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یاد گرفتن یه اکر جدید؛
امروز یه اکر جدید، یه حرفه موردعالقه  

یا یه سرگرمی جالب یاد بگیریم. 
حتی همه عمر هم وقت بزاریم 
زمان  برای یادگیری کمه ، 
چون لکی چیز هست که ما هنوز 

بلد نیستیم!
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»حلقه اصفهان« در سپاه پاسداران

 اگر چه اینترنت در ایران ارزان تر از عربستان و چین است؛ اما کیفیت خدمات با قیمت ها همخوانی ندارد

پرش اینترنت به سوی گرانی
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3

همه برای جاری بودن 
زاینده رود کمک کنیم

شهردار اصفهان:

7

هر روز ابعاد تازه ای از خصومت انگلیسی ها  
علیه ایران رونمایی می شود؛

جنجال انگلیسی

 کلیت بازار اصفهان 
تحت تاثیر جریان آب است

رییس اتاق اصناف:

3
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  همزمان با والدت حضرت معصومه )س( برگزار شد؛

 اجرای طرح »فرشتگان سرزمین من«
در مسجد امام)ره( اصفهان

در روزگاری که شخصیت دختران و زنان جامعه اسالمی مورد هجوم سخت ترین 
و تلخ ترین حمالت شبکه های معاند خارجی قرار گرفته،گروهی از جوانان مومن 
انقالبی ایران اسالمی در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقالب در باب آتش به اختیار بودن در 
حوزه فعالیت های فرهنگی همزمان با والدت حضرت معصومه )س( و روز دختر، به معرفی جایگاه 

صفحه   7واالی دختران و زنان در دین مبین اسالمی...

دختر شیطان   
کارگردان:قربان محمدپور
پردیس ساحل /سیتی سنتر/

سینما بهمن
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داستان از آن سال ها آغاز شد؛ سال های جنگ، سال های بمب و 
باروت و تفنگ. همان سال هایی که شیربچه های اصفهانی، راهی 
خوزستان شدند تا اجازه ندهند وجبی از خاک وطن به دست دشمن بیفتد. همان 
سال هایی که معروف بود بچه های اصفهان جنگ را از آب و گل درآورده اند آن هم 
به لطف دو لشکر؛ لشکر 14 امام حســین)ع( اصفهان و لشکر 8 نجف اشرف. در 
میان سیل ســتارگانی که حاال با آنها می شــود راه را پیدا کرد و میان آن همه 
فرمانده دالور شــجاع و جوانی که یک شــبه انگار قد کشــیدند و مرد شدند و 
مردانگی شان، شــهره تاریخ غیرت و وطن پرســتی و ناموس پرستی تاریخ این 
سرزمین شــد تا همیشــه، دو نفر بودند که هرکجا بودند و هروقت بودند، دل 
رزمنده های تا دِل دشمن رفته و پشت میزنشین هایی که فرمان حمله می دادند 
و پای شان به خط مقدم باز نشده بود، قرص بود و دل دشمن پرترس و هراس؛ این 
دونفر »حســین« و »احمد« بودند. یکی  از آنها فرمانده لشکر اصفهان و دیگری 
فرمانده لشکری از نجف آباد؛ دو لشکری که هنوز هم در باغ شهادت را می زنند تا 
مبادا بسته شود.  پای رزمنده هایشان در گل نمانده و حکایت »فراموش کردگان« 
و »گمشدگان« و »عوض شدگان« ؛ همان سه دسته ای که »باکری« می گفت، 
نشده اند. جنگ برایشان ادامه دارد و یک روز از »خاش« پاره پاره پیکرهایشان 
می آید و روزی از سوریه، از کنار حرم بانوی دمشق، بی سر و بی دست؛ در راه دفاع 

از حریم و حرم.
 و این راه هنوز ادامه دارد... سپاه اصفهان هنوز هم سپاه ایران است وقتی قرار باشد 
اجازه ندهیم دشمن نگاه چپ به این سرزمین بیندازد. وقتی پهپادهای شان را در 
آسمان سرنگون می کنیم و ملوان هایشان را روی دریا سرافکنده. سپاه اصفهان 
هنوز هم پای پاســداری از این سرزمین ایستاده است، پاســداری از آرمان ها و 

ارزش ها.
یک بار دیگر، حکمی از طرف فرمانده کل قوا صادر شده و باز هم نام »اصفهان« به 
میان آمده است. معرفی رییس جدید سازمان بسیج مستضعفین شاید به خودی 
خود ، اتفاق ویژه ای به حساب نمی آمد و حاشیه مهمی نداشت؛ اما از این جهت 
که فرمانده جدید بسیج از استان اصفهان و از سپاه صاحب الزمان)عج( انتخاب 
شده، قابل توجه است. سرتیپ سلیمانی، فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان که در سال ۹۶ درجه سرتیپ تمامی را دریافت کرد، حاال جانشین سردار 

غیب پرور شده است. »سلیمانی« البته متولد شهر فارسان در استان چهارمحال 
و بختیاری است؛ اما طی این ســال ها فرماندهی سپاه استان اصفهان را برعهده 
داشت. او حاال در کنار سردار سالمی، پاکپور و فدوی از سرداران اصفهانی ارشد 
در سپاه پاسداران محسوب می شوند. پس از انتصاب سرلشکر حسین سالمی به 
عنوان فرمانده سپاه در اردیبهشت ماه ســال جاری، تغییرات در تیم فرماندهی 
سپاه پاسداران آغاز شد. ســایت »فرارو« در همین باره نوشت که: »در تغییرات 
صورت گرفته نکته بارزی که وجود دارد این است که فرماندهانی که در دو لشکر 
14 امام حسین )ع( و هشت نجف سابقه حضور داشته اند در ساختار فرماندهی 
جدید ترفیع گرفته اند. شاید این نکته ناشی از اصفهانی بودن سرلشکر سالمی و 

حضور او در لشکر 14 امام حسین )ع( در دوران دفاع مقدس است.«
سرلشــکر ســالمی، فرمانده جدید ســپاه اهل گلپایگان در اســتان اصفهان 
اســت. عمده فعالیت های او در دوران دفــاع مقدس مربوط به لشــکر کربال، 
 لشکر 14 امام حســین )ع( اصفهان و مســئولیت عملیات قرارگاه دریایی نوح 

می شود.
جدای از سرلشکر سالمی، جانشین او سردار علی فدوی نیز وضعیت مشابه دارد. 
سردار فدوی متولد اردستان در استان اصفهان است. او نیز در دوران دفاع مقدس 
در لشکر هشت نجف به فرماندهی سردار شــهید کاظمی و قرارگاه دریایی نوح 

فعالیت کرده است.
ســردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز وضعیتی مشــابه دارد. او اهل 
اصفهان نیســت، ولی در حلقه اصفهانی ها قرار دارد. پاکپور متولد اراک است، با 

این حال سال ها فرمانده لشکر هشت نجف بوده است.
و این راه هنوز ادامه دارد. هنوز هم پای پاســداری که وســط باشد، »اصفهان« 
سربدار و جان پناه وسط تمام معرکه های خون و خطر است و هنوز شهید شهید 
نشانه می آورند از غیرت و غرور اصفهانی که تا بوده، به ایثار و سرافرازی اش شهره 
بوده است. به »معین« بودنش و به »محال« کردن تمام غیرمحال ها وقتی دشمن 
تا بن دندان مسلح با لشــکر جهانی خود، خیال می کرد می تواند سه روزه نسخه 
ایران مان را بپیچد و »خرازی« ها و »کاظمی« ها اجازه ندادند رویای دشمن تعبیر 
شود. امروز هم اصفهانی ها هنوز وسط میدان هستند تا اجازه ندهند امنیتی که 

خون شهدا ضامن آن شد، خدشه دار شود.

»حلقه اصفهان« در سپاه پاسداران

موزه هنرهای معاصر
پراکندگی متن/همپوشانی ذهن

12 الی 21 تیر

گالری صفر/یک
دغدغه ها، انسان معاصر

مدیا: عکس
7 تیر الی 7 مرداد
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علیرضا کریمیان

انگار قرار نیست حاشیه ها و تنش های میان ایران و 
انگلیس پایان یابد. در حالی که پس از انعقاد برجام 
این کشور تالش های زیادی را برای اعمال نفوذ در 
ایران به کار بست و حتی با فرســتادن وزرای امور 
خارجه خود به کشورمان کنش های گسترده ای را 
در زمینه سیاست خارجی به نمایش گذاشت؛ اما در 
نهایت این روزها انگلیســی ها اقدامات پر از اشتباه 
و خطایی را انجام می دهند که به جز گســترده تر 
شــدن خصومت ها و آشکار شــدن نیت اصلی آنها  

نتیجه ای ندارد.
 پس از دعوت ســفارت انگلیس از برخی از فعاالن 
سیاسی و اجتماعی و فرســتادن ایمیل به برخی از 
ایرانی ها برای دریافت کمک برای برگزاری جشن 
تولد ملکه، این روزها برگزاری یک نشست خبری 
که گفته می شــود در جهت تلطیف فضای روانی و 
افکار عمومی ایران نسبت به انگلیسی ها ترتیب داده 
شده، به جنجالی تازه تبدیل شده است؛ نشستی که 
البته با بایکوت و اعتراض شــدید رسانه های ایرانی 
به دلیل اعمال نظرات تیم سفارت انگلیس مواجه 
و تقریبا کنسل شــد و در آخرین اقدام ضد ایرانی، 
انگلیس یک کشتی ایرانی را در آب های جبل الطارق 
متوقف کرده است؛ اقدامی که با اعتراضات و احضار 
سفیر انگلیس از سوی مقامات کشورمان مواجه شد. 
روز پنجشنبه، میلیون ها بشکه نفت ایران در منطقه 
جبل الطارق توسط انگلستان توقیف شد؛ بررسی ها 
نشــان می دهد مالکیت این نفتکش متعلق به یک 
شرکت روسی بوده است. خبر توقیف نفتکش، ابتدا 
توســط خبرگزاری رویترز منتشر شــد این رسانه 
مدعی شد نفتکشی به نام Grace ۱ توسط نیروی 
دریایی انگلســتان در منطقه جبل الطارق توقیف 
شده است. این نفتکش قصد داشته ۲ میلیون بشکه 
از نفت ایران را به پاالیشگاه های سوریه برساند، هر 
چند تا چند ساعت مقامات ایرانی در مورد این خبر 
واکنشــی نشــان ندادند؛ اما در نهایت سید عباس 
موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد: در 
پی توقیف غیر قانونی یــک نفتکش ایرانی در تنگه 
جبل الطارق توسط نیروی دریایی انگلستان، سفیر 
این کشور در تهران هم اکنون به وزارت امور خارجه 
احضار شد. این واکنش تایید کرد که کشتی روسی 

تحت مالکیت ایرانی ها قرار داشته است. رئیس اداره 
سوم غرب اروپا در جریان این احضار با غیرقابل قبول 
دانســتن این اقدام و اینکه حسب اطالعات موجود 
توقیف این نفتکش به درخواســت آمریکا صورت 
گرفته است، خواستار رهاسازی سریع نفتکش مزبور 
شد. وی با اشاره به حرکت این نفتکش در آبراه های 
بین المللی، اقدام نیروی دریایی انگلیس را معادل با 
راهزنی دریایی دانسته و گفت آن کشور حق ندارد 
تحریم های یکجانبه خود یا اتحادیه اروپا را به صورت 
فراسرزمینی علیه کشورهای دیگر اعمال کند. این 
همان سیاست زورمدارانه آمریکاست که کشورهای 

اروپایی همواره نسبت به آن معترض بوده اند.
 در این دیــدار مدارک و مســتندات مربوط به این 
نفتکش و محموله آن کــه حکایت از حرکت کامال 
قانونی نفتکش دارد در اختیار ســفیر انگلیس قرار 
گرفته و تاکید شــد که جمهوری اسالمی ایران از 
تمامی ظرفیت های سیاســی و قانونــی خود برای 
رهاسازی این کشتی و استیفای حقوق خود استفاده 
خواهد کرد. بر اساس اعالم مقامات انگلیسی، توقیف 
این کشتی به دلیل نقض تحریم های اتحادیه اروپا 

علیه سوریه انجام شده است.

 بر همین اساس ســخنگوی نخست وزیر مستعفی 
انگلیس در خصوص توقیــف نفتکش ایرانی گفت 
که توقیف این نفتکش »پیام روشنی« است مبنی 
بر اینکه نقض تحریم هــای اتحادیه اروپا »غیر قابل 
قبول« اســت و مقامات جبل الطارق که در توقیف 
موفقیت آمیز عملیات دست داشــتند را تحسین 
می کنیم . از سوی دیگر سایر مقامات اتحادیه اروپا 
اعالم کرده اند که از جزییات این حادثه خبر ندارند؛ 
اما مقامات آمریکایی با گفتن اینکه توقیف نفتکش 
حامل نفت خام ایران در تنگه جبل الطارق »خبری 
عالی« اســت از اقــدام انگلیــس در این خصوص 

استقبال کرد.
 »جان بولتون«، مشــاور امنیت ملــی آمریکا در 
حســاب کاربری اش در توئیتر نوشــت: »انگلیس 

ابرنفتکش گریس ۱ را که با نقض تحریم های اتحادیه 
اروپا در حال حمل نفت ایران به سوریه بوده، متوقف 

کرده است«.
 اعمال محدودیت برای نفتکــش های ایرانی چند 
وقتی است که در دســتور کار متحدان آمریکا قرار 
گرفته اســت. یک نفتکش ایرانی هــم در آب های 
جده مدتی اســت که اجازه خروج ندارد؛ هر چند 
آمریکا تالش هــای زیــادی را بــرای محدودیت 
تردد نفتکــش های حامل نفت ایــران انجام داده؛ 
اما برخی از رســانه های خارجی مدعی هســتند 
که ایران با ترفندهای زیــادی در پی دور زدن این 
محدودیت هاست. ماه گذشته بود که رویترز مدعی 
شــد یک نفتکش ایرانی در آب های آسیای جنوب 
شرقی چندین بار تغییر مســیر داده است و هنوز 
مشــخص نیســت مقصد اصلی محموله نفت آن 
کجا خواهد بود! در آن زمــان مقامات آمریکایی به 
کشورهای حوزه جنوب شــرقی به خصوص هنگ 
کنگ و سریالنکا هشدار دادند که اگر با این کشتی 
ارتباطی داشته باشند مشمول تحریم های آمریکا 
خواهند شــد؛ اما در نهایت مشــخص نشد که این 

کشتی در کدام کشور پهلو گرفت.

 اسناد فوق محرمانه انگلیس 
در سطل زباله ای در لندن!

رسانه های انگلیس از یک رسوایی امنیتی بزرگ 
مربوط به اسناد فوق محرمانه تسلیحات شیمیایی 
و بیولوژیکی این کشــور خبر دادند. رسانه های 
انگلیس فاش کردند هزاران صفحه اســناد فوق 
محرمانه مربوط به تاسیسات مشهور سالح های 
شیمیایی و بیولوژیکی این کشور در پارک علمی 
»پورتون داون«، در سطل آشغال پارکینگی در 
شمال شــهر لندن پیدا شده اســت. این اسناد 
که آرشــیو این مرکــز از دهه ۱۹۸۰ تــا پایان 
۲۰۱۷ اســت، شــامل اطالعاتی بسیار حساس 
مانند جزییات تجهیزات امنیتی مورد اســتفاده 
نگهبانان، آدرس منزل کارکنان و مقامات امنیتی 
و همچنین وظایف نیروهای گشــتی و حتی رمز 

عبور رایانه های این مرکز است.

اعتراض روسیه به توزیع نقشه 
ژاپن در اجالس جی ۲۰

روســیه رســما نســبت به اقدام ژاپن در توزیع 
نقشه ای از این کشور در اجالس جی۲۰ اعتراض 
کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعالم 
کرد پس از آن که در جریان برگزاری اجالس جی 
۲۰ در اوزاکا، نقشه ای در بین شرکت کنندگان 
توزیع شــد که در آن جزایر کوریــل جنوبی به 
عنوان بخشی از سرزمین ژاپن معرفی شده بود، 
روسیه به طور رســمی مراتب اعتراض خود را به 
توکیو اعالم کرده است. جزایر کوریل جنوبی که 
از زمان پایان جنگ جهانی دوم در ســال ۱۹۴۵ 
میالدی در کنترل روســیه قرار دارد، از ســوی 
ژاپنی ها به نام »سرزمین های شمالی« نام گذاری 
شده اســت. پیش از این در اوایل ماه فوریه سال 
جاری میالدی »آبه شــینزو« نخست وزیر ژاپن 
این تصاویر را در صفحه یوتیوب خود منتشر کرده 
بود. با این وجود در ماه ژوئــن والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روســیه تاکید کرد کــه با وجود 
ادعاهای ارضی ژاپــن، جزایر کوریل همچنان به 
عنوان بخشی از خاک روسیه محسوب می شود و 
این کشور، پرچم روسیه را در این جزایر برافراشته 

نگه خواهد داشت.

توافق شورای نظامی و اپوزیسیون 
سودان بر سر تقسیم قدرت

شورای نظامی و انتقالی سودان و اپوزیسیون این 
کشور پس از دو روز مذاکره بر سر تقسیم قدرت 
در دوره انتقالی توافق کردند. در همین راســتا، 
محمد الحسن ولد لبات، فرستاده اتحادیه آفریقا 
به سودان در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: دو 
طرف درباره تعویق تشکیل مجلس نمایندگان تا 
زمان شکل گیری یک دولت غیرنظامی به توافق 
رســیدند. لبات ادامه داد: در مذاکرات میان دو 
طرف همچنین توافق شــد که پس از سه سال 
دوره انتقالی یک دولت غیرنظامی متشکل از افراد 
مســتقل و دارای صالحیت ملی با ریاست یک 

نخست وزیر دارای همین صفات تشکیل شود.

 هشدار »پوتین« درباره ورود 
شبه نظامیان از ادلب به لیبی

رییس جمهوری روسیه گفت، نگران این است که 
شبه نظامیان از داخل استان ادلب سوریه به لیبی 
گسیل شوند و نسبت به وخامت اوضاع در لیبی 
نیز هشدار داد. والدیمیر پوتین، رییس جمهوری 
روسیه طی ســخنرانی در یک نشست خبری در 
رم، ایتالیــا و پس از گفت وگو بــا جوزپه کونته، 
نخست وزیر این کشــور گفت: مسکو، خواستار 
این اســت که طرف های درگیر در لیبی بر یک 
آتش بس توافق داشــته باشــند. وی ادامه داد: 
 ما از طرف هــای درگیر در لیبــی می خواهیم تا 
گفت وگو کنند و وارد یک روند سیاسی مناسب 
شوند تا به این ترتیب مشکالت کشور را از میان 

بردارند.

جنجال انگلیسی

گفت وگوی وزرای ایران و 
عراق درباره توافقات نظامی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار 
کــرد: حمایت از دولــت و ملت عــراق جزو 
سیاست های اصولی جمهوری اسالمی ایران 
است. امیر ســرتیپ حاتمی در گفت وگوی 
تلفنی با »نجاح حســن علی الشمری« وزیر 
جدید دفاع عــراق، ضمن تاکید بــر اجرای 
توافقات دفاعی و نظامی گذشته فیمابین بیان 
کرد: امیدوارم در زمان تصدی جنابعالی، شاهد 
توســعه و تقویت بیش از پیش همکاری های 
دفاعی و نظامی میان دو کشــور باشیم. وی با 
اشاره به نقش نیروهای مسلح عراق در شکست 
گروه های تروریســتی جهت برقراری ثبات و 
امنیت در این کشور گفت: ملت عراق باید به 
نیروهای مسلح خود ببالد؛ چرا که این حماسه 

هیچ گاه در تاریخ فراموش نمی شود.

 تخطی دولت
 در اجرای مصوبه مجلس

رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
با اشــاره به تخطی دولت در اجرای مصوبه 
مجلس برای تخصیــص ۱۴ میلیارد دالر ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاالهای اساسی، 
گفت: متاســفانه دولت تاکنون این مصوبه 

مجلس را اجرا نکرده است. 
حمیدرضــا حاجی بابایی متذکر شــد: این 
مشکل از آنجایی شــکل گرفت که مجلس 
در زمان تصویب ایــن مصوبه همه اختیارات 
را به دولت داد و به طور دقیق مشخص نکرد 
که جامعــه هدف این ۱۴ میلیــارد دالر چه 
کسانی هســتند، چگونه این پول باید هزینه 
شود و کاالهای اساســی دقیقا مشمول چه 
کاالهایی اســت؟ وی افزود: مشکل از خود 
ماســت که در زمان تصویب الیحه بودجه به 
این مسئله بسیار مهم، توجه کافی نکردیم و 
همه موارد را در اختیار دولت قرار دادیم و االن 
دولت است که درباره صفر تا صد این مصوبه 

تصمیم گیری می کند.

بازشدن پای ۲ زن به پرونده 
جاسوسی اسراییل از ایران!

 نخست وزیر اسراییل گفته است که چهار مرد 
و دو زن در ماجرای ســرقت اسناد هسته ای 
ایران و انتقال آن از تهران به ســرزمین های 
اشغالی نقش داشــته اند. نتانیاهو گفته است 
که این عملیات جاسوسی عامل اصلی خروج 
دونالد ترامپ از برجام بوده و باعث شــده تا 
رییس جمهور آمریکا برای تشــدید فشارها 
علیه ایران توجیه شــود. حــاال بحث هایی 
درباره اینکــه ۲ زنی که در پرونده ســرقت 
اسناد هســته ای ایران دســت داشته اند، در 
نقش همان پرســتوها عمل کرده و حاال به 
ســرزمین های اشغالی برگشــته اند، مطرح 

شده است.

وعده وزیر دارایی فرانسه:
 اولین معامله از طریق اینستکس 

به زودی صورت می گیرد
وزیر دارایی فرانســه از انجام اولین معامله از 
طریق کانال مالی اروپا برای تسهیل تجارت 
با ایران )اینســتکس( در آینــده ای نزدیک 

خبر داد. 
»برونو لومر« در خصوص روند عملیاتی شدن 
اینستکس گفت: »ما می خواهیم اینستکس 
ظرف چند روز آینده اجرایی شود و امیدواریم 
که اولین تراکنش آن ظــرف همین روزهای 
آینده به انجــام برســد.« وی در عین حال 
خاطرنشان کرد: »اولین تراکنش اینستکس 
یک تراکنش محدود خواهد بود؛ اما یک نقطه 
شروع محسوب می شود و ما انتظار داریم که 

اینستکس یک ابزار کارآمد باشد.«

باهنر
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین:

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه عبور ایران 
از ذخیره سازی اورانیوم غنی شــده از سقف ۳۰۰ 
کیلوگرم بــه معنای نقــض برجام نیســت، گفت 
اروپایی ها بایــد زمــان خروج آمریــکا از برجام و 
کارشکنی های مکرر این کشور در قبال برجام ابراز 
نگرانی می کردند نه االن که جمهوری اسالمی برای 
حفظ این توافق اقدام به کاهش تعهدات خود کرده 

است. 
»علی نجفی خوشرودی«، گفت: اروپایی ها و کسانی 
که به هر عنوانی نسبت به کاهش تعهدات برجامی از 
سوی ایران واکنش نشان می دهند، باید زمان خروج 
آمریکا از برجام و نقض این توافق از سوی کاخ سفید، 
موضع گیری می کردند. این نماینده مجلس تصریح 
کرد: ما طبق روالی که در برجام پیش بینی شده با نظر 
به اصول و چارچوب های حقوق بین المللی، تصمیم 
به کاهش تعهدات برجامی گرفته ایم و این به معنای 

نقض برجام نیست.

 کاهش تعهدات برجامی
 نقض برجام نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

چرت زدن »برلوسکنی« 
در پارلمان

چرت زدن »سیلویو برلوسکنی« نخست وزیر 
ســابق و یکی از نمایندگان منتخب ایتالیا در 

جلسه پارلمان اروپا.

هیچ مشکل شخصی با تحریم های احتمالی ندارم

پیشنهاد سردبیر:

دبیرکل جامعه اســالمی مهندسین گفت که 
سال ۹۸ سال انتخابات است و ذهن بسیاری از 
فعاالن سیاسی به مقوله انتخابات و رقابت های 
انتخاباتــی معطــوف می شــود. محمدرضا 
باهنر ادامــه داد: متاســفانه در غیبت احزاب 
چارچوب مدار قدرتمند در هر انتخاباتی اکثر 
انرژی مان صرف ایجاد وحدت در درون خودمان 
می شود؛ اما ناچاریم روی وحدت کار کنیم. وی 
با بیان اینکه در جریان اصولگرایی از طیف تند 
تند تا کند کند داریم و تالش ما این اســت که 
بتوانیم همه این طیف ها را زیر یک چتر بیاوریم، 
تصریح کرد: نیاز داریــم که حداکثر وحدت را 
داشته باشیم. زمینه و فضای رای اصولگرایان 
در جامعه فراهم اســت و باید بتوانیم با ائتالف 
خود در جریــان اصولگرایی رای مــردم را در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفندماه 

سال جاری به دست آوریم.

 فضای رای اصولگرایان 
در جامعه فراهم است

علیرضا محجوب
عضو فراکسیون امید:

وزیر امور خارجه ایران در پاســخ به این سوال که 
مقام های دولت »دونالد ترامــپ«، رییس جمهور 
آمریکا از احتمال قرار دادن او در فهرست تحریم ها 
سخن گفته اند، گفت: »هر کس که من را می شناسد 
می داند که من یا خانواده ام ملکی در خارج از ایران 
نداریم. من شخصا حتی حساب بانکی هم در خارج 
از ایران نــدارم. ایران کل زندگــی و تنها تعهد من 
است. بنابراین، هیچ مشکل شخصی با تحریم های 

احتمالی ندارم.«
محمد جواد ظریف ادامه داد: »تنها تاثیر و احتماال 
تنها هدف قرار دادن من در فهرست تحریم محدود 
کردن توانایی من برای برقراری ارتباط است و شک 
دارم که این کمکی به کسی بکند. مطمئنا این کار، 
احتمال تصمیم گیری از روی آگاهی در واشنگتن را 
محدود خواهد کرد.« وی اضافه کرد: »همه طرف ها 
با چشــمان باز نســبت به آنچه ممکن بود و آنچه 
ممکن نبود بر سر این توافق مذاکره کردند و از هیچ 

چیز غفلت نکردیم«.

هیچ مشکل شخصی با 
تحریم های احتمالی ندارم

وزیر امور خارجه :

عضو فراکســیون امید مجلس گفت: حتما 
عیوبی در دولت هست؛ اما معتقدم دولت بعد 
از 6 ســال همچنان قابل دفاع است. علیرضا 
محجوب افزود: بخشی از مشکالت به خاطر 
دشمن خارجی است و اگر در دولت کسانی 
هســتند که می خواهند ما را تسلیم آمریکا 
کنند، حتما مذموم هســتند و اگر قصدشان 
رفاه مردم است، حتما شیوه شان مورد قبول 
است. وی ادامه داد: در عرصه اقتصادی، دولت 
دو دوره دارد؛ ۴ سال و اندی را خوب مدیریت 
کرد و تورم را نگه داشت و بعد، وارد یک دوره 
جدید شده اســت. محجوب در ادامه درباره 
عملکرد 6 ســاله دولت حسن روحانی گفت: 
هیچ چیزی را نباید به صورت مطلق و محض 
تعریف کنیم یا بکوبیم؛ حتما عیوبی در دولت 
هســت؛ اما من معتقدم دولت بعد از 6 سال 

همچنان قابل دفاع است.

دولت روحانی همچنان 
قابل دفاع است

پیشخوان

بین الملل

 هر روز ابعاد تازه ای از خصومت انگلیسی ها  علیه ایران رونمایی می شود؛
پشــت پرده یک داروی 

سرطان زا

انتقاد دولت از صدا و سیما

صدا و ســیما رشته های 
وزارت نفت را پنبه می کند

اینکه می گویند  در حج به 
آمریــکا اعتــراض نکنید، 

سیاستی شیطانی است

مقامات آمریکایی با گفتن اینکه توقیف 
نفتکش حامل نفت خام ایران در تنگه 

جبل الطارق »خبری عالی« است از اقدام 
انگلیس در این خصوص استقبال کرد

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس:
عاقبت نجفی را هم دیدیم!

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس اظهار داشت: تعجب می کنم چرا شورای شهر تهران دائما 
به دنبال حاشیه سازی است، یک روز زیست شــبانه را مطرح می کند که رییس شورای شهر آقای محسن 
هاشمی می گوید من اجازه نمی دهم فرزندم در زیست شبانه حضور یابد و صدای علما هم در می آید.  ابوالفضل 
ابوترابی با اشاره به حاشیه های انتخاب شهردار تهران، گفت: اطالعات سپاه پرونده آقای نجفی را بارها نزد 
رییس جمهور، رییس شورای شهر تهران و وزیر اطالعات برده بود؛ اما آنها بدون توجه به این پرونده، نجفی را 
به سمت شهردار تهران منصوب کردند، عاقبت نجفی را هم دیدیم! عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان 
اینکه برگزاری انتخابات شورایاری ها »غیرقانونی« است، تصریح کرد: هیئت وزیران و مجلس مصوبه ای برای 
برگزاری قانونی این انتخابات ندارند. ابوترابی ادامه داد: برگزاری انتخابات شورایاری ها میلیاردها تومان هزینه 

روی دست مردم تهران می گذارد که از محل عوارض شهری پرداخت می شود. 

از سوی روابط عمومی وزارت اطالعات؛
نقل قول از وزیر اطالعات درباره مذاکره با آمریکا تکذیب شد

روابط عمومی وزارت اطالعات خبر منتشر شده در برخی رسانه ها به نقل از وزیر اطالعات مبنی بر اینکه » اگر 
مقام معظم رهبری این اجازه را صادر کنند مذاکره میان ایران و آمریکا انجام خواهد شد« به شدت تکذیب و 
اعالم کرد: چنین مطلبی به هیچ وجه در سخنرانی اخیر وزیر اطالعات در مسجد جامع قائمشهر بیان نشده 
است. روابط عمومی وزارت اطالعات تصریح کرده است: متاسفانه برخی رسانه ها با فهم نادرست از سخنرانی 
وزیر اطالعات در مراســم یادواره شهید آیت ا... قاسمی سوادکوهی از شــهدای مازندرانی هفتم تیر و فرزند 
شهیدش حجت االسالم محمد صادق قاسمی در مسجد جامع قائمشهر، با تقطیع و جابه جایی کلمات، آنچه 
را که به هیچ وجه در سخنرانی وزیر اطالعات نبوده، به ایشان منتسب و منعکس کردند. روابط عمومی وزارت 
اطالعات افزوده است: وزارت اطالعات وظیفه خود می داند اینگونه موارد را که باعث تشویش اذهان عمومی و 

دستاویز تبلیغاتی رسانه های ضد انقالب و بیگانه می شود، از مراجع قانونی پیگیری کند.

چهره ها
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آببرایکشتتابستانهرهاسازیمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

بیسکویت پذیرایی

رییس اتاق اصناف:
کلیت بازار اصفهان تحت تاثیر 

جریان آب است
رییس اتاق اصنــاف توجه بــه بازارهای قدیمی 
اصفهان را از جمله تاثیرات جریان آب زاینده رود 
می داند ومی گوید: گردشگری داخلی که به دلیل 
جاری بودن رودخانه توســعه می یابــد، در رونق 
اقتصاد داخلی تاثیرگذار است؛ زیرا یکی از علت های 
اصلی سفر مسافران داخلی به اصفهان همین زاینده 
رود است. رسول جهانگیری رونق صنایع دستی و 
کاالهای مختص اصفهان را به دلیل جریان زاینده 
رود می داند و می گوید: کلیت بازار اصفهان تحت 
تاثیر جریــان آب بوده و شــامل اصناف خدماتی 
همچون کافی شاپ ها و بستنی فروش ها همچنین 

خدمات فنی تعمیر وسایل نقلیه مسافران است.

سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان 
تیرماه رونمایی می شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گلپایگان 
گفت: سامانه اشتغال ایرانیان تاپایان تیرماه امسال با 
هدف سیاست گذاری دقیق در حوزه کار و اشتغال 
کشور راه اندازی می شود؛ با راه اندازی این سامانه نه 
تنها تمام افراد شاغل در کشور یک کد شغلی دریافت 
می کنند؛ بلکه تخصص و مهارت آنها در حوزه کار و 
اشتغال مشخص می شود. عیسی منصوری گفت: 
بانک ها رفتن به سمت سرمایه گذار و متقاضی را به 
جای نشســتن و منفعالنه عمل کردن و شفافیت و 
سرعت عمل در پرداخت تسهیالت ، انتخاب کنند. 

اختصاص 300 میلیارد ریال 
اعتبار به طرح های روستایی

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری 
در بازدید از طرح های گردشــگری روســتایی در 
شهرســتان لنجان با بیان اینکه طرح های توسعه 
و اجرای زیر ساخت ها در روســتاهای شهرستان 
لنجــان به خوبی عملیاتی شــده، گفت: امســال 
بیش از 300 میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت 
به طرح های دارای توجیه اقتصادی در روســتاها 
تخصیص یافته اســت. علــی رحمانی با اشــاره 
به پیشــرفت طرح هــای عمرانی در روســتاهای 
شهرستان لنجان افزود: برای تکمیل برخی از این 
طرح ها بیش از 15 میلیارد ریال اعتبار تخصیص 

یافته است.

بیسکویت پذیرایی با طعم 
نارگیلی گرجی مقدار 900 گرم

 10,500
تومان

بیسکویت سالمت با طعم هل 
با تزئین شکر مقدار 1200 گرم

 20,000
تومان

بیسکویت نسترن با طعم 
نارگیل مقدار 2000 گرم

 30,000
تومان

نایب رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: اگــر از خروج دام 
در کشور جلوگیری شــود، احتمال کاهش قیمت گوشت در آینده 
وجود دارد. عبدالرضا آقاجانی اظهار کرد: امسال مراتع خوب است و 
دامداران، آذوقه کافی در اختیار دارند و این موضوع باعث شده که در 
حال حاضر دام ریز، کمتر برای فروش عرضه شود. نایب رییس اتحادیه 
گوشت قرمز اصفهان تصریح کرد: ســه نوع گوشت گوسفند داریم، 

گوسفندهای با وزن 10 تا 15 کیلوگرم که گوشت درجه یک محسوب 
می شود که هر کیلو صد هزار تومان است، گوشت گوسفند با وزن باالتر 
که هر کیلو 85 تا 90 هزار تومان است و گوشت گوسفند درجه سه که 
هر کیلو 75 هزار تومان در بازار به فروش می رسد. وی افزود: گوشت 
دام سنگین نسبت به گذشته، در هر کیلوگرم 10 تا 15 هزار تومان 
کاهش قیمت داشته و گوشت گوساله مخلوط از 90 به 81 هزار تومان 

رسیده است. گوشتی که در سطح استان با قیمت هر کیلوگرم 65 هزار 
تومان عرضه می شود گوشت گاو درجه سه است و در کشتارگاه ها زیر 
نظر بازرسان ذبح می شود و مشکلی ندارد. وی در مورد افزایش قیمت 
یا کاهش قیمت گوسفند در روزهای پیش رو گفت: اگر از خروج دام 
جلوگیری شــود، احتمال کاهش قیمت وجود دارد؛ اما اگر صادرات 

وجود داشته باشد، ممکن است با افزایش قیمت هم مواجه شویم.

بازگشت کباب های داغ در روزهای یخ گوشت؛
گوشت های 65 هزار تومانی، درجه سه است

کافی اســت بخواهید از اینترنت اطالعاتی را به دست 
آورید یا ناچار به دانلود یک فایل باشید تا بفهمید چه 
کار ســخت و گاهی زمانبری را در پیــش دارید. اگر 
احیانا مدتی در خارج از کشور هم زندگی کرده باشید 
تقریبا از سرعت اینترنت و میزان قطعی آن هم شوکه 
می شوید؛ اما بر اســاس آماری که اخیرا منتشر شده، 
وضعیت اینترنت در ایران آنقدرها هم خراب نیست. در 
جدیدترین رده بندی منتشر شده قیمت اینترنت در 
ایران، ارزان تر از عراق، عربستان و چین است. بر اساس 
اطالعات پایگاه تخصصی Cable که کشورهای دنیا 
را از نظر قیمت اینترنت در 6 گروه دسته بندی کرده 
است، ایران جزو گروه دو به لحاظ قیمت اینترنت قرار 
دارد که قیمت هر گیگابایت اینترنت در این کشورها 1 
تا 2.5 دالر است. اگر چه اینترنت در ایران ارزان است؛ 
اما شــکایت ها از کیفیت و قیمت خدمــات اینترنتی 
نشــان می دهد که مشــتریان از نوع این ارائه رضایت 
ندارند. علی رغم اینکه اغلب کشــورها حتی در آسیا 
تالش دارند تا به شهروندان اینترنت رایگان یا کم هزینه 
برسانند در ایران بیشترین شکایت ها مربوط به قیمت 
و عدم تناسب میان هزینه های دریافتی و خدمات ارائه 
شده است. نتایج مربوط به طرح آمارگیری برخورداری 
خانوار ایرانــی از فناوری اطالعات و ارتباطات نشــان 

می دهد از مجموع خانوارهای کشور حدود 18 میلیون 
خانوار )72.8 درصد( در محل سکونت خود به اینترنت 
دسترسی داشته و 6.7 میلیون خانوار در محل سکونت 
خود به اینترنت دسترســی ندارند. در همین حال از 
کل خانوارهای دارای دسترســی به اینترنت در محل 
سکونت، تعداد 1۴.5 میلیون خانوار در نقاط شهری و 
3.5 میلیون خانوار در نقاط روستایی زندگی می کنند. 
بر اســاس آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که 
بر اساس وضعیت سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات 
مشــترکان خدمات ارتباطی تهیه شده است، کاربران 

اینترنت در کل کشور، اغلب از ارائه خدمات پشتیبانی 
نامطلوب اینترنت شکایت دارند. در این گزارش که کل 
کشور به مناطق شش گانه تقسیم شده است، در منطقه 
مرکزی که شامل استان اصفهان هم می شود، بیشترین 
شکایت مشترکان مربوط به اینترنت و کمترین تعداد 
شــکایات مربوط به خدمات پستی اســت. تعداد کل 
شــکایت های ثبت شــده در ماه های اخیر مربوط به 
استان اصفهان )59 درصد( و کمترین مربوط به استان 
چهارمحــال و بختیاری )5.3 درصد( اســت. فراوانی 
موضوع شــکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط 

به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی 
نامطلوب اســت. اینترنت در اصفهــان به دلیل برخی 
از اختالالت در سیستم ســامانه ای 2020 در ماه های 
اخیر شــدت هم گرفته اســت. نارضایتی مشتریان از 
ســرویس دهی اینترنت هــا در حالی اســت که گفته 
می شود وزیر برای گران کردن قیمت ارائه اینترنت به 
اپراتورها چراغ سبز نشان داده است. این موافقت البته 
مشروط به باال بردن کیفیت خدمات است. جهرمی در 
ســال 96 و آخرین باری که مجوز گرانی اینترنت را به 
اپراتورها داد هم شرط باال بردن کیفیت و البته حذف 
محدودیت حجم اینترنت را اعمال کرد که در نهایت نه 
کیفیت باال رفت و نه مشتریان در ماه های پس از اجرای 
این طرح از حجم اینترنت رضایت داشتند. با این حال 
به نظر می رسد وزیر ارتباطات تلویحا با افزایش قیمت 
موافق است؛ اما شرط آن را افزایش کیفیت سرویس، 
به روز رســانی ســرویس ADSL و حرکت به سمت 
VDSL در کنار اســتفاده از تولید داخل می داند. در 
ماه های اخیر وزیر جوان ارتباطات، خط و نشــان های 
زیادی برای اپراتورها کشــیده است تا شاید بخشی از 
اوضاع نابه ســامان اینترنت و خدمــات مربوط به این 
بخش را ســاماندهی کند؛ اما به نظر می رسد انحصار 
در این بخش نه تنها اپراتورها را ملزم به پاســخگویی 
به مشــتریان نمی کند؛ بلکه هر روز بخش بیشتری از 

حقوق مشتریان از آنها سلب می شود.

پرشاینترنتبهسویگرانی
 اگر چه اینترنت در ایران ارزان تر از عربستان و چین است؛ اما کیفیت خدمات با قیمت ها همخوانی ندارد؛

  عکس روز

معرفی شاسی بلند جدید کیا »ایکس سید« 2020 

شرکتارتباطاتزیرساخت

آگهیمزایده)حراجشماره98/1استاناصفهان(
فروش75قلملوازموتجهیزاتمخابراتیخارجازردهواسقاطموجوددراستاناصفهان

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

نحوه بازدید از اقالم: خریداران می توانند از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 98/0۴/23 به نشانی: اصفهان، خیابان 
بزرگمهر، انتهای خیابان بیسیم شرقی مرکز مایکروویو بیسیم )تلفن هماهنگی: 322۴2883 و 0913208852۴ میرزایی( مراجعه 

تا هماهنگی های الزم جهت بازدید مزایده گران از اقالم مورد مزایده انجام گردد.
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و نحوه ارائه پیشنهادات: مزایده گران جهت شــرکت در حراج می بایست یک فقره 
ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 125/000/000 ریال با اعتبار اولیه 3 ماه و قابل تمدید با قید موضوع به نام شــرکت ارتباطات زیر 
ساخت تهیه و اصل ضمانتنامه و کلیه اسناد، مدارک و لیست اقالم را که همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده 
باشد با ذکر نام و مشــخصات مزایده گر به همراه مستندات مربوطه نظیر تصویر شناســنامه، کارت ملی و نشانی دقیق محل کار و 
سکونت با ذکر کدپستی، شماره تلفن، همراه و دورنگار، در پاکت در بسته قرار داده و تا ساعت 11 همان روز یکشنبه مورخ 98/0۴/23 
به واحد مالی این اداره کل واقع در اصفهان- خیابان باغ گلدسته- نبش خیابان شهید بهشتی نژاد- مجتمع مخابراتی شهید بهشتی 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
زمان و مکان برگزاری حراج: راس ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 98/0۴/23 واقع در اصفهان- خیابان بزرگمهر- انتهای خیابان 

بیسیم شرقی مرکز مایکروویو  بیسیم می باشد.
شرایط: 

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

2- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اســناد مزایده می باشد لذا مزایده گر در صورت برنده شدن، 
موظف است در همان روز 20 درصد مبلغ پیشنهادی را به عنوان ســپرده نقدا به حساب ۴0010۴830۴023369 بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه درآمد متفرقه شرکت ارتباطات زیر ساخت واریز و مابقی وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به 
حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله خروج ظرف مدت 5 روز نسبت به خروج اقالم اقدام نماید. در غیر اینصورت چنانچه 
برنده از پرداخت وجوه مذکور و خروج اقالم مورد مزایده از انبار در مهلت های مقــرر و به هر علت عدول نماید، تضامین وی به نفع 

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

۴- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره 322۴2883-031 تماس 
حاصل فرمایند.

مالف:511707

نوبتدوم

افزایش خروجی سد زاینده رود
آب برای کشت تابستانه رهاسازی می شود

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای استان اصفهان با اشــاره به افزایش خروجی سد 
زاینده رود اظهار کرد: براســاس توافق کمیته پنج نفره متشــکل از مدیر عامل آب منطقه ای، نماینده 
اســتاندار، فرماندار اصفهان، نماینده صنف کشــاورزان و جهاد کشاورزی اســتان، جمعه خروجی سد 
زاینده رود افزایش یافت. حسن ساسانی افزود: طی هر ماه تابستان 20 روز آب برای کشاورزان غرب، شرق و 
شمال استان رهاسازی می شود. وی با بیان اینکه توزیع آب کشت تابستانه به صورت سهمیه بندی خواهد 
بود، گفت: میزان حجم خروجی سد زاینده رود نسبت به فروردین و اردیبهشت ماه کمتر است و کشاورزان 
باید بین خود آب را سهمیه بندی کنند تا توزیع آن به صورت پیوسته باشد. ساسانی با تاکید بر اینکه توزیع 
آب برای کشت تابستانه بسیار محدودتر از فصل بهار است، اظهار کرد: کشاورزان با سهمیه بندی آب بین 
خودشان باید در مصرف آن صرفه جویی کنند. وی حجم کنونی سد زاینده رود را 8۴2 میلیون مترمکعب 

عنوان کرد و گفت: ورودی به سد 91 مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن 21 مترمکعب بر ثانیه است.

یک عضو کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: باید به ســمتی حرکت کنیم که درصد باالیی از تولید خودروها 
براساس توان داخلی باشد تا با خروج شرکت های خودروساز، آسیبی به تولید وارد نشود.سمیه محمودی با اشاره 
به صنعت خودروسازی کشور اظهار داشت: با توجه به اعمال تحریم های دشمنان علیه کشور خودروسازان باید 
تالش کنند تا وابستگی به بازار خارج نداشته باشند. وی با بیان اینکه باید تهدیدها و تحریم ها را به فرصت تبدیل 
کرد، گفت: با وجود تحریم یکی از خودروسازان بزرگ کشور توانسته در تولید خودرو رکوردشکنی کند؛بنابراین 
 این اقدام می تواند در راستای مقابله با دشــمنان ملت ایران باشــد که یکی از مهم ترین صنایع کشور را تحریم

کردند.

تولید خودرو باید بر 
اساس توان داخلی 

باشد
رو

ود
 خ

مرضیه محب رسول

 

 نظام مالیاتی
 پشتیبان نظام آموزشی)5(

طبق تبصره 3 ماده38 قانــون مالیات بر 
ارزش افزوده به منظور تاســیس و توسعه 
واحدهای آموزشــی مورد نیاز در مناطق 
کمتر توســعه یافته، معــادل نیم درصد 
)0/5%( از عوارض وصولی بند )الف( این 
ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام 
وزارت آموزش و پرورش واریز می شــود و 
معادل آن از محل اعتبــاری که در قوانین 
بودجه ســنواتی منظور می شود در اختیار 
وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط 
وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز 
آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه 

شود. 
توسعه نظام آموزشی وتنوع وتعدد نیازهای 
مرتبط با آن، مســتلزم تامین منابع مالی 
پایدار وبا ثبات اســت، مالیــات به عنوان 
مصداق مشــارکت شــهروندان درتامین 
هزینه هــای عمومی، یکــی از این منابع 
است که می تواند در کنار سایر شیوه های 
مشارکت شهروندان به رشد واعتالی نظام 

آموزشی یاری رساند.
تمکین مالیاتی

یکی از ویژگی های نظام مالیاتی مطلوب، 
تامین رضایت افرادی اســت که اقدام به 
پرداخت مالیات می کننــد. در این میان 
یکی از مهم ترین مســائل مرتبط با مقوله 
رضایــت افــراد در پرداخت مالیــات ها، 

تمکین مالیاتی مودیان است.

آنالیزا ، اپلیکیشن هوشمندی است 
که این امکان را به شما می دهد تا به 
راحتی و با امنیت کامل مدیریت 
امور مالی خود را به دست بگیرید و 
حسابداری شخصی انجام بدید. این 
اپلیکیشن با استفاده از محتویات 
پیامک های بانکی شــما، آنالیز 
خودکار و دقیقی از خرج و مخارج 
مالی ارائه می دهــد. ما فقط یک 
اپلیکیشن حسابداری یا حسابدار 

شخصی نیستیم. 

دستیار مالی آنالیزا

شن مالی
معرفی اپلیکی
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نماینده ولی فقیه در کاشان:
به کارگیری معارف واالی علوی 

و رضوی بهترین سرمایه است
نماینده ولی فقیه در کاشــان  کاشان
گفت: بهترین و ناب ترین سرمایه معنوی ما برای 
سعادت، خیر و برکت زندگی فردی و اجتماعی، 

به کارگیری معارف واالی علوی و رضوی است.
آیت ا... عبدالنبــی نمازی، در آیین گشــایش 
یازدهمین جشــنواره ملي فرهنگي، هنري» آه 
و آهو« در کاشــان اظهار کرد: فلســفه برگزاری 
جشن های زیر سایه خورشید و بزرگداشت دهه 
کرامت انتشار معارف بلند اهل بیت)ع( و ترویج 
فرهنگ رضوی برای اقشــار جامعه خاصه نسل 

جوان است.
وی افزود: تمام آنچه که ما در عرصه های مختلف 
عبادی، سیاســی، فرهنگی، اقتصــادی و دیگر 
حوزه های زندگی نیازمند هدایت گری آن هستیم 
در معارف واالی اهل بیت)ع( آمده اســت و باید 
به آن عمل کنیم. امام جمعه کاشــان با تقدیر از 
برگزار کنندگان جشنواره ملي» آه و آهو« تصریح 
کرد: خیر و برکت این جشــنواره با همکاری هر 
چه بیشــتر و بهتر تمامی نهادها و دستگاه های 
فرهنگی شهر می تواند در نهادینه سازی معارف 
رضوی ســازنده تر و اثربخش تر عمل کند.وی 
تاکید کرد: معارف واالی علــوی و رضوی،مایه 
هدایت، ســعادت و رستگاری بشــریت است و 
رایزنی های فرهنگی ما در کشــورهای خارجی 
نیز باید برای انتشــار این فرهنــگ اقدام کنند.
وی افزود: درســیره علمی و عملی امام رضا )ع(، 
کمال انســان به دارا بودن ســه خصلت تفقه در 
دین، حسن تدبیر در معیشت و صبر بر مصائب و 
مشکالت است. تفقه در دین  و آگاهی از مسائل 
فقهی و احکام شرعی، عامل ســعادت جامعه و 
عدم تعرض افراد به حق و حقوق یکدیگر در تمام 
زمینه ها می شود. وی، حســن تدبیر بر درآمد و 
معیشت و مدیریت زندگی را عامل تراز اقتصادی 
زندگی دانست و گفت: صبر بر مصائب، مشکالت، 
تنگناها، تنگدســتی ها و بن بست ها نیز  یکی از 

عوامل موفقیت انسان است.

خبر

 نجات 2 کارگر پس از سقوط 
به داخل چاه

مدیر ســازمان آتش نشانی  آران و بیدگل
آران و بیدگل گفت: با اعزام تیــم امداد و نجات، 
کارگران سقوط کرده داخل چاه به سالمت خارج 
شــدند.منوچهر برزگر اظهــار کــرد: عصر روز 
پنجشنبه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی 
اعالم شــد که دو کارگر حین حفر چاه به داخل 
چاهی در نزدیکی میدان محمد رســول ا... )ص( 
سقوط کرده اند.وی افزود: بالفاصله نیروهای امداد 
و نجات با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند که 
مشاهده کردند یک کارگر و یک مقنی در چاهی به 
عمق 30 متر ســقوط کرده اند که با اســتفاده از 
تجهیزات، هر دو فرد حادثه دیــده از چاه بیرون 
آورده شدند. برزگر، در خصوص علت حادثه گفت: 
با بررسی جوانب و صحبت با افراد حادثه دیده، علت 
حادثه پاره شدن سیم بکسل باالبر بوده که منجر به 
سقوط کارگران شده، این اتفاق بدون مشکل حاد و 

با کوفتگی جزئی خاتمه یافت.

اخبار

طالق در دهاقان افزایش نداشته است

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

 حکم قصاص نفس 
در زندان کاشان اجرا شد

معــاون کیفری دادســتان  کاشان
کاشان از اجرای حکم قصاص نفس متهم قتل 
در زنــدان این شهرســتان خبــر داد. روح ا... 
دهقانی اظهار کرد: متهــم به نام )م.ص( که به 
علت ارتکاب قتل، به قصاص نفس محکوم شده 
بود، روز  پنجشنبه در زندان کاشان و با حضور 

اولیای دم به دار مجازات آویخته شد.

کاشان، شهر برتر رویداد ملی 
 »سازگاری با کم آبی«

 شناخته شد
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب  کاشان
کاشان گفت: این شــرکت در همایش تخصصی 
رویداد ملی سازگاری با کم آبی به عنوان واحد برتر 
قابل تقدیر شــناخته شــد و جایگاه نخست این 
همایش را از آن خود کرد.محمدرضا اسدی با اعالم 
این خبر، اظهار کرد: این شرکت با ارسال بیش از 
30 مقاله و تجربه در زمینه ســازگاری با کم  آبی 
موفق به کسب این مقام شد.وی عنوان کرد: رویداد 
ملی سازگاری با کم آبی تیرماه امسال در سه حوزه 
فضای ســبز و آب  فاضالب شــهری و روستایی، 
صنعت معدن انرژی و کشاورزی با ارائه تجربیات و 
طرح های اجرا شده در بین دســتگاه های عضو 
کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی در زمینه های 
مدیریت مصرف، کاهش تلفات آب، بازچرخانی آب 

و کاهش مصرف آب برگزار شد.

علی الریجانی، کفالت مردم 
نطنز، بادرود و قمصر را پذیرفت

علی الریجانــی، رییس مجلس  نطنز
شورای اسالمی، کفالت کرسی نمایندگی حوزه 

انتخابیه نطنز، بادرود و قمصر را پذیرفت.
الریجانــی در مراســم ختــم مرتضــی 
صفاری نطنزی که با حضور مقامات و مسئوالن 
کشوری و لشــکری برگزار شــد، اظهار کرد: 
اینجانــب بــا توجه بــه شــخصیت ارزنده و 
دوست داشتتی مرحوم صفاری نطنزی، کفالت 
حوزه انتخابیه ایشان در مجلس شورای اسالمی 

را در ایام باقیمانده بر عهده می گیرم.
مرحوم مرتضی صفاری نطنزی، نماینده حوزه 
انتخابیه نطنز، بادرود و قمصر در مجلس دهم 
بود که صبــح روز چهارشــنبه5 تیرماه ۹۸ به 
علت ابتال به ســرطان در بیمارســتان نیکان 
تهران درگذشــت و روز جمعه ۷ تیرماه ۹۸ در 

زادگاهش به خاک سپرده شد.

ارتقای جایگاه دهیاری 
روستای آب شیرین کاشان

بخشدار مرکزی کاشان گفت: با  کاشان
پیگیری های انجام شــده و موافقت دفتر امور 
روستایی و شــوراهای اســتانداری اصفهان، 
فعالیت دهیاری آب شیرین از پاره وقت به تمام 
وقت ارتقــا پیدا کــرد. محمدرضا قاســمی، 
همزمان با روز ملی دهیاری ها اظهار کرد: برابر 
قوانین و مقررات، روستاهای با جمعیتی باالی 
یک هزار و 500 نفر واجــد دهیاری تمام وقت 
هستند؛ اما با شرایط خاص منطقه آب شیرین، 

این منطقه واجد ارتقا شده است.
 وی افزود: باتوجه به ظرفیت باالی گردشگری 
و ظرفیت درآمدزایی در این روســتا، ارتقای 
سطح دهیاری آب شیرین از پاره وقت به تمام 
وقت توســط اســتانداری اصفهان مورد تایید 

قرار گرفت.

فضای کسب و کار در کشور فضای مناسبی 
نیست

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای 
اسالمی  یکی دیگر از مسئوالن حاضر در این جلسه 
بود. علی بختیار با اشاره به اینکه فضای کسب و کار 
در کشور فضای مناسبی نیســت و متولی خاصی 
ندارد، اظهار کرد: کارآفرینان برای ایجاد اشــتغال 
با بروکراسی اداری مواجه هســتند.وی با اشاره به 
اینکه جوانان فارغ التحصیل اهل کار هســتند؛ اما 
منابع مالی برای اشــتغال زایــی در اختیار ندارند، 
گفت: جوانان به علت عــدم منابع کافی نباید بیکار 
باشند. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شورای اسالمی گفت: در شهرستان، 2۷ مرکز بوم 
گردی و دو شــرکت دانش بنیان داریم ولی منابع 
کافی نیست که در اختیارآنها قرار دهیم.وی تصریح 
کرد: در شهرستان گلپایگان فضای همدلی، انسجام، 
وحدت و همکاری وجود دارد بنابراین مشــکالت 
درون شهرستانی ناشــی از نداشتن تفویض اختیار 
مسئوالن شهرستان است؛ چرا که تصمیم گیری ها 
در استان باید انجام شــود و همین دلیل کند شدن 
روند ایجاد فضای کسب و کار شــده است.بختیار 
با بیان اینکه گلپایگان مشــهور به هلنــد ایران و 
بزرگ ترین تولید کننده شیر کشــور است، گفت: 
نیروهای انسانی متخصص و نخبه شهرستان تربیت 
یافته دانشگاه فنی و حرفه ای، صنعتی شریف و سایر 
دانشگاه های شهرستان هســتند.وی با بیان اینکه 
جوانان گلپایگانی مشتاق اشتغال زایی در کارهای 
فنی و حرفه ای هســتند و به همین دلیل در بخش 
صنعت و کشــاورزی خالقیت های مفیدی توسط 
این جوانان بومی  انجام شده اســت، افزود: معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور  در سفر به گلپایگان 
با مشــاهده اســتارت اپ ها و ابتکارات و خالقیت 
جوانان این شهرستان متعجب شدند.نماینده مردم 
گلپایگان و خوانســار در مجلس شورای اسالمی از 
راه انــدازی کارخانه پلوس در شهرســتان خبر داد 
و گفت: صنعــت پلیمر گلپایگان بــه دلیل رعایت 
استاندارد الزم برند کشور اســت، در قطعه سازی 
شرایط خوبی داریم و نیاز به واردات از خارج کشور 
نیســت.وی تصریح کرد: گلپایــگان قابلیت تولید 
کشت گیاهان دارویی را دارد و اسانس گل محمدی 

گلپایگان بی نظیر است.

گردشگری، بیکاری، بیمه و چنددغدغه دیگر!
 جلسه کارگروه اشتغال شهرستان گلپایگان با حضور معاون وزیر کار و تعاون برگزار شد 

مفاد آراء
4/130   شماره صادره : 1398/15/569431-1398/3/23 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- برابر رای شــماره 139860302012000114 مورخه 1398/03/08 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای نصرت ا... امیر 
حاجلو فرزند فتح ا... به شماره شناســنامه 22 صادره از چادگان  در ششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزی واقع در اراضی مشــهد کاوه حوزه ثبت فریدن جزی بخش سیزده ثبت 
اصفهان  با حق الشرب از چاه عمیق اشــتراکی به مساحت 126967/92 مترمربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 1فرعی از 69 اصلی خریداری از مالک رسمی آقای فتح اله امیر 

حاجلو و شرکای محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139860302012000117 مورخه 1398/03/09 هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ذبیح اله امیر 
حاجلو مشهدی فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 1372 صادره از چادگان  در ششدانگ 
یک قطعه زمین کشاورزی با حق الشرب از چاه عمیق اشتراکی به مساحت 126483/38 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از 69 اصلی واقع در مشهد کاوه حوزه ثبت 
فریدن جزی بخش سیزده ثبت اصفهان  خریداری از مالک رسمی آقای فتح اله امیر حاجلو 

و شرکای محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/04/01
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/04/15

م الف: 505096 موسی الرضا امامی رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک فریدن
مفاد آراء

129 /4 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در ثبت دهاقان

مفاد آراء هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي 
ماده 1 قانون و مــاده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراي مــاده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلي آگهي مي شود تا شخص 
یا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شــهر از تاریخ انتشار آگهي و در 
روستاها از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم 
دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي اســت در اینصورت اقدامات ثبت منوط 
به ارائه حکم قطعــي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتــراض در مهلت قانوني واصل 
نشود یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
 به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000025-1398/02/12-  خانم نجماء کیانفر فرزند 
مصطفی تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالک شماره 95 فرعی از 130 
اصلی واقع در اراضی نجف آباد دهاقان به مساحت ششدانگ 1510/70 متر مربع انتقال 
عادی به رسمی مع الواســطه از طرف محمد بهمنی حیدر آبادی و کربالیی علی محمد 

یوسفیان )مالکین رسمی(

1- راي شماره 139860302019000026-1398/02/12-  آقای سید حسین مرتضوی 
دهاقانی فرزند سید محمد تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالک شماره 
95 فرعی از 130 اصلی واقع در اراضی نجف آباد دهاقان به مساحت ششدانگ 1510/70 
متر مربع انتقال عادی به رسمی مع الواسطه از طرف محمد بهمنی حیدر آبادی و کربالیی 

علی محمد یوسفیان )مالکین رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/30

م الف:513579  زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء

4/128 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرائي آن

برابر آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
 های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض
 متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامــه های زاینده رود و 
اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شــود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شــهرضا ارائه نمایند بدیهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد.
بخش یک ثبتي شهرضا

یکم : شماره فرعي از 50 - اصلي اله آباد 

1- رای شماره 139860302008002855 -  5 / 04 / 98 - ابراهیم آقاسي فرزند حسن 
ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1433 فرعي به مساحت یکصدو بیست 

مترمربع 
تاریخ انتشــارنوبت یکم:  15 / 4 / 1398   

تاریخ انتشــارنوبت دوم: 30 / 4 / 1398  
م الف: 517876 سید اسداله موسوی رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

حصر وراثت
4/125 آقاي مجتبي کریمي قمبواني داراي شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به 
کالسه 249/98 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آغا بیگم ناطقي به شناسنامه 611 در تاریخ 98/2/3 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1 - مجتبي کریمي قمبواني فرزند یداله 
به شماره ملي 5129860780 پســر متوفي 2- حسین کریمي فرزند یداله به شماره ملي 
5129758201 پسر متوفي 3- عباسعلي کریمي فرزند یداله به شماره ملي 5129766458 
پسر متوفي 4- محمدرضا کریمي قمبواني فرزند یداله به شماره ملي 5129849671 پسر 
متوفي 5- سکینه کریمي فرزند یداله به شماره ملي 5129736125 دختر متوفي 6- بتول 
کریمي قمبواني فرزند یداله به شماره ملي 5129520300 دختر متوفي 7- طلعت کریمي 
فرزند یداله به شــماره ملي 5129744871 دختر متوفي 8- عصمــت کریمي قمبواني 
فرزند یداله به شماره ملي 5129775619 دختر متوفي 9- نصرت کریمي قمبواني فرزند 
یداله به شماره ملي 5129822471 دختر متوفي. متوفي به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه 
دیگري مي باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
 م الف: 516740 شــعبه دوم حقوقي شــوراي حل اختالف دهاقــان )220 کلمه،

2 کادر(  

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب شهری استان:
تکمیل فاضالب مناطق شرقی اصفهان از مطالبات جدی مردم است

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب شهری اســتان اصفهان گفت: تکمیل  اصفهان
فاضالب مناطق شرقی اصفهان از مطالبات جدی مردم این منطقه است.امیرحسین حکمتیان در نشست 
خبری به مناسبت هفته صرفه جویي در مصرف آب در جمع خبرنگاران در خصوص پروژه انتقال پساب 
به فوالد مبارکه، اظهار کرد: این پروژه نتایجی از جمله کاهش برداشــت از رودخانه زاینده رود را در پی 
داشت. پروژه فاضالب شهرستان مبارکه از سال ۷3 با اعتبارات عمرانی آغاز شده و به طور متوسط سالی 
چهار درصد پیشرفت داشت؛ اما از زمان قرارداد با فوالد مبارکه، سرعت اجرا به 66 کیلومتر در سال رسید 

که افزایش 16 برابری داشته و در بازه زمانی دوساله به هدف نزدیک شد.

رییس دادگستری دهاقان:
طالق در دهاقان افزایش نداشته است

دهاقان رییس دادگستری دهاقان گفت: در سال گذشته یکصد و سه فقره طالق در این شهرستان ثبت 
شده و این در حالی است که آمار این واقعه طی دو سال گذشته افزایش نداشته است.حمید رئوفیان اظهار کرد: 
در سال گذشته دو هزار و500 پرونده به شوراهای حل اختالف این شهرستان ارجاع داده شد که در ۴0 درصد 

موارد منتهی به سازش بین طرفین شده است. 
وی با بیان اینکه بیشتر پرونده های دادگستری دهاقان مربوط به دعاوی مالی، خانواده و بزهکاری بوده است، 
عنوان کرد: برای کاهش پرونده ها نیاز به مشارکت مسئوالن، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شهروندان 

است، البته سیاست های کلی نیز باید براساس قضازدایی باشد.

جلســه کارگــروه اشــتغال 
شهرستان گلپایگان با حضور 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی 

از مسئوالن این شهرستان برگزار شد. 
علی منصوری، معاون وزیــر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در این جلسه گفت: سازمان برنامه و 
بودجه به وعده خود در پرداخت 500 میلیارد 

تومان به هشت بانک را عملی نکرده است.
منصوری اظهار کــرد: جذب گردشــگر باید 
توسط جذابیت گردشگری ایجاد  شود و برای 
جذابیت گردشــگری گاهی وام نیاز نیســت 
و فقط می تــوان وام بالعــوض پرداخت کرد.

وی گفت: گلپایگان جاذبه گردشــگری دارد و 
برای جذب گردشــگری باید ایجاد جشنواره 
محلی در دســتور کار قرار گیرد و برنامه بلند 
مدت نه به سبک ســنتی بلکه متناسب با  10 
ســال آینده شهرســتان مانند در آمد سرانه، 
میزان اشــتغال و زیر ســاخت ها مورد توجه 
باشــد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به اینکه در حد توان برای اشتغال زایی 
این شهرســتان کمک می شــود، گفت: تمام 
ظرفیت های شهرستان خاص و پیشرو نیست 
بلکه برنامه الگوی توســعه اقتصاد و اشــتغال 
باید با توجه به نیازهای شهرســتان سنجیده 
و سرمایه گذاری شــود.وی با بیان اینکه وزیر 
جهاد کشــاورزی در زمینه ایجاد 10 رشــته 
توافق کــرده که یکی از آنهــا گیاهان دارویی 
اســت، تصریح کرد: تامین سرمایه در گردش 
یک شرکت بزرگ بهتراســت و در این زمینه 
بانک ها برنامه جدیدی راه ا ندازی خواهند کرد.

منصوری تصریح کرد: وظیفه دولت کمک فنی 
و اعتباری اســت، یعنی پرداخت یارانه ســود 
تسهیالت نیست بلکه وظیفه دولت تنها توسعه 
بازار اســت. وی گفت: طی 12 ســال گذشته 
کشور در سال پنج هزار تن فرش صادر می کرد 
که اکنون به ۴00 تن در ســال رسیده است، 
بنابراین اگر به دار قالی وام بدهیم فضای بازار را 
توسعه داده و دارهای قالی زده می شود. معاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشــان 
کرد: ضمانت روستایی مشکل دارد و بانک ها به 
وعده پذیرش وثیقه ها عمل نکردند، در بودجه 
سال ۹۸ به صندوق  ضمانت روستایی پیشنهاد 

شده که وام داده شود.

در سال جاری نرخ بیکاری شهرستان 
به 11/5 درصد رسید

حســین یارمحمدیان، فرماندار گلپایگان هم 
در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با اشاره 
به اینکه یکی از راه های توســعه اشتغال ایجاد 
مراکز بوم گردی است، اظهار کرد: تعداد مراکز 
بوم گردی شهرستان از پنج به 20 مرکز در یک 
سال اخیر افزایش داشــته و سعی داریم تعداد 

آنها را به ۴0 مرکز بوم گردی برسانیم.
وی گفــت: اولویت پذیرش نیــرو در کارخانه 
بــا نیروهای بومی شهرســتان اســت و فارغ 
التحصیالن رشــته های فنی، فیزیک، شیمی 
و عمران با در دســت داشــتن مــدارک خود 
می توانند به قســمت پذیرش ایــن کارخانه 

مراجعه کنند.
فرماندار گلپایــگان گفت: ســامانه کارا برای 
دریافت تسهیالت اشــتغال روستایی مسدود 
شده و الزم است یک ســهمیه مشخص برای 

شهرستان گلپایگان در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشــان کرد: وظیفه بانــک، باز پس 
گرفتن وام است که البته ســاز و کار مناسبی 
در بانک هــا برای پرداخت وام نیســت زیرا به 
متقاضیان دریافت تســهیالت 1۸ درصد در 

شهرستان، وام پرداخت نمی شود.
یارمحمدیان گفت: در سال جاری نرخ بیکاری 
شهرستان به 11/5درصد رسیده در صورتی که 

نرخ بیکاری کشور افرایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته نارضایتی های 
شغلی نداشــتیم، گفت: تجمع کارگران زرفنر 
طی روزهای اخیر،  عدم پرداخت حقوق نبود 
بلکه بین مدیر و کارگران مشکلی پیش آمده 
بود که پیگیری می شود، از مدیر توانمند زرفنر 
دفاع خواهیم کرد؛ امــا مطالبات کارگران نیز 

پیگیری می شود.

جمعیــت تحــت پوشــش تامین 
اجتماعی شهرستان 5۶ هزار و 41۹ نفر 

است
میثم سلیمانی رییس اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گلپایگان با اشاره به اینکه شهرستان 
گلپایگان سه  شــهرک صنعتی دارد، اظهار 
کرد: جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی 

شهرستان 56 هزار و ۴1۹ نفر است.
وی افزود: براساس آخرین آمار 1۸ هزار و ۹13 
نفر در شهرستان بیمه شده تامین اجتماعی 
هســتند که از این تعداد 15 هزار و 5۹۸ نفر 
بیمه شده اجباری و سه  هزار و 315 نفر  بیمه 

شده اختیاری هستند.
رییــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گلپایگان با بیان اینکه نرخ بیکاری شهرستان 
در سال گذشته 12/6درصد بوده که امسال به 
11/5درصد رسیده اســت، گفت: شهرستان 
در حوزه اشــتغال پایدار روســتایی عملکرد 
خوبی داشــته و در اعتبــارات ابالغی بالغ بر 
11۹ درصد جذب اعتبار داشــتیم.وی افزود: 
طرح هــای بالتکلیفی در بانک هــا داریم، اما 
تعداد طرح ها بیشــتر از ســقف مجاز بوده و 
متقاضیان دریافت تســهیالت را نمی توانیم 
به بانک های عامل معرفی کنیم.ســلیمانی، 
با بیان اینکــه 6۷ طرح روســتایی به ارزش 
126 هــزار و ۹ میلیون ریال بــه بانک های 
عامل معرفی شــدند گفت: تعداد 60 طرح با 
مبلغ 5۹ هــزار و 115 میلیون ریال پرداخت 
شــده که 16۹ اشــتغال زایی ایجاد خواهد 
کرد.وی با اشــاره به ایجاد مشــاغل خانگی، 
گفت: از 322 رشــته مشاغل خانگی تعدادی 
ستاره  دار هستند و بیشتر افراد در گلپایگان 
متقاضی طرح های ستاره دار بودند که شبکه 
بهداشــت و درمان و دامپزشــکی براساس 
دستور العمل های داخلی با اجرای آن موافقت 
 نمی کردند و درخواست دادیم که این مشاغل

 حذف شوند.
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کاهش کیفیت هوا در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

هواشناسی

توصیه های دامپزشکی برای 
پیشگیری از تب کنگو

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان گفت: فردی که اقــدام به ذبح دام 
می کند باید از دســتکش، ماسک، لباس و 
چکمه اســتفاده کند و در صورت مشاهده 
کنه، به هیــچ عنوان آن را با دســت نگیرد. 
محمد کشــتکار اظهار کــرد: بیماری تب 
 )CCHF( خونریزی دهنــده کریمه کنگــو
یک بیماری با عامل ویروســی اســت و به 
صورت آندمیک )بومی( در ایران و سراســر 
 جهان به خصوص کشورهای آسیایی وجود

 دارد. 
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان ادامه داد: ایــن بیماری عالئمی در 
دام ندارد که بتوان از ایــن طریق دام آلوده 
را شناسایی کرد، تب زودگذری حداکثر به 
مدت یک هفته در دام مشاهده می شود که 
با وجود گرمای هوا به سختی قابل تشخیص 

است. 
وی تاکید کرد: بیشــتر عالئــم خطرناک و 
خونریزی دهندگی این بیماری در انســان 
است که سال گذشــته هیچ مورد مشکوک 
و مثبت انســانی نداشتیم. کشــتکار ادامه 
داد: مواردی که از ابتال به تب کنگو در انسان 
گزارش می شود، کسانی هستند که به صورت 
غیرمجاز کشــتار می کنند و ذبح کنندگان 
ملزم به رعایت مســائل بهداشتی هستند. 
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: هر کنه الزاماعامل 
بیماری را ندارد و تنها کنه ای می تواند ناقل 
بیاری باشــد که ویروس بیماری را دارد؛ اما 
برای اطمینان از ورود هــر دامی که کنه بر 
بدنش مشاهده شود، جلوگیری خواهد شد 
و بعد از سم پاشی و دو هفته بعد از بین رفتن 
کنه می توان دام را برای ذبح به کشــتارگاه 

آورد.

نماینده مردم در مجلس:
کاهش فشارکاری بر 

پرستاران با استخدام ۱۰ 
هزار پرستار در تیرماه

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه 
کاهش فشارکاری روی پرستاران با استخدام 
۱۰ هزار پرســتار اجرایی می شــود، گفت: 
شــکل گیری پدیده همراه در بیمارستان ها 
به ضرر بیمار است. حیدر علی عابدی درباره 
وضعیت ســاماندهی پرســتاران در کشور، 
گفت: خوشــبختانه در ماه جــاری بر طبق 
وعده مســئوالن ذی ربط مقرر است که ۱۰ 
هزارپرستار و کادر پرستاری به طریق رسمی 

جذب شود. 
عابدی با بیان اینکه کمبود پرستار در حوزه 
درمان وبهداشت مشهود است، یادآورشد: به 
طور مثال می بایست به ازای هر بیمارستان 
۱۰۰ تختخوابــی در حــدود 3۰۰ کادر 
پرستاری استخدام شــوند؛ اما ما در برخی 
مواقع شاهد هستیم که تنها ۱۰۰ پرستار به 

بیماران خدمات رسانی می کنند. 
عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با 
بیان اینکه شــکل گیری پدیده همراه بیمار 
بــرای همراهــان، بیمارســتان ودر نهایت 
خود بیمار مضر اســت، یادآورشد: کاهش 
فشارکاری روی پرســتاران با استخدام ۱۰ 
 هزار پرســتار در تیرماه جاری امکان پذیر

 است.

کاهش کیفیت هوا در 
اصفهان

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناســی از وزش بــاد و کاهش کیفیت 
هوا در تهران و چهار اســتان دیگر طی سه 
روز آینده خبر داد. احــد وظیفه اظهار کرد: 
همچنین طی این سه روز در جنوب تهران و 
استان های قم، مرکزی و نیمه غربی اصفهان 
در بعضی ساعات وزش باد همراه با گرد و غبار 
و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیســت. 
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی با بیان اینکه روز سه شنبه )۱۸ 
تیر( در مناطــق مذکور بــارش پراکنده و 
در دامنه های البرز در شــرق سواحل واقع 
در اســتان های مازندران و گلســتان رگبار 
پراکنده و گاهــی رعد و بــرق پیش بینی 
می شود، تصریح کرد: روز یکشنبه )۱۶ تیر( 
به طور موقت کاهش نسبی 3 تا ۵ درجه ای 
دما در غرب ســواحل دریای خزر همراه با 

بارش پراکنده پیش بینی می شود.

خصومت شخصی، انگیزه متهم از 
انتشار تصاویر دختر جوان

سرهنگ »سید مصطفی مرتضوی« رییس پلیس 
فتای استان اصفهان گفت: در پی شکایت دختر 
جوانی مبنی اینکه فردی ناشناس با انتشار تصاویر 
خصوصی وی در شــبکه اجتماعی اینستاگرام 
و درج مطالب غیرواقعــی روی آنها باعث هتک 
حیثیت او شده، موضوع شناسایی عامل یا عامالن 
این جرم در دستور کار کارشناسان پلیس فتای 

استان اصفهان قرار گرفت. 
وی افزود: کارشناسان با انجام تحقیقات گسترده 
و یک سری اقدامات تخصصی موفق شدند هویت 
اصلی متهم که از بستگان شاکیه بوده را شناسایی 
و طی هماهنگی با مقام قضایــی، وی را در یک 
عملیات ضربتی دستگیر کنند. این مقام انتظامی 
بیان کرد: متهــم در برابر مدارک و مســتندات 
پلیس چاره ای جز اعتراف نداشــت؛بنابراین به 
جرم ارتکابی خود اقرار و انگیزه اش از این کار را 
خصومت شخصی با شــاکیه عنوان کرد و گفت: 
با توجــه به تصاویــری که از شــاکیه در اختیار 
داشــتم، یک صفحه شــخصی جعلی به نام وی 
در اینستاگرام ایجاد کرده؛ سپس اقدام به انتشار 

تصاویر خصوصی وی در آن کردم.

توقیف خودروی تیبا با ۱۳۲ 
کیلو تریاک

سرهنگ »غالمحســین صفری«رییس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهار داشت: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
با اشــرافیت اطالعاتی خود دریافتند، ۲ سوداگر 
مرگ قصد دارند به وســیله ۲ دســتگاه خودرو، 
مقادیری مــواد افیونی را از اســتان های جنوبی 
کشور به مقصد اســتان اصفهان انتقال دهند، به 
همین منظور بالفاصله وارد عمل شده و شناسایی 
و توقیف خودروهای مذکور را در دستور کار قرار 

دادند.
 وی افزود: ســرانجام ماموران پــس از چندین 
ســاعت کنتــرل خودروهــای عبــوری در 
محــور ورودی اصفهــان موفــق شــدند، 
یــک خــودروی ســواری پــژو ۴۰۵ راکه به 
صورت راه پــاک کن خــودروی حامــل مواد 
 مخــدر عمــل می کــرد، شناســایی و متوقف

 کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: بیش از یک هزار و 3۰۰ نجاتگر داوطلب و ۲۰۰ 
پرســنل در طرح امداد و نجات تابســتانه هالل احمر 
اصفهان در حال خدمت رسانی هستند. داریوش کریمی 
با اشاره به اجرای طرح امداد و نجات تابستانه جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان اظهار داشت: حجم سفرها و 
تعداد تردد مسافران در جاده ها در فصل تابستان افزایش 
می یابد و هر سال بعد از پایان طرح امداد و نجات نوروزی 
هالل احمر مقدمات طرح امداد و نجات تابستانه فراهم 
می شود. وی افزود:  مقدمات طرح قبل از فصل تابستان 
فراهم شده؛ بنابراین با ابالغ سازمان امداد و نجات کشور 
طرح امداد و نجات تابســتانه از اول تیر ماه شروع و تا 
پایان شــهریور ماه ادامه دارد. وی با بیان اینکه در این 
راستا دوره بازآموزی برای نجاتگران، تعمیر، بازسازی 
و به روزرسانی تجهیزات فرسوده انجام می شود، گفت: 
در ایام نوروز و به خاطر حوادث مختلف از جمله سیل، 
تعدادی از ماشین آالت نیاز به تعمیر داشتند که انجام 
شد و در حال حاضر با آمادگی ۱۰۰ درصد در خدمت 
مسافران هستیم. وی تصریح کرد: تعداد عملیات های 

امداد و نجات هالل احمر در تابســتان به علت افزایش 
عالقه مردم برای رفتن به ارتفاعات، کوه ها، دشت ها و 
مناطق مختلف استان بیشتر می شود. نیروهای امداد و 
نجات در 3۸ پایگاه امداد و نجات بین شهری، 3 پایگاه 
امداد و نجات کوهســتان، یک پایگاه امــداد و نجات 
ساحلی، یک پایگاه امداد و نجات هوایی در سطح استان 
آماده ارائه خدمات به هموطنان هســتند تا در صورت 
نیاز و بروز حوادث در اسرع وقت امدادرسانی انجام شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

۱۳۰۰ داوطلب درطرح تابستانه هالل احمر فعالیت می کنند

هالل احمر

تقریبا در هـر خیابـان فرعـی و اصلی می تـوان آنها 
را پیدا کـرد؛ اغلـب خلوت هسـتند و به جـز برخی 
از آنها کـه در نقاط خاصی از شـهر سـابقه و قدمتی 
دارنـد، معمـوال تـازه تاسـیس ها، کار و بارشـان 

چنـدان پـر رونق نیسـت. 
روزگاری داروخانـه داشـتن مصـادف بـا درآمـد 
و رونـق کسـب و کار بـود؛ زمانی کـه بـه سـختی 
مجوزی بـرای تاسـیس ایـن واحدها صادر می شـد 
و دسـت، اینقـدر زیـاد نبـود؛ حـاال اما چند سـالی 
اسـت که بـه دلیـل گسـترش تعـداد داروخانه ها و 
بدقولی هـای چندیـن ماهـه تامیـن اجتماعـی در 
پرداخـت مطالبـات آنهـا داروخانه ها بـرای جبران 
کسـر درآمد خود به اقدامـات جانبـی مانند فروش 
محصوالت آرایشی و بهداشـتی و داروهای خارجی 
و مکمل هـا روی آورده اند. بدقولی وزارت بهداشـت 
بـا داروخانه هـا به حـدی جلو رفته اسـت کـه حتی 
بسـیاری از آنها حاضـر بـه ورود به سیسـتم پرونده 
الکترونیـک و مشـارکت در آن نیسـتند. آنگونـه 
کـه نایب رییـس انجمـن داروسـازان ایـران گفتـه 
اسـت تاخیرهای هفت و هشـت ماهـه در پرداخت 
مطالبـات بیمـه ای داروخانه هـا، موجـب مخالفـت 
داروسـازها بـا اسـتقرار سیسـتم الکترونیـک در 
داروخانه هـا شـده اسـت. دکتـر علـی فاطمـی بـا 
اشـاره بـه اسـتقرار پرونـده الکترونیک سـالمت در 
کشـور و نحـوه ورود ایـن سیسـتم بـه داروخانه ها، 
گفت: مـا به طـور کلـی موافـق الکترونیکی شـدن 
اقدامـات داروخانه هـا هسـتیم؛ امـا به شـرط اینکه 
بـار مالـی و هزینه هایی که بـرای داروخانه هـا دارد، 
پیش بینـی شـود. داروخانه هـا ایـن روزهـا البتـه 

بـا چالش هـای دیگـری 
هم روبـه رو شـده اند. آنها 
متهـم هسـتند کـه برای 
کسـب درآمد بیشـتر، به 
فروش و تبلیـغ داروهای 
خارجـی روی آورده اند و 
البتـه بخش هـای فروش 
لوازم آرایشی و بهداشتی 

فعال تـر از قیمت هـای عرضـه دارو اسـت. وزیـر 
بهداشـت هفته گذشـته به صـورت علنی بـه انتقاد 
از ایـن رویـه داروخانه هـا پرداخـت و گفـت: برخی 
کارشناسـان داروخانه هـا بـا تبلیـغ بـرای داروهای 
خارجی بـه صنعت داروسـازی کشـور آسـیب وارد 
می کننـد. نمکی با بیـان اینکه 97 درصـد داروهای 

مـورد نیـاز کشـور داخـل 
تولید می شـود، گفـت: اگر 
صنعت داروسـازی کشـور 
آسـیب ببینـد، داروخانه ها 
هم دچار خسـارت خواهند 
شـد. ایرج حریرچی معاون 
کل وزارت بهداشـت هـم 
دیـروز اعالم کرد با دسـتور 
وزیـر بهداشـت، واردات داروهایـی کـه مشـابه آن 
در داخـل کشـور تولیـد می شـود، ممنـوع اسـت. 
وی ادامـه داد: بـه طـور معمـول داروهـای خارجی 
گران تـر و سـودآوری آنهـا بیشـتر اسـت و تحـت 
پوشـش بیمـه قـرار نمی گیـرد و بـه همیـن دلیـل 
هزینـه تهیـه داروهـای خارجـی بـه صـورت آزاد 

از بیمـاران دریافـت می شـود. معـاون کل وزارت 
بهداشت با اشـاره به تبلیغ داروی خارجی به وسیله 
برخـی از داروخانه هـای کشـور افـزود: متاسـفانه 
برخـی از داروخانه هـا بـه تبلیـغ داروی خارجـی و 
تضعیف نـوع مشـابه تولیـد داخـل اقـدام می کنند 
کـه ایـن کار بـه نوعـی تخلـف محسـوب می شـود 
و بـا ایـن داروخانه هـا برخـورد قانونی خواهد شـد. 
حریرچـی تاکیـد کـرد: داروهـای خارجـی کـه از 
طریـق زنجیـره رسـمی وارد کشـور می شـوند، بـه 
نوعی قاچاق محسـوب می شـود و وزارت بهداشـت 
سـالمت داروهـای قاچـاق را تضمیـن نمی کنـد. 
ایـن موضـع گیـری وزارت بهداشـت در حالـی 
اسـت کـه داروخانه ها ایـن روزهـا از وضعیـت مالی 
مناسـبی برخـوردار نیسـتند؛ بـه خصـوص آنکـه 
بـه دلیـل گرانـی داروهـا و مشـکالت تامیـن آنهـا 
بـه وسـیله داروخانـه دارهـا، بسـیاری از بیمـاران 
بـه داروخانه هـای دولتـی مراجعـه می کننـد. ایـن 
در حالـی اسـت کـه هیـچ تعهـد و التزامـی بـرای 
بیمه هـا در پرداخـت بـه موقـع طلـب داروخانه هـا 
وجود نـدارد. در این شـرایط فـروش داروهـا و اقالم 
خارجـی بـه نظـر تنهـا راه نجـات ایـن واحدهـا از 
ورشکسـتگی اسـت. از سـوی دیگـر سـود پاییـن 
فـروش دارو و حـق فنـی هـم در سـال های اخیـر 
مورد اعتـراض داروسـازان بوده اسـت. این وضعیت 
نگرانی هایـی را در مـورد بـاال رفتن میـزان تخلفات 
در داروخانه هـا ایجاد کـرده؛ اینکه گران فروشـی و 
تخلفات دارویـی به منظور جبـران کسـر درآمد در 
ایـن واحدها گسـترش یابـد و در نهایت کسـانی که 
ضـرر می بینند تنهـا مردمی هسـتند که نـه متولی 
 تامین دارو هسـتند و نه مسـئول پرداخـت معوقات 

داروخانه دارها.

ورود خارجی ها ممنوع

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: بر اساس آمار، دو 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فرد باالی 3۰ سال در استان وجود دارد 
که تا به حال یک میلیــون و 3۰۰ هزار نفر از آنهــا در این طرح 
شــرکت کردند. طاهره چنگیز بیان کرد: بسیج ملی فشار خون 
یک طرح بزرگ کشوری بود که مشارکت خوبی از سوی مردم در 
شهرستان های مختلف در پی داشت. وی افزود: به طور میانگین 

روزانه فشار خون ۵۰ هزار نفر در سطح استان سنجش و در سامانه 
سیب ثبت می شود که انتظار می رود در روزهای پایانی این طرح 
فشار خون ۱۵۰ هزار نفر دیگر ثبت شود. رییس منطقه 7 کالن 
کشوری وزارت بهداشــت همچنین خبر داد: بسیج ملی کنترل 
فشار خون تا روز شــنبه، ۱۵ تیرماه ادامه خواهد داشت و توصیه 
می شود افرادی که تا کنون به پایگاه های ثابت یا سیار مستقر در 

نقاط مختلف استان مراجعه نکرده اند، تا پایان فرصت باقی مانده 
با مراجعه به این مراکز، فشار خون خود را ثبت کنند. مدیر ارشد 
حوزه سالمت استان در تشریح فعالیت و خدمات این ایستگاه ها 
هم گفت: اگر فردی فشار خون غیر طبیعی داشت، مراحل پیگیری 
درمان فرد به او توضیح داده شــده و مراقبین سالمت در مراکز 
جامع سالمت پیگیر وضعیت جسمانی این بیماران خواهند بود. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
مشارکت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری اصفهانی ها در بسیج ملی کنترل فشار خون

  بر اساس اعالم وزارت بهداشت، داروخانه ها نباید داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند را تبلیغ کنند؛  

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

م الف:520113

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
مبلغ برآورد مبلغ برآوردکار)ماه(

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت 

در مناقصه )ریال(
حداقل رتبه 

مورد نیاز

1
اجرای تکمیل بخش سیالب عباس آباد 

 A1 چوپانان پارسل
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

)2098003457000021

شهرستان 
12نائین

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 12/760/000/000638/000/000

اشخاص حقوقی 

2
اجرای کنترل سیالب حوضه آبخیز کهرویه

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)2098003457000022

شهرستان 
12شهرضا

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 9/700/000/000485/000/000

اشخاص حقوقی 

3
اجرای سازه های مکانیکی و بیولوژیکی 

آرمزگان
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) 2098003457000023

شهرستان 
12کاشان 

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 17/750/000/000887/500/000

اشخاص حقوقی 

4
تکمیل اجرای سازه های مکانیکی حوضه 

آبخیز ابوزید آباد
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) 2098003457000024

شهرستان 
آران و 
بیدگل

12
فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 9/700/000/000485/000/000

اشخاص حقوقی 

5
اجرای سازه های کنترل سیالب سنگی مالتی 

حوضه آبخیز چم آسمان
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) 2098003457000025

شهرستان 
12لنجان

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 17/500/000/000875/000/000

اشخاص حقوقی 

6
اجرای خاکریز باالدست بخش سیالب حوضه 

آبخیز تخت عباس
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) 2098003457000026

شهرستان 
12گلپایگان 

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 19/400/000/000970/000/000

اشخاص حقوقی 

7
اجرای ترمیم و اصالح بند خاکی تیکن

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)2098003457000027 

شهرستان 
12گلپایگان

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 5/255/000/000262/750/000

اشخاص حقوقی 

 1- محل دریافت اســناد مناقصــه:  ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت
)http://setadiran.ir( 

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 7 صبح روز پنجشنبه مورخ ۱39۸/۰۴/۱3 
می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱9 روز دوشنبه مورخ 
۱39۸/۰۴/۱7

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱3 روز شنبه مورخ ۱39۸/۰۴/۲9
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 7 صبح روز یکشــنبه مورخ ۱39۸/۰۴/3۰ 
 در محل ســالن جلســات اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان اصفهان

 می باشد.
2- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 
)http://setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.
3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت 

شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور
۴- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایســت در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این 

صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یــا واریز وجه به حساب تمرکز 
وجوه سپرده به شماره ۲۱7۴۲۱۰۲۱۲۰۰۴ نزد بانک ملی ایران به نام اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
۶- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اســاس بخشنامه به شماره 

9۴/۱۵۸7۶۴ مورخ ۱39۴/۰7/3۱ سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم

پایین بودن مشارکت مردمی، چالش جدی حوزه اجتماعی است
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان گفت: پایین بودن مشارکت مردمی، چالش جدی 
حوزه اجتماعی است که باید برای رفع این مشکل، تدابیری اصولی اندیشید. محمدسعید محمدی افزود: 
برای کاهش دغدغه های اجتماعی به هم افزایی و مشارکت بیشتر مردم در حوزه های مختلف سنی نیاز 
است تا با چنین اقدامی نیازسنجی از طرف مردم انجام و تصمیم گیری ها با همکاری عمومی انجام شود. 
وی ادامه داد: طرح مشــارکت اجتماعی دانش آموزان که در قالب 3۲۰ کالس آموزش؛ همچنین طرح 
مانا در شهرستان ها در همین راستا در حال اجراســت که دانش آموزان عالوه بر توانمندسازی در برابر 
آسیب های اجتماعی به کاهش مشکالت در محله ها و مدارس کمک می کنند. وی اضافه کرد: طرح های 
محله محور و افزایش مشــارکت مدنی جامعه به تقویت کیفی و کمــی فعالیت ها کمک کرده و ضریب 
موفقیت آنها بیشتر بوده است. وی با بیان اینکه برای کاهش آسیب های اجتماعی مولفه های زیادی موثر 
است، یادآور شد: تقویت نشاط اجتماعی و روحیه امید در جامعه یکی از شاخص های مهم برای کاهش 
آسیب های اجتماعی است که با به کارگیری توان عمومی جامعه و برنامه ریزی در این حوزه، موفقیت هایی 

به دست خواهد آمد.

سمانه سعادت

برخی کارشناسان داروخانه ها 
با تبلیغ برای داروهای خارجی 
به صنعت داروسازی کشور 

آسیب وارد می کنند
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دییونگ:
رویای کودکی ام به واقعیت 

تبدیل شد
فرانکی دی یونگ، ســتاره جــوان هلندی که 
به صورت رسمی به باشــگاه بارسلونا پیوست، 
احســاس  می گویــد 
می کند در سرزمین 
رویاهــا به ســر 
می بــرد و بــاور 
نمی کنــد رویای 
کودکــی اش یعنی 
بازی در بارسلونا، در 
کنار الگوی بزرگ فوتبالی اش لیونل مســی، 
به زودی به واقعیت خواهد پیوســت. بارسا در 
ماه ژانویه گذشــته انتقال فرانکی دی یونگ از 
آژاکس را اعالم کرد ولی انتقال ستاره هلندی 
روز پنجشنبه رسمی شــد. بر اساس خبرهای 
اعالم شده، بارســلونا برای جذب او به آژاکس 
چیزی در حــدود 86 میلیون یــورو پرداخت 
خواهد کرد. فرانکی دی یونگ، پدیده آژاکس 
طی ســال های گذشــته، به خصوص از فصل 
پیش که آژاکس با درخشش او و همبازی هایش 
موفق شد به نیمه نهایی چمپیونزلیگ راه یابد، 
مورد  توجه قرار گرفت و در نهایت به بارسلونا 

راه یافت.

»آرین روبن« از دنیای 
فوتبال خداحافظی کرد

ستاره هلندی ســابق بایرن مونیخ رسما اعالم 
بازنشستگی کرد و از دنیای فوتبال خداحافظی 
کرد. روبــن در ترکیب 
مونیــخ  بایــرن 
عملکرد درخشانی 
داشت و افتخارات 
فراوانــی از جمله 
قهرمانــی در لیگ 
قهرمانــان اروپــا به 
دســت آورد. او در این باره گفت:» بدون شــک 
یکی از ســخت ترین تصمیمات زندگی ام را در 
دوران حرفه ای خــود گرفتــم«. خرونینخن، 
آیندهوون، چلســی، رئال مادرید و بایرن مونیخ 
تیم هایی هســتند که روبن در آنهــا بازی کرده 
اســت.  وی پس از ناکامی تیمش در راهیابی به 
جام جهانــی ۲۰۱8 روســیه، از بازی های ملی 
خداحافظــی کــرد. در این ۱۴ ســال او در ۹6 
 دیداری که بــرای الله های نارنجــی انجام داد، 
۳۷ گل زد و ۲۹ پــاس گل داد. او به همراه هلند 
نایب قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۰ و مقام سوم 
جام جهانی ۲۰۱۴ را هم به دست آورد و در این دو 

رقابت به ترتیب ۲ و ۳ گل به ثمر رساند.

 پیشنهاد دوم یوونتوس
 برای ستاره آژاکس

در حالی که یوونتوس بــا ماتیاس ده لیخت و 
مدیربرنامه وی، مینو رایوال، بــه توافق کامل 
رسیده است؛ همچنان 
مذاکرات با آژاکس 
دارد.  ادامــه 
اول  پیشــنهاد 
یوونتــوس برای 
به خدمــت گرفتن 
ســتاره ۱۹ ســاله 
آژاکس در خط دفاع، ۵۵ میلیون یورو به اضافه 
۱۰ میلیون یورو پاداش بود که مطابق انتظار، 
رد شد. به گزارش جانلوکا دی مارتزیو، رخ دادن 
چنین اتفاقی کامال طبیعی بــود. با این حال 
یوونتوس پیشنهاد جدیدی را به هلند ارسال 
خواهد کرد که شامل پاداش بیشتری هم می 
شود. گفته می شود یوونتوس باید هوشیار باشد 
زیرا باشگاه های بزرگ اروپا در حال رصد کردن 

وضعیت انتقال هستند.

 ستاره جام ملت های آفریقا
 به میالن می رود

میالن به دنبــال اســماعیل بن ناصر، هافبک 
امپولی اســت. آنها ۱6 میلیون یورو به عالوه 
یک میلیون یورو پاداش 
پیشنهاد داده اند که 
با موافقت امپولی 
مواجه شده است. 
به این ترتیب این 
بازیکــن الجزایری 
که فیورنتینا و رم هم 
او را می خواســتند، راهی میالن خواهد شد. 
بن ناصر در جام ملت های آفریقا عالی کار کرده 
اســت و به همراه راده کرونیچ، هم بازی اش در 
امپولی راهی میالن خواهد شد. پیشنهاد اولیه 
میالن ۱۳ میلیون یورو بوده و در نهایت مبلغ 
 ۱6+۱ میلیون یورو بــرای او با توافق دو طرف 

همراه شده است.

قهرمانی کشتی گیر اصفهانی  در رقابت های کارگران جهان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

باشگاه سپاهان برای تقویت هر چه بهتر تیمش جهت حضور پرقدرت 
در رقابت های فصل جدید، به ویژه لیگ قهرمانان آسیا با ارسال نامه ای 
به باشگاه ترابوزان اسپور ترکیه، خواهان جذب وحید امیری هافبک 
ملی پوش این باشگاه شــده است. این در حالی اســت که امیری از 
تراکتورسازی تبریز و یک تیم قطری نیز پیشنهاد دریافت کرده و باید 

دید در نهایت کدام تیم را انتخاب می کند.

درخواست باشگاه سپاهان برای جذب »وحید امیری«

با جدایی مهدی رحمتی از استقالل تهران و پیوستن به پدیده شهر 09
خودرو، آبی ها به فکر جذب جانشــینی مناسب برای کاپیتان فصل 
گذشته خود افتادند. اکنون صحبت از حضور پدیده آینده دار فوتبال 
ایران در استقالل است. احســان مرادیان، از دروازه بانان موفق فصل 
پیش بود که در تیم فوالدخوزستان نمایش های خوبی ارائه داد و خود 

را به عنوان یکی از سنگربانان آینده دار فوتبال ایران معرفی کرد.

پدیده فوتبال ایران جانشین »مهدی رحمتی«
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 اردوی حریف عربستانی 
ذوب آهن در شهر منچستر

تیم فوتبال االتحاد عربســتان که حریف ذوب 
آهن ایــران در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیاســت، برای برپایی اردوی آماده 
ســازی پیش از این بازی راهی شهر منچستر 
انگلستان شد. تعدادی از بازیکنان و اعضای تیم 
االتحاد طی روزهای آینده بــه اردوی این تیم 

ملحق خواهند شد.
 االتحاد برای حضور قدرتمند در لیگ عربستان 
و لیگ قهرمانان آسیا جذب دو بازیکن دیگر را در 
دستور کار قرار دارد. طبق اعالم روزنامه »الشرق 
االوسط« عربستان، این مذاکرات محرمانه پیش 
می رود و به زودی نــام بازیکنان جدید خارجی 
اعالم خواهد شد. تیم فوتبال االتحاد عربستان 
در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
حریف ذوب آهن ایران است. دیدار رفت دو تیم 
۱۴ و دیدار برگشــت ۲۱ مردادماه به ترتیب در 

دبی و دوحه برگزار می شود.

پست عجیب »آیاندا پاتوسی«
پاتوســی در نیم فصلی که پیراهن استقالل را 
بر تن کرد عملکرد بســیار خوبی از خود نشان 
داد؛ اما فعال بــا پایان قــراردادش خبری از او 
در کنار آبی ها نیســت. پاتوســی در پستی که 
در اینستاگرام منتشــر کرد این جمالت را در 
خطاب به فرزندش نوشت: »یکی از بزرگ ترین 
احساس های جهان است وقتی فرزندت را برای 
اولین بار در آغوش می گیری. غم انگیز اســت 
که مجبورم شــما را ترک کنم؛ اما روزی دلیل 
آن را می فهمی پســرم«. آیا پاتوسی می خواهد 
کشورش را به مقصد ایران ترک کند یا کشور و 
تیم دیگری مد نظر اوست. پاتوسی از تیم های 
عربی هم پیشــنهاد دارد و بعید به نظر می رسد 

که به استقالل برگردد.

»میداودی« از فوتبال 
خداحافظی کرد

میالد میداودی، بازیکن سابق استقالل تهران و 
تیم ملی فوتبال ایران در ۳۴ سالگی به صورت 
رســمی از دنیای فوتبال خداحافظــی کرد و 
بــه دوران حرفه ای خود پایــان داد. این وینگر 
مسجد سلیمانی پیش از اینکه دو فصل پیش با 
حضوری کوتاه در سیاه جامگان به تیم زادگاهش 
بازگردد، پیراهن تیم های استقالل اهواز، پاس، 
االهلی، آلومینیوم، سایپا و راه آهن را برتن کرده 
بود. میداوودی، ۱۵ ســال پیش با تیم زیر ۲۰ 
ساله های ایران پا به رده ملی گذاشت و عضو تیم 

زیر ۲۳ سال های بود. 
مهاجم محبوب اســتقاللی ها ،۲۹ بازی ملی در 
کارنامه دارد و 6 گل ملی هم به نام خودش ثبت 
کرده اســت. این بازیکن فصل گذشته بازوبند 
کاپیتانی نفت مســجد ســلیمان را در دست 
داشت؛ اما به دلیل مصدومیت قدیمی که از زمان 
حضورش در استقالل به جا مانده اکثر بازی ها را 
از دست داد؛ به نظر می رسد همین مصدومیت 
مانع از ادامه حضور او در سطح اول فوتبال ایران 

شد و تصمیم به خداحافظی گرفت.

در حاشیه

منهای فوتبال

 قهرمانی کشتی گیر اصفهانی 
در رقابت های کارگران جهان

جواد صابــری، نماینده اســتان اصفهان در تیم 
ملی کشتی فرنگی کارگران کشور مقام قهرمانی 
مسابقات جهانی اســپانیا را کسب کرد. نماینده 
اســتان اصفهان در وزن ۷۲ کیلوگرم، در مبارزه 
نخست به مصاف ریگو ســوهونن از فنالند رفت 
و در حالی که ۵ بر صفر پیش بود، حریف خود را 
به پل زد و با ضربه فنی شکســت داد. صابری در 
فینال، فرنگی کار اتریش را شکست داد و صاحب 

مدال طالی ۷۲ کیلوگرم شد.

وضعیت هافبک عراقی تیم فوتبال پرســپولیس تا روز دوشنبه 
مشخص خواهد شــد. باشگاه پرســپولیس برای تمدید قرارداد 
بشار رسن، هافبک عراقی خود پیشنهاد مالی اش را مطرح کرده 
است و این بازیکن تا روز دوشنبه فرصت دارد به این پیشنهاد فکر 
کند. این در شرایطی است که اختالف مالی بین طرفین مبلغی 

در حدود ۲۰۰ هزار دالر اســت. مدیربرنامه های رسمی بشار که 
در انگلیس اقامت دارد مدعی شده این بازیکن پیشنهادات خوبی 
به دستش رسیده و چنانچه پرســپولیس نتواند خواسته مالی او 
را برآورده کند به یکی از آنها پاســخ مثبت خواهد داد. مدیریت 
پرسپولیس نیز به خاطر شــرایط ارزی این باشگاه تقریبا همان 

مبلغی که او در فصل گذشته دریافت کرده را برای تمدید قرارداد 
پیشنهاد داده است. بشار، جزو سهمیه زیر ۲۵ سال پرسپولیس به 
حساب می آید و این باشگاه مشکلی برای تمدید قرارداد او ندارد. 
اگرچه با شرایط موجود بسیار بعید است این بازیکن سرخپوش 

بماند مگر اینکه خواسته مالی اش را کم کند.

وضعیت»بشاررسن«بهزودیمشخصمیشود؛
 شانس کم هافبک عراقی برای ماندن در پرسپولیس

بحث حضــور یا عدم حضــور افراد بازنشســته در 
هیئت های ورزشی، این روزها به یکی از چالش های 
اساسی اداره کل ورزش و جوانان استان تبدیل شده 
است؛ چالشــی که برگزاری مجمع های انتخاباتی 
هیئت هایی ماننــد تکواندو، کبــدی و کاراته را با 

مشکل مواجه کرده است.
بحث ممنوعیت حضور بازنشســته ها در نهادهای 
دولتی که ورزش هم شــامل حال آن می شد چند 
سالی است مطرح شــده؛ اما جدیت در اجرای آن 
به سال گذشته مربوط می شود. پس از تصویب این 
قانون در مجلس و ابالغ آن، وزیر ورزش وجوانان در 
بیانیه ای که روی پایگاه خبــری این وزراتخانه قرار 
گرفت اعالم کرد اجرای قانون الزامی است و در بازه 
زمانی شش ماهه، مدیران وزرات ورزش و جوانان و 
رؤسای فدراسیون های ورزشی که قانون بازنشستگی 
شامل حال آنها می شــود باید از مســئولیت کنار 
بروند. اجرای قانون از بدنه ســتادی وزرات ورزش 
و جوانان آغاز شــد و در فدراسیون های ورزشی نیز 
ادامه یافت تــا جایی که به جز فدراســیون فوتبال 
که با اهرم قدرت AFC دســتخوش تغییر نشد، ۱۲ 
فدراسیون ورزشی با رؤسای بازنشسته خداحافظی 
کرده و نفرات جدیدی سکاندار آن شدند. در زمانی 
که طــرح ممنوعیت به کارگیری بازنشســته ها در 
جریان بود، بحث های زیادی در خصوص مشمولیت 
این طرح در هیئت های استانی مطرح شد تا این که 

در نهایــت وزرات ورزش 
و جوانان اعــالم کرد افراد 
بازنشسته مشــکلی برای 
فعالیــت در هیئت هــای 
اســتانی و شهرســتانی 
ندارنــد؛ امــا بــه گفته 
معــاون اداره کل ورزش و 

جوانان اســتان، هنوز این قانون روی کاغذ نیامده 
است؛قانونی که به مشــکل بزرگ این اداره کل در 
برگزاری مجمع های انتخاباتی هیئت ها تبدیل شده 
اســت. علیرضا امین آزاد در گفت و گو با رســانه ها 

در این باره اعــالم کرده 
است: براســاس گفته ها، 
افراد بازنشسته می توانند 
در هیئت هــای ورزشــی 
حضور داشته باشند ولی 
روی کاغذ هیچ مصوبه ای 
در اختیار ما نیســت. وی 
با بیان اینکه ادارات کل ورزش و جوانان در سراسر 
کشور با این مشکل درگیر هستند و این موضوع فقط 
مختص اصفهان نست، افزوده است: اکنون برای ثبت 
نام متقاضیان هیئت پرورش اندام نیز نمی دانیم این 

موضوع را در ثبت نام لحاظ کنیــم یا خیر،؛ هیئت 
کاراته و تکواندو هم این مشکل را دارند.

معاون اداره کل ورزش و جوانان اســتان با اشــاره 
به اینکه هنوز مشــخص نشــده اســت که ریاست 
هیئت های ورزشی شــغل محسوب می شود یا خیر 
می گوید: در مورد هیئت کبدی نیز دو نفر ثبت نام 
کرده اند که شاغل هســتند و جزو قانون دوشغله ها 
محسوب می شــوند؛ این موضوع هم وجه دیگر این 
مسئله است که اگر ریاســت هیئت شغل محسوب 

شود، افراد دوشغله هم نمی توانند رییس باشند.
امین آزاد در ادامه اعالم کرد که در دوران سردرگمی 
آیین نامه ها هستیم و باتوجه به اینکه موضوع حضور 
مدیران بازنشسته در هیئت های ورزشی به صورت 

کتبی ابالغ نشده است، قابلیت اجرایی ندارد.
این مسئله در حالی به چالش بزرگ اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان تبدیل شده است که ممنوعیت به 
کارگیری بازنشستگان در ثبت نام مجامع انتخاباتی 
هیئت های ورزشــی طی سالیان گذشــته، یکی از 
بندهای اطالعیه این اداره کل بــرای ثبــت نــام از 
متقاضیــان ریاســت هیئت های ورزشی در استان 
بود و به موجب این بند افــرادی از ادامه فعالیت در 
این هیئت ها بازمانده بودند؛ امــا به دنبال تغییرات 
صورت گرفته در پی اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان در دستگاه های اجرایی،  بازنشستگان 
بار دیگر این امکان را یافتند تا در هیئت های ورزشی 
حضور داشته باشــند اگرچه هنوز این موضوع روی 

هوا مانده است.

چالش حضور بازنشسته ها در هیئت های ورزشی
قانونیکهرویکاغذنیامدهاست؛

  کاریکاتور روز

خاطراتخوبچلسیبابازگشت»لمپارد«تکرارمیشود؟
بازگشــت دوباره لمپارد بــه تیم فوتبال چلســی ایــن بار در قامت ســرمربی، ســوژه 
کاریکاتوریست ها شده اســت. فرانک لمپارد پس از ۵ ســال دوری، این بار به عنوان مربی 
به چلسی بازگشت، وی با قراردادی سه ساله به عنوان سرمربی جدید چلسی انتخاب شد. 
لمپارد ۱۳ سال در چلسی بازی کرد و به اسطوره این باشگاه تبدیل شد. چلسی در زمان او 
افتخارات فراوانی به دست آورد و این بار آبی های لندن می خواهند تکرار خاطره های خوش 

را با او در قامت سرمربی جدید تیم خود تجربه کنند.

افراد بازنشسته می توانند در 
هیئت های ورزشی حضور 

داشته باشند ولی روی کاغذ هیچ 
مصوبه ای در اختیار ما نیست

نه قرمزم نه آبی؛ سبز سبزم
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود به مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به 
خاطر مذاکره با رضا شکاری و احتمال جذب این بازیکن هشدار داد و از وی خواست نسبت به وضعیت این 
بازیکن استعالم بگیرد. اشاره آذری به شکایت باشگاه ذوب آهن از شکاری بود که طبق ادعای این باشگاه، 
باوجود داشتن قرارداد اقدام به ترک ذوب آهن و امضای قرارداد با تیم های روستوف و روبین کازان روسیه 
کرد. سعید آذری در بخشی از این پیام نوشت: مفاد پرونده شکایت ما محرمانه است. چه بسا آنها در این 
پرونده برنده شوند ولی شواهد حاکی از این است که ذوب آهن پیروز خواهد بود. ما تا آخر راه را می رویم، 
استقالل، پرسپولیس و سپاهان هم ندارد. کسی نمی تواند روی سعید آذری چاپ قرمز، آبی یا زرد بزند. 
من یک مدیر مستقل هستم. آذری سبِز سبز اســت و در هر باشگاهی که باشد با تمام وجود می جنگد تا 

حق آن باشگاه را زنده کند.

بازیکن تراکتورسازی به دنبال تجربه چالش جدید در سپاهان
هافبک جدید تیم فوتبال سپاهان در خصوص پیوستنش به ســپاهان اظهار داشت: سپاهان، پرافتخارترین 
تیم ایران است و مربی به نام امیر قلعه نویی دارد، او شناخت خوبی از من داشت و من هم با توجه به شناختی 
که از قلعه نویی داشتم، ترجیح دادم به ســپاهان بپیوندم. علیرضا نقی زاده در ادامه بیان داشت: در پایه های 
تراکتورسازی بودم که قلعه نویی من را به تیم بزرگســاالن فراخواند، وجود این آشنایی سبب شد به سپاهان 
بیایم. هافبک جدید تیم فوتبال سپاهان با بیان اینکه از چند تیم خوب دیگر نیز پیشنهاد داشتم گفت: شخص 
قلعه نویی سبب انتقال من شد، از هواداران تراکتورسازی تشکر می کنم که چند سال من را حمایت کردند؛ اما 
وقت تغییر فرارسیده بود و می خواستم یک چالش جدید را تجربه کنم و امیدوارم موفق شوم. نقی زاده همچنین 
در خصوص تمرینات سپاهان بیان داشت: تمرینات پرفشــار انجام می شوند، امیدوارم بتوانیم نتایجی که در 

شأن مردم اصفهان است را کسب کنیم.

رییس هیئت چوگان اصفهان در رابطه با مسابقات چوگان که از ۱۳ تیرماه آغاز شد، اظهار کرد: این مسابقات 
به مناسبت دهه کرامت توسط هیئت شهرستان چوگان اصفهان در میدان نقش جهان به صورت نمادین از 
ساعت ۱8 الی ۲۰ آغاز شد و تا جمعه ۱۴ تیرماه ادامه داشت. حسین جعفری با اشاره به اینکه چوگان ثبت 
جهانی شده است، تصریح کرد: برگزاری مسابقات نمادین یک فرهنگ سازی است که به مناسبت های مختلف 
چنین برنامه هایی برای آشنایی مردم با ورزش ها صورت می گیرد. رییس هیئت چوگان اصفهان در خصوص 
برنامه های دیگر هیئت که به این صورت انجام می شود، خاطر نشان کرد: اوایل سال، تقویمی تنظیم کردیم 
که برنامه های هیئت را تا آخر سال مشخص کرده است؛ طبق آن تقویم چند مسابقه دیگر در میدان نقش 
جهان برگزار می شود و دیگر رقابت ها در مجموعه المپیک نقش جهان پیگیری خواهد شد. وی با بیان اینکه 
چوگان مسابقات رسمی هم دارد، تاکید کرد: این ورزش مسابقات استانی و کشوری دارد و یک ورزش قدیمی 
است و در عین حال تازه جان گرفته است. جعفری افزود: تیم چوگان بانوان اصفهان سال گذشته توانست مقام 
دوم مسابقات کشوری را کسب کند، تیم آقایان هم در مسابقات کشوری شرکت داشت؛ اما به مقامی نرسید. 
رییس هیئت چوگان اصفهان در رابطه با برنامه های هیئت برای جذب افراد به این ورزش، گفت: از طریق 
مدارس پیگیر این هستیم که از بین دانش آموزان استعدادیابی کنیم. مقام معظم رهبری می گویند که باید به 
دنبال ورزش های بومی محلی باشیم که با استناد به صحبت های ایشان نیروهای مصلح هم می توانند در این 
رشته ورود کنند. وی اضافه کرد: چوگان با روایت گری سواره بر اسب به ثبت یونسکو رسیده است بنابراین 
باید روی این رشته بیشتر کارکرد. جعفری با اشاره به اینکه در حال انجام آموزش چوگان هستیم، اظهار کرد: 
کسانی که می خواهند آموزش ببینند نیازی به صرف هزینه باال ندارند؛ اما کسانی که می خواهند حرفه ای 

کار کنند برایشان هزینه هایی را در پی خواهد داشت.

رییسهیئتچوگانخبرداد:

برگزاری مسابقات نمادین چوگان در میدان نقش جهان

سمیهمصور
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افتتاح طرح »به وقت نوجوانی« در پارک کوهستانی صفه
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

بر پایی نمایشگاه لبخندهای 
کاغذی

گالری خانــه هنرمنــدان اصفهــان، میزبان 
آثار کاریکاتور محمودرضا صنعتی اســت. در 
نمایشــگاه کاریکاتور هنرمند اصفهانی 30 اثر 
مداد رنگ و روان نویس بــا عنوان لبخندهای 
کاغذی به نمایش گذاشــته شــده است. آثار 
ترکیبی تصویرســازی و چهره در یک ســال 
گذشته خلق شده اســت. این نمایشگاه تا 21 
تیر در گالری خانه هنرمندان اصفهان واقع در 

خیابان آبشار پذیرای عالقه مندان است.

 ارائه بیش از ۲ هزار مشاوره
  به شهروند اصفهانی 

در هفته گذشته
بر اســاس اعالم اداره ارتباطات مردمی 13۷ 
شهرداری اصفهان، شــهروندان اصفهانی در 
هفته ای که گذشت، شــش هزار و ۵21 مرتبه 
با مرکــز 13۷ تماس برقرار کردنــد که از این 
تعداد، شــش هزار 1۹۸ پیــام جهت پیگیری 
به ثبت رســید. از مجمــوع تماس های واصل 
شده، سه هزار و 10۸ مورد مربوط به معاونت 
خدمات شهری معادل ۵0 درصد، 2۸۵ تماس 
معاونت عمران معــادل ۴.۵ درصد و ۷3 مورد 
نیز ترافیکی شــامل یک درصد از مجموع کل 
پیام ها بوده؛ ســایر پیام ها نیز به سازمان ها و 
شرکت های وابسته به شــهرداری ارجاع شده 
است. این گزارش حاکی اســت ۸۵1 مورد از 
تماس های شهروندان مربوط به ساخت و ساز 
بدون مجوز و باز بودن والو آب فضای سبز بود 
که به صورت فوری توســط کارشناســان این 
اداره به مســئوالن اجرایی مناطــق، ارجاع و 
نتیجه عملکرد آنها از طریِق تماس با شهروندان 
پیگیری شــد که بازتاب آن رضایتمندی ۹1 
درصــدی تماس گیرنــدگان اداره 13۷ بوده 
است. در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری 
پیام های ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت 
گرفته، چهار هزار و ۸۷ تماس با شــهروندان 
برقرار شده اســت. کارشناسان اداره ارتباطات 
مردمی 13۷ شــهرداری اصفهــان در هفته 
گذشته دو هزار و ۴۴۵ مورد مشاوره یا اطالعات 
مربوط به اماکن تفریحی، مسیریابی و اطالعات 
مناطق 1۵ گانه را به شهروندان ارائه کردند. به 
گزارش ایمنا، شــهروندان اصفهانی می توانند 
همه روزه به صورت 2۴ ساعته با سامانه 13۷ 
شــهرداری اصفهان تماس گرفته و مسائل و 
مشکالت خود را در بخش های خدمات شهر، 
عمران و ترافیک شهری مطرح و از راهنمایی و 
مشاوره کارشناسان این اداره در حوزه مدیریت 

شهری استفاده کنند.

امام جمعه موقت اصفهان:
دهه کرامت، شعار والیی و 

نماد ارادت ما به ائمه )ع( است
حجت االســالم محمدتقی رهبر، امام جمعه 
موقــت اصفهان در بــاب دهــه کرامت گفت: 
 ما ایرانی هــا به خاطــر عالقه خاص بــه ائمه 
معصومین )ع( و خاندان ایشان، همیشه سعی 
می کنیم این احترام و حرمت را در عمل نمایش 
دهیم که مصداق آن همین دهه کرامت است. 
رهبر ادامه داد: دهه کرامت اشــاره ای است به 
ورود خاندان اهل بیت )س( به کشورمان که به 
همت عده ای اهل ذوق شکل گرفته که فلسفه 
آن را باید در جهت تکریم خاندان پیامبر )ص( 

جست وجو کرد.
 نماینده ســابق چندین دوره مجلس شورای 
اســالمی درباره شــخصیت حضرت معصومه 
)س( اشاره داشــت: حضرت معصومه )س( از 
بانوان برجسته و صاحب شــخصیتی واالست 
تا آنجا که می بینیم به ایشــان لقب کریمه اهل 
بیت )ع( و روز میالدش را روز دختر گذاشته اند؛ 
همچنانکه ورود و حضور ایشــان در شهر قم و 
کشور ما منبع برکاتی اســت. رهبر همچنین 
تاکید کرد: چه خوب است در روزی که به اسم 
ایشــان به نام روز دختر هم نامیده شده است؛ 
پدر و مادرها بــرای فرزندانشــان نیز حرمتی 
مضاعف بگذارنــد و این ایام خجســته را مایه 
قدردانی بگذارند. وی با اشــاره بــه برگزاری 
مراســمات دهه کرامــت، عنوان کــرد: دهه 
کرامت، ســنتی زیباســت که تبدیل به شعار 
والیی خوبی در میان ما ایرانیان و شیعیان شده 
است. همچنانکه در این ایام سراغ ارج نهادن بر 
کرامات خاندان رسول خدا می رویم و آن را طی 
رســومی هم برگزار می کنیم. رهبر همچنین 
گفت: امیدوارم فرهنگی که به واســطه ائمه به 
جامعه ما وارد شــده، ارج نهاده شــود و مبانی 
 اسالمی را به عینه در خانواده ها و سایر نهادها 

ببینیم.

رییس شورای شهر:
کارآمدسازی شهرداری ها سبب 
افزایش رضایت عمومی می شود

رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با صدور 
پیامی به مناســبت 1۴ تیر روز شــهرداری ها و 
دهیاری ها، این روز را گرامی داشته و از خدمات 
کارکنان شهرداری اصفهان قدردانی کرد. فتح ا... 
معین در این پیام اظهار کرد: ایجاد توسعه پایدار و 
بهبود اقتصاد شهری از مهم ترین سیاستگذاری ها 
در سیستم مدیریت شــهری برای ایجاد شهری 
زیســت پذیر اســت؛ چرا که امروزه شهرها نه 
تنها به لحاظ وســعت و میــزان جمعیت؛ بلکه 
به لحاظ حجــم و تنوع فعالیت هــا و ارزش های 
گوناگون فرهنگــی و اجتماعــی دارای اهمیت 
فراوان هســتند. وی افزود: بی تردید در فرآیند 
مردم ساالری، کارآمدسازی شهرداری ها و بهبود 
فرآیندها موجب کیفیت بخشی بیشتر به خدمات 
شهری و زندگی مردم و افزایش رضایت عمومی 
می شود و این موضوع، نباید فراموش شود. رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با گرامیداشت روز 
شهرداری ها و دهیاری ها تصریح کرد: از خدمات 
شبانه روزی همکاران و کارکنان پرتالش و خدوم 

شهرداری اصفهان تقدیر و تشکر می کنم.

شهردار اصفهان:
همه برای جاری بودن 
زاینده رود کمک کنیم

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، 
شهردار پاسخگو« با بیان اینکه جاری بودن آب در 
زاینده رود، بزرگ ترین دغدغه خود و نخســتین 
اولویــت دســتگاه های اجرایی اصفهان اســت، 
اظهار کرد: با کمک حقابــه داران اقدامات خوبی 
برای جاری بودن آب در زاینده رود انجام شــده و 
اخیرا اعضای شورای شهر و معاونان شهرداری از 

طرح های انتقال آب بازدید کرده اند.
قدرت ا... نوروزی با تاکید بر اینکه این رودخانه اگر 
خشک باشد، شهر اصفهان، شهر گرفتاری خواهد 
بود، ادامه داد: تالش خود را برای جاری بودن آب از 
مبدأ تا مقصد و همیشگی بودن آن انجام خواهیم 
داد؛ زیرا اگر آب حتی در تاالب گاوخونی نباشد، 
ریزگردها همیشه شهر اصفهان را تهدید خواهند 
کرد. نوروزی گفت: با تالش های انجام شده در چند 
روز آینده آب بار دیگر در رودخانه زاینده رود جاری 
می شود تا زمین های تشنه کشاورزان سیراب شده 

و شادی و نشاط را مجددا در شهر شاهد باشیم.

نایب رییس شورای شهر:
باید مشعل های نشاط و سرزندگی 

در اصفهان روشن شود
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در دومین 
جشن ساالنه سالمتی پس از ســرطان با اشاره به 
اهمیت مشارکت شهروندان در همه امور شهر اظهار 
کرد: مدیریت شــهری اصفهان زمانی می تواند در 
ماموریت ها موفق باشد که مشارکت شهروندان در 
همه امور را داشته باشــد. علیرضا نصراصفهانی با 
تاکید به اینکه شهر اصفهان از کالبد شهری تشکیل 
شده است، افزود: کالبد شهر، متشکل از خیابان ها و 
سخت افزارهایی است که در سطح شهر وجود دارد و 
تالش مدیریت شهری بر این است که شرایط محیط 
زیست در کالبد شــهر اصفهان مثل نیازها در زیر 
گذرها و روگذرها، حمل ونقل شهری، فضای سبز 
شهری را در قالب کالبد شهری ببینیم. وی با بیان 
اینکه شهر، وابسته به شهروندان است، اظهار کرد: 
اگر شهروندان نشاط الزم را نداشته باشند، اقداماتی 
که انجام می شود، بی نتیجه است و برای حاکم کردن 
فضا با نشاط و امیدوار کننده برای شهروندان بایستی 
با آنها حرکت کنیم. نصر ادامه داد:برای غالب شدن 
به بیماری ها و ایجاد نشاط و شادابی در زندگی باید 
مشعل های نشاط و سرزندگی را به دست گرفته و 
در امور روزمره به کار گیریم؛ اما اگر شهروندان فقط 
منتظر مسئوالن بمانند تا شهر را سرزنده کنند به 

طور یقین به نتیجه مطلوبی نمی رسند.

در روزگاری کــه شــخصیت دختــران و زنــان 
جامعه اســالمی مــورد هجــوم ســخت ترین و 
تلخ تریــن حمالت شــبکه های معانــد خارجی 
قرار گرفته،گروهی از جوانان مومن انقالبی ایران 
اسالمی در راســتای عمل به منویات رهبر معظم 
انقالب در باب آتش بــه اختیار بــودن در حوزه 
فعالیت های فرهنگــی همزمان با والدت حضرت 
معصومــه )س( و روز دختر، به معرفــی جایگاه 
واالی دختران و زنان در دین مبین اســالمی در 
قالب طرح  » فرشتگان سرزمین من« اقدام کردند 
تا آنان با ارزش اصیل و واقعی شــان آشنا شوند. 
در این طرح کــه برای چهارمین ســال متوالی از 
سوی گروه فرهنگی »ملکا« با حمایت و همکاری 
مدرسه علمیه ناصریه در مسجد امام)ره( اصفهان 
اجرایی شد، بیش ازدو هزار گل میان توریست های 
خارجی و هموطنان ایرانی بــه خصوص دختران 

توزیع شد.
 مدیر مدرسه علمیه تبیلغ بین الملل ناصریه درباره 
این طرح به »زاینده رود« گفــت: در طول تاریخ 
بشــریت، سرنوشــت دختران فراز و نشیب های 
متفاوتی داشته است. از تکریم تا تحقیر؛ از تبدیل 
شدن به الهه ای ستوده شده تا زنده به گور شدن. 
اما با ظهور و حضور دین اسالم در مناطق مختلف 
جهان، تفکر غالب جاهلیت نســبت به دختران از 
بین رفته و اســالم به مبارزه با زنده به گور شدن، 
تبعیض های جنسیتی، محرومیت از کسب دانش، 

بی ارزش بودن و نداشتن  
جایگاه اجتماعی پرداخته 
است. اسالم، حامی حقوق 
زن و حفظ کرامت جایگاه 
زن در جامعه است. دین 
مبین اسالم با برنامه ای 
مدون، این ریحانه خلقت 

را برای پذیرش عنوان و مســئولیت مادری آماده 
می کند.

حجت االســالم ســید محســن اخوان در ادامه 

گفت:دین مــا با حمایت 
قاطعانــه از زنان به حفظ 
کرامت دختــران و زنان 
پرداخته و برخالف آنچه 
در غرب شــاهد هستیم 
از افــول زن به موجودی 
بــی ارزش و مصرفــی 
جلوگیری کرده اســت. اجرای آموخته های دین 
اســالم به حفظ معصومیت و آرامش زن و پرورش 
آن کمک می کند. هم اکنون نیز تفکر و رفتارهای 

 نامناســبی در نقــاط مختلــف دنیا بــا دختران
 می شود. چه بسا جاهلیت مدرن لباس و شیوه اش 
را عوض کرده و ملیت هایی که تولد و داشتن دختر 
را عامل شــر و بدبختی خود می دانند، نسبت به 

اصل وجود این گل آفرینش خشم پیدا می کنند.
وی  افزود: در اســالم به بهانه های مختلف از مقام 
زن و جایگاه مادر، حمایت و قدردانی می شــود؛ 
نمونه ایــن حمایت، همین پویــش خودجوش و 
مردمی است که توسط گروهی از دختران چادری 
با اهــدای گل و هدایای متنــوع فرهنگی جهت  
استقبال از این روز، به ســراغ دختران هموطن و 

همنوعان سایر ملیت ها رفتند. 
برای برنامه امســال در کنار اهدای گل و پذیرایی 
فرهنگی با کتاب و عکس نوشته های زیبا و جذاب 
 و یادبودهایــی برای ســنین مختلف، بــا اهدای

 گیره های روسری دست ساز به بانوان عالقه مند 
ایرانی و خارجی ، طعم متفاوتی از پوشش و حجاب  

را به ایشان چشاندند.
مدیرمدرسه علمیه ناصریه در پایان گفت: مدرسه 
علمیــه ناصریه با توجه به رســالت خود در زمینه 
گردشــگری فرهنگی و تبلیغ بین الملل ، توانسته 
است طی ســال های اخیر با حمایت از گروه های 
مختلفی کــه قصد فعالیت فرهنگــی در محدوده 
بناهای تاریخــی میدان امــام)ره( )نقش جهان( 
دارند، حرکتــی در جهت گســترش و تبلیغ دین 
مبین اســالم برداشــته و اقدامــات موثری برای 
وحدت بخشــی به فعالیت گروه های خودجوش و 

اقدامات آتش به اختیار بردارد.

 اجرای طرح »فرشتگان سرزمین من« در مسجد امام)ره( اصفهان

مدیر منطقه 1۵ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: امروزه پارک ها 
و فضاهای سبز شــهری، نقش اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی 
دارد که مزایایی چون درمان بیماری های روحی، ایجاد محیطی 
مطلوب برای پرورش کــودکان، یکپارچگــی اجتماعی، حفظ 
آسایش و نظایر آن را در بر می گیرد؛ لذا به منظور رفاه و آسایش 
تمامی اقشار جامعه، پارک های شهری مطابق با تمامی سلیقه ها، 

افکار و برای همه سنین ایجاد شده است. مسعود قاسمی افزود: 
اهمیت فضای سبز شهری در حیات شهر و پایداری آن و تاثیرات 
فیزیکی، طبیعــی و اجتماعی آن در سیســتم شــهری، امری 
انکارناپذیر است؛ لذا توجه به مسئله ایمنی در فضاهای عمومی 
باالخص پارک های شهری به دلیل ایجاد مسائل و مشکالت ناشی 
از فقدان کف پوش مناســب در زمین های بازی کودکان، وجود 

وسایل بازی با زوائد تیز و خطرناک باعث شده توجه به چگونگی 
وضعیت ایمنی در پارک های شهری باالخص ایجاد پارک کودکان 
که نقشی بسیار مهم در تقویت روحیه کودکان، کاهش استرس و 
افزایش قابلیت های فردی آنان دارد، همچنین شناسایی مهم ترین 
پارامترهای تاثیرگذار بر وضعیت ایمنی در این پارک ها به عنوان 

یک ضرورت مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان تاکید کرد:
ایمن سازی و توسعه بوستان ها در اولویت برنامه های منطقه ۱۵

  همزمان با والدت حضرت معصومه )س( برگزار شد؛

افتتاح طرح »به وقت نوجوانی« در پارک کوهستانی صفه
 طرح »به وقت نوجوانی« روز جمعه 1۴ تیرماه در پارک کوهستانی صفه افتتاح شد. این طرح به عنوان پاتوقی 
برای نوجوانان شهر با همکاری ادارات فرهنگی اجتماعی شهرداری های مناطق پانزده گانه شهر اصفهان اجرا 
می شود. طبق سند »شهروندی فرهنگی« به عنوان اولویت نخست خانه نوجوان، هدف از اجرای طرح پاتوق 
»به وقت نوجوانی«، ایجاد و احیای پاتوق های فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان است. یکی از مهم ترین اهداف 
 برگزاری این طرح، اســتعدادیابی از بین نوجوانان و آماده کردن آنها برای حضور در رویدادهای گوناگون ؛

همچنین تقویت مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی در میان آنهاست. آیین افتتاحیه این طرح از سوی 
خانه نوجوان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری منطقه پنج شهرداری دیروز 

بعد از نماز مغرب و عشاء در محل پارک کوهستانی صفه برگزار شد.

 اجرای آموخته های دین 
 اسالم به حفظ معصومیت 

و آرامش زن و پرورش 
آن کمک می کند

مجید صفاری- شهردار بادرود

آگهی مناقصه
شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مناقصه عمومی و ضوابط و مقررات آیین 
نامه مالی شهرداریها کارگاه تولید بلوک فرش خود را با کلیه تجهیزات و ملزومات آن، 
جهت تولید بلوک فرش به صورت دست مزدی طی قرارداد یکساله به اشخاص حقیقی 
و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین 
آگهی جهت بازدید از کارگاه و دریافت اســناد و مدارک شــرکت در مناقصه به واحد 

حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می 

باشد.

2- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۴- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 
به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵- پیشنهاد دهندگان می بایســت مبلغ ۵0/000/000 ریال را تحت عنوان سپرده 
شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب 
شماره 1066۸21۹0001 نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند. 

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

م الف:520875

نوبت اول

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: امروزه صنعت گردشــگری به عنوان یکی از 
عوامل مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
در جهان روز به روز گســترش یافته و مورد تاکید 
دولت ها، شــهرداری ها و بخش های خصوصی در 

ارتباط با مقاصــد اقتصادی و فرهنگی 
قرار گرفته است. سید احمد حسینی نیا 
افزود: اصفهــان به عنوان شــهری با 
پیشینه تاریخی و فرهنگی که همواره 
یکی از زیباترین مکان ها در ســفرنامه 
گردشــگران بوده، می تواند به عنوان 
یکی از زیباترین مقاصد گردشــگری 
در جهان مطرح شــود. وی ادامه داد: 
منطقه رهنان با داشتن پتانسیل های 

فراوان در صنایع دســتی، محصــوالت خوراکی 
مختص منطقه، آثار باستانی و مجاورت خیابان امام 
خمینی بستر مناسبی است تا با برنامه ریزی اصولی و 
هوشمندانه در زمینه توسعه اقتصادی استان به یکی 
از قطب های گردشگری و اقتصادی تبدیل شود، اما 
متاسفانه بدون اینکه توجهی به مسائل شهرسازی 
و توسعه پایدار شده باشد، بافت قدیمی و ارگانیک 
این منطقه دستخوش ساخت و سازهای جدید شده 
است.وی با بیان اینکه وجود کاستی های بسیار عالوه 
بر فرســودگی بافت، باعث فرسودگی عملکردی و 
نداشتن پویایی در این منطقه شده است؛ به گونه ای 
که شــاهد مهاجرت مردم بومی منطقه به مناطق 
دیگر هســتیم، تصریح کرد: برای ایجاد تحول در 

این منطقه ضروری است با شناسایی و بررسی نقاط 
ضعف، مشکالت زیرساختی و فرسودگی منطقه، 
نسبت به ارائه راهکارهای کارشناسانه و هوشمندانه 
در جهت رفع موانع و نیل به هدف توســعه پایدار 
اقدام کنیم. حسینی نیا اظهار کرد: توجه به اهدافی 

همچون: اســتانی برتر در صنعت توریسم با اتکا بر 
منابع فرهنگی هنری و طبیعی؛ همچنین رشــد 
صنعت گردشــگری و از طرفی مسئله فرسودگی، 
بافت رهنان می تواند با یــک دید کلی و در ارتباط 
با هم در راستای تعریف پروژه های محرک توسعه 
مورد توجه قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: در واقع با 
توجه به وجود بناهای با ارزش تاریخی، وجود شاکله 
و مسیرهای اصلی و با هویت دیرینه، وجود صنایع 
دستی و هنرهای خانگی در بین اهالی و وجود هویت 
و حس تعلق به محله، ایده محور گردشگری می تواند 
به عنوان پروژه محرک توسعه، عالوه بر ایجاد مزیت 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی تــا حد زیادی به 

اصالح بافت فرسوده منطقه منجر شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

رهنان به قطب گردشگری و اقتصادی اصفهان تبدیل می شود
یک کارشناس طراحی شهری اظهار کرد: همزمان 
با تهیه طرح جامع منطقه اصفهان، شــهرهایی 
در پیرامون مادر شــهر اصفهان به منظور جذب 
جمعیت ایجاد شد؛اما در این فرآیند راه حلی برای 
رفع بعضی مسائل شهرهای جدید از جمله اشتغال 

و حرکت آونگی ســاکنان به ســمت آن، در نظر 
گرفته نشد. پیمان طوطیان تصریح کرد: فرآیند 
برنامه ریزی برای ایجاد این شــهرک ها در زمان 
خود مطلوب به نظر می رسید؛ اما تغییر شرایط، 
نبود توجه کافی بــه طرح های کالن و منطقه ای 
همچنین فراهم نشدن خدمات و زیرساخت های 
مجزا، کارکرد و هدف اصلی از ایجاد این شهرها را 
به شدت تحت تاثیر قرار داد. طوطیان با اشاره به 
شهرهای پیرامونی کالن شهر تهران، خاطرنشان 
کرد: جمعیت شهر تهران شب هنگام 13 میلیون 
نفر و در طــول روز 2۴ تا 2۵ میلیون نفر اســت، 
این نشان می دهد که جمعیت در طول روز برای 
دریافت خدماتی از جمله اشــتغال از شهرهای 

اطراف به کالنشهر تهران سرازیر می شوند؛ بنابراین 
نه تنها هدف اصلی از ایجاد این شهرک ها محقق 
نشــده؛ بلکه حرکت روزانه مردم به سمت تهران 
مشــکالت بلند مدت و کوتاه مدتی را برای این 
کالنشهر ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه امکان 
احیای مجدد شهرهای جدید وجود 
دارد، تاکید کرد: توجه به اشــتغال و 
درآمدزایی همچنین ایجاد حس تعلق 
در ساکنان نسبت به محیط سکونت، 
خود گامی موثر بــرای احیای مجدد 
شهرها و شهرک های جدید است، این 
شهرها باید از حالت خوابگاهی فاصله 
بگیرند تا روح رونق و سرزندگی مجدد 
در آن دمیده شــود. این کارشناس 
طراحی شهری خاطر نشان کرد: شهرهای جدید 
به لحاظ آلودگی، ترافیک و ســطح خدمات ارائه 
شده وضعیت بهتری نسبت به شهرهای مادر دارد؛ 
اما افرادی که در شهرک ها ساکن هستند، تعلق 
خاطر کمتری نســبت به محیط دارند؛ به همین 
دلیل چندان به شهر محل سکونت خود رسیدگی 
نمی کننــد. طوطیان گفت: ســرزندگی، رونق و 
پویایی اقتصادی در شهرهای جدید وجود ندارد؛ 
اما می توان با احیای مراکز تجاری و داد و ســتد 
همچنین در نظر داشتن مکان هایی برای برگزاری 
رویدادهای شــهری موجب جذب و ماندگاری 
بیشتر جمعیت در شهرهای جدید شد و مشکالت 

مادر شهرها را کاهش داد.

یک کارشناس طراحی شهری مطرح کرد:

 شهرهای جدید از حالت خوابگاهی فاصله بگیرند
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یادداشت

اگر شــما هم می خواهید در زندگی به فقر و ســختی دچار 
نشوید و جیب تان همیشه پر باشــد، پیشنهاد می شود به این 
10 راهکار ساده که برگرفته از روایات معصومین است توجه 
کنید و از آنها غافل نشوید. بسیاری از آیات و روایات دینی به 
مســئله رزق و روزی پرداخته اند و توصیه های زیادی در این 
زمینه به ما رسیده که برخی موانع رســیدن روزی را معرفی 
می کنند و برخی دیگر عوامل افزایــش روزی را. البته خوب 
است که بدانید آنچه به عنوان عوامل افزایش روزی در روایات 
آمده هم روزی مادی را شــامل می شود و هم روزی معنوی را 
 افزایش می دهد. در ادامه با چنــد راهکار برای افزایش روزی 

 آشنا می شویم.
تخصص و پشــتکار: مهم تر از هر عاملی در افزایش روزی، 
داشتن تخصص و همت و پشتکار است. نمی شود بدون اینکه 
در یک کار متخصص باشیم و برای آن زحمت بکشیم، با گفتن 
چند خط ذکر، خواندن نماز و ... توقع داشته باشیم پول مان از 
پارو باال برود. فرهنگ کار و کوشش را باید از مهم ترین پایه های 
دینداری دانست که بدون آن نه تنها شخص در این دنیا رنگ 
آرامش و آســایش را نمی بیند، بلکه از چشم خدا و پیامبر هم 
می افتد. ابن عباس می گوید: رسول خدا )ص( هر گاه کسی را 
می دید و از او خوشش می آمد می پرسید: آیا حرفه ای داری؟ 

اگر می گفت: نه، می فرمود: از چشمم افتاد.
شــروع کار در آغاز روز: کاســب های قدیم در زودتر باال 
کشــیدن کرکره دکان های خود رقابت داشــتند؛ اما امروزه 
بسیاری از آدم ها در مشاغل مختلف، نزدیک به ظهر عزم شان 
را برای کار کردن جزم می کنند. امیرمومنان )ع( می فرماید: 
»صبح زود در پی روزی رفتــن، روزی را افزون می کند«. امام 
رضا علیه السالم نیز فرمود: »فرشتگان ارزاق بنی آدم را مابین 
طلوع فجر )ابتدای زمان نماز صبح( تا طلوع خورشید تقسیم 
می کنند، هر کس در این ساعات خواب باشد، از رزقش محروم 

می شود«.
نماز اول وقت: پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »بنده ای نیست که 
به وقت های نماز و جاهای خورشید اهمیت بدهد، مگر این که 
من سه چیز را برای او ضمانت  کنم: برطرف شدن گرفتاری ها 
 و ناراحتی ها، آســایش و خوشــی به هنگام مــردن و نجات

 از آتش.
انفاق و صدقه: گاهــی دســتورالعمل های دینی متناقض 
با شــرایط ما به نظر می رســند، مثل اینکه گفته شده هرگاه 
دست تان تنگ شد، صدقه بدهید؛ امیرالمومنین)ع( فرموده 

است: »فرود آمدن روزی را با صدقه بخواهید«.
شاید با عقل مصلحت اندیش ما جور درنیاید، فردی که خودش 
دستش خالی شده و نیازمند است، با صدقه دادن و انفاق کردن 
در کارش گشایش پیدا شود؛ اما گزاره های دینی انفاق و صدقه 

را عامل گشایش در کارها معرفی می کنند.
صله رحم: امام صادق علیه الســالم فرمودنــد: »صله رحم، 
انسان را خوش اخالق، با سخاوت و پاکیزه جان کرده و روزی 

را زیاد می کند و مرگ را به تاخیر می اندازد«.
ازدواج: بسیاری از جوان ها برای اینکه مانعی در راه پیشرفت 
کاری و پولدار شدن شــان پیــش نیایــد، ازدواج را به تاخیر 
می اندازند، خانواده ها هم به زعم خودشان، معتقدند جوانی که 
خانه، کار،  ماشین و ... نداشته باشد، صالحیت ازدواج را ندارد؛ 
این در حالی است که ازدواج کردن یکی از عوامل گشایش در 
کارها عنوان شده و قرآن نیز در این زمینه می فرماید: »از فقر 
و تنگدستی دختران و پسران در سن ازدواج نگران نباشید و 
در ازدواج شان بکوشــید؛ چراکه اگر فقیر و تنگدست باشند، 

خداوند آنها را از فضل خود بی نیاز می سازد.«
نیکی به خانواده: امام صادق )ع( فرموده اند: »کســی که به 

خانواده اش خوب احسان کند روزی اش زیاد می شود.«
خواندن سوره ها: سوره های بســیاری در روایات به عنوان 
رفع فقر، نجات دهنده از سختی و فراوان شدن روزی معرفی 
شــده اند؛ در روایتی آمده هرکس ســوره واقعه را در هر شب 
قرائت کند، در دنیا ســختی، نیازمندی و آفتــی از آفات دنیا 

را نمی بیند.
همچنین پیامبر اکرم )ص( می فرماید: »هر کس سوره لیل را 
بخواند خداوند آن قدر به او عطا می کند تا راضی شــود و او را 
به سختی نیندازد و برایش آسان می گیرد.« امام صادق )علیه 
السالم( می فرماید: هر کس سوره ذاریات را روز یا شب بخواند، 
خداوند وضع زندگی او را اصالح می کند و روزی فراوانی برایش 

می دهد.
نومیدی از غیر خدا: پیامبر )ص( در این باره می فرماید: هر 
کس از غیر خدا ببرد، خداوند، هزینه زندگی او را تامین می کند 
و از جایی که انتظار ندارد، روزی اش می دهد؛ اما هر کس چشم 

امیدش به دنیا باشد، خداوند، او را به دنیا وامی گذارد.
قناعت و میانه روی: امیرالمومنین)ع( فرموده اند: »قناعت 

ثروتی پایان نایافتنی است که به دنبال خود عزت می آورد«
گاهی اوقات برخی از ما مشــکل مالی چندانی نداریم؛ اما از 
زندگی هم لذتی نمی بریم و دائما می خواهیم از موقعیتی که 
در آن هستیم باالتر برویم و پولدارتر بشویم. اگر انسان بتواند 
از همان سرمایه ای که دارد درست اســتفاده کند، دیگر الزم 
نیســت خودش را به زحمت بیندازد. همچنین اگر هر فردی 
اهل زیاده روی و اسراف نباشد و میانه روی را سرلوحه کار خود 
قرار دهد، بی شک در معیشــت خود دچار مشکل نمی شود و 

خداوند هم او را کمک خواهد کرد.

چگونه جیب مان را پر نگه داریم؟

علیرضا پیوگانی

عکس روز

دوخط کتاب

ایشــان وارد نیســت و اگر از 
کســی نفرت پیــدا کردند از 
همه خصلت هــای نیکوی او 
چشم پوشی می کنند و عیوب 

او را بزرگ می نمایانند.

 »روزهای برمه«
جورج اورول

ما یا عاشق آدم هاییم 
یا از آنها متنفریم!

همیشــه  آدم هــا  اغلــب 
همین طورند. اگر کســی را 
پذیرفتنــد، همــه عیوبــش را 
حسن می بینند و کوچک ترین 
انتقادی بر شخص مورد پسند 

یک زن ژاپنی به دلیلی کامال عجیب و باورنکردنی تاکنون 300 بار خود را 
 Oddity Central به تیغ جراحان زیبایی سپرده است. پایگاه اطالع رسانی
به نقل از این زن ژاپنی نوشت: تنها به خاطر حرف های مادرم دست به این 
کار زدم. »تسوباکی تومومی«، که یک مدل است، در گفت وگو با تلویزیون 
ملی ژاپن گفت: از زمان نوجوانی مادرم همواره مرا زشت خطاب می کرد و 
همین امر باعث شد تا دچار تزلزل شخصیتی شوم و هیچ گاه از ظاهر خود 
احساس رضایت نکنم. او عمل های زیبایی خود را از سن 18 سالگی آغاز و 

طی 21 سال اخیر 280 هزار دالر خرج این کار کرده است.

دلیل زن ژاپنی برای انجام 300 عمل زیبایی!

در مسابقه ساالنه همبرگرخوری که در واشــنگتن آمریکا برگزار شد یک زن 
توانست با خوردن 27 همبرگر به مقام اول دست یابد. مولی شویلر اهل کالیفرنیا 
موفق شد طی زمان 10 دقیقه 32 همبرگر را بخورد و جایزه 1500 دالری را از 
آن خود کند. در دهمین دوره مسابقات خوردن همبرگر شرکت کنندگان زن 
و مرد از نقاط مختلف ایاالت متحده آمریکا حضور داشــتند که در پایان مولی 
شویلر که مادر 4 فرزند است و 55 کیلوگرم وزن دارد رتبه اول را کسب کرد. شیوه 
مولی برای برنده شدن بدین گونه است که او همبرگر را در دهانش قرار می دهد و 

بالفاصله با آب ولرم بدون اینکه همبرگر را بجود، می بلعد.

یک زن قهرمان مسابقه همبرگر خوری شد!

مردی در روســیه پس از اینکه به داخل یک حوضچه از قیر افتاد به کمک 
مردم و پزشکان از مرگ نجات یافت. این مرد 33 ساله که نامش اعالم نشده 
در یک حوضچه از کارخانه ای در منطقه پاولوفسک در شمال روسیه سقوط 
کرد که توسط چند رهگذر از اســتخر خارج و به بیمارستان منتقل شد. 
پرسنل بیمارستان نیز پس از چند ساعت بدن این فرد را که کامال آغشته به 
قیر بود تمیز کردند.  به گفته منابع محلی، کارخانه آسفالتی که این مرد در 

حوضچه قیر آن افتاده یک سال پیش تعطیل شده است.

سقوط مرد روس در حوضچه قیر!

برداشت یاقوت 
سبز در کارون

این روزهــا و در نیمه 
تیرماه ۱۳۹۸ برداشت 
انگور از تاکســتان ها و 
باغات انگور روســتای 
»غزاویه بــزرگ« در 
شهرستان کارون )کوت 
عبدا...( خوزستان توسط 
کشــاورزان این منطقه 

آغاز شده است.

5 تابلویی که دنیای هنر را به هم ریخت!
طی دهه های گذشته آثار هنری زیادی در قالب تابلوی نقاشی خلق شده است که هنوز برخی از آنها، رازهای مگوی زیادی دارد. از میان همه این 
آثار، به سراغ پنج تابلو رفتیم که به هیچ حال نمی توان منکر تاثیرگذاری آنها بر تاریخ هنر و خلق آثار هنری دیگر شد؛ پنج تابلویی که هر کدام به 

نوعی، با آمدن خود، دنیای هنر را تکان دادند و هنوز هم همان قدر مورد سوال و توجه  هستند.
 ۱(  مونالیزا – داوینچی:تابلوی نقاشی مونالیزا را بی شک می توان یکی از مشهورترین آثار نقاشی تاریخ دانست که هنوز محققان را وادار می کند 
در پی کشف حقیقت لبخندش باشند. لئوناردو داوینچی که دانشمندان به تازگی متوجه شدند او با هر دو دست قادر به نقاشی بوده، مونالیزا یا 

همان لبخند ژوکوند را بین سال های 1503 تا 1519 خلق کرده است. 
2( شب پرستاره- ونگوگ:این تابلو برخالف بیشتر تابلوهای غم انگیز ونگوگ، یکی از آن دلنشین هاست. رنگ های استفاده شده در این نقاشی 
و چینش آنها هنوز مورد سوال هنرمندان معاصر است و راز آن را هیچ کس جز ونگوگ نمی داند. گفته شده  او  این تابلو را در سال 1889 خلق 

کرده است و اکنون از آن، در موزه هنرهای معاصر آمریکا نگهداری می شود. 
 ۳( جیغ- مونک:تابلوی جیغ جزو آن دسته نقاشی هاست که حتی روی جلد کتاب هم آن را دیده ایم. معروف ترین تابلوی ادوارد مونک نقاش 
نروژی در سال 1896 که نشان دهنده عصبانیت انسان جهان مدرن است. مونک این تابلو را به دنبال یک پیاده روی عصرگاهی، در حالی که بیمار 

بوده، کشیده است و درباره آن می گوید:»ابرها را به رنگ خون واقعی کشیدم، رنگ ها جیغ می کشیدند. این بود که جیغ پدید آمد.«
4( گرنیکا-پیکاسو: از پابلو پیکاسوی اسپانیایی که سبک کوبیسم را پدید آورد. تابلوهای زیادی دیده ایم؛ اما این یکی سیاه و سفید است. او این 
تابلو را 82 سال پیش با الهام از بمباران دهکده گرنیکا در شمال اسپانیا و در خالل جنگ داخلی اسپانیا، روی بوم آورده است. این تابلوی پیکاسو 

را می توان جزو تابلوهای ضدجنگ نیز دانست.
 5( تداوم حافظه-دالی:سالوادور دالی، هموطن پیکاسو بود. با این تفاوت که او را بیشتر با سبک سوررئال )فراواقع گرایی( می شناسند. او تابلوی 
تداوم حافظه را که هم اکنون در اختیار موزه هنر مدرن نیویورک است، در سال 1931 کشید. دالی با الهام از نظریه نسبیت انیشتین، این تابلوی 

خارق العاده را خلق کرد: ساحلی با ساعت های در حال ذوب شدن. 

وبگردی

متحیرم از ایمان »زکزاکی«!
 »حسین قدیانی« طی یادداشــتی در روزنامه وطن امروز نوشت:

» مردی در رنگ مؤذن پیامبر، سالیانی است که با مقاومت خود و 
پیروانش در قلب آفریقا بدل به فخر جهان اسالم شده است! متحیرم 
ریشــه در کدام ایمان، کدام معرفت، کدام عقل و کدام عشق دارد 
اسالم »شیخ زکزاکی« که اینگونه مقاوم ایستاده است! نه رسانه ای 
مظلومیتش را آنچنان که باید و شاید مخابره می کند و نه مجامع 
بین المللی پیگیر حال و احوال وخیم او هستند، لیکن رهبر شیعیان 
نیجریه حقیقتا الگوی ایستادگی است! او نه  فقط در برابر شهادت 
فرزندانش صبر کرد و هرگز لب به شکوه نگشود  که حتی وخیم ترین 
شرایط جسمانی خودش را نیز در مخوف ترین محبس دنیا ماه ها 
و بلکه سال هاست تحمل کرده اســت! در خبرها آمده بود: هر دو 
زانوی شیخ مظلوم نیاز به عمل جراحی دارد و تپش قلبش هم بسیار 
نامطمئن است! او بینایی یک چشمش را کامل از دست داده و آن 
چشم دیگر نیز تنها 15 درصد قدرت بینایی دارد! بدنش هنوز مرکب 
قطعات گلوله است و اوضاع همسرش نیز در همین حدود! همسری 
که مادر 6 شهید است! مادر 6 شهید! پدر 6 شهید! و جنایاتی در حد 
نسل کشی؛ با سوءاستفاده از سکوت رسانه های جهانی! به راستی! 
کیستند اینان؟! و شجره اسالم راستین شان در دل کدام خاک، 

این همه با صالبت آبیاری شده است؟

 اگر قلم ها به نماز دعوت کنند
 کار پیامبری کرده اند

 نشست هم اندیشی نویسندگان و ناشران حوزه نماز و مهدویت با 
حجت االسالم محسن قرائتی، رییس ستاد اقامه نماز در خانه کتاب 
برگزار شد. در این نشست حجت االسالم قرائتی با اشاره به آیاتی از 
قرآن کریم گفت: مومن وقتی قدرت پیدا کند اولین وظیفه اش اقامه 
نماز است و نویسندگان قدرت شان قلم شان است و در جای دیگری 
می فرماید قیامت از نعمت ها پرسش می شود که  قلم یکی از همان 
نعمت هاست. کار پیامبران دعوت به نماز بوده برای همین اگر قلم ها 

به نماز دعوت کنند کار پیامبری کرده اند.
وی افزود: نماز محور است؛ اگر قبول شــود باقی اعمال هم قبول 
می شــود. اگر برای هرچیزی قلم زدید ولی برای نماز ننویســید 
تکلیف روشن است. حضرت فرمود بیشترین همت شما روی نماز 
 باشد و حاال آیا اکثر همت ما نماز بوده است؟ اگر خداوند به کسی
  چیزی داده حتمــا از چیزی گذشــته که مورد توجــه خدا قرار

 گرفته است.
قرائتی گفت: در کارها هم باید دعا کرد و هم نیت را درست کرد. برای 
نماز اگر کاری نکردیم، عذرخواهی کنیم به خصوص برای نماز نسل 
نو واقعا چه کرده ایم؟ در نماز که قرار نیست پست و مقام بدهند. پس 

بهتر است روراست باشیم. 

کیوسکدیدگاه

اینستاگردی

 پست اینستاگرامی بهاره رهنما برای جان جهانش

 اهدای جایزه جشنواره شانگهای 
به حامد بهداد  به صورتی متفاوت!

بهاره رهنما در توضیح این عکس نوشت: 
فکر می کنم مهم ترین بهانــه زندگی ام، 
همیــن »جــان جهانم« اســت، همین 
دختری که سال هاســت بــه زندگی من 
رنگ و روی تازه ای داده.»پریا«یی که از او 
بسیار آموختم...به نظر من بعضی چیزها به 
قول قدیمی ها از پَر قنداق می آید. تو از پر 
قنداق مادر بودی، معلم بودی، از من بزرگ تر بودی، عاقل تر بودی، خوشحالم که دارمت، 
خوشحالم که بهانه جمع کردن دفتر شعرم شدی، خوشحالم که بهانه ساخت اولین فیلم 
مستندم شدی، خوشحالم که بهانه بودنم هســتی و به تو افتخار می کنم، به صدای هر 

نت فلوتت، به هر ساخته ذهن خالقت و به صدای آسمانیت افتخار می کنم دخترم....

منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشــت: رضا میرکریمی در 
پشت صحنه سریال دل و اهدای جایزه بهترین بازیگر جشنواره 

شانگهای به حامد بهداد.

علیرضا قربانی با انتشار این عکس نوشت: آواز 
شیرین من، امروز روز توست. جادو باش، قوی 
باش، باوقار باش، دفتر شــعر خیام و موالنا را 
بخوان. نور چشمان ما باش. تو و همه دختران، 
شاهکارهای خلقت هســتید. دختران فروغ 
عشق نسل فردا هستند. بر دستان شان بوسه 

می زنم. روز دختر فرخنده.

علیرضا قربانی در کنار آواز شیرنش
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یاد گرفتن یه اکر جدید؛
امروز یه اکر جدید، یه حرفه موردعالقه  

یا یه سرگرمی جالب یاد بگیریم. 
حتی همه عمر هم وقت بزاریم 
زمان  برای یادگیری کمه ، 
چون لکی چیز هست که ما هنوز 

بلد نیستیم!
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»حلقه اصفهان« در سپاه پاسداران

 اگر چه اینترنت در ایران ارزان تر از عربستان و چین است؛ اما کیفیت خدمات با قیمت ها همخوانی ندارد

پرش اینترنت به سوی گرانی

1

3

همه برای جاری بودن 
زاینده رود کمک کنیم

شهردار اصفهان:

7

هر روز ابعاد تازه ای از خصومت انگلیسی ها  
علیه ایران رونمایی می شود؛

جنجال انگلیسی

 کلیت بازار اصفهان 
تحت تاثیر جریان آب است

رییس اتاق اصناف:

3

2

  همزمان با والدت حضرت معصومه )س( برگزار شد؛

 اجرای طرح »فرشتگان سرزمین من«
در مسجد امام)ره( اصفهان

در روزگاری که شخصیت دختران و زنان جامعه اسالمی مورد هجوم سخت ترین 
و تلخ ترین حمالت شبکه های معاند خارجی قرار گرفته،گروهی از جوانان مومن 
انقالبی ایران اسالمی در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقالب در باب آتش به اختیار بودن در 
حوزه فعالیت های فرهنگی همزمان با والدت حضرت معصومه )س( و روز دختر، به معرفی جایگاه 

صفحه   7واالی دختران و زنان در دین مبین اسالمی...

دختر شیطان   
کارگردان:قربان محمدپور
پردیس ساحل /سیتی سنتر/

سینما بهمن

ود
ه ر

یند
:زا

رح
 ط

داستان از آن سال ها آغاز شد؛ سال های جنگ، سال های بمب و 
باروت و تفنگ. همان سال هایی که شیربچه های اصفهانی، راهی 
خوزستان شدند تا اجازه ندهند وجبی از خاک وطن به دست دشمن بیفتد. همان 
سال هایی که معروف بود بچه های اصفهان جنگ را از آب و گل درآورده اند آن هم 
به لطف دو لشکر؛ لشکر 14 امام حســین)ع( اصفهان و لشکر 8 نجف اشرف. در 
میان سیل ســتارگانی که حاال با آنها می شــود راه را پیدا کرد و میان آن همه 
فرمانده دالور شــجاع و جوانی که یک شــبه انگار قد کشــیدند و مرد شدند و 
مردانگی شان، شــهره تاریخ غیرت و وطن پرســتی و ناموس پرستی تاریخ این 
سرزمین شــد تا همیشــه، دو نفر بودند که هرکجا بودند و هروقت بودند، دل 
رزمنده های تا دِل دشمن رفته و پشت میزنشین هایی که فرمان حمله می دادند 
و پای شان به خط مقدم باز نشده بود، قرص بود و دل دشمن پرترس و هراس؛ این 
دونفر »حســین« و »احمد« بودند. یکی  از آنها فرمانده لشکر اصفهان و دیگری 
فرمانده لشکری از نجف آباد؛ دو لشکری که هنوز هم در باغ شهادت را می زنند تا 
مبادا بسته شود.  پای رزمنده هایشان در گل نمانده و حکایت »فراموش کردگان« 
و »گمشدگان« و »عوض شدگان« ؛ همان سه دسته ای که »باکری« می گفت، 
نشده اند. جنگ برایشان ادامه دارد و یک روز از »خاش« پاره پاره پیکرهایشان 
می آید و روزی از سوریه، از کنار حرم بانوی دمشق، بی سر و بی دست؛ در راه دفاع 

از حریم و حرم.
 و این راه هنوز ادامه دارد... سپاه اصفهان هنوز هم سپاه ایران است وقتی قرار باشد 
اجازه ندهیم دشمن نگاه چپ به این سرزمین بیندازد. وقتی پهپادهای شان را در 
آسمان سرنگون می کنیم و ملوان هایشان را روی دریا سرافکنده. سپاه اصفهان 
هنوز هم پای پاســداری از این سرزمین ایستاده است، پاســداری از آرمان ها و 

ارزش ها.
یک بار دیگر، حکمی از طرف فرمانده کل قوا صادر شده و باز هم نام »اصفهان« به 
میان آمده است. معرفی رییس جدید سازمان بسیج مستضعفین شاید به خودی 
خود ، اتفاق ویژه ای به حساب نمی آمد و حاشیه مهمی نداشت؛ اما از این جهت 
که فرمانده جدید بسیج از استان اصفهان و از سپاه صاحب الزمان)عج( انتخاب 
شده، قابل توجه است. سرتیپ سلیمانی، فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان که در سال ۹۶ درجه سرتیپ تمامی را دریافت کرد، حاال جانشین سردار 

غیب پرور شده است. »سلیمانی« البته متولد شهر فارسان در استان چهارمحال 
و بختیاری است؛ اما طی این ســال ها فرماندهی سپاه استان اصفهان را برعهده 
داشت. او حاال در کنار سردار سالمی، پاکپور و فدوی از سرداران اصفهانی ارشد 
در سپاه پاسداران محسوب می شوند. پس از انتصاب سرلشکر حسین سالمی به 
عنوان فرمانده سپاه در اردیبهشت ماه ســال جاری، تغییرات در تیم فرماندهی 
سپاه پاسداران آغاز شد. ســایت »فرارو« در همین باره نوشت که: »در تغییرات 
صورت گرفته نکته بارزی که وجود دارد این است که فرماندهانی که در دو لشکر 
14 امام حسین )ع( و هشت نجف سابقه حضور داشته اند در ساختار فرماندهی 
جدید ترفیع گرفته اند. شاید این نکته ناشی از اصفهانی بودن سرلشکر سالمی و 

حضور او در لشکر 14 امام حسین )ع( در دوران دفاع مقدس است.«
سرلشــکر ســالمی، فرمانده جدید ســپاه اهل گلپایگان در اســتان اصفهان 
اســت. عمده فعالیت های او در دوران دفــاع مقدس مربوط به لشــکر کربال، 
 لشکر 14 امام حســین )ع( اصفهان و مســئولیت عملیات قرارگاه دریایی نوح 

می شود.
جدای از سرلشکر سالمی، جانشین او سردار علی فدوی نیز وضعیت مشابه دارد. 
سردار فدوی متولد اردستان در استان اصفهان است. او نیز در دوران دفاع مقدس 
در لشکر هشت نجف به فرماندهی سردار شــهید کاظمی و قرارگاه دریایی نوح 

فعالیت کرده است.
ســردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز وضعیتی مشــابه دارد. او اهل 
اصفهان نیســت، ولی در حلقه اصفهانی ها قرار دارد. پاکپور متولد اراک است، با 

این حال سال ها فرمانده لشکر هشت نجف بوده است.
و این راه هنوز ادامه دارد. هنوز هم پای پاســداری که وســط باشد، »اصفهان« 
سربدار و جان پناه وسط تمام معرکه های خون و خطر است و هنوز شهید شهید 
نشانه می آورند از غیرت و غرور اصفهانی که تا بوده، به ایثار و سرافرازی اش شهره 
بوده است. به »معین« بودنش و به »محال« کردن تمام غیرمحال ها وقتی دشمن 
تا بن دندان مسلح با لشــکر جهانی خود، خیال می کرد می تواند سه روزه نسخه 
ایران مان را بپیچد و »خرازی« ها و »کاظمی« ها اجازه ندادند رویای دشمن تعبیر 
شود. امروز هم اصفهانی ها هنوز وسط میدان هستند تا اجازه ندهند امنیتی که 

خون شهدا ضامن آن شد، خدشه دار شود.

»حلقه اصفهان« در سپاه پاسداران

موزه هنرهای معاصر
پراکندگی متن/همپوشانی ذهن

12 الی 21 تیر

گالری صفر/یک
دغدغه ها، انسان معاصر

مدیا: عکس
7 تیر الی 7 مرداد
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علیرضا کریمیان

انگار قرار نیست حاشیه ها و تنش های میان ایران و 
انگلیس پایان یابد. در حالی که پس از انعقاد برجام 
این کشور تالش های زیادی را برای اعمال نفوذ در 
ایران به کار بست و حتی با فرســتادن وزرای امور 
خارجه خود به کشورمان کنش های گسترده ای را 
در زمینه سیاست خارجی به نمایش گذاشت؛ اما در 
نهایت این روزها انگلیســی ها اقدامات پر از اشتباه 
و خطایی را انجام می دهند که به جز گســترده تر 
شــدن خصومت ها و آشکار شــدن نیت اصلی آنها  

نتیجه ای ندارد.
 پس از دعوت ســفارت انگلیس از برخی از فعاالن 
سیاسی و اجتماعی و فرســتادن ایمیل به برخی از 
ایرانی ها برای دریافت کمک برای برگزاری جشن 
تولد ملکه، این روزها برگزاری یک نشست خبری 
که گفته می شــود در جهت تلطیف فضای روانی و 
افکار عمومی ایران نسبت به انگلیسی ها ترتیب داده 
شده، به جنجالی تازه تبدیل شده است؛ نشستی که 
البته با بایکوت و اعتراض شــدید رسانه های ایرانی 
به دلیل اعمال نظرات تیم سفارت انگلیس مواجه 
و تقریبا کنسل شــد و در آخرین اقدام ضد ایرانی، 
انگلیس یک کشتی ایرانی را در آب های جبل الطارق 
متوقف کرده است؛ اقدامی که با اعتراضات و احضار 
سفیر انگلیس از سوی مقامات کشورمان مواجه شد. 
روز پنجشنبه، میلیون ها بشکه نفت ایران در منطقه 
جبل الطارق توسط انگلستان توقیف شد؛ بررسی ها 
نشــان می دهد مالکیت این نفتکش متعلق به یک 
شرکت روسی بوده است. خبر توقیف نفتکش، ابتدا 
توســط خبرگزاری رویترز منتشر شــد این رسانه 
مدعی شد نفتکشی به نام Grace ۱ توسط نیروی 
دریایی انگلســتان در منطقه جبل الطارق توقیف 
شده است. این نفتکش قصد داشته ۲ میلیون بشکه 
از نفت ایران را به پاالیشگاه های سوریه برساند، هر 
چند تا چند ساعت مقامات ایرانی در مورد این خبر 
واکنشــی نشــان ندادند؛ اما در نهایت سید عباس 
موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد: در 
پی توقیف غیر قانونی یــک نفتکش ایرانی در تنگه 
جبل الطارق توسط نیروی دریایی انگلستان، سفیر 
این کشور در تهران هم اکنون به وزارت امور خارجه 
احضار شد. این واکنش تایید کرد که کشتی روسی 

تحت مالکیت ایرانی ها قرار داشته است. رئیس اداره 
سوم غرب اروپا در جریان این احضار با غیرقابل قبول 
دانســتن این اقدام و اینکه حسب اطالعات موجود 
توقیف این نفتکش به درخواســت آمریکا صورت 
گرفته است، خواستار رهاسازی سریع نفتکش مزبور 
شد. وی با اشاره به حرکت این نفتکش در آبراه های 
بین المللی، اقدام نیروی دریایی انگلیس را معادل با 
راهزنی دریایی دانسته و گفت آن کشور حق ندارد 
تحریم های یکجانبه خود یا اتحادیه اروپا را به صورت 
فراسرزمینی علیه کشورهای دیگر اعمال کند. این 
همان سیاست زورمدارانه آمریکاست که کشورهای 

اروپایی همواره نسبت به آن معترض بوده اند.
 در این دیــدار مدارک و مســتندات مربوط به این 
نفتکش و محموله آن کــه حکایت از حرکت کامال 
قانونی نفتکش دارد در اختیار ســفیر انگلیس قرار 
گرفته و تاکید شــد که جمهوری اسالمی ایران از 
تمامی ظرفیت های سیاســی و قانونــی خود برای 
رهاسازی این کشتی و استیفای حقوق خود استفاده 
خواهد کرد. بر اساس اعالم مقامات انگلیسی، توقیف 
این کشتی به دلیل نقض تحریم های اتحادیه اروپا 

علیه سوریه انجام شده است.

 بر همین اساس ســخنگوی نخست وزیر مستعفی 
انگلیس در خصوص توقیــف نفتکش ایرانی گفت 
که توقیف این نفتکش »پیام روشنی« است مبنی 
بر اینکه نقض تحریم هــای اتحادیه اروپا »غیر قابل 
قبول« اســت و مقامات جبل الطارق که در توقیف 
موفقیت آمیز عملیات دست داشــتند را تحسین 
می کنیم . از سوی دیگر سایر مقامات اتحادیه اروپا 
اعالم کرده اند که از جزییات این حادثه خبر ندارند؛ 
اما مقامات آمریکایی با گفتن اینکه توقیف نفتکش 
حامل نفت خام ایران در تنگه جبل الطارق »خبری 
عالی« اســت از اقــدام انگلیــس در این خصوص 

استقبال کرد.
 »جان بولتون«، مشــاور امنیت ملــی آمریکا در 
حســاب کاربری اش در توئیتر نوشــت: »انگلیس 

ابرنفتکش گریس ۱ را که با نقض تحریم های اتحادیه 
اروپا در حال حمل نفت ایران به سوریه بوده، متوقف 

کرده است«.
 اعمال محدودیت برای نفتکــش های ایرانی چند 
وقتی است که در دســتور کار متحدان آمریکا قرار 
گرفته اســت. یک نفتکش ایرانی هــم در آب های 
جده مدتی اســت که اجازه خروج ندارد؛ هر چند 
آمریکا تالش هــای زیــادی را بــرای محدودیت 
تردد نفتکــش های حامل نفت ایــران انجام داده؛ 
اما برخی از رســانه های خارجی مدعی هســتند 
که ایران با ترفندهای زیــادی در پی دور زدن این 
محدودیت هاست. ماه گذشته بود که رویترز مدعی 
شــد یک نفتکش ایرانی در آب های آسیای جنوب 
شرقی چندین بار تغییر مســیر داده است و هنوز 
مشــخص نیســت مقصد اصلی محموله نفت آن 
کجا خواهد بود! در آن زمــان مقامات آمریکایی به 
کشورهای حوزه جنوب شــرقی به خصوص هنگ 
کنگ و سریالنکا هشدار دادند که اگر با این کشتی 
ارتباطی داشته باشند مشمول تحریم های آمریکا 
خواهند شــد؛ اما در نهایت مشــخص نشد که این 

کشتی در کدام کشور پهلو گرفت.

 اسناد فوق محرمانه انگلیس 
در سطل زباله ای در لندن!

رسانه های انگلیس از یک رسوایی امنیتی بزرگ 
مربوط به اسناد فوق محرمانه تسلیحات شیمیایی 
و بیولوژیکی این کشــور خبر دادند. رسانه های 
انگلیس فاش کردند هزاران صفحه اســناد فوق 
محرمانه مربوط به تاسیسات مشهور سالح های 
شیمیایی و بیولوژیکی این کشور در پارک علمی 
»پورتون داون«، در سطل آشغال پارکینگی در 
شمال شــهر لندن پیدا شده اســت. این اسناد 
که آرشــیو این مرکــز از دهه ۱۹۸۰ تــا پایان 
۲۰۱۷ اســت، شــامل اطالعاتی بسیار حساس 
مانند جزییات تجهیزات امنیتی مورد اســتفاده 
نگهبانان، آدرس منزل کارکنان و مقامات امنیتی 
و همچنین وظایف نیروهای گشــتی و حتی رمز 

عبور رایانه های این مرکز است.

اعتراض روسیه به توزیع نقشه 
ژاپن در اجالس جی ۲۰

روســیه رســما نســبت به اقدام ژاپن در توزیع 
نقشه ای از این کشور در اجالس جی۲۰ اعتراض 
کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعالم 
کرد پس از آن که در جریان برگزاری اجالس جی 
۲۰ در اوزاکا، نقشه ای در بین شرکت کنندگان 
توزیع شــد که در آن جزایر کوریــل جنوبی به 
عنوان بخشی از سرزمین ژاپن معرفی شده بود، 
روسیه به طور رســمی مراتب اعتراض خود را به 
توکیو اعالم کرده است. جزایر کوریل جنوبی که 
از زمان پایان جنگ جهانی دوم در ســال ۱۹۴۵ 
میالدی در کنترل روســیه قرار دارد، از ســوی 
ژاپنی ها به نام »سرزمین های شمالی« نام گذاری 
شده اســت. پیش از این در اوایل ماه فوریه سال 
جاری میالدی »آبه شــینزو« نخست وزیر ژاپن 
این تصاویر را در صفحه یوتیوب خود منتشر کرده 
بود. با این وجود در ماه ژوئــن والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روســیه تاکید کرد کــه با وجود 
ادعاهای ارضی ژاپــن، جزایر کوریل همچنان به 
عنوان بخشی از خاک روسیه محسوب می شود و 
این کشور، پرچم روسیه را در این جزایر برافراشته 

نگه خواهد داشت.

توافق شورای نظامی و اپوزیسیون 
سودان بر سر تقسیم قدرت

شورای نظامی و انتقالی سودان و اپوزیسیون این 
کشور پس از دو روز مذاکره بر سر تقسیم قدرت 
در دوره انتقالی توافق کردند. در همین راســتا، 
محمد الحسن ولد لبات، فرستاده اتحادیه آفریقا 
به سودان در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: دو 
طرف درباره تعویق تشکیل مجلس نمایندگان تا 
زمان شکل گیری یک دولت غیرنظامی به توافق 
رســیدند. لبات ادامه داد: در مذاکرات میان دو 
طرف همچنین توافق شــد که پس از سه سال 
دوره انتقالی یک دولت غیرنظامی متشکل از افراد 
مســتقل و دارای صالحیت ملی با ریاست یک 

نخست وزیر دارای همین صفات تشکیل شود.

 هشدار »پوتین« درباره ورود 
شبه نظامیان از ادلب به لیبی

رییس جمهوری روسیه گفت، نگران این است که 
شبه نظامیان از داخل استان ادلب سوریه به لیبی 
گسیل شوند و نسبت به وخامت اوضاع در لیبی 
نیز هشدار داد. والدیمیر پوتین، رییس جمهوری 
روسیه طی ســخنرانی در یک نشست خبری در 
رم، ایتالیــا و پس از گفت وگو بــا جوزپه کونته، 
نخست وزیر این کشــور گفت: مسکو، خواستار 
این اســت که طرف های درگیر در لیبی بر یک 
آتش بس توافق داشــته باشــند. وی ادامه داد: 
 ما از طرف هــای درگیر در لیبــی می خواهیم تا 
گفت وگو کنند و وارد یک روند سیاسی مناسب 
شوند تا به این ترتیب مشکالت کشور را از میان 

بردارند.

جنجال انگلیسی

گفت وگوی وزرای ایران و 
عراق درباره توافقات نظامی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار 
کــرد: حمایت از دولــت و ملت عــراق جزو 
سیاست های اصولی جمهوری اسالمی ایران 
است. امیر ســرتیپ حاتمی در گفت وگوی 
تلفنی با »نجاح حســن علی الشمری« وزیر 
جدید دفاع عــراق، ضمن تاکید بــر اجرای 
توافقات دفاعی و نظامی گذشته فیمابین بیان 
کرد: امیدوارم در زمان تصدی جنابعالی، شاهد 
توســعه و تقویت بیش از پیش همکاری های 
دفاعی و نظامی میان دو کشــور باشیم. وی با 
اشاره به نقش نیروهای مسلح عراق در شکست 
گروه های تروریســتی جهت برقراری ثبات و 
امنیت در این کشور گفت: ملت عراق باید به 
نیروهای مسلح خود ببالد؛ چرا که این حماسه 

هیچ گاه در تاریخ فراموش نمی شود.

 تخطی دولت
 در اجرای مصوبه مجلس

رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
با اشــاره به تخطی دولت در اجرای مصوبه 
مجلس برای تخصیــص ۱۴ میلیارد دالر ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاالهای اساسی، 
گفت: متاســفانه دولت تاکنون این مصوبه 

مجلس را اجرا نکرده است. 
حمیدرضــا حاجی بابایی متذکر شــد: این 
مشکل از آنجایی شــکل گرفت که مجلس 
در زمان تصویب ایــن مصوبه همه اختیارات 
را به دولت داد و به طور دقیق مشخص نکرد 
که جامعــه هدف این ۱۴ میلیــارد دالر چه 
کسانی هســتند، چگونه این پول باید هزینه 
شود و کاالهای اساســی دقیقا مشمول چه 
کاالهایی اســت؟ وی افزود: مشکل از خود 
ماســت که در زمان تصویب الیحه بودجه به 
این مسئله بسیار مهم، توجه کافی نکردیم و 
همه موارد را در اختیار دولت قرار دادیم و االن 
دولت است که درباره صفر تا صد این مصوبه 

تصمیم گیری می کند.

بازشدن پای ۲ زن به پرونده 
جاسوسی اسراییل از ایران!

 نخست وزیر اسراییل گفته است که چهار مرد 
و دو زن در ماجرای ســرقت اسناد هسته ای 
ایران و انتقال آن از تهران به ســرزمین های 
اشغالی نقش داشــته اند. نتانیاهو گفته است 
که این عملیات جاسوسی عامل اصلی خروج 
دونالد ترامپ از برجام بوده و باعث شــده تا 
رییس جمهور آمریکا برای تشــدید فشارها 
علیه ایران توجیه شــود. حــاال بحث هایی 
درباره اینکــه ۲ زنی که در پرونده ســرقت 
اسناد هســته ای ایران دســت داشته اند، در 
نقش همان پرســتوها عمل کرده و حاال به 
ســرزمین های اشغالی برگشــته اند، مطرح 

شده است.

وعده وزیر دارایی فرانسه:
 اولین معامله از طریق اینستکس 

به زودی صورت می گیرد
وزیر دارایی فرانســه از انجام اولین معامله از 
طریق کانال مالی اروپا برای تسهیل تجارت 
با ایران )اینســتکس( در آینــده ای نزدیک 

خبر داد. 
»برونو لومر« در خصوص روند عملیاتی شدن 
اینستکس گفت: »ما می خواهیم اینستکس 
ظرف چند روز آینده اجرایی شود و امیدواریم 
که اولین تراکنش آن ظــرف همین روزهای 
آینده به انجــام برســد.« وی در عین حال 
خاطرنشان کرد: »اولین تراکنش اینستکس 
یک تراکنش محدود خواهد بود؛ اما یک نقطه 
شروع محسوب می شود و ما انتظار داریم که 

اینستکس یک ابزار کارآمد باشد.«

باهنر
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین:

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه عبور ایران 
از ذخیره سازی اورانیوم غنی شــده از سقف ۳۰۰ 
کیلوگرم بــه معنای نقــض برجام نیســت، گفت 
اروپایی ها بایــد زمــان خروج آمریــکا از برجام و 
کارشکنی های مکرر این کشور در قبال برجام ابراز 
نگرانی می کردند نه االن که جمهوری اسالمی برای 
حفظ این توافق اقدام به کاهش تعهدات خود کرده 

است. 
»علی نجفی خوشرودی«، گفت: اروپایی ها و کسانی 
که به هر عنوانی نسبت به کاهش تعهدات برجامی از 
سوی ایران واکنش نشان می دهند، باید زمان خروج 
آمریکا از برجام و نقض این توافق از سوی کاخ سفید، 
موضع گیری می کردند. این نماینده مجلس تصریح 
کرد: ما طبق روالی که در برجام پیش بینی شده با نظر 
به اصول و چارچوب های حقوق بین المللی، تصمیم 
به کاهش تعهدات برجامی گرفته ایم و این به معنای 

نقض برجام نیست.

 کاهش تعهدات برجامی
 نقض برجام نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

چرت زدن »برلوسکنی« 
در پارلمان

چرت زدن »سیلویو برلوسکنی« نخست وزیر 
ســابق و یکی از نمایندگان منتخب ایتالیا در 

جلسه پارلمان اروپا.

هیچ مشکل شخصی با تحریم های احتمالی ندارم

پیشنهاد سردبیر:

دبیرکل جامعه اســالمی مهندسین گفت که 
سال ۹۸ سال انتخابات است و ذهن بسیاری از 
فعاالن سیاسی به مقوله انتخابات و رقابت های 
انتخاباتــی معطــوف می شــود. محمدرضا 
باهنر ادامــه داد: متاســفانه در غیبت احزاب 
چارچوب مدار قدرتمند در هر انتخاباتی اکثر 
انرژی مان صرف ایجاد وحدت در درون خودمان 
می شود؛ اما ناچاریم روی وحدت کار کنیم. وی 
با بیان اینکه در جریان اصولگرایی از طیف تند 
تند تا کند کند داریم و تالش ما این اســت که 
بتوانیم همه این طیف ها را زیر یک چتر بیاوریم، 
تصریح کرد: نیاز داریــم که حداکثر وحدت را 
داشته باشیم. زمینه و فضای رای اصولگرایان 
در جامعه فراهم اســت و باید بتوانیم با ائتالف 
خود در جریــان اصولگرایی رای مــردم را در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفندماه 

سال جاری به دست آوریم.

 فضای رای اصولگرایان 
در جامعه فراهم است

علیرضا محجوب
عضو فراکسیون امید:

وزیر امور خارجه ایران در پاســخ به این سوال که 
مقام های دولت »دونالد ترامــپ«، رییس جمهور 
آمریکا از احتمال قرار دادن او در فهرست تحریم ها 
سخن گفته اند، گفت: »هر کس که من را می شناسد 
می داند که من یا خانواده ام ملکی در خارج از ایران 
نداریم. من شخصا حتی حساب بانکی هم در خارج 
از ایران نــدارم. ایران کل زندگــی و تنها تعهد من 
است. بنابراین، هیچ مشکل شخصی با تحریم های 

احتمالی ندارم.«
محمد جواد ظریف ادامه داد: »تنها تاثیر و احتماال 
تنها هدف قرار دادن من در فهرست تحریم محدود 
کردن توانایی من برای برقراری ارتباط است و شک 
دارم که این کمکی به کسی بکند. مطمئنا این کار، 
احتمال تصمیم گیری از روی آگاهی در واشنگتن را 
محدود خواهد کرد.« وی اضافه کرد: »همه طرف ها 
با چشــمان باز نســبت به آنچه ممکن بود و آنچه 
ممکن نبود بر سر این توافق مذاکره کردند و از هیچ 

چیز غفلت نکردیم«.

هیچ مشکل شخصی با 
تحریم های احتمالی ندارم

وزیر امور خارجه :

عضو فراکســیون امید مجلس گفت: حتما 
عیوبی در دولت هست؛ اما معتقدم دولت بعد 
از 6 ســال همچنان قابل دفاع است. علیرضا 
محجوب افزود: بخشی از مشکالت به خاطر 
دشمن خارجی است و اگر در دولت کسانی 
هســتند که می خواهند ما را تسلیم آمریکا 
کنند، حتما مذموم هســتند و اگر قصدشان 
رفاه مردم است، حتما شیوه شان مورد قبول 
است. وی ادامه داد: در عرصه اقتصادی، دولت 
دو دوره دارد؛ ۴ سال و اندی را خوب مدیریت 
کرد و تورم را نگه داشت و بعد، وارد یک دوره 
جدید شده اســت. محجوب در ادامه درباره 
عملکرد 6 ســاله دولت حسن روحانی گفت: 
هیچ چیزی را نباید به صورت مطلق و محض 
تعریف کنیم یا بکوبیم؛ حتما عیوبی در دولت 
هســت؛ اما من معتقدم دولت بعد از 6 سال 

همچنان قابل دفاع است.

دولت روحانی همچنان 
قابل دفاع است

پیشخوان

بین الملل

 هر روز ابعاد تازه ای از خصومت انگلیسی ها  علیه ایران رونمایی می شود؛
پشــت پرده یک داروی 

سرطان زا

انتقاد دولت از صدا و سیما

صدا و ســیما رشته های 
وزارت نفت را پنبه می کند

اینکه می گویند  در حج به 
آمریــکا اعتــراض نکنید، 

سیاستی شیطانی است

مقامات آمریکایی با گفتن اینکه توقیف 
نفتکش حامل نفت خام ایران در تنگه 

جبل الطارق »خبری عالی« است از اقدام 
انگلیس در این خصوص استقبال کرد

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس:
عاقبت نجفی را هم دیدیم!

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس اظهار داشت: تعجب می کنم چرا شورای شهر تهران دائما 
به دنبال حاشیه سازی است، یک روز زیست شــبانه را مطرح می کند که رییس شورای شهر آقای محسن 
هاشمی می گوید من اجازه نمی دهم فرزندم در زیست شبانه حضور یابد و صدای علما هم در می آید.  ابوالفضل 
ابوترابی با اشاره به حاشیه های انتخاب شهردار تهران، گفت: اطالعات سپاه پرونده آقای نجفی را بارها نزد 
رییس جمهور، رییس شورای شهر تهران و وزیر اطالعات برده بود؛ اما آنها بدون توجه به این پرونده، نجفی را 
به سمت شهردار تهران منصوب کردند، عاقبت نجفی را هم دیدیم! عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان 
اینکه برگزاری انتخابات شورایاری ها »غیرقانونی« است، تصریح کرد: هیئت وزیران و مجلس مصوبه ای برای 
برگزاری قانونی این انتخابات ندارند. ابوترابی ادامه داد: برگزاری انتخابات شورایاری ها میلیاردها تومان هزینه 

روی دست مردم تهران می گذارد که از محل عوارض شهری پرداخت می شود. 

از سوی روابط عمومی وزارت اطالعات؛
نقل قول از وزیر اطالعات درباره مذاکره با آمریکا تکذیب شد

روابط عمومی وزارت اطالعات خبر منتشر شده در برخی رسانه ها به نقل از وزیر اطالعات مبنی بر اینکه » اگر 
مقام معظم رهبری این اجازه را صادر کنند مذاکره میان ایران و آمریکا انجام خواهد شد« به شدت تکذیب و 
اعالم کرد: چنین مطلبی به هیچ وجه در سخنرانی اخیر وزیر اطالعات در مسجد جامع قائمشهر بیان نشده 
است. روابط عمومی وزارت اطالعات تصریح کرده است: متاسفانه برخی رسانه ها با فهم نادرست از سخنرانی 
وزیر اطالعات در مراســم یادواره شهید آیت ا... قاسمی سوادکوهی از شــهدای مازندرانی هفتم تیر و فرزند 
شهیدش حجت االسالم محمد صادق قاسمی در مسجد جامع قائمشهر، با تقطیع و جابه جایی کلمات، آنچه 
را که به هیچ وجه در سخنرانی وزیر اطالعات نبوده، به ایشان منتسب و منعکس کردند. روابط عمومی وزارت 
اطالعات افزوده است: وزارت اطالعات وظیفه خود می داند اینگونه موارد را که باعث تشویش اذهان عمومی و 

دستاویز تبلیغاتی رسانه های ضد انقالب و بیگانه می شود، از مراجع قانونی پیگیری کند.

چهره ها
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آببرایکشتتابستانهرهاسازیمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

بیسکویت پذیرایی

رییس اتاق اصناف:
کلیت بازار اصفهان تحت تاثیر 

جریان آب است
رییس اتاق اصنــاف توجه بــه بازارهای قدیمی 
اصفهان را از جمله تاثیرات جریان آب زاینده رود 
می داند ومی گوید: گردشگری داخلی که به دلیل 
جاری بودن رودخانه توســعه می یابــد، در رونق 
اقتصاد داخلی تاثیرگذار است؛ زیرا یکی از علت های 
اصلی سفر مسافران داخلی به اصفهان همین زاینده 
رود است. رسول جهانگیری رونق صنایع دستی و 
کاالهای مختص اصفهان را به دلیل جریان زاینده 
رود می داند و می گوید: کلیت بازار اصفهان تحت 
تاثیر جریــان آب بوده و شــامل اصناف خدماتی 
همچون کافی شاپ ها و بستنی فروش ها همچنین 

خدمات فنی تعمیر وسایل نقلیه مسافران است.

سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان 
تیرماه رونمایی می شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گلپایگان 
گفت: سامانه اشتغال ایرانیان تاپایان تیرماه امسال با 
هدف سیاست گذاری دقیق در حوزه کار و اشتغال 
کشور راه اندازی می شود؛ با راه اندازی این سامانه نه 
تنها تمام افراد شاغل در کشور یک کد شغلی دریافت 
می کنند؛ بلکه تخصص و مهارت آنها در حوزه کار و 
اشتغال مشخص می شود. عیسی منصوری گفت: 
بانک ها رفتن به سمت سرمایه گذار و متقاضی را به 
جای نشســتن و منفعالنه عمل کردن و شفافیت و 
سرعت عمل در پرداخت تسهیالت ، انتخاب کنند. 

اختصاص 300 میلیارد ریال 
اعتبار به طرح های روستایی

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری 
در بازدید از طرح های گردشــگری روســتایی در 
شهرســتان لنجان با بیان اینکه طرح های توسعه 
و اجرای زیر ساخت ها در روســتاهای شهرستان 
لنجــان به خوبی عملیاتی شــده، گفت: امســال 
بیش از 300 میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت 
به طرح های دارای توجیه اقتصادی در روســتاها 
تخصیص یافته اســت. علــی رحمانی با اشــاره 
به پیشــرفت طرح هــای عمرانی در روســتاهای 
شهرستان لنجان افزود: برای تکمیل برخی از این 
طرح ها بیش از 15 میلیارد ریال اعتبار تخصیص 

یافته است.

بیسکویت پذیرایی با طعم 
نارگیلی گرجی مقدار 900 گرم

 10,500
تومان

بیسکویت سالمت با طعم هل 
با تزئین شکر مقدار 1200 گرم

 20,000
تومان

بیسکویت نسترن با طعم 
نارگیل مقدار 2000 گرم

 30,000
تومان

نایب رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: اگــر از خروج دام 
در کشور جلوگیری شــود، احتمال کاهش قیمت گوشت در آینده 
وجود دارد. عبدالرضا آقاجانی اظهار کرد: امسال مراتع خوب است و 
دامداران، آذوقه کافی در اختیار دارند و این موضوع باعث شده که در 
حال حاضر دام ریز، کمتر برای فروش عرضه شود. نایب رییس اتحادیه 
گوشت قرمز اصفهان تصریح کرد: ســه نوع گوشت گوسفند داریم، 

گوسفندهای با وزن 10 تا 15 کیلوگرم که گوشت درجه یک محسوب 
می شود که هر کیلو صد هزار تومان است، گوشت گوسفند با وزن باالتر 
که هر کیلو 85 تا 90 هزار تومان است و گوشت گوسفند درجه سه که 
هر کیلو 75 هزار تومان در بازار به فروش می رسد. وی افزود: گوشت 
دام سنگین نسبت به گذشته، در هر کیلوگرم 10 تا 15 هزار تومان 
کاهش قیمت داشته و گوشت گوساله مخلوط از 90 به 81 هزار تومان 

رسیده است. گوشتی که در سطح استان با قیمت هر کیلوگرم 65 هزار 
تومان عرضه می شود گوشت گاو درجه سه است و در کشتارگاه ها زیر 
نظر بازرسان ذبح می شود و مشکلی ندارد. وی در مورد افزایش قیمت 
یا کاهش قیمت گوسفند در روزهای پیش رو گفت: اگر از خروج دام 
جلوگیری شــود، احتمال کاهش قیمت وجود دارد؛ اما اگر صادرات 

وجود داشته باشد، ممکن است با افزایش قیمت هم مواجه شویم.

بازگشت کباب های داغ در روزهای یخ گوشت؛
گوشت های 65 هزار تومانی، درجه سه است

کافی اســت بخواهید از اینترنت اطالعاتی را به دست 
آورید یا ناچار به دانلود یک فایل باشید تا بفهمید چه 
کار ســخت و گاهی زمانبری را در پیــش دارید. اگر 
احیانا مدتی در خارج از کشور هم زندگی کرده باشید 
تقریبا از سرعت اینترنت و میزان قطعی آن هم شوکه 
می شوید؛ اما بر اســاس آماری که اخیرا منتشر شده، 
وضعیت اینترنت در ایران آنقدرها هم خراب نیست. در 
جدیدترین رده بندی منتشر شده قیمت اینترنت در 
ایران، ارزان تر از عراق، عربستان و چین است. بر اساس 
اطالعات پایگاه تخصصی Cable که کشورهای دنیا 
را از نظر قیمت اینترنت در 6 گروه دسته بندی کرده 
است، ایران جزو گروه دو به لحاظ قیمت اینترنت قرار 
دارد که قیمت هر گیگابایت اینترنت در این کشورها 1 
تا 2.5 دالر است. اگر چه اینترنت در ایران ارزان است؛ 
اما شــکایت ها از کیفیت و قیمت خدمــات اینترنتی 
نشــان می دهد که مشــتریان از نوع این ارائه رضایت 
ندارند. علی رغم اینکه اغلب کشــورها حتی در آسیا 
تالش دارند تا به شهروندان اینترنت رایگان یا کم هزینه 
برسانند در ایران بیشترین شکایت ها مربوط به قیمت 
و عدم تناسب میان هزینه های دریافتی و خدمات ارائه 
شده است. نتایج مربوط به طرح آمارگیری برخورداری 
خانوار ایرانــی از فناوری اطالعات و ارتباطات نشــان 

می دهد از مجموع خانوارهای کشور حدود 18 میلیون 
خانوار )72.8 درصد( در محل سکونت خود به اینترنت 
دسترسی داشته و 6.7 میلیون خانوار در محل سکونت 
خود به اینترنت دسترســی ندارند. در همین حال از 
کل خانوارهای دارای دسترســی به اینترنت در محل 
سکونت، تعداد 1۴.5 میلیون خانوار در نقاط شهری و 
3.5 میلیون خانوار در نقاط روستایی زندگی می کنند. 
بر اســاس آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که 
بر اساس وضعیت سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات 
مشــترکان خدمات ارتباطی تهیه شده است، کاربران 

اینترنت در کل کشور، اغلب از ارائه خدمات پشتیبانی 
نامطلوب اینترنت شکایت دارند. در این گزارش که کل 
کشور به مناطق شش گانه تقسیم شده است، در منطقه 
مرکزی که شامل استان اصفهان هم می شود، بیشترین 
شکایت مشترکان مربوط به اینترنت و کمترین تعداد 
شــکایات مربوط به خدمات پستی اســت. تعداد کل 
شــکایت های ثبت شــده در ماه های اخیر مربوط به 
استان اصفهان )59 درصد( و کمترین مربوط به استان 
چهارمحــال و بختیاری )5.3 درصد( اســت. فراوانی 
موضوع شــکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط 

به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی 
نامطلوب اســت. اینترنت در اصفهــان به دلیل برخی 
از اختالالت در سیستم ســامانه ای 2020 در ماه های 
اخیر شــدت هم گرفته اســت. نارضایتی مشتریان از 
ســرویس دهی اینترنت هــا در حالی اســت که گفته 
می شود وزیر برای گران کردن قیمت ارائه اینترنت به 
اپراتورها چراغ سبز نشان داده است. این موافقت البته 
مشروط به باال بردن کیفیت خدمات است. جهرمی در 
ســال 96 و آخرین باری که مجوز گرانی اینترنت را به 
اپراتورها داد هم شرط باال بردن کیفیت و البته حذف 
محدودیت حجم اینترنت را اعمال کرد که در نهایت نه 
کیفیت باال رفت و نه مشتریان در ماه های پس از اجرای 
این طرح از حجم اینترنت رضایت داشتند. با این حال 
به نظر می رسد وزیر ارتباطات تلویحا با افزایش قیمت 
موافق است؛ اما شرط آن را افزایش کیفیت سرویس، 
به روز رســانی ســرویس ADSL و حرکت به سمت 
VDSL در کنار اســتفاده از تولید داخل می داند. در 
ماه های اخیر وزیر جوان ارتباطات، خط و نشــان های 
زیادی برای اپراتورها کشــیده است تا شاید بخشی از 
اوضاع نابه ســامان اینترنت و خدمــات مربوط به این 
بخش را ســاماندهی کند؛ اما به نظر می رسد انحصار 
در این بخش نه تنها اپراتورها را ملزم به پاســخگویی 
به مشــتریان نمی کند؛ بلکه هر روز بخش بیشتری از 

حقوق مشتریان از آنها سلب می شود.

پرشاینترنتبهسویگرانی
 اگر چه اینترنت در ایران ارزان تر از عربستان و چین است؛ اما کیفیت خدمات با قیمت ها همخوانی ندارد؛

  عکس روز

معرفی شاسی بلند جدید کیا »ایکس سید« 2020 

شرکتارتباطاتزیرساخت

آگهیمزایده)حراجشماره98/1استاناصفهان(
فروش75قلملوازموتجهیزاتمخابراتیخارجازردهواسقاطموجوددراستاناصفهان

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

نحوه بازدید از اقالم: خریداران می توانند از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 98/0۴/23 به نشانی: اصفهان، خیابان 
بزرگمهر، انتهای خیابان بیسیم شرقی مرکز مایکروویو بیسیم )تلفن هماهنگی: 322۴2883 و 0913208852۴ میرزایی( مراجعه 

تا هماهنگی های الزم جهت بازدید مزایده گران از اقالم مورد مزایده انجام گردد.
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و نحوه ارائه پیشنهادات: مزایده گران جهت شــرکت در حراج می بایست یک فقره 
ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 125/000/000 ریال با اعتبار اولیه 3 ماه و قابل تمدید با قید موضوع به نام شــرکت ارتباطات زیر 
ساخت تهیه و اصل ضمانتنامه و کلیه اسناد، مدارک و لیست اقالم را که همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده 
باشد با ذکر نام و مشــخصات مزایده گر به همراه مستندات مربوطه نظیر تصویر شناســنامه، کارت ملی و نشانی دقیق محل کار و 
سکونت با ذکر کدپستی، شماره تلفن، همراه و دورنگار، در پاکت در بسته قرار داده و تا ساعت 11 همان روز یکشنبه مورخ 98/0۴/23 
به واحد مالی این اداره کل واقع در اصفهان- خیابان باغ گلدسته- نبش خیابان شهید بهشتی نژاد- مجتمع مخابراتی شهید بهشتی 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
زمان و مکان برگزاری حراج: راس ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 98/0۴/23 واقع در اصفهان- خیابان بزرگمهر- انتهای خیابان 

بیسیم شرقی مرکز مایکروویو  بیسیم می باشد.
شرایط: 

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

2- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اســناد مزایده می باشد لذا مزایده گر در صورت برنده شدن، 
موظف است در همان روز 20 درصد مبلغ پیشنهادی را به عنوان ســپرده نقدا به حساب ۴0010۴830۴023369 بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه درآمد متفرقه شرکت ارتباطات زیر ساخت واریز و مابقی وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به 
حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله خروج ظرف مدت 5 روز نسبت به خروج اقالم اقدام نماید. در غیر اینصورت چنانچه 
برنده از پرداخت وجوه مذکور و خروج اقالم مورد مزایده از انبار در مهلت های مقــرر و به هر علت عدول نماید، تضامین وی به نفع 

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

۴- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره 322۴2883-031 تماس 
حاصل فرمایند.

مالف:511707

نوبتدوم

افزایش خروجی سد زاینده رود
آب برای کشت تابستانه رهاسازی می شود

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای استان اصفهان با اشــاره به افزایش خروجی سد 
زاینده رود اظهار کرد: براســاس توافق کمیته پنج نفره متشــکل از مدیر عامل آب منطقه ای، نماینده 
اســتاندار، فرماندار اصفهان، نماینده صنف کشــاورزان و جهاد کشاورزی اســتان، جمعه خروجی سد 
زاینده رود افزایش یافت. حسن ساسانی افزود: طی هر ماه تابستان 20 روز آب برای کشاورزان غرب، شرق و 
شمال استان رهاسازی می شود. وی با بیان اینکه توزیع آب کشت تابستانه به صورت سهمیه بندی خواهد 
بود، گفت: میزان حجم خروجی سد زاینده رود نسبت به فروردین و اردیبهشت ماه کمتر است و کشاورزان 
باید بین خود آب را سهمیه بندی کنند تا توزیع آن به صورت پیوسته باشد. ساسانی با تاکید بر اینکه توزیع 
آب برای کشت تابستانه بسیار محدودتر از فصل بهار است، اظهار کرد: کشاورزان با سهمیه بندی آب بین 
خودشان باید در مصرف آن صرفه جویی کنند. وی حجم کنونی سد زاینده رود را 8۴2 میلیون مترمکعب 

عنوان کرد و گفت: ورودی به سد 91 مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن 21 مترمکعب بر ثانیه است.

یک عضو کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: باید به ســمتی حرکت کنیم که درصد باالیی از تولید خودروها 
براساس توان داخلی باشد تا با خروج شرکت های خودروساز، آسیبی به تولید وارد نشود.سمیه محمودی با اشاره 
به صنعت خودروسازی کشور اظهار داشت: با توجه به اعمال تحریم های دشمنان علیه کشور خودروسازان باید 
تالش کنند تا وابستگی به بازار خارج نداشته باشند. وی با بیان اینکه باید تهدیدها و تحریم ها را به فرصت تبدیل 
کرد، گفت: با وجود تحریم یکی از خودروسازان بزرگ کشور توانسته در تولید خودرو رکوردشکنی کند؛بنابراین 
 این اقدام می تواند در راستای مقابله با دشــمنان ملت ایران باشــد که یکی از مهم ترین صنایع کشور را تحریم

کردند.

تولید خودرو باید بر 
اساس توان داخلی 

باشد
رو

ود
 خ

مرضیه محب رسول

 

 نظام مالیاتی
 پشتیبان نظام آموزشی)5(

طبق تبصره 3 ماده38 قانــون مالیات بر 
ارزش افزوده به منظور تاســیس و توسعه 
واحدهای آموزشــی مورد نیاز در مناطق 
کمتر توســعه یافته، معــادل نیم درصد 
)0/5%( از عوارض وصولی بند )الف( این 
ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام 
وزارت آموزش و پرورش واریز می شــود و 
معادل آن از محل اعتبــاری که در قوانین 
بودجه ســنواتی منظور می شود در اختیار 
وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط 
وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز 
آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه 

شود. 
توسعه نظام آموزشی وتنوع وتعدد نیازهای 
مرتبط با آن، مســتلزم تامین منابع مالی 
پایدار وبا ثبات اســت، مالیــات به عنوان 
مصداق مشــارکت شــهروندان درتامین 
هزینه هــای عمومی، یکــی از این منابع 
است که می تواند در کنار سایر شیوه های 
مشارکت شهروندان به رشد واعتالی نظام 

آموزشی یاری رساند.
تمکین مالیاتی

یکی از ویژگی های نظام مالیاتی مطلوب، 
تامین رضایت افرادی اســت که اقدام به 
پرداخت مالیات می کننــد. در این میان 
یکی از مهم ترین مســائل مرتبط با مقوله 
رضایــت افــراد در پرداخت مالیــات ها، 

تمکین مالیاتی مودیان است.

آنالیزا ، اپلیکیشن هوشمندی است 
که این امکان را به شما می دهد تا به 
راحتی و با امنیت کامل مدیریت 
امور مالی خود را به دست بگیرید و 
حسابداری شخصی انجام بدید. این 
اپلیکیشن با استفاده از محتویات 
پیامک های بانکی شــما، آنالیز 
خودکار و دقیقی از خرج و مخارج 
مالی ارائه می دهــد. ما فقط یک 
اپلیکیشن حسابداری یا حسابدار 

شخصی نیستیم. 

دستیار مالی آنالیزا

شن مالی
معرفی اپلیکی
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نماینده ولی فقیه در کاشان:
به کارگیری معارف واالی علوی 

و رضوی بهترین سرمایه است
نماینده ولی فقیه در کاشــان  کاشان
گفت: بهترین و ناب ترین سرمایه معنوی ما برای 
سعادت، خیر و برکت زندگی فردی و اجتماعی، 

به کارگیری معارف واالی علوی و رضوی است.
آیت ا... عبدالنبــی نمازی، در آیین گشــایش 
یازدهمین جشــنواره ملي فرهنگي، هنري» آه 
و آهو« در کاشــان اظهار کرد: فلســفه برگزاری 
جشن های زیر سایه خورشید و بزرگداشت دهه 
کرامت انتشار معارف بلند اهل بیت)ع( و ترویج 
فرهنگ رضوی برای اقشــار جامعه خاصه نسل 

جوان است.
وی افزود: تمام آنچه که ما در عرصه های مختلف 
عبادی، سیاســی، فرهنگی، اقتصــادی و دیگر 
حوزه های زندگی نیازمند هدایت گری آن هستیم 
در معارف واالی اهل بیت)ع( آمده اســت و باید 
به آن عمل کنیم. امام جمعه کاشــان با تقدیر از 
برگزار کنندگان جشنواره ملي» آه و آهو« تصریح 
کرد: خیر و برکت این جشــنواره با همکاری هر 
چه بیشــتر و بهتر تمامی نهادها و دستگاه های 
فرهنگی شهر می تواند در نهادینه سازی معارف 
رضوی ســازنده تر و اثربخش تر عمل کند.وی 
تاکید کرد: معارف واالی علــوی و رضوی،مایه 
هدایت، ســعادت و رستگاری بشــریت است و 
رایزنی های فرهنگی ما در کشــورهای خارجی 
نیز باید برای انتشــار این فرهنــگ اقدام کنند.
وی افزود: درســیره علمی و عملی امام رضا )ع(، 
کمال انســان به دارا بودن ســه خصلت تفقه در 
دین، حسن تدبیر در معیشت و صبر بر مصائب و 
مشکالت است. تفقه در دین  و آگاهی از مسائل 
فقهی و احکام شرعی، عامل ســعادت جامعه و 
عدم تعرض افراد به حق و حقوق یکدیگر در تمام 
زمینه ها می شود. وی، حســن تدبیر بر درآمد و 
معیشت و مدیریت زندگی را عامل تراز اقتصادی 
زندگی دانست و گفت: صبر بر مصائب، مشکالت، 
تنگناها، تنگدســتی ها و بن بست ها نیز  یکی از 

عوامل موفقیت انسان است.

خبر

 نجات 2 کارگر پس از سقوط 
به داخل چاه

مدیر ســازمان آتش نشانی  آران و بیدگل
آران و بیدگل گفت: با اعزام تیــم امداد و نجات، 
کارگران سقوط کرده داخل چاه به سالمت خارج 
شــدند.منوچهر برزگر اظهــار کــرد: عصر روز 
پنجشنبه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی 
اعالم شــد که دو کارگر حین حفر چاه به داخل 
چاهی در نزدیکی میدان محمد رســول ا... )ص( 
سقوط کرده اند.وی افزود: بالفاصله نیروهای امداد 
و نجات با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند که 
مشاهده کردند یک کارگر و یک مقنی در چاهی به 
عمق 30 متر ســقوط کرده اند که با اســتفاده از 
تجهیزات، هر دو فرد حادثه دیــده از چاه بیرون 
آورده شدند. برزگر، در خصوص علت حادثه گفت: 
با بررسی جوانب و صحبت با افراد حادثه دیده، علت 
حادثه پاره شدن سیم بکسل باالبر بوده که منجر به 
سقوط کارگران شده، این اتفاق بدون مشکل حاد و 

با کوفتگی جزئی خاتمه یافت.

اخبار

طالق در دهاقان افزایش نداشته است

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

 حکم قصاص نفس 
در زندان کاشان اجرا شد

معــاون کیفری دادســتان  کاشان
کاشان از اجرای حکم قصاص نفس متهم قتل 
در زنــدان این شهرســتان خبــر داد. روح ا... 
دهقانی اظهار کرد: متهــم به نام )م.ص( که به 
علت ارتکاب قتل، به قصاص نفس محکوم شده 
بود، روز  پنجشنبه در زندان کاشان و با حضور 

اولیای دم به دار مجازات آویخته شد.

کاشان، شهر برتر رویداد ملی 
 »سازگاری با کم آبی«

 شناخته شد
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب  کاشان
کاشان گفت: این شــرکت در همایش تخصصی 
رویداد ملی سازگاری با کم آبی به عنوان واحد برتر 
قابل تقدیر شــناخته شــد و جایگاه نخست این 
همایش را از آن خود کرد.محمدرضا اسدی با اعالم 
این خبر، اظهار کرد: این شرکت با ارسال بیش از 
30 مقاله و تجربه در زمینه ســازگاری با کم  آبی 
موفق به کسب این مقام شد.وی عنوان کرد: رویداد 
ملی سازگاری با کم آبی تیرماه امسال در سه حوزه 
فضای ســبز و آب  فاضالب شــهری و روستایی، 
صنعت معدن انرژی و کشاورزی با ارائه تجربیات و 
طرح های اجرا شده در بین دســتگاه های عضو 
کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی در زمینه های 
مدیریت مصرف، کاهش تلفات آب، بازچرخانی آب 

و کاهش مصرف آب برگزار شد.

علی الریجانی، کفالت مردم 
نطنز، بادرود و قمصر را پذیرفت

علی الریجانــی، رییس مجلس  نطنز
شورای اسالمی، کفالت کرسی نمایندگی حوزه 

انتخابیه نطنز، بادرود و قمصر را پذیرفت.
الریجانــی در مراســم ختــم مرتضــی 
صفاری نطنزی که با حضور مقامات و مسئوالن 
کشوری و لشــکری برگزار شــد، اظهار کرد: 
اینجانــب بــا توجه بــه شــخصیت ارزنده و 
دوست داشتتی مرحوم صفاری نطنزی، کفالت 
حوزه انتخابیه ایشان در مجلس شورای اسالمی 

را در ایام باقیمانده بر عهده می گیرم.
مرحوم مرتضی صفاری نطنزی، نماینده حوزه 
انتخابیه نطنز، بادرود و قمصر در مجلس دهم 
بود که صبــح روز چهارشــنبه5 تیرماه ۹۸ به 
علت ابتال به ســرطان در بیمارســتان نیکان 
تهران درگذشــت و روز جمعه ۷ تیرماه ۹۸ در 

زادگاهش به خاک سپرده شد.

ارتقای جایگاه دهیاری 
روستای آب شیرین کاشان

بخشدار مرکزی کاشان گفت: با  کاشان
پیگیری های انجام شــده و موافقت دفتر امور 
روستایی و شــوراهای اســتانداری اصفهان، 
فعالیت دهیاری آب شیرین از پاره وقت به تمام 
وقت ارتقــا پیدا کــرد. محمدرضا قاســمی، 
همزمان با روز ملی دهیاری ها اظهار کرد: برابر 
قوانین و مقررات، روستاهای با جمعیتی باالی 
یک هزار و 500 نفر واجــد دهیاری تمام وقت 
هستند؛ اما با شرایط خاص منطقه آب شیرین، 

این منطقه واجد ارتقا شده است.
 وی افزود: باتوجه به ظرفیت باالی گردشگری 
و ظرفیت درآمدزایی در این روســتا، ارتقای 
سطح دهیاری آب شیرین از پاره وقت به تمام 
وقت توســط اســتانداری اصفهان مورد تایید 

قرار گرفت.

فضای کسب و کار در کشور فضای مناسبی 
نیست

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای 
اسالمی  یکی دیگر از مسئوالن حاضر در این جلسه 
بود. علی بختیار با اشاره به اینکه فضای کسب و کار 
در کشور فضای مناسبی نیســت و متولی خاصی 
ندارد، اظهار کرد: کارآفرینان برای ایجاد اشــتغال 
با بروکراسی اداری مواجه هســتند.وی با اشاره به 
اینکه جوانان فارغ التحصیل اهل کار هســتند؛ اما 
منابع مالی برای اشــتغال زایــی در اختیار ندارند، 
گفت: جوانان به علت عــدم منابع کافی نباید بیکار 
باشند. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شورای اسالمی گفت: در شهرستان، 2۷ مرکز بوم 
گردی و دو شــرکت دانش بنیان داریم ولی منابع 
کافی نیست که در اختیارآنها قرار دهیم.وی تصریح 
کرد: در شهرستان گلپایگان فضای همدلی، انسجام، 
وحدت و همکاری وجود دارد بنابراین مشــکالت 
درون شهرستانی ناشــی از نداشتن تفویض اختیار 
مسئوالن شهرستان است؛ چرا که تصمیم گیری ها 
در استان باید انجام شــود و همین دلیل کند شدن 
روند ایجاد فضای کسب و کار شــده است.بختیار 
با بیان اینکه گلپایگان مشــهور به هلنــد ایران و 
بزرگ ترین تولید کننده شیر کشــور است، گفت: 
نیروهای انسانی متخصص و نخبه شهرستان تربیت 
یافته دانشگاه فنی و حرفه ای، صنعتی شریف و سایر 
دانشگاه های شهرستان هســتند.وی با بیان اینکه 
جوانان گلپایگانی مشتاق اشتغال زایی در کارهای 
فنی و حرفه ای هســتند و به همین دلیل در بخش 
صنعت و کشــاورزی خالقیت های مفیدی توسط 
این جوانان بومی  انجام شده اســت، افزود: معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور  در سفر به گلپایگان 
با مشــاهده اســتارت اپ ها و ابتکارات و خالقیت 
جوانان این شهرستان متعجب شدند.نماینده مردم 
گلپایگان و خوانســار در مجلس شورای اسالمی از 
راه انــدازی کارخانه پلوس در شهرســتان خبر داد 
و گفت: صنعــت پلیمر گلپایگان بــه دلیل رعایت 
استاندارد الزم برند کشور اســت، در قطعه سازی 
شرایط خوبی داریم و نیاز به واردات از خارج کشور 
نیســت.وی تصریح کرد: گلپایــگان قابلیت تولید 
کشت گیاهان دارویی را دارد و اسانس گل محمدی 

گلپایگان بی نظیر است.

گردشگری، بیکاری، بیمه و چنددغدغه دیگر!
 جلسه کارگروه اشتغال شهرستان گلپایگان با حضور معاون وزیر کار و تعاون برگزار شد 

مفاد آراء
4/130   شماره صادره : 1398/15/569431-1398/3/23 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- برابر رای شــماره 139860302012000114 مورخه 1398/03/08 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای نصرت ا... امیر 
حاجلو فرزند فتح ا... به شماره شناســنامه 22 صادره از چادگان  در ششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزی واقع در اراضی مشــهد کاوه حوزه ثبت فریدن جزی بخش سیزده ثبت 
اصفهان  با حق الشرب از چاه عمیق اشــتراکی به مساحت 126967/92 مترمربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 1فرعی از 69 اصلی خریداری از مالک رسمی آقای فتح اله امیر 

حاجلو و شرکای محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139860302012000117 مورخه 1398/03/09 هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ذبیح اله امیر 
حاجلو مشهدی فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 1372 صادره از چادگان  در ششدانگ 
یک قطعه زمین کشاورزی با حق الشرب از چاه عمیق اشتراکی به مساحت 126483/38 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از 69 اصلی واقع در مشهد کاوه حوزه ثبت 
فریدن جزی بخش سیزده ثبت اصفهان  خریداری از مالک رسمی آقای فتح اله امیر حاجلو 

و شرکای محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/04/01
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/04/15

م الف: 505096 موسی الرضا امامی رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک فریدن
مفاد آراء

129 /4 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در ثبت دهاقان

مفاد آراء هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي 
ماده 1 قانون و مــاده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراي مــاده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلي آگهي مي شود تا شخص 
یا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شــهر از تاریخ انتشار آگهي و در 
روستاها از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم 
دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي اســت در اینصورت اقدامات ثبت منوط 
به ارائه حکم قطعــي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتــراض در مهلت قانوني واصل 
نشود یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
 به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000025-1398/02/12-  خانم نجماء کیانفر فرزند 
مصطفی تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالک شماره 95 فرعی از 130 
اصلی واقع در اراضی نجف آباد دهاقان به مساحت ششدانگ 1510/70 متر مربع انتقال 
عادی به رسمی مع الواســطه از طرف محمد بهمنی حیدر آبادی و کربالیی علی محمد 

یوسفیان )مالکین رسمی(

1- راي شماره 139860302019000026-1398/02/12-  آقای سید حسین مرتضوی 
دهاقانی فرزند سید محمد تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالک شماره 
95 فرعی از 130 اصلی واقع در اراضی نجف آباد دهاقان به مساحت ششدانگ 1510/70 
متر مربع انتقال عادی به رسمی مع الواسطه از طرف محمد بهمنی حیدر آبادی و کربالیی 

علی محمد یوسفیان )مالکین رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/30

م الف:513579  زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء

4/128 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرائي آن

برابر آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
 های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض
 متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامــه های زاینده رود و 
اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شــود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شــهرضا ارائه نمایند بدیهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد.
بخش یک ثبتي شهرضا

یکم : شماره فرعي از 50 - اصلي اله آباد 

1- رای شماره 139860302008002855 -  5 / 04 / 98 - ابراهیم آقاسي فرزند حسن 
ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1433 فرعي به مساحت یکصدو بیست 

مترمربع 
تاریخ انتشــارنوبت یکم:  15 / 4 / 1398   

تاریخ انتشــارنوبت دوم: 30 / 4 / 1398  
م الف: 517876 سید اسداله موسوی رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

حصر وراثت
4/125 آقاي مجتبي کریمي قمبواني داراي شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به 
کالسه 249/98 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آغا بیگم ناطقي به شناسنامه 611 در تاریخ 98/2/3 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1 - مجتبي کریمي قمبواني فرزند یداله 
به شماره ملي 5129860780 پســر متوفي 2- حسین کریمي فرزند یداله به شماره ملي 
5129758201 پسر متوفي 3- عباسعلي کریمي فرزند یداله به شماره ملي 5129766458 
پسر متوفي 4- محمدرضا کریمي قمبواني فرزند یداله به شماره ملي 5129849671 پسر 
متوفي 5- سکینه کریمي فرزند یداله به شماره ملي 5129736125 دختر متوفي 6- بتول 
کریمي قمبواني فرزند یداله به شماره ملي 5129520300 دختر متوفي 7- طلعت کریمي 
فرزند یداله به شــماره ملي 5129744871 دختر متوفي 8- عصمــت کریمي قمبواني 
فرزند یداله به شماره ملي 5129775619 دختر متوفي 9- نصرت کریمي قمبواني فرزند 
یداله به شماره ملي 5129822471 دختر متوفي. متوفي به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه 
دیگري مي باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
 م الف: 516740 شــعبه دوم حقوقي شــوراي حل اختالف دهاقــان )220 کلمه،

2 کادر(  

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب شهری استان:
تکمیل فاضالب مناطق شرقی اصفهان از مطالبات جدی مردم است

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب شهری اســتان اصفهان گفت: تکمیل  اصفهان
فاضالب مناطق شرقی اصفهان از مطالبات جدی مردم این منطقه است.امیرحسین حکمتیان در نشست 
خبری به مناسبت هفته صرفه جویي در مصرف آب در جمع خبرنگاران در خصوص پروژه انتقال پساب 
به فوالد مبارکه، اظهار کرد: این پروژه نتایجی از جمله کاهش برداشــت از رودخانه زاینده رود را در پی 
داشت. پروژه فاضالب شهرستان مبارکه از سال ۷3 با اعتبارات عمرانی آغاز شده و به طور متوسط سالی 
چهار درصد پیشرفت داشت؛ اما از زمان قرارداد با فوالد مبارکه، سرعت اجرا به 66 کیلومتر در سال رسید 

که افزایش 16 برابری داشته و در بازه زمانی دوساله به هدف نزدیک شد.

رییس دادگستری دهاقان:
طالق در دهاقان افزایش نداشته است

دهاقان رییس دادگستری دهاقان گفت: در سال گذشته یکصد و سه فقره طالق در این شهرستان ثبت 
شده و این در حالی است که آمار این واقعه طی دو سال گذشته افزایش نداشته است.حمید رئوفیان اظهار کرد: 
در سال گذشته دو هزار و500 پرونده به شوراهای حل اختالف این شهرستان ارجاع داده شد که در ۴0 درصد 

موارد منتهی به سازش بین طرفین شده است. 
وی با بیان اینکه بیشتر پرونده های دادگستری دهاقان مربوط به دعاوی مالی، خانواده و بزهکاری بوده است، 
عنوان کرد: برای کاهش پرونده ها نیاز به مشارکت مسئوالن، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شهروندان 

است، البته سیاست های کلی نیز باید براساس قضازدایی باشد.

جلســه کارگــروه اشــتغال 
شهرستان گلپایگان با حضور 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی 

از مسئوالن این شهرستان برگزار شد. 
علی منصوری، معاون وزیــر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در این جلسه گفت: سازمان برنامه و 
بودجه به وعده خود در پرداخت 500 میلیارد 

تومان به هشت بانک را عملی نکرده است.
منصوری اظهار کــرد: جذب گردشــگر باید 
توسط جذابیت گردشگری ایجاد  شود و برای 
جذابیت گردشــگری گاهی وام نیاز نیســت 
و فقط می تــوان وام بالعــوض پرداخت کرد.

وی گفت: گلپایگان جاذبه گردشــگری دارد و 
برای جذب گردشــگری باید ایجاد جشنواره 
محلی در دســتور کار قرار گیرد و برنامه بلند 
مدت نه به سبک ســنتی بلکه متناسب با  10 
ســال آینده شهرســتان مانند در آمد سرانه، 
میزان اشــتغال و زیر ســاخت ها مورد توجه 
باشــد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به اینکه در حد توان برای اشتغال زایی 
این شهرســتان کمک می شــود، گفت: تمام 
ظرفیت های شهرستان خاص و پیشرو نیست 
بلکه برنامه الگوی توســعه اقتصاد و اشــتغال 
باید با توجه به نیازهای شهرســتان سنجیده 
و سرمایه گذاری شــود.وی با بیان اینکه وزیر 
جهاد کشــاورزی در زمینه ایجاد 10 رشــته 
توافق کــرده که یکی از آنهــا گیاهان دارویی 
اســت، تصریح کرد: تامین سرمایه در گردش 
یک شرکت بزرگ بهتراســت و در این زمینه 
بانک ها برنامه جدیدی راه ا ندازی خواهند کرد.

منصوری تصریح کرد: وظیفه دولت کمک فنی 
و اعتباری اســت، یعنی پرداخت یارانه ســود 
تسهیالت نیست بلکه وظیفه دولت تنها توسعه 
بازار اســت. وی گفت: طی 12 ســال گذشته 
کشور در سال پنج هزار تن فرش صادر می کرد 
که اکنون به ۴00 تن در ســال رسیده است، 
بنابراین اگر به دار قالی وام بدهیم فضای بازار را 
توسعه داده و دارهای قالی زده می شود. معاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشــان 
کرد: ضمانت روستایی مشکل دارد و بانک ها به 
وعده پذیرش وثیقه ها عمل نکردند، در بودجه 
سال ۹۸ به صندوق  ضمانت روستایی پیشنهاد 

شده که وام داده شود.

در سال جاری نرخ بیکاری شهرستان 
به 11/5 درصد رسید

حســین یارمحمدیان، فرماندار گلپایگان هم 
در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با اشاره 
به اینکه یکی از راه های توســعه اشتغال ایجاد 
مراکز بوم گردی است، اظهار کرد: تعداد مراکز 
بوم گردی شهرستان از پنج به 20 مرکز در یک 
سال اخیر افزایش داشــته و سعی داریم تعداد 

آنها را به ۴0 مرکز بوم گردی برسانیم.
وی گفــت: اولویت پذیرش نیــرو در کارخانه 
بــا نیروهای بومی شهرســتان اســت و فارغ 
التحصیالن رشــته های فنی، فیزیک، شیمی 
و عمران با در دســت داشــتن مــدارک خود 
می توانند به قســمت پذیرش ایــن کارخانه 

مراجعه کنند.
فرماندار گلپایــگان گفت: ســامانه کارا برای 
دریافت تسهیالت اشــتغال روستایی مسدود 
شده و الزم است یک ســهمیه مشخص برای 

شهرستان گلپایگان در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشــان کرد: وظیفه بانــک، باز پس 
گرفتن وام است که البته ســاز و کار مناسبی 
در بانک هــا برای پرداخت وام نیســت زیرا به 
متقاضیان دریافت تســهیالت 1۸ درصد در 

شهرستان، وام پرداخت نمی شود.
یارمحمدیان گفت: در سال جاری نرخ بیکاری 
شهرستان به 11/5درصد رسیده در صورتی که 

نرخ بیکاری کشور افرایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته نارضایتی های 
شغلی نداشــتیم، گفت: تجمع کارگران زرفنر 
طی روزهای اخیر،  عدم پرداخت حقوق نبود 
بلکه بین مدیر و کارگران مشکلی پیش آمده 
بود که پیگیری می شود، از مدیر توانمند زرفنر 
دفاع خواهیم کرد؛ امــا مطالبات کارگران نیز 

پیگیری می شود.

جمعیــت تحــت پوشــش تامین 
اجتماعی شهرستان 5۶ هزار و 41۹ نفر 

است
میثم سلیمانی رییس اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گلپایگان با اشاره به اینکه شهرستان 
گلپایگان سه  شــهرک صنعتی دارد، اظهار 
کرد: جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی 

شهرستان 56 هزار و ۴1۹ نفر است.
وی افزود: براساس آخرین آمار 1۸ هزار و ۹13 
نفر در شهرستان بیمه شده تامین اجتماعی 
هســتند که از این تعداد 15 هزار و 5۹۸ نفر 
بیمه شده اجباری و سه  هزار و 315 نفر  بیمه 

شده اختیاری هستند.
رییــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گلپایگان با بیان اینکه نرخ بیکاری شهرستان 
در سال گذشته 12/6درصد بوده که امسال به 
11/5درصد رسیده اســت، گفت: شهرستان 
در حوزه اشــتغال پایدار روســتایی عملکرد 
خوبی داشــته و در اعتبــارات ابالغی بالغ بر 
11۹ درصد جذب اعتبار داشــتیم.وی افزود: 
طرح هــای بالتکلیفی در بانک هــا داریم، اما 
تعداد طرح ها بیشــتر از ســقف مجاز بوده و 
متقاضیان دریافت تســهیالت را نمی توانیم 
به بانک های عامل معرفی کنیم.ســلیمانی، 
با بیان اینکــه 6۷ طرح روســتایی به ارزش 
126 هــزار و ۹ میلیون ریال بــه بانک های 
عامل معرفی شــدند گفت: تعداد 60 طرح با 
مبلغ 5۹ هــزار و 115 میلیون ریال پرداخت 
شــده که 16۹ اشــتغال زایی ایجاد خواهد 
کرد.وی با اشــاره به ایجاد مشــاغل خانگی، 
گفت: از 322 رشــته مشاغل خانگی تعدادی 
ستاره  دار هستند و بیشتر افراد در گلپایگان 
متقاضی طرح های ستاره دار بودند که شبکه 
بهداشــت و درمان و دامپزشــکی براساس 
دستور العمل های داخلی با اجرای آن موافقت 
 نمی کردند و درخواست دادیم که این مشاغل

 حذف شوند.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2736 | July  06,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2736 | July  06,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2735 | شنبه 15 تیر 1398 | 3  ذی القعده 1440

کاهش کیفیت هوا در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

هواشناسی

توصیه های دامپزشکی برای 
پیشگیری از تب کنگو

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان گفت: فردی که اقــدام به ذبح دام 
می کند باید از دســتکش، ماسک، لباس و 
چکمه اســتفاده کند و در صورت مشاهده 
کنه، به هیــچ عنوان آن را با دســت نگیرد. 
محمد کشــتکار اظهار کــرد: بیماری تب 
 )CCHF( خونریزی دهنــده کریمه کنگــو
یک بیماری با عامل ویروســی اســت و به 
صورت آندمیک )بومی( در ایران و سراســر 
 جهان به خصوص کشورهای آسیایی وجود

 دارد. 
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان ادامه داد: ایــن بیماری عالئمی در 
دام ندارد که بتوان از ایــن طریق دام آلوده 
را شناسایی کرد، تب زودگذری حداکثر به 
مدت یک هفته در دام مشاهده می شود که 
با وجود گرمای هوا به سختی قابل تشخیص 

است. 
وی تاکید کرد: بیشــتر عالئــم خطرناک و 
خونریزی دهندگی این بیماری در انســان 
است که سال گذشــته هیچ مورد مشکوک 
و مثبت انســانی نداشتیم. کشــتکار ادامه 
داد: مواردی که از ابتال به تب کنگو در انسان 
گزارش می شود، کسانی هستند که به صورت 
غیرمجاز کشــتار می کنند و ذبح کنندگان 
ملزم به رعایت مســائل بهداشتی هستند. 
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: هر کنه الزاماعامل 
بیماری را ندارد و تنها کنه ای می تواند ناقل 
بیاری باشــد که ویروس بیماری را دارد؛ اما 
برای اطمینان از ورود هــر دامی که کنه بر 
بدنش مشاهده شود، جلوگیری خواهد شد 
و بعد از سم پاشی و دو هفته بعد از بین رفتن 
کنه می توان دام را برای ذبح به کشــتارگاه 

آورد.

نماینده مردم در مجلس:
کاهش فشارکاری بر 

پرستاران با استخدام ۱۰ 
هزار پرستار در تیرماه

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه 
کاهش فشارکاری روی پرستاران با استخدام 
۱۰ هزار پرســتار اجرایی می شــود، گفت: 
شــکل گیری پدیده همراه در بیمارستان ها 
به ضرر بیمار است. حیدر علی عابدی درباره 
وضعیت ســاماندهی پرســتاران در کشور، 
گفت: خوشــبختانه در ماه جــاری بر طبق 
وعده مســئوالن ذی ربط مقرر است که ۱۰ 
هزارپرستار و کادر پرستاری به طریق رسمی 

جذب شود. 
عابدی با بیان اینکه کمبود پرستار در حوزه 
درمان وبهداشت مشهود است، یادآورشد: به 
طور مثال می بایست به ازای هر بیمارستان 
۱۰۰ تختخوابــی در حــدود 3۰۰ کادر 
پرستاری استخدام شــوند؛ اما ما در برخی 
مواقع شاهد هستیم که تنها ۱۰۰ پرستار به 

بیماران خدمات رسانی می کنند. 
عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با 
بیان اینکه شــکل گیری پدیده همراه بیمار 
بــرای همراهــان، بیمارســتان ودر نهایت 
خود بیمار مضر اســت، یادآورشد: کاهش 
فشارکاری روی پرســتاران با استخدام ۱۰ 
 هزار پرســتار در تیرماه جاری امکان پذیر

 است.

کاهش کیفیت هوا در 
اصفهان

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناســی از وزش بــاد و کاهش کیفیت 
هوا در تهران و چهار اســتان دیگر طی سه 
روز آینده خبر داد. احــد وظیفه اظهار کرد: 
همچنین طی این سه روز در جنوب تهران و 
استان های قم، مرکزی و نیمه غربی اصفهان 
در بعضی ساعات وزش باد همراه با گرد و غبار 
و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیســت. 
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی با بیان اینکه روز سه شنبه )۱۸ 
تیر( در مناطــق مذکور بــارش پراکنده و 
در دامنه های البرز در شــرق سواحل واقع 
در اســتان های مازندران و گلســتان رگبار 
پراکنده و گاهــی رعد و بــرق پیش بینی 
می شود، تصریح کرد: روز یکشنبه )۱۶ تیر( 
به طور موقت کاهش نسبی 3 تا ۵ درجه ای 
دما در غرب ســواحل دریای خزر همراه با 

بارش پراکنده پیش بینی می شود.

خصومت شخصی، انگیزه متهم از 
انتشار تصاویر دختر جوان

سرهنگ »سید مصطفی مرتضوی« رییس پلیس 
فتای استان اصفهان گفت: در پی شکایت دختر 
جوانی مبنی اینکه فردی ناشناس با انتشار تصاویر 
خصوصی وی در شــبکه اجتماعی اینستاگرام 
و درج مطالب غیرواقعــی روی آنها باعث هتک 
حیثیت او شده، موضوع شناسایی عامل یا عامالن 
این جرم در دستور کار کارشناسان پلیس فتای 

استان اصفهان قرار گرفت. 
وی افزود: کارشناسان با انجام تحقیقات گسترده 
و یک سری اقدامات تخصصی موفق شدند هویت 
اصلی متهم که از بستگان شاکیه بوده را شناسایی 
و طی هماهنگی با مقام قضایــی، وی را در یک 
عملیات ضربتی دستگیر کنند. این مقام انتظامی 
بیان کرد: متهــم در برابر مدارک و مســتندات 
پلیس چاره ای جز اعتراف نداشــت؛بنابراین به 
جرم ارتکابی خود اقرار و انگیزه اش از این کار را 
خصومت شخصی با شــاکیه عنوان کرد و گفت: 
با توجــه به تصاویــری که از شــاکیه در اختیار 
داشــتم، یک صفحه شــخصی جعلی به نام وی 
در اینستاگرام ایجاد کرده؛ سپس اقدام به انتشار 

تصاویر خصوصی وی در آن کردم.

توقیف خودروی تیبا با ۱۳۲ 
کیلو تریاک

سرهنگ »غالمحســین صفری«رییس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهار داشت: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
با اشــرافیت اطالعاتی خود دریافتند، ۲ سوداگر 
مرگ قصد دارند به وســیله ۲ دســتگاه خودرو، 
مقادیری مــواد افیونی را از اســتان های جنوبی 
کشور به مقصد اســتان اصفهان انتقال دهند، به 
همین منظور بالفاصله وارد عمل شده و شناسایی 
و توقیف خودروهای مذکور را در دستور کار قرار 

دادند.
 وی افزود: ســرانجام ماموران پــس از چندین 
ســاعت کنتــرل خودروهــای عبــوری در 
محــور ورودی اصفهــان موفــق شــدند، 
یــک خــودروی ســواری پــژو ۴۰۵ راکه به 
صورت راه پــاک کن خــودروی حامــل مواد 
 مخــدر عمــل می کــرد، شناســایی و متوقف

 کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: بیش از یک هزار و 3۰۰ نجاتگر داوطلب و ۲۰۰ 
پرســنل در طرح امداد و نجات تابســتانه هالل احمر 
اصفهان در حال خدمت رسانی هستند. داریوش کریمی 
با اشاره به اجرای طرح امداد و نجات تابستانه جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان اظهار داشت: حجم سفرها و 
تعداد تردد مسافران در جاده ها در فصل تابستان افزایش 
می یابد و هر سال بعد از پایان طرح امداد و نجات نوروزی 
هالل احمر مقدمات طرح امداد و نجات تابستانه فراهم 
می شود. وی افزود:  مقدمات طرح قبل از فصل تابستان 
فراهم شده؛ بنابراین با ابالغ سازمان امداد و نجات کشور 
طرح امداد و نجات تابســتانه از اول تیر ماه شروع و تا 
پایان شــهریور ماه ادامه دارد. وی با بیان اینکه در این 
راستا دوره بازآموزی برای نجاتگران، تعمیر، بازسازی 
و به روزرسانی تجهیزات فرسوده انجام می شود، گفت: 
در ایام نوروز و به خاطر حوادث مختلف از جمله سیل، 
تعدادی از ماشین آالت نیاز به تعمیر داشتند که انجام 
شد و در حال حاضر با آمادگی ۱۰۰ درصد در خدمت 
مسافران هستیم. وی تصریح کرد: تعداد عملیات های 

امداد و نجات هالل احمر در تابســتان به علت افزایش 
عالقه مردم برای رفتن به ارتفاعات، کوه ها، دشت ها و 
مناطق مختلف استان بیشتر می شود. نیروهای امداد و 
نجات در 3۸ پایگاه امداد و نجات بین شهری، 3 پایگاه 
امداد و نجات کوهســتان، یک پایگاه امــداد و نجات 
ساحلی، یک پایگاه امداد و نجات هوایی در سطح استان 
آماده ارائه خدمات به هموطنان هســتند تا در صورت 
نیاز و بروز حوادث در اسرع وقت امدادرسانی انجام شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

۱۳۰۰ داوطلب درطرح تابستانه هالل احمر فعالیت می کنند

هالل احمر

تقریبا در هـر خیابـان فرعـی و اصلی می تـوان آنها 
را پیدا کـرد؛ اغلـب خلوت هسـتند و به جـز برخی 
از آنها کـه در نقاط خاصی از شـهر سـابقه و قدمتی 
دارنـد، معمـوال تـازه تاسـیس ها، کار و بارشـان 

چنـدان پـر رونق نیسـت. 
روزگاری داروخانـه داشـتن مصـادف بـا درآمـد 
و رونـق کسـب و کار بـود؛ زمانی کـه بـه سـختی 
مجوزی بـرای تاسـیس ایـن واحدها صادر می شـد 
و دسـت، اینقـدر زیـاد نبـود؛ حـاال اما چند سـالی 
اسـت که بـه دلیـل گسـترش تعـداد داروخانه ها و 
بدقولی هـای چندیـن ماهـه تامیـن اجتماعـی در 
پرداخـت مطالبـات آنهـا داروخانه ها بـرای جبران 
کسـر درآمد خود به اقدامـات جانبـی مانند فروش 
محصوالت آرایشی و بهداشـتی و داروهای خارجی 
و مکمل هـا روی آورده اند. بدقولی وزارت بهداشـت 
بـا داروخانه هـا به حـدی جلو رفته اسـت کـه حتی 
بسـیاری از آنها حاضـر بـه ورود به سیسـتم پرونده 
الکترونیـک و مشـارکت در آن نیسـتند. آنگونـه 
کـه نایب رییـس انجمـن داروسـازان ایـران گفتـه 
اسـت تاخیرهای هفت و هشـت ماهـه در پرداخت 
مطالبـات بیمـه ای داروخانه هـا، موجـب مخالفـت 
داروسـازها بـا اسـتقرار سیسـتم الکترونیـک در 
داروخانه هـا شـده اسـت. دکتـر علـی فاطمـی بـا 
اشـاره بـه اسـتقرار پرونـده الکترونیک سـالمت در 
کشـور و نحـوه ورود ایـن سیسـتم بـه داروخانه ها، 
گفت: مـا به طـور کلـی موافـق الکترونیکی شـدن 
اقدامـات داروخانه هـا هسـتیم؛ امـا به شـرط اینکه 
بـار مالـی و هزینه هایی که بـرای داروخانه هـا دارد، 
پیش بینـی شـود. داروخانه هـا ایـن روزهـا البتـه 

بـا چالش هـای دیگـری 
هم روبـه رو شـده اند. آنها 
متهـم هسـتند کـه برای 
کسـب درآمد بیشـتر، به 
فروش و تبلیـغ داروهای 
خارجـی روی آورده اند و 
البتـه بخش هـای فروش 
لوازم آرایشی و بهداشتی 

فعال تـر از قیمت هـای عرضـه دارو اسـت. وزیـر 
بهداشـت هفته گذشـته به صـورت علنی بـه انتقاد 
از ایـن رویـه داروخانه هـا پرداخـت و گفـت: برخی 
کارشناسـان داروخانه هـا بـا تبلیـغ بـرای داروهای 
خارجی بـه صنعت داروسـازی کشـور آسـیب وارد 
می کننـد. نمکی با بیـان اینکه 97 درصـد داروهای 

مـورد نیـاز کشـور داخـل 
تولید می شـود، گفـت: اگر 
صنعت داروسـازی کشـور 
آسـیب ببینـد، داروخانه ها 
هم دچار خسـارت خواهند 
شـد. ایرج حریرچی معاون 
کل وزارت بهداشـت هـم 
دیـروز اعالم کرد با دسـتور 
وزیـر بهداشـت، واردات داروهایـی کـه مشـابه آن 
در داخـل کشـور تولیـد می شـود، ممنـوع اسـت. 
وی ادامـه داد: بـه طـور معمـول داروهـای خارجی 
گران تـر و سـودآوری آنهـا بیشـتر اسـت و تحـت 
پوشـش بیمـه قـرار نمی گیـرد و بـه همیـن دلیـل 
هزینـه تهیـه داروهـای خارجـی بـه صـورت آزاد 

از بیمـاران دریافـت می شـود. معـاون کل وزارت 
بهداشت با اشـاره به تبلیغ داروی خارجی به وسیله 
برخـی از داروخانه هـای کشـور افـزود: متاسـفانه 
برخـی از داروخانه هـا بـه تبلیـغ داروی خارجـی و 
تضعیف نـوع مشـابه تولیـد داخـل اقـدام می کنند 
کـه ایـن کار بـه نوعـی تخلـف محسـوب می شـود 
و بـا ایـن داروخانه هـا برخـورد قانونی خواهد شـد. 
حریرچـی تاکیـد کـرد: داروهـای خارجـی کـه از 
طریـق زنجیـره رسـمی وارد کشـور می شـوند، بـه 
نوعی قاچاق محسـوب می شـود و وزارت بهداشـت 
سـالمت داروهـای قاچـاق را تضمیـن نمی کنـد. 
ایـن موضـع گیـری وزارت بهداشـت در حالـی 
اسـت کـه داروخانه ها ایـن روزهـا از وضعیـت مالی 
مناسـبی برخـوردار نیسـتند؛ بـه خصـوص آنکـه 
بـه دلیـل گرانـی داروهـا و مشـکالت تامیـن آنهـا 
بـه وسـیله داروخانـه دارهـا، بسـیاری از بیمـاران 
بـه داروخانه هـای دولتـی مراجعـه می کننـد. ایـن 
در حالـی اسـت کـه هیـچ تعهـد و التزامـی بـرای 
بیمه هـا در پرداخـت بـه موقـع طلـب داروخانه هـا 
وجود نـدارد. در این شـرایط فـروش داروهـا و اقالم 
خارجـی بـه نظـر تنهـا راه نجـات ایـن واحدهـا از 
ورشکسـتگی اسـت. از سـوی دیگـر سـود پاییـن 
فـروش دارو و حـق فنـی هـم در سـال های اخیـر 
مورد اعتـراض داروسـازان بوده اسـت. این وضعیت 
نگرانی هایـی را در مـورد بـاال رفتن میـزان تخلفات 
در داروخانه هـا ایجاد کـرده؛ اینکه گران فروشـی و 
تخلفات دارویـی به منظور جبـران کسـر درآمد در 
ایـن واحدها گسـترش یابـد و در نهایت کسـانی که 
ضـرر می بینند تنهـا مردمی هسـتند که نـه متولی 
 تامین دارو هسـتند و نه مسـئول پرداخـت معوقات 

داروخانه دارها.

ورود خارجی ها ممنوع

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: بر اساس آمار، دو 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فرد باالی 3۰ سال در استان وجود دارد 
که تا به حال یک میلیــون و 3۰۰ هزار نفر از آنهــا در این طرح 
شــرکت کردند. طاهره چنگیز بیان کرد: بسیج ملی فشار خون 
یک طرح بزرگ کشوری بود که مشارکت خوبی از سوی مردم در 
شهرستان های مختلف در پی داشت. وی افزود: به طور میانگین 

روزانه فشار خون ۵۰ هزار نفر در سطح استان سنجش و در سامانه 
سیب ثبت می شود که انتظار می رود در روزهای پایانی این طرح 
فشار خون ۱۵۰ هزار نفر دیگر ثبت شود. رییس منطقه 7 کالن 
کشوری وزارت بهداشــت همچنین خبر داد: بسیج ملی کنترل 
فشار خون تا روز شــنبه، ۱۵ تیرماه ادامه خواهد داشت و توصیه 
می شود افرادی که تا کنون به پایگاه های ثابت یا سیار مستقر در 

نقاط مختلف استان مراجعه نکرده اند، تا پایان فرصت باقی مانده 
با مراجعه به این مراکز، فشار خون خود را ثبت کنند. مدیر ارشد 
حوزه سالمت استان در تشریح فعالیت و خدمات این ایستگاه ها 
هم گفت: اگر فردی فشار خون غیر طبیعی داشت، مراحل پیگیری 
درمان فرد به او توضیح داده شــده و مراقبین سالمت در مراکز 
جامع سالمت پیگیر وضعیت جسمانی این بیماران خواهند بود. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
مشارکت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری اصفهانی ها در بسیج ملی کنترل فشار خون

  بر اساس اعالم وزارت بهداشت، داروخانه ها نباید داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند را تبلیغ کنند؛  

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

م الف:520113

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
مبلغ برآورد مبلغ برآوردکار)ماه(

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت 

در مناقصه )ریال(
حداقل رتبه 

مورد نیاز

1
اجرای تکمیل بخش سیالب عباس آباد 

 A1 چوپانان پارسل
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

)2098003457000021

شهرستان 
12نائین

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 12/760/000/000638/000/000

اشخاص حقوقی 

2
اجرای کنترل سیالب حوضه آبخیز کهرویه

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)2098003457000022

شهرستان 
12شهرضا

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 9/700/000/000485/000/000

اشخاص حقوقی 

3
اجرای سازه های مکانیکی و بیولوژیکی 

آرمزگان
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) 2098003457000023

شهرستان 
12کاشان 

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 17/750/000/000887/500/000

اشخاص حقوقی 

4
تکمیل اجرای سازه های مکانیکی حوضه 

آبخیز ابوزید آباد
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) 2098003457000024

شهرستان 
آران و 
بیدگل

12
فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 9/700/000/000485/000/000

اشخاص حقوقی 

5
اجرای سازه های کنترل سیالب سنگی مالتی 

حوضه آبخیز چم آسمان
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) 2098003457000025

شهرستان 
12لنجان

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 17/500/000/000875/000/000

اشخاص حقوقی 

6
اجرای خاکریز باالدست بخش سیالب حوضه 

آبخیز تخت عباس
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) 2098003457000026

شهرستان 
12گلپایگان 

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 19/400/000/000970/000/000

اشخاص حقوقی 

7
اجرای ترمیم و اصالح بند خاکی تیکن

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)2098003457000027 

شهرستان 
12گلپایگان

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 5/255/000/000262/750/000

اشخاص حقوقی 

 1- محل دریافت اســناد مناقصــه:  ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت
)http://setadiran.ir( 

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 7 صبح روز پنجشنبه مورخ ۱39۸/۰۴/۱3 
می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱9 روز دوشنبه مورخ 
۱39۸/۰۴/۱7

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱3 روز شنبه مورخ ۱39۸/۰۴/۲9
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 7 صبح روز یکشــنبه مورخ ۱39۸/۰۴/3۰ 
 در محل ســالن جلســات اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان اصفهان

 می باشد.
2- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 
)http://setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.
3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت 

شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور
۴- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایســت در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این 

صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یــا واریز وجه به حساب تمرکز 
وجوه سپرده به شماره ۲۱7۴۲۱۰۲۱۲۰۰۴ نزد بانک ملی ایران به نام اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
۶- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اســاس بخشنامه به شماره 

9۴/۱۵۸7۶۴ مورخ ۱39۴/۰7/3۱ سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم

پایین بودن مشارکت مردمی، چالش جدی حوزه اجتماعی است
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان گفت: پایین بودن مشارکت مردمی، چالش جدی 
حوزه اجتماعی است که باید برای رفع این مشکل، تدابیری اصولی اندیشید. محمدسعید محمدی افزود: 
برای کاهش دغدغه های اجتماعی به هم افزایی و مشارکت بیشتر مردم در حوزه های مختلف سنی نیاز 
است تا با چنین اقدامی نیازسنجی از طرف مردم انجام و تصمیم گیری ها با همکاری عمومی انجام شود. 
وی ادامه داد: طرح مشــارکت اجتماعی دانش آموزان که در قالب 3۲۰ کالس آموزش؛ همچنین طرح 
مانا در شهرستان ها در همین راستا در حال اجراســت که دانش آموزان عالوه بر توانمندسازی در برابر 
آسیب های اجتماعی به کاهش مشکالت در محله ها و مدارس کمک می کنند. وی اضافه کرد: طرح های 
محله محور و افزایش مشــارکت مدنی جامعه به تقویت کیفی و کمــی فعالیت ها کمک کرده و ضریب 
موفقیت آنها بیشتر بوده است. وی با بیان اینکه برای کاهش آسیب های اجتماعی مولفه های زیادی موثر 
است، یادآور شد: تقویت نشاط اجتماعی و روحیه امید در جامعه یکی از شاخص های مهم برای کاهش 
آسیب های اجتماعی است که با به کارگیری توان عمومی جامعه و برنامه ریزی در این حوزه، موفقیت هایی 

به دست خواهد آمد.

سمانه سعادت

برخی کارشناسان داروخانه ها 
با تبلیغ برای داروهای خارجی 
به صنعت داروسازی کشور 

آسیب وارد می کنند
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دییونگ:
رویای کودکی ام به واقعیت 

تبدیل شد
فرانکی دی یونگ، ســتاره جــوان هلندی که 
به صورت رسمی به باشــگاه بارسلونا پیوست، 
احســاس  می گویــد 
می کند در سرزمین 
رویاهــا به ســر 
می بــرد و بــاور 
نمی کنــد رویای 
کودکــی اش یعنی 
بازی در بارسلونا، در 
کنار الگوی بزرگ فوتبالی اش لیونل مســی، 
به زودی به واقعیت خواهد پیوســت. بارسا در 
ماه ژانویه گذشــته انتقال فرانکی دی یونگ از 
آژاکس را اعالم کرد ولی انتقال ستاره هلندی 
روز پنجشنبه رسمی شــد. بر اساس خبرهای 
اعالم شده، بارســلونا برای جذب او به آژاکس 
چیزی در حــدود 86 میلیون یــورو پرداخت 
خواهد کرد. فرانکی دی یونگ، پدیده آژاکس 
طی ســال های گذشــته، به خصوص از فصل 
پیش که آژاکس با درخشش او و همبازی هایش 
موفق شد به نیمه نهایی چمپیونزلیگ راه یابد، 
مورد  توجه قرار گرفت و در نهایت به بارسلونا 

راه یافت.

»آرین روبن« از دنیای 
فوتبال خداحافظی کرد

ستاره هلندی ســابق بایرن مونیخ رسما اعالم 
بازنشستگی کرد و از دنیای فوتبال خداحافظی 
کرد. روبــن در ترکیب 
مونیــخ  بایــرن 
عملکرد درخشانی 
داشت و افتخارات 
فراوانــی از جمله 
قهرمانــی در لیگ 
قهرمانــان اروپــا به 
دســت آورد. او در این باره گفت:» بدون شــک 
یکی از ســخت ترین تصمیمات زندگی ام را در 
دوران حرفه ای خــود گرفتــم«. خرونینخن، 
آیندهوون، چلســی، رئال مادرید و بایرن مونیخ 
تیم هایی هســتند که روبن در آنهــا بازی کرده 
اســت.  وی پس از ناکامی تیمش در راهیابی به 
جام جهانــی ۲۰۱8 روســیه، از بازی های ملی 
خداحافظــی کــرد. در این ۱۴ ســال او در ۹6 
 دیداری که بــرای الله های نارنجــی انجام داد، 
۳۷ گل زد و ۲۹ پــاس گل داد. او به همراه هلند 
نایب قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۰ و مقام سوم 
جام جهانی ۲۰۱۴ را هم به دست آورد و در این دو 

رقابت به ترتیب ۲ و ۳ گل به ثمر رساند.

 پیشنهاد دوم یوونتوس
 برای ستاره آژاکس

در حالی که یوونتوس بــا ماتیاس ده لیخت و 
مدیربرنامه وی، مینو رایوال، بــه توافق کامل 
رسیده است؛ همچنان 
مذاکرات با آژاکس 
دارد.  ادامــه 
اول  پیشــنهاد 
یوونتــوس برای 
به خدمــت گرفتن 
ســتاره ۱۹ ســاله 
آژاکس در خط دفاع، ۵۵ میلیون یورو به اضافه 
۱۰ میلیون یورو پاداش بود که مطابق انتظار، 
رد شد. به گزارش جانلوکا دی مارتزیو، رخ دادن 
چنین اتفاقی کامال طبیعی بــود. با این حال 
یوونتوس پیشنهاد جدیدی را به هلند ارسال 
خواهد کرد که شامل پاداش بیشتری هم می 
شود. گفته می شود یوونتوس باید هوشیار باشد 
زیرا باشگاه های بزرگ اروپا در حال رصد کردن 

وضعیت انتقال هستند.

 ستاره جام ملت های آفریقا
 به میالن می رود

میالن به دنبــال اســماعیل بن ناصر، هافبک 
امپولی اســت. آنها ۱6 میلیون یورو به عالوه 
یک میلیون یورو پاداش 
پیشنهاد داده اند که 
با موافقت امپولی 
مواجه شده است. 
به این ترتیب این 
بازیکــن الجزایری 
که فیورنتینا و رم هم 
او را می خواســتند، راهی میالن خواهد شد. 
بن ناصر در جام ملت های آفریقا عالی کار کرده 
اســت و به همراه راده کرونیچ، هم بازی اش در 
امپولی راهی میالن خواهد شد. پیشنهاد اولیه 
میالن ۱۳ میلیون یورو بوده و در نهایت مبلغ 
 ۱6+۱ میلیون یورو بــرای او با توافق دو طرف 

همراه شده است.

قهرمانی کشتی گیر اصفهانی  در رقابت های کارگران جهان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

باشگاه سپاهان برای تقویت هر چه بهتر تیمش جهت حضور پرقدرت 
در رقابت های فصل جدید، به ویژه لیگ قهرمانان آسیا با ارسال نامه ای 
به باشگاه ترابوزان اسپور ترکیه، خواهان جذب وحید امیری هافبک 
ملی پوش این باشگاه شــده است. این در حالی اســت که امیری از 
تراکتورسازی تبریز و یک تیم قطری نیز پیشنهاد دریافت کرده و باید 

دید در نهایت کدام تیم را انتخاب می کند.

درخواست باشگاه سپاهان برای جذب »وحید امیری«

با جدایی مهدی رحمتی از استقالل تهران و پیوستن به پدیده شهر 09
خودرو، آبی ها به فکر جذب جانشــینی مناسب برای کاپیتان فصل 
گذشته خود افتادند. اکنون صحبت از حضور پدیده آینده دار فوتبال 
ایران در استقالل است. احســان مرادیان، از دروازه بانان موفق فصل 
پیش بود که در تیم فوالدخوزستان نمایش های خوبی ارائه داد و خود 

را به عنوان یکی از سنگربانان آینده دار فوتبال ایران معرفی کرد.

پدیده فوتبال ایران جانشین »مهدی رحمتی«
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 اردوی حریف عربستانی 
ذوب آهن در شهر منچستر

تیم فوتبال االتحاد عربســتان که حریف ذوب 
آهن ایــران در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیاســت، برای برپایی اردوی آماده 
ســازی پیش از این بازی راهی شهر منچستر 
انگلستان شد. تعدادی از بازیکنان و اعضای تیم 
االتحاد طی روزهای آینده بــه اردوی این تیم 

ملحق خواهند شد.
 االتحاد برای حضور قدرتمند در لیگ عربستان 
و لیگ قهرمانان آسیا جذب دو بازیکن دیگر را در 
دستور کار قرار دارد. طبق اعالم روزنامه »الشرق 
االوسط« عربستان، این مذاکرات محرمانه پیش 
می رود و به زودی نــام بازیکنان جدید خارجی 
اعالم خواهد شد. تیم فوتبال االتحاد عربستان 
در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
حریف ذوب آهن ایران است. دیدار رفت دو تیم 
۱۴ و دیدار برگشــت ۲۱ مردادماه به ترتیب در 

دبی و دوحه برگزار می شود.

پست عجیب »آیاندا پاتوسی«
پاتوســی در نیم فصلی که پیراهن استقالل را 
بر تن کرد عملکرد بســیار خوبی از خود نشان 
داد؛ اما فعال بــا پایان قــراردادش خبری از او 
در کنار آبی ها نیســت. پاتوســی در پستی که 
در اینستاگرام منتشــر کرد این جمالت را در 
خطاب به فرزندش نوشت: »یکی از بزرگ ترین 
احساس های جهان است وقتی فرزندت را برای 
اولین بار در آغوش می گیری. غم انگیز اســت 
که مجبورم شــما را ترک کنم؛ اما روزی دلیل 
آن را می فهمی پســرم«. آیا پاتوسی می خواهد 
کشورش را به مقصد ایران ترک کند یا کشور و 
تیم دیگری مد نظر اوست. پاتوسی از تیم های 
عربی هم پیشــنهاد دارد و بعید به نظر می رسد 

که به استقالل برگردد.

»میداودی« از فوتبال 
خداحافظی کرد

میالد میداودی، بازیکن سابق استقالل تهران و 
تیم ملی فوتبال ایران در ۳۴ سالگی به صورت 
رســمی از دنیای فوتبال خداحافظــی کرد و 
بــه دوران حرفه ای خود پایــان داد. این وینگر 
مسجد سلیمانی پیش از اینکه دو فصل پیش با 
حضوری کوتاه در سیاه جامگان به تیم زادگاهش 
بازگردد، پیراهن تیم های استقالل اهواز، پاس، 
االهلی، آلومینیوم، سایپا و راه آهن را برتن کرده 
بود. میداوودی، ۱۵ ســال پیش با تیم زیر ۲۰ 
ساله های ایران پا به رده ملی گذاشت و عضو تیم 

زیر ۲۳ سال های بود. 
مهاجم محبوب اســتقاللی ها ،۲۹ بازی ملی در 
کارنامه دارد و 6 گل ملی هم به نام خودش ثبت 
کرده اســت. این بازیکن فصل گذشته بازوبند 
کاپیتانی نفت مســجد ســلیمان را در دست 
داشت؛ اما به دلیل مصدومیت قدیمی که از زمان 
حضورش در استقالل به جا مانده اکثر بازی ها را 
از دست داد؛ به نظر می رسد همین مصدومیت 
مانع از ادامه حضور او در سطح اول فوتبال ایران 

شد و تصمیم به خداحافظی گرفت.

در حاشیه

منهای فوتبال

 قهرمانی کشتی گیر اصفهانی 
در رقابت های کارگران جهان

جواد صابــری، نماینده اســتان اصفهان در تیم 
ملی کشتی فرنگی کارگران کشور مقام قهرمانی 
مسابقات جهانی اســپانیا را کسب کرد. نماینده 
اســتان اصفهان در وزن ۷۲ کیلوگرم، در مبارزه 
نخست به مصاف ریگو ســوهونن از فنالند رفت 
و در حالی که ۵ بر صفر پیش بود، حریف خود را 
به پل زد و با ضربه فنی شکســت داد. صابری در 
فینال، فرنگی کار اتریش را شکست داد و صاحب 

مدال طالی ۷۲ کیلوگرم شد.

وضعیت هافبک عراقی تیم فوتبال پرســپولیس تا روز دوشنبه 
مشخص خواهد شــد. باشگاه پرســپولیس برای تمدید قرارداد 
بشار رسن، هافبک عراقی خود پیشنهاد مالی اش را مطرح کرده 
است و این بازیکن تا روز دوشنبه فرصت دارد به این پیشنهاد فکر 
کند. این در شرایطی است که اختالف مالی بین طرفین مبلغی 

در حدود ۲۰۰ هزار دالر اســت. مدیربرنامه های رسمی بشار که 
در انگلیس اقامت دارد مدعی شده این بازیکن پیشنهادات خوبی 
به دستش رسیده و چنانچه پرســپولیس نتواند خواسته مالی او 
را برآورده کند به یکی از آنها پاســخ مثبت خواهد داد. مدیریت 
پرسپولیس نیز به خاطر شــرایط ارزی این باشگاه تقریبا همان 

مبلغی که او در فصل گذشته دریافت کرده را برای تمدید قرارداد 
پیشنهاد داده است. بشار، جزو سهمیه زیر ۲۵ سال پرسپولیس به 
حساب می آید و این باشگاه مشکلی برای تمدید قرارداد او ندارد. 
اگرچه با شرایط موجود بسیار بعید است این بازیکن سرخپوش 

بماند مگر اینکه خواسته مالی اش را کم کند.

وضعیت»بشاررسن«بهزودیمشخصمیشود؛
 شانس کم هافبک عراقی برای ماندن در پرسپولیس

بحث حضــور یا عدم حضــور افراد بازنشســته در 
هیئت های ورزشی، این روزها به یکی از چالش های 
اساسی اداره کل ورزش و جوانان استان تبدیل شده 
است؛ چالشــی که برگزاری مجمع های انتخاباتی 
هیئت هایی ماننــد تکواندو، کبــدی و کاراته را با 

مشکل مواجه کرده است.
بحث ممنوعیت حضور بازنشســته ها در نهادهای 
دولتی که ورزش هم شــامل حال آن می شد چند 
سالی است مطرح شــده؛ اما جدیت در اجرای آن 
به سال گذشته مربوط می شود. پس از تصویب این 
قانون در مجلس و ابالغ آن، وزیر ورزش وجوانان در 
بیانیه ای که روی پایگاه خبــری این وزراتخانه قرار 
گرفت اعالم کرد اجرای قانون الزامی است و در بازه 
زمانی شش ماهه، مدیران وزرات ورزش و جوانان و 
رؤسای فدراسیون های ورزشی که قانون بازنشستگی 
شامل حال آنها می شــود باید از مســئولیت کنار 
بروند. اجرای قانون از بدنه ســتادی وزرات ورزش 
و جوانان آغاز شــد و در فدراسیون های ورزشی نیز 
ادامه یافت تــا جایی که به جز فدراســیون فوتبال 
که با اهرم قدرت AFC دســتخوش تغییر نشد، ۱۲ 
فدراسیون ورزشی با رؤسای بازنشسته خداحافظی 
کرده و نفرات جدیدی سکاندار آن شدند. در زمانی 
که طــرح ممنوعیت به کارگیری بازنشســته ها در 
جریان بود، بحث های زیادی در خصوص مشمولیت 
این طرح در هیئت های استانی مطرح شد تا این که 

در نهایــت وزرات ورزش 
و جوانان اعــالم کرد افراد 
بازنشسته مشــکلی برای 
فعالیــت در هیئت هــای 
اســتانی و شهرســتانی 
ندارنــد؛ امــا بــه گفته 
معــاون اداره کل ورزش و 

جوانان اســتان، هنوز این قانون روی کاغذ نیامده 
است؛قانونی که به مشــکل بزرگ این اداره کل در 
برگزاری مجمع های انتخاباتی هیئت ها تبدیل شده 
اســت. علیرضا امین آزاد در گفت و گو با رســانه ها 

در این باره اعــالم کرده 
است: براســاس گفته ها، 
افراد بازنشسته می توانند 
در هیئت هــای ورزشــی 
حضور داشته باشند ولی 
روی کاغذ هیچ مصوبه ای 
در اختیار ما نیســت. وی 
با بیان اینکه ادارات کل ورزش و جوانان در سراسر 
کشور با این مشکل درگیر هستند و این موضوع فقط 
مختص اصفهان نست، افزوده است: اکنون برای ثبت 
نام متقاضیان هیئت پرورش اندام نیز نمی دانیم این 

موضوع را در ثبت نام لحاظ کنیــم یا خیر،؛ هیئت 
کاراته و تکواندو هم این مشکل را دارند.

معاون اداره کل ورزش و جوانان اســتان با اشــاره 
به اینکه هنوز مشــخص نشــده اســت که ریاست 
هیئت های ورزشی شــغل محسوب می شود یا خیر 
می گوید: در مورد هیئت کبدی نیز دو نفر ثبت نام 
کرده اند که شاغل هســتند و جزو قانون دوشغله ها 
محسوب می شــوند؛ این موضوع هم وجه دیگر این 
مسئله است که اگر ریاســت هیئت شغل محسوب 

شود، افراد دوشغله هم نمی توانند رییس باشند.
امین آزاد در ادامه اعالم کرد که در دوران سردرگمی 
آیین نامه ها هستیم و باتوجه به اینکه موضوع حضور 
مدیران بازنشسته در هیئت های ورزشی به صورت 

کتبی ابالغ نشده است، قابلیت اجرایی ندارد.
این مسئله در حالی به چالش بزرگ اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان تبدیل شده است که ممنوعیت به 
کارگیری بازنشستگان در ثبت نام مجامع انتخاباتی 
هیئت های ورزشــی طی سالیان گذشــته، یکی از 
بندهای اطالعیه این اداره کل بــرای ثبــت نــام از 
متقاضیــان ریاســت هیئت های ورزشی در استان 
بود و به موجب این بند افــرادی از ادامه فعالیت در 
این هیئت ها بازمانده بودند؛ امــا به دنبال تغییرات 
صورت گرفته در پی اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان در دستگاه های اجرایی،  بازنشستگان 
بار دیگر این امکان را یافتند تا در هیئت های ورزشی 
حضور داشته باشــند اگرچه هنوز این موضوع روی 

هوا مانده است.

چالش حضور بازنشسته ها در هیئت های ورزشی
قانونیکهرویکاغذنیامدهاست؛

  کاریکاتور روز

خاطراتخوبچلسیبابازگشت»لمپارد«تکرارمیشود؟
بازگشــت دوباره لمپارد بــه تیم فوتبال چلســی ایــن بار در قامت ســرمربی، ســوژه 
کاریکاتوریست ها شده اســت. فرانک لمپارد پس از ۵ ســال دوری، این بار به عنوان مربی 
به چلسی بازگشت، وی با قراردادی سه ساله به عنوان سرمربی جدید چلسی انتخاب شد. 
لمپارد ۱۳ سال در چلسی بازی کرد و به اسطوره این باشگاه تبدیل شد. چلسی در زمان او 
افتخارات فراوانی به دست آورد و این بار آبی های لندن می خواهند تکرار خاطره های خوش 

را با او در قامت سرمربی جدید تیم خود تجربه کنند.

افراد بازنشسته می توانند در 
هیئت های ورزشی حضور 

داشته باشند ولی روی کاغذ هیچ 
مصوبه ای در اختیار ما نیست

نه قرمزم نه آبی؛ سبز سبزم
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود به مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به 
خاطر مذاکره با رضا شکاری و احتمال جذب این بازیکن هشدار داد و از وی خواست نسبت به وضعیت این 
بازیکن استعالم بگیرد. اشاره آذری به شکایت باشگاه ذوب آهن از شکاری بود که طبق ادعای این باشگاه، 
باوجود داشتن قرارداد اقدام به ترک ذوب آهن و امضای قرارداد با تیم های روستوف و روبین کازان روسیه 
کرد. سعید آذری در بخشی از این پیام نوشت: مفاد پرونده شکایت ما محرمانه است. چه بسا آنها در این 
پرونده برنده شوند ولی شواهد حاکی از این است که ذوب آهن پیروز خواهد بود. ما تا آخر راه را می رویم، 
استقالل، پرسپولیس و سپاهان هم ندارد. کسی نمی تواند روی سعید آذری چاپ قرمز، آبی یا زرد بزند. 
من یک مدیر مستقل هستم. آذری سبِز سبز اســت و در هر باشگاهی که باشد با تمام وجود می جنگد تا 

حق آن باشگاه را زنده کند.

بازیکن تراکتورسازی به دنبال تجربه چالش جدید در سپاهان
هافبک جدید تیم فوتبال سپاهان در خصوص پیوستنش به ســپاهان اظهار داشت: سپاهان، پرافتخارترین 
تیم ایران است و مربی به نام امیر قلعه نویی دارد، او شناخت خوبی از من داشت و من هم با توجه به شناختی 
که از قلعه نویی داشتم، ترجیح دادم به ســپاهان بپیوندم. علیرضا نقی زاده در ادامه بیان داشت: در پایه های 
تراکتورسازی بودم که قلعه نویی من را به تیم بزرگســاالن فراخواند، وجود این آشنایی سبب شد به سپاهان 
بیایم. هافبک جدید تیم فوتبال سپاهان با بیان اینکه از چند تیم خوب دیگر نیز پیشنهاد داشتم گفت: شخص 
قلعه نویی سبب انتقال من شد، از هواداران تراکتورسازی تشکر می کنم که چند سال من را حمایت کردند؛ اما 
وقت تغییر فرارسیده بود و می خواستم یک چالش جدید را تجربه کنم و امیدوارم موفق شوم. نقی زاده همچنین 
در خصوص تمرینات سپاهان بیان داشت: تمرینات پرفشــار انجام می شوند، امیدوارم بتوانیم نتایجی که در 

شأن مردم اصفهان است را کسب کنیم.

رییس هیئت چوگان اصفهان در رابطه با مسابقات چوگان که از ۱۳ تیرماه آغاز شد، اظهار کرد: این مسابقات 
به مناسبت دهه کرامت توسط هیئت شهرستان چوگان اصفهان در میدان نقش جهان به صورت نمادین از 
ساعت ۱8 الی ۲۰ آغاز شد و تا جمعه ۱۴ تیرماه ادامه داشت. حسین جعفری با اشاره به اینکه چوگان ثبت 
جهانی شده است، تصریح کرد: برگزاری مسابقات نمادین یک فرهنگ سازی است که به مناسبت های مختلف 
چنین برنامه هایی برای آشنایی مردم با ورزش ها صورت می گیرد. رییس هیئت چوگان اصفهان در خصوص 
برنامه های دیگر هیئت که به این صورت انجام می شود، خاطر نشان کرد: اوایل سال، تقویمی تنظیم کردیم 
که برنامه های هیئت را تا آخر سال مشخص کرده است؛ طبق آن تقویم چند مسابقه دیگر در میدان نقش 
جهان برگزار می شود و دیگر رقابت ها در مجموعه المپیک نقش جهان پیگیری خواهد شد. وی با بیان اینکه 
چوگان مسابقات رسمی هم دارد، تاکید کرد: این ورزش مسابقات استانی و کشوری دارد و یک ورزش قدیمی 
است و در عین حال تازه جان گرفته است. جعفری افزود: تیم چوگان بانوان اصفهان سال گذشته توانست مقام 
دوم مسابقات کشوری را کسب کند، تیم آقایان هم در مسابقات کشوری شرکت داشت؛ اما به مقامی نرسید. 
رییس هیئت چوگان اصفهان در رابطه با برنامه های هیئت برای جذب افراد به این ورزش، گفت: از طریق 
مدارس پیگیر این هستیم که از بین دانش آموزان استعدادیابی کنیم. مقام معظم رهبری می گویند که باید به 
دنبال ورزش های بومی محلی باشیم که با استناد به صحبت های ایشان نیروهای مصلح هم می توانند در این 
رشته ورود کنند. وی اضافه کرد: چوگان با روایت گری سواره بر اسب به ثبت یونسکو رسیده است بنابراین 
باید روی این رشته بیشتر کارکرد. جعفری با اشاره به اینکه در حال انجام آموزش چوگان هستیم، اظهار کرد: 
کسانی که می خواهند آموزش ببینند نیازی به صرف هزینه باال ندارند؛ اما کسانی که می خواهند حرفه ای 

کار کنند برایشان هزینه هایی را در پی خواهد داشت.

رییسهیئتچوگانخبرداد:

برگزاری مسابقات نمادین چوگان در میدان نقش جهان

سمیهمصور
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افتتاح طرح »به وقت نوجوانی« در پارک کوهستانی صفه
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

بر پایی نمایشگاه لبخندهای 
کاغذی

گالری خانــه هنرمنــدان اصفهــان، میزبان 
آثار کاریکاتور محمودرضا صنعتی اســت. در 
نمایشــگاه کاریکاتور هنرمند اصفهانی 30 اثر 
مداد رنگ و روان نویس بــا عنوان لبخندهای 
کاغذی به نمایش گذاشــته شــده است. آثار 
ترکیبی تصویرســازی و چهره در یک ســال 
گذشته خلق شده اســت. این نمایشگاه تا 21 
تیر در گالری خانه هنرمندان اصفهان واقع در 

خیابان آبشار پذیرای عالقه مندان است.

 ارائه بیش از ۲ هزار مشاوره
  به شهروند اصفهانی 

در هفته گذشته
بر اســاس اعالم اداره ارتباطات مردمی 13۷ 
شهرداری اصفهان، شــهروندان اصفهانی در 
هفته ای که گذشت، شــش هزار و ۵21 مرتبه 
با مرکــز 13۷ تماس برقرار کردنــد که از این 
تعداد، شــش هزار 1۹۸ پیــام جهت پیگیری 
به ثبت رســید. از مجمــوع تماس های واصل 
شده، سه هزار و 10۸ مورد مربوط به معاونت 
خدمات شهری معادل ۵0 درصد، 2۸۵ تماس 
معاونت عمران معــادل ۴.۵ درصد و ۷3 مورد 
نیز ترافیکی شــامل یک درصد از مجموع کل 
پیام ها بوده؛ ســایر پیام ها نیز به سازمان ها و 
شرکت های وابسته به شــهرداری ارجاع شده 
است. این گزارش حاکی اســت ۸۵1 مورد از 
تماس های شهروندان مربوط به ساخت و ساز 
بدون مجوز و باز بودن والو آب فضای سبز بود 
که به صورت فوری توســط کارشناســان این 
اداره به مســئوالن اجرایی مناطــق، ارجاع و 
نتیجه عملکرد آنها از طریِق تماس با شهروندان 
پیگیری شــد که بازتاب آن رضایتمندی ۹1 
درصــدی تماس گیرنــدگان اداره 13۷ بوده 
است. در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری 
پیام های ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت 
گرفته، چهار هزار و ۸۷ تماس با شــهروندان 
برقرار شده اســت. کارشناسان اداره ارتباطات 
مردمی 13۷ شــهرداری اصفهــان در هفته 
گذشته دو هزار و ۴۴۵ مورد مشاوره یا اطالعات 
مربوط به اماکن تفریحی، مسیریابی و اطالعات 
مناطق 1۵ گانه را به شهروندان ارائه کردند. به 
گزارش ایمنا، شــهروندان اصفهانی می توانند 
همه روزه به صورت 2۴ ساعته با سامانه 13۷ 
شــهرداری اصفهان تماس گرفته و مسائل و 
مشکالت خود را در بخش های خدمات شهر، 
عمران و ترافیک شهری مطرح و از راهنمایی و 
مشاوره کارشناسان این اداره در حوزه مدیریت 

شهری استفاده کنند.

امام جمعه موقت اصفهان:
دهه کرامت، شعار والیی و 

نماد ارادت ما به ائمه )ع( است
حجت االســالم محمدتقی رهبر، امام جمعه 
موقــت اصفهان در بــاب دهــه کرامت گفت: 
 ما ایرانی هــا به خاطــر عالقه خاص بــه ائمه 
معصومین )ع( و خاندان ایشان، همیشه سعی 
می کنیم این احترام و حرمت را در عمل نمایش 
دهیم که مصداق آن همین دهه کرامت است. 
رهبر ادامه داد: دهه کرامت اشــاره ای است به 
ورود خاندان اهل بیت )س( به کشورمان که به 
همت عده ای اهل ذوق شکل گرفته که فلسفه 
آن را باید در جهت تکریم خاندان پیامبر )ص( 

جست وجو کرد.
 نماینده ســابق چندین دوره مجلس شورای 
اســالمی درباره شــخصیت حضرت معصومه 
)س( اشاره داشــت: حضرت معصومه )س( از 
بانوان برجسته و صاحب شــخصیتی واالست 
تا آنجا که می بینیم به ایشــان لقب کریمه اهل 
بیت )ع( و روز میالدش را روز دختر گذاشته اند؛ 
همچنانکه ورود و حضور ایشــان در شهر قم و 
کشور ما منبع برکاتی اســت. رهبر همچنین 
تاکید کرد: چه خوب است در روزی که به اسم 
ایشــان به نام روز دختر هم نامیده شده است؛ 
پدر و مادرها بــرای فرزندانشــان نیز حرمتی 
مضاعف بگذارنــد و این ایام خجســته را مایه 
قدردانی بگذارند. وی با اشــاره بــه برگزاری 
مراســمات دهه کرامــت، عنوان کــرد: دهه 
کرامت، ســنتی زیباســت که تبدیل به شعار 
والیی خوبی در میان ما ایرانیان و شیعیان شده 
است. همچنانکه در این ایام سراغ ارج نهادن بر 
کرامات خاندان رسول خدا می رویم و آن را طی 
رســومی هم برگزار می کنیم. رهبر همچنین 
گفت: امیدوارم فرهنگی که به واســطه ائمه به 
جامعه ما وارد شــده، ارج نهاده شــود و مبانی 
 اسالمی را به عینه در خانواده ها و سایر نهادها 

ببینیم.

رییس شورای شهر:
کارآمدسازی شهرداری ها سبب 
افزایش رضایت عمومی می شود

رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با صدور 
پیامی به مناســبت 1۴ تیر روز شــهرداری ها و 
دهیاری ها، این روز را گرامی داشته و از خدمات 
کارکنان شهرداری اصفهان قدردانی کرد. فتح ا... 
معین در این پیام اظهار کرد: ایجاد توسعه پایدار و 
بهبود اقتصاد شهری از مهم ترین سیاستگذاری ها 
در سیستم مدیریت شــهری برای ایجاد شهری 
زیســت پذیر اســت؛ چرا که امروزه شهرها نه 
تنها به لحاظ وســعت و میــزان جمعیت؛ بلکه 
به لحاظ حجــم و تنوع فعالیت هــا و ارزش های 
گوناگون فرهنگــی و اجتماعــی دارای اهمیت 
فراوان هســتند. وی افزود: بی تردید در فرآیند 
مردم ساالری، کارآمدسازی شهرداری ها و بهبود 
فرآیندها موجب کیفیت بخشی بیشتر به خدمات 
شهری و زندگی مردم و افزایش رضایت عمومی 
می شود و این موضوع، نباید فراموش شود. رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با گرامیداشت روز 
شهرداری ها و دهیاری ها تصریح کرد: از خدمات 
شبانه روزی همکاران و کارکنان پرتالش و خدوم 

شهرداری اصفهان تقدیر و تشکر می کنم.

شهردار اصفهان:
همه برای جاری بودن 
زاینده رود کمک کنیم

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، 
شهردار پاسخگو« با بیان اینکه جاری بودن آب در 
زاینده رود، بزرگ ترین دغدغه خود و نخســتین 
اولویــت دســتگاه های اجرایی اصفهان اســت، 
اظهار کرد: با کمک حقابــه داران اقدامات خوبی 
برای جاری بودن آب در زاینده رود انجام شــده و 
اخیرا اعضای شورای شهر و معاونان شهرداری از 

طرح های انتقال آب بازدید کرده اند.
قدرت ا... نوروزی با تاکید بر اینکه این رودخانه اگر 
خشک باشد، شهر اصفهان، شهر گرفتاری خواهد 
بود، ادامه داد: تالش خود را برای جاری بودن آب از 
مبدأ تا مقصد و همیشگی بودن آن انجام خواهیم 
داد؛ زیرا اگر آب حتی در تاالب گاوخونی نباشد، 
ریزگردها همیشه شهر اصفهان را تهدید خواهند 
کرد. نوروزی گفت: با تالش های انجام شده در چند 
روز آینده آب بار دیگر در رودخانه زاینده رود جاری 
می شود تا زمین های تشنه کشاورزان سیراب شده 

و شادی و نشاط را مجددا در شهر شاهد باشیم.

نایب رییس شورای شهر:
باید مشعل های نشاط و سرزندگی 

در اصفهان روشن شود
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در دومین 
جشن ساالنه سالمتی پس از ســرطان با اشاره به 
اهمیت مشارکت شهروندان در همه امور شهر اظهار 
کرد: مدیریت شــهری اصفهان زمانی می تواند در 
ماموریت ها موفق باشد که مشارکت شهروندان در 
همه امور را داشته باشــد. علیرضا نصراصفهانی با 
تاکید به اینکه شهر اصفهان از کالبد شهری تشکیل 
شده است، افزود: کالبد شهر، متشکل از خیابان ها و 
سخت افزارهایی است که در سطح شهر وجود دارد و 
تالش مدیریت شهری بر این است که شرایط محیط 
زیست در کالبد شــهر اصفهان مثل نیازها در زیر 
گذرها و روگذرها، حمل ونقل شهری، فضای سبز 
شهری را در قالب کالبد شهری ببینیم. وی با بیان 
اینکه شهر، وابسته به شهروندان است، اظهار کرد: 
اگر شهروندان نشاط الزم را نداشته باشند، اقداماتی 
که انجام می شود، بی نتیجه است و برای حاکم کردن 
فضا با نشاط و امیدوار کننده برای شهروندان بایستی 
با آنها حرکت کنیم. نصر ادامه داد:برای غالب شدن 
به بیماری ها و ایجاد نشاط و شادابی در زندگی باید 
مشعل های نشاط و سرزندگی را به دست گرفته و 
در امور روزمره به کار گیریم؛ اما اگر شهروندان فقط 
منتظر مسئوالن بمانند تا شهر را سرزنده کنند به 

طور یقین به نتیجه مطلوبی نمی رسند.

در روزگاری کــه شــخصیت دختــران و زنــان 
جامعه اســالمی مــورد هجــوم ســخت ترین و 
تلخ تریــن حمالت شــبکه های معانــد خارجی 
قرار گرفته،گروهی از جوانان مومن انقالبی ایران 
اسالمی در راســتای عمل به منویات رهبر معظم 
انقالب در باب آتش بــه اختیار بــودن در حوزه 
فعالیت های فرهنگــی همزمان با والدت حضرت 
معصومــه )س( و روز دختر، به معرفــی جایگاه 
واالی دختران و زنان در دین مبین اســالمی در 
قالب طرح  » فرشتگان سرزمین من« اقدام کردند 
تا آنان با ارزش اصیل و واقعی شــان آشنا شوند. 
در این طرح کــه برای چهارمین ســال متوالی از 
سوی گروه فرهنگی »ملکا« با حمایت و همکاری 
مدرسه علمیه ناصریه در مسجد امام)ره( اصفهان 
اجرایی شد، بیش ازدو هزار گل میان توریست های 
خارجی و هموطنان ایرانی بــه خصوص دختران 

توزیع شد.
 مدیر مدرسه علمیه تبیلغ بین الملل ناصریه درباره 
این طرح به »زاینده رود« گفــت: در طول تاریخ 
بشــریت، سرنوشــت دختران فراز و نشیب های 
متفاوتی داشته است. از تکریم تا تحقیر؛ از تبدیل 
شدن به الهه ای ستوده شده تا زنده به گور شدن. 
اما با ظهور و حضور دین اسالم در مناطق مختلف 
جهان، تفکر غالب جاهلیت نســبت به دختران از 
بین رفته و اســالم به مبارزه با زنده به گور شدن، 
تبعیض های جنسیتی، محرومیت از کسب دانش، 

بی ارزش بودن و نداشتن  
جایگاه اجتماعی پرداخته 
است. اسالم، حامی حقوق 
زن و حفظ کرامت جایگاه 
زن در جامعه است. دین 
مبین اسالم با برنامه ای 
مدون، این ریحانه خلقت 

را برای پذیرش عنوان و مســئولیت مادری آماده 
می کند.

حجت االســالم ســید محســن اخوان در ادامه 

گفت:دین مــا با حمایت 
قاطعانــه از زنان به حفظ 
کرامت دختــران و زنان 
پرداخته و برخالف آنچه 
در غرب شــاهد هستیم 
از افــول زن به موجودی 
بــی ارزش و مصرفــی 
جلوگیری کرده اســت. اجرای آموخته های دین 
اســالم به حفظ معصومیت و آرامش زن و پرورش 
آن کمک می کند. هم اکنون نیز تفکر و رفتارهای 

 نامناســبی در نقــاط مختلــف دنیا بــا دختران
 می شود. چه بسا جاهلیت مدرن لباس و شیوه اش 
را عوض کرده و ملیت هایی که تولد و داشتن دختر 
را عامل شــر و بدبختی خود می دانند، نسبت به 

اصل وجود این گل آفرینش خشم پیدا می کنند.
وی  افزود: در اســالم به بهانه های مختلف از مقام 
زن و جایگاه مادر، حمایت و قدردانی می شــود؛ 
نمونه ایــن حمایت، همین پویــش خودجوش و 
مردمی است که توسط گروهی از دختران چادری 
با اهــدای گل و هدایای متنــوع فرهنگی جهت  
استقبال از این روز، به ســراغ دختران هموطن و 

همنوعان سایر ملیت ها رفتند. 
برای برنامه امســال در کنار اهدای گل و پذیرایی 
فرهنگی با کتاب و عکس نوشته های زیبا و جذاب 
 و یادبودهایــی برای ســنین مختلف، بــا اهدای

 گیره های روسری دست ساز به بانوان عالقه مند 
ایرانی و خارجی ، طعم متفاوتی از پوشش و حجاب  

را به ایشان چشاندند.
مدیرمدرسه علمیه ناصریه در پایان گفت: مدرسه 
علمیــه ناصریه با توجه به رســالت خود در زمینه 
گردشــگری فرهنگی و تبلیغ بین الملل ، توانسته 
است طی ســال های اخیر با حمایت از گروه های 
مختلفی کــه قصد فعالیت فرهنگــی در محدوده 
بناهای تاریخــی میدان امــام)ره( )نقش جهان( 
دارند، حرکتــی در جهت گســترش و تبلیغ دین 
مبین اســالم برداشــته و اقدامــات موثری برای 
وحدت بخشــی به فعالیت گروه های خودجوش و 

اقدامات آتش به اختیار بردارد.

 اجرای طرح »فرشتگان سرزمین من« در مسجد امام)ره( اصفهان

مدیر منطقه 1۵ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: امروزه پارک ها 
و فضاهای سبز شــهری، نقش اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی 
دارد که مزایایی چون درمان بیماری های روحی، ایجاد محیطی 
مطلوب برای پرورش کــودکان، یکپارچگــی اجتماعی، حفظ 
آسایش و نظایر آن را در بر می گیرد؛ لذا به منظور رفاه و آسایش 
تمامی اقشار جامعه، پارک های شهری مطابق با تمامی سلیقه ها، 

افکار و برای همه سنین ایجاد شده است. مسعود قاسمی افزود: 
اهمیت فضای سبز شهری در حیات شهر و پایداری آن و تاثیرات 
فیزیکی، طبیعــی و اجتماعی آن در سیســتم شــهری، امری 
انکارناپذیر است؛ لذا توجه به مسئله ایمنی در فضاهای عمومی 
باالخص پارک های شهری به دلیل ایجاد مسائل و مشکالت ناشی 
از فقدان کف پوش مناســب در زمین های بازی کودکان، وجود 

وسایل بازی با زوائد تیز و خطرناک باعث شده توجه به چگونگی 
وضعیت ایمنی در پارک های شهری باالخص ایجاد پارک کودکان 
که نقشی بسیار مهم در تقویت روحیه کودکان، کاهش استرس و 
افزایش قابلیت های فردی آنان دارد، همچنین شناسایی مهم ترین 
پارامترهای تاثیرگذار بر وضعیت ایمنی در این پارک ها به عنوان 

یک ضرورت مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان تاکید کرد:
ایمن سازی و توسعه بوستان ها در اولویت برنامه های منطقه ۱۵

  همزمان با والدت حضرت معصومه )س( برگزار شد؛

افتتاح طرح »به وقت نوجوانی« در پارک کوهستانی صفه
 طرح »به وقت نوجوانی« روز جمعه 1۴ تیرماه در پارک کوهستانی صفه افتتاح شد. این طرح به عنوان پاتوقی 
برای نوجوانان شهر با همکاری ادارات فرهنگی اجتماعی شهرداری های مناطق پانزده گانه شهر اصفهان اجرا 
می شود. طبق سند »شهروندی فرهنگی« به عنوان اولویت نخست خانه نوجوان، هدف از اجرای طرح پاتوق 
»به وقت نوجوانی«، ایجاد و احیای پاتوق های فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان است. یکی از مهم ترین اهداف 
 برگزاری این طرح، اســتعدادیابی از بین نوجوانان و آماده کردن آنها برای حضور در رویدادهای گوناگون ؛

همچنین تقویت مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی در میان آنهاست. آیین افتتاحیه این طرح از سوی 
خانه نوجوان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری منطقه پنج شهرداری دیروز 

بعد از نماز مغرب و عشاء در محل پارک کوهستانی صفه برگزار شد.

 اجرای آموخته های دین 
 اسالم به حفظ معصومیت 

و آرامش زن و پرورش 
آن کمک می کند

مجید صفاری- شهردار بادرود

آگهی مناقصه
شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مناقصه عمومی و ضوابط و مقررات آیین 
نامه مالی شهرداریها کارگاه تولید بلوک فرش خود را با کلیه تجهیزات و ملزومات آن، 
جهت تولید بلوک فرش به صورت دست مزدی طی قرارداد یکساله به اشخاص حقیقی 
و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین 
آگهی جهت بازدید از کارگاه و دریافت اســناد و مدارک شــرکت در مناقصه به واحد 

حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می 

باشد.

2- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۴- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 
به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵- پیشنهاد دهندگان می بایســت مبلغ ۵0/000/000 ریال را تحت عنوان سپرده 
شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب 
شماره 1066۸21۹0001 نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند. 

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

م الف:520875

نوبت اول

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: امروزه صنعت گردشــگری به عنوان یکی از 
عوامل مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
در جهان روز به روز گســترش یافته و مورد تاکید 
دولت ها، شــهرداری ها و بخش های خصوصی در 

ارتباط با مقاصــد اقتصادی و فرهنگی 
قرار گرفته است. سید احمد حسینی نیا 
افزود: اصفهــان به عنوان شــهری با 
پیشینه تاریخی و فرهنگی که همواره 
یکی از زیباترین مکان ها در ســفرنامه 
گردشــگران بوده، می تواند به عنوان 
یکی از زیباترین مقاصد گردشــگری 
در جهان مطرح شــود. وی ادامه داد: 
منطقه رهنان با داشتن پتانسیل های 

فراوان در صنایع دســتی، محصــوالت خوراکی 
مختص منطقه، آثار باستانی و مجاورت خیابان امام 
خمینی بستر مناسبی است تا با برنامه ریزی اصولی و 
هوشمندانه در زمینه توسعه اقتصادی استان به یکی 
از قطب های گردشگری و اقتصادی تبدیل شود، اما 
متاسفانه بدون اینکه توجهی به مسائل شهرسازی 
و توسعه پایدار شده باشد، بافت قدیمی و ارگانیک 
این منطقه دستخوش ساخت و سازهای جدید شده 
است.وی با بیان اینکه وجود کاستی های بسیار عالوه 
بر فرســودگی بافت، باعث فرسودگی عملکردی و 
نداشتن پویایی در این منطقه شده است؛ به گونه ای 
که شــاهد مهاجرت مردم بومی منطقه به مناطق 
دیگر هســتیم، تصریح کرد: برای ایجاد تحول در 

این منطقه ضروری است با شناسایی و بررسی نقاط 
ضعف، مشکالت زیرساختی و فرسودگی منطقه، 
نسبت به ارائه راهکارهای کارشناسانه و هوشمندانه 
در جهت رفع موانع و نیل به هدف توســعه پایدار 
اقدام کنیم. حسینی نیا اظهار کرد: توجه به اهدافی 

همچون: اســتانی برتر در صنعت توریسم با اتکا بر 
منابع فرهنگی هنری و طبیعی؛ همچنین رشــد 
صنعت گردشــگری و از طرفی مسئله فرسودگی، 
بافت رهنان می تواند با یــک دید کلی و در ارتباط 
با هم در راستای تعریف پروژه های محرک توسعه 
مورد توجه قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: در واقع با 
توجه به وجود بناهای با ارزش تاریخی، وجود شاکله 
و مسیرهای اصلی و با هویت دیرینه، وجود صنایع 
دستی و هنرهای خانگی در بین اهالی و وجود هویت 
و حس تعلق به محله، ایده محور گردشگری می تواند 
به عنوان پروژه محرک توسعه، عالوه بر ایجاد مزیت 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی تــا حد زیادی به 

اصالح بافت فرسوده منطقه منجر شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

رهنان به قطب گردشگری و اقتصادی اصفهان تبدیل می شود
یک کارشناس طراحی شهری اظهار کرد: همزمان 
با تهیه طرح جامع منطقه اصفهان، شــهرهایی 
در پیرامون مادر شــهر اصفهان به منظور جذب 
جمعیت ایجاد شد؛اما در این فرآیند راه حلی برای 
رفع بعضی مسائل شهرهای جدید از جمله اشتغال 

و حرکت آونگی ســاکنان به ســمت آن، در نظر 
گرفته نشد. پیمان طوطیان تصریح کرد: فرآیند 
برنامه ریزی برای ایجاد این شــهرک ها در زمان 
خود مطلوب به نظر می رسید؛ اما تغییر شرایط، 
نبود توجه کافی بــه طرح های کالن و منطقه ای 
همچنین فراهم نشدن خدمات و زیرساخت های 
مجزا، کارکرد و هدف اصلی از ایجاد این شهرها را 
به شدت تحت تاثیر قرار داد. طوطیان با اشاره به 
شهرهای پیرامونی کالن شهر تهران، خاطرنشان 
کرد: جمعیت شهر تهران شب هنگام 13 میلیون 
نفر و در طــول روز 2۴ تا 2۵ میلیون نفر اســت، 
این نشان می دهد که جمعیت در طول روز برای 
دریافت خدماتی از جمله اشــتغال از شهرهای 

اطراف به کالنشهر تهران سرازیر می شوند؛ بنابراین 
نه تنها هدف اصلی از ایجاد این شهرک ها محقق 
نشــده؛ بلکه حرکت روزانه مردم به سمت تهران 
مشــکالت بلند مدت و کوتاه مدتی را برای این 
کالنشهر ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه امکان 
احیای مجدد شهرهای جدید وجود 
دارد، تاکید کرد: توجه به اشــتغال و 
درآمدزایی همچنین ایجاد حس تعلق 
در ساکنان نسبت به محیط سکونت، 
خود گامی موثر بــرای احیای مجدد 
شهرها و شهرک های جدید است، این 
شهرها باید از حالت خوابگاهی فاصله 
بگیرند تا روح رونق و سرزندگی مجدد 
در آن دمیده شــود. این کارشناس 
طراحی شهری خاطر نشان کرد: شهرهای جدید 
به لحاظ آلودگی، ترافیک و ســطح خدمات ارائه 
شده وضعیت بهتری نسبت به شهرهای مادر دارد؛ 
اما افرادی که در شهرک ها ساکن هستند، تعلق 
خاطر کمتری نســبت به محیط دارند؛ به همین 
دلیل چندان به شهر محل سکونت خود رسیدگی 
نمی کننــد. طوطیان گفت: ســرزندگی، رونق و 
پویایی اقتصادی در شهرهای جدید وجود ندارد؛ 
اما می توان با احیای مراکز تجاری و داد و ســتد 
همچنین در نظر داشتن مکان هایی برای برگزاری 
رویدادهای شــهری موجب جذب و ماندگاری 
بیشتر جمعیت در شهرهای جدید شد و مشکالت 

مادر شهرها را کاهش داد.

یک کارشناس طراحی شهری مطرح کرد:

 شهرهای جدید از حالت خوابگاهی فاصله بگیرند

دیدگاه

 نرگس طلوعی
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یادداشت

اگر شــما هم می خواهید در زندگی به فقر و ســختی دچار 
نشوید و جیب تان همیشه پر باشــد، پیشنهاد می شود به این 
10 راهکار ساده که برگرفته از روایات معصومین است توجه 
کنید و از آنها غافل نشوید. بسیاری از آیات و روایات دینی به 
مســئله رزق و روزی پرداخته اند و توصیه های زیادی در این 
زمینه به ما رسیده که برخی موانع رســیدن روزی را معرفی 
می کنند و برخی دیگر عوامل افزایــش روزی را. البته خوب 
است که بدانید آنچه به عنوان عوامل افزایش روزی در روایات 
آمده هم روزی مادی را شــامل می شود و هم روزی معنوی را 
 افزایش می دهد. در ادامه با چنــد راهکار برای افزایش روزی 

 آشنا می شویم.
تخصص و پشــتکار: مهم تر از هر عاملی در افزایش روزی، 
داشتن تخصص و همت و پشتکار است. نمی شود بدون اینکه 
در یک کار متخصص باشیم و برای آن زحمت بکشیم، با گفتن 
چند خط ذکر، خواندن نماز و ... توقع داشته باشیم پول مان از 
پارو باال برود. فرهنگ کار و کوشش را باید از مهم ترین پایه های 
دینداری دانست که بدون آن نه تنها شخص در این دنیا رنگ 
آرامش و آســایش را نمی بیند، بلکه از چشم خدا و پیامبر هم 
می افتد. ابن عباس می گوید: رسول خدا )ص( هر گاه کسی را 
می دید و از او خوشش می آمد می پرسید: آیا حرفه ای داری؟ 

اگر می گفت: نه، می فرمود: از چشمم افتاد.
شــروع کار در آغاز روز: کاســب های قدیم در زودتر باال 
کشــیدن کرکره دکان های خود رقابت داشــتند؛ اما امروزه 
بسیاری از آدم ها در مشاغل مختلف، نزدیک به ظهر عزم شان 
را برای کار کردن جزم می کنند. امیرمومنان )ع( می فرماید: 
»صبح زود در پی روزی رفتــن، روزی را افزون می کند«. امام 
رضا علیه السالم نیز فرمود: »فرشتگان ارزاق بنی آدم را مابین 
طلوع فجر )ابتدای زمان نماز صبح( تا طلوع خورشید تقسیم 
می کنند، هر کس در این ساعات خواب باشد، از رزقش محروم 

می شود«.
نماز اول وقت: پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »بنده ای نیست که 
به وقت های نماز و جاهای خورشید اهمیت بدهد، مگر این که 
من سه چیز را برای او ضمانت  کنم: برطرف شدن گرفتاری ها 
 و ناراحتی ها، آســایش و خوشــی به هنگام مــردن و نجات

 از آتش.
انفاق و صدقه: گاهــی دســتورالعمل های دینی متناقض 
با شــرایط ما به نظر می رســند، مثل اینکه گفته شده هرگاه 
دست تان تنگ شد، صدقه بدهید؛ امیرالمومنین)ع( فرموده 

است: »فرود آمدن روزی را با صدقه بخواهید«.
شاید با عقل مصلحت اندیش ما جور درنیاید، فردی که خودش 
دستش خالی شده و نیازمند است، با صدقه دادن و انفاق کردن 
در کارش گشایش پیدا شود؛ اما گزاره های دینی انفاق و صدقه 

را عامل گشایش در کارها معرفی می کنند.
صله رحم: امام صادق علیه الســالم فرمودنــد: »صله رحم، 
انسان را خوش اخالق، با سخاوت و پاکیزه جان کرده و روزی 

را زیاد می کند و مرگ را به تاخیر می اندازد«.
ازدواج: بسیاری از جوان ها برای اینکه مانعی در راه پیشرفت 
کاری و پولدار شدن شــان پیــش نیایــد، ازدواج را به تاخیر 
می اندازند، خانواده ها هم به زعم خودشان، معتقدند جوانی که 
خانه، کار،  ماشین و ... نداشته باشد، صالحیت ازدواج را ندارد؛ 
این در حالی است که ازدواج کردن یکی از عوامل گشایش در 
کارها عنوان شده و قرآن نیز در این زمینه می فرماید: »از فقر 
و تنگدستی دختران و پسران در سن ازدواج نگران نباشید و 
در ازدواج شان بکوشــید؛ چراکه اگر فقیر و تنگدست باشند، 

خداوند آنها را از فضل خود بی نیاز می سازد.«
نیکی به خانواده: امام صادق )ع( فرموده اند: »کســی که به 

خانواده اش خوب احسان کند روزی اش زیاد می شود.«
خواندن سوره ها: سوره های بســیاری در روایات به عنوان 
رفع فقر، نجات دهنده از سختی و فراوان شدن روزی معرفی 
شــده اند؛ در روایتی آمده هرکس ســوره واقعه را در هر شب 
قرائت کند، در دنیا ســختی، نیازمندی و آفتــی از آفات دنیا 

را نمی بیند.
همچنین پیامبر اکرم )ص( می فرماید: »هر کس سوره لیل را 
بخواند خداوند آن قدر به او عطا می کند تا راضی شــود و او را 
به سختی نیندازد و برایش آسان می گیرد.« امام صادق )علیه 
السالم( می فرماید: هر کس سوره ذاریات را روز یا شب بخواند، 
خداوند وضع زندگی او را اصالح می کند و روزی فراوانی برایش 

می دهد.
نومیدی از غیر خدا: پیامبر )ص( در این باره می فرماید: هر 
کس از غیر خدا ببرد، خداوند، هزینه زندگی او را تامین می کند 
و از جایی که انتظار ندارد، روزی اش می دهد؛ اما هر کس چشم 

امیدش به دنیا باشد، خداوند، او را به دنیا وامی گذارد.
قناعت و میانه روی: امیرالمومنین)ع( فرموده اند: »قناعت 

ثروتی پایان نایافتنی است که به دنبال خود عزت می آورد«
گاهی اوقات برخی از ما مشــکل مالی چندانی نداریم؛ اما از 
زندگی هم لذتی نمی بریم و دائما می خواهیم از موقعیتی که 
در آن هستیم باالتر برویم و پولدارتر بشویم. اگر انسان بتواند 
از همان سرمایه ای که دارد درست اســتفاده کند، دیگر الزم 
نیســت خودش را به زحمت بیندازد. همچنین اگر هر فردی 
اهل زیاده روی و اسراف نباشد و میانه روی را سرلوحه کار خود 
قرار دهد، بی شک در معیشــت خود دچار مشکل نمی شود و 

خداوند هم او را کمک خواهد کرد.

چگونه جیب مان را پر نگه داریم؟

علیرضا پیوگانی

عکس روز

دوخط کتاب

ایشــان وارد نیســت و اگر از 
کســی نفرت پیــدا کردند از 
همه خصلت هــای نیکوی او 
چشم پوشی می کنند و عیوب 

او را بزرگ می نمایانند.

 »روزهای برمه«
جورج اورول

ما یا عاشق آدم هاییم 
یا از آنها متنفریم!

همیشــه  آدم هــا  اغلــب 
همین طورند. اگر کســی را 
پذیرفتنــد، همــه عیوبــش را 
حسن می بینند و کوچک ترین 
انتقادی بر شخص مورد پسند 

یک زن ژاپنی به دلیلی کامال عجیب و باورنکردنی تاکنون 300 بار خود را 
 Oddity Central به تیغ جراحان زیبایی سپرده است. پایگاه اطالع رسانی
به نقل از این زن ژاپنی نوشت: تنها به خاطر حرف های مادرم دست به این 
کار زدم. »تسوباکی تومومی«، که یک مدل است، در گفت وگو با تلویزیون 
ملی ژاپن گفت: از زمان نوجوانی مادرم همواره مرا زشت خطاب می کرد و 
همین امر باعث شد تا دچار تزلزل شخصیتی شوم و هیچ گاه از ظاهر خود 
احساس رضایت نکنم. او عمل های زیبایی خود را از سن 18 سالگی آغاز و 

طی 21 سال اخیر 280 هزار دالر خرج این کار کرده است.

دلیل زن ژاپنی برای انجام 300 عمل زیبایی!

در مسابقه ساالنه همبرگرخوری که در واشــنگتن آمریکا برگزار شد یک زن 
توانست با خوردن 27 همبرگر به مقام اول دست یابد. مولی شویلر اهل کالیفرنیا 
موفق شد طی زمان 10 دقیقه 32 همبرگر را بخورد و جایزه 1500 دالری را از 
آن خود کند. در دهمین دوره مسابقات خوردن همبرگر شرکت کنندگان زن 
و مرد از نقاط مختلف ایاالت متحده آمریکا حضور داشــتند که در پایان مولی 
شویلر که مادر 4 فرزند است و 55 کیلوگرم وزن دارد رتبه اول را کسب کرد. شیوه 
مولی برای برنده شدن بدین گونه است که او همبرگر را در دهانش قرار می دهد و 

بالفاصله با آب ولرم بدون اینکه همبرگر را بجود، می بلعد.

یک زن قهرمان مسابقه همبرگر خوری شد!

مردی در روســیه پس از اینکه به داخل یک حوضچه از قیر افتاد به کمک 
مردم و پزشکان از مرگ نجات یافت. این مرد 33 ساله که نامش اعالم نشده 
در یک حوضچه از کارخانه ای در منطقه پاولوفسک در شمال روسیه سقوط 
کرد که توسط چند رهگذر از اســتخر خارج و به بیمارستان منتقل شد. 
پرسنل بیمارستان نیز پس از چند ساعت بدن این فرد را که کامال آغشته به 
قیر بود تمیز کردند.  به گفته منابع محلی، کارخانه آسفالتی که این مرد در 

حوضچه قیر آن افتاده یک سال پیش تعطیل شده است.

سقوط مرد روس در حوضچه قیر!

برداشت یاقوت 
سبز در کارون

این روزهــا و در نیمه 
تیرماه ۱۳۹۸ برداشت 
انگور از تاکســتان ها و 
باغات انگور روســتای 
»غزاویه بــزرگ« در 
شهرستان کارون )کوت 
عبدا...( خوزستان توسط 
کشــاورزان این منطقه 

آغاز شده است.

5 تابلویی که دنیای هنر را به هم ریخت!
طی دهه های گذشته آثار هنری زیادی در قالب تابلوی نقاشی خلق شده است که هنوز برخی از آنها، رازهای مگوی زیادی دارد. از میان همه این 
آثار، به سراغ پنج تابلو رفتیم که به هیچ حال نمی توان منکر تاثیرگذاری آنها بر تاریخ هنر و خلق آثار هنری دیگر شد؛ پنج تابلویی که هر کدام به 

نوعی، با آمدن خود، دنیای هنر را تکان دادند و هنوز هم همان قدر مورد سوال و توجه  هستند.
 ۱(  مونالیزا – داوینچی:تابلوی نقاشی مونالیزا را بی شک می توان یکی از مشهورترین آثار نقاشی تاریخ دانست که هنوز محققان را وادار می کند 
در پی کشف حقیقت لبخندش باشند. لئوناردو داوینچی که دانشمندان به تازگی متوجه شدند او با هر دو دست قادر به نقاشی بوده، مونالیزا یا 

همان لبخند ژوکوند را بین سال های 1503 تا 1519 خلق کرده است. 
2( شب پرستاره- ونگوگ:این تابلو برخالف بیشتر تابلوهای غم انگیز ونگوگ، یکی از آن دلنشین هاست. رنگ های استفاده شده در این نقاشی 
و چینش آنها هنوز مورد سوال هنرمندان معاصر است و راز آن را هیچ کس جز ونگوگ نمی داند. گفته شده  او  این تابلو را در سال 1889 خلق 

کرده است و اکنون از آن، در موزه هنرهای معاصر آمریکا نگهداری می شود. 
 ۳( جیغ- مونک:تابلوی جیغ جزو آن دسته نقاشی هاست که حتی روی جلد کتاب هم آن را دیده ایم. معروف ترین تابلوی ادوارد مونک نقاش 
نروژی در سال 1896 که نشان دهنده عصبانیت انسان جهان مدرن است. مونک این تابلو را به دنبال یک پیاده روی عصرگاهی، در حالی که بیمار 

بوده، کشیده است و درباره آن می گوید:»ابرها را به رنگ خون واقعی کشیدم، رنگ ها جیغ می کشیدند. این بود که جیغ پدید آمد.«
4( گرنیکا-پیکاسو: از پابلو پیکاسوی اسپانیایی که سبک کوبیسم را پدید آورد. تابلوهای زیادی دیده ایم؛ اما این یکی سیاه و سفید است. او این 
تابلو را 82 سال پیش با الهام از بمباران دهکده گرنیکا در شمال اسپانیا و در خالل جنگ داخلی اسپانیا، روی بوم آورده است. این تابلوی پیکاسو 

را می توان جزو تابلوهای ضدجنگ نیز دانست.
 5( تداوم حافظه-دالی:سالوادور دالی، هموطن پیکاسو بود. با این تفاوت که او را بیشتر با سبک سوررئال )فراواقع گرایی( می شناسند. او تابلوی 
تداوم حافظه را که هم اکنون در اختیار موزه هنر مدرن نیویورک است، در سال 1931 کشید. دالی با الهام از نظریه نسبیت انیشتین، این تابلوی 

خارق العاده را خلق کرد: ساحلی با ساعت های در حال ذوب شدن. 

وبگردی

متحیرم از ایمان »زکزاکی«!
 »حسین قدیانی« طی یادداشــتی در روزنامه وطن امروز نوشت:

» مردی در رنگ مؤذن پیامبر، سالیانی است که با مقاومت خود و 
پیروانش در قلب آفریقا بدل به فخر جهان اسالم شده است! متحیرم 
ریشــه در کدام ایمان، کدام معرفت، کدام عقل و کدام عشق دارد 
اسالم »شیخ زکزاکی« که اینگونه مقاوم ایستاده است! نه رسانه ای 
مظلومیتش را آنچنان که باید و شاید مخابره می کند و نه مجامع 
بین المللی پیگیر حال و احوال وخیم او هستند، لیکن رهبر شیعیان 
نیجریه حقیقتا الگوی ایستادگی است! او نه  فقط در برابر شهادت 
فرزندانش صبر کرد و هرگز لب به شکوه نگشود  که حتی وخیم ترین 
شرایط جسمانی خودش را نیز در مخوف ترین محبس دنیا ماه ها 
و بلکه سال هاست تحمل کرده اســت! در خبرها آمده بود: هر دو 
زانوی شیخ مظلوم نیاز به عمل جراحی دارد و تپش قلبش هم بسیار 
نامطمئن است! او بینایی یک چشمش را کامل از دست داده و آن 
چشم دیگر نیز تنها 15 درصد قدرت بینایی دارد! بدنش هنوز مرکب 
قطعات گلوله است و اوضاع همسرش نیز در همین حدود! همسری 
که مادر 6 شهید است! مادر 6 شهید! پدر 6 شهید! و جنایاتی در حد 
نسل کشی؛ با سوءاستفاده از سکوت رسانه های جهانی! به راستی! 
کیستند اینان؟! و شجره اسالم راستین شان در دل کدام خاک، 

این همه با صالبت آبیاری شده است؟

 اگر قلم ها به نماز دعوت کنند
 کار پیامبری کرده اند

 نشست هم اندیشی نویسندگان و ناشران حوزه نماز و مهدویت با 
حجت االسالم محسن قرائتی، رییس ستاد اقامه نماز در خانه کتاب 
برگزار شد. در این نشست حجت االسالم قرائتی با اشاره به آیاتی از 
قرآن کریم گفت: مومن وقتی قدرت پیدا کند اولین وظیفه اش اقامه 
نماز است و نویسندگان قدرت شان قلم شان است و در جای دیگری 
می فرماید قیامت از نعمت ها پرسش می شود که  قلم یکی از همان 
نعمت هاست. کار پیامبران دعوت به نماز بوده برای همین اگر قلم ها 

به نماز دعوت کنند کار پیامبری کرده اند.
وی افزود: نماز محور است؛ اگر قبول شــود باقی اعمال هم قبول 
می شــود. اگر برای هرچیزی قلم زدید ولی برای نماز ننویســید 
تکلیف روشن است. حضرت فرمود بیشترین همت شما روی نماز 
 باشد و حاال آیا اکثر همت ما نماز بوده است؟ اگر خداوند به کسی
  چیزی داده حتمــا از چیزی گذشــته که مورد توجــه خدا قرار

 گرفته است.
قرائتی گفت: در کارها هم باید دعا کرد و هم نیت را درست کرد. برای 
نماز اگر کاری نکردیم، عذرخواهی کنیم به خصوص برای نماز نسل 
نو واقعا چه کرده ایم؟ در نماز که قرار نیست پست و مقام بدهند. پس 

بهتر است روراست باشیم. 

کیوسکدیدگاه

اینستاگردی

 پست اینستاگرامی بهاره رهنما برای جان جهانش

 اهدای جایزه جشنواره شانگهای 
به حامد بهداد  به صورتی متفاوت!

بهاره رهنما در توضیح این عکس نوشت: 
فکر می کنم مهم ترین بهانــه زندگی ام، 
همیــن »جــان جهانم« اســت، همین 
دختری که سال هاســت بــه زندگی من 
رنگ و روی تازه ای داده.»پریا«یی که از او 
بسیار آموختم...به نظر من بعضی چیزها به 
قول قدیمی ها از پَر قنداق می آید. تو از پر 
قنداق مادر بودی، معلم بودی، از من بزرگ تر بودی، عاقل تر بودی، خوشحالم که دارمت، 
خوشحالم که بهانه جمع کردن دفتر شعرم شدی، خوشحالم که بهانه ساخت اولین فیلم 
مستندم شدی، خوشحالم که بهانه بودنم هســتی و به تو افتخار می کنم، به صدای هر 

نت فلوتت، به هر ساخته ذهن خالقت و به صدای آسمانیت افتخار می کنم دخترم....

منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشــت: رضا میرکریمی در 
پشت صحنه سریال دل و اهدای جایزه بهترین بازیگر جشنواره 

شانگهای به حامد بهداد.

علیرضا قربانی با انتشار این عکس نوشت: آواز 
شیرین من، امروز روز توست. جادو باش، قوی 
باش، باوقار باش، دفتر شــعر خیام و موالنا را 
بخوان. نور چشمان ما باش. تو و همه دختران، 
شاهکارهای خلقت هســتید. دختران فروغ 
عشق نسل فردا هستند. بر دستان شان بوسه 

می زنم. روز دختر فرخنده.

علیرضا قربانی در کنار آواز شیرنش
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