سپاهان فاتح دربی اصفهان شد؛

قلعه همچنان بر قله

شــصت و پنجمین دربی فوتبال اصفهان با پیروزی دو بر صفر طالیی پوشــان

نصف جهان به پایان رسید .تیم سپاهان در شــرایطی در چارچوب هفته ششم

لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان از تیم ذوب آهن پذیرایی کردکه شاگردان امیرقلعه نویی که
هفته گذشته برد شیرینی برابر پرسپولیس در ورزشــگاه آزادی بدست آورده بود به دنبال تداوم

صدرنشینی و سبزپوشان به دنبال اولین برد خود در لیگ برتر بودند...
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گرانی دالر ،ماجرا را برعکس کرد

روزهای آقایی کاغذ باطله
وضعیت بازار کاغذ این روزها یا خوب نیست یا هست ،تکلیف خودمان را نمیدانیم .ناشران و روزنامه داران با کمبود کاغذ در بازار و باالرفتن

قیمت نجومی آن درگیر هستند ،خیلی از نشریات چاپی با نداشتن سهمیه کاغذ دولتی تعطیل شدهاند .تامین اجتماعی کاغذ الزم برای

چاپ دفترچههای بیمه را ندارد ،شرکتهای گاز ،برق و آب به دنبال حذف قبوض کاغذی هستند؛ اما در مقابل بازار کاغذ باطله داغ است ،افزایش قیمت
کاغذهای باطله تا جایی پیش رفته که رییس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران از افزایش افسار گسیخت ه کاغذهای باطله گالیه کرده است ،افزایشی

که در رکود بازار آن نیز نقش قابل توجهی داشته است... .
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امام جمعه اصفهان:
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جلوگیری از وقوع جرائم نباید منحصر به نیروی انتظامی شود

در آیین اختتامیه چهل و دومین دوره
مسابقات ملی قرآن کریم مطرح شد:

ظرفیت باالی شهر اصفهان
در برگزاری برنامههای قرآنی

رییس واحد اسکین پاس ناحیه نورد سرد مجتمع فوالدمبارکه مطرح کرد:

پیشی گرفتن کیفیت محصوالت فوالد مبارکه
از شاخصهای جهانی

برای «حاج محمود توکلی» که عاشق ماند و عاشق رفت؛

مدیر بازارهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خبر داد:

خداحافظ رزمنده

سمیه پارسادوست
وقتی میدیدند داریم غرق میشویم ،خودشان را میرساندند و این قرار ما
با شهدا بود .همه این سالهای پس از جنگ ،هروقت دیدند غرق شدهایم و
غرور ،آفت زده به جان و روحمان ،میآمدند که یادمان بیاید هرچه داریم از
برکت رفتن آنهاست .میآمدند که اجازه ندهند راه را گم کنیم .دستمان را
میگرفتند با همان تنهای بی سر و دست و پایی که جا ماند؛ که زیر رقص
قناصه ها رفت...
آمدنشان را بعد از خدا ،مدیون بچههای تفحص بودیم .همانها که دلشان
در ســرزمینهای تفتیده جنوب جا مانده بود .همانها که نمیخواستند
عاقبتشــان ،عاقبت همانی شــود که «باکری» برای بچههای جنگ در
سالهای پس از جنگ پیش بینی کرده بود .اصال دل کندن از آن سرزمین
آسمانی شده ،ســخت بود و امان از تجربههای مکرر دلتنگی .امان از همه
آن روز و شبهایی که صدای سکوت شب و خلوت و تنهایی با مثنویهای
آهنگران گذشت :سنگر خوب و قشــنگی داشتیم  /روی دوش خود تفنگی
داشتیم /جنگ ما را الیق خود کرده بود /جبهه ما را عاشق خود کرده بود...
کجا رفت تاثیر سوز دعا /کجایند مردان بی ادعا؟...
و من نمیدانم «حــاج محمود توکلی» چند بار و چقــدر با این مثنویها و
واگویههای دلتنگی اشک ریخت و آرزوی شــهادت کرد؟ ولی می دانم که
شهید مدافع حرم شهرم (شهید شاهسنایی) راست میگفت :شهادت لباس
تک ســایزی اســت که ما با اعمال و رفتار خودمان ،آن را به تنمان اندازه
میکنیم .و شــهادت ،چه لباس برازندهای بود برای «حاج محمود» که بعد
از جنگ ،بازهم برگشــت به مناطق عملیاتی جنوب تا حضورش ،دلخوشی
پدران و مادران چشم به راه ماندهای شود که در آرزوی بازگشت پالک و تکه
استخوانی ،موی شان سفید شد و عمرشان تمام.
حاج محمود و حاج محمودها در جنوب و غــرب ماندند تا پارههای تن این

بهینهسازی بازار روز کوثر شماره یک

وطن را بیاورند؛ همان تکه استخوانها که بی انصافی است اگر نگویم و نگوییم
که همان هم تلنگری میشــد به خواب عقربههای ساعت روزمرگیمان تا
فراموش نکنیم اروند خروشــان و کوســههایش را ،غواصهای گم شده در
والفجر  ۸وکربالی  ۴را ،زخمهای دهان باز کرده شلمچه و غروب سرخ هویزه
را ،آن همه ایثار و گذشــت و فداکاری را ،بچههایی را که تجسم عینی (و نه
شعاری) «جانم فدای ایران» بودند.
هربار میآمدند و دوباره دستی میکشیدند به سر و گوش شهری که کر شده
از شیهه ماشینها؛ شــهری که زیر آوار فریادهایی که بر سر هم میکشیم،
همهمه فرشتهها درآن گم شده است انگار...و ما میان این همهمه و غریبی و
غربت ،چقدر به این حضور ناگهانی نیاز داشتیم و داریم.
نشانهای بی نشان ِ قطعه شهدای مفقوداالثر گلســتان شهدای این شهر،
هربار کمرنگتر و کمتر میشــد به برکت دستان تفحص گر و عاشق «حاج
محمود»« .حاج محمود» هایی که از دل خاک ،اســتخوان و پالک بیرون
میکشیدند و به شهر میآوردند تا دیگر نذر زیارت عاشورایمان کنار مزار
نداشته شهدا محال نباشد.
و حاال چقدر جای «حاج محمود توکلی» خالی اســت .امروز که تشــییع
میشــود تا در زادگاه خود برای همیشــه آرام بخوابــد و در آغوش ارباب
بیکفنش بیدار شود ،دلمان تنگ میشود برای دستهای عاشقی که اجازه
ندادند عاشقی یادمان برود.
درباغ شهادت را نبستند و حداقل برای آنها که نمیخواستند زمینی شوند،
باز ماند .برای بچههای لشکر شــهیدخیز  14امام حسین(ع) اصفهان که به
برکت نفس «حسین خرازی» ،هنوز هم حســینوار ایستادهاند و یک روز
«امید اکبری» نشان و نشانه راهی میشود که ادامه دارد و حاال فرمانده گروه
تفحص لشکری که مایه افتخار جنگ بود و جایش تا همیشه خالی است.
جایگاهت در جوار «حســین»(ع) گوارای وجودت حــاج محمود توکلی،
فرمانده تفحص لشکر پرافتخار این شهر و کشور.

عکس خبر

طنین لبیک یا حسین (ع) قالیشویان کاشان در کربالی ایران
وارثان حماسه مشهداردهال کاشان ،روز گذشــته با حضور در آستان مقدس امامزاده ســلطانعلی بن محمد باقر (ع) و برگزاری آیین سنتی مذهبی
قالیشویان بار دیگر فریاد لبیک یا حسین سر داده و برای حرکت در مسیر استمرار نهضت حضرت سید الشهدا (ع) پیمانی دوباره بستند.
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فرارسیدن هفته نیروی انتظامی بر سخت کوشان و حافظان امنیت مبارک
روزنامه زاینده رود

سپاهان فاتح دربی اصفهان شد؛

قلعه همچنان بر قله

شــصت و پنجمین دربی فوتبال اصفهان با پیروزی دو بر صفر طالیی
پوشــان نصف جهان به پایان رســید .تیم ســپاهان در شرایطی در
چارچوب هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان از تیم ذوب
آهن پذیرایی کردکه شــاگردان امیرقلعه نویی که هفته گذشته برد
شیرینی برابر پرســپولیس در ورزشگاه آزادی بدســت آورده بود به
دنبال تداوم صدرنشــینی و سبزپوشــان به دنبال اولین برد خود در
لیگ برتر بودند.
در نیمه نخســت این دیدار ،تیــم ذوب آهن بود که بازی را بیشــتر
در دســت داشــت و بیشــتر از میزبان خود مالکیت توپ و میدان را
در دست داشت .شــاگردان منصوریان که شــروع خوبی داشتند اما
در خلق موقعیت ناکام بود .البته هرچند ســپاهان در خلق موقعیت
های خطرناک موفق تر بود اما به وضوح مشخص بود حضور نورافکن
در دفاع چپ از قدرت ســپاهان در میانه میدان کاسته است و مهدی
کیانی نیز به تنهایی نمی توانست بازی را به سود تیم خود تغییر دهد.
با شروع نیمه دوم امیر قلعه نویی با پی بردن به اشتباه خود در چینش
ترکیب ،مهدی زاده را به جای حسینی به زمین آورد تا در دفاع چپ
قرار بگیرد و نورافکــن یک خط جلوتر بیایــد و در کنار کیانی قدرت

میانی سپاهان را بیشتر کند .که این تغییر موثر واقع شد و سپاهانی ها
موفق به باز کردن دروازه تیم ذوب آهن در دقیقه  52و  65شدند .این
دیدار با وجود موقعیت های فراوانی که شاگردان علی رضا منصوریان
روی دروازه طالیی پوشان ایجاد کردند دیگر گلی در بر نداشت تا این
بازی با برتری شاگردان امیر قلعه نویی به پایان برسد.
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عکس روز

«راهپیمایی خشم» پلیسهای
فرانسه
به منظور هشــدار نســبت به موج روزافزون
خودکشیها و در اعتراض به کمبود امکانات،
شرایط بازنشستگی و شــرایط بد کار ،بیش از
 ۲۷هزار نیروی پلیس فرانسه در «راهپیمایی
خشم» در پاریس شرکت کردند.

پیشنهاد سردبیر:

اگر اجازه نقد میدادند این اختالسها راه نمیافتاد
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بیانات رهبر انقالب در دیدار دستاندرکاران کنگره  ۶۲۰۰شهید استان مرکزی منتشر شد:

برجستهتر شدن یاد شهیدان روحیهبخش است

بیانات رهبر معظــم انقالب اســامی در دیدار دســتاندرکاران
کنگره ۶۲۰۰شهید استان مرکزی که در تاریخ  ۸مهر  ۹۸برگزار شده
بود( ،پنجشنبه) در محل این همایش در اراک منتشر شد .حضرت
آیتا...خامنهای در این دیدار ،با تاکید بر لزوم جمعآوری خاطرات
گرانبهای پدران ،مادران و همسران شهدا افزودند :شهادت ،موهبت
و امتیازی است که خداوند متعال نصیب این برجستگان کرده است
و شرح حال و زندگانی شــهیدان ،جانبازان و رزمندگانی که در این

وزرای صنعت و رفاه
به مجلس میروند
رحمانــی و شــریعتمداری ،برای پاســخ به
نمایندگان به کمیســیون صنایــع به مجلس
میروند .براســاس دســتور کار آینده جاری
کمیســیون صنایــع و معادن مجلــس ،این
کمیسیون در جلســه روز دوشنبه  ۱۵مهر ماه
خود ،میزبــان وزیر صنعت ،معــدن و تجارت
خواهد بود .اعضای کمیسیون صنایع و معادن
ضرورت انجام تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری
و عملکرد معدن کوشــک بافق در استان یزد
به بخش خصوصی و ضــرورت انجام تحقیق و
تفحص از چگونگی و نحوه واگذاری معادن به
بخش خصوصی از ابتدای سال  ۱۳۷۵تا پایان
سال  ۱۳۹۶در استان یزد را در جلسه دوشنبه
بررسی میکنند.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس:

نیازی به معرفی گزینه جدید
برای وزارت صنایع نیست
ســخنگوی هیئت رییســه مجلس با بیان
ایکه طبق نظر هیئت رییســه فقط باید وزیر
بازرگانی به مجلس معرفی شود ،گفت :رضا
رحمانی به عنوان وزیر صنایع و معادن به کار
خود ادامه میدهد .اسدا ...عباسی ،با اشاره به
مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی
اظهار داشت :نظر هیئت رییسه مجلس این
است که فقط وزارت بازرگانی تشکیل شده
و فقط باید یک وزیر به مجلس معرفی شود.

ایتالیا ،شرکت ماهان ایر را
تحریم کرد
در پی فشارهای آمریکا به ایتالیا ،وزیر خارجه
این کشور اعالم کرد به زودی شرکت هواپیمایی
ماهان را از پرواز بر فراز آسمان این کشور منع
خواهد کرد .در پی تالش پمپئو در سفر به ایتالیا
در جهت فشــارهای آمریکا به این کشور برای
تحریم شرکت هواپیمایی ماهان ،وزیر خارجه
ایتالیا اعالم کرد به زودی این شرکت هواپیمایی
ایرانی را از پرواز بر فراز آســمان این کشور منع
خواهد کرد .بر این اساس ،پمپئو که در ایتالیا به
ســر میبرد در اقدامی مداخله جویانه از دولت
این کشور خواست پروازهای شرکت هواپیمایی
ماهان به ایتالیا را به دلیل وابستگی این شرکت
به سپاه پاسداران ایران ممنوع کند.

«به مطالبات مشروع معترضان پاسخ میدهیم» این
آخرین واکنشی است که عادل عبدالمهدی ،نخست
وزیر عراق نسبت به تظاهرات چند روز اخیر در این
کشور نشان داده اســت .عبدالمهدی که به عنوان
ســکاندار دولت ،اصلیترین متهم نارضایتیهای
اجتماعی از سوی مردم در راهپیماییها و اعتراضات
معرفی شده ،گفته است «هیچ مانعی وجود ندارد
که مانع از آن شــود که ملت عراق صدایشــان را
منتقل کنند .درخواســتها برای مبارزه با فساد و
اهتمام به آینده جوانان ،مشــروع است و ما به هر
درخواست مشروعی پاســخ میدهیم ».وی برای
نشــان دادن عزم جدی خود ،هزار کارمند عراقی
در ردههای مختلف شــغلی را به جرم فساد برکنار
کرد .برخی از احتمال سرنگونی دولت عراق و تنها
ماندن عبدالمهدی در برابر معترضان می گویند؛ اما
به نظر میرســد اوضاع در حال عادی شدن است.
هر چند فشار از خارج از مرزهای عراق ممکن است
کار را برای دولت سخت کند .نارضایتیهای مدنی
در عراق ،تازگی ندارد؛ اما نوع اعتراضات و شــدت
خشونت در آن موجب شــده تا برخی از فرضیهها
در این مورد از جمله شبهه دســتکاری و دخالت
از خارج از مرزهای این کشــور پر رنگتر شــود.
اعتراضات و نارضایتیها سال گذشته در استانهای
سنی نشین بیشــتر صورت میگرفت؛ اما امسال
مناطق شیعه نشــین عراق محل شروع اعتراضات

مسیر درخشان قرار دارند ،سراسر درس و نشاندهنده مراتب باالی
معنوی آنان اســت .رهبر انقالب اسالمی برجستهتر و درخشندهتر
شدن یاد شهیدان را روحیهبخش ،امیدبخش و جهتبخش خواندند
و خاطرنشــان کردند :از جمله مواردی که بایــد در ثبت خاطرات
خانوادههای شهدا موضوع سوال و بررســی قرار بگیرد ،انگیزههای
آنان از موافقت با حضور فرزندان و همسرانشان در میدان جهاد در
راه خداست .ایشان انگیزه شهیدان از جهاد را کسب رضای الهی و

عراق در آشوب

بود .بر اساس اطالعات منتشر شــده مناطقی که
شاهد اعتراضات اســت به جز بغداد ،همه مناطقی
هستند که به مناطق شعیهنشــین معروفاند .هر
چند شــایعاتی در خصوص انتقــال برخی افراد از
غرب عراق به برخی از این استانها برای حضور در
تظاهرات منتشر شــده؛ اما به نظر میرسد مناطق
اهل ســنت شــاهد چنین اعتراضهایی نبودهاند.
مانند اغلب اعتراضات سالهای اخیر خواستههای

معترضان شامل رفع مشکالت اقتصادی و در وهله
دوم ،مبارزه با فساد سیاسی اســت .رفع بیکاری و
پس از آن تاکید بر بهبود خدمات دولتی که شامل
آب و برق و سایر امور خدماتی دولت میشود ،برخی
از رسانهها از احتمال دست داشتن آمریکا و برخی
از کشورهای عربی در به راه اندازی موج اعتراضات
و به خصوص به خشونت کشیده شدن آن صحبت
میکنند .فشار بر دولت عبدالمهدی به دلیل عدم

همکاری با آمریکا بر سر قطع ارتباط با ایران و نیز
برخی از مراودات سیاسی منطقهای از جمله همراه
نبودن دولت عراق با طرح معامله قرن که از سوی
برخی از اعراب حمایت میشــود ،از جمله دالیلی
است که به عنوان دلیل حضور پشت پرده آمریکا و
برخی از کشورهای عربی در این اعتراضات و تالش
برای ســرنگونی این دولت مطرح میشــود .موج
حمایت رســانههای عربی از جمله العربیه وابسته
به عربستان در تحریک و تهییج معترضان و حتی
فعال شــدن بعثیها و به راه انداختن کمپینهای
حمایتــی در توییتــر و رســانههای اجتماعی در
گسترده شــدن دامنه اعتراضات هم نقش مهمی
داشته اســت .در این میان بخش ضد ایرانی بودن
ماهیــت این تظاهراتهــم در رســانههای عربی
بازتاب زیادی داشته است .سر دادن شعارهایی ضد
ایران و تهدیدات برخی از تظاهرکنندگان بارها در
رســانههای عربی نمایش داده شد .نگرانی از پیش
آمدن رخدادهای امنیتی بــرای ایرانیها در عراق
موجب شــد تا وزارت امور خارجــه در بیانیهای از
مردم بخواهد که تا آرام شدن اوضاع از سفر به عراق
پرهیز کنند آن هم در شــرایطی که موج سفرهای
زائران به این کشور تقریبا آغاز شده است .مجموع
این حوادث پیش بینیهای اوضاع داخلی در عراق
را اندکی دشوار کرده اســت ،اینکه آیا عراق هم به
سرنوشتی مشــابه مصر و لبنان تبدیل خواهد شد
یا بار دیگــر دولت موفق به آرام کــردن معترضان
می شود.

چهره ها
رییس فراکسیون نمایندگان والیی:

میخواهند دستاوردهای
مقاومت را مصادره کنند
رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان
اینکه برخی میخواهند دســتاوردهای مقاومت
را به نفع مذاکره مصادره کننــد ،گفت :تغییر در
جزییات برجام بدون مشورت مجلس امکان پذیر
نیســت .حمیدرضا حاجیبابایی ،ادامه داد :وقتی
مقاومت جلو مــیرود آمریکا هم عقب نشــینی
میکند؛چرا که ما در موضع قدرت قرار داشــته و
رو به پیشرفت هستیم .وی افزود :هر چه ناامیدی
و شکست در جامعه وجود دارد مربوط به مذاکره
با آمریکاست و ما در مذاکره با آمریکا جز خیانت
و پشت پا زدن از طرف ایاالت متحده و کم کاری
اروپایها چیز دیگــری را ندیدهایم .وی گفت :هر
گونه تصمیم در سیاست خارجی و تصمیمگیری
درباره موضوعات اســتراتژیک مانند برجام بدون
مشــورت کردن با مجلس امکان پذیر نیســت و
باید مجلس در این باره مصوبه داشــته باشــد در
غیر این صورت کسی نمیتواند در این مسیر گام
بردارد.

نماینده مردم تهران:

اعظم طالقانی
دبیرکل جامعه زنان انقالب اسالمی:

اگر اجازه نقد میدادند
این اختالسها راه نمیافتاد
دبیرکل جامعه زنان انقالب اســامی گفت :امر
به معــروف و نهی از منکر به افــراد برنمیگردد
بلکه شامل جریانات و گروهها و افراد مسئول در
قدرت است .طالقانی خاطر نشان کرد :از ابتدای
انقالب به ما گفتهاند که نباید از قدرت و حاکمیت
نقد شود چون باعث تضعیف میشود .حال اینکه
اگر از ابتدا اجازه نقد داده میشد این اختالسها،
دزدیها و خیانتها راه نمیافتاد .اگر از ابتدا اجازه
نقد صادقانه و مشفقانه را میدادند میتوانستیم
ارائه طریق کنیم .وی ادامه داد :چرا باید به خاطر
حرفهای نمایندهای در مجلس و بیان انتقاداتش
به او حکم داده و بازداشــت شــود .نماینده در
تمام مجالس دنیــا اجازه و مصونیــت دارد .اگر
این مصونیت وجود داشته باشد نمایندگانی که
مســائلی را در محافل خصوصی مطرح میکنند
شهامت و شجاعت بیان آن از تریبون علنی را هم
دارند ،این همان وظیفه و رسالت نماینده است.

آگهی دعوت شرکت ریف ایران

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ریف ایران -ســهامی خاص دعوت می
شود در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که راس ساعت  08:00صبح
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کشاورزی به کدپستی  8175665771تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
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_انتخاب مدیران

هیئت مدیره شرکت
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zayanderoud8108@gmail.com

رقابت انتخاباتی بدون
احزاب شبیه «جوک» است
عضو شورای مرکزی فراکســیون امید مجلس با
بیان اینکه انتخابات بدون رقابت نمایشــی بوده
و رقابت بدون حزب به جوک شــبیه است ،گفت:
وزارت کشور باید احزاب را جدی بگیرد .مصطفی
کواکبیــان بیان کــرد :جدیدا با چهــار دبیرکل
حزب در ترکیه دیدار کردم .این هشــدار اســت
که آنها به غیر از توســعه اقتصادی از ما در توسعه
سیاسی جلوتر هســتند .ما در کشورهای منطقه
نیز جایگاه خوبی نداریــم و باید تالش کنیم .این
فعــال اصالحطلب تصریح کرد :قانــون احزاب ما
مشکل دارد ،بهطور مثال در انتخابات کمیسیون
ماده  ۱۰احزاب در وزارت کشــور ،احزاب بدون
رای در کمیســیون انتخاب میشوند که این باید
اصالح شود .وی با اشاره به لغو مصوبه دولت مبنی
بر «تعییــن محل تجمعات» ،اضافــه کرد :دیوان
عدالت اداری مصوبه هیئــت وزیران را ابطال کرد
که این موضوع خوب نیست .و باید تمهیدی برای
اعتراضات در نظر بگیریم.

نقوی حسینی
نماینده مردم ورامین در مجلس:

ایران نباید َع َلم خروج از
برجام را در دست بگیرد
نماینده مردم ورامین در مجلس معتقد است
که جمهوری اســامی ایران هیچــگاه نباید
علم خارج شــدن از برجام را در دست بگیرد و
بهترین کار همین کاهش گام به گام تعهدات
است .سید حسین نقوی حسینی در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه احتمال این وجود دارد،
که ایران به سبب عدم پایبندی اروپا به تعهدات
خود ،به صورت کلی از برجام خارج شود ،اظهار
داشت :طرفهای مقابل برجام آمادگی انجام
تعهدات خود را ندارنــد .وی تصریح کرد :همه
این بد عهدیهای اروپا به معنای این است که
طرف مقابل ارادهای برای اجرای تعهدات خود
ندارد .نقوی حســینی در ادامه افزود :به ویژه
که اخیرا هم سه کشور اروپایی اعالم کردهاند،
شاید ما از برجام خارج شویم؛ اتفاقا پاسخ ما هم
به اروپاییها این است ،که چه از برجام خارج
بشوند و چه نشوند ،تاثیری برای ایران ندارد.

پیش بینی بازگشت آمریکا
به برجام
سیاست فشار حداکثری
آمریکا شکست خورد
کاهش تعهدات هسته ای
ادامه پیداکند

بین الملل

فرانسه تهدید کرد آمریکا را
تحریم میکند
وزیر دارایی فرانســه تهدید کــرد چنانچه آمریکا
برای حل اختالفات در مسئله ایرباس تالش نکند
تحریمهایی را علیه این کشور اعمال خواهد کرد.
لومر در این خصوص گفت« :اگر دولت آمریکا دستی
را که فرانسه و اتحادیه اروپا دراز کرده است رد کند،
ما خود را آماده میکنیم که با اعمال تحریم واکنش
نشــان دهیم» .لومر هشــدار داده چنانچه آمریکا
تصمیم بگیرد پس از کسب مجوز سازمان تجارت
جهانی تحریمهایی را در چهارچوب اختالف بوئینگ
و ایرباس علیه اروپا اعمال کند ،مرتکب اشــتباهی
اقتصادی و سیاسی خواهد شد.

افشای حمایت افسر سابق
موساد از نامزد انتخابات تونس
افشــای حمایت یک افسر سابق موســاد از «نبیل
القروی» نامزد انتخابات ریاســتجمهوری تونس
که به دور دوم رقابتهای انتخاباتی راه یافته است،
جنجالی را در این کشــور به وجود آورده اســت.
حزب «التیار الدیمقراطی» تونس شکوائیهای علیه
القروی ارائه کرده و او را به امضای قراردادی با یک
شرکت تبلیغاتی کانادایی با مدیریت یک افسر سابق
موساد متهم کرد .همزمان با شکوائیه حزب مذکور،
برخی اسناد نیز در شبکههای اجتماعی منتشر شد
که نشان میداد القروی قراردادی با شرکت روابط
عمومی در کانادا به ارزش یــک میلیون دالر امضا
کرده که هــدف از آن انجام ترتیباتــی برای دیدار
القروی با «دونالد ترامپ» و «والدیمیر پوتین» به
منظور حمایت از وی در انتخابات ریاستجمهوری
تونس ،بوده است.

پلیس هنگکنگ از چین خواست
حکومت نظامی اعالم کند
تظاهرکنندگان هنگکنگی در ســاعات اولیه روز
پنجشنبه با پلیس درگیر شــدند و در اعتراض به
شلیک یک افســر پلیس به یک نوجوان  ۱۸ساله
خشم خود را با پرتاب کوکتل مولوتوف ابراز کردند.
پلیس این دولت شهر از دولت چین خواسته برای
کمک به سرکوب خشونتها حکومت نظامی اعمال
کند.معترضان هنگکنگی با افروختن آتش ،مسدود
کردن راهها و تخریب فروشــگاهها و ایستگاههای
مترو اعتراض خود را نسبت به اقدامات پلیس علیه
تظاهرکنندگان نشان دادند که با پرتاب گاز اشکآور
از سوی نیروهای پلیس روبهرو شد.

اعالم وضع فوقالعاده
در «اکوادور»

رییس ســازمان اطالعات سپاه از شکســت طراحی ســرویسهای عبری-عربی برای ترور سرلشکر حاج قاسم
سلیمانی و دستگیری تیم ترور توسط سازمان اطالعات سپاه خبر داد .حجت االسالم و المسلمین طائب افزود :آنها
با سرخوردگی از ناتوانی در اقدام ضد امنیتی در این خصوص و نیز عملیات علیه مقرهای سپاه ،برنامهریزی چند
ساله خود برای ترور سردار حاج قاسم سلیمانی را عملیاتی کردند تا بتوانند وی را در داخل کشور و در استان کرمان
هدف قرار دهند .وی ،در تشریح بخشی از طراحی سرویسهای عبری-عربی برای ترور فرمانده نیروی قدس سپاه
وی بیان داشت :در این طراحی قرار بود تیم تروریستی وابسته و اجیر شده با ورود به کشور در ایام فاطمیه ،محلی
در جوار حسینیه مرحوم پدر سردار سلیمانی را خریداری کرده و با استقرار در آن  ۳۵۰تا  ۵۰۰کیلو مواد منفجره را
تهیه و از طریق ایجاد کانال در زیر حسینیه قرار دهند تا زمانی که این سردار عزیز به رسم همه ساله در ایام تاسوعا و
عاشورا در این حسینیه و در جمع عزاداران حسینی حضور مییابند ،آن را منفجر کنند.

به دنبال تشدید اعتراضات در اکوادور ،لنین مورنو،
رییسجمهور این کشور وضع فوقالعاده اعالم کرد.
مورنو ،این هفته اعالم کرد دولت یارانه ســوخت را
که از  ۴۰سال پیش پرداخت میشود در چهارچوب
اصالحات مالی برای کاهش کســری بودجه ،قطع
خواهد کرد .این تصمیم در حالی از روز پنجشــنبه
اجرایی شد که رانندگان تاکســی و کامیونداران
خیابانهای کیتو ،پایتخت را از اوایل روز مســدود
کردند .در ادامه روز هم دانشجویان و اتحادیههای
کارگری به معترضان پیوستند و در خیابانها سنگر
برپا کردند و الستیک آتش زدند.

اعالم آمادگی پوتین برای میانجی گری میان ایران و عربستان

حمایت از استیضاح ترامپ
به سطح جدیدی رسید

شکست طراحی عبری-عربی برای ترور سرلشکر سلیمانی

سهامی خاص شماره ثبت  _12385شناسه ملی 10720135832

ایــران از مذاکــره فرار
نمیکند

ذکر و نام حضرت سیدالشهدا (علیهالسالم) برشمردند و گفتند :نباید
اجازه داد این حقایق برجسته ،کهنه و فراموش شود و یا مجالی برای
انکار آنها به وجود آید ،همچنانکه امروز برخی افراد ،پارهای از بینات
انقالب را صراحتا انکار میکنند .حضرت آیتا ...خامنهای افزودند:
برگزاری اینگونه اجتماعات و گردهماییهــا نباید پایان کار تلقی
شود ،بلکه باید به مثابه آغاز راه در آشنا کردن جوانان و نوجوانان با
معارف انقالب و دفاع مقدس باشد.

در عراق چه خبر است؟

مرضیه محب رسول

کافه سیاست

پیشخوان

والدیمیر پوتین ،تاکید بر لزوم تمرکز بر حل و فصل سیاسی بحران در سوریه ،درگیریهای نظامی گسترده در
سوریه را تمام شده خواند .رییس جمهور روسیه همچنین ایران و عربستان را پرنفوذترین کشورهای منطقه
خواند و گفت امکان همکاری دو کشور به جای تقابل برای دستیابی به اهداف مشترک وجود دارد .وی با بیان
اینکه انگیزههای دیگری هم برای تغییر اوضاع موجود در روابط میان عربستان و ایران و انتقال از رویارویی به
همکاری وجود دارد ،تصریح کرد« :این دو کشور غالبا با چالشهای مشترکی نظیر افراط گرایی ،جدایی طلبی
و تروریسم روبه رو هستند و همچنین هر دو اهداف مشترکی درباره توسعه دارند ».پوتین تاکید کرد« :غلبه
بر اختالفات فعلی چیزی است که فقط توسط عربستان ســعودی و خود ایران میتواند به دست آید .ما فقط
گزینههای مختلفی را برای حل مشکالت پیشنهاد دهیم؛اما تصمیم به خود عربستان و ایران بازمیگردد».
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برای اولین بار در نظرســنجی پولیتیکو/مورنینگ
کانسالت ،تعداد رایدهندگانی که از آغاز فرآیندهای
اســتیضاح برای برکناری رییسجمهوری آمریکا
حمایت کردند ،بیشــتر از مخالفان آن شــد .طبق
نظرســنجی مذکور ۴۶ ،درصــد از رایدهندگان
باور دارند که کنگره باید فرآیندهای اســتیضاح را
به جریان بیندازد و در مقابــل  ۴۳درصد مخالفت
میکنند .این حمایت نشــاندهنده ســه درصد
افزایش نسبت به نظرسنجی پیشین است.
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کافه اقتصاد
مدیر دفتر طرحهای توسعه منابع آب
شرکت آب منطقهای اصفهان:

جلوگیری از تصرف
حریم زایندهرود نیازمند
اعتبار کافی است

مدیر دفتر طرحهای توســعه منابع آب شرکت آب
منطقهای اصفهان گفــت :جلوگیری و رفع تصرف
در حریم حوضه آبریز زایندهرود با  ۳۱هزار کیلومتر
مربع وســعت و بالغ بر  ۲۵۰کیلومتر سرشــاخه با
اعتبارات ناچیز موجود سخت و دشوار است .مجید
پهلوانی نژاد افزود :آزادســازی مسیر ،رفع تصرف،
ساماندهی بستر رودخانه ،زدودن بندهای انحرافی
غیرمجاز ،انتقال نخالهها به بیرون از محل ،جلوگیری
از استفاده غیرقانونی بســتر و بسترسازی مناسب
جریان آب در رودخانه تا تاالب بین المللی گاوخونی
در طرح ســاماندهی رودخانه زاینــده رود دنبال
میشود.طی پنج سال گذشته تاکنون  ۲۱۱هکتار از
اراضی حریم و بستر رودخانه زایندهرود رفع تصرف
و آزادسازی شده اســت .وی اظهارداشت :در طرح
ســاماندهی اعم از آزادســازی ،رفع تصرف و جاده
سازی در دو طرف رودخانه زاینده رود به جنبههای
زیست محیطی به ویژه قطع حداقل تعداد درختان
توجه میشود.

پیش بینی برداشت  3450تن
پسته از باغات استان
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت:
پیش بینی میشــود تا پایان فصل برداشت حدود
 3450تن پســته از باغات استان اصفهان برداشت
شود .احمدرضا رییس زاده بیان کرد :برداشت پسته
ازسطح  5829هکتار از باغات بارور استان از اوایل
مهر ماه آغاز شــد .وی ادامه داد :سطح باغات پسته
استان اصفهان  8354هکتار است که  2525هکتار
آن قبل از مرحله باروری قرار دارد .رییس زاده گفت:
پیش بینی میشــود تا پایان فصل برداشت ،حدود
 3450تن پسته برداشت شود و این میزان برداشت
که در اثر شرایط اقلیمی مساعد در سال زراعی جاری
و زحمات بی وقفه باغداران به دست میآید ،نسبت
به سال گذشــته بیش از  90درصد افزایش نشان
خواهد داد .مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
اصفهان بیــان کرد :عمده ارقام پســته تولیدی در
باغات شهرستانهای اصفهان ،شهرستانهای آران و
بیدگل ،اردستان ،نایین ،کاشان و شاهین شهر است.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی
کشور:

سایت ایرالینها ،مجاز به
فروش بلیت اربعین هستند

احتمال واردات خودروهای
هیبریدی از روسیه به کشور
قائم مقام وزیر صمت در امور بینالملل گفت :با توجه
به محدودیتهای ارزی معتقدیم چنانچه قرار باشد،
خودروی هیبریدی به کشــور وارد شود صرفا این
خودروها جهت بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی
به کار گرفته میشــود .در همین حال معاون وزیر
صنعت و قائم مقام وزیر صمت در امور بینالملل در
پاسخ به این پرسش که آیا خودروهای هیبریدی از
مقصد چین و روسیه به کشور وارد میشود؟ گفت:
بحثی مبنی بر واردات خودروهای هیبریدی آن هم
برای نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح
است .هدف از واردات این نوع خودروها نیز کاهش
آلودگی هوا ،انتقال تکنولوژی به کشور و استفاده از
فناوریهای نوین است .حسین مدرس خیابانی با
اشاره به واردات خودروهای هیبریدی افزود :برای
واردات خودروهای هیبریدی هنوز به توافق کامل
نرسیدیم؛ اما با توجه به محدودیتهای ارزی معتقد
چنانچه قرار باشــد ،خودروی هیبریدی به کشور
وارد شود صرفا این خودروها جهت بازسازی ناوگان
حمل و نقل عمومی به کار گرفته خواهد شد.
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روزهای آقایی کاغذ باطله

کدام پول دیجیتالی در دنیا
بیشتر معامله میشود؟

بازیافتی خود شدهاند .تا پیش از مشکالت کاغذ و در
پاییز سال گذشته هر کیلوگرم روزنامه باطله به مبلغ
دو هزار تومان به فروش میرسید؛ اما اکنون قیمت
یک کیلو روزنامــه بازیافتی از قیمــت روزنامه روز
بیشتر شده است».
وی ،احتمال بروز ســودجویی در وانفســای گرانی
روزنامــه بازیافتی را رد نمیکنــد و میگوید« :این
احتمال وجود دارد که برخــی از دکه داران تمامی
ســهمیههای روزنامههای ارزان قیمت خود را روی
گیشه قرار نداده و با فروش مقدار بیشتر بازیافتی آن
که بسیار سودمندتر است ،درآمد به مراتب بیشتری
را کسب کرده و سود بیشتری داشته باشند».
پس از پرس وجو از دکه داران راهی یکی از محلهای
فروش کاغذهای باطله میشوم ،محلی که به گفته
دکه داران ،روزنامههای تاریخ گذشــته در آنجا به
فروش میرسد .مرد جوانی که خودش را «رجایی»
معرفی میکنــد ،افزایش بی ســابقه کاغذ باطله و

گرانتر بودن آنها نسبت به روزنامههای روز را تایید
کرده و میگوید« :به دنبال گرانــی کاغذ که در اثر
نوســانات ارزی در بازار ایجاد شد ،قیمت کاغذهای
باطله هم رشد قابل توجهی پیدا کرد که این مسئله
باعث و بانی کاهش توزیع نشریات و روزنامهها است؛
چرا که دیگر برای روزنامه داران ،ارسال روزنامه به
شهرســتانها به هیج عنوان صرفه اقتصادی ندارد،
حتی روزنامههایی مثل همشهری ،جام جم و ایران
که جزو روزنامهها و نشریات وابسته و دولتی هستند
و مشتریهای خود را دارند .این روزنامهها با کاهش
تیراژ مواجه شــدهاند و دیگر از پــس مخارج خود
برنمیآیند ،به خاطر همین هم توزیع آنها مثل سابق
نیست و این کاهش توزیع ،خود تاثیر مستقیمی روی
افزایش قیمت کاغذهای باطله دارد».
از او میپرســم که دکه داران گفتهانــد که قیمت
کاغذهای باطله تا  15هزار تومان هم رسیده است،
این قیمت را تایید میکنیــد؟ میگوید« :بله ،ولی

نه همــه کاغذهای باطلــه ،این قیمــت مربوط به
روزنامههایی مانند اطالعات که اندازه آنها بزرگ بوده
و کیفیت بهتری دارند است .همه روزنامهها به این
صورت نیست و البته کسانی هم که مشتری روزنامه
باطلهاند به دنبــال همان روزنامهها بــا کیفیتتر
هستند».
وی ،به کاربردهای روزنامههای باطله اشاره میکند
و میافزاید« :اولیــن مصرف روزنامــه باطله برای
اســباب کشــی جهت کاغذ پیچ کــردن ظروف و
لوازم شکســتنی است ،شیشــه پاک کردن هم که
مصرف رایج و همگانی روزنامههای بازیافتی است.
ســبزی فروشها ،میوه فروشهــا ،کارواش دارها،
گل فروشها ،کیف و کف فروشهــا ،اتو بخارها از
مشــتریان ثابت روزنامههای باطله هستند که این
روزها به دلیل باالتر رفتن قیمت آنها ،کمتر سراغ آن
را میگیرند یا مجبور هستند که آنها هم روی قیمت
کاالیشان بکشند».

سرویسدهی  ۱۹۰۰اتوبوس به زائران اربعین اصفهان

برق پایدار با ایجاد زیرساخت های استاندارد در جنوب غرب اصفهان

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جادهای استان اصفهان از پیش بینی یکهزار و  ۹۰۰دستگاه اتوبوس برای حمل
ونقل زائران اربعین حسینی استان اصفهان خبر داد .خضری اظهار کرد :جلسات متعددی در کشور و استان
برای برنامه ریزی یک سفر خوب و ایمن برای مردم در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی برگزار شده است .وی
با اشاره به پیش بینی افزایش درخواستهای سفر برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی از استان
اصفهان و سایر استانهای کشور ،خاطرنشــان کرد :کل ظرفیت ناوگان حمل ونقل اتوبوسی استان اصفهان
بالغ بر یکهزار و  ۹۰۰دستگاه است که در این ایام در خدمت زائران ابا عبدا ...الحسین (ع) قرار میگیرد .وی
تاکید کرد :نظارت بر فروش بلیت و نحوه خدمت رســانی به زائران در این ایام تشدید خواهد شد .خضری از
مردم خواست مشکالت خود را از طریق سامانه و تلفن گویای  ۱۴۱و سامانه پیامکی  ۳۰۰۰۱۴۱با اداره کل
راهداری وحمل ونقل جادهای استان اصفهان در میان بگذارند.

مدیر امور برق جنوب غرب به بازسازی وبهینه سازی شبکه های این امور اشــاره کرد و گفت  :بیش از 700
میلیون تومان پروژه های متعادل ســازی بار و کاهش تلفات و برق رسانی در محدوده امور برق جنوب غرب
اجرایی شده است .ایرج مصیب ادامه داد  :نزدیک به یک کیلومتر شبکه فشا رمتوسط و فشار ضعیف زمینی و
هوایی در خیابان وحید،کوچه های دنارت  ،فرح انگیز و مطهری با هزینه ای بالغ بر  330میلیون تومان احداث
شد .وی تصریح کرد :برای اجرایی شدن این پروژه یک دستگاه ترانس هوایی به ظرفیت  250کیلوولت آمپر
در مدار قرار گرفت .وی ،به دیگر پروژه عملیاتی شده اشاره کرد و گفت  :در راستای قابلیت اطمینان شبکه ،
متعادل سازی بار و کاهش خاموشی های ناخواسته فیدرهای فشار ضعیف ،تجهیز یک دستگاه پست زمینی
به ظرفیت  630کیلوولت آمپر به همراه یک کیلومتر کابل کشیهای فشار متوسط و فشار ضعیف در خیابان
توحید کوی کلیسای مریم با هزینه ای بالغ بر  430میلیون تومان اجرایی شد.

منابع طبیعی

مدیر روابط عمومی ســازمان هواپیمایی کشوری
اظهار کرد ::بر اســاس تصمیمات اتخاذ شــده ،در
ایام اربعین ( 20تا  30مهرمــاه) ،فقط ایرالینها از
طریق ســایت اینترنتی خود مجاز به فروش بلیت
پروازهای اربعین هســتند .رضا جعفرزاده با بیان
اینکه شرکتهای هواپیمایی با پذیریش مسئولیت،
فروش بلیت پروازهای اربعیــن را از این طریق آغاز
کردهاند ،تصریح کرد :سازمان هواپیمایی کشوری
با تخلفات احتمالی ســایتهای فروش بلیت پرواز
برخورد میکند ،البته اگر این ســایتها از ما مجوز
نداشته باشند با مراجع قضایی برای برخورد با آنها
مکاتبه صورت میگیــرد .وی بیان کرد :پس از ایام
اربعین حســینی ،نحوه فروش بلیت به روال عادی
بازمیگردد.

وضعیت بازار کاغذ این روزها یا خوب نیست یا هست،
تکلیف خودمان را نمیدانیم .ناشران و روزنامه داران
با کمبود کاغذ در بازار و باالرفتن قیمت نجومی آن
درگیر هستند ،خیلی از نشــریات چاپی با نداشتن
سهمیه کاغذ دولتی تعطیل شدهاند .تامین اجتماعی
کاغذ الزم برای چاپ دفترچههــای بیمه را ندارد،
شــرکتهای گاز ،برق و آب به دنبال حذف قبوض
کاغذی هســتند؛ اما در مقابل بازار کاغذ باطله داغ
است ،افزایش قیمت کاغذهای باطله تا جایی پیش
رفته که رییــس اتحادیه فروشــندگان گل و گیاه
تهران از افزایش افسار گســیخته کاغذهای باطله
گالیه کرده است ،افزایشی که در رکود بازار آن نیز
نقش قابل توجهی داشته است .خشکشوییها دیگر
برایشان صرفه ندارد ،لباس اتو شده را الی روزنامه
بگذارند .گزارشهای میدانی حاکی از گرانتر بودن
روزنامههای باطله از روزنامههای روی گیشه است.
ســود روزنامههای مرجوعی برای دکه دارها بیشتر
از روزنامههایی است که قیمت حمایتی خوردهاند.
موضوعی که سبب شــده تا برخی از دکه داران به
فروش روزنامههای بازیافتــی روی آورند.در همین
رابطه یکی از دکه داران چهــار باغ به «زاینده رود»
میگوید« :این روزها قیمت روزنامه باطله از روزنامه
معمولی گرانتر شــده ،اگر آن هم پیدا شود .شما
باید بابت شــش روزنامه اطالعات روز ،تنها شــش
هزارتومان پرداخــت کنید؛ اما اگــر همین تعداد
روزنامه که یک کیلوگرم میشــود را بعدا بخواهید
به عنوان کاغــذ باطله بخرید بایــد  15هزار تومان
پرداخت کنید ،پس صرفه به خریــد روزنامه روی
گیشه اســت ،البته به دلیل گرانی که در بازار کاغذ
روی داده اســت روزنامههای کمی برای دکه دارها
فرستاده میشود».
این دکه دار همان طور که بیسکویت و بطریهای
آب معدنی را به دســت مشــتریهایش میدهد،
میافزاید« :اکثر روزنامههای محلی ،استانی و حتی
سراسری کاهش سایز داده و تعداد اوراق خود را کم
کردهاند ،مصداق آن ،روزنامه همشــهری است که
ضمیمه استانی خود را قطع کرده است».
جوان دکــهدار دیگری کــه روبه روی کیوســک
مطبوعاتــیاش ،زیر ظــل آفتاب در حال ســیگار
کشیدن است ،نیز درباره افزایش قیمت کاغذهای
باطله میگوید« :اکثر نشریات خواهان روزنامههای

به منظور جلوگیری از افزایش
بیابان صورت می گیرد؛

آغاز طرح مبارزه با
ریزگردها در استان

طرح مقابله با ریزگردها در  11هزار هکتار از اراضی بیابانی استان اصفهان آغاز شد .رییس اداره امور بیابان اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت :اجرای این طرحها شامل نهالکاری ،آبیاری سنواتی و مراقبتی نهالها،
مدیریت روانآبها ،نهالکاری روی مالچ ،مالچپاشــی ،احداث بادشــکن ،مدیریت چرای دام و قرق مراتع است.
حسینعلی نریمانی افزود :اجرای این طرح با اعتبار بیش از  11میلیارد تومان تا مهر سال آینده در شهرستانهای
آران و بیدگل ،نایین ،اصفهان ،خورو بیابانک و برخوار ادامه دارد .نریمانی ،به اهمیت ایجاد بادشــکن در اطراف
مزارع بهعنوان محیطهای بالقوه برای تولید گرد و غبار نیز اشاره کرد و افزود :بهمنظور جلوگیری از انتشار ریزگرد،
احداث بادشکن در هزار کیلومتر از زمینهای استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.

رییس واحد اسکین پاس ناحیه نورد سرد مجتمع فوالدمبارکه مطرح کرد:

پیشی گرفتن کیفیت محصوالت فوالد مبارکه
از شاخصهای جهانی

کیفیت تولیدی محصوالت فوالدگران اصفهانی از مرزهای جهانی عبور کرد .رییس واحد اسکین پاس
ناحیه نورد سرد مجتمع فوالدمبارکه گفت :کیفیت تولیدات این واحد در حالی هم اکنون به استاندارد
 ۹۹و  ۶۵صدم درصد رســیده که همچنان رکورد کیفی محصوالت تولیدی شرکتهای فوالدسازی
اروپا در شاخص  ۹۹درصدباقی مانده است .عبدالرحیم صادقی با بیان اینکه این رکوردبه معنای افزایش
چشمگیر ســطح کیفیت این محصوالت تولیدی اســت ،افزود :خود کفایی در تولید و به روز رسانی
محصول از جمله عوامل عبور از این رکورد جهانی است .وی از رکورد کمی تولیدات ورق در ناحیه نورد
سرد هم خبر داد و گفت :ماه گذشته رکورد تولید ،در خط تولید اسکین پاس دو ،یکی از خطوط زنجیره
تولید این ناحیه به رقم  ۵۱هزار و  ۵۵۰تن رســید .رییس واحد اسکین پاس ناحیه نورد سرد مجتمع
فوالدمبارکه به کاهش مصرف غلتک و افزایش آمادگی به کار خطوط ناحیه نورد سرد این مجتمع نیز
اشاره کرد و افزود :رسیدن به این مرحله در افزایش تولید محصول مجتمع فوالد مبارکه نقش بسزایی
دارد .مجتمع فوالد مبارکه در  75کیلومتری جنوب غرب اصفهان واقع شده و دارای  35کیلومترمربع
کیلومتر سالن
وســعت و 17
ایــن مجتمع
تولیــد اســت.
صنعتی تولید
بزرگترین واحد
در ایران است
ورقهای فوالدی
7/2میلیون تن
و ساالنه بیش از
فوالد خام تولید
میکند.
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عربستان ،اوراق دالری
منتشر میکند
عربســتان برای جبران کسری بودجه خود در
نظر دارد اوراق قرضه مبتنی بر دالر منتشر کند.
منابــع آگاه گفتهاند که عربســتان برای بهره
مندی از وامهای ارزان و جبران کسری بودجه
خود در اندیشه منتشــر کردن اوراق قرضه بر
حسب دالر آمریکاست.
ایــن اوراق به صورت صکــوک خواهند بود و
مقامات عربستان تاکنون با چندین بانک برای
بررســی گزینههای ممکن تمــاس گرفتهاند.
محمد الجعدان ،وزیر دارایی عربستان پیشتر
گفته بود که این کشــور به دنبال تامین مالی
بیشتر برای بودجه خود است.
با این حال وی گفته که این مســئله ارتباطی
بــا حمله یگانهــای پهپادی ارتــش یمن به
تاسیسات نفتی شرکت آرامکو ندارد .عربستان
در حال حاضــر یکــی از پایینترین نرخهای
بهره در خاورمیانه را دارد؛ امــا تاکنون موفق
به جذب منابع مالــی کافی بر حســب ریال
نشده است.

گرانی دالر ،ماجرا را برعکس کرد

سمیهمصور

دریچه

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

امروزه ،پول دیجیتالی مشهور بیتکوین70 ،
درصد از معامالت روزانه در سراســر جهان به
خود اختصاص داده؛ اما جالب توجه است که پر
استفادهترین رمز ارز نیست.
بر اساس دادههای ارائه شده توسط وبسایت
 ،CoinMarketCap.comارز دیجیتالــی
تتر ،آمار بیشــترین حجم معامــات روزانه و
ماهانه را به خود اختصاص داده است.
گفتنی اســت که حجم معامــات تتر برای
نخســتین بار ،در مــاه آوریــل از بیتکوین
پیشی گرفت و در حال حاضر ،ارزش معامالت
روزانه آن ،حدود  21میلیارد دالر اعالم شــده
است.
قابل ذکر است که بیتکوین ،با ارزش معامالت
روزانه بیــش از  17میلیــارد دالر در جایگاه
دوم ،و اتریــوم بــا ارزش معامــات حدود 8
میلیارد دالر به صورت روزانه ،در جایگاه سوم
قرار گرفتند.
می توان گفت ارز دیجیتالی تتر ،آمار بیشترین
معامالت روزانه در جهان ،را به خود اختصاص
داده است.

بازار

جامسواکی طرح حیوانات
6,200
تومان

جامسواکی طرح جغد
کد BOwl-120

11,900
تومان

عکس روز

برداشت زرشک در خراسان شمالی
 98درصد از زرشک ایران در خراسان جنوبی تولید شــده و به استانها و کشورهای دیگر
صادر میشود.
جامسواکی طرح خرس
کد VBear-120

7,700
تومان

جامسواکی طرح خوک
کد OPig-120

zayanderoud8108@gmail.com
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دانستنی ها
محققان دریافتند:

میزان هورمون تستوسترون در
زنان مبتال به آسم کمتر است
محققان دریافتند زنان مبتال به آسم بیش از زنان
دیگر دارای میزان کمتری از هورمون تستوسترون
هستند« .جوآن سلدون» ،سرپرست تیم تحقیق
از دانشگاه پیتزبرگ آمریکا ،در این باره میگوید:
«نتایج مطالعه ما نشــان میدهد هورمونهای
جنسی تستوسترون و استرادیول در تفاوتهای
جنسی در بین افراد بزرگسال نقش دارند» .در این
تحقیق ،اطالعات سالمت مربوط به  ۹۲۳۸فرد در
رده سنی  ۱۸تا  ۷۹سال از سال  ۲۰۱۳تا ۲۰۱۶
بررسی شد .در مجموع  ۹درصد شرکت کنندگان
مبتال به بیماری آســم بودند .در بین زنان ،نرخ
ابتال به آســم دو برابر مردان بود ۱۲.۵ :درصد در
مقابل  ۶.۱درصد .مطالعه نشان داد ،افزایش میزان
هورمونهای جنسی موجب کاهش احتمال ابتال
به بیماری آسم میشود .در زنان دارای باالترین
میزان هورمون تستوســترون احتمــال ابتال به
بیماری آسم  ۴۴درصد کمتر بود.

ماده غذایی کولین به مقابله
با آلزایمر کمک میکند
محققان دریافتند مــاده مغذی کولیــن دارای
قابلیت پیشگیری از بیماری آلزایمر است« .رامون
والزکــوز» ،سرپرســت تیم تحقیق از موسســه
تحقیقاتــی بیماریهای عصبی بانــر آمریکا ،در
این باره میگویــد« :مطالعه ما روی موشهای نر
مبتال به عالئم شبه آلزایمر نشان میدهد مکمل
غذایی کولین در طوالنی مدت پرفایده اســت».
محققان دریافتند تاثیرات مفید کولین در طول
زندگی موجب کاهش فعالیت میکروگلیا میشود.
میکروگلیا ،ســلولهای ویژهای هستند که مغز
را از بقایــای مضر به جامانده خــاص میکنند.
کاهش مشــهود در میکروگلیا مرتبط با بیماری
که در انواع بیماریهای فساد عصبی وجود دارد،
میتواند دریچهای بر روی تحقیقات جدید باشد و
روشهایی را برای درمان طیف وسیعی از اختالالت
نظیر بیماریام اس و پارکینسون ،ارائه دهد .کولین
به دو طریــق از مغز در مقابــل آلزایمر محافظت
میکند .اول اینکه کولین مانع تولید پالکهای
آمیلوئیدبتا میشــود .پالکهای آمیلوئیدبتا
عامل بیماری زا اصلی در بیماری آلزایمر است.
دوم اینکه ،مکمل کولین موجب کاهش فعالیت
میکروگلیا میشود.

پیشنهاد سردبیر:
ماده غذایی کولین به مقابله  با آلزایمر کمک میکند
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یک متخصص فیزیوتراپی پاسخ میدهد:

توصیه روز

علل ایجاد خواب رفتگی صبحگاهی دستها چیست؟

یک متخصص فیزیوتراپی ،دربــاره خواب رفتگی
دســتها هنگام بیدار شــدن اظهار کرد :وضعیت
خوابیدن ،نقشــی مهــم در بروز احســاس خواب
رفتگی و سوزن سوزن شــدن صبحگاهی دستها
دارد؛ شــایعترین عاملی که در بروز خواب رفتگی
صبحگاهی دســتها مؤثر بوده وضعیت خوابیدن
نادرست اســت که موجب فشــرده شدن عصب
میشــود؛ اما دالیلــی دیگر هم در ایجــاد خواب
رفتگی دســتها هنگام بیدار شــدن نقش دارند.
فرناز المعینــژاد بیان کرد :از دیگــر دالیل خواب
رفتگی دســتها هنگام بیدار شــدن میتوان به
سندروم تونل کارپ اشــاره کرد؛ به این صورت که
تنگی کانالی که از عصب میانی در جلوی مچ دست
از داخل این کانال عبور میکند در فشــرده شدن
عصب ،احساس سوزن سوزن شدن و خواب رفتن
دستها تاثیرگذار است که اغلب با ضعف در مشت
کردن دست همراه بوده؛ انجام حرکات مکرر دست
در برخی شغلها مانند تایپیستها و آرایشگران در
ایجاد سندروم تونل کارپ مؤثر است؛ از دیگر علل
بروز این ســندروم میتوان به ضربه به مچ دست و
چاقی اشاره کرد.
المعینژاد افزود :مشکالت ستون فقرات گردنی هم
علل دیگر خواب رفتگی دستها هنگام بیدار شدن
است ،آرتروز و ساییدگی مهرههای گردنی و تحت
فشار بودن دیسکهای بین مهرهای گردن در تنگی
سوراخهای بین مهرهای و فشار روی نخاع یا فشرده
شدن عصبی که از این سوراخ عبور میکند ،تأثیر
خواهد داشت ،این عارضه با عالئمی دیگر مانند درد
و خشکی گردن همراه است.
این متخصــص فیزیوتراپی تاکید کرد :ســندروم
خروجی توراســیک هم دلیل دیگر خواب رفتگی
صبحگاهــی دستهاســت؛ خروجی توراســیک
ناحیهای در پایین گردن و قســمت باالیی قفسه
سینه اســت که شــبکه اعصاب و عروق مربوط به
دستها از آن عبور میکنند و به سمت بازو میروند؛
اسپاسم عضالت ناحیه گردن یا مواردی مانند دنده
گردنی در تنگ شــدن این گذرگاه و فشرده شدن
عروق و اعصاب مؤثر اســت .از عالئم این سندروم

ابالغ وقت رسیدگی
 7/140شماره 2130/97 :حل ، 3مرجع رسیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  05:10بعدازظهر روز شنبه مورخه
 ، 1398/08/18مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :سعید عموسلطانی  ،نام پدر:
عبدالعلی  ،نشــانی :اصفهان خ امام خمینی شــاپور جدید خ ش زرین سنگبری کوهی ؛
مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :محمدعلی فیض آبادی  ،نام پدر :مرادعلی -2 ،
نام و نام خانوادگی :محمد محسنی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه مبلغ  70/000/000ريال
یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات و خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی  ،دالیل
خواهان :رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت  ،گردش کار :خواهان.خوانده را
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 613952 :رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/141شماره 634/98 :حل ، 12مرجع رسیدگی :شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رســیدگی :ساعت  08:45صبح روز شنبه
مورخه  ، 1398/08/18مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمدمهدی عموتقی،
نام پدر :رجبعلی  ،نشانی :خمینی شهر خ امیرکبیر کوچه  129؛ مشخصات خوانده-1 :نام
و نام خانوادگی :هنگامه شایســته  ،نام پدر :محمدرضا  ،خواسته و بهای آن :مطالبه وجه
چک  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق
ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده
می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 613986 :رئیس شعبه دوازدهم حقوقی
شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/142شماره 634/98 :حل ، 12مرجع رسیدگی :شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  09:45صبح روز دوشنبه
مورخه  ، 1398/08/20مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حســین حاجیان ،
نام پدر :کاظم  ،نشانی :خوزســتان آبادان ایستگاه 12منازل شــرکتی ردیف  356/13؛
مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :هنگامه شایسته  ،نام پدر :محمدرضا  ،خواسته
و بهای آن :اعتراض ثالث اجرا  ،گردش کار :خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعالم
و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف614039 :
رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 7/143شماره 850/97 :حل  ، 11مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1:مینا
اسحاقیان -2حسین سلیمانی -3مرتضی اسالمی -4منوچهر احمدزاده  ،نشانی 1 :الی 3
مجهول المکان -4درچه خ نواب صفوی روبروی باسکول جنب خشکشویی ؛ مشخصات
محکوم له:نام و نام خانوادگی :بانک ملت به مدیریت هادی اخالقی و با وکالت هلنا عقیلی
زاده  ،نشانی :اصفهان شیخ صدوق شمالی ساختمان مدیریت شعبه بانک ملت ،محکوم
به:به موجب رای شــماره  2451تاریخ  97/10/03حوزه یازدهم شــورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم است به :محکومیت
تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلغ پنجاه و یک میلیون و هفتصد و ســی و پنج هزار و
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میتوان به بی حسی در ســاعد و انگشتان به ویژه
انگشت چهارم و پنجم به همراه درد در شانه ،بازو و
ساعد اشاره کرد.
وقتی عوارض دیابت دســتهای شما را
هدف قرار میدهد
المعی نژاد تصریح کرد :دیابت به علت باال بودن قند
خون بروز پیدا میکند؛ بیش از نیمی از مبتالیان به
دیابت به آسیب اعصاب محیطی و احساس خواب
رفتگی ،درد و ضعف در دســتها دچار میشوند؛
خوابیدن طوالنی مدت روی یک سمت از بدن در
فشرده شدن اعصاب و عروق آن سمت مؤثر است،
بنابراین احســاس خواب رفتگی در بازو یا دستها
ایجاد میشــود که برای رفع این مشکل و برطرف
شدن احساس خواب رفتگی دستها باید وضعیت
خوابیدن را تغییر دهیم.
وی ادامه داد :شیمی درمانی یا مصرف برخی داروها
در آســیب اعصاب محیطی و بروز احساس گزگز و
خواب رفتگی در دستها مؤثر است؛ ویتامین B ۱۲
هم یک ماده ضروری برای عملکرد سیستم عصبی و
ساخت سلولهای خونی است؛ سالمندان ،مبتالیان

چهارصد و چهل ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه طبق قرار فی مابین هزینه
به مبلغ بیست و یک هزار و پانصد و شصت و دو ريال پرداخت خسارات دادرسی مبلغ یک
میلیون و هشتصدهزار ريال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و پرداخت نیم
عشــر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد .ماده 34قانون
اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.م الف 614256 :ایمان بختیاری
قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای
 7/144شماره پرونده 876/98:حل  ، 4شــماره دادنامه ، 98/06/23 -1397:خواهان:
محمدمهدی عموتقی با وکالت محمدعلی آلویی نشــانی :خمینی شهر چهارراه شریعتی
جنب مسجد حضرت ابوالفضل ،خوانده :امین حسین زاده نشانی :مجهول المکان  ،خواسته:
مطالبه سفته گردشکار :با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی اعالم و با استعانت از خداوند
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا :در خصوص دعوی
آقای محمدمهدی عموتقی با وکالت محمدعلی آلویی به طرفیت آقای امین حسین زاده
به خواســته مطالبه مبلغ  200/000/000ريال وجه نقد بابت دو فقره ســفته واخواست
نشده به شماره های  786134و  786135مورخ  98/3/1به انضمام خسارات دادرسی و
تاخیر تادیه با بررسی مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق سفته و با وجود اصل سند
مستند دین در ید خواهان که داللت بر مدیونیت خوانده می نماید و با توجه به عدم حضور
خوانده و عدم دفاع موثر از جانب وی و استصحاب دین دعوی خواهان را ثابت تشخیص
و مستنداً به مواد  307و  308و  309قانون تجارت و مواد  1258قانون مدنی و مواد  519و
 522قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت
مبلغ  200/000/000ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  2/520/000ريال بابت
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  98/05/01لغایت
استهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک
مرکزی جمهوری اســامی ایران در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و
ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت  20روز
پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان
خمینی شهر می باشد  .م الف 613970 :عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای
حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/145شماره 1128/98 :حل ،12مرجع رسیدگی :شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  09:30صبح روز دوشنبه
مورخه  ، 1398/08/20مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگــی :مجید دارائی  ،نام
پدر :محمدعلی  ،نشــانی :فالورجان کرسکان جودرســتان خ بهشتی کوچه عشقی 18؛
مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :جالل رفیعی  ،نام پدر :محمدصادق  ،خواسته
و بهای آن :مطالبه وجه حواله  ،گــردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 614499 :رئیس
شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/146شماره 1099/98 :حل ، 11مرجع رسیدگی :شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  09:45صبح روز یکشنبه
مورخه  ، 1398/08/19مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حسین آقایی  ،نام
پدر :براتعلی  ،نشانی :خمینی شهر منظریه خ شــهید عموشاهی خ پیمان مجتمع سپیدار
ط 4واحد 7؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :شرکت فرش آریا گستر چاووش
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به برخی بیماریهای گوارشــی و خــود ایمنی در
معرض کمبود ایــن ویتامین قــرار دارند؛ کمبود
ویتامین  B ۱۲با عالئمی مانند گزگز دســتها و
پاها ،ضعف عضالت و کاهش اشــتها همراه است.
این متخصص فیزیوتراپی اظهار کرد :کیستهای
گانگلیونی مچ دســت با ایجاد فشار بر اعصاب این
ناحیه در ایجاد احســاس سوزن ســوزن شدن در
دستها تاثیرگذار هستند؛ برخی بیماریهای دیگر
مانند اماس ،کمکاری تیروئید ،لوپوس ،ســندروم
گیلن باره و روماتیســم مفصلی هم ممکن اســت
خواب رفتگی صبحگاهی دستها را ایجاد کنند.
راههای تشخیص خواب رفتگی صبحگاهی
دستها چیست؟
این متخصص فیزیوتراپی ،بیان کــرد :اگر خواب
رفتن دستها با تغییر دادن وضعیت خواب و تکان
دادن دســتها از بین نرود یا با ســایر عالئم مانند
ضعف عضالت همراه باشــد فرد باید به پزشــک
مراجعه کند؛ انجام آزمایش خــون ،رادیوگرافی از
گردن MRI ،و نوار عصب و عضله (الکترومیوگرافی)
از جملــه راههای تشــخیص علل خــواب رفتن

صبحگاهی دستهاست.
درمان خواب رفتگی صبحگاهی دستها
المعینژاد افــزود :درمان این عارضه بــا توجه به
علت ایجاد کننــده آن متفاوت اســت؛ اما به طور
کلی روشهایی مانند پوشــیدن مــچ بند ،مصرف
داروهای ضــد التهاب ،ورزش و اصــاح وضعیت
خواب به درمان خواب رفتگی صبحگاهی دستها
کمک میکنند.
تمرینهای درمانی برای رفع خواب رفتگی
صبحگاهی دستها
این متخصص فیزیوتراپی اظهار کــرد :در تمرین
نخست در حالی که آرنج فرد صاف و کف دست رو
به باالست ،شخص باید با دست دیگر انگشتان را به
سمت خود بکشد تا کشــش را در ناحیه مچ و کف
دست احساس کند ۱۰ ،ثانیه دســتها را در این
وضعیت نگــه دارد؛ این حرکت باید ســه بار تکرار
شــود .وی تصریح کرد :در تمرین دوم شخص باید
نخست دست را باال نگه دارد و به آرامی انگشتان را
جمع سپس دست را مشــت کند؛ این حرکت باید
 ۱۵بار تکرار شود .المعینژاد گفت :در تمرین سوم
فرد در حالی که آرنجش صاف و انگشتانش کشیده
است ،انگشت شســت را باید به سمت عقب بکشد
و از سایر انگشــتان دور کند تا کشــش را در کف
دست و قاعده انگشت شست احســاس کند۱۰ ،
ثانیه انگشت شســت را در این وضعیت نگه دارد؛
این حرکت باید ســه بار تکرار شود .این متخصص
فیزیوتراپی بیان کرد :در تمریــن چهارم ،فرد باید
روی ساعد را از مچ به ســمت آرنج  ۶۰ثانیه ماساژ
دهد.
وی یادآوری کــرد :در تمرین پنجم شــخص باید
انگشــتانش را در هم قالب کند و به آرامی نخست
دســتها را به جلو بکشد ســپس گردن و ستون
فقرات پشتی را خم کند و کشش را ادامه دهد۱۰ ،
ثانیه بدن را در این وضعیــت نگه دارد این حرکت
باید  ۳بار تکرار شود؛ انجام این ورزشها با کاهش
اسپاسم عضالت گردن ،ساعد و دستها و برداشتن
فشار از روی اعصاب دست ،خواب رفتگی دستها
را کاهش میدهد.

 -2 ،نام و نام خانوادگی :امیرحســین خدابنده لو  ،نام پدر :محمد  ،خواســته و بهای آن:
مطالبه  57/000/000ريال بابت یک فقره چک بانک مســکن به انضمام کلیه خسارات
وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک الی زمان اجرا ،
گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر
جهت رســیدگی حاضر گردد .م الف 614508 :رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای
حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/147شماره 1097/98 :حل ، 11مرجع رسیدگی :شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  09:30صبح روز یکشنبه
مورخه  ، 1398/08/19مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حسین آقایی  ،نام
پدر :براتعلی  ،نشانی :خمینی شهر منظریه خ شــهید عموشاهی خ پیمان مجتمع سپیدار
ط 4واحد 7؛ مشــخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :علیرضا حسینی منش  ،نام پدر:
سعیدرضا  ،خواسته و بهای آن :مطالبه مبلغ نود و هفت میلیون ريال بابت یک فقره چک
بانک کشاورزی به انضمام کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه
از تاریخ سر رسید الی زمان وصول و اجرا  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف614509 :
رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/148شماره 969/98 :حل ، 8مرجع رسیدگی :شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:00بعدازظهر روز شنبه مورخه
 ، 1398/09/02مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :قدرت اله خسروی  ،نام پدر:
عزت اله  ،نشانی :اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید کوچه سعدی جنوبی
جنب ساختمان پاسارگاد دفتر آقای رحمت اله احمدپور ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام
خانوادگی :بیتا شاهین  ،نام پدر :عزیزاله  ،خواسته و بهای آن :مطالبه یک فقره چک به مبلغ
 40/000/000ريال  ،دالیل خواهان :کپی مصدق چک کپی مصدق گواهی عدم پرداخت
 ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر
جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 614589 :رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/149شماره 1111/98 :حل ، 2مرجع رسیدگی :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:30بعدازظهر روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/08/22مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمدجواد رستمیان،
نام پدر :نوراله  ،با وکالت آقای عباس مهرابی  ،نشانی :خمینی شهر بلوار توحید فروشگاه
رستمیان ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :مجتبی حیدری  ،نام پدر :محمدتقی،
خواســته و بهای آن :مطالبه  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهــول المکان اعالم و
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت
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از دیابت نوع 2
با دوچرخه فرار کنید
تحقیق جدید نشان میدهد ،افرادی که برای رفتن
به محل کار یا برای تفریح و ســرگرمی دوچرخه
ســواری میکنند ،کمتر در معرض ریسک ابتال به
دیابت نوع  ۲قرار دارند .محققان دانمارکی عنوان
میکنند حتی شــروع دوچرخه سواری در سنین
باال هم برای سالمت مفید است .مارتین راسموسن،
سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه دانمارک جنوبی،
در این باره میگوید« :از آنجایــی که از دوچرخه
ســواری میتوان در فعالیتهای روزانه اســتفاده
کرد ،حتی افرادی هم کــه وقت کافی برای ورزش
ندارند میتوانند بدین طریــق ورزش کنند» .این
مطالعه شامل بیش از  ۵۰هزار مرد و زن دانمارکی با
میانگین سنی بین  ۵۰تا  ۶۵سال بود.

سوال روز

چه مواد غذایی باعث خوشبو
شدن دهان می شود؟
یکی از علل اصلی بــوی بدن دهان میتواند نتیجه
عدم رعایت بهداشت کافی دهان و دندان ،پوسیدگی
دندان ،عفونت لثه و یا آبسه باشد .این عارضه میتواند
نشانه یبوست و سینوزیت هم باشد .در برخی موارد
هم بیماری زمینهای مانند نارسایی کبدی ،کلیوی و
دیابت کنترل نشده باعث ایجاد بوی بد دهان خواهند
شد .اما میتوان به کمک روشهایی بوی بد دهان
را رفع کرد .چنانچه بوی بــد دهان به علت بیماری
زمینهای نباشد ،با داشــتن برنامه غذایی صحیح و
رعایت بهداشــت دهان میتوان آن را برطرف کرد.
اما چنانچه بوی بدن دهان به راحتی برطرف نشود
مراجعه به دندانپزشک و پزشک ضروری است .دهان
شــویه ها میتوانند در بر طرف شدن بوی بد دهان
و همچنین کشته شــدن باکتریهای مضر مفید
باشند .موادی همچون جعفری ،شوید و گشنیز تازه
یا دانه هل در صورتی که بعد از غذا جویده شوند
به پیشگیری از بوی بد دهان کمک خواهند کرد.

آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 614240 :رئیس
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
تحدید حدود اختصاصی
 7/139شماره 98/7/7-98/2027025526 :چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه
پالک  73فرعی از  9336اصلی واقــع در بخش  5ثبت اصفهان که طبق رای شــماره
 139860302027002173مورخ  1398/02/28از طــرف هیات حل اختالف موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت
اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم به نام محمد تقی قضاوی
خوراسگانی فرزند حسن کدملی شماره  1291256431صادره از اصفهان با توجه به اینکه
تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر
از ماده  15قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در
تاریخ  1398/08/09روز  5شــنبه ساعت  9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق
ماده  86آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض
به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این
منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت
مقررات ادامه خواهد داد .مالف 613759:شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه
شرق اصفهان
ابالغ رای
 7/136رأی قاضی شورا کالسه پرونده 2/303/98 :شــماره دادنامه 787 :در خصوص
دادخواست روح اله صالحی راد به طرفیت اصغر عبدالهی دستجردی به خواسته مطالبه
مبلغ  25.000.000ریال وجه  1فقره چک به شماره  811261مورخ  95/8/5به عهده بانک
سپه شعبه دستگرد بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه  98/6/31و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده
چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از
ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده ،فلذا با توجه
به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه  98/6/31و با احراز اشتغال ذمه
خواندگان و استصحاب دین و مستندا به ماده  11قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310
و  311و  313از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام
به ماده  2قانون صدور چک و مواد  198و  519و  522از قانون آئین دادرسی مدنی ،حکم
به محکومیت تضامنی خوانده و به پرداخت مبلغ  25/000/000ریال بابت اصل خواسته و
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم
می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ ،قابل واخواهی در همین
شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی
دادگستری شهرســتان آران و بیدگل می باشد .م الف 614814 :محمدرضا کرمانی
نصرآبادی شعبه دوم حقوقی حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل
ابالغ وقت رسیدگی
 7/137نظر به اینکه خواهان روح اله صالحی راد به طرفیت امیرحسین گلی به خواسته
مطالبه وجه چک دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده
است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده  2/640/98ثبت
و برای تاریخ  98/9/18ساعت  11صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه یکی از
خواندگان فوق مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب
به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده ،ضمنا نامبرده می تواند تا قبل
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی
شورای حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید .م الف 614882 :محمدرضا مقری
بیدگلی مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل
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ناجا

بازگرداندن کیف پول توریست
توسط مامور پلیس وظیفهشناس
جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان
گفت :یک کیف که حاوی مقادیــر زیادی دالر،
دینار و  15میلیون و  600هــزار ریال وجه نقد
کشــورمان بود ،توســط یکی ازماموران پلیس
اصفهان به مالک که یک توریســت درمانی بود
بازگردانده شد .حسین حسینزاده اظهار داشت:
یکی از ماموران کالنتری  35بازار اصفهان حین
گشــتزنی در محدوده عمــارت عالیقاپو یک
کیف زنانه را در کنار نیمکتی پیدا کرد .جانشین
فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود :این کیف
حاوی  51قطعه اسکناس  100دالری 58،قطعه
اسکناس  25هزار دینارعراقی 5،قطعه اسکناس
 50هزاردینارعراقی ،یک قطعه اسکناس یک هزار
دینار عراقی 15،میلیــون و  600هزار ریال وجه
نقد ،یک دســتگاه تلفن همراه سامسونگ و یک
رشته گردنبند تزیینی بود .وی در ادامه تصریح
کرد :با توجه به اینکه یک سیمکارت کشور عراق
در کیف بود ،اقدامات تخصصی برای شناســایی
مالک انجام شــد و در کمتر از یک ساعت مالک
آنکه از اتباع کشور عراق بود ،شناسایی شد.

ارسال تصویر مدارک در
تلگرام ،بهانه اخاذی از شهروند
اصفهانی
رییس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری
فردی که با سوءاستفاده از مدارک هویتی یکی از
شهروندان از طریق هک تلگرام قصد اخاذی از وی
را داشت خبر داد .سید مصطفی مرتضوی اظهار
کرد :در پی شــکایت یکی از شهروندان مبنی بر
اینکه فردی ناشــناس تصویر مدارک و اطالعات
هویتی وی را در اختیار دارد و با ارسال پیامهای
تهدیدآمیز قصــد مزاحمت و اخــاذی از وی را
دارد ،بررسی موضوع در دســتورکار این پلیس
قرار گرفت.
رییس پلیس فتای اســتان اصفهــان افزود :در
بررسی اولیه مشخص شــد فردی ناشناس با در
اختیار داشتن کد دسترســی به پروفایل شاکی
به تصویر مدارک و اطالعــات هویتی بارگذاری
شده توسط شاکی دسترسی پیدا کرده و با ارسال
پیامهای تهدیدآمیز قصــد اخاذی از وی را دارد.
وی خاطرنشــان کرد :با توجه به اظهارات شاکی
و اقدامات پلیســی ،متهم شناســایی و دستگیر
شــد که در بازجویی به عمل آمده عنوان داشت
با ارسال پیامهای جعلی تبلیغاتی و جلب اعتماد
شاکی با دریافت کد دسترسی به پروفایل موفق
شدم تصویر مدارک هویتی وی را به دست آورم.
مرتضوی به شهروندان توصیه کرد :به هیچ عنوان
مــدارک هویتی خود را در تجهیزات هوشــمند
نگهداری نکرده و از طریق شبکههای اجتماعی
تبادل نکنید.

پریسا سعادت
ســردار معصوم بیگی ،فرمانده نیــروی انتظامی
اصفهان ،هفته گذشــته در جریان نشست خبری
خود ،خبــر از افزایش  711درصدی کشــفیات
شیشه در استان داد؛ آماری که در نگاه اول هوش
از سر هر خوانندهای می پراند .مخدر شیشه آنقدر
مخرب است که تصور اینکه چقدر از این مواد کشف
شده و چقدر همچنان در شــبکه توزیع و مصرف
قرار دارد ،نگران کننده اســت؛ هر چند بر اساس
آمار ،رشد کشفیات شیشه در اســتان اصفهان از
متوسط کشــوری هم باالتر اســت .بر اساس آمار
کشور کشفیات شیشه در پنج ماه نخست و تا آخر
مرداد امسال برابر با  611درصد بوده است .آنچه
از دل آمار و ارقام بیرون میآید این است که بازار
مصرف روانگردانها و مواد مخــدر فعال با اقبال
عمومی بیشتری روبهرو است .کاهش قیمت برخی
از مواد مخدر و روانگردان و دسترســی آســان به
انواع آنها هم در باالرفتن این آمار بیتاثیر نیست.
در بین روانگردانها شیشه که از  ۱۴سال پیش
پایش به ایران باز شــده ،هر روز با قیمت کمتری
در دســترس مصرفکنندگان مواد مخدر است،
تا جایی که در ســالهای اخیر قیمــت هر کیلو
از آن به  ۹میلیون تومان رســیده است .هر چند
متخصصان و کارشناســان نیروی انتظامی کشور
معتقدند میزان مصرف این ماده در کشور به دلیل
عوارض شدید و اطالع رسانی عمومی رو به کاهش
است .کاهش مصرف شیشه به معنای پایین آمدن
نرخ اعتیاد به روان گردانها و مخدرهای نوظهور
نیست بلکه مدل اســتعمال از شیشه به گل تغییر
کرده اســت ،مادهای که به عقیــده اغلب مصرف
کنندگانش عوارض چندانی ندارد و حتی اعتیادآور
هم نیســت .این وضعیت مصرف ،موجب شده تا
ســوداگران راههای دیگری برای عرضه شیشه در
بازار پیدا کنند .نبود مشتری شیشه در بازار ایران
و یا به عبارتی کم شدن خریداران موجب شده تا
ســوداگران نوع دیگری از این مــاده را روانه بازار
کنند ،نوعی از شیشــه که قیمت ارزانتری دارد
و چندین برابر آن اثــرات ویرانگر به جا میگذارد.
سردار ســعید منتظرالمهدی ،ســخنگوی ستاد
مبارزه با مواد مخدر ،درباره این روانگردان جدید
گفته ،این ماده در حال تولید در کشور افغانستان
است و اطالعات به دست آمده حکایت از این دارد

که این ماده روانگردان شیشه با قیمت پایینتر؛
اما عوارض بسیار بیشــتر از شیشههای قبل آماده
شــده اســت .قاچاقچیان برنامههای دیگری هم
برای شیشه دارند ،به نظر میرسد این ماده آنقدر
برای سوداگران سود داشــته که به راحتی حاضر
نیســتند بازار این مخدر را از دســت بدهند .پس
از آنکه گفته شــد برخی از تنباکوهای وارداتی و
قاچاق در ایران با برخی از انواع مخدر شیشه برای
اثردهی و لذتبخشی بیشــتر ترکیب شده است،
حاال کارشناســان می گوینــد ،قاچاقچیان نوعی
از شیشه را روی مخدر گل اســپری میکنند و به
این طریق باز هم بازار را در دســت گرفتهاند .در
حالی که اغلب مصــرف کنندگان جوان ماریجوانا
در ایران به بهانه عــدم اعتیادآور بودن این ماده به
مصرف آن روی آوردهاند ،بررســیها چیز دیگری
می گویند .حقیقت این است که اعتیادآور نبودن

ماریجوانــا در روزگاری ،چندان هــم دروغ نبود.
تتراهیدروکانابینــول یا  THCیکــی از ترکیبات
اصلی ماریجواناست که روی بخشی از مغز که باعث
احساس رضایت در فرد میشــود ،اثر میگذارد.
در ســال  ۱۹۹۰میزان  THCموجود در این ماده
در حدود  ۳.۸بــود که وابســتگی چندانی ایجاد
نمیکــرد .ولی در طــول این  ۲۰ســال ،افزایش
مصرف این ماده سبب شــد تا تولید آن پیشرفت
کند و با اســتفاده از تغییرات نــژادی و کودها و
شــرایط گلخانهای ،حاال میزان  THCاین ماده به
 ۱۳درصد رسیده است .البته با استفاده از عصاره
ماریجوانا به جای مصرف خود گیاه آن ممکن است
میزان این  THCبه  ۳۰درصد هم برســد .موضوع
مخرب در مــورد ماریجواناهای عرضه شــده در
بازار ایران این است که فروشــندگان اغلب روی
گلهای نر که نباید کشــیده شــود و اصال THC

ندارد ،آمفتامین اسپری میکنند و به اسم گل ماده
میفروشند .این کار هیچ اثری روی طعم و بوی گل
نمیگذارد و در عوض نشئگی زیادی ایجاد میکند
که مشابه شیشه است .یکی از اصلیترین کارهای
تولیدکنندگان شیشه ،تغییر شکل این ماده برای
فریب مصر فکنندگان است .تولید ماده مخدری
به نام تسبیح که از دانههای ســفید یک اندازهای
تشکیل شده است و اتفاقا به ســرعت مشتریان و
مصرفکنندگان زیادی را هم جذب کرده ،از جمله
همین راهکارهای فروش شیشــه اســت هر چند
مصرفکنندگان مدعی هســتند ،تسبیح مادهای
است که نشــئگی کمتری دارد و موجب افزایش
تمرکز و خالقیت میشــود؛ اما کارشناسان اعتیاد
میگویند ،این ماده همان مخدر شیشــه است که
با چند اسید خطرناک مخلوط ،به بازار عرضه شده
است.

یک هزار دانشجوی اصفهانی زائر اربعین میشوند
مدیر ستاد اربعین دانشجویی استان اصفهان با اشاره به اعزام یک هزار دانشجوی اصفهانی به مراسم اربعین ،گفت:
اعزام دانشجویان به مراسم پیادهروی اربعین آغاز شد .علی کریمی اظهار داشت :از  10مهرماه اعزام دانشجویان به
مرزهای زمینی کشور آغاز شد و تا تاریخ  19مهر این روند ادامه خواهد داشت .وی افزود :از استان اصفهان  25اتوبوس
که شامل بیش از یک هزار دانشجو است ،برای راهپیمایی عظیم اربعین به مرزهای زمینی کشور منتقل میشوند.
وی با اشاره به وضعیت اسکان دانشجویان ،گفت :امسال هنوز مکانی برای اسکان دانشجویان مشخص نشده؛ اما در
تالش هستیم یکی از موکبهای نزدیک کربال را که ظرفیت پذیرش یک هزار تا  2هزار نفر را دارد ،برای اسکان زائران
دانشجوی استان اصفهان هماهنگ کنیم .وی با اشاره به سابقه ستاد اربعین دانشجویی استان ،افزود :ستاد عتبات
عالیات بسیج دانشجویی از سال  1390کار خود را آغاز کرد و سال به سال با توجه به ابعاد گسترده حماسه اربعین
حسینی فعالیت این ستاد بیشتر شده است.

این تصمیم شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است که داروهای خارجی که
مشابه ایرانی دارند از لیست بیمه خارج شوند تا ضمن صرفه جویی از تولید داخلی حمایت شود .مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی درباره حذف برخی داروها از پوشش بیمه گفت :این تصمیم شورای عالی بیمه
و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اســت که داروهای خارجی که مشابه ایرانی دارند از لیست
بیمه خارج شوند تا ضمن صرفه جویی از تولید داخلی حمایت شود .این موضوع مختص سازمان تامین
اجتماعی نیســت و همه صندوقهای بیمهای باید این مصوبه را اجرا کنند .مصطفی ساالری افزود :در
خصوص بیمه تکمیلی و پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد برنامههای خوبی در حال اجراست
و تالش میکنیم تاخیر به شرکتهای بیمه نداشته باشیم .در مورد پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف
قرارداد نیز بر اساس تفاهم نامه با وزارت بهداشت حرکت میکنیم تا پرداختها به موقع انجام شود.

با مسئوالن
امام جمعه اصفهان:

جلوگیری از وقوع جرائم نباید منحصر به نیروی انتظامی شود
امام جمعه اصفهان با تقدیر از اقدامات گسترده نیروی
انتظامی برای تامین امنیت و آرامش جامعه ،گفت:
معتقدم جلوگیری از وقــوع جرائم نباید منحصر به
این نیرو شــود و باید همه مردم برای امنیت کشور
وارد میدان شوند .آیتا...سیدیوسف طباطبایینژاد
در دیدار فرماندهان و مسئوالن فرماندهی انتظامی
استان اصفهان که به مناسبت هفته نیروی انتظامی
انجام شد ضمن تبریک این هفته ،اظهار کرد :به سهم
خود از زحماتی که نیروهــای انتظامی برای تامین
امنیت و آرامش مردم میکشــند ،تقدیر و تشــکر
میکنم و یاد و خاطره همه شهدای این نیرو به ویژه
شهید استواریکم «میالد امینی» که اخیرا به خیل
شهدا پیوسته را گرامی میدارم .امام جمعه اصفهان
افزود :معتقدم جلوگیری از کارهای خالفی که امروز
در تمامی شهرها و روســتاها انجام میشود ،نباید
منحصر به این نیرو شــود بلکه باید همه مردم برای
امنیت کشور وارد میدان شوند .وی خاطرنشان کرد:
باید فرهنگ ارتباط مردم با پلیس و مشــارکت آنان
در تامین امنیت جامعه ارتقا پیــدا کند و در جامعه
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هزار چهره مخرب شیشه

حذف پوشش بیمهای برخی داروها توسط سازمان تامین اجتماعی

کالهبرداری چند میلیون
تومانی با برنامههای همسریابی
پلیس فتای اصفهان نســبت به رواج ســایت و
کانالهای همســریابی و اســتفاده افراد از آنها
هشــدار داد ،بر این اســاس اعالم شده است در
کنار این ســایتها و کانالها این روزها شــاهد
تبلیغ فروش نرمافزارها و اپلیکیشنهایی هستیم
که بدافزارهای جاسوسی هســتند .مدتی است
فروش نرمافزارهای همســریاب و صیغهیاب در
فضای مجازی و به خصوص پیامرســان تلگرام
رایج شده است ،نرمافزاری که بعد از تهیه و نصب
به کاربر اجازه میدهد تا فرد مورد نظر خود را بر
اساس تصاویر موجود برای ازدواج موقت انتخاب
کند .بر اســاس اعالم پلیس فتــای اصفهان در
موردی در پی شــکایت یکی از شهروندان مبنی
بر برداشــت غیر مجاز رســیدگی به موضوع در
دستور کار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت ،با
بررسیهای به عمل آمده مشخص شد شاکی با
فریب تبلیغات نرمافزار صیغهیاب اقدام به خرید
و نصب اپلیکیشن میکند که در این میان با سوء
استفاده از اطالعات بانکی شــاکی ،مبلغ پنجاه
میلیون ریال از حســاب وی برداشــت میشود.
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان در ادامه به
شــهروندان توصیه کرد :این اپلیکیشن شیوهای
جدید برای کالهبرداری و سوءاستفاده از کاربران
در فضای مجازی است و به هیچ عنوان نباید آن
را روی گوشــی تلفن همراه خود نصب کنند ،به
نحوی که اســتفاده و فعالســازی آن مستلزم
پرداخت اینترنتی مبلغ اندکی از سوی مشتریان
است ،همچنین این اپلیکیشــن به نوعی بدافزار
جاسوسی به شمار می رود.

با وجود افزایش کشفیات شیشه در کشور ،تولید کنندگان این ماده هر روز مدل جدید از آن
را وارد بازار میکنند؛

پیش بینی بارش پراکنده
پاییزی در برخی مناطق
استان اصفهان

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

نهادینه شــود چراکه حتی یک مورد وقوع جرم هم
برای نظام اسالمی ما ناپســند است ،همه باید برای
سالمت جامعه تالش کنیم .امام جمعه اصفهان ادامه
داد :امروز با تالش نیروهای انتظامی و دیگر نیروهای
مسلح نظام جمهوری اسالمی ایران یکی از امنترین
کشورهای دنیاست و شــما باید برای سربلندی این
انقالب و تنها کشور شیعه در دنیا تالش کرده و این
شرایط را حفظ کنید.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان:

آمار تخلفات در حیطههای محیط زیست کاهش داشته است
فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست
استان اصفهان گفت ۹۷ :شکارچی غیرمجاز طی شش
ماه نخست ســال جاری در مناطق چهارگانه و شکار
ممنوع اصفهان دستگیر شدند .مرتضی جمشیدیان
با اشاره به  ۶۰مورد تخلف شکار و صید در شش ماهه
نخست امســال ،اظهار کرد :ســال گذشته در مدت
مشابه  ۷۲مورد تخلف شــکار و صید گزارش شد؛ با
توجه به تالش محیط بانان ما در مناطق تحت حفاظت
آمار تخلفات کاهش داشته است .وی با بیان اینکه ۹۷
شکارچی غیرمجاز در شش ماهه نخست سال جاری
دستگیر شدند ،افزود :از این متخلفان  ۲۲قبضه سالح
غیرمجاز ۲۲ ،قبضه ســاح مجاز و یک قبضه سالح
جنگی کشف و پرونده آنان برای رسیدگی و برخورد
قانونی به مراجع قضایی ارســال شد .جمشیدیان با
اشاره به  ۳۴۹مورد شــکار و زنده گیری پرندگان در
سال جاری ،گفت :سال گذشته در مدت مشابه ۱۰۴
مورد شــکار و زنده گیری پرندگان در مناطق تحت
حفاظت گزارش شد .وی با بیان اینکه تخلف در زمینه
زنده گیری پرندگان در سال جاری افزایش یافته است،

کارشناس پیشبینی هوای اســتان اصفهان گفت :بارش پراکنده پاییزی در
برخی مناطق به ویژه غرب و تا حدودی در مرکز اســتان پیشبینی میشود.
حجتا ...علیعسگریان با اشــاره به تداوم جوی ناپایدار بر استان  ،اظهار کرد:
ناپایداریهای جوی بیشتر مناطق استان طی این چند روز بهصورت افزایش
ابر و گاهی وزش باد نسبتا شدید خواهد بود .وی افزود :بارش پراکنده پاییزی
در برخی مناطق به ویژه غرب و تا حدودی در مرکز استان پیشبینی میشود.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

خاطرنشــان کرد :از ابتدای سال تاکنون  ۳۲۸قطعه
سهره طالیی و پنج قطعه بلدرچین توسط متخلفان
زنده گیری شــدند .فرمانده یگان حفاظت اداره کل
حفاظت محیط زیست استان همچنین به  ۴۲مورد
شکار و زنده گیری پستانداران در شش ماهه امسال
اشاره کرد و گفت :شکارچیان غیرمجاز در این مدت
 ۱۲رأس کل ۹ ،رأس قوچ ،چهار رأس گراز ،هفت رأس
آهو و دو سر خرگوش شکار کردند.

کارشناس پیشبینی هوای اســتان اصفهان ،خاطرنشان کرد :امروز احتمال
تداوم بارش پراکنده در نیمه غرب اســتان وجود داردو روز یکشنبه جو پایدار
خواهد شد .علیعسگریان با اشاره به کاهش ســه درجهای دمای هوا در ۲۴
ساعت آینده ،ادامه داد :خوروبیابانک و چوپانان با دمای  ۳۴درجه سانتیگراد
باالی صفر و بوئین و میاندشت با دمای سه درجه ســانتیگراد باالی صفر به
ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.

zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

هالل احمر

توصیههایی که زائران اربعین
باید جدی بگیرند
سرپرســت حــوزه معاونت بهداشــت ،درمان و
توانبخشــی جمعیت هالل احمر استان اصفهان
گفت :زائران کربال که قصد شرکت در راهپیمایی
عظیم اربعین را دارند با رعایت نکاتی بسیار ساده
میتوانند سالمتی خودشان را در این مسیر حفظ
کنند .امیر جاللیان اظهار داشــت :زائران باید در
طول راهپیمایی اربعین به منظور حفظ سالمتی
خود به نکاتی توجه کنند .وی افزود :تجمع انبوه
مردم در یک منطقه ،گاهی سبب بروز مشکالتی
برای زائران میشود که میتوان با رعایت مسائلی
ســاده ،از آنها جلوگیری کرد .سرپرســت حوزه
معاونت بهداشــت ،درمان و توانبخشی جمعیت
هالل احمر اســتان اصفهان تصریح کرد :طبق
تجربیات ســالهای قبــل در جاهایی که حجم
زائران بیش از حد معمول بود ،افراد با مشکالتی از
جمله شکستگی انگشتان پا ،در رفتگی و کوفتگی
قوزک و مچ پا و همچنین فشار به قفسه سینه در
اثر ازدحام بیش از حد مواجه شدند ،بنابراین زائران
باید به این نکات توجه داشته باشند .وی با اشاره
به ضرورت رعایت نکات بهداشت فردی در حفظ
سالمتی زائران کربال در ایام اربعین ،اظهار داشت:
رعایت مسائل بهداشــتی از جمله شستوشوی
دســتها قبل از غذا خوردن ،استفاده از ماسک،
نوشیدن آب معدنی پلمب شده ،شستن صحیح و
کامل میوهها ،غذا خوردن در اماکن و موکبهایی
که بهداشت مواد غذایی را رعایت میکنند ،بسیار
قابل توجه است .جاللیان افزود :استفاده از کفش
مناسب پیادهروی به خاطر جلوگیری از بروز تاول
در پا به علت پیادهروی طوالنی ،ضروری است و
توصیه میشود هر سه ،چهار ساعت یکبار بین
پیادهروی زائــران کفشهایشــان را دربیاورند،
پاهایشــان را بشــویند و چند دقیقهای پاهای
خود در معرض هوای آزاد بگذارنــد .وی با بیان
اینکه هنگام پیادهروی ،ممکن است افرادی دچار
عرق سوز در ناحیه رانها شوند ،گفت :پیشنهاد
میشود هر دو ســاعت یکبار محل عرق سوز را
بشویند و خشک کنند و سپس از پودر بچه استفاده
کنند تا از تاول زدن جلوگیری شــود و بتوانند به
پیادهروی خــود ادامه بدهند .سرپرســت حوزه
معاونت بهداشــت ،درمان و توانبخشی جمعیت
هالل احمر استان اصفهان تصریح کرد :بیماران
خاص و افرادی که سابقه بیماری دارند ،میبایست
حتما داروهایشان را همراه خود داشته باشند چون
در کربال داروهای تخصصی بــه هیچ وجه وجود
ندارد و توصیه میشود دیابتیها ،بیماران قلبی،
ریوی ،تنفسی و کلیوی داروهای مورد نیاز خود
را به اندازه کافی همراه داشته باشند و همچنین
به منظور جلوگیری از مشکالت ناشی از بیماری،
مسیر راهپیمایی را با وقفه طی کنند و حتما بین
راه استراحت کنند .وی ادامه داد :زائران در صورت
نیاز به خدمات درمانی در طول مسیر میتوانند
از کمپهای هالل احمر که در کل مسیر مستقر
هستند از خدمات رایگان آنها استفاده کنند.

نیروهای متخصص و تجهیزات
هالل احمر اصفهان عازم عراق
میشوند
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان
اصفهان گفت :هماهنگیهــای الزم برای اعزام
نیروهای متخصص ،آمبوالنس ،خودروی نجات و
سایر تجهیزات درخواست شده در قرارگاه مرزی
انجام شــده و این نیروها عازم عراق میشــوند.
داریوش کریمی با اشاره به فعالیتهای هالل احمر
در زمان ایام اربعین ،اظهار داشت :جمعیت هالل
احمر استان مسئول کمیته امداد و نجات است و
با برگزاری جلســات با اعضای کمیته برنامههای
مختلفی از جمله هماهنگی مصوبات اجرا در خود
اســتان ،آمادگی و آمادهباش تمام دستگاههای
عضو کمیته امداد و نجات و راه ،پوشش امدادی
اتوبوسها و زائرانی که از اســتان اصفهان عبور
میکنند ،اسکان اضطراری زائران و سایر اقداماتی
که در حوادث نیاز هست را پشتیبانی میکند .وی
افزود :مسئول درمان و رسیدگی به امور درمانی
زائران از طرف جمهوری اسالمی ایران ،در داخل
کشور عراق ،هیئت پزشکی حج و زیارت و هالل
احمر با همکاری و کمک ســازمان امداد و نجات
جمعیت هالل احمر اســت .کریمی با اشــاره به
کمکهای هالل احمر اصفهان در این زمینه ،ادامه
داد :آمبوالنس و سایر تجهیزات و خودروهایی که
از ما خواسته شده در اختیار متولیان امر قرار داده
شده است .وی با بیان اینکه در داخل کشور ایران
هم سازمان امداد و نجات مسئول این کار است،
اظهار داشت :در مرز شــلمچه یا چذابه خودروی
مجهز ارتباط ســیار برای پوشــش ارتباطات و
بحث ارتباطات ماهوارهای ،بیسیم و تلفن در آن
منطقه برای تیمهای مستقر و ارتباطشان با مراکز
 EOCاعزام میشود .وی افزود :در بحث آموزش،
بستههای آموزشی و مطالب آموزشی در اختیار
صدا و سیمای مرکز اصفهان قرار داده شده تا
در شبکه استانی و رادیو اربعین پخش شود.

فوتبال جهان
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اظهارات تند امری درباره اوزیل:

لیاقت ندارد!

وقتی فهرســت  18نفره آرســنال برای دیدار با
استاندارد لیژ اعالم شــد ،عدم حضور نام اوزیل
در این فهرست خبرساز
شــد .چرا که اوزیل
در بــازی قبلــی
توپچیهــا مقابل
منچســتریونایتد
که به تســاوی 1-1
انجامید هــم حضور
نداشت .اونای امری ،ســرمربی آرسنال در فصل
جدید نشان داده که اعتقاد چندانی به استفاده از
اوزیل ندارد و در این فصل تنهــا دو بار به او بازی
داده است .اوزیل در حال حاضر در میان بازیکنان
آرسنال بیشترین دســتمزد را دریافت میکند.
امری در پایان بازی وقتی با سوالهای خبرنگاران
درباره اوزیل مواجه شد گفت:من هر بار به این فکر
میکنم که بهترین بازیکنها برای این بازی چه
کسانی هســتند .وقتی تصمیم گرفتم اوزیل در
ترکیب تیم نباشد علتش این بود که معتقد بودم
لیاقت بازیکنان دیگر برای بازی در این مســابقه
بیشتر است.

 250یورو جریمه چاقی
در رئال مادرید
شــبکه تلویزیونی کواترو جزییات جریمههایی
که رئال مادرید بــرای بازیکنانش در نظر گرفته
را فاش کرده است .البته
این جریمهها از 250
یورو آغاز میشود
که برای بازیکنان
مبلغ خاصــی به
حســاب نمیآیــد.
بازیکنان مادرید ،باید
 45دقیقه پیش از آغاز تمرین در آن حضور پیدا
کنند .اگر آنها پنج دقیقه دیــر کنند 250 ،یورو
جریمه میشوند 15 .دقیقه تاخیر جریمه 500
یورویی به همراه دارد و جریمه تاخیر در نهایت تا
هزار یورو میرسد .اگر یک بازیکن در تمرین غیبت
داشته باشــد باید  3هزار یورو بپردازد .بازیکنان
اگر با فیزیوتراپ کار کنند و به موبایلشــان نگاه
کنند  250یورو جریمه میشوند .نگاه انداختن به
موبایل در رختکن یا در اتوبوس تیم  500تا 1000
یورو جریمه دارد .اگر بازیکنان اضافهوزن داشته
باشند ،باید تا  250یورو بپردازند .اگر آنها بهسرعت
وزنشان را کم نکنند ،جریمهشان افزایش مییابد.

مارتین کیون:

آرسنال ،نیکالس پپه را خیلی
گران خرید
آرسنال در تابستان امسال برای جذب نیکالس
پپه ،ســتاره ســاحلعاجی و ملیپوش باشگاه
لیل تالش زیــادی کرد
و در نهایــت او را
با قــراردادی 72
میلیــون پوندی
جذب کــرد تا پپه
به عنوان گرا نترین
بازیکن تاریخ آرسنال
وارد امیریتس شود .با وجود انتظارات باالیی که
در آرسنال از پپه میرفت این وینگر ساحلعاجی
نتوانســت انتظارها را برآورده کند و حاال مدتی
اســت با انتقاد مواجه شده اســت .او در  9بازی
تنها یک گل برای توپچیهــا زده و آن هم روی
پنالتیای بوده که زدن آن توســط اوبامیانگ در
اختیار او قرار داده شــده بــود .مارتین کیون در
این باره گفت :برای خرید پپه ،پول خیلی زیادی
صرف شد .من شــک ندارم مدیران لیل وقتی به
بانک میرفتند تا چک آرسنال را پاس کنند دائم
میخندیدند.

پیشنهاد سردبیر:

یار شفیق فغانی هم از دنیای داوری خداحافظی کرد!
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در حاشیه

رییس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان:

مرحله پایانی جشنواره کشوری خوشه چین در اصفهان برگزار میشود
رییس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان گفت:
مرحله پایانی جشنواره کشوری خوشــه چین در دو بخش بانوان و
آقایان در این استان برگزار میشــود .مهدی اسدی زمان برگزاری
این رویداد فرهنگی ورزشی را بهمن ماه امســال اعالم کرد و افزود:
شهرستانهای اصفهان ،کاشان ،شاهین شهر ،مبارکه و شهرضا برای
میزبانی این جشنواره پیش بینی شــدند .وی ،هدف از برگزاری این

جشنواره را ایجاد نشاط و شادابی با استفاده از ورزش در بین جامعه
روستایی و نشر فرهنگ توسعه کشاورزی برشمرد و افزود :تخمین
زده میشود در مرحله پایانی این رخداد ورزشی بیش از  ۸۰۰ورزشکار
حضور یابند.اسدی خاطرنشان کرد :این جشنواره در رشتههای فوتبال
گل کوچک ،والیبال ،هفت سنگ مهارتی ،طنابکشی ،دو و میدانی
و چوبکشی برگزار خواهد شــد .وی تصریح کرد :اکنون مسابقات

منطقهای این جشــنواره در حال برگزاری اســت و استانهای برتر
در مرحله پایانی حضور مییابند .به گفته مسئوالن وزارت ورزش و
جوانان ،اجرا و توسعه جشنواره خوشه چین به عنوان یک برند ملی،
آثار ماندگاری در شادابی مردم در دراز مدت به همراه خواهد داشت
و  ۷۰درصد اعتبارات از طریق ایــن وزارتخانه و  ۳۰درصد هم منابع
استانی تامین میشود.

درخشش تیم ملی والیبال با تکیه بر جوانان؛

فرصتی که نباید از دست برود
امیرعلی هاشمی
تیم ملی والیبال ایران در شــرایطی صبح امروز در
چهارمین بــازی خود در جریــان رقابتهای جام
جهانی  2019والیبــال مقابل تیم اســترالیا قرار
میگیرد کــه اتکای «کوالکوویچ» بــه جوانان در
بازی مقابل تیم ملی کانادا جواب داد و ملی پوشان
ایرانی موفق به کســب اولین پیروزی خود در این
رقابتها شدند.
والیبالیستهای ایرانی در حالی چهارمین حضور
خود در رقابتهای جام جهانــی را به عنوان یکی
از دو تیم برتر آســیا تجربه میکنند که بر اساس
سیاســتهای جدید ،هیچ تیمی از این مسابقات
به المپیک صعود نمیکند و تنها ارتقا در رنکینگ
جهانی و پرداخــت جایزههای نقدی مزیت حضور
در این رقابتهاست .تیم ملی والیبال که با ترکیب
معــروف ،کریمی ،غفــور ،یلی ،فیاضــی ،قائمی،
عبادیپور ،اســفندیار ،شــفیعی ،غالمی ،مجرد،
حضرتپور و مؤذن راهی ژاپن شده است در اولین
بازی خود در این مسابقات مقابل تیم روسیه قرار
گرفت که این دیدار را با نتیجه ســه بر یک به این
تیم واگذار کرد .شــاگردان کوالکوویچ در دومین
دیدار خود مقابــل تیم مصر نیز مغلوب شــدند تا
نگرانیها نســبت به عملکرد دور از انتظار آنها در
این رقابتها افزایش یابد .بی انگیزگی و خســته
بودن ملی پوشــان ایرانی در این رقابتها موجب

شد تا کارشناسان والیبال نســبت به این عملکرد
انتقاداتی را به کوالکوویچ وارد کنند .به دنبال این
انتقادات سرمربی والیبال کشــورمان ،در سومین
بازی تیمش را با ترکیبی جوان به میدان فرستاد،
ترکیبی امیدوار کننده که نمایش خوبی را از خود
نشان داد و در حالی که با توجه به دو دیدار گذشته
از این تیم انتظار پیروزی نمیرود شاگردان او موفق
به برتری مقابل تیم کانادا شــدند تا اولین پیروزی
ایران در این رقابتها حاصل شــود .درخشــش با
تکیه بر جوانان همان چیزی بود که پیش از این از

سوی کارشناسان مطرح میشد و سرمربی تیم ملی
کشورمان نباید بگذارد فرصت استفاده از جوانان در
این رقابتها از دست برود.
حاال با توجه به این برد میتوان امیدوار بود که تیم
ملی والیبال به روزهای خوب خــود باز گردد و در
ادامه جام که تیمهای سختتری انتظار کوالکوویچ
و شاگردانش را میکشند ،ایران چند برد دیگر را به
نام خود رقم بزند.
با توجه به اینکه حضور در این رقابت عمال فایدهای
برای  12تیم حاضر در آن ندارد و تنها عاملی که پای

تیمها را به ژاپن کشانده ،سود مالی حاصل از حضور
در این رقابتهاســت و برخی تیمها هم به همین
خاطر با تمام قوا به ژاپن نیامده اند ،بهترین فرصت
برای شاگردان کوالکوویچ است تا ضمن قرارگیری
بر ســکوی جهانی از جوایز نقدی این مســابقات
بهره مند شوند .فدراســیون جهانی به ازای هر برد
و باخت به تیمهای شــرکتکننده ،پاداش نقدی
پرداخت میکند که به خاطر ایجاد انگیزه از جوایز
نقدی لیگ ملتها هم بیشتر است .این رقابتها به
صورت دورهای برگزار میشــود .گفته شده که در
این دوره از بازیها به  3تیم اول تا ســوم رقابتها
جمعا چیزی معادل یک میلیون دالر جایزه نقدی
تعلق خواهد گرفت .به این ترتیب که بازیکنان تیم
اول  600هزار دالر و فدراســیون مربوطه  30هزار
دالر ،بازیکنان تیم دوم  300هزار دالر و فدراسیون
مربوطه  15هزار دالر و بازیکنان تیم سوم  100هزار
دالر و فدراسیون مربوطه  10هزار دالر جایزه نقدی
دریافت خواهند کرد که مجمــوع این جوایز یک
میلیون و  55هزار دالر می شود .ضمن اینکه برای
هر برد و باخت و نیز برای بازیکنان برتر رقابتها هم
قطعا جوایزی در نظر گرفته خواهد شــد .بهترین
رتبه سروقامتان ایران ،کســب عنوان هشتمی در
سال  ۲۰۱۵با هدایت اسلوبودان کواچ بود .ایران در
سالهای  ۱۹۹۱عنوان یازدهمی و در سال ۲۰۱۱
عنوان نهمی این مســابقات را بــه خود اختصاص
داده است.

درخواست «استراماچونی» از مدیران استقالل

آغاز مذاکرات پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ!

حدود دو ماه از درخواست استراماچونی برای جذب مهاجم در این تیم میگذرد و مصدومیت دیاباته و کریمی
و البته ناکامی مرتضی تبریزی در گلزنی شرایط را در خط تهاجمی این تیم سختتر کرده تا یکی از بزرگترین
دغدغههای اســترا که جذب مهاجم گلزن جدید اســت همچنان به قوت خود باقی بماند .استراماچونی در
صحبتی که با مسئوالن باشگاه استقالل داشته از آنها خواسته تا سریعتر زمینه را برای جذب مهاجم جدید در
این تیم فراهم کرده و زمان را از دست ندهند.
به خصوص با توجه به تعطیلی لیگ ،استراماچونی تمایل دارد مهاجم جدید در تعطیلی لیگ با بقیه بازیکنان
هماهنگ شود و از این رو زودتر به تهران بیاید .درخواســت او برای تسریع جذب مهاجم جدید در حالی رقم
خورده که استقالل هنوز با هیچ مهاجمی به توافق نرسیده است تا سرمربی این تیم همچنان در انتظار توافقات
الزم جهت جذب مهاجم باشد.

از استقالل و پرسپولیس فصل قبل دو چیز به یادگار مانده؛ بدهی میلیادری دو باشگاه به مربیان خارجی
که هرچه زودتر باید به آن رسیدگی کنند .نه برانکو ایوانکوویچ هنگام جدایی با باشگاه پرسپولیس تسویه
حساب کرد ،نه حساب و کتاب وینفرد شفر با استقالل به سرانجام رسید .در این بین وکیل پرسپولیس
یک بار با وکیل برانکو در ترکیه دیدار و گفت وگو داشت؛ استقاللیها همین کار را هم نکردند .شفر حتی
به نزدیکانش گفت دو ،سه بار با فتحی تماس گرفته تا با او درباره مسائل مالی توافق کند؛ اما مدیرعامل
باشگاه جوابش را نداده است .در پرسپولیس ،اما وضعیت بهتر است .از محمدحسن انصاریفرد در این باره
پرسیدیم و مدیرعامل قرمزها توضیح داد« :بنای ما این است که مشکل حل شود .دوست نداریم بعد از این
دوران موفق به اختالف بخوریم .تاکید من این است که باید پرونده برانکو حل شود و اینطور نباشد که
فیفا بخواهد بین ما تعیین تکلیف کند».

قرعه کشی مرحله یک هشتم جام حذفی مشخص شد؛

حریف لیگ برتری برای سپاهان
و دسته یکی برای ذوبآهن

مراسم قرعهکشــی مرحله یکهشــتم جام حذفی فوتبال با حضور
نمایندگان برخی از باشگاهها برگزار شد و بر اساس این قرعه  16تیم

راه یافته به این مرحله حریفان خود را شناختند .بر این اساس تیمهای
اصفهانی سپاهان و ذوبآهن باید در این مرحله از جام حذفی به ترتیب
به مصاف تیمهای پیکان و مس کرمان بروند؛ این دیدارها روزهای 24
و  25مهر ماه برگزار خواهد شد.
تیم ســپاهان باید روز  24مهر در ورزشگاه نقشجهان میزبان پیکان
تهران باشد ،طالییپوشان با شکســت دادن  3بر صفر خیبر خرمآباد
به این مرحله رســیدند ،پیکان نیز در یکشــانزدهم بــا نتیجه  4بر

اینستاگردی

بازگشت کیمیا و بازهم مصدومیت!

پیام مهم  AFCبرای قرمزهای پرشور

علیزاده :عمر قهرمانیام نصف شد

انقالب کیروش
در کلمبیا کلید خورد

کیمیا علیزاده بــار دیگر بعد از بازگشــت بــه میادین بــا مصدومیت مواجه شــد! چند دوره
مصدومیت شــدید و چند عمل جراحی در ســالهای اخیر شــرایط کیمیا علیــزاده را عجیب
پیش برده؛ امــا او این بار گفته بــود نمیخواهد عجله کنــد و با آمادگی کامل به شــیاپچانگ
برمی گردد.
بعد از اینکه اولین مدال آور تاریــخ ورزش زنان ایران در المپیک در جــام جهانی تکواندو روی
شیاپچانگ رفت ،این بار در اولین هفته لیگ برتر تکواندو هم تصمیم به مبارزه گرفت تا آمادگی
خود را افزایش دهد.
او در هفته اول لیگ تکواندو به دیدار پریسا ادراکی رفت و  15بر  6پیروز شد ،اما در پایان مبارزه
روی شیاپچانگ دراز کشید و احساس درد میکرد .البته به نظر میرسد آسیب دیدگی او جدی
نبوده ،اما این سوال را برای همه به وجود آورده که چرا علیزاده اینقدر دچار مصدومیت میشود.
به نظر میرسد این دختر تکواندوکار هنوز به طور کامل آماده مبارزه نیست و باید مراقب باشد تا
اتفاقات گذشته برایش تکرار نشود .او خودش را برای المپیک  2020آماده میکند و باید اول از
همه بتواند به سهمیه برســد .کیمیا علیزاده بعد از مصدومیت به وجود آمده برایش در لیگ برتر
تکواندو میگوید« :آسیب دیدگی قبلی داشتم و با همان وضعیت مبارزه کردم .یک مصدومیت
جزئی برایم به وجود آمد که ضرب خوردگی بود .امیدوارم بتوانم در ادامه مسابقات به تیمم کمک
کنم؛ اما نظر پزشک برایم در اولویت است ».کیمیا که انگار از مصدومیتهای متوالی خسته شده،
میافزاید« :به خاطر آسیب دیدگی ســالها عقب افتادم و شــاید بتوانم بگویم عمر قهرمانیام
نصف شد».

به نقل از نشریه «مارکا» اسپانیا ،کارلوس کی
روش پرتغالی بعد از  4بازی دوستانه در راستای
آماده سازی برای جام
جهانی  2022قطر
به سرعت اندیشه
خود را میخواهد
در کلمبیــا پیدا
کنــد .وقتــی او به
کلمبیا آمد پرتغالیها
گفتند که او میخواهد لیست تیم ملی کلمبیا
که در جــام جهانــی  2014و  2018حضور
داشتند را تغییر دهد و بدنه تیم را جدید کند.
در همین راستا کی روش لیست  24بازیکنش
برای دیدارهای دوستانه با شیلی و الجزایر در
روزهای  12و  15اکتبر را اعالم کرد .دوباره کی
روش ،خامس و فالکائــو دو کاپیتان کلمبیا را
دعوت نکرد و این نشان از آغاز انقالب کی روش
در کلمبیاست.
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صفر شــهدای رزکان کرج را برده بود .ذوبآهن نیــز در این مرحله
و در روز  25مهر ماه در ورزشــگاه فوالدشــهر اصفهان پذیرای مس
کرمان خواهــد بود؛ سبزپوشــان در مرحله قبل بــا نتیجه  2بر یک
پارس جنوبی جم را بردند ،مس نیز در یکشــانزدهم از ســد بادران
تهران گذشت.
ورزشگاه پارس شــیراز به عنوان میزبان فینال جام حذفی این دوره
انتخاب شده است.

صفحه فارسی اینستاگرامی کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار عکسی به تمجید از هواداران
تراکتور پرداخت .صفحه  AFCنوشت :تراکتور یکی از بهترین و بیشترین هواداران را در آسیا
داراست .تا به حال در جو استادیوم یادگار امام تبریز قرار گرفته اید؟!
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چرا مجید جاللی
فردوسی پور را دور زد؟
حدود دو هفته پیش بود کــه مجید جاللی در یک
آیتم از برنامه فوتبال برتر حاضر شد و تعجب همه
را برانگیخت .به احتمال فراوان جاللی به دو دلیل
مشــخص چنین رفتاری کرده اســت .اول اینکه
دســتیارش در پیکان حاال یکی از عوامل ساخت
فوتبال برتر است .نکته مهمتر اما این است که «آقا
معلم» این اواخر دل خوشی از فردوسیپور نداشت.
اگرچه یکبار عادل در برنامه زنده صورتش را بوسید؛
اما انگار کدورتها رفع نشده است .این اتفاق ریشه
در برنامهای بود که در نود ،درباره جادوگرها پخش
شــد و حرف بازیکنان ســابق پیکان ،پاس و سایپا
طوری چیده شده بودند که انگشت اتهام به سمت
آقا معلم باشــد .از همان زمان بود که مجید جاللی
دیگر هیچوقت با فردوسی پور مثل اول رفتار نکرد و
احتماال برنامه جدیدش بی ارتباط با آن اتفاق نیست.

یار شفیق فغانی هم از دنیای
داوری خداحافظی کرد!
رضا سخندان ،کمک داور بینالمللی فوتبال ایران و
کمک داور همراه تیم داوری علیرضا فغانی اعالم کرد
که تصمیم به خداحافظــی از دنیای داوری دارد .او
مذاکراتی با رییس کمیته داوران داشت تا به قضاوت
ادامه ندهد؛ امــا با بیمهری ایــن کمیته و رییس
فدراســیون فوتبال به خاطر کنار گذاشته شدن از
لیســت داورهای بینالمللی ایران ،از دنیای داوری
خداحافظی کرده است .رضا سخندان در گفتوگو
با ایسنا ضمن گالیه از حذف نامش از لیست داوران
بینالمللی تاکید کرد پس از رقابتهای هفته ششم
لیگ و قضاوت در دیدار اســتقالل -گلگهر رسما از
داوری در فوتبال ایران خداحافظــی خواهد کرد.
سخندان در مسابقات مختلف بینالمللی ازجمله
المپیک ،جام جهانی ،جام ملتهای آســیا و لیگ
قهرمانان آســیا علمکرد مثبت و موثر داشته و ۱۵
سال نامش در فهرســت بینالمللی داوران فوتبال
ایران قرار داشته است.

تمجید رسانه کامبوجی
از «ویلموتس»
یک رســانه کامبوجی در آســتانه بازی تیم ملی
این کشور برابر ایران به ســتایش عملکرد مارک
ویلموتس پرداخت .ســایت  lareineکامبوج با
اشاره به شکســتناپذیری تیم ملی فوتبال ایران
در دوران ســرمربیگری مارک ویلموتس بلژیکی
نوشــت :مارک ویلموتس که با دستمزد سالیانه
1/5میلیون یورویی سرمربی ایران شد در  3بازی
سال جاری میالدی هیچ شکســتی را نپذیرفت.
ایران ابتدا در بازی دوستانه با نتیجه  5بر صفر از سد
سوریه گذشت و سپس برابر کرهجنوبی به تساوی
یک  -یک رسید .تیم ملی فوتبال ایران در سومین
بازی خود در چهارچوب هفته نخست انتخابی جام
جهانی  2022با  2گل هنگکنگ را شکست داد.
آمار خوب دیگر ویلموتس دریافت تنها یک گل در
 3بازی اســت و تیمش روز  10اکتبر در ورزشگاه
آزادی تهران به مصاف کامبوج خواهد رفت».

منهای فوتبال

استعفای نابغه جودوی ایران
از هیئت رییسه فدراسیون
محســن منافی ،دارنده دان  ۷از کادوکان ژاپن،
پس از حضور میراسماعیلی در رأس فدراسیون،
به عضویت هیئت رییســه فدراســیون جودوی
کشورمان درآمد .پس از گذشت چندین ماه اما
خبری از همکاری با او نشــد .البته کار به اینجا
ختم نشد و پس از حضور تیم ملی جودو در ژاپن با
توجه به تجربه باالی محسن منافی در کشور ژاپن
و ارتباطات خوب این جودو کار کشــورمان این
امید میرفت که شاهد حضور او به عنوان یکی از
اعضای مسئول در تیم ملی جودو باشیم؛ اما این
اتفاق در نهایت تعجب و بی تدبیری مســئولین
فدراسیون رخ نداد و برای منافی آی دی کارتی
صادر نشد.
البته ژاپنیها جبران کردند و این اسطوره جودو
را به عنوان مهمــان ویژه دعــوت کردند و تیم
کشورمان هم در نهایت با شکســت و رخ دادن
اتفاقات حاشــیهای ژاپن را ترک کرد .تمام این
اتفاقات باعث شد این جودو کار اسبق کشورمان
و رکورددار دان  ۷از مدرسه کادوکان ژاپن ،نامه
استعفای خود را تقدیم فدراسیون کند .اتفاقی که
پس از رفتن سعید موالیی قطعا به پیکره جودوی
کشورمان ضربه دیگری میزند.
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امام جمعه موقت اصفهان:

چهره ها
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار
اصفهان خبر داد:

بهرهبرداری از پارکسوار
صفه در پاییز

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان
از بهره برداری پارکســوار صفه تا پاییز امسال
خبر داد و گفت :پارکسوارها محل خوبی برای
تبادل و یکپارچگی سفرهای شهروندان است و
همچنین باعث کاهش ترافیک و آلودگی مرکز
شهر میشود.
علیرضا صلواتی ،هدف از احداث پارکسوارها
را کاهش تعداد ســفر با خودروهای شــخصی،
به خصوص کاهــش تعداد ســفرها به مناطق
مرکزی و نقاط پرازدحام شــهر دانست و اظهار
کرد :با احداث پارکســوارها ،شــهروندانی که
با خودروهای شخصی از شــهرهای اطراف به
اصفهان سفر میکنند ،خودروی خود را در این
محلها پارک کرده و سفر درون شهری خود را
با مترو و سایر وسایل حمل و نقل عمومی ادامه
دهند .وی با اشاره به راهکارهای مدیریت شهری
برای کاهش ترافیک شــهر ،گفــت :به منظور
مدیریت طرح ترافیک شهر ،با توجه به افزایش
حجم اســتفاده از خودروهای شــخصی ،برای
مدیریت تقاضای سفر ،طرح محدوده ترافیکی
شهر که مصوبات آن دریافت و زیرساختهای
آن مهیاشده ،در نظر گرفته شــده و تا یک ماه
آینده فراخوان مربوطه برای ثبتنام شهروندان
منتشر میشود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان
خاطرنشــان کرد :در آینــده ای نزدیک طرح
مدیریــت هوشــمند پــارک حاشــیهای در
معابر مرکزی شــهر اجــرا خواهد شــد ،البته
موفقیت در اجرای طرحهــای ترافیکی نیاز به
همکاری شــهروندان و دســتگاههای مختلف
دارد .صلواتی با اشــاره بــه راهکارهای در نظر
گرفته شــده برای کاهش بــار ترافیکی میدان
آزادی ،اظهار کرد :تجمع کاربریهای تجاری،
اداری ،آموزشــی و فرهنگــی در میدان آزادی
باعث حجم بسیار زیاد ســفرها به این نقطه از
شهر شده است .وی افزود :ادامه بزرگراه شهید
همت به موازات بزرگراه شــهید دستجردی تا
کمربندی شرق اگر تا سال  ۱۴۰۰نهایی شود در
کاهش ترافیک میدان آزادی بســیار تاثیرگذار
خواهد بود.
صلواتی تصریح کرد :براساس برنامهریزیهای
انجام شده برای کاهش ترافیک میدان آزادی،
تاکســیها با هماهنگی پلیــس راه و اداره کل
راه و حمل ونقل جــادهای به پایانه صفه منتقل
میشــود تا در آن محــل جابه جایی مســافر
انجام شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت
بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:

طرح ویژه تاکسیرانی برای
دانش آموزان معلول اصفهانی
مدیر عامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر
تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به تصویب
کمک  630میلیون تومانی مدیران شــهری به
این طرح گفت :این ســازمان بــرای حمایت از
دانش آموزان کم تــوان و معلول ،خدمات خود
را با  ۳۰درصــد تخفیف ارائــه میکند .هادی
منوچهری با بیــان اینکه دو هــزار دانش آموز
در مدارس اســتثنایی شــهر اصفهان تحصیل
میکنند ،افزود :چهار شــرکت وظیفه حمل و
نقل هزار  300دانش آموز استثنایی را برعهده
دارند .وی با بیان اینکه هشــت هزار خودرو در
قالب  ۵۱شرکت حمل و نقل دانش آموزی تحت
نظارت سازمان تاکســیرانی در سال تحصیلی
جدید به  ۷۲هزار دانش آموز شهر سرویس دهی
میکنند ،گفت :پنج اکیپ خودرویی بر فعالیت
سرویس مدارس شهر نظارت دارند .وی با اشاره
به برگزاری دورههای آموزشــی ویژه رانندگان
ســرویس مدارس ،افزود :تاکنــون بیش از ۳۶
هزار نفر ساعت آموزش برای رانندگان سرویس
مدارس برگزار شده است.

باید راه برون رفت از مشکالت را با اتکا به توان داخلی جست وجو کرد
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب در
جمع اعضای خبرگان رهبری ،گفت :نباید به ظالمان امیدوار بود زیرا
التماس اروپا و آمریکا نتیجهای جز ذلت در بر ندارد .حجتاالسالم
سید مجتبی میردامادی در نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته
شهر اصفهان افزود :باید راه برون رفت از مشکالت را با اتکا به توان
داخلی جست وجو کرد .وی با اشــاره به سخنان رهبری در جمع

فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اســامی ،اضافه کرد :در برخی
نقاط کشور در صدد تغییر نام کوی و برزن هستند ولی به آنها می
گوییم ای نمک نشناس ها! شــما اگر به مسندی رسیدید مدیون
خون شهدا هســتید .امام جمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد:
مگر ما برای شــهدا چه کردهایم ،امیدواریم اگر این اعمال به قصد
و غرض است خون شهدا دامنگیر شما شود؛ برای شادی دادن به

  در آیین اختتامیه چهل و دومین دوره مسابقات ملی قرآن کریم مطرح شد:

ظرفیت باالی شهر اصفهان در برگزاری برنامههای قرآنی
نرگس طلوعی
چهل و دومین دوره مســابقات ملــی قرآن کریم
در حالی روز پنجشــنبه بــا معرفی نفــرات برتر
در بخش آقایان به پایان رســید که شــهروندان
اصفهانی اســتقبال خوبــی از این مســابقات به
عمل آوردند؛مســابقاتی که میزبانــی آن بعد از
سی ســال به نصف جهان واگذار شده بود .اگرچه
در آیین افتتاحیه این مســابقات ،جای مسئوالن
شاخص اســتان اصفهان مانند استاندار و شهردار
خالی بود و انتقادهایی نســبت به این مســئله در
روزهای برگــزاری آن صورت گرفته بــود؛ اما در
آیین اختتامیــه این رقابتها ،شــهردار اصفهان
حضور یافت.
شــهرداری اصفهان همکاری خوبی در
برگزاری این مسابقات داشته است
قدرت ا ...نوروزی در این مراســم گفت :اصفهان
شهری با فضای فرهنگی مناسب است و گنجایش
برگزاری اجالسهای متعــدد به ویژه اجالسها و
برنامههای قرآنی را دارد.
شهردار اصفهان با اشاره به برگزاری چهل و دومین
مسابقات ملی قرآن کریم به میزبانی اصفهان افزود:
چهل و دومین مسابقات ملی قرآن کریم به میزبانی
اصفهان برگزار شد و امیدوار هستیم که برگزاری
اجالسهایی که متعلق به قرآن اســت فضایی را
ایجاد کند تا همه مدیران و مسئوالن بتوانند سیره
عملیشــان برگرفته از آیات قرآن کریم باشد تا با
درکی درست بهتر از گذشته به مردم کمک کنند.
وی با اشــاره به ظرفیتهای اصفهــان گفت :در
حال حاضر اصفهان به لحاظ ظرفیت به ســمتی

حرکــت میکند کــه در آینده نزدیک بــا افتتاح
اجالس بینالمللی زمینه مناســبی برای برگزاری
کنگرهها و اجالسهای بزرگ بیــن المللی ایجاد
کند .شهردار اصفهان افزود :این دست از برنامهها و
اجالسها چندین بار در اصفهان برگزار شده است
و شهرداری در چهل و دومین مسابقات ملی قرآن
کریم همکاریهای خوبی داشــته است و امیدوار
هستیم تا هرساله شــاهد برگزاری این مسابقات و
اجالسها در شهر اصفهان باشیم.
ضرورت حضور بانــوان در عرصههای
قرآنی
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان نیز
که به عنوان متولی اصلی این رقابتها شــناخته
میشــود ،در آیین اختتامیه چهل و دومین دوره

مدیر بازارهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خبر داد:

بهینهسازی بازار روز کوثر شماره یک

مدیر بازارهای ســازمان ســاماندهی مشاغل
شهری و فرآورد ههای کشــاورزی شهرداری
اصفهان ،از تعطیلی دو هفتهای بازار روز کوثر
شماره یک اصفهان واقع در خیابان کاوه جهت
بهینهسازی بازار روز و فعالیت مدیریت جدید

خبر داد .بــه گزارش روابط عمومی ســازمان
ساماندهی مشــاغل شــهری و فرآورد ههای
کشاورزی شهرداری اصفهان ،ایرج حیدری با
اشاره به اینکه هر یک از بهرهبرداران بازارهای
روز کوثر ،در صورت کسب امتیاز الزم بر اساس
آیین نامــه انضباطی برای ســه دوره متمادی
میتوانند مدیریت این بازارها را برعهده بگیرند،
اظهار داشت :هر ده ماه یکبار مزایدهای برای
واگذاری بازارهای روز کوثر فراخوان میشود
که عالقــه منــدان میتوانند در ایــن مزایده
بهرهبرداری از بازارهای روز کوثر شرکت کنند.

وی افزود :شرایط شرکنندگان را به نحوی در
نظر گرفتهایم که نه محدودیتی برای مشارکت
باشد و نه اینکه هر کسی بدون پشتوانه در آن
شــرکت کند و بر این اســاس یک حداقلها و
امتیازاتی از جمله توان مالی ،اجرایی ،حســن
شــهرت و فروشــگا هداری را در
رأس ایــن گزینهها قــرار دادهایم.
مدیر بازارهای سازمان ساماندهی
مشاغل شــهری ،با بیان اینکه در
یک ســال اخیر چهــار بهر هبردار
جدیــد ،جایگزیــن بهرهبــرداران
قبلی بازارهای روز کوثر شــدهاند،
تصریح کرد :در حال حاضر بازار روز
کوثر شــماره یک واقع در خیابان
کاوه ،سه راه ملک شــهر در اواخر
همین ماه به مــدت دو هفته جهت
بهینهســازی فیزیکی تعطیل و سپس ابتدای
آبان ماه با مدیریت جدید مشــغول به فعالیت
میکند.
حیدری همچنین اضافه کــرد :برای بازارهای
روز کوثر ســختگیرترین آیین نامه انضباطی
را داریم و سیستمهای نظارتی مستقر و سیار
بازارهای روز کوثر همیشــه فعال و قیمتها و
نیز کیفیت محصــوالت را کنترل میکنند که
کاالهای ضــروری و اصلی مردم بــا کمترین
قیمت و باالترین کیفیت به دســت شهروندان
برسد.

مسابقات قرآن کریم گفت :پس از اختتامیه بخش
آقایان در چهل و دومین دوره مسابقات سراسری
قرآن کریم ،بخش مســابقات خواهران با  ۲۱۶نفر
شرکت کننده افتتاح می شود.
حجت االسالم و المسلمین محمد حسین بلک ،با
اشاره به نقش پررنگ بانوان در این دوره از مسابقات
افزود :در چهل و دومین دوره مسابقات سراسری
قرآن کریم تعداد قابل توجهی از بانوان در صحنه
مسابقات بخش آقایان حضور داشتند و همه روزه
پای محافل قرآنی بودند.
وی ،با اشــاره به حضور موفق بانوان در مسابقات
قرآنی گفت :در بین پذیرفته شدگان و مقام آوران
مسابقات کتابت قرآن کریم ،بانوان حضور موفقی
در عرصه این دوره از مسابقات داشتند و تعدادی

شهرداری زرین شهر به اســتناد بودجه عمرانی مصوب سال
 1398خود در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات آماده سازی
معابر اصلی شهرک مشاغل شــهری زرین شهر با اعتبار اولیه
 13/700/000/000ریال از محل اعتبارات شــهرداری از طریق

 ۵۰درصد برنامههای فرهنگی با مشارکت سمنها برگزار شد

رییس کمیســیون فرهنگی ورزشــی شورای
اسالمی شــهر ،در نشســت هم اندیشی بانوان
با عنوان «پرسش و پاســخ با منتخبین شهر»
اظهار کرد :اگر چه ما نماینده همه شــهروندان
هســتیم؛ اما وقتی در جامعهای قرار میگیریم
که نــگاه جنســیتی بــر آن وجود
دارد و شــاهد تبعیضها و تفاوتها
هســتیم ،به عنوان یک زن خود را
موظف میدانیم که در موضوع زنان
بیشتر فعال باشیم ،هر چند وظایف
خود در قبال دیگر شــهروندان را از
یاد نمیبریم .وی بــا بیان اینکه ۱۳
اولویت را در کمیسیون فرهنگی برای
بودجهریزی مشخص کردیم ،افزود:
رسیدگی به گذر فرهنگی چهارباغ،
اولیــن اولویت در این کمیســیون
بود؛ هر چند اعتقــاد داریم که تاکنون تنها یک
پیادهراه شــده اســت و تا گذر فرهنگی شدن
راه بســیاری در پیش دارد .رییس کمیسیون
فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان
حمایت از هنرمندان و فرهیختگان شهر را ،دیگر
اولویتهای این کمیســیون دانست و تصریح
کرد :تاکنون برنامههای بسیاری برای شناخت و
تکریم این افراد داشتهایم .همچنین در خصوص
اقتصاد فرهنگی و کارآفرینی ،کمیته کارآفرینی
تشکیل شد و در این کمیته مصوباتی در زمینه
توسعه ستاد کارآفرینی و صنایع خالق داشتیم و
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خانه جوان را مرکز کارآفرینی قرار دادیم.
وی با اشاره به اینکه ارتباطات بیشتری با سمنها
و سازمانهای مردم نهاد برقرار شد ،اظهار کرد:
توانستیم اعتماد انجیاوها را به دست بیاوریم
و همکاری خوبی با آنها داشته باشیم ،به نحوی

که  ۵۰درصد برنامههای ســازمان فرهنگی با
مشارکت این ســازمانهای مردم نهاد ،برگزار
شد .روشن ،با اشاره به اهمیت توانمندسازی زنان
گفت :به مبحث توانمندسازی زنان توجه ویژهای
داشتیم؛ چرا که گاهی زنان ما با توانمندی باال،
اعتمادبهنفس پایین دارند یا برعکس اعتماد به
نفس خوبی دارند؛ اما توانمند نیستند ،که البته
این موضوع کمتر دیده شــده است ،به همین
دلیل نیاز ورود به حوزه زنان را احساس کردیم
تا برای تحقــق به کارگیری زنــان با هدف ۳۰
درصدی آماده شویم.

رضایتمندی  ۹۰درصدی
شهروندان اصفهانی از
پیگیریهای ۱۳۷
بر اســاس اعالم اداره ارتباطــات مردمی ،۱۳۷
شــهروندان اصفهانی در هفتهای که گذشــت،
شــش هزار و  ۱۶۶مرتبه با مرکــز  ۱۳۷تماس
برقرار کردند .بر اســاس این گزارش ،از مجموع
تماسهای واصل شده سه هزار و  ۹۴مورد مربوط
به معاونت خدمات شــهری معــادل  ۵۰درصد،
 ۲۹۸تماس معاونت عمران معــادل چهار و نیم
درصد و  ۱۴۵مورد نیز ترافیکی شامل دو درصد
از مجموع کل پیامهاســت؛ ســایر پیامها نیز به
ســازمانها و شرکتهای وابســته به شهرداری
ارجاع شــد .این گزارش حاکــی از  ۸۰۹مورد از
تماسهای شهروندان مربوط به موارد مرتبط با
ترکیدگی و بازبودن والف  ،فضای ســبز ،گزارش
ساخت و ســاز غیرمجاز بوده که به صورت فوری
توسط کارشناسان این اداره به مسئوالن اجرایی
مناطق ،ارجــاع و نتیجه عملکرد آنهــا از طریق
تماس با شهروندان پیگیری شــد که بازتاب آن
رضایتمندی  ۹۰درصدی تماسگیرندگان اداره
 ۱۳۷بوده است.
در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیامهای
ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت گرفته ،پنج
هزار و  ۱۷۶تماس با شهروندان برقرار شده است.
کارشناسان اداره ارتباطات مردمی  ۱۳۷شهرداری
اصفهان ،در هفته گذشــته دو هــزار و  ۸۸مورد
مشاوره یا اطالعات مربوط به شماره تلفن مورد نیاز
شهروندان و اماکن تفریحی شهر را به شهروندان
ارائه کردند .شهروندان اصفهانی میتوانند همه
روزه به صورت  ۲۴ســاعته با سامانه  ۱۳۷تماس
گرفته و مسائل و مشکالت خود را در بخشهای
خدمات شهر ،عمران و ترافیک شهری مطرح و از
راهنمایی و مشاوره کارشناسان این اداره در حوزه
مدیریت شهری استفاده کنند.

بانو سرای آفتاب برگزار میکند:

بهبود روابط مادر و دختر در
«چتری برای یک حس خوب»
«چتری برای یک حس خــوب» ،با هدف بهبود
روابط مــادر و دختــر از اوایل مهرمــاه روزهای
پنجشنبه در بانوسرای آفتاب ،میزبان عالقهمندان
اســت .مدیر مرکز تخصصی بانوان آفتاب ،گفت:
«چتری برای یک حس خــوب» ،به این موضوع
تاکید میکند کــه چگونه گوش کنــم تا دختر
نوجوانم حرف بزند و چگونه حرف بزنم تا نوجوانم
گوش کند .لیال لندی ،گفت :برنامه «چتری برای
یک حس خوب» ،براســاس نیاز و دغدغههایی
تعیین شد که ما بعد از بررسیها به این جمع بندی
رســیدیم ،مادرانی که دختران نوجوان دارند ،در
بحث مهارتهای ارتباطی خیلی مشــکل دارند
و یک دختر نوجوان بیشــتر گروه همســاالن را
مورد پذیرش قرار میدهد .وی افزود :ما براساس
نیازسنجیها و بررسی طرح هشت تکنیک مهارت
به این جمع بندی رسیدیم تا با این برنامه در جمع
مادران و دخترانشــان مباحث روانشناختی،
مهارت ارتباطی موثر ،گفتوگو و دیگر مهارتهای
الزم در بهبود رابطهشــان را مطــرح کنیم .وی
تصریح کرد :در کنــار ارائه این موضوعات ،تالش
کردیم تا زنگ تفریحی نیز درنظرگرفته شــود و
تکنیکی را آموزش دهیم ،مثال موضوعات آشپزی
یا فتوکلیپ یا خیاطی را ارائه کنیم که واقعا باتوجه
به نیازها و مسئله جنسیتی زن احساس میشد و
البته این موضــوع را درنظر گرفتیم که هر فردی
به دنبال عالقه مندی خود بــرود .وی ادامه داد:
خیلی از مادران بدون هدف از کالسی به کالس
دیگر میروند ،در صورتــی که این موضوع عالوه
بر اینکــه باعث از بین رفتن وقت آنها میشــود،
از سوی دیگر باعث میشــود که موضوعی را به
صورت جدی آموزش نبینند ،به همین دلیل ما
اول از همه روی مسائل خودشناسی و مهارتهای
ارتباطی کار میکنیم تــا تکلیف دختران و حتی
مادرانی که دغدغه عدم همراهی دخترانشــان
را دارند مشخص شود که پایلوت آن نیز در همین
مجموعه انجام شد.
وی گفت :بخش اول برنامه «چتــری برای یک
حس خوب» ،شامل  16جلسه آموزش مهارتهای
ارتباطی همراه با کالسهایی به عنوان زنگ تفریح
هدفمند بود که براساس نظرسنجیها با رضایت
مخاطبان مادر و دختر مواجه شد.

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

مناقصه عمومی اقدام نماید  ،لذا از متقاضیان واجد شــرایط
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه و کسب
اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت اداری مورخ
 98/07/28به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند .

میثم محمدی -شهردار زرین شهر

از آنها هم در رشــته کتابت قرآن صاحب امتیازات
قابل توجهی شــدند و افتخارآفرینی کردند .مدیر
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان افزود :حضور
بانوان در عرصههای قرآنی با مختصات خود یکی
از ضرورتهایی است که میتوان گفت جای آن در
جامعه امروز خالی است و یا بیش از آن ظرفیتش
باال نیســت ،اگر که زمینه حضور بانوان به عنوان
فرهیختگان قرآنی و نیمی از جمعیت کشور فراهم
شود میتوانند در شــکل دهی یک جامعه قرآنی
تاثیر بسزایی داشته باشند.
حجت االسالم و المسلمین بلک با اشاره به نقش
بانوان در خانه و جامعه گفت :بانوان ســرزمین ما،
مادرانی هســتند که میتوانند انگیزههای الزم را
به فرزندانشــان بدهند و تربیت آنهــا رابر مبانی
قرآن تغییر دهند و میتوان با این قشــر فرهیخته
به قلههای رفیع که تا حاال پیموده نشده ،برسیم.
کتابت قرآن کریم آمیختگی هنر با دست
توانمند انسانهای با ایمان است
برگزاری اولین دوره مســابقات ملی کتابت قرآن
کریم یکــی از برنامههای جانبــی چهل و دومین
دوره مسابقات قرآن کریم در اصفهان بود که این
مسابقات نیز با شناســایی نفرات برتر به کار خود
پایان داد .مدیــر کل اوقاف و امور خیریه اســتان
اصفهان درباره این مسابقات نیز گفت :کتابت قرآن
کریم آمیختگی هنر با دســت توانمند و با انگیزه
انســانهای با ایمان اســت و خلق یک اثر زیبای
قرآنی معنای بســیار بلندی دارد و این یک الگوی
قابل توجه در عرصه هنر است تا توانمندیهای سر
انگشت هنرمندان را به انگیزههای آسمانی و الهی
و خلق آثار جاودان پیوند دهیم.

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شهر:

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

مردم به دنبال رفع فقر در جامعه باشید .وی اظهارداشت :هنوز ما از
راه شهدا استفاده میکنیم و نباید راه آنها فراموش شود کما اینکه
راه امام حسین (ع) فراموش نخواهد شد .وی اظهارداشت :مسئوالن
مراقب باشند در کشوری که هر روز شهیدی در آن تشییع میشود،
در این کشور که هنوز برخی افراد بی بضاعت درگیر تامین غذای
خود هستند ،باید اسیر تشریفات شد؟

اخبار

م الف619553:

سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری شــاهین شهر در نظر دارد به استناد
مصوبه شماره /723ش مورخ  1398/03/28شورای محترم اسالمی شهر اجازه بهرهبرداری
از اجاره ماهانه واحدهای اداری -تجاری در طبقه پنجم ســاختمان نگارستان شهرداری
را از طریق مزایده عمومی به صورت بهره برداری به اشــخاص حقیقی یا حقوقی به مدت
دو سال واگذار نماید.
متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1398/07/30برای دریافت
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اسناد مزایده به امور قراردادهای ســازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین
شهر مراجعه و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1398/08/01پیشنهادهای خود
را تحویل نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  shaahinshahr.irمراجعه فرمایید.
روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر

جواد نصر – رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی
zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

م الف619525:

امام علی علیه السالم:
با برادرى ورزيدن به خاطر خداست كه برادرى
به بار مى نشيند

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه 45 :چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

شنبه  13مهر  6 | 1398صفر  1441شماره  8 | 2809صفحه قیمت 1000 :تومان
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افتتاح یکی از گرانترین هتلها در قطب شمال!

خون مصنوعی تولید شد

هتل ایگلوس قطب شمال ،آوریل سال  2020برای مدتی محدود افتتاح
میشــود .این هتل منحصربهفرد از  10گنبد شیشــهای و دقیقا در قلب
قطب شمال ساخته شده است .به همین دلیل ،هتل ایگلوس قطب شمال
بهعنوان شــمالیترین هتل جهان لقب گرفته اســت .دسترسی به قطب
شمال در مقاطع زمانی مشخصی و تنها از دو راه امکانپذیر است یا باید با
استفاده از بالگرد به آنجا بروید یا از قایق استفاده کنید .قطب شمال یکی از
سختترین راههای دسترسی جهان را دارد .سفر مهمانان برای رسیدن به
هتل از مجمعالجزایر سوالبار ( )Svalbardدر شمال نروژ شروع میشود.

محققان ژاپنی می گویند برای نخســتین بار موفق بــه تولید خون مصنوعی
شــدهاند که میتوان آن را صرف نظر از گروه خونی خاص افراد به هر شخصی
منتقل کرد .این دستاورد بزرگ علمی شانس زنده ماندن افراد سانحه دیده در
حوادث مختلف را به شدت افزایش میدهد ،زیرا در بسیاری از موارد این افراد به
دلیل عدم وجود انتقال دهنده خون با گروه خونی مناسب جان خود را از دست
میدهند .با استفاده از این خون دیگر نیازی به شناسایی گروه خونی افراد بیمار
و حادثه دیده در شرایط اضطراری نیز وجود ندارد و محدودیتها و چالشهای
مربوط به ذخیره سازی خون اهداکنندگان هم برطرف میشود.

ازدواج پسر  24ساله با زن  81ساله در اوکراین!
یک پسر  24ساله اوکراینی برای فرار از خدمت ســربازی ،با یک زن 81
ساله ازدواج کرد .در اوکراین همه پسران  18تا  26سال باید به خدمت یک
ساله اجباری سربازی بروند .تنها اســتثنایی که وجود دارد ،برای مردانی
است که از همســران ناتوان مراقبت میکنند .برای همین وقتی الکساندر
کندراتیوک برگه احضار به خدمت را دریافت کرد ،مادربزرگ  81ساله یکی
از فامیلهایشان را راضی کرد تا با او ازدواج کند .به این ترتیب الزم نیست
خودش را معرفی کند و مشغول به خدمت شود.

عکس روز
دوخط کتاب

همه چیز ملک خداست

جسم و جان مال خداست .برای
همین اســت کــه خداوند حتی
روی پوشــش یا رفتــار ما هم
نظر دارد .مشکل بشر این است
که خــود را مالــک میداند .این
حس بسیار خطرناک است! قرآن
در سوره حمد یک حرف کلیدی
دارد؛ «خــدا مالک اســت» یعنی
ای انســان خیــال مالکیــت را از
ســر بیرون کن و هیچ کاری بی

اجازه نکن؛ نه درباره دیگران نه
درباره خودت .هرجوری نپوش،
هر حرفی نزن ،هــر چیزی نبین،
هر جایی نــرو .درســت مثل یک
اداره که تا مجوز کتبی نداشته
باشی نمیتوانی چیزی را جابه جا
کنی .درســت مثل یک حقوقدان
که برای حرفهایش باید به بند
بند قانون استناد کند.

«سلوک باران»

حجت االسالم رنجبر

آرامگاه حکیم
ابوالقاسم فردوسی
طوسی
آرامــگاه حکیم توس
بــر اســاس طرحی از
پروفســور «ارنســت
امیــل هرتســفلد»
باستانشــناس و ایران
شــناس آلمانی ،توسط
«حسین لرزاده» ساخته
شد.

«مهدی رجب زاده» از اهدافش برای تاسیس آکادمی فوتبال در بهارستان میگوید:

اول اخالق ،دوم فوتبال

سمیهمصور
مهدی رجــب زاده از جمله با ســابقه تریــن بازیکنان لیگ
برتری است که با تیم فجرسپاســی به فوتبال ایران معرفی
شــد؛ اما دوران اوجش به حضور در ذوب آهــن و بازی برای
این تیم بر میگردد .رجب زاده که ســابقه لژیونری را هم در
کارنامهاش دارد ،در تیم ذوب آهن از فوتبال خداحافظی کرد
و به جرگه مربیان پیوست .این بازیکن شیرازی فوتبال ایران
که خوش اخالقیاش همواره زبانزد بوده است ،این روزها وارد
حوزه کاری جدیدی در ورزش شده و امیدوار است در بحث
ســازندگی بتواند موثر عمل کرده و چهرههــای زیادی را به
فوتبال استان و کشور معرفی کند .فعالیت آکادمی رجب زاده
که این روزها تبلیغاتش را در ســطح شهر میبینیم ،بهانهای
برای این گفت وگو شد.
چه طور شد که به فکر تاسیس آکادمی فوتبال افتادید؟
ایده تاســیس آکادمی فوتبال به شرکت من در یک مناقصه
ورزشی که اداره کل ورزش و جوانان آن را برگزار کرده بود ،بر
میگردد ،تقریبا دوسال پیش بود که از طریق یکی از دوستانم
در جریان این مناقصه قرار گرفتم و بعد از برنده شدن در آن
شروع به آماده کردن زیر ســاختهای آن کردیم که البته به
دلیل نوساناتی که در بازار ارز ایجاد شد و گرانیهای در پی آن،
این طرح مدتی متوقف شد اما پس از مدت زمانی ،اجرای این
طرح را از سرگرفتیم در همین حین بود که تصمیم به تاسیس
آکادمی فوتبال در بهارستان گرفتم.
چرا شــهر بهارستان را برای تاســیس این آکادمی
انتخاب کردید؟
شهر بهارستان به لحاظ امکانات ورزشی یک منطقه محرومی
به حساب میآید؛ اما اســتعدادهای زیادی در این شهر و هم
چنین شــهرهای نزدیک به آن وجود دارد که به دلیل نبود
امکانات و هزینههای زیادی کــه به دلیل رفت و آمد متحمل
میشوند ،هدر میرود از این رو تصمیم گرفتم که در این شهر
این آکادمی را تاسیس کنم تا ان شــاء ا ...به یک مکان امن و
قابل اعتماد برای کودکان و جوانان و هم چنین خانوادههای
بهارستانی تبدیل شود.
چه اهدافی را مدنظر قرار دادهاید؟
همان طور که مستحضرید ما در صحنههای ورزشیمان و هم
چنین در فوتبال که تمرکــز زیادی روی آن وجود دارد دچار
یک ســری معضالت فرهنگی ،اخالقی و اجتماعی هستیم،
معضالتی که در رفتار و گفتار برخی از ورزشــکاران خود را
نشان میدهند و بعضا شاهد یک ســری حرکتها وصحبت
هایی هستیم که با محیط ورزش و هم چنین اجتماع تناسبی

ندارد و این حرکتها به مانعی برای پیشرفت تبدیل میشود
و آنها نمیتوانند به آنچه استحقاق آن را دارند برسند ،از این
رو من با توجه به سابقه بیست واندی سال فعالیت در فوتبال
حرفهای و مشاهده چنین رفتارهای از نزدیک ،تصمیم گرفتم
تا در کنار آموزش فنی فوتبــال ،مباحثی هم چون اعتقادی،
اخالقی و رفتاری را نیز مد نظر قرار دهم .این اولویتها برای
من از اهمیت باالیی برخوردار است و در جلساتی که با مربیان
و کادر فنی آکادمی داشــتهام روی این مسائل تاکید کردم.
میخواهم کسانی که به این آکادمی میآیند اگر در آینده به
فوتبالیستی تبدیل نشدند که در لیگ برتر یا لیگهای پایینتر
و هم چنین تیم ملی بازی کنند ،حداقل فرد مفید و ســالمی
برای اجتماع باشند که دیگران بتوانند به آنها اعتماد کنند .در
این مدتی هم که با خانوادهها سروکار داشتهام متوجه شدهام
که این مباحث برای آنها نیز دارای اهمیت است و آنها به دنبال

مکان ورزشی میگردند که در درجه اول بتوانند به آن اعتماد
داشته باشند و در درجه بعد ،فرزندان به گونهای تربیت شوند
که افراد سالم و مفیدی برای جامعه باشند.
آکادمی شما از چه امکاناتی بهره میگیرد؟
فضایی که ما برای آکادمی در نظر گرفتهایم خدا را شــکر از
لحاظ متراژی و مســافت خوب اســت و در این مجموعه هم
اکنون دو طــرح زمین چمن مصنوعی داریــم و به دنبال آن
هستیم که در آینده آکادمی را به یک استخر سرپوشیده مجهز
کنیم و هم چنیــن طرحهای مختلف دیگــری نیز برای این
مجموعه در نظر گرفتهایم که ان شاء ا ...پله به پله و فاز به فاز به
جلو میرویم .به کارگیری کادرفنی مجرب و با توانمندی باال
از دیگر ویژگیهای آکادمی ماست.

چرا آقای حمید شفیعی را به عنوان مدیر فنی آکادمی
انتخاب کردید؟
من با حمید یکی دو ســالی در ذوب آهن هم بازی بودم و از
نزدیک نسبت به او شناخت داشــتم .حمید ،سابقه بازی در
لیگ برتر و هم چنین در تیم ملی را در کارنامه دارد و از لحاظ
اخالق هم فرد قابل اعتمادی است و از لحاظ فنی هم در سطح
خوبی قرار دارد و من کار او را دیده بودم (پسرم آموزش فوتبال
را زیر نظر او میگذراند) .حمید از آن دسته مربیانی است که پا
به پای بچهها میدود و کم کاری نمی کند به همین دلیل او را
انتخاب کردم و درباره اهدافم به طور مفصل با حمید صحبت
کردهام و امیدوارم که این همکاری ادامه یابد.
وضعیت مدارس فوتبال در کشور را چه طور میبینید؟
تکیه زیاد به مسائل اقتصادی و درآمد زایی یکی از آفتهای
مدارس فوتبال در کشور است و کار تا جایی پیش میرود که
مسائل آموزشی را نیز تحت الشعاع خود قرار میدهد ،بسیاری
از مدارس فوتبال هســتند که از لحاظ امکانات آموزشی در
ســطح خوبی قرا دارند ولی این موضوع تاثیری روی کیفیت
کار آنها ندارد .تعداد معدودی از مدارس هســتند که سطح
آموزشیشان قابل قبول است و بچههایی که در این مدارس
حضور مییابند بعد از مدتی پیشــرفت میکنند و تغییراتی
در فوتبال آنها نسبت به روز اولی که آمدهاند ،دیده میشود.
مســائل اخالقی و حاشــیهای نیز از دیگر آفتهای مدارس
فوتبال است ،مباحثی که نگرانیهای عمدهای برای خانوادهها
ایجاد میکند.
به فکر افزایش شعبههای آکادمیتان و راه اندازی یک
شعبه از آن در اصفهان هم هستید؟
حاال که تمام تمرکز خودمان را روی این شعبه در بهارستان
گذاشــتهایم تا مکان آموزشی مناســب و قابل اعتماد برای
خانوادههای بهارستانی فراهم کنیم؛ اما ممکن است در آینده
به فکر راه اندازی شعبههای دیگر هم بیفتیم.
و صحبت پایانی؟
با توجه به اینکه ما سرمایه گذار و بخش خصوصی محسوب
می شویم نیازمند حمایت جدی مسئوالن شهری بهارستان
هســتیم تا بتوانیــم در این مســیری که آغــاز کردهایم به
حرکتمان در جهت اعتالی ورزش در این شهر ادامه بدهیم.
البته باید عرض کنم که از اعضای شورای شهر بهارستان و هم
چنین مهندس احمدی از شــرکت عمران بهارستان تشکر
میکنم که در این مدت به ما کمک کردند و یک تشکر ویژه
هم از جناب آقای فرهاد احمد نژاد ،مدیریت هلدینگ آراد به
خاطر کمکهای خالصانهای که در امر تبلیغات به من داشتند،
باید داشته باشم.

یادداشت
چند راهحل کاربردی برای کاهش
هزینههای بزرگ کردن فرزندان()3
مهسا احمدی
 -4به سادهگرایی رو بیاورید و آن را الگوی خود قرار
دهید
این چنــد توصیه را در این مورد به خاطر داشــته باشــید :با
فرزندانتان تمامی لباسها و اســباببازیها را بیرون بریزید
و بیاســتفادهها را به دیگران ببخشــید؛ بهازای هر لباس یا
اسباببازی نویی که به خانه میآورید ،یکی از قدیمیها را باید
بفروشید ،به دیگری ببخشید یا دور بریزید .تا جای ممکن سعی
کنید اسباببازیها و لباسهای بیاستفاده را در سایتهای
خریدوفروش اجناس دستدوم بگذارید.
 -۵هزینههای مربوط به مراقبت و نگهداری از کودکان
را تا جای ممکن کاهش دهید
شــهریه پیشدبســتانی یا مهدکودک و یا هزینه استخدام
پرستار کودک میتواند سرســامآور باشد :حدود  ۱۵درصد از
کل هزینههای الزم برای بزرگ کــردن فرزندان به این موارد
اختصاص پیدا میکند .والدین شــاغل برای آنکه به کارشان
برســند ،به این خدمات نیاز دارند؛ امــا جایگزینهایی برای
کاهش هزینههای مربوط به این بخش میتوان در نظر گرفت:
ماندن یکی از والدین در خانه
اگر حقوق دریافتی یکی از دو شخص سرپرست خانوار چندان
زیاد نباشد ،بهتر است فعال بهکلی از کار کناره بگیرد و خودش
وظیفه مراقبت از بچهها را به عهده بگیرد .مجموع حقوق ساالنه
دریافتی را با مجموع هزینهای که در ســال برای این خدمات
میدهیم مقایســه کنیم .اگر حقوق کمتر بود ،انتخاب بهتر
کنارهگرفتن از کار است.
کار در خانه
این هم راهــکار جایگزین دیگری برای خدمــات مراقبت از
فرزندان است .پدر یا مادر ،هرکدام تخصصهای الزم را داشته
باشد ،میتواند در خانه مشغول شود و در عین حال ،از فرزندان
هم مراقبت کند.

