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سینما رفتن؛
امروز یه فیلم در حال اکران رو 

انتخاب کنیم و به اتفاق خانواده 
یا دوستانمون بریم سینما و  از 

دیدن فیلم لذت ببریم!
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  روز ازدواج فقط به درد تقویم می خورد
 گرانی افسار گسیخته و سنت حسنه ای که مغفول مانده است؛

  مروری بر تورم تیرماه در اصفهان؛ 

گرانی در روستاها پیشی گرفت

5

3

حساسیت ویژه رهبر 
انقالب نسبت به اصفهان

 در حاشیه تقدیر آیت ا... مظاهری
 از سردار سلیمانی مطرح شد؛

7

 لیدرها محدود شدند، ورزشگاه تجهیز؛

 فصلی بدون آشوب 
در انتظار لیگ نوزدهم

نقش موثر رزمندگان جهادگر 
اصفهانی در محرومیت زدایی 

و تامین امنیت مرزها

7

6

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 
برترین سازمان سال 97

افزایش روزافزون جمعیت، به همراه گســترش کالبدی شهر اصفهان وایجاد نو 
شهرک های اقماری تاکیدی است بر نقش صنعتی این شهر؛ همچنین استقرار 
درصد قابل توجهی از مراکز تولیدی وصنایع ملی ومنطقه ای،جذب نیروهای انسانی بیشتری را 

صفحه   7به اصفهان سبب شده است...

زهرمار   
کارگردان:سید جواد رضویان

پردیس ساحل اصفهان/پردیس 
چهارباغ/سیتی سنتر

گالری امروز
نمایش آثار علیرضا چلیپا
28 تیر الی 28 مرداد

گالری اکنون
۴۵۵ کیلومتر/ مدیا:نقاشی

۴  الی ۱۶ مرداد

سالروز پیوند مرتضی و فاطمه علیهاالسالم است. مبارک باد بر همه کائنات ، این لبخند بی زوال پروردگار درگستره خلقت خویش
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آمریکا باالخــره تهدیدش را عملــی کرد و محمد 
جواد ظریف،وزیر امور خارجه کشورمان را به لیست 
تحریمی های ایــران اضافه کرد؛ هر چند پیشــتر 
کارشناســان معتقد بودند تحریم ظریف تنها یک 
بلوف سیاسی اســت؛ اما بامداد پنجشنبه وزارت 
خزانه داری آمریکا، وزیر امور خارجه را رسما تحریم 
کرد. ظریف، در اولین واکنش خود نســبت به این 
موضوع در توییتر نوشت: »دلیل اینکه آمریکا مرا 
تحریم کرده این است که من سخنگوی اول ایران 
در سراسر جهان هستم. این حقیقت واقعا دردناک 
است؟ این اقدام تاثیر روی من یا خانواده ام ندارد. 
چون من دارایی یا منافعی خارج از ایران ندارم. از 
شما تشــکر می کنم که مرا به عنوان چنین تهدید 

بزرگی برای اهداف تان محسوب می کنید«. 
هر چند تحریم ظریف، شامل دارایی های او و معامله 
با وی از طریق شــرکت های آمریکایی می شود که 
مســلما کمترین اثری در منافع ایران در ســطح 
بین المللی ندارد؛ اما او به عنوان یک مقام ایرانی در 
همه جای دنیا تحت فشار آمریکا با محدودیت هایی 

همراه خواهد بود.
 ظریف به عنوان وزیر امور خارجه ایران شاید نتواند 
برای ورود به خاک آمریکا و ورود به ســازمان ملل 
ویزا بگیرد و یا اگر روزی شنیده شد که هتلی خارج 
از آمریکا به دلیل تهدید این کشور، به ظریف اتاق 
نداده یا مقام سیاسی یک کشــور تهدید شود که 
با وزیر خارجــه ایران دیدار نکند یــا به هواپیمای 
ظریف اجازه فرود در فرودگاهی داده نشود، خیلی 
جای تعجب ندارد! هر چند اجرای هر کدام از این 
محدودیت ها در هر جای دنیا به شــدت پرســتیژ 

و اســتقالل سیاسی آن 
کشور را در معرض خطر 
قرار خواهد داد؛ اما بدون 
شک بهره برداری سیاسی 
و تبلیغاتــی آن بــرای 
ایرانی ها هــم کم نخواهد 
بود.آمریکایی هــا طــی 

ماه های اخیر تالش های زیــادی برای گفت وگو با 
ایران داشته اند و تقریبا هر بار که شکست خورده اند 
با تنگ تر کــردن حلقه تحریم به فکــر جبران آن 
بوده اند. این حرکت آخر نیز می تواند نوعی تالفی به 
خاطر  روی خوش نشان ندادن ایرانی ها به وزیر امور 

خارجه آمریکا باشد.
»پمپئــو« هفته گذشــته صراحتا اعــالم کرد که 
می خواهد به ایــران بیاید؛ اما این درخواســت با 

تمســخر و گوشه و کنایه 
مقامــات ایرانــی مواجه 
شــد؛ اتفاقی کــه برای 
آمریکایی ها گــران تمام 
شــد و به نظر می رســد 
اجــرای تهدیــد تحریم 
»ظریف« بخشی از پروژه 
تالفی آنها باشد. در داخل و خارج آمریکا این اقدام 
البته به منزله بســتن درهای مذاکره بیان شــده 
اســت؛ فرآیندی که آمریکایی ها بارها بر آن تاکید 
کردند و از ایرانی ها خواســتند پــای میز مذاکره 
بنشــینند؛ اما همانطور که کریس مورفی، سناتور 
ایالت کنتیکت در کنگره آمریکا گفته است معلوم 
نیســت اگر هدف آمریکا مذاکره است چرا وزارت 
خزانه داری، مذاکره کننده ارشــد ایران را تحریم 

کرده است. رسانه های دنیا از جمله در آمریکا این 
حرکت را نوعی تسویه حساب و سیاستگذاری بدون 
اطالعات و درک درست کنش های سیاسی برآورد 
کرده اند. نیویورک تایمز درباره تحریم ظریف به نقل 
از یک دیپلمات ارشد اروپایی نوشت: دولت ترامپ 
در زمینه ایران هیچ کارشناس خبره ای در کنار خود 
ندارد که در سیاســت گذاری ها کمک کننده باشد. 
سیاســت )آمریکا( با ایدئولوژی پیــش می رود نه 

دانش و اطالعات.
تحریم ظریف در شــرایطی از ســوی آمریکایی ها 
به بهانه اجرای سیاســت های رهبر انقالب در دنیا 
عملیاتی شد که در هفته های اخیر حرف و حدیث ها 
پیرامون دلخوری ظریف از سریال گاندو و نامه وی 
به رهبر انقالب در رســانه ها بازتاب داشــته است. 
در شــرایطی که رهبر انقالب از وزیر امور خارجه 
دلجویی کردند و او را نیروی انقالب خواندند، این 
اتفاق حاال به یک حرکت جمعی در داخل در جهت 
حمایت از ظریف تبدیل شده است. اکثر منتقدان 
جدی او، بــا حمایت از وی این حرکــت آمریکا را 
محکوم کردند. انتظاری که آمریکایی ها و مخالفان 
ایران داشتند طی روزهای اخیر برآورده نشد. آنها 
به دنیال تشدید شــکاف میان دولت و رهبری و به 
خصوص ظریف و بدنه سیاست گذاری ارشد نظام 
بودند تا شاید بخشی از قدرت ظریف که همواره به 
عنوان برند ایران شناخته می شد در دنیا کم رنگ 
شود؛ اما حمایت رهبری نشان داد اگر در مواردی 
اختالف نظرها و تفاوت دیدگاه هایی وجود دارد، در 
مباحث استراتژی و کالن، »ظریف«  مورد حمایت 
عالی ترین مقام کشور است. این درست آن چیزی 
بود که آمریکایی ها را عصبانی و وادار به انجام یک 

حرکت غیر منتظره و اشتباه تاریخی کرد.

احتمال تغییرات در دولت 
عراق قوت گرفت

منابع مطلع در عراق گفتند، نخســت وزیر درباره 
برکناری وزرای متهم به فساد و تغییر در کابینه، 
با ائتالف های سیاسی این کشور به تفاهم رسیده 
اســت. »عادل عبدالمهدی«، در صدد است آن 
دسته از وزرایی را که علیه آنها پرونده های فساد 
وجود دارد و ائتالف های پارلمانی بنا دارند آنها را 
استیضاح کنند، برکنار کند. تغییر در دولت عراق 
در راســتای تفاهم هایی صورت می گیرد که به 
»مرحله پیشرفته ای« بین عبدالمهدی و شماری 
از این ائتالف های سیاسی رســیده است. العربی 
الجدید می نویســد: »این تفاهم ها در راســتای 
تالش های عبدالمهدی، نخست وزیر دولت عراق 
جهت دلجویی از رقبای سیاسی و جلب نظر آن ها 
در مورد دولتش صــورت می گیرد؛ به ویژه اینکه 
او با درخواســت های آن ها جهت تغییر موافقت 

کرده است«.

برزیل به فهرست »متحدین مهم 
غیرعضو در ناتو« افزوده شد

رییس جمهوری آمریکا کــه از روابط نزدیکی با 
همتای برزیلی برخوردار است، این کشور را متحد 
مهم غیر عضو ناتو معرفی کرد. عالوه بر برزیل، ۱۶ 
کشور دیگر ازجمله کره جنوبی، استرالیا، آرژانتین 
و کویت هم در این لیست جای دارند. ترامپ در 
ماه میالدی مارس و در سفری که به برزیل برای 
دیدار با »ژائیر بولســونارو« رییس جمهوری این 

کشور داشت؛ چنین وعده ای به او داده بود. 

خودداری نفتکش های شرکت 
»شل« از احتزاز پرچم انگلیس

شــرکت نفتی رویال داچ شل اعالم کرد تا اطالع 
بعدی هنگام عبور نفتکش هایش از خلیج فارس 
و تنگه هرمز پرچم انگلیس را نصب نخواهد کرد. 
رسانه ها در انگلیس با انتشار این خبر علت اقدام 
شرکت شل را نگرانی از بیم توقیف کشتی های در 

حال تردد با پرچم انگلیس اعالم کردند.

جانشین »آمانو« ماه اکتبر 
منصوب می شود

آژانس بین المللی انرژی اتمــی می گوید در ماه 
میالدی اکتبر فردی که عهده دار مقام مدیرکلی 
این نهاد است را مشــخص خواهد کرد.سازمان 
بین المللی انرژی اتمــی، تاریخ انتصاب مدیرکل 
این نهاد را مــاه میالدی اکتبر اعــالم کرد تا به 
این ترتیب، وی بتواند از ژانویه ۲۰۲۰، رسما کار 
خود را آغاز کند. این در حالی اســت که آژانس 
هفته پیش اعالم کرد مادامی که مدیرکل دائمی 
نهاد مشخص نشــده، »کورنل فروتا« دیپلمات 
رومانیایی، موقتا عهده دار امور خواهد بود. شورای 
حکام مهلت پایانی ثبت نام برای نامزدی ریاست 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را پنجم سپتامبر 

)۱۴ شهریور ماه( اعالم کرد.

 اسپانیا درخواست آمریکا را 
رد کرد

یک روزنامه اسپانیایی به نقل از دیپلمات های این 
کشور گزارش داد که مادرید هم مانند برلین، با 
درخواست رسمی آمریکا برای پیوستن به ائتالف 
دریایی در آب های جنــوب ایران مخالفت کرده 
اســت. روزنامه اســپانیایی »ال کانفیدنسیال« 
ضمن اعالم این خبر، به نقل از منابعی در دولت 
اسپانیا که خواستند نام شان فاش نشود، نوشت 
مادرید درخواست رسمی از سوی ایاالت متحده 
برای مشارکت در طرح ائتالف دریایی در آب های 
جنوب ایران را دریافت کرده؛ امــا آن نپذیرفته 
است. این منابع دیپلماتیک با بیان اینکه مادرید 
نیز همانند برلین درخواســت واشــنگتن را رد 
کرده، می گویند: »دولت اســپانیا در حال حاضر 
هیچ تمایلی به پیوستن به نیروهای تحت رهبری 

آمریکا ]در منطقه[ ندارد«.

یک اشتباه استراتژیک

 جزییات دیدار گروه های جهادی
 با حضرت آیت ا... خامنه ای؛

رهبر انقالب: کاری کنیم 
گفتمان جهادی به گفتمان 

عمومی تبدیل شود
یک عضو دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت ا... 
خامنه ای گفت در دیدار اعضای گروه های جهادی 
با رهبر انقالب، ایشان بر ضرورت تبدیل گفتمان 
حرکت جهادی به گفتمان عمومی جامعه تاکید 
کردند. علی عسکری درباره جزییات این دیدار در 
توییتر نوشت: معظم له ضمن تقدیر از این جوانان 
مومن انقالبی فرمودند: »هرچه ممکن است تالش 
کنید و پیش بروید. هرچه ممکن است فکر کنید 
و این فکر را به مرحله عمل دربیاورید«. وی ادامه 
داد: در تایید این حرکت های انقالبی، رهبرانقالب 
فرمودند: »بگذارید ما مجموعه عظیمی از نســل 
انقالب اســالمی را در کشورمان شاهد باشیم که 
ازلحاظ ســطح فهم، مســائل مدیریتی، خدمت 
رســانی، ایجاد عدالت و قیام به قسط، به جایی 
رسیده باشــد که ذهن های معمولی بشر به آنجا 
نرســیده وباید از او الگو بگیرند«.به نوشــته این 
عضو دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر انقالب، ایشان 
در ضرورت گفتمان ســازی این گونه فعالیت ها 
فرمودند: »گفتمان حرکت جهادی، شماها را به 
وجود آورده. ما بایستی کاری کنیم که این گفتمان 
به یک گفتمان عمومی تبدیل شود.عده ای هستند 
که محرومیت زندگی و جســمانی ندارند؛ اما از 
خدمتگزاری ]به محرومان[ محرومند. به آنها هم 

خدمت کنید«

توافق چین و اتحادیه اروپا 
درباره برجام

نماینده عالی اتحادیه اروپــا و وزیر امور خارجه 
چین بر ســر تداوم حفظ توافق هسته ای ایران با 
قدرت های جهان به توافق رسیدند. چین و اتحادیه 
اروپا طی دیدار وانگ یی، وزیر امور خارجه چین و 
فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا بر سر 
تداوم حفظ توافق هسته ای ایران به توافقی دست 
یافتند. دو طرف پس از مخالفت با کمپین فشار 
حداکثری آمریکا علیه ایــران، از تمامی طرفین 
برجام خواستند تا ضمن خویشتنداری، از تشدید 

هرگونه تنش جلوگیری کنند.

ترامپ:
ایران به دنبال مذاکره است!

رییس جمهور آمریکا که تاکنون بارها مدعی شده 
دولتش برای مذاکره بدون پیش شــرط با ایران 
آمادگی دارد، این بار گفت تهران اکنون به دنبال 
مذاکره با اوست!ترامپ در ادامه ادعایش افزود: به 
یاد داشته باشید من گفته ام که ایران نسبت به ۲ 
سال و نیم گذشته کشور متفاوتی شده است، آن ها 
هم اکنون خواهان مذاکره هستند. ادعای ترامپ 
در حالی مطرح شده که او در ماه های گذشته انواع 
سیاست ها را برای مجاب کردن ایران به گفت وگو 
در پیش گرفته و ناکام مانده است. آمریکا تاکنون 
بارها مدعی شده، آماده برگزاری مذاکرات بدون 

هیچ پیش شرطی با تهران است.

محمدباقر قالیباف
شهردار پیشین تهران:

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پروژه نفوذ را 
در دستگاه محاسباتی تصمیم گیر تاثیرگذار دانست 
و گفت: طبق قانون، مدیران دوتابعیتی کشور باید 
عزل شوند. سید حسین نقوی حسینی پروژه نفوذ را 
نگران کننده دانست و بیان داشت: این موضوع یکی 
از پروژه های حساس دشمنان انقالب اسالمی بوده 
که همه مسئوالن کشور در این باره هشدار دادند. 
وی، درباره نحوه عملکرد نفوذ عنوان کرد: این پروژه 
دستگاه محاســباتی تصمیم گیر را تغییر داده که 
بهترین افراد برای اجــرای این پروژه دو تابعیتی ها 
هســتند زیرا این افراد پایبند به کشور نبوده و در 
کوچک ترین اتفاقی کشــور را ترک می کنند. عضو 
کمیسیون امنیت ملی مجلس به هشدارهای مقام 
معظم رهبــری و نگرانی های نماینــدگان در این 
زمینه اشــاره و مطرح کرد: به همین جهت هیئتی 
 برای تحقیق و تفحص تشــکیل و طبق آیین نامه 
۶ ماه مهلت داده شد تا تحقیق و تفحص را انجام و 

نتیجه را به مجلس ارائه کند.

 مدیران دوتابعیتی
 باید عزل شوند

عضو کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

قدم های روحانی روی 
بزرگ ترین فرش دستباف 

یکپارچه جهان
بزرگ ترین فرش یکپارچه ۶۰۰ متری جهان با 
حضور رییس جمهور در نمایشگاه بین المللی 
فرش دستباف تبریز رونمایی شد. این فرش در 
۶۰ رج بافته شده و ۷۰ رنگ و سه تن وزن دارد؛ 
برای بافت این فرش ۶ ســال زمان در دو نوبت 

کاری صرف شده است.

مدیران دوتابعیتی باید عزل شوند

پیشنهاد سردبیر:

شهردار پیشــین تهران اظهار کرد: کسانی که 
راه برون رفت از مشــکل اقتصادی را مذاکره 
می دانند، باید به آنها یادآور شــد نتیجه آن را 
در برجام به خوبی مشاهده کردید. محمدباقر 
قالیباف گفت: تا قبل از برجــام عده ای براین 
باور بودند که مذاکره حالل مشــکالت است 
ولی نتیجه اش را بعد از برجام دیدیم که هرگز 
آمریکا قابل اعتماد نبوده اســت. وی با اشاره 
به اینکه تحریم هــا را قبول داریــم؛ اما کاغذ 
پاره بودن آن را بــاور نداریم، افــزود: بدتر از 
تحریم ها ناکارآمدی و ضعف مدیریتی اســت 
که کشــور را با چالش بزرگ اقتصادی روبه رو 
کرده که نشــان از بی تدبیــری و رانت خواری 
است. وی افزود: کســانی که راه برون رفت از 
مشــکل اقتصادی را مذاکره می دانند باید به 
 آنها یادآور شد که دشــمن هرگز اهل مذاکره

 نبوده است.

 مشکالت اقتصادی
 راه حل سیاسی ندارد

میرسلیم
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه:

رییس مجلس شــورای اســالمی با بیــان اینکه 
سیستم اداری کشور بزرگ و مشکل آفرین است، 
گفت: دولت ها باید کمترین دخالت را در اقتصاد 
داشــته، تنها بســترها را فراهم کرده و از بخش 
خصوصی حمایــت کنند. علــی الریجانی ادامه 
داد: باید راه هــای متعدد توســعه در بخش های 
مختلف را پیــدا کرد، چرا که نــوآوری در دوران 
ســختی ایجاد می شــود. وی با تاکید بر اینکه در 
شــرایط فعلی کشــور باید راه حل های اصولی و 
قابل اجرا ارائه شــود، تصریح کرد: یکی از اهداف 
ایجاد تاالر گفت وگو بین بخش خصوصی و دولتی 
این بــود که هــر دو بخش مشــکالت یکدیگر را 
درک کرده و بــرای رفع آن به هــم کمک کنند. 
الریجانی با تاکیــد بر اینکه کارهای نمایشــی و 
شــعاری در اســتفاده از ظرفیت جوانان دردی 
از کشــور دوا نمی کند، افزود: باور به اســتفاده از 
 ظرفیت جوانان بایــد در حوزه های مختلف ایجاد 

شود.

سیستم اداری کشور 
مشکل آفرین است

رییس مجلس:

رییس شــورای مرکزی حــزب موتلفه گفت: 
دســتاوردهای منفی عملکرد دولت و مجلس 
به حساب اصالح طلبان نوشــته شده است و 
قابل انکار نیســت و نمی توان مــردم را فریب 
داد. سیدمصطفی میرسلیم در خصوص سهم 
اصالح طلبان در وضعیت اقتصادی و معیشتی 
مردم گفت: عملکرد دولــت و مجلس خاطره 
بسیار تلخی در ذهن مردم به جای گذاشته که 
حکایت از عدم رضایت آنها از عملکرد اصالح 
طلبان دارد و بعید است بتوانند در فرصتی که 
پیش رو دارند خود را اصالح کنند. وی افزود:  
عملکرد دولــت و مجلس به حســاب اصالح 
طلبان نوشته شده اســت و قابل انکار نیست و 
نمی توان مردم را فریب داد. بهتر است خودشان 
اعتراف کنند و این یک سال و نیم باقی مانده 
 برای اصالح خود و خدمت به مردم اســتفاده 

کنند.

 نمی توان مردم
 را فریب داد

پیشخوان

بین الملل

یک شــبکه خبری لبنانی از حضور هیئت اماراتــی در تهران 
خبر داده و نوشــت که  این هیئت با مقامــات ایرانی گفت وگو 

کرده است. 
محمود واعظــی، رییس دفتر رییس جمهــور نیز درباره حضور 
هیئــت اماراتی در تهران گفــت: امارات در حــال تجدید نظر 

در رویکرد تند خود درباره یمن، تغییــر آرایش نیروهای خود 
در این کشــور و ایجاد تفاوت کمــی در دیدگاه هــای خود با 
عربستان در موضوع یمن اســت. واعظی با اشاره به نگرانی های 
امارات دربــاره امنیت خلیج فــارس، گفت: امــارات با ایجاد 
روش هایی عالقه مند اســت در ایــن زمینه با ایــران ارتباط 

داشــته باشــد. روزنامه لبنانی االخبار طی روزهای گذشــته 
مدعی شــد، امارات در پی فهم وضع خود در قبال ایران و یمن، 
تصمیم گرفت به صورت آبرومندانه از یمن خارج شــود و برای 
 همین یک نماینده به تهران فرســتاد و سه پیشــنهاد به ایران

 داد.

توضیح رییس دفتر رییس جمهور درباره حضور هیئت اماراتی در تهران
امارات در سیاست هایش تجدید نظر کرده است

  آمریکا، »ظریف« را هم تحریم کرد؛

روحانی چه دارد که بگوید؟

عبور از ریال

حفظ ارزش پــول ملی با 
رونق تولید یا حذف 4 صفر؟

معلوم نیست اگر هدف آمریکا 
مذاکره است چرا وزارت 

خزانه داری، مذاکره کننده ارشد 
ایران را تحریم کرده است

چهره ها

ادعای تازه »حاجی دلیگانی« درباره لیست دوتابعیتی ها
عضو کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی با اعالم اینکه لیست ۷۱ نفره منتشر شده توسط کریمی 
قدوسی با لیستی که او اطالع داشته است، متفاوت اســت گفت: ظاهرا همه اسامی منتشر نشده است. 
حاجی دلیگانی افزود : تحقیق و تفحص در خصوص مدیران بود و در میانشان اگر افرادی پیدا شدند که 

باالخره مسئولیت دارند و دولتی هستند، هم قیده شده است. شهرداری کهریزسنگ

آگهی مزایده اجاره 
شهرداری کهریزســنگ به موجب مجوز شماره 5-۲5 مورخ 98/۲/۱5 
شورای محترم اســالمی شــهر قصد اجاره دادن یک واحد تجاری را به 
آدرس خیابان ولیعصر نبش کوچه ۲۴ )مجموعه فرهنگی شــهرداری( 
به صورت اجاره ماهیانه به مدت یکســال و قابل تمدید تا سه سال و با 

شرایطی به اشــخاص حقیقی و یا حقوقی را دارد. متقاضیان می توانند 
ازتاریخ انتشــار این آگهی جهت بازدید و کســب اطالعات بیشــتر به 
 شــهرداری مراجعه و پیشــنهادات خود را به دبیرخانه حراســت ارائه

 نمایند.
م الف:552236

نوبت اول

ظریف: آماده گفت وگو با 
همسایگان هستیم

علیرضا کریمیان
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کنترل قیمت مرغ در بازار تا چند روز آینده
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

بازار

لیوان کودک

استفاده از کارت سوخت از ۲۰ 
مرداد در اصفهان اجرا می شود

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان گفت: برنامه استفاده از کارت 
سوخت هوشمند از بیستم ماه جاری در این استان 
اجرا می شود. بهمن علیپور به مالکان همه خودروها و 
موتورسیکلت ها توصیه کرد که برای کسب اطمینان 
از صحت عملکرد کارت ســوخت هوشــمند خود 
حداقل یک بار از آن در ۱۰ روز آینده استفاده کنند. 
مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان تاکید کرد: آن دسته از مردم که 
مشکل کارت سوخت هوشمند دارند در آغاز اجرای 
طرح می توانند از کارت سوخت جایگاه ها استفاده 
کنند و هیچ نگرانی در این زمینه نداشته باشند. وی 
با اشاره به اینکه رمز کارت های سوخت هوشمند تازه 
تولید شده، چهار رقم آخر کد ملی مالک وسیله نقلیه 
است، تصریح کرد: چنانچه کارت سوخت هوشمند 
خودرو یا موتور سیکلت، شکسته باشد یا به هر دلیلی 
با پیغام خطا در جایگاه مواجه  شود باید با حضور در 
دفاتر پلیس + ۱۰ نسبت به درخواست کارت سوخت 
اقدام کند. علیپور اضافه کرد: در صورت فراموشی 
رمز کارت سوخت با مراجعه به شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی در اصفهان و شهرستان ها و ارائه 
مدارک هویتــی مالک و خودرو نســبت به حذف 
آن اقدام شود و حضور مالک وسیله نقلیه برای آن 
الزامی است. وی افزود: در صورتی که تاییدیه ثبت نام 
در سامانه شبکه دولت به مالک خودرو اعالم شده 
باشد، کارت سوخت تولید می شود و در صورت عدم 
ارسال تاییدیه نسبت به بررسی ثبت نام از قسمت 
پیگیری سامانه شبکه دولت یا تماس با شماره ۱۹۵ 

اقدام شود.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان انتقاد کرد:
نگاه یکسان به همه شهرستان های 

اصفهان وجود ندارد
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: نگاه 
به همه شهرستان های استان اصفهان باید یکسان 
باشد. ســمیه محمودی با اشــاره به معضل آب در 
استان اصفهان گفت: طرح آب رسانی استان اصفهان 
شامل ۱4 شهرستان استان می شود؛ در صورتی که 
استان اصفهان دارای 24 شهرستان است و باید دیگر 
شهرســتان ها نیز در این طرح دیده شوند. نماینده 
مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی 
با انتقاد از اینکه تمام تمرکز مدیران به خود استان و 
غرب و شرق آن است و این عدم توجه، سبب ایجاد 
مشــکالت برای مردم جنوب استان شــده، افزود: 
قانون در همه استان ها به یک شکل اجرایی می شود؛ 
سختگیری قانون در استان سبب شده که حتی ۵۰ 
 درصــد از بودجه این اســتان در موعد مقرر جذب

 نشود.

 آمریکا مجبور به
 کاهش نرخ بهره شد

با کاهش رشــد اقتصادی کمتر از انتظار در آمریکا، 
بانک مرکزی این کشــور برای نخستین بار در یک 
دهه گذشته مجبور به کاهش نرخ شد. بانک مرکزی 
آمریکا در پی نشست دو روزه تصمیم گرفت نرخ بهره 
را در این کشور 2۵ صدم درصد کاهش دهد؛ بنابراین 
دامنه نوسان نرخ بهره در آمریکا دو تا 2.2۵ درصد 
شد. پیش از این دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا 
تالش می کرد تا نرخ بهره در این کشور کاهش یابد. 
به نظر می رسد پیش بینی از کاهش رشد اقتصادی 
آمریکا هم در تصمیم بانک مرکزی این کشور برای 

کاهش نرخ بهره موثر بوده است. 

مخالفت ها با ممنوع کردن ارز 
مجازی در هند

ســهامداران صنعــت ارز مجــازی می گویندکه 
ممنوعیت رســمی اســتفاده از این ارزها در هند 
نمی تواند جلوی اســتفاده از ارز مجازی را در هند 
بگیرد. طبیعت آنالین معامالت ارز مجازی مشخص 
نمی کند این معامالت از کجا صــورت می گیرند. 
اتحادیه شرکت های فناوری اطالعات هند موسوم 
به ناسکام با ممنوع شــدن ارزهای مجازی در هند 
مخالفت کرده و می گوید »این یک راه حل نیست«. 
یک هیئت دولتی قبال پیش نویــس الیحه ای را با 
عنوان ممنوعیت ارزهای مجــازی و نظارت بر ارز 
رسمی دیجیتال ارائه داده بود. با اینکه این طرح هنوز 
رسمی نشده، ولی معامله با هر گونه ارز مجازی را در 
هند که تحت نظارت دولت نباشد ممنوع می کند. 

این ارزها شامل بیت کوین، اتریوم و ... می شوند.

  لیوان ابمیوه خوری 
 circle بی بی نوا مدل

 80,000
تومان

 لیوان کودک توییست شیک

 180,000
تومان

BOR�  بطری کودک ایکیا مدل
JA ظرفیت 200 میلی لیتر 

 46,000
تومان

جدیدترین آمار منتشر شده از تورم در تیرماه در کل 
استان های کشور، تغییراتی را در جدول بیشترین و 
کمترین تورم در استان های کشور نشان می دهد. بر 
اساس این گزارش، تورم در سراسر کشور همچنان 
افزایشی بوده اســت. هرچند ســرعت رشد آن تا 
حدودی مهار شده است. در تیر ۱۳۹۸ عدد شاخص 
کل برای خانوارهای کشــور به ۱۷۹، ۷ رسید که 
نسبت به ماه قبل 2.۸ درصد افزایش نشان می  دهد. 
در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به استان لرستان با ۵.4 درصد افزایش 
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان 

و بلوچستان با ۰.۷ درصد افزایش است. 
همچنین تــورم نقطه بــه نقطه در ایــالم، دارای 
بیشترین و در فارس، کمترین رشد را داشته است. 
وضعیت اصفهان در این شاخص مانند ماه های قبل 
در جایگاه ششم قرار دارد. تورم نقطه ای در روستاها 
به نسبت شــهرها هرچند همچنان کمتر است؛ اما 
نسبت رشد بیشتری را تجربه کرده است.این آمار 
نشــان می دهد اصفهان با حرکتی عجیب به صدر 
جدول بیشترین گرانی ها در روستاها رسیده است. 
در تیر ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای 
روستایی به ۵.۱۸6 رسید که نسبت به ماه قبل ۸.۱ 
درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه، بیشترین 
نرخ تــورم ماهانه خانوارهای روســتایی مربوط به 
اســتان های اصفهان و البرز با ۸.۳ درصد افزایش و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه 

و بویراحمد با ۱.۱ درصد کاهش است.
تورم خدمات از خوردنی ها پیشی گرفت

در تیرماه امســال، روند قیمت در بازار خوراکی ها 
همچنان نوسانی و بی ثبات بود؛ به گونه ای که تغییر 
قیمت برخی از اقالم خوراکی نســبت به ماه قبل تا 
باالی 2۰ درصد نیز رسید. بر اســاس آمار منتشر 
شده بر اساس نتایج به دست آمده در تیر ماه ۱۳۹۸، 
اقالم »پیاز« )2۱. ۸ درصد(، »گوجه فرنگی« )2۰. 
۸ درصد( و »خیار« )۱۳. ۸ درصد( نسبت به ماه قبل 
کاهش قیمت داشته  اند. اقالم »تخم مرغ ماشینی« 
)۱۹. ۳ درصد(، »ســیب زمینی« )۱۷. 6 درصد(، 
»پرتقال محصول داخل« )۱۵.2 درصد(  نسبت به 
ماه گذشته، افزایش داشته اند. در اصفهان نیز اقالم 
خوراکی با ۳.۱ درصد به نسبت تورم کاالهای غیر 

خوراکی و خدمات با 4 درصد افزایش، نرخ تورمی 
کمتری را داشته اســت. نکته قابل توجه اینکه در 
شاخص قیمت کل کاالها وخدمات مصرفی، استان 
اصفهان در میان اســتان های بــزرگ ایران پس از 
تهران، بیشــترین تورم را داشته اســت. تورم این 
بخش در اصفهان ۱.۳ بــوده؛ در حالی که این عدد 

برای خراسان رضوی ۳.2 بوده است. 
در بخش روستایی، استان اصفهان تورم باالی سه 
درصد را داشته اســت. این عدد در بخش کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات به باالی ۵ درصد هم رسیده 
اســت. این رشــد تورمی اصفهان را در جایگاه اول 
بیشترین رشد نرخ تورم در میان بخش روستایی در 

کل کشور قرار داده است.
امید عقبگرد تورم در صنعت

یکی از نکات امیدوارکننده که احتمال کاهش شیب 
نرخ تورم را تقویت می کند، پایین آمدن شتاب رشد 
هزینه ها در حوزه تولید است که در ادامه می تواند 
شتاب گرانی در بازار کاالیی را کاهش دهد. آمارها 
نشــان می دهند در فصل بهار امسال تورم تولید در 
بخش صنعت ۱۳.۷ درصد نسبت به فصل قبل رشد 

داشته باشد که از پایین ترین شیب رشد از بهار ۹۷ 
تاکنون برخوردار بوده و ادامه ایــن روند می تواند 
تورم فصلی تولید صنعتی را بــه محدوده یک تا ۵ 

درصد برساند.
ثبات در هزینه های بخش خدمات

در شرایطی که شیب رشــد تورم در حوزه مصرف 
کاهش پیدا کرده و شــتاب افزایش هزینه در حوزه 
تولید صنعتی نیز آرام تر شــده، شــاخص قیمت 
تولیدکننده بخش خدمات با ثبات نســبی مواجه 

بوده است.
 براساس اطالعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم فصلی 
بخش خدمات در بهار امســال ۵.۹ درصد بوده که 
نسبت به نرخ تورم این بخش در زمستان ۹۷ تغییر 

محسوسی نداشته است. 
یکی از دالیل ثابت ماندن نرخ تورم بخش خدمات 
این اســت که در جریان پرش تورمی در یک سال 
گذشته، رشــد این بخش با افزایش کمتری مواجه 
بود.دور نمای آماری تورم در کشور و بررسی آن در 
ماه هایی که گذشت، نشان می دهد اگر دولت بتواند 
قیمت ها را در همین مسیر کاهشی یا ثابت نگه دارد 
تا پایان سال، تورم 4۰ درصدی مهار شده و از رشد 
بیش از ســه درصد در هر ماه به کمتر از سه درصد 

خواهد رسید.
 شــیب رشــد نرخ تورم در ماه هــای اخیر کاهش 
پیدا کرده و تــورم ماهانه از بــاالی ۳.۵ درصد به 
زیر ۳ درصد رســیده اســت که تداوم آن می تواند 
به کاهش نــرخ تــورم کل منجر شــود. از منظر 
آمار، اگر تــورم ماهانــه 2.۸ درصــدی تیرماه در 
۱2 مــاه آینده نیز تکرار شــود، نرخ تورم ســاالنه 
به ۳۳.6 درصد کاهــش خواهد یافــت و اگر روند 
کاهش تــورم ماهانه فعلی ادامه پیــدا کند، تحقق 
 نرخ تورم در محــدوده 2۰ درصد نیــز امکان پذیر

 است.

گرانی در روستاها پیشی گرفت
  مروری بر تورم تیرماه در اصفهان؛ 

طرح مبارزه با آفت ملخ در ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی اســتان اصفهان در دو ماه گذشته اجرا شد. مدیر 
حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با مشارکت کشاورزان و گروه های حفظ نباتات این سازمان در 
دو ماه گذشته، سم پاشی بیش از ۱۰ هزار هکتاراز اراضی کشاورزی استان به منظور مبارزه با آفت ملخ بومی اجرا 
شد. حسنعلی رحیمی با بیان اینکه این طرح در شهرستان های تیران وکرون، شهرضا، فریدونشهر، شاهین شهر و 
لنجان اجرا شده، افزود: پوره ها و حشرات کامل از برگ، ساقه سبز و از پوست میزبان تغذیه می کنند و هر ملخ قادر 
است تا سه برابر وزن خود تغذیه کند. وی گفت: بیشترین آفت ملخ شناسایی شده در استان اصفهان ملخ تاغزار، 

مراکشی و شکم بادمجانی است.

مبارزه با آفت ملخ 
بومی در اراضی 
کشاورزی استان

خبر
 

  عکس روز

کارگاه صنایع چوب و چرم در زندان اصفهان

معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان گفت: دست کم 2۰ درصد از جمعیت 
شهری استان در بافت فرسوده و مناطق حاشیه ای شهرها سکونت دارند. ایمان طاهر افزود: ۱4 هزار 
هکتار بافت ناکارآمد شهری در استان وجود دارد و شهرهای فوالدشهر، بهارستان و مجلسی بدون 
بافت فرسوده هستند؛ اما بیشترین حجم بافت فرسوده به شهرهای اصفهان، کاشان، خمینی شهر و 
نجف آباد اختصاص دارد. وی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد کل بافت های فرسوده کشور در اصفهان 
وجود دارد، اظهارداشــت: اقدامات زیربنایی برای احیا و بازآفرینی شهری در استان انجام و در هر 

شهرستان یک ستاد بازآفرینی تشکیل شده است. 
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرســازی اصفهان اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی 
سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت از صندوق توسعه ملی دریافت کرده که ۵۳۰ میلیارد 
ریال از آن به استان اصفهان اختصاص پیدا کرده اســت. وی بیان کرد: حدود ۱۰۰ میلیارد ریال از 
این مبلغ برای تکمیل طرح های نیمه کاره تخصیص پیــدا کرده و 4۳۰ میلیارد ریال هم به تعریف 
طرح های جدید در ۹ محله از شــهرهای کاشان، شهرضا، اصفهان، خمینی شــهر، نائین، بافران و 

سمیرم اختصاص پیدا کرده است. 
 طاهر ادامه داد: اولویت وزارت راه و شهرسازی در سال جاری توجه به مسکن در بافت های فرسوده 
است و بیشتر در زمینه نوسازی این واحدها کار می کند. وی اضافه کرد: به ازای هر واحد تسهیالت 
۵۰۰ میلیون ریالی نوسازی بافت های فرسوده با سود ۹ درصد و ۵۰۰ میلیون ریال با سود ۱۸ درصد 

پرداخت می شود.

معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان:

 ۲۰ درصد جمعیت شهری اصفهان در بافت فرسوده
 زندگی می کنند

زندانیان زندان اصفهان با اشتغال در کارگاه های تولیدی این زندان از جمله کارگاه صنایع 
چوب و چرم ضمن پر کردن اوقات فراغت و کســب درآمد در زندان بــرای دوران پس از 

محکومیت خود در زمینه های مختلف شغلی آموزش دیده و مهارت کسب می کنند.

یکی از نکات امیدوارکننده که 
احتمال کاهش شیب نرخ تورم را 
تقویت می کند، پایین آمدن شتاب 
رشد هزینه ها در حوزه تولید است

کنترل قیمت مرغ در بازار تا چند روز آینده
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: مرغداران برای 
کنترل و مهار شیب صعودی قیمت این محصول تا چند روز آینده قول مساعد دادند. اسماعیل نادری افزایش 
تلفات طیور ناشی از گرمی هوا و بروز بیماری نیوکاسل را در کاهش تولید و افزایش قیمت مرغ در بازار موثر 
دانســت و افزود: با این وجود در حال حاضر برای تامین نیاز بازار به این محصول مشکلی نداریم. حمیدرضا 
شیخان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۸ کشــتارگاه و ۸۰۰ مرکز عرضه مرغ در استان اصفهان فعال 
است، افزود: به نظر می رسد قیمت مرغ در روزهای آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت. این در حالی است 
که در چند روز گذشته و در پی افزایش قیمت مرغ در بازار، مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت 
قیمت مصوب عرضه مرغ گرم برای مصرف کننده را ۱2 هزار و ۹۰۰ تومان اعالم کرد که این رقم هم اکنون 

در استان اصفهان اجرایی نمی شود.

از فروش کاالی قاچاق در فضای مجازی جلوگیری شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: باید یک برنامه ریزی در وزارت ارتباطات و تعزیرات 

انجام تا از فروش کاالی قاچاق در فضای مجازی جلوگیری شود. 
سیدناصر موسوی الرگانی با بیان اینکه یکی از مشکالتی که باعث رکود موجود و تعطیل و نیمه تعطیل شدن 
تعداد قابل توجهی از تولیدی ها و کارخانجات صنعتی شــده، ورود کاالی قاچاق به کشور است، اظهار کرد: 
متاسفانه مقدار این قاچاق زیاد است، به تازگی با توجه به بازرسی ها و جریمه قاچاق در بازار، فروش و تبلیغ 
این کاال در فضای مجازی رواج پیدا کرده است. رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با توضیح اینکه هنوز 
در برخی از فروشــگاه ها کاالی قاچاق به فروش می رسد، تصریح کرد: باید بازرســی ها جدی تر و جریمه ها 
بازدارنده تر و سنگین تر باشد؛ اکنون طبق آمار دولتی ها ۱2.۵ میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشور می شود 

که برای کشور ضربه سنگینی است.

 

نقش سامانه های فروش در 
شفاف سازی اقتصادی و 

مالیاتی )3(
 فرهنگ سازی مالیاتی به عنوان یکی از ابعاد 
مهم وصول درآمدهای مالیاتی کشور همواره 
از اهمیتی اساســی برخوردار بوده و با توجه 
به خط مشــی های کالن اقتصادی همچون 
سند چشــم انداز 2۰ ســاله، سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساســی و برنامه تحول 
اقتصادی کشــور، عامل فرهنگ ســازی در 
پیشــبرد و موفقیت این طرح ها و سیاست 
های اقتصادی بیش از پیش در کانون توجه 
دولتمردان و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار 
گرفته است. درعین حال هرچقدر فرهنگ 
مالیاتی، جایگاه مناسبی در بین مردم داشته 
باشد و قوانین و سیســتم های مالیاتی کارا 
باشند، انگیزه مشــارکت و تمکین مودیان 
در پرداخت مالیــات و افزودن بر درآمدهای 
مالیاتی، تقویت خواهد شد. در اینجا، مفهوم 
تمکین مبتنی بر تکالیف و تعهدات مودیان 
مالیاتی اســت که در همه مراحل از ثبت نام 
در سیستم مالیاتی تا تنظیم و تسلیم به موقع 
اظهارنامه، نگهداری و ارائه اســناد و مدارک 
مورد نیاز مراجع مالیاتی و پرداخت به موقع 
مالیات می شــود. اگر مودی بــه هریک از 
وظایف و تعهدات خود عمل نکند، رفتار وی 
به نوعی عدم تمکین مالیاتی تلقی می شود. 
ســطح تمکین یا عدم تمکیــن مالیاتی را 
نمی توان از طریق شدت قوانین و مقررات و 
اقدامات الزام آور اعمال شده  مقامات مالیاتی 
توضیح داد. شواهد شایان توجهی نیز مبنی 
بر اینکه افزایش الزامــات مالیاتی می تواند 
تمکیــن مالیاتی را افزایش دهد، به چشــم 

می خورد.

 این نــرم افزار تحلیــل ریاضی 
و آمــاری از مجموعه ای از جعبه 
ابزارهای مختلف مالی، شــبکه 
عصبی، ژنتیک و ... جهت انجام 
تحلیل های اقتصادسنجی تشکیل 
شده است. این نرم افزار،بهترین 
و کامل ترین نرم افزاری است که 
قابلیت برنامه نویســی دارد و در 
صورت داشــتن مهارت در این 
زمینه، هر محققی را از تخمین های 

اقتصادسنجی بی نیاز می کند.

matlab

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول
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سالمـت

بهداشت ضعیف دهان و دندان
 چطور باعث تهدید سالمتی می شود؟

شکالت بخورید  تا راحت تر بخوابید

پیشنهاد سردبیر:

فقدان سند مالکیت
5/73 نظر به اینکه آقای داود صابری فرزند محســن با ارائه یک برگ استشهادیه محلی 
که هویت شهود رسمًا گواهی گردیده مدعی مفقود شدن سند مالکیت دفترچه ای شماره 
0562564 صادره بر روی پالک ثبتی 11 فرعی باقیمانده از 54 اصلی روســتای میرآباد 
بخش دوازده ثبت اصفهان که در راستای اجرای استانداردسازی پالکهای ثبتی به شماره 
1944 فرعی تبدیل شده است  شده که در دفتر 140 صفحه 415 ذیل شماره 23583  به 
 نام نامبرده صادر گردیده اســت. اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا 
 در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم

 می گردد. م الف: 549886 سید محمد حســن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک تیران وکرون )189 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/74 در پرونده کالسه 233/98 دادگاه عمومی بخش کرون )شورای حل اختالف بخش 
کرون( در خصوص دادخواست خواهان ها 1- قربانعلی شریفی 2- مریم سلیمی 3- ایناز 
شریفی 4- شیرین جان شــریفی مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی یک دستگاه 
اتومبیل پراید به شماره انتظامی 348 ن 25 ایران 53 در یکی از دفاتر اسناد رسمی با توجه 
به اینکه خوانده خانم حدیث ایمانی فرزند علی اکبر مجهول المکان می باشد. لذا بدینوسیله 
طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی به تاریخ 98/06/02 ساعت 14/30 
تعیین و ابالغ می گردد و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی نامبرده فرصت دارد با 
مراجعه به دادگاه ضمن اعالم نشانی دقیق خود اوراق ثانی دادخواست را دریافت نماید و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند و در صورت عدم حضور وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 549870 شــعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تیران 

وکرون )151 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/80  آقای علیرضا سپیانی دارای شناسنامه شــماره 65 به شرح دادخواست به کالسه  
212/98 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان مرتضی ســپیانی به شناســنامه 3240 در تاریخ 1398/3/30 اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار فرزند ذکور به

 نام های 1- علیرضا ســپیانی، ش.ش 65 متولد 1349/3/30، 2- محمدرضا ســپیانی، 

ش.ش 178 متولــد 1350/8/5، 3- محمد ســپیانی، ش.ش 252 متولد 1361/6/20، 
4- حمیدرضا ســپیانی، ش.ش 194 متولد 1353/6/17 و یک فرزند اناث به نام نسرین 
سپیانی، ش.ش 6906 متولد 1357/6/4 و یک همسر دائمی به نام تاج الملوک میکالنی، 
ش.ش 90 متولد 1324/11/8 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 552397 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان فریدونشهر)171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/75 شماره: 831/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخه 
1398/06/10 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نــام خانوادگی: احمد نقــدی با وکالت 
پریسا غیاثی ، نام پدر: محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر خ شــریعتی جنوبی پاساژ الزهرا 
، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: داوود هاشمی ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله ، دالیل 
خواهان: کپی چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 549503 

رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/76 شماره: 238/98 حل10 ، مرجع رسیدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/06/17 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مرتضی اعتمادی ، 
نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر کوچه 167 بن بست یاس ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مهدی کبیریان ، خواسته و بهای آن: مطالبه چک ، دالیل 
خواهان: کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.
خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 

طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذکور 
خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 549530 رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/77 شماره: 211/98 حل1 ، مرجع رسیدگی: شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 16:45 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/06/16 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام پدر: 
محمود ، نشانی: خمینی شــهر منظریه کوچه صبا1 غربی ، مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: احســان طاهری ، 2- نام و نام خانوادگی: مجید جعفری ، نام پدر: حسین، 
خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره چک ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 549527  رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/78 شماره: 240/98 حل10 ، مرجع رسیدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1398/06/12 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مرتضی اعتمادی ، 
نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر کوچه 167 بن بست یاس ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فریبرز هارونی ، نام پدر: محمدحسین ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه یک فقره چک صادره از بانک تجارت شعبه بازار کد 6510 به مبلغ 125/000/000 
ریال مورخ 98/2/30 بــه شــماره 1422970259811868-3332/288364 ، دالیل 
خواهان: تصویرچــک و گواهینامه عدم پرداخت چک ، گــردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 

آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 549551 رئیس شعبه دهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)206 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/79 شماره: 702/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 05:00 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1398/06/20 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: اکبر عسگری ، نام 
پدر: رجبعلی ، نشانی: خمینی شهر محله قائمیه خ سعدی کوچه صفا ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: قاسم کرامت ، نام پدر: رحیم ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 549871 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)175 کلمه، 2 کادر(
تعیین وقت افراز

5/81  شــماره: 98/563898-98/5/9 نظر به اینکه آقای محمود سلیمیان مالک پنجاه 
سهم مشاع از یکصد سهم ششــدانگ پالک 1080 فرعی از 4348 اصلی بخش 5 ثبت 
اصفهان که در صفحه 541 دفتر 872 امالک سابقه ثبت و سند مالکیت دارد، به طرفیت 
خانم اقدس نمازی مالک پنجاه سهم مشاع از یکصد سهم ششدانگ، باستناد قانون و آئین 
نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 1357 تقاضای افراز پالک مشترک 
فوق را نموده و نامبرده مجهول المکان می باشــد، لذا بدینوسیله به اطالع می رساند روز 
دوشنبه مورخ 98/05/28 ساعت 9 صبح خواهان به اتفاق نماینده و مهندس ثبت در محل 
مورد تقاضای افراز حاضر خواهند شــد، لذا جهت تنظیم صورت مجلس و امضای آن در 
 روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوید. عدم حضور شما مانع از رسیدگی نخواهد گردید.
 م الف: 552147 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )144 

کلمه، 2 کادر(

در جوامع امــروزی با توجه به افزایــش ارتباطات و حضور 
افراد جامعــه در موقعیت های اجتماعــی گوناگون، لزوم 
رعایت بهداشــت دهان و زیبایی دندان ها بیش از گذشته 
حس می شــود؛ عاوه بر این، با توجه به این که ســامت 
عمومی بدن با سامت دهان و دندان رابطه مستقیم دارد، 
از این رو ســامت دهان و دندان اهمیت ویژه ای در حفظ و 
ارتقای سامت افراد جامعه دارد. سن 12 سالگی به پیشنهاد 
WHO سن شاخص در سیاستگذاری برنامه پیشگیری در 
سامت دهان اســت؛ در این ســن تمامی دندان ها، به جز 
دندان عقل، رویش یافته اند و در صورت از دست رفتن آنها 
جایگزینی وجود ندارد، بنابراین مراقبت از آنها بیشتر حائز 
اهمیت است. سازمان بهداشت جهانی )WHO( که بهداشت 
دهان و دندان را یک ضرورت و بخشی از سامت عمومی در 
تمام عمر دانســته، بیان می کند که بهداشت ضعیف دهان 
و بیماری های درمان نشــده دهانی می تواند تاثیر عمیقی 
بر کیفیت زندگی بگذارد؛ عــدم رعایت رفتارهای مرتبط با 
ســامت دهان و دندان بر تغذیه، صحبت کردن، کیفیت 
صدا و تکلم تاثیرگذار است؛ لذا توجه به این مقوله، یکی از 
برنامه های سازمان بهداشــت جهانی در حوزه جلوگیری از 

بیماری های مزمن و ارتقای سامت است.
ســالمت دهانی خوب؛ بخش اساسی از سالمت 

عمومی
سامت دهانی خوب، بخش اساسی از سامت عمومی است؛ 
اگرچه بهره مندی از ســامت دهانی خوب، چیزی بیش از 
فقط داشتن دندان های ســالم است. بسیاری از کودکان به 
علت وجود پوســیدگی های دندانی فعال و کنترل نشده، 
ســامت عمومی و دهانی کافی ندارند؛ بهداشــت دهان 
و دندان، یک پیش نیاز برای ســامتی و یک بعد اساســی 
برای بهداشــت عمومی و رفاه اســت؛ وضعیت و عملکرد 
بافت ها و ساختمان دهان، روی ظاهر فرد، اعتماد به نفس 

و توانایی او در صحبــت کردن و ارتباط بــا دیگران، تاثیر 
می گذارد. بسیاری از تحقیقات، تاثیر بهداشت دهان ودندان 
را بر کیفیت زندگی نشــان داده اند؛ بهداشت ضعیف دهان 
و دندان می توانــد تاثیر عمیقی بر کیفیت زندگی داشــته 
باشــد؛ تجربه درد، تحمل آبســه های دندانی، مشــکات 
حین غذا خوردن و جویدن، خجالت کشــیدن از شــکل 
دندان ها به خاطر از دســت دادن دندان ها، دندان آســیب 
دیده یا تغییر رنگ داده شــده که می تواند تاثیرات منفی 
بر زندگی روزمره و رفاه افراد داشــته باشــد. همچنین از 
دســت دادن دندان ها نیز به عنوان نتیجــه بیماری های 
دندان درمان نشــده و تروما، ممکن اســت تاثیر عمیقی 
روی کیفیت زندگی و رشــد و پیشــرفت فرد داشته باشد 
و روابــط اجتماعی فرد را در ســنین نوجوانی کــه نیاز به 
 پذیرش از طرف دیگران و جلب توجــه دارد را به مخاطره 

اندازد.
اهمیت بهداشت دهان و دندان در کودکان

بسیاری از مشــکات بهداشــت دهان از جمله پوسیدگی 
دندان ها از ســنین کودکی آغاز می شــود کــه می توان با 
مراقبت های زودرس دندانی از آنها پیشگیری کرد. کودکان، 
آینده سازان کشورهســتند  و سامت جســمی، روانی و 
اجتماعی آنها آینــده ای بهتر را نوید می دهد.پوســیدگی 
دندان، معموال از زمان خردسالی شروع می شود؛ اما عائم 
آن ممکن است تا چند سال، هم از نظر کودک و هم از دید 
والدین مخفی بماند؛ به رغــم افزایش آگاهی در بین عموم 
مردم و پزشکان، پوسیدگی های زودرس دوران کودکی به 
عنوان یک مشکل چشمگیر در جامعه دیده می شود؛ اگرچه 
شیوع پوسیدگی در دندان های دائمی کاهش یافته است، 
شیوع آن در دندان های شیری ثابت یا در بعضی جمعیت ها 
زیاد شده اســت. نظر به این که عوامل اصلی بیماری های 
دندانی غالبا در دوران طفولیت آغاز شده، در طول زندگی 

ادامه می یابد، پس پیشــگیری اولیه بایــد قبل از حمات 
غافلگیرانه آغاز شــود و با توجه به پر استرس بودن درمان 
برای والدین کودک و همچنین نیاز به بیهوشی عمومی برای 
درمان در بعضی موارد و هزینه زیاد درمان، لزوم پیشگیری 
آشکار می شود. دندان های شــیری عاوه بر هدایت رویش 
دندان های دائمی، در غذا خوردن و صحبت کردن نقش دارد، 
پس باید به خوبی از آنها مراقبت کرد. دندان های شیری که 
نسبت به دندان های دائمی دارای مینای نازک تری هستند 
در معرض خطر پوسیدگی بیشتری قرار دارند. دندان های 
ســالم در ســامت عمومی کودک تاثیر دارد؛ از زمانی که 
کودک متولد می شــود می تــوان جهت ارتقای ســامت 
دندان ها و پیشگیری از پوســیدگی دندان اقداماتی مانند 
تمیزکردن دندان های نوزادان با یک پارچه تمیز و نرم یا با 
مسواک مخصوص نوزاد و اجتناب از قرار دادن نوزاد در تخت 
خواب با بطری شیر انجام داد؛ شکل دادن عادات خوب در 
دوران کودکی به افراد کمک می کند که در بزرگسالی دارای 
دندان های سالمی در زندگی باشند. کودکان به دندان های 
ســالم نیاز دارند تا به آنها هنگام جویدن غــذا و به وضوح 
صحبت کردن کمک کند، همچنین دنــدان های کودک 
باعث حفظ فضای کافی برای دندان ها در بزرگسالی می شود. 
بهداشت ضعیف دهان ودندان، بر عملکرد کودکان در مدرسه 
و میزان موفقیت شــان در آینده، تاثیرگذار است، ازجمله 
عواقب آن برای کــودکان می توان به درد شــدید، کاهش 
عملکرد تحصیلی، تغذیه ضعیــف و کاهش اعتماد به نفس 
اشاره کرد. کودکانی که از بهداشــت ضعیف دهان ودندان 
رنج می برند، نسبت به افراد دیگر، 12 بار بیشتر احتمال دارد 
که روزانه فعالیت شان مانند غیبت از مدرسه محدود شود؛ 
بیماری درمان نشــده دهان و دندان می تواند آینده روشن 
 یک کودک را تاریک و به فردی با حداقل دســتمرد تبدیل 

کند.

کدام غذاها در تابستان 
مسموم کننده هستند؟

هوای گرم تابستان، مهم ترین عامل تکثیر باکتری ها 
در بســیاری از مواد غذایی و بروز مسمومیت است. 
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری هــای ایاالت 
متحده در همین رابطه اعام کرده که بیشــتر مرگ 
و میرهای ناشی از مســمومیت های غذایی مرتبط 
با باکتری هایی از قبیل ســالمونا، توکسوپاسما، 
لیستریا و نوروویروس اســت؛ اما خطر مسمومیت 
غذایی در تابستان با مصرف کدام خوراکی ها بیشتر 
 می شود؟ گوشت نیمه پخته به ســرعت با باکتری

 E. Coli آلوده می شود. تمام انواع گوشت باید حداقل 
در دمای 1۶۰ درجه فارنهایت )۷1 درجه سلسیوس( 
به طور کامل طبخ شــوند تا خطر آلودگی آنها با این 
باکتری به حداقل برسد. جوانه ها نیز از آنجا که برای 
رشد نیاز به شــرایط گرم و مرطوب دارند برای رشد 
 ،E. Coli باکتری هایی مانند سالمونا، لیســتریا و
محیط مناسبی هســتند. حتی جوانه های خانگی 
که در شرایط بهداشتی پرورش می یابند، می توانند 
باکتری های مضــر تولید کنند. تخم مــرغ از دیگر 
گزینه های غذایی است که خطر ابتا به مسمومیت 
غذایی را افزایش می دهد؛ البته اگر خوب پخته نشود. 
فراموش نکنید که پس از تماس با پوست تخم مرغ، 
دست های خود را با آب گرم و صابون بشویید. مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده در 
مورد خطر مسمومیت با سبزیجات تیره رنگ مانند 
اسفناج، کاهو و کلم نیز هشــدار داده است. اسفناج 
آلوده می تواند در خود ویروس داشــته باشد و باعث 

ایجاد اسهال و حالت تهوع در مصرف کننده شود.

 شکالت بخورید
 تا راحت تر بخوابید

نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد که مصرف 
شکات تلخ می تواند به یک خواب خوب شبانه کمک 
کند. پژوهشگران می گویند: شکات تلخ سرشار از 
منیزیم، یک ماده معدنی مهم است که ساعت داخلی 
بدن را در حــال کار در زمان نگه مــی دارد؛ بنابراین 
مصرف شــکات تلخ می تواند به افــراد در تطابق با 
ریتم های شب و روز کمک  کرده و خوابی با کیفیت 
برتر را تضمین کنــد. این ماده مغذی در بســیاری 
از خوراکی ها از جمله ســبزیجات برگدار سبز، مغز 
خشــکبار، دانه ها، ماهی، حبوبات، غات، آووکادو، 
ماست، موز و میوه های خشک یافت می شود. شمار 
کمی از مــردم از اهمیت منیزیم در حفظ ســامت 
بدن از جمله حمایت از یک سیســتم ایمنی سالم، 
پیشگیری از ابتا به برخی سرطان ها و کاهش خطر 
حمله قلبی مطلع هستند. اکنون محققان دانشگاه 
ادینبورگ و کمبریج متوجه شدند که منیزیم شکات 
تلخ به سلول های بدن در تطابق با چرخه های طبیعی 
زیست محیطی روز و شب کمک می کند. آزمایش های 
انجام شده روی سه نوع ارگانیسم عمده بیولوژیکی 
نشان داد که در هر مورد، سطوح منیزیم در سلول ها 

در یک چرخه روزانه افزایش و کاهش می یابد. 

بهترین ابزار برای درمان 
اختالالت اضطرابی و فوبی ها

دبیر انجمــن هیپنوتیزم خراســان رضوی گفت: 
در هیپنوتیزم محدودیت هایی وجود دارد؛ مانند 
افرادی که اختاالت وسواسی دارند و تلقین پذیر 
نیســتند. برای همین این افراد به خوبی هیپنوز 

نمی شوند. 

دکتر فروزان پاساالر اظهار کرد: هیپنوتیزم در همه 
جا کاربرد دارد و نمی توان جایــی را پیدا کرد که 
هیپنوتیزم کاربرد نداشته باشد. وی ادامه داد: وقتی 
با هیپنوتیزم آشنا می شوید متوجه خواهید شد که 
در کل زندگی افراد جای دارد؛ مثا در پزشــکی، 
دندان پزشــکی، مامایی، روان شناســی، حتی در 
ارتباطات بین فردی، افزایش عملکرد ورزشــی و 

علمی نیز کاربرد فراوان دارد.
 دبیر انجمن هیپنوتیزم خراســان رضوی افزود: 
در واقع هیپنوتیزم تبدیل هر تلقینی به القاست. 
یعنی هر جایی که به فرد تلقینی داده می شود و آن 
فرد می پذیرد، این به معنی القا شــدن است. مثا 
وقتی به فردی دستور رفتن به پارک را می دهیم 
 و آن فرد قبــول می کند این یعنی فــرد هیپنوز 

شده است. 
پاساالر عنوان کرد: در بحث روان شناسی اختاالت 
بسیاری وجود دارد که ما می توانیم از هیپنوتیزم 
اســتفاده کنیم. هیپنوتیزم درمان نیســت بلکه 
بستری را فراهم می کند که تفکر نقاد را تا حدودی 
بتوانیم دور بزنیم و تکنیک های روان شــناختی را 
که آموخته ایم، تحت هیپنوز به کار ببندیم.  وی 
افزود: وقتی فرد تحت هیپنوز قرار می گیرد، سطح 
تلقین پذیری او باال می رود؛ بنابراین تاثیرگذاری 
بر فرد بیشــتر می شــود. به خصوص اختاالتی 
 که بر پایه اضطراب اســت خیلی می تواند کمک

 کند.
  پاساالر در مورد تصویرسازی ذهنی گفت: فردی 
که از صحبت کردن در جمع ترس دارد و نمی تواند 
در جمع حرف بزند، مشــکل آن فرد ترس از تپق 
زدن اســت. بنابراین با تصویرسازی می تواند این 
اختال را درمان کند. پس به جــای هیپنوتیزم 
می توانیم کلمه تصویرسازی را به کار بگیریم. وی 
ادامه داد: درمان فوبیا، حساســیت زدایی است و 
اولین مرحله حساسیت زدایی تصویرسازی است 
که این همــان هیپنوتیزم اســت. هرجا اختال 
فرد مربوط به یک تصویر باشــد؛ مثا شکست در 
 یک مبارزه به راحتی با هیپنوتیــزم قابل درمان

 است.
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 گرانی افسار گسیخته و سنت حسنه ای که مغفول مانده است؛

دستگیری 2 سارق با 7 میلیارد 
ریال اموال مسروقه دراصفهان

سرپرســت پلیس آگاهی اســتان از شناســایی و 
دستگیری 2 سارق منزل وکشــف 7 میلیارد ریال 
اموال مسروقه خبر داد. ســرهنگ حسین ترکیان 
اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان 
مبنی بر ســرقت منزل در جنوب شــهر اصفهان، 
بررسی موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی استان قرار گرفت. وی تصریح کرد: کارآگاهان 
تحقیقات خود را دراین زمینه آغاز کرده و با انجام 
یک سری اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی 2 
سارق حرفه ای منزل شدند. این مقام انتظامی گفت: 
در تحقیقات به عمل آمده، متهمان دستگیر شده 
به سرقت 7 میلیارد ریال اموال از منازل شهروندان 

منطقه جنوب شهر اصفهان اعتراف کردند.

 توقیف محموله 148 کیلویی 
تریاک در نائین

فرمانده انتظامی شهرستان نائین از کشف 148 کیلو 
و 850 گرم تریاک در بازرســی از یک سواری پراید 
خبر داد. سرهنگ ایرج کاکاوند گفت: ماموران یگان 
امداد شهرســتان نائین، حین کنترل خودروهای 
عبوری، به یک ســواری پراید که در مسیر خالف 
جهت قصد دور زدن ایســتگاه بازرســی پلیس را 
داشت، مشکوک شــده و آن را متوقف کردند. وی 
افزود: در بازرسی از این خودرو 148 کیلو و 850 گرم 
تریاک  کشف شد. این مقام انتظامی بیان داشت: در 
این رابطه یک سوداگر مرگ که خانم بود دستگیر و 
پس از تشکیل پرونده، برای اقدامات قانونی به مراجع 

قضایی تحویل داده شد.

پرده اول:

پرده چهارم:

پرده آخر:

پرده دوم:

۶۰ درصد پزشکان اصفهان عمومی هستند

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیستناجا

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:
تشکل های زیست محیطی، نقش 
موثری در آگاهی بخشی جامعه 

دارند
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: سمن های محیط زیستی با مطالبه گری و 
آگاهی بخشی در بین مردم و دستگاه های مختلف، 
در اشاعه فرهنگ زیست محیطی نقش بسزایی 
دارند. ایرج حشــمتی به اقدام هــا و فعالیت های 
صورت گرفته از زمان تصــدی مدیریت خود در 
این اداره کل اشــاره کرد و اظهار داشت: در این 
مدت تــالش مجموعه حفاظت محیط زیســت 
استان بر این بوده که حس مسئولیت اجتماعی 
نسبت به محیط زیســت را در بین دستگاه های 
مختلف و صنایع، تبیین و ترویج کنیم. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه 
همراهی تشکل های اســتان با سایر تشکل های 
کشور، گام بزرگی اســت که نتایج مثبتی در بر 
خواهد داشت، گفت: محیط زیست استان نسبت 
به سال گذشته دستاوردهای ارزشمندی را کسب 
کرد و سعی بر این است که در راه خدمت رسانی 
به مردم و محیط زیست استان، همه تالش خود 
را به کار گیریم. وی با اشاره به اینکه امروز راهبرد 
ما ایجاد حس مسئولیت اجتماعی است ادامه داد: 
این موضوع در حال نهادینه شدن است و نتیجه آن 
حل  مشکالت زیست محیطی به صورت ریشه ای 

خواهد بود.
نشست  شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد 
زیست محیطی استان به صورت ماهانه با هدف 
تقویت نقش نهادهای مردمی در مدیریت کالن 

محیط زیست استان تشکیل می شود.

رییس ســازمان نظام پزشکی اســتان اصفهان 
گفت: حدود هشت هزار پزشک در استان اصفهان 
فعالیت دارند که تقریبا ۶0 درصد آنها پزشــکان 

عمومی هستند.
 عباســعلی جوادی با اشــاره به اینکــه تعداد 
متخصصان اطفال، داخلی و جراحی بیشــتر از 
دیگر تخصص های پزشکی اســت، تصریح کرد: 
جمعیت پزشک در شهر اصفهان وضعیت خوبی 
دارد، اگر چه ممکن است در شهرستان ها میزان 
تخصص ها متناسب نباشد، اما در استان اصفهان 
به نسبت دیگر اســتان ها به جز تهران، وضعیت 
خوبی در موضوع پزشک داریم. جوادی با اشاره 
به اینکه پزشکان با سابقه کمتر به خارج از کشور 
مهاجرت می کنند، افزود: بیشــتر پزشکانی که 
مهاجرت می کنند، پزشــکان جوانی هستند که 
شــماره نظام پزشکی دارند اما ســابقه پزشکی 
ندارند و برای گرفتن تخصص به خارج از کشــور 
می روند که بعد از گرفتن تخصــص هم در آنجا 
ماندگار می شــوند. وی با بیان اینکــه در آینده 

شاهد خروج بیشتر پزشــکان از کشور خواهیم 
بود، گفت: افرادی که خواهــان راه اندازی مطب 
در اصفهان هســتند، باید حداقــل ۳۶0 امتیاز 
داشــته باشــند که این امتیاز معادل چند سال 
سابقه اســت و کســب این امتیاز معادل حدود 
10 سال سابقه در شــهرهای کوچک تر خواهد 
 بود که این دســته پزشــکان کمتــر مهاجرت

 می کنند. 

رییس سازمان نظام پزشکی استان اصفهان:

۶۰ درصد پزشکان اصفهان عمومی هستند
مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان گفت: برگزاری کالس های آموزش 
شــیردهی مادران و مهارت فرزند پروری برای پدران 
در بیمارستان ها و همه مراکز جامع سالمت اصفهان، 
از مهم ترین اهداف مرکز بهداشــت اســتان در هفته 
جهانی تغذیه با شیر مادر اســت. راحله صادق با اشاره 
به اینکه همه ادارات در ایــن هفته به صورت نمادین، 
برنامه حمایت از مادران شیرده را خواهند داشت، افزود: 
حمایت اجتماعی از مادر شیرده در محیط کار، استفاده 
از مرخصی ها، حمایت مدیران از زنان شــاغل شیرده، 
برگزاری کالس های آموزش شــیردهی مادران از ماه 
پنجم بارداری ومهارت فرزندپــروری برای پدران در 
بیمارستان ها وهمه مراکز جامع سالمت، از اهداف مرکز 
بهداشت استان در هفته جهانی تغذیه با شیر مادراست. 
وی در خصوص نقش شیر مادر در سالمت نوزاد، افزود: 
اهمیت تغذیه با شیر مادرتا جایی است که شروع تغذیه 
نوزاد در ساعات اولیه از شیر مادر، موجب افزایش ضریب 
هوشی نوزاد وکاهش بیماری های عفونی می شود. راحله 
صادق، با اشاره به تاثیرتغذیه با شیر مادر در ایجاد روابط 

عاطفی بهتر، بیان کرد: تغذیه با شیر مادر درایجاد روابط 
عاطفی بین مادروکــودک وهمین طور روابط عاطفی 
بین اعضای خانواده و به ویژه پدر و مادر بسیار تاثیرگذار 
اســت. حمایت و محبت پدر نسبت به همسر شیرده، 
موجب افزایش هورمون عشق یا اکسی توسین شده و  
آرامش ایجاد شده در مادر، موجب ترشح هورمون شیر 
یا پروالکتین می شود که در نهایت افزایش توانمندی 

مادر در زمان شیردهی را به همراه دارد.

برای حمایت از شیردهی مادران؛

کالس مهارت فرزند پروری برای پدران اجرا می شود

سالمتنظام پزشکی

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان، با اشاره به اینکه 78 محصول 
زراعی و باغی در اســتان زیر پوشــش بیمه کشــاورزی قرار دارد، گفت: در 
زمان حاضر حدود ۹0 هــزار هکتار از اراضی زراعی معــادل 40 درصد، زیر 
پوشش بیمه است. منصور شیشه فروش افزود: ســطح باغ های زیر پوشش 
بیمه در اســتان نیز 27 هزار هکتار و معادل 50 درصد آنهاست. وی با بیان 
اینکه زیر پوشش بیمه قرار گرفتن محصوالت در همه بخش های کشاورزی 

برای اطمینان از جبران خسارت مورد تاکید مسئوالن و کارشناسان است، 
تصریح کرد: در زمینه طیور، این پوشش در استان 100 درصد و برای حدود 
۶8 میلیون قطعه است. وی با اشاره به اینکه حدود پنج هزار و 180 کندوی 
زنبور عسل نیز زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار دارد، خاطرنشان کرد: سال 
گذشته در مجموع 5۶0 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان از محل صندوق 

بیمه کشاورزی پرداخت شد. ان
حر

ت ب
یری

مد

۶۰ درصد اراضی زراعی 
اصفهان، بیمه کشاورزی 

نیست

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان:

دل پر دردی دارد از بی توجهی مسئوالن نسبت به ازدواج جوانان.  مدت هاست که زنگ تلفن خانه اش 
کمتر به صدا در می آید؛ زنگی که در چند سال گذشــته گاهی در یک روز بیش از 50 بار به صدا در 
می آمد، اما مشکالت اقتصادی و گرانی های بی سابقه دو سال اخیر، بازار کارش را با کسادی روبه رو 
کرده است؛ کاری که بارها تاکید می کند بدون گرفتن هیچ گونه دســتمزد و هدیه ای و تنها برای 
به دست آوردن رضای خدا و خشنودی خلق خدا آن را انجام می دهد. بیش از هفت سال است که به 
صورت جدی به کار واسطه گری ازدواج مشغول اســت. اجازه نمی دهد نامش در گزارش درج شود. 
مشکالتی که در پی پیدا کردن همسرمناسب برای پسرش با آن روبه روشده، زمینه ورود او به این کار 
را فراهم کرده است، کاری که به قول خودش در پیشگاه پرودگار اجر و ثواب فراوانی دارد. به صورت 
گروهی با دوستانش کار واسطه گری در ازدواج را انجام می دهد. درباره شیوه کارشان می گوید: »اسامی 
دختران را با مشخصاتشان در دفترچه هایی یادداشــت می کنند و بعد این مشخصات را در اختیار 
خانواده هایی که به دنبال همسر مناسب برای پسرشــان می گردند، قرار می دهند.« در این سال ها 
وسیله ازدواج بسیاری از دختران و پسران در شهر شدند. زمانی که از تجربیات شیرین و تلخ سال های 
واسطه گری اش در ازدواج می پرسم، در جواب می گوید:» پایین آمدن آمار ازدواج در این یکی دو سال 
اخیر، آن قدر برایمان تلخ است که خاطرات شیرینمان رو به فراموشی سپرده شده است، خانواده های 
دختر به خاطر هزینه های باالی ترتیب دادن مقدمات ازدواج  و تهیه جهیزیه و خانواده های پسر نیز 
به دلیل باالبودن هزینه ها از ازدواج فرزندشــان طفره می روند. در سال های ابتدایی کارمان، گاهی 
می شد که یک روز کامل در حال جواب دادن به تلفن ها و معرفی دخترها و پسرها بودم و به کار دیگری 
نمی توانستم بپردازم ولی حاال حتی که اگر شماره ای هم در اختیار خانواده ای قرار دهیم، آنها پیگیر 
نمی شوند و در جواب ما می گویند با این شرایط اقتصادی جرات پا پیش گذاشتن نداریم.«  زمانی که 
قصد خداحافظی از او را دارم، با تاکید می گوید : دخترم تو را خدا در این مطلبتان اشاره کنید که چرا 
مسئوالن فکری به حال ازدواج جوانان نمی کنند، دختران و پسران خوب و نجیبی در شهر وجود دارند 
که به دلیل این گرانی ها فرصت ازدواجشان از دست می رود، مسئوالن باید بدانند که این پایین آمدن 

آمار ازدواج اصال به صالح جامعه نیست و آسیب های اجتماعی زیادی به دنبال دارد.«

بیش از سی سال اســت که پیش نماز مسجد این محله است، 
بیشــتر وقتش را هم در این مســجد می گذرانــد، در پی حل 
مشکالت مردم محله است، می گوید: مگر مسئله ای مهم تر از 
ازدواج داریم که حاال این قدر غریب افتاده است و هر روز آمارش 

در کشور پایین می آید.
 حجت االســالم زمانی می گوید: »ازدواج امري مقدس و یکي 
از آیات خداشناسي، انسان شناســي و جهان شناسي به شمار 
مي رود و هدف اصلي آن رشد و تربیت انسان است. تعالي و تکامل 

روح، آرامش و سکون جان آدمي، مبارزه با آسیب هاي فردي و 
اجتماعي، ایجاد پیوند عاطفي بین انســان ها، پرهیز از گناه و 
ریزش رحمت واســعه مادي و معنوي پروردگار، از جمله آثار 
تربیتي ازدواج است. در مسیحیت تجرد قداست دارد و جایگاه 
واالي ازدواج در هیچ دیني به اندازه اســالم ارزشمند توصیف 
نشده و خداوند متعال نیز با تصویب قانون ازدواج براي انسان، 
او را به هدف خلقت نزدیک کرده است.هرچند ازدواج في نفسه 
امري مستحب است اما در موقعیت هاي خاصي براي انسان به 

امري ضروري و واجب مبدل مي شود و از آنجا که امروز جوانان ما 
زودتر از قبل به بلوغ مي رسند، باید براي آنها شرایط الزم جهت 

تشکیل خانواده فراهم شود.«
این کارشــناس مذهبی ادامــه می دهد:» پیش تــر مرتب از 
خانواده ها می خواستیم که با رسم و رسوم نادرست، هزینه های 
اضافی برای ازدواج ترتیب ندهند تا دختر و پسرشان به راحتی به 
خانه بخت بروند، اما حاال به جایی رسیده ایم که پدر ها و مادرها 
می گویند: از پس هزینه های یک ازدواج ساده هم بر نمی آیند.«

اول ذی الحجه در تقویم به مناسبت ازدواج  حضرت علی )ع( و 
حضرت فاطمه )س( به نام روز ازدواج نام گذاری شده تا اهمیت 
این مسئله را که در اسالم به آن توجه زیادی شده است یادآور 
کند؛ موضوعی که ســنگ بنای شکل گیری یک جامعه سالم 
است اما در روزگار کنونی ما مسیر سنگالخی گسترده ای پیش 

روی آن قرار گرفته است، مسیری که باعث پایین آمدن آمار 
ازدواج شده است. اول ذی الحجه که فرا می رسد، صحبت های 
زیادی درباره ازدواج زده می شــود و اینکه قرار است شرایط 
برای سر و ســامان گرفتن زندگی جوانان سهل شود، اما همه 
صحبت ها تنها مربوط به این روز است و در بقیه روزها خبری از 

آن نیست. آمار رسمی حاکی از گسترش آسیب های اجتماعی 
است؛ آسیب هایی که به گفته بسیاری از کارشناسان با فراهم 
شــدن زمینه ازدواج جوانان کاهش می یابد ولی گویی گوش 
شنوایی برای شنیدن حل این آسیب ها و آسان شدن زمینه 

ازدواج وجود ندارد. 

» این روزها خیلی از خانواده هایی هم که وضع مالی خوبی دارند، برای تهیه جهیزیه با مشکل مواجه می شوند، چه برسد به 
دخترانی که بد سرپرست و بی سرپرست هستند.« این کلمات را حاجیه خانم فاضل می گوید، در  بدو شروع گفت و گویمان. 
از دلیل این  مصاحبه خبر دارد، از طریق یکی از دوستانش، شماره او را به دست آوردم، چندان عالقه ای به انجام گفت و گو 
ندارد ولی به گفته خودش از  آنجایی که  شاید این مطلب را یکی از مسئوالن ببیند، راضی به مصاحبه می شود. چندسالی 
است که به طور محلی با کمک چند نفر از دوستانش به کار  تهیه جهیزیه مشغول است؛ برای نوعروسانی که با مشکالت مالی 
دست و پنجه نرم می کنند.»ما درحد متعادل برای عروس ها وسایل می خریم. این وسایل در خانه یکی از خانم ها جمع آوری 
می شود. هر کس مسئولیت خاصی دارد. یک نفر سرویس چوب را می گیرد. یک نفر لوازم چینی می خرد و.... همه بر این کار 
نظارت داریم تا پول جهیزیه درست خرج بشود. بعضی وقت ها خود عروس را هم می بریم تا با سلیقه خودش جهیزیه بخریم. 

خود عروس این وسایل را به خانه اش می برد تا خانواده داماد نفهمند او بی بضاعت بوده است.«
صحبت که به  اینجا می رسد، با بغضی که نزدیک به فرو ریختن اســت،می گوید:» اما با افزایش قیمت ها از سال گذشته 
تاکنون با مشکالت زیادی روبه روشده ایم، این روزها تهیه یک دست جهیزیه ناچیز که حداقل لوازم اصلی زندگی را داشته 
باشد، بیش از سی میلیون آب می خورد، تازه ما تمام لوازم را از برندهای ایرانی تهیه می کنیم. قبال شاید افراد نیکوکار هزینه 
کامل یک جهیزیه را بر عهده می گرفتند، اما حاال دیگر این طور نیست، نوعروسان زیادی  هستند که نمی توانیم به راحتی 
برای آنها جهیزیه تهیه کنیم و  عروسی آنها به تاخیر افتاده است. از دســت ما کار زیادی برنمی آید، چرا باید بازار این قدر 
بی در و پیکر باشد، چرا کسی فکری به حال این گرانی ها نمی کند؟«حاجیه خانم فاضل ادامه می دهد: »همه این دختران 
مثل دختر خودم من هستند، نمی توانم ببینم که آنها نگران جهیزیه شان باشند. اوضاع بازار به جایی رسیده که بسیاری 

از خانواده های آبرومند که قبال می توانستند خودشان جهیزیه دخترانشان را آمده کنند، از پس این کار بر نمی آیند.«

روز ازدواج فقط به درد تقویم می خورد

پرده سوم:

 بیش از یک سال از عقدشان می گذرد، در یک شرکت خصوصی مشغول به کار است، 
به قول خودش پیش از این گرانی ها فکر مــی کرده به راحتی می تواند با گرفتن وام و 
استفاده از پس اندازش زمینه برپایی یک عروسی آبرومند و اجاره خانه ای را فراهم کند، 
اما حاال آن قدر اجاره خانه ها زیاد شده که حتی خانه ای کوچک هم پیدا نکرده اند تا آن 
را اجاره کنند، در مغازه مشاور امالکی هم صحبت با من می شود و می گوید: »نمی دانم 
چگونه پول رهن یک خانه و اجاره آن را فراهم کنم. به دوســتان مجردم حق می دهم 
که خیال ازدواج را از سرشان بیرون کرده اند، باور کنید ما هیچ وقت به دنبال ازدواج 
پر هزینه نبوده ایم و می خواستیم با ترتیب یک ازدواج ســاده، زندگی مشترکمان را 
زیر یک سقف آغاز کنیم، همسرم هم در تهیه جهیزیه اش با مشکل مواجه شده است، 
نمی توانــم از او بخواهم که وام ازدواجش را به من بدهد، این وام حق پدر اوســت که 
بتواند وسایل اولیه جهیزیه را برای من و او فراهم آورد. آقایی که صاحب مغازه مشاور 
امالکی اســت، می گوید: من زمان جنگ ازدواج کردم، ازدواج ساده که هزینه زیادی 
نمی خواســت، البته تمام هزینه های آن را خانواده ام متقبل شده اند، ما در یک اتاق 
خانه پدری زندگی مشترک را آغاز کردیم ولی خوب حاال زمانه تغییر کرده است، دیگر 
همه جوانان می خواهند زندگی مستقلی تشکیل بدهند. در چند سال گذشته می شد با 
مبلغ های پایین تری به زوج های جوان خانه اجاره داد اما حاال نه، خوب این خانه ها که 
مال ما نیستند که بخواهیم با قیمت کمتر اجاره بدهیم، دلمان می خواهد کمک کنیم، 
من خودم به شــخصه از زوج هایی که تازه می خواهند عروسی کنند پولی نمی گیرم تا 
کمک ناچیزی به ازدواج آنها کرده باشــم. خانم دوره و زمانه سخت شده است، با این 
درآمدها نمی توان دیگر ازدواج کرد، نمی دانم چرا هیچ کسی فکری به حال این قضیه 
نمی کند، این مسئوالن که خودشان سال های پیش ازدواج کرده اند، آن قدر هم دارند 
که مقدمات زمینه عروسی دختر ها و پسرهایشــان را فراهم کنند، خوب شاید همین 

مسئله است که دیگر کاری به حل مشکالت دخترها و پسرهای جوان ندارند.

سمیه مصور
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لوکاکو با یوونتوس به توافق 
رسید

اینتر با هدایت کونته، پیشــنهاد ۵۵ میلیون 
یورویی برای جذب لوکاکو در تابســتان ارائه 
داد؛ اما باشگاه منچستر 
این پیشنهاد را رد 
و تاکیــد کردکه 
بــه کمتــر از ۸۵ 
میلیــون یــورو 
مهاجــم خــود را 
نخواهــد فروخت. در 
حالی که انتظار می رفت این بازیکن راهی اینتر 
شود ولی آخرین خبرها از توافق روملو لوکاکو با 
یوونتوس است. لوکاکو در سال ۹ میلیون پوند 
از یوونتوس دریافتی خواهد داشت. این بازیکن 
مدت هاست که تمایل دارد از یونایتد جدا شود 
و در بازی های پیش فصل شــیاطین سرخ نیز 
حاضر نبوده است. گفته می شود در صورت این 
انتقال، پائولو دیباال از جمع تیم ایتالیایی جدا 
می شــود و احتماال به یونایتد خواهد پیوست. 
گفته می شود دیباال از سران یونایتد درخواست 
کرده اســت که هفته ای ۳۵۰ هزار پوند از این 
تیم دریافت کنند و هنوز پاسخی از سران این 

تیم دریافت نکرده است.

ضرر ۵ میلیون یورویی برای 
نیمار

نیمار مهاجم برزیلی پاری ســن ژرمن با ضرر 
۵ میلیون یورویی روبه رو شــد. باشگاه پاری 
ســن ژرمن قرار بود ۳ 
میلیون یورو به این 
بازیکن در صورت 
حضور در فهرست 
بهترین بازیکنان 
جهان پاداش دهد 
ولی از آنجایی که نام 
این بازیکن در این فهرســت قرار نگرفت، این 
جایزه نیز به او نرســید. همچنیــن او به دلیل 
تاخیر در حضور در تمرینات این تیم فرانسوی، 
دو میلیون یورو نیز جریمه شــد تا در مجموع 
نیمار که این روزها در شرایط خوبی قرار ندارد، 
۵ میلیون یورو ضرر کند. این ستاره برزیلی در 
دو فصل حضورش در پاری سن ژرمن نتوانسته 
انتظارات را برآورده کند و از یک طرف آسیب 
دیدگی های زیاد و از طرف دیگر هم حاشــیه 
ســازی در بیرون از مستطیل سبز، باعث شده 

انتقادها از او زیاد شود.

دنی آلوس به سائوپائولو 
برزیل پیوست

دنی آلوس، مدافع برزیلی که بعد از جدایی از 
پاری ســن ژرمن بازیکن آزاد بود، راهی لیگ 
برزیل و تیم سائوپائولو 
شــد. به گــزارش 
در  ســاکرنت، 
نهایــت مقصــد 
بعدی دنی آلوس 
مدافــع پرافتخــار 
برزیلی نیز مشــخص 
شــد و این بازیکــن راهی کشــور خودش و 
تیم ســائوپائولو شــد. این مدافع ۳۶ ساله که 
سابقه بازی در تیم هایی چون سویا، بارسلونا، 
یوونتوس و پاری ســن ژرمــن را در کارنامه 
دارد در کوپا آمه ریکا توانست همراه تیم ملی 
کشورش قهرمان شود و حاال به عنوان بازیکن 
آزاد راهی سائوپائولو شــد. اعتبار این قرارداد 
تا ســال ۲۰۲۲ و پایان جام جهانی قطر است. 
آلوس درباره امضای قرارداد با سائوپائولو گفت: 
»من می توانستم هر جایی که می خواهم بازی 
کنم و پیشنهادهای زیادی داشتم ولی تصمیم 

گرفتم تا به برزیل و کشور خودم برگردم.«

پخش مسابقات اللیگا در قطار!
 با امضای قــراردادی میــان Renfe و اللیگا 
و تبدیل شــدن این اپراتور حمل و نقل ریلی 
بــه اسپانســر اللیــگا 
در امــور حمــل و 
نقل، هــواداران 
فوتبال در اسپانیا 
می تواننــد از این 
مســابقات  پــس 
اللیگا را در سفرهای 
خارج از شــهر نیز مشــاهده کنند. مسابقات 
 اللیگا در قطارهــای AVE از طریــق پلتفرم
 PlayRenfe قابــل مشــاهده خواهند بود. 
در قراردادی کــه میان این شــرکت حمل و 
نقل و خاویر تباس، رییس اللیگا بســته شده، 
هواداران افزون بر دسترسی به مشاهده تمامی 
رقابت های اللیگا، قادر خواهند بود تا دیدارهای 
مهم و برگزیده لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا 

را نیز در سفر مشاهده کنند.

گالیه اینستاگرامی آذری از مسئوالن ورزش کشور

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

رضا اسدی هافبک دفاعی پیشین تیم فوتبال سایپا با امضای قراردادی، 
رسما به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پیوست تا شاگرد مصطفی 
دنیزلی در فصل جدید باشد. اسدی با درخشش در نفت تهران، خود را 
به فوتبال ایران معرفی کرد و زیر نظر علی دایی در سایپا نیز دو فصل 
موفق داشت و حاال در تجربه ای جدید پیراهن قرمز رنگ تراکتورسازی 

را بر تن می کند.

رضا اسدی تراکتوری شد

یک ســایت بلژیکی نوشــت کاوه رضایی گزینه چهارم یا پنجم 26
سرمربی این تیم است و باشگاه بروخه قصد دارد این بازیکن را به 
صورت قرضی به تیم سابق خود شــارلوا برگرداند. در حال حاضر 
علی قلی زاده و یونس دلفی در تیم شــارلوا بــازی می کنند و در 
صورتی که کاوه رضایی نیز بــه این تیم برگردد، جمع ایرانی های 

تیم شارلوا تکمیل می شود.

سناریو بازگشت ستاره استقاللی به شارلوا کلید خورد؟!
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 چراغ سبز استراماچونی 
به 2 بازیکن

هفته گذشته بود که آندره آ استراماچونی سرمربی 
ایتالیایی اســتقالل اعالم کرد رضا آذری و زکریا 
مرادی دو بازیکن جوان استقالل می توانند تیم 
جدید خود را معرفی کنند و بهتر اســت این دو 
بازیکن در تیم های دیگر به دنبال کســب تجربه 
باشند. این دو بازیکن هم بعد از این اتفاق دیگر در 
تمرینات استقالل شرکت نکردند؛ اما قرار است 
هر دو بازیکن به تمرینات تیم فوتبال اســتقالل 
برگردند. ظاهرا هر دو بازیکن در توافق با مسئوالن 
باشــگاه اســتقالل اعالم کرده اند می توانند نظر 
سرمربی تیم را عوض کنند. از سوی دیگر باشگاه 
استقالل هم تصمیم دارد سرمایه های جوان خود 
را حفظ کند و به همین دلیل قرار اســت آذری و 
مرادی در تمرینات اســتقالل شرکت کنند و به 
جمع آبی پوشــان برگردند. پیش از این روح ا... 
باقری، رضــا کریمی و آرمین ســهرابیان با نظر 
استراماچونی از تیم فوتبال استقالل جدا شده اند.

خاطره روز؛
 عابدزاده بعد از قهرمانی

 آواز خواند
چند روز پیش بیست و هشتمین سالگرد قهرمانی 
استقالل در آسیا بود. یکی از بازیکنانی که در آن 
تیم بود و قهرمان آسیا شد، فرشاد فالحت زاده بود. 
او درباره خاطرات آن روز می گوید: »همه اتفاقات  
مثل اینکه دیروز بوده باشــد، پیش چشمم است. 
یک مسابقه به یادماندنی با یک قهرمانی دلچسب. 
همه اعضای تیم از ته دل می خواستند برنده شویم. 
چندین ســال بود که هیچ تیمی از ایران در آسیا 
قهرمان نمی شد. همگی بازیکنان از بهترین های 
آن سال ایران بودند. عباس سرخاب، امیر قلعه نویی، 
صمد مرفــاوی و بقیه، همه بهترین های پســت 
خودشــان بودند. بعد از بازی تا صبح بیدار بودیم 
و می گفتیم و می خندیدیم. یادم هست احمدرضا 
عابدزاده بعد از بازی، جام را در دستش گرفته بود 
و از اتوبوس تیم، ســرش راازپنجره بیرون آورده 
وآواز می خواند »اســتقالل قهرمان میشــه، خدا 
می دونه که حقشه« و بنگالدشی ها با تعجب به او 
نگاه می کردند. این سرود پس از آن در ورزشگاه ها 

خوانده می شد.«

در حاشیه

منصوریان:
  اگر قهرمان جهان نشوم

 کسی احوالم را نمی پرسد
الهــه منصوریان ملی پــوش ووشــوی بانوان 
کشــورمان درباره شــرایط اردوی تیم ملی در 
آســتانه مســابقات قهرمانی جهان و اینکه آیا 
فدراســیون حمایت هــای الزم را از آنها انجام 
می دهد یــا خیر؟ بیان کرد: بله بــا وجود اینکه 
شرایط مالی فدراسیون ووشو خوب نیست؛ اما 
مسئوالن همه تالش خود را می کنند تا اردوها 

با کیفیت تر از سال های گذشته برگزار شود. 
همچنین برای اولین بار اســت کــه یک مربی 
ایرانی، هدایت تیم ملی ووشوی بانوان را برعهده 
دارد و همــه تالش خود را بــه کار می گیریم تا 
ثابت کنیم که مربی ایرانی، چیزی از خارجی ها 
کم ندارد. به هر حال فدراسیون اعتماد کرده و 
مربی ایرانی برای بانوان ووشوکار در نظر گرفته 
اســت. همچنین ما هم تالشــمان را می کنیم 
تا در مســابقات جهانی، نتیجه الزم را بگیریم. 
منصوریان ادامه داد: من ۳ مــاه در اردوی تیم 
ملی حضور دارم و بعد از آن باید به چین بروم و 
از خانواده دور هستم. دلیل این کار هم به خاطر 
مسائل مالی اســت. به هر حال اگر من قهرمان 
نشوم، هیچ کس من را نگاه هم نمی کند و اصال 
احوالم را نمی پرسد. من چند وقت پیش مریض 
شدم و به دکتر رفتم؛ اما دفترچه بیمه نداشتم و 
منشی مطب از این موضوع تعجب کرد. من بیمه 

هم نیستم و فقط ورزش می کنم.

منهای فوتبال

با جدایی مهدی رحمتی از استقالل، مسئوالن این باشگاه به دنبال 
جذب یک دروازه بان دیگر برای رقابت با ســید حسین حسینی 

هستند؛ اما تاکنون موفق به جذب گلر مد نظر خود نشدند.
 بعد از تعلل استقاللی ها در جذب کوروش ملکی و اکبر منادی و 
پیوستن این بازیکنان به نفت مسجد سلیمان و پدیده، مسئوالن 

استقالل در پی جذب یک گلر دیگر هستند و گلرهای مختلفی را 
در تمرینات مورد آزمایش فنی قرار می دهند. 

روز پنجشــنبه هم محمد ناصری دروازه بان ســابق تیم فوتبال 
سیاه جامگان که چند سال در لیگ برتر سابقه بازی دارد، در دیدار 
دوستانه آبی پوشان مقابل ماشین سازی حضور پیدا کرد و حتی 

۲۰ دقیقه هم برای این تیم به میدان رفت. 
قرار اســت غالمپور طی روزهای آینده، این دروازه بان را تســت 
کند؛ ســپس نظر نهایی را به اســتراماچونی ارائه کند. عالوه بر 
حســینی، مهدی نوراللهی دروازه بان جوان استقالل هم در این 

تیم حضور دارد.

استقالل همچنان به دنبال دروازه بان

دعوا، درگیری، زد و خورد و آشــوب، بخش پر رنگ 
به جا مانده از تصاویر هجدهمیــن دوره رقابت های 
لیگ برتر فوتبال است؛ تصاویری که ابتدا از ورزشگاه 
غدیر اهواز و به هنگام دیدار تیم های پرســپولیس 
تهران و استقالل اهواز مخابره شــد و در بسیاری از 
دیگر دیدارهای این دوره از مسابقات لیگ نیز مشهود 
بود؛ اما اوج این تصاویر به ال کالسیکوی فوتبال ایران؛ 
یعنی دیدار برگشت تیم های پرســپولیس تهران و 
سپاهان اصفهان بر می گردد؛ جایی که هواداران این دو 
تیم که به شدت از سوی کانال های هواداری تحریک 
شده اند، صحنه های زشــتی را در ورزشگاه آزادی به 
یادگار گذاشته اند، صحنه هایی که بازتاب زیادی در 
شبکه های خارجی به دنبال داشــت و حتی کار به 
جایی رسید که برخی از نمایندگان مجلس، خواهان 

پاسخ وزیر ورزش و جوانان درباره این مسائل شدند.
ادامه یافتن ایــن درگیری ها در دیــدار نیمه نهایی 
رقابت های جام حذفی فوتبال کشــور موجب شد تا 
سئول نشینان به دنبال راهکار اساسی برای حل این 
مشکل باشــند؛ به خصوص اینکه یگان ویژه پلیس 
نیز خواهان ایجاد شرایط الزم برای برقراری امنیت 
در ورزشگاه ها شده بود؛ از این رو فدراسیون فوتبال 
تصمیم گرفت تا هر طور شــده امنیت ورزشگاه ها را 
تامین کرده و تا این تصمیم را به مرحله اجرا نرسانده، 
از برگزاری فصل جدید رقابت های لیگ برتر جلوگیری 
به عمل آورد. از این رو مهدی تاج، رییس فدراسیون 
فوتبال و حیدر بهاروند، رییس سازمان لیگ فوتبال 
ایران در نامه هــای جداگانه بــه هیئت های فوتبال 
استان ها، خواســتار برطرف کردن مشکالت موجود 

در این زمینه شدند تا شرایط برای برگزاری مسابقات 
لیگ آمده شود.

استانداردسازی و تجهیز ورزشگاه ها
استاندارد سازی ورزشگاه ها، فروش بلیت الکترونیک، 
شماره دار شدن صندلی ها همچنین ایجاد وضعیت 
مطلوب تر ایمنی برای تماشــاگران از جمله مسائلی 
بود که فدراسیون فوتبال خواستار فراهم کردن آنها 
در ورزشگاه های کشور شد؛ چرا که به گفته مسئول 
کمیته مسابقات ســازمان لیگ تجهیز ورزشگاه ها و 
استاندارد سازی آنها نقش قابل موثری در ایجاد امنیت 

در استادیوم ها دارد.
حذف کانون های هــواداری و محدودیت 

لیدرها
 بررسی دالیل ایجاد اغتشاش و ناامنی در ورزشگاه ها 

نشــان داد که لیدرهــای تیم ها همچنیــن کانال 
هواداری موجــود در فضای مجازی نیــز از عوامل 
موثر در این زمینه هســتند که نباید از نقش آنها در 
به هم ریختن فضای ورزشــگاه ها گذشت. از این رو 
فدراسیون فوتبال و ســازمان لیگ تصمیم گرفت 
فکری به حال اشــخاصی کند که حضورشــان در 
باشگاه ها رســمیتی ندارد؛ اما به اندازه یک بازیکن 
یا مربی، در حــال ارتزاق از باشــگاه ها هســتند، 
اشــخاصی که بــدون فکــر در بازی هــای بزرگ، 
جنجال آفرین می شدند و حداقل ضرر صحبت های 
غیرمسئوالنه شــان چند زخمی و آســیب دیده در 
بازی های بزرگ بود. به دنبال این تصمیم، جلسه ای 
با حضور نماینده باشگاه ها و ســازمان لیگ در این 
سازمان برگزار شد و سمت و مسئولیت جدیدی در 

باشگاه ها شکل گرفت. 
از این پس هر باشگاه لیگ برتری باید یک نماینده 
را به عنوان »معاون فرهنگی« معرفی کند که یکی 
از مســئولیت این معاونت، کنترل لیدرها، شعارها 
و رفتارهایشان اســت و هرگونه کوتاهی، بی نظمی، 
تخلف و ... صورت بگیرد، معاون فرهنگی باشــگاه 
باید جوابگو باشــد. در صورت رخ دادن هر تخلفی 
از ســوی هواداران و لیدر، معاون فرهنگی و باشگاه 
هســتند که جریمه خواهند شــد. همچنین، دیگر 
چیزی به نام کانون هواداری وجود نخواهد داشــت 
 و مدیریت کردن هواداران به عهده معاون فرهنگی

 اســت؛البته در کنار این معاونان فرهنگی، لیدرها 
باید از ســوی فدراســیون فوتبال تایید صالحیت 
شوند و به عنوان نمونه، سوء پیشینه نداشته باشند. 
با انتصاب این معاونان فرهنگی، فدراسیون فوتبال 
دیگر به صورت مستقیم با لیدرها در ارتباط نیست 
و تنها کارت های شناســایی خاصی را بــرای آنها 
صادر خواهد کرد. اقدامات انجام شــده از ســوی 
فدراسیون فوتبال نشــان می دهد که مسئوالن این 
فدراســیون ســخت به دنبال ایجاد امنیت و فراهم 
کردن شــرایط برای فصلی بدون آشوب هستند تا 
نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر که قرار است 
اواخر مردادماه سال جاری استارت زده شود، عاری 
از تصاویر درگیری و زدو خورد هواداران باشد. اگرچه 
این اقدامات بایــد خیلی زودتر در فوتبال کشــور 
اجرایی می شدند و نباید اجرای آنها باعث به تاخیر 
افتادن شروع مسابقات می شد؛ اما می توان امیدوار 
بود که در این فصل حاشیه ها در ورزشگاه ها جایی 
 ندارند و تنها شاهد فوتبال در مستطیل سبز خواهیم 

بود.

فصلی بدون آشوب در انتظار لیگ نوزدهم
 لیدرها محدود شدند، ورزشگاه تجهیز؛

گران ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر ایران
این روزها به دلیل ورود پرسپولیس و استقالل به بازار نقل و انتقاالت و خرید بازیکن خارجی، صحبت های 
فراوانی در ارتباط با اعداد و ارقام پرداختی نجومی به میان می آید و پرداختی های ســرخابی های تهران 
شدیدا زیر ذره بین قرار می گیرد تا با استناد به سایت ترانسفر مارکت، ارزش گذاری بازیکنان خارجی از 
1۰ میلیارد نیز عبور کند! اما در این روزهایی که همگان به ترانسفر مارکت رجوع می کنند تا خریدهای 
گران قیمت پرسپولیس و استقالل را مورد تحلیل و بررسی قرار بدهند، گران قیمت ترین بازیکن شاغل 
در لیگ برتر کیست؟! شاید باورکردنی نباشد؛ اما علیرضا بیرانوند سنگربان باشگاه پرسپولیس، با رقمی 
بالغ بر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو، چیزی در حدود ۵۲ میلیــارد تومان ارزش مادی دارد تا او را در صدر 
گران قیمت ترین های فوتبال ایران قرار بدهد، رقمی که البته به اودر پرسپولیس هرگز پرداخت نشده و 

رقم قراردادش چیزی کمتر از ۳ میلیارد تومان است.

گالیه اینستاگرامی آذری از مسئوالن ورزش کشور
 سعید آذری، مدیر عامل باشگاه ذوب آهن با انتشار پستی در اینستاگرام از عدم حمایت مسئوالن ورزش کشور 
از ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا گالیه کرد. در این پست نوشت: »پول ما را ای اف سی نمی دهد، بازیکنمان را 
سه جلسه محروم می کنند، بازیکنان دو تابعیتی االتحاد را مجوز می دهند و انواع و اقسام حمایت های یک جانبه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم های عربستانی همچنان ادامه دارد، گویا آنان دیوانه وار به دنبال حذف تنها نماینده 
اصفهانی فوتبال ایران هستند.«مدیر عامل باشگاه ذوب آهن همچنین افزود: »ولی تو بگو کوچک ترین حمایتی، 
اعتراضی، مکاتبه ای در حمایت سبزهای سختکوش اصفهانی از سوی سازمان های ورزشی کشورمان می شود؟ 
ابدا !« وی در پایان خاطرنشان کرده است: »بعد انتظار معجزه دارند همان عزیزان متوقع، جای تعجب نیست و 
ما هم انتظاری بیش از این نداشتیم؛ ما فقط دست هایمان به آسمان، لب هایمان دعاگو، قلب هایمان تپنده برای 

سرافرازی وطنمان است، ما می جنگیم و از هیچ کس انتظار یاری نداریم جز خداوند پرشکوه و پرعظمت«.

تیم های فوتبال بزرگساالن سپاهان و منتخب کودکان کار ایران عصر 
پنجشنبه در قالب یک دیدار دوستانه در زمین چمن مجموعه فردوس به 
مصاف یکدیگر رفتند. مدیرعامل باشگاه سپاهان در نشستی خبری، پیش 
از این دیدار با انتقاد از کم کاری باشگاه ها در فعالیت های فرهنگی، درباره 
برگزاری بازی خیریه سپاهان و کودکان کار اظهار داشت: در باشگاه ها، 
نام فرهنگی و ورزشی را یدک می کشیم؛ اما در واقع طی سال های گذشته 
هیچ کاری در بخش فرهنگی انجام نشده است. قبل از شروع فصل بودجه 
باشگاه تعریف شده و ردیف های آن مشخص می شود؛ اما به یاد ندارم که 
تا به حال هیچ ردیف بودجه ای برای بخش فرهنگی پیش بینی شده باشد؛ 
البته قبل از شروع فصل جدید برای فرهنگی برنامه ریزی کرده و بودجه ای 
خاص را برای مباحث فرهنگی و اجتماعی اختصاص دادیم که با استقبال 

هیئت مدیره باشگاه و مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه مواجه شد. مسعود 
تابش در ادامه از اقدام باشگاه سپاهان برای کمک خیران به بیماران خاص 
خبر داد و گفت: در قبال جامعه، وظایفی داریم و بر اساس آن به این نتیجه 
رسیدیم که ممکن است بتوانیم با توجه به امکانات باشگاه سپاهان فراتر از 
بودجه در نظر گرفته شده عمل کنیم. متاسفانه تعداد زیادی از جوانان این 
کشور درگیر بیماری های خاص هستند و در این زمینه باشگاه سپاهان 
۲ تا ۳ هزار نفر را برای کمک رسانی شناسایی کرده تا با تدابیری به این 
نیازمندان کمک شود. مدیرعامل باشگاه سپاهان از اختصاص یافتن یک 
درصد از مبلغ قراردادهای بازیکنان و عوامل این باشگاه به امور فرهنگی 
و اجتماعی خبر داد و افزود: حدود ۳۵۰۰ نفر از ورزشکاران، مسئوالن، 
مربیان، پزشکان و دیگر عوامل در باشگاه ســپاهان عضویت دارند که 

نزدیک به ۲ هزار نفر با باشگاه سپاهان قرارداد دارند. اگر به ورزشکاران و 
مربیان پیشنهاد دهیم که یک درصد از قرارداد خود را به این امور خیریه 
اجتماعی و فرهنگی اختصاص دهند، خــودش بودجه خاص و زیادی 
خواهد شد. وی ادامه داد: در این زمینه صحبت های الزم با ورزشکاران 
انجام شد و قراردادها به شکلی تنظیم می شوند که یک درصد آن به امور 
خیریه اجتماعی و فرهنگی اختصاص داده شود که تمام ورزشکاران از آن 
به خوبی استقبال کردند. نیما نکیسا مسئول توسعه فوتبال پایه فدراسیون 
فوتبال نیز امدادرسانی به کودکان کار را یک رسالت اجتماعی خواند و 
گفت: اگر فعالیت خیری انجام می دهیم خودمان نیز اثر آن را می بینیم و با 
کاهش بزه، آرامش بیشتری در جامعه حاکم می شود. به دنبال آن هستیم 

که شرایط نسبتا بد فعلی را تا حدودی بهبود دهیم. 

تابش خبر داد:

یک درصد از قرارداد بازیکنان سپاهان به امور خیریه اختصاص یافت

سمیه مصور
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حساسیت ویژه رهبر انقالب نسبت به اصفهان
خـبرپیشنهاد سردبیر:

»شهر پویا« راه را برای 
انتخاب رشته داوطلبان 
کنکور هموار می کند

»شهرپویا« عنوان همایش بزرگ انتخاب 
رشته و آشنایی با رشته های دانشگاهی با 
شعار »انتخاب شما، آینده شما« توسط 
اداره امور کتابخانه ها وابسته به سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان با همکاری موسســه پویاشریف 

برگزار شد.
در این همایــش دکتر علیرضا افشــار 
با اشــاره به اســتقبال زیاد از همایش 
»شــهرپویا« گفت: موسســه ها و افراد 
سودجویی هســتند که با وعده امید به 
افرادی که شــرایط پذیرش رشته های 
مورد نظر برایشان مقدور نیست، به دنبال 
سوداگری هســتند. بنابراین داوطلبان 
کنکور با انتخاب موسســه های مشــاور 
مناسب جهت انتخاب رشته اقدام کنند.

این مشــاور و مــدرس آمادگــی برای 
دانشــگاه اظهار داشــت: 30 درصد از 
پذیرفته شدگان رشته های دانشگاهی در 
سال اول از انتخاب رشته ناراضی هستند 
و این نشان از اهمیت آگاهی و آشنایی با 

رشته های دانشگاهی است.
افشــار با اشــاره به کارنامــه داوطلبان 
دانشگاه تصریح کرد: در خط اول کارنامه 
آنچه مهم اســت موضوع سهمیه هاست. 
ســهمیه به دو شکل ســهمیه 5 یا 25 
درصد اســت. اگر داوطلبی شــامل این 
سهمیه می شــد و در کارنامه قید نشده 
بود، انتخاب رشته را انجام دهد و پس از 
آن پیگیری کند و بهتر اســت زمان را از 

دست ندهد.
وی افزود: روزی که ســایت ســازمان 
ســنجش آموزش کشــور باز می شود، 
روزانه هــزاران نفر تمــاس می گیرند. 
بهترین راه این است که اگر سهمیه شما 
لحاظ نشده بود، از گوشه باال سمت چپ 
وارد پاسخگویی اینترنتی شوید و ثبت نام 
کنید واعتراض را در آنجا مکتوب انجام 
دهید. از ســوی دیگر موقع ثبت نهایی 
کد رشته ها در ســایت سازمان سنجش 
آموزش کشــور، ســعی کنید اطالعات 

سهمیه را در آن قسمت وارد کنید.
افشــار با اشــاره به منطقه بندی که در 
کارنامــه داوطلبــان کنکور سراســری 
لحاظ می شود، اظهار داشت: داوطلبان 
کنکور سراســری از مناطــق یک، دو و 
سه هســتند. اصفهان جزو منطقه یک 
محسوب می شود. اگر داوطلبی سه سال 
آخر تحصیل را جابه جا شود و هر سال در 
یکی از مناطق بــوده، منطقه ای که رتبه 
بهتر دارد برایش در نظر گرفته می شود.

در ادامــه همایــش رییــس اداره امور 
کتابخانه های سازمان فرهنگی، ورزشی 
و اجتماعی شــهرداری اصفهان با اشاره 
به دوران استرس پس از آزمون ورودی 
دانشگاه ها گفت: انتخاب رشته می تواند 
در آینده افراد اعم از شغل و حتی ازدواج 

موثر باشد.
طیبه فاطمی افزود: زمانی که به ســن 
میان سالی نزدیک می شوید، به خودتان 
می گوییــد ایــن شــرایط آن قدرها هم 
استرس زا نبود. زیرا این رشته ها نیستند 
که آدم ها را مهم می کنند بلکه این آدم ها 
هستند که به رشته های دانشگاهی معنا 

می دهند.
فاطمی با اشاره به اینکه چندین موسسه 
مشــاوره رشــته دانشــگاهی پیشنهاد 
همکاری با شهرداری را مطرح کردند و 
از میان آنها موسسه پویا شریف انتخاب 
شد، تصریح کرد: موسســه پویا شریف 
یک ســال تمام رصد شــد تا ثابت کند 
که به اســتانداردهای ما نزدیک اســت 
و می تواند در تحقق خواســته های این 
 طیف از شــهروندان ما ســربلند بیرون

 آید.
وی افزود: شــهر پویا یارانه ای است که 
شــهرداری در راســتای ارائه حداکثر 
اطالعــات در حداقــل زمــان ممکن و 
بــه ســهل ترین و کمتریــن هزینه به 
داوطلبان انتخاب رشــته دانشــگاهی 
خواهد داد. در ســال گذشــته 700 نفر 
به ما اعتماد کردند و بــا آمار 85 درصد 
قبولــی در مراکــز دانشــگاهی مواجه 
بودیم. امیدواریم امســال هم با اعتماد 
به شهرپویا، داوطلبان کنکور با آشنایی 
 و شناخت کامل، دست به انتخاب رشته 

بزنند.

افزایش روزافزون جمعیت، به همراه گسترش کالبدی 
شهر اصفهان وایجاد نو شهرک های اقماری تاکیدی 
است بر نقش صنعتی این شــهرهمچنین استقرار 
در صد قابل توجهی از مراکــز تولیدی وصنایع ملی 
ومنطقه ای،جذب نیروهای انســانی بیشتری را به 

اصفهان سبب شده است. 
 گذشته تاریخی و ابنیه ارزشــمند تاریخی در کنار 
فعالیت های هنری سال های اخیر، اصفهان را به عنوان 
فضای فرهنگی کشور، زبانزد همگان کرده؛ به گونه ای 
که روزانه ده ها هزار نفر مسافر به این شهر وارد یا از 
آن خارج می شوند که همین موضوع نقش پایانه های 

مسافربری  اصفهان  راصدچندان کرده است.
در همین راستا،عباس محبوبی، مدیرعامل سازمان 
پایانه های مســافربری شــهرداری اصفهان در این 
خصوص گفت: رسالت سازمان پایانه ها، نگهداری، 
بهسازی، نوسازی و گســترش پایانه ها با استفاده از 
توانمندی نیروهای داخلی در بخش های خصوصی 
و دولتی است و برنامه این سازمان در جهت حفظ و 
نگهداری و اداره امور پایانه ها، طرح توسعه و تجهیز 
پایانه ها همچنین ایجاد فضای مناسب، خالق و پویا با 
توجه به هنر ایرانی و اسالمی است.مدیرعامل سازمان 
پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در سال 97 بالغ بر 13 میلیون مسافررا در پایانه های 
شــهر اصفهان جابه جا کردیــم و 5 درصد عوارض 
دریافتی از مســافران برابر 5 میلیارد و 600 میلیون 
تومان شد، اظهار کرد: سازمان پایانه های مسافربری 
در چهار ماهه اول و دوم سال 97 در میان 17 سازمان 
وابسته به شهرداری به عنوان سازمان برتر شناخته 
شــد و از معاون عمرانی وزارت کشــور تقدیرنامه 
دریافت کرد. او با بیان اینکه در ســال 97 حدود 13 
میلیون مسافر از مسیر پنج پایانه مسافربری اصفهان 
با 1006 سرویس جابه جا شــدند، افزود: در بخش 
معاینه فنی نیــز در پایانه جی به بیــش از 38 هزار 
خودروی سواری خدمات ارائه شده است. این مقام 
مســئول در خصوص تردد اتوبوس ها از پایانه های 
مسافربری اصفهان به دیگر شــهرها، اعالم داشت: 
در حال حاضر از پایانه های مســافربری اصفهان به 
160 شهر کشور، تردد انجام می شود که بیشترین آن 

مربوط به تهران و مشهد است.
محبوبی به فعالیت 47 شرکت مسافربری در اصفهان 
اشاره کرد و ادامه داد: 17 شرکت در ترمینال کاوه، 
15 شرکت در ترمینال صفه، 7 شرکت در ترمینال 
زاینده رود، 6 شرکت در ترمینال جی و یک شرکت 

در ترمینال صمدیه فعال هستند.
محبوبی با اظهار اینکه در راستای ارائه بهتر خدمات 

به شهروندان و مسافران دو پایانه صفه و کاوه به خط 
مترو اصفهان متصل شدند، گفت: پایانه مسافربری 
کاوه با توجه به اتصال به خط متروی اصفهان، جابه جا 
نخواهد شد؛ البته در حال رایزنی برای انتقال برخی 
خدمات مربوط بــه اتوبوس ها در نقطه دیگر شــهر 
هســتیم تا از تردد باال و شــلوغی آن کاسته شود و 
با اجرایی شــدن طرح توســعه ترمینال صمدیه که 
امیدواریم در 6 ماهه دوم امسال کلنگ زنی این طرح 
انجام شــود از میزان بار ترافیکی دو ترمینال کاوه و 

زاینده رود کاسته خواهد شد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و پایانه های مسافربری 
شــهرداری اصفهان، در ادامه افزود: قرار است پایانه 
مسافربری اندیشه در سمت زندان اصفهان در فضایی 
به مساحت 65 هزار متر مربع احداث شود و در حال 
حاضر 14 هزار متر مربع، زمین آن تسطیح شده است 
و اکنون در حال رایزنی جهت مجوزهای الزم هستیم 
و در صورت راه اندازی آن، ترمینال زاینده رود به آنجا 
منتقل خواهد شــد.محبوبی در خصوص اینکه در 
برخی پایانه ها، اتوبوس ها به خصوص در شب خارج 
از ترمینال مسافر ســوار می کنند، اظهار داشت: در 
این راســتا با نیروی پلیس راهور همچنین اداره کل 
راهداری در تعامل هستیم و پالک اتوبوس هایی که 
خارج از ترمینال مسافر ســوار می کنند، شناسایی 
و با آنها برخورد می شــود و در حــال حاضر یکی از 
شــرکت هایی که اتوبوس های آن دچار تخلف شده، 
تعطیل شده اســت. او تاکید کرد: متولی برخورد با 
اتوبوس های متخلف و شرکت های مسافربری، اداره 
کل راهداری است و مباحث نظارتی مربوط به داخل 
پایانه ها از سوی ســازمان حمل و نقل و پایانه های 

مسافربری بررسی می شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و پایانه های مسافربری 
شــهرداری اصفهان، همچنین در خصوص بودجه 
طرح توسعه پایانه های مسافربری، گفت: طرح توسعه 
پایانه ها به طور معمول از ســوی شهرداری مرکزی 

و بعد از آن با کمک بخش خصوصی انجام می شــود 
و در مجموع 40 درصد بودجه ســازمان، مربوط به 
طرح های توسعه و بهســازی پایانه های مسافربری 

است.
او با بیان اینکه هزینه نگهداری ترمینال کاوه در سال 
97 حدود 2 میلیارد تومان بود، تصریح کرد: بودجه 
کل پایانه های مسافربری اصفهان در سال جاری 21 

میلیارد و 200 میلیون تومان است.
محبوبی همچنیــن با اشــاره به طــرح راه اندازی 
اتوماسیون بار برای نخستین بار در استان اصفهان، 
اذعان داشــت: با توجه به محدودیت منابع درآمدی 
سازمان و لزوم پیش بینی تامین هزینه ها برای تداوم 
خدمت رسانی در پایانه های پنجگانه به شهروندان 
و استفاده از فضاهای بال اســتفاده و تکمیل چرخه 
خدمات حمل ونقلــی در پایانه های مســافربری، 
سازمان پایانه ها اقدام به راه اندازی اتوماسیون بار در 
پایانه کاوه در مساحت تقریبی 300 متر مربع کرده 
است. او با تاکید ادامه داد: طرح راه اندازی اتوماسیون 
بار در آینده می تواند زمینه ساز جمع آوری مشاغل 
مزاحم در سطح شــهر اصفهان و جابه جایی بارهای 
مجاز توسط اتوبوس های بین شهری با رعایت شرایط 
استاندارد و حفظ جان و مال مسافران تحت نظارت 
ارگان های ذی ربط شــود.این مقام مسئول در ادامه 
این خدمات افزود: از سال گذشته در دو پایانه صفه 
و کاوه اورژانس اجتماعی فعال در اختیار بهزیستی 
قرار گرفته است تا دختران و پسران فراری به آغوش 
خانواده هایشــان بازگردند؛ همچنین در راســتای 
خدمات بهینه، دو پایانه صفه و کاوه به اتاق مراقبت از 
کودک یا اتاق مادر و کودک مجهز شده و برای سهولت 
کار رانندگان، کاهش بار ترافیکی، آلودگی زیســت 
محیطی وبرای ارائه بهتر خدمات، قرار است در پایانه 
صفه جایگاه گازوئیل اتوبوس احداث شــود و هفته 
آینده مناقصه این طرح برگزار خواهد شد.مدیرعامل 
سازمان حمل و نقل و پایانه های مسافربری شهرداری 

اصفهان از دایر شــدن آزمایشــگاه تشخیص طبی 
پایانه صفه در راستای تســریع درخدمت رسانی به 
بیماران در سراسر کشور در فروردین امسال خبرداد.

حمیدرضا پناهنده مدیر اجرایی سازمان پایانه های 
شــهرداری اصفهان در جریان بازدید خبرنگاران از 
سه پایانه مسافربری کاوه، صفه و جی، با بیان اینکه 
پایانه کاوه 11 هکتار مساحت دارد،گفت: 17 شرکت 
مسافربری مستقر در این پایانه مسافران را به بیش از 
120 نقطه کشور جابه جا می کنند و ورودی و خروجی 
مسافر در این پایانه حدود 20 هزار نفر است. او با بیان 
اینکه ترمینال کاوه جزو سه پایانه برتر کشور است، 
افزود: این پایانه، مجهز به هتل، استراحتگاه، حمام، 
اتاق کودک و مادر، چند سالن غذاخوری و ... است؛ 
همچنین 102 غرفه در این پایانه فعالیت دارند.مدیر 
اجرایی پایانه های شهرداری اصفهان با اشاره به خرید و 
نصب موتور ژنراتور برق اضطراری در پایانه مسافربری 
کاوه، اظهار داشت: با توجه به ضرورت ارائه خدمات 
شبانه روزی در پایانه های بزرگ و مادر شهر اصفهان 
و عمر 25 ساله دیزل ژنراتور موجود، در جلسات مکرر 
با حضور کارشناسان پیشــنهاد خرید دیزل ژنراتور 
جدید با ظرفیت KVA 500 با طــی مراحل قانونی 
داده و با هزینه 600 میلیون تومان انجام شــد که با 
خرید این موتور ژنراتور، امکان تولید و حتی فروش 
برق به وزارت نیرو در فصول پرمصرف مهیا شده است، 
همچنین برای تکمیل نیاز پایانه جی، دیزل ژنراتور 
موجود به این پایانه انتقال یافت تا برق مورد نیاز آن 
مجموعه و مرکز معاینه فنی جی تامین شود و راندمان 
فعالیت آن به حداکثر ممکن ارتقــا یابد.پناهنده با 
تاکید گفت: مباحث مربوط به توســعه پایانه ها طی 
هر سال مشخص می شود و در یک برنامه زمان بندی 

اجرا می شوند.
او با بیان اینکه خوشــبختانه ترمینال هــا از لحاظ 
بودجه دچار مشکل نیستند، اذعان داشت: 5 درصد 
عوارض بلیت مسافر به شهرداری مرکزی تعلق دارد 

و هزینه جاری پایانه از سوی شرکت های مسافربری 
و غرفه ها تامین می شود. در جریان بازدید خبرنگاران 
از پایانه صفه، محســن نجفی مدیــر ترمینال نیز با 
بیان اینکه این ترمینال 58 هزار متر مربع مساحت 
دارد، گفت: مساحت ســالن های این پایانه، 12 هزار 
متر مربع اســت که 35 غرفه در آن مستقر هستند؛ 
همچنین 15 شرکت مســافربری به نقاط مختلف 
کشور سرویس دهی می کنند.محسن نجفی با اشاره 
به استقرار بزرگ ترین شهربازی سرپوشیده اصفهان 
واقع در ترمینال صفه، اظهار داشــت: قرار است در 
قسمت شرقی این ترمینال، یک جایگاه سوخت گیری 

گازوئیل راه اندازی شود.
این مدیر توانا، تعداد روزانه مسافر خروجی و ورودی 
از این ترمینال را حدود 7 هزار نفر اعالم کرد و افزود: 
این تعداد مسافر توسط 400 دستگاه اتوبوس جابه جا 
می شــوند.نجفی همچنین با اشــاره به راه اندازی 
رستوران و آزمایشــگاه تشــخیص طبی در پایانه 
مســافربری صفه، تصریح کرد: برای نخستین بار به 
منظور ارائه خدمات به مســافرین شهرهای جنوبی 
استان اصفهان )شهرضا- مبارکه - بروجن- سمیرم و 
...( و شهرک های مسکونی حومه پایانه صفه و با هدف 
اســتفاده بهینه از فضای 1000 مترمربعی در طبقه 
فوقانی پایانه صفه با جابه جایی رســتوران به طبقه 
همکف با استفاده از فضاهای بالاستفاده و ارائه خدمات 
نوین و در دسترس به شهروندان و مسافران توانستیم 

یک درصد بودجه درآمدی سازمان را محقق کنیم.
نجفی در پایان ســخنان خــود در خصوص آبنمای 
این پایانه که با نماد چرخه زندگی ســاخته شــده 
گفت: این آبنمادر سال 95 توســط هنرمند خوب 
اصفهانی استادباباگلی که تماما با مس و باکاردست 
و چکــش کاری به مبلغ50 میلیون تومان ســاخته 
شــده، یکی از جذاب تریــن مکان هایی اســت که 
 توسط مســافران و گردشــگران مورد بازدید قرار 

می گیرد.

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان؛ برترین سازمان سال 97
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

حدیث زاهدی

آیت ا... مظاهری در دیدار با فرماندهان و مسئوالن سپاه استان اصفهان، ضمن تقدیر از رییس سازمان بسیج گفت: 
سردار سلیمانی در اســتان اصفهان خیلی خوب کار کرد و ما رفاقت خاصی با ایشان داشتیم و همیشه ایشان را دعا 
می کنیم. حضرت آیت ا... مظاهری در دیدار با فرماندهان ومسئوالن سپاه اصفهان با اشاره به ارتقای سردارغالمرضا 
سلیمانی گفت: ســردار ســلیمانی انصافا در اصفهان خیلی خوب کار کرد و ما در این مدت طوالنی با ایشان رفاقت 
خاصی داشتیم و حاال که مقام معظم رهبری تشخیص دادند ایشان در جایگاهی دیگر مشغول خدمت باشند، اطاعت 

می کنیم و ایشان را دعا می کنیم.
این مرجع تقلید جهان اسالم همچنین با اشاره به ابعاد شــخصیتی سردار استکی گفت: من از زمانی که به اصفهان 
آمدم، آقای اســتکی رفیق خوبی برای من بودند و از دیداری که آن در زمان با مقام معظم رهبری داشــتیم، عالقه 
خاصی به سردار استکی پیدا کردم و ایشان واقعا خوب خدمت کردند. آیت ا... مظاهری با اشاره به انتصاب سردار فدا 
به سمت فرماندهی سپاه اصفهان گفت: خدا را شکر می کنیم که این سردار عزیز آمده و از شما درخواست دارم ایشان 
را کمک کنید تا بتواند از این مسئولیت سربلند بیرون بیاید و مورد رضایت مقام معظم رهبری باشند. وی با اشاره به 
حساسیت مقام معظم رهبری نسبت به اصفهان گفت: بنده به فرمان ایشان قم را رها کردم و به اصفهان آمدم و این را از 
الطاف الهی می دانم که الحمد ا... در این بیش از بیست سال بدون شرط و شروط هرچه ایشان خواستند، عمل کردم.

آیت ا... مظاهری با توصیه به سردار فدا و استکی تاکید کرد: باید ســعی کنیم هرچه می توانیم رضایت مقام معظم 
رهبری )حفظه ا...( را به دست بیاوریم، مطمئن باشید در این صورت رضایت خدا و امام زمان )عج( را به دست آورده ایم 

و خیر دنیا و آخرت را خواهیم داشت.

با حضور ســردار ســالمی فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی و جمعــی از 
فرماندهان ارشد نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، نماینده ولی فقیه در استان 
سیستان و بلوچســتان و تعداد 600 نفر زوج 
جوان، آیین اهــدای جهیزیــه اهدایی مقام 

معظم رهبری برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی گروه مهندسی رزمی 
و پدافند غیرعامل امام زمــان )عج(، نیروی 
زمینی سپاه به منظور ترویج فرهنگ ازدواج 
و کمک به زوج های دم بخــت، پس از فراهم 
کردن بیش از 700 ســری جهیزیه اهدایی 
مقام معظــم رهبری با همت قــرارگاه قدس 
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و قرارگاه های تابعه و یگان مهندســی رزمی پدافند غیرعامل 40 صاحب الزمان، این 
جهیزیه ها به زوج های جوان اســتان سیستان و بلوچستان اهدا شــد. همچنین در این برنامه به صورت ویدیو کنفرانس، طرح های 
محرومیت زدایی و اشتغال زایی اجرا شده توسط قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گروه های مهندسی، به فرمان سردار سالمی مورد 

بهره برداری قرار گرفت. 
سردار سالمی با اشاره به خدمات شایسته نیروی زمینی سپاه و یگان های مهندسی رزمی نیروی زمینی سپاه در راستای محرومیت 
زدایی و ایجاد امنیت پایدار خاطرنشان کرد: نیروی زمینی ســپاه با بهره گیری از تجربیات هشت سال دفاع مقدس، تمام توان خود 
را در راستای محرومیت زدایی به کارگرفته اند و این خدمات شایسته همچنان ادامه خواهد داشت. وی در ادامه گفت: اراده آهنین 

سنگرسازان بی سنگر، کوه ها را شکافته و مسیری امن را فراهم کرده  و در بلندترین ارتفاع کوه ها، سازه های امنی ایجادکرده اند.
وی همچنین در ادامه افزود: سپاه از مردم و مردم از سپاه هســتند و ما در کنار شما و با همکاری شما و ان شــا ا... با یاری خداوند، 

محرومیت را از چهره مردم خواهیم زدود.
سردار گرامی، فرمانده گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان )عج( نیروی زمینی سپاه نیز در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبر نگاران 
جوان گفت: افتخار داریم که با حضور رزمندگان جهادگر اصفهانی، نقــش موثری در محرومیت زدایی و امنیت پایدار در مرزها ایفا 
کنیم که احداث بیش از 200 کیلومتر جاده کوهستانی، 50 فضای آموزشی، 170 خانه، سرویس های حمام و بهداشتی، 30 آب بند، 

آب رسانی به 70 روستا و... از جمله این طرح های محرومیت زدایی است.

در حاشیه تقدیر آیت ا... مظاهری از سردار سلیمانی مطرح شد؛

حساسیت ویژه رهبر انقالب نسبت به اصفهان
در حاشیه حضور سردار سالمی درمیان یگان های مهندسی رزمی سپاه تاکید شد؛

 نقش موثر رزمندگان جهادگر اصفهانی
 در محرومیت زدایی و تامین امنیت مرزها
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یادداشت

90روز تعطیــات مثل بــرق و باد می گذرد. ســه ماه گرم و 
پرحرارت برای انرژی گرفتن فعالیت در 9 ماه باقی مانده سال 
بسیار باارزش است؛ اما نبود برنامه ای مناسب شاید این اوقات 
را به جای فراغت به بطالت بکشــاند. پس هنگامی که از کار 
مهمی فارغ می شــوی به انجام کار دیگری بپرداز و به سوی 
پروردگارت توجه کن. ایــن یعنی بطالــت در زندگی دینی 

جایی ندارد.
پرکردن اوقات فراغت شــاید اصطاحی رایج باشــد؛ ولی در 
حقیقت هدفمند کردن اوقات فراغت از تحصیل را منظور است. 
وقت هایی که دیگر برنامه خواندن و نوشتن رسمی وجود ندارد 
بهترین زمان برای استفاده از علوم و مهارت هایی است که در 
9 ماه دیگر سال شاید نتوان به آن دست یافت. البته این بدین 
معنا نیست که تابستان فرصت یادگیری و کسب مهارت است 
و بخش مهم تابستان که همان تفریح است کمرنگ شود بلکه 
در ســبک زندگی مومنانه، تفریح، به اندازه عبادت و کسب و 

کار با ارزش است.
در حدیــث حضرت امیرمومنــان)ع( همین نکته اســت که 
می فرمایند:  »مومن وقت و ساعات خود را به سه قسمت تقسیم 
می کند؛ ســاعتی که در آن با پروردگارش راز و نیاز می کند، 
ســاعتی که در آن معاش خود را اصاح می کند و ساعتی که 
بین خود و بین لذت و خوشــی آنچه حال و نیکو و زیباست 

می گذارد.«
برخی تابستان شان را به یادگیری حرفه می گذرانند. یا آموزش 
تئوری می بینند و یا عاقه مند بــه کار یدی و آموزش عملی 
هســتند. کار در مکانیکی، خواربار فروشــی و ... از قدیم بین 
دانش آموزان در ایام تابستان مرسوم بوده است؛ اما سخن این 
نوشتار بیشتر با طراحی اوقات فراغت در اجتماع است و بنا به 

بیان دیگر، مدیریت شهری برای بهینه کردن اوقات فراغت. 
طبیعتا شــرایط اقلیمی هر شــهری به فراخور خــود دارای 
جغرافیای طبیعی است. استفاده از طبیعت در ایام گرم سال 
برای شهروندان یکی از تفریحات سالم محسوب می شود. طرح 
بوستان ها برای مناطق مختلف کشوری بسیار مهم است ولی 
آن چیزی که بیشــتر  باید مورد توجه باشــد، طراحی فضای 
سبز به فراخور جغرافیای محلی و جغرافیای فرهنگی آن شهر 
باشد. طراحی یک شکل بوستان توسط شهرداری ها در تمامی 
شهرهای ایران شاید نیازمند یک نسخه یکپارچه نباشد.چون 
هر شهری به فراخور خود، نیازهایی دارد که توجه به آن مهم 
است. اســتفاده از گیاهان با خاصیت های مختلف ویژه مردم 
آن منطقه بسیار مهم است. اســتفاده از سنگ ها با خاصیت 
های متفاوت در بوســتان ها به جای سرامیک و مواد صنعتی 
در روحیه اثرمثبتی می گذارد. ســنگ هایــی مانند عقیق، 
زمرد، یاقوت و فیروزه از سنگ هایی هســتند که سفارشات 
برای استفاده از آنها شده اســت.نتیجه آن که پر کردن اوقات 
فراغت یکی از چهار رکن اصلی فعالیت های روزانه هر انسان 
مسلمانی است تا بتواند عبادتی شــاداب تر و فعالیت کاری با 
بازخورد بهتری را داشته باشد. نکته مهم اینجاست که تفریح 
یک فعالیت روزانه مانند کار کردن و عبادت محسوب می شود؛ 
ولی مهم تر از آن، شناخت درست تفریحات سالم و از آن مهم 
تر زمینه سازی فکری و فرهنگی در جامعه و شناساندن آنان به 
آحاد مردم است که وظیفه حاکمان اسامی و مدیران فرهنگی 
شهری است. می توان گفت اگر این کار در کانال صحیح خود 
قرار بگیرد زمینه ساز تمدن نوین اسامی و رسیدن به شهر تراز 

انقاب اسامی را رقم خواهد زد.

 تفریح در سبک زندگی مومنانه 
به اندازه عبادت با ارزش است

محمد مهدی مرادی

عکس روز

دوخط کتاب

بوته ای غرق در گل ناگهان 
فرود آمده و باد از رایحه ای 
خوش عجین شده، احساس 
کرده ام...بــدون عشــق، 
آدم مــرده ای اســت کــه به 
مرخصــی آمده، کاغــذی با 
چند تاریخ و یک اســم همان 

بهتر که آدم مرده بماند ...
»طاق نصرت«
اریک ماریا رمارک

بدون عشــق، مــرده ای 
هستیم که به مرخصی 

آمده است
اصل این اســت که آدم ها به 
یکدیگــر عشــق بورزند،دل 
انگیزتریــن و در عیــن حــال 
معمولی تریــن چیزهای این 
دنیا، آن چیزی اســت که من، 
وقتــی که شــب هــم چون 

مرد ویتنامی که قصد داشت 7 ببر مرده فریز شده را در خودروی خود قاچاق 
کند، بازداشت شد.مرد ویتنامی در حال حمل الشه ببرها در مسیر الئوس بوده 
که افسران پلیس به او مشکوک شــده و پس از بازرسی خودرو به الشه ببرها 
برخورده اند.»کانگ ان نان دان« سخنگوی ســازمان حمایت از حیوانات در 
الئوس بیان کرد که ببرها به خاطر گوشت و پوست شان به شکل غیر قانونی در 
ویتنام کشته می شوند و خریداران زیادی دارند .وی افزود :» استخوان های ببر 
برای طب سنتی و ساخت جواهرات و وسایل تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد 
و قاچاقچیان نیز این حیوانات را با قیمت های باالیی به فروش می رسانند.«

کشف 7 ببر مرده در خودروی مرد ویتنامی

 آگاتا کریســتی»قتل در قطار سریع الســیر شــرق«  را در اتاق شــماره
 ۴۱۱ هتل پرا پاالس در استانبول نوشته؛ اتاقی که پس از این خلق ادبی، 
 اتاق آگاتا کریســتی نام می گیرد و با همان حال و هوا نگهداری می شــود 
تا حتی امروز پس از گذشــت بیش از نیم قرن، جاذبه ای برای گردشگران 
 باشد و باعث میزبانی فســتیوال جرم از ســوی هتل پرا پاالس شود.این
  هتل در ســال ۱۸9۲ با رونــق گرفتن قطار سریع الســیر شــرق که از

 پاریس به سمت استانبول می آمده،تاسیس شده است و تا االن به کار خود 
ادامه می دهد.

اتاق ملکه جنایت در استانبول

کهنسال ترین درختان روی زمین
چیز های بسیار کمی در دنیا وجود دارند که همیشگی باشند. حتی صخره های بزرگ و سنگین هم در اثر فرسایش و شرایط آب و هوایی 
از بین می روند. آثار دست ساخته بشر هم نهایتا صد ها سال عمر می کنند. در این مطلب با کهنسال ترین درختان دنیا آشنا می شوید که 

هنوز زنده هستند.
درخت سناتور: این درخت با حدود ۳۵00 ســال قدمت، در النگ وود در ایالت فلوریدا قــرار دارد و گونه ای از درختان سرو برکه 
)Pond cypress( است. زمانی که این درخت زنده بود نه تنها یکی از بزرگ ترین، بلکه یکی از کهنسال ترین درختان روی زمین بود. 
ارتفاع درخت سناتور ۳6 متر و محیط آن ۱0/6متر بوده است؛ اما قبل از اینکه طوفان قسمت باالی درخت را نابود کند، ۵0/۳ متر بوده 
است. این درخت به دست زنی به نام سارا بارنز و دوستش در سال ۲0۱۲  از بین رفت. آن ها در حال سیگار کشیدن داخل حفره درخت 
بودند که باعث آتش سوزی و از بین رفتن  درخت شدند. برای ادای احترام به درخت، شهر سمینول )Seminole( به چند هنرمند اجازه 

داد خرده ریز هایی مثل گلدان، قلم، فلوت و مجسمه از بقایای نیم سوز آن بسازند.
گران آبوئلو )Gran Abuelo(:این سرو پاتاگونیایی بیش از ۳ هزار سال قدمت دارد و هنوز در پارک ملی »آلرس کاسترو« در 
کشور شیلی زندگی می کند. گران آبوئلو در زبان اسپانیایی به معنای »پدر پدربزرگ« است و گنجینه ملی این کشور به شمار می رود. 
در سال ۱9۳۳ گروهی از محققان سن درخت را بررسی کردند و آن را قدیمی ترین درخت زنده آمریکای جنوبی اعام کردند. این درخت 
شیره منحصربه فردی ترشح می کند که اگر در آب غرق شود یا زیر تپه ای از خاک مدفون شود، آن را حفظ می کند. این درخت اکنون در 

معرض خطر است و بسیاری از چوب بران به عنوان مصالح ساختمانی آن را برداشت می کنند.
سرو ابرکوه:سرو ابرکوه، بین ۴000 تا ۵000 سال قدمت دارد و یک سرو مدیترانه ای است. این درخت هنوز زنده است و در شهر 
ابرکوه در استان یزد واقع شده است.هیچ کس سن دقیق این درخت را نمی داند. برخی می گویند این درخت را پسر سوم حضرت نوح 
)ع(، یافت و برخی معتقدند زرتشت، پیامبر ایران باستان کاشته است. این درخت اکنون تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی است و 

یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری ایران محسوب می شود.

وبگردی

مرد آمریکایی برای دادن پیشــنهاد ازدواج به دختر مورد عاقه اش مسیر 
درخواست خود را روی پیست۲۴ کیلومتری دوچرخه سواری نوشت.این 
مرد تگزاسی پیشنهاد جالب خود را روی زمین و نقشه ای ۲۴ متری نوشت 
و با استفاده از پهپاد، تصویر این پیشــنهاد را برای دختر مورد عاقه اش 
فرستاد.این مرد خوش ذوق و عاشق پیشه پیشنهاد ازدواج باورنکردنی اش 
را با وجود شرایط سخت در پارک هوستون آمریکا مطرح کرد.دختر مورد 
عاقه این مرد نیز به پیشنهاد جالب توجه مرد عاشق پیشه پاسخ مثبت داد.

ارائه پیشنهاد ازدواج جالب مرد آمریکایی 

محمدرضا طاهری، دعای عرفه کربالی 
معلی را می خواند

 مدیرعامــل هیئــت رزمنــدگان اســام بــا اشــاره بــه
  برنامه های پیش بینی شــده این هیئت برای ایام مناســبتی 
 ماه ذی الحجــه در کربای معلی اظهارداشــت: زیــارت امام
 حســین )ع( در شــب و روز عرفه دارای ثواب و پاداش فراوان 
 است؛ لذا زائران بسیاری از ایران اسامی در این ایام در کربای 
معلی حضور پیدا می کنند بنابراین همچون سال های گذشته 
 هیئت رزمندگان اســام در این ایام برنامه هــای متعددی را

 اجرا می کند.
علی اکبر مداحی افزود: مراســم قرائت دعــای عرفه که قرائت 
آن در ســرزمین کربای معلی، دارای ثواب بسیار است با نوای 
محمدرضا طاهری برگزار خواهد شد و حسین طاهری نیز در این 
مراسم به مدیحه سرایی می پردازد.مدیرعامل هیئت رزمندگان 
اسام در ادامه خاطرنشان کرد: امسال براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته، مراســم قرائــت دعای عرفه در ســرداب حرم 
امام حســین)ع( در کربای معلی برگزار خواهد شــد که این 
 مراسم به وقت عراق ســاعت ۱۴ و به وقت ایران ساعت ۱۵:۳0

 ان شاء ا... آغاز می شود که بناست از شبکه سوم سیما به صورت 
زنده پخش شود.

عروس قریش
جدیدترین کتاب نشــر اســم در قالب رمان و با عنوان »عروس 

قریش« به قلم مریم بصیری منتشر شد.
عروس قریش، رمانی است که برای اولین بار سراغ مادر بزرگوار 
پیامبر اسام)ص( رفته و روایتی لطیف از زندگی این بانوی بزرگوار 
را از والدت تا وفات به رشــته تحریر درآورده است.مریم بصیری 
که تاکنون از وی آثار متعدد داســتانی و پژوهشی منتشر شده، 
با خاقیت و زبان شاعرانه دلنشین خود تاریخ زندگانی حضرت 
آمنه سام ا... علیها را نگاشته اســت و صحت روایات تاریخی آن 
را از جلسات متعدد با اســاتید تاریخ اسام و منابع محدودی که 
درباره حضرت آمنه)س( و عبــدا... بن عبدالمطلب وجود دارد، 
آزموده است. در بخشــی از این کتاب می خوانید: »چشم که باز 
کرد ناگهان دید سقف چوبی اتاقش شــکافته شده و چند زن از 
آسمان به اتاقش پر می کشند. باآنکه در اتاق تنها یک شمع روشن 
بود، ولی اتاق از نور ســیمای زنان چون روز می درخشید. آمنه 
محو دیدار آنان بود که یکی از زنان جلوتر آمد و کاسه ای شربت 
به او داد، شربتی شیرین تر از انگبین، سفیدتر از شیر و سردتر از 
برفی که نامش را از عبدا... شــنیده بود«.عروس قریش دهمین 
 رمان ایرانی نشر اســم اســت که  در ۳۲0 صفحه منتشر شده 

است.

به دنبال کار اجرایی در جشنواره نیستیم
سخنگوی شورای مرکزی توسعه ســینمای کودک و نوجوان 
درباره نقش این شورا در فرآیند برگزاری سی ودومین جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: پوران درخشنده از جمله 
کارگردانان با سابقه سینمای ایران، ریاست این شورا را برعهده 
دارد که به صورت راهبردی فعالیت هــای آن را پیش می برد. 
از این منظر ما در شورا پیشــنهادهایی به جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوان ارائــه کرده و می کنیم؛ امــا تاکید می کنم 
که هدف شورا، دخالت مســتقیم در امور اجرایی این جشنواره 
نیست و بیشتر به دنبال توسعه کیفی سینمای کودک و نوجوان 
هســتیم. این کارگردان ســینمای کودک بیان کرد: در واقع 
می توان گفت که شــورای مرکزی توسعه ســینمای کودک و 
نوجوان ترجیح می دهد که در مرحله تعامل و مشــورت با این 
رویداد باشــد و به دنبال کار اجرایی در جشنواره فیلم کودک 
و یا هرجای دیگر نیست.ســخنگوی شــورای مرکزی توسعه 
ســینمای کودک و نوجوان توضیح داد: این شورا در جلسات 
خود به دنبال چشم انداز آینده سینمای کودک است تا بتوانیم 
بر مبنای این چشــم انداز روی تولید و اکران عادالنه فیلم برای 
کودکان و نوجوانان و در حقیقت رســیدن بــه کیفیت در این 

سینما متمرکز شویم. 

دیدگاهخبرکتاب

باگان؛ شهر هزار معبد 
در میانمار

شهر باگان که خیلی ها آن را به 
اسم پاگان هم می شناسند، به 
خاطر وجود بیش از ۲۰۰۰ معبد 
و آثار باستانی به عنوان یکی از 
عجایب معماری دنیای باستان 
شناخته می شود. نکته جالب 
اینجاســت که هنوز چگونگی 
ساخت این معبد ها در هزاران 
ســال پیش بدون جواب مانده 
و باستان شناسان زیادی برای 
رســیدن به جواب این معما 
در این شهر مشــغول کاوش 

هستند.

اینستاگردی

بنای ازدواج، بر سازش دختر و پسر است

»سپند امیرسلیمانی« در کنار مجری خاطره ساز

صفحه اینستاگرام ریحانه از کانال های 
وابسته به دفتر حفظ  و نشر آثار حضرت 
آیت ا...خامنه ای، مطلبی درباره »بنای 
اصلی ازدواج« منتشر کرد. رهبر انقاب 
فرموده اند: بنای کار ازدواج، بر سازش 
دختر و پسر است؛ باید باهم بسازند. این 
»با هم بسازند«، معنای خیلی عمیقی 
دارد. این را اصل قرار بدهید، تا خداوند 

متعال برکاتش را بر شما نازل کند.

ســپند امیرســلیمانی با انتشار 
این عکس نوشــت: کنار خانوم 
گیتی خامنه خاطره درجه یک 
روزای کودکی در کیش و مراسم 

سینما تورز

الهام چرخنده با انتشار این عکس نوشت: به سلیمان جهان از طرف مور سام، به حسین از 
طرف وصله ناجور سام ...امروز تصویری از پهنای بی همتای بهشت دمیده در نفست... مهم 
همین است...تو امام حسین داری در آنجا و من نیز در خانه! همین یعنی دلدادگی،نفس 
بکش مرد کربایی من، در هوای اربابت. سوتیتر : قسمت همه بشه کربا کنار همسرانتون 

پیاده روی اربعین ان شاءا... .

دوری »الهام چرخنده« از مرد کربالیی اش
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