بر خالف انتظارات ،گوشت قرمز قرار نیست ارزان شود؛

مطالبه گران گرانی

گوشت قرمز همچنان کاالیی لوکس است و خانوادهها به سختی این کاال را تهیه

میکنند .هرچند سال گذشته تا  200هزار تومان هم قیمتش باال کشید؛ اما امسال

انتظار میرفت پس از بارشهای خوب و حاصلخیزی چشمگیر مراتع در اکثر نقاط کشور و افزایش
تولید قیمتها ،اندکی معقولتر شود؛ همچنین افزایش تولید ،مبارزه گسترده با قاچاق و واردات

دام زنده ،انتظارات برای ارزان شدن گوشت قرمز را افزایش داده بود؛ اما...
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بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ،اصفهان بیشترین میزان مبتالیان به سالک را دارد؛
روز غر زدن ممنوع!
امروز قراره راجع به هیچی غر
نزنیم .سعی کنیم طاقتمون رو
بیشتر کنیم و به ناکت خوب دورمون
توجه کنیم

طغیان سالک

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس استان:

 160نقطه اصفهان معطر به
شمیم شهدای گمنام است

7

5

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:
عکس :ایمنا

گالری اکنون
حال استمراری
 ۲۸تیر الی  ۲مرداد

جریمه یک میلیاردی
یک واحد نانوایی متخلف
در اصفهان

5

گام چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتسال؛

گیتی پسند در قم ،مهمان
همسایه رده باالیی

گالری برهان
قسمتی از همه چیز
 ۲۸تیر الی  ۲مرداد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان وحومه خبرداد:

نیوکاسل
کارگردان:محسن قصابیان
پردیس ساحل/سیتی سنتر

بدهی حدود  600میلیاردی دولت به اتوبوسرانی اصفهان

6

7

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی
خود و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان ،این موقعیت

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

عکس :ایمنا

عکس خبر

«تاب ستانه» رهنان
ویژه برنامه تابستانی شهرداری اصفهان با عنوان «تاب ستانه» با محوریت برپایی ایستگاه های بازی و جشن ویژه اوقات فراغت در پارک شهدای مدافع
حرم رهنان برگزار شد.

2

کافه سیاست

پست اینستاگرامی صفحه
رهبرانقالب بعد از توقیف
نفتکش توسط سپاه
صفحه اینســتاگرام منتســب به پایگاه اطالع
رسانی دفتر رهبر انقالب با انتشار پستی نسبت
به توقیف نفتکش انگلیســی توســط سپاه در
خلیج فــارس واکنش نشــان داد .در متن این
پست اینستاگرامی آمده است :توانمندیهای
افتخارآفرین دفاعی کشور ،نتیجه فشارها و دل
بریدن از بیگانگان در دوران دفاعمقدس است
و حرکت کنونی نیز به برکــت تکیه بر خود در
زمینههای مختلــف از جمله اقتصادی به نتایج
مهمی خواهد رسید.

پیشنهاد سردبیر:

اصالحطلبان تاوان ضعف دولت راپس میدهند
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ستاد کل نیروهای مسلح ،سه تجاوز پهپادی آمریکا را افشا کرد
معاون عملیات ســتاد کل نیروهای مســلح از اخطار شدید سامانه
پدافندی ایران به سه تجاوز پهپادی آمریکا در منطقه خلیج فارس
خبر داد و گفت :هدف قراردادن پهپاد آمریکایی ،موازنه قدرت ما را در
دفاع هوایی به موازات توان موشکی نیز ارتقا داد .سردار سرتیپ مهدی
ربانی ،خاطرنشان کرد :همه این خروجی که آمریکاییها از قرارداد
برجام و تعهدات خود داشتند ناشی از این است که ما در موازنه قدرت
در بعد موشکی نقش برتر را نسبت به آنها به ویژه در قدرت منطقهای

تذکر به رییس جمهور درباره
حسابرسی شرکتهای دولتی
بــا توجه بــه اینکه هیئــت وزیــران در اواخر
اردیبهشت امســال تصویب کرد که اقداماتی
جهت حسابرسی از شرکتهای دولتی که بیش
از  50درصد سهامشان متعلق به ایدرو ،ایمیدرو
و شرکت صنایع پتروشیمی باشد صورت بگیرد،
علی الریجانی رییس مجلس در نامهای به رییس
جمهور ،متذکر شده با توجه به این موضوع که
استناد مصوبه مذکور ،یکی از بندهای تبصره 7
قانون بودجه امسال است؛اما عنوان شرکتهای
دولتی در قانون بودجه وجود ندارد و به همین
دلیل تصمیم کابینه به علت توســعه شــمول
قانون ،قابلیت تصویب و ابالغ ندارد و باید اصالح
یا ابطال شود.

حضور نیروهای ایرانی در
الحشد الشعبی تکذیب شد
یک پایگاه وابســته به الحشد الشعبی در منطقه
آمرلی ،هدف حمالت پهپــادی قرار گرفت و دو
نفر زخمی شــدند؛ الحشــد پس از این حادثه،
حضور نیروهــای ایرانــی در آن را تکذیب کرد.
بالفاصله پس از انتشار این خبر بود که رسانههای
جریان سعودی از جمله شبکه العربیه به نقل از
منابع خود مدعی شدند که این پایگاه در اختیار
نیروهای حزبا...عراق و ســازمان بدر قرار دارد.
«علی الحســینی» سخنگوی ســازمان الحشد
الشعبی در محور شمال تاکید کرد که «بر خالف
آنچه رسانههای مغرض میگویند ،هیچ کشتهای
از نیروهای مستشاری یا سپاه پاسداران [انقالب
اسالمی ایران] وجود ندارد».

دادگاه هلند ارتباط قتل
«کالهی» با ایران را رد کرد
دادگاه منطقهای آمســتردام هلند ،ارتباط قتل
محمدرضــا صمد یکالهی (عامــل عملیات
تروریستی انفجار دفتر حزب جمهوری) با دولت
ایران را رد کرد .محمدرضا کالهی ،عامل انفجار
دفتر حزب جمهوری اسالمی که بیش از  2دهه
در هلند با نام مســتعار «علی معتمد» زندگی
میکرد و تحت پوشش سرویسهای اطالعاتی
این کشور بود ،ســال  2015در آمستردام و در
جریان یک نزاع مافیایــی در نزدیکی خانهاش
به قتل رســید .حال دادگاه آمستردام در حالی
که برای یکی از متهمان ایــن اتفاق که مردی
 38ساله است ،مجازات حبس ابد در نظر گرفته
است ،صراحتا اعالم کرده پس از تکمیل پرونده
و بررسیهای جامع ،به این نتیجه رسیده است
که ارتباطی بین ایران و قتل کالهی پیدا نکرده
اســت و هرگونه ادعایی در اینباره را به شدت
رد کرد.
نوبت اول

ایجاد کردهایم .وی در شرح سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سامانه
سوم خرداد ،اظهار داشــت :آمریکاییها با خروج از برجام و تشدید
فشارهای اقتصادی ،در منطقه خلیج فارس با پیشرفتهترین پهپادها
شروع به شناسایی و فعالیت گســترده کردند 3 .نمونهای که اتفاق
افتاد به این ترتیب است؛ در  5خردادماه امسال یک پهپاد پیشرفته
آمریکایی از پایگاهی در کویت پرواز کرد و در حدود  20ســاعت در
منطقه اف.آی.آر ما به پرواز درآمد ،در  23خردادماه ،همان پرنده از

یک میلیارد یــوروی ارز
دولتی گم شد

کشور دیگری برخاست و در مقابل کوه مبارک ،به آبهای سرزمینی
ما نزدیک شد و به محض عبور ،سامانههای ما روی او قفل کرده و چند
شلیک اخطار به سمت او انجام شد ،در نهایت در  30خرداد ماه یکی
از پهپادهای پیشرفته آمریکایی که به تعبیر خودشان عقاب آسمان
بوده و «همه چیز گریز» است با اطمینان کامل از یکی از پایگاههای
کشور امارات برخاسته و در منطقه اف.آی.آر ما چند ساعت پرواز کرد و
سرانجام در مرحله سوم اخطار ،مورد هدف موشک های ما قرار گرفت.

چه کسی پول تلویزیون را
می دهد؟
ترامپ توهم زد
انتقام پهپــادی ترامپ از
ایران اما در خواب!

مقامات انگلیسی با توقیف نفتکش بریتانیایی ،سردر گم شدند؛

موافقت با طرح تشکیل وزارت
تجارت و خدمات بازرگانی
معاون پارلمانی رییسجمهور گفــت :دولت از
طرحی کــه نمایندگان مجلس برای تشــکیل
وزارت تجارت و خدمــات بازرگانی تهیه کردند
حمایت میکند .حسینعلی امیری در پاسخ به این
سوال که آیا پس از واگذاری اختیارات بازرگانی
به یکی از معاونتهای وزارت صمت ،بازهم دولت
قصد دارد الیحهای در مورد تشــکیل وزارتخانه
بازرگانی به مجلس ارائه دهد؟ گفت :دولت هنوز
هم معتقد است که تشــکیل وزارت بازرگانی به
نفع کشور است.

پیشخوان

مقابله به مثل انجام شد

بین الملل

علیرضا کریمیان
«ما بهدنبال جنگ نیســتیم ،ولی در مقابله به مثل
کوتاه نخواهیم آمد ».این بخشی از توییت محسن
رضایی اســت؛ مصداق بارز آنچــه در خلیج فارس
روی داد و ایــران به وعده خود عمــل کرد .جمعه
شب اعالم شد یک کشتی که تحت پرچم انگلیس
در تنگه هرمز تردد میکرده است به دلیل برخورد
با یک کشــتی صیادی جهت بررسیهای بیشتر به
آبهای ایران هدایت شــده است .مدیرکل بنادر و
دریانوردی اســتان هرمزگان با بیان اینکه نفتکش
انگلیسی برای بررسی ابعاد ،جوانب و علل برخورد با
شناور صیادی ،وارد لنگرگاه بندرعباس شده است،
گفت :این نفتکش  23نفــر خدمه دارد که همه در
کشتی هســتند .این اقدام ایران با واکنش انگلیس
همراه بود؛ هر چند وزارت خارجه این کشور اعالم
کرده که آزادی نفتکش را از مبــادی دیپلماتیک
پیگیری خواهد کرد؛ اما بســیاری از رسانهها این
اقدام را مقابله به مثل ایران در برابر بریتانیا میدانند.
نکته مورد توجه در مورد نوع برخورد انگلیس با این
رخداد ،مصالحه جویی و عدم موضع گیری تند علیه
اقدام ایران اســت .یکی فرماندهان پیشین نیروی
دریایی انگلیس در واکنش به توقیف نفتکش اعالم
کرده است :کشــتیهای انگلیسی مقررات مربوط
به تردد در منطقه قرمــز را رعایت نمیکنند « .الن
ویلیام جان وست» در گفتوگو با اسکای نیوز گفته
است :من از این که ما مقرراتی برای ترابری منطقه

قرمز را که منطقهای خطرناک بوده و هیچ نفتکشی
بدون اســکورت به آنجا نمیرود ،اجرا نکردهایم در
تعجبم و برایم عجیب اســت کشتیهایی داریم که
دقیقا همین کار را میکنند» .این اظهارات در حالی
بیان میشود که بر اساس اعالم رسانهها وزارت دفاع
انگلیس نســبت به آماده باش و تردد کشتیها در
خلیج فارس طی روزهای اخیر هشدارهای زیادی
را صادر کرده است و در شرایط ملتهب کنونی این
سطح از بی احتیاطی و سهل انگاری عجیب به نظر
میرسد.
آنچه مقامات انگلیسی تلویحا به آن اشاره میکنند

دقیقا روایتی است که ســپاه از نحوه توقیف کشتی
ارائه داده است .برخی در داخل کشورمان اما توقیف
کشــتی را مصداق بارز اصل مقابله به مثل ایران در
برابر انگلیس و حق مســلم ایران میدانند .قاعده
مقابله به مثل یکــی از اصلیترین و رایجترین اصل
حقوق بین الملل است؛ نکتهای که در داخل انگلیس
بی توجهی به آن مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
پس از متوقف کردن نفتکش ایرانی ،کارشناســان
دفاعی بریتانیا نســبت بــه تالفی جویــی ایران و
هزینههای این اقدام هشــدار دادند .حاال با توفیق
کشتی انگلیســی اعتراضات به سهل انگاری دولت

بیشتر هم شده است .محدودیت ارتش انگلیس در
خصوص عدم برخورداری از کشتیهای جنگی برای
اسکورت حملونقل دریایی تنگه هرمز و همزمان
حفظ تعهد لندن بــرای حفاظت از تردد دریایی در
سراســر جهان ،انتقادات به دولت و حزب حاکم را
شدت بخشیده اســت .اســکاری نیوز در مقالهای
انتقادی به ضعف نیروی دریایی انگلیس در گشت
هوایی بر فراز کشتیهای این کشــور اشاره کرد و
با اظهار تاســف از آن ،مقصر ایــن ناتوانی را دولت
ائتالفی «دیوید کامرون» برشــمرد که در ســال
 ۲۰۱۰برای صرفهجویی ،پــرواز چنین هواپیمایی
را متوقف کــرد .اظهار تعجــب از اینکه چطور یک
نفتکش حامل پرچم انگلیس با وجود هشدارهایی
که در این خصوص دادهشده بود ،توقیفشده است،
بخش دیگر این مقاله را تشــکیل داد و تصریح شد
که مجموع این عوامل ،ضعف نخستوزیر انگلیس
را نشان میدهد .این در حالی است که «ترزا می»،
نخســتوزیر انگلیس تنها چند روز دیگر ،قدرت را
به نخســتوزیر بعدی که بهاحتمالزیاد ،بوریس
جانسون اســت ،تحویل خواهد داد .سیاستمداران
در انگلیس بــه دو طیف برخورد قهــری با ایران یا
مصالحه و دلجویی برای جلوگیری از شدت تنشها
تقسیم شــدهاند و به احتمال زیاد بریتانیا تا زمان
استقرار نخست وزیر بعدی واکنش گسترده و عملی
به این رویداد نخواهد داشــت؛ چالشی که میتواند
برای نخست وزیر جدید انگلیس مسئله ای سخت و
سرنوشت ساز باشد.

چهره ها
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

عضو فراکسیون امید مجلس:

عضو کمیسیون امنیت ملی:

سخنگوی وزارت خارجه:

فکر میکنند یک مشت
پولدار در موتلفه نشستهاند

اصالحطلبان تاوان ضعف
دولت راپس میدهند

رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی اظهار
کرد :باید کســانی را برای نامــزدی در انتخابات
مجلس شناسایی کنیم که از استقالل رای سیاسی
برخوردار باشــند و منافع خود را بر مصالح کشور
و حقوق عمومی مردم ترجیــح ندهند .این افراد
باید اهل زد و بند نباشــند و در دوران نمایندگی
ابدا به بده بســتان با دولت آلوده نشــوند .ســید
مصطفی میرســلیم افزود :برخی دوستان نیز به
حزب نزدیک میشــوند تا ما برای آنها هزینههای
تبلیغات انتخابات را تامین کنیم؛ آنها فکر میکنند
در موتلفه یک مشــت افراد پولدار نشستهاند و ما
میتوانیم آنها را بدوشــیم و هزینههای تبلیغات
خود را بر دوش آنها بیندازیم؛ این هم امید آنها در
نزدیک شدن به موتلفه است .وی ادامه داد :موتلفه
اســامی باید به دور از جنجالها ،انعکاس دهنده
تخصصی مطالبات مردمی باشد .این امر هم باید
پس از بررســیهای تخصصی در حزب به صورتی
هنرمندانه و کارشناسانه انجام بگیرد.

حفظ برجام
هزینه دارد

بدون خرید نفت ،اینستکس
توقعات ما را برآورده نمیکند

عضو فراکســیون امیــد مجلس با بیــان اینکه
فراکسیون امید بیش از حد انتظار تخم مرغهای
خود را در سبد دولت گذاشت ،گفت :اصالحطلبان
در میان افکار عمومی تاوان عملکرد دولت را پس
میدهند .وکیلی تصریح کرد :اکثر اصالحطلبان
معتقدند باید با هویت اصالحطلبی در انتخابات
 ۹۸شرکت کنیم زیرا نســبت به عملکرد لیست
امید و دولت اعتراضات زیــادی وجود دارد .وی
افزود :فراکسیون امید سهم قابل توجهی از حیث
مســئولیت در بروز وضعیت کنونی کشور دارد و
اگر اصالحطلبان ســهم خود را در بروز وضعیت
موجود نپذیرند ،بزرگترین دروغ را به مردم گفته
اند .وکیلی اظهارات برخی اعضای فراکســیون
امید مبنی بر اینکه نظارت استصوابی مانع از این
شده که مردم انتخاب بهتری داشته باشند را خود
زنی سیاسی میداند و معتقد است «فراکسیون
امید ترجمه حداقلــی از گفتمان اصالحطلبی
است».

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس گفت :اروپاییها فقط نمایش بازی میکنند
و حرفهای قشــنگ میزننــد در حالی که حرف
بدون عمل برای ما قابل قبول نیســت .عالءالدین
بروجردی با اشــاره به اظهارات اخیر ســخنگوی
ســازمان انرژی اتمی مبنــی بر اینکــه اگر غرب
تعهداتــش را انجام ندهد ،صنعت هســتهای به ۴
سال قبل بازمیگردد ،اظهار داشت ۴ :سال قبل ما
هیچ گونه محدودیتی نداشتیم و اگر طرف مقابل در
برجام به تعهداتش عمل نکند ،قطعا به شرایط پیش
از توافق هســتهای باز میگردیم .وی با بیان اینکه
اروپاییها نشان دادهاند که نمیخواهند برای حفظ
برجام هزینه دهند ،گفــت :آنان فقط نمایش بازی
میکنند و حرفهای قشــنگ میزنند .بروجردی
گفت :برجام یک توافق هســتهای دو طرفه است و
اروپاییها باید بدانند که اگر بــاز هم اقدامی برای
حفظ برجام انجــام ندهند ،ایــران در تصمیمش
مصر است.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در گفتوگو
با یک رسانه عربی با اشــاره به اینکه سازوکار
اینستکس در مرحله اجراست گفت :این سازو
کار بدون خرید نفت ایران نمیتواند توقعات ما را
به طور کامل برآورده کند.
سید عباس موسوی ،در پاسخ به این سوال که
ابتکار عمل برجام با شکست مواجه شده است،
آینده برجام پس از مهلــت  60روزه را چگونه
میبینید گفت :نمیتوانیم از واژه «شکســت
ابتکار عمل» اســتفاده کنیم .درســت است
که برجام در وضعیت مناســبی قرار ندارد ،اما
گفتوگوها و اقدامات ناموفق نبوده است.
موســوی ادامــه داد :ایــن عملیــات
بــا وجــود تاخیــر اگرچــه کمتــر از
تواقعــات مــا بــوده ولی آغاز شــده اســت؛
بی شک بدون خرید نفت ایران و اختصاص دادن
اعتبارات این مکانیــزم نمیتواند به طور کامل
توقعات ما را برآورده کند.

بررسی پرونده تحصیلی «فریدون» دوباره در مجلس به جریان افتاد
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از بررســی دوباره پرونده تحصیلی برادر رییسجمهور در این
کمیســیون خبر داد .محمد مهدی زاهدی با اشــاره به آخرین وضعیت پرونده بــرادر رییسجمهور در این
کمیسیون ،گفت :در دوره ریاست آقای عارف بر کمیسیون این پرونده مسکوت مانده بود که قرار بر این شده تا
این موضوع را در روزهای آینده تعیین تکلیف کنیم .وی ادامه داد :کمیته سهنفرهای که برای بررسی این موضوع
تشکیل شده بود ،در چند ماه گذشته گزارش خود را ارائه کرده است که باید این موضوع را تعیین تکلیف کرده
و گزارش نهایی را به هیئترییسه مجلس ارائه کنیم.

آگهی مناقصه (مرحله اول)

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شــهر به شماره  703مورخ  1398/4/13نسبت به انتخاب پیمانکار جهت
خرید آسفالت معابر سطح شهر در محدوده ناحیه یک به مبلغ  7/000/000/000ریال از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید .لذا
از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط ،اخذ مدارک و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت
دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
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احتمال به صفر رسیدن پذیرش
مهاجران در آمریکا
گزارشها نشان میدهند که دولت ترامپ در نظر
دارد در سال آینده میالدی شمار پذیرش مهاجران
را به صفر برساند .این مسئله در عمل تعطیلی برنامه
مهاجرتی آمریــکا را در پی خواهد داشــت .منابع
آگاه از روند گفت وگوها میــان مقامات امنیتی و
سرویس شهروندی و مهاجرت آمریکا به وبسایت
خبری پولیتیکو گفتهاند .یکــی از برنامههایی که
در نظر گرفته شده اســت ،به صفر رساندن شمار
پذیرش مهاجران در آمریکاست .همچنین برنامه
منعطفتری نیز از سوی مقامات امنیت ملی آمریکا
در نظر گرفته شده که شمار پذیرش شهروندان تازه
را به  3000تا  10هزار نفر کاهش میدهد.

روسیه از مواضع رییس جدید
کمیسیون اروپا انتقاد کرد
رییس کمیته امور بین الملل شــورای فدراسیون
روسیه با اشاره به مواضع ضد روسی رییس منتخب
کمیســیون اروپا گفت« :فون در الین» مشاوران
خوبی ندارد« .کنستانتین کاســاچوف» در گفت
وگویی با روزنامه دی ولت اعالم کرده بود که اروپا در
صورت صالحدید از موضع قدرت با روسیه برخورد
کرده و چنانچه الزم باشــد دامنــه محدودیتها و
تحریمها برای این کشــور افزایش پیــدا میکند.
کاساچوف ،با اشاره به مواضع «فون در الین» افزود:
اروپا باید از مواضع سرسختانه خود در قبال روسیه
دست برداشته و در دوره مدیریت جدید تغییراتی را
در برنامههای خود به اجرا در آورد .این در حالی است
که فون در الین در گفت وگوی دیگری از لزوم گفت
وگو میان اروپا و روسیه سخن گفته بود.

نقش گروه جاسوسی رژیم
صهیونیستی در هک اطالعات
یک گروه جاسوسی وابســته به رژیم صهیونیستی
اقدام به هک اطالعات کاربران گوگل ،فیسبوک و
اپل از طریق گوشیهای هوشمند کرده است .بنا به
نوشته فایننشال تایمز ،نرم افزارهای ساخت گروه
«ان اس او» میتوانند به اطالعات کاربران سرورهای
اپل ،گوگل ،فیس بــوک ،آمازون و ماکروســافت
دسترسی داسته باشند .در حالی که این گروه وابسته
به رژیم صهیونیســتی هرگونه جاسوســی یا هک
اطالعاتی را تکذیب کرده؛ اما هیچگاه دسترسی به
چنین فناوریهایی را رد نکرده است .مقامات شرکت
آمازون و فیس بوک پیشتر اعالم کردند تحقیقاتی را
به منظور پی بردن به حقیقت موضوع آغاز میکنند
و تقویت اقدامات امنیتــی در صورت لزوم در پیش
گرفته میشود .بنابر گزارشات ،در ماه می اعالم شد
که پیام رســان واتساپ هدف حمالت جاسوسی
گروهان «اس او» قرار گرفته است.

آگهی مزایده (مرحله سوم)

نوبت اول

پیرو آگهی مزایده شماره  5146مورخ  98/3/18شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره  9مورخ  98/1/5شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به

اجاره بهره برداری صرفاً عرصه استقرار وسایل و دســتگاه های تفریحی واقع در قسمت شهربازی پارک شادی به شــرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید ،لذا از کلیه
واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط ،اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران

و بیدگل مراجعه نمایند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد).
ردیف

متراژ عرصه و نام دستگاه

قیمت اجاره ماهیانه (ریال)

مدت اجاره

 5درصد سپرده (ریال)

1

عرصه به متراژ  126م.م جهت استقرار (سینمای پنج بعدی)

2/750/000

 5ماه

687/500

2

عرصه به متراژ  154م.م جهت استقرار (قوی آبی)

1/200/000

 5ماه

300/000

3

عرصه به متراژ  1375م.م جهت استقرار (پیست اتومبیل رانی سابق)

2/700/000

 5ماه

675/000

4

عرصه به متراژ  120م.م جهت استقرار (دیوار مرگ)

1/200/000

 5ماه

300/000

5

عرصه به متراژ  1248م.م جهت استقرار (اژدهای کودکان و غیره)

2/600/000

 5ماه

650/000

6

عرصه به متراژ  530م.م جهت استقرار (تاب بزرگساالن)

4/000/000

 5ماه

1/000/000

7

عرصه به متراژ  2040م.م جهت استقرار (موتور بنزینی)

3/000/000

 5ماه

750/000

8

عرصه به متراژ  64م.م جهت استقرار (اتاق سمبوسه)

3/200/000

 5ماه

800/000
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 ۳۰۷هزار هکتار جنگل «دستکاشت» در اصفهان کاشته شد
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مدیر تعاون استان:

تعاونیها ظرفیت قابل توجهی
برای توسعه اقتصاد شهری دارند
مدیر تعاون اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان
اصفهان گفت :تعاونیها ظرفیت قابل توجهی برای
توسعه اقتصاد شهری دارند و در تالشیم نقش آنها
رادر این زمینه پر رنگتر کنیم .علیرضا تیغ ساز با
اشاره به فعالیت گسترده تعاونیها در کشور خاطر
نشان کرد :تعاونیهای زیادی در بخشهای مختلف
اقتصاد شهری فعالیت میکنند و فعالیت تعاونیها
در بخشهای تولیدی ،صنعتی و خدماتی ،نمونه بارز
آن است .وی ادامه داد :تعاونیهای مسکن و اصناف،
نقش مهمی در توســعه و عمران شهری دارند و در
پروژههای مشارکتی و سرمایه گذاریهای شهری
که منجر به توسعه پایدار شــهر میشود ،شرکت
میکنند .همچنین تعاونیهای مصرف و تامین نیاز
اصناف نیز نوع دیگری از اصناف هســتند که نقش
چشمگیری در اقتصاد شهری دارند .تیغ ساز اضافه
کرد :تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی که از
سال  ۱۳۸۹بر اساس قانون در هر شهرستان تشکیل
شده است ،نقش قابل توجهی در جلب مشارکتهای
مردمی ،حمایتهای دولتی و تسهیالت بانکی برای
توسعه کمی و کیفی اقتصاد شهری دارند.

تاخیرپروازها در بهار
 ۹درصدکاهش یافت
تعداد پروازهای بهار امســال نســبت به بهار سال
گذشته  ۸.۴درصد و تعداد پروازهای تاخیردار نیز
 ۹.۱درصد کاهش داشته است .بر اساس آنچه این
سازمان اعالم کرده است ،هواپیمایی معراج با داشتن
 ۸درصد تاخیر در پروازهای داخلی خود در خرداد
ماه ،کمترین میزان تاخیرهــا و بهترین عملکرد را
داراست .این شرکت از  ۱۱۰سورتی پروازی که در
خرداد ماه داشته ۱۰۱ ،ســورتی پروازی را به موقع
( ۹۲درصد) و  ۹سورتی پروازی ( ۸درصد) را با تاخیر
به پایان رسانده است .بیشترین میزان تاخیرها نیز به
هواپیمایی وارش اختصاص دارد که از مجموع ۱۷۶
پرواز داخلی در خرداد ماه امســال که این شرکت
انجام داده ۹۸ ،ســورتی پروازی معادل  ۵۶درصد
را به موقع و  ۷۸سورتی پروازی معادل  ۴۴درصد را
با تاخیر انجام داده است؛ همچنین بیشترین میزان
تاخیر نسبت به کل پروازهای انجام شده در خرداد
ماه را هواپیمایی زاگرس داراست.

گسترش جذب گردشگر از ترکیه
در راستای همکاری با «اکو»

گوشی های دارای ضمانت در
بازار کمیاب است

رییس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اصفهان
در بــاره افزایش نرخ موبایل در بــازار گفت :قیمت
گوشــی تلفن همراه به دلیل کاهش قیمت دالر در
بازار افت کرده؛ البته از سوی دیگر قدرت خرید مردم
کمتر شده است.حسن میرشمشیری با بیان اینکه
گوشــیهای دارای ضمانت در بازار بسیار کمیاب
شدهاند ،ادامه می دهد :هنوز شرکتهای واردکننده
تمام برندها را وارد کشور نکردهاند و این فرآیند کم
کم تکمیل خواهد شــد.وی دلیل کاهش خرید و
گرایش مردم به این بازار را عدم تطبیق درآمدهای
آنان با قیمتها میداند و میگوید :خرید موبایل از
جمله خریدهای سنگین خانوادههاست ،برای مثال
اگر خانوادهای برای خرید اقدام کند دست کم باید
ســه میلیون تومان خرج کند که این رقم با درآمد
برخی از مردم مطابقت ندارد.
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مرضیه محب رسول
گوشــت قرمز همچنــان کاالیی لوکس اســت و
خانوادهها به ســختی ایــن کاال را تهیه میکنند.
هرچند ســال گذشــته تا  200هــزار تومان هم
قیمتش باال کشــید؛ اما امســال انتظار میرفت
پس از بارشهای خوب و حاصلخیزی چشــمگیر
مراتع در اکثر نقاط کشور و افزایش تولید قیمتها،
اندکی معقو لتر شــود؛ همچنین افزایش تولید،
مبارزه گســترده بــا قاچــاق و واردات دام زنده،
انتظارات برای ارزان شدن گوشت قرمز را افزایش
داده بود؛ اما به نظر میرســد قرار نیست گوشت،
رنگ ارزانی ببیند .بر اســاس آنچه رییس اتحادیه
گوشــت قرمز اصفهان اخیرا اعالم کرده که برای
افزایش قیمت گوشت قرمزتالش می شود؛ چراکه
دامداران به دلیل قیمت تمام شــده و هزینههای
باال ،راهــی به جز افزایش قیمت گوشــت ندارند؛
در حالیکه گرانی گوشــت و کسادی بازار هر روز
از تعداد مشتریان قصابیها کم میکند ،این صنف
را عمال از رونق انداخته اســت .حاال دامداران هم
به صف مطالبه گران افزایش قیمتها پیوستهاند.
وارداتیها در اصفهان خریدار ندارند
گوشــتهای وارداتی یکی از حربههــای پایین
کشــیدن قیمتها در بــازار بود؛ امــا آنگونه که
پورباطنی رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز
اصفهان میگوید ،به دلیل کیفیت پایین این نوع
گوشت -که عمدتا از قرقیزستان ،روسیه و رومانی
میآید -در اصفهان چندان خریــدار ندارد و نیاز
دام سبک اصفهان بیشتر از استانهای دیگر مانند
تبریز ،کردستان ،شیرازو خرم آباد تامین میشود.
پورباطنی با تاکیــد بر اهمیت کیفیــت و قیمت
گوشت قرمز در بین اعضای این صنف ،تصریح کرد:
گوشتهای وارداتی پس از سرمایه گذاری توسط
عدهای به تهران آورده می شــود؛ ســپس فرآیند
قیمت گذاری انجام میشود؛ اما اعضای ما از لحاظ
قیمت و کیفیت از گوشــتهای وارداتی استقبال
نمیکنند؛ زیرا کیفیت آن با کیفیت گوشت درجه
دو و سه داخل کشور ،تفاوتی ندارد.
پالک کوبیهــا و هزینههایی که تحمیل
میشود
بر اســاس اعالم اتحادیــه نرخ فعلــی  102هزار
تومان برای گوشــت قرمز بــرای تولید کنندگان

مطالبه گران گرانی

بهصرفه نیســت .هزینهها ،اصلیترین چالشــی
است که دامداران این روزها با آن دست به گریبان
هستند؛ در حالیکه دولت با توجیه کم بودن قدرت
خرید مردم در صدد ثابت کردن قیمتهاست؛ اما
هزینههای پرورش و نگهداری دامها در هفتههای
اخیر به دالیلی افزایش غیر متعارفی داشته است.
یکی از این موارد ،افزایش بی رویه قیمت سبوس
است.
افزایش قیمتها توسط واردکنندگان نهاد ههای
دامی و تبانی برخی از کارخانههــا با دالالن آرد،
موجب افزایش این ماده در بازار شده است؛ ضمن
اینکه بخشی از نیازهای دامداران به سایر نهادهها
مانند ذرت و جو که از باید از بازار سیاه تهیه شود
هم وضعیت بهتری ندارد .عالوه بر این ،دامداران
از وضعت پالک کوبی دامها هم ناراضی هســتند.
دامداران میگویندکه از زمان الزامی شدن پالک
کوبی دام ،هزینه آن برای دامداران به ســه برابر
افزایش یافتــه و فرآیند آن ،برخالف روال ســاده

یکی از مواردی که در یک سال
اخیر همواره به عنوان دلیلی برای
افزایش قیمت گوشت عنوان
میشده ،قاچاق دام است

قبلی ،زمانبر و بــرای جمعیــت دام ،خطرآفرین
شده است.
قاچاق دام ترکیه از راه ایران
یکی از مواردی که در یک ســال اخیر همواره به
عنوان دلیلی برای افزایش قیمت گوشــت عنوان
میشــده ،قاچاق دام اســت .اتفاقی که اگرچه با
تدابیر نیروی انتظامی و سایر ارگا نها مهار شده؛
اما نکته جدیدی که رییس اتحادیه فروشــندگان
گوشــت قرمز به آن اشــاره کرده ،این اســت که
علیرغم کاهش قاچاق دام در داخل برخی دالالن

یک نوع گوســفند را از ترکیه یا روســیه به بندر
منتقل میکنند و اصفهان تنها استراحتگاه ماشین
حمل این نوع دام محسوب میشود.
مسئله قاچاق از سایر کشورها و عبور آنها از ایران
به منظور ورود به پاکســتان و کشــورهای حوزه
خلیج فارس ،چندی پیش هم با انتشــار تصویری
خبرساز شد.
این مســئله البته از سوی ســازمان دامپزشکی
تکذیب و اعالم شــد  ۱۸هزار رأس گوســفند نر
زنده متعلق به ترکیه ،از مســیر ایــران به مقصد
قطر ترانزیت شده اســت .ترانزیت دامهای زنده از
کشور ایران به مقصد قطر ،بر اساس انعقاد پروتکل
بهداشــتی بین سازمانهای دامپزشــکی ایران و
ترکیه بوده است و بر اساس آخرین آمار ارائه شده،
از ابتدای خرداد امســال تا  ۱۵تیر  ،۹۸تعداد ۱۸
هزار و  ۴۸۴رأس دام ســبک زنده (گوســفند نر)
از طریق  ۴۷کامیون به مقصد کشــور قطر حمل
شده است.

 ۳۰۷هزار هکتار جنگل «دستکاشت» در اصفهان کاشته شد

دستورالعملی برای نوسازی ناوگان مینی بوس وجودندارد

رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان از  ۳۰۷هزار هکتار جنگل دست کاشت در استان
خبر داد و گفت :در این استان از سال  ۴۹به طور رسمی کار بیابانزدایی شروع و تا به امروز حدود  ۳۰۷هزار
هکتار جنگل دست کاشت در  ۸شهرستان توزیع شده است .حسینعلی نریمانی ،با اشاره به  3میلیون و 200
هزار هکتار بیابان در استان اصفهان اظهار داشت 2 :میلیون و  200هکتار از بیابانهای اصفهان رخسارههای
بیابانی کویری و اراضی رسی نمکی است و یک میلیون هکتار آن را تپههای ماسهای و شنی به خود اختصاص
داده است .نریمانی ادامه داد :استان اصفهان از لحاظ جنگلهای دست کاشت ،رتبه نخست را در کشور دارد
و در حال حاضر بیشــترین همت و تالش ما در حفاظت از جنگلهای دست کاشــت است ،این جنگلها به
صورت کمربند از شهرستان کاشان شروع و تا شهرستان خور و بیابانک ادامه دارد و سبب شده منابع زیستی
و اقتصادی پیرامون آن تثبیت شود.

رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان اظهار کرد :در گذشته طرحهایی برای
نوسازی ناوگان مینیبوسرانی ابالغ میشد که به دنبال آن تردد ماشینهایی که سن آنها از میزان مشخصی
عبور میکرد ،ممنوع اعالم میشد .حسین بیغمیان گفت:آخرین بخشنامه ابالغی متعلق به سال  89است که در
آن تردد مینیبوسهای با عمر باالی  30سال در سفرهای حمل و نقل جادهای با فاصله بیش از  100کیلومتر
همچنین حرکت این گروه به تهران و بالعکس ممنوع اعالم شد .وی ادامه داد:در سالهای دور شرایط نوسازی
ناوگان اعالم و ماشینهای فرسوده در ازای مبلغی از رانندگان دریافت میشد و مینیبوس نو به رانندگان تحویل
داده میشد ،اما به دلیل محدودیتهای به وجود آمده این طرحها متوقف شد .وی تاکید کرد :قانون به صورت
مرحله به مرحله و بر اساس شرایط هر دوره زمانی از سوی وزارت راه و شهرسازی به استانها ابالغ میشد؛ اما در
حال حاضر دستورالعملی برای نوسازی ناوگان نداریم.

تامین اجتماعی

رییس نمایندگی وزارت امــور خارجه در اصفهان
بــا بیان اینکــه جذب گردشــگر تــرک میتواند
بســیار برای اقتصاد و حوزه گردشــگری اصفهان
کمک کننده و مفید باشد ،گفت :جذب گردشگر از
ترکیه در راستای همکاری با اکو ،گسترش مییابد.
علیرضا ساالریان با اشــاره به توسعه همکاریها با
کشورهای عضو ســازمان همکاری اقتصادی (اکو)
و آمادگی اصفهان بــرای راهاندازی دفتر توســعه
گردشــگری کشــورهای عضو اکو اظهار داشت:
گردشگری در حوزه کشور ترکیه ،یک طرفه است
و بیشــتر گردشگر به سمت کشــور ترکیه میرود
که در حال حاضر پرواز «ترکیش ایرالین» فرصت
خوبی است در این مســیر که البته قرار است پرواز
«ازمیر» نیز به آن اضافه شــود .وی بــا بیان اینکه
جذب گردشگر ترک میتواند بسیار برای اقتصاد و
حوزه گردشگری اصفهان کمک کننده و مفید باشد،
خاطرنشان کرد:به دلیل اینکه هیچ مانعی هم برای
رفت و آمد وجود ندارد و لغو روادید شــده؛ جذب
گردشگر از ترکیه و تمرکز بر این کشور ،بسیار حائز
اهمیت است.

بر خالف انتظارات ،گوشت قرمز قرار نیست ارزان شود؛

تصویب بسته حمایتی
تامین اجتماعی برای
تسهیل شرایط بیمهای

معادل اعتبار مالیاتی محاسبهشــده به نرخ
صفر از محل اعتبار جمعی -خرجی که همه
ساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود ،به
حساب مودیان منظور میشود .به بیان دیگر،
میزان مالیات متعلق که به واسطه اعمال نرخ
صفر دریافت نمیشود ،در حساب درآمدهای
مالیاتی برای مشخص شدن ظرفیت مالیاتی
منظور و بدینوســیله میزان کمک دولت به
فعاالن اقتصادی از بابت عدم دریافت مالیات
شفاف میشود.
امید است اجرای سیاستهای حمایتی توسط
سازمان امور مالیاتی کشور ،نقش بسزایی در
افزایش انگیزه تجار و بازرگانان ،تولیدکنندگان
و شرکتهای تولیدی و خدماتی جهت رونق
تولید داشتهباشد.
تمهیدات دیگری نیز برای کمک به رفع موانع
سرمای ه گذاری در بند (ث) این ماده پیشبینی
شده است .بر اساس مفاد این بند ،بعد از اتمام
ی شــده برای اعمال نرخ صفر
دوره پیشبین 
مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته ،مادامی
که جمع درآمد مشمول واحدهای اقتصادی
به دو برابر سرمایه ثبت و پرداختشده نرسد،
مالیــات آنها همچنان با نرخ صفر محاســبه
ی شود.
م
واحدهای مذکور در ســایر مناطق نیز بعد از
اتمام این دوره تا زمانی که جمع درآمد مشمول
ت شده
مالیات آنها معادل سرمایه ثبت و پرداخ 
ی شوند.
شود ،مشمول معافیت ویژهای م 
بر این اساس ،پنجاه درصداز مالیات آنها در
سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ
صفر ،مشــمول مالیات با نرخ مقرر در ماده
 25( 105درصد) محاسبه خواهد شد.

بازار

کاله شنا
24,000
تومان

کاله شنا مدل SP2024

24,000
تومان

استاندار اصفهان از تصویب بسته حمایتی اداره کل تامین اجتماعی به منظور تسهیل شرایط بیمهای فعاالن اقتصادی
خبر داد .عباس رضایی گفت :برخی از تولیدکنندگان برای ارتباط با بانک مرکزی دچار مشکل بودند که این موضوع در
جلسهای با حضور رییس بانک مرکزی و معاونان وی در استان مطرح شد تا به مرور رونق اقتصادی به واحدهای تولیدی
استان اصفهان برگردد .وی با بیان اینکه بستههای حمایتی متنوعی از سوی نهادهای اجرایی استان تهیه شده ،گفت :در
این جلسه از شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز بسته حمایتی اداره کل تامین اجتماعی به تصویب
رسید و به زودی در اختیار کارفرمایان و مراجعان این اداره کل قرار میگیرد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

بهبود شاخص کسب و کار ،نشان از رویکرد اصالحی اداره
کل مالیاتی استان اصفهان دارد

کاله شنا مدل PR2021

عکس روز

24,000
تومان

جشنواره شاتوت درسولقان تهران
کاله شنا مدل SP2022

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت :بهبود یک واحدی شــاخص کسب و کار استان اصفهان در بخش
مالیاتی ،نشان از تغییر رویکرد اصالحی اداره کل مالیاتی دارد .مسعود گلشیرازی در همایش آشنایی
با تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقوقی تصریح کرد :بهبود یک واحدی شــاخص کســب و
بخش مالیاتی نشــان از
کار استان اصفهان در
اداره کل مالیاتی نسبت
تغییر رویکرد اصالحی
استان اصفهان دارد .وی
به مودیــان مالیاتی در
کار اســتان اصفهان در
افزود :شاخص کسب و
 96،8.2و در سال  97به
بخش مالیاتی در سال
تعامل اداره کل مالیاتی با
 7.2رسید .گلشیرازی
بهبود این شاخص عنوان
مودیان را یکی از عوامل
تسهیل اســتان ،تعداد
کرد و گفت :در ســتاد
مالیاتی کاهــش یافته
مراجعیــن در موضوع
اســت .رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد :شاخصهای کسب و کار هر ماه توسط اتاق بازرگانی
با دریافت دیدگاه و نظرات فعاالن اقتصادی انجام میگیرد .گلشــیرازی تهیه بسته حمایت از تولید
اداره کل مالیاتی استان اصفهان را اقدامی موثر در راستای بهبود خدمات به فعاالن اقتصادی عنوان
کرد و گفت :اتاق بازرگانی از دستگاههای اجرایی که در راستای بهبود شاخصهای کسب و کار تالش
میکنند ،تقدیر میکند.
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رویکرد نظام مالیاتی در
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با همــراه بانک هوشــمند در
کمترین زمــان و به راحتی کلیه
امور بانکی خود را انجام دهید.
عملیات بانکــی انتقال وجه وموجــودی و دریافت شــماره
شبا حســاب با اتصال به درگاه
اینترنتی خود بانک و به صورت
غیر مســتقیم انجام می شود.
عملیا تهای (خرید شــارژ،پرداخت قبض ) از طریق اتصال به
درگاه  USSDبانک انجام میشود.
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پیشنهاد سردبیر:
اینجا مهربانی هست
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یک نیم روز همراهی با «کاروان تسکین آالم بشری»؛

سمیهمصور

عکس تزیینی است

قرارمان ساعت  8صبح بود .یکی ده دقیقه زودتر آمده بود و دیگری
سر وقت .ورودی ارغوانیه جمع شــدیم و از آنجا به سمت مقصد
حرکت کردیم.
پیدا کردن خیابان محل زندگی خانواده اکرمی سخت نبود؛ اما
پیدا کردن خانهشان کمی سخت بود؛ محلهای مملو از خانههای
فرسوده که سالهاست ساکنان بومی آنها را ترک کردهاند و محل
زندگی مهاجرانی شده که بازی روزگار آنها را به حاشیه شهری دور
از وطنشان کشانده است.در این خانهها هم افغانستانی ها سکونت
دارند و هم پاکستانیها .خانواده اکرمی را یکی از داوطلبان مرکز
معرفی کرده ،مرد خانواده که کارگر ســاختمانی بوده ،حین کار
دچار برق گرفتگی شده و هر دو پایش از باالی زانو قطع شده است.
هشت سالی اســت ازدواج کردهاند و چهارمین فرزندشان چند
ماهی پس از آسیب دیدگی پدر خانواده پای به جهانی گذاشت که
کسی منتظرش نبود.مرد خانواده تا زمانی که کار میکرد ،وضع
مالیشان خوب بود و برای آینده فرزندانشان برنامههای زیادی
داشتند؛ اما سانحهای که خبر نکرده بود ،زندگیشان را زیر و رو
کرد.ساختمان نیمه ساز بیمه نبود و صاحب کار ،خرج بیمارستان
را هم نداد .با پس اندازی که حاال دیگر ته کشیده ،در این دو سال
زندگی را گذراندهاند .همان ماههای اول مجبور شدند خانهای که
در نقطهای خوب از شهر رهن داشتند را ترک کرده و به حاشیه
شهر پناه بیاورند .پیشنهاد کمک به خانواده اکرمی از سوی خانم
معانی ،عضو داوطلبان مرکز شرق مطرح شد و در جلسه هفتگی
مرکز ،اعضای کانون جوانان اجرای برنامه را برعهده گرفتند و اسم
برنامه را هم گذاشتند« :کاروان تسکین آالم بشری».
در برنامهشان ایده دعوت از خبرنگار هم بود ،تا یک نیم روز همراه
کاروانی شوم که در بین همه دغدغههای روزمره برای هم نوعشان
فرصتی کنار گذاشته بود و البته بر عکاسی نکردن از این برنامه
تاکید داشتند.
به نام همدلی
خانم معانی با این محل آشناســت و سالهاســت آنجا رفت و
آمد دارد .در طول مسیر کنار هم نشســتهایم .وقتی میفهمد،
خبرنگارم ،میخنــدد و میگوید« :حاال مــا را قصه نکنی برای
خواننده ها».
یک فرهنگی بازنشســته اســت .دو دختر و یک پسرش ازدواج
کردهاند .دبیر کانون جوانان ،او را یکی از داوطلبهای باســابقه
جمعیت هالل احمر معرفی میکند .لبخنــد از روی لبش کنار
نمیرود .ســر حرف را باز میکنیم« :از همان بچگی ســرم درد

اینجا مهربانی هست

میکرد برای کمک به دیگــران .در دوران کارم ،هم معلم بچهها
بودم و هم مشاور خانوادههایشان .دوره امدادگری هم گذراندهام،
زمان جنگ با اینکه سه تا بچه قد و نیم قد داشتم ،مدتی همراه
شوهرم به مناطق جنگی رفته بودم ،پشت جبهه هم فعالیت می
کردم .در مسجد محله ،خانمهای همســایه را جمع میکردم،
تابســتانها پیراهن مردانه میدوختیم و زمستانها دستکش و
شال میبافتیم».
تلفنش زنگ میخورد .آدرس منزل خانواده اکرمی را میدهد و
تاکید دارد ظهر سر وقت آنجا باشند.نزدیک محل که رسیدیم ،هر
کدام بستهای دستمان میگیریم و راه می افتیم .قدمهایم را با
قدمهای کوتاه خانم معانی هماهنگ میکنم تا برایم از داوطلب
شــدنش بگوید« :فکر میکنم جزو اولین داوطلبان هالل احمر
اصفهان هستم .از دوره امدادگری جنگ با هالل احمر همکاری
داشتم .بعد هم که تشکیالت داوطلبی راه افتاد ،عضو شدم .از وقتی
بازنشسته شدهام و بچهها ســر خانه و زندگی خودشان رفتهاند،
وقت آزاد زیادی دارم .جوانها را کــه میبینم چطور عالقه مند
هستند ،دلگرمتر میشوم».
با چشم مسیر دستش که دبیر کانون جوانان مرکز شرق را نشان

مفاد آراء
 4/192آگهی موضوع ماده  3قانون تعيين تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرائي آن
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه های زاينده رود و اصفهان امروز چاپ
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
بخش يك ثبتي شهرضا
يكم  :شماره فرعي از  - 50اصلي اله آباد
 -1رای شماره  - 98 / 04 / 5 - 139860302008002855ابراهيم آقاسي فرزند حسن
ششدانگ يك باب خانه مجزي شــده ازپالك  1433فرعي به مساحت يكصدو بيست
مترمربع
		
تاریخ انتشــارنوبت يكم1398 / 4 / 15 :
		
تاریخ انتشــارنوبت دوم1398 / 4 / 30 :
م الف 517877 :سید اسداله موسوی رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا
مفاد آراء
 4/ 193آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي
ماده  1قانون و مــاده  8آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي مــاده  3قانون در دو
نوبت به فاصله  15روز از طريق روزنامه کثيراالنتشــار و محلي آگهي مي شود تا شخص
يا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شــهر از تاريخ انتشار آگهي و در
روستاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسليم و رسيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره
ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم
دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمايند .بديهي اســت در اينصورت اقدامات ثبت منوط
به ارائه حکم قطعــي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتــراض در مهلت قانوني واصل
نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکيت خواهد نمود .صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد بود.
 -1راي شماره  -1398/02/12-139860302019000025خانم نجماء کیانفر فرزند
مصطفی تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالک شماره  95فرعی از 130
اصلی واقع در اراضی نجف آباد دهاقان به مساحت ششدانگ  1510/70متر مربع انتقال
عادی به رسمی مع الواســطه از طرف محمد بهمنی حیدر آبادی و کربالیی علی محمد
یوسفیان (مالکین رسمی)
 -2راي شماره  -1398/02/12-139860302019000026آقای سید حسین مرتضوی
دهاقانی فرزند سید محمد تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالک شماره
 95فرعی از  130اصلی واقع در اراضی نجف آباد دهاقان به مساحت ششدانگ 1510/70
متر مربع انتقال عادی به رسمی مع الواسطه از طرف محمد بهمنی حیدر آبادی و کربالیی
علی محمد یوسفیان (مالکین رسمی)
تاريخ انتشار نوبت اول1398/04/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/04/30 :
م الف 513638:زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ رای
 4/188مرجع رسیدگی :شعبه اول شــورای حل اختالف فریدونشــهر ،شماره پرونده:
 ،364/96شــماره و تاریخ دادنامه ،98/3/19-106 :خواهان :آقای محمد یبلوئی فرزند
ابوطالب با وکالت آقای علی یبلوئی به نشــانی داران بلوار طالقانی جنب بانک صادرات
دفتر وکالت ،خواندگان -1 :آقای ســید کمال انوری فرزند عباس به نشانی فریدونشهر
خ پاســداران جنب تعویض روغنی انوری  -2آقای ادریــس جهانگیری کالنپایی فرزند

L

E-MAI

میدهد ،دنبال میکنم« :جوانها خیلــی برنامه دارند ،با اینکه
درگیر درس و دانشگاه و کار هســتند؛ اما برای کارهای خیر هم
وقت میگذارند .حاال دو هفتهای است که برای کمک به خانواده
اکرمی برنامه ریزی کردهایم ،امروز به خانهشان میرویم اما تصمیم
گرفتهایم کمکهایمان به این خانواده دائمی باشد .هر کدام بین
فامیل و اقوام ،نیکوکارانی پیدا کردهایم که حاضرند هر ماه مبلغی
به این خانواده کمک کنند .چشــم به بودجه دولتی و کمک این
ارگان و آن ارگان نداریم ،هر کاری از دســتمان بر بیاید ،انجام
میدهیم ،پولش را هم خدا جور میکند و تا به حال نشــده برای
انجام کاری درمانده شویم».
به مقصد رســیدهایم ،در کرمی رنگی باز است و دو بچه کوچک
جلوی در خانه ایستادهاند.
نگاه من و خانم معانی و بچهها بــا هم تالقی میکند .وارد حیاط
که میشویم ،میگوید« :پسر کوچکم خوشنویس است .گفتهام
این شعر سهراب سپهری «مهربانی هست ،سیب هست ،ایمان
هست» را برایم با خط خوش بنویسد تا مدام جلوی چشمم باشد».
سلفی خاطره انگیز
از آن خانههای بزرگ قدیمی است که دورتادور حیاط اتاق دارد.

شمس اله به نشانی مجهول المکان ،خواســته :درخواست انتقال سند خودرو ،گردشکار:
به تاریخ  98/3/13جلسه شورای حل اختالف بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده
امر تحت نظر اســت با عنایت به محتویــات و اوراق پرونده و نظریــه اعالمی اعضای
محترم اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور
قرار می نماید .رای شــورا :در خصوص دعوی محمد یبلوئی فرزنــد ابوطالب با وکالت
علی یبلوئی فرزند محمد علی به طرفیت  -1ســید کمال انوری فرزند عباس  -2ادریس
جهانگیری کالنپایی فرزند شمس اله به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو سمند
به شــماره انتظامی  794ق  155ایران  91به انضمام مطلق خســارات وارده ،با عنایت
به دادخواســت تقدیمی ،اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامــی در خصوص آخرین
مالک خودرو ،تصویر قرارداد عادی ارائه شــده از طرف خواهان و اینکه خوانده علیرغم
ابالغ و دعوت از طریق نشــر آگهی در جلســه حاضر نشده است و حســب مدارک ابراز
شــده صحت معامالت و مالکیت خواهان محرز گردیده است .شــورا دعوای مطروحه
را وارد و ثابت تشــخیص داده ،لذا به اســتناد ماده  198قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب درامور مدنی و مواد  10و  219و  220و  221و  223و  225قانون مدنی،
حکــم بــر محکومیــت خوانــده ردیــف دوم بــه حضــور در دفترخانــه اســناد
رســمی و انتقال رســمی ســند خودرو بــه شــماره انتظامی فــوق به نــام خواهان
و پرداخــت هزینــه دادرســی و نیــز حــق الوکالــه وکیــل بــر مبنــای قانونی در
حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد .رای صــادره غیابــی بــوده و ظرف
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف بیست روز
پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی فریدونشهر می باشد و در
خصوص دعوی خوانــده ردیف اول بــا عنایت به عــدم مالکیت نامبرده بــر اتومبیل
مربوطه به استناد ماده  2قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد.
مالف 533807:شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف فریدونشهر ( 383کلمه،
 4کادر)
ابالغ رای
 4/189مرجع رسیدگی :شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر ،شماره پرونده،27/97 :
شــماره و تاریخ دادنامه ،98/2/4-22 :خواهان :آقای حمید رضا پاکدل فرزند بهمن به
نشانی نجف آباد شهرک بهاران ســنبل  2واحد  ،3خواندگان -1 :آقای سید کمال انوری
فرزند عباس به نشانی فریدونشهر خ شریعتی کوچه پست جنب مطب دکتر مختار اصالنی
 -2آقای محسن نوری فرزند خانعلی به نشانی اصفهان جوق آباد خ شیشه بری بنگاه آقای
رشیدی ،خواسته :درخواست انتقال سند خودرو ،گردشکار :به تاریخ  98/1/27جلسه شورای
حل اختالف بتصدی امضا کننده ذیل تشــکیل و پرونده امر تحت نظر است با عنایت به
محتویات و اوراق پرونده و نظریه اعالمی اعضای محترم اعالم ختم رسیدگی با استعانت
از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید .رای شورا :در خصوص دعوی
آقای حمیدرضا پاکدل فرزند بهمن به طرفیت  -1آقای ســید کمال انوری فرزند عباس
 -2آقای محسن نوری فرزند خانعلی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو سواری
پژو  ROAبه شماره انتظامی  846-23س  63به انضمام مطلق خسارت وارده با عنایت
به دادخواست تقدیمی ،استعالم به عمل آمده ازمرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک
خودرو ،تصویر قرارداد عادی ارائه شده از طرف خواهان و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ در
جلسات حاضر نشده اند و الیحه نیز ارسال نداشته اند .شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت
تشخیص داده ،لذا به استناد ماده  198قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی و مواد  10و  219و  220و  221و  223و  225قانون مدنی حکم بر محکومیت
خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره
انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرســی در حــق خواهان صادر و اعالم
می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی
فریدونشهر می باشد و در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به عدم مالکیت دعوا با کیفیت
مطروحه قابلیت اســتماع نداشته و مســتندا به ماده  2قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد
دعــوی صــادر و اعالم مــی گردد قــرار صادره ظــرف مهلــت بیســت روز پس از
ابالغ قابل اعتــراض در محاکم محترم حقوقی شهرســتان فریدونشــهر می باشــد.
مالف 533839:شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف فریدونشهر ( 379کلمه،
 4کادر)
حصر وراثت
 4/190خانم بلقیس نجاری هنجنی دارای شناســنامه شــماره  4به شــرح دادخواست
به کالســه  175/98از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
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هر کدام بین فامیل و اقوام،
نیکوکارانی پیدا کردهایم
که حاضرند هر ماه مبلغی
به این خانواده کمک کنند.
چشم به بودجه دولتی و کمک
این ارگان و آن ارگان نداریم،
هر کاری از دستمان بر
بیاید ،انجام میدهیم ،پولش
را هم خدا جور میکند و
تا به حال نشده برای انجام
کاری درمانده شویم

چند خانواده افغان همزمان کنار هــم زندگی میکنند .خانواده
اکرمی منتظر ما هستند .کل زندگیشان در دو اتاق خالصه شده
است .مادر خانواده به استقبال ما میآید .توی حیاط زیلویی پهن
کردهاند و مینشینیم.
دقایقی بعد یکی از ساکنان خانه با سینی چای و نقل بادامهایی
که کنارش گذاشته ،کنارمان می نشیند .اعضای کانون جوانان،
برای بچهها دفتر نقاشــی و مداد رنگی آوردهاند و در گوشهای از
حیاط سرشان گرم اســت.مادر خانواده اکرمی کنار خانم معانی
نشســته و آرام صحبت میکنند .خانم نیک پور ،مربی امداد و
کمکهای اولیه مرکز شرق هم در حال چکاپ فشار خون و نبض
اهالی خانه است.
خبر حضور این کاروان به همســایهها هم رسیده و یک ساعتی
از ورودمان نگذشته که حیاط خانه پر میشود از اهالی محل که
بیشتر زن و بچه هستند ،هم افغانســتانی و هم پاکستانی.مربی
امداد که فارغ التحصیل مامایی است ،پاسخگویخانمهایی است
که درباره بهداشت خانوادگی و سالمتی ســواالت زیادی دارند
وگاهی سرشان را نزدیک میبرند و در گوشی چیزی میپرسند.
هدیه ویژه کاروان ،روپوش و مقنعه مدرسه ،کیف و لوازم التحریری

داده که شادروان گوهر نقی زاده هنجنی به شناســنامه  160در تاریخ  89/1/19اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1بلقیس
نجاری هنجنی ،ش.ش  4نســبت با متوفــی فرزند (فرزند علــی)  -2معصومه نجاری
هنجنی ،ش.ش  3نســبت با متوفی فرزند ( فرزند علی)  -3عــذرا نجاری ،ش.ش 14
نســبت با متوفی فرزند (فرزند متوفی)  -4قاســم نجاری هنجنی ،ش.ش  4نســبت با
متوفی فرزند (فرزند علی)  -5بتول نجاری ،ش.ش  2نســبت با متوفــی فرزند (فرزند
علی) .اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد.
م الف 534996 :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز ( 166کلمه،
 2کادر)
ابالغ رای
 4/191مرجع رسيدگي كننده  :شعبه يك حقوقي شوراي حل اختالف شهرضا ،خواهان
 :مرجان سعيدي فرزند حسنعلي نشاني  :شهربهارستان خ ارديبهشت غربي بديل  2زنبق
 1طبقه همكف به وكالت خانم تهمينه شرافت به نشــاني شهرضا خ شهيدبهشتي جنب
بانك ملي مركزي پاســاژ پورغالم طبقه دوم  ،بشــماره دادنامه  286ـ 1398 / 4 / 10
وشماره كالسه پرونده  122 / 98ش  1ح  ،خواندگان  :رويا بهرامي فرزند مهراب نشاني
مجهول المكان – مالك جهان بخشي فرزند علي نشاني مجهول المكان – محمدعطائي
فرزندسهراب نشاني شهرضا پاســداران فرعي  35پ  ، 27موضوع  :انتقال سند ماشين،
شوراباتوجه به اوراق ومحتويات پرونده ختم رسيدگي رااعالم وبااستعانت ازخداوندمتعال
به شــرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد ،راي شــوراي حــل اختالف :درخصوص
دعوي خواهان مرجان ســعيدي طرفيت خواندگان رويا بهرامي و مالك جهان بخشــي
و محمدعطائي به خواسته الزام خواندگان به انتقال رســمي يك دستگاه خودرو كاپرا به
شماره انتظامي  256ج  41ايران  67مقوم به يكصدوپنجاه ميليون ريال بانضمام تحويل
برگ سبز مقوم به پنج ميليون ريال مطلق خسارات دادرسي ( هزينه دادرسي وحق الوكاله
وكيل ) شــورا باتوجه به دادخواســت تقديمي خواهان ومداقه نظردراوراق ومحتويات
پرونده ونظربه اينكه خودروادعائي خواهان به موجب كپيه ســند وكالت فروش ازطرف
مالك رويا بهرامي به محمدعطائي وكالت درفروش ونقل وانتقال تنظيم گرديده اســت
وباتوجه به قولنامه عادي مورخ  97 / 6 / 10توســط خوانده رديف سوم محمدعطائي به
خواهان فروخته شده وخوانده رديف دوم مالك جهان بخشي نيزطبق قرارداد 97 / 4 / 3
به خوانده رديف سوم كه فتوكپي مصدق آن نيزدرپرونده موجوداست فروخته شده است
كه اصل اسنادعادي ازتعرض مصون مانده وباتوجه به پاسخ استعالم ازپليس راهور راجع
به خالصه پرونده خودرويادشــده كه مالك را رويا بهرامي عيســي آبادي فرزند مهراب
اعالم نموده كه ضم پرونده مي باشــدوباعنايت به اينكه اصل اسنادعادي مورخ / 6 / 10
 97و  97 / 4 / 3مستند دعوا دردست خواهان مي باشدونسبت به آن ايرادوتكذيبي نشده
است وخواندگان رديف اول ودوم عليرغم ابالغ قانوني وخوانده رديف سوم عليرغم ابالغ
واقعي درجلسه شــوراحضورنيافته ودرمقابل ادعاي خواهان دفاعي ننموده ودليلي بربي
اعتباري سندعادي وپاسخ اســتعالم خواهان ارائه ننموده اند ونظربه اينكه قراردادهاي
تنظيمي اصو ًال قراردادي اندالزم ومندرجــات آن بنابرقواعدلزوم وصحت براي طرفين
متبع والزم الرعايه مي باشــدوطرفين مكلفند تعهداتي راكه به تبعيت ازاصل آزادي اراده
پذيرفته اند تحمل وتقبل نماينــد علي هذاباتوجه به اصل لزوم معامالت شــورا دعواي
خواهان را مقرون به صحت تشــخيص وبــه اســتنادمواد  219 ، 10و 220قانون مدني
ومــواد  515و  519قانون آئين دادرســي مدني حكم به محكوميــت خوانده رديف اول
رويابهرامي عيســي آبادي فرزند مهراب به حضوردريكي ازدفاتراسنادرســمي وانتقال
رســمي يك دســتگاه خودرو كاپرا به شــماره انتظامي  256ج  41ايران  67وبه شماره
شاسي  NAGDPV 2 PF 22 TO 1588وشــماره موتور  SHQ 5500وخوانده
رديف ســوم محمدعطائي باتوجه به رابطه معامله في مابيــن طرفين به پرداخت / 500
 2 / 037ريال هزينه دادرســي درحق خواهان راصادرواعالم مي نمايد ودعوانســبت به
خوانده رديف دوم مالك جهان بخشــي نظربه عدم توجه دعوي به ايشان به استنادماده
 89آيين دادرسي مدني ناظربه بند  4ماده  84قانون فوق الذكرقراررد صادرمي گردد ضمن ًا
اجراي احكام موظف است حين اجراي حكم مبلغ بيست ميليون ريال ازخواهان دريافت
وبه خوانده رديف ســوم محمدعطائي پرداخت نمايد راي صادره نسبت به خوانده رديف
اول ودوم غيابي ونسبت به خوانده رديف ســوم حضوري وظرف بيست روزپس از ابالغ
قابل واخواهي درهمين شوراوسپس ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض دردادگاههاي
محترم حقوقي دادگســتري شهرســتان شــهرضا مــي باشــد .م الف535375 :
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است که داوطلبان مرکز شرق برای دختر بزرگ خانواده اکرمی
تهیه کردهاند .روپوش و مقنعه را که میپوشد ،برق چشمهایش
آن قدر دلفریب است که سوژه عکس سلفی اعضای کانون جوانان
میشود.خانم معانی به همراه خانم اکرمی داخل اتاق می رود تا
با پدر خانواده هم گفت وگویی داشته باشد و چند دقیقهای بعد
خانم نیک پور را هم صدا میکنند.
صدای خنده کودکانه بچههایی که کتاب هدیه گرفتهاند ،حیاط را
پر کرده و تا چند خانه آن طرف تر هم میرسد ،شادیشان واقعی
است و نگرانی فردای نیامده را ندارند.
در گوشــهای از حیاط با خانم حمامی ،دبیر کانون جوانان مرکز
شرق هم صحبت میشوم ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
بازرگانی است.
نقاشی یکی از بچهها از مربی امداد را نشانم میدهد و میگوید:
«در یک شــرکت مرتبط با رشته تحصلی ام مشــغول کارم؛ اما
خوشــبختانه با من همکاری دارند و دستم باز است .تا یک سال
دیگر بیشتر عضو کانون جوانان نیستم و بعد عضو کانون داوطلبان
میشوم چون نمیتوانم از این کارها دل بکنم .خیلیها انگیزه مرا
که برای کارهای بشردوستانه میبینند ،فکر میکنند برایم منفعت
مالی دارد و حتی وقتی به آنها می گویم از حقوقم بخشی را برای
این کار کنار میگذارم ،باورشان نمیشود».
دســتم را فشــار میدهد و میخندد« :مطمئنم آنهایی که این
حرفها را میزنند ،لذت کمک به همنوع را نچشیدهاند وگرنه به
جای سرزنش من ،آنها هم گوشهای از کار را میگرفتند».
نزدیک ظهر است که زنگ در را میزنند .پیک رستورانی است که
غذا سفارش دادهاند ،ســراغ خانم معانی را میگیرد .توی حیاط
سفره میاندازند و همه آنهایی که در خانه هستند ،میهمان غذای
خوشمزهای میشــوند که نذر هر ماهه خانم معانی برای شوهر
مرحومش است.
چای بعد از ناهــار خاتمهای بر برنامه نیــم روزی ما در این خانه
بود .از خانه که بیرون آمدیم ،در ماشین ،کنار دست خانم معانی
مینشینم .سرحالتر از همه ماست .امیدوار است برای خانم اکرمی
در منزل کاری دست و پا کند که هم در کنار همسر و فرزندانش
باشد و هم کمک خرجی برای خانواده .قرار شده تا آن موقع به طور
ویژه از این خانواده حمایت شود تا روزگار را سادهتر سپری کنند.
پایان همراهی من با ایــن کاروان همان محل قرارمان اســت.
لبخندی که گوشــه لب خانم معانی نقش بسته ،آخرین تصویر
ذهنیام از نیم روزی به یاد ماندنی است و حرفی که از او در قلبم به
یادگار ماند :شعر روی قبرم را هم انتخاب کردهام .وصیت کرده ام ،
روی قبرم بنویسند« :مهربانی هست ،سیب هست ،ایمان هست».

وحيدفاضلي قاضي شــوراي حل اختالف حقوقي شــماره يك شــهرضا ( 575کلمه،
 5کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 4/194شــماره 98/4/24-2027013994 :چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه
پالک  663فرعــی از  7725اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان که طبق رای شــماره
 139760302027008891مورخ  1397/09/20از طــرف هیات حل اختالف موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم به نام نعمت اله غالمی
سمسوری فرزند حسین کد ملی شماره  1283923841صادره از اصفهان با توجه به اینکه
تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر
از ماده  15قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در
تاریخ  1398/05/27روز یکشنبه ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد
داد .مالف 531807:شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان(264
کلمه 3 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 4/195شــماره صادره  1398/4/23-1398/42/574815 :چون خانم صغری کریمی
شمس آبادی فرزند اسالن در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه
واقع در محدوده پالک  131فرعی از  4483اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان را نموده
و رای شماره  5803مورخ  1397/10/30هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت
به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13
قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره  4350فرعی از  4483اصلی مفروز ومجزی از
 131فرعی واقع در بخش  5ثبت اصفهان به نام خانم صغری کریمی شمس آبادی فرزند
اسالن در روز چهارشنبه  98/05/23از ساعت  9صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر
در این آگهی در محل حضور یابند .اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده  20قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .اعتراض به تقاضای
تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع
ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد .م الف532221 :
قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان( 211کلمه 2 ،کادر)
مزایده اموال منقول اسناد رهنی
 4/196شــماره مزایده 139804302132000002 :به موجب پرونده اجرائی کالســه
 139704001087000185ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده ماز به شماره انتظامی
ایران  43424ع  53متعلق به خانم معصومه جاللی فرزند احمد به عنوان مدیون پرونده
فوق که طبق نظر کارشناس رســمی به مبلغ ســه میلیارد ریال ارزیابی شده طبق سند
رهنی  50273مورخه  1395/11/5دفترخانه اسناد رسمی اسالم شهر در قبال مبلغ نهصد
میلیون ریال بابت طلب آقای محمد میر قادری به عنوان بستانکار پرونده می باشد کامیون
فوق به رنگ ســبز روغنی تیپ  543208به شــماره موتور  40008178و شماره شاسی
 54320850001619و دو محور به صورت شش چرخ می باشد وضعیت ظاهری کامیون
مناسب شیشه جلو شکسته الستیکها  60درصد کارایی دارد مزایده فوق از ساعت  9الی
 12روز چهارشنبه مورخ  1398/5/16در اداره ثبت اسناد واقع در اردستان از طریق مزایده
به فروش می رسد .مزایده از مبلغ سه میلیارد ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
نقدا فروخته می شــود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر
به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال و حق مزایده به مبلغ یکصد و هشــتاد میلیون ریال نقداً
وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز اداری
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .تاریخ انتشار1398/4/30 :
م الف 538204 :اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان
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اخبار

توصیه پلیس فتا به شهروندان
درباره خرید و فروش اینترنتی
رییس پلیس فتای تهران بزرگ به شــهروندان
توصیه کرد :تا قبل از احراز هویت ،خرید و فروش
اینترنتی نکنند .ســرهنگ تورج کاظمی اظهار
داشت :متاســفانه خرید و فروشهای مجازی و
اینترنتی بدون فراهم شدن زیرساختهای الزم
مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
وی افزود :توصیه میشود شهروندان در صورت
تمایل به استفاده از این بســتر و انجام معامله،
ابتدا احراز هویت صد درصدی را انجام دهند و
فرد مورد نظر را قبل از انجام معامله و پرداخت
وجه به طور کامل شناسایی کنند.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با تاکید بر اینکه
شهروندان قبل از دریافت کاال و خدمات به هیچ
عنوان وجهی پرداخت نکنند ،گفت :کاربران در
ابتدا باید کاالی مورد نظر و سالمت آن را تایید
و ســپس اقدام به پرداخت ثمن معامله کنند.
عالوه براین باید آدرس و اطالعات طرف مقابل
را به صورت کامل دریافت کننــد تا در صورت
مشــکل امکان پیگیری در مراجــع قضایی را
داشته باشند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

جریمه یک میلیاردی یک واحد
نانوایی متخلف در اصفهان

مدیــر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان
ازجریمــه یک میلیــاردی یک واحــد نانوایی
متخلف در اصفهان خبر داد.
غالمرضــا صالحی گفت :یک واحــد نانوایی با
تخلف فروش دو هزار و  550کیســه آرد دولتی
در اصفهان به پرداخت بیش از یک میلیارد ریال
جریمه محکوم شــد .وی افزود :متصدی واحد
نانوایی ســنگک به اتهام عرضه خارج از شبکه
این تعداد کیســه آرد یارانهای در یکی از شعب
بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان
محکوم شد.
مدیــر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان
گفت :پس از بررســی پرونده تخلف این واحد
نانوایی عالوه بر محکومیت به پرداخت بیش از
یک میلیارد ریال جریمه نقدی ،نانوای متخلف
به اســترداد دو هزارو  550کیسه آرد به شبکه
محکوم شد.

پریسا سعادت
بیماری «سالک» از استان اصفهان ،بیشترین قربانی را
گرفته؛ این را آماری که به تازگی وزارت بهداشت هم
اعالم کرده است ،تایید میکند .بر اساس اعالم رییس
اداره مدیریت بیماریهای قابل انتقال بین انســان و
حیوان وزارت بهداشــت در سال گذشــته  ۱۵هزار و
 ۷۴۱مورد ابتال به سالک در کشور گزارش شده است .از
این تعداد استانهای اصفهان با  ۳۵۸۰مورد ،فارس با
 ۲۹۶۲مورد ،خراسان رضوی با  ۱۷۵۹مورد ،گلستان با
 ۱۴۵۸مورد ،خوزستان با  ۱۴۳۷مورد و استان کرمان
با  ۷۲۲مورد بیشترین موارد ابتالی جدید به سالک را
داشتند .بر اساس گزارش ســازمان بهداشت جهانی،
ســاالنه 1/5تا  2میلیون نفر در جهان به سالک مبتال
میشوند که  90درصد این موارد در  9کشور دنیاست
که ایران هم یکی از این  9کشور به حساب میآید .هر
چند تعداد مبتالیان طی دو سال اخیر از  19هزار مورد
به بیش از  15هزار ابتال کاهش یافته است و در برخی
از اســتانها مانند ایالم هم این بیماری مهار شده؛ اما
اوضاع در اصفهان همچنان بحرانی است.
سالک در اصفهان طغیان کرده است
این خطر در حالی در اســتان اصفهان رو به گسترش
است که نه تنها بودجه کافی برای مهار آن اختصاص
داده نشده ،بلکه به دلیل ترس مردم محلی از استفاده از
داروهای وارداتی به دلیل عوارض و اثرات آن و خبرهای
ضد و نقیض در مورد میزان اثرگذاری آن این بیماری
در اغلب مناطق شرقی اصفهان در مراحل پیشرفتهای
قرار دارد .در برخی از روستاها و شهرستانهای شرق
استان بیشتر افراد به سالک مبتال شدهاند .کارشناسان
بهداشــت محیط استان می گویند امســال به دلیل
بارندگیهای زیاد ،طاقزارها گسترش بیشتری داشته
و پشههای ناقل بیماری سالک هم به طبع آن افزایش
داشتهاند .رضا فدایی ،مســئول بیماریهای واگیر در
مرکز بهداشت استان اصفهان گفته است معموال هر
 3تا  5سال بیماری ســالک افزایش مییابد و امسال
هم یکی از سالهای افزایش بیماری سالک در استان
اصفهان است.
دست خالی اصفهان در مقابله با سالک
در مقابل پیشــرفت این بیماری ،بودجه در سالهای
اخیر کفاف مبارزه با این بیماری را نداده اســت .سال
 ، 87دولت طرح مبارزه با موشهای صحرایی را برای
کنترل سالک در شهرســتانهای سالک خیز استان
کلید زد؛ طرحی که دو سال بعد بودجه آن حذف شد.

رهایی جوان  ۳۲ساله محکوم
به قصاص در زندان اصفهان
تالش وپیگیری مددکاران سختکوش مجموعه
زندان مرکزی اصفهان با هدف رهایی جوان ۳۲
ساله ازچوبه دار به ثمر نشست .همزمان با دهه
کرامت ومیالد هشتمین امام رئوف حضرت علی
بن الموسی الرضا (ع) با وساطت مددکاران زندان
و در پی تالش بی وقفه و رایزنی و نشســتهای
متعدد با خانواده شــاکی مددجو (و .ک) که به
جرم قتل پدر  ۶۲ساله یک خانواده و شرب خمر،
محکوم به قصاص وتحمل هشتاد ضربه تازیانه
شده بود از طناب دار رهایی یافت.
ایــن مددجو مدت  ۶ســال در زنــدان تحمل
کیفر کرده و خانــواده مقتول (مرحوم ســید
محمد امیری شــهرضا) نیز بــه صورت جمعی
با حضور در مــددکاری زنــدان در پی اقدامی
خداپسندانه ،زندگی دوبارهای به این جوان ۳۲
ساله بخشیدند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ،اصفهان بیشترین میزان مبتالیان به سالک را دارد

طغیان سالک

به گفته ،حیدر علی عابدی نماینده مردم اصفهان در
مجلس شورای اسالمی« ،وضعیت مبتالیان به سالک
در شــرق اصفهان به قدری وخیم بود که اگر بنا بر ریا
نباشد همه باید بادیدن این وضعیت گریه میکردند».
وی معتقداســت« :این وضعیت نشان میدهد وزارت
بهداشــت واقعا کوتاهی کرده اســت .».موضوعی که
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان در شورای سالمت و امنیت
غذایی شهرســتان کاشــان با بیان اینکه  340نفر در
شهرستانهای کاشــان و آران و بیدگل دچار بیماری
سالک شدند به آن اشاره کرد و گفت :برای مبارزه و مهار
بیماری سالک هیچ بودجهای از وزارتخانه اختصاص
نیافته است و همه هزینهها از محل اعتبارات دانشگاه
علوم پزشکی پرداخت میشود .سیدعلیرضا مروجی
افزود« :هزینه درمان هر فرد مبتال به بیماری ســالک
بین  15تا  20میلیون ریال و ساالنه برای هزینههای
مبارزه با این بیماری شــامل سمپاشــی ،النه کوبی و
طعمه گذاری ســه میلیارد ریال نیاز است» .وی ادامه
داد« :تخصیص نیافتن به هنگام اعتبارها ،علت اصلی
انجام نشدن عملیات جونده کشی و سم پاشی است و
از این رو عملیات جونده کشی نیز به جای چهار بار ،دو
بار انجام شد».

بهزیستی
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خبرداد:

معاون وزیر علوم:

ارائه خدمات مراقبت در منزل برای بالغ بر  5هزار نفر
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت :در کل
 5هزار و  674نفر روزانه و شبانه از مراکز مراقبت
در منزل و هزینه پرستار و مراقب خانگی خدمت
میگیرند که حدود  600نفر آنها در مراکز دولتی
هستند.
مرضیه فرشــاد ،با بیان اینکه معلــوالن و زنان
سرپرست خانوار تولیداتی از قبیل صنایع دستی
را دارند ولی فروش آنها در سطح گسترده نه برای
ما مقدور است و نه جزو تکالیف دولت است ،اظهار
کرد :بهزیستی با این شرایط نمایشگاههای موقت
فصلی مناسبتی ایجاد میکند که البته همچنان
پاســخگوی مراکز نیســت .مدیرکل بهزیستی
اســتان اصفهان ادامه داد :در این شــرایط یک
شرکت تعاونی با مشــارکت مراکز تحت پوشش
اســتان ،با عنوان شــرکت تعاونــی مددجویان
بهزیستی «تام» تاسیس شــد و  2یا  3نمایشگاه
موقت نیز برگزار کرد؛ اما پیگیر نمایشــگاه دائم
هســتیم که مراکــز ،محصوالتشــان را در آن

بفروشند ،کار شروع شده ولی هنوز به نتیجه کامل
نرسیده است .وی با اشاره به استقبال کم خیران
برای اســتفاده از منابع خود در شهرستانهای
دیگر ،تصریح کرد :تالش میشــود که خیران را
به مناطق کم برخوردارتر سوق دهیم ولی بعضی
خیران اصــرار دارند منابع در محل خودشــان
هزینه شود.

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد  3هکتار از اراضی درختکاری شده بدون آب خود واقع در منطقه لرد طالخونچه،

جنب مزرعه مانژ را از طریق فراخوان عمومی(مزایده) با جزئیات مندرج در اســناد فراخوان را از ســامانه تــدارک الکترونیکی دولت
( ) Setadiran.irبصورت اجاره به مدت یکسال واگذار نماید.

مهلت دریافت اسناد 98/5/5 :ساعت 12

مهلت ارسال پیشنهاد 98/5/5 :ساعت 14

تاریخ بازگشایی پاکات 98/5/6 :ساعت 10/30
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در مقابل این ادعا اما رییس دانشــگاه علوم پزشــکی
اصفهان با دفاع از عملکرد دانشگاه در حوزه پیشگیری،
کنتــرل و درمــان بیماری ســالک گفته اســت در
شهرستانهای ورزنه ،اژیه ،هرند ،رامشه ،زواره ،برخوار
و ســجزی که با آمار باالی مبتالیان به سالک مواجه
هســتیم ،کلیه خدمات تشــخیصی و درمانی سالک
توسط مراکز وابسته به دانشــگاه به صورت رایگان به
بیماران ارائه میشــود .وی ،داروی گلوکانتیم را خط
اول درمان سالک نام برد که از سال آینده تولید داخلی
این دارو در اصفهان آغاز خواهد شد و ادامه داد :دانشگاه
علوم پزشــکی اصفهان به دنبال تولید ایرانی داروی
گلوکانتیم اســت که هم اکنون مطالعــات نهایی آن
در دانشکده داروسازی دانشــگاه در حال انجام است.
طاهره چنگیز ،یکی از مشــکالتی که برای طی کردن
فرآیند درمان ســالک و کنترل آن در کشــور به ویژه
استان اصفهان در سال گذشــته پیش آمد را کمبود
داروی گلوکانتیم عنوان کرد و افــزود :هم اکنون بنا
به درخواست دانشگاه یکی از کارخانههای داروسازی
اصفهان پیگیر واردکردن ماده اولیه این دارو از شرکت
سازنده اصلی و تهیه آمپول ها در ایران است .وی با بیان
اینکه کنترل سالک در اســتان اصفهان طی  ۴مرحله
انجام میگیرد ،ادامه داد :تاکنون سه مرحله از کنترل

سالک در مناطق سالک خیز اصفهان انجام شده است
و مرحله آخر آن در مرداد ماه آغاز خواهد شد .طاهره
چنگیز با اشاره به تشکیل کمیته سالک در دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان گفت :در این کمیته عالوه بر هماهنگی
فعالیتهای حوزههای مختلف برای کنترل بهتر سالک
در استان از جمله مســائل مربوط به درمان و تامین
داروهای مورد نیاز ،کمک به تامین اقالم حفاظت فردی
در برابر گزش ناقل بیماری ،مسائل مربوط به آموزش و
اطالع رسانی عمومی و هماهنگی با سایر ارگانها برای
کنترل سالک در سال جاری ،بر پیگیری جذب اعتبار
در خصوص برنامههای سالک از ســازمان مدیریت و
برنامه ریزی اســتان ،تاکید شــد.هر چند برنامههای
مفصلی روی کاغذ برای مقابله با ســالک ترتیب داده
شده است؛ اما نتیجهای که مشاهده میشود نشان از
ناکارآمد بودن این برنامهها در مقابله با سالک بوده است.
از سوی دیگر تامین اعتبارات ،چالش بزرگی است که
مجلس و دولت اهتمام جدی بر آن ندارد .این شرایط
در حالی رقم خورده است که دو تن از نمایندگان استان
اصفهان به صورت مســتقیم در کمیسیون بهداشت
مجلس عضویت دارند؛ اما مشخص نیست چرا این افراد
توجه مجلس و ســهم خواهی بودجهای درستی برای
پیشگیری از این بیماری در استان صورت نمی دهند.

کابینه

آگهی فراخوان عمومی (مزایده)

نوبت اول
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کنکور  99تغییری ندارد
معاون وزیر علوم گفت :ســازمان سنجش نظرات
خود را درباره حذف کنکور بــه مرکز پژوهشها
اعالم خواهد کرد تــا جمعبنــدی آن به صورت
طرح یا الیحه تدوین شود .ابراهیم خدایی درباره
طرح حــذف کنکور ،گفت :یک نظام ســنجش و
پذیرش دانشجو با چندین محور وجود دارد که این
محورها شامل جداسازی سنجش از پذیرش ،تکرار
آزمونها ،اعتبار دادن به آزمونها ،دادن اختیارات
بیشــتر به دانشــگاهها برای پذیرش دانشــجو،
ساماندهی سهمیهها و در اولویت قرار دادن تغییر
نظام ســنجش و پذیرش از تحصیــات تکمیلی
به سمت پایین اســت .وی افزود :در حال حاضر
اولویت اصلی دو بحث اســت؛ نخست تحصیالت
تکمیلی و دومین مسئله ساماندهی سهمیههاست
که باید انجام شــود .معــاون وزیر علــوم با بیان
اینکه محور اصلی این بحــث ،مرکز پژوهشهای
مجلس اســت ،ادامه داد :سازمان سنجش نظرات
خود را بــه مرکز پژوهشها اعــام خواهد کرد تا

هشدار جدی مرکز بهداشت
استان به تولیدگنندگان
کشکهای غیر بهداشتی
مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان گفت:
کشــکهای تقلبی ترکیبــی از پــودر آب پنیر،
نشاســته ،آرد ،جوهر لیمو و رنگ مصنوعی است
که برای ســامتی مضر است و به شــدت با این
تولیدکننــدگان برخورد خواهیم کرد .حســین
صفاریپور بیان کرد :بازرســان بهداشتی توجه
جدی به تولید غیر بهداشــتی مواد غذایی دارند
و در همین رابطه مواردی در زمینه تولید کشک
مشاهده شده اســت .مدیر گروه بهداشت محیط
مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد :در همین
زمینه مواردی در شهرســتانهای غرب اســتان
مانند نجفآباد و در یــک گارگاه واقع در اطراف
اصفهان کشــف شــد.وی افزود :این کشکهای
تقلبی ترکیبــی از پودر آب پنیر ،نشاســته ،آرد،
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جمعبنــدی آن به صورت طرح یــا الیحه تدوین
شــود .خدایی در پایان خاطرنشان کرد :از اکنون
تکلیف کنکور سال  99مشخص و اعالم شده است
و این مسائل حتی اگر به تایید مجلس برسد و به
قانون تبدیل شــود ،قطعا درباره کنکور سراسری
 99نخواهد بود ولی شــاید به تحصیالت تکمیلی
برسد.

با مسئوالن
رییس سازمان مدارس غیردولتی:

مدارس غیردولتی  ۴۵هزار
میلیارد تومان صرفهجویی
مالی برای دولت دارند
رییس ســازمان مدارس غیردولتی با اشــاره
به اینکه  ۸۵درصد فضای مــدارس غیردولتی
استیجاری اســت ،گفت :مدارس غیردولتی به
لحاظ تامین نیروی انسانی ،فضا و تجهیزات بیش
از  ۴۵هزار میلیارد تومان برای آموزشوپرورش
و دولت صرفــه جویی مالی داشــتند .مجتبی
زینیوند ،درباره وضعیت مــدارس غیردولتی
اظهار کــرد :مباحثی درباره شــرایط مدارس
غیردولتی و ســختیهایی که دارند به ویژه از
جهت منابع ،تامین تجهیزات و سایر نیازمندیها
مطرح است ،آقای میرزاده« سخنگوی کمیسیون
آمــوزش و تحقیقــات مجلس» در شــورای
سیاستگذاری مدارس غیردولتی حضور دارند
و براساس آمار سال گذشته ،مدارس غیردولتی
به لحاظ صرفهجویی بــرای دولت جهت تامین
نیروی انسانی ،ســرانه فضا و تجهیزات بیش از
 45هزار میلیارد تومــان برای آموزشوپرورش
و دولت صرفهجویی مالی داشــتند البته با دالر
 4200تومانی .رییس سازمان مدارس غیردولتی
گفت 4 :میلیون تومانی که اعالم شد میانگین
هزینه دولت برای هر دانشآموز است چون میزان
بودجه را بر تعداد دانشآموزان تقسیم میکنند و
مبلغ مشخص میشود.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان
سازمان بهزیستی کشور:

شهریه مهدهای کودک
تا  ۲۹درصد افزایش مییابد
مدیرکل امور کــودکان و نوجوانان ســازمان
بهزیستی کشور گفت :طبق مصوبه ستاد تنظیم
بازار کشور مقرر شــد حداکثر افزایش شهریه
مهدهای کودک امســال در تمام استانها ۲۹
درصد باشد .سید منتظر شبر با بیان اینکه ستاد
تنظیم بازار شامل گروههای مختلفی مانند وزارت
صنعت و معدن ،سازمان بهزیستی کشور ،بانک
مرکزی و نهادهای دیگر است ،افزود :استانها در
حال حاضر جلسات و کارگروه تنظیم بازار خود
را با حضور بهزیستی و سازمان حمایت از حقوق
مصرف کنندگان برگــزار میکنند و با دریافت
صورت جلسات و تکمیل آنها ،در کل استانها این
شهریهها اعالم خواهد شد .مدیرکل امور کودکان
و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت :برای
تعیین میزان افزایش شهریه مهدهای کودک در
تهران هنوز جلسهای برگزار نشده است؛ اما به
احتمال زیاد با توجه به هزینههای تهران همان
 ۲۹درصد اعالم خواهد شد .وی افزود :تصمیم
گیرنده ،کارگروهها هســتند با این توضیح که
شهریهها از ابتدا در استانهای مختلف ،متفاوت
بود .شهریه مهدها در استانها ثابت نیست و در
تهران نیز شهریه مهدها در شمیرانات و شهرری
متفاوت اســت؛ اما همه آنها میتوانند تا ۲۹
درصد افزایش شهریه داشته باشند.

روان شناسی

فرآیند دوستیابی را
به نوجوان بیاموزیم

جوهر لیمو و رنگ مصنوعی است که برای سالمتی
مضر خواهد بود.صفاریپور در تشریح توصیههای
الزم به مردم تاکید کرد :صرف ســنتی بودن یک
محصول دلیلی بر سالمت آن نیست .مدیر گروه
بهداشت محیط استان اصفهان در پایان گفت :به
تولید کنندگان محصوالت غذایی غیر بهداشتی
هشــدار میدهیم که مرکز بهداشــت در زمینه
رعایت نکردن اصول بهداشتی هیچ گونه اغماضی
نخواهد کرد و حتما با آن تولیــد کننده برخورد
جدی خواهد شد.

zayanderoud8108@gmail.com
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عضو شورای نظام روانشناسی استان اصفهان
گفت :والدین میتوانند به صورت غیر مستقیم
در انتخاب دوســت نوجوانان ،تاثیرگذار باشند.
محسن لعلی ،با اشــاره به اهمیت دوست یابی
در دوره نوجوانی اظهار کرد :مطابق آیات قرآن
دوست خوب میتواند نقش بسیار مهمی را در
رسیدن به اوج سعادت انسان داشته باشد و در
مقابل دوست بد ،عاملی برای رسیدن به شقاوت
و بدبختی انسان میشود .این مدرس دورههای
تخصصی روانشناسی معتقد است دوستیهای
دوره نوجوانی نســبت به دوســتیهای دوره
کودکی پایدارتر ،با ثبات و تاثیر گذارتر هستند و
به طور کامل روی شخصیت نوجوان موثر است؛
در این دوران جایگاه خانواده به عنوان دوست
جایگاهی مشخص اســت؛ اما نمیتواند نقش
دوست بیرونی را داشته باشد.
وی تصریح کرد :در واقــع والدین نمیتوانند
این نقش را ایفا کننــد و پژوهشهایی که در
دنیا انجام شــده حاکی از آن است که بیش از
 ۷۵درصــد نوجوانان اوقات فراغــت خود را با
دوستشــان میگذرانند و بیش از  ۷۰درصد
از نوجوانان از دوستانشــان الگو میگیرند .به
گفته لعلی ،مطابق پژوهشهای انجام شــده
دوســت خوب و ســالم میتواند اثرات مثبت
بــرای نوجوان داشــته باشــد ،از ویژگیهای
دوســت خوب در دوره نوجوانی این است که
میتواند در برابر فشــار و تنهایــی از نوجوان
محافظت کنــد و روابط بین فــردی نوجوان
را افزایــش داده و ســامت روان او را تقویت
کند.

فوتبال جهان
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ستارهای که خودش را به
بارسلونا پیشنهاد داد!
آبــی اناریها به دنبــال یک جانشــین برای
یوردی آلبا در سمت چپ خط دفاعی هستند
و دنی روس به بارسلونا
پیشــنهاد داده وی
را جــذب کنند؛
البته در بارسلونا
هنوز برای خرید
این بازیکــن اتفاق
نظر وجود ندارد؛ زیرا
کادر فنی بارسا معتقد اســت بازیکنانی بهتر
از دنی روس نیز در بازار نقل و انتقاالت وجود
دارند .همچنین تاتنهام قصد دارد این بازیکن
را با قیمت تقریبی  20میلیون یورو به فروش
برساند؛ اما بارسا برای خرید یک بازیکن ذخیره
به دنبال پرداخت رقمی کمتر است .همچنین
دنی روس در حال حاضر  29ســاله اســت و
آبی اناریها میخواهند بازیکنی جذب کنند
که در آینده بتوان از وی به عنوان جانشــین
یوردی آلبا استفاده کرد که با توجه به سن دنی
روس ،چنین چیزی امکان پذیر نیست.

«بن ناصر» بهترین بازیکن جام
ملتهای آفریقا شد
جام ملتهای آفریقــا  2019به میزبانی مصر
برگزار شــد .در دیدار فینال ،تیم ملی فوتبال
الجزایــر توانســت با
یک گل ســنگال را
شکســت دهد و
جــام قهرمانی را
باالی ســر ببرد.
کمیتــه برگــزاری
ایــن رقابتها عنوان
بهترین بازیکن را به اسماعیل بن ناصر بازیکن
الجزایــر داد که ســهم بســزایی در قهرمانی
تیمش داشــت .بن ناصر بعد از درخشش در
جام ملتهای آفریقا ،مورد توجه چند باشگاه
سرشــناس اروپایی قرار گرفته اســت .میالن
مشــتری جدی این بازیکن ،الجزایری است و
به احتمال خیلی زیاد راهــی این تیم خواهد
شــد .این دومین قهرمانی تاریــخ الجزایر در
جام ملتهای آفریقاست .این تیم پیش از این
توانسته بود در ســال  1990قهرمانی در این
رقابت را به دست آورد.

غفور ،تنها لژیونر والیبال ایران در سری  Aایتالیا
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در حاشیه

واکنش زرینچه به شایعه حضور شایان مصلح در استقالل:

اطالعی از این موضوع ندارم

زمین تهرانسر پیگیری خواهیم کرد و مطمئن باشید اثرات این
اردو در لیگ مشخص میشود .زمان باقی مانده نیز فرصت برای
اضافه شدن نفرات دیگر برای ما وجود دارد و تیم ما کاملتر خواهد
شد .وی در خصوص اینکه هنوز تاریخ برگزاری لیگ برتر مشخص
نیست ،گفت :به هر حال فدراسیون و ســازمان لیگ ،الزاماتی را
تعیین کردند که باید تامین شود .برخی استانها و تیمها امکانات

کاپیتان سابق تیم اســتقالل درخصوص شایعه حضور مصلح در
استقالل گفت :من اطالعی از این موضوع ندارم.
جواد زرینچه با اشــاره به برگزاری اردوی آبیپوشان در کشور
ترکیه گفت :ما اردوی خوبی را برگــزار کردیم و با توجه به اینکه
صبح و بعدازظهر بازیکنان را در اختیار داشــتیم این اردو خیلی
به ما کمک کرد .از امروز ساعت  6بعدازظهر نیز تمریناتمان را در

و چهارچوبهایی را کــه باید رعایت کننــد ،در اختیار ندارند و
شــما دیدید که رعایت نکردن برخی الزامات در فصل گذشــته
چه ضربانی به فوتبال مــا زد .آن اتفاقات در جام حذفی رخ داد و
اگر خدای نکرده هموطنی از ما آسیب ببیند ،چه کسی پاسخگو
خواهد بود .به نظر من حق با مهدی تاج است و هرچقدر که لیگ
عقب بیفتد ،ایرادی ندارد.

گام چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتسال؛

گیتی پسند در قم ،مهمان همسایه رده باالیی
سمیهمصور
در چهارمیــن هفته از لیگ برتر فوتســال ،هایپر
شاهین شهر از سن ایچ ســاوه میزبانی میکند و
گیتی پسند به مصاف تیم سوهان محمد سیمای
قم میرود .هفتــه چهارم رقابتهــای لیگ برتر
فوتســال کشــور در حالی عصر امروز و از ساعت
 18پیگیری میشود که سرخ پوشان اصفهانی در
هفته گذشته توانســتند به اولین پیروزی خود در
این رقابتها دست یابند.
گیتی پســند اصفهان -سوهان محمد
سیما قم
شــاگردان حمید بی غم که در دو هفته اول این
رقابتها از کسب پیروزی در مقابل حریفانشان باز
مانده بودند ،در هفته سوم در مقابل تیم آذرخش
بندرعباس بازی سراســر هجومــی را به نمایش
گذاشته و توانســتند این دیدار را با نتیجه پر گل
 10بر دو به پایان برسانند .سرخ پوشان اصفهانی
با کسب ســه امتیاز این بازی ،چهار امتیازی شده
و توانســتند خود را تا رده هفتم جدول رده بندی
باال بکشانند.
تیم گیتی پسند که با اندیشه قهرمانی ،این دوره
از رقابتهای لیگ برتر را آغاز کرده با این پیروزی
برای سایر مدعیان خط و نشان کشید.
در آن سو ،تیم سوهان محمد سیمای قم که هفته
اول این رقابتها را با شکست ســه بر صفر مقابل
تیم مقاومت البرز بــه پایان رســانده بود ،در دو

شاهزاده سعودی به دنبال
خرید یک باشگاه فرانسوی
رییس ســابق شــورای ورزش عربستان در
آستانه خرید باشگاه آمیان فرانسه است .ترکی
آل الشــیخ چهــرهای
شناخته شــده در
فوتبال عربستان
و آسیاســت و
مدیریــت در
پستهای مختلفی
را برعهده داشته است.
این شاهزاده عربســتانی به دنبال خرید یک
باشــگاه اروپایی اســت و میخواهد نخستین
عربستانی باشد که مالکیت یک باشگاه اروپایی
را برعهده دارد .یورو اسپورت نوشت که ترکی
آل الشــیخ میخواهد از بین دو باشگاه آمیان
فرانسه و گرانادا ،یکی را خریداری کند .تجربه
حضور شیخ نشینان عرب در تیمهای اروپایی
نشــان داده که اعراب با تزریق زیاد ســرمایه
باشگاهها را متحول میکنند .پاری سن ژرمن
و منچسترســیتی نمونه بارز چنین تیمهای
هســتند تا جایی که آنها با مالــکان اماراتی و
قطری خود از متمولترین تیمهای حال حاضر
فوتبال جهان هستند.

پیشنهاد سردبیر:

باشــگاه برای فصل پیش
هفته دیگر برگزار شده از
رو مهــدی غیاثــی را به
این فصل توانست مقابل
تیم گیتی پسند که با اندیشه
عنوان ســرمربی انتخاب
تیمهای ارژن شــیراز و
قهرمانی ،این دوره از رقابتهای
کردنــد .قمیهــا مهره
تیم شــاهین کرمانشــاه لیگ برتر را آغاز کرده با این پیروزی
کلیــدی فصل گذشــته
به برتری دســت یافته و برای سایر مدعیان خط و نشان کشید
با کسب شــش امتیاز در
خــود؛ یعنــی علیرضــا
رده سوم جدول رده بندی
وفایی را از دست دادند و
جای بگیرد .ایــن تیم فصل گذشــته در پلی آف
نتوانستند وی را به ماندن راضی کنند .سرخپوشان
به دست مس سونگون حذف شــد و مدیران این
اصفهانی اگر موفق به کسب پیروزی در این دیدار

شوند ،میتوانند باالتر از تیم سوهان محمد سیمای
قم در جدول رده بندی قــرار بگیرند .قضاوت این
بازی بــر عهده علیرضــا رمضانی اســت و حمید
سلیمانی ،مهدی طاهری و مهدی صفایی او را در
این قضاوت همراهی میکنند ،ناظر این دیدار نیز
سیدصدرالدین موسوی است.
هایپر شاهین شهر -سن ایچ ساوه
تیم هایپر شــاهین شــهر که دو هفتــه ابتدایی
فصل جــاری ،رقابتهای لیگ برتر فوتســال را با
نتیجه تســاوی به پایان رســانده بود ،هفته سوم
این مسابقات را نیز با تســاوی پشت سر گذاشت.
شاگردان سعید رســتمی که در ورامین به مصاف
تیم ســتارگان رفته بودند ،در پایان این دیدار به
نتیجه تساوی یک بر یک رضایت دادند تا با کسب
یک امتیاز این بازی ،ســه امتیازی شده و در رده
یازدهم جدول رده بندی قرار بگیرند.
هایپری ها در این هفته در یک دیدار خانگی مقابل
تیم ســن ایچ ســاوه قرار میگیرند .این تیم که با
سقوط شهرداری ســاوه از لیگ برتر فوتسال تنها
نماینده ســاوجیها در لیگ برتــر این فصل لقب
گرفته است ،هر سه دیدار برگزار شده از این فصل
را با پیروزی پشت سر گذاشته تا با کسب  9امتیاز
این بازیها در صدر جدول رده بندی قرار بگیرد.
شــاگردان رســتمی در این هفته کار سختی را
مقابل تیم سن ایچ ساوه در پیش دارند .این دیدار
میتواند یکــی از دیدارهای جذاب ایــن هفته را
رقم بزند.

خط و نشان آذری برای حریفان استقالل

سرمایه گذاری فدراسیون روی هاشمیان

رضا آذری فصل گذشته فرصت زیادی برای حضور در استقالل نداشت؛ او حاال به حضور استراماچونی و سبک
متفاوت او برای درخشش در استقالل امیدوار اســت .رضا آذری اظهار داشت :تیم ما نسبت به فصل گذشته
یک دستتر شده است .استراماچونی به تیم نظم داده است و بزرگترهای تیم به سرمربی در ایجاد نظم کمک
میکنند و نسبت به سال گذشته جوانتر شدیم .این تیم میتواند از هفته اول حرفهای زیادی برای گفتن
داشته باشد؛ زیرا همه چی برای استقالل فراهم است .آقای فتحی زحمات زیادی کشیدهاند و مشکل پرو پئیچ
را برطرف کردند که فشار از روی تیم برداشته شد .همچنین ایشان یک آکادمی بسیار خوب سازماندهی کردند
و از ایشــان خواهش میکنم به بازیکنان پایه اهمیت بدهند تا بازیکنان دلگرم شوند .من خودم بازیکن پایه
هستم و بازیکنان جوانتر را درک میکنم.

یکی از انتقاداتی که به کارلوس کیروش وارد بود ،عدم استفاده از دستیاران جوانی بود که میتوانستند
کنار او کار آموزی و دانش افزایی کرده و تبدیل به ســرمایههای فوتبال ایران در ســالهای آتی شوند.
فدراســیون فوتبال با اســتفاده از این تجربه ،یکی از اهدافی که پس از توافق با مارک ویلموتس دنبال
میکرد ،حضور مربیان جوان و آینده دار ایرانی در کنار او و در کادر فنی تیم ملی و به تبع آن دانش افزایی
این مربیان جوان بود .از این رو وحید هاشمیان ملی پوش سابق و خوش سابقه کشورمان که سالها حضور
در ســطح اول فوتبال اروپا راتجربه کرده به عنوان دستیار اول در کادر فنی تیم ملی و در کنار ویلموتس
مشغول به کار شــد .ویلموتس نیز با اعتمادی که به هاشمیان دارد ،بخش مهمی از امور اداره تیم ملی را
به او واگذار کرده تا فوتبال ما عمال روی یک مربی جوان برای آینده سرمایه گذاری مناسبی کرده باشد.

علیمنصور و تصمیمی حیاتی
برای لیگ نوزدهم
از باشگاه ذوب آهن میتوان به عنوان یکی از تیمهای کم کار
این فصل در زمینه جذب بازیکن نام برد.
ذوبیها با وجود از دســت دادن ســتارههایی مثل رشید
مظاهری ،محمدرضا حسینی و اوســاگونا هنوز در بازار نقل

و انتقاالت ،خرید پر سر و صدایی نداشــته؛ البته که باکر و
کریســنانتوس دو مهاجم خارجی و نیجریهای هستند که با
نظر منصوریان جذب شدند.
با این حال باز هم می توان گفت منصوریان در این فصل نقل و
انتقاالت خیلی بی سر و صدا کار کرده .او ترجیح داده تیمش را
از بازیکنان جوانی بسازد که فصل گذشته تا حدودی خودشان
را نشــان دادند و منصوریان را از توانایی های خود مطمئن
کردند؛ جوان هایی که منصوریان این روزها روی آنها مانور

زیادی می دهد و در مصاحبــه هایش معموال از آنها به خوبی
تمجید می کند.
این تصمیم بزرگی بوده که علی منصور برای شــروع لیگ
نوزدهم گرفته .آن هم در شرایطی که ذوب آهن در حال حاضر
تنها نماینده باقی مانده ایران در لیگ قهرمانان آسیاست و
شــاید منصوریان یک بار دیگر می خواهد خاطرات روزهای
خوب با تیم جوان نفت را تکرار و به همه ثابت کند با جوان ها
چقدر راحت کار می کند.

اینستاگردی

تابش:

نقش جهان آماده برگزاری لیگ برتر میشود

آمادگی منچستریونایتد برای
جذب دیباال

قدمنورسیدهمبارک

مدیرعامل باشــگاه ســپاهان در خصوص آخرین وضعیت ورزشــگاه نقشجهان اظهار داشت:
نقشجهان ،ورزشگاه پیشرفتهای اســت و خیلی از امکانات الزم فراهم شده است ،نقشجهان تا
شروع لیگ یکی از ورزشــگاههای خوب ،مدرن و کامال آماده برای برگزاری مسابقات لیگ برتر
خواهدشد .مسعود تابش ادامه داد :موارد دیگری مانند الکترونیکی کردن گیتها ،شمارهگذاری
کردن صندلیها و نصب دوربینهای خارج از ورزشگاه نیز قراردادشان بسته شده است.
وی همچنین عنوان داشت :در تالش هســتیم برخی موارد جزئی دیگر برای انتقال قطعی آن به
فوالد مبارکه تا چند هفته دیگر انجام شود تا بهتر و آسانتر این ورزشگاه را تکمیل کنیم .تابش در
ادامه در خصوص تمدید قرارداد کیروش استنلی گفت :در این مدت مشغول مذاکره با استنلی و
نفرات دیگری بودیم ،با توجه به اینکه امیر قلعهنویی نظر مثبتی روی استنلی داشت ،با تالش زیاد
با وی به توافق رسیدیم .مدیرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به اینکه اولویت قلعهنویی استنلی بود،
عنوان داشت :استنلی پیشنهادهایی از خارج و داخل کشور داشت ،اگر تمدید قرارداد با استنلی
به دالیلی امکانپذیر نمیشد ،با یک بازیکن دیگر به توافق رسیده بودم و پیشقرارداد نیز تنظیم
شــده بود .وی با بیان اینکه هر بازیکنی که جذب یا قراردادش را تمدید کردیم با نظر ســرمربی
تیم بوده است ،یادآور شد :قرارداد  2ساله خوبی با وی منعقد کردیم و طی یک یا  2روز آینده در
اردوی ترکیه به تیم اضافه میشود.
تابش در پایان در خصوص استعفای محمد سلطانحسینی از هیئت مدیره باشگاه سپاهان گفت:
در این خصوص صحبتی ندارم ،نمیدانم چه دلیلی داشــته که وی استعفا داده است و خبری از
دلیل استعفا ندارم.

باشگاه منچســتریونایتد آماده است تا ستاره
آرژانتینی تیم فوتبال یوونتوس را جذب کند.
یکــی از رســانههای
معتبر ایتالیایی در
گزارشــی مدعی
شــده باشــگاه
منچســتریونایتد
پیشنهاد  ۸۰میلیون
یورویی خود را برای
جذب پائولو دیباال از یوونتوس آماده کرده و به
زودی به تورین ارسال میکند .این در شرایطی
است که حتی در صورت راضی شدن مسئوالن
یووه ،دیباال فعال عالقهای به ترک این تیم ندارد.
پیش از این دیباال به مسئوالن بانویپیر اعالم
کرده بود با وجود پیشنهاد خوب اینتر ،به هیچ
عنوان راهی تیم دیگری نخواهد شد.
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کیروش استنلی بازیکن تیم فوتبال ســپاهان که به خاطر باردار بودن همسرش ،تمدید
قرارداد او مدتی به تعویق افتاده بود با انتشار این استوری خبر از به دنیا آمدن فرزندش داد.
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افشین قطبی به فوتبال چین
بازگشت
افشین قطبی ،ســرمربی فصل گذشــته فوالد
خوزستان که کاندیدای سرمربیگری پرسپولیس
هم بود ،به تیم شــیجیاژوانگ چین پیوســت.
او پیش از ایــن ،هدایت شــیجیاژوانگ چین را
برعهده داشت .قطبی در ماههای اخیر از یک تیم
استرالیایی هم پیشنهادهایی داشت.

سایپا ،اولین حریف لیگ برتری
پرسپولیس کالدرون
رقابتهای چهارجانبه جام شــهدا که امســال
چهارمیــن دوره آن در تهران برگزار میشــود
دیروز قرعه کشی شد و بازی افتتاحیه این دوره
از رقابتها را دو تیم ماشین سازی تبریز و فوالد
خوزستان برگزار خواهند کرد؛ اما دومین دیدار
جام شهدا میتواند یک بازی باشد که تماشاگران
نسبتا زیادی را به ورزشــگاه شهرقدس بکشاند؛
چرا که پرسپولیس با گابریل کالدرون برای اولین
بار در یک بازی جدی و برابر یک تیم لیگ برتری
مقابل چشم هوادارانش بازی میکند.

منهای فوتبال
قهرمانی لرستان در مسابقات
وزنهبرداری بانوان؛

اصفهان ،نایبقهرمان شد
دومین دوره مســابقات وزنهبــرداری جوانان و
بزرگساالن قهرمانی بانوان کشور به مدت  4روز
به میزبانی اصفهان در خانه وزنهبرداری ملکشهر
برگزار شــد .در ایــن دوره از رقابتهــا181 ،
ورزشکار از  27اســتان کشور حضور داشتند که
 85وزنهبردار در رده سنی جوانان و  96وزنهبردار
نیز در رده سنی بزرگساالن در  10وزن با هم به
رقابــت پرداختند .در پایان این مســابقات و در
رده سنی بزرگساالن ،تیم لرستان با کسب 631
امتیاز به مقام قهرمانی رســید ،اصفهان با 629
امتیاز دوم شــد و تهران با  627امتیاز در جایگاه
ســوم قرار گرفت .در رده ســنی جوانان نیز تیم
کرمانشــاه با  628امتیاز جام قهرمانی را به خود
اختصاص داد و تیمهای کردستان با  580امتیاز و
اصفهان با  553امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

سرپرست هیئت تکواندوی استان اصفهان:

برای قهرمانی در پومسه
برنامهریزی کرده بودیم

سرپرســت هیئت تکواندوی اســتان اصفهان،
قهرمانــی اصفهــان در رقابتهای پومســه را
حاصــل برنامهریــزی جمعی دانســت و اظهار
داشت 3 :ماه اســت که تالش میکنیم تا در این
دوره از رقابتهای پومســه مردان کشور به مقام
نخست برســیم و برای قهرمانی در این رقابتها
برنامهریزی داشــتیم که خدا را شکر جواب داد
و موفق شدیم .مرتضی اســتکی در ادامه افزود:
همبســتگی و همدلی خوبی ایجاد شده و تمام
قهرمانان را جمع کردیم و میزبانی رقابتها رانیز
گرفتیم تا برنامههایمان کامل شود و خدا را شکر
قهرمان شدیم .سرپرست هیئت تکواندوی استان
اصفهان درباره ســطح فنی این دوره از رقابتها
خاطرنشان کرد :سطح رقابتها بسیار عالی بود.
تعداد ورزشــکاران باال بوده و یکســوم شرکت
کنندهها از قهرمانان جهان ،آسیا و کشور بودند.

غفور ،تنها لژیونر والیبال ایران
در سری  Aایتالیا
زمان نقــل و انتقاالت لیگ برتــر والیبال ایتالیا
به اتمام رســید و تیمها فهرســت نهایی خود را
اعالم کردنــد؛ در حالی که والیبــال ایران فصل
گذشته نفراتی همچون امیر غفور ،سعید معروف،
مرتضی شریفی ،محمدجواد معنوینژاد و مجتبی
میرزاجانپور را در ســری  Aداشــت برای فصل
آینده تنها شــاهد حضور غفور در این مسابقات
خواهیم بود .امیــر غفور برای فصــل پیشرو با
تیم لوبه ،قهرمان ایتالیا و اروپا به توافق رســیده
است و پیراهن شــماره  10این تیم قدرتمند را
برتن خواهد کرد .ســعید معروف ،کاپیتان تیم
ملی والیبال ایران که فصل گذشــته در ســیهنا
بــازی میکرد ،هنــوز از تیم فصــل آینده خود
رونمایی نکرده است .مرتضی شریفی برای فصل
آینده راهی لیگ ترکیه شد و میرزاجانپور هم با
شهرداری ورامین قرارداد امضا کرد .محمدجواد
معنوینژاد هــم هنوز تیم فصل آینــده خود را
معرفی نکرده است.
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

چهره ها
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس استان:

 160نقطه اصفهان معطر به شمیم
شهدای گمنام است
مدیرکل بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع
مقدس اســتان اصفهــان اظهار داشــت :یکی از
اصلیترین تالشهای این بنیاد ،دعوت از رزمندگان
و پیشکســوتان  8ســال جنگ تحمیلی اســت تا
گنجینههای سینه به ســینه رزمندگان را در قالب
تاریخ شفاهی به ثبت و ضبط برسانیم و در نتیجه این
ارزشها را به صورت مباحث نمایشی ،مستندسازی
و حتی در قالب کتاب به انتشــار درآوریم .ســردار
مجتبی شیروانیان افزود :در حال حاضر حدود 160
دانشگاه و مرکز آموزش عالی در سطح استان وجود
دارند که بیش از  60درصد آنها از دروس دو واحدی با
موضوع آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس استفاده
میکنند و این در حالی است که این افراد به صورت
داوطلبانه این دروس را برگزیدهاند .وی ادامه داد:
در سطح استان تاکنون حدود  460شهید گمنام در
 160نقطه تدفین شدهاند و در محدوده شهر اصفهان
میتوان به  8شهید در کوه صفه 2 ،شهید در محله
عاشق آباد و  5شــهید در ورودی شرقی موزه دفاع
مقدس اشاره کرد .وی گفت :همه مردم میتوانند در
طول هفته از ساعت  7:30تا  14بعد از ظهر به صورت
رایگان از آثار دفاع مقــدس و برنامههای جانبی در
راســتای تجدید میثاق با شــهدای دفاع مقدس و
آرمانهای آن بازدید کنند.

مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلم
کودک و نوجوان خبر داد:

رقابت  ۵۱۰کودک و نوجوان
اصفهانی بر سر صندلی داوری
مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان
و نوجوانان گفت ۵۱۰ :کــودک و نوجوان اصفهانی
دیروزدر آزمــون کتبی انتخــاب داوران کودک و
نوجوان سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان شــرکت کردند .ایمان حجتی
مدیر اجرایی این جشنواره بین المللی با بیان اینکه
انسان سازی یکی از بعدهای مهم جشنواره فیلمهای
کودکان و نوجوانان است ،گفت :امروز  ۵۱۰کودک
ونوجوان در ردههای ســنی  ۹تا  ۱۴سال در آزمون
کتبی با یکدیگر رقابت کردند .وی افزود :از بین این
افراد  ۱۵۰نفر به مصاحبه حضوری دعوت میشوند
که در نهایت  ۳۲نفر برای داوری آثار سی و دومین
جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان ونوجوانان
انتخاب خواهند شد.
وی با بیان اینکه جشــنواره بین المللی فیلمهای
کودکان ونوجوانان فرصتی اســت کــه کودکان و
نوجوانان اســتعدادهای خود را شناســایی کنند،
گفت :کودکان و نوجوانان با استفاده از این فرصت
میتواننــد ،از آموزشهــای الزم بهره بــرده و در
جشنواره فیلمهای کودک و نوجوان با حضور در کنار
بزرگان سینما ،استعداد خود را پرورش داده و وارد
فضای حرفهای شوند.

کاهش  ۱۵درصدی تولید پسماند تر در بهار امسال
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اظهار
کرد :هرم اســتراتژیک مدیریت پســماند در عالیترین ســطح
خود ،دارای دو بخش اجتناب و کاهش تولید پســماند است که
سیاستها در حوزه مدیریت پسماند به این سو در حرکت است و
برنامههای آموزشی و زیرساختی سازمان در سطح شهر نیز همین
اهداف را دنبال میکند .علی دهنوی ادامه داد :با توجه به تغییر

الگوی زندگی و مسائل اقتصادی ،آمارهای مربوط به جمع آوری
پسماندها ،حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال جاری،
میزان پسماند تر تولیدی به طور میانگین نسبت به دوره مشابه
در سال قبل  ۱۵درصد کاهش داشته که بیشترین میزان کاهش
مربوط به اردیبهشت ماه و حدود  ۲۰درصد بوده است .دهنوی با
اشاره به کاهش میزان تولید پسماندهای بیمارستانی و پسماند

سیتی ســنتر؛ پارســا احمدی مسئول بخش
بازیهای فکــری پردیس کتاب بــا بیان این
موضوع میگوید :به منظور تســهیل و تسریع
آشــنایی عالقهمنــدان با بازیهــای فکری،
«پردیس کتاب اصفهــان» طی مدت کوتاهی
که از آغــاز فعالیتش در مجموعــه اصفهان
سیتیسنتر میگذرد ،رویدادهای مختلفی را
با عنوان «دورهمــی بازیهای فکری» برگزار
کرده و در این رویدادها تالش کرده به ســهم
خود در معرفی ،آمــوزش و ترویج باز یهای
فکری گامهای موثری بــردارد .احمدی ادامه
میدهد :این سلســله رویدادها که با همکاری
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فضای سبز در فصل بهار افزود :با توجه به اینکه هم اکنون تفکیک
پسماندهای بیمارستانی با دقت و حساســیت بیشتری صورت
میگیرد ،از ورود پسماندهای خشک و غیرعفونی به پسماندهای
بیمارستانی جلوگیری شــده و از این رو شاهد کاهش حدود ۳۳
درصدی در آمار پسماندهای بیمارستانی در سه ماه نخست سال
جاری نسبت به دوره مشابه در سال قبل بودهایم.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم یادواره شهدای اصحاب نور مطرح کرد:

نیروی زمینی دشمن ،قادر به مقابله با کشور ما نیست
نرگس طلوعی
مراسم گرامیداشت یاد و خاطره بیش از  500شهید
واالمقام خوراســگان به ویژه  40الله آسمانی محله
سلمان با عنوان یادواره شهدای اصحاب نور ،جمعه
شب با حضور سردار ســرتیب مهدی ربانی ،معاون
عملیات ســتاد کل نیروهای مســلح و خانوادههای
معظم شهدا برگزار شــد .معاون عملیات ستاد کل
نیروهای مسلح در این مراسم با اشاره به روند تغییر
توان بازدارندگی ایران در مقابل تهدیدات دشمن در 4
دهه انقالب اسالمی اظهار داشت :کشورهای اروپایی
در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران ،صدام
را به سالحهای شــیمیایی مجهز کردند ،کشورهای
منطقه با دالرهای نفتی به میدان آمده و از  19کشور
منطقه نیز به صورت مستقیم نیروهای انسانی صدام
را یاری کرده ،به این ترتیب آنها جنگ گستردهای را
به صورت نامتوازن به ما تحمیل کردند.
دشــمن در دهه های گذشته به طور مکرر
جبهه خود را در مقابله با ما تغییر داده است
سردار سرتیپ مهدی ربانی با بیان اینکه دشمن در
این  8سال و در مجموع در  4دهه گذشته به طور مکرر
جبهه خود را در مقابله با ما تغییر داده اســت ،گفت:
دشمن مقطعی در جبهه نظامی ،مقطع دیگر در جبهه
فرهنگی ،سپس در عرصه محاصره اقتصادی تالش
کرده و اخیرا نیــز در عرصه فضای مجازی و عملیات
روانی علیه ما اقدامات گستردهای را انجام داده است.
وی افزود :ما قدرت دفاعی با ثباتی را در کشور خود
ایجاد کردهایــم که حداقل تا  10ســال آینده با این

شرایط که کشــورهای مختلف در حال مسلح کردن
خود به ساز و برگ نظامی هستند به هیچ وجه نیروی
زمینی دشمن چه منطقهای و چه فرا منطقهای قادر
به مقابله با کشور ما نیست.
کشورهای منطقه در مقابل قدرت موشکی
ایران عددی نیستند
ســردار ربانی با بیان اینکه رفته رفتــه در چند دهه
گذشته قدرت موشکی ما به لحاظ دقت و برد و تعیین
نقاط آمــاج روی اهداف که همان مناطق دشــمن،
تجهیزات ،امکانات و پرندههای آنهاســت ،به مرحله
بازدارندگی رسید ،خاطرنشان کرد :کشورهای منطقه
در مقابل این قدرت عددی نیستند ،تراز ما امروز تراز
مقابله با کشور آمریکاست.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد:
همه این خروجی ها که آمریکاییها از قرارداد برجام
و تعهدات خود داشتند ناشــی از این است که ما در
موازنه قدرت در بعد موشــکی نقش برتر را نسبت به
آنها به ویژه در قدرت منطقــهای ایجاد کردهایم .وی
در شــرح ســرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سامانه
سوم خرداد ،اظهار داشــت :آمریکاییها با خروج از
برجام و تشدید فشارهای اقتصادی ،در منطقه خلیج
فارس با پیشرفتهترین پهپادها شروع به شناسایی و
فعالیت گســترده کردند 3 .نمونهای که اتفاق افتاد،
به این ترتیب است؛ در  5خردادماه امسال یک پهپاد
پیشرفته آمریکایی از پایگاهی در کویت پرواز کرد و در
حدود  20ساعت در منطقه اف.آی.آر ما به پرواز درآمد،

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان وحومه خبرداد:

چند مرحله به فضای آبهای ســرزمینی ما نزدیک
شد ،به او اخطار دادند و هنگامی که به ساحل کشور
ما نزدیک شد ،سالحهای پدافندی ما روی این پهپاد
هدفگیری کرده و به او اخطار دادند ،آنها این اخطار و
قفلکردن سامانهها روی پرنده خود را دریافت کرده
و پهپاد خود را بازگرداندند.معاون عملیات ستادکل
نیروهای مسلح ادامه داد :در  23خردادماه ،همان پرنده
از کشور دیگری برخاست و در مقابل کوه مبارک ،به
آبهای سرزمینی ما نزدیک شــد و به محض عبور،
سامانههای ما روی او قفل کرده و چند شلیک اخطار
به سمت او انجام شد ،در نهایت در  30خرداد ماه یکی
از پهپادهای پیشرفته آمریکایی که به تعبیر خودشان
عقاب آسمان بوده و «همه چیز گریز» است با اطمینان
کامل از یکی از پایگاههای کشور امارات برخاسته و در
منطقه اف.آی.آر ما چند ساعت پرواز کرد و چند مرحله
به فضای سرزمینی ما نزدیک شد ،سرانجام در مرحله
سوم اخطار ،مورد هدف موشک ســوم خرداد بومی
ساخته ما قرار گرفت.
ســردار ربانی تصریح کرد :دو روز پیش ترامپ اعالم
کرد که یک پهپاد ایرانی را مــورد هدف قرار دادهاند
و هیچیک از مناطق ما این خبر را تایید نکردند ،آنها
اکنون در شــرایطی قرار گرفتهاند که در مقابل این
موازنه قدرت و ناتوانی برای پاسخگویی ،منطقه را دچار
تزلزل کردهاند ،اماراتیها که پا به پای عربستانیها در
یمن با مردم مظلوم و بی دفاع این کشور میجنگیدند
نیز اخیــرا ادوات نظامی خود را عقب کشــیده و در
مجادله با خود به این نتیجه رسیدهاند که این جنگ
بدون دستاورد چرا باید دنبال شود؟

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مطرح کرد:

بدهی حدود  600میلیاردی دولت به اتوبوسرانی اصفهان

برخورد قانونی با  ۹هزار راننده تاکسی و مسافربر شخصی

دولت حدود  600میلیارد تومان به اتوبوسرانی اصفهان بدهکار اســت .مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی
اصفهان و حومه 200،میلیارد ریال از این میزان بدهی را یارانه بلیت شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان برشمرد
و گفت :بقیه بدهی هم مربوط به خرید اتوبوس است که پرداخت آن الزامی است .قدرت افتخاری افزود :برای
وصول مطالبات اتوبوسرانی اصفهان تاکنون پیگیریهای زیادی شده؛ اما در عین حال راهکارهای خوبی برای
افزایش منابع مالی آن وجود دارد .وی درخصوص پیگیری وصــول مطالبات باتوجه به مباحث قانونی و الزام
دولت درباره این موضوع گفت :دولتیها معتقدند در زمانی که امکان پرداخت سهم آنها فراهم بوده ،پرداختها
برقرار میشــده؛ اما اکنون امکان پرداخت را ندارند و پرداخت نمیکنند .افتخاری افزود :به تدریج با توجه به
محدودیت منابع دولت که البته قابل درک است ،پرداخت مطالبات به تعویق افتاده است و نمیتوان به وصول
این مطالبات آنچنان خوشبین بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد :از ابتدای سالجاری در
طرحهای مشترک با پلیس راهور و بازرسان سازمان تاکســیرانی با  ۹هزار خودروی متخلف سطح شهر
اصفهان برخورد شده اســت .هادی منوچهری با اشــاره به تخلفهای صورت گرفته از سوی رانندگان و
مسافربرهای شخصی ،تصریح کرد :از جمله این تخلفات،نداشتن کارت شهری ،داشتن تعداد سرنشین بیش
از حد مجاز ،نداشتن آرم و عالئم تاکسی است .وی افزود :این گونه تخلفات توسط برخی از رانندگان اصالح
و مقرر شده از طریق شرکتهای تحت پوشش سازمان ،نسبت به دریافت مجوز ،آرم ،تابلو و ...اقدام کنند،
اما با دیگر رانندگان متخلف بر اساس مقررات برخورد میشــود .منوچهری با بیان اینکه پرونده تعدادی
از رانندگان متخلف به هیئت انضباطی سازمان تاکســیرانی شهرداری اصفهان ارجاع شده است ،تصریح
کرد :بیشتر شکایات واصله به این سازمان از طریق  ،۳۷تلفن گویا ،حضوری و کتبی دریافت شده است.

کارشناســان بازیهای فکــری و فعاالن این
عرصه مانند کافه بازی اصفهان (مســتر بورد)
برگزار میشــود ،تاکنون میزبــان بازیهایی
همچون «اســم وفامیلبازی»« ،استوژیت»
و «بال کآس» بــوده که بــا اســتقبال گرم
مخاطبان ایــن مجموعه فرهنگی
همراه شده است .به اعتقاد او نیاز
به بــازی کــردن و دورهمیهای
دوســتانه از دیرباز مــورد توجه
کارشناســان حوز ههای مختلف
اجتماعی بوده است؛ از این رو ،در
طول زمان شاهد وجود باز یهای
دســتهجمعی و گروهی متنوعی
بود هایم .اتفاقی که منجر به پدید
آمدن گردهماییهای مختلف ،از
بزرگترین مسابقات جهانی همچون المپیک
گرفته تــا اتاقهای کوچکی مثــل کافههای
بازی فکری شده اســت .مردمی که تا دیروز
مهمترین بــازی فکری آنــان «راز جنگل» و
«فکر بکر» بوده اســت ،امروز در حال آشــنا
شدن با باز یهای اســتراتژیک جهانی مانند
«ســیطره کتان» و «اســپلندور» هســتند.
در ضمن بــرای اطالع از دورهمــی های این
پردیــس میتوانید در اینســتاگرام به آدرس
 @pardisketabیا به محل پردیس کتاب
اصفهان واقع در طبقه سوم مجموعه اصفهان
سیتی سنتر مراجعه کنید.
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بازدید شهردار و اعضای
شورای اسالمی فالورجان از
فرهنگسرای غدیر
جواد نصری شــهردار فالورجان ،روز پنجشنبه
هفته گذشته به همراه اعضای شورای اسالمی شهر
فالورجان جهت بازدید و بررسی چگونگی عملکرد
معاونت فرهنگی اجتماعی در فرهنگسرای غدیر
شهرداری فالورجان حضور یافتند .نایب رییس
شورای اسالمی شهر نیز در جمع داوطلبان تحت
آموزش به ایراد سخنرانی پرداخت و چنین گفت:
امروزه نقش فرهنگســراها در غنی سازی اوقات
فراغت خانوادهها به خصوص کودکان ،نوجوانان،
زنان خانه دار بر هیچکس پوشــیده نیســت و
توانمندســازی خانوادهها با آموزش فعالیتهای
متنوع فرهنگی و هنری ،ارتقای ســطح علمی،
نهادینه کردن موضوعــات مرتبط با دغدغههای
فرهنگی ،اجتماعی و ...انکار ناپذیر است که اقبال
چشــمگیر و روزافزون شــهروندان به این گونه
مراکز فرهنگــی ،ضرورت توجه بیــش از پیش
به این گونــه مراکز را ایجــاب میکند .مهندس
علی القاصی همچنین اذعان داشــت :امید است
با حمایتهای شهردار و مســئوالن شهرداری،
فرهنگسرای غدیر بتواند بیش از پیش برای رفع
نیازهای شهروندان موثر واقع شود .در این بازدید
که بیش از یک ساعت به طول انجامید ،شهردار و
اعضای شورای اسالمی شهر از بخشهای مختلف
فرهنگســرا بازدید کرده و در جریــان برنامهها،
کالسها و دورههای آموزشــی ارائه شــده قرار
گرفتند .بر اساس این گزارش ،معاونت فرهنگی
اجتماعی و مدیر فرهنگســرای غدیر نیز در این
بازدید ،جواد نصری شــهردار و اعضای شــورای
اسالمی شهر را همراهی میکردند.در پایان این
بازدید ،مسئول فرهنگســرای غدیر در خصوص
فعالیتها و برنامههای پیش رو ،توضیحاتی را به
همراه گزارش عملکرد فرهنگسرا ارائه کرد و در
خصوص پارهای از کمبودها و مشکالت با شهردار و
اعضای شورای شهر به بحث و تبادل نظر پرداخت.

مراکز مذهبی وابسته به اداره
اوقاف بیمه میشوند
تمام مراکز وابســته به اداره اوقاف و امور خیریه
شامل مساجد ،تکایا ،حســینیهها ،امامزادهها و
اماکن متبرکه ،بیمه میشوند .علی مبشری رییس
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان در
گفت وگو با خبرنــگاران اعالم کرد جهت رعایت
حال استفاده کنندگان از مراکز مذهبی طرح بیمه
کردن این مراکز با کمک بیمه معلم انجام میشود.
در این طرح ،سازهها و اموال واثاثیه با پرداخت حق
بیمه تحت پوشش خطرات حریق صاعقه و انفجار
قرار میگیرند و سه نفر از خادمین زوار نمازگزاران
و  ...در این اماکن در صورت حادثه تحت پوشش
مدنی از مزایای این بیمه استفاده میکنند .ضمنا
هزینه بیمه مسئولیت و آتش سوزی در روستاها
 1.750.000ریال و در شهرها  1.960.000ریال
ساالنه است که بر اســاس دستورالعمل سازمان
بیمه معلم بر اساس ارزش ملک محاسبه خواهد
شد .ایشــان از هیئت امنای این مراکز خواست
هرچه سریعتر جهت انعقاد قرارداد اقدامات الزم
را مبذول دارند.

ماجرای دو دختر اصفهانی در سینما پردیس سیتی سنتر اکران شد؛

دورهمی بازیهای فکری را در پردیس کتاب اصفهان
سیتی سنتر تجربه کنید
پردیــس کتــاب اصفهــان از آغــاز فعالیت
«دورهمی بازیهای فکری» خود در مجموعه
اصفهان سیتی سنتر خبر میدهد.
به گزارش روابط عمومــی مجموعه تجاری،
فرهنگــی ،تفریحــی و گردشــگری اصفهان
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شهرستان

جای خالی دوست

داستان عســل و نیلوفر دو دختر
نوجــوان اصفهانــی که شــاد و
سرخوش اقدام به ضبط یک ویدیوی  3دقیقهای با
موبایل کرده و چند دقیقه بعد خود را از باالی یک
پل هوایی که  28متــر ارتفاع دارد ،به پایین پرت
میکنند ،انگیزه ساخت مســتندی به نام «جای
خالی دوســت» رارقم زد .محمدعلــی طالبی،
تهیهکننده و کارگردان فیلم «جای خالی دوست»
با ارســال پیامی ویدیویی در نشست خبری فیلم
خود که در موزه سیتی ســنتر برگزار شد ،گفت:
شنیدن ماجرای خودکشــی دو دختر نوجوان از
روی پل چمران و دیدن فیلمی کــه آنها قبل از
اقدام به ایــن عمل از خود گرفتــه بودند و در آن
ظاهر شادی هم داشــتند ،من را به بررسی علل
این واقعه واداشــت .بر همین اســاس طرحی را
برای مرکز گسترش سینمای تجربی نوشتم و به
اصفهان ســفر کردم؛ اما در بدو ورود به این شهر
متوجه شدم که «خودکشی» یک تابوست و همه
بهنوعی از پرداختن به آن منع شدهاند و تمایلی به
پرداختن به این موضوع ندارند.
این کارگردان ادامه داد :بــا پیگیریهای بعدی
متوجه شــدم که چقدر این مسئله بین نوجوانان
و جوانان شایع شــده و این شــیوع ودر کنار آن
بیتوجهی ،من را بیشتر به تعجب واداشت؛ پس
مصمم شدم مســتندی دراینباره بســازم؛ اما با
مشکالت بسیاری مواجه شــدم که مهمترین آن

عدم همکاری دستگاههای متولی مثل استانداری،
بهزیستی ،بیمارستان و ...بود؛ همچنین خانواده
آن دو دختر هم حاضر نبودند مصاحبهای داشته
باشند و همین امر وقت بیشتری از من میگرفت
که خوشــبختانه با همکاری دکتر ســهیال اثنی
عشــری راه برای ســاخت این فیلم هموار شد.
کارگردان «جــای خالی دوســت» تصریح کرد:

با تالشهای متعــدد و به روشهــای گوناگون،
باالخره موفق شــدم با یکی از دخترانی که اقدام
به خودکشــی کرده اما زنده مانده بود ،گفت وگو
کنم و انگیزههای اصلی کارش را از او بپرســم .با
نوجوانان و افراد دیگری که اقدام به خودکشــی
را تجربه کرده بودند نیز صحبت کردم و دریافتم
که خودکشــی برای جامعه ما بهنوعی مد شده و
حتی موسیقی خاص خودش را هم دارد .طالبی
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در ادامه این نشســت گفت :برای اینکه مستندم
از پشــتوانه علمی برخوردار باشد از صحبتهای
چند روانشناس مطرح در «جای خالی دوست»
اســتفاده و ســعی کردم در حــد توانایی خودم
بهعنوان فیلمســاز و نــه بهعنوان روانشــناس و
متخصص ،بهصورت تخصصی به بیان این موضوع
بپــردازم و در این فیلــم تقابل جامعه ســنتی و

مدرن به خوبی نمایش داده شــده است .او هدف
از ســاخت این فیلم را در وهله اول ،برانگیختن
توجه رســانهها و دســتگاهها و صاحبنظران به
مســئله خودکشــی و در وهله دوم دیده شدن
دانست و گفت :منظور از دیده شدن این است که
والدین ،معلمان و خانوادههای بیشتری این فیلم
را تماشا کنند و دریابند که رفتارهای حتی بهظاهر
کوچک اما اشتباه آنان میتواند چه اثرات مخربی

zayanderoud8108@gmail.com
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بر ذهن و روح نوجوان و جــوان بگذارد و منتج به
چه فجایع ناگواری شود .عوامل تولید این مستند
عبارتند از :کارگــردان و تهیهکننده :محمدعلی
طالبی ،فیلمبردار :ایمان صالحی ،صدابردار :علی
کاظمینژاد ،صداگذار :بهروز شــهامت ،تدوینگر:
زهره صباغیان ،مدیر تولیــد و مجری طرح :لعیا
پالیزبــان ،محصول :مرکز گســترش ســینمای
مستند و تجربی.
محمدعلی طالبــی بیش از  40ســال در زمینه
نویسندگی و کارگردانی سینما و تلویزیون فعالیت
داشته اســت .فیلمهای او بارها در جشنوارههای
جهانی چــون برلین ،کــن جونیور ،شــیکاگو،
ســاندنس ،توکیو ،ســیدنی ،یونــان و ...حضور
داشتهاند و جوایز زیادی را دریافت کردهاند .طالبی
در فیلمهایش نگاهی انسانی و عاطفی به زندگی
کــودکان و نوجوانان دارد و به نقــد چالشهای
اجتماعی و تربیتی در این زمینــه میپردازد .از
جمله فیلمهای او میتوان به «شهر موشها ،»1
«چکمه»« ،تیک تاک»« ،کیســه برنج»« ،بید و
باد»« ،تو آزادی»« ،دیوار»« ،علفزار»« ،باد و مه»
و ...اشاره کرد.قابل ذکر است این فیلم مستند 77
دقیقهای که برنده جایزه بهترین فیلم آســیایی
جشــنواره بینالمللی فیلم فجرشــد همچنین
تندیس دوازدهمین دوره جشنواره حقیقت را از
آن خود کرد ،در تاریخ  27تیرماه  1398در سالن
شماره  2سینمای پردیس سیتی سنتر اکران شد.

امام علی علیه السالم:
دوستى به خاطر خدا  ،دشمنى به خاطر خدا
و مهرورزى و كين ورزى به خاطر خدا  ،كانون
خوبىهاست.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
چاپخانه :آینده

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)

یکشنبه  30تیر  18 | 1398ذی القعده 1440شماره  8 | 2749صفحه قیمت 1000 :تومان
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یادداشت

چای سفارش دهید تا جیبتان خالی شود!

ثروتمندی که جای بیل گیتس را گرفت

همه می دانیم که نوشیدن چای چه خواصی دارد اما به چه قیمتی؟! نقاطی
هم در دنیا وجود دارند که برای نوشیدن چای در آنجا ،احتماال باید از بانک
وام گرفت! رابنز هتل پلس در نزدیکــی کاخ باکینگهام ،یکی از گرانترین
چایها در دنیا را در منو کافه-رســتورانش ارائه می دهد .یک قوری چای
که در بلندیهای سریالنکا تولید شده و مالیم ،سبک و با رگههایی از طعم
میوهای است به قیمت  ۵۰۰پوند یا  ۶۲۵دالرسرو میشود .این قوری چای
به روش چای خوردن خانواده سلطنتی برای میهمانان سرو شده و چای با
موچین طال  ،اضافه میشود.

پس از سالها ،یک سرمایهدار فرانسوی در ســال  2019توانست عنوان
دومین فرد ثروتمند جهان را از «بیل گیتس» بگیرد و با  39میلیارد دالر
افزایش ثروت در یک سال گذشته ،دومین فرد ثروتمند دنیا پس از «جف
بزوس» باشد«.برنار آرنو»  70ساله ،سرمایهدار فرانسوی صاحب  97درصد
از سهام برند « کریستین دیور» و مالک بخش عمدهای از سهام برندهایی
چون« لویی ویتون» ،در سال  2019توانسته است  39میلیارد دالر به ثروت
خود بیفزاید و حاال او طبق اعالم لیست « شاخص میلیاردرهای بلومبرگ»
دومین ثروتمند دنیا در سال  2019است.

تبدیل یک ماشین به آکواریوم زیبا و جذاب
آقای «اندی تیت»  44ساله تصمیم به انجام دادن کاری گرفت که تا کنون
هیچ شخصی آن را انجام نداده است .ایده او تبدیل کاربری ماشین به یک
آکواریوم دراماتیک بود .وی برای عملی کردن ایده خود ،شروع به کار کرد
و پس از گذشت  10ماه توانست به رویایی که در  12سالگیاش به آن فکر
میکرد ،برسد .وی برای عملی کردن رویای دیرینه خود در تابستان سال
 2017میالدی پس از گذشت  10ماه ماشین نیسان میکرای خود را به یک
ماشین آکواریومی دراماتیک تبدیل کرد.

برخی از عادتهای جالب را
در زندگیتان عملی کنید ()2
علیرضامجیدی
در گزارش زیر ،نمونههایی از عادتهایی که میتوانند زندگی را
شادتر ،قابل تحمل تر و دارای روح یا عمق بیشتر کنند ،آمده است
با ما همراه باشید:
 -5پادکست گوش کنید
دیگر بیشتر ما میدانیم که این یکی دو ساله تعداد پادکستهای
خوب فارسی ،بسیار زیاد شدهاند و ما وارد عصر طالیی پادکستها
شدهایم؛ اما گوش کردن آنها برای خودش ،برنامهریزی میخواهد.
ترتیبی بدهید که همیشه در گوش یا فلش خودتان چند پادکست
گوشنکرده داشته باشید تا اگر زمانی وقت آزاد پیدا کردید ،بتوانید
به آنها گوش کنید و لذت ببرید .اصال میتوانید یک پیادهروی را با
گوش کردن پادکست در هم بیامیزید.
-۶خجالت را کنار بگذارید و یک عصر را به عکاسی خیابانی
اختصاص بدهید!
اعتراف میکنم که ایــن خجالت ناخودآگاه بــرای بیرون بردن
دوربین در خود من هم وجود دارد و همیشه افسوس میخورم که
چه مناظر و قابهای خوبی را برای عکاسی از دست میدهم .یک
روز خوب از نظر آب و هوایی را انتخاب کرده ،چند خیابان را باال
پایین کنید و منظره ای را مورد نظر قرار دهید .هر وقت در خیابان
به منظره جالبی برخوردید ،بیجهت کم بودن وقت را بهانه نکنید،
دوربین گوشی موبایل را سمتش بگیرید و عکس بگیرید.
-۷نامه کاغذی بنویسید
نامههای پدربزرگم به مادرم را دیدهام که چقدر در آنها با محبت از
او احوالپرسی کرده و نصحیتهایی را عنوان میکرد .همیشه فکر
میکردم زمانی میرسد که من هم نامههایی به این سبک بنویسم
یا دریافت کنم؛ اما این تجربه برای من خیلی کم تکرار شد .واقعا
این شکل از ارتباط برای خودش مزایای زیادی دارد .یک نامه به
پدر ،مادر یا یک دوست قدیمی بنویسید و چند خاطره را در آن با او
به اشتراک بگذارید .آن زمانی که قلم شما روی پهنه کاغذ میدود،
حس دلپذیری در شما ایجاد خواهد شد.

عکس روز
دوخط کتاب

میوه فروشی

خواهــد بــود .بســیاری
از مــردم تنهــا زندگی
میکننــد ،چــه ازدواج
کرده باشند و چه مجرد
باشند .بدون هیچ یافتنی،
همیشــه در جست وجو
بودهاند!...
«پلی به سوی جاودانگی»
ریچارد باخ

مــا همگــی در این
سیاره ،تنها هستیم
واقعیت این است که ما
همگی در این ســیاره،
تنها هستیم .هر کدام
از مــا کامــا تنهاییم و
هرچه زودتر این حقیقت
را بپذیریــم ،بــه نفعمان

میان سیل!
یک میوه فــروش در
انتظــار مشــتری در
منطقهای ســیل زده،
الهور پاکستان.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پااليش نفت اصفهان برگزار شد
پروژه های فعال (پیمانکاران اجرایی):
احداث تصفیه گازوئیلتکمیل مخازنیوتیلیتی و آفسایتاحداث تقطیر 3بویلرهای جدید و واحد آب DMمدرنیزه نمودن سیستم برق پاالیشگاهخطوط ارتباطی مخازن بنزین سازیاحداث سکوهای بارگیریاحداث پست  230/33کیلو ولتاحداث ایستگاه پمپاژ و سیستم تصفیه خانه پسابشاهین شهر

احداث یوتیلیتی پروژه های داخلیفنس کشــی و احداث جــاده دسترســی اراضیشرقی و غربی
 بازسازی برج خنک کننده Aتوسعه ساختمان مرکز ســامت و احداث آشیانهجهت آمبوالنس و خودرو آتش نشانی
انجام مطالعات امکان ســنجی و طراحی مفهومیاتصال بخش شمالی و جنوبی
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی طرح بهبودفرآیند و بهینه سازی
-احداث واحدهای RHU

پروژ های فعال (پیمانکاران  MCو نظارت):
خارجی و داخلی پاالیشگاه
مدیریتطرحتصفیهگازوئیلاحداث پست 230/33کیلو ولتمجریتقطیر3-انجام عملیات بازرسی شــخص ثالث کاالهای خرید -احداثخطانتقال 230کیلوولتازنیروگاهبهپاالیشگاه

نام طرح :احداث تقطیر )URP( 3
خالصه پروژه:
ضرورت جایگزینی واحدهای غلظت شکن (ویســبریکر) با واحد تقطیر سوم به منظور جلوگیری از تولید
محصوالت سنگین بویژه نفت کوره که دارای ارزش افزوده بســیار پایین نسبت به سایر محصوالت دیگر
است .در حال حاضر بدلیل استفاده از ویسبریکر تولید محصوالت سنگین پاالیشگاه بویژه نفت کوره حدود
 25درصد الی  30درصد است .به مراتب بیشتر از استاندارد نرمال جهانی بوده و در پاالیشگاه های دنیا این
نرخ تولید نفت کوره کمتر از  10درصد است .قرارداد شرکت درریز در بخش های مهندسی و اجرا قیمت
مقطوع و بخش کاال بصورت  Markupمی باشد.
اهداف پروژه:
بهینه سازی و رفع تنگناهای عملیاتی و افزایش ضریب ایمنی واحدها و پرسنل پاالیشگاه
افزایش کمیت و ارتقای کیفیت نفت سفید تولیدی در راستای تولید سوخت هواپیماهای جت ()ATK
تولید بخش قابل مالحظه ای از خوراک واحد بنزین سازی (حدود  30درصد)
تولید بخش از خوراک بخش جنوبی واحد ()RHU
مشخصات پروژه:
قیمت برآوردی

پیمانکاران

زیر
پروژه ها/
خریدها

نوع
پیمان

تاریخ
شروع

تاریخ
پایان

بودجه مصرفی
(منتهی به
)97/12/29

ریالی
میلیارد
ریال

ارزی
میلیارد
یورو

ریالی
میلیارد
ریال

پیشرفت فیزیکی
(منتهی به
)97/12/29

ارزی
میلیون
یورو

برنامهای

فیزیکی

درریز

مهندسی،
خرید و
اجرا

EPC

94/03/06

1398/04/31

4/154

34

3/800

34

100.00
درصد

99/80
درصد

ملی و
مهندسی

مدیریت،
نظارت

-

93/08/26

1398/12/29

0

6

0

5

-

-

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطالعات شــماره ۲۷۳۱۷
مــورخ 1398/04/10و دنيــاي اقتصــاد شــماره  ۴۶۴۳مــورخ
1398/04/10جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت پااليش نفت
اصفهــان در ســاعت  ۹:۰۰صبــح روز چهارشــنبه مــورخ  1398/04/26با حضور
دارندگان86/93درصد از سهامداران و نماينده سازمان بورس خانم مهناز سيدرحماني
و نماينده موسسه حسابرسي بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانوني شرکت) آقاي
رضا آتش در محل سالن آمفي تئاتر شهرک شهيد محمد منتظري به نشاني اصفهان،
بزرگراه آزادگان ،كيلومتر  ۳جاده تهران تشكيل شد .پس از احراز حد نصاب قانوني و با
توجه به مفاد ماده  ۱۰۱اصالحيه قانون تجارت ،آقاي مجيد اعظمي (نماينده شركت آراز
شيمي جلفا ) به عنوان رییس جلسه و آقاي حسن مومني ملكشاه (نماينده شركت ملي
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران) و آقاي سيدمحمد حسيني بهشتيان(نماينده
شركت توسعه سرمايه رفاه) به عنوان نظارت کنندگان و آقاي مهدي صرامي فروشاني
به عنوان منشي جلسه انتخاب شدند .سپس رسميت جلسه توسط رییس مجمع اعالم
و دستور جلسه توسط منشي جلسه به شرح ذيل قرائت شد:
دستور جلسه :
 -۱استماع گزارش هیئت مدیره ،حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص
عملکرد سال مالي منتهي به.1397/12/29
 -۲بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهي به.1397/12/29
 -۳اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
 -۴انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی .۱۳۹۸
 -۵تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شرکت.
 -۶سایر مواردی که تصمیم گيري در مورد آن در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد.
مصوبات مجمع :
پس از قرائت دستور جلسه ،مجمع وارد دستور جلسه شد .ابتدا گزارش فعالیت هیئت
مديره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني درخصوص
صورتهاي مالي ســال مالي منتهي به  1397/12/29قرائــت و مجمع پس از بحث و
بررســي و انجام مذاکرات الزم و با توجه به تکاليف و رهنمودهــاي مندرج در صورت
خالصه مذاكرات مجمع ،تصميمات ذيل را به اتفاق آرا اتخاذ کرد:
الف) صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه ،صورتحساب سود وزیان و صورت جريان
وجوه نقد سال مالي منتهي به  ،1397/12/29با توجه به تکاليف تعيين شده صاحبان
سهام مندرج در صورت خالصه مذاکرات مجمع ،مورد تصويب قرار گرفت.
ب) در اجرای مواد  ۹۰،۲۳۹و  ۲۴۰اصالحیه قانون تجارت ،مجمع مقرر کرد مبلغ ۸۰۰
ریال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد ســال مالي ۱۳۹۷تقسيم و درمهلت
مقرر قانوني به ســهامداران پرداخت و باقيمانده به مبلغ۶۴۹ر۰۹۵ر۲۵ميليون ريال
پس از کسر پاداش عملکرد هيئت مديره ،به عنوان سود تخصيص نيافته در حساب ها
لحاظ شود.
ج) موسسه حسابرســی بهمند ،به عنوان حسابرس مســتقل و بازرس قانونی اصلی و
موسسه حسابرســي ارقام نگر آريا به عنوان بازرس علي البدل شرکت براي سال مالي
منتهي به 1398/12/29انتخاب شد.مجمع اختيار تعيين حق الزحمه بازرس قانوني را
در چارچوب قرارداد فيمابين به هيئت مديره شرکت تفويض کرد.
د) روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه هاي کثيراالنتشار جهت درج
آگهي هاي شرکت براي سال مالي منتهي به  1398/12/29انتخاب شدند.
گفتنی است؛ جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۴۵همان روز خاتمه یافت.

برنامه میانگین خوراک پاالیشگاه ها در سال 1397

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
ردیف

بخشی از کمک های بالعوض شرکت در سال 97
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی

مبلغ (میلیون
ریال)

1

کمک به صندوق حمایت از بخش توسعه کشاورزی استان
اصفهان بر اساس مصوبات کار گروه سازگاری مبارزه با کم آبی

279/000

2

کمک به بازسازی مدرسه ادب سرپل ذهاب کرمانشاه

3/139

3

مساعدت در تکمیل برخی پروژه های عمرانی استان اصفهان

7/500

4

کمک مالی جهت آزادی زندانیان غیر عمد در وجه ستاد دیه
استان اصفهان

2/000

5

خرید دستگاه تنفس مصنوعی بیمارستان گلدیس شاهین شهر

803

6

تأمین بخشی از هزینه همایش ملی حسابداری دانشگاه اصفهان

200

7

مساعدت جهت برگزاری اجالس استانی نماز

200

8

حمایت از دومین کنگره ملی علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

200

9

مساعدت در برگزاری مراسم اربعین حسینی در وجه ستاد
اربعین شاهین شهر و میمه

100

10

هزینه تکمیل سالن کنفرانس مدرسه نمونه دولتی دخترانه
خیرساز دکتر انصاری

100

11

حمایت از کنفرانس ملی جوش ،بازرسی و آزمون های غیر مخرب

50

12

حمایت مالی از رویداد ایده شو -شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

30

جمع

293/322

