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گالری اکنون
ونی کالرز / مدیا: طراحی

18 الی 30 مرداد

گالری نگرش
سلفپرتره

مدیا:نقاشی ، چندرسانه ای
18 الی 29 مرداد

روز جهانی چپ دست ها؛
دلیل نام گذاری این روز، 
انتقاد از این است که تمامی 

ابزارها و اماکنات برای راست 
دست ها طراحی شده اند  و چپ 
دست ها را وادار به اکربرد از دست 

راست می کنند. 
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  رضایت اصفهانی ها از»تاب ستانه« 
  وقتی تب تفریح در نصف جهان به اوج می رسد؛ 

 بر اساس اعالم سازمان نظام پزشکی اصفهان، شکایت از عمل های زیبایی در صدر تخلفات پزشکی قرار دارد؛

زیر تیغ زیبایی
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برخورداری تمام نقاط استان 
از نعمت گاز تا پایان سال ۹۸

 مدیرعامل شرکت گاز استان
 در جمع خبرنگاران اعالم کرد:
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رزمندگان لشکر امام حسین)ع( 
 پاسداران مرزهای
 جنوب شرق کشور

محله محوری، شاخص ویژه 
برنامه های دهه والیت

معاون سازمان فرهنگی، تفریحی 
شهرداری اصفهان خبرداد:
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  گزارش »زاینده رود« از وضعیت کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو 
توسط امیدهای ورزش استان؛

از المپین های ریو چه خبر؟
در حالی که کمتر از یک سال دیگر تا آغاز برگزاری سی و دومین دوره بازی های 
المپیک زمان باقی مانده است؛ اما هنوز هیچ ورزشکار اصفهانی موفق به کسب 
سهمیه ورودی این رقابت ها که بزرگ ترین فستیوال ورزشی جهان بوده، نشده است. بازی های 
المپیک که هر چهار سال یک بار برگزار می شود مهم ترین صحنه محک پیشرفت ورزش کشور 

در رشته های مختلف است...
صفحه   6

کنسرت شهرخاموش کیهان کلهر
22 و 23 مرداد

تاالر کوثر
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کشمیر طی چند دهه اخیر همواره آبستن تحوالت 
و کشمکش ها میان هند و پاکســتان بوده است. 
منطقه ای که در اتفاقی غیر قابل پیش بینی هفته 
گذشته بر اساس دستور ناندرا مؤدی، نخست و زیر 
هند از خودمختاری خارج و بار دیگر به هندوستان 
ملحق شد. بعد از اعالم رسمی این قضیه مقامات 
کشمیر تحت اداره هند، رهبران سیاسی محلی را 
بازداشــت کرده و نیروهای نظامی بیشتری را به 
منطقه اعزام کردند. خبرگزاری هندو گزارش داده 
اســت که تظاهرات و اجتماع عمومی در کشمیر 

ممنوع و کلیه خدمات تلفن نیز قطع شده است. 
رییس جمهور پاکستان اقدامات هند را نسل کشی 
خوانده و مقام های پاکستانی می گویند در صورت 
تشدید اوضاع، احتمال رویارویی نظامی با هند را 
بعیــد نمی دانند. بحران حاکم بر کشــمیر، چنان 
شــدت و ســرعت گرفته که کارشناسان سیاسی 
معتقدند بازگشت شرایط در این مناطق به شرایط 
دو هفته پیش به این زودی ها مقدور نخواهد بود. 
یعنی که تنش ها و بحران کشمیر حداقل تا مدت 
زمان قابل توجهی این منطقه بحران خیز را درگیر 
نگه خواهد داشــت و این خود چالشــی بزرگ در 
منطقه است که در شــرایط عادی هم خود مثل 
باروت در آســتانه انفجار اســت. حــاال بحران به 
حدی رسیده اســت که روابط دیپلماتیک هند و 
 پاکستان نیز به اخراج متقابل ســفرا از دو کشور 

رسیده است.
 آنچه این بحران را خطر آفرین نشــان می دهد، 
وجود تاسیسات و بمب های هســته ای دو طرف 
اســت که هر نــوع بحــران و پیشــرفت آن را با 
نگرانی های زیادی همراه می ســازد. برخورد هند 
با معترضان در کشــمیر همواره بسیار خشن بوده 
است این ســطح از خشــونت نارضایتی ها در این 
منطقه را طی  ده ســال اخیر به شــدت افزایش 
داده و ایــن منطقه حاال مانند یک بمب ســاعتی 
 هر لحظه در خطر شورش و کشــتار وسیعی قرار

 دارد. 
در این میان ایران نیز در شــرایط ســختی میان 
طرفــداری از مســلمانان و یا جانبــداری از هند 
قرار گرفته اســت به خصوص آنکه سیاستمداران 
کشورمان امیدهای زیادی به هند برای کمک این 
کشور به دور زدن تحریم ها بسته بودند و با ایجاد 

بحران تازه عمال در میان دو جبهه هند و پاکستان 
بالتکلیف هستند. روحانی در دیدار با نخست وزیر 
پاکستان با تاکید بر اینکه موضوع کشمیر هرگز راه 
حل نظامی نداشته و باید از طریق دیپلماتیک حل 
شود، گفت:  جمهوری اسالمی ایران از هیچ تالشی 
در راســتای پایداری صلح و امنیــت در منطقه و 
احقاق حقوق ملت های مسلمان دریغ نخواهد کرد.

 اما با وجود  این اظهارات ایران با هند در ســطح 
روابط گســترده تر اقتصادی به نســبت پاکستان 
اســت و هر نوع موضع گیــری می توانــد اندک 
 منافع و روابط باقی مانده ایــران و هند را با خطر

 مواجه کند. 
در این میان آمریکا نیز چندان بی میل نیست تا بر 
بحران کشمیر دامن بزند تا به نوعی هند را مشغول 
به بحران کشــمیر کرده و راحت تر سیاست های 
منطقه ای خود را پیش ببرد. طــی روزهای اخیر 
وزارت خارجه آمریکا اعالم کــرد که »از نظر کاخ 
ســفید کشــمیر یک منطقه تعیین تکلیف نشده 
بین هند و پاکستان است«، ولی برخی تحلیلگران 
تاکید می کنند که دولت آمریکا غیرمســتقیم در 

شعله ور شدن بحران در کشمیر نقش داشته است. 
فارین پالیسی در تحلیلی با اشاره به اینکه »در هر 
نقطه ای از جهان که بحرانی به چشم می خورد رد 
پایی از آمریــکا نیز وجود دارد« بــه اظهارات ماه 
قبل دونالد ترامــپ رییس جمهور آمریکا اشــاره 
کرده که گفته بــود »خواهــان میانجیگری بین 
هند و پاکســتان بر سر مناقشــات کشمیر است« 
و نوشــته که این موضــع ترامپ، باعــث تحریک 
نخست وزیر هند به لغو موقعیت حقوقی ویژه ایالت 
جامو و کشمیر شده اســت. اظهارات عمران خان، 
نخست وزیر پاکســتان که گفته بود »تنش میان 
هند و پاکستان در موضوع کشمیر می تواند به یک 
بحران منطقه ای ختم شود و اکنون زمان مناسبی 
برای میانجیگــری ترامپ در این رابطه اســت« 
این تحلیل فارین پالیســی را تقویت کرده اســت. 
اتفاقات و رویدادهای پس از ســفر عمران خان به 
آمریکا در تحریک هند و لغو خودمختاری کشمیر 
بی تاثیر نبوده اســت. هفته قبل، شــهباز شریف، 
رهبر مخالفان در پارلمان پاکســتان نیز گفته بود 
که عمران خان نخســت وزیر پاکستان در جریان 

مالقات با دونالــد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا 
کشــمیر را در مقابل تامین صلح در افغانســتان 
معامله کرده است. شــهباز شریف گفته بود: »این 
ممکن نیست که کشــمیر در آتش بسوزد، زنان و 
کودکان کشته شوند و ما به رییس جمهور ترامپ 
بگوییم که در افغانستان صلح تامین می کنیم. آیا 
ما قرارداد این کار را گرفته ایم؟ این شدنی نیست 
و این گونه نخواهد شد.« رسانه های معتقدند این 

مسئله موجب خشم هندی ها شده است.
بحران در منطقه کشــمیر می تواند دامن ســایر 
کشورها در آسیا و خارومیانه را هم بگیرد عربستان 
به حمایت از پاکستان و چین و روسیه به حمایت 
از هند وارد منطقه خواهند شــد و بار دیگر شعله 
اختالفات و کشمکش ها بر سر خاورمیانه و اقیانوس 
هند سایه خواهد افکند؛ هرج و مرجی که بیشتر از 
هر چیز به نفع آمریــکا و برنامه های ورود نظامیان 
این کشــور به منطقه خواهد شد. مســئله وقتی 
حادتر می شــود که بدانیم اســتفاده از بمب های 
موجود در زرادخانه های اتمی دو کشور به راحتی 
می تواند بیش از نیمی ازمردم منطقه را نابود کند.

 سفیر و ۱۲ دیپلمات هندی
 از پاکستان اخراج شدند

پس از تصمیم اســالم آباد مبنی بــر قطع روابط 
دیپلماتیک بــا هند، ســفیر و ۱۲ دیپلمات این 
کشــور از طریق مرز زمینی وارد خاک دهلی نو 
شدند. گزارش ها حاکی است ۱3 دیپلمات هندی 
از جمله سفیر این کشور از طریق مرز واگا، خاک 

پاکستان را ترک کردند. 
پاکســتان اعالم کرد: قطع روابــط دیپلماتیک 
پس از تصمیم یک طرفه هنــد مبنی بر هم زدن 
حالت خودمختاری منطقه کشــمیر و سرکوب 
ساکنان این منطقه گرفته شده است. دهلی نو این 
اقدام پاکستان را قطع مسیر مذاکره دانسته بود 
ولی اسالم آباد معتقد اســت تا زمانی که قوانینی 
که از سوی هند لغو شــده مجددا اعمال نشوند 
امکان مذاکــره وجود نخواهد داشــت. وضعیت 
 کشمیر اشغالی پس از لغو این دو قانون که عمال 
 تناســب جمعیت منطقــه را از بیــن می برد به 
 بدترین شــکل ممکن رســیده اســت و مردم

 پس از هفت روز حکومت نظامی با شکستن آن 
به خیابان ها آمده و علیه اشــغالگری هند شعار 

سر می دهند.

چاپ ۱۱ میلیون برگه رای برای 
رای دهندگان افغان در امارات

در حالی که آمار واجدین شــرایط رای دهی در 
افغانســتان ۹ میلیون نفر اعالم شــده است؛ اما 
کمیسیون انتخابات افغانستان از چاپ ۱۱ میلیون 
برگه رای برای انتخابات ریاســت جمهوری این 
کشــور در امارات خبر داد. کمیسیون انتخابات 
افغانستان تصریح کرد که روند چاپ ۱۱ میلیون 
و ۲00 هزار برگه رای، پایــان یافته و تا چند روز 

آینده به کابل خواهد رسید. 
»حبیــب الرحمان ننــگ« رییــس دبیرخانه 
کمیسیون انتخابات افغانستان اظهار داشت: این 
برگه های رای با هزینه سازمان ملل در امارات به 
چاپ رسیده است. آمار فهرست رای دهندگان از 
سوی کمیســیون انتخابات این کشور ۹ میلیون 
نفر اعالم شــده اســت که در بهترین شــرایط 
نیمی از این رای دهندگان در انتخابات شــرکت 
خواهند کرد. چاپ ۱۱ میلیون برگه رای دهنده 
از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان بار دیگر 
گمانه زنی ها درباره تقلب احتمالی را در انتخابات 

ریاست جمهوری این کشور برانگیخته است.
 این در حالی اســت کــه شــماری از تیم های 
انتخاباتی نیز رهبران حکومت وحدت ملی را به 
تالش برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری 

این کشور متهم کردند.

اختالف آمریکا و فرانسه درباره 
ائتالف دریایی در خلیج فارس

شبکه اسکای نیوز به نقل از منابع فرانسوی گزارش 
داد که پاریس هیچ میلی برای مشارکت در ائتالف 
دریایی به رهبــری آمریکا ندارد و بــه اروپایی ها 
 توصیــه کرده اســت به ائتــالف آمریــکا ملحق

 نشوند.
 شبکه »اسکای نیوز« به نقل از چند منبع فرانسوی 
گزارش داد که پاریس به انگلیس اعالم کرده که آنها 
)لندن و پاریس( می توانند هدایت ماموریت دریایی 
برای افزایش امنیت کشــتیرانی در تنگه هرمز را 
برعهده بگیرند. این درحالی است که آمریکا نیز از 
مدت ها پیش به دنبال تشکیل یک ائتالف دریایی 
در همین منطقه با مشــارکت شــرکا و متحدان 

اروپایی خود است. 
دو منبع دولتی فرانسوی به این شبکه گفته اند که 
فرانسه از متحدان اروپایی خود خواسته در ائتالف 
اروپایی شــرکت کنند و به آنها توصیه کرده است 
که هیچ اقدامی در راستای تالش های آمریکا برای 
رهبری این ائتالف انجام ندهند و در عوض منتظر 
اقدام متحدان اروپایی باشــند. این رسانه مدعی 
شده است »امانوئل مکرون« رییس جمهور فرانسه 
مایل اســت اروپا در دفاع از خود نقشــی مستقل 
 داشته باشد تا اینکه متکی بر ایاالت متحده آمریکا

 باشد.

»کشمیر« در آستانه یک بحران تمام عیار

تغییر راهبردی یا اقدام تاکتیکی؟
پشت پرده های تغییر سیاست 

امارات نسبت به ایران
آناتولــی گــزارش داده که امیــر دوبی در 
جلســه اضطراری با حضور بــن زاید گفته 
»شــما به ایاالت متحده امید بســته اید که 
به ایران حمله کند؛ اما ترامــپ حتی بعد از 
آنکه پهپادش ســاقط شــده از گفت وگو با 
ایران حرف می زند!« هفته گذشــته هیئتی 
اماراتی در ایران با مقامات کشــورمان دیدار 
کرد،آن هم با فاصله کمی بعد از آنکه بخش 
عمده ای از نیروهای تحت امر ابوظبی از یمن 
عقب نشینی کردند. این دو تغییر جدی بعد 
از چند سال مشارکت در کمپین غربی-عربی 
علیه ایران و محور مقاومت دقیقا چه معنایی 
دارد؟ داستان به دو واقعیت مهم برمی گردد: 
ابوظبی آن گونه که به نظر می رسد همه کاره 
امارات نیست و اینکه گاهی سر آدم به سنگ 

می خورد!
دبی و فجیره، اقتصاد و امنیت

بعد از شش ســال، اولین دیدار میان مقامات 
اماراتی و ایران در کشورمان برگزار شد و ژنرال 
مصباح االحبابی بعد از نشست با سرتیپ قاسم 
رضایی گفت: »هماهنگی مستمر میان ایران و 
امارات متحده عربی بــرای اطمینان از امنیت 
دریانوردی در منطقه ضروری است«. وی ادامه 
داد: مقابله ایران با قاچاق مواد مخدر در سواحل 
را تحسین می کند و »امنیتی که در طول مرز 
بلند دریایی ایران حاکم است نشان از مدیریت 
خوب مناطق مــرزی دارد«. ژنــرال مصباح 
االحبابی قطعا قبل از این نیــز این واقعیت را 
می دانست؛ اما چرا حاال اماراتی ها به آن اذعان 
می کنند؟ این دیدار از ســال ۲00۹ تا ۲0۱3 
برگزار می شــد؛ اما چرا در این مدت متوقف 
شد و حاال دوباره بعد از شش سال از سر گرفته 
شده اســت؟ حمالت مکرر به فرودگاه دبی و 
ابوظبی توســط مقاومت یمن در کنار انفجار 
چهار نفتکش و کشتی در بندر فجیره، هزینه 
شیخ نشین های اماراتی را در ماه های اخیر برای 
حفظ ثبات اقتصادی و امنیت قلمرو خود بسیار 
باال برده است و این مسئله کار ولیعهد جوان را 
در توجیه سیاســت تندش علیه ایران دشوار 
کرد. نگرانی زایدها وقتی بیشــتر می شود که 
ایران اعالم کرد پهپاد ســاقط شده آمریکایی 
از خاک امارات بلند شده اســت. این هشدار 
جدی یعنی حاال وقت آن اســت که اتفاقات 
بدتری از بمباران فرودگاه های امارات رخ دهد 
و طبیعتا در شرایطی که ولیعهد ابوظبی راهبرد 
خاصی برای مقابله فوری با این تهدید ندارد، 
مجبور به عقب نشینی، دست کم عقب نشینی 
تاکتیکی می شــود که فعال با یک یادداشــت 
تفاهم خیال خود را تا حدودی آســوده کند تا 
شــاید در فرصتی دیگر بتواند راهی پیدا کند. 
اما چرا امیر ابوظبی و ولیعهد جوانش سیاست 
تندی در پیش گرفته و سپس نتوانستند به آن 
ادامه دهند؟ به نظر می رسد آنها بیش از آنچه 
واقعیت داشت بر تسلیحات خریداری شده از 
آمریکا و حمایت مســتقیم ناوهای آمریکایی 
حساب باز کرده بودند در حالی اولی نتوانست 
جنگ یمن را مغلوب کند و دومی هیچ واکنشی 
در برابر اســقاط پهپاد خودش نشان نداد، چه 
برسد به لجســتیک امارات. در واقع رخدادها 
داشــت به گونه ای پیش می رفت که امارات و 
ســعودی به تنهایی و بدون حمایت آمریکا با 
ایران درگیر شوند بنابر این وقت فرصت دادن 
به دیپلماسی بود پیش از آنکه کار از کار بگذرد. 
نقش سیاســت های ترامپ در همین قسمت 
آشکار می شود. او نتوانست چندپارگی شورای 
همکاری خلیــج فارس را بعــد از قطع روابط 
ســعودی و قطر رفع و رجوع کند و جز فروش 
تسلیحات کار خاصی برای حاکمان عرب انجام 
نمی دهد. سیاست های ملی گرایانه او همان طور 
که مرکل را رفیق پوتین کرد، حاال امارات را با 

ایران سر یک میز نشانده است.

پزشکیان
نایب رییس اول مجلس:

عضو فراکســیون نمایندگان والیــی مجلس گفت: 
اصالح طلبان نمی توانند خود را از دولتمردان و شخص 
روحانی جدا کنند چراکه آنان مقصر اصلی اوضاع فعلی 
کشور هستند. حسینعلی حاجی دلیگانی با تاکید بر 
اینکه ضعف عملکرد دولت در حل مشکالت معیشتی 
و اقتصادی مردم در سبد رای اصالح طلبان تاثیرگذار 
خواهد بود، اظهار داشــت: این روزها اصالح طلبان 
با طرح مباحث انحرافی و فرار بــه جلو، به دنبال آن 
هستند که حساب خود را از روحانی جدا کنند، این 
در حالی است که آنان چه پیش از انتخابات و چه پس 
از آن هوادار پروپاقرص رییس جمهور و دولت بودند. 
وی با بیان اینکه مردم هیچ گاه حمایت های جریان 
اصالحــات از روحانی را فرامــوش نمی کنند، ادامه 
داد: جریان اصالحات به دنبال آن اســت که سرمایه 
اجتماعی بر باد رفته خود را احیــا کند تا جایی که 
چندی پیش به دنبال آن بودند که روحانی از سمت 
ریاست جمهوری کناره گیری کند؛ اما رییس جمهور 

با درخواست آنان مخالفت کرد.

اصالح طلبان مقصر اصلی 
اوضاع کشور هستند

عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

کافه سیاست

عکس  روز 

موتور سواری پوتین در کریمه
والدیمیر پوتیــن، رییس جمهور روســیه با 
سفر به کریمه در جمع باشــگاه موتورسواران 
کوه گاسفورت نزدیک سواســتوپول دقایقی 

موتورسواری کرد.

اصالح طلبان مقصر اصلی اوضاع کشور هستند

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس اول مجلس اظهار کرد: اگر بخواهیم 
تمامی سالیق و همه ملت را به پای صندوق های 
رای بکشانیم، باید اجازه دهند نمایندگانی از 
تمامی سالیق در انتخابات شرکت داشته باشند 
و هر فرد ایده هایش را بیان کند تا روند مشارکت 
هم افزایش یابد. مسعود پزشکیان با بیان این 
که وضعیت به گونه ای اســت که هر شخصی 
در هر حوزه ای اظهار نظــر می کند، گفت: به 
عنوان مثال در علم طب متخصص یک حوزه 
خاص در حوزه دیگری اظهــار نظر نمی کند، 
مملکت را با اظهار نظرهای غیرکارشناسانه به 
راه هایی هدایت می کنیم که کارشناس آن حوزه 
نیســتیم. وی افزود: پس از بروز مشکل، همه 
دنبال مقصر می گردند و بــه مدیران بد و بیراه 
می گویند، مثال نمایندگان وزرا را اســتیضاح 
می کنند؛ اما باید دید آیا وزرای بعدی، بهتر از 

قبلی ها عمل می کنند؟

  همه دنبال مقصر
 می گردند

حسن نوروزی
سخنگوی کمیسیون حقوقی:

 معــاون حقوقی رییــس جمهور گفت بــه دنبال 
تاکیدات مکرر رییس جمهوری مبنی بر اداره کشور 
با آرای عمومی، این معاونت مســئله همه پرســی 
یا مراجعه بــه آرای مردم را چه به لحاظ بررســی 
شــکل قانونی و فرآیند اجــرای آن و چه به عنوان 
موضوع خاص، در این معاونت مورد بحث و بررسی 
قرار داده است.لعیا جنیدی در مورد این سوال که 
مراجعه به آرای عمومی یک برنامه جدی در دولت 
است؟  گفت: یکی از مباحث است، ضمن اینکه تنها 
برنامه دولت نیست زیرا راهکارهای متعددی برای 
پیشــبرد اهداف مدنظر دولت وجود دارد. یکی از 
راهکارها همین مورد است که آقای رییس جمهوری 
مد نظرشان بوده است. معاون حقوقی رییس جمهور 
اظهار کرد: می توانم بگویم خود فرآیند همه پرسی 
در مــواردی نقص دارد که مــا در معاونت حقوقی 
تالش کردیم همه این موارد را مشخص و به آقای 
رییس جمهوری اعالم کنیم. بنابراین موضوع انجام 

همه پرسی روی میز دولت است.

موضوع انجام همه پرسی 
روی میز دولت است

معاون حقوقی رییس جمهور:

 ســخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس اظهار کرد: فرزندان مســئوالن اگر 
می خواهند در خــارج درس بخوانند، بروند 
چین و روسیه. حسن نوروزی ادامه داد: بنده 
معتقدم که تحت هیچ شرایطی نباید فرزندان 
مسئوالن نظام در کشــورهای امپریالیستی 
به ویژه آمریکا، انگلیس و کانادا تحصیل و یا 
زندگی کنند چراکه مســئوالن این کشورها 
با جمهوری اســالمی در عناد هستند. وی 
افزود: تحصیل و زندگی فرزنــدان مقامات 
جمهوری اسالمی در کشــورهایی که با ما 
سر کینه و دشمنی دارند، باید ممنوع شود. 
وی، خاطرنشان کرد: در صورتی که فرزندان 
مسئوالن به دنبال کســب دانش و تکنیک 
روز در خارج از کشور هستند، می توانند در 
کشورهای همسو با جمهوری اسالمی چون 

چین و روسیه تحصیل کنند.

 فرزندان مسئوالن در چین 
و روسیه درس بخوانند

پیشخوان

بین الملل

  بحران در کشمیر و دوراهی ایران برای حمایت از هند و پاکستان؛ 
واکنش مجلــس به یک 

گزارش

معامله قــرن محکوم به 
شکست است

اســتبداد جاده صاف کن 
فساد

انتقاد صریح علی مطهری از اظهارات آیت ا... یزدی
علی مطهری در یادداشــتی از اظهارات اخیر آیت ا...یزدی درباره نمایندگان مجلس انتقاد کرد. در این 
یادداشت آمده است: جناب آقای محمد یزدی عضو محترم شورای نگهبان در جمع دادستان های کشور 
گفته اند: »نباید اجازه دهیم افراد سودجو به مجلس شورای اسالمی راه یابند زیرا برخی نمایندگان به این 
امید وارد مجلس می شوند که با اعمال فشار به وزرا رشوه خواری کنند.« اوال این سخن، همه نمایندگان 
مجلس را زیر ســوال می برد. ثانیا در میان نمایندگان به ندرت چنین کســانی پیدا می شوند و علت آن 
 هم نوع رفتار شورای نگهبان اســت که افراد حر و آزاده و پاک دست و پاک دامن را به دلیل انتقاد از نظام
  به جــرم ضدیت با والیت فقیــه رد صالحیت و چنان افــرادی را تایید صالحیت می کنــد. بنابراین به
  فرض صحت ادعای آقای یزدی، برای رفع این نقیصه، شــورای نگهبان بایــد روش خود را عوض کند
  نه این که کاندیداهایی را هم که انتقادی به نظام دارند اما افراد ســالم و صالحی هســتند، رد صالحیت

 کند.

جنجال سازی جدید تندروها درباره فوت آیت ا... هاشمی رفسنجانی
»غالمعلی رجایی« مشاور مرحوم آیت ا...هاشمی رفســنجانی در خصوص تکرار ادعای حمید رسایی مبنی 
بر فوت آیت ا...هاشمی در اســتخر فرح بیان کرد: این را بارها گفته ام که در کنار تایید صالحیت یک امتحان 
آی کیو هم برای نمایندگان مجلس بگذارند تا درصد آی کیوهای پایین مشــخص شود. امثال حمید رسایی 
پیروانان گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر در دوران نازی هستند، گوبلز می گفت »یک دروغ را آنقدر تکرار کنید که 
جا بیفتد«. وی بیان کرد: نکته این است که اوال اصل قضیه دروغ است زیرا فرح استخر نداشته  و هیچ آدم عاقلی 
نمی پذیرد که زن استخرش از همسرش جدا باشد، مگر رختخواب و اتاق خواب است که اگر اختالف داشتن 
جدا شود. نکته دوم این محوطه سعد آباد نیست، بیرون از ســعدآباد در منطقه ای است که بعدها اسم آن را 
کوشک گذاشتند. رجایی با تاکید بر عزم برخی برای حذف آیت ا... هاشمی از انقالب گفت: برخی با شمشیری 
که احمدی نژاد از رو بسته بود تعبیرشان این بود که با قضیه مهدی)پسر مرحوم هاشمی( می توانند این خانواده 

را از انقالب و ایران حذف کنند.

چهره ها

مرضیه محب رسول
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بی مهری ها، سبب کاهش فعالیت صنایع کوچک شده است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

کولر گازی

مدیر طرح و برنامه اداره کل امور عشایر 
استان:

جاده های عشایر نشین دهاقان 
ماشین رو نیست

مدیر طرح و برنامه اداره کل امور عشــایر استان 
اصفهان، گفت: برخی از نقاط عشــایر نشــین 
دهاقان ماشــین رو نیســت و رفت و آمد دراین 
مناطق باچهار پایان انجام می گیرد.محمود ایوبی، 
نگهداری ومرمت راه های عشایری را مهم ترین کار 
برای این قشــر از جامعه عنوان و اضافه کرد: سه 
نقطه از منطقه عشایر نشین دشتک دهاقان جاده 
نیست و افراد تابستان ها با چهارپایان وسایل خود 

را جابه جا می کنند.
وی افزود: در هر نقطه از این منطقه بیش از هشت 
خانوار عشایر ساکن هستند وماشین های شاسی 
بلند نیز به سختی از آن عبور می کنند.مدیر طرح 
و برنامه اداره کل امور عشــایر اســتان اصفهان 
با اشــاره به تیغ زنی برخی از جاده های عشــایر 
نشین شهرستان، خاطر نشان کرد: باید جاده ها 
متناسب با عشایر ساخته شــود تا مشکالت آنها 
کمتر باشد.ایوبی با اشــاره به بحران کم آبی در 
مدت اخیر گفت: سال گذشته ۲۱ هزار مترمکعب 
آبرسانی به صورت سیار به عشایر شهرستان انجام 

شده است.

رییس خانه صنعت و معدن استان :
بی مهری ها، سبب کاهش فعالیت 

صنایع کوچک شده است
رییس خانه صنعــت و معدن اســتان اصفهان 
با اشاره به مهم ترین مشــکالت صنایع، گفت: 
مشکل صنعت ریشه در درازمدت دارد و عوامل 
دیگر هم سبب تشدید مشــکالت در این حوزه 
شده است، مسئله تحریم ها، وابستگی های قبل 
از تحریم ها و وابستگی کشــور به نفت ازجمله 
دالیل پدیداری این معضالت اســت.محمدرضا 
برکتین پیرامون اینکه تحریم ها قطعا مشکالت 
را تشدید کرد و شرایط تورمی و افزایش قیمت 
حامل های انــرژی از جمله موارد بروز معضالت 
در بخش صنعت شد، اظهار داشت: بی مهری ها، 
کم سیاســتی ها و بی سیاستی هایی که در حوزه 
صنعت به وجود آمده سبب شده است که امروز 
مشــکالت در این حوزه یکی پــس از دیگری 
نمایان شــود.وی در این باره کــه چند درصد 
از صنایــع اصفهان بــا ظرفیت کامــل در حال 
فعالیت هستند، افزود: تعداد اندکی از صنایع با 
ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند، با توجه 
به شــرایط کنونی از لحاظ قدرت و ابتکار عمل، 
برخی از صنایع توانستند از طریق منابع داخلی 
خود بهره وری را باال بــرده و هزینه ها را کاهش 
دهند، به طورکلــی اکثریت واحدها چه کوچک 
و چه متوسط درگیر مشــکالت هستند و کمتر 
از ظرفیت خودشــان کار می کنند. ر ییس خانه 
صنعت و معدن اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
جزیره ای برخورد کردن ســبب آسیب هایی در 
سیستم اقتصادی شده است، گفت: متاسفانه با 
جزیره ای برخورد کردن آسیب هایی در سیستم 
اقتصادی کشــور به وجود آمــده و این موضوع 
سبب شــده که هر دســتگاه و ارگان به صورت 

مجزا عمل کند.

کولر گازی کلون مدل 
AW-07CR4FE

2.600.000
تومان

4.85.000
تومان

11.250.000
تومان

کولر گازی پرتابل ایولی مدل 
EVPR-12K-PO 12000

کولر گازی تک الکتریک مدل 
BTS-COMFORT-30HR 30000

همزمان با برپایی نخســتین نمایشــگاه بازاریابی، 
تبلیغات و مدیریت کسب و کار، فعاالن این عرصه و 
مدیران ارشد شرکت های بخش خصوصی و دولتی، 

میهمان اصفهان شدند.
این نمایشگاه که از شــانزدهم تا نوزدهم مردادماه 
در محل برپایی نمایشــگاه های بین المللی استان 
واقع در پل شهرستان برگزار شد، زمینه ای را فراهم 
آورد تا شرکت های مشــاوره کاریابی، دانشگاه ها و 
مراکز آموزشــی مرتبط با حوزه مدیریت کســب و 
کار، شرکت های کانون آگهی و تبلیغات، انجمن ها 
و تشکل های مرتبط، شــرکت های فعال در حوزه 
بازاریابی دیجیتال و شــرکت های فعــال در حوزه 
مدیریت برند و رســانه ها، توانمندی های خود را به 

نمایش بگذارند.
در همین راستا علی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان با تاکید 
بر اینکه در این نمایشــگاه، برقــراری ارتباط بین 
ارائه کننــدگان و متقاضیان خدمــات بازاریابی و 
تبلیغات، موجــب انتقال دانش فنــی نوین و موثر 
می شــود، افزود: امروزه فقدان فعالیت های رقابتی 
مانع از رشد و توسعه دانش و مهارت های بازاریابی در 
سازمان های کشور شده و مدیران بخش های مختلف 
شاهد اتفاقاتی هستند که به سرعت قواعد بازی آنها 

در بازار هدف را تغییر داده و دگرگون می کند.
وی تاکید کرد: بدون شــک راه موفقیــت و ورود به 
عرصه های جهانی وابســته به رشــد و توسعه توان 
تبلیغات و دانش بازاریابی اســت؛ تعامل در صنعت 
تبلیغات و بازاریابی جهان، زبان حرفه ای و تخصصی 
می خواهد و نیــاز به وجود شــرکت های قدرتمند 
تبلیغاتی، اطالع مدیران صنایع از روش های مختلف 

بازاریابی و تبلیغات به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان تصریح کرد: کاهش هر چه بیشتر عوارض 
منفی تبلیغــات بازرگانی و افزایــش کارکردهای 
مثبت و توسعه آن، آشنایی با تکنیک های بازاریابی 
و پیشبرد فروش، ترویج و آموزش فرهنگ بازاریابی 
جهت موفقیت بیشتر در بازارهای رقابتی و تشویق 
بازار داخلی به اســتفاده از ابزارهای نوین بازاریابی، 
برقراری ارتباطــی نزدیک بین ارائــه کنندگان و 
متقاضیان خدمات بازاریابی و تبلیغات، آشــنایی با 
آخرین تحوالت بازارهای بین الملل و شــرایط رقبا 
و انتقال دانش فنی نوین و کارآمد در راستای رشد 
کیفی و کمی محصوالت داخلی و توســعه صادرات 
غیر نفتــی از دیگر اهداف برگزاری این نمایشــگاه 

است.
در ادامه این نشســت، منوچهر نیک فــر در مورد 

نقش رسانه ها در حمایت از رونق تولید گفت: عملی 
کردن این نقش نیازمند برقراری ارتباط با رسانه ها و 
شبکه های رسانه ای داخلی و خارجی و بین المللی 
است. وی افزود: در فوالد مبارکه اصفهان ۲۰ هزار نفر 
در سه شیفت بیست و چهار ساعته در حال فعالیت 
هستند و همواره این شرکت در زمینه مکانیزم های 
رسانه ای از جمله خبرنامه، انتشار کتاب های صنعتی 

و اشاعه فرهنگ صنعتی پیشرو بوده است.
معاون تکنولــوژی فوالد مبارکه با اعــالم اینکه در 
شــرایط کنونی کشــور و تحریم های تحمیل شده 
اهمیت صنایع فوالد به عنــوان صنعت پایه ایجاب 
می کند که شــرکت فوالد بتوانــد نیازهای داخلی 
کشــور را تامین کند گفت: ۹۰۰ شــرکت صنعتی 
به طور مستقیم و سه هزار شــرکت به صورت غیر 

مستقیم با فوالد همکاری می کند.
نیک فر ادامه داد: ما اکنون داخل زنجیره ای هستیم 

که برای پایداری آن باید ســبک ارتباطی درستی 
ایجاد کنیم که شامل اطالع رسانی صحیح باشد.

وی با تاکیــد بر اینکه بــا وجود اینکه مــا در عصر 
دیجیتال و تســهیل مکانیزم های ارتباطی به ســر 
می بریم، اما هنــوز خبرنگاری صنعتــی ما به بلوغ 
نرسیده و نســبت به کشــورهای خارجی از لحاظ 
تحلیل های صنعتی و خبرنــگاری تخصصی در فقر 
به سر می بریم و انتظار داریم که موفق تر عمل کنیم.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در بخش دیگری از 
سخنانش اظهار داشت: فوالد مبارکه در سال گذشته 
مورد ارزیابی اروپــا قرار گرفت و موفق به کســب 
تندیس طالیی شد و میان هزار و ۴۰۰ شرکت جزو 
پنج شرکت برتری که امتیاز باالی ششصد را دریافت 
کردند، قرار گرفت. نیک فر گفــت: ظرفیت کنونی 
تولید فوالد ســی و پنج میلیون تن است که پیش 
بینی شده در ســال ۱۴۰۰ ظرفیت این شرکت به 
پنجاه و پنج میلیون تن برسد و در ردیف کشورهای 
بزرگ تولید کننده فوالد برسیم و توانمندی های ما 

معرفی شود.
وی در پایان گفت: فوالد مبارکه آمادگی این را دارد 
که هر گونــه حمایتی را در زمینه تســهیالت برای 
توســعه ارتباطات انجام دهد تا این تعامالت بیشتر 

شده و اطالع رسانی ها دقیق تر شود.
این نمایشــگاه در حدود هفت هزار مترمربع فضای 
نمایشــگاهی و با حضور ۹۲ شــرکت از استان های 
اصفهان، تهــران و قزویــن برگــزار و در کنار آن، 
برگزاری ۹ سمینار آموزشــی، ۲۵ کارگاه آموزشی 
و ۲۵ جلســه مشــاوره و انتقال تجربه، شرایطی را 
فراهم می آورد تا مدیران ارشــد شرکت ها و فعاالن 
اقتصادی در کســب و کارهای مختلف، توانایی ها 
و پتانســیل های خود را برای ثروت آفرینی بیشتر 

ارتقا دهند.

 محلی برای ارتباط و اطالع و انتقال 
  به بهانه  برگزاری نخستین نمایشگاه بازاریابی تبلیغات و مدیریت کسب و کار در اصفهان؛  

مدیرعامل شرکت گاز استان در جمع خبرنگاران اعالم کرد:

برخورداری تمام نقاط استان از نعمت گاز تا پایان سال ۹۸

هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران یاران طار نطنز 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران یاران طار نطنز

جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی توسعه و 
عمران یاران طار نطنز ثبت شده به شماره 6۹7 راس ساعت ۱7 روز پنجشنبه مورخ 
۱3۹8/۰6/۲۱ در محل سالن آرتمیس به نشانی تهران- خ دماوند- جنب مسجد امام 
صادق )ع( تشکیل میگردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می گردد شخصا یا 
وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.

ضمنا به اطالع می رســاند بــه موجب مــاده ۱۹ آیین نامه نحوه تشــکیل مجامع 
عمومی تعــداد آرای وکالتی هــر عضو حداکثر ســه رای و هر شــخص غیر عضو 
تنها یک رای خواهد بود و اعضــای متقاضی اعطای نمایندگی می بایســت همراه 
نماینده خــود حداکثر تــا تاریــخ ۱3۹8/۰6/۲۰ در محل دفتر شــرکت تعاونی 
 حاضر تا پــس از احــراز هویت و تاییــد وکالت برگــه ورود به مجمــع را دریافت 

دارند.

داوطلبان تصدی ســمت هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده )۱۰( دستور العمل 
موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از انتشار آگهی دعوت، فرم داوطلبی را تکمیل 

و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
دستور جلسه: 

۱- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسان
۲- ارائه گزارش آخرین تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت

3- طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان سال های ۱3۹۵، ۱3۹6 و ۱3۹7 
۴- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

۵- طرح و تصویب ســایر مواردی که در صالحیت مجمع عادی بطوری فوق العاده 
میباشد

6- تعیین خط مشی آینده شرکت

مجتمع دخانیات استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و توزیع غذای روزانه کارکنان 
مجتمع دخانیات اصفهان و کارخانه سیگارت سازی خمینی شهر )نوبت اول(

به شماره 3/211/264 

مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد غذای روزانه کارکنان خود و کارخانه ســیگارت سازی خمینی شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
خریداری و توزیع نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ ۹8/۰۵/۲۲ لغایت تا پایان 

وقت اداری مورخ ۹8/۰۵/3۱ به نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.
۱- تعداد و نوع آنها: غذای روزانه کارکنان مجتمع دخانیات اصفهان و کارخانه سیگارت سازی خمینی شهر طبق تقویم کاری مجتمع جمعاً ۲۹۲۹۴ 

پرس
۲- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱6 بعد از ظهر مورخ ۹8/۰6/۰7 به دبیرخانه حراست مجتمع می باشد.

3- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۹ صبح مورخ ۹8/۰6/۰۹ می باشد.
۴- مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه مبلغ 7/۲۲8/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۵- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات 3 ماه می باشد.
6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 37۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واریز به حساب 6۱۵۰۴۴8۲۲۵ بانک ملت شعبه خواجو اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی 

به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.
7- سایر شرایط: مشخصات کامل به همراه مدارک شرکت در مناقصه ارائه خواهد شد.

در صورت نیاز جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3۲۲۱33۲7-۰3۱ اداره حقوقی مجتمع تماس حاصل فرمائید.

م الف:561634

تاریخ انتشار: 1398/05/22

 

 فاکتورهای صوری و
 فرار مالیاتی )2(

کد فروشی به عنوان یکی از جرایم مالیاتی آثار و 
پیامدهای گسترده ای دارد از جمله، اختالل در 
مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد 
کشــور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی عدالتی 
مالیاتی بــا کتمان و مخدوش کــردن اطالعات، 
امکان توســعه فعالیت های مخرب و ضد اقتصاد 
ملی به دلیل نظارت ناپذیــری این فعالیت ها که 
امید اســت با تدابیر اندیشیده شــده در قانون 
مالیات های مســتقیم، موارد تخلفات مرتبط با 

کدفروشی و فاکتورهای صوری به صفر برسد.
مشارکت در پرداخت مالیات، نماد عمل 

به وظیفه شهروندی
افزایش میزان اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای 
مالیاتی، یکی از محورهای اصلی و مهم سیاست 
دولتمردان در سال های اخیر است که تالش های 
زیادی برای انتخاب راهکارهای مناســب برای 
تحقق این هدف از سوی دستگاه مالیاتی به کار 
گرفته شده است.با نگاهی اجمالی به شاخص های 
پیشرفت اقتصاد در کشــورهایی که مالیات در 
شــالوده اقتصاد آنها نقش اصلی را ایفا می کند 
متوجه می شــویم که تکیه بر درآمدهای پایدار 
مالیاتی ضامن رشد و توسعه اقتصاد بوده و ضریب 
اطمینان موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی 
و زیر ساخت های شهری با اســتفاده از مالیات 

بسیار باالست.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰7 
شهر از استان اصفهان »شهر سبز« شده اند، گفت: تا پایان امسال هیچ 
شهری در استان از نعمت گاز بی بهره نخواهد بود.سید مصطفی علوی 
در نشست خبری روز گذشته با خبرنگاران اظهارکرد: در حال حاضر 
شبکه گازرسانی در همه جای اســتان اصفهان گسترده شده است.

وی افزود: بخش نیروگاهی و صنعت اصفهان 7۰ درصد گاز وارد شده 
به استان که از شش خط سراسری وارد می شود را مصرف می کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه این شرکت موفق 
به عرضه گاز در تمام ایام سال است بدون اینکه هیچ شبکه ای دچار 
مشکل شود، تصریح کرد: دو ویژگی استمرار گازرسانی و تحویل گاز 

ایمن همواره مورد توجه شرکت گاز استان اصفهان بوده است.
وی با اعالم اینکه گاز ایمن چند ویژگی از جمله داشــتن بو و فشار 
مناسب دارد، تاکید کرد: چنانچه شهروندان در کوچه و معابر بوی گاز 
استشمام کردند، شماره تلفن ۱۹۴ آماده شنیدن این موراد و پیگیری 
آن است.علوی تاکید کرد: دســتکاری کنتور، علمک و رگالتورهای 
نصب شده در کوچه ها و معابر تحت هر شــرایطی ممنوع است.وی 
خاطرنشان کرد: امســال و در برنامه ای پنج ساله به رغم هزینه های 
سنگین، بازســازی علمک های ۴۰ ساله در دســتور کار قرار گرفته 
است و اعتبار مورد نیاز آن در قالب بودجه های تعمیراتی و نگهداری 

تامین می شود. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد: برای 
بازسازی علمک های گاز هیچ هزینه ای از شهروندان دریافت نخواهد 

شد، البته شهروندان باید از علمک ها مراقبت الزم را  صورت دهند.
وی با بیــان اینکه ســاالنه برای نگهداری شــبکه و انشــعابات گاز 
هزینه های زیادی پرداخت می  شود، افزود: شرکت گاز استان ساالنه 
برای گازرسانی به هر واحد مسکونی بین 6۰ تا 7۰ هزار تومان هزینه 
پرداخت می کند.علوی با اشاره به میزان پرت )هدررفت( گاز، گفت: 
میزان پرت گاز در اســتان دو درصد و البته بر اساس نرم )استاندارد( 
جهانی است؛ اما ما راضی به این میزان پرت نیستیم، از این رو در قالب 
اقتصاد مقاومتی اقداماتی انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه بیش از 
۹۹.۵ درصد جمعیت استان در بخش خانگی از گاز استفاده می کنند، 
اظهارکرد: در بخش صنعت از مجموع ۱۰ هزار واحد صنعتی 8۵۰۰ 

واحد از نعمت گاز بهره مند شده اند.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان تصریح کرد: بر اساس مصوبه 
شورای عالی اقتصاد، صنایعی که مصرف کننده سوخت مایع دارند، 
می توانند مشــترک شرکت گاز اســتان شــوند.وی ادامه داد: تمام 
روستاهای دارای ۲۰ خانوار از نعمت گاز بهره مند شده اند.علوی در 
خصوص هوشمندکردن کنتورهای گاز، گفت: بر اساس ابالغ شرکت 
ملی گاز بر مبنای یک پروژه ملی هوشمندســازی کنتورها اجرایی 
خواهد شــد.وی ادامه داد: امســال قرائت آنی کنتور را در بهارستان 
و نطنز کلید زدیــم، به این صورت که مامور شــرکت به درب منازل 

مراجعه، کنتور را قرائت و در همــان لحظه میزان مصرف و هزینه آن 
را به مشترک اعالم می کند؛ البته این موضوع به زودی به تمام استان 
تسری پیدا خواهد کرد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره 
به خسارات سیل نوروز امسال، گفت: سیل در سمیرم خط گاز را از بین 
برد و گازرسانی در پادنای علیا را دچار مشکل کرد؛ اما نیروهای شرکت 
گاز در کمتر از ۲۴ ساعت مشــکل را برطرف کردند.وی خاطرنشان 
کرد: ســاالنه بیش از 7۰ مانور برای آمادگی در برابر حوادث توسط 
شرکت گاز استان اصفهان برگزار می شود. علوی با اشاره به پروژه های 
آماده افتتاح شرکت گاز اســتان در هفته دولت، گفت: آغاز عملیات 
گازرسانی به روســتاهای خوشه اسالم آباد شهرســتان فریدونشهر، 
احداث ساختمان اداری روستای حسن آباد جرقویه، افتتاح گازرسانی 
به روستاهای حسن آباد توکلی و معین آباد، کلنگ زنی گازرسانی به 
فاز دو شهرک شهید کشوری و افتتاح گازرسانی به شهرهای فرخی و 
جندق )بخش مرکزی شهرستان خور و بیابانک( به روش گاز طبیعی 

)فشرده( از جمله این پروژه هاست.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰7 
شهر استان »شهر سبز« شده اند، گفت: تا پایان امسال هیچ شهری در 
سطح استان از نعمت گاز بی بهره نخواهد بود. علوی با اشاره به میزان 
مطالبات شــرکت گاز اســتان اصفهان، گفت: در حال حاضر میزان 
مطالبات شرکت گاز استان ۴۰۰ میلیارد تومان است که بزرگ ترین 

بدهکاران به شرکت گاز صنایع هستند.

دیانا سنابادی

حدیث زاهدی
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سالمت

با چند ماسک خانگی بینی خود 
را کوچک کنید!

ماســک های خانگی کمک زیادی به طراوت و 
شــادابی پوســت می کنند و هر کدام برای یک 
اختالل توصیه می شوند. بینی، یکی از مهم ترین 
قسمت های صورت است. بسیاری از دختران و 
زنان از شــکل و اندازه بینی خود راضی نیستند. 
به نظر شــما آیا می توان طی یک شــب، بینی 
خود را کوچک تر کرد؟ در ادامه، چند ماســک 
خانگی کوچــک کننده بینی را به شــما معرفی 

خواهیم کرد.
ماسک زنجبیل، خمیر دندان و سرکه 
سیب:خمیر دندان، زنجبیل و سرکه سیب را با 
هم ترکیب کــرده و ماســک را روی بینی خود 
بمالید. بعد از گذشت 15 یا 30 دقیقه، بینی خود 
را با آب سرد بشویید. این کار را روزانه انجام دهید 

تا نتیجه دلخواه خود را به دست آورید.
 استفاده از ماسک عسل و روغن زیتون: 
شما می توانید با کمک این ماسک بینی خود را 
ماســاژ دهید و چربی های زیر پوست بینی را به 
کمک این ماســک به خوبی از بیــن ببرید و با 
کاهش چربی های زیر پوست بینی شما کوچک تر 

خواهد شد.
ماسک زنجبیل و روغن کرچک:پس از 
شست و شوی صورت و خشک کردن آن زنجبیل 
را با روغن کرچک مخلوط کنید. بعد روی بینی 
خود بمالید و بگذارید تــا 10 دقیقه بماند. فقط 
مراقب باشید با چشمان تان تماس پیدا نکند. به 

دلیل آن که باعث سوزش می شود.
محلولی برای کوچک کردن بینی:برای 
اســتفاده از این محلول یک قاشق چای خوری 
خمیر دندان و یک قاشــق چای خوری زنجبیل 
تازه و یک قاشق غذا خوری ســرکه سیب با هم 
مخلوط کنید و به مدت 20 دقیقه روی بینی خود 
بگذارید، پیش از استفاده از محلول، بینی را با آب 
و صابون شسته و خشک کنید. بعد از نیم ساعت 
با آب گرم بینی خود پاک کنید. می توانید از کرم 
مرطوب کننده برای جلوگیری از خشکی پوست 
خود استفاده کنید. اگر در زمان استفاده، سوزش 
و قرمزی در بینی خود دیدید مقدار زنجبیل آن را 
در دفعات بعدی کمتر کنید. این کار را دست کم 

تا 10 روز ادامه دهید.

زومبا برو تا الغر بشی!
یکی از ورزش های شاد و پرتحرک که به کاهش وزن 
کمک می کند، ورزش زومباســت؛ ورزشی مفرح، 
جذاب و همه پسند که می تواند یک انتخاب ایده آل 
برای بهبود شرایط فیزیکی و روحی هر کسی باشد، 
آقا و خانم هم ندارد!ورزش زومبا )سومبا( برگرفته 
از انواع حرکت های موزون کشور آفریقا و آمریکای 
التین اســت. در زومبا، حرکات و تکنیک ها کامال 
حساب شده بوده و تاثیر مستقیمی روی دست ها و 
پا ها و بازو ها دارند.این ورزش هوازی عالوه بر کاهش 
وزن، با کشش ماهیچه ها شکل و فرم زیبایی به اندام 
شما می دهد. هنگامی که به کالس ایروبیک می روید، 
ممکن است مراحل خسته کننده ای را دنبال کنید 
و پس از چند هفته کالس را ترک کنید، زیرا خیلی 
کســل کننده اســت. با ورزش زومبا، شما در حال 
ترکیب حرکت رقص با حرکات ایروبیک هستید و 

ریتم رقص را نگه می دارید.
انواع زومبا

زومبا استپ:زومبا استپ، ترکیبی از حرکات 
استپ ایروبیک و زومبا بوده که با هدف افزایش قدرت 
عضالنی و چربی سوزی ایجاد شده است. اگر به دنبال 
پا هــای خوش فرم و زیبا هســتید، حتمــا در این 

کالس ها شرکت کنید.
زومبا تونینگ:این نوع ورزش زومبا، یک تمرین 
هوازی کامل است که با اســتفاده از وزنه، حرکات 
ریتمیک زومبا را دنبال می کنیــد. در این کالس، 
تمامی عضــالت ران ها، بازو ها و شــکم تان درگیر 

خواهد شد.
زومبا آبی:بدون شک کالس های این نوع برای 
افرادی است که عاشق آب و آب تنی هستند. کافی 
است تصور کنید ورزش کردن و تحرک داشتن داخل 
آب استخر تا چه حد نشاط آور خواهد بود. البته تنها 
فایده زومبا در آب، نشــاط آن نبوده، بلکه در حین 
ورزش کردن داخل آب، مقاومت آب هم به شــدت 
تمرینات، اضافه شده و بدن تان با سرعت بیشتری 

روی فرم خواهد آمد.
زومبا طالیی:طالیی یا همــان گلد، مختص افراد 
میانسال و کهن سال است. در این کالس ها سبک 
آهنگ، ســرعت انجام و نوع حــرکات، همه و همه 
براساس ســلیقه و نیاز میان ساالن و کهنساالن 

انتخاب می شود .

دانستنی ها

با نشانه های پنهان اختالل کبدی آشنا شوید

پیشنهاد سردبیر:

زیبایی

 تناسب اندام

بلوغ زودهنگام ریسک ابتال به 
دیابت را افزایش می دهد

مطالعه جدید نشــان می دهد زنانی که در 
سنین پایین بالغ می شــوند با ریسک باالتر 
ابتال به دیابت نوع2 مواجه هســتند.دیابت 
با رژیم غذایی و ســبک زندگی فرد مرتبط 
اســت. مطالعه جدید نشــان می دهد زنانی 
که زودتــر از موعد بلــوغ را تجربه می کنند 
 در معرض ریســک بــاالی ابتال بــه دیابت 

قرار دارند. 
البته شــاخص توده بدنی در این رابطه تاثیر 
غیرمســتقیم دارد.دیابــت نــوع2، یکی از 
شایع ترین بیماری ها در جهان است و حدود 
۸.۸ درصد جمعیت 20 تا ۷۹ ســال جهان 
در ســال 2015 مبتال به این بیماری بودند.

محققان در این مطالعه با بررسی حدود 15 
هزار زن پس از یائســگی در چین دریافتند 
زنانی که در ســنین پایین بالغ شــده بودند 
با ریســک باالتر ابتال به دیابت نوع2 مواجه 

شدند.
 به بیــان دقیــق تر، هــر یک ســال تاخیر

 در ســن بلــوغ در دختــران بــا کاهش ۶ 
 درصدی ریسک ابتال به دیابت نوع2 مرتبط 
اســت.دکتر »اســتفانی فابیون«، عضو تیم 
تحقیــق، در این بــاره می گوید: »شــروع 
زودهنگام بلــوغ با خطر ابتال بــه دیابت در 
سنین باالتر مرتبط است.«به گفته محققان، 
عوامل دیگری نظیر تغذیه و شــاخص توده 
بدنــی در دوره کودکی هم در ایــن رابطه 

نقش دارد.

ارتباط میزان هموگلوبین و 
افزایش ریسک زوال عقل

نتایج مطالعات نشــان می دهد میزان باال یا 
پاییــن هموگلوبین با ریســک ابتال به زوال 
عقل در سنین باالتر مرتبط است.افراد مبتال 
به آنمی )کــم خونی( 41 درصد بیشــتر با 
احتمال ابتال به آلزایمر و 34 درصد بیشتر با 
احتمال ابتال به هــر نوع زوال عقل )دمانس( 

روبه رو هستند.
»عرفان ایکرام«، سرپرســت تیم تحقیق، در 
این باره مــی گوید: »پیش بینی می شــود 
شــیوع بیماری زوال عقل در طول دهه های 
آینده سه برابر افزایش یابد و بیشترین میزان 
افزایش در کشــورهای دارای باالترین نرخ 
آنمی خواهد بود.« این مطالعه شامل افرادی 
با میانگین ســنی ۶5 ســال بود که مبتال به 
زوال عقل نبودند. در شــروع مطالعه، میزان 
هموگلوبین شــرکت کنندگان اندازه گیری 
شد. در مجموع ۷45 نفر )۶ درصد( از شرکت 
کنندگان مبتال به کم خونی بودند.شــرکت 
کنندگان بــه طورمیانگین 12 ســال تحت 

نظر بودند. 
 در طول این مدت، 1520 نفــر از آنها مبتال
  بــه زوال عقل شــدند.این مطالعه نشــان

 داد افــراد دارای میزان بــاالی هموگلوبین 
 بــا احتمــال بیشــتر ابتــال بــه زوال عقل

 مواجه بودند.

تاثیر هورمون عشق در درمان 
افسردگی بعد از زایمان

مطالعــه جدید نشــان می دهــد هورمون 
عشق موسوم به »اکسی توسین« در درمان 
بسیاری از اختالالت روانی از جمله افسردگی 

پس از زایمان سودمند است. 
ســلول های گیرنده این هورمون در منطقه 
مغز قرار دارند. به عــالوه تجلی گیرنده های 
اکسی توسین در این ســلول ها تنها زمانی 
حاضر هســتند که هورمون اســتروژن هم 
وجود داشته باشد. به همین خاطر این سلول 
ها در تحریک رفتار مادرانه دخیل هســتند.

بســیاری از مطالعات اخیر نشان داده اند که 
بین تغییــر در تجلی گیرنده های اکســی 
توسین و افســردگی پس از زایمان ارتباط 

وجود دارد.
افســردگی پس از زایمان در سالمت ضعیف 
مادر نقش داشــته و بر رشــد کودک تاثیر 
می گذارد. شماری از مطالعات نشان داده اند 
که کودکان دارای مادران افســرده با طیف 
وســیعی از مشکالت شــناختی، احساسی، 
رفتاری و پزشــکی روبه رو هستند.به همین 
خاطر افسردگی پس از زایمان دغدغه اصلی 
سالمت عمومی است چراکه هم بر مادر و هم 
بر کودکش تاثیرات منفی دارد. حدود 10 تا 
20 درصد زنان افســردگی پس از زایمان را 

تجربه می کنند.
به گفتــه محققــان، ایــن یافتــه جدید، 
راهکارهایی برای درمان های جدید احتمالی 
و داروهای احتمالی برای افســردگی پس از 
زایمان با هدف قرار دادن سلول های گیرنده 

اکسی توسین ارائه می دهد.

برای خشک کردن برگ های نعنا می توانید شاخه های بریده شده نعنا را به صورت برعکس جلوی آفتاب 
آویزان کرده و یا آنها را در فر خشک کنید. برگ های خشک شــده نعنا برای مدتی طوالنی می مانند و 
می توان از آنها استفاده های زیادی کرد. می توانید از این برگ ها برای آشپزی، درست کردن چای، درست 
کردن خوشبو کننده و دفع حشرات استفاده کنید. نعنا 1۸ گونه مختلف دارد و واریته هایی بی شمار، پس 

نعنایی را که بیشتر دوست دارید از میان این انواع گوناگون پیدا کرده و از آن استفاده کنید.
استفاده از برگ های خشک شده نعنا در آشپزی:سال هاست که از برگ های خشک شده نعنا 
در انواع و اقسام غذاها استفاده می شود. این برگ ها  رایحه و طعمی متمایز به غذا می دهند. برگ نعنا یکی 
از اصلی ترین عناصر در غذاهای جنوب آسیاست که طعمی تازه و خنکی دلپذیر به غذا اضافه می کند. از 
نعنا در درست کردن تاس کباب، در ادویه کاری و یا برای مزه دار کردن گوشت استفاده کنید. اگر آنقدر 
در آشپزی تخصص ندارید و نگران هستید غذای تان خراب شود، نعنای خشک شده را خرد کنید و آن 

را روی سوپ، ساالد، سبزیجات پخته شده، میوه تازه و ماست بریزید.
درست کردن چای با برگ های خشک شده نعنا:بعد از یک روز سخت و طوالنی هیچ چیز مانند 
یک چای نعنای تازه سرحال تان نمی آورد! آماده کردنش هم بسیار راحت است. برای یک فنجان چای 
2 قاشق چایخوری برگ نعنا را به یک فنجان آب داغ اضافه کنید و اجازه دهید 10 دقیقه دم بکشد. از 

قدیم از چای نعنا برای مصارف پزشکی و به دست آوردن آرامش استفاده می شده است.
خوشبو کننده نعنایی:عطر نعنا هم قوی است و هم سرحال تان می آورد پس می توانید از آن برای 
خوشبو کردن خانه، دفتر کار، ماشین و هر جای دیگری که فکرش را بکنید استفاده کنید. برای درست 
کردن این خوشبو کننده می توانید از گونه های مختلف نعنا اســتفاده کنید و حتی چند گونه را با هم 
مخلوط کنید تا بویی که می خواهی را به دســت آورید. برخی دیگر از گیاهانــی که می توانید با نعناها 

مخلوط کنید و ترکیب بویی عالی به دست بیاورید عبارتند از رزماری، اسطوخودوس، یاس، رز و هر گیاه 
معطر دیگری به سلیقه خودتان. 

از برگ های خشک شده نعنا برای دور کردن حشرات استفاده کنید
از قرن ها پیش مردم با ریختن برگ های خشــک شده نعنا در دور خانه شان ســعی می کردند از ورود 
حشرات به خانه جلوگیری کنند. امروزه هم کشاورزان در بین گیاهان شان نعنا می کارند تا آفات را دور 
کنند. گفته می شود عطر نعنا حشرات بالدار، کک، مورچه ها و حتی موش ها را دور می کند. درست در 
محل وارد شدن حشرات به خانه برگ های خشک شده نعنا بریزید تا از ورود آنها جلوگیری کنید. گفته 
می شود نعنا تند بیدها را فراری می دهد، پس در بین لباس هایی که در کمد آویزان کرده اید یا در چمدان 

قرار داده اید شاخه های نعنا تند قرار دهید.

۴ استفاده فوق العاده از برگ های خشک نعنا

 اگر کبد انسان آسیب ببیند، ســبب باقی ماندن آب اضافی در بدن و 
اختالل در دفع آب خواهد شد و نفخ شکم و معده، و تورم بازوان و پا ها 
را در پی خواهد آورد. آسیب کبدی بر جریان خون طبیعی موجود در 
کبد اثر می گذارد و فشار خون در رگ هایی افزایش می یابد که خون را 
به روده، طحال و کبد حمل می کنند.این روند سبب بزرگ شدن کبد 
می شود که به صورت تورم شکم نمود پیدا خواهد کرد. همچنین کبد 
آسیب دیده می تواند گاهی اوقات سبب عدم دفع ادرار و باقی ماندن آب 

در بدن شود که نتیجه آن تورم بازوان و پا ها خواهد بود.
نشانه های پنهان

همه افراد مبتال به بیمــاری کبدی لزوما تمامی عالئم ذکر شــده را 

تجربه نخواهند کــرد و ممکن اســت در تعــدادی از مبتالیان هیچ 
عالئمی که نشانگر بیماری آن ها باشد، مشاهده نشود. طبق تحقیقات 
انجام شده در دانشگاه پزشکی لووا، بیش از نیمی از کسانی که دارای 
کبد آسیب دیده هســتند در مراحل اولیه بیماری خود هیچ عالئمی 
را نشان نمی دهند.در برخی موارد با وجود مشــاهده عالئم، بیماری 
مبتالیان، با عالئم خســتگی مفرط، کمبود شــور و حــال روحی و 
افسردگی، خارش های گهگاه، حساسیت و آلرژی های غذایی، خواب 
آلودگی و... اشتباه گرفته شده و به آن اهمیت چندانی داده نمی شود 
و تصور می شود که ناشــی از کار و فعالیت روزانه و یا سایر بیماری ها 
باشند.عدم وجود عالئم بیماری و در پی آن، عدم تشخیص و درمان، 

بسیار تهدید کننده زندگی خواهد بود و خطر مرگ احتمالی ناشی از 
بیماری را بیشتر خواهد کرد. بیماری کبدی نیز از جمله بیماری هایی 
است که اگر در مراحل اولیه تشــخیص داده نشده و بدون درمان رها 
شود، اثرات جانبی و تاوان آن بســیار ناراحت کننده و جبران ناپذیر 
خواهد بود.بر اساس هشدار موسسه پیشگیری از بیماری های کبدی 
آمریکا، بیماری کبدی مشــکالت زیر را در پی خواهد داشــت:حالت 
تهوع و دل بــه هم خوردگی،اختالل در سیســتم گوارش، مشــکل 
دردفع مدفوع، یبوست و یا اسهال،تشکیل مجرا های خونی در کبد که 
 می تواند سبب ازهمپاشی کبد شــود،افزایش سموم در مغز و تخریب

 عملکرد ذهنی آن.

با نشانه های پنهان اختالل کبدی آشنا شوید

7 ماده غذایی که خطر آلزایمر را کاهش می دهند

بیماری آلزایمر یک اختالل برگشــت ناپذیر و 
پیش رونده مغز اســت که به آرامــی، حافظه و 
مهارت تفکر را نابود می کند و در نهایت توانایی 

انجام ساده ترین کارها را از فرد می گیرد.
در بیشــتر افراد مبتال به آلزایمــر عالئم ابتدا 
در اواســط دهه ۶0 ظاهــر می شــوند؛ اما در 
برخی افراد ممکن اســت در ســنین کمتر رخ 
دهد. بدون شــک برای پیشــگیری از آلزایمر، 
تغذیه خوب به شــما کمک می کنــد؛ اما هیچ 
ویتامین یــا مکمل هایی بــرای متوقف کردن 
آلزایمر وجود ندارد. غذاهایــی که می خورید 
برای سالمت مغزتان مهم اســت و بهترین راه 
برای دریافت مواد مغذی به شــمار می روند.در 
ادامه به برخی از مواد غذایی اشاره می شود که 
 مصرف آنها می تواند خطر آلزایمر را تا حد زیادی

 کاهش دهد.
۱- افزایش غذاهــای دریایی برای ذهن 

سالم تر
ماهی های خال مخالی )نوعی ماهی ســوف(، 
سالمون، ســاردین، تن و برخی از انواع قزل آال 
انتخاب هایی هستند که افراد باید آنها را در رژیم 
غذایی خود در نظر بگیرند. البته سالمون و تن 
محبوب ترین هستند. ســالمون غنی از امگا 3، 
حدود 55 درصد مصرف روزانه این اسیدچرب 
 ،B12 را داراست. افرادی که به دنبال ویتامین
بیوتن، پتاســیم و پروتئین هســتند، از فواید 
ســالمتی این ماهی ها شــگفت زده خواهند 
شد.می توان ســالمون را به روش های بسیاری 

آماده کرد و حتی می شــود دســتورپخت در 
مایکروفر برای این نوع ماهی را در اینترنت پیدا 
کرد. ماهی سالمون های کنسروی دارای مقدار 
یکسانی از اسید چرب امگا 3 هستند، هرچند از 
آنجا که در فرآیند کنســروی کردن مقداری از 
اسید چرب امگا 3 از بین می رود، مصرف ماهی 
تازه پیشنهاد می شود. نوع دیگری از اسید چرب 
امگا 3 در ماهی تن یافت می شــود. درحالی که 
ماهی تازه یا منجمد مفیدتر بوده، برای افرادی 
که دسترســی به ماهی تازه ندارنــد، ماهی تن 
کنسروی نیز می تواند جایگزین مناسبی باشد. 
ماهی تن کنسروی یک غذای سریع است که با 
2۸ گرم اســید چرب امگا 3 در هر 5 گرم، می 

تواند انتخاب مناسبی باشد.
۲- شیر و فواید احتمالی گلوتاتیون

گلوتاتیون، آنتی اکســیدانی است شامل آمینو 
اسید و آنتی اکسیدان های قوی که توسط روده 
بزرگ تجزیه می شود. مشــاهده شده که آنتی 
اکسیدان های طبیعی یافت شده در شیر باعث 
بهبود حافظه و سالمت عمومی مغز می شوند. 
نوشــیدن یک الی سه لیوان شــیر، خطر زوال 
حافظه را کاهش داده و مانع استرس اکسیداتیو 

می شود.
۳- انواع توت ها به عنوان »ابر غذا«

برای مدت طوالنی مشاهده شده توت ها که به 
عنوان »ابر میوه« شــناخته شده اند، به کاهش 
خطــر ابتال به بیمــاری های قلبی، ســرطان، 
 تقویت سیستم ایمنی و آلزایمر کمک می کنند. 

ردبری )دفن قرمز( و بلوبری مثل هم سرشار از 
آنتی اکسیدان و مواد مغزی هستند که خطر ابتال 
به آلزایمر را کاهش می دهند و برای افرادی که به 
دنبال گزینه محافظتی مناسب در کنار یک رژیم 

تغذیه ای سالم هستند، می تواند مفید باشد.
4- غذاهایی با آنتی اکسیدان و قدرت مغز

مشاهد شده فقط یک نمونه کوچک از بسیاری از 
غذاهای آنتی اکسیدان دار مانند گردو، اسفناج، 
لوبیا قرمز، گوجه فرنگی، آرتیشــو و جو دارای 
آنتی اکسیدانی هستند که بدن برای مبارزه با 
آلزایمر به آنها نیاز دارد و زمانی که اکسیدان های 
بی شــماری در بدن وجود دارد، می تواند خطر 
ابتال به بیماری های قلبی و سرطان را افزایش 
دهد. تولید آنتی اکســیدان کافی برای سالمت 

عمومی بسیار حائز اهمیت است.
E ۵- بهترین غذاهای دارای ویتامین

مشاهده شده ویتامین »ای« خطر ابتال به آلزایمر 
را کاهش می دهد. گزینه های بســیاری برای 
غذاهای سرشــار از ویتامین »ای« وجود دارند. 
بادام زمینی، آووکادو، فلفل شیرین، برگ های 
سبز، البستر، دانه کدو حلوایی، بروکلی و بادام، 
تنها تعدادی از نمونه های این غذاها هســتند. 
ویتامین »ای« در اکثر غذاها یافت می شــود؛ 
اما نمونه های فوق دارای مقادیر بیشتری از این 

ویتامین هستند.
 پخت و پز در روغن آفتابگردان نیز نســبت به 
روغن های معمولی که در بسیاری از فروشگاه 
ها یافت می شــوند، گزینه بهتری اســت که به 

حفظ بیشــتر ویتامین ای موقــع پختن غذاها 
کمک می کند.

۶- نوشیدن چای سبز
نوشــیدن چای ســبز به دلیل داشــتن آنتی 
اکســیدان قوی و فالونوئیدها، موضوع تحقیق 
بسیاری از محققین درباره بیماری آلزایمر بوده 
است. مشاهده شــده که چای سبز باعث بهبود 
عملکرد شناختی در بیماران مبتال به آلزایمر و 
جنون است. همچنین محققان به چای سبز به 
عنوان گزینه ای برای درمان آینده نگاه می کنند. 
مطالعات بیشتری جهت درمان های آینده مورد 
نیاز است؛ اما تحقیقات اخیر نشان داده اند که 
ماده فعال اصلی در چای سبز ECGC است که 
 مانع تشــکیل پروتئین بد که منجر به بیماری 

آلزایمر شده، می شود.
۷- حقایق بیشتر و تغییرات رژیمی سالم 

تر
درحالی که تحقیقات مختلفی راجع به آلزایمر 
در حال انجام اســت، یک رژیم تغذیه ای سالم 
غنی از غذاهای مفید، انجام تمرینات ورزشی، 
حضور در جمع های دوســتانه مثبت و حفظ 
روابط خانوادگی صمیمی و هر مشکلی که می 
توانست سبب بروز آلزایمر شود، برای پیشگیری 
بســیار مفیدند. مراقبت های پیشگیرانه یکی 
از بهتریــن معیارها برای کمک بــه ممانعت از 
بروز این بیمــاری و عوارض آن اســت که می 
 تواند بر میلیون ها انسان در سراسر جهان تاثیر 

بگذارد.
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۱۲ درصد جان باختگان تصادفات، کودکان هستند

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:
 سازمان های نظارتی 

در حوزه دارو  ورود کنند
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: قوه قضاییه چند نفــر از افراد را در موضوع 
فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دستگیر 
کرده و نیروهای امنیتی هــم ورود کرده اند. اکبر 
ترکی در توضیح آخرین وضعیت پیگیری ها درباره 
فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: 
هنوز ابعاد موضوع روشن نشــده و بررسی ها در 
حال انجام اســت. طبق توضیحات اصل مفسده، 
سوء اســتفاده و رانت رخ داده اما اینکه چقدر و 
چه میزان بوده نیاز به بررســی های بیشتر دارد. 
به گفته ترکی، این افراد ارز دولتی گرفته و دارو و 
تجهیزات پزشکی وارد کردند اما گران تر فروخته اند 
یا اینکه اساسا دارو و تجهیزات در ازای ارز دولتی 
وارد نکرده و جنس دیگری را به کشور آوردند و یا 
به نحو دیگری هزینــه کرده اند. وی با بیان اینکه 
پرونده فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به 
زمان تعیین ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برمی گردد، 
افزود: وزارت بهداشت و درمان در حال پیگیری 
است؛ تاکید ما این است که از این به بعد با اتخاذ 
تمهیداتی، ساز و کارها شفاف باشد و سازمان های 

نظارتی نیز به بهترین نحو ورود پیدا کنند.

اجرای طرح »مدرسه میزبان« 
در مدارس

برای پویاتر شــدن درس تربیت بدنی در مدارس 
کشور، طرح »مدرسه میزبان« از سال تحصیلی 
پیش رو اجرا می شــود. حســین بابویی، رییس 
فدراسیون ورزش دانش آموزی در مجمع سالیانه 
فدراســیون ورزش دانش آموزی کشــور با بیان 
اینکه در این طرح، مسابقات ورزشی دانش آموزان 
به جای سالن های ورزشی در خود مدارس برگزار 
می شود، گفت: این طرح گرچه شاید در شروع کار 
دچار نواقصی باشــد؛ اما نتایجی که برای ورزش 
دانش آموزی به دنبال خواهد داشــت، بی نظیر 
اســت. مهرزاد حمیدی، معــاون تربیت بدنی و 
ســامت وزارت آموزش و پرورش هــم در این 
باره گفت: اکنون با حضــور ۳۳ هزار معلم ورزش 
تخصصی و ۲۷۰ هزار آموزگار پایه آموزش دیده، 
ظرفیت مناسبی برای ارتقای ورزش دانش آموزی 

ایجاد شده است.
 مجمع سالیانه فدراســیون ورزش دانش آموزی 
کشــور با حضور مهرزاد حمیدی، معاون تربیت 
بدنی و سامت وزارت آموزش و پرورش و مهین 
فرهادی زاد، معاون امور بانــوان وزارت ورزش و 

جوانان  در اصفهان برگزار شد.

رییس پلیس راهور:
۱۲ درصد جان باختگان 

تصادفات، کودکان هستند
رییس پلیس راهور ناجا گفت: بیش از ۱۲ درصد 
از جان باختگان تصادفات کشــور کودکان زیر 
۱۲ سال هســتند و باید برای کاهش این میزان 
تلفات برنامه ریزی جدی داشــته باشــیم. سید 
کمال هادیان فر با شــاره به رویکرد جدید پلیس 
راهور ناجا اظهار کرد: استفاده از فناوری های روز 
به خصوص در حوزه معاینــه و تحویل داده های 
کان از اقدامات در دســتور کار پلیس است، ما 
بانک های اطاعاتی زیادی داریم که باید از آنها 
بهره برداری الزم را داشته باشیم. وی با بیان اینکه 
این داده ها در ۹ کان شهر کشــور تحلیل شده 
اســت، افزود: نتایج این بررسی ها نشان می دهد 
که معابر، تابلوهــا، دوربین ها، حضور پلیس، هم 
افزایی پلیس و شهرداری ها در حوزه حمل ونقل 
و اســتفاده مردم از خطوط عابر پیاده، روگذرها، 
زیرگذرها، اســتفاده کاه ایمنی توســط موتور 
سواران، استفاده از کمربند و حرکت بین خطوط 
چه مقدار در انضباط بخشی و کاهش تصادفات 
و تلفات نقش دارد. رییــس پلیس راهور ناجا در 
خصوص تحلیل های پلیس راهور ناجا در شــهر 
اصفهان تصریح کرد: در تحلیــل این داده ها در 
اصفهان دریافتیم یک تمرکز ویژه در بحث عابر 
پیاده وجود دارد، این تمرکز در برقراری امنیت 
تردد عابر پیاده در رینگ اصلی و مرکزیت شــهر 
سبب شده است که در سال ۹۷ به شدت تلفات 
و جان باختگان کاهش یابد. وی گفت: همچنین 
در کان شــهر اصفهان نیم نگاهی نیز به مسائل 
موتورسیکلت سواری وجود دارد؛ اما با این وجود 
تخلفات و حوادث موتورسیکلت مانند عابر پیاده 
کاهش پیدا نکــرده و هنوز تخلفــات رانندگان 
باالست. هادیان فر، آمار تصادفات موتورسیکلت 
در شهر اصفهان را نگران کننده دانست و اظهار 
کرد: در تخلفات خیابانی و درون شهری و در کل 
حوادث، موضوعی که باعث نگرانی اســت، این 
اســت که ۲۴ درصد جان باختــگان در اصفهان 
مربوط به راننــدگان و ۳۴ درصد سرنشــینان 
هستند که خود در تخلف و تصادف نقشی ندارند، 
یعنی این افراد هیچ دخالتی در رانندگی ندارند و 
به دلیل بی توجهی و عدم استفاده از کمربند جان 

خود را از دست می دهند.

برخی به آن جنون زیبایی مــی گویند و عده ای 
عقده همسان شدن با مد و استایل مطابق روز؛ اما 
اسم آن را هر چه بگذاریم جراحی های زیبایی حاال 
یک پای ثابت اتاق های عمل شده اند. این روند پر 
شتاب روی آوری به عمل های زیبایی، این دست 
از جراحی ها را در ابتدای لیســت شــکایت های 
 پزشــکی در کشــور و اســتان اصفهــان قــرار

 داده است. 
چندی پیــش محمد رضــا ظفرقنــدی، رییس 
ســازمان نظام پزشکی کشــور اعام کرد پس از 
شــکایت از جراحی های زنان و زایمان عمل های 
زیبایی با بیشــترین شــکایت ها در زمینه قصور 
پزشکی همراه هستند. زیاد شــدن شکایت های 
پزشکی در این حیطه، بخشــی به دلیل افزایش 
عمل های جراحی و از سوی دیگر مربوط به ورود 
افراد و پزشــکان غیر متخصص در حیطه زیبایی 
اســت. آنگونه که رییس ســازمان نظام پزشکی 
کشور مدعی شــده اســت در هیچ کشوری این 
چنین حجم از تقاضای عمل جراحی زیبایی وجود 
ندارد، این همه اعمال جراحــی زیبایی خارج از 
 عرف دنیاست و کشور ما در جهان رتبه نخست را 

دارد. 
بر اساس آمار موجود روزانه ۱۰ تا ۱5 مورد شکایت 
از جراحان زیبایی در کشــور به ثبت می رسد که 
بیشــتر جراحی بینی اســت. در اصفهان به نظر 

می رسد روند شکایت های 
پزشکی از اعمال زیبایی 
حتی از آمار کشــور هم 
بیشتر باشــد چرا که در 
کل کشــور شــکایت از 
پزشــک زنــان در صدر 
قرار دارد؛ اما بر اســاس 
اعام عضو هیئت مدیره 

سازمان نظام پزشکی اســتان جراحی پاستیک 
در رتبه نخست شــکایت ها در اســتان اصفهان 
قرار دارد و پــس از آن، زنان و زایمــان و اعمال 

مربوط به دندانپزشــکی 
جزو بیشــترین شکایات 
بوده اســت. تخلفات در 
این حیطه نیــز در میان 
پزشــکان بســیار بیشتر 
اســت تبلیغــات بدون 
نظارت و ورود افرادی که 
حتی با مدرک پرستاری 
و پرســنل اتاق عمل مبادرت به انجام عمل های 
زیبایی می کنند حیطه جراحی های زیبایی را وارد 

فاز خطرناکی کرده است.

 با وجود اینکه در بسیاری از کشورها تبلیغات در 
حوزه پزشــکی ممنوع یا محدود است، تبلیغات 
عمل های مختلف زیبایی به راحتی در اینستاگرام 
و سایر فضای مجازی انجام می شود. جراح عمومی 
تا تکنسین های اتاق عمل از جمله کسانی هستند 
که پس از آسیب رسانی گســترده به افرادی که 
مورد جراحی قرار گرفته اند، شکایت از آنها تحت 

پیگرد قرار گرفته است. 
همه این تخلفات مرگ تعداد زیادی از جوانانی را 
رقم می زند که قربانی ســودجویی و نظارت های 
ضعیف در این حیطه شده اند.  فعالیت ها و تاش ها 
برای محدودیت عمل های زیبایی به پزشکان جراح 
زیبایی هم تــا کنون ناکام مانده اســت به عنوان 
مثال نظام پزشکی نتوانســت جراحان عمومی را 
از انجام عمل هایی مانند لیپوساکشــن منع کند  
و یا ممنوعیت انجام لیزر در مطب های پزشــکان 
عمومی را لغــو کند و در نهایت وجــود بیمه های 
پزشــکی و اصل قصور پزشــکان معموال تبعات 
شدیدی برای پزشکان متخلف به همراه ندارد و به 

همین دلیل نمی تواند بازدارنده باشد.
 در جامعه ای کــه تــب زیبایی و به روز شــدن 
چهره هر روز تندتر می شــود، ســود آوری و پول 
بــادآورده عمل های زیبایی هم پزشــکان و البته 
غیر متخصصان را برای ورود به این حیطه هر روز 
بیشتر وسوســه می کند. رویه ای که به نظر نمی 
رســد حداقل در کوتاه مدت بتوان چاره ای برای 

آن اندیشید.

زیر تیغ زیبایی

سرپرست اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسامی 
اصفهان گفت: به دنبال این هستیم که با شناسایی و مستندسازی 
خاقیت ها و نوآوری های حوزه تربیت دینــی کودک و نوجوان 
شــبکه فناوران و نوآوران تربیت دینی این قشر را در سطح ملی 
تاسیس کنیم. حامد اهتمام اظهار داشــت: نوآوری و خاقیت، 
رمز موفقیت در تربیت دینی کودکان و نوجوانان اســت، هر جا 
که در تولید محصول و ارائــه خدمات تربیتی، نوآوری و خاقیت 
چشــم گیری صورت پذیرفته، میدان تاثیرگذاری و عمق بخشی 
فعالیت ها بیشتر و بیشتر شده اســت. وی افزود: نسل نوخاسته 

کودک و نوجوان به شدت تنوع طلب، گریزپا و ماجراجوست و اگر 
در فرآیند تربیت نوآوری صورت نپذیرد، روی برخواهد گرداند و 
از دست می رود. سرپرست اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی دفتر 
تبلیغات اسامی اصفهان ادامه داد: دفتر تبلیغات اسامی حوزه 
علمیه قم بنا به ضرورت و در مدار ماموریت هــای خود اقدام به 
شناسایی نوآوری های حوزه تربیت دینی کودکان و نوجوانان در 
سراسر کشور کرده و تاکنون در استان های خراسان رضوی و قم 
این کار صورت پذیرفته و در گام دوم استان های اصفهان، تهران و 

خوزستان را در دستور کار خود قرار داده است.

 وی ادامه داد: امید مــی رود در آینده ای نزدیک با شناســایی و 
مستندســازی خاقیت های این عرصه بتوانیم شــبکه فناوران 
و نــوآوران تربیت دینی کــودکان و نوجوانان را در ســطح ملی 
تاســیس کنیم. اهتمام، با درخواســت از شــرکت کنندگان در 
نخستین نشست هم اندیشی شناسایی خاقیت ها و نوآوری های 
حــوزه تربیــت دینی کــودک و نوجــوان گفــت: مجموعه ها 
و افــراد دیگــری که احســاس می شــود، ظرفیت مشــارکت 
 در این زمینــه را دارند برای همراهــی در ایــن برنامه معرفی

 شوند.

سرپرست اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:
شبکه فناوران و نوآوران تربیت دینی کودکان و نوجوانان تاسیس می شود

 بر اساس اعالم سازمان نظام پزشکی اصفهان، شکایت از عمل های زیبایی در صدر تخلفات پزشکی قرار دارد؛

همه این تخلفات مرگ تعداد 
زیادی از جوانانی را رقم می زند که 

قربانی سودجویی و نظارت های 
ضعیف در این حیطه شده اند

تحدید حدود اختصاصی
5/180 شــماره صادره : 1398/42/578390-1398/5/14 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 41 فرعی مجزا شده از 4427 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای عباس میرزائی فرزند علی اکبر و خانم 
زهرا حبیبی گهروئی فرزند حبیب اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1398/6/13 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. م الف: 558000  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

اخطار اجرایي
5/181 شماره: 319/97 به موجب راي شماره 445 مورخ  97/10/29 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان فریدونشــهر که قطعیت یافته است به موجب گزارش اصالحی 
شماره 445-97/10/29 محکوم علیه محمد بخشــیانی فرزند اصغر شغل آزاد به نشانی 
اصفهان خ صمدیه خ گلستان کوچه مسجد المهدی مکلف است به پرداخت مبلغ یکصد و 
دو میلیون و یکصد هزار ریال در حق محکوم له خسرو یوسلیانی فرزند عبداله شغل آزاد به 
نشانی فریدونشهر خ مصطفی خمینی مغازه لبنیات فروشی و نیز پرداخت نیم عشر در حق 
صندوق دولت می باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحاً اعالم 

نماید. م الف:561328 شعبه دوم شوراي حل اختالف فریدونشهر 
حصر وراثت

5/183  آقای بهروز اصالنی دارای شناسنامه شــماره 44 به شرح دادخواست به کالسه  
245/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رحیم اصالنی به شناسنامه 129 در تاریخ 97/12/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند پسر به نام بهروز اصالنی، 
ش.ش 44 متولد 1363/2/7 و یک فرزند دختر به نام طاهره اصالنی، ش.ش 945 متولد 
1366/5/29 و یک همسر دائمی به نام خورشید بخشیانی، ش.ش 23 متولد 1331/1/7 
و به غیر از ســه نفر وارث فوق وراث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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: 561323 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف

 شهرستان فریدونشهر 
ابالغ رای

5/182 مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 94/96 
شماره و تاریخ دادنامه: 153-1398/4/18 خواهان: آقای نگهدار داوود وند فرزند محمد 
تقی به نشانی فریدونشهر روستای بمه، خواندگان:  آیت اله رئیسی فرزند محمد به نشانی 
فریدونشهر کارخانه آسفالت به طرف قلعه سرخ )مجهول المکان( خواسته: مطالبه وجه، 
گردشــکار: به تاریخ 98/4/18 در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شورای حل اختالف 
فریدونشهر تشکیل است. شورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی آقای نگهدار 
داود وند به طرفیت آقای آیت اله رئیســی  به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت 
مطالبه آسفالت با کیفیت پایین طبق رســید عادی مورخ 1389/4/24 به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق رسید عادی و اینکه خوانده 
هر چند در خصوص این پرونده حاضر نگردیده اما طی صورتجلســه مورخ 1389/7/27 
کیفیت پایین آسفالت را تایید نموده بدین شرح که )خوانده حضور دارد اظهاراتی دارد که 

آسفالتی که کار شده است از نظر اســتانداردهای قانونی مورد تایید است اما آسفالت 08 
نیست و قبول دارم که آسفالتی که کار شده است 019 اســت(. لذا شورا دعوی خواهان 
را محرز و ثابت دانسته و با اســتناد به مواد 1301 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرســی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 375/000  ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 1396/3/23 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان فریدونشهر می باشــد. م الف:561325 شعبه 2 شورای 

حل اختالف فریدونشهر 
حصر وراثت

5/184  آقای جمشید رحیمی آخوره علیائی دارای شناسنامه شماره 86 به شرح دادخواست 
به کالسه  241/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد علی رحیمی آخوره علیائی به شناسنامه 698 در تاریخ 98/3/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند پسر 
به نام جمشید رحیمی آخوره علیائی، ش.ش 86 متولد 1334/6/20 و چهار فرزند دختر به 
نام های 1- صدیقه رحیمی، ش.ش 63 متولد 1346/3/1، 2- قدمخیر رحیمی، ش.ش 
155 متولد 1341/9/24،  3- اقدس رحیمی، ش.ش 87 متولد 1334/6/20، 4- اقدس 
رحیمی، ش.ش 3771 متولد 1347/11/4 می باشد 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: 561321 شعبه 

اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر 

ابالغ رای
5/185 شــماره پرونده:280/98 حل 4 ، شــماره دادنامه:770- 98/04/12  ، خواهان: 
ابوالفضل فخاری با وکالت خانم فرشته جعفری هرستانی نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر 
ک101 روبروی باطری ســازی عباس ، خوانده: عباس رحیمی زاده نشــانی: مجهول 
المکان ، خواسته: مطالبه سفته گردشکار: با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای ابوالفضل فخاری به طرفیت آقای عباس رحیمی زاده به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه نقد بابت یک فقره سفته واخواست نشده به شماره 
723181 به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید با بررسی مفاد 
دادخواست مالحظه رونوشت مصدق ســفته و با توجه به وجود اصل سفته در ید خواهان 
و عدم حضور خوانده و  عدم ارائه الیحه دفاعیه و با احراز اشــتغال ذمه و استصحاب دین 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت و مواد 
1258 قانون مدنی و مواد 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/310/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
98/4/10 دادخواست لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات 
مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان محکوم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در همین 
شورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد و در خصوص قسمت مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت تاریخ تقدیم دادخواست نظر به اینکه سفته 
مستندی واخواست نگردیده و دارای وصف اسناد تجاری نمیباشد که بتوان از تاریخ سر  و 
رسید خسارت تاخیر را محاسبه نمود فلذا با استناد به مواد 197 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به بی حقی خواهان در این قسمت صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ظرف مدت بیست 

 روز از تاریخ ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومیـ  حقوقی خمینی شــهر 
می باشد. م الف: 560472 عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

5/186 کالسه پرونده:78/98 ،شــماره دادنامه:833 ، تاریخ رسیدگی: 98/4/18 ،مرجع 
رسیدگی:شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: امیرهوشنگ ریاحی مقدم 
نشانی: خمینی شهر منظریه خ فیاض جنوبی کوچه108 ؛ خوانده: اردشیر گلبداغی نشانی: 
مجهول المکان ، خواسته: مطالبه چک ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان آقای امیرهوشنگ ریاحی مقدم فرزند حسین علیه آقای اردشیر 
گلبداغی فرزند الیاس به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال 150/000/000 
ریال وجه سه فقره چک به شماره 079208/606286-93/4/10 و 93/2/30-606284 
و 606281-92/12/20 به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست 
مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصل مستندات در 
ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده 
دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت 
تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و 
مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198و 515 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/945/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20  روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی و حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 558058  مصطفی زیبایی فر قاضی 

شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای

5/187 کالسه پرونده:2057/97 ،شماره دادنامه:723 -98/4/1 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مصطفی رحمتی به نشانی:خمینی شهر 
خ مدرس خ شــهید فهمیده ؛ خوانده: رحمان مالکی نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: 
مطالبه وجه چک ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
مصطفی رحمتی به طرفیت آقای رحمان مالکی به خواســته مطالبه مبلغ 46/000/000 
ریال وجه 1 فقره چک به شماره 832906 مورخ 95/12/10 عهده بانک ملی به انضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/3/25 
و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز 
اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری 
مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 
و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانــون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/635/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 

20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشد. م الف: 560474   عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای

5/188 کالسه پرونده:80/98 ،شــماره دادنامه:968 ، تاریخ رسیدگی: 98/4/31 ،مرجع 
رسیدگی:شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: امیرهوشنگ ریاحی مقدم 
نشانی: خمینی شهر منظریه خ فیاض جنوبی کوچه108 ؛ خوانده: امیر همتی زحمت کش 
نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه چک ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی خواهان آقای امیرهوشنگ ریاحی مقدم فرزند حسین علیه آقای امیر 
همتی زحمت کش فرزند حمید به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 50/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 046/579777-96/3/28 به انضمام خسارت دادرسی 
و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت و اینکه وجود اصل مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و 
متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمــه خود را مدلل بدارند ارائه 
نداشته با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 515 و 522 از قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/655/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس 
 ظرف 20  روز دیگــر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شــهر 
می باشد. م الف: 558060 مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای

5/189 کالسه پرونده:1919/97 ، شماره دادنامه:455- 98/03/18 مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: داریوش هارونی به نشانی:خمینی شهر 
نبوی منش وازیچه ک120 ؛ خوانده: سعیدرضا کریمی نشانی: اصفهان نوار غربی کوچه 
فتیان بن بست شریعتی ، خواسته: مطالبه وجه حواله ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای مــی نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوی آقای داریــوش هارونی به طرفیت آقای ســعیدرضا کریمی به خواســته مطالبه 
مبلغ 30/000/000 ریال وجه نقد بابت 1فقره حواله به شــماره 211614 - 97/8/20 به 
انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی مالحظه 
رونوشــت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت آن و با احراز اشتغال ذمه و استصحاب 
دین خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مــاده 1258 قانون مدنی خوانــده را به پرداخت مبلغ 
30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/375/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/3/8 لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و پس از آن ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت 
 واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر می باشد. 
م الف: 560397  ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 

پریسا سعادت
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هازارد:
خواب لباس رئال مادرید را 

می دیدم
طی سال های اخیر همیشــه شایعاتی در مورد 
احتمــال انتقــال ادن 
هــازارد بــه رئال 
مادریــد وجــود 
داشت و این ستاره 
بلژیکی در نهایت 
امســال از چلسی 
راهی این تیم شد. ادن 

مصاحبه ای در مورد تحقق رویای هازارد در 
خود و البته سرمربی های سابق و ایتالیایی اش 
در چلسی صحبت کرده است. هازارد گفت: در 
زمان کودکی، روزی خواب دیــدم که پیراهن 
رئال مادرید را می پوشم. وقتی رئال مادرید در 
خانه شما را می زند، فقط یک کار می توانید انجام 
دهید، در را باز کنید. من ســال هایی فراموش 
نشدنی را در چلسی تجربه کردم؛ اما حاال اینجا 
در طبقه هفتم بهشت هستم. زین الدین زیدان 
یکی از اسطوره های من بود و من پوستر او را روی 

دیوارم می زدم؛ اما حاال او سرمربی من است.

فندایک:
انتخاب کنندگان توپ طال 

درست رای می دهند
ویرژیــل فن دایک، ســتاره هلنــدی لیورپول 
می گوید از اینکه نامش 
در کنــار نامزدهای 
دریافــت تــوپ 
مطــرح  طــا 
می شــود برای او 
باعث افتخار اســت 
دارد  اطمینــان  و 
رای دهندگان انتخاب این جایزه تصمیم درست 
را خواهند گرفت. فن دایــک می گوید که تمام 
هوش و حواس خود را به ایــن جایزه معطوف 
نکرده و بیشتر تاش می کند فوتبالیست بهتری 
شــده و برای بازیکنان جــوان لیورپول الگوی 
مناسبی باشد. فن دایک که پیش از انتقال هری 
مگوایر به منچستریونایتد با قراردادی 80 میلیون 
پوندی که تابستان اتفاق افتاد، گران ترین مدافع 
دنیا بود فصل گذشته ثابت کرد رقم باالیی که 
لیورپول برای او پرداخته بود ارزشش را داشته 
اســت. لیورپول که فن دایک را به عنوان رهبر 
خط دفاعی اش می دید فصل گذشــته در لیگ 
برتر کمترین تعداد گل را دریافت کرد و در لیگ 
برتر با کسب 97 امتیاز دوم شده و جام قهرمانی 

چمپیونزلیگ را به دست آورد.

 دستگیری دو ترک تبار 
به خاطر حمله به »اوزیل«

دو هفته پیش چنــد فرد مســلح در نزدیکی 
خانه مســوت اوزیل به 
کوالســیناچ  و  او 
حمله ور شــده و 
بعــد از درگیری 
کوالسیناچ با آنها 
کار به فــرار کردن 
دو بازیکن آرسنال با 
ماشین مســوت اوزیل در خیابان های لندن و 
تعقیب آنها با موتورسیکلت از سوی مهاجمین 
کشید. گل می گوید، پلیس لندن دو مرد را در 
رابطه با این حادثه دستگیر کرده و این دو، ماه 
آینده به دادگاه فرســتاده خواهند شد. پلیس 
لندن با اطاعیه ای هویت ایــن دو فرد را اعام 
کرده و مشخص است هر دو نفر ترک تبار هستند. 
در اطاعیه پلیس آمده:»فرهات ارجان و سلمان 
اکینجی به دلیل حادثه ای که برای دو بازیکن 
آرســنال پیش آمده بود دستگیر شده و به آنها 

تفهیم اتهام شده است«.

تمجید سیمئونه از »فلیکس«
سرمربی اتلتیکومادرید به تمجید از مهاجم جوان 
پرتغالی تیمش پرداخت 
و اعام کرد استعداد 
این بازیکن ذاتی 
اســت. اتلتیکــو 
مادرید شــنبه در 
جــام بین المللــی 
قهرمانــان ۲ بر یک 
یوونتوس را شکست داد. ژائو فلیکس دو گل به 
ثمر رساند و پیروزی تیمش را رقم زد. دیگو پابلو 
سیمئونه پس از بازی گفت: فلیکس توانایی های 
زیادی دارد. خیلی زود خود را با تیم وفق داد؛ اما 
بهترین نکته این بود که از روز نخست اشتیاق 
زیادی برای یادگیری داشــت. این عاقه باعث 
شد مدت زمان سازگاری اش خیلی کوتاه باشد. 
هوش فلیکس ذاتی اســت؛ اما اشــتیاق برای 
یادگیری کوتاه ترین مسیر ممکن برای بازیکنی 

است که می خواهد بدرخشد.

فدراسیون »مستقل« دست به دامان دولت شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مدیرعامل باشگاه سپاهان:
آنقدر جریمه  شده ایم که 

بریده ایم!
مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت:  ما آنقدر جریمه 
شــده ایم و جریمه داده ایم که دیگر بریده ایم و  
نمی دانیم چــه بگوییم! تابش در پاســخ به این 
سوال که قرعه کشــی لیگ برتر انجام شد، قرعه 
سپاهان را چطور می بینید؟ تیمی که می خواهد 
مقام  بیــاورد نباید خیلی خــودش را درگیر این 
مسائل کند و باید با قدرت وارد مسابقات شود. ما 
نمی دانیم لیگ کی شروع می شود اما به هرحال 
اگر بر فرض اواخر مرداد یا اوایل شــهریور شروع 
 شــود، دوبازی ما به گرمای جنــوب می خورد.

  در هفته اول با شاهین بوشــهر و در هفته سوم 
هم با فوالدخوزســتان بازی داریــم . با این حال 
یک تیم حرفه ای باید با این شــرایط کنار بیاید 
 و خــودش را تطبیــق بدهد، در مجمــوع قرعه

 بدی نیست.

ملی پوش والیبال، وزیر ورزش 
را پرسپولیسی کرد!

باتوجه به قهرمانی های پرســپولیس طی ســه 
سال گذشــته و خرید متعدد باشــگاه استقال 
یکی از بحث هایی که همیشه در محافل ورزشی 
مطرح شده اســت، اســتقالی یا پرسپولیسی 
بودن وزیر ورزش اســت. در کنار قهرمانی های 
پرسپولیس، خالی شدن استقال از ستاره های 
فصل قبل و نداشــتن ثبات در این تیم در طول 
چند فصل گذشــته به این شایعات دامن زد.این 
در حالی است که طرفداران پرسپولیس هم ادعا 
می کنند که چون باشگاه محبوب شان خریدهای 
 متعددی را انجام نمی دهد، وزیر طرفدار استقال 

است. 
در این بین، امیرحســین اسفندیار، کاپیتان تیم 
ملی جوانان ایران که به تازگــی همراه تیم ملی 
جوانان، قهرمان جهان شــده است و خودش هم 
طرفدار استقال است می گوید: »اگر وزیر ورزش 
پشــت تیم ما بود، هیچ وقت نمی گفت »صندلی 
ما را بگیرید، علیپور را نه«. اگر وزیر استقالی بود 

شرایط مان فرق می کرد.«

 بدهی میلیاردی استقالل
 به قلعه نویی دردسرساز شد

 بدهی چنــد میلیاردی باشــگاه اســتقال به 
تهدیدی برای آنها تبدیل شــده اســت. باشگاه 
استقال برای ثبت قرارداد بازیکنانش و همچنین 
حضور در لیگ قهرمانان آســیا تا ۱0 شــهریور 
فرصــت دارد بدهی هایــش را پرداخــت کند. 
بدهی های باشگاه برای حکم های قطعی نزدیک 
به ۵ میلیارد تومان اســت و این مسئله دردسر 
زیادی را برای باشگاه ایجاد کرده است. مسئوالن 
باشگاه به دنبال راه حل و تامین منابع الزم برای 
پرداخت بدهی هســتند. گفتنی اســت در این 
بدهی ها نام نفراتی، چون آندرانیک تیموریان و 

امیر قلعه نویی دیده می شود.

در حاشیه

 اعتراض ورزشکاران آمریکا 
به تبعیض نژادی با زانو زدن 

روی سکو
ریس ایمبودن، شمشــیرباز مدال آور المپیکی 
آمریکا پــس از کســب مدال طــای تیمی در 
مسابقات پان امریکن هنگامی که روی سکو رفت 

با پخش سرود ملی کشورش زانو زد.

ایمبــدون در بخش انفرادی این مســابقات نیز 
صاحب مدال برنز شده بود. این ورزشکار ۲6 ساله 
و دارای رنک دوم جهــان در اعتراض به قوانین و 
مشکات حاک در آمریکا در زمان پخش سرود 
ملی کشــورش زانو زد.این عمل بــه عنوان یک 
اعتراض به حقوق مدنی توسط کالین کپرنیک، 
بازیکن فوتبــال آمریکای در ســال ۲0۱6 آغاز 
شــد. کپرنیک به دلیل حمات وحشیانه پلیس 
 آمریکا و تبعیض نژادی چنین کاری را انجام داده 

بود.

منهای فوتبال

از المپین های ریو چه خبر؟
گزارش»زایندهرود«ازوضعیتکسبسهمیهالمپیک2020توکیوتوسطامیدهایورزشاستان؛

اینستاگردی

استفاده رسانه های عراقی از سفر علی دایی
علی دایی اسطوره فوتبال ایران برای حضور در مراسم دعای عرفه در کربا، به عراق سفر کرده 
است سفری که برای زیارت حرم مطهر امام حسین )ع( و حضرت ابو الفضل)ع( انجام شده 
است. رسانه ها و خبرنگاران عراقی از این عکس به نفع کشور خود استفاده کرده اند و نوشته اند 
که این سفر علی دایی حاکی از امنیت کشور عراق است تا بتوانند فیفا را برای بازگردانی حق 

میزبانی در مسابقات انتخابی جام جهانی متقاعد کنند.

ستاره برزیلی، غایب احتمالی اولین بازی فصل تراکتور
ســتاره برزیلی تراکتور به احتمال فراوان قادر به همراهی تیمش در هفته اول لیگ نخواهد بود. مازوال 
وینگر باتجربه برزیلی که دو هفته قبل به جمع شاگردان مصطفی دنیزلی ملحق شد، طی روزهای گذشته 
تمرینات اختصاصی زیادی انجام داده اســت. او که از یک مصدومیت جزئــی رنج می برد، طی روزهای 
گذشته زیر نظر کادر پزشکی تراکتور به صورت اختصاصی تمرین کرده و وضعیتش برای آینده مشخص 
نیست. پزشکان تراکتور تمام تاش خود را به کار گرفته اند تا بتوانند مازوال را تا هفته آینده آماده حضور 
در مسابقات لیگ برتر کنند تا در صورتی که مسابقات لیگ برگزار شد، او بتواند در اولین بازی جلوی نفت 
مسجدسلیمان به میدان برود؛ اما بعید است این اتفاق بیفتد. برای مازوال اتفاق خوب می تواند تعویق دوباره 
مسابقات لیگ برتر باشد، چراکه در صورت برگزار شدن لیگ در هفته آینده این ستاره برزیلی به احتمال 

فراوان دیدار اول تیمش را از دست خواهد داد.

رقم قرارداد مهاجم سرخ پوشان لو رفت
جونیور براندائو، مهاجم برزیلی ۲۴ ساله که مدنظر پرسپولیس است، برای پشت سر گذاشتن تست های پزشکی 
راهی تهران می شود تا شاگرد گابریل کالدرون آرژانتینی شــود. این بازیکن، فوتبال خود را در تیم های پایه 
گرمیو و تابوائو دا آغاز کرده و قرار اســت برای حضور یک ساله و قرضی در تیم سرخپوش پایتخت ۵00 هزار 
دالر دریافتی داشته باشد. گفته می شود او پس از بازی تیم گویاس مقابل واسگودوگاما )در هفته چهاردهم 
لیگ برزیل( و خداحافظی با همبازیانش راهی ایران می شود. الزم به ذکر است، او درحال حاضر تحت قرارداد 
تیم لودوگورتس بلغارستان اســت و تیم بلغاری می خواهد جونیور را به پرسپولیس قرضی انتقال دهد. این 
بازیکن ۲۴ ساله با حضور در تیم سرخپوش پایتخت زوج علی علیپور خواهد شد تا در خط حمله بازی کند. 
پرسپولیسی ها مذاکرات را آغاز کرده اند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، او تا آخر هفته قرارداد را امضا کرده و در 

تمرینات شرکت می کند.

سردرگمیبرایپرداختدستمزدویلموتس؛

فدراسیون »مستقل« دست به دامان دولت شد
عجایب و اتفاقات بی سابقه تابستان تکرار نشــدنی فوتبال ایران همچنان ادامه دارد، وقتی لیگ برتر برای 
نخستین بار در تاریخ همچنان از ابهام و تعلیق بیرون نیامده و در پی آن سرنوشت تیم ملی هم با توجه به 
معادالت فعلی مبهم و نامشخص به نظر می رسد. همانطور که پیش از این گمانه زنی هایی در رسانه ها مطرح 
می شد فدراسیون فوتبال نتوانسته نخستین بخش از قرارداد مارک ویلموتس را پرداخت کند تا وضعیت 
برگزاری اردوی شهریورماه و حضور این مربی در تهران نامشخص باشد. بر این اساس در مه آلودترین فضای 
فوتبال باشگاهی کشور، فوتبال ملی هم شرایط مشابهی را تجربه خواهد کرد تا همه چیز در حالت تعلیق 
قرار بگیرد. حاال کلیدواژه مسئوالن فدراسیون فوتبال در تقابل با این مشکل نام دولت و وزارت ورزش است. 
قرار بر این است فدراسیون اینگونه به جامعه و مخاطبانش القا کند که مشکل عدم حضور ویلموتس و ناتوانی 
فدراسیون در تامین منابع مالی حاصل قطع منابع دولتی است. بر این اساس وزارت ورزش و دولت با وجود 
تمامی مشکات مالی در حوزه های مختلف باید نسبت به این مسئله احساس مسئولیت کنند و جهت حضور 
ویلموتس در ایران و پرداخت نخستین بخش از قرارداد حساب فدراسیون فوتبال را پر کنند. این سناریو البته 
تاجایی قابل اعتناست که فراموش کنیم در ماجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان فدراسیون مستقل 
و کاما غیردولتی فوتبال حاضر به تمکین در برابر قانون همچنین توصیه های دولت و مجلس نبود. فراموش 
کنیم فدراسیون مستقل با حضور اسامیان، بهاروند و طالقانی به عنوان یک نهاد غیر دولتی هیچ محدودیتی 
برای استفاده کردن از بازنشستگان ندارد و طبیعتا بر همین اساس همانطور که فراتر از ظرفیت های قانونی 
عمل می کند وابسته به منابع دولتی نیز نخواهد بود. به طور مثال ماجراهای انتخاب فرهاد مجیدی و اختاف 
عمیق وزارت ورزش و کمیته المپیک که حتی در این راستا مورد مشورت قرار نگرفتند را نیز باید به فراموشی 
بسپاریم؛ چرا که فدراسیون فوتبال در آن مقطع کاما مســتقل، بدون نیاز به همفکری و مشورت عمل 
می کرد و بر این نکته تاکید داشت که هیچ نهادی حق دخالت در امور داخلی فدراسیون فوتبال را ندارد.

روزنامــهالعربقطرازباشــگاهالوکرهبهعنوانمشــتری
جدیدامیدابراهیمیســخنبهمیــانآورد.ابراهیمیبعد
ازدرخششدراســتقاللراهیلیگســتارگانقطرشدو

پیراهناالهلیرابرتنکرد.اینبازیکــنبااالهلیقرارداد
دوســالهامضاکردودرفصلیکهگذشــتعملکردبسیار
خوبیهمبااینتیمقطریداشــتبااینحــالمدیراناین
باشگاهتصمیمگرفتندکهبازیکناسترالیاییراجایگزیناو

کنند.
بهاحتمالخیلیزیادامیدابراهیمیازاالهلیجداخواهدشد
هرچندکهاینباشگاهتااالنجداییرسمیاورااعالمنکرده

است.روزنامهالعربدرشــمارهاخیرخودنوشتکهالوکره
مشتریجدیامیدابراهیمیاســتوایناحتمالزیاداست
کهاینبازیکندرادامهفصلنقلوانتقاالتتابســتانیراهی
الوکرهشــود.پیشازاینهمازالسیلیهکهکریمانصاریفرد
رادراختیارداردوســهمیهلیگقهرمانانآسیاراهمکسب
کردهبهعنوانیکیازمشــتریانامیدابراهیمیمطرحشده

بود.

 مشتری جدید »امید ابراهیمی «
از نگاه روزنامه قطری

در حالی که کمتر از یک ســال دیگر تا آغاز برگزاری سی و دومین 
دوره بازی های المپیک زمان باقی مانده است؛ اما هنوز هیچ ورزشکار 
اصفهانی موفق به کسب سهمیه ورودی این رقابت ها که بزرگ ترین 
فستیوال ورزشی جهان بوده، نشده است. بازی های المپیک که هر 

چهار سال یک بار برگزار می شود مهم ترین صحنه محک پیشرفت 
ورزش کشور در رشــته های مختلف است. ورزش نصف جهان طی 
دوره گذشــته رقابت های المپیک که در ریودوژانیرو برزیل برگزار 
شد با ۵ ورزشکار، سهم ده درصدی از کاروان ورزشی کشورمان را به 
خود اختصاص داده بود. سهراب مرادی، سجاد مردانی، رضا قاسمی، 
گلنوش سبقت اللهی و امیر غفور ورزشکاران اصفهانی حاضر در آن 

مسابقات بودند. المپیک سال ۲0۱6 ریودوژانیرو برزیل در روزهای 
۱۵ الی 3۱ مرداد ماه سال ۱39۵ برگزار شد و المپیک ۲0۲0 توکیو 
در روزهای 3 الی ۱9 مرداد ماه ســال ۱399 برگزار خواهد شد؛ به 
سبب تقارن این روزهای مرداد ماه با زمان برگزاری المپیک در دوره 
قبلی و پیش رو در این گزارش نگاهی خواهیم داشــت به وضعیت 

فعلی ورزشکاران اصفهانی در المپیک ۲0۱6 ریو.

سهرابمرادی
سهراب مرادی، اولین ورزشــکار اصفهانی بود که موفق شد 
خوش رنگ ترین مــدال را برای ورزش این دیــار به ارمغان 

بیاورد. وزنه بردار لنجانی کشــورمان که در 
سال گذشــته نیز ضمن کسب مدال طا 
در رقابت های آســیایی ۲0۱8 دست به 
رکورد شکنی در جهان زده بود یکی از 

امیدهای مسلم مدال کاروان ورزشی 
کشورمان در رقابت های المپیک 
۲0۲0 توکیو محسوب می شد؛ اما 
مصدومیت های متوالی حضور او 
در این رقابت ها را نیز در هاله ای از 
ابهام قرار داده به طوری که ورزش 
نصف جهــان نمی تواند امیدوار به 

کسب سهمیه توسط او باشد.

رضاقاسمی
ملی پوش دوومیدانی ایران، اولین ورزشکار اصفهانی بود که در دوره 
گذشته رقابت های المپیک توانست ســهمیه ورود به این بازی ها را 

کسب کند. قاسمی سابقه حضور پیاپی در ۲ دوره المپیک 
در ســال های ۲0۱۲ و ۲0۱6 را دارد. دونده اصفهانی 

ماده سرعت در گفت وگو با فارس درباره احتمال 
حضور او در المپیــک ۲0۲0 توکیو می گوید: 
شــرایط و رکوردهای دو و میدانی برای کسب 

سهمیه المپیک بســیار سخت شــده؛ اما باز هم از 
شانس های کسب سهمیه المپیک ۲0۲0 هستم.

گلنوشسبقتاللهی
 گلنوش ســبقت اللهی، ملی پوش تیراندازی که یکی 
از ورزشــکاران کاروان ورزشــی ایران در رقابت های 
المپیک ۲0۱6 ریو بود، اولیــن بانوی اصفهانی حاضر 
در رقابت های المپیک محســوب می شــود. سبقت 
اللهی با وجود برگزاری چند دوره رقابت های انتخابی 
المپیک ۲0۲0 توکیو هنوز موفق به کســب سهمیه 

این رقابت ها نشده اســت. بانوی 
تیرانــدازی اصفهانــی امیــدوار 

اســت در رقابت های 
انتخابــی باقی مانده 

بتواند سهمیه بازی های 
المپیک را به دست آورد.

امیرغفور
والیبالیســت ملــی پــوش کشــورمان از جمله 
ورزشکاران اصفهانی است که امید زیادی به حضور 
او در رقابت های المپیک ۲0۲0 توکیو می رود. تیم 

ملی والیبال ایران که در دوره پیشــین 
بازی های المپیک بعد از ۵۲ ســال 
فرصت حضور در این رقابت ها را پیدا 

کرده بود فاصله چندانی با کسب 
دومین حضــور متوالی در 

ایــن بازی ها نــدارد 
و غفــور یکــی از 
ســتاره های این 
تیــم محســوب 

می شود.

سجادمردانی
ســجاد مردانی، تکواندوکار اصفهانی وزن مثبت 80 کیلوگرم کشورمان که در دوره قبلی مسابقات 

المپیک در سال ۲0۱6 ریودوژانیرو حضور داشــت، در اردوهای تیم ملی تکواندو حضور دارد و از 
شانس های اصلی کسب سهمیه برای المپیک ۲0۲0 توکیو به حساب می آید. مردانی برای کسب 
سهمیه المپیک راه های متعددی را پیش رو دارد که البته گذر از هر یک از مسیرهای کسب سهمیه 

دشواری های خاص خودش را دارد؛ اما با وجود ســختی زیاد می توان یک بلیت المپیک برای مردانی 
متصور شد. تکواندوکاران برای به دســت آوردن جواز حضور در المپیک ۲0۲0 توکیو یا باید در رنکینگ 
جهانی و پس از مسابقات گرندپری در بین ۵ نفر اول قرار گیرند یا در سری کلی این مسابقات اول شده باشند؛ 
دیگر راه کسب سهمیه حضور در مسابقات قاره ای است که نفرات اول و دوم هر وزن فقط سهمیه می گیرند.

سمیهمصور
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اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های عمرانی شهر
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

ایجاد گیت های الکترونیکی 
در چهارباغ

پس از پیاده راه شــدن چهارباغ، شــهرداری 
با ایجاد بعضــی موانع تالش کرد تــا از ورود 
موتورســواران به این مســیر جلوگیری کند، 
اما گوش راکبان بدهــکار نبوده و هر روز بیش 
از گذشــته حریم پیاده راه چهاربــاغ را نقض 
می کنند. بعضی راکبان این دوچرخ ها راه های 
دور زدن قانــون و نقض حقوق شــهروندان را 
می دانند و از هر دریچه ای که ممکن باشد پای 
خود را به چهارباغی که برای پیاده روی مردم 
سنگ فرش شده باز می کنند. چنانچه در یک 
تناقض آشکار با فرهنگ شهروندی، محل هایی 
که برای تردد ویلچرنشینان و توان خواهان باز 
شده، به نحوی شــایع راکبان موتورسیکلت از 
آن سوء استفاده می کنند. مدیر پروژه چهارباغ 
عباسی اصفهان در این باره اظهار می کند: بخش 
زیادی از بدنه شــرقی چهارباغ، پارک شــهید 
رجایی است که موتورســواران از آن سمت و 
سو وارد پاساژها شده و سپس به چهارباغ ورود 
پیدا می کنند، اما به زودی این مســیرها نیز با 
موانع در نظرگرفته شده مسدود می شود. وی 
تصریح می کند: برای ورود کالســکه کودکان 
به چهارباغ تدابیر الزم اندیشــیده شده؛ اما با 
توجه به اینکــه ویلچرها ســایزهای مختلفی 
دارد با چند پیمانکار مذاکراتی انجام شــده تا 
راه های دسترسی آنها آسان شود. سهرابی ادامه 
می دهد: در گام بعــدی گیت های الکترونیکی 
برای ورود کالســکه ها، ویلچرها، خودروهای 
امدادی و خودرو ســکنه چهارباغ که تنها راه 
دسترســی منزل آنها از محور چهارباغ است، 
ایجاد خواهد شد. وی با بیان اینکه برای پارک 
موتورسیکلت ها محلی به طور رایگان در میدان 
امام حســین )ع( و پارکینگ طالقانی در نظر 
گرفته شده است، می گوید: زمین بالاستفاده ای 
نیز در کوچه نزدیک سینما سپاهان پیش بینی 
شــده که نگهبان دارد و اســتفاده از آن برای 
موتورســواران رایگان است؛ اما در ضلع شرقی 
چهارباغ هنوز در خصــوص تامین محل برای 

پارک موتورسیکلت مشکالتی وجود دارد.

اعالم اسامی داوران جایزه 
 زاوان جشنواره کودک 

در اصفهان
اســامی داوران جایــزه زاون ســی و دومین 
جشــنواره بین المللی فیلم هــای کودکان و 

نوجوانان در اصفهان اعالم شد.

شــورای  رییــس  گلشــیری،  ســیاوش 
سیاســت گذاری جایــزه زاون گفت: فرشــاد 
احمدی، عطیه سلطانی، محمد فضیله و مجید 
صدیقی از اعضای هیئــت داوران جایزه زاون 
پس از ارزیابی ۲۲ فیلم راه یافته به این بخش 
در نهایت پس از داوری، جایزه زاون را به فیلمی 
در دو بخش ملی و بین المللــی اهدا خواهند 
کرد. سیاوش گلشیری افزود: داوران جایزه زاون 
سال گذشته نگاه مضمونی به فیلم ها داشتند، 
اما امســال نگاه از پیش تعیین شده ای داریم 
و با توجه به اینکه محوریــت این جایزه، زاون 
قوکاسیان است دیدگاه داوران فیلم هایی است 
که به روحیات زاون نزدیک باشد.وی ادامه داد: 
همچنین در نمایشگاه زاون ۳۲ طرح گرافیکی 
و تعدادی از کتاب های زاون به نمایش گذاشته 
خواهد شــد که ۲۴ مرداد در ویژه برنامه شب 
زاون در موزه هنرهــای معاصر اصفهان افتتاح 
می شود. مهمان ویژه این شب منوچهر طیاب 
اســت که در ارتباط با چگونگی حفظ میراث 
زاون با رضــا مهیمن گفت وگــو خواهد کرد. 
سی ودومین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان ونوجوانان ۲۸ مرداد تا ۴ شــهریور در 

اصفهان شهردوستدار کودک برگزار می شود.

درخواست مشاور شهردار از معاون وزیر 
ورزش و جوانان:

 به مناطق محروم اصفهان
 سر بزنید

گردهمایــی هیئت های ورزشــی و مســئوالن 
بانوان شهرســتان های تابع اســتان اصفهان با 
حضور فرهادی زاد، معاونت توسعه ورزش بانوان 
وزارت ورزش و جوانان در تاالر افتخارات سرای 
ورزشکاران برگزار شد. مشاور شهردار اصفهان در 
امور بانوان در این مراسم گفت: تحول خوبی در 
ورزش بانوان اصفهان شاهد هستیم. شهرداری 
اصفهان همیشه در کنار سازمان ورزش شهرداری 

برای اجرای برنامه های ورزشی بوده است. 
فاطمه زارع با اشاره به نقش مثبت ایستگاه های 
ورزش صبحگاهی اظهار کرد: ایستگاه های ورزش 
صبحگاهی برای بانوان مســرت بخش اســت. 
ورزش مادر سالمتی است و پیامدهای فرهنگی و 
اجتماعی زیاد را به همراه دارد. هر چقدر بتوانیم 
مراکز ورزشی را بیشــتر کنیم، یقینا از مشکالت 
جامعه کاسته خواهد شد. مشاور شهردار اصفهان 
در امور بانوان با اشاره به وضعیت ورزش در مناطق 
محروم شهر اصفهان و درخواست از فرهادی زاد 
برای بازدید از ایــن مناطق تاکید کرد: از مناطق 
محروم اصفهان یعنی مناطق 1۴ و 10 بازدیدی 
داشــته باشــید چون نیاز شــدیدی به مباحث 

ورزشی دارند.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری خبر داد:

توقیف بار ۱۷۲ دوره گرد 
غیرمجاز جمع آوری پسماند

معــاون اجرایــی ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری اصفهان گفت: حدود 1۷۲ دوره گرد 
غیرمجاز که اقــدام به جمــع آوری غیرقانونی 
پسماند در سطح شهر می کردند شناسایی و بار 
آنها توقیف شــد. وی اظهار کــرد: در تیرماه ۹۸ 
تعداد 1۸۶ مورد شــکایت از طریق سامانه 1۳۷ 
اعالم شده که با حضور نیروهای ناظر سازمان، این 
شکایات بررسی و ضمن حضور در محل، مشکل 

مربوطه برطرف شده است. 
محمد منوچهری با تاکید بر استمرار گشت زنی 
و نظارت بر مناطق 1۵ گانــه جهت کنترل بهتر 
وضعیت مدیریت پسماندها در سطح شهر، افزود: 
در بازرســی های تیرماه، حــدود 1۷۲ دوره گرد 
غیرمجاز که اقــدام به جمــع آوری غیرقانونی 
پسماند در سطح شهر می کردند شناسایی و بار 
آنها توقیف شــد. وی ادامه داد: همچنین در این 
بازرسی ها دو انبار غیرمجاز ذخیره سازی و تبدیل 
پسماندهای خشک شناسایی شــده که به آنها 
هم اخطار داده شــد و عالوه بر این ۲۲ خودروی 
غیرمجاز جمع آوری و حمل پسماند خشک نیز 

توقیف شد.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری خبر داد:
 ارتقای سطح کیفی معابر
 و زیباسازی فضای شهری

مدیر منطقه 1۵ شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
امروزه با گســترش شهرها و رشــد آهنگ شهر 
نشــینی، همچنین افزایش مشکالت و معضالت 
ناشــی از این فرآیند و اهمیــت یافتن مدیریت 
یکپارچه و توســعه متوازن، همه جانبه و پایدار 
شهر، بحث بهسازی زیرساخت های موجود شهری 
بیش از پیش قوت یافته است.مســعود قاسمی 
افزود: یکی از مهم ترین مسائلی که همواره پیش 
روی شــهرداری بوده، پرداختن به امور عمرانی 
است و در این میان ارتقای سطح خدمات رسانی 
با کیفیت مطلــوب و ایمن به شــهروندان محور 
اصلی برنامه های شــهرداری منطقه 1۵ اســت.

مدیر منطقه 1۵ شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
در راستای ارتقای سطح کیفی معابر فاقد جدول 
و خیابان هایی که از وضعیــت مطلوبی برخوردار 
نیســتند و انجام فرآیند فعالیت های عمرانی در 
سطح منطقه و همچنین افزایش خدمت رسانی 
به شــهروندان و لزوم مدیریــت و اجرای صحیح 
جدول گذاری در معابر شــهری، عملیات جدول 
گذاری و اصالح آن در خیابان ا... اکبر در دستور 

کار قرار گرفت.
وی با بیــان اینکــه در راســتای شــکل دهی 
و زیباســازی خیابان های پرتــردد، جمع آوری 
و هدایت آب های ســطحی راه هــای ارتباطی و 
خیابان های سطح منطقه و لزوم توجه به جدول 
گذاری و اصالح جداول سطح شهر انجام می شود، 
گفت: پس از اجرای گودبرداری و شــفته ریزی 
پروژه جدول گــذاری خیابــان ا... اکبر به طول 
۲00 متر و همچنین اجــرای کانیو؛ با ۸0 درصد 

پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر از 
استقبال پرشور شــهروندان اصفهانی از جشنواره 
تاب ستانه خبر داد؛ جشنواره ای که در تابستان سال 
جاری به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری در مناطق مختلف شهر برپا شده است. 
ضرورت برنامــه ریزی صحیح برای بهینه ســازی 
اوقات فراغت یکی از دغدغه هــای اصلی مدیریت 
شهری در سال های اخیر است، ضرورتی که اهمیت 
آن با توجه به فرصت طالیــی حضور خانواده ها در 
کنار یکدیگر در فصل تابستان بر هیچ کس پوشیده 
نیست. از این رو مسئوالن شهری هم چون سال های 
گذشــته اقدام به تدارک برنامه هــای مختلفی در 
شهر کرده اند که تا با استفاده از این فرصت طالیی 
گام های موثری در راستای شور و نشاط شهروندان 

از یک سو و آگاه سازی آنها از سوی دیگر بردارند.
تمرکز برگــزاری برنامه های فرهنگی در 

مناطق محروم شهر
جشنواره تاب ســتانه از جمله این برنامه هاست که 
با هدف آموزش، ترویج و افزایش آگاهی عامه مردم 
در حوزه سواد رســانه ای در پارک های سطح شهر 
اجرایی شده است. این جشــنواره که کار خود را با 
توجه به تاکید شهردار اصفهان بر تمرکز برنامه های 
فرهنگی در مناطق محروم شهر از مناطق حاشیه ای 
آغاز کرده اســت، طی روزهای پایانی هر هفته در 
پارک های مناطق مختلف شــهر اصفهــان برگزار 
می شود. به گفته فاطمه شفیعی، مدیر فرهنگسرای 
تخصصی رســانه شــهرداری اصفهان جشــنواره 

تاب ســتانه در قالب سیر 
نمایشگاهی سواد رسانه ای 
و به شــکل آموزش سواد 
رسانه ای به شکل تصویری 
و ارائه مشاوره به مراجعه 
کننــدگان و پاســخ بــه 
ســواالت در حوزه سواد 

رسانه ای و مشکالت آنها ارائه می شود.
جشنواره تاب ستانه باعث افزایش شور و 

نشاط مردم می شود
 رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر که 
در یکی از برنامه های جشنواره تاب ستانه در منطقه 
چهار شهرداری حضور به هم رســانده بود با اشاره 

به رضایت شــهروندان از 
این جشــنواره می گوید: 
حضورپر شــور مردم در 
برنامه هایی مثل جشنواره 
تاب ســتانه، نیاز مردم به 
برنامه هایی از این دســت 
و شور و نشاط و تفریح را 
نشان می دهد که بایستی بسترهای الزم و مناسب 
برای تفریح کودکان، نوجوانان و مردم را ایجاد کنیم.

ایجاد نشاط اجتماعی، فعالیت های فکری، باروری 
و پرورش اســتعدادهای کودکان و نوجوانان و نیز 
حضــور خانواده ها در کنار فرزندان و جمع شــدن 
خانواده ها به دور هم از مهم ترین اهداف جشــنواره 

تاب ستانه است که فریده روشن به آن اشاره می کند 
و می افزاید: متاســفانه امروزه دیده می شــود که 
جوانان و حتی کــودکان بیش از آنکــه به خانواده 
نزدیک باشند، در فضای مجازی به سر می برند و این 
موضوع باعث ایجاد گسست در خانواده می شود و ما 
خانواده ها را کمتر در فعالیت های اجتماعی در کنار 

هم می بینیم.
خانوادگی بودن، ویژگی اصلی جشــنواره 

تاب ستانه است
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهــان نیــز برگزاری جشــنواره تاب ســتانه را 
مثبت ارزیابی کرده و می گویــد: هدف از برگزاری 
برنامه هایی از این دســت این اســت که ما بتوانیم 
فرهنگ فراغت فعال را در بین مردم نهادینه کنیم 
و انسجام اجتماعی را با حضور حداکثری مردم باال 
ببریم که امیدواریم به دنبال آن نشــاط اجتماعی 
در بین شــهروندان افزایش یابد و بتوانیم با ایجاد 
شــهری بانشــاط و پر از آرامش، شــاهد خالقیت 
فرهنگی باشــیم.محمد عیــدی می افزاید: زمانی 
که مســئوالن شــهری برنامه های ویژه ای را برای 
مردم اتخاذ می کنند قطعا باید همه اقشــار و همه 
ســنین را در جامعه مــورد توجه قــرار دهند چرا 
که شــادی و نشــاط برای همه افراد الزم است؛ اما 
مورد دیگری کــه باید به آن توجه خاص داشــت، 
خانوادگی بودن برنامه هاســت به ویژه آنکه امروزه 
تکنولوژی ها و فضــای مجازی زندگی انســان ها 
را احاطه کــرده اســت و در برخی موارد شــاهد 
 اثرگذاری هرچه بیشتر نســبت به خانواده بر افراد

 هستیم.

رضایت اصفهانی ها از»تاب ستانه«

مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات 
انجام شده این سازمان در ثبت قرارداد عمرانی برای پروژه های جاری 
اظهار کرد: سازمان عمران در راستای تبیین و اجرای برنامه ها با هدف 
تحقق شعار »سازمان عمران نماد سازندگی« اقدام کرده است. اصغر 
کشاورز راد با اشــاره به وجود قدرت اجرایی جهت اجرای همزمان 
چندین پروژه عمرانی در شهر گفت: سازمان عمران با توجه به توان 

فنی و اجرایی واحدهای خود، شــاهد اجــرای پروژه ها و طرح های 
عمرانی شامل معابر اصلی، کندروها، پیاده روسازی و احداث پارک ها، 
ابنیه های فنی، کانال ها، پل ها، تولیــد و توزیع فرآورده های بتنی و 
درآمدزایی و از همه مهم تر آسفالت معابر و سایر پروژه های مهم دیگر 
است. مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان تصریح کرد: بیش 
از ۶0 میلیارد تومان قرارداد مابین ســازمان عمران و پیمانکاران و 

فروشندگان در چهار ماهه نخست سال ۹۸ تنظیم شده که رقم قابل 
توجهی است و در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۳ برابر افزایش را 
نشان می دهد. کشاورز راد تصریح کرد:طی چهار ماهه نخست سال 
جاری ۲۹ میلیارد تومان در بخش تهیــه آرماتور و قیر و قالب بابت 
استفاده در پروژه ها هزینه شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه 

سال ۹۷ بیش از پنج برابر رشد نشان می دهد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری خبر داد:
اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های عمرانی شهر

  وقتی تب تفریح در نصف جهان به اوج می رسد؛ 

 رزمندگان لشکر امام حسین )ع( 
پاسداران مرزهای جنوب شرق کشور

جانشین و نماینده ولی فقیه در لشکر امام حسین )ع( روز شنبه از مرزهای تحت کنترل این یگان در 
جنوب شرق کشور بازدید کرد. سرهنگ حســامی در این بازدید گفت: لشکر 1۴ امام حسین )ع( با 
عزمی راسخ و همتی مضاعف از مرزهای واگذار شــده به این یگان محافظت می کند. جانشین لشکر 
مقدس امام حسین )ع( در این بازدید ضمن اعالم وضعیت های خطر مختلف عکس العمل نیروهای 
رزمی این لشکر را ارزیابی کرد. این مســئول در پایان از عملکرد نیروها در واکنش به وضعیت های 
مختلف اعالم رضایت کرد و با تقدیر و تشــکر از رزمندگان و مرزبانان این یگان از نزدیک به بررسی 

مسائل و طرح های ارائه شده پرداخت.

هرســاله همزمان با عید ســعید قربان، دهه امامــت و والیت آغاز 
می شود که آغاز این دهه مصادف با ۳1 مرداد ماه سال جاری است. 
به همین مناســبت، بنیاد بین المللی غدیر عناوین این دهه را اعالم 

کرده و قرار اســت طی این دهه با همکاری 
سایر ســازمان ها و نهادها مراسم جشن و 
سرور همراه با خطبه خوانی غدیر و برپایی 
کاروان های شادی در سراسر کشور برگزار 
شــود. در همین راســتا مجتبی رشیدی، 
معاون اجتماعی و شــهروندی ســازمان 
فرهنگی، تفریحــی شــهرداری اصفهان 
گفت: 1۵۵ برنامــه در ایام عیــد قربان تا 
غدیر با همــکاری 1۵ منطقه شــهرداری 
اصفهــان و بهــره گیــری از ظرفیت های 
مردمــی کانون های فرهنگی و ســمن ها و 
سایر نهادهای مردمی اجرا می شود. رشیدی 
با اشاره به اینکه شــهرداری در این برنامه 
نقش تسهیل گری دارد و از برنامه ها حمایت 
مادی و معنوی خواهد کــرد افزود: برنامه 

ترکیبی نمایشی بزرگی با عنوان »خبر بزرگ« با همکاری بنیاد غدیر 
در مجموعه فدک برگزار می شود که پیش بینی می شود در سه شب 

برگزاری این نمایش ۴۵ هزار نفر بازدید کننده داشته باشد.
معاون اجتماعی و شهروندی سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری 

اصفهان در ادامه با بیان اینکه در این ایام به مناسبت تقارن با ۳0 مرداد 
به عنوان روز جهانی مسجد یک هزار مسجد سطح شهر اصفهان بیمه 
خواهد شد ادامه داد: برگزاری جشنواره مهر ماندگار با هدف شناسایی 
استعدادهای مناطق محروم استان در زمینه های فرهنگی، هنری و 
ورزشی از دیگر برنامه های این ایام است. سید علیرضا خاتون آبادی 

مشاور شــهردار اصفهان در امور هیئت های مذهبی نیز از برگزاری 
جشــن غدیر توســط ۳۵ هیئت مذهبی در 1۵ منطقه شهرداری 
اصفهان خبر داد و گفت: شهرداری در این برنامه ها نقش تسهیلگری 

و کمک های مادی ومعنوی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اصل در برنامه های دهه والیت امسال محله محوری 
اســت و برنامه های دیگری چون مسابقه 10 کودک 10 فکر، حضور 
پنج کاروان شــادی در خیابان های باغ گلدسته، رهنان، خوراسگان 
و گذر فرهنگی چهارباغ، توزیع اقالم فرهنگــی، دیدار از »آزادگان 
ســادات« به مناســبت روز ورود آزادگان و گردهمایی هیئت های 
مذهبی  از دیگر برنامه های این ایام است. 
سید علیرضا خاتون آبادی در پایان اظهار 
کرد: در این ایام ویژه نامه روزنامه اصفهان 
زیبا بــا هدف معرفی هیئت هــا، کانون ها 
و مراکز فرهنگــی فعــال در دهه والیت 
منتشر می شــود. در ادامه ایمان حجتی با 
اشاره به برگزاری دعای عرفه در آرامستان 
باغ رضوان بیان داشــت: امسال بسیاری 
از برنامــه ای عید غدیــر و قربان همچون 
برگزاری دعای عرفه با همکاری هیئت های 
مذهبــی و همچنین بنیــاد غدیر خواهد 
بود. مدیرکل اداره روابــط عمومی و امور 
بین الملل شهرداری اصفهان افزود: تالش 
ما بر این اســت که طیف گسترده مردم به 
لحاظ سنی و  سلیقه ای از برنامه ها در ایام 
دهه والیت بهره مند شوند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی از این 
برنامه های دهه والیت هم زمان با برگزاری ســی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، پیوند خورده است، ازاین رو 

افتتاحیه این جشنواره در شب عید غدیر خواهد بود.

معاون سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان خبرداد:

محله محوری، شاخص ویژه برنامه های دهه والیت

هدف از برگزاری برنامه هایی 
از این دست این است که ما 

بتوانیم فرهنگ فراغت فعال 
را در بین مردم نهادینه کنیم

مجید صفاری -  شهردار بادرود

آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشــریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و 
مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، بهره برداری استندهای تبلیغاتی واقع در سطح 
شهر را با مشخصات مندرج در اسناد مزایده به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ 
نشــر اولین آگهی جهت بازدید از محل های مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در 

مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز  

می باشد.

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

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

۵- پیشنهاد دهندگان می بایست )10/000/000 ریال( تحت عنوان سپرده شرکت 
در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب شماره 

10۶۶۸۲1۹0001 نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

م الف: 554884

 نرگس طلوعی

حدیث زاهدی
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  امام حسن علیه السالم:
 هرکس خدا را بشناسد، )در عمل و گفتار( او را 

دوست دارد و کسي که دنیا را بشناسد آن را 
رها خواهد کرد. 

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

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

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

رتبه: 4 ضریب کیفی روزنامه:  33               چاپخانه: آینده             آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

سه شنبه 22 مرداد 1398 | 11 ذی الحجه 1440    شماره 2768 | 8 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2768 | August 13. 2019 |8 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 15
14

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 در دنیایی زندگی می کنیم که از یک سو رشد تکنولوژی و زندگی 
مدرن تغییــرات مثبت فراوانی در زندگی مــا ایجاد کرده، علم 
پزشکی فوق العاده پیشرفت کرده، وســایل تفریح و شادی در 
نقاط مختلف جهان برپاست و گوشی های هوشمند، شبکه های 
اجتماعی و ایمیل ارتباط میان انســان ها را تا حد باورنکردنی 
بهبود بخشیده اند، از ســوی دیگر استرس، آلودگی ها و مصرف 
غذاهای فرآوری شده بیش از پیش سالمت ما را تهدید می کند، 
مشغله کاری به حدی زیاد است که فرصت تفریح و شادی کردن 
را از ما گرفته و بهبود ارتباط میان آدم هــا مجالی برای خلوت 
کردن با خود به ما نمی دهد. همه ما در این دنیای شلوغ و با وجود 
مشغله های کاری و فکری فراوان نیاز داریم خودمان را پیدا کرده 
و دقایقی از اوقات روزمره را صرف خود کنیم که اگرچه کار بسیار 
ساده ای به نظر می رسد اما تاثیری فوق العاده در حفظ روحیه، 
نشاط، سالمت روانی و افزایش انرژی ما خواهد داشت. اما چگونه 
به خود اهمیــت دهیم، برای خود ارزش قائل شــویم و به خود 
احترام بگذاریم؟ در ادامه مطلب با معرفی تکنیک های اهمیت 

دادن به خود به این سواالت پاسخ خواهیم داد. 
 از وسایل الکترونیکی دوری کنید: هر چند وقت یک بار همه 
وسایل ارتباطی از رســانه های اجتماعی گرفته تا ایمیل و تلفن 
همراه خود را کنار گذاشته و به جای آن کتاب یا مجله بخوانید، به 
پیاده روی بروید یا کنار پنجره بنشینید و طبیعت بیرون از منزل 
را تماشــا کنید. صبح زود هنگام قهوه نوشیدن، هر عصر جمعه 
 یا هر زمان دلخواه دیگری را می توان برای این کار برنامه ریزی

 کرد. 
چیزی خلق کنید: بخشــی از وقت خود را به خلق و ساختن 
چیزی نو اختصاص دهید، نقاشی بکشــید، بنویسید، مجسمه 
ســازی کنید یا کیک بپزید .چیزی که برای خودتان نیز جالب 
باشــد. به نتیجه کار فکر نکنید الزم نیست عالی از آب درآید یا 
برنامه ریزی دقیقی برای آن داشته باشید بلکه تنها کافی است 

از این کار لذت ببرید.
 به رستوران یا کافی شاپ مورد عالقه تان بروید: اگر مجرد 
هستید احتماال بارها به تنهایی به رستوران یا کافی شاپ دلخواه 
خود رفته اید؛ اما اگر ازدواج کرده و صاحب فرزند هستید شاید 
سال ها از آخرین باری که به تنهایی پا به رستوران یا کافی شاپ 
گذاشته اید، می گذرد. به این کار به عنوان یک آرزوی محال نگاه 
نکنید! کافی است هر چند وقت یک بار فرزندتان را به یک فرد 
مطمئن مانند مادرتان سپرده و خودتان را به یک کافی شاپ دنج 
دعوت کنید و ســاعتی را بدون نگرانی درباره زندگی روزمره با 

خودتان بگذرانید. 
خواب کافی داشته باشید: هرگز مشــغله کاری را با شب ها 
پشت میز کار به خواب رفتن و صبح ها با درد گردن از خواب بیدار 
شدن یکسان ندانید! حتی اگر ناچار هستید ساعات زیادی از شب 
را کار کرده و تنها یک یا دو ساعت فرصت خوابیدن دارید همان 

زمان را نیز به رختخواب راحت خود رفته و با آرامش بخوابید.
 با دوست قدیمی خود تماس بگیرید: مرور خاطرات خوش 
گذشــته و حفظ روابط مثبت غذای روح است بنابراین از اوقات 
فراغت خود استفاده کرده و با دوست یا یکی از اعضای خانواده 
که با هم خاطرات خوشی داشته اید و از صحبت کردن با او لذت 

می برید، تماس بگیرید. 
تلویزیون تماشا کنید: بعضــی افراد لذت تماشای یک فیلم، 
سریال یا مســتند خوب را با هیچ چیز عوض نمی کنند. اگر به 
ندرت فرصت تماشای تلویزیون پیدا می کنید لحظاتی هرچند 
اندک در روز یا هفته را به این سرگرمی اختصاص داده و بهترین 

برنامه ای که دوست دارید تماشا کنید.

چگونه به خودمان اهمیت دهیم؟

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

از تولــد تــا مــرگ، در یک 
جا بمانیــم، زندگــی برای 
همه مان، تکــرار تولدها 
و مرگ هاســت، آغازهــا 
و پایان هــا. بــرای تولد یک 
لحظــه، لحظه پیــش، باید 

بمیرد.

»الیف شافاک« ملت عشق

تکه ای از وجود ما در 
 مکان هــای مختلــف

 جا مانده است
هــر زمــان کــه جایــی را 
تــرک می کنم، تکــه ای از 
وجودم را جــا می گذارم. 
اما خواه مثل مارکوپولو، 
دنیــا را بگردیــم و خــواه 

یک میلیونر ناشناس از فروشگاه اینترنتی وسایل تجملی، درخواست کرد برای 
نامزدش معشوق پیدا کند. به نقل از نشریه دیلی میرور، این میلیونر نگران آن 
است که شاید نامزدش خود او را دوست نداشته و فقط به فکر ثروت وی باشد. 
میلیونر ناشناس برای خالص شدن از تردیدهایش تصمیم گرفته مرد جوان و 
جذابی را استخدام کند تا وی برای اغوای نامزدش و آزمایش میزان وفاداری اش 
تالش کند. ایفا کننده چنین نقشی باید خوش تیپ وجذاب باشد. فرد داوطلب 
آپارتمان مجلل، دو خودروی گران قیمت و مبلغ هنگفتی پول را برای مخارج 

دریافت خواهد کرد و ضمنا دستمزدش 15 هزار پوند خواهد بود.

اقدام مرد میلیونر برای آزمایش وفاداری نامزدش

اخترشناسان یکی از بزرگ ترین سیاه چاله های جهان را شناسایی کردند. 
برآورد شده این سیاه چاله 40 میلیارد بار بزرگ تر از خورشید است. سیاه 
چاله مذکور در مرکز کهکشان »Holmberg 15A« قرار گرفته و حجم 
باورنکردنی اش آن را در زمره بزرگ ترین سیاه چاله های شناخته شده قرار 
می دهد. این سیاه چاله با روش محاســبه حرکت ستارگان اطرافش، لقب 
بزرگ ترین سیاه چاله را به خود اختصاص می دهد. به عنوان مقایسه، سیاه 
چاله کهکشــان M87 که مدتی پیش تصویر آن منتشر شد6/5 میلیارد 

مرتبه بزرگ تر از خورشید است.

کشف بزرگ ترین سیاهچاله جهان !

عجیب ترین جاذبه های متروکه ای که دیدن شان جرأت می خواهد!)3(
 پارک تفریحی ویلیامز گرو: پارک تفریحی ویلیامز گرو در نزدیکی منطقه مکانیکزبورگ ایالت پنسیلوانیا قرار دارد. البته بهتر است 
بگوییم پیش از آنکه به خرابه ترسناک و متروک امروزی تبدیل شود، این گونه بود. این پارک، یک پارک تفریحی قدیمی و کالسیک است 
که اوایل در دهه 50 قرن نوزدهم میالدی خانواده ها برای پیک نیک به آن می رفتند و نخستین وسایل تفریحی اش در سال 1928 شروع به 
کار کردند. این پارک که تقریبا تمام قسمت های آن طی طوفان آگنس در سال 1972 تخریب شدند، به دلیل حفظ امنیت در سال 2005 

بسته شد و از آن زمان اوضاع آن به همین شکل مانده است.
 پارک تفریحی میراکل استریپ: واقعا نمی شود از زمین های خالی شهر پاناما عمیقا وحشــت نکــرد. این پارک تفریحی زمانی از 
درخشنده ترین پارک های ایالت فلوریدا بود. این مکان در سال 1963 بازگشایی شد و در ســال 2004 فعالیت خود را متوقف کرد؛ البته 

تالش هایی نیز برای بازسازی پارک صورت گرفته است.
 پارک تفریحی جویلند: گرچه تابلوی رنگارنگ این مکان در دوره خود جاذبه بزرگی به شمار می رفت، اما اکنون به مکانی شباهت دارد 
که اگر به آن بروید حس می کنید قرار است یک روانی با تبر به دنبال تان بیفتد. پارک تفریحی جویلند واقع در شهر ویچیتا از سال 1949 تا 
2006 فعالیت می کرد. در ســال 2018 تابلوی درخشان این پارک که زمانی نورهای رنگارنگی داشــت و افراد را به هیجانات بسیاری فرا 

می خواند، طعمه حریق شد.
 مسافرخانه کریسمس تری: نه تنها این مسافرخانه تاریخی بلکه تمام دهکده سانتا کالس واقع در آریزونا مخروبه است. این شهر ارواح 
که در سال 1937 تاسیس شد و در دهه 90 میالدی فعالیتش خاتمه یافت، معنای کامال تازه ای به عبارت »روح گذشته کریسمس« داده است.

 هریتج یو اس ای: اعجاب آشکار پارک تفریحی و موضوعی مسیحی 52 هکتاری ساخته جیم فای باکر و تامی فای باکر به نام هریتج یو 
اس ای )میراث آمریکا( که تقریبا شبیه به خرابه های یک کابوس پسا آخرالزمانی است را نباید دست کم گرفت. در سال 1986 پارک هریتج 
یو اس ای سومین دام گردشــگری موفق در آمریکا بود و تنها پارک هایی که از آن بهتر بودند دیزنی ورلد و دیزنی لند بودند. بقایای »قلعه 

پادشاه« که اکنون ویرانه، روح زده، آفتاب زده و شکسته می باشند، به خاطره ای فراموش شده تبدیل شده اند.

وبگردی

کارگران ساختمانی در فرانسه شــهردار سین ژان، ماته میشل )در جنوب 
کشــور( را پس از دعوا به خاطر جمع نکردن آشــغال ها کتک زدند. رادیو 
France Bleu در این خصوص خبر داد؛ شــهردار 76 ساله از کارگران 
خواست که آشــغال های ســاختمانی را که به صورت غیر قانونی بیرون 
انداخته اند، جمع کنند. خواهش شهردار انجام شد؛ اما سپس آنها با ماشین 
ون خود شــهردار را زیر گرفتند. در حال حاضر ماموران در حال بررســی 

هستند که این حادثه به صورت اتفاقی بوده و یا عمدی.

زیرگرفتن شهردار به خاطر دعوا بر سر آشغال ها

 مناسب سازی انیمیشن های »صبا«
 برای ناشنوایان

محمدرحیم لیوانی، مدیر مرکز صبا درباره روندی که از ســال 
گذشته برای مناسب سازی انیمیشن ها برای ناشنوایان شروع 
شده است، بیان کرد: درخواستی داشــتیم از معاونت سیما تا 
بخشی از تولیدات مان را برای ناشنوایان مناسب سازی کنیم و 
معاون سیما هم دستور داد که با 10 درصد از تولیدات در هر سال 
کار را شروع کنیم. وی ادامه داد: در همین راستا ما سعی کردیم 
تا مجموعه های شاخص مرکز صبا را برای ناشنوایان زیرنویس 
کنیم. سال گذشته ســریال »جوانمردان« با زیرنویس فارسی 
پخش شــد. این درخواست خود ناشــنوایان هم بود که به این 
سریال ها عالقه مند بودند و دوست داشتند به صورت زیرنویس 
پروژه ها را ببینند. لیوانی، درباره زیرنــوس به جای ترجمه به 
زبان اشــاره نیز گفت: روند دیالوگ ها ســریع است و با اجرای 
اشاره نمی توان کل مجموعه را برای ناشنوایان ترجمه کرد؛ اما 
زیرنویس راحت تر می تواند این نتیجه را فراهم کند. مدیر مرکز 
صبا با اشــاره به یک روند کلی تصریح کرد: بناست ساالنه 10 
درصد از تولیدات مان را برای ناشنوایان مناسب سازی کنیم و 
اگر این کار به شکل مفید و موثرری انجام شود در سایر حوزه ها 

نیز ورود خواهیم داشت. 

زیباترین عید
»زیباترین عید« نوشته سید محمد مهاجرانی، با محوریت موضوع 
عید غدیر توسط انتشارات کتاب جمکران، منتشر و راهی بازار 
نشر شده است. واقعه غدیر بنابر باور شیعیان از مهم ترین وقایع 
تاریخ اسالم است که در آن، پیامبر اسالم )ص( هنگام بازگشت 
از حجه الوداع در 18 ذی الحجه ســال دهم قمری در مکانی به 
نام غدیر خم، امام علی )ع( را ولی و جانشین خود معرفی کرد و 
حاضران که بزرگان صحابه نیز در میان شان بودند در آنجا با امام 
علی )ع( بیعت کردند. معصومان به حدیث غدیر استناد کرده اند 
و شاعران بســیاریـ  از دوران امام علی )ع( تا به امروزـ  درباره 
آن شعر ســروده اند. از مهم ترین آثار درباره این واقعه و حدیث 
غدیر، کتاب الغدیر فی الکتاب و الســنه و االدب از عالمه امینی 
است. پیامبر )ص( و دیگر معصومان این روز را عید خوانده اند و 
مسلمانان، به ویژه شیعیان آن را جشن می گیرند. کتاب »زیباترین 
عید«، روایت کودکان از واقعه غدیر است که در تمام مراحل حج و 
آماده سازی واقعه غدیر حاضر بوده اند و اتفاقات بازه زمانی معرفی 
حضرت امیرالمومنین )ع( به عنوان جانشین رسول خدا)ص( را 
بازگو کرده  اند. مسلمانان و به خصوص شیعه همواره روز غدیر را 
یکی از عیدهای بزرگ می دانند و این روز در میان ایشان به عید 

غدیر معروف و مشهور است.

نهج البالغه می تواند محور وحدت فرق و 
مذاهب اسالمی باشد

یک نهج البالغه پژوه با بیان اینکه نخستین کسانی که به ترویج 
و شرح نهج البالغه پرداختند اهل سنت بودند، گفت: نهج البالغه 
می تواند محور وحدت فرق و مذاهب اســالمی باشد. مصطفی 
دلشاد تهرانی، در مورد اهمیت نهج البالغه در جهان اسالم گفت: 
نهج البالغه بعد از قرآن کریم کتابی است که از نظر فرهنگی در 
میان مسلمانان و حتی غیرمسلمانان به شدت تاثیرگذار بوده 
 اســت، به این معنا هیچ کتابی در میان آثــار حدیثی به اندازه

  نهج البالغه مورد توجه قرار نگرفتــه و از هیچ کتابی به اندازه 
نهــج البالغــه نســخه خطــی نداریــم. بــر نهــج البالغه 
بیــش از 200 شــرح اعــم از کامل و ناقص نوشــته شــده، 
البتــه تعــدادی از ایــن شــروح بــه دســت ما نرســیده 
 اســت. وی افــزود:  نخســتین کســانی کــه بــه ترویــج 
نهج البالغه پرداختند، آن را شرح دادند ، تدریس کردند و تحت 
فشار حکومت ها و دولت ها قرار گرفتند اهل سنت بودند، یعنی 
هنوز چیزی از پیدایش نهج البالغه نگذشــته بود که یک عالم 
بزرگ سنی به نام یعقوب بن احمد در خراسان بزرگ، به تدریس 
و شرح آن پرداخت. شرح هایی که بعدا انجام شد از جهتی وامدار 

آن هستند و به آن بر می گردند.

دیدگاهخبرکتاب

جمعه بازار سنتی 
باصفای جویبار

جمعه بازار جویباریکی 
۱۰ بــازار ســنتی  از 
مازنــدران به شــمار 
مــی رود. این بــازار با 
قدمت بســیار طوالنی 
در منطقه ســراجکال و 
ورودی شهر جویبار در 
کنار پل خشتی این شهر 
به صــورت هفتگی هر 

جمعه برپا می شود.

اینستاگردی

جانبازی که راننده اسنپ است!

بهترین هدیه ای که خدا به شبنم قلی خانی داد

همسر نرگس آبیار پشت میز مدیریت

شهرام فرهادی با انتشار این عکس 
نوشــت: روح ا... محمدی ، جانباز 
30 درصد توی دســتش پالتین 
گذاشــته و از ناحیــه آرنج هنوز 
دردمنده ...تابه حــال بیش از 9 
عمل جراحی رو دست انجام شده 
اما اوضاع هنوز هم خوب نیست ... 
جانباز قصه من »راننده اســنپ« 

هست! بهش گفتم اگه ماشینت دنده اتومات بود بهتر می شد چون االن با دنده 
معمولی سختته! گفت اره اما اتوماتیک کجا و درآمد من کجا ...محل جانبازی 

جزیره مجنون، هی برادر ...

شبنم قلی خانی با انتشار این عکس نوشت: 
چهار ســال پیش در چنین روزی خداوند 
بهترین هدیه زندگی ام را در دستانم گذاشت 
و من معنی واقعی عشق را فهمیدم، تولدت 
مبارک دخترکم، خداوند حافظ دختر ما و 
تمام کودکان جهان باشد. امشب چه ناز دانه 
گلی در چمن رسید/گویی بساط عیش مداوم 
به من رسید/نور ستاره ای در شب تولدش/ 

انگار که فرشته ای از ازل رسید.

محمدحسین قاسمی با انتشار این عکس نوشت: نقش هستی، نقشی از ایوان ماست/
خاک و باد و آب، سرگردان ماســت/قطره ای کز جویباری می رود/ از پی انجام کاری 
می رود /ما بسی گم گشته، باز آورده ایم/ ما، بسی بی توشه را پرورده ایم/ میهمان ماست، 

هر کس بینواست....#پروین_اعتصامی
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