانسته و مصرف 
آنها را نامناسب می دانند. دکتر محمد باقر ملجایی، متخصص تغذیه در این زمینه گفت وگویی انجام داده 
و به صحت و سقم این باورها پرداخته است. هسته و دانه گیاهان یک رکن و جزو  مهم برای انتشار و رویش 
مجدد میوه هستند و راهی برای تولید مثل گیاه محسوب می شوند. این دانه ها عالوه بر دارا بودن مقادیر 
قابل توجهی امالح معدنی، چربی و کربوهیدرات، حاوی ترکیبات سمی هستند که به عنوان سیستم دفاعی 
برای رویش گیاه کارایی داشــته و مصرف آن برای افراد مسمومیت زاست. در واقع دانه ها جزو خوراکی 
میوه ها محسوب نمی شوند و برای مصرف مناسب نیستند. شاید یکی از علل وجود مواد سمی همچون 
سیانید یا سیانوژن در دانه میوه ها جلوگیری از مصرف آن توسط انسان ها و حیوان است تا به این طریق 

دانه ها محفوظ مانده و نسل گونه های گیاهی توالی یابد.

دانه سیب و گالبی خواص درمانی ندارد
کم نیستند افرادی که برخی از دانه میوه ها به خصوص دانه سیب را به دلیل خواص 
درمانی برای مصرف مناسب می دانند؛ اما به گفته دکتر ملجایی، مصرف دانه سیب 
به هیچ عنوان به جهت درمانی توصیه نمی شود. البته این احتمال که همراه با سیب برخی 
دانه های آن مصرف شود وجود دارد که نمی تواند چندان مشکل ساز باشد؛ اما در مقادیر باال 
خطرناک است. مهم ترین سموم در دانه میوه ها سیانوژن ها هستند؛ ترکیباتی که می توانند 
سیانید یا سیانور را در بدن تولید کنند و سبب بروز اختالالتی شوند. اگرچه سیانید در بدن 
توسط کبد سم زدایی می شود، اما اگر در مقادیر باال دریافت شود از ظرفیت سمیت زدایی 
کبد خارج و در درازمدت سبب بروز بیماری های مزمن همچون سرطان می شود. مصرف 
خوراکی دانه گالبی، گیالس و به هم مشابه دانه سیب است و مصرف احتمالی آن در مقادیر 
اندک اشکال ندارد و توســط کبد سم زدایی می شــود؛ اما خوردن بیش از دو سه دانه آن 
می تواند خطرناک باشد. این دانه ها چه جویده و چه درسته بلعیده شوند در سیستم گوارشی 

توسط آنزیم ها هضم شده و سموم آن جذب بدن خواهد شد.

دانه حبوبات چه حکمی دارد؟
گفته می شــود در دانه حبوبات ســمی وجود دارد که می تواند 
برای بدن خطرناک و مسمومیت زا باشد. به گفته دکتر ملجایی، 
لکتین یکی از ترکیبــات پروتئینی موجود در گیاهان اســت که نقش 
دفاعی در مقابله با حشــرات دارد و وجود آن به میزان کم و زیاد در تمام 
گیاهان گزارش شده است. یکی از مواد غذایی با میزان قابل توجه لکتین 
حبوبات اســت که با خیســاندن و حرارت دادن به میزان قابل توجهی 
 از لکتین آن کاســته می شــود و توصیه به مصرف حبوبات کامال پخته 

شده است. 

میزان سمی بودن هسته میوه ها
اولین اخباری که در مورد سمیت زایی هسته میوه ها منتشر شد، مربوط به هسته زردآلو بود. همان هسته هایی که تعداد 
زیادی از خانواده ها آن را جمع کرده و در نهایت با شکستن آنها مغز هسته را جدا و مصرف می کنند. دکتر ملجایی می گوید 
مصرف هسته آلو، زردآلو یا انواع شلیل و هلوهای هسته جدایی که مغز آنها در دسترس است نیزحاوی ترکیبات سیانوژن است و 
مصرف آن در مقادیر زیاد مشکل زاست. در این بین برخی بر این باورند در صورتی که دانه سیب و گالبی یا زردآلو شیرین بوده و 
تلخ نباشد مصرف خوراکی دارد؛ اما در مقابل انواع تلخ مزه آن به دلیل داشتن سیانید مناسب مصرف نیست. در صورتی که هسته ها 
و دانه ها چه تلخ و چه شیرین می توانند حاوی مواد مضر باشند. ضمن اینکه آمیگدالین یکی دیگر از مواد مضر موجود در هسته و 

دانه میوه هاست که برای بدن مضر بوده و می تواند سبب بروز عوارض عصبی و گوارشی در مصرف کننده شود.

از دانه انگور و انار تا مغزهای آجیلی
دانه انگور و انار چون در ساختار میوه قرار 
دارد عمدتا محدودیت مصرف ندارد و فقط 
عارضه آن در مقادیر باال عوارض گوارشی همچون 
هضم سنگین و نفخ است. نقش و سهم دانه میوه ها 
از دانه یا تخمــه هندوانه، خربزه، کــدو و طالبی 
جداست. تخمه ها که در گروه مغزهای آجیلی قرار 
دارند، دارای مقادیرقابل توجهی چربی های ضروری 
برای بدن هستند و مصرف آنها مناسب است. البته 
توصیه به مصرف تخمه ها به شــکل بدون پوست و 
تفت داده شده به دلیل هضم و جذب بهتر است. این 
مغزها حاوی مقادیر باالیی چربی از نوع اسیدهای 
چرب امگا 6 و آنتی اکسیدان هستند و گرچه مصرف 
اسید چرب امگا 6 به میزان زیاد می تواند التهاب زا 

باشد؛ اما به دلیل غنی بودن از امالح 
معدنی برای بدن مفیدند.

 هر روز می توانید
 25 فنجان قهوه بخورید
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992 هزار نفر در اصفهان فشار خون دارند

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

دیدگاه

یک وکیل دادگستری:
بی توجهی به حقوق زنان در 

مهریه راه خشونت را باز می کند
یک وکیل دادگســتری در خصــوص وضعیت 
جدید مطالبه مهریه گفــت: در پرداخت مهریه 
زنان، هیچ تضمینی وجود نــدارد و اینکه هیچ 
مالی به زن داده نشود، درست نیست. در عرف 
جامعه ما زنی که در زندگــی خود آرامش دارد 
هرگز مطالبه مهریه نمی کند و همه کسانی که 
مطالبه مهریه دارند به نوعی در زندگی خود دچار 
فشار و نگرانی هستند. زینب خزایی، در خصوص 
وضعیت مهریه زنان با دستور جدید قوه قضاییه 
مبنی بر عدم زندانی شــدن محکومین مهریه، 
اظهار کرد: مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر 
ازدواج، مالک آن می شود و مرد ملزم به دادن آن 
به زن می شــود. وی با تاکید بر اینکه زن ها فکر 
می کنند با گرفتن مهریه می توانند اهرم فشاری 
برای مردان باشند، گفت: شاید مهریه می توانست 
تعدیلی برای رفتارهای مرد باشد و زن تنها وقتی 
دچار مشکل می شود برای گرفتن مهریه خود به 
دادگاه می رود که درخواست مهریه اولین قدم 
زن بعد از بروز مشکل اســت. خزایی با اشاره به 
رسیدگی خارج از نوبت زندانیان مهریه با توجه 
به دارایی آنها و مشخص شدن اقساط شان، گفت: 
طی روزهای اخیر دوباره در بخشنامه ای اعالم 
شــد تا مجددا نســبت به بازنگری پرونده های 
مهریه ای که مردانش در زندان هستند بازنگری 
شــود تا اگر مردی به واقع معسر است به زندان 
نرود. خزایی علت صدور این بخشــنامه را باال 
بودن محکومان پرداخت مهریه دانست و اظهار 
کرد: تنها در صورتی که مردی تمکن مالی دارد 
و می تواند مبلغ مهریه را پرداخت کند؛ اما امتناع 
می کند در این صورت چنیــن مردی باید روانه 
زندان شود. وی با تاکید بر اینکه رویکرد جدید 
قوه قضاییه در خالی کردن زندان ها به این روش 
رویکرد درستی نیست، افزود: برای مثال مردی 
تقاضای اعســار داده و هر دو ماه باید یک سکه 
به زن می داده؛ اما از ســال ۹۶ تا به حال چیزی 
پرداخت نکرده است این مرد در حالی که هیچ 
مالی هم ندارد؛ اما حکم جلبی هم برای چنین 
مردی نمی دهند حال ســوال ما این اســت که 
این زن با چنین مردی باید چه کند؟ وقتی مرد 
درآمد و مالی ندارد و معســر است و زندان هم 
نمی رود در اینجا تکلیف مهریه زن چه می شود؟ 
در چنین حالتی قانون هیچ تدبیری برای زنان 

نداشته است.

دریچه

 در مورد بیماری میازیس
 بیشتر بدانیم

کارشناس مســئول برنامه کنترل ناقلین استان 
اصفهان گفت: بیماری میازیس ناشــی از حضور 
الرو مگس ها در بافت های بدن است که این ورود 
و حضور الرو ممکن است از طریق زخم و جراحات 
پوستی و یا از طریق حفره های طبیعی بدن مثل 
دهان، گوش، چشم و دســتگاه تناسلی- ادراری 
صورت گیرد. عاطفه خازنی با بیان اینکه به آلودگی 
اندام ها یا بافت هــای بدن حیوانات یا انســان با 
مراحل الرو مگس ها، میاز یا میازیس می گویند، 
  »myia«اظهار کرد: واژه میازیس از کلمه یونانی
به معنی مگس مشتق شــده که بر اساس محل 
آلودگی به میاز پوســتی، حلق و بینی، تناسلی 
و روده ای تقســیم می شــود. کارشناس مسئول 
برنامه کنترل ناقلین اســتان اصفهان و دکترای 
حشره شناسی با تاکید بر اینکه رعایت بهداشت 
محیطی در پیشگیری از ابتالی افراد به میازیس 
اهمیت ویژه ای دارد، افزود: برخی از مگس ها در 
حال پرواز تخم های خود را اســپری می کنند که 
ممکن اســت داخل گوش، بینی، چشم و ... نفوذ  
کنند و باعث ایجاد بیماری شوند. وی خاطر نشان 
کرد: درمان سریع بافت ها و اندام های عفونی مثل 
گوش، چشم و دستگاه ادراری در صورت داشتن 
ترشــح چرکی، توصیه به افراد ساکن در مناطق 
آلوده در مورد اســتفاده از کاله های محافظ سر 
و صورت، تاکید برای ایجاد پوشــش مناسب در 
بچه ها برای جلوگیری از ابتال بــه این بیماری از 
جمله راهکارهای پیشگیری است. خازنی گفت: 
در صورت ایجاد میاز در زخم و یا پوست بهترین 
اقدام این است که هرچه سریع تر الروها را از بدن 
خارج کنند و در صورت لزوم باید الروها با جراحی 
از پوست یا عضو مورد تهاجم به خصوص چشم یا 
گوش خارج شــوند. وی با تاکید بر اینکه بهترین 
و موثرتریــن روش کنترل مگس ها بهســازی و 
رعایت بهداشــت محیط زیســت است، تصریح 
کرد: روش های دیگر مانند روش های فیزیکی و 
مکانیکی مثل نصب توری برای درب و پنجره ها، 
ایجاد تهویه مناسب و برقرار کردن جریان نسبتا 
تند هوا در باالی درب های ورودی، اســتفاده از 
حشــره کش های الکتریکی که نور ماوراء بنفش 

تولید می کند، نیز مفید است.

غفلت کاربران؛ علت اصلی 
وقوع جرائم در فضای مجازی

رییس پلیس فتای اصفهــان علت اصلی وقوع 
جرائم در فضای مجــازی به خصوص در حوزه 
بانکداری الکترونیــک را غفلت کاربران و عدم 
رعایت اصــول امنیتی عنوان کرد. ســرهنگ 
مرتضــوی اظهــار کــرد: در دنیــای امروز، 
قابلیت های فراوان اینترنت سبب غافل شدن 
تعدادی از کاربــران از آســیب ها و تهدیدات 
این فضا شده اســت که همین امر زمینه ساز 
وقوع بســیاری از جرائم ســایبری می شــود. 
مرتضوی، امنیت مطلوب کاربــران در فضای 
مجــازی را مرهــون تــالش کارشناســان و 
مامــوران پلیس فتــا دانســت و تصریح کرد: 
بــا اقدامــات فنــی و تخصصی ایــن پلیس، 
مجرمان ســایبری در کمتریــن زمان ممکن 
 شناسایی، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی

 می شوند.
 وی از شهروندان درخواســت کرد در صورت 
مشــاهده موارد مجرمانه در فضــای مجازی، 
 از طریق وب ســایت پلیــس فتا بــه آدرس

 www.cyberpolice.ir بخــش ارتباطات 
مردمی با ما در میان بگذارند.

کشف تخم شربتی های قاچاق 
در اصفهان

سرپرست پلیس آگاهی اســتان از کشف یک 
محموله تخم شربتی خارجی قاچاق در بازرسی 
از یک انبارخبر داد. سرهنگ »حسین ترکیان« 
اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیس آگاهی استان از دپوی محموله 
تخم شــربتی خارجــی در یک انبــار مطلع و 

بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند. 
وی با بیــان اینکه ماموران پــس از هماهنگی 
قضایی در بازرســی از انبار مذکور، 50 کیسه 
فاقد مارک و عالئم کشف کردند، گفت: ماموران 
پس از باز کردن کیســه ها مشاهده کردند که 
داخل هر یک ازکیسه ها، 2 کیسه 25 کیلویی 
تخم شــربتی قرار داده شده اســت. سرهنگ 
ترکیان با اشاره به دســتگیری یک نفر در این 
رابطه ادامه داد: ارزش محموله کشــف شــده 
توسط کارشناســان مربوطه یک میلیارد ریال 
اعالم شده اســت. سرپرســت پلیس آگاهی 
اصفهــان در پایان از تحویل متهــم به مراجع 
قضایی خبر داد و خاطر نشــان کــرد: نیروی 
انتظامی با قاچاقچیان کاال و برهم زنندگان نظم 
اقتصادی جامعه برخورد قاطع و قانونی می کند 

و اجازه فعالیت به آنان نخواهد داد.

سقوط درخت در نجف آباد 
موجب مرگ یک خانم شد

فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آباد از مرگ 
یک خانم 2۸ ساله به دلیل ســقوط یک اصله 
درخت چنار و برخورد بــا وی خبر داد. محمد 
حسین باباکالنی اضافه کرد: بر اثر ورزش شدید 
باد، چهار اصله درخت چنار در پارک بیشه شهر 
نجف آباد پس از شکسته شدن، به زمین سقوط 
کردند که یکی از آنها به خانمی 2۸ ساله برخورد 
کرده و باعث مرگ او شد. وی با بیان اینکه پس 
از تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱0، بالفاصله گشت انتظامی کالنتری ۱2 به 
محل اعزام شد، اظهارداشــت: جسد این خانم 
برای اقدامات قانونی توسط ماموران اورژانس به 

پزشکی قانونی انتقال یافت.

صاعقه،  جان کشاورز اصفهانی 
را گرفت

فرمانده انتظامی شهرســتان »چــادگان« از 
جان باختن یک کشــاورز 54 ساله در روستای 
اورگان بر اثراصابت صاعقه خبر داد. ســرهنگ 
ولی اروجی اظهار داشــت: در پــی اعالم فوت 
فردی در روستای اورگان بر اثر اصابت صاعقه، 
ماموران گشــت انتظامی به محل اعزام شدند. 
وی افزود: متاســفانه در اثر اصابت صاعقه، یک 
کشاورز 54 ساله که در حال کار کردن در کانال 
آب کشاورزی بوده جان خود را از دست داد. این 
مقام انتظامی بیان داشت: جسد متوفی توسط 
ماموران اورژانس برای اقدامات قانونی به پزشکی 
قانونی منتقل شد. فرمانده انتظامی شهرستان 
چادگان در پایان توصیه کــرد: هنگام بارندگی 
از رفتن به ارتفاعات اکیــدا خودداری کرده و از 
تجهیزاتی همچون موتورســیکلت، تراکتور و 
وســایلی که هادی جریان الکتریســیته است، 

استفاده نکنید.

معاون جســت وجو و نجات جمعیــت هالل احمر 
اســتان اصفهان در خصوص وضعیت امدادرسانی 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان در حوادث 
هفته گذشته اظهار کرد: از تاریخ ۱۱ تا ۱۸ خرداد 
ماه مجموع کل حوادث اســتان ۸۹ مورد گزارش 
شده است و از این تعداد 4۳ مورد مربوط به حوادث 
جاده ای، دو مورد حوادث دریایی و ساحلی، ۱۱ مورد 
حوادث شــهری، چهار مورد صنعتی و کارگاهی، 
چهار مورد هم حوادث کوهستانی و 25 مورد ارائه 
خدمات حضوری بوده است.محمد محمدی با بیان 
اینکه مجموع کل آســیب دیدگان حوادث هفته 
گذشته 255 نفر بودند، افزود: خدمات امداد رسانی 
برای ۱52 نفر در حوادث جاده ای، حوادث دریایی و 
ساحلی شش نفر و حوادث شهری ۱۱ نفر، صنعتی 
و کارگاهی چهار نفر، کوهستان شش نفر و خدمات 
حضوری برای ۷۶ نفر انجام شــده اســت. معاون 
جســت وجو و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان تصریح کرد: مجمــوع کل نجات یافتگان 
حوادث هفته گذشــته ۷0 نفر بودنــد که خدمات 

درمانی سرپایی برای ۱۳ نفر در محل حادثه انجام 
شد وتعداد 5۷ نفر هم برای تکمیل درمان به مراکز 
درمانی و بیمارستان ها منتقل شدند. وی درخصوص 
اعزام تیم های عملیاتی و تجهیزات برای امداد رسانی 
به حادثه دیدگان تصریح کرد: مجموع کل تیم های 
عملیاتی اعزام شــده ۱02 تیم و 2۸۱ نفر امدادگر 
بوده است که با اســتفاده از ۷0 دستگاه آمبوالنس 

نسبت به امدادرسانی اقدام کرده اند.  

در هفته گذشته انجام شد؛

امدادرسانی هالل احمر اصفهان به ۲۵۵ حادثه دیده
نماینده انجمن علوم خاک ایران در استان اصفهان 
گفت: روش های منسوخ سوزاندن مزارع گندم پس 
از برداشت، قابلیت نفوذ آب و ظرفیت نگهداری آب 
در خاک را از بین می برد. حمید قیومی، با بیان اینکه 
ســوزاندن مزارع گندم پس از برداشــت به محیط 
بیوشیمیایی خاک آسیب جدی وارد می کند اظهار 
داشت: این روش بزرگ ترین عارضه ای که برای خاک 
ایجاد می کند، کشتن میکروارگانیزم خاک است و 
همچنین مواد تقویت کننده خاکی و موادی که سبب 
حاصل خیزی آن می شود را از بین می برد. وی آتش 
زدن مزارع را منجر به نابودی مواد آلی خاک دانست 
و اظهار داشت: مواد آلی موجود در خاک با هیچ کود 
شیمیایی به دست نمی آید و فواید بسیاری دارند که 
اگر کشــاورز آن را نداند ممکن است ندانسته کاری 
بکند که به خود و زمینش ضربه وارد کند. نماینده 
انجمن علوم خاک ایران در اســتان اصفهان افزود: 
کشاورزان برای از بین بردن خاروخاشاک و علف های 
هرز، مزارع خود را آتش می زنند کــه البته این امر 
آنچنان موجب شــوری خاک نمی شــود؛ اما مواد 

تقویت کننده و میکروارگانیزم های موجود در خاک 
را از بین می برد. نماینده انجمــن علوم خاک ایران 
در استان اصفهان با اشاره به اینکه سوزاندن مزارع 
کاری علیه زیست محیط و در راســتای ناپایداری 
اکوسیستم خاک است، افزود: این روش های منسوخ 
قابلیت نفوذ آب و ظرفیت نگهداری آب در خاک را 
از بین می برد و تبخیر و تعرق از سطح خاک و گیاه را 

نیز افزایش می دهد.

نماینده انجمن علوم خاک ایران در استان مطرح کرد:

تاثیرات مخرب سوزاندن مزارع گندم بر محیط زیست

محیط زیستهالل احمر

هفته گذشته یک گردشگر اصفهانی در چهارمحال 
و بختیاری به علت مار گزیدگی جان خود را از دست 
داد. همیشــه در ماه های گرم سال، معضل حیوان 
گزیدگی در کشور بروز می یابد. سال گذشته سگ و 
مار بیشترین حیواناتی بودند که جمعیت شهرنشین 
در ایران را تهدید کرده و مورد حمله قرار دادند البته 
در شهرهای جنوبی حمله برخی دیگر از خزندگان 
مانند عقرب و رتیل هم قربانیانی به جا گذاشت. سال 
گذشته به دلیل خشکی زاینده رود تعداد مارهایی 
که وارد فضای مسکونی زندگی شهروندان اصفهانی 
شدند، افزایش قابل توجهی یافته بود. این وحشت از 
مارها امسال هم به دلیل سیل و وقوع روان آب ها به 
 خصوص در نواحی جنوبی کشور وجود دارد و حاال

 بر اســاس پیــش بینی رییــس مرکــز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، موارد حیوان 
گزیدگی امسال به دلیل مشــکالت ناشی از سیل 

رشد قابل توجهی پیدا می کند.
رشد حیوان گزیدگی در سال 97

بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت، مــوارد حیوان 
گزیدگی در سال ۹۷، 50 هزار مورد بیشتر از سال 
۹۶ بوده است. این آمار در سال ۹۶ حدود ۱50 هزار 
مورد و در سال ۹۷ به 20۷ هزار مورد رسید. بخش 
دیگری از آمار حیوان گزیدگی مربوط به گاز گرفتن 
و حمله سگ ها می شود. سال گذشته۶ مورد ابتال به 
هاری در کشور گزارش شده؛ اما امسال هنوز خبری 

از این بیماری مهلک نبوده است.
اصفهــان در میــان آمار بیشــترین 

حیوان گزیدگی
بر اســاس اعالم رییس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشــت، بیشــترین موارد حیوان 
گزیدگی مربوط به اســتان تهران است که با توجه 

به جمعیت ساکن در شهر تهران این اتفاق طبیعی 
است. همچنین پس از تهران، استان های خراسان 
رضوی، فــارس، اصفهــان و مازندران بــه ترتیب 
بیشترین تعداد حیوان گزیدگی را دارند که در سال 
۹۸ و پس از سیل، استان خوزستان به مقام چهارم 

رسیده است.
هنگام مواجهه با حیــوان گزیدگی چه 

کنیم؟
هاری، بزرگ ترین خطری اســت که در مواجهه با 
حیوانات ولگرد، جان افــراد را تهدید می کند. این 
بیماری ویروسی قابل پیشگیری با واکسن است که 
در بیش از ۱50 کشور و منطقه جهان رخ می دهد، 

ساالنه 5۹00 مرگ انسانی به علت ابتال به بیماری 
هاری در جهان روی می دهــد و 40 درصد از افراد 
گاز گرفته شده توســط حیوانات مظنون به هاری، 
کودکان زیر ۱5 سال هستند. بســیاری از مردم از 
خطر واقعی و یا جراحت ناشــی از حمله حیوانات 
آگاه نیستند این در حالی اســت که بیماری هاری 
همان قدر که کشنده و خطرناک است می تواند قابل 
پیشگیری و درمان هم باشد. هاری معموال از حمله 
و گاز سگ های ولگرد ایجاد می شود؛ اما می تواند از 
خراش های ایجاد شده توسط گربه های خیابانی و 
برخی دیگر از حیوان های ولگرد هم اتفاق بیفتد. بر 
اساس توصیه پزشکان، افراد در صورت بروز حیوان 

گزیدگی، سریعا خود را به مراکز بهداشتی درمانی 
و مراکز پیشــگیری و درمان هاری برسانند. به رغم 
کشندگی باالی این بیماری، در صورت انجام تمامی 
مراحل پیشگیری و درمان بیماری از جمله شست 
و شوی صحیح محل گزش با آب و صابون و تزریق 
سرم و واکسیناسیون به موقع و کامل می توان از ابتال 
به هاری پیشگیری کرد. به علت دقت و حساسیتی 
که در اجرای برنامه کشــوری کنترل و پیشگیری 
از هاری اعمال می شــود، تعداد بسیار باالی موارد 
حیوان گزیدگی و مــوارد بروز هاری در انســان و 
 مرگ ناشی از آن در کشور سالیانه کمتر از ۱0 مورد

 است.

خطر را جدی بگیریم

اســتاندار اصفهان گفت: با عنایت به وضعیت بازنشســتگی در 
آموزش و پرورش، کمبود نیرو، یک دغدغه اساسی است و دانشگاه 
فرهنگیان با افزایش ظرفیت ها باید در این حوزه و با تربیت نیرو 
و معلم خــوب دغدغه هــا را کاهش دهد. عبــاس رضایی اظهار 
داشت: تعلیم و تربیت اهمیت باالیی دارد و با عنایت به وضعیت 
بازنشستگی در آموزش و پرورش؛ کمبود نیرو یک دغدغه اساسی 

است و دانشگاه فرهنگیان با افزایش ظرفیت ها باید در این حوزه 
و با تربیت نیرو و معلم خوب دغدغه ها را کاهش دهد. اســتاندار 
اصفهان عنوان کرد: رسالت دانشگاه فرهنگیان خیلی مهم است 
و هرگز نباید وارد چالش های سیاسی شــود؛ دانشگاه یک واحد 
مستقل و استقالل دانشگاه یک مورد خاص و غیر قابل انکار است. 
وی اظهار کرد: شأن و حیثیت دانشگاه را باید با توجه به ماهیت 

دانشــگاه در نظر گرفت و در جهت حفظ شأن و منزلت باالی آن 
تالش کرد، در خصوص حمایت از دانشگاه فرهنگیان و اختصاص 
زمین برای ساخت دانشــگاه جامع فرهنگیان، حمایت های الزم 
صورت خواهد گرفت و نیاز است تا شرایط مورد نیاز هم از سوی 
دانشگاه مهیا شــود تا امکان حمایت، اختصاص زمین و ساخت 

دانشگاه فراهم آید.

استاندار اصفهان:
رفع دغدغه کمبود معلم، وظیفه دانشگاه فرهنگیان است

  اصفهان در جایگاه چهارم بیشترین حیوان گزیدگی در کشور؛  

با موافقت نمایندگان؛
اسیدپاشی به قصد ایجاد ناامنی، افسادفی االرض محسوب می شود

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در 
جلسه علنی صبح  دیروز، تبصره الحاقی به ماده یک این طرح را با ۱۶۱ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع 
از مجموع 245 نماینده حاضر به تصویب رســاندند که براساس آن در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و 
ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود؛ اقدام مرتکب افساد فی االرض محسوب   
می شود.سیده فاطمه حسینی،نماینده تهران در این پیشــنهاد، حذف تبصره الحاقی به ماده 5 طرح تشدید 
مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را ارائه داد. نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رای موافق، ۳2 
رای مخالف و پنج رای ممتنع آن را تصویب کردند.ســیده فاطمه حسینی ضمن توضیحاتی در مورد این بند 

الحاقی گفت: این تبصره باید حذف شود چرا که زحمات مجلس برای قربانیان اسیدپاشی به هدر می رود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
99۲ هزار نفر در اصفهان فشار خون دارند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بر اساس پایش های انجام شده ۹۹2 هزار نفر در استان اصفهان 
بیماری فشــار خون دارند، همچنین ۱۱/۶ درصد از مردم نیز مبتال به دیابت هستند. کمال حیدری، در خصوص 
وضعیت فشار خون در استان اصفهان، اظهار کرد: فشــار خون، حدود 25 درصد افراد بالغ باالی ۱۸ سال را درگیر 
خود کرده است. وی افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده ۹۹2 هزار نفر در استان اصفهان به این بیماری مبتال 
هستند که 40 درصد از آنها از بیماری خود مطلع نبودند و غربالگری فشار خون در استان به خاطر مغفول ماندن این 
بیماری است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: بسیج ملی کنترل فشار خون برای مراقبت 
بیشتر، درمان سریع تر و کاهش عوارض فشار خون در نظر گرفته شده است. در بحث دیابت نیز بر اساس پایش های 

انجام شده و برآوردها ۱۱/۶درصد از مردم استان درگیر این بیماری هستند. 

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: 
نقشه های هواشناســی بیانگر تداوم استقرار جوی نســبتا ناپایدار روی استان 
برای چند روز آینده است که بر این اســاس بارش رگباری بهاری همراه با رعد 
و برق و احتمال تگرگ و تندباد موقتی در استان پیش بینی می شود. حجت اله 
علی عسگریان اظهار کرد: بر این اســاس طی این مدت وضعیت جوی در اکثر 
مناطق صاف، در بعدازظهرها افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید 

و بارش های رگباری پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق به ویژه در مناطق غرب، 
شمال و جنوب استان پیش بینی می شود. کارشناس مسئول پیش بینی هوای 
اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اطالعیه شماره ۱5 اداره هواشناسی 
اصفهان، افزود: به سبب ناپایداری های جوی، بارش رگباری بهاری همراه با رعد 
و برق و احتمال تگرگ و تندباد موقتی فردا در مناطق غرب، جنوب غربی و نیمه 

شمالی استان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب پیش بینی می شود.

هوا
 و 

تداوم ناپایداری های آب
جوی در اصفهان

پریسا  سعادت
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 حمله سارقان مسلح
 به منزل موراتا

به نقل از نشــریه مارکا، داستان حمله سارقان 
به منزل بازیکنانی که در اردوی تیم های شان 
حضور دارند، همچنان 
ادامــه دارد و این 
بار نوبــت آلوارو 
مهاجم  تــا،  مورا
تیم ملی اســپانیا 
بوده که قربانی شود. 
درحالی کــه  او برای 
شــرکت در بازی های انتخابی یورو 2020 در 
اردوی تیم ملی اســپانیا حضور دارد، اعضای 
خانواده او، متحمل شــوک بزرگی شدند؛ زیرا 
گروهی از ســارقان به خانــه او حمله کردند.

ظاهرا سارقان مســلح هم بوده اند و آنها زمانی 
حمله کردند که اعضــای خانواده موراتا داخل 
منزل بودند. ســارقان یک سری اشیاء قیمتی 
و زیور آالت همســر موارتا را ربــوده  و از محل 
متواری شــده اند.هنوز اینکه ســارقان به چه 
شیوه ای موفق به ورود به منزل موراتا شده اند، 
مشخص نیست. پلیس بالفاصله پس از اطالع 
از این اتفاق در محل حاضر شد؛ اما آنها زمانی 

رسیدند که تمام سارقان فرار کرده بودند.

 میالن، رقم فروش دوناروما 
 را اعالم کرد

به نقــل از کالچیو میرکاتو، پاری ســن ژرمن 
برای تمدید قرارداد با بوفون به توافق نرســید 
و این سنگربان باتجربه 
ایتالیایــی بعــد از 
یک فصل حضور 
در تیم پاریســی 
از جمــع آنها جدا 
ی  نه ها ســا ر . شد
ایتالیایی و فرانسوی 
در این چند روز اخیر از دوناروما به عنوان گزینه 
اصلی جایگزینی بوفون در پاری ســن ژرمن 
نوشتند.میالن، رقم فروش ســنگربان جوان 
خود را اعالم کرد. کالچیو میرکاتو نوشــت که 
میالن برای فــروش دوناروما ۶0 میلیون پوند 
می خواهد.عالوه بر پاری سن ژرمن از منچستر 
یونایتد هم به عنوان مشــتری دوناروما سخن 
به میان آمده است.کالچیو میرکاتو نوشت که 
میالن در صورت جدایی دوناروما تالش خواهد 
کرد تا ماتیا بیرین سنگربان جوان یوونتوس را 

جذب کند.

 ماتئودی در آستانه پیوستن
 به الدحیل

باشــگاه الدحیل برای حضــور قدرتمندانه تر 
در فصــل بعد به دنبــال تغییراتــی در میانه 
میدان اســت. الدحیل 
در آســتانه توافق 
نهایی با ماتئودی 
هافبک فرانسوی 
یوونتوس اســت.

کالچیــو  ســایت 
میرکاتو نوشــت که 
باشــگاه الدحیل و یوونتوس ارتباط خوبی با 
هم دارند و بر ســر انتقال ماتئــودی به توافق 
رسیده اند.این سایت ایتالیایی همچنین نوشت 
که این احتمال زیاد است که ماتئودی و مهدی 
بن عطیــه باهم معاوضه شــوند؛ به طوری که 
مدافع مراکشی الدحیل بار دیگر به رقابت های 
سری A برگردد تا پیراهن یووه را بر تن کند.بن 
عطیه تابستان سال قبل با قراردادی سه ساله 
به الدحیل پیوست و ظاهرا یوونتوس با توجه 
به خداحافظی بارزالی و باال رفتن سن کیلینی 
و بونوچی به دنبــال بازگردانــدن این مدافع 

مراکشی است.

ساوتگیت:
  تیم ملی انگلیس را

 رها نمی کنم
در روزهای اخیر شایعاتی درباره پیوستن زوج 
ساوت گیت و هالند به چلســی برای پر کردن 
جای خالی ماتوریتزیو 
ســاری که انتظار 
می رود با چلسی 
خداحافظی کند، 
مطرح شــده بود. 
هالند در گذشــته 
شش ســال به عنوان 
دستیار سرمربی در چلسی مشغول به کار بوده 
و این یکی از دالیل پررنگ شــدن شایعات در 
مورد او و ساوت گیت بود؛ اما ساوت گیت در یک 
کنفرانس خبری با رد این شایعات گفت: من به 
انگلیس متعهد هستم؛ به همین سادگی. امکان 
ندارد در این زمان تیم ملی انگلیس را ترک کنم 

و به دنبال شغل دیگری باشم.

ذوب آهن توان رقابت مالی با  تیم های مدعی را ندارد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

  علی دشــتی، بازیکنی که فصل قبل توانست روی یک حرکت 
انفــرادی، گل زیبایــی وارد دروازه آبی پوشــان پایتخت کند، 
استقاللی شد؛ البته این خبر را ارگان خبری باشگاه استقالل نه، 
بلکه برادر دشتی رسانه ای کرد. او با انتشار عکسی در اینستاگرام 

خود، رسما حضور دشتی در استقالل را لو داد.

دشتی، اولین خرید استقالل

سید مجید حسینی مدافع ایرانی تیم ترابزون در دیدار دوستانه ایران و 11
سوریه دچار مصدومیت شد و از زمین بازی بیرون رفت. این بازیکن به 
مدت ۱.۵ ماه از میادین دور خواهد بود. او البته در این مدت استراحت 
خواهد داشت؛چون تیم باشگاهی او تنها دیدارهای دوستانه در پیش 
دارد. حسینی که گفته می شود از چند تیم اسپانیایی پیشنهاد دارد 

فعال تصمیم خود را برای فصل آینده اعالم نکرده است.

مجید حسینی چه مدتی از میادین دور است؟
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 سه ستاره تراکتور 
در لیست قلعه نویی!

ســپاهان با تمدید امیر قلعه نویــی وارد نقل و 
انتقاالت شده است و در اولین گام نیز حسینی را 

جذب کرد. در ادامه نقل و انتقاالت 
ســپاهان، امیر قلعه نویی ســه 
بازیکن تراکتور را در لیســت 

اولیه خود قرار داده است تا 
مسئوالن این باشگاه 

مذاکــرات خود 
را آغاز کنند. 

نی ها  صفها ا
در تــالش 
هســتند 

ن  شــکا ا
دژاگه، احسان 

حاج صفــی و علیرضــا 
نقــی زاده را پــای میز 
مذاکره بکشانند ولی کار 
ســختی را در این نقل و 
انتقال خواهند داشــت و 

این سه بازیکن با تراکتور 
بــرای دو فصــل قــرارداد 

دارند و بایستی برای جدایی 
رضایت باشگاه را جلب کنند که 

با توجه به رابطه شکر آب شده قلعه نویی و زنوزی 
کمی سخت به نظر می رسد.

استیضاح وزیر ورزش از دستور 
کار مجلس خارج شد

یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
از منتفی شدن اســتیضاح وزیر ورزش خبر داد.
علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد: با کاهش تعداد 
امضای استیضاح کنندگان وزیر ورزش به ۸ نفر 
این اســتیضاح منتفی و از دســتور کار مجلس 
خارج شــد.به گفته  وی اســتیضاح وزیر ورزش 
بیش از 20 امضا داشته که در چند مرحله تعداد 
امضاهای آن کاهش یافتــه و نهایتا ازحد نصاب 

افتاده است.

امینه... رجب... مسوت؛ یک 
عروسی جنجالی

حضور رجب طیب اردوغان به عنوان مهمان در 
عروسی مسوت اوزیل و امینه گولش بیش از همه 
حواشی زرد، یک نکته ویژه داشت؛ هر سه نفر به 
شدت افکار ناسیونالیســتی درباره ترکیه دارند. 
رجب طیب اردوغان را همه با برنامه های احیای 

امپراتوری عثمانی شناختند. 
مســوت اوزیل با اینکه لبــاس تیم ملی آلمان را 
می پوشد؛ اما خودش را یک ترک می داند و بارها 
تاوان این رفتار را هم پــس داده و امینه گولش 
همسر اوزیل با اینکه در ســوئد بزرگ شده؛ اما 
نشان ماه و ستاره روی پرچم ترکیه را روی بدنش 
تتو کرده است تا مثلث ناسیونالیست های ترک 

در مراسم عروسی شکل بگیرد.

مدیرعاملذوبآهن:
ذوب آهن توان رقابت مالی با  

تیم های مدعی را ندارد
مدیرعامل ذوب آهن در باره جدایی محمدرضا 
حسینی و رشید مظاهری از ذوب آهن گفت: این 
دو بازیکن خیلی برای ما زحمت کشیده بودند و 
من قرارداد آنها را 3 ساله تنظیم کردم که امسال 

قرارداد آنها به اتمام رسید. 
سال قبل خیلی تالش کردم قرارداد آنها را تمدید 
کنم ولی این اتفاق نیفتاد و آنها حاضر به این کار 
نشدند. از آنها تشــکر می کنم ولی باشگاه توان 
رقابت با باشــگاه هایی که این دو بازیکن با آنها 
قرارداد امضا کردند را ندارد. سعیدآذری در مورد 
اینکه گفته بود یک باشگاه به حسینی 4 میلیارد 
پیشنهاد داده اســت هم گفت: اجازه بدهید این 

بین من و خدایم بماند. 
تهرانی و شیرازی ندارد، حســینی االن بازیکن 
ســپاهان اســت و من اجازه ندارم در مورد این 

موضوع صحبــت کنم. آن زمان 
حسینی بازیکن ما بود.

در حاشیه

حاشــیه های عجیــب و غریــب 
دیدار فینــال جام حذفــی، محور 
صحبت های رییس فدراســیون فوتبال در نشســت 
خبری دیروز با اصحاب رسانه بود. مهدی تاج که پس 
از مدت ها در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، حوادث 
روی داده در دیــدار نهایی رقابت هــای جام حذفی 
فوتبال کشــور را خارج از اختیارات این فدراسیون 
دانست و گفت: فدراســیون فوتبال تازمانی که بحث 
بلیت فروشی به شیوه استاندارد انجام نگیرد و مشخصا 
بلیت در منزل فروخته نشــود تا کامال متوجه شویم 
چند نفر وارد ورزشگاه شدند، ورود نمی کند. صحبت 
درباره تیم ملی و انتخاب ســرمربی تیــم ملی امید 
از دیگر نکاتی بود که رییس فدراســیون فوتبال در 
نشست دیروز به آنها اشــاره کرد. در زیر گزیده ای از 

صحبت های مهدی تاج می آید.

 ظرفیت ورزشگاه فوالد 30۵00 نفر بود که 20۵00 
نفر بلیت فروش رفته؛ یعنی یک سوم ورزشگاه خالی 
بوده اســت. بقیه آن هم بین پرسپولیس و داماش به 
مساوی تقسیم شد. اگر پشــت درهای ورزشگاهی 
جمعیــت بیاید؛ حتــی بــدون بلیت هم باشــند، 
ما نمی توانیم آنهــا را راه ندهیم. ایــن مخلص کالم 
است. این حرف های نیروی انتظامی است که کامال 
حرف های درستی است. آنها به ما گفته اند کسانی که 
بدون بلیت می آیند را نمی توانیم به عنوان اغتشاشگر 
با گاز اشک آور متفرق کنیم. اینها مردمی هستند که 
برای یک بازی فوتبال آمده اند و مــا نمی توانیم آنها 
 را پشــت در نگه داریم. با توجه به اتفاقاتی که افتاد ،

نمی توانیم به مردم بگوییم این آخرین بار بود چنین 
اتفاقی می افتد. قطعا این آخرین بار نیست و بازهم این 
اتفاقات خواهد افتاد. نسبت به گذشته خیلی مسائل 
بهتر شده؛ اما چیزی که در اختیار فدراسیون نیست، 

امنیت ورزشگاه هاست.

در این میان برخی از دوستان مانند آقای قاضی زاده 
هاشمی هستند که به هر اتفاق فوتبالی، واکنش نشان 
می دهند. درباره اتفاقات ورزشــگاه شــهدای فوالد 

اهواز کســی مانند محمد دادکان می تواند به راحتی 
صحبت کند چون رییس فدراســیون بوده و فوتبال 
را می شناســد و حقانیت برای مصاحبه دارد؛ یا آقای 
مصطفوی یا کســانی که در فوتبــال بوده اند. جالب 
است که اینها سالی دوبار درباره فوتبال شاید صحبت 
کنند؛ اما آقای قاضی زاده هفته ای ۵ بار درباره فوتبال 
صحبت می کند. اگر اینگونه پیش برویم باید درباره 
ارنج تیم ملی هم با ایشــان صحبت کنیم. به هرحال 
ما هم بایــد جواب بدهیم. ما دنبال این هســتیم که 
گزارش کامل مربوط به بازی دربیاید. اگر باشــگاهی 
تخلف کرده و بلیت بیشتر فروخته، باید جریمه شود.

در دنیا بلیت هــا را کنترل می کنند. اگر قرار باشــد 
عکس خریدار با آن چیــزی که روی بلیت آمده یکی 
نباشد، قطعا تماشاگر را محروم می کنند. ما در بازی 
با فوالد یا باید می گفتیم برونــد خانه یا با حضور آنها 
پشت در، بازی را ادامه می دادیم؛ اما در را باز کردیم. 
از این به بعد بهتر اســت تا زمانی که ضمانت الزم و 
کافی برای یک بازی انجام نشده، آن را برگزار نکنیم. 
بسیاری از بازی ها در وضعیت خوبی برگزار می شود؛ 
اما چنیــن اتفاق های اندکی هم که مــی افتد، دیگر 

نباید رخ بدهد. به این صورت تنها می توان به جوابی 
منطقی رسید که مردم چقدر بلیت می خرند. وقتی 
مردم بدانند که بدون بلیت الکترونیکی نمی توانند به 
ورزشگاه بیایند، به ورزشــگاه نخواهند آمد و اینگونه 
نیست که بیایند و پشت در ورزشــگاه جمع شوند و 

نیروی انتظامی نیز بگوید نمی توانم آنها را راه بدم.

به غیر از بازی جام حذفــی، دومین بحث من به تیم 
ملی مربوط می شــود. ویلموتس کار خود را با قدرت 
آغاز کرد. ما در کشور، مشکالت زیادی داریم و حضور 
یک ســرمربی مانند ویلموتس کاری عجیب و بزرگ 
است. در این میان همه ارگان ها کمک کردند تا این 
اتفاق را شدنی کنیم. در کنار او آقای هاشمیان حضور 
دارد و به کمک های ایشــان باز هم اضافه می شــود. 
تعداد کمک های خارجی را به 2 رساندیم و هنگامی 
که در اردو هســتیم، 3 نفر دیگر به صورت روزمزد به 
تمرینات دعوت می شــوند. وضعیت ما از نظر مالی 
عادی و خوب نیســت. ما در بخش مالی هزینه های 
زیادی داریم و دولت نمی خواهد به ما کمک کند. در 
۶ ماه اخیر آقای صالحی امیری و دکتر سلطانی فر به 
تمرین تیم امید رفتند و فقط مبلغ 200 میلیون تومان 

به این تیم پاداش دادند. ما مشکل ارزی شدید داریم 
و همین االن برای تیم ملی در کره جنوبی و برای تیم 
جوانان مشکالتی در مسیر تهیه ارز ایجاد شده است.

ما انتظارمان این اســت دولت کمک کند طلبمان را 
از فیفا بگیریم. ما حتی انتظــار داریم که دولت به ما 
پول بدهد و مطالبات فیفا را برای خود بردارد. اینکه 
دیگر انتظار زیادی نیست. من همین اواخر در کنگره 
فیفا با مسئول مالی فیفا صحبتی داشتم. ما االن ۶-۵ 
میلیون دالر برای تیم ملی از فیفا طلبکار هستیم که 
اگر به ایران بیاید و به تیم ملی برسد، می توانم بگویم 
که دیگر بدهی برای فدراسیون فوتبال و تیم ملی باقی 
نخواهد ماند. امیــدوارم دولت به ما کمک کندو یکی 
از این دو راه را عملی کند یا شــرایط را برای دریافت 
پول از فیفا مهیا کنند یا پول را به ما بدهند و خودشان 

از فیفا بگیرند.

 تیم ملی امید در قسمت ســرمربیگری جای نگرانی 
دارد. آنهــا فیفــادی ندارند همچنین مــا در پنل 4 
هستیم و حذف قبلی ما به آن شکل که چهارم شده 
بودیم، باعث شد پنل 4 را به ما اختصاص دهند. یک 
تیم از گروه یک، یک تیم از گروه دو و یک تیم از گروه 
3 و مشخص است که گروه ســختی خواهیم داشت. 
درواقع سخت ترین دوره امیدها را پیش رو داریم. ما 
به حمدا... امسال توانستیم بازی خوبی انجام بدهیم 
و با عراق هم امتیاز شــدیم؛ اما به خاطر کارت زرد از 
رتبه اول دور ماندیم. با آقای گل محمدی قبالصحبت 
کردیم و او نیز هدایت تیم امید را پذیرفت؛ اما استاندار 
و اداره کل و هیئت فوتبال و باشگاه در خراسان نامه 
زدند و گفتند که ما به باشگاه های آسیا رفتیم و آقای 
گل محمدی مال ماست. به هرحال چون آن هم بحث 
ملی بود، چیــز خاصی نگفتیم. با یــک نفر دیگر هم 
صحبت داشتیم؛ اما به جمع بندی خاصی نرسیدیم. 
االن خیلی به گزینه نهایی نزدیک شــدیم و با آقای 
فرهاد مجیدی صحبت داشــتیم. باید ببینیم امروز 
و فردا چه اتفاقی می افتد تــا در صورت ممکن او به 

عنوان سرمربی تیم امید ایران انتخاب شود.

 دولت نمی خواهد به ما کمک کند
رییسفدراسیونفوتبال:

  عکس روز

فینال رقابت تنیس جایزه بزرگ اصفهان
فینال اولین رقابت تنیس جایزه بزرگ اصفهان یادواره شهید سرگرد خلبان علی ودعی به 

میزبانی هیئت تنیس اصفهان در باشگاه تنیس پرواز برگزار شد.

ملی پوش جدید تیم فوتسال گیتی پسند در خصوص اردوی تیم گیتی پسند در کیش، اظهار کرد: بعد از اینکه 
دو روزی در اصفهان جمع شدیم و تمرین کردیم، یک اردوی هشت روزه سنگین را در جزیره کیش داشتیم. 
باوجود ماه رمضان، این اردو فشار زیادی را به همراه داشت.محمدرضا سنگ سفیدی ادامه داد: اردوی خیلی 
سختی بود. خدا را شکر که در درجه اول اردو را همگی به ســالمت به پایان رساندیم و توانستیم چیزی را که 
مدنظر کادرفنی بود، به نحو احسن انجام دهیم.سنگ ســفیدی افزود: اگر مسائل فنی را کنار بگذاریم، حمید 
بی غم، یکدلی و رفاقت را بین بازیکنان ایجاد کرده اســت که در این یک ماه که در باشگاه گیتی پسند تمرین 
می کنم، به خوبی این موضوع دیده می شود. همه بازیکنان مثل برادر کنار یکدیگر برای هدف مشترک تمرین 
می کنیم و برای رســیدن به آن هدف به یکدیگر کمک خواهیم کرد.وی با اشاره به شرایط پلی آف و برگزاری 

مسابقات، خاطرنشان کرد: پلی آف، خوبی و بدی هایی دارد. در همه دنیا پلی آف انجام می شود؛ اما درصورتی که 
ما نیز برای برگزاری، زیرساخت های الزم را داشته باشیم.سنگ ســفیدی ادامه داد: شنیده ایم که می گویند 
پلی آف امسال قرار است به صورت تک حذفی قرعه کشی شود. واقعا نمی دانم چه کسی این حرف را با چه نظر 
و منطقی زده اســت. پلی آف باید یک  ویژگی مثبت برای تیم باالی جدول داشته باشد و بازی های آن 2 از 3  
انجام شود و بازی رفت  و برگشت، فکر نمی کنم درست باشد.وی افزود: از طرف دیگر پلی آف تیم ها را با انگیزه 
می کند و تیم ها تا آخرین روز شانس دارند و می توانند، بجنگند. نظر من این است که اگر قرار است پلی آف باشد 
به شکل درست آن باشد و اینکه به تیم ملی آسیب وارد نشود. بود و نبود آن دست مسئوالن است و وظیفه ما 

بازی کردن است که به وظیفه خود عمل می کنیم.

مدیر حوزه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه المپیاد استعدادهای برتر در 
دهه اول شهریور ماه به میزبانی ده استان کشور برگزار می شود، اظهار کرد: اصفهان، پیشنهاد میزبانی 
از پنج رشته تنیس روی میز، شمشیربازی، شنا، دوچرخه ســواری و تیراندازی با کمان در دو بخش 

آقایان و بانوان را به وزارتخانه ارسال کرده است.
محسن تابش فر با پاسخ مثبت در مورد اینکه آیا ظرفیت استان اصفهان فراتر از میزبانی بیش از پنج 
رشته است؟ گفت: اما سیاســت وزارتخانه درگیر کردن بیشتر اســتان ها در این مورد است که برای 
گرفتن میزبانی رشته های بیشتر، وزارتخانه این اجازه را به اســتان ها نمی دهد.مدیر حوزه قهرمانی 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان افزود: البته میزبانی ما هم از این رشته ها قطعی نیست ولی 
پیشنهاد آن را به وزارتخانه داده ایم و امکان آن هست که رشته ها تغییر یا تعداد آن نیز کم یا زیاد شود.

تابش فر افزود: پنج رشته ورزشی دوومیدانی، شــنا، ژیمناستیک، بدمینتون و شطرنج از این المپیاد 
جدا شده اند که قرار است فدراسیون ورزشــی دانش آموزی از اوایل تا اواسط مردادماه مسابقات این 

رشته های ورزشی را برگزار کند.
وی ادامه داد: از 40 روز پیش با تمامی هیئت های ورزشــی مکاتبات الزم انجام شــده است و از آنها 
خواسته شــده ورزشــکاران خود را به پایگاه قهرمانی معرفی کنند تا از آنها آزمون های پیکرسنجی، 
پزشکی و قابلیت های جسمانی گرفته شود و تا به حال ۱20 ورزشکار معرفی شده اند و تست های الزم 
را انجام داده اند.وی در مورد برخی رشته های ورزشی که در دور گذشته نتایج ضعیفی را کسب کرده اند، 
تصریح کرد: جلسات کارشناسی متعددی را با این هیئت ها داشته ایم و موقعیت های خوبی را در اختیار 

رشته های مدال آور گذاشته ایم که امیدوارم نتایج ضعیف گذشته را جبران کنند.

مدیرحوزهقهرمانیادارهکلورزشوجواناناصفهانخبرداد:

اصفهان، میزبان پنج رشته در المپیاد استعدادهای برتر

ملیپوشجدیدتیمفوتسالگیتیپسند:
بی غم، یکدلی را بین بازیکنان ایجاد کرده است

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2715 | Jone  10,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



با توجه به عصر ارتباطات و دنیای الکترونیک امروز، 
وزارت بهداشــت ایران بــا همکاری شــرکت های 
کارآفرین و نخبه کشور از جمله شــرکت کارگشای برتر قرن )نوبت 
آنالین( اقدام بــه راه اندازی ســامانه نوبت دهی آنالیــن به منظور 
یکپارچه سازی اطالعات در سطح کشــور کردهمچنین امکان ارائه 
خدمات بهتر بهداشتی-درمانی و مدیریت بهتر نظام سالمت کشور را 
فراهم ساخت. در همین راستا، ســید خدارحم هاشمی باباحیدری، 
مدیرعامل شرکت کارگشای برتر قرن )نوبت آنالین( در نشست خبری 
با اصحاب رســانه در خصوص تجهیز مطب ها و مراکز درمانی استان 
اصفهان به سامانه نوبت دهی آنالین، اظهار کرد: در راستای تحقق و 
رسیدن به سند چشم انداز بیست ســاله ایران، تصمیم بر راه اندازی 
دولت الکترونیک بوده که بر اســاس قوانین برنامــه چهارم و پنجم 
توسعه، وزارت بهداشت موظف به اجرای پرونده الکترونیک سالمت 
برای همه افراد جامعه شــده اســت. وی در تشــریح کاربرد پرونده 
الکترونیک سالمت افزود: این پرونده به نوعی مکانیزه کردن وظایف و 
تکالیف واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشــت و درمان است که 
شامل مجموعه اطالعات مرتبط با سالمت شــهروندان قبل از تولد 
)اطالعات جنینی( تا پس از مرگ است که به طور مداوم و با گذشت 
زمان ذخیره می شود و بدون محدودیت زمانی و مکانی در دسترس 
افراد مجاز مانند پزشــک معالج قرار می گیرد. مدیرعامل شــرکت 
کارگشای برتر قرن )نوبت آنالین( در خصوص مزایای پرونده سالمت 
الکترونیک، تصریح کرد: نوبت دهی آنالین اینترنتی مزایای بسیاری 
دارد کــه صرفه جویی در زمان اخــذ نوبت، تســریع انجام خدمات 
بهداشــتی و درمانی، جلوگیری از مراجعات تکراری، صرفه جویی در 
زمان بیماران و پرســنل درمانی نظم در کارها، صرفه جویی مالی و 
کاهش بخشی از معضل ترافیک و آلودگی هوا از مزایای آن است. وی 
با بیان اینکه شرکت کارگشــای برتر قرن با نام تجاری نوبت آنالین 

توانسته گامی قوی در جهت کسب وکارهای نوین تجارت الکترونیک 
در فضای مجازی بردارد، خاطرنشان کرد: تالش ما بر این است تا با یک 
هم افزایی مثبت در جهــت خدمت به جامعه پزشــکی و بیماران از 

دغدغه های آنها بکاهیم و از زمانبر بودن فرآیند نوبت دهی بکاهیم. 
هاشــمی باباحیدری با تاکید بر اینکه مطب ها و مراکز درمانی بدون 
پرداخت هزینه تبلیغات می توانند به این سامانه تجهیز شوند، گفت: در 
این سامانه آنالین این قابلیت وجود دارد که در مطب ها، بیمارستان ها 
و بخش های تخصصی و فوق تخصصی بدون تجمع بی مورد بیماران و 

همراهانشان، نوبت ارائه شود.

تاکنون ۱۰۰ مطب پزشکی به سامانه نوبت آنالین تجهیز 
شدند

محمد عارف حبیبــی )عارف اصفهانــی( مدیر بازرگانی شــرکت 
کارگشــای برتر قرن )نوبت آنالین( در ادامه این نشست با اشاره به 
اینکه دو ماه از فعالیت تجهیز به ســامانه نوبــت آنالین در اصفهان 
می گذرد، اظهار کرد: تجهیز به این ســامانه از سوی مطب ها و مراکز 
درمانی با استقبال خوبی روبه رو بوده و در عرض ۲ ماه گذشته بیش از 
۱۰۰ پزشک و مرکز درمانی با نصب این اپلیکیشن از شیوه نوبت دهی 

به صورت آنالین استقبال کردند. وی با اشاره به وجود ۱۸ هزار پزشک 
در استان اصفهان، افزود: این سامانه بر مبنای ضوابط وزارت بهداشت 
طراحی و دریافت مجوز داشــته است و تا یک ســال آینده همه این 
پزشکان به سامانه نوبت دهی آنالین خواهند پیوست. مدیر بازرگانی 
شرکت کارگشای برتر قرن )نوبت آنالین( با اشاره به دسترسی و نصب 
آسان این اپلیکیشن، تصریح کرد: این سامانه مجهز به یک وب سایت 
و دو اپلیکیشن است که یکی از آنها مربوط به بیمار و دیگری مربوط 
به پزشک است که در تمام محیط های اندروید، آی یواس و غیره نصب 
می شود و همه کاربران عمومی تنها با داشتن سواد خواندن و نوشتن 
می توانند از این ســامانه اســتفاده کنند. وی با تاکید بر اینکه همه 
بیمارستان ها و مراکز درمانی حاضر به همکاری با سیستم نوبت آنالین 
شده اند، خاطرنشان کرد: استفاده از این سامانه برای پزشکان رایگان 
اســت؛ اما برای بیماران هربار نوبت گیری مبلغ هــزار تومان هزینه 
خواهد داشت که در صورت کنسل شــدن نوبت تا ۲۴ ساعت قبل از 
نوبت مبلغ هزارتومان پرداخت شده به حساب آنها بازگردانده می شود 
همچنین امنیت سایت و درگاه اینترنتی برای واریز این مبلغ درنظر 
گرفته شده و مجوزات الزم از دستگاه های مربوطه همچون پلیس فتا 
و بانک مرکزی برای این کار اخذ شده است. عارف اصفهانی با اشاره به 
عقد تفاهم نامه همکاری با شهرک سالمت در این مورد گفت: با توجه 
به ورود اصفهان به حوزه گردشگری سالمت، قرارداد همکاری با کشور 
عراق را در دستور کار داریم تا این ســامانه در بیمارستان ها و مراکز 
درمانی این کشور اجرایی شود؛ همچنین در مرحله معرفی سامانه به 
شرکت های توریستی هستیم تا توریست ها هم بتوانند از این سامانه 
استفاده کنند. وی با اشاره به کمک این سامانه به منشی های مطب 
گفت: این سامانه به منشی کمک می کند تا نظم بیشتری در ویزیت 
بیماران توسط پزشک و سالن های انتظار برقرار کند همچنین ساعات 

انتظار بیماران در مطب ها تا حد بسیاری کاهش می یابد.

سامانه نوبت دهی آنالین؛ خدمتی شایان در نصف جهان

کنترل فشار خون رانندگان تاکسی در طرح بسیج ملی
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

قدردانی نمایندگان مجلس از 
نیروی انتظامی اصفهان

نمایندگان مردم اســتان اصفهان در مجلس 
شورای اســالمی با صدور بیانیه ای خطاب به 
سردار اشــتری از فرمانده و پرســنل نیروی 
انتظامی اســتان اصفهان قدردانی کردند. در 
این بیانیه آمده است: امنیت عمومی مثال زدنی 
در اســتان اصفهان در شرایط خاص و حساس 
جغرافیایی اســتان که در شــاهراه شمال به 
جنوب و شــرق به غرب قــرار گرفته، مرهون 
نقش آفرینی مجاهدانه و هوشــمندانه نیروی 
انتظامی استان است. در ادامه این بیانیه نوشته 
شــده: آخرین نمونه این جانفشــانی ها را در 
چند هفته گذشــته و در مقابله هوشمندانه و 
شجاعانه با تروریســت های مسلح و به هالکت 
رساندن آنها شاهد بودیم. رشادت های نیروی 
مقتدر و مردمی انتظامی در این عملیات منجر 
به شهادت ستوان یکم مهدی جمشیدی شد. 
در پایان بیانیه آمده است: به نمایندگی از مردم 
قدرشناس استان اصفهان از مساعی شبانه روزی 
نیروی انتظامی اســتان اصفهــان برای حفظ 
و ارتقای امنیت و مقابله با پدیده ناامن ســاز و 
عناصر تهدیدکننده نظم و امنیت اجتماعی در 
اســتان قدردانی می کنیم، الزم است از سوی 
فرماندهی محتــرم ناجا نیز مراتــب قدردانی 

انجام شود.

کنترل فشار خون رانندگان 
تاکسی در طرح بسیج ملی

مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکسیرانی شــهرداری اصفهان گفت: در طرح 
بســیج ملی کنترل فشــار خون باال که از ۱۵ 
خردادماه بــه مدت یک ماه برگزار می شــود، 
رانندگان ناوگان تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
نیز شــرکت خواهند کرد. هــادی منوچهری 
اظهار کرد: طرح بسیج ملی کنترل فشار خون 
باال با شعار »فشار خون؛ بدانیم و اقدام کنیم« 
با هدف مشــارکت نهادهای مدنی و فرهنگی 
در عرصه اطالع رسانی و حساس سازی جامعه 
به منظور کاهــش این بیمــاری مهلک از ۱۵ 
خرداد تا ۱۵ تیر ماه ۹۸ اجرا می شود. وی افزود: 
با تعامل بین کمیســیون بهداشت و سالمت 
شورای شهر، سازمان تاکســیرانی شهرداری 
اصفهان و دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان، 
تبلیغات گسترده شــنیداری در تاکسی های 
سطح شهر انجام می شود تا شهروندان نسبت 
به حضور در این طرح ترغیب شوند. مدیرعامل 
ســازمان مدیریت و نظــارت بر تاکســیرانی 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: به صورت 
ویژه و جداگانه، رانندگان ناوگان تحت پوشش 
سازمان تاکسیرانی نیز مورد تست فشار خون 
قــرار می گیرند. منوچهری گفــت: با توجه به 
اینکه هدف از اجرای بســیج ملی فشار خون، 
افزایــش آگاهی مردم نســبت بــه خطرات 
فشارخون باال عنوان شــده است، امیدواریم با 
اجرای این طرح، شاهد کنترل بهتر این بیماری 

در میان شهروندان و رانندگان باشیم.

افزایش ۱۲ درصدی بودجه 
پروژه های مناسب سازی در شهر

مشــاور مناسب ســازی معاونت شهرسازی و 
معماری شــهرداری اصفهان گفــت: یکی از 
مهم ترین وظایف مدیریت شهری، فراهم کردن 
شرایط مناسب استفاده اقشــار آسیب پذیر از 
امکانات و اماکن عمومی اســت؛ زیرا معلوالن، 
جانبازان و ســالمندان حق دارند مانند سایر 
شــهروندان از امکانات و فضاهــای تفریحی، 
تاریخی و گردشــگری شهر اســتفاده کنند. 
علیرضا ابراهیمیان با بیان اینکه سال گذشته 
تعداد ۵۴ پروژه مناسب سازی با سه میلیارد و 
۹۰۰ میلیون تومان اعتبار در شهر اجرایی شد، 
افزود: در ســال جاری با افزایش ۱۲ درصدی 
بودجه پروژه های مناسب سازی، میزان بودجه 
این بخش به چهــار میلیــارد و ۶۸۵ میلیون 
تومان افزایش یافته است و تعداد ۵۳ پروژه در 
شهر اجرایی خواهد شد. مشاور مناسب سازی 
معاونــت شهرســازی و معماری شــهرداری 
اصفهــان ادامه داد: ۵۳ پروژه مناسب ســازی 
شامل مناسب ســازی پیاده روها، بوستان ها، 
ســاختمان های در اختیار شــهرداری، نصب 
ِســت های حرکت درمانی ویــژه معلوالن در 
 ۱۵ بوســتان مناطــق ۱۵ گانه شــهر خواهد

 بود.
 وی با بیــان اینکه امســال بودجه اختصاصی 
ویژه ای برای مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس 
و ایمن سازی و همسطح سازی عبورهای عرضی 
معابر در نظر گرفته شــده است، گفت: در سه 
ماهه نخست امسال پروژه ها طراحی شده و در 
ســه ماهه دوم عقد قرارداد و تعیین پیمانکار و 
در سه ماهه سوم عملیات اجرایی پروژه ها کلید 

می خورد.

نایب رییس شورای اسالمی شهر:
در بعضی مناطق در بخش 

خدمات شهری قصور وجود دارد
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
زحمات و خدمات حوزه معاونت خدمات شهری 
در نگهداشــت فضای ســبز و نظافت شهر قابل 
تقدیر اســت ولی در بعضی از مواقــع و مناطق 
شــاهد قصور و کوتاهی هایی هســتیم که سایر 
زحمات و خدمات، تحت الشــعاع قرار می گیرد. 
علیرضا نصــر اصفهانــی اظهار کــرد: در اوایل 
اریبهشــت ماه در یکی از جلســات کمیسیون 
عمران و شهرسازی یا تلفیق از مجموعه معاونت 
محترم عمران درخواست شد که دریک حرکت 
فراگیر کلیه مناطق ملزم شــوند در مدت زمانی 
کوتاه نسبت به ترمیم گودال ها و ناهمواری های 
معابر و خیابان ها به گونه ای مشــهود ورود کنند 
و گزارش آن را به شورای شــهر ارائه کنند که نه 
نتیجه اقدامات در شهر مشهود بود و نه گزارشی 
در این زمینه ارســال شــد. وی افزود: در بعضی 
 از مواقع و مناطق شــاهد کوتاهی هایی هستیم؛

لذا درخواســت دارم معاونت محتــرم خدمات 
شهری با نظارت بیشــتر کارشناسان بر خدمات 
پیمانکاران متولی نظافت اجازه ندهند زیبایی و 
نظافت شهر اصفهان که زبانزد خاص و عام است 

به مرور زمان کمرنگ شود.

عضو شورای اسالمی شهر:
روابط خواهرخواندگی بدون 

ابزار کاری پیش نمی برد
رییس کمیسیون فرهنگی، ورزشی شورای شهر 
در صحن علنی این شورا اظهار کرد: روابط خواهر 
خواندگی از موضوعات مهم و دارای برنامه برای 
مدیریت شهری جدید بود؛ اما متاسفانه آثاری از 
این روابط دیده نمی شود؛ در حالی که از ابتدا از 
موضوعات مهم محســوب می شد. فریده روشن 
افزود: در خصوص خواهرخواندگــی بدون ابزار 
قطعاکاری پیش نمی رود و نباید انتظار داشــته 
باشــیم روابط شــهرهای خواهر خوانده تقویت 
نشــود و تاثیراتی را ببینیم. مــا نیازمند روابط 
بین الملل خوب هســتیم و باید تاثیــر آن را در 
اقتصاد شهر ببینیم. همچنین کوروش محمدی 
طی تذکر دیگری در صحن علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، اظهار کرد: شورای محیط زیست 
شهرداری تشکیل شــده و آیین نامه آن در حال 
تدوین است و تقدیم خواهد شد. این شورا نقطه 
آغاز تحوالت شــهرداری با رویکــرد مثبت در 
خصوص محیط زیســت بوده و به این جهت در 

نظر گرفته شده است.

معاون اجرایی سازمان مدیریت 
پسماندخبرداد:

برخورد با عوامل غیرمجاز 
جمع آوری پسماند خشک

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان گفت: طی گشت زنی های صورت گرفته در 
اردیبهشت ماه سال جاری در مناطق ۱۵ گانه شهر 
اصفهان، ۵۶ دوره گرد که به صورت غیرمجاز اقدام 
به جمع آوری پسماند خشک می کردند، بازداشت 
شدند. محمد منوچهری با اشــاره به فعالیت های 
این معاونت در زمینه بازرسی و نظارت، اظهار کرد: 
اقالم جمع آوری شده دوره گردها عموما در صنایع 
تبدیلی غیرمجاز به چرخه تولید برمی گردد؛ در این 
راستا به دو انبار غیرمجاز جمع آوری پسماند اخطار 
داده شد و ۱۵ خودرو نیز که به صورت غیرمجاز اقدام 
به جمع آوری و فروش اقــالم بازیافتی می کردند، 

توقیف شدند.
 وی با اشــاره به توقیف مجموعــا۴۴۷۰ کیلوگرم 
پسماند خشــک غیرمجاز در اردیبهشت ماه سال 
جاری، افزود: بیشترین میزان پسماند خشک متعلق 
به منطقه چهار و کمترین میزان مربوط به منطقه دو 

شهرداری اصفهان است.

یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و 
صنایع دستی اصفهان، یکی از مهم ترین رویدادهای 
فرهنگی و اقتصادی در حوزه گردشــگری ایران و 
اصفهان است که باحضور فعاالن گردشگری و صنایع 
دستی در سطح کشوری و باالخص جهانی و با حضور 
بیــش از ۱۳ خواهر خوانده شــهر تاریخی اصفهان 
برگزارخواهد شــد. علی یار محمدیان مدیر عامل 
شرکت بین المللی نمایشــگاه های استان اصفهان 
در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع دســتی اصفهان با بیان اینکه 
در این نمایشگاه ۳۰۰ مشــارکت کننده در ۹ هزار 
مترمربع فضای نمایشگاهی محصوالت خود را عرضه 
می کنند، اظهارداشــت: حضور فعال شــرکت های 
حمل ونقل هوایی و دریایــی، هتل ها، اقامتگاه های 
بوم گردی، مراکــز علمی اســتارت آپ، NGO در 
این نمایشــگاه باعث رونق گردشگری می شود. وی 
با بیان ظرفیت های باالی استان اصفهان در زمینه 
تولید صنایع دستی گفت: برای اولین بار نمایشگاه 
صنایع دستی و گردشگری در کنارهم برپا شده که 
در این نمایشگاه، نگاه ویژه ای به صنایع دستی این 

استان شده است.
ارتقای سطح گردشگری استان و کشور 

در قالب تبادل تجربیات 
در ادامه این نشســت فریدون الهیــاری، مدیر کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان از برگزاری نمایشــگاه گردشگری و صنایع 
دستی اســتان اصفهان در سال ۹۸ به صورت کامال 
حرفه ای و متفاوت خبرداد و اظهار داشت: نمایشگاه 
گردشگری و صنایع دستی اصفهان در سال جدید با 
رویکردی نو به خصوص در نحوه اجرا برگزار می شود 
که امید است عاملی برای  توسعه روزافزون صنعت 
گردشگری در استان پهناور اصفهان شود. وی ادامه 
داد: برگزاری این نمایشــگاه از اهمیت ویژه ای در 
سطح کشــور برخوردار اســت و با توجه به جایگاه 
محوری این استان در بخش گردشگری، پیش بینی 
می شــود بخش قابل توجهی از فعاالن این عرصه، 
در نمایشگاه حضور داشــته باشند. مدیرکل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
افزود: می دانیم که گردشــگری در استان اصفهان 
می بایست به صنعتی فراگیر و محوری تبدیل شود 
که این امر، نیازمند مســیری سخت است، از این رو 
سپردن برگزاری نمایشگاه در چنین سطح وسیعی 
نیازمند تیم حرفه ای و مجربی است که تجربه الزم را 

در حوزه های تخصصی آن داشته باشند.
اللهیاری گفت: استان اصفهان از شمال به استان های 
مرکزی، قم و سمنان، از جنوب به استان های فارس و 
کهگیلویه و بویراحمد، از مشرق به استان های یزد و 
خراسان و از غرب به استان های لرستان و چهارمحال 
و بختیاری محدود می شــود  که با توجــه به تنوع 
فرهنگی و رسوم این اســتان ها، برگزاری نمایشگاه 
گردشــگری و صنایع دســتی درشــهرگنبدهای 
فیروزه ای، باعث می شود مردم این مناطق با فرهنگ 
و آداب و ســنن یکدیگر به خوبی آشــنا شوند. وی 
معتقد اســت: با توجه به اینکه صنعت گردشگری 
سومین صنعت درآمدزا در جهان محسوب می شود، 
می توان مهم تریــن اهداف یازدهمین نمایشــگاه 
گردشــگری و صنایع دســتی را جذب گردشگر و 
ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در جامعه برشمردو 
حتی به مرحله اجرا درآورد. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان گفت: 

از طرفی شــهر اصفهان بعد از تهران و مشهد، شهر 
ســوم پهناور در ایران محسوب می شــود؛ بنابراین 
برگزاری نمایشگاه بین المللی اصفهان، فرصت عالی 
برای افراد فعال در حوزه گردشــگری است. فعاالن 
گردشــگری می توانند عالوه بر ارائه خدمات خود 
با ایده ها و فناوری ها جدید این حوزه آشــنا شوند. 
الهیاری، از برنامه های ویژه و متفاوت در یازدهمین 
نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
در خردادماه جاری خبر داد و افــزود: با رویکردی 
جدید در نحوه اجرای نمایشــگاه، توسعه روزافزون 
صنعت گردشــگری در اســتان را محقق خواهیم 
کرد. وی گفت: اصفهان برای یازدهمین نمایشــگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع دستی خود، میزبان 
میهمانانی ویــژه از جمله نمایندگان  ۱۵ کشــور 
خارجی -که ۱۳ کشور از خواهرخوانده های اصفهان 
هســتند- همچنین »غدا هیجاوی« رییس منطقه 
آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی وخانم 
دکتر فریبا نظــری رییس فدراســیون بین المللی 
توریسم سالمت خواهدبود. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان تاکید 
کرد: برگزاری نمایشگاه های بین المللی گردشگری، 
یکی از مهم ترین و اثربخش ترین ابزارهایی هستند 
کــه می توانند نقش بســزایی در آگاهی بخشــی، 

تبادل اطالعــات و بهبود معیشــت های مرتبط با 
صنعت گردشگری داشته باشــند. در همین راستا 
نمایشگاه های گوناگونی در ایران برگزار می شود که 
نمایشگاه بین المللی گردشگری اصفهان نیز یکی از 
مهم ترین و بزرگ ترین های آن است. وی بیان کرد: 
حضور فعــاالن این صنعت درچنین نمایشــگاهی 
بستری را به وجود خواهد آورد که با برقراری ارتباط 
با مخاطبان و با هدف انتقال پیام و دریافت پاسخ به 

بازار هدفشان نزدیک تر خواهند شد.
در تــالش هســتیم نمایشــگاه را به 

استانداردهای بین المللی نزدیک کنیم
همچنین در ادامه این نشســت، علیرضا ساالریان، 
نماینده وزارت خارجه در اســتان اصفهان با اظهار 
اینکه یک از راه های ارتباطی و دیپلماســی سیاسی 
و عمومی مســئله گردشگری اســت، ابراز داشت: 
چنین نمایشگاهی در چنین سطح گسترده ای برای 
نخســتین بار در حال برگزاری است و در این راستا 
تالش شد به وسیله بروشورها و پوسترهای مناسبی 
که برای کشورهای مختلف ارســال شد، نمایشگاه 
شناخته شود و این نشــان از اهمیت گردشگری و 
صنایع دســتی اصفهان دارد. وی با اشاره به اینکه 
از لحاظ فرهنگی ما می توانیم با دنیا از طریق شــهر 
اصفهان ارتباط برقرار کنیــم، گفت: یکی از راه های 
ارتباطات، دیپلماســی شهری اســت و با توجه به 
اینکه اصفهان یک شــهر موزه اســت با معرفی آن 
می توان ارتبــاط خوبی با دنیا گرفت. ســاالریان با 
بیان اینکه این نمایشــگاه با رویکرد بین المللی کار 
خود را آغــاز می کند، ادامه داد: در تالش هســتیم 
که این نمایشــگاه را به اســتانداردهای بین المللی 
نزدیک کنیم و پروژه جدید نمایشگاه که در هاله ای  
از ابهام است، توسط آقای یارمحمدیان به زودی به 
سرانجام برســد تا بتوانیم نمایشگاه بعدی را در این 
ســازه برگزار کنیم.وی در خصــوص مهمانان این 
نمایشگاه گفت: از سفرا وکســانی که هدف بودند، 
دعوت شــد همچنین از شــهرهای خواهر خوانده 
دعــوت کردیم که چیــن، رومانی و مالــزی اعالم 
آمادگی کردند.کشورهای اتریش سوئیس و ترکیه 
 نیز دعوت شده اند که هنوز حضور آنها قطعی نشده

 است.

بزرگ ترین رخداد گردشگری و صنایع دستی در نصف جهان
  برای اولین بار برگزار می شود؛  

پاکبانان را در نظافت پارک صفه یاری کنیم
مسئول پارک صفه شهر اصفهان گفت: ســطل زباله های جدید در مسیرهای غرب پارک صفه درحال 
 نصب شــدن اســت و انتظار می رود شــهروندان زباله های خود را پس از جمع آوری در ســطل زباله

 بیندازند. 
علی جعفری از شهروندان و مراجعه کنندگان به پارک صفه درخواســت کرد به منظور حفظ محیط 
زیست کوهستان با پیمانکار، مسئوالن و ســازمان های مردم نهاد، همکاری و همراهی الزم را داشته 
باشند و زباله های خود را در سطل زباله یا کیسه های پالستیکی بریزند؛ این همراهی شهروندان موجب 
می شــود تا کارگران زحمتکش فضای ســبز -که زحمت زیادی برای جمع آوری زباله ها به خصوص 
 بعد از روزهای تعطیل می کشــند- محیط شــاداب تر و پاک تری برای اســتفاده شــهروندان مهیا 

کنند. مجید صفاری- شهردار بادرود

آگهی مزایده
شهرداری بادرود در نظر دارد بر اساس مصوبه شــورای اسالمی شهر، طی 
تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، 
قطعه زمین شــماره ۱۵ از مجموعه واگذاری یاســری )به مساحت ۱۸۹ متر 
مربع( واقع در بلوار مصطفی خمینی را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، 
اشخاص حقیقی و حقوقی درخواســت می گردد از تاریخ ۹۸/۰۳/۲۰ جهت 
بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه 

نمایند.
۱- مهلت پیشنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز 

می باشد.

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

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

۵- پیشنهاد دهندگان میبایســت ۵ درصد مبلغ پایه زمین مورد نظر را تحت 
عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا 
فیش نقدی به حساب شماره ۰۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۰۱ نزد بانک ملی بادرود واریز 

و ضمیمه پیشنهاد خویش نما یند.
۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

م الف: 494982
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یادداشت

برخی نگرانی ها به صورت اضطراب های بیمار گونه خود را نشان 
می دهند که عوامل مختلفی دارنــد. منظور از آرامش، نگران 
نبودن در برابر عوامل مادی است که مردم را نگران می سازد؛ 
و گرنه افراد با ایمان در برابر وظایف خویش نمی توانند نگران 
نباشــند؛ اما گاهی برخی نگرانی ها به صورت اضطراب های 
بیمارگونه خود را نشان می دهند که عوامل مختلفی دارند و در 

این مطلب به انواع آن اشاره شده است. 
گذشــته مبهم و نامطلوب : گاهی نگرانی از اشتباهات، 
کوتاهی ها، قصور و گناهانی که فرد در گذشته مرتکب شده، 
فکرش را به خود مشغول می کند و تنها یاد خداست که به وی 
آرامش می دهد. خدای بخشنده، توبه پذیر است و انسان، در 

مقام جبران گذشته پر از لغزش قرار می گیرد.
 آینده مبهم و تاریک:احتماالتــی مانند ضعف و بیماری، 
درماندگی، گرفتاری در چنگال دشمنان و خطرات در مورد 
آینده به ذهن انســان خطور می کند که تنهــا راه عالج این 
نگرانی های ذهنی و تشــویش خاطر، ایمان به خدای رزاق و 
مهربان است که قدرت او مافوق همه قدرت هاست و برای بنده 
همین کافی است که به او توکل کند.غم و اندوه از دست دادن 
امکانات یا افرادی که محبوب فرد بوده اند، مربوط به گذشته 
و ترس و وحشت از دست دادن افراد یا امکاناتی که محبوب 
انسان هستند، مربوط به آینده اســت؛ اما دوستان حقیقی 
خداوند خود را از هر گونه وابستگی و اسارت در جهان مادی 
آزاد کرده اند و نه به خاطر از دست دادن چیزی زاری می کنند 

و نه به جهت ترس از آینده افکارشان را درگیر می کنند. 
تصور و احســاس پوچ بودن در زندگی:انســان مومن، 
هدفمند است و مسیر تکاملی خود را برای رسیدن به هدف 
عالی خود که کمال انسانی است، طی می کند و برای رسیدن 
به آن، برنامه ریزی و تالش می کند و زحمات خود را بی نتیجه 

نمی بیند.
 دل بســتن به دنیا:یکی از عوامل اصلــی اضطراب خاطر، 
وابستگی به زرق و برق دنیاست. به عنوان مثال فکر و ذکر برخی 
انسان ها، منازل مجلل و لوازم تشریفاتی است و تصور جدایی 

از این وابستگی ها، موجب سلب آرامش برخی افراد می شود. 
وحشت و ترس از مرگ:یکــی از نگرانی های انسان، مرگ 
است که در هر رده سنی به سراغ او می آید؛ اما شخص مومن، 
مرگ را پایان زندگی نمی داند؛ بلکه گذرگاهی برای رفتن از 
زندان به یک فضــای بزرگ و آزاد می دانــد؛ لذا دچار چنین 

نگرانی و اضطرابی نخواهد شد.
 سوء ظن و توهم:بسیاری از مردم از خیال پوچ و بی اساس 
رنج می برند؛ در حالی که شــخص مومن از این نوع توهمات 
به دور است و حسن ظن را وظیفه خود می داند؛ زیرا دستور 
خداوند در قرآن است که »ای اهل ایمان، از بسیاری پندار ها 
در حق یکدیگر دوری کنید که برخی ظن و پندار ها معصیت 
اســت« و یکی از بهترین روش ها برای رفع اوهام و خیاالت، 

خواندن قرآن است.
عالئم فیزیکی: اضطراب و دلشوره،لرزش و گرفتگی عضالت 
یا پرش عضالت،احســاس گرفتگی یا پــری در ناحیه گلو یا 
قفسه سینه،نفس تنگی و افزایش ضربان قلب،سبکی سر یا 
گیجی،عرق سرد و دستان مرطوب،درد های عضالنی،خستگی 
مفرط،مشکالت خواب )مشــکل در به خواب رفتن یا بیدار 
ماندن به مدت طوالنی یا احساس ناراحتی در به خواب رفتن(

 چه عواملی در ایجاد نگرانی ها
 در زندگی نقش دارند؟

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

بیست ســال پیش به آنها شده 
با خــود حمــل می کننــد و بوی 
ناخوشایند این زباله ها همواره 
آنان را می آزارد.برای شاد بودن 
باید بــر »افکار شــاد« تمرکز 
کنیــدو بایــد ذهــن خــود را از 
زباله های تنفر، خشم، نگرانی 

و ترس رها کنید.

راز شاد زیستن
اندرو متیوس

توهین هــا را فرامــوش 
کن

و  تعریــف  مــردم  اغلــب 
تمجیدها را ظــرف چند دقیقه 
فرامــوش می کننــد؛ امــا یک 
اهانــت را ســال ها به خاطــر 
می ســپارند.آنها مانند آشغال 
 جمع کن هایــی هســتند کــه 
هنــوز توهینــی را کــه مثــا 

اولین استخر ۳۶۰ درجه جهان در باالی برج یک هتل ۵۵ طبقه در لندن ساخته 
خواهد شد. این استخر ۶۰۰۰۰۰ لیتری در نوع خود بی همتاست و شناگران آن 
از طریق مارپیچی که در زیر استخر قرار دارد، وارد آب می شوند. طرح اولیه این 
استخر مورد تایید قرار گرفته، ولی هنوز تمام شرکا و پیمانکاران باهم به توافق 
نرسیده اند و در صورت حصول توافق تمامی طرفین، پروژه ساخت این استخر در 
اوایل سال ۲۰۲۰ میالدی آغاز خواهد شد. این استخر از هر زاویه ظاهری جذاب 
دارد و دیوار های چهار طرف اســتخر و کف آن کامال شفاف است و شناگران 

می توانند در حین شنا کردن دیدی کامل از اطراف و زیر خود داشته باشند. 

ساخت اولین استخر ۳۶۰ درجه جهان در لندن

محققان دانشگاه ایالت واشنگتن، راهکار جدیدی را توسعه دادند که امکان 
تبدیل ضایعات پالستیکی را به سوخت جت فراهم می کند، محققان این 
یافته را پس از بررســی هفت نوع کربن فعال، به دســت آوردند.محققان 
برای این منظور کار را از ضایعات پلی اتیلن آغــاز کردند و این ضایعات را 
به گرانول هایی با قطر ۳ میلیمتر درآوردند. ســپس این گرانول ها را درون 
دستگاهی موسوم به رآکتور لوله ای روی بستری از کربن فعال قرار دادند و 
پالستیک و کربن را در محدوده ۴۳۰ تا ۵۷۱ درجه سانتیگراد گرم کردند. 

در نتیجه این اقدام، یک فرآیند تجزیه گرمایی موسوم به پیرولیز رخ داد.

تبدیل ضایعات پالستیکی به سوخت جت

با عجیب ترین مکان های دنیا آشنا شوید
 دنیا جایی به شدت عجیب و غریب و البته خارق العاده است. از رودخانه های قرمز رنگ گرفته تا جزیره ای در ژاپن که توسط گربه ها اداره می شود. 
این لیست، شامل تمامی این موارد است. اگر شما هم دوست دارید با عجیب ترین مکان های دنیا آشنا شوید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

 دریاچه خال خالی، بریتیش کلمبیا، کانادا:رود خال خالی، رودی است که از زمان اوکاناگان محلی )سایلیکس( باقی مانده و ترسناک بودنش، 
کامال واضح است. در تابستان آب این رود در حد وسیعی بخار می شود و در نتیجه  این مسئله، چاله های عمیقی که در کف رود قرار دارند، پر از 
آب باقی می مانند؛ اما جالبی این پدیده به همین جا ختم نمی شود، هر کدام از این چاله ها با رنگ های متفاوتی از آب پر شده اند که این مسئله، 

شدیدا جالب و هیجان انگیز است. 
گذرگاه غول پیکر، ایرلند شمالی:۶۰ میلیون سال پیش، یک آتشفشان بزرگ فوران کرد و دریای بزرگی از سنگ های گداخته شده را به 
بیرون تف کرد؛ اما سنگ ها پس از سرد شدن و جامد شدن شان، شکل جالبی پیدا کردند، شکلی که امروزه شاهدش هستیم. این منظره، شامل 

۳۷۰۰۰ ستون بزرگ می شود که گویی یک غول آن را ساخته است.
 چاه تور، اورگان، ایاالت متحده  آمریکا:این شکاف غول پیکر که به شیپور فواره ای نیز معروف است، آب را از سطح زمین به درون خودش 
می مکد و با سرعت وحشتناکی به باال می فرستد. بهتر است تا از این حفره های فواره ای مانند فاصله بگیرید، وگرنه آسیب بسیار زیادی خواهید دید.

 پاموکل، ترکیه:یکی از مکان هایی که در لیست یونسکو ثبت شده، پاموکل یا کاخ کتان است که در جنوب ترکیه قرار دارد. خرابه های شهر 
باستانی هیراپلیس، هنوز در اطراف این مکان دیدنی یافت می شوند. آبشار های بســیار زیادی خودشان را به تخته سنگ های تراس مانندی 

می کوبند و استخر های آِب گرم جالبی ایجاد می کنند.
 رود هیلیر، استرالیای غربی:این رود بی نظیر در سال ۱۸۰۲ کشف شــد. رودی که در کنار بزرگ ترین جزیره  غرب استرالیا؛ یعنی رچرچ 
آرکیپالگو جریان دارد. این رود، رنگ صورتی خودش را برای سال های زیادی حفظ کرده است. دانشمندان معتقدند که این رنگ، به دلیل شوری 

زیاد و آلیاژی به نام دونالیال سالینا ایجاد شده است.

وبگردی

بلندترین قلعه شنی جهان ساخته شد و به کتاب رکوردهای جهانی »گینس« راه 
یافت. این قلعه در جزیره »روگن« در شرق آلمان و در سواحل بالتیک به مناسبت 
جشنواره مجسمه های شنی ساخته شده است. این قلعه که ۱۱ هزار تن شن 
فشرده در آن به کار رفته و ۶۶, ۱۷ متر ارتفاع دارد، رکورد پیشین را به اندازه یک 
متر ارتقا داده است. تالش قبلی در سال ۲۰۱۷ برای ساختن چنین قلعه ای به 
دلیل برخوردار نبودن از ثبات الزم، با شکست روبه رو شد. هنرمندانی از روسیه، 

هلند، لهستان و لتونی در ساخت این قلعه مشارکت داشتند.

بلندترین قلعه شنی جهان

 »شب بخیر بچه ها«
 روی آنتن شبکه کودک

برنامه جدید »شب بخیر بچه ها« که هر شــب یک قصه جدید را 
برای بچه ها روایت می کند، روی آنتن شبکه کودک می رود.برنامه 
»شب بخیر بچه ها« به تهیه کنندگی و کارگردانی سمیه عبدا... زاده 
تابستان سال جاری هر شب ساعت ۲۱ از شبکه کودک پخش خواهد 
شد.بنا بر این گزارش، برنامه »شب بخیر بچه ها« یک رئال عروسکی 
است که با هدف قصه گویی و ترویج آن در میان خانواده ها و کودکان، 
سعی در ایجاد شرایط و اتفاقاتی دارد که در ساعات شبانگاهی موجب 
آرامش خاطر خردساالن می شود.»مریم وطن پور« مجری بازیگر 
برنامه »شب بخیر بچه ها« با نام خاله »رعنا«، در کنار شخصیت های 
عروسکی این مجموعه از جمله ستاره، حلزون، پلیکان و ماهی، به 
همراه پخش تصاویر آرام بخش همراه بــا الالیی های متنوع برای 
هفت شب هفته، از جمله بخش های مختلف برنامه شب بخیر بچه ها 
خواهد بود.این مجموعه تلویزیونی کاری از گروه خردسال قرار است 
در ۹۰ قسمت ۲۲ دقیقه ای در ایام تابستان هر شب از شبکه کودک 
پخش می شود.عوامل سازنده برنامه »شب بخیر بچه ها« عبارتند از: 
گروه نویسندگان: نیوشا صدر، مهدی شاه پیری، دستیار و برنامه ریز: 
مینا سنگ سفیدی، طراح و سازنده عروسک: هدیه هاشمی و طراح 

دکور: امیرحسین میرطالب.

رازی که بعد از 5۰ سال فاش شد
»مادربزرگ خسته نشــده بود. قصد داشــت هرآنچه را که در 
ذهن و خاطراتش تلنبار شــده و خاک خورده بود و ســنگینی 
می کرد، بیرون بریزد. گویا می خواســت با دریدن حجاب چند 
الیه پدربزرگ، او را به شفافیت و درخششی برساند که خودش 
می خواســت. به اصرار می خواســت اســتخوان گوشت گرفته 
همسرش را هم نشانم بدهد. نمی دانم چرا در آن شب تابستانی 
که نام احمد به میان آمده بود و ناگهان من به خیال پدربزرگ 
بوی عطر گرفته بودم، مادربزرگ به یکباره جوش آورده و سرریز 
کرده بود و هر آنچه را که شاید نمی بایست می گفت، گفته بود. 
شاید بعد از ســاعتی به خود می آمد و از هرآنچه برایم تعریف 
کرده بود، پشیمان می شد ولی کدام نیرو ذهن او رابه این شدت 
تکان داده بود.«متنی که خواندید بخشی بود از کتاب »احمد، 
احمد« که علی ناصری برای نوجوانان نوشــته و از سوی دفتر 
نشر فرهنگ اسالمی منتشر شده اســت.ناصری در این کتاب 
که برگزیده بخش کودک و نوجوان جایزه سومین دوره جایزه 
خاتم است، پرده از راز سربه مهر پیرمرد و پیرزنی برمی دارد که 
۵۰ ســال در دل خود مخفی کرده اند. داستانی عجیب و پررمز 
 و راز که به نوعی بــا امدادهای غیبی و مردی آســمانی پیوند

 می خورد.

و زمین منهای یک گل سرخ
 روزنامه خراســان نوشــت: » حواس مان به زمین هست که 
گل های سرخش، یکی یکی می روند؟ دقت کرده ایم آیا که هر 
چند روز، خبری اعالمیه می شود و حکایت از پر کشیدن عزیزی 
می کند که باعث عزت وطن و هموطنان بوده؟! یادمان که نرفته 
است در این روزگاری که مشکالت برخی را به فراموشی عادت 
می دهد! باید مراقب ثروت های حقیقی ملی باشیم و این جمله 
کلیدی رهبر انقالب در یاد ما بماند که »جانباز، هر روز شهید 

می شود«.
 روشن است که وقتی یک  جانباز، ذخیره هر روز یک بار شهادت 
را داشته باشد، یک سرمایه معنوی است که با رفتن او زمین به 
حقیقت دچار ثلمه می شود. چنان عمیق که هیچ چیز را نمی 
توان جای آن قرار داد. بر این اساس معتقدم که تا هستند، باید 
درس بیاموزیم از محضرشان که شــاید همین فردا دیر باشد و 
دیر هم می شود خیلی زودتر از آنچه فکرش را می کنیم. بیاییم 
و اولویت بندی کنیم و بر همین اســاس به سراغ کسانی برویم 
که در اولویت پرواز به سوی بهشت اند. آنان که عوارض زخم ها 
دارد تقویم شــان را تند تر ورق می زند. برکــت بجوییم برای 
 ملک و ملت از نفس شــان و چراغ بگیریم برای فرداها از کالم 

امروز شان.«

کیوسکخبرکتاب

طبیعت زیبای 
پارک ملی کرخه 

خوزستان
پارک ملی کرخه شامل 
کرخه  ملــی  پــارک 
شــمالی و جنوبــی و 
منطقه حفاظت شــده 
کرخه است که در پنج 
کیلومتــری از جــاده 
ترانزیتی اهواز – شوش 
در شمال خوزستان قرار 

گرفته است.

اینستاگردی

وقتی سروش صحت خودش را نمی شناسد

ری اکشن زهره فکورصبور به حرف مردم

زوج سریال خانه به دوش در مشهد

ســروش صحت با انتشــار این عکس 
نوشــت: » تا به حال عکسی از خودتان 
دیده اید که فکر کنید، انگار صاحب این 
عکس را می شناسم  و بعد شک کنید و 
از ذهنتان بگذرد که  آیــا واقعا صاحب 

عکس را می شناسم؟«

زهره فکورصبور با انتشار این عکس نوشت: حرف های مردم مانند موج دریاست،اگر مقابلش 
بایستیم، خسته می شویم و اگر همراهی کنیم، غرق می شویم، قرار نیست که همه ما را درک 
کنند،آنها حق دارند نظر دهند و ما حق داریم آن را نادیده بگیریم،تا وقتی برای مردم زندگی 

کنی باید فقط رنگ عوض کنی،خودت باش و از زندگیت لذت ببر،خدایاااااا شکرت

مریم امیرجاللی با انتشــار 
این عکس نوشت: بچه های 
هنرمنــد ممنــون ازلطف 
ومحبت شما.یک شب خوب 
درکنارآقای لوالیی وســایر 

هنرمندان درمشهد مقدس.
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