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سه شنبه سـیـاه
سه تصادف مرگبار در یک روز و در عرض چند ساعت، روز تلخی را رقم زد؛

در بازدید اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهری مطرح شد:

نمایشگاه بزرگ، رونق اقتصادی را به اصفهان بازمی گرداند
»کمک به توسعه اقتصادی شــهر« اصلی ترین کلیدواژه بازدید اعضای شورای 
اسالمی شــهر و مدیران شــهری اصفهان از پروژه در حال ســاخت نمایشگاه 
بین المللی بزرگ اصفهان بود.به گزارش اداره رســانه شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان، رییس و اعضای شورای اسالمی شهر به همراه معاونان شهرداری با حضور در پروژه در 

حال ساخت نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان، آخرین وضعیت پیشرفت...
صفحه 3

شب های تابستان در کنار زاینده رود
با جاری بودن زاینده رود به مدت محدود در شب های تابستان، شهر حال و هوای خاصی به خود گرفته و هر شب مردم در کنار این پل های تاریخی 

به تفریح می پردازند.

عکس خبر

عکس: ایرنا

سه شنبه سیاه؛ ســه تصادف مرگبار در جاده های 
کشــور آن در هم در یک روز و تنهــا در عرض 5 
ساعت! تلخ ترین  آنها، سقوط مینی بوس به ته دره ای عمیق بود که 
حوالی ساعت 10 صبح روز گذشته در محور بوئین - میاندشت به 
خوانســار رخ داد. در ایــن حادثه تلخ از جمع 19 سرنشــین، 13 
سرنشین از جمله 2 کودک و راننده مینی بوس در دم جان باختند 
 و چندنفــر هم مصدوم شــدند که با حضــور نیروهــای امدادی 

هالل احمر با ۶ دستگاه آمبوالنس به بیمارستان منتقل شدند.
رییس پلیس راه استان اصفهان پس از این حادثه اعالم کرد که علت 
سقوط مینی بوس توسط کارشناسان پلیس راه استان اصفهان در 

دست بررسی است.حادثه بعدی در جاده ایرانشهر-بم اتفاق افتاد. 
جایی که یک اتوبوس با خودروی حامل سوخت قاچاق تصادف کرد 
و طی این تصادف، 7 نفر در آتش زنده زنده سوختند تا مرگ بسیار 
تلخی برایشان رقم بخورد.این واقعه اسفبار هم به گفته پیرحسین 
کولیوند رییس اورژانس کشور روز گذشته ساعت 9 و ۴0 دقیقه در 
25 کیلومتری بزمان رخ داد. واژگونی خودروی اتباع بنگالدشی با 
سه کشته و هفت مصدوم نیز دیگر حادثه روز گذشته بود. این حادثه 
در اثر واژگونی خودروی پژو ۴05 در جاده بندرلنگه - پارســیان، 
اتفاق افتاد که هفت مجروح بر جای گذاشــت کــه همگی از اتباع 
خارجی و تبعه بنگالدش بودند.یکی از فوت شــدگان این حادثه 

مردی ۴0 ســاله بود که در صحنه تصادف جان خود را از دســت 
داد و یک مرد 5۴ ساله نیز به دلیل ضربه مغزی به محض انتقال به 
بیمارستان، جان باخت. رییس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان در این باره گفت: هفت سرنشــین دیگر پژو نیز مجروح 
شدند که همگی در بیمارستان شــهدای بندرلنگه بستری و تحت 
درمان هستند. این حادثه چندساعت قبل از دو حادثه قبلی و حول 
و حوش ساعت سه و 2۴ دقیقه بامداد ســه شنبه رخ داد که گفته 

می شود 2 پسربچه ۶ و 7 ساله در بین مجروحان هستند.
سه شنبه ســیاهی بود و قصه تلخ جاده های مرگبار همچنان ادامه 

دارد...

 با وجود رشد 600 درصدی واردات شکر به کشور، 
کارگاه های تولید پولک و نبات به علت کمبود شکر 

در آستانه تعطیلی قرار دارند؛

تراژدی تلخ شکر
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معاون عمران شهری شهردار اصفهان
 مطرح کرد:

بهره برداری از بخش شمالی 
تقاطع اردستانی تا پایان امسال

7

امیِر دلیر ارتش

به یاد » امیر پرافتخار اصفهانی« 
که به صیاد دل ها پیوست؛

4

صادرات روزانه ۵۴۰ تریلی 
آجر از اصفهان به عراق

رییس اتحادیه فخاران خبرداد:
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شکر هم این روزها به سرنوشت ســیب زمینی، پیاز و گوشــت دچار شده است. 
درحالی که در کشورمان سالیانه ۲ میلیون و ۱۵ هزار تن شکر تولید می شود و دولت 
هم از سال گذشته بیش از 8۵6 هزار تن واردات داشته است؛ اما همچنان تولید کنندگان شیرینی های 
سنتی در اصفهان با بحران کمبود شکر و خطر تعطیلی روبه رو هستند. موضوع شکر و تبعات عدم 
مدیریت آن، در حال تبدیل شدن به یک فاجعه ملی است؛ در حالی که در هفته های اخیر مسئوالن 

تجاری و بازرگانی بخش خصوصی و دولتی نسبت به...
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حضرت آیــت  ا... خامنه ای، رهبــر معظم انقالب 
اســالمی صبح دیروز در دیدار ائمه جمعه سراسر 
کشور با اشــاره به »ضرورت سلوک و رفتار مردمی 
ائمــه  جمعه«، نمــاز جمعه را امری بســیار مهم، 
»تامین کننــده    نیــاز جامعه به ذکــر و اجتماع و 
همدلی« و »زمینه ساز استقرار گفتمان های عالی 
و بصیرت بخش« خواندند و با انتقاد شدید از رفتار 
طلبکارانه  اروپایی ها و عمل نکردن آنها به ۱۱ تعهد 
برجامی شــان، تاکید کردند: رونــد کاهش اجرای 
تعهدات ایران قطعا ادامــه خواهد یافت و توفیقات 
ملت و نظام جمهوری اســالمی در مقابل چشمان 

حسرت زده  غربی ها روزبه روز بیشتر خواهد شد.
رهبر انقــالب اســالمی در این دیدار کــه در ایام 
چهلمین ســال برپایی نماز جمعه بعــد از پیروزی 
انقالب صورت گرفــت، ضمن تبریــک ایام میالد 
حضرت امام رضا علیه السالم، »توجه دادن دل های 
مردم به ذکر الهی« را از ویژگی های مهم نماز جمعه 
برشــمردند و افزودند: ویژگی دیگــر نماز جمعه، 
»اجتماع مومنان« و »زمینه ســازی برای همدلی، 

یکپارچگی و تالیف قلوب« است.
ایشــان با اشــاره به گســتردگی نهاد نماز جمعه 
در سراســر کشــور به عنوان یک زنجیره و شبکه  
به هم پیوســته، خاطرنشــان کردند: این مجموعه  
گســترده، توانایی نهادینــه کــردن عالی ترین و 
دشوارترین گفتمان ها در موضوعات اصلی و ضروری 
کشــور را دارد که این، از ویژگی های برجسته  نماز 
جمعه اســت.رهبر انقالب اســالمی، ائمه  جمعه  
سراســر کشــور را به تبیین اهمیت و جایگاه نماز 
جمعه، توصیه  مؤکد کردند و در جمع بندی اولین 
محور از سخنان خود، گفتند: بدانیم که نماز جمعه، 
مسئولیت بزرگ و ســنگینی است که ویژگی های 

ممتازی دارد و باید این فرصت را مغتنم شمرد.
حضرت آیت  ا... خامنه ای، محور دوم سخنان خود را 
به »لزوم توصیه به تقوا« در خطبه های نماز جمعه 
اختصاص دادند و افزودند: یکــی از نیازهای امروز 
جامعه  ما تقواســت که زمینه ســاز حل مشکالت 
مادی و معنوی جامعه خواهد شــد؛ امــا این تقوا 
باید به صورت مصداقی و عینی در خطبه های نماز 
جمعه تبیین شود و نه به صورت توصیه  کلی و بدون 
بیان مصادیق. ایشــان »تقوا در فضــای مجازی« 
را از نیازهــای جامعه دانســتند و افزودند: یکی از 
گرفتاری های امروز ما، رواج دروغ، تهمت، شــایعه 
و مســائلی از این قبیل در فضای مجازی است که 
بایــد در خطبه های نماز جمعه، لــزوم رعایت تقوا 
در فضای مجازی تبیین شود.رهبر انقالب اسالمی 
خاطرنشــان کردند: »بیان چگونگــی رعایت تقوا 
در مســائل خانوادگی و وظایف پدران و مادران در 
تربیت دینی و اخالقی فرزنــدان«، »بیان مصادیق 
تقوا در روابط زوجین و در مسائل مربوط به اسراف 
در جامعه« و نیــز »اجتنــاب از دروغ و تهمت در 
کســب وکار و معامالت«، از جمله مصادیق عینی 
و عملی تقوای مورد نیاز جامعه اســت که باید در 

نمازهای جمعه بیان شوند.
حضرت آیــت  ا... خامنه ای یکی دیگــر از مصادیق 
رعایت تقوا را، »اجتنــاب از ناامید کردن جوانان« 
برشمردند و افزودند: برخی ها در مدارس، دانشگاه ها 

و حتی در محیط های کسب وکار، به گونه ای صحبت 
می کنند که جوان از آینده ناامید می شــود. ناامید 
کردن جوان یعنی گرفتن فرصــت و قدرت عنصر 
جوان از کشور و جامعه  اسالمی و این خود یک منکر 
است.»ســلوک عملی ائمه  جمعــه و نحوه  ارتباط 
آنان با مردم« سومین محوری بود که رهبر انقالب 

اسالمی به آن پرداختند.
حضرت آیت  ا... خامنه ای گفتند: رفتار و عمل ائمه  
جمعه باید به گونه ای باشد که مردم از آن، دین، تقوا، 

صداقت و انقالبی گری را استشمام کنند.
ایشــان »مردمی بودن و انس با مــردم به صورت 
واقعی و غیرتصنعی« را از ضروریات ســلوک عملی 
ائمه  جمعه برشمردند و افزودند: پیگیری مشکالت 
مردم با چهره  باز و گشاده، اجتناب از رفتن به سمت 
صاحبان ثروت و قدرت و افراد چرب زبان، و مراقبت 
از نزدیکان و فرزندان، از موارد مهم در سلوک عملی 
ائمه  جمعه است. رهبر انقالب اسالمی در بیان نکته  
چهارم با تاکید بر »ضرورت غنی سازی خطبه های 
نماز جمعه« گفتند: خطبه ها باید پرمغز، آموزنده، 
راه گشا و حاوی پاسخ به ســواالت مختلف مردم به 
ویژه جوانان باشد. ایشان »ارتباط و انس با جوانان« 
را بهترین راه درک مســائل و ابهامات ذهنی آنان 
دانســتند و به ائمه  جمعه توصیه کردند هر هفته 
وقت مشخصی را به دیدار با جوانان اختصاص دهند 

تا بتوانند خطبه های قابل استفاده بیان کنند.
حضرت آیت  ا... خامنه ای »استفاده از جوانان مومن، 
بافکر و مورد اعتماد را در ســتادهای نماز جمعه« 
ضروری خواندنــد و به ائمه  جمعــه توصیه  مؤکد 

کردند خطبه ها را کوتاه، بلیغ و رسا بیان کنید.
رهبر انقالب اســالمی »حمایت از جهت گیری ها 
و جریان های انقالبــی« را از وظایــف ائمه  جمعه  
کشور برشمردند؛ اما تاکید کردند: در عین حمایت 
از جریان هــای انقالبی باید به همــه  طرف ها روی 
خوش نشــان دهید.»حمایت از تشکل های جوان 
و خودجوش فرهنگی در سراســر کشور« و »اتخاذ 

مواضع انقالبی و منطبق با سیاســت های نظام« دو 
توصیه  مؤکد دیگر رهبر انقالب به ائمه  جمعه بود.

ایشان خاطرنشان کردند: کشور با »روحیه  انقالبی« 
قابل پیشرفت کردن است و با حرکت انقالبی به اوج 
تکامل می رسد و هرگونه کوتاه آمدن از این مواضع، 
نه فقط به ضرر انقالب بلکه به ضرر ملت، کشــور و 

آینده  ایران خواهد بود.
رهبر انقالب اســالمی، ائمه جمعــه را از برخورد با 
دســتگاه ها در نمازجمعه پرهیز دادنــد و افزودند: 
گاهی یک منکر و مشــکل بزرگ وجــود دارد که 
با وجــود پیگیری های مکرر حل نمی شــود، بیان 
این موارد که خیلی هم نادر اســت، در نماز جمعه 
ایراد نــدارد؛ اما نباید به محض دیدن مشــکلی در 
دســتگاه های دولتی، قضایی و یا مراکز دیگر، آن را 
در خطبه ها مطرح کرد، چرا که تاثیر مثبت ندارد، 
موجب افزایش شکاف ها و اختالف ها می شود و مردم 
را دچار تشویش می کند. ایشان طرح عملکردهای 
مثبت و امیدبخش در نماز جمعه را کامال ضروری 
خواندند و افزودند: حرکتی در زمینه رونق تولید در 
کشور شروع شده که الزم است مصادیق این جریان 

امیدبخش در خطبه ها بیان شود.
حضرت آیــت  ا... خامنه ای، تمرکز دســتگاه های 
تبلیغاتی دشمن بر »ناکارآمدنمایی نظام« و »ناامید 
کردن مردم« را یادآور شــدند و افزودنــد: باید با 
بیان واقعیات امیدبخش، مــردم را در مقابل هجوم 
رسانه های بیگانه کمک کرد.رهبر انقالب اسالمی 
بخش پایانی سخنان شان را به مسائل جاری و کلی 
کشور اختصاص دادند و تاکید کردند: خوشبختانه 
ملت و نظام، عظمت و اقتدار و ثبات خود را به دنیا 
نشان داده اند و به دشمنان تحمیل کرده اند.حضرت 
آیت  ا... خامنه ای با اشــاره به اذعــان عمدتا پنهان 
مقامات کشورهای مختلف در مذاکرات گوناگون و 
سطح باالی سیاسی جهان گفتند: حتی در مذاکرات 
و محافلی که ما حضــور نداریم، حــرف از قدرت 
ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی در میان است 

که این واقعیت نشــان می دهد نظام مردمی ایران 
توانسته است عظمت و اقتدار خود را به کوری چشم 

دشمنان، به اثبات برساند.
رهبر انقالب اسالمی، »دســت یاری پروردگار« را 
عامل اصلی ایســتادگی و موفقیت ملت در مقابل 
فشارها و توطئه های چهل ساله دشمنان خواندند 
و افزودند: اقتدار روزافزون جمهوری اســالمی در 
مقابل چشمان حسرت زده دشمنان، نشانه  بی تردیِد 
حمایت خداوند متعال از انقالب اسالمی و ملت ایران 
است.حضرت آیت  ا... خامنه ای در ریشه یابی برخورد 
گســتاخانه غربی ها از جمله اروپایی ها با ایران در 
مسائل جاری برجامی، به خصلت »تکبر« آنان اشاره 
کردند و گفتند: خودبزرگ بینی موجب می شــود 
غربی ها نتواننــد حقایق را درک کننــد، البته این 
تکبر در مقابل ملت ها و کشورهای ضعیف برای آنان 
موفقیت به همراه می آورد؛ اما در مقابل ملت هایی که 
نمی هراسند و از حق خود دفاع می کنند، غربی ها را 
دچار شکست می کند.رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به سخنان صریح وزیر امور خارجه درباره ۱۱ تعهد 
برجامی اروپایی ها در مقابل ایران و عمل نکردن آنها 
حتی به یک تعهد، گفتند: وزیر امور خارجه که واقعا 
زحمت هم می کشــد و مالحظات دیپلماتیک هم 
دارد، به صراحت از عمل نکــردن اروپایی ها حتی 
به یکی از تعهدات شــان ســخن می گوید. ایشان 
خاطرنشــان کردند: ما به تعهدات خود در برجام و 
حتی باالتر از آن عمل کرده ایــم و حاال که به علت 
رفتار آنها شــروع به کاهش اجــرای تعهدات مان 
کرده ایم، اروپایی ها طلبکارانه و با پررویی می گویند 

چرا این کار را می کنید.
ایشان تاکید کردند: شــما اروپایی ها که هیچ یک 
از تعهدات خــود را اجرا نکرده اید، بــه چه حقی از 
ما می خواهید که به تعهدات خود پایبند باشــیم؟ 
بدانید که ما تازه کاهش تعهدات را شروع کرده ایم 
و این فرآیند قطعا ادامه خواهد یافت.رهبر انقالب با 
انتقاد بسیار شــدید از دزدی دریایی انگلیسی های 
خبیث گفتند: آنها که خباثت شان برای همه آشکار 
است، کشــتی ما را با راهزنی دریایی ربوده اند؛ اما 
ســعی می کنند به آن شــکل قانونی بدهند. البته 
عناصر مومن در جمهوری اســالمی ایــن کارها را 
بی جواب نمی گذارند و در فرصت و جای مناســب 

پاسخ خواهند داد.
رهبر انقالب اسالمی با ابراز خرسندی از دل بریدن 
ملت و مسئوالن از بیگانگان افزودند: به برکت این 
دل بریدن، کشور از درون در حال جوشیدن است 
و این حرکت تحسین برانگیز حتما به موفقیت های 
بیشتری منجر خواهد شد.ایشــان توانمندی های 
افتخارآفرین دفاعی کشــور را نتیجه فشارها و دل 
بریدن از بیگانگان در دوران دفاع مقدس خواندند 
و افزودنــد: حرکت کنونــی نیز به برکــت تکیه بر 
خود در زمینه های مختلف از جملــه اقتصادی به 
نتایج مهمــی خواهد رســید.رهبر انقالب افزایش 
مراجعه دستگاه های دولتی به جوانان مبتکر، فعال 
و خوش فکر را از جمله نتایج دل بریدن از بیگانگان 
دانستند و تاکید کردند: استمرار جوشش درونی به 
فضل الهی به استغنای واقعی ایران عزیز از بیگانگان 

منجر خواهد شد.

آغاز اقدامات تنبیهی اتحادیه 
اروپا علیه ترکیه

اتحادیــه اروپا اعــالم کرد کــه به دلیــل تداوم 
 حفاری هــای ترکیــه در ســاحل قبــرس،
 گفت وگوهای ســطح باالیی را که در چند محور با 
آنکارا در جریان بود، به حال تعلیق در می آید. شورای 
اروپایی در بیانیه ای اعالم کرد که مذاکرات مربوط 
به »توافق هواپیمایی جامع« میان ترکیه و اتحادیه 
اروپا را تعلیق کرده و همچنین نشست های مربوط 
به پیوستن ترکیه به این اتحادیه و دیگر دیدارهای 
سطح باال با آنکارا را فعال برگزار نمی کند. ترکیه به 
تازگی دومین کشتی حفاری خود با نام »یاووز« را 
برای اکتشاف گاز در شرق دریای مدیترانه به نزدیکی 

ساحل جزیره قبرس اعزام کرده است. 

 درخواست رژیم صهیونیستی
 از روسیه در مورد حزب ا...

رســانه های عبری زبان فــاش کردند کــه رژیم 
صهیونیستی طی درخواستی از روسیه خواسته تا 
حزب ا... لبنان را از بلندی های اشغالی جوالن دور 
کند. طبق گزارش این رسانه ها، تل آویو همچنین از 
مسکو خواسته تا اقدامات از پیش اتخاذ شده خود را 
برای جلوگیری از استقرار نیروهای ایرانی در منطقه 
اجرا کند. طبق این گزارش، چهار ماه پیش داده های 
اطالعاتی فاش کردند که نیروهای حزب ا... در بخش 

سوری بلندی های جوالن مستقر شده اند. 

 بغداد ۳۳ کودک داعشی را 
به روسیه تحویل داد

وزارت خارجه عراق اعالم کــرد، ۳۳ کودک از زنان 
روسی عضو داعش را به این کشور تحویل داد. این 
وزارت خانه همچنین از کشورهای جهان خواست، 
زنان و کودکان تبعــه خود که عضــو داعش بوده 
و دوره محکومیت خــود را در عــراق گذرانده اند، 
تحویل بگیرند. وزارت خارجه عــراق در این بیانیه 
از همه کشورها خواســت، برای تحویل اتباع خود 
که به داعش پیوســته اند، تمامی تالش خود را به 
کار گیرند. این وزارت خانه پیش از این در تعدادی 
از عملیات تحویل کودکان بــا ملیت های مختلف 
روسیه، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، آلمان، 
فرانسه، گرجستان، بالروس، فنالند، اکراین و ترکیه 
مشارکت داشت و طی این عملیات ها ۴۷۳ کودک به 

کشورشان بازگردانده شدند.

ژاپن، نیروی نظامی به 
خاورمیانه اعزام نمی کند

پس از مخالفت احزاب اصلی ژاپن با درخواست 
آمریکا برای اعزام نیرو به خلیج فارس، دولت این 
کشور رسما اعالم کرد هیچ برنامه ای برای اعزام 
نیرو به خاورمیانه نــدارد. آمریکا ماه قبل پس از 
آنکه دو نفتکش اروپایی و ژاپنی در دریای عمان 
هدف حمله قرار گرفت، ادعا کرد تصمیم دارد به 
منظور امنیت نفتکش ها در آب های خلیج فارس و 
تامین عرضه انرژی جهان، یک ائتالف بین المللی 
نظامی تشــکیل دهد؛ اما تاکنون درخواســت 
واشــنگتن به کشــورهای مختلف از جمله کره 

جنوبی و ژاپن با پاسخ  منفی روبه رو شده است.

 شهر طال در سوریه
 احداث می شود

روزنامه »تشرین« ســوریه از یک طرح در دست 
بررسی پرده برداشت که در زمینه احداث »شهر 
طال« در حلب است. به گفته مقامات استان حلب 
این شهر در صورت اجرایی شــدن می تواند در 
توسعه منطقه نقش بسزایی داشــته باشد. این 
مقام سوری افزود: ایده مبتنی بر ایجاد بازار طال 
به شکل شهرک یا شهری کوچک است که شامل 
ساخت، عرضه و خرید و فروش طال و جواهرات 
می شــود و چند منطقه به لحاظ سرمایه گذاری 
و تاریخی برای اجرای این پــروژه در نظر گرفته 

شده اند.

بیجوابنمیماند

حقوقدانان شورای نگهبان 
مشخص شدند

محمد دهقان، محمد حســین صادقی مقدم و 
هادی طحان نظیف به عنوان سه عضو حقوقدان 
شورای نگهبان انتخاب شدند. در جلسه علنی 
روز گذشته مجلس شورای اسالمی، انتخابات 
اعضای حقوقدان شــورای نگهبان برگزار شد. 
»محمد دهقان« با ۲۳۰ رای، »محمد حسین 
صادقی مقدم« بــا ۱۸۱ رای و »هادی طحان 
نظیف« با ۱۵۶ به عنوان ســه عضو حقوقدان 
شورای نگهبان انتخاب شــدند، »عبدالحمید 
مرتضوی« نیز با ۱۵۰ رای نتوانست آرای الزم 
را به دست آورد. آیت ا... ابراهیم رییسی، رییس 
قوه قضاییه در نامه ای به ریاست مجلس شورای 
اســالمی »علی غالمی«، هادی طحان نظیف، 
محمد دهقان و محمد حسن صادقی مقدم را به 
عنوان کاندیداهای عضویت در جمع حقوقدانان 
شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که صبح 
روز گذشته علی غالمی از کاندیداتوری عضویت 

در شورای نگهبان انصراف داد.

با دوفوریت الیحه اصالح 
موادی از قانون بودجه ۹۸ 

موافقت شد
نمایندگان با بررســی الیحه اصــالح بندی از 
موادبودجه ســال ۹۸ پیرامون نحوه پرداخت 
خســارت بدنی به صورت دو فوریتی موافقت 
کردند. بررسی دو فوریت الیحه اصالح بند الف 
تبصره ۱۱ ماده واحده بودجه ســال ۹۸ که از 
سوی دولت درخواست شده بود در دستورکار 
نمایندگان در صحن علنی پارلمان قرار داشت. 
وکالی ملت در جریان بررسی این الیحه با ۱۵۰ 
رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از 
مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه با بررسی 

آن به صورت دو فوریت موافقت کردند.

 دالیل رد صالحیت
 ارائه می شود

عباســعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای 
نگهبان اظهار کرد: اینکه گفته شود هیئت عالی 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای 
نگهبان دوم است، حرف درستی نیست؛ چراکه 
این هیئت نسبت به موازین شرعی و انطباق با 
قانون اساسی نظر نمی دهد بلکه به وظیفه قانونی 
خود عمل می کند. کدخدایی در پاسخ به یکی از 
رؤسای کمیسیون های مجلس که خواهان اعالم 
عمومی دالیل رد صالحیت برخی از کاندیداهای 
انتخاباتی بود، تاکید کرد: آنچه شورای نگهبان 
در بررسی صالحیت ها انجام می دهد مستند و 
مستدل است. نظرنهایی، نظر شورای نگهبان 
است؛ اما هرکس مراجعه کند اسناد را به او ارائه 
می دهیم ولی قانون ما را از اعالم عمومی دالیل 

رد صالحیت افراد منع کرده است.

المیادین:
 نشست بروکسل در نجات 

برجام شکست خورد
شــبکه تلویزیونی المیادین گــزارش داد، 
نشست بروکسل هیچ دستاوردی برای نجات 
توافق هسته ای ایران از ســقوط نداشت. در 
ادامه این گــزارش آمده اســت: اروپایی ها 
دیدگاه مشــترکی در برابر تحــوالت اخیر 
ندارند. فرانســوی هایی که برای ایفای نقش 
میانجی تالش می کنند، هر دو طرف بحران 
را مسئول می دانند؛ اما موضع انگلیس تا حد 
زیادی مطابق موضع آمریکاست. نکته جدید 
در ســخنان موگرینی، اعالم آغاز ســازوکار 
اینســتکس و اعالم آمادگی ۱۰ کشور برای 
پیوستن به این سازوکار بود؛ اما صادرات نفت 
ایران در شرایط فعلی، بخشی از این سازوکار 
نخواهد بود. اروپایی ها در نشســت بروکسل 

چیز جدیدی ارائه نکردند.

جهانگیری
معاون رییس جمهور:

دیپلمات پیشــین کشــورمان در مورد اختالفات 
میان روحانی و جهانگیــری در برهه های مختلف 
زمانی گفــت: در مورد خبــر اختالف نظــر آقای 
روحانــی و جهانگیــری کــه در رســانه ها مطرح 
می شــد، من بــه شــخصه از آقــای جهانگیری 
 پرس و جو  کردم که ایشــان هر بار این مســئله را

 رد می کرد. البته در ارتباط بــا اختالف اخیر هنوز 
مالقاتی با آقای جهانگیری نداشتم تا ببینم ایشان 
درباره آن اثباتی صحبت می کند یا ایجابی و یا سلبی. 
ســید صادق خرازی  تاکید کرد: به طور کلی آنچه 
که مسلم است این اســت که آقای روحانی و آقای 
جهانگیــری نماینده دو دیدگاه متفاوت هســتند. 
در اینکه آقــای جهانگیــری در دولــت دوازدهم 
مهجور شــده و تقریبا عصاره او را گرفته و او را کنار 
گذاشــته اند، تردیدی نیست. در شــرایط کنونی 
هیچ یک از ایده هایی که آقای جهانگیری برای اداره 
 کشور مدنظر داشــته، در عملکرد دولت قابل رویت

 نیست.

جهانگیری، در دولت کنار 
گذاشته شده است

دیپلمات پیشین کشورمان:

کافه سیاست

عکس  روز 

جشن سالگرد شکست 
کودتای ترکیه

سه ســال پیش در ترکیه یک کودتای نظامی 
روی داد؛ اما برخالف کودتاهای پیشین تاریخ 
معاصر ترکیه بــه پیروزی نرســید و منجر به 

انتقال قدرت به نظامیان نشد.

بازگشتایرانبهبرجامکاربسیارسادهایاست

پیشنهاد سردبیر:

معاون اول رییس جمهور بــا تاکید بر اینکه 
بازگشت ایران به برجام و اجرای تعهدات کار 
بسیار ساده ای است، گفت: اگر اراده کنیم تنها 
چند ساعت کافی است تا همه تعهدات مان را 
اجرایی کنیم؛ اما در شرایط فعلی اروپایی ها 
باید به جای اینکه با ما جلسه بگذارند و بگویند 
که به برجام بازگردید، به آمریکایی ها بگویند 
که از تحریم های ظالمانه خــود علیه ایران 
دست بردارند. اسحاق جهانگیری تصریح کرد: 
ایران اجرای برخی از تعهدات برجامی خود را 
کاهش داد تا دنیا بداند که با کشوری بی اراده 
رو به رو نیست. وی ادامه داد: در شرایط فعلی 
و با توجه به اتفاقاتی که در سطح منطقه و دنیا 
در حال وقوع است طرف های مقابل ایران در 
برجام راهی جز پایبندی بــه تعهدات خود 
ندارند و بر اساس برجام هیچ تحریمی نباید 

علیه ایران وجود داشته باشد.

بازگشت ایران به برجام کار 
بسیار ساده ای است

خادمی
نماینده مجلس:

معاون سیاســی وزیر کشــور گفت: الیحه جامع 
انتخابات هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و بعید است 
به این دوره از انتخابات برســد. جمال عرف، افزود: 
هدف ما این است که بتوانیم یک انتخابات سالم و 

قانونی برگزار کنیم. 
وی درباره لیســت آخرین مدیران مستعفی برای 
حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس، گفت: 
طبق ماده ۲۹ بند »الف« و »ب« افراد زیادی شامل 
لیست مدیران مســتعفی می شــوند ولی در این 

خصوص هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.
 عرف ادامه داد: بعضی از افراد بــه بهانه انتخابات 
استعفا می دهند و برای نامزدی انتخابات ثبت نام 
نمی کنند که این افراد در زمان ثبت نام، مشخص 
می شوند. رییس ســتاد انتخابات کشور گفت: در 
وزارت کشــور در مجموع حــدود ۵۰ نفر از جمله 
یک معاون وزیر، یک نفر از اســتانداران، ۱۶ نفر از 
فرمانداران و تعــداد زیادی از معــاون فرمانداران 

استعفا داده اند.

بعضی از افراد به بهانه 
انتخابات استعفا می دهند

معاون سیاسی وزیر کشور:

عضو کمیسیون انرژی مجلس، خواستار ورود 
نهادهای امنیتی به ماجرای همکاری عجیب 
یک موسسه نفتی با یک شــرکت غربی به نام 
»دنا« شد. هدایت ا... خادمی گفت: این همکاری 
در ظاهر مربوط به پروژه بهینه ســازی مصرف 
انرژی در کشور است ولی در لوای این همکاری 
مشــاوره ای، بخش مهمی از اطالعات مراکز 
انرژی کشور در اختیار این شرکت آلمانی قرار 
گرفته اســت. این نماینده مجلس اضافه کرد: 
مدیر این شــرکت »آندرس کولمن« نام دارد 
که سابقه همکاری با اسراییل داشته است. وی 
با بیان اینکه در شرایط تحریم اینگونه اقدامات 
عجیب است، تصریح کرد: این شرکت به تمامی 
اطالعات انرژی به ویــژه اطالعات نیروگاهی 
دسترسی پیدا خواهد کرد که یک خطر بزرگ 
برای کشور است زیرا برق و شبکه توزیع برق 

اصلی ترین زیرساخت هر کشوری است.

توزیع برق اصلی ترین 
زیرساخت هر کشوری است

پیشخوان

بین الملل

  رهبر معظم انقالب در واکنش به دزدی دریایی انگلیس: 
رشوه بگیران میلیاردی در 

وزارت صمت

نــرخ ارز دیگــر افزایش 
نمی یابد

اروپا در آزمون

دو دستور مهم برای حفظ 
حقوق مردم

چهره ها
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ایرانی ها در صدر خریداران شهروندی ترکیه
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

کیف دوشی

طال به بورس نزدیک شد
مدیرعامل بورس کاالی ایران، ضمن اعالم اینکه بازار 
گواهی سپرده طالی آب شــده به زودی در بورس 
راه اندازی می شــود، گفت: اگر طالی آب شده در 
بستر بورس کاال معامله شود با توجه به عیارسنجی 
و استانداردسازی که صورت می گیرد، ریسک های 
تقلب به حداقل می رسد. حامد سلطانی نژاد گفت: 
در حال حاضر زیرســاخت نرم افزاری آماده است. 
انبار و خزانه را در اختیار داریم و از نظر زیرساختی 
مشکلی با راه اندازی طالی آب شده وجود ندارد. مهم 
این است که مشارکت فعاالن بازار جلب شود که این 
بازار را انتخاب کنند که در این زمینه مشغول کارهای 

فرهنگی و رایزنی های الزم هستیم.

ممنوعیت واردات لوازم 
آرایشی و بهداشتی

رییــس هیئــت مدیــره انجمــن وارد کنندگان 
فرآورده های بهداشــتی و آرایشی و عطریات ایران 
اعالم کرد که واردات کلیه لوازم آرایشی و بهداشتی 
به غیراز عطریات با تغییر اولویــت ارزی از ابتدای 
اردیبهشــت ماه ســال جاری متوقف شده است. 
حمید مقیمی اظهار کرد: بر اساس بخشنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت واردات کلیه لوازم آرایشی 
و بهداشتی به غیر از عطریات با قرار گیری در گروه 
اولویت 4 ارزی متوقف شــده اســت؛ پیش از این 
نیز تعرفه واردات لوازم آرایشــی 36 درصد و لوازم 
بهداشتی 26 درصد تعیین شده بود. مقیمی گفت: 
اعمال این بخشنامه، به تعطیلی 200 بنگاه تجاری 
و بیکاری بیش از 7 هزار نفر افراد شاغل در این حوزه 

به طور مستقیم و غیر مستقیم می شود.

ایرانی ها در صدر خریداران 
شهروندی ترکیه

 بنابر اعالم وزارت کشور ترکیه از زمان اعالم تسهیل 
شرایط کسب شــهروندی از طریق سرمایه گذاری 
در ترکیه از شــهریور پارســال، حدود ۹۸۱ تبعه 
کشــورهای دیگر به همین روش شــهروند ترکیه 
شده اند. وزارت کشــور ترکیه گفته 2۵3 ایرانی از 
همین طریق شهروندی ترکیه را خریدارای کرده اند 
و در صدر جدول خریداران قــرار گرفته اند. بعد از 
ایران، کشــورهای عراق، یمن، افغانستان و سوریه 
در رتبه های بعدی قرار گرفته اند؛ در این فهرســت 
متقاضیانی از کشــورهای کانــادا، ایتالیا، آمریکا و 

اسرائیل هم قرار دارند.

رییس بانک مرکزی در جمع فعاالن 
اقتصادی اصفهان:

با سیاست های دولت، نرخ ارز 
ثبات کاهنده یافته است

رییس بانک مرکزی روز سه شنبه در جمع فعاالن 
اقتصادی استان اصفهان در اتاق بازرگانی، گفت: 
ما همه فشارها را پشت سر گذاشتیم و اکنون در 
مرحله ای هســتیم که قیمــت ارز، ثبات کاهنده 
یافته اســت.عبدالناصر همتی افــزود: این رقم 
معادل بودجه ارزی ســاالنه برخی کشورهاست و 
شروع خوبی برای ما در سال ۹۸ محسوب می شود. 
وی تامین ارزی در سال گذشــته را 42 میلیارد 
دالر اعالم و تصریح کــرد: نرخ ارز نیــز به دلیل 
سیاست های اتخاذ شده دولت در حال ثبات یافتن 
اســت. همتی تاکید کرد: با وجود همه فشارها و 
التهابات سیاســی علیه کشــورمان، دشمنان به 
این نتیجه رسیدند که ما از نظر سیاسی، امنیتی 
و اقتصادی حرفی برای گفتن داریم و اکنون این 
ما هســتیم که تعیین کننده چگونگی مذاکره ها 
هستیم؛ چون نظام جمهوری اسالمی قوی است. 
وی با تاکید بر اینکه بخش مهمــی از تهدیدها و 
فشارهای ناشــی از تحریم های دشمن با مقاومت 
مردم و برنامه های دولت خنثی شد، گفت: در زمان 
حاضر باید از شرایط به وجود آمده به عنوان فرصت 
استفاده کنیم. رییس بانک مرکزی با بیان اینکه 
پارسال رشد اقتصادی کشور به دلیل تنش ارزی به 
ویژه در شوک آبان و آذر کاهش یافت، اضافه کرد: 
2 ماه نیز در صادرات نفت وقفه داشــتیم که روی 

صنایع سنگین و نفتی تاثیر داشت. 
وی با اشاره به اینکه پارســال تولید ناخالص غیر 
نفتی کشــور فقط ۱.۸ درصد کاهش یافت، ادامه 
داد: بیشــتر کاهش ها مربوط به بخش نفتی بود؛ 
لذا می توانیم با کمک فعاالن اقتصادی بخش غیر 
نفتی را احیا و صادرات آن را بیشتر کنیم. همتی 
با بیان اینکه نفت خام 30 درصد بودجه دولت را 
تامین می کند، گفت: اگر همــت کنیم نیازی به 
صادرات آن نداریم. وی تاکید کرد: شرایط حاکم 
بر جامعه در یک و نیم سال گذشته، اهمیت فعاالن 

اقتصادی را بیش از پیش مشخص کرده است. 

 کیف دوشی طرح 
 KP-121 هایزنبرگ مدل

 87,000
تومان

 کیف دوشی طرح شب 
 KP-111 پرستاره مدل

 87,000
تومان

pup fic-   کیف دوشی طرح
 KP-120 مدل tion

 87,000
تومان

مرتضی منبع چی، رییس اتحادیه فخاران اظهار کرد: بازار عراق 
پیش از ورود داعش به این کشــور، یکــی از بهترین هدف های 

صادراتی ما در صنف آجر بود.
 برای نمونه روزی ۵40 تریلی بار آجر فقــط از اصفهان به عراق 
می رفــت و تمام نیاز آجر عــراق از طریق ایران تامین می شــد. 
البته زمانی که داعش در این کشــور بود، صادرات متوقف شده 

بود. هرچند پس از رفتن داعش نیــز تقاضای آجر در عراق رونق 
بیشتری یافته و البته پیش بینی می شود افزایش یابد. منبع چی 
در ادامه خاطرنشان کرد: اگر مسیر ترانزیت ایران به عراق متصل و 
برای عبور کاالی ایرانی راه هموار باشد، می توانیم به بهترین شکل 
ممکن کاالهای ایران را به عراق و ســایر کشورها ازجمله سوریه 
صادر کنیم. از آنجا که حجم مصالح ساختمانی باال و سنگین است، 

اگر در این زمینه بتوانیم از طریق ریل نیز اقدام کنیم، بسیار بهتر 
خواهد بود. وی در ادامه خاطرنشــان کرد: آجر ایرانی با توجه به 
افزایش نرخ دالر در کشورهای دیگر، بسیار به صرفه است، از این رو 
صادرات آن می تواند تحولی در این صنعت که در داخل دچار رکود 
است، ایجاد کند. در این راستا امکان صادرات به عراق را به شکل 

آسان دراختیار داریم.

رییس اتحادیه فخاران خبرداد:
صادرات روزانه ۵۴۰ تریلی آجر از اصفهان به عراق

شکر هم این روزها به سرنوشت سیب زمینی، پیاز 
و گوشت دچار شده است. در حالی که در کشورمان 
سالیانه 2 میلیون و ۱۵ هزار تن شکر تولید می شود 
و دولت هم از سال گذشــته بیش از ۸۵6 هزار تن 
واردات داشته اســت؛ اما همچنان تولید کنندگان 
شیرینی های سنتی در اصفهان با بحران کمبود شکر 
و خطر تعطیلی روبه رو هستند. موضوع شکر و تبعات 
عدم مدیریت آن، در حال تبدیل شدن به یک فاجعه 
ملی است؛ در حالی که در هفته های اخیر مسئوالن 
تجاری و بازرگانی بخش خصوصی و دولتی نسبت به 
سوء استفاده از شکر دولتی و صادرات آبنبات به عراق 
هشــدار داده اند، در داخل و به خصوص در اصفهان 
کارگاه های تولیدی گز و پولکی به دلیل کمبود شکر 

در خطر تعطیلی قرار دارند.
چالش آمار در بخش شکر

در حالی که شــکر عمال در بازار ایران نایاب است؛ 
آمارها از واردات و تولید داخل این محصول در کشور 
افزایش های عجیــب و غریبی را نشــان می دهند. 
وزارت جهادکشــاورزی در سال ۹7 اعالم کرده بود 
در تولید شــکر، ایران به خودکفایی کامل رسیده و 
دیگر نیاز به واردات نخواهیم داشــت؛ اما بر اساس 
آمار در ســال جاری تا اوایل تیرماه درمجموع 4۹6 
هزار و 22۹ تن شکر خام به ارزش ۱74 میلیون دالر 
وارد کشور شده است که این میزان از لحاظ ارزشی 
43۹ درصد و از لحاظ وزنی 602 درصد رشد نشان 
می دهد. هر چند علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر 

قند جهاد کشــاورزی این موضوع را تکذیب کرده و 
مدعی شده است به دلیل مشــکالت ناشی از سیل 
امسال و خشکسالی در سال گذشته، جهاد کشاورزی 
از ابتدای امسال به اســتناد آمار گمرک جمهوری 
اســالمی ایران، حدود 7۱4 هزار تن شکر خام وارد 
کرده که این میزان نســبت به سال گذشته افزایش 
حدود ۱۵4 درصد داشته است. هر چند بررسی آمار 
تجارت خارجی کشور همان رشد 600 درصدی را 

تایید می کند.
وقتی شکر، راه را گم می کند

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان 
در روزهای اخیر هشدار داده است که اگر وضعیت به 

همین منوال باشد، به زودی کارگاه های تولید پولک 
و نبات در اصفهــان تعطیل خواهند شــد. علیرضا 
شــیروانی گفته است که ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان، هر بار به میــزان ۱0 الی ۱۵ روز 
سهمیه شکر تولیدی کارگاه ها را تامین می کند. وی 
عنوان کرد: نبات، بیشترین خرید مصرف کنندگان 
است؛ اما شکر الزم موجود نیست. شکر دولتی و شکر 
آزاد هیچ کدام کفــاف تولیدکنندگان را نمی دهند. 
این گالیه ها در حالی مطرح شــده است که معاون 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از 
ورود 7۵00 تن شــکر به این سازمان برای توزیع به 
منظور تنظیم بازار خبر داده است. اسماعیل نادری 

عامل اصلی عدم توانایی خرید شکر توسط خانوارها را 
عدم توزیع مداوم و متوازن بیان کرد و گفت: اگر یک 
استان در توزیع متوازن و یکسان شکر ناتوان باشد، 
در قدرت خرید این محصول تاثیر منفی می گذارد. 
معاون بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان افزود: وظیفه تامین شکر بر عهده 
شرکت منطقه ای غله است و سازمان صنعت، معدن 
و تجارت عهده دار توزیع این محصول است. تا قبل از 
تاریخ گفته شده سهمیه تیرماه هنوز به ما اختصاص 
نیافته بود و مــا به ناچار از 700 تن شــکری که در 
سازمان موجود بود، اســتفاده کردیم؛ ضمن آنکه 
تمامی این مقدار به خانوارهــا اختصاص می یافت. 
وی تصریح کرد: التهاباتی که در بازار شکر از چند ماه 
پیش به وجود آمد، در حال حاضر بسیار کمتر شده و 
چنانچه 7۵00 تنی که به ما وعده داده شده به دست 
ما برسد، تالش می کنیم تا این میزان التهابات را هم 

کنترل کنیم و بازار شکر به وضعیت عادی برگردد.
داســتان تکراری واردات و احتکار و کمبودها حاال 
قســمت تازه ای هم دارد و آن صادرات محصوالتی 
اســت که برای اســتفاده داخلی وارد شــده است 
پرونده ای کــه به آن، عنــوان »صــادرات رانتی« 
می دهند و ظاهرا هنوز هم ادامه دارد. صادرات ۱20 
میلیون دالر آبنبات از کشــور در شرایطی  است که 
شکر در داخل با کمبود زیادی مواجه است. علی رغم 
اینکه این آمار یک ماهی هست رسانه ای و مورد نقد 
و بررسی است، هنوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
یا هر منبع دیگری هیچ واکنشی نسبت به آن نشان 

داده نشده است.

تراژدی تلخ شکر
 با وجود رشد 600 درصدی واردات شکر به کشور، کارگاه های تولید پولک و نبات به علت کمبود شکر در آستانه تعطیلی قرار دارند؛

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه هیچ گاه نمی توان برای مرغ قیمت ثابت اعالم کرد، گفت: 
قیمت مرغ نیز همچون سایر محصوالت کشاورزی متاثر از عوامل متعددی از جمله عرضه و تقاضاست. زهرا فیضی اظهار 
کرد: در حوزه محصوالت دامی، عرضه و تقاضا نقش بسزایی در تعیین قیمت دارد، بعضا ممکن است در شرایطی که با 
افزایش عرضه روبه رو می شویم، هزینه تمام شده تولید بیشتر از قیمت محصول باشد، همانطور که اواخر خردادماه و 
اوایل تیر ماه به همین دلیل قیمت مرغ کاهش یافته بود و افرادی که درآن زمان محصول خود را به بازار عرضه کردند با 
ضررهایی روبه رو شدند. وی گفت: اکنون اگر قیمت مرغ را با سایر محصوالت دامی مقایسه کنیم متوجه می شویم که این 

محصول قیمت منطقی تری دارد و قیمت آن نسبت به سایر محصوالت پروتئینی کمتر است. 

نمی توان برای مرغ 
قیمت ثابت تعیین کرد

مدیر طیور جهاد کشاورزی 
اصفهان: خبر

 

»کمک به توســعه اقتصادی شــهر« اصلی ترین 
کلیدواژه بازدید اعضای شــورای اسالمی شهر و 
مدیران شــهری اصفهان از پروژه در حال ساخت 

نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان بود.
به گزارش اداره رســانه شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان، رییس و اعضای شورای 
اسالمی شهر به همراه معاونان شهرداری با حضور 
در پروژه در حال ساخت نمایشــگاه بین المللی 
بزرگ اصفهــان، آخرین وضعیت پیشــرفت این 
پروژه بزرگ شــهری را بررســی کردند. در این 
بازدید، دستورات الزم برای تسریع در روند ساخت 
بزرگ ترین پروژه اقتصادی کالن شــهر اصفهان 
صادر شــد تا در ســریع ترین زمان ممکن شاهد 

بهره برداری از آن باشیم.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در بازدید 
از این پروژه بــزرگ اقتصادی با اشــاره به اینکه 
نمایشــگاه، زمینه ساز بازگشــت رونق اقتصادی 
به کالن شــهر اصفهان اســت، گفت: اصفهان به 
عنوان یکی از مراکز مهم و بزرگ اقتصادی کشور، 
نیازمند برخورداری از یک مجموعه نمایشگاهی 
مناسب برای ارائه تولیدات و خدمات شرکت های 

سراسر کشور بود.
فتح ا... معین افزود: اصفهان به دلیل برخورداری 
از موقعیت جغرافیایی بســیار مطلوب و وضعیت 
اقتصادی خــاص، می توانــد به عنــوان یکی از 
قطب های اقتصادی کشور در زمینه های مختلفی 
نظیر تجارت، صنعت و کشــاورزی مطرح شود؛ 
بنابراین بهره برداری از یک نمایشــگاه استاندارد، 
بزرگ و مــدرن می تواند جایــگاه اصفهان را در 
این عرصه هــا تثبیت کند. وی با اشــاره به اینکه 
روند پیشــرفت فیزیکــی نمایشــگاه بین المللی 

بزرگ اصفهان در دو ســال اخیر بســیار مطلوب 
بوده اســت، ادامه داد: امیدواریم هــر چه زودتر 
شاهد بهره برداری از فاز یک این مجموعه بزرگ 
اقتصادی باشیم تا کمک شایانی به رونق اقتصادی 
بیشتر شهر اصفهان انجام شــود.رییس شورای 
اسالمی شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه مجموعه 
مدیریت شهری و شرکت نمایشگاه های اصفهان 
یک تنه به میدان آمدند و برای ســاخت و تکمیل 
این پروژه تالش کردند، اضافه کرد: خوشبختانه 
شــرکت نمایشــگاه های اصفهان در اجرای این 
پروژه بزرگ درگیر بروکراسی های اداری ارگان ها 
و دستگاه های دولتی و تشکل های بخش خصوصی 
نشــد و یک تنه تالش کرد زمینه های الزم برای 
تکمیل پروژه نمایشگاه بزرگ را ایجاد کند.وی با 
اشاره به زمان بهره برداری از نمایشگاه بین المللی 
بزرگ اصفهان، گفت: تاکید شورای اسالمی شهر 

و مدیران شهری این است که نمایشگاه بزرگ تا 
پایان امسال به بهره برداری برســد؛ بر این مبنا، 
شورای شهر نیز بودجه مورد نیاز را تصویب کرده 
و حمایت های خود را بر تکمیل آن متمرکز کرده 
اســت.معین، ابراز امیدواری کردکه با اجرای این 
پروژه، زمینه رونق کسب و کارها در اصفهان ایجاد 

شود تا شاهد توسعه اقتصادی این شهر باشیم.
  نمایشــگاه بزرگ، ویژگی آینده شهر 

اصفهان است
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان نیــز در این بازدید، ویژگی آینده شــهر 
اصفهان را نمایشــگاه بین المللی بزرگ دانســت 
و گفت: اکنون ویژگی بزرگ شــهرهای توســعه 
یافته، رویدادهای نمایشگاهی آنهاست؛ بنابراین، 
نمایشگاه بین المللی بزرگ، به مهم ترین مشخصه 
شهر اصفهان تبدیل خواهد شد.علی یارمحمدیان 

با بیان اینکه پروژه نمایشــگاه بین المللی بزرگ 
اصفهان، بستری برای توسعه همه جانبه این شهر 
خواهد بود، افزود: فضای در نظر گرفته شده برای 
این نمایشــگاه، 47 هکتار اســت که فاز نخست 
آن ۱7 هکتار را شامل می شــود؛ ضمن اینکه در 
طرح های توســعه ای امکان توســعه این پروژه 
به ۱۵0 هکتار نیز پیش بینی شــده اســت.وی با 
اشاره به اینکه فاز نخست نمایشــگاه بین المللی 
بزرگ اصفهــان، ۱۵ هزار مترمربــع فضای مفید 
نمایشــگاهی را در اختیــار فعــاالن اقتصادی و 
عالقه مندان به حضور در نمایشــگاه های مختلف 
می گــذارد، تصریح کــرد: در کنار ســالن اصلی 
این نمایشــگاه، 3۵ هزارمترمربع فضــای روباز 
نمایشگاهی پیش بینی شــده تا فعاالن اقتصادی 
بتوانند با انسجام بیشــتری در نمایشگاه اصفهان 

حضور یابند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه پس از بهره برداری 
از این پروژه، فضای نمایشــگاهی موجود در این 
کالن شهر، پنج برابر خواهد شد، ادامه داد: اجرای 
این پروژه در فضای پرنوسان کنونی اقتصاد بسیار 
دشــوار و مهم اســت؛ اما در صورت بهره برداری 
می تواند مشــکالت فعاالن اقتصــادی در رونق 
کسب و کارها را نیز مرتفع کند.وی با بیان اینکه 
در برآوردهای اولیــه، ۱۵0 میلیارد تومان اعتبار 
به منظور تکمیل پــروژه نمایشــگاه بین المللی 
بزرگ پیش بینی شده است، گفت: خوشبختانه با 
کاهش و صرفه جویی اصولی در هزینه های ساخت 
نمایشــگاه بین المللی بزرگ، توانسته ایم شرایط 
مساعدی را برای تکمیل، افتتاح و بهره برداری از 

آن در سریع ترین زمان ممکن فراهم آوریم.

در بازدید اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهری مطرح شد:

نمایشگاه بزرگ، رونق اقتصادی را به اصفهان بازمی گرداند

بــا برنامــه جادوگــران اقتصــادی  
شــما  درآمــد  اســت  ممکــن 
 افزایــش پیدا کنــد، زندگی شــما 
هیجان انگیزتر شــود و روابطتان با 

دیگران بهبود پیدا کند. 
این برنامه  ازفیلم های آموزش کسب 
موفقیــت و ثروت،کتاب های مفید و 
کاربردی و فایل های صوتی و راه های 
کسب ثروت وموفقیت تشکیل شده 

وشما می توانید از آنها بهره ببرید.

جادوگران اقتصادی

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

رویکرد نظام مالیاتی در 
حمایت از رونق تولید)3(

ســرمایه گذاری در مناطق محروم ۱0 سال و 
در شــهرک های صنعتی مناطق محروم ۱3 
سال مشــمول نرخ صفر مالیاتی است. افزون 
بر آن، افــرادی که در شــهرک های صنعتی 
مناطق محروم سرمایه گذاری کنند و پس از 
۱3 سال سرمایه آنان به دو برابر سرمایه ثبت و 
پرداخت شده نرسد، همچنان مشمول اعمال 

نرخ صفر مالیاتی خواهند بود.
در این میان، صنعت گردشگری ایران از این 
قاعده مســتثنی نبوده و از تسهیالت بسیار 
خوبی برای رونق و توسعه برخوردار شده است. 
درآمدهای خدماتی هتل هــا و مراکز اقامتی 
گردشگری جدید اشخاص حقوقی غیردولتی 
در قانون مالیات های مستقیم که بعد از اجرای 
این قانون )۱3۹۵/۱/۱(، از طرف مراجع قانونی 
ذی ربط پروانه بهره بــرداری یا مجوز دریافت 
کنند، درآمد آنها از تاریخ شــروع فعالیت به 
مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته 
به مدت ۱0 سال با نرخ صفر مشمول مالیات 
می شوند. دفاتر گردشــگری و زیارتی نیز از 
مشــوق های مالیاتی برخوردارند؛ به طوری 
که ۱00درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری 
و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط 
که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام 
زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده 
باشــد، مشــمول مالیات با نرخ صفر است. 
همچنین در ماده ۱32 قانــون مالیات های 
مســتقیم یکی از با اهمیت ترین تسهیالت 
مالیاتی به صنعت گردشگری کشور اختصاص 
یافته اســت، براین اســاس کلیه تاسیسات 
ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال ۹۵ 
از مراجع قانونی پروانه بهره برداری اخذ کرده 
باشند، تا مدت شش سال بعد از اجرای قانون 
معافیت مالیاتی به میزان ۵0 درصد مالیات 

بر درآمد ابرازی استمرار خواهدداشت.

مرضیه محب رسول

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2746 | July  17,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2746 | چهارشنبه 26 تیر  1398 | 14  ذی القعده 1440



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2746 | چهارشنبه 26  تیر 1398 | 14  ذی القعده 1440

پایداری
امیِر دلیر ارتش

پیشنهاد سردبیر:

به یاد » امیر پرافتخار اصفهانی« که به صیاد دل ها پیوست

امیِر دلیر ارتش

خبر کوتاه بود و تلخ: »پدرتوپخانه ایران 
درگذشــت.« خیلی ها شــاید »امیر 
سرتیپ احمد ترکان« را نمی شناختند. امیران ارتش 
همیشــه مظلومانــه زیســته اند، جنگیده انــد و بعد 

شهادت گونه رفته اند.
»امیر ترکان«، معاون اسبق عملیات ارتش جمهوری 
اســامی ایران، پدر توپخانه ایران و از قهرمانان ملی، 
جزو نوابغ و اســطوره های دوران هشــت ســال دفاع 
مقدس بود که روز دوشنبه به قافله همرزمان شهیدش 

پیوست.
 امیر سرتیپ احمد ترکان در سال ۱۳۴۱ وارد دانشگاه 
افسری ارتش شد و پس از طی دوره مقدماتی توپخانه 
و ســپری کردن دوره های تــکاور، چتربــازی، مربی 
کوهســتان و دیگر دوره ها، به تیپ ۵۵ هوابرد شیراز 

برای ادامه خدمت منتقل شد.
امیر سرتیپ ترکان، از همرزمان شهید صیاد شیرازی 

به شــمار می رفته اســت. می گویند مثــل صیاد، یک 
نابغه بوده اســت. از اوایل انقاب به غرب کشور رفت تا 
یاری رسان مردم در پاک سازی محور بانه و سردشت و 
ممانعت از سقوط شهر سنندج و نجات پادگان لشکر ۲۸ 
سنندج باشد. طی دو مرحله و در مقاطع بسیار حساس 
و مهم هشت سال دفاع مقدس تا پایان جنگ تحمیلی، 
به خاطر داشتن نبوغ نظامی و ابتکار عمل منحصر بفرد، 

فرماندهی لشکر ۲۸ کردستان را بر عهده گرفت.
 این قهرمان ملــی و اســطوره دوران دفــاع مقدس، 
همچنین پس از جنــگ تحمیلی، به عنــوان فرمانده 

مرکز آموزش توپخانه و موشــک های نیروی زمینی در 
اصفهان، فرمانده قــرارگاه عملیاتی غرب ارتش، معاون 
عملیات ارتش و عضو هیئت معارف جنگ شهید سپهبد 
علی صیاد شیرازی، منشأ خدمات و اقدامات ارزشمندی 
برای ارتش جمهوری اســامی ایــران و نظام مقدس 

اسامی بود.
اقدامات ابتکاری، خاقانه و روحیات امیر سرتیپ احمد 
تــرکان در عملیات هــای مختلف دفاع مقــدس مانند 
والفجرها، بیت المقدس هــا و ...، بیانگــر نبوغ نظامی، 
خاقیــت در روش هــا و تاکتیک هــای نظامی، قدرت 
تصمیم گیری صحیــح و به موقع در شــرایط بحرانی، 

شــجاعت و بی باکی این قهرمان کم نظیر 
هشت ســال دفاع مقدس است که در آن 
دوران، فرماندهی چندین عملیات مهم و 

اثرگذار را نیز بر عهده داشت.
 همچنیــن، تقدیــر فرماندهــی معظم 
کل قــوا از امیر ســرتیپ تــرکان پس از 
جنگ تحمیلــی، حضور به عنــوان یکی 
از نماینــدگان جمهوری اســامی ایران 
در هم اندیشــی بررســی قوانیــن ژنو به 
دلیل تســلط بر زبان انگلیســی و اشراف 
بــر اطاعات نظامــی، حقوقــی و قوانین 
بین المللی، همراهی با شهید سپهبد صیاد 
شیرازی برای تشکیل هسته های انقابی 
در جریان شــکل گیری انقاب اســامی، 
دریافت چند مرحله ارشدیِت ماموریت های 
رزمی در دوران جنگ تحمیلی و نیز اشراف 
و پیاده ســازی دانش توپخانه در حوزه هــای عملیاتی، 
آموزشی و پرورش افســران متعهد و متخصص و انتقال 
دانش و تجربیات گرانقدر سال های دفاع مقدس به نسل 
جوان، گوشــه ای از افتخارات و اقدامات موثر این امیر 
ســرافراز در طول خدمت در ارتش جمهوری اسامی 

ایران و پس از آن به شمار می رود.
این امیر ســرافراز ارتش جمهوری اســامی که در ۸0 
سالگی به دیدار همرزمان شهیدش شتافت، روز گذشته 
تا گلستان شهدای اصفهان تشییع و سپس در باغ رضوان 

به خاک سپرده شد.

بچه محله مسجد حکیم
از »امیر تــرکان« مصاحبه های 
زیادی در دست نیست. در یکی 
از معــدود مصاحبه هایی که با 
وی انجام شــده، صحبت های 
جالبی مطرح کرده که در ادامه 

بخش هایی از آن را می خوانید:
بچه محله مســجد حکیم 
هستم. یاد و خاطره آن دوران، 
خانه قدیمی و ساکنانش بخیر. 
آن زمــان به دبســتان حکیم 
نظامی که نزدیک محل زندگی ما 

بود، می رفتم.
خانواده ما نه نفره بود و من 
چهار خواهر و سه برادر داشتم؛ 
خودم هم فرزند پنجم خانواده 

بودم.
پنج خانواده در خانه ای که ما 
ساکن بودیم زندگی می کردند. 
خانه ها یک هشــتی داشت و 
چهار گوشــه خانه هم برای هر 
خانواده دو اتاق بود. هر اتاق از 
پس اتاق یا همان اتاق خواب و 

اتاق جلو تشکیل می شد.
من در اواخــر جنگ جهانی 
دوم به دنیا آمدم و آن زمان یک 
سال و نیم داشتم. خاطره زیادی 
از آن روزهــا نــدارم، تنهــا 
کوپن های پدرم را به خاطر دارم 

که با آنها قند و شکر می گرفت.
چون دوسال سرباز بودم. آن 
زمان به دبیرستان نرفتم و باید 
کمک خــرج خانــواده 
می شدم به همین دلیل در 
بازار کار می کردم. شب ها 
درس، روزها در بازار کار و 
ســرباز هم بودم. در سال 
۱۳4۱ دیپلم ریاضی گرفتم 
و بعد از آنجا وارد دانشکده 

افسری شدم.
ســال ۱۳4۷ ازدواج 
کردم که حاصل این ازدواج 

دو دختر است.

نوجوانان قهرمان دیروز فراموش شده و 
نوجوانان امروز بدون قهرمان!

تاریخ هشت ساله جنگ تحمیلی مملو از داستان هایی است که 
هنوز به تصویر کشیده نشده و بر صحنه نمایش جان نگرفته اند. 
نوجوانانی در این برهه حساس از تاریخ جان شیرین خود را فدا 
کردند که بسیاری از عرفا به حالشان غبطه می خورند و مهم تر 
اینکه امام راحل یکی از همین نوجوانان را رهبر خویش و همه 

مردم انقابی دانسته اند.
در شــرایطی ذهن کودکان و نوجوانان ما از »اســپایدرمن«، 
»الک پشــت های نینجا« و بســیاری از کاراکتر های تحمیلی 
غرب انباشته شــده که قهرمانان شــهید نوجوان دفاع مقدس 
به فراموشی سپرده شــده اند و تنها در معدود کتاب های دفاع 
مقــدس و یادمان های راهیــان نور به آن هــا توجه مختصری 

می شود.
مگر شــهید »بهنام محمدی« چه شــاه کار دیگری باید انجام 
می داد که او را بــه عنوان قهرمان بپذیریــم؟ در روز های آتش 
و خون که بســیاری از مــردان عافیت طلــب، از دور نظاره گر 
جان فشانی ها و ایثارگری های جوانان بودند، نوجوانان بسیاری 
با دســت بردن در شناســنامه خود و رها کردن دنیای شیرین 
نوجوانی خود را به خط مقدم جبهه می رساندند تا از کیان کشور 

و حیثیت ایران اسامی دفاع کنند.
چگونه با داشتن چنین قهرمانانی ســینماگر ایرانی با تفاخر به 
ساخت آثار نازل کمدی و آثار سیاه نمای اجتماعی به طمع جوایز 
رنگارنگ غرب مباهات می کند؟ سینماگران به بهانه امکانات، 
شرایط سخت تولید، نبود زیرســاخت ها، اکران، پخش و... به 
سمت ســینمای دفاع مقدس ونشــان دادن قهرمانان نوجوان 
نمی روند، بیشتر از آنکه صدق نیت داشته باشند، ترس آن دارند 
که به »فیلمساز حاکمیت« متهم شوند. غافل از اینکه »فیلمساز 
حاکمیت« بودن بیشتر از آنکه اسباب شــرمندگی باشد مایه 

افتخار است.
مگر همه شهدای انقاب اسامی و دفاع مقدس و مدافعان حرم 
خود را سرباز حاکمیت نمی دانند و حتی با شکسته نفسی خود را 
در حدی نمی دانند که سرباز حاکمیت باشند. این حاکمیت در 
فردیت کسی خاصه نمی شود، حاکمیت همان نظام اسامی 
مقدسی است که بعد از ۱۴ قرن و به ســایه کشاندن حکومت 
رسول  ا... )ص( در صدر اسام، درخشــیدن گرفته است و اگر 
هنرمندی نمی خواهد بخشی از این امت واحده باشد به خویش 

ستم کرده است.
نوجوانان ما نیازمند شناخت قهرمانی هستند که آن ها را در برابر 
هجمه های فرهنگی غرب واکسینه کند. اگر اصحاب فرهنگ و 
هنر این قهرمانان را از نوجوانان دریغ کنند در آینده نمی توانند 
پاسخگوی رخوت و کاهلی خویش باشند. نام هایی که در ادامه 
می آید اســامی معدودی از خیل قهرمانان نوجوان شهید دفاع 

مقدس است که باید به همساالن خود معرفی شوند.
»بهنام محمدی راد« که در بهمن ۱۳۴۵ متولد شد دالوری های 
خویش را در بحبوحه روز های نخســتین جنگ در ذهن مردم 
خرمشهر ماندگار کرده است. زمانی که خرمشهر زیر آتش گلوله 
و خمپاره دشــمن می ســوخت، بهنام محمدی راد برای حفظ 
شهر از شر دشمنان بعثی از جان مایه گذاشت تا جایی که بر اثر 

ترکش خمپاره در ۲۸ آبان ۱۳۵۹ به شهادت رسید. 
»سعید طوقانی« یکی دیگر از شهدایی اســت که در سن ۱۵ 
سالگی در فکه به شهادت رســید. این نوجوان شهید، باستانی 
کاری بود که در عملیات »بدر« به فیض شهادت نائل شد و پیکر 

مطهرش پس از ۱۳ سال به کشور بازگشت.
»احمد دانشی« شهید ۱۶ ساله کرمانی اصرار فراوانی برای رفتن 
به جنگ داشت. هر چه مادرش به او می گفت: تو جثه کوچکی 
داری، گوشــش بدهکار نبود. باالخره مجوز اعــزام به جبهه را 
گرفت، اما نمی دانســتند با چه ترفندی این کار را کرده است! 
بعد ها متوجه شدند که در شناســنامه اش دست برده است. به 
دلیل زخمی شــدنش مرخصی آمده بود، بخیه های زخمش نه 
تنها خوب نشده بودند بلکه چرکی هم شده بودند. هر چه کردند 

که از رفتن دوباره اش جلوگیری کنند، نشد که نشد.
پدرش می گوید: »او را به ترمینال رساندم. موقع خداحافظی رو 
به من گفت: بابا این بار من شهید می شوم، خواهش می کنم فعا 
به مادر چیزی نگویید. اشکم را درآورد. به او گفتم: این حرف ها را 
نزن انشاا... به سامت برمی گردی. رفت و در کربای ۴ در حالی 
که بیسیم بر پشت داشت، بر اثر اصابت خمپاره به قایق، به قعر 

آب رفت و جسدش مفقود شد.«
در روز هایی که هیات انتخاب سی و دومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان کار خود را آغاز کرده اند، فرصت 
مناسبی است برای مرور تاریخ دفاع مقدس و شناخت نوجوانانی 
که حتی قدشان از ساحی که بدست می گرفتند بلندتر نبود. 
بی توجهی به ایــن قهرمانان ظلم مضاعفی اســت در حق این 
شــهیدان و نوجوانان امروزی که نیازمند و مشتاق دیدن آن ها 

روی پرده نقره ای سینما هستند.

»تو« دلت را پشــت خاکریزهای جبهه جا گذاشــته بودی و 
»من«؛ »من« دلم پشت خاکریز چشمان آبی تو جا ماند.

»مجنون زخمی« من! یوســف ســفر کرده ام! نمی دانم اما 
روحت در کدام سنگر عشــق بازی با خدا جا مانده بود که در 
دل دِل دل کندن از زمین و عشق زمینی ات، آخر دل به دریای 
آسمانی شــدن زدی و من ماندم و جای خالی تو و »آبی« که 
دیگر رنگ عشق نبود وقتی سیاِه ماتم تو تا همیشه برتن من 

جا خوش کرد.
یار رفته از دست! »نیمای خانه ما« برگشته است؛ این بار در 
قامت »محمد آقا«. و من یقین دارم اگر بودی، باز هم از همان 
موهای فرفری برایت می گفتم و منتظر می ماندم که اخم کنی 
تا دلم شاد شود از خیال دوست داشتنت، غیرتی شدنت و همه 
آن حال خوبی که با هم داشتیم و به هم نگفتیم هیچ وقت ....

»محمدآقا« می گفت یک »مامور« از خانواده اش هم می گذرد 

و حتی دلواپسی ها و اعتراض های مادر را به جان می خرد به 
خاطر مادر بزرگ تری به نام »میهن«. یادم آمد تو هم همین 
را می گفتی وقتی می پرسیدم چرا رفتی؟ چرا رقص در میدان 
مین آرزوی تو شد وقتی حتی قدت به سختی به سقف سنگر 
می رسید آن روزها، بس که نوجوان بودی و کم سن و سال و 

کسی از تو »رفتن« نمی خواست یوسفم.
 چشم های آبی و آسمانی تو حیف بود که در ارتعاش خمپاره ها 
تََرک بردارد. آن قد و باالی رعنا حیف بود که اینگونه میهمان 
یک ویلچر شود. دلم می سوخت از انفجار غم در بغض های به 
لبخند آمیخته شده ات. از حسی که داشتی و نمی گفتی. هیچ 

وقت نگفتی؛ درست مثل من.
دلم می ســوخت که ســهم من »اگر تو نباشــی« قرار است 
خاطره های خاطرخواهِی نگفته باشــد. از روزهای آسایشگاه 

و آسایشی که کنار هم داشتیم.
حاال نیستی که ببینی حتی گل های یاس و رز اتاق من هم بوی 
»باروت« می دهند. اصا من یک عمر است عطر باروت می زنم 

از همان لحظه که تو را دیدم گوشــه آن آسایشگاه و عاشقت 
شدم با همان اولین نگاه.

نگاهی به گیسوان آشفته »گیسو« یی کردی که نمی دانست 
»آن روز«؛ روز اولین دیــدار و اولین نگاه، قرار اســت تاریخ 
مهر و موم شــده تمام عاشــقانه های زندگی اش شود تا ابد. 
آن هم در روزگاری که مردمانش سال هاست دست از عشق 
ناب شســته اند و در کوچه خیابان ها و فــرش قرمزها؛ میان 
»ســلبریتی« ها و ناز و غمزه ها و صورت هــای عمل کرده، 

عشق های تقلبی خرید و فروش می کنند.
همه می گفتند »روزی تمام می شود.« عاشقی ام را می گویم. 
می گفتند توی نازپروده سختی نکشــیده امروزی، آدم این 
عشق و این ماندن و سوختن و ساختن پای آدم های دیروزی 
نیســتی. توی بازیگوش که حاال مدهوش از تماشای چهره 
زیبای یک »ویلچرنشین سی و چندســاله« شده ای. خسته 

می شوی، می گذاری و می روی.
و من ســال ها، تو را در الله زار زخم هایت )که آرام آرام تکثیر 

شدند( به تماشا نشستم و سوختم از درد کشیدنت؛ اما خسته 
نشدم.

کنارت بزرگ شدم و قد کشــیدم و به قول خودت »خانمی« 
شدم برای خودم. حاال تو رفته ای. زودتر از تمام مردمان این 
شهر به آسمان رسیدی و من زمینگیرتر از هر زمانی مانده ام 
در آرزوی »دوباره دیدن تو« در دنیایی که خبری از درد و آب 
شدن و ناله های نیمه شب از سر زخم های به جا مانده از روزگار 
عشق و خون و جنون نباشــد. دنیایی که من را دوباره به تو 

می رساند و این بار خواهم گفت که »چقدر دوستت دارم«.
شاید روزی برای »محمدآقا« از عشــق تو گفتم و از خاطره 
»موهای فرفری« نیمای خانه ما. حاال کمی شبیه تو شده ولی 
هنوز موهایش فرفری اســت! اخم نکن... من به خاطره هایت 

چنگ می زنم؛ هرچه که باشد و هر که باشد...

 تو بخند؛ من کمی بهار بچینــم... هنوز تنم از آخرین 
لمس تابوت تو، بوی باروت می دهد.

وقتی »نیمای موفرفری« برگشت

ستایش امیر جدیدی از رزمندگانی که لب تشنه 
شهید شدند

امیر جدیدی، بازیگر سینما با انتشار عکسی از فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« 
ساخته بهرام توکلی در اینســتاگرام، درباره سالروز عملیات ابوقریب نوشت: 
»ســالروز حماســه تنگه ابوقریب. ۲۱ و ۲۲ تیر ۱۳۶۷، رزمندگان ایرانی با 
تشنگی و بی آبی، دالوری و جانفشــانی کردند تا مانع عبور نیروهای ارتش 

عراق از تنگه ابوقریب شوند تا به خاک ایران تجاوز نشود.«

»گاندو«ی اسراییلی هم ساخته شد!
فیلم سینمایی مامور مخفی)The Operative( به نویسندگی و کارگردانی 
»یوان آدلر« در ســال ۲0۱۹ ســاخته شــد. این کارگردان اسراییلی پیش 

از ایــن »بیــت لحــم« را با 
موضــوع رابطه میــان یک 
نیروی امنیتی صهیونیســت 
و نوجوانی فلسطینی ساخته 
بود. مامــور مخفی بــا بازی 
»دیانه کروگــر« و »مارتین 

فریمن« داستان زن جاسوســی به نام »راشل« را روایت می کند که از طرف 
موساد مامور رفتن به ایران می شــود تا بتواند از نیروگاه های هسته ای ایران 
اطاعاتی به دست آورد. وی با پوشش یک معلم زبان انگلیسی و فرانسوی به 
ایران سفر می کند و تاش دارد با شخصیت های فعال در نیروگاه های هسته ای 

ارتباط برقرار کند و در نهایت با »فرهاد رضوی« آشنا می شود و ...

»محمد« انگار شهید خرازی بود
»پیام دهکردی« بازیگر نقش »جیسون رضائیان« در سریال »گاندو« در پاسخ 
 به این سوال که نظرتان درباره اعضای واقعی تیم »گاندو« چیست؟ پاسخ داد:
 » وقتی محمد را دیدم به دوستم گفتم انگار شــهید خرازی زنده شده بود. او  

جوان بسیار با انرژی و باهوشی است که نقشش هم خوب از آب درآمده بود.«

دل نوشته

فضای مجازی

رسول حسینی

گیسو پارسا
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 تغییر دمای شدید در انتظار ایران

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

هشدار

  تغییر دمای شدید 
در انتظار ایران

افزایش انتشار گازهای گلخانه ای منجر به افزایش 
شدید دمای کره زمین در سال های گذشته شده؛ 
به طوری که اکنون دمای ســیاره ما حدود ۱.۲ 
درجه نسبت به انقالب صنعتی )۱۹۵۰-۱۸۰۰( 
افزایش پیدا کرده است. حتی در برخی از مناطق 
از جمله ایران این افزایش دما سرعت بیشتری هم 
داشته اســت؛ اما حاال مطالعه انجام شده توسط 
موسسه سوئیسی نشان می دهد این افزایش دما 
در آینده دقیقا چه تاثیری روی زندگی در شهرها 
می گذارد و آنها را در چه وضعیتی قرار می دهد. در 
این مطالعه وضعیت دمایی ۵۲۰ کالن شهر بزرگ 
جهان طبق سناریوی خوشبینانه انتشار گازهای 
گلخانه ای بررسی شده و محققان مشخص کردند 
که دمای هر یک این شــهرها تا سال ۲۰۵۰ چه 
میزان افزایش پیدا می کند و ایــن افزایش دما، 
وضعیت آن شــهر را مانند کدام یک از شهرهای 
امروز می کند. در همین رابطه نتایج این مطالعه 
در رابطه با چند کالن شــهر ایران نشان می دهد 
دمای هوای اهواز تا سی ســال دیگر شبیه شهر 
بصره در عراق خواهد شــد. تبریز هوایی شــبیه 
تاشکند خواهد داشــت و اصفهان با ۲.۲ درجه 
افزایش ســالیانه هوا تا سی ســال آینده هوایی 
شــبیه مکزیکالی خواهد داشــت. مقایسه این 
آمار با ۵۱۲ شــهر بزرگ دیگر نشان می دهد که 
درخصوص میزان »افزایش دما در گرم ترین ماه 
سال« شــهرهای قم، تهران و کرج جزو ۵۰ شهر 
اول هستند. در رابطه با بخش میزان »افزایش دما 
درسردترین ماه ســال« وضعیت شهرهای اهواز 
و تبریز نســبت به دیگر شــهرها قابل توجه بود. 
در این بخش رتبه اهواز ۶ و رتبــه تبریز ۱۲ بود. 
بر این اساس، در خوشــبینانه ترین حالت نه تنها 
روند افزایش دما در این ۸ کالن شهر ایران قطعی 
است؛ بلکه این روند نســبت به شهرهای بزرگ 
دنیا ســرعت بیشــتری هم دارد؛ اما این تحقیق 
نتیجه نگران کننده دیگری هم به همراه داشت 
اینکه وضعیت ۲۲ درصد شــهرهای دنیا با ادامه 
تغییراقلیم نامشخص است؛ جاکارتا، سنگاپور و 
کوآالالمپور و ... شرایط اقلیمی را تجربه خواهند 
کرد که تاکنون هیچ شهری تجربه نکرده است. تام 
کراتر مدیر آزمایشگاهی که نتایج این مطالعات از 
آنجا منتشر شــده در این رابطه به گاردین گفت: 
»اینها شرایط زیست محیطی هستند که هم اکنون 
در هیچ جایی از دنیا تجربه نمی شود. این یعنی با 
چالش های سیاسی و ساختاری جدیدی در دنیا 
مواجه می شویم.« پیش بینی شده است که این 
شهرها با خشکسالی و سیل های عجیبی روبه رو 
خواهند شد. این شرایط باعث ایجاد نگرانی های 
زیادی در رابطه با افزایش میزان مهاجرت از این 

شهرها شده است.

خبر

وجود بیش از 13 هزار معلول 
کم شنوا و ناشنوا در اصفهان

معاون توانبخشــی اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر از ۱3 هزار و ۵۰۰ 
نفر معلول ناشــنوا و کم شــنوا در سطح استان 
حدود ۶۰ درصد از این آمار به افراد ناشــنوای 
باالی ۱۸ ســال اختصاص دارد. اصغر فیاض با 
بیان اینکه طبق گروه بندی که از معلوالن وجود 
دارد به لحاظ فراوانی بیشــترین آمار معلولیت 
به معلوالن جســمی و حرکتی مربوط می شود، 
اظهار کرد: بعد از این، معلولیت کم توانان ذهنی 
و در نهایــت در صورتی که ســالمندان را وارد 
این مقوله نکنیم بر اســاس آماری که در بانک 
اطالعات موجود است، در اســتان اصفهان ۱3 
هزار و ۵۰۰ نفر معلول ناشــنوا و کم شنوا تحت 
پوشش بهزیستی هســتند. معاون توانبخشی 
اداره کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه 
در حوزه پیشــگیری ،بیش از ۱۰ سال است که 
برای جلوگیــری از معلولیت ناشــنوایان و کم 
شنوایان، غربالگری شیرخوارگان انجام می شود، 
ادامه داد: در استان اصفهان، حوزه پیشگیری در 
معاونت تخصصی غربالگری انجام می دهد و این 
غربالگری منجر شــد کودکان ناشنوا، کم شنوا، 
نابینا یا کم بینا به موقع شناسایی و خانواده ها در 

این زمینه آگاه شوند. 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
اصفهان خبرداد:

کشف و ضبط بیش از ۴۰۰ دستگاه 
ماینر ارز دیجیتال

بیش از ۴۰۰ دستگاه ماینر یا اســتخراج گر ارز 
دیجیتال در حوزه قضایی شهرضا کشف و ضبط 
شــد.علی اصفهانی گفت: با توجه به روی آوردن 
افراد ســودجو و فرصت طلب در استفاده از برق 
ارزان قیمــت و رایانه ای واحدهــای صنعتی یا 
کشــاورزی برای اســتخراج ارزهای دیجیتال، 
به منظور صیانت از حقوق عامــه و جلوگیری از 
سوءاستفاده از بیت المال، دادستان های سراسر 
استان شناسایی و برخورد با اینگونه مجرمان را در 
دستور کار جدی قرار دادند. وی افزود: در اولین 
اقدام دادســرای عمومی و انقالب حوزه قضایی 
شــهرضا با همکاری و تالش مجدانه ســربازان 
گمنام امام زمان و همکاری نیروی انتظامی و با 
نظارت مستقیم دادســتانی در بازرسی همزمان 
از ۶ واحد صنعتی تعداد ۴۰۴ دســتگاه ماینر با 
ارزش تقریبی بیش از ۶۵ میلیارد ریال، کشــف 
و ضبط شد. اصفهانی یادآور شد: متوسط مصرف 
برق هر دســتگاه ماینر روزانــه ۱3۵۰ وات و در 
مجموع ۱۶3۶۲ کیلو وات برق مصرفی این تعداد 
دســتگاه که به صورت قاچاق وارد کشور شده، 

برآورد شده است.

  فرمانده انتظامی استان قزوین:
۴۰ کیلوگرم مواد مخدر توسط 
پلیس قزوین و اصفهان کشف شد

۴۰ کیلوگــرم مواد مخدر توســط پلیس قزوین 
و اصفهان کشف شــد. فرمانده انتظامی استان 
قزویــن، با اعالم ایــن خبر گفــت: در پی انجام 
اقدامات اطالعاتی و هوشــمندانه ماموران اداره 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
مشــخص شــد، فردی قصد دارد با یک دستگاه 
کامیون»بنز« مقادیری موادمخدر را از استان های 
جنوبی کشور به اســتان »تهران« منتقل کند. 
ســردار مهدی حاجیان در ادامه گفت: بالفاصله 
موضوع و اطالعــات تکمیلــی در اختیار پلیس 
مبارزه با موادمخدر استان »اصفهان« قرار گرفت 
و در نهایت ماموران پلیس »اصفهان - نائین« با 
کنترل محورهای مواصالتی، خودروی مذکور را 
شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه متوقف 

کردند.
 فرمانده انتظامی استان قزوین افزود: در بازرسی 
از خودروی توقیفی مقدار تقریبی ۴۰ کیلو مواد 
مخدر از نوع تریاک کشــف و یک نفر نیز در این 

خصوص دستگیر شد.

13 کشته در حادثه سقوط 
مینی بوس در خوانسار

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از سقوط 
مینی بوس مســافربری به دره و کشــته شدن 
۱3 نفر در ایــن حادثه خبــر داد. عباس عابدی 
اظهار کرد: این حادثه ســاعت ۹ و 3۸ دقیقه در 
محور بوئین میاندشــت به خوانسار قبل از تونل 
اتفاق افتاده اســت. وی افزود: در این حادثه ۱3 
نفر شامل ۱۰ زن، دو پسر بچه و یک دختر جان 
خود را از دست دادند. سخنگوی مرکز اورژانس 
اســتان اصفهان تعداد مصدومــان این حادثه را 
۹ نفر شــامل ۸ زن و یک مرد اعالم کرد و گفت: 
 ســه مصدوم این حادثه به بیمارســتان ۹ دی 
خمینی شهر با اورژانس هوایی منتقل شدند. وی 
ادامه داد: چهار کد اورژانس برای امدادرسانی به 

این حادثه اعزام شده است.

دستگیری سارق 35 میلیارد 
ریالی منزل در اصفهان

سرپرســت پلیس آگاهی فرماندهــی انتظامی 
استان اصفهان از دســتگیری یک سارق منزل 
در عملیــات کارآگاهــان ایــن پلیــس که 3۵ 
میلیارد ریال اموال از منازل مردم ســرقت کرده 
بود خبرداد. سرهنگ» حســین ترکیان« اظهار 
داشــت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل 
در شهر اصفهان و شکایت مالباختگان به پلیس، 
پرونده ای در پلیس آگاهــی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان تشــکیل و اکیپی از کارآگاهان، 
تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند. وی افزود: 
کارآگاهان با استفاده از اقدامات علمی و تخصصی 
خود موفق شدند هویت اصلی فردی  راکه اقدام 
به این سرقت ها کرده بود شناسایی و پس از اخذ 
مجوز مقام قضایی در یــک عملیات ضربتی او را 
دستگیر کنند. ترکیان گفت: سارق دستگیر شده 
در تحقیقات صورت گرفته به سرقت 3۵ میلیارد 

ریال اموال از منازل مردم اعتراف کرد.

مرضیه فرشــاد، در خصوص وضعیت این سازمان، 
اظهار کرد: متاسفانه تکالیف بهزیستی زیاد است و 
این تکالیف ازنظر کیفی به نسبت زمان شروع فعالیت 
آن در سال ۵۸ حدود هشت برابر شده است. از نظر 
کمی هم متناسب با افزایش جمعیت مخاطبان آن 
اضافه شده اســت. وی با بیان اینکه هر حوزه ای که 
بالتکلیف می شود، سر از بهزیستی درمی آورد، افزود: 
اعتقاد داریم برخی وظایــف در حیطه فعالیت های 
بهزیستی تعریف نمی شود؛اما به ناچار به بهزیستی 
سپرده می شــود و اینها در صورتی مقدور است که 
بتوان از بخش غیردولتــی خرید خدمت کرد که آن 
 هم نیاز به منابع دارد، متاســفانه عدم تامین منابع ،
اولین مشکل بهزیستی است و در غیر این صورت باید 
نســبت به کم کردن خدمات و وظایف مورد انتظار 
از بهزیســتی توجه کرد. مدیرکل بهزیستی استان 
اصفهان در خصوص برخی تکالیف تحمیل شده به 
بهزیستی تصریح کرد: ساماندهی معتادان، وظیفه 
بهزیستی نیست، بهزیســتی یکی از اعضای شورای 
هماهنگی است، بهزیســتی دبیرکمیته پیشگیری 

شواری هماهنگی اعتیاد است و وظایف دبیرخانه ای 
خود را پیگیری می کند، وظیفــه درمان معتادان با 
کمیته درمان اســت که متولی آن، دانشــگاه علوم 
پزشکی است. وی با تاکید بر اینکه کمپ های ترک 
اعتیاد به منظور کاهش آسیب فعال می شود، افزود: 
قسمتی از درمان کمپ ها در حوزه وظایف بهزیستی 
بوده و اثرگذاری درمانی کمپ ها در حد پایینی است؛ 

چرا که تنها وظیفه کاهش آسیب را انجام می دهند.

 مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

کمبود منابع مالی، بزرگ ترین مشکل بهزیستی است
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با 
بیان اینکه همه جعبه های بسته بندی مواد غذایی باید 
دارای نشان »سیب سالمت« باشــند، گفت: تاکنون 
گزارشــی مبنی بر آلوده بودن این جعبه ها از ســوی 
شــهروندان در اصفهان گزارش نشــده است. حسین 
صفاری اظهار کرد: هیچ کــدام از اقالمی که به صورت 
دوره گردی جمع آوری می شــود، جنبه بازیافت برای 
جعبه های خوراکی را ندارد و فرآیند تولید جعبه های 
خوراکی متفاوت اســت. صفاری افــزود: جعبه های 
موادغذایی، دارای کد اســتاندارد بهداشــتی است و 
همکاران، نظارت الزم را حین بازدید از مراکز تولید و 
ارائه مواد غذایی انجام می دهند تا جعبه هایی که شناسه 
بهداشتی و مجوز ندارند، جمع آوری شوند. وی تاکید 
کرد: استفاده از بســته های غیر مجاز مواد خوراکی به 
ندرت اتفاق می افتد و تاکنون مــوردی در این زمینه 
گزارش نشده است؛ البته تمام شــیرینی فروشی ها، 
اغذیه فروشی ها و رستوران ها باید کد شناسه بهداشتی 
و سیب ســالمت را روی جعبه بسته بندی مواد غذایی 
داشته باشند. مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت 

استان اصفهان گفت: در صورتی که جعبه های بهداشتی 
برای نگهداری و ارائه مواد غذایی استفاده نشوند، انواع 
بیماری های روده ای و به خصوص اسهال و استفراغ، فرد 
مصرف کننده را تهدید می کند؛ زیرا ممکن است اقالم 
مصرفی از جمله جعبه های مقوایی و کاغذی آغشــته 
به مواد آلوده و بیماری زا باشــد. وی ادامه داد: امکان 
 اســتفاده از این جعبه های بازیافتی برای بسته بندی 

مواد غذایی وجود ندارد.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان:

گزارش جعبه های مواد غذایی آلوده در اصفهان نداشتیم

بهداشتبهزیستی

تبلیغات ریز و درشت پیش دبستانی ها و مهدهای 
کودک در سطح شهر خودنمایی می کنند. امکانات 
عجیب و غریب و ســرویس دهی های گســترده 
بخشــی از تالش این صنف برای جذب مشــتری 
یا همــان نوآموزان اســت. اگر چــه در اصفهان 
مهدکودک ها چنــدان رونقی ندارنــد؛ اما پیش 
دبســتانی ها همچنان رونق دارند و خانواده ها از 
خدمات آنها استقبال زیادی می کنند. تبلیغات و 
ثبت نام ها از کودکان و البتــه دریافت مبالغ ریز و 
درشت از خانواده ها در حالی صورت می گیرد که 
رییــس اداره دوره پیش دبســتانی و اول ابتدایی 
اداره کل آموزش و پــرورش اســتان اصفهان از 
خانواده ها خواست فقط فرزندان خود را در مراکز 
پیش دبســتانی ثبت نام کنند که مجــوز خود را 
از آموزش و پــرورش دریافت کرده انــد. این در 
حالی اســت که تعداد پیش دبستانی های زیر نظر 
بهزیســتی اگر بیشــتر از مجوزدارها از آموزش و 

پرورش نباشد، کمتر نیست.
اختالفی که هنوز تعیین تکلیف نشده

اختالف بر ســر اعطای مجوز به مهــد کودک ها 
یا پیش دبســتانی ها تقریبا در سراســر کشور به 
نوعی بالتکلیف رها شــده است و علی رغم ادعای 
مسئولیت دو نهاد بهزیســتی و آموزش و پرورش 
و صدور مجوز از ســوی هر دوی ایــن نهادها اما 
همچنان تعیین تکلیف درســت و شفافی در این 

زمینــه صــورت نگرفته 
است. بهزیســتی معتقد 
است  که متولی آموزش 
و نظارت بر کودکان است 
و آموزش و پــرورش اما 
تاکید می کنــد آموزش 
از بدو تولد تا سه سالگی 
به بهزیستی سپرده شده 

است و از ۴ ســالگی به بعد باید تحت نظر آموزش 
و پرورش باشد و برای استاندارد سازی آموزش ها 
و کالس ها باید این ســازمان بر پیش دبستانی ها 

نظارت کند.
حق با کدام طرف 

است؟
خانواده ها در ســایه این 
اختالف، بیشترین زیان را 
خواهند دید؛ در حالی که 
آموزش و پرورش در حال 
ایجــاد فشــار و مقررات 
ســختگیرانه تر از جمله عدم صــدور مجوز برای 
کارت سالمت در پیش دبســتانی های تحت نظر 
بهزیستی است، بهزیســتی نیز در اقدامی متقابل 

 با ســهل گیری در مبحث اعطای مجوز تاســیس 
پیش دبســتانی ها به نوعی مقابله بــا این نهاد را 
در دســتور کار قرار داده است. بخشی از استدالل 
بهزیستی در جلوگیری از خروج پیش دبستانی ها 
از نظارت این سازمان هم مربوط به درآمدهای این 
سازمان از این حوزه است. بخش عمده ای از بودجه 
تعلق گرفته به ســازمان بهزیســتی ذیل مقررات 
آیین نامه ملی دولت در خصــوص مهدکودک ها 
تامین می شود؛ به همین دلیل از دست دادن این 
بخش عمال بودجه زیادی را از ســازمان بهزیستی 
کســر می کند. از ســوی دیگر آموزش و پرورش 
زیرســاخت های الزم برای نظارت بــر مهدهای 
کودک را ندارد. همین مســئله موجب شــده تا 
این وزارتخانه تنها خواســتار پذیرش مســئولیت 

پیش دبستانی ها در شهرها شود.
به لحاظ قانونی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان 
بهزیســتی، متولیان اصلی مهدکودک ها و مراکز 
تربیت پیش از هفت ســالگی هســتند. ابهامات 
قانونــی و در نتیجه تداخل وظایــف این دو نهاد، 
تزاحم هایی را در عرصه اجرا در پی داشــته است 
که نظارت بــر مهدکودک ها و مراکز مشــابه نیز 
از همین جمله اســت. حاال و در فصــل ثبت نام 
مدارس همچنــان این دو نهاد با اختالف ســکان 
پیش دبســتانی ها را به دست گرفته اند و مشخص 
نیست چرا هیچ تعیین تکلیفی برای تصدی رسمی 
هر یک از این دو نهاد از سوی شورای عالی اداری 

استان صورت نمی گیرد.

سرگردانی میان حقیقت آموزش یا صالحیت نظارت

سهمیه ایران برای حج تمتع سال جاری ۲ هزار نفر افزایش یافت 
که این افراد در قالب ۱۴ کاروان از ۶ استان به حج تمتع مشرف 
می شوند. پس از درخواست ایران برای افزایش سهمیه حج تمتع 
ســال جاری، در نهایت طرف ســعودی با افزایش ۲ هزار نفری 
تعداد زائران ایرانی حج تمتع موافقت کرد. بر همین اساس تعداد 
کاروان های اعزامی به حج تمتع افزایش یافت و با توجه به آمادگی 

ایران برای افزایش ســهمیه، افراد اعزامــی و کاروان های جدید 
مشخص شدند. پیش از اعزام کاروان های جدید، قرار بود ۸۶ هزار 
و ۵۵۰ نفر در قالب ۵۷3 کاروان به حج تمتع مشــرف شوند؛ اما 
اکنون تعداد زائران حج تمتع به ۸۸ هزار و ۵۵۰ نفر افزایش یافت، 
به طوری که ۲ هزار نفر زائر جدید حج تمتع در قالب ۱۴ کاروان از 
استان های آذربایجان شرقی، تهران، البرز، قم، اصفهان و خراسان 

رضوی به عربستان اعزام خواهند شد. بر همین اساس امسال در 
حج تمتع زائــران در قالب ۵۸۹  کاروان بــا پروازهای جمهوری 
اسالمی ایران به عربستان منتقل می شوند که 3۱۲ کاروان مدینه 
قبل و ۲۷۷ کاروان مدینه بعد هستند. عالوه بر این با توجه به اینکه 
این کاروان ها به تازگی معرفی شــدند، اعزام آنها در قالب زائران 

مدینه دوم خواهد بود.

افزایش ۱۴ کاروان برای اعزام به حج امسال؛
کدام استان ها سهمیه جدید گرفتند؟

 خط و نشان کشیدن های آموزش و پرورش و بهزیستی بر سر پیش دبستانی ها همچنان ادامه دارد؛ 

اختالف بر سر اعطای مجوز به 
مهد کودک ها یا پیش دبستانی ها 

تقریبا در سراسر کشور به 
نوعی بالتکلیف رها شده است

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی گفت: بخش مهمی از وظایف بهزیســتی و کمیته امداد 
هم پوشــانی دارد و این موضوع، بهره وری خدمات اجتماعی را تحت تاثیر قرارداده و باعث کاهش آن شــده 
اســت. ناهید تاج الدین، اظهار کرد: این مهم نیازمند آن است که شــورای اجتماعی کشور و نیز سازمان امور 
اجتماعی، مرکزیت بهزیستی را برای حمایت های اجتماعی بپذیرند، تثبیت کنند و بودجه بیشتری اختصاص 
دهند نه آنکه مثال شاهد باشــیم بودجه اجرای قانون حمایت از معلوالن تامین نشود، ضمن آنکه باید برخی 
هم پوشانی ها در خدمت رسانی اجتماعی نیز کمتر شود. در ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه تاکید شده که در انتهای 
 برنامه ششم باید آسیب های اجتماعی به ۲۵ درصد میزان کنونی برسد و نقش بهزیستی در این زمینه بسیار 

پر رنگ است و برای رسیدن به این هدف باید بر ارتقای کیفی خدمات اجتماعی بهزیستی تمرکز کرد.

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اینکه تصمیم گیری 
برای تامین کاغذ مورد نیاز کتاب های درسی باید سریع تر انجام شود، گفت: 
اگر کاغذ دیر برســد، ممکن اســت برخی کتاب ها نیز بعد از مهر به دست 

دانش آموزان برسد. 
علی باقرزاده درباره تعیین تکلیف کاغذ مورد نیاز برای چاپ کتاب های درسی 
ســال تحصیلی ۱3۹۹-۱۴۰۰ اظهار کرد: در این رابطه هنوز تصمیم گیری 

نشده اســت و ما منتظریم؛ البته کلیت موضوع در جلســه ستاد اقتصادی 
مصوب و منوط بر این شد تا جلسه ای با حضور وزیر آموزش وپرورش، معاونت 
اقتصادی ریاست جمهوری و بانک مرکزی برگزارو درباره تامین ارز دولتی و 
کیفیت تخصیص آن تصمیم گیری شود. هم اکنون در حال پیگیری موضوع 
هستیم و آقای حسینی سرپرســت وزارت آموزش وپرورش هم با جدیت به 

دنبال موضوع است. ش
ور

وپر
ش 

وز
کاغذ دیر برسد، کتب  آم

درسی مهرماه به دست 
دانش آموزان نمی رسد

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:
 برخی هم پوشانی ها  بایددر خدمت رسانی اجتماعی کمتر شود

سمانه سعادت

رضا رضایی- مدیر عامل سازمان 

آگهی مزایده
موضوع: باستناد مصوبه شــماره ۹۸/۱۰۵۲ مورخ ۹۸/۰۴/۱۰ شــورای محترم اسالمی شهر 
نجف آباد در خصوص بهره برداری از محل دفتر و امتیاز خط دانشگاه آزاد نجف آباد به ایستگاه 

صمدیه اصفهان و بالعکس
مدت مزایده: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد 

دستگاه مزایده گزار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد
محل اجاره: محل دفتر و امتیاز بهره برداری از خط دانشگاه آزاد نجف آباد به ایستگاه صمدیه 

اصفهان و بالعکس
شرایط شرکت در مزایده: شرکت برای عموم آزاد می باشد که بایستی دارای کپی شناسنامه 

و یا کارت ملی معتبر باشند. )رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامی است(
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت می شود 

برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۹۸/۰۵/۱3 
به ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شــهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود 
 را حداکثر تــا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه ۹۸/۰۵/۱۶ به دبیرخانه محرمانه شــهرداری 

نجف آباد تحویل نمایند.
اسناد مزایده: برای دریافت اســناد مزایده )قیمت پایه کارشناسی، میزان سپرده و ...( مبلغ 
۲۰۰/۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به حساب سیبای بانک ملی به شماره ۰۱۱۲۶۴33۴۶۰۰۵ 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد اقدام نمایند.
هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان 

ضبط خواهد شد. 
تذکر ۱ : هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.

تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

م الف:534972

نوبت اول
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منچستریونایتد به هافبک 
التزیو پیشنهاد 80 میلیونی داد

منچستری ها گامی مهم در مســیر استخدام 
احتمالی »ســرگئی میلین کوویچ ســاویچ«  
برداشــتند. طبق اعالم 
اســکای  شــبکه 
اسپورت، یونایتدها 
کــه از مدت هــا 
قبــل خواهــان 
بــه خدمت گیــری 
هافبک 24 ساله تیم 
قدیمی شهر رم بودند، پیشــنهاد اولیه خود را 
به تیم ایتالیایــی دادند. براســاس آنچه اعالم 
شــد،  سرخ پوشــان در ازای 80 میلیون یورو 
خواســتار همکاری با بازیکن تکنیکی شدند. 
البته رســانه های محلی در چند هفته اخیر از 
قول مســئوالن التزیو گزارش کردند باشــگاه 
قدیمی با رقمی کمتر از 100 میلیون یورو اجازه 
خروج وی را صادر نمی کند. این حرکت از سوی 
تیم انگلیســی در حالی انجام گرفت که اکنون 
تیم های پاری سن ژرمن، اینترمیالن و یوونتوس 
مشــتاقانه خواهان همکاری با او هستند. این 
بازیکن که تاکنون موفق شده 12 مرتبه پیراهن 
تیم کشورش را به تن کند، از سال 2015 عضو 

التزیو است. 

با موافقت لستر؛
»مگوایر« به فروش می رسد

 مگوایر که خواهان پیوستن به یکی از تیم های 
بزرگ جزیره است، از پیشنهاد یونایتد استقبال 
کرده است، لسترسیتی 
هم مانعی بر سر راه 
مگوایر نگذاشــته 
و به او قــول داده 
در صورتــی کــه 
پیشنهاد مناسب به 
دست شــان برسد، با 
جدایی وی موافقت خواهند کرد. لسترسیتی 
برای فروش مگوایر رقمی بین 80 تا 90 میلیون 
پوند درخواست کرده است، آنها بیشتر از مبلغ 
75 میلیــون پوندی می خواهنــد که لیورپول 
برای خرید »فن دایــک« پرداخت کرد که این 
رقم می توانــد رکورد نقل و انتقــاالت را برای 
خریــد یک مدافع بشــکند. منچسترســیتی 
حاضر نیســت بیش از 60 میلیــون پوند برای 
مگوایر بپــردازد و منچســتریونایتد هم فعال 
رقمی بیــش از 70 میلیون پوند را پیشــنهاد 
نکرده؛ اما گفــت وگوها ادامــه دارد و یونایتد 
 امیدوار اســت در روزهای پیــش رو به توافق

 برسد.

 عالقه تاتنهام
 به بازگشت »گرت بیل«

رئــال مادرید پس از بازگشــت زیــن الدین 
زیدان به کادر مربیگــری این تیم، فروش بیل 
را بــه عنــوان یکی از 
اولویت هــای خود 
قرار داد و از همان 
زمــان بســیاری 
می دانســتند که 
این بازیکن آینده ای 
در رئــال مادریــد 
نخواهد داشت. ستاره ولزی از زمان جدا شدن 
از تاتنهام و پیوســتن به رئال مادرید در سال 
201۳ تا به حال 4 قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا به همراه این تیم به دســت آورده است. 
روزنامه اسپانیایی مارکا مدعی شده که مدیران 
تاتنهام در حال بررسی شرایط بازگشت ستاره 
ســابق خود به این تیم هستند. گفته می شود 
تاتنهام قصد دارد مبلغی بین 45 تا 54 میلیون 
پوند برای جذب این بازیکن فوق ســتاره که 
سی امین ســال تولد خود را جشن می گیرد، 

هزینه کند.

اردوی تیم ملی بسکتبال بانوان با حضور سه اصفهانی در تهران

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

فروش شماره گذرنامه 
فوتبالیست ها برای ریجستری 

موبایل قاچاق!
یکی از مسئوالن تیمی پر هوادار در لیگ برتر که 
برای اعزام تیمش به اردوی خارج از کشور گذرنامه 
بازیکنان را در اختیار داشــت، در اقدامی عجیب 
شــماره گذرنامه ها را در قبال دریافت رقمی قابل 
توجه در اختیار یک فروشگاه گوشی تلفن همراه 
قرار داد تا با اســتفاده از این شــماره گذرنامه ها، 
تعدادی گوشی موبایل قاچاق ریجستری شود. این 
موضوع زمانی لو می رود که ابتدا یکی از بازیکنان 
این تیم پیامکی دریافت می کنــد مبنی بر اینکه 
شــما گوشــی تلفن همراهی خرید کرده اید که 
غیر قانونی وارد شده اســت. پیگیری این بازیکن 
مشخص می کند از طریق شماره گذرنامه اش اقدام 
به ریجســتری یک عدد موبایل قاچاق کرده اند و 
پیگیری های بعدی مشــخص می کند این اتفاق 
برای همه بازیکنان این تیم افتاده اســت. باشگاه 
لیگ برتری هم بعد از مشخص شدن این موضوع، 
بی سر و صدا مسئولی که مرتکب این عمل شده 

بود را برکنار کرد تا سر و صداها فروکش کند.

با هدف ارتقای فرهنگ هواداری صورت گرفت؛
افتتاح شعبه کانون هواداران 

سپاهان در اصفهان
نخستین شعبه کانون هواداران باشگاه سپاهان 
در دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان افتتاح شد. 
سرپرست کانون هواداران باشگاه سپاهان با اشاره 
به اجرای طرح عضو گیری دانشجویان و استادان 
کانون هواداران باشگاه سپاهان در مراکز آموزش 
عالی و دانشگاه ها گفت: این طرح با هدف ارتقای 
فرهنگ هواداری در دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی اجرا می شود. جالل زهرایی افزود: در همین 
زمینه تفاهم نامه ای امضا و برای معرفی نماینده ای 
به تمام مراکز آموزش عالی استان ارسال شده تا 
برای فصل آینده بتوان فرهنگ و منزلت هوادارای 

را ارتقا داد.

نه استقاللی بودم نه پرسپولیسی!
احمدرضا احمدوند، مهاجم 20 ساله تیم امید که 
فصل قبل در تیم مقاومت تهران بازی می کرد با 
قراردادی سه ساله پرسپولیسی شد. احمدوند که 
دوران سربازی خود در این تیم را سپری می کرد 
از ابتدای ماه آینده قراردادش به پایان می رسد و 
می تواند در تمرینات پرســپولیس شرکت کند. 
نکته جالب در مورد این بازیکن قرارداد داخلی اش 
با باشگاه استقالل در تابستان گذشته بود، ولی به 
دلیل یک سری مشکالت نتوانست آبی پوش شود. 
او در این باره توضیح داده است: »من فصل پیش با 
استقالل توافق کردم و قرارداد داخلی هم بستیم، 
ولی یک سری اتفاقات افتاد که باعث شد نتوانم به 
این تیم بروم. به همین دلیل مجبور شدم برای به 
پایان رساندن دوران سربازی ام در مقاومت بمانم. 
اهل دروغ گفتن نیستم. واقعیت این است که من 
نه پرسپولیسی بودم و نه استقاللی، ولی از امروز 
یک پرسپولیسی متعصب هستم و همه وجودم را 

برای موفقیت پرسپولیس می گذارم«.

در حاشیه

اردوی تیم ملی بسکتبال بانوان 
با حضور سه اصفهانی در تهران

 اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال در حالی از دیروز 
در سالن آکادمی ملی المپیک برگزار شد که سه 
بانوی اصفهانی در این اردو شرکت دارند. لوسینه 
آسادوریان، معصومه اســماعیل زاده و آناهیس 
خداوردیان، سه ورزشکار اصفهانی هستند که به 
همراه 18 ورزشکار دیگر در این اردو حضور دارند. 
اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال بانوان تا 28 تیر 
در سالن بسکتبال آکادمی ملی المپیک ادامه دارد.

دبیر، به جمع کاندیداهای 
ریاست کشتی اضافه شد

علیرضا دبیر برای انتخابات فدراســیون کشتی 
به جمع کاندیداها اضافه شــد. مجمع فدراسیون 
کشتی ســاعت 10 امروز در محل آکادمی ملی 
المپیک برگزار می شــود. پیش از این سید اصغر 
آزوره، جاســم امیری، حمید بنی تمیم، علی اکبر 
جیره ســرایی بازارکــرد، محمدرضــا صالحی و 
عبدالمهــدی نصیرزاده 6 کاندیدایــی بودند که 
با اعالم فدراسیون کشــتی برای انتخابات تایید 
شدند. بدین ترتیب تعداد کاندیداها برای انتخابات 

امروز  فدراسیون کشتی به 7 نفر رسید.

منهای فوتبال

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن با اشــاره به ناتوانی ذوب آهن در 
استفاده از بازیکنان ســرباز خود به دلیل غیبت در تمرینات، از 
عدم حمایت مســئوالن فوتبال از این تیم برای حضور موفق در 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا انتقاد کرد و گفت: به ذوب آهن 
به عنــوان ذوب آهن اصفهان نگاه می کنند، نــه ذوب آهن ایران. 
هم اکنون تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستیم؛ اما 

متولیان ورزش و فوتبال کشــور این نگاه را ندارند و هیچ کمکی 
در راستای اینکه بازیکنان ســرباز به تمرینات اضافه شوند انجام 
نمی دهند.مجید حاج رســولی ها ادامه داد: مدیرعامل باشــگاه 
بارها مصاحبه و درخواســت کرده که به ذوب آهن کمک کنید؛ 
اما متاســفانه توجهی نمی شــود و دلیلش را باید از آقایانی که 
باعث کارشکنی شدند، پرســید. چرا این ۳ بازیکن سربازی که 

خدمت شان به پایان رســیده و تراکتور نمی تواند از آنها استفاده 
کند را آزاد نمی کنند و در اختیار ذوب آهن نمی گذارند تا حداقل 
بتوانند در لیگ قهرمانان به این تیم کمک کنند؟ این سوال ماست 
و جوابی برای آن نیســت. اگر استقالل و پرســپولیس بودند، به 
آنها نگاه ملی شده و تبدیل به پرسپولیس ایران و استقالل ایران 
می شدند؛ اما ذوب آهن خودش باید بار خودش را به دوش بکشد.

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن:
به ذوب آهن نگاه ملی نمی شود

نایب رییس بانوان هیئت تکواندوی استان اصفهان 
از برگزاری چهاردهمین دوره رقابت های پومسه 
قهرمانی کشــور در دو بخش بانــوان و آقایان در 
روزهای 27 تا ۳0 تیرماه در ســالن کوثر اصفهان 

خبر داد. 
زهرا رفیعی در گفت و گو بــا »زاینده رود« اظهار 
کرد: این رقابت هــا به صورت کشــوری در تمام 
رده های سنی در دو بخش مردان و زنان با رقابت 
700 ورزشکار برگزار می شود که ۳00 ورزشکار را 
بانوان و 400 ورزشکار را آقایان تشکیل می دهند. 
نایب رییس بانوان هیئت تکواندوی استان اصفهان 
دربــاره وضعیت ورزشــکاران اصفهانــی در این 
رقابت ها بیان کــرد: پومســه کاران اصفهانی در 
باالترین سطح آمادگی خود به سر می برند و امید 
داریم با نهایت تالش خود سکوهای قهرمانی این 
دوره از رقابت هــا را از آن خود کننــد. وی افزود: 
پومسه کاران اصفهانی نزدیک به دو ماه و نیم است 
که در اردو به سر می برند و زیر نظر برترین مربیان 

سطح کشور فعالیت می کنند.
 رفیعی در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای برای 
قهرمانان این دوره از رقابت ها در نظر گرفته شده 
است، اضافه کرد: نفرات اول تا چهارم این رقابت ها 
به اردوهــای تیم ملی در رده های ســنی مختلف 
دعوت می شوند تا در رقابت های بین المللی پیش رو 
شرکت کنند. نایب رییس بانوان هیئت تکواندوی 
استان، پتانســیل پومســه کاران اصفهانی را در 
سطح باالیی توصیف کرد و گفت: بازیکنان خوبی 
در اصفهان در بخش پومســه فعالیت می کنند به 
طوری که توانســته ایم طی دو ســال گذشته در 
مسابقات قهرمانی کشــور و لیگ برتر مقام اول را 

به دست آوریم.
 وی با بیان اینکه هیئت تکواندو از مربیان توانمند 
و با دانــش باالیی در بخش پومســه بهره می برد، 
افزود: خانم مهســا مردانی یکی از پومسه کاران 

خوب اصفهانی هم اکنون به عنوان یکی از مربیان 
تیم ملی در حال فعالیت است. رفیعی در ادامه به 
فعالیت هــای این هیئت در زمینه اســتعداد یابی 
هم اشاره کرد و گفت: هیئت تکواندو، برنامه های 
مختلفی بــرای اســتعداد یابی اجــرا می کند که 
می توان به اجرای این طرح در مسابقات قهرمانی 
استان اشــاره کرد. در این مسابقات ما یک کمیته 
فنی داریــم و یک کمیتــه اســتعدادیاب که کار 
اســتعدادیابی را انجام می دهنــد و همچنین در 
خود هیئت نیز کمیته ای تحــت این عنوان وجود 
دارد که بــه شناســایی اســتعدادها در مدارس 
پرداخته و پس از اجرای این طرح افراد مســتعد 
به کالس های آموزشی فرستاده می شوند. رفیعی، 

درباره برنامه های هیئت تکوانــدو برای رده های 
پایه نیز افزود: همان طور که اطالع دارید رشــته 
تکواندو شرایط سنی خاصی ندارد و از  سنین پایین 
)پنج- شش ســال( می توان آموزش در این رشته 
را شــروع کرد. پس از اینکه افراد بتوانند کمربند 
زرد یا ســبز را بگیرند در کالس های شکوفه ها که 

هیئت تکواندو برای رده های پایــه در نظر گرفته 
است، شرکت کرده و در مســابقات مربوط حضور 
می یابند. در ســال جاری در نظــر داریم پس از 
برگزاری رقابت های شــکوفه ها، برای نفرات برتر 

اردو ترتیب دهیم.
نایب رییس بانوان هیئت تکواندوی استان اصفهان 
 در پاســخ به این ســوال که از حمایت اسپانسرها 
 و بخش هــای خصوصــی برخــوردار بوده اید یا

 خیر، اضافه کرد: در کیوروگی متاسفانه اسپانسری 
نداشــته و از ایــن رو نتوانســتیم در رقابت های 
 کشــوری حضور پیدا کنیــم ولی خدا را شــکر
  در پومســه از حمایــت اسپانســرها برخــوردار

 بودیم.

اصفهان؛ میزبان رقابت های پومسه قهرمانی کشور
 نایب رییس بانوان هیئت تکواندوی استان خبر داد:

  قاب روز

مهندس بارسلونا برای اولین بار در قامت سرمربی
ژاوی هرناندز، کاپیتان سابق بارسلونا بعد از خداحافظی از دنیای فوتبال هدایت تیم فوتبال 
الســد قطر را برعهده گرفت تا مربیگری اش را با این تیم قطری آغاز کند. السد روز دوشنبه 
 اولین تمرینش را در اردوی تدارکاتی اســپانیا زیرنظر ژاوی هرناندز انجام داد تا اســطوره

 آبی-اناری ها برای اولین بار در قامت مربی ظاهر شود.

پومسه کاران اصفهانی نزدیک به 
دو ماه و نیم است که در اردو به سر 

می برند و زیر نظر برترین مربیان 
سطح کشور فعالیت می کنند

سپاهان هدفی جز قهرمانی ندارد
هافبک تیم فوتبال ســپاهان اصفهان درباره جدایی از ذوب آهن و حضورش در تیم ســپاهان گفت: من 
چند سال برای ذوب آهن بازی کردم و برای این تیم آرزوی موفقیت دارم. چند پیشنهاد هم برای فصل 
جدید داشتم، ولی سپاهان را انتخاب کردم که فکر می کنم بهترین انتخاب بود. سیدمحمدرضا حسینی، 
با اشاره به توقعات باالیی که از سپاهان برای قهرمان شدن این تیم وجود دارد، تصریح کرد: می دانیم که 
توقعات از تیمی مثل سپاهان همیشه باالست. ما در لیگ برتر هیچ هدفی جز قهرمانی نداریم هر چند که 
تیم های دیگر هم دنبال این عنوان هستند. حسینی که در سال های گذشته با وجود درخشش در لیگ 
برتر به تیم ملی دعوت نشد، در این خصوص گفت: در ســال های گذشته شرایط خوبی در لیگ داشتم، 

که در سپاهان هم بهترین اما به تیم ملی دعوت نشدم. با این حال همچنان تالش می کنم 
عملکرد را داشته باشم و امیدوارم به تیم ملی دعوت شوم.

»مسعود ریگی« به جای بمب های نقل و انتقاالت
مسعود ریگی، هافبک دفاعی فصل قبل پدیده در حالی به استقالل پیوســته است که نکته جالب و شاید 
کمتر دیده شده در مورد او این است که هافبک دفاعی مقتدر فصل قبل مشهدی ها در تمام دقایق بازی های 

این تیم حضوری کامل داشته است.
 این در حالی اســت که فصل گذشته آبی ها در این پست سه بازیکن نامدار داشــتند که هر کدام از آنها به 
دالیل مختلف بازی های زیادی در طول فصل را از دســت دادند. دقت پاس باال، دیگر فاکتور مهم هافبک 
بلوچ این فصل اســتقالل اســت که باعث شــد پدیده با وجود او و چند بازیکن دیگر باالترین میزان دقت 
پاس را در میان تمام تیم های لیگ برتر داشته باشــد. آبی ها پس از رفتن امید ابراهیمی می توانند امیدوار 
 باشــند که با داشــتن هافبک دفاعی قلدر و پا به توپی همانند مســعود ریگی بتوانند جای خالی او را پر 

کنند.

هادی عقیلی، بازیکن پیشین تیم ملی و سپاهان اظهار کرد: 
فصل پیش رو فرصت بسیار مناسبی برای سپاهان است که 
بتواند قهرمان ایران شــود. فصل پیش پرسپولیس با برانکو 

شــرایطی را رقم زد که واقعا عجیب و غریب بود. شــرایط 
پرســپولیس به خاطر برانکو بود و او نقش بســیار پر رنگی 
در قهرمانی  داشــت. عقیلی درباره اعتراض برخی تیم ها به 
بودجه ها متفاوت با وجود اینکــه اکثر تیم ها در ایران دولتی 
هســتند، بیان کرد: برابر بودن تیم ها اصل بی عدالتی است. 
کشور ما کمونیستی نیســت و تیم ها در شرایط آزاد فعالیت 
می کنند. شــما ببینید تیم های بارســلونا و رئال مادرید در 
اوج وضعیت بد اقتصادی اسپانیا هزینه های سنگین کردند. 

آیا تیم های پایین 
هم  جدول شان 
چنین  می توانند 

هزینه هایی بکنند؟ 
همه جای دنیا چنین شرایطی وجود 

دارد و همه تیم ها یکسان نیستند 
و می توانند از شــرایط مالی شان 

استفاده کنند.

بازیکن پیشین تیم ملی و سپاهان:

با رفتن برانکو، سپاهان فرصت خوبی 
برای قهرمانی دارد

سمیه مصور

حبیب قاسمی- شهردار شهرضا

آگهی مزایده)مرحله اول- نوبت دوم(
اجاره محل فضاهای بازی موجود در پارک های سطح شهر

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه پنجم، صد و شصت و چهارمین 
)164( جلسه رسمی مورخ 98/02/24 شــورای اسالمی شهر فضاهای بازی 
موجود در پارکهای سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای 

واجد شرایط و برای مدت دو سال بصورت اجاره واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت 
اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 5۳241010 داخلی 127 مسئول 

امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
- آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ساعت 12/۳0 روز 
پنج شنبه مورخ 98/05/0۳ دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست 

شهرداری مرکزی

- تاریخ گشایش اسناد: ساعت 14 روز شــنبه مــورخ 98/05/05 در محل 
شهرداری شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(

- به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

- پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5 درصد مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکی 
و یا وجه نقد به حساب سپرده ۳100000052002 بانک ملی در پاکت الف الک 

و مهر شده تحویل نمایند.
- سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
- شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

م الف:534852
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تشکیل بیش از ۲۵۰۰ باشگاه کتابخوانی در استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

اجرای برنامه »تاب ستانه« در 
پارک های سطح شهر اصفهان

مدیر فرهنگسرای تخصصی رســانه شهرداری 
اصفهان اظهار داشــت: در حال حاضر به منظور 
آموزش، ترویــج و افزایش آگاهــی عامه مردم 
 در حوزه ســواد رســانه ای اقدام به اجرای برنامه 
»تاب ســتانه« در پارک های سطح شهر اصفهان 
کردیم که ابتدا از مناطق محروم و حاشیه ای آغاز 
شد. فاطمه شفیعی از اجرای این برنامه در روزهای 
پایانی هــر هفته در پارک هــای مناطق مختلف 
شهر اصفهان خبر داد و تصریح کرد: این برنامه در 
قالب سیر نمایشگاهی سواد رسانه ای و به شکل 
آموزش سواد رســانه ای به شکل تصویری و ارائه 
مشاوره به مراجعه کنندگان و پاسخ به سواالت در 
حوزه سواد رسانه ای و مشکالت آنها ارائه می شود. 
وی اعالم کرد: تاکنون این برنامه در ســه پارک 
محالت آتشگاه، حصه و دهنو برگزار شده است و 
امروز در منطقه زینبیه برپا می شود. وی با اشاره 
 به اینکه برنامه »تاب ســتانه« با همکاری مرکز

 آسیب شناسی و ســالمت فضای تولید وتبادل 
اطالعات استان اصفهان برگزار می شود، افزود: این 
برنامه تا آخر تابستان در پارک های شهر از جمله 
گل محمدی، پل خواجو، پل مارنان، پارک مشتاق، 
پارک شهید رجایی، پارک شهید نریمانی، بوستان 
توحید، بوســتان زمزم، بوستان شهاب و بوستان 

فردوس برگزار می شود. 

تشکیل بیش از ۲۵۰۰ باشگاه 
کتابخوانی در استان اصفهان

معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان اصفهان در حاشیه کارگاه 
آموزشــی چهارمین جام باشگاه های کتابخوانی 
کودک و نوجوان که در کتابخانه مرکزی شهرداری 
اصفهان بر گزار شــد، اظهار کرد: طی پنج سال 
اخیر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی طرح ها و 
پروژه هایی را دنبال می کند که در راستای ایجاد 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی به فعالیت می پردازد. 
جام باشگاه های کتابخوانی، پایتخت کتاب ایران، 
روستای کتاب دوستار ایران، طرح های تابستانه 
و... از جمله این طرح هاست. اصغر مختاری افزود: 
طرح جام باشگاه های کتابخوانی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. این طرح در ســنین کودک و 
نوجوان اجرا می شــود و مقطع بســیار مناسبی 
برای توسعه کتاب و کتابخوانی است. این طرح ها 
با تشــکیل تیم های ۱۴ نفری ایجاد می شود که 
این مســئله خود باعث تقویت کار تیمی است. 
معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان اصفهان تصرح کرد: سال 
گذشته در استان اصفهان شاهد تشکیل بیش از 
دو هزار و ۵۰۰ باشــگاه بودیم که منجر به کسب 
رتبه نخست در کشور شــد. پس از پایان کارگاه 
کتابخوانی شاهد یک رقابت استانی و پس از آن 
رقابت کشوری خواهیم بود. در المان هایی مانند 
فیلم موبایلی برتر، نویســنده برتر، کتاب برتر و... 
که برای انتخاب برترین استان انتخاب شده بود 
استان اصفهان موفق به کسب رتبه های برتر در 

این زمینه ها شده است. 

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهر:

اپلیکیشن هم پیمایی در اصفهان 
رونمایی می شود

رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی شهر 
اصفهــان از رونمایــی از اپلیکیشــن هم پیمایی 
در اصفهــان خبــر داد.کــوروش خســروی، در 
خصوص رونمایــی از این اپلیکیشــن در اصفهان 
 اظهــار کــرد: ایــن اپلیکیشــن در دنیا بــه نام 
»کارپولینگ« رایج اســت و ما هــم از این فناوری 
اقتبــاس کردیم و روز چهارشــنبه هفته جاری در 
اصفهان رونمایی خواهد شد. وی با بیان اینکه هدف 
از اجرای این طرح در اصفهان این است که افراد با 
یک اپلیکیشن ساده بتوانند همسفران خود را پیدا 
کنند، افزود: استفاده از این اپلیکیشن این امکان را 
می دهد که در هر خودرو با حداکثر ظرفیت مسافر، 
جابه جایی انجام شود.وی تصریح کرد: شروع به کار 
این اپ، همزمان با رونمایی آن خواهد بود و در شروع 
کار چند نفر به طور نمادین با دانلود این اپ، استفاده 
از آن را امتحان می کنند و پس از آن برای استفاده 
مردم آماده خواهد بــود. وی در خصوص جمعیت 
هدف این طرح گفت: این اپلیکیشن در گام نخست 
دو جامعه هدف دارد که این دو گروه از جامعه هدف 
اول بین شهر اصفهان و مبارکه و دیگری بین اصفهان 
و شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهــان خواهد بود. 
خســروی با تاکید بر اینکه این اپلیکیشن می تواند 
باعث کاهش هزینه های سفر شود، اظهار کرد: یکی 
دیگر از اهداف این طرح کاستن از میزان خودروهای 

تک سرنشین در این دو مسیر خواهد بود .

مدیر منطقه هفت شهرداری:
بار ترافیک خیابان گلستان 

کاهش می یابد
مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
بخشی از ادامه خیابان شــهید احمدی حدفاصل 
کوی کوثر تا بلوار بعثت آزادســازی شده و بخشی 
دیگر به دلیل توافق نکردن با مالکان از طریق ماده 
 هشت در حال پیگیری و در انتظار نظر کارشناسان
 است. علی اصغر شــاطوری ادامه داد: ادامه خیابان 
شــهید احمدی یک معبر اصلی به موازات خیابان 
گلستان اســت که می تواند به کاهش بار ترافیکی 
گلســتان و ایــن محــدوده کمک کنــد؛ چراکه 
بخش هایی از این خیابان در ســال های گذشــته 
احداث شده بود؛ اما استفاده ای جز دسترسی محلی 

نداشت. 
وی تصریح کرد: یکی دیگر از خیابان هایی که امسال 
در دست آزادسازی است و امیدواریم روند اجرایی 
احداث آن نیز امســال آغاز شــود، خیابان شهید 
رضازاده حدفاصل خیابان های گلســتان و سعدی 
است که ۲۷ باب منزل مســکونی و زمین در مسیر 

احداث آن بوده و نیاز به آزادسازی دارد. 

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان در بازدید اعضای شورای 
اسالمی شــهر اصفهان و خبرنگاران از پروژه های عمرانی در دست 
اجرای شهرداری، اظهار کرد: رینگ چهارم به طول ۷۸ کیلومتر است 
که ۴۵ کیلومتر آن در محدوده شهر و مابقی آن در محدوده چند شهر 
همجوار واقع شده و با محوریت شــهرداری اصفهان در حال احداث 
اســت. ایرج مظفر با بیان اینکه ۲۴ کیلومتر از طول رینگ حدفاصل 
کمربندی سپاهان شــهر تا کمربندی آیت ا... هاشمی رفسنجانی در 
حال بهره برداری اســت و بخش هایی از آن نیز باید تعریض شــود، 
افزود: یک و نیم کیلومتر از رینگ چهارم در پــروژه مجموعه پل ها 
و تقاطع غیرهمســطح نصف جهان واقع شده اســت. معاون عمران 
شهری شــهردار اصفهان ادامه داد: در این پروژه پنج هزار مترمربع 
آزادسازی در مرحله نهایی شدن است و در محدوده حدفاصل پروژه 
نصف جهان تا تقاطع غیرهمســطح در بزرگراه شهید اردستانی نیز 
۲۲۰ هزار مترمربع در حال آزادســازی اســت. وی از پیشرفت ۱۲ 
درصدی مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان خبر داد و 
افزود: طول حلقه حفاظتی در این محدوده، یک و نیم کیلومتر است 
که دارای ســه هزار و ۵۰۰ متر مسیر تندرو شــامل رفت و برگشت 
اســت. عرض کل پل نیز در ســه تیــپ ۱۸، ۱۶ و ۱۴.۲ متر خواهد 
بود. مظفر ادامــه داد: هزینه اجرایی پــروژه مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمســطح نصف جهان ۹۸۰ میلیارد ریال و هزینه آزادسازی این 
طرح ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد شده که در مجموع تمام هزینه های 
پروژه یک هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: 
دو کیلومتر از مســیر رینگ چهارم در پروژه تقاطع غیرهمسطح در 
بزرگراه شهید اردســتانی که محل اتصال به بلوار فرزانگان تا میدان 
تاکسیرانی است، واقع شده و تاکنون ۱۸۰ هزار متر مربع آزادسازی 
آن انجام و ۵۰ هزار مترمربع درحال نهایی شدن است. معاون عمران 
شهری شهردار اصفهان از پیشرفت ۵۶ درصدی پروژه بلوار فرزانگان 
خبر داد و تصریح کرد: فاصله پروژه اردستانی تا بلوار فرزانگان چهار 
و نیم کیلومتر از مســیر رینگ چهارم را تشــکیل می دهد که ۱۳۰ 
هزارمترمربع آن در حال آزادســازی اســت. وی با بیان اینکه مسیر 

رینگ چهارم حدفاصل از اتوبان معلم تا میدان استقالل به طول ۱۰ 
کیلومتر در مرحله مطالعات قــرار دارد، گفت: در مجموع ۶۲ درصد 
رینگ چهارم در محدوده شــهر اصفهان در مرحله بهره برداری، ۲۰ 
درصد در مرحله احداث و ۱۸ درصد در مرحله آزادســازی اســت. 
مظفر اظهار کرد: برای تکمیل رینگ چهارم باید هماهنگی الزم بین 
شهرداری های شهرهای در مسیر پروژه انجام شود. وی افزود: درحال 
حاضر تمام کارگاه های معاونت عمران شــهری شــهرداری اصفهان 

فعال و پروژه هایی همچون احداث پایانه درون شــهری صفه، پایانه 
قدس، ساختمان توانمندسازی و خیابان سازی ها درحال انجام است 
و البته باید نقدینگی آنها تامین شود تا تعهدات به پیمانکاران نیز در 
زمان مقرر پرداخت شود. معاون عمران شــهری شهردار اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر سرعت آسفالت معابر در شهر کاهش یافته 
است، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود قادر به تامین 

قیر نیستیم.
حلقه حفاظتی شهر، نماد بارز محرومیت زدایی است

فتح ا... معین، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در حاشیه این 
بازدید به خبرنگار زاینده رود اظهار کرد: امروز مردم شاهد عملیات 
اجرایی پروژه های بزرگ در شهر اصفهان هستند که کاهش ترافیک 
و آلودگی هوای شهر را رقم خواهد زد؛ امیدواریم این پروژه به زودی 
به پایان برسد تا بخشی از مشکل ترافیک شهری اصفهان مرتفع شود.

 وی با بیــان اینکــه حلقــه حفاظتی شــهر اصفهــان نمــاد بارز 
محرومیت زدایی است، ادامه داد: از ابتدای آغاز به کار فعالیت شورای 
پنجم، پروژه های عظیمی در دســتور کار قرار گرفته اســت تا تمام 
مناطق شــهر اصفهان از رفاه اجتماعی برخوردار شوندو تالش های 
زیادی در این زمینه انجام شــد و امروز شاهد پیشــرفت سریع کار 
هستیم و علی رغم مشکالت زیاد برای تامین اعتبار همچنان گام های 
موثری در این راه برداشــته شــده اســت. معین تاکید کرد: دغدغه 
خدمتگزاران مردم در مجموعه مدیریت شهری به پشتوانه استاندار و 
سایر نمایندگان مردم، رفع محرومیت، ایجاد تعادل و برقراری عدالت 
در ۱۵ منطقه شهرداری اصفهان اســت که امیدوارم نتایج مطلوبی 

همراه داشته باشد.
تسریع در ترافیک شهری، رهاورد اجرای رینگ چهارم

رییس کمیسیون عمران شــورای شــهر اصفهان در بازدید اعضای 
شورای شهر اصفهان از طرح های در حال اجرای شهرداری اصفهان 
عنوان کرد: پروژه های شــهر اصفهــان در دو بخــش کالن و خرد 
دسته بندی می شود و در بازید امروز، نظارت بر پروژه های کالن شهر 
مد نظر است. شــیرین طغیانی با بیان اینکه طرح رینگ چهارم یکی 
از بزرگ ترین پروژه های مدیریت شــهری است، تصریح کرد: اجرای 
رینگ چهارم یا حلقه حفاظتی، عالوه برتســریع در ترافیک شهر، از 
توسعه افقی شــهر اصفهان حفاظت می کند و تاکنون ۱۲۰ میلیارد 
تومان به این طرح اختصاص یافته است. طغیانی با اشاره به آغاز این 
طرح از بهمن ماه ۹۷ اضافه کرد: خوشبختانه امروز ۳ درصد نسبت به 
برنامه زمانبندی پروژه که ۱۸ ماهه است، جلوتر هستیم. وی با اشاره 
به طرح خیابان فرزانگان عنوان کرد: قسمتی از رینگ در این منطقه 
قرار دارد و عالوه بر طرح حلقه حفاظتی، از دو میدان در این خیابان 
بازدید کردیم. عضو شورای شــهر اصفهان نقطه عطف پروژه رینگ 
چهارم را احداث پل شهید اردســتانی دانست و گفت: این قسمت از 
پروژه، طرح بزرگی است که روزانه حدود ۴۰۰ هزار متر مکعب حجم 
خاک ریزی دارد.طغیانی با اشــاره به رویکرد پروژه های شــهرداری 
اظهار کرد: تمامی پروژه هــا با رویکرد توســعه ای صورت می گیرد. 
شورای شــهر اصفهان با توجه به وظیفه نظارتی که دارد، به ارتقای 

کیفی این پروژه ها کمک می کند.

بهره برداری از بخش شمالی تقاطع اردستانی تا پایان امسال
 معاون عمران شهری شهردار اصفهان در جریان بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری خبر داد:

مفاد آراء
4/177  شماره صادره : 1398/15/574701-1398/4/22 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 شــود 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت 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 139860302012000229 مورخه 1398/04/19 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 فضل اله ضیائی فرزند 
نیازعلی به شماره شناسنامه 16 صادره از چادگان در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی 
با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها و نحوه ملی شدن آن به مساحت 125968/86 
متر مربع مفروز و مجزی شده از  پالک شماره 16 فرعی از 64 اصلی واقع در اراضی زراعی 
کویزان چادگان حوزه ثبت فریدن جزی بخش ســیزده ثبت اصفهان خریداری از مالک 

رسمی آقای نیاز علی زیاری محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/04/26
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/05/09

م الف: 531550 اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
فقدان سند مالکیت

10/178 شــماره: 98/2027009255-98/4/23 نظر به اینکه سید محمد باقر قاضی 
عسگر فرزند سید علی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 4340 مورخ 1397/11/07 
دفترخانه اسناد رسمی شــماره 365 اصفهان، مدعی مفقود شدن یک جلد سند مالکیت 
مربوطه به سه دانگ از ششدانگ پالک 262 فرعی باقیمانده از 15190  اصلی به شماره 
چاپی 524157 و شماره ثبت 35733 مورد ثبت در صفحه 377 دفتر 195 امالک بخش 
5 ثبت اصفهان بنام مالک فوق الذکر دارای ثبت و سند مالکیت می باشد و سند مالکیت 
مرقوم مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 531441 شبان رئیس منطقه ثبت 
اسناد و امالک شرق اصفهان  )212 کلمه، 2 کادر(
اخطاریه

4/179  شــماره پرونــده: 91/98-98/4/19 نام و نــام خانوادگی: اســمعیل پرویزی 
باباکنــدی به نشــانی مجهول المــکان فرزنــد امین اله شــغل آزاد، محــل حضور: 
شــعبه چهارم شــورای حل اختالف خالــد آباد واقــع در بلوار بســیج کوی باســتان 
 علت حضــور: دعوی مجتبــی حاجــی زاده به طرفیت اســمعیل پرویــزی باباکندی. 

م الف: 532161 شعبه 4  شورای حل اختالف خالدآباد  )55 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/180 نظر به اینکه ســندمالکیت ششــدانگ قطعه زمین پالک ثبتي شــماره : 865 
-  فرعي از 100 - اصلي که طبق دفتــر 338 صفحه 241 دفترامالک به نام ثریافرهمند 
 ثبت وســندتکبرگ  صادروتســلیم گردیده وســپس بموجب سندشــماره 54354 -
 22 / 10 / 92 دفتر 145 شــهرضابه آقاي حمیدرضا بهروزجزي انتقــال گردیده اینک 
نامبــرده بموجب درخواســت وارده بشــماره 980920341945021 - 11 / 4 / 98  به 
انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 7380 - 29 / 2 / 98 به 
گواهي دفترخانه شماره 9 – اصفهان رسیده است مدعي است که سندمالکیت آن به علت 
جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست صدور ســندمالکیت المثني نسبت به مالکیت 
خود ازملک فوق رانموده  لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاسندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد . 
م الف: 533150 محمدحسن صمصامي مســئول دفترامالک شهرضا )192 کلمه، 

2 کادر(

آگهی تغییرات شــرکت بســپار بافت گســتر زاگرس 
 شــرکت ســهامی خاص بــه شــماره ثبــت 1947 

و شناسه ملی 14005166787 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقایان محســن کاظمی 
دارافشانی به شماره ملی 1100029087 و محمد پیری عالم به شماره 
ملی 4060013641 و عزیزاله پیری عالم به شماره ملی 4188940867 
به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند .آقایان 
ابوالفضل کاظمی به شــماره ملی 1100248277 و محسن کریمی به 
شماره ملی 1111835489 به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل 
شــرکت برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند .روزنامه زاینده رود 
بعنوان روزنامه کثیراالنتشاربه منظوردرج آگهی ودعوتنامه های شرکت 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )529022(

ســانلی  شــیمیائی  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
 ســپاهان ســهامی خاص به شــماره ثبــت 50208 

و شناسه ملی 10260686792 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/12 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : - ســارا انصاریپــور به شــماره ملی 
1272008533 و محمدباقر انصاریپور به شــماره ملی 1199005029 
و صدرا انصاریپور به شماره ملی 1271358697 بعنوان اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - غالمرضا ملکیان شهرضا 
به شماره ملی 1198957468 به ســمت بازرس اصلی و محمد مهدی 
یوسفی به شماره ملی 1199403105 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال انتخاب شدند. - ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت 
منتهی به پایان سال 97 مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیراالنتشار 
زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )528248(

آگهــی تغییــرات شــرکت دان گســتر آهــوک 
 شــرکت ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 850 

و شناسه ملی 10103637087 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای عبداالمیرصفار به شماره ملی 1750382709 
به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم ناهید قصدیان به 
شــماره ملی 1755155336 به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و 
آقای سوان دیر مصروبیان به شــماره ملی 005227279 به عنوان 
عضواصلی هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک سفته بروات 
عقود اسالمی با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود.ضمنًا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اردستان )528224(

آگهــی تغییــرات شــرکت دان گســتر آهــوک 
 شــرکت ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 850 

و شناسه ملی 10103637087 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای عبداالمیرصفار به شــماره ملی 
1750382709 و خانم ناهید قصدیان به شماره ملی 1755155336 
و آقای سوان دیر مصروبیان به شماره ملی 005227279 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای 
محسن برنجی اردستانی به شــماره ملی 1289349760 به سمت 
بازرس اصلی و آقای علیرضا مشتاقی به شماره ملی 1180012526 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند.روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )528232(

آگهی تغییرات شــرکت بســپار بافت گســتر زاگرس 
 شــرکت ســهامی خاص بــه شــماره ثبــت 1947 

و شناسه ملی 14005166787 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : تعداد اعضاء هیأت مدیره از 5 نفر به 3 نفر 
کاهش یافت و ماده 31 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

فالورجان )529019(

حدیث زاهدی
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یادداشت

  افســردگی یــک مشــکل و اختــال خلقی اســت و این 
 اختــال می تواند مزمن یا حاد باشــد. در افســردگی مزمن

 عائم و نشانه ها از طریق ارث منتقل می شود، ولی افسردگی 
حاد در اثر یــک اتفاق، حادثه یــا یک تحــول ناگهانی بروز 
می کند. مثل فــوت یکی از نزدیکان یا از دســت دادن شــغل. 
 در ادامه با چنــد راهکار برای خاص شــدن از افســردگی

 آشنا شوید:
به جای سرزنش، کمک کنید: اعضای خانواده باید مشکل 
فردی را که شاد نیســت، بپذیرند و به جای پیام های کامی، 
تحقیر یا به کاربردن جمله هایی مانند »خســته شدم!«، او را 
وادار به فعالیت هایی کنند که با کرختی و ناشــادی در تضاد 
اســت. فرد ناشــاد، تمایلی برای حضور در جمع ندارد، ولی 
اطرافیان باید شرایط جمع را طوری تغییر دهند که فرد به طور 
غیرمستقیم برای حضور در آن هدایت شود. باید چنین افرادی 
را به نوعی در مســیر درمان شــادی قرار داد و آنها را متوجه 

موفقیت هایشان  کرد.
عصبانی نباش:خشــم یک وسیله اســت؛ پاسخ احساسی 
و عاطفی به نشــانه هایی اســت که هر زمان اتفاقات برخاف 
تصورات و خواســت ما پیش می رود، رخ می دهد . این حس 
می تواند در مواجهه با خطرات زندگی، شما را هدایت و حمایت 
کند. پس خشم، یک احساس خوب و مفید محسوب می شود. 
هدف ما بررسی واکنش ها، نسبت به این موقعیت برای کسانی 
است که می خواهند خشــم را درک کرده، بشناسند و نتایج 
خشــم خارج از کنترل را نیز بدانند.خشــونت و خشم یکی 
نیستند و هیچ گاه در یک سطح قرار نمی گیرند. آخرین باری 
را که دعوا کردید یادتان هســت؟ به خاطر بیاورید حرف های 
دیگران را که می گفتند: »تو به حرف هیچ کس گوش نمی دی. 
فکر نمی کنی شاید حق با اون ها باشــه؟« توجه نمی کردید. 
می خواســتید تنبیه شــان کنید و هیچ توجهی به حرف های 
دوستان تان نمی کردید. یادتان باشــد که همه ما حق داریم 
احساس مان را بیان کنیم. همگی نیاز داریم به حرف هایمان 
گوش داده شود، احساسات مان شناخته شده و درک شویم، 
ولی اگر داد و فریاد راه بیندازیم چه شانسی داریم که همه چیز 
حل شــود؟ به خودتان یادآور شــوید که خشم هم احساسی 
مثل بقیه احساسات است؛ مثل ترس، عشــق، شوق و اندوه. 
باید بیاموزید که ابراز و اظهار خشم تان چقدر می تواند مخرب 
و مضر باشــد. با یادگیری چگونگی کنترل خشم تان، نه تنها 
خوش قلب و دوست داشــتنی می مانید، بلکــه به دیگران هم 
می آموزید که خشم شان را کنترل و مدیریت کنند. همین حاال 
امتحان کنید. به آخرین کسی که از دستش عصبانی شدید فکر 
کنید. چند لحظه با خود بیندیشید که چه چیزی شما را تا این 
حد دیوانه کرد. حاال خودتان را به جای او بگذارید. چیزهایی 
 را که گفت و یــا کارهایی که انجام داد تا این دعوا آغاز شــود 

بررسی کنید. 
اکنون خود را در آن موقعیت تصور کنید؛ اما این بار با خود فکر 
کنید که چه حرف زده شده یا کار انجام داده شده ای باعث این 
حس خشم شد: عصبانی بودن، بدون خجالت، بدون قضاوت. 
هیچ کس نمی تواند شما را عصبانی کند. این پاسخ احساسی و 
عاطفی شماست و شما می توانید بیاموزید و یاد بگیرید که در 
آینده چطور در این موقعیت ها واکنش نشــان دهید. آیا بهتر 
نیست که بسیار آرام بگویید که عصبانی هستید؟ به طور مسلم 
شــما نیرو و توانایی درونی دارید که در آینده شما را همراهی 
می کند. باالخره آن را خواهید دید. باور داشــته باشــید که 

می توانید.

منفی بافی را از خود دور کنید )2(

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

از طی چند کیلومتر، زمین 
و زمــان را به بــاد فحش و 
ناســزا می گیرد. اما آنچه 
از درکــش عاجــز بــودم 
این بود که چــرا آدم ها از 
همان اول کفشی مناسب 

پای شان نمی کنند.
»جان جهان« 
سوزانا تامارو

چــرا راه درســت را 
در زندگیــت انتخــاب 

نمی کنی؟
 دیگر برایم کامال روشــن 
بود که بخش عمده بدبختی 
انسان به نادرستی راهش 
بستگی دارد. اگر هنگام 
راه رفتن کفش آدم خیلی 
تنگ یا گشــاد باشــد، پس 

درخت آوازه خوان یکی از سازه های عجیب در جهان است که در انگلیس 
قرار دارد و با صدای باد، موســیقی دلنوازی می نــوازد. بریتانیا به خاطر 
معماری سنتی و غیرمعمولش مشهور است. مجسمه ای موزیکال در نقطه 
مرکزی برنلی وجود دارد؛ مجسمه 10 فوتی که دارای نیروی باد است و از 
لوله های چرخشی شبیه به شکل یک درخت خمیده  تشکیل شده است. 
این درخت فلزی پیچ خورده توسط مایک توکین و آنا لیو، به عنوان بخشی 
از پروژه مجســمه یا نقطه برجسته سراسر حومه شــهر ایالت النکاشایر 

طراحی شده است. 

درخت آوازه خوان، عجیب ترین سازه جهان

 کارشناسان برای سفر به ســیاره مریخ و کره ماه در کنار طراحی و توسعه 
نسل جدید سفینه، موشک های فضایی و سوخت های پرقدرت که بتواند 
انسان را درفاصله زمانی کوتاه به مقصد برساند، توجه ویژه ای به سامت و 
تولید تجهیزات ویژه فضانوردان دارند. از جمله این تجهیزات ساخت نسل 
جدید لباس های فضانوردی و حتی طراحی نوعی چمدان با امکانات ویژه 
برای فضانوردان اســت.این چمدان منحصربه فرد RIMOWA نام دارد و 
حاصل همکاری محققان ناسا با یکی از شرکت های مشهور جهانی در زمینه 

تولید کیف و کفش است.

چمدانی ویژه گردشگران فضایی ساخته شد

واقعیت های جالب و شگفت انگیز در مورد زنبورهای دوست داشتنی )2(
زنبورها، حشره رسمی ۱۶ ایالت از جمله آرکانزاس و ویسکانسین هستند:از ۴۸ ایالتی در آمریکا که به طور رسمی یک حشره 
را به عنوان نماد خود انتخاب کرده اند، 1۶ ایالت زنبورها را حشره نماد ایالت خود دانسته اند. در یوتا اما شرایط متفاوت تر است زیرا نه تنها 
زنبورهای عسل را نماد حشــرات این ایالت می دانند بلکه لقب خود ایالت نیز ایالت کندو  اســت. این نام گذاری را می توان به ریشه های 

مورمونی آن نسبت داد.
 زنبورها با حرکات بدن شان با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند:زنبورها با حرکات فیزیکی شان مانند ضربه سر که به گفته محققان 

می تواند به معنای »توقف کردن« باشد یا رقص های پیچشی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
 ملکه زنبورها می تواند تا ۵ سال نیز عمر کند:با طول عمری بیش از ۵ سال، ملکه زنبور عسل بسیار بیشتر از زنبورهای کارگر یا زنبورهای 

نر عمر می کند. در مقابل، زنبورهای کارگر تنها ۵ یا ۶ هفته زنده می مانند.
  ملکه زنبور عسل روزانه بیش از دو هزار تخم می گذارد:یک زنبور عســل ملکه عموما تنها زنبور مــاده بارور درون کندو است که 

می تواند روزانه تا دو هزار تخم بگذارد.
 هر زنبور عسل کارگر تنها قطره ای کوچک از عسل کل کندو را در طول عمر خود تولید می کند:میانگین مقدار عسلی که هر 

زنبور عسل کارگر در طول عمر خود تولید می کند یک دوازدهم یک قاشق چایخوری است.
 زنبورها عالوه بر عسل مواد دیگری نیز تولید می کنند:زنبورها عاوه بر عســل تولیدات قابل توجه دیگری نیز دارند. آنها موم را از 
طریق غده های شکمی خود ترشح کرده و از آن برای ساخت شانه کندو استفاده می کنند. زنبورهای عسل همچنین ماده ای به نام »نان 
زنبوری« یا گرده خوراکی تولید می کنند که ترکیبی از گرده و عسل است. زنبورها می توانند ماده ای چسبناک به نام پروپولیس تولید کنند.
 زنبورهای کارگر می توانند با سرعت ۳۲ کیلومتر در ساعت پرواز کنند:به طور متوسط، زنبورهای عسل کارگر می توانند در حالت 
بدون بار، 1۵ تا ۲0 مایل را در یک ساعت بپیمایند. در پرواز بازگشت شان به سمت النه، در حالی که همراه خود شهد گل، گرده یا آب دارند، 

سرعت آنها کاهش می یابد.

وبگردی

افراد با طول عمر یکســان لزوما کیفیت زندگی یکســانی ندارند، برخی 
سالمندان از نظر جســمی و روحی کاما سالم هســتند و برخی دیگر با 
همان ســن و ســال امکان انجام فعالیت های روزانــه را ندارند.مطالعات 
 اخیر محققان ژاپنــی در مدل های حیوانی نشــان می دهــد ژنی به نام 
elpc-۲ in C. elegans در سامت کنهسالی نقش دارد.محققان این 
ژن را در نوعی کرم لوله ای شناسایی کردند. مطالعات نشان می دهد این ژن 

در انسان نیز وجود دارد.

کشف ژنی که تعیین می کند در پیری سالم هستید یا نه

 اجالس سراسری نماز با موضوع
 »نماز و مدرسه« فراخوان داد

ســتاد اقامه نماز با تاکید بر ســخنان رهبر انقاب مبنی بر اینکه 
»مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین تضمین 
برای ســامتی آینده  جامعه اســت« فراخوان بیست و هشتمین 
اجاس سراســری نماز را با موضوع »نماز و مدرسه« منتشر کرد.

فراخوان بیست و هشتمین اجاس سراسری نماز با عنوان »نماز 
و مدرسه« شامل موضوعاتی نظیر شیوه های دعوت دانش آموزان 
به نماز، نقش مدیران و معلمان در دعوت بــه نماز، نقش اولیا در 
رونق نماز مــدارس، راهکارهای حضور فعــال روحانیون در نماز 
مدارس، چگونگی پیوند مدرسه با مسجد، راهکارهای رونق نماز 
مدارس و چگونگی نقش دانش آموزان در رونق نماز مدارس است.

عاقه مندان می توانند آثار خود را در قالب های ایده ها و تجربیات 
موفق، علمی و پژوهشی )کتاب و مقاله(، آثار ادبی و هنری )شعر، 
رمان، قصه، خاطره و سرود، فیلم نامه، نمایشنامه، فیلم کوتاه، مستند 
و پویانمایی، موشن گرافی،  طرح های گرافیگی  عکس، خط، پوستر، 
اینفوگرافی و تابلو مقاله( ارائه کنند. مهلت شرکت در این فراخوان 
تا 1۵ آبان ماه سال جاری است و ثبت نام و ارسال آثار از 1۵ تیرماه 
آغاز شده و عاقه مندان از طریق سایت ستاد اقامه نماز یا صندوق 

پستی: 1۴177۴31۸1 می توانند اقدام کنند.

در این تیمارخانه
»در این تیمار خانه« اثــر جواد مجابی از جملــه کتابی هایی 
است که مطالعه آن به عاقه مندان داستان های ایرانی توصیه 
می شــود.  در قســمتی از این رمان می خوانیم:»تن زندانیان 
کشته شده و له شده، تکه به تکه، سنگفرشی را می ساخت که زیر 
چکمه های پدرم تا گذشته ای دور امتداد داشت. تراوش خون 
و زهرآبه از اجســاد بی گناهان تنفس فضا را گندان و پرخفقان 
کرده بود. چه خیال ها از تو در سر داشتم پدر! قهرمان کشته شده 
در راه میهن با آن ساخ دیوانه شده از آزار و تجاوز چقدر فاصله 
داشت. خیال سبکسار پیوند داشــتن با مردی مهربان سال ها  
مرا از سرخوشی مست می کرد و حاال پذیرش واقعیِت تازه مرا 
در تمامی آن ســال ها ابلهی زودباور، که با اولین عبارات گول 
می خورد، به خودم نشان می داد...« جواد مجابی در این رمان یک 
نگاه تاریخی را به خواننده عرضه می کند، در واقع نوعی روشنای 
تاریخی به متن می تاباند و بــه خواننده می گوید همان طور که 
به واقعه ای در روزگار خودت نگاه می کنی آن را در روشــنای 
تاریخی ای ببین که به آن تابانده شده تا بدانی که اینها در تاریخ 
تکرار شــده و فقط در دوره تو و برای تو و نسل تو اتفاق نیفتاده 
است. در این تیمار خانه  را انتشــارات ققنوس در 30۴ صفحه 

چاپ و روانه بازار کتاب کرده است.

پرداختن به سیره اهل بیت )ع( پاسخگوی 
بسیاری از ابهامات تاریخی است

رییس دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم در مراسم رونمایی 
از جدیدترین آثار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت )ع( اظهار 
داشت: این پژوهشگاه سال گذشته 7۶ عنوان تولید اثر داشت و 
امسال نوید 1۲1 جلد کتاب را داده اند که از این تعداد قریب به 
30 جلد متعلق به پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت )ع( است.

حجت االسام والمسلمین احمد واعظی با اشاره به ثمره این آثار 
گفت: الگو گیری های فــردی و اینکه این آثار دربردارنده اقوال 
معصومین )ع( نبوده و بیشتر بر رفتار و سیره ائمه )ع( پرداخته 
ازجمله ثمرات این کتاب ها بوده که بسیاری از ابهامات تاریخی 
را می تواند پاســخ دهد. وی قرن دوم هجــری را پر از التهابات 
سیاســی و تنش های فکری دانســت و ابراز کرد: بســیاری از 
انشعابات تاریخی به این قرن برمی گردد و این اعتقادات بیشتر 
وجه سیاسی داشته است. واعظی، ثمره اساسی و مهم این آثار 
را میزان استحصال از کتاب و سنت برای وجه اجتماعی زیست 
انســانی عنوان کرد و گفت: اینکه چگونــه می توانیم به قرآن 
در زیســت اجتماعی خودمان مرجعیت ببخشــیم و یا چگونه 
می توانیم از سیره اهل بیت )ع( در مرجعیت بخشیدن به زیست 

اجتماعی بهره بگیریم بسیار مهم و حائز اهمیت است.

دیدگاهخبرکتاب

طبیعت بکر سیستان 
و بلوچستان

سیستان و بلوچستان در 
شرقی ترین نقطه کشور، 
یکی از نقاط منحصربفرد 
ایران به شــمار می رود 
که دارای طبیعتی بکر 
و سرشار از زیبایی های 

خداوندیست.

اینستاگردی

عاشقانه زیبا و غمگین همسر شهید رضایی نژاد

وقتی هوتن شکیبا برای امیر کاظمی برادری می کند

شهره پیرانی با انتشار این عکس نوشت: دردا 
که درد رفتنت درمان نــدارد... مانده ام اگر 
جای مان عوض می شــد تو چگونه بودی؟ 
بــه نبودنم هرگز عــادت می کــردی؟ چه 
وقت ها بیشــتر یادم می کردی؟ از من برای 
دخترکمان چه تعریف می کردی؟ بغض که 
می کردی کجا خالی مــی کردی دردهایت 
را؟دارد می شود هشت سال! می دانی هشت ســال یعنی چه؟ وقتی رفتی آرمیتا تازه 
چهارســال و نیمش بود یعنی کمی بیشــتر از نصف هشت ســال و ما فکر می کردیم 
دخترمان دیگر بزرگ شده!من االن از سن شــهادتت بزرگ ترم! چهار سال بزرگ ترم. 
می دانی چرا یادآوری می کنم اینها را؟شــنیده ام آن دنیا زمان معنی ندارد. می ترسم 
حواست نباشد چه بر ما گذشته! می خواهم همچنان حواست به حال مان باشد.دوستت 

دارم و یادت تا به ابد در روانم جاری است. سایه ات مستدام!

امیر کاظمی با انتشــار این عکس نوشــت: آقا شــکیبا ممنون که همیشه مثل یک 
 برادر بزرگ تر حواســت بهم هســت ... .اینــارو بهت گفتــه بودم یا نگفتــه بودم ؟!

پ.ن : علت بی اعصابی هر دو نفر در عکس مشخص نیست !

افســانه بایگان با انتشــار این عکس 
نوشــت:  قصــه بندگی ما بــه درگه 
دوســت،هر چه قســمت کند همان 
نیکوست،شــاد و تســلیم ســوی 
ســلطانیم،که همه فانی انــد و باقی 
اوست)دلنوشته/تیرماه۹۸(#شاهد 
صحنــه بــر دار کردن شــیخ خلیفه 
#سریال #ســربداران #کارگردان 

#محمد علی نجفی

هرچه قسمت کند همان نیکوست
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