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موزه هنرهای معاصر
پراکندگی متن/همپوشانی ذهن

12 الی 21 تیر

نمایش چایی راند آخر
کارگردان:مسعود نریمانی

4 الی 13 تیر
مجموعه فرهنگی فرشچیان

روز دختر؛
امروز روز دختران سرزمینم است؛ 
 دخترانی که با مهربانی و عطوفت
 می توانند بنیان خانواده را در 

نقش های مختلف مستحکم 
 تر سازند.روز تون مبارک
 فرشته های زمینی!
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  خودنمایی خارجی ها پشت ویترین  
 دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصفهان می گوید که ۹۸ درصد پوشاک های خارجی عرضه شده، قاچاق است؛

 اصفهان، در صدر استان های دارای بیشترین اطاله دادرسی قرار دارد؛

سبقت پرونده ها از قضات
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آشنایی با اطفای حریق در 
مراتع و جنگل ها

با همکاری آژانس بین المللی ژاپن )جاکا (و 
به همت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان انجام شد؛

8

اصفهان در خط استارت لیگ برتر فوتسال؛

  لیگی که نکوست
 از دربی اش پیداست!

برخورد با کلید به دست ها در 
دستور کار پلیس اصفهان است

رییس پلیس امنیت عمومی اصفهان:

5
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 صدای استاندار هم  بلند شد؛

مدیرانی که بخواهیم یا نخواهیم، هستند!
جلسه شــورای برنامه ریزی اســتان اصفهان در حالی عصر سه شنبه در سالن 
اجتماعات اســتانداری برگزار شــد که در این جلســه بیش از شش مدیر کل 
دستگاه های اجرایی اســتان غیبت داشتند؛ اتفاقی که انتقاد تند اســتاندار اصفهان را به دنبال 
داشت. عباس رضایی در این جلسه با بیان اینکه غیبت بیش از 6 مدیرکل در شورا غیر قابل قبول 
است، گفت: »مگر جلسه ای مهم تر از شــورای برنامه ریزی برای حل مشکالت استان هست که 

صفحه   7آقایان به راحتی در آن حضور پیدا نمی کنند؟! ...

مستند قصه بولوار-دیوار آبی
سیتی سنتر اصفهان

 والدت حضرت معصومه  )س( مبارک باد
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران 
و کارگزاران حج تاکید کردند: دولت سعودی بدون 
امنیتــی کردن محیــط، امنیــت و کرامت حجاج 
را تامین کند. حضــرت آیت ا... خامنــه ای، رهبر 
معظم انقالب اســالمی صبــح  دیــروز  در دیدار 
دســت اندرکاران و کارگزاران حــج، فریضه حج را 
مجموعه ای اســتثنایی و ممتاز از ارزش های مورد 
تمجید اسالم خواندند و با اشــاره به وجود مفاهیم 
سیاســی ضروری نظیر وحدت، دفاع از مظلومان و 
برائت از مشــرکین در حج تاکید کردند: هر حاجی 
ایرانی باید با رفتار و گفتــار و متانت خود، به ملیت، 
هویت و جمهوری اسالمی ایران آبرو ببخشد. در این 
دیدار که در آستانه آغاز اعزام زائران بیت ا... الحرام 
انجام شد، رهبر انقالب اسالمی، حج را نمونه کوچکی 
از جامعه اســالمی برتر و مظهر تمدن نوین اسالمی 
خواندند و افزودند: در حج، عروج اخالقی و معنوی 
و روحی، و تضرع و خشوع در کنار پیشرفت زندگی 
مادی قرار می گیرد. حضرت آیت ا...خامنه ای با اشاره 
به وجوه مختلف حج، افزودند: در حج در کنار مظاهر 
معنوی شاهد مظاهر حیات اجتماعی اسالم همچون 
»وحدت، برادری و یکرنگــی«، »تجمع مردمی در 
عرفات، مشــعرالحرام و منا« و »تحــرک و طواف و 
سعی« هســتیم و همزمان با این مظاهر برجسته، 
تجلی با شــکوهی از »اخالق، برادری و گذشت« به 
نمایش درمی آید. ایشان »ابعاد سیاسی حج« را یکی 
دیگر از ویژگی های این فریضه استثنایی برشمردند 
و تاکید کردند: اینکه برخی می گویند حج را سیاسی 
نکنید، سخن نادرستی است زیرا ابعاد سیاسی حج، 

مطابق با خواســته و دستورات اســالم است. رهبر 
انقالب اسالمی افزودند: وحدت، حمایت از مظلومین 
همچون ملت فلســطین و مردم یمن، و یا برائت از 
مشرکین، همه اموری سیاسی و مطابق تعالیم اسالم 
هستند بنابراین ابعاد سیاســی حج، همان تکلیف 
دینی و عبادت اســت. حضرت آیــت ا... خامنه ای 
خاطرنشان کردند: برائت از مشــرکین یک فریضه 
اسالمی و یک کار الزم است و به همین دلیل ما اصرار 
داریم که این موضوع هر سال، به بهترین وجه انجام 
شود. ایشان تاکید کردند: در کنار حرکات سیاسی 

دینی، اقدامات سیاسی غیردینی و شیطانی هم وجود 
دارد، همانند اینکه بگویند در حج به  آمریکا اعتراض 
نکنید و یا از مشرکین ابراز برائت نکنید. رهبر انقالب 
اسالمی یکی از ویژگی های مهم حج را، »ایجاد الفت 
و برادری اسالمی« خواندند و گفتند: به همین دلیل، 
حجاج ایرانی باید ضمن رفتار عاقالنه و خردمندانه 
و محترمانه و همراه با وقار و متانت و آبرو بخشیدن 
به ملیت و هویــت ایرانی و جمهوری اســالمی، در 
نمازهای جماعت در مســجدالحرام و مسجدالنبی 
در کنار برادران و خواهران مســلمان حضور داشته 

باشــند.حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه 
دولت سعودی وظایف سنگین برای »تامین امنیت 
زائران بدون امنیتی کردن محیط و حفظ حرمت و 
کرامت حجاج« برعهده دارد، افزودند: حجاج باید با 
بهره گیری از فرصت کم نظیر و مغتنم حج و توجه 
به ابعاد اجتماعی، سیاســی و اخالقی آن، شأن یک 
مومن قدردان حج ابراهیمــی را رعایت کنند. رهبر 
انقالب اسالمی با اشــاره به دشمنی عمیق آمریکا و 
دیگر مستکبران با حقایق اسالمی افزودند: تهاجم 
وحشیانه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 
امنیتی زورگویان جهانی به ملتهای مسلمان نشان 
دهنده عمق خصومت آنان با معارف اسالمی است. 
ایشان، حقایق و معارف اسالم را ضدمنش ظالمانه 
مســتکبران خواندند و افزودنــد: پایبندی جوامع 
اسالمی به مبانی و شریعت اســالم و تسلیم نشدن 
آنها در مقابل زورگویی ها، مایه پیروزی و پیشرفت و 
صالح و نجات امت اسالمی خواهد بود. حضرت آیت 
ا...خامنه ای در همین زمینه خاطرنشان کردند: در 
داخل کشــور نیز هر جا و در مورد هر مسئله ای، به 
مبانی و حدود اسالمی بیشتر پایبند بوده ایم، یاری 
خداوند بیشتر شامل حال ما شــده است و هر جا از 
این مفاهیم غفلت کرده ایم، چــوب غفلت خود را 
خورده ایم. رهبر انقالب اســالمی تحقق آینده ای 
توأم با پیشرفت و عزت مســلمین را نیازمند تالش 
و مجاهدت و همکاری خواندنــد و تاکید کردند: به 
فضل الهی، دشمنان وحشــی و درنده ملت ایران و 
امت اسالمی ســرانجام مجبور می شوند در مقابل 

اسالم زانو به زمین بزنند.

ژوزف بورل، کاندیدای 
جایگزینی موگرینی شد

رهبران اتحادیه اروپا ســرانجام پــس از بحث و 
گفت وگوهــای مفصل در جریان نشســت هایی 
طوالنی شــورای اروپا که ســه روز طول کشید، 
کاندیدای نهایــی خود برای ریاســت بر بازوی 

اجرایی اتحادیه را انتخاب کردند.
»ژوزف بورل«، وزیر خارجه اسپانیاست که برای 
ریاست بر دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
نامزد شد تا جانشین فدریکا موگرینی شود. وی 
متولد منطقه کاتالونیای اسپانیا و یکی از مدافعان 
یکپارچگی کشورش است. بورل ۷۲ ساله در سال 
۲۰۱۸ میالدی از سوی پدرو سانچز، نخست وزیر 

اسپانیا به عنوان وزیر خارجه برگزیده شد. 
وی در انتخابات اخیــر پارلمان اروپا نامزد حزب 
کارگران سوسیالیســت اســپانیا بود و توانست 
بیشــترین آرا را برای ورود به پارلمان به دست 

آورد.

مادورو: 
 تا پایان ۲۰۱۹ 

با اپوزیسیون توافق می کنیم
رییس جمهوری ونزوئال در سخنانی تاکید کرد، 
احتماال تا پایان امســال توافقــی میان دولتش 
و اپوزیســیون ایــن کشــور حاصل می شــود. 
رییس جمهــوری ونزوئال همچنیــن بر آمادگی 
دولتش برای ادامه مذاکرات با اپوزیسیون در نروژ 
تاکید کرد. مادورو گفت: مایلم تا بر آمادگی دولت 
برای گفت وگو در نروژ برای دستیابی به مکانیزم 
دائم برای مذاکرات و یافتــن راهکارهایی تاکید 
کنم. این هدف است و می توانم بگویم که این روند 

به سبک خوبی در حال پیشرفت است. 

چین از تلفن گردشگران 
جاسوسی می کند

روزنامه گاردین در گزارشــی فاش کرد، دولت 
چین آزادی مســلمانان در سین کیانگ، واقع در 
غرب چین را به شدت محدود کرده، دوربین های 
شناسایی چهره در خیابان ها و مساجد آنجا نصب 
کرده و ساکنان را مجبور کرده است تا نرم افزاری 
را دانلود کنند که تلفن های همراه آنها را جست 

وجو می کند.
 تحقیقات گاردین و شرکای بین المللی آن نشان 
می دهد، زمانی کــه بازدیدکنندگانی قصد ورود 
به این منطقه از طریق قرقیزســتان را داشــته 
باشــند، هدف قرار می گیرند. گارد مرزی چین 
تلفن های آنها را می گیــرد و مخفیانه برنامه ای 
را برای اســتخراج ایمیل ها، پیام ها و تماس ها و 
همچنین اطالعات مربوط به خود دستگاه را نصب 
می کند. گردشگران می گویند، مقام ها از قبل به 
آنها هشــدار ندادند یا نگفتند که این نرم افزار به 
دنبال چه می گردد یا اینکــه اطالعات آنها قرار 
است برداشته شود. این بدافزار همچنین تحرک 

و جابه جایی گردشگران را هم رصد می کند.

آمریکا، مهاجران غیرقانونی را 
۵۰۰ هزار دالر جریمه می کند

دولت دونالد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا در 
نظر دارد مهاجران غیرقانونی که قصد ترک خاک 
آمریکا را ندارند، حــدود ۵۰۰ هزار دالر جریمه 
کند و در هفته های اخیر هم نامه هایی را در این 
خصوص به تعدادی از مهاجران غیرقانونی ارسال 

کرده است. 
وزارت امنیت داخلی آمریکا اعالم کرده اســت 
که این جریمه ها به دلیــل »ممانعت مهاجران 
غیرقانونی از ترک خاک آمریکا« اعمال می شود. 
روزنامه ان پی آر، نخســتین بار ضمن انتشــار 
این خبر اعالم کرد به داده هــای وزارت امنیت 
داخلی آمریکا که در آنها از مهاجران غیرقانونی 
درخواست شده است به دلیل ترک نکردن خاک 
آمریکا، باید جریمه های مالــی پرداخت کنند، 

دست یافته است.

دشمنان مجبور خواهند شد در مقابل اسالم زانو بزنند
جانشین رییس ستاد کل 
نیروهای مسلح و رییس 

سازمان بسیج منصوب شدند
حضرت آیت ا... خامنه ای، در احکام جداگانه ای 
امیر سرتیپ محمدرضا آشــتیانی را به سمت 
جانشین رییس ســتاد کل نیروهای مسلح و 
سردار ســرتیپ غالمرضا سلیمانی را به سمت 
رییس ســازمان بســیج مســتضعفین سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی منصوب کردند.

تصویب طرح جامع مرزبانی 
توسط رهبر انقالب

فرمانده مرزبانــی ناجا از تصویــب طرح جامع 
مرزبانی توســط رهبر معظم انقــالب و اجرایی 
شدن آن با همیاری ۲۶ دستگاه در کشور خبر داد. 
سردار قاسم رضایی اظهار کرد: اقتدار رهبر معظم 
انقالب و الهام گرفتن مدیریتی مسئوالن بلندپایه 
کشورهای همسایه ایران از منش و درایت رهبر 
معظم انقالب اســالمی کامال در اظهارات سران 
کشورها واضح اســت. وی صریح کرد: به فرموده 
رهبری مسئوالن باید به سراغ مرزها بروند وگرنه 
مرزها سراغ مســئوالن می آیند که این نشان از 
اهمیت مرز در قانون اساسی دارد. فرمانده مرزبانی 
ناجا از تصویب طرح جامع مرزبانی توسط رهبر 
معظم انقالب طی هفته گذشته خبر داد و گفت: 
اجرای این طرح به ناجا سپرده شده و ۲۶ دستگاه 

در این امر خطیر مرزبانی را همیاری می کنند.

تذکر به »روحانی« درباره 
عدم افزایش حقوق کارکنان 

یک وزارتخانه
عضــو کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: 
ضروری اســت تا رییس جمهور عدم افزایش 
حقوق کارکنان وزارت کشــاورزی را از طریق 
سازمان برنامه و بودجه به طور جدی پیگیری 
کند. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه باید 
حقوق کارکنان وزارت کشاورزی طبق قانون 
افزایش یابد، افزود: باتوجه به مصوبه شــورای 
حقوق و دستمزد، متاســفانه تاکنون افزایش 
حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی توسط 
سازمان برنامه و بودجه ابالغ و عملیاتی نشده 

است. 

توافقات جدید در زمینه 
انرژی بین ایران و ارمنستان

»مهر گریگوریان« معاون نخست وزیر جمهوری 
ارمنستان در نشســت پایانی شــانزدهمین 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و 
تجاری ایران و ارمنستان با بیان اینکه توافق ها 
و نتایجی که در نتیجه این اجالس حاصل شد 
در راستای منافع متقابل دو کشور بوده است، 
گفت: طی این اجالس دوروزه توافق هایی در 
زمینه انرژی، حمل ونقل، صنعت، کشــاورزی 
تجارت، محیط زیســت و گردشگری حاصل 
شده که نتایج مفصل آن در تفاهم نامه به خوبی 

درج شده است. 

سیدحسین نقوی حسینی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اســالمی عدم آزاد سازی 
کشتی ایرانی توســط عربســتان را باج خواهی و 
گروگان گیری دانست. محمد جواد جمالی گفت: 
دولت عربســتان دچار برآورد اشتباهی از تحوالت 
منطقه به خصوص درباره ایران شــده اســت. این 
اقدامات در شــرایطی انجام می شــود که همواره 
جمهوری اسالمی اعالم کرده ما به عنوان کشوری 
مقتدر با داشــتن مولفه های متعدد قدرت، دست 
دوستی به همســایگان از جمله عربســتان دراز 
می کنیــم. جمالی تاکیــد کرد: ما به ســعودی ها 
اعالم می کنیم همان طور کــه در ماجرای پهپاد، 
آمریکایی ها اراده و تجهیزات ما را امتحان کردند و 
اراده قوی و تجهیزات ما را دیدند دیگر سعودی ها به 
عنوان نوچه آمریکایی ها این اراده را امتحان نکنند 
و منطقه را بیــش از این به ســمت التهاب و تنش 
نبرند. جمهوری اسالمی ایران از حق خود گذشت 
نمی کند و بــه هر نحو ممکن در جهت اســتعفای 

حقوقش تالش خواهد کرد.

 جمهوری اسالمی ایران
 از حق خود نمی گذرد

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

 هجوم حامیان فلسطین 
به کارخانه اسلحه سازی رژیم 

صهیونیستی در انگلیس
گروه ها و فعاالن حامی مردم فلسطین با هجوم 
به کارخانه اسلحه سازی رژیم صهیونیستی در 
انگلیس، پرچم فلسطین را بر باالی ساختمان 

آن نصب کردند.

دشمنان مجبور خواهند شد در مقابل اسالم زانو بزنند

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی گفت: اقدام 
اخیر اروپایی ها در اینستکس در راستای اجرای 
تعهدات اروپایی ها در برجام محسوب نمی شود لذا 
باید جمهوری اسالمی اقدامات بعدی را در راستای 
دو گام قبلی در دســتور کار قرار داده و با سرعت 
قاطعیت خود را به طرف های غربی نشــان دهد. 
سیدحسین نقوی حســینی گفت:  بعد از خروج 
آمریکا از برجام که برخــالف موازین بین المللی 
بود اروپایی ها در مواضع خود نوســانات زیادی 
نشــان دادند. وی گفت: راه اندازی اینســتکس 
در حــوزه دارو و غذا برخــالف تعهدات برجامی 
اروپایی هاست چرا که در قوانین بین المللی حتی 
وقتی یک کشور تحریم می شود دایره این تحریم 
نمی تواند شامل غذا و دارو باشد. لذا این اینستکس 
اروپایی ها نه تنها امتیازی محسوب نمی شود بلکه 
در حقیقت ادامه فرصت سوزی جمهوری اسالمی 

ایران است.

 اروپا، فرصت های ایران 
را سوزاند

حسین سالمی
فرمانده کل سپاه:

رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس با اشاره به 
اظهارات رییس جمهور درباره ارجاع پرونده ایران 
به شورای امنیت گفت: وقتی آقای رییس جمهور 
چنین حرفی می زنــد طرف غربــی و آمریکایی 
سوءاستفاده می کند. مجتبی ذوالنور گفت: رییس 
جمهور فــی البداهه بدون هیــچ مقدمه ای اعالم 
کرد که اگر آمریکا بخواهد پرونده ما را به شورای 
امنیت انتقال دهد ما به شــدت برخورد می کنیم. 
وی افزود: آقای رییس جمهور چه کسی قرار است 
پرونده ما را به شــورای امنیت ببــرد؟ نمی گویم 
اینجا کدی داده می شــود؛ اما آن کســی که باید 
مطلب را بگیرد، متوجه موضوع خواهد شد. رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
بیان اینکه وزیر امور خارجه ما حرف های جدیدی 
می زند که سر و صدا هم کرده است، اظهار داشت: 
باید دوســتان موضع بگیرند و اجــازه ندهند که 
مقامات داخلــی برخی موضوعــات را به گونه ای 
مطرح کنند که مورد سوءاســتفاده دشمنان قرار 

گیرد.

موضع روحانی درباره ارجاع 
پرونده ایران درست نیست

ریس کمیسیون امنیت ملی:

فرمانده کل ســپاه با تاکید بر اینکه ما مکلف به 
فرمول سازی غلبه بر دشــمن در همه سناریوها 
هســتیم، گفت: امروز قدرت جهانــی ما معتبر، 
شــناخته شــده و دارای ظرفیــت بازدارندگی 
فوق العاده ای اســت و در صحنه واقعی توانستیم 
هیمنه ساختگی و تصنعی آمریکا را که در فضای 
روانی دنیا به وجود آمده بود، بشــکنیم. حسین 
سالمی ادامه داد: ما در حال برقراری یک موازنه 
فشار با دشمن هستیم و مســیر مقاومت ما یک 
سویه نیست.سرلشکر ســالمی گفت: در حوزه 
نظامی کامال راه را بر دشمن بســته ایم و موازنه 
را معکوس کرده ایم؛ شاید تا چندی پیش برخی 
تصور می کردند که اگر در مقابل دشمن به مذاکره 
روی نیاوریم، گزینه جنگ اجتناب ناپذیر است؛ 
اما شرایط به گونه ای رقم خورد که دشمن حتی 
در ذهن خود از موضوع جنگ به هراس افتاد و 

شرایط معکوس شد.

  راه را 
بر دشمن بسته ایم

پیشخوان

بین الملل

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شــد که اطالعات آرشیو 
هسته ای ایران را در اختیار دونالد ترامپ قرار داده است. بنیامین 
نتانیاهو مدعی شــد: »اطالعاتی را که از طریــق یک ماموریت 
جاسوسی درباره آرشیو هسته ای ایران به دست آورده را به طور 
کامل در اختیــار دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا گذاشــته 
است.« نتانیاهو با ادعای »خطرناک بودن برنامه هسته ای ایران« 

گفت که ترامپ از »اقدام جسورانه« او تشکر کرده است. بنیامین 
نتانیاهو در آوریل ســال ۲۰۱۸ در ادعایی بی اســاس گفت که 
جاسوسان موساد به هزاران سند هسته ای از تهران دست یافته اند 
که نشان می دهد ایران به دنبال دستیابی به سالح هسته ای بوده 
اســت. دونالد ترامپ ماه بعد از این رویداد، با اشاره به اطالعات 
جمع آوری شده توسط اسراییل از توافق هسته ای با ایران خارج 

شد. جمهوری اسالمی ایران نیز تالش برای دستیابی به سالح های 
هسته ای را رد و اعالم کرد که اسراییل تمامی اسناد را جعل کرده 
است. نتانیاهو سال گذشته نیز در اقدامی مشابه و با طرح ادعای 
بی اســاس دیگری گفته بود که ایران چندین تاسیســات سری 
هسته ای دیگری در اختیار دارد که یکی از آنها در »تورقوزآباد« 

واقع است. 

نتانیاهو:
آرشیو هسته ای ایران را به ترامپ دادم!

 ر هبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با کارگزاران حج:

من متهم اشتباهی ام

همه قربانیان یک افشاگری

حقوق مدیران دولتی چقدر 
است ؟

دیه زن و مرد برابر شد

رییس جمهور در جلسه هیئت دولت:
رآکتور اراک را از ۱۶ تیر به شرایط سابق برمی گردانیم

رییس جمهور در جلســه هیئت دولت خطاب به آمریکا و اروپا اظهار کرد: به منطق، میز مذاکره، تفاهم، 
احترام به قانون، احترام به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل بازگردید و در این شرایط همه ما به برجام 
عمل می کنیم. ما به برجام متعهد خواهیم ماند تا روزی که طرف مقابل در برجام متعهد بماند. ما به برجام 
صددرصد عمل می کنیم، آن روزی که طرف مقابل صددرصد عمل کند. روحانی ادامه داد:  از ۱۶ تیر به بعد 
در زمینه رآکتور اراک اگر به تمام تعهدات خود طبق زمان بندی و برنامه عمل نکنید، جمهوری اسالمی 
ایران رآکتور اراک را به شــرایط سابق بر می گرداند. به شــرایطی که به قول شماها می گفتید خطرناک 
 اســت و می توانید پلوتونیوم تولید کنید، مگر اینکه غرب به تمام تعهدات خود راجــع به رآکتور اراک

 عمل کند.

چهره ها

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سالمت 
15 خرداد به روش سرجمع

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani-mui.ac.ir   مراجعه فرمایند.

متقاضیان حقوقی:
۱- تصویر صفحه اول اساســنامه شرکت، تصویر آگهی تاســیس و تصویر آخرین آگهی 

تغییرات در روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان اصلی مجاز شرکت
۲- تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری )حداقل دارای رتبه بندی ۵ ابنیه( از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور 
3- پیمانکارانی که با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری نموده اند باید گواهی حسن 

انجام کار از مدیریت امور فنی دانشگاه ارائه نمایند.
4- ارئه تایید صالحیت ایمنی کار از اداره کار الزامی می باشد

۵- تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار از مراکز دولتی حداکثر تا 3 سال قبل 
به همراه تصویر قراردادهای مربوطه

۶- گواهی بازدید یکی از اعضا هیات مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مسئول 
امور عمومی واحد رسیده باشد.

برآورد پروژه: 4/۱۵9/۰۲9/۱۸۷ ریال بر اساس فهارس بهاء سال 9۸ 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ ۱39۸/4/۱۲ تا پایان وقت اداری 

روز دوشنبه مورخ ۱39۸/4/۱۷ 
م الف:520087
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وضعبازارموبایلهفتهآیندهمشخصمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

جرم گیر

سامانه جامع توزیع سود به طور 
آزمایشی راه اندازی شد

مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه )سمات( گفت: سامانه جامع 
توزیع سود به طور آزمایشی راه اندازی شده است. 
حسین فهیمی اظهار کرد: برای نخستین بار، سود 
ســهام بورس انرژی ایران و قند نیشــابور از طریق 
ســامانه جامع توزیع سود به حســاب سهامداران 
این دو شرکت واریز شــد تا مقدمات الزم برای رفع 
یکی از دغدغه های مهم ســهامداران بازار سرمایه 
مهیا شــود. به طور کلی می توان از طریق ســامانه 
جامع توزیع سود، عایدی ســهامداران شامل سود 
سهام شرکت ها، سود در مقاطع و در سررسیدهای 
مختلف، وجوه حاصل از سررسید اسناد خزانه و حتی 
وجوه حاصل از معامالت را به صــورت متمرکز به 
حساب آنها واریز کرد. فرض کنید یکی از هموطنان 
در چند شرکت بورسی، فرابورسی باشد و در کنار آن 
اوراق صکوک هم داشته باشد یا پیمانکاری که اسناد 
خزانه در اختیار دارد، این فرد دیگر نیازی به مراجعه 
به شرکت ها برای دریافت سود ندارد و به موجب این 
سامانه، تمام ســود این فرد توسط شرکت سپرده 
گذاری مرکزی دریافت و به حسابش واریز می شود.

تخصیص ارز نیمایی برای 
واردات رسمی بیت ماینر

بررســی ها نشــان می دهند، در حال حاضر امکان 
واردات رسمی بیت ماینرها هم وجود داشته و حتی 
ارز نیمایی نیز برای واردات این کاالها تخصیص یافته 
است. در روزهای اخیر با انتشار دستور وزارت نیرو 
در خصوص برخورد با واحدهای متخلفی که از برق 
صنعتی برای استخراج بیت کوین استفاده می کنند، 
موضوع رمز ارزها بار دیگر در صدر اخبار رسانه ها قرار 
گرفته است. این درحالی است که بررسی ها نشان 
می دهند دستگاه های استخراج بیت کوین در لیست 
اقالم ممنوعه خردادماه سال 97 یا همان کاالهای 
گروه 4 قرار نگرفته اند. از سوی دیگر بررسی اسناد و 
اظهارنامه ها نشان می دهد در حال حاضر قسمتی از 
دستگاه های ماینر موجود در کشور از مبادی رسمی 
و حتی با تخصیص ارز نیمایی وارد کشور شده اند؛ 
همچنین مشخص شده درخواست ترخیص صدها 
دســتگاه اســتخراج بیت کوین برای اهدافی مثل 

مهندسی معکوس ارائه شده است.

رشد ۹۰ درصدی در آمد گمرک اصفهان؛ 
 استان اصفهان 

پیشتاز در صادرات کاال
مدیر کل گمرک اصفهان از رشد 9۰ درصدی درآمد 
و رشــد ۱7۲ درصدی صادرات از گمرکات استان 
اصفهان در سه ماهه نخست امسال خبر داد. اسدا... 
احمدی ونهری اظهار داشــت: در ۳ ماهه سال 9۸، 
بالغ بر 9۵۵ میلیــارد و ۱4۱ میلیون ریال درآمد از 
سوی گمرک اصفهان کسب و به خزانه واریز شده 
و نسبت به مدت مشابه ســال قبل 9۰ درصد رشد 
داشته است. مدیر کل گمرک اصفهان عمده ترین 
کاالهای صادراتی از استان اصفهان را آهن و فوالد به 
ارزش ۶۲۳ میلیون دالر، محصوالت پتروشیمی ۲۶4 
میلیون دالر، محصوالت شــیمی آلی ۸۸ میلیون 
دالر و فرش ۵4 میلیون دالر برشمرد و اظهار داشت: 
مهم ترین کشورهای مقصد کاالهای صادراتی استان 
اصفهان، عراق با ۳4۲ میلیون دالر و ۲۵ درصد، چین 
با ۱7۰ میلیون دالر و ۱۲ درصد، افغانستان با ۱۲۱ 
میلیون دالر و 9 درصد، پاکستان با 99 میلیون دالر 
و 7 درصد و امارات متحده عربی با ۸۶ میلیون دالر 
و ۶ درصد سهم ازکل صادرات استان  رادارا هستند. 

 
نسخه نجات صنعت اصفهان در 

دست بخش خصوصی
رییس خانــه صنعت، معــدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: نسخه نجات صنعت کشور، دخالت 
تشــکل های صنعتی و خانه هــای صنعت و معدن 
درتصمیم گیری ها و مســائل حوزه صنعت است. 
»سید عبدالوهاب سهل آبادی« اظهار کرد: صنعت 
کشوردارای نقاط قوت بسیار است و صنایع مختلف 
از جمله صنعت پتروشیمی، فوالد، ساختمان سازی،
 ماشین سازی و خدمات فنی مهندسی موفقیت های

 زیادی داشــته و امیدواریم با پیشــرفت صنایع از 
آنها بهره ببریم و از ســوی دیگر بتوانیم در راستای 
حل مشکالت شــان گام برداریم. وی به پتانسیل 
باالی صنعت در اصفهان اشاره کرد و با بیان اینکه 
واحدهای تولیدی توانمند استان در حدود ۸۵۰۰ 
واحد هستند ، اظهار کرد: وظیفه واحدهای تولیدی، 
پویا کردن اشتغال و اقتصاد است و دولت باید به آنها 
کمک کند و از سوی دیگر بانک مرکزی باید مقابل 

سیل خروشان نقدینگی بایستد.

 Dream جرم گیر گلرنگ سری
House مقدار 750 گرم

 8,900
تومان

جرم گیر بنفش اکتیو 
مقدار 4000 گرمی

 14,700
تومان

مایع جرم گیر آنتی باکتریال 
آبی صاف مقدار 3200 گرم

 24,750
تومان

با وضع تحریم های بین المللی علیه کشــورمان و 
به هم ریختگی بازار ارز و گرانــی، انتظار می رفت 
بازار داخلی پوشــاک ایران پس از سال ها رکود و 
ورشکستگی، جان دوباره ای بگیرد. به صرفه نبودن 
واردات به دلیل هزینه های باالی تمام شده، رونقی 
به کارگاه های نســاجی و دوخت لباس داخلی داد 
که البته به نظر می رســد این وضعیت موقتی بوده 
و بار دیگر بازار به سمت و سوی برندهای وارداتی 
متمایل شده است.  صنعت نســاجی و پوشاک از 
جمله صنایعی است که در لیســت یازده پیشران 
توسعه صنعتی کشور قراردارد.دستیابی به جایگاه 
سوم در منطقه و رســیدن به رتبه پنجاهم جهان 
با تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه گذاری 
همراه با توســعه فناوری و ارتقای بهره وری عوامل 
تولید را می توان از اهداف پیش بینی شــده در افق 
۱4۰4 برای صنایع نســاجی و پوشاک دانست؛ اما 
این مهم نه تنها محقق نشــده؛ بلکه پوشاک ارزان 
قیمت چینی و نبود مواد اولیه ایرانی مانند پارچه 
هم مزید بر علت خاموشی چراغ کارگاه های تولید 

پوشاک در کشورمان شده است.
معضالت بی پایان صنعت پوشاک

 بخش پوشاک در کشورمان با معضالتی در بخش 
رســمی واردات و در حوزه قاچاق روبه رو است. در 
حوزه واردات، کم اظهاری در سال های اخیر و پایین 
نشان دادن ارزش اجناسی که به ایران وارد می شود، 
قابل توجه بوده است. سال گذشته آمارهای رسمی 
داخلی نشان می داد که در سال 9۶ ،۵9 میلیون دالر 
پوشاک به ایران وارد شده؛ اما آمارهای گزارش شده 
ازسوی کشورهای طرف معامله نشان می دهد که 
بالغ بر ۸۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر پوشاک در آن 
سال به ایران صادر شده؛ اما این رقم در گزارش های 
داخلی حدود ۵9 میلیون دالر اعالم شــده است. 
این اختالف آماری در مورد کفش به ۲79 میلیون 

دالر می رسد.
 کم اظهــاری ارزش در محموله هــای وارداتی به 
ایران یا واردات غیررسمی )قاچاق( از عوامل اصلی 
این اختالف آماری عنوان می شود. فعاالن صنعت 
پوشاک کشــور می گویند واردات پوشاک قاچاق 
۲۶۰ هزار شغل را از بین برده و اگر این رویه اصالح 

نشود، به زودی تنها ۱۰ درصد از ظرفیت کشور در 
این حوزه فعال خواهد ماند.

جوالن قاچاق ها در اصفهان
در حالی که در اصفهان قرار است یکی از بزرگ ترین 
طرح های صنعتــی دولت تحت عنوان شــهرک 
پوشــاک به زودی راه اندازی شود و عالوه بر ایجاد 
۱۲۰ هزار شغل، ســاالنه پنج میلیارد دالر پوشاک 
هم تولید شود؛ اما به نظر می رسد رسیدن به اهداف 
این طرح با وضعیت کنونی در بازار پوشاک، اندکی 
سخت باشد و با توجه به شرایط و احوال بازار پوشاک 
به نظر نمی رســد این ایده بلند پروازانه به درستی 
جواب دهد؛ چرا که اصوال قاچاق در بازار پوشــاک 
کشور نهادینه شده است و به سختی می توان این 

نوع کاالها را در بازار حذف کرد. 
 بر اســاس اعالم دبیــر کمیســیون برنامه ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
اصفهان گفت: از مجموع ۶۶ برند )نشــان تجاری( 

پوشــاک داخلی و خارجی موجود این استان، ۲۲ 
برند مجوز فعالیت دارند. دبیر کمیســیون برنامه 
ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز اصفهان تصریح کرد: باالترین میزان قاچاق کاال 
در کشور، مربوط به پوشــاک با ارزش ۲.۶ میلیارد 
دالر است و 9۸ درصد پوشاک های خارجی عرضه 

شده در کشور، قاچاق است.
 این وضعیت وقتــی مضحک تر هم می شــود که 
بســیاری از این کاالهای قاچاق به صورت علنی و 
حتی با تبلیغات وســیع در سطح شــهر به فروش 

می رسد.
تولیدات بی نام و نشان در اصفهان

در حالی که اغلب اجناس قاچاق بازار پوشــاک در 
فروشگاه های معتبر و سطح باال به فروش می رسد، 
وضعیت برای تولیدات ایرانی تقریبا اسفبار است. بر 
اساس آمار غیر رسمی ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی 
در حوزه نساجی با ۱۱7 هزار نفر اشتغال در استان 

اصفهان وجود دارد. 
تقریبا اکثر این تولیدات بدون داشــتن نام و برند 
خاصی به فروش می رسد. آنگونه که دبیر کمیسیون 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز استان اصفهان گفته است، تولیدکنندگان 
پوشاک این اســتان هیچ گونه آشــنایی با کارها و 
فعالیت های خالقانه و تحقیق و توســعه در زمینه 
برندینگ )تجاری سازی نشان( ندارند و به همین 
دلیل نمی تواننــد با کاالهای خارجــی )قاچاق و 
غیرقاچاق(رقابت کنند؛ درحالی که وزیر صنعت و 
معدن و تجارت هفته گذشــته اعالم کرد ظرفیت 
اشــتغال ۲۰۰ هزار نفری برای سال های آینده در 
صنعت پوشــاک پیش بینی شده اســت؛ اما عدم 
ساماندهی به وضعیت بازار از سویی و نبود سیستم 
درست مبازره با قاچاق لباس از سوی دیگر موجب 
شده تا عمال دست ایرانی ها از بازار پولساز پوشاک، 

کوتاه بماند.

خودنماییخارجیهاپشتویترین

 بر اساس اعالم دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اصفهان ۹۸ درصد پوشاک های خارجی عرضه شده، قاچاق است؛

رییس اتحادیه فروشندگان موبایل گفت: طی هفته آینده، وضع بازار موبایل مشخص می شود. ابراهیم درستی، ادامه 
داد: حدود چهل روزی است که بسیاری از شرکت ها ثبت سفارش کردند و این درحالی است که باید منتظر ماند که آیا 
این شرکت ها می توانند سهم بازار را تامین کنند یا خیر. وی افزود: اگر شرکت ها قادر نیستند که کمبود بازار را تامین 
کنند، اجازه دهند واردکنندگان با واردات، کمبود و نیاز بازار را جبران کنند. به گفته درستی، با وجوداینکه نرخ ارز 
در بازار کاهش یافته است؛ اما قیمت موبایل تغییر نکرده و باید علت این امر را جویا شد. رییس اتحادیه فروشندگان 
موبایل در پاسخ به این پرسش که تعیین تکلیف ۶۶۰ هزار گوشی به جا مانده در گمرک به کجا رسیده است؟ اظهار 

کرد: بسیاری از این گوشی ها روانه بازار شده و تعداد اندکی از آنها در گمرک باقی مانده است.

وضع بازار موبایل هفته 
آینده مشخص می شود

رییس اتحادیه فروشندگان 
موبایل: خبر

 

  عکس روز

فروش کاپوچینو و کیک، با تکه های طال
 جلوگیری از صادرات گوسفند

 راهکار رونق بازار گوشت قرمز است
نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
گفت: باید از صادرات گوســفند جلوگیری شود؛ زیرا تا 
زمانی که گوســفند از راه ها و کانال های مختلف صادر 
می شــود، قیمت آن پاییــن نیامده و موجــب افزایش 

روزافزون قیمت گوشت می شود.
 اصغــر پورباطنی در ارتبــاط با وضعیت بازار گوشــت 
اصفهان اظهار داشــت: به علت باال بودن قیمت گوشت، 
قدرت خرید مردم پایین آمده و میزان خرید مردم بسیار کم اســت. وی با اشاره به افزایش قیمت 
گوشت در ماه های اخیر عنوان کرد: قیمت گوسفند باال رفته و به این سبب گوشت گوسفند نیز گران 
شده؛ اما سایر گوشت  ها تفاوت قابل توجهی نداشته است. نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت 
قرمز اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت مهم ترین مشکل بازار گوشت اصفهان است، تصریح کرد: 
با توجه به اینکه مردم قدرت خرید ندارند، بسیاری از فروشندگان ما فروش چندانی نداشته و رو به 
تعطیلی هستند. وی افزود: در حالی که درآمد فروشندگان نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است، 
دارایی، هزینه های مربوط به خود را اخذ کرده؛ همچنین ســاالنه به هزینه  هایی مثل آب و برق نیز 
اضافه شده و این موجب تضعیف و شکست فروشــندگان می شود. پورباطنی در ارتباط با راهکاری 
برای برطرف کردن مشکالت فروشندگان گوشت قرمز بیان کرد: بهترین راه برای برطرف کردن این 
مسائل، کاهش قیمت گوسفند است تا فروشندگان ما نیز با قیمت کمتر ،گوشت را فروخته و قدرت 

خرید مردم باال برود و این به دست مسئوالن میسر می شود.

کاپوچینو و کیک، با تکه های طال در کافه »صحن الدار« در هتل برج العرب دبی ارائه می شود.

بهره باالی بانکی، مانع رونق گرفتن تولید است
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: مسئله بهره های باالی بانکی، یکی از مشکالت اقتصاد ماست که 
این موضوع مانع رونق گرفتن تولید است و تا زمانی که بانک ها سودهای کالن پرداخت می کنند، انتظار 

نمی رود سرمایه های مردمی به سمت بخش تولید حرکت کنند.
 آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه معتقد هســتم که بانک ها نباید غیردولتی باشند، اظهار 
داشت: در ســال های اخیر بانک های خصوصی به گونه ای عمل کردند که اختیار از دست دولت و بانک 
مرکزی خارج شــد؛ اما امروز تالش ها به این سمت حرکت کرده که نرخ ســودها کاهش یابد و وضعیت 
بانک های خصوصی ســامان یابد. وی افزود: افرادی بدون هیچ پشتوانه و وثیقه خاصی، وام های کالن از 
سیستم بانکی دریافت کرده اند و بانک مرکزی در زمان وقوع این تخلفات، با کارکنان و مدیران بانکی را 
که به قانون عمل نکرده اند، برخورد نکرد و سوال اینجاســت که چگونه بانک ها تسهیالتی را بدون هیچ 

پشتوانه ای به افراد مذکور پرداخت کردند؟

روزانه ۵۰۰ هزار لیتر به عشایر اصفهان آبرسانی می شود
مدیرکل امور عشــایر اصفهان گفت: با توجه به افزایش میزان دما، روزانه ۵۲۵ هزار لیتر به عشایر این استان 
آبرسانی می شود. مختار اسفندیاری مدیرکل امور عشایر اصفهان اظهار داشت: این مقدار آب به وسیله تانکر 
در اختیار عشایر قرار می گیرد؛ البته حجم آبرسانی در صورت افزایش گرما، بیشتر خواهد شد و مشکلی از این 
حیث نخواهیم داشت. وی ادامه داد: بارش های مناســب در ماه های گذشته سطح مرتع در منطقه را بیشتر 
کرد و پیش بینی می شود میزان تولیدات عشایر نسبت به ســال قبل، ۲۰ درصد افزایش یابد. مدیرکل امور 
عشایر اصفهان با اشاره به طرح هویت گذاری دام سبک و سنگین تصریح کرد: این طرح، مزایای زیادی دارد 
که مهم ترین آن، جلوگیری یا کاهش دام خواهد بود، از سوی دیگر دام های مولد را بهتر می توان حفظ کرد و 
در مجموع سبب بهتر شدن وضع تولید عشایر خواهد شد. اسفندیاری با بیان اینکه قاچاق دام کمتر از سوی 
عشایر انجام می شود، گفت: این قشر از جامعه، ارزش دام را بسیار بهتر درک می کنند؛ بنابراین قاچاق و فروش 

غیرمجاز کمتر در بین آنها رخ می دهد.

در این اپلیکیشن اندرویدی 
عالوه بر همــه امکانات الزم 
برای حســابداری شخصی، 
قابلیت صــدور فاکتور نیز 
گنجانده شــده است. عالوه 
بر این، حسابداری شخصی 
موج+ثبت فاکتور دارای یک 
قالب گرافیکی ســاده و در 

عین حال زیباست.

حسابدار 
شخصی موج

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

 نظام مالیاتی
 پشتیبان نظام آموزشی)4(

درایران، وزارتخانه های آمــوزش وپرورش، 
علوم وتحقیقات، بهداشــت ودرمان وفرهنگ 
وارشاد اســالمی وســازمان صدای وسیمای 
ج.ا.ا هرکدام به نوعی مرتبــط با امر آموزش، 
پژوهش وفرهنگ هستند وحجم قابل توجهی 
از فعالیت های آموزشــی ،علمــی و فرهنگی 
تحت نظر دولــت در قالب ایــن مجموعه ها 

صورت می پذیرد.
تامین نیازها وهزینه هــای بخش های مذکور 
مســتلزم وجود منابع پایدار است. با افزایش 
ســهم مالیات در هزینه های جاری دولت و 
بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص 
داخلی از » درصد به حــدود « به درصد طی 
ســال های 9۲ تا 9۶، مالیات توانســته نقش 

مهمی در تامین منابع این نهادها ایفا کند.
نظام مالیاتی عالوه بر تامین بودجه نهادهای 
آموزشــی، معافیــت هــای قانونــی برای 
فعالیت های آموزشی وفرهنگی در نظر گرفته 
اســت، طبق ماده ۱۳4 قانــون مالیات های 
مســتقیم، درآمد حاصل از تعلیــم و تربیت 
مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، 
متوسطه، فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی 
و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشــور، دانشــگاه ها و مراکز 
آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در 
مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد 
موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی 
بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد 
دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند 
همچنین درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی 
دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل 
از فعالیت های منحصرا ورزشــی، از پرداخت 

مالیات معاف است.

مرضیه محب رسول
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سوژه روز

لنجان، دارای بیشترین زیرساخت های ورزشی استان است

پیشنهاد سردبیر:

مشکالت صنفی کارگران 
شرکت »َزر فنر« گلپایگان

جمعی از کارگران شــرکت  گلپایگان
فنرسازی َزر گلپایگان از برخی نارسایی ها در 
شرکت خود گالیه دارند و خواستار رسیدگی به 
وضعیــت شــغلی و قراردادهای فاقــد تاریخ 
پرداخت سختی کار هستند. این کارگران به لغو 
قرارداد با شــرکت و قرار گرفتن تحت پوشش 
نیروی یک پیمانکار و عدم طبقه بندی مشاغل 

در این شرکت گالیه دارند.
یکی از کارگــران این شــرکت در گفت وگو با 
خبرنگار ایســنا، اظهار کرد: در این شــرکت 
امنیت شغلی نداریم، به کار ما سختی کار تعلق 
می گیرد؛ اما پرداخت نمی کنند و باید برای ما 
طبقه بندی مشــاغل اجرا شــود که این اتفاق 
نیفتاده است. می خواهند نیروهای قراردادی 
را تحت پوشــش پیمانکار قرار دهند تا بتوانند 
آرام آرام اخراج مان کنند در حالی که سابقه کار 

کارگران اغلب باالی 10 سال است.
وی ادامه داد: مرخصی ها محدود شــده است 
ضمن اینکه روزهای تعطیل در این شــرکت 
کار کرده ایم، روزی 18 ساعت هم کار کرده ایم 
و هرچــه گفته اند را انجام داده ایــم؛ اما حاضر 
نیستند صحبت های ما را بشــنوند تا متوجه 
شــوند درد ما چه چیزی اســت.یکی دیگر از 
کارگران این شرکت گفت: برخی از دستگاه های 
این شرکت فرسوده اســت؛ اما به اپراتور فشار 
می آورند که آمار تولید را باید باال ببرید در حالی 
که دســتگاه ها فرسوده اســت و امکان چنین 
چیزی وجــود ندارد. اگر نیروهــای قراردادی 
تحت پوشــش پیمانکار قــرار بگیرند عالوه بر 
اینکه ممکن اســت تمام روزهای ماه بر سرکار 
نباشیم حدود 400 الی 500 هزار تومان نیز از 
حقوق و مزایای مان کم می شود.وی خاطرنشان 
کرد: شرکت زر گلپایگان زیر مجموعه زر تهران 
اســت، وقتی مدیرعامل زر تهران به گلپایگان 
آمد درخواست کردیم مزایایی که به کارگران 
زر تهــران می دهند را به کارگــران گلپایگان 
هم پرداخت کنند؛ اما به مــا گفتند کارگران 
گلپایگان با کارگران تهران فرق می کنند، حال 

سوال ما این است که چه فرقی می کند؟
این کارگر شرکت فنرسازی زر گلپایگان افزود: 
اضافه کاری هایمان از 120 ساعت به 15 ساعت 
کاهش پیدا کرده اســت در حالی که کارکنان 
این شــرکت هیچ کدام با کار کردن مشــکلی 
ندارند. گاهی پیش می آید که کارگران ساعت 
3 بامداد با موتور به خانــه خود می روند، حال 
اگر در آن ساعت شــب و با خستگی که کارگر 
 دارد برای او اتفاقی رخ دهد چه کسی پاسخگو

 خواهد بود؟ وی افزود: شــرکت، امسال طبق 
قانون کار 40 درصد به حقــوق پایه ما اضافه 
کرد، امــا در عــوض اضافه کاری هایمان را کم 
کردند. وقتــی نیروهای این شــرکت زیر نظر 
پیمانکار قرار بگیرند و تعداد نیروهای قراردادی 
از 50 نفر کمتر شــود طبقه بندی مشــاغل و 
ســختی کار به ما تعلق نخواهد گرفت و اینکه 
 نیروی قراردادی زیر نظر پیمانکار برود یک نوع

 دور زدن قانون است.
یکی دیگر از کارگران این شرکت با بیان اینکه 
معلوم نیست مدیر شــرکت زر فنر بازنشسته 
اســت یا خیر؟ گفت: از ســال 95 که نیروی 
شرکتی جذب کردند دیگر نیرویی گرفته نشد 
و تمام کارگران را به صورت پیمانکاری جذب 
کردند و از آن روزی که ایشــان مدیریت این 
شرکت را برعهده گرفته مزایای ما به حد قابل 
توجهی کاهش پیدا کرده اســت، ضمن اینکه 
قول اجرای طبقه بندی مشاغل را به ما داد؛ اما 
اجرا نکرد. بیمه تکمیلی ما هم  قطع شده است، 
در حالی که قانون کار این نیست.  مدیر شرکت 
اصال نمی آید صحبت های ما را گوش کند چه 
برسد به اینکه حتی یکی از آنها را عملی کند . 

رییــس ورزش و جوانان لنجــان گفت: این  لنجان
شهرســتان از نظر جمعیتی بیشترین زیرســاخت های ورزشی 
اصفهان را در اختیار دارد و از این نظر سومین شهرستان استان 

محسوب می شود.
مصطفی سلیمی در نشست با رییس هیئت ورزش های سه گانه 
استان و مسئوالن این شهرستان با بیان اینکه در لنجان بیش از 
4۶ هیئت ورزشی مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: بیش از 
20 هزار ورزشکار این شهرستان بیمه ورزشی هستند، استقبال 
مردم لنجان از ورزش در حالی اســت که اکثر ورزشــکاران این 
شهرستان در رشــته های مختلف ورزشــی مقام های جهانی و 

کشوری دارند.
وی شهرستان لنجان را قطب ورزش کشور دانست و عنوان کرد: 
وزنه برداری در این شهرســتان دارای قدمتی طوالنی است و در 
گذشــته قهرمانان زیادی در این رشته پرورش یافته اند، سهراب 
مرادی نیز که تنها دارنده مدال طالی المپیک اســتان به شمار 
می آید، از اهالی شهر سده اســت. رییس ورزش و جوانان لنجان 
با بیان اینکه این شهرســتان در اکثر رشــته های ورزشی دارای 
مدال های المپیک، جهانی، آسیایی و کشوری است، تصریح کرد: 
حدود 40 درصد از مدال های بازی های آسیایی جاکارتای استان 

سهم ورزشکاران لنجانی در رشته های انفرادی همچون تکواندو و 
دو و میدانی بوده است.سلیمی ادامه داد: کشتی لنجان از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است و ورزشــکاران آن در رشته های فرنگی و 

آزاد دارای مدال های مختلفی هستند.
وی اضافه کرد: لنجان از نظر جمعیتی بیشترین زیر ساخت های 
ورزشی اصفهان را در اختیار دارد و از این نظر سومین شهرستان 
استان محسوب می شود این در حالی است که اعتباری بالغ بر 30 
میلیارد ریال نیز برای احداث زمین چمن مصنوعی در شهرهای 

مختلف این شهرستان جذب شده است.
رییــس ورزش و جوانان لنجان بــا بیان اینکه این شهرســتان 
موقعیت جغرافیایی مناســبی برای برگزاری مسابقات کشوری 
در اختیار دارد، یادآور شد: سال گذشــته مسابقات ورزش های 
سه گانه آقایان کشــور به میزبانی شــهر زاینده رود برگزار شد و 
اگر اینگونه میزبانی ها هر سال برگزار شود، زمینه رشد و توسعه 
ورزش لنجان را فراهم می کند.سلیمی عنوان کرد: برای معرفی 
بیشتر ورزش های سه گانه در شهرستان و جذب عالقه مندان به 
این رشته نیاز اســت برنامه ای جامع تدوین و ارتباط تنگاتنگی 
بین هیئت های ورزش های سه گانه با شــنا، دوچرخه سورای و 

دوومیدانی این شهرستان ایجاد شود.

دادستان کاشان اظهار کرد: مجموع پرونده های  کاشان
دادسرا، دادگستری و شورای حل اختالف این شهرستان در طول 

سال بیش از یکصد هزار عدد است.
محمد تکبیرگو، از راه اندازی پنج کارگروه تخصصی با موضوعات 
تصادفات رانندگی، ســرقت، اعتیاد، طــالق و فضای مجازی در 
دادسرای عمومی و انقالب این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: 
اطالع رســانی به موقع و بهره مندی از نظرات کارشناسان، تاثیر 

شگرفی در کاهش و پیشگیری از جرائم دارد.
وی با بیان اینکه ســاالنه 2۷ هــزار پرونده در دادســرای این 
شهرســتان تشــکیل می شــود، عنوان کرد: ایــن پرونده ها با 
موضوعاتی همچــون جرائم تصــادف، مواد مخدر، ســرقت و 
کالهبرداری در فضای مجازی تشکیل می شــود و شمار آنها با 
احتساب پرونده های دادگستری و شورای حل اختالف به یکصد 

هزار می رسد.
دادستان کاشان با اشاره به افزایش موارد کالهبرداری اینترنتی، 
تاکید کرد: شهروندان باید بدانند که حضور در سایت های قمار 
و شــرط بندی طبق قانون جرم است و ســبب زیان مادی آنها 

خواهد شد.
تکبیرگو ادامه داد: با وجود هشــدارها و آموزش های داده شده 

شــاهد حضور افرادی هســتیم که برای پیگیــری پرونده های 
کالهبرداری به دادسرای کاشان مراجعه می کنند، حتی وکالی 
دادگستری و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هم جزو این گروه 

از مالباختگان هستند.
دادســتان کاشــان با اشــاره به صــدور دســتور جلوگیری از 
دوچرخه سواری بانوان در این شهر، تاکید کرد: بانوان عالقه مند 
به ورزش می توانند در مکان های مخصــوص مانند پارک بانوان 
دوچرخه ســواری کنند، زیــرا با بانوانــی که در شــهر اقدام به 
دوچرخه سواری کنند و با عمل خود باعث جریحه دار شدن عفت 
عمومی شــوند، طبق ماده ۶38 قانون مجازات اسالمی برخورد 

قضایی می شود.
تکبیرگو با اشــاره به دســتگیری خانم دوچرخه ســوار در این 
شهرســتان، تصریح کرد: انتقال وی به دادسرا و تشکیل پرونده 
برای بی توجهی وی به موارد ارشــادی ضابطان قضایی و توهین 

به آنها بود.
 وی اضافه کرد: این بانوی کاشــانی که در محیط خارج از شــهر
  و با پوشــش نامناســب اقدام به دوچرخه ســواری کرده بود،
 پس از حضور والدین در دادســرا و تفهیم اتهام و اخذ ضمانت، 

آزاد شد.

لنجان، دارای بیشترین زیرساخت های 
ورزشی استان است

تشکیل یکصدهزار پرونده قضایی
 در کاشان

دادستان کاشان خبر داد:  رییس ورزش و جوانان لنجان:  

مفاد آراء
4/123  شماره صادره : 1398/15/569384-1398/3/23 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- برابر رای شماره 1398603021012000115 مورخه 1398/03/08 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فریدن تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای عبداله 
نجفی رزوه فرزند محمد علی در ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزی با حق الشرب از 
چاه عمیق اختصاصی به مســاحت  123183/72 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
شماره 1 فرعی از 60 اصلی واقع در اراضی دشــتک از مزارع شهر رزوه حوزه ثبت فریدن 
 جزی بخش سیزده ثبت اصفهان خریداری از مالک رســمی آقای لطف اله نجفی محرز 

گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/03/30
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/04/13

م الف: 503765 اداره ثبت اسناد و امالک فریدن

مفاد آراء
4/124 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان
 آراء که در اجرای ماده یــک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مســتقردراداره
 ثبت اسناد و امالک اردســتان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت 
به فاصله  15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار محلی آگهی می شود تا شخص 
یا اشــخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ  اولیــن آگهی ظرف مدت 2 ماه 
 اعتراض خودرا به اداره ثبت اســناد و امالک اردســتان تسلیم و رســید اخذ نمایند واز 
تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومی محل نمــوده و گواهي تقدیم دادخواســت اخذ و به ثبت اردســتان 
 تســلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. 

ضمنًا صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رای شماره 139860302032000016 مورخ 98/2/11 آقای مهدی رضاپور فرزند 
مرتضی ششــدانگ یک باب خانه قدیمــی احداثی بر روی قســمتی از مزرعه رودخانه 
 پالک 118 اصلی علیا اردســتان بخش هفــده ثبت اصفهان به مســاحت 98 متر مربع 

مالک رسمی.
2- رای شــماره 139860302032000006 مورخ 98/1/24 آقای سید مهدی صدوق 
ونینی فرزند میر ســید علی به میزان چهار سهم و یک سوم سهم مشــاع از هزار سهم 

ششدانگ مزرعه گزســتان پالک 77 اصلی سفلی اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان 
انتقالی مع الواسطه از طرف سید ابوالقاسم صدوق ونینی مالک رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/29                                                                                                                            
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/04/13          

م الف:  502354  خیر اهلل عصاری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اردستان
حصر وراثت

4/126  آقای قدمعلی شهیدی دارای شناسنامه شماره 32 به شرح دادخواست به کالسه  
21/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فتح اله شهیدی به شناسنامه 16 در تاریخ 1395/6/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به هشت فرزند ذکور به نام های 1- علی 
شــهیدی،ش.ش 1586 متولــد 1351/5/1، 2- قدمعلی شــهیدی، ش.ش 32 متولد 
1353/3/5، 3- جهانگیر شهیدی، ش.ش 1894 متولد 1356/3/5، 4- فرزاد شهیدی، 
ش.ش 14 متولد 1357/5/1، 5- مهدی شهیدی، ش.ش 55 متولد 1362/4/20، 6- روح 
اله شهیدی، ش.ش 2044 متولد 1359/6/1، 7- حشمت اله شهیدی، ش.ش 25 متولد 
1360/3/3، 8- حسن شهیدی، ش.ش 1120077842 متولد 1371/1/1 و شش فرزند 
اناث به نام های 1- ماه بی بی شــهیدی، ش.ش 9 متولد 1342/1/1، 2- رقیه شهیدی، 
ش.ش 1323 متولد 1342/8/7، 3- زهرا شــهیدی، ش.ش 2042 متولد 1358/6/11، 
4- فاطمه شهیدی، ش.ش 82  متولد 1360/8/20، 5- معصومه شهیدی، ش.ش 2103 
متولد 13/7/1 61، 6- شهربانو شــهیدی، ش.ش 1120108993 متولد 1366/5/1 و 
همســر دائمی نامبرده به نام صفورا بهرامی، ش.ش 1132 متولد 1330/10/7 و غیر از 

نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 516745 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)239 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايي

4/127 شماره: 404/97 به موجب راي شــماره 32  مورخ  98/2/17 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا انسان 
فرزند نیاز علی شغل  آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به حضور در یکی 
 از دفترخانه های اســناد رسمی و انتقال رسمی خودرو سواری ســمند به شماره انتظامی
 14-385 ب 52 بابت اصل خواســته و نیز پرداخت مبلــغ 637/500 ریال بابت هزینه 
دادرســی کال در حق محکوم له محمد شیاســی فرزند رضا قلی شــغل آزاد به  نشانی 
فریدونشهر  شهرک امام خ اول ردیف آخر و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت رای 
صادره غیابی و رعایت تبصره دو ماده 306 ق.آ. م الزامیست. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
 همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یــا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتي که خود را قادر به 
 اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قســمت
 اجرا تســلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:516729 شعبه دوم 

شوراي حل اختالف فریدونشهر )197 کلمه، 2 کادر(

سمیرم مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: شهرستان سمیرم با 
توجه به موقعیت جغرافیایی و گستردگی مناطق روستایی، بیشترین مدارس شبانه روزی 

را در استان اصفهان دارد.
محمد اعتدادی در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش وپرورش نواحی، مناطق و حوزه 

ستادی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان که در فرمانداری سمیرم برگزار شد 
با اشاره به وضعیت آموزشــی موجود اظهار کرد: شهرستان سمیرم با قرار گیری در 1۶0 
کیلومتری جنوب اصفهان و همچنین پراکندگی جغرافیایی مدارس دارای بیشترین تعداد 

مدارس شبانه روزی در استان است.
وی با اشــاره به فعالیت 10 مدرسه شــبانه روزی در سمیرم خاطر نشــان کرد: یکی از 
دالیل تعداد باالی مدارس شبانه روزی فاصله زیاد روستاها با یکدیگر بوده که در همین 
 رابطه می توان به فاصله 230 کیلومتری شــرقی ترین روســتا تا غربی ترین روستا اشاره 

کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان یکی از دیگر موضوعات مورد توجه در آموزش 
و پرورش شهرستان ســمیرم را وجود قومیت های مختلف عنوان کرد و افزود: چند زبانه 
بودن دانش آموزان نیز یکی از موضوعات اساسی بوده که در این منطقه به آن توجه خاصی 

می شود.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان همچنین با اشاره به آموزش بالغ بر 11 هزار 
دانش آموز در مدارس سمیرم یادآور شد: عالوه بر واحدهای آموزشی شهری و روستایی 
باتوجه به حضور عشــایر در شهرســتان تعداد ۷0 واحد آموزشی عشــایری نیز در این 

شهرستان دایر است.

کمبود امکانات رفاهی، مهم ترین مشکل پارک های اردستان
پارک های اردســتان دارای امکانات رفاهی مناسب نیستند به طوری که نبود روشــنایی مناسب و سرویس های  اردستان
بهداشتی مجهز و کمبود وسایل بازی، گالیه شهروندان را در پی داشته است. در شهر اردستان بوستان هایی وجود دارد که وضعیت 
آنها قابل قبول نبوده و تنها به داشتن چند وسیله بازی ساده بسنده شده و شهروندان از تاریکی، فرسودگی وسایل بازی، نداشتن فضای 
سبز و سرویس های بهداشتی نامناسب رنج می برند. ملکی، یکی از شهروندان اردستان که در پارک جنب فرمانداری مشغول تاب دادن 
کودک خود است در پاسخ به سوالی در خصوص امکانات پارک های اردستان گفت: برخی از پارک های اردستان مانند بوستان، دفاع 
مقدس و شــهدای گمنام و... روشــنایی مطلوبی ندارند. وی با بیان اینکه تاریک بودن فضای پارک ها بستری برای بروز آسیب های 
اجتماعی است، افزود: باید روشنایی پارک ها مورد توجه ویژه مســئوالن قرار گیرد. ملکی، استاندارد نبودن وسایل بازی کودکان در 
برخی از پارک های اردستان را از دیگر معضالت پیش رو دانست و گفت: وسایل بازی برخی پارک ها هنوز فلزی و قدیمی است که باعث 

بروز خطرهای زیادی می شود.

معادن جوشقان قالی، چشم اندازهای شهری را تخریب کردند
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری های الزم را  کاشان

انجام دهد تا معادن کوه جوشقان قالی بر اساس مجوزهایی که به آنان واگذار شده پیشروی داشته باشند.
حسین خادمی اظهار کرد: دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی به استناد قانون معادن جهت تسریع در اکتشاف و بهره برداری از معادن، 

موظف هستند ظرف دو ماه نسبت به استعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم نظر کنند.
خادمی خاطرنشان کرد: شکایت اهالی جوشقان در خصوص معادن، این است که حریم ها توسط این معادن رعایت نشده است و معادن 
به عرصه ها تجاوز کرده اند؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری های الزم را انجام دهد تا معادن بر اساس مجوزهایی که به آنان 
واگذار شده پیشروی داشته باشند. خادمی با اشاره به ادعای اهالی جوشقان اضافه کرد: به همین دلیل بنده این امر را نه تکذیب و نه تایید 
می کنم چرا که مرجع نظارت کننده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ اما به هر حال چشم اندازهای شهر تخریب شده چراکه معادن 

به سبب نوع فعالیت، این گونه مشکالت را به دنبال دارند.

اعتدادی:سمیرم بیشترین مدارس شبانه روزی 
اصفهان را دارد
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تاریخاعتبارکارتهایملیدیگرتمدیدنمیشود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

وزیر سابق آموزش و پرورش:
آموزش و پرورش نمی تواند 
بی توجه به فضای مجازی باشد

وزیر سابق آموزش و پرورش در جلسه مدیران 
ســتادی، نواحی و شهرســتان های آموزش 
پرورش استان اصفهان در فرمانداری سمیرم 
اظهار داشــت: رهبــر بــر روح و کالبد فکری 
کارکنان حاکمیت دارد؛ اما مدیر تنها به جسم 
و سخت افزار متکی است و مدیر آموزشی باید 
قوی و مجرب باشــد.علی اصغر فانی افزود: در 
سیستم آموزش و پرورش همه باید نفوذ داشته 
باشند و مدیران باید به سمت رهبری آموزشی 
تغییر یابند تا تحــول و نوآوری در سیســتم 
پدیدار شود. وی بیان کرد: رهبر به دنبال ایجاد 
تحول سازمانی است تا با بیان سخنی نو و ارائه 
تصویری روشن از آینده ســیر تحول خواه را 
به نتیجه برســاند.فانی تصریح کرد: آموزش و 
پرورش نمی تواند جــدای از فضای مجازی به 
فعالیت خود ادامه بدهد و کار کند و باید دید آیا 
امتحانات، شیوه تربیتی و روش های آموزشی به 
این سبک درست بوده است یا خیر.  در آموزش 
پرورش باید هم به دنبال کیفیت و هم کمیت 
باشــیم که این با نفوذ معلم در دانش آموزان 

محقق خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس:

طرح معلم تمام وقت، نمی تواند 
به صورت دائمی اجرا شود

عضو کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس شــورای اســامی گفت: طرح معلم 
تمام وقت، یک راهکار کوتــاه مدت برای رفع 
مشکل کمبود معلم در مدارس است و آموزش 
و پرورش نمی تواند این طرح را به صورت دائمی 
اجرا کند.  سیدجواد ســاداتی نژاد اظهار کرد: 
طرح معلم تمــام وقت، راهــکاری برای غلبه 
بر سونامی کمبود معلم اســت، ولی این طرح 
تاکنون در کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسامی بررسی نشده و با توجه 
به آنکه این طرح جامعه گســترده ای را تحت 
تاثیر قرار می دهد، نیازمند کارشناســی دقیق 
اســت. وی تصریح کرد: معلمی یک کار ویژه و 
شاخص است و معلمان باید برای تربیت و تعلیم 
نسل آینده هر روز مطالب خود را به روز کنند 
تا بتواند دانش آموز را در مسیر درست هدایت 
کرده و رســالت خود را به خوبی انجام دهند، 
ولی با افزایش ســاعت خدمت آنها زمان کافی 
برای مطالعه و یادگیری متد روز را ندارند.  این 
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسامی، تاکید کرد: هدف از راه اندازی 
دانشــگاه فرهنگیان، تربیت معلــم به صورت 
تخصصی در کشور اســت و اگر طی پنج سال 
گذشــته، ظرفیت پذیرش این دانشگاه به رقم 
ســه هزار نفر کم نشــده بود، امروز با چالش 
 کمبود معلم به این گستردگی روبه رو نبودیم.

 ســاداتی نژاد گفت: در شــرایطی که وزارت 
آموزش و پرورش معلم برای تدریس در کاس 
کــم دارد، پذیرفته نیســت کــه دولت مجوز 
اســتخدام ندهد، بلکه باید بتواند نیروی مورد 

نیاز خود را به اندازه کافی به کار بگیرد.

سرپرست دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان خبر داد:

افزایش نرخ شیوع اعتیاد 
در بانوان

سرپرست دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان اصفهان گفت: نرخ شیوع به اعتیاد 
در بانوان 9/3 اســت که متاسفانه روند افزایشی 
داشته است. رسول خرمیان در خصوص تعداد 
معتادان اســتان طبق آخرین آمار سال گذشته 
 عنوان کرد: نرخ شــیوع به مواد مخدر در کشور
 4/ ۵ و در استان 2/4 درصد است و حدود ۱۰۰ 
تا ۱2۰ هزار نفر از جمعیت ۱۵ تا ۶4 سال استان 
را در بر می گیرد. وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از 
جمعیت معتادان را بانوان تشــکیل می دهند، 
اظهار کرد: نرخ شیوع به اعتیاد در بانوان 9/3 است 
که متاسفانه روند افزایشی داشته است. خرمیان 
با اشــاره به افزایش گرایش مصرف از سنتی به 
صنعتی بیان کرد: از بین مواد مخدر شیشه و گل 
به دلیل مطرح شدن تاثیر الغری بر افراد بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته و فرهنگی در جامعه رواج 
یافته که قبح استفاده از مواد مخدر را در بین زنان 
از بین برده اســت. وی با اشاره به دالیل افزایش 
مصرف مواد مخدر اضافه کرد: البته دسترســی 
به این مواد و کاهش قیمــت نیز در افزایش نرخ 
شیوع بی تاثیر نبوده است. وی تبلیغات گسترده 
ماهواره ای و فضــای مجــازی را از دیگر دالیل 
افزایش نرخ شیوع در بانوان عنوان کرد و گفت: 
متاســفانه در این تبلیغات مواد مخدر به عنوان 
جایگزینی برای تامیــن نیازهایی، چون درمان 
الغری، جنسی، کم رویی و خجالت و اختاالت 

روحی و فشارهای خانوادگی مطرح می شود.

هشدار پلیس درباره 
خودروهای دو تکه ای

پلیس دربــاره اطمینان از دو تکــه نبودن بدنه 
خودرو پیش از خرید به شهروندان هشدار داد.

معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس 
راهور ناجا اعام کــرد: خودروهایی که تصادف 
می کنند، چنانچه نیاز اســت که نیمــه اتاق از 
چرخ های عقب به جلو یا از چرخ های جلو به عقب 
تعویض شود حتما باید برای رعایت استانداردها، 
اتاق را به صورت کامل تعویض و مجوزهای الزم 
را از پلیس راهور ناجا دریافت کنند.  این اطاعیه 
اضافه کرد: در صورتی که این امر اجرایی نشده 
و مالک خودرو تنها نســبت بــه تعویض بخش 
صدمه دیده اقدام کند، پلیس در زمان تعویض 
پاک مجوزی برای این خودروها صادر نمی کند.  
معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس 
راهور ناجا افــزود: خریداران خــودرو پیش از 
پرداخت کامل وجه بایــد از دو تکه نبودن بدنه 
آن با مراجعه به مراکــز تعویض پاک اطمینان 
حاصل کنند تا با مشکلی در زمان شماره گذاری 

مواجه نشوند.

رییس پلیس امنیت عمومی اصفهان:
برخورد با کلید به دست ها در 
دستور کار پلیس اصفهان است

رییس پلیــس امنیت عمومــی اصفهان گفت: 
برخورد با کلید به دســت ها و شناسایی مراکز 
غیرمجاز اقامتی در طول ســال بــه عنوان یک 
اولویــت انتظامــی و امنیتی در دســتور کار 
نیروی انتظامی اصفهان است. سرهنگ حسن 
اسماعیلی با اشــاره به اینکه موضوع برخورد با 
مراکز اقامتی غیرمجاز بــه ایام و فصول خاصی 
معطوف نیســت، اظهار داشت: اهمیت موضوع 
شناسایی مراکز غیرمجاز و ساماندهی »خانه های 
مســافر« در طول ســال به عنوان یک اولویت 
انتظامــی و امنیتی در دســتور کار ناجا بوده و 
در ایام نوروز و تابستان حساســیت به این امر 
دوچندان می شود.  وی ادامه داد: نیروی انتظامی 
استان اصفهان با همکاری اداره نظارت بر اماکن 
عمومی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، 
جامعه هتلداران و همچنین کانتری ها در سطح 
شهر اصفهان نسبت به شناسایی منازل مسکونی 

و مراکز اقامتی غیرمجاز اقدام کرده است.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان در فریدن 
با اشــاره به مشــکل صدور کارت ملی هوشمند در 
این شهرســتان اظهار کرد: جامع ترین پاســخ در 
زمینه رفع مشکل صدور کارت ملی هوشمند همان 
مصاحبه ســخنگوی ســازمان ثبت احوال مبنی بر 
فرآیند بومی ســازی و محدودیت هاست که منتظر 
چاپ خانه دولتی هســتیم تا با تولید انبوه کار خود 
را آغاز کند. حســین غفرانی در پاسخ به این سوال 
که آیا در زمــان انتخابات تاخیــر در صدور کارت 
هوشمند مشــکلی ایجاد نخواهد کرد، گفت: برای 
این اتفاق تمهیداتی اندیشــیده شده است به مانند 
گواهی موقتی که از سوی ثبت احوال به متقاضیان 
کارت ملی هوشمند داده می شود.وی با بیان اینکه 
۱8 درصد از مردم شهرســتان فریدن برای دریافت 
کارت ملی هوشمند هنوز اقدامی نکرده اند، تاکید 
کرد: با توجه به اینکه کارت ملــی قبلی فاقد اعتبار 
است نســبت به دریافت کارت ملی هوشمند خود 
اقدام کنند، زیرا تاریــخ اعتبار کارت ها دیگر تمدید 
نمی شــود. غفرانی افزود: افراد پس از مراجعه برای 
کارت ملی هوشمند، رســید دریافت می کنند. این 

رســید که ممهور به مهر ثبت احوال اســت هنگام 
مراجعه به ادارات و مراکزی کــه نیاز به کارت ملی 
هوشمند است، کفایت می کند. مدیرکل ثبت احوال 
استان اصفهان در خصوص کمبود نیروی انسانی در 
ثبت احوال فریدن و انتقالی هــای بدون جایگزین، 
گفت: کمبود نیروی انسانی در برخی شهرستان های 
استان حاد است، بنابراین به دنبال این هستیم که 
با صدور مجوز استخدام توسط سازمان ثبت احوال 

براساس سهمیه بندی این مشکل را حل کنیم.

مدیرکل ثبت احوال استان:

 تاریخ اعتبار کارت های ملی دیگر تمدید نمی شود 

ثبت احوال

چهارم تیر ماه امسال بود که رییس قوه قضاییه به 
صورت شفاف از باال بودن میزان اطاله دادرسی در 
استان اصفهان گایه کرد. سید ابراهیم رییسی در 
همایش سراسری قوه قضاییه یکی از چالش های 
دســتگاه قضا را افزایش ورودی پرونده ها و روند 
طوالنی رســیدگی به آنها دانست و تاکید کرد که 
باید هر چه ســریع تر برای ایــن معضل راهکاری 

ارائه شود.
 سال هاست متهمان و شاکیان باید برای رسیدن 
به حق و حقوق خود و حکم و دادرســی پرونده ها 

ماه ها و شاید سال ها منتظر بمانند.
بر اســاس اعام قوه قضاییه، میــزان پرونده های 
رسیدگی شــده در دادگاه های کشور چیزی در 
حدود ۱7 میلیون اســت، این عــدد گویای ورود 
بیش از ۵ میلیون شکایت به دســتگاه قضاست. 
 همچنیــن رییس مرکز آمار و فنــاوری اطاعات 
قوه قضاییه اعام کرده اســت در سال 97 بیش 
از 99 درصد و در ســال جاری حــدود 98 درصد 
پرونده ها مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ اما در 
ســال های آینده این میزان با توجه به میزان کم 

نیرو، کاهش خواهد یافت.
کمبود جدی نیرو در قوه قضاییه

طوالنی شده اطاله دادرســی ها را می توان در دو 
حوزه قانونی و زیر ســاختی مورد بررســی قرار 
داد. در حالــی که بــه عقیده برخــی از قضات و 
وکا قوانیــن موجود در مواردی دســت و پا گیر 
و زمان بر هســتند، عده دیگــر معتقدند کمبود 
 نیــرو و ابزارهــا منجر بــه تاخیر در رســیدگی 

می شود.
و  اصولــی  سیاســت های  در  چنــد  هــر   
دســتورالعمل های قــوه قضاییه کاهــش زمان 
دادرســی و جلوگیری از اطاله دادرســی یکی از 
راهبردهای اساسی بوده است؛ اما در اجرای ماده 
4۵۰ و تکلیف وقت رســیدگی برای بســیاری از 
پرونده ها که ضرورتی به تعیین وقت رســیدگی 
نیســت، منجر به ورود پرونده به پروســه دادگاه 
تجدیدنظر شــده و عما صــدور رای قطعی را به 
تاخیر می اندازد همچنین تخصیص نیافتن بودجه 
و ردیف های مالی الزم برای اجرای قوانین روزآمد 
و تغییر یافته از جمله مواردی اســت که افزایش 

زمان اطاله دادرسی را بیشتر کرده است.
 از ســوی دیگر با وجود میزان بــاالی پرونده ها، 
هم اکنون قــوه قضاییه با کمبود شــدید قاضی و 
دادگاه های رســیدگی روبه رو است در حالی که 

اســتانداردهای جهانی وجود یک قاضی به ازای 
هر هزار نفر جمعیت اســت؛ امــا اکنون جمعیت 
قضات کشــور حدود ۱۱ هزار نفر برای جمعیت 
8۰ میلیونی است. این مسئله روشن می کند که 
چرا رسیدگی به پرونده ها گاهی تا سال ها به طول 

می انجامد.
انباشت پرونده ها در اصفهان

عاوه بر تمام مــوارد ذکر شــده،در اصفهان اما 
بعد ســخت افزاری ماجرا هم مزید بر علت شده 
است. رییس کل دادگستری استان اصفهان اعام 
کرده،  یکی از علت های افزایش اطاله دادرســی 
در اصفهان این است که شعب به اندازه پرونده ها 

توسعه پیدا نکرده اند.
 محمدرضا حبیبی با اشــاره به بــاال بودن میزان 
اطاله دادرسی در اصفهان اظهار داشت: رییس قوه 
قضاییه در این باره انتقاد نکرده اند بلکه گفتند در 
3 اســتان، دادگاه های تجدیدنظر انباشت پرونده 
دارند. وی افزود: ما به این موضوع اذعان داشته ایم 

و علت انباشته شــدن پرونده ها نیز کمبود شعب 
است، به عبارتی شــعب به اندازه پرونده ها توسعه 
 پیدا نکرده؛ بنابراین در این زمینه به دنبال توسعه

 هستیم. 
رییس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: موضوعی که مطرح شــده انتقاد نبوده بلکه 
گفته شد که در برخی از اســتان ها و در بعضی از 
بخش ها، پرونده ها طوالنی شــده است و به نوعی 
تجدیدنظر الزم دارد. رییس کل دادگستری استان 
گفت: از این رو اطاله دادرســی از مشکات مهم 
دستگاه قضایی اصفهان است و تاش ما این است 

که با افزایش نیروها و توســعه شعب مشکل اطاله 
دادرسی را برطرف کنیم. 

ایـن سـخنان در حالـی مطـرح می شـود کـه طی 
چند سـال اخیر بارهـا مسـئوالن قـوه قضاییه در 
مـورد کمبـود نیـروی ایـن نهـاد هشـدار داده اند 
ایـن موضـوع باعث شـده تـا حتـی دقـت الزم در 
صـدور رای نیـز در مـواردی بـه خوبـی رعایـت 
نشـود. عـاوه بـر توسـعه سـخت افـزاری نیروها 
و امکانـات در قـوه قضاییـه، نیاز بـه نـوآوری و به 
روز رسـانی در سـاختارهای داخلی ایـن نهاد هم 
هسـت؛ هـر چنـد بـا اجرایـی شـدن طـرح اباغ 
الکترونیک گام خـوب و مثبتـی در زمینه کاهش 
خطـا و رضایـت مراجعـه کننـدگان برداشـته 
شـد؛ امـا طراحـی زیـر شـاخه های دادگاه هـا 
ماننـد داوری و حوزه هـای حـل اختـاف و ایجاد 
نـد  یـن نهادهـا می توا فرهنـگ مراجعـه بـه ا
 بخشـی از بـار بـر زمیـن مانـد قـوه قضاییـه را 

برطرف کند.

سبقتپروندههاازقضات
  اصفهان، در صدر استان های دارای بیشترین اطاله دادرسی قرار دارد؛

 یکی از علت های افزایش اطاله 
دادرسی در اصفهان این است 
که شعب به اندازه پرونده ها 

توسعه پیدا نکرده اند

۴۲ هکتار از پوشش گیاهی استان اصفهان، طعمه حریق شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در اثر وقوع ۱4 فقره حریق 
در مراتع و اراضی محیط زیســت در مناطق غرب، جنوب و شمال اســتان اصفهان 42 هکتار از پوشش 

گیاهی این مناطق دچار آسیب شد.
 منصور شیشه فروش با اشاره به وقوع حریق در مراتع استان اظهار داشت: در سال گذشته ۱73 هکتار از 
مراتع استان اصفهان به دالیل مختلف طعمه حریق شــد. وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در اثر 
وقوع ۱4 فقره حریق در مراتع و اراضی محیط زیست در مناطق غرب، جنوب و شمال استان اصفهان 42 
هکتار از پوشش گیاهی این مناطق دچار آسیب شده است. شیشه فروش ادامه داد: با توجه به بارش های 
بهاری و پوشش گیاهان مراتع در بیش از 2 میلیون هکتار از مراتع اســتان اصفهان، گرمای هوا شرایط 
را برای وقوع حریق در مراتع مستعد کرده است. وی اظهار داشــت: الزم است که گردشگران و ساکنان 
مناطق ضمن مراقبت از این منابع با ارزش زیست محیطی از روشن کردن آتش در پوشش گیاهی مراتع، 

جنگل های طبیعی، دست کاشت و باغات و مزارع خودداری کنند. ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستاناصفهان-امورپیمانها

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
دستگاهمناقصهگزار:ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستاناصفهان

مالف:520113

سمانه سعادت

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
مبلغ برآورد مبلغ برآوردکار)ماه(

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت 

در مناقصه )ریال(
حداقل رتبه 

مورد نیاز

1
اجرای تکمیل بخش سیالب عباس آباد 

 A1 چوپانان پارسل
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

)2098003457000021

شهرستان 
12نائین

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 12/760/000/000638/000/000

اشخاص حقوقی 

2
اجرای کنترل سیالب حوضه آبخیز کهرویه

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)2098003457000022

شهرستان 
12شهرضا

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 9/700/000/000485/000/000

اشخاص حقوقی 

3
اجرای سازه های مکانیکی و بیولوژیکی 

آرمزگان
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) 2098003457000023

شهرستان 
12کاشان 

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 17/750/000/000887/500/000

اشخاص حقوقی 

4
تکمیل اجرای سازه های مکانیکی حوضه 

آبخیز ابوزید آباد
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) 2098003457000024

شهرستان 
آران و 
بیدگل

12
فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 9/700/000/000485/000/000

اشخاص حقوقی 

5
اجرای سازه های کنترل سیالب مالتی حوضه 

آبخیز چم آسمان
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) 2098003457000025

شهرستان 
12لنجان

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 17/500/000/000875/000/000

اشخاص حقوقی 

6
اجرای خاکریز باالدست بخش سیالب حوضه 

آبخیز تخت عباس
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

) 2098003457000026

شهرستان 
12گلپایگان 

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 19/400/000/000970/000/000

اشخاص حقوقی 

7
اجرای ترمیم و اصالح بند خاکی تیکن

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)2098003457000027 

شهرستان 
12گلپایگان

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 98
5 آب برای 5/255/000/000262/750/000

اشخاص حقوقی 

 1- محل دریافت اســناد مناقصــه:  ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت
)http://setadiran.ir( 

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 7 صبح روز پنجشنبه مورخ ۱398/۰4/۱3 
می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱9 روز دوشنبه مورخ 
۱398/۰4/۱7

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱3 روز شنبه مورخ ۱398/۰4/29
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 7 صبح روز یکشــنبه مورخ ۱398/۰4/3۰ 
 در محل ســالن جلســات اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان اصفهان

 می باشد.
2- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 
)http://setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.
3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صاحیت 

شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور
4- صاحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایســت در سامانه اطاعات عوامل نظام فنی 
و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این 

صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعام خواهد شد.
5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یــا واریز وجه به حساب تمرکز 
وجوه سپرده به شماره 2۱742۱۰2۱2۰۰4 نزد بانک ملی ایران به نام اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
۶- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اســاس بخشنامه به شماره 

94/۱۵87۶4 مورخ ۱394/۰7/3۱ سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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پیشنهاد اولیه بایرن برای 
دمبله رد شد

تیم فوتبال بایرن مونیخ در پروســه جذب 
عثمانه دمبله، مهاجم 
فوتبــال  تیــم 
بارســلونا، اولین 
پیشنهاد رسمی 
را ارائــه کــرده 
اســت. هرچنــد 
این پیشــنهاد ۷۰ 
میلیون یورویی خیلی زود توســط بارســا 
رد شــد تا اصال کار به مذاکره نرسد. باشگاه 
آلمانی قصد دارد وینگر فرانســوی را دوباره 
به بوندســلیگا بازگرداند؛ امــا طبق ادعای 
مطبوعات اسپانیایی، برای این کار باید رقم 
پیشــنهادش را حداقل به ۹۵ میلیون یورو 
برساند تا بارســا حاضر به مذاکره شود. دو 
سال پیش بارسلونا ۱۰۵ میلیون یورو برای 
این بازیکن پرداخته همچنین در قراردادش 
مبلغ ۴۰ میلیون یورو هم به عنوان پاداش در 
نظر گرفته شده بوده؛ طبیعی است که این 
باشگاه برای فروش دمبله بخواهد که دقیقا 
معادل این مبلغ یا حداقــل نزدیک به آن را 

دریافت کند.

واکنش بن عطیه به تماشای 
جام ملت های آفریقا با گوشی

مراکش در گروه D با ســاحل عاج، آفریقای 
جنوبی و نامیبیا همگروه 
است و پس از پایان 
بازی های سوم به 
عنوان صدرنشین 
راهــی مرحلــه 
حذفی شــد. پس 
از بازی اول مراکش 
مقابل ساحل عاج، تصاویری به 
صورت ویروسی در صفحات مجازی منتشر 
شد که نشــان می داد نوجوانان روستای دور 
افتاده ای در مراکش از طریق یک تلفن همراه 
کوچک در جمعــی پر تعداد به ســختی در 
حال مشاهده بازی هستند. مهدی بن عطیه 
کاپیتان مراکش بعد از دیدن این تصویر بسیار 
تحت تاثیر قرار گرفت و پس از باز نشر آن در 
صفحه مجازی خود از یکی نزدیکانش خواست 
تا با حضور در آن روستا، یک تلویزیون ال سی 
دی تهیه کند تا جوانان این روستا بازی بعدی 
مقابل آفریقای جنوبی را با تصویر بزرگ تری 
تماشا کنند. این اتفاق با پیگیری ملی پوش 

مراکشی رخ داد.

انتقاد شدید مسی از داوری
تیم ملی فوتبال آرژانتین بامداد چهارشــنبه 
 در دیــدار نیمــه نهایی 
کوپا آمه ریکا ۲۰۱۹ 
با دو گل از برزیل 
شکست خورد و 
از ایــن رقابت ها 
کنار رفــت. در این 
دیدار داور اکوادوری 
قضاوت جنجالی داشــت و در 
برخی از صحنه های مشکوک از VAR استفاده 
نکرد. لیونل مســی پس از بازی نسبت به این 
موضوع انتقاد کرد و گفت: عصبانی هســتیم؛ 
چون بازی خیلی خوبی به نمایش گذاشتیم؛ اما 
چنین نتیجه ای رقم خورد. برزیل برتر از ما نبود. 
گل دوم تنها از طریق یک ضد حمله به دست 
آمد در لحظه ای که یک پنالتی به نفع مان اعالم 
نکردند. داوران در ایــن کوپا از گرفتن خطاها 

خسته شدند و VAR وجود نداشت.

بارسا عذر مهاجم غنایی اش 
را خواست

بارســلونا در نقل و انتقاالت زمستانی، کوین 
پرینس بواتنگ مهاجم سرشــناس غنایی را 
از ساســولو بــه خدمت 
گرفت. مهاجمی که 
با عملکرد ضعیف 
خود بــه یکی از 
بدترین خریدهای 
تاریخ بارسا تبدیل 
شد. او که در نیم فصل 
دوم فصل قبل، فرصت زیادی 
برای حضور در ترکیب بارســا نیافت، با انتشار 
پستی در صفحه اینستاگرامش به طور رسمی 

از این تیم جدا شد. 
کوین پرینس بواتنگ در صفحه خود نوشت: 
»امروز یکی از تجربیــات هیجان انگیز دوران 
حرفه ای مــن به پایان می رســد و من از همه 
افرادی کــه این امکان را برایــم فراهم کردند 

تشکر می کنم.«

بیرانوند پیشنهاد خارجی ندارد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ایرج عرب، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در برنامه »سالم صبح بخیر« 
برای اولین بار پس از انتخاب سرمربی جدید مصاحبه کرد.وی درباره 
وضعیت علیپور و بیرانوند گفت: »علیپور قطعا ماندنی است و قصدرفتن 
ندارد. بیرانوند هم مهره کلیدی ماست و قصد باشگاه صددرصد حفظ 
این بازیکن است. پیشنهاد خارجی هم به ما نرسیده و از خودش هم 

خواسته ایم بماند. امیدواریم انتخاب خودش هم ماندن باشد.«

بیرانوند پیشنهاد خارجی ندارد

تمدید قرارداد با روزبه چشمی یکی از سواالتی است که در روزهای 01
گذشته پیرامون باشگاه استقالل مطرح شــده است. این بازیکن در 
روزهای گذشته مذاکراتش را به صورت رسمی با استقاللی ها آغاز کرد 
و باشگاه استقالل نیز از آمادگی خود جهت تمدید قرارداد با این بازیکن 
خبر داد. اسماعیل خلیل زاده عضو هیئت مدیره استقالل نیز با تایید 

این خبر گفت: باشگاه مشکلی برای تمدید با چشمی ندارد.

اعالم آمادگی استقالل برای تمدید قرارداد با روزبه چشمی
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 برخورد گرم برانکو 
با»عمر السومه«

تیم فوتبال االهلی، تمرینــات را زیرنظر برانکو 
ایوانکوویچ، سرمربی سابق پرسپولیس انجام داد 
تا خود را برای دیدار حساس با الهالل عربستان 
در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
آماده کند. پروفسور از چند روز پیش تمریناتش 
را با االهلی آغاز کرده بود. برانکو در این تمرینات 
با عمر السومه، مهاجم ســوری و گلزن االهلی 
خوش و بشی هم داشــت. برانکو ماه گذشته با 
قراردادی ۲ ساله هدایت االهلی عربستان را به 
دســت گرفت تا فوتبالش را در این کشور ادامه 
دهد. االهلی اگر بتواند الهالل را شکست دهدو 
ذوب آهن هم در این مرحله بتوانــد االتحاد را 
ببرد، شــاهد تقابل دوباره منصوریان با برانکو 

خواهیم بود.

 سپاهان به مهاجمش
 اولتیماتوم داد

باشــگاه ســپاهان که همیشــه در بازار نقل و 
انتقاالت، حضور قدرتمندی داشته است،امسال 
هم توانست بازیکنانی نظیر جورجی وولسیانی، 
رضا میرزایــی، محمد زینالــی، محمد محبی، 
محمدرضا حسینی، مرتضی منصوری و ابوالفضل 
بابادی را جذب کند. شاید بتوان به جرات گفت، 
ستاره این تیم در لیگ هجدهم کی روش استنلی 
بوده است. سپاهانی ها که ستاره های زیادی را 
جذب کرده اند، هنوز نتوانستند قرارداد مهاجم 
خارجی خود را تمدید کنند. بــه همین دلیل 
در صورتی که کی روش اســتنلی تــا یکی - دو 
روز آینده به پیشــنهاد ســپاهان جواب مثبت 
ندهد، تیم اصفهانی به دنبال جایگزین برای او 

خواهد رفت.

تماس تاج با رییس فدراسیون 
فوتبال افغانستان

چند روز پیش بــود که یوســف کارگر رییس 
فدراســیون فوتبــال افغانســتان بــه همراه 
همکارانــش در فــرودگاه کابــل بــا حادثــه 
بمب گــذاری مواجــه و ایــن حادثــه موجب 
مصدومیت برخی از اعضای فدراسیون فوتبال 
افغانستان شد. همین اتفاق باعث شد تا مهدی 
تاج در تماس با یوسف کارگر رییس فدراسیون 
فوتبال افغانستان جویای حال وی شده و برای 
وی و همکارانش آرزوی سالمتی کند. همچنین 
تاج در این تمــاس اعالم آمادگی فدراســیون 
فوتبال ایران با فدراســیون افغانستان را برای 
همه گونه کمــک اعالم و ابــراز امیدواری کرد 
مشــکالتی که طی روزهای اخیر به وجود آمده 

است، حل شود.

در حاشیه

عضو فراکسیون ورزش مجلس:
انتخابات فدراسیون ها باید 

مکتوب باشد
عضو فراکســیون ورزش مجلس با بیان اینکه 
برگــزاری انتخابــات به صــورت الکترونیکی 
نیازمنــد فراهم بــودن زیرســاخت های الزم 
است، گفت: اصل سالمت انتخابات با توجه به 
آزمایش نشدن این سیستم باید تضمین شود. 
اصغر مسعودی با اشــاره به برگزاری انتخابات 
فدراسیون وزنه برداری در روز ۱۶ تیر ماه، گفت: 
طی روزهای اخیر، حواشــی مختلفی پیرامون 
برگزاری انتخابات فدراســیون وزنه برداری به 
گوش می رسد که آخرین آن برگزاری انتخابات 
به صــورت الکترونیکی اســت. نماینده مردم 
نی ریز و استهبان در مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات باید به صورتی 
که در اساسنامه قید شده، صورت گیرد، افزود: 
چنانچه در اساسنامه فدراسیون ها به برگزاری 
انتخابات به صورت برگــه ای و کاغذی تاکید 
شده، نباید خالف آن عمل شود و چنین اقدامی 
مغایر قانون به شمار می آید. وزارت ورزش در 
این زمینه باید پاسخگو باشد. وی با بیان اینکه 
از سوی دیگر رأی گیری باید به صورت مخفی 
و محرمانه باقی بماند تا افراد بتوانند به راحتی 
نظر واقعی خود را مطرح کنند و با تعارف رأی 
به کاندیداها ندهند، تصریح کرد: کســانی که 
حق رأی در انتخابات فدراسیون ها دارند نباید 
تحت تأثیر شــرایط، روابط فــردی و جناحی 
 باشــند و باید آزادانــه در انتخابات شــرکت

 کنند.

منهای فوتبال

گابریل کالدرون که به تازگی هدایت پرسپولیس را بر عهده گرفته 
است، انتظار نداشت با لیســت پر تیمش مواجه شود. با توجه به 
همین مسئله، او قصد دارد برای جذب بازیکن جدید حداقل یک 

یا دو بازیکن را از فهرست سرخ پوشان کنار بگذارد. 
در بین بازیکنان پرسپولیس، هستند نفراتی که تمایل به جدایی 

دارند و به دنبال ترانســفر شدن هســتند. علی علیپور و علیرضا 
بیرانوند از جمله این نفرات هستند که در صورت ترانسفر شدن 
آنها، ناخودآگاه لیست پرسپولیس ریزش خواهد داشت و آن وقت 
کالدرون می تواند یک مهاجم و یک دروازه بان به لیســت تیمش 
اضافه کند. در صــورت ماندن این نفرات، امــا بازیکنان دیگری 

مجبور به ترک پرسپولیس خواهند شــد. کالدرون و دستیاران 
اسپانیایی اش فعال تمرینات پرسپولیس را با دقت زیر نظر دارند و 
در دو سه روز آینده تصمیم خواهند گرفت که در چه پست هایی 
بازیکن جدیــد نیاز خواهند داشــت و کدام نفــرات هم رفتنی 

خواهند شد.

لیست پرسپولیس باید خالی شود؛
 کالدرون کدام بازیکن را کنار می گذارد؟

فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور 
در حالی عصر امروز آغاز می شود که بعد از پنج سمیه مصور

سال در این رقابت ها دو نماینده از اصفهان حضور دارند؛ اتفاقی که باعث می شود لیگ برتر 
فوتسال برای اصفهانی ها داغ تر شود. ۱۶ اسفند ماه سال گذشته بود که تیم مس سونگون توانست 

با غلبه بر تیم گیتی پسند، عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر فوتسال را از آن خود کند و لیگ را به پایان برساند. از 
آن روز حدود چهار ماه گذشته است و این مسابقات مجددا از امروز با برگزاری دیدار میان تیم های اهورای بهبهان 

و مس سونگون ورزقان کلید می خورد.
در این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتســال کشور، اکثر تیم ها سرو شــکل جدیدی به خود گرفته و تغییرات 
گسترده ای در آنها رخ داده است. با توجه به این تغییرات، تیم های مس سونگون و گیتی پسند همچون سال های 
گذشته، مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می شوند. مس، مدافع عنوان قهرمانی سرمربی اش را حفظ کرده؛ اما 
چند ملی پوش این تیم از جمله حمید احمدی و محمدرضا سنگ سفیدی راهی تیم رقیب شده اند؛ البته مهدی 

جاوید، محمدرضا شجری و مسلم اوالدقباد از گیتی پسند راهی مس شدند.
 گیتی پسند هم حمید بی غم را به عنوان سرمربی به جای رضا لک انتخاب کرد و عالوه بر سنگ سفیدی و احمدی، 
نفراتی چون میثم برمشــوری، حســین فهیمی و پیمان حفیظی هم به این تیم اضافه شدند. تیم های شاهین 
 کرمانشاه و هایپر شاهین شهر هم تازه واردهای لیگ برتر هستند که باید دید در این عرصه چه عملکردی خواهند 

داشت. 
طبق قرعه کشی صورت گرفته و در هفته اول این رقابت ها، دو تیم اصفهانی در ورزشگاه پیروزی به مصاف یکدیگر 
می روند، دیداری که به دلیل محرومیت تیم گیتی پسند از حضور تماشاگران بدون تماشاگر برگزار می شود. در 

این گزارش به بررسی مختصر هر یک از این دو تیم می پردازیم.

گیتی پسند
تیم گیتی پسند فصل گذشته مدعی شماره یک قهرمانی بود؛ اما در یک بازی عجیب 
وغریب، جام را در ۲۰ دقیقه از دست داد و وقتی گیتی پسندی ها برای فصل جدید پیش 
رو به سراغ مربی قهرمان لیگ بروند؛ یعنی اینکه ماموریت باشگاه و سکاندار جدید در نصف جهان 
برای فتح جام تعریف شده است. حمید بی غم که با مس ســونگون قهرمانی لیگ و آسیا را در کارنامه خود دارد، 
پس از بستن قرارداد با گیتی پسند، علی آذرپرور و منصور موالیی را به عنوان دستیاران خود برگزید تا به کمک این 
همکارانش درمسیر قهرمانی پیش برود. سرخ پوشان اصفهانی دقیقا یک هفته زودتر از مس سونگون تمرینات خود 
را با برپایی اردویی یک هفته ای در کیش آغاز کردند. ابتدا کارهای بدنی را در دستور کار خود قرار دادند و رفته رفته 
فشار را کاهش دادند و به مسائل تاکتیکی رو آوردند. گیتی پسندی ها در دوران آماده سازی خود با تیم های اهورا ی 
بهبهان و شاهین کرمانشاه مسابقه دوستانه برگزار کردند. گیتی پسندی ها از حواشی فصل گذشته درس های زیادی 

گرفته اند و این فصل برای کاهش دادن این حواشی و هموار کردن مسیر قهرمانی خود فکر می کنند.
هایپر شاهین شهر

تیم هایپر شاهین شهر، دومین نماینده حاضر اصفهان در این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتسال است که سال 
گذشته با ارائه بازی خوب و کسب امتیازات الزم توانست مجوز حضور در سطح اول این رقابت ها را به دست آورد. 
مسئوالن این باشگاه پس از صعود تصمیم به ادامه همکاری با سعید رستمی گرفتند و این سرمربی تالش کرد 
شاکله تیم فصل گذشته خود را برای این فصل نیز حفظ کند. ابراهیم حسینی، سعید افشار، مجید حاجی بنده، 
مهدی زاهدی، علی رمضانپور، رضا آبگون و افشین کاظمی بازیکنان جدیدی هستند که به این تیم اضافه شده اند. 
همچنین با نظر رستمی علیرضا صدیق دروازه بان سابق تیم ملی زیر ۲۰ سال و بالل اسماعیلی بازیکن تیم ملی زیر 

۲۰ سال نیز برای فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال، پیراهن هایپر را به تن کرده اند.

اصفهان در خط استارت لیگ برتر فوتسال؛

  عکس روز

بانوان در تمرین استقالل
برای نخســتین بار تمرین اســتقالل تحت هدایت اســتراماچونی با حضور تماشاگران و 
خبرنگاران برگزار  و استقبال خیلی خوبی از این تمرین شد؛ به طوری که دو هزار نفر نظاره گر 
تمرین بودند و خبرنگاران و عکاسان زیادی به پوشش این تمرین پرداختند. در ابتدا اجازه 
حضور به تماشاگران داده نمی شد؛ اما پس از اینکه درهای ورزشــگاه باز شد، هواداران به 
سمت سکوها هجوم بردند. با گذشت ۳۰ دقیقه از تمرین، اجازه حضور بانوان هوادار استقالل 
داده شد و آنها در یکی از تپه های پشت دروازه مستقر شدند. تعداد بانوان هوادار به ۷۰ نفر 

می رسید.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی تیراندازی :

 با وجود جیره بندی فشنگ 
به کسب سهمیه المپیک امیدوارم

ملی پوش اصفهانی تیراندازی گفت: خیلی از اردوهای آماده ســازی کنسل شد و در بخش مهمات با 
کمبود مواجه هستیم. حســین باقری در خصوص آخرین وضعیت خود اظهار داشت: در اردوی تیم 
ملی حضور دارم و برای مســابقه جهانی بعدی آماده می شــوم که در برزیل برگزار می شود و سهمیه 
المپیک توزیع می شود. ملی پوش اصفهانی تیراندازی افزود: این اردوی آماده سازی تا پایان مرداد ماه 
ادامه خواهد داشت، بعد از مسابقات برزیل تنها مسابقات قهرمانی آسیا در قطر را داریم که می توانیم 
سهمیه المپیک توکیو را کســب کنیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت خوبی دارم، گفت: در 
مســابقات جهانی چین و مونیخ، موفق به کسب سهمیه المپیک نشــدم، به اندازه ای که باید، آماده 
نبودم و برای مسابقات بعدی آماده می شــوم. باقری تصریح کرد: در هر مسابقه و در هر رشته فقط ۲ 
سهمیه توزیع می شود و کسب سهمیه کار سختی است؛ اما شانس کسب سهمیه وجود دارد، خودم 
هم به کسب سهمیه امید دارم. ملی پوش اصفهانی تیراندازی در خصوص مشکالت موجود هم عنوان 
داشت: برخی مشکالت شامل حال کشور شده اســت، خیلی از اردوهای آماده سازی کنسل شد و در 
بخش مهمات آن طور که باید نبوده اســت. وی ادامه داد: مشکالت کمبود فشنگ از قدیم بوده است، 
تحریم هستیم و از نظر اقتصادی نیز در محدودیتیم و به صورت جیره بندی استفاده می کنیم. باقری 
در پایان در خصوص وضعیت تیراندازی اصفهان هم بیان داشــت: وضعیت تیراندازی اصفهان خوب 
است، از معدود اســتان هایی اســت که لیگ دارد؛ هیئت تیراندازی اســتان اصفهان نسبت به سایر 
 هیئت ها یک ســر و گردن باالتر بوده؛ اما اینکه بگوییم همه بایدها و نبایدها باشد، این چنین نبوده 

است.

امیر قلعه نویی در دومین فصل حضورش در سپاهان به دنبال 
دســتیابی جام اســت و در این راه امید دارد انتظارات نقل و 
انتقاالتی اش برآورده شــود. او در گفت وگو با رادیو ورزش در 
خصوص آخرین شرایط تیمش صحبت کرده است. قلعه نویی 
در ابتدای صحبت هایش درباره پرداختی های مالی به بازیکنان 
گفت: پارسال هم درخواست داشتیم که مسئوالن سازمان لیگ 
قراردادها را منتشر کنند. امسال هم اعالم آمادگی می کنیم. 
باید دید این آمــار و ارقام حقیقت دارد یا نــه. مثال قرارداد 

بازیکنان را منتشر کنند. بعضا حقیقت دارد؛ اما بعضی اوقات که 
می خواهند سیاه نمایی کنند، نام تیم ها را می آورند. سرمربی 
ســپاهان درادامه گفت: ابتدا باید از آقای تاج و کمیته تعیین 
وضعیت تشکر کنم. امسال یک سری سختگیری هایی انجام 
شده تا فوتبال ما قانونمند شــود. قبل از این، مماشات می شد 
تا در نهایت به باشگاه ها لطمه بخورد. وی گفت: درفوتبال هر 
چقدر پول تزریق شود، کم است؛ اما دو سه مشکل وجوددارد؛ 
اول باید ببینیم خروجی آن چقدر است. باید البته دید تناسبی 

باحقوق کارمندان دارد. مثال مــا در آلمان که بودیم آن موقع 
مارک بود و یورو نبود و مثال حقوق یک کارمند عالی رتبه 5000 
مارک بود. با همان پول زندگی اش را می کرد. می خواهم بگویم 
خروجی آن در جامعه چطور است و تناسبی با حداقل درآمد 
دارد یا نه؟ متاسفانه در مملکت ما این تناسب به حداقل رسیده 
است. قلعه نویی درباره حضور اســتراماچونی و ویلموتس و 
کالدرون گفت: این رفت و آمدها قطعا به فوتبال ما کمک می کند.  
مربیانی که آمدند، مربیان بزرگی هستند و از جایی آمدند که 
صاحب سبک هســتند؛ اما بحث خروجی است و آیا ما از این 
سرمایه می توانیم به خوبی استفاده کنیم؟ اگر خروجی خوبی 
 داشته باشد این رفت و آمدها یقینا می تواند به فوتبال ما کمک

 کند.

سرمربی تیم سپاهان:

رفت و آمد مربیان خارجی به فوتبال ما کمک می کند

 لیگی که نکوست از دربی اش پیداست!
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احداث بزرگ ترین سایت انرژی خورشیدی در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

ویژه

اخبار

بازدید فرمانده کل ارتش از 
منطقه پدافند هوایی شهید 

نصر اصفهانی

فرمانــده کل ارتش جمهوری اســامی ایران 
از منطقه پدافند هوایی شــهید نصر اصفهانی 
بازدید کرد. امیر سرلشــکر ســید عبدالرحیم 
موســوی فرمانده کل ارتش، صبــح دیروز از 
منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی واقع 
در اســتان اصفهان بازدید کرد. امیر سرلشکر 
موسوی در نشســت تخصصی با فرماندهان و 
مســئوالن منطقه پدافند هوایی شــهید نصر 
اصفهانی از نزدیک در جریــان میزان آمادگی 
رزمی، تکنیکــی و تاکتیکی ایــن منطقه قرار 
گرفت. فرمانده کل ارتش از نمایشگاه ابداعات 
و دستاوردهای منطقه، مرکز کنترل فرماندهی 
عملیــات )SOC(، ســایت اس 200، پروژه 
مسکونی شهید کشوری و روند بازسازی منازل 
سازمانی بازدید کرد. دیدار با خانواده سرلشکر 
شــهید عموشــاهی از دیگر برنامه های امیر 
سرلشکر موســوی در مدت حضور در اصفهان 
بود. در جریان این بازدید، امیر سرتیپ صباحی 
فــرد فرمانده نیــروی پدافند هوایــی ارتش، 

فرمانده کل ارتش را همراهی می کرد.

افزایش 9 برابری ورود 
گردشگر خارجی به اصفهان

ورود گردشگر خارجی به اصفهان نسبت به 7 
سال گذشــته، افزایش 9 برابری داشته است. 
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان با اشاره به افزایش 
20 درصدی ورود گردشــگر به استان در سه 
ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل 
گفت: این افزایش به دلیل تمهیدات ویژه دولت 
برای ورود گردشگر بوده و نشــان دهنده این 
اســت که اعمال تحریم های جدید اثری قابل 
لمس در رشــد گردشــگری اصفهان نداشته 
است. فریدون اللهیاری با بیان اینکه سیاست 
جدید اســتان، نگاه به بازار جدید کشورهای 
همسایه و تقویت اشتراک های فرهنگی ایران 
و چین است، افزود: به منظور رونق گردشگری 
اســتان، در ســال های اخیر 30 هزار میلیارد 
ریال برای طرح های گردشــگری هزینه شده 
و توســعه گردشــگری را نیز به همراه داشته 
است. وزیر امور خارجه کشورمان نیز که اخیرا 
به اصفهان ســفر کرده بود در حاشــیه بازدید 
از نمایشگاه گردشــگری این شهر، حذف مهر 
ویزای گردشــگران را گامی موثــر برای رونق 
گردشگری شهرهای فرهنگی و تاریخی چون 

اصفهان دانست.

فعالیت سامانه متحرک ثبت 
تخلفات ایستایی در اصفهان

ســامانه متحرک ثبت تخلفات ایستایی با پنج 
خودرو در شهر اصفهان فعال است. مدیر مرکز 
مدیریت و کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه تا پایان شــهریور تعداد این 
سامانه ها به ۱2 خودرو می رسد گفت: با وجود 
ســامانه متحرک ثبت تخلفات ایستایی، اگر 
راننده داخل خودرویی که تخلف ساکن انجام 

داده، حضور داشته باشــد، پاک خودرو ثبت 
می شــود. هادی کریمی با اشــاره به اینکه در 
هرکدام از خودروهای ثبت تخلفات ایســتایی 
یک مامور از نیروهای پلیس حضور دارد، افزود: 
این سامانه تخلفاتی همچون پارک دوبل، توقف 
در ایستگاه اتوبوس، حریم تقاطع ها و میادین و 
توقف در محل های توقف مطلقا ممنوع را ثبت 
می کند تا پلیس راهور اعمال قانون انجام دهد. 
وی گفت: خودروهای ســامانه ثبت تخلفات 
مکانیزه از نوع پژو 20۶ ســفید رنگ است که 
با سه دوربین نصب شــده روی آنها، تخلفات 
را به صــورت مکانیزه ثبت می کنــد. کریمی 
افزود: پارک دوبل و پارک خودروها در ایستگاه 
اتوبوس و توقف در حریــم تقاطع ها و میادین 
شهر، بیشــترین تخلفات ثبت شده به وسیله 

این سامانه هاست.

معاون استاندار اصفهان:
دستگاه های اجرایی باید به دنبال 

اجرای قوانین ایثارگری باشند
معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی استانداری 
اصفهان، خواهان تاش دستگاه های اجرایی مرتبط 
با ایثارگران برای اجرای قوانین در این حوزه شــد. 
ایوب درویشی در شورای هماهنگی امور ایثارگران 
اســتان اصفهان با بیــان اینکه رســیدگی به امور 
ایثارگران فعالیت سازمانی و اداری و در عین حال 
موضوعی معنوی است، افزود: استان اصفهان با بیش 
از 23 هزار و ۵00 شهید، بیش از ۵0 هزار جانباز و 
سه هزار و ۵00 آزاده از استان های برتر در حوزه ایثار 
و شهادت است و در حوزه ایثارگری و فرهنگ ایثار 
و شهادت، جایگاه باالیی دارد. وی با بیان اینکه این 
آمار باید برای ما آموزه هایی داشته باشد، افزود: باید 
این افتخار در دستگاه های گوناگون تبدیل به برنامه 
شود تا این فرهنگ در جامعه، ساری و جاری شود. 
معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی استانداری 
اصفهان ادامه داد: منبع ایثارگری، سرمایه جاودان 
نظام ماســت و گنجایش عظیم و سرمایه معنوی 
انقاب اسامی ما و سرمایه ای است که با قیمت جان 
به دست آمده است. وی با بیان اینکه مسئوالن کشور 
میراث داران فرهنگ هستند، اظهار کرد: باید از این 
سرمایه معنوی نگهداری و آن را به نسل آینده منتقل 
کنیم. درویشی با بیان اینکه سرمایه های معنوی ذیل 
سرمایه اجتماعی محسوب می شوند، تصریح کرد: 
اگر در جامعه ای سرمایه های اجتماعی دچار تزلزل 
شود، جامعه با مشکل روبه رو می شود. وی یادآوری 
کرد: منابع عظیم ایثارگری در دفاع مقدس زاده شده 
که باید با شیوه های علمی نگاه داشته شود. معاون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان 
گفت: بیان و روایتگری این ایثارگری ها، نخستین 
مرحله ای است که همه در برابر آن مسئول هستیم و 
باید فرهنگ ایثارگری را به صورت زیبا روایت کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:
آغوش باز مدیریت شهری به 

روی ایده های خالقانه
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
در ششمین برنامه از تورهای فناوری با بیان اینکه 
رفع مشــکات با روش های قدیمی امکان پذیر 
نیست و باید به سمت شــرکت های دانش بنیان 
حرکت کرد، گفت: مشکات شــهر را می توان با 
کمک شرکت های دانش بنیان رفع کرد؛ البته نه 
با برنامه های سخت و پر هزینه؛ باید توجه داشت 
سرعت ایجاد مشکات از سرعت مدیران در رفع 
آن بیشتر اســت. علیرضا صلواتی با بیان اینکه در 
مراکز ترافیک برای کنتــرل کیفیت هوا می توان 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده کرد، 
افزود: در چند ماه گذشــته، اصفهان آلوده ترین 
شهر بوده و امروز سه دغدغه اساسی شهروندان، 
ســامت، آلودگی هوا و زاینده رود است. معاون 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: رفع مشکات با روش های سنتی امکان پذیر 
نیســت به همین دلیل باید به سمت شرکت های 
دانش بنیان حرکت کرد که در این راســتا آغوش 
مدیریت شهری برای دریافت ایده های خاقانه باز 
خواهد بود تا بتوانیم مشکات را به بهترین شکل 
ممکن رفع کنیم و امروز نیز این تورها برای آشنایی 

با مشکات و ارائه راه حل ها برگزار شده است.

جلسه شورای برنامه ریزی استان اصفهان در حالی 
عصر سه شــنبه در ســالن اجتماعات استانداری 
برگزار شد که در این جلسه بیش از شش مدیر کل 
دستگاه های اجرایی استان غیبت داشتند، اتفاقی 
که انتقاد تند استاندار اصفهان را به دنبال داشت. 
عباس رضایی در این جلســه با بیان اینکه غیبت 
بیش از ۶ مدیرکل در شــورا غیر قابل قبول است، 
گفت: »مگر جلسه ای مهم تر از شورای برنامه ریزی 
برای حل مشــکات استان هســت که آقایان به 
راحتــی در آن حضور پیدا نمی کننــد؟! مردم چه 

تصوری از دورهمی های ما دارند؟!«
غیبت مدیران کل دســتگاه های اجرایی در جلسه 
اخیر شــورای برنامه ریزی اســتان در حالی بود 
که استاندار ســابق اســتان نیز همین گایه را از 
مدیران کل داشــت و حتی کار به جایی رســید 
که محســن مهرعلیزاده در یکی از جلسات ستاد 
ساماندهی امور جوانان، نمایندگان دستگاه هایی 
که در سطح مدیرکل در جلســه حاضر نبودند را 
از جلســه اخراج کرد. وی در آن جلسه گفته بود: 
»اینجانب بــه نمایندگی از مدیــران کلی که در 
جلسه حضور ندارند، ضمن عذرخواهی از سایرین 
می خواهم که جلســه را ترک کنند؛ چرا که یکی 
از چالش های اســتان، حضور نامنظــم و کمرنگ 
برخی از مدیران کل استانی در جلساتی است که 
به ریاست استاندار تشکیل می شود و اگر به عنوان 

یــک چالش همیشــگی 
اســت، باید متوقف شود؛ 
زیرا برخی از جلسات در 
حیطه تصمیــم گیری و 
سیاســت گذاری بوده و 
حضور شــخص مدیر کل 

الزامی است«.
ایــن اتفاق راکــه گایه 

متوالی دو اســتاندار اصفهان را به همراه داشــته 
می توان یکی از دالیــل اصلی عقب ماندن اصفهان 
در سال های اخیر دانست. استانی که در سال های 

ابتدایــی دهه هفتــاد با 
وجــود اینکه کشــور با 
مشــکات به جــا مانده 
از هشــت ســال جنگ 
تحمیلی دســت و پنجه 
نرم می کرد، توانســت با 
تکیه بر تاش مســئوالن 
وقت و مردمــش به یکی 
از اســتان های مترقی در کشــور تبدیل شده و به 
عنوان استان الگو در کشور معرفی شود؛ اما به مرور 
زمان، اصفهان که از یک طرف بــا بیش از 9 هزار 

واحد صنعتی و تولیــدی و اختصاص ۱۵ درصد از 
تولید ناخالص کشور، عنوان صنعتی ترین استان را 
یدک می کشید و از طرف دیگر با جریان بزرگ ترین 
رودخانه فات مرکزی در وسط شهر و وجود بناها 
و آثار تاریخی فــراوان به عنوان یکــی از بهترین 
مقاصد گردشگری داخلی و خارجی شناخته شده 
و مهاجران بسیاری را به سمت خود کشانده بود از 
آن جایگاه بلند تنزل پیدا کــرد؛ به طوری که این 
روزها سایه سنگین رکود بر سر صنعت آن به شدت 
سنگینی کرده و بسیاری از کارخانه ها در این شهر 
به تعطیلی کشیده شده است. قرار گیری اصفهان 
در جمع استان هایی با درصد بیکاری باال به خوبی 
گواه حال و این روز شهر است که روزگاری به نصف 

جهان شهرت یافته بود.
اگرچه از نقش عواملی همچون خشکســالی های 
متوالی، مشــکات اقتصــادی حاصل از شــدت 
تحریم ها در رســیدن بــه این جایــگاه نمی توان 
گذشت؛ اما نباید عملکرد مدیران کل دستگاه های 
اجرایی نادیده گرفته شــود، مدیرانــی که نه تنها 
مدیریت جهــادی را ســرلوحه فعالیتشــان قرار 
نداده اند که در مهم ترین جلسه برنامه ریزی استان 
نیز شــرکت نمی کنند، مدیرانی که دستگاه های 
اجرایی تحــت فرمان آنهــا بســیار ضعیف عمل 
می کنند. ضعفی که دو اســتاندار متوالی هم بر آن 
تاکید داشته اند؛ اما اینکه چرا همچنان این مدیران، 
ضعیف به فعالیت خود ادامه می دهند، سوالی است 

که هنوز پاسخی برای آن به دست نیامده است.

مدیرانی که بخواهیم یا نخواهیم، هستند! 

 عضو شورای شــهر اظهارکرد: تاش کردیم ســینما همایون را 
احیا کنیم؛ زیرا یک سینمای نوستالژی بود؛اما اقدامات ما نتیجه 
نگرفت و به همین دلیل هفته گذشــته در جلسه ای با شهرداری 
اصفهان به این نتیجه رسیدیم که »تاالر شهر« را در چهارباغ به 

مساحت دو هزار مترمربع احداث کنیم.
 فریده روشن افزود: پروژه »تاالر شــهر« در دست طراحی است 

و تا دو سال آینده احداث می شــود و در اختیار شهروندان قرار 
می گیرد. وی با بیان اینکه بازسازی تاالر هنر از ابتدای سال جاری 
در دســتور کار قرار گرفتــه و اقدامات الزم در حال اجراســت، 
تصریح کرد: در تمام مناطق شــهرداری اصفهان تاکید شده هر 
فرهنگسرایی که امکان ایجاد پاتو دارد، این امکان فراهم شود تا 

دغدغه اهالی هنر و تئاتر رفع شود. 

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسامی شهر اصفهان 
تاکید کرد: البتــه کمبود مکان های نمایش روباز شــهر نیز زیاد 
بود، از این رو سال گذشته پروژه پردیس هنر افتتاح شد که مورد 
استقبال شهروندان قرار گرفت؛ البته نیاز است در منطقه شهید 
کشوری و سایر نقاط شهر نیز مشابه چنین پروژه هایی تعریف و 

اجرایی شود.

عضو شورای شهر خبر داد:
بهره برداری از »تاالر شهر« تا دو سال آینده

 صدای استاندار هم  بلند شد ؛

چهارمین دفتر تسهیلگری اصفهان در منطقه 12 شهرداری افتتاح شد
چهارمین دفتر تسهیلگری و توسعه محلی شهر اصفهان در منطقه ۱2 شهرداری این شهر افتتاح شد تا مشکات 
فرهنگی، اجتماعی و عمرانی محله های حاشیه ای این منطقه با استفاده از ظرفیت های محلی برطرف شود و 
سطح کمی و کیفی زندگی مردم نیز ارتقا یابد. مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در این مراسم 
با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد جایگاهی بین المللی دارند، گفت: همکاری و تعامل سازمان های مردم نهاد با 
مجموعه مدیریت شهری، مسیر را برای ارائه مباحث آموزشی به شهروندان و فرهنگ سازی در زمینه موضوعات 
شهری هموار خواهد کرد. سید محسن سجاد با تاکید بر اینکه مشکات و محرومیت های مناطق محروم باید 
مورد توجه نهادهای اجرایی شهر قرار بگیرند، افزود: سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان واسط، مطالبه گر 
حقوق شهروندان به ویژه اهالی مناطق محروم باشند. مدیر منطقه ۱2 شهرداری اصفهان هم گفت: با توجه به 
وجود محرومیت در برخی از محله های منطقه، ضرورت ایجاد دفتر تسهیلگری در این منطقه احساس می شد. 
علی باقری افزود: این دفتر می تواند به عنوان یک واسط میان اهالی منطقه و مسئوالن نهادهای اجرایی در شهر، 
نقش خود را ایفا کرده و در راستای بهبود شرایط و امکانات شهری در این محات اقدامات خود را برنامه ریزی و 
اجرا کند. وی با بیان اینکه این دفتر می تواند در توانمندسازی اهالی منطقه و مشارکت دادن آنها در حل مشکات 
و کمبودهای عمرانی و کالبدی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات قابل توجهی انجام دهد، گفت: مدیریت منطقه 
۱2 شهرداری آمادگی کامل دارد تا همواره از فعالیت های این دفتر حمایت کند. مدیر عامل انجمن مردم نهاد 
چتر نیلی که مدیریت این دفتر تسهیلگری را بر عهده دارد نیزبا بیان اینکه وزارت کشور برای توانمند سازی و 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی محله های حاشیه ای کان شهرهای کشور و رفع مشکات این محله ها دفاتر 
تسهیلگری راه اندازی کرده، گفت: کارشناسان مستقر در این دفاتر، ظرفیت ها و توانمندی های محله همچنین 
نقاط ضعف موجود در محله ها را بر اساس پشتوانه علمی احصاء می کنند و اهالی محل را در فرآیند حل مشکات 
محله خود مشارکت می دهند. نوید بابایی افزود: دفاتر تسهیلگری تاش می کند برای حل مشکات محله های 

حاشیه ای به جای تصدیگری، تسهیلگری کند.

مدیر کمیسیون های ماده ۱00 شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: بعضی از پنجره های ساختمان ها مشرف 
به منازل روبه رو اســت که اگر فردی در این رابطه 
شکایت داشته باشد، می تواند به شهرداری منطقه 
مراجعه و طرح شکایت کند که پس از اعام شکایت، 

شهرداری منطقه از محل، بازدید انجام 
می دهد و چنانچه تخلفی در ساخت 
محل پنجره انجام شده باشد، مراتب 
به کمیسیون ماده صد اعام می شود. 
غامعلی فیض اللهی ادامــه داد: اگر 
مشرفیت پنجره ســاختمانی بر دیگر 
ســاختمان ها محرز شود، کمیسیون 
ماده صد رأی بر رفع مشــرفیت صادر 

خواهد کرد. وی تصریح کرد: گاهی فردی در حین 
انجام ســاخت و ســاز متوجه اتمام مهلت اعتبار 
پروانه ساختمانی می شود که اینگونه ساختمان ها 
با پروانه قلمداد می شود و مالک باید به شهرداری 

مراجعه و تفاوت عوارض آن را پرداخت کند؛ اما اگر 
مالک، پروانه ساختمان داشته باشد و هیچ اقدامی 
انجام نداده و پس از انقضاء تاریخ پروانه ساختمانی، 
اقدام به ساخت و ســاز کند، این ساختمان فاقد 
پروانه قلمداد می شــود. وی در پاسخ به این سوال 

که آیا جرائم ماده صد شامل مرور زمان یا تخفیف 
می شود؟ گفت: جرائم ماده ۱00 نه تعلیق دارد و نه 
تخفیف، فقط شهرداری منطقه می تواند رأی صادر 

شده را با توافق مالک تقسیط کند. 

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: با توجه به اســتفاده بی رویه از سوخت هایی 
که برای تامین انرژی در شــهرها بــه کار می رود و 
تاثیر به کارگیری این سوخت ها در افزایش آلودگی 
هوا، نیاز به هدایت شــهرها به ســوی برنامه های 

مدیریت مصرف انرژی ضروری به نظر 
می رســد؛ از این رو باید در شــهرها از 
ظرفیت های توســعه ای برای توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر اســتفاده کرد. 
حسین امیری ادامه داد: برای تشویق 
مردم و شــهروندان برای اســتفاده از 
انرژی هــای تجدیدپذیر، شــهرداری 
درصدد اجــرای برنامه فرهنگی تحت 

عنوان رویداد شهری »شهر خورشیدی« اصفهان 
است. وی با بیان اینکه این رویداد ۱2 تا ۱۴ تیرماه 
در ضلع شــرقی ارگ جهان نما برگزار می شــود، 
گفت: این برنامه با حضور شرکت های تولید کننده 

محصوالت بر پایــه انرژی خورشــیدی و با هدف 
فرهنگ سازی برای استفاده از انرژی های خورشیدی 
و تجدیدپذیر برگزار خواهد شــد تا شــهروندان با 
فناوری های این حوزه آشنا شده و اطاعات بیشتری 
نســبت به این حوزه دریافت کننــد. وی از اجرای 

 برنامه توسعه یافته تر در این زمینه در میدان میوه و
 تره بــار اصفهان خبــر داد و گفت: بــرای احداث 
بزرگ ترین سایت انرژی خورشیدی در سطح استان، 
با سرمایه گذار بخش خصوصی وارد مذاکره شده ایم.

مدیر کمیسیون های ماده 100 شهرداری اصفهان خبر داد:

جرائم ماده 100، شامل تخفیف نمی شود
معاون خدمات شهری شهرداری:

احداث بزرگ ترین سایت انرژی خورشیدی در اصفهان

غیبت مدیران کل دستگاه های 
اجرایی در جلسه اخیر شورای 
برنامه ریزی استان در حالی بود 

که استاندار سابق استان نیز همین 
گالیه را از مدیران کل داشت

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/08/ن و 98/11/ن
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/24/ن و 98/25/ن

 اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، بدینوســیله از شــرکتهای دارای صاحیت و 
رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه تا روز سه شــنبه مورخ ۱398/0۴/۱8 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی http://setadiran.ir مراجعه نمایند.

م الف:519829

نوبت دوم

شماره ردیف
مناقصه

مبلغ برآورد موضوع پروژه 
)ریال(

مبلغ ضمانتنامه شرکت 
در مناقصه )ریال(

رتبه مورد نیاز

۵ راه و ترابری3۴/۵07/3۱2/0۴8۱/730/000/000احداث باند دوم فخره- کاشان۱98/08

۵ راه و ترابری22/۵۵۵/۵۵۶/۶۶۴۱/۱30/000/000تکمیل پل هاشم آباد در محور اصفهان- نائین298/۱۱

عملیات عمرانی تکمیل محور ورنامخواست 398/2۴
به سفید دشت از توابع شهرستان لنجان

۵ راه و ترابری۴0/7۱۶/۶07/7992/0۴0/000/000

احداث پل های روی لوله انتقال نفت و ۴98/2۵
تکمیل کمربندی خمینی شهر- جهادآباد

۴ راه و ترابری۱۱2/۴32/۴97/۴۵8۴/220/000/000

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱398/0۵/0۵
گشــایش پیشــنهادهای ردیف ۱ الی 3 ســاعت ۱0 روز یکشــنبه مورخ 

 ۱398/0۵/0۶
گشــایش پاکت ارزیابــی کیفی ردیف ۴ ســاعت ۱0 روز یکشــنبه مورخ 

۱398/0۵/0۶
گشایش پاکت های الف- ب – ج ردیف ۴ ســاعت ۱0 روز سه شنبه مورخ 

۱398/0۵/08
نشانی: اصفهان، خیابان سعادت آباد                 تلفن: 03۱-3۶۶8۱0۶8
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یادداشت

امسال روز 13 تیرماه در تقویم کشــورمان روز دختر نامیده 
شده؛ روزی که مصادف است با میالد حضرت معصومه)س( 
و اصال به همیــن دلیل نــام روز دختر بر آن نهاده شــده تا 
مایه بزرگداشــت دختران در جامعه ایرانی باشد.آنچه رسم 
اســت و در این روزها فراوان می بینیم، برپایی مراسم جشن 
برای دخترها در گوشــه و کنار و تجلیل از آنها و دادن هدیه 
به آنهاست.سوال اساســی اما این اســت که آیا بزرگداشت 
دختران با اختصاص تنها یک روز ممکن است؟ اگر در خانه، 
مدرســه،  کوچه و خیابــان ، اداره، دادگاه، هیئت دولت، در 
صحن مجلس و... دخترها به صورت عینــی و واقعی تکریم 
نشــوند، با برپایی مراســمی ویژه در یک روز خاص تجلیل 
خواهند شد؟ اگر در جریان تصمیم گیری ها برای امور مختلف 
اجتماعی، فرهنگــی، اقتصادی و...دختران، نیازهایشــان ، 
مقتضیات دختر بودن شــان و ... ندیده گرفته شود،  باز هم 
می توان گفت که با جشن روز دختر می توان به دختران بها 
داد؟واقعیت آن است که هدیه دادن و تجلیل در یک مراسم 
در یک روز خاص و جشن گرفتن برای شــان و ... به تنهایی 
فقط نوعی شعار محسوب می شود.  با شــعار و زینت دادن 
کالم و محفل به نام و یاد دختران به تنهایی، نمی توان باعث 
 رشد و ارتقای دختران شــد وقتی اسباب ارتقای واقعی شان 
فراهم نیست. ارزش و احترام دختران زمانی افزایش می یابد 
که در چشم خودشان و در چشــم مردان جامعه برای انسان 
بودن شــان و برای توانایی های بالقوه و بالفعلــی که دارند، 
ارزش قائل شــوند. ویژگی های دخترانه باید زیبا و واال دیده 
شــود نه زشــت و محقر، به تعبیر دیگر از زیبایی، ظرافت و 
لطافت دخترانه برای گرمی کانون خانواده و زیبایی زندگی 
و سالمت فرد و جامعه بهره گرفته شــود، نه اینکه دستمایه 
همه نوع سوءاستفاده ای شــده و ارزش دختران در حد یک 
کاالی جنســی قابل خرید و فروش، عرضه و حراج و... پایین 

آورده شود.

بزرگداشت دختران با اختصاص تنها یک روز 
ممکن نیست
 طیبه میرزا اسکندری

عکس روز

دوخط کتاب

متفاوت دارد. وحشــت 
بــه ســادگی خنــده و 
غم ســرایت نمی کند. 
وحشت به تنهایی و در 
تنهایی به ســراغ آدم 
می آید و عمل می کند.

»دختر پرتقالی«
یوستین گردر

خنده، مسری ترین چیز 
دنیاست

خنــده، مســری تریــن 
کــه  اســت  چیــزی 
می شناســم و البتــه 
انــدوه هم مــی تواند 
باشــد؛اما  مســری 
ماهیتــی  وحشــت 

زن بارداری از شرکت کنندگان در کنسرت »پینک« خواننده آمریکایی، 
پیش از شروع کنســرت با احساس درد زایمان شــگفت زده شد. نوزاد او 
همزمان با نخستین آهنگ خواننده در مراسم »آنفیلد« به دنیا آمد. بنا به 
گزارش »میرر« خانم »دنیز جونز« 3۲ ساله از هاتون، وقتی به کنسرت رفت 
تقریبا در سی و هفتمین هفته بارداری خود بود. او وقتی احساس کرد که 
 Get« فرزندش در حال به دنیا آمدن است، به جایی دور از مراسم افتتاحیه
The Party Started« منتقل شد.پینک فقط به مدت چهار دقیقه روی 

استیج رفته بود که زایمان »دنیز جونز« به پایان رسید.   

تولد نوزاد در یک کنسرت!

چند سالی است خبرهای زنبورهای رباتیک محققان دانشگاه هاروارد را دنبال 
می کنیم. تمام این روبات ها تا همین اواخر انرژی مورد نیاز خود را از اتصال 
به یک منبع نیرو به دست می آوردند؛ اما محققان این دانشگاه به تازگی سیم 
اتصال این حشره کوچک رباتیک را به منبع نیرو قطع و به جای آن چند پنل 
خورشیدی کوچک را به این حشره کوچک متصل کردند. محققان در مجموع 
شش پنل خورشــیدی که هر کدام فقط 1۰ میلی گرم وزن دارند به باالی 
بال های این زنبور رباتیک وصل کردند.اکنون این حشره رباتیک که تنها ۲۵۹ 

میلی گرم وزن دارد می تواند با کمک نور خورشید پرواز کند.

ربات زنبور که با انرژی خورشید پرواز می کند

ساخت بزرگ ترین فرودگاه بین المللی جهان در شهر پکن چین به پایان رسید.
لی جیانگوا، مدیر پروژه ساخت  و ساز فرودگاه »داکسینگ« در خصوص ساخت 
بزرگ ترین فرودگاه بین المللی در جهان گفت: این نه تنها بزرگ ترین فرودگاه 
است بلکه عظیم ترین مرکز حمل ونقل هوایی در چین نیز  محسوب می شود که 
در حدود ۴۰۰ میلیارد یوان برابر با ۶۰ میلیارد دالر در ساخت آن سرمایه گذاری 
شده است. وی افزود:راه اندازی فرودگاه با یک ترمینال واحد به شکل ققنوس در 

آستانه ۷۰ سالگی تاسیس جمهوری خلق چین خواهد بود.

ساخت بزرگ ترین فرودگاه جهان در پکن

آیین بدرقه خدام 
کاروان های 

زیرسایه خورشید
مراســم بدرقه خدام 
کاروان های زیرســایه 
خورشید عصر سه شنبه 
در صحن گوهرشاد حرم 
امام رضا علیه الســام 

برگزار شد.

با همکاری آژانس بین المللی ژاپن )جاکا( و به همت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان انجام شد؛ 

آشناییبااطفایحریقدرمراتعوجنگلها

با آغاز فصل گرما، آتش سوزی جنگل ها به اخبار روزانه کشور تبدیل شده است 
بدین معنا که هر روزه شاهد آتش سوزی یکی از جنگل های کشور هستیم که این 
موضوع می تواند آثار منفی بسیاری را بر جای بگذارد. با این اوصاف می توان این 
ادعا را داشت که جنگل های ایران در شرایط بحرانی به سر می برند چرا که تعداد 

دفعات حریق نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
در همین راســتا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان برآن شد 
تا کارگاه آموزشی برای آشنایی با اطفای حریق در مراتع و جنگل ها را با حضور 
»شوییچی یاماشیتا« مسئول آژانس بین المللی ژاپن )جاکا( در ایران، مدیریت 
بحران استانداری، آتش نشانی، محیط زیست و هالل احمر استان در ایستگاه 
بیابان زدای شهید محمد طاهری سجزی برگزار  کند. عبدالرضا مهاجر معاون 
فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: طبق بررسی های 
به عمل آمده آتش ســوزی باعث زیان هنگفتی می شود.  این در حالی است که 
عالوه بر آسیب های اقتصادی، آتش ســوزی می تواند تبعات زیست محیطی و  
در پی آن خسارت به خاک جنگل را به دنبال داشته باشد. به گونه ای که آتش 
سوزی در مقام اول تخریب محیط زیست قرار دارد که می تواند عالوه بر تخریب 
محیط زیست آسیب های اقتصادی بسیاری را بر کشور وارد کند. وی در ادامه 
افزود: باید متذکر شــد که  تنها ۵ درصد از علت آتش ســوزی ها را می توان به 
طبیعت اختصاص داد و در مقابل عوامل انســانی  ۹۵ درصد دالیل بروز آتش 
سوزی جنگل ها به حساب می آید، افرادی که به علت سهل انگاری باعث تخریب 

سرمایه همگانی و بین نسلی یعنی جنگل می شوند که به صورت عمدی یا غیر 
عمدی و در اثر سهل انگاری نیروی انسانی صورت می گیرد.معاون فنی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان تا کید کرد: آنچه مسلم است بخش عظیمی 
از آتش ســوزی های جنگلی در مناطق نزدیک به جاده هــا  و یا در جاهایی که 
پیشرفت های خانه ســازی اســت، رخ می دهد که این مهم مبین وجود ارتباط 
معنادار میان تراکم جمعیت و تعداد آتش سوزی هاست از این رو اولین گام برای 

جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها را می توان 
فرهنگ ســازی نام برد.مهاجر با ذکر اینکه 
بیشترین حریق در فصل تابستان به خصوص 
در شهریور ماه و همزمان با سفرهای تابستانه 
آغاز می شــود اظهار داشت: شهرستان های 
ســمیرم، فریدن، فریدونشــهر، چادگان و 
بویین و میاندشت بیشترین حریق را تجربه 
کرده اند.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان در پایان شماره رایگان 

1۵۰۴ را اعالم داشت و گفت: این سازمان آماده پاسخگویی به هر نوع گزارش 
مردمی در خصوص منابع طبیعی است. در ادامه شــوییچی یاماشیتا، مسئول 
آژانس بین المللی ژاپن )جاکا( در ایران با اشاره به تاثیر آبخیز داری بر زندگی 
مردم و پیشــرفت جوامع گفت: آبخیزداری نیز نقش مهمــی در حفظ منابع 
طبیعی دارد و آتش سوزی جنگل ها و مراتع یکی از موانع جدی برای پیشرفت 
مدیریت آبخیزداری است.یاماشیتا، با اشاره به اینکه ساالنه ۲ تا سه هزار آتش 

ســوزی در جنگل ها و مراتع ژاپن اتفاق می افتد، اظهارداشت: وسعت این آتش 
سوزی ها کمتر از یک هکتار است و بیشتر آنها توسط نیروهای مردمی آموزش 
دیده و سازمان آتش نشانی شهرها خاموش می شود.این مقام مسئول در پایان 
تصریح کرد: طی سال های اخیر تعداد آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع ژاپن 
کاهش چشمگیری داشته اســت که اجرای طرح ها و فعالیت های پیشگیرانه 
و افزایش آگاهی شــهروندان برای حفاظت از این عرصه هــا و همچنین نقش 
سمن ها، تشــکل ها و آموزش جوامع محلی 
یکی از راه های جلوگیری و مهار آتش سوزی 
در جنگل ها و مراتع است . برای مقابله با این 
حوادث، برگزاری برنامه های تمرینی کنترل 
آتش ســوزی تاثیر بســزایی در مراتع ژاپن 

داشته است.
منصور شیشــه فروش، مدیــرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان در ادامه این جلسه 
با اشــاره به اهمیت کنترل بحران در آتش 
ســوزی جنگل ها و مراتع اظهار داشت: همه دســتگاه های اجرایی، کشوری و 
لشکری برای مقابله با آتش سوزی در این عرصه ها باید آماده، منسجم و برنامه 
محور باشند.مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تاکنون 
بیشتر حوادث آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی استان اصفهان در مناطق 
غربی و جنوبی این اســتان اتفاق افتاده اســت، افزود: به همین دلیل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان پیشنهاد داده اســت که دو پایگاه اساسی خاموش 

کردن آتش در منابع طبیعی شهرستان های سمیرم و فریدونشهر ایجاد شود.
وی با اشــاره به کانون های گرد و غبار در اســتان اصفهان و همچنین تشکیل 
جلسه های ستاد مدیریت بحران و کارگروه هماهنگی شرایط اضطراری آلودگی 
هوای اصفهان در محل استانداری، اظهار داشت: در این جلسه ها، آخرین وضعیت 
استان بررسی و عنوان شد که منشأ این آلودگی ها از سمنان و یزد است هرچند 
کانون های داخلی مانند انارک و سگزی نیز آن را تشــدید کرد.منصور شیشه 
فروش افزود: به رغم فعالیت های گســترده و خوب که توســط اداره کل منابع 
طبیعی استان انجام شده است؛ اما مردم این استان همچنان از پدیده گرد و غبار 
رنج می برندو اکنون پدیده افزایش گرد و غبارشهرســتان های کاشان، شاهین 
شهر و میمه، اصفهان و برخوار را در برگرفته و به مرور زمان به غرب استان نیز 
می رسد.وی ادامه داد: شــاخص آالیندگی گرد و غبار در ماه گذشته 1۷ برابر 
شاخص مجاز بود و مردم این استان طی این مدت ۲ بار این شاخص خطرناک 
را تجربه کردند که با تاکید به مسئوالن اداره های منابع طبیعی و محیط زیست 
جهت هماهنگی با نهادهای مرتبط با استان های ســمنان، قم و یزد، اقدامات 
جدی تری برای مهــار کانون های گرد و غبار و اجــرای طرح های بیابان زدایی 

انجام خواهد شد. 
شیشه فروش با اشــاره به 1۶ کانون گرد و غبار در استان اصفهان، تصریح کرد: 
در پی جاری شدن سیل در اوایل امسال، کانون های جدید ریزگردها در استان 
اصفهان شــکل گرفته و نیاز است در مطالعات زیســت محیطی کشور،شرایط 
اصفهان لحاظ شــده و اعتبــارات مورد نیاز بــرای از بین بردن ایــن کانون ها 

اختصاص یابد.

 طی سال های اخیر تعداد آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع ژاپن کاهش چشمگیری داشته است که اجرای طرح ها و فعالیت های پیشگیرانه و افزایش آگاهی شهروندان برای حفاظت از 
این عرصه ها و همچنین نقش سمن ها، تشکل ها و آموزش جوامع محلی یکی از راه های جلوگیری و مهار آتش سوزی در جنگل ها و مراتع است . 
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