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گالری صفر و یک
دغدغه ها، انسان معاصر

مدیا:عکس
۷ تیر  الی ۷ مرداد

حس هنری داشتن؛
اگلری ها و تماشای 

اکرهای هنری فقط مختص 
به هنرمندان نیست. این جور 

فعالیت ها برای همه افراد 
باعث  آرامش میشه!
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چسبندگی کاالها به گرانی
  رییس اتاق اصناف اصفهان وعده داده که کاالها ارزان می شود؛ اما به نظر نمی رسد  به زودی این اتفاق بیفتد 

 به  دستور رییس کل دادگستری استان، برای افرادی که تنها به خاطر مهریه در زندان هستند، شرایط تازه ای شکل می گیرد

خارج از نوبت
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ذوب آهن از ابتدای سال 
1399 آالینده نخواهد بود

مدیر ایمنی، بهداشت ومحیط زیست
 ذوب آهن اصفهان:
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مدیر بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری 
تاسیسات شهری شهرداری خبر داد:

افزایش کیفیت روشنایی شهر

همه چیز را فدای قهرمانی 
نمی کنیم

مدیر عامل باشگاه سپاهان:
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  با راه اندازی سامانه رزرو الکترونیک اماکن استیجاری در اصفهان؛

 واحدهای اقامتی غیر مجاز از شهر رخت برمی بندند
واحد، سوئیت، منزل و  ...اینها کلماتی است که عموما در ورودی شهرها به چشم 
می آید؛ کلماتی که روی کارتن افرادی نوشته شده که به فعالیت در زمینه اجاره 
واحدهای اقامتی غیر مجاز مشغول هستند، فعالیتی که به دلیل نداشتن مجوز قانونی در سال های 
گذشته آسیب های زیادی از جمله مشکالت امنیتی، اخالقی و بهداشتی را برای گردشگران ایجاد 

کرده از این رو اهمیت ساماندهی این اماکن استیجاری خود را نشان می دهند تا...
صفحه   ۷

کنسرت مهدی احمدوند
سالن سیتی سنتر

9 مرداد

گالری اکنون
حال استمراری

۲۸ تیر الی ۲ مرداد

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
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میانجی گری را می توان آخرین راه حل قبل از مناقشه 
و رویارویی دانست؛ دستاویزی که در پرونده هسته ای 
ایران هم در اروپــا و هم در خاورمیانــه، تعدادی از 
کشــورها به دنبال آن هســتند، هر چند تا کنون 
موفقیتــی در این زمینه به دســت نیامده اســت. 
قبل از به جریــان افتادن کاهش تعهــدات ایران ، 
موج ســفرهای دیپلماتیک به تهران نشان از تمایل 
کشــورهای نزدیک به ایران برای کاستن از تنش ها 
بود؛ تالش هایی که البته در آن زمان عمال عقیم ماند. 
حاال با شــدت گرفتن تنش ها در خلیج فارس پس 
از مصادره نفتکش انگلیسی توســط ایران بار دیگر 
مقامات سیاسی کشــورهای همسایه برای رایزنی و 
یا به اعتقاد رسانه های دنیا، میانجی گری راهی ایران 
شده اند. پس از سفر غیر منتظره نخست وزیر عراق 
به کشورمان حاال قرار است وزیر امور خارجه عمان 
نیز هفته آینــده به ایران بیاید. شــبکه خبری یورو 
نیوز، این سفر را در جهت میانجی گری و آرام کردن 
موضع ایران در برابر غرب ارزیابی کرده  است. هر چند 
عمان همواره به عنوان میانجی سنتی میان ایران و 
آمریکا شناخته می شود؛ اما طی ماه های اخیر تقریبا 
تمام تالش ها برای نزدیکی غرب و ایران بدون نتیجه 
مانده است. آنچه این بار نقش عمان را پر رنگ تر کرده 
، افزایش تنش ها در خلیج فارس و در آب های مرزی 
این کشور است. عمان به همراه ایران بر تنگه هرمز 

حاکمیت دارد. این اشتراک در شرایطی که ایران در 
این منطقه با غرب عمال وارد مناقشه و رویارویی شده 
است، می تواند مسائل امنیتی دشواری را برای عمان 
ایجاد کند  و یکی از پول سازترین و موثرترین امتیازات 
استراتژیک این کشور را به مخاطره بیندازد. به همین 
دلیل عمانی ها به عنوان دوســتان ایران و متحدان 
آمریکا و انگلیس می توانند در مجاب کردن دو طرف 
به حل این مسئله از راه های دیپلماتیک امیدوار باشند. 
عالوه برعمان، کشــورهای دیگر هم همچنان برای 
میانجی گری در این مســئله ابزار تمایل می کنند. 

حتی نخست وزیر ژاپن که سفرش به ایران با وجود  
هیاهوی رسانه ای، عمال نتیجه ای در بر نداشت هم 
اعالم کرده همچنان به دنبال کاستن از تنش ها و به 
نوعی میانجی گری میان ایران و آمریکاست. آخرین 
فردی هم که به جمع میانجی های این بحران پیوسته 
است، عمران خان است. او که در آمریکا به سر می برد 
اعالم کرده که در صورت خواســت یکی از طرفین 
و قبول طرف دیگر، اســالم آباد آماده میانجی گری 
میان تهران و واشــنگتن اســت. عمران خان گفته: 
پاکستان، خواهان برقراری صلح و امنیت در منطقه 

است و عالقه ای به افزایش تنش ها در منطقه ندارد؛ 
ما اعالم کرده ایم که اگر یک طرف درخواست کند و 
طرف دیگر نیز موافق باشــد پاکستان آماده است تا 
نقش میانجی گری را ایفا کند. میانجی گری ها البته 
تنها به روابط میان ایران و غرب خالصه نمی شــود، 
مصر و عراق هم در حال رایزنی با ایران برای آشــتی 
با عربستان هستند. پایگاه خبری لبنان 24 به نقل از 
منابع آگاه مدعی شــده که تالش های مستقیمی از 
سوی هیئت هایی از عراق و مصر برای میانجی گری 
میان عربســتان و ایران وجود دارد و آزادی نفتکش 
نفتی ایران در آب های جده هم بخشی از این تالش ها 

بوده است.
قدرت نمایی اخیر ایــران در برابر نیروهای حاضر در 
خاورمیانه و برتری دفاعی و نظامی که کشورمان از 
خود نشان داده است، شرایط در خلیج فارس را به نفع 
ایران تغییر داده؛ این برتری عمال موضع و لحن آمریکا 
در برابر ایران را هم نرم تر کرده اســت. در شرایطی 
که نه آمریکا و نــه انگلیس موضع گیری تندی علیه 
اقدام اخیر کشــورمان انجام نداده اند، می توان گفت 
که گزینه اول این کشــورها هم حل این اختالفات 
از مجاری دیپلماتیک خواهد بود و با توجه به بسته 
بودن راه گفت وگو میان ایران و آمریکا و البته بدبینی 
و ســردی روابط با انگلیس، کشورهای دوست بهتر 
می توانند در این مورد راهگشــا باشند. بر این اساس 
طی روزهای آینده میانجی های بیشــتری به سوی 

ایران روانه خواهند شد.

 تکرار قطعی گسترده برق 
در ونزوئال

دولت ونزوئال، قطعی های گسترده برق که به تازگی 
در پایتخت و نواحی دیگر این کشور رخ داده است 
را »حمله الکترومغناطیســی« نامیده است. جرج 
رودریگز، وزیر ارتباطات این کشــور، از این قطعی 
گسترده برق تحت عنوان »رخدادی ملی« یاد کرده 
و دلیل وقوع آن را در رسانه ملی ونزوئال این چنین 
عنوان کرد: اولین نشــانه ها از تحقیقات، اشاره به 
وجود حمله ای الکترومغناطیسی دارد که در تالش 
برای آســیب رساندن به سیســتم ژنراتور برق آبی 
»گویان« بوده است. دولت ونزوئال، موضوع قطعی 
گسترده برق را که تبدیل به امری متداول در ونزوئال 
شده است، خرابکاری عنوان می کند؛ اما مخالفان و 
رسانه ها، آن را به کمبود سرمایه، مدیریت ضعیف، 
مهاجرت پرسنل و مهندسان کاربلد و نیز وجود فساد 

نسبت می دهند.

 اجالس آینده گروه هفت
 در زمین گلف ترامپ

بر اساس گزارش یک رسانه آمریکایی، دونالد ترامپ 
درنظر دارد سال آینده میالدی نشست سران گروه 
هفت را در یک ملک تفرجگاهی مجهز به زمین گلف 
خود در میامی آمریکا مشــهور به »ترامپ نشنال 
دورال« برگزار کند. این گزارش پایگاه آکســیوس 
به نوعی تایید کننده گزارش مشــابهی اســت که 
واشنگتن پســت در ماه ژوئن منتشر کرده و در آن 
همین ادعای مطرح بودن ایــن ملک تفرجگاهی 
ترامپ به عنوان مکانی برای میزبانی از اجالس گروه 
هفت مطرح شده بود. میزبانی از اجالس گروه هفت 
در محل این زمین گلف می تواند ســبب تحریک 
مجدد حساســیت عمومی در خصوص استفاده و 
منتفع شــدن ترامپ از امالک و هتل هایش شود. 
دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا قوانینی را 
ارائه کرده اند که صرف هزینه از سوی دولت فدرال 
آمریکا در مکان های تجاری ترامپ را ممنوع می کند.

خشم افغان ها از اظهارات 
ترامپ ادامه دارد

ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات 
رییس جمهور آمریکا مبنی بر توانایی این کشور برای 
محو افغانستان از نقشــه جهان گفت که واشنگتن 
درباره این اظهارات توضیح دهد و ما اجازه دخالت 
به هیچ کشــور خارجی را در افغانستان نمی دهیم. 
»دونالد ترامپ« در دیدار با »عمران خان« نخست 
وزیر پاکستان مدعی شد که ارتش آمریکا قادر است 
تا در یک هفته در جنگ افغانستان پیروز شود؛ اما 
»نمی خواهد 10 میلیون نفر کشــته شود«. ترامپ 
افزود: در غیراین صورت آمریکا می توانست تا طی 

10 روز افغانستان را از نقشه جهان محو کند.

مخالفت احزاب آلمانی با 
افزایش سهم برلین در ناتو

احزاب ســبزها، چپ ها و حتی دوســتان »آنگرت 
کرامپ کارن باوئر« نامزد وزارت دفاع در فراکسیون 
دموکرات مســیحی آلمــان، مخالفت خــود را با 
درخواســت وی برای افزایش بودجــه دفاعی این 
کشــور اعالم کردند. کارن باوئر که قرار است برای 
دفاع از برنامه های خود در بوندستاگ حاضر شود به 
تازگی در گفت وگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه بر 
لزوم افزایش بودجه دفاعی کشور به میزان 2 درصد 
تاکید کرده اســت. وی گفت: آلمــان طبق برنامه 
تعیین شده از سوی ناتو باید تا سال 2024 میالدی 
میزان بودجــه دفاعی خود را به 2 درصد برســاند 
که این به معنای تحمیل هزینــه چندین میلیارد 
دالری به بودجه جاری دولت اســت. این در حالی 
است که احزاب سبزها، چپ ها و حتی شماری از هم 
حزبی های وی در پارلمان، این رویکرد را به باد انتقاد 
گرفته اند. همچنین حزب سوسیال دموکرات که در 
دولت ائتالفی حضور دارد، با مخالفت شدید با این 
مسئله اعالم کرده است که موضوع افزایش بودجه، 
موضوعی تمام شده است و وزیر دفاع جدید نباید 

بار دیگر آن را پیش بکشد.

میانجی ها به صف شدند  تشکر رهبر انقالب
 از مردم متدین »کشمیر«

سومین مرحله کمک های شیعیان و مردم نیکوکار 
هندوستان برای سیل زدگان کشور، به مبلغ ۷0 
هزار دالر وجه نقد به همــراه 1۵ میلیون روپیه از 
سوی نماینده مقام معظم رهبری در هندوستان 
به رییس کمیته امداد امام)ره( تحویل شد. نماینده 
مقام معظم رهبری در هندوســتان با حضور در 
کمیته امداد، سومین مرحله کمک های شیعیان 
هندوستان برای مردم ســیل زده کشورمان را به 
این نهاد اهدا کرد. ســیدپرویز فتاح در نامه ای به 
حجت االسالم والمسلمین قمی، معاون ارتباطات 
و بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، ضمن تقدیر 
از این اقدام مــردم نیکوکار هندوســتان، تاکید 
کرد که این مبلغ همچون کمک های پیشــین، 
صرف تامین نیازها و مسکن مددجویان ساکن در 
مناطق سیل زده خواهد شد. به دنبال وصول این 
نامه، معاونت بین الملل دفتر رهبر معظم انقالب 
اسالمی مراتب تشکر حضرت آیت ا...خامنه ای را از 
احساسات و عواطف ارزشمند مردم متدین و مقاوم 

کشمیر، ابالغ کرد.

پرونده معاون وزیر آموزش و 
پرورش به مجلس رسید

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفت: پرونده معــاون وزیر آموزش و پرورش که 
چندی پیش منتشر شد در کمیسیون آموزش 
بررسی می شــود. محمد جواد ابطحی با اشاره 
به انتشــار فیش حقوقی معــاون وزیر آموزش 
و پرورش و همچنین اســناد جدیــدی که در 
خصوص بورســیه تحصیلی وی منتشــر شد، 
اظهار داشت: در این خصوص ما بررسی هایی را 
داشته ایم و در مجلس پیگیر این موضوع هستیم. 
وی افزود: قطعا به طور ویژه در کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس، موضوع معاون وزیر آموزش 
و پرورش را بررسی می کنیم و در صورت احراز 
این تخلفات، رسیدگی های الزم برای ادامه روال 

قانونی آن را  انجام خواهیم داد.

»ظریف« به کمیسیون امنیت 
ملی مجلس می رود

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســالمی از حضور 
»محمدجواد ظریــف« وزیر امــور خارجه در 
جلســه یکشــنبه هفته آینده این کمیسیون 
خبر داد. ســید حسین نقوی حســینی اظهار 
داشــت:  کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس، یکشــنبه هفته آینده میزبان 
»محمد جواد ظریف« وزیــر امور خارجه برای 
بررسی آخرین تحوالت حوزه دیپلماسی و ارائه 
گزارشی از سفرشــان به نیویورک خواهد بود. 
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلــس تصریح کرد: در این جلســه 
موضوع آخرین وضعیت نفتکش توقیف شــده 
ایران در جبل الطارق توســط دولت انگلیس و 
توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه هم مورد 

بررسی قرار می گیرد.

ایران خواستار دسترسی شیخ 
زکزاکی به خدمات درمانی شد

ســخنگوی وزارت خارجه گفت: از مسئولین 
نیجریه انتظار می رود در اســرع وقت نســبت 
به انتقال شــیخ ابراهیم زکزاکی بــه خارج از 
بازداشــتگاه برای دسترســی وی به خدمات 
درمانی مناسب و فوری اقدام کنند. »سیدعباس 
موسوی« با ابراز نگرانی شدید از درگیری ها در 
ابوجا، خشونت و توسل به زور در این تظاهرات 
را محکوم کرد. موســوی با تاکیــد بر اهمیت 
حفظ امنیت و ثبات در نیجریه و آسایش مردم 
خواستار حفظ آرامش دوطرف، خویشتنداری 
مسئولین نیجریه، تسریع در روند درمان شیخ 
زکزاکی و رفع نگرانی های موجود نســبت به 
وخامت حال ایشان و همچنین حل مشکالت 

موجود از طریق گفت وگو شد.

علی مطهری 
عضو فراکسیون امید مجلس:

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس بــا بیان اینکه 
اینستکس نباید به کاله گشــادتری از برجام برای 
ایران تبدیل شــود، گفــت: غرب گرایــان درباره 
راه اندازی این ســامانه تبلیغات گسترده ای را آغاز 
کرده اند. علی اکبر کریمی با بیان اینکه طرف های 
باقی مانده در برجام بایســتی در برابر تحریم های 
آمریکا علیه ایــران دیوار محافظتــی ایجاد کنند 
اظهار داشــت: اینســتکس باید برای کشورهای 
ثالث و قراردادهای نفتی هم قابل اســتفاده باشد. 
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس، گفت: در این جنجال تبلیغاتی، جالب ترین 
نکته این است که گفته می شود »نخستین انتقال 
بانکی توسط اینســتکس انجام شد«، در حالی که 
این ســامانه، هیچ ارتباطی به مکانیسم های بانکی 
ندارد، صرفا یک سامانه تهاتری محدود به غذا و دارو 
است و تحریم هایی که اروپایی ها در برجام متعهد 
به برداشته شدن آنها شده اند، با وجود این سامانه 

همچنان پابرجا خواهد بود.

اینستکس هیچ ارتباطی به 
مکانیسم های بانکی ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

تخریب خانه های فلسطینیان 
 از سوی نیروهای اسراییل

 در حومه شهر قدس

 بخشی از مردم تمایلی به شرکت در انتخابات  ندارند

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم تهران درباره اینکه گفته می شود 
به تازگی جمعی از اصالح طلبان با ســخنگوی 
شورای نگهبان گفت وگویی داشته اند که طی آن 
به تحریم انتخاباتی اشاره شده است، اظهار داشت: 
به هر حال این روش درستی نیست. علی مطهری 
افزود: ما باید از امکانات موجود حتما استفاده کنیم 
و کنار کشیدن به ضرر خودشان و کشور است. وی 
تصریح کرد: اصالح طلبــان باید به طور فعال در 
انتخابات شرکت کنند و حتی با معتدل ها ائتالف 
کنند تا کرسی های بیشتری را در مجلس آینده به 
دست بیاورند. مطهری در پاسخ به این سوال که 
فکر نمی کنید تحریم های انتخاباتی باعث کاهش 
مشارکت مردم خواهد شد، گفت: بله، همینطور 
است. به هر حال اگر تحریم انتخاباتی کنند قطعاً 
مشارکت مردم کاهش خواهد یافت همانطور که 
اکنون هم بخشی از مردم تمایلی به شرکت در 

انتخابات ندارند.

 بخشی از مردم تمایلی به 
شرکت در انتخابات  ندارند

دریادار خانزادی
فرمانده نیروی دریایی ارتش:

نماینده مردم مشــهد اظهار کرد: علت حمالت به 
جریان انقالبــی و مواضع بنده این اســت که ما به 
ملکه نفوذ حمله ور شده ایم. کریمی قدوسی گفت: 
اگر ما اســمی از یک نفوذی و یا دوتابعیتی ها مثل 
دری اصفهانی برده ایم، بر اســاس مستندات بوده 
اســت. وی افزود: با اصرار دوســتان، آقای جمالی 
نوبندگانی اسامی این 100 نفر را قرائت کرد. باز هم 
من تاکید کردم که این اسامی پخش نشود، چون 
به مصلحت نیست؛ اما آقای رحیمی مصاحبه کرد 
و گفت اسم آقای روحانی در این لیست بوده است. 
وی افزود: برخی نمایندگان من را متهم کردند که 
از افغانســتان آمده ام و جد و آبادم افغانی است. به 
دلیل اینکه بنده گفته ام رییس جمهور دوتابعیتی 
است. کریمی قدوســی اظهار داشت: دستگاه های 
نظارتی وزارت اطالعات، ثبت احوال، سپاه پاسداران 
و شورای نگهبان، اتهامات آقای رحیمی علیه بنده 
را بررســی کنند؛ این اتهامات کذب محض است و 

شرافت ایشان را نیز زیر سوال برده است. 

 »کندوی نفوذ«
 شکل گرفته است

نمایند مجلس:

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران گفت: دشــمن در بعضی جاها ما را رصد 
می کند؛ اما در برخی نقاط هــم قادر به رصد 
ما نیست. دشــمن از محلی که قادر به رویت 
ما نیســت، منتظر غافلگیری باشد. خانزادی 
افزود: منطقه ما امن اســت و بــه هیچ عنوان 
نیاز به حضور هیچ بیگانه ای نیســت و خوب 
اســت دوباره به مرزهای خود نگاه کنند، اگر 
با دقت ایــن فاصله را بررســی کنند خواهند 
دید که از مرزهــای آمریکا تــا منطقه خلیج 
فارس حدود 12 هزار مایل فاصله وجود دارد، 
پس حضور آنها در ایــن منطقه و دور از خاک 
خود کامال بی معناست و چیزی جز اینکه آنها 
به دنبال تهدید کشــورهای قدرتمند منطقه 
هستند که موجب بی نیازشدن این کشورها از 
 حضور نیروهای استکباری در منطقه است را 

القا نمی کند.

 دشمن
 منتظر غافلگیری باشد

پیشخوان

بین الملل

یک تحلیلگر آمریکایی فعال در زمینه مســائل اطالعاتی و امنیتی، 
نوشت: اگر گزارش های منتشر شــده درباره بازداشت 1۷ جاسوس 
آمریکایی در ایران درست باشــد، واشنگتن باید فورا افسران لو رفته 
سیا را فرابخواند. »جوزف فیتساناکیس« کارشناس آمریکایی مسائل 
اطالعاتی و امنیتی با بیان اینکه توصیف ایران از نحوه جذب جاسوس 
توسط آژانس مرکزی اطالعاتی آمریکا )سیا(، صحیح به نظر می رسد، 
نوشته است که واشنگتن باید افسران اطالعاتی لو رفته را فرابخواند. 

فیتســاناکیس در پایگاه »اینتل نیوز« که به صورت تخصصی اخبار 
مربوط به ســرویس های اطالعاتی را پوشش داده و تحلیل می کند، 
نوشته است: »چه کسی راســت می گوید؟ ابتدا باید اشاره کرد که 
تردیدی وجود ندارد که سیا به شــدت در ایران نیرو جذب می کند، 
چراکه جمهوری اسالمی ایران یکی از اهداف اطالعاتی اصلی آمریکا و 
البته جهان است. از سال 1۹۷۹ که واشنگتن سفارت خود را در ایران 
از دست داد، کار سیا برای جمع آوری اطالعات از داخل این کشور غنی 

از انرژی، دشوارتر شد.« فیتســاناکیس، گیر انداختن 1۷ جاسوس 
ســیا، آن هم با توجه به اینکه ایران اعالم کرده این افراد یکدیگر را 
نمی شناخته اند، بسیار دشوار توصیف کرده و به همین جهت مدعی 
شده که ممکن است این عملیات با بازداشت دو یا سه جاسوس آغاز 
شده و به افراد دیگر بسط یافته باشــد. او نوشته است که اگر روایت 
ایران دست باشد، این یکی از »بزرگ ترین فجایع در زمینه جمع آوری 

اطالعات در تاریخ ۷2 ساله سیا« به شمار می آید. 

درخواست فوری از واشنگتن درباره بازداشت جاسوسان سیا در ایران

 عراق، عمان و پاکستان تالش ها برای میانجی گری میان ایران و غرب را آغازکرده اند؛

»سیا« در تور ایران

خودمختاری  تحدیــد   
موسسات خیریه

پولی گم نشده است

در قطر شــاغل شوید با 
حقوق 25 میلیون تومانی!

بررسی نامه دولت برای تحریم مالی صداوسیما در شورای نظارت
عضو شورای نظارت بر صدا وســیما با تاکید بر غیر قانونی بودن مصوبه اخیر دولت درباره مشروط شدن 
پرداخت بودجه صدا و ســیما به نظر دو نماینده قوه مجریه در شــورای نظارت گفت که به زودی نامه 
رییس جمهور در این شورا بررسی خواهد شد. بر اساس اخبار منتشر شده نیز تخصیص بودجه سه ماهه 
دوم صداوسیما صفر شده و بناست با ندادن بودجه به این ســازمان از سوی دولت، اعمال فشار بیشتری 
برای پذیرفتن شرایط به صداوسیما وارد شود. این در حالی است که حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت در 
گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها در مورد صحت نامه رییس جمهور به نوبخت گفته: »شــما با سخنگوی 
دولت صحبت کنید!« بعد از این ماجرا، محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران گفت که در خصوص یک سریال در جلسه هیئت دولت، بحث هایی مطرح شد 
اما اینکه این موضوع باعث کاهش بودجه صداوسیما شده باشد، خیر چنین چیزی مطرح نبوده و بودجه 

صداوسیما کاهش نیافته است.

تقاضای ۲۹ نماینده برای عزل »رحیمی« از هیئت رییسه مجلس
نماینده شاهین شهر در مجلس از نامه شکایت نمایندگان به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، با موضوع شکایت 
از عضو هیئت رییسه مجلس به خاطر اظهارات ساختارشکنانه خبر داد. حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: 
نمایندگان مجلس نامه ای را امضا می کنند که در این نامه از اظهارات ساختارشکنانه علیرضا رحیمی، عضو هیئت 
رییسه مجلس در جریان سوال وی از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس 
شکایت شده است. وی افزود: براساس این شکایت کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس طبق ماده 24 آیین نامه 
داخلی مجلس اظهارات علیرضا رحیمی را مورد بررســی قرار می دهد و چنانچه اظهارات وی ساختارشکنانه و 
برخالف قانون تشخیص داده شود، کمیسیون آیین نامه وی را از عضویت در هیئت رییسه عزل می کند. آنگونه 
که کاتب، رییس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: بر اساس آیین نامه، اگر 2۵ نفر از نمایندگان 
تقاضا کنند که هر یک از اعضای هیئت رییسه به وظایف و تعهدات خود عمل نکرده است، طبق قانون کمیسیون 

آیین نامه داخلی مجلس، سه روز فرصت دارد که هیئتی را برای بررسی این موضوع تشکیل دهد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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در بودجه 98 بودجه ای برای سامانه دوم آبرسانی قرار دادیم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

نوشابه گازدار

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای استان اصفهان:

ظرفیت تصفیه خانه، جوابگوی 
کل استان اصفهان نیست

معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقــه ای اســتان اصفهــان گفــت: ظرفیت 
تصفیه خانه، جوابگوی کل استان اصفهان نیست؛ 
به همین خاطر، پروژه ای در استان تعریف شده 
که در آن احداث تصفیه خانه جدید، پیش بینی 
شده است. حسن ساسانی اظهار داشت: در حال 
حاضر آب شرب متناسب با ظرفیت تصفیه خانه، 
بیشــترین میزان آب مصرفی خانوار است؛ زیرا 
گنجایــش تصفیه خانه آب شــرب، کفایت کل 

استان اصفهان را نمی دهد. 
وی بیان کــرد: در حال حاضر حجم آب پشــت 
ســد، ۷۹۵ میلیون متر مکعب است که ورودی 
آب به دریاچه پشت سد ۷۳ متر مکعب بر ثانیه و 
خروجی آن حدود ۷۳.۵ متر مکعب بر ثانیه است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
در بودجه 98 بودجه ای برای 
سامانه دوم آبرسانی قرار دادیم

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه ناچاریم برای سامانه دوم در بودجه 
۹۹ ردیف بگیریم، گفت: مشــکل اینجاست که 
دولت می خواهد طی مدت 2۵ ســال مشارکت 
مردمــی را بازپرداخت کند که خیــران این را 

نپذیرفته اند.
 حجت االسالم احمد سالک اظهار کرد: آب شربی 
که تصفیه خانه اول با دبی حدود 11 مترمکعب بر 
ثانیه فراهم می کند برای 2 میلیون نفر پیش بینی 
شده بود؛ اما امروز جمعیت استان اصفهان به ۵ 
میلیون و 2۵0 هزار نفر رســیده است؛ بنابراین 
سامانه اول نمی تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد 
و در نتیجه آن، فشــار آب افت کرده و در برخی 
نقاط نیز آب قطع می شود. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: در الیحه 
بودجه ســال ۹8 بودجه ای برای ســامانه دوم 
آبرسانی قرار دادیم و ســازمان برنامه و بودجه 
نیز آن را پذیرفته و به دنبال ردیف ســامانه دوم 
هســتیم که در این صورت با ســرمایه گذاری 
۵0-۵0 دولت و بخش خصوصی مشــکل حل 

خواهد شد.

 نوشابه گازدار با طعم 
لیمو و نعناع کریستال

 5,500
تومان

 نوشابه گازدار با طعم 
هندوانه کریستال

 5,100
تومان

نوشابه گازدار با طعم 
استوایی کریستال

 5,100
تومان

رییس اتحادیه فروشندگان گوشــت قرمز اصفهان گفت: دولت 
می تواند با تخصیــص ارز دولتی به دامــداران و تولید کنندگان 
گوشــت قرمز برای بهبود وضعیــت هزینه ها، قیمــت هر کیلو 
گوشــت قرمز در بازار را متعادل تر کند. اصغر پورباطنی با اشاره 
به کاهش تدریجی قیمت هر کیلو گوشــت گوســاله و گوسفند 

در بازار از اردیبهشــت ماه، اظهار کرد: قیمت هر کیلو گوشــت 
 گوسفندی درجه یک در هفته اخیر، افزایش را تجربه کرده است؛
اما فروشندگان گوشــت قرمز با درک صحیحی از شرایط بازار و 

توان خرید مردم، این افزایش قیمت را اعمال نکرده اند. 
وی افزود: عاملی که به صورت مســتقیم موجب افزایش قیمت 

گوشــت قرمز در بازار شده، واســطه گری و دالل بازی برخی از 
سودجویان در این بازار اســت. افزایش قیمت گوشت که اخیرا 
اتفاق افتاد، تغییری در میزان ســودآوری دامدار یا قصاب ایجاد 
نکرد؛ بلکه موجب کسب منفعت بعضی از سودجویان و واسطه ها 

در این بازار شد.

رییس اتحادیه گوشت قرمز:
تخصیص ارز دولتی به دامداران، قیمت گوشت را متعادل می کند

قیمت زمیــن، خانه و کاالها کاهــش می یابد؛ این 
وعده ای اســت که رییس اتاق اصناف اصفهان داده 
است. به گفته جهانگیری به طور حتم قیمت زمین، 
خانه و کاالها به تبع کاهش نوســانات قیمت ارز و 
سکه در روزهای آینده کاهش پیدا خواهد کرد. این 
سخنان در حالی از سوی این مقام مسئول رسانه ای 
شده که علی رغم کاهش پلکانی قیمت دالر و طال 
از ابتدای ســال جاری، قیمت ها در سایر بازارها به 
خصوص مسکن به صورت تصاعدی در حال افزایش 
بوده است و در مغازه های خرده فروشی به خصوص 
مواد خوراکی شــامل لبنیات، گوشــت و حبوبات، 
ارزانی مشــاهده نمی شــود؛ حتی برخی از اصناف 
مانند لوازم خانگی به صراحت اعــالم کرده اند که 
 مردم نباید انتظار ارزانی در این صنف داشته باشند؛

اما سوال این اســت که چرا پس از ارزانی دالر نباید 
انتظار کاهش قیمت برای سایر کاالها را داشت؟

 در این گزارش به بررســی برخی از عوامل پایداری 
گرانی در بازار خواهیم پرداخت.

ارز نیمایی، تغییری نکرده است
جدیدترین به روز رسانی آماری بانک مرکزی نشان 
می دهد دولت از فروردین سال گذشته تا اردیبهشت 
امسال 2۳ میلیارد و ۹۶ میلیون و ۳02 هزار و 80۶ 
دالر ارز ۴200 تومانی برای واردات اختصاص داده 
است که تقریبا معادل نیمی از واردات ۴2 میلیارد 
و ۶00 میلیون دالری در سال گذشته به کشور بوده 
اســت. این آمار نشــان می دهد که بخش زیادی از 
واردات کشور، وابســته به دالر نیمایی یا آزاد است 
که به دلیل باال بودن نرخ در ســال گذشته و قیمت 
تمام شده برای تولید کنندگان، نباید انتظار داشت 
تولیدکنندگان در بازار قیمت ها را کاهش دهند به 
عنوان مثال سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی در مورد چرایی عــدم کاهش قیمت 
گفته است که کاهش نرخ دالر در بازار آزاد تاثیری 
بر قیمت لوازم خانگی نــدارد؛  چرا که صنعت لوازم 
خانگی از ارز نیمایی استفاده می کند که نرخ آن در 
ماه های اخیر افزایش هم داشته است. این نکته ای 
اســت که در تولیدات داخلی مصادیق زیادی دارد؛ 

خودرو، فرش، حتی صنایع غذایی در ماه های اخیر 
به وسیله ارز نیمایی مواد اولیه خود را تامین کرده اند 
و به همین دلیل بــا ارزان شــدن دالر در بازار آزاد 

عمالتغییری در هزینه های آنها داده نمی شود.
افزایش  قیمت به سرعت، کاهش  به کندی

مسئله اصلی این است که نباید به همان سرعتی که 
دالر کاهش قیمت داشت، انتظار ارزانی هم داشته 
باشیم. بازار کشورمان به شدت تحت تاثیر جو روانی 
قرار دارد؛ بر همین اســاس انتظار گرانی همچنان 
در بازار وجود دارد و این مســئله از کاهش قیمت ها 
جلوگیری می کند. به گفته کارشناســان افزایش و 
کاهش قیمت ها متناسب با تغییر نرخ ارز، تابع فرمول 
اقتصادی ساده ای است که به تناسب عمل کرده و به 
مرور زمان قیمت ها را در بازار واقعی می کند؛ ضمن 
اینکه آثار تغییرات حاصــل از نرخ ارز روی کاال ها بر 

اساس طبقه بندی کاالیی متفاوت است، به گونه ای 
که روی برخی کاال ها تاثیر نرخ ارز، آنی اثر می گذارد، 
حال آنکه در برخی دیگر از کاال هــا با تاخیر همراه 
اســت و در مورد برخی دیگر از کاال ها به بازه زمانی 

بلندمدتی نیاز است.
تبعیت قیمت ها از قانون چسبندگی

هیچکس دوست ندارد جنســی را که گران خریده، 
ارزان بفروشــد. این وضعیت در دوره رکــود بازار 
موجب ثبات گرانی قیمت ها یا همان چســبندگی 
آن می شود؛ آنگونه که مهدی طغیانی استاد اقتصاد 
دانشــگاه اصفهان می گوید، به طورقطع بخشــی از 
دالیل افزایش قیمت ها، وابســته به دالر اســت که 
بر نرخ مواد اولیه، لوازم تعمیرات، هزینه های حفظ 
و نگهداری دســتگاه ها و ... تاثیرگذار است و با وقوع 
هر اتفاقی در بــازار ارز، تامین کننده های مواد اولیه 

که عمدتا خارجی اســت، با توجه به بدترین حالت 
نــرخ ارز تغییر می کنــد. وی با بیان اینکه بیشــتر 
تولیدکنندگان در چند ماه گذشته قیمت های خود 
را بر اساس بازار غیررسمی ارز تامین کردند، گفت: 
مطابق نظریه چســبندگی قیمت هــا در اقتصاد، با 
کاهش قیمت هــا در بازار غیررســمی، اجناس بعد 
از تغییر قیمت، همچنان بــه وضعیت موجود خود 
چسبندگی دارند و به راحتی و با انعطافی که قیمت ها 

باال رفت، سیر نزولی پیدا نمی کنند.
 وی در خصــوص اینکــه چرا قیمت ها بــه راحتی 
کاهش نمی یابند، افــزود: بــازار ارز همچنان نیاز 
بــه حفــظ ثبــات در طوالنی مــدت دارد و هنوز 
بســیاری از تولیدکننــدگان و تجــار، اطمینــان 
 بــه کاهــش و ثبــات نــرخ دالر ندارنــد و ایــن

 موضوع زمانبر است.

چسبندگی کاالها به گرانی

   رییس اتاق اصناف اصفهان وعده داده که کاالها ارزان می شود؛ اما به نظر نمی رسد
 به زودی این اتفاق بیفتد 

مدیر ایمنی، بهداشت ومحیط زیست ذوب آهن اصفهان از رفع آالیندگی ذوب آهن تا پایان سال 
خبر داد. مجید مکاری در این رابطه گفت: صنعتی که آالینده نباشد، وجود ندارد و فرآیند تولید در 
ذوب آهن به گونه ای است که در بعضی موارد آالینده هایی را وارد محیط می کند؛ اما سازمانی که 
درباره آالینده ها نظر می دهد، سازمان محیط زیست کشور است که ذوب آهن را نیز پایش می کند، 
ذوب آهن گواهینامه  ISO 1۴001)استاندارد سیســتم مدیریت زیست محیطی( دارد که طی 

ممیزی انجام شده، هفته گذشته این گواهینامه تمدید شد. 
وی افزود: قبل از جدی شدن تحریم ها با اوکراینی ها برای اجرای واحد کک سازی قرارداد بستیم 
که در تحریم، اوکراینی ها پروژه را رها کردند؛ چون هیچ شــرکتی حاضــر به همکاری با ما نبود 
برای تکمیل پروژه با چینی ها قرارداد بســتیم و چینی ها پروژه باتری ۳ که طراحی آن اوکراینی 
بود را نهایی کردند؛ اما برخی تجهیزات بود که اوکراینی ها به ما ندادند و چینی ها نیز نداشتند که 
بدهند؛ اما درنهایت باتری ۳ کک سازی ساخته شد. تمام فرآیند تولید در ذوب آهن آالینده نیست 
و ناراحتی مردم از بوی کک است که از واحد کک سازی متصاعد می شود، بوی نامطبوع کک در 
تابستان به دلیل تغییر جهت وزش باد و روشن کردن کولرها در شب  بیشتر محسوس است. مدیر 
ایمنی بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: با بررسی های انجام شده مشخص 
شد درب های چینی واحد کک سازی پاسخگو نیست، از شرکت های بین المللی درخواست کردیم 
تا این درب ها را اصالح و درب فلکســیبل نصب کنند؛ اما هیچ شرکتی حاضر به همکاری نشد و 
مجبور شدیم خودمان این درب ها را بومی سازی کنیم که در نتیجه آن، درب فلکسیبل برای اولین 
بار در ذوب آهن طراحی، ساخته و نصب شد. وی افزود: درب های ساخته شده را سه ماه به صورت 
آزمایشی نصب کردیم و زمانی که مشخص شد جوابگوی نیاز شــرکت هستند، ساخت را ادامه 
دادیم؛ اما از آنجا که فرآیند تولید انبوه این درب ها را در ذوب آهن نداریم، از اردیبهشت تاکنون ده 
درب را نصب کرده ایم و تا پایان شهریور ۷۴ درب سلول باتری را خواهیم ساخت تا پایان سال تمام 
1۴8 درب سلول های باتری  تعویض خواهد شد و در نتیجه آن، آالیندگی فعلی که مردم منطقه 
از آن ناراحت هستند، رفع می شود. برای اجرای دو پروژه غبارگیر )Dedusting( و تمیزکننده 
درب نیز در حال رایزنی با شرکت های صاحب فناوری هستیم؛ اما به دلیل تحریم ها هنوز شرکتی 
حاضر به همکاری نشده است. مکاری با اشــاره به قوانین زیســت محیطی ایران گفت: قوانین 
سازمان محیط زیست کشور، صفر و یک است؛ یعنی هر صنعتی یا آالینده است یا آالینده نیست 
و بین هست و نیست، درجه ای تعریف نکرده است. پیش از این، رقم آالینده های ذوب آهن بسیار 
سنگین بود و تا سال ۹۵ میزان آالیندگی در برخی شاخص ها را تا ۹00 درصد کاهش دادیم؛ اما 
به دلیل اختالف جزئی با استانداردهای سازمان محیط زیست، هنوز آالینده محسوب می شویم و 
باید یک درصد فروش را به عنوان عوارض آالیندگی پرداخت کنیم. برخی دوست دارند ما آالینده 
باشیم؛ چراکه یک درصد فروش ذوب آهن 120 میلیارد تومان است که به شهرهای مجاور می رود؛ 
اما خرج پروژه هایی می شود که هیچ ربطی به محیط زیســت ندارد و شاید ضدمحیط زیست هم 
محسوب شود، اگر ذوب آهن آالینده نباشد، مجموعه های مدیریت شهری در اداره امور خودشان 

به مشکل برمی خورند.

مدیر ایمنی، بهداشت ومحیط زیست ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن از ابتدای سال 1399 آالینده نخواهد بود

اولین و تنها اپلیکشین راهنمای 
کنکور اقتصاد 

همه اطالعاتی کــه برای مطالعه 
کنکور ارشد اقتصاد نیاز دارید را 
ما برای شما گردآوری کرده ایم. 

منابع دروس، روش های مطالعه، 
تجربیات افراد موفق در کنکور، 
کارنامه و رتبه های سال های اخیر 
و. .. در اولین و تنها اپلیکیشــن 
راهنمای کنکور کارشناسی ارشد 

اقتصاد

کنکور ارشد اقتصاد

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

 ضمانت های اجرایی
 قوانین مالیاتی

کارشناســان چند هدف عمده و اساسی را در 
بازنگری و اصالح قانون مالیات ها مورد توجه 
قرار داده اند که از آن جمله می توان به ارتقای 
کارایی نظام مالیاتی، استقرار عدالت مالیاتی، 
افزایش رضایت مندی مودیــان و ذینفعان، 
تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای 
مالیاتی، بهبود توزیع درآمد و ثروت، افزایش 
اثربخشــی سیاســت های حمایتی مالیاتی، 
افزایش ضمانــت های اجرایی قانــون و رفع 
مشکالت اجرایی اشاره کرد.معموال قانونگذاران 
برای حســن اجرای قوانین و مقررات بایدها 
و نبایدهایی را لحــاظ می کنند که اصطالحا 
ضمانــت اجرایــی گفته می شــود. ضمانت 
اجرایی عبارت اســت از وسیله ای مستقیم یا 
غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی  
یا جبران زیان. به دیگر ســخن ابزاری است 
که اجرای موثر قوانین را تضمیــن کرده و از 
طرف دســتگاه های ذیربط در جامعه به کار 
گرفته می شود.ماده 202 در آخرین بازنگری 
قانون مالیات ها به دلیل تورم و پاره ای از عوامل 

اقتصادی به شرح ذیل اصالح شده است.
 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور 
مالیاتی کشــور می تواند از خروج بدهکاران 
مالیاتی -که میزان بدهی قطعــی آنها برای 
اشــخاص حقوقــی تولیــدی دارای پروانه 
بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست 
درصد سرمایه ثبت شده  یا مبلغ پنج میلیارد 
ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی 
تولیدی از ده درصد ســرمایه ثبت شــده  یا 
دو میلیارد ریال و سایر اشــخاص حقیقی از 
یکصد میلیون ریال بیشتر اســت- از کشور 

جلوگیری کند.

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

شرکت عمران شــهر جدید فوالدشــهر در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشــرده( زیر را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
 نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹8/0۵/02 می باشد.

نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسســات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشــهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به حساب 
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نوبت دوم

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهردیف
نحوه پرداختگوهینامه صالحیتفرآیند ارجاع کار )ریال(

1

مــورخ  ۹8/ص  /۳8۵۵
شــماره   -۹8 /۴ /۳0
مناقصه در ســامانه ستاد 
20۹8001۳۳۵000012

تهیــه مصالــح و تکمیل 
بخشی از عملیات اجرای 
معابر، پیــاده روها و دیوار 
ســنگ مالــون محالت 
فرهنــگ 1، فرهنگ 2 و 
 )f1 ،f2 ،f۳( ۳ فرهنــگ
و مرکــز بــرزن فرهنگ 
)برزن ششم( شهر جدید 
فوالدشــهر به اســتناد 
و  هفتصــد  مصوبــات 
هشتمین جلســه هیات 
مدیره شرکت عمران شهر 

جدید فوالدشهر

 2۵ ،۷1۴ ،۴۹۶ ،۶۴۵ 
ریــال بــر اســاس 
فهرســت بهای راه، 
باند فــرودگاه و زیر 
سازی راه آهن سال 

۹8

 1/28۵/۷2۴/8۳2
ریال

داشتن حداقل پایه پنج در 
گرایش ساختمان و ابنیه یا 
راه و ترابری از سازمان برنامه 
و بودجه )سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل پنجاه درصد 
از مبالــغ ناخالــص صــورت 
وضعیتهای تایید شده از طریق 
تهاتر بــا اراضی یــا واحدهای 
موجود با کاربــری مختلف در 
شهر جدید فوالدشهر به قیمت 
کارشناســی روز و پرداخــت 
مابقی یا به صــورت نقدی و یا 
از طریق اوراق یا اســناد خزانه 
اســالمی در صورت تخصیص 

صورت می گیرد.

2

مــورخ  ۹8/ص  /۳8۵۶
شــماره   -۹8 /۴ /۳0
مناقصه در ســامانه ستاد 
20۹8001۳۳۵00001۳

تهیــه مصالــح و اجرای  
عملیــات آماده ســازی 
بخشــی از محلــه دیــار 
چهــار )D۴( در بــرزن 
دیار )برزن چهارم( شــهر 
جدیــد فوالدشــهر بــه 
اســتناد مصوبات هفتصد 
و هشتمین جلسه هیات 
مدیره  شرکت عمران شهر 

جدید فوالدشهر

 21/001/8۶2/1۹۹
ریــال بــر اســاس 
فهرســت بهای راه، 
باند فــرودگاه و زیر 
سازی راه آهن سال 

۹8

 1/0۵0/0۹۳/10۹
ریال

داشــتن حداقــل پایه پنج 
در گرایــش راه و ترابری از 
ســازمان برنامــه و بودجه 
و  مدیریــت   )ســازمان 

برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل پنجاه درصد 
از مبالــغ ناخالــص صــورت 
وضعیتهای تایید شده از طریق 
تهاتر بــا اراضی یــا واحدهای 
موجود با کاربــری مختلف در 
شهر جدید فوالدشهر به قیمت 
کارشناســی روز و پرداخــت 
مابقی یا به صــورت نقدی و یا 
از طریق اوراق یا اســناد خزانه 
اســالمی در صورت تخصیص 

صورت می گیرد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه مورخ 
۹8/0۵/02 تا روز شنبه مورخ ۹8/0۵/12

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۴/۳0 روز شنبه مورخ ۹8/0۵/2۶ 
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز یک شنبه مورخ ۹8/0۵/2۷

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

فوالدشــهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کدپســتی 8۴۹1۷۴1111 ، 
صندوق پستی 8۴۹1۵-1۶۷ 

تلفن: ۵-0۳1۵2۶۳01۶1 دورنویس: 0۳1۵2۶2۴181 

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس ۴1۹۳۴-021 دفتر ثبت نام 88۹۶۹۷۳۷ و 8۵1۹۳۷۶8
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فرمول های طبیعی برای نرم 
کردن پوست دست و پا

پوست دست و پا به دلیل اینکه در معرض هوای آزاد 
قرار دارند، بیشتر تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی 
قرار می گیرند. در موارد بســیاری شاهد خشکی و 
ترک در پوست دست و پا هستیم همچنین گاهی بر 
اثر خشکی بیش از حد پوست دست زخم می شود. 
شــما می توانید با الیه برداری ســلول های مرده، 
پوســتی جوان و شاداب داشــته باشید همچنین 
مرطوب کننده ها با آب رســانی به پوست دست و 
پا به زیبایی آن کمک می کنند؛ افزون بر این برای 
آنکه پوست خوبی داشته باشید باید حداقل ۸ بار در 

روز آب بنوشید.
فرمول خانگی الیه برداری دســت و پا: این 
فرمول طبیعی سلول های مرده پوســت را از بین 
می برد و با الیه برداری به جذب رطوبت در پوست 

کمک می کند.
مواد تشکیل دهنده: ۲ واحد روغن هسته انگور، 
۲ واحد روغن نارگیل، یک واحد شکر قهوه ای، یک 
قاشق چای خوری عصاره وانیل، ۲ قاشق غذاخوری 

پودر دارچین
روش آماده سازی و طرز تهیه: روغن نارگیل و 
انگور را با یکدیگر مخلوط و شــکر قهوه ای را به آن 
اضافه کنید؛ ترکیبات را خــوب هم بزنید تا فرمول 
یک دستی به دست آید، سپس وانیل و پودر دارچین 
را به آن اضافه کنید و به مدت ۹۰ ثانیه پوست خود 
را با این فرمول ماساژ دهید؛ پس از ۱۵ دقیقه آن را از 
روی پوست خود با آب گرم بشویید؛ فرمول تهیه شده 
تا یک ماه قابل نگهداری اســت. پس از مرحله الیه 
برداری حاال باید پوست تان را مرطوب و آب رسانی 
کنید؛ آب رسانی به پوست شــما کمک می کند تا 

ترک یا زخم ایجاد نشود.
فرمول خانگی آب رســانی پوست: با به 
کارگیری این فرمول طبیعی به راحتی پوست تان را 

آب رسانی کنید.
مواد تشکیل دهنده: روغن انگــور، روغن بادام، 
روغن بابونه، کنجد، گل رز، عصــاره وانیل، عصاره 

دارچین، یک چهارم فنجان آب گل رز
طرز تهیه و روش استفاده:

چند قطره از تمام روغن هــا و عصاره ها را با آب گل 
رز مخلوط کنید و آن را در یک اسپری بریزید و این 
ترکیب را به پوست دست و پای تان اسپری کنید و 
سپس دور پوست دست و پا یک کیسه پالستیکی 
بکشید و برای چند دقیقه آن را ببندید تا به خوبی 

جذب پوست شما شود.

همراه با صبحانه، زنجبیل بخورید
»زنجبیل« از جمله طعم دهنده های نوشیدنی چای 
به حساب می آید. کارشناســان تغذیه و سالمت، 
مصرف زنجبیل را به دالیل پزشکی متعددی توصیه 
می کنند .صبحانه مهم ترین وعده غذایی اســت و 
افزودن زنجبیل که سرشار از مواد مغذی است، این 
وعده غذایی را سالم تر می سازد. از جمله دالیلی که 
به مصرف مرتب زنجبیل در هنــگام صبح توصیه 

می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کمک به کاهش وزن: زنجبیل به کنترل اشتها   
کمک می کند. بهترین روش مصــرف زنجبیل به 
منظور کاهش وزن، جوشانده زنجبیل یا آب زنجبیل 
است. برای تهیه جوشانده زنجبیل الزم است ابتدا 
مقداری آب را جوشانده و سپس دو تکه زنجبیل را به 
آن اضافه کنید. این مخلوط را مدتی بجوشــانید و 
ســپس از صافی رد کنید تا آماده مصرف شــود. 
همچنین مصرف این جوشانده هنگام صبح به تنظیم 

سطح قند خون کمک می کند.
 حفظ سالمت مو و پوست: مصرف مرتب آب 
زنجبیل هر روز صبح به حفظ سالمت پوست و مو 
کمک مــی کند؛ چــرا کــه آنتی اکســیدان ها و 
ویتامین های موجود در آن برای پوست و مو مفیدند. 
همچنین از بــدن در برابر عفونت های پوســتی و 

بیماری ها حفاظت می کند.
 بهبود سالمت روده ها: با مصرف زنجبیل، بیشتر 
اختالالت گوارشی برطرف می شود. افزودن این گیاه 
خوراکی به وعده غذایی صبحانه سیستم گوارشی را 

تقویت می کند.
 کاهش التهاب: زنجبیل به دلیل خواص ضدالتهابی 
نیز شناخته شــده اســت. مصرف مرتب زنجبیل 
هنگام صبــح در طوالنی مدت بــه کاهش التهاب 

منجر می شود.
 کنترل سطح کلسترول: زنجبیل همچنین سطح 
کلسترول را کنترل می کند. افزایش سطح کلسترول 
بد خطر ابتال بــه بیماری های مزمــن را افزایش 
می دهد و برای سالمت قلب ضرر دارد. با مصرف 
این چاشنی خوراکی می توان سطح کلسترول بد 

خون را کاهش داد.

دانستنی ها

همراه با صبحانه، زنجبیل بخورید

پیشنهاد سردبیر:

پوست

تغذیه

بحران بهداشت دهان و 
دندان به دلیل مصرف مواد 

خوراکی شیرین
امروزه پوسیدگی و سایر بیماری های دهان و 
دندان، تبدیل به یک بحران مهم جهانی شده 
که عامل اصلی تمامی آنها مواد قندی و شیرین 
اســت. در این مطالعــه، ۱۳ متخصص از ۱۰ 
کشور جهان به بررسی علت تداوم بیماری های 
دهان و دندان در جهان طی ۳ دهه گذشــته، 
با وجود پیشــرفت های علمــی در این زمینه، 
پرداختند. به گفته متخصصان، در حال حاضر 
بیماری های دهان و دندان، از جمله شایع ترین 
بیماری ها در جهان بوده که حدود ۳.۵ میلیارد 
نفر در جهان درگیر آن هستند؛ اما با این حال 
ســالمت دهان و دندان به شــکل گسترده ای 
 از ســوی جامعــه ســالمت جهانــی نادیده 

گرفته می شود.
 »مارکو پــرز«، عضو تیم تحقیق از دانشــگاه 
 اســترالیا، در این باره می گویــد: »به نظر من، 
در رابطه با بهداشــت دهان و دنــدان در دنیا 
چالش جهانی وجــود دارد. مــا دریافتیم که 
شیوه ســنتی در کنترل بیماری های دهان و 
دندان ناموفق هســتند.« این تیم تحقیق، سه 
عامل اصلی را در این زمینه تعیین کرده است: 
مواد قندی، دخانیات و مشــروبات الکلی که از 
بین آنها، مواد قندی مهم ترین عامل ســهیم 
 در نابودی ســالمت دهان و دنــدان در جهان 

است. 

 درمان بیماری پارکینسون
 با امواج مافوق صوت

محققان توانستند در معالجه موش های مبتال به 
بیماری پارکینسون با استفاده از روش »تحریک 
عمق مغز با امواج مافوق صوت« )UDBS( به 
موفقیت نائل شوند. علت بیماری پارکینسون 
عمدتا ناشــی از عملکرد بد هسته عمیق مغز 
و مدار عصبی است. شیوه اســتاندارد درمان 
بیماری های مغزی، دستکاری فیزیکی هسته 

عمیق مغز و مدار آن است.
 امواج مافوق صوت به عنوان یک موج مکانیکی 
دارای چشــم انداز خوبی برای اقدام در زمینه 
درمان بیماری های مغزی هستند. تیم تحقیق 
از موسســه تکنولوژی پیشــرفته شنژن چین 
اثبات کردند، تحریک هســته سوپتاالمیک یا 
گلوباس پالیداس بــه روش UDBS می تواند 
موجب بهبــود رفتار حرکتــی در موش های 
آزمایشگاهی مبتال به پارکینسون شود. داده ها 
اثبات کردند، شیوه UDBS به عنوان یک روش 
غیرتهاجمی برای درمان بیماری پارکینسون 
 مناســب اســت؛ چراکــه می توانــد فعالیت 
هســته ســوپتاالمیک یا گلوباس پالیداس را 

تنظیم کند.

افزایش ابتال به بیماری های 
قلبی با مصرف بیش از حد فسفر

تحقیقات جدید نشان می دهد که مصرف بیش 
از حد فسفر، خطر ابتال به بیماری های قلبی را 
افزایش می دهد. فســفر، یکی از مواد معدنی 
ضروری برای بدن محسوب شده و در سالمت 
انسان نقش مهمی ایفا می کند؛ اما پژوهشگران 

بر مصرف زیاد آن تاکید ندارند.
فســفر در تمام ســلول های بدن و بیشتر در 
دندان ها و اســتخوان ها انباشــته می شــود. 
این مسئله نقش مهمی در ســالمت بدن و یا 

فرسودگی بدن ایفا می کند. 
به طور کلی توصیه رژیم غذایی حاوی فسفر به 
این گونه است: بزرگساالن، روزانه نیازمند ۷۰۰ 
میلی گرم فسفر هستند در حالی که کودکان 
به میزان بیشتری نسبت به آن نیاز دارند؛ چرا 
که اســتخوان ها و دندان هایشان در حال رشد 
اســت به طوری که گروه ســنی بین ۹ تا ۱۸ 
 ســال، روزانه نیازمند ۱۲۵۰ میلی گرم فسفر 

هستند. 
نیاز کودکان زیر ۹ سال به فسفر معموال کمتر 
از این میزان خواهد بود. مــواد خوراکی غنی 
از فسفر عبارتند از گوشــت، تخم مرغ، ماهی، 
شیر، مغزها و حبوبات. الزم به ذکر است که هر 
ماده ای که بدن به آن نیاز دارد، در صورتی که 
بسیار زیاد و یا بسیار کم مصرف شود، خطرناک 
و مضر است. فســفر از موادی است که مصرف 
روزانه آن به مقــدار محدود ضــروری بوده و 
اســتفاده بیش از حد آن می تواند مضر باشد. 
تحقیقات اخیر نشان می دهد که میزان باالی 
فسفر در بدن خطر ابتال  به بیماری های قلبی را 

افزایش می دهد. 
با توجه به این پژوهش ها، میزان باالی فســفر 
باعث بروز یک سیگنال استرس در سلول شده 
که منجر به آزاد شدن میکروذرات می شود و این 
عمل لخته شــدن خون را در پی داشته که در 
نهایت افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی 

را موجب می شود.

برخی راهکارهای ســاده می تواند ضمن حفظ سالمت دندان 
به داشتن لبخندی زیبا هم کمک کند.

 دندان ها تاثیر بسزایی در زیبایی و سالمت بدن دارند؛ در ادامه 
قصد داریم تا به بعد زیبایی دندان هــا که اغلب هزینه زیادی 
برای آن پرداخت می شود هم اشــاره کنیم. برخی از غذاها و 
نوشــیدنی ها می تواند در رنگ طبیعی دندان ها تغییر ایجاد 
کند؛ اما راهکارهایی را بررســی می کنیم که بتواند لبخندی 

زیبا را به شما هدیه دهد.
حذف لکه های سطحی دندان

برخی از سفید کننده های طبیعی می توانند لکه های موجود 
روی دندان هــا را به راحتــی از بین ببرند کــه بعضی از این 

راهکارهــا ســابقه طوالنــی دارند. 
خمیردندان ها و برخی راهکارهای 
خانگــی ســفید کــردن دندان ها 
می تواند بــرای لکه های ســطحی 
روی دندان ها موثر باشــد؛ اما برای 
لکه هــای عمیق تر باید به پزشــک 

مراجعه کرد.
استفاده از کیت سفیدکننده
کیت ســفید کننده دندان شــامل 
»پروکســید کربامیــد« ســفید 
کننده ای است که می تواند هر گونه 
لکه عمیق یا سطحی را از بین ببرد و 
دندان را به رنگ طبیعی بازگرداند. 
در برخی از کیت های سفید کننده 

دندان هم مواد ســفید کننــده ای وجود دارد کــه البته باید 
حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه روی دنــدان بماند تا اثر کند. نوارهای 
ســفید کننده دندان هم می تواند در زیبایی این عضو کمک 
کننده باشد؛ ســاز و کار این نوارها با یک ژل سفید کننده بر 
پایه پروکسید پوشش داده می شــود و تقریبا نامرئی هستند؛ 
اســتفاده از این نوار چندین بار در روز می تواند بعد از حدود 

یک هفته دندان ها را کامال سفید کند.
راهکار خانگی سفید کردن دندان ها

برخی افراد ترجیح می دهند از راهکارهای خانگی برای سفید 
کردن دندان ها استفاده کنند. خوراکی هایی مثل گالبی، سیب 
و هویج که بزاق دهان را افزایش می دهند می توانند به شست و 

شوی محیط دهان و دندان ها کمک کنند همچنین جویدن 
آدامس های بدون قند برای پاک ســازی دندان مفید اســت. 
عالوه بر آن بزاق دهان باعث خنثی شدن اسید فضای دهان 

می شود، در نتیجه از تخریب دندان ها جلوگیری می کند.
سیگار کشیدن ممنوع

سیگار نه تنها برای سالمتی مضر است بلکه بر رنگ دندان ها 
هم تاثیر می گذارد؛ تنباکوی موجود در ســیگار موجب نفوذ 
به حفره های دندان می شــود که به ســختی با مسواک زدن 
می توان آن را برطرف کرد. استعمال سیگار باعث بیماری لثه، 

بوی بد دهان و ابتال به انواع سرطان ها می شود.
خوراکی هایی که دندان ها را سیاه می کند

نوشــیدن قهوه، چای و آبمیوه می تواند به تدریج 
لکه های دندانی را ایجــاد کند، عالوه بر آن برخی 
میوه ها و ســبزیجات نظیر تمشــک و شــاه توت 
می تواند چنیــن تاثیری بر رنگ دندان داشــته 
باشد در نتیجه بعد از مصرف این خوراکی ها باید 
بالفاصله مســواک زد یا دهان را با آب شست وشو 

داد.
نخ دندان فراموش نشود

یک اســتراتژی ســاده، اما مهم برای حفاظت از 
دندان ها استفاده از نخ دندان و مسواک زدن است؛ 
این اقدام باعث حفظ سالمت دندان ها و جلوگیری 
از تغییر رنگ آن تا حد ممکن می شود؛ البته نباید 
مصرف دهان شویه های عفونی را هم در طول روز 

فراموش کرد.

ی کند
ی زیبا به شما هدیه م

ی که لبخند
ی خانگ

ک ها
تکنی

پژوهش هــای متخصصــان نیوزلنــدی ثابت کرد کــه مصرف 
بیش از ۳۰ گرم فیبــر در طــول روز در پیشــگیری از ابتال  به 
بیماری های غیرقابل انتقال و افزایش طول عمر موثر است. وجود 
فیبرهایی چون غالت کامل، حبوبات، ســبزیجات و میوه ها در 
 رژیم غذای طبیعی می تواند تاثیر بســیار خوبی بر سالمت بدن

 داشته باشد. 
همچنین نتایج این تحقیقات نشان می دهد مصرف غذاهای غنی 

از فیبر بین ۱۵ تا ۳۰ درصد هر نوع مرگ ومیر و حتی مرگ های 
ناشــی از بیماری های قلبی-عروقی را کاهش می دهد. عالوه بر 
این بروز بیماری های قلبی-عروقی، ســکته مغــزی، دیابت نوع 

۲ و سرطان روده بزرگ را بین ۱۶ تا ۲۴ درصد کاهش می دهد.
 افزایش مصــرف فیبر با کاهــش وزن و کلســترول همراه بوده 
درحالی که این اثــر در مصرف کم فیبر یا اســتفاده از فیبرهای 
مصنوعی یا عصاره های فیبری خیلی کمتر خواهد بود. پروفسور 

»جیممان«، سرپرست تیم تحقیق از دانشــگاه اوتاگو نیوزلند، 
در رابطه با نتایج این تحقیقات می گوید: »یافته های ما شــواهد 
متقاعدکننده ای برای دســتورالعمل های تغذیــه ای و تمرکز بر 
افزایش فیبر رژیمــی و جایگزینی غالت کامــل به جای غالت 
تصفیه شــده ارائه می دهنــد. این گونه رژیم هــای غذایی خطر 
مرگ ومیر و بروز طیف وســیعی از بیماری هــای مهم را کاهش 

می دهد.«

یافته محققان نیوزیلندی نشان می دهد:
افزایش طول عمر با مصرف غذاهای پرفیبر

مصرف نوشابه موجب تسریع در روند پیری می شود
طبق نتایج یک پژوهش جدید، نوشــیدن روزانه نوشابه های شــیرین گازدار، پیر شدن سلول های بدن 
انسان را سرعت می بخشد. میزان باالی قند داخل این نوشیدنی ها باعث ایجاد بیماری های مزمن در بدن 
می شود. بیماری های قلبی، کبدی و دیابت نوع۲ از شایع ترین بیماری های حاصل از نوشیدن مستمر و 

زیاد نوشابه شیرین است.
 تعدادی از پژوهشگران در دانشگاه کالیفرنیا به کشف جالبی درباره اثر این نوشیدنی ها بر سلول های بدن 
انسان دست یافته اند. پژوهشگران می گویند بخشــی به نام تلومر در DNA وجود دارد که آن را در برابر 
آسیب دیدگی محافظت می کند. تلومرها باعث می شوند که تقسیم های سلولی در بدن انسان زودتر اتفاق 
افتاده و سلول های جوان بیشتری تولید شــوند؛ اما اگر این بخش از DNA خیلی کوچک شود، تقسیم 

سلولی متوقف شده و سلول های بدن می میرند.

سبک زندگی سالم به کاهش ریسک زوال عقل کمک می کند
نتایج یک مطالعه نشان می دهد داشتن سبک زندگی سالم می تواند ریســک ابتال به زوال عقل را حدود ۶۰ 
درصد کاهش دهد. »ماریا کاریلو«، از دانشگاه راش شــیکاگو، در این باره می گوید: »درحالی که هنوز هیچ 
درمان قطعی برای بیماری آلزایمر وجود ندارد، تعداد زیادی از مطالعات نشان می دهند که عادات سالم زندگی 
موجب بهبود سالمت مغز شده و ریسک زوال شناختی را کاهش می دهد.« در این مطالعه، محققان بر ۵ فاکتور 
کم خطر سبک زندگی تمرکز کردند: رژیم غذایی ســالم، فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید حداقل به میزان 
۱۵۰ دقیقه در هفته، عدم استعمال دخانیات، عدم مصرف مشروبات الکلی و شرکت در فعالیت های محرک 
شناختی. محققان بعد از بررسی حدود ۲۳۰۰ شرکت کننده در دو مطالعه دریافتند افرادی که دارای چهار یا 
پنج فاکتور کم ریسک سبک زندگی بودند در مقایسه با افراد فاقد هر یک از فاکتورهای کم خطر یا دارای تنها 

یکی از این فاکتورها، حدود ۶۰ درصد کمتر با ابتال به آلزایمر مواجه بودند.

با جایگزین های طبیعی قند و شکر آشنا شوید

با وجود اینکه بارها راجع به مضرات قند و شکر خوانده و شنیده ایم و به خوبی می دانیم که این ۲ 
خوراکی، تهدیدهای جدی برای سالمتی محسوب شده و مصرف زیاد آن باعث بروز بیماری های 
بسیاری مثل چاقی، دیابت و مشــکالت قلبی می شود؛ اما هنوز نتوانســته ایم جایگزین های 
مناسبی برای آنها پیدا کرده تا خطرات استفاده از قند و شکر را به حداقل برسانیم. عدم آگاهی با 
مواد طبیعی و سالمی که بتوانند کار قند و شکر را در رژیم غذایی ما انجام دهند، بدون شک یکی 
از دالیل اصلی این مسئله است. دانشمندان در مطالعات خود نشان داده اند که طبیعت می تواند 
گزینه های زیادی را در اختیار ما گذاشته تا رژیم غذایی خود را از شکر و قند پاک سازی کنیم. 

در ادامه به تعدادی از جایگزین های طبیعی قند و شکر اشاره می شود.
استویا

استویا، یک شیرین کننده طبیعی و جایگزین شکر است که از عصاره گیاه شیرین برگ به دست 
می آید. این ماده غذایی، به دلیل این که کالری کمتری دارد،  مناسب افرادی است که اضافه وزن 

دارند. همچنین استویا گزینه خوبی برای مبارزه با دیابت است.
شکر نارگیل

شکر نارگیل، حاوی مقدار کمی فیبر و مواد مغذی است. این ماده خوراکی مقدار زیادی فروکتوز 
دارد و باید در مصرف آن اعتدال را رعایت کرد. می توانید از مقدار کم این شیرین کننده طبیعی 

در انواع چای، نوشیدنی و آب میوه استفاده کنید.
اریتیتول

این محصول، اساسا قند الکل است؛ اما تنها ۶ درصد کالری دارد بنابراین برای افرادی که دچار 
اضافه وزن هستند، جایگزین خوبی برای شکر محسوب می شود. این خوراکی شیمیایی برای 
افراد دیابتی نیز مفید است زیرا سطح انســولین و گلوکز خون را افزایش نمی دهد. همچنین 
چون اریتیتول، باعث افزایش میزان کلسترول و گلیسیرید در بدن نمی شود، برای مبتالیان به 

بیماری های قلبی و عروقی توصیه می شود.

عصاره میوه یاکون
شــربت یا عصــاره یاکون از میــوه ای بــا همین نــام گرفته می شــود. طعم آن شــیرین و 
رنگ آن تیره اســت و قوامــی همانند مــالس دارد. این شــربت حاوی ۴۰ تــا ۵۰ درصد از 
فروکتولوگوساکاریدهاست که یک نوع مولکول شکر اســت و در بدن هضم نمی شود بنابراین 
برای بدن مفید است. کمک به عملکرد بهتر روده و سیستم گوارش و کاهش وزن از جمله اثرات 

این شربت طبیعی است. البته باید در مصرف آن تعادل را رعایت کرد.
زایلیتول

زایلیتول یک جایگزینی طبیعی برای مصرف شکر است. این ماده یک قند الکلی است که سطح 
قند خون را افزایش نمی دهد. زایلیتول همچنین جذب کلسیم را در بدن افزایش می دهد و به 

همین دلیل برای تراکم استخوان توصیه می شود.
عسل

به عنوان جایگزینی طبیعی برای شکر، عسل هیچگاه از قلم نمی افتد. این ماده طبیعی خوش 
طعم، حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین ها، مواد معدنی و... است که برای سالمت کلی بدن مفید 
محسوب می شود عسل برای درمان مشکالت تنفسی و تقویت سیستم ایمنی نیز توصیه شده 

است.
مالس

مالس دارای ویژگی های عسل است، با این تفاوت که رنگی تیره تر دارد. مواد مغذی مالس برای 
سالمت استخوان و قلب مفید است و به تنظیم میزان قند خون نیز کمک می کند.

شربت افرا
شربت افرا حاوی مواد معدنی و آنتی اکسیدان های زیادی است. این ماده خوراکی که جایگزین 
خوبی برای شکر به شمار می رود، به بهبود عملکرد عضالت کمک می کند. همچنین شربت افرا 

برای کاهش اضطراب مفید است و مصرف آن، جلوی پرخوری های عصبی را می گیرد.
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پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستادکل نیروهای مسلح بیان کرد: 

دلیل تاخیر در صدور برخی 
کارت های پایان خدمت

به دنبال زمان بر شــدن ارســال کارت پایان 
خدمت ســربازی برای برخی از افراد، رییس 
اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای 
مسلح توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد. 
سردار موســی کمالی، گفت: با اقداماتی که 
در سال های اخیر از سوی ستادکل نیروهای 
مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا انجام شده 
است، نه تنها زمان صدور کارت پایان خدمت 
افزایش پیدا نکرده، بلکه این مدت کاهش نیز 
داشته و حتی مواردی بوده که سرباز طی یکی 
دو روز پــس از پایان خدمــت، کارتش را نیز 
دریافت کرده است. کمالی هرگونه ادعا درباره 
کمبود کارت خام را رد کرد و گفت: مشکلی 

بابت تامین کارت خام نداریم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت 
آموزش و پرورش:

شوراهای دانش آموزی 
بزرگ ترین شبکه تشکیالتی 

کشور هستند
معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و 
پرورش در اصفهان گفت: شوراهای دانش آموزی 
بزرگ ترین شبکه تشکیالتی کشور هستند که 
می توانند در پیاده ســازی آرمان های انقالب 
در گام دوم پیشتاز باشــند. علیرضا کاظمی، 
در همایش ملی شــوراهای دانش آموزی برتر 
استان ها اظهار کرد: باید از ظرفیت های فعلی 
آموزش و پرورش برای سرعت بخشی به توسعه 
کشور استفاده کنیم، شــوراهای دانش آموزی 
که هیچ بخشــی در کشــور نمی تواند نقش 
آنان را ایفا کند، بزرگ ترین شبکه تشکیالتی 
کشــور هســتند که می توانند در پیاده سازی 
آرمان های انقــالب در گام دوم بــرای تحقق 
اهداف 40 ساله دوم پیشتاز باشند.وی تصریح 
کرد: باید دانش آموز بــاوری قبل از دانش آموز 
محوری اتفاق بیفتد و این بستری که در آموزش 
و پرورش فراهم شــده می تواند منشأ تحول و 
تحقق ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
باشد. وی عنوان کرد: محتواهای آموزشی آماده 
شــده در آموزش و پرورش یکی از حلقه های 
مهم حقوق شهروندی اســت که به زودی در 
اختیــار دانش آموزان قرار خواهــد گرفت تا با 
روحیه مطالبه گری، نقادی و پرسشگری سهم 

بیشتری در کشور ایفا کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد:
 افزایش ساعت کاری 

در برخی مراکز بهداشتی
اولین نشســت هیئت امنــای کالن منطقه 
۷ کشور شــامل رؤســا و اعضای هیئت های 
امنای دانشــگاه های علوم پزشکی اصفهان، 
شهید صدوقی یزد، شهرکرد و کاشان برگزار 
شد.معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید 
بر اینکه نقش درمان مراکز بهداشتی و درمانی 
مناطق کشور باید پررنگ تر شود، گفت: باید به 
پراکندگی جمعیت و فاصله مناطق شهری و 
روستایی از مرکز استان در دانشگاه های کالن 
منطقه از نظر شــاخص های بهداشتی توجه 

بیشتری داشته باشیم.
 به گفته رییسی، دســتورالعمل فعالیت ۱۶ 
ساعته مراکز بهداشتی و درمانی با مشارکت 
حوزه های درمان، اورژانس و بهداشت نهایی 
و به دانشگاه های علوم پزشــکی ابالغ شده؛ 
اما در مناطقی مانند شــرق اســتان اصفهان 
باید حوزه بهداشــت با ارائه خدمات، برخی از 
کمبودهای حوزه درمان را برطرف کند. معاون 
بهداشت وزارت بهداشــت با اشاره به افزایش 
ساعت برخی مراکز بهداشــتی گفت: مراکز 
جامع خدمات سالمت شهری و روستایی که 
جمعیت بیشتر از ۵ هزار نفر را پوشش می دهند 
و در این مناطق تا اولین مرکــز درمانی یک 
ســاعت فاصله دارند، از این به بعد ۱۶ ساعت 
در طول شبانه روز و تا ساعت ۱۲ شب فعالیت 

خواهند داشت.

 افزایش دو برابری تعداد 
غرق شدگان در اصفهان

روابط عمومی پزشــکی قانونی اســتان اصفهان از 
افزایش فوت شدگان ناشــی از غرق شدگی در سه 
ماهه ابتدایی سال 98 خبر داد. در سه ماهه اول سال 
جاری تعداد ۷ مورد فوتی )یک زن و ۶ مرد( به دلیل 
برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان 
ارجاع شده اســت. در این مدت آمار فوت شدگان 
ناشی از غرق شدگی تعداد ۲۱ مورد فوتی )۱۷ مرد 
و 4 زن( بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل 
که تعداد ۱۱ مورد فوتــی )۱0 مرد و یک زن( بوده، 
افزایش داشته است. آمار تلفات غرق شدگی طی سه 
ماهه اول سال جاری در اســتخر کشاورزی ۵ نفر، 
رودخانه ۵ نفر، استخر شنا 3 نفر، کانال ۵ نفر، چاه ۲ 

نفر و سایر یک نفر بوده است.

کالهبرداری با اپلیکیشن های 
جعلی افزایش فالوور

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: توسعه 
فضای مجازی باعث شده تا شاهد رواج اپلیکیشن ها 
و برنامه های کاربردی با امکانات قابل توجه باشیم، در 
حالی که بسیاری از این نرم افزارها و اپلیکیشن های 
بارگذاری شــده در منابــع نامعتبــر بدافزارهای 
جاسوسی هستند. ســید مصطفی مرتضوی اظهار 
داشت: یکی از مواردی که به تازگی بیش از گذشته 
مورد سوءاســتفاده افراد ســودجو قرار می گیرد، 
طراحی اپلیکیشن های اندرویدی جعلی است که 
کالهبرداران با این شــگرد به دنبال کالهبرداری 
از شهروندان هســتند. وی نصب نسخه های اصلی 
اپلیکیشــن ها از منابع معتبر ایرانی را بسیار مهم 
دانست و گفت: با توجه به اینکه اغلب هم وطنان عزیز 
هنگام مســافرت از برنامه های مسیریاب استفاده 
می کنند، به منظــور جلوگیری از برداشــت های 
غیرمجاز از حســاب های بانکی، کاربران نسبت به 

دانلود و نصب نسخه های اصلی اقدام کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
بوئین میاندشت:

حادثه غرق شدن اعضای 
خانواده درآغچه، خودکشی بود

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان بویین 
میاندشت گفت: حادثه غرق شــدن یک پدر و دو 
فرزندش در سد آغچه خودکشی بوده و پدر خود و دو 
فرزند خود را به صورت عمدی غرق کرده است. رضا 
کیخایی، در خصوص علت حادثه غرق شدن یک پدر 
به همراه دو فرزندش در شهرستان بویین میاندشت 
اظهار کرد: پدر عمدا دو فرزند خود را همراه با خود 
در ســد آغچه غرق کرده اســت و هر سه نفر فوت 
شده اند. وی افزود: این پدر 44 ساله یزدان شهری 
بوده و دو فرزند پسر هشت ســاله و دختر ۱۱ ساله 
خود را نیز به قتل رسانده است. مدیر شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان بویین میاندشت اضافه کرد: هنوز 
اطالعات دقیقی از دلیل این خودکشی به ما نرسیده 

و نهادهای مرتبط در حال تحقیق هستند.

کشف زمین خواری میلیاردی 
در فریدن

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن از رفع تصرف 
اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به ارزش 
۲ میلیارد ریال خبر داد. ســرهنگ رضا محمدی 
اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر تصرف 
اراضی تحت تملک اداره منابــع طبیعی و آبخیز 
داری در شهرســتان فریدن و در راستای اجرای 
احکام صادره از سوی مرجع قضایی، ماموران پلیس 
آگاهی به همراه کارشناســان مربوطه به منظور 
رفع تصرف به منطقه مورد نظر اعزام شــدند. وی 
افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان با حضور 
در منطقه، قطعه زمینی به مســاحت ۱۷ هکتار و 
993 متر مربع را که به صورت غیر قانونی و بدون 
هیچ گونه مجوزی توســط افرادی تصرف و در آن 

کشت می کردند، از تصرف آنان درآوردند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان گفت: صندوق های صدقه استان اصفهان 
ساماندهی می شود. محمدرضا متین پور با اشاره 
به گســترش روزافزون فناوری های ارتباطی و 
روش های الکترونیکی پرداخت در کشور، اظهار 
کرد: این نهاد دراین راستا با جدیدترین تحوالت 
روز در ایــن زمینه ســامانه های گوناگونی برای 
تســهیل مشــارکت مردم در امر خیر و احسان 
ایجاد کرده اســت و راهبرد کمیته امداد در همه 
زمینه ها و به ویژه جمع آوری کمک های مردمی 
حرکت به سمت گسترش روش های الکترونیکی 
و غیرحضوری است. وی تصریح کرد: یک تابلوی 
اطالع رسانی در رابطه با روش های الکترونیکی و 
غیرحضوری پرداخت صدقه و ســایر کمک ها به 
جای صندوق های صدقات نصب می شــود. وی 
با اشــاره به مهم ترین روش های الکترونیکی در 
دســترس عموم برای پرداخت صدقه، گفت: کد 
پرداخــت #03۱*88۷۷*، ســامانه پیامکی 
88۷۷، نرم افزارهای سنا و سکه، سامانه پرداخت 

09۶88۷ در بستر تلفن همراه و ثابت و همچنین 
پایگاه اینترنتی emdad.ir در بســتر اینترنت 
در اختیــار مردم اســتان قــرار دارد. متین پور 
اضافه کرد: همچنان جمع آوری صدقه به روش 
سنتی و بر مبنای صندوق های فیزیکی به قوت 
خود باقی اســت و جایگزینی ایــن صندوق ها با 
روش های الکترونیکی در یــک روند بلند مدت 

دنبال می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان:

صندوق های صدقه استان ساماندهی می شود
معاون اجتماعی بهزیســتی استان اصفهان با بیان 
اینکــه ســالمند آزاری در تماس هــای اورژانس 
اجتماعی پس از کــودک آزاری و همســرآزاری 
رتبه ســوم را دارد، گفت: معلول آزاری نیز در رتبه 
چهارم تماس های ۱۲3 قرار دارد. مجتبی ناجی با 
ابراز تاسف از اینکه برخی خانواده ها توجه خوبی به 
سالمندان ندارند، افزود: برخی خانواده ها نیازهای 
سالمندان به خصوص نیازهای بهداشتی، درمانی 
آنها را مورد غفلت قرار می دهند و این ســالمندان 
اظهار می کنند توجه الزم از سوی خانواده را برای 

مراجعه به اماکن درمانی دریافت نمی کنند. 
وی تصریح کرد: ســالمندآزاری به صورت ضرب و 
شتم که در مورد کودکان انجام می شود، نیست بلکه 
غفلت از نیازهای درمانی، غذایی، اقتصادی و روحی 
روانی سالمندان است که باید تامین و رسیدگی به 
سالمند را جوانان و خانواده ها به عنوان یک ارزش و 
امر مقدس درنظر بگیرند. ناجی، با اشاره به احادیث 
دینی و توصیه بسیار در مورد سالمندان اظهار کرد: 
به گفته روایات؛ سالمندان همچون پیامبر برای یک 

امت هستند که به نظر می رسد توجه به ویژگی های 
مثبت ســالمندان در جوانان تــا حدودی کمرنگ 
شده است، هر چند معتقد به ایجاد رابطه یکطرفه 
نیستیم به طوری که تنها سالمند از حمایت جوانان 
 بهره مند باشند؛ بلکه اعتقاد داریم دیگران هم باید

 بتوانند از تجارب سالمندان اســتفاده کنند و این 
رابطه دو ســویه باعث تقویت تعامــل بین فردی 

خواهد بود.

معاون اجتماعی بهزیستی استان مطرح کرد:

سالمندآزاری؛ رتبه سوم مراجعات ۱۲۳ اصفهان

بهزیستیکمیته امداد

تعداد زندانیان با امکانات و بودجه زندان های کشور 
همخوانی ندارد، تعــداد زندانیان غیر عمد به دلیل 
برخی از قوانین مانند دیه و مهریه در حال پیشــی 
گرفتن از زندانیان جرائم غیر عمد است، رسیدگی 
به پرونده های قضایی در دادگاه ها زمان بر و طوالنی 
اســت و ... اینها بخشــی از معضالتی است که قوه 
قضاییه در بخــش زندان ها با آن مواجه اســت. در 
اغلب استان های کشور از جمله اصفهان زندان ها با 
کمبود فضا و نیرو دست به گریبان هستند و در این 
میان افزایش زندانی های مهریه و دیه بر نگرانی ها 
افزوده اســت. حبس مردانی که توانایی پرداخت 
مهریه ها را ندارند، موضوع جدیدی نیســت. شاید 
حبس، قاطع ترین مجازات قضایی برای محکومان 
مهریه باشد؛ اما طی ســال های اخیر ثابت شده که 
بهترین راه حل نیســت به خصــوص آنکه گرانی 
 ســکه و دالر عمال مهریه را به کابوســی خطرناک

 تبدیل کرد.
 این وضعیت بغرنج موجب شــد تا یکــی از اولین 
اقدامات رییس قوه قضاییه پــس از انتصاب، اتخاذ 
تصمیماتی برای کاهش تعــداد زندانیان و فراهم 
آوردن تسهیالت برای رهایی آنها باشد. مهم ترین و 
عملیاتی ترین اقدام در این حوزه را می توان مربوط 
به مهریه دانست. بر اســاس دستور حجت االسالم 
والمســلمین رییســی، زندانیانی که به دلیل عدم 
تمکن و توانایــی مالی توانایی پرداخــت مهریه را 

ندارند دیگر زندانی نخواهند شد. حتی زمزمه هایی 
مبنی بر حذف مجازات در صورت نپرداختن مهریه 
نیز به گوش می رســد. حاال در تازه ترین دســتور 
رییس کل دادگستری استان اصفهان، رسیدگی به 
درخواست تعدیل مهریه افرادی که در زندان هستند 
خارج از نوبت برگزار خواهد شــد. این بخشنامه در 
حالی صادر شده که استان اصفهان بر اساس اعالم 
رییس سازمان زندان های کشور، بیشترین زندانیان 
جرائم غیر عمد که شــامل مهریه نیز می شــود را 
داراســت. تنها در یک مورد ســال گذشته رییس 
زندان های استان اصفهان در مهرماه 9۷ اعالم کرد 

که تعــداد زندانیان مهریه در اصفهــان ۶0 درصد 
رشد داشته اســت. این روند به نوعی توجیه کننده 
بخشــنامه ها و آیین نامه های جدیدی است که از 
ســوی دادگســتری اصفهان در مورد مهریه صادر 
شده است. در آخرین مورد آن محمد رضا حبیبی، 
رییس کل دادگســتری اصفهان اعالم کرده است 
در بخشــنامه ای به قضات و دادستان ها اعالم شده 
بررســی های الزم صورت بگیرد که اگر فردی فقط 
به دلیل مهریه در زندان بوده و مال و اموالی ندارد، 
دادخواســت های تعدیل آنها را نیز مجدد بپذیرند. 
وی با اشــاره به کاهش زندانیان مهریه در اصفهان 

اظهار داشت: به طور حتم می توان اعالم کرد که در 
سطح استان اصفهان تعداد افرادی که فقط به علت 
مهریه در زندان هستند بسیار کاهش یافته و حتی 
می توان گفــت که این افراد به کمتــر از یکصد نفر 
رســیده اند. رییس کل دادگستری استان اصفهان، 
پیرامون وضعیت افرادی که مــال و اموال ندارند، 
تصریح کرد: حتی اگر افــرادی بوده که هیچ اموالی 
ندارند، دادخواست اظهار کلی بدهند و تنها افرادی 
که در بررسی های صورت گرفته مال و اموالی داشته، 
مخفی کرده و یا در قالب پولشــویی به نام دیگران 
کرده اند، باقی بمانند. وی افزود: تاکید شــده است 
به کسانی که تا بدین لحظه به پرونده آنها رسیدگی 
نشــده نیز مرخصی های طوالنی مدت داده شود، 
یعنی خیلی از این افراد بــه عنوان عجز از پرداخت 
مهریه نام شــان در لیســت زندان وجود دارد و در 

مرخصی و یا در زندان های باز به سر می برند.
 این اقــدام دادگســتری در کنار موافقــان البته 
مخالفانی هــم دارد. اینکه چــرا در کنار پرداختن 
خارج از نوبت بــه زندانیان مهریه، دســتور العمل 
هایی برای رسیدگی به سایر پرونده های دادگاه های 
خانواده صادر نشــده و یا نحوه احقاق حق زنان در 
پرونده های مهریــه و عندالمطالبه بــودن آن هم 
باید تســریع شــود، از جمله مواردی است که به 
عنوان مطالبات گسترده از دســتگاه قضا تاکنون 
بدون پاســخ مانده و یا به دلیل کمبــود امکانات 
 عمال راهــی بــرای تســریع در این امــور وجود

 ندارد.

خارجازنوبت

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه ای 
اســتان اصفهان، گفت: در کل ۲۷ درصــد آموزش های فنی و 
حرفه ای در اصفهان به اشــتغال رســیده اند، همچنین باالی 
90 درصــد آموزش برخــی کارگاه ها نیز به ســمت اشــتغال 
می رود. عبــاس مهدیان اظهار کــرد: در اســتان اصفهان ۲4 
میلیون نفر ساعت آموزش اجرا می شــود که 8 درصد عملکرد 

کشــوری اســت. وی با بیان اینکه نیمی از ایــن آموزش ها در 
بخش دولتــی و نیمی دیگــر در آموزشــگاه های خصوصی و 
آزاد ارائه می شــوند، افزود: افــراد پیــش از ورود به دوره های 
آموزشی از سوی کارشناسان، اســتعدادیابی می شوند. معاون 
آموزش، پژوهــش و برنامه ریــزی اداره کل فنــی و حرفه ای 
اســتان اصفهان ادامه داد: بیشــتر کارگاه های اداره کل فنی و 

حرفه ای مصاحبه ورودی دارند، از ســوی دیگــر آموزش ها به 
گروه های مختلف ارائه می شــود و برخی مهارت آموختگان با 
توجه به اینکه بعد از آموزش به دوره ســربازی می روند، در پی 
اشتغال نیســتند. وی یادآور شد: 30 درصد آموزش های فنی و 
 حرفه ای برای شاغالن و مربوط به فعاالن حوزه صنعت و اصناف

 است.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه ای استان:
۲7 درصد آموزش های فنی وحرفه ای در اصفهان به اشتغال رسیدند

به  دستور رییس کل دادگستری استان، برای افرادی که تنها به خاطر مهریه در زندان هستند، شرایط تازه ای شکل می گیرد

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: ۷0 درصد زندانیان استان اصفهان 
در بدو ورود به زندان اعتیاد دارند. گرجی زاده  اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
عوامل ارتکاب جرم زندانیان اصفهان، بیکاری است و متاسفانه ۷0 درصد 

افرادی که به دلیل جرائم مختلف روانه زندان می شوند، اعتیاد دارند. 
وی با اشــاره به اینکه نرخ بازگشــت به زندان در ســال چهار دهم درصد 
است، تاکید کرد: آموزش در رشــته های مختلف شغلی زندانیان درمدتی 

 که در زندان هستند نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای آنان بعد از آزادی
 دارد.

 مدیرکل زندان های اســتان اصفهان افزود: رتبه اول جرائم استان اصفهان 
مربوط به موادمخدر با 38 درصد موجودی است همچنین سرقت در دومین 
رتبه جرائم با ۲۶ درصد، جرائم مالی با ۱۲ درصد، جرائم علیه اشــخاص با 

۱۱ درصد و ۱3 درصد هم موجودی سایر موارد است.

دان
مدیرکل زندان های استان خبر داد:زن

اعتیاد و بیکاری، معضل 
اصلی زندانیان اصفهان

پریسا  سعادت

رضارضایی-مدیرعاملسازمان

آگهیمزایده
موضوع: باستناد مصوبه شــماره 98/۱0۵۲ مورخ 98/04/۱0 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 98/0۵/۱3 
به ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شــهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود 
 را حداکثر تــا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه 98/0۵/۱۶ به دبیرخانه محرمانه شــهرداری 

نجف آباد تحویل نمایند.
اسناد مزایده: برای دریافت اســناد مزایده )قیمت پایه کارشناسی، میزان سپرده و ...( مبلغ 
۲00/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبای بانک ملی به شماره 0۱۱۲۶4334۶00۵ 

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 1 : 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.

مالف:534972

نوبتدوم

ابراهیمشجاعی-سرپرستشهرداریتیران

آگهیمزایده
احتراماً شهرداری تیران به استناد موافقتنامه های شماره 98/۱00/۷۷۶ مورخ 
9۷/04/۱۶ و 98/۱00/۷۲۷ مــورخ 98/4/4 و 98/۱00/۷۷۵  مورخ 98/4/۲3 
شورای اسالمی شهر تیران در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی زمین مسکونی 
و واحد تجاری واقع در تیــران اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کســب 

اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شــرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهی 
به شهرداری مراجعه نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه 
 محرمانه شــهرداری تیران پایان وقت اداری روز دوشــنبه مــورخ 98/0۵/۱4 

می باشد.
مالف:542165

نوبتاول
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»گواردیوال« ادعای معتبرترین 
رسانه چین را ردکرد

بعد از آنکه تیم قهرمان 
لیگ برتــر در فصل 
آماده سازی پیش 
از شــروع فصل، 
به مدت 5 روز در 
شــانگهای حضور 
یافــت، خبرگــزاری 
شین هوا در گزارشی عنوان کرد 
آبی های آسمانی،در سفر به چین، بیشتر دنبال 
درآمدزایی بودند و به موضوعاتی مثل عالیق 
هواداران توجه نکردند. این رسانه پرمخاطب 
در گزارش خــود؛ حتی عبارت زیــر را مورد 
اســتفاده قرارداد: پول پاروکردن و نه تسخیر 
قلب ها و مغزها! در نقطه مقابل، پپ گواردیوال، 
سرمربی سیتیزن ها در مقام دفاع برآمد. وی در 
حاشــیه کنفرانس خبری خود در هنگ کنگ 
اظهارداشــت: آنچه به ما نســبت داده شد،  به 
هیچ وجه صحیح نبود. وی افــزود: باید بگویم 
اصال با این ادعا موافق نیســتم؛ چون سراسر 
اشتباه بود. مربی موفق اسپانیایی تصریح کرد: 
یک رسانه برای آنکه چنین ادعایی بکند، باید 

دقیقا بداند در تیم ما چه می گذرد.

ستاره جدید میالن از 
اتلتیکومادرید رسید

باشگاه اتلتیکومادرید با اینکه آنتوان گریزمان 
را از دســت داده ولی در پنجره نقل و انتقاالت 
فعال بوده و ستاره های 
بــه  را  زیــادی 
گرفته  خدمــت 
اســت. از هفتــه 
پیــش صحبت از 
خروج آنخل کوره آ، 
ســتاره آرژانتینــی 
اتلتیکومادریــد به گوش می رســید تا اینکه 
رسانه های ایتالیایی و اسپانیایی خبر از قطعی 
شدن انتقال او به میالن ایتالیا منتشر کردند. 
گرچه هنوز باشــگاه میــالن و اتلتیکومادرید 
رسما از این انتقال پرده برنداشتند ولی به نظر 
می رسد کوره آ با مبلغی نزدیک به 40 میلیون 
یورو راهی سری آ است. به گفته اسکای ایتالیا 
این مبلغ بــا توجه به مزایــا و پاداش ها به 50 
میلیون یورو نیز خواهد رسید. اسپورت ایتالیا 

نیز قرارداد کورئا را 5 ساله اعالم کرده است.

هازارد:
رئال مادرید هر سال باید فاتح 

جام ها باشد
ادن هازارد، ســتاره بلژیکی که در فصل نقل 
و انتقاالت تابســتان جاری با انتقال از چلسی 
به رئــال مادرید تا این 
لحظــه بزرگ ترین 
نتقاالت  نقــل و ا
تابســتانه غــول 
اســپانیایی بوده 
می گوید کــه رئال 
عزم خود را برای فتح 
جام هــای قهرمانی در فصــل 2020-2019 
جزم کرده و او می دانــد که رئال مادرید تیمی 
است که باید هر فصل جام به دست بیاورد. ادن 
هازارد در گفت وگو با وب ســایت رئال مادرید 
در این باره گفت:» کسی که برای رئال مادرید 
بازی می کند، باید بداند این تیمی است که هر 
سال باید جام به دست آورد. پیروزی، پیروزی 
 و فقط پیروزی«. ســتاره بلژیکی در ادامه این 
گفــت وگــو اضافه کــرد:» اگــر رئــال در 
چمپیونزلیگ قهرمان نشود، هوادارانش ناراحت 
می شــوند؛ چون انتظار قهرمانی دارند. در این 
باشگاه همیشه باید برنده شد و من برای همین 

اینجا هستم«.

 آرسنا ل به خرید 
»مویزه کین«  نزدیک شد

 آرسنال برای خرید مویزه کین 35 میلیون یورو 
به یوونتوس پیشــنهاد 
داده است. یوونتوس 
امــا می خواهــد 
که گزینــه خرید 
در  او  مجــدد 
قــرارداد انتقالــش 
درج شود. آرسنالی ها 
تالش هایشان برای خرید این بازیکن 19 ساله را 
افزایش داده اند و در چند روز گذشته مذاکرات 
گسترده ای داشته اند. اورتون، بروسیا دورتموند 
و ســویا هم این بازیکن را می خواهند؛ اما حاال 
آرسنال بیشترین بخت را برای جذب این مهاجم 
یوونتوس دارد. آنها پیش تر 30 میلیون یورو برای 
خرید او پیشنهاد داده بودند که حاال این مبلغ را 

به 35 میلیون یورو افزایش داده اند.

پرسپولیس؛ گران ترین تیم فصل جدید

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

متمم مالی در قرارداد چند 
بازیکن پرسپولیس

تعدادی از بازیکنان پرسپولیس در قراردادهای 
خود، بندی را مبنی بر جدایی توافقی با باشــگاه 
در صورت داشتن پیشــنهاد از تیم های اروپایی 
و پرداخــت مبلغی در ازای دریافــت رضایتنامه 
خود گنجانده اند. همین امر باعث شــده است تا 
چند بازیکن پرسپولیس در مذاکره با مدیرعامل 
باشــگاه، خواهان جدایی از تیم یا بهبود شرایط 
مالی خود شوند. ایرج عرب مدیرعامل پرسپولیس 
کــه نمی خواهد این بازیکنان را از دســت بدهد 
مجبور به پذیرش شــروط آنها برای اضافه شدن 
متمم مالی در قراردادهایشان شد تا چهار بازیکن 
پرســپولیس را راضی به ماندن در این تیم کند. 
متمم این قراردادها در هفته جاری اضافه خواهد 

شد.

ماجرای گالیه آقای گل 
پرسپولیسی از عادل فردوسی پور

ادموند بزیک از جمله بازیکنانی اســت که آقای 
گل لیگ برتر شده است. او  در شبکه سوم سیما 
خاطره جالبی از عــادل و ماجرای آقای گلی اش 
تعریف کرد. ادموند در این باره گفت: »سال آخر 
حضورم در پرسپولیس، بیشــتر نیمکت نشین 
بودم. در یــک بازی یــک دروازه خالی را خراب 
کردم. عادل در آن لحظه گفــت» چه گل نزنیه 
ادموند بزیک«. این خیلی مــن را ناراحت کرد؛ 
البته ســال بعدش به ســپاهان رفتم و توانستم 

آقای گل شوم.

مایلی کهن، سرمربی ملوان شد
مالکین جدید ملوان بندر انزلی به شــرط انتقال 
قطعی مالکیت باشــگاه، محمد مایلی کهن را به 
عنوان سرمربی تیم معرفی کردند. بر اساس اعالم 
منابع خبری در باشگاه ملوان بندر انزلی، مالکین 
جدید این باشــگاه با محمد مایلی کهن به عنوان 
سرمربی به توافق رسیده اند. سرمربیگری محمد 
مایلی کهن در گروی انتقال مالکیت ملوان بندر 
انزلی به مالکین جدید اســت که مراحل نهایی 

انتقال همچنان در حال پیگیری است.

علیرضا بیرانوند در راه تورینو
 سایت »توتو مرکاتو وب« ایتالیا خبر داد که علیرضا 
بیرانوند، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران که در حال 
حاضر عضو تیم پرسپولیس تهران است، به باشگاه 

تورینو ایتالیا پیشنهاد شده است. 
ایــن دروازه بان متولد ســال 1992 ســابقه مهار 
پنالتی کریستیانو رونالدو در جام جهانی 2018 را 
دارد. باشگاه تورینو در حال حاضر در حال ارزیابی 
وضعیت سالواتوره ســیریگو، دروازه بان 32 ساله 
خود برای ادامه همکاری اســت. بیرانوند 26 ساله 
که از ســال 2016 عضو تیم پرســپولیس است، 
دروازه بان شــماره »یک« تیم ملی فوتبال ایران به 
 شمار می رود و تاکنون 36 بار درون دروازه تیم ملی

 ایستاده است.

در حاشیه

خودداری تنیسور اصفهانی 
از بازی با نماینده رژیم 

صهیونیستی
حمیدرضا نداف تنیســور اصفهانــی حاضر در 
مسابقات بین المللی فیوچرز گرجستان به منظور 
حمایت از مردم زجر کشیده فلسطین اشغالی از 
رویارویی با نماینده رژیم اشغالگر قدس خودداری 
کرد. نداف که شانس چهارم قهرمانی این رقابت ها 
به شــمار می رفت، در مرحله نخســت انفرادی 
این رقابت ها، تنیســوری از لهســتان را مغلوب 
خود کرده بود. ورزشــکاران ایرانی در مسابقات 
بین المللی برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین، 
محکوم کــردن جنایات رژیم صهیونیســتی در 
سرزمین های اشغالی و اعالم به رسمیت نشاختن 
این رژیم اشــغالگر، از رویارویی با ورزشــکاران 
صهیونیســت خودداری می کنند. این تنیسور 
اصفهانی آذر سال گذشته در جمع هشت نفر برتر 

فیوچرز پاکستان قرار گرفته بود.

منهای فوتبال

پیگیری اخبار مربــوط به فصل نقــل و انتقاالت فوتبــال، همواره برای 
عالقه مندان مستطیل سبز از جذابیت های خاصی برخوردار است. در این 
زمان جابه جایی مربیان و بازیکنان در تیم های مختلف به سوژه های اصلی 
رســانه ها تبدیل می شــود؛ به خصوص اینکه پای حواشی و قراردادهای 
نجومی نیز در میان باشد؛ مسائلی که به داغ شــدن تنور نقل و انتقاالت 
کمک بســیاری می کند. فصل نقل و انتقاالت در فوتبال ایران نیز از این 
موضوعات بی بهره نیست و هرساله شــاهد خریدهای پرسروصدایی در 
این فصل هســتیم؛ خریدهایی که گاهی از آنها به عنوان بمب های نقل 
و انتقاالتی یاد می شود؛ هرچند ممکن اســت این بمب ها در طول فصل 
برگزاری رقابت ها آنقدر که به نظر می رســید به کار تیم هایشان نیایند. 
در این فصل از بازار نقل و انتقاالت نیز شــاهد خریدهای پرســروصدایی 
بودیم که در این میان تیم های اصفهانی ســپاهان و ذوب آهن، یک پای 
حواشی این خریدها بودند. در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به برخی 

از خریدهای پرسروصدای این فصل از نقل و انتقاالت فوتبالی در ایران.
 محمدرضا حسینی

بدون شک اولین خرید پرسروصدای این فصل را باید به نام هافبک فصل 
گذشته تیم ذوب آهن اصفهان ثبت کنیم که در همان اوایل شروع فصل 
نقل وانتقاالت به دیگر تیم اصفهانی پیوست. سپاهانی ها به سرعت برق وباد 
سیدمحمد حسینی را روی هوا زدند و اجازه ندادند یکی از دو تیم پایتخت 
نسبت به جذب ستاره فصل گذشــته ذوب آهن اقدام کند. حسینی فصل 
پیش آنقدر در ترکیب ذوب آهن خوب بازی کرد که حتی برانکو ایوانکوویچ 

عالقه زیادی به جذب او داشت.
کی روش استنلی

 یکی دیگــر از خریدهای پرســروصدای بازار نقل و انتقــاالت نیز به تیم 
سپاهان مربوط می شود. تیم ســپاهان که فصل گذشته این رقابت ها را با 
نایب قهرمانی به پایان رسانده بوده با تمدید قرارداد قلعه نویی خیلی زود 
دست به کار شد تا تیمی در حد و اندازه های قهرمانی ببندد. حفظ بازیکنان 
کلیدی، اولویت اصلی سرمربی طالیی پوشان بود و به همین خاطر با پایان 
لیگ، مسئوالن باشگاه سپاهان فعالیت هایشان را برای تمدید قرارداد این 
بازیکنان آغاز کردند که در این میان تمدید قرارداد اســتنلی کی روش با 
حواشی بسیاری همراه شد و حتی خبرهایی از پیوستن این مهاجم سرزن 
به تیم تراکتور سازی یا تیم های عربی نیز شنیده می شد ولی در نهایت این 
بازیکن برزیلی با تیم سپاهان برای دوسال دیگر به توافق رسید تا بار دیگر 

برای این تیم به میدان برود.
مهدی رحمتی

در بین همه این ســتاره ها از مهدی رحمتی نمی توان عبور کرد. کاپیتان 
فصل گذشته استقالل که بدون شک هنوز هم یکی از سه دروازه بان برتر 
لیگ ایران است، بعد از به مشکل خوردن با استقاللی ها راهی مشهد شد 
تا فصل بعدی زیر نظر یحیی گل محمدی برای پدیده این شهر بازی کند. 
رحمتی اینطور یکی از انتقال های بزرگ فصل لقب گرفت که فصل آینده، 

هم در لیگ و هم در رقابت های آسیایی می تواند ستاره پدیده باشد.
رضا شکاری:

در میان خریدهای پرســرو صدای این فصل نمی توان بــه راحتی از کنار 
نام رضا شکاری گذشــت؛ هافبک جوان تیم ملی امید که سابقه بازی در 

ذوب آهن را در کارنامه دارد، بعد از جدایی از باشگاه روبین کازان حتی به 
دفتر باشگاه پرسپولیس هم رســید؛ اما در نهایت به سمت تبریز و اردوی 
تراکتوری ها تغییر مسیر داد. اختالفات گذشــته این بازیکن با تیم ذوب 
آهن در زمان جدایی از این تیم و پیوستن به باشگاه روبین کازان باعث شد 
تا مدت ها نام شکاری روی جلد صفحه روزنامه های ورزشی کشور باشد؛ 

موضوعی که البته هنوز پایان نیافته است.
شیخ دیاباته

شــیخ دیاباته که ســابقه بازی در ســری آ و گلزنی به یوونتوس را هم در 
کارنامه دارد، یکی از بزرگ ترین خریدهای فصل نه تنها اســتقالل؛ بلکه 
لیگ برتر بوده. مهاجمی که می تواند پایانی برای کابوس خارجی های قبلی 
خط حمله استقالل باشد و برعکس بقیه، مثل تیام برای آبی ها خاطرات 

خوشی را رقم بزند.
وحید امیری

 وحید امیری، ملی پوش کشــورمان نیز جایی در لیست خریدهای پرسر 
وصدای این فصل دارد و از این بازیکن به عنوان بزرگ ترین خرید ســرخ 
پوشان تهرانی در این فصل نام برده می شود. امیری که بعد از جام جهانی 
2018 روسیه از پرسپولیس به ترکیه رفت، روزهای خوبی را در این کشور 
ســپری نکرد و حاال دوباره به فوتبال ایران برگشته. وحید باعث شده که 
ترافیک خط هافبک در تیم کالدرون بیشــتر از گذشــته شــود و همین 
می تواند یکی از چالش های جذاب لیگ نوزدهم برای پرســپولیس باشد؛ 
ضمن اینکه امیری با وجود داشتن پیشنهاد از تراکتور و سپاهان دوباره به 
 پرسپولیس پیوست و به همین دلیل می توان او را خرید بزرگ پرسپولیس

 لقب داد.

عکس روز

استقبال استراماچونی و زرینچه از غالمی
 عارف غالمی، مدافع فصل گذشته فوالد با عقد قرارداد رسمی به استقالل پیوست. قرار داد 

غالمی با استقالل، دو ساله است و او تا پایان لیگ بیستم در این تیم می ماند.

پرسپولیس؛ گران ترین تیم فصل جدید
سایت »ترانسفر مارکت« قیمت کل فصل 2018-2019 لیگ برتر فوتبال ایران را اعالم کرد که رقم 120 
میلیون یورو، ارزش کل لیگ ایران شد. در این رده بندی پرسپولیس با 18.28 میلیون یورو با ارزش ترین 
تیم فصل جدید ایران شناخته شد. استقالل و سپاهان به ترتیب با ارزش 12 و 9 میلیون یورو در رده دوم و 
سوم با ارزش ترین تیم های فصل قرار گرفتند. در ارزش گذاری بازیکنان این فصل لیگ برتر ایران از سوی 
سایت ترانسفر مارکت بازیکنان سرخابی در صدر قرار گرفتند. علیرضا بیرانوند گلر سرخ پوشان به عنوان 
با ارزش ترین بازیکن با ارزش 3.5 میلیون یورو انتخاب شد. شیخ دیاباته مهاجم جدید آبی های پایتخت 
با 3 میلیون یورو در جایگاه دوم ایستاد. فرشید اسماعیلی، مهدی ترابی و کمال کامیابی نیا با یک میلیون 
یورو به صورت مشترک در رتبه های بعدی قرار دارند. شجاع خلیل زاده با 900 هزار یورو در جایگاه پنجم 

و ووریا غفوری با 800 هزار یورو در رتبه بعدی قرار گرفت.

خیز بلند پارس جنوبی برای لیگ نوزدهم
شاگردان فراز کمالوند دوشنبه شب در فینال رقابت های چهارجانبه شیراز مقابل شاهین بوشهر قرار گرفتند 
و در حالی که تا دقایق پایانی یک بر صفر از حریف پیش بودند، گل تساوی را دریافت کردند تا بازی به ضربات 

پنالتی برود. 
پارس جنوبی در مسابقه مقابل شاهین بوشهر از دقیقه 70 با اخراج پوریا آریا کیا ده نفره به بازی ادامه داد و 
در همین دقایق نیز گل تساوی را دریافت کرد. با این حال عملکرد خوب مسعود پورمحمد در ضربات پنالتی 
باعث شد تا پارسی ها همچون مسابقه قبل مقابل گل گهرسیرجان در این بازی نیز به موفقیت برسند و جام 
قهرمانی این تورنمنت تدارکاتی را به ارمغان بیاورند. پارس جنوبی که با مشکالت مالی بسیار خودش را برای 
لیگ نوزدهم آماده می کند، با توجه به تغییرات متعددی که داشــته آرام آرام شرایط بهتری پیدا می کندو 

بی تردید قهرمانی در جام شهدا می تواند تاثیر زیادی روی روحیه نفرات داشته باشد.

مدیر عامل باشگاه سپاهان در رابطه با شرایط تیم های بانوان سپاهان، اظهار کرد: در بخش ورزش بانوان 
به شدت فعال هستیم. تقویت بسیاری از رشــته ها را در رده های پایه پیگیری می کنیم. در رشته های 
هندبال، شمشیربازی، والیبال نشسته، ووشو و دیگر رشته های ورزشی، توانسته ایم قهرمانی به دست 
آوریم و فعالیت خوبی داشته باشیم، تالش می کنیم فصل به فصل شرایط بهتری را برای بانوان فراهم 
کنیم؛ زیرا آنها نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که باید نسبت به آنها رسالت اجتماعی داشته 
باشیم. مسعود تابش با بیان اینکه مربیان را بر اســاس شایسته ساالری انتخاب می کنیم، تصریح کرد: 
عملکرد مربیان تیم های بانوان، ارزیابی می شود. اگر خوب بود با همان فرد ادامه می دهیم؛ اما اگر از مربی 
راضی نباشیم، آن را عوض می کنیم. مدیرعامل باشگاه ســپاهان افزود: اعتقاد دارم در همه رشته های 
آقایان و بانوان، زمانی که مربی را انتخاب کردیم، درزمینه جذب بازیکن نظر مربی و کادر فنی برایمان 
خیلی مهم باشد؛ زیرا مســئولیت فنی تیم را بر عهده دارند. بعضی وقت ها به دلیل تجربه ای که داریم 
از ما هم مشــاوره می خواهند و ما پیشــنهادی می دهیم؛ اما مربی را مجبور به پذیرش حرف خودمان 
نمی کنیم. تابش در خصوص قهرمانی تیم های بانوان سپاهان، خاطرنشان کرد: در درجه اول بحث روی 
آوردن جوانان به ورزش را داریم، بعد از آن دستیابی قهرمانی را داریم؛ زیرا انگیزه ورزش کردن را بیشتر 
می کند، ولی در این باشــگاه همه چیز را فدای قهرمانی نمی کنیم. وی با اشاره به اینکه طرح حمایتی 
خاصی از طرف دولت به ما داده نشده است، گفت: فقط فدراسیون دو درصد از قرار دادهای باشگاه ها را 
به فوتبال بانوان اختصاص داده است. مدیر عامل باشگاه سپاهان در رابطه با بودجه بخش بانوان اظهار 
کرد: در بخش بانوان براساس نیازشان بودجه قرار دادیم؛  همچنین امکاناتی مانند حمل و نقل، هتل، 

خوابگاه و کمپ را در اختیارشان گذاشتیم که خودش هزینه های زیادی صرف می کند.

مدیر عامل باشگاه سپاهان:

همه چیز را فدای قهرمانی نمی کنیم

ماجرای بی توجهی باشــگاه اســتقالل به مطالبات پادوانی 
انتقادات زیادی را در ایــن یکی دو روز علیه این باشــگاه 
برانگیخته است؛ به همین دلیل مدیران باشگاه به فکر افتاده اند 

این مسئله را ختم به خیر کنند. علی مباشری معاون اجرایی 
باشگاه استقالل در این باره گفته است: »درمورد پادوانی باید 
این را بگویم که ما دو ماه پیش به او پرداختی داشتیم. متاسفم 
که رقم دقیق نمی دهم؛ چون حالم خوب نیست و به اسناد هم 
االن دسترســی ندارم. دو ماه پیش به پادوانی پول پرداخت 
کردیم. تا دو هفته دیگر هم پولش را تکمیل می کنیم و حسابش 
را می بندیم. نکته ای را از ته دل می گویم؛ در باشگاه استقالل 

همه عاشق پادوانی هستند. اینجا کارمندها با او سلفی دارند. 
بعضی ها هنوز با او در فضای مجازی ارتبــاط دارند. او رفیق 

بچه های ماست. درمورد پول هم حق با اوست. 
دیگر خودتان می دانید چقدر درگیر مسائل مالی و بدهی های 
مختلف هستیم. او در فهرست طلبکاران پنج میلیاردی است؛ 
یعنی در اولین سری پرداخت. اگر استوری هم نمی گذاشت در 

این فهرست بود.«

 دو هفته ای با »پادو«
 تسویه می کنیم

سمیه مصور

پای تیم های اصفهانی در میان است
  نگاهی به خریدهای پرسرو صدای بازار نقل وانتقاالت؛  
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 برگزاری جشنواره مطبوعات استان اصفهان در شهریورماه
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

آغاز مرمت دیوارنگاره جنگ 
شاه اسماعیل صفوی

مدیر مجموعه جهانی کاخ چهلســتون با اشاره 
به آغاز عملیــات مرمت دیوارنگاره جنگ شــاه 
اسماعیل اول صفوی با شیبک خان ازبک در تاالر 
اصلی کاخ چهلستون گفت: عملیات مرمت این 
دیوارنگاره عظیم شامل عملیات آسیب شناسی، 
پاک سازی، استحکام بخشی و مرمت است. وی 
افزود: این عملیات با هزینه ای بیش از 200 میلیون 
ریال و به مدت ســه ماه اجرا می شــود. در تاالر 
اصلی و تاالرهای جانبی کاخ چهلستون اصفهان 
مجموعه ای متنوع و منحصر به فرد از نقاشی های 
دیواری )دیوارنگاره هــا( متعلق به دوران صفوی 
وجود دارد. در قسمت فوقانی دیوارهای تاالر اصلی 
کاخ چهلستون، شش دیوارنگاره اصلی وجود دارد 
که چهار دیوارنگاره متعلق بــه دوران صفوی را 
به نمایش گذاشــته و دو دیوارنگاره نیز بر اساس 
نقاشی )قهوه خانه ای( متعلق به دوران قاجار است. 
مجموعه جهانی کاخ چهلستون، در میانه باغ بزرگ 
جهان نما قرار گرفته و به عنوان بخشی از مجموعه 
دولتخانه صفوی قرار داشته که در دوران سلطنت 
شاه عباس اول بنا شده؛ سپس با افزودن الحاقاتی، 
در دوران سلطنت شاه عباس دوم به عنوان مرکز 
تشــریفات دربار صفوی کاربرد داشت. کاخ موزه 
چهل ستون با بیش از 67 هزار مترمربع وسعت در 
دوره صفوی بنا و 15 دی 1310 با شماره 108 در 
فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت و سال 1390 

هم ثبت جهانی شد.

 برگزاری جشنواره مطبوعات 
استان اصفهان در شهریورماه

معاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل ارشــاد 
اســتان اصفهان از برگزاری جشنواره مطبوعات 
در شــهریورماه خبر داد. اصغــر مختاری معاون 
فرهنگی و رسانه ای اداره کل ارشاد استان اصفهان 
درباره برگزاری یازدهمین جشــنواره مطبوعات 
)نشــریات مکتوب و الکترونیک( استان اصفهان 
اظهار داشــت: این جشنواره شــهریورماه سال 
جاری برگزار می شــود. او افزود: سال گذشته به 
دلیل عدم برگزاری جشــنواره در مرکز و ســایر 
اســتان ها و با هماهنگی اداره کل امور مطبوعات 
و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی همچنین به دلیل شرایط خاص اقتصادی، 
جشنواره مطبوعات برگزار نشــد؛ بنابراین اداره 
کل مصمم شــد تا جشــنواره مطبوعــات را به 
صورت دوساالنه برگزار کند.وی پیرامون اهداف 
یازدهمین جشــنواره مطبوعات استان اصفهان، 
گفت: برگزاری اتاق های فکر و اندیشــه، کارگاه 
آموزشــی و تخصصی، هم اندیشی، ارتقای کمی 
و کیفی رسانه ها و مطبوعات، هم افزایی و تعامل 
روزافزون و اثربخشــی فعالیت های آنها در مسیر 
رشد و توسعه همه جانبه استان از مهم ترین اهداف 
خانه مطبوعات است و جشنواره مطبوعات در این 
راستا سهم موثر و بسزایی خواهد داشت. او افزود: 
قطعانقش برگزاری جشنواره مطبوعات مکتوب و 
الکترونیک استان در ایجاد انگیزه رقابت رسانه ای 

در میان خبرنگاران بسیار زیاد است.

آغاز فاز دوم توزیع 30 هزار 
جعبه  ایمن در مراکز بهداشت

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان گفت: دور دوم توزیــع جعبه های ایمن 
مخصوص جزء ویژه پسماندهای خانگی در مراکز 
بهداشــت در اصفهان توزیع شــد. علی دهنوی 
افزود: با تداوم طرح توزیــع جعبه های ایمن در 
بین شــهروندان اصفهانی، فــاز دوم این طرح با 
توزیع جعبه ها در مراکز بهداشت شهر و در میان 
بیماران خاص اجرا شــد.وی گفت: در این راستا 
مرکز بهداشــت شــماره یک اصفهان، 30 هزار 
جعبه ایمن دریافت کرده که دراین راستا مراکز 
بهداشت شــهید رضاییان و امام علی )ع( میزبان 
بیمــاران دیابتی جهت توزیــع جعبه های ایمن 
بوده اند.علی دهنوی در خصوص روند توزیع این 
جعبه ها در مراکز بهداشت، بیان کرد: در این طرح 
مراکز بهداشت مناطق مختلف، مسئولیت توزیع 
جعبه های ایمن را در بین جامعه هدف که همگی 
بیماران دیابتی هستند، بر عهده گرفته و در هنگام 
مراجعه بیمار به مرکز بهداشــت، جعبه ایمن به 
همراه بروشور آموزشی تحویل وی می شود.وی با 
اشاره به علت انتخاب جامعه بیماران دیابتی جهت 
توزیع جعبه های ایمن، اضافه کــرد: فاز اول این 
طرح با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان 
و در مدارس سطح شــهر اجرایی شد که طی آن 
340 هزار جعبه ایمن در میان دانش آموزان توزیع 
شد و در ادامه طرح، بیماران دیابتی به دلیل دامنه 
گسترده همچنین سروکار داشتن با پسماندهای 
ویژه مانند سرســرنگ و النست قندخون مدنظر 
قرار گرفتند. به این ترتیب طرح توزیع جعبه های 
ایمن با هدف پوشش دهی جامعه بیماران دیابتی 
کلید خورده و در مراکز بهداشــت سطح شهر در 

حال اجراست.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:
خانه امین، نمایندگی پژوهشگاه 

میراث فرهنگی کشور می شود
مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان اظهار 
کرد: اســتان اصفهان در حوزه میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری در حوزه مدیریتی 
ســازمان میراث فرهنگی کشــور از جایگاه ویژه و 
بدنه کارشناسی خوبی برخوردار اســت و ما برای 
پشتیبانی فعالیت های اجرایی خود، نیازمند کارهای 
مطالعاتی و پژوهشی هســتیم. فریدون اللهیاری 
ادامه داد: اداره کل میراث فرهنگی از ســال 1393 
در پی تقویت فعالیت های پژوهشی خود در بخش 
میراث فرهنگی و گردشگری بوده و به همین دلیل 
دفتری را تحت عنوان دفتر مطالعات و برنامه ریزی، 
ذیل اداره کل میراث فرهنگی استان راه اندازی کرده 
است. وی تصریح کرد: عملکرد این دفتر، در ارتباط 
با مراکز دانشــگاهی، علمی و پژوهشــی و به ویژه 
ارتباط با دانشــجویان مقطع تحصیالت تکمیلی 
که پایان نامه هایی ترغیبی در حوزه ماموریت های 
سازمان میراث فرهنگی داشــته اند، بوده و تاکنون 
فعالیت های بســیار خوبی در این حوزه داشــته؛ 
به طوری که تعامل سازنده آن در کشور، موردتوجه 
قرار گرفته است. وی افزود: با توجه به ظرفیت های 
جدیدی که در بحث اساس نامه پژوهشگاه میراث 
فرهنگی کشور به وجود آمده؛ همچنین، تعامالتی 
که اداره کل میــراث فرهنگی با این پژوهشــگاه 
داشته، پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور پذیرفته 
که نمایندگی آن برای نخستین بار در استان اصفهان 
راه اندازی شــود. اللهیاری خاطرنشان کرد: با توجه 
به اخذ موافقت راه اندازی نمایندگی پژوهشــگاه، 
قرار است تا پایان تابســتان سال جاری، خانه امین 
واقع در خیابان عبدالرزاق به عنوان اولین نمایندگی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور افتتاح شود و شروع 

به فعالیت کند.

عضو شورای شهر:
۱۵0 اتوبوس بازسازی شده به 

اتوبوسرانی اضافه می شود
رییس کمیســیون حمل ونقل، محیط زیســت و 
اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 
اصل شبکه حمل ونقل عمومی شــهر اصفهان به 
اتوبوســرانی باز می گردد، اتوبوســرانی یک شبکه 
گسترده اســت که در اصفهان با تعداد یک هزار و 
 750 دستگاه اتوبوس شکل گرفته؛ اما با مشکالتی 
رو به رو اســت. امیراحمد زندآور تاکیــد کرد: در 
شــهرداری و مجموعه شــرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان، تدابیر ویژه ای را مــورد توجه قرار داده ایم 
که یکی از آنها، بازســازی اتوبوس های فرسوده با 
توجه به شرایط سخت اقتصادی و گران بودن خرید 
اتوبوس نو اســت. وی با بیان اینکه ســال گذشته 
قرارداد بازسازی 50 دستگاه اتوبوس منعقد شد که 
بازسازی و بهسازی آنها در حال انجام است، گفت: 
حدود 20 دســتگاه از اتوبوس های بازسازی شده، 
آماده و 30 دستگاه دیگر تا اوایل مهرماه آماده خواهد 
شد. زندآور ادامه داد: قرارداد دیگری نیز تنظیم شده 
تا 100 دستگاه اتوبوس های فرسوده متوقف شده، 
بازسازی شود. وی با بیان اینکه هزینه بازسازی هر 
دستگاه اتوبوس بیش از 200 میلیون تومان است، 
گفت: مراحل بازسازی 150 دستگاه اتوبوس جزو 
برنامه های کاری کمیسیون حمل ونقل شورای شهر 

قرار گرفته و عملیاتی شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار:
نقد دانشگاهیان بر پروژه های 

شهری ضروری است
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در سی 
و سومین نشست از سلسله نشست های راهبردی 
شهرسازی و معماری با اشاره به اهمیت ارتباط بین 
دانشگاهیان و مدیریت شــهری اظهار کرد: یکی از 
مباحثی که در سال های اخیر دغدغه ایجاد کرده، 
افزایش ارتباط بین دانشگاه و مدیریت اجرایی شهر 
و شهرداری ها بوده است. سید احمد حسینی با اشاره 
به بررسی علل انقطاع بین دانشگاه و مدیریت شهری، 
افزود: استنباط ما از بررسی های انجام شده این بود 
که حضور حرفه مندان، استادان و دانشگاهیان در 
نقد و بررسی پروژه های شهری و اجرای آن ضروری 
اســت؛ حتی در پروژه ای که اجرا می شود باید نگاه 
نقدآمیز دانشگاه در آن وجود داشته باشد. وی با ابراز 
تاسف از اینکه نگاهی که بر مباحث شهری وجود دارد 
باعث می شود که مسائل مالی اولویت در نظر گرفته 
شود، اظهار کرد: در تالش هستیم بر اساس دیدگاه 
شهرداری، همگرایی بین دانشگاه و مدیریت شهری 
بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گیرد. حسینی نیا 
با بیان اینکــه تالش می کنیم کــه تغییر در روش 
توسعه شهری را دنبال کنیم، تصریح کرد: این تغییر 

می تواند با گفتمان ایجاد شود.

واحد، ســوئیت، منزل و ... اینها کلماتی است که 
عموما در ورودی شهرها به چشم می آید؛ کلماتی 
که روی کارتن افرادی نوشته شده که به فعالیت در 
زمینه اجاره واحدهای اقامتی غیر مجاز مشــغول 
هستند، فعالیتی که به دلیل نداشتن مجوز قانونی 
در سال های گذشته آســیب های زیادی از جمله 
مشــکالت امنیتی، اخالقی و بهداشــتی را برای 

گردشگران ایجاد کرده است.
 از این رو اهمیت ساماندهی این اماکن استیجاری 
نمایان می شود تا مسافرانی که به هردلیلی تمایل 
به استفاده از هتل یا مســافرخانه نداشته باشند با 
خیال راحت این اماکن را اجــاره کنند. در همین 
راستا مدیریت شــهری اقدام به راه اندازی سامانه 
رزرو الکترونیــک اماکن اســتیجاری در اصفهان 

کرده است.
رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی 
از مشــکالت موجود در گذشــته، وجــود تعداد 
بســیار زیادی از مکان هایی بود که به شــکل غیر 
رسمی به مســافران اجاره داده می شد، می گوید: 
موضوع وجود مکان های مختلف بــه غیر از هتل 
 و یا مســافرخانه، امــکان بالقوه ای اســت که در

  همه جــای دنیا اتفــاق می افتد، بــرای نمونه در 
 کشــور آلمان حجمی از مســافرها از مکان هایی

 به غیر از هتل هاو مسافرخانه ها استفاده می کنند؛ 

اما در ایــران این موضوع 
به صــورت غیر رســمی 
اتفاق می افتاد و درنتیجه 
مشــکالت زیادی هم به 

وجود می آمد.
علیرضا مساح می افزاید: 
باتوجه به مشــکالتی که 
در اثر فعالیت غیر رسمی 

مکان هــای اجاره داده شــده به مســافران اتفاق 
می افتاد، شهرداری اصفهان تالش کرد تا جلوی این 
کار را بگیرد، به این ترتیب برای نوروز امسال برنامه 

 ریزی انجــام داد تا همه
 ایــن مکان هــا یکپارچه 
شــوند؛ اما همه مکان ها 
نمی گرفــت دربــر   را 
  و بیشــتر مــوارد در

  آن لحــاظ نمی شــد؛ 
 چرا کــه فقط بــه زمان

 نوروز محدود می شد.
 وی تصریح می کند: در ادامه، شــهرداری اصفهان 
 بــه ایــن نتیجه رســید کــه بــا طراحــی یک 
ســامانه اینترنتی بتواند فعالیت چنین مکان هایی 

 را ســاماندهی کند، به ایــن ترتیب ایــده ایجاد
  ســامانه رزرو الکترونیکــی اماکن اســتیجاری 
 )Ereserving.com( در شــهرداری به وجــود
  آمــد و برنامه ریزی شــد کــه ســازمان فناوری
  اطالعــات شــهرداری )فــاوا( این زحمــت را به

  عهــده بگیرد؛ چــرا کــه کاری تخصصــی بود و 
ســازمان فاوا با کمــک بخش خصوصــی که قبال 
 تجربه و سابقه این کار را داشت سامانه رزوزینگ را

 کلید زد.
 به گفته رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، در سامانه 
رزرو الکترونیکی اماکن استیجاری با اتصال کد ملی 
افراد به ثبت احوال، تعهــد و اعتماد دوطرفه میان 

موجر و مستاجر گرفته می شود.
اســتفاده از چنیــن ســامانه هایی در بســیاری 
از شــهرهای دنیا در حال اجراســت به طوری که 
گردشگران پیش از سفر اقدام به اجاره مکان مورد 
نظرشان می کنند؛ مکانی که به دلیل داشتن مجوز 
فعالیت همه شــرایط الزم برای ایجاد مکانی آرام 
برای اقامت را داراســت و دیگر گردشــگران را با 

مشکالتی روبه رو نمی کند.
  تجربه خوب اســتفاده از این ســامانه ها نشــان 
 می دهــد کــه آمــاده ســازی ایــن ســامانه از 
 ســوی شــهرداری اصفهانی می تواند نوید بخش 
 رونق گردشــگری در شهر باشــد؛ طرحی که باید 
 در دیگر شــهرهای کشــور نیــز به مرحلــه اجرا 

در آید.

 واحدهای اقامتی غیر مجاز از شهر رخت برمی بندند

رییس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: با توجه به اهمیت برنامه ریزی راهبردی برای شهرداری 
اصفهان همچنین لزوم قانونی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی، 
پس از پنج برنامه پنج ساله شهرداری که از سال 1375 تا پایان 
سال 1399 تدوین شــده اســت، در حال حاضر فرآیند تدوین 
ششــمین برنامه پنج ســاله با رویکرد راهبردی آغاز شده است. 

محمد مهدی توکلی افزود: برنامه اصفهان 1405 ششمین برنامه 
پنج ساله شهرداری بعد از برنامه های اصفهان +22، اصفهان 85، 
اصفهان 90، اصفهان 95 و اصفهان 1400 به شــمار می رود که 
فرآیند تدوین آن از روز چهاردهم تیرماه سال جاری به مناسبت 
»روز شهرداری ها و دهیاری ها« آغاز شده است. وی تصریح کرد: 
از ویژگی های بارز و وجه تمایز برنامه اصفهان 1405 با برنامه های 

پیشین این است که نتیجه محوری مورد توجه قرار گرفته و دیگر 
بخشی نگری در حوزه شهرداری انجام نخواهد شد. توکلی با بیان 
اینکه در تدوین برنامه پنج ساله 1405 آرمان گرایی برای شهر و 
شهرداری اصفهان مد نظر قرار دارد، گفت: در عین حال شناسایی 
مشکالت موجود در شهر، مورد توجه قرار گرفته تا برنامه عالوه بر 

آرمان گرایی، مبتنی بر واقع گرایی تدوین شود.

رییس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد شهرداری مطرح کرد:
آرمان گرایی همراه با واقع گرایی در برنامه اصفهان ۱۴0۵

  با راه اندازی سامانه رزرو الکترونیک اماکن استیجاری در اصفهان؛

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری خبر داد:
امدادرسانی شهرداری اصفهان به منطقه کوهپایه

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان گفت: سازمان خدمات موتوری به منظور بازسازی 
مناطق سیل زده فروردین ماه امسال کوهپایه، اقدام به اعزام خودروهای عمرانی به این منطقه کرده است. 
حسن نظام زاده اظهار کرد: تجهیزات این سازمان شامل کامیون های کمپرسی و لودر به منطقه کوهپایه 
اعزام شد تا سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان همچون گذشته با حضور پر رنگ خود در بحران ها 
و حوادث به یاری هموطنان بشــتابد. وی با بیان اینکه ماموریت جدید این سازمان بازسازی روستاهای 
اطرف کوهپایه بوده است، تصریح کرد: بازسازی سیل بندها و بستر رودخانه، آزادسازی مسیرهای جاده ای 
و شهری و جمع آوری نخاله از بســتر جاده ها از مهم ترین فعالیت های انجام شده بوده است. مدیرعامل 
سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان ادامه داد: نیروها و تجهیزات سازمان پس از 10 روز فعالیت 

مداوم، به اصفهان بازگشتند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:
حفظ چنارهای ۲0 ساله چهارباغ با اقدامات علمی و فنی

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری با بیان اینکه در چند سال گذشته فضای سبز چهارباغ 
وضعیت خوبی نداشت، اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته، اقدامات کارشناسی زیادی انجام شد تا چهارباغ 
به محور قبلی خود بازگردد؛ از این رو ریســک مهمی را پذیرفتیم تا تعدادی از نهال های نهالستان سازمان 

پارک ها را به این محور تاریخی انتقال دهیم.
 فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه چنارهای انتقال داده شده به چهارباغ عباسی 20 ساله است، تصریح کرد: در 
شرایطی که بستر خاک بام مترو کم و عمق خاک کمتر از دو متر بود، این ریسک را پذیرفتیم تا عملیات انتقال 
و کاشت 44 اصله چنار 20 ساله روی بام مترو انجام شود و با رسیدگی های علمی و فنی، آنها را حفظ کنیم. 
وی ادامه داد: پروژه انتقال چنارها بسیار سخت بود؛ چرا که درختان بیش از 10 متر ارتفاع داشتند؛ اما در اولین 

تابستان، مقاومت خوبی برای ماندگاری از خود نشان دادند.

 اولین جلسه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره 
فیلم حسنات به اکران فیلم»حیوان« اثر برادران 

آرک اختصاص دارد.
کانون نشــر و ترویج فرهنگ اسالمی حسنات 
اصفهان از موسســه های خیریه فعال در حوزه 

فرهنگی صندوق های قرض الحسنه 
استان اصفهان با سابقه بیش از سی 
ســال فعالیت بوده که از ســال 89 
جشنواره ملی فیـلم کوتاه حسنات 
رابه منظور گســترش هر چه بیشتر 
فرهنگ احسان و نیکوکاری و سنت 
خیراندیشی، همیاری، نوع دوستی 
و همـدلی در میـــان مردم به ویژه 
جوانــان در قالب فیلم هــای کوتاه، 

بنیان نهاده است. کانون حســنات با همکاری 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان به برگزاری جلســات نقد و بررسی آثار 
منتخب این جشنواره در دوره هفتم اقدام کرده 
است. اولین جلسه نقد و بررسی این آثار به فیلم 
»حیوان« اثر برادران آرک اختصاص دارد که با 
حضور هنرمندان و ســینماگران اکران خواهد 
شد. فضای داستان »حیوان« به گونه ای طراحی 
شده که بدون مکان و زمان خاصی برای این فیلم 
کوتاه 15 دقیقه ای هیچ دیالوگی در نظر گرفته 
نشده است. رییس دفتر تخصصی سینما سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: جلســات نقد و بررسی آثار منتخب 

هفتمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات از 
دوم مردادماه چهارشنبه هر هفته از ساعت 17 
تا 19:30 در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی 
شــهرداری اصفهان برگزار می شود. مصطفی 
حیدری افزود: این برنامه با همکاری دبیرخانه 

جشنواره ملی حسنات اصفهان و دفتر تخصصی 
سینما وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان برنامه ریزی شده 

است. 
رییس دفتر تخصصی ســینما با بیان اینکه نقد 
و بررسی آثار ســال 96 در 23 جلســه برگزار 
شد، بیان کرد: جلســات نقد و بررسی آثار سال 
97 از دوم مــرداد ماه آغاز می شــود و تا زمان 
برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات سال 
98 ادامه دارد. حیدری معتقد اســت: برگزاری 
این جلســات، الگویی برای فیلمسازان است تا 
 بتوانند برای سال های آینده بهترین اثرشان را

 ارائه دهند.

با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود؛

نقد و اکران فیلم بدون دیالوگ »حیوان« در کتابخانه مرکزی
مدیــر بهینه ســازی، تعمیــرات و نگهــداری 
تاسیسات شهری شهرداری اصفهان از نوسازی 
و بهینه سازی پروژه های روشنایی و نورپردازی 
سطح شــهر خبرداد و گفت: کیفیت روشنایی 
شــهر باید افزایش یابد. امیرحســین ملک پور 

اظهار کرد: یکی از شــاخص های مهم ارزیابی 
کیفیت شهرها، میزان آســایش نوری یا همان 
کیفیت روشــنایی معابر فرعی و اصلی شهری 
است. وی تصریح کرد: تامین بخشی از روشنایی 
معابر شــهر مانند زیرگذرها، تونل های شهری 
و نورپــردازی ابنیه تاریخــی و معاصر از جمله 
فعالیت های شــهرداری اصفهان در چند دهه 
گذشته است و دیگر معابر اصلی و فرعی شهر با 
همکاری شرکت توزیع برق اصفهان تامین نیرو 
می شود. مدیر بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری 
تاسیسات شهری شــهرداری اصفهان افزود: با 
بررسی کارشناســی به عمل آمده تونل شهید 
همت واقع در رینگ ســوم ترافیکی حد فاصل 

پل غدیر تا بزرگراه شهید کشــوری )محدوده 
خدماتی منطقه شش شــهرداری اصفهان( به 
طول بیش از 310 متر به عنــوان دومین تونل 
شهری کالن شــهر اصفهان نیازمند روشنایی 
روزانه و شبانه مداوم اســت؛ اما کارکرد مداوم 
تجهیــزات روشــنایی همچنیــن 
دمای باالی داخل تونــل در فصل 
تابســتان، باعث کاهش طول عمر 
پروژکتورهای روشــنایی و ضرورت 
نوسازی آنها شده است. وی با بیان 
اینکه یکی از مشــکالت تونل همت 
تفاوت شدت روشنایی فضای بیرونی 
با فضای درونی تونل است، ادامه داد: 
با توجه به باال بودن شدت روشنایی 
نور خورشــید در بیرون تونل و به منظور تطابق 
چشم رانندگان با روشنایی ورودی آن، افزایش 
شــدت روشــنایی داخل تونل، امری ضروری 
است که در این راستا و پس از برگزاری جلسات 
کارشناســی، پروژه ای جهــت تامین و تکمیل 
روشــنایی این تونل تعریف شد. ملک پور گفت: 
این پروژه با طراحی سازمان زیباسازی، با نظارت 
مدیریت بهینه سازی معاونت خدمات شهری و 
تامین اعتبار شــهرداری منطقه شش اصفهان 
با به کارگیری تعــداد 450 عدد پروژکتور فوق 
کم مصرف LED۹۰ وات با دمای رنگ 6500 
کلوین در حال اجراست و تا پایان مرداد ماه سال 

جاری به بهره برداری می رسد.

مدیر بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری خبر داد:

افزایش کیفیت روشنایی شهر

 شهرداری اصفهان 
 به این نتیجه رسید که با طراحی یک 
سامانه اینترنتی بتواند فعالیت چنین 

مکان هایی را ساماندهی کند

 نرگس طلوعی
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یادداشت

هنگامی که فرد بی حوصله اســت و از نظر روحی در شــرایط 
مطلوبی قرار ندارد، بدون اینکه بخواهد، بی انگیزه می شــود و 
کارها و وظایف خود را پشت گوش می اندازد. معوقه کردن های 
پی در پی امور، در نهایت به کارکرد نامناســب منتهی شده و 
او را از اهــداف خود دور می کند. به همیــن خاطر برای اینکه 
بی انگیزگی، بی حوصله بودن و رخوت را از خود و زندگی کاری 
خود دور کنید، پیشنهاد می کنیم راهکارهایی که در ادامه ذکر 

می شود را مطالعه کنید و به کار بگیرید.
فقط پنج دقیقه

 فقط 5 دقیقــه تمرکز کردن می تواند تمام بی عالقگی شــما 
بــه کار را از بین برده و بدون اینکه متوجه شــوید، کارهایتان 
را به انجام رســانده یا دســت کم، آنها را تا حد زیادی به جلو 

پیش ببرید.
از بدن خود برای فریب مغزتان بهره بگیرید  

 خموده و بی حال نباشید. حرکت کنید، لبخند بزنید، بخندید 
و در شرکت راه بروید تا از حالت کرختی و بی حوصلگی بیرون 
بیایید. وقتی جسم تان سرحال باشد، مغزتان نیز توان تمرکز 

باالتری پیدا خواهد کرد.
 قرار گرفتن در جریان امور

 برای اینکه از وسوســه های مغزی و بی انگیزه بودن دســت 
بردارید، بهتر است منطقه ای را پیدا کنید که دشواری کارها و 
مهارت های شما با یکدیگر هماهنگ هستند. از فعالیت هایی 
که به نظرتان خیلی سخت هستند، فرار نکنید، بلکه از آنها به 

عنوان وسیله ای برای قرار داشتن در جریان امور بهره بگیرید.
 از شب قبل برای فردا برنامه ریزی کنید

 برای اینکه به درستی بدانید چه کارهایی را باید در اولویت قرار 
داده و در ابتدای روز به انجام برسانید، یکی از بهترین کارها این 
است که از شــب قبل برای روز آتی برنامه ریزی کنید. به این 

ترتیب، همه دقایق روز شما مفید خواهند بود.
از ابزار و وسایل مناسب کمک بگیرید  

 استفاده از ابزار و وسایل که موجب کندی کارها می شوند، یکی 
از اصلی ترین دالیل پشــت گوش انداختن مسئولیت و عقب 
افتادن از کارهاست. برای رفع این مشــکل بهتر این است که 
ابزار و وســایل کاربردی تر برای خود انتخاب کنید تا با انگیزه 

بیشتر و خیال راحت تر بتوانید وظایف تان را به انجام برسانید.
جمالت الهام بخش را در ذهن خود مرور کنید  

 جمالت الهام بخش و سرشار از انرژی و امید در صورت تکرار 
می توانند به بهبود روحیه شــما و افــزاش انگیزه های کاری 
کمک کنند. آن ها را روی برگه نوشــته و جلوی چشمان خود 
 بگذارید یا در ذهن تان دائم آنها را تکرار کنید تا انگیزه دهنده و 

اثر بخش باشند.
گوش کردن به موسیقی های دلخواه  

 شنیدن موســیقی مورد عالقه می تواند تا حد زیادی شما را از 
حواس پرتی و معوقه کردن کارها، دور کند. موسیقی موجب 
بهبود حال افراد شــده و انرژی الزم برای بازگشت به کار را در 

ذهن فرد ایجاد می کند.
ایده آل گرا نباشید

 وقتی انتظار دارید همه کارهــا در بهترین و عالی ترین حالت 
خود پیش بروند، در واقع فقط به خودتان استرس داده و ناامید 
می شــوید و در نتیجه از کارها دست کشیده و آنها را به تعویق 
خواهید انداخت. پایین آوردن سطح توقعات و اعتقاد به این که 
آهسته و پیوسته، می توانید خود را به اهداف تان نزدیک تر کنید 

بهترین راهکار به شمار می رود.

 راهکارهایی ساده برای جلوگیری
 از پشت گوش انداختن کارها

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

دســت بدهد. پزشــک گفت: 
کدام یک را انتخاب می کنید؟ 
بینایی یا حافظه تــان را؟ بیمار 
کمــی فکــر کــرد و گفت: 
بینایــی ای را ترجیــح می دهم 
که ببینم به کجا خواهم رفت 
تا این که به خاطــر بیاورم به 

کجا رفته ام...
»آینده مقدس« 
چارلز کترنیگ

کدام را انتخاب می کنی، 
بینایی یا حافظه ات را؟

حافظه مردی داشت به تدریج 
از کار می افتــاد. پزشــکی 
پــس از معاینــه دقیــق گفت 
که می تواند با عمــل جراحی 
حافظه مــرد را برگرداند؛ اما 
این کار یک خطــر بزرگ دارد 
و آن این که ممکن است، مرد 
بینایی هر دو چشــم اش را از 

تصور کنید نقاش ساده ای هستید که درودیوار خانه ها و ادارات را رنگ می زنید. 
در یکی از پروژه های تان قرار می شود دیوارهای یک شرکت بزرگ را رنگ بزنید 
و همین اتفاق تحولی در زندگی تان به وجود می آورد. این اتفاق برای »دیوید 
چو« افتاده است. سال ها قبل که فیس بوک تازه راه افتاده بود، این نقاش برای 
رنگ زدن دیوارهای این شرکت به کار گرفته می شود؛اما در آن مقطع زمانی به 
دلیل مشکالت بودجه ای، در ازای دستمزد، سهام شرکت فیس بوک به او واگذار 
می شود. حاال سهام دیوید حدود200میلیون دالر ارزش دارد و جالب این است 

که او آن زمان درباره قبول سهام شک داشته و به اجبار پذیرفته است!

نقاش ساده ای که میلیاردر شد

 Passage توسط Noirmoutier با جزیره Burnёf ارتباط بین خلیج
du Gois است که چشم انداز بسیار زیبایی را دارد؛ اما این چشم انداز بسیار 
خطرناک است. این جاده 2/58 مایلی از قرن 16 میالدی مورد استفاده بوده 
و روزانه دوبار زیر آب های اقیانوس اطلس پنهان می شــود. در زمان بارش 
باران که سطح دریا افزایش می یابد، جاده سنگی تا عمق 13 متر به زیر آب 
می رود، بنابراین رانندگان دائما باید مراقب موج بعدی باشــند. این موج ها 
توسط پنل های ویژه که نصف آن در خشــکی و نصف آن داخل آب است، 

اندازه گیری می شوند. 

یک جاده در فرانسه 2بار در روز ناپدید می شود!

خوشمزه ترین دالیل سفر به ایران از نگاه تلگراف
نشریه تلگراف در گزارشی، ایران را مهد پیچیده ترین غذاهای دنیا معرفی کرده و 10 دلیل خوراکی برای مخاطبانش آورده که به واسطه 
آن باید به کشورمان سفر کنند. »یاسمین خان« صاحب کتاب »آشپزی افسانه های زعفرانی« است. او این گزارش را بعد از سفری که به 
ایران داشته، نوشته است. او می گوید: » درصورت بهتر شدن روابط ایران و جهان، فرصت خوبی برای سفر به این کشور فراهم خواهد شد؛ 
کشوری که 1۹ جاذبه گردشگری اش به ثبت میراث جهانی یونسکو رســیده و طبیعت آن سرشار از مناظر الهام بخش است و زیباترین 

معماری های اسالمی جهان را دارد.«
۱- تهران؛ مهد چلوکباب های اصیل و ناب

تکه های تازه گوشت مرغ یا بره که روی آتش کباب می شوند و روی تپه ای از برنج کره ای قرار می گیرند، یکی از اصلی ترین غذاهای ایرانی 
است. گوجه فرنگی کباب شده، ماست چکیده، سبزی های تازه و خیارشور نیز همراه چلوکباب سرو می شوند.

۲- سیری در گذشته با آش رشته اصفهان
در ایران به کسی که غذا درست می کند، آشپز می گویند؛ به معنی درست کننده آش و در نتیجه آش ها یکی از اصیل ترین غذاهای ایرانی 
به شمار می روند. آش رشته یک نوع سوپ خوشمزه با حبوبات، سبزیجات تازه و رشته است که همراه کشک که نوعی آب پنیر تخمیر 

شده است با طعمی بین پارمسان و پنیر بز، سرو می شود.
۳- دیزی مشهد هوش از سرتان می برد

 گوشت بره، نخود و سیب زمینی خورشــتی به آرامی در کاسه های ســفالی برای ساعت ها می پزند تا نرم شــده و برای خوردن آماده 
 شــوند. ســپس مواد پخته را با هم می کوبند و به شــکل خمیری درمی آورند و با نان می خورند. همچنین یک قســمت از نان را خرد 
 می کنند و داخل کاســه ســفالی می ریزند تا آب حاصل از پختن گوشــت را جذب کنند و بعــد نان های خیس شــده را می خورند. 
 دیــزی اصالتــا غذایــی مشــهدی اســت و امــروزه در تمــام رســتوران ها و کافه هــای این شــهر بــرای شــام و ناهــار طبخ 

می شود.

وبگردی

»ســونگ لی« در حقیقت الگوی خواب فرزندش را به شکلی نرم و لطیف ارائه 
کرده است. او با ورود به اپلیکیشــن Baby Connect و استفاده از زبان های 
برنامه نویس جاوا اسکریپت و پایتون اطالعات خواب را به الگوهای بافتنی بصری 
تبدیل کرد. در مرحله بعد او یک ابزار مبتنی بر HTML ساخت که رنگ هر بخیه 
بافتنی را کنترل می کرد. نتیجه به دست آمده »پتوی خواب« است. این پتوی 
۴2 در ۴5 سانتی شامل 185 هزار بخیه است و تکمیل آن سه ماه طول کشید، 

هر ردیف از بافتنی الگوی خواب یک روز را نشان می دهد. 

پدری که خواب کودکش را بافت!

 پوستر چهارمین سوگواره »عبرات« 
رونمایی شد

مراسم رونمایی از پوســتر چهارمین ســوگواره عبرات، با حضور 
سیدجعفر موسوی تولیت عتبه حرم حضرت سیدالشهدا )ع( در قم 
برگزار شد. تولیت عتبه حسینی در این مراسم اهمیت کار هنری 
را در معرفی پیام اربعین حسینی بسیار مهم برشمرد و گفت: امروز 
در عصر جهان ارتباطات باید از ابزارهای مختلف هنری برای معرفی 
اربعین و پیام امام حســین )ع( بهره بگیریم. وی افزود: هنر، تاثیر 
بسزایی در معرفی فرهنگ و معارف اهل بیت )ع( دارد و نباید از این 
ابزار غفلت کنیم، از این رو برگزاری ســوگواره عبرات کاری بسیار 
ارزشمند اســت که باید این گونه کارهای فرهنگی و هنری را در 
اولویت کارهای تبلیغی قرار داد. تولیت عتبه حسینی تصریح کرد: 
گاهی شعر و قالب های مختلف هنری به قدری در میان زائران و نشر 
معارف تاثیر می گذارد که ضیافت از زائران در اربعین این گونه تاثیر 
ندارد، بنابراین قدر این کارهای هنری و فرهنگی را بدانید و از آن به 
درستی استفاده کنید. حجت االسالم حمید احمدی، رییس کمیته 
فرهنگی و آموزشی اربعین نیز در این جلسه ضمن تقدیر از حضور 
تولیت عتبه حسینی گفت: کمیته فرهنگی اربعین در تالش است با 
همکاری هنرمندان و فرهیختگان بتواند فرهنگ زیارت اربعین 

را در قالب های مختلف هنری در جهان اسالم گسترش دهد.

برای ِزین آب
کتاب »بــرای ِزین آب« روایت زندگی شــهید مدافع حرم محمد 
بلباسی، از کودکی تا شهادت توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر 
شد. محمد بلباسی یکی از شهدای مدافع حرم است که در منطقه 
»خان طومان« ســوریه حین مبارزه با تروریست های تکفیری به 
همراه دیگر همرزمانش به درجه رفیع شــهادت نائل شــد و پیکر 
مطهرش نیز هنوز به وطن بازنگشته است. وی، متولد 135۷ و تولد 
و بزرگ شدن سه فرزند خود را دید؛ اما زینب او بعد از شهادتش در 
دفاع از حریم اهل بیت )علیهم السالم( در عملیات مستشاری در 
خان طومان سوریه، دیده به جهان گشود؛ زمانی که پدر، چشم از این 
جهان فروبست، ولی دیدگان او نظاره گر این طفل از آسمان هاست. 
شخصیت چند بعدی محمد بلباسی، کتاب را خواندنی و قابل توجه 
کرده است. خواننده پس از خواندن این اثر، با مفهوم صحیح آتش به 
اختیار بودن و البته روحیه جهادی شهید در مقاطع مختلف از عمر 
کوتاه، اما پربرکتش آشنا می شود و می فهمد که اگر انسان از زمان 
خود به درستی استفاده کند و به هر اتفاقی در وقت و جایگاه خودش 

رسیدگی کند، دیگر هیچ چیز در زندگی، قضا نمی شود.
قطعا مخاطبین این کتاب پس از مطالعه آن با محمد بلباســی در 
زندگی شخصی اش، اردوهای جهادی، خادمی شهدا، جهاد با نفس 

و مواردی دیگر همراه خواهند شد.

 مردم سخت پسند شده اند
 مدیر شبکه یک سیما درباره اینکه چقدر قرار است این شبکه 
به عنوان شبکه ملی و سراسری به سمت سریال های طنز برود 
و از ســریال های تلخ و ملتهب دوری کند، بیان کرد: ما حتما 
تمرکز بیشتری خواهیم داشت که تولید سریال های طنز بیشتر 
شود البته من موافق این نیستم که گفته شود شبکه یک در این 
مدت سریال طنز نداشته است. مجید زین العابدین، با اشاره به 
دو سریال طنز شبکه یک از ابتدای سال تاکنون یادآور شد: ما از 
ابتدای امسال سریال های »نون. خ« و »دنگ و فنگ روزگار« را 
داشته ایم و برای سال آینده هم فصل جدید »پایتخت« و فصل 
جدید »نون. خ« را خواهیم داشت. سریال »زیرهمکف« هم در 

حال آماده شدن است.
وی اضافه کرد: یکی دو سریال دیگر هم قرار است به تولید برسد 
و به توافقاتی هم رســیده ایم. با این حال اینکه مطالبه مردم و 
انتظار شما رسانه ها ساخت و افزایش ســریال های طنز باشد 
حتما درست است و حتی توقع خود ما هم همین است که طنز 
را گسترش دهیم. مدیر شبکه یک با اشاره به سختی ساخت آثار 
نمایشی طنز در دوره کنونی عنوان کرد: باید سریال های غنی و 
مستحکمی را برای طنز تصویب کنیم چون مردم سخت پسند 

شده اند و هر طنزی را نمی پسندند. 

دیدگاهخبرکتاب

 برداشت خیار از 
مزارع همدان

برداشــت خیار بوته ای 
از اواســط تیرماه ۹۸ از 
مزارع و اراضی اطراف 
شــهر همدان و اللجین 
آغاز شده و کشاورزان 
با  همــراه  همدانــی 
خانواده هــای خود این 
روزها مشغول برداشت 
این میوه محبوب سفره 

ایرانی ها هستند.

اینستاگردی

»روشنک عجمیان« و دلتنگی هایش

تبریک کمدین خنداننده شو به »رامبد جوان«

روشنک عجمیان با انتشار 
این عکس نوشــت: دل که 
تنگ است کجا باید رفت؟ 
به در و دشت و دمن؟ یا به 
باغ و گل و گلزار و چمن؟ یا 
به یک خلوت و تنهایی امن، 
دل که تنگ است کجا باید 

رفت؟

 میثــم درویشــان پور با 
انتشار این عکس نوشت: 
قــدم #نوردخت_جوان 
جــوان رو از صمیم قلب 
به هر دوی شــما عزیزان 
تبریک میگم. نامدار باشه 
و ســایتون باالی سرش 
مســتدام. امیدوارم این 
دختر زیبا بیش از پیش به 

زندگیتون نور هدیه کنه.
#رامبد_جوان #نگارجواهریان #نوردخت_جوان

المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس نوشــت: »بخند، نذار آدم ها حال قشنگت رو هم 
بزنن«  خوب باشید.

 المیرا شریفی مقدم و همسرش در یک مهمانی
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