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جنگ بزرگ شادي با امید جهان
13 تیر

سالن نگین سپاهان شهر

حتما صبحانه بخوریم؛
هرچقدر هم دیرمون شده  باشه 
امروز یه صبحونه درست و حسابی 

برای خودمون درست  کنیم و روز 
شادی رو به خودمون هدیه کنیم
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پیشرفت72درصدیمرکزهمایشهایبینالمللیامامخامنهای
 با عزم جدی و حمایت مدیریت شهری اصفهان محقق شد؛

  وقتی سایه سنگین رکود بر سر صنعت اصفهان سنگینی می کند؛ 

بهناماصفهان،بهکامدولت
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اصفهان در زمینه شعر و ادب 
تاریخ درخشانی دارد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

7

   سه گانه ای که رویای فوتبال ایرانی را 
به واقعیت نزدیک می کند؛ 

دلخوشی های فوتبالی ما

اعزام 47 کاروان حج تمتع از 
اصفهان به سرزمین وحی

مدیرکل حج و زیارت استان خبر داد:
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  بازدید فرمانده کل ارتش 
از پایگاه شکاری شهید بابایی

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موســوی، فرمانده کل ارتش صبح روز گذشته با 
 حضور در پایگاه شکاری شهید بابایی نیروی هوایی از امکانات این پایگاه بازدید 
کرد. فرمانده کل ارتش در بدو  ورود به این پایگاه، طی نشستی تخصصی با فرماندهان و خلبانان، 
با استماع گزارش فرماندهان در خصوص عملکرد قسمت های مختلف، ضمن تقدیر از فعالیت ها و 
اقدامات شاخص صورت گرفته بر لزوم حفظ سطح آمادگی رزمی، اکتفا نکردن به شرایط موجود 

صفحه   7و تالش برای تقویت آن، تاکید کرد. ..

تئاتر آتروپین 
کارگردان:امید نیاز
9 تیر الی 7 مرداد

تماشاخانه ماه
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بزرگداشت صائب تبریزی در اصفهان
همایش بزرگداشت صائب تبریزی با حضور اهالی فرهنگ و هنر و با همکاری شهرداری منطقه یک و چند انجمن ادبی شهر اصفهان، در باغ صائب 

برگزار شد.

عکس خبر

گالری اکنون
در ستایش او

 مدیا:عکس ، فیلم/ویدیو
7 الی 19 تیر 1398

  دولت تنها ۲۰ میلیارد تومان از تعهدات خود را پرداخت کرده است

 عکس:میزان
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اجرای گام دوم اولتیماتوم 60 روزه با اعالم رسمی 
خبر توســط وزیــر خارجه کشــورمان، واکنش 
گســترده جهانی را به دنبال داشت. محمد جواد 
ظریف، وزیــر خارجــه روز دوشــنبه تایید کرد 
که ذخایر اورانیوم غنی شــده ایــران از مرز ۳00 
کیلوگرم گذشــته اســت. این خبر توسط آژانس 
بین المللی انرژی اتمی هم تایید شــد و بالفاصله 
بیانیه کاخ سفید را شــاهد بودیم. کاخ سفید در 
بیانیه ای به عبور ذخایــر اورانیوم ۳.6۷ درصدی 
ایران از ۳00 کیلوگرم واکنش نشان داد و مدعی 
شد که ایران قبل از حصول برجام هم مفاد آن را 

نقض کرده است!
در بخشی از این بیانیه آمده است: »حکومت ایران 
امروز ذخایر اورانیوم خودش را افزایش داد. دادن 
اجازه غنی سازی به ایران در هر سطحی ذیل توافق 

هسته ای اشتباه بود.«
در بخش دیگــری از این بیانیه آمده اســت: »ما 
باید اســتاندارد دیرینه منع اشاعه را که خواستار 
غنی ســازی صفر برای ایران اســت، احیا کنیم. 
ایاالت متحده و متحدان این کشور هرگز به ایران 
 اجازه دســتیابی به سالح هســته ای را نخواهند

 داد.«
در همین حال، وزارت امور خارجه آمریکا هم در 
یک بیانیه رســمی اعالم کرده است: »هیچ توافق 
هســته ای هرگز نباید به حکومت ایــران اجازه 
غنی ســازی در هر حدی را بدهد. شورای امنیت 
سازمان ملل متحد از سال ۲006 میالدی به بعد 
شــش قطعنامه تصویب کرد که حکومت ایران را 
به تعلیق همه فعالیت های غنی ســازی و بازیافت 
ملزم کرد. این مســئله در آن زمان یک استاندارد 
درست بود، االن هم یک استاندارد درست است.«

وزیر خارجه کشــورمان در پاســخ به ادعای کاخ 
سفید که اعالم کرده ایران از قبل از برجام مشغول 
نقض آن بــود، در توئیتی یک کلمه ای نوشــت: 

»جدی؟!«
مایک پمپئــو، همتای آمریکایــی ظریف، نیز در 
شــبکه توئیتر، حکومت ایران را بــه باج خواهی 
هســته ای متهم کرده اســت. این در حالی است 

که ایــران برنامه هســته ای خود را صلــح آمیز و 
غنی سازی اورانیوم را حق مســلم خود می داند. 
»دونالــد ترامــپ« رییــس جمهــور آمریکا که 
نخســتین بار خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد، 
نیز در واکنــش به اقدام ایران در افزایش ســقف 
اورانیوم غنی شــده خود گفت که ایــران با آتش 
بازی می کند. ترامپ که با مکرون رییس جمهور 
فرانســه دیدار کرد، در این دیدار و در پاســخ به 
سوال خبرنگاران درباره اقدام تازه ایران گفت که 
خواستار رسیدن به توافق دیگری با ایران هستیم 

که در راستای منافع آمریکا باشد.
جان بولتون مشاور به شــدت جنگ طلب ترامپ 
نیز مدعی شــد که عبور ذخایر اورانیوم غنی شده 
ایران از مرز ۳00 کیلوگرم می تواند تالشــی برای 

دستیابی به تسلیحات هسته ای باشد.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در پیامی 

توئیتری گفــت: دلیلــی وجود ندارد کــه ایران 
غنی ســازی خود را افزایش دهد مگــر آنکه این 
اقدام، بخشــی از تالش آن در جهت کاهش مدت 

زمان گریز برای تولید تسلیحات هسته ای باشد.
تکراری ترین واکنش را هم از ســوی اسراییلی ها 
شــاهد بودیم. بنیامیــن نتانیاهو نخســت وزیر 
اسراییل مدعی شد، ایران به ســوی دستیابی به 
سالح هسته ای پیش می رود! نخست وزیر اسراییل 
که رژیمش تنها دارنده ســالح های هسته ای در 
غرب آسیاست، در واکنش به عبور ذخایر اورانیوم 
۳.6۷ درصدی ایران از محــدوده ۳00 کیلوگرم 
معین شده در برجام، ادعا کرد این رژیم به ایران 
اجازه نخواهد داد به سالح هســته ای دست پیدا 

کند.
»آنتونیو گوترش« دبیر کل ســازمان ملل متحد 
نیز که ســازمانش سال هاســت متهم به دستور 

گرفتن از آمریکا و خط و ربط های سیاسی است، 
با نادیده گرفتن بدعهدی طــرف دیگر برجام، بر 
ضرورت پایبندی ایران به توافق هســته ای تاکید 
کرد. »گوترش« گویا فراموش کرده که این ایاالت 
متحده بود که به صورت یک طرفه از برجام خارج 
شد، تحریم هایی شــدید علیه ایران اتخاذ کرد و 
سپاه پاســداران ایران را هم در لیست گروه های 

تروریستی قرار داد.
رییس جمهور کشــورمان تلویحا هشدار داده بود 
صبر ایران حدی دارد و چنانچــه منافع ایران در 
برجــام از ســوی اروپایی ها تامین نشــود، ایران 
لزومی نمی بیند در این تعهد یک طرفه باقی بماند؛ 
اما حاال دنیا طلبکار ایران شــده است! دنیایی که 
گویی یادش رفته یک ســال پیش اردیبهشــت 
 ماه بود کــه توافق بین المللی زیــر پای ترامپ له

 شد!

ترکیه اس 400 را کجا نصب 
می کند؟

رییس هیئت ترکیه در مجمــع پارلمانی ناتو روز 
سه شنبه گفت: آنکارا احتماال سامانه دفاعی موشکی 
اس ۴00 را در نزدیکی مرز ســوریه مستقر خواهد 
کرد.»احمد برات کونــکار« در مصاحبه با روزنامه 
ایزوستیا گفت: موشک های اس ۴00 را در محل هایی 
نصب خواهیم کرد که برای حفاظت از مرزهای مان 
ضروری است. کونکار با اشــاره به هم مرزی ترکیه 
با برخی از کشورهای حســاس مانند عراق، ایران، 
سوریه و شــمال قبرس گفت: بیشترین تهدیدات 
ترکیه از طرف دریای مدیترانه شــرقی- منطقه ای 
که در آن شمال قبرس و سوریه قرار دارد- صورت 
می گیرد. مقام ترکی افــزود: به علت این تهدیدات 
ابتدا به تضمین امنیت مرزهای جنوبی و شــرقی 
می پردازیم.کونکار با این وجود تاکید کرد که هنوز 
تصمیم نهایی برای محل استقرار سامانه موشکی اس 

۴00 گرفته نشده است.

 »این« پایان خصومت
 را اعالم کرد

رییس جمهوری کره جنوبــی مالقات اخیر رهبران 
آمریکا و کره شمالی در مرز دو کره را پایان خصومت 
متقابل میــان این کشــورها دانســت.به گزارش 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس، اظهارات مون جائه-
این، رییس جمهوری کره جنوبی در شرایطی مطرح 
می شود که بســیاری معتقدند دیدار روز یکشنبه 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا و کیم جونگ 
اون،  رهبر کره شــمالی در منطقه غیر نظامی کره، 

بیشتر نمایشی بوده است. 

حمایت مقتدی صدر از فرمان 
نخست وزیر عراق 

رهبر جریان صدر به فرمان شــامگاه دوشنبه عادل 
عبدالمهدی نخســت وزیر و فرمانده کل نیروهای 
مسلح عراق درباره حشد الشعبی واکنش نشان داد.

مقتدی صدر با حمایت از دستور عادل عبدالمهدی 
برای سازماندهی نیروهای الحشد الشعبی در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشــت که دستور نخست 
وزیر در این خصوص مسئله مهم و نخستین گام در 
راستای یک کشور قدرتمند است. وی افزود: در عین 
حال نگران هستم که شــاید این موضوع به صورت 
صحیح و عادالنه انجام نشود.رهبر معنوی فراکسیون 
پارلمانی »السائرون« ادامه داد: آنچه برای من اهمیت 
دارد، این است که گروه سرایا السالم که در گذشته 
دستور تشــکیل آن را داده بودم، نخستین گروهی 

خواهد بود که بر این اساس عمل خواهد کرد.

ترامپ:
»اون« به نظرم سالم است! 

می خواهم او را بار دیگر ببینم
رییس جمهوری آمریکا با انتشار توئیتی نوشت که 
مالقاتی عالی با رهبر کره شمالی داشته است.دونالد 
ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در صفحه توئیتر خود 
نوشت: دیدار این آخر هفته با کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی عالی بود. مالقاتی عالی داشتیم و او واقعا 
خوب و بسیار سالم به نظر می رسید. من چشم انتظار 

این هستم که بار دیگر به زودی با او دیدار کنم.

استقبال بولتون از اقدام کوزوو 
علیه حزب ا...

مشاور امنیت ملی کاخ ســفید در توئیتی از اقدام 
اخیر کوزوو در »تروریستی« خواندن شاخه نظامی 
حزب ا... لبنان استقبال کرد.بولتون با مطرح کردن 
ادعاهایی بی اســاس علیه کشــورمان و جنبش 
حزب ا... لبنان در پیامی در صفحــه توئیتر خود 
نوشــت: آمریکا از اقدام کــوزوو در قلمداد کردن 
حزب ا... به عنوان یک ســازمان تروریستی تقدیر 
می کند.شایان ذکر اســت، روز شنبه جمهوری 
کوزوو با تبعیت از مواضــع خصمانه اتحادیه اروپا 
علیه مقاومت، شاخه نظامی جنبش حزب ا... لبنان 

را به عنوان یک »گروه تروریستی« معرفی کرد.

پاسخ قاطعانه

وزیرخارجه انگلیس: 
آمریکا را در اقدام نظامی علیه 

ایران همراهی نمی کنیم
وزیر خارجه انگلیس می گوید کشــورش موضع 
متفاوتی در قبال برجام دارد و تحت هیچ شرایطی 
با آمریکا درباره حمله علیه برنامه هسته ای ایران 
همگام نمی شــود. جرمی هانت درگفــت وگو با 
اسکای نیوز گفت که پیش بینی نمی کند کشورش 
در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه برنامه هسته ای 
ایران، با واشــنگتن همراهی کند.وی در این باره 
گفت: نمی توانم هیچ گونه شــرایطی را که بخشی 
از این طرح باشــیم پیش بینی کنم؛ چرا که نگاه 
ما به برجام و تحریم های اعمال شــده متفاوت از 
آمریکاست. هانت همچنین مدعی شد که لندن 
خواهان حفظ برجام است؛ چرا که نمی خواهد ایران 

تسلیحات هسته ای داشته باشد. 

ترامپ در گفت وگو با مکرون:
هیچ پیامی برای ایران ندارم!

کاخ سفید اعالم کرد دونالد ترامپ و امانوئل مکرون 
روسای جمهور آمریکا و فرانسه درباره اقدام ایران در 
افزایش سقف ذخایر اورانیوم به باالی ۳00 کیلوگرم 
گفت وگو کردند.رییس جمهور آمریکا در واکنش به 
اقدام ایران مدعی شد: »ایران با آتش بازی می کند! 
بنابراین به هیچ وجه هیچ پیامی برای ایران ندارم!«

واکنش مایک پنس به اقدام 
قاطعانه ایران

معاون رییس جمهور آمریکا در اظهاراتی خصمانه 
علیه کشورمان اعالم کردکه واشنگتن همچنان به 
اعمال فشار حداکثری خود علیه ایران ادامه خواهد 
داد.پنس در توئیترش نوشــت: آمریکا به فشــار 
حداکثری به ایران تا زمانی که این کشور غنی سازی 
اورانیوم خود را متوقف کند، ادامه می دهد. دولت 
ترامپ هرگز به ایران اجازه تولید سالح هسته ای 

را نمی دهد.

پیام همدردی شمخانی با ملت 
افغانستان

دبیر شــورای عالی امنیت ملی در پیامی خطاب 
به حمدا... محب مشــاور امنیت ملی افغانستان 
اقدامات تروریستی روز دوشنبه در کابل  راکه منجر 
به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان این 
کشور شد، محکوم کرد. دریابان شمخانی ضمن 
محکومیت شــدید حمالت تروریستی به مردم و 
شهروندان بی دفاع، این حادثه را به ملت و دولت 
افغانستان تسلیت گفت و با خانواده قربانیان این 
جنایت غیرانســانی ابراز همدردی کرد.شمخانی 
در این پیام به همتای افغانســتانی خود با تاکید 
بر ضرورت گسترش همکاری ها و درک مشترک 
میان تمامی کشــورها برای مقابله موثر با پدیده 
شوم تروریسم افزود: تروریست ها و افراط گرایان 
همه مظاهر حیات و زندگی عادی جوامع انسانی 

را هدف گرفته اند.

واکنش توئیتری فالحت پیشه 
به خروج ایران از برجام

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی در واکنش به خروج 
تدریجی ایــران از برجام در توئیتر نوشــت: عبور 
ایران از سطوح برجامی سوخت و آب سنگین، نه 
نقض برجام است، نه خالف ان. پی.تی.حشمت ا... 
فالحت پیشه در واکنش به مهلت 60 روزه ایران به 
کشورهای اروپایی و اجرای دوره دوم خروج ایران از 
برجام و محدود کردن عمل به تعهدات خود، نوشت: 
اقدام ترامپ در تحریم مبادالت هسته ای ما، باعث 
شد درصد بیشتری از سوخت و صنعت هسته ای 
خوداتکا شود. یک دهه پیش شرایطی مشابه منجر 
به تولید سوخت ۲0 درصد شد؛لذا می توان بدون 

انتحار توان چانه زنی کشوررا ارتقا داد.

نصرت ا... تاجیک 
سفیر پیشین ایران در اردن:

مهدی مطهرنیا در مورد ســازوکار اینســتکس و 
اظهارنظرهــای مقامات اروپایی مبنــی بر اینکه از 
طریق این ســاز و کار، پردازش هایی در حال انجام 
است، گفت: ایجاد سازوکار مالی برای نقل و انتقاالت 
پولی چندان کار دشــواری در جهان امروز نیست؛ 
چرا که سازوکارهای ســهل و آسانی در جهت نقل 
و انتقاالت انواع پول و عملیات هــای بانکی در دنیا 
وجود دارد و آنچه که اهمیت دارد، این است که این 
ســازوکار برای انتقال پول و فروش کاال متوجه چه 
زمینه هایی است.این استاد دانشگاه در ادامه خاطر 
نشان کرد: به بیان دیگر آنچه اهمیت دارد آن است 
که آیا اینستکس در وضعیت کنونی به ایران کمک 
می کند که در چهارچوب ارتباطات با اتحادیه اروپا، 
تحریم ها را دور بزند  یانه؟ وی ادامه داد: توقع ایران 
این است که از طریق این ســازوکار آنچه را که در 
برجام مورد توجه بوده و بخش مهمی از آن به خاطر 
تحریم های آمریکا تحت تاثیر قرار گرفته، عملیاتی 
شود. به طور کلی اینســتکس کمکی به دور زدن 

تحریم ها نمی کند.

 اینستکس،کمکی به دور زدن 
تحریم ها نمی کند

یک استاد دانشگاه:

کافه سیاست

عکس  روز 

راز لیوان سفید پوتین افشا شد
ســخنگوی کرملین، از راز چای خوردن رییس 
جمهور روسیه با لیوان سفیدرنگ پرده برداشت. 
دیمیتری پسکوف  گفت: رییس جمهوری روسیه 
چای را دوست دارد و برای گرم نگه داشتن چای 
خود از این لیوان ســفید که حافظ حرارت است 

استفاده می کند.

واکنش توئیتری فالحت پیشه به خروج ایران از برجام

پیشنهاد سردبیر:

سفیر پیشین ایران در اردن با تاکید بر اینکه باید 
رویکرد راهبردی نســبت به اینستکس داشته 
باشیم،  گفت:  نفع ما در برپایی سازه برجام است، 
نفع ما در از هم گسیختگی برجام نیست.نصرت ا... 
تاجیک درباره اقدامات اخیر اروپایی ها در مسئله 
اینستکس گفت: شــخصا موافق ادامه تعهد یک 
جانبه نیستم و معتقدم باید در پی سلسله اقداماتی 
که انجام دادیم، به دنبال این باشــیم که با یک 
استراتژی تشویقی و نه قطع کردن رابطه با اروپا 
و فرســتادن اروپایی ها به پشت سر ترامپ پیش 
برویم.   در واقع باید سعی کنیم راهکارهایی را پیش 
پای اروپایی ها قرار دهیم تا هــم به تقویت اراده 
سیاسی آنها برای برپا نگه داشتن برجام بینجامد 
و هم بتوانند ترجیحا امکانات بیشتری را از جهت 
اقتصادی در اختیار ایران بگذارند؛ البته باید در نظر 
بگیریم که اینستکس عالوه بر آنکه جنبه اقتصادی 

آن برای ما مهم است، جنبه سیاسی هم دارد.

نفع ایران در برپایی سازه 
برجام است

علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی:

یک عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس با 
اشاره به نشست اخیر کمیسیون مشترک برجام تاکید 
کرد: عملیاتی شدن اینستکس از سوی اروپا می تواند 
آثار مثبتی را برای ما به دنبال داشته باشد؛ البته نحوه 
اجرا و عمل به آن مهم است.داوود محمدی با اشاره به 
نشست کمیسیون مشترک برجام که روز جمعه )۷ تیر( 
در وین و در سطح معاونان وزیران خارجه کشورهای 
۱+۴ برگزار شد، گفت: کشورهای اروپایی و آمریکا با 
امضای برجام به اجرای تعهداتی ملزم شدند، ایران نیز 
متعهد شد اقداماتی را در خصوص فعالیت هسته ای 
خود انجام دهد، در حالی که تمام اعضای برجام باید 
در التزام به این قرارداد متعهد باشند، آمریکا در اقدامی 
غیر قابل قبول از برجام خارج شد.نماینده مردم تهران 
در مجلس افزود: آمریکا به قاعده ای بین المللی پشت پا 
زد، با این حال کشورهای اروپایی خروج آمریکا از برجام 
را محکوم می کنند، اروپا نه در کالم بلکه در عمل باید 
در این زمینه پیش قدم باشد، اتحادیه اروپا در مواقع 
مختلف پایبندی خود را به برجام اعالم کرده است، ولی 

این پایبندی باید در عمل ثابت شود.

اروپا نه در کالم بلکه در عمل 
باید اینستکس را عملیاتی کند

 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: آمریکایی ها 
مثل این الت هایی که در صحنه ها عربده کشــی 
می کنند، این رفتار را در صحنه جهانی از خودشان 
بروز می دهند و فکــر می کنند کــه دیگران را 
خاموش می کنند؛ زیرا این اعتبــار را در صحنه 
بین المللی برای خودشــان قائل هســتند.علی 
الریجانی در مراسم گرامیداشت شهدای حمله 
تروریســتی ناو آمریکایی به هواپیمای مسافری 
ایران، گفت: زمانی کــه آمریکایی ها هواپیمای 
مســافری ایران را ســرنگون کردند، گفتند که 
فرمانده ناو وینسنس اشتباه کرده و این هواپیما 
را با یک هواپیمای جنگی اشتباه گرفته است، اگر 
اشتباه کرده، چرا به فرمانده ناو وینسنس مدال 
دادید؟ باید او را تنبیه می کردید.آنها بعدازاینکه با 
هجوم افکار عمومی در دنیا مواجه شدند، گفتند 
که فرمانده آن خطا کرده، این تناقض ها در رفتار 

آمریکایی ها بسیار زیاد است.

آمریکا مانند »الت ها« در صحنه 
بین المللی عربده کشی می کند

پیشخوان

بین الملل

وقتی دنیا بدعهدی آمریکا را فراموش می کند؛
اورانیوم غنی شده از مرز 

300 کیلوگرم گذشت

صف آرایی تحریمی ها در 
اوپک

مکرون در راه تهران؟

100 روز از ســیالب ویرانگر 
خوزستان، گلستان و لرستان 
گذشت؛ وعده های به ِگل نشسته

ادعای استاد حوزه علمیه کاشان:
یک نهاد نظامی مکالمات من را شنود می کند

یک استاد حوزه علمیه کاشــان می گوید از یک نهاد نظامی به خاطر شــنود مکالماتش شکایت کرده و 
ثابت شده که این شنود به صورت غیرقانونی انجام می شــده است.حجت االسالم »حسین عرب« اعالم 
کرد که به تازگی در نامه ای به رییس جمهوری خواســتار پیگیری موضوع شنود مکالماتش توسط یک 
نهاد نظامی شده اســت.عرب درباره اینکه چگونه متوجه شنود مکالمات خود شده است، می گوید: افراد 
مختلفی برای جلساتی بنده را دعوت می کردند، ولی کمتر از یک ساعت بعد، آن مرکز، دعوت کننده را 
فرا می خواند و می پرســید چرا فالنی را دعوت کرده اید؟ در حالی که دعوت کننده به هیچ کسی درباره 
دعوت بنده اطالع نداده بود. بعد از موارد متعدد این چنینی، نزد آقای »مجتهدزاده،« دادســتان وقت، 
طرح مسئله کردم و این مسئله ثابت شد و پس ازآن فهمیدم که ایشان هم برای آن مرکز نامه ای نوشته 
و هم اینکه هیئتی را به آن مرکز اعزام کرده است.این اســتاد حوزه علمیه اضافه می کند که این موضوع 
 را در نامه ای با »علی مطهری«، نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی نیز در میان گذاشته

 است.

ولیعهد عربستان دردیدارباسران جهان:
 جامعه بین الملل باید موضع مستحکمی در قبال ایران اتخاذ کند

»عادل الجبیر« وزیر مشــاور در امور خارجه عربستان ســعودی به نقل از »محمد بن سلمان« ولیعهد این 
کشور گفت که ریاض به دنبال درگیری با ایران نیست.عادل الجبیر اظهار داشت که »محمد بن سلمان« این 
 موضوع را حین دیدار با سران ارشد کشورهای جهان در نشســت »جی -۲0« در ژاپن به اطالع آنها رسانده

 است.این در حالی اســت که روزنامه »نیویورک تایمز« اخیرا نوشت امارات و عربســتان از »بیم پیامدهای 
درگیری نظامی با ایران« به صورت خصوصی به وزیر خارجه آمریکا گفته انــد با جنگ با ایران مخالفند.این 
روزنامه نوشته اســت: »در حالی که عربســتان و امارات به صورت علنی از کارزار فشار حداکثری علیه ایران 
حمایت کرده اند؛ اما مقام های ارشد هر دو کشور به صورت خصوصی به »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا 
گفته اند که خواســتار جنگ با ایران نیســتند.«به گزارش العربیه، عادل الجبیر در ادامه افزود که محمد بن 
سلمان در نشست جی -۲0 و دیدار با سران جهان بر ضرورت جلوگیری از ادامه سیاست های تهاجمی ایران 
تاکید کرده و افزوده که جامعه بین الملل باید موضع مستحکمی در قبال ایران اتخاذ کند، در غیر این صورت 

تنش ها تداوم خواهد یافت.

چهره ها

زینب ذاکر

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2734 | July  03,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



هر کیلو گوشت قرمز درجه یک باید ۶۰ هزار تومان باشد
پیشنهاد سردبیر:

دریچه

بازار

بالش سفری

رییس انجمن خدمات فنی و مهندسی 
استان اصفهان تشریح کرد:

دالیل رشد صنعت فوالد در 
شرایط تحریم

رییس انجمن خدمات فنی و مهندسی استان 
اصفهان گفت: عمــده نیازهای صنایع فوالدی 
مانند انــرژی، مواد اولیه و نیروی انســانی در 
داخل تامین می شود و وابسته به خارج نیست.

محمد آبــکا اظهار کرد: وضعیــت پیمانکاران 
صنعتی نسبت به سال گذشته بدتر شده است؛ 
چراکه پروژه های بزرگ جدیدی تعریف نشده 
و پروژه های موجود نیز به دلیل توقف ارتباطات 

ایران و چین، به کندی پیش می رود.
رییس انجمــن خدمــات فنی و مهندســی 
اســتان اصفهان ادامه داد: واحدهای تولیدی 
علی رغــم وعده های دولت برای حل مشــکل 
تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با مشــکل 
مواجه هســتند و هزینه بــاالی تولید، قیمت 
تمام شــده را باال برده و این درحالی است که 
تاکنون اثر افزایش دستمزدها در قیمت کاالها 

لحاظ نشده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد تکنیک تصریح کرد: 
به دلیــل تحریم ها و قطــع ارتباطات خارجی 
شــرایط برای رونق تولید داخل فراهم شــده 
و شــرکت ها مجبــور به رفــع نیــاز از طریق 
شرکت های داخلی هســتند و تولیدکنندگان 
داخلی فرصت بســیار خوبی پیــدا کرده اند؛ 
اما این فرصت هنوز عملیاتی نشــده اســت. 
شرکت ها برای پاسخ به درخواست واحدهای 
تولیدی نیاز به زیرساخت هایی دارند که بدون 
منابع مالی قابل دستیابی نیست؛ اما درصورت 

حمایت از شرکت های داخلی، سال جدید برای 
تولیدکنندگان سال بسیار خوبی خواهد بود.

وی افزود: سازمان ایمیدرو تصمیم گرفت تا در 
راستای اجرای سند چشم انداز، مطالعات جامع 
فوالد را در کشور ارائه دهد و تنها سازمانی است 
که مطابق سند چشــم انداز حرکت می کند، به 
همین دلیل افزایش ظرفیت در فوالد زودتر از 
سال 1404 عملیاتی خواهد شد، از سوی دیگر 
عمده نیازهای صنایع فــوالدی مانند انرژی، 
مواد اولیــه و نیروی انســانی در داخل تامین 
می شود و وابسته به خارج نیســت.آبکا ادامه 
داد: فوالدگران روی صادرات حســاب ویژه ای 
باز کرده بودند و بازار رقابتی خوبی داشــتند؛ 
اما تغییر چندمرتبه ای سیاست های صادراتی 
به آنان ضربه زد و باعــث کاهش صادرات و در 
نتیجه آن، کاهش تولید شــد؛ بــه نحوی که 
با وجود ظرفیــت 30 میلیون تنــی، تنها 15 
میلیون تن فوالد در کشــور تولید می شــود.

رییس انجمن خدمات فنی و مهندسی استان 
اصفهان تصریح کرد: مدتی شاهد بخشنامه های 
ضد و نقیضی بودیــم که به تولیــد ضربه زد، 
از ســوی دیگر اختالفی بیــن صادرکنندگان 
و بانک مرکــزی وجود داشــت، بانک مرکزی 
تولید کنندگان را مجبور به ارائه ارز صادراتی 
به سامانه نیما می کرد و تولیدکنندگان مدعی 
بودند که نیاز وارداتی دارند و صادرات را انجام 
می دهند تا به ارزش افزوده بیشــتری دســت 
یابند.مدیرعامل شــرکت فوالد تکنیک با بیان 
اینکه هنوز هم اختالفات وجــود دارد، افزود: 
زمانی به صادرکنندگان اجــازه دادند که 10 
درصد ارز را وارد ســامانه نیما نکنند، این رقم 
در دورانی به 20 درصد رسید و زمانی صادرات 
برخی کاالها ممنوع شــد که این فشار زیادی 
را به تولیدکنندگان کاالهــای صادراتی وارد 
کرد. وی یادآور شــد: به دلیــل رکود صنعت 
ســاختمان، مصرف داخلی فوالد کم و بسیار 
پایین تر از پیش بینی ســند چشم انداز 1404 
است، به همین دلیل نگاه تولیدکنندگان فوالد 
به صادرات است؛ اما با تحریم ها و سیاست های 
ارزی صنعت فوالد ضربه خــورد، این صنعت 
فرصت صادراتی خوبی دارد و محصوالت خود 
را به بسیاری از کشــورها، حتی اروپا و برزیل 
صادر می کند، اگــر توافقاتی میــان دولت و 
صادرکنندگان حاصل شود، امکان استفاده از 

ظرفیت های این صنعت بسیار زیاد است.

بالش سفری بادی گالری 
BG1 شروین مدل

 15,000
تومان

بالش گردنی سفری 
TU مدل

 25,500
تومان

بالش مسافرتی مدل102 
بسته 2 عددی

 90,000
تومان

تنها نامش را یدک می کشیم: »صنعتی ترین استان 
کشور«؛ اســتانی که بیش از 9 هزار واحد صنعتی و 
تولیدی دارد و هزاران هکتار از زمین های این استان 
متعلق به شهرک ها و نواحی صنعتی است؛ اما کمر 
صنعت و صنعتگران استان نیز زیر آسیاب نابسامانی 
و آشفتگی بازار تولید و وضعیت آشفته اقتصاد خم 

شده است.
اصفهان، صنعتی ترین اســتان ایران اســت که 15 
درصد از تولید ناخالص کشور متعلق به این استان 
بوده و به همین میزان تعجبی ندارد اگر بشنویم که 
اصفهان در زمان رکود به تبعیت از کشور بیشترین 
آسیب را نسبت به استان های دیگر می بیند. در حال 
حاضر نیز با رکود حاکم و کاهش پروژه های عمرانی و 
زیربنایی، فعالیت بسیاری از کارخانه ها در طرح های 
عمرانی و توسعه ای متوقف شده و ظرفیت اشتغال 

استان اصفهان هم به تبع پایین آمده است.
البته ایــن تمام مشــکالت صنعتگــران اصفهانی 
نیســت؛ بلکه کم آبی، کمبود نقدینگــی، آلودگی 
هوا و مشــکالت صادراتــی، موانعی هســتند که 
صنعت اصفهان، در حال دست و پنجه نرم کردن با 
آنهاست. خشکسالی های اخیر بی شک از مهم ترین 
مشکالتی اســت که اقتصاد اصفهان را در سال های 
اخیر تحت تاثیر قــرار داده و کم آبی، ســبب بروز 
مشکالت زیادی برای صنایع استان شده و خسارات 
مالی بســیاری به بار آورده است؛ به نحوی که بارها 
اقتصاددانان از توقف چرخه صنعت استان اصفهان 

به دلیل بی آبی ابراز نگرانی کرده اند.
کارشناســان اقتصادی در اصفهان معتقدند کمبود 
منابع مالــی، فقدان تخصیص اعتبــارات، حمایت 
نکردن از تولیدکننــدگان در زمینه مالیات و بیمه، 
تورم، افزایش نرخ ارز و تحریم هــای بین المللی از 
موانعی هستند که صنعت اصفهان برای ادامه حیات 

باید از آنها به سالمت عبور کند.
صنعتی ترین استان کشور در عین تعجب، صاحب 
رکورد اســتانی اســت که درصد بیکاری آن از کل 

کشور بیشتر است و اینها 
همه یعنی چرخ صنعت در 
بزرگ ترین استان صنعتی 
کشور دچار آسیبی جدی 

است.
در همیــن رابطــه نیــز 
حجت االسالم سید ناصر 
موســوی الرگانی رییس 

مجمع نمایندگان استان اصفهان به »تسنیم« گفته: 
مســئوالن حضور صنایع مختلف در استان را به رخ 
ما می کشــند؛ اما باید بگویم که درآمد این صنایع 
مختص مردم اصفهان نیســت و تمام کشــور از آن 

به طور مختلف بهره مند می شوند.
نماینده فالورجان در مجلس می گوید: در حال حاضر 
تعداد قابل توجهی از افــراد فعال در حوزه صنعت و 
صنعتگران که مشــغول کار بوده اند، اخراج شده اند 
و زندگی ســختی می گذرانند. وقتــی کارخانه ای 
با ظرفیــت زیر 50 درصد کار می کند، بدون شــک 
نمی تواند هزینه های خود را جبران کند و با مشکالت 
بســیاری دســت و پنجه نرم می کند. به طور قطع 
با وضعیت مشــکالت صنایع و دغدغــه صنعتگران 

اســتان اصفهان نسبت به 
سال گذشــته، واحدهای 
صنعتــی و تولیــدی در 
اســتان با وجــود رکود 
بامشــکالت زیادی دست 

وپنجه نرم می کنند.
موســوی الرگانی با بیان 
اینکــه در شــرایط فعلی 
بســیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوســط 
استان اصفهان با کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود 
کار می کنند و به خاطر بدهی مالیاتی و بدهی بانکی، 
کارگران خود را تعدیــل کرده اند، گفت: دولت باید 
برنامه ریزی کند که با توجه به وضعیت رکود موجود، 
یک سال معافیت مالیاتی به صنایع اختصاص دهد تا 
آنها بتوانند بخشی از مشکالت خود را برطرف کنند.

موســوی الرگانی در پاسخ به این ســوال که چرا با 
تعطیلی نیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی و رکود 
حاکم بر استان اصفهان هر ساله باید شاهد افزایش 
مالیات ها برای استان باشیم؟ همان گزاره همیشگی 
را به کار برده است؛ اینکه دولت به اصفهان به عنوان 
استانی »برخوردار« نگاه می کند و با وجود اینکه از 

صنایع بزرگ شهری برخوردار است، هر ساله شاهد 
افزایش پرداختی اصفهانی ها به خزانه هستیم.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
همچنین در پاسخ به این سوال که وضعیت صنعت و 
اشتغال در اصفهان از چه جایگاهی برخوردار است؟ 
می گویــد: روزگاری صنعت و اشــتغال اصفهان در 
کشور نمونه بود؛ اما اکنون اینگونه نیست و بسیاری از 
واحدها و کارخانه ها نیروهای خود را کاهش داده اند.

اتخاذ مالیات های سنگین و مالیات بر ارزش افزوده 
از نظر این نماینده استان، از دیگر دالیل رکود حاکم 
بر صنعت استان اصفهان است. رکود حاکم بر کشور 
و تعیین قیمت روزانه ارز که تولیدکننده و صنعتگر 
را فلج می کند، نوسانات نرخ ارز، وضعیت قیمت های 
افسارگسیخته کاالها با وابستگی به نوسانات نرخ ارز 
در بازار و ... همگی از دالیل دیگری است که صنعت 
استان و وضعیت تولید را مختل کرده و تحت الشعاع 

قرار داده است.
مصطفی روناسی از فعاالن اقتصادی استان نیز درباره 
وضعیت اقتصــادی و صنعتی اصفهــان نظر جالب 
توجهی دارد: »اصفهان، میلیاردر فقیر شــده است 
شهری که از نظر زیرســاخت ها، وضعیت اشتغال، 
فضای کالس های درسی در شرایط مناسب نیست. 
در دهه های گذشته، توســعه نامتوازن و بی برنامه 
زیرساخت ها برای استان هایی نظیر اصفهان ارمغانی 
به جز کاهش منابــع آبی، آلودگی هــوا و به خطر 
افتادن دیگر منابع زیســت محیطی در پی نداشته 
است. در اثر این نوع توسعه و نامناسب شدن شهرها 
برای زندگی، ضمن افزایش نــرخ مهاجرت، تولید 
کاهش و اشــتغال های فعال صنایع هم نابود شده 

است.«
روناســی البته بانک هــا را از عوامل اصلــی ایجاد 
مشــکالت برای صنعتگران می دانــد: بانک ها هیچ 
همکاری خوبی بــا صنعتگران ندارنــد و با اینگونه 
اقدامات بــه صنعــت و اقتصاد کشــور ضربه وارد 
می کنندو در نهایت این روز و روزگار اســتانی است 
که سال هاســت از »برخورداربودن« تنها نامش را 

یدک می کشد!

به نام اصفهان، به کام دولت
 وقتی سایه سنگین رکود بر سر صنعت اصفهان سنگینی می کند؛ 

 بهروز مهدلو مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان و هیئت همراه سوم تیر ماه با حضور در ذوب آهن ضمن 
دیدار و تبادل نظر با مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت از خط تولید این مجتمع عظیم صنعتی 
بازدید کردند. مهندس یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهــن اصفهان در این دیدار مالیات را متعلق به عموم 
جامعه و حق الناس دانست و افزود: همه باید به نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی در کشور کمک کنیم.مدیر 
عامل ذوب آهن، فرآیند تولید به روش های کوره بلند و کوره قوسی را یادآور شد و تصریح کرد: با توجه به 
یارانه حامل های انرژی که به روش کوره قوس تعلق می گیرد، به ازای هر کیلو تولید 9 هزار ریال بیشتر از 
روش کوره بلند از این یارانه ها بهره مند هستند؛ لذا انتظار داریم دولت نیز نسبت به ذوب آهن اصفهان نگاه 
حمایتی متفاوت تری داشته باشد. وی وابستگی معادن زغال سنگ کشور به ذوب آهن اصفهان را یادآور 
شد و تاکید کرد: در سال جدید 20 درصد افزایش تولید را هدف گذاری کردیم که این هدف باعث خواهد 
شد تولید معادن زغال سنگ کشور نیز 20 درصد افرایش یابد.مهندس یزدی زاده با بیان اینکه ذوب آهن 
اصفهان مجموعه ای از کارخانه های تولیدی است که در کنار هم قرار دارند،گفت: بخش های بسیار کمی از 
این مجموعه آالینده محسوب می شوند و منصفانه نیست در عوارض آالیندگی تمام قسمت های ذوب آهن 
اصفهان را آالینده در نظر بگیرند.بهروز مهدلو مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز در این دیدار تعامل 
ذوب آهن اصفهان با اداره کل امور مالیاتی استان را مطلوب و سازنده دانست و گفت: خوشبختانه امروزه 
پرداخت مالیات و دریافت مفاصاحســاب مالیاتی برای سازمان و شرکت ها یک افتخار محسوب می شود.

وی با تشریح مشوق های مالیاتی برای رونق تولید، افزود: مجموعه امور مالیاتی اصفهان در تالش است با 
ارائه بسته های متنوع حمایتی به تولید شرکت های بزرگ به ویژه ذوب آهن اصفهان کمک شود.مدیر کل 
امور مالیاتی استان اصفهان، پیشینه ذوب آهن اصفهان در توسعه صنعتی کشور را درخشان توصیف کرد 
و گفت: احداث بیش از 16 هزار هکتار جنگل دردست کاشــت توسط ذوب آهن قابل تجلیل است و باید 

هزینه نگهداری این وسعت فضای سبز در مباحث مرتبط با عوارض آالیندگی لحاظ شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان:

امور مالیاتی اصفهان با بسته های متنوع حمایتی به تولید 
ذوب آهن کمک می کند

در حال حاضر تعداد قابل توجهی 
از افراد فعال در حوزه صنعت 

و صنعتگران که مشغول 
کار بوده اند، اخراج شده اند و 

زندگی سختی می گذرانند

نایب رییس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز 
اصفهان گفت: قیمت گوشــت قرمز درجه یک باید 
60 هزار تومان باشــد تا تعادل بین عرضه و تقاضای 
گوشت برقرار شود؛ اما متاسفانه این اتفاق غیر ممکن 
اســت و در حال حاضر نیز قیمت هر کیلو گوشــت 
قرمز درجه یک بیش از 100 هزار تومان است.اصغر 
پورباطنی اظهار کرد: گوشــت قرمز به میزان کافی 
موجود است؛ اما به این علت که گران بوده و قدرت 
خرید مردم نیز پایین است، میزان فروش آن کاهش 

یافته است.
وی در خصوص واردات گوشــت با ارز دولتی خاطر 
نشان کرد: در گذشــته عده ای تحت عنوان تاجر یا 
واردکننده با دریافت ارز دولتی 4200 تومان اقدام 
به واردات گوشــت از کشــورهایی مانند رومانی و 
قرقیزستان می کردند؛ سپس به سازمان پشتیبانی 
امــور دام تحویــل داده یا خود اقدام بــه پخش آن 
می کردند که فعالیت آنها ارتباطی به اتحادیه نداشت 
و اتحادیه نیز نظارتی بر آنها نداشت.معاون اتحادیه 

فروشندگان گوشت قرمز اصفهان افزود: تنها ارتباط 
اتحادیه گوشت قرمز با این گوشت ها، اطالع رسانی 
به اعضا جهت آگاهی آنها از وجود چنین گوشتی با 
قیمت مشخص بود که اعضا نیز در انتخاب آن مختار 
بودند. حدود یک ماه اســت که واردات گوشت با ارز 

نیمایی انجام می شود.
وی ادامه داد: به عالوه این گوشت وارداتی که کیفیت 
گوشت درجه سه را داشــت، باید با قیمت ۷۷ هزار 
تومان به ازای هر کیلو خریده می شد و به قیمت ۸5 

هزار تومان به ازای هر کیلو نیز به متقاضی فروخته 
می شد که از این جهت نیز قیمت باالتری نسبت به 
گوشت کشتار اصفهان -که نرخ ۷5 هزار تومان برای 
آن اعالم کردیم- داشت.معاون اتحادیه فروشندگان 
گوشــت قرمز اصفهان با بیان اینکه قیمت هر کیلو 
گوشــت قرمز درجه یک بیــش از 100 هزار تومان 
اســت، گفت: با حذف ارز دولتی و واردات گوشــت 
با ارز نیمایی، تغییــر آنچنانی در قیمــت به وجود 

نیامده است.

بــا اســتفاده از حســابداری 
شخصی پرهام  این اپلیکیشن  
اندرویــدی می توانیــد خیلی 
راحت و به سادگی، هزینه ها و 
درآمدهای خــود را ثبت کرده 
و آنهــا را مدیریــت کنید. از 
ویژگی های حسابداری شخصی 
پرهام، باید امکانــات مفید و 
 سهولت اســتفاده از آن را نام

 ببریم.

پرهام

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

 نظام مالیاتی
 پشتیبان نظام آموزشی)3(

دربرخــی کشــورها ترکیبــی از درآمدها 
برای حوزه آموزش در نظرگرفته می شــود 
و دربرخــی دیگر تنها یک منبــع یا منابعی 
خاص.مثال در اقتصادهــای تک محصولی، 
فروش مواد خام، منبــع اصلی تامین بودجه 
نظام آموزشی است؛ اما اقتصاد تک محصولی 
آســیب پذیر وتحت تاثیر نوســانات قیمت 
است.وابســته کــردن نظام آموزشــی به 
درآمدهای ناشی از صادرات مواد خام سبب 
آسیب پذیری این حوزه مهم می شود. طبیعتا 
با کاهــش درآمدهــای دولت،بودجه مورد 
نیاز نیــز کاهش می یابــد؛ بنابراین دولت ها 
نیاز به منابع درآمــدی پایداری برای تحقق 
مسئولیت های آموزشی خود دارند.مالیات 
یکی از مهم ترین درآمدهای دولت است که 
دارای ثبات بیشتری نســبت به سایر منابع 
است. نظام مالیاتی کارآمد می تواند به رشد 
وتوســعه نظام آموزشی هرکشــوری یاری 
رساند.مسئله آموزش را نمی توان به صرف 
اینکه جذابیتی برای ســرمایه گذاری ندارد، 
به حاشــیه راند. عالوه بر این جــوان بودن 
جمعیت کشور،پیشــرفت روزافــزون علوم 
وفنون،گســتردگی نیروهای شاغل درحوزه 
آموزش وتکیه روزافزون بخش های گوناگون 
اقتصاد بردانش،تامین نیازهای اساسی نظام 
آموزشــی را از طریق منابع پایدار ضروری 

می سازد.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان:
هر کیلو گوشت قرمز درجه یک باید ۶۰ هزار تومان باشد

امیرعلی نریمانی 

با توجه به محدودیت تولید برق در کشور و افزایش مصرف برق در تابستان در سال های اخیر، به منظور 
کاهش خاموشی ها در سطح کشور، شــرکت برق منطقه ای با برنامه ریزی گسترده نسبت به کاهش 
مصرف در ساعات پیک تابســتان اقدام می کند. در این خصوص مشترکین صنعتی بزرگ و کوچک، 
خود را متعهد می کنند که جهت کاهش خاموشی ها و کاهش مصرف برق با شرکت های برق منطقه ای 
همکاری کنند.مهندس محسن شیرازی مدیرمهندسی تولید و توزیع برق گفت: با توجه به محدودیت 
شدید آب در تابستان 9۷ ذوب آهن اصفهان موفق شد برای سومین بار پیاپی با تامین آب نیروگاه و 
راه اندازی واحدهای نیروگاهی خود نسبت به افزایش تولید برق اقدام کند و کمک بسیار موثری در 
پیک سایی تابستان 9۷ به ثبت برساند. وی یاد آور شد: به همین منظور شرکت برق منطقه ای اصفهان 
طی آیینی که 14 اردیبهشت 9۸ برگزار کرد با اهدای تندیس و لوح سپاس به عنوان شرکت برتر در 

خصوص همکاری در پیک سایی مصرف تابستان 139۷ از ذوب آهن اصفهان تجلیل به عمل آورد.
مهندس شیرازی با اشاره به این موضوع که می توان با برنامه ریزی در تابستان 139۸ به این همکاری 
ادامه داد، گفت: ذوب آهن اصفهان موفق به اخذ تخفیف به میزان حدود 63 میلیارد ریال برای پیک 
سایی سال 9۷ شد.وی در انتها از معاونین، سرپرستان و پرسنل محترم مهندسی تولید و توزیع برق 
و مدیریت های آبرسانی، اتوماســیون و ارتباطات، انرژی و بهینه سازی ســوخت و خصوصا پرسنل 
زحمتکش در نیروگاه های حرارتی،110 مگاواتی، مرکزی و تصفیه خانه شیمیایی و شبکه و پست ها 

که در جهت افزایش تولید و انتقال برق فعالیت کرده اند، تشکر و قدر دانی کرد.

ذوب آهن تندیس و تقدیرنامه شرکت برتر در پیک سایی مصرف 
تابستان 1397 را دریافت کرد
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 کمردرد را با نمک
 درمان کنید

ســید جواد علــوی دربــاره درمان های 
خانگی برای رفع کمردرد اظهار داشــت: 
کمردردهای شدید ناشــی از فشارهای 
عضالنی، خود به خود برطرف می شوند با 
این وجود، درمان های خانگی که می توانند 
تسکین دهنده باشند، عبارتند از حمام با 
آب گرم و اســتفاده از کیسه آب گرم. وی 
افزود: روغن مالی با روغن بادام شیرین یا 
بابونه و گرم نگه داشتن با کیسه آب گرم 
و بهتر از همه، نمک داغ شده و در پارچه 
پیچیده یا شن داغ، موثر است و باید گفت 
که طبع نمک گرم اما آب و شــن، ســرد 
است. این کارشــناس طب سنتی تصریح 
کرد: درصد باالیی از مبتالیان به دیسک 
کمر با درمان غیر جراحی بهبود می یابند.

تمرینات کششی یکی از روش هایی است 
که در درمان دیسک کمر و کمردرد مفید 
است؛ البته باید زیرنظر و با تجویز طبیب 
باشــد. علوی یادآور شــد: مالیدن روغن 
کنجد بــه مفاصل دردناک ســرد بلغمی 
مخصوصا در صبحگاه فصول و اقلیم های 
سرد، بســیار به بهبود درد و تورم مفصل 

)مچ، زانو، فقرات...( کمک می کند.

 سیگار
 به چشم ها آسیب می زند

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد به رغم 
ارتباط آشــکار میان اســتعمال سیگار و 
کاهش قــدرت بینایی، تنهــا یک پنجم 
از افــراد از این موضوع آگاهــی دارند که 
استعمال سیگار می تواند به نابینایی منجر 
شود. نتایج مطالعات نشان می دهد افراد 
سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری 
دو برابر بیشــتر احتمال دارد بینایی خود 
را از دســت بدهند؛ چرا که دود دخانیات 
موجب بروز چندین نوع بیماری چشمی و 
تشدید آن می شود. همچنین دود سیگار 
حاوی ترکیب های شیمیایی سمی است 
که چشم ها را تحریک کرده و به سالمت 

آنها آسیب می زند.
کارشناسان اظهار داشتند: فلزات سنگین 
موجود در دود ســیگار از قبیل ســرب و 
مس می توانند در عدســی جمع و به آب 
مروارید منجر شوند. همچنین استعمال 
سیگار می تواند مشکالت بینایی ناشی از 
دیابت را از طریق آسیب رساندن به عروق 
خونی شبکیه تشدید کند. همچنین افراد 
سیگاری ســه برابر بیشــتر احتمال دارد 
به عارضه چشــمی دژنراســیون ماکوال 
مرتبط با افزایش سن مبتال شوند. عالوه 
بر این، این افراد در مقایســه با افراد غیر 

ســیگاری ۱۶ برابــر 
بیشتر احتمال دارد 
که به طــور ناگهانی 
قدرت بینایی خود را 

از دست بدهند.

با قرص آسپرین، شوره سر و 
زبری مو را درمان کنید!

 افراد بســیاری از شــوره ســر رنج می برند و با 
وجود امتحان کــردن انواع و اقســام روش ها از 
شر این عارضه پوســتی خالص نمی شوند. ما به 
شماترکیبی موثر و ارزان معرفی می کنیم که در 
درمان شوره سر بســیار مفید است. ترکیب های 
زیر با آســپرین کمک می کند تــا قارچ هایی که 

باعث شوره سر می شوند از بین بروند.

بســیاری از ما عادت به اســتفاده از محصوالت 
مراقبــت از موهای تجــاری داریــم؛ اما برخی 
درمان های خانگی در رشــد و تقویــت مو موثر 
هستند. آسپرین، یکی از رایج ترین داروهای ضد 
درد و ضد انعقاد خون در جهان است و پزشکان 
آســپرین را برای مقابله با درد توصیه می کنند، 
همچنین می توانید از مزایــای آن برای مبارزه 
با تب و حفظ ســالمت قلب خود استفاده کنید. 
آسپرین عالوه بر تمام فواید دارویی می تواند برای 
اهداف زیبایی استفاده شود. هنگامی که  آسپرین 
به صورت موضعی اســتفاده می شــود، موهای 
شــما را از قارچ هایی که باعث ایجاد شوره سر و 
خشکی پوست می شوند، پاک می کند، همچنین 
باعث افزایش گردش خون و افزایش اکســیژن 
سلول های پوســت و درنتیجه رشد مو می شود. 
آسپرین همچنین ســلول های پوست مرده را از 
بین می برد و این باعث جذب مواد مغذی و تقویت 

فولیکول های مو می شود.
شامپو با آســپرین: از این فرمول زیر روزانه 
برای شست وشــوی موهایتان اســتفاده کنید. 
آسپرین را پودر کنید. آن را با سه قاشق غذاخوری 
شــامپوی معمولی خود مخلوط کنید. در حال 
دوش گرفتــن، موهای خــود را مرطوب کنید، 
ســپس این ترکیــب را بــه موهایتان آغشــته 
 کنیدو پس از ۵ دقیقه موهایتان را شســت وشو

دهید.
موهای ابریشمی با آسپرین: آسپرین می تواند 
موها را در برابر آســیب های رنــگ مو و عوارض 
منفی آن حفظ کند، همچنین افرادی که موهای 
خود را رنگ کرده اند؛ اما می خواهند موهایشان 
به رنگ طبیعی خود بازگردد، باید از لوسیون زیر 

استفاده کنند.
 آســپرین را پودر و آن را بــا ۰.۱ گالن آب گرم 
مخلوط و این مخلوط را به یک بطری اســپری 

اضافه کنید و موهایتان را با آن آغشته کنید.
توجه داشته باشــید برای جلوگیری از هر گونه 
واکنش های آلرژیک، قبل از اعمال این فرمول ها 
به موهایتان به طور کامــل، آن را در یک ناحیه 
کوچک پوست ســر تســت کنید. اگر هر گونه 
تحریک یا خارش را حس کردید، فورا استفاده از 

این روش را متوقف کنید.

دانستنی ها

سرزنشافرادچاق،سببافزایشوزنآنهامیشود

پیشنهاد سردبیر:

ترفند

مزایده 
4/116 شماره: 97/490 ارجاعی، تاریخ: 1398/04/04 ، اجرای احکام مدنی شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 97/490 ارجاعی له آقای محمود قاضی 
علیه خانم سیده شهربانو میرساالری به خواسته مطالبه در نظر دارد یک دستگاه سواری 
پراید صبا جی تی ایکس به رنگ سبز یشمی متالیک مدل80 به شماره انتظامی 721-43 
د 19 که کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 95/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق 
مزایده به فروش رساند لذا جلســه مزایده ساعت 11:00 صبح روز ســه شنبه در تاریخ 
1398/05/01 در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها طبقه همکف برگزار می گردد ، طالبین می توانند 
5 روز قبل از روز مزایده به نشانی پارکینگ حجت در کشتارگاه فلکه هفت برادران جنب 
مزار گلزار مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایست 10 % 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 کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 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 سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف:515765  علی بلدی  مدیر اجرای احکام مدنی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )274 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/118 شماره نامه:139885602033000775 - 1398/04/06چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی باغ عبداله یک جریبی پالک شماره 551 فرعی از 183 اصلی واقع 
در روستای میالجرد جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
آقای رحمن ذالفقاری فرزند غالمحسین در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1398/05/07  ساعت 9 

 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. م الف:514580  عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)144 کلمه، 1 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

4/119 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 963122 ج/3 له آقای رضا کاموســیان و علیه آقای رسول مطیه 
مبنی بر مطالبه مبلغ 1/708/350/000 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق 
االجرای دولتی در تاریخ 98/05/07 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 8/039 حبه مشــاع از 72 حبه شش دانگ 
ملکی به پالک ثبتی شماره 172530 فرعی از 4999 اصلی بخش 5 اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی رسول مطیه و اکنون در تصرف 
مالکانه محکوم علیه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی 
شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن معامله ظرف 
حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: در خصوص ارزیابی ششدانگ آپارتمان پالک ثبتی 4999/17253 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان، اینجانب کارشناس منتخب پس از مطالعه پرونده و اطالع از قرار 
صادره و پیرو نامه شماره 5367-97 مورخ 97/12/16 در معیت مامور محترم انتظامی و 
آقای رضا کاموسیان در تاریخ 1398/01/20 مجددا از محل مورد نظر به آدرس اصفهان، 
خیابان مرداویج، خیابان رســالت جنوبی، کوچه شماره 2 مجتمع مسکونی صبا 14 طبقه 
سوم واحد شماره 6 بازدید به عمل آورده و نتایج بررسی های انجام شده به شرح زیر تقدیم 
می گردد. محل معرفی شده عبارت است از ششدانگ آپارتمان )طبقه سوم( پالک ثبتی 

4999/17253 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که مطابق کپی نامه استعالم از حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان ارائه شده مورخ 97/05/03، ملک مذکور زیر شماره 211366 دفتر 
1126 صفحه 256 جهت ششدانگ به نام آقای رســول مطیه ثبت و صادر گردیده است 
و دارای مســاحت 164/85 متر مربع می باشــد. محل مورد نظر به صورت یک دستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه سوم )جنوبی( از یک ســاختمان دارای همکف و شش طبقه روی 
آن با دوازده واحد مسکونی، با اسکلت بتنی و سقف ها تیرچه بلوک و دارای نما به صورت 
آجری و قسمت هایی در سنگ و نیز دارای آسانسور و آیفون تصویری می باشد- آپارتمان 
مذکور به صورت 3 خوابه و دارای کف سنگ دیوارها و سقف ها گچ کاری و رنگ آمیزی 
درب و پنجره های خارجی آلومینیومی با شیشــه تک جداره- آشپزخانه به صورت اپن  و 
 دارای کابینت mdf درب ها و چهارچوب های داخلی چوبی درب ورودی ضد سرقت- 
ســرویس های بهداشتی و حمام کاشــی کاری شده و کف ســرامیک شیرآالت نصب 
می باشد- ســرمایش از طریق کولر آبی و گرمایش از طریق پکیج و رادیاتور و شومینه 
دارای انشعابات برق مجزی و آب و گاز مشترک می باشــد. بنا بر مراتب فوق و با در نظر 
گرفتن موقعیت محل و منطقه، نوع کاربــری، متراژ، نوع و مصالح بکار رفته  و عرف بازار 
و شرایط روز عرضه و تقاضا و کیفیت و قدمت ســاختمان و کلیه عوامل موثر در ارزیابی، 
ارزش ششــدانگ آپارتمان فوق الذکر جمعا به مبلغ پانزده میلیارد و سیصد میلیون ریال 
)15/300/000/000 ریال( ارزیابی و اعالم می گردد. لذا اظهار نظر جهت انجام اقدامات 
بعدی و قضایی و در صورت نیاز اخذ اســتعالمات الزم تقدیم و تصمیم نهایی با آن شعبه 
محترم می باشد. در نتیجه ارزش 8/039 حبه مشاع آن به مبلغ 1/708/350/000 ریال 
ارزیابی که مقدار 0/382 حبه مشــاع آن به مبلغ 81/350/000 ریال بابت حق االجرای 
دولتی و مقدار 7/657 حبه مشاع آن به مبلغ 1/627/000/000 ریال بابت مطالبات محکوم 
له ارزیابی می گردد. م الف:455830  اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان )643 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

4/120 خواهان : مسلم ایزدي بابوکاني شــغل آزاد به نشاني شهرضا شهرک امیرکبیر خ 
36 متري نمایندگي اسکانیا، بشــماره دادنامه 164ـ  18 / 3 / 98 وشماره کالسه پرونده 
97 / 344 ش 7 ح ، خوانده : بابک محمدي جانبازلو شغل راننده  بنشاني مجهول المکان، 

موضوع : مطالبه وجه، راي شوراي حل اختالف: درخصوص دعوي خواهان مسلم ایزدي 
بابوکاني فرزند عقیل به طرفیت آقاي بابک محمدي جانبازلو فرزند ولي اله به خواســته 
مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 972623 / 9528- 12 مــورخ 96/6/18 به مبلغ 
نوزده میلیون ریال عهده بانک ملي ایران و مطلق خســارت دادرسي وتاخیرتادیه نظربه 
مفاددادخواست تقدیمي واظهارات خواهان درجلسه رسیدگي وباتوجه به تصویرمصدق 
چک موصوف وگواهینامه صادره ازبانک محــال علیه وباعنایت به اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانوني حاضرنشــده وعذرموجهي اعالم ننموده اســت من حیث المجموع دعوي 
فوق را محمول به صحت تلقي وبدین منظور مســتنداً به مواد 3 و 4 از قانون صدورچک 
ومواد 198 و 522 و 515 و 519 ازقانون آئین دادرسي مدني حکم به محکومیت خوانده 
به تادیه مبلغ نوزده میلیون ریال که براســاس شــاخص اعالمي بانک مرکزي ازتاریخ 
سررســید چک لغایت اجراي حکم محاسبه میشــود وبه عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 500 / 367 / 1 ریال به عنوان هزینه دادرسي  درحق خواهان صادرواعالم مي نماید 
راي صادره غیابي وظرف مهلت بیســت روز پس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهي درهمین 
شورا وسپس ظرف مهلت 20 روزقابل اعتراض دردادگاههاي محترم حقوقي شهرستان 
 شهرضا مي باشــد. ظرف یک هفته پس ازابالغ جهت نشــرآگهي دادنامه حاضر شوید. 
م الف: 515336 یعقوب رحیمي زاده قاضي شوراي حل اختالف شماره هفت شهرضا 

)262 کلمه، 2 کادر(
ابالغ  اخطاریه ممنوع الخروجي

4/122 بدینوســیله بــه آقای امیرحســین اســحاقي فرزنــد عزیزاله به شــماره ملي 
1199224189 متولد 01 / 07 / 1358 به شــماره شناسنامه 1548 که طبق آدرس متن 
ســندو تقاضانامه صدوراجرائیه ساکن : شهرضا خیابان شــهیدزاهد فرعي 20 کدپستي 
 8618757781 که طبق گزارش  ماموراداره پست ، شمادرآدرس فوق الذکرموردشناسایي 
نگردیده ایدابالغ میگردددرموضوع پرونده اجرائي به شماره بایگاني 9700495 له بانک 
ملي شعبه منظریه شهرضا و علیه شماوغیره بدینوسیله اخطارمیگرددبنابه درخواست بانک 
بستانکارشماممنوع الخروج ازکشورگردیده ایداین آگهي یک نوبت دریکي ازروزنامه هاي 
کثیراالنتشارچاپ اصفهان درج ومنتشرمیگردد. م الف: 514042  سیداسداله موسوي 

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا  )92 کلمه، 1 کادر(

6معجونبرایخداحافظیبادردهایاستخوانی
 درد مفاصل به ویژه در ناحیه زانو که به دلیل آرتروز، آسیب دیدگی، 
استرس و ضربات ناگهانی به مفاصل رخ می دهد، یکی از مشکالتی است 
که اغلب افراد سالمند با آن مواجه هستند. مسکن ها به عنوان راه حلی 

برای کاهش درد ناشــی از این آســیب ها تجویز می شوند، داروهایی 
شیمیایی که با وجود تســکین درد، اثرات شیمیایی بر بدن شما وارد 
خواهند کرد؛ از این رو برای جلوگیری از بروز چنین عوارضی می توان 

دردهای اســتخوانی و مفاصل را با روش های طبیعی بهبود بخشید. 
در ادامه برخی از نوشــیدنی هایی که به کاهش درد و التهاب ناشی از 

مشکالت مفاصل کمک می کند، اشاره می کنیم.

 بیش از ۷۰ درصد بدن ما را آب تشــکیل 
می دهد، زمانی که آب کافی به بدن برسد 
بســیاری از مشــکالت از قبیــل التهاب 
مفاصــل کاهش پیدا می کند. نوشــیدن 
۲ لیتر آب تصفیه شــده برای تامین مواد 
مغذی بــدن موثر خواهد بــود. نبود آب 
کافی در بدن منجر به تجمع ســموم در 
بدن می شــود که این موضوع التهاباتی را 
در ارگان ها به اندام هــای مختلف ایجاد 

می کند.

آب میوه به طور معمــول برای افراد 
دچار مشــکالت مفاصــل تجویز 
نمی شود؛ چرا که حاوی مقادیر زیادی 
شکر است و این ماده باعث التهاب 
در بدن می شود؛ اما تمام میوه ها به 
طورمیانگین میزان قندی مناســب 
دارند و عالوه بر آن حــاوی فیبر  و 
برای بدن مفیدهســتند؛همچنین 
اســتفاده از آب میوه های طبیعی به 
کاهش عالئم استئوآرتریت کمک 

خواهد کرد.

شیر حاوی مقدار کافی کلسیم است و برای تقویت 

اســتخوان ها مفید خواهد بود؛ مطالعات نشــان 

می دهند نوشیدن شــیر از گسترش بیماری های 

استخوانی جلوگیری می کند؛ اما چنانچه نسبت 

به مصرف شــیر حساســیت دارید، بــرای التیام 

درد مفاصل می توانید از منابع جایگزین کلســیم 

همچون ســبزیجاتی با برگ های ســبز و آجیل 
استفاده کنید.

شیرآب گیالس

آب

مطالعات مربوط به التیام درد مفاصل و ارتباط آن باقهوه نشان می دهد 
قهوه می تواند خطر آرتیریز را افزایش دهد و این در حالی است که برخی 
مطالعا ت دیگر از کاهش خطر آرتیریز بــا توجه به مصرف قهوه خبر 
می دهند؛ زیرا قهوه حاوی پلی فنول هاست که با التهاب مبارزه می کند. 
اگر روزانه قهوه مصرف می کنید، به این معنا نیست که درد زانو و مفاصل 
شما به طور کامل رفع می شود؛ اما می تواند التیامی برای آن باشد و 
باید به این موضوع توجه داشت که در روز بیش از چهار فنجان از 

این نوشیدنی را مصرف نکنید.

قهوه

زنجبیل به عنوان یک ماده 
غذایی ضد التهاب شناخته می شود که 

حاوی پروستو گالندین و لکوترین است، این 
خوراکی در دل خود ترکیبی دارد که به تسکین 
درد عضالت کمک می کند. هر نوشیدنی که 

حاوی زنجبیل باشد، می تواند درد مفاصل 
و ماهیچه ها را کنترل کند.

چای زنجبیل

4

6

2 1

3

5

در بســیاری از فرهنگ ها عبارت »عقل ســالم در بدن سالم است«، 
یک باور عمومی بوده و ســاختار بدنی ســالم و مــوزون، یک ارزش 
محسوب می شود. در این میان افراد چاق و دارای اضافه وزن همواره 
از سوی افکار عمومی سرزنش شده و رسانه ها نیز عموما در تبلیغات 
خود تصویری منفی از اضافه وزن ترســیم می کنند. پژوهشگران در 
مطالعات خود دریافتند که این موضوع سبب افزایش بیشتر وزن در 
افراد چاق می شود. بر اســاس پژوهش های انجام شده، پژوهشگران 

دریافتند افراد چاق در رسانه های عمومی عمدتا با صفاتی مانند تنبل، 
سست اراده و بی مصرف معرفی می شــوند که این مسئله می تواند از 
نظر روانی منجر به پرخوری بیشتر این افراد شده و باعث اضافه وزن 
بیشــتر آنها شــود. در همین زمینه »جفری هانگر«، استاد دانشگاه 
کالیفرنیا، می گوید: »پژوهش های ما نشان می دهد که سرزنش کردن 
افراد چاق به واسطه اضافه وزن ســبب ظهور واکنش های غیرارادی 
در آنها می شــود که یکی از مهم ترین این واکنش ها، افزایش بیشتر 

وزن در این افراد اســت.« یافته های این پژوهش همچنین نشــان 
می دهد که در کمپ هــای کاهش وزن و مراکزی کــه به افراد چاق 
برای بازگشت به تناسب بدنی ایده آل کمک می کنند، به هیچ عنوان 
نباید از عبارات منفی و تصویرســازی هایی که اضافه وزن را سرزنش 
کرده و به عنوان یک ضدارزش معرفی می کند، استفاده کرد. در کل 
 هر نوع جبهه گیری منفی در این مورد، نتیجــه عکس در برخواهد 

داشت.

پژوهشگران درمطالعات خوددریافتند؛

سرزنش افراد چاق، سبب افزایش وزن آنها می شود

اســموتی ها بهترین نوع نوشــیدنی بدون 
هرگونه مواد مضر هســتند و به عنوان یک 
میان وعده مناســب بــرای گیــاه خواران 
محسوب می شوند؛ البته در این میان نباید 
از مصرف آب خالص اجتنــاب کرد؛ چرا که 
بخشی از نیاز بدن از طریق آب سالم برطرف 
می شــود. مصرف روزانه میوه و سبزیجات 
می تواند با توجه به تولید آنتی اکسیدان های 
مختلف به التیام درد ناشی از آرتروز بینجامد، 
رادیکال های آزاد یکی از علل اصلی التهابات 
در بدن محسوب می شود؛ اما برخی از آنتی 
اکسیدان ها با اتصال به این رادیکال های آزاد 

از عوارض این ماده می کاهند.

اسموتی ها
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پلیس اصفهان، شرورهای  قانون شکن را نقره داغ کرد

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

دانشگاه صنعتی؛ آماده میزبانی 
از متقاضیان آزمون سراسری

دانشــگاه صنعتی اصفهان، میزبان بیش از 10 
هزار متقاضی پســر بزرگ ترین ماراتون علمی 
کشور می شود. معاون آموزشی دانشگاه صنعتی 
اصفهان گفــت: از این تعــداد متقاضی بیش از 
ســه هزار و 500 نفر در گروه ریاضــی، هزار و 
500 نفر در رشــته علوم انسانی و بقیه در گروه 
امتحانی علوم تجربی با یکدیگر به رقابت خواهند 
پرداخت. علی همدانی با اشــاره بــه اینکه این 
آزمون در 6 دانشکده این دانشگاه با فعالیت 544 
نفر عوامل اجرایی برگزار می شــود افزود: آماده 
ســازی مکان برای خانواده ها، تجهیز فضاهای 
آموزشــی به صندلی های جدید و آماده سازی 
پارکینگ بــرای ورود خودروهای شــخصی از 
جمله اقدامات برای برگــزاری هرچه بهتر این 
آزمون بزرگ علمی اســت. وی، به هماهنگی 
ســرویس های حمل و نقل داوطلبان از میدان 
جمهوری ساعت 6 صبح روزهای برگزاری آزمون 
خبر داد و گفت: تمامی داوطلبان موظف هستند 
نیم ساعت قبل از برگزاری آزمون از درب شمالی 
دانشگاه صنعتی وارد محل برگزاری آزمون خود 
شوند. کنکور مقطع کارشناسی 98 همزمان با 
سراسر کشور روزهای سیزدهم و چهاردهم تیر 

برگزار می شود.

برگزاری جشنواره دانشگاه های 
فرهنگیان در اصفهان

بیست و نهمین جشــنواره فرهنگی و اجتماعی 
دانشــجو معلمان دانشــگاه فرهنگیان کشور به 
میزبانی اســتان اصفهان در مرکز شهید رجایی 
دانشــگاه فرهنگیان برگزار شد. ســید کامران 
میرمعینی، دبیر جشــنواره دانشــجو معلمان 
دانشــگاه فرهنگیان درباره این جشنواره اظهار 
داشــت: نزدیک به 15 هزار نفر در جشنواره های 
فرهنگی مــا شــرکت کردند و نشــان می دهد 
جشنواره های فرهنگی یکی از برنامه هایی است 
که مورد اقبال دانشجو معلمان قرار دارد. وی افزود: 
ما نیز عالقه مند به توسعه این جشنواره ها از نظر 
کیفی و کمی هستیم، امسال دبیرخانه جشنواره 
به 5 اســتان منتقل شد و اســتان های اصفهان، 
فارس، قم، یزد و خراسان رضوی میزبان جشنواره 
شدند و مدیریت همه آثار به استان ها منتقل شد. 
دبیر جشنواره دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان 
خاطرنشــان کرد: یک هزار و 986 نفر در بخش 
هنری در مسابقات امسال شرکت کردند و نزدیک 
به 300 اثر به مرحله کشوری رسید و از میان آنها 
90 نفر برای حضور در مرحله کشــوری دعوت 
شدند و در مســابقات به رقابت پرداختند. وی با 
اشاره به نزدیک شدن به سی امین سال برگزاری 
جشنواره، تصریح کرد: افراد مشخص شده برای 
حضور در مرحله ملی آماده می شوند که به میزبانی 

دانشگاه آزاد برگزار می شود.

۸۰ درصد ثبت نام های عتبات 
دانشگاهیان نهایی شد

معــاون اجرایی و اعزام ســتاد عمــره و عتبات 
دانشگاهیان با اشــاره به نهایی شــدن ثبت نام 
زائران عتبات دانشــگاهی گفت: تاکنون بیش از 
80 درصد ثبت نام کنندگان نسبت به نهایی کردن 
ثبت نام اقدام کردند. محمد زارع، گفت: کسانی که 
ثبت نام خود را در سامانه لبیک، نهایی کرده اند 
می توانند برای دریافت وام خود اقدام کنند. مبالغ 
وام کاروان های هوایی 30 میلیــون ریال و برای 
ســفرهای زمینی 15 میلیون ریال است. معاون 
اجرایی و اعزام ستاد در خصوص هزینه های این 
سفر گفت: هنوز مبالغ جدید از سوی سازمان حج 
و زیارت اعالم نشده و هزینه سفر هوایی از تهران 
حدود 3 میلیون و 500 هزارتومان و هزینه سفر 

زمینی یک میلیون و 900 هزارتومان است.

برگزاری جشنواره فناوری های 
خورشیدی در اصفهان

جشنواره ملی فناوری های خورشیدی در اصفهان 
برگزار می شود. دبیر اجرایی اولین دوره جشنواره 
ملی فناوری انرژی های خورشــیدی گفت: این 
جشــنواره 22 آبان در دانشــگاه فنی حرفه ای 
کشــور و وزارت علوم به میزبانی اصفهان برگزار 
می شــود.الهام ایمانیان با بیــان اینکه فراخوان 
اولین دوره جشــنواره ملی فنــاوری انرژی های 
خورشــیدی اواخر این هفته منتشــر می شود، 
گفت: کارگاه های آموزشی، تجلیل از برگزیدگان 
برتر و برگزاری نمایشگاه از جمله برنامه های این 
جشنواره خواهد بود. وی با اشاره به تفاوت دانشگاه 
فنی و حرفه ای با دانشــگاه های نظری گفت: در 
دانشــگاه فنی و حرفه ای هدف به تنهایی تولید 
علم نیســت بلکه هدف آن ترکیب آموزش های 
فنی و مهارتی با پژوهش های کاربردی است که 
خروجی آن سبب علم و دانایی، دارایی و ثروت 

و اشتغال زایی است.

سرپرست پلیس آگاهی استان خبرداد:
 انهدام باند زنان جیب بر

 در»اصفهان«
 سرپرست پلیس آگاهی اســتان از انهدام اعضای 
باند 3 نفره ای که به صورت کامال حرفه ای و ماهرانه 
اقدام به جیب بری در اماکن و اتوبوس های شهری 
می کردند، خبر داد. ســرهنگ حســین ترکیان، 
سرپرســت پلیس آگاهی اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: یکی از جرائمی که همواره در محل های 
عمومی و به ویژه اتوبوس های درون شهری اتفاق 
می افتد جیب بری و کیف زنی اســت.  وی افزود: 
مرتکبان این گونه جرائم با انتخاب طعمه های خود 
در نقاط شلوغ و پر تردد نظیر اماکن و اتوبوس های 
شــرکت واحد به صورت کامال حرفه ای و ماهرانه 
به افراد نزدیک شــده و در یک فرصت مناســب 
اقدام به ســرقت از جیب و یا کیف مردم می کنند. 
سرهنگ ترکیان بیان داشت: در همین زمینه در 
پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت 
وجوه نقد و گوشی همراه آنها به صورت جیب بری 
در اتوبوس های شهری و اماکن عمومی اصفهان، 
شناسایی و دســتگیری ســارقان در دستور کار 
قرار گرفت. این مقام انتظامی تصریح کرد: دراین 
خصوص تحقیقات برای شناسایی سارق یا سارقان 
انجام گرفت و با تــالش کارآگاهان، اعضای باندی 
3 نفره در شهر اصفهان شناســایی و با هماهنگی 
قضایی دستگیر شدند. ســرهنگ ترکیان با بیان 
اینکه اعضای ایــن باند 3 زن جــوان بودند اظهار 
داشت: این افراد به چندین جیب بری و کیف قاپی 
با ارزش 600 میلیون ریال اعتراف کردند که پس 
از تشــکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع 

قضایی تحویل داده شدند.

رییس پلیس امنیت عمومی استان:
 پلیس اصفهان، شرورهای 

قانون شکن را نقره داغ کرد
رییس پلیس امنیت عمومی استان از دستگیری 3 
شرور قانون شکن که با اقدامات شرارت آمیز خود 
ازجمله قدرت نمایی با سالح سرد، ایجاد درگیری 
و رعب و وحشت باعث ناامنی در یکی از محله های 
شهر اصفهان شده بودند، خبر داد. سرهنگ محمد 
حسن اســماعیلی با اعالم این خبر گفت: در پی 
شکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر اینکه 3 
نفر از افراد شرور مسلح به ســالح سرد با اقدامات 
شرارت آمیز از جمله اخالل در نظم عمومی، ایجاد 
رعب و وحشت و تخریب چندین دستگاه خودرو 
و تخریب اموال عمومــی و خصوصی باعث ایجاد 
ناامنی در یکی از محله های شهر اصفهان شده اند، 
موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار ماموران 
پلیس امنیت عمومی استان اصفهان قرار گرفت. 
وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی، 
مخفیگاه این افراد را شناسایی و طی هماهنگی با 
مقام قضایی در یک عملیات ضربتی و شبانه هر 3 

نفر را دستگیر کردند.

خبرخوش پلیس راهور برای صاحبان 
خودروهای توقیف شده؛

 تقسیط بدهی خالفی های
 بیش از 1۰ میلیون ریال

رییس پلیــس راهنمایی و رانندگی شهرســتان 
اصفهان با بیان اینکه براساس قانون خودروهایی که 
بیش از 10 میلیون ریال جریمه دارند باید توقیف 
شوند، گفت: به همین دلیل در حال حاضر بیش از 
81 هزار دستگاه خودرو در کشور در پارکینگ ها 
توقیف شده است. ســرهنگ ابوالقاسم چلمقانی 
با اشاره به اینکه این وســایل نقلیه توقیف شده از 
10 میلیون تا 140 میلیون ریــال جریمه دارند، 
افزود: مالکان این خودروهــا می توانند جریمه را 
با تقســیط 12 ماهه در مدت یک ســال پرداخت 
کند. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان 
اصفهان با اشاره به شــرایط این تقسیط هم گفت: 
شــرایطی از قبیل فاقد شــکایت قضایی و عدم 
رانندگی پرخطــر وجود دارد و خــودروی مزبور 
نباید در سن فرســودگی یعنی برای سواری 20 
سال، عمومی بنزین سوز و دوگانه سوز 12 سال و 
موتورسیکلت کاربراتوری 6 سال در نظر گرفته 

شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریــه اصفهان از برگزاری 
مرحله اســتانی چهل و دومین دوره مســابقات 
قــرآن کریم )ویژه بزرگســاالن( بــا حضور 523 
نخبه قرآنی خبر داد. حجت االســالم رضا صادقی 
با اعــالم برگزاری مرحله اســتانی چهل و دومین 
دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف ویژه بزرگساالن 
)باالی 16 ســال( در اصفهان اظهار داشــت: این 
مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان با هدف نشر 
معارف اهل بیت)ع( و حضور بیشــتر قرآن کریم 
در زندگی مردم برگزار خواهد شــد. وی افزود: با 
برنامه ریزی های صورت گرفته، مسابقات امسال با 
تقسیم بندی شهرستان ها به گروه »الف« که شامل 
18 شهرستان و گروه »ب« که شامل 4 شهرستان 
می شود، در دو روز چهارشــنبه و پنجشنبه 12 و 
13 تیر ماه جاری)امروز و فردا( در سالن اجتماعات 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد برگزار خواهد 
شــد. مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
بیان داشت: این مسابقات در رشــته های قرائت، 
تحقیق و ترتیل، حفظ 5 جزء، 10 و 20 جزء، حفظ 

کل قرآن کریم و اذان و دعــا خوانی برگزار خواهد 
شد و دراین مسابقات 523 نفر از منتخبین قرآنی 
از شهرستان های استان اصفهان به رقابت خواهند 
پرداخت. وی ابراز داشت: اصفهان، میزبان مرحله 
کشوری مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه 
در مهرماه است و نفرات برتر مرحله استانی با عبور 
از مسابقات مقدماتی کشوری در شهر قم به مرحله 

نهایی این مسابقات راه  می یابند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان خبر داد:

رقابت ۵۲۳ نخبه قرآنی در مرحله استانی مسابقات قرآن کریم
مسئول تشــکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه هرسال برنامه های دهه 
کرامت با عنوان یک شعار برگزار می شود، اظهار کرد: 
همزمان با نزدیک شدن به ایام دهه کرامت، برنامه های 
فرهنگی ویژه این دهه با شــعار »خدمــت کریمانه، 
مهربانی به رســم اهل بیت )ع(« برگزار خواهد شــد. 
حجت االسالم حسن بابایی ادامه داد: تجلیل از هیئت 
مذهبی که مجری طــرح کریمانه »هر هیئت مذهبی 
110 بسته غذایی برای محرومان« با شعار »تشکل های 
مردمی، پرچم دار خدمت کریمانه«، برگزاری جشــن 
دختران آفتاب با شعار »حضرت فاطمه معصومه )س(، 
جلوه کرامت و مهربانــی« به منظور تجلیل از فعاالن و 
نخبگان علمی فرهنگی و ورزشــی تشکل های دینی 
در کانون های فرهنگی تبلیغــی و همچنین برگزاری 
گفتمان های دینی با شعار »در شــادی اهل بیت )ع( 
شادباشیم«، در مساجد و مراکز فرهنگی از برنامه های 
اجرایی روزهای دهه کرامــت خواهد بود. وی در ادامه 
تصریح داشــت: همچنین تجلیل از خادمان و دست 
اندرکاران هیئت مذهبی شرکت کننده در طرح همدلی 

با سیل زدگان با شعار »خدمت به مردم، لذت روحیـ  
نشاط معنوی«، همایش شهدای مدافع حرم »شهدا، 
الگوی جوانان در تحقــق گام دوم انقالب«، برگزاری 
مسابقه فرهنگی در فضای مجازی بانام »رونق تولید، 
شــادی و امید«، تهیه ویژه نامه هــای الکترونیکی با 
موضوع »امام هشــتم؛ جلوه رأفت، محور وحدت« و 
تجلیل از هیئت مذهبی فعال مستقر در بقاع متبرکه و 

امامزادگان از دیگر برنامه های دهه کرامت است.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان تشریح کرد:

جزئیات برنامه های فرهنگی دهه کرامت در اصفهان

 تبلیغات اسالمیاوقاف

چندسالی است که مدیران آموزش و پرورش پشت 
هر تریبونی قرار می گیرند از کمبــود معلم گالیه 
می کنند؛ گالیه ای که به یکی از چالش های جدی 
این وزارتخانه مهم در کشور تبدیل شده است؛ اما 
اینکه چرا این مهم ترین نهاد کشــورکه با جمعیت 
دانش آموزی نزدیک به پانزده میلیون نفر سر وکار 
دارد در سال های گذشته با چنین چالشی روبه رو 
شده است هنوز به درستی مشخص نیست و هر بار 
از سوی مسئوالن امر پاسخ های متفاوتی نسبت به 

این سوال مطرح می شود.
 معاون فرهنگــی اجتماعی دانشــگاه فرهنگیان، 
کاهش تعداد دانشــگاه های فرهنگیان در سراسر 
کشــور را یکی از دالیل اصلی ایــن کمبود معرفی 

می کند.
نقــش موثرکاهش ظرفیت دانشــگاه   

فرهنگیان در مشکل کمبود معلم
علی محمدی که برای شرکت در مراسم اختتامیه 
بیســت و نهمین جشــنواره فرهنگــی اجتماعی 
دانشــجو معلمان دانشــگاه فرهنگیان به اصفهان 
سفر کرده بود در این مراســم اظهار کرد: دانشگاه 
فرهنگیان در دهه هفتاد 400 دانشگاه و 100 هزار 
دانشجو داشــت؛ اما با تدابیر اشــتباه کار به جایی 
رســید که امروز 300 هزار معلم کــم داریم و این 
کمبود در چهار سال آینده به 600 هزار نفر خواهد 
رســید. آنها که ظرفیت دانشــگاه را به 3 تا 4 هزار 

نفر رســاندند هیچ فکری نکردند که این کمبود را 
چگونه باید جبران کرد؟ معاون فرهنگی اجتماعی 
دانشگاه فرهنگیان با اشــاره به حضور مقام معظم 
رهبری در 19 دی 97 در دانشگاه تربیت معلم عنوان 
کرد: رهبری، پرچم دانشگاه را باال برده و فرمودند 
دانشــگاه فرهنگیان تنها مرجع تربیت دانشــجو 
معلمان اســت، بر همین اساس ســال گذشته 40 
هزار دانشجو و ســال آینده 40 هزار دانشجو دیگر 
جذب خواهیم کرد تا بخشــی است از دغدغه نظام 
تعلیم و تربیت در بخش نیروی انسانی رفع شود. وی 

خاطرنشان کرد: اگرچه کمبود امکانات، خوابگاه و 
اعتبارات ســختی هایی را به دنبال خواهد داشت؛ 
اما خوشحالیم که دوباره پرچم دانشگاه فرهنگیان 

برافراشته خواهد شد.
بازنشســتگی 320 هزار فرهنگی تا سال 
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بازنشســتگی تعداد زیادی از معلم ها یکی دیگر از 
دالیل کاهش کمبود معلم در این چند ســال اخیر 
است. ســاالنه حدود 80 هزار فرهنگی بازنشسته 
می شوند. براساس آمارها تا ســال 99، 320 هزار 

 نیرو و تــا ســال 1404، 330 هزار نیــروی دیگر 
)در مجموع650 هــزار نیرو از 910 هــزار نیروی 
 موجــود( در آمــوزش و پــرورش بازنشســته 
می شــوند. این در حالی اســت کــه 13 میلیون 
دانش آموز کشور تا سال 99 به 14 میلیون و 300 
هزار نفر و تا سال 1404 به 17 میلیون و 200 هزار 

نفر می رسد.
اگرچه چند سالی اســت که کمبود معلم به چالش 
اصلی وزراتخانه آموزش و پرورش تبدیل شده است؛ 
اما هنوز مدیران آموزشــی کشور نمی دانند چگونه 
باید از آن عبور کنند. آن طور که کارشناسان تعلیم 
و تربیت می گویند سیاســت مشخصی برای جذب 
نیروی انســانی در وزارت آموزش و پرورش وجود 
ندارد؛ چرا که عده ای درباره ردیف استخدام رسمی 
از طریق سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه فرهنگیان 
یا به شکل آزمون آزاد حرف می زنند گروهی دیگر 
هم از خرید خدمات آموزشی می گویند و برخی ها 
هم بر این باورند که از طریق حق التدریســی ها و 
سرباز معلم ها می توان کمبود نیرو را جبران کرد. با 
این همه هیچ کدام از این راه حل ها تاکنون نتوانسته 
این مشکل را حل کند. مسئوالن آموزش و پرورش 
می گویند اگر ساالنه بتوانند 30 هزار معلم را تربیت 
و جذب کنند شاید بتوانند این کمبودها را جبران 
کنند؛ اما طی سال های گذشته سهمیه استخدامی 
وزارت آموزش و پرورش از طریق آزمون سراسری 
و آزمون اســتخدامی ســاالنه به 20 هزار نفر نیز 

نرسیده است.

تدابیر اشتباه

بهروز راعی، روزنامه نگار و فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی، 
به آغــاز پویش آبیاری درختان حاشــیه جاده هــای مواصالتی 
کشور به ابتکار خود در فرهنگ ســازی و نهادینه کردن حفاظت 
از محیط زیســت در بنیان خانواده و تالش در آبادانی و افزایش 
فضاهای سبز به ویژه در نواحی خشک کشــور اشاره کرد. راعی 
گفت: یکی از معضالت جامعه امروزی، ســاختار خشــن توسعه 

یافتگــی در انقــالب صنعتی چهــارم و نیاز مبرم انســان ها به 
محیط زیست سالم، آرامش، آسایش در کنار رفاه حاصل از فناوری 
است و همه باید برای دســتیابی به حمل ونقل پاک تالش کنیم. 
وی گفت: امیدواریم عموم مردم و شهروندان به ویژه رانندگانی که 
با خانواده های خود اقدام به سفر می کنند، نقطه ای از مسیر سفر 
خود را جهت پاک سازی و آبیاری درختان حاشیه جاده انتخاب 

کنند و با تامین آب در بطری های کوچک و بزرگ همانند بطری 
آب معدنی، کودکان را در آبیاری تشویق و ترغیب  کنند.

 راعی افــزود: ســعی ما بــر افزایش کاشــت درختــان مثمر 
و مقاوم در مســیر جاده هاســت و تالش می کنیم بــا حمایت 
 شــهروندان، از طبیعــت زیبــای خــدادای را بیــش از پیش 

محافظت  کنیم .

آغاز پویش »آبیاری درختان حاشیه جاده های مواصالتی کشور« در اصفهان

 معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان از راز کمبود معلم پرده بر می دارد؛

رییس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد:
صدور حکم طویل المدت برای متهم به آزار دانش آموزان

شعبه سوم دادگاه کیفری یک دادگستری استان اصفهان، حکم متهم پرونده آزار و اذیت به 4 دانش آموز 
مدرسه ابتدایی در اصفهان را صادر کرد. محمدرضا حبیبی با اعالم این خبر بیان داشت: پس از تکمیل 
تحقیقات مقدماتی، این پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه سوم دادگاه کیفری یک دادگستری استان 
ارسال و قضات این شعبه پس از ســیر مراحل دادرســی به صدور رای اقدام کردند. وی افزود: بر اساس 
حکم صادره این متهم با اتهامات وارده در پرونده به تحمل 4 بار حبس تعزیری 20 سال که صرفا یک بار 
آن قابل اجراست و یکصد ضربه شالق حدی محکوم شد. رییس کل دادگستری استان اصفهان تصریح 
 کرد: این حکم غیرقطعی بوده که پس از طی مراحل قانونی آن در دیوان عالی کشور و قطعیت آن به اجرا 

درمی آید.

مدیرکل حج و زیارت استان خبر داد:
اعزام 47 کاروان حج تمتع از اصفهان به سرزمین وحی

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشــاره به آغاز پروازهای حج تمتع از اواخر تیرماه سال جاری اظهار 
کرد: شش هزار و 760 نفر در قالب 47 کاروان از استان اصفهان برای انجام حج تمتع به سرزمین وحی اعزام 
می شوند که از این میزان 26 کاروان مدینه قبل و 21 کاروان مدینه بعد است. غالمعلی زاهدی با بیان اینکه 
ظرفیت اعزام استان نسبت به ســال قبل افزایش یافته اســت، افزود: حدود 400 زائر از استان چهارمحال و 
بختیاری از  اصفهان به حج تمتع اعزام می شوند و در این اعزام ها 251 نفر هم به عنوان عوامل اجرایی مشغول 
به کار هستند. مدیرکل سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: با پایان یافتن مراحل ثبت نام زائران، معاینات 
پزشکی و برگزاری کالس های آموزشی حجاج آغاز شده و زائران اصفهانی همزمان با زائران استان های دیگر 

از اواخر تیر به سرزمین وحی اعزام می شوند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان از سقوط جوان 25 ساله در چاهک 
آسانسور خبر داد. فرهاد کاوه آهنگران در خصوص حادثه سقوط در چاهک 
آسانسور اظهار کرد: این حادثه روز سه شنبه و در خیابان ابوالحسن اصفهانی 
به ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان اعالم شــده است. وی افزود: این 
جوان از شب قبل در چاهک آسانســور سقوط کرده؛ اما همسایگان صبح 
روز سه شنبه متوجه وقوع این حادثه شده و به آتش نشانی اطالع رسانی 

کرده اند. فرد مصدوم دچار آسیب دیدگی دست و پا و کوفتگی شده است.

سقوط جوان ۲۵ 
ساله در چاهک 

آسانسور

میثم محمدی –  شهردار زرین شهر

تجدید آگهی مناقصه عمومی)نوبت اول(
شــهرداری زرین شــهر به اســتناد بودجــه عمرانی مصوب ســال 
1398 خود در نظر دارد نســبت بــه اجرای عملیات احــداث پل زیرگذر 
و دیواره هــای بتنی ادامه خیابان فردوســی زرین شــهر بــا اعتبار اولیه 
11/641/000/000 ریــال از محــل اعتبــارات شــهرداری از طریــق 

مناقصه عمومی اقــدام نماید لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت بعمل 
می آید جهت دریافت اســناد مناقصه و کســب اطالعات بیشــتر از تاریخ 
 انتشــار تا پایان وقــت اداری مورخ 98/4/25 به شــهرداری زرین شــهر

 مراجعه نمایند.
م الف:518164

سمانه سعادت
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ســال ها بود از بازی هجومی در فوتبال ما 
به ویژه فوتبال ملــی خبری نبود. کی 

روش عادت مان داده بود به گرفتن 
نتیجه ولو اینکه حاصل بازی نازیبا 
باشــد؛ هرچند اگر مورینیو با این 
شــیوه بازی توانســت »پورتو« را 
قهرمان اروپا کند یا از پس »مسی« 

در بارســا برآید و او را از کار بیندازد؛ 
اما ما اینجا با مربــی خودخواهی به نام 

»کارلوس کی روش« نه تنها هیچ 
مقام قابل ذکر آسیایی و یا جهانی 
به دســت نیاوردیم، در ادامه و 
هرچه پیش رفتیم از تماشــای 
فوتبــال زیبا و پرگل توســط 
 تیم ملی کشورمان هم ناامید

 شدیم.
کــی روش پــس از قهــر و 

آشــتی های فراوان در پایان هشــت ســال حضور خود در ایران، 
کشــورمان را ترک کرد و روی نیمکت تیم ملی کلمبیا نشســت. 
)کلمبیا به تازگی در کوپه آمریکا مقابل آرژانتین شکســت خورد 

و حذف شد.(
»مارک ویلموتس« پــس از اما و اگرها و ضــد و نقیض های فراوان 
جایگزین کی روش شــد. »اســتراماچونی« و »گابریل کالدرون« 
نیز طی یک پروســه طوالنی و تکراری، به عنوان سرمربی دو تیم 

محبوب ایران )استقالل و پرسپولیس( معرفی شدند.
 نکته قابل توجــه اینکه ســرمربیان جدید تیم ملی 
فوتبال، باشگاه اســتقالل و پرسپولیس همگی 
در بــدو ورود 
به ایران از 
یــک چیز 
گفتنــد و 

سعی کردند با یک جمله دل طرفداران را به دست بیاورند و آن هم 
»بازی هجومی« بود. 

طی هشت ســال حضور کارلوس کی روش در فوتبال ایران یکی از 
اصلی ترین کلیدواژه های استفاده شده در داخل کشور، بازی دفاعی 
بود، در واقع خیلی ها اعتقاد داشتند تیم ایران به قدری دفاعی بازی 
می کند که این خصلت به تیم های داخلی هم منتقل شده است. به 
جز پرسپولیسِ  برانکو )در فصلی که به فینال لیگ قهرمانان رفت( 
تقریبا بقیه تیم ها طی چندســال اخیر به بازی دفاعی و مدل کی 
روشی )!( روی آوردند و لیگ فوتبال داخلی هم از فوتبال زیبا تهی 
شــد. حتی چنین موضوعی طی چند ماه، بحث اصلی چالش های 

برانکو ایوانکوویچ با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران بود. 
تا حدی که خود کی روش هم در رقابت های جام ملت های آســیا 
دل را به دریا زد و وقتــی دید عالقه مردم ایران بــه بازی هجومی 
است، نسبتا تیمش را هجومی تر راهی بازی ها کرد؛ اما حاال و در بدو 
ورود مربیان جدید تیم ملی ایران، استقالل و پرسپولیس صحبت 
درباره هجومی بودن تیم ها، اصلی ترین کلیدواژه مارک ویلموتس، 
استراماچونی و کالدرون شده است. انگار این سه مربی بزرگ دنیا نیز 
فهمیده اند عالقه مردم ایران و هواداران فوتبال در کشور ما به سمت 
بازی هجومی است. حاال اینکه مربیان جدید خارجی حاضر در ایران 
خیلی زود با گفتن این جمالت و رفتن به سمت بازی هجومی دل 
طرفداران را به دســت بیاورند، کار مفیدی است یا نه، نیاز به بحث 
دارد؛ اما به نظر می رسد فعال دست گذاشتن روی عالقه طرفداران 

هدف اصلی سه خارجی جدیدالورود به فوتبال ایران است.
ایرانی ها در فوتبال شــبیه برزیلی ها و آرژانتینی ها پرشور هستند. 
هواداران فوتبــال ایرانی بارها نشــان داده اند اگر تیم 
محبوب شــان زیبا و چشــم نواز بازی کند، حتی اگر 
نتیجه نگیــرد، به وجد می آیند و کمتــر بابت ناکامی 
ناراحت می شــوند. مدیریت نتیجه گــرا در همه این 
ســال ها باعث شــد تا حتی مربیان خارجی هم که به 
فوتبال ایران می آینــد، درنهایت دنبــال نتیجه به هر 
قیمتی باشند؛ اما حاال شاید باید امیدوار باشیم سه گانه 
ویلموتس-کالدرون-استراماچونی رویاهای هواداران مبنی 
بر تماشای فوتبال زیبا همراه با نتیجه را به واقعیت نزدیک 
کند. کسی از آنها انتظار معجزه ندارد؛ اما همین 
که در باتالق نتیجه گرایــی فوتبال ایران 
غرق نشــوند و روی کلید واژه ای که این 
روزها زیــاد روی آن تاکیــد می کنند، 
بایستند کافی اســت. ما به همین هم 

قانع هستیم!

 »فرانک لمپارد« با چلسی
 به توافق رسید

بر اساس اعالم باشگاه چلســی، فرانک لمپارد با 
باشگاه چلسی بر ســر مفاد قرارداد پیوستنش به 
این تیم به عنوان سرمربی 
جدید آبی های لندن 
به توافق رســیده و 
امضای این قرارداد 
و رســمی شــدن 
ســرمربیگری او در 
چلسی به زودی اتفاق 
خواهد افتاد. ایــن خبر بعد از آن اعالم شــد که 
باشــگاه فعلی لمپارد، اعالم کرد به سرمربی اش 
اجازه داده در اولین جلسه تمرین پیش فصل این 
تیم حاضر نشده و برای کامل شدن مذاکراتش با 
باشگاه چلسی، با مدیران این باشگاه مذاکره کند. 
بر اساس اعالم رسانه ها، چلسی دو سال باقی مانده 
از قرارداد لمپارد با »دربی« را با پرداخت 4 میلیون 
پوند خواهد خرید و او را جایگزین سرمربی سابقش 
»ماتوریتزیو ساری« خواهد کرد که با ترک چلسی 
به یوونتوس پیوسته است. ســاری با قراردادی 5 

میلیون پوندی راهی یوونتوس شده بود.

 تمرین »رونالدو«
 زیر نظر نایب قهرمان المپیک

کریستیانو رونالدو با وجود آنکه ۳4 سال سن 
دارد؛ اما همچنــان از آماده تریــن و بهترین 
بازیکنان فوتبال جهان 
رونالــدو  اســت. 
بــرای گذراندن 
ت  تعطیــال
بــه  تابســتانی 
کشــورش پرتغال 
برگشته و در لیسبون 
به ســر می برد. با وجود آنکــه بازیکنان بعد از 
فصلی پرفشار در حال استراحت کردن هستند؛ 
اما رونالدو حتی در استراحت هم تمرین کردن 
را فراموش نکرده است. این فوق ستاره پرتغالی 
در پستی نوشت که برای آماده نگه داشتن بدن 
خود و افزایش ســرعتش در لیسبون با دونده 
بزرگ نیجریه ای، فرانسیس اوبیکویلو در حال 
تمرین کردن اســت. این دونده نیجریه ای در 
المپیک آتن در دو ۱۰۰ متــر، مدال نقره را به 
دســت آورد و رونالدو که سرعت بسیار باالیی 
دارد می خواهد همچنان بــا تمرین هایی که 
متخصصان به او می دهند ســرعتش را  بیشتر 

کند.

خرید  بوندسلیگایی اینتر
اینتر که در تابستان »آنتونیو کونته« را به عنوان 
ســرمربی جدید خود انتخاب کــرده، فعالیت 
زیــادی در فصل نقل و 
انتقاالت تابســتانی 
داشــته است. این 
باشــگاه ایتالیایی 
روز دوشــنبه بــا 
گودین قرارداد امضا 
کــرد و یــک بازیکن 
دیگر هم به خدمت گرفت. خرید جدید اینتر از 
بوندسلیگاست. والنتینو الزارو، هافبک اتریشی 
هرتابرلین با اینتر به توافق نهایی رسید و قرارداد 
چهار ســاله امضا کرد. اســکای اسپورت آلمان 
رقم این انتقــال را 22 میلیون یورو اعالم کرد تا 
الزارو به عنوان گران ترین انتقال تاریخ باشــگاه 
هرتابرلین انتخاب شود. اینتر با خریدهای زیادی 
که در تابستان داشــته در فصل بعد رقابت های 
سری A مدعی جدی برای کسب عنوان قهرمانی 
خواهد بــود؛ البته هنوز این تیم بــا یوونتوس، 

مدافع عنوان قهرمانی فاصله زیادی دارد.

پاری سن ژرمن در مسیر شکار 
کاپیتان ناپولی

پاری سن ژرمن مدتی است که وضعیت »لورنزو 
اینســینیه« را زیر نظر گرفته اســت. براساس 
اعالم ترانســفرمارکت، 
پاریســی ها بــرای 
فصــل بعــد فاز 
حملــه خــود را 
تقویــت می کنند 
و به همیــن منظور 
خواهــان وینگر 28 
ســاله تیم ملی ایتالیا و گلزن ناپولی هســتند. 
طبق این اعــالم آئورلیــو دولورانتیس، رییس 
باشگاه ناپولی ترجیح می دهد اگر اینسینیه را از 
دست می دهد، از تیم حریف پول و بازیکن نیز 
بگیرد، به همین دلیل هیروینگ لوزانو را مورد 
توجه قرارداده اســت. اینسینیه که در تیم ملی 
ایتالیا ۳2 بازی کرده و 6 گل زده است، از سال 
2۰۱۰ در ناپولی توپ می زنــد. او در این مدت 
در ۳ مقطع به تیم های کاوسه، فوجیا و پسکارا 

قرض داده شد.

دعوت از دو بانوی اصفهانی برای حضور در اردوی تیم ملی دارت

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

اتاق »کالدرون« شبانه تغییر کرد
بعد از ورود گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی 
و جدید پرســپولیس به تهران، یکی از هتل های 
لوکس برای اسکان این مربی در نظر گرفته شد تا 
بتواند محل خوبی برای اقامت در کشورمان داشته 
باشد.بعد از یک روز که از اسکان کالدرون در این 
هتل می گذشت شماره اتاق او لو رفت و باعث به 
وجود آمدن مزاحمت های زیادی برای سرمربی 
جدید پرسپولیس شــد به طوری که کالدرون به 
مدیران پرسپولیس گالیه کرد. این موضوع باعث 
شد تا با هماهنگی مسئوالن باشگاه پرسپولیس، 
محل اقامت او تغییر کند. ایــن مربی آرژانتینی 
اتاقش را تغییر داد و به اتاق دیگری رفت تا امنیت 

بیشتری داشته باشد!

در حاشیه

اصفهان؛ میزبان مسابقات پومسه 
قهرمانی کشور

اصفهان، میزبان مسابقات قهرمانی کشور پومسه 
)اجرای فرم تکواندو( شــد. چهاردهمین دوره 
مسابقات پومســه قهرمانی کشور و نهمین دوره 
رقابت های رؤسا، دبیران و نایب رییسان هیئت ها 
2۷ و 28 تیر و در بخش بانوان از 2۹ تا ۳۰ تیر به 
میزبانی هیئت تکواندوی استان اصفهان برگزار 
می شود. نام نویسی این مسابقات تا 2۰ تیر ادامه 
دارد و مســابقات در بخش اســتاندارد و ابداعی 
پیگیری می شود. این مســابقات در فرم اجرایی 
استاندارد انفرادی در رده های سنی کمتر از ۱2 
سال، ۱2 تا ۱4 ســال، ۱5 تا ۱۷ سال، ۱8 تا ۳۰ 
سال، ۳۱ تا 4۰ ســال، 4۱ تا 5۰ سال، 5۱ تا 6۰ 
سال و باالی 6۱ سال برگزار می شود. در استاندارد 
تیمی هم رده ســنی کمتر از ۱4 سال، ۱5 تا ۱۷ 
ســال، ۱8 تا ۳۰ ســال و باالی ۳۱ سال حضور 
خواهند یافت. فرم اجرایی ابداعی انفرادی هم در 
رده سنی کمتر از ۱4 سال، ۱5 تا ۱۷ سال و باالی 

۱8 سال برگزار می شود.

دعوت دو کاتاروی جودوی 
اصفهانی به اردوی تیم ملی

دو کاتاروی جودو از اصفهان به اردوی تیم ملی 
کاتای جودو دعوت شدند. ســیدرضا روحانی و 
مجتبی باجالن از اصفهان دو بازیکنی هســتند 
که به ایــن اردو دعوت شــدند. اردوی دو روزه 
تیم ملی کاتای جودو ۱۳ و ۱4 تیر در مجموعه 
ورزشی شهید کبکانیان تهران برگزار می شود. در 
این مرحله از تمرینات، ۳۰ کاتارو از استان های 

مختلف دعوت شده اند.

دعوت از دو بانوی اصفهانی برای 
حضور در اردوی تیم ملی دارت

دو بانوی اصفهانی برای شرکت در اردوی آماده 
ســازی تیم ملی دارت انتخاب شدند. در بخش 
دختران، فاطمه صفی و فاطمه کریمی از اصفهان 
به همراه دو ورزشکار سمنانی برگزیده شدند. این 
نفرات پس از برگــزاری ۱6 مرحله اردوی آماده 
سازی و مسابقات انتخابی در مدت زمان یک سال 
و نیم انتخــاب و معرفی شــدند. اردوی بعدی 
ملی پوشــان ۱۹ تا 24 تیر ادامه دارد و در نهایت 
چهار نفر نهایی )دو دختر و دو پسر( برای حضور 
در رقابت های جهانی انتخاب می شوند. تیم ملی 
جوانان دارت ایران که دو سال پیش در مسابقات 
جهانی ژاپن به عنوان نایب قهرمانی دست یافت 
خود را برای شرکت در رقابت های جهانی 2۰۱۹ 
که مهر ۹8 در »کلوژ« رومانی برگزار می شــود، 

آماده می کند.

مترجم کی روش، سرپرست تیم 
ملی اسکواش شد

در نشســت مسعود ســلیمانی و مســعود قره 
ضیاالدینی ســرمربی تیم ملی اسکواش، آرین 
قاسمی به عنوان مدیرتیم های ملی آقایان انتخاب 
شد. در تشکیالت تیم های ملی اسکواش، مهدی 
رهنما مدیر تیم های ملی اســت که دو مسئول 
تیم های آقایان و بانوان زیر مجموعه هســتند. 
قاسمی، مدیریت آقایان و نواده مسئولیت بانوان 

را برعهــده دارد. قاســمی به 
عنوان مترجم، هشت سال 
در کنار کارلوس کی روش 
سرمربی سابق تیم ملی 
فوتبــال فعالیــت کرده 

است.

منهای فوتبال

دلخوشی های
 فوتبالی ما

  کاریکاتور  روز

لیونل مسی، بازیگر نقش اول ماتریکس!
روبرت مورنو، مربی تیم ملی اسپانیا در اظهارنظر اخیر خود لیونل مسی و مهارتش در دنیای 

فوتبال را به صحنه های اسلوموشن قهرمان ماتریکس تشبیه کرده است.

چرا »همام« به تمرین استقالل برنمی گردد؟
در پایان لیگ هجدهم بود که شایعاتی در مورد جدایی »طارق همام« به گوش می رسید؛ اما این بازیکن 
حدود سه هفته پیش با انتشار پستی اینستاگرامی اعالم کرد که در این تیم خواهد ماند. با این حال طارق 
همام با گذشت یک هفته از شروع تمرینات اســتقالل هنوز به ایران نیامده و فعال حاضر نیست کار خود 
را با آبی ها شروع کند.  همام، برای بازگشت به تمرینات شرط کرده است که اول باید کل مطالبات فصل 
گذشته اش را دریافت کند که با توجه به اینکه باشــگاه باید پول پروپچیچ را جور کند پرداخت این مبلغ 
در شرایط فعلی ممکن نیست. البته مدیران استقالل در تالش هستند تا بخشی از مطالبات طارق همام 
را پرداخت کنند تا این بازیکن برای فصل بعد هم در جمع آبی پوشان ماندنی شود و تمریناتش را با این 

تیم آغاز کند.

شکایت مهاجم ذوب آهن از باشگاه مراکشی
»کریستیان اوســاگونا« که فصل قبل در ذوب آهن بازی کرد، عملکرد بســیار خوبی از خود نشان داد و از 
بهترین های لیگ در نیم فصل دوم بود. این مهاجم نیجریه ای قبل از حضور در لیگ ایران برای الرجاء مراکش 
بازی می کرد. سایت عربی کوره نوشــت که اوساگونا با باشگاه سابق خود به مشــکل خورده و برای دریافت 

مطالبات خود به فیفا شکایت کرده است.
 به نوشته این سایت، اوساگونا معتقد است که باید الرجاء ۳۰۰ هزار دالر به او پرداخت کند، این درحالی است 
که باشگاه مراکشی چنین مبلغی را رد کرده و باید نماینده دو طرف به زودی راهی سوئیس شوند تا تکلیف این 
مبلغ مشخص شود. درخشش اوساگونا در ذوب آهن باعث شده تا از یک طرف سپاهان و از طرف دیگر هم یک 

تیم کویتی سخت به دنبال جذب این مهاجم باشند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص اینکه بدهی باشگاه سپاهان تسویه شده است،گفت: خدا را شکر 
ما نه تنها با فدراسیون تسویه کرده ایم، بلکه به هیچ ارگان و بازیکنی بدهی نداریم و فصل جدید را بدون 
بدهی شروع می کنیم. مسعود تابش در خصوص جلسه بررسی مشکالت ورزشگاه نقش جهان گفت: 
در جلسه ای که با نمایندگان وزارت ورزش، فدراسیون و سازمان لیگ داشتیم، مسائل مختلف بررسی 
شدند. در نقش جهان اقدامات بسیار خوبی انجام شده، تنها بحث موارد امنیتی و ایمنی ورزشگاه بود، 
مانند اینکه صندلی ها شماره گذاری بشوند یا فروش الکترونیکی بلیت ها و گیت های الکترونیکی که 
ما قرارداد همه آنها را بســته ایم و حتی مبلغی را هم به عنوان پیش پرداخت داشــته ایم. اعتقادم این 
است که ورزشگاه نقش جهان برای فصل جدید می تواند بسیار بسیار آماده باشد و ما آماده میزبانی از 

مسابقات هستیم. 
تابش، در مورد اینکه وزارت ورزش به دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس 5۰۰ هزار یورو کمک کرده، 
گفت: من هم این را شنیده ام، امیدوارم وزارت ورزش 5۰۰ هزار یورو هم به ما کمک کند چون شدیدا 
در مضیقه هستیم. در فصل گذشته هم مشکالت ارزی داشتیم و قرار بود یک میلیون دالر با ارز 4 هزار 
و 2۰۰ تومانی به ما بدهند که نشد. همه باشگاه ها مشکل دارند و ما هم مشکل داریم. من اگر ارز مورد 
نیازم تامین شود، می توانم قرارداد بهتر ببندم و بهتر عمل کنم. امسال در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، 
لیگ برتر و جام حذفی حضور داریم و می خواهیم در همه آنها با قدرت شرکت کنیم. مدیرعامل باشگاه 
سپاهان در مورد اینکه تکلیف واگذاری ورزشگاه نقش جهان چه شد، گفت: یکی از مشکالت ما همین 
بوده که ورزشگاه نقش جهان تحویل ما نشده است، خدا را شکر ظاهرا این ماجرا به انتها رسیده و مقرر 

شده که ظرف یکی دو هفته آینده این کار صورت بگیرد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

امیدواریم وزارت ورزش ۵۰۰ هزار یورو به ماکمک کند

دراگان اسکوچیچ، به عنوان ســرمربی جدید و فصل آینده 
صنعت نفت آبادان انتخاب شــد. صنعت نفت تنها تیمی بود 
که تکلیف نیمکتش هنوز مشــخص نشده بود و حاال با حضور 
اســکوچیچ در آبادان به نظر می رســد همه تیم های لیگ 

برتری مربی خود را شناختند. از سپاهان، ذوب آهن، پدیده 
و تیم های دیگری که سرمربی خود را حفظ کردند تا استقالل 
و پرسپولیس که با اســتراماچونی و کالدرون فصل را شروع 

خواهند کرد. 
این دو مربی ایتالیایــی و آرژانتینی به همراه اســکوچیچ، 
مصطفی دنیزلی و وینگو بگوویچ، پنــج مربی خارجی لیگ 
نوزدهم خواهند بود. یحیی گل محمدی در پدیده مانده، امیر 

قلعه نویی دوباره می خواهد از سپاهان مدعی بسازد و علیرضا 
منصوریان هم انگیزه های زیادی با ذوب آهن دارد. حضور جواد 
نکونام روی نیمکت فوالد هــم می تواند از جذابیت های لیگ 
باشد. درست مثل بازگشت رســول خطیبی و فراز کمالوند. 
همه این چهره ها در کنار مربی هــای دیگر پازل نیمکت های 
 لیگ برتــری را تکمیل کردند تا جدال آنهــا لیگ جذابی را

 رقم بزند.

تکلیف همه نیمکت ها روشن شد

  سه گانه ای که رویای 
 فوتبال ایرانی را 

به واقعیت نزدیک می کند؛  

سما صدری
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مرکــز همایش های بیــن المللی امــام خامنه ای 
)مدظله العالی( یکی از پروژه های شــاخص و مهم 
شهر اصفهان است که در سال ۱۳۹۰ کلنگ احداث 

آن به زمین زده شد.
این مرکــز در شــرقی ترین نقطه اصفهــان و در 
انتهای خیابان شهید روح االمین و مجاور بزرگراه 
کمربندی شرق اصفهان قرار گرفته است. ۳۰ هکتار 
از این سایت برای ساخت سالن ها و ۲۰ هکتار آن 
برای ســاخت مراکز اقامتی و توریستی و تجاری 

اختصاص یافت.
ســاختمان مرکز همایش های بیــن المللی امام 
خامنــه ای )مدظلــه العالی( به گونــه ای طراحی 
شــده که گویای عبارت معروف » اصفهان، نصف 
جهان« اســت، چرا که شــکل نیم کره بودن آن 
نماد »نصف جهان« است و در ســاختمان آن نیز 
همانند سقف داخلی که نقش سقف مسجد شیخ 
 لطف ا... است، معماری خاص اصفهان لحاظ شده 
است. این مرکز نیز به عنوان میدان چهارم این شهر 
در نظر گرفته می شود و نگینی پرافتخار برای شهر و 
کشور است چراکه تمام امکانات این پروژه مطابق با 

استانداردهای روز دنیا احداث می شود.
مهدی احمدی مهر، مدیر پروژه مرکز همایش های 
بین المللی امام خامنه ای )مدظله العالی( در سی و 
چهارمین نشست »سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویی 
در مسیر امید«، با بیان اینکه این پروژه به واسطه 
برگزاری اجالس ســران کشــورهای غیرمتعهد و 
براساس مصوبه دولت آغاز شد، اظهار کرد: در ابتدا 
مقرر شد ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط دولت 
به این پروژه تزریق و مابقی مبلغ مورد نیاز توسط 
شــهرداری اصفهان پرداخت شــود و پروژه ظرف 

دوسال مورد بهره برداری قرار گیرد.
مدیر پروژه مرکــز همایش هــای بین المللی امام 
خامنه ای با بیان اینکه براســاس پیش بینی های 
انجام شــده، برای پروژه، مرکز همایش ها، سالن 
اصلی، سالن جنبی، ســینما، ویالها و هتل و مرکز 
تجاری درنظر گرفته شده بود، افزود: پیش بینی ها 
مبنی بر این بود که از آورده هتل و تجاری و فروش 
زمین همچنین پروانه ساختمانی برای سرمایه گذار 
شهرداری بتواند منابع مالی خود را تامین کند و با 
صرف ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار مرکز همایش ها 
احداث شــود؛ اما دولت تنها ۲۰ میلیارد تومان از 
تعهدات خود را پرداخت کرد که تا کنون پیگیری ها 
و مکاتبات زیادی برای وصــول ۸۰ میلیارد تومان 

باقی مانده انجام شده لیکن بی نتیجه مانده است.
تمام بدهی های پیمانکاران پرداخت شــده 

است
وی با تاکیــد بر اینکه بخش هتــل و تجاری مرکز 
همایش ها به دلیل مشکالت مالی ایجاد شده برای 
سرمایه گذار بخش خصوصی به اتمام نرسیده است 
و تنها پنج درصد پیشــرفت فیزیکی دارد، گفت: 
شهرداری اصفهان براســاس تعهدات خود مبالغی 
که باید بــه پیمانکاران پرداخــت می کرد را انجام 
داد، البته تا دوســال قبل به دلیل بدهی های زیاد 
به پیمانکاران شاهد رکود پروژه بودیم؛ اما در دوره 
جدید مدیریت شهری اصفهان با عزم جدی برای 

اتمام پروژه تمام بدهی های 
پیمانکاران پرداخت شده 
اســت.احمدی میزان این 
بدهی هــا را حــدود ۳۰ 
میلیارد تومان عنوان کرد 
و افزود: با حمایت شهردار 
اصفهان تمــام بدهی های 
پیمانکاران پرداخت شده 

است و طی چند ماه اخیر ۱۴ مناقصه برگزار شد که 
شش مورد آن به نتیجه رسید و پیمانکاران جدیدی 
وارد پروژه شدند. وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر 
۲۵۰ نفر کارگر، کارشناس و مهندس در پروژه مرکز 
همایش های بیــن المللی امام خامنــه ای به طور 
مستقیم و یکصد نفر به صورت غیرمستقیم فعالیت 
می کنند. مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی 
امــام خامنه ای فاصلــه ۲۰ دقیقه ای بــا فرودگاه 
اصفهان، طراحی سه مسیر دسترسی به محل پروژه، 
دسترسی آسان به رینگ سوم، ترافیک روان و خارج 
بودن از مرکز شهر را از جمله ویژگی های این پروژه 
عنوان کرد و گفت: این پروژه در زمینی به وسعت 
۷۱.۵ هکتار واقع شــده و زیربنای ساختمان های 
کل مجموعه اعم از ســالن اصلی، هتل، تجاری و 
ســاختمان های مرتبط ۴۲۵ هزار متر مربع است.
وی با اشــاره به طراحی نمای پــروژه اظهار کرد: 
 طرح »نیم کره« ایــن پروژه نماد شــهر اصفهان 
»نصــف جهان« اســت. احمــدی با بیــان اینکه 
ویژگی مهم ســالن اصلی پــروژه مرکز همایش ها 
ایــن اســت کــه در آن ترجمه همزمان هشــت 
زبان زنده دنیا انجام می شــود، گفت: این ســالن 
با ظرفیت و پتانســیل بســیار خوبی کــه خواهد 
 داشــت می تواند میزبــان کنفرانس هــای ملی و 
بین المللی باشد و برای امکانات صوتی و تصویری 
آن از برندهای روز دنیا اســتفاده خواهد شد. وی 
با تاکید براینکه تمام مســائل ایمنــی، امنیتی و 
پدافندغیرعامــل در پــروژه مرکــز همایش های 
بین الملی امام خامنه ای لحاظ شده است، افزود: در 

مراحل مختلف ساخت 
پــروژه از متریال هــای 
بااســتحکام و بــادوام 

استفاده شده است.
 ۳۰۰ اعتبــار 
میلیارد تومانی برای 

تکمیل پروژه
مدیــر پــروژه مرکــز  
همایش هــای بیــن المللــی امــام خامنــه ای 
تصریح کــرد: تاکنــون بالــغ بــر ۳۲۰ میلیارد 
 تومان در پــروژه مرکز همایش ها هزینه شــده و 
پیش بینی می شود در شرایط فعلی ۳۰۰ میلیارد 

تومان اعتبار دیگر برای تکمیل آن نیاز است.
وی با بیان اینکه درحال حاضــر در این پروژه ۲۸ 
قرارداد با پیمانکاران منعقد شــده است، افزود: از 
ابتدای ســال جاری تا کنون هر هفته یک مناقصه 
برگزار شده و تا چند هفته آینده سه پیمانکار جدید 
به پروژه اضافه می شــود.احمدی با اشاره به دالیل 
تاخیر در اجرای پروژه گفت: ســال ۹۰ بحران دالر 
به وجود آمد و با توجه به اینکه سرمایه گذاران در 
تکاپوی بازگشــت کوتاه مدت سرمایه خود بودند، 
معادالت پیش بینی شده به هم خورد؛ اما شهرداری 
اصفهان تالش کرد سرمایه گذاری ها را در این پروژه 
فعال کند.وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر وقفی 
بودن زمین پروژه مرکز همایش ها اظهار کرد: زمین 
این پروژه دارای ســند رســمی از اداره ثبت است 
و تمام زمین هــای مورد نیاز از مالــکان خریداری 
شده و به هیچ عنوان وقفی نیســت؛ تاکنون هیچ 
مکاتبه یا مذاکره ای از سوی اداره اوقاف در این باره 
 انجام نشده اســت.مدیر پروژه مرکز همایش های 
بین المللی امام خامنــه ای در رابطه با پیش بینی 
زمان اتمام پروژه مرکز همایش ها تصریح کرد: پیش 
بینی آن باتوجه به شرایط سخت اقتصادی موجود، 
دشوار است، اما تالش می کنیم تا پایان سال آینده 

برای تکمیل پروژه به نقطه مطلوب برسیم.
وی با اشاره به ویژگی های هتل در نظرگرفته شده 

در مجاورت مرکز همایش ها تصریح کرد: این هتل 
با ۲۵۰ اتاق و ۳۰ سوئیت ازجاذبه های گردشگری 
این بخش به شمار می رود و البته تاکنون مقامات 
بلند پایه کشوری همچون وزیر امورخارجه از پروژه 
بازدید کرده و اذعان داشــتند که درصورت اتمام 
پروژه بخش اعظم اجالس های کشوری و بین المللی 

را می توان در این محل برگزار کرد.
توجه به معماری اصیل ایرانی- اسالمی در 

پروژه مرکز همایش ها
احمــدی با بیان اینکــه توجه به معمــاری اصیل 
ایرانی-  اســالمی در پروژه مرکز همایش ها مورد 
تاکید و توجه بوده اســت، ادامه داد: در بخش البی 
مجموعه، صنعت مس روی شیشــه کار شــده و 
این اقدام توســط هنرمندان بنام اصفهان طراحی 
شده است همچنین یک مشاور به کارگرفته شده 
تاپیوســت فرهنگی مرتبط با داشته های اصفهان 
برای این پروژه تعریف کنــد.وی ادامه داد: تلفیقی 
معنی دار از معمــاری مدرن و معمــاری ایرانی- 
اســالمی با بهره گیری از مبانی نظــری و عملی 
معماری پایدار جهت پاســخگویی به نیازهای روز 
کاربران و حفظ ارتباط با معماری بومی و ســنتی 
این خاک همچنین استفاده از بعضی موتیف های 
بومی همچون طرح زیرگنبد مسجد شیخ لطف ا... 
در طرح های داخلی از دیگــر ویژگی های معماری 

این پروژه است.
مدیر پــروژه مرکــز همایش هــای بیــن المللی 
امــام خامنه ای با اشــاره بــه برنامه ریــزی برای 
بهره برداری های آینده در پــروژه مرکز همایش ها 
خاطرنشــان کرد: باتوجه به اینکه ساالنه نزدیک 
به ۵۰۰ نشســت بین المللی، فنی و تخصصی در 
کشور برگزار می شــود که عموما حجم بیشتر آن 
در تهران است، بهره بردار ساختمان هایی همچون 
اجالس می توانــد برنامه ریزی هــای خوبی برای 
برگزاری همایش ها و برنامه هــای مختلف در این 
پروژه داشته باشــد.وی تاکید کرد: اگر شهرداری 
 اصفهان بهره بــرداری از پــروژه را برعهده بگیرد 
بی شک به دلیل محدودیت ها همچون پروژه جهان 
نما شکســت خواهد خورد؛اما اگر بخش خصوصی 
برای بهره برداری از پروژه ورود پیدا کند، قطعا رونق 
خواهد گرفت و باتوجه به برگــزاری همایش های 
بزرگ در مرکز همایش ها، درآمدهای خوبی خواهد 
داشت. احمدی با اشاره به ویژگی های سالن چند 
منظوره پروژه اظهار کرد: این سالن با کاربری فضای 
پذیرایی دارای مساحت دو هزار و ۷۰۰ متر مربع در 
دو طبقه است و قابلیت تبدیل شدن به دو سالن با 

سیستم صوت مجزا را دارد.
وی ادامه داد: سالن سینما در این پروژه در دو طبقه 
با ۵۶۴ صندلی در نظرگرفته شــده که مســاحت 
فضای تماشــاگران ۷۶۰ مترمربع، مساحت سایر 
فضاها ۸۱۵ مترمربع و مساحت طبقه میانی ۳۰۰ 
مترمربع اســت.مدیر پروژه مرکــز همایش های 
بین المللی امام خامنه ای خاطرنشــان کرد: پروژه 
مرکز همایش ها تاکنون موفق بــه دریافت جایزه 
ســازه برتر فلــزی در چهارمیــن کنفرانس ملی 
ســازه و فوالد در ســال ۹۲ و طرح برتر پنجمین 
 کنفرانس ملی ســازه و فوالد در سال ۱۳۹۳ شده

 است.

در دوره جدید مدیریت شهری 
اصفهان با عزم جدی برای 

اتمام پروژه، تمام بدهی های 
پیمانکاران پرداخت شده است

مسائل حیاتی مردم را  به دیگر موضوعات گره نزنید
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 ویژه

  بازدید فرمانده کل ارتش 
از پایگاه شکاری شهید بابایی

امیر سرلشــکر ســید عبدالرحیم موسوی، 
فرمانــده کل ارتــش صبح روز گذشــته با 
حضــور در پایگاه شــکاری شــهید بابایی 
 نیروی هوایی از امکانات ایــن پایگاه بازدید 

کرد. 
فرمانده کل ارتش در بدو ورود به این پایگاه، 
طی نشستی تخصصی با فرماندهان و خلبانان، 
با اســتماع گزارش فرماندهان در خصوص 
عملکرد قســمت های مختلف، ضمن تقدیر 
از فعالیت هــا و اقدامــات شــاخص صورت 
گرفته بر لزوم حفظ ســطح آمادگی رزمی، 
اکتفا نکردن به شرایط موجود و تالش برای 
تقویت آن تاکید کرد. سرلشکر موسوی ضمن 
بازدید از مراحل بازآماد )اورهال( جنگنده ها 
و کالس های آمــوزش خلبانان و افســران 
مرکز آموزش دوره عالی رسته ای، از نزدیک 
آمادگی رزمی، تاکتیکی، تکنیکی و آموزشی 
خلبانان را مورد ارزیابی قرار داد. فرمانده کل 
 F14، F7، ارتش همچنین از شبیه سازهای
PC7، گردان های آموزشــی، مرکز آموزش 
شهید ابوعطا و قرارگاه سربازی پایگاه شکاری 
شــهید بابایی نیروی هوایی بازدید کرد. وی 
در نشست هم اندیشــی با افسران دوره عالی 
رسته ای، ضمن پاســخ به پرسش های آنها، 
توصیه های الزم برای ارتقای ســطح کیفی 
آموزش ها و ضرورت به روز نگهداری معلومات 
را عنوان و پیشنهادهای آنها را دریافت کرد. 
بررســی چگونگی ارتقای وضعیت پایگاه در 
نشســت فرمانده کل ارتش با فرمانده پایگاه 
شکاری شهید بابایی نیروی هوایی و مسئوالن 
عقیدتی سیاســی و حفاظت اطالعات این 
پایگاه از دیگر برنامه های انجام شده در این 

بازدید بود.

امام جمعه اصفهان:
  بهره باالی بانکی 

مانع رونق تولید است
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه 
معتقد هستم که بانک ها نباید غیردولتی باشند، 
اظهار داشــت: طی ســال های اخیر بانک های 
خصوصی به گونــه ای عمل کردند کــه اختیار 
از دســت دولت و بانک مرکزی خارج شــد؛ اما 
امروز تالش ها به این ســمت حرکــت کرده که 
نرخ ســودها کاهش یابد و وضعیــت بانک های 
خصوصی بهتر شــود. وی افزود: افــرادی بدون 
هیچ پشــتوانه و وثیقه خاصی، وام های کالن از 
سیســتم بانکی دریافت کرده اند و بانک مرکزی 
در زمان وقوع این تخلفات با کارکنان و مدیران 
بانکی که به قانون عمل نکرده اند، برخورد نکرد.

سوال اینجاست که چگونه بانک ها تسهیالتی را 
بدون هیچ پشــتوانه ای به افراد مذکور پرداخت 
کردند؟ آیت ا...ســید یوســف طباطبایی نژاد با 
بیان اینکه مســئله بهره های باالی بانکی یکی از 
مشکالت اقتصاد ماست، عنوان کرد: این موضوع 
مانع رونق گرفتن تولید اســت و تــا زمانی که 
بانک ها سودهای کالن پرداخت می کنند، انتظار 
نمی رود ســرمایه های مردمی به ســمت بخش 

تولید حرکت کند.

رییس شورای اسالمی شهر:
 مسائل حیاتی مردم را 

به دیگر موضوعات گره نزنید
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص 
وضعیت آب آشــامیدنی اصفهان و راهکارهای 
پیشــنهادی برای حل مشکل قطعی و افت فشار 
آب در این شــهر، اظهار کرد: ســامانه فعلی آب 
آشــامیدنی اصفهان بزرگ از لحــاظ حجم آبی 
که تصفیه شــده و انتقال می یابد جوابگوی نیاز 
شهرهای ذی نفع این سامانه نیست. فتح ا... معین 
با اشاره به اینکه کمبود آب همواره وجود داشته، 
افزود: موضوع مهم این است که در گذشته از آب 
چاه ها استفاده می شد که در سال های خشکسالی 
چاه ها خشک شده و آبی ندارند و این کمبود آب 
در شهر اصفهان مشاهده می شود. رییس شورای 
اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: حدود ۲۰ 
ســال پیش ســامانه دومی را پیش بینی کردند 
که محور اصلی این ســامانه دوم در واقع پدافند 
غیرعامل و ایجاد امنیت تامین آب شرب در شهر 
اصفهان و شهرهای شمالی آن مانند خمینی شهر، 
شاهین شهر تا کاشان بوده است. وی با بیان اینکه 
این سامانه از لحاظ پدافندی هم مهم بوده ، اظهار 
کرد: این اهمیت به دلیل این بوده که همه تامین 
آب شرب اصفهان از یک مســیر خاص نباشد و 
دوم اینکه بتواند پاســخگوی نیاز شــهر باشد. 
معین با بیان اینکه این امر در عمل با مشکالتی 
مواجه بوده است، افزود: از نظر مشکالت اجرا یا 
مصوباتی که نیاز داشته، این امر دچار موانعی بوده 
که هنوز بعد از ۱۵ ســال به بهره برداری نرسیده 
است و آنچه سرجای خود مانده و خود را بیش از 
گذشته نمایان کرده کمبود آب شرب در اصفهان 
است. وی در تشریح این موضوع خاطرنشان کرد: 
درخواست ما استفاده از سامانه دوم یا هر راهکار 
زودبازده دیگری برای نجات مــردم اصفهان از 
بی آبی است و باید برای آن تدابیری بیندیشند، 
اما نباید مسائل حیاتی مردم را به دیگر موضوعات 
گره زد چرا که این امر کامال خالف عقل، امنیت 
و مصلحت عمومی مردم است و باید مورد توجه 

جدی قرار بگیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی:
اصفهان در زمینه شعر و ادب 

تاریخ درخشانی دارد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
در همایش بزرگداشــت صائب اصفهانی در مزار 
این شاعر بلند آوازه سبک اصفهانی در این شهر 
گفت: یکی از کسالت های عاشقان و دغدغه مندان 
فرهنگ و ادب فارســی در سراســر جهان قدر 
ندانستن زبان شیرین فارسی است. حجت االسالم 
و المسلمین محمد علی انصاری ادامه داد: جوانان 
ما باید بدانند که چه میراث گرانبهایی در اختیار 
آنها قرار گرفته اســت بنابراین پدران و مادران، 
معلمان و مربیان و رســانه ها نقش مهمی در این 
انتقال فرهنگی دارند. وی افــزود: یکی از راه ها 
گرامیداشت ادب فارســی، بزرگداشت بزرگانی 
است که در عرصه شــعر و ادب این خطه نقش 
آفرینی کرده اند. وی به نقش شــعرای اصفهان 
در ارتقای فرهنگ و ادب فارســی اشــاره کرد 
و گفت: اصفهــان در حوزه شــعر و ادبیات هم 
گذشته درخشانی داشته و هم امروز پر از آداب و 

عالقه مندان و فعاالن در این حوزه است.

پیشرفت 72 درصدی مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای
 با عزم جدی و حمایت مدیریت شهری اصفهان محقق شد؛

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: 
فضای سبز شهری بخش جاندار ساخت کالبدی 
شهر است که کارکرد آن در کالن شهرهایی چون 
اصفهان بســیار مهم بوده و وجود آن بخش جدا 
ناپذیری از مجموعه شــهری اســت. سیداحمد 

حســینی نیا اظهار 
کرد: در حال حاضر 
یکی از مشــکالت 
شــهرها،  فعلــی 
میــزان تراکم باال و 
کمبود فضاهای باز 
شهری است. وی با 
بیــان اینکه مفهوم 
شــهر بدون وجود 

فضای ســبز موثر در اشــکال گوناگون آن قابل 
تصور نیســت، افزود: فضای ســبز شهری بخش 
جاندار ســاخت کالبدی شهر اســت که کارکرد 
آن در کالن شــهرهایی چون اصفهان بسیار مهم 
بوده و وجود آن بخش جــدا ناپذیری از مجموعه 
شهری است. معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان گفــت: با توجــه به اینکــه بخش قابل 
توجهی از فضای سبز شــهری در قالب پارک ها 

ایجاد می شــود، ضرورت ایجاد و حفظ پارک ها 
حائز اهمیت اســت. وی با بیان اینکه پارک ها در 
کاهش مشکالت زیستی شهرها نقش مهمی را ایفا 
می کند، تصریح کرد: پارک ها عالوه بر زیبایی هایی 
که از منظر شهرسازی ایجاد می کند مناسب ترین 
مکان ها بــرای گذراندن 
اوقات فراغت شــهروندان 
و انجــام فعالیت هــای 
اجتماعــی،  فرهنگــی، 
تفریحی و ... نیز محسوب 
می شــود و  می توان از آن 
به عنوان یک راهکار بسیار 
مهم برای ارتقای کیفیت 
زندگــی اجتماعی نام برد. 
حســینی نیا با بیان اینکه درحال حاضر طراحی 
پــارک گل نرگس با هدف افزایش ســرزندگی و 
توسعه سطح فضای سبز منطقه در دستور کار قرار 
دارد، خاطرنشان کرد: محدوده پارک گل نرگس 
با مساحتی حدود ۲۴ هکتار در جنوب منطقه پنج 
شهرداری اصفهان واقع شده و با توجه به محورهای 
مهم شــهری در پیرامون آن از موقعیت ویژه ای 

برخوردار است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار:

تراکم باال و کمبود فضاهای باز شهری از مشکالت شهرهاست

 شهرستان

کلنگ زنی ساختمان جدید 
دادگاه عمومی بخش زواره

همزمــان با هفته   علی دهقانان زواره
قوه قضاییه و طی 
مراسمی با حضور آیت ا... طباطبایی نژاد، امام 
جمعه اصفهان وحبیبی، ریاست دادگستری 
استان کلنگ احداث ساختمان جدید دادگاه 
عمومی بخش زواره به زمین زده شد. در این 
مراســم آیت ا... طباطبایی نژاد اظهار کرد: 
قضات مــا باید همــواره در اجــرای احکام 
عادالنه بکوشــندو خیــران در جهت رفع 
کمبودهــای این قوه بکوشــند. ریاســت 
دادگستری اســتان اصفهان نیز خاطرنشان 
کرد: اضافه شدن دادگاه های تجدیدنظر در 
سطح اســتان و کم کردن اطاله دادرسی در 
رأس برنامه های این دادگســتری قرار دارد. 
میرزایی، ریاست دادگاه عمومی بخش زواره 
هم هم در این مراسم گفت: این ساختمان در 
زمینی بــه مســاحت ۲۵۰۰ متــر مربع و 
زیربنــای ۱۰۵۰ مترمربع و اعتبــار چهار 
میلیارد ریال با مشارکت خیرین در طول دو 

سال ساخته شده است.
 در ادامه دفتر خدمــات الکترونیکی قضایی 

بخش زواره افتتاح  شد.

حسن حجتی- شهردار دولت آباد

»آگهی تجدید مناقصه عمومی« )نوبت اول(
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به تکمیل محوطه سازی باغ 

بانوان از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز یکشنبه مورخ ۹۸/۴/۳۰ 

گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ ۹۸/۴/۳۱ 

محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانی- پایگاه اینترنتی
 www.dolatabadcity.ir 

تلفن: ۰۳۱-۴۵۸۲۲۰۱۰ 
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

م الف:518374

علی پیراینده- شهردار نطنز

آگهی مزایده عمومی
شــهرداری نطنز در نظر دارد نســبت به اجاره ۵ واحد تجاری در طبقه اول و همکف از 
مجموعه تجاری پاساژ واقع در خیابان امام خمینی)ره( و یک واحد تجاری واقع در شهرک 

شهید منتظری از طریق برگزاری مزایده عمومی بصورت تک تک به متقاضیان اقدام نماید.
اجاره بهای پایه: واحد تجاری شماره ۱۰ طبقه اول ماهیانه مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ریال، واحد 
تجاری شماره ۱۱ طبقه اول ماهیانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال، واحد تجاری شماره ۱۳ طبقه 
اول ماهیانه مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ریال، واحد تجاری شماره ۱۵ طبقه همکف ماهیانه مبلغ 
۱۲۰۰۰۰۰ریال، واحد تجاری شماره ۲۱ طبقه همکف ماهیانه مبلغ۲۳۰۰۰۰۰ریال و 
واحد تجاری شهرک شــهید منتظری ماهیانه مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ریال می باشد. تضمین 
شرکت در مزایده برای هر یک از واحدها شامل: سپرده واریزی باید به میزان ۱/۵۰۰/۰۰۰ 
ریال به صورت وجه نقد به شماره حســاب ۰۱۰۷۱۵۷۱۶۶۰۰۹ بانک ملی بنام سپرده 
شــهرداری نطنز و یا ضمانتنامه بانکی که شــامل ضمانت نامه های صادره از ســوی 
موسسات غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران هستند، ضمانت نامه صادره توسط موسســات بیمه گر دارای مجوز برای فعالیت 
و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران، سفته یا امضای صاحبان امضای مجاز 

همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن، گواهی خالص 
مطالبات قطعی تائید شده، اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت 
بازخرید قبل از سررسید )قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(. وثیقه ملکی معادل هشتاد 
و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن. ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های 
ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده می باشد و طبق اساسنامه فعالیت می 
نمایند. ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش 
و فناوری غیر دولتی. به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می 
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ســایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در 
اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر 
به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شــهرداری نطنز ضبط خواهد شد. 
شــهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار اســت. آخرین مهلت تکمیل و 
تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت اداری شنبه ۹۸/۰۴/۲۹ و در محل 
 دبیرخانه محرمانه شــهرداری نطنز واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد. 

تلفن تماس:۰۳۱-۵۴۲۲۲۱۱۹
م الف:518171

نوبت اول

حدیث زاهدی

  دولت تنها ۲۰ میلیارد تومان از تعهدات خود را پرداخت کرده است
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  امام صادق علیه السالم:
  سه چیزند كه هركس به يكى از آن ها گرفتار 

شود ، مرگ را آرزو مى كند : فقر دنباله دار ، 
برباد رفتگى ناموس ، چیرگى دشمن .
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

در بین مردم، سنتی به نام اربعین یا همان چله گرفتن وجود 
دارد. افراد 40 روز، خــود را متعهد به انجــام اعمالی خاص 
می کنند. برخی به نیت شــفای بیمار، بعضی به نیت خانه دار 
شــدن، بی فرزندها به نیت بچــه دار شــدن و ... و عده ای هم 
جهت رفع خصلت هــای بد اخالقی چلــه می گیرند. بهترین 
زمان چله گیری، از اول ماه ذیقعده تا دهم ذیحجه است. این 
چله، به چله موســوی یا چله موسای کلیم معروف است. عدد 
چهل در قرآن و روایات و حتی در ادیان دیگر مورد توجه قرار 

گرفته است. 
در قرآن کریم مدت خلوت حضرت موســی )علیه السالم( با 
خداوند را در کوه طور چهل روز ذکر می کند: »َو َواَعْدنَا ُموَسی 
ـِه أَْربَِعیَن لَْیلًَة«  ِـّ ثاََلثِیَن لَْیلًَة َوأَ تَْمْمَناَها بَِعْشــٍر َفَتمَّ ِمیَقاُت َرب
)اعراف، 142(؛ سی شب با موسی وعده نهادیم و ده شب دیگر 
بر آن افزودیم تا وعده پروردگارش، چهل شــب کامل شد. در 
روایات هم در مورد عدد چهل مواردی ذکر شده است: هر کس 
خود را چهل روز برای خداونــد خالص و پاک گرداند، خداوند 
چشمه های حکمت را از قلبش بر زبانش جاری می سازد. یا هر 
کس قبل از دعا کردن برای خود، چهل مومن را دعا کند، دعای 

او مستجاب می شود.
عالمه طباطبایی، ذیل آیه 142 سوره اعراف در تفسیر المیزان 
آورده است: »برگشت معنای آیه به این است که خدا حضرت 
موسی )ع( را برای مدت 30 شــب به درگاه خود و برای گفت 
وگوی با وی نزدیک ساخته و ده شب دیگر برای اتمام آن گفت 
وگوها بر آن مدت افزوده و در نتیجه میقات پروردگارش 40 
شب تمام شده است.« برخی تصور می کنند چله گرفتن یعنی 
بریدن از مردم و گوشــه گیری و کنار گذاشتن مسئولیت های 
انســانی و اجتماعی. دوری از اجتماع و گنــاه نکردن که هنر 
 نیســت اگر در اجتماع بودی و مراقب اعمالــت بودی ارزش

 است. 
این همان ایامی است که حضرت موسی کلیم ا... به کوه طور 
رفت و چهل شــب در آنجا به مناجات پرداخت و تورات بر او 
نازل شد. این ایام به اربعین کلیمی یا موسوی مشهور است و 
بسیاری از اساتید اخالق به شاگردان خود دستورات ویژه ای را 

برای استفاده کامل از این اربعین می دهند.
آیت ا... جــوادی آملی دربــاره چله اول ذی القعــده تا دهم 
ذی الحجــه می گویــد: »از اول ذیقعده تا دهــم ذیحجه که 
 اربعین موســای کلیم است، یک فصل مناســبی است؛ بهار

  اربعین گرفتن و چله نشــینی اســت! وجود مبارک موسای 
 کلیم 40 شــبانه روز مهمــان خدا بــود. فرمــود: و واعدنا 
موسی ثالثین لیلًه فاتممناها بعشر فتّم میقات ربّه اربعین لیله. 
 به او وعده دیدار و مالقات خصوصی دادیــم؛ آمد به دیدار ما. 
 اول 30 شــب بود؛ بعد 10 شــب اضافه کردیم، جمعا شــد

 40 شب.«
منظور از چله و چله گرفتن، آن اســت که انسان 40 روز خود 
را متوجه خداونــد کند و مراقب اعمال و رفتار خود باشــد تا 
بدینوسیله روح و جان خود را طراوت بخشد. فرد، طی40 روز 
از کارهای بیهوده دوری می کند و توجه اش را به خدا ســوق 
می دهد. چله نشینی یعنی انســان 40 روز مراقبت و توجه به 
خدا داشته باشــد و ســعی کند گناهان را ترک کند که البته 
گاهی هم ذکر یا دعایی انتخاب می شود و برای 40 روز بر آن 
مداومت دارند. برخی تصور می کنند چله گرفتن یعنی بریدن 
از مردم و گوشه گیری و کنار گذاشتن مسئولیت های انسانی و 
اجتماعی. دوری از اجتماع و گناه نکردن که هنر نیست اگر در 

اجتماع بودی و مراقب اعمالت بودی ارزش است.

چگونه چله بگیریم؟

مهری هدهدی

عکس روز

دوخط کتاب

را که شــاید تسلی بخشمان 
باشــد و یاریمــان دهــد تــا 
آســان تر بــه رنج هــای ایــن 
یک گــردن نهیــم. از روزی 
کــه رفته رفتــه دریابی که 
مســئول بیشــتر رنج هــای 
زندگــی نه خــدا بلکه بشــر 
اســت، دیگر بدان هــا تن در 

نخواهی داد.

»مائده های زمینی«
آندره ژید

نــد  می توا زندگــی 
زیباتر از این باشد

رفیق، زندگی را بدان گونه 
که مردمــان به تــو عرضه 
می دارند مپذیر. پیوســته به 
خود بقبــوالن کــه زندگی، 
زندگــی تــو یــا دیگــران، 
می تواند زیباتر از این باشد. 
به هیچ روی آن زندگی دیگر 
را مپذیــر؛ آن زندگــی آینده 

سرسره آبی 1140 متری که به تازگی در پارک جنگلی پنانگ مالزی ساخته 
شده، بلندترین سرسره آبی جهان اســت. رکورد فعلی بلندترین سرسره آبی 
جهان از سال 201۵ متعلق به سرسره ۶0۵ متری پارک اکشن در نیوجرسی 
اســت؛ اما تا یک ماه دیگر جای خود را به سرســره جدید مالزی خواهد داد. 
ماجراجویان می توانند 4 دقیقه هیجان واقعی سرسره سواری را تجربه کنند. 
این سرسره از باالی تپه آغاز شده و بعد از طی مســیر 1140 متری از میان 
درختان جنگلی به یک استخر بزرگ در انتها می رسد. هدف اصلی ساخت این 

سرسره این بوده که بازدیدکنندگان کل پارک را تماشا کنند.

بلندترین سرسره آبی جهان در مالزی

یک کلیسا در شمال ایتالیا وجود دارد که قدمتش به قرن شانزدهم باز می گردد 
و درست در کنار یک صخره ساخته شده اســت. این کلیسا با نگاه اول به نظر 
می رسد که در وســط هوا معلق مانده و دلیلش هم نوع ساخت آن و موقعیت 
مکانی آن در کنار صخره است. جالب است بدانید که ساخته شدن کلیسا روی 
صخره به حفظ آن از قرن شــانزدهم تا کنون کمک بزرگی کرده است و دلیل 
مهمی که باعث شده این کلیسا با این ظرافت و تمیزی باقی بماند این بوده که 
دسترسی به آن بسیار ســخت بوده و به همین دلیل از تخریب آن در این همه 

سال جلوگیری شده است.

برای عبادت در این کلیسا باید صخره نوردی کرد!

گران ترین هدایای تاریخ را ببینید؛ اما تعجب نکنید!)2(
کشتی تفریحی از آنیل آمبانی: آنیل آمبانی، یک قایق تفریحی بزرگ یا به عبارتی یک کشتی تفریحی 84 میلیون دالری برای همسرش 
تینا هدیه گرفت. این هدیه بســیار گران و خاص اســت. قایق مذکور یکی از پرطرفدارترین قایق های تفریحی دوران اخیر بوده که تینا را 
بسیار خوشحال کرده است. دادن چنین هدیه بزرگی بسیار عجیب است؛ اما به هر جهت هر کس آزاد خواهد بود تا با پولش هر کاری بکند.

الماس کوه نور از راجا دولیپ: الماس کوه نور که گران قیمت ترین الماس جهان بوده طی روایت های مختلف ظاهرا از راجا دولیپ به ملکه 
انگلستان یعنی ملکه الیزابت هدیه داده شده است. می توان گفت که این هدیه بسیار ارزشمند و گران قیمت است و چندین میلیارد دالر 

ارزش دارد.
جواهرات الماس الیزابت تیلور: همسر الیزابت تیلور در تولد 40 سالگی او  سرویسی از جواهر به او هدیه داد که  در سال 19۶8 ارزش آن 
حدود 1/0۵0/00دالر بوده است. این هدیه، گران قیمت ترین هدیه ای است که کسی به همسرش می دهد و در واقع زیباترین جواهر دنیا نیز 

محسوب می شود. شاید این هدیه راه خوبی بود تا همسر الیزابت عشقش را به او نشان دهد.
جواهرات چند میلیون دالری از ملک عبدا...)پادشاه عربستان(: ملــک عبدا... ، پادشاه عربستان که بسیار ثروتمند است، یکی از 
گران ترین هدایای تاریخ را داده است اما نه به همسرش، بلکه به باراک اوباما و هیالری کلینتون. هدیه او به هیالری کلینتون شامل گردنبند، 
دستبند، گوشواره و انگشتر بوده  و جواهراتی از طال و الماس نیز به باراک اوباما هدیه داده شده است. ارزش این هدایا چیزی معادل1/473 

دالر بوده و این روشی برای ادای احترام پادشاه به آنها بوده است.
تاج محل از شاه جهان: یکی از معروف ترین سازه های جهان، تاج محل است. این بنا به دستور شاه جهان، حاکم معروف مغول ساخته شده 
و به همسرش هدیه داده شده است. در نهایت ممتاز محل، همسر شاه جهان در همین بنا دفن شده و آرامگاه او در تاج محل بوده است. این بنا 
طی 22 سال توسط 20/000 کارگر ساخته شده و 32 میلیون روپیه هزینه داشته است. تاج محل اکنون یکی از زیباترین مکان های جهان 

به شمار می رود که هدیه ای گران قیمت برای همسر شاه جهان بوده است.

وبگردی

در پی بارش تگرگ در شــهر گوآداالخارای مکزیک، این شهر و ۶ ناحیه حومه 
آن زیر توده ای یک و نیم متری از یخ دفن شدند. در حالی بارش تگرگ این شهر 
مکزیک را پوشانده است که دمای هوا در آن از 30 درجه سانتیگراد فراتر نمی رود. 
به دنبال بارش شدید تگرگ، ده ها جاده و مسیر منتهی به گوآداالخارا مسدود 
شد. همچنین تگرگ خسارات گسترده ای به 200 ساختمان و ده ها خودرویی که 
در خیابان ها پارک شده بودند، وارد کرد. شهرداری گوآداالخارا اعالم کرد صدها 

درخت در پی بارش تگرگ سقوط کردند. 

دفن شهری در مکزیک زیر تگرگ

سریال »سالم آقای مدیر« در پایان راه
کارگردان سریال »ســالم آقای مدیر« از مراحل پایانی تدوین 
این سریال برای پخش از شــبکه دو سیما خبر داد. علیرضا توانا 
درباره این مجموعه که برای شبکه دو آماده می شود، بیان کرد: 
تصویربرداری »ســالم آقای مدیر« اســفندماه سال گذشته به 
پایان رســید و ما حدود ۶ ماه درگیر تولید این مجموعه بودیم. 
وی ادامه داد: همزمان با تولید، تدوین کار نیز انجام می شد و این 
روزها هم مشــغول صداگذاری و تدوین نهایی کار هستیم. توانا 
درباره پخش این مجموعه نیز اظهار کرد: ســریال »سالم آقای 
مدیر« مجموعه ای است که به دانش آموزان و خانواده های آنها 
می پردازد؛ بنابرایــن می تواند مهر ماه پخش شــود. وی درباره 
ویژگی های این مجموعه و جذابیت آن برای قشر نوجوان عنوان 
کرد: از ویژگی های این سریال این است که ۶ روز اول کاری یک 
مدیر مدرسه را طی 30 قسمت می بینیم و در هر قسمت آنقدر 
اتفاقات مهیج و جذاب رخ می دهد که سریال را به اثری پرحادثه 
تبدیل کرده است. کارگردان »ســالم آقای مدیر« پرداختن به 
معضل مواد مخدر در دبیرســتان ها را یکــی از محورهای قصه 
عنوان کرد و گفت: نوجوان اهل ریسک پذیری و هیجان است و 
نمی داند جزئی ترین مسائل چه حجم فاجعه آمیزی از عواقب را 

برایش رقم می زند.

یک فصل در کوبیسم
 کتاب »یک فصل در کوبیســم« اولین رمان اعظم عبداللهیان 
خیلی بیشتر از آن چه فکرش را می کنید، عاشقانه و زنانه است. از 
نام کتاب پیداست که قرار است مستقیم یا غیر مستقیم، شاهد 
پیوندی با نقاشی باشــیم. این رمان کم حجم در 110 صفحه به 
روایت زندگی دختر گرافیست و نقاشی به نام »بهار« می پردازد 
که به اقتضای تحصیل در تهران، از شهرستان به پایتخت آمده و 
در یک خانه مجردی زندگی می کند. زندگی همســایه های او و 
فراز و نشیب هایی که طی رابطه با بهار پیدا می کنند، روایت های 
فرعی کتاب را می ســازند. روایت اصلی اما، رابطه کاری و سپس 
احساسی پیچیده ای است که بهار با یکی از همکاران جوان خود 
به نام »کیوان« پیدا می کند. همین رابطه است که منجر به حضور 
بهار در سلسله ای از درگیری های ذهنی و دشواری های اجتماعی 
می شود که همه آنها حول یک نقطه می چرخند: دردسرهای زن 
بودن. اشتباه نکنید! این از آن رمان های فمینیستی غلیظ نیست 
که با جهت گیری های شدید و زاویه های تند آزارتان بدهد یا کاری 
کند که همین 110 صفحه را نیمه کاره رها کنید. اتفاقا مســئله 
نویســنده دقیقا نقد همین نگاه تک جانبه و رسیدن به قضاوتی 
عادالنه و صحیح از دشواری های یک زندگی زنانه در یک اجتماع 

متمدن بشری است.

بی بی سی، دزدی که با چراغ آمده است
مدیر شبکه کودک درباره پخش برنامه کودک از شبکه بی بی سی 
و اقدامات شبکه کودک در این راستا گفت: 84 درصد خردساالن 
و 82 درصد کودکان بیننده کانال های ما هســتند و بیشترین 
میزان بیننده تلویزیون را شبکه کودک شکل می دهد و گروه های 
محدودی بیننده شــبکه های ماهواره ای هستند که البته دالیل 
مشــخصی دارد. با این حال آماده ســازی که در داخل کشــور 
انجام می شود بسیار بیشتر از آن چیزی است که در خارج انجام 
می شــود. محمد سرشــار اضافه کرد: نگرانی ما از ورود سازمان 
بی بی ســی به حوزه کودک بابت بودجه ای اســت که در اختیار 
دارد. بودجه بی بی سی از وزارت خارجه انگلیس تامین می شود و 
ترسی از هزینه ندارد و می تواند هر برنامه ای را که می خواهد به 
تولید برساند. نکته دیگر هم آرشیو بزرگی از برنامه های کودک 
در دسترس آنهاست که با دوبله می توانند پخش شان کنند. مدیر 
شبکه کودک در ادامه گفت: ما تا به حال با رویکردی سطحی و 
تجاری در تولیدات ماهواره ای روبه رو بودیم و حاال شاهدیم که 
دزدی با چراغ وارد شده است. کسی که تاثیر تربیت را می شناسد 
و پول دارد، وارد عرصه رقابت رسانه ای در جنگ نرم شده است. 
یک حریف جدی وســط میدان آمده که البته شبکه کودک به 

دقت حرکات رقیب را شناسایی می کند.

دیدگاهخبرکتاب

نشاء برنج در 
شهرستان لردگان

لردگان،  شهرســتان 
بــا بیــش از ۲۳۰ هزار 
نفر جمعیــت، از جمله 
استان  شهرستان های 
بختیاری  و  چهارمحال 
است که سهم بسزایی در 
تولید بذر شلتوک و برنج 
سفید دارد به طوری که 
برنج چمپــای لردگان 
یکــی از مرغوب ترین 
و خوش عطــر و بوترین 
نمونه های برنج دانه ریز 

کشور است.

اینستاگردی

 سوسن پرور بازیگر»مثبت فکر کن«  شد

کلبه حقیرانه »مهرداد صدیقیان«

کارگردان دنیای شیرین، پدربزرگ شد

سوسن پرور با انتشار این عکس نوشت: سوسن پرور و سامان دارابی به نمایش 
»مثبت فکر کن« به نویسندگی و کارگردانی علی دهبان پیوستند که مرداد 
ماه در تئاتر هامون روی صحنه می رود. در خالصه نمایش »مثبت فکر کن« 

آمده است: امروز بهترین روز زندگیمون شد... یهویی آ...! 

 مهرداد صدیقیان با انتشار این عکس 
نوشت: الهی، من در کلبه حقیرانه خود 
چیزی دارم که تــو در عرش کبریایی 
خود نداری... من چون تویی دارم و تو 

چون خودت نداری

بهروز بقایی، کارگردان دنیای 
شیرین پدربزرگ شد. علیرضا 
رییسی با انتشــار این عکس 
نوشــت: پدر بــزرگ بهروز 
خان. این خبر خوب را با شما 

قسمت می کنم.
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