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۴۵۵ کیلومتر/ مدیا:نقاشی

۴  الی ۱۶ مرداد

روز بزرگداشت شیخ 
شهاب الدین سهروردی؛

امروز می خواهیم  درباره این 
فیلسوف نامدار بیشتر   تحقیق 

کنیم و بخونیم!
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  پویش »نه« به اجاره های نجومی 
 مشاوران امالک اصفهان برای مستاجرها آستین باال می زنند؛ 

  دست اصفهان از وام تولید و اشتغال همچنان خالی است و درخواست های تامین سرمایه بالتکلیف مانده؛

پاسکاری استانداری و صمت
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اگر نمی توانید مسائل محله 
را حل کنید،کنار بروید

امام جمعه اصفهان خطاب به ائمه جماعات:

7

نماینده مردم شاهین شهر،
 میمه و برخوار در مجلس:

مسئوالن باور نمی کنند 
اصفهان مشکل آب دارد

 خستگی و خواب آلودگی 
علت ۵۰ درصد از تصادفات

جانشین پلیس راه استان اعالم کرد:
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شهردار اصفهان در نخستین برنامه مالقات مردمی خود مطرح کرد:

تحقق ۳۲ درصدی بودجه منطقه ۹
روز یکشنبه، شهردار اصفهان در نخستین برنامه مالقات مردمی خود با معتمدین 
و شــهروندان منطقه ۹ اصفهان دیدار و گفت و گو کرد. »قــدرت ا... نوروزی« 
شــهردار اصفهان در این دیدار اظهار کرد: تشکیل کمیته شــمال غرب برای پیگیری مسائل و 
مشکالت، اقدام بسیار خوبی است. وی با بیان اینکه روح معنویت در منطقه ۹ حاکم است و باید 

قدر این روحیه را دانست تا بتوانیم مشکالت مردم را بهتر رفع کنیم...
صفحه   7

نمایش رابینسون کروزوئه 
کارگردان: پیمان کریمی

۴ الی ۲۴ مرداد
 مجتمع استاد فرشچیان 

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

نگارخانه صفوی
قاجار در صفویه / نقاشی

۴ الی ۹ مرداد
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پــس از باال گرفتــن تنش هــا در خلیــج فارس، 
کارشناسان هشدار دادند که این بهانه خوبی برای 
افزایش حضور نظامی آمریــکا و متحدانش در این 
منطقه خواهد بود؛ پیش بینــی که با ایجاد ائتالف 
دریایی آمریکا در خلیج فارس در حال محقق شدن 
اســت. امنیت در منطقه خلیج فارس، شاه کلیدی 
است که طی ســال های متمادی همه کشورها به 
دنبال تامین آن بوده اند. اکثر قطب های اقتصادی 
جهان، انرژی خود را از این منطقه تامین می کنند و 
صادرات کاال از طریق ترانزیت دریایی به این منطقه 
پرجمعیت و ثروتمند انجام می  شــود. همین یک 
دلیل کافی است تا تامین امنیت در این منطقه برای 
تمام دنیا مهم باشــد؛ اما وضعیت امروز به گونه ای 
است که کشورها حاضر نیســتند در خلیج فارس 

دست به ریسک امنیتی بزنند.
 این مسئله به خوبی در تعلل و کندی شکل گیری 
ائتالف امنیتی مورد نظر آمریــکا در خلیج فارس 
مشهود است. بر این اســاس، حساسیت نسبت به 
تنش آفرینــی در منطقه بخش اصلی دور شــدن 
کشــورهای مختلف از پیوســتن به ائتالف نظامی 
مورد نظر آمریکا بوده اســت؛ هر چند کشورهای 
حاضر در این حوزه به راحتی زیر بار حضور در این 
ائتالف نرفتند؛ اما در نهایت شــدت گرفتن تقابل 
میان ایران و غــرب در قضیه نفتکش انگلیســی 
موجب شــد تا احتمال موفقیت ایاالت متحده در 
این برنامه بیشتر شود . با این حال هنوز هم کشورها 
نمی خواهنــد هزینه جنــگ طلبی آمریــکا را در 
خلیج فارس بپردازند. پس از افزایش شمار حضور 
کشتی ها و ناوهای نظامی در خلیج فارس، نگرانی 
دیگری که در این رابطه افزایش یافته است مربوط 
به احتمال باال رفتن اشتباهات سهوی و به راه افتادن 
 جنگی تمام عیار به دلیل برخوردهای ناخواســته

 باشد.
 این یکی از دالیلی است که کشورهایی مانند ژاپن را 
به موضع گیری علیه ائالف مذکور واداشته و مقامات 
این کشــور صراحتا اعالم کردند که قصد ندارند به 
نیروهای آمریکایی در منطقه ملحق شــوند. هند 
نیز راه ژاپن را پیش گرفته و ترجیح داده تا به رغم 
حضور گسترده کشــتی های تجاری اش در خلیج 
فارس مشــارکت نظامی نداشته باشــد. برخی از 

کشورها نیز معتقدند ائتالف مذکور راهی برای تحت 
فشار قرار دادن ایران و باج خواهی از سایر کشورها 
در این زمینه است. »کنستانتین کاساچوف« رییس 
کمیســیون امور بین الملل مجلس فدرال روسیه 
گفته است: »آمریکا در تالش است از طریق ایجاد 
ائتالف برای گشت زنی در تنگه هرمز، به زور منافع 

خود را تقویت کند«.
پس از ماجرای نفتکش ها، انگلیس هم تالش کرد 
به نوعی از این ائتالف به نفع آزادی این کشتی خود 
اســتفاده کند. هر چند استقبال ســرد کشورها از 
ائتالف آمریکایی، بریتانیا را واداشت تا خود دست 
به ایجاد یک گروه امنیتــی در منطقه بزند. به نظر 
می رسد کشــورها در مورد اینکه ائتالف نظامی تا 
چه حد می تواند امنیت در خلیــج فارس را تامین 

کند،دچار تردید هستند. 
اینکه آیا اصوال حضور نظامی ها تنش ها را تشــدید 
می کند و یا ایران را محدود، مســئله ای اســت که 
نمی توان در مورد آن با قاطعیت ســخن گفت. به 

خصوص آنکه نیروهای نظامی کشــورمان تا کنون 
هیچ عقب نشــینی از مواضع خود نداشته اند و چه 
در مسئله سرنگونی پهپاد آمریکای و چه در بحران 
نفتکش ها حضور و صالبت خود در تنگه هرمز را به 

رخ کشیده اند.
 بروز نشانه های شکســت طرح آمریکا علیه تهران 
موجب شــد تا کاخ ســفید به دروغ پردازی آشکار 
دربــاره اهداف ایــن ائتــالف روی آورد. »کاترین 
ویلبارگر« معاون موقت وزارت دفاع آمریکا درباره 
نگرانی ها و سوءتفاهم های اخیر درباره این پیشنهاد 
به رویترز گفت: »این طرح برای آغاز درگیری نظامی 
نبود. واشنگتن در این پیشــنهاد خود قصد دارد به 

کشتی ها اقدامات شناسایی پیشگیرانه ارائه دهد و 
متحدان آمریکا نیز در آب های نزدیک آنها گشت زنی 

کرده و کشتی های تجاری را اسکورت می کنند«.
 آنچه کشورها را در پیوســتن به این ائتالف مردد 
می کند، تامیــن هزینه های آن از ســوی برخی از 
کشورها از جمله عربستان و امارات است. این مسئله 
نگرانی ها در مورد هر نوع اقدام خشونت آمیز و نتایج 
گســترده منفی آن برای شرکت کنندگان در آن را 
باالتر می برد؛ چرا که در عمــل آمریکا هزینه ای در 
این ائتالف نکرده اســت که نگران به خطر افتادن 

احتمالی آن در منطقه باشد.
 این مســائل موجب شــده تا برخی از کارشناسان 
حضور نیروهای احتمالی ائتــالف در خلیج فارس 
را مسئله دیگری به غیر از تامین امنیت این بخش 
بدانند و حاضر به مشارکت در آن نباشند. موضوعات 
پشت پرده ای که می تواند در نهایت منجر به حذف 
رقبای اقتصادی و نظامی آمریکا مانند چین و هند 

باشد.

تردید هندی ها برای خرید 
پهپادهای آمریکایی

ســاقط شــدن »گلوبال هاوک«، هند را در خرید 
پهپاد از آمریکا به تردید انداخت. رسانه های هندی 
گزارش داده اند که هدف قــرار گرفتن یک پهپاد 
»گلوبال هاوک« آمریکایی توسط سامانه پدافندی 
جمهوری اســالمی ایران، دهلی نــو را در خرید 
پهپادهای مسلح از آمریکا به تردید انداخته است. 
بر اساس طرح اولیه، نیروی زمینی و هوایی ارتش 
هند قصد داشــتند هر کدام ۱۰ پهپاد »پریدیتور 
بی« از آمریکا بخرند. نیــروی دریایی هند هم به 
دنبال خرید ۱۰ پهپاد جاسوســی با برد بلند بوده 
است. به گفته منابع هندی، قیمت باالی پهپادهای 
آمریکایی از دیگر عواملی اســت که موجب تردید 

نظامیان هند در خرید این پهپادها شده است.

کره جنوبی پروازها به ژاپن را 
تعلیق می کند

شــرکت هواپیمایی »کوریــن ایرالینز« متعلق 
به کره جنوبی اعالم کرد کــه به دلیل اختالفات 
دیپلماتیک با توکیو، از ســوم ســپتامبر پروازها 
به مقصــدی در ژاپــن را تعلیــق می کند. یک 
سخنگوی این شرکت هواپیمایی  که بزرگ ترین 
خطوط هوایی کره جنوبی محســوب می شــود  
با اشــاره به اینکه این تصمیــم درپی اختالفات 
دیپلماتیک بین توکیو و سئول اتخاذ شده، گفت: 
به دنبال کاهش پروازها بین دو کشور یا استفاده 
از هواپیماهــای کوچک تر از نیمه ماه آگوســت 
هستند. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شده که طی 
چند هفته اخیر اختالفات سیاسی و دیپلماتیک 
بین کره جنوبی و ژاپن درپــی تصمیم توکیو به 
اعمال تعرفه های تجاری و اعمال محدودیت روی 
صادرات فناوری برتر به سئول شعله ور شده است.

نتانیاهو مدعی شد:
 »پیکان ۳« با موفقیت آزمایش 

شده است
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی با اعالم اینکه 
ســامانه پیکان ۳ با موفقیــت در آمریکا آزمایش 
شده اســت؛ مدعی شــد تل آویو از توان مقابله با 
موشــک های ایرانی برخوردار است. این آزمایش 
در ایالت آالســکا انجام شده و شــامل رهگیری 
موشک های دوربردی است که قابلیت خروج از جو 
زمین را دارد. پیش تر در سال ۲۰۱۵ نیز پیکان ۳ 
بر فراز مدیترانه مورد آزمایش قرار گرفته و بعد در 
سال ۲۰۱۷ به رژیم صهیونیستی انتقال داده شد. 
بنیامین نتانیاهو،نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ضمن تایید این خبر مدعی شد: امروز، اسراییل این 
توانمندی را دارد که علیه موشــک های بالستیک 
شلیک شده از سوی ایران و دیگر نقاط، عمل کند. 
این دســتاوردی فوق العاده برای امنیت اسراییل 
اســت. به گفته وی، طی هفته های گذشــته، این 

سامانه ۳ بار به طور محرمانه آزمایش شده است.

پاسخ »حکیم« به شایعه 
اختالفات با مقتدی صدر

سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی درباره 
ارزیابی اش از تجربه اعالم تشــکیل اپوزیســیون 
سیاسی از سوی جریان حکمت اظهار داشت: هنوز 
برای ارزیابی کامل و عینی تجربه اعالم اپوزیسیون 
از سوی جریان حکمت ملی زود است، اما معتقدیم 
که این کار کنش سیاسی بسیار موثری بوده که تاثیر 
آن را در واکنش های مثبت یا منفی بســیاری که 
به آن نشان داده شد می توان دید. حکیم در پاسخ 
به این سوال که آیا با کســانی که می گویند دولت 
عبدالمهدی احتماال دوره خــود را به پایان نخواهد 
رساند موافقید؟ اظهار داشت: بحث درباره تکمیل 
یا عدم تکمیل دوره قانونی دولت به عوامل متعددی 
بستگی دارد که مهم ترین آنها توافق سیاسی است. 
حکیم در پاسخ به این سوال که در رابطه با جریان 
سائرون، شایعه شده که روابط شما با سید مقتدی 
صدر به سردی گراییده و با انتخاب مسیر اپوزیسیون 
ازسوی شما این روابط سردتر هم شده، این ها فقط 
شایعه است؟ اظهار داشت: روابط ما با برادرمان سید 

مقتدی صدر روابط حسنه ای است.

تقالی امنیتی آمریکا در خلیج فارس

اصالح مصوبه مجلس جهت 
ارائه گزارش عملکرد ساالنه 

از سوی دولت
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی مصوبه 
قبلی خود مبنــی بر ارائه گــزارش عملکردی 
ساالنه از سوی وزرای دولت را جهت تامین نظر 
شــورای نگهبان اصالح کردند. در متن تبصره 
)4( اصالحی آیین نامه داخلــی مجلس آمده 
است: دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه 
سال گذشــته و صورت های مالی حسابرسی 
شده، بودجه تفصیلی ســال جاری و عملکرد 
بودجه مصوب 6 ماهه اول ســال جاری تمامی 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی 
وابســته به دولت و شــرکت ها و موسســاتی 
که مســتلزم ذکر یا تصریح نام اســت از قبیل 
شرکت های تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایع معدنی، ســازمان 
گسترش نوســازی صنایع ایران، بیمه مرکزی 
ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران، بانک ملــی ایران و 
سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه 
پیشنهادی سال آینده آن ها و شاخص های کالن 
بودجه را تا ۱۵ آبان ماه هر سال به همراه گزارش 
ارزیابی بر مبنای شاخص های مالی و عملکردی 
به تفکیک به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.

سختگیری »ستادی« دولت 
آغاز شد

بر اساس اعالم یکی از مسئوالن اقتصادی کابینه 
به دیگر وزیــران و معاونان رییــس جمهور، با 
اشــاره به مصوبات و تاکیدات گذشــته هیئت 
وزیــران در خصوص اجرایی شــدن ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برای انجام 
تمامی معامالت دولتی، متذکر شــده اســت 
کلیه دســتگاه های اجرایی و حتی تعدادی از 
دســتگاه های عمومی مکلفند کلیه معامالت 
بزرگ، متوسط و حتی کوچک خود را با رعایت 
تمامی مراحل فرآیند برگــزاری، از این طریق 
انجام دهند و نظارت جدی روی این دســتور 

اعمال خواهد شد.

پیشنهاد برخورد با زد وبندهای 
برخی از  نمایندگان

ســخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
به شورای نگهبان پیشنهاد کرد تا درخواستی 
به وزارتخانه ها بفرســتد که هر نماینده ای که 
توصیه نامه ای برای وزیر می نویسد یک رونوشت 
از این توصیه نامه ها که بر خالف قوانین اســت 
به شورای نگهبان ارسال شــود. جمالی گفت:  
به نظر من  نماینده بایــد از حقوق خود و حتی 
خانوادهاش نیز بگذرد. من فرزندم را به سربازی 
فرستادم و حتی از امتیاز سابقه حضور در جبهه ام  
برای کسر سربازی او استفاده نکرده و امریه هم 
نگرفتم. از آن طرف دخترم دندان پزشک است 
و 6۰۰ کیلومتر دورتر از تهــران، طرح منطقه 
محروم خودش را گذراند. من از این جهت که 
هیچ امتیازی نگرفتم  می توانم سرم  را باال بگیرم 

و می توانم بر کار وزرا نظارت کنم.

بیش از ۱۰۰ نظامی زبده 
ایران وارد مسکو شدند

بیش از یکصد نظامی زبده ایران از سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، ارتش و ناجا وارد مسکو پایتخت 
روسیه شده اند تا توانمندی های نظامی و رزمی 
خود را در میدان های شبیه سازی شده به صحنه 
نبرد در قالب مســابقات نظامی به رخ بکشند. 
نظامیان ایران در مسابقات امسال که همزمان 
در خاک ۱۰ کشــور ایران، روسیه، ارمنستان، 
بالروس، هند، قزاقستان و... برگزار خواهد شد، 
حضور گسترده دارند. وزارت دفاع روسیه اعالم 
کرده که حدود ۲۰۰ تیم از بیش از ۳۰ کشــور 
جهان در پنجمین مسابقات بین المللی نظامی 

شرکت می کنند.

امیرعبداللهیان
دستیار ویژه رییس مجلس:

 رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با بیان 
اینکه منافقین دســت پنهان آمریــکا در »جنگ 
شــناختی« علیه ملت ایران هستند، گفت: به نظر 
من مقابله با این مدل نفاق جدید در فضای مجازی 
ســخت تر از پیروزی در »عملیات مرصاد« است. 
ســردار جاللی با اشــاره به اینکــه آمریکایی ها از 
منافقین در جنگ شناختی بهره می گیرند، گفت: 
بسیاری از کامنت هایی که سرشار از نفرت، توهین 
و استهزاســت از ســوی همین منافقین، آن هم با 
اکانت های فیک بارگذاری می  شــوند.وی با تاکید 
بر اینکه در بســیاری از غائله ها رد پــای منافقین 
هویداست، افزود: بسیاری از جریان  های خبری در 
فضای مجازی که ضدنظام و ضدانقالب است ریشه 
در عملیات روانی منافقین دارد که اساس آن برپایه 
»دروغ« است. وی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی 
غیربومی جوالنگاه تروریسم جدید منافقین است، 
گفت: آن ها در تالش هســتند تا بر افکار عمومی و 
ذهنیت جامعه ایرانی تاثیر منفی بگذارند و ناامیدی 

و ناکارآمدی جمهوری اسالمی را القا کنند.

 در بسیاری از غائله ها 
رد پای منافقین هویداست

 رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

کافه سیاست

عکس  روز 

کشیش مسیحی در صف 
نماز معترضان فلسطینی

یــک کشــیش مســیحی در نمــاز جماعت 
فلسطینی ها که در کنار ساختمان های تخریب 
شده منطقه دار صالح برگزار شد، شرکت کرد.

نامه ظریف در مورد سریال گاندو به رهبری، تایید شد

پیشنهاد سردبیر:

دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسالمی در 
امور بین الملل اظهار کرد: تهران و ریاض این 
ظرفیت را دارند که به طور مستقیم با هم گفت 
وگو کنند منتها طی سال های اخیر جمهوری 
اسالمی ایران در طرف مثبت و سازنده تحوالت 
منطقه ای قدم برداشــته و متاسفانه عربستان 
سعودی در طرف غیر سازنده، تحریک آمیز و 
تشنج آفرین منطقه نقش آفرینی کرده است. 
امیرعبداللهیان تصریح کرد: ایران همواره باب 
گفت وگو و بازگشت به روابط عادی با سعودی 
را باز گذاشته است این سعودی ها هستند که 
باید انتخاب کنند؛ اما در عین حال از هرگونه 
پیشنهاد دوســتانمان در منطقه برای تقویت 
گفت وگوهای منطقه ای اســتقبال کرده ایم. 
آمادگی ما برای همکاری منطقــه ای ، برای 
تعهد جمعی منطقه ای همواره آمادگی کاملی 
بوده و ما این را به نفع ثبات منطقه می دانیم.

  باب گفت وگو
 با سعودی باز است

باهنر
رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری:

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شــورای نگهبان در 
واکنش به صحبت های یکی از وزرای دولت اصالحات 
درباره ردصالحیت های شــورای نگهبــان گفته بود: 
»مالک شورای نگهبان اجرای مر قانون است و شورای 
نگهبان برای کســی فرش قرمز پهــن نمی کند.« در 
همین زمینه یکی از چهره های شاخص اصالح طلب 
اظهار کرد: شــورای نگهبان این دوره باید فرش قرمز 
پهن کند، چون در این شرایط فعلی انتخابات پرشور، 
برای حفــظ امنیت ملی ضروری اســت. بهزاد نبوی 
افزود: طرف مقابل از خدا می خواهد که ما در انتخابات 
شــرکت نکنیم؛ حاال بگوییم که ما به این شــرط در 
انتخابات شــرکت می کنیم که چنین یا چنان شود، 
قطعــا نمی پذیرد.  نبــوی تاکید کرد: بــرای این که 
انتخابات پرشور برگزار شــود، بخش مهمی از کار بر 
عهده حاکمیت است. حاکمیت باید شرایطی فراهم 
کند، تا انتخابات پرشور داشته باشیم. آقای کدخدایی 
باید بفهمد که این یک تصمیم شخصی ایشان و یا حتی 
شورای نگهبان نیست، بلکه تصمیم حاکمیت برای 

حفظ نظام، کشور و امنیت ملی است.

 برای اصالح طلبان
 فرش قرمز پهن کنید

فعال سیاسی اصالح طلب:

رییس جبهه پیــروان خط امــام و رهبری  
اظهار کرد: اگر پایداری فکر کند که خودش 
جدا یک مغازه باز کند مثال می تواند توفیق 
داشته باشد، حتما به جریان اصولگرایی ضربه 
می زند ولی نتیجه اش هــم توفیق پایداری 
نخواهد بود.باهنر دربــاره ورود الریجانی به 
انتخابات مجلس گفت: آقای الریجانی در قم 
محبوبیت های خوب و زمینه های مناسبی 
دارند. البته یک عده هم به شدت علیه ایشان 
دارند کار می کنند. در تهران هم بستگی دارد 
مجموعه ای که لیســت تهران را می بندند، 
نظرشان چگونه باشد. البته قبل از همه اینها 
نظر شخص خودشان مهم است. تا آنجا که 
اطالع دارم ایشان دوره گذشته هم قصد ورود 
به انتخابات را نداشــتند. وی افزود: قالیباف 
می خواهد در انتخابات مجلس فعال باشد نه 

اینکه خودش کاندیدا شود.

یک عده به شدت علیه 
الریجانی کار می کنند

پیشخوان

بین الملل

  تالش آمریکا برای زنده نگه داشتن ائتالف امنیتی در خلیج فارس همچنان ادامه دارد؛ 
گریز روحانــی از گزارش

 به مجلس

کارستان جوانان

نامه روحانی به رهبر انقالب

 هند نیز راه ژاپن را پیش گرفته و 
ترجیح داده تا به رغم حضور گسترده 
کشتی های تجاری اش در خلیج فارس 

مشارکت نظامی نداشته باشد

وزیر خارجه انگلیس »تبادل نفتکش« با ایران را رد کرد
وزیر امور خارجه جدید انگلیس با بیان اینکه از ایران می خواهد نفتکش توقیفی را آزاد کند، گفت: لندن 
برنامه ای برای تبادل نفتکش با ایران ندارد. »دومینیک راب« وزیر امور خارجه انگلیس افزود: این کشور 
با ایران تبادل نفتکش انجام نخواهد داد و انگلیس خواهان آزاد شدن کشتی دارای پرچم انگلیس است 
که توسط ایران توقیف شده است. راب در مصاحبه با »رادیو 4 بی بی سی« گفت: اقدامی برای تبادل انجام 
نخواهد شد. وی ادامه داد: نباید میان »اتحادیه اروپا و آمریکا« بر سر ماموریت های دریایی در خلیج فارس 
کشمکشی وجود داشته باشــد. راب تاکید کرد: چنین اقدامی به رهبری اروپا همچنان نیازمند حمایت 
آمریکا خواهد بود. به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، راب همچنین گفته است: »بحث درخصوص نوعی 
معاوضه نیست. درخصوص حمایت از قوانین بین المللی و قوائد سیســتم قانونی بین المللی است و این 

همان چیزی است که بر آن تاکید داریم«.

نامه ظریف در مورد سریال گاندو به رهبری، تایید شد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره نامه ظریف به مقام معظم رهبری در مورد سریال گاندو 
و حواشی آن گفت: بله، این خبر مورد تایید است و چنین نامه ای نوشته شده است. موسوی اعالم کرد: دوشنبه 
هفته آینده وزیر امور خارجه برای اولین بار یک نشست مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در 

کشور خواهد داشت. 
سید عباس موسوی در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با توقیف یک نفتکش چینی حامل آل پی جی ایران 
از سوی دولت سنگاپور اظهار کرد: در این ارتباط ما منتظر گزارش رسمی سفارت ایران در چین هستیم چرا 
که محموله به مقصد چین بوده است. وی ادامه داد: اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باعث تاسف است 
که برخی از کشورها با انجام این گونه اقدامات به تروریسم اقتصادی آمریکا کمک می کنند، قطعا این اقدامات 

برای ما قابل قبول نیست.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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پویش »نه« به اجاره بهاهای نجومی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

پایه نگهدارنده گوشی موبایل 

مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی 
پاستوریزه استان اصفهان:
 کارخانه ها از گرانی

 سود نمی برند
مدیرعامل اتحادیــه صنایع لبنی پاســتوریزه 
استان اصفهان با بیان اینکه افزایش هزینه های 
بازار باعــث افزایش قیمــت کارخانجات لبنی 
می شود، گفت: افزایش قیمت ها، کاهش خرید 
را به دنبال دارد و در ادامه کاهش تولید و فروش، 
تعطیلی بــا هزینه های ســنگین را بــه وجود 
مــی آورد، در نتیجه هیچ گاه بــرای کارخانه ها 
سودی از افزایش قیمت حاصل نمی شود و حتی 
به دلیل کاهش میــزان خرید مردم، ضرر آن به 

کارخانه ها وارد می شود.
 هومان امیری با اشاره به افزایش قیمت شیرخام 
نسبت به 10 روز گذشــته و کاهش عرضه آن، 
ادامه می دهــد: درج قیمت محصــوالت لبنی 
توسط ســازمان حمایت کشــور به کارخانه ها 
ابالغ می شود و هر هزینه اضافی به عنوان ضرر 
از جیب کارخانــه دار کم می شــود. او با تاکید 
بر ثبات کیفیت و ســالمت محصــوالت لبنی، 
اظهار می کند: محصول لبنــی را نباید با طعم و 
ذائقه ارزیابی کرد؛ زیرا ممکن اســت محصولی 
با کیفیت پایین، اما با طعم خوب تولید شــود. 
حتی شــاید آن محصول خوشــمزه دارای بار 
میکروبی، چربی باال و پروتئیــن بیش از اندازه 
باشد. مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه 
اســتان اصفهان می گوید: هرچه چربی لبنیات 
بیشــتر باشــد، طعم بهتری نســبت به دیگر 
محصوالت لبنی دارد. در این شــرایط معاونت 
غذا و دارو، کارخانه ها را از تولید لبنیات پرچرب 
باز می دارد. مردم نیز باید نســبت به ســالمت 
محصوالت آگاه باشــند. برای مثــال اگر چربی 
زیادی از شــیر گرفته شود، این شــیر رقیق تر 
می شــود و درنتیجه رقیق بودن شــیر، نشانه 

سالمت آن است.
 مدیرعامــل کارخانه صنایع لبنــی اصفهان با 
بیان اینکه حجم، چربــی و پروتئین موجود در 
شیر باعث تغییر قیمت در محصوالت می شود، 
می افزاید: افزایش قیمت ها در محصوالت لبنی 
یک فرمول مشــخص دارد و تفــاوت قیمت به 
تفاوت میزان حجم، پروتئین و چربی شیرخام در 
لبنیات بستگی دارد، این تفاوت به بحث سالمت 

آن مربوط نمی شود.

مشاوران امالک برای مستاجرها آستین 
باال می زنند؛

 پویش »نه« 
به اجاره بهاهای نجومی

برخی از مشــاوران امالک در اصفهان پویشی 
به نام »نه به اجاره خانه هــای نامتعارف« برای 
حمایــت از مســتاجران راه انــدازی کرده اند. 
رییس اتــاق اصنــاف اصفهان از پویــش نه به 
اجاره خانه های نامتعــارف حمایت کرد و گفت: 
این پویش می تواند مانع برخی زیاده خواهی ها 
شود؛ چرا که رهن و اجاره یکی از سبدهای اصلی 
هزینه های خانواده هاست. رســول جهانگیری 
افــزود: نبود قانون، یکی از مشــکالتی اســت 
که باعث شــده برخی از مالکان بدون ضابطه، 
اجاره بها را بی رویه افزایــش دهند. وی گفت: 
دولت باید الیحه ای را برای حمایت و نظارت بر 
اجاره خانه تهیه و به مجلس ارائه کند تا ساالنه 
رقم مشخصی به اجاره خانه ها اضافه شود که با 

تورم تناسب داشته باشد.

در کمتر از یک هفته؛
شوک دوباره به قیمت مرغ در 

بازار اصفهان
قیمت مرغ در اصفهان بــا افزایش 10 درصدی 
به حدود 14 هزار و 780 تومان رســید. رییس 
انجمــن صنفــی کشــتارگاه های صنعتی مرغ 
اســتان اصفهان گفت: قیمت مــرغ در کمتر از 
یک هفتــه از 13 هزار و 500 تومــان به حدود 
14 هزار و 780 تومان رسیده و در برخی موارد 
تا 17 هزار تومان برای مصرف کننده به فروش 
 می رســد. حمیدرضا شــیخان با بیــان اینکه 
هم اکنون قیمت مرغ درب کشتارگاه های استان 
12 هزار و 500 تومان است، افزود: گرمی هوا و 
افزایش 30 درصدی تلفات طیور در تابستان از 
مهم ترین علت های افزایش قیمت این محصول 
در بازار است. وی پیش بینی کرد: افزایش قیمت 
مرغ در روزهای آینده، تغییر محسوسی نخواهد 
داشت و مصرف کنندگان در پاییز شاهد کاهش 

نرخ مرغ در اصفهان خواهند بود.

پایه نگهدارنده گوشی 
 J5005 موبایل مدل

 15,000
تومان

 پایه نگهدارنده گوشی 
 KI001 موبایل مدل

 17,000
تومان

پایه نگهدارنده گوشی 
 M-360D موبایل مدل

 20,000
تومان

استان اصفهان رتبه چهارم ایجاد درآمد سرانه کشوری 
را دارد. بیش از 9 هزار واحد صنعتی و تولیدی و 12 هزار 
هکتار مساحت شــهرک ها و نواحی صنعتی، اصفهان 
را در رده های باالی جدول صنعت و تولید کشور قرار 
داده است در ســایر بخش ها مانند معدن و اکتشافات 
معدنی نیز جزو پنج اســتان اول هستیم. عالوه بر این 
در حوزه های نوین اشــتغال مانند اســتارت آپ ها و 
بنگاه های کوچک تولیدی نیز پس از تهران بیشترین 
تمرکز در اصفهان اســت؛هر چند این روزها صنایع و 

تولیدکنندگان در حال خروج از اصفهان هستند.
 در حالی که مسئوالن استانی پس از انتشار آمار نگران 
کننده بیکاری و رکود صنعتــی و تولیدی قول دادند 
که شــرایط را تغییر دهند و حمایت ها از صنعتگران 
را گســترش دهند؛ اما بررسی آمار نشــان می دهد 
همچنان موانع تولید و اشتغال در استان باقی است. هر 
 چند تدارکات و ملزومات برطرف کردن آن، تدوین و 
راه اندازی شده اســت؛ اما زیر ساخت ها همچنان در 
جهت عدم حمایت  ازتولید یا تاخیر در تامین نیازهای 

تولید کنندگان در حرکت است.
اصفهان، بیشترین متقاضی دریافت وام رونق 

تولید را دارد
 بر اساس جدیدترین آماری که از سوی وزارت صنعت 
معدن و تجارت در مورد دو وام تولیدی منتشــر شده 
است، اســتان اصفهان اگر چه در رده اول درخواست 
تسهیالت تولید است؛ اما کارنامه پرداخت تسهیالت 
از طریق طرح رونق تولید، نشــان دهنده این است که 
آمار بیشترین پرداخت تســهیالت طرح رونق تولید 
مربوط به اســتان های آذربایجان غربی، تهران، یزد، 
گلســتان و زنجان اســت و البته اصفهان در رده های 
آخر باقی مانده است. این در حالی است که اصفهان، 
صنعتی ترین استان ایران است که 15 درصد از تولید 
ناخالص کشور 70 درصد از فوالد، 50 درصد از صنایع 
ساختمانی، 60 درصد مصنوعات طالیی و 25 درصد از 
فرآورده های نفتی کشورمان را تولید می کند. جزئیات 
وام برای تولید کــه به عنوان طــرح حمایت از تولید 
ملی از سال گذشته رونمایی شــد، نشان می دهد در 
پایان بهار ســال جاری در مجموع 2795 درخواست 
برای تولید و اشتغال در قالب تبصره 18 قانون بودجه 
در کشور ثبت شده اســت؛ اما هنوز هیچ پرداختی به 
متقاضیان صــورت نگرفته و با این شــرایط می توان 
گفت با وجود اســتارت اجرای طرح از اســفند سال 

گذشته هنوز این طرح به صورت رسمی اجرایی نشده 
است. داده های اعالم شــده بیانگر آن است که برای 
2795 درخواست ثبت نام شده در مجموع تسهیالت 
حدود 23 هزار میلیارد ریالی پیش بینی شده است. از 
ســوی دیگر با توجه به آمار اعالم شده می توان گفت 
از مجموع درخواست های ثبت شده 340 درخواست 
برای اخذ تسهیالت به بانک های عامل معرفی شده اند. 
رصد آمار اعالم شده از ســوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، بیانگر آن اســت که اســتان های اصفهان، 
آذربایجان شرقی، یزد، مازندران و خراسان رضوی در 
این دوره زمانی، بیشترین درخواست را برای دریافت 
تسهیالت با هدف تولید و اشــتغال )تبصره 18 قانون 
بودجه ســال 98( ثبت کرده اند. با توجه به آمار اعالم 
شده در دوره زمانی مورد بررســی در مجموع استان 
اصفهان با ثبت 264 درخواســت در سایت بهین یاب 
بیشترین درخواســت را برای دریافت تسهیالت این 
طرح ثبت کرده که از این تعداد 18 طرح به بانک های 
عامل معرفی شده اند. در کنار طرح اعطای تسهیالت 
با هدف تولید و اشتغال )به بنگاه های تولیدی، از سال 
95 و در قالب طرح رونق تولید اعطای تسهیالت ویژه 
به بنگاه های تولیدی واجد شــرایط پیش بینی شــد. 
طرحی که در ابتدای امر پرداخت تسهیالت به 7500 
بنگاه تولیدی در آن مدنظر قرار گرفته بود؛ اما به مرور 
این تعداد افزایش یافت تا بنگاه های بیشتری بتوانند از 

این تسهیالت استفاده کنند. براساس آمار اعالم شده از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار سال جاری 
)به همراه طرح های انتقالی از سال گذشته( و از مجموع 
تسهیالت پیش بینی شده برای تامین مالی بنگاه های 
تولیدی کوچک، متوســط و طرح هــای نیمه تمام با 
پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد در راستای اقتصاد 
مقاومتی، بیش از 256 هزار میلیارد ریال تسهیالت به 
37 هزار و 537 بنگاه متقاضی پرداخت شــده است. 
پیش از این اعالم شده بود که هیچ سقفی برای استان ها 
وجود ندارد و هر واحدی که توانایی جذب داشته باشد، 
می تواند از این تسهیالت اســتفاده کند؛ البته اعطای 
تسهیالت به بنگاه های تولیدی متقاضی در سال جاری 
شامل بنگاه هایی می شود که از سوی کارگروه استانی 
مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب 

به بانک های عامل معرفی شوند.
روند پرداخت تســهیالت به نفع اصفهان 

نیست
کارنامه پرداخت تسهیالت از طریق طرح رونق تولید 
نشان دهنده آن اســت که تا پایان بهار سال جاری در 
مجموع 37 هــزار و 537 متقاضی موفــق به دریافت 
تسهیالت شده اند که بخشی از این متقاضیان از طریق 
فرآیند رونق )ثبت نام در سایت بهین یاب( یا مراجعه 
مستقیم به بانک خواستار دریافت تسهیالت شده اند 
و بخشــی دیگر بازماندگان سال گذشته اند که امسال 

به لیست طرح رونق افزوده و موفق به اخذ تسهیالت 
شده اند. از ســوی دیگر براســاس آمار اعالم شده از 
مجموع درخواست های ثبت شده 3 هزار و 459 فقره 
تسهیالت پرداخت شده به متقاضیانی اختصاص یافته 
که از طریق فرآیند رونق )ثبت نام در سایت بهین یاب( 
ثبت نام کرده بودند. آمار اعالم شده بیانگر آن است که 
بیشترین پرداخت تسهیالت طرح رونق تولید مربوط 
به اســتان های آذربایجان غربی، تهران، یزد، گلستان 
و زنجان است. براساس آمار اعالم شده در مدت زمان 
مورد بررســی در مجموع 3329 متقاضی در استان 

آذربایجان غربی موفق به دریافت تسهیالت شده اند.
در حالی کــه بیش از یک ســال از شــوک اقتصادی 
می گذرد و در این مدت بارها مسئوالن بخش خصوصی 
و متولیان اداره استان به مشکل کمبود نقدینگی در 
واحدهای تولیدی استان اشاره کرده اند؛ اما برآوردها 
و شواهد نشــان می دهند همچنان حمایت در دست 
اندازهای اداری در حال دور تسلسل و باطلی است که 
نتیجه ای به جز رکود بیشتر و تعطیلی های گسترده تر 
برای صنعت اســتان نــدارد؛ در حالی که صنعتگران 
باید مالیات و عــوارض و حقوق کارکنــان خود را به 
موقع بپردازند و با مشکالت تامین مواد اولیه روزگار 
بگذرانند درخواست های تامین سرمایه همچنان در 
راهروهای استانداری و سازمان صمت در حال دست 

به دست شدن است.

پاسکاری استانداری و صمت
   دست اصفهان از وام تولید و اشتغال همچنان خالی است و درخواست های تامین سرمایه بالتکلیف مانده؛

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 1500 طرح صنعتی در استان اصفهان باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارند که جهت تکمیل، نیازمند خط اعتباری ویژه ای از سوی بانک ها همچون بانک رفاه هستند. 
ایرج موفق ظهر، اظهار کرد: در بحث اشتغال 10 درصد شاغلین کشور در صنعت استان اصفهان فعال هستند که 
این نشان از فضای صنعتی استان دارد. موفق با بیان اینکه در استان اصفهان 3800 طرح در حال اجراست، گفت: 
حدود 1500 طرح استان باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که آنها متقاضی تسهیالت جهت تکمیل خود 
هستند و اگر خط اعتباری ویژه ای برای آنها درنظر گرفته شــود، تعدادی از این طرح ها را می توان به بانک رفاه 

معرفی کنیم تا سهم 30 هزار نفری اشتغال جدید در استان ایجاد شود.

به دنبال ایجاد اشتغال 
جدید 30 هزار نفری 

در استان هستیم

رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان:

خبر
 

  عکس روز

رونق سفالگری در شهرضا

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان، با بیان اینکه کم شدن آب های زیرزمینی 
برای دشت ها، خطرات جدی مانند فرونشســت ایجاد می کند، گفت: در استان اصفهان، متولی 35 
دشت هستیم که از این تعداد، 8 دشت آزاد، 18 دشت ممنوعه و 9 دشت به صورت بحرانی هستند. به 
گفته این مدیر در استان اصفهان 43 هزار و 400 چاه مجاز وجود دارد که 3.7 میلیارد متر مکعب آب 
را در طول یک سال از دل زمین بیرون می کشند، همچنین در منطقه، 16 هزار و 800 چاه غیر مجاز 
وجود دارد که 9 هزار و 500 حلقه از آنها فعال است و ساالنه 432 میلیون مترمکعب آب را به صورت 

غیر مجاز برداشت می کند. 
مهدی میرباقری با بیان اینکه سطح آب های زیرزمینی 38 ســانتی متر پایین رفته است، گفت: این 

موضوع به فرونشست زمین منجر می شود که بسیار جدی و خطرناک است. 
وی تصریح کرد: در هشت ســال اخیر در اســتان، پنج هزار چاه غیرمجاز مســدود شده و روی سه 
هزار و 896 چاه کنتور آب و برق هوشــمند نصب شده اســت. میرباقری با اینکه برای مسدود کردن 
چاه های غیر مجاز با موانع بسیار زیادی رو به رو هستیم، گفت: افرادی که خود را صاحب این چاه های 
غیرمجاز می نامند برای جلوگیری از مسدود کردن آنها، مقاومت می کنند و برای این موضوع، حتی با 
 فرماندار، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه نیز ارتباط برقرار می کنند تا بلکه ما با آنها با مماشات رفتار 

کنیم. 
مدیر حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان اظهارداشت: در سال های گذشته برای 
اجرای یک طرح آمایش ســرزمینی غفلت کرده ایم؛ اما باید بدانیم که با یک همت کالن در ســطح 

حاکمیتی باید یک آمایش سرزمینی چه در بخش ملی چه بخش منطقه انجام شود.

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

مالکان چاه های غیر مجاز در برابر قانون مقاومت می کنند

شهرستان شهرضا در استان اصفهان با 30 کارگاه فعال سفالگری، یکی از مراکز تولید سفال 
در کشور است که 70 درصد از خاک زمین های آن برای ساخت سفال مناسب و به همین 
جهت در سال گذشته موفق شد عنوان »شهر ملی سفال« را به خود اختصاص دهد. سفال 
این شهر سابقه 700 ساله دارد که از دوران صفویه آغاز شده و تولید آن از خاک رس و خاک 

سفیدپخت )گل سنگ( انجام می شود.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات الکتریک اصفهان:
دولت، مسئول افزایش قیمت قطعات الکتریک و الکترونیک است

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان قطعات الکتریک و الکترونیک اصفهان گفت: علت گرانی اقالم 
الکترونیکی، افزایش قیمت مواد اولیه دولتی است و کاهش قیمت آن هم به دست دولت میسر است. عماد افهام 
با اشاره به دالیل باال رفتن قیمت اجناس الکترونیکی به نسبت قیمت ارز در چند روز اخیر اظهار داشت: قیمت 
مواد اولیه از جمله مس و آلومینیوم که در دست دولت است، افزایش یافته و طبیعتا پس از این افزایش، قیمت 
اقالمی مانند سیم و کابل نیز باال رفته است. وی در ارتباط با راهکار کاهش قیمت اقالم الکترونیکی عنوان کرد: 
کاهش قیمت به دست دولت میسر است و دولت باید محاسبه هایی انجام دهد و قیمت ها را پایین بیاورد. وی با 
بیان اینکه تحریم ها تاثیر منفی داشته است، تصریح کرد: دولت باید از تولید داخلی حمایت و از افزایش قیمت 

جلوگیری کند؛ چرا که از دست مردم کاری ساخته نیست و آنها کمال همکاری را نیز داشته اند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس:
مسئوالن باور نمی کنند اصفهان مشکل آب دارد

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: سیاست مسئوالن وزارت نیرو، دفع الوقت 
و سوزاندن زمان است، همواره مسائل را به آینده موکول می کنند و تصمیمی نمی گیرند. حسینعلی حاجی دلیگانی 
اظهار کرد: دبی تصفیه خانه باباشیخ علی حداکثر 11.5 مترمکعب بر ثانیه و افق ترسیمی برای آن نیز تا سال 1386 
بوده و اداره آب منطقه ای و اداره آب و فاضالب باید پیش از آن سال، سامانه دیگری را راه اندازی می کرده که تاکنون این 
اتفاق نیفتاده است. وی تصریح کرد: از سوی دیگر برخی نمایندگان در استان های همجوار موضع گیری های نادرستی 
دارند؛ اما شاهد برخوردی از سوی دستگاه های مسئول نیستیم. وی با اشاره به اینکه مسئوالن باور نمی کنند که استان 
اصفهان هم می تواند مشکالتی داشته باشد، بیان کرد: الزمه حل مشکل، باور به وجود مشکل است؛ اما مجلس و دولت 

شناخت درستی از مشکل ندارند و تصور می کنند در حال نقش بازی کردن هستیم.

اگه همیشه با پول سروکار دارید
اگه کاسب هستید و هر شب باید 

دخل بشمارید
اگه هنگام پول شــمردن ممکن 

است اشتباه کنید
این نرم افزار به دردتان می خورد

همه ما در طول روز با پول سروکار 
داریم و ممکن است حتی با یک بار 
شمارش اشــتباه خسارتی بسیار 
بیشــتر از خرید این پول شمار 

دوست داشتنی متحمل شویم.

پول شمار

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

مزایای بهره مندی از 
سامانه های فروشگاهی)3(

از جمله مزایای بهره مندی از ســامانه های 
فروشگاهی،کاهش خطاهای انسانی،کاهش 
ضررهای مالی، ارزیابی گردش کاالو سهولت 
حسابداری، اطمینان از صحت واطمینان از 
عملیات اســت.صندوق فروشگاهی، مزایای 
بسیار زیادی برای کســب و کارهای خرده 

فروشی به همراه دارد.
 برای شروع هر بار که از صندوق فروشگاهی 
اســتفاده می کنید، تمــام اطالعات فروش 
در سیستم ثبت می شــوند و کلیدی برای 
مدیریت موجودی است؛ زیرا به شما کمک 
می کند تا میزان سود و زیان کسب و کار خود 

را پیگیری کنید.
صندوق فروشگاهی استاندارد، نوعی اصلی از 
صندوق های فروشگاهی محسوب می شود 
که به طور معمول در کسب و کارهای کوچک 
و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند. عالوه 
بر محاسبه قیمت کل خرید به همراه مالیات، 
لیست کاالهای خریداری شــده را نیز ارائه 
می دهد. صندوق های مکانیزه فروشــگاهی 
منجر به کاهش و جلوگیری از ســرقت نیز 
می شوند. بخش های زیر، ویژگی ها و امکانات 
صندوق فروشگاهی اســتاندارد را به صورت 

دقیق تر بررسی می کند.
صندوق فروشگاهی اســتاندارد، دارای یک 
صفحه نمایش اصلی اســت کــه کل خرید 
را قبل از چــاپ فاکتور نمایــش می دهد. 
صندوقدار بــا ورود قیمت اقــالم به صورت 
جداگانه و محاســبه مالیات، قیمت نهایی را 
چاپ می کند. به وسیله استفاده از نرم افزار 
صندوق مکانیزه فروشــگاهی، می توان در 
پایان روز، میزان فروش، ســود و زیان را در 

گزارش های کاربردی مشاهده کرد.

مرضیه محب رسول
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سالمت
دانستنی ها

چگونه میل به شیرینی را کم کنیم؟

پیشنهاد سردبیر:

 مکمل هایی که به همه 
توصیه می شود

مکمل هــای غذایی در سراســر جهــان به طور 
گسترده مصرف دارند و خوردن آنها به خصوص به 
افرادی که تغذیه مناسب ندارند، توصیه می شود. 
ترکیب یک رژیم غذایی سرشار از مواد مغذی با 
مکمل های غذایی، می تواند در بهبود هر چه بیشتر 
سالمت بدن نقش داشته باشد. تأثیر بسیاری از 
این محصوالت در بهبود ســالمت استخوان ها، 
پیشگیری از نارســایی های مادرزادی و بیماری 
قلبی در افراد تایید شده است. سایت »مدیکال 
دیلی« به برخی از مکمل هایی اشاره کرده که در 

بهبود وضعیت عمومی سالمت نقش دارند.
منیزیم: کمبود منیزیم در بــدن منجر به بروز 
مشــکالت متعددی می شــود. کمبود این ماده 
معدنی با خطر ابتال به بیماری هایی از قبیل دیابت، 
آسم، بیماری قلبی-عروقی و اختالالت اضطراب 

مرتبط است.
ویتامین D: این ویتامین خواص زیادی برای بدن 
دارد و به کاهش التهاب کمــک کرده و عملکرد 
سیستم ایمنی را تقویت می کند. همچنین مصرف 
این مکمل به منظور متعادل ساختن هورمون ها، 
بهبود متابولیسم کلسیم و کنترل استخوان سازی 

توصیه می شود.
ویتامین K2: این ویتامین در متابولیسم کلسیم 
نقش مهمــی دارد و به پیشــگیری از انباشــت 
کلســیم مازاد در عروق کمک کرده و خطر ابتال 
به بیماری های قلبی-عروقی و پوکی استخوان را 

کاهش می دهد.
ویتامین A : در درمان واکنش هــای متابولیک 
ویتامین A نقش کلیــدی دارد و عملکرد بدن را 

تقویت می کند.
ویتامین C: یکی از مکمل های شناخته شده در 
تقویت عملکرد سیستم ایمنی ویتامین C است. 
این ویتامین همچنین به تشکیل بافت های بدن و 
پیشگیری از آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد 
کمک می کند. در عین حال مصرف این مکمل به 
افرادی که به عفونت های مزمن مبتال هستند یا 

روند بهبود را طی می کنند توصیه می شود.
ید: این مکمل نیز به تقویت عملکرد سیســتم 
ایمنی کمک می کند؛ همچنین از خواص دیگری 
برخوردار است و مانع از آسیب دیدن مغز شده و 

عملکرد غده تیروئید را بهبود می بخشد.
روی و مس: ترکیب روی و مس سطح انرژی را 
بهبود داده و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. 
این دو در کنار یکدیگر آنتی اکسیدانی را به وجود 
می آورند که مکانیزم طبیعی دفاعی بدن را تقویت 

می کند.
ال تیروزین: تقویت سیســتم ایمنــی، بهبود 
عملکرد اندام های بدن و جریان خون، تنها بخشی 
از اثرگذاری این مکمل است. مصرف این نوع آمینو 

اسید، خلق و خو را نیز بهبود می بخشد.

شب ها چای سبز نخورید
 نوشیدن چای سبز در هنگام شب، می تواند این 
نوشیدنی مفید را به یک نوشیدنی مضر تبدیل 
کرده و کارایی آن را در بهبود سیســتم خواب 

افراد معکوس کند.
چای ســبز مقدار قابل توجهی از مواد معدنی 
مفیــد در خــود دارد؛ از جملــه ایــن مواد، 
آنتی اکســیدان ها و کافئین است که می تواند 
کارکرد ســلول های عصبــی را تقویت کرده و 
موجب آرامش خاطر، بهبود سیستم واکنش و 
تقویت حافظه شود. اسیدهای آمینه و به ویژه 
تیانین موجود در چای سبز، استرس را کاسته 
و به افــراد کمک می کند زمــان طوالنی تری 
خوابیده و کیفیت خواب آنها را نیز بهتر می کند. 
این عناصر به کمــک همدیگر می توانند باعث 
بهبود کارایی مغز، کاهش وزن، پیشــگیری از 
سرطان و دیابت نوع ۲ و همچنین بیماری های 

قلبی می شوند. 

قند، به خودی خود ســمی نیســت و بدین منظور ساخته نشده اســت. قند ماده ای 
است کاماًل کاربردی و در بسیاری از غذاها، کاربرد آن محدود به شیرین کردن غذاها 
نمی شود، بلکه نقش یک ماده نگهدارنده طبیعی در غذاهایی مانند مربا را ایفا می کند 
و یا به سطح نان رنگ قهوه ای و زیبایی می بخشد. ریشه مشکل از جایی نمایان می شود 
که ما بیش از نیازمان قند مصرف کنیم. قند به دلیل جذب کالری اضافی، به ســادگی 
منجر به افزایش دور کمر می شود؛ همچنین شــواهدی وجود دارد که نشان می دهد 
مصرف زیاد قند منجر به بروز سایر مشکالت مانند دیابت و بیماری های قلبی و عروقی 
می شود. آمریکایی ها عاشق شیرینی هستند؛ متوسط مصرف قند آمریکایی ها در روز 
حدود ۲۰ قاشق چای خوری بوده که معادل ۳۲۰ کالری است. میزان توصیه شده برای 
زنان معمولی به کمتر از ۱۰۰ کالری قند اضافه شده به غذاها )چیزی حدود ۶ قاشق 
چای خوری( و این میزان روزانه برای مردان به حدود کمتر از ۱۵۰ کالری قند اضافه 
شده به غذاها )حدود ۹ قاشق چای خوری( می رسد. در اینجا به سه گام آغازین برای 

برگرداندن قند به جایگاه مناسبش در برنامه غذایی شما اشاره می کنیم:

 گام اول: یاد بگیرید که میزان قند را بر حسب قاشق چای خوری 
مجسم کنید

میزان قند مواد غذایی بر حسب گرم روی برچسب آنها حک شده که البته برای بسیاری 
از مردم چندان فایده ای ندارد. ما معموال تصور دقیقی از این محاســبات نداریم؛ زیرا 
با استفاده از پیمانه های اســتاندارد مانند فنجان و قاشق چایخوری آشپزی می کنیم. 
انجام یک معادله ریاضی ســریع با این فرمول بسیار مفید است؛ به عنوان مثال ۴ گرم 
شکر مساوی با یک قاشق چای خوری شکراست. وقتی شما این معادله را به یاد بیاورید، 

تجسم اینکه چند قاشق چای خوری قند ممکن است مصرف کرده باشید، خیلی آسان 
می شود.

گام دوم: هر جا که ممکن است قند را حذف کنید
با وجود برخی از هشدارهای رژیم های غذایی محبوب و مرسوم، لزومی ندارد قند را به 
طور کل از رژیم غذایی خود حذف کنید. با این حال، بیشتر ما باید مقدار مصرف خود 
را کنترل کنیم. میزان مجاز قند توصیه شــده را در مواقع ضروری و با دقت بیشتری 
استفاده کنیم. گاهی برخی جابه جایی های ساده، مؤثر واقع می شود؛ برای مثال انتخاب 
آب به جای یک قوطی ســودای معمولی، بدین ترتیب ۱۴۰ کالــری را کمتر مصرف 
می کنید. انتخاب غالت صبحانه کم شکر، محدود کردن خامه های طعم دار در قهوه و 
جایگزین کردن بادام های بی نمک به جای بمب های انرژی زایی که به عنوان اسنک و 
میان وعده می خوریم؛ همگی اینها روش های بدون دردسر برای کاهش قند از برنامه 

غذایی است؛ بی آنکه خود را از آن محروم کرده باشیم.

گام سوم:به ذائقه خود آموزش دهید
اولویت های ذائقه ما از قابلیت تنظیم و آموزش برخوردار است. اگرچه همه انسان ها با 
میل ذاتی برای طعم شیرین به دنیا می آیند، اما این خودمان هستیم که میل به شیرینی 
بیشتر را بر اساس آنچه به طور معمول می خوریم، افزایش می دهیم. به عالوه می توانیم 
با صبر و شــکیبایی عالقه خود را نسبت به غذاهای کم شــیرین تقویت کنیم. تعداد 
معدودی از افراد هستند که برای اولین بار عالقه ای به مزه قهوه سیاه یا چای تلخ داشته 
باشند، اما آنها در طول زمان ذائقه شان را به انواع تلخ عادت می دهند. اگر طعم غذاهای 

کم شیرین را دوست ندارید، باید آگاهانه به ذائقه خود یک برنامه آموزشی بدهید. برای 
مثال چنانچه معموال به زور مقدار زیادی عسل را در اسموتی صبحگاهی جا می دهید، 
چند روز اســموتی خود را با نیمی از مقدار معمول عسل درست کنید، با این روش به 
خودتان فرصت می دهید تا میزان شیرینی را تعدیل کنید. بخش دیگری از این برنامه 
آموزشی، تالش آگاهانه برای آشــنایی ذائقه و دهان با سایر انواع مزه هاست؛ غذاهای 
خوش طعم دیگری، گاهی تلخ یا ترش میل کنید. اگر ماســت طعم دار دوست دارید، 
برای مثال سعی کنید ماست شیرین نشده بخرید و خودتان مقدار کمی میوه و عسل به 

آن بیفزایید تا طعم ترش طبیعی ماست ساده را نیز چشیده باشید.

چگونه میل به شیرینی را کم کنیم؟

بوی بد و عرق بدن و دالیل ایجاد  آن

گاهی متوجه می شویم که بوی بدنمان تغییر کرده و دیگر مثل 
سابق نیست؛ مطمئنا دالیل جالبی پشت این بوهای بد و عجیب 
و غریب بدن هست. به طور معمول بدن انسان هیچ بویی تولید 
نمی کند و عرق به خاطر عمل باکتری ها، افزایش فعالیت غدد 
تعریق و گاهی اوقات به خاطر بیماری ظاهر می شود. بوی عرق 
نه تنها به این معنی است که زمان آن رسیده فرد دوش بگیرد یا 
یک دئودورانت جدید بخرد، بلکه گاهی اوقات به سبک زندگی 

نادرست و تجربه های غیر ضروری اشاره می کند.
عرق چسبناک با بوی تند کف دست

استرس باعث می شــود بدن شــما به روش کامال متفاوتی با 
ورزش و یا تب عرق کند. در پوست انســان دو نوع غده تعریق 
وجــود دارد: ۱( اکریئن - آنها بدن را خنــک می کنند، از گرم 
شدن جلوگیری کرده و به سختی بو می دهند.۲( آپوکرین - که 
به موقعیت های اســترس زا واکنش می دهند. عرقی که از غدد 
آپوکرین ترشــح می شــود، به دلیل محتوای باالی پروتئین ها 
و لیپیدها، بوی قوی و ثبات شــدیدی دارد. اگر کف دســت و 
زیر بغلتان قبل از مصاحبه یا امتحــان مهمی عرق کند، امری 
طبیعی است؛ بنابراین سیســتم عصبی تان، همان طور که باید 
و به درســتی عمل می کند، با این حال اگر به خاطر هیچ دلیل 
مشــخصی در حال عرق کردن هســتید، چک کردن ســطح 
هورمون هــای تیروئید منطقی به نظر می رســد؛ زیرا به خاطر 
نقص عملکرد تیروئید، سیســتم عصبی ســیگنال های کاذب 

می فرستد و عرق کردن آغاز می شود.
 سندرم بوی ماهی

گاهی بوی بدن آن قدر قوی است که زندگی را تلخ می کند؛ به 
عنوان مثال ترتی الیامین یک بوی قــوی ماهی مانند را ایجاد 
می کند که به راحتی از بین نمی رود. »سندرم بوی ماهی« - نام 
دوم این بیماری- در افــراد مبتال به جهــش ژنتیکی نادر رخ 
می دهد. در افراد سالم، پروتئین ها توســط روده ها شکسته و 
از بین می روند و در بیماران ترتــی الیامین، برخی محصوالت 
فرآوری شــده در بدن باقی می مانند و تجمع می کنند و باعث 
ایجاد بوی بد ماهی می شــوند. پزشــکان هنوز نمی دانند که 
چگونه این بیماری را به طور کامل درمان کنند؛ بنابراین توصیه 
می کنند که بیماران مبتال به سندرم بوی ماهی از رژیم غذایی 
سفت و سختی پیروی کنند. با این حال، یک بیماری دیگر هم 
وجود دارد کــه باعث  بوی ماهی در بدن می شــود که باکتری 
واژینوز نام دارد. به دلیل نقص میکروب فلور واژن، زنان از بوی 

خاصی شــکایت می کنند که این وضعیت همچنین مســتلزم 
مشورت با پزشک است.

 بویی که انگار شــما تمــام روز کار فیزیکی انجام 
می داده اید

گاهی حتی ۳ بار در روز دوش گرفتن هم این بوی تند را از بین 
نمی برد. پزشکان این وضعیت را برومیدروز )عرق توهین آمیز( 
می نامند؛ این بو از تجزیه ترشــح غدد تعریق توسط باکتری ها 
و قارچ ها ناشــی می شود و ممکن اســت زندگی اجتماعی فرد 
را پیچیده و ســخت کند. این ویژگی بدنی فردی است و هیچ 
درمان ویژه ای در این باره وجود ندارد. متخصصان اســتفاده از 
صابون ضد باکتری، کرم ضد عفونی کننده و تنظیم رژیم غذایی 
را توصیه می کنند. محصوالتی چون پیاز، ســیر و ماء الشعیر، 

بوهای نامطبوع بدن را افزایش می دهند.
 تنفسی شبیه به بوی شیرین سیب رسیده

با این حال، همه بیماری ها بوی ناخوشــایندی ندارند؛ گاهی 
بدن بوی شــیرین و میوه ای را از خود ساطع می کند و این یک 
نشانه هشــدار دهنده اســت. در افراد مبتال به دیابت، بدن به 
اندازه کافی انســولین- هورمونی که بــه گلوکز کمک می کند 
تا وارد ســلول های بدن شــوند- ندارد. وقتی که این هورمون 
به اندازه کافی نیســت، بدن به عنوان سوخت، گلوکز را تجزیه 
نمی کند بلکه چربی هــا را تجزیه می کند، ایــن فرآیند باعث 
تجمع کتون ها می شــود  و این چیزی است که به بدن و تنفس 
یک عطر شیرینی می دهد. اگر بوی خوش بدن با تشنگی قوی، 
ادرار مکرر، تهوع، استفراغ و درد شکم همراه باشد، باید فورا به 

پزشک مراجعه کنید.
 تغییر در بوی سر و شوره سر

اگر متوجه شدید که پوست سر و موهایتان بوی قوی و خارش 
دارد و موها چرب هستند، این ممکن است نشانه ای از درماتیت 
ســبوریک باشــد؛ این یک بیماری مزمن پوســتی است که با 
افزایش مقدار چربــی و تغییرات در مواد میکــرو فلورا مرتبط 
اســت. این ترکیب چربی شامل گلیســیرید و کلسترول است 
که از تجزیه باکتری ها، بوی نامطبوع به دســت می آورند که به 
طور معمول، اینگونه نباید باشــد. با این حال، به خاطر کاهش 
عملکرد سیستم ایمنی، اســترس یا حتی یک زمینه موروثی، 
باعث کنده شدن پوست می شــود و یک درخشندگی روغنی 
به آن می دهد؛ بنابراین شما باید با متخصص تماس بگیرید، او 
داروهای ضد التهابی و ضد قارچ و همچنین عوامل ضد التهابی 

را تجویز می کند.
 بوی استون از دهان

بدن انســان و تنفــس وقتی دچــار کمبــود کربوهیدرات ها 
می شود، بوی اســتون می دهد؛ این شــرایط می تواند در چند 
مورد رخ دهد؛ ۱( رژیم غذایی کم کربوهیدرات، البته در چنین 
رژیمی وزن ســریع تر باال می رود، بدن از دریافت پاستا و نان 
معمولی متوقف می شود و شروع به ســوزاندن چربی می کند، 
اثر جانبی اش یک رایحه قوی اســت که در طول رژیم غذایی 
باقی می ماند.۲( نقص کبد و کلیه ها: در برخی بیماری ها، این 
اندام ها با دفع ضایعات از بدن ســازگار نیستند. ۳(میکروب ها، 
باکتری ها و ویروس هــا و برخی بیماری هــای فصلی نیز بوی 
اســتون را تحریک می کنند اما بالفاصله پس از ریکاوری، این 

بو ناپدید می شود.
  »بوی گربه« با وجود رعایت بهداشت

با کمک آمونیاک، بدن ما از نیتــروژن اضافی در خون رها 
می شود و می تواند با تنفس، عرق و ادرار دفع شود. اگر 

به دالیلی نیتــروژن اضافی در بدن شــکل بگیرد، 
بدن »بــوی گربه« 

خواهد داد. بوی 
ک  نیــا مو آ
دهــان،  ز  ا

ممکــن 
نشان  اســت 

دهنــده عفونت 
کتــر  با هلیکو

پیلوری باشــد-یک 
باکتــری که مســئول 

گاستریت و زخم است.- 
اگر بــدن بــوی آمونیاک 

بدهد؛ بــه این معنی اســت 
که بدن شــما فاقد رطوبت یا 

پروتئین اضافی )یا حتی همه آنها( 
است و این تاثیر ممکن است در برابر 

پیش زمینــه تمرینات افزایــش یافته و رژیم 
غذایی رخ دهد. برخی از مکمل های ورزشــی دارای»اثر 

جانبی آمونیاک« می شــوند؛ با این حال بــوی آمونیاک 
می تواند در برابر بیماری های التهابی کلیه نیز رخ دهد. وقتی 

کلیه ها به صورت کامل کار نمی کنند، نمی توانند تمام سموم را 
فیلتر کنند و این مواد با عرق حذف می شوند، اگر چنین روندی 

زیاد طول کشید، حتما با متخصص مشورت کنید.
 بوی سرکه بعد از ورزش

بوی سرکه می تواند بعد از ورزش سنگین استشمام شود، همه 
اینها به دلیل وجود اســید پروپیونیک اســت. باکتری ها عرق 
انسان را می شکنند و یک ترکیب تشــکیل می شود که از نظر 
شیمیایی شــبیه به سرکه است. پزشــکان می گویند که هیچ 
مشــکلی در مورد این بوی بدن وجود ندارد و در نهایت رعایت 
این موارد به قوانین بهداشتی پایه کمک می کند؛ دوش گرفتن 

منظم، دئودورانت و لباس های تمیز.

مفاد آراء
53 /5 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي 
ماده 1 قانون و مــاده 8 آيين نامه صــادر گرديده اســت و در اجراي مــاده 3 قانون در 
 دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشــار و محلي آگهي مي شــود
 تا شخص يا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشــند در شهر از تاريخ انتشار 
آگهي و در روســتاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســليم و رســيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم 
 اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد 
و گواهــي تقديــم دادخواســت را بــه ثبت محــل ارائــه نماينــد. بديهي اســت در 
اينصورت اقدامات ثبــت منوط به ارائــه حکم قطعــي دادگاه خواهد بــود در صورتي 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــي واصــل نشــود يــا معتــرض گواهــي تقديم 
دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمايــد اداره ثبــت مبــادرت به صدور ســند 
 مالکيــت خواهد نمــود. صــدور ســند مالکيت مانــع از مراجعــه متضرر بــه دادگاه 

نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000130-1398/04/13-  آقای منصور امين جعفری 
فرزند حسينقلی تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی پالک شماره 
168 فرعی از 127 اصلی به مساحت 1581/05 متر مربع واقع در خلف دزجا دهاقان انتقال 

عادی به رسمی از طرف صغری امين جعفری )مالک رسمی(

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/23

م الف:545008  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
حصر وراثت

5/47  آقاي حسين سلطانيان داراي شناسنامه شــماره 3 به شرح دادخواست به کالسه  
164/98 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
صديقه عجم حاج محمدي به شناســنامه 23 در تاريخ 95/12/22 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسن سلطانيان فرزند 
چراغعلي، ش.ش 21 نسبت فرزند 2- حسين سلطانيان فرزند چراغعلي، ش.ش 3 نسبت 
فرزند 3- عباس سلطانيان فرزند چراغعلي، ش.ش 24 نسبت فرزند 4- احمد سلطانيان 
فرزند چراغعلي، ش.ش 8 نسبت فرزند 5- نرگس سلطانيان فرزند چراغعلي، ش.ش 683 
نسبت فرزند 6- زهرا ســلطانيان فرزند چراغعلي، ش.ش 22 نسبت فرزند 7- معصومه 
سلطانيان فرزند چراغعلي، ش.ش 572 نسبت فرزند 8- ليلي سلطانيان فرزند چراغعلي، 
ش.ش 630 نسبت فرزند 9- فاطمه سلطانيان فرزند چراغعلي، ش.ش 29 نسبت فرزند 
10- مريم سلطانيان فرزند چراغعلي، ش.ش 1 نســبت فرزند، 11- چراغعلي سلطانيان 
فرزند طهماســب غلي، ش.ش 35 نسبت همســر. اينک با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهي صادر خواهد شد.  م الف: 545148 شــعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف 

زواره )203 کلمه، 2 کادر(

مفاد آراء
54 /5 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هيات موضوع بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی 
به قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت و اسناد و امالک 

شهرستان اصفهان
نظر به اينکه طبق آراء صادره باستناد مدارک تســليمی تصرفات مالکانه مفروزی افراد 
متقاضی زير در مجموعــه زاينده رود پالکهــای 15316/29 و 15241/3150- اصلی 
بخش 5 احراز گرديده اســت، لذا طبق قســمت اخير بند 2 مذکورو مــاده 10 آئين نامه 
اجرائی مراتب برای يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کســی نسبت به آنها اعتراضی 
داشته باشــد از تاريخ الصاق آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب 
به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق تسليم و ســپس از تاريخ تسليم اعتراض ظرف 
يک ماه دادخواســت خود را به دادگاه صالحــه تقديم و گواهی طرح دعــوی را به اين 
واحد ارائه نمايد بديهی اســت در صــورت عدم وصول اعتــراض و گواهی طرح دعوی 
 ظرف مــدت مقرر در اجــرای رای صادره اقدام و ســند مالکيت بنــام متقاضيان صادر

 خواهد شد. 
ضمنًا برابر تبصره 2 ماده 1 فوق الذکر صدور سند مالکيت مانع مراجعه معترض به محاکم 

قضائی برای تقديم دادخواست اعتراض نمی باشد.
1- رای شــماره 538 ششــدانگ يک بــاب خانه به مســاحت 141/93 متــر مربع به 
 شــماره 3492 فرعی بنــام آقــای عليرضا پارســا کيان فرزنــد محمدرضــا واقع در

 مجموعه زاينده رود
2-رای شماره 539 ششدانگ يک باب خانه به مساحت 121/74 متر مربع به شماره 3412 

فرعی بنام آقای سيد مجتبی اسماعيل زاده فرزند سيد مرتضی واقع در مجموعه زاينده رود
3- رای شــماره 540 ششــدانگ يــک بــاب خانــه بــه مســاحت 142/90 متــر 
 مربع بــه شــماره 3504 فرعی بنــام آقای احمدرضــا بگيتــی فرزند علــی واقع در 

مجموعه زاينده رود
4- رای شــماره 541 ششــداگ يــک بــاب خانــه بــه مســاحت 258/03 متــر 
 مربع به شــماره 3481 فرعی بنام آقای حســن محمــدی فرزند امير حمــزه واقع در

 مجموعه زاينده رود
5-رای شــماره 542 ششــدانگ يــک بــاب خانــه بــه مســاحت 124/90 متــر 
 مربع به شــماره 3414 فرعی بنــام آقای محمد حســن صفری فرزند بهــرام واقع در 

مجموعه زاينده رود
6- رای شماره 543 ششدانگ يک باب ساختمان )تجاری- اداری( به مساحت 377/90 
متر مربع به شــماره 3331 فرعی بنام بنياد مســکن انقالب اســالمی اصفهان واقع در 

مجموعه زاينده رود
7- رای شماره 544 )اصالحی( ششدانگ يک باب خانه به مساحت 141/31 متر مربع به 
شماره 3463 فرعی بنام آقای حسين حبيب اللهی کيانی فرزند جعفر و آقای محمد علی 

حبيب اللهی فرزند جعفر )بالسويه( واقع در مجموعه زاينده رود
8- رای شماره 545 )اصالحی( ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 137/66 متر مربع 
به شماره 3464 فرعی بنام خانم اعظم ساالری سيچانی فرزند رجبعلی واقع در مجموعه 

زاينده رود
م الف:547981  مهدی شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق
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اصفهان بیشترین میزان ابتال به» ام اس« را دارد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان:

 افزایش جمعیت زاغی
 نگران کننده نیست

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: افزایش جمعیت 
زاغی در اصفهــان نگران کننده نیســت؛ زیرا 
چرخه طبیعت قابلیــت خود کنترلی دارد و به 
مرور، آثار رقابتی این گونــه بر دیگر گونه های 
زیســتی از جملــه گنجشک ســانان کمتــر 
می شود. به گفته برخی صاحب نظران، افزایش 
جمعیت زاغی، یکی از دالیل کاهش جمعیت 
گنجشک سانان و ســایر پرندگان کوچک در 
منطقه است؛ از ســوی دیگر افزایش جمعیت 
زاغی ها ســبب نگرانی برخی از شــهروندان 
شده؛ تا جایی که متاسفانه برخی برای از بین 
بردن این گونه زیستی تالش می کنند؛ این در 
حالی است که از نظر مسئوالن محیط زیست، 
افزایش جمعیت زاغی ها طبیعی است و جای 
نگرانی وجود ندارد. حســین اکبــری، معاون 
نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
اظهار کرد: وقتی یک گونه زیســتی زیستگاه 
امن و منابع غذایی خوبی در دســترس دارد، 
افزایش جمعیت طبیعی است. وی افزود: زاغی 
قابلیت ســازگاری با همه گونه های طبیعی در 
محیط های شهری و روستایی را دارد و گونه ای 
است که می تواند در رقابت بر سر مواد غذایی، 
نسبت به گونه های دیگر غالب و برنده باشد و 
به نوعی یک رقیب موثر برای ســایر گونه های 

پرندگان است.

معاون پیشگیری بهزیستی استان:
۱۲ تیم سیار کاهش آسیب 
اعتیاد در اصفهان فعال است

معاون پیشــگیری بهزیستی اســتان اصفهان 
گفت: ۱۲ تیم سیار کاهش آســیب در استان 
اصفهان فعال است؛ همچنین دو مرکز موبایل 
سنتر در اصفهان و لنجان، خدماتی گسترده تر 
از کاهش آســیب را به معتــادان پاتوق ها ارائه 
می کنند. محمدســعید محمدی در خصوص 
وضعیت مراکز دی آی سی بهزیستی اظهار کرد: 
در استان اصفهان پنج مرکز دی آی سی داریم و 
بیشتر در مناطق معتادخیز هستند. محمدی با 
اشاره به فعالیت ۱۲ تیم سیار کاهش آسیب در 
استان اصفهان گفت: عالوه بر این تیم های سیار،  
نوع دیگری از ارائه خدمات با عنوان موبایل سنتر 
هم در بهزیستی فعالیت دارند که عملکرد آنها تا 
حدودی گسترده تر است که یک موبایل سنتر 
در لنجان و دیگری در شــهر اصفهان به مناطق 
حاشیه نشــین و پاتوق ها مراجعه می کنند. وی 
در خصوص فعالیت موبایل سنترها تصریح کرد: 
موبایل سنتر با شناسایی پاتوق ها و مراجعه هر 
روزه به آنها، عالوه بر خدمات بهداشتی و درمانی، 
خدمات دیگری همچون یک وعده غذای گرم و 

پوشاک را به معتادان ارائه می دهد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
خبر داد:

امدادرسانی 37۲ حادثه 
توسط هالل احمر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
از امدادرســانی 37۲ حادثه توســط هالل احمر 
در یک ماه گذشــته در اصفهان خبر داد. محسن 
مومنی با اشاره به پوشــش امدادی 37۲ حادثه 
گفت: نجاتگــران جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان به بیش از یک هزار و 34 حادثه دیده در 
تیر ماه سال جاری امدادرسانی کردند. مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در پایان به 
مسافران و عموم مردم توصیه کرد: در سفرهای 
تابستانی ضمن توجه به قوانین و مقررات راهنمایی 
و رانندگی و توصیه های کارشناسان در این زمینه، 
احتیاط های الزم را در نقــاط حادثه خیز مدنظر 
قرار داده و نیز از رفتارهــای پر خطر در رانندگی 

پرهیز کنند.

نظارت بر برگزاری اردوهای 
دانش آموزی تشدید شود

نماینده خوانســار در شورای اســالمی استان 
اصفهان گفت: ضروری اســت بیش از گذشته 
نســبت به برگزاری اردوهای دانــش آموزی و 
تامین امنیت جان دانش آموزان نظارت صورت 
گیرد. محمد تقی اورعی با ابراز تاسف از نبود نگاه 
واقعی به انجمن های اولیا و مربیان در مدارس، 
گفت: دیدگاه ها اینگونه است که اعضای انجمن 
تنها درجمع آوری پول و جلب مشــارکت مالی 
فعالیت می کنند. وی با تاکیــد بر لزوم نظارت 
بر اردوهای آموزش و پــرورش گفت: چند روز 
پیش مینی بوســی در گردنه خوانسار واژگون 
شد که بســیار تاســف بار بود؛ از این رو باید در 
خصوص خودروهای به کارگیری شده در اردوها 
نهایت سختگیری انجام شود تا ازاینگونه حوادث 

دلخراش جلوگیری کنیم. 

وزیر بهداشت خبر داد:
 اشغال کمتر از 30 درصدی 

5 هزار تخت بیمارستانی در کشور
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به 
اشغال کمتر از 30 درصدی 5 هزار تخت بیمارستانی 
در کشور، گفت: تا پایان ســال جاری طرح پزشک 
خانواده در 50 درصد از اســتان های کشور اجرایی 
می شود. سعید نمکی در جلسه کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی با استاندار خراسان 
رضوی که در استانداری این اســتان برگزار شد، با 
اشاره به اشــغال کمتر از 30 درصدی 5 هزار تخت 
بیمارستانی در کشور، گفت: میزان ضریب اشغال 
تخت های بیمارســتانی در مراکــز خصوصی ۲/4 
گزارش شده است. وی با اشاره به اینکه در سال 9۲ 
اعتبارات بیمه سالمت ۲ هزار و 300 میلیارد تومان 
بود، متذکر شد: در حال حاضر این بیمه با ۱8 هزار 

میلیارد تومان اعتبار نیز قابل جمع شدن نیست.
نمکی با بیان اینکه 30 درصد از جمعیت مشــهد 
در حاشــیه آن زندگی می کنند، اضافــه کرد: در 
این کالنشــهر به جز جمعیت ثابت و شــناور آن، 
حدود 300 هزار تبعه مجاز نیــز زندگی می کنند. 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره 
به اینکه دلیلی نــدارد کلونی های کوچک در نقاط 
مختلف ساخته شود، یادآور شد: این موضوع حتی 
در کشورهای توسعه یافته نیز منسوخ شده است. وی 
تاکید کرد: بیمه همگانی بدون سیستم ارجاع، نبود 
پرونده الکترونیک ســالمت و پزشک هیچ معنایی 
ندارد. نمکی گفت: در نیمه اول ســال 94 با وجود 
شرکت های تولیدی دارویی در کشور، 900 میلیارد 
تومان اعتبار برای ورود دارو به ایران تخصیص یافت، 
اما خوشــبختانه با اجرای طرح تحول سالمت، در 
بسیاری از اعتبارات صرفه جویی شد. وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، ریل حرکت پزشک سالمت 
را وجود پرونده سالمت دانست و ادامه داد: تا پایان 
ســال جاری طرح پزشــک خانواده در 50 درصد 
از اســتان های کشور اجرایی می شــود. وی با ابراز 
خرسندی نســبت به حذف هم پوشانی بیمه ها در 
کشــور با کمک ایجاد پرونده الکترونیک سالمت، 
بیان کرد: در وزارت بهداشت حدود 80 تا 90 سامانه 
وجود دارد که هر کدام جزیــره ای عمل می کنند؛ 
بنابراین قصد داریم همه آنها را به یک سامانه تبدیل 
کنیم. نمکی منابع بیمه سالمت را محدود دانست 
و خاطرنشان کرد: سقف بیمه ها را حذف می کنیم 
تا مردم بتوانند درمــان بیماری های احتمالی را در 

بیمارستان ها به خوبی انجام دهند.

 هشدار دستگاه قضا درباره همکاری
 با صدای آمریکا:

 ارسال فیلم و عکس برای 
مسیح علی نژاد جرم است

رییس محاکم انقالب اســتان تهران گفت: ارسال 
فیلم و عکس به مسیح علی نژاد جرم است. موسی 
غضنفرآبادی گفت: براساس قانون، فیلم برداری و 
عکس برداری در سه مورد جرم محسوب می شود. 
او افزود: طبق قانون فیلم بــرداری و عکس گرفتن 
از اســتحکامات نظامی، حریــم خصوصی مردم و 
همکاری با دول متخاصم جرم است. رییس محاکم 
انقالب استان تهران گفت: با توجه به اینکه مسیح 
علی نــژاد در حوزه خبری با دولــت آمریکا قرارداد 
دارد، افرادی که از خود و دیگران فیلمی در رابطه با 
کشف حجاب ارسال کنند، مشمول ماده 508 قانون 
مجازات اسالمی می شوند که یک تا ۱0 سال مجازات 
حبس دارد. غضنفرآبادی تصریح کرد: هر شخصی در 
هر زمینه ای فیلم و عکس به مسیح علی نژاد ارسال 
کند که علیه نظام و جمهوری اسالمی ایران باشد، 

مشمول ماده 508 قانون مجازات اسالمی می شود.

جانشین پلیس راه استان اعالم کرد:
 خستگی و خواب آلودگی 
علت 50 درصد از تصادفات

جانشین پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
گفت: نیمی از تصادفات اســتان اصفهان به دلیل 
توجه نکردن راننده به جلو ناشــی از خســتگی و 
خواب آلودگی رخ می دهد. سرهنگ زارع گفت: 50 
درصد از تصادفات استان اصفهان به دلیل خستگی 
و خواب آلودگی راننــده، 30 درصد از تصادفات به 
دلیل رعایت نکردن سرعت های مجاز و ۱5 الی ۲0 
درصد تصادفات به دلیــل رعایت نکردن حق تقدم 

اتفاق می افتد. 
وی تاکید کرد: از دیگر عوامل تصادفات که بیشتر در 
کمربندی ها و 30 کیلومتری شهرهای بزرگ حادث 
می شود، رانندگی تحت فشار است؛ بدین معنی که 
رانندگان اقدام به الیی کشی، رعایت نکردن فاصله 
طولی، تغییر ناگهانی خط حرکت و ســرعت های 
غیر مجاز می کنند کــه این نوع رانندگی بســیار 

خطرآفرین است .

یک عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اسالمی گفت: فعال در کشور مشکل تامین 
دارو نداریم و افزایش قیمت جدیدی را هم شــاهد 
نبوده ایم. اکبر ترکی در خصــوص وضعیت دارو در 
کشور از نظر کمی و قیمت آن، اظهار کرد: یک سری 
داروها در داخل تولید می شود که در این خصوص 
مشکلی وجود ندارد، اما برخی داروها وارداتی هستند 
که عــده ای طبق گفته وزیر بهداشــت، ارزهای در 
اختیارشان را در زمینه واردات دارو خرج نکرده اند و 
عده ای هم که با ارز 4۲00 تومان دارو وارد کرده اند، 
به آن مقصد نهایی- که باید با همین قیمت دارو را 
به دست مصرف کننده برسانند- نرسانده اند و این 
موضوع در حال بررسی است. وی افزود: کمیته ای 
در وزارت بهداشــت و درمان تشکیل شده که 5 نفر 
از نمایندگان مجلس در این کمیته عضو هســتند 
تا این مســائل را رصد کنند تا این مباحث شــفاف 
سازی شود و اگر مشکالتی وجود دارد به کمیسیون 
بهداشت و مجلس ارائه دهند. این عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شــورای اسالمی گفت: 

معوقاتی بیمه ها به مراکز درمانی دولتی و خصوصی 
و همچنین خیریه ها داشتند، در جلساتی مقرر شد تا 
قسمتی از این معوقات پرداخت شود و سازمان تامین 
اجتماعی هم در این خصوص قول هایی داده که 60 
درصد هزینه هایی که بیمارستان ها انجام می دهند، 
پانزدهم ماه بعد دریافت کنند و 40 درصد باقی مانده 
را هم به شکلی مدیریت کنند که زودتر از قبل داده 

شود تا این معوقات جبران شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبرداد:

مشکل تامین دارو نداریم
با افتتاح آزمایشگاه ژن راز بوعلی در دانشگاه شهید 
اشــرفی اصفهانی، ایران به جمع ۱0 کشور دارنده 
دانش و فناوری استعدادیابی ژنتیک پیوست. عضو 
گروه ژن راز بوعلی در آیین افتتاح آزمایشگاه ژن راز 
بوعلی در این دانشــگاه، با اشاره به تالش سه ساله 
پژوهشگران اصفهانی گفت: با استخراج دی ان ای 
سلول های موجود در بزاق دهان هرشخص، می توان 
ژن هــای مرتبط بــا توانایی بدنــی و فعالیت های 
ورزشی، تغذیه، حساسیت های دارویی و تشخیص، 
پیشگیری و کنترل بیماری های چندعاملی همچون 
آلزایمر، دیابت، ام اس و سرطان ها را مشخص کرد. 
عاطفه زمانی با بیان اینکه پیش از این، نمونه افراد 
برای تعیین و تشخیص آزمایش با هزینه های زیاد 
به خارج از کشور فرستاده می شد، افزود: در صورت 
انجام آزمایش های پیش آگاهی و تشــخیص ژن، 
می توان بیش از 80 درصد ســرطان ها را شکست 
داد. زمانی گفت: در استعدادیابی ورزشی، استعداد 
و عالقه نونهاالن برای دســتیابی هرچه ســریع تر 
مشــخص می شــود تا وی را به قهرمانی در رشته 

ورزشــی مورد عالقه نزدیک تر کنــد. وی به انجام 
تست های تغذیه و سبک زندگی سالم اشاره کرد و 
گفت: با انجام تست تغذیه می توان بر اساس ژن فرد، 
چاقی، چربی، کربوهیدرات، انسولین ومواد غذایی 
حساسیت زای فرد را در نظرگرفت تا از فشارخون، 
بیماری های قلبی و مغزی جلوگیری کرد. در حال 
حاضر این تست مراحل آزمایشگاهی و تحقیقاتی 
را پشت سرگذاشته و به مرحله بالینی رسیده است.

در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی صورت گرفت؛

راه اندازی نخستین مرکز استعدادیابی ژنتیک

خبرپارلمان

در طول تاریخ همیشه برخی به دنبال پولدار شدن 
از راه های میانبر بوده اند؛ این افراد حاال با دسترسی 
سریع و راحت به سایت های شــرط بندی و قمار 
کار چندان ســختی در پیش ندارند. هر چند عمر 
ســایت های شــرط بندی در ایران کوتاه نیست، 
اما در سال های اخیر میزان و شــیوع آن در میان 
جوانان و به تبع آن عواقــب و پس لرزه های آن نیز 
در حال افزایش است. به تازگی وزیر ارتباطات در 
حســاب توییتر خود از نگرانی در مورد سایت های 
شرط بندی نوشت و از مردم کمک خواست. او در 
صفحه توئیتر خود نوشــته: امروز با یکی از تاکسی 
اینترنتی ها می رفتم، راننــده گفت که ده میلیون 
تومان در سایت های شــرط بندی باخته و دارد دو 
شیفت کار می کند تا اجاره این ماهش را بدهد. گویا 
فامیل جوانش هم کل دار و ندارش را شــرط بسته 
بوده و به خاطر باختش خودکشی کرده است. مادر 
و پدر سالمندی هم برایم نامه نوشته بودند که پسر 
ما کل پاداش بازنشستگی ما را به این شیوه از دست 
داده اســت.  قمار زندگی ها را نابــود می کند، باید 
شرط بندی ها و بخت آزمایی ها را در فضای مجازی 
متوقف کنیم، هرچند کاری چنــد الیه و پیچیده  
اســت. لطفا ایده ها و نظرهای خود را بفرمایید که 
خیلی به ما کمک می کند؛ این یاری خواستن آقای 
وزیر، در حالی است که عالوه بر زیان مالی، بسیاری 
در دام کالهبرداری و سوء استفاده در این سایت ها 
گرفتار شده اند. باوجود این معضالت اما همچنان 
این سایت های شرط بندی به شیوه ها و روش های 
مختلف در حال فعالیت هستند. شرط بندی روی 
نتیجه مسابقات ورزشی، بارزترین  نوع از قمارهای 
اینترنتی اســت. هر چند به تازگی دادستانی کل 
کشــو راعالم کرده که با ســایت های پیش بینی 
نتیجه مسابقات ورزشــی برخورد می کند و آنها را 
مصداق قمار می داند، اما همچنان بخش وســیعی 
از مخاطبــان در حــال فعالیت در این ســایت ها 

هســتند. هر چنــد آمار 
دقیقی از میــزان فعالیت 
این سایت ها وجود ندارد 
اما تنها در یــک مورد دو 
سال پیش اعالم شد سه 
هزار ســایت شرط بندی 
مسدود شــده ؛ این عدد 

امروز بسیار بیشتر است.
پشت پرده تاریک سایت های شرط بندی

تا همین چند سال پیش قمار عالوه بر قبح کالمی 
در عمل نیز با موانع و چالش های زیادی روبه رو بود، 
اما امروزه به راحتی هر کس با یک کامپیوتر و حجم 
اینترنت، می تواند به دنیای قمار بازان وارد شــود 
حتی در برخی از موارد، نیازی به فیلتر شــکن هم 
نیست. اینستاگرام و برخی از سایت ها با دامنه های 
ناشناخته به راحتی شــما را به دنیای قمار متصل 
می کنند؛ این مسئله همان گونه که پلیس فتا نیز در 
مورد آن هشدار داده، بسیاری از جوانان و نوجوانان 
را به راحتی به خود جذب کرده اســت. بر ای ورود 

و عضویت در این سایت ها 
باید ایمیل و شماره تلفن 
ثبت شــود، این موارد به 
راحتی می تواند اطالعات 
شخصی کاربر را در اختیار 
گردانندگان ســایت قرار 
دهد، حتی بسیاری از این 
ســایت ها اپلیکیشن های 
خاصــی را برای کاربــران ارســال می کنند. نکته 
اینجاســت که برخی از این اپلیکیشــن ها حاوی 
بدافزارهای مخرب و جاسوســی است که با نصب 
روی سیستم کاربر فعال می شود و می تواند اطالعات 
بانکی یا دیگر اطالعات مهم کاربر را به سرقت ببرد 

و یا باعث آسیب به سیستم شود.
هزینه های نجومی رقابت ســایت های 

شرط بندی
شاید عجیب به نظر برسد، اما برخی از این سایت ها 
در زمان مســابقات مهم ورزشــی صدها میلیون 
تومان بــرای تبلیغــات و جذب مشــتری هزینه 

می کننــد. یکی از ایــن ســایت های معروف که 
گردانندگان آن در انگلیس هســتند، حدود 46 
نمایندگی دارد که هر کدام از آنها به طور جداگانه 
برای تبلیغات هزینه می کنند. براساس شنیده ها 
هزینــه تبلیغات برای ســایت های شــرط بندی 

چندین برابر تبلیغات معمولی است.
طبق برآورده های این کارشناســان، این ســایت 
یک روز قبل از دربی، فقط در تلگرام حدود 400 
میلیون تومان برای تبلیغات هزینه کرد؛ بنابراین 
بدیهی اســت که افراد زیــادی روی درآمد این 
تبلیغات حساب کنند. این تنها یک نمونه است و 
اگر خبر از مسدود شدن نزدیک به 3000 سایت 
شــرط بندی را مالک قرار دهیم؛ یعنی با گردش 
بســیار باالیی در این رابطه روبه رو هســتیم. این 
درآمد، حتــی برخی از چهره ها و فوتبالیســت ها 
را هم وسوســه کرده و آنها را واداشته تا به صورت 
رسمی خبر بازگشــایی سایت شرط بندی خود را 

رسانه ای کنند.
ســایت های قمار راه پیچ در پیچ عجیبی اســت 
که فنــاوری ســایبری و نبود قوانیــن جامع، هر 
روز نــوع جدیدی از ســرقت و کالهبرداری را در 
آنها به نمایش می گذارد. عده ای ســود می برند، 
عده ای پول خود را از دست می دهند و تنها تعداد 
محدودی شــانس بازگرداندن پول خود را دارند.

هر چند در همه جای دنیا این ســایت ها مشغول 
فعالیت هســتند، اما در ایران به دلیل غیر قانونی 
بودن، میزان کالهبرداری و احتمال تقلب در آن 
باالتر اســت، حتی افرادی که به نوعی از فعالیت 
این سایت ها متضرر می شوند، به دلیل وقوع جرم 
امکان شــکایت هم ندارند؛ این مسئله سایت های 
شرط بندی را به کالف پیچیده سردرگمی مبدل 
ســاخته که به ســختی می توان راهی درست و 
اصولی برای مبــارزه با آن ارائه داد؛ اســتیصالی 
که حتی وزیــر ارتباطات نیــز در توییت خود به 
 نوعی بــه آن پرداخته و کمک عمومی خواســته

 است.

روزهای تاریک قماربازان
 شرط بندی اینترنتی آن قدر فراگیر شده که وزیر ارتباطات برای مقابله با آن، از مردم کمک خواسته است

شرط بندی روی نتیجه مسابقات 
ورزشی، بارزترین  نوع از 
قمارهای اینترنتی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
اصفهان بیشترین میزان ابتال به »ام اس« را دارد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شناسایی و تشکیل پرونده های مبتالیان به ام اس 
در اصفهان و مقایسه آن با آمارهای کشوری، موجب شد بسیاری از متخصصان و صاحب نظران، این شهر 
را پایتخت این بیماری در ایران بنامند. فرشته اشتری افزود: بالغ بر هشت هزار نفر بیمار ام اس در استان 
وجود دارد. به اعتقاد برخی از پزشکان متخصص مغز و اعصاب، شیوع این بیماری در استان های اصفهان، 
تهران، اراک و فارس از دیگر استان ها بیشتر است و علت آن هنوز مشخص نشده است. وی اعالم کرد که 
میزان ابتالی خانم ها به این بیماری در تمامی نقاط جهان، بیشتر از آقایان است؛ به عنوان نمونه در استان 
اصفهان زنان سه برابر مردان به ام اس مبتال می شوند ولی به طور معمول این بیماری در آقایان با شدت 
و سرعت بیشتری گسترش می یابد. وی خاطرنشــان کرد: هنوز علت اصلی این بیماری مشخص نشده 
 و فرضیه هایی مانند آلودگی برنج لنجان و آلودگی آب استان- که اعالم شــده بود- مبنا و اثبات علمی 

ندارد.

معاون امور اجتماعی- بهزیستی اصفهان با اشاره به توانمندسازی گروه های هدف سازمان بهزیستی، اظهار داشت: 
تعدادی از زنان سرپرست خانوار زیر پوشش بهزیستی، گروه های 5 تا 8 نفره تشکیل داده و در راستای خوداشتغالی، 
در زمینه های مختلف به فعالیت و تولید مشغول هستند. مجتبی ناجی افزود: در راستای توانمندسازی گروه های 
هدف سازمان بهزیستی، برنامه هایی برای خودکفایی و خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار طراحی شده که یکی از 
آنها »طرح همیار زنان سرپرست خانوار« است و زنان سرپرست خانواری که زیر پوشش خدمات حمایتی بهزیستی 
استان قرار دارند، با محوریت مددکاری که امور حمایتی آنها را به عهده دارد، با توجه به توانایی ها و ظرفیت ها و 
دوره های آموزشی که افراد گذرانده اند، در قالب گروه هایی ســاماندهی می کنند که بتوانند یک کار تیمی را در 
راستای توانمندسازی خودشان انجام بدهند. معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه 
گروه های تشکیل دهنده معموال بین 5 تا 8 نفر زن سرپرست خانوار هستند، گفت: این افراد در زمینه بسته بندی 

مواد غذایی، سبزی خردکنی، نانوایی، تهیه مربا، ترشی، رب گوجه، آبلیموگیری و ... فعالیت می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تعداد دانش آموزان استان 
در مهر آینده ۲/5، 5/4 و 4/5 درصد در در دوره های ابتدایی، متوسطه اول 

و دوم افزایش خواهد داشت. 
محمــد اعتــدادی در گردهمایی معاونان آموزشــی آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان اظهار داشــت: با توجه به افزایش ۲/5، 5/4 و 4/5 درصدی 
دانش آموزان در دوره هــای ابتدایی، متوســطه اول و دوم و بــا توجه به 

حساســیت موضوع، از حدود هشــت ماه پیش در جلســات متعدد، این 
مشــکل بررســی و راهکارهای اجرایی در جهت رفع آن بررســی و اتخاذ 
شــد. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان افزود: رویکردهای اداره 
کل آموزش و پرورش در بحث پروژه مهر بر ســه اصل اســتوار اســت که 
 کاهش تمرکز، مدرسه محوری و مشارکت درون و برون سازمانی از جمله

 آنهاست.

ش
وز

افزایش تعداد  آم
دانش آموزان اصفهانی 
در سال تحصیلی جدید

معاون امور اجتماعی- بهزیستی اصفهان خبر داد:
طرح »همیار زنان سرپرست خانوار« برای خودکفایی زنان 

پریسا سعادت



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2757 | سه شنبه 8  مرداد  1398 | 27  ذی القعده 1440

 مهاجم رئال مادرید 
در یک قدمی »موناکو«

ماریانو دیاز که از ابتدای تابســتان مشخص 
بود کــه بــه درهای 
خــروج نزدیــک 
شــده در آستانه 
انتقال دوباره به 
لیگ فرانسه قرار 
گرفته اســت. این 
ســتاره، فصل پیش 
برای لیون بازی کرد و عملکرد درخشــانی از 
خود نشان داد. در رئال مادرید نیز کار خود را 
فوق العاده آغاز کرد و با کاشته ای زیبا مقابل رم 
در لیگ قهرمانان اروپا، نوید یک مهاجم فوق 
العاده پس از رونالدو را به هواداران را داد؛ اما 
اوضاع برای مهاجم اسپانیایی در تیم نه چندان 
خوب فصل پیش رئال مادریــد خوب پیش 
نرفت و اکنون با نظــر زیدان به درهای خروج 
نزدیک شــده اســت. ماریانو پس از رونالدو 
شماره 7 رئال را بر تن کرد ولی اکنون که در 
آستانه انتقال به موناکو قرار گرفته این شماره 
آزاد می شود و به نظر »ازارد« می تواند شماره 

وی را بر تن کند.

خبر بد برای »ناپولی«
خبر بد برای هواداران و کادر فنی ناپولی آسیب 
دیدگــی مانــوالس 
مدافــع جدید این 
تیم بــود که کام 
آنچلوتــی را تلخ 
کــرد. مانوالس 
جدیــد  مدافــع 
ناپولی که به تازگی 
راهی این تیم شــده در نیمه نخست مصدوم 
شد و آنچلوتی مجبور به تعویض شد. آسیب 
دیدگی طوالنی مــدت مانوالس بدترین خبر 
برای آنچلوتی خواهد بود که حساب ویژه ای 
روی این مدافع یونانی باز کرده بود. باشــگاه 
ناپولی برای جذب مانوالس حاضر شد که رقم 
فسخ قرارداد این مدافع را که 36 میلیون یورو 
بود، پرداخت کند و تا سال 2024 با او قرارداد 
امضا کند. ناپولی طی سال های اخیر همواره 
در ســایه یوونتوس بود و نایــب قهرمانی در 

رقابت های سری A را کسب کرده است.

توافق نهایی هافبک اورتون 
با پاری سن ژرمن

اسکای اسپورت نوشت که ادریسا گای، هافبک 
ســنگالی اورتــون با 
پاری ســن ژرمن 
به توافــق نهایی 
رســید و راهی 
پاریس شــده تا 
در تســت پزشکی 
این باشــگاه شرکت 
کند. پاری ســن ژرمن ابتدا برای جذب این 
بازیکن، رقــم 21 میلیون پوند را پیشــنهاد 
داد که باشــگاه اورتــون آن را در کــرد و در 
نهایت این انتقال با 28 میلیــون پوند نهایی 
شده اســت. پاری ســن ژرمن بعد از جدایی 
رابیو، چنــد گزینه را در فهرســت خود برای 
جایگزینی ایــن بازیکن قــرار داد که یکی از 
آنها ادریســا گای بود. گای، در جام ملت های 
آفریقا تیم ملی فوتبال سنگال را همراهی کرد 
 و توانســت نایب قهرمانی را در این رقابت ها

 به دست آورد.

دوره آموزشی داوران 
اماراتی در نورنبرگ

50 داور شــاغل فوتبال امارات در لیگ های 
برتر و لیگ دسته اول 
این کشــور برای 
یک  نــدن  گذرا
دوره توجیهــی 
پیش فصــل که 
تا 9 آگوست )18 
مرداد( ادامه خواهد 
داشت، وارد شهر نورنبرگ آلمان شدند. این 
دوره در آستانه آغاز فصل جدید لیگ فوتبال 
امارات برگزار می شود. به گفته مسلم الکثیری، 
رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال امارات 
برخی از داوران و مدرسان صاحب نام داوری 
فوتبال آلمان، فیفا و ای اف سی برای تدریس 
در جلســات توجیهی ایــن دوره حضور پیدا 
می کنند. مانوئل ناوارو معاون سوئیسی کمیته 
داوران فیفا، فرناندو گارسیا مدیر فنی کمیته 
داوران کنفدراســیون فوتبال آسیا و اوسکار 
گروزیــک کلمبیایــی، معاون فنــی کمیته 
 داوران فیفــا در این دوره هــا حضور خواهند

 یافت.

توان جنگیدن با قدرت و ثروت »االتحاد« را داریم

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

احمدرضا احمدوند، ابتدای فصل گذشــته با قراردادی 5 ساله به 
عضویت استقالل در آمد؛ اما به دلیل مشکل خدمت سربازی حتی 
نتوانست با آبی پوشان تمرین کند. حاال او در فصل نقل و انتقاالت 
به جمع شــاگردان کالدرون پیوســته و امیدوار است در لباس 

پرسپولیس بدرخشد.

استقاللی سابق پرسپولیسی شد

 خالد شفیعی برای لیگ نوزدهم بار دیگر به تبریز برگشته و این 24
بار پیراهن ماشین سازی را برتن می کند. شفیعی که به دلیل مدل 
موهایش به سامورایی معروف شده، امید زیادی دارد با درخشش 
در ترکیب ماشین سازی بار دیگر توانایی های فنی اش را به نمایش 

بگذارد و بتواند به روزهای اوج خود برگردد.

سامورایی دوباره در تبریز

04

 اولین پرداختی 
به »ویلموتس« انجام شد

فدراســیون فوتبــال بخشــی از مطالبــات 
ویلموتس، ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران را 
پرداخت کرده است با این حال هنوز این مربی 
از فدراسیون فوتبال ایران طلبکار است. رفتار 
ســرمربی بلژیکی در مورد دریافت مطالباتش 
اصال با کارلوس کی روش، ســرمربی سابق تیم 
ملی قابل قیاس نیســت! فریدون اصفهانیان، 
عضو هیئت رییسه فدراســیون فوتبال تایید 
کرد که بخشــی از مطالبات سرمربی تیم ملی 
پرداخت شده است. فدراســیون فوتبال ایران 
حدود 9 میلیــون دالر از فیفا طلب دارد که به 
دلیل تحریم هــای غیرمنصفانه و ظالمانه علیه 

کشورمان قادر به دریافت این پول نیست.

 مذاکره بی نتیجه سفیر ایران
 با »برانکو«

مربی کروات از مدیران پرسپولیس شاکی است 
و نمی خواهد توافقی با آنها صورت دهد. 

محمدرضا صادق، ســفیر ایران در کرواســی 
مذاکراتی با برانکو ایوانکوویچ داشــته اســت. 
این اتفاق هفته گذشــته رخ داد و او به صورت 
مستقیم با برانکو صحبت کرد تا بتواند رضایت 
این مربی را برای شکایت نکردن از پرسپولیس 
بگیرد. صحبت ها اما در این گفت و گوی تلفنی 
خوب پیش نرفت و برانکــو تاکید کرد قطعا از 
پرسپولیس شــکایت می کند. سرمربی کروات 
پرسپولیس از مسئوالن این تیم به شدت دلخور 
است، به خصوص از ایرج عرب. او معتقد است 
که یکی از دالیل رفتنش از پرسپولیس شخص 

مدیر عامل بود.

هراس بحرینی ها از دیدار با ایران و 
عراق؛

باید ورزشگاه را پر کنیم
در مرحله مقدماتی جام جهانی و جام ملت های 
آســیا بحرین با ایران و عراق همگروه اســت. 
روزنامه اخبــار الخلیــج بحرین با اشــاره به 
اهمیت دو مسابقه حســاس تیم ملی فوتبال 
این کشــور در مرحله مقدماتی جــام جهانی 
و جــام ملت های آســیا مقابل ایــران و عراق 
نوشــت: باید در این دو بازی خانگی ورزشگاه 
را مقابل دو تیــم مدعی و قدرتمنــد فوتبال 
آســیا پر کنیم. برای باال بردن شانس موفقیت 
باید امتیازات را در بازی هــای رو در رو مقابل 
این دو تیم کســب کنیم، بر همین اســاس پر 
کردن ورزشــگاه در مســابقات هفته های اول 
و ســوم که بازی های خانگی بحریــن مقابل 
 عراق و ایران اســت، اهمیت زیــادی خواهد 

داشت.

در حاشیه

امپراتوری خواهران منصوریان؛
3 طالی جهان برای ماست!

شــهربانو، الهه و ســهیال؛ 3 خواهــری که در 
ســال های اخیر با درخشــش خود در میادین 
آســیایی و جهانی توجه همــه را به خود جلب 
کرده اند. خواهران منصوریان که یکشنبه شب 
در ضیافت با رییس هالل احمر و اعضای کمپین 
»ورزش سه« برای کمک به سیل زدگان حاضر 
شده بودند، وعده دادند امسال در صورت اعزام به 
مسابقات جهانی بتوانند 3 مدال خوشرنگ برای 

ووشوی ایران به دست بیاورند. 
این 3 خواهر بــه تازگی در انتخابــی تیم ملی 
ووشو هم شــرکت کردند و توانستند با پیروزی 
برابر حریفان مجوز حضــور در تیم ملی را برای 
ســال 2019 نیز کســب کنند. البته با توجه 
بــه تعــداد اوزان و محدودیت ســهمیه برای 
تیم زنان مشــخص نیست چه کســانی راهی 
مسابقات جهانی می شــوند. فقط 3 نفر از تیم 
زنان می توانند تا چند ماه دیگر در شــانگهای 
 چین برای مدال جهانی تالش کنند و این امکان
 وجود دارد که این 3 نفــر خواهران منصوریان 

باشند.

منهای فوتبال

 در راســتای امور خیــر خواهانه و انســان دوســتانه، تیم های 
بزرگساالن و امید ســپاهان به مصاف تیم منتخب کودکان کار 

ایران می روند.
 حمید باقری، مدیر روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
زمان اعالم این خبر گفــت: از آنجایی که توجــه به موضوعات 
اجتماعی از اهم مســئولیت ها و برنامه های باشــگاه سپاهان به 

شــمار می رود، لذا با توجه به مذاکرات انجام شده و جلسه ای که 
با مسئوالن »پویش صعود« انجام شــد، برگزاری دیدار دوستانه 
نمادیــن بین تیم های فوتبال بزرگســاالن ســپاهان و منتخب 
کودکان کار ایران در دســتور کار قرار گرفت.باقری افزود: دکتر 
نیما نکیســا، مسئول توســعه فوتبال پایه فدراســیون فوتبال، 
علی خسروی، از پیشکســوتان داوری ایران، مرجانه گلچین، از 

هنرمندان عرصه تئاتر و سینما و برخی از چهره های نام آشنای 
عرصه هنر عضو »پویش صعود« هستند که تیم منتخب کودکان 

کار ایران را حمایت می کنند.
ایــن مســابقه روز پنجشــنبه دهــم مــرداد ماه ســاعت 18 
 در زمین چمــن مجموعــه فــردوس فــوالد مبارکــه انجام 

خواهد شد.

مصاف شاگردان »قلعه نویی« با تیم منتخب کودکان کار ایران

اگرچه با اضافه شدن رشته های هندبال و بسکتبال 
به تیم های منهای فوتبالی باشگاه ذوب آهن، جان 
تازه ای در حیات این دو رشته که جایگاه ویژه ای در 
ورزش اصفهان داشته اند، دمید که البته نوید بخش 
بازگشت به روزهای اوج بسکتبال و هندبال این دیار 
بود؛ اما هنوز یک ســال از آن زمان نگذشته بود که 
حیات این دو رشــته با کاهش بودجه این باشگاه 
بار دیگر به مخاطره افتاد. مدیران ارشــد کارخانه 
ذوب آهن در حالی کــه انتظار می رفــت  بودجه 
50 میلیــاردی را برای باشــگاه ذوب آهن تعیین 
کنند در مجمع عمومی ســالیانه این شــرکت که 
17 تیر ماه برگزار شد، تنها به بودجه 28 میلیاردی 
رضایت دادند تا سرنوشت تیم های تحت پوشش این 
مجموعه در هاله ای از ابهام قرار بگیرد و خبر انحالل 
بعضی از این تیم ها به گوش برســد؛ موضوعی که 
احمد جمشیدی، سخنگوی باشگاه ذوب آهن نیز 
آن را رد نمی کند و از حذف چند رشته ورزشی در 

سال جدید خبر می دهد. 
تجربه سال هایی که ورزش اصفهان درگیر مشکالت 
مالی شــد، این فرضیه را اثبات کرده که رشته های 
منهای فوتبال باید چوب بــی پولی را بخورند. طی 
سال های گذشــته باشــگاه ذوب آهن، حمایت از 
تیم های منهــای فوتبالی در رشــته های زیادی را 
برعهده داشته و سال گذشته نیز دو تیم هندبال و 
بسکتبال یک بار دیگر به این مجموعه اضافه شدند؛ 

اما با توجه به بودجه فعلی 
باشگاه، آینده این تیم ها 
به شــدت در خطر است.

ســرمربی فصل گذشته 
تیم بســکتبال ذوب آهن 
درگفت وگو با زاینده رود 
درباره حضور این تیم در 

فصل جدید رقابت های لیگ برتر بســکتبال کشور 
می گوید: به طــور قطعی نمی توانم به این ســوال 
جواب بدهم. فرزاد کوهیان با اشــاره به این که طی 
روزهای گذشته جلسه ای با مدیران باشگاه درباره 

عملکرد این تیم در فصل 
گذشته رقابت های لیگ 
برتــر و برنامه هــا برای 
فصل آینده داشته است، 
می افزایــد: دربــاره این 
موضوعات صحبت هایی 
داشــته ایم؛ اما هنوز هیچ 

چیز مشخص نشده است.
 وی، حضور تیم ذوب آهن را در رشــد و شکوفایی 
بسکتبال اصفهان موثر دانسته و می گوید: این تیم 
از تیم های سابقه دار و با ریشه در کشور است که در 

سال های گذشته بازیکنان خوبی را به تیم ملی کشور 
معرفی کرده است.سرمربی فصل گذشته ذوب آهن 
ادامه می دهد: اســتفاده از ظرفیت نیروهای بومی 
جزو اولویت اصلی برنامه هایم است چرا که اصفهان 
پتانســیل باالیی در بســکتبال دارد. کوهیان که 
مربیگری تیم ملی امید کشور را نیز بر عهده دارد در 
ادامه این گفت وگو به حضور این تیم در رقابت های 
ویلیام جونز اشاره می کند و می گوید: در مسابقات 
جام ویلیام جونز روی سکو نرفتیم؛ اما از عملکردی 
که بازیکنان در طول رقابت ها داشتند، راضی هستم. 
وی با اشاره به این که تیم ملی امید بسکتبال ایران 
در رقابت های جام ویلیام جونز به اهدافی که برای 
آن ترسیم شده بود رســید، می افزاید: ملی پوشان 
نسبت به شــروع تمرینات و مســابقات در تایوان، 
رشد خوبی را داشــتند و حتی مربیان تیم هایی که 
آنجا بودند بارها گفتند کــه بازیکنان ایران بازی به 
بازی بهتر شــده اند و حریف قابل احترامی هستند. 
هدف ما کسب تجربه بود که فکر می کنم به این مهم 
رسیدیم.مربی تیم ملی امید بسکتبال ایران درباره 
ســطح رقابت های جام ویلیام جونــز نیز می گوید: 
ســطح رقابت های ویلیام جونز همیشه باال بوده و 
تورنمنت ضعیفی نیســت. تیم ها با سطح خوبی در 
این رقابت ها شرکت می کنند، به خصوص تیم هایی 
که با بازیکنان اصلی خود می آیند، کیفیت بازی ها را 
باالتر می برند. کیفیت بازی ها خوب بود و بازیکنان 
ما در این رقابت هــا می توانند به ســطح بهتری از 

آمادگی برسند.

اطالعی ندارم
  واکنش »فرزاد کوهیان« به اخبار پیرامون آینده تیم ذوب آهن؛

  عکس روز

بازگشت آسمان خراش های جوان به کشور با جام قهرمانی
بامداد دیروز، تیم والیبال جوانان ایران فاتح رقابت های قهرمانی جهان در میان اســتقبال 
عالقه مندان به والیبال، خانواده بازیکنان و داورزنی، معاون وزیر ورزش و جوانان و تعدادی 

از مسئوالن ورزش کشور به میهن بازگشت.

استفاده از ظرفیت نیروهای بومی 
جزو اولویت اصلی برنامه هایم 
است چرا که اصفهان پتانسیل 

باالیی در بسکتبال دارد

رییس هیئت مدیره پرسپولیس:
 چیزی از رئال و بارسلونا کم نداریم

رییس هیئت مدیره پرسپولیس در خصوص شرایط این روزهای پرسپولیس اظهار داشت: باالخره پرسپولیس 
یک باشگاه قدیمی و پرطرفدار است که جایگاهش را یک شبه به دست نیاورده است. جعفر کاشانی  در واکنش 
به اینکه خیلی ها از پیشکسوت تا بازیکن به شرایط مدیریتی باشگاه پرسپولیس انتقاد دارند، عنوان کرد: از 
سن و سال من گذشته که در مورد این چیزها صحبت کنم من فقط آرزوهایم را می گویم. آرزو دارم که باشگاه 
هدفمند جلو برود. رییس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما تالش می کنیم تا تیم قهرمان 
شود و به موفقیت برسد؛ اما آیا در مسائل اقتصادی و فرهنگی هم قهرمان شدیم؟ این همه تالش می کنیم که 
برنامه ریزی درست انجام بدهیم. مگر ما چه چیزمان از رئال مادرید و بارسلونا کمتر است، ما همه چیز داریم 

و از این باشگاه ها هم چیزی کم نداریم فقط باید برنامه ریزی داشته باشیم و هدفمند کار را پیش ببریم.

قائم مقام باشگاه گیتی پسند:
منتقدان هر موقع در میدان بودند، کاسه چه کنم دست شان بود!

قائم مقام باشگاه گیتی پسند در رابطه با آخرین وضعیت تیم فوتسال این باشگاه گفت: با توجه به دومین سال 
تجربه پلی آف در لیگ ایران امسال تصمیم گرفتیم با اســتراتژی دیگری جلو برویم. امسال دنبال شکست 
رکوردها نیستیم و همچون مسابقات دوو میدانی به صورت ماراتن جلو خواهیم رفت. محمد حسین عراقی زاده 
تاکید کرد: از نتایج تیم کامال راضی هستیم و هرهفته جلسات خوبی با حضور مدیرعامل باشگاه، سرمربی و 
سرپرست تیم داریم و تمام موارد را کنترل می کنیم. ضمن اینکه از حمید بی غم و انتخاب هیئت مدیره حمایت 
کرده و کامال به سرمربی خود ایمان داریم. وی با اشاره به انتقاداتی که علیه گیتی پسند می شود، تاکید کرد: به 
انتقادات مغرضانه اعتنایی نمی کنیم چون منتقدان فقط در بیرون گود بلدند فریاد بزنند و خودشان هر زمان 

که در میادین بوده اند کاسه »چه کنم چه کنم« دست شان گرفته اند.

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان:

توان جنگیدن با قدرت و ثروت »االتحاد« را داریم
دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن و روند آماده سازی این 
تیم در آستانه دیدار با االتحاد عربستان اظهار داشت: تیم ما از لحاظ فنی شرایط خوبی دارد و روحیه 
و انگیزه بازیکنان هم باالست. فقط امیدوارم کار بازیکنان ســرباز برای همراهی تیم درست شود. 
محمدباقر صادقی،  با گالیه از طوالنی شدن فرآیند بازگشت دانیال اسماعیلی فر، مهدی مهدی پور و 
احسان پهلوان به جمع شاگردان منصوریان تصریح کرد: نباید برای تیم ما که تنها نماینده ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا هستیم، چنین مشکالتی ایجاد می شد و انتظار داشتیم که بازیکنان سرباز خیلی 
زودتر به تمرینات مان ملحق می شدند. در این مدت تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم. وی درباره 
شانس این تیم برای شکست حریف عربستانی خاطرنشان کرد: االتحاد، تیمی ثروتمند و پرقدرت 
اســت و بازیکنان باکیفیت و گران قیمتی دارد. آن ها در اروپا اردو زدند و تیمی چون لیدزیونایتد را 
شکست دادند. اعضای تیم االتحاد از االن به امارات رفته اند تا در این کشور آماده بازی با ذوب آهن 
شــوند، اما ما توان جنگیدن با قدرت و ثروت االتحاد را داریم. قبال هم دیده ایم که تیم های ایرانی، 
حریفان سرسختی برای تیم های عربستانی هستند. ما در گروه خودمان هم با النصر روبه رو شدیم 
و نتایج خوبی برابر این تیم گرفتیم. صادقی راجع به آخرین وضعیت خودش و اینکه پس از جدایی 
رشید مظاهری، مسئولیت ســنگینی بر دوش دارد، گفت: می دانم که انتظارات از من باالست و در 
این مدت هم تالش کردم تا به آمادگی کامل برسم. خوشبختانه در بازی های دوستانه هم که به من 
اعتماد شد، تنها یک گل خوردم. قطعا تالش می کنم در دیدار با االتحاد هم بهترین عملکرد را داشته 
باشم. دروازه بان تیم ذوب آهن افزود:شروع فصل برای من بسیار مهم است و می دانم که اگر در این 

دو بازی عملکرد خوبی داشته باشم، قطعا روحیه ام برای ادامه فصل باال خواهد رفت.

سمیه مصور
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هر روز با نشاطستان منطقه ۱۴
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

رقابت 21 اثر در جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حسنات

21 اثر داستانی به هشــتمین جشنواره داستانی 
فیلم کوتاه حسنات اصفهان راه یافت. بنابر اعالم 
دبیرخانه هشتمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه 
حسنات، با بررســی 695 اثر داستانی رسیده به 
این دوره از جشنواره با نظر هیئت داوران شامل 
سید محمود رضوی، محمدحســین مهدویان، 
فریدون خســروی، نیماجاویدی، آزیتا موگوئی، 
شاهین شــجری کهن و محمدعلی باشه آهنگر، 
21 اثر برتر انتخاب شد. براین اساس، هنرمندان 
تهرانی با 12 اثر بیشترین آثار داستانی راه یافته 
بخش مسابقه هشتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه 
حســنات را به خود اختصاص دادنــد. بچه خور، 
دربین، تاول، ســورا، مثل بچه آدم، شرعی، کاور، 
تنفس، گاو آمریکایی، ِچنِدش، بچه، دریای تلخ، 
عزیز، تو هنوز اینجایی، سیندرال، دریای موج موج 
می لرزد، ِرِورانس، بازگشت، خونسردی، دزدانه و 
ُگم و گور از آثار راه یافته به بخش فیلم کوتاه این 
دوره از جشنواره هستند. همچنین هیئت داوران 
این دوره هیچ فیلمی را در بخش شــهر در قاب 
تصویر شایسته حضور در بخش مسابقه ندانستند. 
هشــتمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
اصفهان با موضوع احسان و نیکوکاری به دبیری 
رســول صدرعاملی تا چند ماه آینده در اصفهان 

برگزار خواهد شد.

هر روز با نشاطستان منطقه 1۴
مدیر منطقه 1۴ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
ویژه برنامه نشاطســتان روزهــای یکم، هفتم، 
هشتم، چهاردهم و پانزدهم مردادماه سال جاری 
ساعت 1۸ و ۳۰ دقیقه در ســالن مطالعه حصه، 
پارک های گلســتان، زمرد، ســلمان و بوستان 
بهار برگزار و حضور در ایــن برنامه ها برای عموم 
شهروندان آزاد خواهد بود. علی شمسی با اشاره 
به ویژه برنامه سینما پارک، تصریح می کند: این 
برنامه روزهای ششم و سیزدهم مردادماه در پارک 
زمرد، بوستان بهار، ســالن مطالعه حصه، پارک 
عماد مغنیه و پارک شــیدا برگزار می شود. مدیر 
منطقه 1۴ شهرداری اصفهان با بیان اینکه ویژه 
برنامه نشاطستان با هدف افزایش نشاط اجتماعی 
اجرا می شــود، ادامه داد: ویــژه برنامه بازی های 
مهیج ورزشی و تفریحی نشاطستان ویژه محالت 
این منطقه روزهــای 1۷، 1۸ و ۳1 تیرماه نیز در 
محله شــاکری، پارک عماد مغنیه، پارک شیدا، 
فرهنگسرای دارک و پارک نسترن برگزار شده بود. 
شمسی تصریح کرد: برای افزایش سرانه تفریحی 
شهروندان ساکن در این منطقه در محله های باتان 
و سودان مکان یابی برای احداث باغ بانوان انجام 

شده که پس از تصویب اجرایی خواهد شد.

تحقق بودجه شهرداری 
اصفهان تا پایان تیر ماه ۹۸ 

اعالم شد
گزارش تحقــق بودجه شــهرداری اصفهان تا 
پایان تیر ماه سال 9۸ در هشــتاد و هفتمین 
جلسه علنی شورای شــهر اصفهان ارائه شد. 
امیراحمد زندآور در جلسه شورای شهر با بیان 
اینکه شهرداری برای کسب درآمدهای مصوب 
تالش های خوبی داشــته اســت، اظهار کرد: 
بودجه مصوب ســال 9۸ شــهرداری اصفهان 
چهار هزار و 1۰۰ میلیارد تومان بوده که از این 
میزان، دو هزار و 1۸ میلیارد مربوط به مناطق 
15 گانه و دو هــزار و ۸2 میلیــارد تومان نیز 
مربوط به شهرداری مرکزی است. وی مجموع 
درآمد مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان طی 
چهار ماه امســال را 691 میلیارد تومان اعالم 
کرد و گفت: میزان درآمد شــهرداری مرکزی 
نیز در این بازه زمانی 1۷5 میلیارد تومان بوده 
است. خزانه دار شــورای اسالمی شهر اصفهان 
با بیان اینکه میــزان تحقق بودجه مناطق 15 
گانه شــهر اصفهان طی چهار ماه امسال را ۳۴ 
درصد و درآمد شهرداری مرکزی را نیز در این 
بازه زمانی هشــت درصد اعالم کرد و گفت: در 
مجموع تاکنون 21 درصد از بودجه شهرداری 

اصفهان محقق شده است. 
وی در خصوص تفکیک درآمدهای شهرداری 
اصفهان طی چهار ماه امسال نیز اظهار کرد: از 
این میزان تحقق بودجــه ۴59 میلیارد نقدی، 
21۳ میلیارد تومان از محل درآمد اسناد و 19۳ 
میلیارد تومان نیز غیر نقدی و از محل امالک 
بوده است. زندآور تصریح کرد: باید توجه داشت 
درآمد اعالم شده جدای از وام، فروش اوراق و ... 
بوده است.وی با بیان اینکه در مجموع 12۳۰ 
میلیارد تومان از بودجه امســال شــهرداری 
اصفهان جاری و 2۸۷۰ میلیارد تومان بودجه 
عمرانی بوده است، اضافه کرد: از میزان تحقق 
بودجه در چهار ماه امسال سهم بودجه جاری 
1۷۴ میلیارد که 1۴ درصــد تحقق یافته و در 
بخش عمرانی نیز 6۳ میلیارد بوده که دو درصد 

تحقق بودجه داشتیم. 

امام جمعه اصفهان خطاب به ائمه 
جماعات:

اگر نمی توانید مسائل محله را 
حل کنید،کنار بروید

نماینده ولــی فقیــه در اســتان اصفهان در 
گردهمایی مجمــع رهروان امر بــه معروف و 
نهی از منکر اســتان اصفهان اظهار کرد: پیش 
نماز شــدن را کار ندانید؛ محور همه کارهای 
خوب، مساجد هستند. مهم ترین کار بسیج در 
زمانی که نیازی به جنگ نظامی نداریم، امر به 
معروف و نهی از منکر است که اکنون در جنگ 
فرهنگی هستیم و نهادها و بخش های مختلفی 
در مساجد حضور دارند که اگر همین افراد در 
این حوزه فعال شوند، مشکالت حل می شود. 
آیت ا... سیدیوسف طباطبایی نژاد، تصریح کرد: 
همان طور که در روایــت داریم ۴۰ خانه کنار 
مسجد همسایه، مســجد می شوند، اگر همین 
تعداد افراد و خانه را رســیدگی کنند، دستور 
اســالم را رعایت کردیم؛ جمع هــای مذهبی 
مشــکالت مردم را احصا کنند و اگر مســاجد 
فعال شود، نه مشــکل فقر خواهیم داشت و نه 

مشکل بی دینی.
 نماینده ولی فقیه در استان اصفهان خطاب به 
طالب گفت: اگر کسی نمی تواند وظایف خود 
در قبال مردم و مساجد را انجام دهد، کنار برود 
تا دچار گناه هم نشود؛ وقتی یک امام جماعت 
می تواند به همسایه های مساجد رسیدگی کند 

و این کار را نکند، دچار گناه شده است.

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی 
شورای شهر اصفهان:

جوانان را به تفریحات سالم 
تشویق کنیم

رییــس کمیســیون فرهنگــی و ورزشــی 
شــورای شــهر اصفهان در برنامــه تفریحی 
ورزشــی»فوتبال بــه وقــت اصفهــان« که 
در باغ غدیر برگزار شــد، اظهار کــرد: اجرای 
برنامه هایــی از ایــن قبیــل همــت باالیی از 
مســئوالن را می طلبد که خوشــبختانه امروز 

شاهد تحقق این رویداد مهم هستیم. 
فریده روشــن با بیان اینکه بایــد جوانان را به 
تفریحات سالم تشــویق کنیم، ادامه داد: باید 
به جوانان کشور فرصت دهیم و آنها را تشویق 
به ورزش کنیــم؛ چراکه این موضوع ســبب 
می شود از آسیب هایی که باعث تهدید آنهاست 
جلوگیــری کند. رییس کمیســیون فرهنگی 
و ورزشی شــورای شــهر اصفهان افزود: تمام 
تالش خــود را به کار گرفته ایم تــا برنامه های 
شــاد و مفرحی برای جوانان برگــزار کنیم تا 
با شــرکت در این برنامه ها بتوانند برای شهر 
خود نیز ارزش آفرین باشــند. روشن تصریح 
کرد: خوشــحالیم که این برنامه از منطقه دو 
آغاز شده و امروز در منطقه چهار برگزار شده؛ 
امیدواریم که این قبیل برنامه ها در همه نقاط 

شهر اجرا شود.

مدیر منطقه هفت شهرداری تشریح کرد:
اجرای پروژه های آبی برای 
افزایش سرزندگی فضای سبز

مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان گفت: 
چند پروژه مهم آبی از جملــه احداث کلکتور 
و مخازن آب فضای ســبز، پــروژه خط انتقال 
پساب و ... در این منطقه در حال اجراست که 
با تکمیل آنها شاهد تحول در کیفیت، شادابی 
و سرزندگی هر چه بیشــتر فضای سبز شمال 
شــهر خواهیم بود. علی اصغر شاطوری اظهار 
کرد: کیفیت پایین آب فضای ســبز در منطقه 
هفت از مدت ها قبل یکــی از معضالتی بود که 
بارها برای رفع آن پیگیری هایی انجام شده تا 
فضاهای سبز شادابی خود را به دست آورند. وی 
با بیان اینکه کلکتور و مخازن آب فضای ســبز 
در جنوب بلوار فرزانگان در حال احداث است، 
افزود: احداث ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه نیز 
در دســتور کار قرار گرفته است. مدیر منطقه 
هفت شهرداری اصفهان ادامه داد: پروژه خط 
انتقال پساب برای فضای ســبز شمال شهر با 
پنج میلیارد تومان اعتبار در حال احداث است 
که با اتمام این پروژه ها می توانیم شاهد تحول 
در کیفیت، شادابی و سرزندگی هر چه بیشتر 

فضای سبز شمال شهر باشیم. 
وی با بیان اینکه در سال گذشته فاز اول و دوم 
بازســازی خیابان پرســتار حدفاصل خیابان 
غرضی تا خیابان گلســتان انجام شد، تصریح 
کرد: فازسوم بازســازی این خیابان تا 5۰ روز 
آینده به اتمام می رسد و در اختیار شهروندان 

قرار می گیرد.

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان از اجرای 
حدود 2۴ هــزار تن آســفالت در ســطح معابر 
بزرگراهــی و غیربزرگراهی به مســاحت بیش از 
2۰۰ هزار در سه ماهه اول سال خبر داد. عملیات 
بهسازی و نوسازی آســفالت های معابر از جمله 
مسائلی است که شهروندان آن را جزو اولویت های 
اصلی مدیریت شــهری در هر شــهری می دانند 
و نســبت به پیگیری و انجام آن از سوی مدیران 
مناطق شهرداری، حساسیت زیادی از خود نشان 
می دهند. تغییر چهره شهرها در پی از بین رفتن 
آســفالت کوچه ها و خیابان هــا همچنین ایجاد 
مشــکالت زیاد در این زمینه را می توان از جمله 
دالیل اهتمام شــهروندان به بهسازی و نوسازی 
آســفالت ها دانست. از این رو هرســاله مسئوالن 
شــهری، بخش قابل توجهی از بودجــه عمران 
شهری را به این مســئله اختصاص می دهند؛ به 
طوری که به گفته معاون عمران شهری از ابتدای 
ســال جاری تا پایان خردادماه در حدود 2۴ هزار 
تن آســفالت در قالب عملیات روکش و تراش در 
مناطق 15 گانه شــهرداری اصفهــان به صورت 
قراردادهای معاونت عمران شــهری شــهرداری 
اصفهان با هزینه ای بالغ بر شــش میلیارد و ۷۰۰ 

میلیون تومان اجرا شده است.
ایرج مظفر در ایــن باره می گویــد: از این مقدار 
1۷ هزار تن با هزینه پنج میلیارد تومان در قالب 
پروژه هــای مناطق 15 گانه، شــش هــزار تن با 

هزینــه ای بالــغ بر یک 
میلیــارد و ۷۰۰ میلیون 
مســاحت  و  تومــان 
پنــج هــزار و ۴۰۰ متر 
مربــع در پروژه هــای 
شــاخص عمرانی، شامل 
نمایشــگاه ها  پــروژه 
واقع در منطقــه چهار، 

پروژه روشــن دشــت )پینارت( و احداث تقاطع 
غیرهمســطح روح االمین واقع در منطقه شش، 
پروژه احداث ادامه بلوار فرزانگان و پروژه احداث 
تقاطع غیر همســطح آفتاب واقع در منطقه 1۴ 
اجرا شده اســت.معاون عمران شــهری شهردار 

اصفهان ادامــه می دهد: 
عملیــات  بــر  عــالوه 
عنــوان شــده، عملیات 
خیابان ســازی از ابتدای 
ســال جــاری تاکنون با 
هزینه 1۴ میلیارد تومانی 
در دســت اجراست که 
شامل پروژه های اصالح 
کد ارتفاعی زیرگذر عاشق باند جنوبی، ساماندهی 
خیابان پرستار حد فاصل ســعدی تا غرضی، باند 
شــمالی خیابان هفت تیر، خیابان های مهدیه و 
منتظرالمهدی، خیابان کمکی ارتش و خیابان آذر 
مهر )ترک الدانی( است. برای آسفالت پایانه قدس 

نیز مبلغ یــک میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومان در 
فضایی به مساحت ۸5۰۰ متر مربع در نظر گرفته 
شده که در حال حاضر این پروژه با پیشرفت بیش 
از ۷۰ درصد در منطقه 12 شهرداری اصفهان در 

دست اجراست.
 به گفته معاون عمران شهری همچنین پروژه های 
دیگری در این رابطه شامل پروژه احداث لوپ های 
غربی تقاطع غیر همسطح بلوار رضوان با کمربندی 
شــرق، احداث خیابان مصلــی حدفاصل میدان 
شــهید فهمیده تا چهارراه فرســان و ساماندهی 
خیابان دنارت با هزینه ای بالغ بــر چهار میلیارد 
تومان جهت اجرا پیش بینی شده و در دستور کار 

قرار گرفته است.
مظفر به تعیین اعتبار 51 میلیارد و 6۰۰ میلیون 
تومان در ســال جاری به منظور انجام پروژه های 
آســفالت و خیابان ســازی در مناطــق 15 گانه 
شهرداری اصفهان اشــاره می کند و می گوید: این 
پروژه ها شامل انجام عملیات نگهداری و تعمیرات 
معابر اصلی و فرعــی در قالب لکه گیری و روکش 
اجراست.معاون عمران شهری شــهردار به بهره 
برداری کامل از طــرح پایش مکانیــزه وضعیت 
آســفالت معابر که برای نخســتین بار به شکلی 
عینی در ســطح معابــر شــهراصفهان عملیاتی 
خواهد شد نیز اشاره می کند و می افزاید: با انطباق 
اقدامات ترمیمی با نوع و میزان آسیب های وارده و 
اولویت بندی مناسب و استفاده بهینه از منابع مالی 
در جهت ترمیم و نگهداشــت می توانیم از ثمرات 

این سامانه بهره مند شویم.

بهره برداری کامل از طرح پایش مکانیزه وضعیت آسفالت معابر

مدیرعامل ســازمان قطارشــهری اصفهان اظهار کرد: عملیات 
احداث خط دو قطار شــهری اصفهان از سال گذشته آغاز شده و 
شفت ورودی TBM از ایستگاه دارک قرار گرفت و عملیات حفاری 
تونل در دو الین آغاز شد. ســیدمحمدرضا بنکدار هاشمی افزود: 
این حفاری به صورت دو تونل 6, 5 متری به طول هشت کیلومتر 
تا ایســتگاه امام علی )ع( درحال انجام است که به زودی عملیات 

حفاری مکانیــزه تونل غرب اصفهان از ایســتگاه کهندژ نیز آغاز 
می شود. مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان تصریح کرد: این 
سازمان در حال حاضر بر اساس برنامه زمانبندی، فعالیت اجرایی 
خود را برای تکمیل خط دوم قطار شهری اصفهان پیش می برد و 
تامین مالی آن با استفاده از اوراق مشارکت انجام می شود. وی با 
بیان اینکه ناوگان مورد نیاز برای خط دو قطارشهری اصفهان به 

صورت فاینانس انجام خواهد شد، گفت: اگر مشکالت ارزی رفع 
شود، شاهد رفع بسیاری از مشکالت خواهیم بود. بنکدار هاشمی 
با تاکید براینکه نمی توان زمان دقیقی را برای بهره برداری از خط 
دو قطار شهری اصفهان عنوان کرد، گفت: با تمام توان و استفاده از 
تمام ظرفیت ها فعالیت برای احداث خط دو درحال انجام است و 

مباحث مالی آن با استفاده از اوراق مشارکت پیش می رود.

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان:
به زودی عملیات شفت ورودی TBM بخش غربی خط دو مترو آغاز می شود

  برای نخستین بار در اصفهان عملیاتی می شود؛

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی کشور در آیین تکریم و 
معارفه رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان، اظهار 
کرد: همه می دانیم در نظام دو قطبی آن روزگار، انقالب با تکیه بر دین، 
مردمی بودن و استکبارستیزی به بار نشست و امروز مراسم هایی که با 
حضور آحاد مردم برپا می شود، موجب تداوم این انقالب است. نصرت ا... 
لطفی افزود: شورای هماهنگی، نهادی است که در غربت کار می کند، 
تازه در چند سال اخیر و با استفاده از ظرفیت شورای نگهبان توانستیم 
بودجه ای برای این شورا مقرر کنیم. لطفی افزود: به فرموده مقام معظم 

رهبری، حضور 1۰۰۰ نفر هم در صحنه نیاز بــه مدیریت دارد و واقعا 
چه فشارها و استرس هایی وارد می شود تا یک راهپیمایی شکل بگیرد، 
مســلما یک راهپیمایی با پخش یک بیانیه شکل نمی گیرد. قائم مقام 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور، گفت: یکی از اتفاقات نیازمند 
هماهنگی، راهپیمایی حمایت از تصمیــم ایران برای کاهش تعهدات 
برجامی بود. خیلی از سازمان ها تماس گرفتند تا این راهپیمایی منحل 
شود؛ اما منحل نشد و برگزاری آن، اثرات بســیار مفیدی داشت. وی 
ادامه داد: اگر بحث قانونی استفاده از نیروهای جوان نبود، از حضور آقای 

عسگری چشم پوشی نمی کردیم و از حضور ایشان همچنان در این شورا 
استفاده می کردیم؛ اما منع به کارگیری بازنشستگان، چاره ای جز این 
پیش پای ما نگذاشت. لطفی گفت: برخالف هجمه سازی های مشابه 
آنچه در خصوص آقای عسگری در این سازمان مبنی بر بازنشسته بودن 
ایشان مطرح بود، آقای احمدی بازنشسته نیستند و امیدواریم به اندازه 
رییس ســابق موفق عمل کنند. در این مراسم، محمدعلی احمدی به 
عنوان رییس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان 

معرفی و از خدمات 15 ساله جعفر عسگری در این سمت تجلیل شد.

روز یکشــنبه، شــهردار اصفهان در نخستین 
برنامــه مالقات مردمــی خود بــا معتمدین و 
شــهروندان منطقه 9 اصفهان دیدار و گفت و 
گو کرد. »قدرت ا... نوروزی« شــهردار اصفهان 
در این دیــدار اظهار کــرد: تشــکیل کمیته 

شــمال غرب برای پیگیری مسائل 
و مشکالت، اقدام بسیار خوبی است. 
وی با بیان اینکــه روح معنویت در 
منطقــه 9 حاکم اســت و باید قدر 
این روحیه را دانســت تــا بتوانیم 
مشــکالت مردم را بهتر رفع کنیم، 
افزود: دوست داریم منطقه 9 متحول 
شــود؛ زیرا اینجا ریه شهر اصفهان 
است. شهردار اصفهان ادامه داد: 25 

درصد مادی ها و فضاهای سبز شهر در منطقه 
9 شــهرداری اصفهان قرار دارد که نســبت به 
مساحت کل اصفهان بســیار زیاد است؛ اما اگر 
اینجا ریه شهر اســت، قطعا برای حفظ آن به 
آب نیاز دارد. وی با بیان اینکه مدیریت جدید 
شهرداری اصفهان در بدو آغاز فعالیت های خود 
با چالش های زیادی مواجه بود که خوشبختانه 
امروز بسیاری از بدهی ها تســویه شده است، 
ادامه داد: با 1۰ هزار نفر نیروی مازاد انســانی 
در شــهرداری اصفهان مواجه بودیــم که اگر 
رویه های قبل ادامه پیدا می کرد، این تعداد به 
15 هزار نفر نیز افزایش می یافت. وی با اشــاره 
به شرایط مطلوب ساخت و ســاز در منطقه 9 

گفت: سال گذشــته در زمینه جذب بودجه در 
بین کالن شهرهای ایران اول شده ایم. نوروزی 
با بیان اینکه در چهارماه نخســت سال گذشته 
۳15 میلیارد تومان از بودجه سه هزار میلیارد 
تومانی شهرداری اصفهان محقق شد، تصریح 

کرد: امســال علی رغم افزایــش ۳۷ درصدی 
بودجه و رسیدن آن به مبلغ چهار هزار و 1۰۰ 
میلیارد تومان تا پایان تیرماه سال جاری 1۳۰۰ 
میلیارد تومان آن محقق شد؛ یعنی شهرداری 
اصفهــان 1۰۰۰ میلیارد تومان بیش از ســال 
گذشته درآمد داشته است. نوروزی خاطرنشان 
کرد: در چهارماه نخست سال گذشته از بودجه 
5۰ میلیارد تومانی شــهرداری منطقه 9 تنها 
11 درصد تحقق یافته بود؛ اما در مدت مشابه 
امســال علی رغم افزایش 1۰ میلیارد تومانی 
رقم بودجه منطقه، ۳2 درصــد بودجه تحقق 
 پیدا کرده که بیش از 9۰ درصد آن نقدی بوده

 است.

شهردار اصفهان در نخستین برنامه مالقات مردمی خود مطرح کرد:

تحقق ۳2 درصدی بودجه منطقه ۹
اولویت ســازمان هواشناسی کشور، ایجاد بستر 
الزم برای پشــتیبانی تهران به مرکزیت استان 
اصفهان است. معاون محترم وزیر راه و شهرسازی 
و ریاست سازمان هواشناسی کشور با بیان این 
مطلب افزاد: اســتان اصفهان بــا برخورداری از 

زیرســاخت های مناســب و توان متخصصان 
مجرب مکان مناسبی برای پشتیبانی از»مرکز 
ب« سازمان اســت و این از اولویت های سازمان 
هواشناسی کشور است. تاج بخش گفت: سازمان 
هواشناســی دارای بهترین و بیشترین قدمت 
آماری جوی اســت و با تجهیز کردن این مرکز 
ســعی خواهیم کرد در مواقع بحران جانشین 
اســتان تهران باشــد. وی اولویت های سازمان 
هواشناسی را تجهیز و راه اندازی مرکز پشتیبان 
در زمینــه داده، پیش بینی و پورتال دانســت 
که در مواقع اضطــرار و بحران بتــوان از آن به 
عنوان »مرکز ب« تهران استفاده کرد. استاندار 
اصفهان نیز با بیان اینکه استان اصفهان همواره 

دارای جایــگاه ویــژه ای در عرصه های مختلف 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی در کشور بوده و 
هســت، اظهار کرد: به تبع به هواشناسی استان 
هم می بایست با دیدگاه بهتری نگاه و توجه ویژه 
کرد. عباس رضایی ضمن تشــکر از مدیریت و 
کارکنان هواشناسی گفتند: جلسات 
و تعامل این دســتگاه بــا مدیریت 
بحران اســتانداری بسیار خوب بوده 
و باعث شده با اطالع رسانی به موقع 
اوضاع جوی و با پیشگیری به هنگام 
از خسارات ناشــی از بالیای طبیعی 

جلوگیری کنیم. 
وی همچنیــن بیــان کرد: اســتان 
اصفهــان علی رغم برخــورداری از 
بســیاری از منابع و ذخائر در بسیاری از جهت 
هم محروم و مظلوم واقع شده و در دوره های قبل 
مورد بی توجهی و بی مهری مسئوالن قبلی قرار 
گرفته است؛ اما علی رغم همه کمبودها به یک 
استان پیشرو در زمینه های مختلف تبدیل شده و 
حضور این استان در بحث کمک به مناطق سیل 
زده استان های خوزستان و لرستان مهر تاییدی 

بر این ادعاست.
 وی در پایــان تاکید کرد تعامل با هواشناســی 
استان اصفهان از اهم برنامه های استانداری است 
و سعی خواهد شد با اختصاص منابع مالی در حد 
امکان به ایجاد بسترهای مناسب جهت رشد و 

بالندگی این دستگاه اجرایی کمک کنیم.

 دردیدار ریاست سازمان هواشناسی کشور با استاندار اصفهان مطرح شد؛

تعامل با هواشناسی استان از اهم برنامه های استانداری است

تغییر چهره شهرها در پی از 
بین رفتن آسفالت کوچه ها و 

خیابان ها را می توان از جمله دالیل 
اهتمام شهروندان به بهسازی 

و نوسازی آسفالت ها دانست

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور:
حضور آحاد مردم در صحنه های مختلف، تداوم انقالب را سبب می شود

 نرگس طلوعی
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   من هم بشرى مانند شما هستم . از شما زن 

می گیرم و به شما زن می دهم ، مگر فاطمه را که 
دستور ازدواج او از آسمان نازل شد 
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یادداشت

خشونت از اندیشه آگاهانه، تغییرات فیزیولوژیکی و رفتارهایی 
در ارتباط با آن تشکیل می شود. بنابراین موفق ترین روش ها در 
برخورد با خشم، روش های مقابله ای، شناختی، قرار گرفتن در 
آرمیدگی و اصالح رفتار است. برای مقابله با خشم باید برخورد 
مناسب، بجا و موثر داشــت. بهترین کار ممکن، این است که با 
روش های مختلف آشــنا شــوید تا در هر زمان و برحسب نیاز، 
بتوانید از یک یا چند شیوه استفاده کنید. با توجه به فعالیت ها 
و نتیجه گیری های کارول تاوریس )۱۹۸۲( و هارولد ویسینگر 
)۱۹۸۵( و نیز با رعایت اصول برنامه های دوازده مرحله ای اصالح 

رفتار، برای برخوردهای خالق تر، این راهکارها را مطالعه کنید:
۷- برای خود نظام حمایتی ایجاد کنید. چند دوست صمیمی 
پیدا کنید، کســانی که بتوانید به آنها اطمینان داشــته باشید. 
اشخاص را به زور وادار به جانبداری از خود نکنید. از راه صحبت 
کردن با دیگران، می توانید اطالعات الزم را پردازش کنید و درک 

درست تری از موقعیت، داشته باشید.
۸- از خود و دیگران انتظارات واقع بینانه داشته باشید. در بسیاری 
از مواقع، علت خشم ما حاصل توقعات بیجایی است که از خود یا 
دیگران داریم. بیاموزید که توقعات خود را مجددا ارزیابی کنید و 

اجازه ندهید که این توقعات بی دلیل، در شما تولید خشم کنند.
۹- روش های حل مسئله را بیاموزید. در مورد مسائل جبهه گیری 
نکنید بلکه بکوشید تا انتخاب ها و راه چاره هایی برای خود در نظر 
بگیرید. برای رسیدن به این موضوع، به تصورات و خالقیت های 
خود اعتماد کنید؛ اما توجه داشــته باشــید که روش های حل 

مسئله صرفا تالفی جویانه نیستند.
۱۰- اجزای ذهنی، احساسی، جســمانی و معنوی حال خوش 
خود را متعادل سازید. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند 
اشخاصی که در حالت تعادل به سر می برند، در مقایسه با کسانی 
که از این موقعیت محرومند، با سرعت بیشتری با خشم برخورد 
می کنند و زودتر هم از آن خالص می شوند. ثابت شده است که 
ورزش کردن، راه مناسبی برای تخلیه هیجانی خشم است. خوب 
غذا بخورید، به طور منظــم ورزش کنید و به خود فرصتی برای 
تنهایی بدهید. بیاموزید که بیشتر بخندید. خنده استرس را به 
شدت کاهش داده شما را در موقعیت بهتری قرار می دهد. اما به 
خاطر داشته باشید در حالی که خنده یکی از بهترین داروهاست، 
خشــمی که به صورت طعنه و زخم زبان تخلیه می شود نیز نه 

خالق است و نه سالم!
۱۱- شکایات را به درخواســت تبدیل کنید. بدبین ها میل به 
شکایت دارند و اغلب غر می زنند. همه می توانند شکایت کنند. 
شکایت کردن نشــانه ایفای نقش قربانی است. وقتی از یکی از 
همکاران یا یکی از اعضای خانواده خود ناراحت می شوید، مسئله 
را به یک درخواست تبدیل کنید و سعی کنید به جای مشکالت 
موجود، به فرصت های موجود بیندیشید و نگاه واقع بینانه تری به 

موضوع داشته باشید.
۱۲- خشم های مربوط به گذشته را فراموش کنید. بیاموزید تا 
عوامل مسبب خشم تان را برطرف سازید. برای حل هر مسئله، 
قبل از هر کاری، با خود صحبت کنید. در مرحله بعدی می توانید 
برای حل مشــکل خود با دیگران نیز مشورت و صحبت کنید. 
مســلما باید روشــی مدبرانه اتخاذ کنید. از همه اینها مهم تر، 
بیاموزید که اشتباهات خود و دیگران را ببخشید. گذشت، بخش 

مهمی از مدیریت و کنترل خشم است.
کسانی هستند که می گویند خشم و هراس، دو روی یک سکه اند. 
کسانی هم می گویند که خشم، سایه هراس است. ترس و خشم 
حتی اگر متفاوت باشند و یا از یک منبع سرچشمه گرفته، اما به 

شکل متفاوتی ابراز  شوند، هر دو کامال حقیقی هستند!

چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟ )2(

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

من می گوید، پنجره را به 
ســرعت باز کن، هدیه ای 
شــگرف برایت آورده ام. 
هدیه شــگرف چیزی جز 
یک روز تازه نیست. روزی 
متفاوت با تمــام روزهای 

دیگر ...

»دیوانه وار«
کریستین بوبن

روزی متفاوت با تمام 
روزهای دیگر

وقتــی نــور، نــور واقعی، 
نــوری کــه نقاشــان از 
بــه ترســیم کشــیدنش 
عاجزنــد، هــر روز صبــح، 
از شــکاف کرکره هــای 
چوبی، بــه درون می خزد، 
دیوار باالی تختخوابم راه 
راه می شــود. ایــن نور به 

زندگی در یک عمارت با یک قبر در وسط اتاق نشیمن به نظر مانند فیلم های 
ترسناک است. بسیاری از مردم ویتنام بر این باورند که مرده هایشان باید در 
گورستان و یا در زمین های مقدس کلیســا و معابد دفن شوند؛ اما داستان 
این ویال منحصر به فرد اســت و بیش از یک دهه است که مرده این خانواده 
در اتاق نشــمین دفن شده اســت. صاحب این خانه پس از ساخت عمارت 
بیماری سختی گرفت و مجبور شد برای درمان به آمریکا سفر کند و همانجا 
هم درگذشت، چون او نتوانســت هرگز در این ویال زندگی کند؛ بنابراین از 

فرزندانش خواست تا بعد از مرگش او را در خانه اش دفن کنند.

عمارتی که تبدیل به خانه ابدی یک زن شد

مییستسه اودژانگسکیه، روستایی کوچک در جنوب لهستان و در نزدیکی مرز 
جمهوری چک است. این روستا به اولین خانواده ای که فرزند پسر به دنیا بیاورند، 
جایزه می دهد! حداقل ۹ سال است که هیچ پسری در این روستا به دنیا نیامده و 
کوچک ترین پسری که هنوز در روستا زندگی می کند ۱۲ ساله است. هیچ کس 
نمی داند چرا، اما زوج های این روستا به ندرت پسر به دنیا می آورند. بیشتر سکنه 
این روستا زن هستند و مردم محلی می گویند از وقتی به یاد دارند همین طور 
بوده است. شهردار این روستا به خبرنگاران گفته که نادر بودن تولد پسران در 

این روستا چیز عجیب و تازه ای نیست.

جایزه برای اولین زوجی که پسردار شوند!

تفریحات فوق الکچری که فقط ثروتمندان از پس مخارجش بر می آیند )3(
 نگهداری از حیوانات عجیب و نادر

بسیاری از مردم جهان از گربه، سگ، موش، ایگوانا و... در خانه نگهداری می کنند و آنها را به عنوان حیوان خانگی دوست دارند؛ اما 
حیوانات خانگی میلیادرها هم با مردم عادی متفاوت است. آن ها سعی دارند حیوانات عجیب و نادری را به عنوان حیوان خانگی خود 
خریداری و نگهداری کنند. مثال به جای سگ معمولی سراغ سگ های ماستیف تبتی می روند. برخی از میلیاردرها همانند سلبریتی ها 
این تفریح را بسیار دوست دارند. البته انتخاب برخی از آنها هم بسیار عجیب و غریب اســت. به طور مثال، نیکالس کیج ۱۵۰ هزار 
دالر برای خرید یک اختاپوس هزینه کرده است. خرید حیوانات عجیب به عنوان حیوان خانگی یکی از تفریحات الکچری در جهان 
شناخته می شود و ثروتمندان هزاران تا میلیون ها دالر برای خرید این سرگرمی هزینه می کنند. مایک تایسون، بوکسور بازنشسته، 

نه یک، بلکه سه ببر بنگال در خانه دارد. هزینه نگهداری از این ببرها در ماه حدود ۴ هزار برای هر توله است.
 مسابقه قایق موتوری

قایق موتوری یکی از تفریحات بسیار لذت بخش و دوست داشتنی است که اغلب مردم دوست دارند. اما مردم عادی شاید بتوانند قایق 
را یک یا چند ساعت کرایه کنند و از این تفریح لذت ببرند، این در حالی اســت که ثروتمندان جهان بهترین مدل های این وسایل را 
خریداری می کنند و هر زمان دوست دارند با هم نوعان خود مسابقه می گذارند. از آنجا که خریداری، نگهداری و مراقبت از قایق های 
موتوری هزینه بسیار باالیی دارد، فقط میلیادرها از عهده چنین خرجی برای تفریح و سرگرمی بر می آیند. یک قایق سرعتی استاندارد 
۵۰ هزار دالر قیمت دارد. قایقی که مخصوص مسابقه باشد باید در نوع خود بهترین باشد و همین امر سبب می شود قایق های موتوری 

مسابقه ای باالی ۶۰۰ هزار دالر قیمت داشته باشند. 
میلیادرهای جهان بدون دغدغه این مبلغ را پرداخت می کنند و روی آب های آزاد جهان با هم مسابقه می گذارند. از دیگر تفریحات 
الکچری که فقط مخصوص میلیادرهاست می توان به پرواز با هواپیما، سفر به دور دنیا، اســکای دایوینگ، مسابقات ماشین سواری 

و کوهنوردی اشاره کرد.

وبگردی

به تازگی کتابخانه ای جالب و جذاب و در عین حال بسیار منحصر به فرد در فنالند 
رونمایی شد که برای اولین بار در دسامبر سال ۲۰۱۸ میالدی افتتاح شد و این 
روزها دارای محبوبیت بسیار زیادی است که حتی آمار بیش از ۲۰۰۰۰ بازدید 
کننده در طول روز را نیز ثبت کرده اســت . این سازه عظیم همانند یک کشتی 
بسیار بزرگ و با وسعت بسیار زیادی است که روزانه محل عبور و مرور افراد عاشق 
مطالعه می باشد که توســط تیم » معماران ALA « طراحی و ساخته شده که 
واقعا می تواند احساس غنی و پربار مطالعه را به هر مراجعه کننده ای منتقل کند.

کتابخانه ای بسیار زیبا شبیه به کشتی بزرگ

 مقاله نویسان برای قصه گویی 
دست به قلم می شوند

فراخوان ارائه مقاله به بخش علمی بیســت ودومین جشــنواره 
بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
منتشر شد. بر اساس این فراخوان در بخش علمی این جشنواره 
شــش محور موضوعی و ۱۶ موضوع برای مقاله نویسی تعیین 
شــده اســت. »قصه و پرورش تفکر«، »روش ها و رویکردهای 
قصه گویی«، »قصه گویــی و رویکردهای نقــد ادبی«، »قصه، 
مخاطب شناسی و ادبیات عامیانه«، »قصه گویی و سالمت جسمی 
و روحی« و »قصه گویی و ارتباط فرامرزی« شش محور موضوعی 
اعالم شده است. بر همین اساس عالقه مندان می توانند در محور 
موضوعی »قصه و پرورش تفکر« با چهــار موضوع »قصه گویی 
و پرورش انواع هوش«، »قصه گویی و پرورش تفکر فلســفی«، 
»قصه گویی و پرورش تفکر مراقبتــی« و »قصه گویی و پرورش 
تفکر مشــارکتی« و همچنین در محور »روش ها و رویکردهای 
قصه گویی« با دو موضوع »قصه گویــی با روش ها و رویکردهای 
نوین« و »قصه گویی و زبان آموزی« مقاله های خود را در سایت 
جشــنواره بارگذاری کنند.مهلت ارســال آثار به این بخش 3۰ 
مهر، و داوری و زمان اعالم نتیجــه ۱۵ تا ۲۰ آبان ۱3۹۸ تعیین 

شده است.

خنجر سپید شب
کتاب »خنجر سپید شب« به قلم مسلم ناصری به تازگی از سوی 
دفتر نشر معارف منتشر شده است. داستان کتاب »خنجر سپید 
شــب« از آنجایی خواننده را وارد داستان می کند که پسری به 
نام محمد در بین مهاجرین حبشه متولد می شود. او پسر دایی 
معاویه است، از امویان و طبیعی ا ست دشمن سرسخت حضرت 
رسول)ص( و حضرت امیر باشد؛ اما بر خالف انتظار، او دوستدار 
نبوت و امامت است و هرچه را که دارد فدای این محبت می کند. 
محمد پسر ابی حذیفه به دست عثمان، خلیفه سوم پرورش یافته 
اســت؛ اما روزگار برایش این چنین رقم می زند که از مخالفان 
عثمان باشــد و دوســتدار علی)ع(. این مخالفت تا آنجا ادامه 
می یابد که او در قیام مردم مصر علیه عثمان نقش مهمی دارد 
و مدتی بر مصر فرمانروایی می کند. در این فاصله جنگ جمل 
و صفین اتفاق می افتد و پای عمروعاص به داستان باز می شود 
و او بنا بر ذاتش، فریبی می افزاید به فریب های گذشــته.خنجر 
سپید شب، زبانی روان دارد، واژگان به کار رفته در آن ساده است 
و در کنار سخت بودن تاریخ این دوره از اسالم، طعم سهولت را 
به خواننده می چشاند. این رمان با اینکه بازه زمانی گسترده ای 
را شامل می شود؛ اما به گونه ای روایت شده که خواننده متوجه 

گذر زمان نشود و شکاف های زمانی برای او آزاردهنده نباشد.

 حفظ زبان فارسی
 تنها از دست شاعران برمی آید

چهلمین نوبت از محفل موسیقی و شعر »اتفاق ترانه« با اجرای 
میالد عرفان پور، شعرخوانی و سخنان سعید بیابانکی و اجرای 
موسیقی هادی فیض آبادی برگزار شد. در این نشست بیابانکی 
با اشاره به آشــنایی خود در دوره نوجوانی با شعر گفت: از دوره 
دبیرستان سرودن شــعر را، نه به صورت جدی، شروع کردم. 
آنچنان که سعی می کردم فرمول های شیمی، ریاضی و فیزیک 
را با وزن و آهنگ به شــعر دربیارورم تا به خوبی در ذهنم ثبت 
شود؛ اما هیچ گاه نمی دانستم که واقعا توانایی سرودن شعر دارم. 
وی با اشاره به سفری که به تاجیکستان داشته است، گفت: مردم 
تاجیکستان در کشوری که فاصله زیادی با مرزهای ایران دارد 
فارسی حرف می زنند، ولی با رسم الخط روسی می نویسند. در 
این سفر از یکی از دوستان پرسیدم با اینکه خط شان هم تغییر 
کرده پس چرا زبان فارسی در این کشور ماندگار شده است. این 
دوستم معتقد بود به خاطر شعر و موسیقی فارسی که در میان 
مردم تاجیک رواج دارد زبان فارسی نیز همچنان زنده است. این 
نشان از اهمیت شعر و اهمیت شــاعران فارسی است. پس قدر 
خود را بدانید؛ چرا که شاعران درست تر از دیگران حرف می زنند 

و حفظ زبان فارسی تنها از دست شاعران برمی آید.

دیدگاهخبرکتاب

آرامگاه مفاخر 
کشور آذربایجان

پارک و آرامگاه مفاخر 
کشــور آذربایجان در 
27 اوت 1948 در باکــو 
تأسیس شد. این پارک 
نزدیک خیابــان پارلما 
پشت  در  پرســپکتی 
برج های شعله قرار دارد. 
این پارک زیبا آرامگاه 
هنرمندان، نویسندگان، 
و  سیاســتمداران 
دانشــمدان جمهوری 

آذربایجان است.

اینستاگردی

 ژست گرفتن
 به سبک خاله شادونه

عموپورنگ، دست بوس مردم اردبیل

ملیکا زارعی با انتشار این عکس نوشت: 
مهم نیست زندگی ام چگونه می گذرد. 
عاشق آن خاطراتی هستم که تصادفی 
از ذهنم عبور می کنند و باعث لبخندم 

می شوند.

 داریوش فرضیایی با انتشار این عکس 
نوشت: ســالم، به نوبه خودم تشکر و 
قدردانی می کنم از مردم خوب و فهیم 
ســرعین و اردبیل که مثل همیشه با 
محبــت و مهربانــی فــراوان من رو 
شرمنده خودشــون کردند با افتخار 
دستتان را می بوسم و از خداوند آرزوی 
ســربلندی و پایداری برایتــان دارم.. 

یاشاسین آذربایجان

علیرام نورایی با انتشــار این عکس 
نوشت: خوشــبختی و آرامش یعنی 
توانایی سپاسگزاری و لذت بردن از 

آنچه که هستیدو آنچه که دارید…
عکس از مراســم رونمایــی از فیلم 

کوتاه »پاندول«

خوشبختی و آرامش از نگاه »علیرام نورایی«
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