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جایزه به خودمون؛
ما همیشه منتظریم که دیگران 

مار و تحسین کنن یا با یه هدیه 
خوشحالمون کنن ؛اما خیلی 

وقت ها بهتره منتظر کسی نباشیم 
و خودمون برای خوشحالیمون 

اکری کنیم!
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 تیغ وزارت بر شاهرگ دانشگاه آزاد
 رییس دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان نسبت به رفتارهای سیاسی نسبت به دانشگاه آزاد هشدار داد؛

 بر اساس جدیدترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، بیکاری در اصفهان کاهش داشته است؛

شواهد چیز دیگری می گوید!
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مدیریت شهری، پیشگام در 
صرفه جویی انرژی

   پرداخت پاداش 400 میلیونی شرکت 
توزیع برق شهرستان به شهرداری اصفهان؛
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 گزارشی از حضور سبزپوشان اصفهانی در 
مجموعه صنعتی ذوب آهن؛

مردان ذوب آهن نوای 
همدلی سر دادند

افزایش دو برابری در آمد 
 فروش محصوالت

 فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:
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 حمایت بیشتر از حیات وحش شهرستان های اصفهان؛

تاالب شور گلپایگان، دوباره جان می گیرد
وجود مناطق حفاظت شــده و گونه های جانوری بی نظیــر در برخی از نقاط و 
شهرســتان های اصفهان به خصوص موته و گلپایگان و البته دست اندازی ها و 
خطراتی که این بافت گیاهی و جانوری کم نظیر را تهدید می کرد، پس از مصوبات اخیر شورای 
عالی محیط زیست به ســرانجام خوبی رسید و تحت حفاظت بیشــتری قرار گرفت. تاالب شور 

گلپایگان به عنوان یکی از زیستگاه های منحصر به فرد در استان اصفهان...
صفحه  4

قصر شیرین   
کارگردان:سیدرضا میرکریمی
پردیس ساحل/پردیس چهارباغ

سیتی سنتر/سینما سپاهان

گالری تام
نارنجها می رسند/ مدیا:طراحی

۲۱ تیر الی ۷ مرداد

گالری امروز
نمایش آثار علیرضا چلیپا
۲8 تیر الی ۲8 مرداد
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سفر سیاســتمداران عمانی به ایران همواره مورد 
توجه رسانه های جهانی بوده است. بیش از سه دهه 
روابط خوب و حاکمیت مشــترک بر تنگه هرمز به 
عنوان یکی از استراتژیک ترین مناطق دنیا، موجب 
شــده تا عمان همواره جایگاه ویژه ای در سیاست 

خارجی کشورمان داشته باشد.
 »بن علوی« در حالی چند روز اخیــر را در تهران 
به سر می برد که رسانه ها از او به عنوان میانجی در 
زمینه حل و فصل مسئله نفتکش ها یاد می کنند. 
پس از برجام و روابط با آمریکا، اروپایی ها بار دیگر 
دســت به دامان عمان شــده اند تا برای حل تنش 
اخیر، فعالیت های خود را آغاز کند. بر اساس ادعای 
الجزیره محافل ایرانی فاش کردند که »یوسف بن 
علوی« وزیر امور خارجه عمان با یک دســتور کار 
منطقه ای و بین المللی به ایران رفته و پیش بینی 
می شود بحران نفکتش ها میان ایران و انگلیس به 

زودی حل و فصل شود. 
در مقابل ایــن ادعا، المیادین هم بــه نقل از منابع 
ایرانی خبر میانجی گری در مســئله نفتکش ها را 
رد کرده و افزوده اســت: بن علوی همچنین حامل 
پیام جرد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ برای تهران 
نبود؛ اما ظن به سرانجام رسیدن این وساطت ها با 
تمدید مدت سفر وزیر امور خارجه عمان و دیدار او 
با رییس جمهور و رییس مجلس شــدت بیشتری 
گرفته است؛ هر چند سخنگوی دولت این دیدار را 
به منزله میانجی گری ندانسته است؛ اما محمدرضا 
نوری شــاهرودی ســفیر ایران در عمان، یکی از 
اهداف سفر را رایزنی در مورد نفتکش توقیف شده 
عنوان کرده و گفته اســت روابط با عمان در همه 
زمینه ها در حال گســترش است و عمانی ها تالش 
می کنند تا مشــکالت منطقه ای را حــل و فصل 
کنند، مقامات عمانی به دنبال این هستند تا تشنج 
در منطقه کمتــر و کمرنگ شــود و راه حلی برای 
 کشــتی توقیف شــده ایرانی در جبل الطارق پیدا 

کنند. 
پیش تــر، وزارت خارجه 
عمان اعالم کرده بود این 
ســفر در چارچوب روابط 
دوجانبه و مشــورت های 
مستمر بین دو کشور در 
زمینه مسائل دو جانبه و 

تحوالت اخیر انجام می شود. اظهارات وزیر عمانی 
پس از دیدار با مقامات ایرانی نیز نشان می دهد که 
او در تهران گفت وگوهایی درباره مسائل مرتبط با 
نفتکش ها انجام داده اســت. بن علوی در دیدار با 
شــمخانی بر ضرورت احترام به قوانین تنگه هرمز 
و اجتناب از اقدامات تنش زا و همچنین خودداری 
از »استفاده از ابزارهای نظامی برای حل اختالفات 
سیاسی« تاکید کرد. در مقابل، شمخانی نیز، ضمن 
تاکید بر لزوم رعایت قوانین بین المللی دریانوردی، 
توقیف نفتکــش حامل نفت ایــران در تنگه جبل 
الطارق توسط بریتانیا را »راهزنی دریایی« توصیف 

کرد.

در همین زمینه سید امیر 
موسوی، دیپلمات سابق 
ایرانی هم به الجزیره گفته 
اســت: بن علــوی حامل 
۳ پیام انگلیــس، آمریکا 
و عربســتان به ایران بود. 
پس از ناکامــی لندن در 
آزاد کردن نفتکش »استینا امپرو« که توسط ایران 
توقیف شده، بوریس جانســون نخست وزیر جدید 
انگلیس تالش می کند از طریــق میانجی گران راه 

حلی برای این قضیه پیدا کند.
  موســوی بــا بیــان اینکــه طــرف عمانــی در
 گفت وگوهای خود با ایران به هدف دســتیابی به 
 راه حلی برای آزادی دو نفتکش بازداشــت شده در 
جبل الطارق و تنگه هرمز، قدم هایی را برداشــته و 
راهی را پیموده است، پیش بینی کرد که نمایندگان 
ایران و انگلیس در حاشیه جلسه کمیسیون مشترک 
توافق هسته ای در وین دیدار کرده و درباره اجرایی 
کردن راهکاری که بن علوی بر ســر آن با ایران به 

توافق رسیده، گفت وگو کنند. 
موسوی همچنین مدعی شده با وساطت بن علوی 
ایران به نماینده آمریکا اجازه حضور در نشست وین 
را داده است. در حالی که در داخل سخنگوی دولت، 
میانجی گــری را رد می کند رســانه های خارجی 
جزییات بیشــتری از توافقات و احتماالت سفر بن 

علوی را منتشر کرده اند.
 روزنامه العرب، چــاپ لندن، با اســتناد به برخی 
اخبار درز شــده، مدعی شــد بن علوی پیشنهاد 
داده است که ایران، نفتکش اســتینا ایمپرو را آزاد 
 می کند و ســپس انگلیس نفتکش گریس ۱ را آزاد 

خواهد کرد.
 همچنین روزنامه کویتی الجریده، به نقل از منبعی 
در وزارت خارجه ایران، جزییات بیشتری را منتشر 
کرد. طبق ادعای این روزنامــه، بن علوی در تهران 
پیشنهاد کرده که عمان نفتکش استینا ایمپرو را از 
ایران تحویل می گیرد و تضمین می دهد که مقامات 
جبل الطارق نفتکش گریس ۱ را آزاد خواهند کرد. 
اما ایران با این پیشــنهاد موافقت نکرده و خواستار 
این شــده که اول، بریتانیا نفتکش گریس ۱ را آزاد 
کند، ســپس ایران به آزادی نفتکش استینا ایمپرو 

مبادرت می ورزد. 
ضد و نقیض ها در مــورد احتمال توافــق ایران و 
انگلیس با میانجی گــری عمانی هــا در حالی در 
رســانه ها بازتاب دارد که کارشناســان بین الملل 
معتقدند جانسون در انگلیس تمایلی برای تشدید 
تنش ها بــا ایران ندارد و کشــورمان نیــز به دلیل 
تحریم ها و مسئله هسته ای نمی تواند وارد فاز تازه ای 
از تنش ها شود، به همین دلیل تمایل دو جانبه ای 
برای حل این بحران وجود دارد. آنچه مبهم به نظر 
می رسد اینکه آیا امریکا اجازه ترخیص کشتی ایرانی 
در آب های جبل الطارق را خواهد داد و آیا نخست 
وزیر جدید انگلیس حاضر اســت احتمال تنش ها 
در برابر ایران در صورت مخالفــت آمریکا با آزادی 
نفتکش ها را بپذیرد یا اولین سرکشی جانسون در 

مقام نخست وزیری اتفاق خواهد افتاد؟

 سفر شاه اردن به امارات
 بعد از فرار خواهرش از دبی

شاه اردن بعد از گذشــت یک ماه از ماجرای فرار 
خواهرش از امارات، به این کشور سفر و با ولی عهد 
ابوظبی دیدار کرد. هنوز مشــخص نیســت که 
عبــدا...دوم با مقامــات امارات از جمله شــوهر 
خواهرش »محمد بن راشد آل مکتوم« دیداری 
داشته یا نه. این اولین سفر عبدا... دوم به امارات 
بعد از افشای ماجرای فرار خواهر ناتنی اش »هیا«، 
زن حاکم دبی است. هیا بنت الحسین، حدود یک 
ماه پیش به شــکل مخفیانه از امارات گریخت و 
بعد از ورود به آلمان، درخواست پناهندگی داد. 
برخی منابع آگاه در آن زمان مدعی شدند که هیا 
با همدســتی ولی عهد ابوظبی قصد داشت علیه 
برادرش کودتا کند که با افشای این امر، مجبور 
شده است برای در امان ماندن از عواقب این اقدام 

خود به اروپا فرار کند. 

 تجارت رهبر سابق طالبان 
در پاکستان

آژانس تحقیقــات فدرال پاکســتان اعالم کرد، 
رهبر سابق طالبان که در سال ۲۰۱۶ کشته شد، 
امالکی در پاکستان داشته و تجارت زمین انجام 
می داد.، مأل اختر منصور، رهبر سابق طالبان چند 
روز پس از مرگ مأل عمر، رهبر و موســس این 
گروه شبه نظامی در سال ۲۰۱۵ رهبری این گروه 
را بر عهده گرفت. اعالم شد که مأل عمر در سال 
۲۰۱۳ در پاکستان کشته شد. بر اساس گزارش 
آژانس تحقیقات فدرال پاکستان، مأل منصور دو 
هویت جعلی پاکستانی و حســاب های بانکی و 
چندین واحد آپارتمان، زمین و امالک دیگر در 
شهر بندری کراچی داشت. طالبان این گزارش را 
رد کرده و گفت، مأل منصور هرگز و در هیچ زمانی 

پولی نداشته تا چنین تجارتی را به راه بیندازد.

کودک کشی اسراییل در سال 
2018 رکورد زد

دبیرکل ســازمان ملل در گزارشــی تاکید کرد 
که شمار کودکان فلسطینی که در سال ۲۰۱8 
به دست صهیونیســت ها به شهادت رسیدند، در 
مقایسه با چهار ســال اخیر در باالترین حد خود 
بوده است. روزنامه »تایمز« اسراییل گزارش کرد، 
طبق گزارش ســازمان ملل که روز جمعه هفته 
گذشته منتشر شد، در سال ۲۰۱8، ارتش رژیم 
صهیونیستی، ۵۶ کودک فلسطینی را به شهادت 
رساند که از سال ۲۰۱4 تاکنون، بیشترین تعداد 
به حســاب می آید. »آنتونیو گوترش« دبیرکل 
ســازمان ملل در گزارشی برای شــورای امنیت 
نوشت که ارتش اسراییل دو هزار و 7۰۰ کودک را 
»در قالب اعتراضات، درگیری ها و عملیات تعقیب 

و دستگیری« مجروح کرده است.

ممانعت عربستان از ورود 
کامیون های ترکیه به این کشور

دولت عربستان سعودی از حدود یک ماه پیش به 
بهانه های مختلف از ورود بیش از 8۰ کامیون ترک 
به خاک خود ممانعت می کنــد.وزارت بازرگانی 
ترکیه از تداوم تالش هــای دیپلماتیک برای حل 
و فصل این موضوع خبر داد؛ اما بخش خصوصی 
ترکیه این اقدام عربستان ســعودی را عامدانه و 
در جهت تخریب روابط بازرگانی دو کشور قلمداد 
می کند. بعد از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
سعودی در داخل سرکنسولگری عربستان سعودی 
در استانبول، روابط دو کشور رو به تیرگی گذاشت 
و این تیرگی روابط اثرات خود را در رابطه تجاری 
دو کشور و به ویژه صادرات ترکیه به عربستان نشان 
داد. مهمت گوزل منصور، نماینده حزب جمهوری 
خواه خلق از استان هاتای در مرز ترکیه و سوریه 
گفت: بیش از هشتاد کامیون ترکیه ای از روز ۲۳ 
ژوئن حرکت خود را به سمت عربستان آغاز کردند؛ 
اما از روز اول جوالی در گمرکات عربستان سعودی 

متوقف و معطل مانده اند.

حل مسئله نفتکش ها روی میز

 استیضاح وزرا 
پس از 3 کارت زرد کلید خورد

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در نشست 
علنی روز گذشــته پارلمان ماده ۵ طرح اصالح 
موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اســالمی با ۱۶7 رای موافق، 8 رای مخالف و 7 
رای ممتنع از مجمــوع ۲۳۲ نماینده حاضر در 
جلســه تصویب شد. بر اســاس ماده ۵، در ماده 
۲۰9 قانون عبارت »و آیین نامه داخلی در دستور 
کار خواهد گرفت.« حذف می شود و عبارت »با 
تاکید بر موضوع سوال مطرح شده بدون ارجاع 
به کمیسیون در اولین جلسه علنی اعالم وصول 

می شود« جایگزین می شود.

خبر جدید رییس سازمان 
انرژی اتمی از رآکتور اراک

سخنگوی فراکســیون مستقالن والیی مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به جزییات جلسه روز 
گذشته این فراکســیون، گفت: در این جلسه، 
رییس ســازمان انرژی اتمی گفت که »توسعه 
فعالیت های هســته ای برای نســل های آینده 
اجتناب ناپذیر است، ما راهی نداریم جز اینکه این 
راه را ادامه دهیم و فناوری هسته ای باید توسعه 
باید«. مهرداد الهوتی، صریح کرد: آقای صالحی 
اعالم کرد» در حال حاضــر اگر بخواهیم میزان 
بازدهی هر نیــروگاه هزار مگاواتی را محاســبه 
کنیم، حــدود ۱۱ میلیون بشــکه نفت مصرف 
می کند، معنی آن این اســت که با احداث یک 
نیروگاه هزار مگاواتی، ۱۱ میلیون بشــکه نفت 

صرفه جویی کرده ایم.«

نشست محرمانه آمریکا و 
اسراییل در مورد ایران

کانال ۱۳ تلویزیون اســراییل اعالم کرد: سفیر 
اسراییل هفته گذشته در ایالت آالسکای آمریکا 
با مسئوالن آمریکایی برای رایزنی درباره روابط 
امنیت استراتژیک میان طرفین به ویژه در ارتباط 
با ایران دیدار کرد. این کانال عبری زبان به نقل از 
مسئوالن اسراییلی افزود: ســفر درمر به یکی از 
ایاالت آمریکا سفری عادی نبوده است، بلکه این 
سفر مهم و چشمگیر بود و طی آن همکاری بین 
اسراییل و ایاالت متحده درباره مسئله ایران مورد 

بحث و رایزنی قرار گرفت.

مکرون و پوتین درباره ایران 
گفت وگو می کنند

رؤســای جمهور روسیه و فرانســه قرار است 
۲8 مردادماه در اقامتگاه تابســتانی »امانوئل 
مکرون« در فرانســه با یکدیگــر در خصوص 
طیف وســیعی از موضوعات از جمله ایران و 
اوکراین گفت وگو کنند. روزنامه اسپانیایی »آل 
پائیس« در پیام توییتــری خود به دیدار آتی 
»امانوئل مکرون« و »والدیمیر پوتین« رؤسای 
جمهور فرانسه و روسیه اشاره کرد و نوشت که 
ایران و اوکراین محور اصلی مذاکرات رهبران 

دو کشور است.

کافه سیاست

عکس  روز 

 بازدید هوایی 
»ماهاتیر محمد« از استانبول

مشکالت اقتصادی کشور به بی تدبیری بازمی گردد

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

 آیا میانجی سنتی ایران می تواند مشکل نفتکش ها را حل و فصل کند؛
سرنوشت »پدیده«

انتصابات دورهمی

خســتگی مردم از تغییر 
قیمت ها

دیپلماسی توهین و تحقیر

روابط با عمان در همه زمینه ها 
در حال گسترش است و عمانی ها 

تالش می کنند تا مشکالت 
منطقه ای را حل و فصل کنند

علی ربیعی 
سخنگوی دولت:

یــک فعــال سیاســی اصالح طلب اظهــار کرد: 
آقــای احمدی نــژاد چــراغ ســبزی از برخــی 
بخش ها دریافت کرده که ایــن تالش ها را انجام 
می دهــد، چنددســتگی اصولگرایان مهندســی 
شــده اســت. »جواد امام«، درباره پررنگ شدن 
حضور احمدی نژاد و تکاپــوی اصولگرایان برای 
انتخابات مجلس گفــت: آقای احمدی نژاد، چراغ 
ســبزی از برخی بخش ها دریافت کــرده که این 
تالش ها را انجــام می دهد، در غیــر این صورت 
اگر بخواهیم با این موضوع مواجه شــویم باتوجه 
به عملکرد و ســوابقی که آقــای احمدی نژاد از 
دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود برجای 
گذاشته اســت، بعید به نظر می رســد که با این 
مکانیــزم بررســی صالحیت ها، خــود و تیم وی 
موفق شوند. این فعال سیاسی اصالح طلب درباره 
زمزمه های حضــور احمدی نژاد بــرای انتخابات 
مجلس بیــان کرد: به هر حــال انتخابات مجلس 
 98، مقدمه فتح کرسی ریاست جمهوری ۱4۰۰

 است.

چنددستگی اصولگرایان 
مهندسی شده است 

فعال سیاسی اصالح طلب:

سخنگوی دولت اظهار کرد که امروز پشت 
تخریب چهره های نظام ســازمان منافقین 
حضور دارد. علــی ربیعی ادامــه داد: این 
روزها بسیار به مرصاد شباهت دارد و پشت 
تخریب چهره های نظام ســازمان منافقین 
حضور دارد. ســخنگوی دولت در ارتباط با 
انتشار لیســتی که در آن گفته شده برخی 
از مدیران کشور دو تابیعتی هستند، اظهار 
کرد: به نظر من شــأن مجلس باالتر از این 
اســت که لیســتی بدین گونــه در اختیار 
رســانه ها قرار گیرد. شــأن مجلس پیروی 
از شایعات بی اساس نیست. وی ادامه داد: 
می دانم که نظر اکثریــت مجلس و هیئت 
رییسه چیزی نبود که این کمیته ارائه کرد. 
این گزارش باید دارای مســتندات باشــد. 
گزارش تحقیق هم باید نحوه مشــخصی را 
مراعات می کرد؛ اما متاسفانه چنین چیزی 
نبود و به یکباره به رســانه ها گزارشی ارائه 

کردند.

 پشت تخریب چهره های 
نظام، سازمان منافقین است

اسدا... بادامچیان
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

دبیرعالی جامعـه روحانیـت مبارز گفـت: احتمال 
مـی رود اصولگرایـان در ایـن دوره پیـروز شـوند؛ 
امـا باید تـالش جـدی کنیـم تا دوسـتان ارزشـی 
بتواننـد اعتمـاد مـردم را کسـب کننـد. مصطفـی 
پورمحمدی،اظهـار کـرد: تعریـف جامعـی از 
رویکردهـا و شـعارهای احـزاب و جناح هـا وجـود 
ندارد و مـا از این رنـج می بریـم و به همیـن دلیل، 
زمـان انتخابـات وقـت زیـادی صـرف سـاماندهی 
فعـاالن سیاسـی می شـود کـه خروجـی کـم و 
بهره وری کمـی داریـم. وی با بیـان این کـه بعد از 
4۰ سـال وقـت آن رسـیده تجربه های گذشـته را 
وسـط بگذاریـم و نقاط قـوت و ضعف را شناسـایی 
کنیـم، تاکیـد کـرد: سـبک اداری و مدیریتـی 
مـا در حـال هزینه زایـی اسـت و دغدغه هـا و 
ناخرسندی هایی ایجاد کرده و بسـیاری از مدیران 
و مسـئوالن چـه خودشـان و چـه همکاران شـان، 
همه ناموفق هسـتند. وی افزود:یکی از اقدامات در 
گام دوم انقـالب، اصـالح سـبک اداری و مدیریتی 

اسـت.

احتمال می رود اصولگرایان 
در انتخابات پیروز شوند

دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز:

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به سفر 
ظریف به آمریکا و سفر عراقچی به فرانسه، 
گفت: تا چه زمانی این مذاکرات باید تداوم 
یابد؟ مذاکره برای نتیجه یابی است. نتیجه 
این مذاکــرات چیست؟اســدا... بادامچیان 
افزود: گفت وگوی ظریف با سناتور آمریکایی 
به دور از احتیاط های الزم بود. ما نباید دوباره 
به چاه ویل گفت وگوهای بی حاصل بیفتیم. 
دبیرکل حزب موتلفه اســالمی با اشاره به 
سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه »دولت 
فرصت مذاکره را از دســت نداده و نخواهد 
داد و برای مذاکره عادالنه آماده ایم«، اظهار 
داشــت: آقای رییس جمهور توجه کند که 
فصل مذاکره تمام شده است. چیزی به نام 
جنگ هم وجود ندارد. اکنون فصل مقاومت 
اســت. بادامچیان گفت: ما بارهــا گفته ایم 
مشــکالت اقتصادی کشــور به بی تدبیری 
بازمی گردد و تحریم ها فقــط درصد کمی 

نقش دارند.

مشکالت اقتصادی کشور به 
بی تدبیری بازمی گردد

چهره ها

گزارش دهی ساالنه دولت به شورای حل اختالف قوا ارجاع شد
رییــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
رییس جمهور در نامــه ای به مقام معظم رهبری 
عنوان کرده که گزارش دهی ســاالنه به مجلس 
ایراد دارد که این موضوع به شورای حل اختالف 
قوا ارجاع شــده اســت.، محمدرضا صباغیان، 
نماینده مردم بافق در مجلس شــورای اسالمی 
در جلســه علنی دیروز در تذکری با اســتناد به 
آیین نامه داخلی پارلمان، گفت: قرار بود براساس 
آیین نامه داخلی مجلس در مردادماه سال جاری 
رییس جمهور و وزرا با حضور در نهاد قانونگذاری 
به نمایندگان گزارش دهند؛ اما ظاهرا دولت با ایــن موضوع مخالفت و عنوان کرده که گزارش نمی دهد. 
علی الریجانی، رییس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده بافق اظهار داشت: هیئت رییسه مجلس برای وزرا 
و رییس جمهور نامه رسمی ارسال کرده و مجلس کار خود را انجام داده است؛ اما اینکه آقایان در رسانه ها 
موضوعات دیگری را بیان می کنند چیز دیگری است. رییس مجلس با بیان اینکه مجلس از دولت تقاضا 
کرده که مطابق با آیین نامــه داخلی به نهاد قانونگذاری گزارش ارائه دهــد، تصریح کرد: این موضوع به 

شورای حل اختالف قوا ارجاع شده تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد. سید محسن هاشمی- شهردار مبارکه

آگهی مناقصه عمومی
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

نوبت دوم

شرایط متقاضیان:
الف( کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تائید صالحیت و رتبه بندی معتبر با رعایت 

ظرفیت خالی )مجاز(
ب( داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور

ج( توانایی ارائه تضمین شــرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات 
جهت عقد قرارداد

نوع تضمین شــرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی در وجه 
شهرداری مبارکه

محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ســاختمان شهرداری، امور 
قراردادها )۰۳۱-۵۲4۰۲۰۲۱(

مبلغ خرید اسناد مناقصه: ۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هر پروژه
تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهــی در روزنامه در ساعات اداری تا روز 

چهارشنبه مورخ ۱۳98/۰۵/۱۶
تاریخ تحویل پیشــنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری: از تاریخ 

درج نوبت دوم آگهی در روزنامه تا روز شنبه مورخ ۱۳98/۰۵/۱9 تا پایان وقت اداری
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات: راس ساعت ۱۱ صبح روز 

یکشنبه مورخ ۱۳98/۰۵/۲۰ در محل شهرداری مبارکه
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار میباشد.
ضمنا هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمدت انجام کار )ماه(برآورد )ریال(عنوان پروژهمرحله مناقصه

خدمات مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت، اجرا و تامین مالی نیروگاه تجدید
EPCF ۱۰/۳۵8/94۳/۵۲۰4۵۱8/۰۰۰/۰۰۰خورشیدی یکصد کیلو واتی شهرداری مبارکه به صورت

۳/۶۱۵/474/۰۰9۶۱8۱/۰۰۰/۰۰۰زیرسازی و محوطه سازی زمین های چمن مصنوعی در سطح شهرتجدید

۱/98۳/۱۳8/7۶4۶۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی در سطح شهرتجدید

۳/۲۲۵/4۰۰/۰۰۰4۱۶۱/۲7۰/۰۰۰خرید چمن مصنوعی )جهت دو زمین(مرحله اول

م الف:540499

علیرضا کریمیان
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ترمینالخارجیفرودگاهاصفهانتوسعهمییابد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

نوشابه انرژی زا

جمع آوری ماینرها ادامه دارد؛
 ۱۱۱۲ دستگاه در اصفهان کشف 

شده است
امیر رمضانی، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
برق استان اصفهان، از جمع آوری یک هزار و ۱۱۲ 
دستگاه ماینر بیت کوین از شهرستان های استان 
خبر داد و گفت: دستگاه های جمع آوری شده در 
اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته است. رمضانی 
اظهار داشــت: در سه شهرســتان شاهین شهر، 
نجف آباد و شهرضا، ۱۱۱۲ دستگاه استخراج بیت 
کوین از ۱۸ کارگاه، جمع آوری شده که در اختیار 
نیروی انتظامی قرار گرفته است و صاحبان این 
دستگاه ها برای پیگیری موارد مربوط به دستگاه، 

باید به این ارگان ها مراجعه کنند. 
وی افزود: انشعاب برق متخلفان نیز قطع شده و 
این افراد، می توانند با پرداخت مابه التفاوت قیمت 
برق مصرفی، نسبت به وصل مجدد انشعاب، اقدام 
کنند. براساس آمارهای موجود، تعداد زیادی از 
دستگاه های استخراج بیت کوین موجود، قاچاق 
 بوده و به صورت رســمی به کشــور وارد نشده

 است.

 معاون تولید پاالیش نفت اصفهان
 خبر داد:

احداث سکوهای بارگیری 
فرآورده های سبک در اصفهان

معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور بارگیری 
فرآورده های ویــژه خود، اقدام به ســاخت ۱۸ 
ســکوی بارگیری کرده که تاکنون دو ســکوی 
بارگیری فرآورده های ســبک به بهــره برداری 

رسیده است. 

حامد آرمان فر، پیشرفت این پروژه را ۹۵ درصد 
عنوان و اظهار کرد: سکوها که با هدف بارگیری 
محصوالتی همچون لوب کات، آیزوریســایکل، 
انواع حالل ها، وکیــوم باتوم )ته مانده برج خالء( 
طراحی و ساخته شــده، در زمینی به مساحت 
۱.۵ هکتار و با هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیاردتومان 

احداث شده است. 
وی با اشاره به اینکه این سکوها به صورت دونازله 
در ۹ ردیف درنظر گرفته شده، اظهار داشت: سه 
سکوی بارگیری، وظیفه ارائه فرآورده های سبک 
)همچون انواع حالل ها( و شــش ســکو، وظیفه 
بارگیری فرآورده های سنگین )همچون وکیوم 
باتوم، لوب کات و آیزوریسایکل( را برعهده دارد. 
معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان، زمان 
پایان پروژه را شــهریورماه اعالم کرد و گفت: در 
نظر داریم با تالش بیشــتر و بهــره گیری از تیم 
تخصصی موجود، این زمــان را کاهش داده و در 
زمان پیش از تاریخ پیش بینی شــده، کار را به 

اتمام برسانیم.

ایرانی ها بیشترین سرمایه گذار 
خارجی در ترکیه

در 6 ماهه نخســت ســال ۲۰۱۹ میالدی ۵۱3 
شرکت با سرمایه ایرانی ها در ترکیه به ثبت رسیده 
و در یک سال گذشته روند خروج سرمایه ایرانی ها 

به ترکیه افزایش یافته است.
 سی ان ان ترک، در گزارشی مدعی شد در 6 ماهه 
نخست ســال ۲۰۱۹ میالدی در مجموع ۵۱3 
شــرکت ایرانی در ترکیه از سوی سرمایه گذاران 
ایرانی به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال ۲۰۱۸، حاکی از افزایش ۴۰ درصدی است. 
همچنین ایرانی ها در سال ۲۰۱۹ پس از عراقی ها 
بیشترین میزان خانه را در ترکیه خریداری کرده 
و از منظر تقاضا برای کسب شهروندی از طریق 
سرمایه گذاری )۲۵۰ هزار دالری( در رتبه نخست 

هستند.
»فاتح چایاباتماز«، نماینــده »انجمن صاحبان 
صنایع و کارفرمایان مستقل/ مسلمان )موسیاد(« 
ترکیه در تهــران، درباره دالیــل افزایش عالقه 
سرمایه گذاران ایرانی برای ســرمایه گذاری در 
ترکیه گفته اســت:» از زمان اعمال تحریم های 
دولت ترامپ علیه ایران، رغبت زیادی از ســوی 
سرمایه گذاران ایرانی برای ســرمایه گذاری در 
ترکیه دیده می شود. پیش بینی ما این است که 
این عالقه همچنان طی ســال های آتی افزایش 

خواهد یافت.«

نوشابه انرژی زا آپ 
هایپ 250 میلی لیتر

 6,200
تومان

نوشابه انرژی زا کوال بیگ 
بیر حجم 0.25 لیتر

 8,700
تومان

نوشابه انرژی زا هپی الیف 
مقدار 500 میلی لیتر

 9,600
تومان

در حالی که وزیر کار و مسئوالن وزارتخانه صنعت 
از کاهش آمــار بیکاری در کشــور مــی گویند، 
بررســی ها نشــان می دهد این آمار تنها به دلیل 
تغییر در ســایر شــاخص های زیر مجموعه بوده 
اســت، نه احتماالت و راهکارهای ایجاد اشتغال. 
این مسئله در مورد استان هایی که بیشترین تعداد 
بیکاران در کشور را داشته اند، قابل توجه تر است. 
اصفهان بر اساس آمار در ســال های اخیر همواره 
دارای نرخ بیکاری باالتری از متوســط کشــوری 
بوده اســت. نرخ بیکاری البته در بهار امســال بر 
اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، با 
کاهشی سه درصدی مواجه شده و به نرخ بیکاری 
کلی در کشور نزدیک تر شده است. بر اساس آماری 
که چندی پیش از سوی مرکز آمار ایران ارائه شد، 
نرخ بیکاری در کشور در بهار امسال ۱۰.۸ درصد 
است که این نرخ در زمســتان سال گذشته ۱۱.۷ 
درصد بوده است. ســهم اصفهان از میزان بیکاری 
کشور ۱۰.۷ درصد بوده که با کاهشی سه درصدی 
به پایین تر از نرخ بیکاری کل کشور رسیده است. بر 
اساس آنچه شریعتمداری اعالم کرده، کاهش نرخ 
بیکاری به دلیل پرداخت تســهیالت ارزان قیمت 
اشــتغال روســتایی به مناطق محروم روستایی 
و شــهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیــت و افزایش 
سهم اشتغال روســتایی از سبد اشتغال کل کشور 
بوده اســت. آمار دیگری که د روزهــای اخیر از 
میزان بیکاری منتشر شده، مربوط به مرکز آمار و 
اطالعات راهبردی وزارت کار اســت که بر اساس 
آن، نرخ مشارکت اقتصادی در استان اصفهان در 
بهار امسال ۴۲.۴ درصد بوده که نسبت به بهار سال 
قبل یک درصد افزایش داشته است؛ اما سوالی که 
با انتشار و بررسی این ارقام و آمار مطرح می شود، 
این اســت که آیا واقعا بیکاری مهار شده، آن هم 
در حالی که وضعیت صنعت و تولید چندان خوب 
نیســت و همچنان تعداد تحصیلکرده های بیکار 

در حال افزایش اســت؟ 
بررسی ها نشان می دهد 
متقاضیان بــازار کار در 
حال ریــزش هســتند، 
دالیل آن را در ادامه این 

گزارش بخوانید.
نیروی کار به سمت 

بازار روانه شده است
اصفهان بــا مازاد واحدهای صنفی روبه رو اســت؛ 
اعتراضی که مدتی اســت از ســوی مســئوالن 
واحدهای صنفــی به گوش می رســد. ازدیاد این 
واحدها نشــان می دهــد که نیــروی کار به جای 
جذب در تولید و صنعت و حتی بخش کشــاورزی 
وارد حیطه های خدماتــی و بازار آزاد شــده و با 
سرمایه های شخصی، کســب و کاری راه انداخته 
شده؛ رویه ای که حاال عمال به تهدیدی برای بازار 
تبدیل شده است. چندی پیش نماینده اتاق اصناف 
ایران در اســتان اصفهان، هشــدار داد که حذف 

حدود و حریم اصناف در 
قانون نظام صنفی مشکل 
عمده ای است که اصناف 
را با چالــش روبه رو کرده 
و ســبب رواج کســب و 
کار کاذب شــده اســت. 
عباسعلی عباسی تصریح 
کــرد: برداشــتن حدود 
صنفی و صدور بی رویه پروانه کسب به خصوص در 
شهرهای کوچک که کارخانه های صنعتی و تولید 
پایین است و اشــتغالی وجود ندارد، باعث شده تا 
خیل جمعیت بیکار به سمت بازار روانه شوند و این 
مسئله رکود و تضعیف بازار را به دنبال داشته و به 
واقع نیمی از واحدهای صنفی در هر منطقه مازاد 
بر نیازند. عباسی افزود: در حال حاضر کسبه ای که 
امروز فعالیت خود را آغاز می کنند و فردا به خاطر 
درآمد ناچیز کار را تعطیل می کنند و کسب و کار 
کســانی هم که صاحب تجربه هستند، تحت تاثیر 

قرار گرفته است.
ترسالی، معضل بیکاری را حل کرد

بر اساس آمار، بیکاری در بخش کشاورزی اصفهان 
بسیار بیشــتر از بخش شهری اســت؛ این مسئله 
البته در بهار امسال به دلیل بازگشایی زاینده رود 
و بارش های خوب و رونق دوباره کشاورزی موجب 
کاهش ســطح بیکاری در روستاها شــده است. 
محســن نیرومند، مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان اصفهان در این رابطه می گوید: 
مهم ترین دلیل کاهش نــرخ بیکاری در فصل بهار 
ترسالی است. به گفته وی بارش های مناسب فصل 
زراعی قبل که تا پایان فصــل بهار نیز ادامه یافت، 
باعث شــد تعداد زیادی از کشاورزان شرق و غرب 
استان اصفهان بر سر مزارع خود بازگردند، از سوی 
دیگر در بســیاری از شهرستان های استان، کشت 
گلخانه ای به شدت رونق یافته و این دو عامل، نقش 

موثری در کاهش نرخ بیکاری داشته است.
جمعیت فعال کشور کاهش یافت

وضعیت کلی که موجب کاهش نــرخ بیکاری در 
کشــور شــده، کاهش نرخ مشــارکت فعال افراد 
به خصوص زنان در جامعه اســت. بررســی مرکز 
پژوهش های مجلس نشــان می دهد که جمعیت 
فعال کشور در سه سال منتهی به بهار ۱3۹۷، هر 
سال به طور متوسط ۹۸۵ هزار نفر افزایش داشته، 
اما در بهار ۱3۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، 
جمعیت فعال ۴3 هزار نفر کم شــده اســت. این 
مســئله نشــان می دهد که چرا با وجود مشکالت 
بر ســر راه صنعت و تولید، نرخ بیکاری در کشور 

کاهش یافته است؟
 بر ایــن اســاس می تــوان مدعی شــد کاهش 
جمعیت فعال به دلیــل خروج افــراد از بازار کار 
رخ داده اســت. به نظــر می رســد کاهش جدی 
در جمعیــت فعال بیشــتر بــه دلیل دلســردی 
افــراد از یافتــن کار رخ داده و ایــن رویــه در 
 کاهــش جمعیت فعــال زنان بســیار مشــهود

 است.

شواهدچیزدیگریمیگوید!
  بر اساس جدیدترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار بیکاری در اصفهان کاهش داشته است؛ 

سرپرست اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها از اجرای ۴۰ پروژه در سه حوزه ترمینالی، سطوح پروازی و جنبی با اعتباری 
بالغ بر ۴6۹۰ میلیارد ریال در سال جاری خبر داد. محمدرضا زحمتکشان اظهار کرد: سهم عمده این پروژه ها، ترمینال های 
فرودگاهی است که در ۱۵ فرودگاه کشور اجرا می شــود و ۱۸3۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه خواهد شد. وی در 
تشریح این پروژها گفت: ساخت ترمینال بین المللی، محوطه ســازی و موتورخانه فرودگاه شیراز )۲۰۰ میلیارد ریال(، 
توسعه و احداث ترمینال خارجی و سالن CIP ترمینال داخلی و احداث موتورخانه فرودگاه اصفهان )۱۰۰ میلیارد ریال(، 
توسعه و بهسازی ترمینال فرودگاه شاهرود )3۰ میلیارد ریال(، و... از جمله این پروژه هاست. زحمتکشان سطوح پروازی را 
از دیگر پروژه های عمرانی و توسعه ای خواند که در ۱۲ فرودگاه کشور با اعتباری بالغ بر ۱۹۲۰ میلیارد ریال اجرا می شود.

ترمینال خارجی 
فرودگاه اصفهان 

توسعه می یابد

سرپرست اداره کل عمران 
فرودگاه ها : خبر

  

بر اساس آمار، بیکاری در بخش 
 کشاورزی اصفهان

  بسیار بیشتر از بخش شهری
 است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:
افزایش دو برابری در آمد فروش محصوالت فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: درآمد حاصل از فروش امسال محصوالت در بزرگ ترین 
تولید کننده فوالد کشور بیش از دو برابر رشد داشته است. حمیدرضا عظیمیان فروش سه ماهه امسال 
این شرکت بزرگ فوالدی را یک میلیون و ۹۵3 هزارتن انواع محصول برشمرد و گفت: این شرکت با فروش 
این میزان محصوالت فوالدی بیش از ۹ هزارو ۵۹۴ میلیارد تومان در آمد کسب کرده که در مقایسه با سه 

ماهه ابتدایی پارسال از رشد بیش از دو برابری برخوردار است.
 وی همچنین برنامه ریزی مدون برای برخورداری از منابع پایدار سنگ از طریق تملیک طرح های موجود 
و اکتشاف، تالش برای بهره برداری و تســریع در اجرای تمام طرح های مصوب را از مهم ترین برنامه های 

امسال این شرکت دانست.

رییس اداره فنی و نظارت راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان خبر داد:
بهسازی پایانه بار امیرکبیر اصفهان

رییس اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان از آغاز ساخت راهدارخانه کامو خبر 
داد و گفت: عملیات بهسازی پایانه بار امیرکبیر اصفهان، به اتمام رسید. حامد فالحی با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
پایانه بار امیرکبیر اصفهان، یکی از قدیمی ترین پایانه بارهای استان اصفهان است که به طیف گسترده ای از رانندگان، 
خدمت رسانی می کند. وی با اشاره به فرسودگی بخشی از تاسیسات این پایانه و لزوم ارتقای خدمات ارائه شده به 
رانندگان خدوم کشور، گفت: در این راستا، عملیات تعویض و استانداردسازی سیستم گاز کشی محوطه، بهسازی 
سیستم آبرسانی و بهسازی سیستم بهداشتی این مجموعه انجام شد. فالحی همچنین به تالش اداره کل راهداری 
استان اصفهان در صرفه جویی در مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف اشاره کرد و افزود: در این راستا مدار تغذیه 

برق سیستم های خنک کننده ساختمان اداری با هدف کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف جداسازی شد.

ســپیدار همکاران، سیســتم 
نرم افــزاری یکپارچــه ویــژه  
کسب و کار های کوچک است. این 
نرم افزار با توجه به نیاز شرکت ها 
در حوزه های خدماتی، بازرگانی، 
تولیدی و پیمانکاری تولید شده 
است و به شــما کمک می کند تا 
فرآیندهای کسب و کار خود را به 
سادگی و هوشــمندانه مدیریت 

کنید.

سپیدار

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

مزایای بهره مندی از 
سامانه های فروشگاهی)۲(

با اســتفاده از سیســتم پوز فروشگاهی که 
به دســتگاه pos بانک متصل می شــود، 
مشتریان و فروشندگان دیگر نیازی به ورود 
مبلغ به صورت دســتی ندارند و میزان مبلغ 
 خرید مشتریان به صورت خودکار از طریق 
نرم افزار حســابداری فروشــگاهی که این 
ارتباط را میسر می کند به دستگاه پوز ارسال 
می شود و مشتری تنها کافی است که کارت 

بانکی را کشیده و رمز را وارد کند.
برقراری امنیت در چنین فرآیندی به وضوح 
پیداســت و امــکان رخ دادن هرگونه خطا 
و اشــتباهی تا میزان قابــل توجهی کاهش 
می یابد. به این ترتیب اســتفاده از صندوق 
فروشــگاهی نه تنها برای صاحبان کســب 
و کارها مزیت هــای بســیاری را به همراه 
دارد؛ بلکه پوز فروشــگاهی می تواند با جلب 
اطمینان مشتریان و حفظ امنیت اطالعات 
آنها، رضایــت صد درصدی مشــتریان را از 
خریدشــان فراهم کند.در کنــار تجهیزات 
استاندارد صندوق فروشــگاهی که همگی 
در یک ســاختار به هم پیوســته با یکدیگر 
در ارتباط هستند، ســخت افزارهای جانبی 
دیگری همچون pinpad نیز وجود دارد که 
در صورت تمایل کسب و کارها می توانند از 
آن اســتفاده کنند. این دستگاه به مشتریان 
امکان می دهد که مشــتری خــودش رمز 
کارت بانکی را وارد کند. به این ترتیب حریم 
خصوصی مشــتریان حفظ می شود و دیگر 
نیازی به اعــالم رمز عبور در حضور ســایر 
مشــتریان و صندوقداران نیســت؛بنابراین 
مشــتری احســاس یک خرید امن و مورد 

اطمینان را خواهد داشت.

معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی با بیان اینکه نرخ قطعی 
کارمزد انتقال ارز به زودی از سوی بانک مرکزی اعالم می شود، گفت: 
بانک ها به جای وثایق نقــدی، می توانند به صورت غیر نقدی از ۵ تا 
3۵ درصد انتقال ارز را مسدود کنند. غالمرضا پناهی در نشستی با 
اعضای اتاق بازرگانی اصفهان که در بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
برگزار شد، کنترل بازار ارز را ناشی از کنترل ورود و خروج ارز در بازار 
عنوان کرد و افزود: شناسایی جریان ورود و خروج و بررسی میزان 
تقاضا و عرضه ارز به ثبات نرخ ارز در بازار کمک می کند. وی از فعاالن 
اقتصادی خواست که از ظرفیت شبکه صرافی نیز برای وارد کردن ارز 
ناشی از صادرات کاال و خدمات استفاده کنند و افزود: بانک مرکزی 
با اتخاذ تمهیداتی کمک می کند که ارز فعاالن اقتصادی به چرخه 
اقتصادی بازگردد. معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی در 
پاسخ به پرسشــی در موضوع تنوع نرخ کارمزد انتقال ارز از 6 تا ۱۸ 
درصد توسط بانک های عامل، اظهار کرد: کارگروهی ویژه در بانک 
مرکزی تشکیل و در موضوع نرخ کارمزد انتقال ارز بر اساس نوع ارز 
وکشور مبدا در حال تحقیق و بررسی است و به زودی بخشنامه ای 
در این راستا صادر خواهد شد. پناهی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومان 
برای واردات کاال، گفت: بانک مرکزی هیچ گذشــتی نسبت به یک 

ســنت این ارز ندارد و باید در برابر این ارز، کاالی واقعی وارد کشور 
شده باشد. 

وی با اشــاره به واردات کاال از کشــورهایی مانند هند و پاکستان و 
تامین ارز مورد نیاز، گفت: فعاالن اقتصادی می توانند از سبد ارزی 

غیر از دالر با این کشورها استفاده کنند. معاون ارزی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی همچنین خواستار همکاری فعاالن اقتصادی در 
راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشــور به ارز ناشی از فروش نفت 
شد و گفت: در شرایط کنونی صادرات ۵۰ میلیارد دالری غیرنفتی و 

بازگشت ارز آن می تواند نیازهای وارداتی کشور را برطرف و چرخه 
اقتصاد کشــور را بچرخاند. وی تاکید کرد: در شــرایط تحریم های 
اقتصادی دو بخش دولتی و خصوصی با همفکری و همدلی می توانند 
جریان تولید و سرمایه گذاری را در اقتصاد کشور رونق دهند و یکی از 
مهم ترین مولفه های آن، برگشت ارز ناشی از صادرات کاال و خدمات 
است. رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست گفت: رویکرد 
اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم حل مسائل فعاالن اقتصادی به 
صورت کلی و موردی است و در این راستا طی فراخوانی از سوی اتاق 
۲۸ مســئله بانکی کلی فعاالن اقتصادی در دو بخش ارزی و ریالی 
جمع آوری و در دو نشســت با رییس کل و معاونین بانک مرکزی 
مطرح شد. مسعود گلشــیرازی تاکید کرد: ۴3 پرونده ارزی فعاالن 
اقتصادی استان اصفهان در این نشست مطرح و راهکارهای حل آن 
با حضور معاون ارزی، مدیران و کارشناســان بانک مرکزی بررسی 
شد. وی شفافیت در سامانه ارزی را یکی از دستاوردهای مهم بانک 
مرکزی عنوان کرد و گفت: همان گونه که نقل و انتقال ارزی بانک ها 
در سامانه ارزی رصد می شود، پیشنهاد می شود شبکه صرافی ها نیز 
 مورد رصد قرار گیرد تا فعاالن اقتصــادی در مبادالت ارزی متضرر

 نشوند.

معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی در نشست اتاق بازرگانی اصفهان:

نرخ قطعی کارمزد انتقال ارز، توسط بانک مرکزی اعالم می شود

مرضیه محب رسول
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مدیر عامل سازمان آتش نشانی خبر داد:
افزایش ۹ درصدی نجات یافتگان 

از حوادث در کاشان
مدیر عامل ســازمان آتش نشانی و  کاشان
خدمات ایمنی شــهرداری کاشــان از افزایش ۹ 
درصدی نجات یافتگان از حوادث و سوانح طی سه 
ماهه نخســت ۹۸ خبر داد و گفت: در این مدت در 
۷۱۶ حادثه و حریق، ۵۱ نفر مصدوم، شش نفر فوت 
و ۲۷۴ نفر نجات پیدا کردند. محمد مسعود چایچی 
اظهار کرد: در تیرماه امسال ۶۱۲ مورد بازرسی فنی 
توسط کارشناسان آتش نشانی انجام شده که از این 
تعداد ۵۸۳ مورد مربوط به اماکن تجاری، دو مورد 
اماکن تفریحی، یک واحد صنعتی، ۹ منزل مسکونی، 
چهار محل اداری، یک جایگاه ســوخت، چهار باب 
اماکن مذهبی، شــش اقامتگاه سنتی و یک هتل و 
ساختمان تجاری مســکونی بوده است. وی با بیان 
اینکه در تیر مــاه امســال دو هــزار و ۶۰۰ نفر از 
شهروندان کاشــانی آموزش های الزم برای اطفای 
حریق را فراگرفتند، یادآور شد: در سه ماهه نخست 
سال جاری میانگین زمان رسیدن نیروهای عملیاتی 
به محل وقوع سوانح ۴۶ ثانیه و در آتش سوزی ها ۲۳ 
ثانیه بوده که نســبت به مدت زمان مشابه کاهش 

داشته است.

 مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل:
ساخت زمین چمن مصنوعی 

خیر ساز آغاز شد
ســاخت زمیــن چمــن   آران و بیدگل
مصنوعی خیر ســاز برای دانش آموزان منطقه 
مسلم آباد آران و بیدگل آغاز شد. مدیر آموزش و 
پرورش آران و بیدگل گفت: برای ســاخت این 
زمین چمن، شــش میلیارد ریال از محل کمک 
خیر ارباب حسن هاشــمی و اعتبارات آموزش و 
پــرورش آران و بیدگل اختصاص یافته اســت. 
محمد معدن دار افزود: این زمین چمن با نام خیر 
گرانقدر ارباب حسن هاشمی قرار است در مدت 
کمتر از دو ماه به مرحله بهره برداری برسد. وی 
گفت: با بهره برداری از این زمین چمن مشــکل 
دانش آموزان سه آموزشگاه در دوره های مختلف 
تحصیلی برای ورزش های مدرسه ای و همچنین 
نبود مکان ورزشــی بــرای مــردم منطقه حل 

می شود.

اخبار

گرمای هوا تولید محصوالت دیم در سمیرم را کاهش داد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

گرمای هوا تولید محصوالت 
دیم در سمیرم را کاهش داد

گرمای هوا و نباریدن باران بعد از  سمیرم
بارش های خوب فروردین سال جاری، باعث افت 
تولید محصوالت کشاورزی به ویژه تولیدات دیم در 
سمیرم شــده اســت. مدیر جهاد کشــاورزی 
شهرستان سمیرم، اظهار داشت: عملکرد تولید 
محصول دیم در ســمیرم به علت ایــن عوامل و 
همچنین سرمازدگی مقطعی ابتدای سال جاری، 
پایین آمده است. به گفته احمد تیموری، هر چند 
به نسبت سال گذشته که کل تولید دیم ما ۱۰ هزار 
هکتار بود هشت هزار هکتار بیشتر دیم کاری در 
کل منطقه داشته ایم؛ اما افت کیفیت با باال رفتن 
دمای هــوا و بــی بارشــی های بعد از ســیل و 
بارندگی های خوب بهاره را شــاهد هستیم. وی 
خاطر نشان کرد: عمده محصول دیم شهرستان 
جو و گندم است که برداشت آن آغاز شده و تا پایان 
مرداد نیــز ادامه خواهد داشــت. مدیــر جهاد 
کشاورزی سمیرم درباره تولید سایر محصوالت 
باغی و زراعی این خطه تصریح کرد: سرمازدگی 
ابتدای امســال و عدم تلقیح ناشی از خشکسالی 
های یک دهه اخیر باعث کاهش تولید محصوالت 
شد؛اما انتظار داریم، شاهد افزایش بیشتر تولید در 

بخش کشاورزی باشیم.

ارتقای نشاط اجتماعی، هدف 
برگزاری جشنواره تابستانی 

»شهرمن خانه من«
چهارمیــن هفته از جشــنواره  فالورجان
تابستانی» شــهرمن، خانه من« با حضور معاون 
مالی اداری شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر، 
شهروندان شهر فالورجان با موضوعیت»فرهنگ 
شهری و شهرنشینی« برگزار شد.علیرضا کیانی، 
عضور شورای شــهر فالورجان در این مراسم  به 
پروژه های نیمه تمام از جمله پروژه احداث اولین 
زورخانه شهر فالورجان اشاره کرد. وی همچنین 
از ساماندهی حاشــیه رودخانه زاینده رود از پل 
قدیم فالورجان)ورگان( تا پل توحید در دو ضلع 
شرق و غرب رودخانه خبر داد.کیانی از آغاز به کار 
فرهنگسرای غدیر شهرداری در تابستان امسال 
ابراز خرســندی کرد و از برادران درخواست  کرد 
همچون خواهران در کالس ها و دوره های آموزشی 
حضوری فعال داشــته باشــند. کیانی هدف از 
برگزاری»جشنواره تابستانی شهر من، خانه من« 
را ارتقای نشاط اجتماعی شهروندان عنوان کرد و 
گفت: زنده و پویا بودن شــهر مستلزم همکاری و 
حضور همه جانبه شهروندان در امور شهری است 
که یکی از مهم ترین آن تفکیک زباله از مبدأ است.

وجود مناطق حفاظت شــده و گونه های جانوری 
بی نظیر در برخی از نقاط و شهرستان های اصفهان 
به خصوص موته و گلپایگان و البته دست اندازی ها 
و خطراتی که این بافت گیاهی و جانوری کم نظیر 
را تهدید می کرد، پس از مصوبات اخیر شورای عالی 
محیط زیست به ســرانجام خوبی رســید و تحت 

حفاظت بیشتری قرار گرفت.
 تاالب شور گلپایگان به عنوان یکی از زیست گاه های 
منحصر به فرد در استان اصفهان طی سال های اخیر 
به دلیل خشکسالی و اســتفاده بی رویه به منظور 
کشاورزی در خطر خشکی دائم قرار داشت. زهکشی 
اطراف تاالب گلپایگان با هدف توســعه کشاورزی 
سبب خشک شــدن و ایجاد پدیده گرد و غبار در 
این منطقه بود، هر چند امسال به دلیل بارش های 
مطلوب این تاالب بار دیگر آبگیری شد؛ اما بیم آن 
می رفت که استفاده بی رویه از آب آن، بار دیگر این 
تاالب را در آستانه خطر قرار دهد. بر اساس آخرین 
تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی محیط زیست 
این تاالب به منطقه حفاظت شده موته می پیوندد. 
آنگونه که معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان گفته است: تاالب 
شور گلپایگان به پناهگاه حیات وحش موته اضافه 
شــده که این اتصال می تواند این منطقه را در برابر 
آسیب های احتمالی محافظت کند. اکبری در پاسخ 
به این سوال که آیا ساماندهی زهکش ها در احیای 
تاالب موثر بوده اســت؟ اظهار کرد: تاالب شور آب 
ندارد؛ امــا رطوبت خوبی دارد، تــا حدودی حذف 
زهکش ها در افزایش رطوبت این تــاالب اثر گذار 

بوده اســت با این وجود 
در صورت تداوم اقدامات 
برای احیــا، تامین اعتبار 
و ســاماندهی زهکش ها 
شاهد نتایج مطلوب تری 
در تاالب شور خواهیم بود. 
حسین اکبری با اشاره به 
جزییات مصوبات جلسه 

اخیر شورای عالی محیط زیست در خصوص ارتقای 
سطح مناطق چهارگانه استان اصفهان اظهارکرد: 
۵۰۰ هزارهکتار به مناطق حفاظت شده اضافه شده 
و وسعت مناطق تحت مدیریت استان اصفهان که 
تا پیش از این یک میلیــون ۲۰۰ هزار هکتار بود به 
یک میلیون ۷۰۰ هزار هکتار افزایش یافته است. وی 

افزود: براین اساس مناطق 
شکار ممنوع کوه بزرگی 
و خارو در دو شهرســتان 
)ناییــن و اردســتان( به 
وســعت ۵۰۰ هزار هکتار 
به پناهــگاه حیات وحش 
ارتقا یافت. معاون نظارت 
و پایش اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان ادامه داد: حمایت و 
حفاظت از این مناطق به دلیل دارا بودن گونه های 
کمیاب و در خطــر انقراض بســیار حائز اهمیت و 
برقراری کریدورهای حیاتی گونه های جانوری نیز 
بسیار ارزشمند اســت زیرا »شبکه حفاظت شده« 
در فالت مرکــزی ایجاد می شــود. اکبری تصریح 

کرد: با ارتقای منطقه خارو و کوه بزرگی به پناهگاه 
حیات وحش، پارک ملی کویر در اســتان سمنان 
به پناهگاه های حیات وحش یخــاب و عباس آباد 
اصفهان و سیاه کوه استان یزد متصل می شود و در 
حقیقت اصفهان در یــک منطقه کویری ۷۷۰ هزار 
هکتار پناهگاه حیات وحــش دارد. وی در ادامه به 
بازنگری و اصالح مرز منطقه حفاظت شده قمصر و 
برزک در مصوبات شورای عالی محیط زیست اشاره 
کرد و گفت: بخش هایی از این منطقه حدود دو هزار 
و ۸۰۰ هــزار هکتار که به دلیل تداخالت توســعه 
روستایی، شــهری و صنعتی مشــکالتی به وجود 
آورده بود، حذف شــد امــا در ازای آن یک منطقه 
زیستگاهی بسیار با ارزش بین منطقه حفاظت شده 
قمصرو برزک با منطقه حفاظت شــده کرکس در 
مساحت سه هزار هکتار به عنوان یک کریدور حیاتی 
اضافه شده اســت. اکبری خاطرنشان کرد: کریدور 
ارتباطی که بین منطقه کرکــس و قمصر و برزک 
برقرار می شود بر حفاظت پایداری و پویایی حیات 
وحش بسیار موثر اســت. وی همچنین به اصالح 
مرزی پناهگاه حیات وحش موته در شــورای عالی 
محیط زیست اشاره کرد و افزود: ۹۵ هکتار از اراضی 
مناطق غربی این پناهگاه که با شهرگلشهر تداخل 
داشــته نیز حذف و ناحیه تاالبی شور گلپایگان که 
ارزش حفاظتی ویژه ای دارد به پناهگاه حیات وحش 
موته اضافه شده است. معاون نظارت و پایش اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان گفت: آهو، قوچ و 
میش از گونه های شاخص پناهگاه موته است؛ اما از 
جمله گونه های شاخص در تاالب شور نیز می توان 
به باقرقره )کوکر(، شاهین، عقاب، پرندگان آبزی و 

آهو اشاره کرد.

تاالب شور گلپایگان دوباره جان می گیرد

عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی امیر کبیر  شهرضا
شــهرضا در ســال رونق تولید آغاز شد. ســید مصطفی علوی، 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان در آییــن افتتاح طرح 
گازرسانی به شهرک صنعتی امیر کبیر گاز استان اصفهان که با 
حضور فرماندار، نماینده مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان در 
مجلس شورای اسالمی، شهردار شهرضا و برخی دیگر از مسئوالن 
محلی برگزار شد، اظهار کرد: تمامی زیرساخت های الزم از جمله 

طراحی شبکه، ایستگاه و اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه 
فراهم شــده اســت. وی گفت: در این پروژه بزرگ صنعتی، یک 
ایستگاه TBS ۱۰ هزار متر مکعبی، ۲۹ هزار متر شبکه پلی اتیلن 
و ۱۰۰ متر شــبکه فوالدی با اعتباری بالغ بــر ۵۰ میلیارد ریال 
اجرایی خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره 
به اینکه در حال حاضر ۸ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی از نعمت گاز 
بهره مند خواهند شد گفت: یکی از دغدغه های بزرگ این شرکت، 

توسعه گازسانی در بخش صنعت و کمک به چرخه تولید و اشتغال 
اســت. همچنین، در این مراسم فرماندار شــهرضا، بیان داشت: 
استفاده از فرصت ها در زمان خودش توسعه بخش است و نعمت 
گاز در این شــهرک صنعتی جهت ارتقای سطح تولید و اشتغال 
شهرستان یک فرصت ذی قیمت و مغتنم است. رفیعی نژاد افزود: 
با ورود گاز به این شهرک صنعتی زیرساخت بزرگی برای افزایش 

تعداد کارگاه ها و واحدهای تولیدی فراهم خواهد شد.

آغاز گازرسانی به شهرک صنعتی امیرکبیر شهرضا

 حمایت بیشتر از حیات وحش شهرستان های اصفهان؛ 

 تاالب شور گلپایگان به پناهگاه 
حیات وحش موته اضافه شده که این 
اتصال می تواند این منطقه را در برابر 

آسیب های احتمالی محافظت کند

مفاد آراء
5/36  شــماره صادره : 1398/15/574449-1398/4/20 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- برابر رای شــماره 139860302012000191 مورخه 1398/04/01 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد محسنی 
دمنه به شناسنامه شماره 2900 کدملی 1159403325 صادره از فریدن فرزند محمد علی 
در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی با حق الشــرب از چاه عمیق اختصاصی واقع در 
دامنه حوزه ثبت فریدن جز بخش ســیزده ثبت اصفهان مفروز و مجزی شــده از  پالک 
 1 فرعی از 3 اصلی به مســاحت 100000/58 متر مربع خریداری از مالک رسمی آقای 

فضل اله عدیلی پور و شرکای محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/04/24
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/05/07

م الف: 528891 اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
ابالغ وقت رسیدگی

5/48 شماره: 412/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:15 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1398/06/13 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدرحمان نوربخش، 
نام پدر: یداله ، نشــانی: خمینی شــهر خ منتظری جوی گاردر غربی جنب آزمایشگاه ، 
مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: ســامان محمدی خان آبادی ، 2- نام و نام 
خانوادگی: حامد گرگانی ، خواســته و بهــای آن: مطالبه مبلــغ 200/000/000 ریال و 
خســارات دادرســی ، دالیل خواهان: چک و گواهی آن ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 543269 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)194 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/49 شماره: 674/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه مورخه 
1398/06/11 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی انتظاری ، نشانی: خمینی 
شهر خ پاسداران کوی آزادگان ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فهیمه شکیب، 
خواسته و بهای آن: مطالبه 25/000/000 ریال وجه دو فقره چک به انضمام هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت اجرای حکم ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 

این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 544245  رئیس شــعبه یازدهم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر)190 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/43  آقای ســعید یزدان شناس دارای شناســنامه شماره 20 به شــرح دادخواست به 
کالسه 264/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان منصور یزدان شناس به شناسنامه 7 در تاریخ 98/4/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- حمیدرضا یزدان 
شناس، ش.ش 276، ت.ت 1356/6/30 فرزند پسر 2- سعید یزدان شناس، ش.ش 20، 
ت.ت 1359/8/29 فرزند پسر 3- جواد یزدان شناس، ش.ش 162، ت.ت 1367/10/16 
فرزند پسر 4- سمیه یزدان شناس، ش.ش 52، ت.ت 1365/4/14 فرزند دختر 5- سهیال 
یزدان شناس، ش.ش 5490003431 ، ت.ت 1370/1/1 فرزند دختر 6- ملوک شفیعی 
قاسم آبادی، ش.ش 3 ، ت.ت 1331/2/12 همســر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 544745 کاظمی رئیس شعبه  شورای حل اختالف بخش 

کرون)168 کلمه، 2 کادر(
 حصر وراثت

5/44  آقای مرتضی علی حســنی دارای شناسنامه شــماره 411 به شرح دادخواست به 
کالسه 248/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فضل اله علی حسنی حسن آبادی به شناسنامه 11 در تاریخ 98/3/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر علی 
حسنی حسن آبادی، ش.ش 3، ت.ت 1352/1/7 فرزند پسر 2- اصغر علی حسنی حسن 
آبادی، ش.ش 385 ، ت.ت 1355/1/9 فرزند پسر ، 3- مرتضی علی حسنی، ش.ش 411، 
ت.ت 1359/11/22 فرزندپســر 4- اعظم علی حسنی حســن آبادی، ش.ش 9، ت.ت 
63/2/4 فرزند دختر 5- صدیقه علی حسنی، ش.ش 13، ت.ت 1341/1/1 فرزند دختر 
6- اکرم علی حسنی حسن آبادی ،ش.ش 35، ت.ت 61/10/15 فرزند دختر 7- سکینه 
علی حسنی حســن آبادی، ش.ش 395، ت.ت 1356/8/13 فرزند دختر 8- سمیه علی 
حســنی، ش.ش 1080001948 ، ت.ت 67/12/10 فرزند دختر 9- ربابه علی حسینی، 
ش.ش 20، ت.ت 1330/1/2 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 544753 کاظمی رئیس شعبه  شورای حل اختالف بخش کرون)210 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/45  آقای حسین محمدپور دارای شناسنامه شماره 5814 به شرح دادخواست به کالسه  
173/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه کاظمی ده آبادی به شناسنامه 136 در تاریخ 1398/3/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسین محمدپور فرزند احمد، 
ش.ش 5814 فرزند متوفی 2- عباس محمدپور فرزند احمد، ش.ش 1462 فرزند متوفی 
3- صدیقه محمدپور فرزند احمد، ش.ش 1367 فرزند متوفی 4- امیر هوشنگ محمدپور 
فرزند احمد، ش.ش 3066 فرزند متوفی 5- زهره محمدپور فرزند احمد، ش.ش 22043 
فرزند متوفی 6- ســید اسمعیل اشــجعی فرزند احمد، ش.ش 92 همسر متوفی و به جز 
نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 544895 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )170 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/46  در خصوص پرونده کالسه 161/98 دعوی مهدی عظیمیان به طرفیت سید حسن 
پور موسوی به نشانی مجهول المکان با موضوع تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی وقت 
رسیدگی در تاریخ 98/06/27 ساعت 10 صبح در شورای حل اختالف زواره تعیین شده 
است که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در زواره بلوار جانباز شعبه اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. م الف: 545153 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف زواره )120 کلمه، 1 کادر(
مزایده

5/50 شــماره: 880146 اجرا - تاریخ:1398/04/23 ، اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 880146 له خانم ریحانه عسگری نژاد علیه 
آقای مهدی صرامی به خواسته مطالبه مهریه به مبلغ 43/928/000 ریال به انضمام تعداد 
17/66 عدد ســکه تمام بهار آزادی و 8/76 مثقال طال در حق محکوم له و حق االجرای 
دولتی که در روز مزایده محاسبه می گردد در نظر دارد 2/4 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
ثبتی 72/2651 واقع در خمینی شهرـ  خیابان امام جنوبیـ  اول کوچه درب محکمهـ  مغازه 
سبزی فروشی که ســهم االرث خوانده از مادر مرحومه اش می باشد را از طریق مزایده 
به میزان طلب به فروش رســاند ملک مذکور بصورت یک مغــازه تجاری یک طبقه به 
 مساحت عرصه 51/28 مترمربع و اعیانی حدود 70/58 مترمربع که به میزان حدود 15/50
 مترمربع عرصه در مســیر گذر می باشــد ســازه از نوع دیــوار باربر ، ســقف تیرآهن ، 
کــف موزاییک ، درب شیشــه ســکوریت ، و حفــاظ درب کرکــره ، بدنه کاشــی ، و 
سقف با UPVC پوشــش داده شده اســت و دارای انشــعابات آب و برق می باشد که 
کارشــناس رســمی دادگســتری ارزش ششــدانگ ملک فوق را 7/760/000/000 
ریال و ســهم خوانده را 3/104/000/000 ریال ارزیابی نموده اســت لذا جلسه مزایده 
در تاریخ چهارشــنبه 1398/05/23 ســاعت 9 صبــح در محل اجرای احــکام مدنی 
دادگستری شهرســتان خمینی شــهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل 
از روز مزایده به نشــانی فوق مراجعه و مــورد مزایده را از نزدیک بازدیــد نماید. خریدار 
کسی است که باالترین قیمت راپیشــنهاد نماید، خریدار می بایســتی ده درصد قیمت 
 پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده 
دادگســتری واریز نماید در غیــر اینصورت ده درصــد اولیه پس از کســر هزینه های 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. شــایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی 
 در تحویل مال به خریــدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت 10 
درصــد بهــای مــال را طــی فیــش چهــار نســخه ایــی بــه حســاب ســپرده 
دادگســتری خمینــی شــهر بــه شــماره 2171290271003 نــزد بانــک ملــی 
واریــز و بــا در دســت داشــتن اصل فیــش و اصــل کارت ملــی نیم ســاعت قبل 
از شــروع مزایده به اجرای احــکام مدنی مراجعه و درخواســت شــرکت در مزایده را 
 تکمیل و بــه همراه کپــی کارت ملــی و اصل فیــش ســپرده تحویل اجــرا نمایید. 
م الف: 543265   دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر)389 

کلمه، 4 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/52 شماره: 691/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 08:45 صبح روز شنبه مورخه 
1398/06/09 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مرتضی گندمکار ، نام پدر: 
ابراهیم ، نشانی: ملک شهر خ رباط سوم نبش کوچه 17 امالک نیما ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل کیانــی فالورجانی ، نام پدر: غالمعلــی ، 2- نام و نام 
خانوادگی: ناریحان خنشان ، نام پدر: صفر ، خواسته و بهای آن: الزام به انتقال سند وانت 

پیکان به شماره انتظامی 812 ط 25 – ایران49 و تعویض پالک وسیله مذکور به انضمام 
کلیه خسارات قانونی ، دالیل خواهان: کپی کارت وسیله نقلیه ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 546023 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)219 

کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

5/51  اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 963155 ج/1 له 1- علی 2- حسین 3- مجید 4- پروین 5- زهره 
شهرت همگی معتمدی امین 5- رضوان السادات سرجوقیان 6- ایران السادات سرجوقیان 
7- اشرف سرجوقیان علیه 1- بصیرت سرجوقیان مبنی بر دستور فروش پالک ثبتی 1764 
و 1764/1 و 1764/2 ثبتی یک اصلی در تاریخ 98/6/3 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق خ شهید نیکبخت جهت فروش شش دانگ 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی طرفین و اکنون 
در تصرف استیجاری آقای رسول حلبیان به عنوان مستاجر مشمول قانون روابط موجر و 
مستاجر سال 56 می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده 
نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود هزینه های اجرایی به عهده محکوم علیه می باشد. مابقی  ثمن معامله ظرف 
حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: محل مورد نظر به آدرس: اصفهان، خیابان آیت ا... کاشانی، بعد از چهار راه 
مصدق نرسیده به چهارسوق شیرازی ها، بعد از بن بســت نیلوفر بازدید و پس از بررسی 
مدارک ارائه شده و معاینه از محل چگونگی گزارش به استحضار عالی می رسانیم. محل 
مذکور مشتمل بر 1- تجاری یک به مساحت حدود 70/89 متر مربع می باشد 2- تجاری 
دو به مساحت حدود 23/47 متر مربع 3- تجاری سه به مساحت حدود 59/38 متر مربع به 
انضمام سردخانه به مساحت حدود 14/07 متر مربع 4- انباری به مساحت حدود 38/97 
متر مربع 5- محوطه واقع در ضلع شرقی ملک مرقوم به مساحت حدود 216/82 متر مربع 
)طبق نقشه پیوست مســاحت تجاری و انباری جمعًا حدود 206/78 متر مربع و مساحت 
کل عرصه موجود حدود 423/6 متر مربع می باشد(. مغاز ها و انباری و محوطه شرقی در 
هنگام بازدید خالی و فقط مغازه واقــع در ضلع غربی )تجاری دو( در تصرف آقای حلبیان 
به مساحت داخلی حدود 22 مترمربع با سقف تیرآهن و طاق ضربی، کف موزاییک، بدنه 
گچ و قسمت شرق با ورق فوالدی جدا شده است. درب ورودی پلیتی، نمای بیرونی آجر 
و دارای اشتراکات شهری می باشــد. لهذا با توجه به موقعیت محل، مساحت، کاربری و 
عوامل موثر در ارزیابی ارزش شــش دانگ عرصه و اعیان موجــود ملک فوق با در نظر 
گرفتن کلیه حقوقات متعلقه تجاری برابر 49/190/625/000 ریال )چهل و نه میلیارد و 
صد و نود میلیون و ششصد و بیســت و پنج هزار ریال( برآورد و اعالم می گردد و با کسر 
مبلغ 3/400/000/000 ریال )ســه میلیارد و چهارصد میلیون ریال( )حق کسب و پیشه 
مغازه تجاری دو( به مبلغ 45/790/625/000 ریال )چهل میلیارد و هفتصد و نود میلیون و 
ششصد و بیست و پنج هزار ریال( در زمان بازدید و مباشرت ارزیابی و اعالم نظر می گردد. 
مطابق استعالم انجام شده خانم ها و آقایان 1- رضوان 2- اشرف 3- ایران 4- بصیرت 
سرجوقیان هر کدام 2/5    14 حبه، حســین، مجید، علی معتمدی امین هر کدام 3/5    3 
 حبه مشــاع پروین و زهره معتمدی امین معــادل 4/5    1 حبه پــالک را مالکیت دارند. 

م الف: 495525 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان )574 کلمه، 5 کادر(

مرضیه محب رسول
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کشف محموله قرص و کپسول های زیبایی در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

هشدار

بازارداغمشاورههایروانشناسی؛
نسخه های پوچی که برای 

جامعه افسرده پیچیده می شود

بازار کلینیک های روان شناســی و مشــاوره 
این روزها بسیار داغ است؛ اما بر اساس اعالم 
رییس ســازمان نظام روان شناسی برخی از 
این مراکز مجــوزی برای برگــزاری دوره ها 
و کالس هــای روان شناســی ندارند. ســاالر 
فرامرزی، دانشــیار روان شناســی دانشــگاه 
اصفهان و رییس ســازمان نظام روان شناسی 
اســتان اصفهان حدود ۲۴۰ مرکز مشاوره در 
اســتان مجوز فعالیت دارند که از این تعداد 
۲۰۰ مرکز از بهزیستی و ۴۰ مرکز از سازمان 
نظام روان شناســی و مشاوره اســتان مجوز 
فعالیت دریافت کرده اند. وی تصریح می کند: 
در حال حاضر بهزیســتی هم می تواند مجوز 
تاسیس کلینیک صادر کند؛ اما روان شناسی 
که در ایــن مراکز فعال می شــود باید دارای 
پروانه از ســازمان نظام روان شناســی باشد. 
فرامرزی در خصوص نظــارت بر کلینیک ها و 
مراکز مشــاوره می گوید: نظارت بر دسته ای 
از کلینیک ها که از نظام روان شناســی مجوز 
دارند با نظام روان شناســی اســت و نظارت 
مراکزی کــه از بهزیســتی مجــوز دارند با 
بهزیستی اســت، البته طی دو ماه اخیر تحت 
نظارت معاونت اجتماعی استانداری اصفهان 
کارگروهی متشــکل از اســتانداری، نیروی 
انتظامی، دادگســتری، نظام روان شناســی، 
بهزیســتی، دانشگاه علوم پزشــکی و وزارت 
ورزش و جوانان با عنوان ساماندهی و نظارت 
بر ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره استان 

ایجاد شد.
تخلفاتگستردهدرمراکزمشاوره

رییس ســازمان نظام روان شناســی استان 
اصفهان در خصوص تخلفــات کلینیک های 
روان شناسی و مشــاوره خاطرنشان می کند: 
بیشترین تخلفات این است که افراد شاغل در 
این کلینیک ها یا روان شناس نیستند یا پروانه 
فعالیت ندارند، همچنیــن مراکزی داریم که 
برای فعالیت دیگری غیر از مشاوره مجوز دارند 
اما خدمات مشاوره و روان شناسی می دهند. 
وی با تاکید بر اینکه بازرســی و نظارت از این 
پس توسط کارگروه ساماندهی انجام خواهد 
شــد، اظهار می کند: نظام روان شناســی هر 
جا که گزارشــی باشد سرکشــی و بازرسی 
انجام می دهد؛ اما امکان بازرسی روتین برای 
ما تا به حــال مهیا نبوده اســت. فرامرزی در 
خصوص لزوم گذرانــدن دوره های بازآموزی 
بــرای مشــاوران و روان شناســان می گوید: 
روان شناســان دارای پروانه بــه دلیل تمدید 
پروانه خود مجبور به بازآمــوزی و گذراندن 
دوره های ارتقای علمی هســتند؛ اما در مورد 
برخی کارگاه ها که با هــدف اقتصادی برای 
روان شناســان برگزار می شــود به هیچ وجه 
مورد تایید نظام روان شناســی نیست و تنها 
کارگاه هایی که از نظام روان شناســی مجوز 

برگزاری دارند مورد تایید است.
کارگاههایروانشناسیتجاریاست

وی در خصوص کارگاه هایی که در سطح شهر 
برای مردم برگزار می شــود، تصریح می کند: 
بخشــی از این کارگاه ها که توسط دستگاه ها 
یا نهادها برگزار می شود تجاری و درآمدزایی 
است حتی یکی از شــخصیت هایی که به نام 
روان شــناس توســط یکی از نهادها از تهران 
به اصفهان دعوت شــده بود نه دکترا داشت 
و نه رشته او مشــاوره و روان شناسی بود که 
نظــام روان شناســی اصفهان در ایــن مورد 
اقدام الزم را انجام داد. رییس ســازمان نظام 
روان شناسی اســتان اصفهان با تاکید بر عدم 
تایید کارگاه های روان شناسی با هدف کسب 
درآمد می گوید: کارگاه یا همایشی مورد تایید 
اســت که از نظام روان شناسی مجوز دریافت 
کرده و افــراد مورد تاییــد و دارای صالحیت 
علمی به عنوان مدرس در این همایش حضور 

داشته باشند.
 وی بــا بیان اینکــه صالحیت هــای علمی و 
رفتاری افراد در صدور پروانه مورد بررسی قرار 
می گیرد، می افزاید: یک فــرد در این فرآیند 
مراحلی را طی می کند تــا صالحیت او برای 
دریافت مجوز تایید شــود. مصاحبه، دریافت 
عدم سوء پیشینه، آزمایش عدم اعتیاد، تایید 
سه استاد روان شناسی، مصاحبه در کمیسیون 
تخصصی مربوطه همگی قبل از صدور پروانه 

فعالیت انجام می شود.

پلیسفتاهشدارداد؛
شگرد جدید برای سوءاستفاده 

از اطالعات کاربران
رییس پلیس فتای اســتان اصفهــان اظهار کرد: 
این روزها سوءاســتفاده از اعتماد کاربران به یکی 
از شــگردهای کالهبــرداری در فضــای مجازی 
تبدیل شــده اســت، به طوری که یکــی از این 
شگردها سوءاســتفاده از اطالعات کاربران توسط 
تعمیرکاران غیرمجاز رایانه و تلفن همراه اســت.  
سید مصطفی مرتضوی افزود: در این روش افراد با 
تبلیغ و انتشار آگهی در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی تحت عنوان تعمیر رایانه، گوشــی تلفن 
همراه در محل کار یا در منــزل با کمترین هزینه، 
به منزل یا محل کار قربانی رفته و پس از تعمیر با 
روش های مختلف اطالعات حساب بانکی، عکس ها 
و اطالعات شــخصی آنان را به دســت می آورند و 
سپس اقدام به سرقت از حساب و یا اخاذی از آنها 
می کنند. وی در ادامه عنوان داشــت: شهروندان 
برای تعمیر سیســتم های رایانه ای و گوشی های 
هوشمند خود حتما به تعمیرگاه های مجاز مراجعه 
و پس از تعمیر از عدم نصب نرم افزارهای غیرمجاز 

بر روی آن اطمینان حاصل کنند.

5۶درصدموتورسیکلتهادر5استان
ترددمیکند؛

اصفهان در جایگاه سوم
رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس 
راهور ناجا اظهار کرد: ۵۶ درصد موتورسیکلت ها 
در ۵ استان تردد می کند. سرهنگ علی محمدی 
افزود: از ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دســتگاه انواع 
وســایل نقلیه در کشــور، ۱۱ میلیــون و ۶۵۰ 
هزار دســتگاه معادل ۳۵ درصد، موتورسیکلت 
اســت. وی ادامــه داد: تهران بزرگ، خراســان 
رضوی، اصفهان، فارس و خوزســتان ۵۶ درصد 
موتورسیکلت های کشــور را در خود جای داده 
است. سرهنگ علی محمدی گفت: امسال شماره 
گذاری موتورســیکلت های نوشماره ۳۵ درصد و 
نقل و انتقال آن ها نیز ۳۸ درصد افزایش داشــته 
اســت. رییس مرکز شــماره گــذاری و تعویض 
پالک پلیس راهور ناجا بیان کرد: تهران بزرگ با 
حدود ۲ میلیون دستگاه موتورسیکلت، خراسان 
رضوی ۱.۳ میلیون دستگاه، اصفهان ۱.۲ میلیون 
دستگاه، فارس ۹۱۶ هزار دســتگاه و خوزستان 
با ۵۶۴ هزار دســتگاه موتورســیکلت بیشترین 
موتورســیکلت های کشــور را به خود اختصاص 

داده اند.

کشف محموله قرص و 
کپسول های زیبایی در اصفهان

محموله قرص و کپســول های زیبایی و دارویی 
قاچاق در اصفهان کشــف شــد. مدیر بازرسی و 
نظارت اصناف استان اصفهان گفت: کارشناسان 
این مدیریت در بازرســی از انبــار تخلیه بار در 
اصفهان ۳۳ هــزار و 7۵۰ عدد قرص وکپســول 
جنســی، ۲۰۰ عدد صابون جلبــک و ۲۱۰ عدد 
ماسک صورت جلبک به ظن قاچاق کشف کردند. 
جواد محمدی فشارکی، ارزش این محموله قاچاق 
را حدود یک میلیارد ریال بیان کرد و افزود: این 
محموله قاچاق توقیف و پرونده مالک متخلف به 

مراجع قانونی ارسال شد.

 سرپرســت اداره پارک ملی و پناهــگاه حیات 
وحش کاله قاضی اصفهان گفت: برای نخستین 
بار تصویر گربه وحشی در این پارک ملی استان 
به ثبت رســید. علی اکبــر نوروزی نیــا اظهار 
داشــت: برای نخســتین بار یک گربه وحشــی 
توســط دوربین تله ای که محیط بانان این اداره 
در منطقه نصب کردند، عکســبرداری شد. وی 
اظهارداشــت: پیش از این گزارش هایی از وجود 
این گربه ســان در پارک ملــی و پناهگاه حیات 
وحش کاله قاضی اصفهان اعالم شده بود ولی این 
عکس نخستین ثبت حضور این گونه در منطقه 
اســت. نوروزی نیا با بیان این که این گربه سان 
از جمله گونه های حمایت شده سازمان حفاظت 
محیط زیســت اســت، افزود: گربه های وحشی 
در بیشــتر زیســتگاه های ایران اعم از جنگلی، 
کوهستانی، اســتپی، بیابانی و حتی نزدیک به 

مناطق مسکونی دیده می شوند.
 وی با بیان این که بیــش از این ثبت تصویر این 
گونه در سایر مناطق استان از جمله عباس آباد 
ثبت شد، تصریح کرد: گربه وحشی از پستانداران 

کوچــک، خزنــدگان، ماهی هــا، دوزیســتان، 
حشــرات، پرندگان و تخم و جوجه آن ها تغذیه 
می کنند. پهنه محیط طبیعی اســتان اصفهان 
زیستگاه هشت گونه گربه ســان منحصر به فرد 
متعلق به طبیعت ایران است. این گونه ها شامل 
یوزپلنگ، ســیاه گوش، کاراکال، گربه پاالس، 

گربه شنی، گربه وحشی و گربه جنگلی است.

سرپرستادارهپارکملیوپناهگاهحیاتوحشکالهقاضیاصفهان:

تصویر گربه وحشی در پارک ملی »کاله قاضی« ثبت شد
مشــاور مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: آموزش ها در مدارس باید منجر به تغییر نگرش 
و افزایش دانش در دانش آموزان شــود و یادگیری و 
جریان آزاد اطالعات باید بین افراد وجود داشته باشد. 
علیرضا اعتباریان با بیان اینکه مدرســه زمینه ساز 
تحقق اهداف آموزش و پرورش اســت، اظهار کرد: 
تصمیمات در مدرسه باید به گونه ای اتخاذ شود که 
منافع دانش آموزان، اولیــا و دیگر ذی نفعان در نظر 
گرفته شــود. وی عنوان کرد: تفویــض اختیارات از 
وزارت به ســطوح پایین تر آموزش و پرورش، زمینه 
مشــارکت همه ارکان و اجزای موثر در فعالیت های 
آموزشی و پرورشــی دانش آموزان را فراهم می کند. 
مشــاور مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
ادامه داد: اجرای مطلوب آیین نامه اجرایی مدارس 
و حذف نامه نگاری های غیرضروری دو گام اساسی 
در افزایش کارایی نظام تعلیم و تربیت اســت که در 
دستورالعمل های ابالغی مورد توجه قرار گرفته است. 
اعتباریان با بیان اینکه مدیــران مدارس باید قدرت 
برقراری تعامل با دانش آمــوزان و نهادهای محلی را 
داشته باشــند، تصریح کرد: در سند تحول مدرسه 

بر اهمیت ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی 
مدیران برای ارتقای نظام آموزشی تاکید شده است. 
وی، تقویت مهارت های ادارکی را از مهم ترین نیازهای 
مدیران مدارس دانست و افزود: آموزش ها در مدارس 
باید منجر به تغییر نگــرش و افزایش دانش در همه 
دانش آموزان شود و یادگیری و جریان آزاد اطالعات 

باید بین فراد وجود داشته باشد.

مشاورمدیرکلآموزشوپرورشاستاناصفهان:

آموزش باید منجر به تغییر نگرش دانش آموزان شود

دانشجو بودن دیگر کار ســختی نیست حتی الزم 
نیست چندان درس خوانده باشــی و انواع راه ها و 
تست های مختلف را زده باشی! صندلی های خالی 
دانشگاه ها موجب شــده تا افراد تنها برای دانشجو 
شدن الزم باشد که در کنکور شرکت کنند. تقریبا 
همه شرکت کنندگان با هر تعداد تست زده و نزده 
می توانند امید به قبولی در دانشــگاه ها را داشــته 

باشند.
 این تراژدی حتی چند ســالی است که در مقاطع 
کارشناســی ارشد هم تکرار می شــود ایجاد نوعی 
رقابت بین واحدهای دانشــگاهی، پذیرش و جذب 
دانشجو را به کسب و پیشه نهادهای آموزش عالی 
کشور تبدیل کرده اســت. پس از اینکه اعالم شد 
برای پذیرفته شــدگان در آزمون کارشناسی ارشد 
حد نصاب نمره گذاشته می شود تا هر کس نتواند به 
دلیل ظرفیت های خالی به هر میزان سواالت پاسخ 
داده شده در این آزمون قبول شود، حاال وزارت علوم 
اعالم کرده اســت تعداد دانشجویان قابل جذب در 
دانشگاه آزاد هم بر اساس تصمیمات این وزارتخانه 

تعیین خواهد شد.
 آنگونه که رییس ســازمان سنجش آموزش کشور 
گفته اســت: بعد از پایان فرآیند پذیرش دانشجو 
در سال جاری توسط این دانشــگاه و ارائه گزارش 
به شورای ســنجش و پذیرش دانشجو، شورا برای 
پذیرش سال ۹۹ دانشگاه آزاد اسالمی تصمیم گیری 
می کند. رییس ســازمان ســنجش آموزش کشور 
اظهار داشت: شورای ســنجش و پذیرش دانشجو 
مقرر کرد نظارت خود را در پذیرش دانشجو توسط 
دانشــگاه آزاد افزایش دهد. همچنیــن ابزارهای 
نظارتی مهمی از جمله ضوابط و قوانین، الگوریتم 
پذیرش دانشجو، رعایت قوانین و مقررات باالدستی 
و نوع پذیرشی که دانشــگاه آزاد باید انجام دهد، از 
سوی این شورا به دانشگاه ابالغ می شود. معاون وزیر 
علوم در پاسخ به این ســوال که آیا تصمیم گیری 
برای پذیرش دانشــجو در ســال ۹۹ دانشگاه آزاد 
شــامل تمامی مقاطع تحصیلی می شود یا خیر نیز 
توضیح داد: این تصمیم گیری صرفا در مورد کنکور 
سراسری و مقطع کارشناسی بود تا اشکاالت پذیرش 

دانشگاه آزاد برطرف شود. این تصمیم می تواند ترمز 
جذب دانشجو در این مراکز را بکشد و البته به مذاق 
مدیران و گردانندگان این دانشــگاه چندان خوش 
نیامده است. رییس دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: مواردی از 
جمله پذیرش و جذب دانشــجویان باید در اختیار 
دانشگاه آزاد اسالمی باشــد. منتقدان این تصمیم 
می گویند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل 
اینکه خود دارای دانشــگاه غیرانتفاعی هســتند، 

نمی خواهد دانشگاه آزاد اسالمی رشد کند. 
حتی برخی از مدیران این نهاد، شــائبه تصمیمات 
سیاســی را مطرح کرده اند. مســعود جعفری نژاد، 
رییس دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی 
اســتان اصفهان با اشــاره ضمنی بــه تصمیمات 
سیاســی در مــورد دانشــگاه آزاد گفته اســت: 

دانشــگاه آزاد اســالمی در طول چند دهه فعالیت 
خود به خودکفایی در بسیاری از زمینه ها از جمله 
زیرساخت های مناسب آموزشی و پژوهشی، کادر 
مجرب هیئت علمی، توان و بنیــه علمی و جایگاه 
و شأن شایسته ای دست یافته اســت. وی افزود: با 
این سطح از خودکفایی باید استقالل دانشگاه آزاد 
اســالمی در اتخاد تصمیم های مربوط به امور خود 
مورد احترام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار 
گیرد؛ چراکه چنین رویه ای به تسریع امور و اجتناب 
از بروکراسی غیرضروری کمک و از ایجاد زمینه های 

اختالف جلوگیری خواهد کرد. 
رییس دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: به عالوه ممکن است 
خدای ناکرده بعضی از اغراض جناحی و سیاسی بر 
عملکرد وزارتخانه نســبت به دانشگاه آزاد اسالمی 

ســایه افکند که در این صورت زیان اصلی متوجه 
بدنه کارکنان، استادان و دانشجویان خواهد شد.

وزیر علوم امسال اعالم کرد: نزدیک به یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار صندلی خالــی در مراکز آموزش عالی 
کشــور وجود دارد. ایــن تعــداد از ظرفیت رقابت 
دانشگاه ها برای به دست آوردن و جذب دانشجویان 

را توجیه پذیر می کند. 
در حالی کــه وزارت علوم تالش دارد تــا به نوعی 
به تخلفات دانشــگاه های غیر دولتــی ورود کند و 
محدودیت و ادغام دانشــگاه های غیر دولتی را هم 
در دستور کار خود قرار داده است؛ اما اغلب مدیران 
و رؤسای دانشگاه های آزاد معتقدند این نوع نظارت 
بر دانشــگاه آزاد فرار رو به جلوی وزارت علوم برای 
نادیده گرفتن تخلفات دانشــگاه های زیر مجموعه 

خود است.

تیغ وزارت بر شاهرگ دانشگاه آزاد

رییسدبیرخانههیئتامنایدانشگاهآزاداسالمیاستاناصفهاننسبتبهرفتارهای
سیاسینسبتبهدانشگاهآزادهشدارداد؛

رییسمنابعطبیعیوآبخیزداریشهرستاناصفهان:
 مناطق سالک خیز، اولویت منابع طبیعی اصفهان برای مبارزه

 با آفت تاغزارهاست
رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اصفهان گفت: مناطق بحرانی و سالک خیز در شرق 
این استان در اولویت امور برای مبارزه با جونده موذی به عنوان آفت تاغزارها، قرار دارد. امیر محسن 
ولی افزود: با توجه به اینکه موش صحرایی به عنوان جونده موذی و از بین برنده تاغزارها محسوب 
می شود، اداره منابع طبیعی می تواند از این محل پیگیر دریافت اعتبارات برای مبارزه با آن باشد. 
وی با بیان این که پیگیری هایی از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای تخصیص 
این اعتبارات صورت گرفته اســت، تصریح کرد: پس از اخذ این اعتبارات، اولویت برای مبارزه با 
جونده موذی در تاغزارها در شهرستان اصفهان با توجه به حساسیت ها و چالش هایی که به دلیل 

بیماری سالک در این منطقه پیش آمد با مناطق سالک خیز خواهد بود.
 ولی تاکید کرد: حذف موش هــای صحرایی در قالب مبارزه با بیماری ســالک جزو وظایف منابع 
طبیعی نیســت؛ اما این اداره می تواند در قالب طرح مبارزه با جونــده موذی و آفت ها در تاغزارها 

برای این کار اقدام کند. 
رییس منابع طبیعی شهرستان اصفهان با اشــاره به اینکه ردیف بودجه مصوب برای طرح مبارزه 
با آفت در تاغزارها وجود دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشــته بودجه ای برای این کار به این اداره 
تخصیص نیافت اما امسال امیدواریم که با پیگیری های انجام شده، این موضوع محقق شود. به گفته 
وی، سال گذشته به دنبال شیوع بیماری سالک در شرق شهرستان اصفهان، مکاتبه ای با سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی برای کنترل جونده های موذی و موش های صحرایی در تاغزارها شد؛ اما به 

ما گفتند که بودجه مبارزه با سالک به دانشگاه علوم پزشکی تخصیص می یابد.
هیات امناء آستان مقدس- نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده- بادرود

آگهی مزایده

شروطوتعهدات
۱( پیشنهاد دهندگان بایستی ۱۰ درصد مبلغ پایه مورد مزایده را بعنوان سپرده طی 
فیش بانکی در وجه نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده )بادرود( به حسابداری 

اداره تحویل و رسید دریافت نمایند.
۲( متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ پیشنهاد 
خود را کتباً و در پاکت های درب بســته به دبیرخانه این نمایندگی تحویل و رســید 

دریافت نمایند.
۳( مزایده ردیف اول راس ساعت ۹ و مزایده ردیف دوم راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه 

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲7 در محل این نمایندگی برگزار خواهد شد.
۴( به پیشنهادهای مبهم و فاقد ضمانت نامه یا فیش بانکی و یا آنهایی که خارج از موعد 
مقرر واصل شده باشد و یا مخالف با شرایط آگهی مزایده و یا مخدوش باشد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
۵( در پایان مدت قرارداد، مستاجر هیچگونه حق و حقوقی در ارتباط با مورد اجاره ندارد.

۶( از مســتاجر وثیقه معتبر و تضمین کافی جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد 
اجاره و تادیه اجاره بهاء اخذ خواهد شد.

7( تخلف از هر یک از شــرایط مندرج در سند اجاره موجب فســخ در بقیه مدت برای 
موجر خواهد بود.

۸( کلیه هزینه های مزایده از قبیل دستمزد کارشناس رسمی و چاپ آگهی و غیره به 
عهده برنده مزایده خواهد بود.

۹( چنانچه برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از تنظیم ســند اجاره خودداری نماید، 
ضمن ضبط سپرده وی با نفرات بعدی با حفظ ترتیب، سند اجاره تنظیم خواهد شد.

۱۰( امتیار آب، برق و گاز مورد مزایده متعلق به آســتان بوده و هزینه های مصرفی به 
عهده مستاجر می باشد.

۱۱( سپرده نفرات دوم و سوم بعد از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده، مسترد خواهد شد.
۱۲( مباشرت شخصی برنده مزایده در استیفای منافع، شرط الزم است.

۱۳( این مزایده غیر حضوری انجام و حضور شــخص متقاضی در جلســه کمیسیون 
مزایده بالمانع می باشد.

۱۴( متقاضیان می توانند بــا هماهنگی این نمایندگی یا هیات امناء آســتان مقدس 
در ســاعات اداری از مورد مزایده بازدیدیا جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره 

۸-۵۴۳۴7777 تماس حاصل نمایند.
م الف:547501

سمانهسعادت

    ۱- سفره خانه آستان: شامل آشپزخانه، سالن غذاخوری، انباری، سردخانه و ... با تمام امکانات و تجهیزات، ساالنه به مبلغ پایه ۸۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
    ۲- هتل آستان: در دو طبقه با زیربنای ۲۵۰۰ متر مربع شامل ۴۶ سوئیت )۳ ، ۴ و ۵ تخته(، ساالنه به مبلغ پایه ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

بدینوسیله به اطالع می رساند نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده )بادرود( و هیات امناء آستان مقدس امامزادگان آقا علی عباس و سید محمد 
)ع( در نظر دارند بهره برداری از سفره خانه و هتل متعلق به آستان مقدس را به شرح ذیل به مدت یک سال از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نمایند:

اوقاف و امور خیریه 
بخش امامزاده بادرود
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خبر بد برای میالن
بازیکن جدید میالن که از رئال مادرید به این 
تیم پیوســت، مصدوم 
شــد و ممکن است 
کــه بازی هــای 
 A ابتدایی ســری
را از دست بدهد. 
 ،elsport به نقل از
تئو هرناندس یکی از 
خریدهای گران قیمت میالن در تابستان بود. 
این بازیکن از رئال مادرید به میالن پیوســت، 
اما با بدشانســی مواجه شد. میالن در دیداری 
دوســتانه به مصاف بایرن مونیخ رفت و تن به 
شکســت داد. در این دیدار هرناندس از ناحیه 
مچ پا آسیب دید. باشگاه میالن اعالم کرد که 
آسیب دیدگی هرناندس جدی است و فعاًل نیاز 
به استراحت دارد تا وضعیت نهایی اش مشخص 
شود. طبق اعالم باشگاه میالن، این بازیکن از 
ناحیه مچ پا دچار شکســتگی نشده اما ممکن 

است که حداقل چند روز دور از میادین باشد.

رنار، سرمربی تیم ملی فوتبال 
عربستان شد

همچنان که پیش بینی می شــد، هــروه رنار 
ســرمربی تیــم ملی 
فوتبال مراکش، بعد 
از فسخ قرارداد با 
این تیــم، هدایت 
تیم ملــی فوتبال 
عربستان را برعهده 
هدایــت  گرفــت. 
عربســتان را در جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه، 
خوان آنتونیو پیتسی آرژانتینی برعهده داشت. 
او به خاطر کسب نتایج ضعیف، از کار برکنار شد 
و از آن زمان تا االن تیم عربستان بدون مربی 
بود تا اینکه مسئوالن فوتبال عربستان با رنار به 
توافق نهایی رسیدند. قرارداد هروه رنار با تیم 
ملی فوتبال عربستان، دو سال و نیمه است و به 
این ترتیب تا جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، هدایت 
عربســتان را برعهده خواهد داشت. رنار مربی 
بسیار شناخته شده ای در فوتبال آفریقاست. 
او نخستین مربی در تاریخ فوتبال آفریقاست 
که توانســته با دو تیم متفــاوت، قهرمان جام 

ملت های آفریقا شود.

۲ بازیکن چلسی در لیست 
فروش قرار گرفتند

فرانک لمپــارد که در روزهــای اخیر به دقت 
شرایط چلسی را بررسی 
کرده بود، از وضعیت 
دو بازیکن این تیم 
در خــط هافبک 
یعنی دنی درینک 
واتر و تیمو باکایوکو 
راضــی نیســت و به 

ه  شــگا لندنی اعالم کرده که این دو بازیکن با
را در لیســت فروش قرار دهند. این در حالی 
است که چلســی به دلیل محرومیت از طرف 
فیفا، نمی تواند بازیکــن جدیدی را به خدمت 
بگیرد و حاال باید دید لمپارد بر چه اساســی 
دو بازیکــن تیمش را در بیــن بازیکنان مازاد 
قرار داده است. دنی درینک واتر که در چلسی 
نتوانست بازی هایش را در لستر تکرار کند، در 
کنار تیمو باکایوکو دو بازیکنی هستند که باید 
چلسی را ترک کنند. باکایوکو نیز دوران پرفراز 
و نشــیبی در میالن داشــت و حتی با جنارو 

گتوزو درگیر نیز شد.

ماتیچ:
یونایتد امسال هم قهرمان 

نمی شود
منچستریونایتد که فصل قبل نتوانست حتی 
سهمیه لیگ قهرمانان 
را به دست بیاورد، 
خــودش را برای 
حضــور در فصل 
جدیــد لیگ برتر 
آمــاده می کنــد. 
ماتیــچ،  نمانیــا 
هافبک صربســتانی یونایتد درباره شــرایط 
فعلی تیمش گفت: بازیکنــان خوبی به جمع 
ما اضافه شدند. ما پنج- شــش بازیکن خیلی 
خوب داریم مثل مارســیال و راشــفورد ولی 
همگی جوان هســتند. هواداران یونایتد باید 
صبور باشند. من مطمئن هستم این بازیکنان 
جوان می توانند در ســال های آینده، این تیم 
را به جایگاهی که به آن تعلق دارد، برســانند 
ولی برای امسال این کار شــدنی نیست. این 
تیــم فعلــی دارای کیفیت ولی فاقــد تجربه 
 بــوده و به همیــن خاطر نمی توانــد قهرمان 

شود.

 هزینه ۳۰۰ هزار دالری روی دست فدراسیون فوتبال

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

موید العجان؛ مدافع سوریه ای، مورد توجه استقالل قرار گرفته است. 
سایت عربی کوره در این باره نوشت که این بازیکن از باشگاه استقالل و 
دو باشگاه مصری پیشنهاد داشته است. العجان در فصل ۲۰۱7-۲۰۱۸ 
در لیگ مصر و بــرای الزمالک بازی کرد. او در این تیم دچار آســیب 
دیدگی شد و 6 ماه خانه نشین شد. العجان بعد از الزمالک راهی لیگ 

اردن شد و بعد از آن هم پیراهن نیروی هوایی عراق را بر تن کرد.

مدافع سوریه ای مد نظر استقالل کیست؟

تیم فوتبال آِوس پرتغال شــنبه شــب در آخرین دیدار دوســتانه 03
پیش فصل خود، به مصاف تیم ناســیونال رفت و بــا نتیجه ۲ بر یک 
به پیروزی رسید؛ دیداری که در آن مهرداد محمدی؛ لژیونر فوتبال 
کشورمان، نخستین گل خود را برای آِوس به ثمر رساند. کالیندی در 
نیمه نخست این مسابقه برای ناســیونال گلزنی کرد، اما ولینتون و 
محمدی دروازه این تیم را گشودند تا آوس در این بازی به برتری برسد.

نخستین گِل محمدی در شب پیروزی آِوس
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 شکایت مجری اسپانسری 
از پرسپولیس

فصل گذشته شرکت مبنا توســعه مبین ، مجری 
اسپانسری باشــگاه پرســپولیس بود که  مبلغ 3 
میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان بــه عنوان قرض به 
این باشگاه پرداخت کرد و همچنین مبلغ 5۰ هزار 
یورو هم بابــت حضور در لیگ قهرمانان آســیا به 
پرسپولیس داد که اسناد این پرداخت ها در اختیار 

این شرکت مجری اسپانسری وجود دارد. 
باشگاه پرسپولیس طبق این سندها موظف بود که 
تا پایان فصل بدهی خود را بپــردازد که این اتفاق 
رخ نداد، به همین دلیل مجری اسپانســری هفته 
گذشــته از این باشگاه شــکایت کرد و اظهارنامه 
شکایت هم به باشگاه پرسپولیس ارسال شد. طبق 
قانون این باشگاه باید طی 4۸ ساعت بعد از رسیدن 
شکایت واکنش نشان می داد که این اتفاق نیفتاد و 
حاال طبق قانون این حکم به مرحله اجرا گذاشته 

خواهد شد.

در حاشیه

توضیح داورزنی درباره پخش 
نشدن فینال والیبال جوانان

معاون وزیــر ورزش ضمن تبریــک قهرمانی 
تیم والیبال جوانان در مســابقات جهانی گفت: 
دیدارهای این مســابقات به صــورت اینترنتی 
پخش می شــد اما شــرکتی که با فدراســیون 
جهانــی قــرارداد پخش داشــت، گفــت به 
 دلیل تحریم هــا نمی تواند با ایــران قراردادی 

ببندد. 
محمدرضا داورزنی تصریح کرد: البته فدراسیون 
جهانی اعالم کرده بود کــه می توانید از طریق 
اینترنتی ســیگنال بگیرید، اما دوســتان برای 
کیفیت نتوانستند آی.ام.جی سیگنال بگیرند. 
معاون وزیر ورزش خاطرنشــان کرد: دوستان 
پیگیر بودند، اما اینگونه اعالم کردند که به دلیل 
تحریم ها، ایران نمی تواند قــراردادی ببندد؛ به 
همین دلیل نتوانســتند زمینه را فراهم کنند 
ومسابقات تنها در شبکه بحرین پخش می شد. 
داورزنی تاکید کرد که وزارت ورزش پیگیر این 

موضوع خواهد بود.

منهای فوتبال   عکس روز

جمع کاپیتان ها در تراکتور دوباره جمع شد
با حضور دژاگه در تمرینات تراکتور، جمع ستاره های این تیم و به خصوص کاپیتان های تیم 
ملی بار دیگر جمع شد. او در کنار مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، سه کاپیتان تیم ملی 
هستند که در تراکتور نیز بازوبند کاپیتانی را بر دست می بندند و امید دارند امسال بتوانند 

ناکامی های سال گذشته را جبران کنند.

ماجرای رد شدن VAR  ایرانی؛

 هزینه ۳۰۰ هزار دالری روی دست فدراسیون فوتبال
به گزارش ایسنا، از زمان مطرح شــدن نام کمک داور ویدیویی در ایران، شرکت های مختلفی برای 
تهیه این سیستم در ایران و کمک به داوری اعالم آمادگی کردند و حتی رقابت زیادی هم برای عرضه 
آن با قیمت کمتر داشتند تا فدراسیون فوتبال را مجاب کنند که با آنها قرارداد ببندند. تعداد زیاد این 
شرکت ها، دست فدراسیون فوتبال و کمیته داوران را باز گذاشته بود تا با اطمینان خاطر و خیالی راحت، 
 AFC سیستم مدنظرشان را انتخاب کنند. آمدن محمدصالح سوبخدین مالزیایی، مدرس بین المللی
به ایران برای حضور در کالس های VAR ، زمان مناسبی بود تا سیستم های پیشنهادی شرکت های 
مختلف را بررســی و یکی را به فیفا معرفی کنند تا در لیگ های نوزدهم و بیستم از آن استفاده شود. 
پیگیری های خبرنگار ایسنا و صحبت با این مدرس بین المللی، نشان داد که سیستم های شرکت های 
مختلف خیلی هم مناسب نیســتند و معرفی آنها به فیفا نمی تواند نظر مثبت کمیته داوران این نهاد 
را جلب کند. البته ایراداتی که این مدرس مالزیایی گرفت، به نرم افزارهای VAR نبود، بلکه به دلیل 
امکانات ســخت افزاری موجود در ایران بود؛ از مانیتورهای نشان دهنده تصاویر گرفته تا دوربین های 
ضبط کننده تصاویر. در حالی ســوبخدین از این دوربین ها انتقاد کرد که فیفا راضی شده بود حتی از 
دوربین های پخش تلویزیونی در VAR استفاده شــود. حال این کمبودها باعث شده همان طور که 
هدایت ا... ممبینی، رییس کمیته داوران گفت، فدراسیون با یکی از شرکت های پیشنهادی فیفا برای 
کمک داور ویدیویی مذاکره کند و بین 6۰ تا 3۰۰ هزار دالر برای هر سیستم هزینه کند تا آن را به ایران 
بیاورد. البته این فقط یکی از قدم های ابتدایی استفاده از VAR در داوری فوتبال ایران است و تاییدیه 
فیفا و معرفی داورانی با مدرک قضاوت با VAR از دیگــر مراحل ۹ ماهه آمدن این تکنولوژی به ایران 
است. با تمام این مشکالت و موانع موجود و البته عزم جدی کمیته داوران برای راه اندازی کمک داور 

ویدیویی در ایران، باید دید باالخره چه زمانی پای این تکنولوژی به ایران باز خواهد شد.

سرمربی تیم فوتسال هایپر شاهین شهر ضمن گالیه از قضاوت 
داوران در بازی با فرش آرا، گفت: رفتار مسئوالن و ناظران هم با 
تیم ما تحقیرآمیز است. سعید رستمی، درباره باخت یک به ۴ 
تیم فوتسال هایپر مقابل فرش آرا در لیگ برتر فوتسال گفت: 
نمی خواهم از صحبت هایی که انجام می دهم سوء برداشت شود؛ 
فرش آرا تیم بسیار توانمندی است و تماشاگران مشهدی هم 
میزبانی شایسته ای از ما داشتند. از نظر فنی باید بگویم در نیمه 

اول یک گل زدیم و دو- سه موقعیت خوب را از دست دادیم. 
در نیمه دوم هم تا پنج دقیقه پایانــی جلو بودیم و حتی داور 
می توانســت برایمان یک پنالتی بگیرد، اما با اشتباهاتی که 
داشتیم نتیجه را واگذار کردیم. یک سری اشتباهات تاکتیکی 
از طرف من و اشتباهات فردی از طرف بازیکنان بود که اینجا 
تسلیم هستیم و بحثی در آن نیســت. وی افزود: ولی گالیه 
بزرگ من از مســئوالن و ناظران است که نگاهشان به ما مثل 
یک تیم غریبه اســت. ما فصل گذشته به لیگ برتر رسیدیم. 
هنوز مشخص نیست کدام تیم قهرمان می شود و کدام تیم ها 
ســقوط می کنند ولی رفتارهایی که با تیم ما می شود، خیلی 
تحقیرآمیز است. هایپر تیمی اســت با یک کادر کامال بومی. 

بازیکنانی داشتیم که مســتحق بازی در لیگ برتر بودند ولی 
نیاز به زمان داریم. سرمربی تیم فوتسال هایپر شاهین شهر 
در پایان تاکید کرد: یک بار دیگر می گویم دنبال توجیه نیستم 
و برای تیم فرش آرا و مردم مشهد ارزش زیادی قائل هستم. 
باید بیشتر کار کنیم تا عالوه بر مسائل داخل زمین، با عوامل 
اثرگذار خارج از کنترلمان مثل داوری هــا هم مقابله کنیم. 
نباید چون اسامی بزرگ روی یک نیمکت هستند، به نفع آن 
تیم سوت بزنیم. اتفاقات رخ داده در بازی با فرش آرا، فراتر از 
اشتباه بود. شرمندگی داور و مسئوالن هم بعد از بازی به درد ما 
نمی خورد. مسئوالن بعد از بازی گفتند حالل کنید؛ باید بگویم 

آنها را حالل نمی کنم.

سرمربی تیم فوتسال هایپر:

به ما مثل غریبه ها نگاه می شود

در کوره بلند ذوب آهن حرارت آن قدر زیاد است که برای همان 
دقایق کوتاه هم غیر قابل تحمل است، اما مردانی هستند که عمر 
دوره کاری شان را در این کارخانه سپری کرده اند، بارصنعت کشور 
را سال هاست به دوش می کشند و اســم و رسمی از آنها در میان 
نیست. صبح اولین شــنبه مردادماه، فرصتی فراهم می شود برای 
حضور در کنار این مردان؛ فرصتی که به پیشنهاد روابط عمومی 
باشگاه در آســتانه روز خبرنگار برای اصحاب رسانه ترتیب داده 
شده است. در این بازدید، مجموعه تیم ذوب آهن به همراه دو عضو 
هیئت مدیره باشگاه نیز حضور دارند. علیرضا منصوریان، سرمربی 
سبزپوشان که خود پیشــنهاد این بازدید را داده است، در جمع 
خبرنگاران درباره حضور تیمــش در مجموعه صنعتی ذوب آهن 
می گوید: ســال گذشــته پیش از پایان فصل، درخواست کردم 
بازدیدی از کارخانه ذوب آهن داشته باشیم که به خاطر فشردگی 
مسابقات، این امکان میسر نشد و امروز لیاقت انجام این بازدید را 
پیدا کردیم. پیش از این دربــاره ویژگی های کارخانه ذوب آهن و 
بخش های مختلف آن از جمله کوره بلند در اینترنت خوانده بودم 
و از زبان منصور یزدی زاده، مدیرعامل کارخانه، خاطراتی را شنیده 
بودم؛ ایشــان می گفت در بخش هایی از کارخانه شــدت گرما به 
قدری باالست که حتی به ۱5۰۰ درجه سانتی گراد هم می رسد و 
اگر کسی یک ماه به صورت بی وقفه در این شرایط کار کند، سیستم 

دمای بدن او از کار می افتد.
 تیم ذوب آهــن، نماینده 1۴ هزار پرســنل کارخانه 

ذوب آهن است
وی با بیان اینکه بیشتر کارگران کارخانه ذوب آهن پس از ۱۲ تا 
۱7 سال کار بازنشسته می شوند، می افزاید: به نظر من علت برکت 
باشگاه ذوب آهن ۱4 هزار کارگر و پرسنل آن هستند و ریشه اصلی 
باشــگاه ذوب آهن به کارخانه برمی گردد. منصوریان در ادامه به 
حضور تیمش در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا به عنوان تنها 
نماینده ایران در این مسابقات اشــاره می کند و می گوید: جدا از 
اینکه تنها نماینده و پرچمدار فوتبال ایران در مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا هســتیم، اما نماینده ۱4 هزار پرسنل 

کارخانه ذوب آهن محسوب می شویم که فارغ از هر رنگی، قلب آنها 
برای موفقیت تیم می تپد، پس با تمام وجود می جنگیم تا پرچمی 

که به امانت به دست ما داده اند، زمین نخورد.
وی می افزاید: امیدوارم بتوانیم پرچمدار کارخانه ذوب آهن، استان 
و شهر اصفهان و ایران باشیم و اعتقاد دارم که می توانیم با تالش و 

زحمت، نداشته های خود را جبران کنیم.
ذوب آهن هیچ گاه با 25 میلیارد تومان تیم داری نکرده 

است
در ادامه برنامه، سخنگوی باشــگاه ذوب آهن پاسخگوی سواالت 
خبرنگاران در این جلسه می شــود. احمد جمشیدی، در پاسخ به 
اینکه با محدود شدن بودجه باشگاه ذوب آهن، این نگرانی در بین 
ورزشکاران این باشگاه وجود دارد که برخی تیم های غیرفوتبالی 
منحل شــود، می گوید: اعضای هیئت مدیره ذوب آهن تصمیمی 
کلی برای بودجه تیم فوتبال و نزدیک به ۲5 رشــته فعال باشگاه 
گرفته اند. بودجه اعالم شــده یعنی همان ۲5 میلیارد تومان، در 
واقع بودجه باشگاه نیست و کمکی است که کارخانه ذوب آهن به 
باشگاه کرده اســت. وی با بیان اینکه باشگاه ذوب آهن هیچ گاه با 
۲5 میلیارد تومان تیم داری نکرده است، می افزاید: این بودجه که 

مجمع کارخانه ذوب آهن و اعضای هیئت مدیره کارخانه مصوب 
کرده اند، از طریق گرفتن اسپانســر و تعامالت مدیریت باشگاه با 
سایر بخش ها تقویت خواهد شد. ســخنگوی باشگاه ذوب آهن با 
بیان اینکه شــکی نیســت که باید در بودجه باشگاه صرفه جویی 
کنیم، ادامه می دهد: احتمال اینکه برخی تیم های باشگاه تعدیل 
شوند وجود دارد، اما در جلسه آینده هیئت مدیره در این خصوص 
تصمیم گیری می شود. وی در پاسخ به اینکه فکر می کند با جذب 
سایر منابع مالی، بودجه باشــگاه ذوب آهن به چه عددی برسد، 
می گویــد: برخی از مدیران عامــل باشــگاه ها رقم هایی را اعالم 
می کنند و سپس به بن بست می خورند. سقف بودجه باشگاه را 5۰ 
میلیارد تومان تعیین کرده ایم ولی اینکه به این رقم برســیم یا نه 
مشخص نیست، اما برای تقویت بودجه تالش خواهیم کرد و نباید 

ورزشکاران باشگاه را نگران کرد.
یکی از تیم هایی که از VAR سود می برد، ذوب آهن است

جمشیدی در پاســخ به ســوال خبرنگاری مبنی بر اینکه درباره 
راه اندازی سیستم VAR الزامی از سوی سازمان لیگ وجود داشته 
یا خیر، تصریح کرد: بعید می دانم VAR امسال انجام شود. رییس 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اعالم کرده اند که احتمال دارد 

در نیم فصل دوم این اتفاق بیفتد. تنها تیمی که در لیگ هجدهم 
بیشترین ضربه را از اشتباهات سهوی داوران دید، ذوب آهن بود؛ 
به طوری که ۱5 امتیاز را به همین دلیل از دســت دادیم و قطعا 
یکی از تیم هایی که از VAR سود می برد ذوب آهن است، اما بعید 
می دانم این کار امسال انجام شود. ســخنگوی باشگاه ذوب آهن 
درباره آخرین وضعیت ورزشگاه فوالدشهر نیز می گوید: ورزشگاه 
ذوب آهن یکی از ورزشــگاه هایی اســت که تا شروع لیگ نسبت 
به ســایر ورزشــگاه ها آماده تر خواهد بود. برای نصب گیت های 
الکترونیک در مرحله انتخاب پیمانکار هســتیم و با شروع لیگ 

مشکلی نخواهیم داشت.
حساسیتی که فوتبال دارد، در سایر رشته ها وجود ندارد

جمشیدی درباره میزان پرداخت قرارداد بازیکنان تیم های مختلف 
این باشــگاه هم می گوید: با تالش معاون مالی باشگاه 5 میلیارد 
تومان بودجه تأمین و قرارداد بازیکنان تیم فوتبال تســویه شده 
است. حساسیتی که فوتبال دارد، در سایر رشته ها وجود ندارد. به 
این تیم ها هم پرداخت داشته ایم و ورزشکاران باشگاه نگران این 
موضوع نباشند. باشگاه ذوب آهن با ۲5 رشته فعالیت می کند، در 

حالی که بسیاری از باشگاه های کشور تنها یک یا دو رشته دارند.
سخنگوی باشگاه ذوب آهن در پاســخ به سوالی درباره بالتکلیف 
بودن تیم بسکتبال این باشگاه، خاطرنشــان می کند: در جلسه 
هیئت مدیره باشــگاه در هفته جاری در ایــن خصوص تصمیم 
می گیریم و احتمال تعدیل یکی دو رشته وجود دارد، اما تیم های 
هندبال و بسکتبال حتما در فصل جدید به کار خود ادامه می دهند.

وی در پاســخ به اینکه پس از اتفاقات اخیر و جدا شــدن پیمان 
صداقت نیا  از جمع اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن، جانشین 
او چه زمانی معرفی می شود و آیا امکان بازگشت سعید آذری وجود 
دارد یا خیر، اضافه می کند: جواب دادن به این ســوال در اختیار 
من نیست و مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره کارخانه باید درباره 
آن تصمیم بگیرند. هم اکنون 4 نفر هستیم و آن طور که شنیده ام 
عضو پنجم به زودی معرفی می شود. در هیئت مدیره آن قدر تعامل 
وجود دارد که در تصمیم گیری ها هیچ اختالف و مشکلی نداریم 
و تمام هم و غم ما تقویت تیم ها به خصوص تیم فوتبال باشگاه در 

آستانه دیدار با االتحاد است.

مردان ذوب آهن نوای همدلی سر دادند
سمیه مصور گزارشی از حضور سبزپوشان اصفهانی در مجموعه صنعتی ذوب آهن؛
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افزایش 40 درصدی بودجه امسال شهرستان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

دیدگاه

ساماندهی معابر بافت تاریخی 
گذر چهارسوق، پایان می یابد

مدیر منطقــه پنج شــهرداری اصفهان گفت: 
ساماندهی معابر بافت تاریخی گذر چهارسوق 
حدفاصل خیابان سنگتراش ها تا خیابان خاقانی 
باپیمانکاری سازمان نوسازی و بهسازی پایان 
مردادماه ســال جاری تکمیل می شود. احمد 
رضایی اظهارکرد: طول پروژه گذر چهار سوق 
۴۵۰ متر با عرض متغیر هفت تا ۱۰ متر و کل 
پروژه سه هزار و ۹۵۰ متر است که ساماندهی 
آن از تاریخ ۲۶ آذرماه ســال گذشته آغاز شده 
است. مدیرمنطقه پنج شــهرداری اصفهان از 
پیشرفت ۸۸ درصدی ساماندهی بافت تاریخی 
گذر چهار ســوق خبرداد و خاطرنشــان کرد: 
پیش بینی می شــود تا پایان مردادماه ســال 
جاری پروژه ســاماندهی بافــت تاریخی گذر 
چهارسوق تکمیل و در اختیار شهروندان قرار 
می گیرد. وی اظهار کرد: برای ساماندهی گذر 
چهارســوق اقداماتی همچــون خاکبرداری، 
 خاک ریــزی، بتن ریــزی و ســنگ فــرش، 
پیاده روســازی، جدول گذاری، لوله گذاری و 
احیای کانال دفع آب های ســطحی این معبر 
همچنین پیش بینی برای غالف گذاری آبیاری 
فضای سبز باغچه گل های ایجادشده، انجام شد. 
رضایی با بیان اینکه محله سنگ تراش ها یکی از 
قدیمی ترین محالت جلفاست که این محدوده 
به لحاظ تعداد ســکنه مهم ترین بخش محله 
جلفا به شــمار می رود، گفت: در این محله ۱۳ 
کلیسای ارزشمند و تاریخی قدیمی وجود دارد 
این معبر به لحاظ موقعیت در بافت تاریخی و 
گردشگری قرار گرفته و محل تردد گردشگران 

داخلی و خارجی است.

یک کارشناس شهرسازی توضیح داد:
قطب های جاذب و دافع 

جمعیت در پهنه جغرافیایی 
اصفهان

یک کارشــناس شهرســازی اظهار کرد: مسئله 
مهاجرت از دو بعــد عام و خاص قابل بررســی 
اســت. مهاجرت در مفهوم عام خود یک فرآیند 
طبیعی از تغییــرات روندهای جمعیتی اســت 
بدین معنا که شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک 
و متوسط در مجموعه ســکونتگاه های انسانی و 
در یک پهنه جغرافیایــی جاذب یا دافع جمعیت 
می شوند. امیرحســین شــبانی افزود: به دلیل 
شــرایطی خاص، در زمانی مشخص و به واسطه 
تحلیل های جمعیتی بعضی از شهرها، جمعیت 
فرســت یا جمعیت پذیر می شــوند، بخشی از 
روندهــای جمعیتی با مهاجــرت تغییر می کند 
و شهر با گذشــت زمان، جمعیت ثابتی نخواهد 
داشت. این دکترای شهرسازی با اشاره به ویژگی 
مهاجرپذیری شهر اصفهان، خاطرنشان کرد: نبود 
ساختار کلی آمایش ســرزمینی از جمله دالیل 
مهاجر پذیری کالن شهر اصفهان است، چنانچه 
طرح آمایش سرزمین برای شهرها و روستاهای 
اقماری شهر مادر تعریف شود و نقشی متفاوت از 
نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به آنها 
داده شود، مشکل مهاجر پذیری شهر مادر و مهاجر 
فرستی شهرها و روستاهای اطراف رفع می شود.

شبانی با بیان اینکه باید به طرح آمایش سرزمین 
در قالب یک ساختار ملی توجه کرد، تصریح کرد: 
طرح آمایش سرزمین موجب می شود تا در یک 
پهنه جغرافیایی با قطب های قوی جمعیت فرستی 
و جمعیت پذیری مواجه نباشیم. وی با اشاره به 
اینکه مسئله مهاجرت دارای مزایا و معایبی است، 
ادامه داد: مســئله مهاجرپذیری شــهر اصفهان 
جنبه های منفــی و مثبتی دارد، بــه طور مثال 
ساختار و بافت اجتماعی شهر به دلیل مهاجرت 
نسبت به چند دهه گذشــته، دستخوش تغییر 
شده؛ اما افراد نخبه ای نیز در خالل این مهاجرت به 
شهر اصفهان وارد شده اند. برخورداری نسبی شهر 
اصفهان نسبت به شهرها و استان های همجوار و 
محرومیت های اجتماعی و اقتصادی استان های 
همجوار اصفهان موجب شده است این کالن شهر 
یک جــاذب قوی جمعیت در پهنــه جغرافیایی 

اطراف خود و حتی در کشور باشد.

استاندار اصفهان:
 مسئوالن باید گوش شنوای 

همه مردم باشند
استاندار اصفهان در همایش چهلمین سال برگزاری 
نمازجمعه اظهار داشت: مردم هوشیار استان اصفهان 
با حضور پرنشاط و با میل و رغبت خود، سنگرهای 
نماز جمعه را حفظ کرده اند و عشق و دوستی خود 
را به والیت ابراز می دارند که این امر از برکات الهی 
اســت. عباس رضایی ادامه داد: روایات و احادیث 
بســیاری در خصوص اهمیت نمــاز جمعه وجود 
دارد که پس از انقالب اســالمی، این فرضیه الهی 
به فرمان امام خمینی )ره( برای اولین بار در تهران 
برگزار شد و امروزه شــاهدیک جمعیت باشکوه در 
سراسر کشور درحال برگزاری نماز جمعه هستیم 
که بسیار اثربخش اســت. وی با بیان اینکه برکات 
نماز جمعه برای همه مردم و مســئوالن مشــهود 
اســت، گفت: افرادی هم که به دالیلــی نتوانند در 
این فریضه الهی شــرکت کنند از طریق اســتماع 
خطبه های نمازجمعه از صدا و سیما، از معارف آن 
بهره مند می شــوند. رضایی اضافه کرد: ائمه جمعه 
اســتان به خوبی نقش هدایتگری خود را در استان 
اصفهان ایفا کرده اند که جای تقدیر و تشکر دارد. وی 
تصریح کرد: دســت اندرکاران برگزاری نمازجمعه 
در سطح استان نیز انسان هایی خدوم هستند که با 
عشق وعالقه و صداقت، در سرما و گرما از استراحت 
خود می گذرند و در برپایی این نماز فعالیت می کنند. 
استاندار اصفهان عنوان کرد: در شرایط فعلی، کشور 
با محدودیت هایی روبه رو است که این موضوع را به 
خوبی در تریبون های نماز جمعه می توان چهره به 
چهره با مردم در میان گذاشت؛ چراکه معتقدم انس 
بامردم، امیدآفرین است. وی اضافه کرد: در سفری 
که به شهرستان فریدن داشــتم، در مالقاتی چند 
ساعته با ۱۴7 نفر دیدار کردم که همین دیدارهای 

بی واسطه توانست مشکالت بسیاری را رفع کند. 

معاون سیاسی سپاه مطرح کرد:
دشمن با سیاه نمایی به دنبال 

القای فرهنگ »نمی توانیم« است
معاون سیاسی ســپاه پیرامون نقش جوانان در 
اجرای بیانیــه گام دوم انقالب اســالمی، اظهار 
داشــت: هدف راهبردی مقام معظم رهبری در 
ابالغ این بیانیه، شکل گیری یک حرکت عمومی 
و انجام یک اتفاق موثر در کشــور و آن برداشتن 
گام دوم انقالب است. ســردار یدا... جوانی گفت: 
ملت ایران، گامی بلند و یک مســیر ۴۰ ساله را 
طی کرد و دســتاوردهای ارزشــمندی را نیز در 
طی این ســال ها به دســت آورد، ولی چون این 
حرکت چشــم اندازی بزرگ؛ یعنی تحقق تمدن 
اسالمی دارد، ما باید در راستای گام اول، گام دوم 
انقالب را نیز برداریم و شرایط را برای رسیدن به 
چشــم انداز خود فراهم کنیم. وی گفت: دشمن 
به دنبال القای این نکته اســت که این ۴۰ سال 
انقالب دستاوردی نداشــته؛ درحالی که واقعیت 
چیز دیگری است و با وجود اینکه در بعضی جاها 
کاستی داشتیم و دستاوردهایمان درخور انقالب 
نبود؛ اما در خیلی جاها شگفتی آفریدیم. دشمن 
در تصویرســازی های غلط به دنبال القای یأس و 
ناامیدی است و با برجسته کردن سیاهه  ها و نقاط 
ضعف روی واقعیت  ها سرپوش می گذارد و نسل 
جوان برای اینکه بتواند در امتداد نســل گذشته 

حرکت کند باید امید داشته باشد.

خاموشی های گسترده در تابستان سال گذشته بار 
دیگر ضرروت توجه به صرفه جویی در مصرف برق 
به عنوان یکی از انرژی های حیاتی در زندگی انسان 
را نشــان داد، موضوعی که اهمیت توجه به آن در 
کشورهای توسعه یافته به خوبی شناخته شده و از آن 
به عنوان یکی از عوامل کلیدی در مدیریت مصرف 
انرژی نام برده می شد از این رو اعضای هیئت دولت 
در سال گذشته با تدوین بخشنامه بر صرفه جویی 
در نهاد و ســازمان های دولتی به عنوان بزرگ ترین 
مصرف کننده های برق در کشــور تاکید کردند. در 
این بخشــنامه از مدیران این مجموعه ها خواسته 
شد تا با انجام اقدامات موثر از مصرف بی رویه انرژی 
جلوگیری کنند. در همین راستا شهرداری اصفهان 
به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی 
الکتریکی در استان اقدام به تشکیل کمیته مدیریت 
مصرف انرژی و تعریف برنامه های کوتاه مدت، میان 

مدت و بلند مدت در این زمینه کرد.
شــهرداری اصفهــان یکــی از بزرگ تریــن 
مصرف کنندگان انرژی الکتریکی در اســتان است 
که با بیش از ۱۲۰۰ اشــتراک برق در سطح مناطق 
و ســازمان های خود ســاالنه با مصــرف ۹۰ هزار 
مگاوات ســاعت برق، افزون بــر ۱۲ میلیارد تومان 
برای ارائــه خدمات به شــهروندان هزینه می کند. 
وجود برخی تاسیســات ویژه از جمله ۳۸۰ آبنما و 
۴۵ هزار پایه روشــنایی داخل پارک ها، شهرداری 

 اصفهان را به بزرگ ترین 
مصــرف کننــده بــرق 
تبدیل کــرده اســت، از 
ایــن رو ســعی شــده با 
اقدامــات فنــی و رعایت 
الگوی مصــرف، آبنماها 
در ســاعات خارج از پیک 
برق روشــن شود.تعویض 

المپ های پرمصرف که در نورپردازی پارک ها، معابر 
و ساختمان ها از آن استفاده شده، یکی از برنامه های 

کوتــاه مــدت و نصــب 
آبگرمکن های خورشیدی 
یکــی از برنامه های میان 
مدت شــهرداری در این 
زمینه بود.ممیزی، احصا و 
ساماندهی وضعیت موجود 
اشــتراکات در مجموعه 
شهرداری، گام بعدی این 
کمیته اســت که مدیر بهینه ســازی، تعمیرات و 
نگهداری تاسیسات شهری شــهرداری به آن اشاره 

می کند و می گوید: کمیتــه مدیریت مصرف انرژی 
با عضویت حوزه های مختلف شــهرداری، مناطق، 
ســازمان ها و امور هشتگانه شــرکت توزیع برق به 
صورت مستمر و در راستای همگامی با شهروندان 
اصفهانی همچنین اجرای دستورالعمل های وزارت 
نیرو تشــکیل جلســه می دهد. به گفتــه این مقام 
مسئول شهرداری با انجام این اقدامات ۴۰۰ میلیون 
تومان پاداش مصرف بهینه بــرق را در قبوض خود 
از سوی شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان 
دریافت کرد.امیرحسین ملکپور با اشاره به روش های 
مدیریت بهینه مصرف برق در ۱۳۰ پروژه نورپردازی 
سطح شهر، ادامه می دهد: با اســتفاده از تجهیزات 
مکمل و کاهنده انرژی به کاهــش قابل توجهی از 
ســطح مصرف انرژی در این پروژه ها رســیده ایم.

وی می افزاید: سعی شــده حتی االمکان از احداث 
پروژه های جدید خــودداری و لــوازم و تجهیزات 
سطح شهر بازسازی و تعمیر شود تا مصرف برق آنها 
کاهش پیدا کند. شهرداری اصفهان در سال گذشته 
نیز توانسته بود در مدیریت مصرف برق گام بلندی 
بردارد؛ به طوری که به گفته معاون خدمات شهری 
شــهرداری این مجموعه اسفندماه سال گذشته، به 
عنوان نهاد برتر مدیریت مصرف انرژی، شناخته شد 
و توانست رتبه دوم توسعه انرژی های تجدیدپذیر را 
به دست آورد. پرداخت پاداش بیش از سه میلیارد و 
7۰۰ میلیون ریال به شهرداری از سوی شرکت توزیع 
برق شهرستان در سال گذشته مورد دیگری است که 

حسین امیری به آن اشاره کرده است.

مدیریت شهری، پیشگام در صرفه جویی انرژی

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در هشتاد و هفتمین جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: تنها عنصر بی بدیل و 
غیرقابل جایگزین که باید جایگاه ویژه آن را به مردم بشناسانیم، 
وجود نیروی انسانی بومی است که برای ارتقای کشور خود تالش 
کرده اند و در عرصه تولید و توســعه کشور نیازمند حضور چنین 
نیروهای کارآمد و مولدی هستیم. فتح ا... معین اضافه کرد: میزان 

کارایی و مهارت های نیروی انسانی، مجزا از تحصیالت آکادمیک 
است و نیروهای فارغ التحصیل که جنبه های تئوریک دانش آنان 
قوی است، برای ارتقای مهارت خود، نیازمند آموزش های مکمل 
هستند. وی گفت: نیاز جامعه به مهارت توسط سازمان آموزش 
فنی وحرفه ای پاسخ داده می شود و برای آنکه کمبودی در کشور 
احساس نشود، باید از ظرفیت آن فعالیت ها استفاده کنیم. رییس 

شورای اســالمی شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه نیاز به حضور 
نیروهای با صالحیت همواره در اجرای پروژه های عمرانی احساس 
می شود، خاطرنشــان کرد: صدور گواهینامه های مهارت توسط 
سازمان آموزش فنی وحرفه ای حتی برای اشتغال در کشورهای 
دیگر نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد که این اقدامات سازمان 

نشان از نقش این فعالیت ها در توسعه کشور دارد.

رییس شورای اسالمی شهر:
اجرای پروژه های عمرانی، نیازمند نیروهای باصالحیت است

  پرداخت پاداش 400 میلیونی شرکت توزیع برق شهرستان به شهرداری اصفهان؛

رییس هماهنگی امور مناطق ۱۵ گانه شهرداری 
اصفهان گفت: تابستان امسال مشارکت شهروندان 
در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی شــهر 
قابل توجه و کم نظیر است؛ به طوری که نه تنها در 
برنامه های اجرا شده، شهروندان منفعل نبوده، بلکه 

برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شده 
که بازی و تفریح توســط شهروندان 
انجام شود. امیرحسین ستوده فر اظهار 
کرد: تقویت نشاط اجتماعی، یکی از 
اولویت های شهرداری اصفهان است، 
از این رو بســترهای مناسب تقویت 
نشــاط اجتماعی در فصل تابستان 
با توجه به اوقات فراغــت نوجوانان، 
جوانان و خانواده ها فراهم شده است. 

وی افزود: در معاونــت فرهنگی و به خصوص در 
مناطق ۱۵ گانه، توجه به اوقات فراغت نوجوانان، 
جوانان و خانواده ها به صــورت جدی پیگیری و 
 انجام می شــود. رییس هماهنگــی امور مناطق

 ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری 
بیش از ۴۵۰ عنوان برنامه فرهنگی در ایام تابستان 
در محالت مختلف شــهر اصفهان، تصریح کرد: 
از جمله این برنامه ها »نشاطســتان« است که با 
هدف تقویت نشاط اجتماعی و ایجاد شور و نشاط 

در بین خانواده ها در تمام بوستان ها، پارک ها، و 
گردشگاه های محله های شــهر به ویژه در نقاط 
کمتر برخوردار و محروم و حاشیه ای شهر برگزار 

می شود. 

رییس هماهنگی امور مناطق ۱۵ گانه شهرداری مطرح کرد:

مشارکت کم نظیر شهروندان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهر
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
شــهرداری ها از اصلی ترین متولیان پروژه های 
کف سازی و روکش معابر از بُعد اجرایی و نظارتی 
هســتند، اظهار کرد: توجه به کیفیت معابر به 
عنوان شریان های اصلی شهر، تاثیر بسزایی در 

هدایت و کنترل ترافیک شهر خواهد داشت، از 
این رو اهمیت و ضرورت اجــرای این پروژه ها 
که در حیطه وظایف شهرداری ها جهت تامین 
 رفاه شــهروندان است، بســیار مهم و ضروری

 است. 
مسعود قاسمی تصریح کرد: متاسفانه بسیاری 
از حفاری های انجام شــده در معابر شــهری با 
وجود تعهدات پیمانکاران برای مرمت آسفالت 
بعــد از عملیــات حفــاری، همچنــان بدون 
آســفالت باقی می ماند و نشســت 
آن در طــول زمــان باعــث تبدیل 
 شــدن به نقــاط حادثه خیز شــده

 است.
 وی با اشــاره به نبود مدیریت واحد 
شهری و مشکالت ناشی از آن، ادامه 
داد: اجــرای برخــی از حفاری ها از 
انجــام، مرمــت و مناسب ســازی 
آســفالت برخی از معابر جلوگیری 
می کند کــه در این راســتا توجــه و همراهی 
مسئوالن دستگاه های خدمت رسان برای اجرای 
زیرســاخت های الزم و ترمیم آسفالت مناسب 

پس از انجام حفاری، الزم و ضروری است.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان:

ترمیم آسفالت معابر در اولویت اقدامات عمرانی قرار دارد

سعی شده حتی االمکان از احداث 
پروژه های جدید خودداری و 

لوازم و تجهیزات سطح شهر 
بازسازی و تعمیر شود تا مصرف 

برق آنها کاهش پیدا کند

مجید صفاری- شهردار بادرود

آگهی مزایده نوبت دوم
شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات 
آیین نامه مالی شهرداری ها، بازیافت زباله شهر در محل ترانشه را طی قرارداد اجاره به 
اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از 
تاریخ نشر اولین آگهی جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد و مدارک شرکت 

در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
 ۱- مدت قبول پیشــنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز 

می باشد.
۲- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۴- برندگان اول ودوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها 

به ترتیب ضبط خواهد شد.
۵- پیشنهاد دهندگان می بایست ۵ درصد مبلغ اجاره بهاء سالیانه را تحت عنوان سپرده 
شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب 
شماره ۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۰۱ نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.

۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است و متقاضی با امضای 
اسناد شرکت در مزایده متعهد به پذیرش کلیه شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود.

م الف:540506 حسین دهقان- شهردار محمدآباد

آگهی مزایده فروش زمین نوبت دوم )چاپ اول(
شهرداری محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوزهای شماره ۹7/۳7۰ مورخ ۹7/۸/۱۳ و ۹7/۵7۲ مورخ ۹7/۱۰/۳۰ و ۹۸/7۹ مورخ ۹۸/۴/۱۶  شورای محترم اسالمی 

شهر محمدآباد نسبت به فروش تعداد ۴ پالک زمین خدماتی و تجاری با مشخصات ذیل اقدام نماید.

متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده و دریافت و تحویل مدارک شــرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تاپایان وقت 
اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ به شهرداری محمدآباد مراجعه نمایند.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
زمان تحویل پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۵/۲۳

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۲۴
تلفن تماس: ۴۶۶۵۲۵۴۱-۰۳۱ و ۰۳۱-۴۶۶۵۲۴۶۵

م الف:540519

شماره ردیف
پالک

مساحت/
قیمت کل کارشناسی کاربریمتر مربع

پالک )ریال(
سپرده شرکت 

آدرس محلدر مزایده

مجتمع تجاری خدماتی الغدیر۴۵۲/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۶۰۰/۰۰۰خدماتی۱۵۱۱۹

مجتمع تجاری خدماتی الغدیر۱/۸۹7/۵۰۰/۰۰۰۹۴/۸7۵/۰۰۰خدماتی۲7۱۲۶۵

بلوار امام خمینی)ره(- روبروی ۳۶۲/۵۰۰/۰۰۰۱۸/۱۲۵/۰۰۰تجاری۳۲۱۲۵
دبیرستان خدیجه کبری

بلوار امام خمینی)ره(- روبروی ۴۰۲/۴۰۰/۰۰۰۲۰/۱۲۰/۰۰۰تجاری۴۲۲۲7/7۵
دبیرستان خدیجه کبری

افزایش 40 درصدی بودجه امسال شهرستان اصفهان
فرماندار اصفهان با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی بودجه امسال شهرستان اصفهان نسبت به سال گذشته گفت: 
بودجه امسال 7۶۰ میلیارد ریال تعیین شده که این اعتبار براساس شاخص ها و توافق منطقه ای بین ۴۰۰ پروژه 
تقسیم می شود. حسین سیستانی با بیان اینکه بیشترین میزان این بودجه برای نوسازی مدارس اختصاص یافته، 
افزود: ۳ درصد بودجه که از منابع نفت وگاز است نیز برای مناطق محروم هزینه می شود. وی افزود: کارشناسان 

در فرمانداری این بودجه را با ۶۰۰ نفر ساعت روز مصوب و برای ابالغ به ارگان ها و نهادها آماده کرده اند.

 نرگس طلوعی
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
صله ارحام خود کنید؛ حتی اینکه سالم کردن 

باشد.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

خشونت از اندیشه آگاهانه، تغییرات فیزیولوژیکی و رفتارهایی 
در ارتباط با آن تشکیل می شود. بنابراین موفق ترین روش ها در 
برخورد با خشم، روش های مقابله ای، شناختی، قرار گرفتن در 
آرمیدگی و اصالح رفتار است. برای مقابله با خشم باید برخورد 
مناسب، بجا و مؤثر داشت. بهترین کار ممکن، این است که با 
روش های مختلف آشنا شــوید تا در هر زمان و برحسب نیاز، 
بتوانید از یک یا چند شیوه استفاده کنید. با توجه به فعالیت ها 
و نتیجه گیری های کارول تاوریس )۱۹۸۲( و هارولد ویسینگر 
)۱۹۸۵( و نیز با رعایت اصول برنامه هــای دوازده مرحله ای 
اصالح رفتار، بــرای برخوردهای خالق تر، ایــن راهکارها را 

مطالعه کنید:
۱-سبک خشم خود را بشناسید. آیا سبک خشم شما انفعالی 
است یا پویا؟ آیا معموال خشــمتان را در خود نگه می دارید؟ 
خشم شما جسمانی است؟ منفجر شونده است، خود مجازاتگر 
است یا مخفی کننده؟ دقت کنید و ببینید که چگونه خشمتان 

را بروز می دهید.
۲-خشمتان را ثبت کنید. زمان هایی را که خشمگین می شوید 
در دفترچه ای یادداشت کنید. آیا می توان بروز خشم را در شما 
 پیش بینی کرد؟ دلیل خشمگین شدنتان را از خود بپرسید؟ 
به تدریج و بعد از چند بار ثبت کردن، به انگاره ها یا رفتارهایی 

که منجر به خشم شما می شوند، پی خواهید برد.
۳-بیاموزید که از شدت خشم خود بکاهید. به جای اینکه بالفاصله 
خشمتان را بروز دهید، تا ده بشــمارید، دور ساختمان منزلتان 
قدم بزنید، یک لیوان آب بنوشــید، چند نفس عمیق بکشید. با 
تصویرسازی ذهنی در حالت آرامش قرار گرفته، کمی آرام بگیرید 
و بعد خشمگین شوید. بررسی های به عمل آمده، نشان می دهند 
که پاسخ خشم، تقریباً سریع است و آثارش تا مدت ها باقی می ماند. 
پس بهتر است به خود، ۱۰ تا ۲۰ ثانیه فرصت بدهید تا بتوانید بر 
ذهنتان غالب شوید. در حالی که در اوج خشم به سر می برید، هیچ 
گفت  وگوی منطقی و عاقالنه ای را درک نخواهید کرد. از این رو، 
به خود فرصت اســتراحت بدهید و برای لحظاتی از صحنه خارج 
شوید تا آرام بگیرید. با خارج شدن از صحنه، بر احساساتتان مسلط 
می شوید و چشم اندازی مؤثر از شــرایط به دست می آورید، اما به 
خاطر داشته باشید که بعد از خارج شــدن موقتی از صحنه، باید 

دوباره و بالفاصله به صحنه بازگردید.
۴-به خشم خود فکر کنید. چگونه می توانید از خشم خود به گونه ای 
سازنده استفاده کنید تا همه اشخاص درگیربا آن، احساس بهتری 
پیدا کنند؟ خشم، با خود انرژی فراوانی دارد. چگونه می توانید به 
بهترین شکل از این انرژی استفاده کنید؟ سعی کنید که بیاموزید 

انرژی خشم را به جای تخریب، به سوی سازندگی هدایت کنید.
۵- با همه احساسات خود راحت برخورد کنید و بیاموزید که آنها را 
به گونه ای سازنده ابراز کنید. کسانی که بیش از دیگران تحت تأثیر 
بیماری های ناشی از استرس قرار می گیرند، اشخاصی هستند که 
نمی توانند احساسات خود را آشکار و مستقیم ابراز کنند. پس خشم 
خود را نادیده نگیرید و از آن اجتناب نکرده یا آن را سرکوب نکنید. 
خشم شباهت زیادی به اسید دارد؛ پس باید خنثی شود و تنها با 

ابراز خالقانه آن است که می توان آن را خنثی کرد.
۶- از قبل برنامه ریزی کنید. برخی از صحنه ها و موقعیت های خشم 
برانگیز را از قبل می توان پیش بینی کرد. این موقعیت ها را شناسایی 
کنید و رفتار مناسب نســبت به آنها را بیاموزید. تعامل و تبادل با 
اشــخاص )مثال در گردهمایی های خانوادگی و شغلی، راه بندان، 
صف های بلند صندوق و ...( از جمله موقعیت های احتمالی برای 
خشمگین شدن هستند. در نتیجه بهتر است بکوشید تا اوقات خود 

را از قبل و البته مدیرانه برنامه ریزی کنید.

چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

پیامدهــای ممکنــه، بعد 
پیامدهای متصوره ... در 
آن صورت هرگز از اولین 
فکری که ما را به درنگ 
واداشت، فراتر نخواهیم 

رفت!

کوری
ژوزه ساراماگو

وقتی تصمیم گرفتن 
خیلی سخت می شه!

باید گفــت این نیز حقیقت 
دارد کــه اگــر پیــش از 
بخواهیــم  عملــی  هــر 
پیامدهــای آن را ســبک و 
ســنگین کنیــم، صادقانه 
آنها را بســنجیم؛ نخســت 
پیامدهــای اولیــه، بعــد 
پیامدهــای محتملــه، بعد 

باستان شناسان بریتانیایی با کشــف تکه ای از بطری عطر ۱۸۰۰ ساله  اعالم 
کردند که راز این تکه باســتانی را حــل کردند. این تکه اثر باســتانی ابتدا در 
ســال ۲۰۱7 میالدی در ویالیی در »چد ورت« انگلیس کشــف شد و اکنون 
باستان شناسان اعالم کردند که این تکه بخشی از بطری تاریخی قدیمی عطر 
بوده که صاحبانش در گذشته های دور از آن استفاده می کردند و نشان می دهد 
۱۸۰۰ سال پیش نیز رومیان از عطر برای خوشبو شدن استفاده می کردند. این 
اثر ارزشمند بنا بر تحقیقات انجام شده، در اوکراین ساخته شده و پس از گذر از 
دریای سیاه، به بریتانیا منتقل شده و در معامالت تجاری به فروش رسیده است.

کشف بطری عطر 1800 ساله رومی

نوعی سوسک موسوم به سوســک کرگدنی با حمله به درخت های نارگیل در 
کشور جزیره ای وانواتو، صنعت تولید نارگیل در آن را به مرز نابودی کشانده و 
همین امر، کسب درآمد توسط ده ها هزار نفر از مردم این جزیره را- که با فروش 
نارگیل امرار معاش می کنند- دشوار کرده است. سوسک های کرگدنی اولین بار 
در ماه می در سواحل شمال غربی این جزیره مشاهده شدند که فاصله زیادی نیز 
با پایتخت آن شهر- ویال ندارد، اما حاال در نقاط مختلف جزیره مذکورمشاهده 
شده اند. کاپرا یا مغز نارگیل یکی از مهم ترین اقالم صادراتی این جزیره است که 

به علت هجوم سوسک ها به درخت های نارگیل، قابل برداشت نیست.

سوسک ها صنعت نارگیل وانواتو  را تهدید می کنند

تفریحات فوق الکچری که فقط ثروتمندان از پس مخارجش بر می آیند )2(
 کلکسیون هنری: هر هنردوستی باید در نمایشگاه یا گالری های هنری حضور داشته باشد و احتماالً یکی از آثار هنری موردعالقه اش 
را هم خریداری کند. این یکی از سرگرمی های جهان به شمار می رود که اتفاقا بسیار هم گران قیمت است. در بعضی از مزایده های آثار 
هنری، نقاشی هنرمندان مشهور یا مجسمه های مجسمه سازهای شناخته شده، با قیمت های میلیون دالری توسط میلیاردرها خریداری 
می شوند. به طور مثال می توان به نقاشی Salvator Mundi اشاره کرد؛ یک نقاشی رنگ  و روغن از حضرت مسیح که توسط هنرمند 
بزرگ تاریخ؛ یعنی لئوناردو داوینچی در قرن ۱۶ میالدی کشیده شده است. این یک نقاشی معمولی در قرن ۱۶ رنسانس ایتالیا به شمار 
می رفت. اما در نوامبر ۲۰۱7 میالدی، این نقاشی به سازمان فرهنگی و گردشگری ابوظبی با قیمت ۴۵۰ میلیون دالر فروخته شد که 
عنوان »گران  قیمت ترین نقاشی فروخته شده در جهان« را برایش به ارمغان آورد. برای بسیاری از میلیاردرهای جهان، داشتن کلکسیون 
آثار هنری، یکی از سرگرمی های جذاب و باکالس است. آنها میلیون ها دالر برای خرید یک اثر هنری پرداخت می کنند و با  این کار بسیار 
خوشحال می شوند. به طور مثال، دختر پرزیدنت ترامپ -  ایوانکا ترامپ - یکی از کلکسیونرهایی است که نقاشی های بسیار گران قیمتی 

خریداری کرده و در مجموعه خود نگهداری می کند.
کلکسیون خودرو: اسباب بازی مردان بزرگسال، ماشین است و اغلب هم یک مدل خودرو کفاف هیجانشان را نمی دهد. البته باید بدانید 
بین اینکه ماشین دوست داشته باشید یا ماشین را به عنوان سرگرمی انتخاب کنید، تفاوت زیادی وجود دارد. بیشتر مردها عاشق خودرو 
هستند، اما شمار کمی از آنها توانایی خرید خودروهای متنوع و به تعداد زیاد را دارند. این پسربچه های بزرگ را با عنوان کلکسیونر ماشین 
می شناسیم. هر چه قیمت خودرو باالتر باشد، هیجان این افراد برای خرید بیشتر است؛ به این خاطر که هر کسی توان مالی خرید چنین 
وسیله های نقلیه ای را ندارد و همین باعث می شود به اولویت اصلی خرید کلکسیونرها تبدیل شود. در کشورهای خاورمیانه، خانواده های 
سلطنتی که سبک زندگی خاصی دارند، ثروت کافی برای کلکسیونر شدن ماشــین را دارند. برخی از شاهزاده های جهان نیز جزو این 
دسته هستند. در ابوظبی، شیخ سلطان بن زاید مجموعه بسیار بزرگ و عجیب و غریبی از انواع خودروهای کالسیک و مدرن دارد که در 

گالری ماشین SBH نگهداری می شوند. در این کالکشن ۵ بوگاتی ویرون وجود دارد که هر کدام از آنها ۱/۵ میلیون دالر قیمت دارند.

وبگردی

یک مرد آمریکایی برای تولد همسرش که عاشق خریدهای آنالین بود، یک 
هدیه بسیار جالب تهیه کرد. او تصمیم گرفت کیک تولد همسرش را به شکل 
یک بسته ارسالی آمازون طراحی کند. این خانم که امیلی مک گویر نام دارد، 
وقتی کیک خود را تحویل گرفت، ابتدا تصور کرد که یکی از بسته های خرید 
جدید خود را تحویل گرفته؛ این در حالی بود که در واقع کیکی تحویل گرفته 
بود که شبیه بسته خرید بود. این خانم پس از اینکه متوجه خالقیت همسرش 

شد، به سرعت از این کیک جالب عکس گرفت و در فیس بوک قرار داد.

هدیه تولد جالب یک مرد آمریکایی به همسرش

فراخوان هفتمین »دوساالنه داستان کوتاه 
نارنج« منتشر شد

پایگاه رســمی دوســاالنه داســتان کوتاه نارنج، طی مراسمی با 
حضور هنرمنــدان و عالقه مندان، از پوســتر و فراخوان هفتمین 
»دوساالنه داســتان کوتاه نارنج« رونمایی و این دوساالنه، رسما 
کار خود را آغاز کرد. دبیر این دوســاالنه با بیــان اینکه مهم ترین 
ویژگی دوساالنه نارنج، مستقل بودن و سالمت برگزاری آن است، 
گفت: خوشبختانه نگاه کامال حرفه ای به این دوساالنه وجود دارد 
و امیدواریم بتوانیم با همکاری همــه عالقه مندان، آن را با بهترین 
کیفیت برگزار کنیم. محمد بادپر، با اشــاره به اینکه این دوساالنه 
از ســال ۱۳۸۶ تاکنون در حال برگزاری است، افزود: این دوره نیز 
مانند دوره های قبل؛ »کارگاه داســتان باران« و »انجمن اهل قلم 
شهرستان جهرم« در موسســه فرهنگی هنری نارنج با همکاری 
»اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس« و »اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان جهرم« و مجموعه مدیریتی شهرستان جهرم 
برگزار خواهد شــد. بادپر اضافه کرد: موضوع جشنواره نارنج آزاد 
است و هر شخص در سراسر دنیا می تواند تا آخر شهریورماه دو اثر 
 را که حداکثر ۴۰۰۰ کلمه باشد، از طریق ایمیل جشنواره به نشانی

 dastannaranj@gmail.com و یا از قسمت ارسال اثر سایت 
رسمی جشنواره به آدرس www.dastannaranj.ir ارسال کند. 

دهلیز انتظار
دهلیز انتظار، روایت داســتانی از تنهایی و رهایی یک فرمانده 
خســته و زخمی در عملیات کربالی ۴ اســت؛ فرمانده گردان 
پیاده ای که در میان ده ها قایق، تنها قایق او به مدد غواص های 
خط شکن در آن سوی اروند می رســد و بعد از یک روز نبرد در 
ساحل عراق با اصرار برادر خود صمد که زخمی شده بود، مجبور 
به بازگشت شده و به ناچار داخل یک کشتی در فاصله ای نزدیک 
به ساحل دشمن پنهان می شود. حمید حسام متولد سال ۱۳۴۰ 
هجری شمسی، نامی آشنا در عرصه خاطره نگاری و داستان دفاع 
مقدس است.  وی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته 
زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است که سابقه معاونت 
ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
را نیز در کارنامه دارد. حمید حســام با کتــاب »غواص ها بوی 
نعنا می دهند« که نوعی خاطره نــگاری در حوزه ادبیات دفاع 
مقدس است، به جامعه ادبی معرفی شــد. »غواص ها بوی نعنا 
می دهند«؛ اولین اثر از حمید حسام است که همزمان با سی و 
دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران توسط انتشارات شهید 
کاظمی تجدید چاپ شده اســت. مجموعه داستان های کوتاه 
»دهلیز انتظار« اثر دوم این نویســنده است که پس از مدت ها 

چشم انتظاری، در این انتشارات به چاپ رسیده است.

مسجد هیچ جایگاهی برای رقابت 
انتخاباتی نیست

حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانی، معاون وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و دبیر ســتاد عالی کانون های فرهنگی- هنری 
مســاجد، در چهارمین همایش ســیدالعابدین )ع( در دارالقرآن 
عالمه طباطبایی )ره( با تمجید از عالمــه طباطبایی )ره( گفت: 
گوشت و خون و پوست عالمه طباطبایی با قرآن آمیخته شده بود 
و وی عشق و ارادت به قرآن داشت. وی افزود: تنها راه نجات بشر 
امروز، انس با قرآن و اهل بیت است و این نسخه برای تمام اعصار و 
آحاد بشر است. باالترین سرمایه نظام جمهوری اسالمی گاز و نفت 
و پول ملی و ذخایر نیســت و ذخیره همیشه باقی ماندنی، همین 
انس با قرآن و اهل بیت )ع( است. ارزانی، با بیان اینکه وظیفه ذاتی 
حوزویان، ارتباط با جوانان در دل مسجد است، تصریح کرد: مسجد 
بدیل ندارد و بهترین فضاست؛ هیچ خانه ای جز مسجد برای خدا 
نیست. ما متأسفانه در کنار مساجد، بدیل هایی درست کرده ایم؛ در 
حالی که خود مسجد، دانشگاه است. وی با بیان اینکه برند »بچه 
مسجدی« به نام کانون ها ثبت شده و به آن افتخار می کنیم، افزود: 
خیانت است کسی در مسجد از حزب و جناح و گروهی بخواهد دفاع 
کند. ما سرباز والیت هستیم و از والیت دفاع می کنیم و مسجد هیچ 

جایگاهی برای رقابت انتخاباتی نیست.

دیدگاهخبر کتاب

پویش مردمی 
»برای شهید«

گروهی از مردم شــهر 
اقدامــی  در  تهــران 
خودجوش، پویشی مردمی 
با عنوان »برای شهید« به 
منظور رســوب زدایی و 
مرمت ســنگ های مزار 
شهدای بهشت زهرا)س( 

به راه انداخته اند.

اینستاگردی

حسن پورشیرازی با تیپ راحت و خودمانی

حدیث میرامینی و دلتنگی برای فرنگیس و ماجراهایش

حسن پورشــیرازی با انتشــار این عکس 
نوشت: »قسم« محسن تنابنده از ۹ مرداد 
به سینماها می آید. فیلم سینمایی »قسم« 
به کارگردانی محسن تنابنده، بعد از حضور 
موفق در جشــنواره فجر، از ۹ مرداد ماه به 
سینماها می آید. دومین فیلم محسن تنابنده 
در مقام کارگردان در جشنواره فجر با واکنش 
مثبت منتقدان مواجه شد و جزو فیلم های 

برتر آرای مردمی این جشنواره بود.

 حدیث میرامینی با انتشار این عکس 
نوشت: کم کم به پایان پخش سال های 
دور از خانه نزدیک می شیم، دلم برای 
فرنگیس و ماجراهاشون تنگ می شه.

خانواده خاله خاور بــه من یاد داد که 
هر کســی از هر طبقه اجتماعی با هر 
موقعیتی کــه داره، می تونــه گاهی 
خوشبختی رو از ته دلش احساس کنه، 
فقط کافیه خنده و خوشحالی و محبت 
رو فراموش نکنه، امیدوار باشه و تحت 
هیچ شرایطی نا امید نشه و هر جایی 
که هست تنوردلش روشن و زندگیش 

ادامه داشته باشه.

نازنین بیاتی با انتشــار این عکس نوشت: تنها گذاشتن؛ یک عادت دیرینه 
است. تنها رها کردن  آنکه دوســتتان دارد؛ یعنی کشتنش  و کشته شدن 
در تاریخ امروز، تاوان همان است که کسی را کشــته ای در تقویم دیروز. 
حواستان باشــد که چاقوهایتان را جز برای تقســیم نان بیرون نیاورید و 
گردن بگذارید به فرمان کائنات که می گوید پاداش کلوخ انداز، سنگ است.

نازنین بیاتی در حال فلسفه بافی های احساسی
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