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موزه هنرهای معاصر
نهمین نمایشگاه سالیانه کانون 

عکس اصفهان
31 مرداد الی 25 شهریور

موزیک هدیه دادن؛
امروز به یه نفر که فکر می کنی 
آهنگ مورد عالقه ات براش 

مناسب باشه، پیدا کن و بهش 
موسیقی هدیه  بده!

 Society.Cultural  Newspaper  / No.2792/September 15. 2019 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی / یکشنبه 24 شهریور  1398 /15 محرم 1441 / شماره 2792 / 8 صفحه / قیمت: 1000  تومان 

 پول زور، صدرنشین تخلفات مدارس
  رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

   بر اساس اعالم بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، خطر فرونشست زمین در تهران و اصفهان از حد بحرانی عبور کرده است؛

زلزله خاموش، بیخ گوش شهر
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پیشرفت ۷۰ درصدی فاز 
نخست پروژه نمایشگاه 

بزرگ اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان خبر داد:
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  دوئل تمام عیار ذوب آهن- تراکتورسازی 
در فوالد شهر؛

به وقت انتقام

 از تخفیف ده درصدی
 لوازم التحریر ایرانی 

استفاده شود

رییس اتحادیه لوازم التحریر فروشان 
اصفهان:
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 در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان صورت می گیرد؛

حرکت اصفهان در مسیر هوشمند سازی
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان از ضرورت توجه به هوشمند سازی شهر 
جهت افزایش و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خبر می دهد؛ موضوعی که در 
جهان امروز از آن به عنوان یکی از مؤلفه های شناسایی شهرهای توسعه یافته یاد شده و شهرداری 
اصفهان طی سالیان اخیر گام های قابل توجهی برای قرار گیری در این مسیر بر داشته است.پدیده 
شهرهای هوشمند از آن دسته پدیده هایی اســت که به دنبال گسترش شهرنشینی از یک سو و 

صفحه   7توسعه فناوری و...

شکستن همزمان بیست استخوان  
کارگردان:جمشید محمودی
پردیس ساحل/ سیتی سنتر

منا
: ای

س
عک

استاندار اصفهان در جریان دیدار با مدیرعامل و معاونان و مدیران شرکت فوالد 
مبارکه، بر به روزرســانی و حفظ اقتدار فوالد مبارکه تاکید کرد.عباس رضایی با 
تاکید بر نقش اصفهان در تولید فوالد کشور، بر اهمیت حل مشکل فوالدسازان 
در بخش سنگ آهن تاکید و تصریح کرد: فوالد مبارکه، مایه اقتدار و افتخار کشور 
است؛ ازاین رو توسعه، به روز نگه داشــتن و گردش چرخه تولید در این کارخانه 
نه فقط برای اســتان که برای کشور مهم و باارزش به شــمار می رود. وی ضمن 
قدردانی از زحمات مدیرعامل و کارکنان شــرکت فوالد مبارکــه گفت: از این 
شرکت همواره اخبار دلگرم کننده ای به گوش می رسد که همدلی و وفاق مجموعه 

مدیریت و کارکنان این شرکت سنگ بنای همه موفقیت های آن است.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توسعه اقتصادی و 
صنعتی کشور تاکید کرد و گفت: برای انجام هرگونه عملیات توسعه ای در کشور 
امروز هم دیر است و همان گونه که در احادیث و روایات آمده است، نباید دو روز 
یک مسلمان باهم یکسان باشد؛ چراکه دچار روزمرگی و عقب ماندگی خواهد شد. 
فوالد مبارکه باید با در نظر گرفتن همه موارد قانونی توسعه های خود را انجام دهد 
تا همچنان بتواند با افزایش بهره وری و تولید فزاینده در اقتصاد کشور نقش آفرین 

باشد و نقشه های نظام استکباری را نافرجام بگذارد.
وی در همین خصوص بر اهمیت به روزرســانی تجهیزات برای افزایش تولید و 
ارتقای تجهیزات و فناوری زیست محیطی به کار گرفته شده در شرکت تاکید کرد 
و گفت: این که در فوالد مبارکه به تولید محصوالت کیفی و تنوع محصوالت توجه 
می شود از نقاط قوت این شرکت اســت که انتظار می رود همچنان بااقتدار ادامه 
یابد. رضایی با تاکید بر اینکه فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز 
تعامالت سازنده ای با استان و کشــور دارد گفت: به یقین نتیجه این تعامالت به 

توسعه صنعتی و عمرانی کشور خواهد انجامید که قابل تقدیر است.
وی، از شفافیت عملکرد مالی شرکت، رعایت حقوق سهامداران و معیشت کارکنان 
و اقدامات این شرکت در حوزه استفاده از پســاب های شهری در چرخه صنعت 
به عنوان نقاط قوت شــرکت فوالد مبارکه یاد کرد و ادامه داد: استفاده بهینه از 
روش های نوین بازاریابی و کشف بازارهای جدید صادراتی باید در دستور کار فوالد 

مبارکه قرار گیرد تا این شرکت همچنان در سطح جهانی مطرح باشد.
فوالد مبارکه همچنان به تولید و تامین نیاز صنایع داخلی مشغول است

مدیرعامل فوالد مبارکه نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شرکت فوالد مبارکه 

گفت:  به رغم همه محدودیت ها و مشکالتی که دشمنان سعی کردند برای چرخه 
اقتصاد و صنعت کشور ما به وجود آورند، خوشبختانه با حمایت مسئوالن و تالش 
شبانه روزی مدیریت و کارکنان شرکت از شــرایط سخت به وجودآمده به خوبی 
عبور کردیم و شرکت طبق تاکید مقام معظم رهبری همچنان به تولید و تامین 
نیاز صنایع داخلی مشغول است. حمیدرضا عظیمیان تصریح کرد: در سال 1397 
سرمایه شرکت از 7 هزار و 500 به 13 هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این در 
حالی است که افزایش سرمایه شرکت تا 20 هزار میلیارد تومان از اهداف پیش 
روی شرکت است. وی با تاکید بر اینکه اهداف شرکت در تمامی بخش ها در حال 
تحقق است گفت: در صورت تامین مواد اولیه موردنیاز فوالدسازان کشور ازجمله 
فوالد مبارکه به خوبی خواهیم توانست کشور را از واردات این محصوالت بی نیاز 
کنیم. عظیمیان با تاکید بر اینکه سیستم های اخذ سفارش از مشتریان و تحویل 
محصول به آنها در فوالد مبارکه با دقت، ســرعت و نظم همیشگی در حال انجام 
است، گفت: به یقین با همکاری ســایر بخش ها در کشور به ویژه در بخش تامین 

سنگ آهن و قطعات خواهیم توانست نیاز بازار داخل را همچنان تامین کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه خام فروشــی هیــچ ارزش افزوده ای به 
همراه ندارد، گفت: اگرچه بعضا ممکن است در مقاطعی، خام فروشی جذابیت های 
صادراتی خود را داشته باشد؛ اما به یقین ضرر و زیان زیادی برای اقتصاد و مشاغل 
کشور به همراه خواهد داشــت. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
اهمیت توســعه و به روزرســانی فناوری خطوط تولید در صنعت، تصریح کرد: 
خوشبختانه توسعه های فوالد مبارکه با هوشیاری هرچه تمام تر و با هدف کامل تر 
کردن زنجیره تولید در شرکت در حال پیگیری و اجراست. عظیمیان با تاکید بر 
اینکه انتخاب و راهبرد رونق تولید از ســوی مقام معظم رهبری بسیار داهیانه و 
به موقع بوده است، تصریح کرد: گردش چرخ صنایع کشور و رونق تولید در جامعه 
ایجاد شادابی و نشاط و امید می کند؛ ازاین رو در فوالد مبارکه هم تالش همه جانبه 
بر آن است تا بدون هرگونه خللی این فرآیند ادامه یابد. وی از همدلی و همکاری 
متقابل مسئوالن با صنعت به عنوان یکی از راهکارهای موثر غلبه بر محدودیت های 
اقتصادی به ویژه در بخش صنعت یاد کرد و افزود: در شرایط فعلی کشور ما بیش 
از هر زمان دیگری به این همدلی و حمایت نیاز داریم. عظیمیان با اشاره به جایگاه 
فوالد مبارکه در صنعت فوالد، خاطرنشان کرد: پیشرفت و توسعه فوالد مبارکه 
در باال و پایین دست خود، رشد و توسعه بسیاری از صنایع کشور را به همراه دارد.

 تاکید استاندار اصفهان بر توسعه، به روز نگه داشتن
 و گردش چرخه تولید فوالد مبارکه

گالری صفر/یک
نمایشگاه عکس مجید برزگر

1 الی 27 شهریور
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بر اساس اعالم معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر 
رییس جمهور، روحانی به دعوت رســمی مقامات 
ترکیه، روز چهارشنبه به این کشور سفر خواهد کرد 
تا در نشستی ســه جانبه با پوتین و اردوغان حول 
محور سوریه گفت وگو  کند. این دیدار در شرایطی 
صورت می گیرد که هر دو کشور در شرایط خاص 
و ویژه ای قرار دارند و به نوعــی معادالت پیچیده 

منطقه ای حول محور این سه بازیگر می چرخد. 
روسیه که این روزها بیشــتر از هر کشور دیگری 
نگران تثبیت موقعیت خود در ســوریه اســت در 
حالی که در بیرون راندن ایران از این کشور ناکام 
ماند حاال شاهد حضور نظامی ترکیه در بخش های 
کردنشــین این کشــور و حتی توافــق ترک ها با 
آمریکایی ها در سوریه اســت؛ اتفاقی که با وجود 
تمام خط و نشــان ها، روســیه نتوانست خللی در 

آن ایجاد کند. 
هر چنــد روس هــا امیدوارند به نوعــی اردوغان 
را بــه جبهه خــود بازگردانند به خصــوص اینکه 
اخیرا اردوغان با متهــم کردن آمریکا به حمایت از 
گروه های کرد مخالف دولت آنکارا گفته است: »به 
نظر می رسد، واشنگتن تالش می کند، یک منطقه 
امن در شمال سوریه در راستای منافع تروریست ها 
و نه ترکیه ایجاد کند.« این اعتراضات البته مانع از 
ایجاد نخستین گشت زنی زمینی مشترک نیروهای 
مسلح ترکیه و آمریکا در شرق رودخانه فرات واقع 

در شمال سوریه نشد؛ اما نشــان داد که این اتحاد 
بسیار شــکننده خواهد بود و روســیه می تواند با 
اجرای برخی از سیاست ها از جمله دادن امتیازات 
بیشتر به ترکیه در سوریه بار دیگر آمریکا را در این 

کشور به عقب براند. 
از ســوی دیگر ایران نیز در کشمکش میان آمریکا 
و اروپا بر سر برجام است و اسراییل به شدت تالش 
دارد تا با دست درازی به ســوریه و لبنان واکنش 
ایران را بر انگیزد. این مســئله روس هــا را نگران 
مناقشــات امنیتی در این دو منطقه کرده و حتی 
پوتین با تهدید اسراییل از این کشور خواسته است 

تا به تجاوزات خود به سوریه پایان دهد. روس ها در 
هفته های اخیر پیشــنهادهای جذابی برای ایران 
داشته اند از جمله احتمال انتقال نفت ایران از بنادر 
کریمه که در صورت عملی شدن می تواند راه حل 

خوبی برای بن بست نفتی ایران باشد. 
خبرگزاری آناتولی به نقل از اوشــاکوف اعالم که 
والدیمیر پوتین در دیدار دوجانبه خود با حســن 
روحانی در خصوص سامانه مالی جایگزین سوئیفت 
برای برقراری مبادالت میان ایران و روسیه صحبت 
خواهد کرد؛ اتفاقی که هر چند روس ها چند ماهی 
هست وعده آن را به ایران داده اند؛ اما همچنان در 

حد یک ایده سیاســی باقی مانده است. ضلع دیگر 
این مثلث یعنی ترکیه هم در شــرایط حساســی 

میزبان پوتین و روحانی خواهد بود. 
کردها در حال سرکشــی و عصیان سیاسی در این 
کشور هستند و دولت ترکیه به دلیل شدت گرفتن 
تقابل با کردها در آســتانه یک جنگ تمام عیار و 
البته احتمال لشکرکشــی به ســوریه و عراق قرار 
دارد. در مناطق کرد نشــین ترکیه شرایط بحرانی 
است و سیاستمداران کرد با طرفداران حزب عدالت 
و توسعه اختالفات شــدیدی پیدا کرده اند و البته 
با توجه بــه محور اصلی مذاکرات کــه پایان دادن 
به جنگ در ســوریه و تالش بــرای حفظ تمامیت 
ارضی خواهد بود، ترکیه تالش های گســترده ای 
برای مجاب کردن ایران و روسیه برای دخالت های 
بیشتر در مناطق کرد نشــین جهت پایان دادن به 

این قائله خواهد کرد. 
هر چند به نظر نمی رسد در شرایط فعلی زمینه این 
حضور برای ترکیه فراهم شــود. در نهایت نشست 
آتی ســه جانبه در آنکارا نه تنها فرصتی برای یک 
سره کردن مســائل الینحل ســوریه مانند بحران 
و درگیری ها در ادلب است بلکه ســوریه بار دیگر 
می تواند خط اتحاد این سه کشور را در مقابل آمریکا 
محکم تر کند. هر چند با توجه به ســابقه رفتاری 
ترکیه و تنش هایی کــه اردوغان در داخل ترکیه با 
آن مواجه است بعید به نظر می رسد راه حل عملی 
در مورد آینده ســوریه و مورد توافق همه طرف ها 

مورد توافق واقع شود.

 حمالت پهپادی 
علت آتش سوزی آرامکو

وزارت کشــور عربســتان با صــدور بیانیه ای 
اعالم کرد که تاسیســات نفتی »آرامکو« هدف 
پهپادهــای »درون« قرار گرفته اســت. هنوز 
هیچ طرفی مســئولیت حمالت به تاسیســات 
آرامکو که بزرگ ترین شــرکت نفتی عربستان 
است را بر عهده نگرفته است. به نوشته تارنمای 
»آسوشــیتدپرس«، ویدئوهای منتشر شده در 
شبکه های اجتماعی شــعله های عظیمی را در 
افق این منطقه به همراه صدای شــلیک گلوله 

نشان داده است.

پوتین به نتانیاهو درباره 
حمالت به لبنان هشدار داد

رییس جمهوری روســیه در نشســت اخیر با 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی تهدید کرده است 
که روسیه جنگنده های اسراییلی را در صورت 
حمله بــه اهدافی در ســوریه و لبنان رهگیری 
و ســاقط خواهد کرد. این منبع روسی با بیان 
این که چنین اتفاقی دو بار در دوره اخیر رخ داده 
اســت، تصریح کرد در اواخر آگوست گذشته، 
مســکو مانع حمله به پایگاه ارتش ســوریه در 
»قاسیون« شد. به نوشته ایندیپندنت، اختالفات 
میان اسراییل و روسیه درباره حمالت تل آویو به 
اهداف ایرانی و دیگر اهداف در سوریه و عراق، با 
وجود دیدار نتانیاهو با پوتین، همچنان به قوت 

خود باقی ا ست.

ترامپ، سیسی را دیکتاتور 
محبوبش خطاب کرد

روزنامــه وال اســتریت ژورنــال می گوید در 
جریان نشســت اخیر جی ۷ کــه در »بیاریتز« 
فرانسه برگزار شــد؛ دونالد ترامپ ، »عبدالفتاح 
السیســی« همتای مصری خود را »دیکتاتور 
محبوب من« خطاب کرده اســت. ماجرا از این 
قرار اســت که ترامپ با صدای بلند که به گوش 
جمعی از مقامات مصری و آمریکایی رســیده 
است، می پرسد: دیکتاتور محبوب من کجاست؟ 
البته معلوم نیست السیســی هم این اظهارنظر 
را شنیده باشــد چراکه از واکنش احتمالی وی 
اطالعی در دست نیســت. با این حال، پرسش 
ترامپ به قدری رســا بــوده که طبــق گفته 

شاهدان، کل اتاق را در سکوت فرو برده است.

 »عمران خان« 
به عربستان می رود

نخست وزیر پاکستان قصد دارد روز پنجشنبه 
هفته جاری به عربستان سفر کند. سفر عمران 
خان به عربستان به دنبال دعوت رسمی »محمد 
بن ســلمان« ولیعهــد ســعودی از وی، انجام 
می شود. قرار است عمران خان در جریان سفر 
مذکور با مقامات ارشد سعودی دیدار و با آنها در 
خصوص تحوالت منطقــه و راهکارهای تقویت 

روابط دوجانبه گفت وگو کند.

 »گوایدو« به همدستی
 با قاچاقچیان متهم شد

دادســتانی ونزوئــال قرار اســت با اســتناد به 
شــواهدی، درباره همدســتی رهبر شورشیان 

ونزوئال با گروه های تبهکار، تحقیق کند.
چندی پیــش وزارت کشــور ونزوئال تصاویری 
منتشــر کرد که گوایدو را در کنار دو قاچاقچی 
کلمبیایی نشــان می داد. گوایدو می گوید این 
عکس حین عبور غیرقانونــی از مرز و به اصرار 
دو فرد مظنون گرفته شــده است. این در حالی 
است که نیکالس مادورو، رییس جمهوری قانونی 
ونزوئال، این تصاویر را مدرکی مبنی بر همدستی 

گوایدو با گروه های تبهکار عنوان کرده است.

مثلث ضد آمریکایی تعامل وزارت کشور با 
شورای نگهبان برای احراز 

صالحیت ها
سخنگوی وزارت کشور گفت: حاکمیت باید تالش 
کند  درباره افرادی که در انتخابات شرکت کردند 
یا به احراز صالحیت برسد یا عدم آن را احراز کند. 
تالش ما این است که در تعامل با شورای نگهبان 
صالحیت افرادی که داوطلب انتخابات می شوند 
در وقت بیشتری و با دقت مورد بررسی قرار گیرد. 
سیدسلمان سامانی تاکید کرد: با شورای نگهبان 
و نهادهای نظارتی در تعامل هستیم تا جریان های 
سیاسی که درچهارچوب قانون اساسی کشور در 
حال فعالیت هستند و افرادی که از شرایط قانونی 
برخوردارنــد، بتوانند در انتخابــات حضور یابند. 
وی همچنین با بیان اینکه برای ما مهم این است 
افرادی که صالحیت قانونی دارنــد در انتخابات 
بتوانند شرکت کنند و افرادی هم که شرایط قانونی 
را ندارند، حق شرکت در انتخابات را نداشته باشند، 
تصریح کرد: فردی که به علت ســوء اســتفاده از 
بیت المال محکوم شده قطعا نباید در این عرصه 

حضور پیدا کند. 

وزیر نفت:
نمی خواهیم رجزخوانی کنیم

وزیر نفت بــا بیان اینکــه ما نگرانــی مردم در 
میدان های مشترک را درک کرده ایم و باوجود 
شدیدترین تحریم ها، هم در پارس جنوبی و هم 
در غرب کارون از طرف مقابل عقب تر نیستیم، 
گفت: نمی خواهیم رجزخوانی کنیم، اما آمریکا 
نمی تواند صادرات نفت ما را صفر کند. بیژن زنگنه 
با بیان اینکه طرح توسعه میدان های غرب کارون 
خوب پیش می رود، اظهار کــرد: نمی خواهیم 
رجزخوانی کنیم؛ اما آمریکا نمی تواند صادرات 
نفت ما را صفر کند. به گفته وی، هرچه همکاری 
بین المللی بیشتر شود، کارها بهتر پیش می روند 
اما اکنــون نیز متوقــف نشــده ایم و طرح های 
ابتکاری و بی نظیری را در حوزه های مختلف در 
دستور کار داریم. زنگنه تصریح کرد: ما متوقف 
شدنی نیســتیم و قدرت خالقانه خود را به کار 

می گیریم تا مشکالت را حل کنیم.

بازگشت خدمه نفتکش متخلف 
انگلیسی به کشورهایشان

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بازگشت 
۷ تن از خدمه کشــتی انگلیسی توقیف شده در 
بندرعباس به کشورهایشــان خبــر داد. محمد 
راستاد، با بیان اینکه کشتی انگلیسی در لنگرگاه 
بندر عباس همچنان در توقیف جمهوری اسالمی 
ایران است، گفت: مرجع قضایی در حال رسیدگی 
به وضعیت کشتی انگلیســی توقیف شده و هر 
زمان که مرجع قضایی تصمیمی بگیرد اقدامات 
الزم برای این کشــتی صــورت خواهد گرفت. 
وی بیان کرد: خوشــبختانه در بررسی هایی که 
براساس مفاد MLC و حقوق بین الملل دریایی 
صورت گرفت، خدمه شناور در شرایط مطلوبی 
قرار دارند. همچنین پیرو هماهنگی های قبلی، 
مقرر شد تا اقدامات الزم برای بازگشت ۷ نفر از 

خدمه کشتی به کشور خود صورت پذیرد.

 توضیحات جبل الطارق 
درباره تعهدات »آدریان دریا«

»فابیان پیکاردو« رییــس اجرایی دولت محلی 
جبل الطارق می گوید به سختی می توان با استناد 
به تصاویر ماهواره ای، ایران را به نقض توافق درباره 
نحوه فروش محموله نفتی »آدریــان دریا ۱«، 
متهم کرد. ادعا می شود ایران در ازای آزادی این 
ابرنفتکش که پیش تر تحت عنوان »گریس ۱« به 
توقیف جبل الطارق درآمده بود؛ تعهد داده که ۲ 
میلیون بشکه نفت آن را به دولت سوریه نخواهد 
فروخت. با این حال پیکاردو می گوید، با استناد 
به تصاویر ماهواره ای، محموله آدریان دریا ۱ سر 
از سوریه در آورده اســت؛ اما این به معنای نقض 

تعهدات ایران نیست.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور:

اسماعیل گرامی مقدم، فعال سیاسی درباره شرایط 
جبهه اصالحات در چندماه پیش از انتخابات مجلس 
گفت: »آیین نامه ها در شورای عالی سیاست گذاری 
تصویب شــده و اکنون ایــن آیین نامه ها در مرحله 
اجرایی قــرار دارند. در حال حاضر رابط های شــورا 
در 30 اســتان کشور مشغول ســاماندهی شورای 
سیاســت گذاری هســتند و ترکیب اعضای شورا با 
همکاری احزاب در حال نهایی شدن است و تا اوایل 
مهرماه شورای سیاســت گذاری در تمام استان ها 
تشکیل می شود و به صورت قانونی مجوز ائتالف از 
وزارت کشور اخذ شده اســت و 30حزب داخل در 
ائتالف برای پیروزی جبهــه اصالحات در انتخابات 
مشغول فعالیت هســتند«. وی افزود: بنا داریم تا به 
هویت اصالح طلبی خود بازگردیم و صرفا با احزاب 
اصالح طلبان ائتالف شــکل بگیرد تا عالوه بر آنکه 
ســرمایه اجتماعی جبهه اصالحات بازسازی شود، 
نیروهای با کیفیتی وارد مجلس شــوند؛ نیروهایی 
که واقعا به اصالحــات و احقاق حقــوق مردم باور 

داشته باشند.

 به هویت اصالح طلبی خود 
بازمی گردیم

فعال سیاسی:

کافه سیاست

عکس  روز 

رژه نظامی زنان در عربستان
برای اولین بار در عربستان سعودی، این کشور 
شــاهد رژه نظامی زنان بود. به نوشــته سایت 
سعودی »ســبق«، قرار اســت این برنامه در 
نمایشگاه های زنانه، مدارس و جشن های روز 

ملی برگزار شود.

مجلس کنونی دست پخت رد صالحیت هاست

پیشنهاد سردبیر:

معــاون اول رییس جمهور با اشــاره به تالش 
آمریکا برای فشــار به ایران خاطرنشان کرد: 
آنها فشار حداکثری برای فروپاشی جمهوری 
اســالمی و حتی ایــران بــه کار بردند. هدف 
حداقلی آنها هم فروپاشــی اقتصاد ایران بود، 
ولی اکنون به این نتیجه رســیدند که به ایران 
فشــار بیاورند تا ایران پای میز مذاکره بیاید. 
آمریکا به کشــور هایی که باور نمی کردیم هم 
فشــار وارد کرد که تحت این فشار ها برخی از 
کشور های دوست هم در خرید نفت ما همراهی 
قابل قبولی نداشتند.  جهانگیری با بیان اینکه 
در حال حاضر اولویت برای ایران توسعه علمی 
و نیروی انسانی است، خاطرنشان کرد: آموزش 
و پرورش مهم ترین مســئولیت را در توســعه 
سرمایه انسانی و علمی بر عهده دارد؛ بنابراین 
هزینه در آموزش و پرورش هزینه سرمایه ای 

محسوب می شود.

هزینه در آموزش، هزینه 
سرمایه ای محسوب می شود

کواکبیان
نماینده  مجلس:

رییس کمیســیون برنامــه، بودجه و محاســبات 
مجلس در مورد وضعیت مجلس و عیار نمایندگان 
فعلی گفت: در شــرایط فعلی اتفاقی که افتاده این 
اســت که برخی قهر کردند ودر عرصــه انتخابات 
حضور پیدا نکردند، برخی دیگر را نیز رد صالحیت 
کردند،بنابرایــن تــر و خشــک باهم ســوختند. 
تاجگــردون تاکید کــرد، ممکن اســت اعضای 
حقوقدانان و فقهای شــورای نگهبان ازاین جمله 
مکدر شوند؛ اما خب این مجلس دست پخت همین 
رد صالحیت هاست. من در مجلس نهم نیز حضور 
داشــتم. آن مجلس اصولگراتر بــود و این مجلس 
میانه روتر اســت. وی افزود: نمی خواهم به فردی 
توهین کنم فقط باید بگویم که مجلس می توانست 
از این بهتر باشــد و ما خود این مســیر را انتخاب 
کرده ایم. اگر از خیلی ها سوال کنید ناراحت هستند 
که در مجلس حضور دارند، این دلخوری ها البته از 
افراد نیست بلکه به دلیل فرآیندهاست. با این حال 
نمی شود جریانی را بازخواســت کنیم که چرا این 

لیست را بستند.

 مجلس کنونی دست پخت
 رد صالحیت هاست

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

عضو شــورای مرکزی فراکسیون امید مجلس 
گفت: من به چند دلیل، در جلســات شــورای 
عالی اصالح طلبان شرکت نکردم، زیرا سازوکار 
دموکراتیک بر این شورا حاکم نیست. کواکبیان 
تاکید کرد: ما اگر بخواهیــم همانند دوره قبل 
رفتار کنیم، مشــکالت دیگری خواهیم داشت 
یعنی اینکه آیا می خواهیم با دولت ائتالف کنیم 
یا ائتالف نکنیم. ممکن است بعضی از کاندیداها 
تایید شــوند، ولی نفرات مــورد حمایت دولت 
باشند. در ابتدای آغاز به کار مجلس دهم گفتم 
عده ای با ما عکس سلفی و یادگاری گرفتند؛ اما 
زنبیل شان را جای دیگری گذاشتند، بنابراین چه 
دلیلی دارد ما اسم آن ها را در لیست خودمان قرار 
دهیم؟ مگر ما بیکار هستیم؟ وی تاکید کرد برای 
انتخابات پیش رو دیگر از دولت کاندیدا قرض 
نمی گیریم و اگر به لیستی از کاندیداهای قابل 
اتکا نرسیم بهتر است اصوال لیستی ارائه ندهیم.

 از دولت کاندیدا 
قرض نمی گیریم

پیشخوان

بین الملل

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح گفت: قرار اســت در 
حوزه های اولویت دار دفاعی از قبیل هوایی، فضایی، زیســتی و 
شــناختی محصوالت برجسته ای طراحی شــود که بتواند برای 
بخش دفــاع برتری ایجاد کند. ســرتیپ حاتمی بــا بیان اینکه 
ظرفیت ها و توان علمی و فناورانه زیادی در کشور ایجاد شده است 
که به صورت بخشــی و جزء جزء مورد اســتفاده قرار می گیرند، 

افزود: تجمیع و تمرکز این ظرفیت ها می تواند آورده های بســیار 
بزرگ تر و با اهمیت تری را برای کشور و ملت عزیز به ارمغان آورد 
که تاکنون کمتر به آن توجه و یا حداقل متناسب با اندازه این توان 
موجود، مورد بهره برداری قرار نگرفته است. امیر سرتیپ حاتمی 
تصریح کرد: صنعت دفاعی با توجه به پیشرفت های برجسته آن 
امروز از توان طراحی محصوالت و دستاوردهای بزرگ و سامانه ای 

برخوردار شــده اســت که می تواند به عنوان پیشــرو و پیشران 
تجمیع و تمرکز داشته های فناورانه کشور عمل کند. وی افزود: 
بر اساس مفاد این توافق نامه در نظر است در حوزه های مورد نیاز 
و اولویت دار دفاعی از قبیل هوایی، فضایی، زیســتی و شناختی 
محصوالت برجسته ای طراحی شــود که بتواند برای بخش دفاع 

برتری ایجاد کند.

وزیر دفاع:
محصوالت برجسته ای در حوزه های هوایی و فضایی طراحی می شود

  نشست آتی آنکارا در مورد سوریه می تواند محلی برای یافتن راه حل های دغدغه های امنیتی شرکت کنندگان باشد ؛ 

تابلــوی ایســت مقابل 
فراریان از تهران

فروغ دیپلماسی، غروب 
تندروی

راه عدالــت از توســعه 
می گذرد

را  خدایــاری  ســحر 
همان هایی کشته اند که برایش 

اشک تمساح می ریزند!

بر اســاس مصوبه هیئت دولت جمهوری اســالمی ایران، در ســال 
جاری بیش از ۴۱۹ میلیارد تومان حق عضویت و کمک داوطلبانه به 
سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی پرداخت می کند. 
در مصوبه هیئت وزیران که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور رسیده، آمده اســت: به وزارت امور خارجه اجازه داده 
می شود ســهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران بابت 
مخارج سازمان ملل متحد و سایر ســازمان های بین المللی در سال 
۱3۹8 که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین 
و مقررات مربوط پرداخت کند. بر اساس جدول مصوب هیئت وزیران، 

وزارت بهداشت در ســال ۹8 باید ۲ میلیون و ۲۱۷ هزار و 800 دالر 
به سازمان جهانی بهداشت - برنامه تحقیقات بیماری های گرمسیری 
پرداخت کند؛ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در ســال جاری 
یک میلیون و ۷۹۱ هزار و ۲0۴ فرانک سوئیس به سازمان بین المللی 
کار پرداخت می کند. پرداختی وزارت جهاد کشــاورزی به ســازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز یک میلیون و ۲۷۴ هزار و ۹۹5 دالر 
و 886 هزار و ۴۷۷ یورو اســت؛ این وزارتخانه همچنین طبق مصوبه 
هیئت وزیران، 500 هزار دالر به گروه مشاورین بین المللی تحقیقات 
کشاورزی پرداخت خواهد کرد. وزارت راه و شهرسازی نیز ۱۲۷ هزار 

و ۹۲۱ دالر آمریکا و ۲3۷ هزار و 556 دالر کانادا به سازمان بین المللی 
هواپیمایی کشوری )ایکائو( و ۲۹8 هزار و ۲۲۴ فرانک سوئیس سازمان 
جهانی هواشناسی پرداخت می کند؛ پرداختی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 53۷ هزار و ۲38 دالر 
است. هیئت وزیران همچنین مصوب کرده، وزارت علوم 68۹ هزار و 
۹۴۷ دالر و 53۱ هزار و 68۹ یورو به یونسکو پرداخت کند. همچنین 
در این جدول مبلغ پرداختی وزارت نفت به اوپک، یک میلیون و ۷00 
هزار یورو و وزارت خارجه به ســازمان ملل متحد ۱۹ میلیون و 555 

هزار و ۲۹6 دالر است.

چهره ها

ایران، ساالنه چقدر به مجامع بین المللی پول می دهد؟

علیرضا کریمیان
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برگزاری نخستین نمایشگاه پوشش های ساختمانی در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

 عدم استقبال کشاورزان 
از خرید تضمینی گندم

به دلیــل پایین بودن قیمــت خرید تضمینی 
نســبت به بازار آزاد تاکنون کمتــر از نیمی از 
گندم تولید شده در استان اصفهان خریداری 
شده اســت. کارشــناس زراعت گندم جهاد 
کشاورزی اصفهان با اشــاره به اینکه به دلیل 
تولید دو برابری گندم در اســتان پیش بینی 
شده بود، بیش از 200 هزار تن گندم تضمینی 
از کشــاورزان خریداری شــود، افزود: از آغاز 
خرید تضمینی این محصول، تاکنون 87 هزار 
تن گندم از کشاوزان استان با مبلغ هزار و 479 
میلیارد ریال خریداری شــده اســت. مهران 
توکلی بــا بیان اینکه براســاس مصوبه هیئت 
دولت، قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم 
17 هزار ریال تعیین و ابالغ شده، ادامه داد: از 
این میــزان گندم خریداری شــده، 85 تا 90 
درصد مطالبات کشاورزان در این مدت پرداخت 
شده است. وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی 
گندم از کشاورزان اصفهانی از اواخر اردیبهشت 
آغاز و تا مهر ادامه دارد، گفت: در حال حاضر 48 
مرکز شامل سیلوی شــهید مطهری اصفهان، 
کاشان، شاهین شهر و 45 مرکز خرید مباشری 
آماده خرید گندم از کشاورزان استان اصفهان 

هستند.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان:
قانون پیش فروش برای رونق 
مسکن نیازمند بازنگری است

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان 
با بیان اینکه قانون پیش فروش برای رونق بازار 
مسکن نیازمند اصالح است، گفت: قانون پیش 
فروش امروز در عمل به قانــون عدم فروش یا 
عدم پیش فروش تغییر کرده است. احمد توال، 
با بیان اینکه برای تحرک ســاخت و ساز بازار 
مســکن، دو اتفاق باید رخ دهد، تاکید کرد: در 
گام نخست باید تســهیالت ویژه بانکی به این 
بخش تخصیص یابد و حداقل 40 تا 50 درصد 
هزینه های مسکن را بانک پرداخت کند و رقم 
وام بین 150 تا 200 میلیون تومان شود. وی 
توضیح داد: به دلیل شــرایط ســخت، فعاالن 
ساخت و ســاز جرات پیش فروش ندارند، چرا 
که در صورت بروز مشــکل، احتمــال زندانی 
شــدن آنها وجود دارد در نتیجه ســاختمان 
ســازان اقدام به پیش فــروش نمی کنند و به 
اجبار با ســرمایه خود کار می کننــد، در این 
صورت توان ساختمان سازی کاهش می یابد؛ 
مثال به جای 100 واحد، 50 واحد ساختمانی 

ساخته می شود.

بازار

 پاک کن

رییس اتحادیه لوازم التحریر فروشان اصفهان:
 از تخفیف ده درصدی

 لوازم التحریر ایرانی استفاده شود
افزایش ســه برابری قیمت لــوازم التحریر موجب 
نگرانی فروشــندگان و خریداران در اصفهان شده 
است. رییس اتحادیه لوازم التحریر فروشان اصفهان 
با بیان اینکه نوسانات ارز موجب این گرانی ها شده 
گفت: به مردم توصیه می شود لوازم التحریر ایرانی 
بخرند و از تخفیف 10 درصدی که به فروشندگان 
ابالغ شده، بهره مند شوند. اکبر چیت ساز با اشاره به 
اینکه بازرسان اتحادیه و اصناف بر فروشندگان لوازم 
التحریر نظارت دارند افزود: نیاز اســت که سازمان 
صمت نیز بر عرضه و فروش لوازم التحریر در این ایام 

نظارت داشته باشند.

 فعالیت بیش از  6 میلیون
 دستگاه کارتخوان در کشور

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر 
۶ میلیون و ۳70 هزار دســتگاه کارتخوان فعال در 
شبکه پرداخت الکترونیک وجود دارد که تهران با 
سهم بیش از یک پنجم صاحب بیشترین تعداد پایانه 
فروش در کشور است. بر اساس گزارش شاپرک، تا 
پایان مرداد ماه سال جاری استان های تهران با یک 
میلیون و 244 هزار دستگاه، خراسان رضوی با 489 
هزار دســتگاه، اصفهان با 458 هزار پایانه، فارس با 
۳87 هزار دستگاه و خوزستان با ۳2۳ هزار پایانه به 
ترتیب بیشترین تعداد کارتخوان دارای تراکنش در 

کشور را به خود اختصاص داده اند.

هشدار به خریداران طال و سکه 
در فضای مجازی

رییس اتحادیــه طال و جواهر تهران بــا بیان اینکه 
معامالت طال و ســکه در فضای مجازی فاقد مجوز 
است، گفت: امکان رسیدگی به تخلفات رخ داده در 
این بخش وجود ندارد. ابراهیم محمدولی، افزود: نامه 
نگاری هایی گسترده با نهادهای ذی ربط انجام داده 
و اعالم کردیم که به دالیل فنی هنوز زیرساخت ها 
و بستر خرید و فروش طال در فضای مجازی فراهم 
نیست. وی اضافه کرد: خریداران طال تمایل دارند که 
از نزدیک مصنوعات طال را مشاهده و آن را امتحان 
کنند؛ اما در فضای مجازی این امکان وجود ندارد. 
در حال حاضر معامالت طال و سکه در فضای مجازی 
از طرف نهاد خاصی رصد نمی شود، بنابراین امکان 

رسیدگی به تخلفات وجود ندارد.

 پاک کن کنکو مدل ارگو 
تاچ بسته 60 عددی 

 99,000
تومان

col�   پاک کن کنکو مدل
or بسته 8 عددی 

 15,000
تومان

 پاک کن کنکو مدل ارگو 
تاچ بسته 70 عددی 

 99,000
تومان

فرونشست زمین، موضوع تازه ای نیست و چند سالی 
اســت دغدغه های جدی نسبت به وضعیت بحرانی 
دشت ها در ایران مطرح می شود. فرونشست زمین، 
بحرانی اســت که در پی تخلیه آبخوان ها در بیشتر 
اســتان های کشــور از جمله یزد، فارس، سمنان، 
خراسان، همدان و اصفهان دیر یا زود به وقوع خواهد 
پیوست؛ اما مدیران و ما مردم ترجیح می دهیم ساده 
لوحانه بارندگی های مقطعی را درمانی برای این درد 
بدانیم و به عاقبت این بحران فکر نکنیم. این در حالی 
است که ابعاد فاجعه خالی شدن زمین از سفره های 
آب در حال رخ نمایاندن اســت. این خطر چندان 
جدی گرفته نمی شود و این را می توان از نبود برنامه 
برای تقویت آبخوان ها و ســفره های آب زیرزمین 
فهمید و اینکه به  رغم وضعیت بحرانی در اصفهان 
همچنان صیفی جات و کاشت برنج با این توجیه که 
بارندگی خوب بوده، در استان به وفور کشت می شود 
و هیچ مسئولی دغدغه ای در مورد مصرف بی رحمانه 
آب در ســطح زمین و خالی کردن ســفره آب زیر 
زمینی ندارد. فرونشست زمین به زلزله خاموش هم 
معروف است؛ در برخی از مناطق استان، این پدیده 
موجب ایجاد شکاف های چند کیلومتری شده است. 
فرونشست، پدیده ای است که در اثر خالی شدن آب 
الیه های زیرین سطح زمین و در نتیجه پوکی خاک 
و فشار ناشی از وزن طبقات باالیی رخ می دهد، این 
اتفاقات باعث می شود که ســطح زمین به صورت 
تدریجی و در برخی موارد به صــورت ناگهانی فرو 
بنشیند و ترک ها، شکاف ها یا فروچاله هایی در سطح 
زمین ایجاد شود. کارشناسان می گویند فرونشست، 
برگشت ناپذیر است و با وقوع آن فضاهای خالی خاک 
که در واقع به عنوان مخزنی طبیعی برای نگهداری 
آب های زیرزمینی عمل می کنند، بسته می شود و در 
نتیجه خاک خاصیت نفوذپذیری و مخزنی خود را 

برای همیشه از دست می دهد. 
نکته نگران کننده اینکه این بحران در حال پیشروی 
در بیخ گوش شهرهای بزرگی مانند تهران و اصفهان 
است تا جایی که فرونشست در نزدیکی اصفهان از 
مرز بحران هم عبور کرده است. بر اساس اعالم مدیر 

بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه مسکن 
و شهرسازی گفت: سه منطقه جنوب و جنوب غرب 
تهران و شــهر اصفهان در وضعیــت بحرانی از نظر 
خطر فرونشست زمین و تاثیر آن بر زیرساخت های 
حمل و نقل و تاسیسات شهری قرار دارند. علی بیت 
اللهی افزود: در تمامی ۶09 دشت بزرگ و شناخته 
شده کشور فرونشست وجود دارد و در 405 دشت 
این موضوع از حــد بحرانی عبور کرده اســت. وی 
گفت: با این حال در صورتی که قصد اولویت بندی 
مناطق فرونشست کشور را داشــته باشیم جنوب 
و جنوب غرب تهران تا منطقه شــهریار اشــتهار و 
ورامین و شهر اصفهان، مناطق بحرانی از نظر تاثیر 
فرونشست بر زیرســاخت های شهری، شریان های 
حیاتی و سامانه های حمل و نقل هستند که باید هر 
چه زودتر مورد توجه ویژه قــرار بگیرند. بیت اللهی 
اضافه کرد: در اســتان اصفهان در مناطقی از شهر و 

شمال شهر اصفهان، فرونشست به یک معضل عمده 
تبدیل شده است به طوری که در مجاورت فرودگاه 
و حتی در حاشیه استادیوم تازه تاسیس نقش جهان 
شکاف های حاصل از فرونشست روی زمین خود را 
نمایان کرده و خطر فرونشســت برای شهر اصفهان 
یک خطر بسیار جدی اســت. این وضعیت در حالی 
است که برنامه ها و نگرانی مســئوالن آب اصفهان 
تنها در زمینه بازی با کلماتی مانند لزوم و ضرورت 
خالصه می شود و خبری از برنامه های اجرایی نیست 
. به تازگی مدیر برنامه ریزی شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان اعالم کرد، پایش دقیق میزان و کاهش منابع 
آبی زیرزمینی و ســفره های آبی برای جلوگیری از 
فرونشست زمین در این استان ضروری است. هر چند 
این مقام مســئول به پایش چاه های آب و نظارت ها 
برای جلوگیری از برداشــت های غیر قانونی اشاره 
کرد؛ اما تقریبا هیچ راهکار و برنامه ای برای پیشروی 

و تقویت آبخوان ها و سفره های آب زیرزمینی اعالم 
نشده است.هشــدارها در این زمینه در حالی جدی 
گرفته نمی شود که بر اساس آمار و ارقام رسمی در 
حالی که در همه جای دنیا فرونشســت بیشتر از 4 
میلی متر بحران تلقی شــده و کارگروه های ویژه ای 
برای جلوگیری از پیشروی آن تشکیل می شود، در 
برخی از مناطق کشور تا بیش از 50 سانتی متر شاهد 
فرونشست زمین هستیم؛ اما خبری از راه حل نیست. 
به زودی فرونشســت ها ارمغان های دیگری مانند 
سیل و خرابی های بیشتر با هر بارندگی را به امغان 
خواهند آورد. نشســت زمین موجب از میان رفتن 
نفوذ پذیری طبیعی خاک خواهد شــد و عدم نفوذ 
آب به زمین و در نتیجه وقوع سیالب های ویرانگر، 
ورود آب های شیرین ناشــی از بارش به کویرها و از 
دسترس خارج شدن و شور شدن آنها از دیگر عوارض 

خواهد بود.

زلزله خاموش، بیخ گوش اصفهان

   بر اساس اعالم بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، خطر فرونشست 
زمین در تهران و اصفهان از حد بحرانی عبور کرده است؛

۳5 شرکت معتبر فعال داخلی در نخستین نمایشگاه پوشش های ســاختمانی اصفهان )Coverex( حضور خواهند 
داشت. این نمایشــگاه در روزهای 2۶ تا 29 شهریورماه در محل برپایی نمایشــگاه های بین المللی استان واقع در پل 
شهرستان برگزار می شود و شرکت های فعال در زمینه شیشه و سازه های نما، پوشش های نانو، پوشش های بزرگ نمای 
ساختمان، چوب، سیمان، رنگ و... را گرد هم جمع خواهد کرد. این شرکت ها که به صورت عمده از دو استان تهران و 
اصفهان در نمایشگاه حضور می یابند، فعالیت ها، کاالها و توانمندی های خود را در مساحتی بالغ بر سه هزار مترمربع 
فضای نمایشگاهی به نمایش خواهند گذاشت. اصفهان برای نخستین بار در کشور میزبان عنوان نمایشگاه پوشش های 

ساختمانی است. همین عامل سبب شده تا شاهد برگزاری یک نمایشگاه کامال تخصصی باشیم.

برگزاری نخستین 
نمایشگاه پوشش های 
ساختمانی در اصفهان

خبر
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نوبت دوم

 IR ۳۳01000041011014۳02۳0298 نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا
نزد بانک مرکزي مطابق جدول فوق به نام شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت)ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري 

روزهاي کاري با شماره 0۳1-۳۶270820(
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 98/0۶/1۶ لغایت ساعت 1۶:00 روز پنجشنبه مورخ 98/0۶/28

جلسه توجیهي و بازدید: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها )همراه با معرفي نامه( در جلسه توجیهي و بازدید در روز دوشنبه مورخ 
1۳98/07/01 ساعت 09:00 صبح به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شــرکت برق منطقه ای اصفهان، معاونت طرح و توسعه 

تشکیل می گردد،  الزامي بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود.
مهلت و محل تحویل پاکات:  نسخه الکترونیکي کلیه مدارک و مستندات؛ بایستي حداکثـر تا ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 
98/07/1۳ در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( بارگذاري و نسخه فیزیکي آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایي پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ  1۳98/07/1۶- سالن کمیسیون معامالت ساختمان 

معاونت مالي و پشتیباني شرکت برق منطقه اي اصفهان
شرایط مناقصه و فراخوان:  

1-سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
2-به پیشنهادهایي که فاقد تضمین یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
ضمنًا مي توانید این آگهي را در سایت هاي اینترنتي مشاهده کنید
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مبلغ تضمین شرکت موضوعشرح
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مناقصه 
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تکمیل عملیات ساختمانی پست 
63/202.499.000.000 کیلوولت GIS مبارزان

دارا بودن گواهي نامه صالحیت پیمانکاري معتبر، 
با حداقل رتبه 5 ابنیه به همراه 5 تأسیسات 

یا 5 نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور

 دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: وضع عوارض در زمینه صادرات ســنگ آهن باید در 
همان زنجیره فوالد در صندوقی تحت عنوان حمایت از فرآوری مواد معدنی صرف فراوری ســنگ 

آهن شود و میزان آن، آنچنان باال برود که برای صادرکنندگان صرفه ای وجود نداشته باشد.
رسول خلیفه سلطانی اظهار کرد: خودمان کمک کنیم که ارزش افزوده باال برود و بدانیم که اگر مواد 
اولیه صادر شود، سود از دست می رود. وی با تاکید بر این که باید تالش کنیم کارخانجات به سمت 
تعطیلی نروند، اظهار کرد: باید سنگ آهن، عیاری سازی شود و به سمت تولید کنسانتره برود و در 
نهایت به محصول تبدیل شود و کسب و کار ایجاد کند. دولت نیز باید کنترل کند به میزانی که سنگ 
آهن، آب، زیر ساخت، حمل و نقل، گاز و ... داریم مجوز طرح فوالدی بدهد.رسول خلیفه سلطانی 
گفت: ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه برای تولید فوالد سرمایه گذاری کردند؛ اما اکنون این دو 
فوالدساز بزرگ کشور با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شدند، ضمن اینکه متاسفانه مجوزهایی نیز 
برای تولید فوالد در راه است که باید از آنها جلوگیری شود.دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد تصریح 
کرد: همانطور که باید مانع صادرات سنگ آهن به عنوان خام فروشی شویم، نباید جلوی صادرات 
فوالد که ارزش افزوده دارد، گرفته شود، هر بخشــنامه ای که در این باره صادر شود، یک بخشنامه 

ضد اقتصاد ملی است.
وی افزود: فوالدی ها و معدنی ها باید در یک فضای واقعی گفت وگو به نتایج و راه حل های منطقی و 
جامع برسند. این صنایع با هم افزایی و آینده گری می توانند نقش موثری در توسعه کشور و اقتصاد 
منهای نفت داشته باشند.رسول خلیفه سلطانی اظهار کرد: امســال احتماال 2۶ میلیون تن تولید 
فوالد داریم که 1۳ میلیون مصرف واقعی می شــود. بر این اساس طی ماه های گذشته حدود 7 تا 8 
میلیون صادرات داشتیم و این در حالی است که 5 میلیون ظرفیت خالی صادرات داریم، یعنی اگر 
خام فروشی نبود و تولید داشتیم، می توانستیم 5 میلیون تن بیشتر صادر کنیم. اگر توان تولید داخل 
و مواد اولیه پایدار تامین شود، ظرفیت های معطل صنایع فوالدی داخلی و همچنین ظرفیت های 

خالی صادراتی تکمیل خواهد شد.

خام فروشی سنگ آهن، ۵ میلیون تن از صادرات 
فوالد کشور کم کرد

مرضیه محب رسول
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»مهر کریمانه« واقفان 
شهرضایی

واقفان شهرضایی با اهدای 200  شهرضا
بســته نوشــت افزار به پویش »مهر کریمانه« 

پیوستند.
رییــس اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان 
شــهرضا گفت: در آستانه بازگشــایی مدارس، 
این بســته ها به ارزش حدود 300 میلیون ریال 
از محل موقوفه محمد ابراهیم تهیه و بین دانش 
آموزان بی بضاعت توزیع شد. فرهاد عرب با بیان 
اینکه هر بســته مهر تحصیلی شامل کیف، انواع 
مداد، جامدادی، دفتر و اقالم مشابه است، گفت: 
در راستای حمایت از کاالی ایرانی و رونق تولید، 
کلیه اجناس مذکور از بهتریــن تولیدات ایرانی 
متناســب با مقطع تحصیلی دانش آموزان تهیه 
شد. پویش مهر کریمانه، پویشی برای حمایت از 

دانش آموزان نیازمند است.

وقف واقف در اردهال
واقف مشهد اردهالی، ششمین  کاشان
وقف سال جاری را در شهرستان کاشان به ثبت 
رســاند. رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان 
گفت: این واقف خیر اندیش تمام شــش دانگ 
منزل مسکونی را در دو طبقه )که طبقه همکف 
مشتمل بر سه باب مغازه به مساحت 81 متر مربع 
و طبقه دوم 110 متر مربع با کاربری مســکونی 
اســت(، در روســتای باریکرســف وقف کرد. 
حجت االســالم اصغر توســلی افزود: ارزش این 
موقوفه حدود سه میلیارد ریال ارزیابی شده است. 
گفتنی است، شهرستان کاشان دارای دو هزار و 
313 موقوفه و هشت هزار و 725 رقبه وقف شده 

است.

بهسازی 70 درصد از مسیر 
فریدون شهر - پشتکوه

سرپرست معاونت مهندسی  فریدونشهر

و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: 
به دنبال بارش های ســیل آسا در بهار امسال و 
تخریب قسمتی از مسیر ارتباطی گردنه کلوسه 
در محور فریدون شهر- پشــتکوه به طول 11 
کیلومتر، تاکنون بهسازی 70 درصد این مسیر 
انجام شده است. عباس صالحی پیش بینی کرد: 
بهسازی کامل این مسیر تا چندماه آینده و قبل 
از آغاز بارندگی ها به پایان برسد. وی از قرار داد 
دوساله ساخت و بهســازی حدود 25 کیلومتر 
دیگر ازمســیر ارتباطی هفت روستای پشتکوه 
فریدون شهرشــامل کاهــگان ســفلی و علیا، 
وســتگان، وزوه، دورک، پشــندگان و کلوسه 
خبرداد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود 
سه کیلومتر از این مسیر ارتباطی بهسازی شده 
اســت. فرماندار فریدونشــهر نیز میزان اعتبار 
پیش بینی شــده برای اجرای این طرح را 60 
میلیارد ریال اعالم کرد وگفت: به دلیل کمبود 
اعتبارات دولتی اختصاص یافتــه، این طرح با 
کنــدی پیش می رود. ناصر اســدی افــزود: با 
بهسازی این مسیر ارتباطی تردد بیش از دو هزار 

نفر از ساکنان این مناطق آسان تر می شود.

برگزاری مسابقه ورزشی ویژه 
توانخواهان ذهنی دختر نایین

مسابقه ورزشی ویژه معلوالن  نایین
کم توان ذهنی دختر نایین در راســتای اجرای 
طرح ورزش های تطبیقی در این شهرســتان 
برگــزار شــد. رییــس اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان نایین در ایــن زمینــه گفت: این 
مسابقه ورزشــی در قالب دو مرحله به صورت 
کوتاه و پرتاب توپ در سبد با حضور 30 نفر از 
توانخواهان ذهنی دختر شهرستان برگزار شد 
که در پایان نیز همه شرکت کنندگان جوایزی 
به رســم یادبود دریافت کردند. بشیر حمیدی 
افزود: این مســابقه ورزشــی ویژه توانخواهان 
ذهنی در محل مرکز خیریه نگهداری سالمندان 
و توانخواهان الزهرا با کمک امور ورزش بانوان، 
هیئت ورزش های روســتایی و بازی های بومی 
محلی و هیئت جانباران و معلولین نایین برگزار 
شــد. وی یادآور شــد: در طــرح ورزش های 
تطبیقــی محله محــور، هیئت هــای مختلف 
ورزشی موظف هستند اماکن و فضاهای ورزشی 
خود را هفته ای یک بــار در اختیار زنان باردار، 
ســالمند، ناشــنوایان، نابینایان، توانخواهان و 
زنان مبتال به بیماری های خــاص قرار دهند. 
هم اکنــون در مرکز ســالمندان نایین 2۴ نفر 
سالمند و 73 نفر توانخواه ذهنی نگهداری شده 

و 50 نفر سالمند نیز در خانه معاینه می شوند.

چهرهها

آیین»مقتل خوانی«  در گز برخوار برگزار شد

پیشنهادسردبیر:

اخبار

شهردار کلیشاد وسودرجان مطرح کرد:
 بازدید ایمنی آتش نشانان

  از مدارس
شــهردار کلیشــاد 
وسودرجان از بازدید آتش نشانان این شهرداری 
از وضعیت ایمنی مدارس در آســتانه آغاز سال 
تحصیلی جدیــد خبر داد. حامد اخگر با اشــاره 
به نزدیکی آغاز ســال تحصیلی، اظهــار کرد: به 
مناسبت فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس، 
ایستگاه آتش نشانی شهرداری کلیشادوسودرجان 
تمهیداتی را برای ایمنی واحدهای آموزشی در نظر 
گرفته است. وی تصریح کرد: از همه مدارس، مهد 
کودک ها، معابر اطراف مدارس و امکانات آموزشی 
توسط کارشناسان آتش نشان بازدید و توصیه های 
الزم داده شده است. شهردار کلیشادوسودرجان 
خاطرنشــان کرد: تاکنون از 50 مــدارس و مهد 
کودک شهر و همه مســاجد، امامزاده ها، تکایا و 
هیئت های مذهبی بازدید شده است. اخگر، با بیان 
اینکه رعایت اصول ایمنی بخش مهمی از فرهنگ 
شهرنشینی اســت، گفت: در مرحله نخست این 
طرح تا قبل از شروع سال تحصیلی از همه مدارس 
و امکانات آموزشی بازدید شــد و در مرحله دوم 
با آغاز سال تحصیلی کارشناســان آتش نشانی 
با حضور در مــدارس و آموزش نــکات ایمنی و 
اطفای حریق به دانش آموزان، آنها را با مقدمات 
اطفای حریق و شــیوه اســتفاده از کپسول های 
آتش نشانی آشنا می کنند. وی تاکید کرد: افزایش 
ساعات و جلســات آموزش عمومی ایمنی عالوه 
بر کاهش هزینه خدمات ایمنی در شــهر، باعث 
ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان شده و وقوع 
حوادث غیرمترقبه را به میزان قابل توجهی کاهش 

می دهد.

شهردار بهارستان خبر داد:
 آمادگی شهرداری بهارستان 

برای استقبال از ماه مهر 
بهارستان شهردار بهارستان در ارتباط با 
فرا رســیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید 
گفت: شهرداری و شورای اســالمی بهارستان با 
آمادگی کامل به استقبال ماه مهر می رود و همه 
زمینه های مربــوط را فراهم ســاخته تا دانش 
آموزان،دانشجویان ،والدین و فرهنگیان واساتید 
بتوانند در بهترین شرایط سال تحصیلی  جدید را 
آغاز کنند. داوود بحیرایی افزود: سازمان حمل و 
نقل همگانی شهرداری بهارستان با برگزاری دوره 
آموزشــی و جلســه توجیهی جهــت رانندگان 
سرویس های مدارس و ساماندهی اتوبوس های 
درون شهری و برون شهری آماده استقبال از ماه 
مهر شده است و هم اکنون از مجموع 50 دستگاه 
واحد اتوبوس ســازمان حمل و نقــل همگانی 
شــهرداری بهارســتان، ۴۹ اتوبــوس در حال 
خدمت رسانی اســت که امیدواریم تا اول مهر با 
آماده ســازی یک دســتگاه واحد اتوبوس دیگر 
ظرفیت حمل و نقل داخلی و برون شــهری شهر 
بهارســتان با 100 درصد توان خود، آماده ارائه 
خدمــات بــه شــهروندان بــه ویــژه دانــش 

آموزان،دانشجویان  و فرهنگیان و اساتید شود.
شهردار بهارستان در ادامه با اشاره به آمادگی کامل 
شهرداری و شورای اسالمی شهر بهارستان جهت 
آغاز ماه مهر گفت: درصدد هســتیم تا یک مانور 
آمادگی تجهیزات و نیروهــای خدماتی، حمل و 
نقل ، آتش نشــانی اورژانس هالل احمر و پلیس 
راهور را در سطح شهر قبل از بازگشایی مدارس 
برگزار کنیم که تاریخ دقیق و محل برگزاری این 
مانور اطالع رسانی خواهد شد.  شهردار بهارستان 
با اشــاره به فعالیت های فرهنگی شــهرداری به 
مناسبت آغاز ســال تحصیلی جدید در مدارس 
و دانشــگاه ها افزود: بدون شــک سال تحصیلی 
جدید را با تعاملی سازنده در برنامه های فرهنگی 
با مجموعه های آموزشــی شهر شــاهد خواهیم 
بود و برنامه های  آموزش ســبک زندگی ایرانی 
اسالمی جهت والدین، دانش آموزان و دانشجویان، 
مســابقات ورزشــی، فرهنگی مذهبی، تشویق 
نخبگان دانش آموزی و دانشــجویی  و رتبه های 
برتر کنکور،  شناسایی نخبگان فرهنگی مدارس  
و دانشگاه ها و استفاده از آنان در فعالیت های 
فرهنگی و برنامه های اجرایی سطح شهر از اهم 
برنامه های در دســت اقدام معاونت فرهنگی 

اجتماعی شهرداری خواهد بود. 

مسئول عقیدتی، سیاسی سپاه  سمیرم
حضرت صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان در 
جمع هادیان سیاسی و روحانیون مساجد سمیرم، 
اظهار داشــت: در جای جای بیانیه گام دوم شاهد 
تاکید رهبری بر نقش جــوان و جوانان در تحقق 

اهداف انقالب و نظام هستیم. 
حجت االســالم ســید شــفاعت ا... موســوی با 
بیــان اینکه میــدان دادن به جوانــان و تاکید بر 
انتقال روحیه »مــا می توانیم« از دیگــر نکته ها 
در بیانیه اســت، افزود: دانش افزایی بــا تکیه بر 
اخالق و معنویــت نیز مورد نظر معظم له اســت. 
وی خاطرنشــان کرد: هر حرکت و فعالیتی اگر با 
معنویت و تقوا همراه شــود بهترین نتیجه را در بر 
خواهد داشت و ما نیز باید در این مرحله بر محور 
ارتقای معنویت و اخالق جامعه متمرکز شــویم. 
مسئول عقیدتی، سیاسی ســپاه اصفهان تصریح 
کرد: ســبک زندگی اســالمی و دوری و مقابله با 
منش و روش زندگی غربی نیز در ادامه بر آن تاکید 
و توصیه شده و همگان باید با عمل کردن، گفتمان 
ســازی و مطالبه گری این موارد را دنبال کرده و 

محقق کنیم.
 وی ادامه داد: سیاســت اصلی دشــمن در دوره 
کنونی جهل و ناآگاه نگه داشتن مردم است، یعنی 
همان کاری که معاویه در صدر اسالم انجام می داد 
و دشمنان امروز نیز همان روش را اجرا می کنند. به 
گفته حجت االسالم موسوی، نقشه راه بیانیه گام 
دوم انقالب ابتدا تجربه گرفتن از گذشــته، سپس 
توجه به برنامه دشــمن و دوری از ســاده انگاری 
در این بخش اســت چرا کــه بزرگ ترین تاکتیک 
آنها، غفلت ما از برنامه هــا و توطئه های پی در پی 

آنان است.
 این مقام مســئول در حوزه نمایندگی ولی فقیه 

سپاه اصفهان، اظهار داشــت: پایبندی به اصول، 
دفاع از مظلومان، مدیریت جهادی با توصیه نسبت 
به بهره گرفتن از جوان ها، حرکت به سمت قله های 
دانش، مبارزه با فساد و تاکید بر معنویت و اخالق 

راهبردهای بیانیه گام دوم هستند. 
وی با اشاره به اینکه رهبری در این بیانیه راهبردها 
و سیاست های کلی را مشــخص کرده اند، افزود: 
مخاطب گام دوم عموم مردم و مســئوالن هستند 
و هر کســی در حوزه کار و فعالیت خود باید نقش 

خود را به بندهای بیانیــه تطبیق دهد تا به تدریج 
شکوفایی و بالندگی نظام در ۴0 سال دوم به ثمر 

بنشیند.
 حجت االســالم ســیدمحمد موســوی از جمله 
نتایج و ثمرات انقــالب را تثبیت امنیت و تمامیت 
ارضی، جهش در علم و دانش، مشارکت مردم در 
تعیین سرنوشت، ارتقای بینش سیاسی عمومی و 
ایستادگی در برابر مســتکبران و زورگویان عنوان 
کرد. شــناخت منطقــه ای و محلــی ظرفیت ها و 

توانمندی ها برای کار بهتــر در هر بخش، اهمیت 
آموزش وپرورش و مدارس به عنوان مراکز حساس 
عمومی و فرهنگــی برای کار و تالش بیشــتر در 
ابعاد مختلف بیانیه گام دوم، توجه به دانشگاه ها و 
جوانان، حضور بیشتر و موثر روحانیون در محافل 
عمومی و مدارس، مطالبه گری برنامه ها و راهبردها 
از مسئوالن و اهمیت دادن به فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر در جامعــه از جمله مهم ترین موارد 

عنوان شده حاضران در این نشست بود. 

جوانان در تحقق بیانیه گام دوم انقالب نقش اساسی دارند

شهردار فوالدشــهر در نشســت با سرپرست  فوالدشهر
فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: فوالدشهر یک از قدیمی ترین 
شهرهای کشور است که با تاسیس کارخانه ذوب آهن احداث شد و 
در سالیان اخیر به یکی از شهرهای مهاجرپذیر استان تبدیل شده 
است. بابک محمدی افزود: در سال 1385، عملیات احداث 32 هزار 
واحد مسکونی در فوالدشهر اجرا شد که افزایش چشمگیر جمعیت 

شهر را به دنبال داشت. محمدی با بیان اینکه عمر شبکه آب رسانی 
فوالدشهر 50 ســال اســت، ادامه داد: شــهرداری فوالدشهر با 
بهره برداری از پروژه های متعدد و به روزرسانی شبکه آبیاری شهر، 
سبب کاهش چشمگیر هزینه های شــهری در حوزه نگهداری و 
آبیاری فضای سبز شده است؛ اما مسئله مهم فرسوده بودن شبکه 
آب رسانی شهر است. وی با بیان اینکه نیمی از فضای سبز فوالدشهر 

با تانکر آبیاری می شــود، اضافه کرد: بعد از گذشت 50 سال اکثر 
شبکه های آب رسانی در فوالدشهر فرسوده شده و با توجه به اینکه 
در گذشته طرح بهسازی شــبکه در کمیته دفتر فنی استانداری 
اصفهان مصوب شده است انتظار می رود اقدامات الزم انجام گیرد تا 
در وزارت کشور تصمیمات الزم در خصوص زیرساخت ها و شبکه 

آب رسانی شهر فوالدشهر اتخاذ شود.

 شهردار فوالد شهر:
شبکه آبرسانی فوالدشهر فرسوده است

  مسئول عقیدتی، سیاسی سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان: 

رییس انجمن دوستداران میراث فرهنگی نجف آباد:
تخریب، جان دو قلوهای صفا را تهدید می کند

برج های دوقلوی صفا، بنای تاریخی ۴00 ساله در نجف آباد در خطر تخریب قرار دارد.  نجفآباد
رییس انجمن دوستداران میراث فرهنگی نجف آباد گفت: می گویند مالک اجازه ورود به »برج کبوترخانه 
صفا« را نمی دهد، حتی متولی حفاظت از این اثر تاریخی هم یکی از مقصرانی است که هشدارهای بی وقفه 
فعاالن میراثی شهرستان نجف آباد را جدی نمی گیرد.حسین نجفی پور افزود: هر چند برخی پژوهشگران 
تاریخ دقیقی را برای زمان ســاخت برج های دوقلوی صفا نسبت نمی دهند؛ اما بر اساس اسناد باقی مانده 
وقتی »غالمعلی رادی« مشــهور به »آق غالمعلی« در دوره قاجار باغی را در اطراف نجف آباد خریداری 
کرده، این برج ها در آن قرار داشته اســت، بنابراین می توان پیشینه ساخت این برج ها را دست کم مربوط 

به دوره صفویه یا زندیه دانست.

مفاد آراء
177 /6 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي 
ماده 1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي مــاده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص 
يا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشــند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در 
روستاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسليم و رســيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي 
تقديم دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت 

منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي کــه اعتراض در مهلت قانوني 
واصل نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000244-1398/05/12-  آقای منصور امين جعفری 
فرزند حسينقلی ششدانگ يک درب باغ به مساحت 1701/89 متر مربع پالک شماره 
758 فرعی از 127 اصلی واقع در اراضی خلف دزجا دهاقان انتقال عادی به رسمی مع 

الواسطه از طرف خانم فرخ سلطان امين جعفری فرزند اسداله )مالک رسمی(.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/24

م الف:576707  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

تئاتر »مه لقا« به نویســندگی،  نجفآباد

طراحی و دراماتورژی محمدجواد سجادی، از 25 
شــهریورماه در تماشــاخانه نگاه نجف آباد روی 
صحنه می رود. محمدجواد سجادی ضمن اعالم 
این خبر، اظهار کرد: »مه لقا« یک درام عاشــقانه 
تاریخی است که داستان آن به زمان پهلوی دوم 
مربوط می شود و متن آن بر اســاس نمایشنامه 
»پایین گذر سقاخانه« به قلم اکبر رادی نگاشته 

شده است.
 وی ادامه داد: شیوه نمایشنامه نویسی و فرم اجرا 
در این تئاتــر موردتوجه قرارگرفتــه و در آن به 
پارامترهای نمایش ایرانــی و به طور خاص تعزیه 
اهمیت داده شده اســت. نوعی گره افکنی  که بار 
دراماتیک داستان را ایجاد می کند نیز به واسطه 

برپایی یک تعزیه ایجاد می شود. 
این نویســنده تصریح کرد: تئاتر »مه لقا« ســه 
کاراکتر اصلی به نام سیاوش، شاه غالم و مه لقا دارد 
 و سیاوش و شاه غالم، دو کشتی گیر عاشق هستند 
 کــه بــرای رســیدن بــه مه لقــا باهــم رقابت 

دارند. 
 وی همچنین با اشــاره به وضعیت ســالن تئاتر
 در نجف آباد گفت: تئاتر نجف آباد در ســال های 
 اخیــر همــواره جــزو برترین های جشــنواره
  تئاتر اســتان بــوده و بســتر خوبی بــرای هنر
  تئاتر در آن وجود دارد؛ اما متاســفانه سالن تئاتر
  آن اســتاندارد نیســت و ایــن باعــث ضربه به

 اجرا می شود. 

در تماشاخانه نگاه نجف آباد روی صحنه می رود؛

روایتی از یک عاشقانه تاریخی
در ادبیات کهن ایران زمین همیشه  گزبرخوار
برای هر موضوعی گفته ها و نکات ریزی وجود دارد از 
آن جمله می توان به ضرب المثل »شــنیدن کی بود 
مانند دیدن« اشــاره کرد که تجلــی آن در محرم و 
آیین های سوگواری امام حسین )ع( قابل لمس است. 
نوحه خوانی، سینه زنی و زنجیرزنی همه از شور و شعور 
حسینی است؛ اما جگر شیعیان و عاشقان اهل بیت)ع( 
در لمس بصری واقعه می ســوزد. درک قســاوت و 
کینه توزی بنی امیــه در برابر آل محمد )ص( ممکن 
نیست مگر با لمس عینی از صحنه ای که عمود بر سر 
عباس ابن علی )ع( فرود می آید و عباس با صورت بر 
زمین می افتد، یا تیری که حرمله به وسیله آن عطش 
شش ماهه کربال را ســیراب می کند. اجرای تعزیه و 
مقتل خوانــی حجتی مجســم از واقعه عاشــورا و 
درس های آن است. شامگاه جمعه 22 شهریورماه شهر 
تاریخی و کهن گــز برخوار میزبان برگــزاری آیین 
مقتل خوانی توسط اساتید و پیشکسوتان نامی استان 
و این شــهر بود. حســن نرگس خانی، تعزیه خوان 
پیشکسوت اصفهان در حاشیه آیین مقتل خوانی در 

شهر گز برخوار، این شهر را شهری با قدمت و فرهنگ 
دانست و اظهار کرد: گواه قدمت این شهر مسجد جامع 
آن است که در قدیم االیام محل عبادت زرتشتیان بوده 
است. وی با ۴2 سال ســابقه در تعزیه خوانی قدمت 
تعزیه خوانی شهر گزبرخوار را 200 سال بیان کرد و 
گفت: در زمان قاجار برگزاری تعزیه در سراسر ایران 
آغاز شد که در شهر گزبرخوار نیز هم زمان این آیین 

برگزار شده است.

همزمان با ایام سوگواری امام حسین)ع(؛

آیین»مقتل خوانی«  در گز برخوار برگزار شد

شهردار شهر گلشن، گزارشی از عملکرد فعالیت خود در این شهرداری از نیمه دوم سال ۹6 تاکنون  گلشن
را ارائه داد. حسنعلی رضایی اظهار کرد: زیر گذر شهر گلشن بااعتبار ۴ میلیارد تومان تا دو ماه آینده به بهره برداری 
می رسد. وی ادامه داد: بحث روشنایی ودفع آب های روان آب،لکه گیری آسفالت، پایش تصویری شهر با 80 میلیون 
تومان هزینه، پارک شهدای گمنام با ۴00 میلیون تومان، بلوارشاهدبا 2/7 میلیارد و موزاییک فرش پیاده روها با 
150 میلیون تومان  از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است. شهردار شهر گلشن اذعان داشت :بودجه سال 

جاری 3/100 میلیارد تومان درنظر گرفته شده که از این مبلغ 60 درصد مختص پروژهای عمرانی است.

  زیرگذر شهر گلشن
  تا 2 ماه آینده 

به بهره برداری می رسد

شهردار گلشن:

خبر
 

بامسئوالن

کلیشادوسودرجان
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کالهبرداری اینترنتی با ترفند تاسیس داروخانه اینستاگرامی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

سوژه

چرا با آلودگی بزرگ ترین 
کارخانه کاغذسازی اصفهان 

برخورد نمی شود؟
کارخانه خمیر و کاغذ اترک اصفهان به رغم آلوده 
کردن منابع آب، خاک و هوا در ۱۰ سال گذشته 
به فعالیت آالینده خود ادامه داده و پیگیری های 
قضایی نیز تاثیری بر تغییــر رویکرد مدیران این 
کارخانه نداشــته اســت. این کارخانــه با وجود 
دستیابی به استاندارهای جهانی در تولید خمیر 
مقوا و بازیافت ضایعات کاغذ؛ به دلیل نداشــتن 
سیستم فاضالب کارآمد، رهاسازی و تخلیه پساب 
در محیط و آلوده کردن منابع آب و خاک در لیست 
صنایع آالینده سازمان حفاظت محیط زیست قرار 
گرفته است. اگرچه گفته می شــود این کارخانه 
کاغذســازی همان ابتدای فعالیت مجوز زیست 
محیطی را دریافت کرده؛ اما از سال ۱۳۸۹ تاکنون 
دفتر محیط زیست شرکت آب منطقه ای اصفهان 
نســبت به آالیندگی بیش از حــد فاضالب این 
کارخانه در جلسات کمیته شورای حفاظت آب 
آشامیدنی هشدار داده و اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان نیز این واحد صنعتی را به مراجع 
قضایی معرفی کرده اســت. با وجود این تاکنون 
مدارا کردن و پیگیری های قضایی سازمان حفاظت 
محیط زیست، تاثیری بر تغییر رویه مدیران این 
کارخانه برای بهبود شرایط نداشــته است. این 
کارخانه به دلیل بازیافت ضایعات و کاغذهای باطله 
خود را دوستدار محیط زیست معرفی می کند در 
حالی که فاضالب خطرناک این کارخانه حدود ۱۰ 
سال است که به دلیل جمع آوری در استخرهای 
عایق نشده به منابع آب زیرزمینی نفوذ می کند. 
حوضچه های کارخانه در باالدست چاه های فلمن 
است و آلودگی به طور مستقیم بر این چاه ها اثر 
می گذارد.مسعود سیدی پور، رییس دفتر محیط 
زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای 
اســتان اصفهان با بیان این مطلب می گوید: در 
منطقه ای که کارخانه بزرگ کاغذسازی اصفهان 
احداث شــده بین آب های ســطحی و آب های 
زیرزمینی،اثر متقابل وجــود دارد. پادگانه های 
آبرفتی اطراف زاینده رود، نفوذپذیری باال و قابلیت 
انتقال زیادی دارد. به بیان ساده تر در این منطقه 
هر آبی که به منابع آب زیرزمینی نفوذ کند شاید 
۵۰۰ متر پایین تر به یک چشمه زیر سطح زمین 
برســد و از این راه در رودخانه زاینده رود تخلیه 
شود. وی می افزاید: بر این اساس آلودگی از یک 
سو وارد منابع آب زیرزمینی و از سوی دیگر وارد 
رودخانه می شود. پایین دست کارخانه چاه های 
فلمن وجود دارد که از آنها آب برداشت می شود. 
رییس دفتر محیط زیســت و کیفیت منابع آب 
شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه 
این کارخانه مجــوز تخصیــص آب دارد، اظهار 
می کند: با این وجود، صنعتی آب بر محســوب 
می شود. بحث ما این است که آب مصرفی را بتواند 
)reuse( بازچرخانی و در سیستم خود بازگرداند. 
آلودگی چه یک قطره چه هزاران لیتر وقتی وارد 
محیط می شــود در چرخه می ماند؛ برای کاهش 
آلودگی باید فکری کرد.مدیرگروه کیفیت منابع 
آب شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به انتقال 
فاضالب کارخانه کاغذســازی به حوضچه های 
تبخیری با مســاحت حدود ۴۰۸۸۲ مترمربع، 
می گوید: حدود ۲۵ درصد از کل فاضالب در این 
حوضچه ها تبخیر می شود و درصد زیادی از آن با 
سرریز حوضچه ها در یک مسیر آبراهه به سمت 
رودخانه زاینده رود می رود و بخشی نیز به منابع 

آب زیرزمینی نفوذ می کند. 

حمل و نقل

 مدیرعامل شرکت حمل و نقل
 دانش آموزی و درون شهری اصفهان:

۲۰ درصد رانندگان سرویس 
مدارس زنان سرپرست خانوار 

هستند
مدیرعامل شرکت حمل و نقل دانش آموزی و 
درون شهری اصفهان گفت: بیش از ۲۰ درصد 
رانندگان ســرویس مدارس، زنان سرپرست 
خانوار هستند و از این راه امرار معاش می کنند. 
مجتبی تاجمیر ریاحــی اظهار کرد: از مجموع 
راننــدگان ســرویس مدارس شــهر اصفهان 
بیش از ۲۰ درصد را زنانی شامل می شوند که 
سرپرست خانوار هســتند و اغلب چون شغل 
 دیگری ندارند با مشــکالت عدیده ای رو به رو 

هستند. 
وی ادامه داد: تعرفه هایی که ساالنه در ابتدای 
سال تحصیلی از سوی شــورای اسالمی شهر 
و سازمان تاکسیرانی بر حسب کیلومتر اعالم 
می شــود، متاســفانه کفاف معاش این قشر را 
نمی دهد. تاجمیــر ریاحی افــزود: نرخ باالی 
ســوخت، هزینه تعمیرات خودروی راننده و 
اســتهالک آن و همچنین نداشــتن پشتوانه 
شغلی، سبب ایجاد نارضایتی های زیادی برای 

رانندگان شده است. 

 
رییس پلیس راهور استان خبر داد:

تجهیز معابر استان به 
دوربین های نظارتی هوشمند

 رییس پلیس راهور اســتان به اولویت آموزش در 
ارتقای سطح فرهنگ ترافیک اشــاره کرد و گفت: 
معابر و خیابان های شهر و استان اصفهان با وسعت 
بیشتری مجهز به سیســتم های نظارتی هوشمند 
خواهند شد. ســرهنگ محمدی، بیشترین تلفات 
و تصادفات شــهری را عابران پیاده و موتورسواران 
دانســت گفت: برای این دو گروه برنامه ویژه ای در 
نظر داریم. فرمانده انتظامی استان نیز در این آیین، 
میانگین تلفات جاده ای کشور را از هر ۱۰۰ هزار نفر، 
۲۱ کشــته بیان کرد و گفت: این آمار برای استان 
اصفهان ۲۰ کشته اعالم شــده که این میزان برای 
اصفهان شایسته نیست و باید در کنار جاده و ایمنی 
خودرو، فرهنگ رانندگی نیز ارتقا یابد. سردار مهدی 
معصوم بیگی با اشــاره به حجــم ترافیک جاده ای 
در روزهای پایانی تعطیالت تابســتان افزود:جهت 
برقراری نظم و امنیت در این ایام، پلیس تمهیدات 
ویژه ای اندیشــیده و از تمام ظرفیت خود استفاده 

خواهد کرد.

فرمانده انتظامی نجف آباد:
تصادفات منجر به فوت نجف آباد 

۴۶ درصد کاهش یافت
فرمانده انتظامی نجف آباد گفت: مجموع تصادفات 
خودرویی و موتوری شهری منجر به فوت، نسبت به 
مدت زمان مشابه در سال گذشته ۴۶ درصد کاهش 
داشته و این میزان در ترددهای بین شهری کاهش 
۱۲ درصدی داشته  است. محمدحسین باباکالنی 
اظهار کرد: در موضوع تصادفات رانندگی نیز همچون 
دیگر بخش ها، پیشگیری از اهمیت و تاثیرگذاری 
بسیار بیشتری برخوردار است و در مجموع تالش 
کرده ایم کمتریــن میزان انتقال وســایل نقلیه به 
پارکینگ را در جریان وقوع تصادف داشته باشیم. 
وی گفت: یکی از نکاتی که هنوز در کشور به آن توجه 
کافی نشــده، لزوم اعمال نقطه نظرات کارشناسان 
انتظامی در انجام ســاخت و ســازهای مسکونی و 
تجاری به منظور افزایش ایمنی این اماکن در برابر 

اقدامات مجرمانه همچون سرقت است.

رییس پلیس فتای استان خبر داد:
کالهبرداری اینترنتی با ترفند 
تاسیس داروخانه اینستاگرامی

رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شناسایی و 
دستگیری فردی که در اینستاگرام اقدام به تبلیغ 
قرص های افزایش قد کــرده و محصوالت تقلبی 
برای شهروندان ارسال می کرد، خبر داد. سرهنگ 
مرتضوی با اعالم این خبر گفت: در پی شــکایت 
یکی از شهروندان مبنی بر اینکه با مشاهده و خرید 
قرص های افزایش قد از طریق اینستاگرام پس از 
مصرف آن داروها با عوارض جانبی زیاد مواجه شده، 
بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت. 
این مقام مسئول عنوان داشت: با بررسی های انجام 
شده توسط کارشناسان مشخص شد که قرص های 
خریداری شده توسط شاکی عالوه بر اینکه افزایش 
قد به همراه ندارد تقلبی بوده و عوارض زیادی برای 
مصرف کنندگان دارد. وی افزود: با انجام اقدامات 
فنی توسط کارشناسان پلیس فتا متهم در منزل 
خود که محل فروش و توزیع انواع داروهای تقلبی 

کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

برخی شهروندان از عدم اجرای طرح رمز 
پویا خسارت دیدند؛

خسارت وارده جبران می شود
معاون فضای مجازی دادســتانی کل کشــور با 
اشــاره به اینکه برخی از عدم اجــرای طرح رمز 
پویا خسارت دیده اند، از جبران خسارت ناشی از 
کوتاهی بانک ها در عدم استفاده از رمز دوم خبر 
داد. جواد جاویدنیا ادامه داد: قرار بود استفاده از 
رمز پویا از اول تیر اجرایی شــود؛ اما متاسفانه از 
سوی برخی بانک ها کوتاهی شده است. وی ادامه 
داد: به همین منظور، مهلتی به بانک ها داده شد و 
برای کسانی که بر اثر عدم اجرای این قانون دچار 
خسارت شده اند، جبران خسارتی دیده شده و این 
موضوع در دستور کار قرار گرفته است. جاویدنیا 
افزود: به زودی یک تحول در ایــن زمینه انجام 
می شود و بنا شده به صورت الزامی و اجباری طرح 
استفاده از رمز دوم اجرایی شود. معاون دادستانی 
کل کشور بیان کرد: رمز یک بار مصرف می تواند 
جرائم و تقلب در حوزه برداشــت های غیرمجاز 
اینترنتی را به صورت چشــمگیری کاهش دهد 
چرا که در حال حاضر جرائم اینترنتی رشد ۳۰۰ 

درصدی در کشور داشته است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
از ارسال و بررسی طرح بازنگری ارزشیابی کیفی 
توصیفی در شورای عالی آموزش و پرورش خبر 
داد و گفت: یکی از پیشــنهادات ما این است که 
با توجه به دغدغه خانواده هــا و ناراحتی دانش 
آموزان از ســنجش با چهار مقیــاس که ممکن 
است به خوبی تفاوت ها را منعکس نکند، مقیاس 
پنجمی تحت عنوان »عالی« به کارنامه ارزشیابی 
اضافه کنیم. رضوان حکیم زاده با بیان اینکه به این 
ترتیب در صورت تصویب نهایی، گزینه »عالی« 
به مقیاس های ارزشــیابی افزوده می شود اظهار 
کرد: این گزینه به ویژه مربوط به دانش آموزانی 
است که بدون غلط و اشــتباه به سواالت پاسخ 
می دهند و عملکرد بدون اشــتباه دارند. قبال هر 
دانش آموزی کــه بدون غلط جــواب می داد با 
دانش آموز دیگر که یکیـ  دو غلط داشت برابر بود 
و هر دو »خیلی خوب« می گرفتند. حکیم زاده در 
پاسخ به اینکه آیا ارزشیابی ها در پایه های پنجم 
و ششم نمره محور خواهد شد؟ گفت: ارزشیابی 
توصیفی شیوه ای اســت که در همه پایه ها اجرا 

می شــود و ممکن اســت در نحوه ثبــت نتایج 
تفاوت هایی وجود داشته باشد. در طرح بازنگری 
شده پیش بینی خاصی برای تغییر در ارزشیابی 
پایه های پنجم و ششــم با توجه به نزدیک شدن 
به دوره متوسطه اول نداشتیم، البته چون طرح 
در شــورای عالی آموزش و پرورش در دســت 
بررسی است، ممکن اســت تغییراتی ایجاد شود 
 که در نهایت هر آنچه مصوب شــد، ابالغ خواهد

 شد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خبرداد:

اضافه شدن گزینه »عالی« در ارزشیابی توصیفی ابتدایی ها
رییس سازمان بهزیستی گفت: اولین مرکز جامع 
درمان اعتیاد طی روزهای آینده در اصفهان افتتاح 
می شــود و رویکرد اجتماع محور در این مرکز در 
نظر گرفته شده است. وحید قبادی دانا ادامه داد: 
موضوع پیشگیری در حوزه مواد مخدر از اهمیت 
بسزایی برخوردار است و در این زمینه فعالیت های 
خوبی طی ۳۹ ســال اخیر در بهزیســتی صورت 

گرفته است.
 وی ادامه داد: بــرای گروه های هــدف و زنان و 
کودکان نیــز اقدامات پیشــگیرانه خوبی صورت 
گرفته و درحال حاضر در ۵۰۰ محله طرح پارک 
)پیشگیری زنان و کودکان( اجرا شده است. قبادی 
دانا اظهار کرد: اولین مرکز جامع درمان اعتیاد در 
روزهای آینده در اصفهان افتتاح می شود و رویکرد 
اجتماع محــور در این مرکز درنظر گرفته شــده 
است. افراد به مدت ۴ ماه در این مرکز حضور پیدا 
می کنند و بعد از آن نیــز به مدت ۸ ماه تحت نظر 
خواهند بود. در این مرکز برای هر فرد یک نسخه 
خاص درنظر گرفته می شــود و تالش کردیم تا از 
روش خانواده درمانی و استفاده از گروه های مردم 

نهاد استفاده کنیم تا نتایج خوبی را شاهد باشیم. 
ظرفیت این مرکز ۱۰۰ نفر است و با مرور زمان به 

ظرفیت آن افزوده خواهد شد. 
وی تصریح کرد: این مرکز توسط خیریه ها ایجاد 
شده و قطعا هزینه های درمانی کاهش پیدا خواهد 
کرد. همچنیــن حرفه آموزی نیــز در این مراکز 
دنبال می شــود و از طرفی افرادی که سرپناهی 
 هم ندارند مورد حمایت این مرکــز قرار خواهند 

گرفت.

رییس سازمان بهزیستی:

اولین مرکز جامع درمان اعتیاد در اصفهان افتتاح می شود

 بهزیستیآموزش

 انتقــال »متــادون« از مراکــز تــرک اعتیاد به 
داروخانه ها، نگرانی ها و حرف و حدیث های زیادی 
را به وجود آورده اســت. این دارو که چند ســالی 
اســت به عنوان اصلی ترین جایگزین مواد مخدر 
به متقاضیان ترک اعتیاد داده می شود، قرار است 
به زودی در داروخانه ها توزیع شود در حالی که تا 
پیش از این تنها متولی توزیع آن مراکز ترک اعتیاد 

مجوز دار بودند. 
هر چند این قرص در عطاری ها و کمپ های بدون 
مجوز ترک اعتیاد دیده می شد و حتی این امکان 
وجود  داشــت که از  برخی واســطه ها هم در بازار 
آزاد خریداری کرد؛ اما بر اساس تدبیر جدید ستاد 
مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشــت قرار است 
این قرص ها در داروخانه ها فروخته و عرضه شــود 
تا جلوی قاچاق و فروش خارج از شــبکه این دارو 
گرفته شــود. برخی از فعاالن حوزه مبارزه با مواد 
مخدر و اعتیاد معتقدند این کار نه تنها عرضه خارج 
از شبکه را کم نخواهد کرد بلکه نگرانی ها از فروش 

غیر قانونی و حتی قاچاق آن را بیشتر هم می کند.
مخالفان چه می گویند؟

مخالفان ارائــه متــادون در داروخانه های معین 
معتقدند، نشــت این قرص ها به بازار آزاد از سوی 
مراکز ترک اعتیاد تنها یک و نیم درصد از حجم کل 
بوده است و به همین دلیل جابه جایی محل عرضه 
این قرص ها نه تنها مشکل قاچاق را رفع نمی کند 
بلکه در عمل بخش قابل توجهــی از مراجعان به 
این مراکــز را هم کــم خواهد کرد و شــاید اصال 
 توجیهی برای فعالیت این مراکــز در آینده وجود 
نداشته باشد. ضمن اینکه با عرضه داروی متادون 
در داروخانه ها، معتادان یقه سفید شاید تردیدهای 
جدی برای گرفتن این دارو در مأل عام داشته باشند 

و بار دیگر وارد چرخه اعتیاد شوند. 
دسته ای دیگر از مخالفان هم معتقدند اجرای این 

رویه حاصل زد و بندهای 
پشت پرده مافیای واردات 
و توزیع قاچاق در کشور 
اســت تا رد یابی این دارو 
در بــازار آزاد ســخت تر 
باشد و البته سود دریافتی 
آنها هــم افزایــش قابل 
توجهــی پیدا کنــد. به 

 عقیده مخالفان، تولید کننــدگان و واردکنندگان 
 دارو بــا حذف کــردن کلینیک هــا به عنــوان 
 واســطه بین تولیدکننــده و دریافت کننده دارو،
  ســود بســیار بیشــتری بــه دســت خواهنــد

 آورد.
موافقان چه می گویند؟

شاید یکی از اصلی ترین علل در پیش گرفتن رویه 
جدید به دلیل تخلفــات گســترده همین مراکز 
ترک اعتیاد و فــروش متادون در بازار آزاد باشــد 
ضمن اینکه به گفته ســعید برومند، رییس اداره 
داروخانه های ســازمان غذا و دارو قرار نیست این 

دارو بدون نسخه پزشک 
ارائــه شــود و در طــرح 
توزیع داروی ترک اعتیاد 
متــادون در داروخانه ها 
بیمــاران و کلینیک های 
تــرک اعتیاد بــا تحویل 
پوکه، داروی ترک اعتیاد 
داروی جدیــد )متادون( 
دریافت می کنند که ایــن کار احتمال فروش دارو 
 به غیر از مصــرف کننده را تا حــد زیادی کاهش

 خواهد داد. 
به نظر می رســد بخش بزرگی از موافقان این طرح 
نمایندگان مجلس و اعضای کمیســیون بهداشت 
باشند. در همین زمینه حیدرعلی عابدی، سخنگوی 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این اطمینان 
خاطر را داده است که ساختار جدید توزیع داروی 
متادون جای نگرانی نــدارد. حیدرعلی عابدی، در 
این زمینــه گفت: »متادون به عنــوان یک داروی 
نگهدارنده مطرح اســت و می تواند به معتادانی که 

ترک کرده اند تا حدی کمــک کند تا به ترک خود 
پایبند بمانند. از این منظر نیازی نیست، فردی هر 
بار به پزشــک مراجعه کند و ویزیت شود چون بار 
این مراجعه به بیمه ها منتقل می شــود. بنابراین با 
توجه به این موضوع قرار است توزیع متادون در یک 
ساختار مشخص از طریق داروخانه های معین توزیع 
شــود.« این نماینده مجلس درباره ساختار توزیع 
متادون در داروخانه ها نیز گفت: »قرار است کارتی 
در اختیار کسی که ترک کرده است، قرار بگیرد و با 
مراجعه به داروخانه، متادون را تحویل بگیرد و هر ۶ 
ماه یک بار نیز به پزشک مراجعه کند تا میزان دارو 
از سوی پزشک تعیین شود و پس از اینکه به پزشک 
مراجعه کرد برای او مجددا کارت صادر می شود و 

مقدار جدید دارو نیز در کارت تعیین خواهد شد.«
غائله متادون به اوج رسیده است

داستان توزیع متادون به اوج پیچیدگی و بغرنجی 
خود رسیده است؛ از یک سو هواداران وضع موجود 
توزیع متادون )شــامل مراکز MMT، بسیاری از 
کارشناســان و متخصصان شــناخته شده حوزه 
اعتیاد و نیز شخصیت های حقوقی و نهادهای مدنی 
این حوزه( گرچه به شــیوه کنونی توزیع متادون 
نقد دارند؛ امــا اصالح وضع موجود را بــا تاکید بر 
یکپارچگی درمان، بهترین راه حل می دانند و بر این 
باورند که بهتر است ارائه متادون هم چنان در اختیار 
مراکز باشد. از ســوی دیگر، مخالفان وضع موجود 
تمایل به راه حلی رادیکال تر دارنــد و بر واگذاری 

توزیع به داروخانه ها پافشاری می کنند.
 این وضعیت در حالی اســت که رشــد اعتیاد در 
کشور نگران کننده اســت و حتی در شرایط فعلی 
نرخ اعتیاد بــه متادون هم در حال تبدیل شــدن 
به این بحران تازه اســت، در این شرایط یکدیگر را 
متهم به کم کاری و منفعت طلبی می کنند و البته 
نمی توان منکر ســود اقتصادی شد که در البه الی 
همه دلســوزی های اجتماعی در میان مخالفان و 

موافقان این طرح نهفته است.

غائله متادون
توزیع داروی متادون در داروخانه ها در حال تبدیل شدن به مناقشه ای بزرگ میان فعاالن اجتماعی حوزه اعتیاد و متولیان دولتی مبارزه با مواد مخدر است؛

دانشگاه های علوم پزشکی رکورددار ثبت شکایت در کشور
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت با بیان اینکه به دنبال ایجاد 
سامانه جدید برای رسیدگی به شکایات مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هستیم، گفت: سال گذشته بیش 
از ۳۶ هزار شکایت در سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت ثبت شده که ۲۳ هزار و ۹۷۵ شکایت مربوط به حوزه درمان، 
۴ هزار و ۹۸۰ شکایت از اورژانس پیش بیمارستانی، ۳ هزار ۷۳۱ شکایت از مراکز خدمات شهری و روستایی و ۳ 
هزار و ۴۷۷ شکایت مرتبط با تعرفه های پزشکی بوده است و دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، تهران، 
مشهد، شیراز، اصفهان و اهواز به ترتیب بیشترین آمار شکایت را داشته اند. حیدری  ادامه داد: بیشترین شکایت 
درمانی در سال ۹۷ مربوط به برخورد پزشکان و کادر درمان با بیماران بوده که درتالشیم تا بتوانیم این مسئله را 
رفع کنیم. حیدری تصریح کرد: بیشترین شکایت مربوط به ارجاع بیماران برای تهیه در این حوزه مربوط به 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران، مشهد، گیالن، شیراز و اصفهان بوده است.

دوره پیش دبستانی، 13 متولی صدور مجوز دارد
رییس اداره آموزش پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: راهبرد آموزش پیش 
دبستانی در آموزش و پرورش بر مبنای تقویت و پرورش مهارت های اجتماعی کودکان است و والدین باید فرزندان 
خود را در مراکز پیش دبستانی دارای مجوز از این دستگاه، نام نویسی کنند. نسرین باباپور با بیان اینکه دست کم ۱۳ 
دستگاه و سازمان خود را متولی صدور مجوز برای دوره پیش دبستانی می دانند، تصریح کرد: این دوره با توجه به 
دستورالعمل و بخشنامه شورای عالی آموزش و پرورش قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.  وی ادامه داد: یکی 
از آسیب هایی که مراکز و مربیان خارج از محدوده آموزش و پرورش به نوآموزان پیش دبستانی و در نتیجه به سیستم 
آموزش و پرورش وارد می کنند، آموزش های سنگین و نامناســب کودکان در این دوره است که برای آنها در دوره 
ابتدایی مشکل ایجاد می کند. وی اضافه کرد: این در حالی است که اگر متولی صدور مجوز به تمام مراکز خصوصی 
پیش دبستانی به آموزش و پرورش واگذار شود، همه نوآموزان می توانند با محتویات مهارتی تربیت و پرورش یابند.

رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شــکایات اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: آمار واحدی از تعداد شــکایات در دسترس 
نیست؛ اما شکایات در خصوص دریافت وجه صدرنشین تخلفات مدارس است. 
علیرضا محمودی در خصوص تخلفات ثبت نام مدارس استان اصفهان اظهار 
کرد: بیشتر شکایات مربوط به دانش آموزانی است که می خواهند در ناحیه 
آموزشی جز ناحیه محل سکونت خود تحصیل کنند. وی با بیان اینکه در هر 

منطقه پاسخگویی به شکایات صورت می گیرد، افزود: آمار واحدی از تعداد 
شکایات در دسترس نیست؛ اما شکایات در خصوص دریافت وجه صدرنشین 
تخلفات مدارس است. محمودی در خصوص پیگیری های شکایات اولیا اضافه 
کرد: در مواردی که تخلفی در خصوص دریافت وجه انجام شود، مبلغ گرفته 
شده به اولیا برگشته داده می شــود، زیرا این امر جزو خط قرمزهای آموزش 

و پرورش است. 

خبر

پول زور، صدرنشین 
تخلفات مدارس

رییس اداره ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات اداره کل 

آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

متادون به عنوان یک داروی 
نگهدارنده مطرح است و می تواند 

 به معتادانی که ترک کرده اند
 تا حدی کمک کند تا به 

ترک خود پایبند بمانند

پریسا سعات
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کاپلو:
 قهرمان ایتالیا بین یووه، اینتر و 

ناپولی است
 مربی پرســابقه فوتبال ایتالیا شانس قهرمانی 
ســری آ را به 3 تیم داد. فابیو کاپلو، سال ها در 
عرصه فوتبال ایتالیا کار 
و تجربه کسب کرد. 
او که اکنون یکی 
کارشناســان  از 
خبره کشــورش 
محسوب می شود، 
در مصاحبه ای نظرش 
را در مورد تیم هایی که شانس قهرمانی کالچو 
را دارند، بیان کرد. این مربی بازنشســته و 73 
ساله اظهار داشــت: به نظر من 3 تیم شانس 
قهرمانی سری آ هســتند و جنگ سه گانه ای 
میان آنها وجود خواهد داشت. او که با »فوتبال 
ایتالیــا« مصاحبه کــرد، افــزود: از نظر من 
یوونتوس، ناپولی و اینترمیالن شانس قهرمانی 
دارند. به اعتقــاد این کارشــناس، پیکارهای 
هیجان انگیزی در پیش خواهد بود. کاپلو گفت: 
این رقابت ســه گانه،  بازی های پرشوری را به 
وجود می آورد و بازیکنان محبور می شــوند از 
تمام توان خود استفاده کنند. شاهد بازی های 

بهتری نسبت به قبل خواهیم بود.

برانکو، جواب عمر سوما را داد
شاید بزرگ ترین دغدغه و چالش فعلی برانکو 
ایوانکوویــچ در تیم فوتبــال االهلی، نیمکت 
نشــینی عمر السوما، 
مهاجم ســوری و 
محبوب این تیم 
اســت کــه بارها 
انتقاد کارشناسان 
و هــواداران االهلی 
را در پــی داشــته 
اســت. برانکو در تازه تریــن مصاحبه خود در 
این خصوص صحبت های تندی را مطرح کرد 
و گفت: اگر عمر الســوما فکر می کند نیمکت 
نشینی مشکل اســت به او می گویم بازیکنان 
ملی پوش دیگری هم هســتند که در کنارت 
روی نیمکت می نشینند. سرمربی االهلی درباره 
معتز هوساوی، دیگر بازیکن این تیم ادامه داد: 
معتز هوساوی را پنج سال است که می شناسم و 
شناختم از او یک روزه نیست. این بازیکن هشت 
ماه از میادین دور بوده و به تنها چیزی که نیاز 

دارد، زمان است.

برنامه میالن برای تمدید 
قرارداد »دوناروما«

باشگاه میالن ســعی دارد قرارداد دروازه بان 
جوان خود را تمدید کند. مســئوالن باشگاه 
میالن در نظــر دارند 
طی روزهــای آتی 
مذاکرات خود را 
بــا جیان لوئیجی 
 ، مــا و ر نا و د
دروازه بــان جوان 
این تیم برای تمدید 
قرارداد آغاز کنند. ایــن دروازه بان ملی پوش 
ایتالیایــی، هنوز ۲ فصــل از قــراردادش با 
روســونری باقی مانده؛ اما عملکرد درخشان 
وی مورد توجه برخی از باشــگاه های بزرگ 
اروپایی از جمله انگلیس قرار گرفته اســت. 
میالن این روزها مذاکره با دوناروما را به یکی 
از اصلی ترین اهداف خــود تبدیل کرده؛ اما با 
شــرایط موجود بعید اســت این توافق برای 
تمدید به راحتی انجام شود، چون این جوان 
۲۰ ســاله پیش از این هم چند بار تا آستانه 

ترک میالن رفته بود.

 پیشنهاد اغواکننده الغرافه
 به مهاجم یوونتوس

ماریو مانژوکیچ از الغرافه قطر پیشنهاد دارد. 
مهاجم کروات تیم یوونتوس که با بازگشت 
هیگوایــن جایگاهش 
را در ایــن تیم از 
دســت داده بــا 
پیشنهادی جدی 
از تیــم الغرافــه 
قطر مواجه شــده 
اســت. الغرافه قطر، 
پیشنهادی سه ساله به مانژوکیچ ارائه کرده 
 و دســتمزد پیشــنهادی این باشگاه قطری 
به مهاجم یوونتــوس، 6 میلیــون یورو در 
هر فصل است. گفتنی اســت، طبق ادعای 
رســانه های ایتالیایــی مانژوکیــچ فعال با 
این پیشــنهاد موافقت نکرده اســت. او در 
برنامه های ســاری جایی ندارد و از فهرست 
این تیم برای بازی بــا فیورنتینا خط خورده 

است.

شرایط سخت برای پرسپولیسی محبوب در تیم ملی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»استراماچونی« همچنان 
مخالف دستیار ایرانی

باشگاه استقالل پیش از حضور استراماچونی در 
ایران، پیروز قربانی را به عنوان دستیار ایرانی 
این مربی معرفی کرد؛ اما ســرمربی ایتالیایی 
آبی پوشان با حضور دستیار ایرانی در کادرفنی 
خود مخالفت کرد. در ادامه و با توجه به نتایج 
آبی پوشان در لیگ برتر، مســئوالن استقالل 
خواهان اضافه شدن یک دستیار ایرانی شدند 
تا به استراماچونی کمک کند؛ اما مرد ایتالیایی 
باز هم با این پیشــنهاد مخالفت و تاکید کرده 
نیازی به دستیار جدید به خصوص ایرانی ندارد. 
با این شــرایط به نظر می رســد استراماچونی 
نمی خواهد کســی را کنار خود داشــته باشد 
و همچنان اصرار بــه همکاری با دســتیاران 

خارجی اش دارد.

 ویلموتس
 راه کی روش را می رود؟!

به نظر می رســد مارک ویلموتس، همان راهی 
را دنبال می کند که کارلوس کی روش مدت ها 
پیش موجب بروز نقدهــای فراوانی علیه خود 
شد. ویلموتس قرار اســت ایران را ترک کند تا 
با ســفر به بلژیک چند روزی کنار خانواده اش 
باشد و سپس برای تماشای دربی به تهران باز 
می گردد؛ اما ویلموتس به دنبال بازگشــت از 
سیرجان مدتی در تهران می ماند و اواسط هفته 
آتی راهی کشــورش خواهد شد. با این تفاسیر 
تماشــای دربی ۹۰ که یکشــنبه 3۱ شهریور 
برگزار می شود از سوی ویلموتس در هاله ای از 
ابهام قرار دارد و احتمال می رود جای سرمربی 
تیم ملی یکی از دســتیاران او بازی استقالل و 
پرسپولیس را با حضور در ورزشگاه آزادی مورد 

بررسی قرار بدهد.

در حاشیه

 واکنش تیم والیبال لهستان
 به جذب »موسوی«

لیگ والیبال لهستان در آســتانه یک انتقال 
جذاب است. مســئوالن تیم ایندیکپل آزتس 
اولشتین لهستان مذاکراتی با مدیر برنامه های 
سید محمد موسوی،مدافع وســط تیم ملی 
والیبال ایران داشتند تا بتوانند او را به خدمت 
بگیرند. بعــد از آنکه تیلــور آمریکایی مدافع 
روی تور این تیم لهستانی به دلیل مصدومیت 
باید مدتها دور از والیبال باشــد، ســران تیم 
ایندیکپل به ســراغ موســوی رفتند تا او را 
جذب کنند. توماژ یانکوفســکی، رییس این 
باشگاه لهستانی درباره جذب موسوی گفت: 
نمی خواهم دربــاره مذاکره با طــرف ایرانی 
صحبتی داشــته باشــم. تنها می توانم این را 
بگویم که بازیکن جدیدی که در این پســت 
به خدمــت خواهیم گرفــت خارجی خواهد 
)غیرلهستانی( بود. ســید محمد موسوی از 
سال ۲۰۰۸ در تیم ملی والیبال ایران بوده و 
تاکنون تنها در لیگ ایران بازی کرده و موفق 
شده اســت ۱۱ بار قهرمانی در لیگ والیبال 

ایران را به دست بیاورد.

منهای فوتبال

در یکی از حســاس ترین دیدارهای هفته سوم فصل 
جدید رقابت های لیگ برتر فوتبــال، تیم ذوب آهن 
اصفهان عصر امروز در ورزشــگاه فوالد شــهر از تیم 
تراکتور ســازی تبریز پذیرایی می کند. سبزپوشان 
اصفهانی در حالی در گام سوم این دوره از رقابت های 
لیگ برتر فوتبال کشــور مقابل سرخ پوشان تبریزی 
صف آرایــی می کنند که آنها در دیدارهای گذشــته 
برخالف انتظار عملکرد خوبــی را از خود به نمایش 
نگذاشته اند. ذوبی ها که با تمدید قرارداد منصوریان به 
دنبال قرار گیری در صف مدعیان قهرمانی این دوره 
از رقابت ها بودند در دوبازی پیشــین موفق به کسب 
پیروزی نشدند. سبزپوشــان در اولین گام مقابل تیم 
ســایپای تهران متحمل شکست شدند تا نوزدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر را با باخت آغاز کرده باشند. 
شاگردان منصوریان در دومین گام نیز نتوانستند به 
نتیجه ای بهتر از مساوی دســت یابند تا کسب تنها 
یک امتیاز حاصل کار آنها تا اینجای رقابت ها باشــد. 
در مقابل تیم تراکتورسازی تبریز اگرچه این دوره از 
رقابت های لیگ برتر را با تساوی مقابل تیم نفت مسجد 
ســلیمان آغاز کرد،اما در دومین گام موفق به کسب 

یک پیروزی شــیرین مقابل تیم پرسپولیس تهران، 
مدافع قهرمانی شد تا برای ســایر مدعیان قهرمانی 
این دوره از رقابت ها حسابی خط و نشان بکشد.دیدار 
تیم های ذوب آهن اصفهان و تراکتور سازی تبریز را 
می توان حســاس ترین دیدار هفته سوم رقابت های 
لیگ دانست، دیداری که نتیجه آن نه تنها برای این دو 
تیم که برای سایر تیم ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار 
بوده و می تواند در شکل گیری مدعیان قهرمانی نقش 

موثری ایفا کند.
 از ســوی دیگر تنش های اخیر میان دو باشگاه بر سر 
مسئله شکاری و همچنین 3 بازیکن سرباز ذوبی ها در 
کنار شکست فصل گذشــته تراکتوری ها در اصفهان 
که عمال سرخ پوشــان تبریزی را از گردونه مدعیان 
قهرمانی حذف کرد، این دیدار را به اوج حساســیت 
کشانده و تبدیل به دوئلی تمام عیار کرده است.ذوبی ها 
که در تعطیالت پشت سر گذاشته شده با یک سری 
تغییرات در باشگاه روبه رو شــده اند به دنبال کسب 
اولین پیروزی خود در این دوره از مســابقات هستند 
تا سرو ســامانی به وضعیت خود در جدول رده بندی 
بدهند و تیم تراکتورسازی نیز که اولین برنده جدال 
مدعیــان قهرمانی لقب گرفتــه، نمی خواهد به هیچ 
عنوان اصفهان را با دست خالی ترک کند و به دنبال 

کســب تمام امتیازات این دیدار اســت.منصوریان و 
تیمش مقابل تراکتور کار ســختی پیــش رو دارند. 
آنهاباید مقابل تیمی به میدان بروند که در فاز هجومی 
بسیار قدرتمند بوده و از هافبک ها و مهاجمان بسیار 
خوبی برخوردار است. حضور بازیکنانی مانند دژاگه، 
حاج صفی، میمبال، فورچونه، اسدی، انصاری و سوگیتا 
در کمربند میانی و خط حمله تراکتور، شرایط این تیم 
را در فاز هجومی تقویت کرده و قطعا شــب سختی را 
برای ذوبی ها رقم می زند.هر دو تیم بازیکن محرومی 
برای این دیدار ندارند؛ اما در تیم ذوب آهن ارســالن 
مطهری و کریستانوس ممکن است به دلیل مصدومیت 
به بازی مقابل تراکتور نرسند. در آن سو تراکتوری ها 
نیز اکبر ایمانی و مازوال را به دلیل مصدومیت در اختیار 
نخواهند داشت.بررسی تاریخچه دیدارهای دو تیم از 
برتری نســبی تیم تبریزی خبر می دهد، ذوب آهن و 
تراکتورسازی در طول ادوار مختلف لیگ برتر تاکنون 
۲۲ بار به مصاف هم رفته اند که تراکتوری ها با ۸ برد 
عملکرد بهتری داشته و سهم ذوب آهن 7 برد بوده و 
7 بازی ۲ تیم نیز با نتیجه مســاوی پایان یافته است. 
ذوب آهن و تراکتورسازی در تاریخ جام حذفی نیز تنها 
یک بار برابر هم بازی کرده اند که نتیجه آن به نفع تیم 

تبریزی رقم خورده است.

به وقت انتقام
  دوئل تمام عیار ذوب آهن- تراکتورسازی در فوالد شهر؛

  عکس روز

شادی گل جنجالی مهاجم سعودی مقابل یمن
شادی گل مهاجم شماره ۱۰ و سرشناس سعودی ها بعد از گل تساوی مقابل یمن به جنجالی 
بزرگ در این کشور تبدیل شد تا جایی که یکی از سرشناس ترین روزنامه نگاران و شخصیت های 
ورزشی عربستان در توئیتی تند به آن واکنش نشان داد. صالح الحمادی در انتقاد از شادی گل 
الدوساری مقابل یمن نوشت: »وقتی شادی گل او بعد از گلزنی به یمن را دیدم با خودم پرسیدم 
این پسر مگر گل قهرمانی در جام جهانی را زده است که این گونه شادی می کند؟! انگار نه انگار 

که رقیب مقابل آنها یمن است و گلزنی به این تیم که این شادی را نمی خواست«.

فصل گذشته احمد نوراللهی پس از نمایش فوق العاده در پرسپولیس 
به تیم ملی دعوت شد و حتی در لیســت نهایی جام ملت های آسیا نیز 
قرار گرفت؛ اما او امسال رقبای سرسختی برای حضور در تیم ملی دارد. 
در بازی نخست جام ملت ها احمد نوراللهی فرصت بازی پیدا نکرد؛ اما 
در مقابل ویتنام از دقیقه 6۴ وارد زمین شــده و در این فاصله اندک، 
بسیار پرتالش و فعال ظاهر شد. نورالهی که در غیاب سعید عزت اللهی 
با شماره 6 تیم ملی بازی می کرد به جای هم تیمی سابقش امیری وارد 
زمین شد، در همان ابتدا در موقعیتی بسیار خوب قرار گرفت؛ اما قدر 
آن را ندانست و موفق نشد با اولین لمس توپ، گلزنی کند. چند دقیقه 
بعد نوراللهی با پاسی کلیدی توانایی های خود را نمایان کرد و سپس با 
شوتی نسبتا ضعیف، توپ را به جایگاه تماشاگران فرستاد و...به هر حال 

او عضوی از تیم کی روش در جام ملت های آســیا بود که به نیمه نهایی 
آن رقابت ها رســید. نوراللهی که بازیکن مفید و بی حاشیه ای است در 
ادامه مورد توجه مارک ویلموتس هم قرار گرفت. ســرمربی بلژیکی از 
شماره ۸ پرسپولیس دعوت می کند؛ اما گزینه های اصلی او برای بازی 
درپســت هافبک تدافعی امید ابراهیمی و احسان حاج صفی هستند. 
ویلموتس در بازی با هنگ کنگ هم از دقیقه 7۰ علی کریمی، هافبک 
اســتقالل را به جای امید ابراهیمی به زمین فرســتاد؛ اما از نوراللهی 

استفاده نکرد. نوراللهی، در خط هافبک تیم ملی رقبای زیادی دارد، 
اما با این حال نمی شود گفت شــانس بازی کردن در ترکیب 

اصلی را ندارد. او می تواند حتی بــه عنوان هافبک چپ 
و راســت هم بازی کند و ویلموتس ایــن موضوع را 

خوب می داند. صبر و شکیبایی 
می توانــد کمک کنــد احمد 

نوراللهی زودتر به ترکیب 
تیم ملی برسد.

هنوز انتقادات به فرهاد مجیدی و حتی باالتر از او به فدراسیون بابت شرایط تیم امید تمام نشده بود 
که یک اظهار نظر عجیب از سوی امید نمازی به این شــرایط بحرانی اضافه شد. امید نمازی جهت 
همراهی تیم امید راهی ازبکستان شد، در اردوی تیم حضور یافت و با سایت فدراسیون فوتبال گفت 
و گو کرد، پیراهن تیم را پوشید و حتی روی نیمکت نشست؛ اما حاال اظهار نظر عجیبی از وی منتشر 
می شود که مدعی است دو پیشــنهاد دارد که یکی از آنها حضور در کادر فنی تیم امید است و فعال 

مشغول بررسی پیشنهاداتش شده است.
 از سوی دیگر نمازی، بازی های لیگ را به عنوان عضو کادر فنی تیم المپیک تماشا می کند تا عملکرد 
بازیکنان تیم امید را در باشگاه هایشــان زیر نظر بگیرد. این بام و دو هــوای عجیب در نوع خودش 
حکایتی دارد به خصوص از جانب مربی که سال ها در عرصه فوتبال بین المللی حضور داشته و قوانین 
حرفه ای را می داند، وقتی روی نیمکت تیمی می نشیند یا لباسش را بر تن می کند طبیعتا مسئولیت و 
تعهدی را قبول کرده و در همین شرایط چنین اظهار نظرهایی از جانب او بسیار عجیب است. به نظر 
می رسد نمازی باید در این مقطع باالخره تصمیم نهایی خودش را بگیرد، یا همراه تیم المپیک باشد 
و به فعالیت خودش ادامه دهد یا اگر هنوز در مرحله توافق و بررسی پیشنهاد قرار دارد به این شکل با 
تیم امید همکاری نکند. البته این احتمال هم وجود دارد که نمازی وقتی شرایط تیم امید را دیده از 
حضورش در این تیم پشیمان شده باشد که این اگر هم این باشد باز جای تأمل دارد. یک مربی چطور 
بدون در نظر گرفتن شرایط حاضر شده قبول مسئولیت کند؟ آیا اینها تلنگری برای فدراسیون فوتبال 
نیست که بابت انتخاب هایش دقت بیشتری کند و با شرایط ویژه تری افراد را برای قبول مسئولیت ها 
برگزیند؟ چطور می شود مربی که عالقه خودش را به مربیگری در تیم امید نشان داده صحبت هایی 

می کند که نشان از تردید او دارد؟

تناقض های تمام نشدنی تیم امید

شرایط سخت برای پرسپولیسی محبوب در تیم ملی

ثانیه پایانی نیمه نخست بازی دو تیم گیتی پسند و فرش آرا در لیگ برتر 
فوتسال جنجالی شد.تیم های فوتسال فرش آرای مشهد و گیتی پسند روز 
جمعه در چهارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال در سالن پیروزی 

اصفهان به مصاف هم رفتند که ثانیه پایانی نیمه نخست این بازی جنجالی 
شد. در شرایطی که بازی در این نیمه به پایان رسیده بود، یکی از بازیکنان 
گیتی پسند، ضربه ای را به بازیکن حریف وارد کرد و همین موضوع باعث 
باال گرفتن اعتراض بازیکنان فرش آرا به داور مســابقه شد. حتی قدرت 
بهادری، کاپیتان فرش آرا هم لحظاتی با نفرات گیتی پســند درگیری 
ایجاد کــرده و داوران را برای تصمیم گیری دربــاره اتفاقات رخ داده به 

مشورت وادار کرد. درگیری بازیکنان دو تیم از آنجا نشأت می گرفت که در 
صورت اعالم خطا به سود تیم فرش آرا، این تیم صاحب یک ضربه پنالتی 
می شد؛ اما داوران بعد از مشــورت اعالم کردند که بازی به پایان رسیده 
و دو تیم باید راهی رختکن شوند. این تصمیم داور مجددا  اعتراض تیم 
میهمان را در پی داشت و در حالی که گیتی پسندی ها راهی رختکن شده 

بودند، بازیکنان فرش آرا در زمین به اعتراض خود ادامه دادند.

درگیری دوباره در لیگ برتر فوتسال

محمد طرمه فروشان طهرانی – شهردار سین

آگهی مزایده

شهرداری سین در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۴۰ مورخ ۹۸/۰5/۰۸ 
شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش یک قطعه پالک مسکونی واقع در 
مجموعه تفکیکی امیرالمومنین با مشخصات ذیل از طریق مزایده اقدام نماید .
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد و مدارک 
شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰7/۰۸ به واحد 
مالی شهرداری سین مراجعه و پیشــنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز 

سه شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۰۹ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند .

تلفن تماس : 031-45834517
www.seen.sh.ir : آدرس پرتال شهرداری
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دنیزلی:
 عالقه زیادی به منصوریان 

دارم
سرمربی تیم تراکتورســازی گفت: طی دو 
هفته ابتدایــی لیگ برتر، یک بــازی خارج 
از خانه مقابل نفت مســجد ســلیمان و یک 
بازی داخل خانــه نیز در حضــور هواداران 
پرتعدادمان مقابل پرسپولیس بازی کردیم 

که این دیدار برای ما بسیار لذت بخش بود.
مصطفی دنیزلی در خصــوص بازی با ذوب 
آهن عنوان کــرد: ذوب آهن یکی از تیم های 
مطرح لیگ برتر ایران است و طی سال های 
مربیگری من در ایران، این تیم همیشه جزو 

مدعیان بوده است. 
وی با بیان اینکه امیدوارم هواداران اصفهانی 
بازی بسیار خوبی را شــاهد باشند، تصریح 
کرد: معتقدم نتیجه بازی با ذوب آهن، ما را 
به ادامه کار خوش بین یا نــا امید نمی کند. 
بنده به بازیکنان و هواداران مان اعتماد دارم 
و مدیریت تیم نیز همــواره در کنار ما حضور 

دارد. 
دنیزلی در خصوص وضعیت بازیکنانش برای 
رویارویی با ذوب آهن، گفت: اکبر ایمانی به 
تمرینات گروهی تیم اضافه شده و مازوال نیز 
تحت درمان قرار دارد. ایــن هفته یک بازی 
ملی هم برگزار شد که مسعود شجاعی، اشکان 
دژاگه، رشــید مظاهری و احسان حاج صفی 
ســفر طوالنی به هنگ کنگ داشــتند و از 
این رو خسته هســتند. پس از برگزاری یک 
جلســه تمرینی، به اصفهان ســفر خواهیم 
کرد و امیدوارم بازی بســیار خوبی شــاهد 
باشیم.سرمربی تراکتور با اشــاره به حضور 
علیرضا منصوریان به عنوان ســرمربی ذوب 
آهن گفت: عالقه زیــادی به منصوریان دارم 
و به خاطر رویارویی با این مربی خوشــحال 
هستم. می خواهم تراکتور بازی خوبی را برای 
مردم اصفهــان به نمایش بگــذارد و در این 
 راستا هر چه از دست مان بر می آید را انجام 

می دهیم.

سمیه مصور
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حرکت اصفهان در مسیر هوشمند سازی
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

صدور پروانه برای بیش از 
110 موکب در استان

مراحــل اداری صدور مجوز برای اســتقرار 
بیش از 110 موکب برای خدمات رساندن به 
زائران انجام شده است. رییس ستاد عتبات 
عالیات اســتان اصفهان گفــت: موکب های 
استان از 10 مهر به عراق می روند و از 17 مهر 
خدمات رسانی به زائران را شروع می کنند. 
مصطفی نوریان از افزایش چشــمگیر شمار 
موکب هــای اســتان خبــر داد و گفت: در 
حالی که ســال گذشــته تعداد موکب ها به 
75 می رسید، امسال تعداد موکب ها افزایش 
قابل توجهی داشــته و مراحل اداری صدور 
مجوز برای استقرار بیش از 110 موکب برای 
خدمات رساندن به زائرین انجام شده است. 
وی گفت: به منظور باال بردن کیفیت خدمات 
دهی به زائران و توجیه هرچه بیشتر مدیران، 
همایشــی برای مدیران موکب های استان 

برگزار می شود.

برگزاری دوره »مهارت بیان 
تفسیر« در اصفهان

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران اصفهان 
از برگزاری دوره »مهارت های بیان تفسیر« 
در استان خبر داد. زهرا شفیعی با اعالم این 
خبر گفت: دوره »مهارت های بیان تفسیر« 
با حضــور حجج اســالم ربیعــی و صافی به 
مدت ســه روز در اصفهان برگزار می شود. 
وی، هــدف از برگزاری ایــن دوره را ارتقای 
سطح دانش و مهارت اساتید مدارس علمیه 
خواهران در بیان تفسیر و نیز یکسان سازی 
 بیان تفســیر قرآن کریم در ســطح کشور

 بیان کرد.
 معــاون آموزش حــوزه علمیــه خواهران 
اصفهــان افــزود: در ایــن دوره، 32 نفر از 
اساتید تفسیر و تجوید اســتان شرکت می 
کنند. شفیعی یادآور شــد: کارگاه آموزشی 
مهارت های بیان تفسیر قرآن کریم از بیست 
و سوم تا بیست و پنجم شهریورماه به مدت 
سه روز در ســالن اجتماعات مدیریت حوزه 
علمیه خواهران اصفهان برگزار می شود. وی 
در پایان خاطرنشــان کرد: پس از اتمام این 
دوره به پذیرفته شدگان نهایی گواهی پایان 

دوره اعطا خواهد شد.

فراخوان خلق شعار و طرح 
نشان اصفهان ۲0۲0 اعالم شد

دبیرخانه طــرح »اصفهان 2020« فراخوان 
طراحی نشــان و خلق شــعار این رویداد را 
منتشــر کرد. فراخوان طراحی نشان و خلق 
شــعار برای رویداد جهانی اصفهان 2020 
به تازگــی اعالم شــد. این طرح کــه با نام 
»اصفهان 2020، شهر گردشــگری، هنر و 
میراث فرهنگی« شناخته شده، سعی دارد 
تا با برگزاری رویدادهــا و افتتاح پروژه هایی 
مسیر توسعه شهر اصفهان را به سمت توسعه 
پایدار بر مبنای گردشگری و هنر پیش ببرد. 
به گفته نصیر ملت، رییس کمیســیون امور 
اقتصادی،  حقوقی و گردشــگری شــورای 
شــهر اصفهان طرح اصفهــان 2020 صرفا 
یک طرح نمایشی نیســت. بنا داریم با این 
طرح به ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان 
و ارتقای زیست پذیری در شهر کمک کنیم. 
توسعه اقتصادی و افزایش درآمد شهروندان، 
توســعه فرهنگی و اجتماعی شهر، توسعه 
زیرساخت های شهری، بهبود شرایط زیست 
محیطی شــهر با تاکید بر دیپلماســی آب، 
بازنمایی هویت فرهنگی و توسعه مشارکت 
پذیری با برنامه »اصفهان 2020« میســر 

خواهد شد.
همچنین پیروز ارجمند،  دبیر اجرایی پروژه 
اصفهان 2020 نیــز اعتقــاد دارد اصفهان 
شهری اســت که در عرصه هنر، فرهنگ و 
معماری در دنیا مکتب دار بــوده و یک برند 
گردشگری اســت. سه چشــم انداز توسعه 
اصفهان فراصنعتی، توســعه گردشــگری 
و رشد شــاخص های زیســت پذیری طرح 
اصفهان 2020 پیش بینی شده است. ارتقای 
شــاخص ها و کیفیت گردشــگری و اصالح 
زیرساخت ها در دســتور کار است.باتوجه به 
اهداف رویداد جهانی طرح اصفهان 2020،  
دبیرخانه این طرح فراخوان طراحی نشان و 
خلق شــعاری مرتبط با اهداف طرح را اعالم 
کرده اســت. عالقه مندان به شرکت در این 
فراخوان تــا 27 شــهریورماه فرصت دارند 
که آثار و شــعارهای خود را برای دبیرخانه 
اصفهان 2020 ارســال کننــد. متقاضیان 
برای شــرکت در ایــن فراخــوان و جهت 
 کسب اطالعات بیشــتر می توانند به سایت

 www.isfahan۲۰۲۰.com مراجعــه 
کنند.

 مدیر کل میراث فرهنگی استان
 خبر داد:

دوغابی کردن گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... برای استحکام 

بخشی بوده است
مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی با اشــاره به اینکه مسجد شــیخ لطف ا... از 
مساجد مهم اصفهان و شاهکار معماری عصر صفوی 
است، اظهار داشت: کاشی کاری این مسجد به قرن 
یازدهم هجری برمی گردد که اســتاد محمدرضا 
اصفهانی به فرمان شاه عباس اول این اقدام را انجام 
داده است. فریدون اللهیاری با بیان اینکه اقدامات 
مرمتی در گنبد مسجد امام)ره( در هشت ترک انجام 
می شود که تاکنون دو ترک آن صورت گرفته است، 
ابراز داشت: دوغاب این گنبد در راستای استحکام 
بخشی مالت کاشــی ها انجام شده که پاک خواهد 
شد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی اســتان در توضیح بیشــتر این مطلب بیان 
داشت: کاشی های مسجد شیخ لطف ا... نیز آجرهای 
لعاب دار هستند که روی گنبد نصب می شوند و بر 
قسمت های مرمت شده دوغاب ریخته می شود و پس 
از آن کارگاه های مرمتی پایان می یابد که تاکنون دو 
کارگاه به اتمام رسیده که کار عظیمی است. وی با 
بیان اینکه گذشت زمان باعث شــده تا جداره ها و 
کاشی های گنبد نیاز مرمتی پیدا کنند، تصریح کرد: 
در صورت تامین اعتبار، عملیات مرمت ترک های 
این گنبد ادامه می یابد. گفتنی است مسجد شیخ 
لطف ا... در ضلع شرقی میدان امام خمینی )ره( قرار 

دارد و در مدت 1۸ سال بنا شده است.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان خبر داد:
۳۵ مبلغ »طرح بصیرت 

 عاشورایی« میزبان زائران
 بقاع متبرکه

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اظهار کرد: »طرح بصیرت عاشورایی« با اجرای بیش 
از یک هزار برنامه فرهنگــی، از ابتدای ماه محرم تا 
پایان روز دوازدهم محرم با همــکاری 35 مبلغ از 
شهر مقدس قم، در بقاع متبرکه و امامزادگان عظیم 
الشأن 12 شهرستان اســتان اصفهان برگزار شد. 
»حجت االســالم ولی ا... روان« در رابطه با اجرای 
»طرح بصیرت« گفت: بر اســاس برنامه ریزی های 
انجام شــده در قرارگاه مرکزی بصیرت عاشورایی 
استان اصفهان و همچنین درخواست ادارات اوقاف 
و امور خیریه سراســر اســتان برای اجرای »طرح 
بصیرت عاشورایی« امسال 35 مبلغ از شهر مقدس 
قم به بقاع متبرکه و امامزادگان عظیم الشــأن 12 
شهرستان اعزام شدند. وی با اشاره به اجرای بیش از 
یک هزار برنامه فرهنگی و مذهبی توسط مبلغان در 
استان اصفهان گفت: مهم ترین وظیفه این مبلغان 
در اماکن متبرکه همکاری با مراکز فرهنگی و قرآنی 
بقاع متبرکه و امامزادگان عظیم الشأن و همچنین 
ایجاد هماهنگی با اعضای هیئت امنای اماکن متبرکه 
در برگزاری برنامه هایی همچون لبیک یا حسین، 
شیرخوارگان حســینی، احلی من العسل، مراسم 
روز تاسوعا و عاشورا، شام غریبان و رهروان زینبی و 
همچنین اجرای پیوست های فرهنگی این برنامه در 
جوار بقاع متبرکه و امامزادگان عظیم الشأن استان 
بود.وی خاطرنشــان کرد: در همین راستا مبلغان 
اعزامی با برپایی خیمه های معرفت، پاســخگویی 
به مسائل شــرعی، مشــاوره خانواده، سخنرانی، 
پرده خوانــی وقایع کربال، راه اندازی دســته جات 
عزاداری ویژه کودکان و نوجوانان و همچنین برپایی 
غرفه های چند رســانه ای از روز اول محرم لغایت 
پایان روز دوازدهم محرم به کلیه زائران، مجاوران 

و عزاداران حسینی خدماتی ارائه کرده اند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان از ضرورت 
توجه به هوشمند سازی شهر جهت افزایش و ارتقای 
کیفیت زندگی شــهروندان خبر می دهد؛موضوعی 
که در جهان امروز از آن به عنوان یکی از مؤلفه های 
شناسایی شهرهای توسعه یافته یاد شده و شهرداری 
اصفهان طی سالیان اخیر گام های قابل توجهی برای 

قرار گیری در این مسیر برداشته است.
پدیده شهرهای هوشــمند از آن دسته پدیده هایی 
است که به دنبال گســترش شهرنشینی از یک سو 
و توســعه فناوری و عرصه های نویــن اطالعاتی از 
سوی دیگر در کالن شــهرهای کشور شکل گرفت 
تا بتواند پاسخگوی نیازهای شــهروندان در دنیای 
امروزی باشــد. آمار بانک جهانی نشان می دهد که 
طی 50 سال گذشــته، متوســط آمار رشد درصد 
جمعیت شهرنشــین ایران تقریبا 2 برابر میانگین 
جهانی بوده اســت، در واقع رشد باالی شهرنشینی 
در کشورمان لزوم حرکت به سمت هوشمندسازی 
شهرهای کشور به ویژه کالن شهرهایی مثل تهران، 
اصفهان و مشــهد را بیش از پیش محسوس کرده 
است. بسیاری از کارشناســان بر این باورند که برای 
داشتن زندگی در شهر ســالم تر و پویاتر استفاده از 
دانش ارتباطات و فناوری اطالعات امری گریزناپذیر 
اســت. از این رو جامعه جهانی به ســمت شهرهای 
هوشــمند حرکت می کند. شهر هوشــمند مکانی 
ممتاز برای توســعه پایدار اقتصادی و صنعتی است 

که در آن به مســائلی مانند ترافیک، مصرف انرژی، 
آلودگی، تخریب سرزمین، به روزرسانی و بهینه سازی 
زیرســاخت های شــهری، بهبود کیفیت زندگی و 
مواردی دیگر از طریق یک رویکرد نوآورانه و نظام مند، 
بر اساس ارتباط و تبادل اطالعات با هدف بهینه سازی 
فرآیندهای مدیریت شــهری پرداخته می شود. در 
شهر هوشمند سرمایه گذاری بر سرمایه های انسانی 
و اجتماعی و زیرساخت های ارتباطی از جمله حمل 
 ICT و نقل و همچنین زیرساخت های مدرن مانند
که باعث رشد پایدار اقتصادی و کیفیت باالی زندگی 
می شود، با مدیریت صحیح منابع طبیعی و از طریق 

مدیریت مشارکتی مردم در آن انجام می شود.

به عبارتی، با ترکیب و تعامل بسیاری از مجموعه های 
شهری مانند ســازمان ها، شــرکت ها، دانشگاه ها، 
شهروندان و همچنین مجموعه ها و زیرسیستم های 
مستقل هوشمند در هر شهر، سیستم پیچیده بزرگی 

تشکیل می شود که به آن شهر هوشمند می گویند.
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان نیز در 
همین راستا از تالش مدیریت شهری برای حرکت 
به سمت هوشمندســازی خبر داده و می گوید: در 
دنیای امــروز یکی از مهم ترین مؤلفه های توســعه 
شهری، هوشمند بودن خدمات شهری است.حوزه 
خدمات شهری در امر خدمات رسانی ارتباط زیادی 
با شهروندان دارد و همواره تالش می کند با خدمات 

رســانی مطلوب رضایت آنها را فراهم کند در همین 
راستا هوشمندسازی در امور خدمات شهری نقش 
اساسی در خدمات رســانی مطلوب تر به شهروندان 
ایفا می کند.حســین امیری با بیان اینکه تحقیقات 
نشان می دهد هوشمندســازی خدمات شهری بر 
بهبود کیفیت زندگی شــهروندان تاثیر مســتقیم 
دارد، ادامه می دهد: با توجه به رشــد روز افـــزون 
شـهرنشـینی و مشـکالت و پیامدهای ناشـی از آن، 
توجه به مؤلفه های کیفیت زندگی شهروندان بسیار 
اهمیت دارد و هوشمندسازی شهر با هدف افزایش و 
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از طریق اسـتفاده 
از فناوری اطالعات و ارتباطات انجام می شود.رییس 
کمیســیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای 
شهر نیز از توجه ویژه اعضای شورای شهر به فراهم 
کردن زمینه های الزم برای هوشمند سازی شهر خبر 
می دهد و در گفت وگو با زاینده رود می گوید: در سال 
۹7 بودجه این سازمان 27 میلیارد تومان بود که این 
رقم در بودجه سال ۹۸ به ۴۸ میلیارد تومان افزایش 
یافت؛ این ســازمان توانمندی، استعداد و پتانسیل 
مناســبی دارد و امکان افزایش درآمد از طریق آن را 
نیز داریم. در این سازمان در بخش آی سی تی، 13.5 
میلیارد تومان، در بخش ارتقای داده 15.5 میلیارد 
تومان، در بخش توســعه شــبکه فیبر نوری چهار 
میلیارد و 700 میلیون تومان و در موضوع پشتیبانی 
فناوری اطالعات و ارتباطات هم ۹.5 میلیارد تومان 
بودجه تخصیص داده شده که در مجموع ۴۸ میلیارد 

و ۴00 میلیون تومان بودجه سازمان فاوا می شود.

حرکت اصفهان در مسیر هوشمند سازی

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان با اشاره به طرح های در نظر 
گرفته شده برای خیابان باغ فردوس معروف به خیابان لوله، اظهار 
می کند: یکی از مشکالت این منطقه، شرایط ایجاد شده در خیابان 
باغ فردوس است که البته طی یک سال گذشته اقداماتی از سوی 
شهرداری برای ساماندهی این خیابان انجام شد. »محمدشرفا« 

بازگشایی گلوگاه های خیابان باغ فردوس را از اقدامات مورد توجه 
شــهرداری می داند و تصریح می کند: برای احداث پارکینگ در 
خیابان باغ فردوس با محدودیت هایی مواجه هستیم زیرا با توجه 
به عبور لوله اصلی شرکت آب و فاضالب از زیر این خیابان، شرکت 
آب برای مالکیت آن حرف دارد و تاکید می کند شهرداری نباید در 

این خیابان اقدامی انجام دهد زیرا اگر اتفاقی رخ دهد مشکالت 
زیادی به وجود می آید. 

وی تاکید می کند: پیشــنهاد شــهرداری برای کاهش ترافیک 
خیابــان باغ فــردوس تعریض ایــن خیابان نیســت، بلکه باید 

خیابان های جایگزین در نظر گرفته شود.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان:
باغ فردوس تعریض نمی شود

 در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان صورت می گیرد؛ 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خبر داد:
پیشرفت ۷0 درصدی فاز نخست پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان، از پیشــرفت 70 درصدی فاز نخست 
پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان خبر داد و گفت: این پروژه پس از افتتاح می تواند رونق اقتصادی را به 

اصفهان آورده و شهر را به دوران طالیی خود برساند.
 علی یارمحمدیان در حاشیه جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهر اظهار کرد: پروژه 
نمایشگاه بزرگ اصفهان به عنوان نخستین شهرک نمایشــگاهی با مساحت ۴7 هکتار در مجاورت 
رینگ چهارم شهر اصفهان و رو به روی شهرک روشن دشت در حال احداث است. مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با بیان اینکه طراحی پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان توسط 
شرکت فوالد تکنیک انجام شده است، تصریح کرد: مهم ترین بخش فاز نخست پروژه، سالن امیرکبیر 
است که 15 هزارمترمربع فضای مســقف نمایشــگاهی دارد و قادر خواهد بود به طور همزمان سه 
نمایشــگاه را برگزار کند و 550 غرفه 12 متری در این سالن می توانند کاالها، محصوالت و خدمات 

خود را در معرض دید مخاطبان قرار دهد.
وی با بیان اینکه در انتهای ســالن امیرکبیر کافی شــاپ ها و اتاق های مذاکرات درنظر گرفته شده 
است، گفت: ساختمان رجیســترینگ با وســعت هفت هزار و 500 مترمربع ثبت و ضبط اطالعات 

مخاطبان را انجام می دهد و دارای اتاق ها و سالن های vip است.

کارگردان مستند گردشگری »داســتان انار« گفت: تمام تالش این 
فیلم آشــنایی مخاطب بین المللی و به ویژه چینی بــا جذابیت ها، 
زیبایی ها و توانمندی های تاریخی و مدرن شهر اصفهان است. خشایار 
محمود آبادی اظهار کرد: در فرآیند تبادالت جاده ابریشم قدیم، دو 
کشور ایران و چین نقش بسیار مهم و اساسی داشتند و »داستان انار« 
روایتگر داســتانی در همین بستر اســت. در این اثر یک مستندساز 
چینی، یک پروفســور تاریخدان ایرانی و یــک دختر مترجم چینی 
حضور دارند که این دختر نامی فارسی برای خود انتخاب کرده و این 
نام انار است. وی ادامه داد: انار، نماد شهر شیان است و تحفه ای است 
که هزاران سال پیش از ایران به چین هدیه داده شده و به همین دلیل 
از اهمیت زیادی برای چینی ها برخوردار اســت. تمام تالش مستند 
گردشگری »داســتان انار« آشــنایی مخاطب بین المللی و به ویژه 
چینی با جذابیت ها، زیبایی ها و توانمندی های تاریخی و مدرن شهر 
اصفهان اســت. محمود آبادی در خصوص محل فیلمبرداری این اثر 
گفت: اصفهان و شهر تاریخی و زیر زمینی نوش آباد در کاشان بخش 
اول فیلمبرداری این کار است. فیلمبرداری در اصفهان بعد از 17 روز، 
به پایان رســید و از 1۸ مهر بخش دوم فیلمبرداری را در چین آغاز 
خواهیم کرد. وی افزود: این پروژه تولید مشترک ایران و چین است 
و محمدحسین لطیفی تهیه کننده ایرانی این پروژه و همچنین تهیه 
کننده چینی کمپانی sunnyway و به ســفارش شبکه تلوزیونی 
CCtv چین است. پژوهشگر پروژه نیز پدرم سید اصغر محمود آبادی 
اســت. این کارگردان در خصوص حضور عوامل ایرانی و خارجی در 

این پروژه گفت: بر اســاس تفاهم نامه گروه ایرانی در اصفهان، باید از 
اصفهان انتخاب شوند و گروه چینی در چین از شهر شیان همکاری 
خواهند داشت. از این گروه ایمان صالحی، مدیر فیلمبرداری و مازیار 
محمودآبادی، کارگردان دوم و همچنین مجتبی وطن خواهان دستیار 
اول و برنامه ریز و من برای ادامه پروژه و فیلمبرداری به چین خواهیم 
رفت. در این اثر، ســه بازیگر چینی حضور خواهند داشــت و دکتر 

محمودآبادی در نقش روایتگر هستند. محمود آبادی با اشاره به زمان 
و مراحل اکران و پخش »داستان انار« گفت: اولین اکران بین المللی و 
بخش بین المللی ما در دسامبر امسال یعنی اواخر آذر و قبل از ژانویه 
2020 در جشنواره گوانجوی چین خواهد بود. بعد از آن اکران در تور 
جشنواره ای را در پیش داریم. سپس پخش با تلویزیون های سه بخش 

چین تایوان و هنگ کنگ در شبکه CCtv خواهد بود، بعد از آن پخش 
تلویزیون ملی ایران و در نهایت پخش بین المللی را خواهیم داشت که 
 National geography, تالش می کنیم برای شبکه هایی مانند
Discovery channel, DocumentaryTV و... پخــش بین 
المللی داشته باشــیم. وی ادامه داد: فیلم در اصل به دو زبان چینی 
و فارسی تولید خواهد شد؛ اما قطعا برای پخش بین المللی و وابسته 
به محل پخش زیرنویس تهیه خواهد شد. این کارگردان خاطرنشان 
کرد: از مردم اصفهان که در دهــه اول محرم در انجام هماهنگی های 
الزم کمک کردند تا بتوانیم پروژه را در سخت ترین شرایط انجام دهیم، 
تشــکر می کنم. این پروژه عمال بزرگ ترین پرژه تاریخ مستند ایران 
است. حمایت دوستان در شــهرداری،  استانداری، میراث فرهنگی و 
روابط بین المللی شــهرداری کمک بزرگی کرد تا باتالش 17 روزه و 

شبانه روزی به نتیجه جذابی برسیم. 
 خشــایار محمود آبادی متولد ســال 1357 در اصفهان کارگردان 
آثاری چون پروژه مشــترک ایران-ایرلند به نــام »راز ماندگاری«، 
تاکنون در جشــنواره های بین المللی راه ابریشــم- ایرلند- دابلین 
به عنوان عضو شــورای سیاســت گذاری از ســال 2012 تاکنون و 
جشــنواره بین المللی فیلم های آســیایی- لوس  آنجلس-  آمریکا- 
عضو شــورای سیاســت گذاری از ســال 201۴ تا کنون بوده است 
همچنین وی به عنوان داور جشــنواره های ویــن- اتریش، بیروت-
 لبنان واصفهان- ایــران نیز در عرصــه بین المللی حضور داشــته

 است.

داستان انار از اصفهان تا چین؛

فیلمبرداری پروژه مشترک ایران و چین در اصفهان پایان یافت

 علی پیراینده- شهردار نطنز

تجدید آگهی مزایده 

شهرداری نطنز در نظر دارد نسبت به فروش ۴ واحد تجاری بشماره های 2،20،23و 
2۴ در طبقه اول از مجموعه تجاری پاســاژ واقع در خیابان امام خمینی ) ره ( را از 

طریق برگزاری مزایده عمومی بصورت تک تک اقدام نماید .
بهای پایه فروش : واحد شماره 2 به پالک ثبتی 33/36۸۸ به متراژ 15/23 متر مربع 
به مبلغ کل ۹13/۸00/000 ریال ، واحد شــماره 20 به پالک ثبتی 33/3706 به 
متراژ 3۹/۹7 متر مربع به مبلغ کل 1/7۹۸/650/000 ریال ، واحد شــماره 23 به 
پالک ثبتی 33/370۹ به متراژ 27/51 متر مربع بــه مبلغ کل 1/513/050/000 
ریال و واحد شــماره 2۴ به پالک ثبتــی 33/3710 به متــراژ 2۸/12 به مبلغ کل 
1/265/۴00/000 ریال می باشــد . ســپرده واریزی برای فروش ۴ واحد تجاری 
به ازای هر کدام مبلغ ۹0/000/000 ریال به صورت وجه نقد به شــماره حســاب 
010715716600۹ بانک ملی بنام سپرده شهرداری نطنز و یا ضمانتنامه بانکی که 
شامل ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هســتند . ضمانت نامه صادره توسط 
موسســات بیمه گر دارای مجوز برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از ســوی بیمه 
مرکزی ایران ، ســفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشــخاص 

حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اســمی آن گواهی خالص مطالبات قطعی تایید 
شده اوراق مشارکت بی نام تضمین شــده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل 
از سررسید ) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ( . وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج 
درصد ارزش کارشناسی رســمی آن ، ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های 
ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده می باشد و طبق اساسنامه فعالیت می 
نمایند . ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های 
پژوهش و فناوری غیر دولتی. به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ، سپرده کمتر ، چک یا 
نظایر آن ها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد . سایر اطالعات ، جزییات و شرایط 
مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است . در صورتیکه برندگان اول و دوم 
و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری 
نطنز ضبط خواهد شد . شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 
. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به اســتثنای ایام تعطیل تا پایان وقت 
اداری چهارشنبه ۹۸/07/10 و در محل دبیرخانه محرمانه شهرداری نطنز واقع در 

بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد .
تلفن : 031-5۴22211۹                                     

م الف:597111
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
هر گاه يكی از شما برادر دينی اش را دوست 

دارد ، اين را به او اعالم کند ؛ چرا که اين کار ، 
الفت را پايدارتر و دوستی را استوارتر می کند .
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

فرهنگ پیرو همواره دســت به دامان اندیشه این و آن است 
و از خود چیزی نــدارد. نمی تواند خود را بــا زمانه خویش 
تطبیق دهد و در گستره زمان و مکان گیر می کند و در داالن 
مارپیچ سکوت متهم به فراموشی می شــود و دیگر کسی از 
او یاد نمی کند؛ اما فرهنگ پیشــرو به ســبب غنای ادبیات 
اعتقادی اش همواره این توان را دارد که با ادبیات جدید شکل 

بگیرد و مردم را در کنار خویش نگاه دارد.
شیعه دو نقطه و دو قله مرتفع و بزرگ دارد، یکی امام حسین 
علیه السالم و دیگری مهدویت! گذشته سرخ و آینده سبز در 
کنار یکدیگر معنا پیدا می کند. آنچه که از گذشته به درستی 
برای ما منتقل شود، آینده را به نیکی خواهد ساخت. اگر تنها 
شدن امام حسین)ع( را درست متوجه نشویم، قطعا حضرت 

حجت نیز هنگامه نبرد تنها خواهد ماند.

وقتیادبیاتعاشورادستخوشتحریفمیشود
اینجا معلوم می شــود که چرا باید ادبیات عاشــورا و ظهور 
دســتخوش تحریف قرار گیرد. اگر ادبیات شــرعی و عرفی 
فرهنگ عاشــورا را در کنار همدیگر بگذاریــم و از بدعت ها 
فاصله بگیریــم، قطعا به نقطــه ای خواهیم رســید که امام 
حسین )ع( خود را فدای آن کرد، یعنی رسیدن به اسالم ناب 
محمدی که به دور از قرائت های مختلف، تنها قرائت قرآن و 

سیره را می پذیرد و الغیر.
بدون شــک زمانی که متفکرین شــیعی جایی در اندیشــه 
شــیعیان پیدا نکنند و به جای تفکر که نتیجه اجتماعی اش 
ساخت فرهنگ است و برســاخت بیرونی اش تمدن و شیوه 
زیستن انســان ها می شــود، احساســات بیرون از عقیده و 
اندیشه را پایدار ســازد، قطعا ضمیر روشــنی پیدا نخواهد 
شــد تا همراهی کند و جریان حق بدون سپر می شود و در 
کمین گاه های مختلــف و نبردهای حســاس روز نمی تواند 

موضع مناسب نشان دهد.
خطتکفیربزرگانازکجانشأتمیگیرد؟

خط لعن به شــهید مطهری و آیت ا... خوشوقت از همین جا 
رشد پیدا می کند که بدون مطالعه و اندیشه در اصل داستان 
و صرف یک بحث خطی دســت به توهین می زنند و اندیشه 
شــیعی را به ســمت تصوف از طرفی و تکفیر از طرف دیگر 
می کشــانند. وقتی احساســات بر گرده منطق سوار باشد، 
بدون شک دیگر سیره عملی اهل بیت )ع( هم به کنار کشیده 
می شــود و نوع برخورد حضرات معصومین با دشمنان رها 
می شود و این شعار مطرح می شــود که اگر کسی در والیت 
امیرالمؤمنین)ع( شک کند، باید آن را با مادر خود در میان 

بگذارد.
قطعا اهل بیت )ع( راضی به این نوع برخورد شیعیان با اقوام 
و اقلیت های مذهبی نیســتند. وقتی ما اندیشه ای محکم به 
استحکام 1400 ســال داریم که می توانیم عقالنی و محکم 
اثبات کنیم، چرا دست به اعمال صوفیانه می زنیم و اندیشه 
شــیعه را در حد یک چای روضه تقلیــل می دهیم که البته 

برکات اینها جای خود دارد.

یک گام تا فرهنگ پیشرو

مهدیکمالی

عکس روز

دوخط کتاب

نیســت و اگر از کسی 
کردنــد  پیــدا  نفــرت 
از همــه خصلت هــای 
نیکوی او چشم پوشی 
می کنند و عیــوب او را 

بزرگ می نمایانند.

»روزهای برمه«
جورج اورول

 خوبی ها کنار بدی ها 
معنا می یابند

اغلــب آدم ها همیشــه 
اگــر  همین طورنــد. 
کســی را پذیرفتنــد، 
همه عیوبش را حســن 
می بیننــد و کوچک ترین 
انتقــادی بــر شــخص 
مــورد پسندشــان وارد 

 طراح معروفی بــه نــام»Knut Hjeltnes«  به تازگــی از خانه چوبی که 
دارای موقعیت جغرافیایی مناســب و همچنین طراحی مدرنیته و به روزی 
است،رونمایی کرد که دقیقا برای گذراندن و سپری کردن آخر هفته مناسب 
بوده و می توانید با دوستان و خانواده خود ساعت های طوالنی را در آن بگذرانید 
و از هفته کسل کننده گذشــته، به میزان زیادی دور شــوید. از مهم ترین و 
جذاب ترین ویژگی های خارق العاده ای که در این خانــه چوبی به کار رفته، 
می توان به استفاده از شیشه در نما برای دید بیرون، راه پله چوبی و جذاب، اتاق 

نشیمن، اتاق خواب با ویو دریا، آشپزخانه چوبی، حمام و... اشاره کرد.

خانه ای مناسب تعطیالت آخر هفته

یک مرد هندی که خواستار زندگی در نیویورک بود تصمیم به تغییر قیافه 
گرفت. جایش پاتل 32 ساله، رنگ ریش و موهایش را به رنگ سفید تغییر 
داد و با استفاده از هنر یک فرد جاعل، شناسنامه جدیدی را برای خود جعل 
کرد که در آن او متولد 1938 میالدی یعنی 81 ساله بود! با این حال اقدام 
او موفقیت آمیز نبود و در فرودگاه دهلی زمانی که موهایش را تغییر رنگ 
داده بود و از عینک و عمامه سفید رنگ و همچنین ویلچر استفاده کرده بود، 
نظر ماموران پلیس را به خود جلب کرد و به هیچ وجه حاضر به جست وجو 

نبود و ادعا می کرد که بسیار پیر است.

مرد 81 ساله ای که 32 سال بیشتر ندارد!

یک فنجان قهوه در کشورهای مختلف جهان چگونه سرو می شود؟
میلیون ها انسان در گوشه و کنار جهان صبح خود را با یک فنجان قهوه آغاز می کنند؛ اما هر کشوری سبک خاص خود را در تهیه و سرو 
این نوشــیدنی دارد. برخی ترجیح می دهند قهوه را دم کنند و بعضی هم آن را با مواد دیگری مخلوط می کنند. برای اینکه بدانید یک 

فنجان قهوه در کشورهای مختلف جهان چگونه سرو می شود تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
اگکافی-ویتنام: این قهوه حاوی شیر تغلیظ شده، سفیده تخم مرغ، شکر و قهوه داغ است.

لپلندکافی-فنالند:یک تکه کوچک از پنیر محلی درون فنجان انداخته می شود و سپس قهوه دم کشیده را روی آن می ریزند.
اسپرسو-ایتالیا:در ایتالیا، قهوه کالسیک را به همراه یک برش نازک از لیموترش سرو می کنند. لیموترش باید با کمک قاشق در 

ته یا روی دیواره فنجان فشار داده شود تا طعم و عطر خود را به اسپرسو پس دهد.
الگریما-آرژانتین:کف شیر به چند قطره قهوه تلخ و غلیظ اضافه می شود. درست تر این است که بگوییم این نوشیدنی یک فنجان 

شیر با کمی قهوه است نه قهوه با شیر!
بونبونکافی- اسپانیا:این قهوه هم در واقع اسپرسویی است که شیر تغلیظ شده به آن اضافه شده است.

اسپایسدکافی-مراکش:در کشور مراکش ادویه هایی همچون دانه کنجد، فلفل سیاه و جوز هندی را همراه با دانه های معمولی  
قهوه سیاه آسیاب می کنند، سپس آن را همانند قهوه دم می کنند. شاید این ادویه ها عجیب به نظر برسند؛ اما طعم تند و قوی و جدیدی 

دارد.
قهوهباچای-هنگکنگ: این نوشیدنی از ترکیب چای سیاه، فلفل، شیر تغلیظ شده و دو شات قهوه تلخ تهیه می شود. طعم تند 

و عجیب آن را از همان جرعه اول می توانید متوجه شوید.
فراپه-یونان:قهوه، بستنی، شیر تغلیظ شده و آبمیوه برای طعم دادن فراپه استفاده می شود.

فاریشر-آلمان:این نوشیدنی اولین بار به منظور مخفی کردن الکل موجود در نوشیدنی ها اختراع شد. فاریشر حاوی مقداری رام 
)عرق نیشکر( و قهوه است که با یک الیه بزرگ از خامه فرم گرفته پوشانده شده است.

وبگردی

»الکسیس بت« اولین مادر بریتانیایی شد که ده پسر پشت سر هم به دنیا 
آورده است. او فکر کرد دیگر خانواده اش کامل شده و تصمیم گرفت دیگر 
بچه دار نشود. تا اینکه زندگی، او و خانواده اش را غافلگیر کرد. الکسیس دو 
هفته پیش در 39 سالگی مادر 11 فرزند شد. او در 18 سال گذشته بیش از 
8 سال باردار بوده و اکنون زندگی بسیار شادی با خانواده بزرگش دارد. این 
نوزاد کامرون نام دارد و یازدهمین فرزند این خانواده است. الکسیس بعد 

از 10 پسر، باالخره دختردار شد و تصمیم گرفت نام او را کامرون بگذارد. 

مادری که بعد از 1۰ پسر باالخره دختردار شد

 با نرم افزار جعبه الیتنر »العادیات«
 حافظ قرآن شوید

 حســن برزگری، طراح جعبه الیتنر حفظ قــرآن العادیات و 
مدیر عامل شرکت نرم افزاری آراد دشت از طراحی نخستین 
نرم افزار اندرویدی جعبه الیتنــر تخصصی حفظ قرآن کریم 
خبرداد و گفت: العادیات، نرم افــزار اندرویدی جعبه الیتنر 
حفظ قرآن اســت که بــرای اولین بار تولید شــد. روش ها و 
ســبک های مختلفی برای حفظ مطالب از جمله حفظ قرآن 
وجود دارد که هر کدام از اساتید شــیوه ای را پیشنهاد کرده 
و در کالس های خود اجــرا می کنند. یکی از روش های حفظ 
مطالب، اســتفاده از جعبه الیتنر است که برای حفظ کلمات 
انگلیسی زیاد استفاده می شود ولی در حفظ قرآن به دالیلی 
کمتر استفاده شده است. ویژگی های خوب این روش، باعث 
شده تا ما برای نخســتین بار در نرم افزار العادیات ، به سمت 
اســتفاده از جعبه الیتنر در بحث حفظ قــرآن برویم و آن را 
تولید کنیم. مدیر شــرکت آراد دشت در خصوص تفاوت این 
نرم افزار با نرم افزارهای دیگر تصریح کرد: مهم ترین کار جعبه 
الیتنر این اســت که برنامه مرور را به گونه ای تنظیم می کند 
تا با بیشترین تکرار در قســمت خطرناک منحنی فراموشی، 

مطالب به حافظه دراز مدت هدایت شود.

دین در دنیای مدرن
 کتاب »دین در دنیای مدرن« از کلیســاهای جامع تا آیین های 
دینی نوشــته اســتیو بروس، ترجمه فیاض قرائی به همت گروه 
حکمت و کالم جدید پژوهشکده اســالم تمدنی پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اســالمی منتشر شد. اســتیو بروس در سال 194۵ در 
شهر ادینبورودر اسکاتلند زاده شد. او در مدرسه ملکه ویکتوریا در 
اسکاتلند تحصیل کرد و سپس رشته جامعه -شناسی و مطالعات 
دینی را در دانشگاه استرلینگ برگزید و مدرک فوق لیسانس در 
سال 19۷۶ و مدرک دکترا در سال 1980 را از این دانشگاه دریافت 
کرد. وی میان سال های 19۷8 تا 1991 در دانشگاه کوئینز بلفاست 
در ایرلند شمالی مشــغول تدریس بود. او از سال 1991 تا کنون، 
استاد دارای کرسی تدریس در دانشــگاه آبردین اسکاتلند است. 
استیو بروس، جامعه شناس و دین پژوهی پرآوازه در سطح جهانی 
اســت و آثار متعددی پیرامون نقش دین در دنیای مدرن، رابطه 
میان دین و سیاست و ...، با رویکردی آینده پژوهانه نسبت به دین، 
دارد. این کتاب نیز اثری برجسته در همین راستا، در پژوهش های 
دینی معاصر و در آینده پژوهی ادیان، با نگاهی جامعه شناســانه 
به شــمار می رود. این کتاب به مباحثی چون مبانی نوگرایی، امر 
ماوراءالطبیعه، ارتباط دین با نژاد و تحــول اجتماعی، خداباوری 

آمریکا، ادیان جدید دهه 19۷0 و ... می پردازد.

دو قطبی کردن جامعه رفتار منافقان است
حجت االسالم علیرضا پناهیان اظهار کرد: مردمان هوشمند از 
ریشه یابی قتل امام حسین )ع( نمی توانند بگذرند. چقدر خوب 
است در ذکر مصیبت ها از ریشه های این مظلومیت هم سخن 
به میان بیاید. حضرت زینب )س( به برخی از این ریشه ها اشاره 
کرده اند. این ریشه ها را باید به تفصیل بیان کرد. چه شد که هنوز 
نیم قرن نگذشته فرزند پیامبر )ص( را به شهادت می رسانند؟ 
حرف های فراوانــی در این باره وجود دارد کــه می توان بر آنها 

تفکر کرد.
 پناهیان ادامه داد: ان شــاء ا... روزی فرا برســد که اعتراض ها 
به خاذلیــن و قاتلین محدود نشــود و اعتراض به ریشــه های 
شکل گیری واقعه کربال نیز صورت  بگیرد. یکی از این ریشه ها، 
جریان نفاقی بود که در زمان پیامبر )ص( شکل گرفت و موجب 
نزول سوره منافقین شد. همان سوره ای که تاکید شده در نماز 
جمعه خوانده شود و این به این معناست که در نماز جمعه باید 
به این موضوع توجه کرد. این که چرا هر هفته باید در نماز جمعه 
ســوره منافقین خوانده شود، بســیار  قابل تامل است. در نماز 
جمعه راجع به دوقطبی کردن جامعه باید صحبت شود. اختالف 
نظر در جامعه اسالمی برکت است؛ اما دوقطبی کردن جامعه و 

عزیز کردن یک قطب رفتار منافقانه است.

دیدگاهخبرکتاب

اعتراض به کشتار 
کودکان مقابل مقر 

سازمان ملل
اقدامنمادیــنفعاالن
حقوقبشــرمقابلمقر
سازمانمللدراعتراض
بهکشــتارکــودکان.

نیویورک-آمریکا

اینستاگردی

چهار کارگردان زن سینما در یک قاب

»محمد انصاری« در هیئت عزاداری

احتــرام برومند با انتشــار این 
عکــس نوشــت: چهــار خانم 
کارگردان موفق سینمای ایران، 
ای کاش قدرشــان را بدانیــم. 
رخشــان بنی اعتمــاد، مرضیه 
برومند، نرگس آبیــار، تهمینه 
میالنی. )روز ملی سینما( مبارک

محمد انصاری با انتشــار این عکس نوشت: حضرت امام سجاد 
)ع( می فرمایند: انسان مومن پنج نشانه دارد:1- پرهیز از گناه 
در خلوت 2- صدقه دادن  هنگام تنگدستی3- شکیبایی در وقت 
مصیبت4- بردباری در حال خشــم  ۵- راســتگویی به هنگام 

ترس، کدام خصلت رو ما داریم؟

احســان خواجه امیری با انتشار این عکس 
نوشت: حســنی به مکتب نمی رفت، وقتی 
می رفــت جمعــه می رفت، حکایــت منه. 
امیدوارم آهنــگ »نگو برگرد«رو دوســت 
داشته باشین. یه کار جدید ان شاءا...به زودی.

کالفگی »احسان خواجه امیری« از سرکار رفتن در روز جمعه
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