مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان:

ورشکستگی در فرهنگ تامین اجتماعی معنا ندارد
در دنیای پیشــرفته امروزی ،مســئله تامین اجتماعی ،چنان جــای خود را در

جامعه و زندگی فردی انسانها باز کرده که جامعه بدون برخورداری از یک نظام

تامین اجتماعی توانمند و سازمان یافته ،دچار مشکالت فراوانی خواهد شد و افراد نیز در صورت
محرومیت از این حقوق ،نگران میشــوند.تامین اجتماعی ،حق همه افراد جامعه ،بدون در نظر
گرفتن ملیت ،قومیت و مذهب محسوب می شود که این امر...

صفحه 8
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بر اساس تازهترین گزارش سازمان وزارت نیرو ،اصفهان در صدر شهرهای دارای بیشترین تنش آبی قرار دارد؛
محافظت از اطالعات شخصی؛
چقدر از اطالعات ،عالیق و
سرگرمیهاتون در دسترس
آدم های غریبه یا شبکه های
اجتماعی مختلفه؟ امروز برای
حریم خصوصی خودمون احترام
قائل بشیم!

اصفهان ،همچنان تشنه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

 ۲۴هزار موقوفه در اصفهان
فاقد سند هستند

5

3

با پایان یافتن مرمت و باز سازی حمام
شیخ بهایی؛

د ِر بنای اسرار آمیز به روی
مردم گشوده میشود

7

گالری اکنون
حال استمراری
 ۲۸تیر الی  ۲مرداد

آخرین هدیه آذری به ذوبیها؛

بازیکن تراکتورمحروم
میشود؟
گالری امروز
نمایش آثار علیرضا چلیپا
 28تیر الی  28مرداد

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان مطرح کرد:

کنسرت فرزاد فرزین
 1مرداد /ساعت  18و 21
سالن سیتی سنتر

شست وشوی درختان شهر اصفهان با آب وصابون
نوبت اول

6

7

استعالم واگذاری اجرای دکوراسیون چوبی
شعب بانک کشاورزی

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد اجــرای دکوراسیون چوبی ساختمان های
اداری و شعب سطح استان را با اخذ استعالم قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد)
به پیمانکاران واجد شرایط و دارای سوابق کاری واگذار نماید.
نام و نشانی کارفرما :اصفهان  ،خیابان مطهری حدفاصل پل آذر و پل فلزی جنب آتش نشانی مدیریت
بانک کشاورزی استان اصفهان تلفن  031- 32331030داخلی 250 – 249
برآورد اولیه  2000000000 :ریال

زمان دریافت اسناد :از ساعت  10مورخ  98/4/26لغایت ساعت  10مورخ  98/5/3به آدرس سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )
تحویل پیشنهادها :تا ساعت  10مورخ  98/5/3به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی
خود و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان ،این موقعیت

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

م الف537287:

2

عکس روز

دیدار علنی وزرای خارجه
بحرین و رژیم صهیونیستی
نماینده آمریــکا در امــور منطقه با انتشــار
تصویری ،از نخستین دیدار علنی وزرای خارجه
بحرین و رژیم صهیونیســتی خبر داد .منابع
رسانهای رژیم صهیونیســتی اعالم کردند که
دو طرف در حاشــیه برگزاری یک نشست در
واشنگتن ،با یکدیگر دیدار کردند.

پیشنهاد سردبیر:

میتوانیم تنگه هرمز را ببندیم؛ اما نمیخواهیم
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2748شنبه  29تیر  17 | 1398ذی القعده 1440

پیشخوان

نماینده دائم عربستان سعودی:

خواستار «تعامل دیپلماتیک» با تهران هستیم
نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل با اشاره به اینکه
عربستان خواستار تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسالمی ایران
اســت ،ادعا کرد که با تهران ،تماسهایی صورت گرفته اســت.
«عبدا ...المعلمی» با بیان اینکه سعودی «خواستار جنگ با ایران،
نه در یمن و نه در خارج از آن نیســت» ،تصریح کرد که زمان آن
رسیده است که بحران یمن به پایان برســد .ادعای پایان جنگ

علیه یمن در حالی از سوی مسئوالن ســعودی مطرح میشود،
که ریاض از مارس  2015به همراه امارات عربی متحده ائتالفی
را علیه ملت یمن تشکیل داد .پایگاه خبری «الخلیج الجدید» به
نقل از این مسئول سعودی گزارش داد که عربستان سعودی آماده
تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسالمی ایران است .المعلمی این
اظهارات را پس از پایان جلسه شورای امنیت که مخصوص جنگ

علیه یمن بود ،مطرح کرد .وی در جریان یک نشست خبری ،پس
از این جلسه ،مدعی شد که تعامل دیپلماتیک با ایران« ،نیازمند
یک زمینه مشترک است» .این دیپلمات سعودی همچنین مدعی
شد که «از رهگذر نشست سران اسالمی که در مکه مکرمه برگزار
شد ،تماسهایی با تهران صورت گرفت» ،ولی توضیحات بیشتری
در این زمینه ارائه نکرد.

خبر سرنگونی پهپاد ایرانی از سوی مقامات کشورمان تایید نشد؛

توقیف کشتی خارجی حامل
یک میلیون لیتر سوخت
در خلیج فارس
گشتهای شناور سپاه پاسداران ،کشتی خارجی
حامل یک میلیون لیتر ســوخت قاچاق را در
جنوب جزیره الرک در خلیــج فارس توقیف
کردند .روابط عمومی منطقه یکم دریایی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیهای اعالم
کرد :طی عملیــات رصد و کنتــرل ترددهای
شــناوری در خلیج فارس به منظور کشــف و
مقابله با قاچاق ســازمان یافته در روز یکشنبه
مورخ  98 / 4 / 23گشتهای شناوری منطقه
یکم دریایی سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز
پس از اطمینان از حمل قاچاق سوخت توسط
یکی از کشتیهای خارجی در اقدامی غافلگیر
کننده این کشتی را که حامل یک میلیون لیتر
ســوخت قاچاق بود،پس از هماهنگی و حکم
مراجــع قضایــی ،در جنوب جزیــره الرک
توقیف کردند.

مصوبه لغو روادید برای ورود
اتباع چین به ایران ابالغ شد
مصوبه لغو روادید برای ورود اتباع کشور چین
به جمهوری اســامی ایران از ســوی اسحاق
جهانگیــری ،معــاون اول رییسجمهور ابالغ
شد .در این نامه خطاب به وزارت امور خارجه
و ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری آمده اســت :هیئت وزیران به
پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و
به اســتناد تبصره ( )43قانون بودجه اصالحی
سال  1343کل کشور تصویب کرد :وزارت امور
خارجه مجاز است نسبت به برقراری مقررات
لغو روادید بــرای ورود اتباع کشــور چین به
جمهوری اسالمی ایران اقدام کند.

کرملین:

پوتین و مکرون درباره ایران
گفتوگو کردند
دفتر ریاســتجمهوری روسیه ،از گفتوگوی
تلفنی «والدیمیر پوتین» و «امانوئل مکرون»
رؤسای جمهور روسیه و فرانســه خبر داد .به
نوشــته خبرگزاری «اینترفکس» ،طرفین در
این تماس دربــاره وضعیتی کــه حول توافق
هستهای سال  ۲۰۱۵میان ایران و گروه ۵+۱
شکل گرفته ،گفتوگو کردهاند .طرفین توافق
هســتهای با ایران را «عاملی مهم برای امنیت
خاورمیانه و اطمینان از عدم گسترش تسلیحات
اتمی» توصیف و تاکید کردهاند که باید تالشها
برای حفظ برجام را بیش از پیش تشدید کرد.
با وجود عــدم تحقق اهداف اقتصــادی مورد
انتظار در برجام و خــروج آمریکا از این توافق،
کشــورهای اروپایــی تاکید دارند کــه ایران
همچنان بــه این توافق پایبند باشــد .مکرون
گفت در تالش برای حفظ توافق هســتهای و
کاستن از تنشها ،با همتایان ایرانی ،آمریکایی
و روسی خود گفتوگو میکند.

نوبت دوم

علیرضا کریمیان
خبری که ترامپ با خوشــحالی آن را به رسانههای
دنیا مخابره کرد ،از ســوی ایران تایید نشد .ترامپ
اعالم کرد یک پهپاد ایرانی که در حدود  900متری
از کشتی آمریکایی در تنگه هرمز پرواز میکرد ،به
دالیل امنیتی مورد هدف قرار گرفته و سرنگون شده
است .به گفته وی ،این پهپاد امنیت کشتی آمریکایی
را به خطر میانداخــت .ترامپ دیگر کشــورها را
فراخواند تا از کشــتیهای خــود محافظت کنند.
رییس جمهور آمریکا مدعی شد« :این آخرین اقدام
در بین اقدامات تحریک آمیز و خصمانه زیاد ایران
علیه کشتیهایی است که در آبهای بین المللی قرار
دارند .آمریکا حق دفاع از پرسنل ،منافع و تاسیسات
خود را محفوظ میدارد» .در اعالمیه کتبی جاناتان
هافمن ،سخنگوی رسمی وزارت دفاع آمریکا آمده
است که این حادثه در ساعت 10به وقت محلی رخ
داد .باکسر در آبهای بینالمللی در حال شناوری
بود ،پهپاد در فاصله خطرناکی به «باکسر» نزدیک
شد .کشــتی به حالت دفاعی درآمد و برای تامین
امنیت کشتی و خدمه خود دست به عملیات دفاعی
علیه پهپاد زد .این خبر در حالی به سرعت سر تیتر
همه رسانههای دنیا قرار گرفت و به عنوان تالفی اقدام
ایران از ســوی ایاالت متحده بیان شد که مقامات
کشورمان آن را تکذیب کردند .پس از آنکه سخنگوی
ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،ادعای
رییس جمهور آمریکا در خصوص سرنگونی پهپاد

ایرانی را تکذیب کرد ،سیدعباس عراقچی ،سخنگوی
وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در توییتر
در واکنش به ادعای ترامپ نوشت« :ما هیچ پهپادی
را نه در تنگــه هرمز و نه هیچ جای دیگر از دســت
ندادهایم ،نگرانم که ناو یو اس اس باکســر اشتباهی
یکی از پهپادهای خودشان را هدف قرار داده باشد!»
ظریف هم در توییتی زیرکانه تنها یک کلمه نوشت،
«یادآور» .ظریف با انتشار این توئیت و نقشهای که
در آن محدوده حضور نــاو آمریکایی در تنگه هرمز
مشخص شده است ،به طرف آمریکایی یادآوری کرده
که رویکردشــان در این منطقه تا چه اندازه مداخله

جویانه بوده و حضور ناوهــای آنها چقدر از مرزهای
آمریکا دور و به مرزهای ایران نزدیک است.
پس از این تکذیبها ،پنتاگــون در بیانیهای که در
مورد جریان ســقوط پهپاد در خلیج فارس منتشر
کرد ،هیچ اشــارهای به ایرانی بودن آن نکرد .این در
حالی است که اگر آمریکاییها کوچکترین سرنخی
از تعلق پرنده مذکور به ایران داشتند به سرعت آن
را در رسانههای دنیا منتشر و جنگ روانی که علیه
ایران آغاز کردهاند را شدت میبخشیدند .این تنشها
در حالی هر روز از ســوی آمریکا به منطقه حساس
خلیج فارس تحمیل میشــود که در کنار باال رفتن

قیمت نفت در بازارهــای جهانی هزینه حمل و نقل
و کشتیرانی برای کشورهای مختلف به خصوص در
آسیا به صورت سرسام آوری در حال افزایش است.
هند ،چین ،انگلیس و ...هم اکنون کشتیهای خود را
در خلیج فارس مستقر کردهاند تا از خطرات احتمالی
حمل و نقــل دریایی و نفتی بکاهنــد برخی منابع
خبری روز پنجشنبه گفتهاند کشتیهای جنگی هند
در حال اسکورت شناورهای تجاری در خلیج فارس
هستند .وزارت دفاع این کشور اعالم کرده است این
کشتیها برای مدت زمان طوالنیتری در خلیج فارس
باقی میمانند .یک مقام هندی هم به رویترز گفته
عملیات کشتیهای نیروی دریایی هند در اسکورت
نفتکشهای تحت پرچم این کشور در راستای اجابت
درخواســت «دونالد ترامپ» ،رییسجمهور آمریکا
هم هست که از خریداران نفت خواسته بود وظیفه
محافظت از نفتکشهای خودشان را به عهده بگیرند.
تحمیل این هزینه به خریداران نفتــی در حالی از
سوی آمریکا هر روز شــدت میگیرد که این کشور
با تحریم نفتی ایران عمال هزینههای تامین نفت را
هم برای بسیاری از کشورها افزایش داده و در مقابل
در تعامل با ایران به بن بستی مخوف دچار شده که
نه تنها راه برون رفتن از آن پر هزینه خواهد بود بلکه
ایرانیها تا کنون با زیرکی از دام فشارها و تهدیدهای
آمریکا به سالمت شانه خالی کردهاند و با وجود تمام
اتفاقات رخ داده طی ماه های اخیر  ،آمریکا نتوانسته
هیچ دلیل محکمی برای مقابله با ایران به دنیا ارائه
دهد.

چهره ها
عضو فقیه شورای نگهبان :

بین برخی وزرا و نمایندگان
ساخت و پاخت وجود دارد
عضو فقیه شورای نگهبان اظهار کرد :میان برخی
از نمایندگان با وزرا ســاخت و پاختهایی وجود
دارد ،به نحــوی که به عنوان نمونــه فالن وزیر را
صدا میزننــد و از او میخواهند که «فالن معدن
را به من یا به فرزند و داماد من بده» تا برود از آن
استفاده کند.
آیت ا ...یــزدی افزود :در این گونه روابط فاســد،
امتیاز قراردادهای خاص را از وزرا مطالبه و تهدید
میکنند که اگر با خواسته شان موافقت نشود آنان
را به مجلس احضار میکنند یا برای پاسخ به سوال
و یا استیضاح ،آنان را به مجلس فرا میخوانند .وی
تصریح کرد :وزیر بیچاره هم کــه گیر این چنین
نمایندگانی افتاده اســت ،میخواهــد آبرویش
محفوظ بماند؛ اما اگر میــان وزرا و این گونه وکال
قراردادی تنظیم و از این امتیازات سوءاســتفاده
شود ،چون وزیر هم امضا کرده است هر دو مرتکب
تخلف شدهاند.

جانشین فرمانده سپاه:

عباسعلیکدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان:

آمریکاییها تحت فشار
شدید روانی هستند

تحریم انتخابات در کشور ما
خنده دار است
سخنگوی شــورای نگهبان با بیان اینکه بحث
تحریم در کشور ما امر خنده داری شده است،
گفت :قطعا مردم به مســائل تحریم انتخاباتی
توجهی نخواهند داشت.
عباســعلی کدخدایی ،ادامــه داد :اصال مردم
توجهی به این مسائل ندارند ،چون زندگیشان
را با نــگاه ترامپ و آمریکا تنظیــم نمیکنند.
تحریم در این حوزه واژه بی خاصیتی اســت.
در انتخابات هــم موضوع تحریــم همینطور
است مردم اصال توجهی به این مسائل ندارند.
وی تصریح کرد :آمار انتخابات نشان میدهد
مشارکت در انتخاباتهای متعهد ،عموما باالی
 ۵۰درصد بوده است .وی خاطرنشان کرد :در
انتخابــات مجلس اصوال به دلیــل پراکندگی
نامزدها و انتخابات ،تحریــم جایگاهی ندارد
البته شــورای نگهبان هم وظیفه قانونی خود
را دارد.

آگهی مناقصه (چاپ دوم )

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر

از طریق آگهی اقدام نماید:

موضوع مناقصه:

 -مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه :پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/5/7

 محل دریافت اسناد :امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر -محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

 -تاریخ بازگشایی پیشنهادات :ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ 98/5/8

 -1آسفالت معابر

 -مدت اعتبار پیشنهادها :روز شنبه 98/5/19

 -مبلغ اولیه اعتبار 10/000/000/000 :ریال

 -اصالح ،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم

 -مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 500/000/000 :ریال

پیشنهادها انجام نمی شوند.

 -محل تامین اعتبارات :اعتبارات شهرداری

علی اصغر حاج حیدری -شهردار خمینی شهر
L

E-MAI

zayanderoud8108@gmail.com

م الف528728:

جانشین فرمانده سپاه گفت :آمریکاییها هروقت
وارد خلیجفارس میشــوند ،میگویند وارد جهنم
شــدیم! هروقت هم از خلیجفارس بیرون میروند،
میگویند از جهنم بیرون رفتیم؛ در شرایط سخت
روانی هستند .ســردار علی فدوی اشاره کرد :چند
سال پیش به ذهنمان رسید که اینجا خلیجفارس
اســت و هرکس بخواهد به خلیجفارس وارد شود،
باید فارسی صحبت کند،عکسالعمل آمریکاییها و
اروپاییها چه بود؟ ظرف مدت بسیار کمی ،هر ناوی
که با آن فارسی صحبت میکردیم ،فارسی جواب
میداد .در برخورد با ما فشــار زیــادی به آنها وارد
میشود .میزان تصادفات دریایی آمریکایی بسیار
زیاد شده و این ناشی از فشار روانی روی آنهاست.
وی افزود :تغییر استراتژی برای کشوری که ادعای
ابرقدرتی دارد ،آسان نیست آمریکا به زودی به این
نتیجه خواهد رسید که اصال به منفعتش نیست که
در منطقه بماند» .

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

میتوانیم تنگه هرمز را
ببندیم؛ اما نمیخواهیم
وزیر امــور خارجه کشــورمان در گفت وگو با
بولومبرگ در پاسخ به این سوال که اگر سپاه
پاســداران ایران چنانکه اعالم کرده اســت
میتوانــد تنگه هرمز را ببنــدد ،وضعیت پس
از چنین اقدامــی چه خواهد بــود؟ گفت :ما
مطمئنا توانایی انجــام دادن این کار را داریم؛
اما نمیخواهیم آن را انجام دهیم چراکه تنگه
هرمز در خلیج فــارس رگ حیاتی ماســت.
باید امن باشــد و ما نقش بزرگــی در تامین
امنیت آن داریم .وی در ادامه در پاسخ به اینکه
برخی معتقدند سپاه پاســداران در یک خط
جداگانه دموکراتیک قرار دارد ،میتوان آن را
کنترل کرد یا نه؟ گفت :من کســی را در ایران
کنترل نمیکنم؛ اما ایران یک سیستم پیچیده
حکومتی دارد که هر کسی در آن نقشی دارد
و ما قرار نیســت کاری کنیم که امنیتمان را
تضعیف کند.

ی از برنامه هستهای ایران!
گاردین:پیشنهاد ظریف به آمریکا برای بازرس 
روزنامه «گاردین» مدعی شد که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در جمع
گروهی از خبرنگاران در نیویورک ،گفته است که ایران حاضر است در ازای رفع دائمی تحریمهای ایاالت
متحده ،بازرسیهای ارتقا یافته و دائمی از برنامه هستهای خود را بپذیرد .گاردین این بخش از صحبتهای
ظریف را مستقیما نقل نکرده و ضمنا هم توضیح نداده است که منظور از بازرسیهای ارتقا یافته چیست،
چراکه جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر نیز باالترین سطح بازرسیها را پذیرفته و دسترسیهایی
فراتر از پروتکل الحاقی پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی به بازرسان ارائه کرده است .به نوشته
گاردین ،ظریف که در مقر هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل صحبت کرده ،این پیشنهاد را «اقدامی
قابل توجه» توصیف کرده و گفته است« :بحث عکس یادگاری نیست .ما به دنبال محتوا هستیم .اقدامات
قابل توجه دیگری هم هست که میتوان انجام داد».

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

عقبگرد دالر مقابل ریال
فقط مافیای کنکور دغدغه
کاغذ ندارد!
قیمت مســکن تابع ارز
نیست

بین الملل

تله خالی آمریکا برای ایران

کافه سیاست

نجفی :نه پرســتو بود ،نه
مهدورالدم

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

استعفای زودتر از موعد
مدیرکل آژانس
دیپلماتهــای آگاه از تصمیــم مدیــرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی بــرای کنارهگیری زودتر از
موعد از این مسئولیت خبر میدهند .علت استعفای
«آمانو» یک بیماری اعال م شــده که موجب ضعف
وی طی یک سال گذشته شده اســت .به گزارش
نیویورکتایمز ،اســتعفای آمانو میتواند سواالت و
ابهامات زیادی را درباره آینده مسئولیتهای آژانس
بهوجود آورد ،هرچند تعــداد کمی از تحلیلگران و
کارشناسان سیاســی بر این باورند که کنارهگیری
آمانو تغییر بزرگ و مهمی را در فعالیتهای آژانس در
مدیریت برنامه هستهای ایران و سایر مسائل حساس
ایجاد خواهد کرد.

جدال ترامپ و کنگره بر سر
فروش تسلیحات نظامی بهعربستان
در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا  ۳قطعنامه
را برای جلوگیری از فروش تســلیحات نظامی به
عربستان تصویب کرده است ،به نظر میرسد ترامپ
بار دیگر مصوبات مجلس نمایندگان را وتو خواهد
کرد .مجلس نمایندگان آمریکا  3قطعنامه را برای
جلوگیری از فروش تسلیحات به عربستان سعودی
تصویب کرده است .قرار است تدابیر جدید مصوب
کنگره به زودی برای تایید نهایی برای ترامپ ارسال
شود ولی پیش بینی میشود ترامپ برای سومین بار
این قطعنامهها را رد کند.

آرژانتین ،حزبا ...لبنان را
گروه تروریستی اعالم کرد
با فشــار آمریکا ،آرژانتین نام حــزبا ...لبنان را در
فهرست گروههای تروریســتی قرار داد .این اقدام
آرژانتین همزمان با ســفر وزیر خارجــه آمریکا به
بوینس آیــرس ،پایتخت آرژانتیــن صورت گرفته
است .در همین ارتباط نیز مائوریسیو ماکری ،رییس
جمهور آرژانتین در چارچوب بازدید مایک پومپئو،
رییس جمهور آمریکا از این کشور و به مناسبت ۲۵
امین سالگرد انفجار سال  ۱۹۹۴در بوینس آیرس؛
فهرست سازمانهای تروریستی این کشور را اعالم
کرد و نام حزب ا ...لبنان را در آن قرار داده است.

سفر درمانی شیخ زکزاکی به
هند در نیجریه بررسی میشود
دادگاه عالی نیجریه قرار اســت به درخواست شیخ
زکزاکی برای سفر درمانی و پزشکی رسیدگی کند.
گفته شده سفر درمانی مورد نظر شیخ زکزاکی به
هند خواهد بود .به گفته منابع محلی ،دادگاه عالی
ایالت کادونا در نیجریه برای رسیدگی به پرونده شیخ
«ابراهیم زکزاکی» رهبر نهضت اسالمی این کشور
تشکیل شد و وکالی پرونده به قاضی دادگاه اعالم
کردند با توجه به بیماری و ناتوانی شیخ زکزاکی در
پیمودن پلههای دادگاه وی در بیرون دادگاه حضور
دارد .طی چند روز گذشته ،گزارشهای متعددی
از وخامت حال شیخ زکزاکی منتشر شده است .بر
اساس گزارشها و به گفته تیم پزشکی معالج ،شیخ
زکزاکی در زندان عمدا ً دچار مسمومیت شده است.

واکنش اقلیم کردستان
به ترور دیپلماتهای ترکیه
اقلیم کردستان عراق ،حمله به کنسولگری ترکیه
در اربیل را اقدامی تروریستی و از پیش طراحی شده
دانست .اقلیم کردستان عراق در اطالعیهای اعالم
کرد که نتایج تحقیقات انجام شده درباره حمله به
کنســولگری ترکیه در اربیل نشان میدهد که این
حمله اقدامی تروریســتی و از پیش طراحی شده
بود.به تازگی بر اثر تیراندازی افراد ناشناس در شهر
اربیل ،معاون کنسولگری ترکیه در کردستان عراق به
همراه دو دیپلمات این کشور کشته شدند .به نوشته
«السومریهنیوز» ،این افراد در رستورانی در منطقه
«عین کاوه» در اربیل در حال غذا خوردن بودند که
افراد ناشــناس به لباس غیرنظامی به سوی آنها
تیراندازی کردند.
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پیشنهاد سردبیر:

قیمت مرغ در اصفهان پرکشید

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2748شنبه  29تیر  17 | 1398ذی القعده 1440

یک کارشناس مسائل اقتصادی:

کافه اقتصاد

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت :از ابتدای
امسال تاکنون ،سه میلیارد و  ۶۶۷میلیون مترمکعب
گاز در صنایع استان استفاده شده که این میزان در
مقایسه با مدت مشابه پارســال  ۲۳درصد افزایش
داشته است .سید مصطفی علوی به میزان مصرف
گاز خانگی و تجاری در استان نیز اشاره کرد و افزود:
در این مدت ،حجم گازمصرفــی در این دو بخش،
بیش از یک میلیارد و  ۹۵۴میلیون مترمکعب بوده
که نسبت به مدت مشابه پارسال ،بیش از  ۲۴درصد
افزایش داشته است .وی گفت :توسعه فعالیتهای
صنعتی در استان و کاهش دمای هوا ،علت افزایش
مصرف گاز در این مدت بوده است.

شرایط بیمهای فعاالن اقتصادی
آسان میشود
بسته حمایتی اداره کل تامین اجتماعی استان به
منظور تسهیل شــرایط بیمهای فعاالن اقتصادی و
واحدهای تولیدی تصویب شــد .استاندار اصفهان
در هفتاد و چهارمین جلسه شــورای گفت وگوی
دولت و بخش خصوصی اســتان گفــت :به زودی
بسته حمایتی اداره کل تامین اجتماعی در اختیار
کارفرمایان و مراجعان ایــن اداره کل قرار میگیرد
تا شرایط استفاده از بیمه تامین اجتماعی تسهیل
شود .عباس رضایی افزود :ارائه بسته حمایتی تامین
اجتماعی مبنی بر بخشودگی ،تقسیط ،همیاری و
کمک به تولیدکنندگان به منظور تحقق رونق تولید
است .وی با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان برای
ارتباط با بانک مرکزی دچار مشکل بودند ،افزود :این
موضوع در جلسهای با حضور رییس بانک مرکزی
مطرح شــد تا به مرور رونق اقتصادی به واحدهای
تولیدی استان اصفهان برگردد.

ناکامی خصوصیسازی در
اجرای مصوبه هیئت واگذاری

بلومبرگ:

یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص آخرین وضعیت قیمت
خودرو در بازار با توجه به کاهش قیمت ارز خبر داد .حسین کاکائی
درباره تاثیر کاهش نرخ ارز بر حباب قیمــت خودرو گفت :دولت به
شــدت مصارف ارزی را تحت کنترل درآورده اســت که این روند را
میتوان در بازار خودرو مشاهده کرد .وی در ادامه بخشی از کاهش
کنونی قیمت دالر را به دلیل مقداری کاهش در حباب بزرگ در بازار
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دانست و افزود :سال گذشته در یک مقطعی دالر به  ۱۹هزار تومان
رسید و این حباب قیمتها فقط میان افراد سودجو در بازار به وجود
آمده بود .کاکائی در پاسخ به این سوال که آیا این روند کاهش قیمتی
تداوم خواهد داشت یا خیر؟ افزود :باید منتظرماند و دید که قیمت ارز
تا کی و چه زمانی کاهش پیدا میکند .اگر این روند ادامه پیدا کند،
به این معنی است که قیمت خودرو یک مقداری کاهش پیدا خواهد

اصفهان ،همچنان تشنه

مرضیه محب رسول
در حالیکه در هفتههای اخیر ،کمبود آب و افت فشار
در بخشهای وسیعی از اصفهان مشاهده میشود ،بر
اساس اعالم وزارت نیرو ،اصفهان در صدر شهرهایی
است که برای تابستان امسال و علی رغم افزایش صد
درصدی بارشها در استان ،بیشترین تنش آبی را در
میان کالن شهرهای ایران خواهد داشت .هر چند بر
اساس جدیدترین دادههای وزارت نیرو ،خطر کم آبی
به واسطه بارشهای خوب در کشور از سر  6میلیون
نفر از ایرانیان گذشــت؛ اما همچنان در تابســتان
امسال حدود  ۲۸.۶میلیون نفر از جمعیت کشور در
 ۲۳۳شهر تحت تنش آبی قرار خواهند گرفت .پایگاه
اطالعرسانی وزارت نیرو در گزارشــی که بر اساس
بررسی صورت گرفته از شهرهای ایران منتشر شده
است ۵۹ ،شهر کشور از نظر سطح تنش در وضعیت
قرمز (یعنی کمبود بیشتر از  ۲۰درصد) قرار دارند و در
پیک مصرف روزانه ،احتمال کمبود آب در آنها وجود
دارد .در این سطح از تنش آبی ۲۵ ،شهر دارای کمبود
تولید بیشتر از  ۲۰درصد و دارای مخزن کافی و ۳۴
شهر دارای کمبود تولید بیشتر از  ۲۰درصد و کمبود
مخزن هستند .وزارت نیرو همچنین اعالم کرده است
بر اساس پیشبینیها بیشــترین احتمال تنش در
استانهای اصفهان ،بوشهر ،خراسانرضوی ،سیستان
و بلوچستان ،فارس ،کرمان و هرمزگان رخ خواهد داد.
این وضعیت در حالی است که چهارمحال و بختیاری و
یزد -دو استانی که یکی آب اصفهان را تامین و دیگری

از زاینده رود برداشــت آب دارد -در این لیست قرار
ندارند .منظور از تنش آبی ،حداکثر میزان آب مورد
نیاز در پیک مصرف نسبت به حداکثر ظرفیت تولید
یک شهر است .این مسئله نشــان میدهد علی رغم
اعالم برخی از مدیران آب و فاضالب شــهر اصفهان
یا دیگر گزارشهای منتشــر شده از وضعیت مصرف
باالی آب ،این تولید است که درصد کمتری نسبت به
مصرف در شهر اصفهان دارد .عاملی که موجب افت
فشار و کمبود آب میشود .وضعیت در شهرستانهای
اصفهان هم بحرانی اســت .در برخی از شهرستانها
ماننــد یزدآباد مردم تنهــا یک ســاعت در روز آب
دارند.

یکی از عوامل کاهش آب شرب در اصفهان ،مربوط به
کاهش سطح آبهای تامین کننده شرب در اصفهان
است .این در حالی است که علی رغم جدی بودن تنش
آبی در استان اصفهان ،همچنان طرح آبرسانی که
از سال  86برای اجرایی شدن در اصفهان به تصویب
رسیده است ،در پیچ و خم مجوزهای اداری و دریافت
اعتبارات باقی مانده است و مسئوالن آب و فاضالب
اعالم میکنند که حتی در صورت سر ریز شدن سد
زاینده رود ،باز هم اصفهان با کمبود آب مواجه خواهد
بود .سید ناصر موســوی الرگانی نماینده فالورجان
هم اعالم کرد با این روش تزریق بودجه به طرحهای

آبرسانی ،تا  20ســال دیگر هم این طرحها به اتمام
نخواهد رسید .عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با
بیان اینکه وجود تنها یک سامانه آبرسانی در استان
اصفهان به لحاظ پدافند غیرعامل اشتباه محض است،
گفت :تاسیسات آبی در اصفهان با هر اتفاق کوچکی
میتواند از مدار خارج شــود .در شرایطی که کم آبی
و هوای گرم روزهای سختی را برای اصفهانیها رقم
زده است ،نوعی مسابقه برداشت آب در شهر مشاهده
میشود که هم کیفیت آب و هم کمیت آن را به فاجعه
تبدیل کرده است .افت فشار آب تقریبا هر خانوادهای
را به فکر اســتفاده از تانکــر آب و پمپهای مکنده
انداخته است و از ســوی دیگر مدیران آب و فاضالب
استقرار پمپها در خانهها را غیر قانونی میدانند؛ راه
چارهای که خود در حال تبدیل شدن به مشکل بزرگ
عادالنه نبودن توزیع آب در محالت شده است .آب و
حواشــی پیرامون آن ،علی رغم بارندگیهای زیاد و
جاری بودن زاینده رود باز هم برای ما اصفهانیها باقی
است حاال حقابه کشاورزان و گاوخونی و  ...مرثیههایی
است که دیگر حتی جدی هم گرفته نمیشود.
در این شرایط نمایندگانی که همین چند ماه پیش
همه با هم استعفا دادند و بدون نتیجهای ملموس باز
هم به صندلیهای سبز خود بازگشــتند ،همچنان
به دنبال شــورای احیای زاینده رود هستند تا شاید
بخشی از مشکالت آبی استان به این نحو ،حل و فصل
شود؛ تالشی که به نظر میرسد نه پاسخگوی تنش
آبی اصفهان باشد و نه راه چارهای درست برای آینده
مبهم زاینده رود.

رییس انجمن صنفی کشتارگاههای استان اصفهان:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خبرداد:

رییس انجمن صنفی کشتارگاههای استان اصفهان گفت :افزایش تلفات مرغ در کشتارگاهها و کاهش وزنگیری
مرغ ها ،سبب افزایش قیمت گوشت مرغ گرم شده است .حمیدرضا شیخان رییس انجمن صنفی کشتارگاههای
استان اصفهان ،علت افزایش قیمت مرغ در اصفهان را به دلیل گرمای شدید هوا عنوان کرد و افزود :آمار تلفات
مرغ در کشتارگاهها افزایش یافته همچنین وزن گیری مرغها نیز کاهش یافته است و این شرایط تا اواسط مرداد
ماه ادامه خواهد داشت .وی افزود :نهادههای دامی ،افزایش قیمت نداشــته و روند افزایش قیمت مرغ در بازار،
ارتباطی با قیمت نهادههای دامی ندارد .شــیخان ادامه داد :قیمت امروز مرغ در فروشگاهها باید  ۱۵۱۵۴تومان
باشد و هرگونه افزایش قیمت بیش از این مبلغ ،تخلف است و از طریق بازرسان سازمان صنعت ،معدن وتجارت
قابل پیگیری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه  ۳۰درصد ریزگردهای اخیر منشأ داخلی داشت،
گفت :در حال حاضر دشت سجزی و بیابانهای انارک ،کانونهای بحران گرد و غبار درجه یک اصفهان محسوب
میشوند .محمدحسین شاملی اظهار کرد :در این مناطق ،عرصههایی که به اراضی کشاورزی ،روستاها ،باغات،
جادهها و راه آهن خسارت می زند به عنوان کانون بحران بادی شناسایی میشوند .وی افزود :بر اساس مطالعات
دانشگاهی از این سه میلیون و  ۲۰۰هزار هکتار ۱۶ ،کانون بحران فرسایش باد در استان اصفهان شناسایی شده
که حدود یک میلیون و  ۹۰هزار هکتار وسعت دارد و با توجه به تغییر اقلیم سالهای اخیر و خشکسالیها کمی
وضعیت کانونهای بحران تغییر کرده و قرار است با همکاری دانشگاه تهران ،کانونهای بحران فرسایش بادی
جدید شناسایی شود.

قیمت مرغ در اصفهان پرکشید

عضو هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی اصفهان:

بایداعتبارات
بانکهای عامل استان
اصفهان ،افزایش یابد

ارزش ریال ایران با وجود
تحریمها ۳۰،درصد باال رفت
بلومبرگ طی گزارشی با اشاره به رشد  ۳۰درصدی
ارزش ریال ایران طی دو ماه گذشته نوشت :ترامپ
در ژانویه به کابینهاش گفت به لطــف ما ،ارز ایران
اکنون تحــت محاصره قرار دارد .ولــی ارزش ریال
علیرغم تحریمهــای آمریکا باال رفته اســت .این
گزارش میافزاید که اگر یک ارز وجود داشته باشد
که انتظار تقویتش را نداشته باشــیم ،آن ارز ،ریال
ایران است ولی واقعیت این اســت که ارزش ریال
در بازارهای موازی جهان ،باال میرود و این هفته 8
درصد و طی دو ماه گذشته  30درصد در برابر دالر،
گرانتر شده اســت .دولت دونالد ترامپ ،تحریمها
علیه جمهوری اســامی ایران را سختتر کرده و
جلوی صادرات نفت این کشور را گرفته است .نفت،
نیروی حیاتی اقتصاد ایران است .ترامپ که مدام از
موفقیت این تحریمها صحبت میکند ،ماه گذشته
پس از ســرنگونی یکی از پهپاد هایش در نزدیکی
خلیج فارس توسط ایران تحریمها را سختتر کرد.
به گفته استیو هانک ،یک استاد اقتصاد دانشگاه جان
هاپکینز دربالتیمور ،بهبود پذیری ریال نشان میدهد
ریال ایران با اجرای محدودیتهای واردات و حفظ
ارز خارجی ،سرپا ایستاده است.

کرد .قیمتهای داخل هنوز به روز شده نیست ولی امیدواریم قیمتها
ثبات پیدا کند .متاسفانه در این مدت حدود  ۳۰درصد افزایش قیمت
داشتهایم که این رقم در خودروها اعمال نشده است .کاکائی کاهش
تقاضا را یکی از دالیل کاهش قیمت در برخی از بازارها برشمرد و ادامه
داد :اکنون به دلیل اتفاقاتی که در سه ماه اخیر در بازار ایران رخ داد،
شاهد کاهش تقاضا در بخش خودرو و ارز بودیم.

بر اساس تازهترین گزارش سازمان وزارت نیرو ،اصفهان در صدر شهرهای دارای بیشترین تنش آبی قرار دارد؛

بانک

بورس و فرابورس در حالی در هفته گذشته پذیرای
عرضه  ۸۶۹میلیون ســهم دولتی توسط سازمان
خصوصیسازی بودند که این سازمان جز ناکامی،
دســتاوردی در زمینه اجرای اصل  ۴۴در کشور با
خود به همراه نداشت .سهام عرضه شده بیمه البرز
شرکت پاالیش نفت شیراز شرکت پاالیش نفت الوان
به صورت نقد و یکجا در هفته گذشــته در بورس و
فرابورس عرضه شدند که نکته مشترک در خصوص
هر ســه عرضه ،عدم تمایل خریداران به خرید این
سهام بود تا سازمان خصوصیســازی در واگذاری
 3شــرکت از  18شــرکت مصوب هیئت واگذاری
ناکام باشد .این گزارش میافزاید :در حالی به دلیل
حواشــی موجود در زمینه اجرای خصوصیسازی
در دولت تدبیــر و امید به ویژه حواشــی پیرامون
رییس سازمان خصوصیســازی ،اعتماد عمومی
به عملکرد این ســازمان به پایینترین سطح خود
از زمان اجرای خصوصیســازی در کشور رسیده
و این ادعــا را میتوان در کارنامه ضعیف ســازمان
خصوصیسازی طی چند سال گذشته و سالجاری
مشاهده کرد که به دلیل مشکالت اقتصادی جذب
حجم باالیی از نقدینگی آن هم به صورت نقد برای
خرید سهام دولت در شرکتهای مختلف غیرممکن
به نظر میرسد.

آیا کاهش قیمت ارز بر قیمت خودرو تاثیر گذار است؟

رویکرد نظام مالیاتی در
حمایت از رونق تولید()4
معادل اعتبار مالیاتی محاسبهشــده به نرخ
صفر از محل اعتبار جمعی -خرجی که همه
ساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود ،به
حساب مودیان منظور میشود .به بیان دیگر،
میزان مالیات متعلق که به واسطه اعمال نرخ
صفر دریافت نمیشود ،در حساب درآمدهای
مالیاتی برای مشخص شدن ظرفیت مالیاتی
منظور و بدینوســیله میزان کمک دولت به
فعاالن اقتصادی از بابت عدم دریافت مالیات
شفاف میشود.
امید است اجرای سیاستهای حمایتی توسط
سازمان امور مالیاتی کشور ،نقش بسزایی در
افزایش انگیزه تجار و بازرگانان ،تولیدکنندگان
و شرکتهای تولیدی و خدماتی جهت رونق
تولید داشتهباشد.
تمهیدات دیگری نیز برای کمک به رفع موانع
سرمای ه گذاری در بند (ث) این ماده پیشبینی
شده است .بر اساس مفاد این بند ،بعد از اتمام
ی شــده برای اعمال نرخ صفر
دوره پیشبین 
مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته ،مادامی
که جمع درآمد مشمول واحدهای اقتصادی
به دو برابر سرمایه ثبت و پرداختشده نرسد،
مالیــات آنها همچنان با نرخ صفر محاســبه
ی شود.
م
واحدهای مذکور در ســایر مناطق نیز بعد از
اتمام این دوره تا زمانی که جمع درآمد مشمول
ت شده
مالیات آنها معادل سرمایه ثبت و پرداخ 
ی شوند.
شود ،مشمول معافیت ویژهای م 
بر این اساس ،پنجاه درصداز مالیات آنها در
سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ
صفر ،مشــمول مالیات با نرخ مقرر در ماده
 25( 105درصد) محاسبه خواهد شد.

بازار

مجسمه سفالی
42,000
تومان

دشت سجزی ،کانون بحران درجه یک

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت :بایدحد اعتبارات سرپرستی بانکهای عامل استان اصفهان
افزایش یابد .اصغر اخوان مقدم به سختگیری بانکها در موضوع نسبت مالکانه انتقاد کرد و گفت :با توجه به شرایط
اقتصادی کشور ،بانکها نباید نسبت به پایین بودن بهره مالکانه ،سختگیری کنند .وی از سقف پایین اختیارات
سرپرستی بانکها در استان اصفهان انتقاد کرد و گفت :با توجه به افزایش نیاز بنگاههای اقتصادی به نقدینگی،
بایدتصمیم گیری در مورد تسهیالت بیش از سقفهای کنونی در استان انجام و بروکراسی اداری برای تایید مرکز
حذف شود .اخوان مقدم ،خواستار ارائه تسهیالت بانکی در راستای تامین سرمایه ثابت بنگاههای اقتصادی شد
و گفت :بنگاههای اقتصادی برای خرید ماشین آالت به عنوان سرمایه ثابت به تسهیالت ویژه با نرخ متعادل نیاز
دارند و تسهیالت جاری با نرخهای باال نمیتوانند این نیاز را برطرف سازند.

جاشمعی سفالی مدل
دختر بته چین کد S1

38,000
تومان

مجسمه سفالی مدل دختر
بته چین طرح گل کد RS3

38,000
تومان

در نمایشگاه ایران کانمین  ۲۰۱۸عنوان شد:

دستور ویژه وزیر صمت و مصوبه ایمیدرو برای تامین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در حاشــیه بازدید
از غرفه ذوب آهن در نمایشــگاه کانمین ۲۰۱۸
گفت :ذوب آهن اصفهــان بهعنوان صنعت مادر
مورد حمایت جدی ماســت .رضا رحمانی وزیر
صنعت ،معدن و تجارت افــزود :ذوبآهن اخیرا
مسیر خوب و جدیدی را شروع کرده که امیدوارم
در این راه به دستاوردهای خوبی برسد.
وزیر صنعت ،معــدن و تجــارت در آیین افتتاح
این نمایشگاه از اجرای نقشه راه معدن در آینده
نزدیک خبر داد و تاکید کرد :میزان اســتخراج
ساالنه معادن ،بســیار ناچیز است و باید آن را به
 ۴۰۰میلیون تن و صادرات  ۸میلیارد دالری این
بخش را تا  ۲سال آینده به  ۱۲میلیارد دالر رساند
و از خام فروشی فاصله بگیریم.
جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی
وزیر صمت نیز بــا حضور در غرفه این شــرکت
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با اشــاره به مصوبه اخیر هیئت عامــل ایمیدرو
درخصــوص تامین مواد اولیــه ذوبآهن گفت:
وزیر صمت ،دستور ویژهای برای تامین مواد اولیه

مورد نیاز ذوب آهن صادر کــرده و هیئت عامل
ایمیدرو هم بــرای تامین مــواد اولیه ذوبآهن
اخیرا مصوبهای گذاشتند و این روند ادامه خواهد
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داشت.
وی افــزود :بــرای صــادرات ســنگ آهــن
محدودیتهای خاصی هســت؛ از جمله عوارض
که امسال  ۵درصدوسال بعد ۸ ،درصد میشود،
همچنین بحث عــدم اســتفاده از معافیتهای
مالیاتــی نیز وجود دارد .ســرقینی بــا تاکید بر
کمــک ایمیدرو بــه ذوبآهن اصفهــان ،گفت:
ایمیدرو قرار است سنگآهن بیشتری در اختیار
ذوب آهــن بگــذارد و اولین گام را نیــز در این
خصوص برداشته است.
اردشیر ســعد محمدی قائم مقام ایمیدرو نیز با
تاکید بر عزم جدی ایمیــدرو در مورد کمک به
ذوب آهن گفــت :ایمیدرو قطعــا کمک خواهد
کرد تا شــرایط برای تامین مواد اولیه مورد نیاز
ذو بآهن فراهم شودو در همین راستا جلساتی
نیز برای تصمیمگیری برگزار خواهد شد.

zayanderoud8108@gmail.com
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معرفی اپلیکیشن مالی

افزایش  ۲۳درصدی مصرف گاز
طبیعی در استان اصفهان
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بورس وســرمایه گذاری وفواید
سودمندی های ناشی از آن ،بسیار
پر سود و پر ریســک است.این
درحالی است که آشنایی با بورس
وفعالیت درآن می تواند درزندگی
اقتصادی مردم بسیار موثر باشد.
تا همین سال های اخیر اکثر مردم،
پس انداز های خــود را فقط در
بانکها نگهــداری میکردند در
صورتی که خود بانک ها در بورس
نیز فعالیت می کنند.

4

دانستنی ها

زایمان زودهنگام موجب تغییر
در فعالیت مغز نوزاد میشود
مطالعات نشان میدهد زایمان زودهنگام موجب
تغییر قابل توجه در عملکرد مغز نوزاد در طول
زمان خواب میشود و میتواند بر سایر عملکردها
هم تاثیر منفی داشته باشد .محققان دریافتند
زایمان زودهنگام میتواند موجب تغییر فعالیت
مغز در طول خواب شود و بر سالمت مغز نوزاد
هــم در آینده تاثیر بگــذارد .در ایــن مطالعه،
محققان دادههای مربوط بــه فعالیت مغز ۹۴
نوزاد را در فنالند بررسی کردند ۴۲ .نوزاد خیلی
زودتر از موعد و در هفته  ۲۷بارداری به دنیا آمده
و گروه کنترل متشکل از  ۵۲نوزاد هم در پایان
کامل بارداری به دنیا آمده بودند.
دکتر «لوکا کوچی» ،سرپرست تیم تحقیق ،در
این باره میگوید« :کیفیت خواب ،به خصوص
در نوزادان تازه متولدشده ،نشانه اصلی سالمت
مغز اســت .ما در این مطالعه به بررسی فرآیند
مغز براســاس الگوی خواب پرداختیم ».وی در
ادامه میافزاید« :ما دریافتیم نوزادان متولدشده
در پایان کامل دوره بارداری ،فعالیت مغزشــان
در حاالت مختلف خواب ســازماندهی مجدد
میشد درحالی که در مورد نوزادانی که زودتر از
موعد متولد شده بودند چنین تفاوتی مشاهده
نشــد ».به گفته محققان ،خواب نیــز همانند
سایر رفتارهاســت و یک خواب خوب مبتنی بر
سازماندهی مجدد الگوهای پویا فعالیت مغز در
طول حاالت مختلف خواب است.

محققان اسپانیایی می گویند:

آلودگی هوا خطر ابتال به
فشارخون را افزایش میدهد
مطالعات نشان میدهد زنانی که در معرض میزان
باال آلودگی هوا قرار دارند در معرض ریسک باالتر
ابتال به فشارخون خواهند بود .محققان موسسه
سالمت جهانی بارسلونا در این مطالعه به بررسی
 ۵۳۱زن در شــهر حیدرآباد هنــد پرداختند.
محققان هشدار دادند زنانی که در معرض باالی
آلودگی هوا بودند به شکل قابل توجهی با خطر
بیشتر ابتال به فشــارخون باال روبهرو بودند .در
این مطالعه ،تیم تحقیق فشارخون سیستولیک
و دیاستولیک شرکت کنندگان را بررسی کرده
و قرارگیری ساالنه آنها را در معرض ذرات ریز و
کربن سیاه برآورد کردند.
محققان مشاهده کردند تمامی شرکت کنندگان
در معرض میزان باال ذرات ریز بیش از حدمجاز
که از سوی سازمان بهداشت جهانی اعالم شده
است ،بودند .براســاس اندازه گیری فشارخون،
تقریبا نیمی از شــرکت کنندگان ( ۴۶درصد)
مبتال به فشارخون باال تشخیص داده شده بودند
حال آنکه تعداد زیادی از آنها هم بیماریشــان
بدون تشــخیص و درمان باقی مانده بود .نتایج
نشــان داد به ازای افزایش هــر  1µg/m3در
قرارگیــری در معــرض  ،PM2.5افزایــش ۴
درصدی شیوع فشارخون در زنان روی میدهد.
وجود این رابطه در زنان ضعیفتر بود« .کاترین
تون» ،عضو تیم تحقیــق ،در این باره میگوید:
«مکانیســم نقش آلودگی هوا در فشارخون باال
شامل التهاب و فشار اکسایشی است که ممکن
است منجر به بروز تغییراتی در عملکرد عروقی
شود».

پیشنهاد سردبیر:

سالمت
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خطرناکترین زمانهای سال برای سالمت قلب
شــاید فکر کنید مشــکلی که برای قلب به
وجود میآید از نظر زمان ،تصادفی اســت
اما اینطور نیســت .به گفته بعضی از بهترین
متخصصین قلب ،زمانهای خاصی وجود دارند که
برای قلب ،خطرناکتر از سایر زمانها هستند .قلب
 24ساعت شــبانهروز ،بیوقفه ،هنگامی که خواب
هســتید ،وقتی تلویزیون میبینیــد ،زمان ورزش،
موقع غذا خوردن و  ...فعالیت میکند و شاید تا وقتی
مشــکلی برای آن پیش نیاید ،کســی هم به یادش
نیفتد! فرقی نمیکند هرچند وقت یکبار به قلبتان
فکر کنید یا اصــا یادش بیفتید یا نــه ،به هر حال
لحظاتی وجود دارند که قلب شما بیشتر در معرض
خطر قرار میگیرد.
روزهای گرم و داغ تابستان
روزهای گرم و داغ تابستان میتوانند برای قلبتان
خطرناک باشد .در دمای باال ،قلب باید سختتر کار
کند تا پوســت را خنک نگه دارد .قلب شما در یک
روز گرم ،چهار برابر تندتر از یک روز ســرد میتپد
و این یعنی اینکه فشارخونتان افت کرده و ضربان
قلبتان باال میرود و هر دوی این اتفاقها منجر به
افزایش فشــار بر عروق کرونری میشوند .بنابراین
فرد در معــرض حمله قلبی قرار میگیرد .مســئله
دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد گرمازدگی یا
 Heatstrokeمیتواند موقتا به قلب ،کلیهها ،کبد،
ریهها و مغز آسیب بزند و اگر بیماری قلبی دارید ،این
خطر برای شما بیشتر میشود .وقتی دمای محیط
باال میرود ،قلب باید سختتر کار کند تا خون را به
سطح پوست برساند و عرق ترشح شود .عرق کمک
میکند بدن خنک شود؛ اما اگر بدن نتواند به اندازه
کافی خودش را خنک کند ،فشــار زیادی به قلب و
سایر ارگانها وارد خواهد شــد .افرادی که بیماری
ی هستند چون
قلبی دارند ،بیشتر در معرض گرمازدگ 
نمیتوانند بدنشــان را به خوبی خنک کنند .قلب
شما در یک روز گرم ،چهار برابر تندتر از یک روز سرد
میتپد و این یعنی اینکه فشارخونتان افت کرده و
ضربان قلبتان باال میرود و هــر دوی این اتفاقها

منجر به افزایش فشــار بر عروق کرونری میشوند،
بنابراین فرد در معرض حمله قلبی قرار میگیرد.
روزهای سرد و برفی زمستان
زمســتان فصلی با زیباییهای خاص خودش است،
برف و باران ،برف بازی و البته ،حمالت قلبی! یکی از
شایعترین دالیل خطرناک بودن فصل زمستان برای
قلب ،ترکیب هوای سرد که موجب انقباض رگهای
خونی میشود با افزایش تحرک بدنی است.
هوای ســرد میتوانــد احتمــال حملــه قلبی را
افزایش بدهد زیرا رگها منقبض میشــوند و خون
راحتتر لخته میشــود .افرادی کــه معموال عادت
به یکجانشــینی دارنــد ،اگر در یکــی از روزهای
سرد زمستان به فعالیتی ســنگین مانند پارو کردن
برف بپردازند ،این افزایش ناگهانی تحرک فیزیکی
میتواند فشار زیادی به قلب وارد کرده و سبب حمله
قلبی شود .اگر عادت به فعالیت ندارید ،خودتان این

کار را نکنید!
تعطیالت عید
بیشــتر شــدن احتمال حمله قلبــی در تعطیالت
عید میتواند به دلیل تغذیه نادرســت و افراطی و یا
یکجانشینی و بیتحرک بودن باشد؛ اما علت مهم
دیگری هم دارد :استرس تعطیالت! از طرفی روزهای
پایانی سال و روزهای آغازین ســال جدید ،ممکن
است هنوز سوز و سرمای زمستان وجود داشته باشد
و عالوه بر این ،استرس هم میتواند مزید بر این علت
شود .سالها طول میکشد تا پالک در عروق کرونری
تشکیل شود و این پروسه در صورتی که دیابت داشته
باشید ،کلسترولتان باال باشد ،فشارخونتان باال باشد
و یا سیگار بکشید ،سرعت میگیرد؛ اما استرس بدنی
یا هیجانی میتواند باعث شود قلب به تندی بزند و در
نتیجه پالک تشکیل شده در عروق ،متالشی شده و
دوباره ببندد و بخشی از قلب را از خون محروم کند

و اتفاقی به نام حمله قلبی روی بدهد.
تعطیالت عید نیز معموال استرسهایی
با خود دارد و مقدمات آماده شــدن برای
ســال جدید ،از نظافت خانه گرفته تا خریدن هدیه
و عیدی و برنامهریزی برای مهمانیها و ســفر و ...
همگی استرس برانگیز هستند .بنابراین افرادی که
دچار بیماری عروق کرونری هستند بیشتر در معرض
حمله قلبی طی این روزها قرار دارند.
زمانهایی که دچار یــک بیماری عفونی
میشوید
بیماریهایی مانند سرماخوردگی ،نه تنها احساس
ناخوشی و کسالت به شما میدهند بلکه میتوانند بر
قلبتان نیز اثر منفی بگذارند .طی ماههای زمستان
که آنفلوانزا و ســایر ویروسها شیوع پیدا میکنند،
آمار نارســاییهای قلبی نیز باال میرود .مطالعهای
در سال  2018نشــان داد افراد طی یک هفته بعد
از تشــخیص آنفلوانزا ،در مقایسه با یک سال قبل یا
یک سال بعد از عفونت ،شش برابر بیشتر در معرض
حمله قلبی قرار میگیرند .بــدن طی عفونت ،دچار
التهاب میشود و تحت فشــار زیادی قرار میگیرد.
این تغییــرات میتوانند منجر به افزایش ریســک
تشــکیل لخته خون در رگها شده و احتمال حمله
قلبی را ایجاد کنند.
ساعتهای اول صبح
نه تنها زمانهایی از سال هستند که قلبتان بیشتر
در معرض خطر اســت ،بلکه زمانهایــی از روز نیز
هستند که قلبتان را در معرض خطر قرار میدهند.
احتمال حمله قلبی در ســاعات بین  4تا  10صبح
بیشــتر از زمانهای دیگر روز اســت زیرا ســطح
کورتیزول و آدرنالین در این زمانها بیشتر هستند.
مطالعهای در سال  2011نشــان داده که حمالت
قلبی که بین  6صبح تا ظهر روی میدهند ،مخربتر
از ســایر انواع حمالت قلبی هســتند .این حمالت
قلبی  20درصد بیشــتر از حملههــای قلبی که در
ساعات بعدی روز روی میدهند ،بافت قلب را نابود
میکنند.

پخت غذا با شعله کم در پیشگیری از آلزایمر موثر است
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تحقیقات نشان میدهد خوردن غذاهایی که با حرارت باال طبخ شدهاند ،خطر ابتال به آلزایمر را افزایش میدهد.
پخت غذا با حرارت باال باعث افزایش تشکیل ترکیباتی موســوم به گلیکوزیله پیشرفته ( )AGEsمیشود؛
این ترکیبات گروهی از ترکیبات شامل شکر ،پروتئین و سایر مولکولهای بزرگ هستند .محصوالت نهایی
گلیکوزیله پیشرفته ( ،)AGEsاز طریق برخی مکانیسمها شامل افزایش التهاب و فشار اکسایشی ،خطر ابتال
به بیماریهای مزمن را افزایش میدهند.
آنها همچنین قادر به اتصال به گیرنده  RAGEهستند؛ این گیرنده ،پروتئینهای بتاآمیلوئید را در سد خونی
مغز عبور داده و با بروز بیماریهایی مانند آلزایمر در ارتباط است .محققان دانشکده پزشکی آیسان بیمارستان
مونتســینای نیویورک ،اقدام به پخت  ۵۴۹غذا با روشهای مختلف طبخ کرده و محتوای  AGEsآنها را در
غذای پخته شده اندازهگیری کردند .بررسی موشها با رژیم غذایی دارای مقادیر باالی  AGEsنشان میدهد،
این موشها دارای میزان باالی  AGEsبه همراه رسوب پروتئین بتاآمیلوئید در مغز هستند .به گفته محققان،
حرارت باال در هنگام پخت غذا با سطوح باالی  AGEsو احتمال ابتال به بیماری آلزایمر در ارتباط است.

یک متخصص طب سنتی درباره «راههای مقابله باگرمازدگی در فصل تابستان» ،اظهار داشت :باید توجه
کنیم که اکنون در فصل گرما هستیم؛ در نتیجه ضرورتی ندارد تا وعده غذایی ناهار را میل کنیم و مهمتر
از این موضوع توجه به این نکته است که میتوانیم غذا را کمتر مصرف کنیم؛ ضمن اینکه نوع خوردن غذا
نیز بسیار مهم است .نعمتا ...مسعودی با تاکید بر اینکه نباید در فصل گرما غذاهای گوشتی ،سرخکردنی
و غذاهای با طبع گرم مصرف شود ،گفت :مصرف میوهها بسیار توصیه میشود؛ برای نمونه سیب خود یک
غذاست یا خوردن ساالد و نان و ماست نیز میتواند برای یک وعده غذایی استفاده شود؛ به خصوص مصرف
آن در ناهار توصیه میشود .این متخصص طب سنتی در پاسخ به این پرسش که «بهترین نوشیدنی برای
مصرف در فصل تابستان چیست؟» ،بیان داشت :میتوان میوههای موجود را تبدیل به شربت کرده و از آن
استفاده کرد؛ مانند شرب زرشک و آبلیمو که توصیه میشود؛ اما بهترین مادهای که باید به آن توجه کنیم
سرکه و انگبین است .ما  1261مدل سرکه و انگبین داریم که سکنجبین که ترکیبی از عرق نعنا ،سرکه،
آب و عسل است بسیار مفید بوده و خاصیت غذایی ،رفع عطش و انرژیزایی خوبی دارد.

نتایج مطالعه جدید نشان میدهد؛

سبک زندگی سالم خطر ابتال
به زوال عقل را تعدیل میکند

اگر دچار  5وضعیت پزشکی هستید ،مراقب وزن خود باشید

یافتههای تحقیقاتی نشــان میدهد ســبک
زندگی ســالم میتواند خطر ژنتیکی ابتال به
دمانــس (زوال عقل) را تعدیــل و بی اثر کند.
نتایــج مطالعات محققان دانشــگاه اکســتر
انگلستان نشــان میدهد ،ریسک ابتال به زوال
عقل در افــراد دارای ریســک ژنتیکی باال که
سبک زندگی سالمی دارند در مقایسه با افراد
فاقد سبک زندگی سالم ۳۲ ،درصد کمتر است.
به گفته محققان ،شــرکت کننــدگان دارای
ریســک ژنتیکی باال ابتال به زوال عقل و سبک
زندگی بد ،تقریبا  ۳برابر بیشتر در معرض ابتال
به این بیماری قرار دارند.
محققان در این مطالعه ،دادههای ۳۸۳ ,۱۹۶
فرد اروپایی  ۶۰سال به باال را بررسی کردند و
در طول  ۸ســال پیگیری وضعیت این افراد،
 ۱۷۶۹مورد ابتال به زوال عقل تشــخیص داده
شد .محققان مشاهده کردند زندگی به سبک
سالم با کاهش ریسک ابتال به زوال عقل در تمام
افراد دارای ریسک ژنتیکی ابتال به این بیماری
مرتبط بود« .دیوید لیولین» ،سرپرســت تیم
تحقیــق ،در این باره میگویــد« :برخی افراد
بر این باورند که به خاطر ژنتیکشان و سابقه
وجود بیماری زوال عقل در خانــواده ،ابتال به
این بیماری در آنها اجتناب ناپذیر اســت؛ اما
یافتهها نشان میدهد ســبک زندگی سالم به
شکل قابل توجهی ریسک زوال عقل را کاهش
میدهد».
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در بســیاری از موارد ،افزایش وزن بنا به شرایط پزشــکی مختلف ایجاد می شود و ربطی به
پرخوری و عدم تحرک ندارد.در ادامه  5وضعیت پزشکی تعجب آوری که منجر به اضافه وزن
غیر عادی میشوند و راههای کنترل آنها را میتوانید بهتر بشناسید:
اختالالت خواب :بی خوابی در نتیجه آپنه خواب یا حتی سندرم پای بی قرار ،باعث کمک
به افزایش وزن میشود .کمبود خواب با هورمونهای احساس سیری و گرسنگی تداخل پیدا
میکند .به طوری که محروم از خواب ،بیشتر تمایل به سمت پرخوری پیدا کرده و یا به دلیل
تحمل درجاتی از استرس ،بیشتر به ســراغ غذاهای پرکالری میرود .دریافت حداقل  7تا 8
ساعت خواب شبانه روز برای کنترل وزن و پیشگیری از اضافه وزن ضروری به نظر میرسد.
افسردگی :افرادی که از افســردگی رنج میبرند ،به دالیل مختلف از جمله غذا خوردن
احساسی و کاهش ســطح فعالیت فیزیکی و یا حتی استفاده از برخی داروهای ضد افسردگی
دچار درجاتی از چاقی و اضافه وزن میشــوند ،در واقع اضافــه وزن از جمله عوارض جانبی
داروهای ضد افسردگی اســت اگر استرس دارید یا افسرده هســتید ،با پزشک خود در مورد
درمانهای دارویی و یا روان درمانی مشــورت کنید .انتخاب ورزش یا سرگرمی ،در طول روز
میتواند کمک کننده باشد.
اختالل درد مزمن :هر وضعیتی که باعث بروز درد مزمن شود ،از جمله فیبرومیالژیا ،ورم
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مفاصل و سیاتیک میتواند منجر به کاهش ســطح فعالیت و اضافه وزن شود .به عالوه برخی
داروهای ضد درد نیز به اضافه وزن کمک میکنند .اگر از داروهای کاهنده درد عصب استفاده
میکنید ،برای کنترل اضافه وزن ،حتما با پزشک تان مشورت کنید.
سندرم کوشینگ :این سندرم بسیار نادر است؛ اما یک وضعیت پزشکی در نتیجه ترشح
بیش از حد هورمون کورتیزول توسط غدد آدرنال اســت که خود باعث افزایش وزن ناگهانی
میشود .مبتالیان به این سندرم حتی اگر اندامی نازک داشــته باشند و یا آتروفی عضالنی را
تجربه کنند ،باز هم دارای شکم بزرگ هستند .اولین اقدامی که باید در درمان سندرم کوشینگ
انجام شود ،بازگشت به تعادل هورمونی است که از راههای مختلفی میتوان به این هدف دست
یافت .تعادل هورمونی میتواند از طریق عمل جراحی به دست بیاید.
یائسگی :به دست آوردن چند پوند وزن در دوران یائسگی میتواند طبیعی باشد .عالئم و
نشانههای این دوران از قبیل کم خوابی و گر گرفتگی خود باعث به دست آوردن وزن میشوند.
به عالوه روند سالخوردگی و افزایش سن خود باعث کاهش سوخت و ساز بدن و چاقی میشود.
مصرف آب زیاد در طول روز ،خداحافظی با چربیهای اشباع ،خوردن مواد غذایی حاوی کلسیم،
مصرف مکمل آهن و مصرف غذاهای حــاوی فیبر ،برای جلوگیــری از اضافه وزن در دوران
یائسگی مفید است.
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زیبایی

عادات خطرناک در زمینه
زیبایی
همه ما در طول روز کارهایی برای زیبایی پوست
و موی خودمان انجــام میدهیم؛اما آیا میدانید
برخی از این عادتها خطرات جدی برای سالمت
شما دارند؟ در ادامه مطلب ،با سایر موارد خطرناک
در زمینه زیبایی آشنا میشوید:
استفاده از کمربندهای الغری :برخی افراد
برای الغر شــدن موضعــی ناحیه پشــت کمر،
پهلوها ،شکم و زیرشــکم ،اقدام به استفاده مداوم
از کمربندهای الغری میکنند.
برداشــتن خال در خانه :خالهای گوشتی،
ضایعات پوستی برجستهای هستند که وجود آنها
برای برخی افراد خوشایند نیست .از گذشتههای
دور تاکنــون ،یکی از روشهای برداشــت خال،
بستن نخی محکم روی آنها به منظور خشک شدن
و افتادن شان است.
استفاده از چســبهای کاشت برای از بین
بردن جوشهای سرسیاه :جوشهای سرسیاه،
یکی از آزاردهندهترین مشــکالت پوستی برای
بســیاری از افراد ،مخصوصا خانمها هســتند .به
تازگی برخی آرایشگاهها افراد مبتال به جوشهای
سرســیاه را به اســتفاده از چســبهای کاشت
(چسب کاشت مژه ،ناخن و مو) برای خارج کردن
جوشهای سرســیاه از پوســت صورت تشویق
میکنند.
تهیه کردن سرم مژه خانگی :برخی از افراد با
تصمیم خود یا به توصیه آرایشــگر ،برای افزایش
حجم و بلندی مژهها اقدام به آماده کردن سرم مژه
خانگی با انواع روغنها و عصارههای گیاهی یا گاهی
هم شیمیایی میکنند .متخصصان پوست معتقدند
این کار عالوه بر آسیبهایی که برای ریشه مژهها و
پوست پشت پلک در پی دارد ،میتواند عفونتهای
چشمی یا زخم قرنیه را هم به دنبال داشته باشد.
استفاده از کرمهای درمان هموروئید برای
رفع پف زیر چشم:در طول ســا لهای اخیر،
استفاده از پمادهای مخصوص درمان هموروئید
برای کاهش پف و تیرگی دور چشمها بسیار شایع
شده است .این در حالی است که این پمادها برای
پوست قســمت خاصی از بدن طراحی شدهاند و
ترکیبــات موجود در آنها میتواند شــدیدا باعث
تحریک پوست نازک و حســاس اطراف چشمها
شود .گاهی این تحریک به خارش و قرمزی شدید
منجر میشــود و فرد را بیش از اندازه به دردسر
میاندازد.

طب سنتی

غذاها را با «مصلح» آنها
مصرف کنید
در تهیه ،تولید ،مصــرف و نگهداری هر غذا ،میوه
یا دارویی ،باید نکاتی را رعایت کرد که مهمترین
نکته آن هم این است که غذاها را با «مصلح» آنها
مصرف کنیم .درواقع رعایت این نکته باعث هضم و
جذب بهتر موادغذایی دربدن میشود و چنان چه
غذایی ،دارای عوارض جانبی خاصی باشد ،مصرف
کننده درصورت مصرف با مصلح ،کمتر دچار آن
عوارض خواهد شد .در ادامه به مصلحات بعضی از
خوراکیها در طب سنتی اشاره میکنیم:
در خصوص مصرف ماهی ،روش اهالی شمال در
پخت ماهی یــا نگهــداری آن ،در هیچ جای دنیا
دیده نشده است .در طب طبرستان و طب گیالن
زمین ،برای مصرف ماهی از مصلحاتی چون گردو،
چوچاغ یا شیشاک ،ســیر نعناع یا اوجی استفاده
میکنند که هر کدام فلســفهای را در خود نهفته
دارند.در این ترکیب ،ســبزی چوچاغ یا شیشاک
که در زبان ترکی به آن بوقناق می گویند ،مصلحی
است که به عنوان کاتالیزور عمل میکند و سرعت
هضم و جذب ماهی را در بــدن افزایش میدهد.
گاهی مصلحات نقــش «باالنس کننده و متعادل
کننده» را ایفا میکند .مثال درخصوص گوشــت
گاو که باعث غلظت خون میشود ،توصیه و تاکید
شده است همراه با سماق فراوان که رقیق کننده
خون است میل شود.گاهی مواقع مصلحات ،نقش
«سینرژیسمی» در بدن دارند .سینرژیسم یعنی
هم افزایی .زمانی که دو یا چند عنصر ،با هم تعامل
داشــته باشــند معموال اثری به وجود میآید که
مجموع آثاری را که هر کدام از آن عناصر جداگانه
میتوانستند به وجود آورند ،بیشتر میکند.مثال
مصلح پرتقال ،باقال و لوبیا ،گلپر اســت.مصلح انار
و زرشک هم گلپر است .پرتقال ،لوبیا ،باقال ،انار و
زرشک ،طبعی سرد و تر دارند و باید در کنار گلپر
که طبعی گرم و خشک دارد مصرف شود .در این
صورت است که آثار تغذیهای این مواد غذایی بهتر
و بیشتر میشود.
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معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان:

اخبار

رودخانه و استخرهای کشاورزی
اصفهان  ۲۶قربانی گرفت
رودخانههای اصفهــان از جمله زاینــده رود و
کانالهای منشــعب آن و استخرهای کشاورزی
اســتان از ابتدای ســال جاری تاکنون با وجود
هشدارهای داده شــده از خطر غرق شدگی۲۶ ،
نفر قربانی گرفته است .در یکی از آخرین موارد
غرق شدگی ،پسر  ۱۱ســالهای در زاینده رود در
محدوده اسالم آباد در شرق اصفهان غرق شد و
جان خود را از دست داد و چندی پیش از آن در
اواســط تیر ماه ،پسری پنج ســاله در کانال آب
در محدوده کالنشهر اصفهان دچار حادثه شد
و فوت کــرد .به گفته مدیــرکل مدیریت بحران
اســتانداری اصفهان ،با وجود همه هشدارهای
داده شده از ابتدای سال تا کنون ۲۶ ،نفر به دلیل
شنا کردن در رودخانه زاینده رود و کانالهای آب
منشعب از آن و همچنین استخرهای کشاورزی
در این استان غرق شدند و جان باختند .با وجود
اینکه شــرکت آب منطقهای اصفهان نسبت به
ســاماندهی بستر رودخانه در بســیاری از نقاط
اقدام کرده ،با ایــن حال بهدلیل جــاری بودن
رودخانه ،بســتر آن متغیر و احتمال غرق شدن
در آن زیاد است.

کاهش کارگاههای غیرقانونی
«روانشناسی» در کشور
مدیرکل آموزش ســازمان نظام روانشناسی و
مشاوره کشور با بیان اینکه واحد نظارت سازمان،
فعالیت تمامی کارگاهها و کالسهای آموزشــی
روانشناســی را تحت نظر دارد و در صورت بروز
هرگونه تخلف با آنها برخــورد میکند ،گفت :از
سه ماه پیش که فعالیت سازمان گستردهتر شده
و روند پایش ،رصد و صدور مجوزها نیز ســرعت
بیشتری گرفته ،روزبهروز از تعداد متخلفان این
حوزه کاسته شده است .فرشته سادات شجاعی با
بیان اینکه حوزه روانشناسی و مشاوره به دلیل
گســتردگی ،تعداد باالی متقاضیان و جذابیت
در این رشــته با چالشهایی روبهرو اســت که
ســازمان نظام روانشناســی و مشــاوره کشور
صد درصد با متخلفان آن برخورد میکند ،بیان
کرد :باتوجه به گســتردگی رشته روانشناسی،
تعدادی از روانشناســان در زمینــه برگزاری
کارگاهها و کالسهای آموزشــی فعالیت دارند،
واحد نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
کشــور فعالیت این کارگاهها و کالسها را تحت
نظر دارد و در صورت بــروز هرگونه تخلف با آنها
برخورد خواهد کرد .مدیرکل آموزش ســازمان
نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه
فعالیتهای غیرقانونی با ضوابط حرفهای سازمان
مطابقت نــدارد ،گفت :فعالیتهــای غیرقانونی
عمدتا منجر به فروپاشی خانوادهها و تغییر نگرش
افراد میشــود و زمانی که خانوادهها تحت نظر
افراد فاقد صالحیت قرار گیرند به تبع آسیبهای
اجتماعی در جامعه افزایــش خواهد یافت .بنابر
اظهارات شــجاعی ،برگــزاری کارگاه و کالس
آموزشــی در حیطه روانشناسی نیازمند صدور
مجوز از ســوی بخــش آموزش ســازمان نظام
روانشناسی و مشاوره کشور است که عموما این
مجوزها طی چند مرحله استعالمگیری از وضعیت
صالحیت برگزار کننده ،تاریخدار و تکمیل بودن
مدارک روانشناسی صادر میشود و در صورت
کامل بودن مدارک فرد متقاضی ،سازمان ظرف
سه روز مجوز کارگاه را صادر و در اختیار متقاضی
قرار میدهد.

رتبهبندی فرهنگیان
در چه مرحلهای است؟
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استقالل معلوالن در اولویت است

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان اصفهان گفت:
توانمند کردن گروههای هدف در اولویــت ما قرار دارد ،به دنبال
طرحهای هستیم که معلوالن بتوانند استقالل پیدا کنند و روی
پای خودشــان بایســتند .مجتبی ناجی اظهار داشت :سازمان
بهزیستی طی این  4دهه خدمات مختلفی را به مددجویان ارائه
داده است ،اکنون افراد هدف سازمان بهزیستی صرفا افراد ضعیف

افتخار بزرگی برای سازمان بهزیستی است .وی ادامه داد :سازمان
بهزیســتی مشــاورههای ژنتیکی را در اختیار عموم قرار داده تا
زوجین پیــش از ازدواج بتوانند از متولد شــدن کودکان معلول
جلوگیری کننــد ،همچنین طرح غربالگری شــنوایی و بینایی
نوزادان نیز در دستور کار است تا چنانچه نوزادی دچار معلولیت
است مورد درمان قرار گیرد.

از لحاظ مالی و جسمی نیستند و آحاد مردم تحت حمایتهای
سازمان بهزیستی قرار میگیرند .معاون امور اجتماعی اداره کل
بهزیستی اســتان اصفهان ادامه داد :بهزیستن در گام دوم ،شعار
امسال سازمان بهزیستی است؛ طی ســالهای گذشته سازمان
مذکور توانســته اســت با یاری گرفتن از خیران و سازمانهای
مردمنهاد تعداد ماموریتهای خود را  9برابر کند که این موضوع

بدحجابها در فضای مجازی تذکر میگیرند؛

ورود پلیس به فضای اینفلوئنسرها
پریسا سعادت
عکسهای منتشــر شــده در صفحات مجازی به
خصوص از ســوی زنانی که پر طرفدارتر هستند،
این روزها با احتیاط بیشــتری همراه است .برخی
از آنها حتی چند روزی صفحات خود را بســتند و
اعالم کردند برای انتشار پستهایشان با محدودیت
روبه رو هستند و از ســوی مقامات قضایی و پلیس
بابت انتشار عکسهای بدون حجاب تذکر گرفتهاند.
به تازگی پلیس برای ســلبریتیهای بد حجاب در
فضای مجازی خط و نشان کشیده و صراحتا گفته
اســت که نباید عکسهای آنها با پوشش نامناسب
در فضای مجازی انتشار یابد .رییس پلیس فتا هم
اعالم کرده است در صورتی که شهروندان موارد بی
حجابی و یا بد حجابی را به پلیس فتا گزارش دهند و
یا ماموران ما در رصدهای خود با چنین موضوعاتی
برخورد کننــد ،مراتب را به مراجــع قضایی اعالم
خواهیم کرد و در صورت مغایرت آن با قوانین جاری
کشور ،با انتشــار دهندگان تصاویر نامناسب طبق
قانون برخورد خواهد شد.
این سخنان در حالی رســانهای شده که این روزها
بحث حجاب در جامعه بــا واکنشهای اجتماعی
گسترده مواجه شده اســت .در حالی که سالهای
گذشته با شروع تابستان گشتهای ارشاد و پلیس
تالش میکرد تا به نوعی بــا بد حجابی مقابله کند،
امســال اما پدیده گردهماییهــا و میتینگهای
طرفداران حجاب بیشــتر شــده و حاال هم بحث

داغ آن وارد فضای مجازی
پلیس فتا اعــام کرده از
شده است .تا همین چند
طریق گزارشــات مردمی
وقت پیش هر کسی آزادانه پدیده گردهماییها و میتینگهای
خواهد بود هــر چند ماه
طرفداران حجاب بیشتر شده
پیش که پلیــس از مردم
میتوانست هر کاری انجام
وارد
آن
داغ
بحث
هم
حاال
و
خواست موارد بد حجابی
دهد و البته نــوع و روش
فضای مجازی شده است
را گــزارش دهنــد هیچ
زندگی خود را به نمایش
مرجع و راه ارتباطی برای
بگذارد؛ اما حــاال پلیس
این مسئله از سوی پلیس
اعــام کرده اســت که با
تایید نشــد .حتی در یک مورد ،انتشار یک شماره
این محتواها برخورد خواهد کرد؛ اما ســوال اصلی
برای گــزارش بد حجابی با تکذیــب رییس پلیس
اینجاست که آیا پلیس میتواند این فضا را کنترل
پایتخت مواجه شــد .رییس پلیس پایتخت اعالم
کند؟ یکــی از روشهای مقابلــه آنگونه که رییس

کرد :هیچ شــمارهای برای اعالم گزارش بدحجابی
داخل خودروها از سوی مردم ،وجود ندارد .سردار
حسین رحیمی درباره شماره پیامکی که به تازگی از
سوی برخی افراد ناشناس در فضای مجازی با عنوان
«اعالم شــماره پالک خودرو و موتورسیکلت افراد
بدحجاب به پلیس» منتشر شده است ،گفت :هیچ
شمارهای در این خصوص وجود ندارد.
هر چند پس از این ســخنان مهدی حاج محمدی،
سرپرست دادسرای ارشــاد تهران اعالم کرد مردم
باید موارد بی حجابی و فســاد اخالقــی را به قوه
قضاییه اعالم کنند و البته شمارهای هم در رسانهها
منتشــر شــد؛ اما در نهایت به نظر نمیرســد این
گزارشــات بتواند مبنای درســتی برای برخورد با
افراد باشد.
در حالی که در مســئله پوشــش ،انتقادات جدی
در حوزههای تولید لباس ،قیمت ملزومات حجاب
و نوع مد و پوشــش به نمایش گذاشــته شــده در
فروشگاههای ســطح شــهر وجود دارد؛ اما به نظر
میرســد بیشــترین تمرکز روی مقابله فیزیکی با
بدحجابی گذاشته شده است و حاال پلیس قصد دارد
تا با گسترش این برخوردها ،فضای مجازی را هم در
رصد خود قرار دهد .هر چنــد ایجاد چهارچوب در
قوانین فقط مختص ایران نیســت و البته میتواند
اقدامی درست و مثبت باشد؛ اما اینکه صرف انرژی
و تمرکز روی این کار بدون ســرو ســامان دادن به
جنبههای دیگر مسئله حجاب چقدر میتواند موثر
باشد جای سوال و بحث دارد.

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی استان خبر داد:

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

بیش از  146هزار رأس دام سنگین در استان اصفهان علیه بیماری لمپی اسکلین واکسیناسیون شدند .رییس
اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کل دامپزشــکی استان اصفهان گفت :طی یک ماه گذشته
 146هزار و  133رأس دام سنگین در استان علیه بیماری لمپی اســکین واکسینه شدهاند .وحید مقدس با
اشاره به اینکه تاکنون  18کانون درگیر با این بیماری در استان شناسایی شده است ،افزود :در این مدت این
بیماری در شهرستانهای برخوار و نجف آباد شیوع بیشتری داشته است .وی با بیان اینکه ویروس عامل این
بیماری اغلب از طریق نیش پشهها از یک دام بیمار به دام سالم منتقل میشود ،گفت :لمپی اسکین بیماری
ویروسی در گاو و گوساله است که سبب بروز عالئمی ،شــامل تب ،کم اشتهایی و تاولهای پوستی به همراه
ورم دست و پا میشود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت :از تعداد  ۳۷هزار و  ۸۳۸موقوفه در کل استان  ۱۳هزار و ۹۵۹
موقوفه دارای سند هستند و مابقی که تعداد آنها  ۲۳هزار و  ۸۷۹موقوفه است هنوز سنددار نشدهاند که برای
سنددار شدن این موقوفات با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک استان پیگیریهای الزم در حال انجام است.
حجتاالسالم صادقی در خصوص تعداد بقاع و امامزادگان استان اظهار کرد :در استان اصفهان  ۷۱۳بقعه متبرکه
و امامزاده وجود دارد که  ۱۴۳مورد آنها در شهر اصفهان است .مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در
خصوص اینکه درآمد موقوفات در چه اموری هزینه میشود ،تصریح کرد :این درآمدها طبق نیات خیران هزینه
میشود و نیات واقفین مواردی چون آموزشی ،بهداشتی ،پزشکی ،دینی و مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی است که
همه درآمدها به طور کامل در حوزه نیت درخواست شده هزینه میشود.

واکسیناسیون  146هزار رأس دام علیه بیماری لمپی اسکین

 ۲۴هزار موقوفه در اصفهان فاقد سند هستند

معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی استان:

مدیرکل مدیریت بحران استان:

باد ،عامل اصلی آلودگی هوای اصفهان بود
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی
اســتان اصفهان گفت :امســال الگوهای جوی
متفاوتی نســبت به سالهای گذشــته داشتیم
که این الگوهای قوی تابستانی منجر به افزایش
ســرعت بادهای شرق و شمال شــرق شد .نوید
حاجیبابایی با اشــاره به افزایــش آلودگی هوا
اظهار داشــت :امســال الگوهای جوی متفاوتی
نسبت به ســا لهای گذشته داشــتیم .معاون
توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی استان
اصفهان افزود :همین امر منجر به افزایش شاخص
آلودگی در اصفهان شــده است ،این اتفاق حتی
در ســاعات شــب هم ملموس بود .وی با بیان
اینکه متهم اصلی در آلودگی تابســتان اصفهان
را میتوان این بادها دانست ،اضافه کرد :در حالی
که رسانهها و مسئوالن بیشتر بر موضوع کانون
ریزگرد تاکید داشــتند و از عامل اصلی و جوی
غافل بودند .حاجیبابایی در پاســخ به ســوالی
پیرامون بارشهای پاییزی عنوان کرد :در حال
حاضر برای صحبت در مورد میزان بارندگیها در

خیزش دوباره
گرد و خاک در اصفهان
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پاییز زود است؛ اما دورنمایی که اکنون بر اساس
اطالعاتمان داریم ،پاییز متفاوت و غیرنرمالی را
نشان نمیدهد .معاون توسعه و پیشبینی اداره
کل هواشناسی استان اصفهان با تاکید بر اینکه از
اواسط مرداد میتوانیم با صحت بهتری در مورد
بارشهای پاییزی صحبت کنیم ،خاطرنشان کرد:
اطالعاتی که در حال حاضر داریم از نرمال بودن
بارشهای پاییزی خبر میدهد.

طرح جامع خطر پذیری استان اصفهان تدوین شد
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت :طرح
جامع خطر پذیری اســتان تهیه شده و در این طرح
اولویت بندیها و شــرح وظایف هر بخش و دستگاه
مشخص شده است .منصور شیشــه فروش تصریح
کرد :شــهرداری اصفهان به عنوان یکی از بازوهای
اصلی مدیریت بحران وارد عمل شده و این یک امتیاز
است که بتوانیم همه نیروهای استان را برای کمک
رسانی سریع هنگام وقوع حوادث آماده داشته باشیم.
وی ادامه داد :ما باید ســناریوی مشخص برای وقوع
حوادث و بحرانها داشته باشــم تا غافلگیر نشویم.
باید ضریب آسیب پذیری حوادث تعیین شده و پس
از آن با اولویت بندی الزم ،برنامههای خود را عملیاتی
کنیم .وی بیان داشت :همه دستگاهها موظفند هنگام
وقوع حوادث در ســتاد مدیریت بحران شــهرداری
حضور پیدا کرده و با مدیریت و فرماندهی حادثه ،تمام
ظرفیتهای الزم را برای کمک به حل مشکل به کار
گیرند .شیشه فروش با بیان اینکه طرح جامع خطر
پذیری استان تهیه شده ،افزود :در این طرح اولویت
بندیها و شرح وظایف هر بخش و دستگاه مشخص

مسئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان با اشــاره به تداوم جوی نسبتا
پایدار در اســتان گفت :به دلیل افزایش ســرعت وزش باد در شــمال و
شرق استان از امشــب تا اواسط روز یکشــنبه ،وقوع گرد و خاک و کاهش
دید افقی پدیده غالــب خواهد بود .رضا کریمیان با اشــاره به تداوم جوی
نســبتا پایدار در اســتان طی چندروز آینده ،اظهار کرد :بر این اســاس
طی این مدت آســمان در بیشــتر مناطق صاف تا کمی ابــری و در نیمه
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مدیر ملی طرح حفاظت از تاالبهای کشور:

تامین حقابه گاوخونی
در دستور کار قرار دارد

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالبهای کشــور
گفت :ســازمان حفاظت محیط زیست برای
تامیــن حقابه گاوخونــی در تالش اســت و
امیدواریم محقق شود.
علی ارواحی اظهار کرد :تدوین برنامه ســیپا
(ارتباطــات ،آمــوزش ،مشــارکت و افزایش
آگاهی) برای نخســتین بار در کشور در تاالب
«کانی بــرازان» دریاچــه ارومیه آغاز شــد و
تجربه موفقیتآمیزی بود که با استفاده از آن
دستورالعمل تدوین برنامههای سیپا برای سایر
تاالبهای کشور که برنامه مدیریت دارند ،در
دستور کار قرار گرفته است .ارواحی با اشاره به
تفاوت برنامه مدیریت جامع گاوخونی (ســند
زیست بومی) و برنامه سیپا که برای این تاالب
در حال تدوین است ،گفت :برنامه جامع تاالب
گاوخونی راهبردهای مختلفــی دارد از جمله
راهکارهایی برای تامین آب و احیای این تاالب،
حفظ تنوع زیستی آن و همچنین افزایش سطح
آگاهی عمومی در خصوص این اکوسیســتم
ارزشمند در نظر گرفته شده و سیپا نیز به دنبال
تحقق اهداف آموزشــی برنامه مدیریت جامع
تاالب گاوخونی است.
مدیر طرح ملی حفاظت از تاالبها در پاســخ
به این ســوال که آیا وزارت نیرو امسال حقابه
گاوخونی را تخصیص خواهــد داد؟ گفت :ما
در سطح سازمان حفاظت محیط زیست برای
تامین حقابــه گاوخونی در تالش هســتیم و
امیدواریم محقق شود.

توصیههای مرکز بهداشت
اصفهان برای روزهای آینده
مرکــز بهداشــت اصفهــان پیــرو اطالعیه
اداره کل هواشناســی اســتان مبنــی بــر
تقویت توده هوای گرم تابستانه و افزایش دما
فراتر از حد نرمــال برای کاهش اثر ناشــی از
گرمازدگی و تابش اشــعه فرابنفش بر سالمت
جامعــه ،توصیههای بهداشــتی را اعالم کرد.
استفاده از عینک آفتابی با حفاظت استاندارد
در مقابله با اشعه ماورا بنفش ( )UVخورشید،
استفاده از کرم ضد آفتاب مناسب ،استفاده از
کالههای ســایباندار ،لباسهای نخی گشاد
با رنگ روشــن ،اســتحمام مــداوم از جمله
روشهایی هستند که از گرمازدگی جلوگیری
میکند.
مرکز بهداشــت اصفهان تاکید کرد تا جایی
که امــکان دارد در روزهای گــرم در فضاهای
سرپوشیده و داخل ساختمان بمانید و از حضور
در فضــای آزاد ،پرهیز کنید ،تا حــد امکان از
انجام فعالیتهای پرتحرک فیزیکی و ورزشی
در ســاعت گرمتر روز خودداری و به ســاعت
خنکتر روز که بین چهار تا هفت صبح است،
موکول کنید .خوردن آب و مایعات کافی برای
کاهش گرمازدگی و عطش ناشی از آن کمک
میکند.

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

پرونده الکترونیک سالمت روی
تلفن همراه قابل مشاهده است

مدیریت بحران

هواشناسی

آب و هوا

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و
پرورش درباره زمان اجرای طرح رتبه بندی معلمان
گفت :رایزنیهایی با مجلس در حال انجام اســت
که شکل اجرای رتبهبندی و آنچه در قانون برنامه
پنج ساله ششم توســعه پیش بینی شده را نهایی
کنیم .علی الهیار ترکمن اظهار کرد :هم میتوانیم
از مکانیزمهای داخلی دولت و هم از مکانیزمهایی
که در ماده  ۶۳قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
آمده است ،استفاده کنیم .وی با بیان اینکه در حال
رایزنی هستیم تا ببینیم کدام روش زودتر به نتیجه
میرسد ،اظهار کرد :اعتبار رتبه بندی پیش بینی
شــده و ابالغیه آن را گرفتیم ولی هنوز تخصیص
نیافته است .الهیار ترکمن در پاسخ به اینکه اگر قرار
باشد رتبه بندی در قالب الیحه به مجلس برود ،تایید
و تصویب نهایی آن چند مــاه به طول میانجامد؟
گفت :اجرای رتبه بندی فوریت دارد و مورد تاکید
نمایندگان مجلس نیز هست و در هر پروسهای قرار
بگیرد سرعت اجرایش باالتر خواهد بود.
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با مسئوالن

شده است ،پس از آن باید یک برنامه استراتژی تدوین
و درخواستها و نیازها و نقش دستگاهها بیان شود.
وی گفت :شناخت حوادث ،تعیین وظایف هر بخش،
تهیه برنامه و استراتژی ،بررســی آسیب پذیری هر
منطقه ،اجرای طرحهای پیشــگیرانه اولویت دار و
پس از آن آمادگی جامعه در مقابل حوادث و اطالع
رسانی از جمله وظایفی است که ستاد مدیریت بحران
شهرداری باید به سهم خود مدنظر قرار دهد.

شرقی ،شــمال و جنوب استان وزش باد نسبتا شــدید تا شدید پیشبینی
میشــود .وی با بیان اینکه روز شــنبه احتمال وقوع پدیده ریزگرد وجود
ندارد ،افزود :از امشــب تا اواســط روز یکشــنبه به دلیل افزایش سرعت
وزش باد در نواحی شمال و شــرق خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی
پیش بینی میشــود و طی این مدت نواحی مرکزی نیــز غبارآلود خواهد
بود.

zayanderoud8108@gmail.com
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان روی تلفن
همراه قابل رویت خواهد بود و از این پس مردم
با پیوســتن به اپلیکیشــن پرونده الکترونیک
سالمت میتوانند ،اطالعات مربوط به پرونده
الکترونیک و موارد مربوط به سالمت خودشان
را مشــاهده و به نوبت گیری از مراکز درمانی
اقدام کنند.

انجمن داروسازان ایران هشدار داد:

فریب تبلیغات را نخورید

نایب رییــس انجمن داروســازان ایران گفت:
داروی آنابولیک که این روزها مردان جوان در
باشگاههای ورزشی اســتفاده میکنند و مورد
تبلیغ است ،باعث نازایی میشود .براین اساس
به هموطنان هشدار میدهیم به این تبلیغات
توجهی نکنند.
ســید علی فاطمی افــزود :مصــرف داروی
هورمونی آنابولیک باعث تحلیل غدد جنســی
مردان میشــود و متاســفانه این دارو توسط
مربیان باشــگاههای ورزشــی بــرای پرورش
اندام تجویز میشود که عالوه بر نازایی ،باعث
بروز بیماریهای مختلف نیز خواهد شــد .این
داروســاز ادامه داد :یکی دیگر از داروهایی که
گاهی ورزشــکاران به طور غیــر قانونی برای
ارتقای عملکرد ورزشی خود مصرف میکنند،
هورمون رشد است که در کنار داروی آنابولیک
استفاده میشــود ،اســتفاده از این دارو برای
مصارف غیر درمانی میتوانــد منجر به ایجاد
عوارض جانبی زیادی شود.

فوتبال جهان
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دستمزد  41میلیون پوندی
پیشنهاد اینتر به لوکاکو
لوکاکو به دنبال ترک منچســتریونایتد است
ولی اینتر هنوز نتوانسته سران یونایتد را راضی
به فــروش لوکاکو کند.
منابع خبــری در
انگلیــس گزارش
میدهند اینتر در
صورتی که بتواند
منچســتر یو نا یتد
را راضی بــه فروش
لوکاکو کنــد و این بازیکن را به شــهر میالن
منتقل کند ،قراردادی پنج ساله با دستمزد 41
میلیون پوند (شامل افزونهها بر مبنای عملکرد)
را برای وی در نظر گرفته اســت؛ البته معضل
اصلی توافق میان اینتر و لوکاکو نیست و برخی
رسانهها مدعی هستند دو طرف بر سر جزئیات
شخصی قرارداد به توافق رسیدهاند؛ اما یونایتد
هنوز روی مبلغ درخواســتی خود تاکید دارد.
طبق گزارش رسانهها ،آخرین پیشنهاد اینتر
حدود  63میلیون پوند (به همــراه افزونهها)
ارزش دارد و این با رقم درخواســتی یونایتد
حدود  15میلیون پوند تفاوت دارد.

تکذیب انتقال آلونسو به بارسا
یا اتلتیکو
درحالیکه شایعاتی درباره جدایی قریبالوقوع
مارکوس آلونسو ،ملیپوش اسپانیایی چلسی
از این تیم مطرح شده
و گفتــه میشــود
بارســلونا یــا
اتلتیکــو مادرید
مقاصــد احتمالی
او هســتند ،آلونسو
ایــن شــایعات را
تکذ یــب کــرده و میگوید از شــرایط خود
در چلسی راضی و خوشحال اســت .بارسلونا
از مدتها پیش ،خواهان بــه خدمت گرفتن
آلونســو بوده و اتلتیکو مادرید هــم که بعد از
جدایی فیلیپه لوئیس ،به دنبال جانشینی برای
او میگردد ،برای جذب دفاع چپ  28ســاله
چلسی ،تالشهایی انجام داده است .اما آلونسو
این شایعات را تکذیب کرده و در پاسخ به سوال
خبرنگاران مبنی بر اینکه آیــا انتظار دارد در
فصل  2020-2019با پیراهن چلســی بازی
کند؟ گفت« :البته .من ســال گذشته قرارداد
جدیدی امضا کــردم و اینجــا خیلی راضی و
خوشحالم».

زالتان:

ی هستم که بین
یک فِرار 
فیاتها قرارگرفته
زالتان ابراهیموویچ چه درون مســتطیل سبز
و چه بیــرون از زمین
یکــی از چهرههای
درخشــان لیگ
فوتبــال MLS
آ مر یکا ســت .
گلکســی در حال
حاضــر در کنفرانس
غربی در رتبه ســوم جــدول قــرار دارد؛ اما
اختالفش با رقیب بزرگ همشهریاش LAFC
که در صدر ایــن جدول قــرار دارد ،اختالفی
دوازده امتیازی اســت .زالتان در مورد سطح
لیگ  MLSبــه خبرنگاران گفــت «:واقعیت
این است که سطح لیگ  MLSدر سطح اروپا
نیست .من قبال با بازیکنانی بازی میکردم که
یا در ســطح من بودند یا به من نزدیک بودند.
این باعث میشود ارتباط برقرار کردن با بازی
راحتتر شــود» .ابراهیموویچ در ادامه گفت:
« من اینجــا مثل یک فِراری هســتم که بین
فیاتها قرار گرفته .حاال ممکن است یا فراری
به فیات تبدیل شود یا فیاتها فراری شوند».

پیشنهاد سردبیر:

ذوبآهن همچنان چشمانتظار سه بازیکن سرباز!
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در حاشیه

آخرین هدیه آذری به ذوبیها؛

بازیکن تراکتورمحروم میشود؟
ما منتظریم تا رأی نهایی به سود ذوب آهن صادر شود که در این
صورت ،این پیروزی در این پرونده پیچیده و ســنگین میتواند
آخرین هدیه من و همکارانم به ذوب آهن باشد.
آذری در ادامه بیان داشت :روند صدور رأی در کمیته انضباطی
فیفا به این ترتیب است که چون قرار است آرای عادالنهای صادر
شود ،وقت زیادی باید صرف و دفاعیات هر دو طرف شنیده شود.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اظهار داشت :یک تیم کامل دو سال
تمام برای پرونده رضا شکاری وقت صرف کرد تا این پرونده تکمیل
شود و در آستانه رأی نهایی قرار بگیرد .رأیی که انشاءا ...به نفع
ذوب آهن باشد.
ســعید آذری تاکید کرد :آخرین اقدامی کــه در این خصوص
صورت گرفت ،صحبتهای خود من با وکیلمان در ایتالیاســت.

اینطوری نیست که ما بگوییم همین فردا رأی صادر میشود؛ اما
این پرونده مسیر خود را طی کرده و در آستانه صدور رأی نهایی
قرار دارد؛ در صورتی که رأی نهایی به ســود باشــگاه ذوب آهن
اعالم شود ،رضا شکاری با محرومیت مواجه خواهد شد و به این
ترتیب نمیتواند تراکتور را در فصل پیش رو همراهی کند .در این
محرومیت خطری متوجه تراکتور نیست.

مراسم قرعه کشی مرحله دوم انتخابی جام جهانی  2022قطر برگزار شد؛

کار راحت شاگردان ویلموتس برای رسیدن به مرحله نهایی
سمیهمصور
حریفان تیم ملــی ایران در مرحلــه دوم انتخابی
جامجهانــی قطر و جام ملتهــای چین در حالی
با انجام مراسم قرعه کشــی این رقابتها مشخص
شدند که به نظر میرســد شاگردان ویلموتس کار
دشــواری برای رســیدن به مرحله نهایی انتخابی
جام جهانی در پیش ندارند.
مراســم قرعــه کشــی مرحلــه دوم انتخابــی
جام جهانی قطر  2022و جام ملتهای آسیا 2023
در شرایطی روز چهارشــنبه در مقر کنفدراسیون
فوتبال آســیا در کواالالمپور برگزار شــد که این
کنفدراســیون بر اســاس آخرین رده بندی اخیر
فیفا که در  14جون  2019اعالم شــده بود ،اقدام
به سیدبندی تیمها کرد که بر این اساس ،تیم ملی
ایران به همراه دیگر قدرتهای اول فوتبال آسیا ؛
یعنی ژاپن ،کــره جنوبی ،اســترالیا ،قطر ،امارات
متحده عربی متحده ،عربســتان سعودی و چین
تیمهای سید یک مراســم قرعه کشی را تشکیل
داده بودند.
پس از انجام این مراســم که رییس فدراســیون
فوتبــال کشــورمان نیــز در آن حضور داشــت،
شاگردان مارک ویلموتس با تیمهای عراق ،بحرین،
هنگ کنــگ و کامبوج همگروه شــدند .تیم ملی
ایران بر اســاس این برنامه در اولین بازی روز 19
شــهریوماه در هنگ کنگ به مصاف تیم ملی این
کشور میرود.

که دو کشور عالوه بر خط
در میان حریفان انتخابی
مرزی مشــترک ،از نظر
تیم ملی ایــران ،تیم ملی
تیم ملی کامبوج روی کاغذ از
نــوع فوتبال هم بســیار
عراق ،شناخته شده ترین
کمترین شانس برای حضور در
شبیه هستند و به همین
تیم بــرای ملی پوشــان
مرحله بعد برخوردار است
دلیل رقابت شــدیدی در
ایرانــی و تیــم کامبوج
باز یهــای رودرروی دو
ناشــناختهترین تیــم به
تیم وجــود دارد .هدایت
حساب میآید و میتوان
این تیم را ســرچکو کاتانچ ،مربی اهل کرواسی بر
گفت شاگردان ویلموتس به جز دو دیدار با تیم ملی
عهده دارد .این تیم در آخرین رویداد رسمی با ایران
عراق ،کارسختی در این مرحله نخواهند داشت.
در یک گروه قرار داشت که بازی دو تیم با تساوی
عراقیها شبیهترین تیم به ایران هستند؛ به طوری

بدون گل خاتمــه یافت ولی آنهــا در مرحله یک
هشتم نهایی ،مغلوب قطر و حذف شد و از رسیدن
به مراحل باالتر بازماند.
تیم ملی کامبوج روی کاغذ از کمترین شانس برای
حضور در مرحله بعد برخوردار اســت .این تیم در
رده بندی جهانی در ایســتگاه  ۱۶۹قرار دارد .آنها
برای رسیدن به این مرحله ،پاکستان را در دو بازی
رفت و برگشت شکست دادند.
تیم ملــی بحرین ،یکی از حریفــان تیم ملی ایران
در جام ملتهای  2019امارات بــود ،این تیم در
این رقابتها شروع خوبی داشــت؛ اما نتوانست به
نتایج خوبی ادامه دهد و تا یک هشتم نهایی پیش
آمد و نهایتا از دور رقابتها کنــار رفت .با توجه به
تجربه دیدارهای مشــترک به نظر میرسد که این
تیم نمیتواند مشکلی برای شاگردان ویلموتس در
این مرحله از رقابتها ایجاد کند.
تیم ملی هنگ کنگ در رده بندی جهانی فوتبال
در جایگاه  ۱۴۱جای گرفته است و هدایت این تیم
را میکســو پاتالنن از فنالند بر عهده دارد .حضور
در این مرحله برای این کشــور دستاورد بزرگی به
شمار میرود و شاید این تیم تنها در مقابل کامبوچ
فرصت عرض اندامی داشته باشد.
گفتنی است پس از پایان دیدارهای این مرحله از
هر گروه تیم نخست و چهار تیم دوم برتر به مرحله
نهایی راه پیدا میکنند تا در مجموع  ۱۲تیم در دو
گروه مرحله نهایی انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر
را برگزار کنند.

شایان به سمت اصفهان راهنما زد!

ذوبآهن همچنان چشمانتظار سه بازیکن سرباز!

شایان مصلح با نظر گابریل کالدرون از پرسپولیس جدا شد .مصلح بعد از اظهارات خود مبنی بر اینکه شاید به
تیم رقیب سنتی برود ،تصاویری از مصدومیتها و سختکوشیهای خود در پرسپولیس را به اشتراک گذاشته
است .استقالل به دنبال دفاع چپ است؛ اما مذاکرهای با مصلح نداشته و مصلح هم اگر قصد پیوستن به جمع
آبیها را داشت؛ همچون منشأ قبل از دریافت رضایتنامه تصمیم خود را فاش نمیکرد .به نظر میرسد مصلح
از فرط ناراحتی حرفی زده که برای جایگاه خودش نزد پرسپولیسیها هم جالب نیست.
آیا منظور مصلح از رقیب سنتی ،پیوستن به تیم ســپاهان اصفهان بود؟ سپاهان خواهان مصلح شده و بنا بر
اخبار دریافتی ،تماسهایی هم با او داشته است .همچنین یحیی گلمحمدی هم در حال بررسی مصدومیت
مصلح است و اگر از مزمن نبودن مصدومیت او اطمینان پیدا کند ،از باشگاه درخواست خواهد کرد که برای
جذب او اقدام کند.

در حالی که خدمت سربازی احسان پهلوان ،مهدی مهدیپور و دانیال اسماعیلیفر روبه اتمام است؛ اما
هنوز به این سه بازیکن سرباز تراکتورسازی ،اجازه بازگشت به تیم اصلی خود ،ذوبآهن داده نشده است.
این درحالی است که باشــگاه ذوبآهن در مردادماه باید در یک دیدار حساس در لیگ قهرمانان آسیا به
عنوان نماینده ایران مقابل تیم االتحاد عربستان به میدان برود و این مسابقه جنبه ملی دارد .با این حال
هنوز باشگاه تراکتورسازی اجازه بازگشت این سه بازیکن را صادر نکرده است ،این درحالی است که سردار
کمالی رییس منابع انسانی نیروهای مسلح نیز خواستار مساعدت باشگاه ذوبآهن به عنوان نماینده ایران
شــد؛ اما هنوز هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداده و از سوی دیگر ســعید آذری مدیرعامل باشگاه
ذوبآهن نیز مجدانه در تالش است تا امکان استفاده از این سه بازیکن در بازی با االتحاد عربستان برای
نماینده ایران فراهم شود.
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لژیونر ایرانی از فهرست اروپایی تیمش خط خورد

باشگاه آپوئل قبرس در آستانه نخستین بازی این تیم در فصل
 2019-20لیگ قهرمانان اروپا برابر نماینده مونتهنگرو فهرست
بازیکنان آپوئل را به یوفا فرستاد که نام رضا قوچاننژاد در میان
آنها دیده نمیشود.
این اتفاق احتمال جدایــی قوچان نژاد از آپوئــل را در نقل و
انتقاالت تابستانی افزایش میدهد.

از حکم ریاست تا مسیر المپیک راهی نیست

ژاوی هرناندس ،سرمربی جدید السد ،این تیم را
برای بازی در یک هشتم
نهایی لیگ قهرمانان
آسیا برابر الدحیل
آمــاده میکند .او
درباره تجربه چند
هفته اخیر به عنوان
سرمربی السد گفت:
بایــد از مسئوالن و بازیکنان تیم السد تشکر
کنم که این فرصت را در اختیار من قرار دادند.
همه از من انتظار برنده شدن و قهرمانی دارند.
وقتی هم بازی میکردند همیشــه فشار روی
من بود و از این فشــار لذت میبردم و االن هم
دوست دارم در این شرایط کار کنم .من به بردن
و قهرمانی عادت کــردم و میخواهم در قامت
سرمربی نیز این افتخارات را تکرار کنم.
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چالش اینستاگرام به فدراسیون جهانی والیبال رسید

انتخابات فدراسیون وزنه برداری روز  ۱۶تیر ماه در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و علی مرادی
با  ۲۲رأی برای  ۴سال دیگر مسئولیت این فدراسیون را برعهده گرفت .با وجودی که  ۱۲روز از این
انتخاب میگذرد؛ اما به شکل عجیبی همچنان فدراســیون توسط سرپرست اداره میشود و هنوز
حکم ریاست علی مرادی صادر نشده تا او جایگزین علیرضا خسروی شود.
هرچند در این مدت محمدرضا داورزنی معاون قهرمانــی وزارت ورزش در مصاحبههایش تاکید
کرده علی مرادی رییس فدراسیون اســت؛ اما این موضوع همچنان حاشیههای زیادی را پیرامون
وزنهبرداری ایجاد کرده و این رشته المپیکی که روزهای حساسی را به جهت کسب سهمیه المپیک
 2020پشت ســر میگذارد ،هنوز به ثبات و آرامش نرسیده اســت .انتخابات خبرساز و پرحاشیه
کشتی نیز روز  ۲۶تیر ماه به انجام رســید و علیرضا دبیر با  ۳۱رأی از مجمع رأی اعتماد گرفت .با
توجه به اینکه کشتی در  ۹ماه گذشته به دلیل تعلل در تشکیل مجمع انتخاباتی ،اسیر انواع و اقسام
حاشیههای مختلف بود ،حاال انتظار این است که صدور حکم ریاســت برای رییس جدید کشتی
همچون تعیین زمان انتخابات ،با تعلل مواجه نشود و هر چه زودتر مسئولیت به رییس جدید سپرده
شود تا رشته مدالآور ایران که تا چندی دیگر مسابقات جهانی در ردههای سنی مختلف را در پیش
دارد ،رفته رفته آرامش از دست رفته را بیابد و در مسیر المپیک قرار بگیرد.
امروز نیاز اصلی کشــتی ،آرامش اســت و اولین گام در این راه ،برگزاری مراســم تودیع و معارفه
و حضور علیرضا دبیر در فدراســیون محســوب میشــود .وزارت ورزش باید اولین گام را محکم
بردارد ،همان گامی که درباره وزنهبرداری برنداشــته و مشــخص نیســت تا چه زمانی میخواهد
تعلل کند.

به بردن و قهرمانی عادت دارم

رایان تفضلی مدافع  ۲۷ساله ایرانیاالصل پس از حضور آزمایشی
در تمرینات و بازیهای دوستانه هال سیتی ،نظر گرانت مک کان
سرمربی تیم را جلب کرد و به عضویت تیمی در آمد که به کارش
در فصل گذشته رقابتهای چمپیونشیپ ،در رده سیزدهم پایان
داد .تفضلی سابقه حضور در آکادمی ســاوت همپتون ،کمبریج
سیتی و مانسفیلد تاون را هم داشته است.

اینستاگردی

وزارت ورزش بالی وزنهبرداری را سر کشتی نیاورد؛

ژاوی:

رایان تفضلی به هال سیتی پیوست

فدراسیون جهانی والیبال  FIVBبا انتشار پُست اینستاگرامی ،چالش پیری روی بازیکنان
تیم ملی کشورمان انجام داد.
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استعفای سلطان حسینی از
هیئت مدیره سپاهان
محمد سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان
اســتان اصفهان در تاریخ  25تیرمــاه  1398به
صورت کتبی از هیئت مدیره باشــگاه فرهنگی
ورزشــی فوالدمبارکه ســپاهان اســتعفا داد.
سلطانحســینی از اسفندماه ســال  1394و با
حکم بهرام ســبحانی مدیرعامل وقت شــرکت
فوالدمبارکــه به عضویت هیئت مدیره باشــگاه
سپاهان اصفهان درآمده بود و جایگزین حسین
کفعمی شد؛ وی از پنجم بهمن ماه سال 1392
به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان
منصوب شده اســت .محمد سلطان حسینی در
رابطه با خبر اســتعفایش از هیئت مدیره باشگاه
فوالد مبارکه سپاهان ،اظهار کرد :روز چهارشنبه
جلسهای در تهران داشــتیم و مسائل ورزشگاه
نقش جهان حل شد که بعد از آن از هیئت مدیره
باشگاه سپاهان استعفا دادم .وی ادامه داد :با خود
عهد کرده بودم که بعد از به ســرانجام رســیدن
ورزشــگاه نقش جهان از ســمت هیئت مدیره
ســپاهان کناره گیری کنم که روز گذشته این
اتفاق افتاد و در ادامه بازهم هر کمکی از دســتم
بر بیاید برای ســپاهان و ذوب آهن و هر باشگاه
دیگری انجــام خواهم داد؛ یکــی دیگر از دالیل
استعفایم ،مشغله کاری بود.

تاج به فیفا اعالم کرد:

با حضور زنان در ورزشگاه
موافقیم
فیفا مدتهاست که برای ورود زنان به ورزشگاهها
در ایران با فدراسیون فوتبال مذاکره کرده است
و در بازی فینال لیگ قهرمانان بین پرسپولیس و
کاشیما نیز تعدادی از بانوان توانستند در حضور
اینفانتینو این بــازی را از نزدیــک ببینند .فیفا
خواستار این است که این مسئله قبل از بازی اول
ایران در انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی
که مهر ماه مقابل تیم کامبوج برگزار میشــود،
حل و فصل شود .فیفا اعالم کرده که مهدی تاج
در نامهای گفته که کمیته اجرایی فدراســیون
فوتبال ایران موافقت خــود را برای ورود زنان به
ورزشــگاهها در انتخابی جام جهانی اعالم کرده
اســت .او همچنین اعالم کرده که موضوع ورود
زنان به ورزشگاهها به طور مستقیم با وزیر ورزش
و جوانان ایران بررسی میشود.

منهای فوتبال
رییس فدراسیون کشتی:

مدیون شهدای اصفهانی هستم
علیرضا دبیر ،رییس فدراســیون کشتی پس از
انتصاب به این ســمت ،در گفت وگو با شــورای
سردبیری کانال گلستان شهدای اصفهان گفت:
بنده هر چه دارم از شهداست ،باالخص شهدای
اصفهان (شهدایی همچون حاج حسین خرازی
و احمد کاظمی) .وی افزود :خوش به حال شما
اصفهانیها که سرزمین مقدسی چون تخت فوالد
و گلستان شــهدا دارید .برای من همیشه دعای
شهادت کنید .این آرزوی قلبی من است.

زمان سفر سهراب مرادی به
آلمان همچنان در ابهام
ســهراب مرادی یک بار دیگر بایــد عازم آلمان
شود .پیش از آنکه او دوباره از ناحیه کتف دچار
دررفتگی شود نیز تشخیص پزشکان این بود که
الزم است در مرکز درمانی هانوفر بار دیگر مورد
معاینه قرار بگیرد که آســیب دیدگی شدید از
ناحیه کتف نیز به مصدومیت کمر او -که پیش از
این بدون جراحی زیر نظر دکتر امینی در آلمان
درمان شده بود -اضافه شد.
دکتر داوود باقری میگویــد «زمان» در درمان
او نقش اصلــی را ایفا میکند و الزم اســت که
هر چه زودتــر به آلمان برود تا آســیب دیدگی
کتف مزمن نشود؛ اما به گفته
رییــس کمیته پزشــکی
فدراســیون وزنهبرداری،
هنوز ویزا صادر نشــده و
زمان ســفر سهراب
مرادی به هانوفر،
نا مشــخص
است.

No. 2748 | July 20, 2019 | 8 Pages

پیشنهاد سردبیر:
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در دیدار مدیران شهرک علمی تحقیقاتی با شهردار تاکید شد:

چهره ها
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

شخصیت امام علی (ع) به نسل
جوان معرفی شود
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان در جلســه
هماهنگی بزرگداشــت دهه امامت و والیت با بیان
اینکه جشنهای دهه والیت و عید غدیرخم هر ساله
با شــور خاص و به صورت مردمی برگزار میشود،
اظهار داشت :دهه والیت ،فرصتی است تا با اجرای
برنامههای مناسب و مختلف فرهنگی ویژگیهای
شــخصیتی موال علی (ع) به نســل جوان معرفی
شــود و آنان با مرام آن حضرت آشــنا شوند .آیت
ا ...سید یوســف طباطبایی نژاد افزود :سرکشی از
ســادات ،آذین بندی شــهری ،برپایی جشنهای
مختلف ،اجرای برنامههای متعدد فرهنگی ،برپایی
ایستگاههای صلواتی از جمله برنامههایی است که
در این ایام با هدف ایجاد شــور و نشــاط و آشنایی
مردم با واقعه غدیرخم اجرا میشود .وی عنوان کرد:
جشن عمامهگذاری در قم در اعیاد مختلف برگزار
میشود؛ اما این جشن در اصفهان ،همزمان با شب
عید غدیرخم و با حضور آیت ا ...مظاهری زعیم حوزه
علمیه اصفهان برگزار میشود .وی اضافه کرد :طالبی
که قصد عمامهگذاری دارند در اوایل ذیالقعده در
قالب طرح ادیب ثبت نام میکنند و پس از شرکت
کردن در برخــی از کالسها بــرای عمامهگذاری
آماده میشــوند .آیت ا ...طباطبایی نژاد با تاکید بر
ضرورت بزرگداشــت ایام عیدغدیرخم و با اشاره به
آیه «و من یعظم شــعائرا »… ...یادآور شد :کسانی
که شــعائر دینی را بزرگ میدارند ،نشان از قلب با
تقوای آنان دارد.

نایب رییس شورای اسالمی شهر:

مفهوم شهروندی با مفهوم
شهرنشین کامال متفاوت است
نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت:
زمانی ما بــه دنبال مدیریت واحد شــهری رفتیم؛
اما مفهوم این واژه برای شهر اصفهان محقق نشد،
بعد از آن به دنبــال مفاهیم شــهری و هم افزایی
شــهری رفتیم تا تعامل و همکاری را بابخشها و
سازمانهای مختلف داشته باشیم که البته این نیز
موثر نبود.علیرضا نصراصفهانی ادامه داد :هرسازمان
و نهادی بر اســاس برنامه ،اعتبــار و بودجهای که
در اختیــار دارد ،طرحهای خــود را اجرا میکند،
ناچارا ما باید به ســمت تدوین برنامه جامع شــهر
برویم تا برای توسعه هماهنگ شهر شاهد اتفاقات
خوبی در اصفهان باشــیم .وی با اشاره به ضرورت
توجه به مفهوم شــهروند افزود :شــهروند ،فردی
اســت که نســبت به محیطی کــه در آن زندگی
میکند ،احساس مســئولیت کند و حساس باشد
به عالوه این شهروند باید مشارکتجو و مشارکت
پذیر بوده و از حقــوق خود و دیگــران دفاع کند؛
همینطور بایــد به نهادها و ســازمانهای مختلف
شــهری ،رفت و آمد داشــته و نظرات خود را بیان
کند.نصراصفهانی تاکید کرد :مفهوم شــهروندی
با مفهــوم شهرنشــین کامــا متفاوت اســت؛
بنابراین شهروندی که ساکن یک شهر است باید با
امید و اعتماد به زندگی ،شهری سرزنده و پویا را برای
خود و شهروندان دیگر فراهم کند؛ بنابراین نشاط و
سرزندگی شــهر درگرو کیفیت زندگی شهروندان
ساکن در آن است.

رییس کمیسیون اقتصادی شورای
اسالمی شهر:

طرح جامع اصفهان با نظر همه
اقشار تدوین میشود
رییس کمیسیون اقتصادی ،حقوقی و گردشگری
شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه طرح
جامع شهر اصفهان با اجماع نظر اقشار جامعه تدوین
میشود ،گفت :اجرای این طرح ،نقطه عطفی برای
کل کشــور خواهد بود تا در آینده توسعه شهرهای
ما بر اســاس ظرفیتهای هر شهری به طور خاص
تهیه شود .نصیر ملت شامگاه چهارشنبه در جلسات
مردمی برنامه جامع شهر اصفهان اظهار کرد :تا کنون
طرحهای جامع به طور کامال یــک طرفه از طرف
وزارت راه و شهرســازی به مشاوران طرح سفارش
داده میشد و شــهرداریها صرفا به عنوان مجری
طرحهای جامع فعالیت میکردند.وی با اشــاره به
اینکه طرح جامع شهر ،مسیر جامع توسعه شهرها را
مشخص میکند ،افزود :توسعه کالبدی هر شهر بر
اساس طرح جامع و طرحهای تفضیلی است و این دو
طرح مبنای توسعه شهرها قرار میگیردنصیرملت
تصریح کرد :امروز آنچه در شهرها اتفاق میافتد نه
بر اساس ظرفیت شهرها که بیشتر بر اساس اعمال
سلیقه مدیران شهری و شوراهای شهر و پیمانکاران
فعال در شهرهاست که این دسته عمدتا نوع توسعه و
پروژههای عمرانی شهرها را مشخص میکنند و همه
اینها جزو ضعفهای طرحهای جامع گذشته است.
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توجه به حوزههای علوم انسانی و اجتماعی در فناوری های نوین
در دیدار مدیران شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با شــهردار
اصفهان بر لزوم توجه به حوزههای علوم انســانی در فناوری های
نوین تاکید شد .قدرت ا ...نوروزی با بیان اینکه شهرداری اصفهان
به دنبال حمایت از شــرکتهای دانش بنیان است ،اظهار کرد :در
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان نســل جوان فرهیختهای وجود
دارد که میتواند نقش مهمی را در اداره شــهر ایفا کند .وی ضمن

تاکید بر ایجاد تعامل میان شــهرداری و شهرک علمی تحقیقاتی
برای اداره بهتر شهر ،تصریح کرد :از ایجاد این تعامل ،هم شهرک
و هم شهرداری میتوانند بهره مند شوند .شهردار اصفهان با بیان
اینکه شهرک علمی تحقیقانی حتی میتواند در موضوعاتی مانند
حقوق شهروندی نیز وارد شده و به ایجاد فناوری الزم بپردازد ،ادامه
داد :با توجه به ظرفیتی که این مرکز علمی دارد ،الزم است ارتباط

و تعامل خود را با بخشهای دیگر افزایش داده تا دیگر بخشها نیز
بتوانند از فرصتهای به وجود آمده استفاده کنند .وی اضافه کرد:
امروزه دیگر برای اداره و مدیریت شهر و کشور ،تنها نمیتوان با ذهن
خشک مهندسی عمل کرد؛ بلکه این ذهن باید با مسائل اجتماعی
و فرهنگی آمیخته شده و فضایی ایجاد شود تا یک مهندس با درک
دقیقی از نیازهای جامعه بتواند استراتژیهای دقیقی تدوین کند.

با پایان یافتن مرمت و باز سازی حمام شیخ بهایی؛

در بنای اسرار آمیز به روی مردم گشوده میشود
ِ
نرگس طلوعی
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان از پایان
مرمت و بازسازی حمام شــیخ بهایی و بازگشایی
آن برای بازدید عموم در ســال جــاری خبر داد؛
حمامی که بــه عنوان یکی از بناهای اســرار آمیز
شهر گنبدهای فیروزهای شناخته میشود .حمام
شیخبهایی در محله قدیم دردشــت و در نزدیکی
میدان عتیق اصفهان قرار دارد ،ســال ساخت این
بنا با توجه به ترجمه شــعر فارسی که بر سر در آن
نوشته شده به حروف ابجد به سال  1028هجری
قمری است؛ اگرچه برخی ساخت آن را سال 1030
هجری قمری و پس از مرگ شیخ بهایی میدانند؛
اما بر اســاس نقل قولهای مشــهور،حمام شیخ
بهایی  400سال پیش در اوایل دوره صفوی توسط
شــیخ بهایی بهصورت یک مجموعه بهداشــتی ـ
رفاهی شامل حمام ،مســجد ،عصارخانه و مکانی
برای استراحت مسافران ســاخته شد .این حمام
تزئینات منحصربهفردی دارد و معماری آن ،چنان
محاســبات ریاضی دارد که هریک از حجرههای
حمام ،کاربری دقیق و خاصی داشته و برای شفای
بیماران مختلف استفاده میشدهاست.
گرم شدن مخزن حمام شــیخ بهایی با یک شمع و
روشن بودن دائمی این شــمع از رازهایی است که
هنوز دانشمندان نتوانستهاند به شکل  100درصدی
به علت این دو معما پی ببرنــد .آب دیگهای این

گذر زمان نیز بخشهایی
حمام با شــعله شمع به
از آن دچار تخریب شد؛ اما
جوش میآمده؛ اما اکنون
مرمت و بازسازی حمام شیخ
با این وجود اقدامی جدی
این سیستم از کار افتاده
بهایی پس از سالها ،رو به پایان
برای مرمت آن از ســوی
اســت .به گفته شاهدان
است و در سال جاری برای بازدید
مســئوالن وقت اداره کل
محلی ،حمام شیخ بهایی
شود
ی
م
بازگشایی
عموم
میراث فرهنگی اســتان
تا ســال  1360همچنان
صورت نگرفت تا این بنای
فعال بود؛ امــا به دالیلی
 400ساله به مرز نابودی
مانند قرار گرفتن حمام در
فهرست آثار ملی ،فرسوده شدن تدریجی و کم شدن
کامل نزدیک شــود .به خطر افتادن این حمام که
رازهایی بی شماری را در خود جای داده بود ،موجب
نیازهای مردم به حمامهای عمومی تعطیل و در پی

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان مطرح کرد:

شست وشوی درختان شهر اصفهان با آب وصابون

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
اصفهان اظهار کرد :پس از انجام عملیات سمپاشی
برای کنترل آفات و بیماریها در اردیبهشــت ماه
ســال جاری ،یکی از دســتورالعملهای سازمان
پارکهــا و فضــای ســبز شــهرداری اصفهان،

شست وشــوی درختان با آب و صابون مخصوص
به منظور زدودن غبار از روی برگ درختان است.
فروغ مرتضایینژاد با بیان اینکه شســت وشوی
درختان شهر ،هر ماه یک بار انجام میشود ،افزود:
در مناطقی که عملیاتهای عمرانی انجام میشود
و گرد و خاک بیشــتری روی درختان مینشیند،
عملیات شســت وشــو به فواصل کوتاهتر انجام

میشــود .مدیرعامل ســازمان پارکها و فضای
سبز شــهرداری اصفهان تصریح کرد :برای تمام
درختان شــهر ،عملیات دوش تابســتانی انجام
میشود؛ زیرا در تمام مناطق  ۱۵گانه شهر اصفهان
شست وشوی درختان در تیرماه صورت میگیرد تا
غبار از برگهای آنا زدوده و روزنههای
آن که محل تبادل هوایی گیاه است،
باز شود .وی ادامه داد :اجرای عملیات
شست وشوی درختان در جذب نور و
تسهیل در عمل فتوسنتز نیز تاثیرگذار
اســت .مرتضایینژاد با بیان اینکه در
سال جاری با توجه به وضعیت مناسب
منابع آبی ،آبرسانی به درختان و تغذیه
آنها بهتر انجام میشود و تدابیر ویژهای
نیز برای انتقال مناسب مواد غذایی و کود به درختان
پیشبینی شده است ،تصریح کرد :برای درختانی
که دچار خزان زودرس میشوند از جمله درختان
ضعیف چنار ناژوان و سایر درختان در مکانهای
مختلف شهر تدبیری اتخاذ شده است که کود به
تنه درخت یا خاک مجاور آن تزریق شده تا تغذیه
درخت ،بهتر انجام شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری خبرداد:

احداث مرکز معاینه فنی سبک در میدان میوه و ترهبار اصفهان
مجیــد طهماســبی مدیرعامــل ســازمان
حمل و نقل بار و کاالی درون شــهری شهرداری
اصفهان اظهارکرد :با توجه به تــردد روزانه بیش
از چهار هزار خــودروی باری ســبک در میدان
میوه و ترهبار ،احداث مرکز معاینه فنی ســبک در
این میدان ،در دستور کار قرار گرفته تا
به سادگی بتوانند معاینه فنی دریافت
کنند .وی تصریح کرد :این اقدام کمک
شــایانی در حوزه ایمنی حمل و نقل
بار و نیز در حــوزه کاهش آالیندهها و
کنترل کیفیت هــوای اصفهان دارد.
مدیرعامل ســازمان حمل و نقل بار و
کاالی درون شهری شهرداری اصفهان
از معرفی مرکز معاینه فنی برتر خودرو
در خیابــان جی (همدانیان) در راســتای کاهش
آالیندهها و بهبود کیفیت هوای اصفهان خبر داد و
افزود :به واسطه حکمی که شهردار اصفهان برای
این ســازمان مقرر کرد وظایف بهرهبرداری مراکز
و نظارت بر مراکز عموم اجرایــی معاینه فنی نیز
به این سازمان محول شــده است .وی افزود :یکی
از اقداماتی که در کالنشهرها و شهرهای پرتردد

مدیر منطقه  ۱۵شهرداری اصفهان گفت :طول مسیر پروژه رینگ چهارم در این منطقه ،شش و نیم کیلومتر با
عرض  ۷۶متر است که از دو روستای خاتون آباد و دهنو عبور میکند .مسعود قاسمی اظهار کرد :آزادسازی شش
و نیم کیلومتر مسیر رینگ چهارم در منطقه  ۱۵در دستور کار قرار گرفته و البته در این مسیر حدود  ۶۰هزار متر
اعیانی و بین  ۲۴۰تا  ۲۵۰هزار مترمربع زمین کشاورزی وجود دارد .وی افزود :کاهش ترافیک از سمت ورودی
شرق و حذف ترافیک سنگین از مسیرهای مواصالتی روستاهای الحاقی این منطقه ،مهمترین مزیت اجرای
پروژه رینگ چهارم در این محدوده از شهر است.
مدیر منطقه  ۱۵شهرداری اصفهان با اشاره به حجم آزادسازیهای انجام شده ،تصریح کرد :در حال حاضر ۱۷۰
هزارمتر برای کارخانه قند ۱۴۰ ،هزارمتر برای تقاطع غیرهمسطح نصف جهان و  ۳۰هزار متر ابتدای مسیر رینگ
آزادسازی شده است .وی از پیشرفت احداث پروژه مجموعه پلها و تقاطع غیرهمسطح نصفجهان حدود دو
درصد جلوتر از برنامه زمانبندی شده خبرداد و تصریح کرد :این پروژه شامل پنج پل میشود که طول پل اول
 ۴۹۵متر و طول پلهای دوم ،سوم و چهارم  ۵۰۰متر و طول پل پنجم  ۱۳۰متر است .قاسمی مساحت پروژه
مجموعه پلها و تقاطع غیرهمسطح نصفجهان را  ۲۶۰هزار مترمربع عنوان کرد و افزود :پروژه مجموعه پلهای
تقاطع غیر همسطح نصف جهان دارای یک هزار و  ۴۰۰متر مســیر کندرو همچنین دارای  ۵۳هزار مترمربع
فضای سبز و  ۱۵۳هزار مترمربع مساحت آسفالت است .وی با بیان اینکه طول حلقه حفاظتی در این محدوده
یک و نیم کیلومتر است که دارای سه هزار و  ۵۰۰متر مسیر تندرو شامل رفت و برگشت است ،گفت :عرض کل
پل نیز در سه تیپ  ۱۶ ،۱۸و  ۱۴.۲متر خواهد بود.
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خودرویی انجام میگیرد ،این است که برای بعضی
نواحی شــهر ،ترددهای زمانی یا خودرویی وضع
میشود و البته در اصفهان نیز چنین نواحی در نظر
گرفته شده اســت .طهماسبی گفت :خودروهایی
در نقاط مشــمول ترددهای زمانــی یا خودرویی

میتوانند داشته باشند که دارای معاینه فنی برتر
باشند؛ یعنی عالوه بر تستهای معمول معاینه فنی
یک تست در دور موتور باال نیز انجام میشود .وی
تصریح کرد :زمانی که خودرو استانداردهای الزم
را در تست دور موتور باال کسب کرد و توانست به
معاینه فنی برتر برسد ،میتواند در نواحی مذکور
تردد داشته باشد.

آموزش معارف مهدویت به
خانوادههای اصفهانی
«هر اصفهانی  ۲۰ساعت آموزش معارف مهدویت»
این شعار مسئوالن بنیاد مهدویت و آینده پژوهی
است .مدیر بنیاد فرهنگی مهدویت و آینده پژوهی
با اشــاره به اینکه عینیت بخشی به شعار مهدی
باوری ،هدف اصلی بنیاد مهدویت اســت ،گفت:
متاســفانه در حوزهها و دانشگاههای ما همچنان
شناخت معرفتی انتظار ،کم رنگ است که تالش
کردهایم با دورههای مختلف مجازی ،حضوری،
مکاتبهای و نمایشگاهی ،فرهنگ انتظار را رونق
دهیم .حجت االسالم مهدی نیلی پور افزود :ترویج
فرهنگ انتظار توحیدی نه تولیدی و انحرافی راه
اصالح جامعه و عبور از تنگناهای موجود اســت.
وی با بیان اینکه سال قبل  ۸۰هزار نفر از نمایشگاه
مهدویت بنیاد بازدید کردهاند ،ادامه داد :نیاز داریم
آموزشهای خود را در آیندهای نزدیک به صورت
خانوادگی تبیین کنیم؛ چــون خانوادهها نقش
مهمی در اصالح جامعه دارند.

برگزاری پنجمین کارگاه
نشست پسماند در اصفهان
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری
اصفهان اظهارکرد :اداره توسعه فرهنگ شهروندی
شهرداری اصفهان در راستای دستیابی به ادبیات
داســتانی در حوزه کودک با موضوع شهروندی
نســبت به برگزاری کارگاههــای مربوطه اقدام
کرده اســت .احمدرضا رضایی با بیان اینکه این
برنامه در قالب سه نشســت و  ۱۵کارگاه برگزار
میشود ،افزود :نشست نخست با موضوع پسماند
است که پنجمین کارگاه آن ،امروز در مرکز ادبی
قلمستان واقع در باغ غدیر برگزار میشود .رییس
اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان
ادامه داد :پنجمین کارگاه نشست پسماند با حضور
«استاد احمد اکبرپور» از ســاعت  ۱۶تا 17 :30
ویژه نوجوانان و از ســاعت  ۱۸به بعد مخصوص
بزرگساالن برگزار خواهد شد.
وی با بیــان اینکــه در ایــن فرآینــد آموزش
داستاننویسی نخواهیم داشت ،تصریح کرد :در
این کارگاهها افرادی که دســت به قلم بودهاند،
امکان حضور خواهند داشت تا داستانهای کودک
پیرامون مسئله پسماند و بازیافت به رشته تحریر
درآید .رضایی با بیان اینکه دو نشســت بعدی با
موضوعات حمل ونقل و محیط زیســت برگزار
خواهد شــد ،گفت :طبق برنامهریزیهای انجام
شده سه نشست و  ۱۵گارگاه با موضوعات پسماند،
حمل ونقل و محیط زیست برگزار میشود.
وی خاطرنشــان کــرد :اداره توســعه فرهنگ
شهروندی شــهرداری اصفهان انتشار مجموعه
 ۵۲جلدی کودک با عنوان «شــهر بخیر» را در
دســتور کار خود قرار داده و قرار است خروجی
برگزاری این کارگاههــا ،محتوای  ۵۲جلدکتاب
«شهربخیر» باشد.

تماس بیش از  ۶هزار شهروند
اصفهانی با سامانه ۱۳۷
شهروندان اصفهانی در هفتهای که گذشت ،شش
هــزار و  ۴۰۱مرتبه با مرکــز  ۱۳۷تماس برقرار
کردند که از این تعداد ،شش هزار و  ۳۶۴پیام جهت
ارجاع و پیگیری به ثبت رسید.
بر اســاس اعالم اداره ارتباطــات مردمی ۱۳۷
شهرداری اصفهان ،از مجموع تماسهای واصل
شــده ســه هزار و  ۱۷۲مورد مربوط به معاونت
خدمات شــهری معادل  ۵۰درصد ۳۵۰ ،تماس
معاونت عمــران معادل  ۵.۵درصــد و  ۹۱مورد
نیز ترافیکی شــامل یک درصــد از مجموع کل
پیامهاســت؛ ســایر پیامها نیز به ســازمانها
و شــرکتهای وابســته بــه شــهرداری ارجاع
شد.

آگهی مزایده فروش پالک مسکونی -نوبت اول

مدیر منطقه  ۱۵شهرداری اصفهان خبر داد:

عبور رینگ چهارم از دو روستای خاتونآباد و دهنو

شــد تا عالقه مندان به میراث فرهنگی ،خواستار
مرمت و بازســازی این بنا شــوند .این درخواست
موجب شــد تا اداره کل میراث فرهنگی اســتان
مســئولیت مرمت آن را بر عهده بگیرد ،مرمتی که
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان رو به پایان
اســت و به زودی این حمام مورد بازدید عموم قرار
میگیرد.
فریدون ا ...یاری با بیان اینکــه کارگاههای متعدد
برای مرمت در این حمام تاریخی در طول سالهای
گذشته برپا شده اســت ،اظهار داشــت :مرمت و
بازسازی حمام شــیخ بهایی پس از سالها ،رو به
پایان اســت و در ســال جاری برای بازدید عموم
بازگشایی میشود.
وی با تاکید بر اینکه دلیل مرمت طوالنی این حمام،
تغییرات زیاد در ســاختمان آن توسط مالکان در
طول سالهای گذشــته بوده اســت ،ادامه داد :با
توجه به خــاص بودن حمام شــیخ بهایی درصدد
هستیم تا کاربر یهای متناسب با شخصیت شیخ
بهایی در این حمام برپا شــود و با تامین اعتبارات
امیدواریم این پروژه در سال جاری به بهره برداری
برسد.
ا ...یــاری تاکید کرد :پــس از اتمــام کارگاههای
مرمتی پروژه حمام شــیخ بهایی ،د ِر حمام به روی
عالقهمندان گشوده میشود تا با بازدید از این مکان
با ویژگیهای تاریخی و فرهنگی اصفهان و ایران در
عهد صفویه بیش از گذشته آشنا شوند.
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مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان:

ورشکستگی در فرهنگ تامین اجتماعی معنا ندارد

حدیث زاهدی
در دنیای پیشرفته امروزی ،مســئله تامین اجتماعی ،چنان جای خود را در جامعه و زندگی
فردی انســانها باز کرده که جامعه بدون برخورداری از یک نظام تامیــن اجتماعی توانمند
و سازمان یافته ،دچار مشــکالت فراوانی خواهد شــد و افراد نیز در صورت محرومیت از این
حقوق ،نگران میشوند.
تامین اجتماعی ،حق همه افراد جامعه ،بدون در نظر گرفتن ملیت ،قومیت و مذهب محسوب
می شــود که این امر برعهده دولت است .اســام ،حکومت و حاکم را مکلف میکند که همه
محرومان ،ازکار افتادگان ،بینوایان و ...را چون پــدری مهربان مورد حمایت قرار دهد و از راه
درآمدهای عمومی ،نیازهای آنان را تامین کند.
تامین اجتماعی که در نظامهای نوین ،در قالب سازمانها و شرکتهای بزرگ خدماتی فعالیت
میکند ،هم از نظر اداره ســازمانی و هم خدماتی که به افراد تحت پوشش خود ارائه میدهد،
مستلزم هزینههای کالنی است.
تامین اجتماعی را برخی ،پوششی نو بر اندیشههای کهن دانستهاند .این تعبیر ضمن ظرافت
ظاهری تا اندازهای گویای واقعیتهای تاریخی نیز هست.
تاکید اســام به عنوان منادی عدالت اجتماعی و قانون اساســی جمهوری اســامی ایران
برگســترش حمایتهای اجتماعی و کاهش فقر به منظور افزایش ســطح رفاه شهروندان و
گسترش فرصتهای اشــتغال و توانمندسازی منابع انســانی بیانگر این مهم است که تامین
اجتماعی با بیش از یک قرن ســابقه در کلیه کشورها از منظر اقتصادی و اجتماعی از اهمیتی
روز افزونی برخوردار بوده و به رکن اساسی دراقتصاد و اجتماع تبدیل شده است.
در همین راســتا محمد گورابی ،مدیرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهان به مناسبت هفته
تامین اجتماعــی ،هزینه و درآمد روزانه تامین اجتماعی در اســتان اصفهــان را  ۲۶میلیارد
تومان اعالم کرد و اظهارداشت :با توجه به اینکه سه میلیون و  ۴۰۰هزار نفر در استان اصفهان
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هســتند که  ۶۶درصد از جمعیت استان اصفهان را شامل
میشود؛ منابع استان اصفهان تنها  ۲۰میلیارد تومان اســت که این به معنای قرار گرفتن در
مسیر ورشکستگی نیست بلکه در زمینه منابع مالی دچار کمبود نقدینگی است و فقط مشکل
نقدینگی دارد .گورابی ،با بیان اینکه  ۲۵هزار نفر در اســتان اصفهــان بیمه بیکاری دریافت
میکنند ،ابراز داشــت ۳۴۰ :هزار نفر از مستمری بگیران کشور در اســتان اصفهان زندگی
میکنند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه این سازمان بدهی خود به همه نهادهای

غیر دولتی را پرداخت کرده و امکان تهاتر با مراکز درمانی دولتی را فراهم ساخته است ،گفت:
بزرگترین مطالبات تامین اجتماعی را ریســندگی و بافندگی کاشــان ،شرکت پلی اکریل و
اتوبوسرانی اصفهان داشــته که امکان تهاتر با مراکز دولتی برای دریافت مطالبات را نداریم و
برای مطالبات غیر دولتی باید نقدی تسویه کنیم.
این مقام مســئول ،از مطالبه یک هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان تامیــن اجتماعی از کارفرمایان
اســتان اصفهان خبر داد و گفت :از این مقدار  ۳۰۰میلیارد تومان آن شــامل جریمه است و
بر این اساس برای پرداخت آن بستههای تشویقی در نظر گرفتهایم.
گورابی در ادامه تصریح کرد :در راستای تســهیل پرداخت دیگر مطالبات خود نیز روشهایی
مانند تقســیط بدهی و بســته حمایت از تولید را مقرر کردیم که در این بسته پرداخت بیمه
بیکاری نیز وجود دارد که با وجــود تعطیلی کارگاهها و صنایع تولیدی در اســتان اصفهان با
افزایش بیکاران رو به رو نبودهایم و آمار تامین اجتماعی در این زمینه قابل استناد است.
وی در خصوص چگونگی بیمه خبرنگاران استان اصفهان تصریح کرد :در حال حاضر کسانی
که با دردست داشتن معرفی نامه از اداره کل ارشــاد و فرهنگ استان اصفهان به این سازمان
مراجعه کنند ،تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر اینکه
استفاده از فناوریهای نوین در دستور کار تامین اجتماعی اصفهان قرار دارد ،بیان داشت :در
سال گذشته یک میلیون و  ۵۰۰هزار سفر درون شــهری اصفهان با ارسال الکترونیکی اسناد
توسط این سازمان کاهش یافت.
گورابی ،با اعالم اینکه صدور و تمدید اعتبار دفترچه بیمه هم استانیهای عزیز نیز به صورت
غیرحضوری انجام میگیرد به سخنان خود پایان داد.
هزینههای درمان دراصفهان در ســال  ۹۲حدود  ۲۵۰میلیارد تومان بود؛ اما این
هزینهها در سال  ۹۶با افزایش چشمگیر به یک هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان رسید
در ادامه این جلســه که به مناســبت هفته تامین اجتماعی در محــل مدیریت درمان تامین
اجتماعی برگزار شــد ،علی اعتصامپور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ســال گذشته ۶۶
میلیون و  ۵۰هزار و  ۸۵۸نفر به مراکز درمانی ملکی ســازمان تامین اجتماعی استان اصفهان
مراجعه کردهاند ،اظهار داشت :این آمار نسبت به آمار مدت مشابه سال  ۹۶بیش از چهار درصد
افزایش یافته است.
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان با بیان اینکه اســتان اصفهــان پس از تهران و
خوزستان بیشترین بیماران سرپایی را داشته است ،تصریح کرد :تعداد بیماران معاینه شده در
استان اصفهان در سال گذشته پنج میلیون و  ۴۸۵هزار و  ۳۳۱مورد بوده است.
این مقام مسئول تعداد تخت فعال مراکز درمانی استان اصفهان تحت پوشش تامین اجتماعی
را  ۹هزار و  ۳۳۰عدد اعالم کرد و ادامه داد :اصفهان پس از تهران بیشترین تخت بیمارستانی
کشور را به خود اختصاص داده است که تعداد بیماران بســتری شده در مراکز درمانی تامین
اجتماعی استان اصفهان را  ۹۷۷هزار و  ۹۴۱بیمار تشکیل می دهد که این آمار نسبت به مدت
مشابه سال  ۹۶حدود  ۴.۴درصد افزایش داشته است.
اعتصامپور ،تعداد کل عمل های جراحی در مراکز درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی استان
اصفهان را  ۴۹هزار و  ۷۹۳مورد دانست و اضافه کرد :این آمار نسبت به سال گذشته هفت دهم
درصد کاهش داشته است.
وی به افزایش هزینههای درمان در اســتان اصفهان از ســال  ۹۲تاکنون اشاره کرد و با بیان
اینکه هزینههای درمان در استان اصفهان در سال  ۹۲حدود  ۲۵۰میلیارد تومان برآورد شده،
تصریح کرد :این هزینهها در سال  ۹۶با افزایش چشــمگیر به یک هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان
رسیده است.
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان ،تنها راهکار کاهش هزینههای درمان را ایجاد

گفتمان در سطح کالن کشــور به ویژه در دولت و مجلس دانســت و تصریح کرد :در استان
اصفهان نیز رسانهها باید نسبت به این امر توجه داشته و برای ترویج این فرهنگ برنامهریزی
کنند.
این مدیر اســتانی ،با اذعان بــه اینکه بدهی به مراکــز طرف قرارداد بیمــه تامین اجتماعی
در مجمــوع  ۶۱۹میلیارد تومان تا پایان فروردین اســت ،افزود :از این میــزان  ۲۷۴میلیارد
تومان بدهی به مراکز دانشــگاهی و  ۳۴۵میلیارد تومان به مراکز غیر دانشگاهی است که در
ســال جاری  ۴۸۵میلیارد تومان مطالبات مراکز دانشــگاهی و غیر دانشگاهی پرداخت شده
است.
اعتصام پور ،به توســعه تجهیزات بیمارستانهای تحت پوشــش تامین اجتماعی در استان
اصفهان اشاره کرد و گفت :از بین  ۱۴۱مرکز درمانی دارای دستگاه سی تی اسکن ،بیمارستان
شــریعتی با  ۱۹هزار و  ۲۱۹مراجعه بیشــترین بار مراجعه را به خود اختصاص داده اســت،
همچنین بیمارستان غرضی نیز در این زمینه در جایگاه چهارم قرار دارد.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان ادامه داد :همچنین از بین  ۱۶مرکز درمانی دارای
دستگاه ام .آر .آی ،بیمارستان شــریعتی با  ۲۰هزار و  ۱۲۱مراجعه بیشترین بار مراجعه را به
خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه نوبــت دهی تلفنی و اینترنتی را برای مراجعان بــه مراکز درمانی راه اندازی
کردهایم ،ابراز داشت :همچنین به منظور ارائه خدمت بهتر به بازنشستگان و مراجعه کنندگان
باالی  ۶۵سال میز خدمت را راهاندازی و در همان روز مراجعه به آنها نوبت داده میشود.
اعتصامپور با اشاره به استفاده از پزشــکان متخصص و فوق متخصص در مراکز درمانی تحت
پوشش بهزیستی اظهار داشت :در این خصوص در برخی از تخصصها از بیمارستانهای تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی نیز پیشی گرفتهایم.
وی در خصوص تاســیس بیمارســتان چهارم تامین اجتماعی که در قالب تهاتر زمین آن از
سوی شهرداری تامین شــده است ،افزود :تفاهم نامه تاســیس این بیمارستان در دوره قبلی
مدیریت تامین اجتماعی منعقد شده است و از مدیریت فعلی نیز درخواست داریم این موضوع
را پیگیری کند.
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان در پایان ســخنان خود در خصوص بیمارستان
میالد اذعان داشت :پس از پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی و بهبود شرایط ،اولویت تامین
منابع مالی است و سعی میشود با مشــارکت بخش خصوصی و همراهی شهرداری این پروژه
را اجرایی و نسبت به کلنگزنی این بیمارستان اقدام شــود که در این خصوص به دلیل فوت
مدیرعامل قبلی سازمان قرار است این بیمارستان به نام مرحوم نوربخش نامگذاری شود.

