
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
 Society.Cultural  Newspaper  / No.2806/October 01. 2019 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی / سه شنبه 9 مهر  1398 /2  صفر  1441 / شماره 2806 / 8 صفحه / قیمت: 1000  تومان 

 الگوی طالق ها در اصفهان به سمت و سوی توافق حرکت کرده است؛

میانبر جدایی
طالق، پدیده شــومی اســت که به رغم همه تدبیرهای ریز و درشــت و سنگ 
اندازی های اتاق های فکر و سیاست گذاران فرهنگی و اجتماعی در کشور در حال 
رشد است. هر چند بر خالف اکثر آمار و ارقام جایگاه ایران در دنیا از نظر میزان طالق چندان بد 
نیست و جزو ده کشور با کمترین میزان جدایی در دنیا قرار گرفته؛ اما شدت رشد آمار طالق نگران 

کننده است...
صفحه   5

یکی از آثار عثمان حمدی بیگ، نقاش مشــهور در زمان امپراتوری عثمانی که در آن زنی در 
حال قرائت قرآن است، بیش از 7 میلیون دالر فروخته شــد.این تابلوی نقاشی که اثر عثمان 
حمدی بیگ، نقاش مشهور در زمان امپراتوری عثمانی اســت در خانه حراج بونامز به فروش 
رسید. عثمان حمدی بیگ این نقاشی که در آن زنی نشسته و در حال تالوت قرآن است را در 

سال 1880 کشیده است.

عکس نوشت

  هشدار پلیس به رانندگان خودروهای دودزا و آالینده؛

فکپالکمیشوید!
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فرمانده انتظامی استان مطرح کرد: مدیرکل فرودگاه های استان:

مسئول حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان)عج(:

 توصیه های پلیس اصفهان
 به زائران اربعین

 فرودگاه اصفهان
 توسعه می یابد

زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، نیاز امروز جامعه است
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رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از آغاز طرح برخورد قانونی پلیس با رانندگان 
خودروهای دودزا همزمان با فصل پاییز خبر داد تا از تاثیر یکی از عوامل تشدید کننده 
آلودگی هوای شهر بکاهد. شروع فصل پاییز و زمستان با باال رفتن شدت آلودگی هوا گره خورده 
است. وارونگی هوا یا اینورژن که در فصل زمستان رخ می دهد به پدیده ای گفته می شود که در آن 
برخالف حالت طبیعی با افزایش ارتفاع، دما نیز زیاد می شود و در این شرایط درجه حرارت پایین جو 

کمتر از طبقه فوقانی است. ...

به بهانه سخنان فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
درباره زنگ خطر در مناطق حاشیه نشینی اصفهان؛

قبل از آنکه دیر شود

سردار فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان، روز یکشنبه میهمان ویژه شورای شهری ها 
بود و در این جلسه، سخنان قابل توجه و قابل تاملی 
بیان کرد. یکــی از مهم ترین بخش های ســخنان 
فرمانده سپاه اصفهان، هشــدار درباره معضالت و 
مشکالت و آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه 
شهر اصفهان بود. سردار فدا در این باره گفت: »زنگ 
خطر در مناطق حاشیه ای اصفهان زده شده است و 
تاثیرات منفی این مناطق بر شهر اصفهان بسیار زیاد 
است. دارک، زینبیه، همت آباد و برخی مناطق داخل 
شهر معضالتی دارد که اگر بحث فرهنگی و اجتماعی 
آن جدی گرفته نشود شهر را دچار مشکل می کند. 
آسیب های اجتماعی در سطح شهر اصفهان، اعتیاد، 
طالق، اراذل اوباش و ... آسیب هایی است که گریبان 

گیر شهر خواهد شد.«
آمارهای ابتدای سال 97 نشان می داد حداقل نیم 
میلیون حاشیه نشین در اصفهان زندگی می کنند؛ 
رقمی که به احتمال قریب به یقین تا کنون افزایش 
هم داشته است. هر ســاله بودجه مشخصی برای 
حذف و کاهش حاشــیه نشینی از ســوی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان تعیین و به مدیریت شهری 
اختصاص پیــدا می کند؛ اما نه تنها شــاهد حذف 
و کاهش ایــن معضل نبودیم بلکــه آمارهای تکان 
دهنده ای از رشد حاشــیه نشینی طرح شده است. 
از دو هزار و 23 هکتار بافت فرسوده شهر اصفهان، 
یک هزار و 100 هکتار آن به حاشــیه شهر مبدل 
شده و در حال گســترش نیز هست. اینکه مسبب 
این آمارهای وحشتناک و حاشیه نشین شدن مردم 
اصفهــان و افزایش روند زاغه نشــینی در اصفهان 
چیســت اگر چه مدیران توپ را در زمینه همکاری 
بین بخشی می اندازند؛ اما بنابر اعالم برخی از مدیران 
شهری و اعضای شورای شهر بیش از اینکه کمبود 
بودجه مقصر باشد، سوء مدیریت نقش داشته است.

ضعف مدیریت در توزیع عادالنه امکانات برای تمام 
جمعیت شهری اصفهان است که در این راستا شاهد 
اعتراف شــهردار اصفهان بودیم کــه »اگر بگوییم 
برای کاهش رشد حاشیه نشــینی اقدامی کردیم، 
گزافه گویی است.«شورای شهر پنجم قول داده بود 
»برابری شهر« را در دســتور کار قرار دهد. شعارها 
در خاطرمان مانده اســت.فریده روشن گفته بود:» 
آنچه که حقوق شــهروندی می گوید این است که 
همه افراد به صورت یکســان از منابع شهر استفاده 
کنند، در این راستا باید براساس منشوری که تدوین 
می کنیم حتما برنامه های مناسب را ارائه دهیم که 
اگر به دنبال ایجاد شــهر خالق و محیط کســب و 
کار باشیم بسیاری از مشــکالت در زمینه اسکان و 
شغل حاشیه نشینان نیز برطرف می شود«.کوروش 
محمدی تاکید کــرده بود که در حــوزه مدیریت 
شــهری باید برای بازگرداندن اصفهــان به رویای 
همیشگی که »اصفهان زیبا« اســت، تالش  شود. 
چهره ای بدون فقر و حاشــیه نشینی و تکدی گری 
و ...حرف »نصیرملت« هم این بود که باید توازن در 
توزیع امکانات و خدمات در ســطح شهر رخ دهد و 
بیشتر امکاناتی به صورت متمرکز در سطوح مختلف 
شهر پراکنده شود و همین طور اولویت ها براساس 
چشم انداز تعیین شــده باید تکمیل و دربرگرفته 
 شود و توســعه شهری براســاس اولویت بندی آن 
چشــم انداز اتفاق بیفتد.عباســعلی جوادی هم بر 
موضوع برابری شهری تاکید کرده و گفته بود: »یکی 
از اقدامات ما اجرای طرح هایی است که برابری را در 
مناطق مختلف شهر ایجاد کند، باید برای رسیدن به 
این هدف و توسعه همزمان مناطق مختلف اصفهان، 
طرح های بسیاری را به مناطق فقیر نشین شهر نیز 
ببریم تا توزیع امکانات به صورت عادالنه انجام شود«.

تا ســال 96 اصفهان در رتبه ششم حاشیه نشینی 
قرار داشت. وضعیت حاشیه نشــینی در اصفهان؛ 
این کالن شــهری که با برخورداری از شناسنامه ای 
فرهنگی و تاریخی شــهره در ایران و جهان است، 
مناسب و پسندیده نیست.دارک، زینبیه، همت آباد، 
حصه و... سال هاســت با انواع و اقســام مشکالت و 
آسیب های اجتماعی دســت و پنجه نرم می کنند. 
دغدغه شورای شهری ها احتماال همچنان ایجاد شهر 
بانشاط است. شهری که به تعبیر خودشان این همه 
غم نداشته باشد. غم مردم حاشیه نشین اما امکاناتی 
است که ندارند، تفریحی که نیست، فضایی که برای 
انواع و اقسام خالف ها از قاچاق گرفته تا اعتیاد و ... 
فراهم است و بسیاری غصه های دیگر که اگر از بین 

برود، شادی و نشاط خود به خود می آید.
سردار راســت می گوید: زنگ خطر حاشیه نشینی 
در اصفهان را بشنویم قبل از آن که خیلی دیر شود.

مدیــرکل راه آهن اصفهان گفت: برای نخســتین 
بار یک رام قطار برای خدمت رســانی بــه زائران 
اربعین روز یکشنبه 14 مهرماه از اصفهان به مقصد 

کرمانشاه حرکت می کند.
سید رضا سادات حســینی اظهار داشت: با رایزنی 
صورت گرفته برای نخســتین بار یک رام قطار در 
ایام اربعین از اصفهان به مقصد کرمانشاه به صورت 

آزمایشی حرکت می کند.
مدیرکل راه آهــن اصفهان افزود: باید اســتقبال 
مردم اصفهان از حمل و نقل ریلی برای رسیدن به 
مرزهای غربی را ببینیم و زیرساخت ها فراهم شود 
 تا ســال آینده به صورت روزانه این سفر را داشته

  باشیم.
وی تصریح کرد: مســئله اصلی این است که خط 
کرمانشاه در ایام اربعین بسیار شلوغ است و از طرفی 
یک خط ریلی مستقیم از اصفهان به کرمانشاه وجود 
ندارد، قطارها باید ابتدا بــه اراک بروند و از آنجا به 

سمت کرمانشاه حرکت کنند.
سادات حسینی با بیان اینکه برای بدرقه نخستین 
کاروان مسافران اربعین حســینی برنامه ویژه ای 
داریم، عنوان کرد: ساعت 18:45 روز یکشنبه 14 
مهرماه این قطار به مقصد کرمانشاه حرکت می کند 
و ساعت 10 صبح روز 15 مهر مسافران در کرمانشاه 

پیاده خواهند شد.
مدیرکل راه آهن اصفهان با اشاره به ظرفیت 350 
نفری این رام قطار که از شــرکت رجا ارائه خدمت 
می کند، اضافه کرد: این قطار همان روز 15:15 به 
مقصد اصفهان برمی گردد تا ساعت 6 صبح روز بعد 

به اصفهان برسد.
وی در پایان تاکیــد کرد: بلیت های این ســفر به 
طور کامــل فروخته شــده و امیدواریم در صورت 
آماده شدن زیرساخت ها از ســال آینده به صورت 
 روزانه بتوانیم به مسافران اربعین حسینی خدمت 

کنیم.

 حرکت نخستین قطار اربعینی
 از اصفهان به مقصد کرمانشاه

روزگارازرونقافتادهطالفروشان

   درحالی که مصنوعات طالی اصفهان در بازارهای آسیای میانه مشتریان زیادی دارد
 اما قوانین دست و پای این صنعت را بسته است؛  

3

سایه مشکات

ناگه
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پس از چندین ماه رفت و آمد سیاسی و رایزنی های 
تلفنی ایران و اروپا، به نظر می رســد اروپایی ها نیز 
در قبال ایران راه آمریکا را در پیش گرفته و با تندتر 
شدن لحن مقامات کشــورمان در مقابل شرکای 
اروپایی، شــاید باید منتظر پایان برجام باشــیم. 
هفته گذشته خبرهایی غیر رســمی منتشر شده 
که کشــورهای اروپایی ایران را تهدید کرده اند که 
اگر گام چهارم خروج از برجام را بردارد آنها از این 
پیمان خارج خواهند شــد و حاال دیروز ظریف هم 
درانتقاداتی بی سابقه این کشــورها را متهم به بی 

عملی کرده است. 
وزیر خارجه کشــورمان در گفت وگو با المیادین با 
بیان اینکه اروپایی ها هنوز بــرای لغو تحریم های 
ایران جدی نیستند، گفت: مشکل ما این است که 
آنها نمی توانند از مقاومــت گروهی که از هیچ گونه 
حمایت بین المللــی برخوردار نیســت در مقابل 
ائتالفی که قوی ترین سالح ها را در اختیار دارد ولی 
از پیروزی بر آن گروه ناتوان اســت، تفسیری ارائه 
دهند. آنها از یکسو می خواهند اتهام بزنند و از سوی 

دیگر بر شکست خود سرپوش بگذارند. 
محمدجــواد ظریــف تاکیــد کــرد: فعالیت های 
دیپلماتیک ایران بســیاری از مسائل مربوط به این 
کشور را برای بســیاری از کشورهای جهان روشن 
کرد. وزیر خارجه ایران همچنین با تاکید بر اینکه 
کشــورش دیدار نمایشــی با دونالد ترامپ رییس 
جمهور آمریکا را رد کرد، افــزود: برگزاری هرگونه 

نشستی به لغو همه تحریم های ایران بستگی دارد.
 ظریف گفت: شــرط ما ایــن بود که هیــچ دیدار 
دوجانبه ای بین روحانی و ترامپ انجام نشود بلکه 
این کار در چارچوب نشســت ســران کشورهای 
گروه 1+5  صورت گیرد و این نشســت نیز منوط 
به لغو تحریم هاســت؛ اما ترامپ حتــی نگفت که 
تحریم ها پس از دیدار لغو خواهد شــد؛ بلکه گفت 
 ابتدا دیدار انجام شود پس از آن امکان لغو تحریم ها 

وجود دارد.
 ســخنگوی وزارت امور خارجه نیــز در واکنش به 
پیام های تایید نشــده اروپایی ها بــه ایران گفت از 
تهدید اتحادیه اروپا برای خــروج از برجام خبری 
ندارم ولی اگر منظورشان این اســت که اگر ایران 
گام چهارم کاهش تعهــدات برجامی را بردارد آنها 

از برخی از مکانیزم ها مثال اسنپ بک و یا امثال آن 
استفاده می کند، از همین جا می گویم که اقدام آنها 
غیر حقوقی و غیر قانونی است و این اقدام از همین 

االن اقدامی مرده است.
موســوی ادامــه داد: مــا اقدامات جبرانــی برای 
طرف های مقابــل در برجام پیش بینــی کرده ایم 
و با توجه به اینکه آنها به تعهــدات خود در برجام 
عمل نکرده اند ایــران در قالب دو مــاده 26 و 36 
 برجام تصمیم گرفتــه تعهدات برجامــی خود را 

کاهش دهد. 
وی ادامه داد: اگر آنها بخواهند در پاسخ به اقدامات 
جبرانی ما اقدامات جبرانی انجام دهند، اقدام آنها 
اشتباه است و به آنها توصیه می کنیم که این کار را 
انجام ندهند. موسوی همچنین در پاسخ به سوالی 

دیگر در ارتبــاط با احتمال اســتفاده اروپایی ها از 
مکانیزم ماشــه علیه ایران تاکید کرد: همانطور که 
گفتم این طرح، طــرح مرده ای اســت و به لحاظ 
قانونی و حقوقی امکان استفاده آنها از چنین طرحی 

وجود ندارد. 
سیاست اروپا در یک سال گذشته عمدتا معطوف به 
این بود که ایران را به ماندن در برجام و اجرای کامل 
تعهداتش تشویق کند و همزمان راهی برای دور زدن 
تحریم های آمریکا به صورت حداقلی پیدا کند، به 
همین دلیل هیچ گاه به وضوح موضع گیری سیاسی 
علیه ایران انجام ندادند؛ اما در مورد اخیر اروپایی ها 
ایران را صراحتا متهم به دست داشتن در حمله به 
آرامکو دانستند، در واقع موضع گیری های مقامات 
اروپایی نشان می دهد این کشورها تصمیمی برای 

عملی کردن تعهدات خود ندارند.
  به نظر می رســد در نیویورک مقامــات ایرانی هم
  در جریــان رایزنی ها از اروپایی ها ناامید شــده اند
  چــرا که پــس از این ســفر لحن ظریف نســبت
  به طرف هــای اروپایی تندتر شــده و دیگر خبری
  از مدارا و صحبت از بررســی پیشــنهادات نیست

 هر چند برخی می گویند این رفتار اروپا یک بلوف 
مذاکراتی اســت برای بازگرداندن ایــران به گفت 
وگوها و  به خصوص شــروع رایزنی ها با آمریکا؛ اما 
روند حاضر به هر عنوان ادامه پیدا کند و هر طرف بر 
سیاست های خود اصرار داشته باشد پایان معاهده 
برجام نزدیک خواهد بود، هر چنــد هر نوع نتیجه 
گیری قطعی تا اعــالم مواضع رســمی نمی تواند 

حتمی باشد.

صدر اعظم اتریش بار دیگر در 
انتخابات پیروز شد

بر اســاس نتایج نظرسنجی در شــعب اخذ رای 
اتریش، حزب »سباســتین کورتز« صدر اعظم 
اتریش پیروز اصلــی انتخابــات زودهنگام این 
کشور خواهد بود. نتایج نظرسنجی در شعب اخذ 
رای حاکی از آن است که حزب مردم اتریش به 
رهبری صدر اعظم اتریــش 3۷.2 درصد آرا را به 
دست خواهد آورد که 5.۷ درصد بیش از انتخابات 

سال 2۰1۷ است. 
اشتراخه که معاون سباستین کورتس بوده در پی 
انتشار یک فیلم ویدئویی و رسوایی بر سر دریافت 
کمک های مالی غیرقانونی از یک ســرمایه گذار 
روس برای حزب متبوعش، اســتعفا کرد و باعث 

فروپاشی دولت ائتالفی این کشور شد.

 عمران خان 
بر سر کشمیر اعالم جهاد کرد

عمران خان پــس از حضــور در مجمع عمومی 
ســازمان ملل و کمپینش در حمایــت از مردم 
کشمیر، در بازگشت به کشورش در جمع اعضای 
حزب و کابینه خــود گفت، جنگ بــرای مردم 
کشــمیر، مبارزه ای مقدس )جهاد( خواهد بود. 
نخست وزیر پاکستان ادامه داد: چه جهان از مردم 
کشــمیر حمایت کند چه نکند، پاکستان حامی 
آنان خواهد بــود. این جنگی مقــدس )جهاد( 
است، ما با آنان هستیم زیرا می خواهیم خداوند 

را خشنود کنیم. 

 ادعای رسانه نروژی 
 در مورد حضور نیروهای

 روسی در این کشور
رسانه های نروژی مدعی شدند که نیروهای ویژه 
روسیه در حال گشت زنی در جزیره »اسپیتس 
برگن« نروژ مشــاهده شــده اند. پایگاه نروژی 
»آلدریمر« در گزارش خود با اســتناد به منابع 
اطالعاتی نروژ و ناتو، مدعی شد که این سربازان 
ظاهرا متعلق بــه واحد نیروهــای ویژه ارتش 
روسیه، در حال جســت وجوی زیرساخت های 

محلی بودند. 
این رســانه با اســتناد به منابعی مدعی است، 
هنگامی کــه هواپیماهای جاسوســی آمریکا 
در حال شناســایی هوایی بودنــد، تصاویری از 
این سربازان روســی ارائه کرده اند. وزارت دفاع 
نروژ از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری 
کرده است. به نوشته آلدریمر، حضور نیروهای 
روســی در این منطقه باید بــا رزمایش نظامی 
 که توســط نیروی دریایی روســیه انجام شده،

 مرتبط باشد.

 جدال دولت منصور هادی
 و امارات در سازمان ملل

وزیر خارجه دولــت منصور هــادی در صحن 
مجمع عمومی ســازمان ملل به انتقاد شدید از 
امارات پرداخت که واکنش شدید نماینده این 
کشــور در نیویورک را در پی داشــت. »محمد 
الحضرمی« وزیر خارجه دولت منصور هادی در 
صحن مجمع عمومی سازمان ملل در بخشی از 
ســخنان خود به موضوع حمالت شبه نظامیان 
شــورای انتقالی جنوب پرداخــت و گفت که 
امارات حامی اصلی این نیروهاســت. به نوشته 
روسیا الیوم، او گفت که شورای انتقالی جنوب 
بر حکومت یمن شوریده و قانون اساسی و هویت 
یمن را هدف قــرار گرفته اســت و تمامی اینها 
با حمایت مالی و نظامی و لجســتیکی ابوظبی 
صورت می گیرد. پس از این ســخنان، »امیره 
الحفیتی« معاون نماینده امارات در ســازمان 
ملل ضمن ابراز تاسف گفت که تمامی اینها ادعا 
و غیر واقعی است و امارات صرفا تروریست ها را 

هدف قرار داده است.

پایان ماه عسل ایران و اروپا

نامه نمایندگان به رهبری 
درباره سیاست های کلی 

نظام قانون گذاری
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
به رهبر انقالب، آمادگی خــود را برای اجرای 
سیاســت های کلی نظام قانون گــذاری اعالم 
کردند. در بخش هایی از این نامه آمده اســت: 
نظام قانون گذاری از نارسایی هایی رنج می برد 
که اعمال سیاست های یادشــده می تواند در 
میان مدت و بلندمدت آنها را به طور اساســی 
رفع کند. نگاه یکپارچه بــه نظام قانون گذاری، 
اصالح و منطقی ساختن روابط کاری مجلس، 
شــورای نگهبان، مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، هیئت وزیران و شــوراهای تصمیم ساز و 
تصمیم گیرنده، تعیین و شفاف سازی محدوده 
خط مشــی گذاری های قانــون و... تعریــف 
و تعیین محــدوده اختیار هر کــدام از مراجع 
خط مشی گذاری و شــفاف کردن حدود کاری 
آنها و حراســت از چارچوب های شرعی قانون 
اساسی و سیاســت های کلی نظام و همچنین 
مصوبات قانونی در مقابل قوانین و مقررات مغایر 
از اقداماتی است که سیاست های کلی ابالغی 
به دنبال تامین آنهاست. ما نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی آمادگی خود را برای تحقق 
سیاست های ابالغی در قوه مقننه و نیز همکاری 

با سایر قوا و نهادهای ذی ربط اعالم می داریم.

نگرانی یک نماینده از ترور 
بیلوژیکی تخت روانچی

نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلس 
گفت: من از ترور بیولوژیک می ترســم. هر 
چه ســریع تر آقای تخت روانچی را به ایران 
برگردانید. ســیدمحمدجواد ابطحی، گفت: 
با این بازی هایی که آمریکا درآورده اســت 
نمی شــود ایشــان را در بیمارســتان های 
آمریکایی نگه داریم. مــا امکانات خوبی در 

بیمارستان های داخلی داریم. 

وزیر صنعت، نمایندگان را 
قانع کرد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی توضیحات 
وزیر صنعت درباره عدم حضور بازنشستگان در 
این وزارت خانه را قانع کننده دانســتند. سوال 
موســوی الرگانی، نماینده فالورجان از وزیر 
صنعت در خصوص علت اصرار به استمرار حضور 
بازنشســتگان در وزارت صنعت و شرکت های 
زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو با وجود صراحت 
قانون و تذکرات متعدد نهادهــای نظارتی در 
جلسه علنی روز دوشــنبه مطرح شد. پس از 
طرح سوال نماینده فالورجان و توضیحات وزیر 
صنعت، نمایندگان با 1۴2 رای موافق، 36 رای 
مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 2۰۷ نماینده 

حاضر توضیحات وزیر را قانع کننده دانستند.

نخست وزیر عراق:
با »ملک سلمان« در مورد 

ایران صحبت کردم
نخست وزیر عراق با تاکید بر اینکه روابطی خوب 
میان عربســتان و عراق وجود دارد گفت که در 
مورد ایران با ملک سلمان گفت وگو کرده است. 
عادل عبدالمهدی در مصاحبه با این روزنامه در 
مورد ســفر اخیرش به ریاض گفت: روابط ما با 
عربستان قوی اســت. عربستان موضع ما برای 
کاهش تنش ها را به خوبی درک می کند. وی در 
ادامه گفت: در سفر اخیر به ریاض با ملک سلمان 
و محمدبن ســلمان مذاکــرات قاطع، صریح، 
عمیق و جسورانه ای داشــتم. مذاکرات من با 
ملک سلمان و ولیعهد شامل محورهای زیادی 
بود. ما در این دیدار درباره اوضاع منطقه، تنش 
میان ایران و آمریکا یا ایران و عربستان و یمن 

گفت وگو کردیم.

علی ربیعی
سخنگوی دولت:

فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: ما 
امروز در هر اندازه، با هر شدت، دقت و در هر مساحتی 
می توانیم به دشمن هجوم ببریم و قدرت ما معتبر است.

سرلشکر سالمی مفاهیم قدرت و مقاومت را متفاوت از 
یکدیگر برشمرد و خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها 
شاید از قدرت و ابزارهای تهاجمی برخوردار باشند؛ اما 
در برابر هر تهاجمی شکننده هستند که رژیم غاصب و 
جعلی صهیونیستی را می توان از مصادیق آن دانست. 

فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی با 
تاکید بر اینکــه ما امروز »هم قــدرت تهاجم داریم و 
هم قدرت مقاومــت«، گفت: ما امــروز در هر اندازه، 
با هر شــدت، دقت و در هر مســاحتی می توانیم به 
دشــمن هجوم ببریم و قدرت ما معتبر است؛ زمانی 
که کشــتی متخلــف انگلیســی تصرف می شــود 
و هیمنــه پوشــالی آنان به زیر کشــیده می شــود 
 قدرت ما اعتبــار می یابد و مردم شــاکله این قدرت 
هســتند. وی افزود: دشــمنان ما دیگر قدرت ارعاب 
ندارند و مجبورشــده اند از فضای راهبردی به سطوح 

عملیاتی مستقیم تغییر حالت دهند.

 در هر مساحتی می توانیم
 به دشمن هجوم ببریم

فرمانده کل سپاه:

کافه سیاست

عکس  روز 

شانه زدن موهای پریشان 
»بوریس جانسون«

موهــای پریشــان نخســت وزیر انگلیس 15 
پوند )1۷ یــورو( برایش آب خورد. نخســت 
وزیر انگلیس برای ظاهر شدن جلوی دوربین 
تلویزیون قبل از شروع نشست یک روزه حزب 
محافظــه کار، خودش شــخصا موهایش را به 

آرایشگر سپرد.

در هر مساحتی می توانیم  به دشمن هجوم ببریم

پیشنهاد سردبیر:

ســخنگوی دولت گفت: آمریــکا به گفت وگو 
اشــتیاق نشــان داده؛ امــا واشــنگتن باید 
بی اعتمادی ما به خــود را که پس از خروجش 
از برجام تشدید شــده، برطرف کند که چنین 
چیزی در رفتار آمریکا دیده نمی شود. ربیعی 
با بیان اینکــه روحانی آمادگی داشــت که با 
برداشته شدن همه تحریم ها در همان نیویورک 
با سران 1+5 گفت وگو کند، تصریح کرد: ترامپ 
با نگه داشــتن تحریم ها نشــان داد عزمی در 
این زمینه ندارد. مسئولیت عدم شکل گیری 
گفت وگو در نیویورک مستقیما با آمریکاست؛ 
هر چند که آنان جرأت حرکت به سوی اقدام 
درست را نداشتند، ولی نشان داده اند که متوجه 
واقعیت هــای ایران شــده اند و فهمیده اند که 
تحریم ها اثری بر ایران نــدارد. وی تاکید کرد: 
دستاورد ســفر روحانی به نیویورک، شکسته 

شدن فضای روانی و اتهامات علیه ایران بود.

»روحانی« آمادگی داشت 
گفت وگو کند

اسماعیل گرامی مقدم
سخنگوی حزب اعتماد ملی:

 عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام درخصوص 
مذاکره با آمریکا و بازگشت به برجام گفت: مذاکره 
با آمریکا تــا زمانی که تحریم ها پابرجا باشــد، معنا 
ندارد. بی معناســت که بخواهیم با کشور قلدری که 
می خواهد با زور یک کشور را پای میز مذاکره بکشاند 
و تحریم ها را نیز برای آن کشــور لغو نکند، مذاکره 
کنیم. اگر آمریکا توبه و به پیمان های پیشین خود با 
ایران عمل و همچنین تحریم ها را لغو کند، می توانیم 
با این کشور مذاکره کنیم. حجت االسالم والمسلمین 
علی اکبر ناطق نوری افزود: معنای مذاکره آن است که 
دو کشور با شرایط یکسان و مساوی پای میز مذاکره 
بنشینند، اما اینکه تحریم ها لغو نشوند یعنی شرایط 
برای مذاکره یکسان نیســت. وی ادامه داد: آمریکا 
زمانی که در برجام پای میز مذاکره با ایران نشست نیز 
به تعهدات خود عمل نکرد و این به معنای آن است که 
به آمریکا و تعهداتش اعتماد نیست. کشور آمریکا اگر 
توبه و به پیمان های پیشین خود با ایران عمل کند و 
همچنین تحریم ها را لغو کند، می توانیم با این کشور 

مذاکره کنیم.

آمریکا توبه کند تا پای میز 
مذاکره برگردیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ســخنگوی حزب اعتماد ملی گفــت: قبل از 
انتخابات نمی توان پیش بینی دقیق داشــت 
که کدام جریــان در انتخابات پیــروز خواهد 
شد. اســماعیل گرامی مقدم، ادامه داد: قبل از 
انتخابات نمی توان پیش بینی دقیق داشت که 
کدام جریان در انتخابات پیروز خواهد شد به 
ویژه اینکه انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
یک انتخابات محلی است و ویژگی های خاص 
خود را دارد. آیا اینکه اصولگرایان می گویند ما 
برنده انتخابات هســتیم منظور آنها در کالن 
شهرهاست یا شــهرهای زیر یک میلیون نفر 
جمعیت یا شهرهای زیر 5۰۰ هزار نفر. باید این 
را بگویند که براساس کدام جامعه آماری و نظر 
سنجی و مربوط به کدام بخش از کشور است که 
خود را برنده انتخابات، می دانند. وی افزود: این 
ادعاها بیشتر در جهت فضاسازی است  و جریان 

اصولگرا در توهم به سر می برد.

زود است اصولگرایان خود 
را برنده انتخابات بدانند

پیشخوان

بین الملل

  لحن مقامات وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به اروپایی ها تندتر شده است؛ 
ورود نهادهــا بــه اتاق

 شیشه ای

طرح شفافیت ملی

شفافیت در برابر نفاق

حرفه دهــه هفتادی ها و 
هشتادی ها

ظریف ،پیشنهاد روابط 25 ساله با چین را تایید کرد
وزیر امور خارجه ایران گفت: توافق راهبردی 25 ساله میان کشورمان و چین در حد یک ایده پیشنهادی 
از سوی ایران بوده و هیچ توافقی وجود ندارد که بخواهد مفادی داشته باشد.محمد جواد ظریف، در پاسخ 
به پرسشی درباره شایعه برخی رســانه ها درباره توافق راهبردی 25 ساله ایران و چین و امتیازهای ویژه 
کشورمان برای این توافق، افزود: این مسئله از اساس، نادرست است. وی تصریح کرد: صرفا پیشنهادی از 
سوی ایران برای روابط 25 ساله مطرح شده است. ظریف در پاسخ به این سوال که آیا بندهای این توافق 
را آنگونه که برخی رسانه ها مدعی شده اند، نادرست می دانید و بندهای این توافق چه هستند؟ پاسخ داد: 
در اصل، توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد. یک پیشنهاد برای برنامه ای 25 ساله است که تازه 
باید بنشینیم و شروع به نوشتن توافق کنیم. براساس برخی از گزارشات، در سفر وزیر امور خارجه ایران 
در اواخر ماه اوت، تهران و پکن توافقی را که در ســال 2۰16 به نام »مشارکت جامع استراتژیک چین و 

ایران«امضا کرده بودند، توسعه داده و بندهای غیر علنی به آن افزوده اند.

»کبیری« از پاسخگویی درباره حواشی سرقت از منزلش خودداری کرد
 سید تقی کبیری، نماینده خوی از پاسخگویی و شفاف سازی از حواشی ایجاد شده در خصوص سرقت 25۰ 
هزار یورو از منزل خود و مراودات مالی و منشــأ این پول خودداری کرد. در حاشیه جلسه علنی روز گذشته 
 مجلس، نماینده خوی برای پاسخ به برخی حواشی ایجاد شده درباره ســرقت 25۰ هزار یورو از منزل وی 
بی توجه به خبرنگاران حاضر در جایگاه در اقدامی گزینشی فقط با خبرنگار شبکه تلویزیونی خبر مصاحبه 

و از پاسخگویی به سواالت دیگر خبرنگاران خودداری کرد. 
خبرنگاران با اعتراض خواســتار توضیح و شفاف ســازی این نماینده مجلس درباره حواشی مربوط به این 
نماینده شدند که وی همچنان از پاسخگویی خودداری کرد. خبرنگاران خطاب به این نماینده مجلس گفتند: 
پس شما نسبت به سواالت ما اظهار نظر نکردید که وی گفت همین را بزنید. در یکی دو روز اخیر خبری در 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد که از سرقت 25۰ هزار یورو وجه نقد از منزل سید تقی کبیری،  

نماینده خوی و چایپاره حکایت می کرد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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دولت مسئول کاهش نرخ بیکاری است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

تردید ونزوئال برای فروش 
ذخایر بیت کوین

شرکت نفت ونزوئال برای فروش ارزهای مجازی 
خود در بــازار آزاد تردیــد دارد. بانک مرکزی 
ونزوئال بررســی های داخلی بــه راه انداخته تا 
مشــخص کند آیا می تواند ارزهای مجازی را 
در خزانه خــود نگه دارد. این اقدام به دســتور 
پترولئوس دی ونزوئال، شرکت نفت این کشور 
صورت گرفته که به دنبال فرستادن بیت کوین 
و اتریوم به بانک مرکــزی و اجبار مقامات مالی 
کشور به پرداخت این پول به عرضه کنندگان 
نفت این شرکت اســت. کارکنان بانک مرکزی 
همچنین در حال مطالعه پیشنهادهایی هستند 
که طبق آنها ارزهای مجــازی هم جزو ذخایر 
بین المللی محاســبه می شــوند. ذخایر بین 
المللــی ونزوئال اکنون بــا 7/9میلیارد دالر در 
پایین ترین حد طی سه دهه گذشته قرار دارد. 
مشــخص نیست چگونه شــرکت نفت ونزوئال 
مالک بیت کوین و اتریوم شــده است. ولی این 
تولید کننده نفت در تالش است پول نفت را از 
طریق کانال های متعارف از مشتریانش بگیرد 
چون بانک های بزرگ دنیا برای تجارت با یک 
نهاد تحریم شده، مردد هســتند. این شرکت 
ماه گذشته بیشتر 700 میلیون دالر پول خود 
را به یوان چین دریافت کرد. هر دو طرف تالش 
کردند موسســات مالی بیابند که این معامله را 

تسهیل کند.

 کاهش رشد اقتصادی چین 
در اثر جنگ تجاری با آمریکا

تحلیلگران انتظار دارند رشد اقتصادی چین در 
سه ماهه سوم سال جاری میالدی از 6/2 درصد 
سه ماهه دوم سال هم پایین تر بیاید. ژانگ شان 
وزیر اقتصاد چین گفت، شرکت های چینی به 
خاطر درگیری های تجاری با مشکالت بسیاری 
مواجه هستند. آمریکا و چین بیش از یک سال 
است درگیر یک جنگ تجاری فزاینده شده اند. 
آنها بــر میلیاردهــا دالر از کاالهــای یکدیگر 
عوارض تالفی جویانه وضــع، بازارهای مالی را 
خراب و رشــد اقتصاد جهان را تهدید کرده اند. 
انتظار مــی رود دور جدید مذاکــرات تجاری 
بین دو اقتصــاد بزرگ دنیا در دهــم و یازدهم 
اکتبر در واشــنگتن برگزار شود. این مذاکرات 
از طرف چین و توسط مشــاور ارشد اقتصادی 
رییس جمهورشی جین پینگ، نخست وزیر لئو 
هی هدایت شده است. ژانگ اضافه کرد، چین 
واردات را گسترش می دهد و اقدامات انجام شده 
برای ثبات تجارت نتایج مثبتی خواهند داشت. 
با وجود اقدامات متعددی که برای افزایش رشد 
اقتصادی از سال گذشــته انجام شده، اقتصاد 

چین هنوز تا ثبات فاصله دارد. 

بازار

ادکلن  مردانه 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
تمامی فسادها در کشور توسط 

یک امضای طالیی انجام می شود
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار 
کرد: اگر تمامی فسادها را بررسی کنیم یک منشأ 
آن بر می گردد به بانک ها. در همین راســتا اصالح 
نظام بانکی طرحی اســت که توســط کمیسیون 
اقتصادی تهیه شده و آماده بررسی در صحن است. 
این طرح هم اقدام خوبی در راســتای جلوگیری از 
فساد اقتصادی است که در مجلس انجام می شود. 
ابوالفضل ابوترابی به کمبودهــای قانونی در ایجاد 
فسادهای اقتصادی اشــاره کرد و گفت: مجلس با 
توجه به خــأ های قانونی که موجب ایجاد فســاد 
اقتصادی می شد، اقداماتی را انجام داد. وی با اشاره به 
سهم امضاهای طالیی در فساد اقتصادی، تاکید کرد: 
تمامی فسادها در کشور توسط یک امضای طالیی 
و یک دولتی در یک نقطه طالیی انجام می شود. اگر 
ما بتوانیم این امضاهای طالیی، در نقطه طالیی را 
حذف کنیم که در اصطالح به آن رانت می گویند و 
تاکنون در خصوص آن قانونی نداشته ایم، گام بزرگی 

برداشته ایم.

خدمت رسانی شرکت 
هواپیمایی عراقی به زائران 

اربعین حسینی
مدیر شرکت هواپیمایی عراق در اصفهان گفت: 
این شــرکت در نظر دارد برای خدمت رسانی به 
زائران اربعین حسینی از ۱۸ مهر تا یک هفته پس 
از اربعین پروازهای خودرا به صورت روزانه انجام 
دهد. امیر خرد پیشه ادامه داد: شرکت هواپیمایی 
عراق یکشنبه و چهارشــنبه هر هفته از اصفهان 
به نجف و بغداد پرواز دارد و در نظر اســت برای 
خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی از ۱۸ 
مهر تا یک هفته پس از اربعین این پروازها روزانه 
شود. وی افزود: به دلیل افزایش استقبال عراقی ها 
از سفر به اصفهان قصد داریم روزهای جمعه نیز 
در جدول برنامه های پروازهای این شــرکت به 

فرودگاه بین المللی شهید بهشتی قرار گیرد.
 خرد پیشــه با بیان اینکه بین فــرودگاه بغداد 
و بســیاری از کشــور های اروپایی پرواز برقرار 
است، اظهار داشــت: انجام پرواز ها بین اصفهان 
و بغداد می تواند به عنــوان پل ارتباطی فرودگاه 
بین المللی شــهید بهشتی و ســایر کشور های 
جهان عمل کند و در جذب گردشگر به اصفهان 

کمک کند.

نماینده مردم فالورجان در مجلس:
دولت مسئول کاهش نرخ 

بیکاری است
نماینده مردم فالورجان در مجلس در ارتباط با نرخ 
بیکاری در اســتان اصفهان اظهار داشت: براساس 
صحبت های اســتاندار و مدیرکل کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی 2/5درصد از نرخ بیکاری در اســتان کم 
شده و برای افراد اشتغال ایجاد شده و درصدی جزئی 
نیز آمار بیکاری استان اصفهان از آمار کشور کمتر 
است. حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی با 
اشاره به تناقض در آمار اعالم شــده با نرخ بیکاری 
در شهرستان فالورجان عنوان کرد: در شهرستان 
فالورجان این حالت وجود ندارد و آمار بیکاری آن 
خیلی باالتر از چیزی اســت که برای استان اعالم 
شده اســت. موســوی الرگانی با بیان اینکه دولت 
مسئول کاهش نرخ بیکاری است، تصریح کرد: بحث 
اشــتغال وظیفه ذاتی قوه مجریه است و اگر جایی 
نیاز به بودجه و یا قانون داشته باشد، مجلس شورای 

اسالمی ورود پیدا می کند.

ادو تویلت مردانه امپر ویواریا 
Stylo Pour Homme مدل

 159,000
تومان

ادو تویلت مردانه بولگاری 

 523,000
تومان

Zen ادو پرفیوم مردانه امپر مدل

 128,000
تومان

قرار است نمایشــگاه بین المللی طال و جواهرات 
به زودی در اصفهان بازگشــایی شود. حضور چند 
شــرکت ایتالیایی بــه عنوان یکــی از اصلی ترین 
قطب های تولیــد طال در دنیا یکــی از قابل توجه 
ترین رخدادهای این نمایشــگاه است، آن هم در 
شرایطی که درآمد بازار طال  این روزها زیاد خوب 
نیست و هر روز تعداد بیشــتری از افراد شاغل در 
این صنف کرکره های خود را پایین می کشــند و 
سرمایه ها را از بازار طال خارج می کنند. نوسان های 
شدید، عدم ثبات و نبود شــفافیت در بازار طال و 
برخی از قوانین داخلی از دو ســال پیش، کاسبی 
در این بازار را سخت کرده است. عالوه بر مالیات بر 
ارزش افزوده که فعاالن این صنف آن را عامل ضرر 
دهی طال فروشان می دانند ممنوعیت و پیچیدگی 
پروســه های صادرات طال و کم شــدن خریداران 
مصرف کننده در این بازار عمال تولید و فروش را در 

چرخه ای معیوب گرفتار کرده است.
خریدوفــروش طال، دســتاوردی برای 

طالفروشان ندارد
فعاالن صنف طال می گوینــد، خریدوفروش طال 
جز هزینه، دســتاوردی برای طالفروشان ندارد و 
نوســانات در بازارهای طال و ارز موجب شد تا این 
بازار با رکود عمیقی مواجه شده و کرکره بسیاری از 
جواهرفروشی ها پایین کشیده شود. بر اساس اعالم 
اتحادیه طال و جواهر در تهران، سال گذشته بیش 
از 2500 واحد تعطیل و یا ورشکســته شده اند، در 
اصفهان هم وضعیت بهتر از این نیســت. هوشنگ 
شیشه بران، رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان 
اعالم کرده است حدود سه هزار و 500 نفر در قالب 
شاغل در واحدهای تولید طال، کیفی، بنکدار، نقره 
فروش و ... در اصفهان مشغول به کار هستند که این 
رکود در بازار طال و جواهر بر اشتغال آنها نیز تاثیر 
منفی گذاشــته اســت، در واقع تعطیلی پی درپی 
واحدهای تولیدی طال پیامدی از رکود کامل این 
صنعت در سراسر کشور اســت. به گفته وی، بیش 
از ۱00 واحد در ســال گذشــته تعطیل شده اند و 
اکنون شــاهد موجی از بیکاری در صنعت طالی 

اصفهان هستیم.
رکود، فعال در بازار می ماند

هر چند بخشــی از رکود در این بازار فصلی است و 
پس از ماه های عزاداری خریــداران وارد این بازار 
خواهند شد؛ اما فعاالن این صنف می گویند ثبات 

قیمت دالر و عدم افزایش قیمت طال موجب خروج 
سرمایه گذاران از این بازار شده و گرانی مصنوعات 
نیز موجب ریزش خریداران شــده است. مسعود 
یزدانی، نایب رییس اول اتحادیــه طال و جواهر در 
این زمینه می گوید: انتظار افزایشــی قیمت ها در 
بازار طال توقع بی موردی است که در میان فعاالن 
و حتی مردم عادی وجود دارد؛ چرا که همواره بازار 
طال متاثر از وضعیت کلی اقتصاد کشــور است و به 
همین دلیل فعال جهش قیمتی در این بازار وجود 
ندارد. به گفته وی، افزایش قیمت طال در کشــور 
به ســرعت افزایش جهانی آن نبوده است چرا که 
دولت سیاســت هایی برای مهــار قیمت ها در این 
بازار اجرا کرده اســت ضمن اینکه وقتی که رونق 
اقتصادی وجود داشته باشد، پول در گردش باشد 
و مردم درآمد داشته باشــند، این صنعت طال مثل 
سایر صنایع رشد کرده و مردم به سمت خرید طالی 
زینتی حرکت می کنند. بازار طال در حالی هر روز 
شاهد خروج فعاالن و طالسازان است که این صنعت 
می تواند پس از نفت یکی از پول سازترین درآمدهای 

خارجی برای کشور باشــد. برخی از استدالالت از 
لزوم ممانعت از خروج طال به عنوان پشــتوانه پول 
ملی در کشــور صحبت می کنند؛ اما کارشناسان 
معتقدند چون طال برابر با همان ارز است، اگر قرار 
باشــد تولیدکننده 50 کیلو طال صــادر کند، باید 
در قبالــش 50 کیلو طال در زمان مشــخص وارد 
کشور شــود. با این اقدام نه تنها هیچ گونه ارزی از 
دست نمی رود بلکه از همین طریق، ارز وارد کشور 
خواهد شــد؛ اما در نهایت با اجرای سیاست های 
 چند ســال اخیر بازارهــای جهانی هم از دســت 

رفت.
دست خالی اصفهان از سود طالی جهان

هفته گذشــته اســتاندار اصفهان اعالم کرد بیش 
از نیمــی از طالی ســاخته شــده در کشــور در 
اصفهان تولید می شــود، این در حالی اســت که 
کارگاه های طال سازی حال خوبی ندارند و بسیاری 
از آنهــا با ظرفیت کمــی در حال تولید هســتند. 
در شــرایطی که بازارهای داخلی در رکود به ســر 
می برند، تولیــدات اصفهانی ها بــا پیچیدگی های 

صادراتی و ممنوعیت های مقطعی عمال بازارهای 
بین المللی خود را از دســت داده اســت. مسعود 
یزدانی،نایب رییــس اول اتحادیــه طــال و جواهر 
می گویــد: تولیــدات اصفهــان به خصــوص در 
کشورهایی مانند روســیه، آذربایجان یا ارمنستان 
و کشــورهایی که یک مقدار از ما دورتر هســتند، 
استقبال می شــود. لوکس بودن تولیدات اصفهان 
موجب جذب مشتری ها در این کشورها شده است. 
این در حالی است که به گفته فعاالن این صنف، با 
وجود اینکه زیر ساخت های صادرات طال از جمله 
امکانات فــرودگاه اصفهان و خالقیــت طرح ها و 
استقبال بازارهای جهانی از طالی ساخت اصفهان 
وجود دارد؛ اما در نهایت امکانی برای پول ســازی 
در این صنعت فعال وجــود ندارد چرا که در صورت 
گرفتن سفارش از مشتریان خارجی گرفتن مجوز 
از سازمان ها و اداره های مختلف و نبود نمایندگی 
گمرک در فــرودگاه و ... در نهایــت زمان طالیی 
 برای رساندن ســفارش به مشــتریان خارجی را 

می سوزاند.

روزگار از رونق افتاده طال فروشان

   درحالی که مصنوعات طالی اصفهان در بازارهای آسیای میانه مشتریان زیادی دارد
 اما قوانین دست و پای این صنعت را بسته است  

  عکس  خبر

برخورد با حفر چاه غیرمجاز در آران و بیدگل

مشاور انجمن نســاجی اصفهان گفت: در حالی که قیمت یک مانتو جلو باز ۱50 هزار تومان است، 
اما یک خانم برای چادر مشکی باید بین 500 تا یک میلیون و 200 هزار تومان به عنوان یک کاالی 
فرهنگی هزینه کند. ســید آرش امامی، در خصوص هزینه واردات چادر مشــکی، اظهار کرد: کل 
هزینه واردات چادر ۱00 تا ۱50 میلیون دالر در سال است، در حالی که پیش تر ارز دولتی به اقالم 
خردی همچون کاله گیس، غذای سگ، چوب بســتنی و... تعلق می  گرفت؛ اما به کاالی فرهنگی 

همچون چادر مشکی تعلق نمی گرفت. 
مشــاور انجمن نســاجی اصفهان افزود: در زمانی که روزانه دو میلیون و ۸00 هزار بشکه نفت در 
کشــور با قیمت 65 دالر به فروش می  رود، هزینه چادر مشکی در کل ســال با فروش ۱۳ ساعت 
نفت ایران تامین می شود. باید دید آیا چادر به عنوان یک کاالی مهم فرهنگی و استراتژیک، ارزش 
یک روز درآمد نفت ایران را ندارد؟ وی، درباه تولید داخل پارچه چادر مشکی، افزود: تنها کارخانه 
تولید چادر مشکی کشور در شهرکرد، تنها 7 تا ۱0 درصد نیاز کشــور را تامین می کند، همچنین 
کارخانجات دیگری همچون کرپ ناز با دریافت وام و ... به دنبال تولید پارچه چادرمشکی در کشور 
بود؛ اما متاسفانه اکنون کارخانه کرپ ناز کرمانشاه که با هدف تولید چادر مشکی طی دو دهه قبل 
تاسیس شد، هم اکنون قادر به تولید چادر مشکی نیست. مشاور انجمن نساجی اصفهان همچنین 
اضافه کرد: به گفته عضو کارگروه مد و لباس کشور، قیمت هر متر پارچه چادر مشکی تنها کارخانه 
تولید داخل )حجاب شهرکرد( ۱۸ هزار تومان اســت؛ اما با دست به دست شدن توسط تاجران در 
بازار، در نهایت چادر مشــکی با نرخ ۳0 تا ۴0 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد که از نظر 

قیمت با پارچه خارجی برابر است.

مشاور انجمن نساجی اصفهان مطرح کرد:

 درآمد ۱۳ ساعت فروش نفت ایران
هفت حلقه چاه غیرمجاز در شهرســتان آران و بیدگل مسدود و پر شده است. رییس اداره  برابر با هزینه یک سال چادر مشکی است

منابع آب آران وبیدگل گفت: این چاه های غیرمجاز شناسایی شده در بخش صنعت، خدمات 
و کشاورزی بودند و بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته، تا پایان امسال ۱۳ چاه غیرمجاز 

دیگر هم مسدود و پر می شود.

مرضیه محب رسول

مدیرکل فرودگاه های استان:
فرودگاه اصفهان توسعه می یابد

مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان گفت: ۴00 هکتار 
زمین های مجاور فرودگاه اصفهان بــه منظور اجرای طرح 
توســعه به زودی در اختیار فــرودگاه بین المللی شــهید 
بهشتی قرار می گیرد. حســن امجدی تصریح کرد: پرونده 
الحاق این زمین ها به ایــن فرودگاه در کمیســیون لوایح 
هیئت دولت بررسی شــد و برای تصویب در روزهای آینده 
به صحن علنی هیئت دولت می رود. وی افزود: شرکت هواپیمایی و ناوبری هوایی کشور اعتبار مورد نیاز 
برای خرید زمین های یاد شده از ارتش جمهوری اسالمی ایران را تامین کرد و در این خصوص مشکلی 
وجود ندارد. مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان با اشاره به اینکه اجرای طرح توسعه فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان مورد تاکید مسئوالن کشور و شرکت هواپیمایی و ناوبری ایران قرار دارد، تصریح 
کرد: اجرای این طرح توسط شرکت فرانسوی منتفی شــد بنابراین توسط شرکت های داخلی عملیاتی 

خواهد شد.
شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

موضوع: آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی 
محدوده های مطالعاتی میمه و مورچه خورت واقع در استان اصفهان

پیرو آگهی ممنوعیت شماره 9۳/2267۴/700 مورخ 9۳/۴/29 بر اساس نتایج مطالعات و بررســی های به عمل آمده، افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن در محدوده های 
مطالعاتی میمه و مورچه خورت همچنان ادامه دارد. بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در محدوده های یاد شده، به موجب ماده ۴ قانون توزیع عادالنه آب، 
ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات و یا هرگونه افزایش بهره برداری از منابع آب )به استثنای موارد مندرج در آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول 
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 57 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ســال ۸۴ و در حد سقف تخصیص آب ابالغ شده( در محدوده های 
مذکور طبق نقشه های موجود در دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقه ای اصفهان از تاریخ اتمام آگهی فوق 

)۱۳9۸/2/7( به مدت 5 سال دیگر تا تاریخ ۱۴0۳/2/7 با حدود اربعه به شرح زیر تمدید می گردد.
شمال: از خط الراس کوه تنگ ســر در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوه های چال )نقطه ارتفاعی ۳50۸(، کرگز )نقطه ارتفاعی ۳5۸۸( و کاله برفی )نقطه ارتفاعی ۳۱55( و از آنجا 

تا کوه ارس هد )نقطه ارتفاعی ۳۱99(
شرق: از نقطه ارتفاعی ۳۱99 کوه ارس هد در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی ۳۳9۸ سپس به کوه های اللی وان و پنج سر و از آنجا در امتداد مرز مذکور تا کوه شاخه نبات
جنوب: از خط الراس کوه شاخه نبات در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی ۱۸5۳ کوه جعفرآباد و در ادامه در امتداد مرز مذکور به کوه های پیزره، عمری و سنگ ریز )نقطه 

ارتفاعی 20۳۸( سپس به نقطه ارتفاعی 25۳5 و در ادامه به کوه های موستان و چهار کوه و از آنجا تا کوه دهق )نقطه ارتفاعی 25۴5( 
غرب: از نقطه ارتفاعی 25۴6 کوه دهق در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوه دماغ سنگ تاوه و در ادامه به نقطه ارتفاعی 252۸ سپس به کوه های خنگه سوار، کلنگ قاضی، حنایی، 

بولقوری )نقطه ارتفاعی 2990(، مسته کوه و از آنجا تا خط الراس کوه تنگ سر

م الف: 614323

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2806 | October  01,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2806 | سه شنبه 9 مهر  1398 | 2  صفر 1441



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2806 | سه شنبه 9 مهر 1398 | 2  صفر 1441

سالمت 

ماسکی که سازگار با هر نوع 
پوست است

پوست، بزرگ ترین عضو بدن است؛ اما متاسفانه 
اغلب اوقات مراقبت درســت و شایســته از آن 
را فرامــوش می کنیــم. درحقیقــت همان طور 
که نگهداری و ســالم بودن ســایر اعضای بدن 
مانند قلب، ریــه، کلیــه، روده و... مهم و حیاتی 
است، پوست هم نیازمند مراقبت یکسان است. 
آفتاب سوختگی یکی از آسیب هایی که به پوست 
وارد می شود و بیشــتر افراد برای رفع آن از مواد 
شــیمیایی خاصی اســتفاده می کنند؛ اما همه 
ما می دانیــم تقریبا هیچ ماده شــیمیایی وجود 
ندارد که عوارض جانبی نداشته باشد و حتی در 
مواردی دیده شده تداخل اســتفاده از این مواد 
شیمیایی با آفتاب سوختگی می تواند زمینه ساز 
مشکالت جدی تری هم باشد. پس برای درمان 
آفتاب ســوختگی چه می توان کــرد؟ آیا راهکار 
ایمنی برای از بین بردن این معضل پوستی وجود 
دارد؟ پاسخ این سوال مثبت است و خوشبختانه 
بهترین راه حــل، جایگزین کردن ماســک های 
طبیعی و خانگی است که مصرف آنها نه تنها برای 
از بین بردن آفتاب ســوختگی و تاثیرات منفی 
ناشی از آن مفید است، بلکه می تواند به شادابی 

و سرزندگی دوباره پوست تان هم کمک کنند.
 ماسک بلغور جو دوسر و کره: استفاده از بلغور 
جو دوسر و کره ترکیب بسیار مناسبی برای رفع 
سوختگی ناشــی از آفتاب خواهد بود. بلغور جو 
دوسر بین انواع مختلف غالت حاوی بهترین نوع 
آمینواسیدهاســت. این ماده خوراکی سرشار از 
سیلیس بوده و دقیقا به دلیل وجود این ترکیبات 
اســت که می تواند به بهترین نحو ممکن باعث 
حفظ رطوبت الزم برای پوست تان شود. مهم تر 
اینکه اســتفاده از بلغور جو دوسر تقریبا برای هر 

نوع پوستی ایمن و بی ضرر است.
طرز تهیه ماسک بلغور جو دوسر

برای تهیه این ماســک مفید 2 قاشق غذاخوری 
بلغور جو دوسر را همراه 3 قاشق غذاخوری کره 
آب شده و یک قاشــق غذاخوری عسل مخلوط 
کنید تا خمیر شوند. ماســک را روی پوست تان 
بگذارید و به شکل دورانی ماســاژ دهید. بعد از 
گذشت 15 تا 20 دقیقه آن را آبکشی کنید و کرم 

مرطوب کننده بزنید.

 ویروس زونا
 از چه طریقی منتقل می شود؟

یک متخصص پوست، مو و زیبایی، درباره ویروس 
زونا اظهار کرد: زونا در واقع ادامــه آبله مرغان 
قبلی فرد است، به این صورت که فردی که به آبله 
مرغان دچار شده است می تواند مبتال به ویروس 
زونا در مســیر یک عصب پنهان شود و چند ماه 
یا ســال ها بعد در فرصتی مناســب که سیستم 
ایمنی او ضعیف شده است، ویروس آبله مرغان 
زونا فعال شود و به شــکل بیماری زونا در مسیر 
یک عصب بــا ضایعات تاولی چرکــی بروز پیدا 
کند. محمد رضوانی ادامــه داد: در بیماری زونا، 
بثوراتی که در پوســت ظاهر می شوند در مسیر 
اعصاب زیر پوســت هم آســیب ایجاد می کند، 
بنابراین محل این بثورات دردناک می شــود که 
این درد می تواند از ۴۸ تا ۷2 ساعت قبل از ظاهر 
شدن بثورات احساس شــود؛ این درد می تواند 
بسیار اندک یا شدید باشد، در افراد مسن این درد 
شدیدتر بوده و در افراد جوان درد کمتر است. این 
متخصص پوست، مو و زیبایی افزود: در برخی از 
مبتالیان به زونا، خارش نسبت به درد شدیدتر 
است؛ در زونا بثورات تاولی در مسیر یک عصب 
ظاهر می شوند بنابراین این بثورات در یک نیمه 

بدن وجود دارند.
رضوانی درباره راه های انتقال ویروس زونا اظهار 
کرد: ویــروس آبلــه مرغان از طریق عطســه و 
ترشــحات بزاقی یا تنفسی منتقل می شود، ولی 
ویروس زونا از طریق تماس با آب درون تاول ها 
منتقل می شود، بنابراین اگر روی تاول ها با لباس 
پوشیده است، فرد نباید نگران انتقال بیماری به 
سایر اعضای خانواده باشد.وی بیان کرد: مادران 
در سه ماهه نخست بارداری و یک هفته قبل از 
زایمان باید مراقب باشند که به آبله مرغان دچار 
نشــوند، زیرا ویروس آبله مرغان برای این افراد 
بسیار خطرناک اســت. رضوانی یادآوری کرد: 
مصرف قرص هــای ضدویروس تنهــا در ۴۸ تا 
۷2 ساعت نخست ظاهر شــدن بثورات پوستی 
ویروس زونا مفید اســت؛ داروهای ضد التهاب و 
موضعی هم به تسکین عالئم این بیماری کمک 

می کنند.

دانستنی ها

نوشیدنی های پرطرفدار که چربی شکم را آتش می زند

پیشنهاد سردبیر:

زیبایی

سوال روز

محققان بریتانیایی می گویند؛
بیماری لثه موجب افزایش 

فشارخون می شود
یک تحقیق جدید نشــان می دهد قرمزی، 
التهاب یا خونریزی لثه هــا می تواند عامل 
بروز فشارخون باال باشد. محققان در بررسی 
۸1 مطالعه که شــامل بیــش از 250 هزار 
بریتانیایی بــود، دریافتند افــراد مبتال به 
بیماری لثه با وضعیت متوســط تا شــدید، 
با 22 درصد افزایش خطر فشــارخون باال 
روبــه رو بودند و افــراد مبتال بــه بیماری 
شــدید و حاد لثه ۴۹ درصد بیشــتر با این 
ریســک مواجه بودند. »فرانسیســکو دی 
ایتو«، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه 
کالج لندن، در این باره می گوید: »بهداشت 
دهان و دندان با سالمت عمومی بدن مرتبط 
اســت و باید به عنوان کنترل سایر خطرات 
سالمت مهم تلقی شود.« محققان مشاهده 
کردند در بین افراد مبتال به بیماری های لثه 
در مقایسه با افراد فاقد بیماری های لثه، به 
طورمیانگین فشــارخون سیستولیک )عدد 
باال( mm Hg ۴.5 بیشتر بود و فشارخون 
 mm Hg 2 )دیاســتولیک )عدد پایینــی
باالتر بود. محققان با بررسی برخی مطالعات 
متوجه شدند فشــارخون با درمان بیماری 
لثه کاهش یافت. دی ایتو در ادامه می افزاید: 
»مســواک زدن بد و تجمــع باکتری ها در 
اطــراف دندان هــا موجــب خونریــزی و 
بیماری های لثه می شــود. به عــالوه این 
مشکالت باعث افزایش التهاب بدن شده و 

به عروق خونی آسیب می رسانند.«

مطالعات نشان می دهد؛
روغن ماهی به پیشگیری از 
حمله قلبی کمک می کند

طبق نتایج یــک مطالعه جدیــد، ویتامین 
D و امــگا 3 )روغن ماهی( در پیشــگیری 
از مرگ ناشــی از ســرطان و حمالت قلبی 
مفید هستند. »جوآن مانسون«، سرپرست 
تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد، در این باره 
می گوید: »یافته ها بیانگر توازن پیچیده ای 
از فواید و مضرات مکمل ها هســتند که نیاز 
به تحقیقات بیشــتر برای تعییــن تاثیرات 
آنها وجود دارد.« در این مطالعه حدود 2۶ 
هزار مرد و زن شرکت داشتند. بعد از بیش 
از 5 سال مطالعه و درمان، نتایج جالب بود. 
به عنوان مثال مشــخص شــد درحالی که 
اســیدهای چرب امگا 3 )روغن ماهی( تنها 
موجب کاهش اندک بروز برخی مشــکالت 
قلبی عروقی می شود؛ اما با کاهش چشمگیر 
حمالت قلبــی مرتبط هســتند. همچنین 
مشخص شــد مکمل ویتامین D با کاهش 
قابل توجه وقایع قلبی عروقی یا ســرطان 
همراه نیســت؛ اما با کاهش چشمگیر مرگ 

ناشی از سرطان مرتبط است.

محققان چینی هشدار می دهند؛
شاخص توده چربی برای 

سالمت قلب دیابتی ها 
خطرناک است

مطالعه نشان می دهد شاخص توده چربی و 
نه شــاخص توده بدنی، با ریسک باالتر بروز 
مشــکالت قلبی-عروقی در افــراد مبتال به 
دیابت مرتبط است. بیماری قلبی علت اصلی 
مرگ در جهان و چاقی فاکتور پرخطر اصلی 

در این زمینه است. 
به تازگی مشــخص شده اســت که شاخص 
توده بدنی یک شــاخص اندازه گیری ناقص 
اســت چراکه بین توده عضالنی الغر و توده 
چربی تمایز قائل نمی شــود. در این مطالعه، 
محققان داده های 251/10 نفر را با میانگین 

سنی ۶3 سال بررسی کردند. 
آنهــا دریافتند افــراد مبتال بــه دیابت نوع 
2 و توده چربی بیشــتر در مقایســه با افراد 
دارای توده چربی کمتر، در معرض ریســک 
باالتر مشــکالت حــاد قلبی-عروقی بودند. 
»شــین کوآن هو«، سرپرســت تیم تحقیق 
از دانشــگاه بیمارســتان ژیانگیــا چیــن، 
در این بــاره می گوید: »مــا دریافتیم تاثیر 
حفاظتی توده بدون چربی بدن در شــرکت 
 کنندگان دارای شاخص توده بدنی کمتر از 
kg/m2 1۶.۷ وجــود دارد.« بــه گفتــه 
محققان، ریســک بیماری قلبی عروقی در 
بیماران دیابتی، عمدتــا به دلیل وجود توده 

بیشتر چربی در بدن است.

 داشتن شــکل و وزن مناسب برای همه انســان ها یک رویاست 
که برای رســیدن به این رویا باید تالش کرد. بر همین اســاس 
بســیاری از افراد برای کاهش وزن، ســوزاندن چربی و رسیدن 
به اندامی زیبا و جسمی ســالم به رژیم های غذایی مختلفی روی 
می آورند. متخصصان تغذیه تعدادی از نوشیدنی های طبیعی را 
برای سوزاندن چربی توصیه می کنند که تاثیرات این نوشیدنی ها 
بر جسم در ســوزاندن چربی به خصوص در ناحیه شکم و باسن 
اثبات شده است. این نوشیدنی های طبیعی شامل موارد زیر است:

آب
نوشیدن آب به اندازه کافی یکی از ســاده ترین راه ها برای بهبود 
سالمتی، کاهش وزن و سوزاندن چربی های انباشته شده در ناحیه 
اطراف کمر و باســن دارد. یک پژوهش که روی 48 بزرگسال که 
دارای اضافه وزن هستند، انجام شده نشان داد، افرادی که حدود 
500 میلی لیتر آب قبل از مصرف غذا می نوشند، در برابر کسانی 
که قبل از مصرف غذا آب نمی نوشند، 44 درصد کاهش وزن دارند. 
این تحقیق، نوشــیدن آب به اندازه کافی را توصیه کرده و تاکید 

کرده که نوشیدن 2 لیوان قبل از غذا ضروری است.
چای سبز

پژوهش های غذایی نشان داده که یکی از موثرترین نوشیدنی ها 
برای کاهش وزن، نوشیدن چای سبز اســت که می تواند وزن را 
کاهش دهد و چربی بدن را بسوزاند. چای سبز عالوه بر این فواید 
باعث تحریک عمل سوخت و ســاز بدن نیز می شود. بسیاری از 
مطالعات نشان داده افرادی که به طور مرتب چای سبز می نوشند 
کمتر به فشــار خون و خطر ابتال به بیماری هــای جدی مانند 
بیماری قلبی، برخی سرطان ها و دیابت مبتال می شوند. در باره 
نوشیدن چای سبز متخصصان تغذیه توصیه می کنند که افرادی 
که خواهان کاهش وزن هستند، حتما باید نوشیدن چای سبز را 
در وعده های غذایی روزانه خود قرار دهنــد. از نظر متخصصان 
تغذیه، نوشــیدن روزانه یک یا دو فنجان چای سبز آن هم بدون 

قند ضروری است.
قهوه

بسیاری از افراد عاشق قهوه هســتند؛ اما کمتر کسی می داند که 
قهوه سرشار از کافئین اســت که به کاهش وزن به شکل موثری 
کمک می کند. قهــوه همچنین حــاوی آنتی اکســیدان هایی 
اســت که از بدن در برابــر بســیاری از بیماری هــا محافظت 
می کند. پژوهش هــای متخصصان مواد غذایی نشــان می دهد 
که کافئین قهوه در کاهش وزن بســیار موثر اســت زیرا عالوه 
بر تحریک فرآیندهای ســوخت و ســاز بدن، به سوزاندن چربی 
اضافی بدن نیز کمک می کند. کافئین قهــوه همچنین در برابر 
بســیاری از بیماری ها مانند ســرطان از بدن محافظت می کند. 
 متخصصان نوشــیدن حداقل دو فنجان قهوه در روز را ضروری

 می دانند.
آب انواع سبزیجات

مطالعات پزشکی نشان داد که خوردن آب سبزیجات به عنوان یک 
اثر جادویی به کاهش وزن به ویژه در ناحیه شــکم و باسن کمک 
زیادی می کند، به این دلیل که سبزیجات حاوی مقدار زیادی فیبر 
هستند. متخصصان تغذیه توصیه می کنند که برای از دست دادن 
وزن اضافی نوشیدن آب سبزیجاتی مانند کرفس، کلم، بروکلی، 
اســفناج، آووکادو، جعفری، نعنا و... بسیار ضروری است زیرا آب 
اینگونه سبزیجات برای رسیدن جسم به یک رژیم غذایی یکپارچه 
و تقویت عمل هضم کردن غذا کمک کرده و باعث خروج سموم 
انباشته شده در بدن می شود. ســبریجات خود به تنهایی غذایی 
کامل هستند چرا که حاوی همه انواع ویتامین هستند. متخصصان 
می گویند اگر می خواهید از سالمتی کامل برخوردار باشید و همه 
نیازهای جســم به ویتامین ها را برطرف کنیــد حتما روزی یک 
لیوان آب سبزی جات به برنامه غدایی خودتان اضافه کنید. برای 
خوش طعم کردن آب سبزیجات می توانید مقداری آب میوه مانند 

آب سیب سبز یا لیمو به آن اضافه کنید.

نوشیدنی های پرطرفدار که چربی شکم را آتش می زند

مغز شما مهم ترین ارگان بدن شماست که ضربان 
قلب، تنفس و عملکرد سیستم های حیاتی بدن را 
تنظیم می کند. به همین دلیل ضروری اســت، آن 
را با یک رژیم غذایی ســالم بیمــه کنید. محققان 
پیش بینــی می کنند که بیــش از ۶5 میلیون نفر 
در سراسر جهان تا ســال 2030 بر اثر بیماری های 
مرتبط با زوال عقل آســیب خواهنــد دید. برخی 
از مواد غذایی که در رژیم غذایــی مدرن امروز در 
زمره محبوب ترین گزینه ها هستند، اثری مخرب و 

فاجعه بار بر مغز دارند.
 این موادغذایــی بر حافظــه و خلق و خــو تاثیر 
می گذارند و خطر زوال عقــل را افزایش می دهند. 
بخش ترسناک ماجرا اینجاست که اثرات این مواد 
غذایی تنها برای یک روز، مغــز را تحت تاثیر قرار 
نمی دهند و اگر به طور منظم مصرف شوند، اثرات 
ماندگاری برای فعالیت مغز خواهند داشت و حتی 
خطر بیماری هــای جدی مغز ماننــد زوال عقل و 
آلزایمر را افزایش می دهند. برای حفظ ســالمت و 
عملکرد مغز خود از این مواد غذایی که سالمت مغز 

را تهدید می کند، پرهیز کنید.
غذاهای بسیار فرآوری شده

به غذاهای بســیار فرآوری شــده به میزان زیادی 
قند، چربی و نمک اضافه می شود. این مواد غذایی 
شامل چیپس، شــیرینی، نودل فوری، پاپ کورن، 
سس های موجود در فروشــگاه و وعده های غذایی 
آماده هستند. این مواد غذایی معموال دارای کالری 
باالیی و مواد مغــذی کم هســتند. باعث افزایش 
وزن می شــوند و می توانند تاثیر منفی بر سالمت 
مغز بگذارنــد و به پیشــرفت بیماری های دژنراتیو 
کمک کند. یک مطالعه در 2۴3 نفر نشــان داد که 
 افزایش چربی احشایی، با آسیب بافت مغزی همراه

 است.
 یک مطالعه دیگــر در 130 نفر نشــان داد که در 

مراحل اولیه ســندرم متابولیک هم به میزان قابل 
توجهی حجم بافت مغز کاهش یافته است. مطالعه 
دیگری در 52 نفر نشان داد که رژیم غذایی سرشار 
از این موادغذایی منجر به پایین آمدن متابولیسم 
قند در مغز و کاهش بافت مغز شده که تصور می شود 
این عوامل نشــانگر بیماری آلزایمر است. محققان 
همچنین دریافتند که رژیم غذایی حاوی غذاهای 
سرخ شده و گوشت های فرآوری شده با نمرات پایین 
در یادگیری و اختالل در حافظه دانش آموزان همراه 
است. سد خونی مغزی، غشایی بین مغز و بقیه بدن 
است که با جلوگیری از ورود برخی مواد به محافظت 

از مغز کمک می کند.
نوشیدنی های شیرین

نوشیدنی های قندی شامل نوشــیدنی هایی مانند 
نوشابه، نوشیدنی های ورزشی، نوشیدنی های انرژی 
زا و آب میوه هســتند. مصرف زیاد این نوشیدنی ها 
نه تنها خطر ابتال به دیابت نوع 2، بلکه احتمال بروز 
بیماری های قلبی را افزایش می دهد و بر مغز شما 
هم تاثیر منفی می گذارد، عالوه بر این، ســطح قند 
باالتر در خون می تواند خطر زوال عقل را حتی در 

افراد بدون دیابت افزایش دهد.
 ماده اصلی بسیاری از نوشیدنی های شیرین، شربت 
ذرت بــا فروکتوز باال )HFCS( اســت که از 55 ٪ 
فروکتوز و ۴5 ٪ گلوکز تشکیل شده است. مصرف 
زیاد این نوشــیدنی ها خطر زوال عقــل را افزایش 
می دهد و باعث التهاب مغــز و اختالل در حافظه و 
یادگیری می شود. التهاب به عنوان یک عامل خطر 
برای بیماری های دژنراتیو مغــز، از جمله بیماری 

آلزایمر و زوال عقل شناخته می شود. 
همچنین مصرف زیاد فروکتــوز می تواند منجر به 
چاقی، فشــار خون باال، چربی خون باال و اختالل 

عملکرد شریانی شود. 
این اثــرات متابولیک ممکن اســت در دراز مدت 

منجر به افزایش خطر بروز زوال عقل شود. مطالعات 
حیوانی نشان داده اســت که مصرف زیاد فروکتوز 
می تواند منجر بــه مقاومت به انســولین در مغز و 
همچنین کاهش عملکرد مغز، حافظه، یادگیری و 

تشکیل نورون های مغزی شود.
مکمل های مس

این ماده معدنی برای ســالمت انسان حیاتی است 
و شــاید ضرر آن برای عملکرد مطلوب مغز عجیب 
به نظر برســد؛ اما مطالعات نشان می دهد، مواجهه 
بیش از حد با مس و دیگر فلزات ســنگین می تواند 
به مغز آســیب وارد کند و خطر بیمــاری آلزایمر و 
دیگر اختالالت عصبــی را افزایش دهد. تنها زمانی 
اجازه استفاده از مکمل های مس را دارید که پزشک 
تجویز کرده باشد. آرد ســفید و کربوهیدرات های 
تصفیه شده شامل قندها و غالت بسیار فرآوری شده 
مانند آرد سفید هستند. این نوع کربوهیدرات ها از 
شاخص گلیســمی باال )GI( باالیی برخوردارند و 
این بدان معنی است که بدن شما آنها را به سرعت 
 هضــم می کند و باعــث ایجاد افزایــش قند خون

 می شود.
تحقیقات نشــان داده اند که فقط یک وعده غذایی 
حاوی قند خون باال می تواند حافظه را در کودکان 
و بزرگســاالن مختل کنــد. مطالعــه دیگری در 
دانشجویان نشــان داد افرادی که مصرف بیشتری 
از چربی و قند تصفیه شــده داشــتند هم حافظه 
ضعیف تری دارند. این میزان تاثیر بر حافظه ممکن 
است ناشی از التهاب بخشی از مغز به نام هیپوکامپ 
باشــد که بــر برخــی از جنبه های حافظــه تاثیر 
می گذارد. مطالعه در گروهی از ســالمندان نشان 
داد که ســالمندانی که بیش از 5۸ ٪ کالری روزانه 
خود را به شــکل کربوهیدرات مصرف می کردند، 
تقریبا دو برابر بیشتر در معرض خطر ابتال به زوال 

عقل قرار دارند.

غذاهای پر چرب با چربی ترانس باال
چربی های ترانس نوعی چربی اشباع نشده است که 
می تواند تاثیر مضراتی بر سالمت مغز داشته باشد. 
چربی های ترانس به طور طبیعــی در محصوالت 
حیوانی مانند گوشــت و لبنیات وجــود دارند؛ اما 
چربی های ترانس تولید شــده صنعتــی، به عنوان 
روغن های گیاهی هیدروژنه مشــکل زاســت. این 
چربی های مصنوعی ترانس را می توان در مارگارین، 
غذاهای میان وعده و کیک های آماده و کوکی های 
بسته بندی شــده یافت. مطالعات نشان داده است 
که وقتی افراد مقادیر بیشتری از چربی های ترانس 
مصرف می کننــد، احتماال خطر ابتــال به بیماری 
آلزایمر، حافظــه ضعیف تر، کاهــش حجم مغز و 
کاهش فعالیت های شناختی در آنها افزایش می یابد. 
چربی های ترانس همچنین در ســالمت قلب تاثیر 
منفی دارنــد. در مقابل رژیم هــای غذایی حاوی 
اسیدهای چرب امگا 3 باعث افزایش ترشح ترکیبات 
ضد التهابی در مغز می شود و می تواند اثر محافظتی 
ویژه ای در بزرگساالن داشته باشد. شما می توانید با 
خوردن غذاهایی مانند ماهی، دانه چیا، تخم کتان 
و گردو میزان چربی های امــگا 3 را در رژیم غذایی 

خود افزایش دهید.
شیرین کننده های مصنوعی

آسپارتام یکی از شیرین کننده های مصنوعی است 
که در بســیاری از غذاها و نوشیدنی های بدون قند 
یافت می شود. از غذاهای حاوی آسپارتام می توان 
به نوشابه های رژیمی، ماست، بســتنی، آدامس و 
آبنبات های بدون قند اشــاره کرد. تحقیقات نشان 
داده اند که این ماده ممکن است آسیب پذیری مغز 
به اســترس اکســیداتیو را افزایش دهد. به عالوه، 
آســپارتام از فنیل آالنین تهیه می شود که ممکن 
اســت در تولید انتقال دهنده های عصبی اختالل 

ایجاد کند.

مرگ بارترین مواد غذایی که مغزتان را فلج می کنند
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حذف دفترچه بیمه  در تمامی مراکز درمانی

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

با حضور مدیر قرآنی سازمان اوقاف 
کشور صورت گرفت؛

راه اندازی مراکز »افق« بقاع 
متبرکه شمال استان اصفهان

در سفر یک روزه مدیر امور قرآنی سازمان اوقاف 
و امور خیریه کشــور به شمال استان اصفهان، 
مراکز اجتماعی فرهنگی و قرآنی »افق« بقاع 
متبرکه شــاخص این منطقه راه اندازی شد. بر 
اساس تدابیر اخیر سازمان اوقاف و امور خیریه و 
پیرو منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل 
بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، در بقاع متبرکه 
شــاخص »مراکز افق« راه اندازی می شــود. 
پیش تر مراکز فرهنگی قرآنی در بقاع متبرکه 
فعالیت داشــتند که این مراکز بــه افق تغییر 
ساختار داده و فعالیت های اجتماعی هم در این 

مراکز صورت می پذیرد.

 حذف دفترچه بیمه 
در تمامی مراکز درمانی

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از حذف 
دفترچه بیمه در تمامی مراکز درمانی کشــور 
خبــر داد. محمدرضا درخشــان درباره حذف 
دفترچه هــای درمانی اظهار داشــت: حدود 
یک سالی اســت که دفترچه های درمانی در 
مراکز ملکی ســازمان تامین اجتماعی به طور 
کامل حذف شده است ولی بیمه شدگان برای 
مراجعه به مراکز غیرملکی و طرف قرارداد باید 
از این دفترچه ها اســتفاده کند. وی افزود: ما 
زیرساخت های الزم را برای حذف دفترچه های 
تامین اجتماعــی در مراکز طرف قــرارداد و 
غیرملکی تامین اجتماعــی آماده کرده ایم و از 
وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و شورای 
عالی بیمه درخواست می کنیم نسبت به حذف 
دفترچه ها در این مراکز هم اقدام کنند. معاون 
درمان ســازمان تامین اجتماعی تاکید کرد:  
وزارت بهداشــت هم در حال انجــام اقداماتی 
اســت تا بتوانیم این دفترچه هــا را در تمامی 
مراکز درمانی حذف کنیم و بیمه شدگان تامین 
اجتماعی بتوانند با ارائه کد ملی خدمات الزم 

را دریافت کند.

 سازمان سنجش تکلیف
 تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 

را روشن کرد
ســازمان ســنجش با صدور اطالعیــه ای در 
خصوص تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسالمی 
برای آزمون سراسری 1398 تعیین تکلیف کرد. 
به اطالع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 
1398 می رساند، شــورای سنجش و پذیرش 
دانشــجو براساس درخواســت رییس محترم 
دانشگاه آزاد اسالمی و با حضور ایشان در روز 
یکشــنبه مورخ 98/7/7به صورت فوق العاده 
تشــکیل جلســه داد و مصوب کرد:1- انجام 
تکمیــل ظرفیت رشــته های علوم پزشــکی 
دانشگاه آزاد اسالمی بر اســاس ظرفیت های 
اعالمی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی برای سال 1398 بالمانع است.2- انجام 
تکمیل ظرفیت در رشته های غیر علوم پزشکی 
مورد تصویب قرار نگرفت و مقرر شد دانشگاه 
آزاد اســالمی تمهیــدات الزم را مبنی بر لغو 

تکمیل ظرفیت این رشته ها انجام دهد.

اجراي برنامه مراقبت سالمند 
در شهرهاي زير50 هزار نفر

رییس اداره سالمت ســالمندان دفتر سالمت 
جمعیت،خانواده و مدارس وزارت بهداشــت 
گفت: در اجراي طرح تحول ســالمت، برنامه 
مراقبت و حضور در منزل ســالمند در حاشیه 
شهرها و شــهرهاي زیر50 هزار نفر جمعیت 
در حال اجراســت.مهین السادات عظیمي در 
حاشــیه اولین کارگاه کشــوري بهبود شیوه 
زندگي ســالمندي اظهار کرد: در برنامه طرح 
تحول سالمت در حاشیه شهرها و  شهرهاي زیر 
50 هزار نفر، برنامه مراقبت سالمند به صورت 
فعال از سال گذشته آغاز شده است.وي در ادامه 
آموزش شیوه زندگي سالم در دوره سالمندي 
را اولویــت دفتر ســالمت جمعیت،خانواده و 
مدارس وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکي دانست.عظیمي افزود: با افزایش سن 
بیماري هاي غیرواگیر مانند فشــار خون باال، 
دیابت و قند افزایش پیدا مــي کند که اصالح 
شــیوه زندگي  مهم ترین عامل پیشــگیري از 
این بیماري اســت.وي تاکید کــرد: پیري به 
سه شــکل؛ پیري همراه با بیماري،سالمندي 
طبیعي و ســالمندي فعال که عوارض طبیعي 
پیري را هم  ندارد، بروز پیدا مي کند. عظیمي، 
هدف از آموزش شیوه زندگي  ســالم در دوره 
سالمندي را سوق دادن افراد سالمند به سوي 
سالمندي فعال دانست. وی افزود: هشت درصد 
از جمعیت کشور سالمند هستند که بیش از 6 

میلیون جمعیت را شامل  مي شود.

فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:
 توصیه های پلیس اصفهان

 به زائران اربعین
فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: خروج 
از مرز صرفا با گذرنامه معتبر امکان پذیر اســت، 
لذا افرادی که گذرنامه ندارنــد به هیچ عنوان به 
مبادی مرزی مربوطه مراجعــه نکنند، گذرنامه 
باید حداقل 3 ماه اعتبار داشته باشد و الزم است 
افراد برای ســاماندهی اعزام به عراق در سامانه 
سماح ثبت نام کنند تا بتوانند از مزایای بیمه ای 

برخوردار شوند.  
سردار مهدی معصوم بیگی ادامه داد: هماهنگی ها 
و شــرایطی برای صدور گذرنامه موقت که صرفا 
برای سفر اربعین و تا پایان ماه صفر اعتبار دارد، 
در نظر گرفته شــده که به محض نهایی شــدن 

اطالع رسانی خواهد شد. 
کارت خدمت وظیفه، شــرط خروج از 

کشور
معصوم بیگی یادآور شــد: یکی از شــرایط اخذ 
مجوز خروج از کشــور یا صدور گذرنامه داشتن 
کارت هوشــمند خدمت وظیفه است، لذا اقدام 
به هوشمند کردن کارت معافیت یا پایان خدمت 
برای دارندگان کارت های قدیمی اجباری است. 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان افزود: چنانچه 
احتمــال ممنوعیت خروج از کشــور شــخص 
متقاضی از ســوی اشــخاص حقیقی یا حقوقی 
وجود دارد، قبل از اقدام به سفر از طریق مراجعه 
به مدیریت گذرنامه از وضعیت ممنوعیت خروج 
از کشــور خود اطمینان حاصل کند. وی عنوان 
کرد: اتباع خارجــی مقیم ایران عــالوه بر اخذ 
روادید کشور عراق بایستی با مراجعه به مدیریت 
اداره مهاجرت و گذرنامه استان، روادید خروج و 

مراجعت دریافت کنند.
سفر با خودروی شــخصی به عراق را 

توصیه نمی کنیم
فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
به دلیل مشکل تامین سوخت و ترافیک سفر به 
عراق با اســتفاده از خودروی شخصی را توصیه 
نمی کنیم؛ اما افرادی که مایــل به انجام این کار 
هستند باید به اداره گمرک و کانون ایرانگردی و 

جهانگردی مراجعه کنند.
به کاروان های لحظه آخری اعتماد نکنید

وی در هشــداری یادآور شــد: با توجه به اینکه 
صدور روادیــد در ســال جاری منتفی اســت 
زائــران مواظب تبلیغاتی که تحــت عنوان ثبت 
نام لحظه آخری انجام می شــود، باشــند و تنها 
به کاروان های دارای مجوز از ســوی ســازمان 
حج و زیارت و ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اعتماد کنند. معصوم بیگی 
در تذکراتی پیرامون بازگشــت زائران به کشور 
اظهار کرد: زائران در هنگام عبور از مبادی مرزی 
خروجی نســبت به ممهور کــردن گذرنامه به 
مهر خروج از کشور توســط افسر گیت خروجی 
اقدام کنند، بی توجهی به ایــن موضوع عمدا یا 
ســهوا تبعات پیگرد قانونی برای مســافر در پی 
خواهد داشت.   فرمانده انتظامی استان اصفهان 
ادامه داد: در برخی موارد مشــاهده شده زائران 
ایرانی و خارجــی اقدام به اســتفاده از گذرنامه 
دیگران می کنند که این امر عالوه بر آن که برای 
فرد اســتفاده کننده از گذرنامه تخلف محسوب 
می شــود برای صاحب اصلی گذرنامه نیز تبعات 
قانونی در پی دارد. وی تصریح کرد: گذرنامه در 
طول سفر به عنوان سند هویتی برای مسافر تلقی 
می شود، لذا حفظ و نگهداری آن از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت و چنانچه گذرنامه به هر دلیلی 
مفقود شود ورود به کشور صرفا پس از طی مراحل 

قانونی امکان پذیر است.
بازگشت را به ســاعات پایانی اربعین 

موکول نکنید
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: زائران مدت ســفر خود به عراق را مدیریت 
کرده و بازگشت را به ساعات پایانی اربعین موکول 
نکنند، با توجه بــه حجم انبوه زائــران در حال 
بازگشت، نســبت به مراقبت از افراد کهنسال و 
کودکان اهتمام ویژه داشته باشــند. وی اضافه 
کرد: زائران ارز مورد نیاز خودشان را تنها از طریق 
صرافی های مجــاز تهیــه و از مراجعه به دالالن 
خودداری کنند چرا که امکان تحویل دینار و سایر 

ارزهای تقلبی به آنان وجود دارد. 
 معصــوم بیگــی تاکید کــرد: چنانچه فــرد یا 
 افــرادی خودشــان را کارمنــد ســازمان یــا

  دســتگاهی دولتی معرفــی کــرده و تقاضای 
 بازرســی بدنــی یــا وســایل و انتقال فــرد به 
 مکان خاصــی را دارنــد، حتما با درخواســت 
 کارت شناســایی معتبر نســبت به مامور بودن

 آنها اطمینان پیدا کنند.

رییــس اداره نظــارت و ارزیابــی فعالیت های 
تشــکل های مردم نهاد وزارت ورزش و جوانان 
گفــت: کمتــر از 50 درصــد از ظرفیت هــای 
سازمان های مردم نهاد جوان استفاده می شود در 
حالی که آنها ظرفیت باالیی برای حل مشکالت 
جامعه دارند. نورا...پاشــا افــزود: 2 هزار و 700 
تشکل مردم نهاد جوانان در کشور به ثبت رسید 
که در افزایش مشارکت اجتماعی جوانان و رفع 
چالش های جامعه در حوزه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، اوقات 
فراغت، اشــتغال و کارآفرینی، ورزش و خدمات 

عام المنفعه نقش داشته اند. 
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر سازمان های 
مردم نهاد جوانان بیشــتر از گذشــته شناخته 
شدند، اظهارداشــت: حمایت های دولت و توجه 
به تشــکل های مردم نهاد موجب معرفی بیشتر 
آنها و افزایش کمیت و کیفیــت در فعالیت های 
این تشکل ها شده است. پاشا ادامه داد: با تشکیل 
سازمان های مردم نهاد زمینه مشارکت بیش از 
300 هزار جوان به صورت سازمان یافته و شناخته 

شده فراهم شده که این مشارکت به بیش از یک 
میلیون جوان نیز می رسد. وی، برگزاری دوره های 
آموزشی و توانمندسازی اعضای این تشکل ها را 
جــزو برنامه هــای وزارت ورزش و جوانان اعالم 
کرد و گفت: آموزش به جوانان به صورت ویژه به 
اعضای سازمان های مردم نهاد یکی از برنامه های 
مهم وزارت ورزش و جوانان اســت که ســالیانه 
نزدیک به 2 هزار دوره و کارگاه آموزشی برگزار 

می شود.

رییس اداره نظارت و ارزیابی فعالیت های تشکل های مردم نهاد وزارت ورزش و جوانان:

از 50 درصد ظرفیت سمن های جوان در کشور استفاده می شود
مدیرکل حفاظــت محیط زیســت اصفهان گفت: 
واحدهای صنعتی بزرگ این استان از طریق اعمال 
قانون موسوم به یک در هزارفروش در بهبود وضعیت 
زیست محیطی موجود پیشگام می شــوند. قانون 
یک در هزار فروش مصوب اسفند ماه 1373 بوده و 
آیین نامه اجرایی آن در آذرماه 1375 بنا به پیشنهاد 
سازمان حفاظت محیط زیست از سوی هیئت وزیران 
تصویب شده است. در آیین نامه اجرایی این قانون، 
تشخیص اولویت انجام فعالیت ها و هزینه های موضوع 
مواد قانونی این آیین نامه با توجه به شرایط هر منطقه 
و نوع و میزان آلودگی محیط زیســت و نوع فعالیت 
کارخانه ها و کارگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی 
به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است. 
ایرج حشمتی افزود: در این قانون که به منظور فراهم 
کردن امکانات و تجهیزات الزم جهت پیشــگیری و 
جلوگیری از آلودگی ناشــی از صنایع آلوده کننده 
محیط زیست وضع شده است، کارخانه ها و کارگاه ها 
موظف شــده اند یک هزارم فروش تولیدات خود را 
با تشخیص و تحت نظر ســازمان حفاظت محیط 
زیست صرف کنترل آلودگی ها و جبران زیان ناشی از 

آلودگی ها کنند. وی افزود: بر اساس این قانون وجوه 
هزینه شــده ازاین محل جزو هزینه های قابل قبول 
هر موسسه از نظر امور مالیاتی محاسبه خواهد شد. 
وی اظهار داشت: این آمادگی در نشست مشترکی  با 
حضور مدیرکل امور مالیاتی اســتان، مدیران عامل 
مجتمع فوالد مبارکه، شرکت ســهامی ذوب آهن 
اصفهان، شــرکت پاالیش نفت اصفهــان و معاون 
مجتمع پتروشیمی اصفهان در محل اداره کل امور 

مالیاتی استان تشکیل و اعالم شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:

واحدهای صنعتی در بهبود شرايط محیط زيست پیشگام می شوند

محیط زیستخبر

طالق، پدیده شومی است که به رغم همه تدبیرهای 
ریز و درشت و ســنگ اندازی های اتاق های فکر و 
سیاســت گذاران فرهنگی و اجتماعی در کشور در 
حال رشد است. هر چند بر خالف اکثر آمار و ارقام 
جایگاه ایران در دنیا از نظر میزان طالق چندان بد 
نیست و جزو ده کشور با کمترین میزان جدایی در 
دنیا قرار گرفته؛ اما شدت رشــد آمار طالق نگران 
کننده است. بر اســاس آخرین آمار اعالم شده از 
سوی ســازمان ثبت احوال روزانه 400 طالق در 
کشور ثبت می شود، بخش زیادی از این پروسه های 
جدایی مربوط به 5 ســال اول زندگی مشــترک 
زوجین است. هر چند میزان طالق ها در کشور بر 
طبق ادعای مسئوالن ثابت مانده و رشدی نداشته؛ 
اما الگوی جدایی ها در حال تغییرات اساسی است.

میانبری به نام طالق توافقی
 بیش از یک دهه اســت که نگرانی و چاره اندیشی 
مسئوالن برای کند کردن قطار جدایی زوجین از 
هم بیشــتر حول محور طوالنی کردن و سخت تر 
کردن این پروسه چرخیده است. اینکه دو نفر آنقدر 
برای گرفتن حقوق خود و یا رســیدن به تقاضای 
طالق در راهروهای دادگاه رفت و آمد داشته باشند 
که خسته شوند و باالخره بر سر اختالفات خود به 
توافق برســند. این رویه که البتــه در کنار کمبود 
شعب رسیدگی به شکایات و در سایه دیدگاه های 
منفی اکثر قضات نسبت به درخواست طالق موجب 
شد تا الگوی طالق در کشور به سمت و سوی توافق 
بیرون از دادگاه و اغلب گذشــتن از حق و حقوق 
یکی از طرفین شــکل بگیــرد و در نهایت طالق 
بدون دردســرهای معمول در دادگاه های کشور 

انجام شود.
 نتیجه تمام سیاســت گذاری ها این شده است که 
طالق توافقی در حال رشدی سرسام آور در میان 
زوجین اســت. در این میان 80 درصد متقاضیان 
طــالق توافقی زنانی هســتند که یا بخشــی و یا 
تمام مهریه و نفقه خود را می بخشــند تا به آنچه 
می خواهند برسند، هر چند قرار است درخواست 
طالق از ســوی مرد هم بــا موانع بیشــتری روبه 
رو شــود. در واقع ویترین زوج هایی که از زندگی 
مشترک خسته شده اند به جای دو نفری که با هم 

کتک کاری می کنند و به هم ناسزا می گویند و در 
راهروهای دادگاه ها سرگردان و شاکی هستند، به 
دو نفر انسان بدون ســروصدا و درگیری، توهین و 
نفرت تبدیل شــده اســت که با آرامش از هم جدا 

می شوند.
رشد طالق توافقی در اصفهان

تا سال گذشته اصفهان در رده سوم ثبت بیشترین 
ازدواج در کشور قرار داشــت. در زمینه طالق هم 
همین رتبه به اصفهان رسید که نشان از نوعی هم 
ترازی میان طالق و ازدواج در اســتان دارد. گفته 
می شود امســال رشد طالق در اســتان نزدیک به 
5 درصد بــوده که بخش عمــده ای از آن به طالق 
توافقی اختصاص داشته است؛ الگویی مانند سایر 
نقاط کشور. بر اساس آماری که از سوی بهزیستی 
اصفهان ارائه شده است، وضعیت رشد طالق توافقی 
در اصفهان هم چندان بهتر از دیگر استان ها نیست 

و درخواســت طالق توافقی نســبت به عادی در 
اصفهان 60 درصد افزایش یافته اســت. آنگونه که 
مجتبی ناجی، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی 
اصفهان گفته است: بر اســاس آمار موجود در پنج 
ماهه سال جاری دست کم 2 هزار و 600 درخواست 
طالق در سامانه ثبت الکترونیکی متقاضیان طالق 
در اصفهان به ثبت رسید و عمده این درخواست ها 
در یک ســال اول زندگی مشــترک بوده است و 
از این میزان تنهــا 19 درصد از افــراد متقاضی با 
 مشــاوره های بهزیســتی بــه زندگی مشــترک

 بازگشته اند.
روی دیگر طالق توافقی

طالق همان قــدر که می تواند بد و ویرانگر باشــد 
ممکن است به عنوان یک راه حل خوب هم مطرح 
شود. بعضی از ازدواج ها سمی و خطرناک هستند 
و ضربه های احساســی و فیزیکی بسیار بدتری از 

طالق به افراد وارد می کنند. کارشناسان معتقدند 
اگر چه طالق به خودی خود می تواند اثرات مخرب 
و زیان باری برای جامعه داشــته باشد؛ اما باز بودن 
راه برای طالق توافقی در دو دهه اخیر کشور کمک 
شایانی کرده است تا مســائل دیگری مانند قتل و 
همسرکشی، خودکشــی، خیانت و … رشد زیادی 
نداشــته باشــد. ضمن آن که برخی نیز  از جمله 
رییس سابق سازمان بهزیســتی ، معتقد است که 
با کنترل آســیب های اجتماعی، طالق و اعتیاد در 
شیب کاهش قرار گرفته و به حالت ایستایی رسیده 
است. البته دســته ای دیگر معتقدند آنچه موجب 
رشد طالق در جامعه شده است در واقع ریختن قبح 
این پدیده در میان خانواده هاســت. به عقیده  این 
افراد زنان دیگر مانند سابق به مردان وابستگی مالی 
ندارند و همین مسئله موجب شتابزده عمل کردن 

و درخواست طالق توافقی شده است.

میانبر جدایی
  الگوی طالق ها در اصفهان به سمت و سوی توافق حرکت کرده است؛

حوادث شغلی بهار امسال 5۷ قربانی گرفت
آمارها نشان می دهد که بهار امسال هزار و سه نفر دچار حادثه شغلی شــدند و 57 نفر از این افراد فوت 
کردند. بررســی اطالعات اداره کل بازرســی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد براساس 
آمارهای ثبت شده، سوانح شغلی در بهار امسال نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است 
به گونه ای که از رقم سه هزار و 129 مورد حوادث شغلی به هزار و ســه مورد رسیده است. در سه ماهه 
ابتدای امسال تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان به ترتیب با 124، 96 و 87 مورد بیشترین آسیب شغلی 
را داشتند. ایالم،  خراسان جنوبی و کردستان با سه مورد و چهار محال و بختیاری با چهار مورد کمترین 
آسیب شغلی را در سه ماهه ابتدای امسال داشته اند و خراسان شمالی تنها استانی است که در این مدت 

در این دوره هیچ آسیب شغلی در آن ثبت نشده است. 

آغاز بارش های پايیزی در نیمه غربی استان از فردا
 کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با اشاره به اســتقرار جوی ناپایدار بر روی استان، گفت: 
بارش های پراکنده از روز چهارشنبه)فردا( در نیمه غربی استان پیش بینی می شود. ابراهیم هنرمند با اشاره 
به استقرار جوی ناپایدار روی استان، اظهار کرد: وضعیت جوی بیشتر مناطق استان به صورت صاف تا قسمتی 
ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود. وی با بیان اینکه امروز جو نسبتا پایدار بر 
استان حاکم است، افزود: از روز چهارشنبه افزایش ابر و بارش پراکنده در مناطق غرب و جنوب غرب پدیده 
غالب این مناطق خواهد بود. هنرمند با بیان اینکه غبار صبحگاهی همچنان پدیده غالب کالن شهر اصفهان 
است، اظهار کرد: بیشینه دما در کالن شهر اصفهان در گرم ترین ساعات به 31 درجه سانتی گراد باالی صفر 

و کمینه دما در خنک ترین ساعات  به 17 درجه سانتی گراد باالی صفر می رسد.

ســه هزار و 900 دانشجوی جدید الورود دانشــگاه اصفهان، سال تحصیلی 
خود را آغــاز کردند. رییس دانشــگاه اصفهان بــا بیان اینکــه 60 درصد 
دانشــجویان تازه وارد دختر و بقیه پســر هســتند، گفت: از این تعداد دو 
هزار دانشجوی دوره کارشناســی، هزارو 300 نفر کارشناسی ارشد و بقیه 
پذیرش شــدگان جدید دکتراهســتند. هوشــنگ طالبی افزود: در ســال 
تحصیلی 99-98، 16هزارو 900 دانشــجو در حدود 50 گروه آموزشــی و 

در 143 رشته کارشناســی ارشد،81 رشــته دکترا و 48 رشته کارشناسی 
تحصیل می کنند. وی گفت: 650 عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان هم 
در 13 دانشکده فعالیت دارند. طالبی با اشــاره به ظرفیت علمی و پژوهشی 
دانشــگاه اصفهان افزود: این دانشــگاه جزو پنج دانشــگاه برتر جامع و 10 
 دانشگاه برتر کشور اســت و در جایگاه 600 تا 800 رتبه بندی جهانی جای

 دارد.

گاه
ش

 آغاز سال تحصیلی دان
 سه هزار و 900 دانشجوی 

دانشگاه اصفهان

پریسا سعادت
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 بازگشت ملی پوش آمریکا 
به فوتبال ۳ ماه پس از زایمان

بازیکن ملی پوش فوتبال آمریکا با منتشــر 
کردن تصویری از خود 
اعالم کــرد پس از 
بچه دار شدن به 
میادین بازگشته 
اســت. مهاجــم 
اورالندو پراید، سه 
مــاه پــس از اینکه 
دخترش بــه دنیا آمد در یک بازی رســمی 
حاضر شــد. ســیدنی لرو، پیش از این مادر 
شده بود و پسرش در سال ۲۰۱۶ به دنیا آمد 
اما این اتفاق باعث نشد به دوران ورزشی اش 
ادامه ندهد. او همچنان برای تیم باشــگاهی 
و تیم ملی کشــورش بازی می کند. مهاجم 
آمریکایی در سال ۲۰۱۷ در فهرست تیم ملی 
کشورش برای تورنمنت بازی های ملی قرار 
گرفت. او توانست در ســال ۲۰۱۲ قهرمان 
المپیک شــود و جام جهانی ۲۰۱۵ را فتح 
کند. لرو، به خاطر بارداری جام جهانی ۲۰۱۹ 

فرانسه را از دست داد.

اعتماد دورتموند به »فاوره«
بوروسیا دورتموند تا قبل از آغاز فصل جدید 
رقابت های بوندسلیگا 
یکی از شانس های 
اصلــی کســب 
قهرمانی  عنوان 
بود، به ویژه اینکه 
این تیم توانست در 
سوپر جام هم بایرن 

از پیش رو بردارد. دورتموند آغاز مونیخ را 
خوبی در بوندسلیگا داشت؛ اما در هفته های 
اخیر نتایج خوبی به دســت نیاورده و همین 
باعث شده تا خبرهایی درباره احتمال اخراج 
لوســیان فاوره به گوش برسد. تیم محبوب 
آلمانی در دو دیدار اخیر خود با وجود برتری 
که داشته نتوانسته پیروز از میدان خارج شود 
و 4 امتیاز از دست داده و همین باعث شد تا 
از صدر جدول رده بندی فاصله بگیرد. باشگاه 
دورتموند تاکید کرد که قصد پایان همکاری 
با سرمربی خود را ندارد و او با کار خود ادامه 

خواهد داد.

بارسلونا به شدت به دنبال 
»لیندلوف« بود

ویکتور لیندلوف که در تابستان سال ۲۰۱۷ 
و با درخواســت ژوزه 
مورینیو از بنفیکا 
راهــی یونایتــد 
شــده بــود، در 
شروع کار خود در 
اولدترافورد شرایط 
چندانــی خوبی را 
تجربه نکرده و مورد انتقــادات فراوانی قرار 
گرفت؛ اما اخیــرا لیدلوف شــرایط بهتری 
در یونایتد داشــته و قرارداد خــود را نیز تا 
ســال ۲۰۲3 با این تیم تمدید کرده است. 
حاال مدیــر برنامــه این مدافع ســوئدی از 
عالقه بارســلونا به جذب مــوکل خود پرده 
برداشته است. حسن ستینکایا گفت: ویکتور 
لیندلوف از نظر قدرت بازی،یکی از بهترین 
مدافعان میانــی در دنیای فوتبال اســت و 
بارسلونا به شدت او را می خواست. حاال من 
 می توانم بــا صراحت در مــورد این موضوع 

صحبت کنم.

جریمه ۳50 میلیونی پرتاب 
بطری در لیگ برتر عربستان

رویارویی دو قدرت بزرگ باشگاهی سعودی 
در مرحله یک چهــارم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا ۲۰۱۹ باعث شد 
حساســیت ها  تا 
زیــر  بــرای 
فتــن  گر نظر
امنیتی این بازی 
براســاس تاکیدی 
که کمیته برگزاری 
مســابقات در AFC داشت، بیشــتر از قبل 
شود. با این وجود طرفداران االتحاد در بازی 
خانگی در جده تعداد زیادی بطری های آب 
معدنی به ســمت دروازه ملی پوش الهالل 
پرتاب کردند کــه همین اتفــاق کافی بود 
تا کمیته انضباطی فدراســیون عربســتان 
با جریمــه ۱۰۰ هزار ریال ســعودی )3۵۰ 
میلیون تومانی( حسابی ببرهای جده را نقره 
داغ کند. نکته جالب اینجاســت که جریمه 
ســنگین صادر شــده برای االتحاد از سوی 
 طرفداران این باشــگاه با واکنش های تندی 

مواجه شد.

جشن تولد دوقلوها در فاصله ۲۰۰۰ کیلومتری

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 انصراف نمازی
 از دستیاری مجیدی

قصه پر غصه تیــم امید تمامی نــدارد؛ بعد از 
قرار گرفتن شــاگردان مجیدی در گروه مرگ 
انتخابی المپیک، حاال خبر رسیده، امید نمازی 
نیز از ادامه همکاری با این تیم نیز انصراف داده 
و بعد از یــک دوره کوتاه همــکاری با امیدها، 
دیگر خیال مانــدن و همکاری بــا این تیم را 
ندارد. نمــازی چندی پیــش در گفت وگویی 
به صراحــت اعالم کرده بود کــه هدفش فقط 
کمک به تیم ملی امید برای رســیدن این تیم 
به المپیک ۲۰۲۰ توکیو بوده و در این راه هیچ 
چشمداشــت دیگری ندارد. او حتی امیدها را 
در اردوی ازبکســتان نیز همراهی کرده و بعد 
از بازگشــت به تهران و حضور در چند جلسه 
و صحبت بــا مقامات ذی ربط در فدراســیون 
 فوتبــال، ایــران را بــه مقصد آمریــکا ترک 

کرد.

»شفر« از خطیر شکایت کرد
چندی پیش صحبت هــای علی خطیر، معاون 
ورزشی ســابق باشگاه اســتقالل در خصوص 
وینفرد شفر حســابی جنجال به پا کرد. خطیر 
بعد از کنار گذاشــته شدن شــفر در خصوص 
او ادعاهایی مطرح کرد. معاون ورزشــی وقت 
باشــگاه که االن دیگر در تیم سمتی ندارد؛ اما 
هنوز اخبار مربوط به او اطراف باشــگاه شنیده 
می شــود در اظهارنظرهای عجیبــی به مرد 
آلمانی اتهام داللی زده بــود. در همین رابطه 
وینفرد شفر در راستای رد صحبت های خطیر 
از این معاون سابق باشــگاه به دادگاه قضایی 
سوئیس شکایت کرده و اینطور واکنش نشان 

داده است.

در حاشیه

 آغاز تمرینات
 تیم فوتسال گیتی پسند

دور جدید تمرینات تیم فوتســال گیتی پسند 
برای حضور در دور برگشت مسابقات لیگ برتر 
فوتسال باشگاه های کشور در اصفهان آغاز شد. 
شــاگردان حمید بی غم بعد از استراحت یک 
هفته ای در حالی تمرینات خود را آغاز کردند که 
بازیکنان حاضر در تیم ملی در ادامه تمرینات به 

این تیم اضافه خواهند شد.
 تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با ۱3 بازی و 
۲3 امتیاز در صدر جدول رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشــور قرار دارد. گیتی پسند در هفته 
چهاردهم و در دور برگشت رقابت ها پنجشنبه 
۹ آبان از ساعت ۱۷ میهمان هایپر شهر شاهین 

شهر است.

 صعود کوهنورد اصفهانی 
به یکی از قله های بلند جهان

کوهنــورد اصفهانی به یکــی از قله های بلند و 
هشت هزار متری جهان صعود کرد. امین دهقان 
کوهنورد اصفهانی و موسس باشگاه کوهنوردی 
اورســت اصفهان اولین صعود خود را از ارتفاع 
4۸۰۰ متری قله ماناســلو در یک هوای برفی، 
آغاز کــرد. وی از ارتفــاع ۷4۰۰ متری به قصد 
صعود به قله ۸۱۶3 متری در هوای سرد و بوران 
منطقه با استفاده از یک کپسول اکسیژن حرکت 
کرد و حدود ســاعت ۹ صبح بر فراز قله ایستاد. 
امین دهقان هم اکنون به بیــس کمپ ارتفاع 
4۸۰۰ رسیده و چند روز دیگر به شهر کاتماندو 

پایتخت نپال خواهد رسید.

پایان مسابقات استانی هنرهای 
رزمی »نین جوتسو«

دهمین دوره مســابقات استانی هنرهای رزمی 
نین جوتسو قهرمانی استان اصفهان برگزار شد. 
در پایان این رقابت ها شاهین شهر قهرمان شد 
و تیم های بهارســتان و لنجان هم دوم و سوم 
شدند. این رقابت ها در ۶ رده سنی؛ خردساالن، 
نونهــاالن، نوجوانــان، جوانان، بزرگســاالن و 
پیشکسوتان و در ۵ استایل؛ اوپن کمیته )مبارزه( 
/بیکن جوتســو بوجینکان /کاتا )فرم نمایشی(/
فوکیا )دارت سوزنی( / شوریکن )ستاره پرتابی( 
و از ۱۷ شهرستان استان اصفهان با حضور 3۰۰ 
شــرکت کننده در ۱۰ وزن مختلف برگزار شد. 
برترین های این مسابقات به رقابت های قهرمانی 
که به میزبانی استان البرز برگزار می شود، اعزام 

خواهند شد.

منهای فوتبال

وزیر ورزش و جوانان در حاشــیه بازدید از اردوهای ورزشکاران 
ناشــنوای اعزامی به بازی های آســیایی هنگ کنــک در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: کاروان ناشــنوایان با ۱34 ورزشکار در ۸ 
رشته ورزشی آبان ماه در بازی های آسیایی هنگ کنگ شرکت 
خواهد کرد که بــا توجه به کارنامه موفقی که اکثر ورزشــکاران 
ناشنوا در بازی های جهانی آســیایی و المپیک قبل داشتند، من 

مطمئنم در این دوره نیز افتخارات خوبی را کسب خواهند کرد. 
سلطانی فر گفت: تالش ما بر این اســت تا بتوانیم در استان ها و 
شهرســتان ها نیز مکان های خاصی را برای ناشنوایان اختصاص 
دهیم تا مشکلی برای حضور در مســابقات نداشته باشند و روند 
آماده سازی خود را به بهترین شــکل ممکن انجام دهند. وی در 
پاسخ به این پرسش که یکی از دغدغه ملی پوشان ناشنوا یکسان 

نبودن پاداش آنها با سایر ورزشکاران اســت اظهار کرد:  با توجه 
به نوسانات نرخ سکه در ســال های گذشته دیگر امکان پرداخت 
پاداش به قهرمانان و مدال آوران در تمام رشته ها به صورت سکه 
وجود ندارد. ما در حال بازنگری آیین نامــه پاداش مدال آوران 
در بازی های آینده هســتیم تا تکلیف را برای تمام ورزشــکاران 

مشخص کنیم که متکی به سکه نباشند.

وزیر ورزش و جوانان:
دیگر امکان پرداخت پاداش سکه به قهرمانان وجود ندارد

بهزاد امیری، یکی از تکواندو کاران کاروان ورزشی 
ناشنوایان ایران در رقابت های آسیایی ۲۰۱۹ هنگ 
کنگ است که قرار است کمتر از یک ماه دیگر به این 
مسابقات اعزام شوند. ورزشــکار ۲۸ ساله اصفهانی 
که سابقه ده سال عضویت در تیم ملی را داشته و در 
این سال ها مدال های رنگارنگی را برای کشورمان به 
ارمغان آورده است رویاهای بزرگ تری را نیز در ذهن 
دارد و می خواهد هم چنان به افتخار آفرینی اش در 
عرصه ورزش و باال بــردن پرچم ایران ادامه دهد. او 
که دل پردردی از بی توجهی مســئوالن به ورزش 
ناشــنوایان دارد در هفته جهانی ناشنوایان با روی 
باز پذیرای گفت و گو با ما می شــود تا از مسابقات 
پیش رو و گالیه هایش راجع به عدم حمایت جدی از 

ورزشکاران معلول سخن بگوید.

از ۹ سالگی ورزش را شروع کردم و به دلیل فعالیت 
مادرم در رشــته تکواندو من هم عالقه مند به این 
رشــته شــده و تکواندو را انتخاب کردم. حضور در 
ورزش بــرای معلولین ســختی های بیشــتری از 
ورزشکاران عادی دارد؛ اما من در تمام این سال هایی 
که تکواندو را شروع کرده ام تالش کردم تا با پشتکار 
و تالش فــراوان به اهدافی که برای خودم ترســیم 

کرده بودم برسم.

در این هشت سالی که به عضویت تیم ملی در آمده ام 
موفق به کســب مدال های رنگارنگی در مسابقات 
آسیایی و جهانی شــده ام، از مقام اول در بازی های 
آســیایی ۲۰۱۵ چین تایپه تا مقام ســوم المپیک 
ناشنوایان ترکیه ۲۰۱۷ و هم اکنون نیز برای حضور 
در بازی های آسیایی هنگ کنگ آماده می شوم. این 

رقابت ها آبان ماه برگزار می شود که کاروان ورزشی 
کشورمان با ۱34 ورزشکار در۸ رشته ورزشی در این 

مسابقات حضور می یابند.

این مدال هــا و مقام هــا را در درجــه اول مدیون 
خانواده ام هســتم که در تمام سال ها پشت سر من 
ایســتاده و حمایت های الزم را از من داشــته اند و 
در درجه دوم مربیان خوبی که بــا آنها کار کرده ام، 
حسین علی نعیمی، وحید عبدالهی و رحیم صالحی 
مربیان تیم ملی کــه در این ســال ها هدایت ما را 

برعهده داشته اند.

 هدف بزرگ من این اســت که در رقابت های آتی و 
هم چنین در مسابقاتی که در آینده در آنها شرکت 
می کنم موفق به کسب مدال به خصوص از نوع خوش 
رنگ آن شــوم. امیدوارم با توکل بر خدا و با پشتکار 
و تالش به اهدافی که برای خــودم در نظر گرفته ام 
برسم. هم چنین تصمیم دارم در آینده به مربیگری و 

داوری در رشته تکواندو نیز روی بیاورم.

 سرعت پیشــرفت در ورزش ناشــنوایان خیلی کم 
است و این مسئله به خاطر بی توجهی و عدم حمایت 
مسئوالن از ورزشکاران ناشنواست. همان طور که در 
اجتماع به ناشنوایان اهمیت داده نمی شود و آنها در 

زمینه تحصیل و اشتغال با مشکل مواجه هستند در 
ورزش هم به همین صورت است. معلولین هم حق 
زندگی دارند و ورزشکاران معلول هم می توانند برای 
کشور افتخار آفرینی کنند و باال بردن پرچم توسط 
آنها با باال بردن پرچم توســط ورزشــکاران عادی 
تفاوتی ندارد ولی نمی دانیم چرا آن حمایتی که باید 
از ما صورت بگیرد انجام نمی شــود. یکسان نبودن 
پاداش ناشنوایان با سایر ورزشکاران از دغدغه های 
جدی ما در عرصه ورزش اســت؛ اما بــا وجود تمام 
صحبت هایی که در این زمینه شده است هم چنان 
مســئوالن ورزش به همان روند ســابق خود ادامه 

می دهند.

 ما هم پرچم را باال می بریم
 کنایه تکواندو کار اصفهانی تیم ملی تکواندوی ناشنوایان به مسئوالن ورزش کشور؛ 

اینستاگردی

جشن تولد بانوی ووشوکار
الهه منصوریان به مناسبت تولدش این پست را منتشــر کرد. بانوی ووشوکار اصفهانی در 
این پست نوشت: »زندگی صحنه هنرمندی ماســت. اگر تداوم حضورمان، بودنی مجسم 
برای دوستان و آشنایان باشد، هنر است. حضور دوستان و همراهان، موسیقی متن زندگی 
است که به مثابه نسیمی دلنواز و نوازشــگر، چرخش دوران و گذر زمان را برایت خوشایند 
خواهد کرد. چرخشی دیگر به سر آمد و با پیام ها و ابراز احساسات شما، نسیم موسیقیایی 
زندگی را ورق زدم، ازتمامی دوستان، همراهان و همکارانی که به هر نحوی ترانه زندگی ام 
را با نسیمی دل نواز برایم سرودند و تولدم را تبریک گفتند و شادم کردند و با شادی ام، شاد 

شدند صمیمانه سپاسگزارم.«

تهدید جدی »چشمی« توسط کمیته انضباطی
3 کمیته انضباطی در تازه ترین آرای صادره در مورد تیم های لیگ برتری به بازیکن تیم استقالل هشدار جدی 
داد. کمیته انضباطی اعالم کرد با توجه به اینکه روزبه چشمی، بازیکن تیم استقالل تهران در دیدار برابر نفت 
مسجد سلیمان از هفته سوم لیگ برتر از طریق صفحه شخصی خود مطالبی را با ادبیات دور از شأن بازیکن 
لیگ برتر که سابقه پوشیدن لباس تیم ملی ایران نیز دارد نسبت به داور دیدار منتشر کرده است، نوع ادبیات 
به کاررفته هتک حرمت داور بوده و بر همین اساس صرف نظر از ارسال دفاعیه باشگاه استقالل، انتشار مطالبی 
که حاوی هتک حرمت از سوی روزبه چشمی، بازیکن ملی پوش باشگاه استقالل نسبت به داور دیدار این 
تیم مقابل نفت مسجد سلیمان محرز بوده، وی طبق ماده ۷۱ مقررات آیین نامه انضباطی و با اعمال ماده ۹3 

همین مقررات، به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی محکوم شد.

»علی پروین« حقوق مجتبی محرمی را کم می کند؟
علی پروین چند سالی است که تشکیالتی اقتصادی راه انداخته برای کسب درآمد و رسیدن به رویای خرید 
باشگاه پرسپولیس. وی درکنار فعالیت هایش در شرکت پیشکسوتان پرسپولیس، به طور ماهانه به قدیمی های 
تیم که در تمرینات شــرکت می کنند، حقوق هم می پردازد.پروین همچنان بر اینکه بچه هایش در تمرینات 
دو بار در هفته شان شرکت منظم داشته باشند، اصرار دارد. یکی از کسانی که این روزها باعث خشم سلطان 
شده، مجتبی محرمی است. علی پروین به تازگی درباره مجتبی گفته: »یکی از بچه هایی که خیلی تو شاگردام 
دوستش دارم مجتبی محرمیه! صدبار رفته علیه من مصاحبه کرده ولی تهش من علی پروینم اونم مجتبی! 
االنم اومده خونه گرفته باالی شهر تهران و باز تمرین نمیاد. آقا مجتبی نیای سر تمرین از حقوقت کم میشه ها، 

از من گفتن!«

جشن تولد دوقلوها در فاصله ۲000 کیلومتری
میالد و مهرداد محمدی  به تازگی  ۲۶ ســالگی خود را آغاز کردند؛ یکــی در خنک بلژیک و دیگری 
در ســن تریســوی پرتغال. میالد و مهرداد بدون تردید بامزه ترین برادران دو قلــو در فوتبال ایران 
هستند. از همان ۱۹، ۲۰ سالگی که با راه آهن به لیگ برتر رسیدند و چندی بعد به برنامه نود رفتند و 
صحبت هایشان در شبکه های اجتماعی وایرال شد و بر معروفیت و محبوبیت شان اضافه کرد تا همین 
حاال که یکی در تیم خنک و دیگری در آوس پرتغال حضور دارد، کمترین تغییری در رفتارشان دیده 
شده و همچنان همان بچه تهران های ساده ای هســتند که مورد اقبال مردم ایران قرار دارند. برادران 
محمدی پنج سال پیش درخشــش در فوتبال ایران را با پیراهن راه آهن آغاز کردند؛ تیمی که محل 
پرورش و سکوی پرتاب فوتبالیست های پایین شهری بود. میالد و محمد ۲۶ سالگی را در حالی آغاز 
می کنند که برخالف ۵ سال قبل، حاال در فاصله چند متری یکدیگر نیستند و حدود ۲۰۰۰ کیلومتر 
با هم فاصله دارند. مهرداد پس از ترک ســپاهان، رویاهای خود را در کنار پسر زیدان و با پیراهن تیم 
آوس پرتغال در شهر سن تریســو دنبال می کند و میالد با پیراهن خنک بلژیک تالش دارد تا پیراهن 
تیم ملی را حفظ کند. میالد محمدی حاال در آخرین روز ۲۵ سالگی اش، 3۱ بازی ملی را در کارنامه 
می بیند. برای خیلی از فوتبال دوستان ایرانی انگار همین دیروز بود که کارلوس کی روش این بازیکن 
تازه لژیونر شــده را به اردوی تیم ملی فراخواند و این آغازی بود برای درخشــش ستاره ای که مدل 
دویدنش، پرتاب های اوتش و لحن صحبت کردنش با تمام بازیکنان ایران تفاوت داشــت. حاال همه 
امیدوارند که درخشش این دو در قاره ســبز ادامه دار باشد؛ بازیکنانی که شوآف کردن و مصاحبه و... 
را خیلی خوب بلد نیستند؛ اما همین کارنابلدی باعث شــده تا مدل خودشان را داشته باشند و سبب 
 شده تا خیلی از هواداران ایرانی بدون توجه به عملکرد فنی برادران محمدی، عالقه زیادی به آنها پیدا

 کنند.

 تمجید ترابزونی ها
 از غیرت لژیونر استقاللی

مجید حســینی با پیراهن شــماره ۵ ترابزون در مصاف با 
بشیکتاش یکی از بهترین نمایش های چند هفته گذشته را 
ارائه داد تا نه تنها در برد 4-۱ برابر عقاب های سیاه استانبول 
نقش داشته باشد بلکه در جنگ های تن به تن و درگیری های 
فیزیکی نیز نمایش متعصبانه ای  از خود نشان دهد درهمین 

رابطه یکی از طرفداران ترابزون در توئیتی که با انتشــار 
فیلم صحنه درگیری ها، نوشــته بود به حســینی لقب 
پسرشجاع ایران را داد. در این توئیت آمده است: »مجید 
حسینی مردی است که به خاطر هم تیمی خود با رقیب 
چشم در چشم می شــود. او قلبی شــجاع و نترس دارد که 
تعصب و غیرتش مثال زدنی است حتی اگر به قیمت دریافت 
اخطار هم تمام شــود او به دفاع از تیم و رفقایش می پردازد. 
خوشــحالیم چنین شــخصیت فــوق العــاده ای را در تیم 

محبوب مان داریم و امیدواریم که برای سال های 
طوالنی در خدمت او در ترابزون اســپور باشیم«. 
جالب اینکه ریتوئیت شــدن این پست در میان 
سایر طرفداران ترابزون هم مورد توجه رسانه های 

ترکیه ای قــرار گرفت تا آنهــا از افزایش روزافزون 
میزان محبوبیت مدافع ملی پوش ایرانی در کارادنیز و 
 تبدیل شدن او به یکی از اسطوره های این باشگاه خبر 

بدهند.

سمیه مصور
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زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، نیاز امروز جامعه است
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

خبر

معاون فضای مجازی صداوسیمای 
مرکز اصفهان خبر داد:

طرح زائر خبرنگار در ایام 
اربعین اجرا می شود

محمدرضا شــواخی، معاون فضای مجازی 
صداوســیمای مرکز اصفهــان در همایش 
مدیران اجرایی موکب های استان اصفهان 
در خصوص برنامه های صدا وســیما در این 
ایام گفت: در بخش های تلویزیون، رادیو و 
فضای مجازی برنامه هایی تهیه شده است 
و نیروهایی برای تهیــه برنامه های خبری 
مستقیم از مراسم اربعین اعزام خواهند شد. 
وی با اشــاره به اینکه به مدت ۷ روز پخش 
زنــده از کربال در شــبکه اســتان اصفهان 
خواهیم داشــت، تصریح کــرد: همچنین 
۵ مســتند بــرای اربعین تهیــه و پخش 
 خواهد شد و بیش از ۱۰ هزار دقیقه برنامه 

پخش می شود.
 شواخی افزود: امســال با هماهنگی ستاد 
اربعین طرح زائر خبرنگار راه اندازی شــده 
اســت، هدف از این طــرح نمایش حضور 
گسترده زائران امام حسین)ع( بوده که از هر 
موکب ۲ نفر معرفی شدند تا از فعالیت ها و 
برنامه های اربعین فیلم و عکس تهیه کنند. 
معاون فضای مجازی صداوســیمای مرکز 
اصفهــان تصریح کرد: بســیج هنرمندان و 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه نیز برای 
فعالیت در این طرح اعالم آمادگی کرده اند 
همچنین در حال حاضــر نزدیک به ۲۰۰ 
زائر خبرنــگار اعالم آمادگی کــرده اند و از 
هفته آینده پیج اینستاگرم و کانال سروش 
اربعین نیز راه اندازی می شــود و اطالعات 
 اربعین را در این پیام رسان ها اطالع رسانی 

می کنیم.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری خبر داد:

اتصال ۷۲ نقطه ترافیکی اصفهان 
به شبکه فیبر نوری

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به خرید و 
نصب باکس و تامین کابل فیبر نوری و اتمام پروژه 
کانال سازی برق، شبکه، فوندانسیون و هندهول در 
۷۲ نقطه ترافیکی شهر، امید است تا پایان سال تعداد 
نقاط ترافیکی و تقاطع های متصل به شــبکه فیبر 
نوری سازمان فاوای شهرداری اصفهان از مرز ۲۲۰ 
تقاطع عبور کند.سیدحمیدرضا ابطحی با اشاره به 
نظارت ساالنه بر اجرای شبکه اختصاصی فیبرنوری 
و تقاطع های سطح شهر، افزود: حوزه معاونت شبکه 
و زیرساخت  طی یک سال گذشته طراحی و نظارت 
کانال ســازی فیبرنوری خیابان چهارباغ عباســی 
را نیز به انجام رســانده اســت. مدیرعامل سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان 
از طراحی شبکه فیبرنوری داخلی ساختمان های 
باغ پرندگان و میدان میوه و تره بار شــهرداری در 
یک سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: پشتیبانی 
بی وقفه از تجهیزات و تاسیسات مرکز داده شهرداری 
و نیز شــبکه فیبر نوری اختصاصــی به طول ۳۴۰ 
کیلومتر)کابل( از دیگر فعالیت های ســازمان فاوا 
در این مدت بوده است.وی با اشــاره به پشتیبانی 
شــبکه داخلی شهرداری شــامل ۱۰۰ ساختمان 
و ۱۰۳ لینک بی سیم، گفت: پشــتیبانی از شبکه 
ارتباطی تقاطع های فعلی سطح شهر بر عهده این 

سازمان است.

رییس پلیس راهور اســتان اصفهــان از آغاز طرح 
برخورد قانونی پلیــس با راننــدگان خودروهای 
دودزا همزمان با فصــل پاییز خبر داد تــا از تاثیر 
یکی از عوامل تشــدید کننده آلودگی هوای شهر 
بکاهد. شــروع فصل پاییز و زمســتان با باال رفتن 
شــدت آلودگی هوا گره خورده است. وارونگی هوا 
یا اینورژن کــه در فصل زمســتان رخ می دهد به 
پدیده ای گفته می شــود که در آن برخالف حالت 
طبیعی با افزایش ارتفاع، دما نیز زیاد می شود و در 
این شــرایط درجه حرارت پایین جو کمتر از طبقه 
فوقانی است. در نتیجه در شهرهای بزرگ وارونگی 
هوا معمــوال باعث آلودگی هوا می شــود. از عوامل 
تاثیرگذار بر روند وارونگی یــا اینورژن می توان به 
وجود هوای سرد و خشک که باعث جذب تشعشع 
حرارت زمین می شود، آسمان صاف و بدون ابر که 
عمل تشعشع را سرعت می بخشــد و هوای آرام و 
بدون باد که باعث عدم تداخل هوای ســرد و گرم 

شود، اشاره کرد.
اکثر آالینده های هوا همچون دود اگزوز خودروها، 
گاز و دود صنایــع و...، هنگامی که رها می شــوند، 
گرم تر از هوای اطراف خود هستند و چون هوای گرم 
به اندازه هوای ســرد متراکم نیست، گازهای آلوده 
گرم باال می روند و در الیه های ســرد باالتر پخش 
می شوند. وقتی وارونگی گرمایی رخ می دهد، یک 
الیه هوای گرم روی یــک الیه هوای قرار می گیرد. 
گازهای آلوده گرم فقط تــا زمانی که به الیه هوای 
گرم برسند، باال می روند.آلودگی هوا در این سال ها 
به یکی از معضالت بزرگ کالن شــهرهای بزرگ 
کشــور در نیمه دوم هر ســال تبدیل شده است، 
معضلی که در شهرهایی هم چون اصفهان تا جایی 

پیش می رود که نفس شهروندان به شماره می افتد 
و رفت و آمد در شهر نه تنها برای گروه های حساس 
هم چون سالمندان و کودکان بلکه برای عموم افراد 
مشــکل می شــود. تاثیرات زیاد آلودگی هوا روی 
سالمتی مردم ســبب شــده تا تمام دستگاه های 
مسئول در این زمینه در راســتای کاهش آلودگی 
هوا و بر طرف کــردن این معضل بــزرگ وظایفی 
را بر عهده بگیرنــد. پلیس راهــور از جمله همین 
دستگاه هاست که موظف است تا در جهت برخورد 

با وسایل نقلیه دود زا و آالینده اقدام کند.
 بر اساس مطالعات صورت گرفته در زمینه آلودگی 

هوا، بخش قابل توجهی از ایــن آلودگی ها مربوط 
به تردد خودروها دودزا و آالینده در شــهر اســت، 
خودروهایی که بــه دلیل نداشــتن معاینه فنی و 

فرسوده بودن خودرو آالیندگی ایجاد می کند.
در همین راستا رییس پلیس راهور استان اصفهان 
از آغاز طرح برخــورد قانونی پلیس بــا رانندگان 
خودروهای دودزا همزمان با فصل پاییز در اصفهان 
خبــر می دهد. ســرهنگ رضا رضایی با اشــاره به 
طرح برخورد قانونی با رانندگان خودروهای دودزا 
می گوید: با اجرای این طرح در فصل سرما، از تردد 
خودروهای دودزا و آالینــده جلوگیری، فک پالک 

و به تعمیرگاه منتقل می شوند.وی کاهش آلودگی 
هوا را از مهم ترین مزایای اجرای این طرح دانسته 
و می افزاید: از ابتدای امسال تا پایان شهریور بیش 
از ۲۷ هــزار خــودروی دودزا در اســتان اصفهان 
شناســایی و با رانندگان آن برخورد قانونی شــده 
است.رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به 
خودروهای فرسوده فاقد معاینه فنی نیز می گوید: 
قانون مشخص کرده که از چه ســنی خودروها در 
شهرهای بزرگ و کالن شهرها حق تردد ندارند و این 
موضوع برای انواع خودروهای ســنگین و شخصی 

متفاوت است.

فک پالک می شوید!
  هشدار پلیس به رانندگان خودروهای دودزا و آالینده؛ 

سید محسن هاشمی- شهردار مبارکه 

آگهی مزایده عمومی

توضیح: در خصوص تعیین اجاره بهاء در ســال دوم ۱۵ درصد به مبلغ اجاره بهاء سال قبل 
اضافه خواهد شد.

شرایط متقاضیان:
الف( کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای توان مالی، تجهیزات، امکانات و سابقه کار مرتبط
ب( توانایی ارائه تضمین شــرکت در مزایده به مبلغ ۴۵/۱۵۰/۰۰۰ ریال و همچنین تهیه 

ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده 
شرکت در مزایده به حساب سیبای ۰۱۰۵۱9۳۳96۰۰۳ بنام شهرداری مبارکه )از قرار دادن 

هر گونه وجه نقد یا چکهای تضمینی، مسافرتی و غیره جداً خودداری گردد(.
محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهرداری، امور قراردادها 

)۰۳۱-۵۲۴۰۲۰۲۱(
مبلغ خرید اسناد مزایده: 6۰۰/۰۰۰ ریال

تاریخ فروش اسناد مزایده: در ساعات اداری از تاریخ درج آگهی تا روز پنجشنبه مورخ 
۱۳98/۰۷/۱8 خواهد بود.

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری: مزایده گران 
بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳98/۰۷/۲۱ به 

دبیرخانه محرمانه حراست این شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات: راس ساعت ۱۳ بعد از ظهر 

روز دوشنبه مورخ ۱۳98/۰۷/۲۲
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد و مدارک مزایده درج گردیده است. لذا جهت 
کسب اطالعات بیشتر، مزایده گران می توانند با مراجعه به ساختمان شهرداری مبارکه- امور 

فرهنگی، اجتماعی و یا با شماره تلفن ۵۲۴۰۰89۰-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

ضمناً هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
م الف:608903

نوبت دوم

مدت اجاره- ماهقیمت پایه کارشناسی )ریال(مجوز شوراعنوان مزایدهردیف

24ماهیانه: 35/000/000 ریال98/588-1398/04/11بهره برداری از مجموعه فرهنگی تفریحی مادر مبارکه )باغ بانوان(1

دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه

نرگس طلوعی

هیئت مدیره شرکت تعاونی فرش دستباف لنجان زرین شهر و حومه 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی 
 فرش دستباف شهرستان لنجان )زرین شهر و حومه(

 به شماره ثبت 36 به شماره شناسه ملی 10260014144 
جلسه مجمع عمومی شرکت راس ســاعت 9 صبح روز شنبه 98/۷/۲۰ در محل تکیه قمر بنی هاشم 
جنب شرکت تعاونی فرش دستباف واقع در زرین شهر خیابان فردوسی تشکیل می گردد لذا از اعضای 
محترم شرکت دعوت به عمل می آید با در دست داشــتن دفترچه عضویت و کارت ملی راس ساعت 

مقرر در محل تکیه قمر بنی هاشم حضور به هم رسانید و یا وکیل خود را معرفی نمایید.
دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال 9۷ و گزارش آخرین رقم سرمایه

۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس
تاریخ انتشار: ۴98/7/9- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی شرکت

 مســئول حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس ســپاه صاحــب الزمان)عج( 
اســتان اصفهان پیرامون کیفیت و نحوه برگزاری نمایشــگاه دستاوردهای 
دفاع مقدس در باغ غدیر با بیان اینکه امســال این نمایشگاه به میزبانی سپاه 
برگزار شد ، اظهار داشت: نمایشگاه دســتاوردهای دفاع مقدس امسال هم از 

لحاظ گستردگی غرفه ها و هم از لحاظ 
کیفیت کار رشــد قابل توجهی داشته 
است. ضمن اینکه امسال عالوه بر حضور 
یگان  های محافظتــی و امنیتی، گروه  
های مردمی هم در این نمایشگاه حاضر 
شدند. سرهنگ حسین قاسمی، با بیان 
اینکه »ما پیروزیم« شعارامسال نمایشگاه 
بود، گفت: بازدیدکنندگان توانســتند 
کارهای جهادی در حوزه های پزشکی، 
فرهنگی و هنری که  در دوران جنگ  و 
حال انجام شده را مشاهده و به معلومات  
خود بیفزایند. مســئول حفــظ آثار و 
ارزش های دفاع مقدس ســپاه صاحب 
الزمان)عج( استان اصفهان با بیان اینکه 

هدف از برگزاری این نمایشگاه زنده نگه داشــتن یاد و خاطره دفاع مقدس و 
شهدا بود، تصریح کرد: انقالب اســالمی توسط مردم برای مردم  شکل گرفت 
و برگزاری چنین نمایشگاه ها و برنامه هایی ارزش دفاع مقدس را یادآور شد و  
فرصت مناسبی بود تا سپاه ، ارتش و نیروی انتظامی دستاوردها و اقتدار خود 
را در معرض دید عموم قرار دهند. وی ادامه داد: همچنین مردم و به خصوص 
جوانان با بازدید از این نمایشگاه با جنگ های کنونی که به جنگ نرم شناخته 
می شود، آشنا شده و نحوه دفاع در برابر آن را نیز می آموزند. نیاز جامعه امروز 

زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداست و با توجه به اینکه در مسیر حق قرار داریم 
و پیرو آن هستیم، باید فرهنگ شهادت در جامعه ما نهادینه شود. قاسمی با اشاره 
به اینکه هر روز در زمینه های گسترده تر نیاز جامعه به ارزش های دفاع مقدس 
بیشتر احساس می شود، گفت: در این نمایشــگاه غرفه های متنوع فرهنگی، 
علمی، هنری و سرگرمی داریم که ما به دلیل محدودیت مکانی فقط توانستیم 
بخشی از آنها را به نمایش بگذاریم. وی افزود: جامعه امروز باید بداند دفاع مقدس 
تنها جنگیدن با دشمنان نبوده بلکه در 
فرهنگ و اخالق جامعه نیز تاثیر داشته 
است. همچنین هنرمندان زیادی تحت 
تاثیر دفاع مقدس آثار هنری جاودانه ای 
را به ثبت رسانده اند، بنابراین امروزه باید 
ابعاد دیگر دفاع مقدس بر مردم آشــکار 
شود. قاسمی بیان داشت : نمایشگاه دفاع 
مقدس شامل  ۷۰ غرفه در ۲ بخش نرم 
افزاری و سخت افزاری با حضور یگان های 
مختلف ارتش، ســپاه، بســیج و نیروی 
انتظامی و تعدادی از دستگاه های دیگری 
که در دفاع مقدس نقش آفرینی کردند، 
برپا شد. وی گفت: بخش سخت افزاری 
نمایشگاه شامل شبیه سازی منطقه های 
عملیاتــی دوران دفاع مقدس، نمایــش تجهیزات دفاعــی و ادوات غنیمتی 
سال های دفاع مقدس در محوطه باغ موزه دفاع مقدس دایر شد. قاسمی اظهار 
کرد: همچنین در بخش نرم افزاری این نمایشگاه  که در محوطه باغ غدیر دایر 
شده ، فعالیت نیروهای مسلح در اردوهای جهادی، محرومیت زدایی، خدمات 
درمانی و مردم یاری و همچنین خدمات فرهنگی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی 
و دفاعی اقشار و مردم پایه و با حضور  مختلف بسیج در قالب سیر نمایشگاهی 

ترسیم و تبیین شده است.

مسئول حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان)عج(:

زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، نیاز امروز جامعه است

حدیث زاهدی

سال ها از جنگ تحمیلی می گذرد، روزهایی که فراموش نشدنی هستند و هر 
لحظه اش یادآور خاطراتی  است که صدای توپ وترکش و گلوله را در ذهن مان 
تداعی می کند.طی این چند ســال و به خصوص ده سال اخیر، شاهد چاپ 

کتاب هایی بودیم که خاطرات  آن روزها را با زیبایی تمام روایت کرده اند.
حســینعلی محمدی جــزی ، یکی از 
نویسندگان و پژوهشــگران که از سال 
۱۳۷۴ و از زمان کنگره سرداران شهید 
در این عرصه مشغول به فعالیت بوده و 
کتاب »اعالم جغرافیای دفاع مقدس« 
را نگاشــته اســت.به مناســبت هفته 
دفاع مقــدس در خصــوص این کتاب 
ارزشمند با این نویســنده و پژوهشگر 
به گفت وگــو نشســتیم .محمدی در 
مورد کتــاب »اعالم جغرافیــای دفاع 
مقــدس« می گویــد : این کتــاب به 
معرفــی مناطق جغرافیایــی در جبهه 
های جنوب ، غرب و میانــی پرداخته  
و تمــام عملیات هاو ســردارانی که در 

این مناطق به درجه شهادت رســیده اند را معرفی می کند.وی در خصوص 
کاربرد این کتاب اظهار مــی کند : این کتاب مرجعی مهم برای اشــخاصی 
اســت که در زمینه دفاع مقدس تحقیقاتی را انجام می دهند ،به ویژه نســل 
ســوم که در جنگ نبوده اند ، در بســیاری از مواقع اعــالم جغرافیایی برای 
 آنها مبهم اســت و نمــی دانند این مناطق کجاســت و حتی در نقشــه هم

 نمی توانند این مکان را پیدا کنند. این پژوهشگر با بیان اینکه نشر آثار و تاریخ 
دفاع مقدس مغفول مانده، ادامه می دهد: با توجه به اینکه سپاه ، بنیاد حفظ 

آثار و حوزه هنری در این حوزه فعالیت دارند ولی متاسفانه حمایت جدی از 
آثار دفاع مقدس نمی شود، این در حالی است که آیندگان قطعا به دنبال تاریخ 

و زندگی شهدا خواهند بود.
محمدی با اشــاره به مخاطبان اصلی جنگ می گوید : بــه لحاظ تخصصی 
بودن ، اکثر مراجعان ما پژوهشــگران و محققان هســتند. چه کسانی که در 
حیطه طرح ها و طرح هــای تخصصی حوزه نگارش و پژوهــش قرار دارند و 
چه دانشــجویان مقاطع ارشــد و دکتری 
که موضوع پایــان نامه هایشــان به حوزه 
موضوعی ایــن کتابخانه مرتبط اســت، از 
این حیث مراجعان مستمری دارد و منشأ 

خدمات زیادی است.
این نویســنده و محقق دوران دفاع مقدس 
می گوید: کتاب های حوزه دفاع مقدس به 
خصوص در بخش خاطره نگاری و خاطره 
پژوهی اســت که فروش زیادی داشته اند 
و بعضی از این آثار نوبت چــاپ آنها از ۵۰ 
هم گذشــته و مخاطبان زیادی را به دست 

آورده است.
محمدی در پایان سخنان خود امیدوار است 
به کتاب های دفاع مقدس بیشتر توجه شود 
چرا که پژوهش در مورد این کتاب ها طوالنی است و اگر از نویسندگان حمایت 
نشود، نمی توان به کتاب های عمیق و اساسی دســت یافت و بر این اساس 
کارهایی بی محتوا و غیرمستند نشر پیدا می کنند. می توان سوژه ها و آثاری 
مستند را در بازه زمانی طوالنی اما با کیفیت و پر محتوا تولید کرد که فرهنگ 

دفاع مقدس را به خوبی انتقال  دهند.
گفتنی است؛ کتاب اعالم جغرافیایی دفاع مقدس توسط نشر دارخویین در 

قطع پالتویی و به تیراژ ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس:

حمایت جدی از آثار دفاع مقدس نمی شود

دیا نا سنابادی
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  امام علی علیه السالم:
زاهد در دنیا کسی است که حرام بر صبرش 

غلبه نکند و حالل از شکرش باز ندارد.
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یادداشت

ضرب االجل ها، نیروهای کاری بســیار قدرتمندی هســتند که 
مهم ترین وظایف را مشخص می کنند، تمرکز به وجود می آورند و 
ما را به سمت اتمام کارها سوق می دهند. به همین دلیل است که 
پروژه های بدون ضرب االجل برای هفته ها، ماه ها و حتی سال ها در 
لیست کارهای مان خاک می خورند. در این مطلب راجع به همین 
مشکل صحبت خواهیم کرد و پس از مقدمه ای کوتاه، سه راهکار را 
برای ایجاد انگیزه در به پایان رساندن پروژه های بدون ضرب االجل، 

معرفی می کنیم.
2- درگیر کردن شخص یا اشخاص دیگر و به وجود آوردن 

فشار مثبت
گاهی کارهای بدون ضرب االجل تنها درصورتی پیش می روند که 
از کمک شخص دیگری استفاده کنیم. وقتی زمان بندی  خود را 
برای انجام کارها با دیگری درمیان می گذاریم و طی روندی منظم 
او را از آخرین به روزرســانی های فعالیت هایمان آگاه می کنیم، 
برای خودمان نوعی انگیزه برای پیش بردن کارها پیدا می کنیم. 
بعضی افراد شخص به خصوصی را دارند که ترجیح می دهند با او 
از اهداف شان صحبت کنند و راجع به روند کار به او گزارش دهند. 
این شخص می تواند همکار، رییس، دوست یا هر شخص دیگری 
باشد. عده دیگری هســتند که ترجیح می دهند تعداد بیشتری 
از افراد را از تصمیم شــان آگاه کنند و بــه آن جلوه ای عمومی تر 
بدهند. آنها این کار را با درمیان گذاشتن تصمیم شان با چند نفر از 
همکاران یا پست کردن هدف شان در شبکه های اجتماعی انجام 
می دهند. بسته به صالح دید می توانید یکی از این دو راه را انتخاب 
کنید. البته راه دوم را تنها درصورتی انتخاب کنید که همکاران یا 
مخاطبان شما تصمیم تان را فراموش نکنند و پیگیر روند کارتان 
باشند. راه دیگر این است که از کسی بخواهید در پیش بردن پروژه 
کمک تان کند تا با هم روی آن کار کنید. زمان مشخصی در هفته 
یا روز را به این همکاری اختصاص دهید. اگر نمی توانید همکار پیدا 
کنید، سعی کنید اتاق یا دفتری را برای کار انتخاب کنید که در 
آن، شخص دیگری هم مشغول انجام دادن کارهای خودش باشد. 
بهترین کاری که در حالت دوم از دست تان برمی آید این است که 
آن شــخص را در جریان کارتان بگذارید و در پایان روز، راجع به 
کارهایی که کردید با او صحبت کنیــد. همین برقراری ارتباط و 
در مجاورت شخص دیگر بودن، مسئولیت پذیری شما را بیشتر 
می کند، چون او از کاری که باید طی آن مدت انجام بدهید، خبر 

دارد.
3- استفاده از مشوق

آخرین راهی که برای ایجاد انگیزه معرفی می کنیم، اســتفاده از 
مشوق های متقاعدکننده است. این راهکار به شیوه های مختلفی 
قابل پیاده سازی است. شما می توانید با این شیوه شروع کنید: برای 
انجام دادن کارتان پاداشــی در نظر بگیرید. مثال با خودتان قرار 
بگذارید که یک ساعت روی پروژه وقت بگذارید و بعد از آن ناهار 
بخورید. یا مثال وقتی کار تحقیقات تان به پایان رسید، بعدازظهر 
را صرف مرتب کردن دفتر کارتان کنید. قرار نیست این پاداش ها 
خیلی بزرگ و تجملی باشــند. فعالیت هایی را بــرای پاداش در 
نظر بگیرید که دل تان می خواهد انجام بدهید. اگر این پاداش ها 
مشوق های قابل اعتنایی نبودند و نتیجه ای نداشتند، از شیوه دوم 
استفاده کنید که در نظر گرفتن جریمه است. مثال با خودتان قرار 
بگذارید که اگر یک ســاعت وقت معین شده را صرف پیش بردن 
کار بدون ضرب االجل تان نکردید، اجازه دیدن برنامه تلویزیونی 
موردعالقه تان را نخواهید داشت. ایده اصلی این است که محروم 
شدن از انجام فعالیت لذت بخشــی را که به طور معمول انجام 

می دهید، به عنوان جریمه در نظر بگیرید.

عکس روز

دوخط کتاب

چیزهایــی کــه تــا دنیــا 
دنیاســت ماندگار باشد یا 
اینکه زندگــی برای لذت 
بردن اســت. هنوز هم بر 

سر این دوراهی ام.

»سرکالس با کیارستمی« 
 پال کرونین

زندگــی لــذت بــردن از 
لحظه هاســت یا تالش 

برای پیشرفت؟
بچــه کــه بــودم پیــش 
خودم فکــر می کردم 
کــه آیــا زندگــی یعنی 
پیشــرفت و بــه جایــی 
رسیدن، به وجود آوردن 

انجمن محیط زیست کیپ ورده )بایوس( اعالم کرد که حدود 200 دلفین 
از نوع »کله خربزه ای« در اقدامی انتحاری خود را به ساحل رسانده و هیچ 
تالشی برای بازگشت به آب نکردند تا بمیرند. این گزارش حاکی است که 
اگرچه این پستانداران دریایی، مصرانه خود را به ساحل جزیره »بوآ ویستا« 
در کشــور کیپ ورده به خشــکی زدند؛ اما ســاکنان این جزیره و به ویژه 
گردشگران بین المللی نیز سعی کردند آنها را به دریا بازگردانند، با این وجود 
تالش های انسانی نتیجه نبخشید و تا کنون نزدیک 200 تای آنها جان خود 

را از دست دادند. 

مرگ مشکوک 200 دلفین در سواحل آفریقا

آیا آماده اید خود را به یک زندگی کوچ نشینی تمام وقت پایبند کنید؟ عادت 
کردن به این سبک زندگی چالش بزرگی اســت؛ اما تریلرهای مسافرتی 
کار را آســان تر می کنند؛ به ویژه اگر تریلر به گونه ای ساخته شده باشد که 
نوآوری و پایداری در آن موج بزند و اصال مجبور نباشــید که برای برطرف 
کردن نیازهایتان از آن خارج شوید. لیوینگ ویِئِکل )Living Vehicle( یا 
وسیله نقلیه ای برای زندگی کردن، یک شرکت تولیدکننده تریلر مسافرتی 
است که بدون نادیده گرفتن آسایش یا سبک زندگی دلخواه، کوچ نشینی 

را مهیا می کند. 

ابداع تریلر مسافرتی برای زندگی کوچ نشینی!

دختر کوچولوی پنج ســاله، به جای حضور در مهمانی جشــن تولد شــش 
سالگی اش، همراه پدرش به کمک یک موتورسوار رفت. سمی فلین به همراه 
پدرش در جشن تولد شش سالگی اش بود که تلفن ریچارد، پدر سمی زنگ خورد 
و او فهمید که در فاصله سه ساعتی آنها، یک موتور سوار موتورش خراب شده 
و به کمک احتیاج دارد. ریچارد یک تعمیرگاه موتور دارد، با اینکه نگران ترک 
کردن جشن دخترش بود، سمی نه تنها ناراحت نشد بلکه از پدرش خواست 

که حتما برود و او را هم ببرد. 

کمک به جای جشن

نخستین رویداد جشنواره ملی شعر 
دانشجویی برگزار شد

جشنواره ملی شعر دانشجویی در نخستین دوره خود، عالوه بر 
بخش رقابتی که با مشارکت دانشجویان کلیه مقاطع دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی سراسر کشــور، به عالوه دانش آموزان سال 
آخر دبیرستان برگزار می شود، از مهر 98 تا اردیبهشت 99 شاهد 
برگزاری 15 گردهمایی شعری در دانشگاه های مختلف سراسر 
کشور خواهد بود. نخســتین گردهمایی از محافل عمومی شعر 
و شعرخوانی این جشنواره، روز گذشته  در تاالر مولوی دانشکده 
ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار شــد. در این مراسم که با 
اجرای »محمدرضا یزدان پرســت«، مجری ادیب و دانشــجوی 
مقطع دکتری همراه بود، پنل تخصصی با حضور دکتر »اسماعیل 
امینی« و دکتر »ســیدمهدی طباطبایی«، از شاعران و استادان 
دانشگاه، برگزار شد. همچنین نخستین تندیس »رودکی« به یکی 
از پیشکسوتان حوزه شعر و ادبیات فارسی، با حضور و سخنرانی 
»علی دهباشی« اعطا شد. شعرخوانی »حامد عسکری« و جمعی 
از دانشــجویان و مدرسان شــاعر، از دیگر بخش های اصلی این 
مراسم به شمار می رفت. پایان بخش نخستین رویداد گردهمایی 
جشنواره ملی شعر دانشجویی نیز اجرای گروه موسیقی سنتی 

یکی از هنرمندان بنام کشور برای دانشجویان بود.

 مشورت با دیگران از ویژگی های
 مومنان است

 آیت ا...مهدی هادوی تهرانی، در ابتــدای درس خارج خود با 
اشــاره به آیه ۳۶ و آیات بعد از آن در سوره شورا گفت: خداوند 
در میان واجبات، به اقامه نماز در این آیات اشــاره کرده است 
که برخی آن را نشــانه اهمیت زیاد نماز دانسته اند و در روایت 
هم وارد شــده که قبولی اعمال دیگر انسان در گرو نماز اوست. 
این اســتاد تفســیر بیان کرد: در ادامه فرموده کــه از ویژگی 
مومنان و اقامه کنندگان نماز این است که به مشورت با دیگران 
می پردازند؛ یعنی عجــب ندارند و تصــور نمی کنند عقل کل 
هستند و چون مثال وزیر شده اند عقل کل هستند و نیازی به نظر 
دیگران ندارند.هادوی تهرانی اضافه کرد: برخی تصور می کنند 
اعلم و عقل الناس هستند، در حالی که این افراد اهل مشورت 
و استفاده کردن از دانش و بینش دیگران بوده و علم مردم را به 
علم خود اضافه می کنند. این اســتاد تفسیر افزود: وقتی قانون 
و دستورالعملی وضع می شــود که بر دایره گسترده ای از امور 
در زمانی طوالنی موثر اســت، باید همه جوانب را بســنجیم و 
دیدگاه های مختلف را بشــنویم؛ البته معنای شنیدن لزوما به 
معنای پذیرش نیست؛ اما احتمال دهیم که سخن طرف مقابل 

شاید از حرف ما درست تر باشد.

دیدگاهخبر 

پیاده روی اربعین با شعار 
»من البحر الی النحر«

اهالی اســتان بصره از جنوبی ترین 
استان عراق، قبل از آغاز پیاده روی 
اربعین، خود را به منطقه رأس البیشه 
می رسانند. آنها با شعار »من البحر 
الی النحر« یعنــی از دریا تا محل 
شهادت امام حســین )ع(، حرکت 
پیاده روی خــود را آغاز می کنند. 
پیاده روی از ایــن منطقه بیش از 
20 روز زمان می برد. رأس البیشــه 
جنوبی ترین نقطه عــراق و محل 
اتصال خشکی به خلیج فارس است.

دانستنی های جالب درباره بالون ها
تماشای پرواز بالون ها واقعا لذت بخش است؛ اما تاریخچه و دانستنی های جالبی درباره آنها وجود دارد که نمی دانید.

حیوانات اولین کسانی بودند که سوار بالون شدند: بیش از یک قرن قبل از پرواز برادران رایت در کارولینای شمالی، برادران 
مون گلفیه به نام های »ژوزف میشل« و »ژاک اتین« یک بالون 225 کیلوگرمی را در آنونی، فرانسه به پرواز درآوردند که حدود 10 دقیقه 
در آسمان ماند. سال 1۷8۳ بود و شاه لوئی شانزدهم می خواست به زودی نمایشی اجرا شود؛ بنابراین برادران مون گلفیه یک گوسفند، 

یک اردک و یک خروس را سوار بالون کردند و 1۳0 هزار نفر شاهد این پرواز تاریخی بودند. 
فرانسه قطب بالون سواری بود: فرانسه مرکز بالون سواری شد و آمریکایی های پاریس، از جمله بنجامین فرانکلین، جان آدامز و 
جان جی هم از این فرصت استفاده کردند. جی نوشت: »از این پس مسافران به معنای واقعی کلمه می توانند سوار بر بال های باد از یک 

کشور به کشور دیگر سفر کنند«.
بالون سواری هنوز یک ورزش تماشایی بزرگ اســت: بزرگ ترین رویداد ایاالت متحده آمریکا، فستیوال بین المللی بالون 
 البوکرکی، حدود 900 هزار نفــر را در یک دوره 9 روزه در ســال 2018 به خود جذب کــرد. یک پدیده هواشناســی معروف به نام

 »Albuquerque Box« این منطقه را مکان محبوبی برای بالون سواری کرده است. 
بالون ابتدا با هوای سرد پر می شود: بخش رنگی بالون که معموال 2۴ متر ارتفاع دارد و از جنس نایلون یا پلی استر مقاوم در برابر 
گرما ساخته می شود، قبل از پرواز روی زمین باز شده و تا حدی با هوای سرد پر می شود. سپس هوا توسط مشعل های پروپان که زیر آن 

نصب است، گرم می شود تا باال برود.
باالترین پرواز: باالترین ارتفاعی که تا به حال یک بالون هوای گرم پرواز کرده، 21 هزار متر بوده است، یعنی تقریبا دو برابر ارتفاع 

پرواز هواپیماهای تجاری! افراد داخل سبد در این ارتفاع باید از ماسک اکسیژن استفاده کنند.
اولین عبور از اقیانوس آرام: در 1۷ ژانویه 1991، کارآفرین »ریچارد برانسون« و مهندس سوئدی »پر لینستراد« اولین هوانوردانی 

شدند که از اقیانوس آرام عبور کردند. آنها پرواز خود را از ژاپن آغاز کرده و بیش از ۷۴00 کیلومتر را در ۴۶ ساعت طی کردند.

وب گردی

خداشناسی عرفانی در کتاب و سنت
کتاب »خداشناســی عرفانی در کتاب و سنت« اثر محمدجواد 
رودگر به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی روانه بازار نشــر شــد. خدایی که منابع وحی معرفی 
می کنند، خدای دل پذیر و پرســتیدنی، شاهد و حاضر در همه 
ساحات زندگی انسان است که کتاب و سنت بهـترین راه های 
حضـوری- شهـودی شناخت وجه ا... و اسمای حسنـا و تجلیات 
و تعینات آفاقی آن را ارائه داده اند. خداشناسی عرفانی یکی از 
سرنوشت سازترین مسائل عرفان نظری وحیانی است که در این 
کتاب معرفت شهودی به خدا از راه های سه گانه: 1- از راه خدا به 
خـدا 2- از راه انسـان کامل )پیامبـر)ص( و عترت پاکش( ۳- از 

راه معرفت نفس شهودی تبیین شده است. 
مسئلـــه بنیادین توحید عرفانی یا وحـــدت شخصـی وجود 
مبتنی بر کتاب و سنت بر محور نظریه توحید صمدی، با استفاده 
از انظار عارفان شــیعی معاصر مورد پژوهـــش قرار گرفت که 
در ساحـــت علمی و نظـــری و ساحت عملی و سلوکی دارای 

کاربست های فراوانی است.
کتاب خداشناســی عرفانی در کتاب و سنت اثر حجت االسالم 
والمســلمین محمدجواد رودگر به همت ســازمان انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی روانه بازار کتاب شد.

کتاب

اینستاگردی

پست کنایه آمیز »محمد دالوری«

قیافه زخمی »هستی مهدوی«

»مازیار ناظمی« و استاد دوست داشتنی اش

محمد دالوری با انتشــار این عکس نشــت: رفقای 
پایش با این پســت )محمد دالوری عزیــز... هر جا 
باشی سردار جبهه شــفافیت و رقابت هستی 18 ماه 
حضور با شکوهت به پایش اعتبار داد. موفق باشی( از 
من خداحافظی کردند، از همه اونها ممنونم به خاطر 
همه لطف و محبتشــون و عرض می کنم سر شما و 
پایش عزیزم سالمت. هیچ مناسبتی نداره اما بی خود 
و بی جهت یاد این جمله معروف دعبل می افتم که 
»چهل سال است چوبه دار خویش بردوش می کشم که شاید شبی کسی مرا بدان 
بیاویزد« بابت همه عشق هایی که دادید، لطف هاتون، پیغام هاتون ممنون، من 
فعال و تا این لحظه، سه شب تهران بیست رو هستم، شبکه پنج، شب های زوج، 

جمعه شب ها هم برنامه مدیر مسئول رودارم حدود ساعت 19، مخلصیم.

هستی مهدوی با انتشار این عکس نوشت: تهش فقط چند لحظه بشین و از دور به همه 
چی نگاه کن. خیلی بی ارزشه، نه!؟ زهره در #ماجرای_نیمروز_رد_خون. پ.ن: تبادل 

کپشن داشتیم با شادکام عزیزمون.

مازیار ناظمی با انتشار این عکس نوشت: 
این یونس عزیــز! اصال کلمــه اداری 
بازنشستگی به این چهره و هیبت استاد 
دوست داشتنی ما نمی آید. اوایل دهه 
هفتاد در کالس هــای روزنامه نگاری 
مرکز رسانه ارشاد آشنا شدیم و افتخار 
این رفاقت تا امروز هست، ممنون برای 

همه چیز.

 با به کار گیری این روش ها به خودتان
 برای پایان دادن کارها انگیزه دهید)2(

 مهسا احمدی
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