فرمانده لشکر  14امام حسین(ع) خبر داد:

توزیع پوشاک و مواد غذایی در مناطق محروم جنوب شرق
بیش از چهار میلیارد ریال پوشــاک و مواد غذایی بین ساکنان مناطق محروم

استان سیستان و بلوچســتان توزیع شد .فرمانده لشــکر  14امام حسین (ع)

اصفهان گفت :همزمان با دهه والیت و به همت رزمندگان لشــکر  14امام حسین (ع) و خیران

استان اصفهان ،این میزان کمک بین  400نفر از ساکنان مناطق محروم شهرستان سراوان استان

سیستان و بلوچستان...

صفحه 7
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برنامه های شاد؛
سعی کنید برنامه ای ترتیب
بدین تا محیط هایی که همیشه
توش احساس شادی
میکنید رو فراهم کنید؛
این محیط میتونه شهربازی
یا حتی خونه مادربزرگ باشه!
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نسخه وزارت علوم برای تامین پزشک در مناطق محروم اصفهان؛

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

پزشکان سهمیهای در راه هستند

مسئله حوضه آبریز
زایندهرود ،در دستور کار
اتاق بازرگانی اصفهان است
5
معاون تکنولوژی فوالدمبارکه:

بیش از  ۳هزار شرکت
به شکل مستقیم با فوالدمبارکه
همکاری دارند

در حالی که هشدارها در مورد خشکی دشت برخوار از همیشه جدیتر است ،استاندار و مقامات محلی
موزه هنرهای معاصر
پیدایش /مدیا :نقاشی
 ۱۷مرداد الی  ۱۵شهریور

3

جشن برداشت یکی از آب برترین محصوالت کشاورزی را برگزار میکنند؛

حراج آب

رقابتهای لیگ هندبال کشور
در ایستگاه اول؛

مدعیان اصفهانی
وارد میشوند

گالری امروز
چلیپا  /مدیا:نقاشی
 ۲۸تیر الی  ۲۸مرداد

نمایش سالمرگی
کارگردان :پویان عطایی
خیابان استانداری ،تماشاخانه ماه

8

6
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جناب آقای نیکو مرام
درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده
برای آن مرحومه از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روزنامه زاینده رود

2

عکس روز

عکسی جالب و دوستانه از
وزیر خارجه و ارتباطات در
حاشیه برگزاری هیئت دولت

پیشنهاد سردبیر:

تامین امنیت خلیج فارس نیازی به نیروی خارجی ندارد
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پیشخوان

رییس مرکز تحقیقاتی روسیه:

مهارت «ظریف» در دیپلماسی ،آمریکا را وادار به تحریم وی کرد
رییس مرکز تحقیقات ابعاد منطقهای سیاستهای نظامی آمریکا در
انستیتو کانادا و آمریکا روسیه اعالم کرد :مهارت و توانایی دیپلماتیک
محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران ،آمریکا را وادار به تحریم
وی کرد .والدیمیر باتیوک اظهار داشت :در مهارتهای دیپلماتیک
محمد جواد ظریف که از برجســتهترین وزیران خارجه در ســطح
بینالمللی است ،شکی نیست چرا که ما دیدیم او توانسته در مذاکرات

تامین امنیت خلیج فارس
نیازی به نیروی خارجی ندارد

وزیر کشور گفت :روز یکشــنبه ،وزیر کشور
عراق بــه ایران ســفر میکند و در جلســه
مشــترک ،درباره لغــو روادید ایــام اربعین
صحبت خواهیم کرد.
عبدالرضا رحمانیفضلی ،اظهار کرد :به توافق
رســیدیم که بتوانیم در ایام اربعین روادید را
لغو کنیم ،البته این به معنای فقدان نظارت و
نبود سهمیهبندی نیست و حتما برای این امر
سقفی تعیین خواهیم کرد .وزیر کشور گفت:
با وزیر کشور عراق ،بیشتر درباره مناطق جدید
برای اربعین و شرایط خاص عاشورا و تاسوعا
صحبت خواهیم کرد.

معاون پارلمانی رییسجمهور:

روحانی ،شکایت
از دو نماینده را پس گرفت
معاون پارلمانی رییسجمهور درباره شکایت
از دو نماینده مجلس در شورای عالی امنیت
ملی توضیحاتی ارائه کرد.
حسینعلی امیری درباره شکایت از دو نماینده
مجلس در شــورای عالی امنیت ملی گفت:
آقای رییسجمهور به دبیرخانه شورای عالی
امنیت ملی دســتور دادند که از دو نماینده
مجلس که شکایت شــده بود ،انصراف داده
شود و شکایت خود را پس بگیرند ،بنابراین
از نظر شــورای عالــی امنیت ملــی از هیچ
نمایندهای شکایت نشده و این دستور صریح
آقای رییسجمهور است.

دیدار مهم پوتین و مکرون
با محوریت برجام
هفته آینده رؤسایجمهور فرانسه و روسیه با
محوریت برجام با یکدیگر دیدار و گفتوگو
میکنند.
خبرگــزاری تاس نوشــت ،والدیمیر پوتین
رییسجمهور روسیه ،هفته آینده به فرانسه
سفر میکند تا در این سفر با امانوئل مکرون،
رییسجمهور فرانسه دیدار و گفتوگو کند.
برجام و اوضاع پیرامون ایــن توافق و اوضاع
سوریه محوریت دیدار رؤسای جمهور فرانسه
و روسیه خواهد بود.

علیرضا کریمیان
کشتی توقیف شده ایرانی در آبهای جبل الطارق
به زودی آزاد میشــود؛ این خبری است که پس از
چند روز تایید و تکذیب و گفتمانهای دیپلماتیک
باالخره رسانهای شد .روز سه شــنبه اعالم شد که
کشــتی ایرانی توقیف شــده در تنگه جبل الطارق
سیگنالهای تغییر مسیر و حرکت ارسال کرده است
و پس از انتشــار این خبر همه احتماالت از جمله
شوخی کارکنان این کشــتی و یا احتماالت انتقال
به نقطهای دیگر از سوی انگلیس مورد بررسی قرار
گرفت؛ اما در نهایت ظن آزادســازی کشتی توقیف
شده بیشتر بود .واعظی ،رییس دفتر رییس جمهور
هم با اشاره به این موضوع عنوان کرد که مذاکرات
برای آزادسازی این کشتی به خوبی پیش میرود .از
سوی دیگر مقامات دولت محلی جبلالطارق اعالم
کردهاند در پی کاهش تنش با ایران هستند و مهلت
قانونی توقیف نفتکش غولپیکر ایرانی چند روز دیگر
بیشتر اعتبار ندارد .مقامات جبلالطارق همچنین
اعالم کردند در پی حل مشــکالت حقوقی نفتکش
توقیفشده حامل نفت ایران در این منطقه خواهند
بود .این صحبتهای مقامــات محلی جبل الطارق
در حالی به چرخشی زیاد از موضع گیری خصمانه
به گفت وگویی برای رســیدن به راه حل مشترک
تغییر کرد که مقامات انگلیســی به صراحت اعالم
کردهاند آزادی کشتی در حیطه اختیارات مقامات
جبل الطــارق خواهد بــود .آزادی نفتکش توقیف

هر تغییــر و تحولی به باز
شــده ایرانــی را میتوان
شدن درهای دیپلماسی
زمینه ســاز رســیدن به
و رســیدن بــه توافقــی
یک توافــق بزرگتر میان
آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی
مشــترک تعبیر میکنند
ایران و اتحادیــه اروپایی
را میتوان زمینه ساز رسیدن به
حــاال ایــن آزدی و رفع
اعــام
دانســت .اخیــرا
یک توافق بزرگتر میان ایران
توقیف میتواند یک چراغ
با
ایران
مذاکره
شــده که
و اتحادیه اروپایی دانست
اتحادیــه اروپا بــه خوبی
ســبز برای ایران و پیامی
برای همکاریهای بیشتر
پیش مــیرود؛ اتفاقی که
با اتحادیه اروپایی باشــد .به نظر میرســد کابینه
مدتهاست از سوی هیچ کدام از دو طرف در مورد
دولت جدید انگلســتان همانگونه کــه در روزهای
آن صحبتی نشــده بود به همین دلیل رســانهها از

اخیر اعالم کــرده بنا ندارد وارد فــاز مقابله با ایران
شود .بوریس جانســون پیشتر اعالم کرده بود که
ایران و حل و فصل مسئله برجام را به بعد از برگزیت
موکول خواهد کرد .طی روزهای اخیر ،نخست وزیر
تازه منصوب شده بریتانیا دست رد به سینه آمریکا
زده و هر گونه برخورد و یا مذاکره بر ســر ایران را به
اتفاق مهمتر خروج بریتانیا از برگزیت و سر و سامان
دادن به امور داخلی این کشــور منوط کرده است.
تحلیلگران و رســانههای غربی اعتقاد دارند «جان
بولتون» که اخیرا به بریتانیا رفته بود پیش از ســفر
به انگلیــس امیدوار بود مقامات لنــدن را به خروج
از برجام و همکاری با کاخ ســفید در مســیر فشار
حداکثری بر ایران ترغیــب کند؛ اما دیدار با اعضای
کابینه انگلســتان به وی ثابت کرد زمان برای طرح
چنین درخواستی مناسب نیســت .هر چند ایران
تنها محور این سفر نبود و تعامل در زمینه برخورد
با چین به دلیل همکاری با شــرکت هواوی در کنار
نزدیکی واشــنگتن و لندن در دوره پس از برگزیت
مسائلی است که در این سفر مطرح شده؛ اما برخی
کارشناســان مهمترین محور ماموریت مقام ارشد
کاخ سفید و دست راســت رییس جمهوری آمریکا
در حوزههای امنیتی را ایران و مسائل خلیج فارس
میدانند .آمریکا تالش دارد تا انگلیس را برای خروج
از برجام متقاعد کند؛ اما به نظر میرسد این کشور
فعال نمیتواند و یا نمیخواهد هزینههای این کار را
بپردازد و به همین دلیل شاید با آزادی کشتی توقیف
شده ،عمال پرچم سفید صلح با ایران ر ا باال برد.

ادعای تزریق منابع هنگفت به اینستکس رد شد
رییس دفتر رییس جمهور تزریق منابع هنگفت به اینستکس را رد کرد .محمود واعظی درباره خبرهای منتشر
شده مبنی بر دعوت رییس جمهور به نشست جی  ،7گفت :موضوع دعوت رییس جمهور به نشست جی  7اصال
مطرح نیست .طی دو هفته گذشته آقای رییس جمهور و رییس جمهور فرانسه نزدیک به  5ساعت باهم صحبت
کردند که انواع و اقسام صحبتها بینشان مطرح شده است .وی افزود :ما محتوای مطالب مطرح شده در این
مذاکرات را علنی نمیکنیم و تنها نتیجه مذاکرات اعالم میشود .برهمین اساس چیزی مبنی بر دعوت مکرون
از رییس جمهور مورد توافق دو طرف نبوده است.وی خاطرنشان کرد :اینکه نتیجه مذاکرات رییس جمهور و
مکرون به کجا بیانجامند نیازمند فرصت بیشتری است .واعظی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد
مکرون برای تزریق  ۱۵میلیارد دالر برای راه انداختن اینستکس گفت :در اینستکس قرار است که صادر کننده
ایرانی بیشتر در حوزه نفت ،پول خود را به اینستکس بریزد و وارد کننده هم خریدهای خود را از همین محل
انجام دهد که در دو یا سه قلم اقدامی انجام شده که اصال رقم آن قابل توجهی نیست.

سخنگوی کرملین با اعالم اینکه مقدمات برگزاری نشست بعدی رؤســای جمهوری روسیه-ایران-ترکیه
درباره سوریه در حال انجام است ،علت به تعویق افتادن نشست سران روسیه-ایران-آذربایجان را عدم تطابق
برنامههای رؤسای جمهوری سه کشور نامید .پســکوف افزود« :بعد از آنکه از طریق کانالهای دیپلماتیک
هماهنگیهای الزم بین مقامات مسکو ،تهران و باکو در این باره صورت بگیرد ،تاریخ دقیق این نشست اعالم
خواهد شد ».دمیتری پسکوف اعالم کرد که اقدامات برای فراهم ســازی مقدمات برگزاری نشست سران
روسیه ،ایران و ترکیه که قرار است در ماه سپتامبر در آنکارا برگزار شود ،در حال انجام است .وی یادآور شد،
البته هنوز مشخص نیست که آیا کار روی تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه که دیگر بسیار نزدیک به اتمام
است ،تا برگزاری این نشست سران به پایان رسیده باشــد و هنوز نمیتوان تاریخ دقیقی برای آن مشخص
کرد .پیش از این «مولود چاووشاوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه اعالم کرده بود که نشست بعدی سهجانبه
رؤسای جمهوری روسیه ،ترکیه و ایران در تاریخ  11سپتامبر ( 20شهریورماه) در آنکارا برگزار خواهد شد.

چهره ها
سخنگوی دولت:

برکناری «صالحی» با دستور
رییسجمهور انجام نشد
سخنگوی دولت در مورد برکناری زودهنگام رییس
صندوق بازنشســتگی و اینکه گفته میشود وی با
دستور رییس جمهور برکنار شده است؟ گفت :کمال
بیانصافی است ،مدتهاست میدانیم که این بحث
مطرح است و نباید به دستور رییس جمهور منتسب
کنیم .از روزهای اول سازمانهای نظارتی اعالم کردند
که با توجه به ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست و
دیوان محاسبات این را صریحا اعالم کرده بود .حتی
در دورهای که «مرتضوی» اینمقام را کســب کرد،
ن به مدرک تحصیلی او ایــراد گرفت ،این ایراد
دیوا 
دستگاه نظارتی بوده است.
علی ربیعی درباره اقدام دولــت در خصوص پرونده
محیط زیســتی ها اظهار کــرد :دولــت از امنیت
سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزههای مختلف
حمایت میکند و قائل به نگاه امنیتی نسبت به این
سازمانها نیســت .وی افزود :دولت با هرگونه نگاه
امنیتی به این سازمانها مخالف است و همه تالش
خود را برای اینکه تصمیم درست و قضاوتی عادالنه
انجام شود ،به کار می گیرد.
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سردار سالمی
فرمانده کل سپاه:

امیدها برای به دست آمدن
توافق جدید بیشتر شده است

امروز منطق مذاکره
مسخ شده است
فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار کرد :بدون
عبور از مرز تحریم و از مخاطرات دشــمنان
انقالب اسالمی نمیتوان به اقتصاد شکوفا و
امنیت رسید .سردار سالمی با بیان اینکه همه
جهان تصمیم گرفتهاند ایران را تجزیه و ملت
را تسلیم کنند ،گفت :آنها میخواهند رهبران
بزرگ انقالب اســامی از تحقق آرمانهای
بزرگشان دســت بردارند و این سیاستها
واقعی هستند؛ اما در مقابل آنها یک حقیقت
همیشه زنده مثل نام امام کبیر انقالب اسالمی
وجود دارد .ســامی تصریح کــرد :تنها راه
نجات ما دوری و فاصله گرفتن از دشــمنان
است .منطق مذاکره امروز دیگر مسخ شده و
ملت میدانند هر چه دشمن میگوید نسخه
شکست دادن ماست .دشــمن از ما تسلیم
میخواهد نه عزت چرا که مذاکره فریبی بیش
نیست و راهی برای تسلط بیشتر دشمن است.

zayanderoud8108@gmail.com

ســفیر پیشــین ایران در نروژ و مجارستان اظهار
کرد :در شــرایط کنونی ،ایران و اروپا نســبت به
ادامه گفتوگوها با یکدیگــر تفاهم دارند و امیدها
برای ادامه کار و به دست آمدن توافق جدید بیشتر
شده است.
عبدالرضا فرجیراد با بیان اینکه ایران درخواست
آمریکاییها را رد کرده و براســاس اخبار منتشــر
شده تهران پیشــنهاد پاریس مبنی بر شرکت در
اجالس  G7را قبول نکرده است ،خاطرنشان کرد:
رد پیشنهاد فرانسه از ســوی ایران و عدم پذیرش
دیدار با مقامات آمریکایی از سوی مسئوالن ایرانی
موجب خشم کاخ سفید شده و شــاهد بودیم که
آمریکاییها نســبت به فرانســه و مکرون تندی
میکنند .وی افزود :پذیرش پیشــنهاد فرانســه
از ســوی ایران منوط به آن اســت که اروپاییها
حاضر به پذیرش امتیاز بیشــتر به ایران شــوند.
اینــک باید دیــد اتحادیــه اروپا از ایــن آمادگی
برخوردار اســت که امتیازات بیشــتری به ایران
بدهد یا نه.
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درباره بازداشتی ها چیزی
ننویسید

تخلیه نواحی اطراف محل
انفجار اتمی در روسیه

علت تعویق نشست روحانی با «پوتین» و «علیاف»

سفیر پیشین ایران در نروژ و مجارستان:

مسیر شورا در زندان

بین الملل

«انگلیس» در مسیر آشتی با ایران

رییس جمهور در جلسه هیئت دولت:

وزیر کشور عراق
به ایران سفر میکند

داشت که امکان اقدامات در عرصههای مختلف را از دولتمردان این
کشور گرفته بود .رییس مرکز تحقیقات ابعاد منطقهای سیاستهای
نظامی آمریکا در انستیتو کانادا و آمریکا روسیه گفت :ایران پیش از
برجام در انزوای کامل بین المللی قرار داشــت ،اما امروز این کشور
توانسته است با اجرای دیپلماســی پویا حتی در شرایط فشارهای
حداکثری آمریکا ،در صحنه بین المللی حضور فعال داشته باشد.

کشتی توقیف شده ایرانی آزاد می شود؛

کافه سیاست

رییسجمهــور با بیان اینکــه تامین امنیت
خلیج فارس نیازی به نیروی خارجی ندارد،
گفت :تمام شعارهایی که در خصوص ائتالف
جدید در منطقه خلیج فارس و دریای عمان
داده میشود ،ظاهری و غیرعملی است .حسن
روحانی اظهار داشــت :جمهوری اســامی
ایران در کنار کشــورهای ساحلی این خلیج
تاریخی آماده اســت امنیت منطقه را حفظ
کند ،همانطور که در طــول تاریخ این کار را
انجام داده است.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای امنیت
و ثبات در خلیج فارس نیــازی به نیروهای
خارجی وجود ندارد ،اظهار داشت :کشورهای
منطقه بــا وحدت ،انســجام و گفــت وگو
میتوانند امنیت خود را حفظ کنند و بدون
تردید ادعاها و اقدامات آمریکا هیچ ســودی
برای آنها ندارد.
روحانی طرح ادعاهایی که رژیم صهیونیستی
میخواهد در امنیت منطقه حضور داشــته
باشد را ســخنان پوچ توصیف کرد و گفت:
پاسخ به این ادعاها روشن است ،اسراییلیها
اگر میتوانند همانجایی که هســتند امنیت
خود را حفــظ کنند! گر چه آنهــا هر جا که
حضور داشــتند ،ناامنی ،کشتار و ترور ایجاد
کردند و عامل اصلی تروریسم ،جنگ و کشتار
در این منطقه صهیونیستها و رژیم غاصب
اسراییل است.

هستهای ضمن رســیدن به نتیجه به خوبی از منافع کشور خویش
دفاع کند .این کارشناس روس معتقد است که انتقادات از ظریف در
مذاکرات پیرامون برجام غیرمنصفانه است زیرا کافی است به وضعیت
ایران در یک سال پیش از امضای برجام و پس از این رویداد نگاهی
انداخت .وی ادامه داد :ایران در آن زمان بر اثر عوامل مختلف ازجمله
ضعف دیپلماتیک تحت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل قرار

خــروج متهــم ارزی به
مقصد نجف

اسدا ...عباسی
سخنگوی هیئت ییسه مجلس:

در مورد حقوق نمایندگان
مورد پنهانی نداریم
ســخنگوی هیئت رییســه مجلس درباره
اجرایی نشدن قانون سامانه شفافیت حقوق
و مزایای کارکنان دولــت و مجلس ،گفت:
مجلس تمام حقــوق و مزایای نمایندگان را
در سامانهای ثبت کرده و رمز عبور آن را هم
در دست سازمان امور استخدامی کشور قرار
داده است؛ بنابراین این سازمان موظف است
که همانند سایر کارکنان دولت ،حقوق وزرا،
مدیران و استانداران را هم در این سامانه قرار
دهد تا مردم بدانند که ما مورد پنهانی از آنها
نداریم .عباسی در پاسخ به این سوال که آیا
اکنون تمام نماینــدگان مجلس اطالعات
خود را وارد این سامانه کردهاند؟ گفت :بله،
در اصل خود سازمان اداری مجلس این مورد
را در سامانه گذاشته و رمز عبور آن را هم در
اختیار ســازمان امور استخدامی کشور قرار
داده است.
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به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا ،انفجار اتمی
مرگباری که هفته پیش در شمال روسیه رخ داد،
مربوط به برنامه موشکی کروز مافوق صوت روسیه
است .یک مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش
نشــود ،اظهار کرده که مقامات واشنگتن قصد
ندارند هســتهای بودن یا نبودن ایــن انفجار را
مشــخص کنند؛ اما معتقدند که انفجار مذکور،
سبب انتشار عناصر رادیواکتیو شده است.

ترامپ:

از سازمان تجارت جهانی
خارج میشویم
رییسجمهوری آمریکا هشدار داد ،اگر شرایط و
رویکردها در قبال کشــورش در سازمان تجارت
جهانی تغییر نکند ،ایاالت متحده را از این سازمان
خارج میکند .این البته نخســتین بار نیست که
ترامپ هشدار میدهد ممکن است واشنگتن را
از این نهاد بینالمللی خارج کند .او در تابســتان
سال گذشته نیز هشــدار داده بود :اگر سازمان
تجارت جهانی عملکردش را بهبود نبخشد ،من از
سازمان تجارت جهانی خارج خواهم شد.ترامپ
بهطور مشخص از شرایط و امکانات چین در این
ســازمان انتقاد کرده و پکن را بارها به «سرقت»
دانش و فناوری آمریکا متهم کرد ه است.

پادشاه مراکش
دیگر جشن تولد نمیگیرد!
پادشاه مراکش مراسم رسمی جشن تولدش را که
 ۲۱اوت هر سال در محل اقامتش برگزار میشود،
کنسل کرد .وزارت کاخهای سلطنتی مراکش در
بیانیهای اعالم کرد پادشاه مراکش این تصمیم را
بدون اشــاره به دالیل آن ،اتخاذ کرده است .این
روز« ،روز جوان» در مراکش نامیده میشــود و
تعطیل رسمی اســت .به نوشــته این روزنامه،
پادشاه مراکش از سه سال پیش اقدام در جهت
کاهش برنامههای پرهزینه مربوط به جشنهای
«روز جوان» را شروع کرده است.

رشد  ۱۰درصدی متقاضیان
پناهندگی به اروپا
بنابر آمارهایی که توســط اتحادیه اروپا منتشر
شده ،درخواســتهای پناهندگی در کشورهای
عضو این اتحادیه طی شــشماهه نخست سال
جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل
 ۱۰درصد رشد داشته اســت .مطابق اطالعات
منتشــر شــده ،عمده پناهجویان از کشورهای
سوریه ،افغانســتان و ونزوئال بودهاند .شهروندان
یمن و ســوریه ،کشــورهایی که درگیر جنگ
هســتند ،با  ۸۴درصد بیشــترین آمار پذیرش
پناهندگی و شــهروندان مولــداوی و مقدونیه
شمالی با  ۰.۳و  ۱درصد کمترین میزان پذیرش را
به خود اختصاص دادهاند.

چین به کشوری با درآمد باال
تبدیل میشود
اطالعات رســمی دفتر ملی آمار چین نشان داده
است که ســرانه درآمد در دســترس شهروندان
چینی طی  ۷۰ســال گذشــته  ۶۰برابر شــده
اســت و همین امر ،چین را از کشــوری با درآمد
متوسط به کشوری با درآمد باال نزدیک میکند.
تا پیش از پیروزی حزب حاکم چین و تشــکیل
جامعه غیرنظامی و مخالف با نظام سرمایه داری
آمریکایی ،ســرانه درآمد در دسترس شهروندان
چینی در سال  ۱۹۴۹تقریبا  ۴۹.۷یوآن بود .این
در حالی است که با گذشت  ۷۰سال ،این میزان
درآمد در ســال  ۲۰۱۸به  ۲۸هزار و  ۲۰۰یوآن
رسیده است .همچنین بر اساس آمارهای به دست
آمده ،رشــد اقتصادی چین پس از سال ۱۹۵۶
سرعت بیشتری گرفته و در ســال  ۲۰۱۸اعالم
شد چین به یک کشور پردرآمد با سرانه درآمد در
دسترس باال تبدیل شده است.
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پیشنهاد سردبیر:

خط هوایی اصفهان  -سن پترزبورگ ایجاد میشود
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در حالی که هشدارها در مورد خشکی دشت برخوار از همیشه جدیتر است ،استاندار و مقامات محلی
جشن برداشت یکی از آب برترین محصوالت کشاورزی را برگزار میکنند؛

کافه اقتصاد
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:

حراج آب

سهام عدالت بهصورت مستقیم
به مردم واگذار میشود

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت:
یکی از راهکارهای موردنظر استفاده از ظرفیت
صندوق قابــل معامله در بورس بــرای واگذاری
ســهام عدالت بود که نقدهایی به آن وارد شد و
از گردونه پیشــنهادات حذف و مقرر شد سهام
عدالت به صورت مســتقیم به مردم واگذار شود.
حمیدرضا فوالدگر درباره برخــی گمانه زنیها
مبنی بر اینکه با واگذاری سهام عدالت به مردم،
ارزش این ســهام افت شــدیدی پیدا میکند،
اظهار کرد :زمینه واگذاری باید بهگونهای فراهم
شــود که مردم عالوه بر اینکه مالکیت سهام را
برعهده میگیرند ،آن را نیز مدیریت کنند .عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه
هدف از واگذاری ســهام عدالت ایجاد نقدینگی
برای مردم نیســت ،اضافه کرد :نه تنها ســهام
عدالت نباید یک دفعه به مردم واگذار شود بلکه
باید به تدریج در اختیــار صاحبان آن قرار گیرد،
در واقع سهام عدالت باید جنبه ثروت برای مردم
داشته باشد.

با هدف پیشگیری از تصرف غیرقانونی
اراضی صورت می گیرد؛

آغاز اجرای طرح کمربند
حفاظتی عرصههای طبیعی استان
طرح کمربند حفاظتی در بیــش از  40کیلومتر
عرصههای منابع طبیعی اســتان اصفهان آغاز
شد .معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت :طرح
کمربند حفاظتــی در  40کیلومتر از عرصههای
منابع طبیعی شهرســتانهای سمیرم ،فریدن،
شهرضا و خوانسار به منظور پیشگیری ازتصرف
غیرقانونی و تعیین مرز بین اراضی شخصی و ملی
آغاز شد .داریوش سعیدی ،میزان اعتبار اجرای
این طرح از محل صندوق توسعه ملی را بیش از
یک میلیارد و  800میلیون ریال برشمرد و افزود:
اجرای این طرح در اراضی منابع طبیعی استان
تاکنون حدود  25درصد پیشرفت داشته است.
وی ،حفر کانال و خاکریز ،ایجاد حصار سیمی و
فنس کشی و ایجاد نوار سبز را از مراحل اجرای
این طرح بیان و پیش بینــی کرد :که در صورت
تامین اعتبارات مورد نیاز تا پایان امســال طرح
کمریند حفاظتــی در حــدود  100کیلومتر از
اراضی منابع طبیعی استان اجرا شود.

دریچه

روسیه بازار محصوالت کشاورزی
چین را از آمریکا گرفت

کاهش تولید جهانی خودرو به
تقاضای نفت آسیب میرساند
به گزارش رویترز ،تولیــد جهانی خودرو در حال
کاهش با سریعترین سرعت از زمان بحران مالی
اســت که باعث پایین آمدن تولیــد کارخانهای،
حمل و نقل و مصرف نفت و سایر کاالها میشود.
طبق اطالعات ســازمان بین المللی ســازندگان
خودروهای موتوری ،تولیــد جهانی خودروهای
موتوری سال گذشته یک درصد کاهش داشت که
اولین کاهش ساالنه از  2009و سومین کاهش طی
 20ســال اخیر بود .تولید خودرو در ژاپن افزایش
یافته ولی در آمریکا و سایر مراکز مهم خودروسازی
مثل چین ،هند و آلمان کاهش یافته است .تولید
کنندگان خودروهای موتوری بزرگترین مصرف
کنندگان انرژی و مواد خام ،محصوالت واسطهای
مثل پالستیک ،فوالد و آلومینیوم و خدماتی مانند
بازاریابی و تبلیغات در دنیا هستند.
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مرضیه محب رسول
اســتاندار و برخی از مقامات محلــی درحالی طی
روزهای اخیر جشــن برداشــت خربزه گرگاب را
برگزار کردنــد که این محصول آب بــر در یکی از
بحرانیترین دشتهای کشور در زمینه منابع آب
زیرزمینی کشت شده است.
در حالی که روزگاری نه چنــدان دور در برخوار
ســالیانه بیش از  60هزار تن خربزه کشت میشد
این عدد امسال به  27هزار تن رسیده است؛ عددی
که مســئوالن با افتخــار از آن یــاد میکنند و به
گفته شــهردار گرگاب عالوه بر تامین نیاز داخلی
به کشورهای آلمان ،روســیه و انگلیس هم صادر
میشــود .همه این موارد در حالی است که دشت
برخــوار در بدترین وضعیت خود طــی چند دهه
اخیر قرار دارد .حسینعلی حاجی دلیگانی ،نماینده
مردم شاهین شهر به تازگی اعالم کرده کشاورزان
و مردم در بدترین شــرایط آبی در این نقطه به سر
میبرند و پیش بینی میشــود ضرر حاصل از نبود
آب برای کشت دراین منطقه بیش از  100میلیارد
تومان باشد.
بر اســاس آمار ،اصفهان با  26دشــت ممنوعه و
در وضعیت بحــران یکی از بیشــترین مناطق کم
آب کشــور را داراست که دشــت برخوار در میان
ایــن مناطق وضعیــت بدتری دارد .ایــن منطقه
یکی از بیشــترین نشســتهای زمین به علت کم
شدن سفرههای آب زیر زمینی را دارد .حتی خطر
فرونشست در دشت برخوار ،اصفهان را هم تهدید
میکند؛ چرا که به گفته کارشناسان به دلیل اینکه
اصفهان به صورت دشــت اصفهان-برخوار در نظر
گرفته میشــود و به دلیل ارتباط هیدرولیکی به
یکدیگر ،حوزه یکســان و یک تکه است و با وقوع
پدیده فرونشســت ،تمام دشــت اصفهان-برخوار
درگیر خواهد شد.
آبهای زیر زمینی در این منطقــه به پایینترین

روشــی کــه درآن هدر
حــد خود طی ســه دهه
رفــت آب بســیار زیــاد
اخیــر رســیده اســت.
موضوع وقتی جدیتر میشود که
است .اگر چه استاندار در
کمی بارشها و خشــکی
زاینده رود و گســترش بدانیم بخش اعظمی از این مدل کشت
جشــن خربزه گرگاب از
به صورت سنتی و فاقد تجهیزات به
لوزم تغییر در شیو ههای
پدیده چا ههای غیر مجاز
روز کشاورزی صورت می گیرد
کشت سخن گفت؛ اما در
عمال زمیــن را از داخل
عمل همچنــان اکثریت
خشــکانده؛ اما همچنان
کشــاورزان به دلیل نبود
شاهد هستیم که در این
مناطق کشــت محصوالت جالیــزی و به خصوص
سرمایه همان روشهای منســوخ را پی میگیرند
و البته مســئوالن هم با افتخار از صادرات و کشت
خربزه با شدت ادامه دارد .طی ســالهای اخیر با
مازاد حرف میزنند؛ اما یک بررســی سرانگشتی
جدیتر شــدن بحث کمبود آب در کشــور افراد
نشــان میدهد که وضعیت صــادرات محصوالت
بســیاری نســبت به هدر رفت آب در کشاورزی و
آب بر در شــرایط بحرانی کمبود آب و سفرههای
به خصوص صادرات آب مجازی هشــدار دادهاند.
زیرزمینــی در آیندهای نه چنــدان دور ضررهای
موضوع وقتی جد یتر میشــود که بدانیم بخش
هنگفتی به کشــور وارد خواهد کرد .بر اساس آمار
اعظمی از این مدل کشــت به صورت سنتی و فاقد
تجهیــزات به روز کشــاورزی صورت مــی گیرد؛
اعالم شده از ســوی گمرک ایران در سال ۱۳۹۷

فقط  ۳.۴میلیون تــن «هندوانــه ،گوجهفرنگی،
ســیبزمینی ،پیاز ،خیار ،ســیب ،خربزه ،کلم و
کاهو» به ارزش  ۱.۲۴میلیــارد دالر از ایران صادر
شده است که این محصوالت اغلب جزو آب برترین
کشتهای دنیا هستند .با یک حساب سرانگشتی
میتوان فهمید مصرف آب جهت صادرات بیش از
دو میلیون تن میوه و ترهبار به عراق ،معادل مصرف
خانگی حدود یک ماه مردم است.
در همین شــرایط با ســرمایهگذار یهای کالن،
طرحهای انتقال آب اجرا میشود تا با هزینه حداقل
یک دالر در مترمکعب آب مناطق کویری کشــور
تامین شود .افزایش صادرات محصوالت کشاورزی
آببر ،با فشار روی محیط زیست پدیدههای نابودی
ذخایر آب زیرزمینی و فرونشست زمین را به دنبال
دارد .در اصفهان اما وضعیت کمی هم مضحک شده
است؛ نمایندگان و مدیران استانی بر سر طرحهای
انتقــال آب جنجال به راه میاندازند ،کشــاورزان
در شــرق از نبود آب مینالند ،در شــهر اصفهان
مردم همواره دلهره خشــک شــدن زاینده رود را
دارند؛ اما در همین اســتان اصفهان هر جا اندک
آب و جوششی وجود داشته باشد ،برنج ،هندوانه،
خربزه  ،خیار و پیاز کشــت میشــود؛ محصوالتی
که آب مصرفی بــرای آن میتواند بخش بزرگی از
دغدغههای آب در استان را مرتفع کند.
آنچه از شــواهد برمی آید ،مدیریت در بحث منابع
و کشاورزی در اصفهان باید متحول شود .وضعیت
نابسامان کشاورزان نتیجه چند دهه نگاه سنتی به
کشت محصوالت در اصفهان بوده؛ اتفاقی که حاال
یک بحران است؛ اما همچنان عزمی برای مدیریت
آن وجود ندارد .این مســئله را میتوان از البه الی
مزرعههای برنج در لنجان و جشــنهای برداشت
خربزه در گرگاب پیگیری کرد و البته در این میان
همچنان نگرانیها در مورد سرنوشــت منابع آبی
در اصفهان ،زاینده رود و گاوخونــی و ...همچنان
باقی است.

اولتیماتوم استانداری برای پایان پروژههای مسکن مهر اصفهان

خط هوایی اصفهان  -سن پترزبورگ ایجاد میشود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خواستار عزم جزم دستگاههای مربوطه به منظور به پایان
رساندن پروژههای مسکن مهر در سطح استان تا شهریورماه شد .حجتا ...غالمی به طرح جدید احداث مسکن
ملی به صورت مشارکتی نیز اشاره کرد و گفت :وزارت راه و شهرسازی با یک اقدام ملی وارد بحث ساختوساز
شده و الزم است تا در استان این بحث مطابق بخشنامهها و دستورالعملهای صادره پیگیری و با سرعت باال
کار به سرانجام برســد .حمیدرضا امیرخانی ،مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان نیز در این نشست با
توضیح روند اجرایی مصوبات گذشته به طرح جدید احداث مسکن ملی در استان اشاره کرد و گفت :فراخوان
ساخت  400هزار واحد مسکن ملی به صورت مشارکتی در سراسر کشور اعالم شده که از این میزان تعداد 40
هزار واحد در سطح استان و در سه شهر جدید فوالدشهر ،بهارستان و مجلسی و با مشارکت سرمایهگذاران و
پیمانکاران واجد صالحیت احداث خواهد شد.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان از ایجاد خط هوایی اصفهان  -سن
پترزبورگ ،برگزاری هفته فرهنگی اصفهان و ســن پترزبورگ در دو شهر و ایجاد یک مرکز فرهنگی برای
معرفی اصفهان به عنوان مهمترین دستاوردهای سفر به سن پترزبورگ یاد کرد .کورش محمدی به دو جلسه
جداگانه با مدیران اتاق بازرگانی و نیز بازرگانان و فعاالن حوزه فرهنگی هنری و اجتماعی اشاره کرد و اظهار
کرد :رؤسای دو کمیسیون شورای شهر اصفهان در این سفر در زمینه سرمایهگذاری در ایران و رونق واردات
و صادرات اعالم آمادگی کرده و این تعامالت در ماههای آینده بهطور عملیاتی در حوزه شهری و بازرگانی
اصفهان نمود پیدا خواهد کرد .وی با اشاره به اینکه تولید کنندگان در سن پترزبورگ میتوانند به صورت
مشارکتی تولیدات خود را در اصفهان توسعه ببخشند و راههای واردات برای آنان تسهیل شود ،خاطرنشان
کرد :در مورد برقراری خط پروازی اصفهان  -سن پترزبورگ مذاکرات خوبی انجام شد.

سوخت

در پی اعالم دولت چین برای قطع واردات محصوالت
کشاورزی از آمریکا ،روســیه بازارهای جدیدی را
به روی چین گشــوده و چین هم قبول کرده است.
بر اساس اعالم وزیر توسعه اقتصادی روسیه ،پکن
همواره روسیه را یک شــریک قابل اعتماد میداند
وحجم مبادالت تجاری دو کشــور نسبت به سال
گذشــته افزایش یافته ورکورد  108میلیارد دالر
را ثبت کرده اســت .روســیه و چین هدف گذاری
کردهاند که میزان مبادالت خودشــان را به زودی
دو برابر کرده و به  200میلیارد دالر برسانند .پس از
آنکه ترامپ رییس جمهور آمریکا تهدید کرد که به
باقیمانده محصوالت وارداتی چین از آمریکا تعرفه
اعمال خواهد کرد ،دولت چین دستور داد تا واردات
محصوالت کشاورزی از آمریکا قطع شود.
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رییس انجمن جایگاه داران سوخت
استان:

فراگیر شدن استفاده از
کارت سوخت نیازمند
تسهیل فرایندهاست

رییس انجمن جایگاه داران سوخت استان اصفهان در مورد شرایط و چگونگی وضعیت استفاده از کارت سوخت
در جایگاههای استان گفت :از زمان شروع این طرح سامانه مربوطه ابتدا با مشکالتی مواجه بود ،اما در حال حاضر
بخش قابل توجهی از آن رفع شده و همه جایگاهها به ســامانه اصلی متصل هستند .پیمان کامران اضافه کرد:
هنوز بسیاری از مردم کارت سوخت ندارند یا کارت خودروی خریداری شده به دست شان نرسیده است و اگر
هم دارند ،رمز عبور آن را نمیدانند .کامران با اشاره به اینکه در نخستین روز از شروع استفاده از کارت سوخت،
بسیاری از رانندگان از کارتهای آزاد جایگاهها استفاده کردند ،تصریح کرد :برای رفع این مشکل نیاز به فرهنگ
سازی ،آموزش بیشتر و تسهیل رسیدن کارت سوخت به دست مردم است.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

خبرنامه ،نشــریات مختلف ،انتشــار کتاب های صنعتی و اشاعه
فرهنگ صنعتی کشــور کردیم .نیکفر با تاکید بر اینکه مشتریان
پایین دستی فوالد مصرف کنندگان نیســتند بلکه شرکتهای
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صنعتی هستند که تولید  ۹۰۰شرکت به فوالدمبارکه وابسته
است ،گفت :بیش از سه هزار شــرکت به عنوان مصرف کنندگان
باالدست به عنوان تامین کنندگان و سازندگان کاالهای مرتبط
به شــکل مســتقیم با ما کار میکنند .وی اضافه کرد :ما داخل
یک زنجیره قرار داریم که  ۳۵۰هزار نفر به شــکل مســتقیم و
غیرمستقیم ایجاد اشتغال داریم ،توسعه و تسهیل مکانیزم های
ارتباطی اتفاق افتاده و رسانههای تخصصی مانند «پایگاه خبری
ایراســین» در این ارتباط ایجاد شده اســت که اخبار صنعتی را
پاالیش میکنند .وی بــا تاکید بر اینکه نقــش ارتباطی صنایع
در پایداری صنعت فوالد اساســی اســت ،اضافه کرد :فوالد در
زمینه خود کفایی بســیار خوب عمل کرده و الگویی برای سایر
صنایع شده اســت .نیکفر تاکید کرد :صنعت ما به ظرفیت تولید
 ۳۵میلیون تن فوالد در سال رســیده است وتا سال  ۱۴۰۴طبق
برنامه توســعه به ظرفیت  ۵۵میلیون تن در ســال میرســد،
بدین ترتیب در ردیف کشــورهای بزرگ تولیدکننده فوالد قرار
میگیریم.

zayanderoud8108@gmail.com

تغییراتی که در قانون مالیاتهای مستقیم
صورت گرفته و بسترسازی برای اجرای طرح
جامع مالیاتی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده
از مواردی است که در راستای شفاف سازی
قوانین و افزایش میزان اعتماد مؤدیان و تک
تک مردم جامعه انجام شده است.
واضح اســت که ورود به فهرست کشورهای
پیشرفته و توسعه یافته ،نیازمند بسترسازی
و ارتقای فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه
اســت تا بدین ترتیب مقدمــات اقناع افکار
عمومی فراهم آمده و با ایجاد اعتماد متقابل
بین دســتگاه مالیاتی و آحاد جامعه میزان
مشــارکت مؤدیان برای پرداخــت مالیات
افزایش یابد.
کلید رسیدن به این هدف ،داشتن برنامه ای
منسجم و در اختیار داشتن ابزار الزم است.
ایجاد ســنگ بنای اقتصادی پویا و کارآمد
که بتواند فشــارهای الیه های اجتماعی و
فرهنگی و توقعات و مطالبات جامعه را تاب
آورد ،نیازمنــد تزریق بودجــه ای قابل اتکا
و پایدار اســت  .مشــارکت مؤدیان مالیاتی
برای تحقق ســهم پیش بینی شده مالیات
در بودجه کشور ،وظیفه ای بدیهی و آشکار
است.
تمامی فعاالن اقتصادی و مؤدیان مالیاتی که
از امکانات کشور برای تحصیل درآمد استفاده
می کنند ،موظفند بخشی از درآمد خود را به
دولت بپردازند تا بدینوسیله دولت بتواند در
امرخدمت رسانی به آحاد جامعه و برقراری
امنیت و رفاه مردم موفق باشد.
بدون شک این مشارکت در پرداخت مالیات،
نشــانه و نماد فهم عمیق مــردم و عمل به
وظیفه شــهروندی آنهاســت .زیرا که همه
ما درقبال دولــت و نظام خود مســئولیم و
باید کمال همکاری و همیــاری را در یاری
رساندن به نظام داشته باشیم.
در تمام دنیا ،کسانی که در موعد مقرر اقدام
به پرداخت مالیات می کنند ،شــهروندانی
قانون مدار شناخته می شــوند که درجای
خود به راحتی حقوق خود را از دولت مطالبه
میکنند .چنین افرادی بــه قوانین و مردم
خود احترام گذاشته و شأن و جایگاه شهروند
سالم را برای خود به دست می آورند.

بازار

دستگاه اصالح صورت و بدن

85,000
تومان

420,000
تومان

بیش از  ۳هزار شرکت به شکل مستقیم با فوالدمبارکه همکاری دارند
معاون تکنولوژی فوالدمبارکه گفت :بیش از سه هزار شرکت
به عنوان مصرف کنندگان باالدست به عنوان تامین کنندگان و
سازندگان کاالهای مرتبط به شکل مســتقیم با ما کار میکنند.
منوچهر نیکفر اظهار داشــت :شــرکت فوالدمبارکــه به عنوان
یک شــرکت صنعتی بزرگ عالوه بــر مســئولیتهای متعدد
مســئولیتهای اجتماعی را نیز برعهده دارد و الزمه ایفای این
مســئولیت اجتماعی برقراری ارتباطات با جامعه پیرامون است.
وی افزود :از ابزارهای برقراری این ارتباط با رســانهها ،شــبکه
سازی رســانهای و ایجاد ابزارهای رســانه برای درون شرکت در
محیط کشور و محیطهای بینالمللی اســت .معاون تکنولوژی
فوالدمبارکه با بیــان اینکه در صنف فوالدمبارکــه  ۲۰هزار نفر
به شکل  ۲۴ساعته مشــغول فعالیت هســتند ،ابراز داشت :در
شــرایط فعلی کشــور که تحت تحریمهای ظالمانه قرار داریم
اهمیت صنعت فوالد به عنوان صنعت پایه ایجاب میکند شرکت
فوالدمبارکه با استفاده از سیستم رســانهای و شبکه ارتباطی با
جامعه بیرون نیازهای داخلی کشــور را تامین کند .وی ادامه

مشارکت در پرداخت
مالیات ،نماد عمل به وظیفه
شهروندی()2

ماشین اصالح صورت و بدن
پروجیمی مدل GM-6005

معاون تکنولوژی فوالدمبارکه:

داد :بر این اساس ما از ابتدا در راســتای شبکه سازی رسانهای و
ایجاد ابزارهای رسانه اقدام به ایجاد مکانسیمهای ارتباطی مانند
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ماشین اصالح سر و صورت
پرافی کر مدل PC-BHT 3015

510,000
تومان

ست اصالح بدن و صورت
مردانه آ ا گ مدل BHT 5640
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پیشنهاد سردبیر:
خودسرانه قهوه سبز نخورید!
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آفتاب سوختگیهای تابستان را چگونه طبیعی درمان کنیم؟
آفتاب تند و گرمای سوزان تابستان اگر بهدرستی مهار نشود ،میتواند به پوست شما آسیب برساند و مشکالتی را برای شما ایجاد کند .بسیاری از افراد در این فصل دچار مشکالت پوستی

میشوند از آفتاب سوختگی بگیرید تا کمآبی و خشکی پوست و مشکالتی مانند عرق سوز شدن و تعریق زیاد بدن .عالوه بر راههای پیشگیری که شامل استفاده از کرم ضد آفتاب و پوشاندن

بدن و سر و صورت در برابر نور مستقیم آفتاب میشود برخی از راههای درمان طبیعی و خانگی هم وجود دارد که هم به عنوان درمان و هم به عنوان پیشگیری میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

آلوئه ورا را دست کم نگیرید
بهترین روش برای پیشگیری از آفتابسوختگی به روش طبیعی استفاده از عصاره
یا ژل گیاه آلوئهوراست .درمانگران طب سنتی ،ژل بیرنگ وسط برگهای گیاه
آلوئهورا را بهترین داروی طبیعی برای آبرســانی به سلولهای پوستی و درمان
سوختگیهای ناشی از تابش نور خورشــید میدانند .بهترین راه برای استفاده از
این ژل آن اســت که برگ آلوئهورا را از وسط بشــکنید و ژل به دست آمده از آن
را روی سطح پوست بمالید و اجازه دهید به مدت 15
دقیقه روی پوست بماند تا خشک شود .در این
مدت سلولهای پوست به خوبی از مواد مغذی
موجود در عصاره آلوئهورا تغذیه میکنند .پس از
گذشت  15دقیقه ژل خشک شده روی
پوست را با آب نیمه ولرم بشویید.

از روغن کنجد و کدو کمک بگیرید
تابش مستقیم خورشید بر پوست بدن عالوه بر التهاب و قرمزی پوست در برخی موارد موجب تخریب سلولهای
پوستی میشود .درمانگران طب سنتی برای درمان این آسیبها یک کرم خانگی را تجویز میکنند
که از ترکیب روغن گیاهی کنجد و کدو به دست میآید و میتواند عالوه بر تسکین التهابها
به ترمیم سلولهای آسیبدیده نیز کمک کند و در مدت زمانی کوتاه بدون مصرف کرمهای
شیمیایی آبرسانی مناسبی را به پوست داشته باشــد .برای درست کردن این کرم خانگی کافی
است آب یک عدد خیار و یک عدد کدوسبز را با کمک دستگاه آبمیوهگیری بگیرید و آن را با یک
قاشــق غذاخوری روغن کنجد و نصف قاشق غذاخوری وازلین مخلوط
کنید .ترکیب به دســت آمده را به مدت  20دقیقه روی حرارت
غیرمستقیم قرار دهید .بهترین روش آن است که آن را
روی کتری در حال جوشیدن قرار دهید .بعد
از  20دقیقه مایع به دست آمده را
درون یخچال بگذارید و آن
را خنک مصرف کنید.

ماساژ بادام تلخ را شروع کنید
اســتفاده از روغن بادام تلخ خالص بر پوســت بدن پیش از خروج از منزل و در روزهایی که مجبورید ساعتهای زیادی را زیر نور خورشــید بمانید به پیشگیری از
آفتابسوختگی و التهاب پوستی کمک میکند .به گفته درمانگران طب سنتی ،ماساژ پوست بدن با روغن بادام تلخ به صورت روزانه میتواند تاثیر زیادی در کاهش
تاثیرپذیری و حساسیت سلولهای پوستی به تابش نور خورشید داشته باشد .افرادی که با شروع روزهای گرم تابستان دست کم دوبار در هفته ماساژ بدن با روغن
بادام تلخ را انجام دهند و در عین حال با پوشش مناسب از تابش مستقیم نور خورشید پیشگیری کنند ،میتوانند از سالمت پوستشان در روزهای داغ تابستانی
مطمئن باشند .بهترین زمان برای ماساژ پوست با روغن بادام تلخ صبح زود پیش از خروج از منزل است .برای ماساژ این کرم بهتر است  2یا  3قطره را روی موضع
بریزید و سطح آن ناحیه را به خوبی ماساژ دهید .بهتر است به شیوه قطرهای روغن را به سطح پوست اضافه کنید تا از چرب شدن بیش از اندازه پوست که موجب
مسدود شدن منافذ پوستی میشود ،پیشگیری کنید.

شکالت تلخ عالئم افسردگی را کاهش میدهد
نتایج مطالعات اخیر نشان میدهد مصرف شــکالت تلخ تاثیر مثبت بر خلق و خو
و تسکین عالئم افسردگی دارد .محققان دانشــگاه لندن برای اولین بار به بررسی
ارتباط افسردگی با نوع شکالت مصرفی پرداختند .محققان در این مطالعه دادههای
چندین فرد بزرگسال را بررسی کردند .مصرف شکالت و عالئم افسردگی شرکت
کنندگان براساس پرسشنامه تکمیلی توسط آنان بررسی شد .بعد از بررسی سایر
فاکتورها نظیر قد ،وزن ،وضعیت تاهل ،ســیگار کشیدن ،درآمد ،فعالیت فیزیکی،
و مشکالت مزمن سالمت ،مشخص شــد افرادی که طی دوره  24ساعت ،هر نوع
شکالت تلخی مصرف کرده بودند  70درصد کمتر عالئم افسردگی را گزارش داده
بودند .همچنین کسانی که زیاد شــکالت مصرف میکردند (هر نوع شکالت و نه
فقط شکالت تلخ) کمتر عالئم افسردگی را گزارش کرده بودند .طبق اعالم سازمان
بهداشت جهانی ،بیش از  300میلیون در جهان مبتال به افسردگی هستند و این
بیماری ،علت اصلی ناتوانی در جهان است .شــکالت دارای خواص تقویت کننده
خلق و خو است و مکانیسمهای زیادی در مورد رابطه بین مصرف شکالت و بهبود
خلق و خو مطرح شده است .شکالت تلخ دارای میزان باال فالوونوئیدهاست؛ آنتی
اکسیدان هایی که موجب بهبود التهاب میشوند .تحقیقات نشان میدهد التهاب
در شروع افسردگی نقش دارد.

ابالغ وقت رسیدگی
 5/198شماره 428/98 :حل ، 3مرجع رسیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شــوراهای حل اختالف اصفهان  ،وقت رسیدگی :ســاعت  04:50بعدازظهر روز شنبه
مورخه  ، 1398/06/30مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حسینعلی اعتمادی،
نام پدر :محمود  ،نشانی :خمینی شــهر منظریه کوچه صبا  ،مشخصات خوانده-1 :نام و
نام خانوادگی :کاظم موالیی پور  ،نام پدر :منصور  -2 ،نام و نام خانوادگی :مجید جعفری،
نام پدر :حسین  ،خواســته و بهای آن :مطالبه مبلغ  87/000/000ريال وجه  3فقره چک
به انضمام جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک  ،دالیل خواهان :رونوشت
چک و رونوشــت گواهی عدم چک  ،گردش کار :خواهان.خوانــده را مجهول المکان
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف561089 :
رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای
 5/199کالسه پرونده، 98/05/06-327/98:شــماره دادنامه 98/05/13 -870:مرجع
رسیدگی :شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :امید حاج کرمی فرزند
ابراهیم به نشانی :اصفهان محمودآباد خ 36ســنگبری آفتابگردان ؛ خواندگان-1 :مجید
رضائی فرزند حسین -2فرزاد کریمی فرزند جابر نشانی :هردو مجهول المکان ،خواسته:
مطالبه  ،گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی
تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست آقای
امید حاج کرمی فرزند ابراهیم به طرفیت خواندگان آقایان  -1مجید رضائی فرزند حسین
-2فرزاد کریمی فرزند جابر به خواسته مطالبه وجه  1فقره چک به شماره 9606/839315
به مبلغ  100/000/000ريال مورخ  97/11/16عهده بانک ملی شــعبه بوشهر از جاری
 00111551743009به انضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه شورا با توجه
به دادخواســت تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مســتندات دعوی در ید خواهان و اینکه
خواندگان دلیــل ومدرکی مبنی بر برائت ذمــه خود یا ادای دین در حــق خواهان ارایه
نکرده اند همچنین خوانده ردیف اول به عنوان متعهد اصلی صادر کننده چک و خوانده
ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک فوق نموده اند دعوی خواهان را مقرون
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از شیر و سیب زمینی استفاده کنید
بســیاری از مردم بعد از شــنا کردن و آفتاب گرفتن در ساحل دریا بهویژه
در روزهای گرم و داغ تابستانی دچار آفتابســوختگی پوست میشوند
و یکی ،دو روز درد و خارش زیادی را در نواحی سوخته تحمل میکنند.
یکی از سادهترین شیوههای طبیعی برای کاهش میزان آفتابسوختگی
در
استفاده از مرهم شیر و سیب زمینی است که میتواند
مدت زمانی کوتاه عالوه بر آبرسانی به سطح پوست،
التهاب و قرمزی ناشی از تابش نور مستقیم خورشید را کاهش دهد .برای
تهیه این مرهم یک عدد سیبزمینی را رنده کنید و آن را درون یک کاسه
شیر خنک بریزید و این مخلوط را روی موضع آفتاب سوخته به مدت نیم
ساعت ماسک کنید و پس از آن بدنتان را با آب نیمه ولرم رو به خنک،
آبکشی کنید.

بیشترین میزان جذب سموم قلیان در  ۱۰دقیقه اول
متاسفانه افزایش عالقه مندی افراد به کشیدن قلیان ،مختص ایران
نیست و این عالقه در بسیاری از کشورها طی سالهای اخیر افزایش
یافته است و سالمت افراد را به شکل جدی تهدید میکند .به همین
دلیل توجه محققان به عوارض قلیان بیشتر شده است.
در مطالعهای از دانشــگاه کالیفرنیا منتشر شد برای اولین بار ،وجود
ذرات کوچکتر از  100نانومتر دردود قلیان و عوارض جذب آن مورد
مطالعه قرار گرفت .نتایج این مطالعه مانند مطالعات پیشــین ،تایید
میکند که مواد سمی موجود در دود قلیان بسیار زیاد است .البته در
کنار وجود مواد سمی چون بنزن ،در فرآیند سوخت زغال درقلیان،
مقدار زیادی منواکسید کربن نیز تولید میشود که میتواند همراه با
دود وارد بدن فرد شود و حتی مســمومیت ناشی از منواکسید کربن
ایجاد کند .در این مطالعه قلیانهای معمولــی که در آنها از تنباکو و
قلیانهایی که در آن هااز ترکیبهای گیاهی بدون نیکوتین استفاده
میشود ،بررسی و مشخص شد ،میزان مواد سمی در هر دو نوع قلیان
بسیار زیاد اســت .موضوع تمیز شــدن دود قلیان بعد از عبور از آب،
یکی دیگر از مواردی بود که در این مطالعه به آن پرداخته شد .یکی

به صحت دانســته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شــرح صورتجلسه مورخه
 98/05/06و به استناد مواد  522و  519و  198قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی
و انقالب در امور مدنی و مواد  249و  310و  313و  314از قانون تجارت و تبصره الحاقی
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدور چک حکم به محکومیت
تضامنی خواندگان به پرداخــت مبلغ  100/000/000ريال بابت اصل خواســته و مبلغ
 1/290/000ريال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل وفــق آیین نامه تعرفه حق
الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  97/11/16لغایت زمان پرداخت
که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی
است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان
خمینی شهر می باشــد .م الف 563451 :ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم حقوقی
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 5/200شماره 2483/98 :حل ، 3مرجع رسیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رســیدگی :ســاعت  04:40بعدازظهر روز شنبه
مورخه  ، 1398/06/30مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمود نقدی  ،نام
پدر :محمدعلی  ،نشانی :خمینی شهر خ بهشــتی ک دانش با وکالت خانم پریسا غیاثی،
مشــخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :علی امینی  -2 ،نام و نام خانوادگی :ســمانه
طاهریان  ،نــام پدر :مجتبی  ،خواســته و بهای آن :مطالبه مبلــغ  150/000/000ريال
وجه یک فقره چک به انضمام جمیع خســارات دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ چک ،
دالیل خواهان :رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم چک  ،گردش کار :خواهان.خوانده
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الــف 561097 :رئیــس شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل اختــاف
خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 5/201شماره 994/98 :حل ، 4مرجع رسیدگی :شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
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خودسرانه قهوه سبز نخورید!

از مجریان این مطالعه« ،ورونیکا پــرود» ،در این باره میگوید :اغلب
گازها ،توانایی عبوراز ســد مغزی را آن هم بدون هیچ تغییری دارند.
البته بخش دیگری از دود قلیان با عبور از آب دچار تغییر میشود؛ اما
تغییری منفی! همان طور که اشاره شد طبق یافتههای این مطالعه،
ترکیب ذرات ریز بعد ازعبور از آب به شکلی تغییر میکند که متاسفانه
امکان جذب بهتری را در بدن مییابد .یکــی دیگر از بخشهای این
مطالعه مقایسه بین تاثیر دود قلیان در بازههای مختلف کشیدن قلیان
بود .به این منظور میزان جذب مواد سمی در بازههای زمانی مختلف
قلیان کشیدن بررسی شد؛ در ابتدا ،در میانه کشیدن و در انتهای آن.
بررسیها نشان میدهد ،در  10دقیقه ابتدایی بیشترین میزان مواد
سمی وارد بدن فرد میشود و بعد از این زمان ،بدن مواد سمی کمتری
را جذب میکند .بنابراین اگر شما اهل کشیدن قلیان هستید و با کوتاه
کردن زمان استفاده ،خود را توجیه میکنید که مواد سمی چندانی
وارد بدنتان نمیشــود ،توجه کنید که در واقع همــان چند دقیقه
پک زدن به قلیان برای ورود مواد ســمی متعدد به بدن شــما کافی
است.

شــوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  08:45صبح روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/07/03مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حسین حاج هاشمی،
نام پدر :اصغر  ،نشــانی :خمینی شــهر خ مدنی غربی روبروی اداره گاز امالک دوستان،
مشــخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :رضــا علی پور  ،نام پدر :پرویز  ،خواســته و
بهای آن :مطالبه مبلغ  25/000/000ريال وجه یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات
وارده اعم از هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک  ،دالیل خواهان:
کپی مصدق چک و عدم برگشت چک  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق مــاده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و
انقالب در امور مدنی نموده اســت .لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الــف 563453 :رئیــس شــعبه چهــارم حقوقــی شــورای حــل اختــاف
خمینی شهر
مزایده
 5/202شــماره 980676 :اجرا  -تاریخ ، 1398/05/01:اجرای احکام مدنی دادگستری
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه  980676له آقای داود داودی نژاد علیه آقای
بهنام صادقی به خواسته مطالبه مبلغ  28/684/700ريال به عنوان اصل خواسته به انضمام
خسارت تاخیر تادیه  ،هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیم عشر دولتی که در روز مزایده
محاسبه می گردد در نظر دارد یک دستگاه کانکس مســتعمل متعلق به خوانده واقع در
خمینی شهر ـ میدان آیت اله صهری ـ جنب ورزشگاه مادر ـ روغن فروشی داودی نژاد را
از طریق مزایده به میزان طلب به فروش رساند کانکس مذکور دارای ابعاد  2/5متر عرض
در 4متر طول که بصورت شاسی تیرآهن با اسکلت پروفیل  4*4بدنه داخلی و سقف از ام
دی اف که دیوارها در چند نقطه شکسته شــده کف پوش از نئوپان  ،بدنه خارجی از ورق
گالوانیزه  ،درب آن آلومینیومی که تاب پایینی آن وجودندارد و شیشه وسطی تاب باالیی
آن شکسته شده و قفل درب نیز وجود ندارد و همچنین دارای یک عدد پنجره آلومینیومی
می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را  30/000/000ريال ارزیابی نموده
است لذا جلسه مزایده درتاریخ دوشنبه  1398/06/04ساعت  9صبح در محل اجرای احکام
مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد .طالبین می توانند  5روز قبل از
روز مزایده به نشــانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی
است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید ،خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را
فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز
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قهوه سبز از نوشیدنیهایی است که این روزها طرفداران زیادی دارد زیرا عدهای
معتقدند که با خوردن قهوه سبز میتوان به تناسب اندام رسید ،ویژگی این قهوه
اثر گذاری در کوتاه مدت است که بســیاری از افراد را برای مصرف آن وسوسه
میکند.
به گفتــه فرناز کســائیان ،کارشــناس تغذیــه ،این نــوع قهــوه دارای آنتی
اکســیدان و کلروژنیک اســید اســت که به الغری و افزایش ســوخت و ساز
کمــک میکند .برخالف تاثیر مثبت اســتفاده درســت از قهوه ســبز ،مصرف
بی رویه و بدون تجویــز آن ،میتواند ســبب بروز کم خونی ،افت فشــار و قند
شــود .این نوع قهوه افزون بر کاهــش کالری دریافتی ،میتوانــد درمان خوبی
برای چاقی نیز باشــد ؛ اما به تنهایی و بــدون برنامه غذایی و ورزشــی توصیه
نمیشود.
قهوه ســبز کافئین کمتر و آنتی اکسیدان بیشتری نســبت به قهوههای عادی
دارد .این قهوه با وجود مزایایی که دارد ،به سبب مشــکالت گوارشی که ایجاد
میکند باید در دورههای کوتاه مدت ،حداکثر طی دوماه مصرف شود .قهوه سبز با
آزادسازی چربیها ،آنها را وارد جریان خون میکند تا با فعالیت ورزشی ،سوخت
و ساز و چربی سوزی انجام شود.

نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط
خواهد شد .شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد.
تذکر :متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت  10درصد بهای مال را طی فیش چهار
نسخه ایی به حساب سپرده دادگســتری خمینی شهر به شماره  2171290271003نزد
بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع
مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه
کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید .م الف 563455 :دفتراجرای
احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 5/203شماره 449/98 :حل ، 1مرجع رســیدگی :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رســیدگی :ســاعت  16:30بعدازظهر روز شنبه
مورخه  ، 1398/07/06مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :مریم ناصری  ،نام
پدر :احمدعلی  ،نشانی :خمینی شهر درچه خیابان گلخانه خیابان فرهنگیان بوستان،12
مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :عظیم ســعیدی  ،نام پدر :سیدامیر  ،خواسته و
بهای آن :مطالبه سفته  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 561645 :رئیس شعبه اول
حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 5/204شماره 154/98 :آقای مسعود جاودان فر فرزند غالم حسن دادخواستی مبنی بر
الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی خودرو ســمند به شماره  27س 563
ایران  13به طرفیت آقای رضا اصالنی فرزند مرتضــی تقدیم نموده و خوانده را مجهول
المکان اعالم نموده اســت لذا شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان فریدون شهر
وقت رسیدگی برای رسیدگی به ادعای خواهان برای مورخ  1398/6/26ساعت سه بعد
از ظهر در محل شــوراهای حل اختالف شهرستان فریدون شــهر واقع در بلوار گلستان
شهدا -جنب دادگســتری تعیین و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم و به
منزله ابالغ قانونی تلقی می شود .م الف 567297 :شعبه دوم شورای حل اختالف
فریدونشهر
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ناجا
فرمانده انتظامی استان خبر داد:

دستگیری عامل کالهبرداری
 ۲۰۰میلیاردی در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان ،از کالهبرداری
 ۲۰۰میلیــارد ریالی مشــتریان یک موسســه
قرضالحسنه ،با ترفند پرداخت سود  ۳۵درصدی
به سپردههای آنان خبر داد.سردار مهدی معصوم
بیگی با اعالم این خبر ،اظهار داشت :پس از وصول
شکایاتی مبنی بر اینکه یک موسسه قرض الحسنه
با ترفندپرداخت سود  ۳۵درصدی به سپردههای
مشــتریان ،با دریافت مبالغ زیادی از آنان ،هیچ
سودی پرداخت نکرده ،بررسی موضوع در دستور
کار کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان قرار گرفت.
وی افزود :در بررسیهای صورت گرفته مشخص
شــد یکی از کارمندان این موسســه از اطمینان
مشتریان سوء اســتفاده کرده و با ترفند پرداخت
 ۳۵درصد سود به سپردههای آنها ،پس از برداشت
مبلغ  ۲۰۰میلیارد ریال ،متواری شده است .این
مقام ارشد انتظامی بیان داشت :کارآگاهان با انجام
اقدامات فنی و تخصصی و نیز سرنخهای موجود
موفق شــدند مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و
طی یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کنند.

پایان جوالن خرده فروشان
شیشه و هروئین در اصفهان
فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان از
دســتگیری ســرکرده و  4نفر از باند سوداگران
مرگ در اصفهان خبر داد .ســرهنگ محمدرضا
خدادوست اظهار داشت :ماموران پلیس مبارزه
با مواد مخــدر مرکز اصفهان بــا دریافت خبری
مبنی بر فعالیت گسترده فردی در زمینه خرید
و فروش مواد مخدر صنعتی ،رســیدگی به این
موضوع را در دســتور کار خود قــرار دادند .وی
ادامه داد :مامــوران آن یگان ضمن رصد فعالیت
سوداگران مرگ مخفیگاه آنها را شناسایی کرده و
با هماهنگی قضایی به صورت سه اکیپ عملیاتی
به سرپرستی رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر
به محل مورد نظر که یک اصطبل اسب بود ،اعزام
شدند .مضنونان پس از دستگیری تحویل مراجع
انتظامی شدند.

سمانه سعادت
کمبود پزشک ،معضل جدیدی نیست؛ اما به تازگی
وزارت بهداشت با افزایش ظرفیتهای دانشگاههای
علوم پزشکی تالش کرده تا راه حل جدیدی برای
برطرف کردن این مشــکل ارائه دهــد .اقدامی که
موافقــان و مخالفان را به صف کــرده و بحثهای
زیادی را به راه انداخته است .عالوه بر مناطق محروم
مرزی و روســتاهای دور افتاده ،اصفهان به عنوان
استانی به اصطالح برخوردار هم در سال های اخیر
با مشکالت جدی در زمینه تامین پزشک عمومی
و متخصص مواجه بوده اســت .اگــر چه در برخی
از شهرستانهای اســتان پروژه های بیمارستانی
عظیمی کلیــد خــورده و حتی به بهــره برداری
رسیده اســت؛ اما این ســاختمانها بدون حضور
پزشــکان و متخصصان در عمــل خدمت چندانی
به مردم نمیکنند .به عنوان مثال بیمارستان امیر
المومنین(ع) که با  9هزار متر زیر بنا و  250تخت
در حال اتمام است با مشــکل نبود پزشک روبه رو
شده ،هر چند تامین پزشک برای این بیمارستان به
مهرماه موکول شده است؛ اما مشخص نیست این
وعده تا چه حد عملی شود.
چقدر پزشک داریم؟
از تعداد  ۱۸۰هزار پزشــک عمومی فارغ التحصیل
در کشــور ،حدود  ۴۶هزار نفر تخصــص و یا فوق
تخصص را گرفتهانــد و  ۱۶هزار نفــر از این تعداد
پزشک عمومی در حال تحصیل در دوره دستیاری
تخصصی هســتند و دانشجوی تخصصی محسوب
میشــوند .این آمار به معنی  ۱۲۰هزار پزشــک
عمومی فعال و فارغ التحصیل اســت که بر اساس
آمار سازمان نظام پزشــکی  ۲۰هزار نفر از مجموع
 ۱۲۰هزار پزشــک عمومی فعال و فارغ التحصیل
شده به دلیل فعالیت در امور غیر پزشکی ،خروج از
کشور ،فوت ،عدم تمدید پروانه و  ...از جمع پزشکان
عمومی فعال کشور خارج شدهاند.
طبق گزارش سازمان نظام پزشکی ،سرانه پزشک
در ایران به ازای  10هزار نفر حدود  11نفر اســت.
این مقدار در کشورهای دیگر عموما باالتر از  20و
در کشورهای پیشــرو در حوزه سالمت بین  30تا
 40اعالم شده است .برای درک بهتر این مسئله که
کشور با کمبود پزشک مواجه است طی تحقیقی،
ایران با کشــورهای عضو گروه بیست و همچنین
کشورهای منطقه مقایسه شد .ایران حتی در بین

کالهبرداری ویزیتور اینترنتی
از شهروندان اصفهانی
رییس پلیس فتای استان از دستگیری فردی که
در شــبکه اجتماعی تلگرام تحت عنوان ویزیتور
اقدام به کالهبرداری از شهروندان اصفهانی کرده
بود خبر داد .سید مصطفی مرتضوی گفت :در پی
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی در
شــبکه اجتماعی تلگرام با معرفی خود به عنوان
ویزیتور شرکت تجهیزات پزشکی از او کالهبرداری
کرده اســت ،بررسی موضوع در دســتور کار این
پلیس قرار گرفت .وی افزود :شاکی اظهار داشت
در شــبکه اجتماعی تلگرام با فردی آشــنا شدم
که خــود را نماینده فروش محصوالت پزشــکی
معرفی کرد ،اینجانب به قصد خرید کاال با وی آشنا
شدم و فریب صحبتهای او را خورده و مبلغ 55
میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب او
واریز کردم که پس از واریز متوجه شدم اقدام وی
کالهبرداری بوده است .سرهنگ مرتضوی افزود:
با انجام تحقیقات تخصصــی در فضای مجازی و
اقدامات کارشناسی ،متهم شناســایی و در یک
عمیالت غافلگیرانه دستگیر شد.

پلمب قليان سراي غير مجاز
در خميني شهر

No. 2770 |August 15, 2019 | 8 Pages

نسخه وزارت علوم برای تامین پزشک در مناطق محروم اصفهان؛

پزشکان سهمیهای در راه هستند

خروج نخبگان از کشور
«نزولی» شد

کشــورهای منطقه هم از جایگاه خوبی برخوردار
نیست .از بین  25کشــور منطقه رتبه  20را از نظر
سرانه پزشک داراســت و تنها از کشورهای عراق،
یمن ،پاکستان ،افغانســتان و بحرین سرانه پزشک
باالتــری دارد .جالب اینجاســت کشــوری مانند
فلســطین که سالهاســت درگیر جنــگ با رژیم
اشغالگر قدس است ،ســرانه پزشک باالتری نسبت
به ایران دارد.
کمبود یا توزیع؟ مسئله این است
مسئله اصلی بر ســر نبودن پزشک در همه مناطق
ایران این است که آیا اصوال نیروی متخصص نداریم
یا نیروها حاضر به کار کــردن در مناطق دور افتاده
نیستند؟ پزشک کم است یا توزیع مشکل دارد؟ در
حالی که عدهای از جملــه نمایندگان مجلس بر دو
برابر شدن ظرفیت رشتههای پزشکی در دانشگاهها
تاکید دارند ،برخی معتقدند باید تقســیم نیروها و
توزیع عادالنه باشد.
این مسئله در آستانه انتخاب رشته کنکور به نوعی
کشمکش میان نمایندگان مجلس و مدیران وزارت
علوم و دانشگاه علوم پزشکی تبدیل شده است .در
بخش آموزشی این اعتقاد وجود دارد که نمایندگان

تالش دارند بدون توجه به نیازها و زیر ســاختها
تنها در آســتانه انتخابات طرحهای هیجانی را به
تصویب برسانند در صورتی که امکانات و توان علمی
کشــور اجازه تربیت با کیفیت دانشجویان پزشکی
را نمیدهد .مجموعــه وزارت علوم به جای افزایش
ظرفیت ،اختصاص ســهمیهها را برای استانهای
کشــور با افزایش اندک در میزان پذیرش اجرایی
کرده و امیدوار اســت از این طریق بتواند بخشــی
از کمبود پزشک در مناطق محروم را جبران کند.
نســخهای که بــرای مناطــق محروم
پیچیده شد
نگاهی به کد رشتهها و ظرفیتهای ارائه شده برای
انتخاب رشته پزشکی امسال نشان میدهد وزارت
علوم تالش کرده تا ســهمیههای بیشــتری برای
مناطق محروم با تعیین تعهد خدمت سه برابر زمان
تحصیل ارائه دهد.
اصفهان هم از جمله این استانهاســت که پذیرش
پزشــکی درآن با همیــن تعیین تعهد ارائه شــده
اســت.در همین راســتا ،وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی برای حل مشــکل کمبود پزشک
در مناطق محروم اســتان اصفهــان ،راه حل را در

دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری پیشبینی
کرده اســت و برای تامین برخی نیازهای پزشکی
مورد نیاز شهرســتانهای محروم استان اصفهان،
اقدام به پذیرش دانشــجوی پزشــکی کرده است.
این ســهمیهها که تعداد آن برای استان به  45نفر
میرســد ،به اکثر مناطق محروم اســتان اصفهان
تخصیص پیدا کرده و دانشــجویان پذیرفته شده
در این کدرشــته محلها باید با ســپردن تعهد 3
برابر مدت تحصیل خود که حدود  21سال خواهد
بود ،در آن مناطق مشغول خدمت شوند.این روش
اگر چه میتواند تا نزدیک به هشــت سال دیگر در
خوشبینانه ترین حالت مشکالت کمبود پزشک در
برخی از مناطق استان را رفع کند؛ اما تا آن زمان قرار
است چطور با این معضل برخورد شود؟ طرح ناکام
پزشــک خانواده که عمال نتیجهای به جز افزایش
چند برابری دریافت پزشــکان عمومی نداشت ،نه
تنها تامین پزشک در مناطق محروم را محقق نکرد
بلکه حاال مشخص نیست چطور باید این کسری در
میان کشــمکش پزشــکان متوقع و بیماران بدون
حمایت و ساختارهای فرسوده نظام پزشکی کشور
حل و فصل شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعالم کرد:
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت :اقدامات الزم و پیشگیرانه برای مقابله با پیامدهای بارشهای
رگباری در برخی مناطق این استان صورت گرفته است .منصور شیشه فروش افزود :با توجه به کاهش  2تا سه درجه
دمای هوای استان و احتمال بارشهای رگباری در مناطق شمال ،شمال شرق و غرب استان در آخر هفته ،دستگاههای
امدادی و جادهای وارد عمل شدهاند .وی اظهار داشت :به دنبال وقوع سیالب در فروردین ماه امسال در برخی مناطق
استان دهانه برخی پلها از رسوبات ناشی از سیل پر شده بود که به شــهرداریها ،راهداری و حمل و نقل جادهای
استان اعالم شد تا نسبت به خالی کردن رسوبات در آن محلها اقدام کنند .وی خاطرنشان کرد :دست کم  120سازه
در مسیر سیالب و جاهایی که در حریم و بستر رودخانه ساخته شد شناسایی و مقرر شد تا سازمان آب منطقهای با
همکاری بخشهای مختلف نسبت به آزاد سازی آنها اقدام کند.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت :در کشور و در استان اصفهان در طول  30سال گذشته جمعیت سالمند
ما دو برابر شده و از  3درصد به  7درصد رسیده است .حسین غفرانی با بیان اینکه اصفهان و  6استان دیگر
در معرض سالمندی قرار دارند و در سال  1404استان اصفهان نخســتین تجربه سالمندی را پشت سر
میگذارد ،گفت :در سال  1430جمعیت سالمند استان اصفهان حدود  30درصد میشود.وی با بیان اینکه
از دهه  70شاهد سقوط جمعیت در کشور بودهایم ،خاطرنشان کرد :طرح تعالی خانواده روی زمین مانده
و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی مغفول مانده است .غفرانی با با بیان اینکه  50درصد از طالقهای
کشور و استان اصفهان در  5سال اول زندگی اتفاق میافتد ،اضافه کرد 12 :درصد از طالقها در سال اول
ازدواج اتفاق میافتد.

آماده باش برای بارشهای آخر هفته

افزایش  2برابری جمعیت سالمند اصفهان

شورا

آموزش
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان:

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر:

اصفهان ،بیش از  4هزاردانش آموز بازمانده از تحصیل دارد
معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش و پرورش
استان اصفهان گفت :در این اســتان افزون بر پنج
میلیون نفری ،تاکنون چهار هزار و  ۸۰۴دانش آموز
بازمانده و تارک از تحصیل شناسایی شدند .شهین
جوانی افزود :یکهزار و  ۲۱۹نفر شامل  ۷۰۰نفر پسر
و  ۵۱۹نفر دختر از این تعــداد بازمانده از تحصیل
(کودکانی که شرایط سنی ورود به پایه اول را دارند
ولی متاســفانه وارد آموزش و پرورش نمیشــوند)
هســتند .وی تصریح کرد :در راســتای بحث طرح
انسداد مبادی بیسوادی و با هدف شناسایی ،جذب و
نگهداشت کودکان الزمالتعلیم  ۶تا  ۱۲ساله در دوره
ابتدایی ،موفق به شناســایی یک هزار و  ۵۸۰نفر از
تعداد بازماندگان و تارک از تحصیل در استان شدیم.
جوانی یادآور شد :از این تعداد افراد شناسایی شده،
 ۳۹۹نفر آنها در سامانه سناد آموزش و پرورش ثبت
نام کردند و از اول مهر به تحصیل مشغول میشوند.
وی تصریح کرد :همچنیــن  ۶۶۶۱نفر از تعداد یک
هزار و ۵۸۰نفری که شناسایی شدند به علت معلولیت
شدید در مدارس استثنایی زیر نظر بهزیستی مشغول

مدیرکل کمیته امداد استان :

اصفهانیها 2/7میلیارد
تومان در عید قربان به
نیازمندان کمک کردند
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طرح نام  ۵زن برای تصدی
وزارت آموزشوپرورش!
زمزمههایی درباره معرفی وزیر زن برای وزارت
آموزش و پرورش شنیده میشود؛ نایب رییس
فراکســیون زنان مجلس این موضوع را جدی
دانست و گفت :تا االن اسامی  ۵تا  ۶نفر زن برای
تصدی این مسئولیت مطرح شده است .معصومه
آقاپور علیشاهی با اشاره به تالشهای نمایندگان
زن برای معرفی یک خانم جهت تصدی پست
وزارت آموزشوپرورش گفت :درباره معرفی وزیر
زن ،صحبتهایی توسط فراکسیون زنان مجلس
با معاونتهای پارلمانی وزارتخانهها و خود وزرا
انجام شده تا بگوییم انتخاب وزیر زن مطالبه ما
از رییسجمهور است و حتی به صورت کتبی به
نهاد ریاست جمهوری موضوع را اعالم کردیم.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان خبر داد:

کمیته امداد

فرمانده انتظامي شهرستان خميني شهر از اجراي
طرح پاکسازي مناطق آلوده به قليان سراها وپلمب
يك واحد صنفــي عرضه قليان غير مجــاز در این
شهرستان خبر داد .سرهنگ علي جعفري نژاد گفت:
طرح تشديد اقدامات کنترلي و نظارتي و جلوگيري از
عرضه و استعمال مواد دخاني به ويژه قليان در قهوه
خانه هاي سطح شــهر و برخورد با صنوف متخلف
در فصل تابســتان در دســتور كار پليس نظارت
بر اماکن عمومي شهرستان قرار گرفت.
وي افزود:مامــوران پليــس در اجــراي اين طرح
يك واحد صنفي عرضه قليان را بــه علت فعاليت
غيرقانوني و عدم پايبندي به قوانين صنفي پلمب و
تعداد  65جام قليان  195متعلقات آن جمعآوري
و يك نفر به مراجع قضایی معرفي شــدند.فرمانده
انتظامی شهرســتان خمینی شــهربه خانواده ها
توصيه کرد ،مراقب فرزندانشان باشند تا قهوه خانه
ها و قليان ســراها به پاتوق آنها و يا گذراندن اوقات
فراغتشان تبديل نشــوند زيرا در آنجا با دوستان
نابابي آشنا مي شوند که زمينه انحراف آنها را فراهم
مي کنند.
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اخبار

به تحصیل هستند ولی آمار آنها در سیستم آموزش
و پرورش وارد میشود .معاون آموزش ابتدایی استان
اصفهان تاکید بر عزم اســتانی و ملی برای انسدداد
مبادی بیسوادی تصریح کرد :دستاوردهای پوشش
این مهم برای کل کشور و استان شامل کاهش آمار
بزه اجتماعی ،فقر فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی و...
است تا از این فرصت برابری که مهیا می شود ،بهره
الزم برده شود.

اصفهان ،بیشترین سمنهای فعال کشور را دارد
عضو هیئت رییســه شورای اســامی شهر اصفهان
گفت :اصفهــان از نظر تعداد ســمنهای فعال رتبه
نخست را در کشــور دارد .اصغر برشــان اظهار کرد:
ریشــه تاریخی تاسیس ســازمانهای غیر دولتی با
تشکیل سازمان ملل در ســال  ۱۹۴۵به وجود آمد و
به دنبال آن در ایران هم این سازمان مردم نهاد تحت
عنوان تکایا ،هیئتهای مذهبی و قهوهخانهها و بعد
از آن صندوقهای قرضالحسنه ،اتحادیهها و اصناف
تحت عنوان سازمانهای مردم نهاد شکل گرفتند .وی
با بیان اینکه اصفهان از نظر تعداد ســمنهای فعال
رتبه نخست را در کشور دارد ،افزود :از حدود دو هزار
سمن به ثبت رسیده در کشور ،بیش از  ۲۰۰مورد آنها
در اصفهان است .برشان تصریح کرد :وجوه حاصل از
درآمد سمنها و سازمانهای مردم نهاد از طریق حق
عضویت تامین میشود .وی با اشاره به شرایط و مراحل
تشکیل تشکلها ،گفت :بر اساس موضوعات مختلف
فعالیت سمنها از جمله دوستداران محیط زیست،
حمایت از بیماران صرع یا ســرطانی افراد عالقهمند
و داوطلب کنار همدیگر جمع شده و پس از دریافت

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت :مردم اصفهان در عید قربان امسال بیش
از  2میلیارد و  763میلیون تومان به صورت نقد و گوشت گرم به نیازمندان تحت
حمایت کمیته امداد اصفهان کمک کردند .محمدرضا متینپور اظهار کرد :مردم
نیکوکار استان بیش از  2میلیارد و  763میلیون تومان نذر و قربانی برای توزیع به
مددجویان و نیازمندان در اختیار این نهاد قرار دادند که این میزان نسبت به عید
قربان سال گذشته  240درصد رشد داشته اســت .مدیرکل کمیته امداد استان
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مجوز ،فعالیت خود را آغاز میکنند .برشان ادامه داد:
سال گذشته که با بحران خشکسالی رو به رو بودیم،
چشم بینای سازمانهای مردم نهاد و استفاده از نظرات
و خواســتههای آنها باعث حفظ درختان و فضاهای
سبز شــهر شــد .وی تاکید کرد :بهترین راه انتقال
خواســتههای مردم از طریق سمنها و سازمانهای
مردم نهاد است زیرا خواستههای شــهروندان را به
مدیران شهری منتقل میکنند.

اصفهان در ادامه افزود :کمکهای جمعآوریشده در عید امسال شامل یک میلیارد
و  305میلیون تومان وجه نقد13/5 ،تن گوشت گرم و یکصد و یک رأس دام زنده
بوده است .وی ،برپایی قربانگاه را از جمله خدماتی عنوان کرد که طی سالهای اخیر
توسط این نهاد به همشهریان اصفهانی ارائه میشود و خاطرنشان کرد :در عید امسال
نیز بیش از  120پایگاه و قربانگاه در سراسر استان با همکاری سازمان دامپزشکی و با
نظارت ناظران ذبح شرعی برای رفاه حال نیکوکاران اصفهانی دایر شد.

zayanderoud8108@gmail.com
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آخرین مطالعات انجام شده در بنیاد ملی نخبگان،
خبر از کاهش مهاجرت قطعی نفرات برتر کنکور
سراسری و المپیادهای علمی میدهد .به تازگی
و بر اســاس آخرین مطالعه انجام شده در بنیاد
ملی نخبگان 2712 ،نفر برگزیدگان المپیادهای
دانشجویی و  35313نفر از رتبههای یک تا هزار
کنکور سراسری مورد تحلیل قرار گرفتهاند ،میزان
خروج از کشور قطعی رتبههای  1تا  1000کنکور
سراســری در رشــته ریاضی از حدود  60درصد
برای دانش آموختگان سالهای  90تا  92با روند
کاهشی به حدود  38درصد برای دانش آموختگان
سالهای  95تا  97رسیده که به نظر میرسد این
روند همچنان نیز ادامه داشــته باشد .همچنین
میزان خروج از کشور قطعی رتبههای  1تا 1000
کنکور سراسری در رشــته علوم تجربی از حدود
 10درصد برای دانشآموختگان ســالهای 90
تا  92به کمتر از  7درصد برای دانش آموختگان
سالهای  95تا  97رسیده است که این آمار نیز
سیر نزولی دارد.

دبیر جمعیت حمایت از بیماران
ای آل اس بیان کرد:

بیماران «ای آل اس»
زیر فشار مالی تامین دارو
دبیر جمعیت حمایت از بیماران ای آل اس ()ALS
و نوروپاتی اصفهان با اشاره به مسائل و مشکالت
مبتالیان این بیماری گفــت :حداقل هزینههای
یک بیمار مبتال بــه ای آل اس در ماههای اولیه
ابتال ،حدود  ۶۰میلیون ریال در ماه و در ماههای
بعدی و پس از پیشــروی بیمــاری ،حدود ۴۰۰
میلیون ریال در ماه است .محمد زارعان ادامه داد:
این بیماران به طور معمول قرص ریلوزول مصرف
میکنند که قیمت هر بســته نمونه خارجی آن
شــامل  ۲۰قرص ۷۵۰ ،هزار ریال است و به طور
میانگین روزانه باید  ۲قرص اســتفاده شود .وی
با بیان اینکه نمونــه داخلی این قرص نیز موجود
اما با کمبود مواجه است ،خاطرنشان کرد :بیشتر
بیماران این داروها را به طور آزاد و از طریق سهمیه
بندی تهیه میکنند که مشــکالت و مسائلی به
همراه دارد .وی اضافه کــرد :افراد مبتال به ای آل
اس ،درخواست دارند که این بیماری در رده خاص
(صعب العالج) و زیر پوشــش بســته خدماتی و
حمایتی وزارت بهداشــت قرار بگیــرد از طرفی
خیــران نیــز میتواننــد از طریق همــکاری با
تشکلهای مردمی حامی این بیماران در تامین
هزینههای آنها ،سهیم باشند.

تمدید مهلت ثبتنام
کارتخوان پزشکان
مدیرکل روابط عمومی ســازمان نظام پزشکی از
تمدید مهلت ثبتنام پزشــکان برای کارتخوان
تا  31شــهریور ماه خبــر داد و گفت :بســیاری
از پزشــکان موفق به ثبت کارتخوان نشــدهاند؛
چراکه زیرســاختهای الزم فراهم نیست .دکتر
حســین کرمانپور افزود :به عنوان مثال شرکتی
که کارتخوان تولید کرده ،شــماره سریالش در
ســامانه امور مالیاتی ثبت نمیشود و آن را قبول
نمیکند و پیغام میدهد که ایــن کارتخوان در
سامانه ثبت نشده اســت .طبق اطالعات ما بانک
پاسارگاد هم به تازگی به سامانه مالیاتی پیوسته
است .وقتی هم که پزشکان با اداره مالیاتی تماس
میگیرند و مشکل را مطرح میکنند ،میگویند به
ما ربطی ندارد .معلوم است که این ضرباالجلی
که اعالم میکردند ،آنچنان فوری هم نیســت.
وی ادامه داد :امروز یکی از پزشکان فوقتخصص
به ما اعالم کرده که یک هفته اســت برای ثبت
کارتخوان تالش میکنم و در نهایت به من اعالم
کردهاند که کارتخوان خود را عوض کنید .وقتی
هم با بانک برای تغییر کارتخوان تماس گرفتهام،
بانک اعالم کرده که اگر اکنون درخواست دهید،
دو هفته دیگر کارتخوان داده میشــود .بنابراین
زیرساختها به مفهومی که دوستان ما در بخش
مالیاتی کشور میگویند ،مهیا نیست.
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6

«بن یدر» به موناکو پیوست
بن یدر ،قــرارداد خود با باشــگاه موناکو را به
امضا رسانده و در طول
 5فصــل آینده در
لیگ فرانســه به
میــدان خواهــد
رفــت .او در طول
دوران حضور خود
در باشگاه ســویا در
 138بازی برای این تیــم به میدان رفت و 70
گل نیز به ثمر رســاند .این بازیکن در پنجره
نقل و انتقاالتی تابستان  2016از تولوز فرانسه
جدا شده و به اللیگا پیوسته بود.بن یدر پس از
امضای قرارداد خود و بازگشت به لیگ فرانسه
در گفت وگو با سایت رســمی باشگاه موناکو
اظهار داشت :بسیار خوشــحالم که به این تیم
پیوســتم .احســاس کردم که مدیران باشگاه
عالقه بسیاری به حضور من در این تیم دارند.
موناکو را انتخاب کردم چون به پروژه این تیم
اعتقاد دارم و تمام تالشم را میکنم که گلهای
بسیاری را به ثمر برسانم.

لوکاکو:

تمرین در اینتر
از انگلیس سختتر است
لوکاکو ،ملیپوش بلژیکی اینتر هفته گذشته
منچســتریونایتد را
تــرک کــرد و بــا
امضای قراردادی
 80میلیــون
یورویــی راهــی
شــهر میالن شد تا
به باشگاه اینتر ملحق
شــود .لوکاکو از زمان روی کار آمدن اوله گنار
سولسشر در یونایتد کمتر به بازی گرفته میشد
و ســرمربی نروژی ترجیح مــیداد به جای او
از مارکوس راشــفورد در خط حمله استفاده
کند .لوکاکــو که طی دو فصــل حضورش در
اولدترافورد در  66بازی  28گل به ثمر رسانده
در این باره گفت :تمرین در اینتر واقعا سخت
است .ســخت و متفاوت .در انگلیس هم موقع
تمرین باید خیلی کار کــرد ولی کار کردن در
تمرینات اینتر کار و تالش واقعی است.

واگنر:

شجاعت رمز موفقیت امسال
شالکه است
ســرمربی تیم فوتبــال شــالکه آلمان تالش
میکند روح شــجاعت
را بــه تیمش بدمد
تا بتوانــد نتیجه
بگیرد .شالکه که
یکــی از تیمهای
قدیمی و با ریشه در
فوتبال آلمان است ،در
سا لهای اخیر به جایگاه واقعیاش نرسیده
است .آبیهای گلزن که امسال «داوید واگنر»
را بر باالی سر خود میبینند ،امیدوارند تحت
هدایتش ،به رده خوبی دست پیداکنند .برای
این منظور سرمربی تیم تالش میکند روحیه
به تیمش تزریق کند و از شــاگردانش بخواهد
در مواجه به چالشها ،نهراسند .واگنر در گفت
وگو با  FAZاظهارداشت :این حالت احتیاطی
که در شــالکه وجوددارد ،بــه هیچوجه مورد
پسندم نیســت .تالش میکنم این حس را از
تیم بردارم .برای ما شجاعت ،رمز موفقیتمان
خواهد بــود .وی ادامه داد :تــاش می کنیم
روحیه باال را به تمام ردههای باشــگاه انتقال
دهیم ،نباید از رویارویی با چالش ،بترسیم.

پیشنهاد سردبیر:

در خارج از خانه بازی نمیکنیم
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رقابتهای لیگ هندبال کشور در ایستگاه اول؛

سمیهمصور
داستان این فصل از رقابتهای لیگ هندبال کشور
در بخش مردان در حالی عصر امروز با حضور ده تیم
آغاز میشود که از تیمهای ســپاهان و ذوب آهن،
نماینــدگان هندبال اصفهان ،به عنــوان تیمهای
مدعی قهرمانی ایــن دوره از مســابقات نام برده
میشود .سی و دومین دوره رقابتهای لیگ هندبال
کشور که عصر امروز با برگزاری سه دیدار استارت
میخورد با شــکل متفاوتی نســبت به سالهای
گذشته اجرایی میشود .با قرعه کشی فصل جدید
لیگ برتر هندبال ،تیمهای حاضر در این رقابتها در
دو گروه  5تیمی جای گرفتند که این تصمیم با نظر
نمایندگان تیم و با در نظر گرفتن عواملی همچون
شــرایط تیمها ،برگزاری اردوها در فواصل لیگ و
تعطیلی مسابقات ،فاصله میان شهرها و هزینه زیاد
رفت و آمد اتخاذ شد.
در گــروه  Aاین رقابتهــا ذوب آهــن اصفهان با
تیمهای زاگرس اســام آباد غرب ،نیروی زمینی
کازرون ،سربداران ســبزوار ،ستارگان دشتستان و
زغال سنگ طبس و در گروه  Bنیز تیمهای سپاهان
اصفهان با فــراز بام خائیز دهدشــت ،صنعت مس
کرمان ،نفت و گاز گچســاران و آلومینوم اراک هم
گروه هستند.
قرار اســت در پایان مســابقات مرحله گروهی ،از
هرگروه چهار تیم راهی مرحله دوم شــده و پس از
اتمام رقابت دورهای ،تیمهای برتر معرفیشــوند.
با توجه به این قرعه کشی تیمهای سپاهان و ذوب
آهن اصفهان در مرحله گروهی با یکدیگر دیداری
را برگزار نمیکنند و تا مدتها خبری از دربی نصف
جهان در رشته هندبال نیســت .در این گزارش به
بررسی مختصری در خصوص هر کدام از این تیمها
میپردازیم.
تیم سپاهان ،مدافع عنوان قهرمان
تیم هندبال ســپاهان که به عنوان مدافع ،عنوان
قهرمانی لیگ را شــروع میکند برای فصل جدید
نیز محسن طاهری را روی نیمکت دارد .سپاهانی
که تمریناتشــان را به نسبت ســایر تیمها زودتر
آغاز کردهاند عالوه بر لیگ باید برای حضور در جام
باشگاههای آسیا نیز آماده شــوند .میالد قلندری،
علیرضا کاظمی و جالل کیانــی از جمله بازیکنان
جذب شده تیم سپاهان هســتند و محمد کیانی،

مدعیان اصفهانی وارد میشوند

پسر شفر زیرآبم را زد

مغز متفکر کالدرون کیست؟

مجید و وحید مســعودی ،یاســین کبیریان جو و
علی رحیمی نیز از لیست این تیم برای فصل جدید
خارج شدهاند.
محسن طاهری ،سرمربی تیم سپاهان در گفت وگو
با ایسنا تاکید کرده که تیمش امسال هم به دنبال
قهرمانی است .طاهری در این گفت وگو افزوده است:
تالش میکنیم که از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم
و قطعا برای این کار زحمات زیادی کشــیدهایم و
امیدواریم بازیکنانــی که جــذب کردهایم ،نقطه
نظرات ما را در زمین اجرا کننــد و نتایج به نفع ما
رقم بخورد.
ذوب آهن امسال یک تیم مدعی است
تیم هندبال ذوب آهن اصفهان که فصل گذشــته
رقابتهای لیگ هندبال کشور را با رتبه پنجمی در
جدول رده بندی به پایان رسانده بود ،امسال در قالب
یک تیم مدعی پا به میدان این مسابقات میگذارد.
کیوان صادقی در این فصل هم هدایت تیم ذوب آهن
را بر عهده دارد ،با این تفاوت که این بار دقیقه نودی

اگر فحاشی خوب است ،تقدیم به شما!
سرمربی تیم فوتبال سپاهان درمورد الزام باشگاههای لیگ
برتری به اصالح ورزشــگاههای خود ،گفت 10 :ســال پیش
از ورزشــگاهها ایراد گرفتیم و مصاحبــهای کردم که برای
من خیلی گران تمام شــد و حاال ضر باالجلی برای اصالح
زیرساختها تعیین کرده اند.
امیر قلعه نویی ادامه داد 10:ســال قبل گفتــه بودم برای
پیشرفت ورزش  ،زیرســاختها را باید درست کنیم .اعتقاد

پژوهشهای مرتبط با  Business Onlineفهرست  ۱۰۰مسلمان
تاثیرگذار در روســیه را اعالم کرد که نام سردار آزمون مهاجم ایرانی
تیم زنیت در رده  ۸۲این فهرست قرار دارد .راویل عینالدین ،مفتی و
رهبر مسلمانان فدراسیون روسیه در رده نخست قرار گرفته و مینتیمر
شــایمییف ،اولین رییس جمهور تاتارســتان در رده دوم و حبیب
نورماگمدوف مبارز  UFCدر رده سوم است.

تیمش را نبسته و فرصت بیشتری برای آماده سازی
تیمش در اختیار داشته است.
مسئله ای که خودش در گفت و گو با ایسنا روی آن
تاکید کرده و در این باره گفته اســت :سال گذشته
لیگ شروع شــده بود و به ما گفتند تیم را تشکیل
دهید؛ اما امسال لیگ شروع نشــده و به موقع تیم
تشــکیل شــد .همچنین بازیکنان ســال گذشته
بازیکنانی بودند کــه تقریبا بدون تیــم بودند؛ اما
امسال اینگونه نیســت و بازیکنان دارای تیم نیز به
ما ملحق شدند.
صادقی در ادامه این گفت و گو با بیان این که ذوب
آهن در لیگ امسال مدعی اســت ،افزود :در برخی
پستها سال گذشته به هیچ عنوان مهره نداشتیم
اما امســال مهرههای خوبی داریم .تقریبا شــرایط
خوبی داریم و در واقع ما جزو تیمهای مدعی امسال
هستیم.
میهمانی نمایندگان اصفهانی در هفته اول
هفته نخســت رقابتهای لیگ برتر هندبال ،عصر

دارم ما ایرانیها میتوانیم در همه چیــز جزو  20رتبه برتر
دنیا باشیم؛ اما حساد تها باعث میشود بسیاری از نخبهها
نتوانند جایگاه خود را در کشور پیدا کنند.
قلعهنویی بــا بیان اینکه همــه دســتگاهها او را به خاطر
صحبتهایش احضار میکنند ،گفت :هــر روز برای ما نامه
میآید؛اما نمیدانم چرا آقایان در قبال اتفاقاتی که در کشور
میافتد ،سکوت میکنند.
سرمربی تیم فوتبال ســپاهان افزود:از حسنزاده ،رییس
کمیته انضباطی ســوالی دارم 100 .هزار نفــر به من فحش
ناموس دادند ،اگر خوب اســت ،اینها را به شما (حسنزاده)
تقدیم میکنم! خویشتنداری کردم؛ اما مرا جریمه و محروم

20

آزمون در فهرست تاثیرگذارترین مسلمانان روسیه

رم به دنبال جذب مدافع
ایتالیایی یوونتوس

در خارج از خانه بازی نمیکنیم

دانیله روگانی ،دفاع وسط یوونتوس که در این
تیم با بیمهری مواجه
شده بعد از آنکه در
طول تابســتان تا
یک قدمی انتقال
به آرســنال پیش
رفت ولی نتوانست
راهی این تیم شــود
حاال مورد توجه دو باشــگاه رم و موناکو قرار
گرفته و ممکن است راهی یکی از این دو تیم
شود.با توجه به اخبار رســانههای ایتالیایی به
نظر میرســد جدایی روگانی از یوونتوس در
تابســتان جاری قطعی به نظر میرســد و در
حال حاضر مهمترین مقاصــد احتمالی او رم
و موناکو هســتند .روگانی پیش از بسته شدن
پنجره نقل و انتقاالت لیگ برتر انگلیس مورد
تقاضای آرســنال بود ولی یوونتوس پیشنهاد
توپچیها برای جــذب او با یک قرارداد قرضی
دوساله را رد کرد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره شکست تیم فوتبال ذوب آهن مقابل االتحاد عربستان و حذف از
لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت :بازیهای مراحل حذفی نشان میدهد تیمهایی میتوانند در گردونه
مسابقات بمانند که از لحاظ حرفهای ،تمرکز و سرمایهگذاری در سطح باالتری قرار داشته باشند .به
غیر از ذوب آهن تیمهایی مانند الدحیل و االهلی نیز حذف شدند و این سطح باالی مسابقات را نشان
میدهد .ســعید آذری عنوان کرد :در بازی با االتحاد مقداری بینظمی را در خط دفاع شاهد بودیم و
دلیل آن نیز عدم تمرکز کافی بود .فشاری که االتحاد روی دفاع ما وارد میکرد خیلی زیاد بود و نباید ما
کسی را قربانی کنیم .محمدباقر صادقی ،اشتباهی سهوی انجام داد که از این دست اشتباهات ممکن
است همه دروازهبانان بزرگ دنیا مرتکب شوند .نباید کســی را برای این شکست قربانی کنیم و باید
بدانیم که بین فوتبال ما و عربســتان از لحاظ باشــگاهی فاصله به وجود آمده است .وی درباره اینکه
سازمان لیگ اعالم کرده که باید بازی هفته نخســت لیگ برتر مقابل سایپا به دلیل عدم آمادهسازی
ورزشگاه فوالدشهر در خارج از اصفهان و بدون تماشاگر برگزار شود ،اظهار داشت :زمانی که قرعهکشی
شــده چرا باید بازی در بیرون اصفهان برگزار شود؟ ما در این اســتادیوم (فوالدشهر) مسابقات لیگ
قهرمانان آسیا را برگزار کردهایم و دیگر نباید مشــکلی وجود داشته باشد .بهتر است بهاروند ،رییس
سازمان لیگ درآمدهای ما از تبلیغات محیطی را پرداخت کند تا بتوانیم ورزشگاهمان را آماده کنیم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پاسخ به این ســوال که آیا حاضرید در هفته نخست به شهر دیگری
برای برگزاری بازی بروید ،گفت :برای چه باید این کار انجام دهیم؟ حداکثر کاری که انجام میدهیم
این است که اجازه دهیم این بازی بدون تماشاگر برگزار شــود و بیرون از شهر نمیرویم .بهاروند که
میدانست وضعیت اینطور است ،چرا لیگ را قرعهکشی کرد؟ در این  ۱۰-۱۲روز معجزهای نمیتواند
رخ بدهد.

zayanderoud8108@gmail.com

امروز با برگزاری دیدار تیمهای سربداران سبزوار با
تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون آغاز میشود
و در دیگر دیدارهای امروز نماینده اراک که این بار با
نام آلومینیوم در لیگ حاضر شده در رقابتی سخت
به مصاف تیم فوالد مدعی و مدافع عنوان قهرمانی
لیگ برتر هندبال می رود.
این احتمال وجود دارد که حامــی مالی تیم اراک
باز هم تغییر کرده و با نام دیگــری در لیگ حاضر
شود .نفت و گاز گچســاران که حضورش به واسطه
مشــکالت مالی و دریافت مجوز در روز قرعه کشی
لیگ قطعی شد نیز امروز میزبان تیم مدعی فراز بام
خائیز دهدشت است .دو رقابت لیگ نیز فردا پیگیری
خواهد شــد و تیم ذوب آهن اصفهان به دشتستان
میرود تا با تیم ستارگان این شهر مسابقه دهد.
در آخرین دیــدار هفته نیز تیم تــازه لیگ برتری
شــده زغال ســنگ طبس مهمــان تیــم نایب
قهرمان دوره قبل لیگ ،زاگرس اســام آباد غرب
است.

کردند .قلعهنویی که بــا رادیــو ورزش گفتوگو میکرد،
خاطرنشــان کرد :چــرا باید اجــازه دهند حکــم بازی
پرســپولیس  -ســپاهان پس از دو قهرمانی اعالم شود؟
مرا به خاطــر صحبتهایم بــه همه جا احضــار کردند که
چرا حرف حق میزنــم .حتی آنجاهایی که نباید اســم آن
را ببریم .آقای حســنزاده! خودت و خانــوادهات را جای
من و خانــوادهام بگذار 100 .هزار نفر به مــن توهین کردند
و من خویشــتنداری کردم .تیم مــا را در اصفهان  9نفره
کردند که ســلیمانی پس از بــازی از من تشــکر کرد؛ اما
حســنزاده ما را جریمه و محروم کرد .این چه قانون و دینی
است؟

یک دروازهبان در آستانه توافق با استقالل

بعد از جدایی محمــد ناصــری ،دروازهبان جوانی کــه چند روزی
در تمرینات آبی پوشــان حضور داشت ،مســئوالن این باشگاه در
آســتانه توافق نهایی با یک دروازهبان جوان دیگر قرار دارند .حسین
پورحمیدی ،دروازهبان فصل گذشــته تیم اســتقالل خوزستان ،با
آبیهای تهران مذاکراتی داشــت و توافق اولیه برای پیوستن به این
تیم حاصل شد.
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عکس روز

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:

L

ادعای روز؛

مصاحبــه اصغر حاجیلــو علیه وینفرد شــفر و
پســرش داغ دل جابر انصاری را تازه کرده است.
بازیکن سابق استقالل و فعلی پیکان در این باره
گفت« :مصاحبه ایشــان را خواندم و باید بگویم
حرفهایش درست بود .من نیمفصل در حالی از
استقالل جدا شدم که خیلیها گفتند بمان .خود
شــفر با من خوب بود ،ولی نمیدانم ساشا به چه
دلیلی موافق بازی کردنم نبود .ساشا در ظاهر به
من احترام میگذاشت؛ اما میدانستم همه چیز
زیر سر اوســت .باالخره وقتی بازیکن عضو تیم
باشد متوجه خیلی مسائل میشود .وقتی دیدم
موضع پسر شفر منفی است تصمیم گرفتم جدا
شوم ،چون میدانستم در ادامه فصل هم زیرآب
مرا خواهد زد».

قلعه نویی خطاب به رییس کمیته انضباطی:

E-MAI

در حاشیه

نوع دوستی «صالح» ،یک بار دیگر در لنز دوربینها

محمد صالح ،ستاره مصری لیورپول و چند نفر از همبازیهایش که برای شرکت در سوپرجام
اروپا که بین لیورپول و چلسی برگزار میشــود به استانبول سفر کردهاند سه شنبه شب در
ورزشگاه وودافون این شهر ،محل برگزاری ســوپرجام حضور یافتند تا با عدهای از کودکان
و جوانان تحت پوشش بنیاد فیفا همراه شــده و برای آنها خاطراتی خلق کنند که هرگز از
یادشان نخواهد رفت.
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خواکین ،یکی از دو دســتیار خارجی کالدرون
در پرسپولیس اســت .این مربی که دستیار اول
کالدرون محسوب می شود به نوعی مغز متفکر
این مربی آرژانتینی هم به شمار میرود .خواکین
تمام آیتمهای تمرینی و حتی مــوارد دیگر را با
توســل به کامپیوتر و آنالیز کامپیوتری زیر نظر
دارد و به کالدرون منتقل میکند .این در شرایطی
است که کریم باقری به عنوان معتمد کالدرون در
تیم فعالیت دارد و نسبت به زمان برانکو فعالیت
و دخالت بیشتری در تمرینات و اجرای آیتمهای
تمرینی دارد .کالدرون به نوعی وظایف سنگین
تمرینی و آنالیز تمرین و بازیکنان را به خواکین
سپرده و از طرف دیگر از باقری خواسته به خاطر
ارتباط خوبی که با بازیکنــان دارد در این بخش
کمک بیشتری داشته باشد.

آینده مبهم ستاره ایرانی
در بروژ
رسانههای بلژیک با پوشــش اخبار خرید جدید
باشــگاه شــارلروا از جامائیکا به منتفی شــدن
موضوع بازگشت قرضی کاوه رضایی به این تیم
پرداختند .بنا به نوشته این رسانهها ،مهدی بیات
مالک ایرانی شــارلروا قراردادی سه ساله با شامر
نیکولســون ،مهاجم جامائیکایی به امضا رساند
تا تقویت خط حمله این تیم بــا موفقیت انجام
شود .پیش از این و طی دو هفته گذشته ،شایعات
زیادی پیرامون بازگشت قرضی و یکساله کاوه
رضایی به شارلروا نقل محافل خبری بلژیک شده
بود؛ اما گویا مذاکرات بیات با ســران بروژ و خود
این بازیکن به سرانجام نرسید تا این پروسه کامال
منتفی به نظر برسد .با این روند و جایگاه متزلزلی
که کاوه رضایی در فهرســت بازیکنان بروژ برای
این فصل دارد به نظر میرسد ستاره گران قیمت
ایرانی با ابهام بیشــتری در آینــده فوتبال خود
روبــه رو خواهد بود بــه خصوص که نــام او در
فهرست اروپایی بروژ نیز قرار نگرفته است.

منهای فوتبال

درآمد  ۸۶میلیون دالری
«فدرر» از تبلیغات طی یک سال
چند روز پیش راجر فدرر ۳۸ ،ساله شد و در حال
حاضر مشخص نیست چه زمانی دوران فعالیتش
به پایان خواهد رسید .تنیســور سوئیسی حتی
با وجود این که آخرین فینــال یعنی ویمبلدون
را به نواک جوکوویچ واگذار کرد ،پرافتخارترین
ورزشکار در فتح گرند اسلم است .برندهای مهم
میدانند کــه تنیسورسوئیســی میتواند نقش
مهمی در آشنایی مردم با محصوالتشان داشته
باشد و به همین خاطر هزینههای زیادی را صرف
میکنند تا برندشان در تمام جهان دیده شود .بر
اســاس اعالم مجله فوربس ،فدرر از یکم ژانویه
 ۲۰۱۸تا  ۱۲ماه بعد تنها از طریق تبلیغات۸۶ ،
میلیون دالر ( ۷۷میلیون یورو) به دست آورد.
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معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خبر داد:

چهره ها
فرمانده لشکر  14امام حسین(ع) خبر داد:

توزیع پوشاک و مواد غذایی
در مناطق محروم جنوب شرق

بیش از چهار میلیارد ریال پوشاک و مواد غذایی
بین ساکنان مناطق محروم اســتان سیستان و
بلوچســتان توزیع شد .فرمانده لشــکر  14امام
حسین (ع) اصفهان گفت :همزمان با دهه والیت
و به همت رزمندگان لشکر  14امام حسین (ع) و
خیران استان اصفهان ،این میزان کمک بین 400
نفر از ساکنان مناطق محروم شهرستان سراوان
استان سیستان و بلوچستان توزیع شد .سرهنگ
پاسدار محمد هاشمی افزود :این کمکها شامل
دو کانتینر پوشاک و بیش ازدو هزار بسته غذایی
بوده است .وی گفت :اجرای برنامههای فرهنگی،
مذهبی ،هنری و برگزاری مســابقات فرهنگی،
هنری در میان کودکان این شهرســتان از دیگر
اقدامات این نهاد در منطقه عملیاتی جنوب شرق
کشور است.

استاندار اصفهان:

کمیته ویژه مقابله با قاچاق
صنایع دستی تشکیل میشود
اســتاندار اصفهان روز گذشــته پس از جلســه
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :اصفهان از سوی سازمان
آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به
عنوان نخستین عضو شبکه جهانی شهرهای خالق
در عرصه صنایع دســتی و هنرهای مردمی معرفی
شده است و ورود صنایع دستی قاچاق به این استان
حیثیت صنایع دستی اصفهان را زیر سوال میبرد.
عباس رضایی افزود :به همین منظور مقرر شد کمیته
ویژهای در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان
با حضور کارشناسان ســازمان « میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری » و اتحادیه صنایع دستی
اصفهان تشکیل شود تا با بررســی مشکالت و راه
حلهای کارشناسی به کمیسیون ،راهبردهای الزم
برای جلوگیری از ورود صنایع دستی قاچاق به استان
و صادرات صنایع دستی اســتان به خارج از کشور
اندیشیده شود .از مجموع  ۶۰۲رشته صنایع دستی
شناسایی شده در دنیا  ۲۹۹مورد مربوط به ایران و
از این تعداد  ۱۹۶رشــته مربوط به استان تاریخی
و هنرپرور اصفهان اســت که تاکنون  ۴۰۰هزار نفر
شاغل در این بخش ساماندهی شدند که با احتساب
خانوادههای این افراد ،معیشت حدود چهار میلیون
نفر به صنایع دستی گره خورده است .استان اصفهان
به لحاظ حجم ۶۰ ،درصد تولید صنایع دستی کشور
را به خود اختصاص داده که از جمله این رشتهها زری
دوزی و قلم کاری ،ترمه و نقره کاری ،تذهیب و تحریر
انواع کتاب ،قرآن ،قطعات نگارگری و نقاشی است.

معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه
انسانی شهردار تاکید کرد:

مناسبسازی مسیر  BRTخیابان جی برای توانخواهان
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان اظهار کرد :شــهر
دوستدار معلوالن نباید در حد شعار باشد ،بلکه شهر باید به معنای
واقعی کلمه دوستدار معلوالن ،روشندالن ،سالمندان و سایر افراد
توانخواه باشد .علیرضا صلواتی با بیان اینکه در طرحهای عمرانی و
پیادهرو سازیها ،مناسبسازی تقاطعها برای نابینایان پیش بینی و
مسیرهای شیاردار احداث میشود ،افزود :بر اساس برنامه ریزیهای

برخورد قاطع پلیس با راکبان موتور سوار در پارکها و فضای سبز؛

آرامش به پارکهای سطح شهر بر میگردد
نرگس طلوعی

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان از حضور
پلیس در پارکها برای برخورد با موتور ســواران
خبــر داد؛ خبری کــه میتواند نقطــه عطفی بر
پایان این معضل قدیمی در شهر باشد .در زندگی
ماشینی امروز گذراندن ســاعاتی همراه خانواده
در پارکها ســبب آرامش و آســایش افراد است
تا خانوادههــا از اوقات فراغت بهــره خوبی ببرند
به خصوص در گرمای تابســتان که شــهروندان
تمایل بیشتری دارند ســاعاتی از روز را به دور از
گرما و آلودگی هوا به تفریــح بپردازند .پارکها و
فضای سبز شهری بهترین مکان برای پاسخ به این
نیاز شهروندان است؛ اما سالهاست که عدهای با
نادیده گرفتن حقوق شهروندان و زیر پا گذاشتن
قانون ،موتور ســیکلت ها و دوچرخههای خود را
به داخل پاک برده و امنیــت و آرامش افراد را به
مخاطره میاندازند .گستردگی این معضل در شهر
تا جایی پیش رفت که شــهردار اصفهان در سال
جاری در برنامه رادیویی «سالم اصفهان» اکیدا از
موتورسواران درخواست کرد تا از ورود به پارکها
خودداری کنند.
قدرت ا ..نوروزی در این برنامه با بیان اینکه بیشتر
گالیه شهروندان در پارکها مربوط به تردد موتور
ســواران اســت از ماموریت جدید معاونت حمل
و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان برای اجرای
طرح ترافیکی مناســب جهت جلوگیری از ورود
موتورســواران به پارکهای شــهر خبــر داد .در
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همین راســتا معاون خدمات شــهری شهرداری
اصفهان دیروز از اقدامات انجام شده در این رابطه
سخن گفت.
حسین امیری در جلسه ســاماندهی ورود موتور
سیکلت ها به پار کهای سطح شــهر اظهار کرد:
حضور موتورسیکلتها در پارکها عالوه بر ایجاد
مزاحمت برای شــهروندان ،موجــب اختالل در
نظم عمومی میشــود و عبور و مرور آنها در معابر
عالوه بر ایجاد آلودگــی صوتی ،برای خانوادهها به
خصوص کودکان خطرناک و ممکن است اتفاقات
ناگواری در پی داشته باشد.

وی با تاکیــد بر انجــام اقدامات الزم بــرای رفع
این مزاحمتهــا و مخاطرات ،تصریــح کرد :در
ابتدا باید فرهنگســازی الزم و استفاده صحیح و
درست از موتورسیکلت انجام شده و برای راکبین
موتورسیکلت این فرهنگ نهادینه شود که پارکها
و بوستانهای شهر محلی برای استراحت و گذران
اوقات فراغت شــهروندان اســت و نباید به مکانی
برای جوالن موتورسواران تبدیل شود.
امیری ادامه داد :موتورسواران باید در کنار ورودی
پار کها ،موتورهای خود را پارک کنند و فرهنگ
استفاده از موتورســیکلت و وارد نشدن به محیط

رییس سازمان بسیج سازندگی استان:

رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان
بیان کرد :مقام معظم رهبری تاکید فراوانی بر
بحثهای خدمترســانی و فعالیت گروههای

جهادی داشــتند و همچنیــن در دیدارهای
اخیر که با ایشان داشتیم بر فعالیت هستههای
خدمترسانی تاکید کردند .سرهنگ پاسدار
احسا نا...رضاپور با اشــاره به اینکه رهبری
تعبیر تصویر واقعی کشــور را برای جهادگران
داشتند ،ادامه داد :بسیاری از کارهای بزرگ در
پیچ و خم و بروکراسیهای اداری مانده و مغز
کالم برخی آقایان «نمیشود» و «نمیتوانیم»
است .وی افزود :گروههای جهادی نشان دادند
که با کمتریــن امکانات و کمتریــن هزینهها
میتوان بــزرگ ترین کارهــا را انجام داد؛ در
حال حاضر باید بــه درون نگاه کنیم نه اینکه
به بیرون نگاه داشته باشــیم .رضاپور تصریح
کرد :نگاه به درون یعنی از توانمندیهای خود
استفاده کنیم .رییس سازمان بسیج سازندگی
اســتان اصفهان در ادامه خاطر نشان کرد :در
جریان ســیلهای اخیر دیدیم که گرو ههای

جهادی در این مقوله ورود پیدا کردند و کار را
با تالش شبانهروزی پیش بردند .وی همچنین
گفت :موضوعی کــه رهبری هم مطرح کردند
این اســت که باید با نگاه به درون
و توانمنــدی داخلی و در دســتور
کار قــرار دادن اقتصــاد مقاومتی
کارها را انجام دهیم .این مســئول
اجرایی اســتان در بخش دیگری از
گفــت وگوی خــود ابراز داشــت:
بسیاری از پروژهها بر زمین میماند
و انجام نشدن پروژ هها را به بودجه
گره زده و همیشه میگویند بودجه
نیســت و نمیشــود کار کرد؛ در حالیکه ما
بهترین پتانسیل را در کشور در دل نیروهای
خدوم و نیروی انسانی گروههای جهادی داریم.
رضاپور گفت :جهادگران مشتاق خدمترسانی
و محرومیتزدایی هستند؛ اما اگر آن امکاناتی
که الزم است را در اختیار داشته باشند کارهای
بسیار بزرگی انجام میدهند و در واقع ایرانی
آبــاد خواهیم داشــت؛ چرا کــه در حقیقت
جهادگران تصویر واقعی از کشور را به نمایش
میگذارند .رییس ســازمان بسیج سازندگی
استان اصفهان در پایان بیان کرد :رهبری هم
چنین نگاهی داشتند که باید نیروهای جهادی
و همه مردم اعم از مسئول و غیر مسئول ورود
پیدا کنند و تصویــر واقعی از اقتصاد مقاومتی
را نشــان بدهند تا بتوانیم تمام مشکالت را از
ســر راه برداریم و در واقع پیشــرفت حاصل
کنیم.

حضور فیلمسازان برتر در سومین المپیاد فیلمسازی نوجوان
ده فیلمساز برتر سینمای کودک و نوجوان در سومین المپیاد فیلمسازی نوجوان حضور دارند .این المپیاد با
هدف آموزش اصول فیلمسازی کودک و نوجوان برای نوجوانان فیلمساز به مدت پنج روز از  26مرداد در مجتمع
فرهنگی هنری سوره اصفهان برگزار میشود .مرضیه برومند ،رسول صدر عاملی ،وحید نیکخواه آزاد ،علی اکبر
قاضی نظام ،کامبوزیا پرتوی ،همایون اسعدیان ،ایرج طهماسب ،ابوالفضل جلیلی ،آقای علیمراد ،پوران درخشنده
از جمله فیلمسازانی هستند که در کارگاههای آموزشی سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان حضور دارند.
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پارکها و رعایت قوانین به بخشــی از هنجارهای
واقعی مردم تبدیل شــود.ایجاد موانع الزم برای
جلوگیری از ورود موتور ســیکلت ها و غیر ممکن
شــدن ورود آنها به محوطه پارکها و فضای سبز
شــهر از جمله اقداماتی اســت که به گفته معاون
خدمات شهری شــهرداری اصفهان باید در کنار
کارهای فرهنگی صورت گیرد.
امیری ادامــه داد :با ایجاد زیرســاختهای الزم،
نیروی انتظامی ،پلیس راهــور و کارکنان کنترل
نظارت با راکبــان متخلف برخــورد میکنند ،در
همین راستا مقرر شده اســت نیروی انتظامی هر
روز از ساعت  5بعدازظهر در پارکهای سطح شهر
اصفهان حضور داشته باشد.
وی اضافه کرد :طــی هماهنگیهای به عمل آمده
با پلیس راهور از این پس با موتورسوارانی که وارد
محوطه پارکها میشوند و تخلف میکنند برخورد
قانونــی الزم صورت مــی گیرد و موتورســواران
متخلف اعمال قانون خواهند شد.
معاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهان با
بیان اینکه تا پایــان مردادماه اقدامــات الزم در
زمینــه تجهیــز پارکهــا بــه ایجــاد موانع در
ورودی پارکهــا و نصب تابلوها بــرای جلوگیری
از ورود موتورســیکلتها انجام میشــود ،اذعان
داشــت :همچنین فضای مناســب بــرای پارک
موتورسیکلتها در اطراف پارکها ایجاد میشود
در نتیجه موتورسواران باید خود را ملزم به رعایت
قوانین کننــد؛ چراکه با هرگونــه ایجاد مزاحمت
موتورسواران در محیط پارکها برخورد میشود.

رییس کمیسیون فرهنگی ،ورزشی شورای اسالمی شهر:

اگر امکانات الزم در اختیار جهادگران بسیجی باشد
ایرانی آباد خواهیم داشت

نیاز به شاخصهای علمی
برای ترسیم آینده شهر

معاون برنامهریزی و توســعه ســرمایه انسانی
شــهردار اصفهان اظهار کرد :کالنشهر اصفهان
پرچمدار مدیریت شهری در عرصههای مختلف
بوده و به تمام جنبههایی که مدیریت شهری باید
برای یک اداره خوب یا بهبود و توسعه شهر مدنظر
قرار داده ،توجه کرده اســت .علیرضا صادقیان
نگاه به آینده در مدیریت شهری را یک ضرورت
دانســت و افزود :برای ســاختن آینده یک شهر
باید نگاه ویژهای به آن داشــته باشیم زیرا آینده
شــهر ،چراغ راه عملکرد شــهرداری است و به
همین دلیل موضــوع آیندهپژوهی شــهری را
مورد توجه قرار دادهایم .معــاون برنامهریزی و
توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان با اشاره
به برگزاری نخســتین نشست «شــهر آینده و
آینده شهر» تصریح کرد :با برگزاری این نشست
در کتابخانه مرکزی که با حضور متخصصان این
رشته برگزار میشــود ،درصدد هستیم آیندهای
روشن را برای شــهر اصفهان ترسیم کنیم .وی
تاکید کرد :توجــه به این موضوع کــه در آینده
چه اقداماتی را باید انجام دهیم تا شــهر اصفهان
به سمت توســعه حرکت کند ،یکی از مهمترین
اهداف معاونت برنامهریزی و توســعه ســرمایه
انسانی شهرداری اصفهان است .صادقیان با بیان
اینکه برای چگونگی ترســیم شهر اصفهان برای
آینده به شاخصهای علمی نیاز داریم تا بتوانیم
شهری زیستپذیر داشته باشیم ،گفت :در ابتدا
باید ببینیم که در حال حاضر شهر اصفهان در کجا
قرار دارد و با چه معیارهایی میتواند به شــهری
زیستپذیر تبدیل شود .وی خاطرنشان کرد :باید
برای شهروندان تصویری از آینده شهر ارائه دهیم
که امیدبخش باشد و اجازه ندهیم مقصد به غیر از
اصفهان جای دیگری باشد.

انجام شده در تمام پیاده روهای شهر بلوک فرشهای معلوالن نصب
میشود .معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خاطرنشان
کرد :در حال حاضر  ۸۰درصد تقاطعهای شهر اصفهان همسطح
سازی و مناسب سازی شده است .وی با اشاره به مناسب سازیهای
انجام شده در خطوط اتوبوســرانی شهر اصفهان ،گفت :با توجه به
اینکه اتوبوسهای شهر دارای پله است ،امکان استفاده برای معلوالن

ویلچرنشین وجود ندارد؛ اما در خطوط  BRTخط به خط و ایستگاه
به ایستگاه با حضور مشاور مناسب سازی شهرداری اصفهان که از
جامعه معلوالن است ،مناسب سازیها انجام میشود .صلواتی اظهار
کرد :در حال حاضر مسیر  BRTخیابان جی مناسبسازی شده و در
مسیر خیابان بزرگمهر ،آبشار ،سجاد تا میدان آزادی نیز به ترتیب
اصالح رمپها انجام میشود.

آرمان ما ،مدیریت جامعه
به دست مردم است

رییس کمیســیون فرهنگی ،ورزشــی شورای
اسالمی شهر اصفهان در همایش روز بزرگداشت
تشــکلها و مشــارکتهای اجتماعــی که در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار
شد ،اظهار کرد :توسعه پایدار مسیر
ناهمواری است که با مشارکت مردم
و همیــاری در زمینههــای مختلف
هموارتر میشــود ،زمانی به توسعه
پایدار دست خواهیم یافت که حضور
مردم در قالب نهادهای مدنی سامان
پیدا کند .فریده روشــن ادامه داد:
حضور مردم در مدیریت جامعه سبب
پویایی میشود و از سوی دیگر مشکالت جامعه
را کاهش خواهد داد .رییس کمیسیون فرهنگی،
ورزشی شورای اسالمی شهر با اشاره به اهمیت
حضور مردم افزود :وقتی مردم و سمنها حضور
پیدا میکنند تمام راههایــی که در بخشهای
دولتی و نیمه دولتی به ســرانجام نمیرسد به
راحتی با حضور ســمنها حل و فصل میشود
و در حقیقت اهداف بلند دولتها تنها با حضور
مردم ،ســمنها ،خیریهها و هیئتها به انجام
میرسد .وی با بیان اینکه سمنها چشم بینای
یک جامعه هســتند که زوایــای ناپیدای آن را
مینگرند و با صدای رســا آن را به همگان بیان
میکنند ،گفت :جامعه مطلوب زمانی مســیر
خود را پیدا میکند که عــاوه بر حضور مردم
در عرصــه انتخابات این مشــارکت را با حضور
نهادهای مردمی ادامه دهد .روشن تصریح کرد:
حضور نهادهای مردمی در زمینههای مختلف

اجتماعی و اقتصادی سبب افزایش سرمایههای
اجتماعی و دســتیابی به اهداف واال میشــود.
وی با بیان اینکه در ابتدای کار شورای پنجم و

اخـبار

تجلیل از برگزیدگان جشنواره
استانی کتابخوانی رضوی
در آیینــی از  70برگزیده نهمین جشــنواره
استانی کتابخوانی رضوی در اصفهان تجلیل
شد .دبیر این دوره جشنواره با اشاره به افزایش
دو و نیــم برابری تعداد شــرکت کنندگان در
نهمین جشنواره اســتانی کتابخوانی رضوی
نســبت به دوره قبل گفت :از  75هزار شرکت
کننده 45 ،هزار نفر به صــورت الکترونیکی و
بقیه به صورت مکتوب مسابقه دادند.
امیر هوالکویی بــا بیان اینکــه در این دوره
 850نفر از استان برگزیده شدند ،افزود :شیوه
رقابت در جشــنواره شامل مســابقه مکتوب
کتابخوانی ،نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان
و پویش کتابخوان مجازی بــود .وی گفت :در
نهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی 12
عنوان کتاب برای رقابــت کتابخوانان چهار
رده متولدان ســالهای  90تا  86 ،94تا ,89
 81تا  85و جوانان و بزرگســاالن سال 1380
به قبل به دو شیوه فردی و خانوادگی انتخاب
شــد .هوالکویــی ،نشــر و نهادینــه کردن
سیره رضوی ،معرفی ابعاد شخصیتی و علمی
کریمــان اهل بیت حضــرت امام رضــا (ع)،
حضرت شاه چراغ (ع) و حضرت معصومه (س)
را از اهداف اصلی این جشــنواره با مشــارکت
 250کتابخانــه و  95دســتگاه در اســتان
اصفهان بیان کرد .فراخوان نهمین جشــنواره
کتابخوانــی رضوی خــرداد امســال اعالم
شده بود.

فراخوان ثبت نام در مدرسه
تابستانی صنایع دستی
مدرســه تابســتانی صنایع دســتی پذیرای
عالقهمندان به هنر اســت.مدیریت پژوهش،
خالقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان
با همــکاری مــوزه هنرهای معاصر مدرســه
تابســتانی صنایع دســتی را برگزار میکند.
هنرجویان  10تا  18ســاله در ایــن دوره در
یکی از رشــتههای قلمزنی ،میناکاری ،کاشی
هفت رنگ ،قلمکاری و ســفال میتوانند ثبت
نام کنند و زیر نظر اســتادان مجرب آموزش
صنایــع دســتی اصفهــان آمــوزش ببینند.
با توجه به برگــزاری همزمــان کارگاهها ،هر
هنرجو میتواند در یک رشــته ثبت نام کند.
عالقه مندان تا  28مــرداد فرصت دارند برای
ثبت نام به نشــانی میدان امام حســین(ع)،
ارگ جهان نما ،فاز  ،3طبقــه دوم ،روبه روی
شــهر کتاب ،مدیریت پژوهــش ،خالقیت و
فناوریهای نوین مراجعه کنند و برای کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفن -32121470
 031تماس بگیرند .این دورهها از دوم تا هشتم
شهریور در خیابان اســتانداری موزه هنرهای
معاصر برگزار میشــود و پــس از پایان دوره
آموزشی ،نمایشــگاهی از آثار هنرجویان این
دورهها برگزار میشود.

شهرستان

برنامههای سالروز ورود
آزادگان در اردستان

مدیریت شهری اولویتها مشخص شد که یکی
از مهمترین آنها حمایت از سازمانهای مردم
نهاد و مشــارکت اجتماعی بــود ،اظهار کرد :با
جدیت سعی بر این داریم که هرگونه برنامهریزی
شهری را با حضور سمنها انجام دهیم و در این
راستا اداره مشارکتهای اجتماعی در سازمان
فرهنگی ورزشی شــهرداری اصفهان فعال شد
و با دعوت از سمنها و مشارکت آنها توانستیم
برنامههــای خوبی در مباحــث مختلف برگزار
کنیم .روشــن با بیان اینکه آرمان ما مدیریت
جامعه به دســت مردم اســت و باید همه برای
دســتیابی به این آرمان تالش کنند ،گفت :در
شهرهای توســعه یافته مدیریت واحد شهری
تحقق یافته؛ اما متاســفانه در ایــران هنوز به
مدیریت واحد شــهری دســت نیافتم که تنها
راه آن حضــور و فعال بــودن نهادهای مردمی
است.

بیــش از  ۱۰برنامه
علی دهقانان زواره
همزمان با ســالروز
ورود آزادگان به میهن اسالمی در اردستان اجرا
می شود .غالمرضا سمیعی ،رییس اداره بنیاد
شهید و امور ایثارگران شهرستان اردستان در
گفت و گو با خبرنگاران اعالم کرد :نصب بنر و
تبلیغات محیطی ،ارســال پیامــک به جامعه
هدف ،برپایــی اردوی یــک روزه بــه همراه
خانوادههای این بزرگواران ،سخنرانی آزادگان
قبــل از خطبههای نمــاز جمعه شــهرهای
اردستان ،مهاباد و زواره ،برپایی نمایشگاه عکس
از دوران آزادگی و بازگشــت به کشور ،تجلیل
ویژه از شــهیدان ســادات و آزادگان متوفی،
مسابقه نقاشی توســط دانش آموزان ابتدایی،
نامگذاری فوتسال کشــوری شهر زواره تحت
عنوان آزادگان اسوههای مقاومت و صبوری و
گردهمایــی و تجلیل ویــژه از آزادگان از اهم
برنامههای ایــن اداره به مناســبت  ۲۶مرداد
سالروز ورود آزادگان سر افراز به میهن اسالمی
است.

آگهی مزایده  -مرحله اول -نوبت اول
با توجه به اینکه شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/1520

مورخه  98/3/23شورای اسالمی شهر ،نسبت به فروش قطعه زمینی به شماره
پالک  3731تفکیکی از پالک ثبتی  3423فرعی از  35اصلی به متراژ 414/44

متر مربع ،واقع در شــهرک باغ ویالیی باغشهر نیاســر بر اساس قیمت پایه
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کارشناسی شده از طریق مزایده اقدام نماید .لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ
انتشار آگهی ظرف مدت  10روز جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری (امور

پیمانها) مراجعه نمایند.

ضمن ًا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

احمد امینی نیک -سرپرست شهرداری نیاسر
zayanderoud8108@gmail.com
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م الف567631:

پیامبر اکرم (صلی ا ...علیه و آله):
هر كس خوش حال مى شود كه خير (بركت)
خانه اش زياد شود  ،هنگام حاضر شدن غذايش
دست هاى خود را بشويد .

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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خرس گرسنه ،دیوار خانه را سوراخ کرد

دختربچه  10سالهای که مادربزرگ است!

یک خرس سیاه با ورود به یک خانه در آمریکا ،با خراب کردن دیوار از آنجا فرار
کرد .پلیس در منطقه کلرادو میگوید که این خرس روز جمعه عصر و زمانی که
خانه خالی بوده به داخل آن رفته و به همین دلیل به هیچکس آسیبی نرسیده
است .به گفته پلیس منطقهای ،بوی متصاعد شده از آشغالها به احتمال زیاد
دلیل آمدن این خرس به محل بوده اســت .اداره پلیس در صفحه فیسبوک
نوشت که پس از حضور ماموران پلیس ،خرس شــروع به سوراخ کردن دیوار
کرد تا بتواند فرار کند .این اداره نوشته است :خرسها حیوانات بسیار باهوشی
هستند و باید وظیفهمان را در قبال این حیوانات به خوبی انجام دهیم.

دختربچه  10سالهای به نام « بو راکچینگ» از کامبودیا متاسفانه از بدو تولد
با بیماری خاصی که بسیار نادر است به دنیا آمد که این بیماری تمام کودکی
او را تسخیر کرده است و اجازه بازی و تفریح را نمیدهد! این بیماری دختر
 10ساله را به دلیل افتادگی و ایجاد چروک بیش از حد تبدیل به یک پیر
زن  60ساله کرده است .دالیلی که برای این بیماری تشخیص داده شدهاند،
پیری زودرس ،لیپودیستروفی پیش رونده و کوتیس الگزا هستند که بی
شک او مبتال به یکی از این  3بیماری است و به همین دلیل در این سن کم
چنین زندگی سخت و دشواری را تحمل می کند.

پخت نان تازه با خمیرمایه  ۴۵۰۰ساله!
هیچ چیز مثل نان داغ و تازه اول صبح ،روز آدم را خوب نمیســازد ،مگر
میشود با بوی نان تازه محلی مست نشد؟ نان ،یکی از غذاهای اصلی است
که از ابتدای تمدن بشر به شکلهای مختلف وجود داشته است .شیموس
بلکلی ( ،)seamus blackleyدانشــمند ،عاشق نان است و به تازگی با
استفاده از خمیرمایه  ۴۵۰۰ساله نان تازه پخته است .جالب است بدانید
که این نان به طرزباورنکردنی خوشمزه بوده است .ظاهرا این پروژه یکی از
شادترین لحظات عمر این دانشمند محسوب می شود.

عکس روز
دوخط کتاب

آدمها چیزهای زیادی
بــرای پنهــان کــردن
دارند
اگــر زنــده مانــده بــود،
میتوانســت توضیــح
بدهد .ولی حاال باید هری
را همــان جور کــه بوده
به خاطر بیاوریم .آدمها
همیشــه چیزهای زیادی

دارنــد کــه از آنهــا خبر
نداریــم؛ حتــی آدمهایی
کــه دوستشــان داریم،
چیزهای خوب ،چیزهای
بــد  ...بایــد ظرفیتــش را
داشته باشیم.

«مرد سوم»
گراهام گرین

اجتماع بزرگ
دفنوازان در
سنندج
اجتماع بزرگ دفنوازان
نهمیــن جشــنواره
بینالمللــی «دف نوای
رحمــت» در پــارک
استقالل سنندج برگزار
شد.

خوشبین باشید تا خوش زندگی کنید!
مهسا احمدی
خوشبینی پیش و بیش از آنکه یک امر هیجانی و احساســی
باشــد ،نوعی نگرش انسان اســت به خود و محیط .هر یک از
نگرشهای خوشبینی یا بدبینی بر خود انســان و نوع زندگی
او تا ثیر میگذارد .انســانهای خوشبین از سالمت جسمانی
و روانــی بیشــتری برخوردارند ،از زندگی رضایت بیشــتری
دارند ،با دیگران ســازگارترند ،به زندگی امید بیشتری دارند
و در رویارویی با تنشهای زندگی ســازگاری بیشتری از خود
نشان میدهند .همچنین رابطه مســتقیمی بین خوشبینی
و ســامت روان وجود دارد .به این معنا که خوشبینی امنیت
روانی فرد را (که یکی از نیازهای اساسی است) افزایش میدهد
و هرچه امنیت روانی بیشتر شود سالمت روان تضمینشدهتر
است .ناگفته پیداست که ســامت روان هم بهنوبه خود منجر
به سالمت رفتار و بروز رفتارهای مناسب در مواجهه با دیگران
میشــود .قطعا یکی از اشــتباهات بزرگ انســان در زندگی
میتواند بدبینی باشد .الزم است از خود بپرسیم که آیا بهراستی
قرارگرفتن در وضعیت بدبینی حال و روز ما را از اینکه هستیم
بهتــر میکند؟ بهیقین که چنین نیســت .نکتــه دیگر اینکه
مثبتاندیشی و خوشبینی بهمعنای سادهلوحی یا بیتفاوتی
نســبت به بدیها ،نواقــص ،کژیها و ناهنجاریها نیســت.
خوشبینی حماقت نیست ،بلکه دیدن واقعیتها ،به انضمام باور
و عزم به برنامهریزی و اقدام مثبت و امیدوارانه برای راستکردن
کژیها و ترمیم کاســتیها و اصالح ناهنجاریهاست .اساسا
تفاوت خوشبینی و بدبینی ،تفاوت فعالیت و انفعال است .انسان
خوشبین فعاالنه ،پرتالش و امیدوار مسیر زندگی را میپیماید
ولی انسان بدبین منفعالنه و شکاکانه ،افسرده و بیانرژی زمان
میگذراند .از آنجا که انسان بدبین ،غیر از خود به همه بدبین
است از لحاظ اخالقی گرفتار نوعی غرور و خودبینی هم است
و همین خودبینی باعث میشــود که نتواند روابط اجتماعی
مناسبی با دیگران برقرار کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

مسئله حوضه آبریز زاینده رود ،در دستور کار اتاق بازرگانی اصفهان است
حدیث زاهدی
هدف اصلی از شــکل گیــری اتاقهــای بازرگانی ،بهبود مســتمر
فضای کســب کار ،رفع موانع تولید ،افزایش اشــتغال ،مشارکت در
تصمیمگیریهای کالن اقتصادی ،توســعه کمی و کیفی بخشهای
مختلف اقتصاد و  ...است که سبب شــده تا اتاق بازرگانی اصفهان طی
سالهای اخیر و در راســتای این وظایف ذاتی به مسئله آب و حوضه
آبریز زاینده رود ورود پیدا کند .به عبارت دیگر ،از منظر اقتصادی حیات
صنایع ،کشــاورزی و گردشگری اســتانهای مرکزی کشور از جمله
اصفهان به این موضوع وابسته اســت و از منظر اجتماعی نیز میتوان
گفت که آب شــرب قریب به  5میلیون نفر مردم ساکن فالت مرکزی
ایران از این حوضه تامین میشــود .البته مســائل اجتماعی مرتبط با
حوضه آبریز زاینده رود به اینجا ختم نمیشود زیرا با دریغ کردن حقابه
قانونی تاالب گاوخونی در  15ســال گذشته ،تهدید خشک شدن این
تاالب بین المللی و تبدیل شدن آن به کانون ریزگردهای سمی حاوی
سرب ،کادمیوم ،روی و سدیم با قابلیت انتشار در وسعت هزار کیلومتر
بسیار محتمل است.
از این رو این سوال مطرح میشود که اتاق بازرگانی اصفهان که در دوره
هشتم ،طرح ایجاد « کاروگروه ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب »
را تا تصویب در هیئت دولت دنبال کرد ،در دوره جدید چه برنامههایی
را برای کاهش تبعــات اقتصادی و اجتماعی ایــن حوضه آبریز دنبال
میکند؟ سوالی که مسعود گلشیرازی ،رییس دوره نهم اتاق بازرگانی
اصفهان در اولین نشســت خبری خود در پاســخ به آن گفت :اعضای
هیئت نمایندگان در دوره جدید مطالبه گرانه وارد کار شدهاند و فقط
به طرح و بیان مشکالت و معضالت بسنده نمیکنند و بر همین اساس
جاری بودن زاینده رود هم یکی از مهمترین مطالبات ماست.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ،آب را در بستر زاینده رود می خواهد نه
در پشت تریبونها گفت :خوشبختانه کارگروه ملی نجات زاینده رود
پس از پیگیریهای کمیسیون کشــاورزی دوره هشتم اتاق بازرگانی
اصفهان در هیئت دولت به تصویب رســید و ما از این کارگروه ،جاری
شدن آب در زاینده رود را مطالبه خواهیم کرد.
بهرام ســبحانی ،نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در ادامه و در
پاسخ به ســوال خبرنگار« زاینده رود» اظهار داشــت :از آنجایی که
کارگروه ملی نجات زاینده رود در سطح کالن کشور ایجاد شده است
در دوره جدید برای حساســیتزدایی کلمه آب برداشته شد؛ اما این
به معنی بی توجهی اتاق به مســئله آب و رودخانه زاینده رود نیست
و هیئت نمایندگان اتاق تمام تالش خــود را برای حیات زاینده رود از
سرآب تا پایاب انجام خواهد داد.

پیش از این نیز حمیدرضا قلمــکاری ،نایب رییس دیگر اتاق بازرگانی
اصفهان ،تنفیذ اصل  138قانون اساسی به کارگروه ملی نجات زاینده
رود را از برنامههای دوره نهم این اتــاق عنوان و گفته بود :با تنفیذ این
اصل مصوبات کارگروه ملی نجات زاینده رود ،حکم مصوبات دولت را
پیدا خواهد کرد و به این ترتیب با تبدیل نــگاه منطقهای به نگاه ملی
میتوان به بهبود وضعیت حوضه آبریز زاینده رود امیدوار بود.
تمرکز اتاق اصفهان بر موضوع بهبود مستمر فضای کسب و
کار است

گلشیرازی به نگاه ویژه و تخصصی اتاق بازرگانی بر توسعه گردشگری
هم اشاره کرد و گفت :اتاق اصفهان برای جذب گردشگر برنامه ویژهای
پیش بینی کرده و با معاون بازرگانی سازمان صداوسیما به توافقات کلی
رسیده است .وی با بیان این که اعضای کمیسیونهای اتاق بازرگانی
اصفهان بر مبنای شاخصهای تعیین شــده عمل میکنند ،افزود :در
همین راستا مدیریت کسب و کارهای نوین و مدیریت اقتصادی در اتاق
بازرگانی تشکیل شد.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان به سفر هیئت های خارجی برای بررسی

مسعود گلشیرازی در ادامه با بیان اینکه اتاق برای حل مشکالت فعاالن
اقتصادی گام اجرایی برداشته و با تمام دستگاههای اجرایی نیز تعامل
دارد ،افزود :ما بر شــاخصهای متعددد از جمله بهبود فضای کسب و
کار تمرکز کردهایم.
وی گفت :خارج شدن سپردهها از بانکهای استان موضوعی بوده که به
صورت جزء به جزء با حضور سرپرستهای استانی بانکها در شورای
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شده و این مسئله در حال
پیگیری است.رییس اتاق بازرگانی اصفهان افزود :تهیه بسته حمایتی
در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی بخشی از اقدامات انجام شده
برای حل مشکالت فعاالن اقتصادی استان محسوب می شود.

راههای همکاری اشاره کرد و گفت :توسعه صادرات به خصوص به بازار
کشورهای همسایه در دستور کار قرار دارد و با دولتهای سوریه و عراق
نیز رایزنیهای صورت گرفته است.
گلشــیرازی افزود :پیگیریها و رایزنیها با بانک مرکزی در خصوص
تقســیط یا تعدیل معوقات و بدهیهای تولیدکنندگان ،صنعتگران و
همچنین نحوه تسویه حســاب ذخیره ارزی ماده  20قانون حمایت از
تولید رقابت پذیر ادامه دارد؛ اما تامین مالی فعاالن اقتصادی موضوع
مهمتری است که ما به دنبال آن هستیم.
خام فروشی ،ربطی به تحریم ندارد
در ادامه این جلسه نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان ،با بیان اینکه اتاق

نهم در این دوره ســعی کرده نگاه جدید به مسائل به خصوص محیط
کسبوکار داشــته باشــد ،اظهار کرد :امروز در یک جنگ تمام عیار
اقتصادی هستیم و سربازان آن فعاالن اقتصادی هستند؛ اما امیدواریم
با پشتیبانی آنها در این جنگ نابرابر پیروز میدان شویم.
وی در خصوص برخی خام فروشــیها در کشــور ،گفت :موضوع خام
فروشی ارتباطی به تحریمها ندارد و باید توجه داشت هر زمان کاالیی
باشد که بتوان روی آن ارزشافزوده ایجاد کرد ،در ابتدا با توجه به توان
داخلی باید به محصول تبدیل شود تا با ارزشافزوده بیشتر صادر شود.
ســبحانی در خصوص پروژه بندرخشــک اصفهان ،اظهار کرد :پروژه
بندرخشــک اصفهان در حوزههای مختلفی همچون حملونقل ،امور
گمرکی ،ترانزیــت کاال در بخش واردات و صادرات نقش بســزایی در
رونق تولید خواهد داشــت و راهاندازی بندرخشک در اصفهان یکی از
اساسیترین و موثرترین اقدامات در بهبود مستمر محیط کسبوکار
است .وی در خصوص شــفافیت درآمدهای اتاق ،اظهار کرد :بخشی
از درآمدهای اتاق اصفهان به اتاق کشــور پرداخت میشود و بخشی
دیگر در اختیــار هیئت نمایندگان قرار میگیــرد ،همچنین در بحث
شفافســازی به طور معمول صورتهای مالی اتاق در اختیار هیئت
نمایندگان اصفهان و اتاق ایران قرار میگیرد.
ســبحانی با بیان اینکه بخشــی از درآمدهای اتاق اصفهان هزینه 12
کمیسیون آن میشود ،تصریح کرد :سیاست این دوره اتاق بازرگانی بر
هزینه کردن درآمدها در جهت توسعه محیط کسبوکار است.
عضو دیگر هیئت رییســه اتاق بازرگانی از توجه اتــاق نهم به افزایش
مشارکت بانوان در اتاق بازرگانی و افزایش دو برابری مشارکت بانوان
در کمیسیون های تخصصی و افزایش مشــارکت آنها از  ۱۱درصد به
 ۲۲درصد خبر داد .فرشته امینی با اشاره به تفاهم نامه همکاری اتاق
بازرگانی و دانشــگاه آزاد گفت :بر اســاس این تفاهم نامه پایان نامه
دانشجویی در مقاطع تحصیلی تکمیلی ،واحدهای دانشگاهی میتواند
به موضوعات ارائه شده از ســوی واحدهای تولیدی و خدماتی استان
اختصاص یابد و مورد حمایت آنها قرار گیرد.
عضو دیگر هیئت رییسه اتاق بازرگانی اســتان اصفهان نیز با اشاره به
تصویب طرح حذف  ۴صفر از پول ملی در دولت ،از مزایای آن به تقویت
ارزش پول ملی ،افزایش ســهولت در معامالت ،کاهــش هزینه نقل و
انتقال پول و تسهیل در حسابرسی برشمرد.
رضا بــرادران اصفهانی از معایــب اجرای طرح فوق ،هزینه ســنگین
تغییر اســکناس ،کاهش درآمــد صادراتی حداقل به صــورت روانی
و مشــکالت اجرایی را برشــمرد و تاکیــد کرد :زمانی بــرای اجرای
این طرح مناســب خواهــد بود کــه دورههای تورمی متوقف شــده
باشد.

