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کنسرت شهرام رفیعی و 
همنوازان آوای ققنوس

15 تیر
سالن هنرستان هنرهای زیبا

فیلم دیدن؛
 امروز قراره یه فیلم به آرشیو 

فیلم هایی که دیدیم اضافه 
کنیم، فیلم خوب دیدن ،یکی 
از لذت بخش ترین  تفربحات  

دنیای جدیده!
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 وضعیت سفید دام ها در اصفهان
  بیماری شایعی در واحدهای دام و طیور اصفهان وجود ندارد؛  

  اندر حکایات اتوبوس های فرسوده و گرمای هوا؛

راه خروجی نیست!
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برپایی دو نمایشگاه مبلمان 
راحتی و فرش ماشینی در 

اصفهان

3

چالش پیش روی گابریل کالدرون 
آرژانتینی؛

 تکرار موفقیت های »برانکو«

افزایش 4.9 درصدی 
صدمات ناشی از نزاع در 

اصفهان

مدیر کل پزشکی قانونی خبر داد:
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معاون خدمات شهری شهرداری:

نگهداری فضای سبز در اولویت قرار دارد
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان در جلســه هماهنگی ستاد معاونت 
خدمات شهری اظهار کرد: وجود فضای سبز در شهرها عالوه بر آنکه باعث زیبایی 
شهر می شود، محلی برای تفریح و گذران اوقات فراغت شهروندان به شمار می آید؛ همچنین در 

کاهش مشکالت محیط زیست مانند آلودگی هوا تاثیر مستقیم دارد...

صفحه   7

ایکس الرج   
کارگردان:محسن توکلی

پردیس ساحل/ پردیس چهارباغ/
سیتی سنتر/ سینما فلسطین 

گالری صفر/یک
دغدغه ها، انسان معاصر

مدیا: عکس
7 تیر الی 7 مرداد
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صد و هفتاد و ششمین نشســت اوپک آغاز به کار 
کرده اســت. مهم ترین موضوع مورد بحث در این 
نشســت، توافق در مورد تمدید کاهش تولید است 
که با محوریت عربستان بر آن بحث و توافق خواهد 
شد. اگر چه همیشه سایه ای از رخدادهای سیاسی 
بر ســر اوپک و تصمیمات و خروجی های این گروه 
اقتصادی بوده؛ امــا وضعیت تا به ایــن حد تقابل 
گرایانه نبوده اســت. متحدان عربستان از یک سو 
و ایران به عنوان یک عضو مهم اوپک از سوی دیگر 
بر سر میزان کاهش تولید نفت اختالف دارند ضمن 
اینکه برخی از کشــورهای درگیر میان دو کشــور 
ایران و عربستان هم اگر چه تالش می کنند تا در این 
کشمکش منافع خود را تامین کنند؛ اما در آشوب 
میان دو قدرت عربستان و ایران سرگردان هستند 
ضمن اینکه کارشناسان معتقدند تصمیم به کاهش 
تولید پیش از این از سوی پوتین و بن سلمان نهایی 
شده است و به همین دلیل این اجالس را می توان 
 همایشی نمایش گونه برای اجرای توافق دو کشور 

دانست.
در نشست های قبلی اوپک چه گذشت؟

در نشســت ۱۷۱ اعضای اوپک در وین که در دهم 
آذر ماه ۱۳۹۵ برگزار شــد، پس از ماه ها مذاکره و 
برای اولین بار بعد از گذشت 8 سال، اعضا تصمیم 
گرفتند که ســطح تولیــد خود را کاهــش دهند. 
براســاس توافق های انجام شــده، اعضــای اوپک 
تصمیم گرفتند که تولید خود را از اولین ماه ســال 
۲۰۱۷ )ژانویه( به مدت شــش ماه به سطح ۳۲.۵ 
میلیون بشــکه در روز کاهش دهند. این وضعیت 
تا مارس ۲۰۱8 هم تمدید شــد. در نشست ۱۷۵، 
اعضای اوپــک تصمیم گرفتند یک بــار دیگر و به 
منظــور ایجاد توازن بــازار و ترمیــم قیمت نفت، 
تولید روزانه خود را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه 
کاهش دهند، ســهم اوپک از این میزان 8۰۰ هزار 
بشکه تعیین شد. برخی اعضای سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت در این نشست از جمله عربستان، 
روســیه و امارات تصمیم داشــتند ایران را که در 
تحریم قرار داشت، وارد این توافق کنند که با تالش 
هیئت ایرانی، افزون بر ایران، ونزوئال و لیبی از این 
توافق معاف شــدند. در نهایت توافق انجام شــده 
در این نشســت برای ایران یک پیروزی به شــمار 
می آمد، زیــرا موفقیت ایران برای معاف شــدن از 

توافق کاهش تولید به منزله حفظ آخرین ســقف 
تولید در دســامبر ۲۰۱۶ )۳ میلیــون و ۷۹۷ هزار 
 بشکه در روز( و از دست ندادن سهم در بازار نفت در

 درازمدت بود.
وقتی اوپک، بازیچه عربستان می شود

بســیاری از اعضای اوپک از دستورالعمل فعلی این 
اجالس که کاهش تولید نفت است، ناراضی هستند 
چرا که آن را حاصــل توافق بن ســلمان و پوتین 
می دانند. نشست اوپک در ۴ و ۵ تیرماه سال جاری 
برگزار می شد؛ اما برخی از اعضا از جمله عربستان 
و روسیه تالش کردند که نشســت اوپک را به بعد 
از نشســتG20 موکول کنند. این تصمیم باعث 
شد تا اســتقالل اوپک به نوعی زیر سوال برود و به 
نوعی وابستگی این ســازمان را به G20به تصویر 
بکشد. بعد از اعالم خبر توافق تمدید کاهش تولید 
 ،G20 توسط عربستان و روسیه در حاشیه نشست
بســیاری از اعضای اوپک از اعــالم زودهنگام این 
تصمیم توسط این دو کشــور خشمگین شدند و به 

نوعی احســاس کردند که به حاشیه رانده شده اند. 
عربســتان انتظار دارد تا با عمل کردن به خواسته 
روسیه به اهداف سیاسی مانند دور کردن این کشور 

از ایران دست یابد.
آیا ایران، اوپک را ترک می کند؟

بســیاری بر این باور هســتند که ایران در ماه های 
آینده اوپک را به دلیــل دخالت های آمریکا و وضع 
محدودیت ها برای فروش نفتش ترک خواهد کرد؛ 
اما زنگنه در جواب این سوال که اگر این رویه ادامه 
یابد و عربستان و روســیه به طور یکجانبه سیاست 
اوپک را تعیین کنند، آیا ایــران تهدید می کند که 
اوپک را ترک خواهد کرد؟، گفت: نه، ایران اوپک را 
ترک نمی کند؛ اما بــاور دارم اوپک خواهد مرد. وی 
در پاسخ به این سوال که آیا شما اصرار خواهید کرد 
اوپــک در بیانیه خود، موضع گیــری خاصی، مثال 
اظهار نظری درباره شرایط سیاسی کند تا شما آن را 
امضا کنید، گفت: موضع ما بسیار شفاف است. قبال 
هم به شما گفتم، من هیچ مشکلی با تمدید توافق 

کاهش تولید یا کاهش بیشتر آن ندارم و نمی خواهم 
جلوی کاهش تولید گرفته شود. زنگنه در پاسخ به 
اینکه چگونه می خواهید بــا یکجانبه گرایی مقابله 
کنید، گفت: این ماموریت من به تنهایی نیســت. 
این مشکل اوپک به طور کلی اســت. این یکجانبه 
گرایی ها، کلیت اوپک را تهدیــد می کنند، نه فقط 
ایران را. یکجانبه گرایی ضد ایران نیست، بلکه ضد 
موجودیت اوپک، اتحاد و همدلی اوپک اســت. من 
به دیگران می گویم و اطالع می دهم و فکر می کنم 
دیگران به خوبی این موضوع را درک می کنند؛ اما 

چگونگی آن، بستگی به بحث ها دارد.
با وجود این اظهارات؛ اما تاثیرات سیاســی تنش ها 
و جبهه گیری ها میان ایران و عربســتان به صورت 
ویژه به نفع روسیه و آمریکا تمام شده است؛ اگر چه 
طی سال های اخیر اعضای اوپک تالش کرده اند تا 
مانع ورود تعارضات سیاسی به این اجالس شوند؛ اما 
در نهایت نزدیکی روسیه به اوپک و فشارآمریکا بر 

عربستان در حال ضربه زدن به این سازمان است.

تاکید »عون« بر حفظ امنیت لبنان 
در پی سوء قصد به جان وزیر

رییس جمهوری لبنان به دنبال سوء قصد نافرجام به 
جان وزیر امور آوارگان این کشور، خواستار تشکیل 
جلسه شــورای عالی دفاع لبنان شد. میشل عون، 
همچنین خواستار کنترل اوضاع در منطقه »عالیه« 
واقع در جبل لبنــان شــد.  کاروان حامل »صالح 
الغریب« در منطقه جبل لبنان هدف تیراندازی افراد 
ناشناس قرار گرفت و سه تن از محافظان وی زخمی 
شدند البته دو تن از محافظان این وزیر لبنانی ساعتی 
بعد در اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

 آژانس های جاسوسی جهان 
به دنبال پرونده پزشکی »مرکل«

آژانس های جاسوسی جهان تالش می کنند تا به 
سوابق پزشــکی صدراعظم آلمان دسترسی پیدا 
کنند تا بفهمنــد علت لرزش هــای اخیر وی چه 
بوده است. دفتر صدراعظم آلمان علت لرزش های 
نخســت مرکل را کم آبی بدن و علت لرزش های 
دوم را عامل فیزیکی اعالم کرد. به نوشته روزنامه 
بیلد آلمان، چند آژانس جاسوســی جهانی از این 
اظهارنظر متقاعد نشده و حاال به دنبال دسترسی 
به سوابق پزشــکی وی هســتند تا علت اصلی را 

کشف کنند.

جهت راستی آزمایی پیمان »نیو استارت«؛
نیروهای نظامی آمریکا و روسیه 
بازرسی مشترک آغاز می کنند

بنا بر گفتــه وزیردفاع روســیه، نیروهای نظامی 
روســیه و آمریکا طبــق پیمان »نیو اســتارت« 
انجام بازرسی های مشــترک خود را آغاز خواهند 
کرد. روســیه اعالم کرده در ترکیــه و رومانی نیز 
بازرسی هایی را آغاز کرده اســت. این بازرسی ها 
مطابق توافق وین که بین کشورهای عضو سازمان 
امنیت و همکاری اروپا به امضا رســیده اســت، 
انجام می شود. پیمان نیو استارت، پیمان کاهش 
سالح های استراتژیک جدید دوجانبه میان آمریکا 
و روسیه اســت که رؤســای جمهوری دو کشور 
در تاریــخ 8 آوریل ۲۰۱۰ میــالدی برای کاهش 

زرادخانه های هسته ای خود امضا کردند.

ابراز امیدواری طالبان به 
نهایی شدن توافق صلح

ســخنگوی دفتر سیاســی طالبان در قطر درباره 
نتیجه بخش بودن دور هفتــم مذاکرات صلح که 
در دوحه در حال برگزاری اســت، ابراز امیدواری 
کرد. »سهیل شاهین« ســخنگوی دفتر سیاسی 
طالبان در قطر، در گفت وگو با آسوشــیتدپرس از 
تالش برای نهایی کردن توافقنامه صلح در راستای 
خاتمه بخشــیدن به جنگ ۱8 ســاله افغانستان 
سخن گفت. وی در این باره افزود: طالبان و طرف 
آمریکایی تالش می کنند این دور از مذاکرات پربار 
باشد و امیدواریم به نتیجه برســیم. این در حالی 
است که روز شــنبه، یک مقام ارشــد آمریکایی 
 مدعی شد لحظه سرنوشت ساز در نشست قطر در

 راه اســت و آمریکا و طالبان بــه یکدیگر امیدوار 
هستند.

 جرقه تنش بین ژاپن
 و کره جنوبی زده شد

کره جنوبی و ژاپن به نظر دچار تنش هایی اقتصادی 
شده اند که احتمال گسترش آن به سطح سیاسی 
نیز دور از ذهن نیســت. کره جنوبی، سفیر ژاپن را 
به دلیل اعتراض به اعمال محدودیت های تجاری 
از سوی توکیو علیه سئول احضار کرد. دولت ژاپن 
اعالم کرد که محدودیت های بیشتری را بر صادرات 
مواد تولیدی نیمه رسانا به کره جنوبی اعمال خواهد 
کرد. این اقدام می تواند باعث وقفه در زنجیره تولید 
محصوالت در آسیا شــود. دولت کره جنوبی یک 
جلسه اضطراری بلند پایه تشکیل داد تا این اقدام 

ژاپن را مورد بررسی قرار دهد.

چشم انداز مبهم نفتی
بررسی »استیضاح حجتی« 
پس از تعطیالت نمایندگان

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار 
کرد: استیضاح حجتی مقداری پیچیده شده و 
نمی شــود با عجله درباره این موضوع اظهارنظر 
کرد. علی ابراهیمی با اشاره به آخرین وضعیت 
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس گفت: 
قرار بود یکشنبه هفته گذشته درباره این موضوع 
جلسه ای تشکیل شود؛ اما فرصت بررسی پیش 
نیامد. وی افزود: قرار شد پس از اتمام تعطیالت 
پارلمان، موضوع استیضاح حجتی در کمیسیون 
کشاورزی پیگیری شــود. ابراهیمی ادامه داد: 
قطعا این جلسه با حضور وزیر کشاورزی برگزار 
خواهد شد،بنابراین پس از برگزاری این نشست، 
نتیجه گیری نهایی خواهیم داشت؛ هرچند این 
موضوع به پیگیری های درخواست کنندگان این 

استیضاح باز می گردد.

درجات جدید از سوی وزیر 
کشور به استانداری ها ابالغ شد

رییس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کشور، از ابالغ درجات جدید از سوی وزیر کشور 
به استانداری های ذی ربط پس از بررسی مدارک 
و مســتندات مربوط به درجه بندی در کارگروه 
ســاماندهی درجه بندی شــهرداری ها در این 
سازمان خبر داد. مهدی جمالی نژاد اظهار کرد: 
در استان اصفهان درجه شهرداری بهارستان به 
8، در استان فارس درجه شهرداری اقلید به 8، در 
استان مازندران درجه شهرداری گلوگاه به ۶ و 
در استان کرمان درجه شهرداری رودبارجنوب 

به ۶ ارتقا یافت.

 عصبانیت کیهان
 این بار از دست »ظریف«!

کیهان در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری 
نوشــت: شــاید آقای ظریف با خوانــدن این 
وجیزه، ابرو بــه گالیه درهم بکشــد ولی آنچه 
ایشــان در مصاحبه اخیر با CNN گفته اســت 
بی آنکه بخواهند نه فقط در تــراز وزیر خارجه 
کشورمان نبوده اســت بلکه وهن نظام اسالمی 
و مردم پاکباخته و شهید داده این مرز و بوم نیز 
هســت. آقای ظریف در مصاحبه با CNN گفته 
است »آمریکا توانایی نابود کردن ایران را ندارد، 
مگر اینکه از سالح های ممنوعه استفاده کند«! 
آیا اظهارنظر آقای ظریف، غیر از دعوت علنی از 
آمریکا برای نابود کردن ایــران، می تواند معنا و 

مفهوم دیگری داشته باشد؟! 

رییس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی:
 بعضی از کشورهای عربی به 

اسراییل نزدیک تر شده اند
رییس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد این رژیم تمــام تالش خود را برای 
تحقیق درباره فعالیت های هسته ای ایران به 
کار می بندد. »یوسی کوهن« گفت: اسراییل 
به طور کامل بر اساس مدارکی عمل می کند 
که موساد درباره فعالیت های هسته ای ایران 
به دســت آورد. موســاد از هیچ تالشی برای 
جســت وجو و تحقیق دربــاره فعالیت های 
هســته ای ایران فروگذار نمی کنــد. رییس 
سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در ادامه 
اظهار کرد: اختالفات اسراییل با مصر و اردن به 
بخشی از گذشته تبدیل شده است و بعضی از 
کشورهای عربی به اسراییل نزدیک تر شده اند. 
اسرائیل در بهترین شــرایط خود قرار دارد و 
روابط با آن علنی شده است. کوهن همچنین 
مدعی شد: اسراییل امروز فرصت دارد تا روابط 
صلح با بسیاری از کشــورهای منطقه برقرار 

کند و همه آنها علیه ایران خواهند بود.

الریجانی
رییس مجلس شورای اسالمی:

وزیر امور خارجه کشــورمان با تاکید براینکه دنیا 
را مجبور خواهیــم کرد که جز با زبــان احترام با 
ایران و ایرانی ســخن نگویند، تصریح کرد: حتی 
اگر الزم باشــد در مذاکــره هم آنها را ســر جای 
خودشان می نشانیم. ظریف ادامه داد: اینستکس 
اگرچه پاسخی به خواسته های جمهوری اسالمی 
و تعهدات اروپا نیســت ولی ارزشی استراتژیک و 
راهبردی دارد. این موضوع یعنی نزدیک ترین ها با 
آمریکا در حال فاصله گرفتن از او هستند. اکنون 
آمریکا در بســیاری از حوزه ها شکســت خورده 
از این رو به عامــل اقتصادی روی آورده اســت. 
وی ادامــه داد: همانطور که توانســتیم در حوزه 
سیاسی، بین المللی و میدانی نشان دهیم در سطح 
بین المللی حرفی برای گفتن داریم و نمی گذاریم 
با ملت ایران با زبانی به جز احترام صحبت کنند، 
در حوزه اقتصادی هم می توانیم به آنهایی که این 

ملت راه نمی شناختند، پاسخ خوبی بدهیم.

 دنیا مجبور است با زبان 
احترام با ایران سخن بگوید

وزیر امور خارجه:

کافه سیاست

عکس  روز 

جلسه شبانه سران اتحادیه 
اروپا بی نتیجه پایان یافت

ســحرگاه دوشنبه، سران ۲8 کشــور اروپایی 
درحالی جلسه انتخاب رییس کمیسیون اروپا 
را جهت صرف صبحانه ترک کردند که »فرانس 
تیمرمانس« سوسیالیســت هلندی پیشــتاز 
این رقابت، به خاطر مخالفت حزب مردم اروپا 
)EPP( با محوریت مرکل، نتوانست اکثریت را 

کسب کند و جلسه شبانه بی نتیجه ماند.

 دنیا مجبور است با زبان احترام با ایران سخن بگوید

پیشنهاد سردبیر:

رییس مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به 
شــرایطی که تحریم های ظالمانه آمریکا برای 
اقتصاد کشــور به وجود آورده است، گفت: این 
شرایط گذراســت. البته باید برای آن مقررات 
خاص در نظــر بگیریم. علــی الریجانی افزود: 
اوضاعــی که آمریــکا ایجاد کرده یــک به هم 
ریختگی در نظام بین المللی است و این موضوع 
فقط به ایران اختصاص نــدارد. این فردی که 
در آمریکا حاکم اســت با رفتارهــای غیر قابل 
پیش بینی شــده در منطقه مشکالتی را ایجاد 
کرده است. رییس مجلس ادامه داد: در خصوص 
دولت های دیگر که قصــد دارند موضوع را حل 
کنند باید بگویم ما از هر پیشــنهاد سازنده ای 
که منافع ملی را صیانت کند استقبال می کنیم، 
ولی بازیچه دست کسی نمی شویم. تشخیص 
می دهیم که این پیشنهادها کدام قابلیت اجرایی 

دارد و کدام ندارد.

بازیچه دست کسی 
نمی شویم

حسینی
دبیر کل کانون دانشگاهیان:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی گفت: تحریم های جدید 
آمریکا جدید نیســت بلکه در حقیقت یک ژست 
تبلیغاتی و رســانه ای اســت، آنها تا االن اگر هم 
کاری نکرده اند نه اینکه نخواستند بلکه نتوانستند 
انجام بدهند.مجتبی ذوالنــوری افزود: این حرف 
آمریکا که ما رفتیم حمله کنیم و ۱۰ دقیقه قبلش 
این را لغو کردیم بلوف سیاســی اســت اینها اگر 
نتیجه حمله شان را موفق می دیدند لغو نمی کردند 
و قطعا اتفاق می افتاد. وی افزود: اوال  به قیافه آقای 
ترامپ نمی آید بخواهد به ایران حمله کند، او مرد 
جنگ نیست. دوم، تمام افرادی که مورد مشورت 
آقای ترامپ هستند نتیجه حمله را شکست آمریکا 
می دانســتند. آمریکا ۳۶ پایگاه در منطقه دارد به 
عالوه رژیم صهیونیستی. امروز ما اشراف اطالعاتی 
داریم و تغییرات در پایگاه های آمریکا را به صورت 

لحظه ای رصد می کنیم.

به قیافه ترامپ نمی آید 
بخواهد به ایران حمله کند

رییس کمیسیون امنیت ملی:

دبیر کل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی گفت: 
قالیباف، قصد خروج از جریان اصولگرایی را ندارد. 
سید محمد حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی که اواخر سال 
جاری برگزاری می شــود، اصولگرایان می توانند 
به وحدت نظر برســند؟ گفت: ضرورت وحدت و 
ائتالف در جریان اصولگرایی امروز بر همه نمایان 
شده و همه گروه ها بر آن تاکید دارند. حسینی در 
خصوص اظهارات جدید محمدباقر قالیباف مبنی 
بر ضرورت راه اندازی جریان نواصولگرایی و اینکه 
آیا این جریان به دنبال خروج از بدنه اصولگرایی 
است نیز گفت: تا این لحظه آقای قالیباف همراهی 
خوبی با دیگر دوســتان اصولگــرا دارد و تالش 
می کند تا به یک ائتالف فراگیر دست پیدا کنیم. 
وی افزود: تاکنون موضع گیری خاصی که نشان 
دهنده خروج قالیباف از بدنه اصولگرایی باشــد 

را ندیده ایم.

قالیباف قصد خروج از 
جریان اصولگرایی را ندارد

پیشخوان

بین الملل

  اوپک؛ نشستی اقتصادی با اهداف سیاسی

میلیــاردر کارتن خواب 
کیست؟

ترامپ در کره شمالی

مذاکــرات حیاتی ایران و 
اروپا در 10 روز آینده

کابوس اجاره بها در فصل 
جابه جایی، دولتمردان دقیقا 

چه می کنند؟!

تسنیم نوشت، منابع آگاه اعالم کردند که با توجه به عدم تامین شروط 
ایران و ناکافی بودن موضوع اینستکس، ایران قطعا گام دوم را در زمان 
تعیین شده که احتمال بسیار زیاد ۱۶ تیر است، عملیاتی خواهد کرد. 
بهروز کمالوندی، سخنگوی ســازمان انرژی اتمی روز ۲۷ خرداد و در 
جریان بازدید اهالی رسانه از مجتمع آب سنگین اراک اعالم کرده بود که 
روز ۶ تیر ایران از سقف ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده ۳/۶۷درصد عبور 
می کند با این حال محقق شدن این موضوع فعال اعالم نشده است. یک 
منبع آگاه به تسنیم گفت که علت اعالم نکردن این موضوع آن است که 
احتماال طی چند روز آینده خود آژانس بین المللی انرژی اتمی این مسئله 

را اعالم می کند و ایران از این مسئله کوتاه نیامده است. همچنین درباره 
موضوع ادامه همکاری چین و انگلیس در موضوع بازطراحی راکتور آب 
سنگین اراک )انگلیس بعد از خروج آمریکا از برجام جایگزین آن شد( 
نیز گفته شد که با توجه به اعالم این کشورها در بیانیه کمیسیون نشست 
وین مبنی بر اینکه در موقع تعیین شده کار مربوط به بازطراحی را انجام 
خواهند داد، اگر این روال درســت پیش برود مسئله دیگری جایگزین 
موضوع اراک در گام دوم خواهد شد. ایران اعالم کرده بود در گام دوم از 
سطح غنی سازی ۳/۶۷ درصد عبور خواهد کرد و مواد هسته ای با غنای 
بیشتری تولید می کند و همچنین در موضوع راکتور اراک به وضعیت 

پیش از برجام بازخواهد گشــت. این منبع با اشاره به اینکه به احتمال 
زیاد ایران از مرحله اول که تولید ۳۰۰ کیلو اورانیوم با غنای ۳/۶۷درصد 
گذشته است؛ اما این امر توســط خود ایران اعالم رسمی نخواهد شد، 
بلکه باید انتظار داشت در نخســتین گزارش آژانس انرژی بین المللی 
اتمی به عنوان مرجع نظارت بر برنامه هسته ای ایران اعالم شود. به این 
ترتیب، موضوع باالتر رفتن سطح غنی سازی از ۳/۶۷درصد برای گام دوم 
همچنان پابرجاست اما امکان دارد )در صورت پایبندی طرف های مقابل 
به تعهدشان در موضوع آب سنگین اراک( این موضوع با اقدام دیگری 

توسط ایران جایگزین شود.

چهره ها

»تسنیم« مدعی قطعی بودن اقدامات در گام دوم شد

علیرضا کریمیان
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برپایی دو نمایشگاه مبلمان راحتی و فرش ماشینی در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

پنیر پیتزا

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:
برطرف شدن مشکل آب شرب 
نیازمند اجرای سامانه دوم است

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: 
قرار بر این اســت که با توجه به استعفای قبلی 
نمایندگان مجلس همچنین وعده ای که به آنها 
داده شد مشکل ســامانه دوم آبرسانی اصفهان 
برطرف شــود. حجت االســام ناصر موســوی 
الرگانی رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
در حاشــیه نشســت مجمع نمایندگان استان 
اصفهان با اشــاره به پیگیری بودجــه مورد نیاز 
برای راه اندازی ســامانه دوم آبرســانی اســتان 
اظهار داشت: در این جلســه قرار بر این شد که 
در برنامه ریزی کوتاه مــدت چاه هایی که دارای 
آب سالم و قابل شــرب هستند نیز افزوده شوند؛ 
همچنین در میان مدت لوله گذاری از سامانه دوم 
به سمت شــیرخانه فاورجان و تزریق برای آب 

آشامیدنی استان صورت بگیرد. 
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان پیرامون 
جلسه هفته گذشته در این باره تصریح کرد: هفته 
گذشته نیز جلســه ای با حضور استاندار اصفهان 
و رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور داشتیم 
که در آن وعده هایی داده شد و باید در این راستا 

پیگیری هایی صورت بگیرد.

برپایی دو نمایشگاه مبلمان راحتی 
و فرش ماشینی در اصفهان

همزمان با برپایی دو نمایشگاه تخصصی مبلمان 
راحتی و فرش ماشــینی، پل شهرستان میزبان 
طیف وسیعی از خانواده های اصفهانی می شود تا 
از آخرین محصوالت این دو بخش بازدید کنند. 
در این نمایشگاه که برای نخستین بار به صورت 
تخصصی در اصفهان برپا می شــود، شرکت های 
صنعتی، توزیعی و تولیدی فعال در حوزه مبلمان 
راحتی از استان های تهران، البرز و اصفهان، انواع 
مبلمان راحتی را بــه نمایش می گذارند. از جمله 
مهم ترین برندهای حاضر در این نمایشگاه می توان 
به چوبینا، چوبیران، ایران فرنیچــر، نیمکت و.. 
اشاره کرد. این نمایشگاه طی روزهای 11 تا 15 
تیرماه برپا می شــود و در این دوره از نمایشــگاه 
تخصصی فرش ماشینی، شــرایطی فراهم آمده 
که فقط تولیدکنندگان فرش به صورت تخصصی 
حضور داشته باشند و آخرین محصوالت خود را در 

معرض بازدید عاقه مندان قرار دهند.
پنیر پیتزا کاله مقدار 180 گرم

 10,000
تومان

پنیر پیتزا ب.آ مقدار 500 گرم

 25,500
تومان

پنیر پیتزا پروسس رنده شده 
206 مقدار 2000 گرم

 107,000
تومان

تعداد باالی چک های برگشــتی در سال های اخیر 
به یک معضل فراگیر در داد و ســتدهای اقتصادی 
ایران تبدیل شده بود؛ اما به نظر می رسد اجرای به 
موقع قانون جدید چک، ترمز این حرکت پر شتاب 
را گرفت و آن را مهار کرد. واقعیت آن است که چک 
به یکی از ابزارهایی طی سال های گذشته در اقتصاد 
ایران تبدیل شده بود که بر اساس آن، هر فردی در 
مراودات تجاری خود به جــای پرداخت وجه نقد و 
البته بیشتر در فضای رکودی اقتصاد ایران، چک را 
ماک عمل قرار می داد و تاش می کرد تا پرداخت 
خود را به تعویق انداخته و بر این اســاس، فرصت 
بیشتری داشته باشد تا وجه حاصل از کسب و کار و 
فروش کاالی خود را به فروشنده کاال یا مواد اولیه ای 
را که خریداری کرده بود، بازگرداند و از طریق آن، 
رونق بیشتری به کسب و کار خود دهد؛ اما به مرور 
این دریافت و پرداخت با تاخیر وجه کاالی فروخته 
شده، منجر به شــکل گیری گودالی دردسرساز در 
اقتصاد ایران به نام چک برگشتی یا چک های بدون 
پشتوانه شده بود؛ اما علی رغم تورم در سال گذشته 
و نامتعادل بودن بازار، روند چک های صادر شــده 
نشــان می دهد هم اعتبار به چک ها بازگشته و هم 

مردم در ارائه این ابزار مالی محتاط تر شده اند.
کاهش چک های برگشتی

میزان چک های برگشتی اگر چه در ده سال اخیر 
هر سال افزایش داشته است؛ اما بر اساس آماری که 
از سوی قوه قضاییه اعام شد در سال 97 چک های 
برگشــتی 28 درصد؛ یعنی چیــزی در حدود 5 
میلیون فقره کاهش داشــته اســت. هر چند یکی 
از اصلی ترین علل این کاهش، مربوط به کم شدن 
آمار چک های مبادله ای نســبت به ســال 96 به 
علت شــرایط اقتصادی و رکود است؛ اما نمی توان 
منکر اثرگذاری اعمال قوانین در حوزه صدور چک 
شد. آمارها نشــان می دهد نسبت تعداد چک های 

برگشتی به مبادله ای در سال 97 عدد 12.7 درصد 
و مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای در سال 97 
عدد 14.5 درصد است. براساس این آمارها، نسبت 
تعداد چک های برگشــتی به مبادله ای در سال 97 
نسبت به سال قبل آن 17 درصد و مبلغ چک های 
برگشتی به مبادله ای در سال 97 نسبت به سال قبل 
ازآن 32 درصد کاهش یافته است. قانون جدید چک 
که حاصل یک اصاح طوالنی در دســتورالعمل ها 
و بخشــنامه های مرتبط با قانون قدیم چک است، 
این روزها به یکی از ابزارهای مهم برای بازگرداندن 
اعتبار به چک در اقتصاد ایران تبدیل شــده است. 
به نظر می رســد بخش های جدیدی از این قانون 
که در کمتر از یک ماه اخیر از ســوی بانک مرکزی 
اجرایی شده اســت هم می تواند در کاهنده بودن 
آمار چک های برگشتی موثر باشــد. بر اساس این 
قانون پرداخت وجه چک از سایر حساب های دارای 
موجودی فرد صادرکننده چک نیز امکان پذیر شده 
است. بر اساس این دستورالعمل که بر مبنای مفاد 
قانون جدید چک و دســتورالعمل حســاب جاری 

بانک مرکزی به شــبکه بانکی اباغ شده است، در 
صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده 
چک، بانک ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل 
موجودی سایر حساب های صاحب حساب به ترتیب 
اولویت از حســاب جاری، حســاب قرض الحسنه 
پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب 
ســرمایه گذاری بلندمدت همچنین مسدود کردن 
کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق 

به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
رشد 84 درصدی چک های رمزدار

براســاس تازه ترین آمار بانک مرکزی، حدود یک 
میلیون و 2۰۰ هزار فقره چک رمزدار به ارزشــی 
حدود 2626 هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه 
1398، در کل کشور وصول شــد که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 1۰5.4 درصد و 

81 درصد افزایش داشته است.
 در ماه مورد گزارش در اســتان تهران حدود 381 
هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر 1845 هزار 
میلیارد ریال وصول شــد. آمارهــای بانک مرکزی 

از تعداد و مبلغ چک رمزدار نشــان می دهد که به 
دنبال رشد نرخ تورم به 5۰ درصد در یک سال اخیر، 
اقدامات بانک مرکــزی در کنترل بازار ارز، از جمله 
کاهش ســقف تراکنش های بانکی به 5۰ میلیون 
و 1۰۰ میلیون تومان، جمــع آوری بیش از 8 هزار 
میلیارد تومان چک های تضمینی در حال گردش و 
ضرورت مشخص شدن ذی نفع نهایی و جلوگیری 
از دست به دست نشدن و حواله کرد چک ها و سایر 
اقدامات بانک مرکزی، در نتیجــه مبلغ چک های 
رمزدار در یک ســال اخیر و منتهی به اردیبهشت 
98 رشــد 34 درصدی داشــته و چک رمزدار از 1 
میلیون و 2۰ هزار و مبلغ 195 هزار میلیارد تومان 
در اردیبهشت 97 به 1 میلیون و 192 هزار به مبلغ 
262 هزار میلیارد تومان در اردیبهشت 98 رسیده 
و در این مدت از نظر تعداد 17 درصد رشــد داشته 
و از نظر مبلغ نیز 34.6 درصد رشــد کرده اســت. 
در اردیبهشت امسال در سه اســتان تهران )31.9 
درصد(، خراســان رضوی )8.2 درصد( و اصفهان 
 )7.7 درصد( بیشــترین چک رمزدار وصول شــده

 است.
هر چند قانون های جدید در حــوزه چک می تواند 
سوء اســتفاده صادر کنندگان از آن را به منظور هر 
گونه بد حسابی با کســانی که چک به نام آنها خرج 
می شــود، بگیرد؛ اما بانک مرکزی هنوز ابزارهای 
الزم برای اجرای تمام و کمال آن را در اختیار ندارد؛ 
ضمن اینکه بخش های مهمی از این قانون از جمله 
درج کد رهگیری در گواهینامه های عدم پرداخت و 
مسدودی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی 
به اندازه مبلغ کسری چک، هنوز از سوی این بانک 
مرکزی اجرایی نشده اســت؛ اما رویه اصاحی در 
زمینه چک می تواند امیدوار کننده باشد؛ قوانینی 
که اگر در همه زمینه ها نظارت بر شــبکه بانکی و 
عملکرد آن را باال ببــرد، در آینده نزدیک انحرافات 
سیستم بانکی را به مسیر درست چرخه اقتصادی 

بازخواهد گرداند.

بازگشت اعتبار به چک ها
    اثر گذاری قانون چک با کاهش 28 درصدی چک های برگشتی در سال 97؛

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1۰ کشــور گفت: از هنگام آغاز برداشت گندم در استان اصفهان 
تاکنون 1۰ هزار و 777 تن گندم از کشاورزان این خطه خریداری شده است. رضا نیک نداف افزود: این مقدار گندم 
شامل هزار و 75۰ محموله خریداری شده از کشاورزان استان است. وی با اشاره به اینکه کلیه مطالبات گندم کاران تا 
پایان دوم تیر امسال پرداخت شده است، گفت: با توجه به بارندگی های مناسب امسال همچنین ارقام گندم کشت شده 
در شهرستان ها، پیش بینی می شود عملکرد فرآورده گندم آبی امسال افزایش داشته باشد. نیک نداف ادامه داد: عاوه 
بر فعال بودن سیلوهای دولتی استان 44 مرکز تعاونی روستایی به عنوان مباشر خرید گندم مشخص شده و خرید 
گندم از ابتدای خرداد در خور و بیابانک، کاشان و اردستان آغاز شد و تا پایان شهریور ماه در مناطق سردسیر ادامه دارد.

بیش از ۱۰ هزار 
تن گندم در استان 

اصفهان خریداری شد زی
ور

شا
  ک

  عکس روز

برداشت قندک از مزارع سیستان و بلوچستان
پس از گرم شدن هوا و پسروی آب دریاچه هامون، در زمین هایی که هنوز مرطوب هستند، 
سالیانه حدود 1۰۰۰-1۰۰ هکتار خربزه از توده های محلی از جمله سفیدک خط دار، قندک 
و چپات اشتری از اواسط خرداد تا اواخر مرداد کشــت می شود. برداشت این محصوالت از 

اواخر مرداد شروع و تا اواخر آبان ادامه دارد.

شرکت ارتباطات زیرساخت

آگهی مزایده )حراج شماره 98/1  استان اصفهان(
فروش 75 قلم لوازم  و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط موجود در استان اصفهان

شرکت ارتباطات زیر ساخت در نظر دارد 75 قلم تجهیزات فنی مخابراتی اســقاط و خارج از رده موجود در استان اصفهان را از 
طریق حراج عمومی بفروش برساند.

نحوه بازدید از اقالم: خریداران می توانند از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 1۰ روز یکشنبه مورخ 98/۰4/23 به نشانی: اصفهان، خیابان 
بزرگمهر، انتهای خیابان بیسیم شرقی مرکز مایکروویو بیسیم )تلفن هماهنگی: 32242883 و ۰9132۰88524 میرزایی( مراجعه 

تا هماهنگی های الزم جهت بازدید مزایده گران از اقام مورد مزایده انجام گردد.
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و نحوه ارائه پیشنهادات: مزایده گران جهت شــرکت در حراج می بایست یک فقره 
ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 125/۰۰۰/۰۰۰ ریال با اعتبار اولیه 3 ماه و قابل تمدید با قید موضوع به نام شــرکت ارتباطات زیر 
ساخت تهیه و اصل ضمانتنامه و کلیه اسناد، مدارک و لیست اقام را که همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده 
باشد با ذکر نام و مشــخصات مزایده گر به همراه مستندات مربوطه نظیر تصویر شناســنامه، کارت ملی و نشانی دقیق محل کار و 
سکونت با ذکر کدپستی، شماره تلفن، همراه و دورنگار، در پاکت در بسته قرار داده و تا ساعت 11 همان روز یکشنبه مورخ 98/۰4/23 
به واحد مالی این اداره کل واقع در اصفهان- خیابان باغ گلدسته- نبش خیابان شهید بهشتی نژاد- مجتمع مخابراتی شهید بهشتی 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
زمان و مکان برگزاری حراج: راس ساعت 11:3۰ روز یکشنبه مورخ 98/۰4/23 واقع در اصفهان- خیابان بزرگمهر- انتهای خیابان 

بیسیم شرقی مرکز مایکروویو بیسیم می باشد.
شرایط: 

1- شرکت و حضور کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی یا نمایندگان مطلع و تام االختیار آنها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در 
حراج بامانع می باشد.

2- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اســناد مزایده می باشد لذا مزایده گر در صورت برنده شدن، 
موظف است در همان روز 2۰ درصد مبلغ پیشنهادی را به عنوان ســپرده نقدا به حساب 4۰۰1۰483۰4۰23369 بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران بنام تمرکز وجوه درآمد متفرقه شرکت ارتباطات زیر ساخت واریز و مابقی وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به 
حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله خروج ظرف مدت 5 روز نسبت به خروج اقام اقدام نماید. در غیر اینصورت چنانچه 
برنده از پرداخت وجوه مذکور و خروج اقام مورد مزایده از انبار در مهلت های مقــرر و به هر علت عدول نماید، تضامین وی به نفع 

شرکت ارتباطات زیر ساخت ضبط می گردد و مزایده گر حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
3- تضمین شرکت در مزایده برنده، پس از واریز کل وجه اقام مذکور به وی مسترد خواهد گردید.

4- متقاضیان جهت کسب اطاعات بیشتر می توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره 32242883-۰31 تماس 
حاصل فرمایند.

م الف: 511707

نوبت اول

استانداری اصفهان

 ساماندهی توزیع کاالهای اساسی

اســتانداری اصفهان به نمایندگی از کارگروه 
تنظیم بازار اســتان در نظــر دارد به منظور 
ســاماندهی توزیــع کاالهــای اساســی در 
سطح اســتان نسبت به شناســایی ایده های 
همراه با ســرمایه گذاری اقدام نمایــد. لذا از 
سرمایه گذارانی که ایده ای جهت رفع معضات 
مربوط به توزیع کاالهای مذکور دارند، دعوت 

می شــود ظرف مدت یک هفته و حداکثر تا 
پایان وقت اداری تاریخ 98/4/12 پیشنهادات 
خود را به دبیرخانه حراست استانداری تحویل 
نموده و رسید دریافت نمایند. همچنین برای 
پاسخگویی به سواالت احتمالی دفتر هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری با شــماره تماس 

322۰6575 آماده پاسخگویی می باشد.
م الف:515291

نوبت  دوم

 

 نظام مالیاتی
 پشتیبان نظام آموزشی)2(

هرچند آموزش افراد از دوران کودکی شروع 
می شــود و در مراحل مختلف زندگی ادامه 
دارد؛ اما مقاطع تحصیلی رســمی مهم ترین 
دوره های آموزشی هســتند که افراد جامعه 
آن را مــی گذرانند.کادر آموزشــی کارآمد 
ومتخصــص، زیرســاخت هــای مناســب 
آموزشــی، تجهیــزات وتکنولــوژی های 
جدید،امکانــات کمــک آموزشــی وایجاد 
فرصت هــای برابــر آموزشــی بــرای همه 
شهروندان از مهم ترین بایسته های یک نظام 
آموزشی کارآمد اســت.اصوال فراهم کردن 
موارد مذکور نیازمند ســرمایه گذاری های 
کان ومداوم اســت. تامین ایــن امکانات و 
زیرســاخت ها با توجه به پیشــرفت سریع 
علوم وفنــون در دوران کنونی بیش از پیش 
ضروری است؛ اما ســرمایه گذاری درمقوله 
آموزش به دالیل مختلف از جمله:بازگشت 
دیر وغیر مستقیم ســرمایه، ناملموس بودن 
عواید ومنافع مادی بسیارمحدود است،از این 
رو برخی دولت ها خصوصا در کشورهای در 
حال توسعه منابع کمی برای نظام آموزشی 
در مقایسه با سایر حوزه ها در اختیار دارند.به 
این ترتیب سرمایه به سمت وسوی آموزش 
جریان نــدارد وتنها بخش هــای خاصی از 
حوزه آموزش که با منطق بازار سازگار است، 
مورد توجه بخش خصوصی اســت؛ بنابراین 
دولت ها باید با استفاده از سازوکارهایی که در 
اختیار دارند، بخشــی از سرمایه جامعه را به 
سمت آموزش سوق دهند.بسته به ساختار 
اقتصادی کشــورهای مختلــف، تامین این 

منابع متفاوت است.

مرضیه محب رسول
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برگزاری همایش متمرکز زائران 
اعزامی به حج تمتع در نجف آباد

همایش متمرکز زائران اعزامی به  نجف آباد
حج تمتع شهرستان های نجف آباد و تیران وکرون با 
حضور مسئوالن دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم 
رهبری و ســازمان حج و زیارت اســتان اصفهان و 
همچنین با حضور با شکوه زائران کاروان های این دو 
شهرستان در محل حسینیه فاطمه زهرا )س( نجف 
همایــش  ایــن  در  شــد.  برگــزار   آبــاد 
 حجه االسالم و المسلمین حاج آقا گرجی، مسئول 
دفتر بعثه مقام معظم رهبری در استان اصفهان به 
ایراد سخنرانی پرداخته و بحث اغتنام از فرصت های 
این ســفر بی نظیر را مطرح کردند. گفتنی است؛ 
تعداد زائران شهرستان های نجف آباد وتیران بالغ بر 
760 زائر است که در قالب 6 کاروان )2 کاروان مدینه 
بعــد و 4 کاروان مدینه قبل( به این ســفر نورانی 

ومقدس اعزام خواهند شد.

برگزاری جشنواره»آب در کوزه 
نیست و ما ...« در آران و بیدگل

مســئول حوزه هنری آران و  آران و بیدگل

بیدگل اظهار کرد: با توجه به اهمیت و لزوم صرفه 
جویی در آب و برای فرهنگ ســازی بیشتر آن در 
میان آحاد جامعه، تصمیم به برگزاری نخســتین 
جشنواره » آب در کوزه نیست و ما...« در شهرستان 
گرفتیم. حمیدرضا خلیلی افزود: این جشــنواره با 
موضوعات کمبــود آب و لزوم مصــرف بهینه آن، 
راهکارهــای مدیریت مصــرف آب در بخش های 
مختلــف و جلوگیــری از آلودگی آب بــه عنوان 
مهم ترین منبع طبیعی حیات انســان و در 3 قالب 
شعر، کاریکاتور و نمایشــنامه برگزار خواهد شد. 
خلیلی تصریح کرد: عالقه مندان می توانند با مطالعه 
دقیق شرایط جشنواره، آثار خود را تا ساعت 24 روز 
شنبه 15 تیرماه تهیه و ارسال کنند و برای اطالعات 
بیشــتر به مرکز حوزه هنری شهرســتان واقع در 
فرمانــداری مراجعــه و یا بــا شــماره تلفن های 

09139626835 و 54755088 تماس بگیرند. 

برگزاری یادواره 35 شهید 
پایگاه میثم تمار نایین

یادواره 35 شهید پایگاه میثم تمار  نایین
و گرامیداشت شــهادت شهید حســینی، اولین 
نماینده نایین در مسجد امام سجاد )ع( شهر نایین 
برگزار شد. در این مراسم یاد وخاطره شهدای پایگاه 
میثم تمار و همچنین شهید حسینی گرامی داشته 
شد. عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه در 
این یادواره با بیان اینکه نه تنها شهدا در نزد خداوند 
اجر دارند بلکه رزمنده ای که بــرای دفاع حرکت 
می کند نیز اجرو ثواب شامل حالش می شود، افزود: 
اخالق شــهدا، اهمیت به نماز اول وقت، تواضع و 
فروتنــی، اهمیــت به حــالل و حــرام، از جمله 
خصوصیات شهداســت کــه باید بیــن جوانان و 
نوجوانان تبیین شود. حجت االسالم رفیعی استاد 
حوزه و دانشــگاه اهمیــت به حجــاب و تاکید بر 
پشتیبانی والیت فقیه را از دیگر خصوصیات مهم 

شهدا برشمرد .

چهره ها

خاموشی ها به حداقل رسیده است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مدیرجهادکشاورزیتیرانوکرون:
تامین سوخت ماشین آالت 
کشاورزی منوط به داشتن 

شناسه است
مدیرجهــاد کشــاورزی  تیران و کرون
تیران وکــرون با اشــاره بــه شــماره گذاری 
ماشــین آالت کشــاورزی ایــن شهرســتان، 
اظهارکرد: تامین سوخت تراکتور و ماشین آالت 
کشاورزی منوط به داشتن شناسه است. محسن 
حاج عابدی با بیان اینکــه 800 تراکتور در این 
شهرستان شماره گذاری شده است، عنوان کرد: 
این تعداد کل تراکتورهای فعال در شهرستان 
اســت و تیران وکرون از نظر ساماندهی وسایل 
کشاورزی رتبه نخست استان را دارد. وی با بیان 
اینکه یکی از ضرورت های بخش کشاورزی، بیمه 
محصوالت است تا خسارت های کمتری متوجه 
کشــاورزان شــود، خاطرنشــان کرد: گرایش 
کشاورزان و دامداران این منطقه به بیمه نیازمند 
فرهنگ ســازی اســت. حاج عابدی یادآور شد: 
میزان حق بیمه پرداختی کشاورزان و دامداران 
این شهرستان در ســال گذشته هشت میلیارد 
ریال بوده که با وجود ظرفیت گسترده کشاورزی 
و دامپروری در این شهرستان این میزان بسیار 
کم است و جبران خســارت های آنها نیز قابل 

توجه نیست.

سرپرستشهردارینیاسرخبرداد:
افتتاح بزرگ ترین بوستان 

مالیاتی کشور در نیاسر
سرپرست شهرداری نیاسر از  نیاسر
افتتاح بزرگ ترین بوستان مالیاتی کشور در این 
شــهر خبر داد. احمد امینی نیک اظهار کرد: این 
بوستان با اختصاص اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 
500 میلیون تومان به وسعت 3/5هکتار همراه با 
استخر ذخیره آب به ظرفیت هشت هزار مترمکعب 
ایجاد شده است. وی با بیان اینکه اعتبار این پروژه 
از محل اعتبارات عمرانی شهرداری نیاسر تامین 
شده اســت، عنوان کرد: این بوستان که عملیات 
تجهیز و ساماندهی آن تا سال 99 به پایان می رسد، 
ششمین بوستانی است که در نیاسر افتتاح شد. 
امینی نیک تصریح کرد: از آب استخر این مجموعه 
برای آبیاری کشاورزی، بوستان مالیات، فضای سبز 
بلوار خلیج فارس و پنج هکتار بوســتان های گل 

محمدی واقع در این بلوار استفاده می شود.

مدیردفترنمایندگیآستانقدس
رضویدرکاشانخبرداد:

اجرای طرح سراسری عصرانه 
داستان نویسی رضوی

مدیر دفتر نمایندگی آستان  کاشان
قدس رضوی درکاشــان، گفت: عصرانه داستان 
نویسی رضوی از برنامه های سراسری آستان قدس 
رضوی اســت که در دهه کرامــت و همزمان با 
برگزاری جشن های زیر سایه خورشید به صورت 
همزمان در هشت مرکز اســتان از جمله کاشان 
برگزار می شود.حجت االســالم مهدی بصیرتی 
اظهارداشت: نویسندگان ، داستان نویسان و فعاالن 
فرهنگی با حضور یک میهمان ویژه در این عصرانه 
دور هم جمع می شــوند تا داســتان نویســی با 
محوریت فرهنگ رضوی را آموزش دهند. به گفته 
وی، شهرستان کاشان با توجه به ظرفیت عظیم 
فرهنگی آن در کنار هفت استان دیگر برای اجرای 
این طرح سراسری آستان قدس رضوی انتخاب 

شده است.

شهر میمه با قدمتی 2 هزارساله  میمه
در صد کیلومتری شــمال اصفهــان، دارای قنوات 
سه گانه ای است که شهرت دیرینه دارد. کشاورزی 
در این منطقه با تکیه بر ســهم آب قنوات سه گانه 
همواره پر رونق بوده است. با بروز خشکسالی های 
اخیر، عدم صرفه اقتصــادی و هدر رفت منابع آبی، 
کشت محصوالت زراعی سنتی از قبیل انگور، گندم 
و صیفی جات با مشــکل روبه رو شد؛ اما مسئولیت 
پذیری بومیان دلسوز بر پایه علم و دانش سبب شد 
که با شنیدن نام میمه، عطر دلنواز گل محمدی در 
خاطر هر شنونده ای تداعی شــود. امروزه نام میمه 
همچون کاشان، قمصر و نیاسر با عطر گالب عجین 
است. مدیر عامل شــرکت تعاونی گلستان میمه با 
اشاره به تاسیس این شرکت در سال 92 گفت: این 
شــرکت با هزار و 500 عضو فعالیــت خود را برای 
یکسان سازی اراضی زیرکشت آغاز کرد و سال بعد 
بــا کاشــت 12 هــزار درختچــه گل محمدی و 
پیاده سازی سیســتم آبیاری نوین، توانست طرح 

کشاورزی خود را به مرحله اجرا برساند. 
عبدالرضا شــیبانی با بیان تالش این شــرکت در 
جهت اســتفاده بهینه از منابــع آب و خاک، اظهار 
کرد: آب مازاد قنوات ســه گانه را به صورت قطره ای 
برای آبیاری 133 هکتار از اراضی ملی زیر کشــت 
گل محمدی که در اختیار شــرکت است، استفاده 
می کنند. وی افزود: مالکان و کشاورزانی که از قدیم 
دارای ســهم از قنوات بودند، همگی از اعضای این 
شرکت هســتند و از منافع آن بهره مند می شوند. 
شیبانی با اســتناد به گفته رییس جهاد کشاورزی 
شهرستان شاهین شــهر و میمه که قطب پرورش 

گل محمدی شهرستان در دو سال اخیر را »میمه« 
معرفی کرده بود، افزود: امسال به دلیل سرمای هوا از 
سوم تا هفدهم خردادماه حدود هزار تن گل برداشت 
شد و این میزان نسبت به ســال گذشته نزدیک به 

2 برابر است. 
مدیر عامل شرکت تعاونی گلســتان افزود: کشت 
گل محمدی در شرایط آب و هوایی میمه از لحاظ 
گل دهی و اسانس بسیار مساعد است، این گل نسبت 
به سایر محصوالت مانند گندم مصرف آب کمتری 
دارد و می تواند تحولی بزرگ در کشاورزی منطقه 
ایجاد کند. وی با اشــاره به برپایی کارگاه ســنتی 
گالب گیری در کنار بوستان گل در زمان گل چینی 
و اســتقبال بی نظیر مردم و مسافران از این کارگاه، 

گفت: این فرآیند با بررسی های کارشناسانه می تواند 
ظرفیت و پتانســیل باالتری از کشــاورزی را برای 
میمه در بر داشته باشد. مدیر عامل شرکت تعاونی 
گلســتان نیروی مورد نیاز در کاشــت و نگهداری 
بوستان را 15 نفر نیروی کارگری در سال و 3 هزار 
نفر در ایام گل چینی عنوان کرد و افزود: امسال به 
دلیل شــرایط ســخت اقتصادی و مهاجرت کارگر 
افغانی از کشــور کمبود کارگر در زمان چیدن گل 
دغدغه اصلی شــرکت بود؛ اما مردم میمه با روحیه 
مشارکتی و اجتماعی به صورت خودجوش به کمک 
شــرکت تعاونی آمدند و در گل چینی و برداشــت 

محصول همکاری کردند.
 وی، باال رفتن روحیه مشــارکت عمومی را حلقه 

گمشــده در فعالیت های اجتماعی میمه دانســت 
و اظهار کرد: مشــارکت عمومــی و اجتماعی که 
امسال شاهد آن بودیم بســیار شیرین تر از منفعت 
مالی حاصل از برداشت محصول است. شیبانی، به 
قرارداد 80 تنی با کارخانه ایران گالب کاشان اشاره 
کرد و ادامه داد: محدودیت نگهداری گل محمدی 
برای کشاورزان و شــرکت ها موجب نوعی استثمار 
کشاورزان در این نوع فعالیت اقتصادی شده است. 
وی افزود: گل، محصولی اســت کــه بالفاصله بعد 
از بهره برداری و چیدن بایــد وارد فرآیند فرآوری 
کارخانه شود و این امر سبب شده تا کارخانه داران 
قیمت گذاری انحصاری محصول را در اختیار داشته 
باشند. مدیر عامل شــرکت تعاونی گلستان گفت: 
دولت باید در این حوزه ورود کند و تدابیری را برای 
شکســتن انحصار قیمت کارخانه داران بیندیشد و 
از منافع کشاورزان محافظت کند. زمان گل چینی 
دغدغه کشاورزان و ترس از ســرانجام یک ساله پر 
رنگ تر از همیشه در چشم می نشیند. نبود کارخانه 
فرآوری در کنار این شــرکت بــزرگ بزرگ ترین 
مسئله این شرکت است. شــیبانی در این خصوص 
گفت: در 21 شــهریور 96 قرارداد ساخت کارخانه 
فرآوری گل محمدی بین شرکت تعاونی گلستان و 
شرکت »بنیاد برکت« برای ساخت کارخانه فرآوری 
گل محمدی منعقد شد که به سرانجام نرسید. وی 
ادامه داد: طوالنی شــدن فرآیند اخــذ مجوز برای 
احداث کارخانه و بررسی های مالی شرکت، مبنی 
بر تامین مالی هزینه احداث از محل سرمایه شرکت 
و عدم تمایل شــرکت »بنیاد برکت« به همکاری و 

مشارکت، این قرار داد فسخ شد.

عطر دلنواز گل محمدی در سایه قنوات سه گانه میمه

رییس دادگستری تیران وکرون در جمع مردم  تیران و کرون
این شهرســتان با تاکید بر ضرورت ثبت و نگارش همه معامالت، 
اظهار کرد: معامله شفاهی و ثبت نشدن مشخصات کامل طرفین 
عقد و مال مورد خریدوفروش، احتمال کالهبرداری و ســرقت را 
افزایش می دهد. مجید قربانی عنوان کرد: بعضی افراد در معامالت 
بیش از حد به طرف مقابل اعتماد می کنند و همین مسئله زمینه 

ارتکاب جرم را برای سودجویان فراهم می کند. رییس دادگستری 
تیران وکرون تصریح کرد: علت بسیاری از کالهبرداری ها و جرایمی 
که منجر به تشکیل پرونده در محاکم قضایی می شود، بی توجهی به 
قوانین و اعتماد غیرمعمول بعضی افراد در خریدوفروش و معامالت 
است. قربانی با بیان اینکه بسیاری از مالباختگان اصول اولیه انعقاد 
عقود را رعایت نکرده اند، ادامه داد: بر اساس قانون و موازین شرعی 

ثبت معامالت و نگارش آنها و حضور گواه و شهود در لحظه انعقاد 
عقد ضروری اســت و از ایجاد خســارات مالی، بروز مشــکالت و 
اختالفات بعدی جلوگیری می کند. وی با تاکید بر ضرورت استفاده 
از مشــاوره حقوقدانان و انجام معامالت در دفاتر رسمی و معتبر، 
خاطرنشان کرد: این اقدام زمینه کاهش مشکالت اجتماعی و مالی 

و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی را فراهم می کند.

رییسدادگستریتیرانوکرون:
مالباختگان، اصول اولیه حقوقی را رعایت نکرده اند

وقتیمسئولیتپذیریباعلمودانشعجینمیشود؛

اخطار اجرایی
4/114 شماره: 1431/97 حل8 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محسن 
قادری ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: سیدابوالفضل 
موسوی فرد ،نام پدر: سیدرضا ، نشــانی: خمینی شهر دستگرد قداده خ بسیج روبروی بن 
بست81  ،محکوم به:به موجب رای شماره 1278 تاریخ 97/12/25 حوزه هشتم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/770/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/3/20 
لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر 
دولتی مینماید رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 511833 ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف 

خمینی شهر  )205 کلمه، 2 کادر(
مزایده

4/115 شــماره: 973645 اجرا - تاریخ:1398/03/25 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالســه 973645 له آقای محمدجواد پیمانی علیه 
مرتضی ، حسین ، زینب ، محمدکاظم ، رضوان و مصطفی همگی پیمانی به خواسته دستور 
فروش در نظر دارد ملکی به پالک ثبتی 108/907 واقع در خمینی شــهرـ  بلوار صفاییه 
ـ جاده کاهگلیـ  بعداز تاالر باغ سبزـ  کوچه ســمت چپـ  محله آدریانـ  مجاور کارگاه 
نساجی را از طریق مزایده به فروش رساند ملک مذکور بصورت یک درب باغ محصور با 
دیوار های گلی قدیمی بلند و درب چوبی که از سه سمت جنوب ، شرق و غرب به خیابان 
و کوچه های صحرایی و از سمت شمال به زمین گندم کاری واقع گردیده است درختان 
 باغ بسیار متراکم و بدون ردیف منظم و سن و سال متغیر عمدتًا با قدمت باالی 30 سال 
می باشد مســاحت ملک معادل ســه جریب )برابر با 2100 مترمربع( بوده ولی بر اساس 

وضعیت فعلی مساحت آن بیشــتر از ســند و تقریبًا برابر با 2450 مترمربع می باشد که 
کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع ملک فوق را 2/950/000 ریال و 2100 
مترمربع آن را 6/195/000/000 ریال ارزیابی نموده اســت لذا جلســه مزایده در تاریخ 
چهارشــنبه 1398/05/02 ســاعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت 
راپیشنهاد نماید، خریدار می بایســتی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی 
را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت 
ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.شایان ذکر 
است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت 
در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده 
دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست 
داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی 
مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش 
ســپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 511846  دفتراجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )380 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/117 شماره: 98/2027013101-98/4/4 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک 3419 فرعی از 11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به 
نام مجید عباسی فرزند حسین و مهدی صالحی بروجنی فرزند فرهاد در جریان ثبت است 
و آرای شماره 13970302027008651 و 13970302027008649 مورخ 97/12/21 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/5/5 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 

می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:511693 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)274 کلمه، 3 کادر(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات کشاورزی و طیور و 
دام و آبزیان زرد طال کویر اردستان سهامی خاص به شماره 

ثبت 441 و شناسه ملی 10260092396 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :مواردفوق به موضوع فعالیت شــرکت اضافه 
گردید:صــادرات و واردات مواد اولیه دارویی دامپزشــکی،داروهای آماده 
مصرف دامپزشــکی،مکمل های دارویی دامپزشــکی، مواد بیولوژیک و 
فراورده های آن برای دامپزشکی، واکسن های دام و طیور و آبزیان، وسایل 
و تجهیزات درمانگاهی و آزمایشگاهی دامپزشکی و پزشکی ، افزودنی های 
مجاز خوراک دام و طیور و آبزیان، مکملهای دارویی، غذایی و پیشگیری و 
درمانی ،رژیمی ، لوازم و وسایل مرغداری وآبزیان .ثبت موضوع به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای 
الزم از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )514829(

آگهی تغییرات شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 59921 و شناسه ملی 14007375750 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1398/03/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مصطفی فروتن کد ملی 
1287815758 ، سید محسن سید فروتن کد ملی 1280822481 و 
امیر محمد زعفرانی کد ملی 1270374826 به عنوان اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال و موسسه حسابرســی امین تدبیر بصیر 
)حسابداران رسمی( به شماره ملی 10103512680 به سمت بازرس 
اصلی و ریحانه بذر افکن اصفهانی به شماره ملی 1291973842 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت تا پایان ســال 1397 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )512243(

آگهــی تغییرات شــرکت ممیــزی بهداشــتی دامپزشــکی ندای 
 ســالمت آپادانا شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 38659

 و شناسه ملی 10260562793 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزی ، شــهر اصفهان، جی ، خیابان جی ، بن بست عدالت ، پالک 
421 ، طبقه اول کدپستی 8199937352 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )514760(

رییس اداره برق و امور مشترکان  نجف آباد
شهرستان نجف آباد گفت: نجف آباد با داشتن بیش 
از 155 هزار مشــترک، دومین شهرستان بزرگ 
استان به لحاظ پوشش مشــترکان است. محمد 
نیازی اظهار کرد: با توجه به شروع فصل تابستان و 
اینکه 37 درصد از کل مصرف شهرستان در بخش 
صنعت اســت، با برنامه ریزی هایی که داشــتیم 
کمترین میزان خاموشی ها را شاهد بوده ایم و در 
یک ســال و نیم گذشته خاموشــی ها به حداقل 
ممکن رسیده است. وی، از عبور مصرف مشترکان 
نجف آباد از مرز 200 مگاوات، طی روزهای گذشته 
خبر داد و خاطرنشــان کرد: با توجه به ورود موج 
گرما به کشور، مصرف مشترکان برق شهرستان به 

بیش از 207 مگاوات رسید. با این حال با توجه به 
پیش بینی های انجام شده مشکلی در تامین برق 
مورد نیاز نداشتیم؛اما الزم است نهایت صرفه جویی 
 در مصــرف بــرق انجــام شــود تــا دچــار

 مشکل نشویم.

رییسادارهبرقنجفآباد:

خاموشی ها به حداقل رسیده است
رییس مرکز اورژانس 115 نطنز  نطنز
اظهار کرد: 30 نفر از پرسنل فوریت های پزشکی این 
شهرستان از چهار پایگاه شهری و جاده ای با استفاده 
از چهار آمبوالنس فعال و دو آمبوالنس جایگزین به 
جمعیتی بالغ بر 42 هزار نفر در 54 شــهر و روستا 
امدادرســانی می کنند. امیر ایزدپناه عنوان کرد: از 
ابتدای امســال تا پایان خردادماه یک هزار و 434 
آمبوالنس مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی این شهرستان برای انجام ماموریت به محل 
حوادث اعزام شده و حاصل آن انجام 854 ماموریت 
بوده که مصدومــان آنها پــس از دریافت خدمات 
درمانی اولیه از ســوی امدادگران اورژانس 115 به 
مراکز درمانی نطنز، بادرود و شهرستان های کاشان 

و اصفهان منتقل شده اند. رییس مرکز اورژانس 115 
نطنز افزود: در این مدت بیــش از 13 هزار و 218 
تماس با مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
شهرستان برقرار شده که حدود 5 هزار تماس از این 

تعداد، مزاحمت تلفنی بوده است.

رییسمرکزاورژانس115نطنزخبرداد:

انجام بیش از ۸5۰ ماموریت اورژانسی در نطنز
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فروشسربازیدیگراجرانمیشود

پیشنهاد سردبیر:

 ناجا

با مسئوالن

اختصاص ۱۴۰ میلیاردتومان 
وام ویژه دکتری

رییس صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم 
با اشاره به وام ویژه دکتری گفت: پرداخت وام 
ویژه دکتری برای ۶ ماه اول سال ۹۸ به ترتیب 
ارائه لیســت دانشگاه ها آغاز شــده است. وی 
ادامه داد: این وام به صورت مســتمر پرداخت 
می شودو مشکلی برای پرداخت وام دکتری به 
دانشجویان واجد شرایط نداریم. رییس صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: آنچه را که 
دانشگاه تایید کرده باشد، پرداخت می کنیم، در 
هر سال تحصیلی ۱۳۰ الی ۱۴۰ میلیارد تومان 
برای وام ویژه دکتری پیش بینی می شود. ناصر 
مطیعی همچنین افزود: بحث عدالت محوری 
از منظر توزیع منابع، مورد نظر صندوق اســت 
و منابع صندوق و حتی دانشگاه ها فقط متعلق 
به یک گروه خاص دانشــجو یا یک دانشــگاه 
خاص نیســت و تا جایی که ممکن است منابع 
به آن بخش هایی اختصاص داده خواهد شــد 
که محرومیت بیشتری دارند. رییس صندوق 
رفاه دانشــجویان افزود: یعنی تالش خواهیم 
کرد با حفظ دانشــگاه هایی کــه وضع بهتری 
دارند، دانشگاه های دیگر را هم به وضع مطلوب 

نزدیک سازیم.

 آغاز ثبت نام عتبات عالیات
 از ۲۴ تیر ماه

 حجت االسالم و المسلمین صحبت ا... رحمانی 
مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره 
به آغاز ثبت نام عتبات بــرای مردادماه اظهار 
کرد: مشتاقان سفر به عتبات از تاریخ ۲۴ تیرماه 
با مراجعه به ســایت ســازمان حج و زیارت یا 
دفاتر مجاز بــرای ثبت نام خود اقــدام کنند. 
مدیرکل عتبات در ادامه بیــان کرد: ثبت نام 
عتبات برای ایام خاصی همچــون عرفه، عید 
غدیر و عید قربان با توجه به تغییرات احتمالی 
 قیمت سفر به عتبات، مجددا اعالم خواهد شد. 
حجت االسالم و المسلمین رحمانی درخصوص 

حذف ویزا برای اربعین امسال گفت: با توجه به 
اینکه هزینه ویزا حذف شــده است؛ اما حذف 
ویزا برای اربعین امسال مشخص نیست و این 
تصمیم با سفارت کشــور عراق است. مدیرکل 
عتبات ســازمان حــج و زیــارت در خصوص 
بازگشایی مرز خسروی، عنوان کرد: بازگشایی 
مرز نیز بستگی به تضمین کشورعراق دارد و ما 
هم اکنون آمادگی کامل برای بازگشایی و اعزام 

زائران ازمرز خسروی را داریم.

حبس و مجازات نقدی برای 
آتش افروزان در جنگل

فرمانــده یــگان حفاظت ســازمان جنگل ها 
با اشــاره به اینکه در ســه ماهه ابتدایی سال 
۶۰ مورد آتش ســوزی در عرصــه جنگل ها و 
مراتع کشــور رخ داد، اظهار کــرد: در پی این 
آتش ســوزی ها ۲۷۰ هکتار از اراضی جنگلی 
آسیب دید. ســرهنگ علی عباس نژاد با بیان 
اینکه آتش ســوزی در جنگل ها طی سه ماهه 
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
حدود ۳۰ درصد کاهش یافت، تصریح کرد: در 
اراضی مرتعی کشور به دلیل بارندگی های خوب 
ابتدای سال، سطح پوشش علفی انبوه است و به 
همین دلیل آتش سوزی ها در مراتع نسبت به 

سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
 عباس نــژاد بــا بیــان اینکــه  ۹۰ درصد از 
آتش ســوزی ها در جنگل ها و مراتع انســانی 
رخ می دهــد، گفــت: بر اســاس مــاده ۶۷۵ 
قانون مجازات اســالمی هر کس عمدا سبب 
آتش ســوزی در جنگل ها شــود به حبس از 
دو تا پنج ســال محکوم می شــود؛ همچنین 
مجازات شروع به این جرم از شش ماه تا دو سال 
حبس اســت. فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری ادامــه داد: بر 
اساس مواد قانونی ۴۵، ۴۶ و ۴۷ قانون حفاظت 
و بهره برداری از جنگل ها آتش زدن نباتات در 
مزارع و باغــات داخل یا مجــاور جنگل بدون 
اجازه و نظــارت مامــوران جنگلبانی ممنوع 
است؛ در صورتی که در نتیجه بی مباالتی حریق 
در جنگل رخ دهد، مرتکب به حبس تادیبی از 
دو ماه تا یک ســال محکوم می شود همچنین 
هرکس در تنه درخت جنگلی آتش روشن کند 
به حبس تادیبی از ســه ماه تا یک سال و برای 
هر درخت که »کت یا پــی زده« یا در آن آتش 
روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از 

یکصد ریال تا یک هزار ریال محکوم می شود.

فرمانده انتظامی استان:
برخورد با جرم وظیفه قانونی 

نیروی انتظامی است
سردار مهدی معصوم بیگی فرمانده انتظامی استان 
اصفهان پیرامــون نحوه برخورد بــا بی حجابی در 
اصفهان اظهار کــرد: مطالبه جامعه، حفظ و تکریم 
ارزش هاست و مردم متدین از نیروی انتظامی مطالبه 
دارند که با هنجار شــکنی مقابله کنــد. وی افزود: 
متاسفانه یکی از هنجارشــکنی های امروز جامعه، 
موضوع بی بندباری و کشف حجاب است که درحال 
حاضر برای مقابله با این هنجار شکنی، طرحی با نام 
ناظر یک درسطح کشور و استان اصفهان در رابطه 
با کشف حجاب در خودرو در حال اجراست؛ به این 
معنا که اگر کسی داخل خودرو کشف حجاب کند، 
جرمی مرتکب شده و نیروی انتظامی وظیفه قانونی 
و ذاتی دارد با جرم برخــورد کند. فرمانده انتظامی 
استان اصفهان ادامه داد: باهماهنگی و تعاملی که 
بین نیروی انتظامی اســتان اصفهان، قوه قضاییه و 
دادستان اصفهان وجود دارد این موضوع پیگیری 
می شود؛ البته مردم متدین اصفهان اکثرا موضوعات 
شرعی و دینی را رعایت می کنند و افراد محدودی 
هستند که قصد دارند هنجارشکنی کنند، طبیعتا 
نیروی انتظامی طبق قانون و وظیفه ذاتی برخورد 

می کند.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد 
کل نیروهای مسلح :

 فروش سربازی دیگر اجرا 
نمی شود

به دنبال انتشار برخی شــایعات در مورد احتمال 
از ســرگیری طرح فروش ســربازی، بخشــش 
اضافه خدمــت غایبــان و معافیت هــای جدید 
ســنی، رییس اداره سرمایه انســانی سرباز ستاد 
کل نیروهای مســلح اعالم کرد کــه نه تنها هیچ 
تصمیمی در مورد ارائه تسهیالت به سربازان غایب 
اتخاذ نشــده؛ بلکه به زودی برخورد بــا این افراد 
تشدید نیز خواهد شد. سردار موسی کمالی درباره 
بخشش اضافه خدمت ســربازان غایب اظهار کرد: 
دیگر خبری از چنین بخشــودگی ها و تسهیالت 
نخواهد بــود و بخشــودگی اضافــه خدمت های 
ناشــی از غیبت، دیگر تکرار نخواهد شد.  وی در 
مورد اینکه آیا احتمال اجرای دوباره طرح فروش 
ســربازی یا همان جریمه ریالی ســربازی وجود 
دارد؟ گفت: پرونــده فروش ســربازی یا جریمه 
 ریالی سربازی مختومه شــده و دیگر اجرا نخواهد

 شد.

مدیر کل پزشکی قانونی اســتان اصفهان با اشاره به 
کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی 
در پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماه نخست 
ســال جاری، اظهار کرد: ۱۴۲ نفر بــرای دریافت 
مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان 
مراجعه و ۱۰۶ نفر از آنها مجوز سقط درمانی دریافت 
کرده اند. علی سلیمان پور با بیان اینکه آمار متقاضیان 
دریافت سقط درمانی در دو ماه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۴ نفر )معادل ۱.۴ 
درصد( کاهش داشته، افزود: سازمان پزشکی قانونی 
کشور به عنوان متولی بررسی درخواست های صدور 
مجوز سقط درمانی در مواردی اقدام به صدور مجوز 
سقط درمانی می کند که جنین زیر چهار ماه و واجد 
ناهنجاری های شــدید مادرزادی بوده یا مادر مبتال 
به بیماری های صعب العالج همراه با خطر جانی در 

صورت تداوم بارداری باشد. 
وی با بیان اینکه در دو ماه نخســت ســال جاری با 
افزایش آمار مراجعین به دلیل نــزاع مواجه بودیم، 
خاطر نشــان کرد: در دو ماه نخســت سال جاری 
تعداد هفت هزار و ۶۱۰ نفر به دلیل صدمات ناشــی 

از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند. 
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 
۴.۹ درصد افزایش یافته است. از کل مراجعین نزاع 
 تعداد دو هزار و ۶۶۳ نفر زن و چهار هزار و ۹۷۴ نفر 

مرد بوده اند. 
همچنین در مدت مشابه سال قبل تعداد هفت هزار و 
۲۵۳ نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه 
کردند که دو هزار و ۴۲۵ نفر زن و چهار هزار و ۸۰۱ 

نفر مرد بوده اند.

مدیر کل پزشکی قانونی خبر داد:

افزایش ۴.9 درصدی صدمات ناشی از نزاع در اصفهان
مدیر درمان تامین اجتماعــی اصفهان از خرید یک 
 دســتگاه سی تی اســکن در بیمارســتان حضرت 
فاطمه الزهرا )س( نجف آباد خبــر داد. دکتر علی 
 اعتصام پــور اظهار داشــت: برای خرید دســتگاه 
سی تی اسکن ۱۶ اسالیس، مبلغ ۲۳ میلیارد ریال 
هزینه شــده که ارزش کنونی دســتگاه حدود ۵۰ 

میلیارد ریال است. 
از ویژگی هــای این دســتگاه می توان بــه توانایی 
انجام ســی تی آنژیو گرافی عالوه بر ســی تی های 
روتین و سرعت عمل باال اشــاره کرد که این ویژگی 
می تواند حجم زیادی از مراجعین را پوشــش دهد. 
وی با قدردانی از پیگیری مســئوالن سازمان تامین 
اجتماعی و مسئوالن اســتانی برای تامین امکانات 
و تجهیزات بیشتر بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا 
)س( نجف آباد افزود: خرید دستگاه سی تی اسکن 
مجهز، گامی مهم در جهت ارتقای ســطح خدمات 
به مردم این شهرستان است. اعتصام پور همچنین 
از فعالیت چندین پزشــک متخصص در رشته های 
مختلف این بیمارستان خبر داد و یادآور شد: با تدبیر 
دولت، امروز شاهد رفع بسیاری از مشکالت در حوزه 

درمان هستیم.

با نصب و راه اندازی این دستگاه، ضمن رفع بسیاری 
از مشــکالت مردم در حوزه درمانی و تشــخیص، 
اعزام بیماران به سایر شهرها نیز کاهش پیدا خواهد 
کرد. استان اصفهان با ۲۹ مرکز درمانی حدود ۳/۸ 
درصد از کل ویزیت را به خود اختصاص داده است. 
درصورتی که امکان ارائه خدمــات درمراکز ملکی 
سازمان دراستان اصفهان وجود نداشته باشد بیمه 
شدگان می توانند با مراجعه به ستاد توزیع بیمار از 

خدمات آن بهره مند شوند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان:

بیمارستان فاطمه الزهرا  نجف آباد، مجهز به سی تی اسکن شد

تامین اجتماعیپزشک قانونی

در حالی که در سال های اخیر دامداران و مرغداران 
اصفهانی بیشــترین تلفات در زمینه بیماری های 
مشترک و کشنده میان انســان و دام را داشته اند؛ 
اما بر اســاس اعالم مدیرکل دام پزشکی اصفهان، 
امســال بیماری حاد و شــایعی در واحدهای دام، 
طیور، آبزیان و زنبورعسل در این استان دیده نشده 

و وضعیت، تحت کنترل است.
 ســال گذشــته بیماری آنفلوآنزای پرندگان و تب 
کریمه کنگو در اصفهان، تعداد باالیی تلفات طیور 
و تلفات انسانی را برجا گذاشت؛ اما امسال به گفته 
مدیر کل دام پزشــکی اصفهان با تشــویق مردم و 
دامداران برای خرید ســم و سم پاشــی محل های 
مشــکوک می توان امیدوار بود هیــچ خطری دام 
و انســان را در اســتان اصفهان تهدید نکند. اواخر 
تابستان گذشــته آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 
استان اصفهان شیوع پیدا کرد. اگر چه پس از یک 
ماه اعالم شــد که این کانون در اســتان مهار شده 
اســت؛ اما تلفات این بیماری تا پایــان آبان ماه در 
مرغداری های استان ادامه داشت و حتی در مقطعی 
منجر به کاهــش تولید مرغ و تخم مــرغ و افزایش 
قیمت این اقالم در بازار شــد. یکی از علت های این 
امر، کمبود واکسن و مشکالت تامین آن عنوان شد 
امســال هم با توجه به بارندگی های اخیر و افزایش 
میزان ورود پرنــدگان مهاجر به کشــور، احتمال 
خطر بروز این بیماری کم نخواهد بود؛ ضمن اینکه 
امسال عالوه بر آنفلوآنزا، خطر بیماری نیوکاسل هم 
برای طیور وجود دارد. این در حالی است که اخیرا 
مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، 
زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان دام پزشکی، اعالم 
کرده است تحریم ها موجب شده تا واردات واکسن 

به صورت قطره چکانی انجام شــود و اگر موفق به 
ورود واکسن های استراتژیک نشــویم، میلیاردها 
تومان خسارت به کشــور وارد می شود. وی با بیان 
اینکه هزینه ها و ارزی که بابت طرح واکسیناسیون 
طیور انجام می شود، بسیار باالست، افزود: درصورتی 
که این اقدام صورت نگیرد، در یک سال با یک هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومان خســارت ناشی از نیوکاسل 
مواجه خواهیم شد. عالوه برخطر آنفلوآنزا وضعیت 
نامناسب کشتارگاه ها هم در سال های قبل، اصفهان 

را در معرض خطر تب کریمه کنگو قرار داد. 

در سال ۹۲ تنها دو کشــتارگاه در استان اصفهان 
مجهز به سیســتم پیش سرد گوشــت بودند؛ این 
سیســتم یکی از اصلی ترین عوامل کاهش احتمال 
ابتال به بیماری های مشــترک میان دام و انسان از 

جمله تب کنگو شناخته می شود. 
امســال اما بنا به گفته مدیرکل دام پزشکی استان 
اصفهان ۲۴ کشتارگاه دام استان به سالن پیش سرد 
مجهزهستند و بیش از ۹۵ درصد گوشت دام سبک 
و ســنگین اســتان پس از طی کردن فرآیند پیش 
سرد در این کشــتارگاه ها، عرضه می شود. به گفته 

محمدی یکی از دالیل عدم ایجاد دوباره تب کریمه 
در استان اصفهان، افزایش سواد علمی و بهداشتی 
مردم است. با وضعیت ارائه شــده از سوی سازمان 
دام پزشکی به عنوان اصلی ترین متولی بهداشت دام 
در کشور، می توان امیدوار بود بیماری خطرناک تب 
کریمه برای همیشه در اصفهان ریشه کن شود؛ هر 
چند با شروع فصل تابســتان و افزایش موالید دام و 
طیور باز هم خطر ذبح های غیر مجاز می تواند آتش 
 خطرناک این بیماری را در هر نقطه از کشور مشتعل

کند.

وضعیتسفیددامهادراصفهان

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان شهرضا از 
پلمب یک واحد صنعتــی آالینده در این شهرســتان خبر داد. 
باقر یعقوبی در این باره اظهار کرد: با حکم قضایی از فعالیت یک 
واحد صنعتی آلوده کننده محیط زیســت در شهرستان شهرضا 
جلوگیری شد. وی افزود: این واحد صنعتی به دلیل رعایت نکردن 
الزامات زیست محیطی و آلوده کردن هوا، خاک، آب وبی توجهی 

به اخطارهای صادره با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست و با 
دستور دادستان شهرستان شهرضا پلمب شد.

 یعقوبی ادامه داد: این واحد صنعتی بازیافت ضایعات پالستیکی 
در محدوده شــهر، پس از چند مرحله اخطار برای برطرف شدن 
آالیندگی خــود اقدام نکــرده بودند. سرپرســت اداره حفاظت 
محیط زیســت شهرســتان شــهرضا با بیــان اینکه براســاس 

اســتانداردهای محیط زیســت، صاحبان واحدهای صنعتی و 
خدماتی موظــف به رعایت و کاهش آالیندگــی واحدهای خود 
هســتند، گفت: در صورت رعایت نکردن مسائل زیست محیطی 
واحد آنها پلمب می شــود. گفتنی اســت طبق ماده ۶۸۸ قانون 
مجازات اســالمی، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی و 

موجب آلودگی محیط زیست شناخته شود، ممنوع است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرضا خبرداد:
 پلمب یک واحد صنعتی آالینده در شهرضا

  بیماری شایعی در واحدهای دام و طیور اصفهان وجود ندارد؛  

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
شکایت از اورژانس را به ۱9۰ اعالم کنید 

طاهره چنگیز رییس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
در خصوص چگونگی رسیدگی به نارضایتی و شکایات 
مردم از اورژانس اظهار کرد: تمام تماس های اورژانس با 
خط ۱۱۵ ضبط و ثبت می شود و زمان رسیدن ماموران 
اورژانس در محل حادثه هم قابل رهگیری اســت.وی با 
اشاره به لزوم انعکاس شکایات مردم افزود: باید تمام موارد 
اعم از دالیل نبود همکاری ماموران یا بدرفتاری نیروهای 
اورژانس به صورت مکتوب به دفتر بازرسی و رسیدگی به 

شکایات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارائه شود. چنگیز با بیان اینکه افرادی که شکایتی دارند، باید مستندات 
کافی از واقعه را ارائه دهند، اظهار کرد: سامانه ۱۹۰ در وزارت بهداشت آماده پذیرش شکایات مردمی در خصوص 
هرگونه نارضایتی از خدمات بهداشتی، درمانی و اورژانس است که مردم می توانند زمان، مکان و اطالعات کافی 

از حادثه مورد نظر خود را به این سامانه اعالم کنند و تمام موارد در وزارت بهداشت پیگیری و رصد می شود.

پریسا سعادت

عکس  روز 

اسکان بی خانمان ها در 
مسجد تاریخی استانبول

مسجد »سلیم حاتون« در منطقه بی اوغلوکه 
قدمت آن به قرن هفدهم برمی گردد، تبدیل به 
مکان امید و پناهــگاه موقتی ده ها بی خانمان 
در این منطقه شــده اســت. این مسجد اعالم 
کرده است که غذا و پوشــاک در اختیار افراد 

بی خانمان و نیازمند قرار می دهد.

محمدمغزینجفآبادی-سرپرستشهردارینجفآباد

آگهیمزایده
شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹۸/۸۳۵ مورخ 
۹۸/۰۳/۲۰ شورای محترم اسالمی شــهر نسبت به واگذاری اجاره یکساله 
دو جایگاه CNG متعلق به شهرداری نجف آباد به بخش خصوصی با قیمت 
پایه جایگاه واقع در بلوار شورا با اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال و قیمت پایه جایگاه کمربندی جنوب شهر با اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ 

۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. 
شرکت کنندگان باید دارای شرایط: 

الف( صالحیت، سابقه و گواهینامه های الزم در خصوص موضوع مزایده از 
مراجعه ذیصالح، ب( دفتر کار مرکزی شرکت در محدوده استان اصفهان 
ج( اسناد و مدارک ثبتی شرکت صادره از اداره ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان باشند.
از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 

اســناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۴ به امور 
قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. 

شــرکت کنندگان در مزایده باید ۵ درصد قیمت پایه یکســال هر جایگاه: 
)۱- جایگاه CNG واقع در بلوار شورا به مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جایگاه 
CNG واقع در کمربندی جنوب شهر به مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( را به 
صورت جداگانه بعنوان ضمانت شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه معتبر 
بانکی و یا واریز به حساب شماره ۱۰۴۵۴۴۱۵۰۰۰۲ سپرده شهرداری نزد 

بانک ملی ایران شعبه نجف آباد ارائه نمایند.
 ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اســناد مزایده

 مندرج است
تذکر: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار می باشد.

نوبتاول
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دیوگو دالوت:
منتظر شروع فصل جدید هستم

امضــای قــرارداد 50 میلیــون پونــدی 
منچســتریونایتد با آرون وان بیســاکا، مدافع 
کریستال پاالس باعث 
شده دیوگو دالوت، 
راســت  دفــاع 
فرامــوش شــده 
یونایتــد که حاال 
پســت خــود را با 
خطری بســیار جدی 
تهدید شده می بیند، با شــایعات زیادی مواجه 
شود که از جدایی قریب الوقوع این مدافع 20 ساله 
از یونایتد خبر می دهند؛ اما دیوگو دالوت، مدافع 
پرتغالی منچستریونایتد با استفاده از شبکه های 
اجتماعی پیامی برای »اوله گنار سولسشــر« و 
مدیران باشگاه ارسال کرد و به آنها نشان داد قصد 
دارد در تیم بماند و برای به دست آوردن جایگاه 
بازیکن فیکس مبارزه کند. دالوت با انتشار پستی 
در توییتر نوشــت:» هیچ چیز بــه جز تالش و 
سختکوشی مهم نیست. من منتظر شروع فصل 
جدید هستم«. این مدافع پرتغالی عکسی از خود 
در حال تمرین هم به این پست اضافه کرده است.

 »خدیرا« و »ماتوئیدی« 
از یووه جدا می شوند

یوونتوس بعد از پایان دادن به همکاری خود با 
آلگری تصمیم گرفت که مائوریتســیو ساری را 
به عنوان سرمربی جدید 
خود انتخــاب کند. 
به نظر می رســد 
که آمدن ساری به 
یــووه تغییراتی را 
در این تیم به وجود 
آورد. یوونتــوس در 
تابستان با آرون رمزی قرارداد امضا کرده و رابیو، 
بازیکن پاری سن ژرمن هم در آستانه پیوستن به 
بیانکونری اســت. با آمدن این دو بازیکن جدید 
به یوونتــوس، دو بازیکن باتجربــه این تیم در 
فهرست فروش قرار خواهند گرفت. سامی خدیرا 
و ماتوئدی، دو بازیکنی هستند که در تابستان از 
یوونتوس جدا می شوند و در فهرست فصل بعد 
ساری جایی نخواهند داشت. خدیرا به احتمال 
خیلی زیاد راهی لیگ آمریکا خواهد شــد؛ اما 
ماتوئیدی به لیگ فرانســه برمی گردد تا این بار 

پیراهن موناکو را بر تن کند.

»گودین« به اینتر پیوست
گودین 33 ســاله در ماه مه اعــالم کرد که بعد 
از 9 ســال حضور در اتلتیکو مادرید از این تیم 
جدا خواهد شــد. حاال 
باشــگاه اینتر اعالم 
کرد که با گودین 
برای انتقال به این 
باشــگاه ایتالیایی 
بــه توافق رســیده 
اســت. در اطالعیــه 
منتشرشده از سوی باشــگاه اینتر چنین آمده: 
»باشگاه اینترمیالن بدین وسیله اعالم می کند 
که با دیگو گودین در مورد امضــای قراردادی 
که تا تاریخ 30 ژوئــن 2022 معتبر خواهد بود 
به توافق رسیده است«. گودین در سال 2010 از 
ویارئال به اتلتیکو مادرید پیوست و در دوران 9 
ساله حضورش در این باشگاه اسپانیایی به یکی از 
بزرگان این باشگاه تبدیل شد. گودین با پیراهن 
 اتلتیکو، قهرمانــی در اللیگا و کوپــا دل ری را 
 تجربــه کــرده و دو بــار قهرمان لیــگ اروپا 

شده است.

 رکورد »پوگبا« 
در استفاده از اینستاگرام

درحالی که شایعات و گمانه زنی ها درباره آینده 
پل پوگبا، ستاره فرانســوی منچستریونایتد و 
مقصد احتمالــی او در 
صورت جدا شدن از 
این تیم همچنان 
داغ اســت، او که 
ایــن روزهــا به 
آمریکا ســفر کرده 
ظرف 24 ســاعت با 
منتشر کردن 88 استوری اینستاگرامی رکورد 
جدیدی در استفاده از این شبکه اجتماعی ثبت 
کرد. پوگبا در این اســتوری ها تالش می کند 
تجربه خود از ســفر 24 ســاعته اش به شــهر 
نیویورک را به تصویر کشــیده و با هوادارانش 
به اشتراک بگذارد. استوری های او کارهایی از 
قبیل تمرین در سالن بدنسازی، حضور در یک 
کنسرت موســیقی، عکس یادگاری گرفتن با 
هواداران، سر زدن به یک سازمان خیریه و پا به 
توپ شدن در یکی از استادیوم های فوتبال شهر 

را شامل می شود.

۲۶ تیرماه؛ پایان بالتکلیفی کشتی ایران

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

باشگاه استقالل تهران در پرونده حق رشد اللهیار صیادمنش محکوم 
شناخته شد. پس از نهایی شدن انتقال صیادمنش به فنرباغچه، حاال 
باشگاه استقالل باید حق رشــد او را به پدیده ساری پرداخت کند. 
اتفاقی که آبی ها به آن اعتقاد نداشتند؛ اما درنهایت محکوم شناخته 
شدند. باشگاه استقالل تهران با توجه به شکایت پدیده ساری و مطالبه 

حق آموزش اللهیار صیادمنش، باید این رقم را پرداخت کند.

محکومیت استقالل در پرونده »صیادمنش«

باشگاه پرسپولیس حاضر بود رضایت نامه علی علیپور را در ازای 16
دریافت 800 هزار یورو برای زولته وارخــم بلژیک صادر کند تا 
مهاجم سرخ پوشان پایتخت، لژیونر شود. مدیران پرسپولیس برای 
دریافت این مبلغ تا صبح دیــروز به بلژیکی ها فرصت داده بودند؛ 
اما این پول به حساب پرسپولیس واریز نشد تا مهاجم ملی پوش 

پرسپولیس مجبور به ماندن در این تیم و انتقال او منتفی شود.

»علیپور« در پرسپولیس ماندنی شد
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افشاگری »نوازی« از پیشنهاد 
عجیب در استقالل

محمد نوازی به تازگــی از واقعیت های تلخی در 
فوتبال پایه حرف زد. او که در شبکه سوم حاضر 
شده بود، در پاسخ به این ســوال که آیا خانواده 
بازیکنی به شما پیشــنهاد »بی ام دبلیو« برای 
حضور فرزندشان در تیم پایه داد، با خنده گفت: 
»به من که سوئیچ بی ام دبلیو پیشنهاد ندادند.« 
نوازی ادامــه داد: »من کال در کارم ســختگیر 
هستم، کاری به سفارش ندارم. چند وقت پیش 
هم به خاطر همین مسئله باشــگاه استقالل را 
ترک کردم و رفتم. به مــن گفتند این را بگیر آن 
را بگیر ویکسری بچه ها سفارشی بودند. من این 
بحث ها را قبول نداشتم، کار را ول کردم و رفتم. 
قرار شد سیســتم خودم را ادامه دهم. ببخشید 
اگر ما بازیکن پولی برداریم تکلیف آن اســتعداد 
شهرســتانی یا تهرانی که خانواده اش پول ندارد 

چیست؟«

توافق صنعت نفت با »اسکوچیچ«
مســئوالن باشــگاه نفت آبادان پس از مذاکره و 
بررسی گزینه های داخلی و خارجی، در نهایت با 
دراگان اسکوچیچ، سرمربی سابق فوالد به توافق 
رسیدند. اسکوچیچ قرار اســت طی یکی دو روز 
آینده برای مذاکرات نهایی وارد ایران شده و در 
صورتی که در روند مذاکرات مشکلی پیش نیاید، 
اسکوچیچ در لیگ نوزدهم هدایت نفت را بر عهده 
خواهد داشت. فصل گذشته سرجیو، هدایت نفت 
آبادان را بر عهده داشت و در حالی که مسئوالن 
باشگاه با او برای لیگ نوزدهم نیز به توافق رسیده 
بودند ایــن مربی پرتغالی با پیشــنهاد بهتری از 
سوی تیم التعاون عربستان روبه رو شد و هدایت 

این تیم را پذیرفت.

مفقود شدن عضو تیم ملی زنان 
سوئیس در ایتالیا

فلوریانا اســماعیلی، عضو تیم ملی فوتبال زنان 
سوئیس پس از حادثه ای که در سفر تفریحی به 
ایتالیا رخ داد، در این کشــور مفقود شده و هنوز 
هیچ اثــری از او پیدا نمی شــود. طبق اعالم تیم 
زنان باشگاه فوتبال یانگ بویز سوئیس که فلوریانا 
اســماعیلی در آن حضور داشــت، این بازیکن 
ملی پوش برای سپری کردن تعطیالت تابستانی 
به منطقه لمباردی در شــمال ایتالیا سفر کرده 
بود که حادثه ای برای او رخ می دهد و از عصر روز 
شنبه هفته جاری هیچ خبری از وی در دسترس 
نیست. اسماعیلی 24 ســاله از سال 2011 برای 
تیم زنان باشگاه یانگ بویز سوئیس بازی می کرد 

و کاپیتان این تیم بود.

در حاشیه

۲۶ تیرماه؛ پایان بالتکلیفی 
کشتی ایران

با اعالم وزارت ورزش 2۶ تیرماه انتخابات ریاست 
فدراسیون کشتی برگزار می شــود. فدراسیون 
کشــتی ایران از آبان ماه سال گذشــته و بعد از 
مســابقات جهانی 2018 با توجه به اســتعفای 
»رســول خادم« بدون رییس به کار خود ادامه 
می دهد. چند ماهی »حمید بنی تمیم« به عنوان 
سرپرســت، اداره فدراســیون را برعهده داشت 
و طی دو ماه اخیر نیز »بهــروز نعمتی« وظیفه 
سرپرســتی را برعهده گرفته است. بعد از کش و 
قوس های فراوان باالخره طلسم مشخص شدن 
تاریخ انتخابات فدراســیون کشــتی شکست و 
وزارت ورزش از برگزاری انتخابات این فدراسیون 
در تاریخ 2۶ تیرماه خبــر داد. دفتر امور مجامع 
معاونت قهرمانی اعالم کرد چهارشنبه، بیست و 
ششم تیرماه مجمع انتخاباتی رییس فدراسیون 
کشــتی برگزار می شــود. با این وضعیت 9 ماه 
بالتکلیفی فدراسیون در تاریخ 2۶ تیرماه به پایان 
می رســد. از مطرح ترین کاندیداهای فدراسیون 
کشــتی می توان به علیرضا دبیر، امیررضا خادم، 
حمید بنی تمیم و عباس جدیدی اشاره کرد که 
در روز انتخابات با هم به رقابت می پردازند. البته 
باید دید اسامی کاندیداهای نهایی برای انتخابات 
چه زمانی اعالم می شود و آیا تا روز مجمع فردی 

انصراف می دهد یا خیر.

منهای فوتبال

نساجی مازندران، عالقه خاصی به شاگردان قلعه نویی پیداکرده و 
طی روزهای گذشته سه بازیکن سابق سپاهان را به جمع شاگردان 
مهاجری اضافه کرده اســت. تیم نساجی مازندران یک سال پیش 
توانست با شکست طلسم 24 ساله راهی لیگ برتر شود و در فصل 
هجدهم نیز تالش خود را برای بقا انجام داد و در انتها فصل هجدهم 
لیگ برتر را با رتبه دهم به پایان رساند. از اوایل تیرماه و در شرایطی 
که آغاز فصل نوزدهم نزدیک اســت این تیم دستخوش تغییرات 

مدیریتی شــد و دوســتان »صنیعی فر« رفتند تا گروه جدیدی 
مدیریت تیم نســاجی را بر عهده بگیرد. ایجاد تغییرات مدیریتی 
در نساجی با حضور رضا مهاجری به عنوان سرمربی در تیم نساجی 
مازندران باعث شــد تا در روزهای اخیر تعدادی از بازیکنان سابق 
سپاهان راهی این تیم مازندرانی شوند. روز یکشنبه رضا دهقانی 
هافبک دهه هفتادی که ســابقه بازی در تراکتورسازی و سپاهان 
را در کارنامه دارد با عقد قراردادی به مدت یک فصل، به نســاجی 

مازندران پیوســت. دقایقی بعد از منتشر شدن خبر پیوستن رضا 
دهقانی به جمع قرمز پوشان مازندرانی خبر انتقال حسن جعفری 
به این تیم نیزمنتشر شد.پیوســتن رضا دهقانی و حسن جعفری 
پایان داستان جذب سپاهانی های ســابق در نساجی نبود و میالد 
سرلک هم به جمع شــاگردان مهاجری اضافه شد. سرلک بیش از 
10 سال سابقه حضور در میان طالیی پوشان را داشته و با 24 سال 
سن به عنوان هافبک دوران ورزشی خود را تاکنون طی کرده است.

عالقه مندی نساجی به شاگردان» قلعه نویی«

از میان تمام نام هایی که طی روزهای اخیر درباره 
گزینه مربیگری پرســپولیس به گوش می رسید، 
در نهایت مدیران سرخ پوشان تهرانی روی حضور 
گابریل کالدرون 59 ساله به توافق رسیدند تا این 
مربی آرژانتینی در فصل جدیــد رقابت های لیگ 
برتر فوتبال روی نیمکت این تیم بنشیند. گابریل 
کالدرون، سابقه حضور در فوتبال آسیا را در کارنامه 
داشته و از آن دسته مربیانی اســت که طی چند 
سال اخیر همواره نامش برای نشستن روی نیمکت 
تیم های ایرانی شنیده می شد و همین شهرت هم 
پای او را به ایران کشــاند. آن طور که در رسانه ها 
مطرح شد باشــگاه پرســپولیس قرار است برای 
مدت یک سال، ۷00 هزار دالر به گابریل کالدرون 
بپردازد. البته این مبلغ فقــط پایه قرارداد خواهد 
بود و طبق روال همیشــگی در صورت قهرمانی یا 
کسب سهمیه آسیایی به آن مبلغ پایه، پاداش هم 

اضافه می شود.
موفقیت در تیم های عربستانی

با جدایی برانکــو ایوانکوویچ از تیم پرســپولیس، 
تکاپو برای انتخاب ســرمربی جدید آغاز شد و در 
اولین گام مدیران این باشگاه مذاکره با یحیی گل 
محمدی را شــروع کردند؛ مذاکره ای که به دلیل 
مخالفت مســئوالن باشــگاه پدیده به سرانجامی 
نرسید. پس از بی نتیجه بودن این مذاکره مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس اعالم کردند که سرمربی آینده 

این باشــگاه خارجی اســت و در دو هفته گذشته 
با گزینه هــای متعددی همچــون چاچیچ، کاررا، 
لیمونــس، الکس نوری و ... به مذاکــره پرداخته و 
رزومه آنها را مورد بررســی قرار دادندکه از میان 
آن لیست بلند باال قرعه کار به نام گابریل کالدرون 
آرژانتینی افتاد. کالدرون با فوتبال آســیا و حاشیه 
خلیج فارس کامال آشناست و 15 سالی می شود که 
در این منطقــه و در تیم های مختلف فعالیت دارد. 
او چند ماه قبل قرار بود هدایت تیم عراق را هم به 
عهده بگیرد که این انتقال نهایی نشد. شیرین ترین 

دوران مربیگــری کالدرون در دو تیم باشــگاهی 
االتحاد و الهالل رقم خورد. ایــن مربی نزدیک به 
سه سال در این دو تیم فعالیت کرد که توانست به 
همراه هر دو تیم به مقام قهرمانی در لیگ عربستان 
دست یابد، هرچند در آسیا نتوانست این موفقیت 

را تداوم ببخشد.
بررســی کارنامه مربیگری کالدرون نشان می دهد 
که ایــن آرژانتینی نه مثل »مانوئــل ژوزه« گزینه 
ضعیفی است و نه مثل برانکو مطمئن! او را می توان 
با توجه به سابقه نسبتا خوب گذشته و عملکردش 

در سال های اخیر با »وینفرد شفر« مقایسه کرد.
شانزدهمین مربی خارجی تاریخ باشگاه 

پرسپولیس
کالدرون، شــانزدهمین مربی خارجی اســت که 
سکان هدایت پر طرفدارترین تیم ایرانی را برعهده 
گرفته است. 15 مربی خارجی پیشین پرسپولیس 
همه از اروپا آمده بودند. انگلستان، شوروی، آلمان، 
کرواسی، هلند، ترکیه و پرتغال کشورهایی هستند 
که در پرســپولیس مربی داشــته اند. در این بین 
کروات ها با ۶ دوره مربیگری رکورددار هســتند و 
مصطفی دنیزلی نیز با دو دوره کار در پرسپولیس، 
رکوردی شخصی را در اختیار دارد. پیش از برانکو، 
نیمکت پرســپولیس برای خارجی ها خیلی خوش 
یمن نبود. از آغاز لیگ برتــر، وینکو بگوویچ، راینر 
زوبل، آری هــان، مصطفی دنیزلی، نلــو وینگادا، 
زالتکو کرانچــار و مانوئــل ژوزه روی نیمکت این 
تیم نشســتند؛ اما هیچ یک موفق به کســب جام 

قهرمانی نشدند.
با توجه به اینکه پرســپولیس با برانکو توانست سه 
ســال متوالی به مقام قهرمانی در رقابت های لیگ 
برتر دست یابد و با این مربی رکوردهای ویژه ای را 
در فوتبال ایران به ثبت رســاند، باید دید این مرد 
59 ساله آرژانتینی در آستانه پایان ششمین دهه 
زندگی اش می تواند پرســپولیس باصالبت برانکو 
را به مرحله ای باالتر برســاند یا خیر. او سابقه کار 
کردن و بازی کردن در شرایط پرفشار را دارد و حاال 

باید خود را برای چالشی جدید مهیا کند.

 تکرار موفقیت های »برانکو«
چالش پیش روی گابریل کالدرون آرژانتینی؛

  عکس روز

کار خیر قهرمانان المپیک و جهان کشتی
حسن رحیمی و کمیل قاسمی به عیادت »سجاد خوش تیغ« رفتند. سجاد خوش تیغ، یکی 
از کودکان کاری است که عالقه زیادی به کشتی دارد و سال گذشته فدراسیون کشتی در 
مراسم تجلیل از قهرمانان نوجوان و مدال آور، از وی نیز تقدیر کرد. متاسفانه خوش تیغ در 
تصادف دچار آسیب شدیدی شده و چشم چپش تخلیه شده و پایش نیز نیاز به جراحی دارد.

مدافع پیشین استقالل با تراکتور استارت زد
مدافع ســابق تیم اســتقالل بعد از عقد قــرارداد با تراکتــور، تمریناتــش را با این تیم شــروع کرد. 
میثم تیموری که در لیــگ هجدهم پیراهن اســتقالل تهران را برتــن کرده بود، در نقــل و انتقاالت 
تابســتانی قراردادش را با آبی های پایتخت فســخ کــرد و راهی تراکتور شــد. تیموری بعــد از عقد 
قــرارداد با تراکتور از روز یکشــنبه در تمرینــات این تیم حضور یافت و رســما کارش را با شــاگردان 
مصطفی دنیزلی آغاز کــرد. این مدافع چپ پا، امید زیــادی دارد تا بتواند با نشــان دادن انگیزه اش در 
تمرینات نظر ســرمربی ترک تبار را برای حضور در ترکیــب اصلی جلب کند. گفتنی اســت؛ تراکتور 
احســان حاج صفی بازیکــن باتجربه چپ پا را نیــز در ترکیب خــود دارد؛ اما گفته می شــود دنیزلی 
 می خواهد از حاج صفی در پســت دیگری اســتفاده کند و تیمــوری را به عنوان مدافــع چپ به بازی

 بگیرد.

مدافع سابق تراکتورسازی در راه پرسپولیس
مدافع سابق تراکتورسازی که برای ادامه فوتبال راهی لیگ بلژیک شده بود، در نقل و انتقاالت زمستانی فصل 
 گذشته در قراردادی قرضی به پرســپولیس پیوســت. محمد نادری،  در این مدت کوتاه توانست با عملکرد

 فوق العاده اش نظر هواداران و همچنین کادرفنی را به خود جلب کند و بر این اســاس مدیران تیم به دنبال 
تمدید قرارداد او و دریافت رضایت نامه اش از این باشگاه بلژیکی هستند. نادری که با توجه به قراردادش راهی 
بلژیک شده بود، در این مدت در تالش بود نظر باشــگاه کورتریک را برای دریافت رضایت نامه و بازگشت به 
پرسپولیس جلب کند و در این راه به نظر می رسد به نتیجه مثبتی نیز دست یافته است. گفته می شود او احتماال 
در ابتدای روزهای هفته آینده با مســاعدت باشــگاه برای مبلغ رضایت نامه مدنظر کورتریک به پرسپولیس 
بازخواهد گشت تا خیال این تیم از بابت سمت چپ دفاعی و همچنین رزرو مناسب در خط دفاع میانی کامال 

برطرف شود و آنها آماده حضور در فصل آینده شوند.

نایب رییس هیئت ووشوی استان اصفهان:

کمبود  افت »ساندا« را برطرف می کنیم
نایب رییس هیئت ووشوی استان اصفهان در پاسخ به این ســوال که چرا در ساندا دچار افت شدید 
شدیم، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که وجود داشــته یک افت مقطعی کوتاهی در ساندا خواهیم 
داشت؛ اما با پیش بینی هایی که در هیئت داشتیم این وقفه جبران می شود و دوباره ووشوی اصفهان در 
هر دو بخش تالو و ساندا خواهد درخشید. در هر دو بخش باال بردن سطح دانش مربیان و هم برگزاری 
مسابقات استعدادهای برتر برنامه ریزی کردیم، مشکالت بخش پایه نوجوان و جوان ساندا را ریشه یابی 
کرده و به زودی این کمبود پر خواهد شد. سامره خلیلی در خصوص چرایی به وجود آمدن این مشکل 
گفت: البته این نظر شخصی من است، نمی توان گفت یک علت این مسئله را ایجاد کرده است، عوامل 
زیادی در بروز این مشکل دخیل بودند. شاید یکی از دالیل بحث نبود مربیان فنی یا بازیکنان خوب 
ما باشد؛  چراکه آنها به دلیل حضور در اردوها و مسابقات نمی توانستند مداوم در اصفهان باشند و کار 
کنند و این موجب می شد تا نتوانند با بازیکنان خود به همان شکل حرفه ای کار کنند. بخش دیگر آن 
مربوط به مربیانی است که باید به لحاظ فنی با آنها کارکنیم که دراین ارتباط برنامه ریزی کردیم و این 
ایراد به ما برمی گردد که زمانی روی افزایش علم مربیان کارکردیم حاال باید بخش فنی را هم تقویت 
کنیم و به صورت عملی نیز آنها بتوانند بازیکنان خوب و با تکنیک آمــوزش دهند. خلیلی، برگزاری 
مسابقات استعدادهای برتر را برای تقویت تیم های پایه مفید دانست و افزود: می توان گفت تا حدی 
این مسابقات نقش کمک کننده دارد، چراکه ما همیشه این مسابقات را در رده های پایه داریم و درواقع 
یک مسابقه به مسابقات قبلی ما اضافه شده، هرســال یک بار چنین مسابقاتی را داشتیم و با برگزاری 
 مسابقات استعدادهای برتر دو بار در سال این برنامه اجرایی می شــود و نفرات بیشتری را می بینیم

 به ویژه اگر در تابستان باشــد نیروهای جدیدی برای تمرین و آموزش می آیند و این امر ایجاد انگیزه 
می کند.

سمیه مصور
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خاکسپاری شهید گمنام در 
یادمان شهدای گروه مهندسی 

40 صاحب الزمان)عج(
پیکر مطهر شــهید گمنام هشــت ســال دفاع 
مقدس پس از تشــییع  بر دستان هم رزمانش در 
یادمان شهدای گروه مهندســی رزمی و پدافند 
غیر عامل 40 صاحب الزمان )عــج( آرام گرفت. 
پس از پیگیری های مکرر و با توجه به شــهدای 
واال مقامی که این گروه تقدیــم نظام جمهوری 
اســامی کرده و به منظور ایجاد فضای معنوی 
پیکر مطهر یک شهید گمنام در یادمان شهدای 
گمنام با حضور امام  جمعه شهر سپاهان، نیروهای 
نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهداو ایثارگران، 
بازنشستگان و خانواده کارکنان گروه در یادمان 
شهدای این گروه ) میدان صبحگاه( خاکسپاری 
شد. این شهید در ســن 25 سالگی و در عملیات 
ابتدایی والفجر 8 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سومین جشنواره بین المللی 
شعر نهج البالغه برگزار می شود

جشنواره بین المللی شعر نهج الباغه )بهشت بیان( 
به همت بنیاد بین المللی نهج الباغه و بنیاد قرآن 
و نهج الباغه برگزار می شود. دبیر علمی جشنواره 
بین المللی شــهر نهج الباغه )بهشــت بیان( در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: این جشنواره در 
3 محور اهمیت جایگاه نهــج الباغه بعد از قرآن، 
نقش محوری توحید و عدالت و اهمیت الگوپذیری 
از فرمایشــات امیرالمومنین )ع( برگزار می شود. 
عباس شاهزیدی گفت: شاعران از سراسر جهان 
می توانند برداشــت های معرفتی خود را در قالب 
شــعر به دبیرخانه جشنواره ارســال کنند. وی با 
اشاره به استقبال شــرکت کنندگان از برگزاری 
این جشــنواره گفت: با توجه به استقبال شاعران 
دلداده به آستان مقدس حضرت علی )ع( از سراسر 
جهان، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره 
تا 10 مردادماه تمدید شــد. شــرکت کنندگان 
 می توانند آثار خودرا در3 محور ذکر شده، به نشانی
nahjolbalaghe1001@gmail.  
 com یا حســاب مجازی دبیرخانــه به آدرس

 nahjolbalaghe1001@ ارســال کننــد. 
همچنین دبیرخانه جشــنواره بین المللی شعر 
نهج الباغه به شــماره 09139275477 آماده 

پاسخگویی به هنرمندان است.

 اصفهان سیتی سنتر 
پیشگام در امر مصرف بهینه برق

 تابستان امســال نیز مجموعه اصفهان سیتی 
سنتر در اوقات پیک مصرف برق از ژنراتورهای 
مجموعه اســتفاده می کند. به گزارش روابط 
عمومی مجموعه تجــاری، فرهنگی، تفریحی 
و گردشــگری اصفهان ســیتی ســنتر؛ مدیر 
بهره برداری تاسیسات مجموعه اصفهان سیتی 
ســنتر با اعام این خبر می گوید: این سومین 
سالی است که این مجموعه در ایام تابستان در 
راستای حمایت از حقوق شهروندان اصفهانی، 
در ســاعات پیک مصرف، بار خــود را از روی 
شبکه بر می دارد. به گفته شهرام بهادرانی در 
این مدت بــرق مجموعه از طریق 5 دســتگاه 
دیزل ژنراتور برقی تامین می شود؛ مولدهایی 
 که بــرای تامین بــرق اضطــراری مجموعه 
پیش بینی شده اند و برای تامین مداوم انرژی 
طراحی نشــده اند. بهادرانی که میزان مصرف 
برق مجموعــه را بین 4000 تــا 4500 کیلو 
وات بیان می کند، می گوید در زمانی هایی که 
بار مصرف مجموعه از روی شــبکه برداشــته 
می شــود، حداقل نیــاز مجموعه به وســیله 
مولدهای مجموعه تامین می شود. وی در ادامه 
می گوید: ســاعت های قطعی بــرق به صورت 
برنامه های روزانه یا هفتگی از ســوی شرکت 
توزیع برق به مجموعه اعام می شود و طبق آن 
برق مجموعه از شبکه قطع و به دیزل ژنراتورها 
متصل می شود. وی در مورد تمایل این مجموعه 
برای تولید برق خورشیدی می گوید: از آنجایی 
که این نیروگاه ها به دلیل نیاز به ســلول های 
خورشــیدی مربوطه باید در فضای وســیع و 
در معرض نورمستقیم خورشــید قرار گیرند 
معموال به صورت یک مزرعه در فضای باز نصب 
می شوند. از این رو بهترین مکان مجموعه برای 
تولید انرژی خورشیدی، بام آن است که آن هم 
به دو دلیل با محدودیت مواجه است؛ ابتدا آنکه 
بخش زیادی از تاسیسات مجموعه روی سقف 
بام مستقر شــده و فضای خالی آن بسیار کم 
اســت. دلیل دوم نیز آن اســت که سلول های 
تولید انرژی خورشــیدی وزن زیادی دارند که 
در محاسبات ســازه مجموعه منظور نشده و 
اگر قرار بر این کار باشد باید ابتدا یک بازنگری 
به منظور تقویت ســازه ها صورت گیرد؛ اما با 
این وجود بررســی امکان پذیری اســتفاده از 
انرژی خورشیدی ادامه داشته و در صورت نبود 
محدودیت اجرایی، در آینده از این انرژی پاک 

استفاده خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اصفهان:

فرهنگ سازی؛ تنهاراه نجات 
تاریخ است

مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اصفهان در واکنش به انتشار کلیپ 
بازی والیبال در کنار مسجد امام )ره( و برخورد 
توپ به کاشی های این بنای تاریخی گفت: تنها 
راه، فرهنگ سازی است. فریدون اللهیاری اظهار 
کرد: بخشی از وظیفه کنترل و نظارت بر این موارد 
برعهده یگان حفاظت میراث فرهنگی و بخشی 
دیگر، بر عهده نیروی انتظامی است؛ اما در کنار 
وجود همه این نظارت ها، تنها فرهنگ سازی است 
که می تواند مانع بروز چنین رفتارهایی شود. وی 
با تاکید بر اهمیت نقش رســانه ها در آگاه سازی 
مردم ادامه داد: میــراث فرهنگی اصفهان درباره 
این مسئله مکاتباتی داشــته و پیشگیری هایی 
نیز انجام شده؛ اما گاهی این اتفاقات رخ می دهد. 
مردم هم باید رعایت کنند و کنار بناهای تاریخی 

چنین کارهایی را انجام ندهند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارخبرداد:
تردد خودروهای مجهز به سامانه 

هوشمند در تمام نقاط شهر
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
اظهــار کــرد: خودروهــای مجهز به ســامانه 
هوشــمند، تخلفاتی همچــون پــارک دوبل، 
توقف در ایســتگاه های اتوبوس، تاکسی، حریم 
تقاطع ها و دور میادیــن را ثبت می کند. علیرضا 
صلواتی با بیان اینکه خودروهای مجهز به سامانه 
هوشمند مجهز به نرم افزاری است که به دوربین 
پاک خوان متصل می شود، افزود: این خودروها 
با سرعت حداکثر 40 کیلومتر بر ساعت حرکت 
می کنند و تمام تخلف های حاشیه ای را از طریق 
برداشتن پاک خودروهای متخلف و مجزا کردن 
پاک ها از طریق تکنولوژی OCR، در دیتا بیس 
داخل خودرو ذخیره کرده و با ارســال به مرکز 
کنترل ترافیک و سرور راهور ثبت می کنند و در 
نهایت رانندگان متخلف مورد اعمال قانون قرار 

می گیرند.
 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
با تاکید بــر اینکه طرح ثبت تخلفــات ترافیکی 
از طریق خودروهای هوشــمند با هدف افزایش 
ایمنی و آسایش مســافران حمل و نقل عمومی 
اجرا شده است، افزود: پاکســازی ایستگاه های 
اتوبوس و تاکســی، حذف توقف هــای در حریم 
تقاطع ها و در نتیجه افزایش ظرفیت عبوردهی 
تقاطع ها از دیگر اهداف این طرح اســت. وی با 
بیان اینکه خودروهای ســامانه ثبــت تخلفات 
مکانیزه از نوع پژو 20۶ سفیدرنگ است که با سه 
دوربین نصب شده روی آنها، تخلفات به صورت 
مکانیزه ثبت می شــود، تصریح کرد: پس از ثبت 
پاک خودروها، برای راننده پیامک اعمال جریمه 

ارسال خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری:
نگهداری فضای سبز در اولویت 

قرار دارد
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان در 
جلسه هماهنگی ســتاد معاونت خدمات شهری 
اظهار کرد: وجود فضای ســبز در شهرها عاوه 
بر آنکه باعث زیبایی شــهر می شود، محلی برای 
تفریــح و گذران اوقــات فراغت شــهروندان به 
شــمار می آید؛ همچنین در کاهش مشــکات 
محیط زیســت مانند آلودگی هوا تاثیر مستقیم 
دارد؛ در واقع توسعه و ایجاد فضای سبز به عنوان 
یکی از مهم ترین عوامل رفع آلودگی های محیط 
زیست شناخته شده است. حسین امیری افزود: 
با توجه بــه محدودیت های آبی در ســال اخیر 
توانســتیم بیش از 15 هکتار توسعه فضای سبز 
در شهر اصفهان داشته باشــیم، همچنین بیش 
از 198 هزار اصله درخت و درختچه نیز در سال 

97 کاشته ایم.
 معاون خدمات شــهری با بیان اینکه بحران آبی 
به طور کامل بر طرف نشــده است، تصریح کرد: 
موضوع کم آبی هنوز وجود دارد و باتوجه به این 
شرایط، نگهداری از فضای سبز در اولویت است؛ 
از این رو باید همه در مصــرف آب صرفه جویی 
الزم را داشــته باشــند. امیری با بیــان اینکه 
نگهداری و توسعه فضای ســبز بخش زیادی از 
بودجه شــهرداری را به خود اختصاص می دهد، 
خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت حفظ و نگهداری 
فضای ســبز در ســال جاری 33 درصد بودجه 
معاونت خدمات شــهری بیش از 243 میلیارد 
تومان برای فضای ســبز شــهری در نظر گرفته 

شده است.

گایه مــردم از خاموش بودن کولــر اتوبوس های 
واحد، یکی از رایج ترین گفت وگوهای شــهروندان 
در روزهای گرم و داغ تابستان است؛ گایه هایی که 
گاهی منجر به درگیری لفظی یا فیزیکی تعدادی 
ازمسافران با رانندگان اتوبوس نیز می شود. مسافران 
درخواست روشن کردن کولر دارند ولی رانندگان در 
جواب مسافران می گویند کولر خراب است و مشکل 
زمانی حاد می شود که پنجره های اتوبوس هم خراب 
باشــد و راه ورود و خروج برای هوا بسته. تازه این 
موضوع تنها بخشــی از ماجراست که به مسیرهای 
اتوبوسرانی خطوط تندرو بر می گردد. هنوز بسیاری 
از مناطق شهر مسیرهای اتوبوسرانی خطوط تندرو 
ندارند و در این خطوط اتوبوس هایی تردد می کنند 
که فاقد کولرند، مســئله ای که با گایه بیشتری از 
سوی شهروندان همراه بوده و رانندگان در پاسخ این 
اعتراض ها می گویند کولری نیست که روشن کنیم.
گرمای طاقت فرسای داخل اتوبوس ها به 

شورا هم کشیده شد
در مــورد گرمای طاقت فرســای داخل اتوبوس ها 
آن قدر گایه مندی زیاد اســت که پای شــورای 
شهری ها هم وسط کشیده شد. نایب رییس شورای 
شهر اصفهان در جلســه این هفته شورا با اشاره به 
گایه های مردم از خاموش بودن وسایل سرمایشی 
اتوبــوس ها گفــت: در روزهای گذشــته از ناحیه 
شهروندان اصفهانی اعتراضاتی در خصوص وسایل 

سرمایشی اتوبوسرانی وجود داشت که امیدوارم در 
اسرع وقت این درخواست بحق حل شود.

علیرضا نصر اصفهانی ادامــه داد: با عنایت به اینکه 
یکی از وظایف مدیریت شــهری خدمت رســانی 
مطلوب به شهروندان اســت و از جمله این خدمات 
حمل و نقل عمومی است از مسئوالن شرکت واحد 
اتوبوسرانی درخواست دارم با توجه به گرمای شدید 
هوا و ضرورت روشــن بودن کولرهای اتوبوس ها به 
ویژه در اتوبوس هایی که امکان باز کردن شیشه ها 
وجود نــدارد، دســتورات الزم و نظــارت کافی و 

تمهیدات احتمالی را ارائه فرمایند.

وقتی چاره ای جز بازســازی اتوبوس های 
فرسوده نیست

این گایه ها اگرچه هر ســاله با شروع روزهای گرم 
سال از سوی شهروندان مطرح می شود؛ اما در سال 
جاری با افزایش تعداد اتوبوس های فرسوده در شهر 
شدت بیشتری یافته است، اتفاقی که به مشکات 
ایجاد شده در بازار ارز و افزایش هزینه های نوسازی 
اتوبوس ها گره خورده و با عــدم همکاری دولت در 
پرداخت هزینه های مربوط به حمل و نقل عمومی 
به مشکل الینحل برای سازمان اتوبوسرانی تبدیل 

شده است. 

بر اساس قانون، یک ســوم هزینه های حمل و نقل 
عمومی در شــهرها را دولت، یک سوم شهرداری و 
یک سوم را مردم باید پرداخت کنند؛ اما در سالیان 
گذشــته دولت اهتمامی به پرداخت به موقع یک 
ســوم یارانه ای خود نداشــته و تمام این مشکات 
 یک تنه بر دوش شــرکت واحد اتوبوسرانی افتاده

 است.
 به گفته قدرت افتخاری، مدیرعامل شــرکت واحد 
اتوبوسرانی شــهرداری اصفهان هزینه خرید یک 
دستگاه اتوبوس در شرایط کنونی اقتصادی حدود 
150 میلیارد ریال است و آنها چاره ای جز بازسازی 
اتوبوس های فرسوده ندارند. اتوبوس های فرسوده 
هم به دلیل عــدم جانمایی کولر درآنهــا به دلیل 
نوع تزئینــات داخلی اتوبوس هــا همچنین قدرت 
 کم موتور این مدل از اتوبوس ها، امکان نصب کولر

 ندارند. اگرچه پای گرمای طاقت فرسای اتوبوس ها 
به شورای شــهر هم کشیده شــد؛ اما شهروندان 
با توجه به مشــکات شــرکت اتوبوســرانی نباید 
چشــم انتظار تغییری بوده و باید تا پایان عمر این 
اتوبوس ها با آنها کنار بیایند و مشکات گرمای هوا 
را تحمل کنند. به کارگیــری اتوبوس های جدید و 
تعمیر وسایل سرمایشی اتوبوس های به کارگرفته 
شــده نیازمند حمایت جدی دولت از شهرداری ها 
 و پرداخــت بــه موقع ســهم آنهــا در هزینه های 
حمل و نقل عمومی اســت، موضوعــی که به نظر 
می رسد با توجه به مشــکات اقتصادی در تیررس 

توجه دولت قرار ندارد.

راهخروجینیست!

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان اظهار کرد: ساماندهی ایمن 
و کارآمــد حجم زیاد ترافیــک در تقاطع ها، تا انــدازه زیادی به 
تمهیدات تامین شــده برای جابه جایی ترافیک متقاطع بستگی 
دارد و بیشــترین کارایی، ایمنی و ظرفیت وقتی حاصل می شود 
که ســطح عبور ســواره روهای متقاطع، از یکدیگر جدا باشــد. 
مســعود قاســمی افزود: به همین منظور منطقه 15 شهرداری 

اصفهان، اقدام به طراحی پروژه اصاح هندســی و ایمن سازی 
میدان ســلمان کرده که تاکنون 90 درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشته اســت. مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان با اشاره به 
مهم ترین طرح های اصاح هندسی شهرداری، گفت: اصاحات 
هندسی، مجموعه اقداماتی است که با استاندارد سازی هندسی 
معابر، تقاطع هــا، میادین و دور برگردان هــا منجر به مدیریت و 

نظم دهی به جریان حرکت وســایل نقلیه، روان سازی ترافیک، 
کاهش ســوانح رانندگی و افزایش ایمنی عابرین می شــود. وی 
ادامه داد: اصاح موقعیت و شــعاع چرخــش دوربرگردان ها و 
احداث میادین، نمونه هایی از این اقدامات اســت که معموال در 
 یک بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت اجــرا و به بهره برداری 

می رسد.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:
ارتقای ضریب ایمنی میدان سلمان

  اندر حکایات اتوبوس های فرسوده و گرمای هوا؛

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
گذر چهارسوق حدفاصل خیابان ســنگ تراش ها تا خیابان خاقانی در 
منطقه پنج شــهرداری اصفهان واقع شده که ســاماندهی این گذر در 
دستور کار سازمان قرار گرفته اســت. محمد فیض با بیان اینکه طول 
پروژه ساماندهی گذر چهار ســوق 4۶0 متر با عرض متغیر هفت تا 10 
متر است، تصریح کرد: کل پروژه سه هزار و 950 متر است که از تاریخ 
2۶ آذرماه 97 با مبلغ پیمان هشــت میلیارد ریــال در پنج فاز تعریف 
و آغاز شده اســت. مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان خبر از پیشــرفت 80 درصدی ســاماندهی بافت تاریخی گذر 
چهار ســوق داد و گفت: فاز چهارم این پروژه از 1۶ تیرماه سال جاری 

از کیلومتر 3۶0 تا 4۶0 آغاز می شــود. وی ادامــه داد: فاز پنجم پروژه 
ســاماندهی بافت تاریخی گذر چهارســوق از کیلومتر 130 تا 1۶0 به 
طول 30 متر در بخش انتهایی انجام خواهد شــد. فیض خاطرنشــان 
کرد: پیش بینی می شود تا پایان مردادماه سال جاری پروژه ساماندهی 
 بافت تاریخی گذر چهارسوق تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد. 
وی اظهــار کرد: برای ســاماندهی گذر چهارســوق اقداماتی همچون 
زیرسازی، کف ســازی و ســاماندهی این گذر تاریخی انجام می شود. 
مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهســازی شــهرداری اصفهان با اشاره 
به بازآفرینی پایدار بافت ناکارآمد شــهری شــهر اصفهــان، گفت: در 
شــهر اصفهان دو هزار و 380 هکتــار بافت ناکارآمد وجــود دارد که 

12 درصد کل شــهر را در بر می گیــرد. وی با تاکید بــر اینکه یکی از 
معضات شهرها بافت ناکارآمد اســت که در صورت رسیدگی نکردن 
تبدیل به معضات پیچیده تر و مشکات فرهنگی و اجتماعی می شود، 
افزود: شــهرداری اصفهان در راستای دســتیابی به ماموریت و رسالت 
خود در این بافت ها، اقدام به راه اندازی دفاتر تســهیل گری و خدمات 
نوســازی در بافت های ناکارآمد مناطق شــهرداری اصفهان کرده که 
در ســال های گذشــته دفاتر تســهیل گری در مناطق ۶، 7، 11، 14 
و 15 راه انــدازی شــد و در برنامه ســال 98 نیز پیش  بینی شــده که 
 عاوه بر فعالیت مجدد دفاتر قبلی، دفاتر دیگری در ســایر مناطق نیز

 راه  اندازی شود.

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان 
گفت: بســیاری از مردم پروانه می گیرند؛ اما در 
حین ســاخت و ســاز به این نتیجه می رسند که 
متراژ بالکــن منزل را افزایــش داده یا یک طبقه 
اضافه و تغییراتی در شکل ساختمان ایجاد کنند. 

غامعلی فیض اللهی اظهار کرد: گاهی 
مالکان درخواست ایجاد تغییر در نقشه 
ساختمان را با معمار یا مهندس ناظر 
ساختمان مطرح می کنند و به مالک 
گفته می شود که ساخت و ساز را انجام 
دهید و بعد جریمه آن را به شهرداری 
پرداخت کنید؛ در صورتی که با توجه 
به اینکه در قسمتی از پروانه ساختمان 
برگه اصاحیه وجود دارد ، در صورت 

مراجعه مالک یا ذی نفع به شهرداری و اصاح پروانه 
ساختمانی، هزینه های کمتری متحمل می شود. 
وی افزود: ممکن است مالک، ساختمانی را خاف 
آنچه در پروانه ساختمانی قید شده، بسازد که در 
آن صورت پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح و 
کمیسیون رأی بر تخریب صادر می کند؛ بنابراین 
اگر قرار است تغییراتی در ساختمان ایجاد شود، 
بهترین راهکار، اصاح پروانه ســاختمان است تا 
هزینه کمتری پرداخت شود. فیض اللهی با بیان 
اینکه برخی از افراد ســودجو وعده گرفتن مجوز 
برای ساخت طبقه یا دیگر امکانات ساختمان را به 
مالک می دهند، تصریح کرد: در بسیاری از مناطق 
شهرداری، افراد سودجو به عنوان واسطه خود را 

معرفی می کنند، پول می گیرند و وعده می دهند 
که برای ساختمان مجوز ساخت یک طبقه اضافه 
را دریافت می کنند؛ اما مالکان یا ذی نفعان به هیچ 
عنوان نباید به افراد غیرمسئول اعتماد کنند. وی 
گفت: مالکان چنانچه مشکلی دارند، باید خودشان 

به شهرداری یا کمیسیون ماده صد مراجعه کنند. 
فیض اللهی در پاسخ به این سوال که رسیدگی به 
تخلفات ســاختمان های خارج از حریم شهر در 
صاحیت کدام مرجع اســت؟ افزود: رسیدگی به 
تخلفات ســاختمان های خارج از حریم شهر در 
صاحیت کمیسیون ماده 99 است که البته معموال 
رأی بر تخریب صادر می شــود. وی با بیان اینکه 
مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع 
شبه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی 
است، تصریح کرد: این مدیریت نقشی پیشگیرانه 
در گســترش ناموزون و غیراصولی ساختمان ها 
 و احــداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ســاخت

 دارد.

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان:

 کارهایی که برای ایجاد تغییرات در نقشه ساختمان باید انجام داد
 مدیرعامــل ســازمان پایانه های مســافربری 
شــهرداری اصفهــان اظهــار کرد: در شــهر 
اصفهان پنج پایانه فعال اســت که چهار پایانه 
برون شــهری و یک پایانه درون شهری است؛ 
البته در تاشــیم تا پایانه صمدیه را در ســال 

جاری برون شــهری کنیم. عبــاس محبوبی با 
بیان اینکه ســال گذشــته 13 میلیون و 500 
هزار مسافر از سطح پنج پایانه مسافربری شهر 
اصفهان جابه جا شــدند که 1۶5 شــهر مقصد 
و مبدأ مســافران بوده اســت، گفت: در فصل 
تابستان و ایام نوروز پایانه های مسافربری شهر 
اصفهان 22 ساعت فعال و تنها دو ساعت تعطیل 
است. مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر 
حدود 70 تا 80 درصد بلیت اتوبوس ها اینترنتی 
و با تخفیف ویژه به فروش می رود. وی با اشاره 
به پروژه های اجرا شــده در پایانه کاوه در سال 
گذشته، گفت: پس از 20 ســال اتوماسیون بار 

در فضای انتهایی پایانه کاوه بــا هزینه ای بالغ 
بر پنج میلیارد ریال راه اندازی شــد که هدف از 
راه اندازی آن، تجمیع بارهــا همچنین نظارت 
 دقیق بر بارهایی اســت که توســط اتوبوس ها 
جابه جا می شــود تــا تخلفی صــورت نگیرد. 
محبوبــی خاطرنشــان کــرد: از 
ویژگی هــای بارز این اتوماســیون 
جلوگیــری از قاچــاق کاال و مواد 
مخدر، تجمیع دفاتر خارج از پایانه 
کــه باعــث نارضایتی شــهروندان 
شــده بود، نظــارت بر حمــل بار 
بــا اتوبوس هــا جهــت جلوگیری 
از بارگیــری بارهــای پرخطــر و 
بیمه نامــه اطمینــان شــهروندان 
نســبت به جابه جایی ایمن بار است. وی ادامه 
داد: برای کاهش ترافیــک پایانه کاوه، در صدد 
خرید زمین در شمال شــهر اصفهان هستیم تا 
خدمات اتوبوس هــا از جمله باس واش، تعویض 
روغن و دپــوی اتوبوس ها به شــمال اصفهان 
 انتقــال داده شــود؛ امــا پایانــه کاوه جابه جا

 نخواهد شــد.محبوبی با اشــاره به راه اندازی 
دســتگاه دیزل ژنراتور در پایانــه کاوه گفت: با 
توجه به اینکه در فصل تابستان در پایانه کاوه با 
کمبود برق مواجه بودیم، دستگاه دیزل ژنراتور 
kva ۴۵۰ برای این پایانه خریداری شده که در 
مواقع ضروری و قطعی برق می تواند برق مورد 

نیاز پایانه را تامین کند.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری:

80 درصد بلیت اتوبوس ها اینترنتی به فروش می رود

 نرگس طلوعی

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری خبر داد:
تکمیل ساماندهی بافت تاریخی گذر چهارسوق تا پایان مردادماه
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  امام علی علیه السالم:
نصیحت زیاد، موجب بدبینی می شود.
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یادداشت

دوست، همدم تنهایی های انسان، شریک غم ها و شادی ها، 
بازوی یاری رســاندن در نیازمندی ها تکیه گاه انســان در 
مشکالت و گرفتاری ها و مشاور خیر خواه در لحظات تردید و 
ابهام است؛ اما باید بدانیم که دوستی حد و مرز دارد و کسی 
که این حدود را رعایت نکند او را نمی توان به کمال دوستی 
نسبت داد. نخستین مرز دوستی این است که ظاهر و باطن 
انسان با دوست یکی باشد. در میان دوستان هیچ چیز نباید 
مانع روابط صمیمی شــود، میان دوستان خوب چاپلوسی و 
دروغ و نفاق وجود ندارد و دل و زبان شــان یکی است. برای 
هر فرد مســلمان در دوستی حقوقی اســت که باید مراعات 
شود و حدودی اســت که نباید از آن تجاوز کرد وگرنه رشته 
دوستی را در معرض بریدن و پیوندها را در آستانه گسستن 
قرار می دهد و این گناه بزرگی اســت که عقل ســلیم آن را 

اجازه نمی دهد و شرع آن را تایید نمی کند. حضرت علی )ع( 
فرموده اســت: »همان حقی را که تو بر دوست خود داری، 
دوســتت بر تو دارد.« از دوستی به دور اســت که آدمی در 
دوستش عیبی ببیند و ســکوت کند و بگذارد آن عیب در او 
رشــد کند و بگوید به من هیچ ربطی ندارد این کار از حدود 
دوستی نیست؛ حد دوست آن است که عیب او را عیب خود 
و آراستگی و خوبی او را آراستگی و خوبی خود بداند. دوست 
صمیمی دوستی است که اگر در زندگی پیشرفتی کرد و به 
مقامی رســید، دست دوســتانش را هم بگیرد. یکی دیگر از 
حدود و مرز دوستی این است که مال و جاه در دوستی او با تو 
تغییری ایجاد نکند. بعضی از دوستان را می توان دوستان فقر 
خواند تا زمانی که فقیرند دم از دوستی و رفاقت می زنند، اما 
همین که جاه و مقامی می رسند هیچ کس را نمی شناسند و 
دوستان خود را به کلی فراموش می کنند اینگونه افراد خارج 
از مرزهای دوستی هستند و اسالم آنها را به عنوان دوست به 
رسمیت نمی شناسد. یکی دیگر از مرزهای دوستی این است 
تا می تواند در مشکالت و سختی ها دوست خود را تنها نگذارد 
و از کمک و یاری رســاندن به تو دریغ نورزد. ارزش دوست 
در زمان آسایش و آرامش و رفاه آدمی معلوم نمی شود، بلکه 
وقتی انسان به دلیل مشکالت و گرفتاری ها به کمک نیاز دارد 
مشخص می شود. در دوستی اگر امکاناتی داریم و می توانیم 
از عهده انجام آنها برآییم از دوستان مان نباید دریغ ورزیم و 
در راه کمک به او از خود گذشتگی نشان دهیم زیرا این کار 
رشته دوستی را محکم تر می ســازد چه آسان است دوستی 
در رفاه و چه دشوار است دوستی در ســختی ها! امام کاظم 
)ع( فرموده است: حق دوست خود را به اطمینان رابطه ای که 
میان تو و اوست ضایع مکن چه آن که حقش را ضایع کرده ای 
دوست تو نیست و نباید دوست تو بر بریدن از تو قوی تر از تو 

بر پیوند با او باشد. 
 اوامــر متواتــر و تاکیــدی از پیامبــر خــدا )ص( و ائمــه

 اهل بیت )ع( در دست است که انسان را به حسن معاشرت و 
پرهیز از کوتاهی در ادای حقوق آن و اظهار دوستی با مردم 

و نیکی و احسان به آنها تشویق می کند.

حد و مرز دوستی را بشناسیم

احسان محبی

عکس روز

دوخط کتاب

رنج های بزرگ و کوچک 
خــود بخندیــم و بــدون 
ترس پیش برویم و آگاه 
باشیم که در هر گام ما 
مقصــودی و منظــوری 

نهفته است.

»خیانت«
پائولو کوئیلو

به رنج هــای کوچک و 
بزرگ خود بخند

تنهــا کاری کــه بایــد 
انجــام دهیم این اســت 
که درک کنیم همه مان 
بنا به دلیلی به این جهان 
آمده ایم که باید نسبت به 
آن خود را متعهد کنیم. 
بــر  نیــم  می توا آن گاه 

هتل ها، هرچقدر هم شیک و پر از امکانات باشند، همه شان مثل هم هستند. 
در نزدیکی کوه های »سولیر« در رشته کوه های آلپ تله کابینی وجود دارد 
که به یک هتل شــیک و منحصربه فرد و البته معلق تبدیل شده است. این 
اتاق نســبتا کوچک که برای دو تا حداکثر چهار نفر ظرفیــت دارد، اولین 
هتل تله کابینی جهان اســت که در ارتفاع 2700 متری از سطح زمین قرار 
گرفته است. شرایط پذیرش این هتل، به اندازه خودش، خاص و عجیب است. 
عالقه مندان برای یک شــب ماندن در آن، باید در سایت ثبت نام کنند؛ بین 

مسافرها قرعه کشی می شود و خوش شانس ها اجازه اقامت پیدا می کنند. 

هتل محبوب خوش شانس ها!

چین از نخستین ابر نفتکش هوشمند جهان با نام »نیو جرنی« رونمایی کرد. 
این ابر نفتکش که طول آن ۳00 متر بوده و به اندازه ۳ زمین فوتبال مساحت 
دارد، ۳0۸ هزار تن ظرفیت حمل نفت داشته و دارای سیستم های هوشمندی 
اســت که در ناوبری، هدایت و کنترل بــار به خدمه آن کمــک می کند. این 
نفتکش دارای سیستم هدایت خودکار، مدیریت هوشمند محموله های مایع و 
همچنین مدیریت بهره وری انرژی است. ابرنفتکش چینی توسط شرکت صنایع 
کشتی سازی دالیان ساخته شده و به مشتری آن که شرکت کشتیرانی مرچنتز 

انرژی چین است تحویل داده شد.

رونمایی از ابرنفتکش هوشمند جهان در چین

گران ترین هدایای تاریخ را ببینید؛ اما تعجب نکنید!
هدیه دادن یک رسم قدیمی است که در تمام نقاط جهان رایج است. معموال هرچه فرد عزیزتر باشد هدایایی که به او می دهیم گران قیمت تر 
خواهد بود. گران بودن هدایا به معنای ارزش باالی یک فرد برای مان تلقی می شود؛ اما همیشه مادی بودن هدیه اهمیت ندارد. در این مطلب قصد 

داریم تا به معرفی گران ترین هدایای تاریخ جهان بپردازیم و لیستی از این هدایا را در اختیارتان قرار دهیم.
مجسمه برنزی از رومن آبراموویچ: این مجسمه برنز،»Walking Man I« نام دارد. ارزش این مجسمه 104/۳ میلیون دالر بوده و این هنر 
توسط یکی از ثروتمندترین مردان جهان، رومن آبراموویچ خریداری شده است. آبراموویچ این  مجسمه  با ارزش را به عشقش هدیه کرده است.

یک ماشین BMW از شاهرخ خان: شاهرخ خان که یک بازیگر بالیوودی است در زمینه هدایای گران قیمت بسیار شناخته شده بوده و بارها 
برای عزیزانش هدایای با ارزش خریداری کرده است. شاهرخ خان برای دوستان صمیمی خود سه ماشین Ra 1 BMW7 گرفته و این هدیه 
برای دوستان کارگردانش بوده است. این نشان می دهد که شاهرخ خان به دوستان خود از صمیم قلب  عالقه داشته و با این هدیه قصد داشته تا 

ارزش باالی دوستانش را نشان دهد.
یک واحد آپارتمان در طبقه 19 برج خلیفه از راج کاندرا: راج کاندرا، یکی از تاجران هندی مقیم انگلیس که یک میلیاردر واقعی است، برای 
همسرش یک واحد آپارتمان در طبقه 19 بلندترین برج جهان یعنی برج خلیفه هدیه خرید. این هدیه در اولین سالگرد ازدواج شان قطعا عشق 

او به همسرش را نشان می دهد و یک هدیه فوق العاده بی نظیر به نظر می رسد.
جت لوکس از ماکش آمبانی:Mukesh Ambani، تاجر سنگاپوری، یک جت لوکس A-319 به همراه همسرش نیتا در تولد 44 سالگی 
 اش هدیه داد. این جت شخصی دارای اتاق بار، سیستم های موسیقی، اتاق جلســه هیئت مدیره، حمام، اتاق نشیمن و اتاق خواب است. جت

 Rs400 crore بسیار ارزشمند است و ظرفیت 1۸0 مسافر را دارد.
گردنبند ستاره شرق از ادوارد بی مکلین: ادوارد بی مکلین برای همسرش در مراسم عروسی، گردنبند معروف ستاره شرق را هدیه خرید. 
این گردنبند متعلق به سلطان عبدالحمید بود. این الماس 94/۸0 قیراط است که روی زنجیر آن زمردهای شش ضلعی از ۳4 قیراط و ۳2 دانه 

مروارید قرار گرفته است. این گردنبند جواهر 11/9میلیون دالر ارزش دارد . 

وبگردی

ربات انسان نمای بزرگ تویوتا که می تواند بسکتبال بازی کند با 2020 پرتاب آزاد 
متوالی به حلقه بسکتبال، رکورد جدیدی در کتاب گینس ثبت کرد. این ربات 2.1 
متری همچنین می تواند پرتاب سه امتیازی انجام دهد؛ اما قادر به حرکت یا دریبل 
زدن نیست. ربات مذکور که Cue۳ نام دارد با استفاده از حسگرهای مختلف، 
زاویه و نیروی مناسب برای یک پرتاب را محاسبه می کند و با استفاده از موتورها 
به طور دقیق یک حرکت را بارها و بارها تکرار می کند. ربات Cue۳ به مناسبت 

برگزاری مسابقات المپیک 2020 در توکیو، این رکورد را ثبت کرده است.

رکورد ربات بسکتبالیست در گینس ثبت شد

آغاز طرح تابستانی »انس با قرآن کریم 
۱۴۵۳« در رسانه ملی

 سیزدهمین دوره طرح بزرگ قرآنی رسانه ملی که با محوریت حفظ 
قرآن کریم طی سال های گذشــته و با همت شبکه قرآن و معارف 
سیما برگزار شد، امسال با عنوان »انس با قرآن کریم 14۵۳« روی 
آنتن این شبکه و دیگر شبکه های رادیویی و تلویزیونی می رود. این 
برنامه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 1۸ تا 19 در دو بخش 
آقایان و بانوان با اجرای احمد شــفازاده و الهام غفاری و همچنین 
کارشناسی محمدمهدی بحرالعلوم در بخش برادران و ماندگارمهر 
و مسلمی در بخش خواهران روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما 
می رود. طرح درس روزانه حفظ ســوره های جزء سی قرآن کریم، 
مسابقه روزانه با محوریت آیات جزء سی، آموزش مفاهیم و تجوید 
قرائت توسط اساتید بهشتی و موسوی بلده و نیز وله های مرتبط با 
این انس با قرآن کریم از بخش های درنظر گرفته شده برای »14۵۳« 
اســت. »انس با قرآن کریم 14۵۳« با تهیه کنندگی امید ولی زاده 
کاری از شبکه قرآن و معارف سیماست که برای فصل تابستان برای 
مخاطبان تلویزیون در نظر گرفته شده است. شبکه های مختلف صدا 
و سیما از جمله: رادیو قرآن و شــبکه های یک، دو، سه، چهار، پنج، 
آموزش، مستند، کودک، افق و ... از جمله همراهان شبکه قرآن 

و معارف سیما در این طرح تابستانی هستند.

عاشقان ایستاده می میرند
 انتشارات شهید کاظمی از جمله انتشــاراتی هایی است که چاپ 
زندگینامه شهیدان به ویژه شــهدای مدافع حرم را در صدر کار و 
فعالیت های خود قرار داده است. یکی از کتاب هایی که به همت این 
ناشر چاپ شده با عنوان »عاشقان ایستاده می میرند«، نام دارد که 
به شرح زندگی شهید محمد خوشبو، یکی از شهدای مدافع حرم 
می پردازد و به قلم زهره شریعتی چاپ و روانه بازار نشر شده است. 
این داستان به شرح زندگی شــهید محمد خوشبو یکی از دالوران 
لشــکر زینبیون می پردازد و چگونگی زندگی و شهادت شهید را 

شامل می شود.
 در بخشــی از این اثر می خوانیم: دو سه روز قبل از شهادتش، توی 
واتس آپ وضعیت زده بودم: عاشقان، ایســتاده می میرند. عدیل 
فارسی بلد نبود. البته کم حرف می زد، ولی متوجه می شدم. بهم پیام 
داد: »آبجی این جمله یعنی چی؟« گفتم: »خب خودت که فارسی 
بلدی دیگه...« گفت: »نه، منظورم اینه که معنی اش را توضیح بده«. 
انگار داشت ذهنم را آماده می کرد. از یک ماه قبل مدام این حرف ها را 
می زد. گفتم: »یعنی عاشق واقعی هیچ وقت به زانو نمی افتد«، وقتی 
گلوله خورد، تک تیراندازی که زد به پهلویش، ندید زمین بیفتد...« 
این کتاب در 200 صفحه و به قلم زهره شریعتی به نگارش درآمده 

وبه همت انتشارات شهید کاظمی منتشر و عرضه شده است.

مرزبانی فرهنگ کشور متولی ندارد
دبیر ســتاد چهره های مانــدگار اظهار کرد: تنــوع فرهنگی، 
برنامه های مختلف اجتماعی و علمی باید از طریق شــیوه های 
نو به جامعه ارائه شود، مثال باید ادبیات کالسیک را به زبانی نو 
به نســل جدید ارائه کنیم. دیگر با شیوه های قدیمی نمی شود 
بهترین تجربیات را منتقل کرد و در همه عرصه ها از کتاب های 
درسی گرفته تا دانشگاهی و حتی شیوه های اطالع رسانی هنری 
و فرهنگی این موضوع تبلور دارد و خوشبختانه ورود نسل جوان 
و جدید به عرصه هــای گوناگون خود نقطه امیدی اســت که 

می تواند ما را به آینده امیدوار کند.
 محمود اســعدی در پاسخ به این ســوال که مرزبانی فرهنگ 
کشور از سوی چه نهادی انجام می شــود، گفت: قطعا منظور 
از مرزبانی مثل مرزهای جغرافیایی نیست. تلقی من این است 
که وقتی علمــا و روحانیون مرزبان فرهنگ دینی و اســالمی 
کشورمان هســتند چه نهادهایی وظیفه پاسداری فرهنگی را 
برعهده دارند؟ به هرحال یک نبرد فرهنگی ایجاد شده و تداوم 
دارد؛ اما بسیاری از نهادها فعال نیستند یا سکوت کرده اند و در 
این زمینه باید فعالیت های ویژه صورت گیرد تا شخصیت ها و 
 نهادهای فرهنگی تقسیم کار و ســاختار مناسبی در این نبرد

 داشته باشند.

دیدگاهخبرکتاب

روستای تاریخی 
خرانق یزد

روســتای خرانــق در 
اردکان  شهرســتان 
اســتان یزد اســت. 
این روســتا که در ۸۵ 
کیلومتــری و در ناحیه 
یزد  استان  کوهستانی 
واقع شده، امروزه دارای 
دو بخش جدید وقدیم 

است.

اینستاگردی

جواد رضویان و دخترش لب دریا

دو بازیگری که بیشتر در نقش های منفی بازی می کنند

جواد رضویان با انتشار این عکس نوشت: 
به نام پروردگار یکتا؛ دخترم! برای پدرت 
میالد تو شیرین ترین بهانه ای است که 
می توان با آن به رنج های زندگی هم دل 
بســت و در بین این روزهای شتاب زده 
زیســت. میالد تو معراج دست های من 
اســت وقتی تولدت را شــکر می گویم. 
خدایا تمام دختران ســرزمینم را سالم 
و صالح در پناه خودت حفظ فرما آمین. 
تنتون سالمت، غم از دلتون دور، یاحق.

عمار تفتی با انتشــار این 
عکس نوشت: آقا شهرام 
عبدلی بــاغ دل خودت 
و خانواده نازنینت ســبز 
همیشــه برادر، باشــی 

باهامون.

فاطمه گودرزی با انتشار این عکس نوشــت: به نمایشگاه هنرمندان معلول 
کشورمون رفتم وشرمگین شدم از اینکه با دودست و دو پا وسالمتی نسبی که 
دارم چرا اینقدر کم فعالیت می کنم و این دوستان با مشکالت بزرگشون به چه 
زیبایی هنرشون رو به نمایش گذاشته اند. وقتی وارد می شوید با زمانی که از 
آنجا خارج می شوید کامال متفاوت خواهید بود، یک بار امتحان کنید زندگی 

را جور دیگری خواهید دید.

شرمگین شدن فاطمه گودرزی در برابر معلوالن
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