یادداشت

رییس بسیج سازندگی استان:

وقتی جناب سرهنگ
اشتباهش را قبول نمی کند؛

فعالیت جهادگران اصفهانی در پلدختر ادامه دارد

رییس بسیج سازندگی استان اصفهان با اشاره به ادامه فعالیت گروههای جهادی

در مناطق سیلزده پلدختر اظهار داشت :بسیج سازندگی استان اصفهان بهعنوان

معین شهر پلدختر محسوب میشود و احداث و تعمیر  375واحد مسکونی در این شهر به ما واگذار
شده است .سرهنگ احسانا ...رضاپور افزود :همچنین بهدلیل بارشهایی که در ابتدای امسال در

استان اصفهان رخ داد و خساراتی به بار آورد ،احداث و تعمیر  375واحد مسکونی در  11شهرستان

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

استان به سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان واگذار شده است ...
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روز جهاني حفظ اليه ازون :
امروز یه درخت باکرید ،چراغ ها را
خاموش و زیر کتری چای
رو کم کنید .اگه مسیرتون دور
نیست چطوره که امروز با ماشین
شخصی تردد نکنین؟

صفحه 7
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بر اساس آمار ،معادن اصفهان بیشترین سرمایه گذاری را در حفظ محیط زیست داشته اند؛

ِ
دوست محیط زیست
اصفهان،

5

گالری امروز
نمایشگاه گروهی
 8الی  25شهریور 1398

نمایش عقربه ها هنوز به خواب
فکر میکنند
کارگردان :علیرضا شمس
تماشاخانه ماه

آمادگی مدیریت شهری برای شروع سال تحصیلی جدید؛

یه وا Yeva -
کارگردان:آناهید آبا
سینما سیتی سنتر

اصفهان به استقبال ماه مهر میرود

7

جای خالی
جنتلمنهای باسواد
سایه مشکات

تقریبا که نه ،قطعا روی سرمان شاخ در آوردیم
وقتی جناب ســرهنگ گفت یکــی از مدافعان
تیم لوانته اسپانیا« ،سیدجالل حسینی» است!
باورکردنی نبود .همه مدل سوتی و گاف (حتی
از نوع جواد خیابانیاش) را میشد تحمل کرد و
حتی پس از مدتی از کنار آن گذشــت؛ اما این
یکی رسما «فاجعه» بود! اینکه آقای گزارشگر،
نام هافبک شــماره  17لوانته را «ســید جالل
حســینی» کاپیتان و مدافع فعلی پرسپولیس
میداند و مینامد تا باعث شود همه ما و آنهایی
که شاهد پخش این بازی بودند ،از خود بپرسند
حسینی ،کی به اسپانیا رفت که هیچ کس خبر
ندارد جز ،جناب سرهنگ؟!
خب ،واقعیت این بود که حسینی به اسپانیا نرفته
بود و فاجعه بعدی پس از این سوتی وحشتناک
رخ میدهد؛ وقتی «علیفر» تصمیم به «توجیه»
اشــتباه عجیب و غریب خود میگیرد و باز هم
حاضر نمیشود قبول کند اشتباه کرده و سوتی
بدی داده است .جناب ســرهنگ در مصاحبه
با یکی از رســانهها دســت به دامان «اسکای
اســپورت» میشــود و پس از شــاهکار «امیر
دوالب» و «ویکی پدیا» این بار میگوید که برای
سرچ به سراغ اسکای اسپورت رفته و این سایت
معتبر است و قابل ویرایش هم نیست و در همین
سایت نوشته بود که «سیدجالل» بازیکن لوانته
است! وقتی هم از او میپرسند خب حاال اسکای
اسپورت نوشته ،شما یعنی نمیدانستید حسینی
بازیکن پرسپولیس است و در این حد از اخبار و
اتفاقات فوتبال ایران بی خبر هستید ،پاسخ داده:
«اسکای اسپورت نوشته سیدجالل رفته لوانته،
من هم گفتم حتما سهسوت رفته!»
این اولین باری نیست که جناب سرهنگ اشتباه
میکند...
ادامه در صفحه 6
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عکس روز

نماز خواندن ناطق نوری بر
پیکر مرحوم عسگراوالدی

پیشنهاد سردبیر:

مسائل مربوط به حجاب سیاسی نشود
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پیشخوان

پیشنهاد فالحتپیشه در واکنش به اقدام خصمانه کانادا
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید باید
اقدام حقوقی و متقابل در راستای دستبرد دولت کانادا به اموال ایران
انجام داد .فالحت پیشه ادامه داد :باید محاسبهای از میزان اموال و
داراییها که کانادا در ایران دارد انجام شود ،اما متاسفانه از آنجایی
که در گذشته برخی از دیپلماتهای ما هزینههای گذافی در کانادا
صورت دادهاند ایران دست برتر نسبت به کانادا از لحاظ مقابله ندارد.
نماینده مردم اســام آباد غرب و داالهو در مجلس دهم شــورای

کافه سیاست

تغییر سیاست فشار حداکثری
بهسمت «دروغ حداکثری»
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت:
آمریکاییها سیاستی بهنام «فشار حداکثری»
را علیه ایــران در پیش گرفتنــد که بهدلیل
ناکامیها بهسمت «دروغ حداکثری» گرایش
پیدا کرده اســت .ســیدعباس موسوی به
اظهارات وزیر امور خارجــه آمریکا و یکی از
ســناتورهای آمریکایی در خصوص حمالت
پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان توسط
یمنیها واکنش نشــان داد و اظهار داشت:
حدود  5ســال اســت که ائتالف سعودی با
تجاوزات مکرر به یمن و ارتکاب انواع جنایات
جنگی آتش جنــگ را در منطقه شــعلهور
نــگاه داشــته و یمنیها نیز نشــان دادهاند
مقابل جنگ و تجاوز ایســتادگی میکنند.
موسوی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه
آمریکا خاطرنشان کرد :چنین اتهامزنیها و
اظهارنظرهای کور و بیحاصل در چارچوب
دیپلماتیک غیر قابل درک و بیمعنی است .در
روابط بینالمللی حتی «خصومتورزی» هم
دارای حداقلی از باورپذیری و چارچوبهای
منطقی اســت که مقامات آمریکا این اصول
حداقلی را نیز درنوردیدهاند.

بازگشت دوباره «طیبنیا»
به دولت
وزیر آموزش و پرورش خبر داد کمیته اقتصاد
آموزش و پرورش به زودی کار خود را در این
وزارتخانه آغاز میکند و گزینه ریاست آن نیز
علی طیب نیاست .محسن حاجیمیرزایی در
صفحه شخصی خود در توئیتر خبر از تشکیل
کمیته اقتصاد آموزش و پرورش به ریاســت
علی طیب نیا داد .وی در توئیت خود نوشت:
از اندیشــمند فرهیخته جنــاب آقای دکتر
علیطیبنیا تقاضا کردم بــه عنوان رییس
کمیته اقتصــاد آموزش و پرورش ،مشــاور
بنده و همراه فرهنگیان باشند و این کمیته
را با حضور اقتصاددانان جوان تشکیل دهند.
مطمئنم اقتصاد آموزش و پرورش با حضور
ایشــان ،تحول واقعی را تجربه خواهد کرد.
طیب نیا وزیر اســبق امور اقتصادی و دارایی
در دولت یازدهم بود که که گرچه با  ۲۷۴رای
موافق بــه این وزارتخانه رفــت؛ اما در طول
فعالیت خود سه کارت زرد از مجلس شورای
اسالمی دریافت کرد.

اینستاگرام صفحه دختر
سردار سلیمانی را بست
پس از واکنش تند دختر ســردار سلیمانی
به جریانات اخیر صبا کمالــی و دختر آبی،
اینســتاگرام در اقدامی عجیب  ،صفحه او را
بست .اینستاگرام در اقدامی عجیب ،صفحه
دختر ســردار ســلیمانی را به دلیل مطلب
اخیرش علیه صبا کمالــی و ماجرای دختر
آبی ،بست .زینب سلیمانی ،دختر سردار قاسم
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی پیشتر با انتشار استوری در
صفحه اینستاگرام خود ،به هتاکی صباکمالی
بازیگر ســینما و تلویزیون به ساحت مقدس
امام حسین (ع) و ماجرای دختر آبی ،واکنش
تندی نشان داده بود.

نوبت اول

علیرضا کریمیان
خبرها حکایت از خاموش شدن موتور تحرکات ضد
ایرانی در کاخ سفید دارد .پس از اخراج جان بولتون
به عنوان یکی از اصلیتریــن مهرههای ضد ایرانی
در دولت آمریکا ،حاال رســانههای آمریکایی خبر
از رایزنی برای کاهش تحریمهــای ایران دادهاند.
در حالی که به زمان سفر روحانی به آمریکا نزدیک
میشــویم و احتمال دیدار ترامپ با رییس جمهور
جدیتر میشــود ،به نظر میرســد دولت آمریکا
درصدد اســت با تلطیف فضای سیاسی مقدماتی
برای این دیــدار فراهــم آورد .در همیــن زمینه
سی ان ان در گزارشــی اختصاصی از گفت وگوی
مقامات کاخ ســفید در مورد کاهــش تحریمهای
ایران و یا ارائه معافیت موقت خبر داده است .شبکه
ســی ان ان به نقل از دو مقام دولــت ترامپ اعالم
کرد :گفت وگوهای صورت گرفته در کاخ ســفید
برای کاهش تحریمهای ایران به دلیل اجرای طرح
فرانسه و هموار کردن مسیر دیدار احتمالی ترامپ
با حسن روحانی ،رییس جمهوری ایران در سازمان
ملل صورت میگیرد .دو مقام آمریکایی همچنین
افزودند که وزارت خزانه داری هنوز به درخواست
کاخ سفید ،اقدام به تهیه پیش نویس طرح کاهش
تحریمهای ایران یا پذیرش پیشنهاد کمک مالی ۱۵
میلیارد دالری فرانسه نکرده است .این خبر در حالی
رسانهای شده است که هفته گذشته استیو منوچین
وزیر خزانه داری آمریکا خبر کاهش تحریمها را بر
خالف موارد پیشین تکذیب نکرده است .منوچین
در همین مورد گفته :ما تماسهای مســتقیمی با
مکرون ،رییس جمهوری و بورنــو لومر ،وزیر مالی
فرانسه داشتهایم و آنها کامال درک میکنند که برای
انجام این کار به ایاالت متحده احتیاج دارند و این
چیزی نیســت که ما در زمان حاضر در نظر داشته

اسالمی بیان داشت :به هر حال اقدامی که کانادا صورت داده خالف
منشور ملل متحد اســت ،فروش اموال مصادره شده ایران تحت
فشار البیهایی صورت میگیرد که به دنبال غارت منابع جمهوری
اسالمی ایران در خارج از کشور هستند بنابراین باید مقابله جدی
صورت گیرد .وی با بیان اینکه اقدام متقابل ایران نباید تنها در زمینه
مصادره امالک کانادا در ایران انجام شود ،پیشنهاد داد :این مقابله
فقط در زمینه امالک نیست ،معتقد هستم اگر سیاست مقابلهای

ایران به تصمیم در کشور تبدیل شود ،باید به محاکم حقوقی چنین
امکانی داده شود تا مجاز به مصادره کشــتیها و کاالهایی که به
مقصد کانادا از منطقه خارج میشوند ،باشند .فالحت پیشه با بیان
اینکه کشــورهای آمریکا و کانادا اموال ایران را مصادره میکنند
تاکید کرد :باید از همه امکانها استفاده کنیم به ویژه باید دستور
مصادره شــناورها و کاالهایی که از منطقه هرمز به مقصد کانادا
میروند ،داده شود.

زمزمههایی از تحرکات آمریکا برای کاستن از تحریمهای ایران به گوش میرسد؛

شکست حصار تحریم ،نزدیک است

راهی جز شفافیت آرای
نمایندگان وجود ندارد
نماینده مردم لنگــرود گفت :برای حل مســائل
کشــورمان راهی جز شــفافیت آرا وجود ندارد.
مهــرداد الهوتــی در رابطه با طرح شــفافیت آرا
نمایندگان مجلس شورای اســامی که به تازگی
فوریت آن رد شده است ،گفت :این طرح نیاز به یک
سری اصالحات دارد و در مجلس شورای اسالمی
کســی مخالف بحث شــفافیت آرا نیست .وی در
ادامه افزود :شفافیت برای پیمودن راه حل مسائل
کشورمان الزامی اســت؛ مردم نمایندگان خود را
انتخاب میکنند و به قول معروف غریبه نیستند؛
بنابراین چه اشکالی دارد که از نظر نماینده منتخب
خود اطالع داشــته باشــند؟ اصلیتریــن وظیفه
مجلس حل مشــکالت مردم اســت و اطالع افراد
از آرا و نظرات نمایندگان ،به نفع خود نمایندگان
مجلس اســت .الهوتی در پایان خاطرنشان کرد:
طرح شفافیت آرا طرحی جامع و کلی است که باید
در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره آن
بحث شود تا به نتیجه نهایی برسد.

باشیم .برخی نیز مدعی شــدند که پس از نشستی
در دفتر ریاستجمهوری آمریکا وقتی ایده کاهش
تحریمها مطرح شد ،استیون منوچین ،وزیر خزانه
داری آمریکا از این اقدام به عنوان راهی برای شروع
دوباره مذاکرات با ایران حمایت کرد و در ادامه آن،
ترامپ تصمیم گرفــت که بولتــون را اخراج کند.
اصلیترین ایده در زمنیه کاهش تحریمها موافقت با
طرح فرانسه برای کمک مالی به ایران است .برخی
از منابع از مذاکرات ترامپ و امانوئل مکرون ،رییس

جمهور فرانسه مدعی شدند که ترامپ در هفتههای
اخیر نسبت به پذیرفتن طرح امانوئل مکرون تمایل
نشان داده است .دو تن از این افراد گفتند که مقامات
وزارت امور خارجه آمریکا از جمله مایک پمپئو ،وزیر
امور خارجه آمریکا پذیرای بررسی طرح فرانسه است
که دولت پاریس از طریق آن میتواند به طور موثری
اثر تحریمهای اقتصادی دولــت ترامپ بر تهران را
کاهش دهد .تحرکات آمریکاییها اگر چه از سوی
رســانههای جهانی به عنوان پیش زمینهای برای

فرمانده نیروی هوافضای سپاه :

زیباکالم
فعال سیاسی:

پهپاد آمریکایی را یک نیروی
آتش به اختیار ساقط کرد

بعید است الریجانی از
شهرهای بزرگ رای بیاورد
یک فعال سیاسی اصالح طلب اظهار داشت:
بعضی ها میخواهند از دلخوری مردم نسبت به
اصولگراها و اصالح طلبان بهره بگیرند و جریان
جدیدی را پایه گذاری کنند .آنها میخواهند
بگویند «ای مردم ما هم مثل شما دلخونی از
اصولگرایان و اصالح طلبان داریم بنابراین به ما
رای دهید چون ما یک جریان جدید هستیم و
در بحث مفاسد اقتصادی نبودیم» اما به نظر
من اینها فریب افکارعمومی است .زیبا کالم در
مورد آینده رای آوردن الریجانی در انتخابات
پیش رو تصریح کرد :خیلی بعید می دانم آقای
الریجانــی و اصولگرایان از شــهرهای بزرگ
موفقیتی در انتخابات بتوانند کسب کنند چون
درصد مشــارکت مردم در این شهرها خیلی
کم خواهد بود .شاید او با نامزدی از یک حوزه
انتخابیه کوچک مثل الریجــان یا الهیجان
بتواند با  30-20هزار رای وارد مجلس شود.

آگهی مزایده عمومی

شــهرداری رزوه در نظــر دارد به اســتناد مصوبــه شــماره  398/110/220مورخ
 1398/05/26شورای محترم اسالمی شهر رزوه نسبت به فروش تعدادی پالک مسکونی
از اراضی مسکن مهر شــهر رزوه از توابع شهرســتان چادگان از طریق مزایده عمومی به
شرح ذیل اقدام نماید  .لذا از کلیه متقاضیان واجدالشرایط دعوت به عمل می آید ؛ جهت
اطالع از شرایط و اخذ اســناد مزایده به واحد مالی شــهرداری مراجعه یا با شماره تلفن
 03157703002تماس حاصل فرمایند .
 5)1قطعه پالک مسکونی به شــماره های  76،77،78،79،80طبق نظریه کارشناسی
رســمی دادگســتری به شــماره /98/115ک مورخ  98/06/20به ازای هــر متر مربع
 1/800/000ریال

)2دادن سپرده ای که از  %5قیمت کارشناسی کمتر نباشد  .به عنوان سپرده شرکت در
مزایده به صورت واریز نقدی یا ارائه ضمانت نامه بانکی
)3برنده اول  ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نباشند سپرده
آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
)4سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .
)5مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی مزایده نوبت دوم به مدت  10روز می باشد .
)6شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
)7تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت  8صبح روز پنجشنبه مورخ  1398/7/11در محل
شهرداری می باشد .

حسین علیمحمدی -شهردار رزوه
L

E-MAI

پرونده سازی

تخریب بدون توقف

بین الملل

واکنش کابل به سفر نمایندگان
طالبان به روسیه و چین
ســخنگوی دولت افغانســتان اعالم کرد که سفر
نمایندگان طالبان به روســیه و چین ،تاثیری در
احیای روند مذاکرات صلح نخواهد داشت« .صدیق
صدیقی» گفت :سفرهای گروه طالبان به روسیه و
چین تاثیری بر دولت مرکــزی در کابل و یا دولت
آمریکا ندارد و دولت در حال حاضر تمامی تالشها
در راستای مذاکرات صلح با این گروه شبهنظامی را
متوقف کردهاست.
صدیقی در ادامــه گفت :در حال حاضر دســت
انداختــن طالبان بــه دامن کشــورهای دیگر و
سفرهایشــان به آن کشورها هیچ ســودی ندارد.
وی در عین حال افزود ،هدف گروه طالبان از انجام
ســفرهای خارجی ،پس از آنکه آمریکا مذاکرات
صلح را لغو کرد ،امتیازگیری است.

«نتانیاهو» در خطر سقوط
راضی کردن روحانی به دیدار با ترامپ تعبیر شده؛
اما در داخل همچنان ادعای ایــن دیدار و احتمال
آن به دلیل فشار برخی از گروهها نفی میشود .این
وضعیت در حالی است که اروپا نیز روحانی را برای
این دیدار تحت فشار قرا داده اســت در این محور
فرانسه به جدیت تالش دارد تا فضا را میان دو کشور
به نحوی تلطیــف کند؛ اما به نظر میرســد موانع
زیادی بر سر این راه وجود دارد و هر اتفاقی غیر قابل
پیش بینی است.

چهره ها
نماینده مردم لنگرود:

کف و سقف نجومی بگیران

zayanderoud8108@gmail.com

م الف598361:

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه اظهار کرد :ما در
این عملیات میتوانســتیم عالوه بــر زدن پهپاد
آمریکایی که تنها چند کیلومتر وارد فضای آسمان
کشورمان شــده بود ،هواپیمای با سرنشین آنها
یعنی  P۸را هم که  ۳۵نفر سرنشنین داشت مورد
اصابت قرار دهیم ،ولی ایــن کار را نکردیم و دلیل
تقدیر ترامپ هم همین بود.
سردار حاجیزاده افزود :ما حتی درخصوص تجاوز
به یک متر از فضای آسمان کشورمان هم حساس
هستیم و زدن پهپاد آمریکایی یک هشدار به آنها
بود .وی با اشــاره به موضوع تفاوت عمل در آفند
(حمله) و پدافند (دفاع) ،گفت :در آفند ،نیروهای
عمل کننده ،قبل از عملیات دستور میگیرند ،ولی
در پدافند ممکن است یک افسر جزء عمل کننده،
بنا بر دســتورالعمل ،آتش به اختیــار عمل کند.
در موضــوع زدن پهپــاد آمریکایی نیــز همین
اتفــاق افتــاد و خــود مــن بعــد از زدن پهپاد
متوجه شدم.

رحمانی فضلی
وزیر کشور:

نجات جان نخستوزیر سومالی
از  2ترور نافرجام

مسائل مربوط به حجاب
سیاسی نشود
وزیر کشور گفت :از سیاسی و دوقطبی کردن
جامعه در مسائل مربوط به حجاب باید کامال
جلوگیری شــود .عبدالرضا رحمانی فضلی
افزود :در موضوعات مربوط به حجاب استفاده
از مشــارکت عمومی و اســتفاده از ظرفیت
سازمانهای مردم نهاد که شامل چندین هزار
سازمان مردم نهاد میشوند و دیگر امکانات با
حمایت از آنها بسیار مهم است .رحمانی فضلی
به مسائلی که در خصوص مقوله حجاب توسط
دستگاهها مطرح میشود ،مانند اینکه نسل
جدید نسبت به مسائل شرعی حجاب کامال
آگاهی ندارند نیز اشــاره کرد و اظهار داشت:
آگاهی سازی نســل جدید نسبت به شرعی
بودن موضوع حجاب باید انجام و اغناسازی
نیز در این زمینه انجام شود .نسل جدید اغنا
نشدهاند و باید سیاستهای انگیزشی در این
زمینه ایجاد شود .

ماجرای حمله بیولوژیک به 2شخصیت ایرانی چه بوده است؟
رییس سازمان پدافند غیرعامل گفت :تهدید نظامی واقعی است ،اما با توجه به توانمندیهای کشور این تهدید در
انتهای فهرست دشمن قرار دارد .سردار غالمرضا جاللی درباره حمالت بیولوژیک و بیوتروریسم ادامه داد :آنچه که
شرکتهای آمریکایی ،سازمان منافقین یا سازمانهای تروریستی دیگر میخواهند در این باره انجام دهند کامل
کنترل میکنیم البته ممکن است ترور اشخاصی مانند چاوز و عرفات بر اثر این حمالت بیولوژیک بوده باشد .وی
افزود :دو شخصی را که در کشور حمله بیولوژیک درباره آنان مطرح میشد کنترل کردیم؛ اما با چنین مسئلهای
مواجه نشدیم .سردار جاللی گفت :برای مقابله کلی با این تهدیدها سامانههای آزمایشگاهی ،اطالعاتی و بیولوژیک
باید ارتقا یابند .وی افزود :امسال فعالیتهای پدافند غیرعامل را افزایش دادهایم ،آمادگیها و اقدامات خوبی داریم
و با دستگاههای مختلف همکاریهای نزدیکی انجام میدهیم .وی با بیان اینکه جنگ اصلی با کشورمان در حوزه
اقتصادی است گفت :ستون اصلی جنگ ما و آمریکا ،اقتصاد است.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

دومیــن انتخابات طی پنج ماه گذشــته به زودی
در ســرزمینهای اشــغالی برگزار میشود .این
انتخابات در واقع همه پرسی برای بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر اسراییل است .نتانیاهوی  ۶۹ساله که
بیشترین دوره نخستوزیری را در اسراییل داشته،
در ماه آوریل شکستی بیسابقه را در تاریخ طوالنی
کار خود متحمل شد .در برابر نتانیاهو ،بنی گانتس،
ژنرال سابق که در مورد مســائل امنیتی چهرهای
جدی از خود نشان داده است ،قرار دارد .حاال شش
میلیون رای دهنده اسراییلی باید میان نتانیاهو و
گانتس یکی را برگزینند .طبق نظرسنجی شبکه
 ۱۳اســراییل ،حزب لیکود و آبی و سفید هریک
 ۳۲کرســی از  ۱۳۲کرســی پارلمان را به دست
خواهند آورد .در مجموع لیکود و متحدانش شامل
تشکلهای مذهبی و راست گرا  ۵۸کرسی کسب
می کنند و احزاب چپ و میانه  ۵۳کرسی به دست
خواهند آورد.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

در پی وقــوع دو انفجــار در محل ســخنرانی
نخستوزیر ســومالی ،وی توانســت در امنیت
کامل به موگادیشــو منتقل شــود« .مصطفی
عبدالرحمان» رییس پلیس منطقهای در جنوب
غرب سومالی اعالم کرد :نخستین حمله انفجار
یک نارنجک بود که هنگام سخنرانی نخستوزیر
سومالی در مقابل جمعیت مردم در شهر بندری
«مرکه» ،رخ داد .در ایــن انفجار یک غیرنظامی
کشــته و تعدادی مجروح شــدند .نخست وزیر
سومالی و هیئت او توانستند از محل انفجار فرار
کنند و در امنیــت کامل به موگادیشــو منتقل
شوند .اندکی بعد از آن ،یک حمله دیگر در همان
محل رخ داد که باعث کشته شدن دو غیرنظامی
از جمله یک زن دیگر شــد .گروه تروریســتی
الشباب مسئولیت این حمله را برعهده گرفت و
در بیانیهای اعالم کرد نخستوزیر سومالی به طرز
معجزه آسایی از ترور نجات یافته است.

کشف نقش صلیب شکسته بر دیوار
وزارت امنیت داخلی آمریکا
نقش نماد نازیهــا روی یکی از دیوارهای وزارت
امنیت داخلی آمریکا موجب آغاز تحقیقاتی در این
زمینه شد .شبکه «سی ان ان» با اشاره به اظهارات
یکی از نمایندگان دولت اعالم کرد وزارت امنیت
داخلی آمریکا بــه دنبال افرادی اســت که روی
یکی از دیوارهای داخلی این نهاد صلیب شکسته
کشیدهاند .شماری از کارکنان این وزارتخانه هم از
سوی بریان مورفی ،معاون ارشد اطالعات و تحلیل
ایمیلی دریافت کردهاند که به آنها اطالعاتی در
مورد نقاشی این صلیب شکسته در سومین طبقه
ساختمان در واشنگتن داده است .بریان مورفی
گفت :متاسفانه نقش یک صلیب شکسته بر یکی از
دیوارهای ساختمان کشف شد .من سخنان معاون
وزیر ،وزیر و بسیاری مقامات دیگر را تکرار میکنم
که پیشتر گفتهاند این نمادهای نفرت در محل
کار هیچ جایی ندارند.
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کافه اقتصاد

بهره وری در تولید محصوالت
با بذرهای گواهی شده
تولید بذرهای گواهی شده در استان اصفهان
افزایش بهره وری را در بخش کشــاورزی به
همراه داشته است.
مدیرامورزراعت سازمان جهادکشاورزی استان
اصفهان بابیــان اینکه بذرهای گواهی شــده
گندم وجو ،عاری ازهرگونــه آفت ومیکروب
ومقــاوم دربرابرتغییــرات جوی ومتناســب
بــا اقلیم هراســتان اســت ،گفــت :افزایش
 40درصدی میــزان تولید ،تحمــل دربرابر
شوری خاک وورس (خوابیدن محصول روی
زمین) ،کاهش میــزان مصــرف آب ازدیگر
مزایای اســتفاده بذرهای گواهی شده است.
محمودرضا افالکی با اشاره به اینکه  6شرکت
تولید بذرگواهی شده اســتان امسال بیش از
هفت هزار و  500تن بذر تولید کردند ،افزود:
کشاورزان از اول مهر میتوانند به این واحدها
برای دریافت بذرگواهی شده مراجعه کنند.

افزایش  26درصدی
سپردههای بانکی
گزارش بانــک مرکزی از وضعیــت کل مانده
سپرد هها و تســهیالت ریالی و ارزی بانکها
و موسســات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه
سال  ۱۳۹۸حاکی از آن اســت که مانده کل
سپردهها بالغ بر  ۲۱۳۱۱.۲هزار میلیارد ریال
شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل
 ۴۴۷۳.۸هزار میلیارد ریــال ( ۲۶.۲درصد)
و نســبت به پایان ســال قبل معادل ۶۳۷.۲
هزار میلیارد ریال ( ۳.۱درصد) افزایش نشان
میدهد .بیشــترین مبلغ ســپرد هها مربوط
به اســتان تهران بــا مانــده  ۱۱۶۳۲.۱هزار
میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان
کهگیلویه و بویــر احمد معــادل  ۵۵.۵هزار
میلیارد ریال است.

رییس سازمان امور مالیاتی خبر داد:

مرضیه محب رسول

محبوبترین نقاط گردشگری دنیا به روایت مجمع جهانی اقتصاد؛

شاخصههای گردشگری در ایران اگر چه در برخی
از موارد با استانداردهای جهانی فاصلههای فاحشی
دارد؛ امــا تغییرات اقتصادی و ضعــف پول ملی ما
در برابــر دالر حاال به یک نقطه قــوت برای جذب
گردشــگر در دنیا تبدیل شده است که شاید بتواند
حرکت الکپشتی جذب توریسم در ایران را اندکی
بهبود ببخشد .بر اساس جدیدترین گزارش مجمع
جهانی اقتصاد از «رقابتپذیری سفر و گردشگری
 »۲۰۱۹در  ۱۴۰کشــور ایران ،ارزانترین کشــور
برای ســفرهای توریســتی اعالم شــده اســت و
علی رغم اینکه در برخی از شاخصهها مانند کسب و
کار و رقابت پذیری جایگاه خوبی نداریم؛ اما ارتقای
پلههای پیشــرفت صنعت گردشــگری بر اساس
گزارش اخیر رو به جلو بوده اســت .مجمع جهانی
اقتصاد ،یکی از برجســتهترین نهادهای اقتصادی
جهان که در ژنو سوئیس مستقر است  ،گزارش هر
ســالهای از وضعیت صنعت توریسم در دنیا منتشر
ی کند.
م
اسپانیا ،بهترین کشور برای سفر
در دسته بندی بهترین کشورها برای سفر ،اسپانیا
رتبه اول در میان کشــورهای دنیا برای پذیرایی از
گردشگران در  ۲۰۱۹را دارد .این کشور مدیترانهای
توانسته است از ســال ( ۲۰۱۵برای سومین دوره
متوالی) جایگاه خود را بهعنــوان رقابتپذیرترین
کشــور جهان در حــوزه گردشــگری حفظ کند.
در ادامه این رتبهبندی فرانســه ،آلمــان ،ژاپن و
آمریکا بهعنوان آمادهترین کشــورها برای میزبانی
از گردشگران به ترتیب در ردههای دوم تا پنجم قرار
دارند.ده کشور برتر و رقابتپذیر دنیا برای میزبانی
از گردشگران به ترتیب عبارتند از :اسپانیا ،فرانسه،
آلمان ،ژاپن ،آمریکا ،انگلیس ،استرالیا ،ایتالیا ،کانادا
و سوئیس .در گزارش امسال برخی کشورها نسبت
به سایرین عملکرد چشمگیرتری داشتهاند .بر این
اســاس در میان  ۳۵رتبه نخســت ،بهترین بهبود
متعلق به هند اســت که با جهش هفتپلهای خود
را از رده  ۴۰گزارش پیشین ( )۲۰۱۷تا رده  ۳۴باال
کشیده است .بین رتبههای  ۳۶تا  ،۷۰مصر توانسته
با  ۹پله ترقی از رده  ۷۴گزارش قبلی به رده  ۶۵در
گزارش امسال برسد .در ردههای انتهایی رتبهبندی
امسال یمن ،چاد ،لیبریا ،بروندی و جمهوری کنگو
به ترتیب با قرار گرفتــن در ردههای  ۱۴۰تا ۱۳۶

کشــور در دو حوزه جذابیت ایجاد میکند« :ورود
گردشــگران» و «سطح ســرمایهگذاریها در این
بخش» .ازجمله زیرشاخصهایی که در این بخش
مورد ارزیابی قرار میگیرند عبارتند از :مالیات بلیت
هواپیما یا عوارض فرودگاهــی ،هزینههای مربوط
به اقامت هتل ،هزینه زندگی ،میزان برابری قدرت
خرید و هزینههای ســوخت .بر این اساس ،یکی از
عوامل اثرگذار در افزایش قدرت خرید گردشگران
مسافر به ایران ،افزایش نرخ ارز بوده است« .منابع
فرهنگی» و «ایمنی و امنیــت» دو بخش دیگری
هســتند که ایران به نســبت وضعیــت بهتری در
آنها دارد (هم نسبت به ســایر بخشها و هم سایر
کشورها) .بر این اساس در بخش «منابع فرهنگی»
نمره  ۲ /۸واحدی ،جایگاه  ۳۳جهانی را برای کشور
رقم زده است .چین ،فرانسه و اسپانیا به ترتیب در
ردههای اول تا سوم رتبهبندی این بخش قرار دارند.
در بخش «ایمنی و امنیت» نیز ایران با نمره خوب
 ۵ /۴واحــدی (که بعــد از رقابتپذیــری قیمتی
باالترین نمره در  ۱۴بخش اســت) در جایگاه ۷۴

فراخوان نصب کارتخوان
مالیاتی برای  50صنف

رییس ســازمان امور مالیاتی گفت :برای نصب
کارتخوان ،فراخوان  ۱۵گــروه که  ۵۰صنف را
در بر میگیــرد ،در روزنامههای رســمی اعالم
شد .امید علی پارسا با اشاره به اینکه بزرگترین
جرم در برخی کشورها فرار مالیاتی است افزود:
صد درصد درآمد کتمان شــده مشمول مالیات
میشــود همچنین  ۳۰درصدجریمه غیر قابل
بخشــش تعلق میگیرد ،بنابراین تمام درآمد
کتمان شده مشمول مالیات اســت و  ۲درصد
فروش به عنوان جریمه شــرکت نکردن در این
تکلیف قانونی اضافه میشود ،لذا مجموعه این
عددها باالست و به صالح کسی نیست که نخواهد
قانون را رعایت کند .وی با اشاره به اینکه باید به
نقش جامعه پزشکان در توسعه کشور اشاره کرد
گفت :باید متناســب با درآمد ،مالیات اخذ شود
اگر کســی به اجرای قانون نپردازد ،جریمههای
ســنگینی در انتظارش خواهد بود و قطعا عمل
خواهیم کرد .پارسا عنوان کرد :متاسفانه در این
ایام برخی از انجمنها و نهادهای استانی تشویق
کردند که این تمکین قانون صورت نگیرد .کسانی
که تشویق به عدم تمکین قانون کردهاند مطابق
قانون مرتکب جرم شده اند،زیرا عدم فعل و ترک
فعلی که باعث تضییع حقوق عامه شــود جرم
محسوب میشود.

نوبت دوم

ایران ارزانترین مقصد گردشگری در جهان

بدترین کشورهای جهان برای سفر گردشگران در
 ۲۰۱۹هستند.
ایران ،گزینه امن و ارزان گردشگری
بر این اســاس در گزارش امســال ایران توانســته
است از میان  ۱۴۰کشور در رده نخست رتبهبندی
ارزانترین کشــور بایســتد ،همچنیــن در میان
کشورهای بررسی شده ،ایران از لحاظ آمادگی برای
پذیرش گردشــگر با نمره  ۳ /۴از  ۷امتیاز ممکن،
در جایگاه  ۸۹جهان قرار دارد .نســبت به گزارش
قبلی ( )۲۰۱۷نمره ایــران  ۳ /۴درصد و رتبه آن ۴
پله بهبود یافته اســت .بهترین عملکرد گردشگری
ایران که در سطح جهانی شــهرت یافته ،در بخش
«رقابتپذیری قیمتی» اســت .در این بخش ایران
با نمــره  ۶ /۷واحدی از  ۷امتیــاز ممکن ،بهعنوان
ارزانترین کشور برای گردشــگران در میان ۱۴۰
کشور در رده نخست ایستاده اســت .جالب اینکه
انگلیس در شاخص کل رده ششم را دارد ،در بخش
«رقابتپذیری قیمتی» در جایگاه آخر ( )۱۴۰قرار
گرفته اســت .هزینههای پایین گردشگری در یک

ارز آوری چند روستا با خیار شور

به گفتــه مدیر دفتر برنامهریزی آب شــرکت
آب منطقهای اصفهان ،به موازات بحث درباره
آ بهای ژرف بحث دیگری مطرح شده مبنی
بر اینکه درســت اســت که آبهای ژرف در
عمق زمین قرار دارد؛ اما از طریق شــکا فها
و گســلهای عمیق از ارتفاعات تغذیه شده و
این درزها آب را کانالیزه کرده و این آب از زیر
زمین اصفهان خارج شده و در منطقه دیگری
تخلیه میشــود؛ اما اینها در حد حرف است و اثبات آن ســخت بوده و ابعاد مطالعات باید خیلی
زیاد باشد .وی خاطرنشــان کرد :افرادی که در این خصوص صحبت میکنند تاکید دارند که این
آب تجدیدپذیر بوده و در حال حاضر از استان خارج شده و در دریای عمان و خلیجفارس تخلیه
میشــود؛ اما نمیتوان با قاطعیت درباره آن حرف زد و وجود این گسلها در حد گمانهزنی است
و نیاز به مطالعه دارد.
ابراهیمی ،مطالعات ژئوفیزیک را نیازمند صرف هزینه باال دانست و اظهار داشت :حفاری چاههای
عمیق در نقاطی که فکر میکنیم آب وجود دارد نیز هزینه زیادی میبرد و تازه شاید یکی از آنها
به آب برخورد کند تا سپس با نصب تجهیزات و پمپ این آب را از عمق هزار متری به سطح زمین
بیاوریم و کیفیت آن هم مهم است .همچنین مشخص نیست این چاه چند سال به ما آب میدهد.
وی با اشاره به ادعای دستاندرکاران استحصال آب ژرف در سیستان و بلوچستان مبنی بر اینکه
مخزن آب کشفشده آنقدر بزرگ است که تا  2هزار ســال آب منطقه را تامین میکند ،گفت:
اینها حرفهای چندان مستندی نیست و نمیتوان خیلی روی آن حساب باز کرد .نتایج این کار
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در سیستان در همان زمان بازتاب زیادی در رسانهها
یافت؛ اما زمانی که دستگاههای علمیتر ورود کردند سر و صداها خوابید.

چند برادر در شهرستان شیروان خراسان شمالی با صادرات خیارشور به کشورهای مختلف
باعث ارز آوری و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم خیل جوانان روستاهای محل سکونت خود
شدهاند به طوری که این روستاها تبدیل به قطب خیارشور کشور شده است.

شده به شماره  697راس ساعت  17روز پنجشنبه مورخ  1398/07/11در محل
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گزارشها نشــان میدهد ،رتبههای  10بانک
مرکزی با بیشــترین ذخایر طال در جهان طی
چند ســال گذشــته بدون تغییر باقی مانده و
ایاالت متحده با بیش از هشــت هزار تن ،رتبه
نخســت را به خود اختصاص داده است .طی
هفت سال گذشته ،روسیه همواره بزرگترین
خریدار طال در جهان بوده است .این کشور در
ســال  ،۲۰۱۸حدود  ۲۷۴تن طال خریداری
کرد .دومین خریدار بزرگ طال کشور قزاقستان
است و بانک مرکزی این کشــور از نظر حجم
ذخایر طال رتبه چهاردهم را در جهان به خود
اختصــاص داده اســت .بهطور کلی از ســال
 ۲۰۱۰تاکنون بانکهــای مرکزی در جهان از
فروشــندگان طال به خریداران خالص فلز زرد
تبدیل شــدهاند .خرید رســمی طال در سال
گذشته میالدی  ۴۶درصد رشد داشته و به ۵۳۶
تن رسیده است؛ این دومین رقم باالی تقاضا در
 ۱۰۰سال اخیر محسوب میشود .در این میان
اما کشــور ونزوئال از جمله کشورهایی بوده که
برای حمایت از دولت به دلیل بحران اقتصادی
ناچار به فروش بخشی از ذخایر طالی خود شده
اســت .ایاالت متحده آمریکا ،آلمــان ،ایتالیا،
فرانسه ،روسیه ،چین ،سوئیس ،ژاپن  ،هند
و هلند بیشترین ذخایر طال رادارند.

بازار

گوشی موبایل هوآوی

گوشی موبایل هوآوی مدل
 Y3 2018 CAG-L22دو سیم
کارت ظرفیت  8گیگابایت

3,329,000
تومان

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان خبر داد:

شرکت تعاونی توسعه و عمران یاران طار نطنز

سالن آرتمیس به نشانی تهران -خ دماوند -جنب مسجد امام صادق (ع) تشکیل

ســخنگوهای وزارت انرژی ایــاالت متحده و
کاخ ســفید در بیانیههایی جداگانه از آمادگی
این کشــور برای جبران کســری تولید نفت
عربستان سعودی در پی عملیات پهپادی علیه
پاالیشگاههای آرامکو خبر دادند .در این بیانیه
همچنین آمده است« :ایاالت متحده حمالت به
زیرساختهای حیاتی انرژی را محکوم میکند.
اقدامات خشــونتبار علیه مناطق و تاسیسات
غیرنظامی که بــرای اقتصــاد جهانی حیاتی
هستند ،فقط تعارض و بیاعتمادی را عمیقتر
میکند» .به نوشته خبرگزاری رویترز« ،ریک
پری» وزیر انرژی آمریــکا همچنین از مدیران
این وزارتخانه خواست با ســازمان بینالمللی
انرژی (  )IEAهمکاری کنند تا در صورت نیاز
گزینههای ممکن برای اقدام سراسری جهانی
را مورد بررسی قرار دهند.

1,115,000
تومان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

قرار دارد .به اعتقاد مجمع« ،ایمنی و امنیت» یکی
از ارکان اصلی رقابتپذیری گردشــگری کشورها
است .بهطور معمول گردشگران تمایلی برای سفر
به کشورهای پرخطر ندارند ،امری که عاملی منفی
برای توسعه بخش گردشــگری محسوب میشود.
فنالند ،ایسلند و عمان به ترتیب سه کشور برتر این
حوزه هستند .در نهایت طی دو سال اخیر و نسبت به
گزارش قبلی یکی از بهترین بهبودهای گردشگری
ایران در بخــش «آمادگــی فنــاوری اطالعات و
ارتباطات» حاصل شده اســت .در طرف مقابل اما
گردشــگری ایران بدترین وضعیت را در دو بخش
«محیط کسبوکار» و «باز بودن بینالمللی» دارد،
بخشهایی که نقطه کور عملکرد اقتصاد ایران نیز
محسوب میشوند .در بخش «محیط کسبوکار»،
ایران با نمره  ۳ /۹واحــدی در رده  ۱۲۱جهان قرار
دارد .سه کشور برتر این بخش به ترتیب عبارتند از
هنگکنگ ،سنگاپور و سوئیس .در بخش «باز بودن
بینالمللی» نیز نمره پایین  ۲ /۴واحدی ،کشــور را
در جایگاه  ۱۱۸رتبهبندی جهانی قرار داده است.

عکس روز

مطالعهای درباره آبهای ژرف در استان انجام نشده است

نرسیدن جلسه نوبت اول) شرکت تعاونی توسعه و عمران یاران طار نطنز ثبت

اعالم آمادگی وزارت انرژی
آمریکا برای جبران کسری
نفت عربستان

بانکهای مرکزی کدام
کشورها بیشترین ذخایر طال را
دارند؟

مدیر دفتر برنامهریزی آب شرکت آب منطقهای اصفهان:

جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم (به دلیل به حد نصاب

3

دریچه

گوشی موبایل هوآوی مدل
 P30 Lite MAR-LX1Mدو سیم
کارت ظرفیت  128گیگابایت

برگزاری نخستین نمایشگاه رونق تولید ملی در اصفهان
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان از برگزاری نمایشگاه رونق تولید ملی با
حضور بیش از  40شرکت و مجموعه بزرگ صنعتی و تولیدی در اصفهان خبر داد .علی یارمحمدیان
گفت :نمایشــگاه رونق تولید ملی با تاکید بر فرآیندهای نهضت ساخت داخل و حمایت از تولیدات
ملی طی روزهای  26تا  29شهریورماه در محل برپایی نمایشگاههای بینالمللی استان واقع در پل
شهرستان برپا میشود.
وی با بیان اینکه در حاشیه این نمایشگاه جلســات ،کارگاههای آموزشی ،نشستهای هماندیشی
با مسئوالن و همایش رونق تولید ملی نیز برگزار خواهد شــد ،اظهار داشت :این نمایشگاه ،نمایش
توانمندیهای صنایع بزرگ ،صنایع کوچک و شــرکتهای دانشبنیان را در دستور کار خود قرار
داده است که میتواند بســیار تاثیرگذار و موفقیتآمیز باشــد .وی تاکید کرد :برگزاری نخستین
نمایشــگاه رونق تولید و تاکید بر نهضت ساخت داخل در آن ،میتواند شــرایطی را پدید آورد که
فعاالن اقتصادی ،صنعتی و تولیدی کشــور ،رو در روی یکدیگر ،با هم مذاکــره کنند و وضعیت را
بهبود بخشند.
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شناسایی آلزایمر
با تغییرات شبکیه چشم
شــبکیه ،داخلیترین الیه چشــم و شــامل
ســلولهای گیرنده نور و نورون است .این الیه
بسیار نازک  ۷۵درصد مســاحت کره چشم را
در بر میگیرد .شــبکیه یک الیه حســاس به
نور را تشــکیل میدهــد و با تبدیــل جریان
الکترومغناطیســی نور به پیام عصبی و انتقال
آن از طریق عصب بینایی به مغز فرآیند دیدن
را امکانپذیر میکند .مطالعات جدید محققان
دانشــگاهی در مادرید نشــان میدهد شبکیه
یک نشانگر زیستی قوی برای شناسایی بیماری
آلزایمر است و تغییراتی مانند افزایش یا کاهش
ضخامت و وجود التهاب میتواند حاکی از بروز
آلزایمر باشد .این مطالعه نشان میدهد معموال
شروع بیماری با نازک شدن الیه عصبی همراه
است و این تغییر متداولتر از ضخیمشدن این
الیه اســت .در ادامه مطالعات آمده نخســتین
تغییرات دیده شده در شبکیه ناشی از آلزایمر در
ماکوال دیده میشود .ماکوال ،یک ناحیه کوچک
در شبکیه و مســئول بینایی مرکزی است که
باعث میشود چشم قادر به دیدن جزییات باشد.
محققان معتقدند تشخیص آلزایمر در مراحل
اولیه با بررسی شبیکه بســیار غیرتهاجمیتر و
کارآمدتر از روشهای دیگر است.

ترک سیگار خطر سرطان مثانه
در زنان را کاهش میدهد
نتایج مطالعات نشان میدهد ترک سیگار خطر
ابتال به سرطان مثانه را در زنان پس از سن یائسگی
کاهش میدهد .به گفته محققان ،بیشترین میزان
کاهش خطر سرطان مثانه در  10سال اول ترک
سیگار مشاهده میشود و در سالهای بعد روند
این کاهش ،کمــی کمتر میشــود« .یوئی یائو
لی» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید:
«سیگار کشیدن فاکتور پرخطر بسیار مهمی برای
سرطان مثانه اســت .درحالی که سرطان مثانه
در مردان شیوع بیشتری دارد؛ اما پیامدهای آن
برای زنان بــه مراتب بدتر اســت ».وی در ادامه
میافزاید« :مطالعه ما بر اهمیت پیشگیری اولیه
(عدم استعمال سیگار از ابتدا) و پیشگیری ثانویه
(ترک سیگار) در پیشــگیری از سرطان مثانه در
بین زنان یائسه تاکید دارد».محققان در بررسی
دادههای مربوط به  143زن دریافتند در مقایسه
با افرادی که هیچوقت ســیگار نکشــیده بودند،
افرادی که سابقا سیگاری بودند دو برابر با ریسک
ابتال به سرطان مثانه روبه رو بودند و سیگاریهای
کنونی هم بیش از ســه برابر با این ریسک مواجه
شــدند.محققان عنوان میکننــد درحالی که
مکانیســمهای بیولوژیکی ارتباط بین سرطان
مثانه و سیگارکشیدن مشخص نیست؛ اما نتایج
مطالعه نشان میدهد که زنان در هر گروه سنی
باید ســیگار را ترک کنند و حتی کسانی هم که
مدتهای طوالنی سیگار میکشــیدند بازهم از
فواید ترک سیگار بهره خواهند برد.

شیرین کنندههای مصنوعی
موجب پرخوری میشود
محققان دانشــگاه ســیدنی اســترالیا برای
اولین بار بیان کردند که شــیرین کنندههای
مصنوعــی میتوانند موجب تحریک اشــتها
شوند .میلیاردها نفر در سراسر جهان شیرین
کنندههای مصنوعــی مصرف میکنند و آن را
راهکاری برای درمان چاقی میدانند .محققان
در این مطالعه موفق به شناســایی سیســتم
جدیدی در مغز شــدند که شــیرینی و انرژی
موجود در مــواد خوراکی را احســاس کرده و
در هم میآمیزد .این مطالعه نشــان میدهد
یک شــبکه عصبی پیچیده در واکنش به مواد
خوراکی حاوی شیرین کنندههای مصنوعی این
پیام را به حیوان ارسال میکند که به قدرکافی
انرژی مصرف نکرده است .محققان همچنین
دریافتند شیرین کنندههای مصنوعی موجب
تحریک بیش فعالی ،بیخوابی و کاهش کیفیت
خواب میشوند.

سالمت
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دانستنی ها

پیشنهاد سردبیر:
ماسک زیتون ،بهترین تقویتکننده برای موها
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اعضایی که بدون آنها هم قادر به زندگی خواهید بود
ما اندامهایی در بدنمان داریم که مطمئنا زندگی را برایمان راحتتر میکنند ،اما بدون آنها نیز بدنمان
همچنان عملکرد خودش را خواهد داشت.
یکی از ریهها
شما برای نفس کشیدن حداقل به یکی از ریههایتان نیاز دارید و اگر الزم شود یک ریه را میتوان برای درمان
سرطان ریه یا سل یا هر بیماری دیگری برداشت .نفس کشــیدن با یک ریه سختتر میشود؛ اما همچنان
ممکن است .بیماری که یکی از ریههایش برداشته میشود ،حدود  ۳۵درصد از حجم هوایی که در یک ثانیه
بیرون میدهد را از دست میدهد .ریه ،جای ثابت و فیکس شدهای در سینه دارد ،بنابراین نمیتواند بزرگتر
شود.
کولون یا روده بزرگ
روده بزرگ ممکن است برای درمان ســرطان کولون یا یک بیماری رودهای مانند بیماری کرون یا کولیت
زخمی روده برداشته شود و شاید پزشــک ،رکتوم را نیز بردارد .جراح میتواند کیسه کوچکی را که از روده
باریک درست شــده به مقعد ارتباط بدهد تا شــما بتوانید مدفوع را به طور معمول دفع کنید .البته چنین
بیمارانی ممکن است نیاز مکرر به دستشویی داشته باشند و عموما الزم است رژیم غذاییشان تغییر کند تا
دچار اسهال نشوند.
مثانه
بیماران دچار سرطان مثانه یا در موارد نادر ،مثانه نوروژنیک (وقتی که مشکلی در سیستم عصبی بر کنترل
مثانه اثر میگذارد) ،نیاز به برداشته شدن مثانه دارند و پروستات و گرههای لنفی یا رحم و تخمدانها و احتماال
بخشی از واژن نیز باید همراه با آن برداشته شود .پزشکان جراح از تکهای از روده برای انتقال ادرار که قبال در
مثانه ذخیره میشد استفاده میکنند.
با این روده هم میتوان مثانه جدیدی درست کرد که ادرار را به مجاری ادراری میرساند و یا کیسهای درست
کرد که بیمار خودش با لولهای باریک میتواند آن را تخلیه کند .مثانه یا کیســه جدید ساخته شده با روده
نمیتواند مثل مثانه ،پر شدن را احساس کند و بیمار باید هر سه یا چهار ساعت طبق آالرمی که تنظیم کرده
است ،جهت تخلیه یادآوری شود .البته بعد از مدتی اغلب بیماران با عالئمی مانند گرگرفتگی یا نشانههای
دیگر متوجه پر شدن مثانه جایگزین میشوند.
کیسه صفرا
کبد ،صفرا تولید میکند تا شــما چربیها را تجزیه کنید و این صفرا در کیســه صفرا ذخیره میشود تا هر
وقت شما غذای چربی خوردید از آن استفاده شود .اما بدن شــما برای تجزیه چربیهایی که میخورید به
این صفرای ذخیره شده وابسته نیست .بیشتر افراد رژیم غذایی تقریبا یکنواختی دارند و برای همین متوجه
تغییر خاصی بعد از برداشته شدن کیسه صفرا نمیشوند .بیشتر افراد به صفرای زیادی نیاز ندارند ،زیرا بدن
به رژیم غذاییاش عادت میکند و میداند چگونه آن را گوارش کند .صفرا در گذشته نقش مهمتری داشت،
یعنی زمانی که انسان رژیم غذایی چندان یکنواختی نداشت .ســنگ صفرا ،رایجترین علت برداشته شدن
کیسه صفراست.
معده
در عمل جراحی کاهش وزن و برای سرطانهای تهاجمی معده که هنوز به سایر قسمتها پخش نشدهاند،
بخشی از معده یا تمام آن باید برداشته شــود .معده به طور طبیعی ویتامینها را جذب میکند و با ترکیب
کردن اسیدهای گوارشی با غذا ،کار اصلی گوارش را انجام میدهد .وقتی معده برداشته میشود ،جراح مری
را مستقیما به روده کوچک وصل میکند .بعد از عمل ،بیمار باز هم میتواند غذای سفت بخورد ،اما فقط تحمل
مقدار کمی از غذا را دارد و شاید الزم باشد از خوردن بعضی از غذاها اجتناب کند تا دچار سندرم دامپینگ
نشود .سندرم دامپینگ زمانی روی میدهد که غذا با سرعت وارد روده کوچک میشود .این عارضه با احساس
سرگیجه ،سبکی در سر و عرق کردن همراه بوده و نفخ و احساس سنگینی نیز ایجاد میکند.
طحال
عملکرد اصلی طحال ،فیلتر کردن غذاست ،اما اگر آسیب ببیند یا دچار بیماری خاصی شوید (مثال اختالل

خونی) باید از بدن خارج شود .طحال به این دلیل که نقش مهمی در سیســتم ایمنی دارد ،بیماران بعد از
برداشته شدن آن احساس ناخوشی میکنند .این افراد باید واکسنهای خاصی دریافت کنند ،زیرا بیشتر در
معرض عفونتها هستند.
یکی از کلیهها
هر چند کلیهها اندامهای حیاتی هســتند ،اما ما میتوانیم یکی از آنها را اهدا کنیــم ،چرا؟ دو کلیه بهتر
میتوانند نیازهای بدنتان را تامین کنند ،اما شما با یک کلیه هم میتوانید ضایعات را به خوبی دفع کنید.
آپاندیس
عملکرد آپاندیس هنوز کامال مشخص نیست ،اما برخی از کارشناسان عقیده دارند آپاندیس ،اندامی بیمصرف
است .تحقیقات اخیر نشان داده که آپاندیس ممکن است برای ایمن نگه داشتن باکتریهای خوب بدنمان
باشد .اما برای عدهای از افراد بیشتر مضر است تا مفید ،چون مسدود و عفونی شده و باید از بدن خارج شود.
آپاندیس حتی اگر در ایمنی ما نقش داشته باشد ،با نبودنش هم سالمتی ما به خطر نمیافتد.

نشانههایی در بدن که از کمبود ویتامین خبر میدهد

تحدید حدود اختصاصی
 6/179شــماره 98/6/23-98/2027023421 :چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکباب
خانه پالک  2فرعــی از  9082اصلــی واقع در بخش  5ثبــت اصفهان که طبق رای شــماره
 139860302027000813مورخ  1398/01/31از طرف هیات حــل اختالف موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک
منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم به نام رسول عبدالهی خوراســگانی فرزند حسن
شناسنامه شماره  136و کدملی شماره  1291349189صادره از اصفهان با توجه به اینکه تحدید
حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  15قانون
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدیــد حدود ملک مرقوم در تاریخ  1398/07/24روز
چهارشنبه ساعت  9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند اعتراضات
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود
تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا
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خاکستری شدن موها :کمبود مس در رژیم غذایی با خاکستری
شدن موها ارتباط دارد .مس در تولید مالنین نقش دارد .اگر زودتر از
موعد و در سنین پایین شاهد سفید شدن موها شدید ،بهتر است برای
تشخیص کمبود مس ،به پزشک مراجعه کنید.
زخم شدن دهان :کمبود ویتامین ب  ۱۲اغلب با زخمهای دهانی
همراه است .گوشــت مرغ ،گوشــت قرمز و تخم مرغ ،منابع ویتامین
ب  ۱۲هستند و شما در صورتی که از زخمهای دهانی رنج میبرید و
فقر ویتامین ب  ۱۲در شما تشخیص داده شده است ،باید بیشتر ،از این
غذاها بهره ببرید .اگر گیاه خوار هســتید ،شــیر ،غالت غنی شده و
مکملهای این ویتامین را فراموش نکنید.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی بابل
گفت :بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوآنزا
به منظور پیشگیری از بیماری ،همزمان با شروع
فصل پاییز است .مصطفی جوانیان با بیان اینکه
با نزدیک شــدن به فصل پاییز بیماری آنفلوآنزا
شیوع پیدا میکند ،اظهار کرد :زمان پیشگیری
از آنفلوآنزا معموال اوایل فصل پاییز و زمســتان
با تزریق واکسن است درســت زمانی که تعداد
مبتالیان زیاد میشــود .وی با اشــاره به اینکه
خوشــبختانه در ارتبــاط با بیمــاری آنفلوآنزا
واکسن در کشــور وجود دارد ،تصریح کرد :این
واکسن میتواند حدود  ۶۰تا  ۷۰درصد از ابتال
به بیماری آنفلوآنزاجلوگیری کند .عضو هیئت
علمی دانشگاه علوم پزشــکی بابل خاطرنشان
کرد :واکســن معموال به صورتهای تزریقی و
استنشــاقی است ،اما در کشــور ما استنشاقی،
وجود ندارد و ســازمان بهداشــت جهانی آن را
پیشــنهاد نمیدهد ،به همین خاطر واکســن
به صورت تزریــق و در دو نوع ســه ظرفیتی و
چهار ظرفیتی وجود دارد .جوانیان با اشــاره به
اینکه افراد واجد شــرایط میتوانند با مراجعه
به داروخانهها از واکسن اســتفاده کنند ،گفت:
واکســن چهار ظرفیتی برای تمــام افراد باالی
دو سال توصیه میشــود و چنانچه در دسترس
نبود ،ســه ظرفیتی کفایت میکند .وی با بیان
اینکه برای کودکان شــش ماه تا دو ســال باید
واکسنهای سه ظرفیتی استفاده و تزریق شود،
افزود :تزریق واکســن در افراد باالی  ۶۰سال،
بچههای شش ماه تا پنج سال ،خانمهای باردار
به خصوص در ســه ماهه دوم و سوم حاملگی،
بیماران انواع گروههای خونی ،اختالالت بیماران
با مشکالت کلیوی ،قلبی ،نارسایی کبد ،شیمی
درمانی و یا بیمارانی که ترکیبات سالیســیالت
مصرف میکنند ،کارکنان بهداشتی و مراکزی،
بیماران مبتال به آرتروز ســیاتیک ،پزشــکان و
پرســتاران بخشهای مراقبتهای ویژه ،دانش
آموزان و شاغالن آموزش و پرورش ،پرستاران
و مراقبین سالمندان ،بهزیســتی و توانبخشی
که خدمــات مراقبتی را بــه عهــده دارند ،از
اولویتهای باالیی برخوردارند.

ماسک زیتون ،بهترین
تقویتکننده برای موها

این هشدارها را جدی بگیرید؛

نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات
ادامه خواهد داد .مالف 596868:شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت
 6/178شــماره 98/6/16-139821702022001544 :آقای علی آقا خورشیدی بادی فرزند
حسن باستناد دو برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رســما توسط دفترخانه 310
بادرود گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششــدانگ قطعه زمین محصور به مساحت
 423/28متر مربع بشــماره پالک ثبتی  4052فرعی از  -159اصلی واقع در بادرود جز بخش نه
حوزه ثبتی بادرود که تحت شماره چاپی  422070سری د ســال  93بنام مشارالیه ثبت و صادر
و تسلیم گردیده ،می باشد که بموجب ســند انتقال شماره  1393/02/02-26801دفترخانه 23
بادرود به وی انتقال یافته ،چون درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده ،لذا مراتب باستناد
تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود که هر کس
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا با مدارک مثبت تســلیم نماید .در
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت

چه زمانی بهترین وقت تزریق
واکسن آنفلوآنزاست؟

توصیه روز

هشدار

یکی از عجیبترین ویژگیهایی که باعث میشود بدن انسان همانند
یک سیستم منظم و پیشرفته عمل کند ،نشانههایی است که مشاهده
می کنیم .نشانههایی که اگر به آنها توجه نکنیم ممکن است سالمت
ما را به خطر بیندازند .بدن اطالعات زیادی در مورد آنچه درون شــما
اتفاق میافتد و آن را نمیبینید ،به شما میدهد .در این میان ،کمبود
ویتامین در بدن ،عالئم متفاوتی ایجاد میکند که گاهی بسیار خفیف
و گاهی خطرناک و غیرقابل جبران است .نشانههای کمبود ،با توجه به
نوع هر ویتامین در نقاط خاصی از بدن ظاهر میشــوند که نمونههای
آن به شرح زیر است:
شوره سر :کمبود اسیدهای چرب سالم در رژیم غذایی باعث بروز
شوره سر میشود .امگا  ۳از جمله اسیدهای چرب سالم است که نوعی
از آن به نام اسید آلفالینولنیک ،نقش مهمی در حفظ سالمت پوست
دارد .این نوع چربی در گردو و دانه کتان نیز یافت میشــود .امگا  ۳را
میتوانید از طریق مصرف ماهی برای دو بار در هفته ،به میزان کافی به
بدن تان برسانید.
موهای نازک و شکننده:ویتامینهای گروه ب از جمله بیوتین و
اسید فولیک ،نقش مهمی در حفظ ســامت موها دارند و کمبود آنها
باعث نازک و شکننده شدن موها میشود .اسید فولیک در غالت غنی
شده و برنج سفید یافت میشود .یک فنجان اســفناج خام نیز منبع
خوبی از اسید فولیک اســت .یک فنجان مارچوبه پخته شده نیز ۶۰
درصد از نیاز روزانه شما به این ویتامین را تامین میکند.

سوال روز

پوست مرغی شدن بدن :کراتوز پیالریس یا پوست مرغی شدن
پوست بدن ،عارضه ای است که طی آن برجستگیهای بسیار ریز روی
پوست ظاهر میشود .علت این عارضه کمبود ویتامین آ میتواند باشد.
ویتامینها برای حفظ سالمت پوست بســیار حیاتی بوده و درترمیم
زخمها نقش دارد .ویتامین آ در گوشت مرغ ،سیب زمینی شیرین ،و
دانههای کدو تنبل وجود دارد.
احساس خســتگی مداوم :کمبود ویتامیــن دی یکی از علل
احساس خستگی دائم است .برای این که ویتامین دی بیشتری در رژیم
غذایی خود بگنجانید ،سراغ شیرهای غنی شده ،آب پرتقال غنی شده،
قارچهایی که تحت نور ماوراء بنفش رشد میکنند و غالت غنی شده با
این ویتامین بروید .اگر روزانه  ۲۰دقیقه در معرض نور خورشــید قرار
بگیرید ،بدن شما به اندازه کافی این ویتامین را سنتز میکند.
کبودی پاها :کبودی مداوم پاها ،بدون ایجاد ضربه ،ممکن است
نشان دهنده کمبود ویتامین سی باشد .ویتامین سی به ساخت کالژن
کمک میکند .کالژن در ســاخت رگ های خونی نقــش دارد .توت
فرنگی ،کلم بروکلی و انبه از پرتقال ویتامین سی بیشتری دارند .کمبود
این ویتامین باعث تضعیف مویرگ ها و ایجاد کبودی میشود.
گرفتگی عضالت :این عارضه شــاید به دلیل کمبود منیزیم و یا
کلسیم باشد .منیزیم و کلسیم در انقباض عضالت نقش مهمی دارند.
کدو تنبل ،موز ،آووکادو و لبنیات منابع سرشــار از منیزیم و کلسیم
هستند.

یا سند معامله در صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد .م الف593305 :
سید مجتبی موسی کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود

اعالم مفقودی

کارت ماشــین خــودروی کامیون کمپرســی سیســتم
کاویان تیــپ  K119مــدل  1389به رنگ ســفید روغنی
بــه شــماره پــاک ایــران  421-43ع  22و شــماره
موتــور  EQB18020DF57048934و شــماره شاســی
 NA5K1192C9S774643و شناســه ملــی خــودرو
 IREB895KRYC774643بــه نام آقای حســین علی
فقیهــی پروانه مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.
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اگرچه تحقیقات زیادی برای حمایت از استفاده
از روغن زیتون برای مراقبت از مو انجام نشــده
است؛ اما برخی تحقیقات نشان میدهند که این
ماده دارای خاصیت مرطوبکنندگی است .یکی
از بهترین راههای بهرهگیری از قابلیت مرطوب
کنندگی روغن زیتون ،استفاده از آن در ماسک
مو است .ماسک مو بســته به نوع مواد تشکیل
دهنده ،نوع مو و میزان نیاز مو به بهبودی ،یک
روش اصالحی مطبوع است .تحقیقات کمی به
طور خاص در مورد چگونگی بهرهرسانی روغن
زیتون به موها وجود دارد .بنابراین شواهدی که
از مزایای آن حمایت میکنند ،محدود است .با
این حال ،تحقیقاتی وجود دارد که نشان میدهد
روغنهای معدنی و گیاهــی میتوانند از موها
در برابر آسیب و شکســتگی محافظت کرده و
خاصیت مرطوب کنندگی داشته باشند .اگرچه
این مطالعات مشخص به طور خاص روی روغن
زیتون تمرکز نکردهاند ،اما این بررسیها نشان
میدهند که روغنهای اشباعنشــده تک حلقه
و اشباع شــده ،میتوانند بیشــتر از روغنهای
اشبا عنشــده چندحلقه به بافت مو نفوذ کنند.
به عبارت دیگر ،استفاده از مادهای مانند روغن
زیتون بر روی موهای شما ،ممکن است مزایای
بیشتری را نسبت به روغن غیراشباع شده چند
حلقهای ماننــد آفتابگردان یــا روغن گلرنگ
به همراه داشته باشــد .با توجه به بررسیهای
انجام شــده در مورد مزایای ســامتی روغن
زیتون ،ترکیبی به نام اســکالن کــه در روغن
زیتون بکر یافت میشود ،توانایی عمل به عنوان
یک مرطوب کننده در لوازم آرایشــی مختلف
را دارد .روغن زیتون بکر حــاوی ویتامین  Eو
ســایر آنتیاکسیدانهاســت .یک منبع معتبر
نشــان میدهد که یک ماده مغذی در خانواده
ویتامین  Eممکن اســت به رشد مو کمک کند.
با وجود محــدود بودن تحقیقات ،بســیاری از
افراد ،از جملــه برخی از متخصصــان ،اغلب از
روغن زیتون به عنوان یک مــاده مراقبت از مو
استفاده میکنند.
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اخبار

کالهبرداران در کمین
رمزهای دوم یکبار مصرف
رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در خصوص
شگرد جدید کالهبرداران اینترنتی با ارسال پیام
جعلی به بهانه فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف
و هدایت کاربران بــه درگاههای جعلی پرداخت
به شهروندان هشــدار داد .سرهنگ مرتضوی در
تشریح این خبر گفت :شهروندان عزیز رمز دوم
پویا ( )OTPرا از بانکها و شعب مربوط به حساب
بانکی خود مطالبه کنند و از ورود به ســایتها و
لینکهای معرفی شده در شبکههای اجتماعی یا
دانلود اپلیکیشنهای مختلف با هدف فعال سازی
رمز دوم یکبار مصرف جدا خودداری کنند .وی
افزود :اخیرا مجرمان ســایبری با ایجاد صفحات
جعلی یا ارســال پیام کاربران را ترغیب به فعال
سازی رمز دوم یکبار مصرف و درج شماره کارت،
رمز دوم ،تاریخ انقضا و  cvv2کرده و با دریافت
مبالغ اندک آنها را به درگاههای جعلی پرداخت
موسوم به فیشینگ هدایت و اقدام به برداشت از
حساب میکنند.

 ۴۰۸کیلو حشیش در پوشش
مسافرت خانوادگی کشف شد
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشــف ۴۰۸
کیلو حشیش در بازرسی از یک سواری پژو پارس و
دستگیری  ۳سوداگر مرگ که در پوشش مسافرت
خانوادگی قصد انتقال این محموله را داشتند ،خبر
داد .سردار مهدی معصوم بیگی از کشف  ۴۰۸کیلو
حشیش در بازرســی از یک ســواری پژو پارس و
دستگیری  ۳سوداگر مرگ که در پوشش مسافرت
خانوادگی قصد انتقال این محموله را داشتند ،خبر
داد و اظهار داشــت :ماموران انتظامی شهرســتان
خور و بیابانک طرح مقطعی ایســت و بازرســی را
در محورهــای فرعی«بیاضه -ربــاط» و« حاجی
اباد -بیاضه» اجرایی کردند .وی با اشــاره به اینکه
ماموران حین اجرای طرح به یک سواری پژو پارس
به رانندگی یک آقا و سرنشینی  ۲خانم مشکوک و آن
را متوقف میکنند بیان داشت :راننده و سرنشینان
خودرو با اعالم این موضوع که در حال مســافرت
خانوادگی هســتند قصد فریــب دادن ماموران را
داشتند که هوشــیاری پلیس مانع از این کار شد و
خودرو را بازرســی کردند .این مقام ارشد انتظامی
بیان داشت :محموله و خودروی قاچاقچیان توقیف
و  ۳سوداگر مرگ نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع
قضایی تحویل داده شدند.

متالشی شدن باند سارقان
منازل در اصفهان
سرپرســت پلیس آگاهــی اســتان اصفهان از
دستگیری اعضای یک باند  ۴نفره سارقان منزل
و کشف  ۳۰میلیارد ریال اموال مسروقه خبر داد.
سرهنگ حسین ترکیان از دســتگیری اعضای
یک باند  ۴نفره سارقان منزل و کشف  ۳۰میلیارد
ریال اموال مســروقه خبر داد و اظهار داشت :در
پی وقوع ســرقت از چندین منزل در غرب شهر
اصفهان ،پرونــدهای در پلیس آگاهی فرماندهی
انتظامی اســتان اصفهــان تشــکیل و اکیپی از
کارآگاهان تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند.
وی افزود :کارآگاهان با استفاده از اقدامات علمی
و تخصصی خود موفق شدند  ۴سارق را که اقدام
به این ســرقتها کرده بودند شناسایی و پس از
هماهنگیهای الزم آنها را دستگیر کردند.

واکنش به فوت یک نابینا در
اصفهان هنگام استفاده از اتوبوس

No. 2793 | September 16, 2019 | 8 Pages

درخواست پلیس برای تغییر ساعات کاری ادارات در دهه اول مهر
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ،خواستار شناور شدن ساعت
کاری ادارات در  ۱۰روز نخست آغاز سال تحصیلی شد .سردار سید
کمال هادیانفر درباره اقدامات پلیس برای بازگشایی مدارس گفت:
پیش بینی ما این است که امسال در آغاز مهر ماه ترافیک بین  ۲۵تا ۳۰
درصد افزایش پیدا کند و در همین راستا الزم است دیگر دستگاهها نیز
اقداماتی را انجام دهند .هادیانفر ادامه داد :در همین راستا از استانداران
و رؤسای ادارات درخواست میکنیم که به منظور حل مشکل ترافیک

طی  ۱۰روز نخست آغاز سال تحصیلی جدید ،ساعات آغاز کار ادارات
را به مدت دو ساعت شناور کنند .رییس پلیس راهنمایی و رانندگی
ناجا با بیان اینکه امسال از ظرفیت صدهزار پلیس یار مدرسه استفاده
خواهد شد گفت :عدم همکاری با پلیس یار مدرسه در صورتی که از
سوی ماموران پلیس راهور مشاهده شود  ۵۰هزار تومان جریمه و سه
نمره منفی دارد .هادیانفر با بیان اینکه طرح بازگشایی مدرسه طی دو
فاز از  ۱۵شهریور ماه تا  ۱۵مهر ماه اجرا میشود ،افزود :این طرح در

تمامی شهرها و معابر کشور اجرا خواهد شد و  ۱۴هزار و  ۹۰۲نیروی
ویژه برای این طرح اختصاص داده شده است .وی با بیان اینکه روی
بدنه خودرو نیز باید مشخصات که نشان دهنده سرویس مدرسه باشد
نصب شود ،گفت :قبال هم به سازمان شهرداریها تاکید کردم که باید
به جای تاکســی ،آژانس و  ...خودروهای ویژه مدارس فعال شود؛ اما
متاسفانه در حال حاضر هر فرد با هر خودرو و وسیلهای نیز میتواند
سرویس مدرسه شده و اقدام به جابه جایی دانش آموزان کنند.

بر اساس آمار ،معادن اصفهان بیشترین سرمایه گذاری را در حفظ محیط زیست داشته اند؛

ِ
دوست محیط زیست
اصفهان،

پریسا سعادت
«معادن» از جمله حساسترین بخشهای اقتصادی
برگرفته شــده از طبیعت هستند؛ محیطهایی که
عالوه بر ضرر و زیان ناشــی از ورود ادوات و آالت
صنعتی به محیــط طبیعی میتوانــد در صورت
رعایت نکردن اســتانداردهای الزم ،تخریبهای
بیشتری بر محیط زیســت اطراف خود وارد کند.
معادن همچنیــن یکی از اصلیتریــن علل تغییر
چهره طبیعت هم به حساب می آیند کاهش سطح
جنگلها ،فرسایش خاک و آلودگی هوا و منابع آبی
زیر زمینی ،اصلیترین نشانههای گسترش معادن
در طبیعت است.
طی سالهای اخیر برای کمتر شدن ضرر ناشی از
توسعه اکتشافات معدنی در کشور اقدامات زیادی
صورت گرفته؛ امــا معادن همواره جــزو متهمان
ردیف اول تخریب محیط زیست بودهاند .هر چند
اقدامات و آمارها نشــان میدهد معادن به سمت
و ســوی تخریب کمتر محیط زیســت در حرکت
هستند؛ اما رشد اکتشاف و بهره برداری از معادن
در مقابــل تمهیدات محیط زیســتی این واحدها
رشد چندانی نداشته اســت .بر اساس آخرین آمار
ســرمایهگذاری معادن در محیط زیســت به 47
میلیارد تومان رســیده اســت .گزارش مرکز آمار
از نتایج آمارگیــری از اطالعات محیط زیســتی

معادن در حال بهرهبرداری کشــور در سال ۱۳۹۶
نشــان میدهد که در مجموع حدود  ۴۷میلیارد
تومان در بخش محیط زیســت معــادن در حال
بهرهبرداری کشور ،ســرمایهگذاری شده است که
معادن استخراج ســنگ آهن با حدود  ۳۲میلیارد
تومان بیشترین سرمایهگذاری را در بخش محیط
زیست انجام داده و معادن استخراج سنگ مس و
استخراج سنگ سرب و روی با  ۴.۷میلیارد و ۳.۴
میلیارد تومان ســرمایهگذاری در رتبههای بعدی

قرار دارند .بنابر این گــزارش از میان معادن دارای
فاضالب ،معادن اســتخراج شــن و ماسه ،سنگ
تزئینی و سنگ آهک به ترتیب با  ۳۶۱ ،۵۷۶و ،۲۷۶
بیشترین معادن دارای فاضالب هستند .همچنین
توزیع استانی معادن ،نشان میدهد که استانهای
اصفهان ،فارس و کرمــان به ترتیب با  ۱۵۷ ،۱۶۸و
 ۱۴۰معدن ،بیشترین تعداد معادن دارای فاضالب
را داشتهاند .این آمار نشان میدهد معادن اصفهان
سهم بزرگی از سرمایه گذاریهای بخش معدن در

محیط زیست را دارند .اصفهان در رده اول بیشترین
تعداد معادن کوچک فعال در کشور را هم داراست و
همین مسئله نشان میدهد که معادن در استان به
سمت و سوی حفاظت از محیط زیست در حرکت
هســتند؛ اما آنچه در میان این آمار نگران کننده
است اینکه به نسبت رشــد بهره برداری از معادن،
رشد فاکتورهای حفاظتی در برابر تخریب محیط
زیست در این واحدها چندان توسعه نیافته است .در
حالی که بر اساس آمار از  ۵۳۵۳معدن ۷۸۹ ،معدن
( 7 /14درصــد) در بخــش محیــط زیســت،
ســرمایهگذاری داشــتهاند؛ اما این رقم در ســال
 91بیش از  27درصد بوده اســت .بررسی معادن
بر اســاس نوع فعالیت نشــان میدهد ،گروههای
استخراج ســنگ آهک ،استخراج شــن و ماسه و
سنگ الشه به ترتیب با  ۱۷۰ ،۱۹۰و  ۱۳۶معدن،
بیشترین تعداد معادن دارای ســرمایهگذاری در
بخش محیط زیست را داشتهاند .آمار ارائه شده در
سال  1391نشان میدهد که از تعداد  5316معدن
در حال بهره برداری 1460 ،معدن دارای فاضالب
هستند و البته بر اســاس این آمار اصفهان ،کرمان
و لرســتان بیشــترین معادن دارای سیستمهای
فاضالب را دار ا هستند که نشان میدهد طی شش
سال گذشته هیچ تغییر فاحشی در ورود استانهای
دیگر به حیطه پاکســازی معادن و کمتر شــدن
آسیب آنها صورت نگرفته است.

5بخشنامه ایمنی مدارس استان اصفهان صادر شد؛

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از ابالغ بخشنامه ایمنی
مدارس قبل از آغــاز تحصیلی خبــر داد و گفت :ایــن بخشنامه در
راستای شناســایی مخاطرات مدارس صادر شــده تا در صورت وجود
هر گونه مســئله غیرایمن نســبت به برطرف کردن آن اقدام شــود.
منصور شیشهفروش با اشاره به دســتورالعملهای ایمنی مدارس در
آستانه آغاز سال تحصیلی اظهار داشت :دستورالعمل ایمنی مدارس به
آموزش و پرورش ابالغ شد .وی افزود :در این دستورالعمل آمده که در
هر مدرسه یک کمیته ایمنی مدرسه متشــکل از مدیر ،نماینده اولیا و
مربیان ،آموزش و پرورش و دستگاههای امدادی تشکیل شود .مدیرکل
مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه افزایش تابآوری هر
مدرســه نســبت به حوادث باید افزایش یابد گفت :این مسئله یکی از

شناسایی مخاطرات مدارس قبل از مهرماه

اهداف طرح ایمنی مدارس اســت و در این دستورالعمل ذکر شده که
کمیته ایمنی باید مخاطرات احتمالی در مدارس را شناسایی کند .وی
تصریح کرد :بهعنــوان مثال راههای ورود و خروج مدرســه باید ایمن
شود ،ساختمان مدرســه ایمن باشد و در زمینه سیســتم گازرسانی،
برقرسانی ،سرمایشی و گرمایشی دارای اســتانداردهای ایمن و الزم
باشند و همچنین هماهنگی الزم با مراکز امدادی از جمله آتشنشانی
و فوریتهای پزشکی داشــته باشند .شیشــهفروش ادامه داد :به هر
حال تمامی مدارس باید از هر لحاظ ایمن باشــند ،این ایمنی به غیر از
ساختمان مدرسه برای سرویس مدارس و دانشگاه نیز ضروری است.
وی با اشاره به اینکه قبال حوادثی برای سرویسهای مدارس و دانشگاه
پیش آمده است اظهار داشت :والدین باید از شرکتهای مجاز که زیر

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان خبر داد:

پیش بینی یک هزار بیمار مبتال به سالک در اصفهان
مدیر گروه مبــارزه با بیماریهــای واگیر مرکز
بهداشت استان اصفهان گفت :با شروع فصل پاییز
تعداد بیماران مبتال به ســالک مشخص میشود
و اکنون آمار دقیقــی از مبتالیان به ســالک در
اســتان نداریم؛ اما پیشبینی میشود حدود یک
هزار بیمار مبتال در مناطق ســالک خیز داشــته
باشــیم .فدایی تصریح کرد :اگــر در مناطقی که
اطالع رسانی شــده و احتمال بروز سالک بیشتر
اســت ،زخمی در بدن افراد پیدا شد که معموال با
تصاویرش که دست به دست میچرخد ،هم ناآشنا
نیستند ،به موقع به مراکز درمانی مراجعه کنند،
چرا که تاخیر در مراجعه بیمار مشکالت بیشتری
را برای درمان ســالک به همراه دارد ،استفاده به
موقع داروهای تجویز شده و رعایت توصیههایی که
پزشکان میکنند ،هم به بهبود سریع بیمار کمک
میکند ،وی با بیان اینکه امسال هنوز آمار دقیقی
از مبتالیان به سالک در استان نداریم گفت :تعداد
بیماران بیشتر در ماههای مهر ،آبان و آذر افزایش
مییابد ،هر چقدر هم که تمامی برنامهها در این

امدادرسانی  ۱۲۶تیم
عملیاتی هالل احمر به
 ۲۵۴نفر آسیب دیده
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نظر اداره راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان تاکسیرانی هستند
اقدام به گرفتن ســرویس برای مدارس فرزندانشان بکنند .مدیرکل
مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد :راننده سرویس باید
کارت سالمت ،معاینه فنی و مجوزهای مرتبط با ایمنی وسیله نقلیه را
داشته باشد .وی افزود :در بحث برگزاری اردوها ،انتقال دانشآموزان و
دانشجویان از طریق شرکتهای مجوز دار باید صورت بگیرد و به هیچ
وجه نباید با رانندههای آزاد که زیر نظر دســتگاههای مربوطه نیستند
قرارداد ببندند .وی افزود :آموزشهای الزم به دانشآموزان در زمینه
مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه توسط کادر مدرسه داده میشود
که بتوانند اقدامات الزم را در زمان طالیی حوادثی همچون زلزله ،سیل،
حریق ،گرد و غبار و آلودگی هوا انجام دهند.

آموزش و پرورش

بهداشت

هالل احمر

رییس دبیرخانه ســتاد پیگیــری و هماهنگی
مناسب سازی کشــور با ابراز تاسف برای حادثه
پیش آمده برای یک نابینا در اصفهان که هنگام
اســتفاده از اتوبوس ،جان خود را از دســت داد،
گفت :درگذشــت این نابینا ارتباطی به مســئله
مناسب ســازی ندارد بلکه راننده دقت نکرده و
سریعتر راه افتاده و باعث شــده که فرد نابینا از
اتوبوس به بیرون پرت شود .مومن سرایی با تاکید
بر لزوم صبر حوصله رانندگان و تمام اقشار جامعه
در مواجهه با نابینایان افزود :فرد نابینا برای اینکه
از وســیله نقلیه پیاده شــود ،به زمان بیشتری
نســبت به افراد معمولی نیاز دارد و ممکن است
چند دقیقه تاخیر داشته باشد بنابراین این افراد
به مساعدت بیشــتری نیاز دارند .وی ادامه داد:
چگونگی برخورد با افراد ناتوان و کم توان مانند
ســالمندان و افراد دارای معلولیت یک مســئله
فرهنگی-اجتماعی است و نمیتوان  ۸۰میلیون
نفر را در این زمینه به طور مجزا آموزش داد.
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مورد با موفقیت انجام شود ،پیشبینی میشود که
امسال حدود یک هزار بیمار مبتال به سالک داشته
باشــیم .این مقام مســئول تاکید کرد :پیشروی
بیرویه ساختوســاز در مناطق ســالک خیز از
دالیل مهم افزایش ابتال به ســالک است و بردن
مناطق مسکونی به دل اراضی پرخطر در سالهای
اخیر افزایش داشته و باعث شده که زمینه ابتال به
بیماری را با دست خودمان بیشتر کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

نیازهای مدارس براساس سند تحول بنیادین برنامهریزی شود
مدیرکل آمــوزش و پرورش اصفهان گفت :در ســال
تحصیلی جاری ،مدیران باید براســاس ســند تحول
بنیادیــن ،نیازها و شــرایط مدرســه حــوزه خود را
برنامهریزی ،تدوین و عملیاتی کنند .محمد اعتدادی
با اشاره به پایان یافتن کار تدوین برنامه اجرایی سال ۹۸
مستند به سند تحول بنیادین در این اداره کل و مناطق
مربوطه افزود :در این مرحلــه کار تدوین برنامهها در
مدارس و آموزشگاهها آغاز شده است .وی اظهارداشت:
برنامه اجرای تدوین شده در فرودین ماه با شرح وظایف
و ماموریت هر کدام از معاونتها و ادارات داخلی آموزش
و پرورش استان در اجرای سند تحول تصویب و مشخص
شد و پس از بررسی در شورای هماهنگی و اجرایی سند
تحول استان و تصویب در شــورای آموزش و پرورش
استان به صورت رســمی به مناطق و نواحی ابالغ شد.
وی خاطرنشــان کرد :از آنجا که رویکرد جدید حاکم
بر فرآیند برنامه ریزی اســتان ،حرکت از برنامههای
تفکیکی و جزیرهای به ســمت برنامههــای تلفیقی و
یکپارچه و کاهش مکاتبات و ساماندهی به طرحهاست
مجموعه برنامههایی در هر ناحیــه و منطقه با توجه

معاون جســت وجو و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت :طی
هفته گذشته  ۱۱۶حادثه گزارش شــد که در این حوادث  ۲۵۴نفر آسیب
دیده بودند و  ۱۲۶تیم برای امدادرســانی به این افراد اعزام شدند .محمد
محمدی اظهار کرد :از تاریخ  ۱۶تا  ۲۲شهریور ماه تعداد  ۱۱۶حادثه اتفاق
افتاد که تعداد حوادث جادهای  ۴۸مورد ۳۵ ،مورد حوادث شهری ۲۵ ،مورد
خدمات حضوری ،چهار مورد حوادث کارگاهی و صنعتی ،حوادث ساحلی و
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به نیازها و مولفههای فرهنگــی و اولویتها تدوین و
متناسب سازی شده است .اعتدادی با بیان اینکه چهار
کارگروه تخصصی به تفکیک دوره های تحصیلی و با
شرکت کارشناسان ادارات مناطق و نواحی و نمایندگان
مدیران و معلمان و انجمن اولیا تشکیل شد ،گفت :در
این کارگروه ها ضمن بررسی مجدد برنامه ها ،هماهنگی
بین بخشی و حذف طرحها و برنامه های موازی با نظر
اعضا تیم انجام می شود.

قبولیهای کنکور امسال؛

بیش از  ۵۴درصد قبولیها را
دختران تشکیل میدهند
مشاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور
گفت :از تعــداد  ۱۹۱هــزار و  ۲۱۵پذیرفته
نهایی رشــتههای با آزمون کنکور سراســری
 ۹۸بیــش از  ۵۴درصد قبولیهــا را دختران
تشکیل میدهند .حســین توکلی اظهار کرد:
با توجه به اینکه نتایج نهایی پذیرفته شدگان
رشتههای با آزمون در کنکور سراسری سال ۹۸
منتشر شد ،فاز تعداد  ۱۹۱هزار و  ۲۱۵پذیرفته
نهایی رشــتههای با آزمون کنکور سراســری
 ۹۸بیــش از  ۵۴درصد قبولیهــا را دختران
تشــکیل میدهند .وی افزود :از ایــن تعداد،
تعداد  ۱۰۴هزار و  ۱۲۳نفر زن و تعداد  ۸۷هزار
و  ۹۲نفر مرد هســتند .به عبارت دیگر ۵۴.۴۵
درصد پذیرفته شدگان را زنان و  ۴۵.۵۵درصد
پذیرفته شــدگان را مردان تشکیل میدهند.
همچنین ،تعداد  ۱۱۶هزار و  ۹۵۹نفر در دوره
روزانه ۱۵ ،هــزار و  ۲۰۱نفر در دوره شــبانه،
 ۱۳هزار و  ۱۸۸نفر در دانشــگاه پیام نور۲۳ ،
هــزار و  ۹۲۸نفر در دانشــگاههای فرهنگیان
و تربیت دبیر شــهید رجایی ۱۶ ،هزار و ۱۳۹
نفر در دانشــگاهها و موسســات آموزش عالی
غیرانتفاعــی ۳ ،هزار و  ۷۸۷نفــر در پردیس
خودگردان دانشــگاهها و  ۲هزار و  ۱۳نفر در
مازاد ظرفیت پذیرفته شدهاند.

جزییات جذب حقالتدریسیها
در آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش به تشریح جزییات جذب
معلمــان حقالتدریــس ،آموزشــیاران نهضت
ســوادآموزی و معلمان پیشدبستانی پرداخت.
محسن حاجیمیرزایی درباره آغاز سال تحصیلی،
اظهار کرد :تالش میشود که انشاءا ...کالسهای
درس از ابتدای مهر با معلــم فعالیت خود را آغاز
کنند .وی ادامــه داد :تعــداد  550هزار کالس
درس در سراسر کشــور برگزار میشود و بیش از
 900هزار معلم و کارمند به فعالیت میپردازند.
حاجیمیرزایی به تشریح جزییات جذب معلمان
حقالتدریس ،آموزشــیاران نهضت سوادآموزی
و معلمان پیشدبســتانی ،گفت :کسانی از سال
 79تا  91به عنوان مربیان پیشدبستانی یا معلم
حقالتدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی با
آموزش و پرورش همکاری کردند طی تشریفاتی
که برگزاری آزمون است و انجام یک دوره آموزشی
یک ســاله جذب این وزارتخانه میشــوند .وی
تصریح کرد :البته جذب این افراد با سهمیهای که
میزان آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی
اختصاص خواهد یافت ،صورت میگیرد.

آخرین مهلت ثبتنام رشتههای
بدون آزمون مشخص شد
مشاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور
آخریــن مهلــت ثبتنــام و انتخاب رشــته
تحصیلی برای پذیرش در رشتههای بر اساس
ســوابق تحصیلی و ویرایش اطالعات در این
رشــتهها را اعالم کرد و گفت:تعداد  ۲۱۷هزار
و  ۷۹۲داوطلــب برای رشــتههای تحصیلی
بر اساس ســوابق تحصیلی ثبتنام و انتخاب
رشته کردهاند .حسین توکلی اعالم کرد :کلیه
داوطلبان اعم از پذیرفتهشــدگان رشتههای
تحصیلی با آزمون یا کسانی که در این مرحله در
ردیف پذیرفتهشدگان قرار نگرفتهاند؛ در صورت
تمایل برای ثبتنام و پذیرش در رشــتههای
صرفا بر اساس ســوابق تحصیلی میتوانند به
سایت سنجش آموزش کشــور ،بخش آزمون
سراسری ،ســامانه پذیرش در رشــتههای با
سوابق تحصیلی حداکثر تا پایان روز پنجشنبه
 ۲۸شهریور ماه  ۹۸مراجعه و نسبت به ثبتنام
و انتخاب کد رشتههای تحصیلی اقدام کنند.
وی تاکید کرد :تاریخ فوق قابل تمدید نیست.

شکایت سازمان حج و زیارت
از خانواده «رکنآبادی»

آبی یک مورد ،دو مورد حوادث کوهستانی و ریزش آوار ناشی از انفجار منزل
مسکونی یک مورد به جمعیت هالل احمر استان اصفهان گزارش شده است.
وی با تاکید بر اینکه تعداد کل نجات یافتگان  ۱۱۰نفر بودند ،افزود :از این
تعداد  ۹۶نفر نجات یافتگان حوادث برای تکمیل درمان به بیمارستان انتقال
پیدا کردند و تعداد  ۱۴نفر به صورت ســرپایی درمحل حادثه تحت درمان
قرار گرفتند.

zayanderoud8108@gmail.com

با مسئوالن
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رییس ســازمان حج و زیارت گفت :امسال حج
آرامی برگزار شــد و هماهنگــی و همکاریهای
خوبی برای اجرای آن وجود داشــت .رشیدیان
ادامه داد :حج امسال با  ۸۶هزار  ۵۵۰نفر آغاز شد
و با توجه به  ۲هزار ســهمیه مازاد از سوی کشور
عربستان و  ۸۸هزار  ۵۵۰نفر زائر به عربستان اعزام
شدند.وی در خصوص ادعای اخیر خانواده شهید
رکن آبادی مطرح کــرد :ادعاهایی در خصوص
معامله خون شــهدای منا و توافق با عربســتان
از طرف شــخصی مطرح شد که ســازمان حج و
زیارت از این فرد شکایت کرده است.رشیدیان با
بیان اینکه خواستار ارائه مدرک از سوی خانواده
این شهید هستیم ،افزود :مســتندات الزم را در
محکمه گذاشــتهایم و ترجیح این است که این
موضوع در آنجا بحث شود تا به یک جدل رسانهای
تبدیل نشود.

فوتبال جهان
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واکنش نیمار به شعارهای
هواداران پاری سن ژرمن
پاری ســن ژرمن در هفته پنجــم رقابتهای
لیگ فرانسه به مصاف
استراسبورگ رفت
و توانســت با تک
گلی کــه نیمار به
زیبایــی بــه ثمر
رساند ،به پیروزی
برســد .نیمار بعد از
چهار بازی غیبت به ترکیب پاری ســن ژرمن
برگشت و توانست با ســوپر گلی که در دقایق
پایانی به ثمر رساند زمینه ساز پیروزی تیمش
شــود .این بازیکن برزیلی بعد از حاشیههای
که به وجود آورد از ســوی هواداران پاری سن
ژرمــن در پارک دو پرانس هو شــد و هر وقت
صاحب توپ میشد صدای اعتراض هواداران
را میشنید .او بعد از بازی گفت :من به شنیدن
صداهای اعتراض عادت کردهام و هیچ پیامی
برای هواداران پاری ســن ژرمن نــدارم .تنها
میتوانم بگویم که االن دیگر بازیکن پاریسن
ژرمن هســتم و نهایــت تالش خــود را برای
موفقیت تیم به کار میگیرم.

سنگربان بایرن:

اعتراض «تراشتگن»
فایدهای ندارد
ســنگربان ملی پوش بایرن مونیخ به سخنان
اعتــراض آمیــز آندره
تراشــتگن واکنش
نشان داد .به نقل از
اسکای اسپورت ،با
وجود آن که مارک
آنــدره تراشــتگن

( M a r c-A n d r é

 )ter Stegenدر بارســلونا میدرخشد و از
بهترین دروازه بانهای فوتبــال اروپا و جهان
به شــمار میآید؛ اما بازهم در تیم ملی فوتبال
آلمان نیمکت نشین است و یواخیم لوو ترجیح
میدهد که از مانوئل نویر در ترکیب اصلی بهره
گیرد .تراشــتگن از نیمکت نشینی خود راضی
نیست و اخیرا به انتقاد از تصمیم سرمربی تیمش
پرداخت .مانوئل نویر ،سنگربان بایرن به انتقاد
تراشتگن واکنش نشان داد .او بعد از بازی برابر
الیپزیگ گفت :بله ،سخنان انتقاد آمیز تراشتگن
را شــنیدم؛ اما او وقتی که در اردو و در کنار هم
بودیم چیزی نگفت .همه ما برای یک تیم تالش
میکنیم و فکر نمیکنــم چنین اعتراضهایی
نتیجه مفیدی به دنبال داشته باشد.

هدیه ویژه «سادیو مانه»
به یک هوادار
پس از اتمــام بازی بیــن دو تیــم لیورپول و
نیوکاســل که با نتیجه
ســه بر یک به سود
لیورپــول خاتمه
یافت یــک اتفاق
جالــب رخ داد و
ســادیو مانه ستاره
سنگالی لیورپول که
موفق به ثبــت دو گل در این بازی شــده بود
پیراهن خود را به یک کودک خردســال اهدا
کرد .این کودک  13ســاله که بیلی نام دارد و
به همراه پدرش در آنفیلد به تماشــای بازی
شاگردان یورگن کلوپ نشسته بود .این کودک
با یک نوشته روی پالکارد از بازیکنان لیورپول
درخواست کرده بود که یکی از آنها پیراهنش
را به عنوان هدیه روز تولدش به او اهدا کند که
در نهایت مانه این کار را در پایان بازی انجام داد
و با در آغوش گرفتن این کودک پیراهنش را به
عنوان هدیه به او داد.

ویدال:

بارسلونا بازی به بازی
پیشرفت میکند
هافبک دفاعی یک سال اخیر کاتاالنها گفت:
بارســلونا بازی به بازی
پیشــرفت میکند.
آرتورو ویدال شنبه
شب از دقیقه 73
به ترکیب بارسلونا
مقابل والنسیا اضافه
و در کسب برد  5بر 2
سهیم شــد .او بعد از بازی اظهار داشت :از برد
پرگل تیمم خوشحال هستم .به نظرم نتیجهای
بسیار عالی گرفتیم .ویدال که فصل گذشته به
تیم اللیگایی ملحق شــد ،افزود :بازی به بازی
پیشــرفت میکنیم و تیمی بهتر میشویم .به
زودی همان قدرت همیشگی خواهیم بود .در
این جدال برای بارسلونا ،فاتی  ،2دیونگ  ،7پیکه
 51و سوارس  61و  82گلزنی کردند .گامیرو 27
و گومس  90+2برای والنسیا گل زدند.

پیشنهاد سردبیر:

هادی چوپان ،برنده جایزه  100هزار دالری شد
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یادداشت

رییس فدراسیون وزنه برداری:

هر کسی میخواهد به المپیک برود باید امتیازات الزم را بگیرد
تمام شهرستانها نیز مبارزه با دوپینگ پیگیری میشود .میدانیم
مربیانی هستند که کارهای اشتباهی را با وزنه برداران نوجوان و
جوان انجام میدهند .ما خودمان خواستیم مثبت شدن تستها
اطالع رسانی شود و خودمان به نادو اصرار کردیم که تست گرفته
شود و نادو هم همکاری کرد.
مرادی درمورد رایزنی با مســئوالن جهانی در حاشیه مسابقات

رییس فدراســیون وزنه برداری گفت :هر کســی میخواهد به
المپیک برود باید امتیازات الزم را بگیرد و فدراسیون جهانی نفرات
را انتخاب میکند .از این رو نباید کســی در باد قهرمانی بخوابد و
در مسابقات گزینشــی المپیک باید باالترین امتیاز را بگیرد.علی
مرادی درمورد مثبت شــدن تعدادی تست دوپینگ در قهرمانی
کشور ادامه داد :ما در این زمینه خیلی جدی عمل میکنیم و در

قهرمانی جهان تاکید کرد :ما در مســابقات قهرمانی جهان فقط
شرکت در رقابت ها را نخواهیم داشت و رایزنی را با افراد در بدنه
فدراسیون جهانی را در دستور کار ود داریم.یکی از محورها بحث
آموزش است و صحبت میکنیم مدرســان خارجی برای بانوان
بیایند ،همچنین از مدرســان برای آنتی دوپینگ دعوت خواهیم
کرد.

بخت با سرمربی پیشین پرسپولیس یار میشود؟

«برانکو» در آستانه حضور در تیم ملی امید
سمیهمصور
دوران کوتاه مدت حضور برانکو ایوانکوویچ در فوتبال عربستان در حالی
با اخراج این مربی به پایان رسید که سرمربی کروات تیم االهلی پیش از
حضور در این تیم ،چهار سال باشکوه را به همراه تیم پرسپولیس تهران
پشت سر گذاشته بود؛ موضوعی که سبب شده زمزمههای حضور او در
تیم ملی امید به گوش برسد.
اوایل تابستان سال جاری بود که خبر حضور برانکو ایووانکویچ در تیم
االهلی عربستان هواداران پرسپولیس را شــوکه کرد .سرمربی کروات
سرخ پوشــان تهرانی که توانســته بود با این تیم به رکوردهای دست
نیافتنی در فوتبال ایران دســت یابد به دلیل عــدم پرداخت مطالبات
تصمیم به جدایی از این تیم گرفت .هواداران پرشور قرمزها که روزهای
خوبی را با برانکو در این چند ســال اخیر پشــت سرگذاشته بودند این
جدایی را برنتابیده و سه روز متوالی در مقابل باشگاه پرسپولیس برای
حمایت از این مربی تجمع کردند؛ اما در نهایت برانکو به ایران برنگشت
و پس از این که در اتریش از کمپ االهلی بازدید کرد ،راهی جده شــد
وهدایت سبزپوشان سعودی را بر عهده گرفت.
کار او در عربســتان با پیروزیهای متوالی در دیدارهای دوستانه آغاز
شد .در کنار این ،برانکو ایوانکوویچ هرروز شــاهد تحقق اهداف نقل و
انتقاالتیاش بود و در شرایطی که همه چیز برای یک شروع خوب در تیم
جدید آماده میشد ،دیدار یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و تقابل
با تیم قدرتمند الهالل فرا رسید .شاگردان ایوانکوویچ در خانه با نتیجه
 2-4به الهالل باختند تا شروع تلخی را در استادیوم خانگی داشته باشند.
عدم نتیجه گیری سرمربی پیشین پرسپولیس در این تیم ادامه یافت
تا این که شنبه شب مسئوالن باشگاه االهلی حکم به اخراج او دادند تا
دوران حضور برانکو در فوتبال عربستان به سه ماه نکشد.

روزنامه الریاض عربستان البته دلیل دیگری برای
این اخراج دارد ،این روزنامه در شــماره دیروز
خود نوشته اســت صحبت برانکو درباره سوما
حکم به برکناری او از تیم االهلی داد .برانکو در
این خصوص گفته بود که نیمکت نشــینی سوما
مهم نیست ،چرا که مهاجمان باکیفیت دیگری در
بازار نقل و انتقاالت موجود هستند.
آن چه در این میان دارای اهمیت است و بسیاری از کاربران
شبکههای اجتماعی هم دیروز به آن اشــاره کردند این مسئله
است که مسئوالن باشگاه عربستانی به هیچ عنوان صبر مسئوالن
باشگاههای ایرانی را ندارند و به نظر میرســد که برانکو در ترک
پرسپولیس و انتخاب باشگاه االهلی اشتباه بزرگی را مرتکب شده
است .در این میان سرخ پوشــان تهرانی نیز شرایط خوبی را پشت
سر نگذاشــتهاند ،تیم پرافتخار پایتخت که با کالدرون ،سرمربی
آرژانتینی برای هدایت این تیم در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر
به توافق رسید در دوبازی گذشته نمایشی از روزهای اوج در گذشته
نداشته است و در دومین گام از این مسابقات متحمل شکست در
خانه تراکتورسازی تبریز شده است.البته شاید شرایط برای برانکو
تغییر یابد چرا که از دیروز زمزمههای حضور ســرمربی پیشــین
سرخهای تهرانی در تیم ملی امید به گوش میرسد و شاید بار دیگر
بخت با برانکو همراه شده و او به فوتبال ایران برگردد.
فرهاد مجیدی ،ســرمربی تیم ملی امید از شرایطش در این تیم
راضی نبوده و به دنبال جدایی است ،از این رو این گمانه زنی مطرح
میشود که مربی محبوب سرخ پوشان تهرانی جانشین مجیدی
در تیم ملی امیدشود.

مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال گفت :برای دیدار تیم ملی فوتبال ایران با کامبوج هواداران زن به طور حتمی
در ورزشگاه آزادی حضور پیدا خواهند کرد تا این مسابقه را از نزدیک تماشا کنند؛ اما این که چند سکو و چند
درصد ورزشگاه به آنها تعلق خواهد گرفت به صورت قطعی مشخص نیست .غالمحسین زمانآبادی تصریح
کرد :باید بلیت فروشی دیدار ایران و کامبوج به صورت اینترنتی انجام و متوجه شویم چه تعداد هوادار زن ثبت
نام کردهاند .بعد از ثبت نام معلوم میشویم چه تعداد سکو در اختیار زنان قرار خواهد گرفت .وی تاکید کرد :به
طور حتم حضور زنان در بازی ایران و کامبوج به صورت گزینشی نخواهد بود .چطور ممکن است وقتی آنها در
سایت ثبت نام میکنند گزینشی صورت بگیرد؟ هر شخصی که به صورت اینترنتی بلیت تهیه کرد میتواند
در ورزشگاه آزادی حاضر شود.

پرسپولیس در حساسترین بازی هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر  ۳۱شهریور باید به مصاف استقالل
برود .کمال کامیابی نیا به خاطر آسیب دیدگی قدیمی که داشت چند روز مانده به آغاز لیگ کتف خود
را به جراحان داد تا نزدیک دو ماهی نتواند سرخ پوشان را همراهی کند .کامیابی نیا از بازیکنان کلیدی و
تاثیر گذار پرسپولیس است که هم برانکو حساب ویژهای روی این بازیکن داشت و هم کالدرون در میانه
میدان به او نیاز دارد .این هافبک دفاعی حدود یک هفتهای اســت به صورت اختصاصی با کادرپزشکی
تمرین میکند و اگر روند بهبودیاش همین طور ادامه پیدا کند میتواند قبل از دربی به تمرینات گروهی
اضافه شود؛ اما آنچه که مسلم است این است که این بازیکن هیچ شانسی برای همراهی پرسپولیس در
دربی ندارد.

در ادامه لیگ برتر فوتبال و از هفته سوم سپاهان اصفهان در مقابل فوالد
خوزستان قرار گرفت؛ طالیی پوشان که لیگ را خوب شروع کرده و شش
امتیاز از دو هفته ابتدایی دشت کردند ،برای کسب سه امتیاز دیگر پا به
این بازی نهادند .در مقابل فوالد خوزستان که در دو هفته ابتدایی فقط
یک امتیاز کسب کرده بود ،هم به  3امتیاز این بازی خانگی امید داشت

تا بتواند در بازیهای بعدی با تمرکز بیشــتر پا به میدان بگذارد .تالش
شــاگردان نکونام و قلعهنویی در این بازی برای برد راه به جایی نبرد و
مربیان و بازیکنان توپ را با تور دروازهها آشتی ندادند و بازی با تساوی
بدون گل پایان یافت .نکونام توانست با یک سبک بازی بسته و با حضور
سعید آذری اندیشههای ژنرال برای گلزنی را ناکام گذارد ،با این نتیجه
سپاهان  7امتیازی و فوالد  2امتیازی شد .در پایان این بازی امیر قلعهنویی
معتقد بود دروازهبانهای حریف در مقابل سپاهان ستاره میشوند و با
بازی خوب خود در مقابل سپاهان از گلزنی این تیم جلوگیری میکنند.

اینستاگردی

مدرک مربیگری فرهاد مشکل دارد؛

برکناری «مجیدی» از تیم امید کلید خورد
پس از شکست تیم امید مقابل ازبکستان ،احتمال ایجاد تغییرات گسترده در کادرفنی این تیم بیشتر
از هر زمان دیگری است .دو شکست تیم امید کشورمان مقابل تیم امید ازبکستان در دو دیدار تدارکاتی
باعث شد اتفاقات و شــایعات تازهای اطراف این تیم آغاز شــود .یکی از این اتفاقات ،افزایش احتمال
برکناری فرهاد مجیدی است .درســت ســاعاتی پس از دومین باخت برابر ازبکستان ،شایعه اخراج
مجیدی بر سر زبانها افتاد؛ اما از سوی مسئوالن فدراســیون فوتبال هیچ واکنشی را شاهد نبودیم.
سپس خبر رسید فرهاد به دنبال برگزاری جلســه فوری با مهدی تاج است تا صدای اعتراض خود در
مورد دخالت کمیته فنی در کارش را به گوش رییس فدراسیون برساند .از سوی دیگر ،خبر میرسد
مجیدی در تیم امید وارد وضعیت قرمز شده و جدا از مسائل فنی ،حاال مدرک مربیگری او با مشکالتی
مواجه است .مجیدی وقتی جانشین وینفرد شــفر روی نیمکت استقالل شد ،مدرک مربیگری خود
را به سازمان لیگ فرستاد .مدرکی که از ســوی فدراسیون فوتبال امارات با درجه  Aو در سال ۲۰۱۸
میالدی دریافت کرده بود .سازمان لیگ این مدرک را پذیرفت و کارت سرمربیگری استقالل را برای
فرهاد صادر کرد؛اما شنیدیم مدرک او برای ادامه همکاری به عنوان سرمربی تیم امید اعتبار ندارد و
مدرکش از سوی مسئوالن مورد تایید قرار نگرفته است .این اتفاق در حالی رخ میدهد که شایعاتی
در خصوص اختالف نظر شدید فرهاد مجیدی با حمید استیلی مدیر تیم امید هم به گوش میرسد.
میگویند این دو ،طی هفتههای گذشته به شدت با یکدیگر به مشکل برخوردهاند و جلسهای که اخیرا
برگزار شد ،به جای آن که مشکالت را کاهش دهد ،باعث افزایش دلخوریها شد .با این شرایط ،احتمال
برکناری یا حتی استعفای مجیدی بیشتر از هر زمان دیگری است و اصال امکان دارد در همین هفته
شاهد اتفاقات تازهای باشیم.
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 ...ادامه از صفحه 1
و خب او هم انســان اســت مثل همه ما ،ولی نکته
تاســفبار این اســت که اولین بار هم نیســت که
اشــتباهش را «ماســت مالی» میکند! و به هیچ
وجه حاضر نشــده قبول کند که طبیعتــا اگر قرار
بود سیدجالل در این سن و ســال به اسپانیا برود،
از مدتها قبل دربارهاش خبررســانی میشــد و
شاید حتی اهالی غیرفوتبالی هم میفهمیدند چه
برســد به اهالی فوتبال و به ویژه گزارشگر فوتبال
که بنا به اقتضای شــغلش بایــد اطالعات به روزی
داشته باشــد.البته که با محرومیت علیفر تا اطالع
ثانوی چیزی درست نمیشــود .رسانهای که خالی
از «فردوســی پور» ها بشــود ،باید هــم درنهایت
دســت به دامان «عباس قانع» هــا و «علیفر» ها و
«خیابانی» هایی بشــود که یا با صدای گوشخراش
یا گزارش گوشــخراش و یا اشتباهات و سوتیهای
وحشتناکشان روی اعصاب مخاطبان فوتبال مدام
رژه میروند و یکی مثل خیابانی الاقل لبخند می زند
و گاهی حتی قبول میکند اشتباه کرده؛ اما جناب
سرهنگ هیچ وقت نمیخواهد قبول کند که شاید
بهتر است بیش از این اعتبار ســالهای گذشته را
حراج نکند و میکروفن را به دست بقیه بسپارد .البته
«بقیه» ای هم باقی نمانده .شاید بدتر از «علیفر»
بیاید .بعید نیست!

فرجامخواهی ستاره تیم
ملی فوتسال

حضور زنان در بازی ایران-کامبوج گزینشی نیست

حکایت دروازهبانانی که ستاره میشوند

جای خالی
جنتلمنهای باسواد

در حاشیه

ستاره کلیدی پرسپولیس ،دربی را از دست داد!

توقف سپاهان در اهواز؛

وقتی جناب سرهنگ
اشتباهش را قبول نمی کند؛

واکنش زیبای ستاره استقالل
به خط خوردن از لیست استراماچونی

میالد زکیپور که با تصمیم آندرهآ استراماچونی به طور رسمی از لیست بازیکنان استقالل
برای دیدار حساس برابر نفت مسجد سلیمان در هفته سوم خط خورده بود با انتشار استوری
زیر ،به این ماجرا ،بدین شرح واکنش نشان داد.
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در جریان بازی جنجالی تیمهای شهروند ساری
با گیتی پسند اصفهان در سالن پیروزی اصفهان
که با اخراج رضا لک ،ســرمربی شــهروند ساری
و حمید احمدی ،عقب گیر مطرح گیتی پســند
و تیم ملی همــراه بود ،بین ایــن بازیکن و وحید
عرض پیما داور دیدار درگیــری به وجود آمد که
پس از آن کمیته انضباطی با حکمی سنگین این
بازیکن را به مدت شش ماه از همراهی گیتی پسند
محروم کرد .با توجه به این حکم ،حمید احمدی
در کمیته استیناف فرجام خواهی کرده و خواستار
بخشــش محرومیت خود یا کاهش آن شده است
چرا که جــدا از ضربهای که گیتی پســند از نبود
این بازیکن میخورد او احتمــال دارد حضور در
تیم ملی و مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا را هم
از دست بدهد.

«فغانی» ایران را ترک کرد
آی اســپورت که گفته بود احتماال بعد از دربی از
ایران میرود به دلیل شروع مدارس در کشور جدید
محل زندگیاش کمی زودتر ایران را ترک کرد .او
در یکی دو ســال آینده احتماال در لیگ استرالیا
قضاوت میکند و از ایران به جام جهانی فوتبال هم
میرود .فغانی یکی از  ۵داور برتر حال حاضر فوتبال
دنیاست .یکی از دالیل او برای ترک ایران تحصیل
فرزندانش و دالیل دیگر شــامل حاشیههایی بود
که بعد از قضاوتهایش در لیــگ داخلی برایش
ایجاد میشــد .از قلعه نویی تا اســتراماچونی با
انتقادهایشــان ،برای او بحران ســاخته بودند و
شعارهای تندی که در بازی اســتقالل با ماشین
سازی شــنید در تصمیم این داور جدیتی بیشتر
ایجاد کرد .او پس از جــام جهانی گفته بود هر
زمان شرایط تحصیلی فرزندانش فراهم شود از
ایران میرود.

منهای فوتبال

هادی چوپان ،برنده جایزه
 100هزار دالری شد
هادی چوپان ،موفق شــد نفر ســوم رقابتهای
پرورش اندام مسترالمپیا شود .او با کسب این عنوان
برنده جایزه  100هزار دالری شد .البته این پول به
طور کامل به او نمیرسد .بخشــی از آن به عنوان
مالیات کسر میشود و بخشی از آن هم متعلق به
سرمربیاش هانی رامبد اســت .نفر اول مسابقات
یعنی ،براندون کوری  400هــزار دالر و نفر دوم
ویلیام بوناک هم برنده  150هزار دالر شد .دکستر
جکســون و رولی وینکالر هم که چهارم و پنجم
شــدند جایزه  45و  40هــزار دالری را از آن خود
کردند .البته هادی چوپان بــا آرای مردم قهرمان
المپیا شــد که احتماال به خاطر آن هم حدود 10
هزار دالر به او پاداش داده خواهد شد .سال گذشته
رولی وینکالر این عنوان را از آن خود کرد و  10هزار
دالر جایزه به دست آورد.
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چهره ها
درخواست رییس حوزه علمیه اصفهان
از طالب:

بیش از سایرین به مراعات
اخالق التزام داشته باشید

مراسم آغاز سال تحصیلی بانوان طلبه ،در سالن
اجتماعات همدانیان در تخت فوالد اصفهان با
قرائت پیام آیت ا ..مظاهری ،از مراجع تقلید و
رییس حوزه علمیه اصفهان برگزار شد.

آیتا ...مظاهری در این پیام آغاز سال تحصیلی
حوزههــای علمیه خواهران را گرامی داشــته
و برای همه بانوان که در مســیر تعلیم و تعلم
علوم دینی و معارف الهی قرار گرفتهاند ،تایید
و توفیق در دســتیابی هرچه بیشتر به حقیقت
و وصول هرچه کاملتر به معنویت را خواستار
شد .این عالم برجسته در این پیام آورده است:
نکته نخســت توجه به جایــگاه واالی زن در
منظومه خلقــت و التزام به مســئولیتهای با
اهمیتی اســت که بر عهده زنان قــرار گرفته
است .ازین رو تحکیم این نهاد بنیانی و مقدس
مرهون مدیریت شایسته بانوان است و نتیجه
تحکیم نهاد خانواده ،حاکمیت و تعمیق اصول
دینی ،اخالقی و حفظ حقوق همه اعضا و رشد
و ارتقای مقام انســانیت آنان اســت .دربخش
دیگــری از ایــن پیام آمــده اســت :طالب و
روحانیون حوزههای علمیــه ،اعم از برادران و
خواهران باید بیش از ســایر اقشار به مراعات
اخالق و تعمیق اخالقی زیستن و تزکیه نفس و
تهذیب روح ،التزام داشته باشند ،زیرا در مقام
و جایگاه دعوت دیگران به دین و آیین و اخالق
قرار گرفتهاند و باید مصــداق بارز «کونوا دعاة
الناس بغیر ألسنتکم و کونوا لنا زینا وال تکونوا
علینا شینا» باشند.

دهم مهرماه سال جاری برگزار میشود؛

دبیر اجرایی نخســتین دوره مسابقات کتابت
قرآن گفت :نخستین دوره مســابقات کتابت
قرآن کریم در قالب برنامه جنبی چهل و دومین
مســابقات ملی قرآن کریم ،دهــم مهر ماه در
اصفهان برگزار میشــود .احســان پورنعمان
اظهار داشت :با توجه به تاکیدات رهبر معظم
انقالب مبنی بر اینکه مسابقات قرآن محدود به
هنرهای آوایی نشود و هنرهای دیگر نیز برای
ترویج فرهنگ قرآنی در مســابقات قرآن مورد
توجه قرار گیرد ،مرکز قرآنی سازمان اوقاف و
امور خیریه هماهنگیهای الزم را در خصوص
مسابقه کتابت قرآن در دستور کار قرار داده و
مدرســه کتابت قرآن نیز مجری این امر شده
اســت .وی با بیان اینکه مسابقات کتابت قرآن
در سالهای گذشته به صورت جسته و گریخته
برگزار شده است ،تصریح کرد :مرکز دارالکتابه
دو دوره مسابقات کتابت قرآن را برگزار کرده
که هیچ کدام در ســطح ملی نبوده و از طرفی
روند مدام و تکرار شــوندهای نداشــته است.
مدیر مدرسه کتابت قرآن کریم و دبیر اجرایی
مسابقات کتابت قرآن با بیان اینکه در شورای
سیاستگذاری که در ســازمان تشکیل شد،
مصوب شد که مسابقات کتابت قرآن به عنوان
جزئی از مسابقات ملی قرآن از امسال به صورت
مستمر برگزار شود ،ادامه داد :هدف از اجرای
این مسابقه اضافه شدن خوشنویسان جدید به
افراد فعال در حوزه کتابت قرآن اســت و قرار
است از این افراد حمایت شود تا بتوان در این
زمینه نیز شاهد بروز خالقیتها باشیم .

آمادگی مدیریت شهری برای شروع سال تحصیلی جدید؛

نرگس طلوعی
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان از
آغاز به کار ستاد مهر شهرداری اصفهان در آستانه
فصل بازگشایی مدارس و دانشــگاهها با همکاری
سازمانها و نهادهای مختلفی از جمله پلیس راهور،
معاونت خدمات شهری ،سازمانهای اتوبوسرانی،
تاکسیرانی ،سازمان قطار شهری ،سازمان حمل ونقل
بار و کاال ،مدیریت کنترل ترافیک خبر داد.
هرساله با نزدیک شدن به پایان سفرهای تابستانی
و در آستانه فصل پاییز ،مدیریت شهری در راستای
ایجاد آرامش و امنیت شــهروندان تدارک ویژهای
برای اســتقبال از ماه مهر میچیند تا خانوادهها و
دانش آموزان بتوانند با خیال راحت سال تحصیلی
جدید را آغاز کنند .این تدارک ویژه با تشکیل ستاد
مهر شــهرداری اصفهان طی سالیان اخیر عملیاتی
میشود و قرار است پنجشنبه هفته جاری این ستاد
با حضور شهردار اصفهان ،مدیران آموزش و پرورش،
اســتانداری اصفهان ،پلیس راهور و مدیران شهری
فعالیت رسمی خود را آغاز کند .به گفته معاون حمل
و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان ،فعالیت ستاد
مهر شهرداری  20روز به طول میکشد.
اجرای طرح ویژه یار مهربان شهر
اجرای طرح ویژه یار مهربان شهر یکی از برنامههای
مدیریت شــهری اصفهان در آستانه سال تحصیلی
جدید اســت که به همت اداره کل پیشگیری و رفع
تخلفات شهری شهردار اصفهان با حضور تعداد 73
اکیپ  180نفره در سطح شهر اجر ا میشود .مدیر
کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهردار اصفهان
در این باره میگوید :نیروهای مدیریت پیشگیری و
رفع تخلفات شهری عالوه بر انجام وظایف خود در
طول ایام سال ،در آستانه آغاز سال تحصیلی نیز به
صورت ویژه اقداماتی همچون پاکسازی زمینهای
بایر و تعیین تکلیف ســاختمانهای نیمهکاره رها
شده در مسیرهای منتهی به مدارس و ساماندهی یا
حذف موانع خطرناک در مسیر تردد دانش آموزان را
انجام میدهند .حسن محمد حسینی با بیان اینکه
جمعآوری نخالههای ســاختمانی در معابر منتهی
به مدارس از دیگر اقداماتی است که در دستور کار
نیروهای این مدیریت قرار گرفته اســت ،میافزاید:
حفاریها و ترانشههای شرکتهای خدماترسان
باید هرچه ســریعتر و تا قبل از مهرماه ترمیم شود.
وی با اشاره به اینکه نیروهای مدیریت پیشگیری و

نخستین دوره مسابقات ملی
«کتابت قرآن کریم» در اصفهان

اصفهان به استقبال ماه مهر میرود

رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان آمادگی الزم
برای جلوگیری از هرگونه سدمعبر و تکدیگری در
سطح شهر به ویژه مســیرهای منتهی به مدارس را
دارند ،ادامه میدهد :جمعآوری خودروهای اسقاطی
در محلهای تردد دانشآموزان ،حذف پالکاردها و
تبلیغات تاریخ گذشته و بدون مجوز در سطح شهر
نیز در حال انجام است.
تدارک ویژه برای حمل و نقل عمومی
همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید ،ســفرهای
تحصیلــی به حجــم ســفرهای عــادی و روزمره
شهروندان اضافه میشــود و به طور میانگین حدود
 ۲۵تا  ۳۰درصد حجم ســفرهای درون شــهری به
ویژه در ساعات اولیه روز افزایش مییابد؛ از این رو
همه ساله ستاد مهر در شهرداری اصفهان تشکیل و
شرایط ترافیکی شهر مدیریت میشود.
به گفته معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری
اصفهان ،بهترین راهکار برای کاهش ترافیک سطح
شهر ،مدیریت سفرهای درون شهری و انجام آن در
زمانهای خارج از پیک ترددهاست از این رومدیریت
شهری اصفهان تالش کرده تا سفرهای شخصی را به

رییس بسیج سازندگی استان:

فعالیت جهادگران اصفهانی در پلدختر ادامه دارد

رییس بسیج سازندگی استان اصفهان با اشاره
به ادامه فعالیت گروههــای جهادی در مناطق
سیلزده پلدختر اظهار داشت :بسیج سازندگی
اســتان اصفهان بهعنوان معین شهر پلدختر
محسوب میشود و احداث و تعمیر  375واحد

مسکونی در این شــهر به ما واگذار شده است.
سرهنگ احســانا ...رضاپور افزود :همچنین
بهدلیــل بارشهایی که در ابتدای امســال در
اســتان اصفهان رخ داد و خساراتی به بار آورد،
احــداث و تعمیر  375واحد مســکونی در 11
شهرستان استان به ســازمان بسیج سازندگی
استان اصفهان واگذار شده است.
رییــس بســیج ســازندگی اســتان اصفهان
عنوان کرد :به صورت کلی  20هــزار واحد به
ســپاه واگذار شــده که از این تعداد  11هزار
واحد تا کنون احداث شــده اســت ،همچنین
در مجمــوع احــداث و تعمیــر  750واحد در
پلدختر و شهرســتانهای اســتان اصفهان به

بسیج سازندگی اســتان واگذار شده است و در
صورتی کــه همه مالکان درخواســت تعمیر و
احــداث بدهند تمامی واحدهایــی که متعهد
شــدهایم ،انجــام میشــود البتــه اولویت با
مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد اســت.
وی گفــت :گرو ههــای جهــادی
اســتان اصفهان پس از پاکسازی
 22روســتای شهرســتان آ ققال،
به پلدختــر اعزام شــدند و تاکنون
احداث و تعمیر  120واحد مسکونی
را انجــام دادهاند .رضاپــور تصریح
کرد :تاکنــون تعمیــر  286واحد
مسکونی در شهرستا نهای استان
اصفهان و پلدختــر و احداث حدود
 110واحد در هر دو منطقه آغاز شده است که
موضوع تعمیرات تا پایــان هفته دفاع مقدس
و موضوع احداث تا پایان هفته بســیج به اتمام
میرسد .وی گفت :هزینه این تعمیر و احداث
واحدهای مسکونی از محل وام مالکین و کمک
خیران تامیــن و اجرای آن توســط گروههای
جهادی اســتان اصفهان انجام میشود .رییس
بسیج سازندگی اســتان اصفهان با بیان اینکه
نیروهای تخصصی شــامل کچکار ،ســرامیک
کار ،برقکار ،جوشــکار و ...بــه پلدختر اعزام
شدهاند ،خاطرنشان کرد :هر  10روز  80نفر از
جهادگران در قالب دو گروه  40نفری در پلدختر
مستقر هستند.

حداقل برســاند و دانشآموزان از طریق دوچرخه،
اتوبوس ،مترو و پیادهروی ســفرهای شهری خود را
انجام دهند .علیرضا صلواتی با بیان اینکه امسال با
تکمیل و راهاندازی خط یک قطار شهری ،شهروندان،
دانشآموزان و دانشجویان میتوانند برای رفت و آمد
خود از این وسیله ایمن ،ارزان و پاک استفاده کنند،
میگوید :بــا برنامهریزیهای انجام شــده و تعامل
آموزش و پــرورش ،زمانبندی ســاعات کار حمل
و نقل عمومی با ســاعات رفت و آمد دانشآموزان
تنظیم میشود.
تغییر زمانبنــدی چراغهای راهنمایی و
رانندگی چهارراههای اصلی شهر
تغییر زمانبندی چراغهــای راهنمایی و رانندگی
چهارراههای اصلی شــهر یکی دیگر از برنامههای
مدیریت شــهری برای این ایام سال است که مدیر
مرکز کنترل ترافیک شــهرداری اصفهــان به آن
اشــاره میکند و میگوید :در آســتانه آغاز ســال
تحصیلی جدید بــا توجه به افزایــش حجم ورود و
خروج خودروها و سایر وسایل نقلیه به تقاطعهای
شــهر ،برنامه زمانبنــدی چراغهــای راهنمایی و

 )5ارائه تأیید صالحیت ایمنی کار از اداره کار الزامی می باشد.
 )6تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار پروژه های مشــابه یا قابل مقایسه با پروژه از
مراکز دولتی حداکثر تا  3سال قبل به همراه تصویر قراردادهای مربوطه و مفاصا حساب قراردادها
 )7گواهی بازدید یکی از اعضا هیات مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مســئول امور
عمومی واحد رسیده باشد.
برآورد پروژه 5/240/220/247 :ریال بر اساس فهارس بهاء سال 98
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 263/000/000 :ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه :فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه :مهلت خرید و اخذ اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به آدرس  https://www.setadiran.irاز روز یکشنبه مورخ 1398/6/24
تا روز پنجشنبه مورخ  1398/6/28می باشد.
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رانندگی چهارراههای اصلی شــهر کالیبره شده و
تغییر میکند .هادی کریمی میافزاید :اســتفاده از
تابلوهای متغیر خبری برای اطالعرسانی مسیرهای
پرتردد ،وضعیت ترافیک و آموزش مباحث مرتبط
با ستاد مهر همچون ســرویسهای مدارس از دیگر
اقداماتی است که در آستانه مهرماه انجام میشود.
فعالیت خودروهای ســامانه ثبت تخلفات مکانیزه
از دیگر برنامههایی اســت که مدیــر مرکز کنترل
ترافیک شــهرداری اصفهان دربــاره آنها صحبت
کرده است .وی در این باره میگوید :ساعات فعالیت
این خودروها در آستانه سال تحصیلی جدید افزایش
یافته و تخلفات ایستایی از جمله پارک دوبل ،توقف
در ایســتگاه اتوبوس و حریم تقاطعها و میادین را
ثبت میکند تا توسط پلیس راهور اعمال قانون انجام
شود.کریمی میافزاید :در حال حاضر  ۹گروه شیفت
از نیروهای شهرداری و سازمانهای مختلف همراه با
نیروهای راهور در ستاد مهر شهرداری برای نظارت
بر شــبکه معابر ،تخلفات و نظارت بر خدمترسانی
بهینه به شهروندان فعال شــده و نظارت بر فعالیت
آنها توسط مرکز کنترل ترافیک انجام میشود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مطرح کرد:

جمعآوری تاریخ شفاهی ایثار و فداکاری رزمندگان اصفهانی

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس اســتان اصفهان اظهار داشت :در بحث
جمع آوری اسناد و مستندات دفاع مقدس بخشی
از آن تاریخ شفاهی است که بهوسیله پیشکسوتان
و رزمندگان دوران دفاع مقدس یا کســانی که
در آن دوران دارای مسئولیت بودند
به ثبت و ضبط رســیده است .سردار
مجتبی شیروانیان بیان کرد :جلساتی
برای نشــر ارزشهــا و فرهنگهای
دفاع مقدس با همکاری حوزه هنری
برگزار شــد که در  10الی  50جلسه
از رزمندگان دعوت شــد که در قبال
ســواالتی در مورد جنگ تحمیلی و
 8ســال دفاع مقدس مصاحبه کنند
و پاسخگو باشند .مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس اســتان اصفهان ادامه
داد :پس از نقل و انتقاالت شــفاهی رزمندگان،
مصاحبههای آنان بــه تاریخهای مکتوب مانند
کتابها تبدیل میشود که در نهایت این سندها
بهعنوان تاریخ شفاهی در بایگانی بنیاد ارزشهای
دفاع مقدس حفظ خواهد شــد .وی بیان کرد:
معاونتی در حوزه دفاع مقدس در حال فعالیت
است که مستنداتی در این حوزه به ثبت میرساند
که برخی از آنها قابلیت تبدیل شــدن به فیلم،
نمایشنامه ،کتاب و حتی کارهای پژوهشی برای
دانشگاههایی که درحوزه ادبیات پایداری تالش
میکنند را دارا هستند .شیروانیان افزود :هدف ما

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
محوطه سوله انبار داروهای مخدر معاونت غذا و دارو بر اساس فهارس بهاء 1398
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان به آدرس  poshtibani.mui.ac.irمراجعه فرمایند.
متقاضیان حقوقی:
 )1تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت ،تصویر آگهی تاسیس و تصویر آخرین آگهی تغییرات در
روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان امضا مجاز شرکت
 )2تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری(حداقل دارای رتبه بندی  5ابنیه) از سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور
 )3اعالم کتبی آدرس قانونی متقاضی با شــماره تلفن و فاکس که به اصل امضا و مهر متقاضی
رسیده باشد.
 )4پیمانکارانی که با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری نموده اند باید گواهی حسن انجام
کار از مدیریت امور فنی دانشگاه ارائه نمایند.
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حفظ گنجینههای سینه به سینه رزمندگان است
که بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس با همکاری
حوزه هنری این وظیفه خطیر را برعهده گرفته
اســت که البته گروههای مردمــی که در حوزه
دفاع مقدس در حال فعالیت هســتند بهصورت

خودجوش در حفظ ارزشها به ما کمک میکنند.
وی خاطرنشــان کرد :تالش ما بر آن است که
جوانان را که در جبهههای مقاومت جنگ حضور
نداشتند با فرهنگ جبههای که حتی سیم خاردار
را هم برما تحریم کرده بودند ،آشــنا ســازیم و
فرهنگ جبهه و پایداری را از طریق تاریخ شفاهی
و سینه به ســینه رزمندگان به صورت گسترده
فراگیر کنیم .شیروانیان بیان کرد :ایثار و فداکاری
شهدا ،جانبازان و رزمندگان باعث شد که نه تنها
دوران هشت سال دفاع مقدس را با افتخار پشت
سر بگذاریم بلکه توانستیم بدون اینکه قسمتی
از خاک کشورمان را در اختیار دشمن بگذاریم
اصالت خود را به جهانیان معرفی کنیم.

مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان:

 ۳۰میلیارد تومان پروژه در منطقه  ۱۰آماده بهرهبرداری است
مدیر منطقه  ۱۰شــهرداری اصفهان گفت :حدود  ۳۰میلیارد تومان پروژه عمرانی ،ورزشی و فرهنگی در این
منطقه آماده بهرهبرداری است .حمید شهبازی اظهار کرد :ایســتگاه آتش نشانی شماره « ۲۵ظفر» در محله
اطشاران ،مجموعه ورزشی روباز در محل پارک تمدن ،خانه کودک استاد همایی در محله هفتون و خیابان هفت
تیر حدفاصل خیابان پروین تا سپیده کاشانی آماده بهرهبرداری است .وی با بیان اینکه در سال جاری  ۲۸پروژه
در بخشهای عمرانی ،فرهنگی و ورزشی برای این منطقه در نظر گرفته شده که بخش عمده آن در محلههای
کمتر توسعه یافته تعریف شده است ،گفت :برای اجرای این پروژهها  ۷۰میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده
است .شهبازی بیان کرد :در این منطقه  ۱۲۰۰میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری وجود دارد که مهمترین آن
احداث بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضا به همت جمع زیادی از پزشکان و خیران است.
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افتتاح نمایشگاه «مرغ رخ» در
موزه هنرهای تزیینی اصفهان
نمایشــگاه «مرغ رخ» با محوریــت موضوع
مجســمهها و تندیسهــای فلــزی که روی
عالمت یا علم بســته میشــوند در اصفهان
افتتاح شده است .این نمایشگاه با رویکرد به
هنرهای سنتی و اســامی در موزه هنرهای
تزیینــی برگزار شــده و هــدف از برگزاری
این نمایشگاه آشنا شــدن با اصالت این هنر
است .گردآورنده نمایشــگاه مرغ رخ در این
ارتباط اظهار داشــتَ « :علم» یــا «جریده»
یکی از وســیلههای نمادین بــه کار رفته در
آیین ســوگواری ماه محرم است که آن را در
پیشاپیش صفوف ســینه زنی و زنجیرزنی به
دوش میکشند .علیرضا راد ابراز داشت :هنر
عالمت سازی جزو محدود هنرهایی است که
در دوران مختلف پر رونق بوده و جزو معدود
هنرهایی اســت که با اصالت خاص خود بین
هنرمندان استان اصفهان ماندگار شده است.
وی ادامــه داد :هدف از برگزاری نمایشــگاه
«مرغ رخ» در مــوزه هنرهــای تزیینی این
بوده است که شهروندان با این هنر زیبا آشنا
شــوند و اصالت این هنر بــه بازدیدکنندگان
معرفی شــود .گردآورنده نمایشگاه مرغ رخ
ادامه داد :ایــن هنر با آیینهای عاشــورایی
ارتباط تنگاتنگــی دارد ولی متاســفانه طی
سالهای گذشته این هنر دچار انحرافاتی شده
اســت .وی اضافه کرد :هر کدام از عالمتها و
حیوانات ،نمادی از یک موضوع است؛ به عنوان
مثال طاووس ،نماد امام زمان (عج) ،آهو نماد
امام رضا (ع) ،دســت ،نماد حضرت ابوالفضل
(ع) و شیر نماد حضرت علی (ع) است که در
این نمایشــگاه تمام این نشانها برای معرفی
به بازدید کنندگان ارائه شده است.

برگزاری کارگاههای
مناسبتی در مکانهای عمومی
مدیر خانه نقاشــی و نگارگری حــوزه هنری
اصفهان گفــت :بزرگترین هدفــی که حوزه
هنری در خصــوص خانه نقاشــی و نگارگری
دنبال میکنــد تربیت نیرو و تولید اثر اســت.
آزاده کوفیگر اظهار کــرد :بزرگترین هدفی
که حوزه هنــری در خصوص خانه نقاشــی و
نگارگری دنبال میکند تربیــت نیرو و تولید
اثر است ،اگر چه ممکن اســت تربیت نیرو در
دانشگاهها یا مراکز آموزشــی دیگر هم انجام
شــود؛ اما آنچه در خانه نقاشی و نگارگری رخ
میدهد جذب نیروهای تخصصیتر است .مدیر
خانه نقاشی و نگارگری حوزه هنری با اشاره به
برنامههای پیش روی خانه نقاشی و نگارگری
گفت :از جمله برنامههایی که در نظر گرفتهایم
برگزاری کارگاههای مناســبتی اســت که در
مکانهای عمومی برگزار میشــوند .کوفی گر
افزود :برگزاری نشستهای تخصصی ماهانه در
حوزه نقاشی و نگارگری نیز از جمله برنامههایی
است که برای آینده در نظر گرفتهایم .وی ادامه
داد :انجام پروژههای مشترک با مراکزی که به
لحاظ هدف و سیاســتگذاری به حوزه هنری
نزدیک هستند ،نیز در دستور کار خانه نقاشی
و نگارگری قرار گرفته است .مدیر خانه نقاشی
و نگارگری حوزه هنــری اصفهان تصریح کرد:
آنچه که بیشتر روی آن تمرکز میکنیم تجزیه
و تحلیل آثار هنری هنرمندان اصفهان اســت
که چشــم اندازهایی به آینده هنر نقاشــی و
نگارگری دارد.

شهرستان

برپایی یادواره سرلشکر شهید
گنجی زاده در زواره
اولین یادواره فرمانده
علی دهقانان زواره
تیپ ویژه شــهدا در
غرب کشور در شهر زواره برگزار می شود .رضا
هادی طحان ،مسئول برگزاری این یادواره در
گفت وگو با خبرنگاران اعالم کرد :این یادواره با
حضور  ۲۵۰نفر از همرزمان و همسنگران شهید
از اســتانهای کرمانشــاه ،همدان ،خراسان،
کردستان و خانوادههای معظم سرداران شهید
بروجردی ،کاوه ،قمی و کاظمی با ســخنرانی
فرمانده قرارگاه سایبری ســتاد کل نیروهای
مسلح و مداحی سید رضا نریمانی  ۲۸شهریور
در محل تکیه بیت الحســین دیــار عالمان و
فرهیختگان شهر سازههای یک هزار ساله شهر
ی شود.
سرداران و  120شهید در زواره برگزار م 
در این مراسم از کتاب گنج زواره ویژه خاطرات
شهید گنجی زاده رونمایی می شود .در برپایی
این یادواره ،آمــوزش و پرورش ناحیه مقاومت
بســیج ،بخشــداری  ،شــهرداری ،شــورای
اســامی،هیئت رزمندگان نیروی انتظامی و
بنیاد شــهید و امور ایثارگران ،امــام جمعه و
فرمانداری اردستان همکاری دارند.

امام صادق علیه السالم:
به رفاقت کسى اعتماد مکن ،تا او را از روی
امتحان ،سه بار به خشم آورى.

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
چاپخانه :آینده

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)

دوشنبه  25شهریور  16 | 1398محرم  1441شماره  8 | 2793صفحه قیمت 1000 :تومان
33
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حلقه ازدواجی که پس از سالها به صاحبش بازگشت

هزینه های جوان بریتانیایی برای  15عمل جراحی!

یک حلقه ازدواج بعد از گم شدن و دور بودن از صاحبش به مدت  15سال،
دوباره به او بازگشت .این داستان به سال  2001برمیگردد یعنی زمانی که
دیوید پنر که در حال حاضر  68سال دارد ،به یک باغ کاج رفته بود تا به همراه
همسر خود برای جشن کریسمس کاجی بخرند و آن را تزیین کنند.آقای پنر
بعد از اینکه از آن باغ خارج شدند متوجه شد که حلقه ازدواجش روی دستش
نیست .زمانی که پنر به همراه همسرش به باغ کاج بازگشت با همدیگر همه جا
را گشتند؛ اما موفق نشدند حلقه را پیدا کنند .حاال امسال دو ماه بعد از اینکه
دیوید پنر همسر خود را از دست داده است ،حلقه ازدواج او پیدا شده است.

اخیرا مرد جوان  29سالهای به نام « اولی الندن » از کشور بریتانیا به شدت
عاشــق خواننده جوان کرهای به نام جیمین که در گروه  BTSخوانندگی
میکند ،شده اســت! به همین دلیل تصمیم خودش را گرفت و شروع به
هزینههای سرســام آوری کرد تا بتواند خودش را شبیه به خواننده مورد
عالقهاش کند! اولین بار در ســال  2019میالدی گفته شده که  75هزار
پوند برای جراحیهــای متعددی در صورت هزینه کرده اســت که طبق
گزارشات انجام شــده او تا امروز حدودا  125هزار پوند (حدودا  2میلیارد
تومان) برای رسیدن به ظاهر رویاییاش هزینه کرده است.

پالستیک به جای برنج
یک حرکت اجتماعی ساده؛ اما هوشمندانه در یکی از روستاهای فیلیپین
باعث شده دو مشکل بزرگ در این روســتا همزمان حل شود :گرسنگی و
پالستیکهای رها شده در سطح روستا .مدیران یک برنامه توجه به محیط
زیست ،در مقابل هر دو کیلو پالســتیک ،یک کیلو برنج به افراد میدهند.
فیلیپین یکی از پرآالینده ترین کشورهای دنیاست .این حرکت اجتماعی
که تامین همزمان پاکیزگی شهر و غذای ســاکنان است میتواند راه حل
خوبی برای حل این معضل ،حتی در سطح کشور باشد.

یادداشت
شهدا در محله ما از خاک عراق هم غریبترند
حمیدبناء
پانزده سال تمام از آمدنشــان میگذرد .روزی که آمدند
همه محله خوشــحال بودند .یکی شربت میداد و دیگری
چای .هیچ کس در خانه نمانده بود .صدای چلیک چلیک
دوربین عکاسها لحظهای قطع نمیشــد .دود اســپند از
چپ و راست به هوا میرفت .مداح مراسم هم با سوز و گداز
برایمان روضه میخواند .بچه بسیجیها خودشان را به آب
و آتش زده بودند تا برنامه آبرومندانه برگزار شــود .تا چند
روزی همه روی ابرها بودند .حق هم داشتند .نه چک زده
بودیم و نه چانه؛ پنج تا شهید آمده بودند به خانه!

عکس روز
دوخط کتاب

معنای یاد خدا
عقربههای قبله نما را دیدهاید
که پیوسته لرزانند ،مگر زمانی
که همســو با قبله باشند؟ دل
آدمی همین طور است .لرزان
و مضطرب اســت مگر با خدا
همســو شــود و همــواره به
یاد خدا باشــد .پیامبر (ص)دلی
آرام داشت ،چراکه پیوسته به
یاد خدا بود .در تمام نشســت و

برخاســتهایش یاد خدا میکرد.
البتــه این نه بــه این معناســت که
دائم تسبیح به دســت داشت ،بلکه
هرکجا میخواســت کاری انجام
بدهــد ،میگفــت خــدا االن ناظر
اســت؛ من چه کنم کــه او راضی
باشد؟ یاد خدا به این معناست.

«سلوک»
حجت االسالم رنجبر

اینستاگردی

تشرف خادمین
حرمین کربال به
حرم مطهر رضوی
جمعــی از خادمــان
حرمین کربال با استقبال
خادمان امام رضا علیه
الســام به زیارت حرم
مطهر رضوی رفتند.

وبگردی

تعبیر جالب گوینده خبر از انسانها
رضا حسین زاده با انتشار این عکس نوشت« :آدمها»
هم مثل«خانهها» آدرس دارند...بعضیها ساده و سر
راســت؛ مثل «نبش خیابان چهارم ،پالک بیســت»
بعضیها ظاهرا ساده ،ولی پیدا نکردنی؛ انگار که یک
چیزی توی آدرسشان جا افتاده باشد ،مثال اسم شهر
و فقط نوشته باشــد «خیابان جمهوری ،پالک یک»
...خیابان جمهوری را که همه شــهرها دارند! خب توی کدامشــان...؟؟ بعضی آدمها را
میشود پیدا کرد ،ولی پیچ درپیچند...میدان را که پیدا کردی باز باید سر میدان بقیهاش
را از یک نفر بپرسی...کوچه را هم که نشانت میدهد میگوید «باز جلوتر بپرس»! بعضیها
ته کوچه بن بستاند...پیدایشان که کردی و باهم چایی خوردید و مهمانی تمام شد ،چون
آنطرفشان به هیچ کجا باز نیست ،از همان راهی که آمدی باید برگردی !...بعضی آدمها
هم هنوز از خودشان «پالک» ندارند؛ با پالک دیگران پیدا میشوند!...

دسته گلی که خدا به بانوی ووشوکار داد
شــهربانو منصوریان با انتشار این عکس
نوشت :بهترین دوســت ،خداست ،او آن
قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم
کنید ،دســته گلی تقدیمتان میکند و
خوبتر از آن اســت که اگر دسته گلی
به آب دادیم ،دســته گلهایش را پس
بگیرد...

هوتن شکیبا به زودی با حبیب سریال فوق لیسانسهها میآید

هوتن شکیبا با انتشار این عکس نوشتhabib coming soon :

محل زندگی عجیب و غریبترین موجودات روی زمین را بشناسیم!
احتماال هرکسی در زندگی خود داســتانهایی درباره موجودات افسانهای شنیده است .موجودات افســانهای معموال در فرهنگها و
ملتهای مختلف به صورتهای گوناگونی حضور دارند .ازجمله ویژگیهای اصلی این موجودات افسانهای میتوان به ترسناک بودن،
داشتن قدرت ماورایی ،شکل ظاهری عجیب و غریب ،کمتر دیده شدن توسط انسان و در انزوا زندگی کردن و همچنین در دسترس نبودن
سند معتبر برای اثبات وجود آنها اشاره کرد .در این مطلب با نمونههایی از این موجودات افسانهای آشنا میشوید.
شیطان جرسی:بر اساس افسانهها شیطان جرسی از زن فقیری به نام مادر لیدز در نیوجرســی متولد شد .او با وجود اینکه همسری
بددهن و بدرفتار داشت 12 ،فرزند به دنیا آورد .زمان به دنیا آمدن سیزدهمین فرزند ،لیدز به آسمان نگاه میکند و با لحنی لعن گونه
میگوید« :بگذار نفر بعدی شیطان باشد!» .بعد از تولد ،کودک بال درآورده و از طریق دودکش به آسمان پرواز میکند .سپس در جنگل
ناپدید میشود .باوجوداینکه منشأ این داستان به فرهنگ عامه میرسد ولی افرادی اذعان داشتهاند که شیطان جرسی را در جنگل ایالتی
وارتون دیدهاند .شیطان جرسی با داشتن بالهایی حدودا  25سانتیمتری ،سری اسب مانند و همراه با شاخ تصور میشود.
مامالمبو:کشور زیبای آفریقای جنوبی محل تولد و زندگی مامالمبو است .مامالمبو ،باعث وحشت روستاییان کنار رودخانه میشود.
مامالمبوها سال  1997بهعنوان مقصر مرگ  7نفر معرفی شدند .تعدادی از اجســاد به صورتی کشف شد که صورتهای آنها به طرز
وحشیانهای مورد حمله قرار گرفته بود .شاهدان و محلیها میگویند معموال در زمان طوفان حضور مامالمبو افزایش مییابد .این بدین
معنی است که احتمال دارد این حیوان در هوای بد جنبوجوش بیشتری داشته باشد .شاهدان میگویند این حیوان حدود  20متر طول
دارد .همچنین مامالمبو سری اسبی شکل ،بدنی شبیه ماهی و پوستی مانند تمساح دارد.
چوپاکابرا :زمانی که گزارشهایی مبنی بر قتلعام دامها در آمریکای جنوبی افزایش یافت ،مســئولین اعتقاد داشتند این قتلعام را
سگهای ولگرد و یا انسانهایی که بیماری روانی دارند ،انجام دادهاند؛ اما کمی بعد از آن ،عامل این کشتار بزرگ شکارچی زشتی شبیه
سگ معرفی شد .این واقعه در کشورهایی مثل پورتوریکو ،جمهوری دومینیکن ،شیلی ،کلمبیا ،آرژانتین ،پرو ،مکزیک و حتی بخشهایی
از ایاالتمتحده آمریکا اتفاق افتاد .رسانههای معروف به دنبال چوپاکابرا میگشتند.

خبر

کتاب
دعای دریا

تولید پایتخت  ،6آذر ماه کلید میخورد

دعای دریا اثر «خالد حســینی» با ترجمه «مهدی غبرایی» را
شــر ثالث چاپ کرده اســت .کتاب «دعای دریا» نوشته خالد
حسینی ،روایتگر داستانی مختصر و ویران کننده از زبان پدری
است که پسرش را با قایق از ســوریه خارج کرده است .این پدر
در واگویههای خود مدام دعا میکند که آبهای وســیع دریا،
فرزندش را ایمن نگه دارند .آالن کردی ،پســر بچه ســه ساله
پناهجوی سوری هنگام تالش برای رسیدن به ساحل امن اروپا
در ســال  2015در دریای مدیترانه غرق شد .یک سال پس از
مرگ آالن 4176 ،پناهجوی دیگر در همان سفر دشوار طعمه
مرگ یا ناپدید شــدند .در این کتاب میخوانیــم« :برکرانهای
مهتابی پدری ،پســر خفتهاش را در آغوش میکشــد و چشم
به راه دمیدن سپیده و رســیدن قایقی میمانند .پدر با پسرش
از تابســتانهای طوالنی دوران کودکیاش میگوید و از خانه
پدربزرگ او در سوریه ،از خش خش برگهای زیتون در نسیم
از بع بع بزهای مادر بــزرگ او ،از تلق تلوق دیــگ وقابلمه یاد
میکند .همچنین حکایت شهر پر هیاهوی حمص با کوچههای
شــلوغ ،مســجد و بازار بزرگ را در روزگاری بــاز میگوید که
هنوز از آســمان بمب بر سرشــان نباریده و فراریشان نداده
بود»...

تهیهکننده سریال «پایتخت» از شروع کار در آذرماه خبر داد و
گفت این روزها سریال نوروزی شبکه یک سیما در پیشتولید
است .الهام غفوری ،تهیهکننده سریال «پایتخت» درباره زمان
شروع «پایتخت» ،گفت :در روزهای پایانی سریال نمایشخانگی
«خوابزده» هستیم و تا آبانماه این کار به پایان میرسد .این
روزها پیشتولید «پایتخت» برای آمــاده کردن مقدمات کار،
نگارش فیلمنامه و طراحی لوکیشن و بقیه موارد ،شروع شده و
آذرماه کار «پایتخت  »6از شیرگاه شروع میشود .تهیهکننده
سریال «پایتخت» در پاسخ به این سوال که آیا بازیگران جدید
هم به پروژه اضافه خواهند شد ،تاکید کرد :ماجراهای «پایتخت»
هنوز تکمیل نشــدهاند که بتوان درباره آن صحبت کرد؛ از این
جهت غیرقابل پیشبینی هستند .همه بازیگران اصلی حضور
دارند؛ اما امکان اینکه بازیگرهای جدید هم به قصه اضافه شوند،
وجود دارد .هنوز انتخاب و تصمیمی در این باره گرفته نشــده؛
اما به تناســب قصه و ماجراهای جدید حتمــا اضافه خواهند
شــد .مجموعه تلویزیونی «پایتخت» تا به امــروز در  5فصل،
قصه خانوادهای را تعریف میکند که با وجود تمام مشغلههای
معیشتی و اجتماعی در کنار یکدیگر ایستادهاند و توانسته رتبه
اول بیشترین رضایت مردم را برای خودش کسب کند.

اما حیف که قدرشــان را ندانســتیم .ســالها گذشت .نه
برنامهای؛ نه مراسمی .انگار نه انگار که توی حیاط مسجد
پنج شهید گمنام آرمیدهاند .کاش میشد که از همان راهی
که آمدهاند برگردند تا ما بیش از این خجالت زده نشویم .ما
که درست شدنی نیستیم .پانزده سال گذشت؛ پانزده سال
دیگر هم بگذرد آش همین آش تلخ اســت و کاسه همین
کاسه شکسته .ما روش و شیوه استفاده از محضر شهدا را یاد
نگرفتهایم .برای ما بودن و نبودنشان فرقی ندارد.
بیست و یکم شــهریور هشتاد و ســه ،قدم رو چشم اهالی
محله شهید بروجردی گذاشتند؛ اما ما چشممان را بستیم
تا دنیایمان خاکی نشود .اصال همه چیز از وقتی خراب شد
که خاک لباسمان را تکاندیم و همه جا خودمان را جناب
دکتر و سردار و استاد و حضرت حجت االسالم والمسلمین
معرفی کردیم .من و امثال من روزی چندبار آرزوی شهادت
میکنیــم؛ اما حرم شــهدای گمنام شــهرکمان هر روز
غریبتر از دیروز میشود.
به طواف کعبه رفتم ،به حرم رهم ندادند  /که تو در برون چه
کردی که درون خانه آیی
شهدا در محله ما از خاک عراق هم غریبتر هستند .کاش
ســردار باقرزاده به جای تفحص برون مرزی گروه تفحص
درون شهری را راه بیندازد.
نمیدانم! شاید هم من خیلی سخت میگیرم .همین مقدار
که هر از گاهی یک سالمی به شهدا بدهیم و وقت گرفتاری
دامنشــان را بگیریم کافی باشد .چند وقت پیش یک آدم
غیب خواندهای میگفت شهدا کار خودشان را بلدند ،نیازی
به من و تو نیست .حرفش خیلی روی من اثر داشت .فهمیدم
که فضیلت بیکار نشستن کنار و فراموش کردن شهدا هم
کمتر از شهادت نیست!
البته این یادداشت یکجورهایی فرار رو به جلوست .شاید
مینویســم که بگویم من کار خودم را کردم؛ اما از خدا که
پنهان نیست از شما چه پنهان متهم ردیف اول این گمنامی
مضاعف خود من هستم .من هر شب شرمنده جمله «شهدا
شرمندهایم میشوم» .بگذریم! من چند سالی است که در
حوالی ســالگرد تدفین شــان از این حرفها میزنم .شما
جدی نگیرید.

دیدگاه
نقش ادبیات انسانی امام حسین (ع)
در ظهور موعود
حجتاالسالم والمسلمین محمدرضا زائری ،پژوهشگر دینی ،در
هفتمین شب از سلسلهنشستهای «عاشورا و امروز ما» گفت:
ادبیات سیدالشهدا (ع) در عاشورا ،ادبیات انسانی ،جهان شمول
و بینالمللی بود .این جمله امام (ع) کــه اگر دین ندارید ،آزاده و
شرافتمند باشید ،جمله مهمی است .همچنین وصیت ایشان در
روز عاشورا به امام سجاد (ع) بسیار آموزنده است ،زیرا در شرایطی
که همه فکر میکردند آخرین وصیت ایشان به فرزند ،انتقامگیری
یا جملهای دروندینی باشد ،فرمود :فرزندم! بترس از ظلم بر کسی
که یاوری جز خداوند ندارد .مدیر سابق مجموعه فرهنگی شهدای
هفتم تیر به بازگویــی خاطرهای از ســیدعمار حکیم پرداخت
و اظهار کرد :ایشــان برای من تعریف کرد که سالهاســت یک
پزشک عراقی از سوی دولت کانادا در قطب شمال و در خانهای
اسکیمویی زندگی میکند ،او در آن شــرایط هر شب مجلسی
کوچک و خانوادگی برای اباعبدا( ...ع) برگزار میکند و کتیبههای
حسین (ع) را بر دیوار خانه قطبی خود نصب کرده است .این فعال
فرهنگی فضای مجازی تصریح کرد :ادبیات و نهضت انسانی امام
حسین (ع) در حال جهانی شدن اســت و امام زمان (عج) نیز از
همین ظرفیت برای ظهور استفاده میکند.

