
دستور رییس جمهور برای مهار بیکاری 
دولت و گردنه سخت اشتغال زایی
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وزیر نفت در واکنش به گزارش عملکرد ستاد ارتقای سالمت 
اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی بر مبارزه قاطعانه با فساد در 
صنعت نفت تاکید کرد.در پی دس��تور بیژن زنگنه، وزیر نفت 
مبنی بر شناسایی گلوگاه ها و بسترهای بروز فساد در صنعت 

نفت و مبارزه با هرگونه فساد اداری ......

واکنش زنگنه به گزارش فساد 
در صنعت نفت

 اقامه نماز عید سعید فطر در 992 
امامزاده کشور  3

استقالل پر ستاره در  مصاف با 
راه آهن پا درهوا 6 2

استاندار:احزاب و تشکل ها برای 
انتخابات نشاط ایجاد کنند

عیدسعید  فطر 
را به تمامی 
مسلمانان جهان 
تبریک می گوییم 

اصفهان 16 صرافی
 مجاز دارد

موافقت رهبر معظم انقالب با 
عفو و تخفیف مجازات محکومان

 4 هزار تاکسی  خسته  
در شهر می چرخند

اردوی تابستانه کارآفریني 
در استان اجرا مي شود

چهارمحال و بختیاری میزبان 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان

2

4

3

3

7

رشد فوق العاده خرید 
تضمینی گندم در اصفهان

معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت از خرید ۵.۵ 
میلیون تن گندم در ۳۱ اس��تان کشور خبرداد و 
گفت: بابت خرید تضمینی گندم ۵۶ هزار میلیارد 
ریال به حساب کش��اورزان واریز شده است. سال 
گذشته ۷۱ درصد رشد داشته اس��ت، افزود: افت 
مفید و غیرمفید در کل گندم های خریداری شده 

کمتر از دو درصد و وزن سن زدگی آن کمتر از...
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صداي پاي عید مي آید و دل مومن، بر سر دو راهي آمدن عید 
رمضان و رفتن ماه رمضان بالتکلیف است؛ از آمدن این عید، 

دل شاد باشد یا از رفتن آن ماه،  محزون؟ 
عید فطر، پاك ترین و عیدترین عیدهاس��ت؛ چرا که پاداش 
یك ماه عبادت و شست وشوي جان در نهر پاك رمضان است.

عید فطر، عی��د پایان یافتن رمضان نیس��ت، عی��د برآمدن 
انس��اني نو از خاکسترهاي خویش��تن خویش است، چونان 

ققنوس که از خاکستر خویش دوباره متولد مي شود. 
رمضان، کوره اي است که هستي انسان را مي سوزاند و آدمي 
نو با جاني تازه از آن سر برمي آورد. فطر، شادي و دست افشاني 
بر رفتن رمضان نیس��ت، بر آمدن روز نو، روزي نو و انس��اني 

نو است.
 قرار بود که رمضان، با س��حرها و افطارهایش، با ش��ب هاي 
قدر و مناجات هایش از ما آدمي دیگر بسازد. اگر درعید فطر 
درنیابیم که از نو متولد ش��ده ایم، اگر تازگي را در روح خود 

احساس نکنیم، عید فطر، عید ما نیست.
 از این روس��ت که در دعاي قنوت نماز عید فطر مي خوانیم: 
»اس��ئلك بحق ه��ذا الی��وم ال��ذي جعلت��ه للمس��لمین 
عی��دا و لمحم��د صلّ��ي اهلل علی��ه و اله ذخ��راً و مزی��داً؛ از 
ت��و مي خواهم به حق ای��ن روز ک��ه آن را براي مس��لمانان 
 عی��د ق��رار دادي و ب��راي محم��د و آل او ذخی��ره و فزوني

 ساختي!« 

 برآمدن انساني نو از 
خویش خاکسترهاي خویشتن 

روابط عمومی بانک صادرات 
مدیریت شعب استان اصفهان 

خوشا آنان که با حق آشنایند 
مطیع محض فرمان خدایند

عید بزرگ سعید فطر 
بر تمامی عاشقان ودلدادگان 

 مقرب خداوند متعال
 مبارک باد

 
 حلول ماه عید و شادی 

 عید بزرگ سعید فطر 
بر تمامی عاشقان مقرب الهی مبارک باد  

دل ها همه بهاران شد از شمیم باران 

صد رخ نموده است امشب در عید روزه داران 

روابط عمومی بانک مسکن
 مدیریت شعب استان اصفهان 



يادداشت

بان کی مون خواستار برقراری آتش 
بس هفت روزه در نوار غزه شد

 دبیر کل س��ازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی و جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( خواسته است برای اعالم 
آتش بسی هفت روزه با هدف ارسال کمک برای غیر نظامیان 
در نوار غزه اقدام کنند.سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد 
گفت، برقراری آتش بس بشردوستانه اقدامی قابل توجه است.

در همین حال، شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد، کابینه 
امنیتی اسرائیل با آتش بس ۲۴ س��اعته در نوار غزه موافقت 
کرد.سخنگوی بان کی مون در بیانیه ای اعالم کرد: تصاویری 
از مردم غزه منتشر می شود که نشان می دهد آن ها در تالش 
برای بازگشت به زندگی عادی هس��تند. ما باید برای تقویت 
این آتش بس موقت و تبدیل کردن آن به یک آتش بس پایدار 
تالش کنیم.وی افزود، بان ک��ی مون بار دیگر از همه طرف ها 
می خواهد یک آتش بس بشر دوستانه هفت روزه در غزه اعالم 
کنند تا مقدمه ای برای احیای روند سیاس��ی و دس��تیابی به 

صلحی پایدار باشد.

طرح فعالیت احزاب نیازمند کار 
کارشناسی بیشتر  است

سخنگوی وزارت کش��ور با اشاره به بازگش��ت طرح فعالیت 
احزاب به کمیسیون شوراها و  امور داخلی مجلس، گفت: این 
طرح به کار کارشناسی بیش��تری نیاز دارد.حسینعلی امیری 
در حاشیه دیدار وزیر کشور و  استانداران، نمایندگان و دبیران 
کل احزاب و تشکل های سیاسی با بیان اینکه بازگشت طرح 
فعالیت احزاب به کمیسیون ش��وراها و  امور داخلی مجلس 
کار  خوبی بود، اظهار ک��رد: در روند رس��یدگی به این طرح 
پیشنهادات خوبی ارائه شد  و  نمایندگان مجلس متوجه شدند 
که باید کار کارشناسی بیشتری بر روی این طرح انجام شود.

قائم مقام وزیر کشور در  ادامه درباره آخرین وضعیت بررسی 
و تدوین الیحه احزاب در دولت، خاطرنشان کرد: الیحه نحوه 
تأسیس و  فعالیت احزاب در  مرحله نهایی خود قرار دارد و در 
اوایل ش��هریور به مجلس ارائه می شود.امیری در پایان تأکید 
کرد: هر تشکل سیاسی و جبهه ای که خواهان فعالیت سیاسی 
است، باید به ثبت برسد و  مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد. 
تشکیالتی که به ثبت نرسیده است، از  نظر قانونی نمی تواند 

فعالیت سیاسی داشته باشد.

دولت اليحه قانون احزاب را شهريور 
به مجلس می فرستد

س��خنگوی وزارت کش��ور از تقدیم الیحه احزاب به مجلس 
در  ابتدای شهریورماه خبر  داد.حسینعلی امیری سخنگوی 
وزارت کشور شنبه شب در حاشیه نخستین نشست مشترک 
وزیر کشور با اس��تانداران و دبیران کل احزاب و تشکل های 
سیاس��ی با حضور در جمع خبرنگاران درباره فعالیت برخی 
احزاب که هن��وز پروانه ثب��ت نگرفته اند، اظهار داش��ت: هر 
حزبی بخواهد فعالیت داشته باشد  باید  به ثبت برسد و  پروانه 
فعالیت بگیرد.سخنگوی وزارت کش��ور درباره طرح احزاب و 
نظر دولت در ای��ن رابطه گفت: طرحی ک��ه در مجلس تهیه 
شد با توجه به پیش��نهادات بس��یار باالی نمایندگان نیاز به 
کار کارشناسی بیش��تری دارد و  از مجلس به دلیل پذیرفتن 
مسکوت ماندن این طرح به مدت سه ماه تشکر  می کنیم که 
اقدام بسیار خوبی بود.امیری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر 
که تدوین الیحه فعالیت احزاب در چ��ه مرحله ای قرار دارد، 
اظهار داشت: الیحه فعالیت احزاب مراحل پایانی خود را طی 

می کند و  اوایل شهریورماه تقدیم مجلس می شود.

 حفظ اعمال صالح پس از ماه رمضان، 
وظیفه مسلمانان است

امام جمعه موقت گفت: در ماه خدا، بسیاری از  برکات معنوی 
نصیب مهمانان الهی شده و  باید عمل صالح که به آن در این 
ماه عادت کرده ایم، حفظ شود.آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی 
با اشاره به برکات ماه مبارک رمضان برای میهمانان الهی اظهار 
کرد: ذکر الحمداهلل سبب بقای نعمت های الهی شده و  ادامه 
نعمت های الهی را به همراه دارد.وی با بیان این که در ماه خدا 
بسیاری از برکات معنوی نصیب مهمانان الهی شده، تصریح 
کرد: باید عمل صالح که ب��ه آن در این ماه ع��ادت کرده ایم، 
حفظ شود.عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برکات ماه 
مبارک رمضان خاطرنشان کرد: بسیاری از برنامه های معنوی 
خوبی همچون تالوت ق��رآن کریم که با آن ان��س یافته ایم، 
نباید پس از  این ماه ترک ش��ود.وی با  اشاره به اهمیت ادامه 
دادن ارتباط با مساجد و حضور در این مراکز دینی گفت: در  
این ماه شریف ارتباط با مسجد تقویت ش��ده که باید  از  این 
ارتباط محافظت کنیم.آیت اهلل مهدوی تصریح کرد: حضور در  
برنامه ها و محافل معنوی و مراس��م دعا باید ادامه پیدا کند تا  

اثرات آن در انسان ریشه دار شود.
وی با اشاره به برکات گریه بر امام حسین)ع( اظهار کرد: یکی 
از اعمال صالح که پر رونق بوده، همین گریه بر مصیبت های 
اباعبداهلل است که می تواند زمینه های نجات و سعادت انسان 

را تضمین کند.

مجلس می خواهد وام ازدواج 
قرض الحسنه باشد

نایب ریی��س کمیس��یون اجتماعی مجلس اظه��ار کرد که 
مجلس در نظ��ر دارد وام ازدواج به صورت قرض الحس��نه به 

جوانان پرداخت شود و نه به صورت اخذ سود.
فرج اهلل عارفی با اشاره به بررسی موضوع اخذ سه درصد سود 
برای وام ازدواج جوانان در مجلس گف��ت: ضرورت پرداخت 
وام ازدواج انکارناپذیر است و مجلس و کمیسیون اجتماعی و 
همه کسانی که در خدمت جوانان هستند، متفق القول اند که 

بانک ها باید این وام را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه مجلس به طور مکرر  به دولت اصرار کرده که 
این کار انجام ش��ود در خصوص میزان درصد این وام تصریح 
کرد: وامی که داده می ش��ود باید قرض الحسنه بوده و  با  رقم 

معینی به افراد پرداخت شود.
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رئیس مجلس شورای اسالمی در پیامی به روسای مجالس کشورهای اسالمی با تبریک عید فطر 2
گفت: نباید  اجازه داد  فضای غبارآلود ناشی از اقدامات گروه های  تروریستی، ضرورت احقاق 

حقوق مردم فلسطین و آزادی این سرزمین را فراموش کند.

 حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی 
بنا به درخواست آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه 
به مناسبت عید سعید فطر با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف 
مجازات محکومان دادگاههای عمومی و انقالب، س��ازمان 
تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت 

کردند.
متن نامه رئیس قوه قضائیه و پاس��خ رهبر معظم انقالب به 

این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

محضر مبارک حضرت آیت اهلل خامنه ای ادام اهلل ظله الوارف
رهبر معظم انقالب اسالمی

با اهدای سالم و تحیات
احتراماً ضمن عرض تبریک فرارسیدن عید سعید فطر، در 
اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، بدین وسیله ش��رایط و ضوابط عفو به محضر مبارک 
تقدیم می ش��ود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان 
دادگاههای عمومی و انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی و 

سازمان قضایی نیروهای مسلح که به شرح آتی واجد شرایط 
استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می شوند، مشمول 
عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسالمی بهره مند شوند.

الف- محکومان به حبس که در زندان بسر می برند:
۱- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال.

۲- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یکسال 
تا پنج سال.

۳- یک س��وم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج 
سال تا پانزده سال.

۴- باقیمان��ده محکومیت محکومان به حب��س بیش از ۱۵ 
سال، درصورتی که حداقل ۱۰ س��ال تحمل حبس نموده 

باشند.
۵- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد در صورتیکه 

حداقل ۱۵ سال تحمل حبس نموده باشند.
۶- باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرایم غیر 
عمدی، به استثناء موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون 
مجازات اس��المی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 

)۲/۳/۱۳۷۵
۷- باقیمانده محکومی��ت حبس زنانی که ب��ه حکم قانون 

سرپرستی فرزندانشان را عهده دار می باشند.
۸- باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب العالج 
یا مبتالیان به بیماریه��ای غیرقابل عالج که مراتب بیماری 
آنان تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تأیید کمیسیون پزشکی 
قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر 

به تحمل حبس نباشند.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای ماده ۲۹۱ قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری، 

مانع اعمال این عفو نیست.
۹- باقیمانده محکومیت حبس یا نگهداری در کانون اصالح 
و تربیت و جزای نقدی محکومان زیر ۱۸ سال تمام )در زمان 
ارتکاب جرم( به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه 

فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استانها.
تبص��ره: محکوم��ان موض��وع بنده��ای ۸ و ۹ مش��مول 
 مس��تثنیات من��درج در ای��ن دس��تورالعمل نخواهن��د

 شد.
۱۰- باقیمانده محکومیت حبس و جزای نقدی محکومان 
ذکور باالی ۶۵ س��ال تم��ام و اناث باالی ۵۵ س��ال تمام به 
استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر 
به تأیید پزش��کی قانونی مراکز اس��تانها به ش��رط آنکه در 
محکومیت به حبس بیش از یکسال، حداقل یک پنجم و در 
 محکومیت به حبس ابد، حداقل ۵ سال تحمل کیفر نموده

 باشند.
ب محکومان به جزای نقدی که به لح��اظ عجز از پرداخت 

جزای نقدی در زندان بسر می برند:
۱- باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال.

۲- چهار پنجم محکومیت ج��زای نقدی از پانصد میلیون و 
یک ریال تا یک میلیارد ریال.

ج شرایط استفاده از عفو:
۱- عدم برخورداری از عفو در محکومیتهای قبلی.

۲- عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه 
یک تا شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱/۲/۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.

۳- نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران 
ضرر و یا زیان مدعی خصوصی و زیان دیده )اعم از اشخاص 

حقیقی و حقوقی( تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳.
د مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می باشند:

۱- س��رقت مس��لحانه ی��ا مق��رون ب��ه آزار یا س��ارقینی 
 ک��ه می��زان محکومی��ت حب��س آن��ان بی��ش از ۵ 

سال باشد.
۲- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر )منظور از قاچاق 
عمده مواد مخدر، جرایم بندهای ۴ ماده ۴، ۶ ماده ۵ و ۶ ماده 
۸ قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به 

آن می باشد(
۳- قاچاق اسلحه و مهمات.

۴ - اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی.
۵- آدم ربایی.

۶- تجاوز به عنف.
۷- دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.
۸- اختالس، ارتشاء و کالهبرداری.

۹- جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
۱۰- اسید پاشی.

۱۱- جرایم مربوط به مشروبات الکلی.
واالمر الیکم و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

صادق آملی الریجانی
۲۵ تیر ۱۳۹۳
بسمه تعالی

با سالم و تحیت و تبریک عید س��عید فطر، با عفو و تخفیف 
مجازات مذکوران موافقت میشود. والسالم علیکم و رحمه 

اهلل و برکاته

سّید علی خامنه ای
4 مرداد 1393

به مناسبت عید سعید فطر

موافقت رهبر معظم انقالب با عفو و تخفیف مجازات بعضی محکومان

الریجانی عید فطر را به مجالس کشور های اسالمی تبریک گفت

اسنودن بار ديگر دست به افشاگری زد؛

همکاری آمريکا و  عربستان 
برای جاسوسی از ايران

اسناد تازه انتشار یافته پیمانکار س��ابق آژانس امنیت ملی 
آمریکا  از همکاری این آژانس با عربس��تان س��عودی برای 

جاسوسی نظامی از  ایران پرده برمی دارد.
اسناد تازه انتشار یافته ادوارد اسنودن، تحلیلگر سابق سیا و 
افشاگر جاسوسی های آمریکا نشان می دهند آژانس امنیت 
ملی این کشور  از س��ال ۲۰۱۳ با تبادل اطالعات و کمک 
به جاسوسی عربستان س��عودی همکاری های گسترده ای 
با رژیم آل سعود داش��ته است.ادوارد اس��نودن روز جمعه 
یک یادداشت فوق سری آژانس امنیت ملی آمریکا را برای 
پایگاه خب��ری »اینترس��پت«، پایگاه اختصاصی افش��ای 
جاسوس��ی های آمریکا فرس��تاده اس��ت. این یادداشت از 
روابط مخفیانه آمریکا و عربستان سعودی و همکاری های 
دو کشور برای جاسوسی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
پرده برمی دارد.بخش اعظم همکاری ه��ای آژانس امنیت 
ملی با وزارت کشور و وزارت دفاع عربستان انجام شده است.

در سند مورد نظر آمده است: » بعد از جنگ خلیج )فارس( 
در سال ۱۹۹۱ آژانس امنیت ملی روابط بسیار محدودی با 
عربستان در زمینه اطالعات سیگنال )سیگنیت( داشت، اما 

اکنون این نهاد دوران احیای این روابط را تجربه می کند.«
 این س��ند اف��زوده آژان��س امنیت مل��ی آمری��کا در قبال 
فراهم آوردن هش��دارهای مرب��وط به تروریس��م و تأمین 
فناوری های پیشرفته جاسوسی برای وزارت کشور عربستان 
از وزارت دفاع عربس��تان اطالعاتی در زمین��ه جغرافیای 
منطقه خلیج )فارس(، اطالعاتی درباره س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی و گروه القاعده در ش��به جزیره عربستان 

دریافت می کند.
در سند مورد نظر آمده اس��ت: »اهداف آژانس امنیت ملی 

آمریکا از همکاری با عربستان عبارت اند از:
۱- فراهم آورن اهرم نفوذ ب��رای موقعیت مکانی راهبردی 
عربس��تان س��عودی و دسترس��ی منحصر به ف��رد آن به 
ارتباطات۲- افزایش توانایی دولت عربستان سعودی برای 
استفاده از اطالعات سیگنال جهت تعیین مکان افرادی در 
داخل عربستان که منافع مشترک دو کشور به شمار می رود .

رهبر ايران می خواهد پیروزی در تحريم ها و برنامه هسته ای را به خانه ببرد

شواهدی برای تسلیم ايران در مذاکرات وجود ندارد
معاون ريیس جمهور:

احزاب و تشکل ها برای انتخابات نشاط ايجاد کنند

مدير مرکز فرهنگ و معارف قرآن کريم:
عید فطر بهترين و ارزشمندترين عیدی برای مسلمانان است

استمرار روزه داری چشم و گوش و زبان بعد از ماه رمضان

اس��تاندار اصفهان گفت: گرچه هنوز ت��ا انتخابات آتی 
فرصت زیادی باقی مانده اما الزم است از اکنون احزاب 
و تشکل ها مطابق با قانون برای ایجاد نشاط و شادابی 

در فضای سیاسی جامعه اقدام کنند.
 رس��ول زرگرپور در نخس��تین نشس��ت با اح��زاب و 
تشکل های شناسنامه دار استان اصفهان افزود: احزاب 
و تشکل ها همچنین برای همکاری و همدلی با یکدیگر 

و تضارب افکار سیاسی تالش کنند.
زرگرپور اظهار کرد: تعدادی از تشکل ها  از هر دو جریان 
اصالح طلب و اصولگرا به طور رس��می و با شناس��نامه 
مش��غول فعالیت در اس��تان اصفهان هس��تند که این 

نشست با حضور آنها برگزار شده است.
استاندار اصفهان افزود: چنانچه هر شاخص دیگری به 
جز شناسنامه دار بودن را مد نظر قرار می دادیم بدون 
شک با گالیه هایی روبرو می شدیم، ولی امیدواریم در 
جلسات بعد خدمت تعداد بیشتری از تشکل ها باشیم.
 وی ب��ا تأکی��د ب��ر اهمی��ت گرفت��ن مج��وز ب��رای

 فعالیت های سیاس��ی گفت: برخی از تشکل ها مجوز 
ندارند یا مهلت قانونی آن به پایان رسیده یا مجوز آنان 
در حیطه شهرس��تان اخذ نش��ده اس��ت و نمی توانند 
فعالیت شهرستانی داشته باشند.زرگرپور افزود: طبق 
قانون الزم است تمام تشکل هایی که دل در گرو نظام 
و انقالب دارن��د و عالقه مند به فعالیت های سیاس��ی 

هستند برای گرفتن مجوز و شناسنامه اقدام کنند.

 
مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم با بیان اینکه انسان بعد از یک ماه روزه 
داری و امس��اک و دوری از گناه و معصیت و چشیدن گرسنگی و تشنگی در 
جهت اطاعت امر خدا می رود و پاداش خودش را از خداوند متعال درخواست 
و دریافت می کند، گفت: این بهترین و ارزشمندترین عیدی برای انسان است.

 حجت االس��الم و المس��لمین محمدصادق یوس��فی مقدم در م��ورد اینکه 
آفت هایی که می تواند ره توشه معنوی ماه مبارک رمضان را به خطر بیندازد 
چیست؟ گفت: ماه مبارک رمضان، ماهی است که انسان سرمایه های معنوی 
قابل مالحظه ای را برای خودش کسب می کند. سرمایه هایی که می توانند 
بعد از ماه مبارک رمضان در جهت صیانت انسان از انحراف و اشتباه به او یاری 
رساند؛ به انسان کمک کند تا مس��یر گمراهی و انحراف را در مسیر خودش 

طی نکند.
وی ادامه داد: آسیب هایی که ممکن است نسبت به این سرمایه های معنوی 
پیش بیاید یکی این است که ما نسبت به آنچه که به دست آورده ایم غفلت 
کنیم و توقع نداشته باش��یم و ندانیم که برای چه در این ماه آمدیم و به غیر 
از اینکه هدف این اس��ت که نفس و روح ما از آلودگی ها پاک ش��ود و بعد از 
اینکه وارد جامعه ش��دیم و زندگی عادی خودمان را از سر گرفتیم بتوانیم از 
این سرمایه استفاده کنیم. خدای ناخواسته درباره سرمایه ای که خداوند به 
ما لطف کرده و به وسیله روزه داری و کف نفس و مبارزه با نفس و شیطان به 

ما داده، غفلت کنیم.
این اس��تاد حوزه و دانش��گاه تصریح کرد: نکته دوم اینک��ه نباید تصورمان 
 ای��ن باش��د که فق��ط م��اه رمض��ان م��اه عب��ادت و تهجد اس��ت و س��ایر 
ماه ها فضیلتی ندارند. باید س��عی کنیم همان طوری که در ماه رمضان بنده 

خوبی برای خدا بودیم در ماه های بعد هم همین طور باشیم. در ماه رمضان 
تالوت و قرائت قرآن داش��تیم و به عبادت خدا پرداختیم و ریاضت کشیدیم 
برای اینکه آمادگی پیدا کنیم این روحیه باید در تمام سال در ما حفظ شود. 
اگر ماه رمضان را تنها ماه عبودیت و بندگی بدانی��م و دیگر ماه ها را اهمیت 
ندهیم؛ خیال کنیم که ماه رمضان تمام شد و هر کاری می شود انجام داد و هر 
عملی می توان مرتکب شد این طرز فکر آسیبی برای ره توشه و سرمایه های 

معنوی کسب شده رمضان است.
حجت االسالم یوس��فی مقدم در مورد اینکه یک مسلمان باید چگونه از ماه 
رمضان خارج شود و آداب خداحافظی با ماه رمضان چیست؟، عنوان کرد: امام 
سجاد)ع( دعایی در مورد وداع ماه مبارک رمضان دارند که بسیاری از نکات 
در آن مطرح شده است. یکی از نکته ها این اس��ت که انسان باید سپاسگزار 

خداوند متعال باشد که خداوند به او توفیق داد که توانست یک ماه به صورت 
جامع و کامل به بندگی خدا بپردازد. در حقیقت یکی از کارها، سپاسگزاری 
از لطف خداست برای اینکه انسان توفیق اطاعت و بندگی و روزه داری در ماه 

مبارک رمضان را پیدا کرده است.
مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم ادامه داد: نکته دیگر این اس��ت که 
انسان باید از خدا بخواهد که سرمایه ای که به دست آورده توفیق پیدا کند از 
آن سرمایه مراقبت کند. این انس با خدا و با قرآن و عبادت برای انسان محفوظ 
بماند. اینکه بگوید رمضان تمام شد و دیگر از خوردن و آشامیدن امساک نمی 
کند و فراموش کند که باید اهل عبادت و تهجد باش��د و انس با قرآن داشته 
باشد. این وضعیت نکته هایی است که می تواند در تربیت انسان بسیار موثر 
باشند. در واقع ماه مبارک رمضان  ماه ریاضت است برای اینکه انسان تربیت 

الهی و آداب الهی پیدا کند.   
وی تأکید کرد: بعد از اینکه ماه رمضان تمام شد این روش را باید ادامه بدهد. 
س��عی کند زبانش به بدگویی و غیبت و دروغ و تهمت باز نش��ود. یا به خدا و 
پیغمبر خدا)ص( و اهل بیت)ع( تهمت و دروغ نبندد زیرا این ها از محرمات 
روزه هستند. سعی کنیم گوشمان به حرامی آلوده نشود چیز حرامی نشنود 
اگر موسیقی ای حرام است یا غیبتی است آن را گوش ندهیم. همان طور که 
گوش و چش��م و زبان ما در ماه مبارک رمضان روزه دار است سعی کنیم این 
حالت روزه داری برای ما بعد از ماه مبارک رمضان هم استمرار یابد. درست 
است که بعد از ماه رمضان دیگر از خوردن و آشامیدن امساک نمی کنیم اما 
باید گوش و چشم و زبانمان برای همیشه روزه دار بمانند.؛ و از حرام امساک 

کند.

    

روزنامه ل��س آنجلس تایمز در گزارش��ی می نویس��د: 
رهبر ای��ران در موضوعات محوری مذاکرات هس��ته ای 
تسلیم ناپذیر ظاهر شده و می خواهد غرور ملی را حفظ 

کند.
روزنامه لس آنجلس تایمز در تحلیلی به قلم پل ریش��تر 
خاطرنش��ان کرد: ایران سال گذش��ته موافقت کرد به 
مذاکرات بر س��ر برنامه هس��ته ای اش بپیوندد و همین 

تصمیم گیری، بحث هایی ت��ازه راجع به رهبر معماگونه 
ایران آیت اهلل »علی خامنه ای« برانگیخت.

سوالی که در ذهن متبادر شد عبارت بود از اینکه آیا این 
روحانی انقالبی مصمم آن گونه که خ��ود نیز می گوید 
هرگز تسلیم غرب نخواهد شد؟ مذاکرات هسته ای ماه 
جاری میالدی در وی��ن به جزئیات بیش��تری راجع به 
»رهبر« ایران پرداخت. از دیدگاه غرب و کارشناس��ان 
هس��ته ای، تصویر ارائه ش��ده مبنی بر اینک��ه ایران به 
واسطه توافق، برنامه هس��ته ای خود را محدود می کند 

دلگرم کننده نیست.
لس آنجلس تایمز می افزاید: درباره موضوعات محوری 
مورد منازع��ه یعنی ظرفی��ت ایران برای غنی س��ازی 
اورانی��وم، رهبر ایران اع��الم کرده که تس��لیم تقاضای 
طرف های مذاک��ره برای کوچ��ک کردن ابع��اد برنامه 
هسته ای ایران نخواهد ش��د بلکه برعکس بر گسترش 
آن تاکید دارد فارغ از اینکه قدرت ها با آن موافق باشند 

یا نباشند.

اخبار کوتاه



یادداشت

 اقامه نماز عید سعید فطر 
در 992 امامزاده کشور 

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور 
خیریه با بیان اینکه پیش بینی های الزم برای 
برپایی و اقامه نماز عید سعید فطر در امامزادگان 
فراهم شده اس��ت، گفت: این نماز پرفضیلت با 
حضور گسترده مردم همزمان با عید سعید فطر 

در 992 امامزاده کشور اقامه خواهد شد.
حجت االس��ام والمس��لمین احمد شرفخانی 
معاون فرهنگ��ی و اجتماعی س��ازمان اوقاف و 
امور خیریه ب��ا بیان اینکه ط��رح ضیافت الهی 
امسال با استقبال باشکوه روزه داران در 2100 
امامزاده کش��ور برگزار ش��د، اظهارداشت: این 
برنامه با هدف تقویت باورها، اعتقادات و ایجاد 
فضای معنوی و قرآنی در جامعه به ویژه پیرامون 
امامزادگان برگزار ش��د که امید است با اجرای 
این برنامه ه��ا، فض��ای انس با قرآن و س��طح 
پاسخ گویی به مس��ائل دینی و شرعی مردم در 

امامزادگان ارتقا یابد.

اصفهان پیشتاز برگزاری
 نماز جمعه کشور

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان 
پیشتاز برگزاری نماز جمعه کشور است به رفع 
مش��کات اداری مصای اصفهان اشاره کرد و 
گفت: تا پایان سال شبس��تان مصای اصفهان 
 به منظور برگ��زاری نم��از جمع��ه راه اندازی

 می شود.حجت االسام محمدرضا صالحیان در 
نشست خبری به مناسبت س��الروز اقامه اولین 
نماز جمعه کش��ور با گرامیداش��ت یاد شهدای 
مح��راب همانند آیت اهلل دس��تغیب و اش��رف 
اصفهانی اظهار داش��ت: پنجم مردادماه سالروز 
اقامه نخستین نماز جمعه کش��ور با حکم امام 

راحل )ره( و به امامت آیت اهلل طالقانی است.
وی با اش��اره به دلیل اینک��ه در پیش از انقاب 
نماز جمعه در کشور برگزار نمی شد، افزود: نماز 
جمعه با اذن امام معصوم )ع( و در زمان غیبت 
وی با اجازه ولی فقیه مشروعیت پیدا می کند و 
بر این اساس پس از انقاب اسامی که جانشین 
ولی مطلقه فقیه در رأس امور قرار گرفت اقامه 

نماز جمعه در سراسر کشور برگزار شد.
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یادواره شهدای کارمند استان اصفهان برگزار می شود
 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان از برگزاری یادواره شهدای 

کارمند این استان در اواسط سال جاری خبر داد.
 »حسین سیستانی« در جلس��ه هماهنگی برگزاری نخستین یادواره شهدای کارمند 

استان، مقام شامخ شهیدان را شایسته تقدیر و ستایش عنوان کرد.

3

رشد خودروهای فرسوده 
مریم 
یاوری 

در خیابان های شهر تنها 
بای جان زمین نیست 
بلکه آسمان را نیز تحت 
تاثیر قرار می دهد؛ کهنه های��ی که دل آزار 
شده اند بدون اینکه جایگزین تازه و نو آنها به 
میدان آمده باشد. جالب اینجاست که خود 
رانندگان این تاکس��ی ها نیز اولین شاکیان 

این مساله هستند.
یکی از رانن��دگان این ماش��ین ها که هنوز 
با پیکان 20 س��اله  پیش ن��ان خانواده اش 
را تامین می کن��د، از خرابی ه��ای هر روز، 
این خودرو خس��ته، می گوی��د: توان خرید 
یک دس��تگاه تاکس��ی نو را ندارد. وام های 
نوسازی هم مدتی اس��ت که روی کار آمده 
ولی شرایط دریافت آن به اندازه ای سخت 
است که توان دریافت آن را رانندگان ندارند.

یکی دیگر از همین رانندگان تاکس��ی های 
فرس��وده اصفه��ان می گوید: م��ا صاحبان 
ماش��ین فرس��وده بیش��تر از بقی��ه کافه 
ش��ده ایم اما چه کنیم که هم رانده شده از 
اجتماع خودروه��ای نونوار هس��تیم و هم 
مانده در راه تعوی��ض آن.وی ادامه می دهد: 
از یک طرف ب��ه جرم کهنه بودن ماش��ین 
برای گرفتن معاین��ه و بیمه و هر چیزی که 
فکرش را بکنید مش��کل داریم و از س��وی 
دیگر خبری هم از تعویض خودرو نیس��ت.

در این راستا رمضان عس��گری نژاد، معاون 
اجرایی س��ازمان تاکس��یرانی ش��هرداری 
اصفهان ب��ه وضعیت تاکس��ی های موجود 
 در سطح ش��هر اصفهان اش��اره می کند و

 می گوید: در حال حاض��ر بیش از 10 هزار 
و 260 تاکسی در سطح شهر اصفهان تردد 
می کنند البته باید در نظر داش��ته باش��یم 
که 24 هزار و 93 دس��تگاه خودرو در قالب 
تاکس��ی ، آژانس و س��رویس م��دارس در 
س��طح ش��هر اصفهان تردد می کنند.این 
 مقام مس��ئول که معتقد است تاکسی های

 بی س��یم و تاکسی س��رویس ها باید تحت 
نظارت سازمان تاکسیرانی اصفهان فعالیت 

کنند، می افزاید: با این وجود در حال حاضر 
26 درص��د از تردد ش��هروندان در س��طح 
شهر اصفهان زیر نظر س��ازمان تاکسیرانی 
اصفهان ص��ورت می گیرد.وی با اش��اره به 
تردد حدود 4ه��زار خودروی فرس��وده در 
سطح ش��هر اصفهان نیز می گوید: در حال 
حاضر بی��ش از 30 درص��د از خودروهای 
 س��ازمان تاکس��یرانی ش��هر اصفه��ان

 فرسوده است.عسگری نژاد به ورود 2500 
خودروی نو به بدنه  س��ازمان تاکس��یرانی 
اصفهان اش��اره می کن��د و می گوی��د: این 
خودروه��ا ط��ی هفته آین��ده به ن��اوگان 

تاکسیرانی اصفهان اضافه خواهد شد.
معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی اصفهان 
اضاف��ه می کن��د: ثبت ن��ام ب��رای تحویل 
خودروهای نو به جای خودروها فرس��وده 
از ابتدای س��ال جاری آغاز شده و با سرعت 
خوبی در حال پیشرفت است و این در حالی 
است که تسهیات 20 میلیون تومانی برای 
رانندگان متقاضی در دستور کار قرار گرفته 

است.

60 درصد از تاکسی های اصفهان 
مجهز به سامانه هوشمند است

حسن سقایی، رئیس س��ازمان تاکسیرانی 
ش��هرداری اصفهان نی��ز ک��ه در گفتگو با 
خبرنگار ما از وضعیت نصب تاکس��ی های 
هوشمند بر روی تاکسی های اصفهان  سخن 
به میان می آورد و ادامه م��ی دهد: درحال 
حاضر 60 درصد ناوگان تاکسیرانی با سامانه 
 هوش��مند به ش��هروندان خدمت رس��انی 

می کنند.
مدیر عامل س��ازمان مدیری��ت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان اضافه می کند: 
در سه ماه نخست امس��ال بیش از یک هزار 
و 300 تاکسی به س��امانه هوشمند مجهز 
شدند.او که معتقد است رانندگان تاکسی ها 
در اصفهان باید مطابق با مبلغ تعیین شده 
از سوی س��امانه نس��بت به دریافت کرایه 
از مس��افران اقدام کنن��د، می گوید: میزان 
تغییر در نرخ کرایه رانندگانی که از سامانه 
هوش��مند اس��تفاده می کنند چندان قابل 
توجه نیست و راننده باید بر اساس تعرفه ای 
که سامانه مشخص می کند از مسافران کرایه 

دریافت کند.
افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ حامل های 
انرژی نیز تأثیر مستقیمی بر افزایش کرایه ها 
در بخش حمل و نقل عموم��ی دارد و باید 

گفت که افزایش کرایه ها به دنبال افزایش 
قیمت س��وخت امری اجتناب نا پذیر بوده و 
افزایش کرایه تاکسی ها به صورت کامل به 
دوش مردم است و شهرداری و دولت هیچ 
یارانه ای را برای کرایه تاکس��ی ها پرداخت 
نمی کنند، دریافت کرایه ه��ای متفاوت از 
شهروندان در مسیر های معین سبب شکایت 
و گایه های شهروندان شده است و مسئوالن 
تاکس��ی رانی باید ب��رای رس��یدگی به این 
شکایت ها، نظارت های بیشتری روی نحوه 
دریافت کرایه تاکس��ی رانان از مردم داشته 
باشند و با تخلفات صورت گرفته از سوی این 

افراد به صورت جدی برخورد کنند.

ش�هروندان اصفهانی با مشخص 
نبودن کرایه واقعی تاکس�ی ها مواجه 

هستند
مریم صالحی، یکی از شهروندان اصفهانی 
با ش��کایت از نحوه دریافت کرایه تاکسی ها 
توس��ط تاکس��ی رانان تاکید می کند: عدم 
مشخص بودن کرایه واقعی تاکسی ها یکی 
از مشکات موجود در این زمینه است و این 
موضوع به ویژه در تاکسی های خطی بیشتر 

مشاهده می شود.
او با بیان اینکه من به عنوان یک ش��هروند 
زمانی که هر روز یک مس��یر مش��خص را 
طی می کنم، با کرایه ه��ای متفاوت مواجه 
می شوم، ادامه می دهد: به عنوان مثال کرایه 
مس��یری که من هر روز طی می کنم، 800 
تومان است، اما هر روز کرایه های متفاوتی از 
800 تا یک هزار و 500 تومان از بنده دریافت 
می شود.این ش��هروند اصفهانی با تاکید بر 
اینکه البته بار ها به رانندگان تاکسی گفته ام 
که کرایه این مسیر 800 تومان است، اما هر 
یک از این راننده ها براس��اس محاسبه های 
خود از م��ردم کرای��ه دریاف��ت  می کنند، 
گفت: مس��ئوالن بای��د به این مش��کات 
رس��یدگی کنند و ب��ا افزایش خود س��رانه 
 کرایه تاکس��ی ها به صورت ج��دی خورد

 کنند.

گزارشی از وضعیت تاکسیرانی در استان 

سر گیجه در نرخ تاکسی اصفهان
 4 هزار تاکسی  خسته  در شهر می چرخند

یادداشت

 بیشتر اهداکنندگان خون در 
اصفهان بین 30 تا 40 سال سن دارند

رئیس بخش اهدا کنندگان خون اداره کل انتقال خون استان 
اصفهان گفت: بیشتر اهداکنندگان خون در اصفهان در گروه 

سنی بین 30 تا 40 سال قرار دارند.
سید حسن طبیب پور اظهار داشت: با توجه به مسائل آموزشی 
پزشکان و ارائه مش��اوره و معاینه که پزش��کان با حساسیت 
زیادی ب��ر روی اهدا کنن��دگان خون انجام می دهند س��بب 
شده که طی س��ال های اخیر بر تعداد مردودین خون افزوده 
شود. وی مردودین را کس��انی خواند که به هنگام مراجعه به 
انتقال خون ، در معاینه و مش��اوره خون اهدایی آنها رد و دور 
ریخته می ش��ود یا اجازه اهدای خون به آنها داده نمی شود و 
 گفت: مراجعه کنندگان در ابتدا مورد معاینه بعد مشاوره قرار 
می گیرند و در مراتب بعدی یک صن��دوق به منظور دریافت 
دالیل افراد برای عدم دریافت خون آنها که در بخش مشاوره 

از ذکر آن معذور بوده اند، تعبیه شده است.

همیاری کارکنان بهزیستی اصفهان
 با مردم سوریه

   کارمن��دان بهزیس��تي اس��تان اصفهان کمک ه��ای مالی 
خود را به م��ردم مظلوم س��وریه تقدیم کردند.ام��روز، عراق 
درگیر یک جنگ تروریستی گس��ترده با حمایت کشورهای 
غربی- عربی اس��ت که از تروریست های داعشی حمایت می 
کنند.گفتني اس��ت تعدادي از پرس��نل اداره کل بهزیستي 
 اس��تان اصفهان مقادیري جمع آوری و به ش��ماره حس��اب 
1-22222222-30-6001 بانک مهر اقتصاد واریز نمودند تا 

حمایت و همدلي خود را با مردم مظلوم سوریه اعام نمایند.

اردوی تابستانه کارآفریني 
در استان اجرا مي شود

مدیرکل فني و حرفه اي استان اصفهان گفت: براي اولین بار 
در کشور، کمپ تابس��تانه کارآفریني، ویژه جوانان 16 تا 22 
ساله، توسط اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان 
در مرداد و ش��هریورماه س��ال جاري اجرا مي ش��ود.ابوطالب 
جالي گفت: درك توانایي هاي دروني و توسعه قابلیت هاي 
 جوانان جهت مرتفع نمودن چالش هاي جامعه از طریق کسب 
ویژگي هاي کارآفریني مانند ریسک پذیري، تفکر، مدیریت 
تضاد، ارتباط موثر، کار گروهي و مدیریت احساسات از اهداف 

اجراي این طرح است.
 جالي اظهار داش��ت: جوان��ان در این کمپ ه��ا به مدت ده 
روز، فعالیت هایي از قبیل ایجاد انگی��زه کارآفریني، بازي ها 
و تمرین هاي توس��عه جهت پ��رورش ویژگي های��ي از قبیل 
خاقیت، برتري جویي، رهبري، حل مش��کات، اس��تقال، 
هدف گذاري، تعامل رس��مي و غیررس��مي با اف��راد موفق و 
کارآفرین��ان، ارزیابي و توس��عه توانمندي ه��ا و ویژگي هاي 

کارآفریني،  و ... را فراگرفته و تمرین مي کنند.

اخبار کوتاه



اخبار کوتاهيادداشت

 کارمندان اطالعات بیمه ای خود را
 در »سامانه امید« تکمیل کنند

سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سللامت همگانی با بیان اینکه 
قصد داریم »سللامانه امید« را به عنوان بانک جامع اطاعاتی 
بیمه شللدگان خود سللاماندهی کنیم گفت: کارکنان دولت 
می توانند بللرای تکمیل اطاعللات بیمه ای خود به سللامانه 

www.bimehsalamat.ir مراجعه کنند.
سید مهدی میرشاه  ولد با بیان اینکه شش میلیون بیمه شده 
کارمندی تحت پوشش داریم اظهار کرد: فراخوانی اعام شد 

تا کارمندان تمام اطاعات خود را در سامانه امید ثبت کنند.
وی افزود: در واقع قصد داریم سللامانه امید را به عنوان بانک 
جامع اطاعاتی بیمه شللدگان خود سللاماندهی کنیم و این 
 امر نیازمند آن اسللت که بیمه شللدگان کارمندی دولت که 
تحت پوشش بیمه سامت ایران هستند به این پایگاه مراجعه 
و اطاعات بیمه ای خود را مشاهده کنند تا اگر نیاز به ثبت و 

ورود اطاعات جدید داشت آن را اعمال کنند.
مدیللرکل روابللط عمومللی سللازمان بیملله سللامت ایران 
بللا بیللان اینکلله ایللن اطاعللات بعدهللا معیللار اقدامللات 
جدیللد سللازمان خواهللد شللد، گفللت: کارکنللان دولللت 
 می توانند بللرای تکمیل اطاعللات بیمه ای خود به سللامانه 

www.bimehsalamat.ir مراجعه کنند.

 پیش بینی قیمت میوه بعد 
از ماه مبارک رمضان

رییس اتحادیه میوه و سللبزی فروشللان تاکیللد کرد: قیمت 
میوه ها در ماه مبارک رمضان به طور میانگین 20 تا 25 درصد 
کاهش یافت.سید حسین هاجران اظهار کرد: با توجه به اینکه 
 در ماه مبارک رمضان برگزاری اکثر مجالس متوقف شللده و 
هتل ها و سللالن هایی که برای مراسللم های مختلف سفارش 
میوه می دادند تعطیل شدند و به طور کلی مصرف میوه کاهش 

یافت با افت 20 تا 25 درصدی نرخ میوه ها مواجه شدیم.
وی در عین حال افزود: برای بعد از مللاه مبارک رمضان باید 
ببینیم که استقبال به چه صورت خواهد بود چون میزان تقاضا 

می تواند در قیمت ها تاثیرگذار باشد.

خارجی ها در حال ارزيابی شرايط 
ورود به ايران

معاون بنللدری و مناطق ویژه سللازمان بنللادر و دریانوردی 
با بیان اینکه شللرکت های خارجللی از طللرق مختلف برای 
حضور در ایران اعللام آمادگی کللرده گفت: لغللو تحریم ها 
زمینه بازگشللت شللرکت ها به ایران را فراهم کرده اسللت.

علللی جهاندیللده تصریللح کرد: بللا توجه بلله قطللع ارتباط 
 تمامی کشللتی های خارجی با ایللران در چند ماه گذشللته 
شللرکت ها در حال ارزیابی شللرایط و سللنجش بنادر ایران 
هسللتند تا برای درخواست رسللمی اقدام کنند.وی افزود: با 
آمدن نخستین کشللتی خارجی مشخص شللد که تحریم ها 
دیگر مانند گذشته محدودیت ایجاد نمی کنند و راه باز است.

جهاندیده به اقدامات انجام شده از سوی نهادهای حاکمیتی 
 ایران بللرای گشللایش فضای کاری شللرکت هللای خارجی

 اشاره کرد و افزود: سازمان بنادر در ماه های گذشته مذاکرات 
خوبی با شللرکت های خارجی داشته سعی کرده شرایط الزم 
برای ورود دوباره شللرکت ها فراهللم کند.به گفتلله او تغییر 
اپراتور بندر شللهید رجایی نیز به همین منظور اتفاق افتاده و 
ما حتی جلساتی را نیز در این زمینه با سفرای مقیم در ایران 
نیز داشللته ایم که امیدواریم با نهایی شدن آنها راه برای ورود 

غول های کشتیرانی جهان به کشورمان باز شود.

به زودی مشکالت بیمه کارگران 
ساختمانی رفع می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شللورای اسامی گفت: در 
سللال جاری تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی به مجلس 
برای رفع مشکات بیمه کارگران ساختمانی ارائه داده اند که 
این طرح با ارائه به کمیسللیون تخصصی بهداشللت و درمان 
تصویب نهایی شده و موجب رفع مشکل خاف سازی ها نیز 
خواهد شد.محسن صرامی با اشللاره به اینکه چند سال است 
مردم کشللور ما در زمینه دریافت پروانه سللاختمان مشکلی 
دارند، اظهار داشللت: بیمه کارگران سللاختمانی در سال 91 
مشللکات زیادی ایجاد کرده بود که به همیللن دلیل برخی 
متقاضیان سللاخت مسللکن به علت هزینه هللای زیاد بیمه 
کارگران از دریافت پروانه سللاختمان از شللهرداری استقبال 

نمی کردند.

رشد فوق العاده خريد تضمینی گندم 
در اصفهان

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجللارت از خرید 5.5 میلیون 
تن گندم در ۳1 اسللتان کشللور خبرداد و گفت: بابت خرید 
تضمینی گندم 5۶ هزار میلیارد ریال به حسللاب کشاورزان 
واریز شده است. سال گذشللته ۷1 درصد رشد داشته است، 
افزود: افت مفید و غیرمفید در کل گندم های خریداری شده 
کمتر از دو درصد و وزن سن زدگی آن کمتر از 5 دهم درصد 
 بوده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ارزش ریالی 
گندم های خریداری شللده را 5۶ هزار میلیارد ریال ذکر کرد 
و بیان داشللت: تاکنون حدود 50 هزار میلیللارد ریال از پول 
گندم های خریداری شده به حساب کشاورزان سراسر کشور 
واریز شد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، بیشترین 
 میزان خرید گنللدم را مربوط به اسللتان های خوزسللتان با

 9۶۶ هزار تن، فارس با ۷۷۷هزار تن، گلستان با 59۳ هزار تن 
و کرمانشاه با 5۴۸ هزار تن دانست و از استان های کردستان، 
همدان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، لرستان و اردبیل 
به عنوان اسللتان هایی یاد کرد که مقدار خرید گندم در آنها 
از 200 هزار تن بیشتر خواهد شد. قبادی اظهار داشت: رشد 
خرید در اسللتان های اصفهان، تهران، البرز، قزوین و قم نیز 
نسبت به سال گذشته فوق العاده بوده به طوری که در برخی 
از این استان ها که مقدار خرید به هزار تن هم نرسیده بود، در 

سال جاری از ده ها هزار تن فراتر رفته است. 

4
عرضه محصوالت جدید خودرو

محمد علی قادری گفت: گروه خودروسللازی سللایپا اقدام به فروش انواع محصللوالت خود به ویژه 
خودروهای جدید این گروه اعم از EADO،CS۳5 و آریو با شرایط فروش متنوع و پیش فروش های 

اعتباری بدون ضامن کرده است
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محمد طاهری در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشللت: در 
اجرای سیاسللت های اصل ۴۴ قانون اساسللی و ماده 12۴ 
قانون برنامه پنج سللاله پنجم توسللعه جمهوری اسللامی 
ایللران و مللاده 5۷ قانللون بخش تعاونللی اقتصللاد و  ماده 
 ۷۳ قانون اصاح مللوادی از  قانون بخللش تعاونی اقتصاد 
جمهوری اسللامی ایران، برخی از تصدی گری امور تعاون 

طی تفاهم نامه ای توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان به اتاق تعاون استان اصفهان واگذار شد.

دبیر اتاق تعاون استان گفت: از این پس متقاضیان تشکیل 
تعاونی می توانند جهت انجام مراحل تشکیل تعاونی و اخذ 
مشللاوره و تهیه طرح توجیهی جهت استفاده از تسهیات 
بانکی و ارائه آن به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا 

بانک های عامل به اتاق تعاون مراجعه کنند.
وی یادآور شللد: به لحاظ اهمیت التزام تعاونی ها به رعایت 
قوانیللن و مقررات، ایللن اتللاق از طریق مراجعلله به محل 
اتحادیه ها و شرکت های تعاونی و بازدید از  امور جاری و  اعزام 
نماینده ناظر به مجامع عمومی تعاونی ها بر حسللن اجرای 

قوانین نظارت می کند.
طاهری اضافه کرد: همچنین به منظور شفافیت در وضعیت 
مالی تعاونی ها، بازدیدهای مالی دوره ای و  انجام حسابرسی از  
عملکرد تعاونی ها و اتحادیه ها با  هماهنگی دفتر حسابرسی 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود.

بانک مرکزی در به روز رسانی فهرست صرافی های دارای 
مجوز، صرافی هایی که مجوز آنها با عنوان در حال بررسی 
و تعلیق شللده بود را حذف و تنهللا 2۴1 صرافی را دارای 

مجوز با عنوان صرافی نوع یک و  دو قید کرده است.
بانک مرکزی به تازگی فهرست صرافی های دارای مجوز 
را به روز کرد. در این فهرسللت نام 2۴1 صرافی به همراه 

آدرس و  شماره تماس به ثبت رسیده است. در این فهرست 
جدید، نام بخشللی از صرافی ها در سللتون »وضعیت« با 

عناوین در حال بررسی و تعلیق قید شده است.
عنللوان در حال بررسللی در واقع بیانگر اقللدام صرافی به 
دریافت مجوز اسللت و ایللن خود به نوعللی مجوزی برای 
فعالیللت موقت بود اما بللا حذف صرافی هللای دارای این 

عناوین، احتمال توقف فعالیت آنها به وجود می آید.
 بر اسللاس ایللن جدول، اسللتان تهللران بللا ۶۴ صرافی و 
آذربایجان غربی بللا 21 صرافی، بیشللترین صرافی های 
دارای مجوز را دارد.تعداد صرافی ها دارای مجوز در استان 
هرمزگان 20، همدان یک، یزد یک، مرکزی یک، مازندران 
5، گیان ۴، گلستان ۳، کرمانشاه ۴، کرمان ۳، کردستان 
10، قللم 5، قزوین ۳، فللارس ۸، سیسللتان 11، البرز 5، 
اصفهان 1۶، زنجان یک، خوزستان 5، خراسان رضوی 10، 
چهار محال و بختیاری یک، بوشللهر 5، آذربایجان شرقی 

1۳ و ایام یک صرافی است.

اعالم اسامی ۲4۱ صرافی دارای مجوز

سهم اصفهان ۱6 صرافی مجاز
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان خبرداد:

واگذاری برخی از تصدی گری امور تعاون به اتاق تعاون

تراکم میلیونرها در 
کدام شهر جهان؟

فروشگاه های زنجیره ای 
و مالیات از مشتريان

رضا زرین گل، رییس بازرسی ویژه سللازمان حمایت در پاسخ به این 
سوال که چرا برخی از فروشگاه ها عاوه بر قیمت مندرج بر روی کاالها، 
مبلغی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از خریدار دریافت می کنند؟ 
گفت: سللازمان امور مالیاتی برخی فروشگاه ها را ملزم کرده که هشت 
درصد مالیات بر ارزش افزوده را در فاکتورهللای خود قید کنند و این 
 دسته از فروشللگاه ها هشللت درصد مالیات را از قیمت مصرف کننده 
کسر کرده و در انتهای فاکتور خرید مشللتری آن را به رقم کلی خرید 
اضافه کرده و از مصرف کننده می گیرند.وی با بیان اینکه این موضوع 
تخلف نبوده و مشکلی را ایجاد نمی کند ادامه داد: تمام هزینه های کاال 
اعم از سود خرده فروشی، عمده فروشی، حمل ونقل، مالیات و ...در قیمت 
نهایی کاال که بر روی آن ثبت می شود لحاظ شده و فروشندگان موظف 

هستند بر اساس قیمت درج شده کاالی خود را به فروش برسانند.

 طبللق تحقیقللات مجللله اسللپیرز و شللرکت مشللاوره ثللروت 
»ولث اینسللایت«، تقریبا یک سوم از ۳۷ هزار سللکنه موناکو یک 
میلیون دالر یا بیشتر دارایی دارند.موناکو که کوچکترین کشور جهان 
از نظر مساحت است، به دلیل نداشتن مالیات بر درآمد و مالیات های 

اندک برای شرکت ها، به عنوان پناهگاه مالیاتی شناخته می شود.
 پللس از موناکو، زوریللخ دومین تراکم بللاالی میلیونرهللا را دارد و

 2۷.۳۴ درصد از جمعیت این شهر میلیونر هستند. شهر سوییسی 
دیگر ژنو نیز از نظر تراکم میلیونرها با نرخ 1۷.92 درصد، در رتبه سوم 
قرار دارد.هر سه این شهرها به دلیل وضعیت اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی محبوب ثروتمندان و افراد معروف است.بر اساس گزارش 
اینترنشللنال بیزنس تایمز، زوریخ و ژنو، دو قطب مالی سللوییس و 

همین طور لندن، سومین خانه بزرگ میلیونرها در جهان است.

 معللاون برنامه ریللزی و توسللعه شللرکت مهندسللی 
آب و فاضللاب کشللور از امضللای 1۳ قللرارداد بزرگ 
 سللرمایه گذاری بخللش خصوصللی در طرح هللای

 آب و فاضاب در آینده نزدیک خبر داد و گفت: شللش 
 پروژه تاسیسللات فاضاب در اسللتان اصفهان به روش

 بیع متقابل به زودی اجرایی می شود.
علی اصغللر قانع بللا اعام این خبللر، اظهار داشللت: این 
قراردادها در راسللتای جزء 2 بند »ه« مللاده 11 قانون 
بودجه سال 9۳ کشور و به ارزش افزون بر 10 هزار میلیارد 

ریال آماده مبادله است.
وی افزود: این قراردادها در راستای جزء 2 بند »ه« ماده 

11 قانون بودجه سال 9۳ کشور آماده مبادله است.
 معللاون برنامه ریللزی و توسللعه شللرکت مهندسللی

 آب و فاضاب کشور حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده 
در این پروژه ها را افزون  بر 10 هللزار میلیارد ریال اعام 
کرد و بیان داشت: این قراردادها به زودی با حضور مدیران 

ارشد وزارت نیرو امضا می شود.
وی اجللرای فاضللاب مناطللق ۴ و 22 تهللران، اجرای 
تاسیسات فاضاب شهر زواره اصفهان، تکمیل تاسیسات 
فاضللاب دیزچلله - طالخونچلله و زیباشللهر اصفهان و 
تاسیسللات فاضاب باغ بهللادران، باغ شللاد و چرمهین 
اصفهان بلله روش بیع متقابللل را ازجمله ایللن پروژه ها 

عنوان کرد.
قانع تاکید کللرد: با امضای ایللن قراردادهللا پروژه های 
آبرسانی به خاش از کارواندر، ارتقای تصفیه خانه فاضاب 
پرکندآباد مشللهد، آبرسللانی به گرمسللار، آبرسانی به 
دلیجان، تصفیه خانه فاضاب درود و تصفیه خانه فاضاب 

الشتر به روش BOT اجرا می شود.
وی تصریح کرد: پروژه های نمک زدایی در سه شهر استان 
کرمان )کوهبندان، کیاشهر و ریحان شهر( و نمک زدایی 
در دو شهر استان گلستان )بندرترکمن و بندرگز( نیز با 
سللرمایه گذاری بخش خصوصی و به روش BOO اجرا 

خواهند شد.

با امضای ۱۳ قرارداد بزرگ سرمايه گذاری بخش خصوصی عملیاتی می شود: به زودی

اجرای 6 پروژه فاضالب در استان اصفهان به روش بیع متقابل

رئیللس جمهللور بلله وزارت کار و معاونت برناملله ریزی 
 دسللتور داده اسللت تا با  اسللتفاده از تمامی ظرفیت های 
دستگاه ها به سللمت مهار بیکاری حرکت شود.در همین 
حال،وزارت کار اخیرا بسللته ای مشللتمل بر بیش از 50 
 راهکار عملیاتی در زمینه اشتغال زایی را با عنوان »تکاپو« 
ارائه کرده که مشتمل بر سهم دسللتگاه ها از اشتغال زایی 
و تشکیل ستادهای اسللتانی برای شناسایی فرصت های 

محلی اشتغال زایی در کشور است.
 رئیس جمهللور  بللا صللدور دسللتورات جدیللدی برای 
اشتغال زایی و خروج کشللور از وضعیت بحران بیکاری به 
ویژه برای فارغ التحصیان دانشللگاهی تاکید کرده است: 
اگرچه با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود و آغاز رونق 
اقتصادی، به طور طبیعی سطح اشتغال در کشور افزایش 
خواهد یافت اما در کنار تنظیم و اجرای سیاست هایی در 
سطح اقتصاد کان، باید در سللطح خرد نیز اقدامات الزم 
در حمایت از بنللگاه ها و به خصوص بنللگاه های کوچک 
و متوسللط و کمک به توسللعه فعالیت های تولیدی مورد 

پیگیری جدی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکلله از این طریق می تللوان امیدوار بود 
با عنایت الهی در سللال های 9۳ و 9۴ مشللکل بیکاری به 
ویژه در میان جوانان تحصیل کللرده تقلیل یابد، از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی خواسللته است که برای حل مشللکل بیکاری و 
توسعه اشتغال مولد از همه امکانات دستگاه های اجرایی 
و توان کارشناسللی کشللور و نیز توانایی علمی اسللتادان 

دانشگاهی استفاده کنند.
در جلسللات اخیللر دولتمللردان بخش هایللی از نسللخه 
اشتغال زایی دولت توسللط معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاسللت جمهوری و وزارت تعللاون، کار و رفاه 

اجتماعی رونمایی شده است.
در ایللن گزارش ها سللهم اشللتغال بخش هللای مختلف 
اقتصادی کشللور، سیاسللت های بازار کار و بهبود فضای 
کسللب و کار مطللرح و میزان اشللتغال زایی مسللتقیم و 

غیرمستقیم در هر یک از بخش ها پیش بینی شده است.
همچنین بر اسللاس طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعللی، برای توسللعه کسللب و کار و اشللتغال پایدار 
)طرح تکاپو( مقرر شللده است با تشکیل ستادهایی در هر 
 استان و حمایت از فعالیت های تولیدی خاص در محل و  
بازار سازی و بازاریابی برای آنها، نسبت به تقویت و توسعه 
کسب و کارهای محلی و افزایش سطح اشتغال و درآمد زائی 

در مناطق مختلف کشور اقدام شود.
به تازگی وزارت کار اعام کرده اسللت بیش از 50 راهکار 
برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری و اشتغال زایی تدوین 
و ارائه شده اسللت که احتماال منظور این وزارتخانه طرح 

تکاپو است. این وزارتخانه انتظار دارد از طریق به کارگیری 
ظرفیت های موجود کشللور و همچنین شناسللایی نقاط 

ضعف بازار کار مشکل بیکاری را حل کند.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در حال حاضر تعداد 
بیکاران کشللور 2 میلیون و 5۳0 هزارنفر است که از این 
تعداد یک میلیللون و ۷۷2 هزار نفر مللرد و ۷5۷ هزارنفر 
نیز زن هسللتند. همچنین یک میلیللون و 5۷۸ هزارنفر 
 از کل بیللکاران فعلللی کشللور را جوانان 15 تا 29 سللاله 

تشکیل داده است.
مجموع شاغان کشللور نیز هم اکنون 2۳ میلیون و ۶۳۷ 
هزارنفر است اما تعداد افراد در سن کار کشور بیش از ۶۳ 
میلیون نفر است. بنابراین در شرایط فعلی ۴0 میلیون نفر 
از جمعیت در سن کار کشور عما نقشی در جریان اقتصاد 
کشللور ندارند و به لحاظ معیشللتی به 2۳ میلیون شاغل 

وابسته هستند.
سهم اشتغال زایی بخش کشللاورزی نسبت به سال های 
گذشته کاهش یافته و به حدود ۴ میلیون و 1۴0 هزار نفر 
رسیده است. صنعت اشللتغال ۶ میلیون و 9۷5 هزار نفر و 
بخش خدمات نیز اشتغال حدود 10 میلیون نفر را تامین 

می کند.
 با وجود تمامللی اقدامات و ادعاهای مطرح شللده از زمان 
روی کار آمدن دولت های نهم و دهم در سال ۸۴ تاکنون، 
نرخ بیکاری کشللور به ویللژه در مورد فللارغ التحصیان 
دانشگاهی و زنان باال و در حد بحران است. بیکاری جوانان 
15 تا 2۴ ساله کشور 2۴.۸ درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 
تا 29 ساله نیز 22.2 درصد است که نشان دهنده بحرانی 

بودن بیکاری در این گروه سنی جویای کار است.
کارشناسان معتقدند با وجود تزریق میلیاردها تومان منابع 
بانکی به طرح های زودبازده و مشاغل خانگی و همچنین 
برنامه هللای دیگر دولت های سللابق به منظور اشللتغال 
زایی، در عمل اقدامات صورت گرفتلله تاثیری در کاهش 
نرخ بیکاری کشور نداشته و تعداد اشللتغال ایجاد شده با 
 تعداد مشللاغل از بین رفته و یا نیاز واقعی بازار کار، فاصله 

قابل تاملی داشته است.
در دولت تدبیر و امید نیز هرچند برخی مباحث پیرامون 
وضعیت بیکاری و اشتغال مطرح شللده و فعالیت هایی از 
سللوی دولت به این منظور در جریان اسللت، اما تاکنون 
حرکت موثر و قابل توجهی درباره مهار بیکاری در کشور 

مشاهده نشده است.
 بیکاری در شللرایط فعلی نیز به عنوان یکی از مهم ترین 

دغدغه های خانواده ها به شمار می رود.
حتی برخی مقامللات دولتی نیز عنوان کرده اند در سللال 
های آینده بیکاری به عنوان مهم ترین مسئله کشور مطرح 

خواهد بود.

دولت و گردنه سخت اشتغال زايی

دستور رییس جمهور برای مهار بیکاری
واکنش زنگنه به گزارش 

فساد در صنعت نفت
وزیر نفت در واکنللش به گزارش عملکرد سللتاد 
ارتقای سامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی 
بر مبارزه قاطعانه با فساد در صنعت نفت تاکید کرد.

در پی دسللتور بیللژن زنگنه، وزیر نفللت مبنی بر 
شناسایی گلوگاه ها و بسترهای بروز فساد در صنعت 
نفت و مبارزه با هرگونه فسللاد اداری و اقتصادی و 
ویژه خواری، در اسللفندماه سللال گذشته »ستاد 
ارتقای سامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی«، 
به ریاست شللجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر در 

امور مجلس و حقوقی کار خود را آغاز کرد.
این ستاد طی جلسلله های متعدد، ضمن بحث و 
بررسی پیرامون شللرح وظایف ستاد، جمع آوری 
مقررات و دستورعملهای موجود در زمینه مبارزه 
با مفاسد اقتصادی، تهیه و جمع بندی دیدگاه ها 
و تجارب اعضا درباره بسللترها و آثار مخرب فساد 
اداری و اقتصادی، گزارشللی از فعالیتهای خود را 

تقدیم وزیر نفت کرد.
در ایللن گزارش مواردی چون، تشللکیل جلسلله 
مشترک با نهادهای ذیربط و نظارتی نظیر دیوان 
محاسبات، وزارت اطاعات، بازرسی کلی کشور، 
کمیسللیونهای اصل نود و انرژی مجلس شورای 
اسللامی با هللدف اطللاع رسللانی و هماهنگی 
با این نهادها و بهللره گیری از تجللارب آنان برای 
کارآمدسازی هرچه بیشتر سیستم همسو با محدود 
سازی بسترهای فساد اداری و اقتصادی مطرح شد 
و نیز بر ضرورت اطاع رسانی در زمینه فعالیت های 
ستاد از طریق اداره کل روابط عمومی تاکید شده 
است.وزیرنفت در پاسخ به این گزارش بر شناسایی 
سریع تر و برخورد قاطعانه با بسللتر بروز فساد در 

وزارت نفت تاکید کرد.
پیش تر رییس سللتاد مبارزه با مفاسللد اقتصادی 
وزارت نفت از شناسللایی 12 گلللوگاه اصلی که از 
بسترهای فسادپذیری در صنعت نفت است خبر 
داد و گفت: شللیوه اجرای مناقصللات، فروش کاال 
و خدمات، قراردادهللای داخلی و بین المللی، آثار 
خصوصی سللازی در صنعت نفت، نحللوه اجرای 
پروژه ها و تملک اراضی   انتصابللات و مدیریت ها، 
پرونده هللای حقوقللی، مطالبللات و پرداخت ها، 
خرید کاال و خدمات و قاچاق از گلوگاه هایی است 
 که زمینه بللروز فسللاد در صنعت نفللت را فراهم

 می کند.



یادداشت

مسابقه کتابخوانی با عنوان »مشق اخالق«ویژه بانوان از سوی مرکز فرهنگی اجتماعی 
بانوان اصفهان برگزار می شود. عالقه مندان می توانند جهت دریافت  سواالت به مرکز 

فرهنگی اجتماعی بانوان واقع در فلکۀ شهدا، خیابان فروغی اصفهان مراجعه نمایند.
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مسابقه مشق اخالق ویژه بانوان اصفهانی
هفتیادداشت

6 هزار و پانصد کتاب صوتی در 
اختیار شهروندان قرار گرفته است

مدیر امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه شهرداری اصفهان 
 از وجود ۶ ه��زار و ۵۰۰ کت��اب صوت��ی در کتابخانه حضرت

 زهرا )س( ش��هرداری اصفهان خبر داد و گفت: این مجموعه 
در بخش کت��ب گویای ای��ن کتابخانه آماده اس��تفاده عموم 
ش��هروندان است.امیرحس��ین ماه آور پور اف��زود: این آثار بر 
روی گوشی های تلفن همراه قابل اس��تفاده بوده و همچنین 
امکان بهره گیری از آن در بس��یاری از پایگاه اینترنتی فراهم 
شده اس��ت.وی تصریح کرد: در بخش کتب گویای کتابخانه 
حضرت زهرا )س( عالوه بر راهنمایی شهروندان جهت انتخاب 
با کیفیت ترین کتب ضبط ش��ده، آن ه��ا را در قالب فایل های   
mp3 در اختیار ش��هروندان عالقه مند قرار می دهند.گفتنی 
است؛ دوستداران کتاب می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره 333۷3۱3۶ تماس بگیرند.

 افتخار آفرینی نقاش 7 ساله
 اصفهانی در بالروس

در مسابقات نقاش��ی بالروس با عنوان »س��رزمین مادری«، 
نق��اش ۷ س��اله اصفهان��ی دیپل��م افتخ��ار را از آن خ��ود 
کرد.مس��ابقه نقاش��ی ب��الروس ۲۰۱۴ با عنوان »س��رزمین 
مادری« ب��ا موضوع ه��ای »قصه ه��ای عامیانه، کش��اورزی، 
 مناظر طبیعی، نمایی از ی��ک خانه قدیمی و ب��اغ جادویی« 
 برگزار شد.بر همین اساس »نسیم امینی« عضو ۷ ساله مرکز 
فرهنگی هنری کهریزس��نگ اس��تان اصفهان در کنار دیگر 
اعض��ای مراکز کان��ون پرورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان 
در س��طح کش��ور موفق به کس��ب دیپلم افتخار این مسابقه 
 بین الملل��ی ش��د.رقابت در ای��ن مس��ابقه بین الملل��ی بین

 ۱3 هزار و ۱۷۶ اثر از 3۱ کشور جهان صورت گرفت که ۶۸۲ 
اثر آن متعلق به اعضای مراک��ز فرهنگی هنری کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان بود.

 سرگذشت قدیمی ترین
 سفالگران ایرانی

کیانوش معتقدی از  انتشار کتاب »خاندان طاهر کاشانی« خبر داد 
و گفت: در این کتاب عالوه بر بررسی تاریخچه لعاب »زرین فام« در 
 ایران، بیوگرافی و آثار بازمانده از مهم ترین خاندان سفالگر ایرانی

 ارائه شده است. این پژوهشگر افزود: خاندان طاهر کاشانی که بیش 
از س��ه قرن کار تهیه و تولید نفیس ترین کاشی ها و  محراب های 
زرین فام را بر عهده داش��ته اند، قدیمی ترین س��فالگران ایرانی به 
ش��مار می آیند که در پی ت��الش آن ها تکنیک س��اخت لعاب 
زرین فام با باالترین درجه زیبایی به اوج شکوفایی خود رسید.

کتاب »خاندان طاهر کاش��انی« که نهمین مجلد از مجموعه 
کتاب های گلستان هنر است به کوشش کیانوش معتقدی و از 

سوی نشر پیکره منتشر شده است.

 برنامه ویژه »شهر موش ها«
 برای کودکان غزه

تهیه کنندگان »ش��هر موش ه��ا ۲« ضمن اختص��اص درصدی از 
فروش این فیلم به کودکان کار  ایران و کودکان آسیب دیده از جنگ 
کش��ورهای دیگر منطقه از دوبله آن به زب��ان عربی و نمایش برای 

کودکان غزه، سوریه، عراق و .... خبر دادند.
منیژه حکمت یکی از تهیه کنندگان این فیلم گفت: با توجه به فاجعه 
انسانی و  بشری در غزه، عراق، سوریه، افغانستان و تمام کشورهایی 
که جنگ گریبان کودکان آن ها را گرفته است، تصمیم گرفتیم که 

»شهر موش ها« با بضاعت خودش به این عزیزان کمک کند.
وی خطاب به این کودکان اظهار ک��رد: می خواهیم در این جنگ 

نابرابر و ضد بشری شما را در شادی کودکان ایران سهیم کنیم.
این تهیه کننده ادامه داد: با  آماده کردن نسخه عربی، حداقل برای 
 دو س��اعت فارغ از هر نوع رفتار ضد انس��انی در کنار شما به دیدن 
»ش��هر موش ها« بنش��ینیم و همراه با این فیلم رفتار انسانی را به 

حاکمان زورگو یاد دهیم.
حکمت گفت: ما تالش��مان را می کنیم که »ش��هر موش ها« را در 

ویرانه های کشورهای جنگ زده برای کودکان به نمایش بگذاریم.
این تهیه کننده ادامه داد: بضاعت ما از فروش فیلم هر چقدر باشد، 

به یاد این کودکان خواهیم بود.
وی افزود:طبق توافق تهیه کنندگان »شهر موش ها ۲« درصدی از 
فروش را به کودکان کار و مح��روم از تحصیل و همچنین کودکان  

آسیب دیده از جنگ اختصاص خواهیم داد.
حکمت گفت:  پیش از این نیز تصمیم داشتیم که این کمک از طریق 

سازمان یونیسف انجام شود.
این کارگ��ردان در این خصوص ادام��ه داد: در حال حاضر تصمیم 
گرفتیم خودمان با فیلممان در تمام نقاط ایران که فاقد سینما است 
و در کنار کودکان درگیر جنگ و خش��ونت حاضر ش��ویم و جشن 

»شهر موش ها« را  برگزار کنیم.
اکران »شهر موش ها« به کارگردانی مرضیه برومند و تهیه کنندگی 

منیژه حکمت و علی سرتیپی از اواخر مرداد ماه آغاز می شود.

یک ش��اعر کالس��یک س��رای 
اصفهان��ی گفت: بح��ث ادبیات 
پایداری با تم��ام ادبیات جهان 
پیوند داشته و  از موضوعات مهم 
فرهنگ و ادب به ش��مار می رود.عباس شاه زیدی در 
گفت و گو با زاین��ده رود در خص��وص بحث ادبیات 
پایداری و پیوند آن با ادبیات جهان افزود: در تمامی 
ادوار اسالمی، شعر مقاومت وجود داشته و در هر عصر، 
عنصر ویژه ای را مورد نظر قرار داده اس��ت. به عنوان 
مثال شعر مقاومت در دوران مشروطه، عنصر اعتراض 

را در خود جای داده بود.
وی با تاکید بر اینکه شاعران مقاومت همیشه نگاهی 
حماسی-دینی داشته اند، اظهار کرد: اگرچه روح شعر 
مقاومت همیشه در اشعار شاعران وجود دارد اما این 
نوع شعر در دوران مقاومت نمود بیشتری پیدا کرد به 

گونه ای که اوج آن به یک نوع ژانر ادبی رسید.
این ش��اعر کالس��یک س��رای اصفهانی با اش��اره به 
موضوعات م��ورد بحث در ح��وزه ادبی��ات مقاومت 
ادامه داد: اکنون موضوعات حماسه، انتظار، عاشورا و 
فرهنگ شهادت طلبی در همین ژانر ادبی وجود دارد.

شاه زیدی افزود: از ویژگی های مهم ادبیات پایداری 

می توان به عینی��ت گرایی، اس��تقالل زبانی، هویت 
متفکرانه، تأثیر از انقالب اس��المی، نمادگرایی، تنوع 
 در قالب های ش��عری، تنوع در فرم، واقع گرایی و ....

 اش��اره کرد.وی همچنین در خصوص جایگاه ش��عر 
مقاوم��ت در بین ش��اعران اصفهانی بی��ان کرد: بین 
س��ال های ۱3۸۵ تا ۱39۰ در اصفهان کنگره ش��عر 
»همیشه های هنوز« در حوزه ش��عر مقاومت به طور 
ساالنه و مستمر برگزار می شد و بازخوردهای بسیار 

خوبی را به همراه داشت.
موفقیت کنگره شعر همیشه های هنوز در 

جذب شاعران
این شاعر کالسیک سرای اصفهانی با اشاره به اینکه 
کنگره ش��عر همیشه های هنوز از س��وی بنیاد حفظ 
آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس اصفهان هر سال 
در اصفهان برگزار می شد، اضافه کرد: اگر چه کنگره 
شعر همیشه های هنوز در جذب مخاطبان و شاعران، 
بسیار موفق عمل می کرد اما با تغییر رئیس این مرکز، 
کنگره همیشه های هنوز نیز برای همیشه منحل شد.

ش��اه زیدی ک��ه در س��ال های برپایی کنگره ش��عر 
همیش��ه های هن��وز در س��مت داوری و دبیر علمی 
فعالیت می کرد، گفت: کنگره شعر همیشه های هنوز 

در سال های حضور خود روند رو به رشدی را طی کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اکنون مرجع خاصی 
در حوزه ش��عر مقاومت برای ش��اعران وجود دارد یا 
خیر؟ گف��ت: در واقع اداره حفظ آث��ار متولی این امر 
است که متاسفانه این مرکز نیز در دو سه سال گذشته 

به این گونه موضوعات نپرداخته است.
این ش��اعر کالس��یک س��رای اصفهانی افزود: البته 
جشنواره های شعری دفاع مقدس و بسیج سراسری 
را می توان از جمله فضاهای مهم رشد ادبیات مقاومت 

در کشور دانست.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که از دوران مش��روطه 
و انق��الب اس��المی تاکن��ون رون��د رش��د کیف��ی 
 ادبی��ات پای��داری را صع��ودی می بینید ی��ا نزولی؟

 اظهار کرد: پیوند ش��عر مقاومت ب��ا ادبیات ملت ها، 
پیون��دی ناگسس��تنی ب��وده و یک��ی از مهم تری��ن 
موضوعاتی است که در تمامی دوران های اسالمی به 

آن پرداخته شده است.
شاعران به نوعی تعهد دینی قائل هستند

ش��اه زیدی ادام��ه داد: نمی ت��وان گفت ک��ه حضور 
 شعر مقاومت در اشعار ش��اعران این دوران کمرنگ 
شده اس��ت بلکه ش��اعران به هر حال متعهد و آزاده 
بوده و به نوعی تعهد دینی قائل هستند. منتها این امر 
بازخورد عینی ندارد که به عنوان مثال بگوییم فالن 

جشنواره مصداق این امر است.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که کدام یک از شاعران 
عصر حاضر را می ت��وان به عنوان الگویی برای ش��عر 
مقاومت نام برد، اظه��ار کرد: البته ش��اعران پرکار و 
با تجربه ای در زمین��ه ادبیات پای��داری در اصفهان 
و سراسر کشور فعال هس��تند اما نمی توانم از یک یا 
 چند ش��اعر به عنوان الگویی برای شاعران جوان، نام 

ببرم.
 الزم به ذک��ر اس��ت عباس ش��اه زی��دی )خروش(

عالوه بر فعالیت مس��تمر در کنگره شعر همیشه های 
هنوز، کتاب »گزیده غزل دفاع مقدس« را نیز توسط 

انتشارات دفاع مقدس چاپ و راهی بازار کرده است.
همچنین از آثار منتشر شده وی می توان به مجموعه 
ش��عر »در حوالی اشراق«، »به کس��ی دل باخته ام«، 
»پرسه های بی پایان«، »گزیده شعر دفاع مقدس« و 

»چند برگ ارادت« اشاره کرد.

  شاعر کالسیک سرای اصفهانی:

همیشه های هنوز  در  اصفهان ماندگار  نشد
دینی داشته اند شاعران  مقاومت؛  همیشه نگاهی حماسی-

ناهید  مرادی 
قهدریجانی 



اخبار کوتاهیادداشت

نونهال اصفهانی به نشان طال 
دست یافت

نونه��ال اصفهان��ی در پیکاره��ای 
تکوان��دو قهرمان��ی دخت��ران جهان 
مدال طالی وزن س��وم را ب��ر گردن 
آویخت.س��تاره چابک��ی تکواندوکار 
استان که در وزن 37- کیلوگرم برای 
تیم مل��ی کش��ورمان در  پیکارهای 
تکوان��دو قهرمان��ی دخت��ران جهان 
ش��رکت کرده بود، در این مسابقات، 
با غلبه بر نماینده صربس��تان مدال طالی وزن س��وم را بر گردن 
آویخت و  سکوی قهرمانی مسابقات نونهاالن جهان را از آن خود 
کرد. به نقل از س��ایت فدراس��یون تکواندو، اولین دوره مسابقات 
 جهانی رده س��نی نونهاالن از  روز پنجش��نبه گذش��ته با حضور

 ۵7۶ تکواندوکار از ۶3 کشور به میزبانی »باکو« آذربایجان انجام 
شد.

 جدال دو شطرنج باز برتر ایران 
در کانادا

دو استاد بزرگ ش��طرنج ایران در دور 
پایانی مسابقات مونترال کانادا به نتیجه 

تساوی رضایت دادند.
احس��ان قائم مقام��ی و الش��ن مرادی 
برترین ش��طرنج بازان ای��ران که برای 
کسب آمادگی بیش��تر برای حضور در 
المپیاد جهانی نروژ در مسابقات مونترال 
کانادا ش��رکت کرده بودند، در  دور نهم 
و پایانی این رقابت ها برابر  یکدیگر قرار گرفته و به نتیجه تس��اوی 
رضایت دادند.در پایان مسابقات مونترال کانادا، احسان قائم مقامی 
 با ریتینگ 2۵8۶ و کسب ۶.۵ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی 
قرار گرفت.الشن مرادی نیز  با ریتینگ 2۵93 و کسب ۶ امتیاز در 
مکان پنجم ایستاد.سرگئی تیویاکوف و روبین ون کامپن هر دو از 
هلند و  با ۶.۵ امتیاز  به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان این رقابت ها 
 ش��دند.المپیاد جهانی ش��طرنج اول تا پانزدهم آگوست )دهم تا 

بیست و چهارم مرداد ماه( در نروژ برگزار می شود.

اتوئو متهم به قاچاق انسان شد
ساموئل اتوئو فصل قبل در تیم چلسی 
بازی کرد و  اکنون بازیکن آزاد است و  از 
تیم های کوئینز پارک رنجرز و وستهام 

پیشنهاد دارد.
به نوشته روزنامه »سان« همسر سابق 
ساموئل اتوئو، این بازیکن کامرونی را به 
قاچاق انسان و  اخاذی متهم کرده است.

به نوش��ته این روزنامه »هلنه ناتالی« 
همسر سابق ساموئل اتوئو با شکایت از  این بازیکن کامرونی، او  را 

به بد اخالقی و کتک زدن او  متهم کرده است.

6
فیفامیزبانجامجهانیراتغییرنمیدهد

 فیفا اعالم کرد برخ��الف درگیری های روس��یه و  اکراین جام جهانی 2018 در روس��یه 
برگزار خواهد شد. مسئوالن فیفا معتقدند با  برگزاری جام جهانی تغییرات مثبتی در جهان 

رخ می دهد و  ممکن است صلح و  آرامش به روسیه و اکراین بازگردد.

تن��ور چهاردهمی��ن دوره لی��گ 
برت��ر ب��ا ب��ازی تراکتورس��ازی و 
فوالد خوزس��تان داغ می ش��ود و 
مداف��ع عن��وان قهرمان��ی باید در 
ش��هر تبریز و در جمع هواداران پرش��ور این ش��هر به 
مص��اف تراکتور س��ازی برود.تراکتور س��ازی که چند 
روز پیش، اس��تقالل مدعی را در چهارچوب مسابقات 
جام ش��هدا از س��د راه برداش��ت  با قهرمان��ی در این 
 جام با روحی��ه خوبی ق��دم به عرصه لی��گ چهاردهم 
گذاش��ته اس��ت.خطیبی س��رمربی این تیم برای این 
فصل از رقابت های لیگ برت��ر بازیکنان خوبی از جمله 
س��امان نریمان جهان، هاني هاشمي، ش��فیعي، فرید 
کریمي، ثاقب��ي، آل نعم��ه، دیتمار، ع��ال عبدالزهرا و 
ادینهو را در اختیار دارد.فوالد خوزس��تان  اما دوس��ت 
ندارد دس��ت خالی از تبریز به اهواز برگ��ردد و به طور 
قطع ش��اگردان اس��کوچیچ با تم��ام ق��درت در اولین 
 مس��ابقه لی��گ چهارده��م ب��ازی خواهند ک��رد. در

  فوالد خوزس��تان بیش��تر  از آنچه بازیکنان جدیدش 
جلب توجه کنند، جدا ش��دن  بازیکنی همچون چاوز، 
مهدي نوري، محمدرضایي، ساالرزاده، حسن جعفري، 
مکاني، عبداهلل کرمي، غالمرضا رضایي، لوس��یانو پریر 

مورد توجه است.

 صبای ق��م نی��ز در اولی��ن روز از مس��ابقات هفته اول 
لی��گ چهارده��م میزب��ان ذوب آهن اصفهان اس��ت. 
ذوب آهن��ی ک��ه امس��ال ع��زم خ��ود را ج��زم کرده 
و م��ی خواه��د در این فص��ل از رقاب��ت ه��ا در میان 
باالنش��ینان جدول لیگ برتر جایی برای خود دس��ت 
 و پ��ا کند. قاس��م دهن��وی از خری��د های خ��وب تیم 
گل محم��دی در ای��ن فص��ل از رقابت هاس��ت و این 
بازیکن صاحب س��بک ذوب آهن ، این تیم را این گونه 
توصیف می کن��د: » به یک تیم بي حاش��یه آمده ام.به 
تیمي ک��ه در آن آرامش دارم و راحت��م. « بزرگ ترین 
نقطه قوت ای��ن تیم بی حاش��یه، نه ب��ر روی  نیمکت 
نشس��ته و نه در زمین بازی می کند بلکه مدیریت این 
 تیم را بر عهده دارد. س��عید آذری مدیر عامل باش��گاه 
ذوب آهن در این فص��ل از رقابت ها ب��ا خرید و جذب 
بازیکن مطرح سعی بر این دارد که امسال طرفداران این 

تیم بزرگ را راضی و خوشحال کند.
 صبای ق��م نیز ب��ه حت��م در مقاب��ل ذوب آه��ن تیم 
 دست و پا بسته ای نیست و ش��اگردان مرفاوی امسال 
حرف های زیادی برای گفتن خواهند داش��ت.صبای 
ق��م در ای��ن فص��ل از رقابت ه��ا بازیکنان��ی همچون 
پی��روز قرباني، علي محم��دي ، فراهان��ي، کاظم��ي، 
 امی��د قربان��ي ، عب��اس بختی��اري، محم��د برجلو ،

مهدي زاده ، عب��اس قادیان ، قاس��م گرامي،کالنتري 
و علیرض��ا فرج��ي را در اختیار گرفته است.ش��ب اول 
لیگ چهاردهم با بازی راه آهن و استقالل به پایان می 
 رسد. قلعه نوعی امسال با دس��ت پر به لیگ چهاردهم 
قدم گذاشته و کلکسیونی از ستاره ها را در اختیار دارد. 
سرمربی استقالل چندی پیش با بیان اینکه این تیم در 
فصل نقل و انتقاالت خوب کار کرده ، گفته بود: »بهرام 
افشارزاده، علی نظری جویباری و اعضای هیئت مدیره با 
هم هماهنگ بودند. با این وجود باید بگویم که واقعیت 
قضیه این است که فوتبال واقعی داخل زمین مشخص 
می ش��ود. تیم هایی بودند که خوب بس��ته شده بودند 
اما در زمین نتیجه نمی گرفتند. م��ا در نقل و انتقاالت، 
خوب کار کردیم و این ق��ول را می دهم که یک فوتبال 
 نتیجه گ��را و تماشاگرپس��ند را به نمای��ش بگذاریم«.

قلعه نویی که امسال رحمتی را در چهارچوب دروازه در 
اختیار ندارد در م��ورد دروازه بان تیمش گفته بود:» ما 
امسال 3 دروازه خوب داریم که یکی از آنها )فروزان( با 
من در تراکتورس��ازی تبریز کار کرده است. رافائل هم 
رزومه خوبی در برزیل دارد. اینکه چه کسی دروازه بان 
اول و دوم اس��ت هفته های آینده مشخص می شود اما 
برای ما نظم و ساختار دفاعی نیز مهم است که به مشکل 
نخوریم.«اما تیم راه آهن ش��رایط متفاوتی با سایر تیم 
 ها پیداکرده و یک س��ری مس��ائل حقوقی بر این تیم 
سایه انداخته است به طوری که دادس��تاني تهران در 
اطالعیه اي اعالم کرده ب��ود که انتقال امتیاز باش��گاه 
راه آه��ن به حمید اس��تیلي و همکارانش م��ورد تایید 
نیس��ت چون این باش��گاه طبق قانون باید ب��ه مزایده 
گذاش��ته ش��ود. مالک باش��گاه راه آهن بعد از جلسه 
تعیین وضعی��ت مالکیت باش��گاه راه آهن ک��ه دو روز 
پیش برگزار ش��د، گفته ب��ود:» فدراس��یون فوتبال به 
دنبال حل این مس��ئله اس��ت، البته مهدي تاج اعالم 
کرده اگر ت��ا دوش��نبه یا سه ش��نبه این مس��ئله حل 
نش��ود راه آهن به یک دسته پائین تر س��قوط مي کند 
 و ب��ه جاي ای��ن تی��م فج��ر سپاس��ي ب��اال مي آید.«

حمید استیلي در مورد اینکه آیا این اتفاق قانوني است،  
خاطرنشان کرده است:» وقتي کسي نباشد که بخواهد 
س��رمایه گذاري کند و تیم مالک نداشته باشد یک رده 
س��قوط مي کند و قیمت آن پائین مي آید. همان طور 
که گفتم هر کس��ي براي خرید باش��گاه بیاید دست او  

را  مي بوسم.«

سه بازی حساس در روز اول لیگ چهاردهم 

استقاللپرستارهدرمصافباراهآهنپادرهوا
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اعالم تنها راه بازگشت
محسن قهرمانی به قضاوت

داور خاطی فوتبال که س��ال گذشته محروم شده بود 
در نیم فصل لیگ چهاردهم نیز شانسی برای قضاوت 
نخواهد داشت و  باید از تنها شانسی که پیش روی وی 
قرار دارد اس��تفاده کند و به جم��ع قضاوت کنندگان 
 در فص��ل پی��ش روی فوتب��ال ای��ران برگ��ردد. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه برخ��ی داوران مط��رح فوتبال 
ای��ران در تس��ت های پی��ش از فص��ل رد ش��ده و 
 ش��انس قضاوت در نیم فص��ل اول لیگ را از دس��ت

 داده اند.
 با وجود اظهارنظرهای متفاوتی که محس��ن قهرمانی 
در خصوص بازگش��ت خود به عرصه لیگ برتر داشت 
 اما همچنان این داور خبرس��از با سرنوش��ت مبهمی 
وی  ب��رای  ک��ه  اس��ت.محرومیتی   مواج��ه 
در نظر گرفته ش��ده بود مدتی اس��ت تمام ش��ده اما 
هیچ مقام رس��می در خصوص آینده حض��ور وی در 
کوران مس��ابقات حرف صریحی نزده اس��ت.چندی 
پیش که داوران م��ورد نظر فدراس��یون فوتبال برای 
 حض��ور در تس��ت آمادگ��ی جس��مانی پی��ش فصل 
فرا خوانده ش��دند خبری از محس��ن قهرمانی نشد تا 
شایعه محرومیت مادام العمر این داور نیز مطرح شود 
با این ح��ال کمیته داوران فدراس��یون فوتبال در این 
باره اظهار نظری رس��می نکرد تا ابهام��ات درباره وی 

همچنان ادامه داشته باشد.
این در حالی است که حسین عسگری رئیس دپارتمان 
داوری فدراس��یون فوتبال در این باره گفت: محس��ن 
قهرمانی محرومیت��ش خیلی وقت پیش تمام ش��ده 
اما  بناب��ر دالیلی از وی برای قض��اوت دعوت نکردیم.

داوران باید به حد نصاب های الزم در فصل قبل رسیده 
باشند تا بتوانند در لیگ چهاردهم نیز قضاوت کنند اما 
قهرمانی، فصل گذشته محروم بود و برای همین به حد 
نصاب الزم دست پیدا نکرد، ما نیز باکسی تعارف نداریم 
برای همین وی جایی در لیست مورد نظر نداشت.اما آیا 
راهی برای بازگشت قهرمانی به لیگ برتر باقی می ماند؟ 
این پرسشی است که عسگری در پاسخ آن به خبرنگار 
مهر گفت: ما به داورانی که در تست آمادگی جسمانی 
حد نصاب الزم را نیاوردن��د این فرصت را دادیم که در 
نیم فصل در تست دیگری شرکت کنند اما قهرمانی از 
این شانس برخوردار نیس��ت. این داور اگر می خواهد 
بار دیگر در لیگ برت��ر قضاوت کند بای��د به رده های 
پایین تر ب��رود و امتیازات الزم را کس��ب کند تا بتواند 
با قضاوت های خوب خود زمینه های بازگشت به لیگ 

برتر را فراهم کند.

محسن 
سعیدی فر

عیدبزرگ

سعیدفطر
روزچیدنمیوههایشاداباستجابت

برمسلمانانجهانگرامیباد

عیدبزرگسعیدفطر
 روز پاداش گرفتن و رویت رحمت 
الهی را به مسلمانان جهان تبریک 

می گوییم

عیدصیامآمدوماهصیامرفت

لطفتمامآمدوفیضتمامرفت

 عید لبیک به دعوت حق
 عید رهیدگی از اسارت نفس عید بزرگ

سعیدفطر
 بر تمامی مسلمانان جهان گرامی باد 

   عید سعید فطر
 بر تمام مردم مومن و متدین به ویژه جانبازان معزز و خانواده های 

شهدا را تبریک و تهنیت  می گوییم 

روابطعمومیشرکتتوزیعبرقاستاناصفهان

شرکتسامانگستراصفهان
)سهامیعام(

روابطعمومیبنیادشهیدوامورایثارگراناستاناصفهان

روابطعمومیادارهکل

بنیادمسکنانقالباسالمی

استاناصفهان
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یادداشت

شماره گذاری ماشین های کشاورزی 
چهارمحال و  بختیاری آغاز می شود

رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کش��اورزی سازمان جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری از ش��ماره گذاری ماشین های 

کشاورزی برای نخستین بار در استان خبر داد.
 روح اهلل فاطمی اظهار کرد: شماره گذاری ماشین های کشاورزی 

برای نخستین بار در 47 پایگاه در سطح استان انجام می شود.
 وی با بیان اینکه شماره گذاری ماشین های کشاورزی در سطح 
استان با بیش از 2 هزار دستگاه و با همکاری پلیس راهور استان 
انجام می شود، افزود: ساماندهی ماشین آالت کشاورزی و جدایی 
ماشین آالت مس��تهلک با عمر بیش از 13 س��ال و ماشین آالت 
استفاده شده با عمر کمتر از 13 س��ال هدف از  اجرای این طرح 

است.
فاطمی مصرف بهینه انرژی، جایگزین��ی تکنولوژی های جدید 
و کارامد، ادامه روند توس��عه روش های نوین با لحاظ کشاورزی 
حفاظتی که خ��ود موجب کاهش تردد ماش��ین آالت و ترمیم و 
حفاظت خاک و پیش گیری تلفات آب خواهد ش��د، را از مزایای 

این طرح برشمرد.
رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی جهاد کشاورزی 
استان خاطرنش��ان کرد: این طرح از 11 مردادماه شروع و تا 29 

شهریور ادامه خواهد داشت.

ثبت نام متقاضیان آزمون سنجش 
مهارت تا 6 مرداد ادامه دارد

مدیرکل س��ازمان فنی و حرفه ای چهارمحال و  بختیاری گفت: 
ثبت نام متقاضیان آزمون سنجش مهارت تا 6 مردادماه ادامه دارد.

محمود تقی پور با اعالم این خبر اظهار کرد: ثبت نام آزمون سنجش 
مهارت در بخش های صنعت ساختمان و صنایع دستی، فرش و 
 نان به صورت اینترنتی از یکم مرداد آغاز شده و تا ششم مردادماه

 ادامه خواهد داش��ت.وی اف��زود: متقاضیان ب��رای ثبت نام باید 
ابتدا با مراجعه به س��ایت http://advari.irantvto.ir کارت 
 اعتباری خ��ود را خریداری و س��پس در حرفه م��ورد نظر خود

 ثبت نام کنند.
تقی پور بیان داش��ت: بر اس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته 
از س��وی س��ازمان فنی و حرفه ای کش��ور، کارت ه��ای ورود به 
آزمون در روزهای 20 تا 22 مردادماه روی س��ایت قرار می گیرد 
و ش��رکت کنندگان در آن زم��ان می توانن��د ب��رای دریاف��ت 
کارت ورود به جلس��ه به س��ایت س��ازمان فنی و حرفه ای کشور 
مراجعه کنند.مدیرکل س��ازمان فن��ی و حرف��ه ای چهارمحال 
 و بختی��اری گف��ت: آزم��ون کتب��ی در روز 25 مردادم��اه 
برگزار خواهد ش��د و افرادی که نمره قبولی کس��ب کنند، مجوز 
حضور در آزمون های عملی را به دست می آورند.وی تصریح کرد: 
زمان برگزاری آزمون های عملی هنوز مشخص نشده و به محض 
 اطالع از این موضوع برای آگاه سازی شرکت کنندگانی که از استان 
چهارمحال و بختیاری در این آزمون شرکت می کنند، اطالع رسانی 

الزم صورت خواهد گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

سفر  قریب الوقوع 
رئیس جمهور  به استان

اس��تانداری  امنیت��ی  سیاس��ی   مع��اون 
چهارمح��ال و بختی��اری از س��فر قریب الوق��وع 
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به این استان 

خبر داد.
 خدابخ��ش م��رادی در نشس��ت هماهنگ��ی 
 س��فر  اعض��ای هیئ��ت دول��ت ب��ه اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری در جمع خبرن��گاران و 
روابط عمومی های این اس��تان اظهار ک��رد: باید با 
برنامه ریزی مناس��ب جایگاه و ش��ان دستگاه های 

اجرایی را ارتقا دهیم.
وی افزود: مدیر روابط عمومی مس��ئول ش��ناخت 
مسائل درون سازمان است و  باید بتواند یک روابط 
منطقی و تنگاتنگ با  اعضای سازمان، مدیر دستگاه 

و جامعه بیرون داشته باشد.
مرادی بیان داشت: شناس��ایی جایگاه سازمان در 
نگاه افکار عمومی از  سوی روابط عمومی بسیار مهم 
است و  آن ها باید این کار را به درستی و دقت نظر 
 کافی انجام دهند.معاون سیاسی امنیتی استانداری 
چهارمحال و  بختیاری گفت: مسئول روابط عمومی 
پل ارتباطی بس��یار ق��وی بین جامع��ه، کارکنان، 
مدیریت سازمان و  برعکس است و باید سعی کند 
بشناسد و  بشناساند.وی تصریح کرد: اگر همه این 
وظایف را روابط  عمومی ها به درس��تی انجام دهند 
خروجی آن یک کالم یعن��ی رضایتمندی مردم و 

جامعه است.
مرادی خاطرنش��ان کرد: مدیر روابط عمومی یک 
دستگاه باید با برنامه ریزی مناسب، آگاهی بخشی 
و اطالع رس��انی درس��تی در زمین��ه برنامه ه��ا و 
طرح های��ی ک��ه در اداره در حال انجام اس��ت به 
مردم داش��ته باش��د.وی تاکید کرد: دانستن، حق 
مردم اس��ت و بس��تر این دانس��تن را مس��ئوالن 
روابط  عمومی ه��ا باید فراهم کنند و این بس��تر را 
می توانند با همکاری ب��ا خبرگزاری ها و مطبوعات 
 فراهم کنند.معاون سیاس��ی امنیتی اس��تانداری 
چهارمحال و بختیاری گفت: باید در جامعه فضای 

نقد را فراهم کرده و آن را کنترل کنیم. 
وی افزود: این فضای نقد نباید به گونه ای باشد که 
دوستان از  فضای نقد وارد شده و  از دریچه تخریب 

خارج شوند.

اخبار کوتاه یادداشت رشد ۴۰ درصدی انشعابات آب و  فاضالب در  استان
 معاون خدمات مش��ترکان و درآمد آبفای چهارمحال و  بختیاری گفت: سال گذشته

 13 هزار و 331 فقره انشعاب آب و 9 هزار و 607 فقره انشعاب فاضالب واگذار شده است 
و  امسال تعداد انشعابات آب و  فاضالب ش��هری در چهارمحال و  بختیاری 40 درصد 

رشد  داشته است.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
از برگزاری اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم کودک و 
نوجوان همزمان با استان اصفهان در این استان خبر داد.
 ج��واد کارگ��ران در دی��دار ب��ا فیلم س��ازان اس��تان،

 اظهار کرد: فیلم های بیس��ت و هش��تمین جش��نواره 
 بین المللی کودک و نوجوان همزمان با استان اصفهان در

چهارمحال و بختیاری از 11 تا 14 مهرماه اکران می شود. 

وی هم افزای��ی امکانات فرهنگی به ویژه با تش��کل های 
همسو و هم خانواده با ارشاد را از اهداف اداره کل ارشاد 

در دوره دولت تدبیر و امید عنوان کرد.
  کارگ��ران همچنی��ن با اش��اره ب��ه ض��رورت توجه به 
عدال��ت فرهنگ��ی در برنامه ه��ای اجرایی مس��ئوالن، 
خواستار تأس��یس دفاتر س��ینمایی در شهرستان های 
استان برای جذب جوانان عالقه مند در  این مناطق شد.

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: از سوی شورای 
فرهنگ عمومی، 21 م��رداد در تقویم ملی کش��ور به نام »حمای��ت از صنایع کوچک« 

نامگذاری شد.
 رضا گنجی اظهار کرد: این اقدام ش��ورای فرهنگ عمومی کش��ور، فرهنگ را با صنعت

 گره می زند و موجب می شود که فرهنگ توسعه یافته و به دنبال آن حوزه صنایع کوچک 
مورد توجه بیشتری قرار گیرد.وی افزود: با توجه به اینکه 92 درصد از واحدهای تولیدی 
فعال در کشور به بخش صنایع کوچک اختصاص دارد، نامگذاری روزی تحت عنوان »روز 
حمایت از صنایع کوچک« زمینه را برای همکاری بایس��ته س��ایر بخش های توسعه ای 
کشور در راستای تقویت جایگاه صنایع کوچک فراهم می کند؛ به همین منظور و در گام 

نخست مقرر است در روز 21 مرداد سال جاری همایشی تحت عنوان »پنجاه سال تالش 
سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران« برگزار ش��ود.مدیرعامل شرکت 
 شهرک های صنعتی چهارمحال و  بختیاری گفت: در 20 شهرک و ناحیه صنعتی در استان 
چهارمحال و بختیاری 665 واحد صنعتی کوچک در حال فعالیت هستند که این میزان 
94 درصد از صنایع فعال در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان را شامل می شود.وی 
تصریح کرد: این شرکت در راستای حمایت از صنایع کوچک و در راستای رسالت سازمانی 
نسبت به ارایه تسهیالت از محل طرح کمک های فنی و اعتباری و طرح کمک به نوسازی 
و تجدید ساختار صنایع، خدمات مش��اوره به واحدهای تولیدی از طریق مرکز خدمات 

فن آوری و کسب و کار شهرکرد و خدمات آموزشی فعالیت می کند.

گس��ترش  از  وی   
فعالیت ه��ای س��ینمایی، 
کالس ه��ای  برگ��زاری 
آموزش��ی، فیلمس��ازی و 
شناس��ایی اس��تعدادهای 
مختل��ف  ش��هرهای  در 
ای��ن اس��تان خب��ر  داد و 
گفت: برنامه ه��ای متنوع 
و غنی ت��ری در زمین��ه 
کارگاه ه��ای  برگ��زاری 
آموزشی،نمایش فیلم و نقد 
و بررس��ی و میتینگ های 
سینمایی اجرا خواهد شد.

 کارگران اظهار کرد: امید 
است شرکت ها و مؤسسات 
فرهنگی و علمی در زمینه 

نشان دادن جایگاه، تاریخ و طبیعت این استان فیلم های 
مشارکتی محلی تولید کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری با 
تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های محلی در توسعه 
استان، گفت: استفاده از تجربیات هنرمندان پیشکسوت 
و بومی هر  منطقه، معرفی هنرمندان جوان، شناس��ایی 
استعدادهای جدید و ایجاد زمینه برای تولید آثار مناسب 

از اهداف برگزاری این برنامه است.

مدیرکل فرهنگ و  ارشاد اسالمی استان:

چهارمحال و بختیاری میزبان جشنواره فیلم کودک و نوجوان

 فیلم های
 بیست و هشتمین 

جشنواره 
بین المللی کودک و 
نوجوان همزمان با 

 استان اصفهان 
 در استان  از

 11 تا 14 مهرماه 
اکران می شود

نامگذاری 21 مرداد به نام حمایت از صنایع کوچک

 »حمایت از صنایع کوچک« فرهنگ را با صنعت گره زد



امام صادق عليه السالم :
آيا به ش��ما بگوي��م كه م��كارم اخالق چيس��ت؟ 
گذش��ت كردن از م��ردم، كم��ك مالى ب��ه برادر 

)دينى( خود و بسيار به ياد خدا بودن است 2241
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عید بزرگ سعید فطر 

 عید و جشن طاعت بر ره یافتگان 
ضیافت الهی مبارک 

 استشمام عطر خوش بوی

 عید فطر از پنجره ملکوتی 

رمضان گوارای وجود پاکتان 

عید سعید فطر 
مبارک باد  

 روابط عمومی شهرداری 
 و شورای اسالمی 

شهر مبارکه 

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  دوم    

 ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرایی به ش�رح زیررا از طریق مناقص�ه عمومی به پيمانکاران واجد ش�رایط
 واگذار نماید . 

ششم مرداد 
روز ملی کارآفرینی و آموزش های 

فنی و حرفه ای
 گرامی باد 

تضمين ) ریال ( برآورد )ریال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

3/258/886/932158/000/000جاریعملیات بهره برداری شبکه فاضالب منطقه فالورجان 93-2-194

2/058/975/400103/000/000جاریعملیات بهره برداری شبکه آب  منطقه فالورجان 93-2-195

عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی ، خدمات عمومی و آزمایشگاه 93-2-196
9/263/819/856338/000/000جاریمنطقه نجف آباد

مهلت تحویل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/18 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 93/5/19

دریافت اسناد :سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

روابط عمومی شرکت 
پاالیش نفت اصفهان 

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  دوم

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید ذیل را مطاب�ق جدول زیر از 
فروشنده ذیصالح انجام دهد. 

برآورد )ریال ( نوع بودجه  موضوع مناقصهشماره مناقصه 

180/000/000جاریخرید 4 دستگاه الکترو پمپ مستغرق تصفیه خانه فاضالب زرین شهر   93-2-193

مهلت تحویل اسناد مناقصه  به دبيرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/05/18 
گشایش پاکات مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه مورخ93/05/19

محل دریافت اسناد مناقصه  :پایگاه  اینترنتی  www.abfaesfahan.ir تلفن :  031-36680030
www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان 

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 

عيد وارستگی و بندگی خدا 
عيد بزرگ سعيد فطر

 را به تمام مسلمانان روزه دار تبریک 
می گویيم

فرا رسيدن 
عيد سعيد فطر 

 عيد بندگی و طاعت خداوند منان را به تمامی 

مسلمانان جهان تهنيت می گویيم

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی زرین شهر

عید آمد و عید آمد با نقل و نبید آمد 

رمضان مبارک رفت این فطر سعید آمد 

 عيد سعيد فطر
 بر مسلمانان جهان گرامی باد 

 روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی 
 استان اصفهان 
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