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نگارخانه صفوی
تاریخ و جغرافی/ مدیا:نقاشی

18الی ۲۳ مرداد

موزه هنرهای معاصر
پیدایش/ مدیا: نقاشی

1۷ مرداد الی 1۵ شهریور

شستن ماشین؛
 یه سطل، یه ابر و کمی شوینده 

برداریم و بیفتیم به جون 
ماشینمون. چهره زشت دوده 
روی ماشین های شهر  

خیلی جالب نیست!
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 اداره کل امور مالیاتی اصفهان 
 پیشرو در کشف فرارهای مالیاتی در کشور

  مدیر کل امور مالیاتی استان در نشست خبری مطرح کرد :

  اعتراض صنف فروشندگان  لوازم التحریر به فروش کتاب و ملزومات درسی در مدارس اصفهان؛

نان به نرخ آموزش!
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نرخ بیکاری در اصفهان با 
نرخ کشوری برابر است

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
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منطقه ۱۰ بیشترین پروژه مشارکتی 
را بین مناطق ۱۵ گانه دارد

حال شهر اصفهان در حوزه 
ساخت و ساز خوب است

معاون شهرسازی و معماری شهردار:
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توسط رزمندگان لشکر 14 امام حسین)ع( صورت گرفت؛

  احداث و بازسازی 1۲ مدرسه و منزل مسکونی
 در جنوب شرق کشور

فرمانده لشکر 14 امام حسین )علیه السالم( گفت: رزمندگان لشکر 14 امام حسین )علیه السالم( 
در کنار حفاظت از مرزهای جمهوری اسالمی ایران 12 مدرسه و منزل مسکونی در مناطق محروم 
جنوب شرق کشور احداث و بازسازی کردند. به گزارش روابط عمومی وتبلیغات لشکر مقدس امام 

صفحه   ۷حسین )علیه السالم( درآستانه عید غدیر خم وعید قربان...

کنسرت علی زندوکیلی
سالن سیتی سنتر

 ۲8 مردادماه

 شهردار منطقه 10 شهرداری مطرح کرد:
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پس از آنکه مرتضــی رکن آبــادی در یک برنامه 
تلویزیونی مدعی شد ایران مسئولیت حادثه منا و 
کشتار حجاج را پذیرفته است، بار دیگر این حادثه 
و حواشی پیرامون آن در خبرها داغ شد.پس از این 
اظهارات نمایندگان مجلس ، رؤسا و مدیران مرتبط 
با ســازمان حج از جمله ســید علی قاضی عسگر، 
رییس سازمان حج و زیارت این مسئله را تکذیب و 
هر نوع تعامل و تسامح با عربستان در مورد فاجعه 
منا را به شــدت رد کردند. در میان موج تاییدها و 
تکذیب ها این مسئله هم مطرح شد که در صورت 
صحت این موضوع اصال چه کسی این مسئولیت را 
پذیرفته و آن قرارداد یا اقرار نامه را امضا کرده است. 
در حالی که روزنامه ایران به عنوان تریبون خبری 
دولت مدعی اســت که اگر مذاکرات و توافق طبق 
ادعای رکن آبادی صورت گرفته باشد، این کار نه 
توسط وزارت امور خارجه بلکه از سوی سازمان حج 
و زیارت و بعثه مقام معظــم رهبری صورت گرفته 
است. قاضی عســگر در واکنشی تند نسبت به این 
ادعا اعالم کرد این یک دروغ مسلم است. نه نظام و 
نه مسئوالن نظام هرگز حاضر نیستند عزت شان را 
با هیچ چیزی معاوضه کنند. این مقام مطلع در امور 
حج تاکید کرد: در تفاهم نامه حج ایران و عربستان 
دقیقا ذکر شده است که مسئله منا باید روشن شود 
و حقوق شهدا داده شــود و آنها )عربستان( هم آن 
را امضا کرده اند. ایشــان )مرتضی رکن آبادی( در 
این باره فقط ادعا کرده و هیچ گونه مدرک معتبری 
در اختیار ندارد.وی افزود: بــا توجه به اینکه رکن 
آبادی، مسئوالن نظام را متهم کرده به نظر می رسد 
شــبکه افق باید پاسخگو باشــد که چطور چنین 
اتهامی منتشــر می شــود؛ اما نظر مسئوالن نظام 

پرسیده نمی شود؟ ایشان متاســفانه در این مدت 
حرف های ضعیف زیاد زده است.

 در واکنش بــه این ادعا رییس فراکســیون حج و 
زیارت مجلس هم پذیــرش تقصیر ایران در فاجعه 
منا را رد کرده و گفته است از آنجایی که برادر شهید 
رکن آبادی اعالم کرده اسنادی را در اختیار دارد در 
صورتی که بخواهد واقعا این موضوع را پیگیری کند، 
می تواند اسناد مورد نظر را در اختیار فراکسیون حج 
و زیارت مجلس قرار داده و من به صورت جدی به 
عنوان رییس این فراکســیون این ادعا را پیگیری 

خواهم کرد. 

حجت االســالم احد آزادی خواه افــزود: به موجب 
اطالعــات دقیــق مــن، به دلیــل حضــورم در 
گفت وگوهای سال گذشته ایران و عربستان، چنین 
موضوعی صحت ندارد و واقعیت آن است که مطالبه 
اصلی ما در تمام معاهدات خود با عربستان سعودی 
برای انجام مناسک دیه شــهدای فاجعه منا بوده 
است. هر چند هنوز هیچ کدام از نهادها و گروه های 
درگیر چه رســانه ملی و چــه وزارت امور خارجه 
اظهار نظری نکرده اند؛ امــا آنچه از روال هفته های 
اخیر می توان فهمید این اســت که رســانه ملی و 
دولت شمشــیر را برای یکدیگر از رو بســته اند و 

جریان سازی و اختالفات در این دو نهاد به اوج خود 
رسیده است. پس از ســریال گاندو که حاشیه های 
زیادی برای وزارت امور خارجه ایجاد کرد حاال این 
اظهارات بار دیگر موج منفی نسبت به جبهه گیری 
این سازمان در مقابل دولت و وزرا را شدت بخشیده 
است ضمن اینکه این بار مخالفان این حرکت و ادعا 
در آنتن تلویزیون از هر دو جناح و طیف سیاســی 
کشور هســتند و همه متفق القول از صدا و سیما 
ادعای مدارک و مستندات می کنند؛ مطالبه ای که 
 تا کنون رسانه ملی در مورد آن واکنشی نشان نداده 

است.

گاف های تازه »بایدن« و افزایش 
نگرانی های دموکرات ها

تکرار اشتباهات کالمی »جو بایدن« نامزد پیشتاز 
دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، 
حامیان دموکــرات او را دربــاره توانایی اش برای 
شکســت دادن »دونالد ترامــپ« در این انتخابات 
نگران کرده است. او به اشــتباه گفت که به عنوان 
معاون رییس جمهور با دانشــجویان دبیرســتان 
پارکلند فلوریدا دیدار کرده است. گاف های بایدن 
می تواند موضع او را تضعیف کند به ویژه که حمایت 
از »الیزابت وارن« سناتور و دیگر نامزد دموکرات ها 
افزایش یافته و بایدن با رقابت دشواری در انتخابات 

مقدماتی حزب دموکرات در مواجه است.

 هشدار ترکیه به آمریکا 
درباره منطقه امن در سوریه

وزارت دفاع ترکیه با هشــدار درباره هرگونه خلف 
وعده آمریکا در عملی کردن طــرح منطقه امن در 
شمال سوریه، گفت در این صورت آنکارا طرح های 
جایگزین خود را به صورت یکجانبه اعمال می کند. 
»حلوسی آکار« گفت: طی روزهای آینده، باید انتظار 
اعالم گام های جدیدی را درخصوص ایجاد منطقه 
امن در شمال سوریه داشته باشید. وی توضیح داد: 
»کنترل حریم هوایی و هماهنگی در این زمینه بسیار 
مهم بوده و پیشرفت بسیار خوبی هم در این زمینه 

حاصل شده است«.

۳۵ حمله سایبری کره شمالی 
زیر ذره بین سازمان ملل

کارشناسان ســازمان ملل متحد در حال تحقیق 
درباره دســت کم ۳۵ مــورد از حمالت ســایبری 
کره شــمالی در ۱۷ کشور هســتند که هدف شان 
درآمدزایی برای برنامه های تسلیحاتی بوده است. این 
کارشناسان همچنین خواستار تحریم کشتی هایی 
شــدند که بنزین و گازوییل پیونگ یانگ را تامین 
می کنند. خبرگزاری آسوشــیتدپرس با اســتناد 
به خالصه ای از گــزارش کارشناســان اعالم کرد 
کره شمالی به صورت غیر قانونی تا دو میلیارد دالر از 
فعالیت های سایبری به شدت پیچیده علیه نهادهای 
مالی و همچنین تبادل های ارز-رمزها درآمد کسب 
کرده است. این گزارش فاش می کند که کره جنوبی 
بیشترین آسیب را متحمل شده و قربانی ۱۰ مورد از 

حمالت سایبری کره شمالی بوده است.

رییس جمهور پیشین قرقیزستان 
به تالش برای کودتا متهم شد

رییس دستگاه های امنیتی قرقیزستان، »الماس 
بیک آتامبایف« را به تالش بــرای تدارک کودتا 
 متهم کــرد. آتامبایف، اواســط مــرداد پس از
 گفت وگوهای طوالنی تصمیم گرفت که خود را 
تســلیم نیروهای نظامی کند. همچنین گزارش 
شده که »فرید نیازوف« و »کوندوز ژولدوبایف«، 
مشــاوران اتامبایف، همراه او هستند. هواداران 
آتامبایف در پاسخ به اقدام نیروهای ویژه شروع به 
تیراندازی کردند. در نتیجه این عملیات ۵۲ نفر 

از جمله یک روزنامه نگار محلی زخمی شدند.

سنای ایتالیا درباره استیضاح 
دولت تصمیم می گیرد

پس از ابراز تمایل حزب حاکــم ایتالیا برای پایان 
دادن به ائتالف با جنبش پنج ســتاره، سنای این 
کشور قرار اســت درباره زمان بررســی استیضاح 
دولت تصمیم گیری کند. رؤسای گروه های پارلمانی 
ایتالیا نتوانستند در مورد تعیین زمانی برای بررسی 
طرح اســتیضاح دولت که از ســوی حــزب لیگ 
متئو ســالوینی، وزیر کشــور ایتالیا، مطرح شد به 
توافق برســند. از همین رو از این پس سنا مسئول 
تصمیم گیری در این زمینه خواهد بود. هفته گذشته 
متئو ســالوینی تمایل خود را برای پایان دادن به 

ائتالف حاکم با جنبش پنج ستاره نشان داد.

پس لرزه های یک ادعا اجالس سه جانبه سران ایران، 
روسیه و آذربایجان به زمان 

مناسب موکول شد
معــاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رییس 
جمهور گفت: اجالس ســران ایران، روســیه و 
جمهوری آذربایجان در زمان مناسب تری برگزار 
خواهد شد. پرویز اسماعیلی، افزود: اجالس سه 
جانبه سران ایران، روسیه و آذربایجان که قرار بود 
چهارشنبه، ۲۳ مرداد ماه در بندر سوچی روسیه 
برگزار شود، به دالیل فنی و با توافق سه کشور به 
تعویق افتاد. گفت وگو درباره توسعه همکاری های 
مشترک سه کشور در حوزه های مختلف اقتصادی 
و همچنین ارتباطات منطقه ای از جمله اهداف 

این نشست های سه جانبه است.

 اعالم آمادگی ایران 
برای کمک به شیخ زکزاکی

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز خرسندی 
از عزیمت شیخ زکزاکی و همسرش برای درمان 
به هندوستان، گفت: ایران ضمن حمایت از این 
روند، آمادگی خود را برای هرگونه مســاعدت 
اعالم می کند. سید عباس موسوی اظهار داشت: 
امیدواریم حضور آقای زکزاکی در خارج از کشور 
فرصت بهتری را برای حل مشــکالت چند سال 
اخیر میان جنبش اســالمی نیجریه و دولت به 
منظور تضمین حقوق شیعیان، رفع محدودیت ها 

از جنبش و آزادی زندانیان ایجاد کند.

 خودروهای ارس ۲ 
تحویل نیروهای مسلح شد

با حضور امیــر حاتمی، وزیر دفــاع و فرمانده 
نیــروی زمینی ارتــش جمهوری اســالمی 
خودروهای تاکتیکی ارس ۲ تحویل نیروهای 
مسلح شــد. از ویژگی های این خودرو داشتن 
تحرک بــاال در مناطق صعــب العبور، نصب 
ســالح و ادوات نظامی با وزن باال و استاندارد 
آالیندگی و شــتاب اســت. در این مراســم 
همچنین از نفربر زرهی ضد مین و ضد کمین 

رعد نیز رو نمایی شد.

سیم کارت های مجهول 
» جهرمی« را به مجلس کشاند

نماینده مردم مشهد در مجلس از اقنا نشدن خود 
از توضیحات »آذری جهرمــی« وزیر ارتباطات 
پیرامون ســواالتش خبر داد. نصرا... پژمانفر در 
تشــریح محورهای ســوال خود از محمدجواد 
آذری جهرمی، گفت: عموما مشکالت اخالقی، 
امنیتی و تضییع حقوق افراد که منجر به تشکیل 
پرونده هایی در پلیس فتا و قوه قضاییه می شود 
از سوی اشخاصی است که هویت آنها در فضای 
مجازی مشخص نیست و مجهول الهویه هستند. 
وی تصریح کرد: وزیر در کمیسیون مربوطه برای 
ارائه توضیحات پیرامون ۳ سوال بنده حاضر شد و 
مطالبی را مطرح کرد؛ اما بنده قانع نشدم لذا طبق 
آیین نامه داخلی پارلمان، وزیــر باید برای ارائه 

توضیحات در جلسه علنی حاضر شود.

گفت وگو با انگلیس درباره 
ایران به بعد از برگزیت 

موکول شد
مشاور امنیت ملی آمریکا که به لندن سفر کرده 
عنوان داشت که بهتر است مذاکره با انگلیس در 
خصوص ایران به بعد از روشــن شدن وضعیت 
برگزیت موکول شود. جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید در توئیتر اعالم کرد در دیدارش 
با مقامات ارشد انگلیسی به آنها گفته است، بهتر 
است رایزنی درباره موضوعاتی به جز برگزیت، از 
جمله مسئله ایران، به بعد موکول شود. بولتون 
ســاعاتی پس از دیدارش با بوریس جانســون، 
نخست وزیر جدید انگلیس به خبرنگاران گفت: 
آمریکا می خواهد در موضوع برگزیت کمک کننده 
باشد و به مقامات بریتانیایی گفته درک می کند 
که تمرکز فعلی آنها روی همین موضوع است.

کرباسچی
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:

عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس 
گفت: وزارت آموزش و پــرورش نباید بازیچه هوا و 
هوس های سیاسی اصالح طلبان شود. محمدجواد 
ابطحی در خصوص برخی شایعات پیرامون احتمال 
معرفی یک زن به عنوان وزیر پیشــنهادی آموزش 
و پرورش گفت: در راستای جلب سرمایه اجتماعی 
زنان، اصالح طلبان و دولت تالش دارند سهمی را به 
زنان در کابینه اختصاص دهند. وی اظهار داشت: 
وزارت آمــوزش و پرورش به وزیــری نیاز دارد که 
مدیریت استراتژیک داشته باشد و بتواند مشکالت 
معیشتی معلمان و مشکالت تحصیلی دانش آموزان 
را حل کند. عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس اظهار داشت: شــاکله سیاسی مجلس هم 
نشان داده است که گرایشات فمینیستی در مجلس 
هواداری ندارد و نمایندگان نگران وزارت آموزش 
و پرورش و خواستار استقرار مدیریت قوی در این 
وزارتخانه برای حل مشــکالت معیشتی معلمان و 

ارتقای آموزشی و دانش آموزان هستند.

 آموزش و پرورش
 نباید بازیچه شود

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

معترضان نقاب پوش 
هنگ کنگی در مترو

اعتصابات طی روزهای اخیــر در هنگ کنگ 
بسیار گسترده شده است.

آموزش و پرورش  نباید بازیچه شود

پیشنهاد سردبیر:

دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی با تاکید 
بر اینکه اصالحــات از ابتدا تاکنــون رهبری 
نداشته است، گفت: نه رییس دولت اصالحات 
ادعای رهبری اصالحات را داشته و نه جریان 
اصالحات باهم بر سر رهبری این جریان توافق 
کرده اند. کرباسچی تصریح کرد: رییس دولت 
اصالحات مورد احترام همه بوده و هستند؛ اما 
آیا به واقع ایشان اصالحات را رهبری می کنند؟ 
این که زمانی در جریان انتخابات یا در مسئله 
و حوزه دیگر ایشان اظهار نظر کنند و همه به 
نظر ایشــان احترام بگذارند به معنای رهبری 
نیســت. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
افزود: گروه های جریــان اصالحات بهرییس 
دولت اصالحات بســیار عالقه مند هستند؛ اما 
اینگونه نیست که همه با هم توافق کرده اند که 
در شرایط فعلی ایشان رهبر جریان اصالحات 

تلقی شوند.

 جریان اصالحات 
رهبر ندارد

هدایت ا...خادمی
نماینده مردم در مجلس:

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اظهار کرد: احزاب 
جدیدی که جوان بودنــد و به میدان آمدند، کوس 
اســتقالل زدند و گفتند که خودمــان می توانیم 
به ائتــالف و نتیجه برســیم. از زمانــی که چنین 
نگاهی پدید آمده است، ما شــاهد تفرق و تشتت 
در جریان اصول گرا هستیم.مصباحی مقدم افزود: 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ هم این 
اتفاق افتاد؛ یعنی جریان اصولگرا، جامعه روحانیت 
مبارز را محور قرار ندادند. البته آقای ناطق نوری به 
میدان آمد که این حرکت را هدایت کند؛ اما به این 
حرکت وفاداری نشان داده نشــد و نتیجه این شد 
که کاندیداهای متعدد پیدا کردیــم و در دور اول 
انتخابات هیچ کس به نتیجه نرســید. رقابت، میان 
آقای هاشمی و آقای احمدی نژاد بود، در دور دوم 
آقای احمدی نژاد پیروز شد؛ اما فراموش نکنیم که 
احمدی نژاد برآیند اساسی جریان اصول گرا نبود. 
این هم نتیجه عدم محوریــت روحانیت مبارز در 

انتخابات ریاست جمهوری بود.

احمدی نژاد، برآیند اساسی 
جریان اصولگرا نبود

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز:

نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه ایران مصمم به برداشــتن گام 
ســوم کاهش تعهدات برجامی است، گفت: 
ایران این گام را نیز بــا قاطعیت برمی دارد. 
هدایــت ا... خادمی، با تاکید بــر ادامه روند 
کاهش تعهــدات برجامی از ســوی ایران، 
گفت: زمانی که آمریکا از برجام خارج شده 
و از ســوی دیگر اتحادیه اروپــا نیز اقدامی 
عملی انجام نداده اســت ایران نیــز باید به 
روند کاهش تعهدات خود ادامه دهد. وی با 
بیان اینکه اروپا نه عزم و اراده و نه توان الزم 
برای حفظ برجــام را دارد، افزود: با توجه به 
این شرایط، ایران گام سوم کاهش تعهدات 
برجامی را عملی می کند. وی ادامه داد: ایران 
تاکنون هیچ اقدام عملی از سوی اروپایی ها 
در راستای اجرای برجام مشاهده نکرده است 

لذا ما دیگر معطل اروپایی ها نخواهیم ماند.

 ایران باید به روند کاهش 
تعهدات خود ادامه دهد

پیشخوان

بین الملل

رییس ســازمان انرژی اتمی درباره تصمیم گیری درباره گام ســوم 
کاهش تعهدات هســته ای گفت: هیئت نظارت بر برجــام در این 
خصوص تشکیل جلسه داده و مشــورت می کند و نظر رهبری هم 
اخذ می شــود. علی اکبرصالحی اظهار داشــت: من هــم اکنون در 
شرایطی نیستم که درباره گام سوم صحبت کنم و اظهار نظر من هم 
در حد حدس و گمان خواهد بود؛ اما ما به عنوان مجری دســتورات 

سناریوهای مختلفی را ارائه کردیم. رییس سازمان انرژی در پاسخ به 
سوال دیگری درباره تمدید معافیت های هسته ای ایران از سوی آمریکا 
و اینکه آیا بازه زمانی این تمدیدها مشــکلی در همکاری هسته ای 
ایجاد نمی کند اظهار داشت: همکاری های ما در چهارچوب برجام با 
اروپا، روســیه و چین ادامه دارد. وی در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به اظهارات آیت ا...محمد یزدی از اعضای شورای نگهبان گفت: 

سوءتفاهمی پیش آمده و حضرت آیت ا... یزدی که از اعضای شورای 
نگهبان هستند درباره کنوانسیونی که اخیرا در مجلس تصویب شده 
تحت عنوان کنوانسیون پســماندهای پرتوزا برداشت اشتباهی رخ 
داده است به نحوی که گویا ما به کشورهای استکباری اجازه داده ایم 
سوخت مصرفی خود را در ایران دفن کنند در حالی که درست عکس 

این است .

رییس سازمان انرژی اتمی:
نظر رهبر معظم انقالب درباره گام سوم کاهش تعهدات اخذ می شود

آیا ایران مسئولیت فاجعه منا را برعهده گرفته است؟

روحانــی: امنیت خلیج 
فارس صرفا در قالب همکاری 

مشترک دست یافتنی است

نگــران  دانشــجویان 
ستاره دار شدن نباشند

ادامه گاندو بازی تلویزیون

جنگ نیابتی در یمن

وعده برخی مراجع برای گفت وگو با رهبری درباره حصر
ایلنا نوشت: عضو شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان با بیان اینکه جلسات هفتگی با مشاوران 
رهبری ادامه دارد، گفت: نقطه نظرات مطرح شده در جلسات توسط آقای ابوترابی فرد به دست رهبری 
می رسد. محسن رهامی در واکنش به سخنان منتجب نیا)فعال سیاسی( مبنی بر اینکه مالقات با رهبری 
و نامه بعدی به ایشان فضایی ایجاد کرده که شرایط سخت حصر شکسته شود، افزود: به نظر من هم این 
موضوع بی تاثیر نبوده؛ اما حل مسائل کالن سیاسی،عاملی نیست که بگوییم فقط همین یک عامل باعث 
شده که فضای حصر بازتر شده باشد. عضو شورای عالی اصالح طلبان با بیان اینکه ما با برخی از مراجع قم 
هم دیدار داشته ایم و یکی از موارد مورد بحث ما درخواست کمک برای رفع حصر بوده، آنها وعده دادند که 
با رهبری تماس گرفته و درباره حصر با ایشان صحبت کنند. وی بابیان اینکه مراجع عظام عالقه ندارند 
که اینگونه مسائل در رسانه ها مطرح شود، گفت: پیگیری و تماس مراجع برای پیگیری مسائل کالن از 

جمله این قضایا بسیار مهم است.

اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده سیف و عراقچی
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز خود در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سیف نیز در پرونده 
عراقچی متهم است یا خیر گفت: این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و ان شاءا... در ادامه رسیدگی 
دادگاه و نهایتا ختم رســیدگی و صدور دادنامه همه این ابهامات برطرف خواهد شد. اسماعیلی در پاسخ به 
سوال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری و اینکه گفته می شود این فرد در بازجویی از لیستی 
نام برده است، گفت: اشاره کردم که مطالب منتشره مورد تایید ما نیست. فرآیند رسیدگی با قاطعیت انجام 
می شود و هروقت نســبت به اتهام، دالیلی به دست آمد، به طور حتم رســیدگی به عمل می آید. سخنگوی 
قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقاد به عدم دسترسی به سامانه بارگذاری اموال مسئوالن برای 
ثبت اطالعات گفت: در این حوزه، عدم هماهنگی وجود دارد؛ اما اینکه چه کســانی به این سامانه دسترسی 
داشته باشد را قانون مشخص کرده است و متولی، قوه قضاییه نیســت، ما فقط باید اطالعاتی را که قانونگذار 

الزام کرده در سامانه ثبت می کنیم.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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نرخ بیکاری در اصفهان با نرخ کشوری برابر است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

مودم

استاندار اصفهان:
 تغییر روش های اساسی

 در کشاورزی ضروری است
استاندار اصفهان گفت: تغییر ساختار کشاورزی 
از غرق آبی به کشت گلخانه ای گامی موثر به سوی 
مدرنیته، فناوری علمی و توســعه منابع اســت. 
عباس رضایی، کمبود آب را مهم ترین مشــکل 
کشــاورزان عنوان کرد و افزود: دولــت تدبیر و 
امید به حل مســئله آب اســتان تاکید فراوان 
دارد. اســتاندار اصفهان تصریح کرد: باید برای 
حل بحران آب، دستیابی به ســایر منابع آبی و 
بهره برداری از بهشت آباد را در اولویت قرار دهیم.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین و توزیع 
و تنظیم بازار وزارت صنعت:

15 میلیون دفترچه دانش آموزی 
با ارز دولتی آماده توزیع است

مدیرکل دفتــر برنامه ریزی، تامیــن و توزیع و 
تنظیم بــازار وزارت صنعت گفــت: 15 میلیون 
دفترچه دانش آموزی بــا ارز دولتی آماده توزیع 
اســت؛ اما هنوز تصمیم نهایی در رابطه با نحوه 
توزیع آن اتخاذ نشده اســت. محمدرضا کالمی 
بیان داشت: همچنین ســازمان حمایت مکلف 
شده نرخ دفاتر دانش آموزی با ارز 4200 تومانی 
را احصا کنــد و ضمن اطالع رســانی عمومی به 
کارگروه تنظیم بازار ارسال و واحدهای تولیدی 
را مکلف بــه درج قیمت مصــوب مصرف کننده 
روی دفاتر کنــد. وی اظهار داشــت: اتحادیه و 
کارخانجات مربوطه مکلف شــده اند، فهرســت 
موجــودی دفاتــر دانش آموزی تولیــدی با ارز 
4200 را اعالم کنند تا بــا مدیریت تنظیم بازار 
در شبکه های منتخب و نمایشگاه های بازگشایی 

مدارس توزیع شود.

برگزاری دو نمایشگاه تجهیزات 
هتل و نوشیدنی ها در اصفهان

در دو نمایشــگاه تجهیزات هتل و رســتوران و 
نوشیدنی ها 100 شرکت و موسسه از استان های 
اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان 
رضوی، قــم و مازندران حضور خواهند داشــت. 
ســومین نمایشــگاه تخصصی تجهیزات هتل، 
رستوران، فست فود، کافی شاپ و قنادی و اولین 
نمایشگاه نوشیدنی های سرد و گرم دو نمایشگاهی 
هستند که به صورت همزمان طی روزهای پایانی 
مردادماه در اصفهان برپا می شــوند. نخســتین 
نمایشگاه بین المللی نوشیدنی های سرد و گرم نیز 
یک نمایشگاه جذاب و خاص است که مخاطبان 
ویژه خود را دارد و بســیاری از جوانان عالقه مند 
به حضور در آن و بازدید از دستاوردها و گروه های 

کاالیی به نمایش درآمده در آن هستند.

برقراری مسیر ازمیر-اصفهان-
ازمیر توسط شرکت پگاسوس

مدیرکل فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی 
اصفهان ضمن اعالم خبر برقراری مسیر ازمیر-

اصفهان-ازمیر توسط شــرکت پگاسوس گفت: 
این پرواز توسط شرکت هواپیمایی پگاسوس از 
20 مرداد شروع و تا پایان شهریور ماه سال جاری 
ادامه خواهد داشــت. وی گفت: این پرواز جهت 
رفاه حال مســافران محترم به صورت برنامه ای 
روزهای یکشــنبه هر هفته در ســاعت 4:45  از 
ازمیر وارد و در ساعت 5:25  فرودگاه اصفهان را به 
مقصد ازمیر ترک خواهد کرد. امجدی خاطرنشان 
کرد: پرواز مذکور توسط هواپیمای ایرباس ۳20 و 

با ظرفیت 1۸۶ مسافر انجام می شود.

اعتراض به تعرفه برق صنعت 
ماینینگ روی میز دیوان عدالت

رییس هیئت مدیره انجمن بالک چین ایران گفت: 
در صورتی که مصوبه دولت به منظور تعیین تعرفه 
برق مورد نیاز ماینرها اصالح نشود، اعتراض خود را 
به دیوان عدالت اداری ابالغ می کنیم. سپهر محمدی 
تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر ماینرهای ما در 
حال خروج از کشور هستند و بیشتر به کشورهایی 
نظیر گرجستان، قزاقستان، ارمنســتان و روسیه 
مهاجرت می کنند چرا که نرخ برق ارائه شده در این 
منطقه رقم مناسبی است.به گفته این مقام مسئول، 
ما در نظر داشتیم تا با راه اندازی و تقویت این صنعت 
بخشی از نیاز دولت به ارز را در شرایط تحریمی تامین 
کنیم. این در حالی است که اکنون شرایط کنونی نه 
به صالح دولت است و نه بخش خصوصی و به جای 
اینکه یک بازی برد-برد شــکل بگیرد یک بازی 

باخت-باخت را تجربه می کنیم. 

 ADSL2 مودم روتر باسیم
Plus دی-لینک

 65,000
تومان

مودم روتر ADSL2 Plus بی 
A151 سیم یوتل مدل

 240,000
تومان

 ADSL2 Plus مودم روتر
بی سیم N300 تی پی-لینک

 302,000
تومان

مالیات، پولی اســت که براســاس قانون توســط 
مردم یک جامعه برای تامین مخــارج عمومی به 
دولت پرداخت می شــود و ممکن است به شخص، 
موسســه، دارایی و ... تعلق گیــرد. دولت ها برای 
جبران هزینه های خدماتی که به شهروندان انجام 
می دهند از طریق وضع مالیاتی اقــدام می  کنند 
و البته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشــورها 
جبران هزینه نیست، زیرا از طریق مالیات نقدینگی 
دچار تغییرات می شــود که بعــد از جبران هزینه 
مهم ترین عامل وضع مالیاتی است که در راستای 
اجرای ماده 5۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران، به 
منظور افزایش کارایی نظــام مالیاتی و رفع موانع 
سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط 
به اخذ مالیات دریک ســازمان واحد، سازمان امور 
مالیاتی کشور در سال 1۳۸1 به صورت یک موسسه 
دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد 
شد. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، 
نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی در معاونت امور مالیاتی و 
بخش و حوزه های مالیاتی به این ســازمان انتقال 

داده شد.
این ســازمان یکی از پر درآمدترین سازمان های 
دولتی در کشور بوده و از سال ۹4 تاکنون با پیشی 
گرفتن از شــرکت ملی نفت، اولیــن واریزکننده 
به خزانه کشور محسوب می شــود؛ به طوری که 
در بودجه بندی ســالیانه درصد بســیار باالیی از 
درآمدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بودجه 
جاری کشور به وسیله این سازمان حاصل می شود.

در همین راســتا  بهــروز مهدلو، مدیــر کل امور 
مالیاتی اســتان اصفهان، با بیان اینکه شناســایی 
و وصول مالیات از افرادی که بــه رغم در آمدهای 
کالن مرتکب فرار مالیاتی می شــوند از مطالبات 
بحق مردم و فعاالن اقتصادی  اســت، اظهار کرد: 
این اداره طی ماه های گذشــته برای شناســایی و 

وصول فرارهــای مالیاتی 
با همکاری دســتگاه های 
اجرایــی، قــوه قضاییه و 
دســتگاه های اطالعاتی 
اقدامات خوبی انجام داده  
و دراین خصوص اصفهان 
یکی از استان های پیشرو 

کشور به شمار می رود.مهدلو، از شناسایی شخصی 
که در پنج ســال گذشــته تنها 20 میلیون تومان 
مالیات پرداخت کــرده در حالی که بدهی مالیاتی 
این فرد بالغ بر 50 میلیارد تومان است خبر داد  و 
گفت: 20 نفر مؤدی مالیاتی بدهی حدود یک هزار 
میلیارد تومان شناسایی شده اند همچنین طی یک 
سال گذشته با همکاری قوه قضاییه و دستگاه های 
اطالعاتی و امور مالیاتی یکی از بزرگ ترین فرارهای 
مالیاتی اســتان را به مبلغ 5 هــزار میلیارد تومان 
شناســایی کردیم که انتظار می رود امسال 2 هزار 

میلیارد تومان از فرارهای مالیاتی وصول شود.
مدیرکل امــور مالیاتی اســتان اصفهان، کســب 
رضایت مردم و فعاالن اقتصــادی را از وظایف این 
سازمان برشمرد و تشریح کرد: ســازمان مالیاتی 

باید به گونه ای عمل کند 
تا بتوانــد در زمینه رونق 
تولید یاری رسان باشد  و 
انتظارمی رود که  مؤدیان 
مالیاتی با این ســازمان 
همکاری داشــته باشند 
و برای از بیــن بردن فرار 
مالیاتی در کشور و رسیدن به عدالت مالیاتی به هم 
افزایی و همکاری همه دســتگاه ها، مردم و فعاالن 
اقتصادی نیاز داریم  که رســانه ها نیز در این راستا 

تاثیر بسزایی دارند. 
وی تاکیدکــرد: در صورتی که مؤدیان  فهرســت 
معامالت ماده  1۶۹ خود را تا آخر مهر امسال  اعالم 
کرده و بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند،  تمامی 
جرائم به جز جرائم غیر قابل بخشش در مورد آنها 

بخشیده خواهد شد.
این مقام مسئول اعالم کرد که تیر ماه امسال  24 
هزار و 5۳۹  اظهــار نامه در امور مالیاتی اســتان 
اصفهان ثبت شــده که نسبت به ســال قبل رشد  
چهار درصدی داشــته  و همچنین  ۳5 هزار و 15 
اظهارنامه مالیاتی اجاره امالک در اســتان در سال 

جاری ثبت شد که نسبت به  سال گذشته 24 درصد 
رشد را نشان می دهد.

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان با اســتناد 
به بند »ی« تبصره ۶ قانون بودجه ســال ۹۸ کل 
کشور اذعان داشت: کلیه صاحبان حرف و مشاغل 
پزشکی، پیراپزشــکی، داروسازی و دامپزشکی که 
مجوز فعالیت آنها توســط وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، ســازمان نظام پزشکی ایران و 
یا سازمان نظام دامپزشــکی و سازمان دامپزشکی 
ایران صادر می شود، مکلف هستند در چهارچوب 
آیین نامه تبصره )2( ماده )1۶۹( قانون مالیات های 
مستقیم مصوب ۶۶/12/04 و اصالحات و الحاقات 
بعدی آن از ابتدای سال 1۳۹۸ از پایانه فروشگاهی 
استفاده کنند و پزشکان به نصب دستگاه  کارتخوان 

و استفاده از آن ملزم هستند. 
بهارلو ادامه داد: پزشکان  تا 2۳ مرداد)امروز( مهلت 
دارند در نظام ســامانه فروش و اســتفاده از پایانه 
فروشگاهی )کارتخوان بانکی( ثبت نام کنند و بیشتر 

پزشکان به استفاده از )POS( اعتقاد دارند.
مهدلو، از تهیه بســته حمایتی که توسط این اداره 
کل برای حمایــت از  واحدهای تولیــدی در نظر 
گرفته شده خبر داد و گفت: بسته حمایتی در 1۳ 
بند تهیه و در شــورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان اصفهان به تصویب رســید که 
براساس آن بدهی مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده 
و معوقات بلند مدت و پلکانــی واحدهای تولیدی 
اســتان با رعایت مــاده 1۶۷ قانــون مالیات های 

مستقیم به صورت تقسیط پرداخت خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهــان در پایان 
اظهار کــرد: در صورتی کــه مؤدیــان حقیقی و 
حقوقی فهرســت معامالت مــاده  1۶۹ خود را تا 
پایان مهر امســال اعــالم کرده و بدهــی مالیاتی 
خــود را پرداخــت کنند جرائــم آنها بخشــیده 
خواهد شــد و برای هر ماه تاخیر تا دی ماه امسال 
2 درصد بــرای واحدهای تولیــدی و  چهاردرصد 
 برای ســایر واحدها از این بخشــودگی کاســته

 می شود.

 اداره کل امور مالیاتی اصفهان، پیشرو در کشف فرارهای مالیاتی در کشور
 مدیر کل امور مالیاتی استان  در نشست خبری مطرح کرد:

نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشاره به اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل هشت هزار مسئول 
بود، گفت: اگر ثابت شود مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه اکنون بازنشسته است من هم پیگیر تغییر هستم؛ چرا 
که قانون برای ما فصل الخطاب است. زهرا سعیدی در مورد شرکت فوالد مبارکه و مدیرعامل آن اظهار داشت: بر 
اساس آخرین استعالماتی که تا امروز از مراجع نظارتی به دست من رسیده، مدیرعامل این شرکت مشمول قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان نیست. وی افزود: اگر همین امروز هم مستندات جدیدی خالف این استعالمات به 
دست من برسد، پیگیر اجرای قانون می شوم. سعیدی در ادامه اعالم کرد که مدیرعامل فوالد مبارکه اعاده خدمت 

شده است اما اینکه طبق کدام قانون ایشان اعاده خدمت شده، جزییات آن را را دستگاه های مربوطه می دانند.

مدیرعامل فوالد، مشمول 
قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان نیست

نماینده مردم مبارکه:

ان
لم

پار

  عکس روز

به جای بلیت اتوبوس، ضایعات پالستیکی بدهید

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

تفسیر برخی قوانین برای صنایع کوچک مشکل ساز است
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: برخی قوانین مانع ارتقای توان تولید 
صنایع کوچک می شــوند؛ چرا که آنها شفاف هستند اما تفاســیری که از این قوانین می شود برای 
صنایع کوچک مشکل ساز است. محمدجواد بگی، در ارتباط با صنایع کوچک اظهار داشت: ۹5 درصد 
صنایع کشــور به طور میانگین صنایع کوچک و متوسط هســتند که گرایش های مختلف تولیدی 

داشته و نیازهای داخل را تامین می کنند. 
وی ادامه داد: صنایع کوچک به رغــم عدم حمایت دولت بازهم فعالیت کــرده و کاالهای تولیدی 
آنها با نمونه های خارجی در رقابت اســت و همچنین صادرات محوری بیشــتری نسبت به صنایع 
بزرگ که تحت حمایت دولت هســتند، دارند. بگی با اشاره به رشــد فناوری صنایع کوچک کشور 
نســبت به جهان عنوان کرد: کل صنایــع دانش بنیان و فنــاور ایران که توانایــی رقابت با صنایع 
خارجی را دارند، صنایع کوچک و اســتارت آپ ها هســتند که پس از توســعه زمینه ایجاد صنایع 
بزرگ را فراهم می کنند. مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان اصفهان در ارتباط با موانع 
و مشــکالت صنایع کوچک کشــور اظهار داشــت: بانک ها به گونه ای که با صنایع بزرگ همکاری 
دارند، تعامالت الزم با صنایع کوچــک را ندارند و عالوه بر آن مالیات بــر ارزش افزوده ای که باید 
از مصرف کنندگان دریافت شــود به دلیل شناخته شــده تر بودن از صنایع کوچک اخذ می شود و 
همچنین مباحث بیمه ای و مشــکالت کارگری از موانع صنایع کوچک محســوب می شوند. وی با 
بیان اینکه برخی قوانین مانع رشــد تولید در صنایع کوچک می شوند، گفت: هر روز در کمیته ها و 
کارگروه های مختلف برای رفع موانع تالش می شــود؛ اما این امر نیازمند عزم ملی و فرهنگ سازی 
 است چرا که برخی قوانین شفاف بوده؛ اما تفاســیری که از آن می شود برای صنایع مشکل به وجود 

می آورد.

در اقدامی جالب، مردم شهر سورابایا اندونزی می توانند به جای بلیت اتوبوس سه بطری یا 
ده لیوان پالستیکی بپردازند.

رییس خانه صنعت و معدن اصفهان:
افزایش قیمت ها نشان از عدم واکنش دولت به شرایط اقتصادی دارد

رییس خانه صنعت و معدن اصفهان گفت: انتظار ما از دولت این است که در مواجهه با شرایط اقتصادی موجود، 
واکنش های جدیدی را به سرعت اعمال کند اما چنین کاری را انجام نداده و افزایش قیمت ها در کشور گواه بر 
این موضوع است. محمدرضا برکتین افزود: انتظار ما از دولت این بوده که در مواجهه با شرایط اقتصادی موجود، 
واکنش های جدید خود را به سرعت اعمال کند که چنین کاری را انجام نداده و افزایش قیمت ها در کشور گواه 
بر این موضوع است، البته این درحالی است که ۹0 درصد صنایع کشور را صنایع کوچک شکل می دهند. وی با 
بیان اینکه ضرورت نقدینگی در بنگاه های اقتصادی بیشتر از قبل شده است، اضافه کرد: در همه دنیا مرسوم 
است که صنایع در گردش با پرداخت بهره، پول خود را از منابع بانک ها تامین می کنند که صنایع هم به عنوان 

بخشی از جامعه باید نقش بسیار مهمی در اشتغال و نگهداری کشور ایفا کند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
نرخ بیکاری در اصفهان با نرخ کشوری برابر است

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بهار امسال نرخ بیکاری استان اصفهان برابر با میانگین نرخ بیکاری کشور 
شد. گلشیرازی اظهار کرد: با وجود اینکه اصفهان استانی صنعتی است؛ اما سال گذشته نرخ بیکاری این استان 
دو و نیم درصد از میانگین بیکاری کشور بیشتر بود که با سیاست های اتخاذ شده، بهار امسال این آمار کاهش 
یافت و با نرخ کشوری برابر شد.وی  افزود: اتاق اصفهان در تالش است تا همچنان با کمک و ایجاد تسهیالت 
برای تولید کنندگان و صنعتگران بتوانیم نرخ بیکاری اســتان را کاهش دهیم. گلشیرازی با اشاره به اصالح 
ساختار نرم افزاری اتاق و مکانیزه شدن سیســتم ها گفت: یکی از مهم ترین برنامه های اتاق اصفهان شاخص 
مداری است، شاخص های مالی، هزینه ای و درآمدی اتاق اصفهان کامال شفاف است و حسابرسی اتاق به صورت 

سنواتی انجام شده و ما ساختار بودجه ای را برنامه مدار کرده ایم.

 

مشارکت در پرداخت مالیات، 
نماد عمل به وظیفه شهروندی

در سال های اخیر، دولت ها و مسئوالن کوشیده اند 
با ارائه و به کارگیری راهکارهایی مناســب برای 
تســهیل در قوانین مالیاتی و به روزرســانی آن، 
مفاهیم مالیاتی را در جامعه بسط و گسترش داده 
و با افزایش اعتماد مؤدیــان مالیاتی و اقناع افکار 
عمومی، میزان مشــارکت در پرداخت مالیات را 

توسعه ببخشند.
از آنجایی که رشد و گســترش اقتصاد در تمامی 
زمینه ها منوط به داشتن بودجه ای ثابت و مکفی 
است تا چرخ های اقتصاد روان و درست به چرخش 
در آید، درآمدهای نفتی قابلیت این اعتماد و اتکا 
را ندارد چرا که متاســفانه درآمدهــای نفتی به 
لحاظ سیاست های بین المللی، پیوسته در حال 
نوسان و دگرگونی است؛ لذا نمی توان بر پایه آن 

سیاست های اقتصاد را پی ریزی کرد.
درهمین راستا و به منظور قطع وابستگی بودجه 
به درآمدهــای نفتی، تحقق کامــل در آمدهای 
مالیاتی به عنوان یک سیاســت راهبردی بسیار 
مهم و تاثیر گذار تلقی می شود و در حال حاضر، 
دولتمردان ســعی دارند با بررســی کارشناسانه 
تجارب کشورهای موفق در زمینه اقتصادی و با در 
نظر داشتن فرهنگ و اعتقادات مردم و به فراخور 
قابلیت ها و توانمندی های اقتصادی کشورمان، 
درآمدهای مالیاتی را به عنوان اصلی ترین رکن 
بودجه در کشور قرار دهند. ترویج فرهنگ مالیاتی 
و معرفی مزایای مالیات در آبادانی و عمران شهرها 
و کشور و ایجاد امکانات عمومی، مهم ترین گامی 
است که دســتگاه مالیاتی طی ســال های اخیر 
اهتمام ویژه ای نسبت به آن داشــته و اقدامات 
زیادی در جهت هدایت افــکار و باور عمومی به 
سمت شــناخت مزایای مالیات و اینکه مردم با 
پرداخت مالیات در امر اداره کشور سهیم بوده و 
به این وســیله می توانند مانع به هدر رفتن نفت 
شده و آن را برای نسل آینده و فرزندان خود ذخیره 
کنند، به انجام رسانده است. در دنیای فعلی باال 
بودن سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه و نقش 
آن در داشتن اقتصادی سالم و پویا، معیار اصلی 
پیشرفت و رشد هر کشوری است.تعیین جایگاهی 
دقیق برای مالیات در چرخه اقتصاد، مسیری است 
که کشورهای توسعه یافته طی کرده اند و همین 
امر موجب افزایش نقش مالیات در اداره کشــور 
شده است.با نگاهی به آمار کشورهای مختلف در 
می یابیم که سهم مالیات در درآمد ملی کشورهای 
پیشرفته ۳0 تا 50 در صد و در کشورهایی نظیر 
کشور ما حدود 20 درصد است.در ایران هم طبق 
برنامه های دولت قرار شد که ســهم مالیات در 
بودجه جاری افزایش یافته و با فرهنگ سازی و 
انجام اقدامات الزم، میــزان آگاهی آحاد جامعه 

از مقوله مالیات و موارد مصرف آن افزایش یابد.

حدیث زاهدی

پزشکان  تا ۲۳ مرداد)امروز( 
مهلت دارند در نظام سامانه فروش 

و استفاده از پایانه فروشگاهی 
)کارتخوان بانکی( ثبت نام کنند
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مدیر کمیته امداد امام )ره( شاهین شهر 
مطرح کرد:

فقرپنهان،معضلیآشکار
زیرپوستشاهینشهر

مدیر کمیته امــداد امام  شاهین شهر
خمینی )ره( شاهین شــهر گفت: بیش از 700 
خانوار تحــت حمایت کمیته امــداد امام )ره( 
شاهین شهر فاقد مسکن و مســتأجر هستند. 
مهدی کریمی، بــا بیان اینکه تامین مســکن 
مددجویان یکی دیگر از شاخص ترین برنامه های 
کمیته امداد امام )ره( اســت، خاطرنشان کرد: 
بیش از 700 خانوار تحت حمایت کمیته امداد 
امام )ره( شاهین شــهر فاقد مسکن و مستأجر 
هستند که تسهیالت ودیعه مسکن با سقف 10 
میلیون تومان به آنان پرداخت می شــود و در 
تالش هستیم ســاالنه حداقل 10 خانوار تحت 
حمایت با پرداخت تسهیالت بانکی، کمک های 
بالعوض و آورده خود مددجــو، صاحب خانه و 

مسکن شوند.  
وی، با اشــاره به جمع آوری حدود پنج میلیارد 
تومانی کمک های نقدی و غیر نقدی نیکوکاران 
شاهین شهر، تصریح کرد: کمیته امداد امام )ره( 
امانتدار کمک های مردم و نیکوکاران اســت و 
تمامی کمک های خیرین و نیکوکاران شاهین 
شــهر فقط صرف امور نیازمندان همین شــهر 
هزینه می شود و ریالی از آن به جای دیگر ارسال 

نمی شود.

فرماندار گلپایگان خبر داد:
برگزاریجشنوارهملیکباب

ولبنیاتدرگلپایگان
فرماندار گلپایــگان از مردم  گلپایگان

کشور و اســتان برای شرکت در جشنواره ملی 
کباب و لبنیات گلپایــگان دعوت کرد و گفت: 
دومین جشنواره ملی کباب و اولین جشنواره 
لبنیات گلپایــگان 24 و 25 مــرداد با حضور 
مسئوالن کشوری و اســتانی در پارک جنگلی 

گلپایگان برگزار می شود. 
حســین یارمحمدیان افزود: برپایی نمایشگاه 
لبنیات،صنایع دستی و محصوالت شهرستان 
گلپایــگان و شــیوه طبخ کبــاب گلپایگان از 
برنامه های جنبی این جشــنواره است. وی با 
بیان اینکه پیش بینی می شــود امسال بیش 
از 20 هزار نفر از این دو جشنواره دیدن کنند؛ 
افزود: در اولین جشــنواره کباب گلپایگان که 
سال گذشته برگزار شــد، بیش از 10 هزار نفر 

شرکت کردند.

اخبار

بخشی از جاده  اردستان- نایین بهسازی شد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

بخشیازجاده
اردستان-نایینبهسازیشد

طرح بازیافت ســرد آسفالت  اردستان
جهت بهسازی بخشی از محور ترانزیت اردستان 
به نایین برای نخستن بار در استان اصفهان به کار 
گرفته شد. رییس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اردستان اظهار کرد: هزینه اجرای این 
طــرح در 20 کیلومتر از جــاده ۹7 کیلومتری 
اردستان- نایین نزدیک به 210 میلیارد ریال بود 
که از محل اعتبارات ملی تامین و پرداخت شده 
است. مرتضی صادقی به وجود در مجموع 250 
کیلومتر جــاده ترانزیت )رفت وبرگشــت( در 
محدوده شهرستان اردستان اشاره و بیان کرد: 
جاده ترانزیت، مســیری بین المللی و اقتصادی 
بوده که اهمیت باالیی دارد و جزو شریان اصلی 
کریدور شمال-جنوب به شمار می آید، از این رو 
نگهداری آن ضرورت دارد. وی در ادامه افزود: از 
مجموع ۸25 کیلومتر راه روستایی شهرستان 
اردســتان، افزون بر 100 کیلومتر آن در حال 
آسفالت بوده و تا کنون 1۶ کیلومتر آسفالت شده 
است. رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرســتان، در مورد ســاخت باند دوم جاده 
اردستان به زواره نیز گفت: زیرسازی این محور 
در حال انجام بوده و قیر مورد نیاز آسفالت آن هم 
تامین شــده که در مرحله امضای قرارداد 1۸ 

میلیارد ریالی با پیمانکار است.

روستایوردشت،ثبتملی
صنایعدستیکشورشد

سرپرســت میراث فرهنگی  سمیرم
صنایع دســتی و گردشــگری ســمیرم گفت: 
هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی دارای 
دو نشان درجه هنری در رشته بافته های داری و 
یک درجه هنری در رشــته گلیم بافی هستند. 
سعید سلیمانیان اظهار داشت: روستای مهرگرد 
به عنوان روســتای ملی صنایع دستی در سطح 
کشــور از ســوی ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری برگزیده شــد. 
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شهرستان سمیرم افزود: مهرگرد از 
روســتاهای زیبای بخش وردشت شهرستان 
سمیرم استان اصفهان اســت که در سه حوزه 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
دارای قابلیت هــا و ظرفیت های باالیی اســت، 
شرایط اقلیمی، معماری و بافت کالبدی روستا، 
وجود مناظر بکر یا رودخانه ها و چشــمه های 
خروشــان و از همــه مهم تر حضــور مردمانی 
سخت کوش و مهمان نواز از ایل بزرگ قشقایی 
اهمیت این روســتا را دوچندان کرده اســت. 
سلیمانیان بیان کرد: شاخصه هایی نظیر ۸ نوع 
تکنیک بافت کیفیت و کمیت، تعداد هنرمندان، 
تعداد کارگاه های تولیدی باعث شــده نگاه به 
تولیدات صنایع دستی در این روستا متفاوت تر  

از گذشته  شود.

روستای تاریخی »ُسه« اصفهان،  اصفهان
با وجود جاذبه های منحصر بفرد تاریخی، طبیعی و 
گردشگری اما ناشناخته مانده که باید با برنامه ریزی 
اصولی از این ظرفیــت برای توســعه اقتصادی و 
اشتغال زایی روســتا بهره برد. روستای یاد شده در 
فاصله ۶5 کیلومتری مرکز شهرستان شاهین شهر و 
در ســمت شــمال شــرقی آن قــرار دارد. وجود 
کاروانسرای عباسی )کاروانسرای آقا کمال پایین( 
در جــاده اصلی منتهی به روســتا و کاروانســرای 
قاجاری در داخل روستا نشان می دهد که این روستا 
بر سر راه های مهم و اصلی منطقه قرار داشته، احاطه 
شدن روستا توسط کوه های مرتفع و وجود رودخانه 
فصلی در قسمت غربی باعث به وجود آمدن محالتی 
با خصوصیاتی متفاوت با بافتی کامال خودجوش و 
فاقد ساختار منظم هندسی در روستا شده که این 
بافت در اغلب نقاط به صورت فشــرده و متراکم و 
درحاشیه رودخانه دارای کوچه باغ ها و خانه باغ های 
متعددی است، هسته اولیه روستا در جنوب غربی 
شــکل گرفته که بافت قدیمی محله، وجود بقایای 
قلعه و حمام موجــود حاکی از قدمت آن اســت. 
امامزاده یوسف بن علی النقی، امامزاده جلیل القدر، 
کاروانســرای قاجاری، حمام قدیمی )حمام قلعه 
پایین(، حمام قدیمی )حمام قلعه باال(، خانه قدیمی 
معروف به تلگرافخانه انگلیســی ها، عمارت فرنگی، 
قلعه پایین، قلعه باال، برج کبوتر و کنده باغســتان، 
منزل کدخدا، منزل میرزا جعفر، آسیاب امامزاده، 
آسیاب میرزا ابوالحسن، آسیاب میرزا محمد، ساباط 
در گذر قدیمی محله قلعه باال و کوره آجرپزی آثار و 
ابنیه تاریخی روستا را تشــکیل می دهند. صنایع 
دستی بیانگر صنعت و هنر نیاکان و نمایشگر ذوق و 
هنر مردم هر کشــور اســت. در روزگاران گذشته، 
صنایع دســتی به عنوان پدیده ای تمام عیار در هر 
عهد حضور فعال داشــته و در ایامی که ماشین به 
وجود نیامده بود و حتی در دورانی که حضور آن به 
گســتردگی امروز نبود این صنعت بــود که حامی 
تمامی استعدادها و آفرینش های سازندگی بشر می 

شد، به همین دلیل است که امروز با نگاه به صنایع 
دستی هر قوم و قبیله ای می توان دریافت آن قوم در 
چه مرحله ای از صنعتگری قرار می گیرد. هر نقطه از 
ایران سنت های خاص خود را دارد و غذاهای محلی 
گوناگونی در هر جای ایران طبخ می شــود، از انواع 
غذاهایی ســنتی که از قدیم در روستای ُسه طبخ 
می شده می توان به کالجوش ماما با کشک و گردو و 
نعناع و پیاز، کالجوش روغنی، آبگوشت، آبگوشت 
تنوری، قورمه گوشت، سمنوی سنتی روستای سه، 
کباب دیزی، جغــو بغور، جیــزوک، کوفته که در 
اصطالح محلی به آن قیمچی می گویند، شــامی، 
غورم اســت، حلیم محلی با گوشت گوسفند، آش 
بلغور جو، آش ســیرابی، اشکنه تخم مرغ، گلمیشه 
)تقریبا شبیه به آش رشــته(، دمی پتله و غذاهای 
خوش طعمی مثل اوماچ، کاچی، قیمه، عدســی، 
عدس پلو، شیربرنج اشاره کرد. انواع محصوالت دامی 
و لبنیات محلی شامل شــیر، ماست، پنیر، کشک، 
دوغ، سرشیر، کره، روغن حیوانی، گوشت گوسفند، 
تخم مرغ بومی، نان محلی نیز در این منطقه زیبای 
گردشگری و تاریخی به وفور یافت می شود. پوشاک 

در یک جامعــه مقوله ای مجرد نیســت و در واقع 
بازتابی از قابلیت های فرهنگی و اجتماعی، فرهنگی، 
باورهای مذهبی و پایبندی های رســمی و سنتی، 
توان اقتصادی و نگرش سیاسی است، در روستای 
ُسه نیز پوشاک بر اســاس عوامل مختلف طبیعی، 
 اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصادی شــکل گرفته
 بود. پوشــاک مردان مردانه- عبارت بــود از قبا- 
 ارخلــق- ســتره- کمرچیــن و لبــاده- تنبان و 
گیوه و عرقچیــن )کاله( و مولوی یا عمامه که اینها 
هم برای سه طبقه از مردم با ســه نوع پارچه تهیه 

می شد. 
یک پژوهشگر میراث فرهنگی و گردشگری درباره 
مشــکالت و نیازهای این روســتا گفت: ساخت و 
ســازهای متعدد جدید در بافت تاریخی و طبیعی 
روستا موجب از بین رفتن قســمت های مختلفی 
از مناطق بکر و طبیعی و تاریخی و چشــم اندازها 
زیبای روستا شــد که بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
باید نســبت به این امر توجه بیشتری داشته باشد. 
ماهرخ هاشــمی افــزود: عواملی نظیــر ترافیک، 
آلودگی، خســتگی ناشــی از زندگی شهری باعث 

شده که شماری از مردم، روستاها را به عنوان مقصد 
گردشگری خود انتخاب کنند که متاسفانه این امر 
بسیاری از روستاهای ایران را با معضالت شدیدی 
مواجه کرده که روستای هدف گردشگری ُسه نیز از 
این قائده مستثنی نیست، سازمان میراث فرهنگی 
باید در این راستا تمهیدات الزم برای کنترل ورود 
گردشگر و حفاظت از میراث روستایی را در دستور 
کار خود قرار داده و با همکاری مســئوالن روستا، 
مردم بومی و ارائه طرح های مناســب برای احداث 
زیرســاخت های مناسب گردشــگری به حل این 
معضل توجه بیشتری کند. این فعال فرهنگی گفت: 
به رغم وجود پتانســیل ها و جاذبه های گردشگری 
متعدد این روســتا فقط در سطح محدودی معرفی 
شده و آثار تاریخی و طبیعی آن در اثر عدم توجه و 
نداشتن اطالعات کافی و درک صحیح از اهمیت آثار 
تاریخی وجاذبه های گردشگری روستایی، مدرنیزه 
شدن به تبعیت از شهرها، عدم وجود شبکه اطالع 
رســانی، عدم حمایت و توجه کافی و شرایط آب و 

هوایی و تغییرات اقلیمی رو نابودی گذاشته است. 
هاشمی خاطرنشان کرد: معماری سنتی روستایی 
ایران با توجه به قدمت چندهزار ســاله از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده و بافت کالبدی روســتاهای 
کشورمان ضمن برخورداری از ارزش های معماری 
همانند ســادگی و بی پیرایگــی، دارای الگوهای 
بصری و زیبایی شناختی، انطباق با محیط طبیعی، 
هماهنگی با عملکرد زیستی و معیشتی، استفاده از 
مصالح بوم آورد و دانش بومی است.وی با بیان اینکه 
گردشگری روســتایی به طور مشخص می تواند به 
عنوان ابزاری جهت ایجاد معیشــتی نوین و پایدار 
در رونق اشتغال بومی و افزایش درآمدهای محلی 
باشد، افزود: در مقوله گردشــگری در چهارچوب 
توســعه پایدار همیشــه باید منافــع و ضررهای 
چنین توســعه ای را در نظر گرفت و توجه داشــت 
که هر گونه زیــاده روی در این زمینــه، می تواند 
 آثار زیانبــار و جبــران ناپذیری به دنبال داشــته

 باشد.

 روستای تاریخی »ُسه«؛ کم نظیر اما ناشناخته

افزون بر ۳۶ میلیارد ریال تسهیالت بانکی 4 درصد  سمیرم
و ۳4 میلیارد اعتبار بالعوض به کشــاورزان خســارت دیده از سیل 
فروردین ماه امسال در ســمیرم پرداخت شده است. رییس سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: بخش عمده ای از اعتبار 
بالعوض در نظر گرفته شــده برای این شهرســتان پرداخت شده و 
بخشی در دست اقدام است. به گفته مهرداد مرادمند، ۳۶ میلیارد ریال 
اعتبار کم بهره با سود 4 درصد با محوریت بانک کشاورزی به خسارت 

دیدگان سیل پرداخت شده که بخش اصلی آن، مربوط به الیروبی و 
مرمت قنات ها و کانال های انتقال آب بوده است. وی خاطرنشان کرد: 
سر جمع دو اعتبار بالعوض و کم بهره بانکی اختصاصی به شهرستان 
سمیرم در بخش های زراعت، باغبانی، مزارع پرورش ماهی، انبارهای 
علوفه و دامدری هــا و دامپروری هــا هزینه و پرداخت شــد. وی 
خاطرنشان کرد: 5 هزار میلیون ریال اعتبار نیز تنها به منظور الیروبی 
و مرمت قنات ها در سمیرم اختصاص دادیم که با توجه به حجم زیاد 

تخریب ها بر اثر سیالب، نیاز به اعتبار بیشتری در این بخش با کمک 
دولت داریم. مرادمند با بیان اینکه ۳2 هزار کلونی زنبور عسل استان 
از این بین در سمیرم مستقر است، تصریح کرد: عالوه بر سمیرم مناطق 
دیگری همچون خوانسار، نجف آباد و گلپایگان نیز از قطب های تولید 
زنبور عسل در اســتان اصفهان هســتند. وی افزود: امسال با وجود 
بارندگی های خوب زمستان و بهار شاهد بهتر شدن وضعیت پوشش 

گیاهی در مراتع وکوهستان ها هستیم.

۷۰میلیاردریالتسهیالتبهکشاورزانسمیرمپرداختشد

جاذبه گردشگری  که به خاطر عدم حمایت و توجه کافی، در حال از بین رفتن است؛

مفاد آراء
190 /5 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي 
ماده 1 قانون و مــاده 8 آيين نامه صــادر گرديده اســت و در اجراي مــاده 3 قانون در 
 دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشــار و محلي آگهي مي شــود
 تا شخص يا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشــند در شهر از تاريخ انتشار 
آگهي و در روســتاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســليم و رســيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم 
 اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد 
و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات 
ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني 
واصل نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000130-1398/04/13-  آقای منصور امين جعفری 
فرزند حسينقلی تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی پالک شماره 
168 فرعی از 127 اصلی به مساحت 1581/05 متر مربع واقع در خلف دزجا دهاقان انتقال 

عادی به رسمی از طرف صغری امين جعفری )مالک رسمی(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/23

م الف:545012  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مزايده مال غير منقول

5/191 بر اساس پرونده اجرائي به شــماره بايگاني 9600153 ) له سميه پيکانی وعليه 
مجيدمحمدرحيمی ( تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره دو هزار و هفتصد و سی و پنج 
فرعی ازچهار اصلي واقع در برزوک آباد بخش يک ثبتي شــهرضا به مساحت 875 متر 
مربع مورد ثبت دفتر الکترونيکی 9620302008006110 به شماره چاپی 327886 سری 
الف سال 95 با حدود اربعه ذيل : شماال ديواريســت به طول 00 / 25 بيست و پنج متر به 
شماره دو هزار و هفتصد و چهل و سه فرعی شرقا ديواريست به طول 25 / 6 شش متر و 
بيست و پنج سانتيمتر به بن بســت جنوبًا درب و ديواريست به طول 00 / 25 بيست وپنج 
متربه گوچه احداثی غربًا ديواريســت به طول ) 35 ( ســی و پنج متر و پنجاه سانتيمتر به 
شــماره دو هزار و هفتصد و چهل و دو فرعی بنام سيدرضا رشيدی ثبت و سند صادر شده 
است و درپرونده اجرائی به شماره بايگانی فوق بازداشت گرديده است که توسط کارشناس 
رسمي دادگستري بدين شرح توصيف و ارزيابي گرديد. پالک مورد نظر به مساحت 875 
مترمربع می باشد زمينی است با ديوارهای بلوک سيمانی با ارتفاع حدود 7 / 2 متر و درب 
ماشين روآهنی محصورگرديده و در قسمتی از ضلع جنوبی انباری و نگهبانی به مساحت 
42 مترمربع ساخته شده است که ســقف آن تيرآهن و بدنه و زيرسقف گچ وخاک وکف 
پالستر سيمانی است که عرصه و اعيانی ششــدانگ پالک ثبتی فوق توسط کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ يک هفتصد ميليون ريال ارزيابی شده است. در جلسه مزايده که 
از ساعت 9 صبح الي 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/06/27 در واحد اجرای اسناد رسمی 
اداره ثبت اسناد شهرضا تشکيل مي گردد. از طريق مزايده به فروش مي رسد. مورد مزايده 
از مبلغ کارشناسی هفتصد ميليون ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي و به هر کس 
که خريدار باشد فروخته مي شود طالبين مي توانند قبل از تشکيل جلسه از مورد مزايده به 
آدرس: شهرضا ميدان امام بلوار آيت اله غفاری فرعی 11 ) کوچه شهيدهمت ( پشت تيرچه 
و بلوک حبادی بازديد به عمل آورند الزم به ذکر است که کليه هزينه های قانوني اعم از 
هزينه انتقال سند در دفاتر اسناد رسمي و ماليات دارائي و عوارض شهرداري و بدهي هاي 
مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و ساير هزينه هاي متعلقه بر عهده برنده 
مزايده مي باشد.تاريخ چاپ: 23 / 05 / 1398  م الف: 558073  سيداسداله موسوي 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
اخطار اجرايی

5/192 شماره: 838/97  به موجب رای شماره 143 - 98/2/25 حوزه شعبه 1 شورای حل 
اختالف شهرستان تيران و کرون که قطعيت يافته است محکوم عليه حسين مهرابی فرزند 
ملک محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
30/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخير تاديه ازتاريخ سررسيد 
چک 94/10/30 و تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی 
و پرداخت 1/790/000 ريال بابت هزينه دادرســی و تمبر الصاقی در حق خواهان  اصغر 
يزدانی اسفيدواجانی فرزند رضا به نشانی رضوانشــهر منطقه صنعتی خ هشتم مرکزی 
سنگبری اتفاق صادر و اعالم می گردد و پرداخت نيم عشر )حق االجرا( که توسط اجرای 
احکام حقوقی احتســاب و اخذ می گردد و رای صادره غيابی است. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:561816 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان تيران 
ابالغ اجرائيه

5/193 شماره پرونده: 139704002135000065/1 شماره بايگانی پرونده: 9700105 
شماره ابالغيه: 139805102135000064 بدينوسيله به آقای محسن ابراهيمی فرزند 
مسلم به کدملی 1239881541 بدهکار پرونده کالسه 139704002135000065/1 
که برابر گزارش مامور ابالغ شــناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 
شماره 1410/119/2907386/1 مورخ 1395/06/11 بين شما و بانک توسعه تعاون شعبه 
نطنز مبلغ 68/816/630 ريال بابت موضــوع الزم االجرا که روزانه مبلغ 41542 ريال از 
تاريخ 1397/08/24 به آن افزوده می گردد بدهکار می باشــيد کــه بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجراييه نموده پس از تشــريفات قانونی اجراييه صادر و 
به کالسه فوق در اين اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرايی مفاد اسناد 
 رسمی به شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجراييه محسوب 

است فقط يک نوبت در روزنامه زانده رود چاپ درج و منتشر می گردد طبق تبصره 2 ماده 
113 قانون برنامه ششم توسعه ظرف مدت بيست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
و در غير اين صورت بدون انتشــارآگهی ديگری عمليات اجرايی طبق مقررات عليه شما 
تعقيب خواهد شــد. م الف:564689  اداره  ثبت اســناد و امالک نطنز )واحد اجرای 

اسناد رسمی(
مزايده نوبت اول

 5/195 شــماره: 950203 -  تاريــخ:1398/05/19 ، اجرای احکام کيفری دادســرای 
عمومی و انقالب شهرستان خمينی شهر در پرونده کالسه 950203موضوع شکايت حميد 
هارون الرشيدی عليه امين هارون الرشــيدی در نظر دارد ملک متعلق به احمد کشوری 
به مشخصات يک باب منزل مسکونی که کارشناس رسمی دادگستری دو ميليارد ريال 
ارزيابی نموده را به نســبت وجه الوثاقه به مبلغ دو ميليارد ريال از طريق مزايده به فروش 
رساند لذا جلسه مزايده در تاريخ 1398/06/02 راس ســاعت 10 صبح در محل اجرای 
احکام کيفری دادسرای عمومی و انقالب شهرســتان خمينی شهر واقع در منظريه بلوار 
دانشجو روبروی اداره برق دادگستری خمينی شهر اتاق20 برگزار می گردد. و طالبين می 
توانند 5 روز قبل از روز مزايده به نشانی خمينی شهر خ کهندژ جوی آباد خيابان محمدی 
پ242 مراجعه و مورد مزايده را از نزديک بازديد نمايد. خريدار کســی است که باالترين 
 قيمت راپيشنهاد نمايد، خريدار می بايستی ده درصد قيمت مال را قبل از شروع جلسه به 
حساب سپرده دادگستری واريز و فيش مربوطه را فی المجلس به اين اجرا ارائه و مابقی 
را ظرف يک ماه از تاريخ مزايده به حساب اشاره شده واريز و اصل فيش را به اجرا تحويل 
 نمايد در غير اينصــورت ده درصد اوليه پس از کســر هزينه های مزايــده به نفع دولت
 ضبط خواهد شــد. تذکــر: متقاضيان شــرکت در مزايده می بايســت 10 درصد بهای 
مال را طی فيش چهار نســخه ايی به حساب سپرده دادگســتری خمينی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واريز و با در دســت داشتن اصل فيش و اصل کارت 
ملی نيم ساعت قبل از شــروع مزايده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزايده را تکميل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فيش ســپرده تحويل اجرا نماييد. 
 م الــف: 563472  مديــر اجــرای احــکام کيفــری دادگســتری شهرســتان

 خمينی   شهر  
ابالغ وقت رسيدگی

5/197 شماره: 868/98 حل3 ، مرجع رسيدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ســاعت 04:40 بعدازظهر روز يکشنبه 
مورخه 1398/06/24 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام 
پدر: محمدعلی ، نشانی: خمينی شهر بلوار بهشــتی خ خرم ک دانش3 پ108 با وکالت 
آقای محمدعلی آلويی ، مشــخصات خوانــده: 1-نام و نام خانوادگــی: مهدی آقازاده ، 
خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 166/000/000 ريال وجه دو فقره چک به شماره های 
364199 و 364200 عهده بانک تجارت به انضمام خسارت تاخير تاديه ، هزينه دادرسی 
و حق الوکاله وکيل ، داليل خواهان: رونوشت چک و رونوشــت گواهی عدم پرداخت ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 

رسيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 561096 رئيس شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف خمينی شهر
ابالغ وقت رسيدگی

5/196 شماره: 872/98 حل3 ، مرجع رسيدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ســاعت 04:50 بعدازظهر روز يکشنبه 
مورخه 1398/06/24 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام 
 پدر: محمدعلی ، نشانی: خمينی شهر بلوار بهشــتی خ خرم ک دانش3 پ108 با وکالت 
آقای محمدعلی آلويی ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگــی: عبداهلل آب آذر ، 
خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 70/000/000 ريال وجه چک به شماره 377424 مورخ 
 98/3/1 بانک ملت به انضمام خسارت تاخير تاديه ، هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل ، 
داليل خواهان: رونوشت چک و رونوشــت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.

خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از 
طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی 
دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذکور 
خالصه دادخواســت و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به اين شورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسيدگی حاضر گردد.  م الف: 561094 رئيس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف

 خمينی شهر
حصر وراثت

5/194  آقای محمود پاک خصال دارای شناســنامه شــماره 84 به شرح دادخواست به 
کالســه  212/98 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان بتول خانم آقاميری نطنزی به شناســنامه 2302 در تاريخ 97/11/16 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به
 1- صديقه پاک خصال فرزنــد اکبــر، ش.ش 23 فرزند متوفی 2- آقــا محمود پاک 
خصال فرزند اکبــر، ش.ش 84 فرزنــد متوفی 3- فاطمــه پاک خصــال فرزند اکبر، 
ش.ش 9 فرزنــد متوفــی 4- طاهره پــاک  خصال فرزنــد اکبــر، ش.ش 107 فرزند 
متوفی 5- غالمحســين  پاک خصال فرزند علــی اکبــر، ش.ش 3244 فرزند متوفی 
6- عباس پاک خصــال فرزند اکبــر، ش.ش 74 فرزند متوفی 7- مريــم پاک خصال 
فرزند اکبــر، ش.ش 66 فرزند متوفی می باشــد و به جز نامبردگان فــوق ورثه ديگری 
ندارد.  اينک بــا انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يــک مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
 نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 

م الف: 564660 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز 
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2769 | چهارشنبه 23 مرداد 1398 | 12 ذی الحجه 1440

»دانشگاه فرهنگ و هنرشماره یک اصفهان بسته شد.« این خبر درحالی 
از سوی سرپرست دانشگاه علمی کاربردی در جشن دانش آموختگی 
دانشجویان فرهنگ و هنر اعالم شــد که همه دانشجویان و هنرمندان 
منتظر بودند که این دانشــگاه معتبر در بین خاورمیانه و کشــورهای 
اروپایی و داشــتن رتبه دوم کشــوری همچنان به رسالت بزرگ خود 
ادامه دهد ولی متاسفانه بنا بر مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه شورای 
عالی اداری مــورخ 96/10/2مبنی بر ممنوعیت پذیرش دانشــجو در 
مراکز آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی و الزام به 
واگذاری این مراکز به بخش خصوصی و یا انحالل آنها، مغایر با عملیاتی 
کردن سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بسته شد و حال این سوال 
پیش می آید که آیا موقع وضع چنین مصوبه ای به رفاه، تحصیل و ارتقای 
دانشجویان هم توجه شده و یا همانند سیاست های غلط آموزشی که در 
کشور اجرا می شود به خاطر منافع و سود بیشتر، دانشجویان و جوانان 
ایران همچنان قربانی می شوند. مهدی قیصری، سرپرست دانشگاه علمی 
کاربردی استان اصفهان در جشن دانش آموختگی دانشجویان فرهنگ 
و هنر شماره یک اصفهان اظهار داشــت: این دانشگاه از مهر ماه، دیگر 
دانشجو نمی پذیرد. قیصری با اعالم اینکه ۳1 مرکز علمی کاربردی در 
استان اصفهان فعالیت می کنند که در  1۵0 کد رشته پذیرش دانشجو 
دارند، اظهار کرد: ثبت نام مهرماه 99-98 در دوره های کاردانی از 27 
مرداد و دوره کارشناسی از 2 شهریور ماه در سایت سنجش آغاز می شود 
و ۴6 کد رشته جدید در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 99 - 98 
متناسب با ماموریت مراکز علمی کاربردی و خوشه های شغلی تعریف 
شده و راه اندازی خواهد شد. وی ادامه داد: دانشگاه علمی کاربردی برای 
مهرماه امسال در 226 کد رشته محل کاردانی و 1۵0 کد رشته محل 

کارشناسی، حدود 26 هزار دانشــجو می پذیرد که تعداد کد رشته ها 
نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش یافت.سرپرست دانشگاه علمی 
کاربردی استان اصفهان با اشــاره به ظرفیت پذیرش دانشجو در مهر 
98 گفت: در مقطع کاردانی 1۵ هزار و 690 نفر و در مقطع کارشناسی  
10 هزار و ۴6۵ نفر ظرفیت اعالم شده اســت و ۴6 کد رشته جدید در 
مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 99 - 98 متناسب با ماموریت مراکز 
علمی کاربردی و خوشه های شغلی تعریف شده و راه اندازی می شود. 

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی با اشاره به اینکه دانشجویان دانشگاه 
علمی کاربردی باید کارآفرین و کارفرما شــوند، ادامه داد: مســئوالن 
دانشگاه تالش می کنند تا با اقدامات مختلف از جمله راه اندازی مراکز 
رشد، نوآوری و کارآفرینی و برگزاری رویدادهای شتاب و مشاوره شغلی 
به آنها برای رســیدن به این هدف کمک کنند.سید محمد قلمکاریان، 
رییس دانشــگاه فرهنگ و هنر اصفهان نیز در جشن دانش آموختگان 
این مرکز گفت: مرکز آمــوزش عالی علمی کاربــردی فرهنگ و هنر 
شماره یک اصفهان  این مرکز از سال 1۳79 تاکنون مسئولیت آموزش 

فرهیختگان فرهنگ و هنر را بر عهده داشــته است.قلمکاریان با اظهار 
اینکه محدودیت ها نباید باعث جلوگیری از پیشــرفت در علم و دانش 
شود، افزود: مرکز خالقیت و نوآوری یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است 
که به منظور حمایت از کار آفرینان تحصیلکرده تاسیس می شود و با ارائه 
امکانات و تسهیالت عمومی، زمینه پاگرفتن شرکت های جدید را فراهم 
می آورد. استفاده از مرکز رشد به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده 
برای تبدیل خالقیت ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصوالت 
قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می شود.رییس دانشگاه 
فرهنگ و هنر اصفهان با بیان نقش مهم علم و دانش در مواجهه با دشمن 
تصریح کرد: در اسالم یکی از با ارزش ترین مواد علم و دانش است که در 
باره آموختن بسیار سفارش شده است. به گونه ای که در برخی از آیات 
قرآن، هدف از رسالت انبیا، علم و آگاهی انسان ها بیان شده است. علم و 
دانش، در اجرای عمل نیز نقش عمده ای دارد، به گونه ای که عمل آگاهانه 
و با معرفت، بسیار برتر و باالتر از عملی است که با جهل انجام شود؛ لذا 
در برخی از روایات آمده است که الزمه قبول کردن عمل در نزد خداوند، 
معرفت بدان است و همچنین معرفت بدون عمل نیز مورد قبول نیست.

وی اظهار کرد: طبق تفاهم نامه ای که با صدا سیما بسته شد، قرار بر این 
شد که تولیدات دانشجویان از شبکه اصفهان پخش شود.سوال اینجاست 
که با توجه به اعتراضات گسترده دانشــجویان مبنی بر تعطیل نشدن 
دانشگاه، آیا مسئوالن استانی تالش خود را در این راستا انجام داده اند و 
یا برای تکیه بر صندلی ریاست، عشق، عالقه، استعداد و توانایی جوانان 

این مرز و بوم همچنان نادیده گرفته شده است؟
در پایان از بین 8هزار دانش آموخته، از  102 نفر از برگزیدگان و رتبه های 
ممتاز تقدیر به عمل آمد و همچنین از اثر مجسمه چوب ذبح اسماعیل 
استاد پاکزاد از اساتید و نخبگان دانشگاه فرهنگ و هنر دانشگاه رونمایی 

شد.

بازگشت هفت هزار حاجی اصفهانی از ۲۸ مرداد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل حج و زیارت استان خبر داد:
بازگشت هفت هزار حاجی 

اصفهانی از ۲۸ مرداد
مدیرکل حــج و زیارت اســتان اصفهان 
از بازگشــت بیش از هفت هــزار حاجی 
اصفهانی از 28 مرداد تا 16 شــهریور خبر 
داد. غالمعلی زاهدی با اشــاره به حضور 
اصفهانی ها در مناســک حج، اظهار کرد: 
هفت هزار و 268 زائر در قالب ۳2 کاروان 
از اصفهان به سرزمین وحی اعزام شدند. 
مدیر کل حــج و زیارت اســتان اصفهان 
گفت: 28 تا ۳1 مرداد اولین کاروان های 
حجاج اصفهانی به استان بازمی گردند. وی 
در پایان خاطر نشان کرد: با یک وقفه کوتاه 
بازگشــت کاروان ها از 1۴ تا 16 شهریور 

آغاز می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:
عشایر اصفهان صاحب »خانه 

بهداشت عشایر« می شوند
 رییس دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
اصفهان از سرشــماری عشــایر مناطق 
عشایرنشین اســتان به منظور جانمایی 
محل هــای تجمــع عشــایری بــرای 
راه انــدازی خانه های بهداشــت خبر داد. 
طاهره چنگیز گفت: سرشــماری عشایر 
با محوریت شــبکه های بهداشت و درمان 
شهرســتان های عشایری اســتان، از 12 
مرداد شروع شده و تاپایان ماه جاری ادامه 
دارد. وی هدف از این سرشماری را تعیین 
میزان جمعیت عشایر در شهرستان های 
ییالقی ســمیرم، چادگان، فریدونشــهر، 
دهاقان و شــهرضا عنوان کــرد و گفت: 
عالوه بر مشخصات شناسنامه ای و هویتی 
خانوارها، مختصات جغرافیایی چادرهای 
عشایر نیز در دســتور کار این اقدام است. 
چنگیز افزود: با این اقدام محل های تجمع 
متمرکز بــه منظور جانمایــی خانه های 
بهداشــت عشــایری )در قالب کانکس( 
در همه شهرســتان های عشایری استان 
نقطه یابی و مشخص می شــوند. رییس 
دانشــگاه علوم پزشکی اســتان اصفهان، 
حداکثر فاصلــه زمانی هــر محل تجمع 
عشایری تا خانه های بهداشت را ۳0 دقیقه 
عنوان کرد و گفت: با راه اندازی این مراکز، 
واکسیناســیون، مراقبت های گروه های 
سنی و ســایر خدمات بهداشتی و درمانی 
تعریف شده گروه های هدف مورد رصد و 

مراقبت قرار خواهند گرفت.

رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملی 
اصفهان:

توسعه فعالیت مرکز اسناد 
نیازمند تغییر نگرش مردم 

است
رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملی اصفهان 
با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش مردم به 
این مجموعه فرهنگی گفت: حدود هشت 
میلیون برگ سند موجود مرکز می تواند 
پایه ای برای پژوهش ها، برنامه ریزی ها و 
مطالعات آینده نگر باشد. مسعود کثیری 
افزود: در این مرکز کارهــای متنوعی از 
جمله نگهداری اسناد شخصی، خاندان ها 
و خانواده هــا، ترمیم، نگهــداری، امانت 
گذاری و خرید اســناد انجام می شود ولی 
عمده فعالیت این مرکز نگهداری اســناد 
و در اختیار قرار دادن آن به پژوهشــگران 
حوزه های مختلف برای انجام برنامه ریزی و 
مطالعات آینده نگر است. وی اظهارداشت: 
همچنین بخشــی از کار مرکز پرداختن 
بــه تاریخ شــفاهی کشــور و مصاحبه با 
اشخاصی اســت که در حوزه های مختلف 
اعم از اجتماعی، هنری و سیاســی دارای 
آثاری هســتند. وی ادامه داد: مردم باید 
مرکز اسناد ملی را از آن خودشان بدانند 
و اگر اسناد و مدارکی در منازل شان دارند 
که ممکن اســت برای پژوهشگران مفید 
باشــد آنها را در اختیار این نهاد فرهنگی 
قرار دهنــد ضمن آنکه مرکز اســناد حق 
مالکیت ایشــان را محفوظ نگه می دارد و 
در صورتی که صاحبان اســناد نخواهند 
این اســناد را اهدا کننــد، مرکز می تواند 
کپی و اسکن اسناد را تهیه و نگهداری کند 
و حتی می تواند اســناد را نگهداری و هر 
زمان که صاحبان آنها خواستند، به مالکان 
برگرداند. کثیری، یادآور شد قدیمی ترین 
سندی که در مرکز اسناد و کتابخانه ملی 
منطقه مرکزی کشور وجود دارد، سندی 
مربوط به دوران ایلخانان مغول است و این 
سند معین می کند تقسیم آب در منطقه 
اصفهان باید براساس چه معیار و منطقی 

صورت گیرد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرستان اصفهان:

۳۵ درصد خودروهای عبوری 
 داخل کالن شهر اصفهان 

تک سرنشین هستند
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرســتان 
اصفهان گفت: ۳۵ درصد خودروهای سواری در 
حال رفت و آمد در خیابان های این کالن شهر در 
ســاعت پیک حمل و نقل شهری، تک سرنشین 
هستند. ســرهنگ ابوالقاســم چلمقانی افزود: 
ترافیک ســنگین معابــر و خیابان های اصفهان 
ناشی از حجم اســتفاده بی رویه از خودروهای 
شخصی و تک سرنشین است. وی بیان کرد: هر 
کدام از خودروهای ثبت تخلفات معادل 10 نفر 
از نیروهای پلیس نسبت به اعمال قانون تخلفات 
دوبله، توقف در ایستگاه های اتوبوس و سد معبر 
اقدام می کنند. چلمقانی با بیان اینکه بسیاری از 
مردم اطالع کافی از عملکرد سامانه های هوشمند 
پلیس ندارند، تصریح کرد: اطالع رســانی کافی 
در مورد ثبت تخلفات ســامانه های هوشمند به 
شهروندان ارائه نشده و رســانه ها باید نسبت به 
اطالع رسانی و آگاه سازی بیشــتر مردم در این 
زمینه اقــدام کنند. وی ادامه داد: شــهروندان و 
رانندگان باید نسبت به فعال کردن شماره تلفن 
همراه خود در سیستم شماره گذاری پلیس اقدام 
کنند تا همزمان با اعمال قانون توســط پلیس و 
سامانه های هوشمند، پیامک برای راننده ارسال 

شده و از عملکرد خود مطلع شود.

 آماده باش پلیس فرودگاه
 برای بازگشت حجاج

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور از آمادگی این 
پلیس برای بازگشت حجاج خبر داد. حسن مهری 
گفت:بازگشــت حجاج از اواخر هفته جاری آغاز 
خواهد شد و ماموران پلیس فرودگاه با حضور در 
فضای فرودگاه ها به برقراری نظم و امنیت بیش از 
86 هزار حاجی و استقبال کنندگان از آنان اقدام 
خواهند کرد. فرمانده پلیس فرودگاه های کشور 
در مورد ایجاد فضاهــای قرنطینه در فرودگاه ها 
نیز گفت: تصمیمات اینچنینــی برعهده پلیس 
فرودگاه نیست و وزارت بهداشت و جمعیت هالل 
احمر و ... در این خصوص تصمیم می گیرند؛ اما 
اگر نیازی به کمک پلیس وجود داشــته باشد، 
حتما آمادگی کمک به آنان را نیز خواهیم داشت.

بازداشت رییس مرکز کارشناسان 
رسمی دادگستری استان اصفهان

یک منبع آگاه اعالم کــرد: )م. ر( در پی تخلفات 
گسترده و شــکایات متعدد مردمی سرانجام در 
تور حفاظت و اطالعات دادگســتری استان قرار 
گرفت و هم اکنون در بازداشــت به سر می برد. 
به نظر می رســد این قبیل اقدامات در راستای 
تاکیدات حجت االســالم والمســلمین رییسی 
مبنی بر پاک سازی مفاســد درون مجموعه قوه 
قضاییه صورت گرفته باشــد. مرکز کارشناسان 
رسمی دادگستری یکی از مجموعه های هیئت 
مدیره ای تحت نظــارت قوه قضاییه اســت که 
مدیریت آن به صــورت دوره ای بــا رای مجمع 
عمومی کارشناســان رســمی انتخاب می شود 
و وظیفه انجام امور کارشناســی در رشــته های 
مختلف بــرای پرونده های قضایــی را به عهده 
دارد. به غیر از این مرکز، مجموعه دیگری تحت 
عنوان کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز 
همین شرح وظایف را به عهده دارد که با مدیریت 

دیگری انجام وظیفه می کند.

کالهبرداری از کارت های عابر 
بانک، با ترفند فروش فلفل دلمه ای

رییس پلیس فتای اصفهان از دستگیری فردی 
که به وسیله دستگاه »اسکیمر« و با ترفند فروش 
فلفل دلمه ای آن هم به صورت سیار موفق شده 
بود کارت عابر بانک 60 نفر از شهروندان اصفهانی 
را کپی کند، خبر داد. ســرهنگ مرتضوی گفت: 
کارشناســان پلیس فتای اســتان اصفهان طی 
یک بازه زمانی کوتاه مدت با 80 پرونده شکایت 
مبنی بر سرقت ۵00 میلیون ریال از حساب های 
بانکی آنان مواجه شــدند که پس از بررسی های 
تخصصی مشخص شد این اتفاق در محله های پر 
تردد اصفهان رخ داده است. وی از کشف 60 عدد 
کارت اعتباری کپی شده از مخفیگاه متهم خبر 
داد و گفت: با اقدام سریع و به موقع پلیس فتای 
استان نسبت به مســدود کردن کارت های کپی 
شده اقدام و از ســرقت رقم بسیار باالیی از اموال 

مردم جلوگیری به عمل آمد. 

درآمد باالی مدارس غیــر انتفاعی، خودمختاری 
مدارس برای کسب درآمد و تامین بودجه و راه های 
عجیب و غریب مــدارس بــرای درآمدزایی همه 
نشــانه های از تبدیل آموزش و پرورش کشورمان 
از فاز فرهنگی به بخشــی از رویه های درآمدزایی 
دارد. با وجــود تمامی تاییدهــا و تکذیب ها چند 
سالی است گرفتن پول برای ثبت نام به بهانه کمک 
به مدارس تقریبا اجباری شــده است؛ رویه ای که 
متاســفانه دیگر جایی برای ادعای پر رنگ رایگان 
بودن آموزش در کشــور باقی نمی گــذارد؛ اما فاز 
درآمد زایی مدارس به همین جا ختم نمی شــود. 
طی سال های اخیر مدیران و معلمان برای جبران 
نقصان بودجه و درآمدهای شخصی، راه های نیمه 
فرهنگی و نیمه اقتصادی را ابداع کرده اند که در نوع 
خود جالب توجه است این گزارش به مرور برخی از 

همین راه ها می پردازد.
وقتی درآمد زایی مدارس قانونی شد

مدارس دولتی می توانند بر اســاس قانونی که در 
زمان تصویب بودجه ســال 96 تصویب شد، رسما 
درآمد زایی داشــته باشــند. آموزش و پرورش بر 
اســاس آن مصوبه می تواند امالک خــود را تغییر 
کاربری دهد و یا از ابزارهای در اختیار خود کسب 
درآمد کند. طی سال های اخیر اجاره امالک مازاد 
آموزش و پرورش و به خصوص حیاط مدارس برای 
برخی از فعالیت های اقتصادی مشاهده شده است. 
ســالن های ورزشــی و یا بخش هایی از ساختمان 
مدارس که در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد 
و حتی  برخی از مدارس هــم در نوبت بعد از ظهر 

در اختیار آموزشگاه های خصوصی قرار می گیرد.
فروش لوازم التحریر در مدارس

چند سالی هســت که صنف فروشــندگان لوازم 
التحریر طی روزهای باقی مانده به شــروع ســال 
تحصیلی، اخطار و خط و نشــان کشــیدن  برای 
مدارس در مورد فروش لوازم التحریر را رســانه ای 
می کنند . این صنف مدعی اســت که فروش لوازم 
التحریر تنها در انحصار کتاب فروشان و مغازه داران 
لوازم التحریر است؛ اما مدارس ساز خود را می زنند 

و مدعی هستند برای کمک به دانش آموزان و ارائه 
لوازم التحریر ارزان و اســتاندارد نمایشــگاه های 
فروش برگزار می کننــد. آنگونه که رییس اتحادیه 
فروشندگان کتاب و لوازم التحریر اصفهان می گوید 
مدارس مکان آموزش ســالم و پــرورش کودکان 
ماســت نه خرید و فروش کتــاب و لوازم التحریر، 
ایــن کار با هیچ قانونــی تایید نشــده و همچنین 
 موجب ضربه خــوردن به فروشــندگان صنف ما 

خواهد شد.
ارائه کتاب های درسی و کمک درسی

در برخی از مدارس معلمان کتاب های کمک درسی 
که معرفی می کنند را به دانش آموزان می فروشند. 
آنها این کتاب ها را به ناشران سفارش داده و برای 
آن پورســانت می گیرند. امســال عالوه بر کمک 
درســی ها، آموزش و پرورش فــروش کتاب های 
درسی در برخی از مقاطع را هم به مدارس واگذار 
کرده است. اقدامی که مورد اعتراض شدید کتاب 
فروشان قرار گرفت. اکبر چیت ساز که چند سالی 
اســت اعتراضات شــدیدی به ضعف نظارت های 
آموزش و پرورش به مــدارس و عملکرد این نهاد 
در حوزه فــروش دارد، به تازگی بــا انتقاد از تدبیر 
وزارت آموزش و پرورش برای فروش کتب درسی 
در مدارس گفت: فروش کتاب و لوازم التحریر توسط 

آموزش و پرورش در مدارس اشــتباه است چرا که 
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی فروش این اقالم توسط 
بخش دولتی صحیح نیست و باید به بخش خصوصی 
واگذار شــود. وی افزود: ما برای رونق بخشیدن به 
کسب و کار حوزه خودمان در تالش برای واگذاری 
فروش کتب دبستان از آموزش و پرورش به کتاب 
و لوازم التحریرفروشــان بودیم؛ اما متاسفانه اجازه 
فروش کتب دوره دوم دبیرستان را هم از ما گرفته و 
در سال آینده نیز فروش کتب دوره اول دبیرستان 
به مدارس واگذار می شود. چیت ساز با اشاره به آثار 
نامطلوب فروش کتب درسی در مدارس عنوان کرد: 
فروش کتاب در مدارس تاثیر نامطلوبی برای فعالیت 
مغازه داران و فروشندگان لوازم التحریر و کتاب در 
پی دارد و در اصفهان موجب بیکاری هزاران عضو 
اتحادیه لوازم التحریرفروشــان در اول مهر خواهد 
شــد. فعاالن صنعت نشر معتقد هســتند فروش 
کتاب توسط مدارس عمال بخش بزرگی از توجیه 
اقتصادی کتاب فروشی ها در بازار کساد نشر کشور 

را از بین خواهد برد.
کالس های فوق برنامه و تقویتی

کالس های فوق برنامــه پای ثابت مــدارس غیر 
دولتی اســت؛ هر چند دولتی ها هــم از این قافله 
عقب نمانده اند. تعطیلی مدارس درروز پنجشــنبه 

فرصت خوبی در اختیار مدیران قرار داده تا از فضای 
خالی مدارس در این روز نهایــت بهره اقتصادی را 
ببرند. در مدارس تقریبــا تمام معلم ها و مدیران به 
دانش آموزان توصیه می کنند برای داشتن نمره بهتر 
و پایه درسی قوی تر در این کالس ها شرکت کنند 
در برخی از مدارس عالوه بر کالس های درســی، 
فوق برنامه های الکچری تری مانند زبان فرانسه و 
آلمانی و یا کالس های ورزشی و پرورش ذهن هم 
برگزار می شــود. معموال شاگردان ممتاز پای ثابت 
این کالس ها هســتند و عمال فلســفه تقویت پایه 
درسی و رفع اشکال در این کالس ها با حضور دانش 
آموزان برتر تغییر می کند، سطح کالس باال می رود 
و معموال مطالبی تدریس می شود که اصوال لزومی 
بر یادگیری آنها توســط دانش آوزان وجود ندارد. 
سال گذشته معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی 
وزارت آموزش و پرورش رسما اعالم کرد برگزاری 
کالس های جبرانــی، تقویتی و کنکــور از جمله 
برنامه هایی است که می توان در راستای کمک به 
درآمدزایی مدارس انجام داد و بخشی از برنامه های 
این وزارتخانه برای کمک بــه تامین مالی مدارس 

دولتی خواهد بود.
فرم مدارس از تعیین تا تکلیف

پوشــش در مدرســه ها پس از چند دهه تکرار و 
خمودگی حاال متنوع و رنگارنگ اســت؛ برنامه ای 
که البته باید خانواده ها هزینه آن را بپردازند و البته 
درآمدی هم برای مدارس دارد. عالوه بر تعیین رنگ 
و مدل، این مدارس هستند که فروشگاه و یا دوزنده 
لباس را هم مشخص می کنند و البته که درصدی از 
سهم فروش هم به این مدارس خواهد رسید. والدین 
ناچار هستند از فروشگاه هایی خرید کنند که توسط 
مدرسه معرفی می شود و البته جنس و مدل لباس ها 
هم اختیاری نیست! این مسئله حتی موجب شده تا 
طی چند سال اخیر برخی بحث وجود مافیای لباس 
مدارس را مطرح کنند هر چند سال گذشته اعالم 
شد در اصفهان سامانه ثبت نام داوطلبان دوخت فرم 
مدارس راه اندازی شده است؛ اما در نهایت بسیاری 
از متقاضیان نتوانستند سفارشــی داشته باشند و 
همان همیشــگی ها باز هم فرم ها را دوختند و به 

دانش آموزان فروختند.

نان به نرخ آموزش
  اعتراض صنف فروشندگان  لوازم التحریر به فروش کتاب و ملزومات درسی در مدارس اصفهان؛

استاندار اصفهان:
تشکیل منطقه علم و فناوری اصفهان، مصداق تبدیل علم به ثروت است

استاندار اصفهان ظرفیت های استان اصفهان در حوزه فناوری اطالعات را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
گسترش علم و فناوری در استان اجتناب ناپذیر است. عباس رضایی در جلسه تشکیل منطقه ویژه علم 
و فناوری اصفهان اظهار داشت: اصفهان باید فرآیند ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری را با برنامه ریزی و با 
قوت و سرعت بیشتری دنبال کند. وی ادامه داد: منطقه ویژه علم و فناوری به عنوان یکی از زیرساخت های 
توسعه اقتصاد دانش محور است و خروجی آن فرآیند ایجاد نوآوری و تبدیل علم به ثروت است. استاندار 
اصفهان عنوان کرد: منطقه ویژه علم و فناوری می تواند شــرکت ها، مراکز تحقیقاتی و اســتارت آپ هاو 
نوآوری های شرکت های دانش بنیان را روز به روز، فعال تر کند. وی اضافه کرد: در شهرستان های استان، 
تقاضاهایی برای ایجاد زیرســاخت های فناوری وجود دارد که باید در این خصوص تالش صورت گیرد. 

رضایی خاطرنشان کرد: اجرایی کردن این موضوع نیازمند همت و تالش بیشتر مسئوالن است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:
خانواده های با ۲ معلول، خانه دار می شوند

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: در پی انعقاد تفاهم نامه 
میان اداره کل بهزیستی، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان مقرر شد تسهیالت 
الزم برای ساخت 10۵ واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول به باال در روستاها و ۴۴۳ واحد مسکونی 

برای این خانواده ها در شهر اصفهان داده شود.
 »محسن قوی بیان« با اشاره به اینکه از 10۵ واحد مصوب برای خانه دار کردن خانواده های دو معلول به باال 
در روستاها تاکنون 87 نفر از این خانواده ها تسهیالت را دریافت کردند، اظهار کرد: در پی این تفاهم نامه بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان قبول کرد که با در اختیار گذاشتن زمین رایگان و ارائه خدمات فنی 
مهندسی و تخصیص وام مسکن در قالب تسهیالت بانکی خانواده های دو معلول به باال که از سوی بهزیستی 

معرفی می شوند را صاحب خانه کند. 

شیرینی جشن به کام دانش آموختگان تلخ شد؛

دانشگاه فرهنگ و هنرشماره یک اصفهان بسته شد

حدیث زاهدی

مرضیه محب رسول
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روایت خواندنی از دیدار ستاره های والیبال با رهبرانقالب؛

مهربانی رهبر، غافلگیرمان کرد

 تماس مسی با »نیمار« 
برای بازگشت به بارسلونا

لیونل مسی، وارد جریان امضای قرارداد نیمار 
شــد. مهاجم بارسلونا 
نــدارد  دوســت 
دوستش در رئال 
مادرید بازی کند. 
به همیــن خاطر 
در آخرین ســاعات 
با مهاجم پاری ســن 
ژرمن تماس گرفــت تا این بازیکــن با رئال 
مادرید به توافق نرســد و به بارســا برگردد.

رابطه مسی و نیمار خیلی خوب است و بارها 
در مقاطع مختلف آن را نشان داده اند. آن دو 
به همراه لوییس سوارس )دیگر دوست نیمار( 
خط حمله بارســلونا را تشکیل داده بودند که 
توانست موفقیت های زیادی کسب کند. رابطه 
این دو بازیکن فراتر از ورزش اســت و احترام 
و تحســین هر یک به دیگری دیده می شود. 
نیمار همیشــه اعالم کرده در کنــار مهاجم 
آرژانتینی پیشــرفت کرده اســت. مسی دو 
سال پیش تمام تالشش را کرد تا این بازیکن 

برزیلی بارسا را ترک نکند.

طعنه »فردیناند« به دیباال:
 بهترکه اینجا نیامدی!

پس از منتفی شــدن انتقــال پائولو دیباال به 
منچســتریونایتد، ریو 
فردینانــد از ایــن 
موضوع استقبال 
فردیناند  کــرد. 
در مصاحبــه ای 
با روزنامه »استار« 
گفت: »در سال های 
اخیر بازیکنان زیادی از رفتن به یونایتد امتناع 
کردند و تیم دیگری را برای بازی برگزیدند، 
اما نمی دانم دیباال چطور وقتی نیمکت نشین 
یوونتوس است، جســارت کرد که پیشنهاد 
یونایتد را رد کند. او نیاز دارد که بیشتر بازی 
کند. شاید دیباال پیش خودش فکر کرد روی 
نیمکت بنشــیند یا در لیــگ قهرمانان اروپا 
حاضر باشد. شــاید او به همین دلیل، ترجیح 
داد به منچســتریونایتد ملحق نشود. در هر 
صورت من از اینکه دیباال نیامد، خوشــحال 
هستم چرا که شما باید درک مناسبی از بازی 

در منچستریونایتد داشته باشید«.

کواچ اعالم کرد:
 »پریشیچ« بایرنی می شود

حضور ایوان پریشــیچ در بایرن مونیخ قطعی 
شــده و ایــن را نیکو 
کــواچ، ســرمربی 
یی هــا  یا ر ا و با
پــس از پیروزی 
در  تیمــش 
بر  برا جام حذفــی 
انرژی کوتبوس اعالم 
کرد. کواچ در این باره گفــت: »اگر همه چیز 
طبق برنامه پیش برود، ایوان پریشچ بازیکن 
ما خواهد بود.« سرمربی کروات بایرن مونیخ 
درباره اعتراض ها به این خرید و سن باالی ۳۰ 
سال پریشیچ اظهار داشت: »اشتفان افنبرگ 
هم زمانی بــه بایرن مونیخ پیوســت که ۳۰ 
ســاله بود و به این تیم برای قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا کمک کرد. ما نباید فقط به سن 
بازیکنان نگاه کنیم و آن را معیار قرار دهیم. 
باید دید که این بازیکنان چه دســتاوردهایی 
داشته اند و چطور می توانند به ما کمک کنند. 
به نظرم انتقاداتی که در مورد ســن پریشیچ 

می شود، بیجاست.«

 اخراج مدافع معروف
 به دلیل دروغگویی!

عادل رامی، مدافع پرحاشــیه تیم مارســی 
فرانســه به دلیل اینکه 
بــه  را  خــودش 
میــت  و مصد
زده بــود، از تیم 
اخراج شد. نشریه 
»اکیپ« خبر داد، 
باشگاه مارسی پس از 
اینکه عادل رامی در شوی تلویزیونی »فورت 
بویار« شــرکت کرده بود از تیم کنار گذاشته 
شد، چرا که اعالم کرده بود مصدوم است و به 
همین دلیل در تمرینات شــرکت نمی کرد. 
فورت بویار، یک گیم شوی تلویزیونی قدیمی 
در فرانســه است که شــرکت کننده مشخصا 
حرکات فیزیکی زیــادی در آن انجام خواهد 
داد، به همین دلیل مشــخص شد رامی هیچ 
مصدومیتی نداشته و با آمادگی در فورت بویار 

حضور پیدا کرده است!

دایی، بمب افکنی که رونالدو هم به گردش نرسیده است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

جفرسون تاوارز داســیلوا، مهاجم برزیلی که در پست مهاجم بازی 
می کند و سابقه بازی در کشــورهای بولیوی و مراکش را در کارنامه 
دارد، با مسئوالن گل گهر سیرجان به توافق رسیده است. این مهاجم 
برزیلی که در لیگ بولیوی عنوان آقای گلی را به دست آورده، به ایران 
سفر کرد تا بعد از برگزاری جلسه نهایی با مدیران گل گهر قراردادش را 

امضا و برای اولین بار پیراهن یک تیم آسیایی را برتن کند.

آقای گل لیگ بولیوی، شاگرد بگوویچ می شود

الوکره که به تازگی به لیگ ســتارگان صعود کرده، تالش می کند تا 14
لیست لژیونرهای خود را سریع تر تکمیل کند و به همین دلیل برای 
جذب یک هافبک برای جانشین جمیل الحمدی، بازیکن عمانی تالش 
می کند. امید ابراهیمی که با این بازیکن هم پست است، گزینه اصلی 
جانشینی است و به همین دلیل الوکری ها تالش می کنند تا با جذب 

این بازیکن، فهرست خود را کامل کنند.

ابراهیمی؛ جانشین احتمالی هافبک عمانی در الوکره قطر
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دایی، بمب افکنی که رونالدو هم 
به گردش نرسیده است

روزنامه ایتالیایی »ایل فوگلیو« در گزارشــی با 
تیتر »علی دایی؛ بمب افکنی نسبتا ناشناخته که 
حتی رونالدو به گردش نرســیده است«، نوشت: 
»دایی، نقش مهمی در پیروزی تیم ملی فوتبال 
ایران مقابل آمریکا در مرحله گروهی جام جهانی 
۱۹۹۸ داشــت، او همچنین در لیگ باشــگاهی 
آلمان نیز بازی کرد؛ اما اســطوره ای محلی باقی 
ماند. هیچ کس به انــدازه دایی در بازی های ملی 
گلزنی نکرده است. یک فوتبالیست ایرانی که بهتر 
از کریستیانو رونالدوست، حداقل اگر آمار و ارقام 
را لحاظ کنیم. او یکی از معدود رکوردهایی را در 
اختیار دارد که متعلق به حریص ترین فوتبالیست 
تاریخ نیست. نام او علی دایی است، مهاجمی که 
در سال ۲۰۰۷ بازنشسته شد و در حال حاضر به 
حرفه سرمربیگری مشغول است. او می توانست 
فوتبالیســتی در کالس جهانی بشــود و فرانس 
بکن باوئر - رییس وقت باشگاه بایرن مونیخ - در 
مقطعی به این موضوع پی برد و به استعداد ذاتی 
او تکیه کرد؛ اما هرگز چنیــن اتفاقی رخ نداد و 

بیشتر در کشور خود یک قهرمان باقی ماند«.

آغاز لیگ برتر از ۳۱ مرداد
رقابت های نوزدهمین دوره لیگ برتر از روز ۳۱ 
مرداد ۱۳۹۸ آغاز می شــود. پس از تماس های 
تلفنی غیر رســمی مبنی بر آغاز لیگ در ابتدای 
آخرین ماه تابســتان ســرانجام رییس سازمان 
لیگ این خبر را تایید کرد. حیدر بهاروند گفت: 
»در آخرین جلسه ای که در فدراسیون فوتبال و 
با حضور مهدی تاج؛ رییس فدراســیون برگزار 
کردیم وضعیــت ورزشــگاه های حاضر در لیگ 
برتر مورد بررســی نهایی قرار گرفت و در نهایت 
تصمیم بر این شد که نوزدهمین دوره لیگ برتر 
فصل ۹۹-۹۸ از روز ۳۱ مرداد آغاز شود.« با این 
تصمیم لیگ برتر در دوره نوزدهم با بازی تیم های 
پرسپولیس- پارس جنوبی و در ورزشگاه آزادی 

۳۱ مرداد افتتاح می شود.

در حاشیه

خواهران منصوریان به عضویت 
تیم ملی ووشو درآمدند

رقابت های انتخابی تیم ملی ووشوی بانوان برگزار 
شد تا نفرات هر 6 وزن برای حضور در مسابقات 

جهانی مشخص شوند.

 پــس از برگــزاری مســابقات انتخابــی، الهه 
منصوریان در وزن منهای 56 کیلوگرم، شهربانو 
منصوریان در وزن منهای 65 کیلوگرم و سهیال 
منصوریان وزن منهــای ۷5 کیلوگرم از اصفهان 
به عضویت تیم ملی درآمدند. تیم ملی ووشــوی 
بانوان ایران خــود را برای حضور در مســابقات 
قهرمانی بزرگســاالن جهان که مهر ماه در شهر 
شانگهای چین برگزار می شــود، آماده می کند. 
هر کشور می تواند در مسابقات قهرمانی جهان، 
ســه ســانداکار در بخش بانوان به شــانگهای 
اعزام کند و هدایــت تیم ملی ووشــوی بانوان 
 در بخش ســاندا را راضیه طهماســبی برعهده

 دارد.

 سهراب، بدون جراحی
 به المپیک می رسد

صالحی امیری، رییس کمیتــه ملی المپیک در 
واکنش به شــایعاتی که درباره جراحی سهراب 
مرادی شنیده می شود، گفته است: »برای سهراب 
مرادی قهرمان مان که اکنون در آلمان اســت، 
طلب شفا دارم.  با پزشک ایشان جلسه ای داشتم 
و از وضعیت سهراب خیلی راضی بود. ایشان قول 
داد سهراب را بدون جراحی به المپیک برساند.«

 وی همچنین در رابطه بــا وضعیت وزنه برداری 
برای المپیک هــم توضیــح داد: »کمیته ملی 
المپیک قوانین ســختی را وضع کرده و ما باید 
بدانیم دنیا به ســمت ورزش پاک مــی رود. در 
گذشــته مشــکالتی درباره دوپینگ داشتیم. 
برای ۲۰۲۰ دو ســهمیه بیشــتر نداریم و باید 

دقت کنیم.«

منهای فوتبال

هشت خرداد ۹۸ ، سرمربی بلژیکی با حضور مهدی تاج و در جمع 
خبرنگاران قراردادی به مدت ۳ ســال و نیم و تا پایان جام جهانی 
قطر امضا کرد و به صورت رسمی سکان هدایت ملی پوشان فوتبال 
ایران را عهده گرفت؛ اما با وجود گذشت حدود ۷۸ روز از آن تاریخ 
یک دالر هم به حساب ویلموتس واریز نشده است. بحران های مالی 
فدراسیون فوتبال و وصول نشدن درآمد ۱۰ میلیون دالری آن از 

فیفا کار را به جایی رسانده است که مدیران فدراسیون نه تنها در 
پرداخت حقوق ســرمربی تیم ملی، بلکه حتــی در فراهم کردن 
مقدمات برگزاری یک بازی دوستانه برای این تیم هم به بن بست 
برسند. این وضعیت حاد منجر به نگرانی مهدی تاج و همکارانش 
شده است و آنها تنها راه حل بخشی از مشکالت را حمایت دولت 
و وزارت ورزش و جوانان می دانند. برخی از اعضای هیئت رییسه 

فدراسیون هم طی هفته های اخیر بارها از شرایط فعلی گالیه کرده 
و حتی افرادی مانند عبدالکاظم طالقانی در اظهارات خود می گویند 
همانگونه که فدراسیون به قول خود وفا کرده و مربی شش دانگی 
مانند مارک ویلموتس را به ایران آورد، اکنون هم افراد و مسئوالنی 
که قول حمایت از مهدی تاج و همکارانش برای پرداخت حقوق این 

سرمربی را داده بودند باید به تعهدات شان عمل کنند.

بی پولی فدراسیون، بزرگ ترین مانع تیم ملی فوتبال ایران

 هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور در 
حالی عصر پنجشنبه با برگزاری سه دیدار پیگیری 
می شــود که تیم گیتی پســند در اصفهان از تیم 
شهروند ساری میزبانی می کند و تیم هایپر شاهین 
شــهر در دومین بازی متوالی خارج از خانه، مقابل 

حفاری اهواز صف آرایی خواهد کرد.
گیتی پسند- شهروند ساری

تیم گیتی پســند در شــرایطی این هفته مقابل 
شهروند ســاری قرار می گیرد که این تیم با پایان 
یافتن هفته هفتم در صدر جدول رده بندی جای 
گرفت. شــاگردان حمید بی غم که ایــن دوره از 
رقابت هــای لیگ برتر را در قالــب یک تیم مدعی 
شــروع کرده بودند به دلیل مصدومیت تعدادی از 
ستاره هایشان در هفته های ابتدایی این فصل دور از 
انتظار ظاهر شده و از صدر جدول فاصله گرفتند؛ اما 
به تدریج و با افزایش هماهنگی و بازگشت ستاره ها 

روند رو به جلوی آنها آغاز شد. 
ســرخ پوشــان اصفهانی که با دو پیروزی متوالی 
مقابل تیم شاهین کرمانشاه قرار گرفته بودند موفق 
شدند نتیجه این دیدار را نیز به سود خود رقم زده 
و با کســب ســه امتیاز این دیدار، خود را به صدر 
جدول برسانند. شــاگردان بی غم برای تداوم صدر 
نشینی نیاز مبرمی به کســب پیروزی مقابل تیم 
شهروند ساری دارند. در آن سو تیم شهروند ساری 

نیز که هفته گذشته موفق 
به برتــری مقابــل دیگر 
نماینده اصفهان شده بود 
برای ارتقای موقعیت خود 
در جدول با هدف پیروزی 
در این دیدار پا به میدان 
می گذارد. شاگردان رضا 
لک هم اکنون با ۹ امتیاز 

در رده دهم جــدول رده بندی جــای گرفته اند. 

دیدار تیم گیتی پسند با 
تیم شــهروند ساری فردا 
از ساعت ۱۸ در ورزشگاه 
پیروزی اصفهــان برگزار 
می شود و بر اساس اعالم 
روابــط عمومی باشــگاه 
گیتی پســند تماشــای 
این بازی بــرای هواداران 

اصفهانی رایگان است.

حفاری اهواز- هایپر شاهین شهر
تیم هایپر شاهین شــهر  در حالی در هفته هشتم 
رقابت های لیگ برتر فوتســال کشــور مقابل تیم 
حفاری اهواز قرار می گیرد که این تیم با شکســت 
مقابل شهروند ســاری در هفته گذشته حال و روز 
خوشی ندارد و با شش امتیاز در رده یکی مانده به 

آخر جدول رده بندی جای گرفته است.
شاگردان رستمی که هفته های ابتدایی این فصل 
از رقابت های لیگ را به عنوان یــک تیم تازه وارد 
نســبتا خوب آغاز کرده و حتی تیم سن ایچ ساوه، 
صدرنشــین ســابق جدول رده بندی را در هفته 
چهارم با شکســت بدرقه کرده بودند در سه هفته 

گذشته هیچ امتیازی کسب نکرده اند. 
هایپری هــا که هفته گذشــته در خــارج از خانه 
متحمل شکست ســنگین چهار بر دو شده بودند 
این هفته در شرایطی مقابل تیم حفاری اهواز قرار 
می گیرند که برای رهایــی از پایین جدول چاره ای 
جز پیروزی در این دیدار ندارند. در آن سو شاگردان 
یعقوب مراقی که هفته گذشته به دلیل حضور تیم 
مس سونگون در رقابت های آسیایی، بازی نکرده اند 
برای بازگشت به رتبه های باالی جدول رده بندی 
نیاز مبرمی به کسب تمام امتیازات این دیدار داشته 
و به هیچ عنــوان نمی خواهند در این دیدار خانگی 
امتیاز از دست بدهند. تیم حفاری اهواز با یک بازی 
کمتر و ده امتیاز در رده هشــتم جدول رده بندی 

قرار گرفته است.

سرخ پوشان اصفهانی به دنبال تداوم صدرنشینی
  هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتسال؛ 

 شاگردان بی غم برای تداوم 
صدر نشینی نیاز مبرمی به 
کسب پیروزی مقابل تیم 

شهروند ساری دارند

ذوب آهن در بازی برگشت برابر االتحاد عربستان که در قطر 
برگزار شد، در دیداری پر گل با نتیجه چهار بر سه تن به شکست 
داد. ذوب آهن با توجه به شکســت دو بر یک در دیدار رفت در 
مجموع با نتیجه 6 بر 4 برابر نماینده عربستان تن به شکست 
داد و از دور رقابت ها حذف شد. روزنامه عکاظ عربستان بعد از 
پیروزی االتحاد برابر ذوب آهن تیتر زد: »االتحاد خاری در حلق 
تهران! عمید آسیا نقشه فارس ها را ناکام گذاشت.« این روزنامه 

عربستان در ادامه نوشت: »از سال 2016 که کنفدراسیون فوتبال 
آسیا برگزاری بازی نماینده های عربستان و ایران را در زمین بی 
طرف برگزار می کند، االتحاد چهار بار در سه کشور امارات، قطر 
و عمان به مصاف نماینده ایــران رفته و هر چهار بار به پیروزی 
رسیده است. االتحاد ابتدا در ســال 2016 در دیدار رفت برابر 
سپاهان در قطر با چهار گل به پیروزی رسید و در دیدار برگشت 
در عمان هم با 2 گل به پیروزی رسید. االتحاد امسال هم برابر 
ذوب آهن ابتدا در امارات با نتیجه دو بر یک و در دیدار برگشت 
هم در قطر با نتیجه 4 بر ســه به پیروزی رسید.« در ادامه این 
مطلب آمده است: »علیرضا منصوریان، سرمربی ذوب آهن قبل 
از این دیدار قول داد که االتحاد را شکست دهد و پرچم ایران را 

در کشور دوست و برادر قطر به اهتزاز در آورد؛ اما االتحاد این 
بار هم نماینده ایران را ناکام گذاشت و این تیم هم مانند دیگر 

نماینده های ایران حذف شد.«

تیتر عجیب روزنامه سعودی بعد از حذف ذوب آهن؛

االتحاد خاری در حلق تهران!

دیدار ملی پوشــان جوان کشــورمان با مقام معظم رهبری پس از 
کسب عنوان قهرمانی جهان، شــیرینی این جام را برای تک تک 
آنها شــیرین تر و خاطره به یادماندنــی اش را ماندگارتر کرد. پیرو 
درخواست مادر یکی از اعضای تیم جوانان والیبال کشورمان برای 
مالقات با رهبری، دفتر مقام معظم، با ترتیب دادن برنامه ای جهت 
دیدار اعضای این تیم با حضرت آیت ا...خامنه ای شــرایطی فراهم 
ساخت تا جوانان غرور آفرین والیبال کشورمان به خواسته قلبی شان 
دست یافته و ضمن دیدار با رهبری از پندها و رهنمودهای ایشان 
بهره مند شــوند. در این راستا خبرگزاری دانشــجو با تنی چند از 
اعضای تیم والیبال کشورمان صحبت کرد تا از خاطره این دیدار و 

حواشی آن بگویند.
 انگشتر رهبری، بهترین هدیه زندگی ام شد

مهدی جلوه، عضو تیم جوانان والیبال که به همراه مادر و پدرش در 

این مالقات حضور یافته بود در این باره گفت: هرگز انتظار نداشتم 
به این سرعت بتوانم به خواسته ام برسم. من در بازگشت از مسابقات 
با این موضوع مواجه شــدم که اگر بتوانم به دیــدار رهبری بروم 
انگیزه های زیادی برای ادامه فعالیت های ورزشــی ام پیدا می کنم. 
پیشــنهادی که البته مادرم داد. وی افزود: وقتی از فدراسیون خبر 
دادند که می توانیم به دیــدار رهبری برویم واقعــا از صمیم قلب 
خوشحال شدم و از خدا تشکر کردم که اینقدر سریع خواسته مادرم 
و من را برآورده کرد. وقتی به محل مالقات رسیدیم گزارشگرانی که 
آنجا بودند سراغ مادرم را می گرفتند و معتقد بودند او بانی اصلی این 
دیدار بوده است. من هم گفتم که مادرم دعوت نبودند ولی بالفاصله 
گفته شد که آنها هم دعوت هســتند و من در تماسی که با مادرم 
داشتم از او خواستم خودش را به محل مالقات برساند. حدود یک 
ســاعت بعد مادرم به اتفاق پدرم به محل دیدار رسیدند و در جمع 
حضور یافتند. جلوه خاطرنشــان کرد: پس از پایان مالقات، من و 
خانواده ام به اتاقی راهنمایی شدیم که در آنجا از نزدیک با رهبری 
دیدار کنیم؛ اتفاقی فوق العاده که آقا انگشترشــان را به من هدیه 

کردند که خیلی خیلی برایم ارزشمند بود.
حسی که تا آن روز تجربه نکرده بودم

امیرحســین اســفندیار، بهترین مدافع مســابقات در این دوره 

از رقابت هــای جهانی جوانان نیــز در این باره به دانشــجو گفت: 
دیداری فوق العاده بــود که هرگــز آن را فرامــوش نمی کنم. از 
وقتی که به ما گفتند می توانیم به حضــور آقا برویم حس عجیبی 
داشــتم که آن را می توانم به چیــزی بیش از خوشــحالی تعبیر 
کنم؛ حســی که تا آن روز تجربه اش نکرده بــودم. وی در این باره 
که از این دیدار چه خاطــره ای برایش برجای مانده یادآور شــد: 
مهربانی و صمیمیتی که در مالقات بــا رهبری دیدم وصف ناپذیر 
بود و غافلگیرمان کرد. همیشــه از مقام معظــم رهبری تصوری 
اینچنینی داشــتم ولی هرگز فکر نمی کردم در دیدار با ایشــان از 
نزدیک این صمیمیــت تا این اندازه افزایش پیدا می کند. ایشــان 
مانند یک پــدر مهربان با ما رفتــار می کردند و وقتــی از ما بابت 
 تالش که برای کســب عنوان قهرمانی تقدیر می کردند، شرمنده

 شدیم.

سمیه مصور
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 احداث و بازسازی 12 مدرسه و منزل مسکونی در جنوب شرق کشور
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 تجلیل از آزادگان همزمان
 با دهه والیت در اصفهان

مشــاور شــهردار اصفهان در امور هیئت های 
مذهبی و مســاجد گفت: با توجه بــه تقارن 
دهه والیت با 26 مردادماه ســالروز بازگشت 
آزادگان، تجلیل از آزادگان، ســادات جانباز، 
خانواده شهدا، علما و روحانیون از برنامه های 
دهه والیــت اصفهــان به شــمار مــی رود. 
ســیدعلیرضا خاتون آبادی اظهار داشــت: در 
برگزاری ویژه برنامه های دهه والیت تا جایی که 
امکان داشت از مشارکت مردم و سازمان های 
مردم نهاد استفاده شده است. وی اظهار داشت: 
35 هیئت مذهبی در این ایــام در 15 منطقه 
شهر اصفهان اقدام به برگزاری جشن می کنند 
که هر شب 3 هیئت به اجرای برنامه های خود 
می پردازند وشهرداری اصفهان با اهدای اقالم 
فرهنگــی و تبلیغات شــهری از این هیئت ها 
حمایت خواهد کرد. مشــاور شهردار اصفهان 
در امور هیئت های مذهبی و مساجد با اشاره به 
مشارکت شهرداری اصفهان در اجرای مسابقه 
»10 کودک، 10 فکر« بیان کرد: این مسابقه 
کتاب خوانی ویــژه نوجوانان و به صورت کتبی 
برگزار می شود و برگزیدگان آن با عنوان یاوران 
غدیر، در طول سال با معاونت اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
ارتباط دارنــد و از ظرفیت ها و اســتعدادهای 
این نوجوانان اســتفاده خواهد شــد. مشاور 
شهردار اصفهان در امور هیئت های مذهبی و 
مساجد حرکت پنج کاروان شادی در خیابان 
باغ گلدســته، محالت رهنان و خوراســگان و 
گذر فرهنگی چهاربــاغ را از دیگر برنامه های 

شهرداری اصفهان در دهه والیت دانست.

برگزاری دومین دوره مسابقه 
 نمایشنامه نویسی کودک 

در اصفهان
رییــس اداره توســعه فرهنــگ شــهروندی 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان از برگزاری دومین دوره 
مسابقه نمایشنامه نویســی کودک و نوجوان 
در این شــهر خبر داد. احمد رضایــی، تولید 
آثار جدیــد و کارآمد با توجه بــه نیازهای روز 
کودکان و نوجوانان را از اهداف برگزاری مسابقه 
نمایشنامه نویسی کودک دانست و اظهار داشت: 
دومین دوره مسابقه نمایشنامه نویسی کودک 
و نوجوان توســط دفتر تخصصی تئاتر و تاالر 
هنر و اداره توســعه فرهنگ شهروندی وابسته 
به ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان برگزار می شود. وی ادامه 
داد: نویسندگان می توانند آثار خود را در یک یا 
چند بخش ویژه خردسال 3 تا 6 سال، کودک 
۷ تا ۹ ســال، کودک 10 تا 12 سال و نوجوان 
13 تا 15 ســال به دبیرخانه مســابقه ارسال 
کنند. وی با اشــاره به برگزاری این مسابقه در 
دو موضوع آزاد و شــهروندی گفت: بخش آزاد 
شــامل کلیه مفاهیم و موضوعات بر اســاس 
آموزه های فرهنگی، اجتماعی، دینی و تربیتی 
است که می تواند موجب رشد و تعالی کودکان 
و نوجوانان شــود. رییس اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان بیان داشــت: حمل و نقل 
عمومی و پــاک، پســماند و بازیافت، پارک ها 
و فضای ســبز، آتش نشــانی و حوادث ایمنی، 
اخالق شهروندی و مصرف بهینه انرژی شامل 
آب و برق را مضامین بخش شهروندی دومین 
مسابقه نمایشنامه نویســی کودک و نوجوان 

اصفهان است.

»پیدایش« یک شاعرانه 
رنگارنگ از پاریس تا اصفهان

در گشــت و گذارهایم در اصفهــان و حتی در 
دیگر شــهرهای ایران، در خانه هــا، حمام ها و 
مســجدهای تاریخی در حال مرمت، بارها با 
صحنه روی هم انباشــتن کاشی های منقوش 
آبی و الجوردی روبه رو شده ام. فکر کرده ام که 
چه دیوان درهم نازنینی از آبی و الجوردی است 
و ای کاش شاعری می آمد و این کالف منتظر 
و محبوب تاریخی را سامان می داد. این بخشی 
از مقدمه مدیر مــوزه هنرهای معاصر اصفهان 
درباره نمایشــگاه»ژان پیِیر بریگودیو« شاعر و 
نقاش فرانسوی اســت که از نیمه دوم مرداد تا 
نیمه آخرین ماه تابستان ۹۸ بر دل دیوارهای 
این موزه در یکی از هنرپرورترین شــهرهای 
جهان نقش زده است. بریگودیو، مجموعه آثار 
خود را »پیدایش« نام نهاده که حاال از پاریس 
به اصفهان رسیده و قرار است در قالب اشعاری 
مصور از راز و رمز آفرینش بگوید. نمایشــگاه 
پیدایش تا 15 شــهریورماه در گالری شماره 
3 موزه هنرهای معاصر وابســته به ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 

میزبان نگاه شهروندان است.

رییس شورای شهر اصفهان:
شرایط خوبی را برای هیئات 

مذهبی فراهم کنیم
 رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در جلسه 
هم اندیشی مسئوالن هیئات مذهبی که با حضور 
رییس هیئات مذهبی، رییس کمیسیون عمران و 
معماری شورای شهر اصفهان و جمعی از مسئوالن 
منطقه 15 برگزار شد، اظهار کرد: باید با تأسی از ائمه 
اطهار )ع( همچون گذشته با انجام برنامه ریزی های 
صحیح و درســت و همکاری و همراهی مدیران و 
مسئوالن شــهری، شــرایط خوبی را برای هیئات 
موجود در ســطح منطقه 15 و شــهر خوراسگان 
به وجود آوریم. علیرضا نصــر اصفهانی، افزود: باید 
در جهت شور حسینی و شــعور حسینی که خود 
جایگاه شایسته تری دارد و پیامبر اکرم )ص( نیز در 
این خصوص سفارش ویژه داشته اند، گام برداریم. 
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
با توجه به نزدیک شــدن به ایام ماه محرم، هیئت 
مذهبی و متولیان آن باید به سمت و سوی عقالنیت 
گام برداشته و جایگاه خود را در جامعه محکم تر و 
منسجم تر از گذشــته در خصوص مدیریت زمان، 
برگزاری برنامه های مذهبی، راه اندازی دسته جات 
عــزاداری و ... و همراهی و همــکاری با ارگان های 
خدمات رسان کنند البته در این راستا نیز همچون 
سال های گذشته شهرداری و شورای اسالمی شهر 

در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار:
حال شهر اصفهان در حوزه 

ساخت و ساز خوب است
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: حال شــهر اصفهان در حوزه ســاخت و ساز 
خوب است و کالن شهر اصفهان در مقایسه با سایر 
کالن شهرها شرایط مطلوبی را در این زمینه تجربه 
کرده است. سید احمد حسینی نیا افزود: با مروری 
بر آمار سال گذشته باید اعالم کرد که از نظر متراژ 
پروانه ساختمانی در محدوده قانونی شهر اصفهان 
رشد 11 درصدی و در تعداد پروانه های ساختمانی 
صادر شده رشــد 1۸ درصدی را نسبت به سال ۹6 
داشــته ایم. معاون شهرســازی و معماری شهردار 
اصفهان ادامه داد: بر اساس آمار و اطالعات موجود 
در چهارماهه نخست سال جاری تعداد پروانه های 
ساختمانی صادر شده ۷5 درصد رشد داشته و متراژ 
پروانه های ساختمانی 1۹5 درصد رشد داشته است 
و این آمار حکایت از آن دارد که ســاخت و ساز در 
شهر اصفهان رونق دارد و گرایش به سمت ساخت و 
ساز افزایش یافته است. وی با اشاره به کاهش زمان 
صدور پروانه ساختمانی در شهر اصفهان، اظهار کرد: 
با توجه به مصوبه شورای عالی اداری در سال ۷1 که 
تاکید شد صدور پروانه ساختمانی باید در کمترین 
زمان ممکن انجام شــود، یکی از سیاست هایی که 
مورد تاکید شهردار اصفهان بوده، مدیریت فرآیند 
صدور پروانه ساختمانی است. حســینی نیا ادامه 
داد: براساس همین سیاســت، کاهش زمان صدور 
پروانه ساختمانی در دستور کار معاونت شهرسازی 
و معماری قرار گرفت و فرآیندهای موازی که زمان 
را برای ارباب رجوع و متقاضیان پروانه ساختمانی 
طوالنی می کرد، احصا و برای رفع آنها چندین جلسه 

و کارگروه مشترک برگزار شد.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان:
هویت شهرسازی غرب اصفهان 

جان می گیرد
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: هویت 
شهرســازی غرب اصفهان با بازنده سازی مادی 
رهنــان و نماد اصفهان با کاشــی شکســته در 
مجاورت بنــای تاریخی آتشــگاه در این منطقه 
جانی دوباره می گیرد. سید عباس روحانی اظهار 
کرد: مادی ها، ویژگی منحصر به فرد شهرسازی 
اصفهان به شــمار می رود و ریشــه تاریخی آن 
طبق متون تاریخی به پیــش از دوره صفویان و 
به قرن ها پیش از ورود اســالم در جلگه اصفهان 
باز می گردد، از این رو اهمیت حفظ و احیای این 
عنصر شهری بر هیچ کس پوشیده نیست. وی با 
بیان اینکه 25 درصد از طول انهار شهر اصفهان 
در منطقه ۹ شهرداری اصفهان واقع شده است، 
افزود: در این راستا شهرداری منطقه ۹ اقدام به 
تعریف پروژه زنده ســازی مادی رهنان کرده تا 
برای اعتالی هویت اصفهانی در شهرسازی ایرانی 
گامی جدی بردارد. مدیر منطقه ۹ شــهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی پروژه 
باززنده ســازی مادی رهنان واقع در شــرق کوه 
آتشگاه )جنب بوستان مهر( با هدف کالن تقویت 
محرک های هویتی از اواخر سال ۹۷ با بودجه 20 

میلیارد ریالی آغاز شده است. 

شهردار منطقه 10 پیش از ظهر دیروز در نشست 
خبری خود با اصحاب رســانه با تبریک عید قربان 
و غدیر، اظهار کرد: منطقــه 10 از لحاظ جمعیت 
بعد از منطقه هشــت، دومین و از لحاظ وســعت 
هشتمین منطقه در اصفهان است. حمید شهبازی 
تصریح کرد: پیش از 350 نــوع خدمات از طریق 
شــهرداری ها ارائه می شــود و این بیانگر نقش پر 
اهمیت شهرداری ها در زندگی مردم است، به همین 
خاطر به یک روش علمی برای مدیریت شهری نیاز 
است. وی افزود: در حوزه مدیریت شهری با توجه به 
قابلیت های منطقه می خواهیم از درآمدهای سنتی 
فاصله گرفته و یک نگاه علمی به موضوع داشــته 
باشیم که در یکی از این شاخصه ها که توانستیم در 
این مدت کارهای خوب در این زمینه شکل گیرد 
استفاده از بخش خصوصی است. شهبازی با اشاره 
به نقش شــهروندان در پیشــبرد و پیشرفت شهر 
گفت: من در این منطقه دنبال شهروند مطالبه گر 
هستم چرا که امروز شهرداری ها درست یا نادرست 
دست شان در جیب مردم است، بنابراین مردم باید 
در هزینه ها نقش اصلی داشــته باشــند به همین 
منظور شهرداری منطقه با مردم محالت این منطقه 

ارتباط نزدیک ایجاد کرده است.
رسانه، نقش قابل توجهی در روشنگری 

دارد
حمید شهبازی گفت: ســرانه تولید زباله ۴00 تا 
500 گرم در جهان و در شــهر و منطقه ما حدود 
یک کیلوگرم اســت که هزینه قابل توجهی در این 
زمینه هزینه می شود که اگر شهروندان این موضوع 
را بدانند و با تفکیک زباله هزینه شــهرداری را در 
این زمینه کاهــش دهند، می توان ایــن هزینه را 
در کارهای عمرانی به کار برد. شهردار منطقه 10 
خاطرنشان کرد: رسانه می تواند نقش قابل توجهی 
در روشنگری داشته باشــد از این رو باید رسانه ها 
موضوعات اساســی و مشــکالت را مطرح کنند و 
من از نقد رسانه استقبال می کنم. شهبازی با بیان 

اینکه ما دنبال این هستم که توزیع عادالنه امکانات 
را داشته باشیم، خاطرنشــان کرد: با توجه به رشد 
جمعیت اصفهان و ســر ریز جمعیت مناطق دیگر؛ 
قطعا اگر جمعیت به محله و قسمتی اضافه می کنیم 
باید به همان میزان امکانات نیز در آن منطقه ایجاد 
شــود. حمید شــهبازی بیان کرد: در دشتستان 
به شدت فقر فرهنگی ورزشــی داریم؛ شهرداری 
برای خانه فرهنگ در این محله ماهانه 10 میلیون 
تومان اجاره می دهــد؛ قطعه زمینی در این منطقه 
خریداری شده که امید است بتوانیم با ساخت آن 
بخشی از مشــکالت فرهنگی ورزشی دشتستان را 
مرتفع کنیم. شــهردار منطقه 10 در ادامه به یکی 
دیگر از مشکالت این منطقه اشاره کرد و گفت: 13 
هزار نفر در برج میالد زندگی می کنند؛ اما کمترین 
امکانات فرهنگی ورزشی برای ساکنان این منطقه 
وجود دارد که این نشــان از محرومیت منطقه در 

این عرصه است.
نگاه ویژه ای به مناطق محروم داریم

حمید شــهبازی اذعان کرد: 2۸ پــروژه فعال در 
منطقه داریم که بخش عمده آن در محالت کمتر 

توسعه یافته است تا به تسهیل زندگی مردم کمک 
کند؛ من نگاه ویژه ای به مناطــق محروم دارم چرا 
که خودم هم در محله محروم به دنیا آمدم و رشــد 
کردم. وی با بیان اینکه یک دهم حریم منطقه بافت 
فرسوده است، افزود: یکی از مهم ترین پروژه های 
اصفهان که بخشی از آن در منطقه 10 است، رینگ 
چهارم است که این رینگ می تواند به توسعه منطقه 
کمک کند؛ ما در منطقه 230 هکتار بافت فرسوده 
شهری و خطر آفرین داریم که باید این بافت تغییر 
کندو با مشــارکت شــهرداری، بخش خصوصی و 
شهروندان امکان پذیر است. شــهبازی با اشاره به 
مشکالت آبیاری فضای ســبز در این منطقه گفت: 
در حال حاضر ســه و نیم کیلومتر با پساب شهری 
ایجاد شبکه شده تا آب مورد نیاز برای فضای سبز 
در محله های کم برخوردار تامین شــود. شهردار 
منطقه 10 بیان کــرد: جمع پروژه هــای عمرانی 
۷0 میلیار تومان اســت؛ کل بودجه شهرداری این 
منطقه 112 میلیــار تومــان و 12 درصد افزایش 
نسبت به سال گذشته رشد پیدا کرده و 30 درصد 
بودجه هم وصول شده است. حمید شهبازی تصریح 

کرد: منطقه 10 بیشــترین پروژه مشارکتی را بین 
مناطق 15 گانه دارد در حال حاضر 25 پروژه فعال 

مشارکتی در این منطقه در حال اقدام است.
باید فرصت های جذب گردشگر را ایجاد 

کنیم
شهردار منطقه 10 اذعان کرد: در بحث گردشگری 
آثار تاریخــی خاصی نداریم امــا باید فرصت هایی 
ایجاد کنیم که گردشگر جذب کنیم؛ دو اتوبان و یک 
فرودگاه در نزدیکی این منطقه است که پتانسیلی 
ویژه خواهد بود. یکی از راه ها احداث اقامتگاه هاست 
که بخش خصوصی هم در این زمینه اعالم آمادگی 

کرده است.
منطقه 10 باید قطب سالمت شود

حمید شــهبازی با بیان اینکه باید قطب سالمت 
باشــیم، اظهار کرد: کلنگ بزرگ ترین بیمارستان 
پیوند اعضا در این منطقه زده شــده اســت که با 
ســرمایه گذاری بالغ بــر 1200 میلیــارد تومان 
ایجاد می شــود. وی با اشــاره به مشکالت کوره ها 
در این منطقه افزود: کوره محک  متعلق به نیروی 
انتظامی است که طی جلســه ای با سردار معصوم 
بیگی، تصمیماتی برای آن گرفته شــده و در مورد 
کوره دیگر که مالکیت آن بخش خصوصی اســت، 
مذاکراتی برای حل این مشــکل صــورت گرفته 
است. شــهردار منطقه 10 برای حل مشکل پرنده 
فروش های این منطقه اظهار کــرد: برای حل این 
مشکل برای پرنده فروشــی ها یک قطعه زمین در 
حاشیه اتوبان آقابابایی تهیه و مجوزهای الزم اخذ 
شد. شــهبازی گفت: در این منطقه ۷50 شهید، 
100 مسجد و حسینیه به عنوان ظرفیت این منطقه 
اســت و با هیئت های مذهبی روابط خوبی داریم 
و مشــکالت امامزاده ها پیگیری می شود؛ در این 
منطقه 12 مکان ورزشی، هفت مجموعه کتابخانه 
و مجتمع مطبوعاتی را به عنــوان یک ظرفیت در 
اختیار داریم. این شــهردار در پایان تصریح کرد: 
سعی شــد در ناوگان حمل و نقل عمومی خطوط 
جدید برای محله هایی که بهره مند نبودند در نظر 

گرفته شود.

منطقه 1۰ بیشترین پروژه مشارکتی را بین مناطق 1۵ گانه دارد
 شهردار منطقه 10 شهرداری مطرح کرد:

فرمانده لشکر 1۴ امام حســین )علیه السالم( گفت: رزمندگان لشکر 
1۴ امام حسین )علیه الســالم( در کنار حفاظت از مرزهای جمهوری 
اسالمی ایران 12 مدرسه و منزل مسکونی در مناطق محروم جنوب 
شــرق کشــور احداث و بازســازی کردند. به گزارش روابط عمومی 
وتبلیغات لشــکر مقدس امام حسین )ع(، درآســتانه عید غدیر خم 
وعید قربان، رزمندگان لشــکر 1۴ امام حســین )علیه السالم( اقالم 
خوراکی، معیشتی و فرهنگی در روســتاهای محروم منطقه جنوب 
شرق توزیع کردند. سرهنگ پاسدار محمد هاشمی پور، فرمانده لشکر 
1۴ امام حسین )علیه السالم( درباره این اقدامات اظهار داشت: لشکر 

امام حسین )علیه السالم( در مدت اســتقرار در منطقه جنوب شرق 
شناســنامه ای از محرومین منطقه تهیه و محرومان و مســتضعفان 
منطقه شناســایی شــده که کمک های مردمی و ســازمانی به آنها 

تخصیص داده می شود. 
وی افزود: در مــدت ماموریت لشــکر در منطقــه عملیاتی جنوب 
شــرق، رزمندگان این یگان یک مدرســه احداث کردند و 5 مدرسه 
نیز توسط آنها بازسازی شــد. همچنین 2 منزل مسکونی احداث و ۴ 
منزل نیز بازسازی و تعمیر شده است. فرمانده لشکر 1۴ امام حسین 
)علیه السالم( تصریح کرد: در راســتای محرومیت زدایی در منطقه 

جنوب شرق 2 کانتینر پوشاک و بیش از 2 هزار بسته غذایی میان مردم 
منطقه توزیع شده که اکثر کمک ها توسط رزمندگان لشکر امام حسین 
)علیه السالم( از خیرین اصفهانی جمع آوری شده است. وی خاطرنشان 
کرد: اجرای برنامه های فرهنگی، مذهبی، هنری و برگزاری مسابقات 
فرهنگی هنری در میان کودکان منطقه و... از اقدامات این نهاد مقدس 
در منطقه عملیاتی جنوب شرق کشور است. هاشمی پور عنوان کرد: 
دشمنان ومعاندین نظام بدانند با شهادت فرزندان این انقالب پایه های 
 آن تنومندتر وعزم مــا در جهت اعتالی اهداف نظام جدی تر شــده

 است.

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه  اظهارکرد: آموزش راهکارهای پیشگیری 
از وقوع تصادفــات از اصلی ترین آموزش هایی 
اســت که طی چند ســال اخیر به طور جدی 

در دســتور کار اتوبوسرانی اصفهان 
قرار گرفته اســت.قدرت افتخاری با 
تاکید بر اینکه کاهش تصادفات تنها 
با رعایت قوانین انجام می شود، اظهار 
کرد: اگر همه افراد قوانین را به خوبی 
رعایت می کردند قطعا هیچ تصادفی 
را در سطح شــهر شــاهد نبودیم.
افتخاری گفت: ریســک تصادف در 
اتوبوس های شهری به دلیل کارکرد 

وسایل نقلیه که از ساعت شــش صبح آغاز و تا 
23 شب ادامه دارد، بیشتر از سایر وسایل نقلیه 
اســت.وی با بیان اینکه رانندگان اتوبوســرانی 
بیلبورد ترافیکی شهر به شمار می روند زیرا اگر 
تخلفی در رعایت قوانین توسط آنها صورت گیرد 
بسیار محسوس تر خواهد بود، افزود: به منظور 
کاهش میزان آمار تصادفات، دوره های آموزشی 
با همکاری کارشناسان پلیس راهور برگزار شده 
که نتیجه آن کاهش آمار تصادفات بوده است.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه تصریح کرد: خردادماه امســال نیز دوره 
آموزشــی به مدت یک ماه ویژه تمام راهبران 
اتوبوسرانی برگزار شد که در آن یادآوری قوانین 

راهنمایی و رانندگی، کنترل خشم هنگام وقوع 
تصادف و نحوه برخــورد اولیه با عوامل تصادف 
آموزش داده می شــود.وی ادامه داد: دوره های 
آموزشی هر ســال یک مرتبه برگزار می شود، 

اما برای رانندگانی که ریسک خطر باال و تعدد 
تصادف را در کارنامه فعالیت خود ثبت کرده اند 
اســتمرار آموزش را خواهیم داشــت.افتخاری 
اظهار کرد: در چهار ماهه نخســت سال جاری 
حدود 22 درصــد میزان تصادفات نســبت به 
چهارماهه نخست سال گذشته کاهش یافته که 
حاصل آموزش های ارائه شده و اشتیاق رانندگان 
به رعایت قوانین بوده اســت.وی با بیان اینکه 
میزان تصادف اتوبوس های واحد در بهار ســال 
گذشته 2۷6 فقره بوده که در بهار سال جاری به 
21۷ مورد کاهش یافته است، تصریح کرد: آمار 
تصادفات منجر به فوت 100 درصد و تصادفات 

منجر به جرح 3۷/5درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه   خبر داد:

 کاهش ۲۲ درصدی
 تصادفات اتوبوس های درون شهری

مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اصفهان گفت: گردشــگری یکی از 
حوزه های مهم در دهه اخیر، رشــد قابل توجهی 
داشت و به عنوان یک فرصت فرهنگی باید بیش 

از پیش برای توســعه این استان و کشور بهره برد. 
فریدون الهیاری افزود: یکــی از حوزه های خیلی 
مهم در دنیای امروز، گردشگری است که در ایران 
و استان رشد قابل مالحظه ای داشته است چراکه 
ارتباط مستقیمی با رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال 
پایدار دارد. براســاس آمار موجود، ایران دهمین 
کشور برتر دنیا از نظر بهره مندی از آثار تاریخی، 
طبیعی و فرهنگی است، بیش از 10 درصد تولید 
ناخالص داخلی دنیا از محــل درآمدهای صنعت 
گردشگری تامین می شود که ســهم ایران از این 
گردش مالی بزرگ ناچیز اســت. وی تاکید کرد: 
در این بخش باید ســرمایه گذاری بیشتری کرد 
چون می تواند تقویت کننده و تثبیت کننده مبنای 

فرهنگی و هویتی جامعه باشد به طور مثال وقتی 
یک جوان از شهرســتان خور بــرای امرار معاش 
می رود به تهران وقتی بر می گردد می تواند فرهنگ 
آداب و رسوم آن منطقه را احیا و برای خود شغل 
ایجاد کند. وی، نقش رســانه ها را در 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی تحقق 
این مهم بســیار قابل توجه دانست و 
ادامه داد: تبلیغ معرفی جاذبه، مزیت ها، 
فرهنگ سازی و اعتماد سازی از جمله 
کارهایی اســت که در این بخش باید 
انجام داد. مدیــرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اصفهان 
اضافه کرد: اطالع رســانی و فرهنگ 
ســازی جامعه امروز اهمیت ویژه ای دارد به ویژه 
در بحث ارتباطات دستگاه های دولتی با جامعه در 
اعتمادسازی همدلی رضایتمندی های عمومی و 
پیشبرد برنامه ها رسانه ها می توانند کمک ویژ ه ای 
داشته باشــند. وی اضافه کرد: یکی از چالش های 
گردشگری تبلیغات گســترده و منفی رسانه های 
وابسته به استکبار است و کشورهایی هستند که با 
نظام ما مشکل دارند و این تبلیغات منفی را انجام 
می دهند که اگر کسی خواست به کشورمان سفر 
کند دارای دغدغه و نگرانی باشد در حالی که وقتی 
با گردشگران صحبت می کنیم در ابتدا فکر می کنند 
که یک عمل اشتباهی را مرتکب شدند ولی وقتی 

ایران را می بینند، نظرشان عوض می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان:

 گردشگری، فرصتی است که باید بیشتر از آن
 برای توسعه اصفهان بهره برد

توسط رزمندگان لشکر 14 امام حسین)ع( صورت گرفت؛
 احداث و بازسازی 1۲ مدرسه و منزل مسکونی در جنوب شرق کشور

حدیث زاهدی
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امام صادق علیه السالم:
تباهى تن ، در پرخورى است و تباهى ِكشت ، در 
گنه ورزى و تباهى شناخت ، در ترك صلوات بر 

بهترين خلق خدا، يعنى پیامبر )ص( .

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

نشانى: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3       تلفن: 8-36284167-031 فکس: 36284166

رتبه: 4 ضريب كیفى روزنامه:  33               چاپخانه: آينده             آدرس:  ابتداى جاده حبیب آباد- روبه روى شهرك امام حسین )ع(

چهارشنبه 23 مرداد 1398 | 12 ذی الحجه 1440    شماره 2769 | 8 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2769 | August 14. 2019 |8 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 32
12

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

با دوست خود قرار بگذارید: هر چند وقت یک بار با 
صمیمی ترین دوست خود قرار گذاشته و با هم به جای 
خاصی بروید یا کار خاصی انجام دهید، مثال به ســینما 
بروید و یک فیلم خنده دار ببینید یا در کالس آشپزی 
شــرکت کنید یا یک بعد از ظهر زیبــا را در کنار هم به 
نوشــیدن قهوه بگذرانید. برای دوری از استرس محیط 
کار و دغدغه های منزل بهتر است دوست خود را از میان 

افراد خانواده یا همکاران خود انتخاب نکنید.
 دفترچه ای برای خودتان داشــته باشید: نوشتن 
از احساسات، استرس ها، ایده ها، رویاها و هرچیزی که 
به ذهن خطور می کند روش خوبی برای کاهش فشــار 
ذهنی و روشن شدن افکار است. مجبور نیستید این کار 
را به صورت مرتب انجام داده و یا بــه آن به عنوان یک 
هدف نگاه کنید بلکه نوشتن های پراکنده و نامنظم نیز 
تاثیر خوب خودش را خواهد داشت. دفترچه یادداشت 
کوچک خود را همیشه به همراه داشته باشید و هر زمان 
حوصله تان سر رفت به جای استفاده از گوشی هوشمند 

و سایر لوازم الکترونیکی به سراغ دفترتان بروید.
عالیق خود را بشناسید: سرگرمی های مورد عالقه 
خود را-کــه ممکن اســت باغبانی در حیــاط منزل، 
رانندگی در جاده یا شــاید مطالعه یــک کتاب خاص 
باشــد- بشناســید و هر زمان حس کردید از زندگی و 
فشارهای روزمره خسته شده اید برای لحظاتی خودتان 
را به آرامش دعوت کرده و بــه کارهای مورد عالقه تان 
بپردازید. اگر از مطالعه لذت می برید اما فرصت یک جا 
نشســتن و کتاب خواندن نداریــد از کتاب های صوتی 
اســتفاده کنید که حتی در حین پیاده روی یا پشــت 

ترافیک و ... نیز می توانید به آن مشغول باشید.
 به سینما بروید: بی شک ســینما رفتن با دیگران از 
جمله نامزد، همســر و یا دوســتان ایده فوق العاده ای 
است؛ اما گاهی بهترین کار این است که لحظاتی را تنها 
و تنها صرف خودتان کنید، بنابراین از لیست فیلم های 
اکران شــده یکی را انتخاب کرده و به تنهایی به سینما 
بروید، شــاید عجیب به نظر برســد اما بی شک تجربه 

جالبی خواهد بود که دوباره آن را تکرار خواهید کرد!
در کالس های آموزشی ثبت نام کنید:آیا هنر خاصی 
وجود دارد که از کودکی دوست داشته اید یاد بگیرید؟ 
فکر نمی کنید بهترین زمان برای شــروع آن فرا رسیده 
باشد؟! آشپزی، رقص، یک زبان جدید، بافندگی، شنا و 
… همگی می توانند سرگرم کننده باشند، چه به تنهایی 
در کالس ثبت نام کرده و دوستان جدید پیدا کنید یا به 

همراه یک دوست قدیمی اقدام به این کار کنید.
 حمام کنید: اگر از جمله افرادی هســتید که هر روز 
قبل از رفتن به ســر کار دوش می گیرید و حمام کردن 
برای شــما به کار روتین و تکراری روزانه تبدیل شده 
شاید از این مورد خنده تان بگیرد؛ اما منظور ما نه یک 
دوش گرفتن ساده بلکه یک حمام تمام عیار است. سعی 
کنید ذهن خود را از افکار استرس زا خالی کرده، مدتی 
در وان حمام دراز بکشید، کتاب بخوانید، با حباب های 
داخل آب بازی کنید، از آروماتراپی اســتفاده کنید و یا 
تنها چشمان خود را بسته و به آهنگ مورد عالقه خود 
گوش دهید و روی چیزهای خــوب زندگی تان تمرکز 

داشته باشید.

چگونه به خودمان اهمیت دهیم؟ )2(

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

هزارها تدبیر به خاطرم 
می رسد، واقعا هزارها! 
امــا اساســا معنی همه 
آن هــا این اســت که یک 
راه حــل هــم بــه نظرم 

نمی رسد.

 »باغ آلبالو«
آنتوان چخوف

یــک راه حل هــم به 
ذهنم نمی رسد!

اگــر بــرای بعضــی از 
،درمان هــای  دردهــا 
متعدد و زیاد تجویز کنند 
این عالمت آن اســت که 
درد بی درمان اســت. من 
فکرها می کنــم. مغز 
خود را داغــون می کنم، 

یک مرد اســترالیایی پس از به اشتراک گذاشــتن تکنیک عالی وعده غذایی 
صبحانه خود در اینستاگرام و فیس بوک به شدت مشهور شده است. این مرد 
منتظر می ماند تا زمانی که مک دونالد شروع به فروش برگر با قیمت یک دالر 
کند. سپس یک کیسه بسیار بزرگ از این برگرها خریده و آنها را منجمد می کند. 
در نهایت نیز به عنوان وعده صبحانه این همبرگرها را می خورد. این ایده ساده 
بسیار مقرون به صرفه اســت چون صبحانه یک دالری با این کیفیت و کالری 
تقریبا پیدا نمی شود. از زمانی که وی این مطلب را به اشتراک گذاشت، هزاران 

نفر با واکنش های گسترده ای در مورد این ایده اظهار نظر کردند.

استقبال از ایده تهیه همبرگرهای یک دالری!

یک پسر 21 ساله به نام هری ســندرز، اهل ملبورن اســترالیا زمانی که 
فقط 17 سال داشت بی خانمان شــد؛ اما اکنون موفق شده است که روی 
پاهای خود ایستاده و یکی از ثروتمندترین چهره های این کشور باشد. این 
کارآفرین جوان شانس را نادیده گرفت و تصمیم گرفت خودش سرنوشت 
خود را رقم بزند و مدیرعامل کسب و کار خود شود. حدود سه سال بعد از 
کارتن خوابی، او یک سیستم بهینه سازی موتور جست وجو در اینترنت را 
طراحی کرد. این سیستم به سرعت محبوب شد. البته نمی توان از هوش باال 

و استعداد هری غافل شد ولی عزم او برای موفقیت نیز راسخ بود. 

میلیونر شدن جوان کارتن خواب استرالیایی

با عجیب ترین روستاهای ایران آشنا شوید
در هر گوشه از کشور زیبای ما جاذبه های خیره کننده فراوانی وجود دارد. در این میان روستاهایی وجود دارند که ویژگی های خاص 
هر کدام باعث شده که در نوع خود کم نظیر و حتی گاهی عجیب باشند. روســتاهای خاص در ایران کم نیستند. در ادامه همراه ما 

باشید تا سفری به برخی از این روستاهای کم نظیر داشته باشیم.
»ماخونیک«؛ سرزمین لی لی پوت ها: ماخونیک روستایی از توابع شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی است. فاصله 
این روستا از مرکز استان یعنی شهر بیرجند در حدود 1۳۰ کیلومتر است. ماخونیک در طول تاریخ ویژگی های جالبی در خود داشته 
که باعث شده تا نام آن را در فهرست عجیب ترین روستاهای ایران وارد کنیم. به طور کلی قد مردم بومی ماخونیک کوتاه بوده و حتی 
به زحمت از ۴۰/1 سانتی متر تجاوز می کرده اســت، به همین دلیل به این روستا لقب »سرزمین لی لی پوت ها« داده اند. هر چند در 
سالیان اخیر قد مردم روستا متعادل تر شده اســت. مردم ماخونیک تا حدود نیم قرن پیش، چای نمی نوشیدند، سیگار نمی کشیدند 
و اصال گوشت هم نمی خورده و شــکار هم نمی کردند. آنها حتی تلویزیون را همچون شیطان می دانســتند. خانه های روستایی در 
ماخونیک در دامنه تپه ها و به صورت فشرده و در گودی زمین ساخته شده اند و کف خانه ها هم حدود یک متری از سطح زمین پایین تر 

است.
»ایستا«، روستایی با مردمان اهل توقف: یکی از عجیب ترین روستاهای ایران، »ایســتا« نــام دارد که روستایی در اطراف 
طالقان واقع در استان البرز اســت. فاصله این روستا با مرکز استان یعنی شــهر کرج حدود ۹۵ کیلومتر است. این روستا بدون هیچ 
شکی می تواند در فهرست عجیب ترین روســتاهای ایران جای گیرد. در این روستای مرموز، مردم به اصطالح در زمان قدیم متوقف 
شده اند! هیچ اثری از خودرو نیست. هیچ اثری از مراسم عروسی و عزا و جشن تولد نیست. آن ها حتی شناسنامه هم ندارند و خدمات 
دولتی دریافت نمی کنند. خیلی از فعالیت های مدرن و امروزی را به جهت تشابه با زندگی کفار درست نمی دانند. در این روستا خبری 

از برق و گاز هم نیست. نکته عجیب دیگر در مورد آنها این است که بانوان را به روستای خود راه نمی دهند!

وبگردی

در روستایی کوچک در جنوب غربی لهستان،سالیان زیادی است هر نوزادی 
که متولد می شود، دختر است. فقدان پسر در این روستا باعث شده مردم آن که 
عمدتا کشاورز هستند نگران شوند چرا که کار کشاورزی نیاز به داشتن فرزند 
پسر دارد. با این حال برخی دختران روستا مجبور شده اند به پدران خود در کار 
کشاورزی کمک کنند. متولد نشدن پسر در این روستا زمانی جلب توجه کرد که 
این روستا تیمی از دختران را به یک مسابقه منطقه ای آتش نشانی اعزام کرده 

بود و مسئوالن با تعداد زیادی از دختر آتش نشان روبه رو شدند.

در این روستا پسر به دنیا نمی آید!

 همایش بانوی انقالبی
 ۱۵ بهمن برگزار می شود

دومین همایش بانوی انقالبی ویژه اساتید، نخبگان و پژوهشگران 
به همت سازمان بسیج دانشجویی 1۵ بهمن سال جاری برگزار 
می شود. در راستای برگزاری این همایش فراخوان آثار پژوهشی، 
ادبی و هنری با محوریت مشــارکت اقتصادی زنــان در الگوی 
سوم توسط دبیرخانه دائمی همایش بانوی انقالبی منتشر شد. 
محورهــای این همایش عبارت اســت از: مشــارکت اقتصادی 
بانوان، موانع و راهکارها، چگونگی برقراری تعادل بین مشارکت 
اجتماعی بانوان و نقش خانوادگی، بررسی نظریه های اشتغال زنان 
و مشارکت اقتصادی زنان با تاکید بر انقالب اسالمی، نقش بانوان 
در گام اول انقالب در منظومه فکری امام خمینی )ره(، انقالب و 
چگونگی نقد و بررسی در گام دوم، چگونگی برقراری تعادل بین 
وضعیت موجود اشتغال زنان با گفتمان انقالب اسالمی، بررسی 
اشتغال زنان با تاکید بر تحلیل گفتمان دولت های پس از انقالب 
اسالمی، همچنین از مقاالت مبتنی بر رویکردهای آزاد با محوریت 
مورد نظر استقبال می شود. طبق زمان بندی اعالم شده ۳۰ آذر 
۹۸ مهلت ارسال مقاالت، 1۵ دی ۹۸ مهلت ارسال ادبی و هنری 
و 1۵ بهمن ۹۸ زمان اعالم نتایج، داوری آثار و برگزاری همایش 

بانوی انقالبی تعیین شده است.

دریا در غدیر
 کتــاب »دریا درغدیر« نوشــته ثابت محمودی )ســهیل( را 
انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی منتشر کرده 
است. در بخشی از این کتاب آمده اســت:» جوانان اهل ذوق 
و هنرمند را بــه مطالعه معارف غدیر و رســاندن پیام های آن 
بر بال شــعر و هنر متعهد می خوانیم، نســتوه نسل ها، و امام 
مظلومش علی )ع( »اقیانوس آرام« قرآن و عرفان، وجوانان با 
مطالعه این کتاب می توانند فرهنــگ و آموزه های غدیر را در 
قالبی بسیار شیرین و شــیوا در اعماق وجودشان جای دهند 
چون شعر تاثیر بسزایی در روح و روان انسان می گذارد واثر و 
ماندگاری شــعر از هر متن ادبی بیشتر است در کل زمان های 
بشری«. نام برخی از سرفصل های این کتاب به قرار زیر است: 
»به جانش داغ مظلوم غدیر است که ...، کبوتر نامه رسان ....، 
البته گلوله سرخ و سوزانی نیز هست، شعر را با »غدیر« سر و 
سری است، نگاه کنید دریای الغدیر را، چه دریای عمیقی همه 
چیز در آن است، اقیانوس آرام آرام، نمی خواهی در دریای سیر 
کنی!؟ چرا!؟ اولین شعر غدیر را چه کسی سرود؟ خوشبحالش 
چه جایزه ای گرفت؟ چی گرفت؟ یا رســول ا.. اجازه؟ ســوار 
 بر بال شــعر و هنر شــویم و...، نســتوه نســل ها چه کســی

 بود؟«

 بازیگران نمایش های الکچری
 حق دارند پول زیادی بگیرند!

احسان کرمی، بازیگر و مجری تلویزیون که سابقه کار در تئاتر را هم 
دارد، درمورد مبنای دستمزد بازیگران می گوید: قدیم ها براساس 
تجربه و حرفه ای بودن شخص قراردادها بسته می شد؛ اما االن همه 
چیز بر پایه توافق است و هیچ مبنایی وجود ندارد. احسان کرمی 
افزود: االن صرفا تمام قراردادها توافقی است. اینکه تهیه کننده کار 
چه کسی است، اسپانسر وجود دارد یا خیر، کارگردان کیست، چه 
فصلی اجرا می شود و... در میزان دستمزد بازیگران موثر است. این 
بازیگر ادامه داد: یادم هست یک سال تئاتری کار کردم که مخاطب 
خیلی زیادی هم داشت، برای آن ۵۰۰ هزار تومان دستمزد گرفتم و 
در همان سال نمایشی دیگر کار کردم که 2۰ میلیون تومان دریافت 
کردم؛یعنی عوامل متفاوت زیادی در تغییر دستمزد بازیگران وجود 
دارد. بازیگر نمایش »می خوام دیوونه باشــم« تصریح کرد: بعضی 
نمایش ها روی صحنه می روند که اسپانسر دارند. مثل نمایش های 
پربازیگر با نمایش هایی که دکورهای سنگینی دارند. معموال اینگونه 
نمایش ها تمرین های طوالنی و طاقت فرسایی الزم دارند و تعداد 
اجراهایشان باالست. در این شــرایط طبیعی است بازیگری طلب 
دستمزد باالیی داشته باشــد چون برای کارش زحمت می کشد و 

وقت زیادی می گذارد.

دیدگاهخبرکتاب

دورهمی هموطنان 
 اهل سنت

 در جزیره کیش
در روز عید قربان، هموطنان 
عرب زبان اهل سنت کیش، 
بعد از اقامه نمــاز عید، به 
صورت دسته جمعی به دید 
و بازدید یکدیگر می روند. 
در هــر خانه، بنا به وســع 
و ســلیقه میزبان، با غذاها 
و شــیرینی های عربی از 

مهمانان پذیرایی می  شود.

اینستاگردی

»کوروش سلیمانی« با سبیل های دسته موتوری در خرم آباد

آقای خبری به کتلت های مادرش رسید

توصیه »علیرام نورایی« به دیدن یتیم خانه ایران

 کوروش سلیمانی با انتشار این عکس نوشــت: لرســتان؛ خرم آباد زیبا؛ قلعه بی مانند
 فلک االفالک ...

داود عابدی با انتشار این عکس نوشت: 
وقتی به مادر زنگ می زنی و درخواست 
می کنــی همون غذایی که دوســت 
داری رو درست کنن یه دنیا لذت داره 
)کتلت مامان پز( البته همســر امروز 
شیفت هســتند و همراه ما نیستند. 
جای همتون خالی در ضمن عید تون 
هم مبارک. هر فرصتی پیدا می کنیم یا 
به هر بهونه ای یه ســر به بزرگترامون 

بزنیم.

علیرام نورایی با انتشار این 
عکس نوشت: کیا این فیلم 
رو دیدن؟!اگــه دیدیــن و 
دوست داشتین به رفقایی 
که ندیدن معرفیش کنید! 
بدک نیست بعضی چیزها 

فراموش نشه!
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