
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

گالری برهان / مدیا:خوشنویسی
۱4 الی۱۹ تیر

نمایش کمدی دروغگو
۱0 تیر الی ۱7 مرداد

سالن سوره حوزه هنری

صرفه جویی  کردن؛
امروز می خوایم مقوله  صرفه جویی 
رو درک کنیم. اینکه صرفه جویی فقط 
برای پایین آوردن هزینه ها 

 نیست و می تونه به همه امور
 اختصاص داشته باشه!
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برجهایکبوترخانه،محورهایگردشگریدرشهرمیشوند
با حمایت مدیریت شهری؛

 فرمانده انتظامی استان در نشست خبری  مطرح کرد:

مقابلهباقاچاقسوختازمرکزتامرز

7
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ثبترکوردصادرات
محصوالتفوالدی
درخردادماه۹۸

 معاون بازرگانی 
شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

3

مدیرعامل نمایشگاه اصفهان خبر داد:

پیش بینی 55 عنوان نمایشگاهی 
در اصفهان طی سال 98

  زور گیتی پسند
 به هایپر نرسید

تساوی در دربی اصفهان؛
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 جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که مشکل 
مسکن، جمعیت را به بیرون از کالن شهرها کشانده است؛ 

در متن حاشیه نشینی
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تعداد و روند معامالت 
مسکن نشــان می دهد که جمعیت در کالن شهرهای کشــور به سمت و سوی 
حاشیه نشینی در حال حرکت است. در این گزارش، یکی از اصلی ترین علل تشدید و هرج و مرج 

در بازار خرید و اجاره به دلیل داللی و تشدید سوداگری عنوان شده است...
صفحه  3

کار کثیف   
کارگردان:خسرو معصومی

پردیس سینمایی ساحل اصفهان

شرکتتوزیعنیرویبرقاستاناصفهان-امورتدارکاتوانبارها

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شــرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 

اجرا نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ 98/04/16 تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 98/04/20 در قبال فیش 
بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جاری سپهر صادرات به شــماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق 

استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات: از روز شــنبه مورخ 98/04/22 لغایت به ترتیب جدول فوق تا ساعت 8/30 و 9 صبح روز دوشنبه 

مورخ 98/04/31 
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان- چهار باغ باال -خیابان شریعتی- دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان

تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند  معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکی از طرق  ذیل: 1( ضمانت نامه 
بانکی معتبر 2( ضمانت نامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی 3( گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت 
4( فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به 

پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات: 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های زاینده رود و اقتصاد ملی بعهده برنده مناقصه می باشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی 4274 واحد مناقصات تماس حاصل 

نمایند.
 http://tender.tavanir.org.ir اسناد و مدارک و اطالعات کامل این مناقصه در سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
 http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد. همچنین آگهی این مناقصات در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به  آدرس www.epedc.ir  قابل دسترسی می با شد.
به پیشــنهادات فاقد مهر و امضا و یا مبهم و مشــروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شــده با الک غلطگیر و یا 

پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.

موضوع مناقصهردیف
شماره 
مناقصه

تاریخ بازگشایی 
پاکات مناقصه

ساعت 
بازگشایی پاکات 

مناقصه

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

1
مناقصه احداث شبکه فشار متوسط ایستگاه 

هوایی انارک- فاز اول
 )به صورت کلید در دست(

1698/9898/04/319:30595/000/000

2

مناقصه احداث رینگ فیدر شبکه فشار 
متوسط مابین فیدر 7 شهرستان فریدونشهر و 

فیدر بزنوید الیگودرز
 )به صورت کلید در دست(

1699/9898/04/3110231/000/000

شرکت توزیع برق استان اصفهان
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زمانی که مذاکرات برای انعقاد برجام و خوش بینی ها 
نســبت به تعهدات آمریکا و اروپا بــه ایران در حال 
گســترش بود، برخی از صاحب نظــران روابط بین 
الملل که اتفاقا اغلب مخالف مذاکره و توافق با آمریکا 
بودند هشــدار دادند که اگر ایران به هر نحو خود را 
متعهد به تحدید و یا قطع عملیات ساخت تجهیزات 
هسته ای کند، آمریکا در نهایت با عهد شکنی ایران 
را با همین تعهدات به چالش های بزرگی می کشاند. 
به گفته این متخصصان علم سیاست، آمریکا زوایای 
مختلف قوانین بین المللی را می شناسد و به راحتی 
می تواند ایران را بــه تله بیندازد. ایــن پیش بینی 
امروز و با رو کردن برگی دیگر از فشــارهای آمریکا 
علیه ایران بیشتر تایید می شود. پس از تحریم های 
گســترده و اعمال نفوذ علیه همکاری بــا ایران در 
اروپا و خاورمیانه حاال ایاالت متحده به بهانه برخی 
از تحرکات هســته ای ایران از جملــه باالتر رفتن 
سطح غنی ســازی خواستار تشــکیل نشست ویژه 
شورای حکام آژانس برای بررسی این موضوع شده 
است. درخواســت مقام آمریکایی بعد از آن صورت 
گرفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی عبور ذخایر 
اورانیوم ایران از ســقف ۳۰۰ کیلوگرم تعیین شده 
در برجام را تایید کرد. نماینده آمریکا در بیانیه روز 
جمعه این موضوع را »نگران کننده« دانسته و گفته 
که ایران باید پاسخگو باشــد. این در حالی است که 
در همه گزارشــات آژانس بین المللی در سال های 

اخیر همواره پایبندی ایران به مفــاد برجام و صلح 
آمیز بودن تکنولوژی هســته ای ایران تاکید شــده 
اســت؛ اما هیچگاه امریکا اجازه نداده تــا این نهاد 
بین المللی نسبت به عدم اجرای تعهدات این کشور 
در قبال ایران موضع گیری کنــد. نکته قابل توجه 
اینکه آژانس هم به ســرعت این درخواست آمریکا 
را پذیرفته و روز چهارشــنبه را برای تشکیل جلسه 
شورای حکام مشخص کرده است. از سوی دیگر در 
سایه سکوت کشورهای اروپایی، روسیه از این اقدام 
آمریکا انتقاد کرده است. میخائیل اولیانوف، نماینده 
روسیه در سازمان های بین المللی از تصمیم آمریکا 

برای درخواست برگزاری جلسه ویژه شورای حکام 
درباره برنامه هســته ای ایران ابراز شــگفتی کرد. او 
در توئیترش نوشت: »یک عضو شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی خواستار نشست فوری درباره 
ایران شده است. بسیار خوب، قرار است شورا درباره 
چه بحث کند؟ انحرافات ایــران از برجام؟ از منظر 
احکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی این انحرافات 
دلیل نگرانی یا نقض توافق نیســتند. شورای حکام 
جای بررسی این موارد نیست.« ایران هم در واکنش 
یه این تصمیم آژانس آن را طنزی تلخ خوانده است. 
نمایندگی ایران در آژانس در بیانیه ای با اشــاره به 

یادداشت مطبوعاتی نمایندگی دائم ایاالت متحده 
آمریکا در ســازمان های بین المللی مستقر در وین 
در خصوص درخواســت یک نشســت ویژه شورای 
حکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی برای بحث در 
مورد آخرین گزارش مدیر کل آژانس در مورد اجرای 
برجام، این درخواست را »طنزی تلخ« خواند. در این 
بیانیه آمده است:» در واقع این یک طنز تلخ است که 
همان رژیمی که در عمل، برجام را به واسطه خروج 
غیر قانونی و یک جانبه از این توافق نقض و به دیگران 
فشار وارد کرده است تا همین کار را انجام دهند و در 
نتیجه، اجرای آن توسط جامعه بین المللی را از طریق 
اعمال همان ابزار قهرآمیز با مانع مواجه کرده است، 
حال نگرانی خود را در مورد اجرای همان توافق بیان 
می کند«. برگزاری جلسه شــورای حکام آژانس را 
می توان مقدمه ای برای بردن پرونده به شورای امنیت 
دانست، مشابه روندی که در سال 2۰۰5 طی شد و 
در نهایت کشــور با تحریم های گسترده بین المللی 
از سوی شورای امنیت مواجه شــد. به نظر می رسد 
ناکام ماندن تحریم ها و مقاومت ایران در برابر مذاکره 
با آمریکا موجب شده تا این کشــور بار دیگر مسیر 
امتحان شده تحریم های ســازمان ملل را در پیش 
بگیرد تا از این طریق چین و روســیه را که هنوز به 
صورت کامل به تحریم های آمریکا علیه ایران همراه 
نشده اند، تحت فشار قرار دهد. اتخاذ هر تصمیمی در 
این نشســت می تواند تعیین کننده سرانجام برجام 
باشد که البته به نظر نمی رســد امیدی به بقای این 

معاهده نیم بند باشد.

 فرمانده ارشد عراق 
متهم به جاسوسی برای سیا

پس از پخــش فایلــی صوتی از ســوی شــبکه 
اطالع رسانی مقاومت که حاوی تماس تلفنی بین 
محمود الفالحی، فرمانــده عملیات االنبار و یکی از 
مزدوران ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( 
بود، وزیر دفاع عراق دســتور تشــکیل کمیته ای 
تحقیقاتی در این زمینه را صــادر کرد. وزارت دفاع 
عراق اعالم کرد، نجاح الشمری، پس از پخش فایلی 
صوتی منسوب به فرمانده عملیات االنبار که مبنای 
آن جاسوســی برای سیا بود، این دســتور را صادر 
کرد. در بیانیه وزارت دفاع عراق آمده است، دستور 
تشکیل کمیته تحقیقاتی برای روشن شدن واقعیت 
و بررسی اطالعات منتشر شده در یکی از شبکه های 
ماهواره ای وابسته به حشدالشعبی در جهت خدمت 
به منافع ملی و شفاف سازی و روشن ساختن واقعیت 

جهت حفظ امنیت کشور صادر شده است.

 توافق اعضای ناتو
 برای مقابله با روسیه

دبیــر کل ناتو از توافــق وزیران دفاع کشــورهای 
عضو پیمان آتالنتیک شــمالی بــرای مواجهه با 
تهدید امنیت اروپا توســط روسیه خبر داد. »ینس 
اســتولتنبرگ« دبیر کل ناتو با اعالم این مطلب در 
ادامه گفــت: وزرای دفاع کشــورهای عضو پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( توافق کرده اند تا در مواجهه 
با تهدید امنیت اروپا توســط روسیه، اقدام متقابل 
دفاعی را در مورد این کشــور انجام دهند. دبیرکل 
ناتو با تاکید بر اینکه همزمان با افزایش تنش ها گفت 
وگوهای دوجانبه اهمیت دو چندانی پیدا می کند، 
گفت که متاسفانه با وجود حصول توافق میان اعضا 
در مورد اهمیت پیمان به مخاطره افتاده منع توسعه 
موشک های هسته ای میان برد، برای تامین امنیت 

هیچ نشانه ای از بهبود اوضاع مشاهده نمی شود.

تونس استفاده از روبند در 
موسسات دولتی را ممنوع کرد

دولت تونس حکمی را صادر کرد که طبق آن ورود 
افراد با روبند یا برقع به پایگاه های دولتی، نهادها و 
تاسیسات عمومی ممنوع اســت. یک منبع دولتی 
اعالم کرد، یوسف الشاهد، نخست وزیر تونس یک 
بخشنامه دولتی صادر کرده است که به موجب آن هر 
شخصی که چهره اش پوشیده باشد، حق ندارد وارد 
تاسیسات دولتی کشور شود و این به معنی ممنوعیت 

داشتن روبند در فضاهای عمومی است. 

حاکم دبی، علیه همسرش اقامه 
دعوی کرد

رســانه های آمریکایی گزارش دادند که »شــیخ 
محمد بن راشد« حاکم دبی علیه همسرش که به 
انگلیس فرار کرده اقامه دعوی کرده است. شبکه 
CNN از برگزاری اولین جلسه دادگاه ماجرای فرار 
همسر حاکم دبی در ۳۰ و ۳۱ جوالی جاری خبر 
داد. همچنین دادگاه عالی انگلیس در بیانیه ای از 
شنیدن آخرین صحبت های طرفین در تاریخ 22 
ژوئن خبر داده و تاکید کرده در ۳۰ جوالی جاری 

به این ماجرا رسیدگی خواهد شد. 

اقدام عجیب وغیرانسانی چین 
علیه مسلمانان

مسلمانان اویغور، جداسازی کودکان خود توسط 
دولت چین را محکوم کرده و خواستار توقف این 
اقدام شــدند. دولت چین، کودکان مســلمانان 
اویغور را از خانواده هایشان جدا می کند تا آنها را 
شست وشوی مغزی بدهد. مسلمانان اویغور در 
ایالت سین کیانگ در غرب چین سکونت دارند و 
دولت چین درحال ساختن مدارس بسیار بزرگی 
در این منطقه برای سکونت شبانه روزی کودکان 
اویغور اســت تا آنها را از فرهنگ دینی شان جدا 

کند.

تله آمریکا برای برجام
ورود مجلس به ماجرای نفتکش 

توقیفی در جبل الطارق
عضو هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: مجلس به توقیف نفتکش ایرانی در 
جبل الطارق توسط انگلیسی ها ورود خواهد 
کرد و این مسئله را در کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مورد ارزیابی قرار می دهد. 
رنجبرزاده تاکید کرد: انگلیسی ها این بار در 
توقیف نفتکش ایرانی دست به دزدی آشکار 
زده اند و می خواهند آبروهای از دســت رفته 

آمریکایی ها را جبران کنند. 
وی بیان داشت: اگر این شیوه های نامناسب 
انگلیســی ها ادامه پیدا کند، حتما مسئوالن 
تدابیر مقابله ای با این کشور مطرح خواهند 

کرد.

نامه به وزیر اطالعات درباره 
اعالم تخلفات جهاد کشاورزی

نماینده مهاباد در مجلس از ارسال نامه به وزیر 
اطالعات درباره اعــالم تخلفات وزارت جهاد 
کشــاورزی خبر داد. جالل محمودزاده در 
تشریح روند تفحص از عملکرد این وزارتخانه، 
گفت: طی نامه ای به گمرک، بانک مرکزی، 
وزارت اطالعات، بازرســی کل کشور، دیوان 
محاســبات و کمیســیون اصل 9۰ مجلس 
خواسته ایم تا اگر گزارشــی درباره تخلفات 
این وزارتخانه در زمینــه واردات و صادرات 
محصوالت کشاورزی با ارز 42۰۰ تومانی و 
استخدام ناظرین کشاورزی دارند، به هیئت 
تفحص ارائه دهند. وی افزود: طبق گزارش 
دیوان محاسبات که به هیئت تفحص واصل 
شده شاهد تخلفاتی از سوی وزارت کشاورزی 
پیرامــون محورهای تفحــص بودیم که در 
 حال بررســی میزان و حجم ایــن تخلفات، 

هستیم.

تاکید الوروف بر ادامه 
مشارکت روسیه، ایران و ترکیه

وزیر خارجه روســیه در جریان گفت وگو با 
نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه 
تاکید کــرد که ایــران، روســیه و ترکیه به 
تالش های خــود در برقراری صلــح و ثبات 
پایدار در سوریه ادامه داده و به زودی نشست 
سران سه کشــور برگزار خواهد شد. الروف 
گفت: »ایران، روســیه و ترکیه به تالش های 
خود تا دستیابی به نتایج مضاعف در برقراری 
صلح و ثبات پایدار در ســوریه ادامه خواهند 
داد. در آینده بســیار نزدیک قرار است دور 
جدیدی از رایزنی های سه جانبه در چارچوب 
مذاکرات آستانه در سطح مدیران سیاسی سه 
کشور برگزار شده و مسئله برگزاری نشست 
سران جدید سه کشور ضامن صلح در سوریه، 

بررسی شود.«

ترکیه، میزبان پنجمین نشست 
سه جانبه درباره سوریه

پنجمین نشست سران کشــورهای ایران، 
روســیه و ترکیه درباره تحــوالت و آینده 
ســوریه مرداد ماه ســال جاری )آگوست 
2۰۱9( در اســتانبول برگــزار می شــود.

نشست سران کشــورهای ایران، روسیه و 
ترکیه درباره تحوالت و آینده سوریه مرداد 
ماه ســال جاری با حضور حســن روحانی، 
والدیمیر پوتین و رجــب طیب اردوعان در 

شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.
قرار است در این نشســت رؤسای جمهور 
ایران، روسیه و ترکیه درباره روند سیاسی و 
بازگشت آوارگان سوری به سوریه با یکدیگر 

گفت و گو کنند.

حمیدرضا ترقی
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه:

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه قرار 
نبود برجام یک طرفه باشد، گفت: ما تا هر درصدی که 
نیازهای صلح آمیزمان اقتضا کند، غنی سازی اورانیوم 
خود را افزایش می دهیم. مجتبی ذوالنور با بیان اینکه 
طبق برجام ما حداکثر ۱۳۰ تن آب سنگین می توانیم 
ذخیره ســازی کنیم، تصریح کرد: همچنین آمریکا 
فروش آب سنگین ایران را ممنوع کرده که این مسئله 
هم منجر به افزایش ذخیره های آب سنگین ایران شده 
اســت. وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی هیچ 
اقدامی بر خالف برجام انجام نداده است، خاطرنشان 
کرد: بر اســاس بند ۳۶ برجام، هر یــک از طرف های 
برجام حق دارنــد در صورتی که یکــی از طرف های 
قرارداد به وظایفش در این توافق هسته ای عمل نکرد، 
به تعهداتش عمل نکند.ذوالنور افزود: بارها مسئوالن 
ما اعالم کرده اند زمانی که آمریکا به برجام بازگردد و 
اروپایی ها هم به تعهدات شان در برجام عمل کنند، ما 
هم در این تصمیمات خود تجدیدنظر می کنیم؛ اما قرار 
نیست که قرارداد برجام یک طرفه باشد بلکه باید تمام 

طرف های برجام به وظایف خود عمل کنند.

ذخایر آب سنگین ایران 
افزایش یافته است

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

حضور سفیر ایران زیر تابوت 
نظافتچی سودانی

سفیر کشــورمان در بغداد با بر دوش گرفتن 
تابوت پیکــر قدیمی ترین نیــروی خدماتی 
ســفارت ایران در بغداد، در مراســم این تبعه 

کشور سودان شرکت کرد.

دولت دست از »خودتحریمی« بردارد

پیشنهاد سردبیر:

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اظهار کرد: 
اگر اروپایی ها به تعهــدات خود عمل کرده و 
پایبندی خودشان را نشــان دادند، ایران هم 
می تواند به همان میــزان به تعهداتش عمل 
کند؛ اما یکطرفه بودن تعهدات برجام به ضرر 
کشور اســت. حمیدرضا ترقی با بیان اینکه 
اینستکس گام مثبتی در جهت حل مشکالت 
مالی و بانکی به حساب نمی آید و قادر نیست 
تحریم های آمریکا را دور بزند، گفت: اروپایی ها 
نمی خواهند بیش از این به تعهدات خودشان 
در برجام عمل کنند؛ لذا جمهوری اســالمی 
بیش از این نگذارد منافع کشور بازیچه ۱+4 
شــود. وی با بیان اینکه تحریم های خارجی 
نقش چندانی در حل مشکالت داخلی ندارد، 
گفت:  8۰ درصد مشکالت داخلی و اقتصادی 
به مسائل داخلی ما برمی گردد و سهم کمی به 

تحریم ها مرتبط است.

دولت دست از 
»خودتحریمی« بردارد

معصومه ابتکار
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری:

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: از روز اول بعد از 
پیروزی انقالب، جبهه باطل به سرکردگی آمریکا 
دشمنی خود را با شلیک گلوله ایجاد کرد که اولین 
حمله آنها صبح 24 بهمن در کردستان آغاز شد و 
از آن زمان تاکنون این دشمنی بی تعطیلی ادامه 

داشته است.
 ســردار علی فدوی در مراســم گرامیداشت سی  
و هفتمین سالروز اســارت حاج احمد متوسلیان 
و دپیلمات های ربوده شــده کشورمان در بیروت 
به دست عوامل رژیم صهیونیستی طی سخنانی 
اظهار کرد: امروز یاد کســانی را گرامی می داریم 
که خالصانه برای خدا قدم برداشتند و خداوند به 
همین دلیل به آنها عظمتی داده است که دیگران 
از آنها بهره مند شوند.ســردار فدوی بیان کرد: در 
این 4۰ ســال بعد از پیروزی انقالب اســالمی ما 
در ســخت ترین کارها که اهدای جان مان بود به 
پیروزی رسیدیم و اکنون نیز این که درگیر اوضاع 
اقتصادی هســتیم، طبق  آیات قــرآن و عمل به 

وظیفه می توانیم پیروز شویم.

دشمنی جبهه باطل 
بی تعطیلی ادامه دارد

جانشین فرمانده کل سپاه:

معاون زنــان و خانواده ریاســت جمهوری با 
بیان اینکــه هر دوره یک ســری از خانم هایی 
که جســارت باالیی دارند در انتخابات ریاست 
جمهوری کاندیدا می شوند و هیچ گاه شورای 
نگهبان آنها را به خاطر جنسیت شان رد نکرده 
اســت، گفت: همیشــه این بحث مطرح بوده 
که کلمه رجال قابل تفسیر اســت و رجال به 
معنای قرآنی آن به شخصیت اطالق می شود 
و نه جنســیت. بنابراین کاندیداشدن خانم ها 
برای ریاســت جمهــوری بســیار تاثیرگذار 
اســت. معصومه ابتکار تصریح کــرد: حضور 
زنان در عرصه های مختلف تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری یکی از موارد مهمی اســت که 
می تواند نیمی از جامعــه را پای صندوق های 
رای بیاورد. ابتکار، عدم تمایلش برای کاندیدای 
ریاست جمهوری شــدن را چنین بیان کرد: 

»هیچ برنامه ای در این زمینه ندارم.«

نامزدی یک زن در انتخابات 
ریاست جمهوری بعید نیست

پیشخوان

بین الملل

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: تاکنون حد نصاب 
کسب رای در حوزه های انتخابیه، 25 درصد بود که در انتخابات پیش 
روی مجلس، با کســب 2۰ درصد از آرای صحیح محاسبه می شود. 
سید اسماعیل موسوی ، افزود: این موضوع باعث خواهد شد انتخابات 
در حوزه های کمتری به دور دوم برســد.وی از تالش برای برگزاری 
انتخابات مجلس بــه صورت الکترونیکی خبــر داد و گفت: در دوره 

گذشته در ۱۳9 شهر کشــور انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار 
شد. در ســال جاری برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی 
در حوزه های انتخابیه برنامه ریزی شــده که از طریق هماهنگی با 
شورای نگهبان و با توجه به شرایط و امکانات موجود، در این زمینه 
اقدام خواهد شد. سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه با توجه 
به مواد قانونی مرتبط، روز انتخابات دوم اسفندماه تعیین شده است، 

افزود: حداکثر زمان برگزاری انتخابات تا ساعت 24 بوده و مجریان 
انتخابات در صورت تمدید زمان قانونی رای گیری تا این ساعت فرصت 
دارند اخذ رای کنند و بالفاصله پس از این ساعت، سامانه رای گیری 
مسدود خواهد شد. به همین دلیل برنامه ریزی و دقت نظر فرمانداران 
برای جانمایی مناسب شعب اخذ رای به منظور تسهیل فرآیند رای 

گیری، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
حد نصاب کسب رای در انتخابات مجلس تغییر کرد

شورای حکام به درخواست آمریکا، چهارشنبه تشکیل جلسه می دهد؛ 

ردیف» اموال نامشروع«
 در بودجه 

رونمایی از مسکن تدریجی

رقیب بر سر شاخ بن می برد

راهزنی دریایی

قالیباف، رییس بنیاد مستضعفان می شود
روزنامه اعتماد نوشت: شــنیده های »اعتماد« حکایت از آن دارد که محمدباقر قالیباف باالخره تیرماه 
امسال به عنوان رییس بنیاد مستضعفان و جایگزین محمد سعیدی کیا انتخاب خواهد شد. ما این خبر 
را تایید نمی کنیم ضمن اینکه اسامی دیگری نیز برای این مسئولیت مطرح است. به هر روی در صورتی 
که قالیباف به ریاست بنیاد مستضعفان برسد قطعا برای انتخابات کاندیدا نخواهد شد و ترجیح می دهد 
نقش خود را احتماال به حزب نزدیک به خود واگذار کرده و کار خود را در بنیاد کلید بزند، در این صورت 
نگرانی هایی در مورد سوءاستفاده های احتمالی از قابلیت های این بنیاد در راستای فعالیت های انتخاباتی 
به وجود خواهد آمد و البته برنامه ریزی بلندمدت قالیباف برای انتخابات ۱4۰۰ نیز محتمل به نظر می رسد. 
تاکید اطرافیان قالیباف بر کاندیدا نشدن او نشان می دهد که احتماال شنیده ها در مورد رفتنش به بنیاد 
درست خواهد بود و در این حال اظهارات دو پهلوی نزدیکانش از جمله پیرهادی نشان می دهد که آنها 

پایان داستان را باز گذاشته اند.

توضیح وزیر نفت درباره بازگرداندن نفتکش ایرانی از عربستان
توقف نفتکش ایرانی در بندر جده عربستان با واکنش هایی از سوی مســئوالن ایرانی روبه رو شد، وزیر نفت 
نیز در آخرین صحبت های خود در این باره اعالم کرد که با جدیت به دنبال بازگرداندن این کشــتی به ایران 
هستیم.  بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان به تازگی در حاشیه هیئت دولت درباره سرنوشت نفتکش ایرانی در 
بندر جده گفته است: مقامات ایرانی از طریق شرکت ملی نفتکش دنبال این موضوع و بازگرداندن کشتی به 
 ایران هســتند، زیرا عالوه بر هزینه های مالی، حضور نیروهای ما در آنجا و احتمال فاجعه زیست محیطی نیز 

مطرح است. 
همچنین جلیل رحیمی جهان آبادی، رییس کمیته بین الملل کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اسالمی ضمن اینکه مصادره کشتی ایران در بندر جده از سوی دولت سعودی را امری ناقض حقوق بین الملل 
عنوان کرد، گفت: ایران باید در اسرع وقت نزد سازمان جهانی کشتیرانی و هم نزد مجامع حقوقی بین المللی 

مانند دیوان الهه، علیه دولت عربستان سعودی شکایت و درخواست غرامت و خسارت کند.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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ثبت رکورد صادرات محصوالت فوالدی  در خردادماه ۹۸
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

حوله حمام

اصفهان، پيشتاز در تحويل 
آماده سازي مسكن مهر به 

شهرداري هاست
قائم مقام وزير راه و شهرســازي در حوزه مسكن 
مهر افزود : در سطح كشور سياست كلي اين است 
كه مسكن مهر به شهرداري ها تحويل داده شود 
و در اغلب شهرهاي كشــور نيز اين اتفاق افتاده 
است .اصغري مهرآبادي اظهار داشت : در استان 
اصفهان  آماده ســازي بيش از ۶۰ سايت مسكن 
مهر، به شهرداري ها تحويل داده شده كه استان 
اصفهان در كل كشور در اين زمينه پيشتاز است .

وي پس از بازديد از مســكن مهر شهرضا افزود : 
پس از تشكيل كارگروه و بررسي هزينه هاي الزم 
جهت آماده سازي ، سايت مسكن مهر شهرضا نيز 

تحويل شهرداري خواهد شد .

کنگره آمريكا به دنبال جلوگيری 
از توليد بيت کويين در ايران

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با اعالم اينكه بسياری از كشــورها برای توليد اين 
ارزهای ديجيتال ترديد دارند، تصريح كرد: كنگره 
آمريكا تالش زيادی بــرای جلوگيری از توليد بيت 
كوين در ايران انجام می دهد. اين نــوع ارز ابزاری 
برای دور زدن تحريم ها به شمار می آيد و هم امكان 
پولشويی در آن وجود دارد. زرندی، با اشاره به اينكه 
اگر در اين رابطه تصميم گيری سريعی صورت نگيرد 
توليد اين نوع ارز در كشور به فعاليت های زيرزمينی 
منجر خواهد شد، اظهار كرد: تا جايی كه بنده اطالع 
دارم در تعدادی از كميسيون های دولت اين موضوع 
در دست بررسی است و قرار شــده وزارتخانه های 
متعدد به همراه بانک مركزی تصميم گيری الزم را 
برای تعيين تكليف توليد بيت كوين در كشور انجام 
دهند. وی با اعالم اينكه پيشــنهادات مختلفی در 
حوزه توليد بيت كوين در كشور مطرح شده است، 
افزود: اگر بخواهيم اين موضوع را به عنوان يک كار 
توليدی بشناســيم بايد چارچوب های آن تعريف و 

مكانيسم نظارت را تهيه كنيم.

 حوله حمام ناوالس مدل 
Moridan کد 11020 

 118,000
تومان

 حوله حمام ناوالس 
طرح برگ کد 11021 

 105,000
تومان

 حوله حمام ناوالس طرح 
راه راه کد 11021 سایز 

 115,500
تومان

رييس اتاق اصناف اصفهان گفت: قيمت نــان به هيچ وجه افزايش 
نيافته با اين وجود دولــت در حال بررســی جوانب مختلف جهت 

تصميم گيری پيرامون اين موضوع است. 
رســول جهانگيری اظهار كرد: درحال حاضر سياســت كلی كشور 
به دليل وجود نان در ســبد اصلی خوراک خانــوار، افزايش قيمت 
نان نيســت. با اين وجود دولت در حال بررسی جوانب مختلف برای 

تصميم گيری پيرامون اين موضوع است؛ هرگونه تصميم كشوری 
بوده و در سراسر كشور اجرا می شــود. وی افزود: بدين منظور كليه 
نظرات و پيشنهادات از سراسر كشور جمع آوری و در اختيار دولت 
قرار گرفته است. تصميم دولت در اين خصوص اعم از يكسان سازی 
قيمت نان يا اعالم نرخ جديد برای آن به زودی اعالم می شود.رييس 
اتحاديه نانوايان اصفهان نيز در همين رابطه، ضمن تكذيب هرگونه 

افزايش قيمت در واحدهای صنفی نانوايی استان، گفت: قيمت نان 
كشوری بوده و هيچ افزايشی در قيمت نان صورت نگرفته است. البته 
به دليل تفاوت در وزن چانه ها ممكن است اين شبهه به وجود بيايد كه 

واحدهای صنفی قيمت نان را افزايش داده اند.
پهلوان زاده ضمن تاكيد بر افزايش نيافتن قيمت نان، گزارشات موجود 

مبنی بر هرگونه افزايش قيمت را تكذيب كرد.

رییس اتاق اصناف اصفهان:
قيمت نان به هيچ وجه افزايش نيافته است

بر اســاس جديدترين گزارش مركز پژوهش های 
مجلس، تعداد و روند معامالت مسكن نشان می دهد 
كه جمعيت در كالن شــهرهای كشــور به سمت و 
سوی حاشيه نشينی در حال حركت است. در اين 
گزارش، يكی از اصلی ترين علل تشــديد و هرج و 
مرج در بازار خريد و اجاره به دليل داللی و تشديد 
سوداگری عنوان شده اســت. براساس اين گزارش 
فعاليت های بدون محدوديت ســوداگران مسكن، 
وضعيت پرتالطم اقتصاد مســكن را وخيم تر كرده 
اســت. افزايش قيمــت خريد و اجاره مســكن در 
شهرهای بزرگ به خصوص تهران باعث رواج حاشيه 
نشينی شده كه می تواند بحران های اجتماعی را به 
دنبال داشته باشد. بنابر اين گزارش، به لحاظ قيمت 
نيز بعد از يک دوره چندساله ثبات نسبی قيمت ها از 
ابتدای سال ۹۷ تاكنون، رشد شديد قيمت تا بيش 
از دو برابر را داشته اســت. با افزايش تورم و كاهش 
سود ســپرده های بانكی در ســال گذشته بخش 
عمده ای از نقدينگی كشور به سمت بازارهايی كه 
می توانند باعث حفظ ارزش سرمايه شوند ازجمله 
مسكن، ارز و سكه حركت كرد و قيمت ها را افزايش 
داد، درواقع حركت مســكن از ســمت يک كاالی 
مصرفی به سمت يک كاالی سرمايه ای و معامالت 
پرسود آن در غياب ماليات های كنترل كننده سبب 
تشويق دالالن و ســوداگران به فعاليت در اين بازار 
و دامن زدن به نابســامانی آن شــده است. كمبود 

خانه طی ســال های اخير يكی از اصلی ترين داليل 
باال رفتن قيمت امالک در كشور است. اين مسئله 
بخشی به دليل كاهش ســاخت و ساز و راكد بودن 
بخش ساختمان و دليل ديگر به عدم ورود خانه های 
خالی از ســكنه به چرخه اســتفاده از مســكن در 
كشور مربوط می شود. در كشور ۲.۶ ميليون واحد 
مسكونی خالی و ۴.۷ ميليون مســكن نيمه خالی 
وجود دارد در حالی كه در كشور با كمبود ۴ ميليون 
واحد مسكونی مواجه هستيم؛ به طوری كه فعاالن 

بازار مســكن معتقدند اين حجــم كمبود منجر به 
فقدان تعادل بين عرضه و تقاضای مسكن و در نهايت 
افزايش قيمت آن شده است. بر اساس گزارش مركز 
پژوهش های مجلس، طی پنج سال گذشته، توليد 
مسكن با كاهش بســياری مواجه بوده به گونه ای 
كه به پايين ترين حد آمار شروع احداث واحدهای 
مسكونی جديد در ۱۰ ســال اخير رسيده و شكاف 
توليد و عرضه مسكن متناسب با نياز و تقاضای بازار 
نبوده اســت. اصفهان، تهران و چندين شهر بزرگ 

ديگر كشور در وضعيت بحرانی قيمت مسكن به سر 
می برند در حالی كه بر اساس آمار، بيشترين تعداد 
واحدهای مســكونی خالی در اســتان های تهران، 
اصفهان و خراســان رضوی به ترتيب حدود ۴۹۰، 
۲۴۲ و ۱۹۵ هزار واحد بوده اســت. با اين حساب 
نســبت خانه های خالی به كل موجودی واحدهای 
مسكونی كشــور ۱۱ درصد است كه نشان می دهد 
از هر ۱۰ خانه در كشــور، حداقل يكی خالی است. 
با توجه به وجود حدود ۲.۱ ميليــون خانوار بدون 
مسكن مستقل در كشور، تعداد واحدهای مسكونی 
موجود با احتساب مســكن خالی پاسخگوی تعداد 
خانوار موجود اســت. در حالی كه متوســط توليد 
ســاليانه حدود ۳۵۰ هزار واحد مســكن طی پنج 
سال اخير بوده كه پاســخگوی تقاضای موجود در 
بازار نيســت، همچنان به تعداد واحدهای خالی از 
سكنه در كشــور افزوده می شود. با گسترش تمايل 
خانوارها به قيمت های حاشــيه ای و شــهرک های 
نزديک به شهرهای بزرگ، مشــكل ديگری تحت 
عنوان كافی نبودن زير ســاخت ها رخ می نمايد كه 
می تواند در كنار مشكل كمبود مسكن به يک معضل 
اجتماعی هم تبديل شــود. اين وضعيت در حالی 
اســت كه دولت هر روز از طرح و برنامه ای رونمايی 
می كند كــه تنها در حد حرف باقــی می ماند؛ اخذ 
ماليات از خانه های خالی و يا ســاخت مسكن های 
اجتماعی از اين دســت از طرح هاست كه مشخص 
 نيست چطور و با چه راهكارهايی قرار است اجرايی 

و عملياتی شود.

در متن حاشیه نشینی
 جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که مشکل مسکن، جمعیت را به بیرون از کالن شهرها کشانده است؛

صاپ)پرداخت بانــک صادرات 
ایران(به  منظور رفاه حال بیشــتر 
مشــتریان خود اقدام به تولید و 
معرفی نرم افزار موبایلي موســوم 
به »صــاپ« برای ارائــه خدمات 
پرکاربرد مبتني  بــر کارت کرده 
است. به منظور استفاده از خدمات 
متنوع آن کافي است آخرین نسخه 
نرم افزار را دریافت و نصب کنید و 
پس از ثبت نام و عضویت در سامانه، 

از امکانات آن نیز بهره  مند شوید.

صاپ

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

تمكين مالياتی
منظور از تمكيــن مالياتی اين اســت كه 
مؤديان، قوانيــن مالياتی كشــور را به چه 
ميزان رعايت می كنند كه اين رعايت شامل 
اعالم درآمد واقعــی، تســليم اظهارنامه، 
نگهداری و ارائه اسناد و مدارک مورد نيازبه 
مراجع مالياتی وپرداخت بدهی مالياتی در 
زمان مقرر اســت. عدم تمكين مالياتی، به 
داليل گوناگونی نظير عدم آگاهی مؤديان از 
قوانين و مقررات مالياتی و تكاليف مربوط، 
اعمال نامناسب جرايم مالياتی، ابهام مؤديان 
ازمصرف صحيح درآمدهای مالياتی و عدم 
اعالم چگونگی مصارف درآمدهای مالياتی 
برای مؤديان و...اســت. ارتقای تمكين، از 
جمله راهبردهايی اســت كه باعث تعامل 
بيشتر مؤديان با سازمان امور مالياتی كشور، 
تسريع وصول ماليات ها، كاهش هزينه های 
وصول و به تبــع آن افزايــش درآمدهای 
مالياتی خواهد شــد كه برای اين مهم الزم 
است، ســازمان امور مالياتی،عوامل موثر بر 

تمكين را شناسايی و به كار گيرد.
ثبت نام در سيستم مالياتی، تنظيم و تسليم 
به موقع اظهارنامه،نگهداری و ارائه اسناد و 
مدارک مورد نياز به مراجع مالياتی، پرداخت 
به موقــع بدهــی مالياتی در زمــان مقرر 
وهمچنين كاهش زمان تاخير در پرداخت 
ماليات ازعمده تعهدات مؤديان اســت. در 
صورت عــدم رعايت هر يــک از وظايف و 
تعهدات فوق از سوی مؤدی،رفتار وی عدم 
تمكين تلقی می شــود. پيچيدگی قوانين و 
مقررات مالياتی، عدم اطالع رسانی كامل و 
شفاف و مستمر، عدم آگاهی مؤديان مالياتی 
از قانون و فرآيند ماليات ها و اعمال نامناسب 
جرايم مالياتی برای مردم از اساســی ترين 
مشكالت تمكين و همچنين وصول ماليات 

در كشور ماست.

معاون بازرگانی شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

 ثبت رکورد صادرات محصوالت فوالدی
 در خردادماه ۹۸

معاون بازرگانی شــركت ذوب آهن اصفهان گفت: مصرف گندله در ذوب آهن افزايش داشــته كه 
مهم ترين دليل آن فرآيند جديدی است كه در ذوب آهن تعريف شده است. نعمت ا... محسنی ادامه 
داد: عقيده داريم كه بايد مصرف گندله كمتر شود؛ اما به دليل كمبود مواد اوليه آهن دار مناسب، يكی 

از اجبارهايی كه اميدوارم با تامين سنگ آهن با عيار خوب رفع شود، مصرف گندله است. 
وی با اعالم اين موضوع كه با تامين ســنگ آهن با دانه بندی مناســب و درشــت دانه و عيار خوب 
می توانيم مصرف گندلــه را كاهش دهيم، افزود: به دليل اينكه ذوب آهن متناســب با برنامه ريزی 
كه انجام داده برنامه افزايش توليد تا مرز ۳ ميليون تن در ســال جاری را دنبال می كند، در نهايت 
گندله را جزو برنامه توليد داريم البته ازنظر اقتصادی چندان مصرف آن به نفع ذوب آهن نيســت. 
وی تصريح كرد: امروز تقريبا حدود ۳ ميليون تن زغال ســنگ توليد می شود و حدود يک ميليون 
و ۵۰۰ هزار تن كنستانتره، كه اين ميزان كنستانتره بسيار كم اســت و اين مهم به دليل صادرات 

بيش ازاندازه آن  است. 
معاون بازرگانی شركت ذوب آهن با اشاره به نياز صنعت فوالد كشــور به كنستانتره گفت: مطابق 
آخرين اظهارنظری كه معاون اول رييس جمهور داشتند، صادرات كنستانتره منوط به تامين مواد 
اوليه موردنياز فوالد است و اين مهم به وزير صمت نيز ابالغ شده است. وی افزود: اميدواريم وزارت 
صمت نيز برنامه ريزی مناســبی انجام دهد تا به جای صادرات مواد اوليه با كمک به توليد محصول 
نهايی، ارزش افزوده و اشتغال در چرخه فوالد كامل شود. محسنی خاطرنشان كرد: روند رو به رشد 
صادرات ذوب آهن طی دو ماه گذشته ادامه پيداكرده و در ماه گذشته نيز ذوب آهن در زمينه صادرات 

ركوردی تاريخی زد و حدود ۱۲۱ هزار تن محصول فوالدی از كشور صادر شد.
  وی، تكرار حجــم صادراتی محصوالت فــوالدی را منوط بــه تامين مواد اوليــه موردنياز صنايع 
 فوالد كشــور دانســت و افزود: بحث تامين نياز ارزی صنعت زغال ســنگ بــرای تامين و تجهيز 
 معادن و خود صنعت زغال ســنگ بســيار مهم و ضروری اســت كه با رفع اين دغدغه شايد بتوان

  از صــادرات بيش ازانــدازه مواد اوليــه جلوگيری كــرد. اميدواريم بــا افزايش توليــد و فروش 
 محصوالت خاص و ويژه و روند رو به رشــد دريافت سفارش ها، شــرايط بهتری برای سهامداران

 رقم بخورد.

مديرعامل شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان از برنامه ريزی 
برای اجرا و برگزاری ۵۵ عنوان نمايشگاهی طی سال ۹8 در اين كالن شهر 

خبر داد.
به گزارش اداره رسانه شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان، 
علی يارمحمديان با اشاره به اينكه نمايشگاه نقش تاثيرگذاری در خروج 
بنگاه های اقتصادی و كسب و كارهای مختلف از ركود دارد، گفت: در طول 
فعاليت ۲۶ ساله شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان، هيچ گاه 
تعداد رويدادهای نمايشگاهی اين شركت از ميزان مشخصی فراتر نرفته 
بود؛ اما طی دو سال اخير با برنامه ريزی های منسجم، موفق شديم بر تعداد 

رويدادهای نمايشگاهی اصفهان بيفزاييم.
وی افزود: با تمامی تالش ها و برنامه ريزی های انجام شده، در سال گذشته 
۴۹ عنوان نمايشگاهی و در سال جاری ۵۵ عنوان نمايشگاهی پيش بينی 
و اجرا شد كه توانســت نقش تاثيرگذاری در رونق توليد و توسعه فروش 

كسب و كارها داشته باشد.
مديرعامل شركت نمايشگاه های بين المللی اســتان اصفهان با تاكيد بر 
اينكه نمونه مشابه برخی نمايشــگاه هايی كه برای سال ۹8 در اصفهان 
برنامه ريزی شده اند، در ديگر استان ها و حتی نمايشگاه بين المللی تهران 
نيز لغو و منتفی شده اند، تصريح كرد: وضعيت پرنوسان اقتصادی، تمايل 
شركت ها و كسب و كارها برای حفظ وضعيت موجود و همچنين انصراف 
بنگاه های اقتصادی از اجرای برنامه های توسعه در فعاليت های خود سبب 
شده تا تمايل كمتری به حضور در نمايشــگاه ها داشته باشند؛ بنابراين، 
بسياری از عناوين نمايشگاهی در استان های ديگر پيش از برگزاری لغو 
و منتفی شده اند؛ اما نمايشگاه اصفهان تالش كرده شرايطی برای فعاالن 
اقتصادی فراهم كند كه بتوانند با هر وضعيتی در نمايشگاه حاضر شوند و 

محصوالت و خدمات خود را به نمايش بگذارند.
وی تاكيد كرد: با جديت اعتقاد داريم كه حضور در نمايشگاه ها، می تواند به 
توسعه و رونق كسب و كارها منجر شود و بر همين اساس تالش می كنيم 
نمايشــگاه ها را به بهترين شــكل ممكن و با حضور همه جانبه صاحبان 

كسب و كار از استان اصفهان و ديگر استان های كشور برگزار كنيم.
يارمحمديان با اشــاره به برگزاری موفقيت آميز ۱۳ عنوان نمايشگاهی 
از ابتدای ســال ۹8 تاكنون در اصفهان، يادآور شد: هفدهمين نمايشگاه 
بين المللی صنعت دام، طيور، دامپزشكی و آبزيان، پانزدهمين نمايشگاه 
بين المللی سنگ، معادن و صنايع وابسته، پانزدهمين نمايشگاه بين المللی 
قطعات خودرو، يازدهمين نمايشگاه بين المللی گردشگری و صنايع دستی 
و هفدهمين نمايشــگاه بين المللی صنايع چوب از جمله نمايشگاه هايی 
بوده اند كه از ابتدای امسال در اصفهان برگزار شده اند و با برخورداری از 
كيفيت بسيار مطلوب، توانسته اند نيازهای مخاطبان اين رويدادها را به 

خوبی پاسخ دهند.
وی در بخش ديگری از صحبت های خود درباره تاثير حضور شــركت ها 
در رويدادهای نمايشــگاهی بر روند فروش محصوالت و يا انعقاد قرارداد 
با شركت های داخلی و خارجی گفت: حضور در رويدادهای نمايشگاهی 
همواره با اثرات درخور توجهی همراه بوده اســت؛ البته به شــرط آنكه 
شركت ها بتوانند از موقعيتهای ايجاد شده در اين رويدادها به نحو احسن 

استفاده كنند.
مديرعامل شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان افزود: حضور 
در يک نمايشــگاه تنها به انعقاد قرارداد و يا فــروش محصوالت محدود 
نمی شــود، بلكه برقراری يک ارتباط كاری و يا رونمايی از يک محصول 

می تواند با نتايج فراوانی از حيث همكاری های ديگر همراه باشد.

مدیرعامل نمایشگاه اصفهان خبر داد:

پيش بينی 55 عنوان نمايشگاهی در اصفهان طی سال ۹۸

مرضیه محب رسول
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برگزاری جشنواره تابستانی 
شهر من، خانه من در فالورجان

شهردار فالورجان زنگ افتتاحیه  فالورجان
»جشنواره تابستانی شهرمن، خانه من« را در پارک 
ســاحلی میثم شــهر فالورجان به صدا در آورد.به 
گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی 
شهر فالورجان، پنجشنبه شب همزمان با والدت با 
ســعادت حضرت معصومه )س( مراسم افتتاحیه 
»جشنواره تابستانی شهر من، خانه من« پس از اقامه 
نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجت االسالم 
قدوسی امام جمعه محترم شهر فالورجان بر سر مزار 
شــهدای گمنام در پارک ســاحلی میثم آغاز شد. 
شهردار فالورجان در این باره بیان داشت: جشنواره 
تابستانی شهر من، خانه من با هدف افزایش شور و 
نشــاط اجتماعی در قالب برنامه های شاد و متنوع 
سرگرم کننده برای عموم شهروندان برگزار می شود. 
جواد نصری همچنین ایجاد نشاط اجتماعی، ارتقای 
سطح فرهنگ شهروندی، غنی سازی اوقات فراغت 
خانواده ها و افزایش ســطح ســالمت روح و روان 
شهروندان را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره 

دانست.

غرق شدن ۳ نفر در استخر ذخیره 
آب روستای کهنگ اردستان

رییس هــالل احمر شهرســتان  اردستان
اردستان از غرق شدن سه نفر در استخر ذخیره آب 
کشاورزی روستای کهنگ اردستان خبر داد. منصور 
خانی اظهار داشت: ساعت ۱۹ روز جمعه غرق شدن 
سه نفر در اســتخر ذخیره آب کشاورزی روستای 
کهنگ اردستان گزارش شد. موضوع غرق شدن این 
ســه نفر توسط دهیار روســتای کهنگ همچنین 
رییس مدیریت بحران و فرماندار و بخشدار مرکزی 
اردســتان تایید شــده اســت. رییس هالل احمر 
اردستان گفت: استخر کشاورزی روستای کهنک که 
به صورت سد ساخته شــده دارای ۲۰ متر عمق و 
مجهز به وســایل ایمنی از قبیل تابلوهای هشدار 

دهنده و فنس است. 
خانی افزود: دو نفر جوان با عبور از فنس استخر اقدام 
به شنا کرده اند که دچار غرق شدگی می شوند و پدر 
خانواده برای نجات آنها اقدام می کند؛ اما در نهایت 

هر سه نفر غرق می شوند. 

با مسئوالن

نجف آباد، نخستین تولیدکننده عسل استان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

رییسثبتاحوالتیرانوکرون:
10 درصد مردم تیران وکرون 

کارت ملی هوشمند ندارند
رییــس ثبــت احــوال   تیران و کرون
تیران وکرون با اشاره به ارائه همه خدمات بر اساس 
کارت ملی هوشــمند، اظهارکرد: ۵۵ هزار نفر از 
جمعیت این شهرستان باالی ۱۵ سال هستند که 
باید برای تعویض کارت ملی قدیمی اقدام و کارت 
ملی جدید دریافت کنند که تاکنون ۹۰ درصد از 
این افــراد در این زمینــه اقــدام کرده اند. اصغر 
رضــازاده افــزود: ۱۰ درصــد از جمعیت هدف 
تیران وکرون کارت ملی هوشمند ندارند و باید برای 
دریافــت آن اقدام کننــد. رییس ثبــت احوال 
تیران وکــرون با بیــان اینکه ارائــه خدمات در 
ســازمان ها و نهادهای دولتی بر اســاس کارت 
هوشــمند اســت، تصریح کرد: کوتاهی افراد در 
دریافت این کارت موجب اختالل در ارائه خدمات 
به آنها خواهد شــد. رضازاده عنوان کرد: سرعت 
صدور کارت ملی هوشمند افزایش یافته و افراد با 
مراجعه به پایگاه الکترونیکی ثبت احوال می توانند 

برای این کار اقدام و فرآیند اداری را انجام دهند. 

رییسجهادکشاورزینجفآباداعالم
کرد:

نجف آباد، نخستین 
تولیدکننده عسل استان

رییــس جهــاد کشــاورزی  نجف آباد

نجف آباد با بیان اینکه در حال حاضر چهار هزار و 
۵۰۰ هکتار باغ و بیش از ســه هزار و ۵۰۰ هکتار 
زمین زراعی در این شهرستان وجود دارد، اظهار 
کرد: در مجموع ۴۰ هزار نفر به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم در بخش کشاورزی نجف آباد مشغول 
به کار هســتند. همت علــی انصــاری ادامه داد: 
مساحت باغات شهرستان تا چند سال قبل به مرز 
۱۱ هزار هکتار نیز رسید، ولی تدوام خشکسالی ها 
و توسعه شهر، باعث تغییر کاربری بخشی از این 
باغ ها شــده اســت. وی با بیان اینکه ۶۰۰ واحد 
دامداری سبک در نقاط مختلف شهرستان فعال 
است، اظهار کرد: نجف آباد رتبه نخست تولید بادام، 
جایگاه دوم پرورش ماهیان زینتی و رتبه ســوم 
تولید زعفران در استان را به خود اختصاص داده 
است. انصاری با اشاره به وجود بیش از ۳۵۰ هزار 
کلنی زنبور در این شهرستان، گفت: بیش از نیمی 
از عسل اســتان در نجف آباد تولید می شود و به 
همین دلیل این شهرستان جایگاه نخست تولید 
عسل را به خود اختصاص داده و بیش از یک هزار و 
۸۰۰ نفر نیز عضو شرکت های تعاونی زنبورداران 

بخش مرکزی و بخش مهردشت هستند.

رییس اتاق اصناف شهرستان  خمینی شهر
خمینی شــهر، گفت: خمینی شــهر در مجاورت 
اصفهان قــرار دارد و بدون تردید رونــق بازار این 
شهرستان پرجمعیت، اثر زیادی بر رشد اقتصادی 
مرکز استان دارد. عباســعلی مسیبی با اعالم رتبه 
دوم استانی شهرســتان خمینی شــهر در تعداد 
صنوف، اظهار کرد: شهرســتان خمینی شــهر به 
واســطه تعداد واحد صنفی بعد از مرکز استان در 
سطح ۲۳ شهر استان، حائز رتبه اول است و بالغ بر 
۲۰ هزار مجموعه صنفی در بخش های مختلف نظام 
صنفی مشغول فعالیت هســتند. از این تعداد نیز 
تقریبا نزدیک به ۱۸ هزار واحد صنفی شناسنامه دار 
و ۲ هزار واحد صنفی، بــدون پروانه اند که به مرور 
زمان در حال ساماندهی هستند. وی با اعالم اینکه 
خمینی شــهر در اتاق ایران نماینده نیز دارد، ادامه 
داد: دیدگاه و نگرش ما در این دوره شهرستانی است 
و سعی بر این است که کل شهرستان را به صورت 
واحد ببینیــم. رییس اتــاق اصناف شهرســتان 
خمینی شــهر با اعــالم فعالیــت ۵۰ اتحادیه در 
شهرســتان خمینی شــهر، افــزود: اصنــاف این 
شهرســتان به صورت واحدهای صنفی تولیدی، 
توزیعی، خدماتی و خدمات فنی مشــغول به کار 
هستند و تقریبا از نظر تعداد بین آنان تعادل برقرار 

است.
قدمت200سالهفروشدامدرخمینیشهر

مسیبی افزود: خمینی شهر در صنعت کشور نقش 
مهمی دارد؛ زیرا فعاالن معدنکاری، ســنگ بری، 
حوله بافان و تولیدکنندگان پوست در ایران به این 
شهرستان تعلق دارند، ولی علی رغم این توانایی ها 
توجه چندانی به این شهرســتان نمی شود. وی با 
اشــاره به قدیمی ترین حرفه خمینی شــهر و رتبه 

دوم آن در کشــور گفت: 
برخی مشاغل شهرستان 
خمینی شهر مثل فروش 
دام در ایــران بی نظیــر 
اســت و بعد از استان قم 
دومین عرضه کننده دام 
زنده کشور اســت و این 
شغل بالغ بر ۲۰۰ سال در 

شهرستان قدمت دارد. رییس اتاق اصناف به شغل 
کهن زهتابی در خمینی شهر اشاره کرد و افزود: این 
شــغل به فرآورده های دامی مربوط می شود و جزو 
مشاغل کهن خمینی شــهر است که باید زهتاب ها 
و دباغ ها ساماندهی شــوند و اتحادیه ای برای آنها 
در نظر گرفته شــود. مســیبی در مورد حمایت از 

این مشــاغل با اشاره به 
قانون نظام صنفی گفت: 
در شهرهایی که زیر ۵۰۰ 
هزار نفــر جمعیت دارند 
باید برای تاســیس یک 
اتحادیه واحد صنفی شان 
به ۵۰ عدد برسد که این 
قانون برای ایجاد اتحادیه 
محدودیت ایجاد می کند؛ اما سیاســت اتاق بر این 
بوده کــه اتحادیه دباغ ها و زهتاب هــا را به صورت 
مستقل تشکیل دهد. وی ادامه داد: در حال حاضر 
۳۸ مورد شغل زهتابی شناســایی شده و در صدد 
هســتیم تا اواخر امســال این اتحادیه را برای آنها 
تشــکیل دهیم. در مورد دیگر مشــاغل نیز چون 

گیوه دوزی و پاالن دوزی و ... نیز با اتحادیه صنایع 
دســتی صحبت کرده ایم که طی چند ماه آینده با 

اتحادیه صنایع دستی ادغام شوند.
اتحادیهخیاطــان،قدیمیتریناتحادیه

خمینیشهر
وی اتحادیه پوشــاک و خیاطــان را قدیمی ترین 
اتحادیه شهرستان خمینی شهر معرفی کرد و افزود: 
قدیمی ترین اتحادیه شهرســتان، اتحادیه پوشاک 
و خیاطان اســت و بعد از آن اتحادیه های خواربار، 
خرازی و پالســتیک و لوازم خانگــی و درودگران 
است. مسیبی بر نقش مهم شهرستان خمینی شهر 
در اقتصاد و تولید اســتان اصفهان و حتی کشــور 
تاکید کرد و افزود: خمینی شهر در مجاورت اصفهان 
قرار دارد و بدون تردید رونق بازار این شهرســتان 
پرجمعیت، اثر زیادی بر رشد اقتصادی مرکز استان 
دارد. برای نمونه شاهد حضور مشتریان اصفهانی ها 
در »دوشنبه بازار« خمینی شهر برای خرید اجناس 
ضروری هستیم. خمینی شــهر و نجف آباد از مرکز 
اســتان نیز متقاضی خرید دارند که نشان دهنده 

انصاف کسبه آنهاست.
مجوزضایعاتفروشیصادرنمیشود

رییس اتاق اصناف شهرستان خمینی شهر در مورد 
ضایعات فروشی ها و رشــد قارچ گونه آنها در این 
شهرستان گفت: این مورد، دغدغه روز شهرستان 
است. طبق جلساتی که برگزار شده و مصوبه شورای 
تامین شهرستان، مقرر شده تا اطالع ثانوی مجوز 
ضایعاتی صادر نشود. در حال حاضر نیز در مرحله 
شناسایی کل واحدها اعم از پروانه دار و بدون پروانه 
هســتیم که تاکنون حدود ۱۵۰ مورد شناســایی 
 شــده اند که نزدیک بــه نصف آنها پروانه کســب

 ندارند.

نقش خمینی شهر در رشد اقتصادی اصفهان

رییس اتحادیه صنف گوسفندداران دهاقان گفت:  دهاقان
قیمت گوشت در بازار توسط واسطه ها تعیین می شود و دامداران 
هیچ سودی از فروش دام ندارند. تیمور فرهمندیان با اشاره به بحران 
کمبود دام سبک و قیمت گوشــت در این شهرستان، اظهار کرد: 
متاسفانه فاصله بین تولیدکننده و خریداران گوشت، زیاد شده و در 

این میان، سود زیادی در جیب واسطه ها و دالالن می رود. وی ادامه 
داد: سود دالالن از هر یک کیلوگرم گوشت، ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان 
است وتولیدکننده هیچ بهره ای از فروش دام ندارد. رییس اتحادیه 
صنف گوسفندداران دهاقان با اشاره به انعقاد قرار داد با چهار شرکت 
برای شناسنامه دار کردن دام های سبک و سنگین کشور، خاطرنشان 

کرد: این کار باعث می شــود ورود و خروج دام کنترل و از قاچاق و 
سرقت جلوگیری شود. فرهمندیان تصریح کرد: در این طرح به هر 
دام کد چند رقمی داده می شود که بیانگر کشور، شهرستان و دامدار 
است و با ثبت آن در سامانه مخصوصی، خرید و فروش دام تنها با 

ارائه سند ممکن می شود.

رییساتحادیهصنفگوسفندداراندهاقان:
جوالن واسطه ها در بازار گوشت دهاقان

رییساتاقاصنافشهرستانخمینیشهرتشریحکرد:

 خمینی شهر در مجاورت اصفهان 
قرار دارد و بدون تردید رونق بازار 

این شهرستان پرجمعیت، اثر زیادی 
بر رشد اقتصادی مرکز استان دارد

مفاد آراء
4/136 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

1- رأی شماره 721 مورخ 98/03/13 هیأت : آقای علیرضا ناظمی بیدگلی فرزند حسینعلی 
شماره شناسنامه 9698 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 81.45 مترمربع شماره پالک 3160 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از 

مالک رسمی حسین ستاری
2- رأی شماره 728 مورخ 98/03/18 هیأت : آقای ایوب مجیدی بیدگلی فرزند ابوالفضل 
شماره شناسنامه 193 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 97.25 مترمربع شماره پالک 3161 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از 

مالک رسمی علی ناظمی
3- رأی شــماره 725 مورخ 98/03/18 هیأت : آقای مهدی عارضی بیدگلی فرزند احمد 
شماره شناسنامه 6190049559 سه دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه بمساحت 86.50 
مترمربع شــماره پالک 914 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی مرتضی ناظمی
4- رأی شــماره 902 مورخ 98/03/25 هیــأت : آقای مهدی روشــنائی بیدگلی فرزند 
ابوالقاسم شماره شناسنامه 1250128250 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع 
شماره پالک 976 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
5- رأی شماره 952 مورخ 98/03/30 هیأت : آقای حبیب صباحی بیدگلی فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 8390 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50.2 مترمربع شماره پالک 977 
فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . 

ابتیاعی از مالکین رسمی
6- رأی شماره 714 مورخ 98/03/13 هیأت : آقای هوشنگ قاسمی فرزند حیدر شماره 
شناسنامه 20 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 105.10 مترمربع شماره پالک 101 فرعی از 
3 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از 

مالکین رسمی محمد کلیوند عبدی و شبنم سادات حسین زاده بیدگلی
7- رأی شماره 713 مورخ 98/03/13 هیأت : خانم زهرا خندان بیدگلی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 7 ششدانگ یکباب ساختمان احداثی در عرصه موقوفه بمساحت 90 مترمربع 
شماره پالک 2 فرعی از پالک 535 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  

. ابتیاعی از مالک رسمی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل
8- رأی شــماره 954 و 955 مورخ 98/03/30 هیأت : آقــای ابوالفضل چتری بیدگلی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 201 و خانم فاطمه نجف آبادی آرانی فرزند علی آقا شماره 
شناسنامه 96 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 104 مترمربع شماره پالک 217 
فرعی از 2 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . 

ابتیاعی از مالکین رسمی وراث حسین چتری
9- رأی شــماره 554 مورخ 98/02/25 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 67.25 مترمربع شماره پالک 
21فرعی مفروز از قسمتی از مشاعات 2163اصلی و 1فرعی مفروز از 3108اصلی و 9فرعی 
مفروز از قسمتی از کوچه جز پالک 2138و 2139اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل  . مالک رسمی 

10- رأی شــماره 555 مورخ 98/02/25 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 56.27 مترمربع شماره پالک 
22فرعی مفروز از 4فرعی مفروز از 2163اصلی و 10فرعی مفروز از کوچه که جز پالک 
2138و 2139اصلی  و2فرعی از 3108اصلی واقــع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل  . مالک رسمی 
11- رأی شــماره 723 مورخ 98/03/18 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 73.50 مترمربع شماره  پالک 
23فرعی مفروز از 15فرعی از 2163اصلی و 3فرعی مفــروز از 3108اصلی و 11فرعی 
مفروز از کوچه که قبال جز پالک 2138 و 2139 اصلی بوده است واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل  . مالک رسمی 
12- رأی شــماره 724 مورخ 98/03/18 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 79.76 مترمربع شماره پالک 
24فرعی مفروز از قســمتی از 13فرعی از 2163اصلی و 4فرعی مفروز از 3108اصلی و 
12فرعی که سابقا کوچه جز پالک 2138و 2139اصلی  واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل  . مالک رسمی
13- رأی شــماره 327 مورخ 98/02/15 هیأت : آقای اصغر مشرقیان آرانی فرزند میرزا 
شماره شناسنامه 8627 ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 205.50 مترمربع شماره 
پالک 108 فرعی از 4 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی آقای میرزا مشرقیان و خانم فاطمه خرم آبادی
14- رأی شــماره 528 و 529 مورخ 98/02/24 هیأت : آقای  سلمان شیخ حسنی آرانی 
فرزند علی اکبر شــماره شناســنامه 649 و خانم آرزو قندی آرانی فرزند علیرضا شماره 
شناسنامه 1250006732 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 167 مترمربع شماره 
پالک 109 فرعی از 4 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی معصومه خواجه منصوری
15- رأی شماره 530 مورخ 98/02/24 هیأت : خانم فاطمه فخرآبادی آرانی فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 203 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 570.5 مترمربع شماره پالک 
110 فرعی از 4 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکــن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالک رسمی
16- رأی شــماره 715 مورخ 98/03/13 هیأت : آقای عباس آقــا فخریان آرانی فرزند 
سیدکاظم شماره شناسنامه 420 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 28.80 مترمربع شماره 
پالک 12 فرعی از 5 فرعی از پالک 2634 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل  . ابتیاعی از وراث مرحوم سیدکاظم فخریان و ربابه منصوری )مالکین رسمی(
17- رأی شــماره 716 مورخ 98/03/13 هیأت : آقای عباس آقــا فخریان آرانی فرزند 
سیدکاظم شماره شناسنامه 420 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 77.50 مترمربع شماره 
پالک 13 فرعی از 7و8و9 فرعی از پالک 2634 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگل  . ابتیاعی از وراث مرحوم ســیدکاظم فخریــان و ربابه منصوری )مالکین 

رسمی(
18- رأی شماره 527 مورخ 98/02/24 هیأت : آقای محمدجواد بزرافشان فرزند حسین 
شماره شناســنامه 340 ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 153.41 مترمربع شماره 
پالک 9864 فرعی از 908 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالکین رســمی امراله قدیری و مهدی قدیری و خانم ام 

البنین بلندی آرانی
19- رأی شماره 691 مورخ 98/03/12 هیأت : خانم منور صدیقیان آرانی فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 6588 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 332.85 مترمربع شماره پالک 
9871 فرعی از 526 و 527 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل  . مالک رسمی
20- رأی شماره 953 مورخ 98/03/30 هیأت : خانم جمیله دانه گردی فرزند ابوالقاسم 
شماره شناسنامه 7098 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 428.75 مترمربع شماره پالک 

9881 فرعی از 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالکین رسمی وراث حسن غفوره 

21- رأی شــماره 531 و 532 مورخ 98/02/24 هیأت : آقای  سعید باصری آرانی فرزند 
مهدی شماره شناســنامه 6190091768 و آقای علی باصری آرانی فرزند مهدی شماره 
شناسنامه 6190036481 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 63 مترمربع شماره 
پالک 3297 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی محمد خلعت بری
22- رأی شــماره 726 مورخ 98/03/18 هیأت : آقای عباس خدام حضرتی آرانی فرزند 
نعمت اله شماره شناسنامه 46 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع شماره پالک 
3302 فرعی از 13 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل  . مالک رسمی 
23- رأی شــماره 727 مورخ 98/03/18 هیأت : آقای عباس خدام حضرتی آرانی فرزند 
نعمت اله شماره شناسنامه 46 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 114 مترمربع شماره پالک 
3303 فرعی از 13 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل  . مالک رسمی 
 24- رأی شــماره 719 و 720 مورخ 98/03/13 هیأت : آقای  محمد بیلدار آرانی فرزند 
حبیب اله شماره شناسنامه 6190008781 و خانم خاتونی رحیم آرانی فرزند یداله شماره 
شناسنامه 14 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 242.40 مترمربع شماره پالک 
3304 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  

. ابتیاعی از مالک رسمی محمد داداشی
25- رأی شــماره 535 مورخ 98/02/24 هیأت : آقای علی اصغر قدیریان آرانی فرزند 
علی اکبر شماره شناسنامه 1250093589 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 125.5 مترمربع 
شماره پالک 1969 فرعی از 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی جمیله المع اف
26- رأی شــماره 533 و 534 مورخ 98/02/24 هیأت : آقای  حسن دهقان آرانی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 1250058279 و خانم محدثه احسن زاده آرانی فرزند جعفر شماره 
شناسنامه 6190029264 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع شماره 
پالک 1970 فرعی از 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی روح اله منصوری فرد
27- رأی شماره 717 مورخ 98/03/13 هیأت : آقای دخیل داروغه گی آرانی فرزند ناصر 
شماره شناسنامه 439 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 182 مترمربع شماره پالک 1971 
فرعی از 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
28- رأی شــماره 698 مورخ 98/03/12 هیأت : آقای احســان صفــرزاده آرانی فرزند 
صفرعلی شماره شناسنامه 157 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 81 مترمربع شماره پالک 
1972 فرعی از 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالکین رسمی
29- رأی شــماره 717 مورخ 98/03/13 هیأت : آقای وحید صدفی آرانی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 6190042767 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 61.65 مترمربع شماره 
پالک 1973 فرعی از 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی ماشااله بانویی
30- رأی شماره 537 و 538 مورخ 98/02/24 هیأت : آقای  مهدی ناضر حضرتی آرانی 
فرزند مرتضی شماره شناسنامه 6190031684 و خانم مولود قربانی فرزند اصغر شماره 
شناسنامه 0570076651 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 78 مترمربع شماره 
پالک 1214 فرعی از 367 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی مرتضی ناظر حضرتی
31- رأی شــماره 703 مورخ 98/03/12 هیأت : آقای مجید نوری فرزند مرتضی شماره 
شناسنامه 46 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 435.5 مترمربع شماره پالک 1776 فرعی 

از 152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 
و بیدگل  . ابتیاعی از مالکین رسمی وراث نورمحمد و حسنعلی نوری 

32- رأی شــماره 536 مورخ 98/02/24 هیأت : آقای عباس میرزائی فرد بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 443 ششــدانگ یکباب انباری ضایعات بمساحت 140 مترمربع 
شماره پالک 6335 فرعی از 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی محمدصابر میرزایی فرد
33- رأی شماره 956 مورخ 98/03/30 هیأت : آقای حسین صانعی بیدگلی فرزند احمد 
شماره شناسنامه 550 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 112.16 مترمربع شماره پالک 
6336 فرعی از 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی علی محمد خورشیدی پور 
34- رأی شــماره 690 مورخ 98/03/12 هیأت : آقای حســین ســالمی بیدگلی فرزند 
محمود شــماره شناســنامه 1250111307 ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمساحت 
75.65 مترمربع شــماره پالک 6339 فرعی از 227 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع 
 در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی

 ماشااله خادم
35- رأی شــماره 901 مورخ 98/03/25 هیأت : خانم ریحانه معظمــی بیدگلی فرزند 
علی محمد شماره شناسنامه 92 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 388.42 مترمربع شماره 
پالک 6343 فرعی از 5640 فرعی و 5241 فرعی و باقیمانده 163 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی زهرا رمضانی و مرضیه چتری و علیجان بهمنی
36- رأی شــماره 957 مــورخ 98/03/30 هیــأت : خانم اشــرف ســادات مریخی 
فرزند سیدماشــااله شــماره شناســنامه 8815 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 50 
مترمربع شــماره پالک 6347 فرعــی از 163 فرعــی از پالک 2840 اصلــی واقع در 
 ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی

 حسین حاجی بابازاده
37- رأی شــماره 694 مورخ 98/03/12 هیأت : صنایع نســاجی قاجار ایرانیان شناسه 
ملی 14004711307 ششــدانگ یکباب کارخانه به مساحت 4969.40 مترمربع شماره 
پالک 888 فرعی از 551 و 594 فرعــی از پالک 2876 اصلی واقــع در آران و بیدگل 
 بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رســمی و ابتیاعی از مالک رســمی شــرکت

 فرش احتشام کاشان
38- رأی شماره 540 مورخ 98/02/24 هیأت : آقای عباسعلی رفیعی نوش آبادی فرزند 
محمدعلی شماره شناسنامه 86 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 130.8 مترمربع شماره 
پالک 3945 فرعی از 2669 فرعی و 2670 فرعی و قسمتی از مشاعات پالک 473 فرعی 
از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک 

رسمی محمدعلی رفیعی نوش آبادی
39- رأی شماره 708 مورخ 98/03/12 هیأت : آقای محمد ناصری فرد فرزند عقیل شماره 
شناسنامه 419 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 139.5 مترمربع شماره پالک 3947 فرعی 
از 3870 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نــوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . 

ابتیاعی از مالک رسمی ابوالفضل روشنی
40- رأی شــماره 705 مورخ 98/03/12 هیأت : آقای جعفر مطلبی محمدآبادی فرزند 
رمضان شماره شناسنامه 16 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 146.5 مترمربع شماره پالک 
608 فرعی از پــالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخــش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل  . ابتیاعی مع الواسطه از مالکین رسمی 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/04/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/04/31

 م الف:522237   عباس عباس زادگان ر ییس اداره ثبت اسناد و امالک  آران و بیدگل
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 سرداری که
 عاشق گلستان شهدای اصفهان است....
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مقابله با قاچاق سوخت از  مرکز تا مرز

پیشنهاد سردبیر:

فقدان سند مالکیت
4/131   سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین پالک ثبتی شــماره 13893 فرعی واقع در 
اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ذیل ثبت 25484 در صفحه 
559 دفتر 297 امالک  به نام جمیله طحانی صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده 
با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده: 32001208-98/3/29 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 19939-98/3/28 به گواهی دفتر 
خانه 51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:520352 عصاری رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )212 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/132  آقای محمد علی  محالی اردســتانی دارای شناســنامه شــماره 6684 به شرح 
دادخواست به کالسه  211/98 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی محالی اردستانی به شناسنامه 2851 در تاریخ 93/8/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است پنج پسر و 
یک دختر که عبارتند از: 1- محمود محالی اردستانی ، ش.ش7320 متولد 42/7/1 صادره 

از اردســتان فرزند متوفی 2- نصراله محالی اردســتانی، ش.ش 6949 متولد 37/1/15 
صادره از اردستان فرزند متوفی 3- مختار محالی اردستانی ، ش.ش 156 متولد 48/4/1 
صادره از اردستان فرزند متوفی 4- احمد محالی اردستانی، ش.ش 7436 متولد 44/8/10 
صادره از اردســتان فرزند متوفی، 5- محمد علی محالی اردستانی، ش.ش 6684 متولد 
34/1/15 صادره از اردستان فرزند متوفی 6- صدیقه محالی اردستانی، ش.ش 116 متولد 
50/6/2 صادره از  اردســتان فرزند متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 520358 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )196 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/133  آقای محمد علی  محالی اردســتانی دارای شناســنامه شــماره 6684 به شرح 
 دادخواســت به کالســه  210/98 ش 1 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
 نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان شــاهرخ خســروی اردســتانی به 
شناســنامه 5761 در تاریخ 93/5/3 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است پنج پســر و یک دختر و یک همسر دائمی که عبارتند از: 
1- محمد علی محالی اردستانی، ش.ش 6684 متولد 34/1/15 صادره از اردستان فرزند 
متوفی 2- محمود محالی اردستانی، ش.ش 7320 متولد 42/7/1 صادره از اردستان فرزند 
متوفی 3- مختار محالی اردستانی، ش.ش 156 متولد 48/4/1 صادره از اردستان فرزند 
متوفی 4- احمد محالی اردستانی، ش.ش 7436 متولد 44/8/10 صادره از اردستان فرزند 
 متوفی 5- صدیقه محالی اردستانی، ش.ش 116 متولد 50/6/2 صادره از اردستان فرزند

  متوفــی 6- نصرالــه محالــی اردســتانی، ش.ش 6949 متولد 37/1/15 صــادره از 

 اردســتان فرزند متوفی 7- علی محالــی اردســتانی، ش.ش 2851 متولد 1303/7/1 
صادره از اردستان همسر متوفی.   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: 520355 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )199 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/134  آقای محمد روشــنی بادی فرزند ماشاءا... باستناد شــهادت نامه و گواهی فوت 
 و رونوشت شناســنامه ورثه طی درخواستی به شــماره کالســه 214/98 به این شورا 
 چنین اشــعار داشــته اســت که شــادروان عبدا... روشــنی بادی فرزند ماشــاءا... در
 اقامتگاه دائمی خود فــوت نموده و ورثه حیــن الفوت آن مرحوم عبارتنــد از: 1- زهرا 
 جعفری ده آبادی نســبت همســر به کدملی 1239866046، 2- ماشاءا... روشنی بادی 
نســبت پدر به کدملی 1239749295، 3- معصومه قنبریان نســبت مــادر به کدملی 
1239754280، 4- فاطمه روشــنی بادی نســبت فرزند به کدملــی 1250751241، 
5- زینب روشنی بادی نسبت فرزند به کدملی 1230109331،  لذا مراتب جهت نشر در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و 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: 520291 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف بادرود)149 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/135  آقای سید ولی اله نقوی الحسینی دارای شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست 
به کالسه  140/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان ســید علی اصغر نقوی الحسینی به شناســنامه 636 در تاریخ 1396/5/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- ســید ولی اله نقوی الحسینی، ش.ش 17 نســبت با متوفی فرزند 2- فاطمه سادات 
نقوی الحسینی، ش.ش 22 نسبت با متوفی فرزند 3- ســید علی اکبر نقوی الحسینی، 
ش.ش 7 نســبت بامتوفی فرزند 4- فخری نقوی الحسینی، ش.ش 14 نسبت با متوفی 
همسر )فرزند سید عزیز( . اینک با انجام تشــریفات 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 521250 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )158 کلمه، 

2 کادر(

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودروی پرایــد مــدل 
 1393 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره پــاک 
 946 ن 44- ایران 13 و شماره موتور 5134121 و شماره شاسی

خــودرو  ملــی  شناســه  و   NAS411100E3668107
IRPC931V2AU668107  بــه نام آقای مســعود خدارحمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

موضوع جلســه، عملکرد و فعالیت نیــروی انتظامی 
استان در سه ماهه ابتدایی سال 98 نسبت به سه ماه 
مشابه سال قبل بود. برخی آمارها مثبت و خوشایند و 
برخی هم منفی بود. آمارها را سردار »معصوم بیگی« 
فرمانده انتظامی اســتان به خبرنــگاران داد. مقام 
مسئولی که رویه و رویکرد قابل توجه و تقدیر نیروی 
انتظامی اصفهان در تعامل مدام و مثبت و سازنده با 
رسانه های استان را با همین نشست های خبری تداوم 
بخشیده و لبخندی که بر لب دارد، به خبرنگاران این 
اجازه را می دهد که در اثنا و حاشیه نشست ها، کمی 
با او گپ و گفت کنند، گالیه ها و نقدهای خود را بیان 
کنند و حتی از مشکالت بگویند و پیشکسوت ها هم 
به خود این اجازه را می دهند که میان گپ و گفت ها، 
شوخی هم بکنند و سردار نه تنها عصبانی نمی شود که 
با لبخند، پاسخ نقدها، سواالت و شوخی ها را می دهد.

دیروز فرصتی بود تا با عالی ترین مقام انتظامی استان 
رودررو به گفت و گو بنشــینیم. سردار با لبخند از راه 
رسید همراه با سایر فرماندهان. از رییس آگاهی گرفته 
تا رییس پلیس فتا و سرپرست راهور که به تازگی به 
جای سرهنگ رضایی آمده اســت. فرمانده انتظامی 
استان بدون حاشیه رفتن و ســخنرانی های معمول 
در این جلسات، به سراغ اصل مطلب رفت: »عملکرد 

نیروی انتظامی استان در آینه آمار«.
آمارهایی که اغلب مثبت بود و نشان از قاطعیت نیروی 
انتظامی در حوزه برخورد با »ســارقین«، »قاچاق و 
قاچاقچی« و برهم زنندگان نظــم عمومی و امنیت 
مردم داشت. همان هایی که سردار بارها تاکید کرده 

»خط قرمز« پلیس است.
خبرنگاری درباره شایعه رفتن سردار از اصفهان پرسید 
و فرمانده انتظامی اســتان با لبخند تکذیب کرد و با 
قاطعیت پاسخ داد که چنین خبری نیست و تازه آمده 

و به خدمتگزاری خود ادامه می دهد.
میان ســخنانش چندباری از برنامه های پلیس برای 
رسیدگی به فرزندان شــهدا گفت. از انس و الفتی که 
با »گلستان شهدا« ی این شهر پیدا کرده و حقی که 
شــهدا به گردن ما دارند و وظیفه ای که ما نسبت به 

فرزندان شهدا به گردن داریم.
از خصایص دوســت داشــتنی ســردار، همین یاد 
مدام »شــهدا« اســت که در کالم او جاری و ساری 
اســت. صداقت کالمش هنگام حرف زدن از شهدا و 
فرزندانشان، به دل می نشــیند و آرزو می کنیم همه 
مســئوالن این کشور، یادشــان نرود خون چندهزار 
شهید روی خاک های خوزستان و کردستان و بعدترها 
در حلب و نبل و الزهرا و .... بر زمین ریخت، تا خط و 
خشــی به خال ابروی امنیت و آرامش این سرزمین 
نیفتد و کاش حواسمان باشد چقدر مدیونشان هستیم 
و چقدر وظیفه داریــم که فرزندانشــان را فراموش 

نکنیم.

سمیه پارسادوست
مقابله با قاچاق سوخت از  مرکز تا مرز

سردار مهدی معصوم بیگی در نشست خبری روز گذشته خود با اصحاب رسانه به بیان آمار 3 ماهه فعالیت نیروی انتظامی استان اصفهان در سال 98 و در حوزه های مختلف پرداخت که در ادامه آن را می خوانید.

در سرقت های مهم، سرقت به عنف و سرقت های مســلحانه با کاهش قابل توجهی مواجه 
هستیم، در 3 ماهه اول سال 98 تعداد 28 باند سرقت شناسایی شده و با آنها برخورد شده 
است، در حوزه انهدام باندهای سرقت از منازل با 29 درصد، بیشترین انهدام را داشته ایم، 
سرقت داخل خودرو با 15 درصد و باندهای سارقان اماکن هم 14 درصد از سهم کل باندهای 
منهدم شده را دارند، همچنین در سال جاری 36 درصد افزایش دستگیری متهمان سرقت 

را داشته ایم، اموال مکشوفه از سارقان نیز بالغ بر 160 میلیارد ریال ارزش داشته است.

سرقت

در زمینــه انهدام باندهــای جعل و 
کالهبرداری در اســتان اصفهان در 
3 ماهه ســال جاری نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته افزایش 22 
درصدی را داشــته ایم. ارزش ریالی 
جرائم اقتصادی بیش از 300 درصد 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 

افزایش داشته است.

جعل و کالهبرداری

در زمینه جانباختــگان ناشــی از تصادفات 
درون شــهری، کاهش 9 درصدی را شــاهد 
بودیم. ســهم موتورســیکلت درون شهر در 
تصادفات فوتی 32 درصد، سهم عابر پیاده 49 
درصد و سایران هم 19 درصد است، در زمینه 
تعداد جانباختگان راکبان موتورسیکلت سوار 
26 درصد کاهش را در 3 ماهه ابتدایی سال 98 
داشته ایم؛ اما تعداد جانبختگان عابر پیاده 22 

درصد با افزایش مواجه بوده است.

تصادفات درون و برون شهری

از ابتدای سال جاری تاکنون 12 تن انواع مواد مخدر در استان اصفهان در سال جاری کشف شده است، 
همچنین 36 باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و دســتگیر شده اند؛ در همین رابطه 335 طرح 
پاکسازی نقاط آلوده در سطح استان اجرایی شــده که در این طرح، افزایش 29 درصدی جمع آوری 

معتادان متجاهر و توزیع کنندگان مواد مخدر را داشته ایم.

اقدامات پلیس اصفهان در رابطه با مبارزه بامواد مخدر

ایــن طــرح از اول تیرمــاه در جاده هــای 
برون شــهری و درون شــهری آغاز و اجرایی 
شده است. در این طرح ظرفیت بسیار خوبی 
به کار گرفته شده که بتوانیم آمار جانباختگان 
ناشی از تصادفات  راکاهش دهیم؛ البته مردم 
در کاهش این آمار، نقش اول را بازی می کنند 
به این دلیل که به میزانی که قوانین و مقررات 
رعایت شود به همان میزان با کاهش تصادفات 
به ویژه تصادفات پرشــدت مواجه هستیم، از 
مردم و رانندگان تقاضا می شود رعایت قوانین 
و مقررات را داشته باشند که خود و دیگران را با 
مخاطره مواجه نکنند.در برخورد با توقف های 
غیرمجــاز و پارک هــای دوبــل، جدی تر از 
همیشه خواهیم بود. در این رابطه خودروهای 
مکانیزه ثبت تخلف را افزایش داده ایم، یکی از 
موضوعاتی که در طرح تابستانه منظور شده، 
همین است که در سطح معابر حرکت کرده و به 
صورت سیستمی و مکانیزه خودروهای دارای 
پارک دوبل یا توقف کرده زیر تابلوهای ممنوعه 
را به صورت اتوماتیک جریمه می کنند؛ جریمه 
کردن مکانیزه خودروها کاری مشــترک بین 
نیروی انتظامی و شهرداری بوده؛ اما مسئولیت 
اصلی آن با پلیس اســت، در حــال حاضر 3 
خودروی سیار فعال شده که باید افزایش پیدا 
کند و در گام بعدی هم در شهرســتان ها این 
طرح اجرا شــود.همچنین در طرح تابستانه 
پلیس برخورد با تخلفات حادثه ســاز را داریم 
و 180 تیم هم برای اجرای طرح تابستانه در 

پلیس راه به کارگیری شده است.

طرح تابستانه پلیس

در ایــن طرح بالغ بــر 2 هزار 
خودرویی که بــرای نوامیس 
مــردم ایجاد مزاحمــت و در 
»دور دور« شرکت کرده و نظم 
عمومی معابر و خیابان ها را بر 

هم می زدند، توقیف شدند.

طرح ظفر 5

هــزار   800 حــدود 
امدادخواهــی بــه صورت 
روزانــه از پلیــس 110 
صــورت گرفته اســت که 
تصادفات، نزاع و درگیری 
و سرقت در رتبه های اول تا 

سوم قرار داشته اند.

امدادخواهی از 110

درصــدی   100 افزایــش 
جرائــم در فضای مجــازی را 
داشته ایم. برداشت از حساب، 
یانــه ای و  کالهبــرداری را
برداشــت های غیــر مجــاز 
اینترنتــی در رتبه هــای اول 
تا ســوم قرار دارنــد. در 3 ماه 
ســال جاری طرح ویژه ای را با 
هدف افزایش امنیت کاربران 
در واحدهــای ارائــه خدمات 

اینترنتی استان اجرا کرده ایم.

فضای مجازی

در زمینه مبارزه با خرده فروشــان 
مواد در پارک هــا، نیروی انتظامی 
اســتان اصفهان، طــرح کام را در 
حال اجرا دارد و مرحلــه اول آن با 
حضور در یکــی از مناطق اصفهان 
انجام و نمایشــگاهی هــم برگزار 
شــد و مشــاورانی هم حضور پیدا 
کردنــد. در مرحلــه دوم هم 500 
نفر از دانش آمــوزان این منطقه در 
اردویی سیاحتی شرکت داده شدند 
و مشاورانی هم ما را همراهی کردند 
و آموزش هایی به این دانش آموزان 
داده شد، در مرحله سوم هم به دنبال 
امتداد ارتباط بــا این دانش آموزان 
هســتیم؛ در مناطق آلوده به طور 
مســتمر اجرای طرح پاکســازی 
داریم؛ چراکه مواد مخدر ابرآسیب 
اســت و خانواده هــا و جامعه باید 

بیشتر در این زمینه تالش کنند.

طرح »کام«
در حوزه مشروبات الکلی کشــفیات خوبی را داشتیم، 
مصرف مشروبات مســموم چند ماه قبل باعث شد که 
6 نفر جان خود را از دســت بدهند، اخیرا هم 8 نفر به 
علت مصرف مشروبات الکلی مســموم در بیمارستان 

بستری شدند.

مشروبات الکلی

اجرای 4 مرحله طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سطح استان انجام شــده است و تمرکز ویژه ای بر قاچاق سوخت در استان داریم. با توجه به 
اینکه ارزش ریالی سوخت در کشورهای همسایه چندین برابر ارزش سوخت عرضه شــده در ایران است، قاچاقچیان تالش می کنند سوخت را از کشور 

خارج کنند، نیروی انتظامی با کنترل از مبدأ یا به عبارتی مراکز استان های مرکزی، این کنترل را انجام می دهد.
این کنترل و مقابله تا نوار مرزی هم صورت می گیرد و شبکه بسیار مهمی که قصد خروج بالغ بر یک میلیون و 30 هزار لیتر سوخت از استان را داشت در 
همین راستا شناسایی و دستگیر شد.اجرای 155 مرحله ایست و بازرسی های موقت در محورهای آلوده به قاچاق کاال و ارز از دیگر اقداماتی بوده که به 

صورت ویژه در این 3 ماه در پلیس استان اصفهان انجام شده است.

طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سطح استان

با توجه به اینکه رونق تولید از موضوعات محوری و شعار سال است، تمرکز خوبی بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز شده 
است، از ابتدای سال 98 تا کنون 600 پرونده قاچاق کاال در نیروی انتظامی استان اصفهان تشکیل شده؛ همچنین 
در این زمینه حدود 700 نفر قاچاقچی کاال هم دستگیر و 300 خودروی حامل کاالی قاچاق نیز توقیف شده است. 
ارزش ریالی کاالهای قاچاق کشف شده در 3 ماهه سال جاری نیز بالغ بر 384 میلیارد ریال بوده است.طرح کنترل 
انبارها و مکان هایی که ممکن است قاچاق کاال در آنجا وجود داشته باشد با قوت در سطح استان انجام شده و بالغ 
بر 170 انباری که مظنون به نگهداری کاالی قاچاق بودند، مورد بازرســی قرار گرفته اند و توفیقات خوبی هم در 

این زمینه داشته ایم.

حوزه قاچاق کاال

بی جهت وقت پلیس را نگیرید
سردار معصوم بیگی در نشست روز گذشته، تاکید کرد که رسانه ها دو مورد را به نقل از پلیس به مردم 

اطالع رسانی کنند.
1. تصادفات با کمتر از 9 میلیون تومان خسارت، نیاز به کروکی پلیس ندارند و مردم خودشان را معطل 
نکرده و خیابان ها و معابر را مسدود نکنند؛ البته این امر تا مادامی است که اختالفی بین 2 طرف راننده 

نباشد و می پذیرند که کدام خودرو مقصر است و شرکت بیمه ای موظف به پرداخت خسارت است.
2. طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون رســیدگی به تخلفات خودروهایی که یک میلیون تومان و بیشتر 
جریمه دارند، توقیف می شوند و تا زمان پرداخت جریمه امکان رفع توقیف وجود ندارد. در این زمینه 
مساعدتی برای رانندگان این خودروها در نظر گرفته شده است تا با پرداخت اقساط یک ساله جرائم، 
خودروی خود را از توقیف خارج کنند؛البته خودروهایی که دســتور قضایی دارند، مشمول استفاده 
از تسهیالت اقساطی نمی شوند؛ همچنین رانندگانی که به علت مســتی یا استفاده از مواد مخدر یا 
مواد روانگردان جریمه شده اند و دارای نمره منفی هســتند تا پایان ممنوعیت از رانندگی شامل این 

تسهیالت نمی شوند.

گزیده ای از سخنان فرمانده انتظامی استان
  بازی سپاهان و پرسپولیس به خوبی مدیریت شــد و نیروی انتظامی طرح جامع و کاملی برای 
این بازی طراحی کرد. امنیت درون ورزشگاه 100 درصد انجام و امنیت بازیکنان هم تأمین شد، 
اما به دلیل منتقل شدن تنش های درون زمین به تماشاچیان و وجود تنها یک خروجی، مشکالت 
و برخوردهایی را در بین تماشاچیان داشــتیم؛ افرادی در این زمینه دستگیر شدند که پروسه 

رسیدگی قضایی در حال انجام است.
  یکی از ماموریت های محوری نیروی انتظامی، مالقات با مردم در راستای مردم داری است. از 

افتخارات نیروی انتظامی است که مردم دار باشد.
   در رابطه با بیت کوین یا ارزهای دیجیتالی قرار بر این بود که بانک مرکزی ورود پیدا کند، بانک 
مرکزی باید شفاف سازی کند که خرید و فروش ارز دیجیتال چه وضعیتی دارد؛ به لحاظ شرعی 

هم عمده فتواها بر نفی استفاده از بیت کوین است.

پرحادثه ترین روز تصادف در شــهر، روزهای شــنبه اســت که 21 درصد تصادفــات در این روز 
در طی هفته اتفاق افتاده اســت. پرحادثه ترین ســاعت شبانه روز ســاعت 20 تا 22 با 19 درصد 
تصادفات اســت، بیشــترین علت تامه تصادفات عدم توجه بــه جلو با 47 درصد اســت.در حوزه 
تصادفات جرحی برون شــهری با کاهش 0.5 درصدی رو به رو بوده ایم؛ در 3 ماهه ابتدایی ســال 
جاری 100 نفر در تصادفات برون شــهری جان باخته اند که بیشــتر این تصادفات از ســاعت 16 
الی 20 بوده اســت که 27 درصد تصادفات را در طول شبانه روز شامل می شــود؛ اما در تصادفات 
خســارتی با افزایش مواجه هســتیم؛ عدم توجه به جلو با 42 درصد، عدم توانایی در کنترل وسیله 
نقلیه ناشــی از ســرعت 19 درصد و عدم رعایت حق تقــدم 8 درصد 3 علت عمــده تصادفات در 
جاده هاســت.محورهای آزادراه اصفهان کاشان، ســمیرم به یاســوج و دامنه- الیگودرز بیشترین 
 تصادفات را در ســال جاری داشــته اند. 61 درصــد تصادفــات در روز و 39 درصد در شــب رخ

 داده است.

 شنبه های پرحادثه

  فرمانده انتظامی استان در نشست خبری  مطرح کرد:  
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آقای خاص، پیشنهاد کالن 
چینی ها را رد کرد

روزنامه انگلیســی گاردین گزارش داد، ژوزه 
مورینیو با پیشــنهادی 
نگیز  ســه ا سو و
کــه شــامل یک 
دســتمزد مالــی 
از  بــوده،  کالن 
سوی باشگاه چینی 
گوانگــژو اورگرانده 
مواجه شــده بوده تا به عنوان ســرمربی این 
تیم منصوب شده و هدایت گوانگژو را به عهده 
بگیرد؛ اما به ادعــای گاردیــن، مورینیو این 
پیشــنهاد را به دالیل خانوادگی رد کرده و در 
حال حاضــر در انتظار پیدا کردن باشــگاهی 

مناسب است. 
مورینیو از اواسط ماه دســامبر گذشته که از 
منچستریونایتد اخراج شد تاکنون بیکار بوده 
و هدایت هیچ تیمی را به عهده نداشــته است. 
مورینیو در اولدترافورد دســتمزد ســاالنه ای 
معادل 15 میلیون پوند داشــته؛ اما بر اساس 
گزارش ها، دســتمزدی که باشــگاه گوانگژو 
اورگرانده به او پیشنهاد داده به مراتب باالتر از 

این مقدار بوده است.

۷۵ میلیون به اضافه یک 
بازیکن برای جذب »پوگبا«

رسانه های انگلیســی گزارش دادند؛ مدیران 
باشــگاه رئال مادرید 
بــرآورده  بــرای 
کــردن یکــی از 
ی  ســته ها ا خو
اصلــی زین الدین 
زیــدان در فصــل 
نقل وانتقاالت جاری 
که همان جذب پل پوگباســت، پیشــنهادی 
75 میلیون یورویی به منچستریونایتد داده اند 
و در کنارش حاضر هســتند حتــی گرث بیل 
و ایسکو را به شــیاطین ســرخ واگذار کنند. 
باشگاه یوونتوس هم رقیب اصلی رئال مادرید 
در راه به خدمــت گرفتن هافبک فرانســوی 
شیاطین ســرخ اســت؛ اما جذب این بازیکن 
در حال حاضر اولویت این باشــگاه ایتالیایی 
نیســت چرا که یوونتوس اکنون تمام تمرکز 
خود را روی جذب ماتیس دلیخت، مدافع 1۹ 
ساله آژاکس گذاشته است. نشریه »ایونینگ 
استاندارد« مدعی شــد، رئال مادرید امیدوار 
است با پیشنهادی که به منچستریونایتد داده، 

دست برتر در رقابت با یوونتوس را پیدا کند.

»نیمار« بهترین فوتبالیست 
برزیلی دنیاست

با اینکه تیــم ملی برزیل بــدون حضور نیمار 
و بــا درخشــش دیگر 
ستاره هایش موفق 
شده به فینال کوپا 
آمه ریکای 201۹ 
کــه در خانه اش 
برگزار می شود راه 
یابد و خــود را برای 
قهرمانی در این رقابت ها آماده کرده، کاسمیرو، 
ستاره سلسائو و رئال مادرید با ستایش از نیمار 
می گوید او در حال حاضر بهترین فوتبالیست 
برزیلی است و قدرت سلسائو با او بیشتر از این 
خواهد بود. کاسمیرو در یک کنفرانس خبری 
در این باره گفت:» در کیفیت نیمار هیچ شکی 
نیست، وقتی نیمار ســالم و سرحال باشد باور 
کنید هیچ کــس نمی تواند متوقفــش کند. او 
فوتبالیستی اســت با کیفیت اســتثنایی که 
استعداد خود را به همه نشان داده است. البته 
ما به جز او بازیکنان بزرگ دیگری هم داریم که 

واقعا بی نظیرند«.

  مدافع ترکیه ای
 به یوونتوس پیوست

به نقــل از مدیاســت، فعالیــت یوونتوس در 
فصل نقــل و انتقاالت 
تابستانی همچنان 
ادامه دارد. مریح 
دمیــرال، مدافع 
ترکیه ای ساسولو 
بــا یوونتــوس به 
توافق نهایی رسید و 
قرارداد امضــا کرد. یووه خــود را آماده جذب 
دی لیخت، مدافع کلیدی و تاثیر گذار آژاکس 
می کند، این درحالی اســت که بوفون هم بعد 
از یک فصل حضــور در پاری ســن ژرمن بار 
 دیگر بــه بیانکونری ها بازگشــت. یوونتوس

 به دنبال تقویــت میانه میدان خود اســت و 
تالش می کند تا زمینه بازگشــت پل پوگبا را 

فراهم آورد.

پرسپولیسی ها شانس آوردند »کاررا« نیامد!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

سلفی بازی کارگران فوالد 
مبارکه با قلعه نویی

روز پنجشــنبه امیرقلعه نویی به کارخانه فوالد 
مبارکه سپاهان رفت و  با کارگران این شرکت 
دیدار و گفت وگــو کرد. در ایــن مالقات امیر 
قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال و مسعود تابش 
مدیرعامل باشگاه سپاهان به همراه چند تن از 
مدیران ارشد فوالد مبارکه با حضور در شرکت 
فوالد مبارکه و طی مراسمی به مناسبت هفته 
صنعت و معدن از کارگران این کارخانه تجلیل 

کردند.

ســرمربی تیــم فوتبــال باشــگاه ســپاهان 
موفقیت های این باشــگاه را مدیــون حضور و 
تالش های بی وقفــه کارگران فــوالد مبارکه 
دانســت و از آنان قدردانی کرد. مسعود تابش، 
مدیر عامل باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان هم 
در این بازدید بــرای دقایقــی صحبت کرد و 
گفت: باشگاه سپاهان، عضوی از خانواده فوالد 
مبارکه است و وظیفه داشتیم در هفته صنعت 
و معدن به دیــدار کارکنان فوالد مبارکه برویم 
و به واسطه زحمات طاقت فرسایشان از ایشان 

قدردانی کنیم.

پرسپولیسی ها شانس آوردند 
»کاررا« نیامد!

»کاررا« یکی از گزینه های سرمربیگری در تیم 
پرسپولیس بود که مســئوالن این باشگاه با او 
به نتیجه نرســیدند. می گویند در ترکیه، کاررا 
با یک گــروه 10، 12 نفره پای میــز مذاکره با 
پرسپولیس نشســت و اصرار داشت همراه این 
تعداد دســتیار و همکار به تهــران بیاید. گویا 
مرد ایتالیایی اعتقاد داشــت باید یک پزشک 
هم همراه خودش بــه ایران بیــاورد که البته 
این پزشــک بانو بود و انگار در همان ترکیه به 
او گفتند چنین امکانی در ایــران وجود ندارد 
که خانــم دکتر در جریان بــازی روی نیمکت 
پرســپولیس بنشــیند. »کاررا« روی جزئیات 
خیلی تاکید داشت، مثال قد، وزن، سن و سایز 
تک تک بازیکنان پرســپولیس را می خواست و 
می گفت باید این بازیکنان ۸ صبح تا ۸ شــب 
در اختیار باشگاه باشــند و صبحانه شان را هم 
در باشــگاه بخورنــد و حتی موقع خــواب نیز 
دستگاهی به بدن شان متصل باشد که تمام فعل 
و انفعاالت بدنی آنها را برای رسیدن به بهترین 
برنامه تمرینی و رژیم غذایی ثبت و اندازه گیری 
کند. کاررا توجه بســیاری روی جزییات نشان 
می دهد و از قرار معلوم یکی از دالیل بیکاری او 
طی یک سال و نیم گذشــته، اصراری است که 

روی همین جزییات دارد.

هافبک استقالل در آستانه 
توافق با »آِوس« پرتغال

نشریه رکورد پرتغال نوشــت که علی کریمی 
هافبک تیم فوتبال اســتقالل، ممکن اســت 
در آینده ای نزدیک به تیــم آوس در لیگ برتر 
پرتغال ملحق شــود. طبق ادعای این نشریه، 
آوس که پیش از این هم اخباری درباره پیوستن 
مهرداد محمدی به این تیم منتشــر شده بود، 
با علی کریمی مذاکراتی داشــته و طرفین در 
آستانه رســیدن به توافق هستند. علی کریمی 
25 ساله که ســابقه بازی در تیم دیناموزاگرب 
کرواسی را دارد و تا ســال 2017 عضو این تیم 
بود و برای مدتی در تیم لوکوموتیوای کرواسی 
قرضی بازی کرد، دو ســال پیش به ســپاهان 

برگشــت و تابســتان 
سال گذشــته نیز به 
اســتقالل پیوست. 
او 10 بازی ملی در 

مــه  نا ر کا
دارد.

در حاشیه

در سال های گذشــته قرعه کشــی لیگ برتر بیشــتر در سالن 
همایش های برج میالد برگزار می شــد؛ اما این بار سازمان لیگ 
قصد دارد این مراسم را در مشهد برگزار کند. پیش از این، زمان 
برگزاری مراسم قرعه کشــی فصل جدید بازی های لیگ برتر به 
بهانه آماده نبودن استادیوم ها لغو شد. محمد رضا داورزنی، معاون 
ورزشی وزارت ورزش و جوانان در میزبانی از حیدربهاروند، رییس 

سازمان لیگ برتر از او خواست بازی های این فصل لیگ برتر را در 
موعد از پیش تعیین شده، آغاز کند.

 در نشســتی که با حضور مدیران کل ورزش و جوانان استان ها 
برگزار شــد، قــرار شــد ادارات کل در برطرف کــردن نواقص 
اســتادیوم ها اهتمام جــدی به خــرج دهند و اگر مشــکالت 
استادیوم ها برطرف نشد، تیم ها مجبور به بازی در زمین بی طرف 

خواهند شد. گفتنی اســت در فصل جدید لیگ برتر هم 1۶ تیم 
حضور خواهند داشــت و با وجود افزایش تیم های دسته اولی به 
1۸ تیم در فصل جدید، سهمیه سقوط از لیگ برتر به دسته اول 
همان دوتیم خواهد بود. قرعه کشی بازی های این فصل لیگ برتر 
به احتمال قوی پنجشنبه یا جمعه 27 یا 2۸ تیر در مشهد مقدس 

برگزار می شود.

زمان قرعه کشی لیگ برتر فوتبال مشخص شد

باالخره پس از کش و قوس های فراوان، صبح امروز 
انتخابات فدراسیون وزنه برداری برگزار می شود تا از 
میان هشت نامزد باقی مانده، یک نفر برای مدت چهار 
سال، ریاست این فدراسیون المپیکی را بر عهده بگیرد. 
مجمع انتخاباتی فدراســیون وزنه برداری در حالی 
امروز برگزار می شود که وزارت ورزش و جوانان اسفند 
ماه سال گذشته روند اجرایی برگزاری این انتخابات 
را با اعالم زمــان ثبت نام از نامزدهای ریاســت این 
فدراسیون کلید زد. قرارگیری رشته وزنه برداری در 
میان رشته های مدال آور المپیکی که اهمیت برگزاری 
مجمع انتخاباتی این فدراسیون را دوچندان کرده بود، 
موجب ایجاد حاشیه های بسیاری در این میان شد، از 
مطرح کردن مهندسی شدن انتخابات و عالقه مندی 
مســئوالن وزرات ورزش وجوانان بــه انتخاب یک 
کاندیدای خاص، برگزاری مهمانی های ویژه و دعوت از 
روسای هیئت های استانی برای جلب نظر آراء تا تاخیر 
در زمان برگزاری این مجمع، حاشیه های که درست یا 

نادرست بودن آن امروز مشخص می شود.
فرشــاد غزالیان، ســجاد انوشــیروانی، حســین 
رضازاده، کوروش باقری، علی مــرادی، محمدرضا 
آخوندی، عبدالکریم پورکیان و نصرت اله عابدینی، 
نامزدهایی هستند که از سوی وزارت ورزش وجوانان 
صالحیت شان برای حضور در این مجمع انتخاباتی 
مورد تایید قرار گرفته تا نبردی دیدنی و حساس برای 
کسب کرسی ریاست فدراسیون وزنه برداری داشته 

باشند. برخی از شواهد حاکی از ایجاد ائتالف های پیدا 
و پنهان میان بعضی از این نفرات است، ائتالف هایی 
که می تواند بسیاری معادالت ایجاد شده در این زمینه 

را به هم بزند. 
در میان نامزدهای حاضر در این مجمع انتخاباتی، علی 
مرادی و حســین رضا زاده سابقه ریاست فدراسیون 
وزنه برداری را در کارنامه داشــته و شاید بتوان گفت 
رقابت اصلی در انتخاب رییس این فدراسیون المپیکی 
میان این دو نفر باشــد؛ اگر چه آنچه طی هفته های 
گذشته از تالش کاندیداها مشخص شده، این است که 
حتی کم شانس ترین گزینه ریاست هم نقش مهمی 

در تقسیم آرا دارد و یک ائتالف سنجیده و تاکتیکی، 
می تواند ســبد آرای رقیبی خاص را پُر یا خالی کند. 
بازی پشت پرده انتخابات فدراسیون وزنه برداری کار 
را به جایی کشانده که مدعیان ریاست هم اعتقاد دارند 
کار در دور اول تمام نمی شود و آرا در دور دوم تعیین 

کننده رییس خواهد بود.
برگزاری الکترونیکی انتخابات فدراسیون وزنه برداری 
یکی دیگر از موضوعات پرحاشیه این مجمع انتخاباتی 
بود، موضوعی که بــا واکنش های بســیاری همراه 
شــد و کار تا جایی پیش رفت که یکی از نمایندگان 
کمیسیون ورزشی مجلس شورای اسالمی برگزاری 

انتخابات به این شیوه را با توجه به آماده نبودن تمام 
شرایط سخت افزاری ناعادالنه توصیف کرد. افزایش 
بحث ها پیرامون این موضوع، موجب شد تا محمدرضا 
داورزنی، معاون ورزش قهرمانــی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان در حاشــیه افتتاح ســالن فارسی 
آکادمی ملی المپیــک از برگزاری رأی گیری مجمع 
انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری و کشتی به صورت 
 دســتی خبر دهد. مجمــع انتخاباتی فدراســیون 
وزنه برداری در سالن فارســی آکادمی ملی المپیک 
برگزار می شــود که در ماه های اخیر توسط کمیته 

المپیک بازسازی شده است.
با توجه به آیین نامه انتخاب رییس فدراســیون های 
ورزشی، اســامی ۴۴ عضو حاضر در مجمع انتخابات 
فدراســیون وزنه برداری که حق رأی دارند، به شرح 
زیر اســت: محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش 
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان )به عنوان 
رییس مجمع(، کیکاووس سعیدی سرپرست دبیرکلی 
کمیته ملی المپیک، روســای ۳1 هیئت اســتانی، 
نماینده فدراسیون ورزش های دانش آموزی، نماینده 
فدراسیون ورزش های دانشگاهی، نماینده فدراسیون 
ورزش های کارگری، نماینده نیروهای مسلح، سهراب 
مرادی و ســعید علی حســینی به عنــوان نماینده 
ورزشکاران در بخش مردان، سیده الهام حسینی نیز 
نماینده وزنه برداران بانوان، محسن جلیلی به عنوان 
نماینده داوران، محمد حســن برخواه سرمربی تیم 
ملی نماینده مربیان، نمایندگان 2 باشگاه بیمه رازی و 

شرکت ملی حفاری اهواز.

 وزنه روی زمین مانده، بلند می شود
 تعیین تکلیف رشته مدال آور المپیکی؛

  عکس روز

علیرضا حقیقی در مراسم اکران یک فیلم ورزشی
علیرضا حقیقی دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال ایران که در چند فصل گذشته در فوتبال 
اروپا حضور داشته، به همراه ستاره های بسکتبال ایران در مستند آیدین نیکخواه بهرامی، 
بسکتبال فقید ایران که در سانحه رانندگی درگذشــت، حضور یافت. در این اکران حامد 

حدادی و صمد نیکخواه بهرامی به همراه دیگر ستاره های بسکتبال ایران حضور یافتند.

مهاجم ذوب آهن به لیگ عربستان نزدیک شد
روزنامه الریاضیه عربستان از آغاز مذاکرات باشگاه الرائد با کریستیان اوساگوآنا مهاجم فصل گذشته باشگاه 
ذوب آهن اصفهان خبر داد. روزنامه الریاضیه نوشت: با توجه به پایان مدت قرارداد اوساگوآنا با باشگاه ذوب آهن 
توافقات اولیه در خصوص جذب انتقال این بازیکن به باشگاه الرائد عربستان صورت گرفته و مهاجم برزیلی 
در آستانه حضور در لیگ این کشور قرار دارد. اوساگوآنا سابقه حضور در ترکیب تیم ملی نیجریه و همچنین 
لیگ بلژیک را داشته و ظاهرا در مسابقه ذوب آهن و النصر عربستان مورد توجه باشگاه الرائد قرار گرفته است. 
پیش از این مدیر عامل ذوب آهن از پیشنهاد ۴00 هزار دالری اوسوگونا برایم ماندن در این تیم خبر داده بود، 
پیشنهادی که مورد توجه سبزپوشان اصفهانی قرار نگرفته بود. این مهاجم نیجریه ای همچنین مورد توجه 

دیگر تیم اصفهانی نیز قرار گرفته و امیرقلعه نویی خواهان به کارگیری این بازیکن در ترکیب تیمش است.

سوپرمن برانکو در لیست مازاد کالدرون؟
گابریل کالدرون آرژانتینی که هفته گذشته با توافق با مسئوالن باشگاه پرسپولیس به عنوان سرمربی این تیم 
شناخته شد به دنبال تغییرات گسترده در ترکیب سرخ پوشان تهرانی است و به نظر می رسد باید منتظر خروج 
برخی از ستاره ها از این تیم باشیم. اگرچه کالدرون هنوز لیست خرید و مازادی اعالم نکرده؛ اما حاشیه های 
یک لیست مازاد رسانه ای ،گریبان ســرخ ها راگرفته است. گفته می شــود ربیع خواه، شریفی، سیدجالل و 
ماهینی چهار بازیکن لیست مازاد کالدرون هستند؛ یعنی ســوگلی برانکو و دو کاپیتان محبوب و پدیده تازه 
وارد. باشگاه سکوت کرده و حاشیه ها موج می زند. سوال اینجاست این مسائل و این هجمه ها به خصوص به 
سیدجالل از کجا می آیند؟ چرا و چه کسانی دست به تخریب می زنند؟ در باشگاه چه خبر است و چرا کسی 

موضع رسمی نمی گیرد؟

ملی پوش اصفهانی کشتی:

 کشتی اصفهان رو به رشد است
عضو تیم ملی کشتی فرنگی در رابطه با شرایط خودش و مسابقاتی که شــرکت کرده، اظهار کرد: با 
تمریناتی که زیر نظر مربیان انجام دادم، شرایط بدنی خوبی دارم و جا دارد از مربیان شهرمان تشکر 
کنم. عباس مهدی زاده افزود: سال گذشته در مسابقات کشوری بزرگساالن، مرحله اول و مرحله دوم 
انتخابی تیم ملی شرکت کردم که مســابقه مرحله دوم انتخابی تیم ملی و جام تختی هم زمان بود. 
عضو تیم ملی کشتی فرنگی با بیان اینکه نفر اول وزن ما برای مسابقات جهانی» سعید عبدولی« است، 
تصریح کرد: تا به حال نفرات جهانی مشخص نشــده اند، تا جایی که اطالع دارم نفر اول وزن ما سعید 
عبدولی است و فقط در اردوی تیم ملی که تا آخر شهریور ماه ادامه دارد، حضور داریم. مهدی زاده با 
بیان اینکه اول راه است و می خواهد در مسابقات سطح باال شرکت کند، تصریح کرد: کشتی اصفهان 
شاید وضعیت خوبی نداشته باشد؛ اما روبه رشد است و تا چند سال آینده خبرهای خوبی از این رشته 
ورزشی خواهیم شنید. عضو تیم ملی کشتی فرنگی در رابطه با ضعیف شدن کشتی اصفهان در سال های 
اخیر، اظهار کرد: درباره مدیریت نمی توانم نظری بدهم؛ اما به عنوان یک کشــتی گیر زمانی که این 
ورزش در اصفهان افت کرد، بازی می کردم و می دیدیم که کشتی گیران تا یک سطحی باال می آمدند 
و به خاطر فشار زندگی و مشکالت مالی ورزش را رها می کردند و به سمت کار می رفتند. مهدی زاده 
با تا کید بر اینکه در حال حاضر کشــتی اصفهان در پایه سازی از رده سنی نونهاالن و نوجوانان انجام 
می شود، گفت: بازیکنانی که در رده سنی پایه رشد می کنند، می تواند در آینده برای تیم بزرگساالن 
اصفهان موثر باشند. به نظرم به غیر از پایه سازی باید روی شخص کشتی گیر مخصوصا نفرات شاخص 
استان که در مرحله آخر تیم ملی حضور دارند، سرمایه گذاری شود. وی در خصوص حمایت های اداره 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان، تصریح کرد: اگر کاری برایمان انجام دهد، کشتی گیران خوشحال 
می شوند و قدردان آنها هستند؛ اما اگر هم کاری انجام ندهند، خودمان را درگیر این مسائل نمی کنیم.

اولین تجربه لیگ برتری هایپر با تساوی برابر گیتی پسند رقم 
خورد. از هفته نخست لیگ برتر فوتبال تیم های گیتی پسند 
و هایپر شاهین شهر به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی در 

نیمه اول به سود هایپر به پایان رسید.

 بازی را بازیکنان گیتی پسند هجومی آغاز کردند و در همان 
دقایق ابتدایی چند موقعیت گلزنی داشــتند؛ اما برخالف 

جریان بازی، این هایپر بود که به گل رسید. 
در ادامه بــازی نیز تــوپ و میــدان بیشــتر در اختیار 
گیتی پسندی ها بود؛ اما تک موقعیت های هایپر خطرناک تر 
بود و این تیم توانست یک گل دیگر به ثمر برساند و نیمه اول 
با نتیجه دو بر صفر به سود هایپر به پایان رسید. در نیمه دوم 

بازی متعادل تر بود و هر دو تیــم موقعیت های نصفه نیمه ای 
داشتند؛ اما این گیتی پســند بود که موفق شد 3 بار به گل 
برســد و برتری را برای خود عوض کند. این اتفاقات در نیمه 
دوم در حالی رخ داد که هایپر 2 پنالتی نقطه دوم را به راحتی 
از دســت داد؛ دقایق پایانی بازی حساس دنبال شد و هایپر 
موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند، در پایان بازی با نتیجه 

3 بر 3 به پایان رسید.

تساوی در دربی اصفهان؛

 زور گیتی پسند به هایپر نرسید

سمیه مصور
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آغاز عملیات مرمت حمام تاریخی شیخ بهایی اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

با هدف کشف استعدادها صورت گرفت؛
 فراخوان انتخاب خبرنگاران 
نوجوان جشنواره فیلم کودک

 فراخوان انتخــاب خبرنگاران نوجوان ســی و 
دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان اصفهان منتشر شد. جشنواره سی و دوم 
برای حضور فعال نوجوانــان برنامه های ویژه ای 
تدارک دیده و ســعی دارد تا نوجوانان را در این 
اتفاق مهم سهیم کند. شناسایی استعدادهای این 
حوزه، استفاده از خالقیت کودکان و نوجوانان در 
برگزاری جشنواره و بسترســازی برای تعمیق 
ریشه های فرهنگی و هنری در میان کودکان و 
نوجوانان، از اهداف انتخاب خبرنگاران نوجوان 
است. به همین منظور، نوجوانان ۱۴ تا ۱۶ ساله 
می توانند از طریق ثبت نام در خبرگزاری ایمنا 
بــه نشــانی www.imna.ir در این فراخوان 
شــرکت کنند. مهلت متقاضیان برای ثبت نام 
در فراخوان انتخاب خبرنگاران نوجوان ســی و 
دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان اصفهان ۱۵ تا ۱۹ تیر )تا ساعت ۲۴( 

تعیین شده است. 
شــرکت کنندگان پس از حضــور در آزمون و 
انجــام مصاحبه حضــوری، پذیــرش خواهند 
شــد. متقاضیان می توانند اطالعات بیشتر را از 
طریق تماس با شــماره ۰۳۱۳۵۵۴۴۱۱۲-۸ 
کسب کنند. سی و دومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کــودکان و نوجوانــان در بخش های 
فیلم های بلند داستانی، فیلم های کوتاه داستانی، 
وب سری، فیلم های انیمیشــن بلند و فیلم های 
انیمیشــن کوتاه، از ۲۸ مرداد )همزمان با عید 
سعید غدیر خم( تا ۴ شهریور مصادف با ۱۹ تا ۲۶ 
آگوست، به دبیری علیرضا تابش در شهر تاریخی 

اصفهان برگزار خواهد شد.

برگزاری دوره آموزشی 
عرصه یابی نوین اردوهای 

جهادی
مسئول سازندگی بسیج دانشــجویی اصفهان 
برگزاری ســومین دوره آمــوزش عرصه یابی 
نوین اردوهای جهادی در پژوهشــکده شهید 
اعتباری دانشــگاه اصفهان خبر داد و گفت: در 
این دوره آموزشی ۴۵ نفر از مسئوالن گروه های 
جهادی دانشگاه های اصفهان و یزد حضور دارند. 
محمدجــواد نادراالصلی، با بیــان اینکه دوره 
آموزشی عرصه یابی نوین اردوهای جهادی در 
روزهای ۱۶ و ۱۷ تیر برگزار می شــود، افزود: با 
توجه به برگزاری موفق اولین و دومین دوره در 
بهمن و اسفند ســال گذشته، برگزاری سومین 
دوره آموزش با مشارکت جهادگران اصفهانی و 

یزدی برگزار خواهد شد.
 مسئول جهاد ســازندگی بســیج دانشجویی 
اصفهــان توضیــح داد: اردوهای جهــادی از 
برجسته ترین فعالیت های دانشجویی است که 
در طی سالیان، خدمات گســترده و مفیدی را 
به مناطق محروم و مستضعف کشور ارائه کرده 
است. حضور دانشــجویان از اقشار مختلف و در 
رشته های متنوع باعث شده است که در عمده 
زمینه ها، نیازها و موانع رشد و تعالی روستاهای 

کشور برطرف شود. 
وی بیان کــرد: عرصه یابی یکــی از بخش های 
مهم اردوهای جهادی است که قبل از برگزاری 
یک اردوی چند روزه، توســط تیم شناســایی 
انجام می شــود. این تیــم باید طــی بازدید از 
روســتاهای مختلف مسائل و مشــکالتی که 
وجود دارد را شناسایی کرده، سپس متناسب با 
 توانمندی گروه جهادی، برای رفع این مشکالت 

برنامه ریزی کند.

آغاز خانه تکانی زنده رود
حســن نظام زاده مدیرعامل ســازمان خدمات 
موتوری شــهرداری اصفهان گفــت: الیروبی 
رودخانه با فعالیت ۲۰ نفر از نیروهای ســازمان 
خدمات موتوری شهرداری همه روزه از ساعت 
چهار بامداد انجام می شود. وی با تاکید بر اینکه 
بستن و بازگشایی مجدد آب رودخانه زباله های 
زیادی را در بستر رودخانه جمع می کند که این 
امر نظافت و الیروبی بســتر رودخانه را دشوار 
کرده است، افزود: الیروبی رودخانه از روز جمعه 
حدفاصل ناژوان تا پل شهرستان آغاز شده است. 
نظام زاده با اشــاره به آبیاری فضای ســبز شهر 
اصفهان، خاطرنشــان کرد: ۲۲ تانکر ســازمان 
خدمات موتوری شهرداری اصفهان و ۱۰ تانکر 
بخش خصوصی و هفت تانکر سیار دو منظوره 
درختان و فضای سبز شــهر اصفهان را آبیاری 

می کنند.
وی گفــت: این ســازمان بــا بهره گیــری از 
امکانات و تجهیزات فنی موجود و نیز ســامان 
بخشــیدن به خدمــات ماشــینی در قالب و 
کیفیتی بهتــر و مطلوب تر، هر روز می کوشــد 
 تا بهتریــن خدمات رســانی به روز را داشــته

 باشد.

رییس شورای اسالمی شهر:
فاینانس خط دوی مترو، منتظر 

رأی شورای اقتصاد است
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص 
خط دوی مترو اظهار کرد: نیمی از ایستگاه های 
خط دوی مترو تملک شده و در دو تونل موازی با 
دو دستگاه تی وی ام در حال اجرای کار هستند. 
فتح ا...معین با بیان اینکه فراخوان شرکت های 
پیمانکاری انجام شده است، افزود: این شرکت ها 
باید اسناد و مدارک خود را برای اجرای خط دو 
ارائه دهند؛ همچنین فاینانس خارجی خط دو 
هم در شــورای اقتصاد منتظر نظــر و رأی این 
شوراست. رییس شورای اسالمی استان اصفهان 
در خصوص بهمن سبز اظهار کرد: مالک مراکز 
تجاری آن منطقه، شهرداری اســت و مالکان 
ســینمای انتهای آن هم بهمن ســبز و حوزه 

هنری هستند. 
وی در خصوص پیشنهاد به مجموعه بهمن سبز 
گفت: پیشنهاد دادیم ســینما را به شهرداری 
واگذار کنند و معادل ریالی آن  یا حتی بیشــتر 
پول یا زمیــن در مناطقی دیگر از شــهرداری 
بگیرند تا بتوانند در دیگر مناطق شــهر، سینما 
افتتاح کنند. معین در تشــریح این پیشــنهاد 
افزود: تاالر بزرگ شــهر مورد استفاده به عنوان 
سینما هم خواهد بود و بهتر است یک مجتمع 
فرهنگی آنجا ساخته شــود که تا کنون بهمن 
سبز به این موارد رضایت نداده و بحث مشارکت 
را مطرح کرده و موضوع مشــارکت با توجه به 
اینکه قسمتی از آنجا متعلق به شهرداری است 
مورد تایید ما نیست و نظر ما به مزایده گذاشتن 

واحدهای تجاری متعلق به شهرداری است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان خبرداد:

آغاز عملیات مرمت حمام 
تاریخی شیخ بهایی اصفهان

مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اصفهان از آغاز عملیــات مرمت 
بخش بانــوان و استحکام بخشــی دیواره های 
بخش شمالی حمام تاریخی شــیخ بهایی خبر 
داد. فریدون ا... یاری با اعالم این مطلب افزود: 
»با عنایت بــه برنامه ریزی های بــه عمل آمده 
مرحله دیگری از عملیات مرمت حمام تاریخی 
منسوب به شیخ بهایی اصفهان آغاز شد.« او در 
خصوص این طرح مرمتی عنوان کرد: »با توجه 
به مرمت های صورت گرفته در سال های ۱۳۸۵، 
۱۳۸۷، ۱۳۸۹ همچنین ۱۳۹۴ در بخش های 
مختلف این حمام تاریخی، در سال جاری نیز با 
تامین اعتبار الزم با مبلغی در حدود یک میلیارد 
ریال کار مرمــت بخش دیگــری از این حمام 
تاریخی، به مدت سه ماه با نظارت کارشناسان 

دفتر فنی اداره کل آغاز شد.« 
مدیر کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اصفهان در رابطه بــا ویژگی های 
طرح مرمت حمام شــیخ بهایی در سال ۱۳۹۸ 
تصریح کرد: »این طرح، شامل اجرای عملیات 
پاک سازی و سبک سازی در بخش سربینه حمام 
بانوان بــوده همچنین تالش شــده تا رطوبتی 
که به صورت صعودی در ضلع شــمالی حمام 
از سرویس های بهداشــتی همسایه های مجاور 
حمام به دیواره های شمالی حمام نشت یافته، 

دفع شود.« 
ا... یــاری گفــت: »در این عملیــات همچنین 
تالش شده است تا کاشــی های ازاره های این 
 بخش از حمام نیز که دچار آســیب شده است، 

بازسازی شود.«

سال گذشته بود که شهردار اصفهان در آیین افتتاح 
کافه برج آذر از اهتمام مدیریت شهری برای تغییر 
کاربری برج های کبوترخانه و اســتفاده از ظرفیت 
آنها برای اجرای برنامه های فرهنگی هنری در شهر 
خبــر داد، موضوعی که با تبدیل بــرج مارچین به 
مرکز هنرهای مردمی و داوطلبی، شدت بیشتری 

به خود گرفته است.
برج های کبوتر خانــه را می تــوان از جالب ترین 
جاذبه های تاریخی در نصف جهان دانســت که در 
میان انبوه آثار و بناهای تاریخی این شــهر، کمتر 
مورد توجه قرار گرفته اند، برج هایی که قدمت بیشتر 
آنها به دوران صفوی و عصر شاه عباس بر می گردد از 
این رو فراوانی گسترده ای در اصفهان داشته اند؛ به 
طوری که وجود بیش از ۳۰۰۰ برج کبوترخانه در 

آن سال ها در اصفهان گزارش شده است.
انگیزه اصلی ساخت برج های کبوتر در وسط مزارع، 
اســتفاده از کود کبوترها بــرای تولید محصوالت 
کشاورزی بوده است؛ چرا که کود آن یکی از بهترین 
انواع کودها محسوب می شــده و در حاصلخیزی 
زمین های زراعی به کار می رفته است. در گذشته 
کبوترخانه ها را به گونه ای می ساختند که کبوترها 
بتوانند به راحتــی در آن دوام بیاورند و کبوترخانه 
را برای اقامت خــود انتخاب کننــد. این مکان ها 
به گونه ای ساخته می شــد که از کبوترها در برابر 
دشمنان محافظت کرده و از طرفی حیوانات شکاری 
مانند جغد و کالغ هم نمی توانســتند به راحتی به 

این برج هــا ورود یابند. به 
تدریج و با گذشــت زمان 
این برج هــای کبوترخانه 
که معماری استثنایی در 
ساخت آنها به کار گرفته 
شده بود، کارایی خود را از 
دست دادند و تعداد زیادی 
از آنها در معرض تخریب 

قرار گرفتنــد. کاهش تعداد بســیاری از برج های 
کبوتــر خانه در اصفهان موجب شــد تــا معاونت 

شهرســازی و معماری 
اصفهــان  شــهرداری 
قــراردادی را با مهندس 
مشــاور منعقد کــرده تا 
این برج ها را شناســایی 
کننــدو در اطــراف آنها 
محور گردشگری عبوری 
تعریف شــود تا مردم از 

جذابیت های این محورها بهره مند شوند.
استفاده از ظرفیت برج های کبوترخانه برای انجام 

فعالیت های فرهنگی در کنار اینکه رونق گردشگری 
را در ایــن مکان ها به دنبال خواهد داشــت عامل 
موثری برای حفظ و نگهداری این بناهای تاریخی 
است. از این رو سال گذشــته برج کبوتر آذر بهرام 
که یکی از برج های کبوتر قدیمــی اصفهان بود با 
همکاری سازمان نوسازی و بهســازی شهرداری 
اصفهان مورد مرمت و بازســازی قــرار گرفت و به 
اولین کافه برج ایران تبدیل شــد. برج کبوترخانه 
آذربهرام در بزرگراه شهید آقابابایی و ابتدای خیابان 
آذربیگدلی به مساحت ۳۶۰ مترمربع قرار داردکه با 

هزینه  ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان مرمت یافت.
 به گفتــه مدیر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهان 
این کافه برج در ســه طبقه با بخش های مختلف 
ســاخته شــده اســت که طراحی داخلی این بنا 
محیطی تاریخــی را بــرای گردشــگران تداعی 
می کند. گالــری، نمایشــگاه، فضــای مطالعه و 
 کافی شــاپ دیگر بخش های مختلــف این مکان

 است.
درادامه تغییر کاربری برج های کبوترخانه به مراکز 
فرهنگی، مدیر منطقه هشــت شهرداری از تبدیل 
برج مارچین به مرکزهنرهــای مردمی و داوطلبی 

خبر داد.
سیدرســول هاشــمیان در این باره گفــت: برج 
کبوترخانه کوجان که مدت ها بدون اســتفاده بود، 
به همت اداره فرهنگی اجتماعی منطقه تبدیل به 
یکی از مراکز فرهنگی هنری محله مارچین می شود 
که به صورت مشــترک با فعاالن فرهنگی محله به 

فعالیت خواهد پرداخت.

برج های کبوتر خانه، محورهای گردشگری در شهر می شوند

شــهردار اصفهان در دیداربا هیئت مجارســتانی با بیان اینکه 
اصفهان دارای اوصاف متعددی است، اظهار کرد: اصفهان، شهری 
فرهنگی، دانشگاهی، صنعتی و مهم تر از همه گردشگری است؛ 
البته شهری جهانی نیز به شمار می آید و در سه دوره نیز پایتخت 
ایران بوده و همین موجب شده است تا میراث کهن در این شهر 
به چشم بخورد. قدرت ا... نوروزی افزود: امروزه هرکسی به ایران 

سفر می کند، به دلیل سابقه تاریخی و میراثی این شهر، از اصفهان 
نیز بازدید می کند؛ چراکه این شــهر، مرکز گردشــگری کشور 

محسوب می شود. 
شــهردار اصفهان با اشــاره به حضور رییس یکی از شرکت های 
مهم نیروگاهی پچ )یکی از شهرهای مجارســتان( که در تولید 
انرژی های پاک از پسماند موفق عمل کرده اند، گفت: اصفهان در 

حوزه پسماند و تبدیل آن به انرژی پاک، وضعیت خوبی دارد؛اما 
با این حال به دنبال ایده های نو هســتیم و برهمین اساس، این 
حوزه می تواند یکی از زمینه های همکاری اصفهان و پچ باشد. وی 
خاطرنشان کرد: از مجارستان همیشه خاطره های خوبی داشته ایم 
و امیدواریم این نشست منجر به ارتباطات سازنده میان اصفهان 

و مجارستان شود.

شهردار اصفهان در دیداربا هیئت مجارستانی:
از ایده های نو برای تبدیل پسماند به انرژی های پاک استقبال می کنیم

 با حمایت مدیریت شهری؛

درختان شهر، تیمار می شوند
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به وضعیت مناسب منابع 
 آبی در سال جاری، آبرســانی به درختان و تغذیه آنها بهتر انجام و تدابیر ویژه ای نیز برای انتقال مناسب

 مواد غذایی و کود به درختان پیش بینی شــده اســت. فروغ مرتضایی نژاد تصریح کرد: تدابیری برای 
درختانی که دچار خزان زودرس می شــوند از جملــه درختان ضعیف چنار ناژوان و ســایر درختان در 
مکان های مختلف شهر در نظر گرفته شده است، با به کارگیری این روش مواد غذایی و کود به تنه درخت 
یا خاک مجاور آن تزریق شده تا تغذیه درخت بهتر انجام شود.مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: تغذیه درخت به دو روش تزریق به تنه درخت یا خاک مجاور آن 
امسال روی درختان ضعیف چنار ناژوان انجام شد، در این روش تغذیه درخت به صورت مستقیم و با انتقال 
مناسب مواد غذایی و کود به خاک مجاور درخت یا تنه آن انجام شده تا محافظت بهتری از درختان صورت 
بگیرد. مرتضایی نژاد با اشاره به فرآیند انتخاب این دو روش برای تغذیه درخت، گفت: مراحل آزمایشی 
انتقال مواد غذایی و کود به تنه درخت و خاک مجاور آن انجام و بهترین نتایج جمع بندی شد؛ البته سال 
گذشته در این فرآیند نظرات استادان در شورای پژوهشی سازمان مطرح و پیشنهادها جمع بندی شد و 

فرآیند انجام مراحل آزمایشی پیشنهادها روی درختان آغاز شد.

معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری ویژه برنامه 
»محله عمودی« در طول تابستان امسال برای 
دومین ســال پیاپی خبر داد. مرتضی رشیدی 
دراین باره توضیــح داد: در نظر داریم مجموعه 

برنامه هــای فرهنگــی مربــوط به 
خانواده را در مجتمع های مسکونی 
باالی صــد واحــد کــه به صورت 
آپارتمان هســتند، برگزار کنیم. او 
افزود: محله های عمــودی درواقع 
کلونــی جمعیتی هســتند که در 
دســترس قرار دارند و ما می توانیم 
آموزه های فرهنگ شهروندی را در 
ارتباط مســتقیم با مخاطبان خود 

توسعه دهیم. این در حالی اســت که با اجرای 
برنامه های فرهنگــی در محــل مجتمع های 
مسکونی باالی صد واحد از ایجاد ترافیک و دیگر 
هزینه ها برای ساکنان پرشمار این مجموعه ها 
جلوگیری شــده و ضمن صرفه جویی در زمان 
می توان بازخــوردی با کیفیــت باالتر دریافت 
کرد. رشــیدی تصریح کرد: از طرفــی دیگر با 
توجه به اینکه وســعت کالن شــهر اصفهان رو 
به گســترش بوده و آپارتمان نشــینی در حال 

افزایش اســت، می توان با شــهروندانی که در 
این ساختمان ها زندگی می کنند از این طریق 
ارتباط داشته و یک سری از قوانین و مقررات و 
مسائلی که مربوط به این شیوه از زندگی است 
را آموزش دهیم. او در مورد جزئیات این برنامه 

اظهار داشت: امسال، دومین سالی است که این 
برنامه را اجرا می کنیم که بر اساس آن ۸ واحد 
مسکونی در مناطق مختلف شهر انتخاب شده اند 
و در مدت ۸ هفتــه ۶۴ برنامــه در مدت ۲ ماه 
پیش رو برای ساکنان آنها اجرا می شود. برنامه ها 
شامل آموزه های اخالق شهروندی، آتش نشانی، 
بازیافت، اورژانس، فرهنگ رسانه ای با همکاری 
پلیس فتا، فضای ســبز و گیاهــان آپارتمانی و 

مواردی از این قبیل است. 

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد:

میزبانی مجتمع های مسکونی شهر از ویژه برنامه محله عمودی
این روزها صحنه تئاتر اصفهــان در اتفاقی جالب 
همزمان میزبــان نمایشــنامه ای از نغمه ثمینی 
اســت که مخاطبان او را با نگارش سریال مشهور 
شهرزاد بیشتر به یاد دارند. این اثر »خانه« نام دارد 
و کارگردانی آن به عهده جوان پرکار و خوش آوازه 

تئاتری عماد قلی پورو سرپرستی این کار بر عهده 
شفق کاظمی مدیر آموزشگاه آدمک است. اجرای 
این اثر تا بیســتم همین ماه ادامه دارد. جمع این 
موارد بهانه ای شــدتا با کارگردان گروه درباره کار 

گفت و گو کنیم.
 کارگردان این نمایش در خصوص چرایی پرداختن 
به چنین اثری می گوید: »خانه« عنوان یک درام 
اجتماعی با نگاهی نو بــه مقوله خانه و خانواده و با 
موضوع هجرت است و یک ســری »اگر« ها -که 

اگر این طور می شد، چقدر بهتر بود- مثل صحبت 
کردن که اگر ما در خانه با هم حــرف می زدیم و 
صحبت هایمــان را به یکدیگــر می گفتیم چقدر 
مشکالتمان برطرف می شد. عماد قلی پور همچنین 
درباره این تئاتر و اینکه چه شــد که این تئاتر در 
اصفهان به اجرا در می آید؟ توضیح داد: 
زمانی که متن این نمایشنامه نوشته 
شد، هم من و هم آقای کیومرث مرادی 
خواســتار اجرای آن بودیم و برای آن 
اختالف پیدا کردیم کــه نهایتا خانم 
ثمینی نویســنده کار، اجازه اجرا را به 
هیچ یک از ما ندادند تــا اینکه من به 
اصفهان آمدم و از ایشان اجازه اجرای 
»خانه« را در اصفهــان گرفتم و خانم 

ثمینی قبول کردند. 
قلی پور با بیان اینکه مدت ها در فکر اجرای متنی 
مثل »خانه« بوده اســت، ادامــه داد: من دغدغه 
چندانی برای کارگردانی نــدارم و صرفا به عنوان 
یک عشــق به هنر تئاتر نگاه می کنم و بیشترین 
دغدغه من نسبت به متنی است که اجرا می کنم و 
متن »خانه« همانی است که مدت ها بود به دنبال 
اجرایش بودم و خوشــحالم که امــروز این اتفاق 

درحال رخ دادن است.

پای حرف های کارگردانی که نویسنده فقط به او اجازه کارگردانی در اصفهان را داده است؛

 »خانه« ثمینی در اصفهان دیدنی تر شد

کافه برج در سه طبقه با بخش های 
مختلف ساخته شده است که طراحی 

داخلی این بنا محیطی تاریخی را 
برای گردشگران تداعی می کند

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

آگهی مزایده
شــهرداری ســده لنجان باســتناد مجوز شــماره ۱۹۰/ش/۹۸ مورخ 
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد پالک زمین شماره ۵۶ 
از اراضی مسکونی شهرک نگین به متراژ ۲۴۰ متر مربع با کاربری مسکونی را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۳ 
مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و نیز جهت کسب 
 www.sh-sedehlenjan.ir اطالعات بیشتر به سایت شهرداری به نشانی

مراجعه نمایند.
م الف:514498

نوبت دوم

محمدرضا مجلسی- شهردار تودشک 

آگهی مزایده
شهرداری تودشک در نظر دارد باستناد مصوبه شماره ۵/۱۱/ش ت شورای 
اسالمی شهر نسبت به فروش ضایعات و لوازم اســقاطی خود از قبیل ضایعات 
آهن سبک، متوسطه و غیره، ضایعات آلومینیوم و ضایعات پالستیک از طریق 
مزایده حضوری اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد و 

مدارک مزایده از تاریخ ۹۸/۴/۹ تا ۹۸/۴/۲۲ به شهرداری مراجعه نمایند. مزایده 
ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۳ در محل شهرداری تودشک برگزار 
می گردد. الزم به ذکر اســت هزینه های انتشــار آگهی و کارشناسی به عهده 

برندگان مزایده می باشد.
م الف:514539

نوبت دوم

 نرگس طلوعی
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  امام علی علیه السالم:
 زيبايی برادرى، به ُحسن معاشرت  و مواسات با 

وجود تنگ دستی است .
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 از میان علــوم جدید آنچه در شــرایط روز گرد و خاک کرده 
و زبانزد عموم دغدغه  مندان شده، ســواد رسانه است. مسئله 
ارتباطات جهانی و پیشرفت تکنولوژی در رابطه با آن و خالصه 
پیدایش دنیای الکترونیک و به خصوص مسئله فضای مجازی 
که این روزها در اختیار عموم مردم قرار گرفته، اهمیت سواد 
رسانه را به عنوان برجسته  ترین علم روز تبیین می  کند و این 
نه فقط از حیث فنی که مربوط به مباحث الکترونیکی می شود، 
بلکه از حیث مباحث سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
... نیز مورد عنایت قرار گرفته، چگونگی و آداب ارتباطات را نیز 
در معرض بحث گذاشته است. سواد رسانه، علمی است دارای 
شــاخه های متنوع که تمامی ابعاد ارتباطــی روز از دو جهت 
مادی و معنوی را در بر گرفتــه و ارتباطی میان فرهنگ های 
مختلف دنیا برقــرار کرده که این فرهنگ هــا، گاه با یکدیگر 
مقاربت داشــته و گاه با یکدیگر در تناقــض و بلکه در تضاد و 
رویارویی است و اینجاســت که زمینه پیدایش جنگ رسانه 
هم پدید آمده، با همه قابلیت هایی که در فضای رسانه موجود 
است، از این بستر برای جنگ هایی اعم از جنگ الکترونیک و 
نیز دیگر جنگ ها از جمله جنگ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 
و همچنین جهت پوشــش همه اینها از جنگ روانی استفاده 
می  شود. نکته بسیار مهم و عقالنی که توجه به آن مورد تاکید 
و دارای ضرورت است، این است که هیچگاه در هیچ جنگی دو 
طرف خصم به یکدیگر یاری نمی  رسانند و یکدیگر را در ضربه 
به خودشان اعانت نکرده، مهمات جنگی را به او بذل و بخشش 

نمی کنند تا مبادا علیه خودشان مورد استفاده قرار گیرد!
 لذا توجه به این نکته ضروری اســت که هرگز در هیچ اموری 
حتی در علوم معنوی و انســانی، از ســوی دشــمن حمایت 
نخواهیم نشــد و جا دارد در این ابعاد نیز خودکفا شــویم؛ به 
خصوص در علوم انسانی که این روزها مورد تاکید رهبر معظم 
انقالب است. بنابراین حال که در جنگ رسانه قرار گرفته  ایم، 
راه نجات و گشــایش ما اتکا به سواد رســانه بومی بوده، هر 
آنچه در این زمینه از سوی بیگانه به دســت ما رسد، چه آن 
بیگانه دشمن باشد و چه بی  طرفی که با دشمن مرتبط است، 

مشکوک و غیر قابل اعتماد است! 

از سواد رسانه ای بومی غافل نشویم

سعید حمیدی زاده

عکس روز

دوخط کتاب

و آن آدمــی کــه فکــر 
نمی کنــد، ســخن هــم 
فقــط  نمی گویــد 
اصواتــی از خود صادر 

می کند.

»روح پراگ«
ایوان کلیما

فکــر کــردن یعنــی 
پرسش های مداوم

 آدمــی که از پرســیدن 
در  می کشــد  دســت 
واقع از فکر کردن باز 
می ایســتد. چــون فکر 
کــردن هرچــه باشــد، 
پرســیدن مدامی ســت 
برای رســیدن به پاســخ 

مدل لباس انگلیسی خانم »پترا اکلستون«، کاخ بزرگ خود در لس آنجلس را 
به قیمت ۱۲۰ میلیون دالر فروخت.این کاخ بزرگ که »مانور« نام دارد، پیش 
از این به »آرون اسپیلینگ« کارگردان سریال »چالز آنجلز: فرشتگان چارلی« 
تعلق داشت.بنا بر گزارش روزنامه »سان« انگلســتان، این ملک ۲۰ هزار متر 
مربعی که سه سال است در معرض فروش گذاشــته شده، گران ترین کاخی 
است که در لس آنجلس به فروش می رســد و یک فرد ناشناس برای آن ۱۲۰ 
میلیون دالر می پردازد.این قصر در سال ۱۹۹۱ میالدی برای »کاندی« همسر 

اسپیلینگ ساخته و به »کاندی لند« معروف شد.

فروش بزرگ ترین قصر در لس آنجلس

۱۰ تاکسی در لندن به دستگاه هایی مجهز می شوند که می تواند اکثر مواد 
شیمیایی و ذرات سمی آالینده را از هوا حذف کند. این سیستم می تواند 
تنها پس از ۱۰ دقیقه روشن شــدن خودرو، تا ۹۷ درصد از ذرات آالینده 
و ۹۵ درصد از ذرات »نیتروژن دی اکسید« را از داخل وسیله نقلیه حذف 
کند. به این ترتیب هوای داخل تاکسی مانند قله کوه پاک و تازه می شود. 
 از آنجا که لندن یکی از آلوده ترین شــهرهای انگلیس اســت، این ناوگان 
 در حقیقــت بخشــی از آزمایــش پاک کننده هــای مختلــف در لندن 

محسوب می شود. 

تاکسی هایی که هوای شهر را آلوده نمی کنند

محققان دانشگاه کالج لندن یک دریاچه نادر از مواد مذاب را در جزیره ساندرز 
واقع در ۱۰۶۱۰ کیلومتری شمال شرق دریای ودل در قطب جنوب کشف 
کرده اند. آنها با بررســی تصاویر ماهواره ای این جزیره بین سال های ۲۰۰۳ 
و ۲۰۱۸ متوجه شدند یکی از دهانه های کوه آتشفشــانی و پوشیده از برف 
مایکل در جزیره مذکور حاوی دریاچه ای از مواد مذاب با قطر ۹۰ تا ۲۱۵ متر 
است. ابعاد دریاچه نشان دهنده دمای باالی مواد مذاب آن هستند. به گفته 

دانشمندان، دمای این مواد به ۹۸۹ تا۱۲۷۹ درجه سانتی گراد می رسد.

کشف مواد مذاب آتش فشانی در دل قطب جنوب!

نخستین دوره 
خبرنگاری در 

بحران
نخســتین دوره جامع 
آمــوزش خبرنگاری در 
بحران ویژه خبرنگاران، 
تصویربرداران و عکاسان 
خبری رسانه های جمعی 
به همــت جمعیت هالل 
احمر برای اصحاب رسانه 
به مدت ۳ شبانه روز در 
منطقه کوهستانی پلور 
از توابع بخش الریجان 
شهرستان آمل در استان 

مازندران برگزار شد.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

همراهی و همیاری کامل استانداری اصفهان جهت برگزاری جشنواره فیلم کودک

استاندار اصفهان اظهار کرد: استانداری اصفهان جهت برگزاری جشنواره 
بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان همراهی و همیاری کاملی خواهد 
داشت زیرا اعتقاد داریم ســرمایه گذاری در حوزه کودکان و نوجوانان و 
تولید محتوای ارزشمند، بهداشت روانی آینده جامعه را تضمین خواهد 

کرد.
به گزارش ستاد خبری سی و دومین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان، استاندار اصفهان در دیدار با شهردار اصفهان 
و مدیران و دست اندرکاران سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان گفت: شهر اصفهان با برنامه ریزی و حرکت 
همه دستگاه ها، به سمت شــهر محوری در فعالیت های حوزه کودک و 

نوجوان حرکت می کند.
وی در این جلســه ضمن ابراز خرســندی از برگزاری این جشنواره در 
اصفهان، اظهار کرد: یکی از درمان هایی که برای افراد بیمار، تجویز می شود 
شادی و نشاط و امیدواری است. از این رو حرکت در این زمینه از اهمیت 
بسیار ویژه ای برخوردار است و باید دقت داشت می توان هم شادی آفرید 

و هم هنجارهای اجتماعی را رعایت کرد.
عباس رضایی، افزود: سرمایه گذاری در حوزه کودکان چندان زیاد نیست. 
از این رو سرمایه گذاری شهرداری اصفهان در حوزه کودکان، با برگزاری 
این جشنواره و سایر اقدامات برای حرکت به سمت شهر دوستدار کودک 

بسیار مایه خرسندی و قابل تقدیر است.
وی اضافه کرد: خوشــبختانه وفاق و همدلی بسیار خوبی میان اعضای 
شورای اسالمی شهر و شهردار اصفهان وجود دارد، استانداری اصفهان نیز 
در این زمینه همراهی و همیاری کاملی خواهد داشت زیرا اعتقاد داریم 
سرمایه گذاری در حوزه کودکان و نوجوانان و تولید محتوای ارزشمند، 

بهداشت روانی آینده جامعه را تضمین خواهد کرد.
استاندار اصفهان تاکید کرد: امیدوارم برگزاری این جشنواره یک رویداد 
شــیرین و خاطره انگیز برای اصفهان ، کودکان و نوجوانان اصفهانی و 

کودکان ایران و دیگر کشورها باشد.
جشــنواره کودک، فرصت خوبی برای گفت وگو با نسل جدید 

کشور است
قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان از کارکرد اجتماعی ویژه ای برخوردار است، گفت: 
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان فرصت خوبی برای گفت وگو 
با نسل جدید کشور است که این نســل برای برنامه ریزی فرهنگی در 

اولویت قرار دارد.

نوروزی با بیان اینکه طی دوسال گذشته در شهر اصفهان اتفاقات بسیار 
خوبی در حوزه فرهنگی رخ داد، افزود: دائمی شدن میزبانی جشنواره در 

اصفهان یکی از این اتفاقات است.
وی تاکید کرد: امیدواریم برگزاری این جشنواره، رشد و شکوفایی در ابعاد 

مختلف را برای اصفهان به ارمغان داشته باشد.
مشارکت کمپانی های سینمایی شــهرهای خواهرخوانده 

اصفهان در جشنواره کودک
دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان نیز 
در ادامه این جلسه اظهار کرد: سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی دارای 4 تا پنج جشنواره اصلی است که جریان سازی سینمای 
کشور را بر عهده دارند و جشــنواره ملی فجر و جشنواره فیلم کودک و 

نوجوان از جمله آنها هستند.
علیرضا تابش بیان داشت: برگزاری جشنواره فیلم کودک با دو بعد شهر 

اصفهان یعنی شهر دوستدار کودک و شهر خالق، سنخیت دارد.
وی با برشمردن اهمیت نقش هنرمندان اصفهانی گفت: با برنامه ریزی های 
انجام شده و طرحی که تدوین شده اســت، در یک فرآیند دو سه ساله، 

اصفهان می تواند به قطب خالقیت هنر کودک و نوجوان در ایران تبدیل 
شود.

دبیر سی و دومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
افزود: یکی از جنبه های مهم جشنواره فیلم های کودک و نوجوان، ابعاد 
بین المللی آن اســت. از این رو تالش کرده ایم به جز کشورهای فعال در 
سینمای کودک، از کمپانی های ســینمایی در شهرهای خواهرخوانده 

اصفهان نیز دعوت به عمل آوریم.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه ابعاد جهانی جشنواره، سعی کرده ایم 
تعامل ویژه ای نیز با کشــورهای آســیایی و منطقه داشته باشیم تا این 
کشورها آثار و دستاوردهای خود را در قالب فیلم، ورکشاپ های تخصصی 

و پنل تولید مشترک در ایام جشنواره نمایش و ارائه دهند.
تابش افزود: استانداری اصفهان در حوزه های اجرایی، اجتماعی، امنیتی، 
زیرساختی و... می تواند به برگزاری هر چه مطلوب تر این جشنواره یاری 

رساند.
وی در مورد همکاری رسانه ملی برای پوشــش این رویداد بین المللی 
نیز گفت: انتظار از صدا و سیمای اســتان نیز این است که پژواک هنر و 

سینمای انسانی ایران را به خارج از مرزها منعکس کند و صرفا پوشش 
خبری این رویداد به محدوده مرزهای کشور خالصه نشود، زیرا دیپلماسی 

هنری موضوعی بسیار مهم در شرایط حال حاضر کشور است.
دبیر سی و دومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
تصریح کرد: برخورداری از زیرساخت های فرهنگی از جمله سالن های 
سینما یکی از موارد ویژه و مهم در شهر اصفهان است به طوریکه به همت 
شهرداری اصفهان و سازمان سینمایی کشور و با بودجه هایی که به ویژه 
در سال گذشته تخصیص داده شد، برخی سالن ها در اصفهان تجهیز و 
بازسازی شدند؛ اما همه این بازسازی، در ساخت و ساز و زیبایی ظاهری 

سالن های سینما خالصه نمی شود.
وی در این زمینه افزود: موضوعات دیگر مانند تکنولوژی های فنی مربوط 
به کیفیت پخش صوت و تصویر نیز برای مخاطبان فیلم اهمیت دارد که 
امیدوارم سالن های سینمای اصفهان در این زمینه نیز به زودی ارتقا یابند 
تا زیرساخت های نمایش فیلم برای مخاطبان به ویژه مهمانان خارجی 
جشنواره فراهم شده و جذابیت آثار سینمای ایران و هنر و فرهنگ ایرانی 

برای آنان دوچندان شود.
تابش، ایجاد شــور مردمی و درگیر شــدن خانواده ها در ایام برگزاری 
جشنواره را از اهداف این رویداد بین المللی در اصفهان ذکر کرد و گفت: 
حمایت استانداری و همکاری تنگاتنگ دســتگاه هایی چون اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، صدا و ســیما، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و 

گردشگری و ...در برگزاری هر چه مطلوب تر جشنواره موثر است.
وی همچنین از برگزاری ســومین المپیاد فیلم ســازی نوجوانان ایران 
همزمان با جشنواره فیلم کودک، در اصفهان خبر داد و افزود: این المپیاد 
در قالب یک اردوی اســتعدادیابی، اواخر مردادماه برای دومین سال در 

اصفهان برگزار می شود.
دبیر سی و دومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
تصریح کرد: فراخوان المپیاد امسال، در دو بخش »ایده« و »فیلم« برای 
نوجوانان ۱۲ تا ۱۶ ساله سراسر کشور اعالم شده تا این رده سنی، در موعد 
مقرر و پس از گذراندن دوره های مخصوص آموزشی در انجمن سینمای 
جوانان، در این المپیاد پذیرفته شوند، این المپیاد در کشف و پرورش نسل 

جدید سینما و جهت دهی به استعدادهای آنها موثر است.
سی و دومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از ۲۸ 
مرداد )همزمان با عید سعید غدیر خم( تا 4 شهریور ۱۳۹۸ مصادف با ۱۹ 
تا ۲۶ آگوست، به دبیری علیرضا تابش در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

 سرمایه گذاری شهرداری در حوزه کودکان قابل تقدیر است
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