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موزه هنرهای معاصر
نهمین نمایشگاه سالیانه کانون 

عکس اصفهان
31 مرداد الی 25 شهریور

سینماگپ | سینما برای زندگی
6 مرداد الی 6 شهریور

سالن سوره 

روز اکرمند؛
روز اکرمند، تجلیل از 

انسان  های شایسته ای 
 است که هدف شان

  خدمت به مردم و کسب رضای 
پرورداگر است.
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 سالک را سیاسی نکنید
 مدیر گروه بیماری های واگیر وزارت بهداشت استان می گوید  در راستای مبارزه با سالک، نهادها هماهنگ نیستند

  در حالی که تولید مانتو بدون دکمه ممنوع شده است، تولید کنندگان با تامین مواد اولیه روبرو هستند؛ 

دکمه نداریم!
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شهر رویاها، ایمن ترین 
شهربازی کشور

  مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشی سپاهان مطرح کرد:
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   بازیکنان تازه وارد سپاهان
 خوش درخشیدند؛ 

ستاره های طالیی

قطار تهران-قم-اصفهان 
 متوقف نشده

 اختالف نظر داریم

مدیرعامل شرکت راه آهن:
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ذوب آهن اصفهان در راستای مسئولیت اجتماعی کلید زد:

کلنگ زنی عملیات بزرگ ترین پروژه اجرای تاسیسات 
فاضالب روستایی کشور

آیین کلنگ زنی عملیات بزرگ ترین پروژه اجرای تاسیسات فاضالب روستایی 
کشور در شهرستان فالورجان با حضورحجت االسالم و المسلمین ناصر موسوی 
الرگانی، نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی، دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان، 
مهندس مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 

صفحه   3مهندس هاشم امینی...

سرکوب   
کارگردان:رضا گوران
پردیس سینمایی ساحل



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2778 | دوشنبه 4 شهریور 1398 | 24 ذی الحجه 1440

بازداشت دو تن از نمایندگان مجلس به اتهام اخالل در 
بازار خودرو طی روزهای اخیر به تیتر یک اغلب رسانه ها 
تبدیل شــده و تحلیل ها و جنجال های زیادی در پی 
داشت؛ اما حضور این دو نماینده در جلسه علنی دیروز 
مجلس اعتراضات و گمانه زنی ها در مورد شکل گیری 
دست های پشت پرده برای تضعیف مجلس را رسانه ای 
کرد. آزادی دو نماینده با قرار وثیقه آن هم تنها دو روز 
پس از بازداشت، این سوال را مطرح کرد که اگر  جرمی 
که از سوی این دو نفر اتفاق افتاده آنقدر گسترده بوده 
که منجر به بازداشت و نه احضار شود، چرا بدون ارجاع 
به دادگاه قرار آزادی صادر شــد؟ ضمن اینکه آیا قوه 
قضاییه  این اختیار را داشــته  که این نوع از برخورد 
با یک نماینده با جایگاه حقوقی و سیاســی داشــته 
باشد و بازداشــت این افراد آیا مغایر با اصل مصونیت 
سیاسی آنهاســت.؟ دیروز نایب رییس مجلس اعالم 
کرد: رییس مجلس درباره دونماینده بازداشــت شده 
با رییس قوه قضاییه صحبت کرده و هیئت رییســه 
مجلس نیز پیگیر موضوع اســت. مســعود پزشکیان 
افزود: به اعتقاد من اینکه یک نماینده را دستگیر کنند 
و نگه دارند و ســپس او را متهم کنند درست نیست؛  
اگر نماینده ای اتهام دارد و اگر دالیل محکمی وجود 
دارد  او را به دادگاه ببرند، نه اینکه هر کسی هر زمان 
که دلش خواســت نماینده مجلس را بازداشت کند و 
در روز تعطیل به بازداشــتگاه بفرستد. مگر قرار است 

نماینده مجلس فرار کند؟ پزشکیان با اشاره به اینکه 
این نوع برخورد منطقی نبوده و به معنای از بین بردن 
سرمایه اجتماعی و بدبین شــدن نسبت به مجلس و 
دولت است، گفت:  رییس مجلس به ما گفته است که با 
رییس قوه قضاییه در این باره صحبت کرده؛ اما اینکه 
چه جوابی به او داده اند خبر ندارم. وی در پاسخ به این 
سوال که در صورت احراز تخلف دو نماینده بازداشت 
شده مجلس چه تصمیمی برای ادامه روند کار آنها در 
مجلس و درباره کرسی نمایندگی شان گرفته می شود؟ 
گفت: باید بر اساس قانون برخورد کرد و قانون در این 
زمینه دست  بسته نیست. وی ادامه داد:  از نظر قانونی 
قوه قضاییه باید دست کم از مجلس و هیئت رییسه آن 

اطالع حاصل می کرد و با ما هماهنگی صورت می داد تا 
هر زمان که دادگاه بخواهد به این دو نماینده بگوییم به 
دادگاه بروند چون اینها مجرمان فراری نیستند که به 
زندان بروند. نایب رییس مجلس گفت: اگر تخلف این 
دو نماینده اقتصادی است باید در دادگاه علنی بررسی 
شــود و به مردم و افکار عمومی اطالعات داده شود و 
البته آن دو نماینده هم باید از خود دفاع کنند نه اینکه 
آنها را متهم کنیم و بگوییم خوردند و بردند و نگذاریم 
از خود دفاع کنند. این دفاع از ســوی هیئت رییســه 
مجلس در حالی از نحوه برخورد با این دو نماینده مطرح 
شده است که برخی از کارشناسان معتقدند مصونیت 
پارلمانی باید مانع بازداشت این دو نفر شده باشد. در 

قانون اساسی جمهوری اسالمی، قانون نظارت بر رفتار 
نمایندگان، قانون آیین نامه داخلی مجلس شــورای 
اسالمی و استفساریه های شورای نگهبان به اصل »عدم 
مسئولیت« در مصونیت پارلمانی قائل هستند. مصونیت 
نمایندگی، اما »عدم تعرض« را شامل نمی شود، عدم 
تعرض به این معنا که نمی توان نمایندگان پارلمان را 
به شیوه آیین رسیدگی معمولی در امور کیفری مورد 
تعقیب قرار داد. بنابر استدالل حقوقدانان؛ اصل عدم 
تعرض به منظور اســتقالل و آزادی کامل نمایندگان 
در انجام وظایف نمایندگی آنها و در راستای این است 
که دو قوه مجریه و قضاییه و همچنین اشخاص به بهانه 
ارتکاب جرم، مخالفان و رقبای خود را به آسانی مورد 
تعقیب قرار ندهند. با توجه به مستندات حقوقی مذکور، 
بازداشت و تعقیب قانونی دو نماینده مجلس به اتهام یا 
جرم اخالل در بازار خودرو شــامل مصونیت حقوقی 
نمایندگان نمی شود زیرا تخلف، اتهام یا جرم ارتکابی در 
راستای وظایف نمایندگی آنان نبوده است. دو دستگی 
در مورد ایــن نوع از برخورد قــوه قضاییه در طیفی از 
تاییدها و انتقادات گســترده شده اســت. در یک سو 
عده ای این نوع از برخورد را نشان از مبارزه بدون تبعیض 
با فساد می دانند و بخش دیگری بازداشت نمایندگان 
را به نوعی تسویه حساب سیاسی تعبیر می  کنند. در 
هر صورت در آینده و بررسی شفاف این پرونده می تواند 
ثابت  کند که آیا ریشه کنی فساد در همه ابعاد و سطوح 
در کشور شــکل گرفته و یا همچنان مبارزه سطحی و 

فارغ از ریشه یابی های اصولی صورت می گیرد.

واکنش حزب ا... به سقوط دو 
پهپاد در ضاحیه بیروت

یک مسئول رســانه ای در حزب ا... لبنان با اشاره 
به ســقوط دو پهپاد در جنوب بیروت، اعالم کرد 
که یکی از این دو پرنده »بمب گذاری« شده بود، 
اما حزب ا... پهپادی را ساقط نکرده است.عفیف 
در تماســی تلفنی به »خبرگزاری لبنان« گفت: 
»حزب ا... هیچ پهپادی را ســاقط نکرده اســت. 
پرنده اول بدون اینکه آسیبی بزند، سقوط کرده 
و دومی بمب گذاری شــده بوده و منفجر شده و 
به ساختمان مرکز رسانه ای حزب ا... در ضاحیه 
آسیب زده است.«عفیف در این اظهارنظر گفته 
اســت که آنچه رخ داده »انفجاری واقعی« بوده 

است.

اعتراض علیه نشست »گروه ۷« 
در فرانسه

پلیس ضدشــورش فرانســه برای متفرق کردن 
معترضان مخالف نظام ســرمایه داری در شــهر 
»بیون« در نزدیکی »بیاریتس«، محل برگزاری 
نشست ســران »گروه ۷«، از پمپ های آب و گاز 
اشک آور استفاده کرد.بنا به گزارش خبرگزاری 
رویترز، بالگرد نیروهــای پلیس در اطراف محل 
تظاهرات مردم فرانســه در اعتراض به برگزاری 
نشســت گروه ۷ گشــت زنی می کرد و به سمت 

معترضان گاز اشک آور پرتاب می کرد.

ترامپ: شوخی کردم!
اقدام چنــد روز پیش »دونالــد ترامپ« رییس 
جمهور آمریکا در اشاره به آسمان و گفتن اینکه 
وی همان فرد برگزیده اســت، بــا واکنش های 
گسترده ای از سوی رسانه های آمریکایی مواجه 
شد به گونه ای که ترامپ روزگذشته مجبور شد در 
پیام هایی در توئیتر بگوید که اظهارات وی شوخی 
بوده است.وی در این پیام نوشت: »دو روز پیش 
و زمانی که من به آســمان نگریستم و به شوخی 
درباره تجارت با چین گفتم که من فرد برگزیده 
هستم کمی متوجه شدم که رسانه ها ممکن است 
مدعی شوند که من مســیح هستم. من شوخی 
می کردم و طعنه مــی زدم و این گفته فقط برای 
تفریح بود. زمانی که من داشــتم به اطراف نگاه 
می کردم در حال لبخند زدن بودم و خبرنگاران 

زیادی نیز به همراه من در حال لبخند بودند.«

نخست وزیر هند با ولی عهد 
ابوظبی دیدار کرد

»نارندرا مؤدی« نخســت وزیر هند در سفری به 
امارات با »محمد بن زایــد آل نهیان«، ولی عهد 
ابوظبی دیدار کــرد. بن زایــد در صفحه توئیتر 
نوشت که ظهر شنبه با نخست وزیر هند دیدار و 
درباره مسائل منطقه ای و بین المللی دارای اهتمام 
مشترک گفتگو کرده است. مؤدی قرار است پس 
از امارات به بحرین سفر کند و طی آن با »خلیفه 
بن سلمان آل خلیفه« همتای بحرینی خود دیدار 
و درباره روابط دوجانبه و مســائل دارای اهتمام 

مشترک گفتگو خواهد کرد.

 توافق آمریکا و طالبان
 حاصل شد

شبکه خبری »طلوع« افغانستان روز گذشته به 
نقل از مقامات آگاه که نامــی ازآنها اعالم نکرد، 
گــزارش داد، دور نهم مذاکرات صلــح آمریکا و 
طالبان شنبه پایان یافت و طرفین بر سر خروج 
نیروهــای خارجی از افغانســتان طی چارچوب 
زمانی ۱۵ تا ۲۰ ماهه و نیز ضمانت طالبان برای 
همکاری در زمینه مبارزه با تروریســم به توافق 
رسیدند. بر اساس این گزارش، دو طرف طی چند 
روز آینده توافقنامه صلح امضــا می کنند که بر 
اساس آن، تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان 

از ۱۴ هزار به ۵ هزار نفر کاهش خواهد یافت.

برخورد از نوع نزدیک

 محسن هاشمی
 رییس شورای شهر تهران ماند

محسن هاشــمی برای سومین ســال ریاست 
شورای شهر تهران را بر عهده گرفت. در نخستین 
روز ســومین ســال آغاز به کار پنجمین دوره 
شــورای شــهر تهران، انتخابات برای مشخص 
شدن ترکیب هیئت رییسه برگزار شد و محسن 
هاشمی به عنوان رییس شــورای شهر انتخاب 
شد. محسن هاشمی از ۲۱ رای با ۱۸ رای اعضای 
شورای شهر تهران، رییس شد. در این میان سه 

رای سفید به محسن هاشمی داده شد.

حمله موشکی صهیونیست ها به دمشق؛
نتانیاهو به ایران تهمت زد

منابع محلی در سوریه بامداد یکشنبه از شنیده 
شــدن صدای چند انفجار در آســمان شــهر 
»دمشق« خبر دادند. خبرگزاری رسمی سوریه 
»سانا« گزارش داد که پدافند هوایی ارتش برای 
مقابله با اهداف متخاصم، فعال شده است. نکته 
مهم درباره تحوالت شنبه شب دمشق این است 
که علی رغم ســکوت معمول رســانه های رژیم 
صهیونیســتی درباره حمالت هوایی به سوریه 
اما این بار خبرنگاران اســرائیلی از لحظات اول 
شــروع به انتشــار اخبار در انفجارهای دمشق 
کردند.»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این رژیم 
نیز ضمن تایید حمله هوایی به ســوریه، مدعی 
شد: »در عملیاتی بزرگ، ما مانع حمله نیروهای 
ایرانی و شــبه نظامی به اســرائیل شدیم. تکرار 
می کنم؛ ایران در هیــچ جایی مصونیت نخواهد 
داشت. نیروهای ما در تمام جهات با ستیزه جویی 

ایران مقابله می کنند«.

 پست »قائم مقامی«
 در شهرداری حذف شد

معاون برنامه ریزی شهرداری و سرپرست معاونت 
منابع انسانی از حذف کامل پست »قائم مقامی« 
در شــهرداری خبر داد و در مورد فعالیت برخی 
از قائم مقامان ســابق توضیحاتــی را ارائه داد.

حامد مظاهریان در حاشیه جلسه شورای شهر 
تهران در رابطه با حذف پســت قائم مقامی در 
شهرداری گفت: این پســت با همه ملزومات در 
شهرداری حذف شده و در سلسله مراتب اداری 
شهرداری پستی به نام قائم مقامی وجود ندارد.

وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر این که برخی 
قائم مقامان هنوز در شــهرداری وجود دارند و 
فعالیت می کنند، افزود: قائم مقام فردی اســت 
که همه اختیارات معاون و یا رییس همچون حق 
امضا، حق نظارت و غیره را داشت و در زمانی که 
معاون نبود ریاست سازمان یا معاونت مربوطه را 

برعهده داشت.

حضور دو نماینده بازداشت 
شده در صحن علنی مجلس

ایسنا نوشــت: دو نماینده بازداشت شده که روز 
شنبه آزاد شده بودند در جلسه علنی روز گذشته 
مجلس حضور یافتند. محمــد عزیزی نماینده 
مردم ابهر و خرمدره و فریدون احمدی نماینده 
زنجان که از روز چهارشنبه در ارتباط با پرونده 
شرکت خودروسازی سایپا بازداشت شده بودند 
و شنبه با تودیع وثیقه آزاد شدند در جلسه علنی 

صبح دیروز مجلس حضور یافتند.

 3 تا 10 سال حبس
 برای »نجفی«!

مهلــت ۲۰ روزه اعتــراض وکالی محمد علی 
نجفی به حکم قصاص به اتمام رسیده اما هنوز 
دیوان عالی کشور رأی نهایی خود را از نظر جنبه 

عمومی قتل صادر نکرده است.
در ماده ۶۱۲ قانون مجازات مجازات اســالمی 
مقرر شده هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی 
نداشته باشــد یا شاکی داشــته ولی از قصاص، 
گذشت کرده باشــد یا به هر علت قصاص نشود 
در صورتی که اقدام وی موجب اخالل در نظم، 
صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا 
دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 
۱۰ سال محکوم می کند. این درحالی است که 
احمد محمدی ســهروردی عضو هیئت مدیره 
انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در گفت وگو با 
فارس گفته است: دادستانی در مواقعی که باید 
قاضی به جنبه عمومی قتل حکم دهد، می تواند 

ورود کند و حکم حبس را افزایش دهد. 

پیشنهاد مکرون به ترامپ 
درباره ایران

شــبکه الجزیره به نقــل از کاخ الیــزه گزارش 
داد کــه رییس جمهــور فرانســه بــه همتای 
آمریکایی خود پیشــنهاد داده که در ازای عدم 
غنی ســازی اورانیوم توســط ایران، واشنگتن 
 اجازه صــادرات محــدود نفــت را بــه ایران

 بدهد. 

حجت االسالم والمسلمین حیدر مصلحی
وزیر اسبق اطالعات:

حشمت ا... فالحت پیشه در نطق میان دستور خود 
در جلســه علنی دیروز مجلس به دیدارهای اخیر 
ظریف و مکرون اشاره کرد و گفت: پیشنهاد آقای 
مکرون به جمهوری اسالمی ایران دو بخش اصلی 
دارد؛ شارژ مالی اینستکس و تجدید معافیت هایی 
در زمینه فروش نفت.وی گفت: این پیشــنهادها 
در آن حد ارزش ندارد که مانع گام سوم جمهوری 
اسالمی ایران شــود. ولی به هر حال موضوع ایران 
را در نشست گروه هفت در دســتور حفظ خواهد 
کرد. به گونه ای کــه ترامپ نتواند نقشــی دیگر و 
تنش تــازه ای را در این میان ایجــاد کند. اگر چه 
تنش هســته ای هنوز حل نشده اســت، اما راهبر 
جمهوری اســالمی ایران در تغیــر ماهیت تنش 
موجب سردرگمی دشمن شده است.فالحت پیشه 
افزود: تکیه بر مقاومت داخلی، مدیریت دیپلماسی 
جهانی و عدم نقض مقررات بین المللی، و پرهیز از 
ورود به کمین گاه های دشمنان از جمله ابعاد مهم 

این راهبرد است.

پیشنهاد مکرون دو بخش 
مالی و معافیتی دارد

فالحت پیشه:

کافه سیاست

 آن 300 نفر را معرفی کنید

پیشنهاد سردبیر:

وزیر اسبق اطالعات گفت: دشمنان در ۴۰ سال 
اخیر با وجود همه تالشها و طراحی های خود 
نتوانستند مانع گسترش انقالب شوند، از این 
رو در ســالهای اخیر با پروژه نفوذ قصد توقف 
انقــالب را دارند.حجت االسالم والمســلمین 
حیدر مصلحی شنبه شب در »همایش بصیرت 
افزایی و گفتمان انقالب اســالمی« در کاشمر 
افزود: تمام سرمایه گذاری دشمن بر روی نفوذ 
است که طی آن دشمن عده ای را برای اهداف 
مختلف جاســوس می کند و از همین طریق 
تاکنون ۱۷ هزار نفر در جمهوری اسالمی ایران 
به وسیله ترور به شهادت رسیده اند.وی ادامه 
داد: هنوز تیم مهدی هاشمی در کشور و آمریکا 
با سازمان سیا در حال همکاری است. دشمن 
از طریق جاسوسان سعی می کند مسئوالن را 
به بیراهه بکشــاند و در دفاع و حرکت از مسیر 

انقالب از حیز انتفاع بیندازد. 

هنوز تیم مهدی هاشمی با 
سازمان سیا کار می کند

محمدجواد جمالی
نماینده فسا در مجلس:

معاون هماهنــگ کننــده ارتش با بیــان اینکه 
تهدیدات متعددی پیش روی ما وجود دارد، گفت: 
سناریوهای متعدد برای مقابله با تهدیدات دشمن 
آماده کرده ایــم. امیر دریادار حبیب ا... ســیاری 
معاون هماهنگ کننده ارتــش در آیین افتتاحیه 
سی امین دوره مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی 
و ســتاد ارتش که صبح دیروز برگزار شد، با اشاره 
به درپیش بودن هفته دفاع مقدس، گفت: افتخار 
ما ادامه دادن مسیر شــهدا است.معاون هماهنگ 
کننده ارتش، وظیفه و مســئولیت ارتش را دفاع 
از تمامیت ارضی و اقتدار کشــور دانست و تاکید 
کرد: ما برای اینکه بتوانیــم ماموریت ارتش را به 
خوبی انجــام دهیم باید بتوانیــم توانمندی هایی 
در خودمان بوجــود آوریم. ما در ارتــش به این 
توانمندی »تــوان رزم« می گوییم و بــا باال نگه 
داشــتن این توانمندی بازدارندگی را به نمایش 
می گذاریم. امروز هیچ دشــمنی بــه خود اجازه 

نمی دهد که تعرضی به مقدسات ما داشته باشد.

سناریوهای متعدد برای 
دفاع روی میز است

هشدار مقام بلند پایه ارتش:

محمدجواد جمالی، نماینده فسا و نایب رییس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس، با اشــاره به انتقاد تند آیت ا... یزدی از 
آملی الریجانی، گفت: قطعا ممکن است که در 
درون هر قشری اشکاالتی وجود داشته باشد. 
اما روحانیت شــأن خاصی در مملکت ما دارد 
و رهبران دینی و مذهبی ما تلقی می شــوند. 
بنابراین اگر در جلســاتی برخــی علما از هم 
ایرادی بگیرند و آن را بیان کنند، دیگران نباید 
نشر بدهند. او ادامه داد: آن طور که نوشته بودند 
انتقاد آیت ا... یزدی از آیــت ا... آملی الریجانی 
در یک جلسه خصوصی مطرح شده است. در 
شــرایطی که وحدت همه نیروها الزم است و 
شــاهد فشــار اقتصادی، تحریم ها و تهدیدها 
هستیم، به نظر نمی رســد تهدید یکدیگر به 
صالح باشد. مطرح شدن این مسائل در شرایط 

فعلی به سود و صالح نظام نبود.

 به سود و صالح نظام 
نبود

پیشخوان

بین الملل

مارکو کارنلوس ســفیر اسبق ایتالیا در ســازمان ملل و عراق در 
میدل ایست ای نوشــت: در ماه های اخیر شاهد تشدید تنش ها 
در منطقه خلیج فارس بوده ایم. احتمال بروز یک درگیری نظامی 
بزرگ هنوز از بین نرفته است. آمریکا یک ســال پیش از توافق 
هسته ای ایران خارج شد و به سیاست کمپین فشار حداکثری روی 
آورده است. در ماه های اخیر چندین نفت کش تجاری در منطقه 

مورد هدف قرار گرفتنــد. ایران و آمریکا پهپادهای جاسوســی 
یکدیگر را در نزدیکی تنگه هرمز مورد هدف قرار دادند. افزایش 
درگیری در خلیج فارس می تواند به کل خاورمیانه گسترش پیدا 
کند. همان طور که آقای جورج هگل، فیلســوف معروف آلمانی 
اشاره کرده است: »ما از تاریخ خود می آموزیم که از تاریخ درس 
نگرفته ایم«. متاسفانه با توجه به دیدگاه ها، اظهارات و بینش برخی 

رهبران مهم آینده تیره ای برای خاورمیانه پیش بینی می شود.
متاسفانه این باور اشتباه در بین رهبران غربی وجود دارد که ایران 
منشاء اصلی اختالف در منطقه است اما همان طور که تحلیلگران 
بارها اشــاره کرده اند، مهم ترین متحد آمریــکا در منطقه یعنی 
عربستان سعودی نیز در سال های گذشته دست به اقدامات بی 

ثبات کننده و مخربی زده است.

آینده تیره ای برای خاورمیانه پیش بینی می شود؛
ایران، مسئول مشکالت منطقه نیست

  در حالی که دو نماینده بازداشت شده در جلسه علنی مجلس حضور داشتند، انتقادات به نوع رفتار قوه قضاییه با این 
نمایندگان از سوی هیئت رییسه مطرح شده است؛

روحانی: کشور نیازمند نقد 
دلسوزانه اســت نه تخریب 

کینه توزانه

آخر و عاقبت خودروسازان 
داخلی

روحانی: در 2 ماه اخیر تورم 
کاهش یافته است!

حذف گزینه موشــکی از 
بسته پیشنهادی فرانسه

حیات و ممات اصالح طلبان دست تان است، انتقاد نمی کنیم!
حسین مرعشــی ســخنگوی حزب کارگزاران ســازندگی درباره اختالفات میان اصالح طلبان گفت: 
اصالح طلبان هیچ اختالفی باهم ندارنــد. االن آقای یزدی و آقای آملــی الریجانی علیه همدیگر حرف 
زدند، یعنی باهم اختالف دارند؟وی با کنایه به کدخدایی که گفته بود »دعوای میان آیت ا... یزدی و آملی 
الریجانی دعوای طلبگی و طبیعی است« گفت: جبهه اصالحات آنقدر منسجم است که هیچ کس نمی تواند 
این جبهه را از درون بپاشد، اال خداوند متعال؛ اگر خدا اراده کند مسئله فرق دارد. اختالف نظرهای طلبگی 
در میان اصالح طلبان وجود دارد، همان طور که بین آقای یزدی و آقای آملی الریجانی بحث طلبگی هست، 
بین آقای عارف و آقای کرباسچی هم بحث طلبگی است. مرعشی اضافه کرد: حاال گاهی هم برای اینکه 
فضای خیلی آرام نباشد - ما که نمی توانیم به شورای نگهبان انتقاد کنیم- برای همین به خودمان انتقاد 

می کنیم. حیات و ممات ما دست شورای نگهبان است!

 آن 300 نفر را معرفی کنید
تابناک: حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی گفته که 3۰۰ مسئول برای آزادی یک 
قاچاقچی حرفه ای تریاک با پلیس تماس گرفته اند که او را آزاد کنند. به نظر می رسد، صرف مطرح کردن این مسأله 
فقط به نگرانی های موجود در جامعه می افزاید. بهتر است او بگوید که به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چه 
اقدامی برای شناسایی، معرفی و برخورد با چنین مسئوالنی انجام داده است؟ اگر سخنان حسن نوروزی صحت دارد، 
تمامی مسئوالنی که نگران وضعیت یک قاچاقچی هستند و حتی به خود اجازه داده اند با پلیس برای آزادی او تماس 
بگیرد، هیچ یک صالحیت ادامه تصدی مسئولیت را ندارند و عالوه بر اینکه باید معرفی شده، باید از بابت اثبات چرایی 
ارتباط با یک قاچاقچی تحت پیگرد دستگاه قضایی قرار بگیرند.همچنین بهتر است، نوروزی توضیحات بیشتری در 
مورد سخنان اخیر خود ارائه کند تا اوالً مشخص شود آمار ارائه شده از سوی او صحیح بوده یا خیر؟ و در ثانی اقداماتی 

که برای برخورد با چنین مسئوالنیـ  که اجازه دفاع از یک قاچاقچی را به خود می دهندـ  شده، مشخص شود.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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دکمه نداریم!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

استمداد مالک نفتکش 
 انگلیسی از »پوتین« 

و »مؤدی«
در حالی که روند قضایــی پرونده نفتکش 
»استینا ایمپرو« در ایران در حال پیگیری 
اســت، »اریک هانل« شــرکت مالک این 

نفتکش انگلیســی خبر داده که نامه ای به 
»والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه و 
»نارندرا مؤدی« نخست وزیر هند نوشته و از 
آنها برای آزادی این کشتی کمک خواسته 

است. 
ســه روز بعد از آنکه رســانه ها خبر دادند 
مدیــر »اســتنا بالــک« مالــک نفتکش 
انگلیســی توقیف شده »اســتنا ایمپرو« با 
»محمد جواد ظریف« وزیــر خارجه ایران 
در ســفرش به ســوئد دیدار کــرد، مالک 
ایــن نفتکــش روز شــنبه از نامه نــگاری 
خــود بــا رییس جمهــور روســیه درباره 
ایــن نفتکش خبــر داد. به نوشــته پایگاه 
»بــی ان ان بلومبرگ«، اریــک هانل مدیر 
عامل شــرکت اســتنا بالک در مصاحبه با 
 روزنامه ســوئدی »داپنس اینداســتری«

 ضمن خبــر دادن درباره ارســال نامه به 
رییس جمهــور روســیه برای آزاد شــدن 
نفتکش اســتنا ایمپرو از برخی گزارش ها 
درباره احتمال آزادی آن سخن گفته است. 
هانــل در ایــن مصاحبــه دربــاره برخی 
گزارش های منتشــر شــده مبنی بر اینکه 
ظرف چنــد روز آینده اســتنا ایمپرو آزاد 
می شــود، »بــه صــورت محتاطانــه ابراز 
خوشــبینی« کرده اما گفته که با شــرکت 
متبوعش مســتقیماً در جریان هیچ خبری 
در این باره قرار نگرفته است. مالک نفتکش 
توقیف شده استنا ایمپرو همچنین در این 
مصاحبه از نامه نــگاری خودش به »نارندرا 
مؤدی« نخست وزیر هند درباره این نفتکش 
خبر داده اســت. به گفته مدیر استنا بالک، 
رییس جمهور روســیه و نخســت وزیر هند 

جوابی به این نامه نگاری ها نداده اند.

بازار

جعبه کمک های اولیه

مدیرعامل شرکت راه آهن:
قطار تهران-قم-اصفهان متوقف 

نشده، اختالف نظر داریم
مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اســامی 
ایران از توقف پــروژه قطار برقی تهران مشــهد 
خبر داد و گفت: پروژه قطار ســریع السیر تهران-
قم- اصفهان متوقف نشــده اســت اما در زمینه 
مسائل مالی و اعتباری با سازمان برنامه و بودجه 
اختاف نظرهایی داریم کــه امیدواریم به زودی 
حل و فصل شــود. ســعید رســولی، اظهار کرد: 
در این مســیرکارهایی هم در حوزه زیرساختی 
انجام شده، اما در زمینه مســائل مالی و اعتباری 
اختاف نظرهایی با سازمان برنامه و بودجه داریم 
کــه امیدواریم به زودی حل و فصل شــود.  البته 
 نگاه غالب در این زمینه این اســت که این پروژه

 انجام شود. 

رییس انجمن صنفی کشتارگاه های 
صنعتی مرغ استان اصفهان:

کشتارگاه ها با ضرر 1200 
تومانی مرغ را کشتار می کنند

رییس انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی مرغ 
اســتان اصفهان، گفت: در حال حاضر مشــکلی 
برای کشتار مرغ وجود ندارد، اما قیمت مرغ زنده 
بسیار باال است و کشتارگاه ها دچار ضرر می شوند. 
حمیدرضا شــیخان در خصوص وضعیت کشتار 
مرغ در اصفهان، اظهار کرد: بعد از اینکه طی هفته 
گذشته سه شــب در اصفهان کشــتار مرغ انجام 
نشد، اکنون طی چهار شب گذشــته کشتار مرغ 
در اصفهان انجام می شــود. وی با بیــان اینکه هر 
شب بین 400 تا 600 تن مرغ در اصفهان کشتار 
می شود، افزود: در حال حاضر مشکلی برای کشتار 
مرغ وجود ندارد، اما قیمت مرغ زنده بســیار باال 
است و کشــتارگاه ها دچار ضرر می شــوند. وی با 
بیان اینکه در حال حاضر کشــتارگاه ها مرغ زنده 
را با قیمت 10 هزار تومــان از مرغداران خریداری 
می کنند، تاکید کرد: در این شرایط کشتارگاه ها بر 
روی هر کیلو مرغ 1200 تومان ضرر می دهند، اما 
به خاطر رفاه مردم و فراوانی محصول در بازار کشتار 
می کنند. شیخان با اشاره به اینکه علیرغم نرخ های 
مصوب، مرغ در سطح عرضه با قیمت متفاوت عرضه 
می شود، گفت: در حال حاضر فروشگاه های رفاه، 
کوثر، تعاونی های کارگری و کارمندان و ... مرغ را 
با نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار می فروشند، اما 
مرغ درب مغازه ها با نرخ 14 هــزار و 500 تومان 

فروخته می شود. 

موز پیشتاز افزایش قیمت 
میوه های مجلسی

رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره 
بار اصفهان گفت: به دلیل نزدیک بودن ایام محرم 
تعداد مراسم های عقد و عروســی افزایش یافته 
و همین افزایش تقاضا منجــر به افزایش قیمت 
موز شده است. ناصر اطرج اظهار کرد: موز دارای 
قیمت جهانی اســت و قیمت عمده فروشی این 
کاال در ایران نیز تابع همین قیمت جهانی است. 
رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره 
بار اصفهان ادامــه داد: به دلیل نزدیک بودن ایام 
محرم تعداد مراســم های عقد و عروسی افزایش 
یافتــه و همین افزایش تقاضا منجــر به افزایش 
قیمت موز شده است. وی تصریح کرد: این افزایش 
تقاضا را در همه میوه های مجلسی شاهد بودیم 
اما از آن جا که در سایر محصوالت با محدودیت 
عرضه مواجه نیســتیم افزایش قیمت محسوس 

نبود اما واردات موز محدود و مشخص است.

جعبه کمک های اولیه مدل مانا

 64,000
تومان

کیف کمک های اولیه 
مدل درمان پژوه

 99,000
تومان

جعبه کمک های اولیه الماس 
Professional Emergency مدل

 160,000
تومان

در حالی که اعتراضات نســبت به عرضه و دوخت 
پوشــاک به خصوص در حوزه زنان افزایش یافته و 
مســئوالن اعام کرده اند با تولید مانتوهای بدون 
دکمه مقابله خواهند کرد، تولید کنندگان پوشاک 
می گوینــد به دلیــل وارداتی بــودن دکمه تولید 
کنندگان با تأمین و هزینه های باالی آن دســت به 
گریبان هســتند. مانتوهای جلوباز و لباس هایی با 
پارچه های نازک و آســتین های کوتاه و شلوارهای 
بدن نما از جمله مدهای غالب بازار امسال پوشاک 
ایران بود. علت فراوانی  این نوع از لباس های پوششی 
در جامعه همواره به دلیل تهاجم فرهنگی و پیروی 
از متدهای غربی عنوان می شد اما این ماجرا بخش 
اقتصادی تری هم دارد که به نظر مغفول مانده است. 
اگر چه تولید پارچه در کشورمان با وضع تحریم ها و 
به صرفه نبودن قاچاق رونق گرفته است و دیگر کمتر 
پوشاک قاچاق مردانه ای در فروشگاه ها پیدا می شود 
اما وضعیت بــرای لباس های زنانــه چندان خوب 
نیست. فعاالن بازار تولید و دوخت پوشاک زنانه می 
گویند در 40 سال گذشته تا به این حد کمبود مواد 
اولیه برای صنایع کشور ســابقه نداشته است، این 
مســاله برای لباس های زنانه به دلیل وارداتی بودن 
برخی از مواد اولیه مانند دکمه و الیی لباس جدی تر 
هم هســت. بیش از 90 درصد دکمه کشورمان از 
چین تأمین می شود،  این وابستگی با باال رفتن نرخ 
ارز و کاهش قدرت خرید مردم و تاش برای تولید 
لباس های ارزان تر جزو اولین حذفیاتی اســت که 
هزینه های تولید را کاهش می دهد. استفاده از مواد 
اولیه خارجی نه تنها در دکمه بلکه در سایر ملزومات 
نیز چالش هایی را برای تولید لباس زنانه ایجاد کرده 
است. بر اســاس اعام رییس اتحادیه فروشندگان 

پوشاک اصفهان؛ در تولید پوشــاک زنانه بیشتر از 
مواد اولیه خارجی اســتفاده می شود که واردات آن 
با مشکاتی از جمله هزینه باال همراه است. ابراهیم 
خطابخش، اظهار کرد: بازار فعلی پوشاک وضعیت 
جالبی ندارد، زیرا در حال برچیدن اجناس خارجی 
از بازار هســتیم. این کار از سال گذشته کلید خورد 
و کاالی ایرانی جایگزین کاالی خارجی می شــود. 
رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک اصفهان، افزود: 
بازار نیز دچار رکود و مشــکاتی شده که بخشی از 

آن به مشکات معیشتی مردم باز می گردد که باید 
برای آن چاره اندیشید. وی با بیان اینکه 50 درصد 
مواد اولیه پوشاک مردانه از جنس ایرانی و بقیه آن 
خارجی است، اظهار کرد: متاسفانه در تولید پوشاک 
زنانه بیشــتر از مواد اولیه خارجی استفاده می شود 
که واردات آن با مشکاتی از جمله هزینه باال همراه 
است. خطابخش با تاکید بر ضرورت تولید پوشاک 
در داخل کشور و برندســازی آن، گفت: تولید مواد 
اولیه در ایران هزینه باالیی دارد، از ســال 93 تمام 

تولیدکنندگان داخلی کار خود را تعطیل کرده بودند 
اما بعد از تحریم ها دوباره مشغول به کار شده اند و اگر 
در این بخش ســرمایه گذاری بیشتری شود، تولید 
افزایش و در نتیجه قیمت پوشــاک کاهش می یابد. 
در شرایطی که بازار از کاالی قاچاق خالی شده است 
تولید کنندگان داخلی ظرفیت پر کردن این خأل را 
در داخل ندارند. نبــودن حمایت در بخش تولیدات 

می تواند بار دیگر پای قاچاق را به این بازار باز نماید

دکمه نداریم!

   در حالی که تولید مانتو بدون دکمه ممنوع شده است، تولید کنندگان با تامین مواد اولیه
 روبه رو هستند؛ 

آیین کلنگ زنی عملیــات بزرگترین پروژه اجرای 
تاسیسات فاضاب روســتایی کشور در شهرستان 
فاورجان با حضورحجت االســام و المســلمین 
ناصر موســوی الرگانی نماینده مــردم فاورجان 
در مجلس شورای اســامی، دکتر عباس رضایی 
استاندار اصفهان، مهندس مسعود خشایی معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب 
و فاضاب کشور، مهندس هاشم امینی مدیرعامل 
آب و فاضاب اســتان اصفهــان، مهندس منصور 
یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و جمعی از 
مسئولین استان، شهرستان و ذوب آهن چهارشنبه 
ســی ام مردادماه در محل مدرسه راهنمایی شهید 
وکیلی روســتای کاویان برگزار شد.سرمایه گذار 
این پروژه ذوب آهن اصفهان و سرمایه پذیر شرکت 
آب و فاضاب استان اصفهان است که به روش بیع 
متقابل با طول لوله گــذاری 93 کیلومتر و هزینه 
ســرمایه گذاری 910 میلیارد ریال طی مدت سه 
سال به  انجام می رسد.حجت االسام و المسلمین 
ناصر موســوی الرگانی در این آیین طی سخنانی 
گفت: کلنگ زنی بزرگترین پروژه اجرایی تاسیسات 
فاضاب روستایی کشــور را امروز به لطف خدا و با 
همراهی خوب مسئولین کشور، استاندار و مهندس 
یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان شــاهد 
هســتیم. وی افزود: مهندس یزدی زاده از مدیران 
توانمند و فعال صنعت فوالد کشور هستند که از دل 
این مجموعه صنعتی هم اکنون سکان مدیریت آن 
را عهده دار هستند و با حضور ایشان به واقع تحول 
بزرگی در تولید کارخانه، روحیه امید و نشــاط در 

نیروی انسانی و منطقه همجوار ایجاد شده است.
نماینده مردم شهرســتان فاورجــان در مجلس 
تصریح کرد: شــالوده برنامه امروز در دفتر استاندار 
محترم و ذوب آهــن اصفهان برنامه ریزی شــد و 
همین جا شایسته می دانم از دکتر سبحانی رییس 

هیات مدیره شرکت و اعضای هیات مدیره یاد کنم 
و از زحمات این عزیزان تشکر و قدردانی می نمایم.

حجت االسام و المسلمین ناصر موسوی الرگانی با 
اشاره به اینکه بر اساس مصوبه، صنایع باید طی پنج 
سال از پساب برای تولید فوالد استفاده کنند، خاطر 
نشــان کرد: صنایع در کنار تولید فوالد نیاز است 
برای صرفه جویی در مصــرف آب نیز برنامه ریزی 
مدون داشته باشــند که ذوب آهن اصفهان در این 
زمینه اقدامات خوبی انجام داده است.وی بیان کرد: 
با حضور استاندار محترم در استان نیز هم افزایی و 
دلگرمی خوبی در بین مدیران ایجاد شده است  و  در 
شرایطی که در محاصره اقتصادی دشمن قرار داریم 

این تعامل و هم افزایی بسیار راهگشاست.  

پروژه ای که صرفه جویی به همراه دارد
دکتر عباس رضایی اســتاندار اصفهــان نیز گفت: 
مهندس یزدی زاده از مدیــران متخصص  صنعت 
فوالد هســتند که با همدلی که بین پرسنل ایجاد 
نمودند، بحمدا... بخشــی از مشــکات ذوب آهن 
اصفهان برطرف شــده اســت. بنده از ُحسن نیت 
ایشان مطلع هستم و بابت اقدماتی موثری که انجام 

دادند تشکر می کنم.

 استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه پروژه امروز به 
لحاظ مسائل بهداشــتی و سامتی مردم نیز بسیار 
مؤثر اســت، افزود: امســال بحمدا... بارش نزوالت 
آسمانی را شــاهد بودیم اما همچنان نیاز است در 
مصرف آب با توجه به شرایطی که استان دارد تاش 
کنیم. وی اجرای این پروژه را یکی از مصادیق مصرف 
بهینه آب برشمرد و اضافه کرد: در شرایط فعلی که 
در محاصره اقتصادی دشمن قرار داریم اجرای چنین 
پروژه هایی در کنار فرهنگ سازی همدلی و امید را 
در مــردم دو چندان می کند که ایــن مقوله ضربه 

بزرگی به استکبار جهانی است. 

سرمایه گذاری بیش از 1000 میلیارد تومانی 
ذوب آهن

مهندس مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور نیز 
گفت: اجرای پروژه های بهره برداری از پســاب به 
ویژه در صنایعی که مصرف آب دارند، بســیار مؤثر 
اســت و ذوب آهن اصفهان در این زمینه اقدامات 
موثری انجام داده اســت. وی اضافه کرد: در بخش 
روستایی تأمین  آب شرب سالم در اولویت قرار دارد. 
پروژه امروز نیز اولین طرحی است که در بخش آب و 

فاضاب روستایی به روش بیع متقابل انجام می گیرد 
و لذا از پیگیری های حجت الســام و المســلمین 
الرگانی، اســتاندار اصفهان و مهندس یزدی زاده 
مدیرعامل ذوب آهن بابت همراهی های بسیار خوبی 
که داشتند تشکر می نمایم. ذوب آهن اصفهان بالغ 
بر 1000 میلیارد تومان در زمینه استفاده از پساب، 

سرمایه گذاری نموده است

با وجود مشکالت نقدینگی، ذوب آهن به 
مسئولیت اجتماعی خود عمل می کند

مهندس منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان نیز در این آیین گفت: ذوب آهن اصفهان 
در کنار تولید انواع محصوالت فــوالدی مطابق با 
آخرین اســتانداردهای روز دنیا، همواره به مبحث 
مســئولیت اجتماعی توجه ویژه ای داشــته است. 
آیین کلنگ زنی امروز نیز با توجه به اهمیت صرفه 
جویی در مصرف آب و استفاده از پساب در صنایع 
و عمل به مسئولیت اجتماعی با همراهی و حضور 
مسئولین استان، کشــور و شهرستان برنامه ریزی 
گردید.وی افزود: پروژه های بســیاری در شرکت از 
ابتدای تأسیس تاکنون تعریف شده و به بهره داری 
رسیده است و برنامه های بسیاری نیز در دست اقدام 
می باشد. با اجرای پروژه های کاهش مصرف آب در 
فرایند تولید و جایگزینی با پساب این عدد به کمتر 
از نصف رسیده است. مدیرعامل شرکت ادامه داد: با 
برنامه ریزی های انجام گرفته در استفاده از پساب 
شهرهای مجاور از جمله ایمانشهر و نجف آباد ذوب 
آهن اصفهان در مجموع بالغ بر 1000 میلیارد تومان 
در زمینه استفاده از پســاب، سرمایه گذاری نموده 
است.وی گفت: این اقدام مؤثر در شرایطی از سوی 
ذوب آهن اصفهان انجام می گیرد که این شرکت با 
مشکاتی از جمله نقدینگی رو به رو است اما به دلیل 

اهمیت پروژه این اقدام صورت می گیرد. 

ذوب آهن اصفهان در راستای مسئولیت اجتماعی کلید زد:

کلنگ زنی عملیات بزرگ ترین پروژه اجرای تاسیسات فاضالب روستایی کشور

 متقاضیان طرح های آبیاری تحت فشار
 تسهیالت رایگان دریافت می کنند

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی اســتان اصفهان گفت: ۸5 درصد هزینه اجرای شبکه های 
آبیاری جدید تحت فشار به صورت تسهیات باعوض از سوی دولت ارائه می شود. اصغر رستمی افزود: 
هیچ محدودیتی برای ارائه تسهیات برای استفاده از سامانه های نوین آبیاری و کشت گلخانه ای در استان 
وجود ندارد و کشاورزان خرده مالک با تجمیع اراضی و منابع آب متمرکز می توانند از تسهیات دولتی در 
راستای طرح های نوین آبیاری به قیمت تمام شده استفاده کنند. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهادکشاورزی اصفهان با بیان اینکه ماشین آالت و مکانیزاسیون کشاورزی در این استان باید نوسازی 
شود، اظهار داشت: هیچ منعی برای اســتفاده از تسهیات برای مکانیزاســیون و نوسازی ماشین آالت 
کشاورزی در استان وجود ندارد اما کشاورزان خود باید وثایق مورد نیاز بانک ها را برای دریافت تسهیات 
تهیه کنند. به گفته وی، در صورتی که کشاورزان توان و امکان بازپرداخت تسهیات را برای خرید ماشین 
آالت نوین کشاورزی داشته باشــند، وام در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. رستمی تصریح کرد: در زمان 
حاضر نقاط مختلفی برای احداث شهرک های گلخانه ای در استان پیش بینی شده است اما برای تأمین 

آب کشاورزی با محدودیت مواجهیم.  شرکت عمران شهر جدید بهارستان

آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 98/01
شرکت عمران شــهر جدید بهارســتان در نظــر دارد 
تعداد محــدودی از زمینهای مســکونی، تجــاری، خدماتی، 
ورزشی، آموزشــی، فرهنگی و کارگاهی- انبار خود را از طریق 
فراخوان عمومی فــروش به صــورت نقد و نقد و اقســاط به 
 شــرح زیر و با جزئیات مندرج در اســناد فراخــوان به فروش

 برساند:
- زمان انتشار در روزنامه:  139۸/06/04 ساعت ۸ صبح

- مهلت دریافت اسناد فراخوان:  139۸/06/10
- آخرین مهلت ارســال و تحویل پیشنهاد قیمت به 

دبیرخانه شرکت: 139۸/06/20 ساعت 14
- زمان بازگشایی:  139۸/06/21 ساعت 10 صبح

- زمان اعالم به برنده:  139۸/06/21 
- اعام اسامی برندگان در تابلو اعانات شرکت به منزله اباغ به 

برنده فراخوان می باشد.
حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است

www.bnt.ir :پایگاه اینترنتی
@bnt.ir :)کانال اجتماعی شرکت )سروش

تلفن: 96-36861090 داخلی 209 دفتر فروش
م الف:575921

نوبت اول

مرضیه محب رسول
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گوناگون

 میزبانی همزمان قلب شهر 
از جشنواره کودک و نخستین 
نمایشگاه تخصصی و ترویجی 

اسباب بازی

به گــزارش روابط عمومی مجموعــه تجاری، 
تفریحی و گردشگری و فرهنگی اصفهان سیتی 
سنتر نخستین نمایشــگاه تخصصی و ترویجی 
اسباب بازی و بازی های فکری کودک و نوجوان 
درحالی اســتارت خورد که مجموعه قلب شهر 
همزمان میزبان جشنواره کودک و نوجوان نیز 
شده اســت؛ اتفاقی که مدیر پردیس سینمایی 
اصفهان ســیتی ســنتر دلیل آن را رسیدن به 
مهم ترین هدف مجموعه اصفهان سیتی سنتر 
که همان ارتقای زندگــی و حمایت از کودکان 
و نوجوانان اســت بیان می کند.محمد پناهی 
می گوید: البته فعالیت هــای مجموعه اصفهان 
ســیتی ســنتر تنها محدود به این دو رویداد 
نشــده و در ســاعت های مختلف که از طریق 
شبکه های اجتماعی و سایت پردیس سینمایی 
اصفهان ســیتی سنتر اطالع رســانی می شود 
برنامه های زنده ای را به صــورت ویژه خواهند 
داشت. از جمله مهم ترین این رویدادها می توان 
به بزرگ ترین ارکست کودکان اشاره داشت که 
در روز پنجشنبه برگزار می شود و ورود آن برای 

عموم آزاد است.
اتفاقی که فریده روشــن، عضو شــورای شهر 
نیز از آن ابراز خوشــایندی می کند و می گوید 
خوشحالم که این اتفاقات همزمان با مصوبه های 
آنها تحت عنوان شــهر خالق و شهر دوستدار 
کودک اتفاق افتاد. به گفته روشن، این اتفاقات 
کار شــهرداری اصفهان را برای کســب عنوان 
شهر دوســتدار کودک؛شــهری که از تمامی 
پتانسیل های خود برای آرامش کوکان استفاده 
کند تا از حقوق خود بهرمند شوند، از یونیسف 

آسان تر می کند.
نمایش فیلم های جشــنواره همانند سال های 
گذشته از ساعت 4 آغاز می شود و عالقه مندان 
می توانند بلیت های آن را به صورت حضوری و 

یا اینترنتی از سایت سینما تیکت تهیه کنند.
نمایشــگاه نیز در ایام جشــنواره از ساعت 10 
صبح تا ســاعت پایانــی کار ســینما میزبان 
عالقه مندان اســت. این نمایشــگاه شــامل 
4 بخــش تولید کنندگان و پخــش کنندگان، 
رقابت، ترویج بازی و 15 ورکشــاپ اســت که 
به کمک بهزیســتی اجرا می شود.اگرچه نمونه 
چنین نمایشــگاهی قبال نیز در شهرهای دیگر 
برگزار شــده؛ اما تفاوت این نمایشگاه با دیگر 
نمایشگاه ها در این است که برگزار کنندگان این 
بار سعی کرده اند بر اسباب بازی ها تمرکز کرده و 
با تفکیک گروه های سنی، بزرگ ترین فروشگاه 

اسباب بازی را راه اندازی کنند.
در پایان مدیر روابط عمومی اصفهان ســیتی 
سنتر نیز با بیان اینکه این مجموعه در طول ایام 
سال برای تمامی سلیقه ها، برنامه های متنوعی 
را برگــزار می کند می گوید: ایــن مجموعه به 

لحاظ تنوع برنامه ها در کشور بی نظیر است.
محمد حســین عبداللهی با ابراز خوشــحالی 
از ایــن موضــوع کــه شــهروندان همیشــه 
در تمامــی برنامه هــا با اســتقبال خــود این 
مجموعه را همراهی کردنــد، افزود: این بار نیز 
خوشــحالیم که از جشــنواره کودک استقبال 
خوبی صورت گرفته اســت. چه بسا مجموعه 
اصفهان سیتی ســنتر خود به عنوان مجموعه 
دوستدار کودک شــناخته شــده و نه تنها در 
این چند روز بلکــه همیشــه مالحظات الزم 
 را بــرای آرامش و آســایش کــودکان لحاظ 

کرده است.

غذایی برای 365 روز سال

پیشنهاد سردبیر:

خبر

موسیقی مداخله ای؛ راهی برای شکوفایی استعداد

»امروز ناهار چی بپزم؟«، سوالی که حتما به گوش تان آشناست. 
پرسشــی که تقریبا هر روز خانم ها از همســر یا فرزندان شــان 

می پرسند.
هرچند زمانه عوض شده و حاال این تنها خانم های خانه نیستند که 
آشپزی می کنند؛ اما هنوز هم آشپزخانه که برای برخی قلب خانه 

است، روی انگشتان هنرمند کدبانوها می  چرخد.
آشــپزی عشــق می خواهد و اگر پای طبخ غذای سالم هم وسط 

بیاید، معادالتش کمی پیچیده می شود.
عده ای می گویند پختن غذاهای سالم ســخت و وقت گیر است، 
اما بانوانی که در همایش »نشاط و تندرستی« با محوریت پخت 
غذاهای سالم و گیاهی در باغ بانوان طلوع اصفهان شرکت کرده 

بودند، نظر دیگری داشتند.
در حالی که نوای موسیقی ســنتی با صدای فواره های حوض باغ 
بانوان مخلوط شــده، لیوان شربت به دســت به سمت میزهایی 
می رویم که 165 غذای سالم و گیاهی دستپخت بانوان اصفهانی 

روی آنها به بازدیدکنندگان چشمک می زنند.
»خوشمزه اســت«، این را دختری خردســال خطاب به مادرش 
درباره همان شربتی می گوید که مسئوالن پذیرایی می گویند به 
جای مواد صنعتی از شیره طبیعی انگور، سرکه، گالب و آلوئه ورا 
درست شده اســت.دلمه، آش، ســوپ، کتلت، الویه، حلوا، انواع 
دم کنی برنج، خورشت، ساالد، نان، کیک و شیرینی خوراکی هایی 
است که در این جشنواره مهیا شده، هیچ کدام سرخ کردنی نیست، 
برنج ها آب کش نشده و از گوشت، روغن نباتی، شکر و آرد سفید 

هم خبری نیست، اما عطر آنها بازدیدکنندگان را تنها چند ساعت 
پس از صرف ناهار ظهر جمعه به فکر چشیدن شان می اندازد.

»زهرا حبیبی نژاد« که با آش جو و خوراک سویا و قارچ به همایش 
نشاط و تندرســتی باغ بانوان طلوع آمده می گوید قصد داشته به 
مردم نشان دهد اگر غذای ســالم بخورند می توانند سالم زندگی 
کنند. وی تاکیــد می کند از زمانی که به خوردن غذای ســالم و 
گیاه خواری روی آورده خیلی از بیماری هایش کم شــده است و 
احساس نشاط بیشتری می کند و پسر و همسرش نیز این غذاها 

را دوست دارند.
»زهرا پوراحمدی« یکی دیگر از شرکت کنندگان است که در حال 
توضیح دادن دستور پخت ماکارونی خوش رنگ و لعابی است که با 
رشته های کدو و هویج تزیین شده و با سویا، گوجه و نخود فرنگی 

پخته شده است.
او کــه آش کدو و دلمــه بدون گوشــت را هــم در معرض دید 
بازدیدکنندگان گذاشته می گوید از 20 ســال پیش از غذاهای 

سالم و گیاهی استفاده می کند.
کمی آن طرف تر، ته چینی که به زیبایی تزیین شــده دستپخت 
»زهرا کیانــی« دبیر تربیت بدنی اســت. برنج قهوه ای، ســویا، 
گردو و خالل بادام مواد تشــکیل دهنده این ته چین است و حتی 
ســیب زمینی که برای تزیین آن استفاده شــده سرخ نشده و در 
فر آماده شــده اســت.کیانی تاکید می کند از چند ماه پیش که 
با دوره های سبک زندگی سالم آشنا شــده دیگر از شکر سفید و 

گوشت استفاده نکرده است.

کمی آن طرف تر» اشرف سادات محمدی« که کشک و بادمجان 
و خوراک نخود و کدو دســتپخت اوست، روایت جالبی از مصرف 
غذاهای سالم دارد: »همســرم بیماری قلبی داشت و باید سبک 
زندگی خود را تغییر می دادیم و به همین دلیل به تغذیه ســالم 
رو آوردیم. پس از گذشت 3 ماه از مصرف غذاهای سالم داروهای 
همســرم قطع و پس 6 ماه رگ های قلب او بــدون نیاز به عمل 

جراحی باز شد.«
او می گوید اگر مردم به فواید مصرف غذای سالم پی ببرند، طبخ 
آن خیلی هم راحت اســت و تمام انواع غذاهــا را می توان به این 

شیوه درست کرد.
»زهرا ســمعی«، مربی کودکان کم توان ذهنی هم آبگوشــت و 
خوراک لوبیا سبز و لوبیا چیتی را برای شرکت در همایش نشاط و 

سالمتی انتخاب کرده است.
او اشــاره می کند که بانوان حاضر در این همایش در 3 دوره 40 
روزه شــرکت می کنند و این همایش در واقع اختتامیه دوره دوم 
است.سمعی در پاســخ به اینکه آیا پختن غذاهای سالم مشکل 
اســت، می گوید: اصال زحمت ندارد. کافی است از روغن خوب و 
نمک به اندازه استفاده کنیم و مواد اولیه باکیفیت تهیه کنیم که 
برای کشت آنها از سموم شــیمیایی و آفت کش ها استفاده نشده 
و ارگانیک باشد.خانم نصیری که تجربه 80 روز گیاه خواری دارد 
هم با حلوای هویجی که با شیره انگور و روغن کرمانشاهی درست 
کرده به باغ بانوان طلوع آمده اســت.کتلت بــا بلغور گندم، جو و 
سبزی های معطر، ســاالد جوانه گندم و جوانه ماش و پلو ریحان 

دیگر خوراکی های خوشمزه ای اســت که او به بازدیدکنندگان 
تعارف می کند.

این خانم خانه دار می گوید خانواده اش 80 روز اســت که گوشت 
نخورده اند و سویا و حبوبات را جایگزین گوشت کرده اند.

نصیری، غذاهای ســالم را آرام بخش می داند و اضافه می کند که 
فرزندانش پلو ریحــان را به جای پلو عدس و پلو ماش دوســت 

داشته اند.
روی میز دیگری فســنجان بدون گوشــت، کوفته با جو و برنج 
همراه با بلغور جو به چشم می خورد که خانم شفیعی آنها را مهیا 

کرده است.
او 2 ماه است لب به گوشت و غذاهای سرخ کردنی نزده و از اینکه 
مجبور نیست ســاعت ها پای اجاق گاز بایســتد و غذا سرخ کند 
خوشحال است.این شهروند اصفهانی می گوید بعد از رو آوردن به 
رژیم غذایی سالم احساس سبکی می کند و چون پسرش گوشت 
دوست ندارد راحت تر توانسته غذاهای بدون گوشت را جایگزین 

غذاهای قبلی کند.
گفتنی است، همایش نشــاط و تندرستی با محوریت پخت 165 
غذای گیاهی و ســالم به همت و همکاری مجموعه شــهر شاد و 
سالمت اصفهان و باغ بانوان طلوع وابســته به سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و با استقبال 3 هزار نفری 
شهروندان برگزار شد. قرار است همایش دیگری نیز در آبان ماه 
برگزار و 365 غذای سالم گیاهی بدون گوشت در آن طبخ شود و 

در معرض دید شهروندان اصفهانی قرار گیرد.

غذایی برای 365 روز سال

مدیر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: جشنواره امسال شاخص بهزیستی فرهنگی 
را در شهر اصفهان افزایش داد و همچنین باعث ایجاد مشارکت مردمی در برنامه های جنبی محور جشنواره 
شد. محمد عیدی در حاشیه بازدید از سینماهای جشنواره اظهار کرد: جشــنواره امسال شاخص بهزیستی 
فرهنگی را در شــهر اصفهان افزایش داد و همچنین باعث ایجاد مشارکت مردمی در برنامه های جنبی محور 
جشنواره شد.وی با بیان اینکه تلفیق جشنواره با اعیاد مذهبی موجب افزایش نشاط اجتماعی شد، ادامه داد: 
میزان استقبال مردم از فیلم های جشنواره بسیار امیدوار کننده است و شاخص های یک شهر فرهنگی را نشان 
می دهد.مدیر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: می توانیم ادعا کنیم که امسال 
جشنواره اصفهان استانداردهای الزم را برای دائمی شدن جشنواره فیلم کودک و نوجوان در شهر اصفهان دارد 
و این یعنی این شهر قابلیت دارد که هر رویداد فرهنگی را به رویدادی بین المللی تبدیل کند.عیدی با اشاره 

به فضای جشنواره افزود: حال و هوای جشنواره در اصفهان به گونه ای تبدیل شده است که برخی مهمانان ما 
غبطه می خورند که چرا در پایتخت چنین حال و هوایی وجود ندارد زیرا شب های اصفهان زنده به هنجارهای 
فرهنگی است.وی خاطر نشان کرد: امید است که بتوانیم با تعریف فرآیند محور از این رویداد بزرگ بین المللی 
باعث حفظ این فضا در شــهر اصفهان باشــیم و ظرفیت های بومی خود را به امری جهانی تبدیل کنیم.مدیر 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان افزود: جشنواره فیلم کودک و نوجوان قابلیتی است 
که می توانیم به کمک آن ارزش های خود را بهتر معرفی کنیم و همچنین این جشنواره قابلیتی است تا ظرفیت 
گفت وگویی خود را ارتقا دهیم.عیدی پیرامون دبیرخانه دائمی جشنواره کودک و نوجوان در اصفهان گفت: 
معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان بنا به دستور شهردار موظف شده اســت که ساختار این دبیرخانه را 

تعریف کند؛ اما فرآیند مدنی این رویداد امسال به دائمی شدن دبیرخانه جشنواره در اصفهان کمک کرد.

تحدید حدود اختصاصی
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1398/05/28 چــون تمامــی ششــدانگ قطعــه زمیــن 
محصــور مزروعــی ســه رجلــی در بخــش کولــی پالک 
شــماره 447 فرعی از 141 اصلــی واقع در باغســتان پایین 
 طــرق جز بخــش 11 حــوزه ثبتی نطنــز که طبق ســوابق
 و پرونده ثبتی بــه نام آقای رضــا باقری فرزنــد محمدآقا و 
غیــره در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حــدود قانونی 

آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبــق تقاضای نامبــرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 1398/07/16  ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لــذا به موجب 
این آگهی بــه کلیه مجاوریــن اخطار می گردد کــه در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ 
 تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 

م الف:574861 عباســعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک نطنز

حصر وراثت
6/30  خانم بتول ســلیمی طامة دارای شناســنامه شــماره 
15355 به شرح دادخواست به کالســه  262/98 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده 
که شــادروان اکبر ســلیمی طامة به شناســنامه 81 در تاریخ 
98/4/27 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- بتول ســلیمی طامة، 
ش.ش 15355 نســبت با متوفی فرزند )فرزند اکبر(. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تــا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف 
 یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 575792 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز 

اجرای موسیقی در گروه سنی 3 تا 14 سال شــاید پدیده ای تکراری و عادی به نظر 
برســد؛ اما وقتی پای خالقیت و اســتفاده از مواد بازیافتی همراه با گویش اصفهانی 
باشد قطعا جذاب و غیر تکراری خواهد بود.کنسرت» قصه آواها و نواها« با سرپرستی 
 بابک رجبی، هنرمند اصفهانی و مربی موســیقی کودک در فرانسه در تاالر فرشچیان 
برگزار شــد.از صفوف طوالنی خرید بلیت که بگذریم، اســتقبال والدین و مخاطبان 
برای دیدن و شنیدن آواها و نواهای موسیقیایی با ابزار غیر مرسوم در خور توجه بود. 
تماشــاگران این برنامه با ملودی»ای ایران« به تماشای برنامه ای نشستند که شعرها 
همه با گویش اصفهانی و تنظیم شده با آهنگ های نوستالژیک بود.سرپرست کنسرت، 
دلیل انتخاب ترانه هایی با گویش اصفهانی را جذابیت این لهجه و نیز تاکید بر اصالت 
قابل افتخار خود عنوان کرد و گفت: من در دل پاریس هم با افتخار گفته ام و می گویم 
که اصفهانی ام. به همین خاطر تالش کرده ام ترانه هایی را برای خواندن انتخاب کنم 
که لهجه و گویش اصفهانی در آن عمیقا جریان داشته باشد. بابک رجبی اضافه کرد: 
به دلیل سختگیری اساتید موسیقی که در کودکی با آنها کالس داشتم تصمیم گرفتم 
 به ســمت موســیقی مداخله ای بروم و فضایی را ایجاد کنم که کودکان از ســر لذت

 و با عشق و بدون ترس در کالس های موسیقی حاضر شــوند و با همه وجود بنوازند 
و بخوانند.

رهبری دوستانه
در اجرای کنسرت» قصه آواها و نواها« آنچه مشــهود بود، رهبری گروه با حالتی غیر 
رسمی و کامال دوســتانه بود، بیش از 30 کودک و نوجوان در حالی روی سن به اجرا 
پرداختند که جای ثابتی نداشــته و با ریتم و نواها حرکت می کردند. بابک رجبی نیز 
بین بچه ها حرکت می کرد و به همراه آنهــا می نواخت و آنقدر راحت با بچه ها برخورد 

می کرد که کمترین استرس و نگرانی در چهره شان دیده نمی شد.
افزایش اعتماد به نفس و تقویت احساسات

یکی از اثرات ملموس این کنســرت دیــدن بچه هایی بــود که با اعتمــاد به نفس 
باال در برابــر دیدگان بیش از 200 نفر تماشــاگر بزرگســال و حــد اقل 50 کودک 
اجرا می کردند و با ابزارهــای بازیافتی ماننــد نرده های زنگ زده، کلمن شکســته 
و بطری های یک بار مصرف نواهای شــنیدنی ایجــاد می کردند. این هنــر با تلفیق 
شــعر و لهجه اصفهانی بســیار گوش نواز و به واسطه طنز اشــعار کمدی بود. مدیر 

موسســه قصه های کهن در این بــاره گفت: قصد مــا از برگزاری این کنســرت این 
بود که به والدین همیشــه مضطرب و نگران نشــان دهیم که باید بــه بچه ها اعتماد 
کرد و فقط کافی اســت بــه آنها آموزش دهیم که پیرامون شــان را خــوب ببینند و 
بشــنوند.فرحناز علیزاده تاکید کرد: بارها شــاهد بوده ایم که والدین به فرزندان شان 
گفته اند» تو چیزی نمی شــوی!« »تو به دردبخور نیســتی!«و جمالتی این چنینی، 
در موســیقی مداخله ای نشــان دادیم که فقط باید تالش کنیم بچه ها خوب ببینند 
و بشــنوند و با صدای طبیعت زندگی کنند، بدین ترتیب به ســطح باالیی از توانایی 
برای انجام کار خواهند رســید.وی یادآور شد: در حوزه موســیقی الزم نیست همه 
 موسیقیدان برجسته ای شوند  بلکه بهتر است آدمی باشند که از زندگی و ساز زدنش

 لذت می برد.
آواها و نواها

کنســرت " قصه آواها و نواها" پــر بود از اجراهــای متفاوت و جــذاب که همراهی 
تماشاگران و تشویق های مکررشان بر این جذابیت افزوده بود. برق شادی در چشمان 
والدینی که فرزندانشان روی سن هنر نمایی می کردند کاماًل دیده می شد. این کنسرت 
تجربه جدیدی از آموزش در حوزه موسیقی بود برای تمای افرادی که در سالن حضور 
داشتند و با شــنیدن صدای تنبک، پیانو، دف، ویالون به همراه آواهای ایجاد شده با 
بطری یکبار مصرف، کلمن شکســته، نرده های زنگ زده و نردبان به وجد می آمدند. 
از سوی دیگر دیدن هنرمندی مانند بابک رجبی و شــنیدن ترانه های فولکور اش از 
نزدیک برای فعالین فضای مجازی نیز بسیار جذاب تر بود. این سبک از موسیقی نشان 
 داد که باید به طبیعت و پیرامونمان بیشــتر توجه کنیم و نواهای جذاب و شــنیدنی

 را بشنویم.

 مدیر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان: 

 ظرفیت های بومی خود را
 به امری جهانی تبدیل  خواهیم کرد
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با پزشکانی که زیر میزی می گیرند برخورد می شود

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

بهره برداری از2 ایستگاه 
جدید آتش نشانی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: در تالش هســتیم 
همزمان با هفتم مهرماه روز »آتش نشــان« از 
دو ایستگاه جدید در شهر اصفهان بهره برداری 
کنیم.محســن گالبی اظهار کرد: ایستگاه های 
جدید که بهره برداری می شــوند، یکی شماره 
۲۵ در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان و دیگری 
ایستگاه شــماره ۲۶ در سیتی سنتر است. وی 
با اشــاره به کلنگ زنی ایســتگاه آتش نشانی 
منطقه ۱۴ شهر اصفهان، تصریح کرد: عملیات 
عمرانی این ایستگاه با زیربنای یک هزار و ۳۰۰ 
مترمربع و هزینه آزادســازی ۲۶ میلیارد ریال 
انجام می شود. مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: ۴۰ 
میلیارد ریال برای آزادسازی و اجرای ایستگاه 
آتش نشــانی منطقه ۱۴ هزینه خواهد شــد. 
گالبی ادامه داد: یک ایســتگاه آتش نشانی در 
ناژوان و پس از آن یک ایســتگاه نیز در منطقه 
یک شــهرداری اصفهان جنــب بازارچه حاج 

محمد علی کلنگ زنی می شود.

4عضو هیئت علمی 
دانشگاه اصفهان در جمع 

پراستنادترین پژوهشگران دنیا
براساس نشر تازه ترین فهرست پژوهشگران برتر 
پراستناد علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی
ESI ، ۴ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان در این لیســت قرار دارند. در 
تازه ترین فهرست پژوهشــگران برتر پراستناد 
علوم پزشکی کشور در ویرایش ماه جوالی سال 
ESI   ۲۰۱۹ در نظام بین المللی رتبــه بندی 

، اسامی خانم ها دکتر رویا کلیشادی متخصص 
کودکان ، نضال صــراف زادگان فوق تخصص 
بیماری های قلب و عروق، ژاله ورشوساز دکتری 
تخصصی داروسازی فارماسیوتیکس و نوشین 
محمدی فــرد دکتری تخصصــی علوم تغذیه 
از دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان منتشر شد. 
گفتنی اســت؛ این نظام رتبه بندی یک درصد 

 .محسوب می شود ISIبرتر نظام

توضیحات معاون پیشگیری 
از وقوع جرم در مورد تبلیغ 

طالق فوری
معاونت اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه گفت: حضــور وکال در دادگاه های 
خانــواده نباید به محلی برای درآمــد زایی آنها 
تبدیل شود. محمد باقر الفت در رابطه با اقدامات 
معاونت پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در 
کاهش طالق اظهار کرد: سامانه ای با نام سامانه 
تصمیم برای رصد عوامل طالق با هدف غربالگری 
راه اندازی شده است. وی گفت: سامانه تصمیم 
در اســتان زنجان به عنوان پایلوت شروع به کار 
کرده که نتایج حاصل از این سامانه جمع آوری 
و بررسی می شود. نتایجی که از سامانه تصمیم 
به دست آمده است بســیار مهم و اثرگذار بوده 
به طوری که با راه اندازی این ســامانه در استان 
زنجان ۱۶ درصد طالق در این استان ها کاهش 
پیدا کرده است.معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: ارجاع مستقیم 
خواهان و خوانده طالق به دادگاه کمک چندانی 
به استمرار زندگی مشــترک زوجین نمی کند 
ما تــالش می کنیــم در ســطوح مختلف برای 
خانواده های خواهان طالق جلســات مشــاوره 
برگزار کنیــم تا اختالفات آنهــا را به صلح ختم 
کنیم. الفت، در پاســخ به این سوال که در کنار 
تمام اقدمات بــرای کاهش طــالق، گروهی از 
وکال هســتند که برای گرفتن طالق یک روزه 
تبلیغ می کنند، تصریح کرد: ما امیدواریم اخالق 
حرفه ای در بین وکال رشد کند.معاون اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه 
جامعه وکالت کشور از حقوقدان های فرهیخته و 
مجربی تشکیل شده است، گفت: حضور وکال در 
محاکم یک ضرورت است و از آنها انتظار داریم 
اخالق حرفه ای، بیشــتر و بیشــتر در بین وکال 

گسترش پیدا کند.

رییس پلیس فتای استان مطرح کرد:
اخاذی از دختران با ترفند 

استخدام خانم جهت مدلینگ
رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری 
فردی که در فضای مجازی با درج آگهی استخدام 
مدلینگ خانم، اقدام به تهدید و اخاذی از دختر 
جوان کرده بود، خبر داد.سرهنگ مرتضوی اظهار 
کرد: در پی شکایت دختری جوان مبنی بر اینکه 
با هدف فعالیت در زمینه مدلینگ، اقدام به ارسال 
تصاویر خصوصی خود برای فردی ناشناس کرده 
و پس از آن مــورد تهدید و اخــاذی قرار گرفته 
است، بررسی موضوع در دســتور کار پلیس فتا 
قرار گرفت. وی افزود: شاکی اظهار داشت پس از 
مشاهده آگهی استخدام مدلینگ خانم در یکی از 
سایت های تبلیغاتی به فرد آگهی دهنده از طریق 
شبکه های اجتماعی اینستاگرام درخواست خود 
را ارسال کردم، ســپس وی درخواست تصاویر 
خصوصــی از من کرد و پــس از دریافت تصاویر 
اقدام به ارســال پیام های تهدید آمیز و تقاضای 
وجه در قبال عدم انتشــار تصاویر کرده اســت.

سرهنگ مرتضوی عنوان داشت: باتوجه به شواهد 
و مدارک موجود و تحقیقــات تخصصی صورت 
گرفته درنهایت متهم شناسایی و در یک عملیات 

پلیسی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر:
عامل برداشت غیرمجاز از 
حساب بانکی دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر از 
شناسایی و دســتگیری فردی که با به دست 
آوردن اطالعــات کارت بانکی فــرد دیگری 
اقدام به برداشــت ۱۲میلیون ریال به صورت 
غیرمجاز از طریق عابر بانک کــرده بود، خبر 
داد.علی جعفری نژاد، گفت: در پی شــکایت 
یکی از شــهروندان مبنی بر این که مبلغ ۱۲ 
میلیون ریــال به صورت غیرمجاز از حســاب 
بانکی وی برداشــت شده بررســی موضوع در 
دســتور کار پلیس فتای ایــن فرماندهی قرار 
گرفت. وی افزود: با بررسی های پلیسی انجام 
شده مشــخص شــد متهم با به دست آوردن 
اطالعات و رمزهای عبور مبلغ ۱۲ میلیون ریال 
را طی چند مرحله از حساب بانکی وی برداشت 
کرده اســت. جعفری نژاد تصریح کرد: با انجام 
تحقیقات متهم مذکور شناسایی و طبق دستور 
مقام قضایی دســتگیر و در مواجهه با مدارک 
و مســتندات پلیس صراحتا به بزه انتســابی 

اعتراف کرد. 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اعالم کرد:
دستگیری ۷۰ شکارچی 

غیرمجاز در اصفهان
فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان از دستگیری 
۷۰ شــکارچی غیرمجاز در پنج ماهه نخست 
امسال خبر داد.مرتضی جمشــیدیان با اشاره 
به مهم تریــن اقدامات یــگان حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان طی پنج ماهه نخست 
ســال جاری، اظهار کرد: در ســال ۹۷ شمار 
صید غیرمجاز آبزیــان ۳۴ مورد بوده در حالی 
که امســال تا کنون ۲۰ مــورد تخلف گزارش 
شده است.وی همچنین با اشاره به آمار شکار 
غیرمجاز پرندگان افزود: در سال گذشته ۱۹۲ 
مورد شــکار غیرمجاز پرندگان گزارش شد که 
این شمار در پنج ماهه نخســت امسال شش 

مورد اعالم شده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهــان درباره نگهــداری، خریــد و فروش 
حیات وحش زنده و غیرزنده گفت: در ســال 
جاری هفت مــورد تخلف بــوده در حالی که 
توســط یگان حفاظت محیط زیست در سال 
۹۷ در اســتان اصفهان ۷۰ مورد شناســایی 
شده است.جمشیدیان با اشــاره به اینکه سال 
گذشته شمار متخلفان شکار و صید که توسط 
محیط بانان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی 
شدند ۲۷۱ نفر بوده است، اظهار کرد: در پنج 
ماهه نخست امسال ۷۰ شــکارچی غیرمجاز 
دستگیر شده اند.وی همچنین شروع به شکار 
و صید توســط متخلفــان در زیســتگاه های 
طبیعی اســتان در سال گذشــته را ۶۱ مورد 
 اعالم کرد و افزود: در سال جاری این شمار ۱۵ 

مورد بوده است.

رییس سازمان نظام پزشکی استان اصفهان گفت: 
هیچ بیماری نداریم که در دنیا معالجه شــده و در 
ایران معالجه نشود، ایران از لحاظ پزشکی در حد 
بهترین کشــورهای دنیاســت. عباسعلی جوادی 
اظهار کرد: نظام پزشــکی یک ســازمان صنفی 
حاکمیتی اســت که قانونی جدا نســبت به سایر 
اصناف دارد و قسمتی از وظیفه حاکمیت در قانونی 
که در سال 8۳ تصویب شد به نظام پزشکی سپرده 
شده است.جوادی، در رابطه با بازآموزی پزشکان 
گفت: آموزش برای پزشکان وجود دارد؛ اما شاید 
مطلوب نباشد چراکه متولی آن دانشگاه های علوم 
پزشکی هستند که طبق قانون به آنها واگذار شده 
است، البته درصدد هستیم قسمتی از آموزش به 
نظام پزشــکی یا انجمن های صنفی سپرده شود.

وی با اشاره به بحث گرفتن زیرمیزی توسط برخی 
پزشکان خاطرنشــان کرد: حداقل هر دو هفته ای 
کمیسیون ماده ۱۱ داریم و با مواردی که معرفی 
می شوند برخورد شده و به تعزیرات معرفی خواهند 
شد. تاکنون ۱۴۴ پزشکی که زیر میزی گرفته اند 

شناسایی و با آنها برخورد شده است.
رییس سازمان نظام پزشــکی اصفهان در رابطه 
با طرح پیشــنهادی افزایش ۲ برابــری ظرفیت 
دانشگاه ها برای پذیرش دانشگاه های علوم پزشکی 
گفت: بــا افزایش ظرفیت ســطح ارائــه خدمات 
آموزشــی پایین آمده و بعد از ۷  یا ۶ سال افرادی 
فارغ التحصیل می شوند که استانداردهای الزم را 

برای درمان ندارند .

رییس سازمان نظام پزشکی استان اصفهان:

با پزشکانی که زیر میزی می گیرند برخورد می شود
رییس بازرســی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: بحث کمک و مشارکت در مدارس 
توســط والدین با آغاز ســال تحصیلی و برگزاری 
جلســات انجمن اولیا و مربیــان آن هم به صورت 

کامال اختیاری آغاز می شود.
 علیرضا محمودی با اشــاره به اخــذ وجه ثبت نام 
مدارس از والدیــن دانش آموزان، اظهار داشــت: 
همانگونه که چندین بار از سوی آموزش و پرورش 
اعالم شــده که مدارس مجاز به دریافت شهریه از 
والدین نیســتند، باز هم تاکید می کنم که دریافت 
شــهریه هنگام ثبت نام در مــدارس دولتی مجاز 
نیســت.وی افزود: قبل از آغاز زمــان ثبت نام، به 
مدارس ابالغ شده تا هیچ وجهی از والدین به اجبار 
دریافت نکنند و در صــورت تخطی با آنان برخورد 
می شــود.محمودی خاطرنشــان کرد: هزینه های 
باالی هنرســتان ها نیز باعث نمی شود که از قانون 
سرپیچی کنند و به والدین فشــار بیاورند و زمان 
ثبت نام درخواســت اجباری وجه از والدین داشته 
باشند، همانطور که گفته شــد والدینی که تمکن 

مالی دارند یــا خیران می تواننــد در بحث تجهیز 
کارگاه های اینگونه مدارس مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: بحث کمک و مشــارکت در مدارس 
توسط والدین دانش آموزان با آغاز سال تحصیلی و 
برگزاری جلســات انجمن اولیا و مربیان آن هم به 
صورت کامال اختیاری آغاز می شود و در حال حاضر 
مدارس اجازه دریافت هیچ گونه وجهی را در زمان 

ثبت نام ندارند.

رییس بازرسی اداره کل آموزش و پرورش استان:

 مشارکت والدین در پرداخت کمک هزینه اختیاری است

آموزش و پرورش نظام پزشکی

بیماری سالک، بیش از یک دهه بخش های وسیعی 
از استان اصفهان را درگیر کرده است. این بیماری با 
وجود تمام راهکارهای اتخاذ شده از سوی سازمان 
علوم پزشــکی نه تنها مهار نشده است بلکه در سال 
گذشــته با جهش باالیی در نیمی از اســتان شیوع 
یافت. کمبود داروهای درمانی، عدم فرهنگ سازی 
درست و هماهنگ نبودن دستگاه ها برای مقابله با این 
بیماری اعتراضات زیادی را در پی داشت. برخی علوم 
پزشکی و زیر شاخه های مرتبط با پیشگیری و درمان 
این بیماری را عامل اصلی گسترش و عدم مهار سالک 
معرفی می کنند؛ اما مدیر گــروه بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت معتقد اســت علوم پزشکی نه تنها 
اقدامات عملی در این زمینه را بیشتر از قبل پیگیری 
کرده بلکه وظایف سایر نهادها را هم بر دوش کشیده 
و هجمه ها به این سازمان بعضا رنگ و بوی سیاسی 

به خود گرفته است.
اقدامات برای مقابله با ســالک گسترش 

یافته است
بر اســاس اعالم رضا فدایی،جهت مقابله با ســالک 
امسال در نطنز در حدود 8۰ هزار هکتار جونده کشی 
صورت گرفته است؛ اما همچنان و در ورزنه، برخوار 
شاهین شهر و نطنز خطر ابتال به سالک باالست. وی 
همچنین افزود: ۱8 استان در کشور گرفتار بیماری 
سالک هستند. موش رومبومیس از آن نوع موش هایی 
است که در سال یک جفت آن می تواند به ۲۰۰ جفت 
برسد و محل تجمع نخاله های ساختمانی خانه های 
متروکه فرصت افزایش را برای این نوع موش فراهم 
می کند. رضا فدایی با اشــاره به اجرای طرح جونده 
کشــی در بیش از ۴8۰۰ هکتار از اراضی اســتان 
اصفهان تاکید کرد: این عملیات طی سال های اخیر 
بی سابقه بوده و شعاع جونده کشی از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ 
 متر افزایش پیدا کرده اســت. وی با اشاره به اینکه 
به رغم افزایش فعالیت ها در سال ۹۷ ،تعداد مبتالیان 
به این بیماری افزایش یافت، افزود: به خاطر ذات این 
بیماری است که به صورت نوســانی اتفاق می افتد. 

فدایی، درباره سایر اقدامات انجام گرفته در کنترل 
بیماری ســالک بیان کرد: مهپاشــی و سم پاشی، 
آموزش خانه به خانه بــرای ۳۷۹۵ خانوار، آموزش 
چهره به چهره در مناطقی مثل ورزنه که ۳ درصد از 
مناطق سالک خیز را دربردارد، طعمه گذاری، استفاده 
از پوسترهای آموزشــی و موارد دیگر بررسی ناقل و 
مخزن ســالک از جمله اقدامات در دست اجراست. 
وی بااشــاره به اینکه تا کنون ۱۲۰ مورد بیماری در 
مناطق سالک خیز مشاهده شد، تصریح کرد: تا زمان 
اوج گسترش این بیماری طی ماه های مهر و شهریور 
نمی توان در مورد میزان شیوع آن اظهار نظری کرد.

دستگاه ها به وظایف خود در قبال سالک 
عمل نمی کنند

فدایی با اشاره به بیش از ۱۰ راهکار جدید برای مقابله 
با بیماری سالک افزود: کانون های آلودگی به صورت 
گسترده تری شناسایی و پاک سازی شد ضمن اینکه 
در کنار اقدامــات عملیاتی، اطالع رســانی خانه به 
خانه،  برگزاری دوره های آشــنایی با راه های ابتال به 
بیماری و چگونگی درمان بــرای خانواده ها برگزار 
شده و پوسترها و بروشورهای در میان مردم توزیع 
شده است. به گفته این مقام مسئول، وظایف نهادها 

و ارگان های مرتبط بر اساس دستور استاندار ارسال 
شــده؛ اما هنوز اقدامی در این صورت انجام نشــده 
اســت. فدایی، یکی از اصلی ترین کانون های ایجاد 
بیماری ســالک را نخاله های ساختمانی، زباله و دپو 
کودهای حیوانی دانست و تاکید کرد: بدون حذف این 
معضالت نمی تواند سالک را مهار کرد که این وظیفه 
مدیریت شهری و دهیاری هاست. خانه های متروکه، 
فاضالب های روباز و گســترش مناطق مسکونی در 
مجاورت تاغزارها از جمله معضالتی است که مبارزه 
و ریشه کنی سالک را دشــوار کرده است. در ادامه 
این نشست منصوره ابوفاضلی، مدیر مرکز بهداشت 
شــماره دو اصفهان در مورد اقدامات صورت گرفته 
برای مبارزه با مناطق سالک خیز گفت: در حالی که 
دپوی زباله ها و نخاله های ساختمانی از اصلی ترین 
عوامل شــیوع این بیماری اســت؛ اما دهیاری ها و 
شــهرداری ها در مناطق در خطر برای پاک ســازی 
همکاری نمی کننــد. به گفته وی، تعــداد باالیی از 
خانه های مخروبه و یا خانه ها و سازه های تاریخی که 
زیر نظر میراث فرهنگی هستند همچنان به صورت 
مخروبه رها شــده اســت. ابوفاضلی تصریح کرد: تا 
زمانی که این مکان ها و مناطق مورد هجوم پشــه ها 

پاک سازی نشــود نمی توان به ریشــه کنی سالک 
امیدوار بود.

نتیجه واکسیناسیون دوسال دیگر مشخص 
می شود

فدایی همچنین با اشــاره به انجام واکسیناســیون 
برای بیش از هزار نفر در مناطــق مختلف اصفهان 
گفت: نتیجه این واکسن و میزان کارایی آن دو سال 
دیگر و پس از انجام مطالعات موردی و بررسی ها به 
صورت قطعی مشخص می شود؛ هر چند استفاده از 
این واکسن در مناطقی مانند ایالم و خراسان جنوبی 
بیش از ۷۰ درصد موارد ابتال را کاهش داده است. وی 
با اشاره به کمبود دارو در سال گذشته به دلیل شرایط 
خاص کشور گفت: برای امسال وزارت بهداشت به ما 
قول مساعد برای تامین دارو داده است؛ اما باید دید 
آیا در زمان اوج مصرف تزریق دارو چطور خواهد بود.

امسال به دلیل رطوبت، آمار بیماری افزایش 
می یابد

مدیر گروه بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان 
با اشــاره به افزایش رطوبت و بارندگــی در ماه های 
بهار امســال گفت: آمارها نشــان می دهد ماه های 
مهر و آبان بیشــترین میزان ابتــال را داریم و بعد از 
آن ماه های شهریور و مرداد اســت. امسال با توجه 
به داده های هواشناســی که در خصوص باال بودن 
رطوبت هواســت انتظار می رود آمار ابتال به سالک 
افزایش یابد. فدایی در پاسخ به سوال »زاینده رود« 
مبنی بر اینکه آیا شایعات پیرامون داروهای درمانی 
و تقلبی بودن داروها موجب عدم مراجعه مردم برای 
درمان و گسترش سالک شــده است، گفت: دارویی 
که برای ســالک در ایران توزیع شد به دلیل توصیه 
سازمان بهداشت جهانی جمع آوری شد؛ اما گاهی 
افراد در زمان پیشرفت بیماری مراجعه می کنند. این 
وضعیت درمان و پروسه معالجه را سخت و دردناک 
می کند در صورتی که اگــر در مراحل اولیه اقدام به 
درمان صورت بگیرد با فریز کردن از پیشرفت بیماری 
مقابله می شود. وی به مردم توصیه کرد با مراجعه به 
عطاری ها و انجام درمان های خانگــی نباید وقت و 

فرصت طالیی برای درمان را از دست داد.

سالک را سیاسی نکنید
 مدیر گروه بیماری های واگیر وزارت بهداشت استان می گوید  در راستای مبارزه با سالک، نهادها هماهنگ نیستند

استاندار اصفهان گفت: قرار است شورای عالی منطقه ویژه علم و فناوری در وزارت 
علوم و تحقیقات و فناوری تشکیل شــود تا در استان های مختلف کشور همچون 
اصفهان، یزد، خراســان رضوی، آذربایجان این منطقه ویژه وجود داشــته باشد.
عباس رضایی اظهار داشت: بیش از ۵۰۰ شــرکت دانش بنیان در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان مســتقر بوده و بیش از ۷ هزار نیروی کار در آن مشــغول به 
کار هستند.وی ادامه داد: مهم ترین چالش ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری عدم 

وجود ساختار متناسب با آن اســت البته مدیریت عالی استان از مشارکت بخش 
خصوصی در این خصوص اســتقبال می کند.اســتاندار اصفهان با اشاره به اینکه 
شهرک علمی و تحقیقاتی در اصفهان می تواند برای شکل دهی منطقه ویژه علم 
و فناوری به بهترین شکل هماهنگی الزم را داشته باشد، اظهار داشت: دلیل این 
 امر نیز ظرفیت های بسیار خوبی است که در شــهرک علمی و تحقیقاتی فراهم

 شده است.

منطقه ویژه علم و فناوری خبر
در استان ایجاد می شود

استاندار اصفهان:

کاهش شنوایی در صدر بیماری های شغلي اصفهان 
مدیر گروه مهندســی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: وجود 
صنایع بزرگ و مادر کشور در استان اصفهان، نیازمند غربالگری بیشتر بیماری های شغلی است، در حال 
حاضر کاهش شنوایی با ۲/۲ درصد بیشــترین تعداد بیماری های شغلی را به خود اختصاص داده است.  
مجید مشایخ  در تعریف بیماری های شغلی اظهار کرد: این نوع بیماری ها معموال بیماری هایی است که به 
واسطه مواجهه با عوامل زیان آور و در محیط کار برای شاغلین عارض می شود. وی در خصوص وضعیت 
بیماری های شغلی در اصفهان گفت: با توجه به وجود صنایع بزرگ و مادر کشور و استقرار آنها در استان 
اصفهان، کارشناسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشتی با وجود مراکز تخصصی 
طب کار در استان و با نظارت دائم تالش دارند وضعیت سالمت شغلی استان را حفظ کنند و ارتقا دهند که 

شهرداری اژیهبه دلیل وجود نظارت ها استان اصفهان وضعیت بهتری نسبت به دیگر استان ها دارد.

آگهی مزایده عمومی مرحله اول
شهرداری اژیه به استناد مصوبه شماره ۶۵ مورخ ۱۳۹8/۰۵/۰8 شورای 
اسالمی، در نظر دارد بهره برداری جایگاه CNG خود را از طریق مزایده 

عمومی با شرایط زیر به شرکت بهره بردار واجد شرایط واگذار نماید:
۱- قیمت پایه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ۷۵ درصد در آمد 

خالص سهم شهرداری و ۲۵ درصد درآمد خالص سهم پیمانکار
۲- شرکت های واجد شــرایط می توانند از تاریخ ۱۳۹8/۰۶/۱۲ لغایت 
پایان روز ۱۳۹8/۰۶/۲۳، پیشنهادات خود را به شهرداری اژیه تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
۳- مبلغ سپرده شرکت در مزایده فوق ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۴- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵- ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج 
است.

۶- شهرداری اژیه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
م الف:575895 

نوبت اول

مرضیه محب رسول

محیط زیست
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نیمار و پاری سن ژرمن 
دوباره آشتی کردند

در حالی که برنامه هــای نیمار برای آینده 
نامشــخص اســت و 
آینــده او هنــوز 
در هالــه ای از 
ابهام قرار دارد، 
روزنامــه اکیپ 
خبــری منتشــر 
کرده کــه مطمئنا 
هواداران تیم فوتبال بارسلونا از آن استقبال 
نخواهند کرد. این روزنامه مدعی شــده در 
حالی که بارسا و رئال برای خریدن او رقابت 
می کنند شــرایط برای این بازیکن برزیلی 
فرق کرده و حاال با باشــگاه پاریسی رابطه 
خوبی دارد. این روزنامه اعالم کرده نیمار و 
پاری سن ژرمن اختالفات را کنار گذاشتند 
و ممکن است این بازیکن به کارش در تیم 
فرانسوی ادامه دهد. گفته می شود همچنین 
رابطه او با لئوناردو، مدیر ورزشی پاریس هم 
در روزهای اخیر بسیار بهتر شده و شاید این 
باعث شود این بازیکن از جدایی و پیوستن 

به تیمی دیگر منصرف شود.

هشدار جدی باشگاه 
بارسلونا به ایجنت »دمبله«

عثمــان دمبله، ســتاره فرانســوی جوان 
بارسلونا دو ســال پس از پیوستنش به این 
باشــگاه تبدیــل به 
بازیکنی پرحاشیه 
و بــی انضباط 
شده است. البته 
او در دورتموند 
هم شخصیتی بی 
انضباط بود ولی این 
مسئله در بارســا نمود بیشتری پیدا کرده 
است. روز شنبه نشستی بین اریک آبیدال 
و موسی سیسوکو )مدیر برنامه های دمبله( 
در باشــگاه بارسلونا برگزار شــد و آبیدال 
نارضایتی شــدید خود و باشــگاه از ستاره 
جوان فرانســوی را ابراز داشت و گفت که 
باشــگاه از دمبله ناامید شده است. آبیدال 
در این نشست گفته است که فعال جریمه 
مالی برای دمبله درنظر گرفته نخواهد شد 
ولی او باید به صورت جدی نسبت به رفتار و 

زندگی شخصی اش تجدید نظر کند.

آنچلوتی:
 »ناپولی« می تواند قهرمان 

سری آ شود
 شنبه شب در چارچوب هفته نخست سری 
آ ایتالیا در دیداری حساس و سنتی دو تیم 
شهر ناپل و فلورانس 
میزبانــی  بــه 
در  فیورنتینــا 
ورزشگاه آتمیو 
فرانکی از ساعت 
23 و 15 دقیقه به 
مصاف هــم رفتند. 
این دیدار جذاب و پر گل کــه 7 گل در بر 
داشــت در نهایت با نتیجه 4 بر 3 به سود 
شاگردان آنچلوتی خاتمه یافت. آنچلوتی، 
سرمربی ناپولی بعد از این برد زیبا گفت: در 
این بازی نتوانستیم خوب دفاع کنیم. کند 
بودن ما باعث شد تا فیورنتینا فشار مضاعفی 
به ما وارد کند. دریافت این همه گل اتفاق 
خوبی نیست؛ اما وقتی شما 4 گل می زنید 
بعد از این اتفاق خوشــحال می شوید. وی 
افزود: این تیم توانایی قهرمانی در این فصل 

رقابت های سری آ را دارد.

گزینه اصلی جایگزینی 
برانکو مشخص شد

تنها ســه بازی اســت که برانکو به صورت 
رسمی هدایت االهلی عربستان را برعهده 
دارد ایــن درحالــی 
است که خبرهایی 
دربــاره احتمال 
برکنــاری زود 
هنــگام او بــه 
گوش می رسد به 
ویژه بعد از اختالف 
او بــا عمر الســومه و نیمکت 
نشین کردن این ستاره سوریه ای االهلی. 
روزنامه المرصد عربســتان از جدی ترین 
گزینه باشگاه االهلی برای جایگزینی برانکو 
سخن به میان آورد و نوشت که کریستیان 
گروس، سرمربی ســابق سوئیسی تاتنهام 
گزینه اصلی باشگاه االهلی برای جایگزینی 

برانکو است.

 حضور سپاهان، زنگ خطر برای تیم های دیگر است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

دو باشگاه از کشورهای رومانی و یونان خواهان به خدمت گرفتن 
رضا جبیره، مهاجم جوان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان شدند. در 
حال حاضر درخواست این باشگاه های اروپایی از سوی مدیریت 
باشگاه صنعت نفت آبادان در حال بررســی است، جبیره سابقه 

بازی در تیم های ملی جوانان و تیم ملی امید را در کارنامه دارد.

دو پیشنهاد اروپایی برای مهاجم صنعت نفت آبادان

 جونیور براندائوی برزیلی که به تازگی به جمع سرخ پوشان اضافه 29
شده به پرسپولیسی ها قول داده تا گل های زیادی برای آنها بزند. 
حاال روزنامه گل مدعی شده این بازیکن به دلیل دوپینگ از تیم 
سابقش دیپورت شده و به نظر می رسد سرخ پوشان متوجه چنین 

موضوعی نشده اند.

ادعای یک روزنامه؛ جونیور دوپینگی است
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 کوالک الماس های
 فراموش شده

اســتقالل هفته اول لیگ برتــر را در حالی با 
شکست آغاز کرد که ســتاره های جدا شده از 
این تیم هفته خوبی را پشــت ســر گداشتند. 
مهدی رحمتــی و روح ا... باقــری در پدیده با 
برد مقابل پیکان در شــهر قدس از همین حاال 
برای مدعیان خط و نشان کشــیدند و آرمین 
سهرابیان هم در ســایپا عملکرد خوبی داشت 
و تیمش موفق شــد با ســه امتیاز اصفهان را 
ترک کند. روح ا...باقری که ســتاره نیم فصل 
اول استقالل بود؛ دوباره موفق شد گلزنی اش 
را به رخ مهاجمان اســتقالل بکشد و رحمتی 
هم دوباره دروازه اش را بســته نگه داشــت تا 
آبی های جدا شــده هفته خوبی را پشــت سر 

گذاشته باشند.

اصفهان؛ میزبان مسابقات 
شمشیربازی نخبگان کشور

رییس هیئت شمشــیربازی اســتان اصفهان 
اظهار داشت: مسابقات شمشــیربازی المپیاد 
نخبگان ورزشــی کشــور در اصفهان برگزار 
می شــود که از رده ســنی 12 تا 17 سال در 
آن شــرکت دارند. فرهاد رضایی با بیان اینکه 
هدف از برگــزاری این المپیاد اســتعدادیابی 
اســت، تصریح کرد: این رقابت ها در روزهای 
سوم، چهارم و پنجم شــهریور برای خانم ها و 
روزهای ششم، هفتم و هشــتم شهریور برای 
آقایان برگزار می شود. وی افزود: این مسابقات 
از سال گذشته آغاز شد که رقابت دختران در 
سال گذشته به میزبانی یزد و مسابقات پسران 
به میزبانی شهر مشهد بود؛ اما امسال مسابقات 
هر دو بخش در اصفهان برگزار می شود. رضایی 
همچنین بیان کرد: فدراسیون به خاطر وجود 
آکادمی مجهز شمشــیربازی در اصفهان نظر 
مثبت داشــت که اصفهان میزبان مســابقات 
باشــد؛ این رقابت ها در آکادمی شمشیربازی 

روزبه سرهنگ پور برگزار خواهد شد.

دوومیدانی کار باشگاه سپاهان:
 حضور سپاهان، زنگ خطر 

برای تیم های دیگر است
دو و میدانی کار باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
در خصوص مرحله نخست لیگ دو و میدانی، 
اظهار کرد: لیگ امســال خیلی خوب شــروع 
 شــد و ورود تیم فوالد مبارکه سپاهان به لیگ
 دوومیدانــی منجــر به بــاال رفتــن انگیزه 
ورزشــکاران اصفهان شــد. دارنده مدال برنز 
پرتاب وزنه مرحله نخســت لیــگ ادامه داد: 
تا قبــل از پرتــاب پنجم نفــر اول جدول رده 
بندی بودم؛ اما شــرایط مقداری سخت شد و 
پس از پرتاب ســوم با اختالف بسیار کمی نفر 
سوم شدم. مهدی صابری با اشــاره به حضور 
باشگاه سپاهان در لیگ امســال، خاطرنشان 
کــرد: هرچقــدر تیم های قوی تــری در لیگ 
حاضر شوند، سطح کیفی مســابقات افزایش 
پیــدا می کند و رقابــت بین باشــگاه ها برای 
اسپانسرینگ ورزشکاران بیشتر می شود. وی 
افزود: اکنون که سپاهان وارد لیگ شده است، 
تیم هایی مانند آســان پرداخت و دانشگاه آزاد 
احساس خطر می کنند که یک تیم اصفهانی در 
لیگ حاضر شده است. صابری همچنین ادامه 
داد: ان شــاءا... در مرحلــه دوم جبران کنیم و 
ســکوی قهرمانی را برای تیم فوالد مبارکه به 

دست بیاوریم.

»تفتیان« سهمیه المپیک 
گرفت

ســریع ترین مرد ایــران، ســهمیه حضور در 
بازی های المپیک توکیو را کســب کرد. حسن 
تفتیان که در اردوی تدارکاتی کمپ اینســپ 
پاریس زیر نظر اونتانون گای، مربی فرانسوی 
خود در حال انجام تمرینات آماده سازی برای 
حضور در مســابقات قهرمانی جهان است، در 
مسابقات دایموند لیگ پاریس و در رقابت های 
حاشیه ای ماده 1۰۰ متر با ثبت زمان 1۰.۰3 
ثانیه ضمن کسب عنوان برتری، سهمیه حضور 
در بازی های المپیک 2۰2۰ توکیو را کســب 
کرد. نخســتین ســهمیه دوومیدانی ایران را 
احســان حدادی در ماده پرتاب دیســک در 

مسابقات دایموند لیگ قطر به دست آورد.

در حاشیه

 منهای فوتبال

معاون حقوقی و امور اســتان های وزارت ورزش و جوانان از ورود 
زنان به ورزشگاه ها خبر داد و گفت: زنان 1۸ مهرماه امسال برای 
تماشای دیدار تیم ملی ایران و کامبوج در مرحله مقدماتی جام 
جهانی قطر می توانند به ورزشگاه آزادی بروند. جمشید تقی زاده 
ادامه داد: این نخســتین حضور زنان در ورزشــگاه آزادی است 

 که این دیدار ســاعت 17:3۰روز پنجشــنبه برگزار خواهد شد. 
تقی زاده درباره ورود زنان به ورزشگاه ها گفت: منع قانونی وجود 
ندارد و ما باید زیر ساخت ها را فعال کنیم که در حال انجام است و 
1۸ مهر نخستین حضور زنان در ورزشگاه آزادی محسوب می شود. 
معاون حقوقی وزارت ورزش ادامه داد: نگاه ما در تمامی سطوح 

برای زنان فراهم کردن مقدمات حضــور آنها در عرصه های بین 
المللی است و تبعیض جنسیتی هم نداریم. وی با اشاره به افتتاح 
33۰ طرح ورزشی در هفته دولت اظهار کرد: ورزش ایران با وجود 
تحریم ها در حال پیشرفت است و در هفته دولت هم 33۰ طرح 

ورزشی به ارزش 5۰۰ میلیارد تومان افتتاح می شود. 

معاون حقوقی و امور استان های وزارت ورزش:
زنان ۱۸ مهرماه در ورزشگاه آزادی حضور می یابند

هفته اول فصل جدیــد رقابت های لیــگ برتر در 
حالی شنبه شب با دیدار تیم های سپاهان اصفهان 
و شــاهین شــهرداری بوشــهر به پایان رسید که 
طالیی پوشان نصف جهان مقتدرانه بر صدر جدول 
تکیه زدند. تیم سپاهان که با حضور پررنگ در فصل 
نقل و انتقاالت خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی 
قهرمانی این دوره از رقابت هــای لیگ برتر معرفی 
کرده اســت، در اولین دیدار خــود در این فصل در 
شــرایطی که امیر قلعه نویی را به دلیل محرومیت 
روی نیمکت نداشــت به پیروزی دست یافت تا گام 
اول را در نوزدهمیــن دوره رقابت هــای لیگ برتر 

فوتبال کشور محکم برداشته باشد. 
طالیی پوشــان در این دیدار که در بوشــهر برگزار 
شد نمایشی سراسرهجومی و دلپذیر را ارائه کردند 
تا از همین اولین دیدار حسابی برای سایر مدعیان 
قهرمانی خط و نشان بکشند. شــاگردان امیر قلعه 
نویی در نیمه اول با وجــود ارائه یک بازی هجومی، 
موفق به بازکردن دروازه تیم بوشــهری نشدند؛ اما 
در نیمه دوم موفق شدند ســه بار دروازه این تیم را 
باز کنند تا با تفاضل گل بهتــر در صدر جدول قرار 
بگیرند. در این دیــدار بازیکنان تــازه وارد طالیی 
پوشان چهره پر فروغی را از خود به نمایش گذاشتند 
تا از همین دیــدار اول، به جمع بازیکنان ســتاره 
سپاهان بپیوندند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به 

عملکرد این بازیکنان:

 امید نورافکن
امید نورافکن بدون شک ستاره ژنرال در این دیدار 
محسوب می شــد. نورافکن که در آخرین روزهای 
نقل و انتقاالت به ترکیب زرد پوشــان اضافه شــده 
بود، اولین تعویض ســپاهان در این دیداربه شمار 
می رفت که در دقیقه 46 جانشین محسن مسلمان 
شد و سرنوشت بازی را به نفع زرد پوشان تغییر داد. 
ستاره تازه وارد سپاهان توانست روی دو گل تیمش 
در این دیدار تاثیر مستقیم گذاشته و عالوه بر آن با 
حرکت های متوالی از جناح چپ زمین و ارسال های 
خطرناک مثمر ثمر ظاهر شــود. نورافکن با آمادگی 

باال بعد از پشت سر گذاشتن تمرینات پیش فصل در 
شارلروا حاال تنها به هماهنگی با هم تیمی های جدید 
خود نیاز دارد تا به یکــی از کلیدی ترین مهره های 
قلعه نویی در فصل دشــوار پیش رو تبدیل شــود. 
مسلما نورافکن با انگیزه های باال در سال منتهی به 
رقابت های انتخابی جام جهانی و المپیک می تواند 
وزنه ای قابل اتکا برای ژنــرال در قلعه نصف جهان 

باشد.
محمد محبی

 زننده گل دوم سپاهان در این دیدار یکی از بازیکنان 
ســابق تیم شاهین شــهرداری بوشــهر بود که در 

این بازی عملکرد قابل قبولــی را از خود به نمایش 
گذاشــت. محبی که یکی از خریدهــای نه چندان 
سرشناس سپاهان در تابستان بود خیلی زود ثابت 
کرد که چرا مورد توجه امیر قلعه نویی واقع شــده 
اســت. این بازیکن که به اردوی تیم ملی هم دعوت 
شد در اولین بازی رسمی با پیراهن سپاهان نه تنها 
نمایشی فوق العاده داشت بلکه پایش به گلزنی هم 
باز شــد تا در همین بازی نام خود را بر ســر زبان ها 
بیندازد. این بازیکن زیر 23 ساله، با توانایی فنی باال 
و هوش خوبی که دارد قطعا می تواند در تیم پرستاره 
ســپاهان پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی 
کند تا به یکی از بازیکنان آینــده دار فوتبال ایران 

تبدیل شود.
مرتضی منصوری

یکی دیگر از ستاره های سپاهان در این دیدار نیز در 
جمع لیست بازیکنان تازه وارد به این تیم قرار دارد. 
مدافع راست فصل گذشته پدیده که عصای دست 
امیر در بوشهر لقب گرفت. منصوری با قابلیت های 
بســیار زیاد در جناح راست، نشــان داد که تاکید 
سرمربی سپاهان روی جذب او در اولین روزهای نقل 
و انتقاالت بی مورد نبود. سپاهانی ها که همواره در 
پست دفاع راست بازیکنان خوب و تاثیرگذاری در 
ترکیب داشتند حاال می توانند به مرتضی منصوری 
برای ادامه ایــن راه دل ببندند، بازیکنی که در رفت 
و برگشــت ها کم نمی آورد و هم در ساختار تدافعی 
هم ساختار تهاجمی می تواند بار زیادی را به دوش 

بکشد.

ستاره های طالیی
  بازیکنان تازه وارد سپاهان خوش درخشیدند؛ 

  عکس روز

پسر بیرانوند، جایزه را با پدرش شریک شد
در صحنه ای جالب در مراسم برترین های فوتبال ایران در لیگ هجدهم، پسر علیرضا بیرانوند 

دروازه بان پرسپولیس جایزه دستکش طالیی را به پدرش اهدا کرد.

حمله ستاره ماشین سازی به بازیکن استقالل
تیم ماشین سازی در حالی موفق به کسب برد مقابل استقالل شد که بازیکنان این تیم عملکرد خوبی را از 
خود نشان دادند. در کنار بازیکنان جوان، شاهین ثاقبی یکی از ستاره های باتجربه ماشینی ها بود که البته 
یک صحنه جنجالی تکل روی پای اسماعیلی را هم رقم زد. ثاقبی در این باره گفت: نمی دانم فرشید کدام 
بازی و کدام صحنه را می گوید؛ اما همان صحنه که من یادم اســت فکر نمی کنم چیز خاصی بوده باشد. 
می خواستم توپ را بزنم؛ اما فرشید یک لحظه برگشت و پای من به جای توپ به پای او خورد. در فوتبال 
همیشه از این صحنه ها پیش می آید و فکر نمی کنم کار من خیلی خشن بوده باشد. وی افزود: برد خوبی 
بود و بچه ها با انگیزه بازی کردند. باالخره اولین بازی مقابل استقالل بود. تیم ما ترکیبی از بازیکنان جوان 

و باتجربه دارد و خداراشکر که بردیم.

تراکتوری ها چراغ خاموش به دنبال جذب مدافع
پرونده نقل و انتقاالتی باشگاه تراکتور با جذب کوین فورچونه، مهاجم فرانسوی بسته شد. البته تراکتوری ها 
به صورت چراغ خاموش به دنبال جذب یک مدافع هســتند. آنها می خواهند پیــش از پایان نقل و انتقاالت 
یک مدافع ایرانی به خدمت بگیرند تا مشکلی در این باره پیدا نکنند. به هر حال کارت زرد خانزاده در اولین 
بازی نشان داد که محرومیت یا مصدومیت در پست مدافع می تواند تراکتور را در بحران قرار بدهد. همچنین 
پست مدافع در تیم ها حساس و مهم است و مدافعان در هر بازی ممکن است با برخورد با بازیکن دیگر کارت 
قرمز مستقیم بگیرند یا مصدوم شوند که این امر با توجه به نداشتن دفاع وسط جایگزین برای تراکتور بسیار 
 گران تر از بقیه تیم ها تمام خواهد شد. بر این اساس جذب مدافع بیش از پیش در تیم فوتبال تراکتور احساس

 می شود.

کابوس استقالل؛

»استراماچونی« نمی خواهد بماند
استقالل و اســتراماچونی هنوز خوب نیستند. یعنی رابطه شان خوب نشــده که هیچ، بد هم شده 
است. این مربی دو هفته ای اســت که اعتراض دارد و گویا نمی خواهد مثل هفته های اول حضورش 
در ایران بی سر و صدا باشد. اســتراماچونی از حضور در ایران ناراضی است و بعد از بازی استقالل و 

ماشین سازی دعوای دو طرف علنی تر شد.
 فتحی می خواهد مترجم مورد اعتمادش کنار استراماچونی باشد ولی این مربی می خواهد مترجم 
مورد اعتماد خود را کنار دســتش داشته باشــد. به نظر می رسد در دعوایی که ســر ترجمه به راه 
افتاده، آخرش بازنده استقالل خواهد بود. بعضی از مسئوالن اســتقالل معتقدند یکی از داخل به 
استراماچونی خط داده که اگر نمی خواهد بماند باید سر و صدا راه بیندازد تا سرانجام باشگاه رضایت 
دهد برود. استقاللی ها هم به این سادگی تن به جدایی نمی دهند. آن ها به مربی ایتالیایی گفته اند 
طبق قرارداد باید سه میلیون یورو غرامت بدهد تا بتواند قراردادش را فسخ کند و برود. استراماچونی 
معتقد است در این ماجرا حق با اوست. این مربی به نزدیکانش گفته بعضی از مسئوالن تیم صادقانه 
با او برخورد نکرده اند. دســتیاران اســتراماچونی به این مربی گفته اند روز اولی که برای بازدید از 
مجموعه انقالب رفتند، آبی ها گفتند این مجموع متعلق به آنهاست. حاال صدای سرمربی استقالل 
درآمده که چرا مسئوالن حقیقت را به او نگفته اند. آبی ها هم می گویند دروغی به این مربی نگفته اند، 
چون مجموعه انقالب متعلق به وزارت ورزش اســت. این وزارتخانه هم مالک دو باشــگاه است و 
بنابراین مجموعه انقالب متعلق به آنها هم هست! به نظر می رسد اگر باشگاه استقالل هرچه سریع تر 
 این ماجرا را مدیریت نکند، اتفاق بدتری رخ خواهد داد. قطعا ته این داستان باشگاه و هواداران ضربه

 می بینند.

سمیه مصور
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ایران، کشوری وسیع با تنوع آب و هوایی مختلف 
است و هیچ نقطه ای از این ســرزمین را نمی توان 
بیابی که پای انسان به آنجا باز نشده باشد. برخی مناطق روستایی 
در نقاط بسیار سخت گذر قرار دارند که ساکنان آن از امکانات اولیه 
رفاهی و بهداشتی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی گروه های 
جهادی تشکیل شده و در بخش های مختلف به سراغ این مناطق 
رفته تا هم لبخند رضایت بر چهره مردمان آســیب دیده از تقدیر 
روزگار بنشــانند و هم یاریگر واقعی دولت در رســیدگی به نقاط 
محروم و کمتربرخوردار باشــند. طی ســال های اخیر شاهد رشد 
گســترده و چشــمگیر فعالیت گروه های جهادی در عرصه های 
محرومیت زدایی و خدمت رســانی در مناطق روســتایی و شهری 
کشــور بوده ایم. مهم ترین نقطه قوت این گروه ها، مردمی بودن و 
خودجوش بودن آنهاست همچنین دانشجویان جهادی حرف های 
زیادی برای گفتن دارند، آنها افرادی متعهــد، متخصص و آماده 

به کار برای خدمت به نیازمندان در مناطق محروم و کم برخوردار 
هســتند که خود را فارغ التحصیل جهاد علمی و دانشجوی جهاد 
عملی می دانند. یکــی از این جهادگران فعــال و پرتالش، فاطمه 
کیهانیان مسئول گروه جهادی شــهید چمران و دانشجوی رشته 
روانپزشکی از دانشــگاه پیام نور نجف آباد است. محل خدمت او و 
همکارانش شهرســتان ســمیرم، روستای ده نســا اولیا، سفلی و 
اسدآباد است که در تمام عرصه های فرهنگی اعم از کالس های نمد 
دوزی، خیاطــی، ریاضی، زبــان، اوریگامی، نقاشــی، کامپیوتر، 
مهدکودک، داستان نویســی، طراحی، آموزش های دینی و قرآنی 
و... فعالیــت دارند. کیهانیان می گویــد: کالس آموزه های دینی و 
قرآنی برای همه مردم روستا از بزرگ و کوچک در مدرسه یا مسجد 
برگزار می شــود. وی از فعالیت درون گروهی خواهران که آشپزی 
است و همچنین برنامه های درون گروهی شبانه که بیان احکام و 
مسائل شرعی، اکران فیلم و یا گردش های شبانه که مورد عالقه آنها 
باشد، خبر داد. کیهانیان با ذکر دو ماموریت اصلی بسیج رسانه که 
نخست پوشش و انعکاس و فعالیت گروه های جهادی و بعد اجرای 
نهضت سواد رسانه ای است، می گوید: با توجه به فراگیر شدن فضای 
مجازی و نداشتن اطالعات کافی مردم روســتا با هماهنگی گروه 
جهادی شهید چمران در این بخش مهم ورود پیدا کرده و باحضور 
چشمگیر خانواده ها مواجه شدیم به طوری که از یک ساعت قبل 
مردم در مکان تشکیل کالس حضور داشتند و دستاورد 10 روزه 
این گروه، ارتقای سطح دانش در زمینه های احکام و مسائل شرعی، 
روخوانی قرآن، مشــاوره در زمینه پرسش ها و مسائل خانوادگی و 
همچنین حل مشــکالت دانش آموزان منطقه بــود. کیهانیان در 
خصوص بیانیــه رهبر انقالب کــه در مــورد ارزش و اهمیت کار 

گروه های جهادی صادر شــد، اظهار می کند: بیانیه حضرت آقا به 
عنوان یک راهنما نشان دهنده راه است و با شنیدن این پیام ارزش 
جهاد مشخص می شود. این بیانیه، شور و حرارت خاصی ایجاد کرد 
و باعث شــد تمامی گروه با نیرویی مضاعف بتوانند دوشــادوش 
یکدیگر خدمت رســانی کنند و همچنین کسانی که در این عرصه 
فعالیتی ندارند متوجه خواهند شد که در راستای فرمان ولی خود 
باید انجام وظیفه کنند. این جهادگــر، انگیزه خود و همکارانش را 
خویشتن سازی و رضایت خدا دانست و در ادامه افزود: محرومیت 
زدایی، زنده کــردن روح جهادی و اطاعت از دســتور ولی فقیه از 
بزرگ ترین اهداف تالشــگران این میدان است. کیهانیان در پایان 
اظهار داشت: رها کردن زندگی شهری، دوری از خانواده و ساکن 
شدن در مناطق محروم باعث شد به تزکیه نفس خود بپردازیم و با 
 ســختی ها مواجه شــده و با زندگی ســخت روســتاییان آشــنا 

شویم.

مسئول گروه جهادی شهید چمران مطرح کرد:

 زنده کردن روحیه جهادی، هدف اصلی تالشگران این میدان است

زینبیهمرکزگردشگریزیارتیدرایرانمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 چهره روز

اخبار

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به اصفهان سفر می کند

ســید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی امروز به استان اصفهان سفر می کند. 

وی در این ســفر یک روزه عالوه بــر افتتاح 

چندین طرح عمرانی، گذر فرهنگی شهرستان 
نجف آباد را نیز افتتاح خواهد کرد. صالحی در 
اختتامیه ســی و دومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان نیز حضور خواهد 

داشت.

 تور رالی پاریس _ اصفهان 
به مقصد رسید

تور رالی موتورســواری پاریــس - اصفهان با 
هدف طبیعت گردی و بازدید از اماکن تاریخی 
و باستانی سفر خود را از مبدأ، پاریس آغاز کرد 
و روز جمعه این ســفر در مقصد، اصفهان به 
پایان رسید. فریدون الهیاری در خصوص این 
هیئت موتور ســوار اظهار کرد: رالی پاریس-

اصفهان هیئتی موتور سوار بودند که از سمت 
آدربایجان غربی وارد کشــور شــدند و مورد 
استقبال رسمی نیز قرار گرفتند و پس از آن به 
بیشتر استان های کشور سفر کردند. مدیرکل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان با اشــاره به 
حضور این هیئت در شهر کاشان گفت: پس از 
بازدید از کاشان به شیراز رفته و به ایستگاه آخر 
خود یعنی اصفهان رســیدند. موتورهای آنها 
بارگیری شد و فرصت خوبی به دست آوردند 
تا در شهر اصفهان به گردش بپردازند و با آثار 

تاریخی آن آشنا شوند. 
وی برگــزاری چنیــن رالــی را در معرفــی 
گردشــگری اصفهان موثر دانســت و گفت: 
این رویداد با عنوان رالــی پاریس اصفهان بار 
تبلیغــات مثبتی برای شــهر دارد همچنین 
هر کدام از افرادی کــه در این هیئت حضور 
داشتند یک مبلغ برای معرفی شهر اصفهان 
و کشور ایران هستند و می توانند گردشگران 

بسیاری را به کشور جذب کنند.

نمایشگاه اعضای کانون عکس 
اصفهان در موزه هنرهای 

معاصر
نهمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس انجمن 
ســینمای جوانان اصفهان تا 25 شهریورماه 
در گالری شــماره یک موزه هنرهای معاصر 
اصفهان درحال برگزاری اســت. مدیر موزه 
هنرهای معاصردر این رابطــه گفت: نهمین 
نمایشگاه سالیانه کانون عکس انجمن سینمای 
جوانان اصفهــان در موزه هنرهــای معاصر 
اصفهان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان گشایش یافت. 
مهدی تمیزی اظهار داشــت: موزه هنرهای 
معاصر اصفهان در راســتای ماموریت اصلی 
خود که پرداختن به هنر معاصر است، عکاسی 
را در باالترین جایگاه برای نمایشگاه های خود 
می داند. وی در ادامه افزود: با ظهور عکاســی 
تاریــخ هنرهای تجســمی در جهــان تغییر 
می کند و البته باید عنوان کرد که عکاســی و 
مدیاهای منشعب از آن همگی از ساحت های 
اصلی هنر معاصر هستند. مدیر موزه هنرهای 
معاصر ادامه داد: این نمایشگاه شامل برترین 
عکس های منتخب سال گذشته اعضای کانون 
عکس اصفهان است که در دو گروه تک اثر و 
مجموع عکس برای عموم به نمایش درآمده 
است. در نهمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس 
انجمن سینمای جوان اصفهان، آثاری از محمد 
آذربرزین، ثنا احمدی زاده، فروغ اشــکانیان، 
ســجاد اصالنی، امیرمســعود اقارب پرست، 
ریحانه اکبری، آرمان امجدی، احمد امیرخانی، 
زهرا انالی، گالره بهــداد، فاطمه پیش خوان، 
مهــرداد حکیم الهی، مریم دهقانی، افســانه 
راست قلم، سمیه رحمانی، داوود رستگاری، 
مهشاد رضوی، امیررضا رضایی، سید مرتضی 
شهشهانی، فرزانه عبدی نیان، محدثه غالمی، 
مریم فرخیان، پریسا فهامی، مسعود کاظمی، 
مریم کرمی، امیربهزاد لطفی، نگین محمدی 
فرد، طیبه مرادی، مهرزاد مقصودیان، بهنام 
موســوی، وحید مومن زاده، ســاالر نادرپور، 
محســن نافیان، میــالد نعلبندیــان، مریم 
 نکویی مهر و احســان نورتقانــی به نمایش

 درآمده است.

شهردار در جمع شهروندان منطقه ۱۴ 
تاکید کرد:

زینبیه مرکز گردشگری زیارتی 
در ایران می شود

شــهرداراصفهان در مراسم »جشــنی از جنس 
خدمت« اظهار کرد: حضور پرشور شهروندان در 
این برنامه، نشان دهنده حمایت آنان از مسئوالن 
است و ما از این مهم بســیار خرسندیم. قدرت 
ا... نوروزی افزود: اعضای شــورای اسالمی شهر 
جهت احترام به مردم منطقــه 1۴ در این برنامه 
شرکت کرده اند و از نزدیک با مردم به گفت و گو 
پرداختند؛ چرا که این مردم اســتحقاق بهترین 
خدمات را دارند. وی با بیان اینکه درصدد هستیم 
زینبیه مرکز گردشــگری زیارتی در ایران شود، 
گفت: طرح های خوبی در نظر گرفته شــده که 
امیدواریم به رغم مشــکالت اقتصادی ناشی از 
تحریم هــای ظالمانه، امکاناتی فراهم شــود که 
همچون امروز که شهرداری در جذب تامین منابع 
مالی برای پروژه ها موفق عمل کرده، بازهم بتواند 
به تمام ســختی ها غلبه کرده و با این افتتاح ها و 
برنامه ها خنده را بر لبان شهروندان شهر به ویژه 
در مناطق کمتربرخوردار ببیند. نوروزی با اشاره 
به برگزاری سی و دومین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانــان تصریح کرد: این 
جشــنواره شــادی را به کوچه پس کوچه های 
شهر برده و هرجا سینما نداشته، سینمای سیار 
رفته و منطقه 1۴ نیز از سینمای سیار بهره مند 

شده است.

عضو شورای شهر:
شهر دوستدار کودک تنها 

محدود به فضاسازی شهری نیست
رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی 
شهر اصفهان در نود و یکمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: شناختن اصفهان 
به عنوان شهر دوستدار کودک تنها با مناسب سازی 
فضاهای شهری برای کودکان محقق نخواهد شد 
بلکه عالوه بر مناسب ســازی کالبدی، شــهر باید 
بتواند تمامــی نیازهای کودک را برآورده ســازد و 
حقوق او را تامین کند. فریده روشــن افزود: یکی از 
مهم ترین نیازهای کودکان دسترســی به کاالهای 
فرهنگی باکیفیت و درخور اســت؛ به همین جهت 
کمیسیون فرهنگی و ورزشــی بر تبدیل اصفهان 
به قطب فرهنگی کودک و نوجوان تاکید می کند. 
رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: اصفهان به عنوان یک شهر 
خالق و دوستدار کودک می تواند میزبان مناسبی 
برای رویدادهای فرهنگی و تفریحی ویژه کودکان 
و نوجوانان باشد. وی با اشاره به برگزاری جشنواره 
بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوان اصفهان، 
خاطرنشــان کرد: پیرو تاکیــدات و پیگیری های 
کمیســیون فرهنگی و ورزشی امســال مدیریت 
جشنواره به طور مســتقیم زیر مجموعه شهرداری 
اصفهان قرار گرفت و همین امر به عنوان یک نقطه 
قوت، توان هماهنگی دبیرخانه جشنواره را افزایش 
داد. روشــن ادامه داد: هماهنگی سایر بخش های 
شهرداری اصفهان به خصوص زیباسازی شهر و قرار 
گرفتن نمادهای ویژه و متناسب در جای جای شهر 
و اطالع رسانی به خوبی انجام گرفت که این اقدامات 

قابل تقدیر است.

 مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان
 خبر داد:

توزیع مرحله دوم قبوض 
عوارض در ابتدای مهرماه ۹۸

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان از توزیع مرحله 
دوم قبوض عوارض نوســازی و عوارض کسب و 
پیشه از ابتدای مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: 
بر اساس برنامه ریزی انجام شــده تا پایان امسال 
یک مرحله دیگر قبوض عــوارض توزیع خواهد 
شد. نادر آخوندی اظهار کرد: توزیع انبوه دومین 
مرحله قبوض عوارض نوســازی و کسب و پیشه 
در مناطق 15 گانه ابتــدای مهرماه تا ۳0 آبان ماه 
۹۸ انجام خواهد شــد و مهلت پرداخت آن تا ۳0 
آذرماه سال جاری تعیین شــده است.وی با بیان 
اینکه مرحله سوم توزیع قبوض عوارض نوسازی 
و عوارض کسب و پیشــه از دی ماه امسال آغاز و 
تا ۳0 بهمن ماه ۹۸ انجام می شــود، تصریح کرد: 
مهلت پرداخت مرحله سوم قبوض عوارض تا پایان 
سال جاری خواهد بود. مدیر امور درآمد شهرداری 
اصفهان افزود: محاسبه عوارض کسب و پیشه بر 
پایه نوع و تعرفه شــغلی، مساحت ملک تجاری و 
موقعیت مکانی ملک و بر اساس قیمت منطقه بندی 
است و در سال جاری نیز اخذ عوارض بر پایه فرمول 
عنوان شده از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 

نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

همزمان با پدیده جهانی شدن و رقابت شدید شهرها 
در جذب سرمایه ها و ارتقای رفاه شهروندان در ابعاد 
مختلف اقتصادی، فرهنگی، تفریحی و... ایده شهر 
خالق می تواند تاثیر بسزایی در گسترش افق دید 
برنامه ریزان و مدیران شــهری، مشارکت بیشتر 
شهروندان و ایجاد فعالیت های نوین داشته باشد. 
شــکل گیری شــهر خالق زمانی محقق می شود 
که سیاســت ها و راهبردهای مناســب توســط 
 مدیران و برنامه ریزان شــهری اتخاذ شــده باشد. 
به عبارت دیگر چنانچه تحقق شهر خالق از اهداف 
و در سر لوحه امور مدیریت شهری قرار گیرد، شهر 
را به سمت ارتقای کیفیت زندگی و زیست پذیری 

پیش خواهد برد.
 شــهر رویاها به عنــوان بزرگ ترین شــهربازی 
خاورمیانــه در اصفهــان راه اندازی شــده و این 
شهربازی نیز همانند دیگر اقدامات یک پروژه کالن 
شــهری اســت که به عنوان بزرگ ترین مجموعه 
تفریحی، اقامتی کشــور در فضایــی 60 هزار متر 
مربعی به صورت مشــارکتی و با ســرمایه گذاری 
شهرداری اصفهان و شرکت های تکنولوژی چین 
اجرا شد. نداشتن چرخ وفلک و بازی های هیجانی از 
نکات مهم این شهربازی است که با توجه به ظرفیت 
باال وســاخت زیبای این مجموعــه می توان ازآن 
به عنوان یکی از بهترین جاذبه های گردشــگری 

ایران نام برد. 
در همین راســتا علی معینی، مدیر عامل شرکت 
توسعه مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان )شهرداری اصفهان( در نشستی صمیمانه 
با جمعی از مدیران و کارآفرینــان موفق و خوش 
فکر شهری جهت کســب ایده های نو در خصوص 
درآمدزایــی پایدار از شــهر رویاها بــه گفت و گو 

پرداخت. 
معینی در مورد شرایط شــهر رویاها گفت: زمانی 
شــهر رویاها به این مجموعه ســپرده شد که این 
شهربازی شرایط مطلوبی نداشت و یکی از دالیل 
اصلی آن نحوه قراردادی بود که با شــریک چینی 
امضا شده و موجب شــد تا آزادی عمل از مجریان 
گرفته شــود. از طرف دیگر هزینه هــای باالی به 
روزرســانی دســتگاه ها و ضعف بازار کسب و کار 
در اصفهان به واســطه رکود و شــرایط اقتصادی 
نامناســب حاکم بر کشــور موجب عدم توســعه 

این مجموعه شــد. این درحالی بود که ۴0 درصد 
دســتگاه ها معیوب و ۹0 درصد غرفه های تجاری 

بسته بودند.
 وی در ادامه افزود: شــهر رویاها تا پایان سال ۹6 
از لحاظ مالی یک بنگاه اقتصــادی زیان آور برای 
شهرداری و شورای شهر اصفهان محسوب می شد 
و مبلغ قابل توجهی بابت این ضرر از بودجه شهری 

صرف آن شد.
معینی با بیان اینکه اکنون شــهررویاها در حیطه 
مدیریت این مجموعــه قرار گرفته و توانســته به 
شرایط مطلوبی دست یابد، عنوان کرد: کسب نشان 
استاندارد در شهررویاها به رشد ۹۹ درصدی رسیده 
که از لحاظ ایمنی مطمئن ترین شهربازی در کشور 
است و غرفه های خدمات دهی موجب شده تا این 

مجموعه در شرایط مساعد تجاری قرار گیرد.
  وی با تاکید بر اینکه در سال ۹7 شهر رویاها به مرز 

سودهی رسیده و ریالی از بودجه 2 میلیارد تومانی 
شــهری که به این مجموعه تخصیص داده شد در 
شهر رویاها استفاده نشده و تمامی این اعتبار صرف 
هزینه های عمران شهری شــده، گفت: امیدوارم 
در سال ۹۸ هم همچون سال گذشــته به این امر 
 مهم دســت یابیم مگر آنکه نیاز به هزینه اساسی
 داشته باشد که این در زمینه توسعه پایدار توجیه 
اقتصادی دارد و نوعی ســرمایه گذاری محسوب 

می شود.
 مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشــی ســپاهان  با ذکــر اینکه این 
مجموعه قادر به درآمد زایی اســت و شــهروندان 
تشنه تفریحات مهیج هســتند، ادامه داد: پس از 
۸ ماه مذاکرات جدی از ابتدای سال ۹۸، مدیریت 
کامل شــهر رویاها به این مجموعه واگذار شد که 
با جلسات کارشناســی در آینده ای بسیار نزدیک 

توسعه کیفی و کمی شــهر رویاها آغاز می  شود تا 
جایگاهی مناسب برای تفریح و سرگرمی شهروندان 

و گردشگران باشد. 
معینی  ادامه داد: در شرایط اقتصادی فعلی بیش از 
هر سرمایه ریالی کالن، فکر و ایده های نو می تواند 
حیات بخش و راه گشا باشــد؛ همکاری با استارت 
آپ ها، NGO ها و تداوم این گونه جلسات می تواند 
نه فقط در شــهر رویاها بلکه در تمامی بخش های 
مدیریت شهری اثر بخش باشــد. دست اشخاصی 
که ایده های ناب و خالقانه اجرایی دارند را فشرده و 
امیدواریم در این امر مهم یاری رسان باشند.  مدیر 
عامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی 
و ورزشی ســپاهان با بیان اینکه اندیشه های نو در 
کنارتالش های کارشناسی این مجموعه می تواند 
دســتاوردهای بزرگی را به دنبال داشــته باشد به 

سخنان خود پایان داد.

شهررویاها،ایمنترینشهربازیکشور
  مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان مطرح کرد:

مدیر عامل سازمان آرامستان شهرداری اصفهان خبر داد:
گزینش مداحان و قاریان آرامستان باغ رضوان با آزمون های ورودی

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: هر ساله برای گزینش مداحان و قاریان آرامستان 
باغ رضوان، آزمون های ورودی برگزار و بهترین افراد با باالترین شاخصه ها انتخاب می شوند. احمدرضا مرادی، 
برگزاری دوره های آموزشی توسط مجریان این طرح برای قاریان قرآن و مداحان را از دیگر اقدامات جهت 
ارتقای کیفی مجالس دانست و گفت: در دوره های آموزشی تالش می شود محتوای مجالس با مفاهیم غنی تر 
ارائه شود. وی گفت: قاریان مجالس ترحیم توسط مراکز قرآنی تایید صالحیت می شوند و از نظر سطح تالوت 
در رده باالیی قرار دارند که وظیفه آنها تالوت قرآن، ترجمه آیات و بیان نکات تفسیری آیات است. مرادی 
با اشــاره به اهمیت نظارت بر نحوه فعالیت مجریان عنوان کرد: این مهم نیز توسط ناظران مربوطه انجام و 
معضالت و مشکالت احتمالی نیز در اسرع وقت رسیدگی و مرتفع خواهد شد و شهروندان می توانند نظرات 

و پیشنهادات خود را از طریق شماره تلفن ۳572۳0۳0 با مسئوالن مربوطه مطرح کنند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اعالم کرد:
توسعه هدفمند فضای سبز در شرق اصفهان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: باتوجه به محدودیت منابع آبی، توسعه 
فضای سبز به صورت هدفمند و براســاس گونه های گیاهی مقاوم، کم نیاز و حتی دیم را در دستور کار قرار 
داده ایم. فروغ مرتضایی نژاد افزود: امسال فضای ســبز را در برخی از مناطق به صورت کامال دیم کاری انجام 
داده و در برخی مناطق دیگر گونه های مقاوم بسیار کم نیاز مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله این مناطق، 
منطقه چهار در بخش جنگل شرق است. وی ادامه داد: تا کنون منطقه چهار هزینه های مربوط به گودبرداری 
محل کاشت گیاهان و سیستم شبکه آبیاری برای چند سال نخست را پرداخت کرده است. وی با بیان اینکه 
70 هکتار برای توسعه فضای سبز شرق اصفهان در نظر گرفته شده است، گفت: در مرحله نخست پنج هکتار 
از این زمین ها آماده شده و درصدد هستیم با خرید گونه های گیاهی مقاوم در فصل پاییز توسعه هدفمندی 

را در سمت شرق اصفهان انجام دهیم.

حدیث زاهدی
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آگهی مزایده امالک

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
سازمان اموال و امالک

اداره کل اموال و امالک استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
سازمان اموال و امالک

اداره کل اموال و امالک استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری

اداره کل اموال وامالک استانهای  اصفهان و چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: تعدادی از امالک خود را از طریق مزایده عمومی بــا شرایط ویژه ) به صورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد ( واگذار 
نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/5/30 لغایت 98/6/12 همه روزه حتی ایام تعطیالت از ساعت 8/30 صبح لغایت 19 جهت اخذ اطالعات و بازدید ازمحل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه 

پیشنهادات خود به دفاتر مزایده زیر مراجعه فرمایند .

قابل توجه:
1- اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروری می باشد . بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی 

متوجه این سازمان نخواهد بود.
2- اخذ چک تضمینی ) بانکی( به میزان 5% قیمت پایه طبق فرم شرایط شرکت در مزایده در وجه سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی به شناسه ملی 10100171920 الزامیست. )ضمنا چک های تضمینی که به نام شخص صادر شده باشد مورد قبول نبوده 

و مردود می باشد.(
3- اخذ پاکت های پیشنهادی در  روز چهارشنبه مورخ 98/6/13 تا ساعت  9/30 صبح امکان پذیر میباشد.

4- یک درصد رقم پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برندگان نقداً دریافت می گردد.
5-بازگشایی پاکت های پیشنهادی استان اصفهان در محل اداره کل روز چهارشنبه 98/6/13 ساعت 10/30 صبح انجام خواهد شد.

6- شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده بصورت جدول زیر خواهد بود. 

هتل پل- ابتدای چهار باغ باال -کوچه باغ نگار-پالک 4    تلفن:  3- 36670271-031 )محل اداره کل(اصفهان

خیابان حافظ جنوبی- فرعی یک شرقی – پالک دوم جنوبی  تلفن:45279060- 031شاهین شهر

شهرکرد خیابان شریعتی خیابان انتقال خون – پالک 14  تلفن 33354230-038شهرکرد

بلوار  شهید خادمی روبروی فرمانداری خروجی خیابان زیارتی ساختمان عقیق طبقه دوم   تلفن  55549559-031کاشان

www.amval-amlak.org :آدرس سایت

درصد تخفیف درصورت پرداخت نقدی نسبت به60% باقیماندهدوره اقساطدرصد پرداخت قسطی )باقیمانده(درصد پرداختی زمان تحویل ملکدرصد پرداخت نقدیقیمت پایه مزایدهردیف

%2415ماهه%60%10%30تا سقف 100 میلیارد ریال1

%3018ماهه%60%10%30باالتر از 100 میلیارد ریال2

قیمت پایهمیزان مالکیت /توضیحاتنوع ملک /)کاربری(  اعیان )متر مربع(عرصه)مترمربع(آدرس/قطعه/پالک ثبتیردیف

کاشان _ بلوار قطب راوندی _ محل سابق 1
5,000,000,000 ششدانگزمین / مسکونی204/010کارخانه کرک  _ پالک ثبتی 11/9482

کاشان_  بلوار قطب راوندی_  محل سابق 2
5,000,000,000 ششدانگزمین / مسکونی204/010کارخانه کرک _  پالک ثبتی 11/9506

کاشان _  بلوار قطب راوندی_  محل سابق 3
4,400,000,000 ششدانگزمین / مسکونی193/350کارخانه کرک  _ پالک ثبتی 11/9540

کاشان _  بلوار قطب راوندی _  محل سابق 4
5,000,000,000 ششدانگزمین / مسکونی204/010کارخانه کرک _  پالک ثبتی 11/9480

کاشان _  بلوار قطب راوندی _  محل سابق 5
5,000,000,000 ششدانگزمین / مسکونی204/010کارخانه کرک _  پالک ثبتی 11/9508

کاشان _ بلوار قطب راوندی _  محل سابق 6
4,300,000,000 ششدانگزمین / مسکونی190/550کارخانه کرک_  پالک ثبتی 11/9538

کاشان _میدان کمال الملک_  قسمتی 7
ساختمان مخروبه/پارکینگ، بهداشتی و مخروبهحدود 42.50از پالک ثبتی 2163 _1942

درمانی و قسمتی در تعریض معبر 6 متری 
مشاعی _ نیم سهم از پانزده سهم ، ملک بصورت مخروبه بوده و دارای شریک مشاعی و متصرف می باشد و هر گونه توافق با متصرف و شریک مشاعی بعهده 

1,800,000,000 خریدار می باشد .ملک موصوف  بصورت عادی  و مشاعی واگذار میشود و در صورت تهیه مقدمات انتقال توسط خریدار بنیاد اقدام به انتقال خواهد نمود.

اصفهان _ انتهای اتوبان کاوه _  اراضی 8
700,000,000 ششدانگ_  فاقد آب زراعیزمین / کشاورزی4950حسن آباد خورزوق _ پالک ثبتی 25/215

اصفهان _  انتهای اتوبان کاوه _  اراضی 9
700,000,000 ششدانگ_  فاقد آب زراعیزمین / کشاورزی4950حسن آباد خورزوق _ پالک ثبتی 25/216

اصفهان _  انتهای اتوبان کاوه _  اراضی 10
700,000,000 ششدانگ_  فاقد آب زراعیزمین / کشاورزی4950حسن آباد خورزوق_  پالک ثبتی 25/217

اصفهان _ انتهای اتوبان کاوه _  اراضی حسن 11
700,000,000 ششدانگ_  فاقد آب زراعیزمین / کشاورزی4950آباد خورزوق _ پالک ثبتی 25/218

اصفهان _ انتهای اتوبان کاوه _  اراضی 12
700,000,000 ششدانگ_  فاقد آب زراعیزمین / کشاورزی4950حسن آباد خورزوق _ پالک ثبتی 25/219

اصفهان _ انتهای اتوبان کاوه _  اراضی 13
700,000,000 ششدانگ_  فاقد آب زراعیزمین / کشاورزی4950حسن آباد خورزوق_ پالک ثبتی 25/220

اصفهان _ خیابان ابن سینا _ کوی 14
زمین و ساختمان/مسکونی با حدود 1482/61785مسجد آقا نور _ پالک ثبتی 2741

ارزش تاریخی و معماری
ششدانگ_ ملک موصوف دارای ویژگی های تاریخی معماری است  و هرگونه تخریب و نوسازی ممنوع بوده و صرفا مرمت بنا مطابق شان و اصالت بنای 

72,000,000,000 تاریخی مذکور قابل انجام خواهد بود و خریدار ملزم به حفاظت و نگهداری از بنا مطابق با کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر بناهای تاریخی خواهد بود.

شاهین شهر _ مجموعه مسکونی میالد_ 15
3,800,000,000 ششدانگزمین / تجاری خدماتی450خیابان قائم _  پالک ثبتی 406/13020

شاهین شهر_  مجموعه مسکونی میالد _ 16
4,200,000,000 ششدانگزمین / تجاری خدماتی450خیابان قائم _  پالک ثبتی 406/13164

شاهین شهر_  مجموعه مسکونی میالد_   17
4,000,000,000 ششدانگزمین / تجاری خدماتی450خیابان قائم _  پالک ثبتی 406/13177

شاهین شهر_  مجموعه مسکونی میالد_ 18
4,000,000,000 ششدانگزمین / تجاری خدماتی450خیابان قائم _  پالک ثبتی 406/13178

شاهین شهر _  خیابان فیض _ نبش فرعی 19
10,500,000,000 ششدانگزمین / مسکونی12308/130 غربی _  پالک ثبتی 301/4943

شاهین شهر _  بلوار طالقانی _ فرعی 20
24,000,000,000 ششدانگزمین / مسکونی137500 غربی _  پالک ثبتی301/1561

21
شاهین شهر _ بلوار منتظری _ روبروی 

بلوار جانبازان_  نبش فرعی 6 غربی 
_  پالک ثبتی 406/11528 

20,000,000,000 ششدانگ_  مساحت طبق سند 307/32 متر مربع و  مساحت موجود 307/10متر مربع می باشد .عبور یک رشته قنات از ملک گواهی می گردد.زمین / مسکونی307/320

شاهین شهر_ بلوار منتظری _ نبش نیم 22
26,000,000,000 ششدانگزمین / مسکونی335/110فرعی 9 شرقی_  پالک ثبتی 406/13396

شاهین شهر _ اراضی رحیم آباد _  23
پروانه بهربرداری چاه آب 00شماره پروانه بهربرداری 11853/آ 

چاه آب موصوف به شماره پروانه بهربرداری 11853/آ مورخ 1367,11,30 واقع در اراضی رحیم آباد می باشد که فاقد منصوبات و بصورت 
متروکه می باشد واگذاری بصورت نقد و صرفا حق االمتیاز چاه موصوف  و انتقال آن به خارج از اراضی بنیاد می باشد و خریدار حق بهره 

برداری از آن در محل ملک بنیاد را ندارد و اخذ مجوزات الزم از قبیل تمدید پروانه ،جابجایی و ...  بعهده خریدار می باشد.
 8,400,000,000

24
چهارمحال و بختیاری _  شهرکرد_  بلوار 

شهید استکی _ خیابان  12 متری _ کوچه 
6 _  پالک ثبتی قسمتی از 2 اصلی

مشاعی _ هشت سهم از دوازده سهم  پالک موصوف به مساحت کل 170 متر مربع که مالکیت بنیاد 113,33متر مربع می زمین/مسکونی113/330
4,400,000,000 باشد.ملک دارای شریک مشاعی و هرگونه توافق با وی بعهده خریدار و واگذاری بصورت قرارداد عادی می باشد. 

شهرضا _  کیلومتر 35 اصفهان شهرضا 25
زمین / کشاورزی )اراضی بسیار 468750_  منطقه مهیار پالک ثبتی 76/62

خوب و خوب برای زراعت آبی(

مشاعی _ سه دانگ از ششدانگ بانضمام 50%سهم از یک حلقه چاه آب موتوری .با توجه به اینکه ملک از گذشته تا کنون در 
ید متصرفین و شرکاء مشاعی بوده است ، هرگونه توافق با متصرفین و مالکین مشاعی و هرگونه هزینه در خصوص منصوبات 

و متعلقات چاه از گذشته تا کنون بعهده خریدار می باشد و بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 17,500,000,000
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