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  پیشرفت 70درصدی آزادسازی یک خیابان پرسر و صدا
 پرونده  پرحاشیه ترین  طرح  مدیریت شهری به ایستگاه پایانی نزدیک می شود؛ 

  استاندار اصفهان  مطرح کرد:

اصفهان؛ رکورددار  کمک های نقدی به سیل زدگان
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برگزاری نمایشگاه گل و 
گیاه در اصفهان

3

 در روزی که ظرفیت ورزشگاه نقش جهان 
کامل شد، این استادیوم مملو از تماشاگر نشد

 طبقه دومی که به کار نیامد

زندان اصفهان ترمیم 
می شود

مدیرکل زندان های استان:
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عضو شورای شهر: 

تغییر رویکرد هفته فرهنگی اصفهان،
 اقدامی شجاعانه است

عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به تغییر رویکرد برنامه های هفته فرهنگی اصفهان در 
سال جاری گفت: اینکه شهردار اصفهان هفته فرهنگی را به سمت همدلی با آسیب دیدگان 
از سیل در کشور ســوق  داده، بزرگ ترین خدمت به مردم اصفهان در راستای معرفی داشته ها و 

ارزش های ناب فرهنگی مردم این شهر است و...

کنسرت مهدی جهانی
28 فروردین
سالن رودکی

کمک به هموطنان سیل زده؛
امروز   می خواهیم در حد توانمان  

به هموطنان مصیبت زده کمک 
کنیم و همدلی و همبستگی مان  

را به آنها 
نشان دهیم.

نمایش کمدی بر پهنه دریا
کارگردان: ایمان جمشیدیان
تاالر آوینی دانشگاه اصفهان

باشگاه حیوانات  
کارگردان:هـادی آفریـده

پردیس سینمایی سیتی سنتر 

پساب فاضالب جاری  در محله های  شرق شــهر اهواز درکوی ملت، 
محله پاستوریزه،کوروش،کارون، زرگان و... با استفاده از انواع پمپ های 
کف کش جمع آوری و به رودخانه کارون هدایت شد؛ این در حالی است 
که مهار وجمع آوری  پساب در محله های غرب اهواز نیز در دستور کار 

قرار دارد.
 نماینده مدیریت  بحران شــرکت آبفای اصفهان مستقر در اهوازاعالم 
کرد: از 15 فروردین ماه تا کنون ، 5 اکیپ بحران به همراه چندین دستگاه 
دیزل زانرتور، پمپ های کف کش، ماشین بحران و جرثقیل اقدام به مهار 

پساب فاضالب در مناطق مختلف شهر اهواز کردند.
جمشیدیان در خصوص چگونگی اجرای عملیات مهار پساب فاضالب در 
شهر اهواز عنوان کرد: شرق اهواز فاقد شبکه فاضالب و انتقال فاضالب 
به تصفیه خانه است؛ به گونه ای که فاضالب تولیدی به رودخانه کارون 
منتقل شد و به دنبال باران های سیل آسا و افزایش سطح آب رودخانه، 

پساب تولیدی در خیابان ها جاری شد.
وی افزود:سطح پســاب جاری در مناطق شــرق اهواز به 60 الی 70 
سانتی متر رســید که با تالش بی وقفه نیروهای اعزامی آبفای استان 
اصفهان در کمتر از 72 ساعت در سطح شــهر جمع آوری شد. این در 
حالی است که تا قبل از مهار پساب در سطح  شهر، شرق اهواز بعضا برخی 
از واحدهای مسکونی در این منطقه با پس زدگی فاضالب مواجه شدند.

نماینده مدیریت بحران شرکت آبفای اصفهان گفت: هم اکنون با تالش 
شــبانه روزی  اکیپ بحران آبفای اصفهان پســاب فاضالب جاری  در 

محله های شرق اهواز جمع آوری ومهار  شد. 
وی ادامه داد: در حال حاضر اکیپ بحران آبفای اصفهان در غرب اهواز 
در مناطق گلســتان یک، پردیس و... با اســتفاده ازتجهیزات اقدام به 
جمع آوری و مهار فاضالب جاری در سطح شهر می کنند. این عملیات 
بدون وفقــه و باســرعت به منظورجلوگیری از پس زدگی پســاب به 

واحدهای مسکونی در دستور کار قرار گرفته است.
جمشیدیان درپی امداد رســانی اکیپ بحران آبفای اصفهان پیرامون 
همکاری در ایجاد کیسه های شنی برای مقابله به ورود آب به مناطق 
شهری اهواز خاطر نشان ســاخت: اعضای اکیپ بحران آبفای اصفهان 
عالوه بر تالش در جمع آوری پساب در ســطح شهر اهواز، دوشادوش 
اقشار مختلف مردم، اقدام  به پر کردن کیسه های شنی برای مقابله با 

ورود آب احتمالی به شهر کردند.
وی با ابزار خرسندی از رضایت مندی مردم شهر اهواز از اقدامات آبفای 
اصفهان در راستای امدادرسانی به مردم آسیب دیده تصریح کرد: باعث 
خوشحالی است که آسیب دیدگان از وقوع سیل در شهر اهواز از خدماتی 
که در این شهر به منظور کاهش خســارات و برای بازگرداندن آسایش 
و رفاه مردم انجام شــد، راضی بودند.این در حالی اســت که مسئوالن  
 امر هم از تالش های بی وفقــه آبفای اصفهان رضایــت خود را اعالم

 کردند.  

مهار پساب فاضالب شرق اهواز توسط نیروهای اعزامی آبفای اصفهان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: کلیدواژه و راهبرد »رونـق تولیـد« که از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار 
گرفته، راه اصلی و عالج واقعی برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور است.

پایگاه اطالع رسانی مجتمع فوالد مبارکه اعالم کرد: آیت ا...سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار مدیرعامل فوالد مبارکه با وی با اشاره به 
نقش این شرکت در اقتصاد و جامعه تصریح کرد: بدون شک هرگامی که در راستای عزت نظام مقدس جمهوری اسالمی و بهبود وضعیت 
اقتصادی و معیشتی مردم برداشته شود، در راســتای رضای خداوند است.همچنین امام جمعه مبارکه در دیدار مدیر عامل فوالد مبارکه 
گفت: نام گذاری سال 98 با عنوان »رونق تولید« از سوی مقام معظم رهبری، بیانگر آن است که باید بیش ازپیش به تولید و دستاوردهای 
آن توجه کنیم.حجت االسالم والمسلمین سید مهدی موسوی افزود: مسئولیت تولید کنندگان و به ویژه فوالد مبارکه در سال رونق تولید 
سنگین تر است. وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی همواره بر توجه حداکثری به صنایـع مادر ازجمله صنایع فوالدسازی تأکید 
کرده اند.حجت االسالم موسوی رویکرد و عملکرد فوالد مبارکه در مسئولیت های اجتماعی را ارزشمند دانست و بیان کرد: این شرکت به 
عنوان شرکتی با ثبات در تولید و سودآوری در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز به خوبی ایفای نقش کرده و به رغم وجود همه مشکالت، 
هنگام حوادث طبیعی ازجمله زلزله کرمانشاه و جاری شدن سیل در برخی استان های کشور نیز به موقع به یاری مردم آسیب دیده شتافته 
است. وی ابراز امیدواری کرد: فوالد مبارکه همچنان با همت بیشــتر کارکنان خود در راستای خیررسانی به مردم شریف ایران و پویایی 

اقتصاد کشور نقش آفرینی کند.
مدیرعامل فوالد مبارکه، هم زمان با نخستین روزهای کاری ســال جدید، طی برنامه های جداگانه با آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد 

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان و امام جمعه شهر اصفهان و حجت االسالم موسوی امام جمعه مبارکه دیدار و گفت وگو کرد.
حمیدرضا عظیمیان در این دیدارها گزارشی از دستاوردهای این شــرکت در حوزه تولید انواع محصوالت فوالدی و اقدامات آن در حوزه 

مسئولیت های اجتماعی شرکت در سال 97 و برنامه های گروه فوالد مبارکه در سال جدید ارائه کرد.

امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیر عامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

راه اصلی برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور، رونق تولید است
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علیرضا کریمیان

در حالی که ماه هاســت انتقادهای جدی نسبت به 
بدنــه وزارت امور خارجه از ســوی منتقدان مطرح 
می شــود، در نخســتین هفته های کاری از ســال 
جدید تغییرات در ایــن وزارت خانــه کلید خورد. 
شــروع این موج با انتصاب» مجید تخت روانچی« 
به عنــوان نماینده دائم ایران در ســازمان ملل آغاز 
شــد. بســیاری از افراد، این حرکت را نقطه آغازی 
بر اجرای روند مذاکرات ایران و آمریکا دانســتند و 
 این اقدام »ظریف« را به عنوان چراغ ســبز شــروع 
گفت وگوها میان ایران و آمریکا دانستند. مجید تخت 
روانچی به عنوان یکــی از مهره های مهم در جریان 
روند مذاکرات برجام به شــمار می رفت. او در کنار 
»عباس عراقچی« بارها با تیــم آمریکایی و اروپایی 
مذاکره کرده و به عنوان یکــی از مورد اعتمادترین 
مهره های وزارت امور خارجه ایران شناخته می شود. 
انتصاب »تخت روانچی« مورد توجه رسانه های غربی 
نیز قرار گرفت، نیویورک تایمز در گزارشی تحلیلی 
انتخاب مجید تخت روانچی به عنوان نماینده ایران 
در سازمان ملل را نشان دهنده خواست تهران برای 
حفظ توافق هسته ای دانســت. به اعتقاد نویسنده 
روزنامه انتخــاب، انتصاب »تخــت روانچی« که به 
پیشنهاد آقای ظریف بوده است، می تواند نفوذ وزیر 
امورخارجه ایران در کشور را که در هفته های اخیر 
قدری کم شــده بود، به جایگاه خود بازگرداند. اگر 
چه محمد جــواد ظریف تا کنون بــه این تحلیل ها 

پاســخ نداده؛ اما به تازگی 
ریس دفتر رییس جمهور 
گفت: انتخاب سفیر ایران 
در سازمان ملل هیچ ربطی 
به آمریکا نــدارد. محمود 
واعظــی، رییــس دفتــر 
رییس جمهــور ادامه داد: 

با توجه به اینکه ســازمان ملل برای کشور و وزارت 
امور خارجه بسیار مهم اســت، قبول کردیم که یک 
دیپلمات پخته و مورد اعتمــاد که امتحانش را پس 
داده، به آنجا بــرود بنابراین هــدف از انتخاب آقای 

تخت روانچی همین بود.
محمود واعظی در پاســخ 
به تحلیل هایی که »هدف 
انتخاب تخت روانچی برای 
کرسی نمایندگی ایران در 
ســازمان ملل را فتح بابی 
برای مذاکــره می دانند«، 
گفت: خیر، این طور نیســت. زمانی کــه ما قانون 
بازنشستگی را اجرا کردیم، آقای خوشرو بازنشسته 

بود و باید برمی گشت.
تغییرات در وزارت خانه ظریف اما به همین جا ختم 

نشــد و موجی از جابه جایی ها در ایــن وزارت خانه 
را شاهد بودیم از جمله »حســین جابری انصاری« 
معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه شــد و 
سید عباس موســوی به جای »قاسمی« قرار گرفت 
که جمعه شب طی انتشار مطلبی در فضای مجازی از 
رسانه ها خداحافظی و از سمت سخنگویی وزرات خانه 
متبوعش کنار رفت. جابه جایی ها در سطح معاونان 
ظریف هم قابل توجه است! حسین جابری انصاری، 
دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی 
از سوی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به جای 
»حســین پناهی آذر« معاون امور مجلس و ایرانیان 
وزارت خارجه انتخاب شــد.پناهی آذر نیز عهده دار 
معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه شده است. 
هنوز گزینه ای برای تصدی دستیار وزیر خارجه در 
امور ویژه سیاسی و جایگزین جابری انصاری مشخص 
نشده و سید عباس موسوی جدیدترین سخنگوی این 
وزارت خانه هم پیش از این معاون قاسمی بوده است. 
وزارت امور خارجه در سال گذشــته همواره متهم 
بوده اســت که از توانایی معاونت های خود به خوبی 
بهره نمی برد و با تمرکز زیاد روی مســئله نافرجام 
برجام سایر فرصت های ایران را از دست داده و از همه 
پتانسیل ها استفاده درست نکرده است. حال باید دید 
پس از بی تفاوتی اروپا و شدت تحریم های آمریکا، آیا 
راه های جایگزین وزارت امور خارجه برای فعال نگه 
داشتن دریچه های دیپلماسی کشــور و مهره های 
جدید در حوزه معاونت ها می توانند راه گشای سد 

تحریم ها باشد یا خیر؟

جولیان آسانژ به »گوانتاناموی 
انگلیس« منتقل شد

یکی از دوستان جولیان آســانژ، بنیانگذار سایت 
افشاگر ویکی لیکس اعالم کرد آسانژ به زندان فوق 
امنیتی »بلمارش« در جنوب شرقی لندن منتقل 
شده است که به طور غیررسمی به آن »گوانتاناموی 
انگلیس« گفته می شــود. بنابر اعالم بلومبرگ، 
»واگان اســمیت« آخرین فردی بود که پیش از 
دستگیری آسانژ در روز پنجشنبه، با وی در سفارت 
اکوادور در لندن دیدار کرده بود. اسمیت می گوید، 
آسانژ پس از آنکه دادگاه حکم بازداشت وی را صادر 

کرد بالفاصله به زندان بلمارش منتقل شد.

 نظامیان سودانی، عمر البشیر را 
تحویل نمی دهند

با وجود درخواســت های مکرر دیــوان بین المللی 
کیفری برای تحویل رییس جمهور سابق سودان به 
این نهاد، حاکمان نظامی کنونی این کشور با استرداد 
وی مخالفت کرده اند. عمر زین العابدین، عضو شورای 
نظامی انتقالی سودان، در این باره گفت: تا زمانی که 
شورای نظامی روی کار اســت عمر البشیر مسترد 
نخواهد شد. این بخشــی از ارزش های ماست و اگر 
کسی می خواهد وی را مسترد کند می تواند این کار 
را بکند، اما این تنها پس از کناره گیری ما از قدرت 
امکان پذیر خواهد بود. ما به ارزش ها و اخالقیات خود 
پایبند خواهیم بود. معتقدیم که وی باید محاکمه 

شود؛ اما او را مسترد نخواهیم کرد.

 انتخابات در دو شهر ترکیه
 باطل اعالم شد

شــورای عالی انتخابات ترکیه با ابطــال انتخابات 
شهرداری »هوناز« و »کسکین« دستور برگزاری 
انتخابات مجدد را در این دو شــهر صادر کرد. در 
انتخابات اخیر شــهرداری ها و شورا های محلی در 
ترکیه »یوکسل کپنک« کاندیدای حزب جمهوریت 
خلق، ۹ هزار و ۳۸۷ رای و »تورگوت دوجی اوغلو« 
کاندیدای حزب حاکم عدالت و توسعه ۹ هزار و ۳۸۴ 
رای کسب کرده بود.شورای عالی انتخابات ترکیه 
در پی اعتراض حزب عدالت و توســعه، انتخابات 

شهرداری هوناز را باطل اعالم کرد.

 اولتیماتوم »کیم جونگ اون«
 به ترامپ

 کیم جونگ اون گفته اگر قرار است سومین نشست با 
دونالد ترامپ در کار باشد، ایاالت متحده باید تا پایان 
سال جاری، نگرش خود را نسبت به مذاکرات تغییر 
دهد. رهبر کره شمالی این سخنان را در سخنرانی 
روز جمعه در جلسه پارلمان کره شمالی بیان کرد 
که نتیجه آن، تقویت خــط دیپلماتیک او در میانه 
بن بست مذاکرات با ایاالت متحده شود. وی در ماه 
فوریه،  شکست دیدار خود را با ترامپ مورد انتقاد قرار 
داده بود و شکست این نشست را به درخواست های 
یکجانبه ای که  از سوی ایاالت متحده مطرح شده 
بود، نســبت داد؛اما کیم گفته روابط شخصی اش 
با رییس جمهــور آمریکا، هنوز هم خوب اســت و 

می توانند در هر زمان نامه هایی رد و بدل کنند.

 سفر محرمانه مدیر سازمان سیا 
به افغانستان 

مدیر سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( ظاهرا 
طی یک هفته  گذشته به افغانستان سفری محرمانه 
داشته و در این ســفر با مقامات ارشد افغان دیدار و 

گفت وگو داشته است.
ســی.ان.ان همچنین گزارش کرد که سازمان سیا 
درخواست این شــبکه برای  اظهار نظر درباره سفر 
»هاسپل« را رد کرده است.خبر مربوط به این سفر 
چند روز بعد از آن منتشــر می شود که چند نظامی 
آمریکایی در اثر انفجار یک بمب دســت ســاز کار 
گذاشته شده از سوی طالبان در نزدیکی پایگاه هوایی 
بگرام کشته شدند؛ حمله ای که طالبان مسئولیتش 

را به عهده گرفت.

وزارت امور خارجه بر مدار تغییرات
۴ وزیر، درباره سیل به مجلس 

گزارش می دهند
سخنگوی هیئت رییســه مجلس از بررسی 
عملکرد دستگاه های مربوطه درباره سیل با 
حضور ۴ وزیر دولت در صحن علنی مجلس 
خبر داد. بهروز نعمتی، از بررســی عملکرد 
دستگاه های مربوطه درباره سیل در برخی از 
استان های کشور در صحن علنی مجلس خبر 
داد. وی گفت: حجتی وزیر جهاد کشاورزی، 
رحمانی فضلی وزیر کشور، اسالمی وزیر راه 
و شهرسازی، اردکانیان وزیر نیرو و مسئوالن 
سازمان هواشناسی در جلسه علنی مجلس به 
منظور ارائه گزارش خود درباره سیل، حاضر 
می شوند. ســخنگوی هیئت رییسه مجلس 
گفت: همچنین قرار اســت در این جلســه 
نمایندگان نظرات و ســواالت خود را از وزرا 

مطرح کنند.

وعده »واعظی« برای تشکیل 
یک جلسه پر سر و صدا

رییس دفتر رییس جمهــور گفت: طی یکی 
دو ماه آخر ســال برنامه ها کمی فشرده بود 
و ان شــاء ا... در همین اوایل ســال جلسات 
 شــورای عالی انقــالب فرهنگی تشــکیل 

خواهد شد. 
محمود واعظــی، در مــورد اینکــه برخی 
معتقدند آقای روحانی عال قه ای به تشــکیل 
جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی ندارد 
و هم اکنون نیز مدت هاســت جلسات شورا 
برگزار نمی شــود، گفت: طی پنج سال و نیم 
گذشته، رییس جمهور جلسات شورای عالی 
انقالب فرهنگــی را منظم تشــکیل دادند؛ 
لذا نمی توان گفت عالقه ای به تشــکیل آن 
ندارند. وی ادامه داد: اگر آقای رییس جمهور 
عالقه ای به تشکیل این جلسات نداشتند در 

این سال ها آن را تشکیل نمی دادند. 

سفر »عمران خان« به ایران 
قطعی شد

دکتر محمد فیصل، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه پاکستان از سفر حتمی عمران خان 
به ایران در اوایل اردیبهشــت ماه خبر داد. 
به گزارش روزنامه نــوای وقت، منابع خبری 
از حضور عمران خان در ایــران به مدت دو 
روز خبر دادند و گفته شده است در این سفر 
احتماال وزرای امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر 
محیط زیست و همین طور »زلفی بخاری« 
مشاور ارشد نخست وزیری پاکستان در امور 
پاکســتانی های مقیم خارج از کشور در این 

سفر او را همراهی می کنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه:
 اروپا تصمیم به ماندن در 

توافق هسته ای را دارد
سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه پس از 
اقدام خصمانه دولت آمریکا علیه سپاه تاکید 
کرد: تا زمانی که ایران به تعهداتش در توافق 
هسته ای پایبند است، اروپا نیز تصمیم دارد 
این توافق را حفظ کند. وی ادامه داد: پس از 
خروج آمریکا از توافق هسته ای و بازگرداندن 
تحریم ها علیه ایران که موجب تاسف ما شد، 
اروپا تا زمانی که ایران به تعهدات خود عمل 

کند، تصمیم به حفظ توافق دارد. 
سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه تصریح 
کرد: در همین راســتا بود که فرانسه، آلمان 
و انگلیس سازوکار مالی اینستکس را ایجاد 
کردنــد که زمینــه معامالت مالــی را برای 
شــرکت ها و بازرگانانی که مایل به برقراری 
روابط تجاری با ایران هستند، تسهیل می کند 
و در عین حال باید در چارچوب قوانین اروپا 

باشد.

امیر سرتیپ حاتمی
وزیر دفاع:

رییس کمیســیون ویژه حمایــت از تولید ملی با 
تاکید بر اینکه عجله ای بــرای قانون گذاری برای 
حمایت از تولید نداریم، گفت: کمیســیون معتقد 
به مقررات زدایــی و افزایش نظارت در راســتای 
حمایت از تولید اســت. حمیدرضا فوالدگر اظهار 
داشت: کارشناسان مرکز پژوهش ها معتقد بودند 
باید در ابتدا قوانین موجود مورد آســیب شناسی 
قرار گیرد که چه مقدار این قوانین منجر به حمایت 
از تولید شده است. وی تاکید کرد: حمایت از تولید 
باید هدفمند باشــد و نباید یارانه ها منجر به ارائه 
رانت شــود. عالوه بر این، باید در راســتای بهبود 
فضای کسب و کار، مقررات زدایی و آسیب شناسی 
مقررات موجود اقدام کرد. رییس کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه عجله ای برای 
قانون گذاری برای حمایــت از تولید نداریم، گفت: 
کمیسیون معتقد به مقررات زدایی و افزایش نظارت 
در راســتای حمایت از تولید است. اگر ضرورتی به 
اصالح قانون وجود داشته باشد، اقدام خواهیم کرد.

  عجله ای
 برای قانون گذاری نداریم

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

 حمایت مردم غزه
 از سپاه پاسداران

فلســطینی های ســاکن غــزه در »پنجاه و 
چهارمین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشــت« 
با در دســت داشــتن پالکاردهایی، از ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران حمایت کردند.

حمایت نماینده یهودیان در مجلس از سپاه

پیشنهاد سردبیر:

وزیر دفاع گفت: ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دفاع با 
تقسیم کار مناسب و کار شبانه روزی و پرحجم و 
پای کار آوردن همه تجهیزات امدادی، توانستند 
بحران ناشی از ســیل را به خوبی کنترل کنند. 
امیر حاتمی با بیان اینکه با بروز این مشکل برای 
برخی از استان های کشــور، شاهد درخشش و 
سربلندی نیروهای مســلح و همه دستگاه ها و 
نهادهای امدادرسان جهت مقابله با این بحران ها 
بوده ایم، اظهار داشت: اخالص، تالش و مردانگی 
و احســاس مســئولیت دینی مردم، نیروهای 
مسلح و دستگاه های دولتی در سیل استان های 
گلســتان، ایالم، لرستان، خوزســتان و شیراز 
مثال زدنی و قابل تحسین بود. وی  افزود: پس 
از فرمان مطــاع فرمانده معظــم کل قوا، همه 
امکانات نیروهای مســلح وارد میدان شد و به 
صورت جهادی در اختیار مدیریت بحران کشور 

قرار گرفت.

 نیروهای مسلح توانستند بحران 
را به خوبی کنترل کنند

محمودصادقی
 نماینده مجلس:

یک استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: 
اگر در آینده ای دور یا نزدیک قرار باشــد ایران به 
ســمت و ســوی تنش زدایی با آمریکا پیش رود، 
باز از این بابت آقای تخــت روانچی بهترین گزینه 
موجود در دستگاه دیپلماسی است. صادق زیباکالم 
در پاســخ به تحلیل هایی که »هدف انتخاب تخت 
روانچی برای کرسی نمایندگی ایران در سازمان ملل 
را فتح بابی برای مذاکره می دانند«، گفت: به هیچ 
وجه فکر نمی کنم هیچ احتمــال مذاکره با آمریکا 
وجود داشته باشد. اگر هم روزی روزگاری بخواهد 
مذاکره با آمریکا انجام شود -که خیلی بعید به نظرم 
می رسد- باید از طرف مقام معظم رهبری تصمیم 
گیری شود و دولت این وسط هیچ کاره است. وی 
افزود: از طرفی آقای ترامپ نشان داده که تمایلش 
برای مذاکره با ایران برای سال های گذشته بوده و 
االن دشمنی و کینه آنها به ایران آنقدر زیاد شده که 
در حقیقت احتمال مذاکره به کل، به جزء، به اصل 

و به فرع منتفی است .

روابط تهران و واشنگتن 
التیام نخواهد یافت

تحلیلگر مسائل سیاسی: 

یک نماینده مجلس درباره اظهارات محســن 
رضایی مبنی بر 10ســاله بــودن تصمیمات 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: قاعدتا 
مصوبات اصلــی مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام همین مصوبــات مبتنی بــر مصلحت 
بوده که ناظر بر همین مــوارد اختالفی میان 
مجلس و شــورای نگهبان اســت.وی افزود: 
موقتی کردن نظــرات مصلحتی دارای مبنای 
شرعی و حقوقی اســت؛ چراکه نظرات مبتنی 
 بــر مصلحــت، اصطالحــا »مادام المصلحه« 

هستند. 
صادقی تصریح کرد:مســئله این است که این 
مجلس اســت که با درنظــر گرفتن مصلحت 
نظام، ایرادهای مبتنی بر شرع و قانون اساسی 
که از سوی شورای نگهبان مطرح شده را مرتفع 
نکرده و برپایه همین مصلحت سنجی، بر نظر 

خود اصرار کرده است. 

 نظرات مجمع 
»مادام المصلحه« است

پیشخوان

بین الملل

نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرحی را برای تنبیه کشورهای 
همکار آمریکا در اعمال تحریم ها علیه ایران تدوین کردند.۵۲ نماینده 
مجلس شورای اسالمی با تدوین طرحی خواستار تنبیه کشورهای 
همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران شــدند.در متن این طرح 
ذکر شده است که امیدواریم با این طرح و تبدیل آن به قانون بتوانیم 
در خصوص دشــمنی هایی که به کشــور عزیز ما می شود، اقدامی 

در خور انجام دهیم. بر این اســاس کلیه کشورهایی که به تبعیت از 
ایاالت متحده آمریکا از خرید و فروش نفت یا هر کاالی دیگر از ایران 
خودداری و یا با اعمال محدودیت در معامالت شــهروندان یا دولت 
متبوع خود با دولت و شهروندان جمهوری اسالمی ایران در تحریم 
جمهوری اسالمی ایران با آمریکا همکاری کنند، کشورهای همکار 
آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران محســوب می شــوند و مشمول 

تنبیهات مقرر شده در این قانون خواهند شد. دولت موظف است هر 
6 ماه یک بار فهرست کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه 
ایران را به گمرکات کشور و مناطق آزاد ابالغ و از طریق رسانه ها منتشر 
کند. از تاریخ تصویب این قانون هرگونه واردات کاالهای مصرفی از 
آمریکا و کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران از طریق 

گمرکات یا مناطق آزاد ممنوع است. 

طرح »تنبیه کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران« در مجلس

 آیا تحوالت جدید در رویکردهای سیاست خارجی در راه است؟

وزارت امور خارجه در سال 
گذشته همواره متهم بوده 

است که از توانایی معاونت های 
خود به خوبی بهره نمی برد

حمایت نماینده یهودیان در مجلس از سپاه
نماینده یهودیان ایران در مجلس شــورای اسالمی گفت: هجمه آمریکا به ســپاه در حالی است که این 
انقالبی ترین نیروی رزمنده جهان در حال خدمت رسانی به ســیل زدگان است و البته این گونه اقدامات 
ترامپ، سقوط صهیونیسم بین الملل را بشارت می دهد.سیامک مره صدق افزود: آنچه که اقدام علیه سپاه 
به ما ثابت می کند این است که دشمنی ترامپ، دشمنی با حاکمیت و نظام جمهوری اسالمی نیست، بلکه 
دشمنی با تک تک مردم ایران است، مشــکل او تمامیت ایران به ماهیت جغرافیایی و یک واحد سیاسی 

به نام کشور ایران است.
نماینده یهودیان ایران در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:  آمریکا و هم پالکی هایش در خاورمیانه به 
دنبال این هستند که کشورهای خاورمیانه به کشورهای کوچک و ناتوان تبدیل شوند تا در منطقه به جای 
یک اسراییل، ده ها اسراییل وجود داشته باشد. آمریکا نه تنها جمهوری اسالمی، بلکه هر ملت آزاده ای را 

که بخواهد مستقل زندگی کند، تحمل نمی کند.

توقف ارسال محموله های پستی به مقصد ایران در بریتانیا!
اداره پست »رویال میل« انگلیس اعالم کرد که از اول ماه می، ارسال تمامی بسته های پستی به مقصد ایران را 
تا اطالع ثانوی متوقف کرده است. شرکت پستی »پارسل پست« نیز از توقف ارسال هرگونه محموله پستی و 
نامه به ایران خبر داده و اعالم کرده بسته هایی که هنوز در انگلیس باقی مانده اند به آدرس فرستنده بازگردانده 
خواهند شد. این دو شرکت پستی تحریم های آمریکا علیه ایران را دلیل توقف ارسال بسته های پستی و نامه 
 Royal اعالم کرده است. »حمید بعیدی نژاد« سفیر ایران در انگلیس طی پیامی در توئیتر نوشت:»شرکت
Mail انگلیس طی بیانیه ای اعالم کرده که ارسال مراســالت و  بسته ها به مقصد ایران را متوقف کرده است. 
پیگیری انجام شده نشان دادکه وزارت خارجه و شرکت پست انگلیس خود از بیانیه این شرکت خدمات رسانی 
شوکه شده اند. « وی در ادامه افزود:»برای آرامش هموطنان عزیز مقیم انگلیس به اطالع می رساند در صورتی 
که مشکل ارسال مراسالت پســتی تا اولین روز اداری هفته، یعنی دوشنبه حل نشود، سفارت کشورمان در 

لندن تا رفع قطعی مشکل، ترتیباتی را اعالم خواهد کرد.«

چهره ها

دســت کاری مــدارک
 در پتروشیمی گیت

سیل بند انسانی دهالویه 
یک قصه جدید از خوزستان را 

روایت می کند! غیرت

بیــکاری، مهاجــرت را 
تشدید  می کند

اصالح طلبی پروژه نیست، 
روشن فکری است
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تحویل بسته رونق مسکن به دولت و بانک 
مرکزی تا چند روز آینده

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

کدام کشورها درسال ۲۰۱۹ 
برترین اقتصادهای جهان را 

دارند؟ 
صندوق بین المللی پول در گــزارش ماه آوریل 
خــود ۲۰ اقتصــاد اول دنیا را برحســب تولید 
ناخالص داخلی اعالم کرده است.براســاس این 
گزارش، آمریــکا همچنان با ۲۱ هــزار و ۳۴۵ 
میلیــارد دالر، بزرگ ترین اقتصاد دنیاســت و 
چین نیز با ۱۴ هزار و ۲۱۷ میلیارد دالر، دومین 
اقتصاد بزرگ جهان و مهــم ترین تعقیب کننده 
ایاالت متحده است؛ اما براساس گزارش صندوق 
بین المللی پول، کشــور ژاپن با ۵ هــزار و ۱۷۶ 
میلیارد دالر و فاصله ای زیاد نســبت به آمریکا و 
چین، در مکان سوم بزرگ ترین اقتصادهای دنیا 
ایستاده است و کشورهای آلمان و هند، چهارم و 
پنجم این جدول ایستاده اند.به دنبال این کشورها، 
انگلیس که با موضوع مهم برگزیت روبه رو است، 
با ۲ هزار و ۸۲۹ میلیارد دالر در رده ششم، فرانسه 
با ۲ هزار و ۷۶۲ میلیارد دالر در رده هفتم، ایتالیا 
با ۲ هزار و ۲۶ میلیارد دالر در رده هشتم، برزیل 
با یک هــزار و ۹۶۰ میلیــارد دالر در رده نهم و 
کانادا با یک هزار و ۷۳۹ میلیارد دالر در رده دهم 
بزرگ ترین اقتصادهای دنیا قرار گرفته اند.گزارش 
صندوق بین المللی پول نشــان می دهد که بعد 
از ۱۰ کشــور باال، کره جنوبی با یک هزار و ۶۵۷ 
میلیارد دالر، روســیه با یک هزار و ۶۱۰ میلیارد 
دالر، اســپانیا با یک هــزار و ۴۲۹ میلیارد دالر، 
استرالیا با یک هزار و ۴۱۷ میلیارد دالر و مکزیک 
با یک هزار و ۲۴۱ میلیارد دالر در رده های یازدهم 
تا پانزدهم بزرگ ترین اقتصادهای دنیا قرار دارند.

کشورهای رده شــانزدهم تا بیستم بزرگ ترین 
اقتصادهای دنیا در ســال ۲۰۱۹ نیز براســاس 
گزارش صندوق بین المللی به ترتیب کشورهای 
اندونزی با یک هــزار و ۱۰۱ میلیارد دالر، هلند 
با ۹۱۴ میلیارد دالر، عربســتان سعودی با ۷۶۲ 
میلیارد دالر، سوئیس ۷۰۸ میلیارد دالر و ترکیه 

با ۷۰۶ میلیارد دالر هستند.

بازار

پاک کن فانتزی

برگزاری نمایشگاه گل و گیاه 
در اصفهان

هشتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه و گیاهان 
دارویی در اصفهان طی روزهای ســوم تا ششــم 
اردیبهشــت ماه ۹۸ در محل برپایی نمایشگاه های 
بین المللی اســتان واقع در پل شهرســتان برگزار 
می شــود. انواع گل و گیاه شامل گیاهان آپارتمانی 
و فضای باز، گل های شاخه بریده، نهال و انواع پیاز 
گل در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد؛ 
همچنین حوزه های مرتبط با گلخانه و تکنولوژی 
گلخانــه ای و ابــزار و ادوات باغبانــی، گل آرایی و 
درختچه های تزئینی، نهاده های کشاورزی و تغذیه 
گیاهان )کود، بذر و ســم(، انواع مبلمان شهری و 
پارکی، تجهیزات زیباســازی و المان های شهری، 
طراحی فضای سبز و محیط زیست، گیاهان دارویی، 
فرآورده های طبیعی و محصوالت ســالم غذایی و 
کلینیک های گیاه پزشکی و آزمایشگاهی از جمله 
بخش هایی خواهند بود که در این نمایشگاه حضور 
می یابند و می توانند ارتباط مستقیمی با مخاطبان 
ویژه خود برقرار کنند.اهداف هشــتمین نمایشگاه 
تخصصی گل و گیاه و گیاهان دارویی اصفهان نیز بر 
توسعه و رونق این حوزه اقتصادی و فعالیتی متمرکز 

شده است.

مسکن در اسفند ماه ۹.۳ درصد گران شد
 رشد ۶ برابری قیمت مسکن 

در ۶ سال
جدیدترین گزارش رسمی از بازار مسکن حاکی از 
آن است که در اسفند ۹۷ قیمت مسکن نسبت به ماه 
پیش از آن و ماه مشابه سال قبل)۹۶( به ترتیب ۹.۳ 
درصد و ۹۵.۵ درصد افزایش یافته است.مطابق آمار 
وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن که در انتشار 
آن از آمار سامانه امالک و مستغالت استفاده شده، 
در اسفند ماه امسال متوســط قیمت هر مترمربع 
آپارتمان با افزایش ۹.۳ درصدی نسبت به ماه پیش 
از آن؛ یعنی بهمن به ۱۱ میلیــون و ۹هزار تومان 
رسیده است.  در بهمن ماه ســال گذشته متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مســکونی ۱۰ میلیون و 
۶۶ هزار تومان بود.بررســی قیمت متوسط مسکن 
در اسفندماه سال گذشته با اسفند سال ۹۶ حاکی 
از رشد ۹۵.۵ درصدی دارد. همچنین در اسفندماه 
سال گذشته ۱۱ هزار و ۸۳ فقره قرارداد مسکن ثبت 
شد که در مقایســه با ماه پیش از آن ۳۶.۸ درصد 

افزایش یافته است.

 قیمت خودرو کاهش نیابد
 وزیر صمت  را استیضاح می کنیم

امیر خجسته؛ عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل 
نود در خصوص آینده بازار خودرو در سال ۹۸ با بیان 
اینکه بازار خودرو در دست وزارت صنعت معدن و 
تجارت و خودروسازان است و با هماهنگی، یک عده 
دالل بازار را مدیریت می کننــد، افزود: بازار خودرو 
باید توسط وزارت صنعت کنترل شود نه اینکه فضا 
برای حضور هرچه بیشتر دالالن فراهم شود.وی با 
تاکید بر اینکه بازار آزاد خودرو را خود دالالن اداره 
می کنند، افزود: طبق صحبت هایی که در جلسات 
اخیر وزیر صنعت با کمیســیون داشتیم، مقرر شد 
که ایشان باید اقداماتی انجام دهند و انتظار ما از وزیر 
این است که هرچه سریع تر به این موضوع ورود کنند 
وگرنه مجلس ورود کرده و چاره ای جز اســتیضاح 

نخواهیم داشت.

تحویل بسته رونق مسکن به دولت 
و بانک مرکزی تا چند روز آینده

مدیرعامل بانک مسکن از تهیه بسته رونق زا برای 
بخش مسکن خبر داد و گفت: این بسته در چند روز 
آینده نهایی می شود و برای تصویب و عملیاتی شدن، 
تحویل دولت و بانک  مرکزی خواهد شد. ابوالقاسم 
رحیمی انارکی درباره بسته در حال تدوین رونق زایی 
بخش مسکن گفت: از جمله اهداف مدنظر در تهیه 
این بسته سیاستی، تحرک بخشی به ساخت و ساز 
مسکن متناسب با الگوی مصرف همچنین کمک 
بیشــتر به قدرت خرید خانه اولی ها و حمایت مالی 
و اعتباری از این گروه برای تامین مســکن مناسب 
است.این بسته یک مجموعه نســبتا کاملی است 
که ســمت عرضه، تقاضا و تامین مالی مســکن را 
دربر می گیرد و امیدواریم تا پایــان ماه فروردین، 

نهایی شود.
رییس هیئت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه بازار 
مسکن در سال ۹۶ با ابزارها و تسهیالت متنوع بانک 
مسکن از رکود عمیق ۴ ســاله خارج شد، تصریح 
کرد: در سال جاری بخش مسکن می تواند به عنوان 
یک بخش پیشران در اقتصاد کشــور، زمینه رشد 

اقتصادی را فراهم بیاورد.

 Erasers پاک کن نوولتی مدل 
Ice Cream بسته 4 عددی 

 12,000
تومان

 پاک کن طرح میوه کد 
3099 بسته 4 عددی 

 10,000
تومان

 پاک کن کد 3117 بسته 4 عددی 

 16,000
تومان

غذاهای ســنتی ما ایرانی ها سرشار از مواد 
مغذی و انواع سبزیجات و پروتئین هاست؛ 
اما یک اشکال عمده هم دارد و آن این است 
که با شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی امروز 
جامعه ما، چندان همخوانی ندارد. گوشت 100 
هزار تومانی و حبوبات چند ده هزار تومانی 
به همراه پیاز و ســیب زمینی و گوجه به نظر 
بیشتر تشکیل یک غذای الکچری می دهد تا 
یک خوردنی سنتی و روزانه. بر اساس عدد و 
رقم این روزهای بازار خوراکی ایران، هر کدام 
از غذاهای محبوب ما مانند قورمه ســبزی، 
قیمه یا ته چین نمی تواند بــا هزینه ای زیر 
صد هزار تومان برای یــک خانواده چهار یا 
پنج نفره تمام شــود. اگر چه اقالم غذایی 
چند برابر شده است؛ اما حقوق ها و درآمدها 
افزایش های الک پشت واری دارند که تنها اثر 
آنها، کوچک شدن هر روزه سبد کاال و سفره 
ایرانی هاست. پس از لبنیات و سبزیجات، کم 
کم گوشــت، مرغ و ماهی نیز در حال خروج 
از سبدهای خریدو جایگزینی آن با غذاهای 
کم هزینه تری اســت. همین کاهش قدرت 
خرید مردم، موجب شــده تا دور ریزهایی 
مانند امعا و احشا مرغ و برخی از دور ریزهای 
 گوشــت قرمز هم خریداران خود را در بازار

 داشته باشند.
گرانی، کدام غذاها را از دور خارج کرد

بر اساس آمار و ارقام، انواع کباب را می توان اولین 
قربانی گرانی ها دانســت. این مسئله، هم به دلیل 
گرانی گوشــت و هم به دلیل کاهش اعتماد مردم 
نسبت به غذاهای رستورانی و احتمال باالی تقلب 
در تهیه کباب و جوجه کباب بوده است. خبرهای 
نگران کننده مربوط به کشــف الشــه های االغ و 
اســب از رســتوران ها و باال رفتن قیمت ضایعات 
گوشت و مرغ به دلیل خرید رستوران ها عمال مردم 
را از خرید کباب از رســتوران ها دور کرده اســت. 

کله پاچه دیگــر خوراک 
محبوب ایرانی هاست که 
سال گذشــته در تهران 
تا ۲۰۰ هــزار تومان نیز 
بــاال رفــت. غذایــی که 
برای یک وعــده صبحانه 
بــه نظر گران می رســد. 
همین مسئله در ماه های 

گذشته موجب از رونق افتادن بسیاری از کله پاچه 
فروشی ها و تعطیلی آنها شده است. رئیس اتحادیه 
رستوران داران کباب و بریان اصفهان در بهمن ماه 
سال گذشته اعالم کرد که به دنبال افزایش قیمت 
بی رویه کله پاچه در کشــتارگاه ها، بین ۲۵ تا ۳۰ 
درصد مغازه داران از این صنف بیرون آمدند. این در 
حالی است که به گفته این مقام صنفی، کله پاچه در 
اصفهان بسیار ارزان تر از استان های دیگر طبخ و به 

دست مردم می رسد.
موج تعطیلی به رستوران ها رسید

رییس اتحادیه رســتوران داران تهران اخیرا اعالم 
کرده اســت که یک چهارم رستوران های این شهر 

ســال گذشــته تعطیل 
شــده اند؛ وضعیــت در 
اســتان های دیگــر هم 
چنــدان بهتــر نیســت. 
بخشی از رســتوران ها به 
دلیل نبود مشتری و بخش 
دیگری بــه دلیل تقلب و 
تامین مواد اولیــه به هر 
وسیله و راهی تعطیل شده اند. بر اساس اعالم مدیر 
بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان در 
نوروز، ۱۳۷ واحد رستوران در نقاط مختلف استان 
اصفهان تعطیل شده اســت. این تعداد به جز ۹۷۴ 
موردی بوده که بــه دادگاه معرفی شــده یا تذکر 
گرفته اند. این ارقام به خوبی نشان دهنده گسترش 

تقلب و کاهش کیفیت غذای رستوران هاست.
بازار گرم غذاهای ارزان قیمت

اگر چه غذاهای محبوبی مانند کباب و جوجه دیگر 
طرفــداران کمی دارد؛ اما جایگزیــن های دیگری 
وارد بازار شــده اند که اگر چــه روزگاری چندان 
طرفدار نداشــتند و محبــوب نبودند؛ امــا یکی از 

معجزات گرســنگی و جیب خالی، تغییر ذائقه هم 
هســت. بر این اســاس غذاها و خوراکی هایی که 
معموال به عنوان دور ریز مرغ و گوشــت بود هم به 
لیست خرید ها اضافه شده اســت. بر اساس اعالم 
نایب رییس اتحادیه فروشــندگان گوشــت سفید 
اصفهان، رشــد قیمت مرغ موجــب افزایش تقاضا 
برای اعضای جانبی بدن مرغ شده است که در این 
میان امعا و احشا مرغ، رتبه اول را دارند.محمد علی 
فروغی ابری اظهار کرد: مصرف دل و جگر، سنگدان، 
گردن و پای مرغ به شــدت افزایش یافته است؛ اما 
هنوز خود مرغ بیشتر از این اعضا مصرف می شود. 
مصرف مرغ، کاهش ۵۰ درصــدی را تجربه کرده و 
در مقابل میزان مصرف اعضای جانبی مرغ افزایش 
یافته است.نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت 
سفید اصفهان خاطرنشان کرد: طبق بررسی های 
بهداشــت اصناف، مصرف این نــوع از محصوالت، 
غیرمجاز و تهدید کننده ســالمتی افراد نیســت. 
بسته بندی ها و روش توزیع اعضای جانبی و دور ریز 
بدن مرغ نیز هر روز رشد می کند و باعث جلب توجه 
مشتریان بازار به این محصوالت می شود. همچنین 
سیرابی هم از مشتقاتی است که این روزها به جای 
کله پاچه محبوب، مشتریان زیادی پیدا کرده است. 
در حال حاضر قیمت هر کاســه سیرابی بین ۱۶ تا 
۲۰ هزار تومان است که نســبت به قیمت کله پاچه 
و مخلفات آن، ارزان و به صرفه اســت. پدیده دیگر 
این روزهای بازار غذایــی ایران، خورش های بدون 
گوشتی است که به عنوان غذای روز یا پرسنلی به 
 منوی رستوران ها اضافه شده و قیمتی زیر ۱۰ هزار 
تومان دارد.خوردن غذاهــای ارزان قیمت یا بدون 
گوشت البته راه حلی اســت که این روزها بسیاری 
آن را در پیش گرفته اند؛ اما نگرانی اصلی، استفاده 
از غذاهای مضر و با اســید های چرب باال و کیفیت 
پایین اســت که در کنــار عدم مصــرف لبنیات و 
بســیاری از ســبزیجات و میوه ها عمال در آینده 
نگرانی هــای زیادی را در زمینه ســالمتی و ایجاد 
 موج بیماری های العالج در میــان ایرانی ها ایجاد

 می کند.

حاشیه نشینی غذاها در دور گرانی ها
 بر اساس اعالم رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان، رشد قیمت مرغ موجب افزایش تقاضا برای اعضای جانبی بدن مرغ شده است 

  عکس روز

زمین های ُکـلزا در سرزمین شمالی

دبیر اجرایی صنف کشاورزان مبارکه:

 ذخیره سد زاینده رود 
باید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب باشد

دبیر اجرایی صنف کشاورزان شهرستان مبارکه با اشاره به اینکه براساس قانون، رودخانه زاینده رود و 
تونل اول کوهرنگ متعلق به کشــاورزان اصفهان و محیط زیست است، گفت: دولت باید برای احقاق 
حق اســتان اصفهان »آب« را مدیریت کند؛ زیرا دبی آبی که از کوهرنگ جاری می شود، باید در سد 

زاینده رود تحویل گرفته شود.
علیرضا صدیقی با اشاره به اینکه طی شش ماه نخست سال زراعی جاری، بر اساس اعالم هواشناسی 
استان چهار محال و بختیاری، تا به امروز در کوهرنگ ۲۰۳۸ میلیمتر بارندگی شده است، اظهار کرد: 
با وجود این میزان بارش، اکنون ذخیره سد حدود ۴۲۰ میلیون مترمکعب اعالم شده است؛ در حالی 
که باید حداقل حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب آورد بارش ها در سد زاینده رود باشد.وی 
افزود: فاصله کوهرنگ به ســد زاینده رود حدود ۱۰۰ کیلومتر است و در این مسیر ورودی طرح های 
تحت عنوان آبخیزداری اجرا شده که در حقیقت توســعه باغات است و مانع از رسیدن روان آب ها به 
سد زاینده رود می شود.وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون ۷۵ درصد آبی که در سد زاینده رود تجمیع 
می شود ) تونل اول کوهرنگ( متعلق به کشاورزان اســت، افزود: حدود ده ها هزار باغ در مسیر شهر 
سامان تا سد چم آسمان توسعه یافته که ارتفاع بیشتر آنها از رودخانه بیش از ۴۰۰ متر است و آب را 
پمپاژ می کنند.صدیقی با اعالم اینکه رودخانه »پالسجان« یکی دیگر از سرشاخه های زاینده رود که 
در اصفهان است، از حوضه چهارمحال و بختیاری عبور می کند، ادامه داد: در حقیقت حتی از اصفهان 
نیز آب به استان باالدست، منتقل می شود؛ مدیریت نشدن آب و حقابه ها، ظلم به کشاورزان و استان 

اصفهان است.

بر اساس آمارهای موجود، حدود ۹۰ درصد نیاز روغن خوراکی کشور با واردات این محصول 
تأمین شده و ساالنه حدود دو میلیارد دالر ارز هم برای تهیه آن، هزینه می شود. بررسی ها 
نشان می دهد با وجود همه مزایایی که کشــت کلزا به همراه دارد، هم زمانی برداشت این 
محصول با کشت برنج، پراکندگي سطح زیرکشت و بارندگی های شدید فصلی، مهم ترین 

دالیل پایین بودن سطح زیرکشت این دانه روغنی در گیالن است.

مصرف مرغ، کاهش ۵۰ 
درصدی را تجربه کرده و در 
مقابل میزان مصرف اعضای 
جانبی مرغ افزایش یافته است

 بازی ساده ای که شمارامعتاد می کند!
با کشیدن انگشــت روی صفحه 
محکم به توپ ها ضربه بزنید تا به 
آجرها برخوردکننــد و آجرها را 
بشــکنند. وقتی عدد هر آجر به 
صفر برسد،آن آجر می شکند. باید 
به گونه ای به آجر ضربه بزنید که 
آن عدد ســریع تر به صفر برسد. 
برای اینکه توپ های بیشتری به 
دست بیاورید، باید دایره های سبز 

بیشتری جمع کنید. 

بشکن !  بازی ریاضی

شن
معرفی اپلیکی

مدیرعامــل کارخانه ذوب آهن گفــت: کارخانه 
ذوب آهــن در راســتای کاهــش درد و رنــج 
حادثه دیدگان ســیل اخیر و حــل بحران، عمل 
خواهد کرد و خارج از چهارچوب وظایف اجتماعی، 
به این مهم به عنوان یک وظیفه دینی، انســانی و 
ملی و منطقه ای نــگاه می کند.منصور یزدی زاده 
در نشســت با نماینده مردم شهرستان لنجان در 
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: شرکت سهامی 
ذوب آهن، کمک به سیل زدگان و کاهش آالم آنان 
را اولویت می داندو کارخانــه ذوب آهن همچون 
گذشــته به هر شــکلی بتواند در راستای کاهش 
درد و رنج حادثه دیدگان سیل اخیر و حل بحران، 
عمل خواهد کرد.مدیرعامــل کارخانه ذوب آهن 
همچنین با محکوم کردن تروریست خواندن سپاه 
توسط رییس جمهور آمریکا گفت: سپاه پاسداران 
از میراث گران بهای امام خمینی )ره( به شــمار 
می آید که پس از پیروزی انقالب اســالمی از دل 
مردم برخاست و با شکل گیری این نهاد، خدمات 

بسیاری به مردم ارائه شد.
وی با بیان اینکه ســپاه بیشــترین ضربــه را به 
تروریسم در منطقه زده اســت، افزود: قطعا اگر 
سپاه پاســداران جمهوری اسالمی در ضعف قرار 
داشــت، رییس جمهور آمریکا چنین اقدامی را 
انجام نمی داد و این مســئله به خوبی نشان دهند 
 قدرت ســپاه در داخل کشــور، منطقه و جهان

 است.

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن: 
ذوب آهن، کمک به سیل زدگان را یک اولویت می داند

مدیرعامل فــوالد مبارکــه گفت: شــرکت فوالد 
مبارکه کمک های نقدی بــه ارزش ۳۶.۵۸ میلیارد 
 تومان بــرای کمک بــه مناطق ســیل زده در نظر
 گرفته اســت.حمیدرضا عظیمیان با اشاره به نقش 
پررنگ فــوالد مبارکــه در ایفای مســئولیت های 
اجتماعی و کمک به اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: 
کارکنان و مدیران فوالد مبارکه همیشــه در هنگام 
بروز بالیای طبیعی در کنــار هموطنان خود بوده و 
این امر را جزو اولویت های خود قرار داده اند.بر همین 
اساس، شــرکت فوالد مبارکه کمک های نقدی به 
ارزش ۳۶.۵۸ میلیارد تومان برای کمک به مناطق 

سیل زده در نظر گرفته است.
وی یادآور شد: در همین رابطه ســازمان ایمیدرو 
به پیشــنهاد مدیر عامل فوالد مبارکه و با نظر وزیر 
محترم صمت حساب متمرکزی را جهت جمع آوری 
این گونه حمایت های مالی شرکت های زیرمجموعه 

اختصاص خواهد داد.
عظیمیــان متذکر شــد: در ایــن راســتا، معادل 

حقوق یک روز کارکنان شــرکت فــوالد مبارکه به 
ارزش ۶۰۰ میلیــون تومان به ســیل زدگان اهدا 
شــد و اقالم دیگری از جمله ۳ هــزار تخته پتو از 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به ارزش ۱۰۵ میلیون 
تومان برای آســیب دیدگان حوادث اخیر ارســال 
شــد و عواید فروش بلیت بازی سپاهان، ذوب آهن 
 بــه ارزش ۳۵ میلیون تومــان نیز بــرای این امر 

اختصاص یافت.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

کمک 3۶ میلیارد تومانی فوالد مبارکه به سیل زدگان

مرضیه محب رسول
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 همه آنچه که باید درباره تبخال بدانید؛

تاثیر کفش های پاشنه بلند بر بدن

پیشنهاد سردبیر:

بارها برای هرکدام از ما پیش آمده اســت که 
صبح هنگام، زمانی که از خواب بیدار می شویم 
گوشــه لبمان ورم کرده و چهــره مان حالت 
نازیبایی به خود می گیرد. ایجــاد این ورم در 
گوشه لب راکه حالت زخمی به خود می گیرد 
و اصطالحا به آن تبخال گفته می شود، معموال 
به وجود اســترس و اضطراب در افراد مربوط 
می دانند و پیشــگیری از هرگونه اســترس و 
داشتن آرامش را بهترین راهکار برای جلوگیری 

از ایجاد آن معرفی می کنند.
تبخــال یا زخم ســرد، یکــی از رایــج ترین 
زخم هایی است که افراد بسیاری به طور روزمره 
با آن دســت به گریبان هستند، مشکلی که به 
صورت زخمی اغلب کوچــک، دردناک و پر از 
مایع در گوشــه دهان و روی لب خود را نشان 
داده و تا زمانی که دوره ای طی شــود، معموال 

برای افراد آزار دهنده است.
عامل بیماری تبخال

تبخال یا هرپس ســیمپلکس)به انگلیســی: 
Herpes simplex( یک بیماری ویروســی 
است که توسط ویروســی به همین نام ایجاد 
می شــود و موضع درگیر به صــورت التهاب و 
مجموعه تاول های ریز نمایان می شود. ویروس 
هرپس ســیمپلکس عامل بیمــاری تبخال به 
طور معمــول لب ها و ناحیه دهــان و به ندرت 
نواحی چون قرنیه و ناحیه تناســلی را گرفتار 
می کند. پیش از ایجاد عفونت تبخال، ویروس 
تا ماه ها یا ســال ها در آنجا باقی می ماند و بدن 
شما پادتن هایی را علیه ویروس می سازد که به 
کنترل آن می انجامد، مگر اینکه عواملی موجب 

شوند خطر بروز آن افزایش یابد.
اگر ویروس وارد بدن شــود تا پایان عمر همراه 
شــخص خواهد ماند و در هنگام ضعف دفاعی 
بدن، بروز می کنــد. اگرچه در برخی بیماران و 
پس از چندین ســال عود بیماری، به ناگهان 

ظاهرشــدن مجدد تبخال از بیــن می رود؛ اما 
همچنان ناقل ویروس به دیگران خواهند بود.

روش انتقال  
ویروس تبخــال از طریق تماس مســتقیم با 
دانه های آبدار بیماری مثل بوســیدن یا تماس 
دســت، انتقال قطرات تنفسی آلوده و تماس با 
ترشحات آلوده مثل بزاق بیمار از فرد بیمار به 

فرد سالم منتقل می شود.
روش درمان

 از آنجایی کــه تبخال یک بیماری ویروســی 
مســری اســت که در اکثــر مواقــع بی خطر 

و خودبه خود بهبود یابنده اســت، الزم اســت 
جهت تشــخیص و درمان درســت با پزشک 
متخصص پوســت مشورت شــده و از مصرف 
خودســرانه داروهای مختلف خودداری شود. 
پزشکان برای بهبود این بیماری، محلول های 
ضد عفونی کننــده و خنک کننــده، کرم های 
ضدویروســی، مســکن و داروهــای ضــد 
خارش، داروهــای ضدویروســی خوراکی یا 
تزریقی مثل آســیکلوویر در موارد شــدید را 
 برای افرادی کــه ضعف ایمنــی دارند، تجویز 

می کنند. 
برای بهبود هر چه ســریع تر تبخال می توان از 

برخی مواد خوراکی استفاده کرد که این مواد را 
باید بر محل ایجاد زخم مالیده تا در مدت زمان 
کمتری تبخال بهبود یافته و بدن فرد به حالت 

قبل باز گردد.
بــرای درمــان ســریع تبخــال پیشــنهاد 
 می شــود روش هــای ســاده و ســالم زیر را

 امتحان کنید:
شیر سرد: شیر، دارای ماده ای به نام لیزین 
است که پس از جذب توسط پوست، ویروسی که 
سبب ایجاد تبخال می شود را مهار می کند. از 
طرفی دمای سرد شیر نیز دردهای تبخال را کم 

خواهد کرد. پنبه را در شیر زده و چندین بار در 
روز روی زخم بزنید. می توانید از همان لحظه 
که احساس کردید زخم ها تشکیل شده اند، از 

این مرهم استفاده کنید.
گوجه فرنگی: آنتی اکسیدان های موجود 
در گوجه فرنگی برای تحریک بازسازی سلولی 
در مناطقی که تحت تاثیر زخم تبخال هستند، 
ایده آل است. مصرف گوجه فرنگی سرعت رشد 
میکروارگانیسم ها را کاهش می دهد. کمی از 
رنده شده گوجه فرنگی را برای ۳۰ دقیقه روی 
تبخال قرار دهید و این کار را روزی دوبار تکرار 

کنید.

ماست طبیعی: اســید الکتیک ماست 
طبیعی ماده ای اســت که مانع رشد زخم های 
سرد می شود. همچنین عالئمی نظیر خارش و 
ســوزش ناشــی از تبخال را کم کرده و سبب 

تضعیف عفونت ناشی از آن می شود.
شیرین بیان: نشان داده شده که عناصر و 
ترکیبات موجود در شیرین بیان، زمان بهبودی 
تبخال را ســرعت می بخشــد. به طور منظم 
شیرین بیان بخورید یا مکمل های شیرین بیان 
مصرف کنید. می توانید کمــی از پودر مکمل 
شــیرین بیان را به صورت خمیــر در آورده و 
چندین بار در روز به طور مســتقیم روی محل 

زخم، ضربه ای استفاده کنید.
عصاره دانه گریپ فــروت: دانه گریپ 
فروت خواص ضــد ویروســی دارد و می تواند 
منجر به کاهش فعالیــت منفی ویروس تبخال 
شود. این عصاره، دارای ویتامین c است که به 
تعمیر پوست آسیب دیده کمک می کند و مانع 
ایجاد میکروارگانیسم ها می شود. کافی است 
دوقطره از عصاره این دانه را روی منطقه آسیب 
 دیده قرار دهید و این کار را دو بار در روز تکرار 

کنید.
یخ: عملکرد یخ به این شــکل اســت که 
محیطی نامناسب برای رشــد ویروس تبخال 
ایجاد کرده همچنین دردهای ناشی از تبخال را 
به خوبی کاهش می دهد. بهتر است از کیسه یخ 
استفاده کنید تا اینکه خود یخ را مستقیما به کار 
ببرید. درمان با یخ را روزی سه بار و به مدت ۱۰ 

تا ۱۵ دقیقه انجام دهید.
نمک دریایی: خاصیت آنتی سپتیک و ضد 
ویروسی دارد و به درمان سریع عفونت لب منجر 

می شود. 
مصرف نمک دریایی مانع گســترس ویروس 
تبخال می شــود. کمی از نمک دریایی را روی 
موضــع تبخال قــرار دهید. یادتان باشــد که 
بلورهای نمک باید روی تبخال بچسبند. نمک 

را پس از ۱۰ دقیقه بشویید.

عارضه ای کوچک؛ اما آزار دهنده
استرس مزمن، موجب ابتال 

به سرطان سینه می شود
محققان چینی به مکانیســم نحــوه تاثیر 
اســترس مزمن بر ابتال به ســرطان سینه 
پی بردند که می تواند منجــر به درمان های 
بالینــی ســرطان در آینده شــود. بیماران 
سرطانی غالبا دارای احساسات منفی نظیر 
اضطراب، ناامیدی و ترس هســتند که این 
موارد هــم از فاکتورهای پرخطــر افزایش 
سرعت رشد تومور و افزایش روند پیشرفت 
سرطان است. با این حال مکانیسم نحوه تأثیر 
استرس مزمن بر ابتال به سرطان، همچنان 
نامعلوم است.محققان دانشگاه پزشکی دالیان 
چین دریافتند استرس مزمن، ممکن است 
موجب افزایش میزان اپی نفرین شــود که 
در نهایت منجر به افزایش LDHA )الکتات 
دهیدروژناز A( و تحریک ســلول های شبه 
بنیادی سرطان سینه می شــود.محققان با 
 LDHA بررســی داروی هــدف قراردهنده
دریافتنــد ویتامین C موجــب بازگرداندن 
فنوتیپ شبه بنیادی سرطان ناشی از استرس 
مزمن می شــود.»لی یو کیانگ«، سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »تحقیق 
ما اهمیت حیاتی فاکتورهای روانشــناختی 
را در تحریک خصوصیات شــبه بنیادی در 
سلول های سرطان ســینه اثبات می کند و 
شیوه درمانی امیدبخشــی را برای سرطان 
سینه ارائه می دهد.«وی در ادامه می افزاید: 
»ویتامین C عامل کاهنده LDHA می تواند 
شیوه بالقوه ای برای مقابله با سرطان سینه 
ناشی از استرس باشد.«به گفته لی یو، بیماران 
مبتال به سرطان ســینه، سرطان تخمدان و 
ســرطان معده غالبا دارای هیجانات منفی 
هســتند که در عوض موجب تسریع ابتال به 

تومورها می شود.

مطالعات نشان می دهند؛
محصوالت سفید کننده 

دندان ،مضر هستند
محققــان دانشــگاه اســتوکتون دریافتند 
در  موجــود  هیــدروژن  پراکســید 
خمیردندان های ســفیدکننده می تواند به 
بافت عاج دندان غنــی از پروتئین که در زیر 
مینای دندان قرار دارد، آسیب برساند.دندان 
انسان متشکل از سه الیه است: مینای دندان 
بیرونی، الیه عاج دنــدان و بافت اتصالی که 
ریشــه را به لثه متصل می کند.خالف اکثر 
مطالعاتی که بر مینای دندان متمرکز بوده، 
این مطالعــه جدید بر عاج دنــدان متمرکز 
بوده است. عمده دندان از عاج تشکیل شده 
و دارای میزان باالیی پروتئین اســت. عمده 
این پروتئین را نیز کالژن تشکیل می دهد.

تیم تحقیق اثبات کرد پروتئین اصلی موجود 
در عاج دندان در زمان اســتفاده از پراکسید 
هیــدروژن به قطعات کوچک تــری تبدیل 
می شود. در نتیجه پروتئین کالژن اصلی از 
بین می رود که همین موضوع منجر به آسیب 

دندان می شود.

محققان می گویند:
خواب خوب برای نوجوانان 

بیش فعال، ضروری است
محققان عنوان می کنند خواب کم و ناکافی 
برای نوجوانان مبتال به اختالل بیش فعالی 
می تواند به مهارت های فکری شــان آسیب 
برساند.این مطالعه شــامل نوجوانان مبتال 
به اختالل بیش فعالی بــود که در طول یک 
هفته، مدت خوابشان در شب به ۶.۵ ساعت 
کاهش یافتــه بود. در هفته بعــد آنها اجازه 
یافتند تا ۹.۵ ساعت در شب بخوابند.بعد از 
هر هفته محققان، حافظه کاری، برنامه ریزی 
و سازمان دهی، کنترل هیجانی و بازدارندگی 
این نوجوانــان را ارزیابــی کردند.محققان 
مشــاهده کردند در مقایســه با یک هفته 
خواب کافی، بعد از یک هفته محدودیت در 
خواب، شرکت کنندگان در همه زمینه های 
آزمایش، روند نزولی داشتند.»چایا فرشمن«، 
سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان کودکان 
سینســیناتی آمریکا، در این باره می گوید: 
»افزایش خواب، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد 
علمی، اجتماعی و هیجانی در نوجوانان مبتال 
به اختالل بیش فعالــی دارد. از این رو ما در 
آینده به بررسی اهمیت خواب بر این مشکل 
خواهیــم پرداخت.«اختــالل بیش فعالی، 
شایع ترین نوع اختالل روانی در بین کودکان 
و نوجوانان است و موجب بروز مشکالتی در 
تمرکز، توجه و مدیریت زمان در آنها می شود.

سرطان پانکراس چه 
عالئمی دارد؟

سرطان پانکراس از جمله بیماری هایی است 
که تشــخیص آن در مراحل اولیه بیماری، 
بسیار نادر است.اگرچه علت دقیق سرطان 
پانکــراس مشــخص نیســت، فاکتورهای 
متعددی وجود دارد که خطــر ابتال به آن را 
افزایش می دهد. دیابت، اســتعمال سیگار، 
چاقی، افزایش ســن، ســابقه خانوادگی و 
التهاب مزمن پانکراس از جمله عوامل موثر 
هستند.طبق اعالم انجمن سرطان آمریکا، 
سرطان پانکراس به طور معمول در مراحل 
اولیه بــا هیچ گونه عالئمی همراه نیســت، 
به همین دلیل تشــخیص آن بسیار سخت 
است. همچنین زمانی بیماری تشخیص داده 
می شود که توده های سرطانی، دیگر اندام های 
بدن را درگیر کرده  است.از جمله عالئم این 
سرطان می توان به یرقان، درد در ناحیه شکم 
و کمر، کاهش وزن، از دســت دادن اشتها، 
حالت تهوع، استفراغ، لختگی خون و دیابت 
اشاره کرد.در درمان سرطان پانکراس عالوه 
بر شیمی درمانی و پرتو درمانی، گزینه های 
درمانی دیگری همچون جراحی مطرح است.

افزایش ریسک بیماری 
قلبی در جوانان دیابتی

نتایج مطالعه جدید نشــان مــی دهد افراد 
بزرگسال جوان و زنان مبتال به دیابت نوع2 
در معرض افزایش ریســک ابتال به بیماری 
قلبی و مرگ ناشی از آن قرار دارند.دکتر »نوید 
ستار«، سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه 
گالسکو اسکاتلند، در این باره می گوید: »ما 
باید در کنترل فاکتورهای پرخطر در جمعیت 
جوان تر مبتال به دیابــت نوع2 و به خصوص 
زنان، جدیت بیشتری داشته باشیم.«در این 
مطالعه، تیم تحقیــق داده های جمع آوری 
شده بین سال های ۱۹۹۸ و 2۰۱۴ را از بیش 
از ۳۱۸ هــزار فرد مبتال بــه دیابت نوع2 در 
سوئد بررسی کردند.آنها دریافتند افرادی که 
قبل از سن ۴۰ سال مبتال به دیابت تشخیص 
داده می شوند، وضعیت بدتری دارند. آنها در 
معرض بیشترین خطر سکته، حمله قلبی، 
نارســایی قلبی، اختالل تپش قلب موسوم 
به فیبریالسیون دهلیزی و مرگ قرار دارند.

همچنین به طورکلی زنان بیش از مردان در 
معرض ریســک بیماری قلبی و مرگ قرار 
دارند.این یافته ها در مورد افراد مسن، کمتر 
نگران کننده است. محققان دریافتند افزایش 
ریسک مرگ، بدون توجه به علت آن، برای 
افراد مبتال به دیابت نوع2 در ســن ۸۰ سال 
به باال به شکل قابل توجهی کاهش می یابد و 
همانند افراد همسن فاقد بیماری دیابت است.

آیامصرف ماست باعث 
ایجاد بیماری می شود؟

امروزه خوردن »ماســت« کنار غــذا برای 
خیلی ها تبدیل به یک عادت شده است؛ اما 
باید دانست که طبیعت ماســت، سرد و تر 
بوده و اسید الکتیک موجود در آن می تواند 
خطرات زیادی به دنبال داشته باشد.متأسفانه 
برخی از پزشــکان طب نوین بدون توجه به 
مزاج افراد بــه بیماران بلغمی یا ســودایی، 
مصرف لبنیات را تأکید می کنند؛ در حالی که 
از نقطه نظر طب سنتی این تجویز پزشکان 
آکادمیک کامال اشــتباه است.ماســتی که 
چکیده نباشــد، طبیعتش نسبت به ماست 
چکیده سردتر اســت.یک چهارم ماست را 
»اسید الکتیک« تشــکیل می دهد، اسید 
الکتیک موجود در ماســت ایجاد اســیدوز 
در بدن می کند؛ این اســیدوز شدن به سه 
قسمت از بدنتان آسیب می رســاند: ۱. ریه 
2. کلیه ها ۳. مغــز و اعصاب.از دیگر مضرات 
ماست چکیده نشــده می توان به چند مورد 
اشاره کرد از جمله:پوکی استخوان و سائیدگی 
استخوان ها، شب ادراری در کودکان، یبوست 
در روده ها، ناراحتی های اعصاب و روان، صرع، 
عرق کردن زیاد، آلرژی ، آرتروز، رماتیســم 
همچنین قدرت سیســتم ایمنی بدن را کم 
و خار استخوانی در پاشنه پا یا در استخوان 
دنبالچــه ایجاد می کنــد و نمی توانید روی 
صندلی بنشــینید.برای کم کردن عوارض 
جانبی ماســت معمولی آن را حتما با مصلح 
مصرف کنید؛ مصلح ماست شامل : موسیر، 
نعناع، پونه، زنیــان، کاکوتی و گل محمدی 
است.توصیه و تأکید می شود از خوردن ماست 
با ماهی، ماست با ترشیجات، ماست با اسفناج 

)بورانی( اکیداخودداری کنید.

سمانه سعادت

عفونــت گــوش، یکــی 
نــوع  شــایع ترین  از 
عفونت هاســت که به دو 
صــورت عفونــت گوش 
میانی و التهــاب خارجی 
خــود را نشــان می دهد. 
عفونــت گــوش در میان 
کودکان به مراتب بیشــتر 
از بزرگســاالن است و شاید 
کامل نبودن سیســتم ایمنی 
بدن، دلیل اصلی شــایع بودن 
این عفونت در میان کودکان باشد.

به جز عوامل ویروســی و باکتریایی، 
عالئم شایع دیگری نیز باعث ایجاد التهاب 
در گوش میانی و خارجی می شود که همراه با راه های پیشگیری و درمان، 

در ادامه مطلب به برخی از آنها اشاره می کنیم.
عفونت گوش خارجی : عفونت گــوش خارجی، نوعی التهاب در گوش 
خارجی اســت و به دلیل شایع بودن در میان شــناگران، گوش شناگران 
خوانده می شــود. علت اصلی این نوع التهاب دردنــاک، باقی ماندن آب 
در گوش و در نتیجه فراهم شــدن محیط مناسب برای رشد باکتری ها و 
قارچ هاست. از دیگر علل آن می توان به خاراندن و ملتهب کردن مجرای 
شنوایی با گوش پاک کن، استفاده زیاد از مواد شیمیایی مانند رنگ مو و 

اسپری، وجود زخم  یا ضایعات پوستی نیز اشاره کرد.
عفونت گوش میانی: مهم ترین علت بروز عفونت گوش میانی، اختالل در 
عملکرد شیپور استاش است. شیپور استاش کانالی است که گوش میانی 
را به حلق متصل می کند. کار اصلی این کانال، متعادل کردن فشار هوا و 

مایعات است. عوامل بسیاری باعث ایجاد اختالل در عملکرد شیپور استاش 
می شوند. از جمله ســرماخوردگی، آنفلوآنزا و آلرژی که می توانند باعث 
تحریک و متورم شدن این کانال شده و در نتیجه عفونت گوش را به همراه 

داشته باشند.
مایع گوش:یکی دیگر از عوامل مختل کننده شیپور استاش، مایع گوش 
است. اگر شیپور استاش ملتهب شده و مسدود شود، مایع گوش در گوش 
میانی جمع می شود و زمینه مناســبی برای رشد باکتری و قارچ ها فراهم 
می شود. در این حالت عالوه بر عفونت، فرد دچار گرفتگی گوش و مشکالت 
شنوایی می شود. پزشک معالج، با دمیدن هوا در پرده گوش ارتعاش ایجاد 
می کند. اگر ارتعاش ایجاد شده در حد معمول نباشد، به معنی انباشته شدن 

مایع گوش خواهد بود.
لوزه ها:لوزه ها نیز می توانند مشکالتی برای شیپور استاش فراهم کنند. 
برخی اوقات لوزه ها متورم می شوند و به شیپور استاش که رابط گوش میانی 
و گلو است، فشار وارد می کنند. فشار وارده باعث عفونت شده که در نهایت 

منجر به برداشتن لوزه ها خواهد شد.
پاره شدن پرده گوش: اگر هوا یا مایعات، بیش از حد به پرده گوش فشار 
آورد، ممکن است باعث پاره شدن پرده گوش شود. در این حالت مایع زرد،  
قهوه ای یا ســفید رنگی از گوش بیرون می آید. این حالت به نظر ترسناک 
می آید؛ اما در بهترین حالت، هوا و مایعات از ســوراخ ایجاد شده در گوش 

خارج شده و پس از چند هفته پرده گوش خودبه خود بهبود می یابد.
تشخیص عفونت گوش:تنها راه تشــخیص عفونت گوش، مراجعه به 
پزشک است. پزشک متخصص توسط دستگاه کوچکی به نام اتوسکوپ، 
که دارای چراغ قوه و لنز بزرگنمایی اســت، مجرای شــنوایی را بررسی 
می کند.  پرده گوش سالم، تمیز و به رنگ خاکستری مایل به صورتی است؛ 

درحالی که عفونت، پرده گوش را ملتهب و قرمز رنگ می کند. 
مراقبت در منزل:در حالی که سیستم ایمنی بدن در حال مبارزه با عفونت 

است، شما می توانید با انجام کارهای ساده، بهبودی خود را تسریع بخشید. 
عالوه بر استفاده از داروهای تجویز شده در ساعت مشخص، کمپرس آب 
گرم، نخاراندن گوش با گوش پاک کن و جلوگیری از رفتن آب در گوش، 

می تواند کمک زیادی به تسریع مراحل درمان و بهبود عفونت کند.
خود درمانی با آنتی بیوتیک ها:عفونت  خفیف گــوش معموال خود 
به خود خوب می شــود، پس تعجب نکنید اگر پزشک معالج تان، دارویی 
را برای تان تجویز نکرد. اســتفاده از آنتی بیوتیک ها نیز تاثیر چندانی در 
بهبودی این عفونت ندارند؛ زیرا باکتری ها به سرعت راه مبارزه با داروهای 
رایج را فرامی گیرند. همچنین ممکن است علت عفونت ایجاد شده ویروس 
باشــد؛ در حالی که آنتی بیوتیک ها فقط تاثیر دارویی بر باکتری ها دارند. 
بهترین گزینه، مراجعه به پزشک متخصص است. پس سرخود به مصرف 

آنتی بیوتیک ها روی نیاورید.
عوارض عفونت گوش:عفونت گوش به صورت حاد و دوره ای، می تواند 
به پرده گوش آسیب برساند و مشکالت شنوایی، گفتاری و مننژیت را به  
همراه داشته باشد. پس نباید مراجعه به پزشک، مصرف به موقع داروهای 

تجویزشده توسط او و انجام تست شنوایی را فراموش کرد.
درمان:پزشــکان بــرای عفونت هایــی که دائمــا ایجاد شــده و بهبود 
کامل پیــدا نمی کنند، لولــه کوچکی در پــرده گــوش کار می گذارند. 
تونل ایجاد شــده عالوه بر بــه حداقل رســاندن فشــار و درد، به مایع 
گوش اجازه خارج شــدن از گوش میانــی داده و مانع بازگشــت دوباره 
 آن می شــود. لوله ها معمــوال برای ۸ تــا ۱۸ ماه در گوش کار گذاشــته 

می شوند.
راه های پیشگیری:مهم ترین علت عفونت گوش میانی، سرماخوردگی 
است. از این رو بهترین راه، پیشگیری از سرماخوردگی است. واکسیناسیون، 
دوری از استشــمام دود ســیگار و در کودکان تغذیه با شیر مادر و مرتب 

شستن دست ها، از دیگر موارد موثر در پیشگیری از انواع عفونت هاست.

از علت تا درمان عفونت گوش؛

از خود درمانی با آنتی بیوتیک ها بپرهیزید

 تاثیر کفش های پاشنه بلند
 بر بدن

کفش هایی با پاشنه تیز، لژ یکسره، پاشنه بلند دوک 
شکل و لژهای بلند چیزهایی هستند که اکثر خانم ها 
را به هیجان می آورنــد!  اگرچه در مد پاپوش ها در 
طول زمان تغییراتی ایجاد شــده، ولی گرایش به 
پوشیدن کفش های پاشنه دار همچنان بدون تغییر 
مانده است.یادتان نرودهرچیز خوبی، بدی هایی هم 
دارد. این درمورد کفش های پاشنه بلند هم صدق 
می کند؛ به عوارض جانبی پوشیدن آنها توجه کنید.

کمر درد:در زمان راه رفتن با کفش پاشنه بلند تمام 

فشــار بدن روی کمر متمرکز می شود. این مسئله 
گردش خون را در آن نواحی کاهش می دهد که با 

درد در کمر و مفاصل ران همراه است.
 فشار پا:در کفش پاشــنه بلند، پایتان در معذب 
ترین وضع ممکن قرار دارد. فشــار روی پاشنه پاها 
نهایتا درد شدیدی در پاهایتان ایجاد خواهد کرد. 
کفش راحتی تمام وزن بدن شما را حمل می کند 
و زمانی که کفش پاشنه بلند پایتان باشد، این وزن 
روی پاشنه کفش شدید و غیر قابل کنترل می شود.
 راه رفتن نامتعادل:حالت بدن خانم ها با پوشیدن 
کفش پاشــنه بلند، تغییر می کند. بعضی خانم ها 
نمی توانند در چنین موقعیتی تعادل خود را حفظ 

کنند. راه رفتن برایشان به شدت سخت می شودو 
ممکن است با از دســت دادن تعادل و لغزیدن به 
زمین بیفتنــد. در چنین شــرایطی احتمال پیچ 
خــوردن و رگ به رگ شــدن مچ پا وجــود دارد. 
همچنین ممکن است عضالت و تاندون ها هم دچار 

کشیدگی و التهاب شوند. 
 فرورفتگی ناخن های پا:مطالعات نشــان داده 
که کفش های پاشــنه بلند، علت اصلی فرو رفتن 
ناخن ها در گوشــت پا هســتند. برداشــتن این 
ناخن هــا، زمانی که پزشــک از ابــزار تیزی برای 
 این کار اســتفاده می کند، درد بســیاری خواهد 

داشت.
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زمان برگزاری آزمون ارشد به تعویق افتاد

پیشنهاد سردبیر:

شنیده ها

اخبار

دانشگاه های اصفهان در میان 
اسامی10 دانشگاه برترایران 

در آسیا 
رتبه 10 دانشــگاه ایرانی در آســیا مشخص شد 
و بســیاری از دانشــگاه های ایرانی رتبه ای که 
داشــتندرا ارتقــاء داده اند. دانشــگاه صنعتی 
نوشیروانی بابل در اولین رتبه بندی دانشگاه های 
آسیایی با کســب رتبه 37 آسیا و بهبود وضعیت 
نسبت به ســال قبل، موفق به کسب جایگاه اول 
در دانشگاه های کشور شــد. همچنین دانشگاه 
صنعتی اصفهان در رده چهارم این لیســت قرار 
دارد. رتبه بندی بهترین دانشــگاه های آسیا در 
سال 2017 ، توسط سیستم رتبه بندی دانشگاه ها 
و مؤسســه های آموزش عالی تایمز )تایمز هایر 
اجوکیشن( اعالم می شــود. در رتبه بندی سال 
201۸ دانشگاه های آســیایی دانشگاه صنعتی 
شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، علم 
و صنعت ایران، دانشــگاه تهران و دانشگاه تبریز 
رتبه های اول تا هفتم دانشــگاه های کشور را به 
خود اختصاص داده اند. همچنین دانشگاه های 
شیراز، دانشگاه اصفهان در رتبه های بعدی قرار 

گرفته بودند.

زمان برگزاری آزمون ارشد 
به تعویق افتاد

بر اســاس تصمیم شورای ســنجش و پذیرش، 
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوســته سال ۹۸ به 
دلیل وقوع ســیل در برخی نقاط کشــور و عدم 
آمادگــی داوطلبان بــا حدود 7 هفتــه تأخیر و 
در روزهای پنجشــنبه 23 و جمعــه 2۴ خرداد 
ماه ســال جاری در حوزه هــای امتحانی برگزار 
خواهد شد.این تصمیم در حالی در جلسه شورای 
ســنجش و پذیرش اتخاذ شــد که بیش از این 
سازمان سنجش آموزش کشور در اطالعیه ای با 
تعویق زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 
۹۸ مخالفت و اعالم کرده بود » نظر به اینکه فرایند 
اجرایی آزمون مذکور طوالنی بوده و می بایســت 
به نحوی برنامه ریزی شــود که نتایــج نهایی در 
اوایل شهریورماه اعالم شــود، لذا آزمون مطابق 
برنامه زمان بندی اعالم شــده قبلی در روزهای 
پنجشــنبه ۹۸/02/5 و جمعه ۹۸/02/6 برگزار 
می شود« اما با این وجود زمان آزمون تغییریافت.

ترافیک شدید عامل افزایش 
ابتال به آسم

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که افزایش 
ترافیک روند ابتالی میلیون ها نفر به آســم را در 
سراســر جهان تشــدید می کند.مطالعه جدید 
گزارش می دهد که آلودگی ناشی از ترافیک باعث 
می شود ســالیانه حدود چهار میلیون مورد آسم 
در کودکان در سرتاســر جهان رخ دهد.این تیم 
تحقیقاتی با بررسی 125 شهر در سراسر جهان، 
 )NO2(میزان اکســید نیتروژن موجود در هوا
همچنین نحوه ارتباط آن با موارد جدید آســم 
کودکان را بررســی کردند. این مطالعه براساس 
داده های ســال های 2010 تــا 2015، برآورد 
می کند که چهارمیلیون کودک هر ساله در سراسر 
جهان به علت NO2 موجود در هوا که بیشــتر 
ناشی از اگزوز خودروهاست، به بیماری آسم مبتال 
می شوند و 6۴ درصد موارد جدید این بیماری در 

مناطق شهری رخ می دهد.
»سوزان آننبرگ« استاد بهداشت محیط زیست و 
بهداشت حرفه ای Milken Institute SPH و 
نویسنده ارشد این مطالعه می گوید: » دسترسی 
به حمل و نقل پاک تر،مانند حمل و نقل عمومی 
الکتریکی و تــردد با دوچرخه و پیــاده روی، نه 
تنها منجر به کاهش NO2 می شود؛ بلکه باعث 
کاهش آسم، افزایش آمادگی جسمانی و کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای نیز خواهد شد.«آسم 
یک بیماری مزمن اســت که منجر بــه التهاب 
راه های هوایی ریه می شود و گاهی اوقات تنفس را 

غیرممکن می کند. 
براســاس تخمین محققان، 235 میلیون نفر در 
سراسر جهان در حال حاضر مبتال به آسم هستند 
که شــدت این بیماری متفاوت اســت. چین با 
ثبت 760 هزار مورد آســم در هر سال باالترین 
میزان ابتالی آسم را به خود اختصاص داده است. 
سپس هند با ابتالی 350 هزار مورد آسم ساالنه 
و ایاالت متحده آمریکا با ثبــت 2۴0 هزار مورد 
آسم در ســال در رده های بعدی قرار دارند. این 
 مطالعه برای نخستین بار به بررسی نحوه برخورد

 دی اکســید نیتروژن منتشر شده در ترافیک در 
تشدید آسم می پردازد. 

آننبرگ توضیح می دهد که ایــن کار در اثر قرار 
گرفتن در معرض اشــعه های NO2 در نزدیکی 
جاده های شلوغ ایجاد می شود. این تیم تحقیقاتی 
مجموعه داده های جهانی از غلظت    NO2موجود 
در هــوا،  توزیع جمعیت و میزان بروز آســم را با 
 NO2 شــواهد اپیدمیولوژیک مربوط به آلودگی
حاصل از ترافیک همراه با توسعه آسم در کودکان 

بررسی کردند. 

کشف یک تن مواد افیونی در 
یک عملیات مشترک پلیسی

فرمانده انتظامی استان از کشــف یک تن مواد 
افیونی که توسط یک دستگاه سواری پژو حمل 
می شــد با همکاری پلیس اســتان سیستان و 

بلوچستان خبر داد.
ســردار »مهدی معصوم بیگی« اظهار داشت: 
مامــوران پلیس مبــارزه با موادمخدر اســتان 
اصفهان پس از انجام یک سری اقدامات اطالعاتي 
وتخصصي، از انتقال یک محموله ســنگین مواد 
افیونی در منطقه »ایرانشهر« استان »سیستان 
و بلوچستان« باخبر و موضوع بالفاصله به پلیس 
مبارزه با مواد مخدر آن اســتان، اطالع رســاني 
شــد.وی افزود: یک تیــم مجــرب از ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر »ایرانشــهر« پس از 
برنامه ریزي الزم  موفق به شناسایي سواری پژو 
حامل محموله افیونی شده  و  وارد عمل شدند.این 
مقام ارشد انتظامی بیان داشت: راننده خودرو به 
دستور ایست ماموران توجهی نکرد، متواری شد 
و در فرصتی مناسب خودرو و محموله را به آتش 
کشید.سردار معصوم بیگی تصریح کرد: ماموران 
در اقدامي سریع، آتش را مهار و موفق شدند ۹60 
کیلو و 700 گرم سوخته تریاک و 3۹ کیلو و 300 

گرم تریاک از این خودرو کشف کنند.

حمله گراز، پیرمرد ۷0 ساله را 
راهی بیمارستان کرد

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم 
گفت:گراز وحشی به پیرمرد 70ساله در روستای 
ماندگان پادنا از توابع شهرســتان سمیرم حمله 
کرد.صبوحی، رییس شــبکه بهداشت و درمان 
شهرســتان ســمیرم گفت: این پیرمرد مشغول 
کار کشاورزی بود که حیوان وحشی به او حمله 
کرد و کشاورز با اورژانس راهی بیمارستان سید 
الشــهدای ســمیرم شــد.وی با بیان اینکه این 
فرد از ناحیه دســت و شکم آســیب دیده بود، 
گفت:مصدوم مورد عمل جراحی قرار گرفت و در 

حال حاضر در بیمارستان بستری است.

محکومیت جالب »راننده وانت 
جنجالی« در شمال تهران 

فرد متهم به تخلفات پــی در پی رانندگی که در 
شــبکه های اجتماعی به راننــده وانت جنجالی 
معروف شــده بود، با حکم قضایی، پاکبان محله 
می شــود.غالم فتحــی - رییــس اداره حقوقی 
شــهرداری منطقه یک - با اعالم این خبر اظهار 
کرد: جوانی 25 ســاله که در ســال ۹5 با ورود 
بی محابا به کوچــه ورود ممنوعی در منطقه یک 
تهران اقدام به وارد کردن خســارت به چندین 
خودرو کرده بود، پس از دستگیری به اتهام اخالل 
در نظم و آسایش عمومی، دادگاهی و طبق حکم 
تعلیقی دادگاه کیفــری به مدت دو هفته، روزانه 
شــش ســاعت به عنوان پاکبان محله موظف به 
انجام عملیات رفــت و روب و پاکیزگی با نظارت 

شهرداری منطقه یک شد.
فتحی افزود: متهــم که رضایت مالــکان تمام 
خودروهای آســیب دیده را جلب کرده است به 
دلیل اخالل در نظم و آســایش عمومی و تحت 
تاثیر قــرار دادن آرامش عمومــی گناهکار و به 
تحمل شش ماه حبس و 50 ضربه شالق تعزیری 
محکوم شد که این حکم با اجازه حاصله از ماده 
۴6 قانون مجازات اسالمی به مدت سه سال تعلیق 
شد ولی در جهت اصالح وی با استفاده از تجویز 
ماده 23 قانون فوق االشاره متهم به ممنوعیت از 
رانندگی با وسایل نقلیه موتوری به مدت دو سال 
در جهت بازگشت آرامش به جامعه به خصوص 
اهالی محل وقوع جرم به ارائه خدمات عمومی در 

همان کوچه به عنوان پاکبان ملزم شد.

سرقت 10 میلیون یورویی از 
یک هواپیمای پر از مسافر 

افراد مســلح ناشــناس و نقاب پوش بــا ورود 
به یک هواپیمای اتریشــی مملو از مســافر در 
فــرودگاه »تیرانا« پایتخت آلبانــی حمله و 10 
میلیون یورو پول نقــد به ســرقت بردند.بنا بر 
نوشته »اسپوتنیک«، ســارقان مسلح ناشناس 
که صورتشــان را پوشــانده بودند به درون یک 
هواپیمای پر از مسافر در فرودگاه »مادر ترزا« در 
پایتخت آلبانی حمله کردند و از آن 10 میلیون 

یورو پول سرقت کردند.
گفته می شــود کــه هواپیمای شــرکت »تانا 
گروبر« اتریــش در تدارک برای بلند شــدن از 
 فرودگاه بود که سارقان مســلح نقاب پوش وارد

 آن شدند.

مدیرکل زندان های استان گفت: احداث زندان جدید 
با مشکالت قانونی و کمبود اعتبار روبه رو است که با 
فروش زندان قدیم تنها یک سوم هزینه های احداث 
آن تامین می شود.اســدا... گرجی زاده اظهار کرد: در 
سال ۹7 تعداد یک هزار و 20 زندانی جرایم غیرعمد 
در اســتان از طریق کمک های مردمی، گلریزان ها و 
کمک خیران و ســتاد دیه آزاد شدند. وی با اشاره به 
اینکه بدهکاری این تعداد زندانی بیش از 100 میلیارد 
تومان بوده است، افزود: 50 میلیارد تومان از این مبلغ 
را از طریق رضایت از شــاکیان حل کردیم.مدیرکل 
زندان های استان در خصوص تحت پوشش گرفتن 
خانواده های زندانیان گفت: خانواده سه هزارو 35۸ 
زندانی در سال قبل تحت پوشــش انجمن حمایت 
درآمدند که تعــداد کل این خانوارهــا هفت هزار و 
۴۴6 نفر اســت؛ همچنین دو هزار و 310 نفر هم به 
کمیته امداد و بهزیستی معرفی شدند تا مستمری و 
خدمات الزم به آنها ارائه شود.وی با اشاره به دستور 
عفو زندانیان توســط مقام رهبری در دهه فجر سال 
۹7، اظهار کرد: هفت هزار و 163 نفر مشــمول عفو 

و آزادی یا تقلیل مجازات شدند که چهار هزار و ۴۹5 
نفر از این زندانیان آزاد و دو هزارو 66۸ نفر هم تقلیل 
مجازات شدند.تعداد دو هزارو ۸۴۸ زندانی به مرخصی 
نوروزی رفتند که برخی از آنها در مرخصی و برخی هم 
ازمرخصی بازگشتند.وی در خصوص وضعیت زندان 
جدید اظهار کرد: در حال حاضــر امکان جابه جایی 
زندان اصفهان نیست و فعال در حال ترمیم زندان قدیم 

هستیم تا همین زندان جوابگوی امور زندانیان باشد.

مدیرکل زندان های استان:

زندان اصفهان ترمیم می شود
 عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: 
تا رسیدن به نقطه ایده آل در مورد زنان، تالش های 
بیشتری الزم است که نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اســالمی در قالب فراکســیون زنان و سایر 
نهادهای حقوقی و اجتماعی این مســئله را دنبال 
می کنند.سمیه محمودی با اشاره به برگزاری یکصد 
و چهلمین مجمع IPU در کشــور قطر، یادآور شد: 
این مجمع یک اجالس جهانی اســت که مجالس 
دنیا در آن شــرکت می کنند و در قالب چهار گروه 
و دو مجمع زنان و جوانــان در آن به بحث و تبادل  
نظر می پردازنــد و در مجمع اصلــی این اجالس، 

جمع بندی نهایی ارائه می شود.
وی ادامه داد: در این اجــالس درخصوص جایگاه 
اصلی زنان در کشورهای مختلف و مشکالت موجود 
در مسیر ارتقاء حضور آنان در جامعه و افزایش سطح 
زندگی آنان همچنین ظرفیت های مختلف، مباحث 
مختلفی مطرح شــد.محمودی اظهار کرد: در این 
اجالس بر بهبــود قابل توجه شــرایط برای حضور 
زنــان در صحنه های مختلف مدیریتــی، اجرایی و 

اجتماعی ایران تأکید شــد.وی گفــت: در اجالس 
IPU بر ضرورت افزایش حضــور جوانان در حوزه 
سیاســت و امور اجرایی تأکید و در همین راستا به 
جوانی جمعیت ایران و نقش سازنده آنان در توسعه 
کشور اشاره شــد.محمودی یادآور شد: فراکسیون 
زنان مجلس شورای اســالمی به دنبال ایجاد سهم 
30 درصــدی برای زنــان در مشــاغل مدیریتی و 

سیاسی است.

 عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی:

تا رسیدن به جامعه ایده آلی برای زنان، فاصله زیادی داریم

دیدگاهخبر

بر اســاس اعالم رییس پلیس مبارزه با موادمخدر 
ناجا، اصفهان پس از تهران، مشهد و شیراز بیشترین 
میزان معتادان متجاهر را دارد. آمار دقیقی از میزان 
معتادان متجاهر در استان وجود ندارد؛ اما بر اساس 
آخرین آمارها  بیــش از دو میلیــون و ۸0۸ هزار 
مصرف کننده مســتمر مواد مخدر در کشور وجود 
دارد که حدود 50 هزار نفــر از آنها معتاد متجاهر 
هســتند. این وضعیت در حالی است که علی رغم 
نگرانی های امنیتی و اجتماعی در مورد وجود این 
افراد در جامعه، در اصفهان حتی متولی درســتی 
در این زمینه کار نمی کند. ســال گذشته رییس 
کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر 
اصفهان در گفــت وگویی مدعی شــد بی توجهی 
دستگاه های متولی به وظایف خود ، مرکز ساماندهی 
معتادان متجاهر اصفهان را در آستانه تعطیلی قرار 
داده اســت. کوروش محمدی اظهار کرد: با اشاره 
به اینکه در جلسات گذشــته برای اداره این مرکز 
برای هر سازمان، وظایفی در نظر گرفته شد، افزود: 
متاسفانه بعد از مدتی همه دستگاه ها وظایف خود 
را رها کردند و در حال حاضر َخیر اداره کننده این 
مرکز نیز دچار مشکالت اقتصادی شده است و توان 
تامین مایحتاج 100 فرد آســیب دیده موجود در 
این مرکز را ندارد.رییس کمیسیون امور اجتماعی 
و محیط زیست شورای اسالمی شــهر اصفهان با 

اشاره به روبه تعطیلی بودن 
مرکز ساماندهی معتادان 
متجاهر شــهر اصفهان، 
اظهار کــرد : چنانچه این 
مرکز تعطیل شود، عواقب 
خوبی را به دنبال نخواهد 
داشــت و چالش هایی که 
تاحدودی مدیریت شده 

است، دوباره به سطح شهر باز می گردد. وی با ابراز 
تاسف از اینکه دســتگاه ها در مورد هزینه های این 

مرکــز توجیه نیســتند، 
اظهار کــرد: ایــن مرکز 
تاکنــون با کمــک مردم 
و  اســت  شــده  اداره 
کمک های دولتی در برابر 
هزینه های کمرشکن آن 
بســیار ناچیز بوده است. 
معتادان متجاهر نه مجرم 
هســتند و نه بیمار شناخته می شــوند به همین 
دلیل نه نیروی انتظامی و نه بهزیســتی، هیچ کدام 

چندان جدیتی در برخورد با این قشــر آسیب زا و 
آســیب پذیر ندارند. نیروی انتظامی تنها به وظیفه 
جمع آوری هــر از چندگاه این افــراد می پردازد و 
بهزیستی نیز با نگهداری چند روزه یا چند ماهه آنها 
مجددا این افراد را در جامعه رها می کند؛ به همین 
دلیل معتــادان متجاهر به دور باطلی از تسلســل 
دچار شــده اند؛ چیزی مانند یک دمل چرکین که 
تقریبا همه مســئوالن ســعی دارند آنها را نبینند؛ 
این در حالی اســت که در بحث معتادان خیابانی 
در حوزه درمان، بخش هــای مختلفی مانند وزارت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران 
و شهید بهشتی طبق پروتکل های ابالغی از سوی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری موظف 
به همکاری با ســایر ســازمان های متولی ازجمله 
بهزیستی و پلیس هستند؛ اما در کالن شهری مانند 
اصفهان، مرکز نگهداری از این افراد تنها به وسیله 
یک نهاد خیریه نگهداری و اداره می شــود.همین 
نامشخص بودن متولی و نبود برنامه برای اصالح و 
سرو سامان دادن به وضعیت این افراد منجر شده تا 
تمامی راه های نجات برای این افراد هم بسته شود. 
در طرح های جمع آوری معتــادان متجاهر تقریبا 
تعداد کمی از این افراد حاضر بــه ترک داوطلبانه 
هستند. نبود پشتوانه، درآمد و نداشتن چشم اندازی 
برای آینده، این افراد را از هرگونه راه رهایی از اعتیاد 
دور نگه می دارد و به تبع آن، هزینه های وجود این 

افراد در جامعه را هم افزایش می دهد.

وقتی کم کاری دستگاه های متولی دردسرسازمی شود

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی اصفهان گفت: 10 مرکز در این 
استان به افراد مبتال به اختالل اوتیسم خدمات تخصصی توانبخشی 
و آموزشــی ارائه می دهند. اصغر فیاض افزود: اصفهان با داشتن این 
10 مرکز در کشور، پیشــتاز اســت؛ زیرا حتی تهران دارای هشت 
مرکز ارائه دهنده خدمات تخصصی به بیماران اوتیسم است. وی با 
بیان اینکه از این تعداد، سه مرکز در شهرســتان اصفهان و بقیه در 
سایر شهرستان های استان قرار دارد، گفت: به دلیل شرایط سخت 

و هزینه های باال، افزایش تعداد مراکز در اســتان ها در شرایط فعلی 
ناممکن است. هم اکنون دست کم یک هزار کودک مبتال به اختالل 
اوتیسم در استان شناسایی شــدند که از این تعداد ۴00 کودک از 
خدمات مراکز تخصصی اوتیســم بهره مند هستند. وی خاطرنشان 
کرد: در این مراکز، خدماتی شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی، مداخالت 
آموزشی رفتاری به فرد بیمار و مداخالت مشاوره ای حمایتی توسط 
روانشــناس و مشــاور به خانواده  های این کودکان داده می  شود.  

شناسایی مبتالیان به اوتیسم از طریق غربالگری کودکان زیر سه سال 
انجام می شود و در صورت معرفی کودکان به پزشک و تائید اختالل 
بیمار، زیر پوشش خدمات تخصصی توانبخشــی و آموزشی مراکز 
بهزیستی قرار می گیرد. وی با تاکید بر اینکه خانواده ها باید نسبت به 
درمان کودکان مبتال به اوتیسم کوتاهی نکنند، گفت: بسیاری از افراد 
مبتال به اوتیسم به دلیل فراگیری آموزش های تخصصی توانبخشی، 

شرایط راهیابی در مدارس عادی و حتی دانشگاه را پیدا کردند. 

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی اصفهان:
 10 مرکز در اصفهان به بیماران اوتیسم خدمات می دهند

 به گفته رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا، اصفهان پس از تهران، مشهد و شیراز بیشترین میزان معتادان متجاهر را دارد

معتادان متجاهر نه مجرم هستند 
و نه بیمار؛به همین دلیل نه نیروی 

انتظامی و نه بهزیستی، هیچ کدام 
چندان جدیتی در برخورد با این قشر 

آسیب زا و آسیب پذیر ندارند

در پی اعالم هشدار سازمان هواشناسی؛
آماده باش کامل دستگاه های خدمات رسان استان اصفهان

با توجه به هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارش های شدید، دستگاه های خدمات رسان استان اصفهان 
به حالت آماده باش در آمدند.مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در هفتمین نشست فوق العاده شورای 
هماهنگی مدیریت بحران استان گفت:پیش بینی شده بارش ها در  مناطق غربی و جنوبی استان آغاز شود و 
بیشترین بارش ها مربوط به شهرستان های شهرضا،سمیرم،نایین،اردستان،خور و بیابانک،برخوار،شاهین شهر 
و میمه و شرق اصفهان است.منصور شیشــه فروش افزود: اخطارهای الزم به دستگاه های  مربوط داده شده؛  
چراکه سطح جذب زیاد شده و عرصه های منابع طبیعی از بارندگی های قبل اشباع شده و بارش های روزهای 
آینده که رگباری خواهد بود به روان آب و سیل  تبدیل می شود.وی گفت: به مردم توصیه می شود قبل از سفر 

از وضعیت آب و هوا و جاده مطلع شوند و در مسیرهای سیالبی و دامنه ارتفاعات و  کوهپایه ها توقف نکنند.

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان:
۲1 هزار کیلوگرم فرآورده دامی غیر بهداشتی در اصفهان معدوم شد

شهرام موحدی اظهار داشت: به دنبال بازرسی های صورت گرفته بر تولید، نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده های 
خامی بالغ بر 21 هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف در هفته گذشته در اصفهان کشف 
و معدوم سازی شد.وی از هفت هزار و 150 بازرسی بهداشتی بر فرآورده های خام دامی در مدت یک ماه قبل خبر 
داد و افزود: در همین راستا 12 واحد متخلف پلمب و ۸۸ متخلف بهداشتی به مراجع قضائی معرفی شد.مدیر کل 
دامپزشکی استان اصفهان اعالم کرد: بیش از 60 مسئول فنی و بهداشتی دامپزشکی بخش خصوصی در مراکز عمده 
عرضه و فروشگاه های بزرگ مستقر شدند.وی اضافه کرد: الزم است که شهروندان فرآورده های خام دامی مورد نیاز 
خود را فقط از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی تهیه و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، شکایات 

خود را به سامانه پاسخگویی 1512 دامپزشکی اعالم کنند.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: با فعالیت موج ناپایدار، 
شاهد بارش های گســترده ای به صورت رگبار، رعد و برق و احتمال تگرگ در 
استان اصفهان خواهیم بود.ابراهیم هنرمند بااشاره به وضعیت هوا، اظهار داشت: 
بررسی نقشه های هواشناســی بیانگر فعالیت موج ناپایداری در بخش جنوبی 
استان طی امروز و فرداست.بر این اساس در بیشتر مناطق استان افزایش ابر، 
وزش باد نسبتا شدید تا شدید و رگبارهای پراکنده پیش بینی می شود.وی با 

بیان اینکه اوج فعالیت این سامانه در نیمه جنوبی و نیمه شرقی است، گفت: این 
سامانه با بارش های گسترده ای به صورت رگبار، رعد و برق و احتمال تگرگ در 
استان اصفهان همراه است و در مناطق شرقی به دلیل وزش باد شدید احتمال 
گرد و خاک و کاهش دید افقی وجود دارد. وی تصریح کرد: دما تغییر محسوسی 
نخواهد داشت و بر این اساس بیشینه دمای اصفهان 1۸ و کمینه آن ۹ درجه 

سانتیگراد خواهد بود. 

هوا
ب و

آ

گرد و خاک و کاهش 
دید افقی در شرق استان

رگبارهای پراکنده و وزش باد 
شدید در اصفهان ادامه دارد؛ 

پریسا سعادت
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لو رفتن مذاکره ستاره 
منچستریونایتد با بارسلونا

خوان ماتا، ســتاره 30 ســاله منچستریونایتد 
احتماال فصل بعد دیگر 
برای این باشــگاه 
بــازی نخواهــد 
کرد.»ماتــا« که 
قراردادش در پایان 
همین فصل به اتمام 
می رسد، قصد تمدید 
با منچســتریونایتد را ندارد و در حال بررسی 
پیشنهادات خود است. یکی از این پیشنهادات 
از بارسلوناست و ستاره اســپانیایی را به شدت 
وسوسه می کند. بارســا با علم به این موضوع 
که »ماتــا« بازیکن آزاد اســت و جذب او هیچ 
هزینه ای نخواهد داشــت، قراردادی دو ساله را 
به این بازیکن پیشنهاد داده است.کادنا سر فاش 
کرد که یکی دو هفته پیش، پدر خوان ماتا که 
ایجنت او نیز محسوب می شود، با سران بارسا 
مذاکراتی داشته است. در واقع بارسا به ماتا عالقه 
دارد ولی او از گزینه های قطعی این باشگاه برای 

فصل بعد نیست.

فرجام خواهی بی فرجام؛ 
»کاستا« محروم ماند

 تالش دیه گو کاستا و باشــگاه اتلتیکو مادرید 
برای کاهــش مجازات 
بازیکــن  ایــن 
اسپانیایی از سوی 
انضباطی  کمیته 
فدراسیون فوتبال 
اســپانیا بــه جایی 
نرســید. کاســتا در 
بازی اخیر تیمش مقابل بارســلونا در نوکمپ 
به دلیل دشــنام دادن به داور، نه تنها در دقیقه 
28 کارت قرمز گرفت بلکه هشــت جلســه از 
همراهی تیمش محروم شد و عمال  فصل برای او  
به پایان رسید. باشگاه اتلتیکومادرید روز جمعه 
با اعتراض به کمیته استیناف سعی در کاهش 
مجازات کاستا داشت؛ اما این کمیته نیز اعتراض 
»روخی بالنکو« را رد و مجازات این تیم را تایید 
کرد.حاال قرمز و سفیدپوشان شهر مادرید کمتر 
از 15 روز فرصت دارند که شــکایت خود را به 
دادگاه ورزش اسپانیا )TAD( ببرند و طبق اعالم 
سرمربی تیم، دیه گو سیمئونه، باشگاه قصد دارد 
مدارکی را برای تخفیف گرفتن در مجازات کاستا 

به این دادگاه ارائه کند. 

پوچتینو: 
 سبک بازی »هری کین«
 عامل مصدومیتش است

چهارشــنبه گذشــته بود که در بازی دو تیم 
تاتنهام و منچسترسیتی در دیدار رفت مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا، هری 
کیــن، کاپیتــان 
تاتنهــام مصدوم 
شــد و به اجبار از 
زمین بــازی بیرون 
مصدومیتی  رفــت؛ 
که هواداران تاتنهام را نگــران کرده چرا که در 
حساس ترین زمان فصل اتفاق افتاده و ممکن 
اســت برای» اسپرز« گران تمام شــود. در این 
میان، مائوریسیو پوچتینو، ســرمربی تاتنهام 
می گوید ســبک بازی هری کین، نقش مهمی 
در مصدومیت او از ناحیه مچ پــا در بازی چند 
روز پیش تیمش مقابل منچسترسیتی داشت. 
پوچتینو مدعی شد، ســبک بازی »کین« او را 
همیشه در معرض آسیب دیدگی قرار می دهد 
و مصدومیت اخیر او ممکن اســت در این برهه 

حساس از فصل برای تاتنهام گران تمام شود.

 بهترین بازیکن لیگ جزیره
 از نظر» ژیرو«

با نزدیک شــدن به پایان لیــگ برتر انگلیس، 
نگاه ها به انتخاب بازیکنــان لیگ جزیره درباره 
بهتریــن بازیکن فصل 
است. در این مقطع 
بازیکنــان با رای 
خودشان بهترین 
بازیکــن فصــل 
 )PFA awards (
را انتخاب می کنند. در 
این رای گیری بازیکنان نمی توانند هم تیمی های 
خودشان را انتخاب کنند؛ بنابراین اولیویه ژیرو 
نمی تواند بــه هازارد رای بدهــد .اولیویه ژیرو، 
مهاجم فرانسوی چلسی که باید رقابت سختی 
با فیرجیل فان دایک داشته باشد، گفت: از نظر 
من »ادن هازارد«  با فاصله بهترین بازیکن لیگ 
برتر در ایــن فصل بوده اســت. البته نمی توانم 
 بگویم که من در این رای گیری به کدام بازیکن

 رای دادم.

تراکتوری ها با اسکورت از فرودگاه تبریز خارج شدند!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 پرسپولیس در جمع ۵۰ تیم
 پر طرفدار جهان

در سراسر جهان تیم هایی حضور دارند که هواداران 
زیادی را هر هفته به ورزشــگاه ها می کشــانند تا 
بازی های تیم هایشان را از نزدیک تماشا کنند. برخی 
از تماشاگران چه در روزهای آفتابی یا بارانی تیم شان 
را رها نمی کنند و حضور گسترده ای دارند. در این 
بین مرکز آمار فوتبال اقدام به بررســی تماشاگران 
در بازی های خانگی خودشــان کرده  تا اسامی  50 
باشــگاه پرطرفدار فوتبال جهان را اعالم کند.تیم 
فوتبال پرسپولیس بین سال های 2013 تا 2018 با 
میانگین 3۶.25 تماشاگر به ازای هر بازی خانگی در 
رده چهل و نهم و باالتر از تیم رئال بتیس قرار گرفته 
است. در بین تیم های آسیایی »گوانگژو اورگراند« در 
رده 2۶ جای گرفته و در صدر تیم های آسیایی است. 
»بیجینگ گــوان« و» اوراواردز« در رده های دوم و 

سوم هستند و پرسپولیس چهارم است.

اتفاق جالب؛ 
دو صعود در یک فصل

تیم شاهین شهرداری بوشهر با حضور در رتبه دوم 
جدول رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه 
های کشــور، یکی از دو مدعی اصلی صعود به لیگ 
برتر محسوب می شود. یکی از مهره های کلیدی و 
تاثیر گذار شاهین شهرداری بوشهر در فصل جاری 
»محمد محبی« بوده که در پست وینگر بازی می 
کند؛ بازیکنی که دو بار توسط کرانچار به اردوی تیم 
امید دعوت شد؛ اما درلیســت نهایی این تیم برای 
حضور در بازی های مقدماتی المپیک 2020 توکیو 
جای نگرفت.نکته جالب در مورد محمد محبی این 
اســت که او در فصل جاری بازی ها برای تیم امید 
شاهین شهرداری بوشهر هم به میدان رفت و به لیگ 
برتر صعود کرد و اگر به همراه شاهین هم لیگ برتری 
شود برای دومین بار در فصل جاری صعود به لیگ 
برتر را جشن خواهد گرفت. جالب اینکه او به همراه 
تیم های نونهاالن، نوجوانان و جوانان شــاهین هم 
درلیگ یک بازی کرد و لیگ برتری شد که این یک 
اتفاق جالب در کارنامه بازیگری محمد محبی است.

 پیشنهاد چلسی به »سردار«
 واقعیت داشت

خلیل آزمون، پدر سردار آزمون، مهاجم تیم زنیت 
 MATCHTV سن پترزبورگ به شــبکه تلویزیونی
روسیه درباره احساس خود با توجه به موفقیت های 
پسرش گفت: »بله، من احساس یک پدر خوشبخت 
را دارم؛ اما به طور کلی ما یک خانواده بزرگ ورزشی 
هســتم که با احتســاب اقوام نزدیک به 200 نفر 
می رسند.« خلیل آزمون در واکنش به این پرسش که 
روبین کازان او یا سردار آزمون را برای مذاکره دعوت 
کرده بود، گفت: »در این برهه سرمربی روبین کازان 
را فقط در تلویزیون دیده بودم و زمانی که عالقه مند 
جذب پسرم شد ابتدا مرا دعوت کرد.« خلیل آزمون 
درباره پذیرش پیشنهاد روبین کازان یا چلسی در آن 
زمان گفت: »پیشنهاد تیم جوانان چلسی واقعا وجود 
داشت؛ اما زمانی که بخشــی از تمرین های قربان 
بردیف در روبین کازان را دیدم تصمیم گرفتم که او 
و تیمش می تواند انتخاب بهتری برای پسرم باشد.« 

در حاشیه

 اینستاگردی

دلجویی اینستاگرامی »عالیشاه« از برانکو
امید عالیشاه که به دلیل مسئله انضباطی از لیست پرسپولیس خارج شده و به امارات نرفته 
بود پس از بازگشت به تمرین سرخ پوشان، با انتشــار تصویری در اینستاگرام، عالقه اش به 
پرسپولیس را ابراز کرد. بسیاری از کاربران فضای مجازی این حرکت او را نوعی دلجویی از 

برانکو و پرسپولیسی ها قلمداد کردند. 

»پاتوسی« بهترین بازیکن فصل استقالل شد
هافبک اهل کشور آفریقای جنوبی آبی پوشان در مقابل تیم سپاهان چهارمین گل خود را در لیگ برتر 
برای این تیم  به ثمر رساند تا در کنار وریا غفوری بهترین گلزن فصل آبی پوشان باشد. پاتوسی پیش از 
این 3 بار هم در لیگ برتر برای اســتقالل پاس گل داده بود تا از این حیث نیز در کنار غفوری قرار گیرد. 
در پایان هفته بیست و پنجم وریا غفوری و آیاندا پاتوســی هر کدام با ۴ گل و 3 پاس گل تاثیرگذارترین 
و امتیازآورترین بازیکنان این تیم هستند. سومین بازیکن تاثیرگذار استقالل هم یک بازیکن مغضوب و 
محروم به نام فرشید باقری است. باقری که بعد از اتفاقات دربی با محرومیت از سوی باشگاه استقالل مواجه 
شده است، با 3 گل و ۴ پاس گل ســومین بازیکن تاثیرگذار استقالل است. با احتساب عملکرد بازیکنان 
 استقالل در لیگ قهرمانان آســیا، پاتوســی با ۴ گل و 5 پاس گل بهترین بازیکن این فصل آبی پوشان

خواهد بود.

تراکتوری ها با اسکورت از فرودگاه تبریز خارج شدند!
اعضای تیم تراکتورسازی با اسکورت پلیس از فرودگاه شهید مدنی تبریز خارج شدند.کاروان تیم تراکتورسازی 
بعد از شکست 3 بر یک مقابل سپیدرود رشــت،  جمعه شب با پرواز اختصاصی از رشــت به تبریز برگشت. 
سرخ پوشان فوتبال آذربایجان که امیدوار بودند با کسب یک برد خوب و صدرنشینی در لیگ، به تبریز برگردند 
در این بازی ناکام ماندند. در بازگشت تراکتور به تبریز برخی هواداران ناراضی از شکست به دست آمده با موضع 
اعتراضی در فرودگاه حاضر شدند و می خواستند اعتراض خود را به گوش مسئوالن و بازیکنان برسانند. آنها 
که از محسن فروزان هم خیلی ناراحت بودند، قصد داشتند به این دروازه بان نیز اعتراض کنند که در مواجهه 
با این موضوع مسئوالن باشگاه مقدمات خروج از بخش CIP فرودگاه را فراهم کردند. تراکتوری ها از قسمت 
 CIP ویژه فرودگاه و با اسکورت ویژه پلیس از فرودگاه تبریز خارج شــدند. با این حال برخی هواداران مقابل

حاضر شدند و اعتراض هایی به عملکرد تیم داشتند.

وزنه بردار ملی پوش اصفهانی:

  حمایت از یک ورزشکار
 باعث ایجاد انگیزه  برای کسب مقام می شود

وزنه بردار ملی پوش اصفهانی در رابطه با آخرین وضعیت خود در اردوی تیم ملی وزنه برداری قبل از 
اعزام به مسابقات آسیایی چین، اظهار کرد: در وضعیت خوبی به سر می برم و تمریناتم را با قدرت انجام 

می دهم. چهارم اردیبهشت ماه هم در دسته 8۹ کیلوگرم مسابقه خواهم داد.
مسعود چترایی، در پاسخ به این سوال که علت دوری یک ساله از تیم ملی چه بود، گفت: سال ۹۶ به 
مسابقات یونورسیاد اعزام شدم که نتوانستم نتیجه مناسبی بگیرم، بعد از آن در لیگ برتر وزنه زدم و 
تصمیم داشتم که به مسابقات قهرمانی جهان آمریکا بروم که از ناحیه آرنج دچار آسیب دیدگی شدید 
شدم. وزنه بردار ملی پوش اصفهانی  ادامه داد: حدود شش ماه وزنه نمی زدم و مراحل درمانی را طی 
کردم تا آسیبم بهبود یابد. در مسابقات لیگ برتر ۹۷ شرکت کردم و بعد از آن به اردوی تیم ملی دعوت 
شدم و تا االن هم برای رسیدن به شرایط ایده آل تمرینات خوبی انجام داده ام. دارنده مدال نقره جام 
باشگاه های آسیای وزنه برداری در رابطه با رسیدگی مسئوالن ورزش استان اصفهان، خاطرنشان کرد: 
تا به حال افتخار نداشته ام که از اداره کل ورزش با من تماس بگیرند و حتی با روابط عمومی اداره کل 
ورزش صحبت کنم؛ نمی دانم چرا مسئولین استان زمانی که یک ورزشکار مدال می گیرد پیدای شان 
می شود و بعد از آن از ورزشکاری که برای استان افتخارآفرینی کرده سراغی نمی گیرند؛ در اردوی 11 
نفره تیم ملی حضور دارم و حمایت مسئوالن دیگر استان ها را می بینم، متاسفانه اصفهان، ضعیف ترین 
استان از لحاظ حمایت از ورزشکاران است. وی ادامه داد: 15 سال اســت که وزنه می زنم؛ اما در این 
چند سال هیچ کدام از مسئوالن ورزش اســتان با من تماس نگرفته اند که جویای وضعیتم شوند، در 
صورتی که اگر از ورزشکاران حمایت شــود، باعث ایجاد انگیزه و در نهایت افتخارآفرینی توسط او در 

تورنمنت های مختلف می شود.

سرمربی استقالل در تشریح برنامه ریزی خود برای شکست 
سپاهان از یک نکته کلیدی پرده برداشت. وینفرد شفر موفق 
شد اولین شکست فصل تیم ســپاهان را در خانه رقم بزند و 
شاگردان قلعه نویی را با یک گل شکست دهد تا به این ترتیب 

همچنان جایگاه  خود را در جمع باال نشینان حفظ کرده باشد.
وینفرد شفر در تشــریح برنامه های خود برای این برد  گفت: 
در بازی های قبلی و برابر ذوب آهن دیدیم که سپاهان از نظر 
بدنی افت می کند و ما می توانیم به گل برسیم. تبریزی و منشا 

به ترکیب اضافه شدند و هر دو موقعیت های زیادی داشتند. 
نکته مهم برای ما این بود که شانس ایجاد کنیم و البته شانس 
هم آوردیم. این موضوع ایده ما برای این مســابقه بود. ذوب 
آهن نیز مانند استقالل در دقایق پایانی دروازه تیم قلعه نویی 
را باز کرد و آبی ها نیز با استفاده از پلن موفقی که منصوریان 
استفاده کرده بود، قلعه نویی را شکست دادند تا دوباره در لیگ 

برتر جان بگیرند.

نقش »منصوریان«  در نقشه موفق شفر برای کسب پیروزی

ادعای روز

ایرانفوتسال
 - 

روسیه
ساعت 
13:15

شبکه 
ورزش

شیمیدر بسکتبال
تهران - 

شهرداری 
گرگان

ساعت
15

شبکه 
ورزش

کریستال فوتبال
پاالس - 
منچستر 

سیتی

ساعت
17:35

شبکه 
ورزش

لیورپولفوتبال
- 

 چلسی
ساعت

20

شبکه 
ورزش

فروزینونه فوتبال
-

 اینتر
ساعت

23

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه 

25فروردین

علی دایی که در ابتــدای فصل پانزدهــم در ماجرایی عجیب 
توســط حمیدرضا سیاســی از هدایت تیم برکنار شده بود، در 
این مدت بابت عدم پرداخت مطالبــات مربوط به مالیات خود 
به چالش بزرگی با باشــگاه پرســپولیس برخورد. ماجرایی که 
همواره یکــی از دالیل مصاحبه های تنــد او علیه مدیران وقت 
باشگاه از مدیری به مدیر بعدی انتقال می یافت. سرمربی کنونی 
ســایپا که از زمان جدایــی اش از نیمکت پرســپولیس، تجربه 

حضور روی نیمکــت صبای قم، نفت تهران و بعد از آن ســایپا 
را تجربه کرد، همواره بابت عدم پرداخــت مطالبات مربوط به 
مالیاتش شــاکی بود و اخطارهای ممیزهای مالیاتی به شدت 
عصبانیــت او که با بیزینس هــای خارج از فوتبــال و مراودات 
مربوط به آن نیز ســر و کار داشــت، افزود.با حضور علی اکبر 
طاهری و عدم توجه این مدیرعامل نســبت بــه نامه های علی 
دایی، این عصبانیت افزایش یافــت و در حالی که این مبلغ در 

زمان جدایی علی دایی 112 میلیون بود، با بی توجهی نســبت 
 به پرداخت آن و جرایم به مبلغی نزدیک به سه میلیارد تبدیل

 شد!
اکنون باشــگاه پرســپولیس در نهایت موفق به پرداخت مبلغ 
باقی مانده این مطالبه علی دایی که 350 میلیون است شده است 
تا بزرگ ترین پرونده میان طرفین که علی دایی را طی سالیان 

اخیر روبه روی باشگاه قرار داده بود، بسته شود.

بسته شدن پرونده جنجالی پرسپولیس – علی دایی

 طبقه دومی که به کار نیامد
 در روزی که ظرفیت ورزشگاه نقش جهان کامل شد، این استادیوم مملو از تماشاگر نشد

سمیه مصور

در روزی که رویایی قهرمانی سپاهان در هجدهمین 
دوره رقابت های لیــگ برتر بــا گل دقیقه ۹0+۷  
مهاجم نیجریه ای اســتقالل دود شــد و کســب 
ششمین عنوان قهرمانی طالیی پوشان نصف جهان 
تنها در گرو احتماالت باقی ماند، طبقه دوم ورزشگاه 
۷5 هزار نفری نقش جهان مورد استفاده قرار گرفت 
تا باالخره پس از سال ها، تماشاگران امکان حضور 
در این طبقه را پیدا کنند؛ اما شکست تلخ شاگردان 
قلعه نویی در این دیدار موجب شــد تــا این اتفاق 

چندان به چشم نیاید.
قرار بود برای دربــی فوتبال اصفهــان، طبقه دوم 
نقش جهان آماده شــود. تاریخ 15  اسفند ماه برای 
بهره برداری کامل از طبقه دوم استادیوم اختصاصی 
ســپاهانی ها اعالم شــده بود؛ اما برای دربی نصف 
جهان حتی سکوهای اول هم پر نشد تا اصال نیازی 

به طبقه دوم نباشــد و وقتی نیاز به صندلی بیشتر 
نبود کسی هم به صرافت نیفتاد که آیا پروژه در زمان 
مقرر  آماده شده است یا نه؟ برگزاری دیدار حساس 
تیم های سپاهان و استقالل تهران در جریان هفته 
بیســت و پنجم لیگ برتر باشگاه های کشور موجب 
شد تا ســپاهانی ها باالخره پس از سال ها و کش و 
قوس فراوان، مجوز حضور تماشاگران در طبقه دوم 
نقش جهان را بگیرند و این ورزشگاه با ظرفیت کامل 

مهیای این دیدار سرنوشت ساز شود.
 ماجرای بهــره برداری از ورزشــگاه نقش جهان از 
آن ماجرای های نود قســمتی فوتبال کشور بود که 
ریاست چهار رییس جمهور را در این مدت طوالنی 
به خود دید. ســه رییس جمهور به این ورزشــگاه 
رفتند؛ از اکبر هاشمی رفســنجانی در اواسط دهه 
۷0 تا محمود احمدی نژاد؛ در نهایت اما این پروژه 
طوالنی مدت که اتمام آن نزدیک به 30 سال طول 
کشید، پس از ســال ها در مهر ماه سال 13۹5 و با 

حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی 
)جهانگیری در زمان تصویب پروژه استاندار اصفهان 
بود( پس از بازسازی، افتتاح شد ولی نه به طور کامل 
و در این چندسال تماشاگران تنها می توانستند از 

ظرفیت سکوهای طبقه  اول استفاده کنند. 
در نهایــت بــا پادرمیانــی وزیــر ورزش و جوانان 
مسئولیت کامل ورزشــگاه نقش جهان به شرکت 
فوالد مبارکه واگذار شــد و با تــالش های صورت 
گرفته این شرکت در راه آماده سازی این ورزشگاه، 
نقش جهان با ظرفیت۷5 هــزار نفری مهیای دیدار 
هفته بیست وپنجم شــد؛ اما در حالی که تصور می 
شد برای بازی حساس ســپاهان و استقالل در یک 
روز تعطیل ورزشــگاه نقش جهان مملو از تماشاگر 
شود، ســکوهای زیادی خالی ماند تا مشخص شود 
افزایش ظرفیت این اســتادیوم چندان هم تصمیم 
هوشمندانه ای نبوده است. افتتاح طبقه دوم  نقش 
جهان در شــرایطی  عصر جمعه صورت گرفت که 

به خاطــر اســتفاده از این ظرفیت، این ورزشــگاه 
در ســال 138۶ بازســازی شد  و  12 ســال برای 
 اضافه شدن ۴0 هزار نفر به ظرفیت ورزشگاه زمان

 گذاشته شد.
ورزشــگاه نقش جهان که حاال دومین اســتادیوم 
 بزرگ ایران از نظر ظرفیت بعد از آزادی به شــمار

 مــی رود هنوز نقص هــای زیادی را  ســر راه خود 
می بیند؛ نقص هایــی مانند عدم نصــب چادرها تا 
عدم احداث جاده هــای مواصالتی مناســب که تا 
مدت ها می تواند همچنان سوژه رسانه های ورزشی 

باقی بماند.
به نظر می رسد ورزشــگاه اختصاصی سپاهان که 
از روز جمعه توانســت در طبقه دوم هــم میزبان 
تماشــاگران اصفهانی باشــد، نمی توانــد روزهای 
زیــادی  مملــو از تماشــاگر  باشــد و تمــام این 
 هیاهــو بــرای تکمیل طبقــه دوم، بی ثمــر باقی

 خواهد ماند.
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نخستین خط مینی بوس شهری افتتاح شد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

شهرستان

 استاندار اصفهان
 مهمان شورای شهر می شود

عباس رضایــی، اســتاندار اصفهان بــه منظور 
آشــنایی بــا عملکــرد و اقدامات شــهرداری و 
شورای اسالمی شهر در ســال ۹۷ و برنامه های 
سال جاری مدیریت شهری، امروزمهمان جلسه 
هفتاد و ســومین جلســه علنی شــورای شهر 
اصفهان  می شود. قرار اســت این جلسه شورای 
 شهر در تاالر شورای شهرداری مرکزی اصفهان 

برگزار شود.

برگزاری دوره های آموزشی - 
تخصصی برای اصحاب رسانه

مدیر فرهنگســرای رســانه اصفهان در جلسه 
هم اندیشــی با متولیان دانشــگاه آزاد اسالمی 
شاهین شهر اظهار داشت:رسانه های امروز، تشنه 
آموزش هستند که فرهنگسرای تخصصی رسانه 
شــهرداری آمادگی دارد در این راستا دوره های 
مختلف آموزشی - تخصصی برای اصحاب رسانه 
با حضور اساتید مجرب کشــور را همچون سال 
گذشته برگزار کند. فاطمه شفیعی بیان داشت: این 
در حالی است که دوره های آموزشی عمومی سواد 
رسانه را برای مردم عامه نیز فراهم کردیم و تاکنون 

شاهد خروجی های خوبی از این جلسات بودیم.
وی با اشاره به اینکه فرهنگسرای تخصصی رسانه 
آمادگی کامل دارد که فضایی برای تبادل علمی و 
حرفه ای رسانه ای با دانشگاه آزاد اسالمی شاهین 
شهر فراهم کند، گفت: این امکان وجود دارد که 
دانشجویان این دانشگاه بتوانند از فضای کتابخانه 

این فرهنگسرا استفاده کنند.

گشایش نمایشگاه نقاشی»فاجعه 
آرام نمی گیرد« در اصفهان

 نمایشــگاه نقاشــی با عنــوان» فاجعــه آرام 
نمی گیــرد« روز شــنبه با حضــور جمعی از 
هنرمنــدان اســتانی و کشــوری در گالری 
گذار شــهر اصفهان گشــایش یافــت.در این 
نمایشــگاه، 20 تابلــوی هنرمنــد »فریبــا 
رهنورد« با مضامیــن اتفاق هــای فاجعه بار 
جهان بــا تکنیک هــای کوالژ)ترکیب عکس 
 و نقاشــی( و رنگ و روغن به نمایش گذاشته

 شــده اســت.فریبا رهنورد، در حاشیه افتتاح 
نمایشــگاهش گفت: تابلوها روایت گر دغدغه 
های من در مورد اتقافات جهان است که در آن 
به جهان و اتفاق های فاجعه بار در زمینه حیات 
فکر شــده و به ســبک اکسپرسیونیسم نیز به 

تصویر کشیده شده است.
گفتنی اســت؛ ایــن نمایشــگاه تــا چهارم 
اردیبهشت ماه در گالری گذار واقع در خیابان 
حکیم نظامی، کوی سنگ تراشی ها پالک ١٥ 

دایر است.

با حضور مسئوالن شهری فالورجان 
صورت گرفت؛

 تقدیر از پاسداران و جانبازان 
همزمان با اعیاد شعبانیه

همزمان با اعیاد شعبانیه؛ شهردار، ریاست و اعضای 
شورای شهر فالورجان در دیدارهای جداگانه ای از 
پاسداران و جانبازان این شهرستان تقدیر کردند. 
همزمان با والدت با سعادت سرور و ساالر شهیدان 
حضرت ابا عبدا... الحســین )ع( و گرامیداشــت 
روز پاســدار مســئوالن شــهری فالورجان با 
فرماندهی و پاسداران ناحیه مقاومت بسیج این 
شهرســتان دیدار کردند و از آنها تقدیر به عمل 
 آوردنــد. همچنین به مناســبت والدت حضرت

 ابوالفضــل العبــاس )ع( و بزرگداشــت روز 
جانبــاز در راســتای تجلیــل و قدردانــی از 
جانبازان  هشــت ســال دفاع مقدس؛ شهردار، 
ریاســت و اعضای شــورای اســالمی شــهر، 
 معاونــت فرهنگــی شــهرداری فالورجــان 
شهرســتان  شــهید  بنیــاد  ریاســت  و 
 فالورجان، در دیــدار با این دالور مــردان غیور 
هشــت ســال دفاع مقــدس، از ایثارگری های 
ایــن عزیــزان و همچنیــن خانواده هــای 
 محترم شــان مراتب تقدیر و تشــکر را به عمل

 آوردند.   با حضور شــهردار و ریاســت شــورای 
اسالمی شهر  مراســم تجلیل از جانبازان شاغل 
در شهرداری و شورای اسالمی شهر به مناسبت 
فــرا رســیدن والدت حضرت عبــاس)ع( و 

گرامیداشت روز جانباز  برگزار شد.

استاندار اصفهان  مطرح کرد:
اصفهان؛ رکورددار  کمک های 

نقدی به سیل زدگان
استاندار اصفهان در جشنواره کمک به سیل زدگان 
که از سوی سازمان نظام پزشکی استان برگزار شد، 
اظهار کرد: شاهد وقوع سیل ویرانگر در سه استان 
بودیم که مشکالت بسیاری را برای هموطنان مان 
در استان های خوزستان، لرســتان و گلستان و تا 
حدودی در بخش های دیگر از جمله اصفهان فراهم 
کرد. عباس رضایی ادامه داد: در جنوب و غرب استان 
نیز در روز های ابتدایی مشکالتی را به خاطر سیل 
داشتیم که به فضل الهی مدیریت و هماهنگی شد و 
فاجعه انسانی در استان صورت نگرفت. مدیر ارشد 
استان با بیان اینکه اصفهان به صورت رسمی، معین 
استان خوزستان و به صورت غیر رسمی معین استان 
لرستان است، افزود: بر مبنای تفکر انسان دوستی و 
جایگاه ویژه مردم اصفهان در تمامی ابعاد انقالب، 
این بار هم بســیاری از اقشار متعهد و متدین مردم 
به صورت خودجوش به یاری ســیل زدگان رفتند.
وی افزود: بر اســاس آمار ارائه شده استان اصفهان 
از نظر کمک های نقدی در سطح اولین استان های 
کشور است  و از در جهت کمک های غیر نقدی به 

سیل زدگان، استان دوم کشور هستیم.

عضو شورای شهر: 
تغییر رویکرد هفته فرهنگی 

اصفهان، اقدامی شجاعانه است
عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به تغییر رویکرد 
برنامه های هفته فرهنگی اصفهان در ســال جاری 
گفت: اینکه شــهردار اصفهان هفته فرهنگی را به 
سمت همدلی با آســیب دیدگان از سیل در کشور 
سوق  داده، بزرگ ترین خدمت به مردم اصفهان در 
راستای معرفی داشته ها و ارزش های ناب فرهنگی 

مردم این شهر است و جای تقدیر دارد.
کوروش محمدی، بــا بیان اینکــه هفته فرهنگی 
فرصتی برای معرفی داشته ها و ارزش های فرهنگی 
اصفهان به کشــور و تاکید بر نقــاط قوت فرهنگی 
این شهر اســت، اظهار کرد: وظیفه مجریان برگزار 
کننده هفته فرهنگی اصفهان این نیســت که در 
این هفته به مردم چیزی را القــا کنند، بلکه هدف 
از برگزاری هفته فرهنگی معرفی داشته ها و احیای 
بخش هایی از پتانسیل های اصفهان است.وی ادامه 
داد: اصفهان به عنوان مهد فرهنگ و تمدن، از شهرت 
و آوازه خوبی در حوزه فرهنگی برخوردار اســت و 
این وظیفه سنگینی را بر عهده مسئوالن و مجریان 
هفته فرهنگی اصفهان می گــذارد که برنامه های 
فرهنگی را در این هفته متناسب با شرایط جامعه و 
سطح دریافت جامعه معرفی و تقویت کنند. رییس 
کمیســیون امور اجتماعی و محیط زیست شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه برنامه ها باید برای 
مردم حس خوشایندی ایجاد کند، گفت: مدیریت 
شــهری به دنبال هم خوانی و انطباق با داشته های 
فرهنگی مردم اســت، اینکه شهردار اصفهان هفته 
فرهنگی را به سمت همدلی با آسیب دیدگان از سیل 
در کشور ســوق  داده، بزرگ ترین خدمت به مردم 
اصفهان در راســتای معرفی داشته ها و ارزش های 

ناب فرهنگی است. 

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری مطرح کرد:
نقش  GIS  در برنامه ریزی و 

مدیریت شهری اصفهان
مدیرعامل سازمان فاوا شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: »جی آی اس« یا سامانه های اطالعات مکانی، 
کاربردهایی همچون مدل ســازی زمین و عوارض 
آن در رایانه، پیونــد داده های مکانی عوارض زمین 
با داده های توصیفی آنها و تبدیل داده ها به اطالعات 
کاربــردی جهت اســتفاده در برنامــه ریزی های 
مدیریتــی را دارد. حمیدرضا ابطحی با اشــاره به 
دستاوردهای نوین ســازمان در حوزه GIS گفت: 
این سازمان تاکنون اقدامات قابل توجهی در حوزه 
اطالعات مکانی انجام داده است، تهیه عکس های 
دیجیتال هوایی با دقت باال، تهیه نقشــه های پایه 
شــهری با تکنولوژی هــای نویــن فتوگرامتری، 
برداشت های زمینی در الیه های مختلف مکانی و به 
روزرسانی این نقشه ها از جمله اقدامات این سازمان 
است. مدیرعامل سازمان فاوا شــهرداری اصفهان 
افزود: در بخش ایجاد زیرســاخت های مکانی این 
سازمان اقدام به ایجاد و راه اندازی ایستگاه های دائم 
GPS شهر اصفهان و ایجاد نقاط مبنای ارتفاعی در 
کل محدوده شهر اصفهان با هدف افزایش سرعت و 
دقت نقشــه برداری برای اجرای پروژه های عمرانی 
و شهرسازی کرده اســت. ابطحی گفت: در بخش 
پایگاه داده و سامانه های مکان مند نسبت به ایجاد 
و راه انــدازی پایــگاه داده مکانی شــهر اصفهان، 
اشــتراک گذاری داده های مکانی به ســامانه های 

مکان- مبنا اقدام شده است.

مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان از 
پیشرفت 70 درصدی آزادسازی خیابان آقا 
نورا... نجفی خبرداد؛خیابانی که آزادسازی و 
تکمیل آن طی چند سال گذشته سروصدای 
زیادی را در رســانه ها به پا کرده و مقاومت 
دوستداران میراث فرهنگی در مقابل اجرایی 
شدن این طرح موجب شــد تا طی سالیان 
گذشــته در روند اتمام آن وقفه هایی ایجاد 

شود.  
6 ســال پیش بود که مدیریت شــهری اصفهان 
تصمیم گرفت تــا کلنگ احداث ایــن گذرگاه که 
خیابان حافظ را به خیابان نشاط وصل می کرد، بر 
زمین بزند؛ اتفاقی که البته زمینه اجرایی شدن آن 
طی سال های پیشین با سفید شدن محوطه  پشت 
میدان نقش جهان و مسجد شیخ لطف ا... به مرور در 
حال رخ دادن بود ولی رنگ رسمیت به خود نگرفت. 
این اتفاق به دلیل هم جواری با میدان تاریخی نقش 
جهان به مذاق عالقه مندان میراث فرهنگی خوش 
نیامد و همین مسئله موجب شــد تا تغییراتی در 

روند اجرایی شدن این طرح حاصل شود. 
ابتدا قرار بود این خیابــان با عرض 36 متر احداث 
شــود؛ اما پــس از مخالفت های صــورت گرفته  
24،20،١6،١4 و ١2 اعدادی بودند که برای عرض 
این خیابان در نظر گرفته شد. از آنجایی که ساخت 
این خیابان و گذر از ابتدا اشتباه بود، شهرداری هر 

بار با شروع فعالیت دچار مشــکل و از ادامه مسیر 
باز ماند تا اینکــه باالخره اوایل ســال ۹٥ ناگهان 
شــهردار وقت اصفهان مجددا اعالم کرد که عرض 
١4 متری برای این گذر مصوب شده است و با ابالغ 
استانداری اصفهان آزادســازی ها بر اساس عرض 

١4 متر آغاز شد.
به گفتــه مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان، 
تعیین عدد ١4 برای عرض این خیابان بر اســاس 
آخرین مصوبه ای که در کمیسیون ماده پنج سال 
به تصویب رسیده مشخص شــده است و از همان 
سال ۹٥ اقدامات مربوط به آزاد سازی پالک های 
در مســیر اجرای پروژه خیابان آقا نورا... نجفی به 

طول 6۹0 متر در دستور کار مدیریت شهری قرار 
گرفته است.

حســین کارگر، با بیــان اینکه مســاحت خیابان 
آقانورا... نجفی حدود هفت هــزار و ١00 مترمربع 
اســت،  می گوید: »برای احداث ایــن خیابان ۷٥ 
پالک در مسیر قرار گرفته که تاکنون ۷0 درصد از 
آزادسازی آن به اتمام رسیده و ١2 پالک مسکونی 
باقی مانده که شش پالک آن باید به صورت کامل 
و شــش پالک به صورت نیمی از مساحت پالک ها 

آزادسازی شود«.
 بــه گفته مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان، 
تسریع در روند آزادســازی پالک های باقی مانده 

در گرو همکاری هر چه بیشــتر مالکان پالک ها با 
شهرداری منطقه است.

 حســین کارگر  با بیان اینکه فاز نخســت احداث 
خیابان آقانــورا... نجفی حدفاصل خیابان نشــاط 
تا رو به روی بیت الحســین)ع( به طول 220 متر 
قبل از سال ۹۸ به اتمام رسیده و پیاده روسازی آن 
انجام شده است، افزود: امیدواریم با همکاری مردم 

امسال آزادسازی این خیابان را به اتمام برسانیم.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به نحوه 
آزادسازی  پالک های در مسیر اجرای پروژه خیابان 
آقانورا...نجفی،  ادامه داد: آزادســازی ها بر اساس 
طرح مصوب زیر نظر کمیســیون ماده پنج انجام 
می شــود، به عنوان مثال چنان چه دو یا سه متر از 
یک منزل در طرح آزادسازی مسیر قرار گیرد، طبق 
قوانین آزادسازی انجام می شــود؛ اما گاهی مالک 
اعالم می کند که قصد دارد تمام ملک را در اختیار 
شهرداری قرار دهد که در این مواقع بخشی که در 
مسیر قرار گرفته بر اســاس قیمت گذاری مسیر و 
بخش خارج از مسیر بر اساس قیمت گذاری خارج 

از مسیر انجام می شود.
 بر اساس صحبت های مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان به نظر می رسد که با پایان کامل آزادسازی 
این خیابان، باالخــره پرونده یکــی از موضوعات 
جنجال بر انگیز و بی پایان  این سال های اصفهان  
به پایان می رسد؛ اگرچه اختالف ایجاد شده بر سر 
این موضوع میان میراث فرهنگی و مدیریت شهری 

هنوز حل نشده باقی مانده است.

پیشرفت 70درصدی آزادسازی یک خیابان پرسر و صدا

مدیر اداره امور اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی شــهرداری 
اصفهان گفت: مشارکت شــهرداری اصفهان در اجرای برنامه های 
اجتماعی با هدف ایجاد یک ارتباط دوســویه بین نهادهای مدنی و 

حاکمیتی در راستای توسعه مشارکت های مردمی انجام می شود.
مســعود مهدویان فــر اظهار کرد: نخســتین همایــش تخصصی 
توانمندسازی ســمن های حوزه صیانت اجتماعی در بحث طراحی 

اکوسیســتم کارآفرینی دانش بنیان برای صیانت از معتادان بهبود 
یافته، یکی از برنامه هایی است که در قالب ستاد مبارزه با مواد مخدر 
در استان اصفهان برنامه ریزی و با مشارکت اداره اجتماعی شهرداری 
اصفهان برگزار شد. وی افزود: مخاطبان اصلی این برنامه سمن های 
فعال اجتماعی در حوزه پیشــگیری و صیانــت اجتماعی از اعتیاد 
هستند، لذا در این برنامه که با هدف توانمندسازی سمن های فعال، 

شبکه سازی ظرفیت های مردمی و رفع چالش ها و مشکالت طراحی 
و برنامه ریزی شده بود، اشاره شد که مداخالت اجتماعی و مشارکت 
مردمی بهترین روش در مبارزه با آسیب های اجتماعی است. مهدویان 
فر تصریح کرد: باتوجه به اینکه سمن های اجتماعی نقش مهمی در 
مبارزه با مواد مخدر دارند، الزم است که این سمن ها برای پیشگیری و 

صیانت اجتماعی توانمند شده و به یک سطح فعال برسند.

مدیر اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مطرح کرد:
تالش شهرداری برای ایجاد ارتباط دوسویه بین نهادهای مدنی و حاکمیتی

پرونده  پرحاشیه ترین  طرح  مدیریت شهری به ایستگاه پایانی نزدیک می شود؛

معاون خدمات شهری شهردار خبر داد:
آماده باش شهرداری برای بارش های احتمالی چند روز آینده

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهارکرد: سازمان آتش نشانی با 24 ایستگاه برای رفع آب گرفتگی 
منازل و مراکز تجاری و شهرداری های مناطق ١٥ گانه نیز برای رفع آب گرفتگی و دفع آب های سطحی در 
شبکه معابر و خیابان ها به حالت آماده باش در آمده اند. حسین امیری خاطرنشان کرد: در سطح بزرگراه های 
شهر پیش بینی های الزم صورت گرفته و الیروبی سپتینگ ها و چکاپ آنها برای جلوگیری از آب گرفتگی 
توسط مناطق انجام شده است. وی گفت: شهرداری های مناطق ١٥ گانه با تمام امکانات، تجهیزات و نیرو های 
خود برای رفع مشکالت و آب گرفتگی های ناشی از بارندگی آمادگی کامل را دارند.امیری با بیان اینکه با جاری 
کردن آب در مادی های شهر اصفهان سیالب ایام نوروز به خوبی مدیریت شد، اظهار کرد: در حال حاضر نیز 

استفاده از مادی های شهر مورد توجه است و گرفتگی های احتمالی مسیر مادی ها رفع می شود.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان:
نخستین خط مینی بوس شهری افتتاح شد

مدیر منطقه ١١ شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به عرض کم خیابان های منطقه ١١ و به منظور کاهش 
آلودگی هوا، کاهش بار ترافیکی و تســریع در عبور و مرور شــهروندان، مینی بوس هــای با کیفیت کولردار 

جایگزین اتوبوس ها در این منطقه شد. 
حمید اشرفی افزود: پس از برگزاری جلسات مختلف کارشناسی با شرکت اتوبوسرانی، امام جمعه و معتمدان 
رهنان، تصمیم به راه اندازی خط مینی بوس شهری گرفته شد و این خط به عنوان نخستین خط مینی بوس 
شهری به بهره برداری رسید.مدیر منطقه ١١ شهرداری اصفهان با بیان اینکه این مینی بوس ها در خط شماره 
2٥، آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند؛ خاطرنشان کرد: مسیر مینی بوس های این خط از پایانه خرم 

آغاز شده و از خیابان های شهیدان شرقی و غربی، هاشمی نژاد و سردار شهید بختیاری می گذرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با 
بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که سال ۹۸ در 
برنامه ریزی های بلند مدت شهر اصفهان تاثیرگذار 
خواهد بود »تهیه برنامه جامع شــهر اصفهان با 
رویکرد نوین« است، اظهار کرد: دستاورد کلیدی 

برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد 
نوین، تحقــق بیش از پیــش اراده 
شهروندان و مردم ساالری در مدیریت 
شهری است که هم از طریق اصالحات 
ســاختاری به منظور افزایش نقش 
مدیریت محلی در تصمیم گیری ها و 
هم به واسطه به کارگیری مشارکت 
ســهم داران )ذی نفعان( یعنی همه 
افراد و گروه هایی که مثبت یا منفی و 

مستقیم یا غیر مستقیم از برنامه تاثیر می پذیرند 
یا بر آن تاثیر می گذارند، در فرآیند تدوین برنامه 
حاصل می شود. ســید احمد حسینی نیا با بیان 
اینکه در تالش هســتیم تا »گفتمان توســعه 
شهری« در سطح شهر اصفهان تسری پیدا کند، 
ادامه داد: ایــن معاونت به عنــوان دبیر اجرایی 
تهیه برنامه جامع شــهر اصفهان با رویکرد نوین 
برنامه ریزی جهت اطالع رسانی گسترده در سطح 
شهر، برگزاری سمینار آموزشی با سهم داران )ذی 
نفعان( برنامه جامع، برگزاری جلسات گروه های 
کانونی با سهم داران و اقشــار مختلف، برگزاری 
نشست های همگانی و تریبون آزاد، همایش های 
بزرگ اجماع سازی و جلسات گفت و گو و بحث 

در ســطح محالت را در ســال ۹۸ انجام خواهد 
داد. وی تصریح کرد: حمایت از گســترش علوم، 
فنون و تولید علم یکــی از بنیادی ترین اقدامات 
هر مجموعه دانش بنیان برای ایجاد زمینه رشد 
و شکوفایی است؛ از این رو تالیف، ترجمه کتب 

و حمایت از نوشته های ارزشــمند اساتید برتر 
شهرسازی و معماری در سال ۹۸ با هدف تعالی 
عملکرد معاونت شهرسازی و معماری و ارتقای 
فرهنگ عموم شهروندان و آموزش و اطالع رسانی 
به متخصصان در دســتور کار قرار دارد. معاون 
شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان افزود: 
برای عملیاتی کردن شاخص های شهر اسالمی 
در کالن شــهر اصفهان، تدوین شــاخص های 
شهرسازی و معماری ایرانی- اسالمی، بازنگری 
و تدوین ضوابط شهرسازی و معماری کالن شهر 
اصفهان؛ برگزاری جشــنواره بزرگ معماری و 
شهرســازی اصفهان و... از دیگر برنامه های سال 

۹۸ است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:
 تهیه برنامه جامع شهر  با رویکرد نوین

دبیر ســتاد مدیریت بحران شهرداری اصفهان 
گفت: نیروهای امدادی اصفهان در حال ایجاد 
خاکریز در حاشــیه کارون هستند تا مانع ورود 
آب به منازلی که در حاشیه رودخانه قرار دارد، 

شوند. 

احمدرضا مرادی با بیان اینکه اکیپ های امدادی 
از ١۸ فروردین در اهواز مســتقر هســتند و با 
تقسیم کار، هر کدام موظف به استحکام بخشی 
قسمت های مختلف شــهر اهواز شده اند، اظهار 
کرد: هم اکنون در منطقه ســه اهــواز به دلیل 
چرخشی که در آب رودخانه وجود دارد و فشار 
زیاد آب، احتمال آب گرفتگی اطراف رودخانه و 
منازل در مسیر وجود دارد که نیروهای اصفهان 
در حال ایجــاد خاکریز در حاشــیه رودخانه و 

تحکیم و افزایش آن هستند.
وی گفت: در ایــن منطقه آبگرفتگــی منازل 
و باالزدگی فاضالب را داشــتیم کــه با تحکیم 
خاکریزهای ساخته شــده درصدد هستیم تا از 

خســارات احتمالی در صورت بارش باران های 
بعدی در اهــواز جلوگیری کنیم. دبیر ســتاد 
مدیریــت بحران شــهرداری اصفهــان افزود: 
تجهیزات شــهرداری اعم از کمپرســی، تانکر، 
لجن کش، کــف کــش و قایق هــای موتوری 
آتش نشانی در شــهر اهواز مستقر 

است.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی 
شهرداری اصفهان نیز با بیان اینکه 
نیروهای اعزامی از اصفهان مشغول 
استحکام بخشی و ســاخت دیواره 
ساحلی برای رودخانه کارون هستند، 
اظهار کرد: از ســوی دیگر نیروهای 
شهرداری اصفهان که به اهواز اعزام 
شــده اند موظف هســتند در دو منطقه سه و 
پنج شــهر اهواز اقدام به ایجاد سیل بند کنند 
که این بخــش از عملیات هم در حــال انجام 
اســت. وی ادامه داد: عملیات ایجاد سیل بند 
و استحکام بخشی به صورت دو شیفته در شهر 
اهواز انجام می شــود، غواص های آتش نشانی 
اصفهان نیز موظف به جابه جایی مردم در سطح 

شهر یا خارج از شهر با قایق شده اند.
گالبی افزود: به دلیل لزوم نظارت بر حسن انجام 
کار، نیروهای آتش نشانی بدون وقفه توانسته اند 
 خطرات احتمالــی در منطقه را بــه همراهی

  دیگــر نیروهــا و مدیــران اعزامــی کنترل 
کنند.

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری اصفهان:

نیروهای امدادی اصفهان در حاشیه کارون خاکریز ایجاد می کنند

 نرگس طلوعی

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2672 | April  14,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2672 | یکشنبه 25 فروردین 1398 | 8 شعبان 1440



22
6

  امام علی علیه السالم:
   خويشتندارى در هنگام رغبت  به چیزى و 

ترس از آن، از برترين ادب ها و خصلت هاست.

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3       تلفن: 8-36284167-031 فکس: 36284166

رتبه: 4 ضريب کیفی روزنامه:  33               چاپخانه: آينده             آدرس:  ابتداى جاده حبیب آباد- روبه روى شهرک امام حسین )ع(

یکشنبه 25 فروردین 1398 | 8 شعبان 1440    شماره 2672 | 8 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2672 | April 14. 2019 |8 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 17
2

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

گفته اند اســبی به بیماری گرفتار آمد و پشــت دروازه شهر 
بیفتاد، صاحب اسب او را رها کرده و به داخل شهر شد. مردم به 
او گفتند اسبت از چه بابت به این روزگار پرنکبت بیفتاد و مرد 
گفت از آنجایی که غم خواران نازنینی همچون شما نداشت و 
مجبور بود دائم برای من بار حمل کند.یکی گفت : به راســتی 
چنین است من هم مانند اسب تو شده ام، مردم به هیکل نحیف 
او نظری انداختنــد و او گفت: زن و فرزندانم تا توان داشــتم 
و بار می کشــیدم در کنارم بودند و امروز من هم مانند اسب 
این مرد تنهایم و لحظه رفتنم را انتظار می کشــم.می گویند 
آن مرد نحیف، هر روز کاســه ای آب از لب جوی برداشــته و 
برای اسب نحیف تر از خود می برد و در کنار اسب می نشست و 
راز دل می گفت. چند روز که گذشت اسب روی پای ایستاد و 
همراه پیرمرد به بازار شد.صاحب اسب و مردم متعجب شدند. 
او را گفتند چطور برخواست؟ پیرمرد خنده ای کرد و گفت: از 
آنجایی که دوستی همچون من یافت که تنهایش نگذاشتم و 

در روز سختی کنارش بودم.
»ارد بزرگ« اندیشمند  بزرگ می گوید:» دوستی و مهر، امید 

می آفریند و امید زندگی است«.
 می گویند از آن پس پیرمرد و اسب هر روز کام رهگذران تشنه 
را ســیراب می کردند و دیگر مرگ را هم انتظار نمی کشیدند. 
صبر داشتن یعنی بتوانید با آرامش منتظر یک نتیجه بمانید. 
بی صبری دقیقا یک مترادف دیگر برای ارضای فوری است که 
یکی از بزرگ ترین مصیبت های بشر محسوب می شود. صبر، 
معموال درنتیجه بسیاری ویژگی های خوب دیگر مثل تحمل، 
دلسوزی، درک، قابلیت انعطاف و شوخ طبعی به دست می آید 
یا همانطور که سنت آگوســتین می گوید، »صبر، همدم خرد 

است«.
همه ما می دانیم که صبر اهمیت زیادی در زندگی دارد؛ اما چرا 
اینقدر کم در آدم ها دیده می شود؟ پاسخ آن فقدان ایمان است. 
برای اینکه صبور باشیم باید ایمان داشــته باشیم که نتیجه 
موردنظرمان مطلوب بوده و مناسب حال ماست. بدون ایمان 
یا باور به مطلوب بودن آن نتیجه، حس شک و اضطراب در ما 

ایجاد می شود که همان بی صبری و بی طاقتی است.
وقتی دیگران از شــما می خواهند صبور باشید یا صبر داشته 
باشــید، یعنی در واقع از شــما می خواهند که ایمان داشته 
باشید که نتیجه ای که به دست خواهید آورد مطلوب و مناسب 
شماست؛ اما اگر این احساس را نداشته باشید، معنی آن این 
نیست که بی صبر هســتید، بلکه یعنی حس می کنید به هیچ 
کجا نمی رســید و باید راه تان را عوض کنیــد. »صبر« نباید 
هیچ وقت به عنوان بهانه ای برای ادامه کار نادرســت استفاده 
شــود. صبر، اخالقی است که باعث می شــود بتوانید زندگی 
لذت بخش تر و موفق تر داشته باشید. خوشبختانه صبر اخالقی 
است که می توانید در خودتان پرورش دهید.تمرین صبر کار 
ساده ای نیست؛ اما آنها که صبر دارند همیشه به طرق مختلف 

پاداش آن را می گیرند.
 صبر هم مثل هر مهارت دیگر قابل یادگیری است. یاد بگیرید 
که ایمان و نبود آن را تشــخیص دهید و بدانید که چه زمان 
باید عملکرد خود را تغییر دهید یا عقب بایستید و صبر کنید. 
موفقیت یک شــبه زود هم از بین می رود؛ اما موفقیت بادوام 
نیازمند عشق، پشــتکار و صبر است.گذشت و بخشش یکی 
از بارزترین صفات اخالقی اســت که در جامعه اســالمی به 
چشم می خورد. گذشت و چشم پوشــی از خطای دیگران و 
یا به عبارتی نادیده گرفتن اشــتباه دیگران، جایگاه انسان را 

ارتقا می دهد.

صبر، همدم »خرد« است

صبا مرادی

عکس روز

دوخط کتاب

است. این عشق هایی که 
می آیند و می روند، دیگر 
نه شــعله دارند، نه شور. 
فقط عادت اســت، عادتی 
کــه شــاید مــدام تکرار 

شود.

»آپارتمان دریا«
احمدرضا احمدی 

عادتی که شاید مدام 
تکرار شود

من دیگر باور دارم فقط 
یــک بــار در عمر عشــقی 
می آید، حریق می شــود و 
تو را آتش می زند. پس از 
آن عشق خانه برانداز، اگر 
جان به در ببری، عشق های 
بعد از آن حریــق، کپی آن 
عشــق خانمان برانداز اول 

جت شخصی »امبرائر« محصولی است که برای افراد ثروتمند، خانواده های 
سلطنتی و سیاستمداران قدرتمند طراحی شده است. اگر نمی توانید این 
هواپیمای لوکس را خریداری کنید امکان کرایه آن نیز وجود دارد که باید 
هزینه 8/300 پوند برای هر ساعت را بپردازید.کابین جت خصوصی امبرائر 
به پنج بخش تقسیم شده که شامل یک اتاق خواب مستر است و با تخت 
کویین و دوشی رویایی تکمیل می شــود. بخش نشیمن مرکزی حدود 8 
فوت )2/4 متر( عــرض و 6 فوت )1/8متر( ارتفــاع دارد و به مبلمان چرم 

سپید و فرش های پشمی مرغوب مجهز شده است.

تفریح 34 میلیون پوندی با »امبرائر«!

چاق ترین کودک دنیا که 192 کیلوگرم وزن داشت بیش از نیمی از وزن خود 
را از دست داده و حاال امیدوار اســت که با جراحی پوست اضافی بدنش را نیز 
بردارد.اریا پیمانا، پسر 13 ساله ای اندونزیایی که با 192 کیلوگرم وزن به عنوان 
چاق ترین کودک در جهان شناخته می شد حاال دیگر این عنوان را ندارد؛ چرا 
که 106 کیلوگرم وزن کم کرده است. او پیش از عمل به سختی می توانست راه 
برود در رفتن به مدرسه ناتوان بود. اریا که در آستانه مرگ قرار داشت سرانجام 
زیر تیغ جراحی رفت و عمل جراحی معده روی وی انجام شد. عمل جراحی به 
همراه یک رژیم سخت غذایی کمک کرد که وزن او اکنون به 86 کیلوگرم برسد.

چاق ترین کودک جهان ۱۰۰ کیلو الغر شد!

سلبریتی های مشهوری که به انجام عمل زیبایی اعتراف کرده اند
 ســلبریتی ها معموال حرفی از عمل های زیبایی شــان نمی زنند و ادعا می کنند که زیبایی و جوانی شــان را مدیون ســبک زندگی
  ســالم شــان هســتند. در این میان اما زنان مشــهوری هم بوده اند که کتمان نکرده اند برای جوان ماندن به عمل هــای زیبایی و
  جراحی هــای پیچیده تــن داده انــد. در ادامه بــه معرفی  ســلبریتی های زنــی مــی پردازیم که بــه عمل هــای زیبایی خود

 اقرار کرده اند.
 بریتنی اسپیرز: از قرار معلوم، تنها عمل زیبایی بریتنی اسپیرز، فیلر لب بوده است؛  اما بریتنی عمل زیبایی اش را کتمان نمی کند. 

فیلرها نوعی ژل پرکننده پوستی هستند که از مواد مختلف طبیعی، انسانی )از مواد بدن انسان( و یا مصنوعی ساخته می شوند.
  کریسی تیگن:کریسی تیگن، یک بار در مصاحبه ای گفته بود که جز گونه هایش، هیچ چیز دیگرش طبیعی و برای خودش نیستند؛  

اما بعدها معلوم شد که او شوخی کرده  و تنها عمل زیبایی اش، لیپوساکشن بازو بوده است. 
ویکتوریا بکهام: ویکتوریا بکهام در دورانی که در گروه موسیقی »اسپایس گرلز« فعالیت می کرد، جراحی پروتز سینه انجام داد؛ اما او 
حاال از این کار پشیمان است و به دختران جوان توصیه نمی کند که صرفا به خاطر پیروی از مد، بدن خود را تغییر دهند. ویکتوریا حاال 

دیگر از سایز طبیعی خود راضی است و با بدنش احساس راحتی می کند.
  تایرا بنکس: این مدل مشهور در کتاب جدیدش فاش کرد که در اوایل ورودش به حرفه مدلینگ، بینی خود را به تیغ جراحی سپرد. 

عالوه بر این، او اغلب از کاله گیس استفاده می کند و این مسئله را هم پنهان نمی کند. 
 کلوئی کارداشیان:کلوئی کارداشیان، در یکی از مصاحبه هایش اعالم کرد که به صورتش فیلر تزریق کرده؛ اما چون از نتیجه راضی 

نبوده ، تخلیه اش کرده است. با این حال، کلوئی ادعا می کند که بینی اش طبیعی است. 
  کیلی کوئوکو : ستاره سریال پرطرفدار »بیگ بنگ« )Big Bang( اذعان کرده که ایمپلنت سینه انجام داده و بینی اش را هم عمل 

کرده است. کوئوکو ادعا می کند که این تغییرات به او اعتماد به نفس دادند.

وبگردی

جف بزوس، مالک آمازون و همسرش در یک معامله 36 میلیارد دالری برای طالق 
توافق کردند تا گران ترین طالق دنیا به ثبت برسد. با این توافق، بزوس توانست 
۷۵ درصد از اموال خود را در آمازون حفظ کرده و مالکیت خود را برای این شرکت 
بزرگ تداوم ببخشد. مکنزی بزوس که از جف بزوس صاحب چهار فرزند است، 
همچنان مالک 4 درصد از سهام 899 میلیارد دالری آمازون باقی خواهد ماند. این 
دو به دلیل اختالفات روزافزون اعالم کردند که دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک 
نیستند؛ هرچند بسیاری معتقدند پای یک زن دیگر در این ماجرا دیده می شود.

طالق 3۶ میلیارد دالری مدیر آمازون و همسرش!

فراخوان شرکت در مراسم راهپیمایی 
صلح »مارش میرا«

مراسم راهپیمایی صلح »مارش میرا« هر ساله در بازه زمانی 1۷ الی 
20 تیرماه و به منظور گرامی داشت یاد و خاطره شهدای نسل کشی 
»سربرنیتسا« در بوسنی و هرزگوین با حضور گروه های مردمی و 
فعاالن صلح از سراسر جهان برگزار می شود.تشکل مردم نهاد طبیب 
مسیر با همکاری کالج فارســی- بوسنیایی طی دو ساله گذشته با 
ساماندهی گروه های پزشکی و فرهنگی پرچم جمهوری اسالمی 
ایران را در این همایش بین المللی برافراشــته نگاه داشته است. بر 
اســاس فراخوانی که این تشکل برای ســال جاری در شبکه های 
اجتماعی منتشر کرده، سفر ســال جاری در تاریخ 14 لغایت 24 
تیرماه ســال 1398 برگزار خواهد شــد. در یازدهم ژوالی 199۵ 
میالدی صرب های بوسنی با حمله به شهر سربرنیتسا در شرق این 
کشور که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان منطقه امن اعالم شده 
بود، بیش از هشت هزار نفر از مسلمانان بوسنی و هرزگوین را قتل 
عام کردند. از نسل کشی سربرنیتسا به عنوان بزرگ ترین قتل عام بعد 
از جنگ جهانی دوم یاد می شود.هزاران شرکت کننده در این مراسم 
پس از سه روز راهپیمایی در مراسم تدفین شهدای تازه تفحص شده 
در قبرستان پوتوچاری در نزدیکی شهر سربرنیتسا حاضر شده 

و به مقام شهدای این نسل کشی، ادای احترام می کنند.

مرد کوچک
رمان »مرد کوچک« نوشــته آلفونــس دوده، به تازگی با ترجمه 
محمود گودرزی توســط نشر افق منتشــر و راهی بازار نشر شده 
اســت. این کتاب اولین عنوان از مجموعه »افق کالسیک« است 
که این ناشــر چاپ عناوین ادبیــات کالســیک را در قالب آن در 
دستور کار قرار داده است. آلفونس دوده، نویسنده فرانسوی برای 
نوشتن رمان »مرد کوچک« از تجربه های زندگی خود وام گرفت. 
او از خاطراتی استفاده کرده که مربوط به آغاز جوانی و سفرش به 
شهر پاریس برای تامین زندگی خانواده اش می شد. گودرزی، این 
رمان را از زبان فرانسوی به فارســی برگردانده است. دوده، متولد 
سال 1840 و درگذشته به سال 189۷ اســت. او پدر دو نویسنده 
از نویسندگان ادبیات فرانسه اســت و آثار زیادی در کارنامه دارد. 
در رمان »مرد کوچــک« مرد جوانی به نــام »دانیل« که قهرمان 
داستان اســت، رویای احیای خانه پدری اش را در سر می پروراند. 
به همین دلیل باید در شــهر رنگارنگی چون پاریس، بین دو راهی 
عشق و هوس دســت به انتخاب بزند. او در پی پایان دادن به درد 
و رنج هایش است. »مرد کوچک« یکی از رمان های بزرگ ادبیات 
فرانسه است که درباره احساسات و عواطف انسان در جامعه ای شلوغ 
 و پرآشوب است. این رمان دو بخش اصلی دارد که فصول مختلفی را

 در بر گرفته اند. 

 مهم ترین نقش رسانه ها 
انعکاس مفاهیم قرآن در جامعه است

محمدگلریز، خواننده ســرودهای انقالبی با اشاره به برگزاری 
مســابقات بین المللی قرآن کریم در کشــورمان ابراز داشت: 
برگزاری این مسابقات  اهمیت زیادی دارد؛ چرا که نخبه های 
قرآنی کشورهای اسالمی در این مســابقات گرد هم می آیند و 
با یکدیگر رقابت می کنند و همین باعث می شــود که هر سال 
استعداد قرآنی خود را تقویت کنند؛  اما نقش رسانه ها در تبلیغ 
برگزاری این گونه مســابقات بین المللی، اهمیت زیادی دارد.

وی اضافه کرد: رسانه ها می توانند با پوشش گسترده برگزاری 
مسابقات بین المللی قرآن کریم، باعث شوند که جوانان زیادی 
برای تماشــای این مســابقه معنوی در محل مسابقات حضور 
پیدا کنند و همین موضوع می توانــد باعث افزایش عالقه آنان 
به موضوع قرآن کریم شــود.گلریز در پایان با اشــاره به اینکه 
رســانه ملی نقش مهمی در انعکاس مفاهیم قرآنی در کشــور 
دارد، تصریح کرد: جوانان کشــورمان در طول سالیان گذشته 
ثابت کرده اند که یکی از عمل کننــدگان به مفهوم قرآن کریم 
هستند، چرا که جهاد در راه رضای خدا و در جهت حفظ اسالم 
و قرآن کریم را انتخاب کردند و در این مسیر حتی حاضر شدند 

از جان شان  بگذرند.

دیدگاهخبرکتاب

 مزرعه ساعت
 در آلمان

»مزرعه ســاعت« در 
ســاوت پارک شــهر 

دوسلدورف آلمان 

اینستاگردی

قربون صدقه »علی اوجی« برای آقای مجری

تاب بازی بچه های »نیما کرمی« در پارک

توصیف زیبای »فریبا کوثری« از آدم های بارانی

علی اوجی، با انتشار این عکس نوشــت: من و آقای مجری 
همیشه... من برای ایرج جون می میرم کی مثل منه؟پ ن: 
اولین باری که از ته دل خندیدم به کاله قرمزی بود و خندیدن 
و خندوندن یاد گرفتم ... چقدر خوشبخت بودیم که شما رو 
داشتیم. بی تکرار و بی نظیر، به امید برگشتن کاله قرمزی به 
تلویزیون... من جای تلویزیون بــودم ول نمی کردم، هر روز 
زنگ می زدم به آقای طهماسب پاشنه تلفن رو می کندم اصال.

نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت: 
الهی که من فدای هر دوی شما بشم.

فریبا کوثری، با انتشــار این عکس نوشت: باران 
می آید. آدم ها به زیر ســقف ها پنــاه می برند.با 
شــتاب؛نمی فهمم.بــاران کــه با آنهــا کاری 
ندارد،می خواهد ببوسدشــان. همیــن!آدم ها از 
محبت گریزانند و بعد یک عمر دنبال محبت می 
دوند.باران می آید و شهر پر از بوی مهربانی است.
هیچ کس زیر باران نیست آدم های باران آدم های 
دنیای دیگری هستند. در بدترین روزها امیدوار 
باش زیرا زیباترین باران ها از سیاه ترین ابرهاست...

»راحله امینیــان« این عکس 
را منتشــر کرد. » دورهمی به 
بهانه دخترانمون و بــه کام ما 

بزرگ ترها«

خانم مجری و دخترش در کنار دوستان شان
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