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 فصل معکوس مهاجرت
 بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، اصفهان دارای بیشترین میزان مهاجرت معکوس پس از تبریز بوده است؛

 در حالی که وزارت نیرو اعالم کرده که با استخراج کنندگان بیت کوین برخورد می کند، مدیر روابط عمومی شرکت 
توزیع برق استان اصفهان می گوید که هنوز دستور العمل مشخصی برای برخورد با ماینرها ابالغ نشده است؛  

بیم و امید بیت کوین
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 طرح جدید ترافیکی در 
راه اصفهان

  به دنبال ناموفق بودن اجرای طرح زوج 
وفرد صورت می گیرد؛ 
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سهراب، مسابقات جهانی را از دست داد، 
المپیک هم شاید؛

 شوک بزرگ
 به ورزش اصفهان

برگزاری ۵۰۰ عنوان 
برنامه ویژه تابستان
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مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

سازمان امور مالیاتی به دنبال شفافیت اقتصادی است
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان گفت: مهم ترین منابع درآمد هر کشور، 
مالیات اســت. هرچقدر ثبات در این بخش بیشتر باشــد، می تواند به دولت در 
برنامه ریزی و ارائه خدمات به مردم کمک کند. بهروز مهدلو ادامه داد: در کنار فرهنگ سازی، مقوله 
آموزش، مهم و یکی از اصول زیربنایی برای توسعه آموزش است. بسیاری از مشکالت در استان و 
جامعه در مواجهه با مالیات به دلیل عدم آشنایی و آگاهی از قوانین و مقررات است. برای همین 

آموزش، اولویت اول ماست....
صفحه 3

نشست مشترک شورای شهر اصفهان و کنگره شهرداری شانگهای چین
نشست مشترک شورای اسالمی شــهر اصفهان و کنگره خلق شهرداری شــانگهای چین صبح دیروز در مرکز همایش های بین المللی شهرداری 

اصفهان برگزار شد.

عکس خبر

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
را تبریک و تهنیت می گوییم. بی شک بصیرت، روحیه انقالبی و تجربیات 
ارزشمند جنابعالی در سال های متمادی خدمت در سپاه، پشتوانه ای غنی 
 و کارآمد برای ارتقای سطح توانمندی و بروز توانایی های بالقوه این 

شجره طیبه خواهد بود. 

از خداوند منان مسئلت داریم در ظل عنایات حضرت صاحب االمر  )ارواحنا له 
الفدا (موفق و موید باشید.

روزنامه زاینده رود

سردار سرتیپ دوم پاسدار »مجتبی فدا«
فرمانده محترم سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان

شهردار اصفهان مطرح کرد:

 سالم 
ای هشتمین رکعت عشق

یا ضامن آهو، به ضریحت که چشــم می دوزم، 
رازی میان زمزمه های من با تو از نگاهم جاری 
اســت. راز نهانی ام را بخوان کــه هالل طالیی 
گنبدت، ماه شب های تار دل شکستگان است. 
رو به روی جالل تو می ایســتم تا اشــک هایم 
را قطره قطــره در صحن حرمــت جاری کنم. 
پنجره فوالد تو، جاده ابریشمی است برای ذهن 
خســتگان تا به تو پیوند خورنــد. در هیاهوی 
بی پناهان، پاسخ تو را می شنوم که از آن سوی 
پنجره زمزمه می کردی: »نگاه دار سر رشته تا 
نگه دارم«. بیا و زائرانــت را که پرندگان بی بال 
و پر توهستند و به نوشیدن جرعه ای از نگاه تو 
دل خوشند، همچون کبوتران گنبدت پناهگاه 

باش.
»هشتمین رکعت عشق« رضا جان! گلوی بغض 
کرده زائرانت، امروز به دنبال واژه ای است برای 

تبریک میالدت. 
 کبوتران، به صف می نشــینند تــا یکی یکی 
رو به روی تو ادای احتــرام کنند. ای بی کرانه! 
کدام دریا هستی که کشــتی نشستگان عالم، 
در کنار تو پهلو می گیرند تا در لنگرگاه مهر تو، 
چند روزی آشیانه کنند؟ تو کدام آسمان صافی 
که همه در هوای تازه یادت، نفس می کشند تا 
دلشوره های بی کران تنهایی خود را به آرامش 

پرکشیدن در خنکای گنبدت برسانند؟
غروب هــا وقتــی گام هــای ســبز صــدای 
اذان در مناره هــا می پیچــد و دل را در لذتی 
هراسان رها می کنم، در ســقاخانه دلم آماده 
 اقامه هشــتمین رکعت نماز عشــق می شوم. 

السالم علیک یا علی بن موسی الرضا)ع(.

دلنوشته

والدت با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا )ع(مبارک

  عکس: ایمنا
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علیرضا کریمیان

 با ناکام ماندن اهداف ترامپ،  مجلس نمایندگان 
آمریکا از ترس غیر قابل پیش بینی بودن اقدامات 
و تصمیمات رییس جمهور، طرحی را تصویب کرد 
که خواستار محدود کردن اختیارات ترامپ برای 
آغاز جنگ با ایران، بدون مشورت با کنگره است. تا 
پیش از این دولت آمریکا امیدوار بود با محکومیت 
ایران در شورای حکام به نوعی پای شورای امنیت 
را به مسئله غنی سازی ایران باز کند و از این طریق 
مجوز جنگ و یورش به ایران ر ا به دست آورد؛ اما 
در شــرایط فعلی آمریکا تنها می تواند جنگی یک 
جانبه با ایران به راه اندازد کــه دموکرات ها برای 

متوفق کردن آن به شدت در حال تالش هستند.
 طرحی که روز جمعه در کنگره با 251 رای موافق 
در مقابــل 170 رای مخالف بــه تصویب مجلس 
نمایندگان آمریکا رسید، مورد تایید هر دو حزب 
اصلی آمریکاســت. این طرح در قالب متممی به 
نســخه مجلس نمایندگان از الیحه بودجه دفاعی  
است که بر اساس آن از هرگونه تامین مالی جنگ 

با ایران خودداری می کند. 
بر اساس اعالم نمایندگان مجلس آمریکا، این تنها 
راه متوقــف کردن ترامپ از آغــاز جنگ پرهزینه 
دیگر برای آمریکاست. این طرح در حالی تصویب 
می شــود که جمعه دو هفتــه پیــش )7 تیرماه 
1398( مجلس ســنا که اکثریت آن در دســت 
جمهوری خواهــان اســت، طرح محــدود کردن 

نایی رییــس جمهور  توا
آمریــکا بــرای جنگ با 
ایران را رد کردند که عدم 
تصویب این طرح پیروزی 
برای جمهوری خواهان و 
کاخ ســفید به شمار می 
آمد. اغلب سیاستمداران 

در آمریکا نمی توانند پیش بینــی کنند که دولت 
چه برنامه و رفتــاری را با ایــران در پیش خواهد 
گرفت از ســوی دیگر ترامپ نه تنهــا خود را در 
برابر کنگره پاســخگو نمی داند بلکه به سختی در 

حال تالش برای محدود 
کردن اختیارات این نهاد 
قانون گذاری اســت. این 
مســئله با تنــش روابط 
میان ایران و آمریکا خطر 
به راه انداختن یک جنگ 
خودسرانه از سوی ترامپ 
را بیشتر هم کرده است. از ســوی دیگر اما برخی 
نگران ایجاد یک شــکاف سیاســی بر سر بودجه 
دفاعی آمریکا هستند. استفن هویر، رهبر اکثریت 
مجلس، در خصــوص مذاکرات نهایی به نشــریه 

Vox گفته کــه اصالحیه محدودیــت اختیارات 
جنگ با یاران در بودجه نهایی برای رهبران حزب 

دموکرات »مهم« و یک اولویت است.
 در حــال حاضر تنــش بین بخش هــای مختلف 
حکومت آمریکا بر ســر قانون اختیارات دفاع ملی 
باالست و این فقط باعث افزایش جدال های بیشتر 
بر سر بودجه دفاع می شــود. البته نه تنها در مورد 
بودجه نظامــی، بلکه در مورد تــوازن قدرت بین 
کنگره و رییس جمهور در مورد مسائل مربوط به 
جنگ هم این نگرانی وجود دارد. اعمال فشــار از 
ناحیه کنگره البته تنها محدود به ایران نمی شود، 
یمن و روابط با عربســتان و عراق و ســوریه هم از 
جمله چالش های دولت آمریــکا با اعضای کنگره 
اســت. ســناتور »جیم ریچ« رییس کمیته روابط 
خارجی ســنای آمریکا هفته گذشته طرحی ارائه 
کرد که به دلیل نقض مکرر حقوق بشــر توســط 
عربســتان، خواســتار بازنگری جامــع در روابط 
واشــنگتن- ریاض و اعمال فشــار بر عربســتان 
شــد. عالوه بر این مجلس ماه گذشــته طرحی را 
تصویب کرد که فروش میلیاردها دالر تســلیحات 
به عربســتان، امارات و چند کشور دیگر را متوقف 

می کرد. 
به نظر می رســد تقابل میان کنگــره و ترامپ در 
 روزهای آینــده وارد فاز تازه ای خواهد شــد که
  با توجه به شــروع فصــل رقابت هــای انتخاباتی

 بازی به نفــع ترامپ و محبوبیــت داخلی او تمام 
نمی شود.

  امتیازدهی های بن سلمان 
برای توافق با انصارا...

کاربر توئیتری مشــهور عربســتانی فاش کرد، 
ولیعهد این کشــور از برخی میانجی ها در قبایل 
یمن برای قانع کردن نیروهــای انصارا... جهت 
دستیابی به توافقی کمک می گیرد.مجتهد گفت، 
بن سلمان کل منطقه شــمال یمن را در مقابل 
عدم ورود به جنوب این کشور به انصارا...پیشنهاد 
داده اســت، عالوه بر این از آنها خواسته از پروژه 
لوله های انتقال نفت در منطقه المهره چشم پوشی 
کنند؛ اما نیروهای انصارا... کنترل بر شمال یمن را 
نپذیرفته و خواهان سراسر یمن و نیز عذرخواهی 
عربستان و امارات و پرداخت ده ها میلیارد غرامت 
شــده اند. همچنین این کاربر مشهور در توئیت 
دیگری فاش کرد، پس از ناتوانــی یگان هوایی 
بن ســلمان در حفاظت از فرودگاه أبها در مقابل 
حمالت مکرر انصارا...، دســتورات محرمانه ای 
برای تعطیلی شبانه این فرودگاه صادر شده است.

دومین رسوایی حزب 
راست گرای اتریشی

یک عضو حزب آزادی اتریش به دلیل شــلیک 
چندین گلوله در حالت مستی دستگیر و از حزب 
کنار گذاشته شد. در پی تیراندازی سیاستمدار 
57 ساله اتریشی از بالکن محل اقامتش، یگانی از 
نیروهای پلیس به همراه بالگرد به منطقه اعزام 
شدند. در پی این اقدام کسی زخمی نشد. پلیس، 
این سیاســتمدار عضو حزب آزادی )FPÖ( که 
نامش فاش نشد را در شهر »برگ هایم« واقع در 
پنج کیلومتری شمال »زالزبورگ« دستگیر کرد. 
وی 29 گلوله شلیک کرده بود. این واقعه در حالی 
رخ داد کــه چندی پیش »هاینتس کریســتین 
اشتراخه« از حزب آزادی، در پی انتشار یک فیلم 
ویدئویی و رسوایی بر سر دریافت کمک های مالی 

غیرقانونی برای حزب متبوعش، استعفا کرد. 

آغاز تحقیقات پلیس انگلیس در 
زمینه درز ایمیل های سفیر لندن

پلیس انگلیس اعالم کرد فرماندهی ضد تروریسم 
در حال پیش بــردن تحقیقــی دربــاره عامالن 
درز ایمیل هــای ســفیر انگلیس علیــه ترامپ در 
رسانه هاست. به نوشــته روزنامه »گاردین«، »نیل 
باسو« دســتیار فرمانده پلیس متروپولیتن در این 
باره گفت: »با توجه به گســتردگی عواقب این درز 
اطالعات، قانع شدم که به روابط بین المللی انگلیس 
لطمه وارد شده و خواست روشن جامعه این است که 
فرد یا افراد مسئول، به دست عدالت سپرده شوند«. 
او به رسانه ها هشدار داد افشــای بیشتر اطالعات 
مربوط به مکاتبات، نقض قانون محسوب می شود. 
»داروک« پس از آن که خود را در میانه یک مشاجره 
لفظی دیپلماتیک دید و از ســویی با عدم حمایت 
»بوریس جانسون« وزیر امور خارجه سابق انگلیس 
و پیروز احتمالی انتخابات نخست وزیری مواجه شد، 

استعفای خود را اعالم کرد.

پاناما، کشتی های متخلف را 
حذف می کند

پاناما قصد دارد تعداد دیگری از کشتی هایی را با 
پرچم این کشــور اقدام به نقض تحریم های بین 
المللی می کنند از فهرســت ناوگان دریایی خود 
حذف کند. مقامات دریانوردی پاناما می گویند به 
زودی اجازه رفت و آمد شمار دیگری از کشتی ها 
با پرچم این کشور را لغو خواهند کرد. بنا به اعالم 
مقامات پاناما کشتی هایی که تحریم ها و قوانین 
بین المللی را نقض می کنند مشمول این تصمیم 
خواهند شــد. به این ترتیب این کشتی ها دیگر 
اجازه رفت و آمد با پرچم این کشــور را نخواهند 
داشت. رویترز نیز با مخابره این خبر می نویسد: 
مقامات دریانوردی پاناما در حالی این خبر را اعالم 
کردند که طی ماه های اخیر مجوز رفت و آمد ۶0 
کشتی با پرچم پاناما لغو شده است. دولت پاناما 
پس از آنکه دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا 
در سال 2018 بار دیگر تحریم ها علیه ایران را به 
اجرا در آورد، 59 نفت کــش را از ناوگان دریایی 

خود حذف کرده بود.

تنبیه ترامپ از سوی کنگره

 حمایت سخنگوی دولت 
از اصالح قانون تابعیت

سخنگوی دولت اظهار کرد: نباید به بهانه های 
امنیتی عده ای را از حق شان بازداشت. علی 
ربیعی ادامه داد: ایــن هفته در صحن علنی، 
الیحه اصالح قانون تعییــن تکلیف تابعیت 
فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی مجددا مطرح می شــود. این امری 
انســانی و اخالقی و اتفاقا مقوم امنیت ملی 
است. نباید به بهانه های امنیتی عده ای را از 
حق شان باز داشت، امیدوارم نهادهای مدنی 

بیشتر به این امر بپردازند.

حذف 3 دهک باالی درآمدی 
از فهرست یارانه بگیران

هیئت وزیران به پیشــنهاد ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور، آیین نامه اجرایی قانون بودجه 
سال 98 کل کشــور در خصوص هدفمندی 
یارانه ها را تصویب کرد. هیئت وزیران آیین نامه 
اجرایی این تبصــره را با هــدف تعیین منابع 
و مصــارف یارانه تصویب کرد. بر اســاس این 
آیین نامه، دولت موظف اســت با اســتفاده از 
کلیه بانک های اطالعاتی در اختیار، نسبت به 
شناسایی و حذف ســه دهک باالی درآمدی 
از فهرســت یارانه بگیران اقدام کند. همچنین 
یارانه آرد صنف و صنعت، حذف و منابع حاصل 
از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می یابد.

تفحص از قراردادهای خرید 
هواپیما از سوی وزارت راه

بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره تصویب 
تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده 
برای تامین هواپیما و نوســازی سیستم های 
ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی در 
دستورکار نمایندگان در هفته جاری قرار دارد. 
بر اساس دستور جلسه علنی قوه مقننه روزهای 
یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ادامه رسیدگی به 
گزارش کمیســیون قضایی و حقوقی در مورد 
طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه 
اجرای اصل 49 قانون اساسی )طرح اعاده اموال 
نامشروع مسئوالن(، ادامه رسیدگی به گزارش 
کمیسیون انرژی در مورد طرح افزایش ظرفیت 
پاالیشــگاه های میعانــات گازی و نفت خام با 
اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمی و گزارش 
کمیســیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای 
تحقیق و تفحــص از قراردادهای منعقده برای 
تامین هواپیما و نوســازی سیستم های ناوبری 
هوایی توســط وزارت راه و شهرســازی و... در 

دستور کار قرار خواهد داشت.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به 
پرداخت حقوق های نجومی

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد 
از تمکین نکردن برخی دستگاه های دولتی به 
قانون مجلس برای پرداخت نکردن حقوق های 
نجومی، گفت: گزارشی از وضعیت پرداخت ها 
در دستگاه های دولتی در این کمیسیون تهیه 
می شــود. بهرام پارســایی با بیان اینکه برخی 
دستگاه های دولتی هنوز نسبت به جلوگیری 
از پرداخت حقوق های نجومی اقدام نکرده اند، 
گفت: گزارش هــای متعددی به کمیســیون 
اصل 90 مجلس واصل شــده، مبنی بر اینکه 
هنوز برخی دستگاه های دولتی، قانون مصوب 
مجلس درباره مقابله با حقوق های نجومی را اجرا 
نکرده اند. وی افزود: بعضا اطالعات پراکنده ای 
نیز از دســتگاه های دولتی مبنــی بر پرداحت 
حقوق های نجومی به ما در کمیســیون اصل 
90 مجلس می رسد که با دستگاه های مربوطه 
مکاتبات الزم را انجام داده ایم و منتظر پاسخ 

آنها در این باره هستیم. 

سرلشکر جعفری
مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی 

بقیه ا... )عج(:

وزیر نفت گفت: بابک زنجانی در برخی رســانه ها 
خیلی فعال اســت و فکر می کنم یک مقدار بسیار 
کمی از پول هایــی را که برده خرج این رســانه ها 

می کند. 
»بیژن زنگنه« درباره فروش امــوال بابک زنجانی 
بابت بدهی نیــز گفت: اصل بدهــی بابک زنجانی 
2.7 میلیارد دالر می شود؛ اما اموالی که در اختیار 
شرکت ملی نفت قرار گرفته حدود 2 هزار میلیارد 
تومان است. وی اضافه کرد: بسیاری از این اموال، 
فروش نرفته و بسیار سخت آنها را می خرند. زنگنه 
خاطر نشــان کرد: بابک زنجانــی مرتب می گوید 
می خواهم پول ها را پس بدهــم بنابراین اموال من 
را به من بازگردانید. وی با بیــان اینکه زنجانی در 
دادن این وعده ها تخصص ویژه ای دارد، افزود: اگر 
یک روز پول ها را بازگرداند می تواند اموالش را نیز 
دوباره بخرد. وزیر نفت با بیان اینکه بابک زنجانی از 
روش های جالبی برای ســرکار گذاشتن مسئوالن 
عالی کشور اســتفاده می کند، گفت: معتقدم پولی 

در دست بابک زنجانی نیست.

»بابک زنجانی« پول ها را 
خرج برخی رسانه ها می کند

وزیر نفت:

کافه سیاست

عکس  روز 

جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی

جلســه شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی 
صبح دیروز به ریاســت حجت االسالم حسن 
روحانی، رییس جمهور و حضور حجت االسالم 
والمسلمین ســید ابراهیم رییسی، رییس قوه 
قضاییه و علی الریجانی، رییس مجلس شورای 

اسالمی تشکیل شد.

در گام دوم انقالب نگران تهدید نظامی نیستیم

پیشنهاد سردبیر:

مســئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه 
ا... )عج( اظهار کرد:  در دهــه پنجم انقالب 
اســالمی جنس تهدیدهــا متفــاوت تر از 
دهه های قبل اســت. اگر در گام اول انقالب 
صرفا با تهدیدهای دفاعی و امنیتی ها مواجه 
بودیم، در آغــاز گام دوم این تهدیدها دیگر 
کارآیی ندارند زیرا دشــمن می داند که اگر 
دســت به غلطی بزنــد، بی آبرو می شــود. 
سرلشکر جعفری خاطرنشــان کرد: پاسخ 
تهدید نــرم را جوانان مومــن و متعهد باید 
بدهند و دعوت رهبر معظم انقالب از جوان 
متعهد با شــکل آتش به اختیــار به همین 

دلیل است. 
مســئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه 
ا... )عج(  تاکید کرد: مردم زلزله و یا مسائل 
امنیتی را حــس می کنند ولی در جنگ نرم 

این تهدیدها دیرتر حس می شوند.

در گام دوم انقالب نگران 
تهدید نظامی نیستیم

امیرآبادی
عضو هیئت رییسه مجلس:

ســخنگوی شــورای نگهبان درباره اظهارات یکی از 
فعاالن سیاسی مبنی بر لزوم تایید صالحیت 80 درصد 
فعاالن اصالح طلب گفت: مالک شــورای نگهبان مر 
قانون است. شورای نگهبان نه ورود کسی را تضمین 
می کند و نه برای کســی فرش قرمــز پهن می کند. 
»عباسعلی کدخدایی« در پاســخ به سوالی در مورد 
برخی شبهه افکنی ها در مورد انتخابات سال 88 و آمار 
و ارقام این انتخابات در آستانه انتخابات سال 98 گفت: 
نسبت به این ادعای مضحک باید گفت که این ادعاها 
قابل پاسخ نیســت از این حرف های بی پایه و اساس 
اســت، اگر ما بخواهیم وقت مان را برای پاسخ به این 
حرف ها اختصاص دهیم به کارهای دیگر نمی رسیم. 
وی تاکید کرد: نظر شورای نگهبان نظر قاطع، پایانی و 
ختم کالم است، اگر نسبت به آن موضوع، مطلبی وجود 
دارد آقایان اسناد و مدارک شان را ارائه دهند.کدخدایی 
همچنین در مورد انتخابــات الکترونیکی نیز گفت: 
احراز هویت ها الکترونیک خواهد بود در بقیه موارد هم 
تا هر جایی که بتوانیم با وزارت کشور به توافق برسیم 

انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

برای کسی فرش قرمز
 پهن نمی کنیم

سخنگوی شورای نگهبان:

عضو هیئت رییســه مجلس با بیان اینکه واقعا 
فکر نمی کردیم دولــت روحانی اینقدر ضعیف 
باشد، گفت: بسیاری از مشکالت ناشی از ضعف 
مدیریتی بــوده و مجلس هم دولت زده شــده 
است. احمد امیرآبادی در ادامه با بیان اینکه از 
شفافیت آرای نمایندگان قطعا دفاع می کنم، 
در پاسخ به این ســوال که برای این موضوع در 
مجلس چه کرده اید، گفت: طرحی را در مجلس 
آماده کردیم که 170 نفر آن را امضا کردند؛ اما 
فقط 50 نفر به آن رای دادند! وی در ادامه و در 
پاسخ به این سوال که آیا برجام تصمیم نظام بود 
یا دولت، اظهار داشت: برجام تصمیم نظام بود، 
اما تاکتیک هایی که اینهــا در مذاکرات به کار 
گرفتند، بخش عمده ای از آنها مورد تایید نظام 
نبود. امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه از نظر ما 
برجام مرده و باید دفنش کنند، تصریح کرد: همه 

تخم مرغ های دولت در سبد برجام شکست.

 مجلس، دولت زده 
شده است

پیشخوان

بین الملل

معرفی 5 گزینه قوه قضاییه برای ســه کرسی شــورای نگهبان 
همچنان با واکنش ها و انتقاداتی روبه رو است. منتقدان معتقدند 
که اسامی معرفی شده از سوی رییس جدید قوه قضاییه، برخاسته 
از جناح راست هستند. از جمله آنها محمد دهقان، نایب رییس 
فراکسیون اصولگرایان اســت که به عنوان یکی از گزینه ها برای 
حضور در ساختمان شورای نگهبان آن هم در سالی که قرار است 
انتخابات برگزار شود، معرفی می شود. کسی که سابقه حضور در 

ستاد انتخاباتی قالیباف را هم دارد. دیگر چهره های معرفی شده 
هم نزدیک به دبیر شورای نگهبان هســتند و حاال نامه رییسی 
هنوز در صحن قرائت نشده، انتقادات مجلسی ها آغاز شده است. 
محمود صادقی، نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در 
واکنش به معرفی حقوقدانان معرفی شــده به مجلس در توئیتی 
نوشت: نگاهی به ترکیب افراد معرفی شده از سوی رییس محترم 
قوه قضاییه به مجلس به عنوان حقوقدان شورای نگهبان، به وضوح 

نشان از غلبه رویکرد سیاسی خاصی دارد. از سوی دیگر علیرضا 
رحیمی، عضو هیئت رییسه مجلس نیز در توئیترش نوشت: اگر 
بنا بود از مجلس برای حقوقدانان شورای نگهبان، گزینه ای مطرح 
شود شایسته این بود که دو شــخص ذی صالح از دوطیف اصلی 
معرفی می شد تا رییس قوه قضاییه و بالتبع خود شورای نگهبان 
با شائبه یک رویکرد سیاسی مواجه نشود. گر چه اساسا بی طرفی 

شورای نگهبان در امور سیاسی همواره یک اصل است.

انتقاد اصالح طلبان از گزینه های »رییسی« برای حقوقدانی شورای نگهبان

 مجلس نمایندگان آمریکا، قدرت ترامپ برای جنگ با ایران را محدود کرد 

متهمان جدید پتروشیمی 
گیت

جزییــات گفــت و گوی 
اجتماعی  دولت

عقب نشینی ظریف آمریکا

 ترامپ نه تنها خود را در برابر کنگره 
پاسخگو نمی داند بلکه به سختی 
در حال تالش برای محدود کردن 

اختیارات این نهاد قانون گذاری است

کاهش اختیارات »واعظی« به نفع ربیعی
با انتشار پیوست حکم رییس جمهور به علی ربیعی در سایت دولت، به نظر می رسد وظایفی که پیش تر 
بر دوش شــورای اطالع رســانی و محمود واعظی بوده به سخنگوی دولت واگذار شــده است. چندین 
مورد دیگر نیز در پیوست های ابالغ شــده به ســخنگوی دولت وجود دارد که قبال در حیطه اختیارات 
شورای اطالع رسانی دولت بوده و حاال باید آنها را از اختیارات جدید علی ربیعی دانست؛ اما نکته مهم تر 
جایی است که به نظر می رســد به تناسب ابالغیه جدید وظایف ســخنگوی دولت، از اختیارات شورای 
اطالع رسانی دولت که ریاست آن بر عهده محمود واعظی است، کاسته شده است. ریاست این شورا اکنون 
بر عهده محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور و دبیری آن بر عهده علیرضا معزی است و سخنگوی 
دولت یکی از اعضای آن اســت. حاال به نظر می رســد روحانی تمامی این اختیارات را از رییس شورای 
 اطالع رسانی دولت که محمود واعظی باشــد، گرفته و آن را به یک عضو این شورا یعنی سخنگوی دولت 

سپرده است.

جاسوسی آمریکا از ایرانی ها بعد از حمله به پرواز ۶۵۵
اسناد »اف بی آی« که به تازگی منتشر شده اند نشان می دهند پلیس فدرال آمریکا بعد از حمله ناو »وینسنس« 
به هواپیمای مسافربری ایران، اقدام به جاسوسی از اتباع ایران کرده است. اسناد قبال محرمانه ای که به موجب 
»قانون آزادی اطالعات« به دست آمده اند نشــان می دهند در روزهای بعد از سرنگونی هواپیمای ایران ایر، 
اف بی آی برنامه ای به نام »کمپین زمستان« راه اندازی کرد که هدف آن زیر نظر گرفتن ایرانی ها و گروه های 
ایرانی در ایاالت متحده آمریکا بود. این کمپین بعدها گسترش داده شد و گروه های مسلمان را دربر گرفت. 
در این اسناد بارها خواسته شده ایرانی ها و گروه های ایرانی که اقدام به انجام فعالیت هایی کامال قانونی مانند 
شرکت در اعتراضات یا عضویت در سازمان های سیاسی و مذهبی کرده اند، تحت نظارت قرار گیرند. اف بی آی 
روز 5 جوالی 1988 پیامی به دفاتر خود و کاردارهای حقوقی خود در خارج از مرزهای آمریکا ارسال کرده و 
دستور داده »تجسس فیزیکی، بازرسی های محلی و غیره« را از گروه ها و افراد ایرانی به عمل آورند. در این سند 
آمده است: »این تدابیر تا زمان صدور اطالعیه بعدی از سوی دفتر مرکزی اف بی آی الزم االجرا خواهند بود.«

چهره ها
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کوره های گچ، تهدیدی جدی برای اصفهان است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

بازی فکری 

تخریب 150 هزار مترمربع تغییر 
کاربری غیرمجاز

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان اصفهان گفت: 
در منطقه شرق اصفهان 150 هزار مترمربع تغییر 
کاربری اتفاق افتاده بود که طی برخورد با آنها و بر 
اساس حکم دادگاه، تخریب آن انجام شد. احمدرضا 
صادقی درباره جزئیــات برخورد بــا پدیده تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: شنبه گذشته 
با 4 مورد از تغییر کاربری زمین های کشاورزی در 
برآن شمالی برخورد شــد. وی تصریح کرد: در این 
منطقه 150 هــزار مترمربع تغییــر کاربری اتفاق 
افتاده بود که بر اســاس حکــم دادگاه، تخریب آن 
انجام شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان، 
با اشاره  به عزم جهاد کشاورزی برای برخورد با تغییر 
کاربری زمین های کشاورزی عنوان کرد: حداقل 20 
تا 30 مورد از مجتمع هایی که به صورت غیرمجاز 
ساخت وساز دارند در شرق اصفهان در اولویت برنامه 
برای برخورد هستند. صادقی با اشاره به تامین آب 
کشاورزی بیان کرد: امسال آب کشاورزی تامین و 
باعث رونق کشاورزی شده؛ بنابراین قطعا مبارزه با 
زمین خواری و تغییر کاربری اراضی خواهیم داشت.

 وضعیت بحرانی 9 دشت استان 
از لحاظ منابع آب زیرزمینی

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: در استان اصفهان از لحاظ منابع آب 
زیرزمینی، متولی 35 دشت هستیم که از این تعداد 
9 دشــت به صورت بحرانی هســتند. سید مهدی 
میرباقری با بیان اینکه برداشت از آب های زیرزمینی 
در سال های اخیر، وزارت نیرو را بر آن داشت که طرح 
تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی مشتمل بر 
15 طرح را در دســتور کار قرار دهــد، عنوان کرد: 
بر این اساس 13 طرح برای وزارت نیرو، یک طرح 
برای حوزه زمین شناســی و یک طرح برای جهاد 
کشاورزی تعریف شــد که از این تعداد، طرح هایی 
شامل مسدود کردن چاه های غیرمجاز، نصب کنتور 
روی چاه های مجاز همچنین تعادل در مصرف چاه ها 
بیش از سایرین اهمیت دارد. به گفته این مدیر در 
استان اصفهان 43 هزار و 400 چاه مجاز وجود دارد 
که 3.۷ میلیارد متر مکعب آب را در طول یک سال 
از دل زمین بیرون می کشند، همچنین در منطقه، 
1۶ هزار و ۸00 چاه غیر مجاز وجود دارد که 9 هزار 
و 500 حلقه از آنها فعال است و ساالنه 432 میلیون 
مترمکعب آب به صورت غیر مجاز برداشت می شود. 
مدیر شرکت آب منطقه  ای اصفهان ادامه داد: حجم 
کسری ســاالنه آب های زیرســطحی حدود ۶02 
میلیون متر مکعب است و طی 20 سال گذشته بالغ 
بر 12 میلیارد مترمکعب کسری وجود داشته است؛ 
به این معنا که نزدیک به 9 برابر حجم کلی سد زاینده 
رود از آب های زیرزمینی به صورت مازاد برداشــت 

کرده ایم و این موضوع بسیار بغرنج است.

صرافان، رتبه بندی می شوند
مدیر مرکز توســعه تجارت الکترونیکــی وزارت 
صمت از اجرایی شدن رتبه بندی اعتباری صرافان 
به خواســت بانک مرکزی خبر داد و گفت: میزان 
دسترسی صرافان به منابع ارزی همچنین مجوزهای 
فعالیت آنها به رتبه اعتباری آنها در ســامانه رتبه 
بندی منوط می شــود. علی رهبری ادامــه داد: با 
توجه به این موارد همچنین عدم شــفافیت کافی 
در اجرای تعهدات صرافان، اظهارنامه های مالیاتی 
و مواردی از این دست، بانک مرکزی تصمیم گرفت 
میزان دسترســی صرافان به منابع ارزی همچنین 
مجوزهای فعالیت آنها را به رتبــه اعتباری آنها در 

سامانه رتبه بندی منوط کند.

بدعهدی کره ای ها کار دست 
بازار لوازم خانگی داد

رییــس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با بیان 
اینکه کره ای ها در تامین مــواد اولیه کارخانه های 
تولیدی در ایران بدعهدی کرده اند، گفت: ممنوعیت 
واردات، حجم قاچاق و تقلب محصوالت را افزایش 
داد و بارها دیده شده محصوالت به نام ایرانی با برند 
و لوگوی محصوالت بنام جهانی خــارج از فرآیند 
قانونی عرضه و به فروش می رسند. مرتضی میری، 
اظهار کرد: بدعهدی کره ای ها عاملی شــد تا بازار 
با کمبود کاال مواجه شود و شــرکت های کره ای با 
افزایش قیمت محصوالت، بــازار را با وجود کمبود 
کاال، راکد کردند و شرایط به سمتی رفت که قیمت 
ماشین لباسشویی ایرانی 1 میلیون تومانی به حدود 
4 میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به این مسائل 
برخی از تصمیم گیری ها منجر به ممنوعیت واردات 
کاالی با کیفیت شد که این موضوع حجم قاچاق و 

تقلب در عرضه کاال را به شدت افزایش داد.

 بازی فکری هیجانی 
هوپا مدل کاپوچین 

 85,000
تومان

 بازی فکری فکرآذین 
مدل راز جنگل 

 30,000
تومان

 بازی دورهمی مدل شب مافیا 

 205,000
تومان

بــه ارز دیجیتــال و مزایــا، معایــب، فرصت ها و 
چالش های آن، فعال در کشــورمان با سیاست یک 
بام و دو هوا نگاه می شود. اینکه آیا باید با گسترش 
و شــیوع آن مقابله جدی کرد یا بــه آن به عنوان 
فرصتی بــرای دور زدن تحریم هــا و دریچه های 
تازه مبادالت پولی نگریســت، دو راهی اســت که 
هنوز نه دولت در مورد آن قاطعیتی دارد و نه سایر 
ارگان ها و نهادها؛ در حالی که وزارت نیرو نســبت 
به مصرف برق و دریافت یارانه اســتخراج کنندگان 
هشدار داده و اعالم کرده اســت که با آنها برخورد 
 قانونــی خواهــد شــد، ارز دیجیتــال از جملــه 
بیت کوین در بازار به راحتی خرید و فروش می شود 
و بخشــی از صرافی ها هم به صورت آشکار و جدی 
وارد این حوزه شده اند؛ همچنین بخشی از مسئوالن 
دولتی از جمله وزیر ارتباطات با تایید اســتخراج 
ارز مجازی، خواســتار ایجاد فضاهای رسمی برای 
فعالیت بخش خصوصی در این حوزه با سازوکارهای 
قانونی هســتند و برخی دیگر از جمله مســئوالن 
وزارت نیــرو، این کار را غیر قانونــی می دانند. این 
ســردرگمی به جای اینکه با یک بخشنامه صریح 
 و فراگیر سر و ســامان داده شود، به نوعی رها شده

 است.
دستور العمل مشخصی نداریم

مــزارع، گلخانه ها، گاوداری هــا و حتی واحدهای 
کارخانه ای که این روزها با رکود و تعطیلی رو به رو 
شده اند، به محل هایی برای استخراج ارز دیجیتال 
بدل شــده اند؛ به خصوص اینکه از برق صنعتی با 
قدرت بیشــتر بهره می برند؛ البته بررسی ها نشان 
می دهد که در ماه های گذشــته بســیاری از افراد 
عادی هم پــا به این میدان گذاشــته اند و حتی در 
ادارات، مساجد و مدارس، دستگاه های ماینر نصب 

کرده و ارز مجازی استخراج می کنند.
 عالوه بــر این، چند گــزارش بین المللــی که در 

نشــریات خارجی منتشر 
شده، نشــان می دهد که 
چینی هــا و روس ها هم 
برای استخراج ارز مجازی 
و بهره گرفتــن از قیمت 
پایین برق، وارد کشورمان 
شــده اند و در این حوزه 

سرمایه گذاری کرده اند. 
در ایــن وضعیــت، امیــر رمضانی مدیــر روابط 
عمومــی شــرکت توزیع بــرق اســتان اصفهان 
در مورد چگونگــی و نحوه برخــورد وزارت نیرو و 
 اداره برق بــا اســتخراج کنندگان ارز دیجیتال به 
»زاینده رود «گفت: متاسفانه دستورالعمل مشخصی 
در مورد برخورد با استخراج کنندگان ارز دیجیتال 
نداریم. وی تصریــح کرد: تا کنــون چندین مورد 
از مزارع اســتخراج بیت کوین شناســایی شــده 
اســت؛ اما اداره برق تنها به قطع کــردن برق آنها 
اکتفا کرده و بر اساس دســتورالعمل وزارت خانه 
در صورت درخواســت صاحبان این دســتگاه ها، 

اداره برق با تعیین تعرفه 
برق صادراتــی معادل ۷ 
سنت دوباره برق را وصل 
می کند؛ امــا اینکه مجوز 
خاص یا نظــارت ویژه ای 
بر این مراکز اعمال شود، 

هنوز وجود ندارد. 
رمضانــی در ادامه افزود: 
معموال شناســایی و برخــورد با مراکز اســتخراج 
بیت کوین اگر در کنار برخی از شغل های دیگر مانند 
دامداری یا تراشکاری باشد، امکان پذیر نیست؛ چرا 
که میزان مصرف برق در این مراکز متغیر است؛ اما 
اگر این دستگاه ها در مراکز متروکه و فاقد فعالیت 
صنعتی مستقر شود، به دلیل میزان مشخص مصرف 
برق و خطی بودن میزان مصرف می توان این مزارع 

را شناسایی کرد.
با دســتگاه های ماینر قاچــاق برخورد 

می کنیم
در حالی که بحث اصلی وزارت نیرو بر ســر میزان 

مصرف برق مزارع ارز دیجیتال و نرخ تعرفه آنهاست؛ 
اما نیروی انتظامی در برخورد با این مزارع به دنبال 
جمع آوری دستگاه های قاچاق است. این در حالی 
است که اغلب دســتگاه های ماینر موجود در بازار 
از مبادی رســمی وارد کشور شده اند. چندی پیش 
تسنیم با انتشار اســنادی فاش کرد که در ماه های 
اخیر دســتگاه های ماینر تولید بیت کوین نه تنها از 
مبادی رسمی و گمرک وارد کشــور شده؛ بلکه ارز 
 دولتی هم بــرای واردات آن تخصیص داده شــده

 است.
 جواد درســتکار، رییس مرکز اطالع رسانی نیروی 
انتظامی در گفت وگو با »زاینده رود« با اشــاره به 
برخورد نیروی انتظامی با دستگاه های قاچاق ماینر 
در اصفهان گفت: تاکنون 1۸5 دستگاه ماینر قاچاق 
از مزارع ارز دیجیتال کشف و ضبط شده است. وی با 
اشاره به اینکه پلیس دستورالعملی در برخورد با همه 
استفاده کنندگان با این دســتگاه ها را ندارد، گفت: 
باید مجوز و چگونگی مقابله با استخراج کنندگان 
بیت کوین از ســوی مراجعی ماننــد وزارت نیرو و 

وزارت کشور بررسی و ابالغ شود.
فرصت سازی یا محدود سازی، مسئله این 

است!
خوب و بد ارزهــای دیجیتال در فضایی که هرکس 
از دید خود آن را بررسی می کند، چندان مشخص 
نیست. اینکه آیا این کار، بااســتفاده از یارانه همه 
مردم برای عده ای خاص سوددهی دارد یا فرصتی 
است برای کم کردن تهدیدات تحریم و دریچه ای نو 
به دنیای اقتصاد دیجیتال، در سایه روشن مبهمی 
قرار گرفته اســت. کارشناســان معتقدند دولت و 
مجلس بــا قانون گــذاری در زمینه اســتخراج ارز 
دیجیتال بهتر است به جای محدودیت و ممنوعیت 
سازی که کار را به جایی نمی رساند و بیشتر افراد را 
به سمت کارهای زیرزمینی هدایت می کند؛ زمینه 
استخراج رســمی ارز دیجیتال در کشــور و اتفاقا 
استفاده از مزیت های نسبی اقتصادی را فراهم کنند.

بیم و امید بیت کوین

  در حالی که وزارت نیرو اعالم کرده است با استخراج کنندگان بیت کوین برخورد می کند، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
برق استان اصفهان می گوید که هنوز دستور العمل مشخصی برای برخورد با ماینرها ابالغ نشده است؛  

رییس انجمن شرکت های حمل و نقل شهرستان اصفهان گفت: نظارت بر شرکت های حمل و نقل کاال بر عهده سازمان 
حمل و نقل راهداری است و در صورت شــکایت رانندگان، صاحبان باریا بررسی های دوره ای شرکت ها موارد تخلف و 
شکایت در کمیسیون ماده 12 سازمان راهداری مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم گیری می شود. عبدالرسول 
باقری با بیان اینکه کمیسیون ماده 12 در سازمان راهداری برگزارشد، افزود: این کمیسیون چهارچوب قانونی دارد و 
بستگی به نوع تخلف و تکرار آن، جرائم متفاوت است و حتی ممکن است پروانه فعالیت شرکت ها لغو شود. وی در خصوص 
ادعای برخی رانندگان مبنی بر اینکه عدم صدور بارنامه جدید و تهدید برخی شرکت ها، بعضا از شکایت خود صرفنظر 

می کنند، تصریح کرد: هیچ شرکتی اجازه چنین کاری را ندارد و در صورت مشاهده با آنها برخورد می شود.

شرکت های حمل و 
نقل کاال حق تهدید 
رانندگان را ندارند

 رییس انجمن شرکت های 
حمل و نقل اصفهان:

قل
 ون

مل
 ح

ســید محمد مهدی طباطبایی مهریزی رییس منطقه ۶ بازرسی کل کشور و بازرس کل استان اصفهان 
و هیئت همراه، ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط تولید و پروژه های در دســت اجرا، با 
مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل و تنی چند از دیگر مسئوالن این شرکت دیدار و گفت وگو کردند. 
وی ذوب آهن اصفهان را یک صنعت بســیار مهم و حیاتی برای کشــور توصیف کرد و گفت: مسئوالن 

و تالشــگران این شــرکت به جز فعالیت 
صنعتی و تولیــد، نباید دغدغــه دیگری 
داشته باشند با بتوانند به شرایط اقتصادی 
کشور کمک کنند؛لذا مشکالت آنها مانند 
کمبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی و ... باید 
با مساعدت مسئوالن ذی ربط حل شود تا 
این شرکت بتواند با تمام ظرفیت، کار کند.

 بازرس کل اســتان اصفهان، آمادگی این 
سازمان برای حمایت از ذوب آهن اصفهان 
را اعالم کــرد و گفت: همانطــور که مقام 
معظم رهبری فرمودند، باید مشکالت را در 
کشور و با استفاده از ظرفیت های خودمان، 

حل کنیم.
 سید محمد مهدی طباطبایی، خام فروشی 

را یک معضل برای کشور دانست و افزود: در شرایط عادی هم خام فروشی، یک اشتباه نابخشودنی است 
و حداقل باید ابتدا نیاز صنایع کشور به مواد اولیه را تامین کردسپس مازاد آن را صادر کرد؛ اما متاسفانه 
گوش شنوایی وجود ندارد و حاصل آن، مشکالت کنونی صنایع بزرگی مانند ذوب آهن است که نمی توانند 
با تمام ظرفیت تولید کنند. وی، شــرایط ذوب آهن اصفهان طی دو سال گذشــته را خوب و رو به رشد 
توصیف کرد و گفت: بررسی ها و بازخوردها نشان 
می دهد که مشکالت داخلی این شرکت برای 
تولید، به حداقل رسیده و تنها مشکالت بیرونی 
مانند تامین مواد اولیه، مانع به کارگیری تمام 

ظرفیت این شرکت است. 
مهندس یزدی زاده نیز در این دیدار گفت: این 
شرکت، در سال گذشــته با دو کوره بلند موفق 
به تولید 2 میلیون و 410 هزار تن چدن شد و 
در سه ماهه اول ســال جاری نیز رکورد تولید 
و صادرات جدیــدی در کارنامه خود ثبت کرد. 
وی افزود: امیدوارم مسئوالن به رفع مشکالت 
ذوب آهن به ویژه تامین مــواد اولیه توجه ویژه 
کنند تا این شرکت بتواند خدمات بیشتری به 

تولید ملی و اقتصاد کشور ارائه دهد.

رییس منطقه 6 بازرسی کل کشور در بازدید از ذوب آهن اصفهان:

خام فروشی، صنایع کشور را با مشکل مواجه کرده است

مزارع، گلخانه ها، گاوداری ها 
و حتی واحدهای کارخانه ای که 
این روزها با رکود و تعطیلی رو 
به رو شده اند، به محل هایی برای 
استخراج ارز دیجیتال بدل شده اند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:
کوره های گچ، تهدیدی جدی برای اصفهان است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، وجود کوره های گچ و بیابان زایی در شرق اصفهان را 
تهدیدی برای این شهر دانست و گفت: باید فضای سبز مناسب در شرق ایجاد کرد تا اصفهان از حمله کویر 
در امان بماند. محمد حسین شاملی با اشاره به اینکه در حال حاضر هنوز به شهرداری اصفهان برای فضای 
سبز آب تخصیص داده نمی شود، گفت: باید همه دستگاه ها تالش کنیم حقابه شهرداری تامین شود تا 
بتوان به طور کامل منطقه شرق اصفهان را به فضای ســبز تبدیل کرد. وی ادامه داد: اداره منابع طبیعی 
استان آمادگی دارد 9 هزار هکتار از اراضی جنگل کاری شده شرق را به شهرداری اصفهان واگذار کند تا 
این سطح با 1۸00 هکتاری که در اختیار دارد، به یک پارک بیابانی تبدیل شود، اقدامی که در کشوری 

مانند چین اجرایی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:
سازمان امور مالیاتی به دنبال شفافیت اقتصادی است

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان گفت: مهم ترین منابع درآمد هر کشور، مالیات است. هرچقدر ثبات در این 
بخش بیشتر باشد، می تواند به دولت در برنامه ریزی و ارائه خدمات به مردم کمک کند. بهروز مهدلو ادامه داد: در کنار 
فرهنگ سازی، مقوله آموزش، مهم و یکی از اصول زیربنایی برای توسعه آموزش است. بسیاری از مشکالت در استان 
و جامعه در مواجهه با مالیات به دلیل عدم آشنایی و آگاهی از قوانین و مقررات است. برای همین آموزش اولویت اول 
ماست. شناسایی زنجیره تولید، توزیع و فروش بســیار اهمیت دارد. ابزاری که می تواند این زنجیره را کنترل کند، 
مالیات بر ارزش افزوده است. این طرح سه هدف دارد: کاهش هزینه ها، افزایش درآمد و رضایتمندی. وی ادامه داد: با 
هماهنگی با نظام پزشکی و قوه قضاییه یک همایش با پزشکان برگزار کردیم که پزشکان دستگاه کارت خوان بگذارند. 

موسسه های خیریه نیز از مالیات دادن معاف هستند. 

-  کامل ترین دیکشنری تخصصی 
اقتصاد با 7000 لغت!

- دارای کامل ترین معانی فارسی
-  قابل اجرا روی اندروید 4 به باال 
) قابلیت اجــرا روی جدیدترین 

نسخه اندروید )7(
-  قابلیت به اشتراک گذاری لغات 
)Share( همراه با معنی فارسی 

از ویژگی های این برنامه است.

دیکشنری اقتصاد

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

فرهنگ سازی؛ بسترساز رشد 
درآمدهای مالیاتی )3(

مالیات به منظور حفظ و نگهداری از بسترهای 
موجود برای فعالیت های اقتصــادی و ایجاد 
 امکانــات و منابع کــه دولــت در اختیار آنها

 می گذارد، گرفته می شــود. از مهم ترین آنها 
می توان بــه هزینه هایی که صرف توســعه 
زیرســاخت های اقتصادی، ایجــاد فضاهای 
کســب و کار، تامین هزینه های جاری دولت 
که به عنوان تسهیل کننده برای فعالیت های 
اقتصــادی و اجتماعی به شــمار مــی رود و 
هزینه هایی که صرف امنیت می شود و به طور 
مستقیم و غیرمستقیم با فعالیت های اقتصادی 
در ارتباط است، اشــاره کرد.از طرفی، دست 
اندرکاران و صاحب نظران اقتصادی معتقدند 
ایجــاد امنیت، رفــاه اجتماعی و گســترش 
خدمــات از مزایای پرداخت مالیات اســت و 
باید با فرهنگ سازی مناسب، مردم را از مزایای 
پرداخت مالیات آگاه کرد. به اعتقاد آنها، مردم 
باید مالیات را جزئی از بدهــی خود به دولت 
بدانند و پرداخت بــه موقع مالیات باید به یک 
فرهنگ عمومی تبدیل شود.صاحب نظران بر 
این عقیده اند، بهبود نظام مالیاتی بدون توجه 
به سیاست هایی که مبتنی بر ارتقای فرهنگ 
مالیاتی باشد، محقق نمی شــود و با توجه به 
اهمیت مالیات در پیشــبرد اهداف اقتصادی 
دولت، شناسایی ویژگی ها و نوع کارکردهای 
مالیات های اســالمی می تواند جهت گیری 
کلی نظام مالیاتی را آشکار ساخته و دستیابی به 
اهداف مد نظر سند چشم انداز توسعه در بخش 
مالیاتی را تسریع بخشد؛لذا با فرهنگ سازی 
مالیاتی صحیح می توان شهروندان را از نقش 
مالیات در توسعه کشور و توزیع عادالنه ثروت و 
درآمد در جامعه آگاه ساخت که نهایتا منجر به 
بهبود وضعیت زیرساخت اقتصادی و اجتماعی 

کشور خواهد شد. 

مرضیه محب رسول

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2743 | July  14,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2743 | یکشنبه 23 تیر  1398 | 11  ذی القعده 1440



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2743 | یکشنبه 23 تیر 1398 | 11  ذی القعده 1440

سالمت 

دمنوش های خانگی که شما را 
الغر می کند

امروزه به علت داشــتن ســبک زندگی ناسالم 
بســیاری از افــراد دچــار چاقــی و اضافه وزن 
هســتند. برای درمان این مشــکل تغذیه سالم 
و ورزش پیشنهادمی شــود؛ اما راهکار ساده ما 
مصرف گیاهان دارویی اســت. افزون بر اینکه به 
سالمت مان آســیب نمی زند، به کاهش وزن مان 

هم کمک می کند.
دمنوش زنجبیل: دمنوش زنجبیل کالری 
ندارد و مصرف آن می تواند تا مدت طوالنی شما را 
سیر نگه دارد. این دمنوش سوخت و ساز بدن را 
افزایش می دهد و باعث کالری ســوزی می شود. 
روش تهیه: ابتدا پوست زنجبیل را بگیرید و آن 
را به صورت ورقه های نــازک ببرید. داخل یک 
قوری کوچک، مقداری آب جوش بریزید و حدود 
۱۵ تا ۲۰ دقیقه صبر کنید تا دم بکشد. سپس این 

دمنوش را با عسل یا نبات میل کنید.
دمنــوش زیره: مصــرف دمنــوش زیره، 
چربی های شکم را از بین می برد و موجب افزایش 

سوخت و ساز )متابولیسم( بدن می شود.
 روش تهیه: زیره را آســیاب کنید و یک قاشق 
غذاخوری پودر زیره سبز را در یک قوری به همراه 
آب در دمای ۸۰ درجه به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه 
مانند چای دم کنید. برای کاهش وزن بهتر است 
نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی این دمنوش را 

با یک قاشق عسل و آب لیمو میل کنید.
دمنوش چای ســبز: چای ســبز به دلیل 
داشتن ماده ای به نام پلی فنل باعث تسریع روند 
الغری می شــود. همچنین مصــرف آن باعث 
افزایش سوخت و ساز بدن شده و حرارت درونی 

بدن را افزایش می دهد.
دمنوش به: به سرشــار از فیبر است و سبب 
تقویت سیستم گوارشی می شود. همچنین میزان 
کلسترول، چربی اشــباع و سدیم موجود در این 
میوه بســیار ناچیز اســت. توصیه می شود برای 
گرفتن بهترین نتیجه، دمنوش به را در تمام طول 

روز طبق یک برنامه مشخص میل کنید. 
روش تهیه: ابتدا به را با رنده درشت، رنده کرده 
و سپس روی شوفاژ یا بخاری کامال خشک کنید. 
به خشک شده را روی گاز داخل تابه حرارت دهید 
تا رنگ آن به قهوه ای تغییر کنــد. صبر کنید تا 
خنک شــود و داخل یک شیشه نگهداری کنید. 
موقع دم کردن دمنوش به، یک قاشق غذاخوری 
از به خشک شده را به همراه هل و دارچین در یک 
لیوان آب جوش داخل یک قوری چینی بریزید 
و اجازه دهید به مــدت ۲۰ دقیقه روی بخار آب 

دم بکشد.

با این روش عمر لوازم 
آرایش تان را زیاد کنید

 لوازم آرایش مانند همــه محصوالت دیگر تا ابد 
دوام نمی آورند. بسیاری از محتویات کیف آرایش 
شما باید پس از یک یا دو سال دور ریخته شوند، 
چون کم کم کیفیت خود را از دست می دهند یا 
با گذشت زمان آلوده می شوند. ولی راه هایی هم 
وجود دارد برای اینکه بتوانید عمر مواد آرایشی 

مورد عالقه خود را کمی بیشتر کنید.
شوت ها: شوت های روژگونه یکی از مهم ترین 
عوامل انتشار باکتری ها هســتند. بنابراین الزم 
است آنها را حداقل دو بار در ماه تمیز کنید. برای 
این کار می توانید از شامپو استفاده کنید. شوت را 
خیس کرده و با شامپو بشویید و سپس آن را به 
مدت یک روز در جایی قرار دهید تا خشک شود.

سایه: اگرچه سایه های شکسته را می توان با 
استفاده از کمی الکل و صبر و حوصله زیاد دوباره 
به هم چسباند، ولی راه دیگری هم برای نجات آنها 
وجود دارد. باقی مانده سایه را بشکنید و آن را در 
یک ظرف کوچک قرار دهید. جالب است که سایه 
شکسته می تواند رنگ بیشتر و جذاب تری ایجاد 

کند.
ریمل: شستن برس ریمل با آب یا الکل اشتباه 
بزرگی است، زیرا این مایعات، ترکیب شیمیایی 
ریمل را به هم می ریزند و موجب سوزش چشم 
می شوند. در عوض می توانید هر یک هفته یک بار 
برس را با دســتمال پاک کنید تا تکه های اضافه 

ریمل از ال به الی آن خارج شوند.
رژ لب: اگر رژ لب موردعالقه تان تقریبا تمام 
شده و باقی مانده آن دیگر قابل استفاده نیست، آن 
را با جســمی کوچک خارج کنید، در یک ظرف 
کوچک قرار دهید و سپس ظرف را به مدت یک 
ساعت در فریزر قرار دهید. بدین ترتیب می توانید 
با استفاده از یک شــوت کوچک، روژ لب را با هر 

رنگی که دوست دارید ترکیب کنید.

کافه سالمت

تقویت حافظه با افشانه انسولین در بینی

پیشنهاد سردبیر:

تناسب اندام

 زیبایی

بر اساس  مطالعات محققان دانمارکی؛
میگرن موجب بروز مشکالتی 

در طول بارداری می شود
طبق نتایــج تحقیقاتی، زنان بــاردار مبتال به 
میگرن بیش از زنان دیگر دارای مشکالتی در 
رابطه با بارداری و زایمان هســتند. مطالعات 
نشان می دهد میگرن می تواند موجب افزایش 
ریسک سقط جنین و تولد کودک با وزن پایین 
شــود. به گفته محققان، داروهــای تجویزی 
میگرن ممکن است به کاهش این عوارض کمک 
کند. »نیلز اسکاجا«، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »مطالعه ما نشــان می دهد 
زنان باردار مبتال بــه میگرن غالبا بیش از زنان 
دیگر با مشکالتی در رابطه با بارداری و زایمان 

مواجه هستند.« 
وی در ادامــه می افزاید: »همچنیــن نوزادان 
متولدشــده از مــادران مبتال بــه میگرن در 
طول بارداری، با ریســک بیشــتر مشکالتی 
نظیر ناراحتی تنفســی و تشــنج ناشی از تب 
روبه رو هســتند.« محققان در ایــن مطالعه 
به بررســی بیش از ۲۲ هزار زن بــاردار مبتال 
به میگرن پرداختند. یکــی از یافته های دیگر 
این مطالعه این بود که خطر ســزارین در زنان 
مبتال به میگرن ۱۵ تا ۲۵ درصد باالتر اســت. 
محققــان دریافتند داروهــای تجویزی برای 
میگرن احتماال از بروز برخی مشکالت بارداری 
پیشــگیری می کند. از این رو آنهــا معتقدند 
داروهای میگرن عامل بــروز عوارض بارداری 
نیســت بلکه خــود میگرن موجب بــروز این 

مشکالت می شود.

 درمان بیماران سکته مغزی
 با سلول های بنیادی

محققان دریافتند تحریک سلول های بنیادی 
می تواند برای درمان مبتالیان به سکته مغزی 

استفاده شود.
تحقیق  روی موش های آزمایشگاهی نشان داد 
تحریک سلول های بنیادی، شیوه ای که از آن 
برای درمان یا پیشــگیری از بیماری استفاده 
می شود، به قدرکافی برای درمان غیرتهاجمی 
سکته مغزی، امیدبخش است. به گفته محققان، 
اگر این شیوه در مورد انسان ها هم تایید شود 
می تواند تکنیکی خوب بــرای بهبود کیفیت 
زندگی بیماران باشد. در این تحقیق، محققان 
سلول های بنیادی عصبی را به مغز موش های 
دچار سکته مغزی تزریق و سلول ها را از طریق 
دستکاری پروتئین فعال کردند. همچنین نتایج 
نشــان داد موش های دریافت کننده همزمان 
هردو سلول های بنیادی و تحریک، بیشترین 
روند بهبود را نشان دادند و حتی رفتارهایشان 

به میزان قبل سکته بازگشت. 
به گفته محققــان، تلفیــق دو روش درمانی 
تزریق سلول بنیادی و تحریک موجب افزایش 
احتمال بهبود موفقیت آمیز موش ها از سکته 

مغزی شد.
 

 ارتباط قند آبمیوه 
با خطر ابتال به سرطان

بررســی ها حاکی از آن اســت مصرف میزان 
قابل توجهــی از آبمیوه می توانــد خطر ابتال 
به ســرطان را افزایش دهــد. همچنین پیش 
از این محققان به ارتبــاط بین مصرف هر نوع 
نوشــیدنی حاوی قند و احتمــال ابتال به این 
بیماری پی برده بودند. در این مطالعه محققان 
فرانســوی به ارتباط خاص بین قند و سرطان 
دست پیدا کردند. نوشیدنی های حاوی قند از 
جمله نوشابه و نوشیدنی های انرژی زا با چاقی 
در ارتباط هســتند که خود عامل موثر در بروز 
بیماری سرطان اســت، هرچند در این بررسی 
محققان فرانسوی اظهار داشتند دالیل دیگری 
وجود دارد که نشان می دهد قند در خطر ابتال 
به سرطان نقش دارد. در این بررسی آمده است: 
مصرف آبمیوه همچون دیگر نوشــیدنی های 
حاوی قند بــا افزایش خطر ابتال به ســرطان 
مرتبط اســت و عامل اصلی ایــن ارتباط مواد 

قندی است.
 به گفته محققان فرانســوی، کاهش مصرف 
تمامی انواع نوشیدنی های حاوی قند در کنار 
اعمال محدودیت در تبلیغات این محصوالت و 
اخذ مالیات می تواند در کاهش تعداد مبتالیان 
به بیماری سرطان موثر باشد. محققان فرانسوی 
با بیان اینکه نمی توان با قطعیت اظهار داشت 
که مواد قندی عامل ابتال به ســرطان هستند، 
تاکید کردند: الزم است تحقیقات بیشتری در 
این رابطه انجام شــود. همچنین مکانیزم های 
زیست شناختی دیگری از قبیل تاثیر مواد قندی 
بر چربی احشایی ذخیره شده اطراف اندام های 
حیاتی همچــون کبد و پانکراس، ســطح قند 
 خــون و شــاخص های التهابی وجــود دارد

 که تمامی آنها بــا خطر ســرطان در ارتباط 
هستند.

آهن، نقش کلیدی در تولید هموگلوبین دارد، یک 
پروتئین پیچیده که اکســیژن را از ریه ها به بقیه 
بدن منتقل می کند. آهن به از بین بردن خستگی، 
حمایت از سیســتم ایمنی بــدن، بهبود قدرت 
عضالنی و جلوگیری از کم خونی کمک می کند. 
کم خونی، بیماری است که در آن سلول های خونی 
سالم و کافی برای تامین مقدار کافی اکسیژن بدن 

وجود ندارد.
 عالئم کم خونی عبارتند از خستگی، ضعف، تنگی 
نفس و سرگیجه. به گفته سازمان بهداشت جهانی 
)WHO(، کم خونی در حدود ۱/6۲ میلیارد نفر 
در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. افراد 
دارای کم خونی فقر آهن معموال عوارضی را تجربه 
نمی کنند؛ اما اگر درمان نشوند، منجر به مشکالت 
قلبی، بیماری های کبدی، دیابت، مسائل در دوران 
بارداری یا رشــد و تکامل در کودکان می شــود. 
محققان ارتباط بین مصرف بیــش از حد آهن و 

خطر کاهش کلسترول باال را یافته اند.
 اثرات مثبت آهن به خوبی ثبت شده و سطح باالی 

 آهن در برابــر کم خونی محافظت کننده اســت 
 و از کلســترول بــاال جلوگیــری می کنــد. در

  مقابــل، مصــرف بیش از حــد آهــن می تواند 
باعث بیماری های کبد، مشــکالت قلبی و گاهی 
دیابت شود. سطوح باالی آهن ممکن است منجر 
به افزایش خطر ابتال به عفونت هــای باکتریایی 
پوســت مانند ســلولیت )عفونت باکتریایی که 
 بر الیه هــای داخلی پوســت اثر می گــذارد( و

 آبسه ها باشد.

     مصرف بیش از حد آهن چه بالیی سرمان می آورد؟
آب پرتقــال و پرتقال به طور کلی مشــابه یکدیگر 
هســتند؛ اما تفاوت هایی بین آنهــا وجود دارد. آب 
پرتقــال در برابر پرتقال از فیبــر کمتری برخوردار 
است همچنین دو برابر کالری و کربوهیدرات دارد. 
مواد مغذی موجود در پرتقال و آب پرتقال مشــابه 
 C یکدیگر هستند و هر دو منبع خوبی برای ویتامین
محسوب می شوند. ویتامین C به سیستم ایمنی بدن 
برای مقابله با بیماری هــا کمک می کند. همچنین 
هر دو منبع خوبی برای فیبر هســتند. با این وجود 
آب میوه می تواند مقدار بیشتری از این ترکیبات را 
درخود داشته باشد اگر آنها را حین فرآیند تهیه آب 
میوه و ذخیره سازی از دست نداده باشد. به عنوان 
مثال تحقیقی نشان داده است که آب پرتقال بازاری 
۱۵ درصد کمتر ویتامین C و ۲7 درصد کمتر فوالت 
نسبت به آب میوه تهیه شده در منزل دارد. به لیست 
مواد مغذی که روی برچسب آب میوه ها چسبانده 
شده اســت دقت نکنید زیرا اکثر آنها در اثر فرآیند 
آب میوه گیری و ذخیره سازی کاهش می یابند. از 
طرفی در تحقیقی دیگر مشاهده شده است که آب 

پرتقال بازاری در مقایسه با آب پرتقال خانگی، آنتی 
اکســیدان فعال آن بعد از فرآیند حرارت ۲6 درصد 
کمتر اســت در حالی که بعد از ذخیره ســازی آب 
پرتقال این درصد به 67 می رســد. بدین مفهوم که 
با ماندگاری آب پرتقال میزان آنتی اکســیدان آن 
کاهش می یابد. بهترین و سالم ترین نوع آب پرتقال 
همان آب پرتقالی است که در منزل و از پرتقال تازه 
تهیه می شود؛ اما ممکن است که مدت زمان استفاده 

از آن محدود باشد. 

آب پرتقال بهتر است یا پرتقال؟

تحقیقات نشان داده است که نقاشی کردن تعامل میان نواحی مختلف مغز را زیاد کرده و در عین حال از سرعت 
پیر شدن مغز به شدت کم می کند.

 دانشمندان تاثیر هنر را روی افراد 6۲ تا 7۰ ساله مورد بررسی قرار دادند؛ نیمی از این افراد در کالس های تاریخ 
هنر و نیمی دیگر از آنها در کالس های نقاشی شرکت کردند، کالس های نقاشی در مقایسه با کالس های تاریخ 

هنر، تاثیر بسیار بیشتری بر عملکرد مغز داشت.

دانشمندان می گویند؛
 نقاشی کنید تا
 جوان بمانید!

فند
تر

دانستنی ها

کبد خود قادر به پاک سازی سموم بدن 
است؛ اما به دلیل افزایش عادات ناسالم زندگی، 
این قابلیت کبد ممکن اســت رفته رفته کم 
رنگ تر شود. اینجاست که اختالالت و عوارض 
ناشــی از عدم کارکرد مطلوب کبد از جمله 
نارسایی و سیروز کبدی و در موارد پیشرفته تر 
سرطان کبد خود را نشان می دهد. سم زدایی از 
کبد به خاطر چند دلیل اساسی به هیچ وجه 

نباید نادیده گرفته شود:
مصرف چربی و غذاهای فرآوری شــده 
غذاهــای پردازش شــده، حاوی مقادیــر زیادی از 
چربی های اشباع هســتند. در این میان کبد نقش 
سوخت و ســاز این چربی ها را ایفا می کند؛ اما وقتی 
میزان این چربی ها بیش از حد باشد، این فعالیت کبد 
نیز متوقف می شود و فرد با اختالالت کبدی مانند کبد 
چرب و چاقی مواجه خواهد شــد. برخی از مشکل 
ســازترین غذاها برای کبد عبارتنــد از محصوالت 
کنسرو، گوشت های بسته بندی، گوشت سرخ شده، 

گوشت قرمز.
مصرف کربوهیدرات های پردازش شــده: 
مصرف بیش از حد این نــوع کربوهیدرات ها باعث 
افزایش سطح قند خون به طور ناگهانی شده و کبد را 
برای از بین بردن قند خون باال و ثبات قند خون وادار 
به فعالیت بیشتر می کند. نوشیدنی های بدون الکل، 
پاستا، نان سفید، شیرینی و انواع دسر، برای عملکرد 

کبد دردسرساز هستند.
تنفس در هوای آلوده:حتی اگر شــما عادات 
غذایی خود را اصالح کنید، باز هم ممکن است آلودگی 
هوا )که تقریبا در همه جا دیده می شود( مشکالتی 
برای کبدتــان ایجاد کند. مواد ســمی در هوا، مواد 

شوینده شــیمیایی و نیز در مجاورت کارخانه های 
صنعتی، تقریبا در همه جا هستند و راه فراری هم از 

آنها وجود ندارد.
اضافه وزن:افرادی که در صدد کاهش وزن خود 
هســتند، نباید از کبد خود غافل شوند. هنگامی که 
مانعی بر ســر راه عملکرد این ارگان مهم بدن قرار 
می گیرد، تقریبا تمام متابولیسم یا همان سوخت و 
ساز بدن کند و به نوعی مختل می شود. در حقیقت، 
اضافه وزن با میزان قند خون رابطه مستقیم دارد. این 
میزان باالی مواد قندی در خون، به جای آنکه تبدیل 
به انرژی شــود، به شــکل چربی در می آیــد و در 

قسمت های مختلف بدن انباشته می شود.
کمبود مواد مغذی:  اگر رژیم غذایی شما غنی از 
سبزیجات، میوه جات و حبوبات نیست شک نکنید که 
دیر یا زود دچار ســوء تغذیه خواهید شــد. کمبود 

ویتامین، مواد معدنی و دیگر مواد مغذی مفید برای 
بدن، بر عملکرد کبد و دیگر ارگان های بدن تاثیرات 
بدی می گذارد. ویتامین آ، ویتامین ب، ویتامین ای، 
اسید فولیک، کلسیم و آب برای حفظ عملکرد کبد 

ضروری است.
زیاده روی در مصرف داروهای شیمیایی و 
الکل: زیاده روی در مصرف ایــن گونه مواد، کبد را 
ســمی می کند و در نتیجه اختالالت شــدیدی در 
عملکــرد آن رخ می دهد، در واقع آســیب هایی که 
مصرف الکل و مصرف خودسرانه داروها بر کبد وارد 
می کند، آن قدر شدید است که در نهایت یا منجر به 

سیروز کبدی و یا سندروم حاد کبد چرب می شود.
سنگ های صفرا: سنگ های صفرا، رسوب های 
جامدی هستند که درون کیســه صفرا و همچنین 
درون کبد شکل می گیرند. این سنگ ها اندازه های 

متفاوتی دارند: گاهی به اندازه یک ریزه شن هستند و 
گاهی شــبیه به یک توپ گلف. اگــر مراقب میزان 
کلسترول و یا »بیلی روبین« خون خود نباشید، بدون 
شک باید منتظر شکل گیری این سنگ ها در بدن خود 
باشید. این سنگ ها باید به سرعت مداوا شوند، چرا که 
ممکن است بعضی از رگ های خونی را مسدود سازند، 
دردهای شدیدی به همراه داشته باشند و در نهایت 
عملکرد صحیح کبد را مختل ســازند. عالوه بر این، 
پاک سازی بدن از سموم انباشته شده و نیز پاک سازی 
کبد، امکان شکل گیری این قسم از سنگ ها را کاهش 
می دهد. در میــان داروهای تجویزی پزشــکان در 
خصوص این مورد، می توان به دمنوش ها و اسموتی 
ها و درمان های ویژه دیگر اشاره کرد. درمان هایی که 
هدف شان ســم زدایی کبد به بهترین شکل ممکن 

است.

معموال هورمون انســولین برای تنظیم قند و سوخت و ساز بدن در 
افراد مبتال به دیابت مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما محققان دانشکده 
پزشکی »ییل« در آمریکا طی مطالعه ای متوجه شدند که استنشاق 
انسولین به طور مستقیم به مغز می رســد و موجب تقویت حافظه 
و بهبود اتصال میان مناطقی در مغز می شــود کــه با عملکردهای 
شناختی ارتباط دارند. به گفته این محققان، یافته های این مطالعه 
نشان می دهد باوجود اینکه چاقی موجب تضعیف حافظه می شود؛ 
اما انسولین می تواند این اثر را معکوس کند. در افراد مبتال به دیابت 

نوع ۲، بدن نســبت به تولید طبیعی انسولین مقام می شود و زمانی 
که مغز نیز به انسولین مقاوم شــود، عملکرد حافظه کاهش و خطر 
ابتال به زوال عقل افزایش می یابد. محققان هنوز از چگونگی ارتباط 
زوال عقل و دیابت اطالعی ندارند؛ اما مشخص شده است که دیابت 
خطر ابتال به بیماری قلبی و ســکته مغزی را که به رگ های خونی 
آسیب زده و موجب بروز التهاب می شود، افزایش می دهد. طبق اعالم 
اتحادیه آلزایمر، رگ های خونی آسیب دیده و ملتهب می تواند به ابتال 
به بیماری مغزی مرتبط با سن کمک کند. محققان در این مطالعه 

ارتباط میان حساسیت مغز به انسولین و حافظه را در نوجوانان چاق 
بررسی کردند و به یک گروه افشــانه انسولین داخل بینی و به گروه 
دیگر دارو نما دادند. این مطالعه نشــان داد، گروهی که از افشــانه 
انسولین استفاده کرده بودند کارهای مرتبط با حافظه را بهتر از گروه 
دیگری انجام دادند که دارونما اســتفاده کرده بودند. عالوه بر این، 
اسکن های مغزی نشان دادند که استنشاق افشانه انسولین موجب 
تقویت اتصال میان قشرهای خلفی جانبی پیشانی در سمت چپ و 

راست مغز شده است.

تقویت حافظه با افشانه انسولین در بینی

میوه ها می توانند مواد غذایــی مورد نیاز بدن را تامین کنند و ســبب 
ارتقای سالمت شــوند. شــما به کمک میوه ها می توانید حجم زیادی 
از ویتامین های بدن خود را تامین کنید؛ در اینجــا به معرفی برخی از 
میوه های تابستانی مفید که برای سالمتی مناسب هستند، می پردازیم.

توت فرنگی: توت فرنگی از جمله میوه های مفید سرشــار از آنتی 
اکسیدان است و می تواند ویتامین C بدن را تامین کند؛ اغلب پزشکان 
تغذیه توصیه می کنند که برای فرار از سرطان های مختلف حتما روزانه 

نصف فنجان توت فرنگی مصرف کرد.
گیالس: گیالس هم از جمله میوه های تابستانی است که فیبر باالیی 

دارد؛ در این میوه خوشمزه ویتامین C بســیار همراه با آنتی اکسیدان 
وجود دارد؛ گیالس سلول های بدن را از آسیب های احتمالی در امان نگه 

می دارد و سبب بهبود عملکرد قلب می شود
 توت: در توت فیبر زیادی وجود دارد، مصرف روزانه یک فنجان توت 

می تواند معده را از هرگونه باکتری در امان نگه دارد.
هندوانه: این میوه بدن را از گرمازدگی در امان نگه می دارد و پتاسیم 
بدن را تامین می کند؛ مواد معدنی به کار رفته در هندوانه از ابتال به انواع 

سرطان ها جلوگیری کرده و قند طبیعی بدن را تامین می کند.
زغال اخته: در این میوه کوچک خوشــمزه آنتی اکسیدان زیادی 
وجود دارد؛ مصرف زغال اخته به پاک سازی بدن کمک بسزایی می کند؛ 
نوشیدن آب زغال اخته یا مصرف این میوه به صورت منجمد برای درمان 

اغلب بیماری های کلیوی 
مناسب است.

۵ میوه تابستانی که بدن تان را پاک سازی می کند

چرا نباید سم زدایی از کبد را فراموش کرد؟
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ضرورت تولید دستبندهای الکترونیک در داخل کشور

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش وپرورش:

آزمون های کانگورو، چرتکه 
و محاسبات ذهنی از مدارس 

حذف شدند
معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش وپرورش 
از تفاهم با سازمان استعدادهای درخشان برای 
حذف آزمون هایی همچون چرتکــه، کانگورو، 
محاسبات ذهنی و مسابقات ریاضی از مدارس خبر 
داد. رضوان حکیم زاده اظهار کرد: به تازگی نامه ای 
را با رییس مرکز ملی استعدادهای درخشان تهیه 
کردیم که به مدارس ابالغ می شــود و بر اساس 
آن تمــام آزمون هایی چون چرتکــه و کانگورو، 
محاسبات ذهنی و مسابقات ریاضی که فقط روی 
تقویت قوای ذهنی تمرکــز کرده و تربیت در آن 
مغفول است را غیرقانونی و ممنوع اعالم می کنیم. 
اگر خانواده هایی تاکنون آگاهی نداشتند حتما 
باید این مســیر تغییر کند و اگر مدرسه ای این 
آزمون ها را اجرا می کنــد، کار غیرقانونی انجام 
می دهد. حکیم زاده درباره حجــم و تنوع کتب 
درسی نیز اظهار کرد: اگر چارچوب برنامه درسی 
را مدنظر قرار دهیم، این امکان فراهم اســت که 
متناسب با آن در تالیف کتب تنوع داشته باشیم 
و بررسی کنیم که آیا اهداف را پوشش می دهد یا 
خیر. در سند تحول پیش بینی شده که باید 20 
درصد محتوا را در اختیار مدرسه بگذاریم، سال 
قبل طرح »بوم« اجرا شد؛ اما درباره چندتالیفی 

گامی برنداشته نشده است.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا )س( 
خبر داد:

دستگیری متهم توزیع 
 »ساندیس های سمی« 

در بهشت زهرا 
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا )س( از دستگیری 
فرد توزیع کننده »ســاندیس های ســمی« در 
بهشت زهرا )ع( خبر داد. سعید خال اظهار کرد: 
روز پنجشنبه 20 تیر ماه فردی میانسال، روبه روی 
خانه شهید مستقر در ســازمان بهشت زهرا )ع( 
بنا داشت تعدادی ساندیس آلوده و سمی را بین 
افراد حاضر در بهشت زهرا توزیع کند که به محض 
اطالع سازمان بهشت زهرا و با همکاری و همراهی 
دژبان مستقر در سازمان و همکاران مان در خانه 
شهید و نیروی انتظامی، فرد مورد نظر دستگیر 
شد. وی توضیح داد: این فرد، تعدادی ساندیس 
را به سم آلوده کرده بود که با ورود به موقع نیروی 
انتظامی، دژبان مستقر در سازمان و همکاران در 
بنیاد شهید مستقر در خانه شهید دستگیر و روانه 
بازداشتگاه شــد ضمن اینکه بر اساس گزاراشات 
میدانی صورت گرفته کســی از این ساندیس ها 

مصرف نکرده است.

محیط زیست

رییس امور آزمایشگاه های اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان:
 احتمال باال بودن ازن 
در اصفهان وجود دارد

در حالی که به گفته مسئوالن هواشناسی، وقوع 
گرد و غبار در استان به ویژه در فصل تابستان به 
دلیل وزش باد شدید بی سابقه نبوده؛ اما افزایش 
شمار روزهای ناسالم در فصل گرما سبب نگرانی 
شهروندان شده است. با توجه به اینکه منابع آلوده 
کننده هــوا از جمله خودروهــا و صنایع همواره 
در حال فعالیت هســتند، شــاید آلودگی هوا در 
فصل تابســتان هم دیگر تعجب برانگیز نباشد. 
اصطالح آالینده های تابستانه که به تازگی شنیده 
می شود بیانگر افزایش غلظت برخی ذرات معلق 
در هوا بر اثر گرما و تابش نور خورشید و آلودگی 
هوا در فصل تابســتان اســت. گاز ازن از جمله 
آالینده های تابستانه به شمار می رود که افزایش 
غلظت آن در هوا ســالمت مردم تهدید می کند. 
مواجهه با ازن سبب مشکالت تنفسی متعددی 
نظیر حمله های آســمی، کاهــش عملکرد ریه 
و بیماری های ریوی می شــود. بابک صادقیان، 
رییس امــور آزمایشــگاه های اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان در مورد چگونگی به 
وجود آمدن آالینده های تابستانه می گوید: به طور 
کلی چند پارامتر آالینده را به عنوان شاخص های 
اولیه آلودگی هوا مطرح می کنند. وی ادامه داد: 
میزان ازن درصد بندی نیست و هر روز متفاوت 
است، البته باید به عنوان یک آالینده روزانه اندازه 
گیری شــود زیرا انتشــار ازن ارتباط مستقیمی 
با تابش خورشــید دارد. اما در روزهای غبارآلود 
اصفهان، وجود ذرات معلق در هوا سبب می شود 
که میزان جذب تابش نور خورشید در سطح زمین 
در اصفهان کم شود و به نوعی ذرات معلق سبب 
کاهش ازن می شوند. بنابراین در روزهای غبارآلود 
و ابری میزان کمتری ازن در هوا منتشر می شود با 
این وجود احتمال باالبودن درصد ازن در شهرهای 

اصفهان را نفی نمی کنم.

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
 دانشگاه های اصفهان 

و شانگهای چین 
تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه اصفهان 
و دانشــگاه مطالعات بین المللی شانگهای چین 
منعقد شد. روابط عمومی دانشگاه اصفهان اعالم 
کرد: بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد، دوره های 
مشترک مطالعات ایران شناسی و چین شناسی و 
کرسی زبان فارسی و چینی در آینده ای نزدیک در 
دو دانشگاه راه اندازی و در قالب این دوره ها به روابط 
سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و آسیا نیز پرداخته 
شود.  همچنین در این تفاهم نامه برای مشارکت 
ارزشیابی مجله های دانشــگاه اصفهان در سامانه 
ارزشیابی دانشگاه شانگهای با تمرکز بر رشته های 
علوم انســانی موافقت اصولی به عمل آمد. تامین 
استاد زبان چینی در دانشگاه اصفهان و همچنین 
تامین استاد زبان فارسی در دانشگاه شانگهای از 
دیگر مواردی بود که در این تفاهم نامه بر آن تاکید و 
مقرر شد. رییس دانشگاه اصفهان در جلسه با رییس 
شورا، معاونان و استادان دانشــگاه مطالعات بین 
المللی شانگهای چین که منجر به عقد تفاهم نامه 
همکاری شد، گفت: دانشگاه شانگهای به عنوان یک 
دانشگاه علوم انسانی می تواند با دانشگاه اصفهان 
که 50 درصد رشــته های آن، علوم انسانی است، 
همکاری موثری داشته باشــد. هوشنگ طالبی با 
اشاره به حجم تبادل های بازرگانی بین دو کشور 
ایران و چین بر گســترش آموزش زبان فارسی و 
چینی در دانشــگاه های دو کشــور تاکید و اظهار 
امیدواری کرد که این دیدار، نتایج مثبت و موثری 

در پیشبرد اهداف دو دانشگاه داشته باشد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان خبر داد:

 کاهش چشمگیر متکدیان
 در اصفهان

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان با اشــاره به راه اندازی مرکز ســاماندهی 
آســیب دیدگان اجتماعــی و متکدیــان گفــت: 
خوشــبختانه با راه اندازی این مرکز در حال حاضر 
تعداد متکدیان در شهر بســیار کاهش یافته است. 
»حسن محمدحســینی« اظهار کرد: ماموران رفع 
تخلفات شهری در راستای حفظ حقوق شهروندی 
فعالیت می کنند؛ اما مشکل بزرگ همراهی ضعیف 
مردم با نیروهای این مدیریت در برخورد قانونی با 
متکدیان، صنوف متخلف و دیگر مصادیق تضییع 
حقوق شــهروندی اســت.  وی تصریح کــرد: اگر 
شهروندان به جای کمک به متکدیان، کمک های 
خود را به نهادهای خیریه و حمایتی معتبر شهر ارائه 
کنند، به طور حتم به دست نیازمندان واقعی خواهد 
رسید؛ اما با کمک به متکدیان زمینه سوءاستفاده 
و فعالیت بیشــتر آنهــا فراهم می شــود. مدیرکل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه مسائل و مشکالت در 
ارتباط با چرخه تکراری جمع آوری متکدیان مورد 
بررســی قرار گرفت و دور باطل این کار و بازگشت 

مجدد آنها به شهر پایان یافت.

۲۰ هزار دانش آموخته دانشگاه 
فرهنگیان جذب آموزش 

پرورش می شوند
رییس دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: حدود 20 
هزار نفر از دانش آموختگان شــامل دانشجویان 
پیوسته و مهارت آموز این دانشگاه امسال جذب 
آموزش پرورش می شوند. حسین خنیفر دانشگاه 
فرهنگیان را حاکمیتی و مامورگرا دانست و افزود: 
رسالت اصلی این دانشــگاه تامین کادر آموزشی 
مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش اســت. وی با 
تاکید بر اینکه وزارت آمــوزش و پرورش باید از 
روش هایی مانند به کارگیری سرباز معلم، نهضت 
سوادآموزی و معلم بازنشسته فاصله بگیرد، بیان 
کرد: ســال گذشــته ۴۱ هزار ردیف در دانشگاه 
فرهنگیان وجود داشت که امســال این رقم به 
۴۳ هزار نفر شــامل 25 هزار ردیف پیوســته و 
۱۸ هزار نفــر ردیف مهارت آمــوز افزایش یافته 
است. رییس دانشگاه فرهنگیان یادآور شد: این 
مهم باید تا ســال ۱۴02 به این سبک ادامه یابد 
تا بتوانیم نیاز آموزش و پــرورش که حدود ۸۷ 
هزار نفر معلم اســت را برطرف کنیم، گرچه نیاز 
واقعی این وزارتخانه ۱2۸ هزار نفر معلم است. وی 
همچنین کیفیت و کمیت را دو بال هم حرکت در 
نظام دانشگاه فرهنگیان برشمرد و گفت: ساخت 
سراهای دانشــجویی، شــادابی خوابگاه ها و به 
روزآوری امکانات و تجهیزات وسایل سرمایشی 
و گرمایشــی و در صــدر برنامه های دانشــگاه 

فرهنگیان قرار دارد.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
گفت: پروانه مهدهای کودک غیر قابل واگذاری به 
افرادی به جز دارنده پروانه تاسیس است و هر گونه 

واگذاری این پروانه ها غیرقانونی تلقی می شود. 
مجتبــی ناجی، اظهار کــرد: افرادی کــه پروانه 
تاســیس دریافت می کننــد و صاحــب امتیاز 
یک مهدکــودک می شــوند، این پروانــه به نام 
این فرد ثبت می شــود و قابل واگــذاری به غیر و 

خریدوفروش نیست.
 وی با بیان اینکه صاحب امتیاز باید یک مسئول 
فنی معرفی کند، افزود: در برخی مهدهای کودک 
صاحب امتیاز به عنوان ســرمایه گذار اســت که 
ممکن است مرد باشد و تحصیالت مرتبط را هم 
نداشته باشد؛ اما مسئول فنی مهدهای کودک باید 
تحصیالت مرتبط داشته و پروانه جداگانه ای از فرد 
سرمایه گذار بگیرد و اینطور نیست که این امتیاز 
واگذار یا خریدوفروش شود بلکه تنها مسئول فنی 

مسئولیت اداره مهد را به عهده دارد. 
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان تصریح 

کرد: این امتیاز ارزش خریــد و فروش ندارد و هر 
فرد متقاضــی می تواند برای دریافــت مجوز به 

بهزیستی مراجعه کند.
 وی در خصوص نظارت بر جشــن ها و مراســم 
مهدهای کودک گفت: تمام جشــن ها و مراسم 
طی دستورالعمل هایی به مهدهای کودک ارسال 
و تمام موضوعات به آنها ابالغ می شود و بهزیستی 
گزارش عملکرد مهدهای کودک در خصوص همه 

جشن ها را دریافت می کند. 

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان:

مجوز مهدهای کودک، قابل خرید و فروش نیست
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، با بیان 
اینکه هیچ عالمت ظاهری مشــخصی برای شناسایی 
و جداسازی حیوانات مبتال به بیماری تب کریمه کنگو 
وجود ندارد، گفت: تنها راه مقابله با شیوع این بیماری 
رعایت اصول بهداشتی در کشتارگاه هاست. حیدر علی 
عابدی با بیان اینکه کارکنان کشتارگاه ها و قصابان باید 
تمامی اصول بهداشتی را در محیط ذبح رعایت کنند، 
اظهار کرد: در صورتی کــه خون حیوان بیمار با زخم و 
خراشی در بدن کارکنان کشــتارگاه تماس پیدا کند، 
بیماری به راحتی منتقل خواهد شد. بنابر این الزم است 
سالخان، قصابان، کارکنان کشتارگاه ها و تمامی افرادی 
که با دام و گوشت سر وکار دارند، این مواد را به صورت 
کامل و منظم رعایت کنند. نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی، در واکنش به آمار ارائه شده از 
سوی رییس اداره مدیریت بیماری های قابل انتقال بین 
انسان و حیوان وزارت بهداشــت مبنی اینکه اصفهان 
یکی از استان های رکورددار در ابتال به تب کریمه کنگو 
است، گفت: استان اصفهان در ابتال به تب کریمه کنگو 
در شرایط بسیار مطلوبی به سر می برد و در سال ۹۸ تا به 

امروز تنها یک نفر مبتال به این بیماری شده است. عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید براینکه 
عامل این بیماری ویروس اســت و ویروس توسط کنه 
منتقل می شود، خاطر نشان کرد: بیماری تب کریمه 
کنگو به صورت چشمی و ظاهری قابل تشخیص نبوده 
و صرفا با انجام آزمایش امکان تشخیص وجود دارد، از 
همین رو چون امکان انجام آزمایش روی همه حیوانات 
وجود ندارد، تنها راه مقابله با تب کریمه رعایت اصول 

بهداشتی در کشتارگاه هاست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد:

 رعایت اصول بهداشتی؛ جهت  مقابله با تب کریمه کنگو

پارلمان بهزیستی

پدیده »مهاجرت« در کشور ما طی سال های اخیر 
همواره واژه ای منفی بوده است. روستاهایی که از 
سکنه خالی می شود، شــهرهایی که حاشیه های 
 انباشــته از مهاجران را تحمل می کند و کشوری
  که هــر روز خالی تــر از نخبه هایی می شــود که

 ســال ها بــرای تربیت آنها ســرمایه گــذاری و 
زیرساخت تهیه شــده اســت؛ اما در جدیدترین 
رونمایی از مشــتقات مهاجرت، مرکــز ملی آمار 
ایران بر اساس نتایج سرشــماری سال ۹5 عنوان 
کرده است که مهاجرت در برخی از کالن شهرهای 
ایران از جمله تبریز و اصفهــان، روندی معکوس 

داشته است.
اصفهان دیگر محبوب مهاجران نیست

 گزارش اخیر مرکــز آمار ایران دربــاره مهاجرت 
شهرهای کشــور نشــان می دهد، یک سوم مراکز 
استان ها در کشــور دارای خالص مهاجرت منفی 
بوده و این بدین معناست که افراد خارج شده بیش 
از افراد واردشده به این شهرها هستند. این موضوع 
در حالی اتفاق می افتد که از دهه ۳0 شمسی تا دهه 
۸0 جریان مهاجرت از سمت روستا به شهر شیب 

تندی داشته است.
 در گزارش ارائه شده، وضعیت مهاجرت تمام نقاط 
شهری کشور شامل ۱2۴2 شهر بررسی شده است. 
بر اســاس یافته های این گــزارش، در بین مراکز 
استان های کشور شهرهای تبریز، اصفهان، قزوین، 
خرم آبــاد، اراک، اهواز، زاهدان، تهران، ســاری و 
بجنورد دارای بیشترین مهاجرت معکوس بوده اند 
که موجب کاهش جمعیت این شهرها شده است. 
اصفهان پس از تبریز به عنوان دومین شهری است 
که طی ده ســال اخیر با پدیده مهاجرت معکوس 

روبه رو بوده است.
ورقی که طی 5 سال برگشت

بر اســاس اطالعات منتشر شــده در اطلس شهر 

اصفهان درســـال ۱۳۹0، بالـغ بـــر ۳/6۸درصد 
سـاکنان شـهر اصفهـان را متولدین شـهر اصفهـان 
و بقیـه را مهاجـــران خـارج از شـــهر اصفهـان 

تشـکیل می دادند. 
بـر ایـن اسـاس می توان گفـت کـه در ایـن سـال 
حـدود دو سـوم جمعیـت شـهر اصفهـان متولـد 
ایـن شـــهر و یـک سـوم بقیـه جـــزو متولدیـن 
ســـایر نقـــاط بوده اند. بر اساس سرشماری سال 
۱۳۹5 ، اســتان های تهــران، خراســان رضوی، 
اصفهان و فارس به ترتیب بیشترین مهاجرپذیری 
بین استانی یا درون استانی را داشته و از قطب های 
مهاجرپذیر کشوربه شمار می آیند که قریب به ۳۸ 
درصد از کل مهاجرت های داخلی صورت گرفته را 
به خود اختصاص داده اند؛ اما در عرض 5 سال پس از 
آن مهاجرت به شهر اصفهان جای خود را به خروج 

از آن داده است.
 طی سال هایی که کشاورزی در سایه خشکی زاینده 
رود از رونق افتاده اســت، وضعیت در روستاهای 
اصفهان چندان مساعد نیســت و بارها مسئوالن 

شهری و استانی نسبت به ســرازیر شدن جمعیت 
روستاها به شهر اصفهان هشدار داده اند. 

حتی در دوره ای جمالی نژاد، شهردار وقت اصفهان 
گفته بود ســالیانه ۱0 هزار مهاجــر وارد اصفهان 
می شود. با این ســابقه و شدت مهاجرت این سوال 
مطرح می شــود که چطور اصفهان به عنوان یکی 
از اولین ها در بحث مهاجرت معکوس مطرح شده 
اســت و اینکه آیا واقعا جمعیت شهری اصفهان به 
 سوی روســتاها برگشــته و یا به صورت کلی افراد 
 محلــی، خــارج از اســتان را بــرای زندگــی

 انتخاب کرده اند.
چرا مهاجرت در اصفهان معکوس شد؟

در کشور ما بیشترین علل مهاجرت معکوس به دلیل 
یافتن شغل و دســتیابی به مسکن مناسب صورت 
می گیرد؛ دو شرط اساسی که طی سال های اخیر 
اصفهان همواره برای تامین آن با مشکالتی دست 

به گریبان بوده است.
 در ســال های اخیر اصفهان جزو استان هایی بوده 
که باالترین آمار بیکاری را داشته اند؛ نه آبی برای 

کشــاورزی بوده و نه رونقی برای کسب و کارهای 
تولیدی. به همیــن دلیل به نظر می رســد بخش 
اعظمی از کشــاورزان به نقاطی مهاجرت کرده اند 
که بتوانند از تــوان و تجربه خود اســتفاده کنند؛ 
کشــاورزانی که هم اکنون در همــدان و اردبیل 
 با اجــاره زمین های زراعی مشــغول کشــاورزی 

هستند. 
با توجه به شــرایط و اوضاع اقتصادی در اصفهان 
حتی در ســال های بعد شــاید مهاجرت معکوس 
شدت بیشتری هم بگیرد! وقتی فاکتور آلودگی هوا 
و میزان آن که در بسیاری از موارد حتی از تهران هم 
خطرناک تر اســت و جدی بودن خشکی گاوخونی 
و خطر ورود ریزگردهای بیشــتر به اصفهان را در 
کنار گرانی و کمبود خانه در نظر بگیریم، مســلما 
تعداد بیشتری از خانواده ها به ترک اصفهان ناچار 

خواهند شد. 
با این شــرایط نمی توان مهاجرت معکوس را برای 
اصفهان یک نقطه قوت به حســاب آورد. حتی اگر 
بخشی از جمعیت شهری هم به روستاها بازگشته 
باشند؛ اما عمده جمعیت خارج شده از اصفهان به 
سوی سایر نقاط کشور حرکت کرده اند و در بدترین 
حالت ممکن در حاشیه شــهرها و در شهرک های 
اقماری و نزدیک به اصفهان سکونت پیدا کرده اند 
که این شــهرهای کوچک هم با معضالت زیست 
 محیطــی و کافی نبــودن زیر ســاخت ها روبه رو

 هستند. 
این آمار به خوبی نشــان می دهد که چرا جمعیت 
اســتان اصفهان در حال پیر شدن است، مهاجرت 
 جوانــان و خانواده هــا از اصفهــان بــه معنای به
  وجود آمــدن فرصت های تــازه برای ســاکنان

  آن نیســت بلکه به این معناســت که این شــهر 
چشم انداز و آینده خوبی برای زندگی شهروندانش 
 تــدارک ندیــده؛ ســاکنانی که همیــن چندی 
پیش اعالم شد بیشــترین میزان افسردگی را در 

کشور دارند.

فصل معکوس مهاجرت
 بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، اصفهان دارای بیشترین میزان مهاجرت معکوس پس از تبریز بوده است

نماینده مردم نجف آباد بیان کرد:
ضرورت تولید دستبندهای الکترونیک در داخل کشور

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه سازمان زندان ها توان خرید دستبندهای 
الکترونیک را ندارد، گفت: با اتکا به توان نیروهای توانمند داخلی می توانیم دستبندهای الکترونیک را با قیمت 
و کیفیت بسیار خوب تولید کنیم. ابوالفضل ابوترابی با اشاره به کاهش چشمگیر بودجه زندان ها، اظهار کرد: 
مراکز قضایی ناچار هستند قانون را به دلیل محدودیت فضای فیزیکی زندان ها با ضریب حداقلی اجرا کنند. 
بنابر این الزم است برنامه ریزی کاملی برای کاهش تعداد محبوسان، انجام شود. نماینده مردم نجف آباد در 
مجلس دهم استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را شیوه بسیار خوبی برای کاهش تعداد زندانیان کیفری 
جرائم غیر عمد، جرائم مالی و تصادفات دانست و تصریح کرد: دستبندهای الکترونیک ایده بسیار خوبی برای 
کاهش تعداد زندانیان بود؛ اما اجرای کامل و گسترده آن به دلیل وجود مشکالت در زیر ساخت های الکترونیک 
و قیمت بسیار باال، با کندی انجام می شود.وی خاطرنشان کرد: هزینه تهیه دستبندهای الکترونیک بسیار باال 

بوده و زندان ها با بودجه های اندک و محدود، توان خرید آنها را ندارند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان:
دانش آموزان در حوزه فناوری از معلمان پیشی گرفته اند

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: سرعت یادگیری 
دانش آموزان در حوزه فناوری های نوین از بسیاری از معلمان باالتر است، با وجود تمام حرکت ها در این سمت 
باز هم از سرعت تکنولوژی در این حوزه، عقب هستیم. غالمحسن سخایی در خصوص وضعیت هوشمندسازی 
مدارس اســتان اصفهان اظهار کرد: هوشمندســازی تعاریف مختلفی دارد که به دو حوزه ســخت افزاری و 
نرم افزاری اطالق می شود.وی با تاکید بر بهتر بودن وضعیت استان اصفهان نسبت به دیگر استان های کشور 
گفت: اصفهان در زمینه تجهیز مدارس به سیستم های هوشمند ســازی جزو سه استان برتر است و با ورود 
دانشجویان فرهنگیان به مدارس از نظر نیروی انسانی مسلط به فضای وب هم شرایط خوبی داریم. وی با بیان 
اینکه معلمان در شهرستان های استان و به یژه معلمانی که در شهر خود مشغول تدریس هستند، عالقه مندی 
بیشتری به انجام کار دارند، افزود: این حس وابستگی و عالقه مندی عامل برتری سطح مدارس شهرستانی از 

مرکز استان است؛ اما معلمان ما مشکالت بسیاری دارند که انگیزه آنها را برای کار کم می کند.

سازمان هواشناســی از بارش باران و رعد و برق در ۷ اســتان کشور خبر 
داد و نسبت به برق گرفتگی ناشــی از پدیده رعد و برق در برخی استان ها 

هشدار داد.
 بر اســاس نقشــه های همدیدی و آینده نگــری در ســاعات بعدازظهر و 
اوایل شــب در برخی مناطق ســواحل دریای خزر، اردبیل، سیســتان و 
بلوچســتان، برخی مناطــق هرمزگان، جنوب کرمان رشــد ابــر، رگبار، 

رعد و بــرق و وزش باد شــدید موقتی پیش بینی شــده اســت. از  فردا تا 
آخر هفته جاری در اکثر مناطق کشــور آســمان صاف همــراه با افزایش 
نســبی دما پیش بینی شده اســت. طی ۴روز آینده در جنوب استان های 
ســمنان، تهران و در اســتان های یزد، اصفهان، قم و مرکــزی در برخی 
 ساعات وزش باد شــدید، گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده

 است.

هوا
 و 

هشدار برق گرفتگی آب
 ناشی از رعد و برق

 در ۶ استان

پریسا سعادت
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»مصدومیت مجدد ســهراب مــرادی« خبری بود که پنجشــنبه روی 
خروجی رسانه ها قرار گرفت؛ مصدومیتی که بار ســنگینی از نگرانی ها را بار 
دیگر بر دوش ورزش کشور و استان انداخت. ســهراب، یکی از شانس های ایران 
برای کسب مدال در رقابت های المپیک 2020 توکیو است؛ اما مصدومیت های پیاپی 
او از یک سال گذشته تاکنون، حضور او را هم در 
این رقابت ها در هالــه ای از ابهام قرارداده 
است. کسب مدال طالی رقابت های آسیایی 
جاکارتا و رکورد شــکنی در این مسابقات 
که نشــان دهنده آمادگی باالی مرادی بود 
موجب شــد تا از همان زمان نام وزنه بردار 
اصفهانی در لیســت امیدهای اصلی کسب 
مدال ایران در رقابت های المپیک 2020 قرار 
بگیرد؛ اما مــدت زمان زیادی از 
این رقابت ها نگذشــته بود 
که ملی پــوش وزنه برداری 
 کشــورمان بــا مصدومیت 
روبــه رو شــد. فاصلــه زمانی 
باقی مانــده تا شــروع بزرگ ترین 
فستیوال ورزشــی جهان و فرصت 

الزم برای بازگشت ســهراب به عرصه 
رقابت ها باعث شــد تا این مصدومیت 
چندان نگران کننده نباشد؛ به خصوص 
اینکه وزنه بردار اصفهانی برای رسیدن به 
شرایط آرمانی راهی یک کلینیک درمانی 

پیشرفته در آلمان شده بود.
 روند درمانی او نشان می داد که 
ســهراب مشکل 

چندان جدی برای بازگشــت به میادین نداشــته باشــد؛ اما 
اواخر خرداد ماه ســال جاری بار دیگر او بــا مصدومیتی از ناحیه 

کتف روبه رو شــد. مرادی پس از این مصدومیــت در گفت وگو با فارس 
بیان کرده بود: از ناحیه کتف آســیب دیدم؛ در حال پیگیری درمانم هستم و 

امیدوارم به مسابقات جهانی برسم؛ اما 100 درصد نیست، مصدومیت کمرم بهتر 
شده امسال بدشانســی آوردم، چندین مصدومیت آوردم، امیدوارم به جهانی برسم. 

برای ادامه درمان مصدومیتم باید یک ســفر دیگر به آلمان داشته باشم تالش می کنم 
به جهانی برسم؛ اما هیچ چیزی قطعی نیســت. این وزنه بردار ملی پوش در حالی صحبت 

از مصدومیت کتف خود کرده بود که در طول یک ماه اخیر هرگز دســت به وزنه نشــده بود 
و بیشــتر امور درمانی خود را پیگیری می کرد و قرار بود با هماهنگی فدراســیون برای ویزیت 

دوباره راهی آلمان شود؛ اما عصر روز پنجشنبه و در تمرین کنترلی تیم ملی وزنه برداری، سهراب 
وارد سالن تمرین می شــود و قصد می کند تا بعد از مدت ها دوباره دست به وزنه شود، او برای گرم 

کردن یک وزنه 80 کیلویی را انتخاب کرد؛ اما محمدحســین برخواه سرمربی تیم ملی به او تاکید 
کرد از وسوســه وزنه زدن عبور کند؛ چرا که به صالح وی نیست؛ اما مرادی به برخواه می گوید که به 
دستش فشــار نمی آورد و وزنه 80 کیلویی چیزی نیست که ســالمتی وی را به خطر بیندازد. با این 
وجود متاسفانه به محض لیفت کردن وزنه، کتف مصدوم ســهراب از جا در رفت و او دوباره مصدوم 
شد. بالفاصله بعد از این اتفاق، کتف مرادی توسط تیم پزشکی فیکس و به سرعت به بیمارستان اعزام 
شد و در بیمارستان به اتاق عمل رفت و توسط تیم پزشکی جا انداخته شد؛ سهراب سپس در بخش 
ویژه، بستری شد و تحت مراقبت قرار گرفت.پس از این مصدومیت رییس کمیته پزشکی فدراسیون 
وزنه برداری درباره میزان مصدومیت مرادی اظهار داشت: با این اتفاق او قطعا مسابقات جهانی را از 
دست داده است؛ اما برای ادامه کار و حضورش در المپیک باید کمیته پزشکی با حضور متخصصان 
برگزار شود و ببینیم چه کاری می توانیم انجام دهیم. در پی انتشار خبر مصدومیت جدی سهراب 

مرادی، وزیر ورزش و جوانــان و رییس کمیته ملی المپیک دیداری با هم داشــته و طرفین بر 
حمایت الزم از روند درمانی و پزشــکی المپیک طالیی ایران تاکید کردند. تاکید مسئوالن 

درجه یک ورزش کشور برای رفع مشکل مرادی نشان دهنده اهمیت حضور این وزنه بردار 
در المپیک است؛ چرا که تغییر قوانین فدراســیون جهانی وزنه برداری و اختصاص تنها 

دو سهمیه مردان به وزنه برداری کشــورمان موجب شده تا کسب سهمیه المپیک و 
تعیین دو نفری که در این رویداد بزرگ به روی تخته می روند، اهمیت دوچندانی 

پیدا کند؛ زیرا دو وزنه برداری که اعزام می شــوند باید شــانس مدال داشته 
باشند تا سهمیه ایران هدر نرود. در این شرایط سهراب مرادی مهم ترین 

گزینه فدراســیون و البته کمیته ملی المپیــک و وزرات ورزش و 
جوانان برای کسب مدال المپیکی است، گزینه ای که به نظر 

می رسد با روی دادن این اتفاق و از دادن یکی از میادین 
شانس کسب ســهمیه المپیک، نباید چندان 

 به حضورش در المپیــک امیدوار 
باشیم.

اولین واکنش گریزمان به 
پیوستن به بارسلونا

آنتوان گریزمان کــه پیش از این با باشــگاه 
ســر  بــر  بارســلونا 
قراردادی 5 ساله به 
توافق رسیده بود، 
با اســتفاده از بند 
آزادســازی 120 
میلیون یورویی اش 
به این باشگاه کاتاالنی 
پیوست. او در اولین اظهارنظرش بعد از نهایی 
شــدن انتقالش به بارســا در ویدیویی که در 
توئیتر منتشــر کرد، گفت: »وقتی بچه بودم، 
پدرم به من یاد داد که قطارها فقط یک بار از راه 
می رسند. اکنون زمان آن است که یک چالش 
را در مقصد جدید آغاز کنم. سرانجام مسیر ما 
به هم رسید. من با همه اراده و تعهدم از پیراهن 
بارسا دفاع می کنم. اکنون زمان ماست.« این 
در حالی است که باشگاه اتلتیکو مادرید از نحوه 
رفتار بارسلونا و گریزمان در این انتقال ناراضی 
است و بعد از نهایی شدن این انتقال، با انتشار 

بیانیه ای، آن را زیر سوال برد.

اللیگا از بوندسلیگا تقلید کرد
اللیگا مانند بوندســلیگا دیدار افتتاحیه فصل 
را به تیم مدافــع عنوان قهرمانــی اختصاص 
داد. برخالف سال های 
فصــل  گذشــته 
جدید اللیــگا با 
یک بــازی مهم 
آغاز خواهد شــد. 
در دیدار نخســت 
بیلبائــو  تلتیــک  ا
میزبان بارســلونا خواهد بود. این انتخاب همه 
را شــگفت زده کرد؛ چون در تابســتان های 
گذشــته بازی کم اهمیت تری برای افتتاحیه 
برگزیده می شد. در فصل 2020-201۹ مدافع 
عنوان قهرمانی برابر یک تیم بزرگ دیگر قرار 
می گیرد. نکته ای کــه می تواند برای هواداران 
اسپانیایی عجیب باشــد این است که در اروپا 
این موضوع یک رسم است. در بوندسلیگا رسم 
است که بازی افتتاحیه هر فصل را مدافع عنوان 
قهرمانی برگزار می کند. این بازی در ورزشگاه 
 تیم قهرمان انجام می شــود. ایــن اتفاق برای 
بایرن مونیــخ و دورتموند در ســال های اخیر 

افتاده است.

یک چشم بکن باوئر، نابینا شد
فرانتس بکن باوئر اســطوره فوتبال آلمان در 
حاشــیه برگزاری یک 
تورنمنــت گلــف 
اعالم کردکه یکی 
از چشمانش نابینا 
شده است. اعالم 
این خبر از ســوی 
بکن باوئر باعث شــد 
خیلی از هواداران فوتبال آلمان شــوکه شوند. 
اسطوره ۷۳ ساله فوتبال آلمان که توانسته است 
قهرمانی در جام جهانی را با تیم ملی آلمان به 
عنوان بازیکن و مربی به دست بیاورد، در این 
رقابت ها از ســالمتی بدنی خود خبر داد ولی 
اعالم کرد که یکی از چشمانش دیگر نمی بیند. 
بکن باوئر با این وجود و مشــکلی که در چشم 
خود ایجاد شده است، ترجیح داد در رقابت های 
گلف شــرکت کند و بارها با شوخ طبعی خود 
حاضران را به تشویق وا داشت. رییس افتخاری 
باشــگاه بایرن مونیخ همچنیــن دو بار تحت 
عمل جراحی قلب قرار گرفته و ســال گذشته 
 نیز یک عمــل دیگر در پای خــود انجام داده

 بود.

ستاره کالیاری به اینترمیالن 
پیوست

باشــگاه اینترمیالن به صورت رســمی خبر 
از به خدمــت گرفتن 
هافبک 22 ســاله 
باشــگاه کالیاری 
داد. براین اساس 
بــارال  نیکولــو 
باقراردادی به مدت 
5 سال و به ارزش 12 
میلیون یــورو از کالیاری راهی میالن شــد و 
در فصل آینده بــرای نراتزوی تــوپ خواهد 
زد.انتقال بارال به اینتر به صورت قرضی با بند 
خرید اجباری خواهد بود که تــا 25 میلیون 
یورو در صورت فعال شــدن آپشن ها افزایش 
خواهد یافــت. هافبک جوان بخشــی از تیم 
ملی زیر 2۳ ســال ایتالیا به حســاب می آید 
که در آخرین اردو از ســوی مانچینی به تیم 
 ملی بزرگســاالن الجوردی پوشان نیز دعوت

 شد.

والیبال ایران در رده پنجم لیگ ملت های ۲۰۱۹

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ســعید عزت اللهی هافبک دفاعی تیم ملی، مجبور شد دوباره به 
روسیه بازگردد تا در تمرینات تیم باشگاهی روستوف شرکت کند. 
این بازیکن دو فصل دیگر با این باشــگاه قرارداد دارد و به همین 

خاطر مجبور شد به تمرینات آنها بازگردد.
 سعید در تالش است تا با باشگاه روستوف برای جدایی توافق کند.

بازگشت اجباری بازیکن تیم ملی به روسیه!

مهاجم جوان اســتقالل با آمادگی باالیی در تمرینات آماده سازی 32
این تیم شرکت می کند و آبی ها امیدوارند تا او جانشین خوبی برای 
صیادمنش باشد. سجاد آقایی مهاجم جوان تیم استقالل دومین 
فصل حضورش در این تیم را ســپری می کند. او فصل گذشته هم 
دقایقی فرصت حضور در ترکیب آبی پوشان را پیدا کرد؛ اما نتوانست 

مثل بعضی از بازیکنان جوان استقالل انتظارات را برآورده کند.

استقالل جانشین صیادمنش را پیدا کرد
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برنامه جدید ویلموتس؛
نشست با مربیان لیگ برتر

مــارک ویلموتس پیــش از شــروع این فصل 
بازی های لیــگ برتر در یــک ضیافت میزبان 
مربیان تیم های لیگ برتری خواهد بود. احتماال 
این نشســت بعد از بازگشــت تیم ها از اردوی 
تدارکاتی خارج از کشــور و چند روز پیش از 
شــروع بازی های لیگ برتر برگزار می شود تا 
شاهد حضور حداکثری مربیان در این نشست 
باشــیم. قرار اســت مارک ویلموتــس دراین 
نشست، اندیشــه های تاکتیکی خود را در تیم 
ملی با مربیــان در میان بگــذارد و از آنها هم 
بخواهد در تیم های باشگاهی، فوتبال تهاجمی 
را دنبال کنند. این نشســت به نظر می رسد در 
یکی از هتل های تهران و در وقت ناهار یا شام 
برگزار شــود. مارک ویلموتس پیش ازاین در 
هتل آکادمی میزبــان مربیــان تیم های پایه 
ایران بود و از آنها خواست فلسفه تیم ملی را در 

تیم های خود دنبال کنند.

حاشیه در نزدیکی تراکتور
دنیزلی در انتظار یک تا سه 

سال زندان!
مصطفی دنیزلی به دلیل شــکایت همسرش 
به اتهام جعل امضا، ممکن است به 1 تا ۳ سال 
زندان محکوم شــود. مصطفــی دنیزلی با یک 
دردسر بزرگ در کشــورش روبه رو شده است. 
همسر این مربی، او را متهم به جعل امضا برای 
در اختیار گذاشــتن منزلش به بانک کرده تا 
بتواند از بانــک وام بگیرد. همســر دنیزلی از 
دادگاه تقاضا کرده که محکومیت زندان برای 
این مربی تعیین شود. جلسه استماع دادگاه با 
حضور وکیل دنیزلی برگزار شــد و این وکیل، 
ادعای همســر مربی ترکیــه ای را رد و عنوان 
کرد که مصطفی دنیزلی چنین اقدامی را انجام 
نداده و دختر این مربی در این منزل ســکونت 
داشته است. همســر دنیزلی که مراحل طالق 
خود را از این مربی دنبال می کند، تایید کرده 
امضایی که از او روی ایــن برگه ها بوده، جعل 
شده و دادگاه هم این مورد را تایید کرده است. 
مصطفی دنیزلی بعد از سال ها حضور در کشور 
خود، بار دیگر به فوتبال ایران برگشــته و قرار 
اســت در این فصل هدایت تیــم تراکتور را بر 

عهده بگیرد.

رونمایی از هافبک برزیلی در 
ترکیب پارس جم

مگنو باتیســتا هافبک برزیلی که چندســالی 
است در فوتبال ایران حضور دارد و برای لیگ 
نوزدهم با پارس جنوبی جم قرارداد همکاری 
امضا کرده، روز جمعه برای اولین بار با پیراهن 
این تیم در یک مسابقه دوستانه به میدان رفت. 
باتیستا با نظر فراز کمالوند سرمربی پارس در 
دیدار دوستانه با ماشین سازی به میدان رفت 
و با اینکه از نظر بدنی هنوز شــرایط ایده آل را 
ندارد؛ اما عملکرد نســبتا مناســبی ارائه کرد. 
مگنو با توجه به اینکه ســابقه کار کردن با فراز 
کمالوند در گسترش فوالد و صنعت نفت آبادان 
را دارد، یکــی از مهره هــای تاثیرگذار پارس 

جنوبی در لیگ نوزدهم خواهد بود.

در حاشیه

والیبال ایران در رده پنجم 
لیگ ملت های ۲۰۱۹

بامداد دیروز با برگزاری دو دیدار چهره تیم های 
حاضــر در نیمه نهایی لیگ ملت هــای والیبال 

201۹ مشخص شد. 

تیم ملی والیبال ایران با قبول شکســت ۳ بر 2 
برابر برزیل از رسیدن به این مرحله بازماند و در 
گروه دیگر نیز آمریکا در سه ست پیاپی روسیه 
را از پیش رو برداشت. به این ترتیب دو تیم ملی 
والیبال ایران و فرانســه در ایــن مرحله حذف 
شــدند و با توجه به وضعیت بهتر ایران در ست 
شماری، ایران باالتر از فرانسه در جدول نهایی 
 رقابت ها در رده پنجم قرار گرفت و فرانسه ششم 

شد.

منهای فوتبال

شوک بزرگ به ورزش اصفهان
سهراب، مسابقات جهانی را از دست داد، المپیک هم شاید؛

اینستاگردی

دلخوری آذری از مدیران فدراسیون و کنفدراسیون آسیا:

همه می خواهند ما حذف شویم!
ذوب آهن اصفهان تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیاست که باید به مصاف االتحاد 
عربستان برود. ذوب آهن در حالی باید به مصاف نماینده عربستان برود که سعید آذری از 
یک سری اتفاقات رخ داده در فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا دلخور است. او 
معتقد است هنوز پاداش آسیایی این تیم توسط AFC پرداخت نشده همچنین فدراسیون 

فوتبال وضعیت بازیکنان سرباز این تیم  راکه در تراکتور بودند، مشخص نکرده است.

شمسایی و تیم ملی؛

سرمربی موافق نیست
ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال، برنامه ای برای دعوت از وحید شمسایی ندارد.وحید شمسایی 
چندی پیش با دعوت احسان علیخانی به برنامه عصر جدید رفت و در حضور مردم اعالم کرد به زودی 
با حضور در اردوی تیم ملی، رکورد فالکائو را خواهد شکســت تا دوباره رکورد بهترین گلزن فوتسال 
جهان به نام ایران ثبت شود. فالکائوی برزیلی که همانند وحید شمسایی یک بار خداحافظی کرده بود 
با بازگشت به اردوی تیم ملی، شمار گل های خود را به عدد 401 رساند؛ درحالی که وحید شمسایی 
۳۹2 گل ملی به ثمر رسانده است؛ اما به نظر می رســد این بار هم سرمربی تیم ملی فوتسال راضی به 
دعوت از وحید شمسایی نیست. او در این باره به فارس می گوید: »این موضوع خارج از مباحث تیم ملی 
است به من هم ربطی ندارد. خود وحید شمسایی هم بعید است که بخواهد در تیم ملی بازی کند. او 
برای تیم ملی فوتسال ایران زحمات زیادی کشیده و یادم است اولین باری که او را به اردو دعوت کردم 
با من صحبت کرد و مدعی شــد نمی خواهد برای تیم ملی بازی کند، االن هم اگر بخواهد به تیم ملی 
بیاید با هماهنگی کمیته فوتسال و هیئت رییسه است و ربطی به من ندارد. اتفاقایکی از صحبت هایی 
که من انجام دادم، این بود که باید برای وحید بازی بزرگ خوب برگزار شود؛ اما چون او االن به دنبال 
مسائل دیگری است من نمی توانم درمورد وی صحبتی انجام بدهم؛ االن تمام هم و غم من موفقیت 
فوتسال در تورنمنت های مهم پیش رو اســت.« هیچ بعید نیست اگر وحید دوباره در اردوی تیم ملی 
حاضر شود و با به ثمر رساندن چند گل، رکورد بهترین گلزن ملی فوتسال جهان را از فالکا ئوی برزیلی 
پس بگیرد؛ این بازیکن هم بعد از مقطعی دوباره پیراهن برزیل را برتن کند و با زدن چند گل بار دیگر 
بر سکوی نخست بهترین گلزن فوتسال جهان بایستد! همه اینها در حالی است که می گویند رکورد 

برای شکستن است و هیچ رکوردی ابدی باقی نمی ماند.

ذوب آهن از نیم فصل دوم لیگ برتر فصل گذشته یک ترکیب 
جدید را در خط حمله اش اســتفاده کرد؛ ارسالن مطهری و 
کریستین اوســاگونا دو مهاجم با سبک های متفاوت بازی در 
کنار هم توانستند نقش مهمی در موفقیت های این تیم بازی 
کنند. اوســاگونا یک مهاجم هدف با قدرت بدنی باال و نیروی 
جنگندگی و ارســالن مطهری مهاجمی سرعتی و زهردار در 

کنار هم ترکیب موفقی را در خط حملــه ذوب آهن به وجود 
آوردند. مطهری در دوازده بازی لیگ، 6 گل زد و دوپاس گل داد 
و در لیگ قهرمانان 4 گل برای ذوبی ها به ثمر رساند. اوساگونا 
در لیگ برتر یک گل زد؛ اما در لیگ قهرمانان آسیا دو گل برای 
ذوب آهن زد.ذوب آهن اما در فصل جدید کریستین اوساگونا 
را تا این زمان به همراه نداشته و تمرینات پیش فصل را بدون 
او آغاز کرده است. این تیم در بازی دوستانه ای که روزجمعه 
در برابر فجرسپاسی انجام داد، این کمبود را در خط حمله اش 
احساس می کرد و به نوعی خط تهاجمی این تیم به اندازه نیم 
فصل دوم زهردار نبود و در نهایت نتوانست دروازه حریف لیگ 

یکی اش را باز کند. منصوریان که برنامه هایش با ذوب را از نیم 
فصل دوم آغاز کرده برای ادامه این مسیر به دنبال یک مهاجم با 
ویژگی هایی نزدیک به اوساگونا برای خط حمله است و آنطور که 
از باشگاه ذوب آهن خبر می رسد، ظرف یکی دو روز آینده این 
تیم با یک مهاجم خارجی قرارداد خواهد بست. اگر سرمربی 
ذوب آهن به دنبال زوج سازی با ارسالن باشد، می توان حدس 
زد که مهاجم مدنظرش یک مهاجم هــدف بلند زن با قدرت 
تخریب و فشار روی خط دفاعی حریف است. مهاجمی که بتواند 
برای ارسالن مطهری فضای مناسب برای ضربه زدن به حریف 

را به وجود بیاورد.

ذوب آهن
  به دنبال زوج امیرارسالن

سمیه مصور
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 حضور 44 کشور در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 اخبار

 شهرستان

برپایی آیین اختتامیه جشنواره 
شعر بهشت بیان در اصفهان

دبیر علمی جشنواره بین المللی شعر نهج البالغه 
گفت: مراسم اختتامیه جشــنواره بین المللی 
شعر بهشت بیان در دهه والیت همزمان با ایام 
عید ســعید غدیر در اصفهان برگزار می شود. 
 عباس شاهزیدی دبیر علمی سومین جشنواره 
بین المللی شــعر نهج البالغه )بهشت بیان( از 
دیدار اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره 
با آیت ا... العظمی حســین مظاهری خبرداد و 
اظهار کرد: آیت ا... العظمــی مظاهری در این 
دیدار به نامه امیر المومنین )ع( به مالک اشــتر 
اشاره و بر این موضوع تاکید کردند که حضرت 
علی )ع( این نامه راکه توصیف جامعی در حوزه 
سیاســت و حکومت داری است،در چند دقیقه 
نوشته اند، این در حالی اســت که برای نگارش 
منشور کنونی حقوق بشر به دست 280 نخبه 
از کشورهای جهان پس از جنگ جهانی دوم 3 
سال زمان صرف شد. شاهزیدی پیرامون نصایح 
ریاســت حوزه علمیه اصفهــان در ترویج نهج 
البالغه اظهار کرد: ایشان در این جلسه به تعداد 
زیاد حافظان قرآن در ابتدای اسالم اشاره کرده 
و یادآور شدند در زمانی که بیشتر افراد بی سواد 
بودند تنها در یک جنــگ 700 حافظ قرآن به 
 شــهادت رســیدند. هر کاری که در خصوص 
نهج البالغــه و به خصوص به زبان هنر و شــعر 
صورت بگیرد، کم اســت، تالش در راه هدایت 

مردم به این کتاب ارزشمند، ستودنی است.

نمایش آثار »صدری« در 
»دوباره خواستن، دوباره 

زیستن«
 گالری »دوباره خواســتن، دوباره زیستن« از 
آثار ملودی صــدری در مجموعه خانه صفوی 
به نمایش گذاشته شده است. عالقه مندان به 
هنر نقاشــی می توانند از این آثار دیدن کنند. 
مجموعه خانه صفــوی نمایشــگاهی از هنر 
نقاشــی با عنوان »دوباره خواســتن، دوباره 
زیستن« را از تاریخ 21 تیرماه ساعت 17:00 
به نمایش گذاشــته، این گالری تا 26 تیرماه 
همه روزه از ساعت 17:00 الی 22:00 پذیرای 
میهمانان برای تماشــای این آثار خواهد بود، 
مکان برگزاری این گالری در خیابان خاقانی، 
حدفاصــل خیابان خواجه پطــروس و وحید، 
نبش کوچه 31، خانه تاریخی صفوی، نگارخانه 

صفوی است.

حضور کاروان سفیران کریمه 
اهل بیت )ع( در فالورجان

پنجشنبه شــب گذشــته همزمان با ایام دهه 
کرامت دومین هفته از »جشــنواره تابســتانی 
شــهر من، خانه من« با حضــور خادمین حرم 
مطهر حضرت معصومه )س()کاروان ســفیران 
کریمه اهــل بیت )ع((، شــهروندان عزیز و تنی 
چند از مسئوالن شــهر و شهرستان پس از اقامه 
نماز مغرب و عشــاء به امامت حجت االســالم و 
المسلمین شــیخ روح اله نیکان، همچون هفته 
قبل در پارک ساحلی میثم شهر فالورجان برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای 
اســالمی شــهر فالورجان؛ معاونت مالی اداری 
شهرداری فالورجان در گفت وگویی با اشاره به 
اهمیت وجود برنامه های شاد فرهنگی در فصل 
تابستان از اجرای »جنگ های شاد شهروندی« 
در راستای ایجاد روحیه شور و نشاط شهروندی، 
پر کردن اوقات فراغــت خانواده ها با آموزه های 
شهروندی با استفاده از ابزار هنر و استفاده از توان 
هنرمندان بومی استان و شهرستان فالورجان را 
از دیگر برنامه های تابستانی ذکر کرد که تیرماه 
و مرداد ماه ســال جاری در پارک ساحلی میثم 
برگزار می شــود. حمید رضا قاسمی همچنین 
به اجرای برنامه های شــاد و متنوع در هفته دوم 
جشنواره اشاره کرد و افزود: حضور خادمین حرم 
مطهر حضرت معصومه )س()کاروان ســفیران 
کریمه اهل بیت( به مناســبت دهه کرامت را در 
دومین هفته از برگزاری جشنواره ارج می نهیم و 
امیدواریم حضور این عزیزان موجبات ترویج سیره 
اهل بیت )ع( را بیش از پیش در شهر و شهروندان 
فراهم آورد. معاونت مالی اداری شــهرداری در 
خاتمه چنین گفت: برگزاری برنامه های شــاد 
و متنوع بــا موضوعاتی تحت عنــوان » اجرای 
تئاتر« با محوریت فرهنگ سازی در راستای رفع 
سدمعبر، استندآپ کمدی، تقدیر از پاکبان نمونه، 
 اجرای طنــز گروه کــودک از مهم ترین عناوین 
برنامه ریزی شــده توســط معاونت فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری فالورجان در دومین هفته از 
برگزاری »جشنواره تابستانی شهر من، خانه من« 
است که امیدواریم به یاری خداوند متعال رضایت 

خاطر شهروندان را فراهم سازد.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
 برگزاری ۵۰۰ عنوان برنامه 

ویژه تابستان
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« 
با بیان اینکه شــهرداری اصفهان در فصل تابستان 
بیش از ۵00 برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
ویژه اوقات فراغــت شــهروندان را طراحی کرده، 
اظهار کرد: ویژه برنامه های تابستانه در پارک های 
مناطق 1۵ گانه با برنامه های ورزشــی و مسابقات 
والیبال، فوتسال، تنیس روی میز و بازی های فکری 
اجرا می شود. قدرت ا... نوروزی گفت: در مناطق 1۵ 
گانه شــهرداری اصفهان ۴00 عنوان برنامه در نظر 
گرفته شده که ۵8 عنوان از این برنامه ها مربوط به 
برنامه های ورزشی و تفریحی است. برای برگزاری 
برنامه های تابستانی به معاون فرهنگی شهرداری 
اصفهان تاکید شده تا این برنامه ها تمام نقاط شهر 
به ویژه مناطــق کمتر برخــوردار را در بر گیرد که 
خوشبختانه برنامه ریزی ها به همین شکل انجام شده 
 و امیدواریم تابستان پُر بهره ای را برای تمام کودکان ،
نوجوانان و جوانان شهر رقم بزنیم. شهردار اصفهان 
با اشــاره به معضل ورود موتورسواران به پارک های 
سطح شــهر به ویژه حاشــیه رودخانه زاینده رود، 
تصریح کرد: از موتورسواران شــهر انتظار می رود 
از ورود به پارک ها که محلی بــرای تامین آرامش، 
آسایش و رفاه شهروندان است، خودداری کنند. روز 
جمعه با معاون خدمات شهری و معاون حمل ونقل 
و ترافیک، مذاکراتی انجام و تاکید شد برای تامین 
امنیت و آسایش هرچه بیشتر مردم، اقدامات الزم را 
برای جلوگیری از ورود موتورسیکلت ها به پارک های 

شهر انجام دهند.

عضو شورای شهر مطرح کرد:
تحقق 1۵3 درصدی بودجه 

شهرداری منطقه 2 تاپایان خرداد
رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از شهرداری 
منطقه دو، اظهار کرد: مشــکالت دفاتر پیشخوان 
دولت و زمانبر شدن استعالمات، یکی از مشکالت 
عدیده این منطقه اســت، همچنین عدم اســکن 
کامل مدارک پرونده ها جهت بررســی سیستمی 
کارشناســان، یکی دیگر از موارد قابل پیگیری بود 
که مدام مطرح می شد. شــیرین طغیانی افزود: بر 
اساس تالش های صورت گرفته، بودجه این منطقه 
تا پایان خردادماه به میزان 1۵3 درصد تحقق پیدا 
کرده اســت. تمرکز این منطقه طی این دو ســال 
بیشــتر بر نظم مالی و پرداخت بدهی ها بوده است.

وی به پروژه های مهم و تاثیرگذار این منطقه اشاره 
کرد و ادامه داد: پروژه پارک ســوار صمدیه در حال 
توافق با مالکین است، همچنین ایجاد خانه کودک 
به مساحت 1۵۵2 متر مربع جنب پارک قلمستان 
که در راستای اهداف و سیاست های شهر دوستدار 
کودک و به عنوان یک پروژه محرک توسعه در بین 

طرح های این منطقه تعریف شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با 
اشاره به نقش ایمنی شهری و تاثیر آن بر افزایش کیفیت زندگی 
شــهروندان، اظهار کرد: در شــاخص های زیســت پذیری که از 
اولویت های مدیریت شــهری اصفهان اســت و برنامه های آینده 
شــهرداری را تحت الشــعاع خود قرار می دهد، تالش می کنیم 
اصفهان در آینده به شاخص های زیست پذیری شهرهای بزرگ دنیا 

نزدیک شــود. علیرضا صادقیان با بیان اینکه یکی از شاخص های 
زیســت پذیری، ضرورت افزایش شــاخص ایمنی در سطح شهر 
اصفهان اســت، تصریح کرد: در بخش ایمنی، پیشگیری از وقوع 
حوادث و ترویج پدافند غیرعامل همچنین کاهش آســیب های 
ناشی از حوادث از پُررنگ ترین شاخص ها به شمار می رود. معاون 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تاکید کرد: 

شــهرداری اصفهان تالش می کند تا پایان سال 1۴00 شاخص 
ایمنی را در شهر توسعه دهد، از این رو در حال حاضر برای تحقق 
این مهم، پارک ها و مادی ها را ایمن کرده و در صدد توسعه فرهنگ 
ایمن سازی در شهر برآمده است. وی افزود: باید ضوابط شهرسازی 
 بر اساس ایمن ســازی شهر تنظیم شــود، از این رو ضرورت دارد 

دستور العمل هایی را در این راستا تدوین و ابالغ کنیم. 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری خبر داد:
افزایش شاخص ایمنی شهر تا سال 1۴۰۰

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
در سال جاری تمامی زیرســاخت های الزم برای آبیاری بهینه فضای 
سبز منطقه ناژوان تکمیل خواهد شد. فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: 
با توجه به شرایط سخت تامین آب در شــهر اصفهان، شهرداری در 
منطقه ناژوان با همراهی معاونت خدمات شهری پیش بینی الزم برای 
زیرســاخت های اصلی تامین آب را انجام داده است. وی با بیان اینکه 
ســال گذشــته یک مخزن دو هزار مترمکعبی و یک مخزن هزار متر 
مکعبی به مجموعه مخازن ذخیره آب ناژوان اضافه شد، افزود: یکی از 

این مخازن در ضلع شمال و دیگری در ضلع جنوب زاینده رود احداث 
شده است. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: عملیات احداث مخزن شماره سه ناژوان بیش از 30 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی ادامه داد: عملیات اجرایی مخزن دو 
هزار مترمکعبی شماره چهار ناژوان در دست طراحی است و مراحل 
اجرایی آن تا پایان ســال جاری آغاز خواهد شد. مرتضایی نژاد با بیان 
اینکه احداث کلکتور ضلع شمال رودخانه زاینده رود در منطقه ناژوان 
تاکنون 30 درصد پیشرفت داشته است، تصریح کرد: کلکتورها عالوه 

بر اینکه در برقراری ارتباط شبکه آبیاری نقش بسزایی دارد، می تواند 
ارتباط بین مخازن شــماره یک تا چهار ناژوان را نیز برقرار کند. وی 
گفت: کیلومترها کلکتور در برنامه جامع ناژوان پیش بینی شــده که 
بخش زیادی از آن در سال جاری اجرایی خواهد شد. مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه شبکه گذاری لوله 
آب مادی های ناژوان تکمیل شده است، اظهار کرد: بیش از ۵0 کیلومتر 
مادی در ناژوان وجود دارد که شبکه گذاری لوله آب سهم بزرگی را در 

انتقال آب داخل مادی های ناژوان ایفا می کند.

دبیر جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان گفت: ۴۴ کشور متقاضی اکران فیلم های 
 تولیدی خــود در حوزه کــودکان و نوجوانان در
 سی و دومین دوره این جشنواره هستند. علیرضا 
تابش در نشست هم اندیشی مدیران، خبرنگاران و 

فعاالن عرصه رسانه اصفهان با مدیران 
سی و دومین جشــنواره بین المللی 
فیلم کودکان و نوجوانان در کتابخانه 
مرکزی اصفهــان افــزود: فیلم های 
داخلــی و خارجی این جشــنواره در 
11 سالن ســینما با ظرفیت 2۴00 
صندلی کــه 1700 صندلــی آن در 
محور فرهنگــی چهارباغ قــرار دارد 
اکــران می شــود. وی بیان کــرد: به 

احتمال زیاد سینما بهمن در منطقه خوراسگان 
به فهرست سینماهای جشــنواره افزوده خواهد 
شد. دبیر جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان با اشاره به اینکه سینمای ایران در حوزه 
کودک و نوجوان تولید انبوهی ندارد، اضافه کرد: 
1۹۴ اثر در بخش ســینمای ایران بــه دبیرخانه 
جشنواره رســید که از این تعداد حدود 1۵ اثر در 
بخش فیلم سینمایی اســت. وی تشریح کرد: در 
این دوره از جشــنواره 18۵ فیلم سینمایی، فیلم 
بلند و کوتــاه، پویانمایی و... از ســینمای ایران و 
جهان اکران می شــود. دبیر جشنواره بین المللی 
فیلم های کــودکان و نوجوانــان پیش بینی کرد 
تعداد مخاطبان جشــنواره امســال 20 درصد 

افزایش داشته باشــد. وی تاکید کرد: استان ها و 
شهرســتان های عالقه مند به نمایش فیلم های 
جشنواره در استان و شهرســتان مورد نظرشان 
می توانند به ستاد جشنواره اعالم آمادگی کنند و 
ما منتخب فیلم های جشنواره را در آن استان ها به 

نمایش می گذاریم. تابش از توجه اصحاب رسانه به 
موضوع کودکان کار و حضور آنها در جشنواره فیلم 
کودکان و نوجوانان تقدیر کرد و گفت: در تالشیم 
با اختصاص سهمیه ای به این کودکان کار، شاهد 
حضور آنها در سالن های سینما باشیم. وی ادامه 
داد: در هفته گذشته جلساتی با مسئوالن استان 
داشتیم که همدالنه یاریگر جشنواره فیلم کودکان 
و نوجوانان بوده و خوشــحالیم که برای این شهر 
هویت فرهنگی قائل هستند. دبیر جشنواره فیلم 
کودکان و نوجوانان تصریح کرد: برگزاری چنین 
جشنواره های بین المللی در شهری مانند اصفهان 
که شهر دوستدار کودک و عضو شبکه شهرهای 
خالق جهان است، بی شک بسیار موثر خواهد بود.

دبیر جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان خبر داد:

 حضور ۴۴ کشور در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خبر داد:

تکمیل زیرساخت های آبیاری بهینه فضای سبز ناژوان در سال جاری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های دارای 
گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 13۹8/0۴/22 می باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس بهارستان بلوار امیر کبیر مرا جعه یا با شماره تلفن0 368610۹  داخلی 232 تماس 
حاصل نمایند.

الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی یا نقدی اقدام نماید. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴1۹3۴-021 دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 و 8۵1۹3768

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
م الف:530108

موضوع مناقصهشماره مناقصه
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ  برآورد اولیه 
)ریال(

سپرده شرکت 
در مناقصه 

)ریال(
مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی 

مدت 
پیمان 

12098001352000008

عملیات اجرایی 
کانال جمع آوری 

آب از میدان 
غدیر بهارستان 
تا زهکش پس از 

قلعه شور

حداقل رتبه 
5 رشته 

آب
20/599/470/7971/030/000/000

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 

مورخ 
1398/04/27

تا ساعت 
19 روز 

یکشنبه 
98/05/06

ساعت 
10 روز 

دوشنبه 
98/05/07

6 ماه 

2
2098001352000009

تجدید

عملیات اجرایی 
شبکه  جمع آوری 

فاضالب اراضی 
غرب بهارستان

حداقل رتبه 
5 رشته 

آب
6 ماه 36/102/058/9871/810/000/000

32098001352000010

عملیات اجرایی 
شبکه روشنایی 

اراضی غرب 
)سایت جانبازان( 

بهارستان

حداقل رتبه 
5 رشته 

نیرو
8 ماه 9/537/486/862480/000/000

42098001352000011

عملیات 
خاکبرداری و 

خاکریزی زراعی 
فضای سبز سطح 

شهر بهارستان

حداقل رتبه 
5 رشته 
کشاورزی

12 ماه 7/472/674/690374/000/000

ف
ردی

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان از 
اجرای طرح محــدوده ترافیک در شــهر با هدف 
کاهش ترافیک های زائد و ایجاد تســهیالت برای 
ســاکنان و افرادی که کار ضروری در مرکز شــهر 
دارند، پیش از فرا رســیدن ماه مهــر خبر داد. به 
دنبــال افزایش تعــداد خودروها در شــهر و بروز 
مشــکالت ناشــی از آن مانند ترافیک و آلودگی 
هوا، مسئوالن شــهر برآن شــدند تا برای این امر 
چاره اندیشی کنند. چاره اندیشی مسئوالن در این 
باره با اجرای طرح های مختلفی در شهر همراه شد؛ 
طرح هایی مانند توسعه حمل و نقل عمومی در شهر 
تا اجرای طرح زوج و فرد که طرح اخیر نتوانســت 
در کالن شهری همچون اصفهان موثر واقع شده و 
از بروز مشکالت ناشی از تردد خودروهای متعدد 

در شهر بکاهد.
 به گفته معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار 
اصفهان در طرح زوج و فرد، شــهروندان تشــویق 
می شدند که تعداد خودروی بیشتری با پالک های 
مختلف در اختیار داشته باشــند تا هر روز بتوانند 
به محدوده مرکزی شهر سفر کنند؛ موضوعی که 
باعث شــد اجرای طرح زوج و فرد نه تنها کاهش 
ترافیک را رقم نزند؛ بلکه منجــر به افزایش میزان 
سفرهای درون شــهری، ترافیک و سرانه مالکیت 

خودرو در بین شهروندان شود.
 از این رو عــدم کارایی الزم اجــرای طرح زوج و 
فرد موجب شــد تا معاونت حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری اصفهان اجرای 
طرح جدیدی بــا عنوان 
طرح محدوده ترافیک را 
در دســتور کار خود قرار 
دهد. علیرضــا صلواتی با 
اشــاره به اجرایی شدن 
بخشی از این طرح پیش 
از مهرمــاه می گویــد: با 

اجرایی شــدن طرح ترافیک جدید تقاضای تردد 
از سوی شهروندان را مدیریت می کنیم تا آنها برای 

سفرهای درون شهری خود برنامه ریزی کنند.
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردار اصفهان 

ادامه می دهــد: در طرح 
محدوده ترافیک شــهر 
اصفهان برای ســاکنان 
خیابان های مرکزی شهر 
80 درصد تخفیف و برای 
کسبه و بخش خصوصی 
نیز 20 درصد تخفیف در 
نظر گرفته شــده است.
ارائه تســهیالت ویژه برای اقشــار خاص از جمله 
تاکســیران ها، جانبازان، معلوالن، توان خواهان و 
خودروهای ایمنی و انتظامی، اورژانس و خبرنگاران 
از دیگر ویژگی های این طرح اســت که صلواتی به 

آنها اشــاره می کند. وی با بیان اینکه اجرایی شدن 
طرح محدوده ترافیکی در اصفهان کامال متفاوت از 
شهر تهران خواهد بود، می گوید: اصفهان در اجرای 
این طرح باید گام به گام پیش برود تا شــهروندان، 

آشنایی کامل با این طرح پیدا کنند.
صلواتی تاکید می کند: اجرایی شــدن این طرح در 
همان محدوده زوج و فرد کنونی خواهد بود و پس از 

آن، طرح های دیگر نیز اجرایی خواهد شد.
 به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهــان، در آمد حاصــل از اجرای ایــن طرح از 
خودروهای شخصی دریافت شده و در راستای این 
تقویت حمل و نقل عمومی هزینه خواهد شــد که 
گزارش این کار، هر شــش ماه یک بار برای شورا و 

شهروندان منتشر می شود.
 وی اجرای کامل این طرح را مستلزم فراهم شدن 
مقدمات اجرایی این طرح از جمله زیر ســاخت ها، 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی دانسته و می افزاید: 
برای اجرایی شــدن طرح محدودیت ترافیکی به 
صورت کامل در اصفهان نیازمند زمان بیشــتری 
خواهیــم بود تا ایــن فرهنگ ســازی کامل برای 

شهروندان اصفهانی نهادینه شود.
هرچند معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان از کاهش 20 تــا 30 درصدی ترافیک در 
شــهر به دنبال اجرای این طرح خبر می دهد؛ اما 
ناموفق بودن اجــرای طرح های دیگــر در زمینه 
کاهش ترافیک در شهر نشان می دهد که نمی توان 
چندان به اجرای این طرح و پیاده شدن اهداف آن 

امیدوار بود.

 طرح جدید ترافیکی در راه اصفهان
  به دنبال ناموفق بودن اجرای طرح زوج وفرد صورت می گیرد؛  

برای اجرایی شدن طرح محدودیت 
ترافیکی به صورت کامل نیازمند 

زمان بیشتری خواهیم بود تا 
این فرهنگ سازی کامل برای 

شهروندان اصفهانی نهادینه شود

 نرگس طلوعی

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نوبت اول
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  امام رضا علیه السالم:
پیوند خويشاوندى را برقرار كنید گرچه با جرعه 
آبى باشد و بهترين پیوند خويشاوندى، خوددارى 

از آزار خويشاوندان است.

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

نشانى: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3       تلفن: 8-36284167-031 فکس: 36284166

رتبه: 4 ضريب كیفى روزنامه:  33               چاپخانه: آينده             آدرس:  ابتداى جاده حبیب آباد- روبه روى شهرک امام حسین )ع(

یکشنبه 23  تیر  1398 | 11 ذی القعده 1440    شماره 2743 | 8 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2743 |July 14. 2019 |8 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 36
14

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

باالخره پس از چند سال امام هشتم، او را طلبید...در پوست 
خود نمی گنجید، لحظات به کندی برایش می گذشت، آخر 
بی قرار بود...می خواست هر چه زودتر انتظارش پایان یابد و 
به پابوسی آقا برود...به مشهد که رسید، به ظاهر به سوی حرم 
راه می رفت؛ اما در دل پرواز می کرد، دیگر چیزی نمانده بود، 

کم کم داشت می رسید و انتظارش به سر می آمد...
 

اذن دخول خواند که از آقا بــرای ورودش اجازه بگیرد؛ اما 
اجازه را همان اول که گنبد طالیی حرم رادیده و از شــوق، 
اشک از چشمانش سرازیر شــده بود از آقا گرفته بود، وارد 
حرم شــد، داشــت زیر لب صلوات خاصه امــام رضا )ع( را 

زمزمه می کرد:
اللّهَم َصّل َعلی َعلی بْن موَسی الّرضا المرتَضی....

اما هنوز به آخر نرســیده بــود که دلش به پــرواز در آمد و 
همچون کبوتری با کبوترهای حــرم، یک دل، گنبد طالی 
آقا را طواف می کرد...نسیم خسته ای که خستگی اش را روی 
گنبد آقا جا گذاشته بود و به جای آن عطر حرم را در خود حل 
کرده بود، از شرقی ترین نقطه حرم شروع به وزیدن کرده و 
تا غربی ترین نقطه دل او را عطر آگین کرده بود... آن نسیم 
ســیاهی های دلش را می زدود...نیت کرده بود که اول تمام 
صحن ها را یکی پس از دیگری بگردد وسپس دل لرزانش را 
دخیل پنجره فوالد فوالدی آقا کند و بعد از آن به آغوش آقا 
و ضریح اش پرواز کند، با خودش گفت: اگر این پنجره فوالد 
آقا، از فوالد نبود، چگونه می توانست دل های لرزان و سیاه از 

گناه زائران را تحمل کند!؟
قدم در هر کدام از صحن ها که می گذاشــت، حال و هوایش 

عوض می شد!
همیشــه صحن غدیر او را یاد ماجــرای غدیرخم و امامت 
و والیت امام علــی )ع( و حقوق غصب شــده آل علی )ع( 

می انداخت...
صحن کوثر هم برایش یادآور پاره تن پیامبر )ص( و کوچه و 

در و دیوار و روضه و، سوره کوثر و دشمن ابتر بود...
صحن قدس هم، مانند قدس، حال و هوایش، حال و هوای 
پرواز بود... پرواز در صحن قدس بــرای رهایی از گناه بود و 
رسیدن به قداست و پاکی؛ اما پرواز در قدس برای رهایی از 
ظلم و جوربود... قطعا پرواز رخ خواهد داد...از صحن قدس تا 
صحن های جمهوری و انقالب و صحن آزادی راهی نمانده 
است!و صحن مسجد گوهرشاد، که همیشه دو رکعت نماز 
به نیت تعجیل در فرج آقا امام زمان )عج( درآنجا و در جوار 
منبر چوبی امام زمان )عج( می خواند؛ منبری که هنور از درد 
انتظارشکسته نشده و هنوز با شکوه و باصالبت، منتظر آمدن 
آخرین منجی بود... این منبر بیشتر از هر کسی معنای چشم 

انتظاری را می فهمید!
دیگر نوبت پرواز تا آسمان هشتم رســیده بود...دیگر روی 

زمین نبود.
شلوغی اطراف ضریح را که دید یاد کودکی اش افتاد  که در 
این شلوغی زیباترین گم شدن زندگی اش را تجربه کرده و 
در آغوش آقا خود را پیدا کرده بود، کودک بود و ســبک از 
گناه، کاش می توانســت حاال هم، در این شلوغی گم شود و 
باز خودش را پیدا کند؛ اما مگر بار سنگین گناهانش اجازه 

می داد؟!
می خواست خود را به ضریح برساند همانند عاشقان دیگر، اما 
در میان جمعیت انبوه عاشقان آقا، گیر کرده بود و بی اختیار 
به این سو و آن سو می رفت، دســت دلش به ضریح رسید؛ 
اما جسم اش هنوز بی اختیار بود و بازیچه ای بود میان انبوه 
عاشقان...باالخره به هر سختی که بود خود را به ضریح رساند 
و انگشتانش را به شبکه های ضریح آقا پیچید و لب باز کرد 
که از چند سال دوری آقا، به آقا شکایت کند...  اشک امانش 

را برید و هر چه می خواست بگوید، فراموش کرد...
هزار شکوه به دل داشــتم، هزار افسوس/که گریه راه گلویم 
گرفت و الل شــدم/مهم نبود آقا خودش می دانست او چه 

می خواهد بگوید...
کم کم آن لحظه ســخت، یعنی خدا حافظی فرا می رسید، 
اگر به خودش بود که حاال حاالها، حــرم را ترک نمی کرد 
اما مجبور بود بــرود، آرام آرام به طرف بــاب الجواد به راه 
افتاد، دوباره دست به ســینه، رو به حرم ایستاد، نتوانست 
خداحافظی کند، باز ســالمی داد و اشــکی ضمیمه سالم 

کرد و رفت!
با اشک وصل شروع شد و با اشک هجران پایان یافت!

اللّهَم َصّل َعلی َعلی بْن موَسی الّرضا المرتَضی االماِم الّتقی 
تک َعلی َمــْن َفوَق االْرَض و َمــن تَحَت الثری  الّنقی و ُحجَّ
ــهید َصلَوَة کثیَرًة تاَمًة زاکیًة ُمَتواِصلًة ُمَتواتَِرًة  الّصّدیق الشَّ

ُمَتراِدَفه کاْفَضِل ما َصلّیَت َعلی اََحٍد ِمْن اْولیائِک.

دیگر نوبت پرواز تا آسمان هشتم رسیده بود...

علیرضا علیزاده

عکس روز

دوخط کتاب

همه چیــز را درســت کرد. 
این حقیقتی اســت قدیمی. 
حقیقتی که بارهــا و بارها 
گفته شده، ولی باز هم بین 
انسان ها ریشه ندوانده! من 
خواهم جنگیــد، اگر همه 
مــا می خواســتیم همه چیز 
را می شــد بالفاصله درست 

کرد..!

»رویای آدم مضحک«

فئودور داستایوفسکی

 در یک ســاعت همــه چیز 
ممکن است درست شود!

در یــک روز، در یــک ســاعت، 
همه چیز ممکن است درست 
شــود! نکته اصلی این است 
که دیگــران را مثــل خودتان 
دوست بدارید. این نکته اصلی 
است، همه چیز است. به هیچ 
چیز دیگــری احتیاج نیســت. 
آن وقــت بالفاصلــه خواهید 
فهمید که چطور می شــود 

حدود بیست سال پیش یک جواهر گران قیمت از هتلی در ایتالیا دزدیده 
شد و جنجالی قضایی درباره آن رخ داد که تا امروز در ایاالت متحده آمریکا 
ادامه دارد. این جنجال به یک سنگ یاقوت ۶۵ قیراطی باز می گردد که آن 
را روی یک النگوی الماس قرار داده اند و قیمت آن میلیون ها دالر برآورد 
می شود. قدمت این ســنگ گران قیمت به ســال ۱۸۰۰ بازمی گردد و از 
کوه های هیمالیا استخراج شــده و گفته می شود از نفیس ترین جواهرات 
جهان و از گران ترین آنهاســت که در حراجی های علنی به فروش رسیده 

است. 

سنگ قیمتی جنجالی در نیویورک

صخره های »بین بریج« مجموعه ای از جزایر کوچک صخره ای  هستند که 
در سواحل جنوب شرقی جزیره ســانتیاگو در مجمع الجزایر گاالپاگوس 
قرار دارند. یکی از این جزایر یک دهانه آتشفشــانی اســت که از فشرده 
شدن خاکستر آتشفشانی تشکیل شــده و آب دریا به آن نفوذ کرده است. 
با تشکیل این دریاچه آب شورســبز-آبی گله های بزرگ فالمینگو به آن 
جذب می شوند. جزایر گاالپاگوس از جزایر آتشفشانی نزدیک به استوا در 
اقیانوس آرام در حدود یک هزار کیلومتری قاره آمریکای جنوبی و بخشی 

از اکوادور است. 

 جزیره ای از جنس خاکستر آتشفشانی

خریدن بهشت بهلول!
بهلول هر وقت دلش می گرفت به کنار رودخانه می رفت، در ســاحل می نشست و به آب نگاه می کرد. پاکی و طراوت آب، غصه هایش را 
می شست. اگر بیکار بود همانجا می نشست و مثل بچه ها ِگل بازی می کرد. آن روز هم داشت با گل های کنار رودخانه، خانه می ساخت. 
جلوی خانه باغچه ای درست کرد و توی باغچه چند ســاقه علف و گل صحرایی گذاشت. ناگهان صدای پایی شنید برگشت و نگاه کرد. 
زبیده خاتون )همســر خلیفه( با یکی ازخدمتکارانش به طرف او آمد. به کارش ادامه داد. همســر خلیفه باالی سرش ایستاد و گفت: 
»بهلول، چه می سازی؟« بهلول با لحنی جدی گفت: »بهشت می سازم.« همسر هارون که می دانست بهلول شوخی می کند، گفت: »آن 
را می فروشی؟!« بهلول گفت: »می فروشم.« زبیده خاتون پرسید: »قیمت آن چند دینار است؟« بهلول جواب داد: »صد دینار.« زبیده 
خاتون گفت: »من آن را می خرم.« بهلول صد دینار را گرفت و گفت: »این بهشت مال تو، قباله آن را بعد می نویسم و به تو می دهم.« زبیده 
خاتون لبخندی زد و رفت. بهلول، سکه ها را گرفت و به طرف شهر رفت. بین راه به هر فقیری رسید یک سکه به او داد. وقتی تمام دینارها را 
صدقه داد، با خیال راحت به خانه برگشت. زبیده خاتون همان شب، در خواب، وارد باغ بزرگ و زیبایی شد. در میان باغ، قصرهایی دید که 
با جواهرات هفت رنگ تزئین شده بود. گل های باغ، عطر عجیبی داشتند. زیر هر درخت چند کنیز زیبا، آماده به خدمت ایستاده بودند. 
یکی از کنیزها، ورقی طالیی رنگ به زبیده خاتون داد و گفت: »این قباله همان بهشتی است که از بهلول خریده ای!« وقتی زبیده از خواب 
بیدار شد از خوشحالی ماجرای بهشت خریدن و خوابی را که دیده بود برای هارون تعریف کرد. صبح زود، هارون یکی از خدمتکارانش 
را به دنبال بهلول فرستاد. وقتی بهلول به قصر آمد، هارون به او خوش آمد گفت و با مهربانی و گرمی از او استقبال کرد. بعد صد دینار به 

بهلول داد و گفت: »یکی از همان بهشت هایی را که به زبیده فروختی به من هم بفروش!«
بهلول، سکه ها را به هارون پس داد و گفت: »به تو نمی فروشم.« هارون گفت: »اگر مبلغ بیشتری می خواهی، حاضرم بدهم.« بهلول گفت: 
»اگر هزار دینار هم بدهی، نمی فروشم.« هارون ناراحت شد و پرسید: »چرا؟!« بهلول گفت: »زبیده خاتون، آن بهشت را ندیده خرید؛ اما 

تو می دانی و می خواهی بخری، من به تو نمی فروشم!«

داستانک

یک تیم نجات دهنده حیوانات، یک راکون کودک را که در حلقه بسکتبال به 
دام افتاده بود، نجات دادند. امدادگران یک بچه راکون را که به طرز عجیبی در 
یک حلقه بسکتبال گیر کرده بود نجات دادند. این اتفاق در جنوب لس آنجلس 
آمریکا روی داد و بچه راکون از اینکه در حلقه و تور بسکتبال به دام افتاده بود 
 عصبی به نظر می رســید. مادر راکون نیز از پشــت بام مجاور زمین بسکتبال 
نظاره گر کمک رسانی امدادگران بود. یکی از امدادگران گفت: ما فکر می کردیم 

که مادر بچه راکون به ما حمله کند؛ اما این حیوان فقط نگران بچه اش بود.

گیر افتادن یک بچه راکون در حلقه بسکتبال

برگزاری آزمون خوشنویسی فوق ممتاز 
برای اولین بار در شهرکرد

اولین دوره آزمون خوشنویسی فوق ممتاز در انجمن خوشنویسان 
شــهرکرد برگــزار شــد.محمد ابراهیمیان، سرپرســت انجمن 
خوشنویسان شــعبه شــهرکرد گفت: به لطف خدا امسال برای 
اولین بار آزمون فوق ممتاز خوشنویسی با حضور بیش از ۱۰ نفر از 
هنرجویان واجد شرایط در این دوره، در محل انجمن خوشنویسان 
واقع در بنای تاریخی وزیبای اتاق آیینه در روزهای 2۰ و2۱ تیرماه 
9۸برگزار شــد. وی افزود: این آزمون در هرســال یک بار به طور 
همزمان در کل کشور برای هنرجویانی که دو سال از مدرک ممتاز 
آنها گذشته است، برگزار می شــود و هنرجویان برای کسب این 
مدرک باید در دو قالب ازبین ۵ قالب چلیپا، کتابت، ســیاه مشق، 

کتیبه و ترکیب آزاد به موفقیت برسند.

 سالمی که توسط امام رضا )ع( 
پاسخ داده شد

گروهی از کشاورزان در زمان گذشته با شتر و قاطر به زیارت حضرت 
ثامن الحجج علیهم السالم مشرف می شوند و هنگام مراجعت و وارد 
شدن در محدوده جاســب، پیرمردی از اهل محل را می بینند که 
در گرمای روز کوله باری از علف به دوش کشیده و با مشقت بسیار 
به خانه می رود. مســافران، زبان به شماتت و سرزنش می گشایند: 
»پیرمرد، زحمت دنیا را ول کن نیستی، آخر بیا تو هم الاقل یک بار 
به مشهد مقدس سفر کن«. پیرمرد خسته و پاک دل زبان می گشاید 
و می گوید: شما که به زیارت آقا رفتید و به آقا سالم دادید، جواب 
گرفتید یا نه؟ می گویند: پیرمرد، این چه حرفی است که می زنی؟ 
مگر آقا زنده است سالم ما را جواب بدهد؟! پیرمرد می گوید: عزیزان، 
امام که زنده و مرده ندارد، ما را می بیند و ســخنان ما را می شنود، 
زیارت که یک طرفه نمی شــود. آنان می گویند: آیا تو این عرضه را 
داری؟ وی می گوید: آری، و از همان جا رو به سمت مشهد مقدس 
می کند و می گوید: »الســالم علیک یا امام هشتم« و همه با کمال 
صراحت می شنوند که به آن پیرمرد به نام خطاب می شود: »علیکم 
السالم آقای فالنی« و بدین ترتیب زائران همگی خجالت کشیده 
پشیمان می شوند که چرا ســبب دل شکستگی این مرد نورانی 

شدند«. )آیت ا... بهجت(

روایت روزخبر

پرچم متبرک 
بارگاه رضوی در 
آغوش »جمال 

شورجه«
کاروان معنوی »زیر ســایه 
خورشــید« حامــل پرچم 
متبرک بارگاه منور رضوی 
همزمــان با دهــه کرامت 
در منــزل جمال شــورجه 
نویســنده و کارگــردان 
برجســته کشــور حضور 

یافتند.

اینستاگردی

دلیل مشاور وزیر ارتباطات برای محجبه بودنش

 تولد 39 سالگی احسان کرمی در کنار دوستان دبیرستانی اش 

»حانیه سامعی« با انتشــار این عکس نوشت: من 
یک زن محجبه ام، ما حجاب را نه برای دیده نشدن، 
بلکه برای دیده شــدن به عنوان یک انســان )یک 
فرد صاحب اندیشه و فکر، صاحب کرامت( انتخاب 
کرده ایم و قدردان نگاه مردمانی هستیم که حقیقت 
ما را می بینند نه صرفا ویژگی هــای ظاهری ما را. 
حجاب فقط چادر و روسری ما نیست، حجاب نگاه و 
ذهنیت شما )مردان( به ما هم هست. اسالم حجاب 
را تنها برای زنان الزم نمی داند، بلکه مردان جامعه 
اسالمی هم باید در نگاه و رفتار و گفتارشان حجاب داشته باشند.

احســان کرمی با انتشار این عکس 
نوشت: ســی و نه ســالگی! از همه 
دوســتانم و فالوورهــای عزیزم که 
با محبتشــون شــرمنده ام کردن 
ممنونم. ببخشــید که نمی تونم از 
تکت تکتون جداتشــکر کنم؛ اما از 
انرژی فوق العادتون عشــق کردم و 
تالش می کنم امســال آدم بهتری 

باشم. به ابتکار مادرم چندنفر از دوستان دوره دبیرستان که خیلی عزیزن اومدن تا 
در کنار پدرم و برادرم در شب تولدم کنارم باشن. جای خیلی هاشون هم خالی بود 
به خصوص برادر دیگرم آرین. من مطمئنم بهترین دوستای دنیا رو دارم با سابقه ای 

بیست و سه ساله!

 مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت: فرجام ما، ســند بی اعتباری جهان است 
بی خجالت امضایش می کنیم! خداحافظت باشد که حافظ مان نبود...

 #مژده_لواسانی تکمله: عکس مرگ این پناهجویان به امید یک زندگی بهتر؛ جدید 
نیست، فقط برای من بی نهایت تکان دهنده بود. همین

عکسی تکان دهنده در صفحه مژده لواسانی
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