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نگارخانه صفوی
حراج آخر سال

17 اسفند الی 15 فروردین

رضا  
کارگردان:علیرضا معتمدی
پردیس سینمایی سیتی سنتر

تیک تاک؛
فقط چند روز به پایان سال 

باقی مونده... امروز می خوایم 
 اکرهایی که توی

 این یه سال قرار بود انجام 
بدیم  رو لیست کنیم.به چندتاش 

رسیدیم!؟؟
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صنعت نشر زیر منگنه
در بحبوحه گرانی کاغذ،  184 هزار تن کاغذ وارد شده با ارز دولتی ناپدید شد؛

 رییس پلیس راه اصفهان در مورد بروز پدیده هیپنوتیزم در جاده های استان هشدار داد؛

اسیر جاده ها نشوید
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قطع انگشت نوجوان ۱۴ ساله 
اصفهانی بر اثر انفجار ترقه

 مدیر حوادث و فوریت های پزشکی
 استان خبر داد
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  نگاهی به تیم هایی که جام قهرمانی را برای 
نصف جهان در سال 97 به ارمغان آوردند؛

سال پرشکوه ورزش
 باشگاهی اصفهان

رشد جمعیت اصفهان در ۲۰ 
سال آینده به صفر می رسد

 معاون آمار و انفورماتیک
 اداره  کل ثبت احوال استان:

5

در دومین فصل از رویداد فرهنگی شناسنامه شهر مطرح شد؛

خدمت به مردم، راه حل همه مشکالت کشور 
است

دومین ویژه برنامه و رویداد فرهنگی »شناسنامه شهر« با عنوان » آسمانی ها« 
در ماه شهیدان »خرازی« و »همت« و به مناسبت ٢٢ اسفند ماه روز بزرگداشت 
شهدا در خیمه گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.مشــاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع 
دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح که به عنوان میهمان در این برنامه حاضر شده بود در جمع 

صفحه   7پرشور مردم شهید پرور اصفهان گفت: بنیان های انقالب ...
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در حالی که اروپا طی مــاه های اخیر با چالش 
الینحل مهاجران روبه رو شده و تالش ها برای 
ایجاد قوانین حمایتی از این ساکنان قاره سبز 
هر روز ناکام تر می شود،روز گذشته یک جوان 
28 ساله بیش از چهل تن از مهاجران و مسلمانان 
ســاکن نیوزلند را به رگبار بست و قتل عامی 

خونین به راه انداخت.
 این اقدام، جهان به اصطالح متمدن غرب را در بهت 
و حیرت فرو برده است. در جریان تیراندازی )جمعه( 
به دو مسجد در نیوزیلند ،۴۰ تن از شرکت کنندگان 
در نماز جمعه کشته شدند.جاسیندا آردرن، نخست 
وزیر نیوزیلند این تیرانــدازی را یکی از تاریک ترین 
روزهای این کشــور توصیف کرده و گفــت که این 
رویدادها در شــهر» کرایســت چرچ« نمایانگر یک 
اقدام به خشونت غیرقابل منتظره و غیرعادی است.
مایک بوش، کمیســیونر پلیس نیوزیلند بدون اعالم 
رقم کشته شــدگان و مجروحان حمله به مسجد نور 
و مسجد لینوود، از بازداشــت چهار مظنون خبر داد.
به گفته بوش، ســه نفر از مهاجمان مرد و یکی از آنها 
زن است.مقامات نیوزیلند هویت افراد بازداشت شده 
را اعالم نکرده اند؛ اما یکی از این افراد که ادعا می شود 
مسئول این تیراندازی ها باشــد، یک مانیفست ۷۴ 
صفحه ای ضد مهاجرت از خود برجای گذاشــته که 
در آن توضیح داده که چه کسی است و دلیلش از این 
تیراندازی های چه بوده است. وی همچنین گفته که 
این اقدامش»مصداق یک حمله تروریســتی« است.
نخست وزیر نیوزیلند در یک نشست خبری احساسات 
ضد مهاجرتی را مقصــر این اقدام دانســته و گفت: 
بسیاری از مردمی که متاثر از چنین تیراندازی هایی 
هستند را مهاجران یا آوارگان تشــکیل می دهند و 
آنها نیوزیلند را خانه خود انتخاب کرده اند و این خانه 
آنهاست. آنها از ما هستند؛ اما فردی که چنین حمالتی 

را انجام می دهد، از ما نیست.
آنچه از آن به عنوان مقصر اصلی این کشتار نام برده 
می شود، احساســات ضد مهاجرتی اســت که این 
روزها در میان اغلب کشــورهای مهاجر پذیر دنیا در 
حال رشد و گســترش اســت. اعضای اتحادیه اروپا 
تا کنون نتوانســته اند اختالفات داخلی خود بر ســر 
موج پذیــرش مهاجــران را حل و فصــل کنند و در 
حالی که برخی از کشــورها مانند اسلونی و لهستان 
از پذیرش این افراد ســرباز می زنند آلمان و فرانسه 

تالش دارند تــا راهی برای 
اســکان آوارگان در سایر 
نقاط اروپــا پیدا کنند. این 
جنگ میان سیاستمداران 
حاال به مردم نیز ســرایت 
 کرده اســت. رشد تفکرات 
نــژاد پرســتی در ســایه 
کشــتار  و   حمــالت 

تروریســت های به ظاهــر مســلمان در خاورمیانه 
موجب شــده تا موجــی از مهاجر هراســی در میان 
 غــرب بــه راه بیفتد. ایــن رونــد با قــدرت گیری 
دولت هــای راســت گــرای افراطــی در برخی از 
کشــورهای اروپایی و حتی کشورهای مهاجرپذیری 
مانند اســترالیا در ســال هــای اخیر بیشــتر هم 
شــده اســت. اتریش و بلژیــک، به تازگــی قوانین 
ضد مهاجرتی خــود را به تصویب رســاندند. دولت 
اتریش متهم اســت با کاهش کمک هــای اجتماعی 
و ترویج بیگانــه هراســی مهاجــران و پناهجویان 
را تحت فشــار سیاســت های عوام گرایانه قرار داده 
 است. در اســترالیا چند وقتی است که سیاست های

 نــژاد پرســتانه در حال 
رشد است؛ هر چند دولت 
ایــن کشــور از کنــار آن 
ســهل انگارانه عبور کرد. 
 مــاه گذشــته تظاهرات 
گســترده ای از ســوی 
بــرای  اســترالیایی ها 
اعتراض به ورود مهاجران 
به این کشــور صورت گرفت. این اقــدام در آن زمان 
از ســوی برخی از ســناتورهای تنــد روی مجلس 
نیز مورد حمایت قرار گرفت. اســکات موریســون، 
نخست وزیر اســترالیا در صفحه توئیتری خود از این 
تظاهرات به عنوان اقدامی زشــت یــاد کرد و گفت: 
اســترالیا موفق ترین کشــور مهاجرتی در دنیاست 
و از پلیس ملبورن بــرای کنترل ایــن تظاهرات که 
مخالفان نژاد پرســتی را وادار به واکنــش کرده بود، 
قدردانی کرد. این اظهارات درحالی مطرح می شــود 
که موریسون از سال 2۰13 تاکنون مجری شدیدترین 
 سیاست ها علیه مهاجران خارجی دراین کشور بوده 

است.

ابراز همدردی دنیا با حادثه تلخ نیوزلند
اما روز گذشته و پس از مســلمان کشی گسترده در 
نیوزلند، رهبران سیاسی و مسلمان در سراسر جهان 
انزجار خود را بابت تیراندازی های مرگبار به دو مسجد 
دراین کشور ابراز کردند.انور ابراهیم، رهبر بزرگترین 
حزب در ائتالف حاکم مالزی گفت که یک شهروند 
این کشور در میان مجروحان این تیراندازی است و 
اعالم کرد که این یک تراژدی سیاه است که بشریت 
و صلح جهانی با آن روبرو اســت. وحیداله ویسی، 
سفیر افغانستان در استرالیا، نیوزیلند و فیجی نیز در 
توئیتر خود نوشت: سه افغان در این حمله مجروح 
شده اند. فکر من پیش خانواده های این افغان هاست.

»پوتین« رییس جمهور روسیه گفت که این حادثه 
»مشمئزکننده« و »شوک آور« است و »اردوغان« 
نخســت وزیر ترکیه این اقــدام را فاشیســتی و 

نژادپرستانه دانست. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیزحمله 
به دو مسجد مســلمانان در شهر »چرچ کرایست« 
در نیوزیلند را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی 

غیرانسانی و کامال سبعانه دانست.

 دیدار ترامپ و  شی جین پینگ
 به تعویق افتاد

دیدار رییس جمهوری آمریکا با همتای چینی خود 
که قرار بود در ماه جاری برگزار شــود، به تعویق 
افتاد.بر اســاس گزارش بلومبــرگ، دیدار دونالد 
ترامپ و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری آمریکا 
و چین که قرار بود در ماه جاری میالدی برای حل 
اختالفات تجاری دو کشور برگزار شود، به ماه آوریل 
موکول شد.وال اســتریت ژورنال چند روز پیش 
اعالم کرده بود که رؤسای جمهوری آمریکا و چین 
ممکن است در تاریخ 2۷ مارس یک توافق تجاری 
را به امضا برسانند ولی ترامپ چهارشنبه اعالم کرد 

که عجله چندانی برای این کار ندارد.

هشدار آمریکا نسبت به حمالت 
سایبری روسیه و چین

یکی از مقامات ارشد پنتاگون اعالم کرد، آمریکا 
با حمالت سایبری پیچیده از سوی روسیه، چین 
و کره شمالی مواجه اســت.در پی انتشار گزارش 
بازنگری در حوزه دریانوردی در آمریکا مبنی بر این 
که در سیستم های دریانوردی آمریکا اختالل های 
قابل توجهی ایجاد شده و آمریکا در حال شکست 
در جنگی سایبری اســت، ژنرال پائول ناکاسون، 
رییس فرمانده سایبری آمریکا اعالم کرد: آمریکا 
در حال حاضر عملیات سایبری برای مقابله با این 
حمالت انجام می دهد. در حــال حاضر آمریکا با 
حمالت ســایبری فزاینده و تهدیدات مداخله در 
انتخابات ریاســت جمهوری 2۰2۰ مواجه است.
وی ادامه داد: ارتش آمریکا با آژانس های دولت های 
دیگر برای دفــع مداخالت روســیه در انتخابات 
میان دوره ای کنگره در سال 2۰1۸ همکاری کرد و 
اکنون تمرکز بر انتخابات آتی است. بر این اساس، 
اکنون اولویت اول کاهش آسیب پذیری سایبری 
در حوزه دریانوردی و ارتقای امنیت سایبری است.

طالبان: 
به صلح خوش بین هستیم

رییس تیم مذاکره کننده طالبــان در واکنش به 
پنجمین دور از مذاکرات صلح افغانســتان که در 
دوحه برگزار شــد؛ نســبت به حصول صلح ابراز 
امیدواری کرد.»مال عبدالغنی برادر« رییس تیم 
مذاکره کننده طالبان در نشســت قطر، نسبت به 
حصول صلح در افغانستان ابراز خوش بینی کرد.

گفتنی اســت؛ پنجمیــن دور از مذاکرات صلح 
افغانســتان بعد از 1۶ روز در دوحــه قطر پایان 
یافت.برادر، در این باره افــزود: به مذاکرات صلح 
امید زیادی داریم چراکــه در تازه ترین دور از این 
مذاکرات، گفــت وگوهای خوبی انجام شــد که 

راهگشای پیشرفت بیشتر برای صلح آتی بود.

 قدردانی صهیونیست ها از
 نیکی هیلی به سبکی عجیب!

رژیــم صهیونیســتی بــه منظــور قدردانی از 
حمایت های نماینده پیشــین آمریکا در سازمان 
ملل متحد از این رژیم، اقدامی عجیب انجام داد.
به نقل از آسوشیتدپرس، یک سازمان در مناطق 
اشغالی چهره نیکی هیلی، نماینده پیشین آمریکا 
در سازمان ملل متحد را روی سکه ضرب کرد. این 
سکه به پاس حمایت های نیکی هیلی از اسرائیل 
در سازمان ملل متحد ضرب شده است. پشت سر 
نیکی هیلی تصویری از یــک معبد یهودی نقش 
بسته است.»ســانهدرین« که نامش برگرفته از 
دادگاه عالی قدیم اســرائیل است، سازمانی است 
که این ســکه را ضرب کرده اســت. هیلل ویس، 
سخنگوی ســانهدرین می گوید انتقادات شدید 
هیلی در ســازمان ملل متحد موجب شده است 
که تصویر وی بر این ســکه ضرب شود. هیلی در 
سخنرانی های معروف خود در سازمان ملل متحد 
و خارج از سازمان ملل از یونسکو و کمیته حقوق 
 بشــر انتقاد کرد و گفت که افراد صــادق در آنجا 

نیستند.

ظهور فاشیست ها از جنوب غربی اقیانوس آرام

رزمایش پهپادی» الی بیت 
المقدس1« برگزار شد

رزمایش بزرگ پهپاد تهاجمی - رزمی نیروی 
هوافضای سپاه پاســداران انقالب اسالمی با 
نام » الی بیت المقدس 1« در منطقه عمومی 
خلیج فارس برگزار و بــا طلوع قدرت هوایی 
جدید کشور ، نیروی هوافضای سپاه، صاحب 
بزرگ ترین ناوگان پهپاد بمب افکن تهاجمی 
منطقه شد. این برای اولین بار در کشور ما و 
نیز کشورهای دیگر است که این تعداد پهپاد 
همزمان در یک عملیات تهاجمی - رزمی، در 
فاصله بیش از هــزار کیلومتر دورتر از هدف 
همزمان پــرواز و در یک زمان مشــخص با 
حضور روی اهداف از پیش تعیین شده آنها 
را با دقت باال مورد اصابت قرار داده و منهدم 

کرد.

واکنش وزارت خارجه به 
گزارش ساالنه حقوق بشر 

آمریکا درباره ایران
سخنگوی وزارت خارجه گفت: دولت آمریکا 
بزرگ ترین ناقض گسترده حقوق بشر ملت 
ایران بوده و با تحمیل تحریم های غیر قانونی 
یکجانبه فرامرزی، از هیــچ اقدامی در نقض 
حقوق اتبــاع ایرانی کوتاهی نکرده اســت.

بهرام قاسمی افزود: آمریکا در حالی با انتشار 
گزارش ساالنه حقوق بشری، انگشت اتهام را 
به ســوی وضعیت حقوق بشر سایر کشورها 
نشانه می رود که خود پرونده سنگینی از نقض 
حقوق بشر در داخل و خارج از سرزمین هایش 
دارد و همواره از سوی بســیاری از دولت ها، 
افکار عمومی و سمن های بین المللی و فعاالن 
و شخصیت های حقوق بشری، سازمان ملل 
متحد و گزارشــگران ویژه این ســازمان، و 
حتی در درون آمریکا، به شــدت مورد انتقاد 

قرار می گیرد. 

ایران، موبایل سیاستمدار 
اسرائیلی را هک کرد

کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی 
شده ایران، گوشی موبایل »بنی گانتز« رییس 
حزب »انعطاف بــرای اســرائیل« و ائتالف 
موسوم به »آبی و ســفید« هک کرده است.

ماموران ســازمان اطالعات و امنیت داخلی 
اسرائیل )شــین بت( پنج هفته پیش با گانتز 
که رقیــب اصلی »بنیامیــن نتانیاهو« برای 
نخست وزیری اسرائیل به شمار می رود دیدار 
کرده و به او اطالع داده اند گوشــی موبایلش 
توسط دستگاه های اطالعاتی ایران هک شده 
است.کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی 
گــزارش داد ایرانی ها به تمامــی اطالعات 
موجود در این گوشــی از جملــه اطالعات 
شخصی و مکاتبات گانتز و اطالعات حساس 

موجود در آن دست پیدا کرده اند.

برگزاری مراسم بزرگداشت 
»نوروز« در محل سازمان ملل

مراسم بزرگداشت نوروز، از سوی 12 کشور 
ایران، افغانســتان، تاجیکستان، آذربایجان، 
قرقیزســتان، قزاقســتان، ازبکســتان، 
ترکمنستان، هند، پاکســتان، عراق و ترکیه 
در محل سازمان ملل در وین و با حضور رؤسا 
و نمایندگان سازمان های بین المللی و سفرا 
و دیپلمات هــای مقیم، برگزار شــد. در این 
مراسم کاظم غریب آبادی، سفیر کشورمان 
نزد دفتر سازمان ملل در وین، یوری فدوتف، 
مدیرکل دفتر سازمان ملل در وین و نماینده 
وزارت امور خارجه اتریش طی ســخنانی بر 
اهمیت نوروز به عنوان یک رویداد فرهنگی 
مشترک برای طیفی از کشورها و ملت ها که 
نماد پایــداری و صلح اســت، تاکید کردند.

گفتنی اســت؛ مجمع عمومی سازمان ملل، 
طی قطعنامه ای 21 مارس )اول فروردین( را 

به عنوان روز بین المللی نوروز تصویب کرد.

حاجیدلیگانی
نمایندهمردمشاهینشهرومیمه:

نایب رییس فراکسیون مســتقلین مجلس شورای 
اســالمی گفت: رییس دولت اصالحــات را با آقای 
احمدی نژاد مقایســه کنیــد! ببینید چه کســی 
برای کشــور ایجــاد زحمت می کند؟ یــک فردی 
رییس جمهور این مملکت بوده  اســت و حاال هم در 
کمال اخالق مداری و فروتنی به انقالب و نظام خدمت 
می کند، مردم را به آرامش و حضور در انتخابات دعوت 
می کند و با انقالب و نظام هماهنگ اســت. درحالی 
که فرد دیگری اصل والیت فقیه و نظام را زیر ســوال 
می برد، به سران ســه قوه حمله می کند، مسئوالن 
کشــور را دزد خطاب می کند و هیچ خط قرمزی را 
لحاظ نمی کند، اما آزادانه فعالیت دارد!این نماینده 
مجلس شورای اســالمی اضافه می کند: کدام یک از 
این دو نفر برای کشور خطر دارند؟ البته من مخالف 
برخورد با احمدی نژاد هستم. او هم یک انسان است 
که اظهارنظر می کنــد و باید آزاد باشــد.جعفرزاده 
همچنین تاکید کرد: مشکل رییس دولت اصالحات 
که در هیچ دادگاهی محاکمه نشده چیست؟ حتی 

نمی شود ایشان را مالقات هم کرد؟ 

 مخالف برخورد
 با احمدی نژاد هستم

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

حضور خمینی جوان در مراسم 
تجدید میثاق اعضای مجلس 
خبرگان با آرمان های امام )ره(

مراکش، مانع ورود هیئت ایرانی به این کشور شد

پیشنهاد سردبیر:

نماینــده مردم شاهین شــهر گفــت: طرح 
ممنوعیــت نمایندگی بــرای دوره چهارم 
در مجلس، باعث ورود نخبــگان به مجلس 
می شــود.حاجی دلیگانی با اشــاره به طرح 
ممنوعیت نمایندگی پس از سه دوره متوالی 
در مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: بنده با 
این طرح موافقم، چرا که می تواند در مجلس 
تنوع ایجاد کند و امیدوارم کــه افراد نخبه 
و دارای دیدگاه های بــه روز وارد خانه ملت 
شوند.وی با اشاره به استانی شدن انتخابات 
افزود: این موضوع آسیب های بسیاری را به 
نظام انتخاباتی کشور وارد می کند به نحوی 
که قابل احصا هم نیســت.حاجی دلیگانی 
تصریح کرد: مشــکل اصلی اســتانی شدن 
انتخابات این اســت که افراد نخبه، جوان و 
خوش فکر با تصویب آن جایی برای ورود به 

مجلس نخواهند یافت.

تغییرات قانون انتخابات 
می تواند باعث تنوع شود

سردارصفوی
مشاورعالینظامیرهبرانقالب:

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد : پیوستن به 
FATF و CFT جلوی رانت و اختالس گران اقتصادی 
را خواهد گرفت .عبدالرضا هاشم زایی  در پاسخ به این 
سوال که پیوســتن به FATF چقدر می تواند جلوی 
اختالس را بگیرد، بیان کــرد: از زمانی که ما از طرف 
سازمان ملل تحریم شدیم و چندین قطعنامه به علت 
خوب عمل نکردن دولت های سابق علیه ما صادر شد 
مجبور به دور زدن تحریم ها شدیم، در آن موقع افرادی 
که امروز مفسد اقتصادی شــده اند را برای دور زدن 
تحریم ها تشویق می کردیم. وی در ادامه اظهار کرد: 
مادامی که ما مجبور به دور زدن قوانین به این شکل 
باشیم، سوء استفاده و اختالس نیز وجود خواهد داشت. 
امروز ما رسما اعالم می کنیم که تحریم های یکجانبه 
آمریکا را دور خواهیم زد. این کار نیز توسط عده ای باید 
انجام شود؛ این افراد باید خیلی خویشتن دار باشند که 
در برابر رانتی که برای آنها ایجاد می شود بایستند، اما 
مادامی که رانت وجود داشته باشد و ما مجبور به دور 
زدن قوانین باشیم پرونده های قضائی مرتبط با فساد 

مالی و اقتصادی نیز وجود خواهند داشت.

همین مفسدان اقتصادی 
چندسال تشویق می شدند

نماینده تهران: 

مشاورعالی نظامی رهبر معظم انقالب گفت: 
آمریکایی ها با این ادعا کــه ایران متعلق به 
ماست، خواهان بازگشت به کشورمان هستند 
غافل از اینکه ملت ایران اجازه چنین گستاخی 
را به آنها نخواهد داد.ســردار سرلشکر یحیی 
رحیم صفوی افــزود: آمریکایی ها نه تنها به 
ایران برنمی گردند بلکه قدرت انقالب اسالمی 
آنها را از غرب آسیا نیز بیرون می کند. راهبرد 
آمریکایی هــا ظلم ، آدم کشــی و زور بوده و 
نمونه عینی این مهم جنایت آنها علیه بشریت 
در افغانستان ، ســوریه ، عراق و یمن است.

ســردار صفوی، با تجلیل از حماسه آفرینی 
رزمندگان دشتستانی در دوران دفاع مقدس 
اظهارداشت: بردباری و همراهی ایثارگران و 
خانواده های معظم شاهد،جانبازان و آزادگان 
کشور را حفظ و ادامه این رسالت سترگ در 

گام دوم انقالب برعهده جوانان است.

آمریکایی ها خواهان 
بازگشت به ایران هستند

پیشخوان

بین الملل

حمله به مسلمانان زیر سایه مهاجر هراسی؛
از  کشــی  حســاب 

شرکت های چند الیه

آغــوش باز نجــف برای 
روحانی

تقدیر آیت ا... از دوستان 
عراق

سوبســید گره فقر را کور
 می کند

»پوتین« رییس جمهور روسیه 
گفت که این حادثه »مشمئزکننده« 

و »شوک آور« است و »اردوغان« 
نخست وزیر ترکیه این اقدام را 
فاشیستی و نژادپرستانه دانست

حاشیه ها تمامی ندارد؛
زد و خورد در مجمع عمومی خانه احزاب

نشست خانه احزاب به تازگی تشکیل شد که با حاشیه هایی همراه بود.در جریان برگزاری مجمع عمومی 
خانه احزاب که در وزارت کشور برگزار شد، بین اعضای فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان خانه احزاب بر سر 
لیست نهایی این فراکسیون برای حضور در بین کاندیدای شورا مرکزی خانه احزاب درگیری و زد و خورد در 
گرفت. محمدزارع فومنی که از این فراکسیون نامزد شده به درج نامش در برگ رای بدون اجازه اش با فریاد 
و هیاهو اعتراض کرد. این اتفاق برای دقایقی جلسه مجمع عمومی خانه احزاب را دچار تشنج کرد.کریمی 
اصفهانی که ریاست مجمع عمومی خانه احزاب را بر عهده داشت در واکنش به این درگیری گفت که زمان 
مجمع برای برگزاری انتخابات کوتاه است که اگر سریع تر اقدام به برگزاری انتخاب نکنند مسئوالن سالن 
جلسه را تعطیل می کنند. وی همچنین با کنایه به درگیری صورت گرفته، گفت: مردم انتظار دارند احزاب 

بلوغ سیاسی و رفتاری خود را نشان دهند، نه اینکه اینگونه رفتار ها را به نمایش بگذارند.

ادعای روزنامه سعودی:
مراکش، مانع ورود هیئت ایرانی به این کشور شد

روزنامه سعودی الشرق االوسط در گزارشــی با اشاره به حاشیه های نشست امســال اتحادیه بین المجالس 
اســالمی، مدعی ممانعت مراکش از ورود برخی اعضای هیئت ایرانی به این کشــور شــد.روزنامه سعودی 
الشرق االوسط مدعی شده است که مراکش همزمان با برگزاری این اجالس مانع از ورود اعضای امنیت هیئت 
ایرانی به این کشور شده و آنها از فرودگاه به تهران بازگردانده شده اند.به نوشته این روزنامه، پس از این ماجرا، 
هیئت ایرانی هم شرکت در نشست اتحادیه بین المجالس اسالمی را تحریم کرده است.االشرق االوسط در این 
باره به نقل از دبیرکل اتحادیه بین المجالس نوشته است: »غیبت برادران ایرانی خارج از اراده ما بود. ما مطلع 
شدیم که آنها به دارالبیضاء رسیدند؛ اما به تهران بازگردانده شدند و دلیل این موضوع را هم نمی دانیم.« این 
روزنامه سعودی در گزارش خود به برخی دیگر از حاشیه های نشست امسال اتحادیه بین المجالس اسالمی از 

جمله درگیری لفظی نماینده عربستان و لبنان بر سر ایران نیز پرداخته است.
چهره ها

علیرضا کریمیان
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فروش شکر به قیمت بیش از 34 هزار ریال 
تخلف است

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

نگاه

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان مطرح کرد:

تمرکز بر توسعه زیرساخت های 
نمایشگاهی و رونق  کسب و 

کارها
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
استان اصفهان از تمرکز بر توسعه زیرساخت های 
نمایشــگاهی در قالب ســاخت پروژه نمایشگاه 
بین المللی بزرگ و همچنیــن تالش برای رونق  
کســب و کارها و امیدبخشی به فعاالن اقتصادی 
با برگزاری نمایشــگاه های مختلف بــه عنوان 
اهداف محقق شده ســال ۹۷ این شرکت نام برد 
یارمحمدیان با اشــاره به تاثیرگــذاری برگزاری 
رویدادهای نمایشگاهی در اقتصاد استان، افزود: 
در سالی که بسیاری از استان های کشور به دلیل 
شــرایط نامطلوب اقتصادی قادر بــه برگزاری 
نمایشگاه های ساالنه خود نبودند، اصفهان موفق 
شد به تمامی اهداف تعیین شده خود در برگزاری 
نمایشگاه ها دســت یابد. وی در بخش دیگری از 
صحبت های خود با اشاره به چالش های اقتصادی 
ایجاد شده در ســال ۹۷ گفت: زمانی که قیمت 
ارز به صورت ناگهانــی و در مدتی کوتاه جهش 
یافت، شــرکت های مختلف، حتی شرکت هایی 
که از موضع قدرتمندتــری برخوردار بودند نیز با 
مشــکالت عدیده ای در حوزه تامین منابع مالی، 
سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه روبه رو شدند. 
ضمن اینکه بازار به شکل بسیار محسوسی دچار 
رکود شد که شرکت ها را برای فروش محصوالت 
و خدمات با مشکل مواجه کرد.وی با بیان اینکه 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
در این شرایط اقتصادی موفق شد با به کارگیری 
اســتراتژی های مالی و اقتصادی، بر چالش های 
اقتصادی چیره شــود، گفت: در شــرایط فعلی 
اقتصادی و نبود ثبات در بازار، شرکت نمایشگاه ها 
توانسته است به تمامی تعهدات اخالقی، انسانی 

و مالی خود نسبت به کارکنانش عمل کند. 

بازار

ژل مو

اسکان روزانه ۴۰۰ هزار مسافر 
نوروزی در استان اصفهان

استاندار اصفهان گفت: باز شدن رودخانه و جاری 
شدن آب منجر به آمدن میهمانان بیشتری خواهد 
شد  که در این رابطه در ستاد نوروزی پیش بینی 
شده که در هر شبانه روز ۴۰۰ هزار نفر در شهرهای 
مختلف استان اســکان پیدا کنند. عباس رضایی 
اظهار کرد: امسال هماهنگی و همدلی خوبی بین 
همه نیروهای درگیر از جمله راهداری، پلیس راهور 
و آتش نشانی و .. انجام شده اســت.وی افزود: به 
دستور ریاست جمهور رودخانه را باز می کنیم و از 
این جهت تعداد مسافران در استان اصفهان زیاد می 
شود که از هم اکنون با خیر مقدم و خوش آمدگویی 
و تبریک سال نو، امیدوارم روزهای خوب و خوشی 
در اصفهان داشته باشــند.رضایی عنوان کرد: در 
ستاد نوروزی پیش بینی شده که در هر شبانه روز 
۴۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف استان اسکان 
پیدا کنند و این ظرفیت شامل هتل ها؛، مسافرخانه 

ها و حتی مدارس می شود.

مدیرکل استاندارد استان اعالم کرد:
جلوگیری از فعالیت 7 واحد 

تجاری غیر استاندارد در اصفهان
مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: ازفعالیت 
۷ واحد تجاری غیراستاندارد در اصفهان جلوگیری 
شد.غالمحسین شفیعی بیان کرد: با حکم قضائی، 
فعالیت ۷ واحد تجاری غیراســتاندارد در استان 
اصفهان ممنوع شد.وی افزود: از فعالیت چهار واحد 
تجاری تولید دستمال کاغذی غیراستاندارد با نام 
های تجاری پیچک، ترگل، کیانا و پینک در استان 
جلوگیری به عمل آمد.مدیرکل استاندارد استان 
اصفهان گفت:  همچنین واحدهای صنعتی فیلتر 
هوای آساد و عماد  و رنگ و روغن تماشا نیز از دیگر 
واحدهایی بودند که به دلیل جعل نشان استاندارد 
روی محصول و تولید مواد بی کیفیت، فعالیت آنها 

ممنوع شد.

دبیر اتحادیه طال و جواهر تهران :
سکه و طال را از واحد های 

مجوزدار بخرید
دبیر اتحادیه طال و جواهر تهــران اظهار کرد: بازار 
سکه و طال در روز های پایانی سال روند عادی خود 
را ســپری می کند و با وجود پیش بینی ها مبنی بر 
افزایش تقاضای ارز در آســتانه نوروز این تقاضا در 
بازار کمتر از پیش بینی ها افزایش یافته است. نادر 
بذر افشان، افزایش قیمت طال را دلیل اصلی رکود در 
بازار طال عنوان کرد و افزود: برخالف برخی شایعات 
مبنی بر افزایش قیمت سکه و طال به دلیل افزایش 
تقاضا در روز های پایانی بــازار روند طبیعی خود را 
سپری می کند و افزایش ناگهانی قیمت ها محتمل 
نیست .دبیر اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه 
هم اکنون خریداران و متقاضیان در بازار بیشتر عالقه 
مند به خرید ســکه آن هم از نوع ربع و نیم هستند 
گفت: به مردم توصیه می کنیم حتما سکه های خود 
را از واحد های مجاز خریداری کنند و مشــخصات 
وکیوم سکه را با مشخصات مغازه مطابقت دهند و در 
صورت عدم تطابق پرس سکه با تابلوی مغازه از خرید 
خودداری کنند. وی با بیان اینکه متاسفانه سکه های 
غیربانکی در بازار زیاد شــده است، گفت: برای یک 
خرید مطمئن داشتن هولوگرام اتحادیه طال و جواهر 
تهران روی وکیوم سکه ضروری اســت و به مردم 
توصیه می کنیم حتما سکه هایی را خریداری کنند 

که هولوگرام اتحادیه بر آن حک شده باشد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان:

جلوگیری از ورود زودهنگام دام 
به مراتع اصفهان ضروری است

معاون فنی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اصفهان با تاکید بــر ضرورت جلوگیــری از ورود 
زودهنگام دام به مراتع ، گفت: ورود به موقع دام پس 
از خردادماه ســال ۹8 ، باعث جلوگیری از تخریب، 
بازدهی مراتع منطقه و تولید علوفه به ارزش 52۰ 
میلیارد ریال خواهد شد.عبدالرضا مهاجری افزود: 
جلوگیری از ورود دام قبل از موعد مقرر بدون شک 
به سود مراتع و منابع طبیعی و به ویژه خود دامداران 
و عشایر است زیرا مراتع غنی برای دامداران عواید 
بیشتری خواهد داشت. مهاجری خاطرنشان کرد: 
شهرهای بویین میاندشت، فریدن و چادگان در غرب 
استان با داشــتن 2۷ هزار نفر عشایر ایل بختیاری، 
سمیرم، دهاقان و شهرضا در شمال استان با 2۴ هزار 
نفر عشایر از ایل قشقایی و محمدآباد و نصرآباد در 
شرق اصفهان با سه هزار نفر عشایر از طایفه عرب 
جرقویه، جامعه عشایری اســتان را تشکیل می 

دهند. 

ژل حالت دهنده مو 
Wet Fix مای مدل

 11,500
تومان

Ex�  ژل موی انلیون مدل
treme حجم 500 میلی لیتر

 26,000
تومان

ژل حالت دهنده مو تافت مدل 
Power حجم 300 میلی لیتر

 79,000
تومان

طی هفته های اخیر تامین کاغذ، وضعیت بحرانی 
داشته است. در شــرایطی که حیات روزنامه ها و 
مجالت کشور به این کاال وابسته است و در آستانه 
عید، صنعت چاپ کشور بیش از هر زمان دیگری 
به کاغذ برای تامین نیاز بــازار احتیاج دارد، کاغذ 
به کاالیی نایاب تبدیل شــده است. کاغذ، از جمله 
کاالهایی اســت که از ابتدای امســال تا کنون با 
چندین نوبت تورمی مواجه بوده اســت. قیمت هر 
بند کاغذ از آغاز ســال جاری تاکنون ۴۶۳ درصد 
رشد داشته این مســئله در حالی است که همواره 
کاغذ در لیســت ارز بگیران دولتی قرار داشــته و 
دولت تا تیر ماه، نزدیک بــه ۱۳۳ میلیون یورو ارز 
دولتی برای واردات انواع کاغذ تخصیص داده است 
؛اما گرانی ها و کمبودها نشان از نوعی موازی کاری 

و رانت خواری در این بازار دارد.
چرا کاغذ گران شد؟

بررسی ها نشان می دهد که افزایش قیمت کاغذ دو 
دلیل داشته است؛ نخست افزایش قیمت کاغذ در 
ســطح جهانی و دلیل دوم افزایش قیمت کاغذ در 
سطح داخلی. در سطح جهانی، میزان مصرف کاغذ 
در سال های اخیر افزایش یافته و همین باعث شده 
تا تقاضا برای مواد اولیه یا همان خمیر کاغذ رشد 
داشته باشد. از آنجا که طبق آمار منتشره از سوی 
انجمن های تولیدکننده کاغــذ در آمریکا، میزان 
تولید خمیر کاغذ در جهــان اکنون در پایین ترین 
سطح خود طی دو دهه گذشــته قرار گرفته است، 
مازاد تقاضا برای خمیر کاغذ موجبات رشد قیمت 
آن و متعاقبا رشد قیمت کاغذ را فراهم کرده است. 
در سطح داخلی نیز در ســال جاری جهش قیمت 
ارز موجبات افزایش قیمت کاغذ را فراهم کرد. این 
در حالی است که دولت با تخصیص ارز تالش کرد 
تا قیمت کاغذ را مهار کند.فهرســت اولیه منتشر 
شده توسط ارز های دولتی تخصیص یافته توسط 
بانک مرکزی در دهم تیر ماه ســال جاری نشــان 

می داد، در مجموع 2۰۳ شــرکت واردکننده کاغذ 
۱۳۳ میلیون یورو ارز دولتی بــرای واردات کاغذ 
تحریر، گالســه، مقوایی و کاغــذ روزنامه دریافت 
کرده انــد. از این میزان در مجمــوع ۳۴ میلیون و 
25۴ هزار و ۳5۳ یــورو ارز دولتی بــرای واردات 
 کاغذ روزنامه به 2۳ شــرکت تخصیص داده شده

 بود.
بازی ارز و کاغذ

اینکه ارزهای دولتی سر از چه بازارهایی درآورند، 
معمای مجهولی است که هر از چند گاهی با رسوا 
شدن یک سلطان رانت خوار بخشی از آن رونمایی 
می شود. به نظر می رسد پس از سکه و شکر و ... حاال 
نوبت سلطان کاغذ رسیده که با رانت خواری و عدم 
توزیع و واردات در بازار کاغذ بر موج گرانی ها سوار 
شود. یکی از اصلی ترین علل کمبود کاغذ در بازار 
این است که اصوال با ارزهای تخصیصی دولت اصال 
کاغذ وارد بازار نشده است هنگامی که این فهرست 
ارزبگیران دولتی منتشر شــد، مصرف کنندگان، 
واردکنندگان و فعاالن حــوزه کاغذ اعالم کردند تا 
پیش از این بسیاری از این شرکت ها در حوزه کاغذ 

فعال نبوده اند و به نظر می رسد نوعی سوءاستفاده 
از شــرایط موجود پیش آمده اســت. سیدحسن 
میرباقری، رییس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا 
نیز طی مصاحبه ای اعــالم کرد: بیش از ۹۰ درصد 
این شرکت ها، عضو انجمن نیســتند و می توانم به 
جرأت بگویم که 8۰ درصد آن ها را با وجود سابقه 
چندین ساله در حوزه کاغذ اصال نمی شناسم. وی 
در ادامه ضمن اشــاره به برخی مبالغ که به صورت 
ارز دریافت شده است، گفت: 5 میلیون یوور، رقمی 
است که به هیچ وجه در بازار کاغذ طبیعی نیست، 
چرا که وقتی از 5 میلیون یورو حرف می زنیم یعنی 
تناژ بسیار باالی کاغذ که معموال در کار ما مرسوم 
نیست. به هر حال در ثبت سفارش هر کاالیی عرفی 
حاکم است، این حجم از ثبت ســفارش در کار ما 
متداول نیست. بررسی نشان می دهد که حدود ۶۷ 
درصد )22.8 میلیون یورو( از ۳۴.۴ میلیون یورو ارز 
دولتی تخصیص یافته برای واردات روزنامه متعلق 
به دو شــرکت هانا تجارت پرلیت و صنعت ساحل 
پرشــیا بوده اســت. قیمت هر تن کاغذ با کیفیت 
خوب روزنامه ۷۰۰ یوروســت که با 22.8 میلیون 

یورو امکان واردات ۳2.5 هزار تن کاغذ روزنامه بوده 
است. این میزان مصرف حداقل سه ماه مطبوعات 
کشور بوده که قرار شده توسط این دو شرکت وارد 
شود.بررســی ها نشــان داد، هیئت مدیره این دو 
شــرکت از یک خانواده بوده انــد. محمدرضا جان 
محمدی، مدیرعامل شرکت هانا تجارت و حمیدرضا 
جان محمدی، مدیرعامل شرکت صنعت پرشیا دو 
برادر هســتند و فرهاد بی طمع خمیران در هر دو 
شرکت عضو هیئت مدیره اســت. جالب اینجا بود 
که هیچ یک از این اشخاص در حوزه کاغذ تا زمان 
انتشار این فهرست فعالیتی نداشتند. شرکت هانا 
تجارت در ســال 8۹ با صد هزار تومان سرمایه و با 
هدف فعالیت عمرانی و راه سازی تاسیس و در سال 
۹5 به برادران جان محمدی واگذار شده بود. جست 
وجو ها نشــان داد که این دو شرکت وجود خارجی 
نداشتند. بعدها مشاور رییس جمهور اعالم کرد که 
این دو شــرکت اصال وجود خارجی نداشته اند. در 
جدیدترین ماجرای مربوط به کاغذ، هومان حسن 
پور رییس اتحادیه ناشــران و کتاب فروشان تهران 
طی یک نشست خبری در 2۰ اسفند ۱۳۹۷ با اشاره 
به واردات 2۰۰ هزار تن کاغذ با ارز دولتی در سال 
۹۷، گفت: از این میزان تنها ۱۴ هزار تن توزیع شده 
و در خصوص گم شــدن ۱8۴ هزارتن باقی مانده، 

هیچ فردی پاسخگو نیست.
روزنامه هایی که آب می رود

بحران کاغذ نه تنها انتشاراتی های کتاب که بسیاری 
از روزنامه ها را نیز فلج کرده اســت. با نگاهی کلی 
به نحوه چــاپ و توزیع مطبوعات طی یک ســال 
گذشــته در می یابیم که بســیاری از روزنامه ها از 
شــمارگان و تعداد صفحات خود کاســته اند. این 
رویکرد روزنامه ها را مــی توانی اقدامی برای حفظ 
بقــا تعبیر کــرد. بســیاری از روزنامه ها امســال 
ویژه نامه عید نداشــتند و مشــخص نیســت که 
بعــد از عید در صورت تــداوم این بحــران امکان 
 ادامه حیات داشــته باشــند یا باید بــه خاطره ها

 بپیوندند.

صنعت نشر زیر منگنه
در بحبوحه گرانی کاغذ،  184 هزار تن کاغذ وارد شده با ارز دولتی ناپدید شد؛

مدیر بازرسی استان اصفهان  اظهار کرد: باالترین تخلف در بازرســی های صورت گرفته در درجه اول عدم درج 
قیمت و در درجه دوم گران فروشی بوده است.محمد جواد فشارکی گفت: از شروع طرح تا 2۱ ام اسفند ماه، ۴2 
هزار و ۴۳۴ بازرسی انجام شده است. وی تصریح کرد: از این تعداد بازرسی یک هزار و ۳82 پرونده تشکیل شده 
اســت که ارزش ریالی آن در مجموع آن 22 میلیارد و ۳۱۱ میلیون و ۳۶۳ هزارو ۳۹۷ ریال است. وی افزود: در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد بازرسی ها 5۳ درصد، تعداد پرونده ها ۶۶ درصد و ارزش ریالی پرونده ها ۶۷ 
درصد افزایش یافته است. فشارکی با اشاره به انواع تخلفات صورت گرفته، عنوان کرد: باالترین تخلف در بازرسی 

های صورت گرفته در درجه اول عدم درج قیمت و در درجه دوم گران فروشی بوده است.

عدم درج قیمت و گران 
فروشی، بیشترین تخلف 
واحدهای صنفی است

مدیر بازرسی استان: خبر

  عکس روز

 نمایشگاه خودروهای کالسیک و مدرن 
در اصفهان گشایش یافت

رییس مجمع نمایندگان استان:

در دولت و مجلس اصفهان ستیزی وجود دارد
رییس مجمع نمایندگان اســتان در جمع اعضای اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی و فعاالن اقتصادی استان اصفهان با اشاره 
به روز» شهید« اظهار کرد: شهدای ما برای دفاع از کیان کشور وارد 
عرصه شدند و ما تعداد زیادی از بهترین جوانان خودمان را در راه دفاع 

از انقالب و اسالم و کشور تقدیم کردیم . 
سیدناصر موســوی الرگانی ادامه داد: اتاق بازرگانی همواره افتخار 
اصفهان و افتخار کشور محسوب می شود که در دوره های متفاوت 
خدمات ارزنده ای را ارائه دادند.وی در این همایش که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شده بود با 
اشاره به استعفای اخیر نمایندگان استان درباره مسائل آب استان، خاطر نشان کرد: خداوند شاهد 
است که بحث استعفای ما برای آب، نه شانتاژ خبری و نه سیاسی کاری بود؛ صرفا برای احقاق حقوق 
مردم استان این کار انجام شد .موسوی الرگانی تصریح کرد: ما اصرار بر مطرح شدن استعفا داشتیم، 
اعتقاد داشتیم اگر نمی توانیم از حق مردم دفاع کنیم اصال برای چه باید بمانیم که بعد از اتفاقات، 
دستور احیای زاینده رود مطرح شد و آب آشامیدنی با سامانه دوم در بودجه ۹8 دیده شد. نماینده 
مردم شهرستان فالورجان در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: نمایندگان مجلس در این دوره 
انسجام دارند و با نمایندگان اتاق بازرگانی برای احقاق حق مردم استان متحد هستند.وی اظهار کرد: 
در سال های اخیر حقوق این مردم نادیده گرفته شده، چرا که یک اصفهان ستیزی در دولت و مجلس 
 وجود دارد و شاید ما نتوانستیم به حق خودمان برســیم که دلیل آن عملکرد برخی مدیران استان

 بود.

مدیر شیالت و امور آبزیان جهاد کشاورزی استان:
بیشترین ماهی های زینتی کشور در استان اصفهان تولید می شود

مدیر شــیالت و امور آبزیان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه این اســتان رتبه اول تولید 
ماهی های زینتی کشــور را دارد، گفت:: ســاالنه حدود 2۴۰ میلیون قطعه ماهی زینتی در کشور تولید 
می شود که حدود ۶5 در صد آن متعلق به استان اصفهان است. مجتبی فوقی افزود: آغاز تولید ماهی های 
قرمز از شهرستان های کاشان، اصفهان و نجف آباد بوده که به نوعی سنگ بنای تولید ماهی های زینتی 
به شکل کامال سنتی است و در حوض های خانگی و حوض های باغ ها تولید می شد. مدیر شیالت و امور 
آبزیان جهاد کشاورزی استان اصفهان در ادامه بیان کرد: رفته رفته این کار توسعه پیدا کرد و در ۱۰ سال 
گذشته تاکنون اصفهان از نظر تولید ماهی زینتی در کشور رتبه اول را دارد .به گفته مجتبی فوقی، ساالنه 
حدود 2۴۰ میلیون قطعه ماهی زینتی در کشور تولید می شود که از این تعداد حدود ۶5 در صد متعلق 
به استان اصفهان است و استان های گیالن و تهران هر یک با حدود تولید ۳2 میلیون قطعه رتبه بعدی 

را به خود اختصاص داده اند.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:
فروش شکر به قیمت بیش از 3۴ هزار ریال تخلف است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: فروش شکر به قیمت بیش از ۳۴ هزار ریال برای هر کیلوگرم 
در این استان تخلف است و با عوامل آن برخورد می شود .اسرافیل احمدیه افزود: با اتخاذ تدابیر ویژه و پیگیری های 
انجام شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای مدیریت و توزیع هرچه بهتر شکر در سطح اتحادیه 
ها، اصناف و فروشگاه ها، قیمت این کاال کاهش یافت و برای مردم به ۳۴ هزار ریال برای هر کیلوگرم رسید. رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به چگونگی توزیع گوشت توضیح داد: سهمیه گوشت وارداتی به 
استان افزایش یافت و توزیع آن با توجه به شیوه نامه جدید و جامعه هدف در حال انجام است. احمدیه اضافه کرد: 
اولویت توزیع گوشت با شرکت های تعاونی اعم از کارگری، کارمندی، فرهنگیان، روستایی و محلی و در مرحله 
های بعد با فروشگاه های زنجیره ای و سپس واحدهای صنفی است. وی به افزایش ۱۹ درصدی تعداد ثبت سفارش 
واردات به استان اصفهان از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در این مدت ۱۰ هزار و 

5۰۰ فقره ثبت سفارش به ارزش سه میلیارد دالرانجام گرفته است.

مرضیه محب رسول

»ایوا« یک اپلیکیشن پرداخت 
متفاوت است. خدمات متنوعی 
نظیـر خـرید شـارژ و اینترنت، 
پرداخت قبض هـــای شهـری، 
کارت بــه کارت، استعـــالم و 
پرداخت خالفی خــودرو و نیز 
خدمات ویژه ای مانند پرداخت 
عوارض خروج از کشور و پرداخت 
های دولتی و سـازمانی در این 

اپلیکیشن مهیا شـده است. 

ایوا 

شن مالی
معرفی اپلیکی
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این چند خوردنی به کاهش وزن شما کمک می کنند

پیشنهاد سردبیر:

در روزهای پیــش رو به دلیــل برگزاری 
چهارشنبه ســوری، شاهد سوختگی های 
سطحی و عمیقی در میان شرکت کنندگان 
در این جشن خواهیم بود. مجاورت در کنار 
آتش در هر موقعیت و شــرایطی می تواند 
خطر سوختگی را در پی داشته باشد حاال 
اگر آتش همراه با هیجان و شادی غیر قابل 
کنترل و رفتارهای پــر خطری مانند ترقه 
بازی باشد، بی شک خطر بیشتری می تواند 
به دنبال داشته باشــد؛ بنابراین بهتر است 
راهکارهای کمتر شدن عوارض سوختگی را 
بدانیم و در برخورد و یا بروز حوادث آگاهانه 

عمل کنیم.
اولین قدم؛ لباس ها را خارج کنید

اگر موضع سوخته در محل زیر لباس باشد، ابتدا 
اقدام به بیرون آوردن لباس کنید؛ اما نکته بسیار 
مهم اینجاســت که در صورتی که سوختگی به 
حدی شدید است که پارچه لباس به پوست بدن 
چسبیده، هرگز با کشــیدن پارچه سعی در جدا 
کردن لباس از سوختگی نکنید، بلکه پارچه را دور 
تا دور سوختگی با قیچی بریده یا با همان لباس 
مرحله پایین آوردن دما با آب سرد را انجام داده 
و در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید. محل 
سوختگی حاصل از مایعات داغ )مانند آب جوش، 

آب باتری ماشین، ســوپ و …( را بالفاصله با آب 
سرد )نه آب یخ( بشویید. به این ترتیب در صورتی 
که حرارت باالی مایع داغ ســبب سوختگی شده 
باشد، با این کار دمای پوست سوخته پایین آمده و 
در سوختگی ناشی از تماس با محلول های اسیدی 
 و یا بــازی، جریــان آب باعث رقیق شــدن ماده 
 و از بیــن رفتــن ادامه تاثیــرات حاصــل از آن

 می شود.
دومین قدم؛ سوختگی را خنک کنید

به محل سوختگی فوت نکنید یا به سمت آن سرفه 

نکنید و نفس نکشــید. همچنین نباید تاول های 
ســوختگی یا پوست های آســیب دیده روی آن 
را دســتکاری کرد.  اگر چه اصلــی ترین توصیه 
برای ســوختگی ها پرهیز از خوددرمانی اســت؛ 
اما متخصصــان می گویند خنک شــدن اطراف 
سوختگی می تواند در کم کردن درد مصدوم بسیار 
موثر باشد. خنک کردن محل سوختگی باید پس 
از درآوردن لباس فرد مصدوم انجام شود همچنین 
فرآیند خنک کردن نقاط آسیب دیده تا نیم ساعت 
بعد از سوختگی باید انجام شــود و چنانچه این 

اقدام بعد از حدود یک الی یک و نیم ساعت انجام 
شود، فایده ای نخواهد داشت. 

سومین قدم؛ از چرب کردن بپرهیزید
هر چند بهتر است محل سوختگی را با پمادهای 
 مخصوص چــرب کنیــد؛ اما باید توجه داشــته 
باشید که به هنگام ایجاد سوختگی برای کاهش 
ضایعات آن از مالیدن هرگونــه روغن بپرهیزید. 
 چربی، گرمای سوختگی را در پوست نگه داشته
  و شــدت ســوختگی را بیشــتر مــی کنــد. 
کاربرد پمادها و لوســیون های مخصوص تنها در 
ســوختگی درجه اول می تواند کارســاز و مفید 

واقع شود.
چهارمین قــدم؛ محل ســوختگی را 

بپوشانید
پوســتی که دچار سوختگی شــده بهتر است با 
پانسمان پوشانده شود؛ زیرا سدی که مانع ورود 
میکروب ها به داخل بدن اســت، شکسته شده و 
همچنین این پانسمان ها بهتر است روزانه تعویض 
شوند و سیر بهبود زخم به صورت روزانه از سوی 
پزشک رویت شود تا در مواردی که نیاز به مصرف 
آنتی بیوتیــک موضعی یا اینکه نیــاز به جراحی 
است، مشخص شــود. در سوختگی های سطحی 
و کوچک در صورتی که هر گونه عالئمی از تغییر 
شکل زخم، التهاب، تورم، درد شدید یا تب ایجاد 
شود، بهتر است بیمار تحت نظر پزشک متخصص 

ادامه درمان را پیگیری کند.

با سوختگی چه کنیم؟ 

ابالغ  اخطاريه ممنوع الخروجي
12/78 بدينوســيله به آقای ســيد مرتضــي طبائيان فرزند ســيدرضا به شــماره ملي 
1199198277 متولد 1357/03/26 طبق آدرس متن قرارداد ســاكن : شهرضا خيابان 
طالقاني فرعي 20 وطبق آدرس مندرج درتقاضانامه صدوراجرائيه ساكن : شهرضا خيابان 
طالقاني فرعي 20 پالك 100 كه برابر گزارش ماموراداره پست امكان ابالغ واقعي اجرائيه 
در آدرس مذكور به شما ميسرنبوده است ابالغ ميگردد در موضوع پرونده اجرائي به شماره 
بايگاني 9700328 له بانك ملي شــعبه مركزي شهرضا و عليه شــماوغيره بدينوسيله 
اخطارميگرددبنابه درخواست بانك بستانكار شــما ممنوع الخروج ازكشورگرديده ايداين 
 آگهي يك نوبت دريكي ازروزنامه هاي كثيراالنتشارچاپ اصفهان درج ومنتشرميگردد. 
م الف: 414525 يوســفيان مسئول واحداجراي اسنادرســمي شهرضا  )101 كلمه، 

1 كادر(
ابالغ  اجرائيه

12/79 بدينوسيله به آقای مصطفي اسحاقي فرزند مسيح اله به شماره ملي 1199893439 
متولد 1366/05/27 طبق آدرس متن قرارداد وتقاضانامه صدوراجرائيه ساكن : شهرضا 
خيابان حكيم صهبــا كوچه 29 پالك 29 كه طبــق گزارش  ماموراداره پســت آدرس 
مذكور موردشناســايي واقع نگرديده ابالغ ميگردددرموضوع پرونده اجرائي به شــماره 
بايگاني 9700330 له بانك ملي شــعبه مركزي شهرضا و عليه شــماوغيره بدينوسيله 
ابالغ ميگرددبنابه درخواست بانك بستانكارشــماممنوع الخروج ازكشورگرديده ايداين 
 آگهي يك نوبت دريكي ازروزنامه هاي كثيراالنتشارچاپ اصفهان درج ومنتشرميگردد. 
 م الف: 414524  يوسفيان مســئول واحداجراي اسناد رسمي شــهرضا )86 كلمه، 

1 كادر(
ابالغ نظريه كارشناسي

12/80 نظربه اينكه آقاي مجيدنــادري فرزند محمدعلي در اجــراي  تبصره يك ماده 
105آيين نامه اصالحي قانون ثبت طي درخواســتي تقاضاي پرداخت بهاء يك هشــتم 
اعياني 0/66 حبه تمامت  4/66 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك 1517 فرعي از 
50 اصلي واقع دراله آبادبخش يك ثبتي شــهرضا رانموده است وموضوع جهت ارزيابي 
مقاديرفوق الذكرتوسط كارشــناس رسمي دادگستري طي شــمارة 556019/ 97/09 
مورخه 1397/12/20 به آقاي مهندس رحمت اله محمدرجبي كارشناس محترم كانون 
كارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان ارسال كه كارشناس مذكور طي نامة شمارة 

97/5180 مورخه 1397/10/21  بوارده 971181875311 مورخه  1397/12/21 باارسال 
گزارش ارزيابي كارشناس مربوطه ملك مذكوررابه صورت ششدانگ يك قطعه زمين به 
مساحت حدود 175 مترمربع كه اضالع شــرق وغرب آن مشرف به گذرعمومي واضالع 
شمال وجنوب آن محدودبه پالكهاي مسكوني وقطعه زمين موردبازديدفاقدهرگونه اعياني 
مي باشد وچون ذينفع فاقدنشاني اســت واعالم نموده اندكه هيچ گونه آدرس واطالعي 
ازمالك بهاء ندارد. لذادراجراي تبصره يك ماده 105 آئيــن نامه قانون ثبت مراتب يك 
نوبت دريكي ازروزنامه هاي كثيراالنتشارآگهي مي شود تا چنانچه مالك بهاء وراث جهان 
جاوري شهرضابه اســامي حبيب اله و ناصرو مهدي و اصغر و مهناز و مهين همگي بنائي 
مدعي تضييع حقي ازخودميباشــد ظرف مدت يك ماه پس از انتشارآگهي به دادگستري 
شهرضامراجعه نمايدوگواهي طرح دعوي راازدادگستري شهرضا اخذ وبه اين اداره ارائه 
نمايددرغيراينصورت برابرمقررات اقدام خواهدشــدودرصورت رسيدن اعتراض موكول 
به حكم نهايي دادگاه مي باشــد. م الف: 414494 سيداســداله موسوي رئيس ثبت 

اسنادوامالك شهرضا )201 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/73  خواهان امير مختاری دادخواستی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ يكصد 
ميليون ريال به انضمام خسارت تاخير تاديه، هزينه دادرسی، حق الوكاله وكيل، بدوا صدور 
قرار تامين خواسته به طرفيت خوانده طاهر ايوری منجی به شورای حل اختالف شعبه اول 
شهرستان تيران و كرون تسليم نموده كه پس از ارجاع به شماره 1204/97 ثبت گرديده 
و وقت رسيدگی به تاريخ 98/2/3 ساعت 11  تعيين گرديده عليهذا چون خوانده مجهول 
المكان دارای آدرس و نشانی معينی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئيس شورا 
برابر ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يك بار در روزنامه های رسمی كثيراالنتشار 
محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد كه ازتاريخ نشر آگهی ظرف مدت يكماه 
به دبيرخانه شورا مراجعه و نسبت به دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نمايد 
و در جلسه رسيدگی تعيين شده حضور يابد بديهی اســت در صورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسيدگی نموده و تصميم شايســته اتخاذ خواهد نمود ضمنا در خصوص تامين 
خواســته، قرار توقيف معادل مبلغ يكصد ميليون ريال از اموال بالمعارض خوانده صادر 
گرديد. قرار صادره همزمان با ابالغ قابل اجرا بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در همين شعبه می باشد.  م الف:414273 شعبه اول حقوقی  مجتمع شماره يك شورای 

حل اختالف تيران )208 كلمه، 2 كادر(

حصر وراثت
12/74  آقای محمدرضا اســپنانی دارای شناسنامه شــماره 114 به شرح دادخواست به 
كالسه  610/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان امامقلی اسپنانی به شناســنامه 3096 در تاريخ 1384/8/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار فرزند ذكور به 
 نام های 1- محمدرضا اسپنانی، ش.ش 114 متولد 1350/11/10 ، 2- جمشيد اسپنانی، 
ش.ش 158 متولد 1346/10/7، 3- حبيب اســپنانی، ش.ش 115 متولد 1355/6/30، 
4- ايرج اسپنانی، ش.ش 140 متولد 1353/10/1 و سه فرزند اناث به نام های: 1- پری 
اســپنانی، ش.ش 134 متولــد 1349/5/5، 2- معصومه اســپنانی، ش.ش 131 متولد 
1341/9/5 ، 3- مريم اسپنانی، ش.ش 81 متولد 1360/5/15 و يك همسر دائمی به نام 
زهره موكالنی، ش.ش 112 متولد 1322/9/12 و غيــر از نامبردگان فوق وراث ديگری 
ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا 
هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 413879 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر)188 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

12/75  آقای محمدرضا اســپنانی دارای شناسنامه شــماره 114 به شرح دادخواست به 
كالسه  611/97  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان زهره موكالنی به شناسنامه 112 در تاريخ 1392/11/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار فرزند ذكور به نام های 
1- محمدرضا اسپنانی، ش.ش 114 متولد 1350/11/10 ، 2- جمشيد اسپنانی، ش.ش 
158 متولد 1346/10/7، 3- حبيب اســپنانی، ش.ش 115 متولد 1355/6/30، 4- ايرج 
اسپنانی، ش.ش 140 متولد 1353/10/1 و سه فرزند اناث به نام های: 1- پری اسپنانی، 
ش.ش 134 متولد 1349/5/5، 2- معصومه اســپنانی، ش.ش 131 متولد 1341/9/5 ، 
3- مريم اسپنانی، ش.ش 81  متولد 1360/5/15 و غير از نامبردگان فوق وراث ديگری 
ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا 
هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 413876 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر)177 كلمه، 2 كادر(

حصر وراثت
12/76  خانم پروين كرمعلی دارای شناســنامه شــماره 3274  به شــرح دادخواست به 
كالسه  595/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان طيبه هاشمی قلياقی به شناسنامه 17 در تاريخ 1397/3/23  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- پروين كرمعلی، 
 ش.ش 3274 نسبت با متوفی فرزند 2- زهرا كرمعلی، ش.ش 3492 نسبت با متوفی فرزند

 3- فاطمه كرمعلــی، ش.ش 3983 نســبت با متوفــی فرزند 4- عليرضــا كرمعلی، 
ش.ش 4093 نســبت با متوفی فرزنــد 5- حســين كرمعلی، ش.ش 4234 نســبت 
با متوفی فرزنــد 6- مريــم كرمعلی، ش.ش 117 نســبت بــا متوفی فرزنــد. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يــك مرتبه آگهی مــی نمايد تا 
هر كســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين 
 آگهی ظــرف يــك مــاه بــه شــورا تقديــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد شــد. 
م الف: 414946 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

يك( )163 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

12/77  خانم پروين كرمعلی دارای شناســنامه شــماره 3274  به شــرح دادخواست به 
 كالسه  596/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان عباس كرمعلی به شناســنامه 54 در تاريخ 1390/3/12 اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- پروين كرمعلی، 
ش.ش 3274 نســبت با متوفی فرزنــد 2- زهــرا كرمعلی، ش.ش 3492 نســبت با 
متوفی فرزنــد 3- فاطمه كرمعلی، ش.ش 3983 نســبت با متوفی فرزنــد 4- عليرضا 
كرمعلی، ش.ش 4093 نســبت با متوفی فرزند 5- حســين كرمعلــی، ش.ش 4234 
 نســبت با متوفی فرزنــد 6- مريم كرمعلــی، ش.ش 117 نســبت با متوفــی فرزند

 7- طيبه هاشمی قلياقی، ش.ش 17 نسبت با متوفی همســر. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبــور را در يك مرتبه آگهی مــی نمايد تا هر كســی اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهــی ظرف يك ماه 
به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 414940 شــعبه دوم 
 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شــماره يــك( )172 كلمه، 

2 كادر(

سمانه سعادت

دانه ها و میان وعده های سالم را جایگزین چیپس کنید: زمانی که در رژیم غذایی کاهش وزن قرار دارید، یافتن خوراکی هایی برای میان وعده می تواند کمی مشکل باشد. این در حالی است 
که خوراکی هایی که برای میان  وعده مصرف می کنید، نباید موجب افزایش وزن شوند. دانه ها ومقدار کمی آجیل گزینه ای عالی برای میان وعده در زمان رژیم غذایی کاهش وزن است. 

این چند خوردنی به کاهش وزن شما کمک می کنند

برای کاهش وزن سریع باید این نکته را در نظر داشــت که برخی خوراکی هایی که به طور کلی سالم تلقی می شوند بر کاهش وزن تاثیر چندانی نداشــته و در عوض برخی جایگزین های سالم تری وجود دارند که 
 می توانند کاهش وزن را تسریع بخشند.حتما الزم اســت که برخی از خوراکی های چاق کننده را با خوردنی های ســالم تر جایگزین کنید. در ادامه برخی از مواردی که باید در رژیم غذایی کاهش وزن رعایت کرد

 آورده شده است:

 تخم مرغ و جوی دو سر را جایگزین غالت شیرین 
کنید: 

غالت شــیرین حاوی مواد نگهدارنده مضر و شکر هستند که 
ارزش غذایی پایین و کالری بســیار باالیــی دارند. از همین رو 
می توانید تخم  مرغ را که سرشار از پروتئین است یا بلغور جوی 

. دو سر را جایگزین غالت شیرین برای صبحانه  کنید
پروتئین ها با افزایش احســاس ســیری 

بــه کاهــش وزن کمــک 
می کنند.

 نوشــیدنی های خانگی را جایگزین 
نوشــیدنی های شیرین شــده کنید: 
نوشیدنی های شیرین شده، آب میوه های غیرطبیعی 
و سایر نوشیدنی های انرژی زا حاوی مقادیر زیادی 
از مواد شــیمیایی مضر بوده و کالری بسیار باالیی 
دارند. از جایگزین های سالم این نوشیدنی ها می توان 
به آب دوغ، آب میوه یا آب سبزیجات، آب نارگیل و 

نوشیدنی های سنتی اشاره کرد. 

 پروتئین هــای خانگــی را جایگزیــن 
شیرینی ها کنید: 

زمانی که پس از صرف غذا بالفاصله هوس خوردن 
یک خوراکی شیرین را می کنید، می توانید دسرهای 
پروتئینی خانگــی تهیه و آن هــا را مصرف کنید. 
دسرهای پروتئینی بسیار مغذی بوده و می توانند 
ولع شیرینی را برطرف کنند. می توانید این دسرهای 
پروتئینی موسوم به »پروتئین بار« را با استفاده از 
آجیل  و دانه های ســالم، پودر نارگیل، شکر زرد یا 

شکر نارگیل در مقادیر محدود تهیه کنید. 

۵( گوشــت بــدون چربــی را جایگزین 
گوشت های فرآوری شده کنید: 

در طول دوره رژیم غذایی کاهــش وزن از مصرف هر 
نوع گوشت فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس که 
فرآیند گریل شدن، تخمیر، نمک سود شدن و خشک 
شدن را پشت سر گذاشــته اند، اجتناب کنید. این 
گوشت ها برای طوالنی شدن مدت انقضا تغییر یافته اند. 

۶(  روغن حیوانی را جایگزین روغن های پخت وپز کنید: 
متخصصان تغذیه بارها اعالم کرده اند که روغن حیوانی محلی، یک 
نوع چربی سالم محسوب شده و به طور کلی برای سالمت خوب است. این نوع 
روغن هم چنین به شما کمک می کند تا از شر چربی های سمج دور شکم تان 
خالص شوید. روغن حیوانی محلی، منبع غنی از چربی های اشباع شده و یک 
نیروگاه تغذیه ای بوده و عالوه بر آن حاوی اسید آمینه های ضروری است که به 

تحریک سلول های چربی تجمع یافته در بدن کمک می کنند. 

طعم غذا با احساس درد مرتبط است!
پژوهشگران آمریکایی در بررســی جدیدی دریافتند که طعم غذا و ســیگنال های مربوط به 
درد، با هم ارتباط دارند.متخصصان علوم اعصاب»دانشــگاه اکالهما« )OU( در آمریکا، موفق 
شده اند مســیر جدیدی را در مغز پیدا کنند که می توان با کمک آن، ارتباط میان طعم و دمای 
غذا را بررسی کرد. پژوهشــگران در این بررسی، برای نخستین بار نشــان دادند که طعم غذا و 
سیگنال های مربوط به درد، با هم به مغز می رسند و از مدار مشابهی استفاده می کنند.»موسسه 
ملی سالمت آمریکا«)NIH(، بودجه ای معادل ۱.۶ میلیون دالر به یک پژوهش پنج ساله در این 
زمینه اختصاص داده است. نتایج این پژوهش، بسیار جالب هستند زیرا نشان می دهند نه تنها 
سیگنال های دما با طعم غذا تغییر می کنند بلکه پیام های مربوط به طعم غذا و درد را نیز به مغز 
می رسانند.آنها در این بررسی دریافتند که مدار عصبی حامل سیگنال های مربوط به طعم غذا، 
واکنش نسبت به درد را نیز به همراه دارد. شاید این ارتباط، عملکرد محافظتی داشته باشد و امکان 
تبدیل سیگنال های درد به پیام های مربوط به طعم را فراهم کند؛ اما تایید این موضوع، به پژوهش 
بیشتری نیاز دارد. احساس کردن طعم، یک احساس پیچیده و یک ردیاب برای مواد مغذی است 
که ثاتیرات بسیاری بر نحوه عملکرد سیستم عصبی در واکنش به درد دارد. پژوهشگران در حال 

حاضر قصد دارند با دستکاری این مدار، تاثیر آن را بر احساس طعم غذا و درد آزمایش کنند.

 مصرف »ماست« در چه صورتی
 برای سالمتی خطرناک می شود؟

امروزه خوردن »ماست« در کنار غذا برای خیلی ها تبدیل به یک عادت شده است؛ اما باید دانست 
که طبیعت ماست، سرد و تر بوده و اســید الکتیک موجود در آن، در صورت عدم رعایت برخی 
موارد، می تواند خطراتی را به دنبال دارد. متاســفانه برخی از پزشکان در طب نوین، به بیماران 
بلغمی یا سودایی، مصرف ماست و لبنیات را تاکید می کنند در حالی که از نقطه نظر طب سنتی 
این تجویز پزشکان آکادمیک کامال اشتباه است؛ ماستی که چکیده نباشد طبیعتش نسبت به 
ماست چکیده، سردتر است؛ بهتر است برای مصرف ماســت، تدابیری که در ادامه به برخی از 
آنها اشاره شده، رعایت شود.یک چهارم ماست را اسید الکتیک تشکیل می دهد؛ اسید الکتیک 
موجود در ماست ایجاد اســیدوز در بدن می کند؛ این اسیدوز شدن می تواند به ریه ها، کلیه ها و 
مغز و اعصاب آسیب برساند.در مورد ریه، به نفس نفس می افتید تا این هیدروژن را خارج کنید؛ 
می تواند به کلیه های شما هم آسیب برساند و آنها را فرسوده کند تا حالت اسیدی ماست را خارج 
کند؛ همچنین فعالیت نورون های مغزی را کم می کند.از دیگر مضرات ماســت چکیده نشده 
می توان به چند مورد اشــاره کرد از جمله: مصرف ناصحیح و بیش از حد ماست می تواند باعث 
پوکی استخوان و سائیدگی استخوان ها، شب ادراری در کودکان، یبوست در روده ها، ناراحتی 
های اعصاب و روان، صرع )برای کسانی که طبع ســرد دارند(، عرق کردن زیاد )کف دست، زیر 
بغل، کف پا( آلرژی ، آرتروز و رماتیسم شود. همچنین قدرت سیستم ایمنی بدن را کم کند و خار 
استخوانی در پاشنه پا یا در استخوان دنبالچه ایجاد کند.همچنین باید به شدت از خوردن ماست 
با ماهی، ماست با ترشیجات، ماست با اسفناج )بورانی( خودداری کرد و از مصرف ماست به همراه 

غذا و به ویژه غذاهای گوشتی پرهیز جدی داشت.

پژوهشگران آلمانی انجام می دهند؛
ذخیره انرژی با کمک پوسته تخم مرغ!

پژوهشگران آلمانی در بررســی جدیدی دریافتند که می توان از پوسته تخم مرغ، برای ذخیره 
انرژی الکتروشیمیایی استفاده کرد.تخم مرغ در سراسر جهان برای استفاده های غذایی و دارویی 
به کار می رود؛ اما شاید پوسته تخم مرغ نیز بی فایده نباشــد و به جای دور ریختن، بتوان از آن 
استفاده کرد.پوسته تخم مرغ، از ترکیب کلسیم کربنات و یک الیه فیبر غنی از پروتئین تشکیل 
شده است. پروفسور »ماکســی میلیان فیچنر« )Maximilian Fichtner(، استاد »موسسه 
هلمهولتز« )HIU( آلمان گفت: نکته جالب اینجاست که همیشه می توان به نمونه های جدیدی 
از مواد طبیعی دست یافت که الزمه تولید موادی برای ذخیره الکتروشیمیایی هستند.فیچنر و 
همکارانش توانستند ویژگی های الکتروشیمیایی امیدوارکننده ای در پوسته تخم مرغ کشف کنند. 
آنها دریافتند که پوسته تخم مرغ به خاطر داشتن سطح باالیی از کلسیم کربنات می تواند لیتیوم را 
ذخیره کند.به گفته پژوهشگران، هم پوسته داخلی و هم پوسته خارجی تخم مرغ کاربرد دارند؛ به 
همین دلیل، آنها هر دو پوسته تخم مرغ را پس از شستن و خشک کردن، پودر می کنند تا یک ماده 
رسانا به دست آورند.پوسته تخم مرغ، کاربردهای گوناگونی دارد که بیوسرامیک، لوازم آرایشی 
و رنگ، بخشی از آنها را تشکیل می دهند. از الیه دارای پروتئین و فیبر پوسته تخم مرغ می توان 
به عنوان تفکیک کننده در ابرخازن ها نیز استفاده کرد.در حال حاضر از پوسته تخم مرغ، برای 
تولید الکترود باتری نیز استفاده می شود؛ اما برای اثبات این پژوهش جدید و تایید ویژگی های 

الکتروشیمیایی و فیزیکی پوسته تخم مرغ، به بررسی های بیشتری نیاز است.
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 اسموتی های میوه را جایگزین دسرها کنید:
 بدیهی است که گاهی اوقات هوس خوردن برخی دسرها مانند کیک، بستنی، 
شکالت یا هر نوع پودینگ دیگر را دارید. این خوراکی ها سرشار از قند تصفیه شده 

عــوض بوده و نباید به هنگام رژیم غذایی کاهش وزن مصرف شــوند.  در 
زمانی که هوس خوردن خوراکی شــیرینی دارید، می توانید 
اســموتی های میوه را مصرف کنید. میوه های تازه ای چون 

انواع توت ها، مرکبات، گالبی یا هر میوه تازه دیگری که دوست 
دارید را انتخاب کنید. می توانید این میوه ها را با شیر یا 

ماست مخلوط کنید. 

3

۵۶
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انهدام باند سارقان اسکیمری  در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اورژانس

اخبار

15 دستگاه آمبوالنس در ناوگان 
اورژانس استان توزیع شد

در آســتانه آغاز طرح امداد نوروزی، 15دستگاه 
آمبوالنس بنز اسپرینتر بین پایگاه های اورژانس 
پیش بیمارستانی استان اصفهان توزیع شد.مدیر 
حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان 
گفــت:  15 دســتگاه خــودروی آمبوالنس بنز 
اســپرینتر 315 بین پایگاه های اورژانس پیش 
بیمارستانی استان توزیع شــد تا بتوانند با توان 
باالتر، خدمت رسانی بهتری را به شهروندان داشته 
باشند. غفور راستین افزود: این تعداد آمبوالنس 
با هزینــه ای بالغ بر 17 میلیارد تومان از ســوی 
سازمان اورژانس کشور تهیه و تحویل استان شده 
است. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان تصریح کرد: واحدهای امدادی اورژانس 
115 در جاده های استان اصفهان در مدت اجرای 
این طرح از ســاعت 8 تا 12 و 18 تا 21 در مسیر 

تردد مسافران مستقر می شوند. 

قطع انگشت نوجوان 1۴ ساله 
اصفهانی بر اثر انفجار ترقه

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
از قطع شدن انگشــت نوجوان در حین ساخت 
ترقه خبرداد. غفور راســتین اظهار داشــت: در 
پی تماس با مرکز فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان مبنی بر انفجار مــواد محترقه، بالفاصله 
تیم اورژانس بــه محل حادثه اعزام شــد. مدیر 
حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان 
افزود: پس از رســیدن اورژانس به محل حادثه 
مشــخص شــد که بر اثر انفجار مواد محترقه در 
حال ســاخت ترقه داخل دســت یــک نوجوان 
1۴ ســاله انگشــت وی قطع شده اســت.غفور 
راســتینتصریح کرد: پس از انجام اقدامات اولیه 
این مصدوم به بیمارســتان الزهرا )س( اصفهان 
منتقل شــد.این چندمین مــورد از حادثه های 
ناشــی از انفجار موادمحترقه در استان اصفهان 
 طی هفته های اخیر و در آســتانه چهارشــنبه

  آخر سال بوده که باعث خسارات جبران ناپذیری 
برای افراد شده  است.

امکان ثبت نام مجدد آزمون کارشناسی 
ارشد علوم پزشکی فراهم شد؛

 ثبت نام در طرح کارورزی
 از ســوی مرکز ســنجش آموزش پزشکی برای 
ثبت نام آزمون کارشناســی ارشــد رشته های 
گروه پزشــکی ســال ۹8 مهلت مجدد در نظر 
گرفته شــد و بــر این اســاس ثبت نــام مجدد 
از 2۶ تــا 28 فروردین ماه ۹8 از طریق ســایت 
 مرکــز ســنجش آموزش پزشــکی بــه آدرس
 http://www.    sanjeshp.ir  انجام می شود.

بر اساس اعالم مرکز ســنجش آموزش پزشکی، 
داوطلبانی که موفق به ثبت نام نشده اند یا هزینه 
ثبت نام را پرداخت کــرده ولی ثبت نام نکرده اند 
و همچنین افرادی که نیاز به تصحیح و ویرایش 
اطالعات و مدارک خود دارند، می توانند در مهلت 
تعیین شده اقدام به ثبت نام یا ویرایش اطالعات 
خود کنند.گفتنی اســت؛ آزمون کارشناســی 
ارشد رشــته های گروه علوم پزشــکی سال ۹8 
همه رشته ها در نوبت های صبح و عصر روزهای 
پنجشنبه و جمعه 3۰ و 31 خرداد ۹8 در شهرهای 
اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایالم، بوشهر، 
بندرعبــاس، بیرجند، تبریز، تهــران، خرم آباد، 
رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، 
شیراز، شــهرکرد، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، 
کرمان، گرگان، مشــهد، همدان، یاســوج و یزد 

برگزار می شود. 

افزایش پلکانی حقوق معلمان 
از 1۰ تا ۲۰ درصد

معاون حقوقی و امور مجلــس وزارت آموزش و 
پرورش گفت: با توجه به افزایش حقوق کارکنان 
دولت، ۴۰۰ هزار تومان بــه حقوق ثابت معلمان 
افزوده می شــود که این مقدار بــا حفظ درصد 
افزایش حقوق به میزان 1۰ تا 2۰ درصد، به صورت 
پلکانی خواهد بود.تیمور علی عســگری گفت: 
بودجه ما در حوزه نوســازی و بازسازی مدارس 
و بودجه های عمرانی از نظرکارشناســان بسیار 
مطلوب ارزیابی شده و بودجه عمرانی حدودا سه 
برابر افزایش پیدا کرده است. وی افزود: با توجه به 
افزایش حقوق کارکنان دولت، ۴۰۰ هزار تومان به 
حقوق ثابت معلمان افزوده می شود که این مقدار 
با حفظ درصد افزایش حقوق به میزان 1۰ تا 2۰ 
درصد، به صورت پلکانی خواهد بود.وی در ادامه 
گفت: افزایش حقوق برای معلمان به جهتی که از 
شرایط ناعادالنه پرداخت حقوق در کشور بی بهره 
نبوده اند از حمایت نسبی خوبی برخوردار است و 
در برخی از معلمان که حقوق پایین می گیرند و در 
آغاز استخدام هستند در حدود ۴5 درصد افزایش 

حقوق را خواهیم داشت.

با عمل به توصیه های پلیس 
سارقان را در نوروز ناکام بگذارید

ماموران نیروی انتظامی اســتان اصفهان در ایام 
نوروز برای مقابله و پیشــگیری از وقوع سرقت در 
آماده باش کامل هســتند. جانشــین فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان گفت: در تعطیالت نوروز 
برای آرامش شهروندان، گشتی های پلیس آگاهی 
در سطح شهر افزایش پیدا کرده و مجرمان سابقه 
دار نیز تحــت نظر قرار می گیرنــد و در کنار این 
اقدامات پلیســی شــهروندان باید به توصیه ها و 

هشدارها نیز توجه داشته باشند.
 ســرهنگ حســین زاده با بیان اینکه استفاده از 
تجهیــزات ایمنی راه های ورود ســارقان به خانه 
را ســخت کرده و خطر دســتبرد  را کاهش می 
دهد،گفت: شهروندان در این ایام پول، جواهرات 
و لوازم کوچک قیمتی را در خانه نگهداری نکنند. 
وی افزود: همچنین باید در مقابــل پنجره ها به 
خصوص پنجره هایی که در طبقه پایین قرار دارند 

و نورگیرها حفاظ نصب کرد.

 انهدام باند سارقان اسکیمری 
در اصفهان

اعضای باند ۴نفره ای که با دســتگاه »اسکیمر« 
کارت عابر بانک 1۰هزار نفر را کپی کرده بودند در 
اصفهان دستگیر شدند. فرمانده انتظامی استان با 
بیان اینکه یکی از روش های برداشت غیرمجاز از 
حساب بانکی مردم کپی کردن کارت های اعتباری 
با دستگاه اسکیمر است، گفت: کارشناسان پلیس 
فتای استان موفق شــدند اعضای باند بزرگی که 
به این روش کارت های بانکــی مردم را کپی می 

کردند، شناسایی و منهدم کنند. 
ســردار مهدی معصوم بیگی با اشاره به اینکه ۹۶ 
پرونده شکایت در مدتی کوتاه تشکیل شده؛ افزود: 
در این اتفاق که در یکــی از پارکینگ های بزرگ 
شهر اصفهان رخ داد 1۰میلیارد ریال از حساب های 
بانکی مردم ســرقت شــده بود. وی گفت: پس از 
چندین هفته کار اطالعاتی وتخصصی ســرانجام 
اعضای باندی ۴نفره که در این پارکینگ اقدام به 
کپی کردن کارت های اعتباری مردم می کردند 
طی هماهنگــی با مقام قضائــی در یک عملیات 

پلیسی ویژه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
ســارقان برای اینکه نتوانند شناسایی شوند تنها 
کارت های اعتباری مســافرانی که از استان های 
دیگر به اصفهــان می آمدند را کپــی می کردند 
افزود: 1۰هزار عدد کارت اعتباری کپی شــده از 
مخفیگاه متهمان کشف شــد. فرمانده انتظامی 
اســتان همچنین از  آماده باش چهار هزار نیروی 
پلیس در جاده ها و شــهرها خبــر داد و گفت: با 
اجرای رزمایش ترافیکی و خدمات ســفر، طرح 
نوروزی پلیس راه کلید خورد.سردار معصوم بیگی 
با بیان اینکه 2۴ قرارگاه نوروزی در اصفهان فعال 
شده است گفت: در ایام نوروز، ۴هزار پلیس آماده 
خدمات رسانی بوده که این نیروها در جاده های 

مواصالتی این استان مستقر شدند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به استقرار 
۶5 ایســتگاه پلیس در نقاط تفریحی افزود: 3۰۰ 
دستگاه خودرویی و موتورسوار و ۶۰۰ نیروی پیاده 
در جاده هــای مواصالتی آماده خدمات رســانی 
هستند. وی گفت: جلوگیری از حوادث رانندگی 
ناگوار و آسیب رسیدن به مســافران درجاده ها و 
ایجاد آمادگی برای کاهش هرچه بیشتر تصادفات 
از جمله اهــداف این طرح نــوروزی پلیس راهور 

استان اصفهان است.
گفتنی است؛طرح سفرهای تا 17 فروردین ادامه 

خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان  نایین اعالم کرد:
توقیف ۲۴هزار لیتر گازوییل 
قاچاق در شرق استان اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان  نایین گفت: در بازرسی 
ماموران انتظامی این شهرســتان از یک دستگاه 
کامیون تانکر دار، این میزان سوخت قاچاق کشف 

و ضبط شد. 
ســرهنگ صادق کاظم زاده با بیان اینکه راننده 
متخلف این خودرو قصد انتقال این میزان سوخت 
تحت پوشش مشــتقات نفتی و پلمب جعلی به 
مرزهای شرقی کشــور را داشــت، افزود: در این 
خصوص راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
برای اقدامــات قانونی به مراجــع قضائی تحویل 

داده شد.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی با قاچاقچیان سوخت 
و افرادی که ذخایر ملی کشور را به تاراج می برند 
برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه فعالیت به 

آنان نخواهد داد.

ســید رحمان دانیالــی، صبح  روزپنجشــنبه 23 
اسفندماه در حاشــیه آیین رونمایی از سامانه بانک 
اطالعــات جامع زیســت محیطی از ســمت خود 
کناره گیری کرد.  دانیالی در خصوص شایعات اجرای 
طرح بن و بروجن اظهار کرد: صدور مجوز برای طرح 
انتقال آب از بن-بروجــن در دوره مدیریت من در 
حفاظت محیط زیست اســتان نبوده است و من از 
سازمان این طرح را پیگیری کردم زیرا خیلی به من 
در این خصوص تهمت زده شــد که چون » از خطه 
چهار محال و بختیاری است، آمده که این طرح را به 
سرانجام برساند«  ولی باید گفت مجوز طرح انتقال 
آب از بن به بروجن از قبل صادر شده بود. پس از این 
اســتعفای دانیالی، با ابالغ رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست؛ سرپرست اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان منصوب شــد. دکتر عیسی 
کالنتری، معاون رییس جمهور و رییس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت، دکتر »ایرج حشمتی« را 
به عنوان سرپرست جدید اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان منصوب کرد.دکتر ایرج 

حشــمتی دارای مدرک دکترای تخصصی محیط 
زیست است.  وی با سابقه 27 سال خدمت درسازمان 
حفاظت محیط زیست کشور در پست هایی همچون 
مشــاور معاونت آموزش و پژوهش، مدیرکل دفتر 
بازرســی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
سازمان حفاظت محیط زیست، معاون مدیرکل دفتر 
ریاست و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست و...را 

در کارنامه خود دارد.

 با ابالغ رییس سازمان حفاظت محیط زیست؛

رییس جدید سازمان محیط زیست منصوب شد
معاون آمار و انفورماتیک اداره  کل ثبت احوال استان 
اصفهان گفت: تا 2۰ سال آینده رشد جمعیت استان 
اصفهان به صفر می رســد و بعد از آن رشــد منفی 

جمعیت آغاز می شود.
مجتبی یکتامنش با بیان این مطلب، اظهار داشــت: 
وضعیت جمعیتی استان اصفهان در کشور، وضعیت 
خوبی نیســت. وی با بیان اینکه پیش بینی می شود 
جمعیت 82 میلیونی کشــور تا حدود دو دهه آینده 
به حدود ۶۰ میلیون نفر کاهش یابد، افزود: دولت باید 
سیاست های حمایتی جمعیتی را در راستای افزایش 
جمعیت تدوین کند. معاون آمار و انفورماتیک اداره 
کل ثبت احوال اســتان اصفهان با بیــان اینکه زنگ 
خطر کاهــش جمعیت به صدا درآمده اســت، بیان 
کرد: شهرضا در ســال های 85 تا ۹5 یک شهرستان 
مهاجرپذیر بوده اســت، اما در سال های ۹۰ تا ۹5 به 
شهرستان مهاجرفرست تبدیل شده است.وی با بیان 
اینکه فرآیند استفاده از این کارت در بانک ملی چهار 
استان کشور از جمله اصفهان آغاز شده است، تصریح 
کرد: ساالنه 75 میلیون دفترچه بیمه در کشور چاپ 

می شود که از سال ۹8 با رواج استفاده از این کارت ها، 
اطالعات درمانی بیماران در کارت ملی هوشمند ثبت 
و از چاپ دفترچه بیمه جلوگیری می شود. یکتامنش 
با بیان اینکه با حذف دفترچه های بیمه و جایگزینی 
آن با کارت ملی هوشمند کاغذ از چرخه تولید حذف 
می شــود، گفت: کارت ملی هوشــمند از بسیاری از 
پول شویی ها جلوگیری کرده و بستر مالی امنی را برای 

مردم فراهم می کند.

معاون آمار و انفورماتیک اداره  کل ثبت احوال استان:

رشد جمعیت اصفهان در ۲۰ سال آینده به صفر می رسد

 ثبت احوالمحیط زیست

چندی پیش رییس پلیس راهور اصفهان نسبت 
به خطر بروز پدیده هیپنوتیــزم جاده ها در 
راه های استان اصفهان هشدار داد. شاید شما 
هم جزو آن دسته از افراد باشید که تا به حال این 
اصطالح را نشنیده اید؛ اما بدون شک هر راننده 
حرفه ای تا به حال با این پدیده روبه رو شــده 

است، هر چند که خود متوجه آن نشده باشد. 
معموال افرادی کــه این نوع از هیپنوتیــزم را تجربه 
کرده اند، مســیری را رانندگی کرده و به مقصد می 
رســند بدون اینکه  به یاد داشته باشند چطور مسیر 
را طی کرده اند و یا چه چیــز هایی در حین رانندگی 
دیده اند. این پدیده با خواب آلودگی در حین رانندگی 
تفاوت دارد و اغلب در روز اتفاق می افتد؛ اما مانند چرت 
زدن پشت فرمان می تواند عواقب خطرناک و جبران 

ناپذیری داشته باشد.
هیپنوتیزم جاده چیست؟

هیپنوتیزم، به طورکلی حاصــل از تمرکز فوق العاده 
باالی ذهن، جدا شــدن ذهن از محیــط پیرامون و 
همچنین میزان زیادی تلقین است.هیپنوتیزم جاده 
نیز نوعی از هیپنوتیزم است که هنگام رانندگی اتفاق 
میفتد. این پدیده بر اثر رانندگی در جاده های طوالنی و 
یکنواخت، کم خوابی قبل از رانندگی، خستگی ناشی از 
فعالیت های روز قبل و مصرف داروهایی نظیر داروهای 
اعصاب و روان ، استامینوفن، شربت های ضد سرفه که 
موجب کاهش سطح هوشیاری می شوند، اتفاق می 

افتد؛ اما خستگی اصلی ترین عامل هیپنوتیزم جاده ای 
شناخته شده است؛ زیرا  هنگام هیپنوتیزم جاده، مغز 
شما وارد مرحله ای از خواب شده که انگار با چشمان 
باز خوابیده اید. حتی ممکن اســت چشمان تان تکان 
بخورد؛ اما درواقع مغز شــما خواب است. به طورکلی 
مونوتن و یکنواخت بودن جاده ها منجر به خیره شدن 
چشم در یک نقطه و عدم دیده شدن آن صحنه است.  
به همین دلیــل فعالیت های مغــزی کاهش یافته و 
عکس العمل های آنی با ســرعت کمتری نشان داده 

می شوند.
چطور وقتی چشم مان باز است تصادف می کنیم؟

فاصلــه بین دیــدن یک جســم در مقابــل خودرو 
و فشــار دادن پدال ترمز شــش دهم ثانیه است که 
زمان فوق العاده کوتاهی اســت؛ بنابراین اگر سرعت 
فعالیت های مغز پایین بــوده و عکس العمل دیرتری 
را نشــان دهد، منجــر بــه تصادفات و خســارات 
جبران ناپذیــری می شــود. مصرف مــواد مخدر و 
مشــروبات الکلی نیز موجب بروز اختالالت بیشتری 
در هوشیاری خواهد شد. طبق تحقیقات انجام شده، 
بیشترین میزان تصادفات جاده ای در 3۰ کیلومتری 
مقصد اتفاق می افتند و این زمانی است که رانندگان 
خسته هستند و از هوشــیاری کمتری برخوردارند. 

همچنیــن نوع جــاده ها هــم در این پدیــده تاثیر 
دارد شــاید عجیب به نظر برســد؛ اما در اتوبان ها و 
مســیر های پهن و بدون پیچ و خم تصادفات زیادی 
 روی می دهد. تحقیقــات انجام شــده روی نقاط و
 ساعات پرتصادف در نوروز ســال گذشته نشان می 
دهد که بیشتر تصادفات در بعد از ظهر و بین ساعات 
13 تا 18 عصر و در محورهای آزاد راه اصفهان - قم و 
کاشان - قم به وقوع پیوسته است؛ جاده هایی که اتفاقا 
همه اتوبان و صاف بــوده  و دقیقا همین بدون چالش 
 بودن جاده یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد هیپنوتیزم 

است.
چگونه به پدیده هیپنوتیزم دچار  نشویم

اصلی ترین عاملی که موجب بروز پدیده هیپنوتیزم 
جاده می شود، خواب آلودگی است. خستگی چشم 
ها موجب می شود تا انســان زودتر به نقطه ای خیره 
شود به همین دلیل اصلی ترین توصیه این است که 
قبل از شروع سفر، خوب بخوابید و در حین رانندگی 
هر دو ساعت زمان کوتاهی را به چشمان تان استراحت 
بدهید. برخی از داروهای مســکن و ... موجب پایین 
آمدن سطح هوشــیاری می شــوند؛ بنابراین قبل از 
ســفر از خوردن داروها و عدم خــواب آور بودن آنها 
اطمینان حاصل کنید. در کنار این عوامل بهتر است 
دمای هوای ماشــین را خنگ نگه دارید و همیشــه 
خوراکی دم دســت تان برای فرار از خســتگی مغز 
و بــه خــواب رفتــن آن داشــته باشــید. خوردن 
 خوراکی های ســبک موجب آگاه نگه داشــتن مغز 

خواهد شد.

اسیر جاده ها نشوید

مدیر ســازمان دانش آموزی اداره کل آموزش وپرورش اســتان 
اصفهان گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، امسال میزان 
 کمک های نقــدی و غیرنقدی دانش آموزان بــه هم نوعان خود

 25 درصد رشد داشته است.
عباس ظهیری با اشاره به اینکه فعالیت هایی که با عنوان جشن 
نیکوکاری در مدارس انجام می شود بر اساس دستورالعمل وزارت 

آموزش وپرورش است، اظهار کرد: بر اســاس برنامه ریزی ها، در 
هر ناحیه آموزش و پرورش یک مدرســه این اقدام را به صورت 
نمادین آغاز کرد. وی با بیان اینکه با شروع نمادین این جشن در 
یک مدرســه دیگر مدارس نیز به مرور در برگزاری آن مشارکت 
داشتند، افزود: بر اساس برآوردها، امسال میزان کمک های نقدی 
و غیرنقدی دانش آموزان به هم نوعان خود 25 درصد رشد داشته 

اســت.  مدیر ســازمان دانش آموزی اداره کل آموزش وپرورش 
استان اصفهان خاطر نشان کرد: کمیته امداد یا آموزش وپرورش 
به دانش آموزان در خصــوص نوع و مقدار اقالم یــا کمک مالی 
پیشــنهادی نمی دهد، چرا که اسم این جشــن نیکوکاری است 
و در نیکو کار بودن همان گونه که محدودیتی نیســت، اجباری 

هم نیست.

مدیر سازمان دانش آموزی اداره کل آموزش وپرورش استان خبر داد:
افزایش ۲5 درصدی کمک ها در جشن نیکوکاری دانش آموزی

رییس پلیس راه اصفهان در مورد بروز پدیده هیپنوتیزم در جاده های استان هشدار داد؛

عضو کمیسیون بهداشت و درمان می گوید داروهای تولید داخل مورد تایید 
هستند و برخی از پزشکان که داروهای خاصی را پیشنهاد می کنند، به دنبال 
سود و منافع خودشان هستند، نه بیماران.حیدرعلی عابدی نماینده مردم 
اصفهان ، در رابطه با میزان و قیمیت دارو های بیماران نادر و خاص، گفت: 
برخی از دارو ها هستند که اکنون بیماران مصرف می کنند و فکر می کنند 
داروی مناسبی است، اما ممکن است هنوز به تایید سازمان غذا و داروی 
کشور نرسیده باشد و بیمار بگوید درست است که مورد تایید نیست، اما من 
این دارو را می خواهم. عضو کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد: در بحث 

بعدی، وزارت بهداشت و سازمان های مربوطه داروی تولید داخل را تایید 
کرده اند، اما بیمار می گوید من نمی توانم این دارو را مصرف کنم، زیرا برای 
من دارای عوارض است یا می گوید دارو اثربخش نیست. آیا وزارت بهداشت 
می تواند این سخن را بپذیرد؟ برخی هم می گویند پزشکان داروی داخل 
را مورد تایید قرار نمی دهند که در این رابطه هم باید بگویم پزشکان ما دو 
دسته هستند؛ پزشکانی که برای سازمان غذا و دارو هستند و پزشکانی که 
در بازار مشغول به کار هستند. به طور مثال شما به داروخانه می روید تا یک 
قرص کلسیم خریداری کنید، تولید داخل آن مثال دو هزار تومان است و 

3۰۰ تومان سود دارد، تولید خارج از کشور را هم دارد و به شما می گوید 
3۶ هزار تومان که 13 هزار تومان سود دارد، طبیعتا برای آن ها مهم است 
تا دارویی که سود بیشتری دارد را به مشتریان بفروشند. عابدی ادامه داد: 
گاهی اوقات داروسازی ها به برخی از پزشکان آفر تور خارجی می دهند تا 
یک دارو را تبلیغ و تجویز کنند. مگر سود این دارو ها چقدر است که حاضر 
هستند تا پزشک و خانواده اش را به تور اروپا بفرستند؟  باید بدانیم افرادی 
که در سازمان غذا و دارو هستند دل شان برای این کشور و بیماران می سوزد 

و همه تالش شان این است تا جان بیماران را نجات دهند. 

مدیرکل دفتر مطالعات پایــه منابع آب ایران گفت:به رغــم ثبت بارش های 
مناسب در سال آبی جاری، ۶ اســتان اردبیل، هرمزگان، یزد، کرمان، فارس 
و سیستان و بلوچستان همچنان بارشــی کمتر از متوسط 5۰ سال گذشته را 

دارا هستند.
فراز رابعی، در این باره افزود: از بین استان های کشور، بیشترین افت بارندگی 
نسبت به بلندمدت مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده که نسبت به 

متوســط نیم قرن اخیر معادل 22 درصد کاهش یافته است؛ با این حال، این 
استان در سال آبی جاری یکی از بهترین سال های خود را سپری می کند.وی 
ادامه داد: میانگین بارندگی در 25 اســتان کشور از اول مهرماه تاکنون، باالتر 
از متوسط 5۰ سال گذشــته طی مدت مشابه بوده و اســتان ایالم بیشترین 
افزایش میزان بارندگی نسبت به متوســط درازمدت و معادل 11۴/7 درصد 

را دارا بوده است. 

هوا
 و 

مدیرکل دفتر مطالعات پایه آب
منابع آب ایران خبر داد:

بارندگی 6 استان کمتر از 
متوسط بلندمدت

پریسا سعادت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان :
کارخانه های داروسازی به برخی پزشکان تور خارجی رایگان می دهند 
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دوری یک ماهه ستاره 
فرانسوی بارسا از میادین

عثمان دمبله، در بازی برابر لئون دقایقی برای 
تیمش به میدان رفت. 
این در حالی بود که 
او با ناراحتی جزئی 
یکــی از غایبــان 
احتمالی بارسلونا 
بــود. با ایــن حال 
دمبله برای تیمش به 
میدان رفت و یکی از گل های تیمش را نیز در 
آن مسابقه به ثمر رساند. باشگاه بارسلونا اعالم 
کرده است که عثمان دمبله به دلیل مصدومیت 
یک ماهه نمی تواند تیمش را همراهی کند.به 
این ترتیب احتمال حضور دمبله در بازی برابر 
حریف بارســلونا در مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا بســیار کــم خواهد بود.

به نظر می رســد دمبله از ناحیه همسترینگ 
خود دچار مصدومیت شــده اســت. بارسلونا 
صدرنشــین اللیگا باید فردا در هفته بیست و 
هشتم رقابت های اللیگا در زمین رئال بتیس 

به میدان برود.

ابراز امیدواری »امری« برای 
کسب قهرمانی در لیگ اروپا

آرســنال که در بازی رفت مرحله یک هشتم 
نهایــی لیــگ اروپا با 
نتیجه  ســه بر یک 
مقابل رن فرانسه 
شکســت خورد، 
در بازی برگشت 
موفق شــد جبران 
مافات کند و با سه گل 
حریف خودش را شکســت دهد. اونای امری، 
سرمربی آرسنال بعد از صعود تیمش به مرحله 
بعد لیگ اروپا، گفت : همــه می دانیم که لیگ 
قهرمانان اروپا بسیار ارزشمند است ولی لیگ 
اروپا هم در ســال های اخیر خیلی پیشــرفت 
کرده و به تورنمنت مهمی تبدیل شده است. ما 
در لیگ برتر برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان 
اروپا تالش می کنیــم و امیدواریم که در لیگ 
اروپا نیز بتوانیم به عنوان قهرمانی دست یابیم. 
من از کســب جام قهرمانی لیگ اروپا بســیار 
خوشحال خواهم شــد. نه تنها به خاطر اینکه 
به صورت مســتقیم به مرحلــه گروهی لیگ 
قهرمانان اروپا راه می یابیم، بلکه به این خاطر 
که به  هر حال این یک جام ارزشــمند است و 

کسب آن می تواند مایه افتخار باشگاه باشد.

 استعفای »اسکولز«
 از مربیگری اولدهام

  پل اسکولز، بازیکن ســابق تیم ملی انگلیس 
پس از تنها 31 روز از ســمت ســرمربیگری 
تیم فوتبــال اولدهام 
تلتیک کنار رفت.  ا
اسکولز 44 ساله 
در تاریخ 11 فوریه 
به عنوان سرمربی 
تیم فوتبال اولدهام 
اتلتیک کــه در لیگ 
دو انگلیس فعالیت دارد معرفی شد. او طی 7 
مسابقه به عنوان سرمربی این تیم تنها به یک 
برتری دست پیدا کرد. اســکولز در بیانیه ای 
اظهار داشــت که تصمیم خود را با »پشیمانی 
بزرگ« گرفته است: »متاسفانه مشخص شد 
که نمی توانم همانطور که در نظر داشتم، عمل 
کنم.« اولدهام اکنون در رتبه چهاردهم جدول 
رده بندی قرار دارد؛ آنها به همراه اسکولز تنها 9 
امتیاز دریافت کردند و در همان رتبه ای حضور 

دارند که با اسکولز کار را آغاز کردند. 

 اعتراض» هوملس«
 به سرمربی آلمان

چند روز پیش بود که یواخیم لوو، سرمربی تیم 
ملی فوتبال آلمــان اعالم کرد که ســه بازیکن 
ایــن تیم یعنــی متس 
ژروم  هوملــس، 
بوآتنگ و توماس 
مولــر دیگــر در 
برنامه های او جایی 
نخواهند داشت و این 
بازیکنان بــه تیم ملی 
فوتبال آلمان دعوت نخواهند شد. متس هوملس 
با اعتراض به حذف از تیم ملی فوتبال آلمان گفت : 
من هنوز امیدوار به بازگشت به تیم ملی فوتبال 
آلمان هســتم. آیا ما واقعا این قدر بد هســتیم؟ 
هم من و هم مولر و بوآتنگ بازیکنانی هســتیم 
که می توانیم چند فصل دیگر در باالترین سطح 
بازی کنیم. ما منتظر آینده خواهیم ماند تا شاید 
فرصتی ایجاد شود تا بتوانیم باز دیگر همراه تیم 

ملی فوتبال کشورمان به میدان برویم. 

مقایسه عملکرد ذوب آهن با استقالل و 
پرسپولیس در آسیا

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بازتاب حذف ایران از قهرمانی 
فوتبال ساحلی آسیا

 تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دیدار یک چهارم 
نهایی مسابقات فوتبال ســاحلی قهرمانی آسیا با 
نتیجه 3 بر ۲ برابر ژاپن شکست خورد و حذف شد. 
سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا درباره این اتفاق 
مهم نوشــت: »همه آســیا انتظار دیدار جذابی را 
داشتند، وقتی دو تیم فوتبال ساحلی ایران و ژاپن 
برابر هم قرار گرفتند و همین طور هم شد. تیم ملی 
فوتبال ساحلی ایران توانست ابتدا از حریف خود با 
دو گل پیش بیفتد ولی در ادامه 3 بار دروازه خود را باز 
شده دید و شکست خورد تا ناباورانه حضور در جام 
جهانی فوتبال ساحلی را از دست بدهد. این شکست 
ضربه سنگینی برای فوتبال ســاحلی ایران بود که 
توانســته بود در 7 دوره از ۸ دوره اخیر جام جهانی 
فوتبال ساحلی حاضر باشد و در سال ۲۰17 نیز در 

رده سوم جام جهانی قرار گیرد.«

»علی دایی« چگونه اخراج شد؟
مســابقه تیم های نفت مسجد ســلیمان و سایپا 
از هفته بیســت و دوم لیگ برتر فوتبال ایران در 
مسجد سلیمان برگزار شــد و در پایان تیم سایپا 
با نتیجه یک بر صفر به پیروزی دست یافت. علی 
دایی، سرمربی سایپا در جریان مسابقه و در دقیقه 
۸۲ وقتی امید خالدی از ســوی رضا عادل، داور 
مسابقه کارت قرمز گرفت و از زمین اخراج شد، به 
کنار زمین آمد و با داد و فریاد بر ســفر داور به این 
تصمیم به شدت معترض شد. داور مسابقه نیز به 
دلیل رفتار غیر ورزشی و خشن دایی دستور اخراج 
سرمربی سایپا را صادر کرد و دایی به بیرون از زمین 

هدایت شد.

دریافت رشوه ۲ میلیون 
یورویی توسط قهرمان المپیک

مارک لوپز، قهرمان المپیک در تنیس ۲ نفره متهم 
به دریافت رشوه های کالن برای واگذاری رقابت ها 
در تورنمنت های جهانی اســت.  مارک لوپز متهم 
اســت که در قبال دریافت مبالغ کالنی بازی های 
خود را در تورنمنت های تاراگونه اسپانیا و ایتالیا در 
سال ۲۰۰۸ میالدی واگذار کرده است.بر اساس این 
گزارش، پلیس اسپانیا با فورنل مسترس، هم تیمی 
مارک لوپز به صورت تلفنی صحبت کرده و او اعتراف 
کرد که مارک لوپز در رقابت های تنیس ۲ نفره جهت 
واگذاری بازی ها مبالغی را دریافت می کرد. فورنل 
مســترس، درباره تبانی هم تیمی اش در تورنمنت 
تاراگونه اسپانیا به پلیس گفت: افرادی قبل از آغاز 
بازی نزد مارک لوپز آمدند و به او پیشنهاد ۲ میلیون 
یورویی دادند. مارک لوپز ابتدا پاســخ منفی داد اما 

سپس آن را پذیرفت.

در حاشیه

پیشخوان

برانکو و شفر نگران ویروس 
مصدومیتی که به جان آبی و 
قرمــز افتاده اســت؛ دربی 

پزشکان!

ســال 97 را می توان یکی از پر افتخار آمیزترین سال ها برای ورزش 
باشگاهی اصفهان دانســت که در آن تیم های  باشــگاهی متعددی 
توانســتند قهرمانی را بــرای ورزش نصف جهان به ارمغــان آورده و 
خاطرات خوشــی را برای این دیار رقم بزنند. برخی از این قهرمانی ها 

برای اولین بار نصیب ورزش باشگاهی اصفهان شد که در این میان تیم 
های باشگاهی بانوان درخشش بهتری داشته و گوی سبقت  را از مردان 
ربودند. به طوری که سهم قهرمانی تیم های بانوان از آقایان در این سال 
بیشــتر بود. دو جام قهرمانی نیز در لحظات آخر از چنگ اصفهانی ها 
خارج شد تا عیش ورزش باشگاهی دیار زاینده رود به طور کامل نوش 
نشود. تیم فوتسال گیتی پسند در کمال ناباوری در دیدار برگشت مرحله 

نهایی لیگ برتر فوتسال بازی را به تیم مس سرنگون واگذار کرد تا در 
این فصل که توانســته بود رکوردهای ویژه ای را به نام خود رقم زند از 
رســیدن به جام قهرمانی باز بماند ، تیم بسکتبال نامی نو نیز در دیدار 
فینال مغلوب شد. به بهانه فرا رسیدن سال جدید در گزارشی به بررسی 
تیم هایی می پردازیم که توانستند با اقتدار بر سکوی اول رقابت های 

باشگاهی تکیه بزنند.

سال پرشکوه ورزش باشگاهی اصفهان
  نگاهی به تیم هایی که جام قهرمانی را برای نصف جهان در سال 97 به ارمغان آوردند؛

  عکس روز

تصویری از نوزاد »محمد بنا«
محمد بنا، سرمربی تیم کشتی فرنگی ایران در ٦۰ سالگی صاحب فرزند شده است. تصویری 
که مشاهده می کنید از فرزند تازه متولد شده بناست که برای تبریک به او بین اهالی کشتی 

دست به دست می شود.

 قشون کشی سرخابی ها به 
سوئیس

صحبت از مونتال، توهین به مربیان ایرانی است!
بخشی از برنامه شب های فوتبالی شــبکه ورزش به بررسی وضعیت انتخاب ســرمربی بعدی تیم ملی 
اختصاص داشت. در این بخش از برنامه، علیرضا منصوریان حرف هایی به زبان آورد که خیلی عجیب بودند. 
او که گفت حرف هایش را درباره انتخاب سرمربی تیم ملی پردازش می کند! تاکید کرد به اندازه پول مان 
می توانیم مربی بیاوریم؛ اما در 1۵ ســال گذشــته طوری رفتار کردیم که مربی های داخلی نمی توانند 
توانایی های شان در تیم ملی را نشان بدهند چون مردم فکر می کنند آنها علم روز ندارند.منصوریان از این 
گفت که صحبت کردن درباره وینچنزو مونتال ، توهین به سرمربیان ایرانی است و فدراسیون باید سرمربی 
خوب و بزرگ بیاورد. این حرف منصوریان از این نظر عجیب اســت که انــگار او اصال نگاهی به کارنامه 
مربیگری مونتال نداشته، این سرمربی ایتالیایی و 44 ساله تا به حال با تیم های بزرگی مثل میالن و سویا 

به افتحارات زیادی رسیده است. 

فرشید باقری؛ پنجمین بازیکن برتر هفته دوم لیگ قهرمانان
هافبک گلزن اســتقالل بــا نمره بــاالی 9/1در بین بازیکنــان برتر هفتــه دوم لیگ قهرمانان آســیا قرار 
گرفت.با اعالم فدراســیون فوتبال آســیا فرشــید باقری، هافبک تیم فوتبال اســتقالل کــه تک گل این 
تیم برابر العیــن را به ثمر رســاند، پنجمین بازیکــن برتر هفته دوم لیگ قهرمانان آســیا شــد.باقری که 
در کرمــان عنوان مرد ســال این اســتان را تصاحب کرده بــود، این روزها درخشــش فوق العــاده ای در 
ترکیب اســتقالل دارد و در دیدار با العین نیــز بهترین بازیکن زمین شــد. یک گل و 3۵ پــاس موفق در 
کنار دیگر عملکردهای درخشــان او باعث شــد تا این بازیکن باالتر از» کیســوکه هوندا نامدار« و »بغداد 
بونجاح« در رتبه پنجم قــرار گیرد.»عال عباس« از تیم الــزورا با نمره 9/9 بهتریــن بازیکن هفته دوم لیگ 
 قهرمانان آسیا شــد و شــو ایتو از کاشــیما، ادگا از دائگو و احمد جالل از الزورا باالتر از فرشــید باقری قرار

 گرفتند.

ایستگاه هجدهم لیگ برتر بسکتبال؛

پیروزی آسمان خراشان ذوب آهن برابر پگاه
در چارچوب رقابت های هفته هجدهم لیگ برتر بسکتبال مردان، تیم ذوب آهن اصفهان در یک بازی 
خانگی از ساعت 1٦ در ورزشــگاه خانگی خود ملت اصفهان، میزبان تیم پگاه تهران بود که در پایان 
میهمانش را با نتیجه ۸۰ بر 73 مغلوب کرد.کوارتر اول این بازی را هر دو تیم خوب آغاز کردند، اما این 
سفید پوشان اصفهانی بودند که در دو دقیقه پایانی اندکی اختالف ایجاد کردند تا این کوارتر با نتیجه 
۲۰ بر 14 به سود آن ها به پایان برسد. در دومین کوارتر بازی، ذوبی ها بودند که بازی بهتری از خود به 
نمایش گذاشتند و اکثر حمله های آن ها به خصوص پرتاب های 3 امتیازی عماد سلمانی و ایمان زندی 
وارد سبد شد تا پگاهی ها نیمه اول را با نتیجه 39 بر ۲۸ به تیم ذوب آهن واگذار کرده باشند.پگاهی ها که 
قصد جبران نتیجه را داشتند ابتدای کوارتر سوم را بهتر بازی کردند و اختالف را کم کردند؛ اما باز هم 
شاگردان کوهیان بودند که این کوارتر را با نتیجه ۵9 بر 44 پیروز شدند.کوارتر پایانی بازی، شاگردان 
محمدی منش تالش کردند اختالف را کاهش دهند و ذوبی ها می خواستند پیروز این دیدار خانگی 
شوند. تیم تهرانی دقایق پایانی بازی با دفاع من تو من، میزبانش را مجبور به اشتباه کرد. در پایان این 
تیم ذوب آهن بود که توانست با نتیجه ۸۰ بر 73 پیروز میدان باشد و با پیروزی در آخرین ایستگاه سال 
97 به استقبال بهار برود. قابل به ذکر است که هواداران اصفهانی استقبال آن چنانی از این بازی نکردند 
ولی چند تن از لیدرهای ذوب آهن به خوبی تیم شان را تشــویق می کردند.در پنجمین دقیقه کوارتر 
دوم بازی، درگیری های لفظی میان لیدرهای ذوب آهن و شماره 4 تیم پگاه صورت گرفت که بازیکن 
پگاه در پایان کوارتر به سمت آن ها رفت و عذرخواهی کرد. هواداران ذوب آهن نیز وی را تشویق کردند.

رشید مظاهری، ارسالن مطهری و برخی از بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن که پس از دیدار بسکتبال در 
چمن مجموعه ملت تمرین داشتند، دقایق آخر مسابقه را از نزدیک مشاهده کردند.

تیم  فوتبال ذوب آهن در مقایســه با اســتقالل و پرسپولیس 
عملکردی به مراتب بهتر در آسیا دارد. این اتفاق در حالی افتاده 
که بضاعت ذوب آهن در مقایسه با دو تیم استقالل و پرسپولیس 
بسیار کمتر است و حتی هزینه های این باشگاه هم با سرخابی ها 

قابل مقایسه نیســت.ذوب آهن با بازیکنانی این فصل را آغاز 
کرده و ادامه می دهــد و با آنها در لیگ قهرمانان آســیا حضور 
پیدا کرده که شــاید هیچ یک از این بازیکنان در بهترین حالت 
هم در سبد خرید استقالل و پرســپولیس قرار نداشته باشند.

به عبارتی دیگر، ذوب آهن با بازیکنانی در لیگ قهرمانان آسیا 
حضور داشــته و بهتر از استقالل و پرســپولیس نتیجه گرفته 
که شــاید اگر آنها را در اختیار مربیان اســتقالل و پرسپولیس 
قرار دهند، مربیان این دو تیم از این نفــرات به جای بازیکنانی 
که دارند اســتفاده نکنند.در حالی اســتقالل و پرسپولیس در 
گروه هــای C و D با یک امتیاز در انتهای جــدول قرار دارند که 
 ذوب آهن با ۴ امتیاز در رده دوم جدول گــروه خود قرار گرفته

 است.

بضاعت کمتر، عملکرد بهتر؛

مقایسه عملکرد ذوب آهن با استقالل و پرسپولیس در آسیا

داورسال؛ علیرضا فغانی؛ 
بازیکن سال ؛ علیرضا بیرانوند؛ 

مربی سال ؛ برانکو ایوانکوویچ

بیرانوند، جواهری که در 
پرسپولیس می درخشد

دیترویت بسکتبال
پیستونز - 
لس آنجلس 

لیکرز

ساعت 
2:۴0

سایت 
آنتن

رئال مادرید فوتبال
-

 سلتاویگو
ساعت
18:۴5

شبکه 
ورزش

سوانسی فوتبال
- منچستر 

سیتی
ساعت
20:50

شبکه 
ورزش

ولور فوتبال
همپتون - 
منچستر 

یونایتد

ساعت
23:25

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 
25  اسفند

سمیه مصور

تیم فوتسال نامی نو

قهرمانی تیم فوتسال نامی نو در رقابت های 
لیگ برتر فوتسال بانوان کشور از آن دسته قهرمانی 

هایی اســت که برای اولین بار نصیب ورزش اصفهان شد. 
این تیم که برای اولین بار فرصت حضور در لیگ برتر را پیدا کرد 
با برتری مقابل تیــم کویر مس کرمان در مجمــوع دو بازی رفت 

و برگشت راهی دیدار نهایی این مســابقات شد و توانست 
در این مرحله نیز تیم مس رفســنجان را پشت سر 

گذاشــته و به مقام قهرمانی ایــن رقابت ها 
دست یابد.

تیم والیبال بانوان ذوب آهن

این تیم که مقام قهرمانی رقابت های والیبال 
بانوان کشــور را در کارنامه داشت در این فصل نیز 

توانســت در قالب یک تیم مدعی ظاهر شــود و به عنوان 
فینالیســت راهی دیدار نهایی این رقابت ها در سال جاری شد. 
ذوبی ها که در طول لیگ، رقابت نزدیکی با تیم پیکان داشــتند، 

در هفته پایانی لیگ به طور معجزه آســایی موفق شدند با 
پیروزی در دربی والیبال نصف جهان، از لحاظ معدل 

امتیازی، در صدر جای بگیرند.

 تیم بسکتبال
 با ویلچر مخابرات 

تیم بســکتبال با ولیچر مخابرات از جمله تیم های 
باشگاهی ورزش اصفهان بود که با کسب عنوان قهرمانی به 

کار خود در این رقابت ها پایان داد. در آخرین روز از این رقابت ها، 
تیم هیئت اراک 77 بر ٦۸ مقابل تیم کالسیمن زنجان به پیروزی 

رسید و تیم شــهروند آمل ۵۵ بر ۵4 نتیجه را مقابل تیم 
مخابرات اصفهان واگذار کرد تا در مجموع قهرمانی 

به نماینده اصفهان برسد.

تیم ووشوی بانوان سپاهان 

تیم ووشوی بانوان سپاهان در این فصل توانست 
در پایان رقابت ها بر جایگاه اول قراربگیرد. این تیم که در 

این فصل در گروه نخست این مسابقات با تیم های کارون اروند 
خرمشهر، مقاومت کرمانشاه، هیئت ووشوی قم و هیئت کردستان هم 

گروه بود،در مرحله نیمه نهایی، با حســاب 11 بر 1مقابل هیئت شهرستان 
شبستر به برتری دست یافت. در مبارزه نهایی، سپاهان اصفهان به 

 مصاف دانشگاه آزاد اسالمی رفت که با تساوی دو تیم دنبال 
می شد و ســرانجام سپاهانی ها از ســد مدافع عنوان 

قهرمانی گذشتند و به رتبه اول دست یافتند.

تیم والیبال نشسته بانوان 
سپاهان

یکی دیگر از تیم هایی که در این ســال موفق شد 
جام قهرمانی را برای ورزش اصفهان ســوغات بیاورد، تیم 

بانوان والیبال نشســته ســپاهان بود. این تیم که در فصل جاری 
رقابت نزدیکی با تیم ذوب آهن داشت و حتی ذوبی ها  در مرحله 

گروهی از این تیم پیشی گرفتند، در نهایت این سپاهانی 
ها بودند که در مرحله نهایی که در مشــهد برگزار 

شد  با شکســت تمام حریفان، بر سکوی اول 
تکیه زدند.

تیم هندبال سپاهان

آقایان هند بالیست اصفهانی در 
این سال خوش درخشیدند  و پس از 

چندسال دوباره جام قهرمانی را در آغوش 
گرفتند. زردپوشان هندبالی سپاهان در این 

دوره از رقابت ها با مربیگری محســن طاهری 
خوب ظاهر شدند و در هفته آخر لیگ موفق 

شدند نیروی زمینی کازرون را شکست 
داده و با به دست آوردن مقام قهرمانی 

سهمیه فصل آینده جام باشگاه ها 
را از آن خود کنند.
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فضا برای فروش گل و گیاه کم است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خطبه

خـبر

امام جمعه موقت اصفهان: 
بی توجهی نسبت به فساد 

ریشه اصلی مشکالت اقتصادی 
کشور است

حجت االسالم والمســلمین ســید مجتبــی 
میردامادی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه 
این هفته اصفهان در سخنانی اظهار کرد: یکی 
از نشانه های انســان های متقی این است که 
دوستی شان دوستی است همچون میثم تمار 
که نحوه مرگ خود را از زبــان امام علی علیه 
السالم شنیده بود؛ اما باز هم همراه، هم فکر و در 
راه اسالم ماند. وی افزود: االن که ایام پایان سال 
است مسلمان به عنوان برادر مسلمان، باید به 

خانواده های مستضعف کمک کند.
میردامــادی، با بیــان اینکه ریشــه هایی از 
مشکالت اقتصادی کشــور ما در  تحریم ها و 
دشــمنان ماســت، اما بی توجهی مسئوالن و 
برخوردهای ضعیف آنان با افراد خاطی نیز بی 
تاثیر نیســت، گفت: بی تقوا شدن مردم نیز در 
این وضعیت بی تاثیر نیست ما نیز باید با تحول 
سال جدید تغییراتی در خود به وجود آوریم تا 

الیق بخشش و الطاف الهی شویم.
 وی افزود: در مشــکالت و گرفتاری ها ما نیز 
سهم داریم، اغنیا به فکر فقرا نیستند همچنین 
مسئوالن ولی نعمت های خود که مردم هستند 
را فراموش کرده اند مردمی که در راهپیمایی 
ها، دفاع مقدس و رای گیری ها همیشه شرکت 

کردند و وظیفه خود را انجام داده اند.
خطیب موقت  نماز جمعه اصفهان اضافه کرد: 
ریشه عمده مشکالت کشور ما فاصله گرفتن از 
خداســت زیرا امیدمان را از خدا قطع کردیم و 
تصمیم گرفتیــم طرح هایی آمــاده کنیم و با 
آمریکا و اروپــا توافق کنیم تا مشــکالت ما را 

حل کنند.
میردامادی، با اشاره به انتساب حجت االسالم 
رییسی به ریاست قوه قضائیه گفت: متاسفانه 
در گذشــته شــاهد بودیم خانواده بسیاری از 
مسئوالن خطاهایی انجام می دادند که با تلفن 
ها و رانت خواری ها این مشکالت حل می شد؛ 
اما اکنون همه از قوه قضائیــه انتظار داریم در 
برابر همه دزدی ها بایســتند و مانیز از ایشان 

حمایت می کنیم.
 وی با بیان اینکه بر اســاس آمار فرمانده کل 
نیروی انتظامی استان اصفهان در سال گذشته 
هزار و سه نفر در استان  بر اثر رانندگی کشته 
شدند، ادامه داد: تخلف از قوانین حرام است و 
امید است در سال جدید تخلفات کمتری اتفاق 
بیفتد. میردامادی با اشــاره به ســخنان رهبر 
انقالب گفت: ایشان از مســئوالن خواسته اند 
با مردم صادق باشــند و با فریب با آنها برخورد 
نکنند؛ چراکه خیلی از مشکالت کشور ما ناشی 

از نبود راستگویی است.
میردامادی افــزود: امروز بی بنــد و باری و بد 
حجابی چنان چشم و گوش کشــور را گرفته 
است که مسئوالن دربرابر آن در موضع انفعال و 
بی حجابان در موضع فعال هستند و امید است 
بتوان با تذکر زبانی و عطوفت این مشکل را بر 

طرف کرد.

رییس انجمن سینمایی جوانان اصفهان:
کانون عکس اصفهان 

بزرگ ترین محفل عکاسی 
کشور است

رییس انجمن سینمایی جوانان اصفهان گفت: 
کانون عکس اصفهان بزرگ ترین محفل عکاسی 

کشور است.
ســید محمد طباطبایی در جشــن پایان سال 
»کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان«، 
در نگارخانه امام خمینی)ره(، اظهار کرد: باعث 
افتخار اســت که اعالم کنم بزرگ ترین انجمن 
مردم نهاد و مستقل عکاســی در ایران، کانون 
عکس اصفهان است و امسال وارد دوازدهمین 
سال فعالیت خود می شود. در ادامه فریده روشن، 
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، با بیان اینکه 
وجود چنین کانون فرهنگی تاثیــر زیادی در 
فرهنگ شهر دارد، تصریح کرد: به هنردوستان 
اصفهانی این اطمینان را می دهم که کمیسیون 
فرهنگی در حــد توان از چنین ســازمان های 
مردم نهادی حمایت کنــد، چرا که این انجمن 
ها می توانند تغییر مثبتی در فرهنگ شهر ایحاد 
کنند.همچنین مهدی مقدری، عضو کمیسیون 
فرهنگی شورای شهر گفت: کمک های مالی و 
مشارکتی مدیریت شــهری به نهادهای مدنی 
همچــون انجمن ســینمای جوانــان و کانون 
عکس اصفهان و سایر ســازمان های غیردولتی 
و گروه های فرهنگی، مذهبی و هنری شهر از سر 
لطف و منت نیست، بلکه این انجام وظیفه ماست 
که در راستای وظیفه حمایتی به نهادهای مدنی 

شهر یاری برسانیم.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج(:
۴۰ سال توطئه آمریکا علیه انقالب 

اسالمی شکست خورده است
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان  در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه، 
با بیان اینکه امسال استان اصفهان نسبت به کل 
کشور سال دشوارتری داشت، گفت: دستگاه های 
مختلف در زمینه تامین امنیت و آرامش اســتان 
اصفهان نقش داشتند و رسانه ها نیز در این زمینه 
نقش بی بدیلی ایفا کردند که باید قدردان زحمات 

رسانه ها باشیم.
سردار مجتبی فدا در ادامه افزود: اگرچه مشکالت 
بســیاری وجود دارد؛ اما نبایــد موجب ناامیدی 
مردم شود، شاهد هســتیم که در تشییع شهدای 
حادثه تروریستی زاهدان، مردم با وجود مشکالت 
حماسه آفرینی کردند و مورد تقدیر رهبر انقالب 
واقع شدند، شاید مردم از مسئوالن دلگیر باشند و 
انتقاداتی نسبت به سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها 
داشــته باشــند؛ اما با حضور خود در عرصه های 
مختلف نشــان داده اند حامی و پشتیبان انقالب 
اسالمی هستند. وی با بیان اینکه امروز آمریکایی 
ها در حال فرار از منطقه هستند، تصریح کرد: ۴۰ 
سال توطئه آمریکایی ها برای شکست دادن انقالب 
اسالمی شکست خورده است و شاهد هستیم که 
در منطقه مفتضح شده اند، امنیت اسرائیل به خطر 
افتاده و دست برتر در منطقه با ما و جبهه مقاومت 
است، قطعا رسیدن به این پیروزی ها هزینه هایی 
دارد، اما در نهایت به پیروزی نهایی خواهیم رسید.

استاندار اصفهان خطاب به مدیران 
کارگروه اشتغال استان:

اگر احساس ناتوانی می کنید 
داوطلبانه کنار بروید

اســتاندار اصفهان به مدیران حاضر در کارگروه 
اشتغال استان توصیه کرد که اگر زمانی احساس 
کردند که نمی توانند کاری انجام دهند داوطلبانه 
کنار بروند تا فرصت برای حضور افراد دیگر فراهم 
شــود. عباس رضایی با بیان اینکه تمامی مدیران 
ملزم هستند تا با دید مثبت به گره گشایی از کار 
مردم بپردازند و موجبات امید و نشاط را در جامعه 
فراهم کنند، گفت: شایســته نیســت که میزان 
اشتغال در استان صنعتی اصفهان 3۰ درصد کمتر 

و میزان بیکاری بیشتر از کشور باشد.
استاندار اصفهان در ادامه با اشــاره به اینکه باید 
همراهی و همکاری مدیران دستگاه های اجرایی 
وجود داشته باشد، تصریح کرد: در همین شرایط 
سخت تحریم نیز می توان تالش کرد و از قواعد و 
ضوابط موجود برای بازکردن مشکالت مردم و نه 
گیر دادن به آنها بهره برد. وی، از مدیران بانک ها 
نیز خواست تا در ارائه تســهیالت به مردم استان 
که شایسته هر گونه خدمتی هستند بیشتر توجه 
کنند و اگر مشکلی با سازمان های نظارتی دارند 
به استانداری برای رسیدگی و گشایش آن اطالع 
بدهند. رضایی، با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب 
بر رسیدگی جدی به موضوع اشتغال گفت: نباید با 
افرادی که در مباحث اقتصادی و اشتغال به صورت 
خیرانه وارد عمل می شــوند عــالوه بر همراهی 

نکردن حتی برای آنها مشکلی نیز ایجاد کرد.

رییس کمیسیون عمران، معماری و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر:

جسارت مدیریت شهری در 
اجرای پروژه های بزرگ، قابل 

تقدیر است
رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان در حاشیه جلسه روند 
پیشرفت پروژه های عمرانی شهر اظهار کرد: پروژه 
رینگ حفاظتی شهر از ابتدای کار شورا در دستور 
کار قرار گرفت، زیرا باتوجه به اهمیتی که این پروژه 
به لحاظ ترافیکی برای شهر اصفهان دارد، می تواند 

روی موقعیت شهر اصفهان تاثیرگذار باشد.
شــیرین طغیانی افزود: اولین نقطه پروژه رینگ 
حفاظتی شــهر از تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه 
شهید اردستانی در منطقه ۱۴ و بخشی در منطقه 
۱۰ شهرداری اصفهان قرار دارد که عملیات اجرای 
احداث آن تاکنون پیشرفت خوبی داشته و حتی 
از برنامه زمان بندی پیشــی گرفته است.رییس 
کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان تاکید کرد: به رغم شرایط 
اقتصادی که امروزه شــهرداری ها در کشور با آن 
روبه رو هستند، جسارت مدیریت شهری در اجرای 
پروژه های بزرگ قابل تقدیر اســت و به این دلیل 
از مدیریت شهری اصفهان به ویژه حوزه عمرانی 
ســازمان عمران و معاون عمران شهری شهردار 

تشکر می کنم. 

دومیــن ویژه برنامــه و رویــداد فرهنگی 
»شناسنامه شــهر« با عنوان » آسمانی ها« 
در ماه شــهیدان »خــرازی« و »همت« و به 
مناسبت ٢٢ اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا 
در خیمه گلستان شــهدای اصفهان برگزار 
شد.مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع 
دفاعی و پشــتیبانی از نیروهای مسلح که به 
عنوان میهمان در این برنامه حاضر شده بود در 
جمع پرشور مردم شهید پرور اصفهان گفت: 
بنیان های انقالب ما فطری و جهان شمول است 

و باید با تمام وجود از این ارزش ها دفاع کنیم.
سردار سرتیپ حسین دهقان افزود: باید ببینیم در 
چه عرصه ای عمل بر زمین مانــده وجود دارد و چه 
وظیفه ای داریم و همانند شــهدا با عمل خود آن را 
برطرف کنیم. وی با اشاره به فرازهایی از بیانیه گام 
دوم رهبر معظم انقالب، ادامه داد : امروز ارزش های 
اسالمی انقالب در جامعه وجود دارد و روحیه، تفکر، 
رفتار و عمل انقالبی نیاز جامعه ماست.به گفته وی، 
ملتی که حاضر اســت تمام هســتی خود را فدای 
ارزش ها کند در برابر هیچ تحریمی تسلیم نمی شود 
و ترســی از مرگ ندارد؛ لذا ملتی که حاضر نیست 
هویت و ارزش های خود را به ثمن بخس بفروشــد، 
نمی شود مسیر ذلت را پیش پای او قرار داد. دهقان 
اظهارداشت: اگر چه امروز تنگناهایی وجود دارد و ما 
هزینه متاع گرانبهایی را می دهیم که دیگران حاضرند 
این متاع گرانبها را از ما بگیرند. سردار سرتیپ حسین 
دهقان با اشاره به برخی مشکالت اقتصادی و اخالقی 
در جامعه، اضافه کرد: گالیه و شکوه ما از بابت عدم 
انتظار چنین وضعیتی است که چرا در جامعه اسالمی 
چنین عوارضــی وجود دارد ولی بایــد بدانیم امروز 
آنچه هست غلبه احساسات و شعور دینی است که 

باید قدر دانست.
وی خاطرنشان کرد: امسال ۴۰ سال جنگ و شرایط 
دشواری که بر ما تحمیل شد را طی کرده ایم و رهبری 
راه نشان داد و ملت پشت سر او حرکت کردند در حالی 
که دشمن انتظار داشــت نگذارد ما به چهل سالگی 

انقالب خود برسیم.
دهقان تصریح کرد: یگانه ملت مستقل امروز جهان 
ایران اسالمی اســت و یگانه ملتی که زیر بار قدرت 
جهانی نرفته و همواره آن را به چالش کشیده است، 
ملت ماست. وی با بیان این که سال 97 برای کشور ما 

سالی سخت بود، گفت: مشکالت اقتصادی، پرداخت 
هزینه های امنیتــی از جمله تقدیم 27 شــهید و 
فشارهای بین المللی از جمله مشکالتی بود که مردم 

ما امسال تحمل کردند.
مشــاور رهبر معظم انقالب در صنایع دفاعی گفت: 
دشــمن می گوید هدف ما از این مشکالت، دولت 
اســت ولی آیا دود این تحریم ها به چشم دولت می 
رود یا ملت؟ هدف آنها این است که ملت را از مسیری 
که آمده است پشیمان کنند و بین مردم و مسئوالن 
فاصله ایجاد کنند. وی تاکید کرد: البته ملت ما راهبرد 
استقامت در برابر نظام سلطه را در پیش گرفته ولی 
باید بدانیم شرایط، شرایط جنگی است و دولت، ملت 
و همه باید در نظر داشته باشند که در چنین شرایطی 
ایستاده اند.دهقان اضافه کرد : با اتکا به مبانی دفاع 
مقدس و مدیریت جهادی می توانیم این مسیر را طی 
کنیم و همانطور که رهبری مسیر را ترسیم می کنند 
و ملت این راه را از مســئوالن مطالبه می کند و امید 
دارند با این روحیه گام بردارند و از هیچ مســئله ای 

خوف و ترسی نداشته باشند.

امروز باید مثل شهدا در دفاع مقدس عمل 
کنیم

شــهردار اصفهان نیز در این مراســم که  به همت 
شــهرداری اصفهان به مناســبت روز بزرگداشت 
شــهدا برگزار شــده بود، گفت:ابتکار شــهرداری 
اصفهان در برگزاری این مراســم این اســت که در 
 کنار شــهیدان برای شهیدان مراســم بزرگداشت 
برگزار کند.قــدرت ا... نوروزی با بیــان اینکه حضور 
مادران و پدران شهدا در این مراسم مایه خوشایندی 
است، افزود:  شناسنامه شــهر قرار است هر فصل با 
حضور مردم در کنار شــهدا برگزار شود، این بار این 
مراسم با اسفند ماه همزمان شد. اسفند ماه پربرکتی 
است؛ در این ماه شهید خرازی و شهید همت، شهید 
باکری، شــهید جعفرزاده و شــهید عباس کریمی 
به شــهادت رسیده اند و گلستان شــهدای اصفهان 
خاطرات بســیاری از این ماه دارد. شهردار اصفهان 
با بیان اینکه امروز باید مثل شــهدا در دفاع مقدس 
عمل کنیم، اظهار امیداوری کرد: باید روح انقالبی و 
اسالمی در همه رفتارهای ما باشد تا بتوانیم به پشتوانه 

خانواده شهدا، راه شهدا را ادامه دهیم. نوروزی ادامه 
داد: نبایــد لحظه ای درباره خدمــت به مردم غفلت 
کرد تا شناسنامه شهر بتواند تداوم پیدا کند و هر بار 
استقبال بیشــتری از این برنامه صورت گیرد. وی با 
تاکید بر اینکه گرامی داشت مقام شهدا امری ضروری 
است،  اضافه کرد: مردم اصفهان همواره شهید پرور 
بوده و مقام شهدا را گرامی داشته اند؛ تشییع با شکوه 
شهدای حادثه تروریستی زاهدان در سراسر استان و 
همچنین تشییع خلبانان حادثه سقوط بالگرد نظامی 
اصفهان طی چند روز اخیر مصداقی بر این مدعاست.  
شهردار اصفهان ادامه داد: خدمت به مردم اصلی ترین 
وظیفه مســئوالن و راه حل همه مشکالت است؛ با 
همراهی و دعای خانواده شــهدا کسانی که به مردم 
خدمت می کنند، می توانند گام های بهتر و استوارتری 
بردارند. گفتنی است؛ شهرداری اصفهان اولین فصل 
از برنامه شناسنامه شــهر را در پاییز سال جاری به 
مناسبت هفته بزرگداشــت دفاع مقدس با رونمایی 
 از تندیس شهیدان خرازی و غازی در گلستان شهدا

 برگزار کرد.

خدمت به مردم، راه حل همه مشکالت کشور است
در دومین فصل از رویداد فرهنگی شناسنامه شهر مطرح شد؛

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری:
فضا برای فروش گل و گیاه کم است

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشــاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان گفت: در 
استان اصفهان و استان مرکزی تولیدات خوبی از گونه های مختلف گل وگیاه داریم، اما فضا برای فروش 
این محصوالت کم است. محمد مجیری در جشن بازگشــایی بازار گل وگیاه همدانیان اظهارکرد: برای 
پوســت اندازی و انجام عملیات محوطه ســازی این  بازار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، روشنایی و 
نورپردازی۴۰۰ میلیون تومان و برای ایمن سازی و ترافیک بازار ۵۰ میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

وی با بیان اینکه مردم اصفهان عالقه خاصی به گل آرایی، گیاه و کاشت درخت دارند، افزود: حدود هشت 
ماه پیش در بازدید از بازار گل وگیاه همدانیان فضای سبز این بازار در حال نابودی بود، از این رو نیاز بود 

فعالیت عمرانی در این بازار انجام شود.

مدیر منطقه 10 شهرداری خبر داد:
پیشرفت ۷۰ درصدی ساماندهی خیابان هفت تیر

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت 7۰ درصدی عملیات اجرایی ساماندهی خیابان هفت تیر خبر 
داد و گفت: عملیات اجرایی ساماندهی خیابان هفت تیر حد فاصل خیابان های پروین تا سپیده کاشانی شامل 

مناسب سازی پیاده روها و تعریض خیابان است.
حمید شهبازی اظهارکرد: برای ساماندهی خیابان هفت تیر، ۱۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است 
و پیش بینی می شود تا قبل از پایان سال تکمیل شود. وی با بیان اینکه منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با 22۰۰ 
هکتار مساحت و ۱7 محله، دومین منطقه پرجمعیت شهر اصفهان به شــمار می رود و حدود 22۰ هزار نفر 
جمعیت را در خود جای داده است، تصریح کرد: در این منطقه پروژه های زیادی تعریف شده که تعدادی از آنها 

در سال جاری به سرانجام رسیده، تعدادی در حال اتمام و برخی دیگر نیز به زودی آغاز می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار 
کرد: ســال آینده سیاســت های کنترل ترافیکی 
متفاوتی بــرای هر محدوده از شــهر بــه منظور 
روان سازی ترافیک و رفاه حال شهروندان در نظر 

گرفته شده است. علیرضا صلواتی، با 
اشاره به سیاست های ترافیکی اتخاذ 
شده برای محدوده مرکزی و تاریخی 
شهر گفت: آرام سازی ترافیک با اولویت 
پیاده محوری و اســتفاده از دوچرخه 
با محوریت خیابان چهارباغ عباســی، 
خیابان ســپه، خیابان حافظ و کوچه 
کرمانی از جمله  اقدامات در نظر گرفته 
شده برای این محدوده در سال آینده 

است. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
افزود: در این راســتا برنامه آرام ســازی ترافیکی 
»میدان تا میدان« شــامل میدان انقالب اسالمی 
تا میدان امام حســین)ع(، میدان امام حسین)ع( 
تا میدان امام)ره( و میدان امام )ره( تا میدان امام 

علی)ع( را به یکدیگر متصل می کند.
صلواتی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ها یک 
فضای هویتی در محدوده تاریخی و مرکزی شهر 
ایجاد و به سمت توســعه پایدار حرکت خواهیم 
کرد؛ سیاست توســعه حمل و نقل عمومی نیز در 
محدوده دوم رینگ ترافیکی دنبال می شود که در 
این راستا، خطوط ایمن دوچرخه و مدیریت تقاضا 
باید مورد توجه قرار بگیــرد. معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: طرح محدوده 

ترافیکی شهر سال آینده اجرایی شده و به موجب 
آن تردد در محدود مرکزی شهر مدیریت می شود 
در نتیجه شهروندان به راحتی سفر خود را به مناطق 
مرکزی شهر انجام می دهند. صلواتی افزود: مدیریت 

پارک حاشیه ای نیز از جمله سایر برنامه های در نظر 
گرفته شده است، در این راســتا پارک حاشیه ای 
به صورت مکانیزه و هوشمند اجرا می شود. وی با 
اشاره به ایجاد حلقه حفاظتی شهر خاطرنشان کرد: 
ترافیک محدوده دولت آباد، زینبیه، بعثت، کاوه، 
چمران، جی، خوراسگان و بزرگراه شهید اردستانی 
با ایجاد حلقه حفاظتی کاهش قابل مالحظه ای پیدا 
خواهد کرد؛ روان سازی ترافیکی، کاهش آلودگی 
هوا و کاهش تصادفات از جمله مزایای ایجاد حلقه 
حفاظتی است. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
ادامه داد: ارتقای کیفیت مناطق مرکزی و تاریخی 
شهر، کاهش تقاضا و مدیریت ســفر در محدوده 
میانی و مرکزی شهر از جمله اقدامات در نظر گرفته 

شده در حوزه ترافیک و حمل و نقل شهری است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان:

طرح محدوده ترافیکی شهر، سال آینده اجرایی می شود

ناهید تاج الدین، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی پس از بازدید از منطقه ۱3 شهری 
اصفهان، اظهار کرد: به اتفاق محمد شرفا، شهردار 
منطقه ۱3 شهرداری اصفهان از این منطقه دیدن 

کردیم و به حاشیه شهر رفتیم.
وی افزود: قسمت جنوبی این منطقه به دلیل بافت 
جدید مشکالت کمتری دارد؛ اما به  هرحال دارای 
مشکالت خاص خودش است. ترجیح من بر بازدید 
از قسمت های شمالی این منطقه بود. آسیب های 
اجتماعی و ساخت  و سازهای غیرقانونی بسیاری در 
این منطقه انجام شده است. درصد باالیی از افرادی 
که در این مناطق ساکن هستند را افراد غیربومی 

تشکیل می دهند.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه 
از مراکز فرهنگی شهرداری در منطقه ۱3 بازدید 
کرده، تصریح کرد: بــا حداقل امکاناتی که در این 
منطقه داشتند به خوبی فعالیت کرده اند. بسیاری 
از کالس هایی که در این فرهنگ ســراها برگزار 

می شود به  صورت محتوا محور برنامه ریزی شده 
و غیرمستقیم به معضالت اجتماعی در خانواده ها 
می پردازند تا برای رفع مشــکالت حاکم بر مردم 
منطقه کمک کنند. قرار بر این شد که برای رفع 
برخی از این مشــکالت با مسئوالن 
اداره راه و شهرســازی گفت وگویی 

داشته باشیم.
نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه مردم 
به دلیل مشــکالتی که در روستاها 
)بیکاری، خشکســالی و...( به وجود 
آمده اســت؛ به زندگی شــهری در 
حاشیه شهرها روی آورده اند، افزود: 
این افراد به دلیل ضعف مالی نمی توانند در مراکز 
شهرها مستقر شــوند و منازل خود را به صورت 
غیرقانونی می سازند. باید این مشکالت را به صورت 
اساسی حل کنیم تا شــاهد مهاجرت معکوس به 
سمت روستاها باشیم. در چند سال اخیر بودجه ای 
که به دهیاری ها اختصاص داده شده است در مقابل 
بودجه شهرداری ها به سه برابر افزایش یافته است.

تاج الدین، با اشاره به کمبود بودجه در ارگان های 
مختلف، افزود: با مصوباتی که در مجلس شورای 
اسالمی داشتیم بودجه روستاها را افزایش داده ایم 
و در روستاها نیز اتفاقات خوبی افتاده است. اکنون 
درحاشیه نشینی شهرها با آســیب هایی مواجه 
هســتیم که این آســیب ها به نوعی چشم گیرتر 

شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در جریان بازدید از منطقه 13 شهرداری:

اتفاقات خوبی در روستاها رقم خورده است
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یادداشت

روزها، ماه هــا و فصل ها از پی هم گذشــتند و باالخره 
رســیدیم به ماه آخر سال »اســفند« که تا می خواهی 
نامش را کامل بیان کنی به آخرین روز آن رســیده ای. 
اصال این ماه انگار بر خالف ســایر ماه هــا به خط ویژه 
انداخته اســت و بدون توجه به هشــدار های پلیس با 
آخرین سرعت می گذرد و اگر کمی توجه نداشته باشی 
جا می مانی و این جا ماندن هم بدجور خود را نشــان 

می دهد.
گذشته از ســرعت باالی این آخرین ماه سال، از قدیم 
االیام در خانه های ایرانی رسم بوده است که بعد از نو و 
نوا کردن خانه با گردگیری و شست وشو نگاهی هم به 
کودکان می انداختن و کمی تا قســمتی الزامی بود که 
فرزندان با لباس نو بر سر ســفره هفت سین بنشینند؛ 
اما در زمان ما این خرید لباس خــودش مثنوی هفتاد 

من کاغذ بود.
به هر حال یکی از بهترین خاطرات کودکی بدون هیچ 
برو و برگردی مربوط می شــود به لحظــه ای که پدر و 
مادر عنوان می کردند »برویم لبــاس عید بخریم« و ما 
هم سر از پا نمی شــناختیم و لباس هایمان را یکی در 
میان پوشیده و نپوشــیده به راه می افتادیم.گذشته از 
خریدهای زورکی که سلیقه و نظر ما کمتر در آن دخیل 
بود؛ اما بودن در فضای بــازار و کانون توجه قرار گرفتن 
و پالستیک های خرید که سفت و سخت از آن حفاظت 
می کردیم و ماهی گلی هایی که تا فرصتی دست می داد 
به تماشای آن می ایســتادیم، حال و هوای خاص خود 

را داشت .
بوی لباس های نو نمی گذاشت چند سایز بزرگ بودن 
لباس های انتخابی والدین آنچنان کام مان را تلخ کند. 
صدای خش خش پالستیک ها که لباس هایمان در آن 
قرار داده شده بود یک طرف و شب تا صبح خواب لباس 
هایمان را که پوشیده ایم یک طرف دیگر... اصال لباس ها 
و کفش های براق مان را ساعت به ساعت که نه هر لحظه 
چک می کردیم تا تصویرش در ذهن مان هک شود و با 
چشم غره های مادر آن را سرجای خود می گذاشتیم.به 
همین سادگی روزها را به انتها می رساندیم تا برسیم به 
لحظه تحویل سال و دیگر پوشیدن آن لباس و کفش نو 
از ممنوعیت خارج می شد و می توانستیم راحت و آزادانه 
آنها را بپوشیم در کنار آن هیچگاه فراموش نمی کردیم 
با اینکه بابا از پس مخارج خانه به سختی بر می آمد؛ اما 
خرید یک تکه لباس نو برای کسانی که به قول پدربزرگ 

دست شان به دهان شان نمیرسید در اولویت بود.
اما این روزها داستان خرید لباس عید فرق کرده است، 
گذشــته از اینکه دیگر لباس عید معنای قدیم خود را 
از دست داده و کمتر بچه ای دیده می شود که با خرید 
لباس عید ذوق و شوق آنچنانی نشــان دهد و دیگر از 
تحمیل سلیقه والدین خبری نیست و کفش چند شماره 
بزرگ تر هم معنایی ندارد ولــی برخی واژه ها با وجود 
کمرنگ شــدن هنوز که هنوز است در میان مردم باقی 
مانده است. در کودکی ما ساده زیستن موج می زد و در 
کنار آن کمک به سایرین پررنگ بود. این روزها با توجه 
به اینکه زرق وبرق زندگی نمی گــذارد زیاد به دور و بر 
خود نگاهی عمیق بیندازیم و با دقت ببینیم که هستند 
برخی از کودکان که برای امرار معاش چشم به آخرین 

لحظات سال هم دوخته اند.
بزرگ شــده ایم، زندگی هایمان تجملی شده است و با 
وجود دنیای بزرگی که برای خود ساخته ایم؛ اما دیدمان 
را کمی نسبت به اطرافیان مان کمتر کرده ایم. اگر فقط 
لحظه ای  تصور کنیم کودکانی که در چهارراه ها اسپند 
می چرخانند و شیشه ماشین ها را پاک می کنند همانند 
فرزندان خودمان در انتظار سال نو هستند به طور حتم 

بهاری مهربان تر را تجربه خواهیم کرد.

 دل ها را به هم گره بزنیم

  مبینا نصیر زاده

عکس روز

دوخط کتاب

و بــرای خــود هیــچ کاری 
نتوانستن را. شاید مردها 
چــون هیچ وقــت خالــق 
نبوده اند، آنقــدر خود را به 
آب و آتش می زنند تا چیزی 
بیافریننــد. اگر دنیا دســت 
زن ها بود، جنگ کجا بود ؟

»سووشون«

سیمین دانشور

 اگر دنیا دست زن ها 
بود

کاش دنیــا دســت زن هــا 
بــود، زن ها کــه زاییده اند 
یعنــی خلــق کرده انــد و 
قــدر مخلــوق خودشــان 
را می داننــد. قــدر تحمــل 
و حوصلــه و یکنواختــی 

به زودی عمیق ترین استخر شنای جهان افتتاح خواهد شد. عمق این استخر ۴۵ 
متر و مساحت آن با مساحت ۲۷ استخر مسابقات المپیک برابری می کند. به 
عبارت دیگر برای پر کردن آن، به اندازه ۲۷ استخر بزرگ المپیک آب نیاز است 
و فقط غواصان حرفه ای نیستند که می توانند از آن استفاده کنند، بلکه عموم 
مردم مجازند تا مهارت های شنای خود را در این استخر بسنجند. این استخر در 
شهر ماسوویان لهستان قرار دارد و امسال درهای خود را به روی گردشگران باز 
خواهد کرد.استخر مذکور دارای تونل شیشه ای است که به شناگران اجازه می 

دهد تا آکواریوم ماهی ها را که به استخر متصل است تماشا کنند. 

عمیق ترین استخر جهان در لهستان

در آالنیای ترکیه مرد 60 ســاله با عالقه خاصی به پرورش گنجشک ها در 
پارک بیرون از شهر می پردازد. او که هشت سال پیش به آالنیا نقل مکان 
کرده هر روز به طور منظم به پارکی می رود که گنجشکان منتظرش هستند. 
او برای گنجشکان نان و شیرینی خرد شده می برد و عالقه عجیبی بین او 
و گنجشکان پارک برقرار شده اســت. این پیرمرد، پنج سال است هر روز 
در ساعت 1۷ الی 18 با وجود بارانی بودن هوا هم به پارک بیرون شهر در 
کنار دریا می رود و این عالقه بین او و گنجشکان باعث تعجب توریست ها 

و ترکیه ای ها شده است.

عالقه عجیب گنجشک ها به مرد 60 ساله

قوانین عجیب طالق در کشورهای دنیا
قانون طالق در ایرلند در سال 1۹۹۷، آرژانتین در سال 1۹۹8 و شیلی در سال 

1۹۹0 ثبت شد، اما باز هم در برخی کشور ها طالق معنا ندارد:
فیلیپین:به طور کلی، طالق در فیلیپین غیرقانونی اســت؛ اما استثنا هایی 
هم دارد؛ طبق قانون فیلیپین، مسلمانان فیلیپینی می توانند طالق بگیرند و 
شهروندان فیلیپینی که با اتباع خارجی ازدواج کرده و در کشور دیگر طالق 
گرفته اند، طالق آن ها قانونی است.بسیاری از فیلیپینی ها باید بتوانند اعتیاد، 
همجنس گرایی، خیانت همسر و ... را اثبات کنند تا مشمول قانون طالق شوند، 

در غیر این صورت فرآیند طالق، بسیار سخت و پیچیده است.
مالت :طالق در مالت غیرقانونی است. ۹8 درصد جمعیت این کشور کاتولیک 
هستند و از سال 1۹60، طالق در این کشور غیرقانونی اعالم شده است. البته 
در آن زمان، طالق در کشور های کاتولیک دیگری نظیر ایتالیا، پرتغال، اسپانیا 
و ایرلند هم غیرقانونی بود؛ اما طی چند ســال اخیر، قانون طالق ثبت شده و 

دیگر غیرقانونی نیست.
در مالت، بر خالف فیلیپین، طالق از فرد خارجی حتی اگر دارای تابعیت مالتی 

باشد، امکان پذیر است. 
مصر:مصر در سال ۲000 طالق را قانونی اعالم کرد، اما زنان مصری همچنان 
از حمایت قانونی برابر و مناسب برخوردار نیستند. قبل از قوانین جدید، زنان 
مصری فقط در صورت اثبات سوء استفاده های جسمی و روحی همسر خود 
می توانستند اقدام به طالق کنند.در حال حاضر، زنان مصری می توانند بدون 
اثبات موارد فوق طالق بگیرند؛ اما باید از همه حقــوق و اموال خود بگذرند.

زنان مصری باید توسط شاهد عینی ثابت کنند که همسرشان به آن ها آسیب 
فیزیکی رسانده اســت، اما مردان مصری بدون قید و شرط می توانند بدون 

مراجعه به دادگاه همسرشان را طالق دهند.
ژاپن:طالق در ژاپن نسبتا ساده اســت. زوجین می توانند بدون مراجعه به 
دادگاه طالق بگیرند و البته درباره نگهداری کوکان در ژاپن قانونی وجود 

ندارد.

وبگردی

دوقلوهای به هم چسبیده بوتانی، بعد از یک سفر طوالنی به استرالیا برای 
عمل جراحی جداســازی، باالخره جدا از هم به خانه برگشــتند. »نیما و 
داوا پلدن« در ســال ۲01۷ در حالی متولد شدند که از ناحیه شکم به هم 
چسبیده بودند و تقریبا هر حرکت مستقلی برای هریک از آن ها ناممکن 
بود. این جراحی با یک گروه ۲۵ نفره پزشــکان و متخصصان بعد از شش 
ساعت انجام شد و شش ماه طول کشــید تا این کودکان به زندگی عادی 

خود برگردند.

جداسازی موفقیت آمیز دوقلوهای به هم چسبیده

عیدانه کتابخانه 
سیار در روستای 
طرفایه خوزستان

مراسم عیدانه به مناسبت 
فرارسیدن عید باستانی 
نوروز با رویکرد فرهنگی 
و افزایش میزان مطالعه 
از ســوی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان 
خوزســتان در دبستان 
جماران ۱ روستای طرفایه 
از توابع شهرستان کارون 

برگزار شد .

جناب آقای مهندس جالل گلخنی

شهردار پرتالش و مردمی شهر شهیدان »زواره«

کارکنان شهرداری زواره

25 اســفندماه، روز شــهردار را به شــما که با تالش، تدبیر و مدیریت بی بدیل باعث 

دگرگونی چهره و توسعه همه جانبه شهر شده اید را صمیمانه تبریک گفته  و از تالش های 

خالصانه شما تقدیر و تشکر به عمل می آوریم.
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